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Başvekilimiz 
Yunanistanda büyük 

tezahüratla karşılandı 
CelAI Bayarıo Yunan topraklarındaki 

beyanatı 

DnŞ'·cklllmtzln bugtln muTasallt 

Bir hatıranın 
getirdiği 
düşünce 

Balkanlardan, Balkan Antantm· 
dan, htllAsa Balkan mllletlcrl ara-
t~'llA t•••' WlA•••llQU'Mllııi..,. 4 

~BuJaarlanhatırlamainM lllllJll 
kllıl 'Olma1or. Nitekim ba defa 7enl 
Tllrk • Yunan ittifak mualıedeSbıl 

imzalamak üzere Atlna1a giden Baş· 
vekil CelAl Ba1ar hareketinden ev• 
vcl Anadolu Ajansma be1anat ve~ 
ken W memleket aramıdald 1aklaş
ma 8i1asetinln tarihi bir btlllsasmı 
fftpmış, 1932 senesinde İktisat \Yeki· 
il sıfatiylo Atinaya gittiği uman ~ 
meli atılmış olan Ttlrk • Yunan an· 
l~asına Bulgaristanm da alınma
m: için çalışıldıtnu hatırlatmıştır. 

edeceği Atinadan bir görünüş •.• 

Atina, 26 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: 

Türkiye &§vekili B. Celil Bayar 
ile Hariciye Vekili Tevfik Rüştü A
na, maiyetlerindeki zevatı ve TUrk 
devlet adamlarmm beraberinde gelen 
Yunaniatanm Ankara elçisi S. Fafa
eli hamil olan husust tren. bu 1abah 
Elen arazlaine ıtrmıı ve saat 23,15 
de Sellniğe vararak ilt;UyOllda Ma-
~ • 5~ ...u..;ı ~c. Il:hıia1 i;a. 

TUrktfmln Atına elçisi B. Rqen Et
ref Ünaydm ve Başvekil General Me
takaasm Hariciye husust kalem dl • 
rektörü B. Andrulis taraf mdan karşı
lanmıştır. 

Muhterem misafirleri hamil olan 
husust tren, Çarpmba sabahı Atina.. 
ya varacaktır. Devlet makamlan ve 
halk, Tilrk devlet adamlarına samim1 
bir hUsnUkabul hazırlamaktadır. Şe • 
bir, daha gtınaiden TUrk ve Elen bay. 
raklariyle süslenmiştir. 
BAŞVEKtı:JMtztN BEYANATI 
Atina, 26 (Hususi surette giden 

muhabirimi1.den) - Başvekilimiz Ce-
( Snnr• Sn. 4 Sü. 1 J 

Başvekil Vekili Şükrü Kayanın izahatı 

Felaketzedeler Meclisten • • 
ıçın 

....ı • • • • • _.i .. l ... ·~ . f, 1 • : • ' 

5 00000 lira tahsisat isleniyor 
\ : .. '{ .. ~ .... - : 

Açıktaki köyJüler kışdan evvel 
asri köylere yerleşlirilecekler 

Zelzele dün de devam etti 
Kırşehlrde bUkt\met binası çatladı memur

lar çadırlarda vazife gUrftyorlar 
Ankara, 26 (A.A.) - C. H. P. B. M. ) zararlar görmüg ve evlerini kaybederek 

M. grupu bugün - 26 nlaan 1938 • Antal- çadır altında kalıml olan köylerimlz bal
ya mebusu Dr. Cemal Tuncanın reisli • la hattmda kıl gelmeden htlkflmetçe ne 
ğlnde toplandı. gibi tedbirler alındığına dair Antalya me-

Son gllnlerde ~bir ve havallalnde busu RaaDı Kaplan ve Kıılehir mebusu 
vutua gelen harekettarzdan pek büyüt LUtfi Milflt Omeı ve arkada§)an tara· 

(Sa.: 8 • .J. Sat 6.) Bct§VCkiZ VekiU Şükrü Kaya 

Çoban gene Adllyeeller hakkında bir kanon layihası 
galip H-k· 1 k k 

Alman ,amplyonunu a im maaş arı lr 
~=~~:.!::'~ liradan başhyacak 

let p.mplyonu Çoban Ddlu:l karfdalma· 
ımı AJ.nµm eamplyonu Ebret ile yapmq 

ve bu rakibini de 13 daldka 38 saniyede 
kucaklayıp yere @rptıktan sonra tu§la 

yenmiftlr. 
Menılnll Ahmet gilree eSDalJllda ıa • 

katlandığmdan gUl'8§i bll'almıJltır. 

HOseylnde tasfiyeye 
uğradı 

Tallin, 26 (A.A.) - UçüncU turda 
Finlandiyalı Pcrtunen Türk er:tmeni 19 
dakikada tuıta yenmi3tir. Iki defa mağ
lCıp olan Erkmen tasfiyeye uğramıgtır. 

(Ya.:ıs& 4 üncüde) 

Nisdeki müsabakalara 
binic:lerimiz 

• glren 

Bllkftmet reisimizin si7~st ve aske· 
rl bir ittifak muahedesi imzalamak 
için Attnaya giderken Dalkan An· 
tanımdan e\'vcl Tllrkl7e, Yunanistan 
ve Bulgaristan arasında •çltt bir an· 
lAfma yapmak tcşebbtl.dnll hatırla
nuş olması bugüne kadar Balkan 
Antantı c1ı.,rada kalını~ olan bu mem 
leketln siyasetinde gönllllerlmtze bil· 
ziln veren garip tecelllfl gösterecek 
bir h&disedir. 

Scnelerdcnberi parti çekişmeleri 
arasında yıpranan Bulgarlstanda 
Köselvanof bllkimett işbaşına geçin· 
ceye kadar memleketin umumi vazl• 
7etlno hAkim bir btlkfamet .kurola
madığı için Türkiye gibi Balkan An· 
tantına dahli dJ~er dost Te mlltteflk 
memleketlerde de bu noktadan Bul· 
garlar bir c!erece7e kadar maztlr gö
rtllmtlştilr. 

Yugoslav Başvekili 
işçi federasyonu yüksek 

hamijiğine seçildi 

Onun için reni intlhabatla rakmda 
toplanacak yeni parlAmentoda Kö
seivauof hilk(imctl kuvvetli bir ekse
r17et aldıktan sonra Bulgarlstaıun 

Balkan siyasetinde reni lnldşanar 

beklcnmete başlamıştır. Bulgar bll· 
kftmetlnln Tllrk azlık mekteplerin· 
de yeni harfler ile tedrisat yapılma
ınm mechııri kılmak karan bu hu· 
sustakl ümitleri artırmıştır. 

Ruh:artstanda Kral Borlsin rtık· 

sek idaresi altmda hir disipltn reji
mi kurmai(a muvaffak olan Bnhra 
hUklkmcUnln bundan sonraki icraatı· 
nın bu limit1eri tahakkuk ettirmesi 
beklcnchilir. Dunun la beraber Dul
garb;tan nalkan ı\ntantına girmek 
için f1aha btr mödflet sl7asl tsttbale 
.,.... ~nnek thtlyacmı du1111orsa. 

ASIM US 
(Bonv: Sa • .J. SU. .J.) 

Belgrat, 26 (Hususi) - Yuıoaiav ra
dikal birllğl partiainJn işçi tetJdl&tlan 
dUn kongrelerini akdetmlıler ve kon • 
greye memleketin her tarafmdan 
ıelen 25 bin klfl lttlrak etmıettr. 

Kongrede, Batvekil Doktor Stoyadlno
viç Yugoelav ltçi federuyonu ytlkaek 
hamllltlne ittifakla aeçUmif, bundan 
sonra söz alan batvekil çok aJlntlanan 

bir nutuk 16ylemlfttr. 
Doktor Stoyadlnoviç bu nutkunda bil· 

kümettn flçi meaeıesindeld gôrUftlntl ve 
YuıoaJavyaıtm kalJrnımasmds ltçl ldlt -
lelerinln oynadatı rolleri anlatmqtır. 
Başvekil, entenuuıyonalizm ve komtlııls
mi reddederek işçilerin meını arzulan • 
nı yerine getirmek için tek çarenin milU 
yol olduğunu ıöylemiftlr. 

Bu, Yugoılav radikal partisi ifçi te -
ıekldlllerinin tuttuğu yoldur. Yugoelav. 
işçileri bu yolu takip ederek hUkflmetin 
takditjni kazanmıılardır. HUkfiınet ilk is
lilı hareketleriyle, en aeağı ücret ve 11-
çi tekaüdiyelerl hakkındaki kanunlan ka
bul ettirerek, işçilerin arzularını yerine 

ıetlrmltttr. 
Doktor Stoyadinoviç 815slerlni bitirir • 

kcn ıiyaaetlnin gayesinin, Yugoelav mil· 
Jetinin blltUn canlı kuvvetlerini bir ara
ya toplıyarat. ımvvew bir mDll hareket 

vUcude getirmek olduğunu a<ryıemteUr. 
Başvekilin nutkundan sonra itçl teıek· 

kilileri bayraklarla ve mızıka De. Dok· 
tor Stoyadinovlçln 8nUnde bir geçit rea
ml yapm111ardtr. 

BQyQk eOlence· 
il müsabakamız 

iki ylldız birbirini 
arıyor =--------

Bu resimde ko5atan lerUp eden heyet ile yedi milletin blnldlerl bir al'IM1a 
g6rtlll1Jor. Jç saJJfamızd& da birlDclllk alan cc,-at Kulaya alt bir l'Clllm ,.....ıır. 

Günlerin peşinde : -
Yaş davası 

btanbal gazetecllerlııln birkaç gün en·cı Paıkoteıde BatvekU CeW ._ 
>V ~refbıe verdikleri ztıafette :vat meseleslne temas ecllldql vakit BaJU 
Sbt Denif bahtl kadm ve erkea meselesi fe)dlae ~evirerek: 

- Esldclenberi Jra4mlar ~ gblerler diye bir iddia vardır. HaJJıül 
benim g6rd81ttm yaıtanm saklamak adeti kadmJardan erkeklere geçti. Er
kekler Y&llanmam•k. dalma geno kalmak için sakal ve bıyıldarmı tııat edl· 
yorJar. Ben, on yıl evvel ellerinden öptilklerlmln yanmcla tlDu1I Jlendlml 

daha J'Bfb g&1lyoram. " 

Demlf. llhal olmak tlzere de eofnda bUhuıanlarduı (11.üer)d Bulat 
Us De fAkbüalcı Ymnıf Ziyayı göstennl§o .. 

Baf81l Suat Deni91D bu l6ztl lıem haldı, Jaem ae heJuınc1ır. Süallarmı 'Y9 

blyddarmJ tini etmekle crkeklerba J'Sllumı gblemek, yüa& a.ama Celll 
kalmak lltedlklerl bJr lıaldkat dlfe bbal ohmehQlr. l'abt eıblderla ....ı. 
larmı ve bqıldamu tini etmeleri Jmdmlum Pflamll ....... ........_ 
artık ~e deDI olallDlı- mlf Ona ıp bbe lmbna _,.. ...,_ 
erkekler ne .................... bldeıdlll .................. ... 
rlMrlne dlfllrecek ~ lls ll7lememell, "Yatlarm ,.ım laıdalar '1elD, 

erlıeMer de !llDu1I &ldeJorl-" demell 119.-



No. 15 Yazan: Kadnrcaıın KafOa 

- Açık konuşalım! gül, eğlen, 
sev, sev:ı ! yalnız haftanın bir 

gününü ben.m için yaşa! 
Dizlerine oturttu. Küçük kız bu iri ya

n, parlak ~lı, kıvırcık saçlı güzel 
adama hayrandı.. 

Teodora salondan ayrılırken daha 
mağrurdu ve bu gururu kendisine \•eren 
delikanlıya, ne olduğunu anlamadığı bir 
hisle lki defa dönüp baktı: 

Yuşinyanus Belizeri gönderirken: 
- Kendine göre çok bir cıey fsteme

:ı:nle; arzusunu )•apmalısm 1 
Diyordu. 
Dedesinin büytlk Kostantinle beraber 

Romadan geldiğini her fırsatta gururla 
söyUyen bir senatUr, Cilczof Teofilosun 
kulağına doğru eğildi: 

- Ayıcı Ağaçlyusun kızı Vaaillsa ro
lU yapıyor! 

- Azlzhn Lllçyanoa, ıen hAlA dede
nin otladığı yerdesin! Burası Bizanstır 

ve bir barbar köylUaile aenin aranda 
fark yoktur. insan oğlu bUyUdUğU zaman 
ne olacaksa kUçUkten onun rolüne ça
lıumalı. DUnya bir Uyatro ısahncsidir. 

Sahneye rolilnll bellemeden ç.ıkanlar ua
ımrlar. 

Cmltı ile uğultu blrblrlne karışıyor

du: Arlık erkekler, kendi ara.larmda de
ğil, yanyana, kucak kucağa beraber ol
duklan kadınlarla kon~yor ve oyna
aıyorlardı. 

Puntlyakos hallerinde eabı:rmhk gö

rlllen Markll8lerle Hrlaomalloyu g&ite
rerek Yuşlnyanuaa rica etti: 

- Izbı verirseniz kahramnn 'MarkUa 
etini alarak gıtıün, yorgundur. 

Yuelnyanus ianfm kıza manalı bir ~ 
q attı ve cevap verili: 

- HakkJdU'. 
Salondakileri ıelAmlayarak gitWer. 

Diğer kadınlardan çoğunun bak~lannda 

kıskanç panltllar vardı. Birkaç lçlertnJ 
çektller. 

AnUmos Mllıruhıya bir manastıra gir

mesini ,kend13ini Jsaya vermesini söylU
yordu. 

Genç tadın bir çukurla karfılqmıo 

gibi UrktU: 
- Gec; kaldınız! 
Ne zamandanberi onu çağırır gibi ba

b.n fabdnln )'1UUlla uzandı.. 

_,_ 
UU OLUM, mt OBNEL 

Jndaronun bUytlk ve Dik evi vardı. Ca
riyeler ve köleler emrine hazırdı. Sena
Ulr Teodoe Zlkka çarpmba akpmlan 

aU.. örtlllll bir tahtırevan içinde ve 
abanos renkli sekiz kölenin omuzlarm
da oraya geliyor; yıkanıyor, saz d.lnll
JW, ~yor; metrealle bir aok ıecesi 
Jq&flı!.tan eonra ertesi gUn öğleye doğ

ra ps.ıyordu. Her defumda kapıdan çı
brlıeıı töyle diyordu: 

-· Hotea kal, ıtızclfm ! Hiçbir eeye 
tuarlanmaya değmez. Dilediğin gibi ye, 
iç! Yaln11 ytlztlne g6zUne bulqtırma!. 

Puntiyakoaun ziyafetinden sonraki 
g(lnlerde hlp<>drOmdakl dan.sazlcrln ön 
88.fma geçml§ti. qte o sırada bu aenatUr 
ona bir demet çiçek yoll9.Dlf3tı. lndaro 
bunun kimden geldiğini öğrendlği zaman 
getiren köleye demişti ki: 

- Muhterem senatUre söyle, bir dan 
aöz bu kadar zahmete değmez. Bir kese 
altın göndermek onu daha az yorardı. 

Bununla Teodosun pek meıhur zengln-
1Jğ1nl hatırlatıyordu. 

Ba1'çeden bir demet çiçek toplamak
tanea bir kcae altın daha kazanmak onun 
için çok daha kolaydı. Zira, çittlllderln
den. mağazalarından, han ve hamamla
rmdaıı gelen paralar kaim blr oluktan 
akan su gibl onun sarayına boGRnıyor
du. 

Bu sözleri Teodos pek beğenmişti. ln
daronun aynğnıa git.ı:ni§, döecttiği evt, 
atın aldığı kölelerle cariyeleri ona 
bağqlam11tJ. llk gecenin Dk sözlerini 
aank1 o değil, piJkln bir capkm ve olgun 
bir file20f söylemlJti: 

- Açık konuflll&YJ pek severim. Gnı, 
eğlen, MY, mevti? Oturdufun aofradan 
aç ·kalkma! BugilnkU arzunu yarm& bı
akma! Qlllll8 JU'lll Jlçatnı bizim için 

neler aaklndığmı bilmiyoruz. Haftanın 

altı günilnU kendin için yaşa! Bir günün 
benimılir. 

Dlyorlnrdı ki Teodosun aehlrde böyle 
nltı evi daha vardır ve her gece bir bafl
kasına gider. 

Ellisine merdiven dayamıv olan bu ka
ı;ınrlannıl§ b)>ikilrycn, Bizaruım tam bir 
sembolUydU. 

Jndaro ona ka111ı derin bir hfirmet ve 
şlikrnn du.}'uyor; verdi~i öğütleri tut
maktan da geri kalmıyordu. Böylece 
onun ev:t hıpodromun erkek ve' kadın 
artistlerile, genı: sUrUciller, cambazlar, 
zenglu delikanlılarla dolup boşalıyordu. 
Akşamdan sabaha, sabahtan ek§ama ka

dn.r suren eglcnccler, çılgın ve açık sa
ç1k §afkılar, çıplak danslar, pı:rlayıp sa. 
nen ve sönüp parlayan qklar birbirini 
kovalıyordu. 

HrisomalJo da Puntlyakosun döşeclij;'i 

Mray kılıklı konakta yqıyordu. Ziyafet 
~ecesi nııkın mavi enginine kanat açan 
gf'nç kız, sabaha karıı birdenbire kendi
sini kara toprakta bulmU§tu. Yaluııklı 
ve gtlzel .MarkUsle beraber arabada gi

derken yan karanlık sokaklardan birinin 
kBgeslnden bir hançer fırlB.llll§, havada 
şllllfek izi çizerek deUkanlmm göğ&Une 
saplanıuıştı. 

Bir çığlık, sevgfüsintn kanlı gSpllne 
kapanış ve kendinden geçiş .• 

Ertosi gUn ve ıııenatUler her tarafta 
Praalııolara saldınyor: eokaklarda bo

fupnalar oluyordu. Puntiyatoe, futuı. 
na zaferi tattıranm zafer hediyesini &öİ
aüne baslırm.ı§, okfaınıştı. }fte bu sırada 
kendi kendine: 

- Bu güzel kız olduğu kadar da 11ıcnk 
"" e9\ınm'-"-'-"=-·'~--"-""--
DemiŞtt 

Kısa bir zaman sonra da onu metres
imi arasına almıştı. Genç kız, hipodrom
daki danslarla topladığı alkışlar, ipek ve 
altmnı parıltılan, çılgınca ihtiraslar için
de ilk aşkını unutmuştu. lndaronun evin
deki yıldızlar arasında sarl§m bir a.y gibi 
parlıyordu. 

Sahneye yarı çıplak ÇlbA artistler 
kolla aralarında daha çok 90yunuyorlar
dL Genç, komedi ve dram artlltlerl, ol
ıun adamlar, ihtiyar aktörler; boyboy, 
cini cins flgUranlar burada kaynqır; 

Sodomun en çılgın l&hnelerlnl yqarlar
dJ.. 

Teodora bu bq dlSndllrllctl hayat için
de, vaktinden evvel kızgın gllneote ka
lan bir zambak gtbl pek çabuk açıldı.. 

Anneli ona iki dansöz arkadqmı ar
nek gf>st.erlyordu. 

Y edl sekiz yqında iken çını çıplak 
soyunuyor; (VenUs) rolUntl oynıyan 

Hriaomallonm yanında m1nlmlnl qk pe
ıisintn rolUnU yapıyordu. 1rt kara gözle
ri, kmrcık saçtan, fil dlflnl andıran &'>l· 

gun teni pek ho§a gidiyordu. O ~
zUnde sadık, elinde yayla, &§kını bir ok 
ıekllnde bir delikanlıya atarken haykı-
nyorlardı: 

- Bize de at, bize de .. 

Orta yqWar ve ihtiyarlar yalvanyor
lardJ: 

- Bizden esirgeme! 

lri yan bir gemle! kocaman dudak
lzınnm arasından kocaman dişlerinin hep
sini birden göstererek haykınyordu: 

- Gözlerinden ok yağıyor, ey aşk pe
rlal ! Biraz daha bUyllrsen Tanrı eenhı 
yoluna çıkmaktan beni korusun! .. 

Kahkahalar, alkı§Iar, çiçek buketleri 
ve para yağmuru •• 

Oda hlzmetclsl ve cariye gibi rollere 
çıkan Komlto on Uç yll§ma geldiği zaman 
UçUncU d5rdUncü derecede bir artist ol· 
mu~tu. Annesi ona Teodoranm yanında: 

- Dansazlilk seni saraylara da götU
rUr bataklığa da .•• Ona göre davranma
lı cebfdellk delikanlılar elinde silrün
mektense zengin adamların glizde:::i ol -
mağa çahş ! Gençlik ve güzellik l51Unclye 
kadar devam etmez! 
De~t:L 

(ArkaM wr) 

-Mayıs dokuzda 
Milletler Cemiyetinfn 

H art1Tetli Müzakerelere 
Sahne Olması Muhtemel 
Mayısın 9 unda Cenevrede aÇllacak 

olan 101 inci Milletler Cemiyeti Konse
yi, bugüne kadar yapılml§ konsey lçt.1-
mııJarmm en harareUlsi olacağı unla§Ilı· 
yor. Hergiln ruznamede yeni ye::ıl mUna

kaşa mevzuları beliriyor. 
G3ı;en hafta Habc§l8tandaki ltalyan 

idaresini tanımak ve Avusturya mlilte • 
cileri meselesJ vardı. 

l3ugün Millctıeı Cemiyeti sekreterli -
ğl Habc5istan imparatoru Halle Sela -
alnln bfr tclgrnfını neşredi,ror ki, impa
rator burada Milletler Cemiyetine ken
di mUınessillcıinl göndereceğinden bah
setmektedir. imparator Milletler Comi
yeU niliın:kmın 4 UncU maddesınl ileri sil
rerek diyor ki, "Bu maddeye göre, lrlil

letler Cemiyeti azasından herhangi bi
risi, kendi menafilnl alftkadar eden me
sole mevzubııh~ oldtıb'U r..aman Konsey 
içtlmamda bulunmak hakkmı haizdir. ,. 

lspanyol hUkümeUn!n silah latemcsln
dcrı de aynca dramatik sahneler doğaca
ğı zannedilmektedir. 

Mflletıer CcmlyeU Konseyi bundan 
b~ka, Çin hUkfııneUnin talebini ve ls
viçrenln herhangi surette zecri tedbirle
re işttnık mecburiyetinden azad edil • 
besi mcseJesfnl de g5rllşmek zaruretin • 
dedir. (DcyU Eksprefl) 

15\'İÇRF~'lN BITARAFLIGI 

Milletler CemJyeU konseyinin bu de
fakJ toplantısında lavtçre bitaraflığının 

konu§ulacağı muhakkaktır. lsviçreden 
lfilletler Cemiyeti aekroterllğine blldir
dfğiııe göre, laviçre, "Milletler Cemlye
U çerçlvesl dahilinde kendisinin bitaraf
lığmı istihdaf eden,, bir muhtıra ha.ur
lamaktadır. Bu muhtıranın konsey ruı
namealne konulmasını istemektedir. 

lsviçre federal hUldimetf, Habeıiatan 
harbinde 21ecı1 tedbirlerin tatbild mec
buriyetinden doğan vaziyet dolayislyle 
bir Jl&Dlandanberl, Javtçrenin ananevt 
bltara!lığmm iadeal meselesi ile meeguI 
olmaktaydı. 

Yeni yapılan mUracaat, Isvtçrentn bu 
mecburiyetten muaf tutulmalQ yolunda
dJI'. 
ıuıv umara ueYannamesıne gtsre, ıj. 

vfçre esasen' ukerl zecri fed'bttıerden 
muaf ~tı. yeni muafiyetin n.ett -
cealnde de, laviçre MIIletler Cemiyeti
nin yalnız fçUmat ve liı.Ban.I faaliyetlerl
ne fıııtirak edecektir_ (Tayms) 

Hariciye 
Vekilim:zin 

Cenubi Amerlkaya 
gideceği havadis 

hakkında 
DUnkU "Tan., rcfildmlz, Arjantlne bir 

ıseflr tayin etmemiz takarrür etmlf ol· 
duğu oekllnde bir haber veriyordu. Ha
rlclye Veldll Dr. Araam da önilmllzdekl 
yaz "bu maksatla., Cenubf Amerikaya 
bir seyahat yapmam muhtemel olduğunu 
yazıyordu. 

Bu havadis h enUz resmi bir -kaynağa 
istinat etmemekle beraber §5yle bir va
ziyetten galet olarak ç~ bulunsa ge
rektir. 

Son yapılan tetldkler, Arjantlnln mll
hln:ı miktarda zeytinyağı ithal eden bir 
memleket olduğunu göstermektedir. O 
kadar ki arjantinfn ithal ctt!ğ! zeytin -
yağı yekfıı\u aenede aeklz milyon Ura 
kıymetlnJ bUlmaktadır. 

Tnrldye ilıo zeytlnyatı ihraç edebilen 
bir memleket olduktan ba§ka, hUkUnıe
timlzfn, zeytinyağı istihaalAtinJ inkişaf 

ettlrınek maksadiyle bir kanun yaptığı 

ve bunun tatblld dolay:ısiyle zeytınyağı 
istlhsatatımızın gelişmekte olduğu ma
lOmdur. Bu iUbarla Arjantin bizim için 
iyi bir piyasa te§kll edebilecektir, Diğer 
taraftan Arjantinln ihtiyacı olup bizim de 
ihraç edebilecetımlz diğer maddeler n. 
zerinde dahi ticarete girlfmemiz ihtima
li mevcut oldujuna göre, 1Jd meır.leket 
araamdald mllııuebatm bugtinkllnden 
daha slkı bir vasiyete gii:meai icap ede
bilir ve bu vaziyet a kadar ileri gidebi
lir kJ, Arjantlne bir ae!lr dahi gönder -
memil ihtimal dahiline glrebWr. 

Fakat blzlm bildiffı:nize nazaran, fU da· 
klkada henüz verllıniş hfç bir katar yok
tur. Hele Hariciye Vekilimizin, önUnHlz
deki yaz Cenubi Amerlkaya seyahat& 
çıkaracağı yolundaki tabm!n, olgunlaşma-

Sudet Almanları 
·meselesi 

Çeklerle mevcut ihtilafın hal 
çareleri aranıyor 

Berlinden ingWzce Deyli Ekspres ga
zetesine bildiriliyor: 

"Hıtler Çckoslovakyadald Uç buçuk 
mllyon Sudet Almanları meselesinin yaz 
mevsiminde sulhpervcrane hnllcdilme· 
sini ve ı,.;ckoslovakya ile Almanya arn
smdaki gerginliğin nihayete ermesini 
tasavvur etmektedir. 

l:Iltler, Çekoslovakyadald Alman ekal· 
ltyeti lideri Konrad Hcnlayn ile Çekoslo
vakya reisicumhuru Dr. Benes arasında. 
müzakereler yapılmasını te§Vik etmiştir. 

Sudet Almanlannm llderi ile Çeklerin 
lldorl arasında yapılacak bu uzlaşma nıU· 
zakcreleri üç haftaya kadar başlıyacak
trr. MUzakcreler, HitJenn 3 mayısta va
ki olacak resmi Roma seyahntindan tek
rar Almanyaya döndilğU zamana isabet 
edecektir. 

Alman hariciye nezaretinin noktal na
z,rına göre, bqlıyacak mUzakereler, al
tı ilA sekiz hafta kadar sürecektir. Ve 
~ine Alınan noktal nazarma. göre. Sudet 
Almanlannm taleblerlnin yüzde 70 ya
hut 80 Dl Çekler tarafı."ldan kabul edil
mek suretiyle Çekler ve Sudet Alman
lan araamda sulh ve aUkQn hAldm ola
caktır. 

Bu hafta sonunda KarlJsbatta yapıla
cak "Sudet Almanlan partisi., nln kon
gre toplantwnda lider Henlayn, partinin 
bUtUn talcblerlnl izah edecektir. 

"Tam manaaiyle asgari,. olduğu iddia 
edilen bu ta.lehler, eon zamanlarda lider 
Henlaynın Almanyada gerek HiUer ve 

gerekse diğer Nul liderleriyle yaptığı 
temaalar netleeainde tanzim edflm.I§tl. 

Henlayn, Çekoelovakya nllfusunun 
dlSrtte bfrl nlsbetlnde olan Alman ekal
liyetl Jçln mahalU Jdare lsUyecektJr. 

lnanılabUlr kaynaklardan alınan ma· 
lbıata göre, Hitler, Çek08lovakya ref. 
mcurnhunm•ııı. Sudet Almanlarina, hiç 
ı.hw~ .... un ouı.uuxg ;ı:ıuıu~ 

muhtufyet vermeğe razı olması takdi -
rinde, kuvvet .istimal etmek niyetinde 
değtldir. 

Çekoslovakya tlc:ı.retlnln takriben y1lz-. 
de otuzu Almanya iledir. Tahminen bil· 
tun harici ticareti de ya Akdeniz limanı 
olan Trlyesteye, yahut da şimal denlzi 
limanı olan Hamburg tarikiyledlr ki §im
di A 1manyanm olan araziden geçmek su
retiyle yapılmaktadJI'. " 

lngillzce Deyli Ekspres gağeteıl, Ce· 
koslovakyanm, Aım8\ı ekalllyetlnln tale
blnl reddetmesi takdirinde, "Nazi Al -
manyaıımm, Çek ı.rict ticaretine bir 
gece içinde sekte vurabileceğini,, yaz
maktadır. 

Taymis Ne Diyor? 
Ayni mesele etrafmda Tayınls gaze-

tesi diyor ki: 
"Gittikçe artan bir vuzuhla anlııeılı

yor kl, Al:nan bfikümeU, Sudet Alman
larmm vaziyetinin bir an evvel hallolun
mumı arzu ediyor. Bu meselenin, ecne
bi mUdahalesi olmaksızın hal\olunmasını 
istiyor •. Yabancı devletlerin. bilhassa 
Fransanın bu mesele karşısmdakJ vazi

yeti de, Berllnde ayrıca dikkati celbet
mektedir. Fransız gazetelerinde son gün
lerde çıkan makaleler, Sudet Almanla
n meselesinin kendi aralarında mUzako
re suretiyle halledilmesini ve buna mu
kabil Alınanyanm da Avrupa mlsakına 

girmesi yolunu ileri ı!lrmektedir. Bu 
noktal nazar, Alman harlctyesinde bk 
nevl memnuniyet uyandırmıştır. 

Bundan ba§k.a, Alman resm! gazetele
rinden Angrif: "Fransız orduaunun, 
Franm topraklan için harbe hıwr oldu
ğu halde, ne Çek08lovakya, ue Habeıls-

Ticaret Odaaı 
Memurlanna Atı 

Şehrimizde Tifo salgmma kartı ted
birler alınmak Uzere bUtUn mektepler
de olduğu gibi devlet müesseselerinde 
de qı yapılmağa başlanmıştır. 

Bu cümleden olarak, dün de eehti
miz Ticaret odası memurlanna Tüo 
qısı yapılmı§tır. 

Aşıya bütUn memurlar iştirak et
mtılerdlr. Haftaya Salı g11nü ikinci a-
11 yapılacaktır. 

m13 bir vaziyet etrafmda yapılmJJ pek 
erken. bir tahmindir, ııamr:a. 

Südet Almanüınnın ref.si Hanlayn 
tan, ne de lspanya için harp etmiyece • 
ği,, yolunda neşriyat yapan Fransız ga
zetelerinin makalelerine genlf sütunlar 
tahsla etmektedir. 

Memleketlmlzde ilk 
defa olarak aşkerl 

Hastabakıcılar 
mektebi açılacak 

Ankara 26 (Huırusi) - OnbmUzdekl 
ders yılında Tflrkfyede llk defa olarak 
bir ukerl hasta bakıcı mektebi açıla • 

caktır. Burada okuyan genç kızlanmiz Uo 
yil sllren bir tahsilden sonra orduya ln
Usap edecek, derece ve bareme dahil 
maqlan olacaktır. 

__,_., __ ....,.. _ .. _._ ...._~ ..... ......_,._._......._ 
mekte.l>l piWm!I ve is · 2.3.~jşlii.r. a~- . 
ımda bqlunacak evli olpızya~ardır, 

Aynca bu talebelere tahsil mOpdeUe -
rinde muayyan bir maq verilecek, 20 yıl 
hizmetten .aonra tekatlt bakkmı haiz o
lacaklardır. 

Askerl basta bakrcıtığr ukert nizam .. 
lar altına alan kanun l!yihası, yakında 
BUyllk Millet Meclisi umum! heyetinde 
mll:ı:akere olunacaktır. 

-K~~~n~ıN-l 
llrmltket lltmlekeı 1 

lçlnd• dııında 

Aylık 
J aylık 
6 aylık 
Yıllık 

95 
260 
476 
900 

155 Krf. 
42S " 
820 " 

1600 • 

Torifesınden Ralkan Rirlltl için ıyda 
otuz kuru, düşülür. Posta blrllAıne gir
mlyen yerlere ayda yetmiş beşer kunış 
zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup •e 
telgraf Or.rctinl, ıl><>ne parasının postu 
veya banka ile yollama tıcretlni idare 
kendi ()zerine alır. 

Ti1rkluenln htt poıto mtrkt:lnd• 

L KUIWN'a abone ua:ılır. 

.:.:::_s deQlştlrme nereli 25 kuruştur 

Dünkü Hava 
Yurdun Trakya, Kocaeli, Ege ve Kanı

den i:r: kıyılan bölgeleri ile Orta Anadolu
nun garp kısımlarında havo kapalı veba
zı ya~ışh, diAer bölgelerde bulutlu geçmiş, 
rOzgı'lrlar Trakyada şimali Korndcnh: kı:rı
lannda garbt, dllter yerlerde ccnub1 isti
kamette orta kuvvette esmiştir. Dün ls
tonbulda hava knpıılı geçmiş, rilzgAr şi
maıt istikamette saniyede 6 - 8 metre hız
la esmiştir. Soot 14 de hava tazyiki 756.8 
milimetre idi. Sühunet en ~-Oksek 14,2, en 
düşük 9 santigrat kaydolunmUJtur •. 

15 Yıl EtJvel Bugün: 
Sabık honedan drasının, kendilerine "e. 

rllen mühletten istifade edarek tmldklerl
nl taıf lue ve ıalmak istedikleri mal~m. 
dar. 

Ba arada firari Vahdelllne afi 1.'lınn
taıındakl iki kürük ıarau da ıatılmak lı
tenmfı lıe de bunların vaktlle emldkl mil· · 
llueden kaıbtdilmlı oldnğu anlaşılmıı ve 
ıaN111lar a11l alt oldukları me:kfır ltlart!V!f. 
iade ofmunu,lıır'. 
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Şehir Haberleri 1 

'----------~ * 
KUltftr mensupları aresında bir mOoakaşa 

Kültür kitapları resimlimi olmah 
resimsiz mi ? 

Son zaman1a.rda. ilk, oh& okul veli
se talebesinin daha iyi yeti3Illesi için 
Killtllr Bakanlığının bazı tedbirler al
dığı malfımdur. 

Bu tedbirlerin en başında milfredat 
programının yeni ba§tan tanzimi ve 
okunan kitapların yeni müfredata gö
re tadili i§l gelmektedir. 

Bu hususta yapılan değişmeler, tec· 
rübe mahiyetinde olmak üzere tatbi· 
ka. bqlanmt§br. 

MUfredat programındaki deği~e
lerden sonra alakadarlar arasında da 
kitaplardaki resim Jşleri etrafında ye
ni fikirler serdedilmektedir. 

Öğretmenlerin ve bazı pedagokla -
rın iddia!anna göre (okuma.) kitapla·• 
rmda. resim olmaması ve talebe dik
katinin yalnız öğretilmek istenen par
ça il.zerine toplanınasınm temini la -
zımgelmekledir. 

hasredecek ve dikkatinin bir kmmmı 
resme vermiyecektir· 

Diğer bazı öğretmenlerin fikirleri
ne göre de; okutulmak istenen parça.. 
ya resim korunası talebenin dikkatini 
resimle çekmek içindir ki bu sekil bu
gUn tatbik edilen metoddur. 

Bu iki zıt fikir bugün öğretmenler 
arasında bir münakaşa mevzuu aç -
mak istidadındadır. 

Okuma kitaplarından başka, tarih, 
coğrafya gibi kitaplarda da. resimle
rin metin yazıları arasına değil kita
bın ROnuna eklenmesi ve metinde işa
ret ~itmesi istenmektedir. Bu suretle 
talebenin resim için kitabın sonuna 
müracaat etmesi tahsil verimi bakı -
mmdan daha. faydalı görünmektedir. 

Buna mukabil tabiat kitaplarının 
resimli olması ve resimlerin metin 
yazısı arasında bulunması uygun gö
rillmektedir. Bu münakaşa mevzuu • 
nun neticesi yakında belli olacaktır. 

Bu 15Uretle talebe dikkatini tama- ı 
mile parçanın manft!mı öğrenmeğe ~ 

~--=-~~----------
Gümrük 

dün 
komisyoncuları 
toplandllar 

Tilrk gUm.rUk komisyoncuları bir· 
llğl dUn öğleden sonra. Eminönü Hal· 
kevinde senellk kongreslnl aktet
mfşUr. Kongrede komisyoncuların 
hayatı ile allkadar tok mUhinı nıe-

. selelerin konuşulması mevzuubahis 
olduğundan bfrllh mensup biltUn 
komisyoncular toplantıya gelmişler-
di. 

Kongre reisliğine komisyoncu KA
mll Osman ve kltlpllklere Pak Eroğ
lu ve Yuıuf Necati secildlkten son
ra. derhal müzakerelere geçilmiştir. 
EvveIA idare heyetinin senelik faall
yet raporu okunmuştur. 

Hu raporaa. oır ıusım Komıbyoucu-
ların ötedenberl teahhUt ettlklerl a
idatlarını vermedikleri ve bu yilzden 
birliğin blrcok işlerinin geri kaldı
ğı yazılmaktaydı. 

Bu nokta nzerlnde muhtelif komls 
yoncalar söz isteyerek 3000 kfisUr il
rayı gecen bu paranın her halde tah
slll yoluna gidilmesi etrafında söz 
söylemişlerdir. Bu arada birliğin i
kinci reisi Bay Ziya söz isteyerek 
şunları söylemiştir: 

çirilecek, yıkılacak kısımlar katı ola
rak tesbit olunacaktır. 

Avan Proje 
Belediye Şehir meclisinden ayrılan 

muh~lit bir encümen şehir mütehas
sısı tarafından hazırlanan avan pro
jeyi tetkik ediyordu. Encümen tetki· 
katını bitirmiş, raporunu hazırlama
ya başlamı§tır. lki gün zarfında Şc· 
hir meclisine verilecektir. 

Malzeme Laboratuvarı 
için Tahsisat 

Belediyece bir malzeme laroratuvarı 
tesisine karar verilmie, fakat taıuıi
sataızuK yuzunoen Yöl'Ui&.uuı..u.u~Lt-. 

Şehrin imarı bakımından bu labora
tuvarın kurulmasına lüzum katı gö
rülmliştUr. 939 bütçesine bu hususta 
tahsisat konacaktır. 
Bu laboratuvarda inşaatta kullanıla

cak malzeme gör.den geçirilecek, iyi 
olmıyan malzeme ile inşaat yapılma
sına mtisaade edilmlyecektir. 

Gazi Köprüsü lnpatı 
Gazi köprüsünün inşaatı hareretle 

devam etmektedir. Balat atelyesinde 
montajı yapılan dört duba Unkapanı
na getirilmiştir. Diğer dubalar da bu
günlerde hazırlanmış olacaitır. 

- Kurduğumuz birliğin yaşama

sını. tctmfzde bulunan arkadaşları
mızdan muhtaç olanlarına yardım 

etmeğf fsteyorsak mutlak surette te
ahhUt ettiğimizi ödememiz lAzımdır. 
Aksi halde bu blrllğl yUıiltmeğe ım
kAn yoktur. Son defa birliğimiz na
mına. hllk6met nezdinde bazı teşeb
büslerde bulunmak nzere, içinde be
nim de bulunduğum bir heyet. An
karaya gitmişti. Bu heyet Azası btt- • 
tlln yol masraflarını kendi ceplerin
den ödemişlerdir. Filva.kl bu, an
cak 200 lirayı bulan pek az paradır. 
Fakat emin olunuz bu para Ue, btz 
icln, Hd milyon değerinde bir iş gö
rUlmOştUr. Bunu takdir etmeliyiz, 
borcumuzu verelim arkadaşlar ... 

Belediye Köprüler müdürü Bay Ga
lip inşaatı her gün yerinde kontrol 
etmektedir. Köprü evvelce tekarrür 
etmiş olan zamanda muhakkak kurul
muş olacaktır. 

Çocuk Haftasının 
Dördüncü Günü De 

Neşeli Geçti 
Dün Çocuk hasta.sının dördüncü 

günüydü. Bu münasebetle türlü kaza
larda hazırlanan haftanın eğlenceleri
ne devam erli'miştir. Fener nahiyesi 
tarafından Balat sinem.asında ço
cuklara. sinema seyrettirilmiş ve 
Eyüp halkevinde temsil kolu bir mü
samere vermiştir. 

Bay Ziyanın bu sözleri üzerine 
hazır bulananlar borçlannı ödemeye 
karar vermişlerdir. · 

Blrllğe alt diğer bazı müzakere
lerden sonra yeni idare heyeti seçi
mine geçilmiş, birinci reisliğe Bay 
Tahsin Özgen, ikinci reisliğe Bay 

Bundan başka Erenköy Halkevinde 
saat 20,30 da çocuklara karagöz OY· 
natılmış. Şehremini halkevinde dok· 
tor Ali Şükrü tarafından çocuk bakı
mı mevzuu etrafında bir konferans 

BUgün Arnavut krali-ı::;·:::::::-:ıi. 
i nanıtluk krnliçell· ! 

çesi olan Macar kızı ı:::·::·:=ı 
Mensup oldu~u saraydaki kadınlar1n 

ananesini devam ettiriyor bir 

lngiltere valde kraliçesi Meri de 
Annesi Ma ... car olan 

Buglln Arnavutluk krallçellll tah
tına gUzel bir Macar kız/ oturuyor. 

Kral Zogonun kendlslle nasıl ta· 
nıştığı ve sevfşttil maıum: Kontes 
Geraldlna Aponyl'ye bir tesadUfle 
rastgelen Kral, kendisine derhal A
şık oluyor ve kızkardeşlert vasıtaslle 
onunla tanışıyor. Nişanlanmaları, 

mUmkUn olduğu kadar kısa bir mOd
det zarfında oluyor ve bugUn de ev· 
lenlyorlar. 

Bir Macar kızının kralfçelJk tahtı
na oturmasını bir çokları gayet tabtt 
karşılamışlardır. Çilnkll Macar sa
raylıları ötedenberl, gerek memle
ketlerinde, gerek diğer milletlerin 
saraylarında bUyUk ve nllfazlu bir 
mevki almışlardır. Avrupa sarayla· 
rındaki merasimlerde kadtnlara yer 
verJlmezken, Macar saraylannda 
kadınla\" başta gelmeye başla.mışlar
dr. Macaristan bu sahada Avrupa71 
yedi asır evvel geçmtş bulunuyordu. 

A vrupada. kadınlar siyasete karış
tırılm azken, Macarlstanda kadın, 
diplomatların yanmda blly11k bir 
mevki muhafaza ederdi. Avrupa sa
raylarında kadınlar. ellerinde rel
pazelerl ile, ressamlara modelllk e
derken, Macar kadınları sllAh atar, 
ata biner ve dövUş ederdi. 

Macar tarihinde, Sllag Eltzabet ts
mtnl hUyUk bir cenglver ve slyut o
larak bırakmıştır. Bu kadm, Prag
da esir olan oğlunu, sırf kendi gay
retiyle kurtarmış ve onu gene ken
disi kral l1An etttrmlştlr. Matlu, an
nesinin gayretiyle taht'a gelmeye mu 
,.cı.ffoh: olmu' bir kra.1dt1'. 

O devirden sonra, Macar sarayın· 
da kadınların mevkU gittikçe kuv
vetıenmekte devam etmiş ve Macar 
kadınına memleketin tarihinde daha 
bllyllk bir yer açmtştır: 

Presburg'dakl Diyet meclisi, Ma
rta. Terez'in imparatorluk tacını kur· . 
tarmış, fakat kocası Fransu Loren'l 
imparator olarak tanımak lsteme
mtştl. Bu suretle, mlllet tahtı asıl 

imparatoru IAylk görmeyerek karı
sma veriyordu: 

DUğlln, Buda.peştede kraıtce için 
bUyUk bir merasim yapılmıştı. Kra
liçe, siyah bir atın üzerinde, sırma 
işlemeli kırmızı elbiseleriyle. şehre 

girmiş, başında gl5z kamaştıran tacı 
ne tahtına oturmuştu. 

Gece sarayda ziyafet verilirken, 
imparator kansının yanında yer al
mağa bile cesaret edememişti. 

Prenslerle Evlenenler 
Kadına, tarihini çok eski gUnle· 

rlndenberl bUyUk bir mevki veren 
Macarlstanda bugtln de çok flerl bir 
kadrnhk hayatı vardır. 

Mekteplerinde iyi bir terbiye g6· 
rcrek, hayata atılan gene kızlar ay
ol zamanda hem sporcu, hem asil. 
hem de asrt bir kadın olarak kendi
lerini gösteriyorlar. Macarlstanda, 
hiç bir erkek bir genç kıza "sen" di
ye hllıtp edemez. Bu hak ancak kızın 
kardeşine verilmiştir. 

Macnrlstanda genç kızlar, tahslt
lertnl bitirir bitirmez btr tş sahibi 

bir prensin kızıdır 
olmay~ vazife blllrler. Hlc btrl aile· 
sine yllk olmayı kabul etmez. Ev
lendikten sonra da çalışmak , ·eya • 
kocasının işinde kendisine yardımcı 
olmak, Macar kadınının en bUyUk 
arzusudur. 

P!'esnlerle evlenen Macar kızla

rının çok olduğunu söylemiştik. Bun 
lara bilhassa tarihin bir devresinlle 
çok tesadUt edlllr. · 

Bundan yllz sene evvel Macar a
stlzadelerlnden Kont Redey kızını 

saraya takdim etmek Uzere Avustur
ya payitahtına götnrmUştn. Sarayda 
bUyUk bir ziyafet tertip edildi. Bu 
ziyafete Dilk Aleksandr Yurtembarg 
de davet olunmuştu. Dansederler
kcn genç kızla DUk "bir t esadUfle" 
karşı karşıya geliyorlar. DOk, konte
si dansa davet ediyor ve çalgı çalan 
çlganlar; dnnseden diğer çiftler bir 
an durup, o gllnkn balonun bu en 
gUzcl çtftınt hayran hayran seyredi
yorlar. 

DUk, derhal kontes Kodln Redey 
ile evlenmek fsteyor. Kont bunu 
kabul ediyor .Fakat, Avusturya tm
pa.ra~ru, derhal hiddetleniyor ve 
DilkUn Macar konteslyle evleueme
yeceğlnl, evlenirse azlolunacağını 

bildiriyor. 
Bu hAdlse Avusturya sarayında ol

duAu gibi, Macar Hrayında da bQyftk 
bir kıyamet koparıyor. Hattl, Bu
dapeştedekl hiddet, Vlyanadaklnden 
fazla oluyor. 

ÇUnkn, Avusturyalıların, bir Ma· 
car kızını kcndl aralarına. almak ls· 
temeleri, Macar sarayı ıctn btr haka
ret sayılıyor. Bilhassa kontun baba-
sı: 

- Vaktfle dedelerim Transllvan
yada hükllm sürmemiş miydi? Bura
sı Vurtemberg'den Uç misli bllyUk bir 
yerdi .•• 

Kont, kızını dükle evlendirmeyi 
kendisi için Adeta blr şeref meselesi 
yapıyor ve nihayet, iki nişanlıyı Vl
yanadan alıp Macarlstana götUrllyor. 

Kontes Klodln ile Dük Vurtem
berg Karpat dağlarının Uzerlndekl 
bir şatoda evleniyorlar. 

Fakat. kontes ile dUkUn saadet 
günleri uzun sUrmeyor. DUkU kontes
le evlenmiş olduğu için azletmekten 
vazgeçmiş olan Avusturya imparato
ru onu blrd~nbtre orduya, alayının 

başına çağırıyor. 

tmparator Ferdinandın emri nze
rlne dilk htc tereddüt etmiyor ve, fır
tınalı bir gecede, genç karısından 

ayrılarak, şatodan çıkıyor. 

Klodln, kocasının gitmemesine, e
linden geldiği kadar uğraşmış, fakat 
muvaffak olamamıştır. Dilk, ken
disini çağıran vatanına koşmakta. a
cele ediyor ve hiç bir şeyi dlnleml-
yo~ ~ , 

Fakat, Macar kızını harekete geti
ren de ayni kuvvette bUyük btr aşk
tır. Fırtınadan korkusu olmayan ve 
iyi bir snvarl olan Klodin, kocasının 
arkasından derhal bir ata atlayor ve 
onu takibe başlayor. 

\ 

Gece yarısı, mUthtş blr ttpt altın
da , Klodtn, atı ile dağları, tepeleri a 
' şıyor.,Nthayot bir karanlık ve nefe-

sini kesen kal"lara doğru saatlerce ı .. 
lerleyen genç Macar kızı, nihayet 
halslz düşllyor ve atın yularını elin
den bırakıyor ..• 

Ertesi sabah kontesi, karlar ara
sında ve atının yanıbaşında son ne
fesini verirken buluyorlar. 

DükUn karısı, son n efesini verir
ken, dünyaya da. güzel bir kız cocuk 
getirmiştir. Vlktorya Meri isminde
ki bu kız, daha sonra, 1ngtliz tahtına 
kraliçe olarak geçmiştir. 

Bu roıiıantlk vakaya biraz cla ha
yal karışmıştır. Çilnkli, vak anm bu 
şekilde nnlatılışına. mukabil, t arih, 
düşesin hlkft.yesinl başka t arzda tes
blt etmektedlr: 

Hakikatte l{lodln, Aleksandrla, 
bu hfklyede bahsolunan tarihten 4 
sene sonra evlenmiştir. Viktorya 
Meri de kontesin kızı değll, torunu
dur. Kontesin bUyUk oğlu Fransun, 
lngtltereyo gelmiş ,.e prenses Meri 
ile evlenmiştir. Bu izdivaçtan. bi r 
seno sonra., Vlktorya ~teri doğmuş, 

o da, 1893 de York dUk U ile ôYlcn
mlştlr ki, dUk, daha sonra, Beşinci 

Corç olarak tahta çıkmıştrr • 
Kontes Geraldin Apony Arnavut

luk tahtına çıkarak, Maca r kadınla
rının bir an'anesinl devam ettlrmlş
oluyor. 

Valde hanı ta
boşal
gibi 

mamen 
tılmış 

Y enicamün Önündeki 
Adanın Kaldırılmıyacağı 

Doğru Değil 
Eminönünde Valdehanınm yıkılma

sı yarın bir müteahhide ihale edile
cektir. Yıkılma işine Mayıs başmda 

başlanacak ve iki ay zarfmda han ta
mamen ortadan kaldırılıp yeri tesviye 
edilecektir. 
Hanın içi ve haricindeki dükkanlar 

hemen tamamen boşaltılmı§ gibidir. 
Yıkılma. işine başlanmadan evvel ha
nın etrafına bir talıtaperdo çevrile
cektir. 

Ziya Settektn, lzalıklara Bay Hul\ı- verilmiştir. 
si Toton, Bay Nedim Savdar, Bay ------------'---- - ------------------------------

Etem ve Bay Rıza ve yedek Azalık- ırcesl m le hAd iseler: 

Hanın arka taraf mdaki ve Balıkpa.
zan cihetindeki dUkkfuı sahiplerine 
de tebliğat yapılmIŞtır. Konan kıyme
te itiraz 1 çin on beş gün mühlet \"eril
miş tir. Bu müddetin bir kısmı geçmiş 
bulunmaktadır. Bu müddet sanını.. 
da. itirazı olanlar bulunursa be
lediye harita vubesi, belediye tahak
kuk müdürü ve tapudan bir mü
messilden teşekkfil edecek heyet iti
razları tetkik edecektir. Mal sahipleri 
buna da. itirama. bulunurlarsa konan 
kıymetin yüzde yirmi zammı bankaya 
yatınlrp istimlak muamelesi tamam
lanacaktır. Hazirandan itibaren de bu 
dükkfuıların yıkılmasına b~lanaca.k • 
tır. 

lara Bay KAzım ve Bay Cevat Korur, i1 
Bay Hll!eyln Mekl, Bay Hul6sl Ke· ır ' 
t est, Bay Naim Basmacı. 

--o-

Beleclive t,leri: 
Surların Hangi Taraflan 

Yıkılacak? 
Şehir miltehassısı Prost tarafından 

&urlardan ba.zı kısmılarm yıkılmasına 
karar verildiğini evvelce yazmıştık. 
'.Eski eserleri koruma encümeni yakın
da surlarm tariht olup muhafazası i· 
cap edenleri tesbit etmeye başlıya· 
c::aktrr. 

Bu te8biti müteakip vaziyet şehir 
nıUt.eııunn tarafmdan da gömen ge-

~ 

Nistc ~pılan binicilik mll.9aba ~Ma l'"ü..:btı.§1 Ccoot Kuk lbinlerockltinin önünde., ?>ir '700nih htlttjor •• 

Diğer taraf tan yenicamiin önüne i
sabet eden ve piyango bayileri ile 
kunduracı dükkinlannı ihtiva eden 
adanın yıkılmasının iki sene sonraya 
talik edildiği §eklinde 11ayia1ar orta~a 
çıkmıştır. 

Aldığımız malfunata göre, bu haber 
doğru değildir. Tramvay yolunda ca
mio ait kemere kadar olan ktsını bu 
sene mnbıklrak ,.mtacaktır. 
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SON - HABERLER 
Çekoslovakyaya son ihtar ! 
lngiltere, Fransa, Çekosloyakya hakkında 

kat'i bir hattıhareket tesbit edecekler 
Bedin, 26 (A.A.} - Havas &J&Jl& mu

hahtrlDden: A l m a n gazeteleri, 
çe&091ovakya) a arp tıpkı • Hit -
ler ve ~u§llig araamda Berteaga -
dende yapılan görUpneler arefealnde A
vuturya aleyhinde yapılnl11 elan ne§ri 
yatı hatırlatan neDriyata bqlam13tır. Ga· 
.eteler B. Haynlaynm programı b&kkm
dakl mütaleelarma aşağıdaki bqlıklar 

kabilinden 111uazr.am başlıklar koymuşlar
dır: 

"Prağa ıon bir ihtar ,, 
"Art.Jk hiç bir tesviye sureli mümkUn 

değildir ... 
Siyasi mahafilde hflldm olan mUtaıea, 

Çek1»lovakya.nm fimdild kanunu esasl
ainin Avrupa sulbU için bir tehlike ol -
dutu merkezindedir. 

Jılamafih alyasl mllfah1Uer, Almanya
nm ecnebi memlekeUerdeld !aallyetinin 
"pek ziyade elbtikl,, olduğunu ve P.rağa 
karp HCrl tedbirler ittihazuia kalkııt -
mum gok btıyUk bir muhatara tf'tkil et
:mlll halinde Berllnln Çekoelovaltyadaki 
eblliyeti hakkında muvakkaten bir an
lqma yapmağa muvafakat edeceği mu
ıalu.ımıdadırlar. MU~itler B. Göbelsin 
geçenlerde NUrenberıcde aöylemif oldu
iu nutkun bir fıkrasını hatırlatmaktadır
lar. Mumaileyh, bu fıkraimda f(Syle de
mll idi: "Siyaset, yalnız eevkUlce;-ur bir 
ilim değil, ayni zamanda tablye\i bir i
Jlmd!r ve Almanya harekete geçmek i
tin :muvafık anı. yani asgari muhatara 
anedeıı saati intihap etmelidir. ,, 

JCcnebl mahafll Almanyanm Çekoelo -
vakyaya karıp hatlı hareketini hcnnz tcs
blt etmemiş olduğu mlltalcasmdadır. Bu 
mahafll, Almanyanm Almanyaya komşu 
Olan memleketlerdeki Alman e1sa111,-.t.

Jerme ait olan nazı akidesinde bazı ta
dfllt yapablleceltnl tahmin etmekte. -
dirJer • 

Prai Gazeteterlnbı l'azdıklan 
Praf, 22 (A.A.) - BUtnn gazeteler, 

müttefikan, SUdetlerin kongrl)elnln ar -
kasında Almanyanm elini görmektedir. 
Sağ cenahın organı olan Pondclni ga

zetesi, B. Haynlaynm nutkunu tnkbih et
mekte ve ezcümle &öyle demektedir: 

"Bu nutuk, B. Haynlaynm Pmdlye ka
dar aöyJemlg olduğu nutu:klarm en küs

tahcıwdrr. BUtlln Çekler ve blltiln Slo -
vaklar, siyasi akideleri ne olursa. olsun, 
"aala,, diyeceklerdir. 

lıılorkezin na.ehi efUrı olan Mordani 
Novlny yazıyor: 

B. Haynlaynm taleblerini Çekoslovak 
milletinin kabul etmesine JmkJ.n yoktur. 
Slldet Almanlan Uderlnin nutkunda her
Jıanct bir mllzaltere lcraaına esaa olacak 
m&kul bir teklife tesadüf etmedik. 

Guetelerln en ilddeW tenkilleri B. 
Haynlaynm nutkunu Çekoalovakyaıun 

Jw'ld alyueilnln yeniden ı~zden geçi -
rllmealnl talep eden kmmma tevcih edil
:mifUr. 

SIYJSI aıllpJıiUerin ekaerlal. 
1 - SUdet Almanlarla meskQn arazi

nin hudutlarmın tahdldl keyffyellnin ka
bWtl pyrl kabU olduğu. 

2 - B. Haynlaynm SUdeUer fırkasının 
bU nul t.qekltUlü olarak tanmmaaı ta -
leblnln P>Ti kabil olduğu mUtaleum -
dadırlar, zira böyle lıir hal, Çekoalovak
yanm bir kısmın kayrt ve §art.ıs olarak 
HIUorbme tAbi kılmak teıebbU.llne yol 
acmak olur. 

Sl)'Ut mahafil, B. Haynlaynm metall
btne Almanya tarafmdaıı mUa.Jıe~t e· 
dtllp edilmemekte oldutunu sua.le pyan 
ıermektedlrler. Bu maha!ll diyor .ki: 

Oayet beyle lae SUdet Almanlar meıe
leal, beynelmll•I bir mahiyet iktieap et
.tt olur. 

FRANSIZ GAZETELERİ 
NE SÖYLÜYOR? 

Parla, 26 (A.A. - SUdet Almanlar 
m.ele•JnJn Londrada İngiliz ve Fran
aıs nuıt"l&n arumda yapılacak olan 
ı8rUfmeJerde ehemmiyetli bir mevzu 
tefkll edeceği haber verilmektedir. zı. 
n.: 

l - tıwUte.rı ile Franu, Çekoel()o 
~ mQJld lyetlııin zaml-

2 - B. Haynlayin metalibi ile Çe
koslovakyanın harici alyaaeti araım
da sıla bir münaaebet \-ardır. 

Salhiyettar mehafil, B. Haynlay:nJn 
programmm kabili kabul olmadığmı 

beyan etn.ektedlr. Zira bu program 
Çekoslovakya devletinin hattı mevcu
diyetini bile tehlikeye ilka edecekdir. 
Ayni metiafil, Paris ve Londra tara. -
fmdan Prag hfUrumetine yapılnııe o
lan :itidal vesaya.smm arifesinde B. 
Haylaynin göstermiş olduğu radikar 
limıden dolayı hayrete dUşntiJlerdir. 

Siyasi müpbiUer. Sildetlerln ma
talibi :ile Macaristanda Çekler aleyhin 
de yapılmıı olan nttmayiller arumda 
bir mUnasebet g'6rmektedirler. Dün 

Macaristanda 50.000 ki§i ''Trianon 
muahedealni ve Sovyet Rusya ile me\'· 
cut olan misakı sebebile Avrupa sul
hu için tehlikeli olan Prag hükUmeti
nin slyuetini,, protesto etmek mak -
sadile bir nümayiı yapmı§lardır. 

Siyast müplıitler, SUdeUerin kon -
gresi ile Budapeşte nUrnayişlerinin 

Fransa tarafından ihdas edilmiı olan 
siyasi Fransız sistemi aleyhine milte
veeclh mü§terek bir maneVl'a olduğu
nu beyan etmektedirler. 

Umumiyetle sannolunduğuna göre 
lngiltere ile Fransa, pek yakında Çe
koelovakyaya dokunabilecek bütün 
hAdiaeler hakkında kati bir m~terek 

'hattı hareket te8bit edeceklerdir. 

Başvekilimiz 
(UattaTafı ı ütcile) 

JAJ Bayarı getiren hususi tren Yunan 
hududundan itibaren btltiln kaslbt,. 
larda. büyük tezahUratla kaI'§ılalllllJI, 
hük~et memurları, aaker ve halk 
tarafından samimiyetle alkışlanmıt -
tır. Tren muhtelif kasabalarda. dur
duğu aıralard& belediye reisleri tara· 
f mdan nutuklar Irat edilmlf, Batve
kll teeekktlr cevaplan verm1ftlr. 

Trakya valii umumisi ile aefirfmb 
ve diğer hUkfunet mümeuilleri Cel~l 
Bayan hududda kareılamı§lardır. 

Husu.at tren e&at 23,5 de Scliniğe 
muvaaalf.t etmiı. orada da büyük te
zahilra tla kareılanmıştll'. 

CelAl Bayar trenin dW'duğu sıralar-
"' k ~n wıan uet@cl· 

Ierine §U beyanatta bulunmuştur: 
.. - Hududdan itibaren hakkımda 

gösterilen dostluk tezahürlerinden 
pek mütehassisim. Bilyük Şefim Ata
tilrkiln Majeste Yunan Kralına selfun
lannı lbllğa memur olmak ve dostum 
Yunan Başvekili Metaksasın elini 
kendi memleketinde. sıkmak fırsatını 
kazandığım için bl\yük bir ferah du· 
yuyonım. 

Yunanlstanla aramızda hazrrlanan 
mUtemmlm misakın altına Metaksas 
la. birlikte imzalarımızı koyduğumuz 

zr.man bu sevlncfm artacaktır. Bal
kanlılar araemda dostluk günden gU
ne kuvvetlenmektedir. 9 Mayısta Bel
gradı, 80nbaharda Btlkre§I ziyarete. 
deceğim.,. 

Tren Sellnik istasyonunda yanın 

saat durmuış, sonra yoluna devam et
mf~tlr. Yarın sabah 10,:S de Atinaya 
muvualat edecektir. Cel!l Bayar is
tasyonda Ba§Vekil Metaksas ile hUlrl1· 
met erldn1, Yunan ve Türk gazeteci
leri tarafından karşılanacaktır. 

SEREZDEKl MERASİM 

Scllnlk, 26 (A.A.) - Ba§'-eklle re
fakat e&n Genel DfrektörUmttz bfl
dlrfyor: 

Hududu geçtiğimiz dakikadanberi 
daima artan dostluk heyecanının sa
mimi göeteriıterl arasmda şimdi Sela
nffe geldik. KUçtlk tevakkuftan isti
fade ederek seyahatimiz hakkında 
Ws!JU veriyorum: 

Tlltklye B8,fVekillne ve Hariciye 
Vekiline yapılan hllenllkabul tasavvur 
edilemlyecek derecede candandır, sa
mimidir ve büyüktür. 

Hat üzerinde en kUÇUk köy bile doet 
memleketin Bqveklllnl telAmlamak l· 
çln her tUrlU tertibatı almıı 'genç, ih· 
Uyar bUtUn aakfnlerl Jle saatlerce Ja. 
tuyonlarda bekledifl treni kalbinden 
kopan ''Zf to., - yaıuın - .ealerlle 
ba)T&kla.r l&llayaralc tqyf etmlftir. 

Büyükçe her J.tuyonda. ise ukerf 
kıtalar 1ellm re8mlnl yaparken mu -
dk&lar da TOrk ve Yunan m&r1lanm 
çalınıı. Bayar trenden inerek askerin 
önilnden seçtikten IOOJ'& 7.&bitlcrln ve 
yUU.k memurlar ile eorafın ellerlnl 
ııkarak kendilerine tefe,kkUr etmı,ur. 

Senzde bu merasimin en gtlzelle • 
rtnden biri cereyan etmtrJr. Bemıu. 
tat ll1IJ1lar lhttruııa dini~ 

aonra Avukat Yanko lkonomidi Türk
çe yamııı olduğu bir nutku çok aami
ml bir eda ile okumuı ve burulan çok 
mütehassis olan Ba§vekillmlz "Size 
çok te,ekkür edecim. Bu nutkunuzu 
bUtiln Türkiye gazeteleri sizin ifade· 
ni&i muhafaza ederek neşredecekler
dir,, demiş ve ayrıca bir nutuk söyli .. 
yerek hiasjyatmı bütün aha!iye ibliğ 
etmiştir. Yarm on birde AUnadayız. 

rURKÇE 80l'LENEN GUZEL 
BIRNUTUX 

Seli.nlk, 26 (A.A.) - Başvekile re -
fakat eden genel direktörllmUz bildiri
yor: 

Serezde Ba.evckllimize yapılan mera
sim clddcn çok parlak olmuetur. 

:ıst.aBJunaa topuman nını~rce Daııı na,.. 

mma avukat Yanko lkonomidi tarafın· 
dan tllrkçc söylenen 'nutku, ıılve husu -
siyetlcrlnl aynen muhafaza ederek ve~ 
rlyorum: 

Muhterem Bafvckil, 

Iıbu beya."l&tla bulunmak ııerefi ba
na isabet etti. Siroz ahalisi kemali mem
nuniyetle ve ihtlramatı mahsusa ile doot 

ve mUtte!ikimlz bulunan Türkiye bUk\l
metinin Bqvekinl lııtikbal cdiyoı. Tilrk 
milletinin rdsi TUrkiycnln banM bulu -

nan BUyllk Kemal Atatlirkün rehber 'e 
Ukaatı ile nail ve iktiaap eylediği t.erak~ 

klyatı fovkalidcainl bilcUmle Yunan mil

leti kemali "ikkat ve itina ve ehemmi • 
yeUe takip ediyor. Zira Tllrk - Yunan 
hUkümcUeri beyninde her iki hükumetin 
rüoaaunı p;Tel ve hllnUnlyet ile hu -
aule golmif olan ittifak ve ınlbwıebat.ı 
hascno ciddi ve hakikidir ve adeta itikat 
dini kabilindendir. Yunan mUlcli, bil -
hassa Makedonya ahaliıd, bUyUk Türk 
millcUnJn evsaf ,.c fuilet mUtemadiyesi
ne vakıf ve aglhtır. Türkiye .ile Yunan 

· mllleUerl beyninde husule gelmtı olan 
ittifak ciddi ve hakiki mUnaııebatı hue
nenln ldamcsinl cenabı haktan dua ve 
temenni etmekteyiz. 
Yap.sın Türk milleti. Yqum BUyUk 

Kemal Atatürk. Yaıaaın Tür:Ciye Ba§ve
kill B:ıyarl .• 

Fransız başve
kilinin beyanatı 

Paris, 26 (A.A.) - :F'rarunz Baev~ 
kllf B. Dala.diye, Röyter muhabirine 
apfıdaki beyanatta bulunmuıtur: 

''Ben daima, A vrupad& ıulh ve re
fah lehindeki bUtUn pyretlerin Fran
m • İnlilis antantına lllt1nat ettiril
meai kanaatinde bulundum. 

İki memleketin arzÜian ve Umitle
ri bir oldufu gibi aradıklan gayeler 
de aynidir. 

Bu lebepten lnıtıiz hUkbıeti az. 
lan ile yeniden h118ua! blr memnuni
yet '" bnytlk bir itimat ile pha! te
mua plecefim, hUkbıeUerimizhı, 

ıulhlever ve hUr bUyllk milletlerimt
zfn hUanilnlyetlne ffllyatla tercUman 
olmak Jmklnım bul&cainndan emi -
nim. 

Adliyeciler hakkında bir kanun layihası 

Hakim maaşları kırk 
başhyacak liradan 

Ankara, 26 (Telefonla) - Adliye--------------

Veka.Ietl teşklldt kadrolarında yapı- işlenen suçlar 
lacak değişiklik hakkında vekA.letçe 

hazırlanan kanun Uyihast 'Mecllse J il ~ b ''· d 
gönderUmişUr. Mucip sebepler lAyl- C maı 8nlm 80 
hasında czcUmle şöyle deniyor: tetkik edilecek 

- Son senelerde bazı veld.letlerfn Ankara, 26 (Telefonla) _ DahJli-
teşkUit kanunlarında yapılan dcğt. ye Vekaletince memlekette ielenen 
şlklikler dolayısiyle vekAletler ara- muhtelif mahiyetteki suçlar hakkm
sındakl birliği teminen Adliye 're- da tutulmaJ...'1.a olan istatistiklerin bu 
klletl merkez teşkilAtına a\t kadro- suçların işlenmesine sa.ik olan içtimai 
larda. da bazı ufak defişlkllkler yap- ve iktısadi amir er bakmımdan bir tet-
mak zarureti hasıl olmuştur. kiluı tabi tutulma251 dil§llnülmektedir. 

Dundan ba~ka hlklmllk mesleği- Olgul<>rm sosyal muhiti ve fertlerin 
ne girmek isteyen fakülte mezunla- phsi \•asıfları gözönUnde bu1unduru
rının bldayeten 25 lira ile vazifeye )arak hareket edilmesi memleketin 
alınmaları hakkındaki takyldata içtimai hayatını tetkik bakımından 
kRrşı takUlte mezunu genelerin ad- çok faydalı görillmektcdir. 
llye mesleğine karşı olan raRbette- Bu maksatla alAlcadar Veklletlerin 
rlnl artırmak lctn bunları 30 lira He murahhaslarmdan mürekkep bir ko -
hizmete almak ve bu suretle bAklm misyon te3kil edfü.rek bu iDin bir dU
muavlnllllnl 35 liraya c;ıllararalt hl- une korunası için icap eden Udbirle
klm maaıtının 40 liradan başlaması rin ittihazı hükfunetçe karar altın:: a
nr temin etmek fctn hA.klm kadrola- lmmaktadır. 
rında da adedi eksiltmek Ye derece- lzmir Nafıa Mücl' u""r]iiöii lerl ytlkseltmek glbt tadlllt yapıl- -.-
maktadır. :Ankara, 26 (Telefonla) - bmlr 

Yenl tht17açlara göre tesis edilen Nafıa mUdürllllU lşlcrtnl görmekte 
ceza evlerinin işlerinin artmasından olan Muhiddin Ertut m&afl '10 llra
dolayı ''ekAlet hapfahaneler mlldtlr- ya tıkarılmak suretiyle villyet na· 
lUğUnde bu işleri k&l'fılamak 1lıere fta mUdUrlliltıne tayin edllmtşUr. 
yeni bir teşkllJ.t yapılmacını zaruri 
görmUştUr. Bu maksatla baplahane
ler mUdUrlUtil iki 9llbeden mllrekkep 
olmak Uıere umum mUdUrlk haUne 
ifrağ olunacak ve bu teşklllt fcabt 
olarak vlllyet hapishaneleri kadro
suna yeniden U müdür ve memur 
ll&ve olunacaktır. 

VUcuda getirilecek bu teşkili.tın 
lıtJlzam eyledlfl bUtOn masraf 517 
bin kUsUr llra olarak teablt edUmlş
Ur. 

Fransız-lngiliz 
-0u .. a9-.1--ı 7 -··-

hilşhyor 
Londra, 26 (A.A.) - Hariciye Na

zırı Lord Hallf aks, Pel'§embe gih'l11 
Baılıyaeak Fransız - fnglltz g6rll§
melcri programı etrafında Fransanm 
Londra büyük elçisi Bay Korbin ile 
bugün uzun bir görüşmede bulunmutr 
tur. 

__,,_ 

Bir hatıranın 
getirdiği 
düşünce 

(l!&t yanı 1 incide) 
bundan ayvel yapılacak i$1er de "ar
dır: Mcselı\; THrklyo ile Yunanistan 
arasında btt';'laynn tütün tşblrUtıne 

Bulgnrlstanm da ı,urald bu l~lcrdeı;ı 
blriıUr. 

Türk ,.e Yunan ttiUlnle,rinln cihan 
pazannda ÇJn, Japon Te Amerika, 
VirJlnfa ttittlnlcrinden maruz kaldJ. 
lt rekabet malômdur. Vlrjln7a cin· 
sl Amerika tltlinl~rl blrtok plr•sa· 
Jara hAldm olmuftur. tnılltere ev· 
\'eke Şark tiltllnilntı kullanırken ştın· 
dl \'irJlnra tlltlntlne seçmiftir. Al· 
manya, ıs,·eı;, naltık memleketlerin· 
de de •>·nl iktisadi hare.ket görlll
mektcdJr. Cihan iktiAıdi bubranm• 
dan evnl Şark 1l1Ulnlerin1n ummnl 
lıtlhlAld ıoıs nıll7on kilo iken buglln 
86 mJtron k1loya düşmüştür. Bunun 
ıııebcbl Şark t\ltünlc:-1 yctiştJren mem 
leketler araıııında müşterek bir siya
set. bir itlllrllğt bulullll)amUJdır. t~
to bu ınUlAhazalar tizcrlne da.ha eT· 
vel Tttrklre ile Yunanllt&n arasında 
bası prenılpler kan.rlAftmlmJftı. Bu 
prenılp kararlan BaJ1ar11tana da 
blldlrllerek elblrUll Ue hareket et· 
mek için tf!ldlfier J'apdnuftı. 

Eaene ötrcnlrorm 1d B"1pıtatan 
henllz bu tekllfiere cnap TermemJt
tlr. Zannedlroruı Jd çok 1&mlml olan 
bu Mblerlmldn manu~ daha J117a· 
de IMha lhtl1aç 1oktar. 

Bakalım, BulprllUD kOIDf'lmuz, 
Balkan çerçeveal lelnde 1-tl•mıt o
laa lfblrUll plAalarouJan uak dur
maktan dola71 hlo obnula kendi 

f ıördtll zararlan ne Taldt takdir 
edeeektl•? 

Felaketzedeler 
• • 
ıçın 

(Ost y•ı 1 inoide), 

fmdan verilen takrir tlserlne, açılan mtl· 
zakerede takrir l&hlpleriDJn mUt&lelJa.. 
n dinlendikten eonra ıd1ra1lye relen s.,. 
vekil vekili ve Dahiliye veltfil Ş. Kaya 
fellket abasında yapılan tetkikleri an
lattıktan eonra bugün açıkta buhman bu 

kliyler h&lkmm q gelmeden evvel bi
rer çatı altma girmelerinin hllk6meU .. 
mtzce erıulı multarrerattan bulundulunu 
p_e.nl'! ederek hUtnmetfn buJıuamta al
aıgı tedbırıerı uu '!Uretre-liuıw: eur: 
ı - Felaket mmtakasmda yaptınla -

cak yeni k5ylerln teistsinden evvel ileri
de halkmnıın bir daha bu gibi felltet -
lere maruz kalmamam için jeolojik tetld
katm yaptırılmakta olduğunu ve bu tet
ldltat neticeslne göre klSy mahallerinbı 
tayin edileceğini, 

2 - KU~ köylerin bir araya setJrt. 
ler(ik asri ve medent bUlUn ihtiyacı camı 
köyler te3isi için ctntler yaptmlmatta 
bulunduğunu, 

3 - Fela.kole maruz kalan ldSyler için 
500.000 ırrahk tııhsleat iateneceflnl ve 
kanun llyihasının meclise derhal takdim 
edileceğini, 

4 - Köyler teessüs edinclye .kadar 
Kı%llay, Milll lı4UQa!aa Vekiletınden ve 
diğer mUeaaeıselerden gönderilen lhU • 
yaca kifi cadırlarla kamplar teıil edil -
miı bulunluğunu ve bu Jı:amplarm l1hht, 
inzibaU tedbirleri alındıpıu, bu kamp -
lardald baUuml%ın laıelerlnln de tamim 
edıldiğini beyan etli. 

Hükmctin bu beyanatı ırup heyetJ u· 
mwniymılnco bUyUk memnuniyetle ve 
ittifakla tasvip olundu. 

DUNKU zgı.zn.E•.ER 
Ankara, 26 (Tele!onla) - ŞehrimJM 

ıeıen haberlere söre diln zelaele mmta
kaaında ye.nJden dört defa aallantı ol -
muştur. Bunun neUceainde ne libl bir 
b.uar vukua geldiği hen.Uz ,belli dejil
dir. ya1nq Kırteblrde blr kılım binalar
dan bqlta hUkCımet konağı birkaç ye • 
rinden l&kaUınnuttır. Memurlar bu v.
zi)'1!tte dairelerde ~aktan korktuk· 
lanndan çadırlarda oturup vazife &er
mektedirler. 

ESKIŞEJURUI.EBIN JLUllYı:rl 

Eakl§ehlr 26 (HuaUJf) - BusUn 181· 
zcıe felakotzedelerlııe yardmı l~ln va • 
linin riyasetinde belediye relıl, Kmlay: 
bqknnı ve diğer memleket bUyilklerlA
dcn teıekkUI eden iane Jtomltut ta • 
rattnaan lkl saat urrmda 1,300 lira (bba 
Uç yUz lira) t'min edilerek telllteuede
lere g8nderllmek üzere Ankara Kmla7 
merke:ı:ine havale edfldl. 

BlltUn Eaklıehh' halkı ve esnaf te .. t
ktUlerl teberrUata i§tlrake devam edl • 
yorlar. Kmlay gençlik teıkll&tmm top
lamakta oldufu miktar, bu yeten& dahil 
değildir. 

Umumi "berrUatm (8000) 11o bin ıtra

;n ... ctlı~· 



Yazan: Kur• ~tromayer 

Valdhavz orman memurluğu mrn· ı 
takası tohum kam'pı yakıntnda.kl yol 
ozerinde, tam bu sıra.da bfr asker 
d1lroyor. Bu asker, 2 inci a.vcı taburu 
Unltormasını glymlştlr; fakat stlAbı 
bir korucu gibi omuzuna asmıştır. O 
da, yabanllere karşı döTilşe girmek 
o.zere Tuhel ovasına gelen bir çok 
kumanda avcılarından blrldir. bmt, 
Folmellerdlr. 

Asker, bu sırada hangi tarafa doğ 
ru yUrUmesl l!zımgeleceğinl kesti re
mi yor, çUnkU son zamanlarda. katil· 
ıer ve yabanilertn oldukça sesi kesH
mlş bulunuyor. Dunla.rın en azılısı 
ola.o katmerli melO.n berlUn - eğer 
var eayılabllltse - vl~danı, yeni bir 
cl.nayetıe yüklU oldu mu, her zaman 
ortalık bir müddet lçln böyle sut H· 
manlık olurdu. KatmerU mellin, bu 
vaziyetlerden sonra, takibattan uzak 
kalnıağı tercihle, izini bllsbUtUn stJ. 
mcğl gözetir, bir mUddet lçtn gizle· 
nirdl. Mükemmel bir adam ôlan ihti
yar mmtaka Amiri Betıı;ıerte ka~ı 

yaptığı hareketten, işlediği canavar
ca Clnayettenberl, katil, hakikaten 
ortadan çektlmtş, başka btr dtyara 
gitmişe benziyordu. 
Avcı Fol meller, biraı dlişDndtıkten 

sonra tohum kampı yanından geee
rek ormanın yukarı taraflarına, ke· 
anmış odunların yığılı durduğu tepe 
ye doğru tırmanmağa karar verdi. 
o, arka ta.raftaki sık ça.Jılıklard& ev
velce sık sık katllln izini keşfetmt,. 
tl. Yola dUztllmeden, bir kere daha 
tUteğlnl yokladı. Açtı, baktı. El'et. 
tam 5 fişek var işte: ve 6 ıncıaı da, 
7erll yerinde! Her şey taınamile yo
lunda, hUIAsa! Ağır tabancasrnt da 
oıkarrp muayeneyle. tabancanın da 
koeuraoz işler ve ıytce dolu olup oı. 
madıfınt gözden geçiriyor. Evet, do
ludur ve tıkır tıkır ll!lllYecektlr. Son
ra thttyat fleekler de fltekUğlndet 

'Uzertnde askıda Ud ve çantada da .. .. .. ... . .. -- ..._ ,._ ._ ____ ... 
ki e#er bunlar da yetmezse, bOtOn 
ku~şun atma hareketlerinin hiçbir 
manası yok, demektir! 

Sonra da avcı, başını sallıyor. Za
ten mel<ınu ele geçfrmek mnmklln 
değtl ki; hattA kendlslle uzun boylu 
karşılaşmak blle ... Dalma. sanki top. 
rak onu yutuveriyor gibi sırra ka
dem basıyor; hele ıon ıamanlarda 

bO.SbUtun kayıplara karıştı! 

Tam bu aralık, asker boğuk bir 
allAh ıesl lşltlyor. Sanki blrl çahhk
ta avlanıyormut da ılllh atmış gibi 
bir s.kisr Onun bulundutu yere naza. 
ran deniz tstfkametlndet ATCU, der· 
hal istikamet deltftJrlyor. Yakan 
ormandan en yakm çalıltfa doğru 
koşuyor. Burada bir geçit yolu açıl· 
mıştır; çtınkD, çalılıfın blttlll yerde, 
cok defa vahşi hayvanlarm dolaştık
lan çrplak bir saha görttnmektedlr. 
Ve sllAh da, o arkadaki çalılıkta a
tılmış olsa gerekt 

Geçit yolunun ıonuna ve bu suret
le çaldığın da münteha noktasına 

varan avcı, ora.da hlç blr yerde bir 
hayat esert gljrmnyor. Evvelemlrde 
bir çeyrek saat beklemete karar ve
rerek, araştırma yapmak için, t-lr 
teyrck saat sonra sahayı ~epeçevre 
tlol mayı tasımltyor; ve ihtiyatla! 
o gayetle iyi bJilyor, kf her hareket· 
te tehllkeye maruz kalınabilir. ÇUn
kU bir kimsenin varlığını, yalnız ha
reket trşa eder. Sakin durulduğu 

müddetçe de, diğer tarar. bir şeyin 
farkına varmaksızın, daha çabuk 
görlllilr. Dolayıslle, bu esasa göre 
davranmalı? Heme?\ tUtoğl parmağı. 
le şöyle bir çekişte ateşe hazır vazı. 
yeto getlrdlğt gibi tabancanın da 
emniyet tetiğini gevşetiyor. Tekrar 
gözlerini kaldırıp da bakınca, 200 a. 
dım öteden btr adamın geldiğini se· 
tlyor. Dosdoğru bu tarafa! Bir parça 
lhtlyatlrca yUrUyor. Bu yabani mi 1 
Fakat, yok, canım; sırtındn korucu 
Unlforması? Avcı az kaJS'tn bir ko
rucuyu bir yabani sanacaktım t dU
şUncestnl zihninden geçirip, biran 
mUteredditr 

Fakat dtırbOnOntl kaldırıp gözle
rine yaklaştırınca da; komtk 1;1ey: 
diye dllştınilyor: bir korucu, sakatını 

Numarası : ta 

bir haftadır traş etmemtş olsun? Ve 
traşı bir karış uzamış memur, bu . 
kadar pis, muııda.r rnsmt ceketle ge. 
z1p tozsun? Ya böyle kuru havada 
b6yle çamura bulanmış c;:tzmeler? 
Acalpt: her ne olursa. oıeun, ihtiyata 
l'layetle, vazifede lAzımgeldlği gibi, 
ona sesleneceksin; kendlsinln klm 
olduğu, pek ça.buk meydana çıkar el· 
bette! Böyle dUşünUp kendi kendine 
söylenen kumand(t. avcısı, içinden 
bunun bir yaban! olmasını istiyor. 
ÇUnkll Tuhel ovasına musallat olan 
bu vebanın artık kökllnll kazımalı· 

dır! 
Yaklaştıkça yaklaeaiı adamın tU-

fdt kolunda ,.e Uertye doğru tutul· 
mut vaziyette! Avcı; bunun bir ko· 
rucu olmadığı kanaatini ediniyor. 

Arada daha ancak 100 adım mesa. 
te kaldı. şu halde rahat b~r~kıl.sıl~ 
da biraz daha yaklaşırn, a a ıy . 
Ne kadar uzaktan ateş edillnıe, oka
dar fena t tsabet thtlmall uzaklık 
nlsbetinde azalır. ÇünkO; yakınlık 
nlsbetlnde çoğaldığı gibi! 

80 metre! 
Gelen adıım, bir şey araştırıyor. 

:MükC'mmel btr dilrbUnle yepyent 
0

btr 
tilfeği var gelen hı? Yoksa avcının 
tahmini aksine, gene de bir korucu 
mu? 

60 adım! Hayır, bir korucu değil. 
dlr herhalde: görttnllştl böyle olan 
bir korucu. yoktur? •• 

40 metre! 
Gelen adam, birkaç defa etrafına 

göz gezdiriyor. Asker; belki de bir
az evvel silAh atan oydu! diye dUşU
nerek, artık gözlerini o adamdan a
yırmıyor. Asker, ttif~ğlnt tastamam 
hazırlamış, eevirmfştir. Yarı yarıya 
ateşe hazır! Uç adım daha atsın. 
seslenip çağırırım onu! diye tasım
hyan asker, böyle dUşUnUrken •• 

O &dam, birdenbire durarak, ce
binden çekip çıkardığını başına gö
tnrnvnr ,.,,.bfnr1An ,...ıkarrlııtı t.11r11'lr
trr; saçlarını taramağa başlıyor. 

Avcı, şimdi tUfeğinin dlpçiğlnJ o
ın uzuna yerleştlrmfştlr' Fi krlnce, 
bu en mUsait, en uygun zamandır! 
Ve ayni saniyede, emreder seslenişi, 
aksediyor: 

- Dur! Tüfeğini yere a.t! 
Adam, yıldırım sUratUe tilf Pğinl 

yukarı kaldırıp, ateşe hazır vazıyet 
alıyor. Yalnız, herhalde iy( işitme
miş, sesin geldiği taraft yanlış belle
miş olacak kl, alnını, askerin bulun. 
duğo yerin aksi istikamete ~evire
rek, o cihete karşı cephe almağa gt. 
rişmlştlr. Folmeller, tekrar bağırı
yor: 

- Hemen yere at tUfdi t 
Asker, bu herifin btr korucu olma

dığını, azılı btr baydut olduğunu ar. 
tık iyice anlarpıştır; ve mUteyakktz
dır. 

Yabancı, şimdi ağrr ağır arkasrna 
d6nllyor ve silAhınrn ağzını yavaş ya
vaş aşağıya tndJyor. o ~akit asker 
avcı, gökgUrttıtuso gibi bir bağrışla 
bir kere daha ihtar savuruyor: 

- Tllfeğt at yere, yoksa ateş edi
yorum! 

ŞJmdl herifin sflAhı yerde! 

- Eller yukarı? On adım geri çe
kil! 

Yabani herif, ağır ağır on adım 
geri çekilerek, bu arada ellerini de 
biraz yukarı kaldırıyor. · 

ıo adım! lla şöyle! Avcı Folmel
ler, siHl.blle ateşe hazır vaziyette, 
şimdi yavaşça çalılıktan çıkıyor. o. 
tyt bir atıcıdır, fakat bu vaziyet, hoş 

~~-& m!l&tt~~~~·; 
Fransız hava nazırı 

Bir şantöz~e 
evlendi 

Fakat karısı tayya
reye b~omekteo 

liorkuyor ! 
Yeni Fransız kabinesinde hariciye 

nazırı olan Gi La Şanbr Parlsin en 
meşhur milzikholerinden birinde ça
lışan ılır şantözle evlendi. •. 

Nazırın bir şantözle evlenmesi Pa
riste bazı dedikodulara yol açmış
tır .Bu izdivaç, bundan evvel iki tay
yareclnin de birar artistle evlenmiş 
olmalarını hatırlatıyor: · 

Altı, yedl ay kada.r evvel, 1.klsi be· 
raber, btr tayyarede, Amerika.dan 
Avrupaya. 11 saatte gelerek, dUnya 
rekorunu kıran Meril ile Riçman'a 
geçenlerde, biri; artist, biri de bir 
dansözle evlenmişti: Havacıların 
"yıldızlara" rağbet g6stermelerl ne 
kadar tablt görülilrse, hava nazırının 
da. onları takllt etmesi öyle tablt bu-
lunablUr. 

Fakat, Gi La. aŞnbr'ln sinema ve 
dans sanatına olan ala.kası, yalnız 
Kora Madu ismindeki bu kadını sev
mesinden ibaret değildir. Onda ar
tistliğe bUyUk bir heves ve istidat 
vaı O!r. ~\;t:ıthlrO :t.Wıt<H lka.ya gltU

ğl vakit, kendisine: 
- Siyaseti bırak, ı;el, artist ol, de-

mişler. 

O da bunu kabul etmemiş, fakat: 

- Bıyıklarımı kesemem, demiş. 
- Zarar yok, demişler. Sen de A-

dolf Menju gibi bıyıklı olursun. E
sasen, sen daha gençsin. O ihtiyar. 
Ya.kında ona. yol vermek lAzımgele· 
cek. O zaman, meşhur Fransız bıyık
ları Ue mlllettnl Hollvutta sen tem
sil edersin ... 

Fakat, her nedense bu pazarlık 
mllsbet netice vermemiş ve Gi La 
Şanbr Hollvutta artist olacağına 
Partste nazır olmuştur. 

Bununla, musiki sa.na.tk&n bir 
kadınla evlenerek Hollvut havruıına 
bıraz yaklaşmış bulunuyor. Fakat, 
karısının havalara pek yakla.şamı

yacağı zannediliyor, çllnkU, Kora 
Madu şimdiye kadar tayyareye biç 
binmemiş ve binmesi JA.zımgeldJğl 

ze.maulnr bile çeklnmı,ur ..• 

ALENİ TEŞEKKÜR 

Saym Kurun Rntele~ine: 
Dairede vozifo bn:,ında Jl.nl olarak bııyıl

ma ve onu müleakıp geçirdiğim rahatsız
lıktan dolayı hatır seran akraba ve dostla. 
nma ayrı ayn teşekkür etmeme rahatsız
hltım mani oldulundan bu te~ekkilrlerimc 
sayın gazetenizin tavassutunu rica ederim. 

icra 11tzneıl memıırlarrndan 
VEDiA 

(V. P. 2412) 

Merakh bir dava görülüyor 

Kendisini polise ha
ber veren hırsız 

Su~u çalmak maksedlle dellll, bir macera 
hevesiyle işlediğini s6yledl 

Con Kenet Mils, bir macera geçir
mek lsteyor. Hayatında blr macera 
geçirmek hevesine kapılması dolayı
slyle de, şimdi 12 ay hapse mahkum 
edllmlş bulunuyor. Fakat, macerada 
bu neUceyt hesaba katmamıştı. Çün
kü, hapishane köşesinin sıkıcı süku
nuna atılmaktan UrktüğUnll, mahke
mede göstermiştir. Ha.kimden ken
disini mahkum etmemesini rica et
miş, fa.kat ha.kimin kalbini yumnşa
tamamıştır. 

Onun bu neticeye varan macerası, 
nasıl geçmiştir? Kendisi, 18 yaşında 
blr lngillz delikanlısı tken, mektep
ten çıkınca, artık uzun zamandır ta-ı 
hayyül ettlii sahaya atrlabileceğini 
dilşUnmüştUr. o. dentzctllğe heves du
yuyordu. Bahriye, muhtelif cephe
lerden ho,una gidiyordu. Bir yan
dan gUzel üniforma, bir yandan bah
riyeli olarak birçok memleket gez
mek ve bu arada macera geçirmek! 
Belki de blr değil de, bln bir mace-

ra! . 
Fakat, bahriyeli olamıyor, gözlert 

biraz zayıf görtlldtığilnden, bu mes
leğe alınmıyor. Sakin bir şehirli 
mesleği seçmek ae kendislnl tatmin 
etmlyecek! o, kendisinde, tehllkeye 
atılmak cUretlnl duyan bir delikan

lıdır! 
tngillz, Fransa.ya geçip, başka 

memleketler aleyhine casusluk etıne 
ği meslek olarak seçiyor. Fakat, bu 
mesleği iğrenç mahiyette bulduğun
dan, çabuk vazgeçip, seyyar olarak 
ticaret işleri takip ediy~r. Bu yolda 
da para kazanıyor ve Kenslagtonda 
gUzel bir yuva kuruyor. 

Buna rağmen, şimdi 26 yaşmı tek
mllleyen Mllse, hayat gene yeknesak 
geliyor. Araddh ma~erayı Blak
bOrndekl bir bnrodan çek ve para a
şırmak t;ıekltnde geçirerek, 59 !ngl
llz lirasını cebe lndlrtyor. Ancak. 
yaptığı hırsızlığı eaklamayor, sak
Jamağı korkaklık sayıyor. Hele btı 
yüzden başkalarının zannaltmda ka
labtleceklertnı dtişilntlnce, Londraya 
gidip, polise bir kartpostal gönderi
yor. Blakbörndeki hırsızlığı kendisi· 
nln yaptığını blldfrlyor. 

Mahkemeye vertuyor, muhakeme-

si başlayol', bil.kim sual sorunca, an
latıyor: 

- Den, hepsini sırf macera geçir· 
mek hevesiyle yaptım. Heyecan ve
recek blr şey aradım, dilşUne düşllne 
bunu tasarlıyarak, taearladığımı ye
rine getirdim, işte! 

KOl rengi, çıplak duvarlar arasın
da, demir parmaklıklı pencere arka
sında geçireceği 12 aylık zaman, ih· 
timal daha az cezayı mucip ve yahut 
da hiç ~ezayı mucip olmayacak ma
ceralar tasarlamasına. yarı~·acak; 

böyle sanılıyor!? ...... 

Kaybolan şahin 
bulunamıyor 

Resmi görülen 13 
yaşmda ~ahin, geçe'.\} 
s e n e memleketi 

ı Karstan, çalıgıp pa
ra kazanmak U:ı:ere 
ıstanbula gelınlş, fa.
kat burada kaybol
muştur. Ailesi ken
disinden bir senedir 
bir haber alamayın-

§ahio ca ktiçijk kardeıini, 

kendlsini aramak tlzere lstanbola ıön -
dermi3lerdir. Şahin bUtUn aranıalara rağ
men bulnnamamıııttr. Kendisinin nerede 
olduğunu bilen veya görenlerin insani
yet namma aşağıdaki adrese bildirmele
ri rica olunuyor: 

Kars '\'tllyettııın Ardahan bzasma 
ballı B~ovan Banp k6yUnde T~ 
ailesi. 

Yatikan Sarayının Daimi 
Doktoru Hasta 

Vatikan saraymdaki rahipler, endi
oe fçerisfndedfr. Zira, VatJkanm dai
ınt hekimi olan Dr. Milani romatizma
ya tutulmq olup yatmaktadır. Papa. 
da başka hiç bir doktorun kendisini 
muayene etmesini istememektedir. 

Seksen ya§mdald papanın sıhlıati 
daima dikkati celbet:mek:tedir. 
Şimdi bastalanan doktora çok iti

madı vardr. Bu dokt.or, kend1slni hele 
son t!efa aylarca hemen her gün teda
vi etmişti. (D. Eksprs). 

Görüp düşündükçe: 

Türk hakkının doğuşuna doğ_ru 
YAZAN: s. Gezgin 

nugUn, cokt.aıı balledllml3 olması 11.
zıını;elcn bir davanın, son düğiimll çô· 

züJUyor. ''Hatay., da seçim yapılacak. 
Milletler Oemlyctlnde celselerce mil· 

mJ<erelerdcn sonra, kabul edilen Türk 
tezi, dört aydanberl, sancak ve laken· 
derun topraklan ttstlinde fesat vo dala
vere ile çarpııstı. 

Hak, baeıll başma bir kuvvettir. Fakat 
buı;Un orada Ustuue &\ipbe bnlutlarmm 
gölgeleri dü~lmek istenen hakkın, 

yaıuba.,mda bir de kuvvet vardır. 
Ana vatan, daha dilD. gö~dcn kop&

nlm:ı.ğa çalıplmış olan bir yavru.ya ıcu,ı 
elbette kayıt.ız kalamazdı. Nitekim, bu 
y&\'1'0Jlun tbıtuııe aaldınllar ba§laymca, 

Tllrk ufuklan aMtZlll karardı. Gtlrleme-

ıer duyuldu. Bundan tok kor~"llllç netice
ler doğabilirdi. Bereket venin, bü)1lk 

gerçeğin Usttındeld bulut sıyrıJmq ve btl· 
tün dUnya .kimin 1ıakh olduğmın görmU,. 
tU. 

1'1Ustemlckccl kafalann, kördliğttm ha
line sokmak lttedlklerl aancıak yamaP, 
ağırba'h ve telipız ellerle ~o. 81· 
yMal havaya ışık dalgalan yayılch ve ••· 
mlmlyet denilen ucak ıey sbıdl. 

Bu, hn.sd olduktan 80lll'a ise, konqup 
anlıı.pıak artık zor sayılamazdı. Fransa, 
hem nalı, hem mıhı yoklıyaıı yanlıf çe
ldç kollanmaktan vazgeçü. Blrtakmı 

serseri kalab:ı.Iıklarmm, köylerde ,ap. 
tıklan zulme kulaklan tıkayıp gödertnl 
kapamadı. 

olmaktan başka har tUrlü sıfatla ta- .awwıw111nnı:.:m:11mı==w 
Bl~, böylo hayati bir da\-ada bile ba· 

r11 yollanod&n •ynlmadık. Köteba§ı ıl· 
yuctl yapmadık. Çllnktl haklamndan e
mlndlk. DUnyada eğer doğruyu ltlfyen 
bir hak terazltll vana, hakem kefesi 

bbden yana ajacak, bizim dediğimiz o
lacaktı. Yok, eğer hak terazlsfıdn ayan 
bozuk çıkarsa, o zaman bu açık Jıaklıı 

kuvvetle koruyacak, ~ g6mWme.I· 
ne meydan vennlyeeektfk. 

rit edllse yeridlrl Acaba herifin Uze.. 
rinde başka sil!h var mı? Her şey
den önce, şu yerdeki tuteği oradan ı 

kaldırıp herltln tekrar ele geçlremf
yeceğl bir kenara koymalı! 

Hergün bir fıkra: 

Hasta olmaya layıksın 
Doktorlarmuzdan C ... hastalarına verdiği ilAçlan dakikası dakika-

sına almadrklarmdan eiHyetçldir; daima şöyle der: 
- Verdiğim ll!çlan alsalar bir şey olmaz. İçmedikleri gıöi üste: 
- Bu ilaç tesir etmedi; baskasını vermez misiniz, derler .• 
Bay C ... bir gün bir ha.staeınm evine gittiği vakit onu i1!ç içerken 

görtlnce son derece sevindi ve: 
- A!erin, bravo, dedi Sen tam hasta olmaya lAyik bir ~ .. 

Çok memnun oldum •• 

Avcı asker, ihtiyatlı adımlarla sl
Jlha yaklaşıp, onu yerden kaldır- ı 

mak için, e~lllyor. Tam o aralık da 
yabancı herif, ileri sıçrıyor, bir ca· ı 
na.var gibi homurdanıyor ve avcı a
teş etmek Dzere iken, yaban!, eğile
rek gövdesini yerle beraber ediyor; 
atılan kurşunun isabet etmemesi 
maksadlle! 

Ü::a:::::ca = -=" •=••••••••••••••••••••ıll Nurullah ATAÇ 

Umuyonız, ki dtbıyap latıraptan ıstı. 
raba ıUriikllyeıı Uzak Şark ve l•panp 
fe!Akotlerlnclea. fmaDhJı, ld.ft derecede 
ders alm~tu. Baniara bir -.mmı ek· 
lcmek istemez çllDJdt yeni blr yanKlJI, 
c1alma yeni bir tebJDıodlr. 

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



par agın a oynatan kadın 
Çar Aleksandır ve Kayser Vilhemin huzurunda dans ettiği zaman bütün 

saray halkı birbirine girmişti. 
B lR YUNAN zabitinin kızı idi. 

Çılgınca sevdiği Portekizli bir 
gence kaçmış ve ana babasını ter-
ketmlştl. 

Pakat, mesut olamayınca 1912 de 
Komedi Fransezln başartistl olmuş
tu. Şimdi Nis şehrindeki mallkfme
sinde oturuyor. Onu herkes Monte
karlonun (Sporting) klübUnde este
tik cerrahi güzelliği He dolaşırken 

görüyorlar. 
Otero kendislle görüşen bir mu

harrire: 
Her şeyin yok olup, tekrar mazi

nin esiri olduğumu hissediyorum, de
di. 

Bugün hayatından bahsetmekte 
olduğumuz Caroline Otcro, Holivu
dun son senelerde yetiştirdiği yıldız
lar kadar ş~hret bulmuş olup blla.
hare inzivaya çekilerek unutulmuş 
meşhur bir kadındır. Fakat, hayatı 

ve geçirdiği maceralar binblr gece 
masaJlarım bile gölgede bırakacak 

derecededir. 
Otero, birçok tehdit, kA.h darılma 

ve kA.h barışmalarla romantik bir şe. 
kllde, Galfçyanm Balga şehrinde 

blriblrlerfle evlenmiş olan, Yunan 
zabitlerinden Karasson ile İspanyol 
güzellerinden Karmençltadan doğan 
çocuklardan btrldlr. Fakat, bu gUzPI 
yaradılış kendini anlamağ'a başladı. 
ğı günden, dUşkün bir aristokrat ha· 
yat yaşamak yolunu tutmuştur. nu. 
na da scbcb, annesi J{armençitanın 

kocasına sadık kalmaması olmuştur. 
Yüzbaşı Karasson karısının başka 

zengin bir erkekle sevlştığlnln far
kına varınca, düşmanını düelloya dA· 
vet etmiş, ve dUello neticesin.de öle
rek ıstırap ve acı ne geçmekte olan 
hayatına veda etmiştir. Fakat Kar. 
mençfta, kocasınm öiilmOnden zerra 
kadar mUteesslr olmamış ve düello· 
da galip gelen dostu ne evlenmiştir. 

İşte, bu eyleume netteeetacı. ~ 
ro ve kardeşleri en acı günleri yaşa. 
mağ'a başlamışlardır. Zira, hOr yaşa. 
mağ'a alışmış olan Oteroyu bir kote. 
je kapatmışlardı. Küçük kız burası
nı hiç sevmemişti. Mua111mlerl ken
disine insafsız görünUyor, arkadaş. 
ları ise, sevimsiz geliyorlardı. 

Koleje verme~ Uzere getirdikleri 
gUn, kolej direktörü bu kız çocuğunu 
bir kate - konserde görmüş ve onun 
danslarına hayret etmişti. Bunun 
için çok memnundu. LA.kin, ôtero 
haşarı mı haşarı idi. Bir türlü koleje 
ısınamamışdı. Bütün aklı mektebin 
yakınlarında. oturan Pacco isminde
ki güzel Portekizli gençte idi. Her. 
gün ne yapıp yapıyor onunla muhak
kak buluşuyordu. Bu buluşmalar sık 
laşt'ıkça, kızdan hiç Umlt cdilmlyen 
daha başka tUrlU vakalarla karşıla
şılıyordu. Mesela., gece yatağından 

usulcacık çıkıp, sabaha kadar Pacco 
ile birlikte şehrin eğlence yerlerin
de dolaşmak gibi. Mektep idaresi f. 
şln farkına varınca, kendisini sıkı 
bir nezaret altına almağa karar ver
mişti. Fakat, bu sefer de Otero, ken
disini kolundan tutup sokağa attıran 
cak şeyler yapıyordu. MeselA., mut
fakta pi,:ıen ve diğer arkadaşlarının 
yiyeceği yemeklere, fare vesaire gi
bi muzır şeyler atmak! 

Mektep artık usanmıştı. Oteroyu 
annesi Karmençltaya iade etti. Bu 
hareket bir anne için ne kadar acı 
idi. Çünkü, kocası çocukların hiç bi
risini evde görmek istemiyordu. Nl. 
hayet çocuğu tedavi ettirmek Uzere 
bir doktorun husust kliniğine yatır. 
mışlardı. Otero seviniyordu. ÇünkU, 
belki buradan Pacco ile birlikte ka
çabilecekti. Nitekim, bir gUn bu ka
rarını verdi; ve sevdiği gençle birıtk 
te Llzbona kaçacağı bir sırada yaka
lanıp evine iade ediliyordu. Fakat, 
evinde cok oturmadı! Sevgilisi Por. 
tcklze gideceğini söylemişti. Tekrar 
bJr gUn A.r firarı lrtikAp ederek Llz
bon şellrlnc geldi. Ve Gran Via cad
desinde ufak bir oda kiralıyaral\ bir 
pansiyona yerleşti. Ayni pansiyon dn 
Llzbonun en meşhur Drap~ggla tJ. 
1atrmıunun dlııtktOrU Avenda da otu
ruyordu. Direktörle Otero kısa bir 
zaman içerisinde tanışmış ve ilk de
fa olarak, tiyatro sahnesine çıkarak 

1912 yıhnın meşhur Perim.adon
nas~ bugün Montekarloda 

nasıl yaşıyor . . 
sonsuz bir sUliee elde etmişti. Bilhas
sa Portekiz erk!nrharblye reisinin kı 
zının kendisine atmış olduğu buket, 
Oteronun sahneye karşı olan sevgi. 

+rb> N 'cR nl MUwldJ 

LAkln, fimdl başka blr :facla başlı. 

yordu. Bu da, Avendanın kendisine 
evlenme teklifi idi. Bu teklifi kabul 
ettiği .takdirde bUtUn servetini feda 

• edeceğini söylüyordu: Fakat Otero. 
nun gözünde kUcük yaştanberl sevdi· 
ğl Pacco tutuyordu. Mektuplaşıyor· 
lardı. 

Pacco, Barçellone şehrinde cahşı
yordu. Bir gece, kimsenin haberi oı. 
madan Llzbondan sıvıştı. Barcello
naya gelince, derhal birleşerek bir 
yuva kurdular. İlk günleri çok mesut 
geçiyordu. Fakat, Otero ,Yakında bir 
çocuk getirmek üzere olduğunu ko
casına söyleyince blc aH\kn görmeclt. 
Pacco, gece gUndUz Oteronun Porte
klzden beraberinde getirdiği parala
rı kumara ,·ermekle vakit geçiriyor
du. Otero cocuğun bahtiyar bir ba
baya malik olamıyacağ'ına aklı ke
since, derhal onu dUşUrdU. Ant bir fır 
tına koptu. Ve her ikisi birden, sille 
ve tokatlı bir hayat yaşamağa başla. 
dılar. Artık tahammUl edemlyecektf. 
Bir gece evini terkederek, Oportoya 
kaçtı. 

• • • 
M EVSlM çok güzeldi. Sayfiyedeki 

kalabalık, fş almış olduğu ti
yatroya akın ediyordu. Para da ka-
zanıyordu. Burada yeni bir aşk ma
cerasına atıldı. Portekfz11 Manuel 
Domlngo isminde bir polls komiseri 
ile sevlşmeğe başladı. Fakat, her ne
dense bununla da imtizaç edememiş· 
ti. Bir gUn komiser kendisini bir lttl
ra ile hapse attırırken Kont Tlren
zonun mtıdahaleslyle kurtuldu. 

Fakat, oynadığı tiyatroda Rlgo.. 
lettoyu temsll ederken, birisine da
ha Aşık oluyordu, Bu da beraber şar
kı söylfyen İtalyan marltonlarından 
kont Gulyelmo idi. Bu çılgın aşk ne
ticesinde blrleşlp yuva kurdular. Fa
kat, bu sefer de umduğu evlflik sa
adetine kavuşamamıştı. Bir gUn kont 
kendisini yüıüstU bırakarak ort'adan 
yok oldu. .... 
A RTIK bu derbeder 'hayattan u

aano gelmişti. Aile ismini bu 
~ekllde hareket ettiği takdirde daha 
fazla kirletmiş olaca~ını dilşün<'rck, 
ismini değiştirdi: ve Nlna nam müs
tearı ile Marsilyaya geldi. Burada 

kendisine kucak açan Le Bevord ga
zetesinin sahibi ve ayni zamanda 
şan muallimesl madam Lermlna ol
du. Fakat, bütUn fellketlere rağmen 
• .u ... 111.ıoı._ ...._~ -1--.... ı~u,,.. -'-
şam, Marsilya rıhtımlarında dolaşır. 
ken en keskin gözlil donjuanlarr kcn 
dine çekiyordu. Burada bir mUddet 
kaldıktan sonra, yanma hlzmetçist 
Rosalie Jle çok sevdiği köpeği BJakl 
alarak Partse geldi. Derhal, babası
nın eski ahbablarından olan ve Parls 
te tiyatro lmpresaryoluğu yapan 
Bosona müracaat ederek 13 istedi. 

30 Ka.nunuevvel 1889 da Otero 
lsml ile PnrJsln Grand Yefour tfyat. 
rosunda tango parçaları tagannl et. 
mcğe başlamıştı. Bir müddet çalış. 

tıktan sonra, Gaston Calmetto sey
yar tropu ile seyahate çıktı. Bu se. 
yabat esnasında ismi, matmazel Zlzf 
idi. Tam on sene yanı 1913 senesine 
kadar çalıştı. 

• • • 
S E \'YAR truptan ayrıldıiPı ,·akit 

ancak, bin frangı vardı. Kış da 
şlddetıf idi; bu para ile geclnmesine 
lmkA.n yoktu. Derhal Parls restorant 
larından birisinde calışmağa başla
dı; şiddetli kışı bu suretle geçirdi. 

Çalıştığı yer orta sınıf bir yerdi. 
Fakat müşterileri pek çoktu. Bunlar 
da Otero yer değlştlrdikc;:e, yerlerini 
değiştirlyorlardr. Artık, blr &iln Mak 

)ti'., ... - .... 

OTERO 1912 yılanda 

simde, bir rtın Kafe C:18 Parlde, bir 
gUn Operada çalışıyor ve sllkse yapı· 
yordu. Peşinde avlanı:Iıtı şöhret! ni
hayet avlayabllmtştı. Dış memleket. 

··-
karşı karşıya ldt. 

Nihayet Amerlkadan Yungens Is· 
mlnde bir zengin tarafmdan davet o
lundu. Kalktı, Amerlkaya gitti. Zen. 
glnin Avenue 23 dekt mallklııealnln 
unın bir misafiri olarak yerleşti. BU• 
tun Amerikan zenginleri, Oteronun 
en ~k sevdiğini blldlklerl, Marechal 
Nlel çiçeklerini göğüslerinde taşıyor
lardı. 

Parlse döndüğü vakit beraberinde 
birkaç metre uzunluğunda ln<'ller 
vardr. Onları bankaya yatırmış IA.
kln, nakit parasını ilk seviştiği genç 
gibi Montekarloda yemiş bitirmişti. 
Berllne hareket etti. Ve bu gUn mü
cevherat tarihine (Otero lncllerl) 
diyerek kaydedilmiş olan lncllerlnl 
Alman zenginlerinden Baron Olstre· 
dene dörtyUz bin mark mukablUnde 
sattı. Berllnden sonra Vlyanaya u
zandı. '>rada kaldığı mtıddetçe,prens 
Eduard de Belme ne eevlştl. Bu 
prens Oteroya mUcevherlerlnl satmış 
olduğu Alman baronundan lmparato 
riçe UJenlye alt olan U adet pırlan· 
tah bir gerdanlık satın atarak hedi
ye etti. Vlyanadan Karsbad ve Bu
dapeşteye aktı. Buralarda Otero: 
(pırlantalar kratlçeısl) diyerek alkış 
lanıyordu. 

BUkreşe gelmişti. Artık temaşa· 

1 
kerlert kendlslnt (dansların U&hı) 

diyerek caftrıyor. Oyn&dıft lahneye 
ı ~antalar, saatler ve altınlar yafdrrı
Jıyordu. Bilhassa, Uzerlndekl gUl ren 
gi tuııı sıyırınca herkes: 
-Yaşa Sevllya gUIO, diyerek hay

ı kırıyordu. 
• • • 

O TERO artık clhanşUmul bir şöh 
rete sahip olmuştu. Bllytık Rus 

çarlığı hanedanı kendisini dört göz-
le bekUyorlardı. Car Aleksandrın 
yaveri Prens Petro kendisini husuıt 
bir heyetle davet etmiş, ve Otero öğ. 

1 renmiş olduğu bir tek ruhça kelime 
, ne "niçevo,, yani "evet,. cevabını 

' vermişti. 
Çar Aleksandrın huzurunda. oyna

.dığı danalar içinde en muvaffak ol
duğu (K6balılar) dansı idi. Burada 
yeni bir qk macerasına da başla. 
mıştı. 

PrelllJ Petro kendisin! cıtcınc leV• 

mıı: 

- Benl harap et. Fakat, aala ter
ketmene tahammnı edemem. demlş 
ti. 

Prensin vermiş olduğu hediyele
rin tutarı mllyonlarca ruble idi. Fa· 
kat, Rus prensleri arasında büyük 
kıskançlık alA.metlerl sezlllyordu. 
Bir akşam Grand dllk Baroıa &dam
ları vasıtaslle Oteroyu kandrrtarak 
sarayına götürmUştU. Maksadı kHtU 
idi. Otero işin farkına vannca derhal 
kendisini pencereden atarak kar kı
yamet içerisinde prens Patronun ya
nına kaçabllmlştl. Bu esnada almıı 
olduğu soğuktan, mUthlş blr bronşite 
tutulmuş hastalanmıştı. Derhal Pa. 
rlse döndn. blleştlkten sonra Folle 
Bergeree temslllertne başladı. Bu 
sefer de kendisini meşhur lngJIJz 
mllyonerlertnden Lord Lavaon çıl

gınca sevmiş ve Şanzellzede on sekiz 
hlzmetçlll bir mallkAııeY1 emrtne 
•ermişti. Parlse geldltlnden birkaç 
ay eonra, acı bJr haberle karşılaşı· 

yordu. Bu da, kendisini Nev;rorka 
davet etmiş olan Yungena lle Rusya. 
dakl prene Petronun Otero ufunın
da ölnm haberlert idi. Lord Lavaon, 
kendisini Berllne gHtUrmele kara.r 
verince, Otero razı oldu. Orada K&1"· 
zer Vllhelmtn huzurunda blr çok tem 
siller verdi. Tekrar Partse dHnUnce, 
iki kişi daha kendisin! peşinden av
lıyordu. Bunlardan btrl prena de 
Galles, dlfert Rus kontlanndan Piri 
evski idi. Fakat, prens De Gal kendl-

. ılnl daha ziyade celbedlyordu. 
· Bir m1lddet onunla oturdu. Fakat, 
artık dlnlenmete lhtl7acı Tardı. Kot 
'.Azar Uzertndekl vllllema çekllere~ 
mtınzevl bir ha:yatı tercih etU. Otero 
1912 de Komedi Franaezde Camıe~ 
rla Rusttana, Carmen ve Toak&71 
s6yllyen yeg&ne Prtma Domıa tdl, 
tşte bugün Nlsdekl mallklneatnde 
oturan bu kadmdan artık hto tlm8e 
1'•h-tı;ntwA .. u .... ı.---- _ _....._~--
Ionun ~portlng klllbUnde estetik cer. 
raht gtizelllğ'l Ue dolaşırken gHrUyor· 
tar. Fakat, kendisini dalma tanryan 
gazetecllere şunları BayIOyor: 

- Her şeyin yok olup, tekrar ma
zinin estrl olduğumu hissediyorum. 

KAROL LOMRARD köpeğile 
aym poıda 

Bir saatte lklbin 
öpüş 

Avusturyada zengin bir genç, bir ö
pile bir mark olmak p.rtile, on bin ke
re öpebileceğf.ne dair bahse tutuşnUf
tur. Bahse güzel kızlardan Uç tanesi 
ittirak etmiştir. 

Bir saat içinde kızlardan birini 2000 
kere öpen genç, ikinci saatte öptlflerl 
bine indirmek mecburiyetinde kalmış. 
UçUncil saatte 760 kere öpebilmi!ftir. 

Bundan sonra öpüşe devam edemi
yen genç yonılarak hastalanmıştD'. 

Bu öpüşler esnasında kızlardan biri 
bayı1mIJ, diğerlerinin ağzı &CIDlJI, U
çtlncUsU vugec;miftir. 
Öpüş aleyhtan olanlar bu bab&Un 

sonra seslerini daha yükselt.erek öpli
filn menolduğuna. dair propaga.ndala
rma tldclet vermflleralr .. 



Otuz yıldızla haşhaşa 
- ııw:s ,_,2-ti~2-~ ~ ~ ~ ~,.. - ,-,p ,_, ~ -,k-2c=ın -

Perdenin meşhuru 
iki ahbap çavuşlar 

YAZAN; Turan Aziz Beler 

Lorelin H oliıJutta büyük 
bir ıJillası var. l ki komikten 
en zengini de Lorel. Bir çay 
partisinde kendisile konuştu
ğum zaman beraber çalıştık
ları bankadan nasıl kapı dışa 
rı atıldıklarını anlattı. Şaya• 
nı dikat bir nokta : Eğer ken 
dilerini eğlendirecek bir ıJa· 
sıta bulsalar iki komik ikisi 
de sahneyi bırakacaklarmış. -

Hal Roach stUdyosunun değerli ko
mllderi olan Stan Lorel ve Oliver Hardy

den bahsedelim: 
Hollvudda bulunduğum sene herkesi 

bir tavla oynamak merakı sarm.ı§tı. Zen
gin faldr dtıkkAnlara ko§up bu yeni oyu
nu oynamak için tavla takıml tedarik e

diyorlardı. 

Burada ilç çeşit tavla göze çarpıyor

du. Biri alelB.de bizim bildiğimiz te.vla; 
diğeri ı:nrusa boyunda yani bUArdo nıasa
sma benziyen ta\tla; UçUncUsti de ayakta 

kriket gibi oynanan tavla! 

' . 

Ufak bildiğimiz tavlanın gürUltU etme
mesi için tahta aksamı deri ile kaplan· 
ımt, yahut mukavadan yapılmış olanlan 
da vardı. Her kutu da bir tarifname bu
lunduğu halde aebirlerde tavla hocaları 
tUremigti. Hollvudda. ise hemen hemen 
iyi tavla bilen bir kimse yok gibi idi. Ar-

mUsaade ederseniz biraz da kendisiyle 
kada§lanmdan birçoklarının merak et-
tikleri bu yent oyunu öğrenmeğe çal!§- görUşelim. 
tmı. Dört kişiniıı sualine cevap yetiştirme-

BlrgUn Hal Roach stüdyosun-'-d~a=n=e-şri--~~-:fe başladım. Nereden geldiğimi., ne za-
yat §efi bana tavla bilip bilmediğimi sor- man geldiğimi, niçin geldiğiı:r:ı.t etraflıca 

soruyorlardı. 
du: 

- Bilirseniz Lorel ve Hardy artist- Benim artistlerden izahat istemem 
icap ederken onlar benden malfunat 

!erimize bu oyunu öğretmenizi rica ede-
ceğiz. Kendilerine sizden bahsettik; toplamağa ça.lışryorlardr. 
Türk olduğunuzu söyledik, meraklarını Vakit geciktiğinden toplantının asıl 
izale için lütfen evlerine kadar zahmet sebebi unutuluyordu. Arkadaşım stüdyo 
eder misiniz?. nc§iryat şefi Mr. Mauren bijhruJsa tavla 

Teklifi reddetmek nezakete muga- oyununu öğretmeğe geldiğimizi hatrr-
yır bir hareketti. Kendilerine bir rande- lattı. Derhal iki tavla taknnını getirtti-
vu vermeği uygun buldum. Bu şekilde ler. Her çift karşılıklı oturdu. Ben de 
iki ahbap komikle tanışmıya bir vesile ortalarına geçerek oyun hakkında iza-
hazırlanmıştJ. hat vermeğe başladım. Talebe vaziyetin-

Stüdyo neşriyat şefi Mr. Maevren ile de bulunan artistler ve refikaları pul-
birlikte tayin ettiğimiz bir cumartesi ak- Jarı tavlanm mahalli mahsusasma yer-
şanu, bu iki ahbap yıldmn oturduğu vil- leştirdıler, zarları çalkalamaya başladı-
u lar. 
us.ya gittik. 

!ki artist sokağın içinde karşılıklı bi- Tarifim veçhile oyun oynıyorlardı. Bir 
nada ayrı ayrı oturuyorlardı. o akşanı iki partiden soqra istirahat salonuna da· 
için Sten Lorel'in villasında toplanıldı. vet edildik. Orada Lorelin kansmm biz-
Bu vill~ Hardynin villasına. nisbeten da- zat yapmış olduğu hamu~ tatlılarını ye-
ha cesim ve daha muntazam idi. dik ve klfi miktarda şampanya içtik. 

lld yıldızın en zengini Sten Lorel'dir. Hardy §Öyle anlatryorpu: 

Filmlerin biltiln sermayesini kendi biz- - Şampanyayı çok severim çUnkü ne-
zat verirmiş. Bundan dolayıdır ki artis- şe veren ve rahatsızlık göstermiyen ye-
tin viJlasmı ötekinden daha konforlu gane içkidir. Arkadaşnn Lorel ile herke-
buldum. se neşe verirken bir ti.irlii kendimiz eğ-

Vill~ kapısını çaldığımız vakit ev lenemiyonız. Tuhaf değil mi? ... ikimiz de 
sahibinin madamı bizzat kapıyı açtılar. bekft.r iken evlenirsek hayatımızrn tuth 
Yanımda stildyo neşriyat §efini gören geçeceğine kani idik; halbuki yanlış dü-
kadm bizi bekletmeden içeri kabul etti. §UnmilşUz. Herkes sinema artistliğini pa-
Portmantoya gittiğim zaman Madaın ar- ra kazanmak için yapar. Biz ise can sı-
kadaşnna beni sordu: kmtısmdan dolayı bu işe sarıldık. Emin 

- Bu Bay kimdir? Siz bir Türk arka.- olunuz ki hayatta biraz eğlenmek inıka-
daşınızla geleceğinizi bildirmiştiniz. nmı bulduğumuz takdirde sinemadan 

Mr. Maeuren gülerek: hemen çekileceğiz, Esasen çocukluğum-
- Sözümli tutuyorum. TUrk arkada- danberi tavukçuluk yapmak iaterim. Fa-

§ım i~te.. kat p.ek temiz bir iş olmadığı için karım 
Diye beni :Madama takdim etti. Kadın- bu arzumdan §İmdilik beni vazgeçirdi. 

cağız biltün elektrikleri açarak yanıma Bir tavuk çiftliği meydana getirmek ha-
geldi. Beni yukardan aşağıya kadar süz- yali de bu şekilde kaybolmuıı oluyor. 

hasıl olsun; kadın vaziyeti idare ettiği 
için erkeğe biç bir itiraz olmaz. Size bir 
nebze hayatımızın ana hattını hikaye et
miş bulunuyorum. Ya siz Türkler ne şe
kilde aile hnyatı ya§arsınız? 

Ben de yıldızın bu dileğini yerine geti
rerek anlatmağa başladım: Bilhassa Türk 
kadmlarma karşı fazla alaka gösterdik
lerinden dolayı icap eden ve onlan tat
min edebilecek kadar anlattım! 

Hardy ertesi günü seyahata gidece
ğinden dolayı erkence gitmek icap etti
ğini ileri siirdU; ve karısını alarak çıktı. 

Biz Lorel ile başbaşa. kaldık. Aıneri· 
kada. ft.det olduğu üzere yıldızm Madamı 
mutfakta. bulaşıkları yıkamakla meşgul 
olmıya. gitti. • 

Birer pUro yakarak Lorel ile dbap· 
lığa başladık .. 

- Nelerden hoşlarursmız? .• 
- Kara kediden maada her şeyden 

hoşlaıu:rmı. En korktuğum şey kara ke· 
dilerdir. Bundan birkaç sene evelisi ka· 
rnn bir dükkfuun vitrininde siyah bir ke
di görerek satm almış, eve getirdi. Ilk 

(Sonu: 10 anca sayıfada) 

meğe başlaılı. Bir turıu ~anaınıyarak Derhal sordum: t;~ 
bizi salona aldı. Salonda bizi bekliyenler - Her işinizde karınızın verdiği di- i'. 

Komi!.· !.orer crılem'p boşanma rekoru 
/;ırmak icin rıııi.wılı11kır1111 11irıi1i~ gibi nörii
llİİ!/OT: 

vardı. Bunlar Lorel ilo Hardy ve Har- rcktiflerle mi hareket edersiniz? 

dy'nin kansı idi. Ayrı ayrı prezante edil
dim. Komiklerin hususi hayatını tetkik 
ederken pek ağırbaşlı kimseler olduğu
nu gördüm. 

Kadınlar olılukça genç ve güzel idiler. 
Sa.londa yer alır almaz şuradan buradan 
nihayet dedikodudan ibaret olan görUş
melore devam ettiler. Lorel ev sahibi 
sıfatiylc bu görüşmeyi kesti ve; 

- Misafirimizi taciz etmiyclim, dedi; 

- Evet. Zira karım benden çok .zeki
dir. BUtün idari hususat onun elindedir. 
Ben ne yapmak istesem onunla istişare 
eder o şekilde yaparnn. Ayni zamanda 
bütun mesuliyet de ona racidir. Bu iti
barla aramızda hiç bir şekilde anlaşama, 

mazlrk olmaz. Benim biltiin erkeklere 
yegine tavsiyem bütün gelirlerini ka· 
zançla.rmı hep hayat ortaklarına havale 
etsinler. Bu şekilde bir antaşma zemini 

Bir miıclclet evvel llerıu irnıindeld bir 
dıırısü:le evlenmiş, fakal tok geçmeden bo. 
saıınıı~tı. (;ene llr<tclon ancak bir il;i lıaf
la uer;liklen :;onra ayni kadınla evlennıiş 
ııe ikinci defa olarak ayrılmakla tekrar 
'1~ele etmişti. 

B11oün, ayni kadınla, üçüncü defa ev
lcnmilc ii:eredir. Bu resimde, nikôlı dai. 
resine oiderken duyduldar:z neşe, fazlasiyle 
oifrüliiyor ... 

Melekette 23 Nisan 

• hmildc Milli Hôkinıiyet ve Çocııl~ bayramında Atatürk 1ıeykcli, 
önünde ki!çü l• ııwhtepliLer ... 

Ayııi {Jil>ı !zmirde Çocıc7t Has/ '1ıanesiııiıı temel alma ı>terasimi. 

Burdu1·da 29 Nisan gilnü geçit resmine iştirak cdcıı yav}'uüır Vali 
ve d1.ğer bü.yü kleı arasında .• 

BalıT<csfr Çocıtk Esirgeme Kmıımunuıı giydirdiği 50"1 yavrıt. rK ~şarefti ' 
Kurum B~l«ını Do'kt<Yr. B. ;Kfinıild.ir, 
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Yazanı 

Ferenç Körmendi 

Çeviren: 

Vahdet GUltekin 

-ıı
SAIF HAYAT 

Birt cesaret versin ona kalınası f,. 
çin; bunu istiyor o 1 Birisi desin ki, 
ba.vullan hazırlama, kal burda, gitme 
Peşteye. Bu haberler diln gelen o va.
zih telgraftan daha doğru gibi göril
nUyar ama, ne olacak ..• Muharebe ola. 
cakmıg, olsun! Biz Macarlar Sırbia~ 
nı i!iğal ederiz, katillerin cezasım v~ 
ririz. .• Sonra, babaları kırk iki ya§ın
da, askere almazlar onu... Burası bı
rakılır gidilir mi hiç? Bu... güzel ı 
yaz?! 

••Bana öyle geliyor ki, do!tum He
gedüs'Un telgrafında. söylediği gibi 
hareket etseniz iyi olur.,, 

iş b:t:r bir kaymakamın elinde 
her gün i.nkişaf ediyor 

lçini kemiren tereddüt içinde, ekgi 
bir suratla, Paula'ya dönüyor: 

- Böyle mllgkül bir anda bana akıl 
öğretecek tek kişi yok! Diye dert ya
nıyor. Kirme b1r oeY bilmiyor zaten ..• 

Paula, sözUnU kesiyor, ciddiğ ve 
eesli bir sesle: 

- K1ara anne, diyor, neye birisin
den akıl öğrenmek istiyorsun?! Ba
bam telgraf çekmedi mi hemen gelin 
diye? Ne istediğini bilir ol Hadi gide
lim hemen! O biliyor o ... 

- Ama ben bilmiyorum! diye bağı
nyor kadın. Ben bHmtyonun, anlamı
yorum neye böyle birdenbire gidecek
miıial 

Baron Hartleln de anlamıyor doğ
rusu. O tık deniz elbisesi arkasında, 
iyi uyum~ bir adam halile pürneşe 

içeri girer girmez, hemen onların 
masasına geliyor, oturuyor, Klara an
nenin elit1i öpüyor, Paula'nm elini 
kuvvetli bir ınkıyor, Janos'a gültıımU
yor, yUJ:lle blrteyler yapıyor ve ka.dı
na emniyet vermek için: 

- Sizin lçjn iyi haberlerim var l 
diyor. Hakikaten seferberlik llln edil
mlı ama, kısıniğ bir eeferberlik bu; 
bu bir, seferberlik illn edilmesinden 
maksat ıu Balkanlı domuzlan korkut
maktır • bu lkl. Harp tlln edllmlı ~ 
iildir; yirminci asırda da nezaket ka
idesine riayet etmeden, yani harp ilA.n 
olunmada.n muharebe ba§lamaz; bu 
11ç. Dördüncü.sil ... 

Klara anne bu dlSrdflncU haherl me
rak etmiyor, barona: 

- Neden biliyonun bUttlıı bunları? 
diyor. Kimden duydun? 

Paula'nın aklına gazetelerin o koca 
koca başlıkları geliyor. Hartleın, ga
rip bir tavırla: 

- Biliyorum, diyor. Haber aldım 

daha fazla eöyliyemem... .Anlıyorsu
nuz ya? 

Anlıyor tabii. Anlamak istediği, 

beklediği ve arzu ettiği her ueyi anlar 
o. Baronun sakin halini görür de na
mı emniyet bulmaz! Baron heyecan u
yandırıcı haberler ara.yan bir gazeteci 
değil, maliye nezaretinde yüksek mev
kili bir memur; tabii onun duyduğu 

haberler doğrudur. Endioe içinde bu
lunanların aradığı haberler bunlar za
ten.:. Hattı, baronun eöyledlklerini 
duydukça yUzU daha fena bir hal alan 
IU sinirli çocuk babMmdan gelen tel
grafı daha fazla ısrarla hatırlatsa bi
le. Hatta Bay Cocua bile ayağında be
yaz pantalon yerine külot, başına o 
'bahriye şapkası yerine spor bir şapka 
giymiş olduğu ha.ide geliyor, masaya 
oturuyor, önUne otelin hesap pusula
sını koyuyor. Hesap pusulasına kIT
mız.ı mürekkeple "tediye edilmiştir,, 

diye damğa basılmı§. 
Klara anne meraka düşüyor yine, 

baron: 
- Ne o, S. Cocus? diyor. Seyahate 

mi çıkıyorsun! 
Cocua: 
- Evet, diyor, eve kadar bir seya

hate çıkıyorum. 
- Ne o, bayle, birdenbire? Bir ha

ber mi aldm yoksa? 
Cocus, garsona bir çay söyliyerek, 

sakin bir halde cevap veriyor: 
-Hayır. . 
- O halde? Yoksa sizin milletin o 

ebedlf bir yerde duramaması mı? 
- Evet, blzlm milletin mütemadiğ 

bir surette ordan oraya taşınması ... 
aten bir yerden haber almaya lüzum 
yok, benim bfBl!llm bana kati. 

Klata anne 
- Anlamıyorum; diyor. 

Bu sözler üzerine Paulanm gözleri 
ışıldadı. Baron Cocua'a hiddeUi hid
deill bir baktı; 

- Yine herkesin zihnlnl karıştır· 
ma, kara baykU§l dedi. Sana uğurlar 
olsun, hadi git, ne duruyorsun! Fakat 
bizi korkutmakta ne man! var? öyle 
değil mi, bayan? ben sizi ölmüş bili· 
yorum artık, S. Cocus?. 

Cocus, baronun ağır sözlerini kabul 
ederek: 

- That's right! - dedi. (1) 
Hartlein: 
- That's rlght - df ye tekrar ett!. 

Ne zaman gidiyorsun? 
- Şimdi, saat onbirde. 
- ZUrlch'e mi? 
- Hayır, Trieste'ye. 
- Trieste'ye mi? Şey ... 
-Ne? 
- Ne var Trieste'de? Kfmlen gö-

ril~meye gidiyorsun oraya? Ne yapa
caksın orda? 

Cocuıı, gayet tabiiğ btr halde: 
- Al13veriş etmeye, dedi. (Sonra 

gözlerini baronun Uzerine dikerek:) 
demir alacağım, bakır alacağım, ot, 
saman, eeker, kalay, kereste cam eş.. 

ya seten, tel~ falan alacağım. Zanne
dersem, blitün bunlar, çok geçmeden .. 

Kahvaltısını bitirir bitirmez kalktı, 
hepsini ayn ayrı selamladı. Klara an
ne, bir şey söylemiş olmak tçln: 

- Biliyor musunuz Cocuıı, dedi, 
kocamın telgrafta bahsettiği mektup 
gelseydi bir ..• sonra, biliyor musunuz, 
bizi böyle bırakrp gitmen hiç doğru 
değil-.. Kocam 'beni ayni zamanda si
ze de emanet etmişti. .• 

Bay Coc~ hafifçe blr J!lldU ve, e-
lin! öperken: · - · · 

- Baron size dikkat eder, dCdl: Ba
ron sakin tabiatli bir adamdll'; zan
nedersem kendisine ne kadar itiraz 
ettirn.se ve sir.e ne kadar tavsiyede bu .. 
lundumsa da ... 

Klara anne birdenbire kıpkırmrzı 

kesildi ve Hartlein'e baktı. Paula eo. 
cus'un elini sıktı. Ona: "Böyle hemen 
gitme, anneme biraz bağır, babamın 

dediğini yaPfıın. Belki harp çoktan 
başlamıştır., demek istiyordu. Fakat, 
Cocus'un o kUçUcUk, soğuk ve kuru 
elini sıktı ve hiçbir ~Y söylemeden 
bıraktı. Söyleyip de ne olacaktı? söy
lesin de yine pay mı işitsin, tahkir mi 
edilsin'! kendfsfnin ne kadar biçare 
olduğunu tekrar mı anlasın? 

(ArkaBı t.-ar) 
(t) Tamam! (T. e. n.) 

Yedek Subaylar 
Bu yıl Yedek Subay okulundan me

zun olan eubaylarm çalışacakları mm
takaJara sevki ba§lamı§tır. 

DUn Ege vapurile Karadeniz mmta
kasına bu yıl mezunlarından 150 ka -
dar s1ıhav S?ltmi~ir. 

A!yon, (Kurun) - Köy kanununun 
pek iyi tatJ:>ik edildiği ve köy kalkın
masının büyük bir hassasiyetle takip 
olunduğu bir kazadan bahsedeceğim. 

Seyahat ettiğim yerlerde köyUl vazi
yetini bu kadar açık levha ve katı he
sa.pla tebarU.z ettiren ne bir vilayet ve 
ne de bir kaza görmediğim için "San
dıklı,, Uzerinde bilhaasa duracağım. 

Bllyiik Şefin: "Kôyltl bu vatanın e
fendisidir !,, hakikatini ortaya atma
sından sonra htıkO.met elinin uzandığı 
köy davası, bugün ıemt ıısemt muvaf
fakiyet çığırma glrmiıtir. 

Yurdun muhtelif k8~lerlnde ma • 
halll tahammUl nlsbetlnde tatbik h~ 
!inde bulunan Köy kanununun bu yur
du kurtaracak ve kalkındıracak !mil
lerin bqında geliyor. 

Esasen Dahiliye Veklletiniıı ka.bul 
ettiği köycülilk a.na programı bu da.. 
vayı tahakkuk ettirmek gayesinin 
mahlulildür. 

Köycülük programı köy ve köyltı 
meselesini t! ruhundan ihata ederken 
bunun nasıl tatbik edileceği de ayn 
bir program halinde yine lcral ellere 
sunulmuştur. Tebarüz ettirmek lbmı 
gelir ki tatbik ve icra i§lertnde •'Vası
ta,, mn ehemmiyeti pek bUyUktllr. 

Köy davasım bu yurtta mesul ta,. 
nmmak suretile eliıide tutan vasıta da 
hükfuneU temsil eden idare adamları
mızdır ki, hepsinin bqancı klmııeler 
olduğuna inanıyoruz. 

Ba§&rmak esasen TUrkUıı tl evvel
denberi fitrl kablllyetl halinde tecelli 
edegelmiştir. Bununla beraber kabul 
etmemiz de lô.zımdll', ki kabiliyet, e
nerji ve ~ul~ cihazı her insanda ay. 
ni ta.rzda teşekkül etmemiştir. Fitret 
k~ntı her halde· ~ i.ıiıtliAiıuar )ca... 
btil eder. 

Yaşıyan · insanlar arasında •'müs
tesna., lara tesadüf ender değildir. 
Ben Sandıklıdaki köy davasını - gö
rebildiğim kadar - tetkik ederken bu 
davayı takip eden mesul adamı da bu 
müstesnalar meyanında buldum. Bu 
adam Sandıklının kaymakamı Arif 
DUndardU'. 

Sandıklmm 78 köyünden. 68 inde 
ICöy kanunu tatbik ediliyor. Her uey
den önce, köyler için hayali olmaktan 
uzak biı bütçe yapılmıştır. Bu bütçe
de nakdi kısım miktarı 47982, imece 
tutarı 16002 ve mahsul tutarı 14305 
lira olmak Uzere ceman (78290) lira
lık bir gelir kabul edilmiştir. 

Ka.r§ı yanda sarfiyatın 12409 lira
sını kültür · kısmı teşkil ediyor. MUte. 
baki para köy ve köylilnUn mahalli 
ve mtışterek olmak euretile de ummnt 
ihtiyaçlarına sarf edilmeğe tahsis o
lunmuştur. 

Bu tahsisat ile neler yapılabilir? 
KöylUnUn en hayat! ve en zanui is
tekleri nelerdir? Diye bir araştırma
ya başlannufihr. 

~~ 

nlr mem1tTrefi !'iir'otre doln~mnk hfe11en seuunhrrrr frln, otomobil<len inip de T.:nlı· 
ıllı etmek. bir btı/.:ınıa vakit ka11bellirir bir lı:ül{elllr. Bu cilıet çö:önünde tutularak, 

•tı:ı memleketlerc/e gazinolar bir takım tulibat temin t!lmiılerdir. Seyyah, otomobil· 
den inmeden herhangi bir ıeııl ısmarlo11rn ru, garson lara/ından, derhal makineli bir 
mrr.m netlrlfrrek ofomoblle tnkcllııor ve artrk ID::ıım kaimayınça. tekrar ıöküyor. Reaim
d<' ltal11ada Monte Pinsiuodan Roma azerln de güneıln balıJını ıeureden .seyahla. olo-

lmobllc takılan makineli masa ve garson gl$ı:t1lüyorl1........ · 

Bu tetkikler her köyün hususi ihti
yacı ile beraber kaza köyleri heyeti u
mumiyesinin ihtiyaçlarım da. ihata e
decek vaziyette cereyan ettpiştir. Ve 
girişilen bUyilk işte fiili faliyet on
dan sonra baş!amıştır. 

Bugün o faaliyetin semereli netice
si gönül kabartacak duruma gelmiş 
bulunuyor. Kaza.da. telefon tesisatı 

198 kilometre idi. 936 ve 37 senelerin
de ilAveten 169 kilometre hat çekil
mtı. evvelce 14 köyde telefon varken 
bugün 39 köye daha yapılmakla 53 
köy telefonla konuşur hale getirilmiş
tir. 

Köylerdeki köy konakları, ziraat 
bahçeleri, meydanlıklar, anıtlar, mer
kezi ve milşterek fidanlıklar vücuda 
getlrllmi§tlr. 

Şimdflik ikfger dekardan ibaret ol
mak U.zere deneme ta.rlaları kurulmuş, 
gtlze1 köy okullan yapılmıştır. Köy 
yollan, köylünün sıhhati, fikren ay
dınlatılabilmesi, köyün temizliği , ı.-'1-

yUk köylerde hamamlar, umumt helar 
lar, güzel binalar ve beyaz badanalar 
ya.ptınlmıetU'. 

Btıtiln bu leler oltn'ken kaymakam 
da köylünün arasmda gezmekle faali
yete nezaret eylemi§tlr. Bu ytımen bir 
senede 46 muhtar değiştirllmiı, iş ya
pacak adamlar aramlmııtU'. 

F.sklden Sandıklı köylerinin muh
tarlan ile u.alan imza bilmezler, m'i
hUr kullanırlarken bugün hepsi imza 
ile flz.am ediliyorlar. Sonra her köy 
ihtiyar heyeti tlyelerinin milhürleri 
eskiden sadece bir muhtarın cebinde 
bulunur ve istenilen şekilde istimal ~ 

Manisa 

Sandıklı kaymıı'Toamı B. Ari/ 
Dündar Atakıar 

dilirken başgösteren yobmz hareket • 
ler bugün geçmiŞe karışmıştır. Her 11 .. 
ye, her evrakı görilp okuyarak imza 
edecektir. 

Köy okullarında kadın hademeler 
bulunduruluyor. Bütün köylerde gezi 
yapan kaymakam her köyün yoksul 
çocuklarını tesbit ettirerek onları ka
za merkezine celbettirmiş ve merkez 
ilkokulunda okutm.ağa. başlawak 

kendilerine bir °Köyler pansiyonu,, 
açmrştrr. 

Masra.f ı köyler bütçesJnden tediye 
edilmek suretile yaşıyan bu pansiyon 
bugUn yirmi kadar yoksul, fakat zeki 
köy yavrusunu barındırıyor. tıave et
meliyim ki yirmi çocuğun aylık mas
rafı altmış lira gibi dar bir bütçenin 
içine s.ığdmlınış olmakla beraber ).ıer 
arzulan yerine getiriliyor. 

Sandıklı köylerinde gördüğüm kal· 
kınma hareketlerinin diğer kısrmları
w başka mektubumda izah edeceğim. 

• • 

m.JLUSt G'ONAY 

Manisa·da • 
yenı · 

ealışma pliioı 
Şehir pek yakında bir kat daha 

güzelleşmiş olaca!< 
Manisa, (HususO - Çalr~kan Ma

nisa halkımız memleketin iman husu
sunda lhımgelen çalışma feragatini 
her gtlrı göstermektedir. 

llbayımrz Doktor Lfttfi Kırda -
rm memleket hususunda gös
termiş olduğu a.llka ve çalışmaların
dan ötUrU Manisa halkı da memleket;.. 
tekl imar harekitile bihakkm ala.ka
dar olarak sevinç ve neşe içerisinde
dir. 

Bu imar harekart ve memleketin 
her yolda göstermiş olduğu kalkınma 
cidden valimizin değerli çalışmaları 

sayesinde vUcuda gelrt.ı.iş ve daha da 
gelecektir. Bir yıl içinde yapılan iş
ler sa.yısıu'hr. 

Atatürk Anıb 
İnşa.sına ba§lanmak üzere iken yeni 

teşekkül eden jürinin beynelmilel bir 
müsabaka açmak suretile inşasını 

tasvip ettiği Atatürk heykelinin etra
fındaki bulvar heykele layik bir şekil
de-yaptırılacaktır. 

lstasyoncjln borsaya kadar uzanan 
yol Atatürk caddesi olarak tesmiye 
edilmiştir. Bu cadde de eerefile müte
nasip bir hale çevrilerek asfalt döşe
necektir. 

Caddenin tesviyesi yapılmrış ve yol 
derinleştirilerek çakıl taşları atılmış
tır. Yolun bitmesi için hummalı bir 
surette çalışılmaktadır. 

Kültür İşleri 
Vfüiyetimizde yapılan kız en.stitilsü 

binası <;ok muazzam bir eser olmuş
tur. Merkez köylerile kaza köylerinde 
ilk okullar yaptırılacak ve muallim 
kadrosu 450 ye iblağ edilecektir. Vi. 
l~yet merkezindeki kaza talebe yurt
larına ve kız enstitilsUne kazalardan 
gelecek talebelere ve kaza belediyele
rine hususl idare tarafından yardım 
edilecektir. 

Hapishanede mevkuf olanlar irşat 
edilmekte ve kendilerine öğütler ve
rilmektedir. Hapishanede halkevimi
zin kitap saraykolu mevcuttur. 
Mevkufların okuma ihtiyaçları bu 

suretle de kar§ılaşmaktıidır. İlimiz or .. 
ta okul öğrenicileri başta muallimleri 
olduğu halde lzmire ve Durgutluya 
geziler tertip etmişlerdir. 

Gazi ilk okulu tam bir mtlkenuneli
yet içerisinde çalışmaktadır. Dilnkü 
gün okula gittim ve gezdim. Başöğret. 
men Bay Azmi mektep hakkında bana 
aşağıdaki izahatı verdi: 

-Mektebin bine yakın talebesi var
dır. Mektepte çok iyi çalışan bir koo
pera tif te§kilatı bulunuyor. Bundan 
maada Kızılay, Fakirleri koruma, 
Tayyare Kurumuna üye kaydolma 
koHarı da vazifelerini çok iyi bir ~ 
kilde yapmaktadır. 

Muhabere kolu diğer okullarla mu
habereyi temin etmektedir. Okulda. 
her hafta güzel bir gazete Çikmakta.
dIT. Müsait havalarda ve zam.anlarda 
bahçede, kırlarda dersler yapılmak -
ta çamur ve oyma işlerine ehemmiyet 
verilmektedir· 

- Mektebin dahilini gezerken g~ 
düklerim göE;rslimU çok kabarttı. Ço
culdar bahçede oynarlarken muallim
ler de aralarında dolaşıyordu. Yapılan 
dcVI'imlcri Atatilrk çocuklarına aşılı
yacak l'CSim, tablo kabartmalar cld • 
den takdire şayandı. Smrflarm temiz.. 
liğine ve sadeliğine bUyUk bir itina J.. 
lo dikkat edilmişti. 
Genç elemanlardan teşekkül eden okul 
heyeti talimiysinln yorucu ~alışmaları 
ilk nazarda gözilkilyordu. Başöğret

men Azmi, Dursun, Enver, ve diğer 
arkadaştan bllyllk bir gayretle çalJ§
maktadırla.r .. 
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1-ler Gi:inBir lli/Uiye 

ATEŞ TAŞI 
T oplantı, her bakımdan büyük 

bir muvaf!akıyettt. 
Çelik fabrikatörü, Tahşi hayvan 

aycısı Sir Fllip Hemtngvey sosyete 
muhitinde çok sevilen bir adamdı. 

Bu gece, dostlarına Uganda ateş ta
şını göstermeğl nadetmiştl. 

- "Bir nvlnnma gezisi esnasında 
t:'ganda'da. tropikal sıtmadan çok ıs
tırap çeken bir kabile reisine yar
clımda bulunmuştum. Hastalığı o de
rece tlerlQmlştl. ki adamcağız kur
tulamadı. Ölümlindcn biraz eHel 
bir minnettarlık hatırası olmak ilze-' 
re ateş taşını bana hediye etti." 

Ev sahibi iç cebinden çıkardığı 

meşin kaplı kutuyu gösterdi. ~Usa
flrler. heyecanlarını gUçlükle tuta
rak hep birden öne doğru uzandılar. 
Mahfazayı masanın ortasına koydu, 
yayına bastı. 

Bayanlar kesik hayret sedaları çı
kardılar, erkekler de mırıldanmak

tan kendilerini alamamışlardı. 
Taş: bir cisim değtl, etrafına şun 

lar saçan bir tılısım kaynağı ldt. 
Heyecan ve tecessüsüne yenilen 

bfr kadın mlsatlr, ellerini uzatarak: 
- "Slr Fillp, taşı elimle tutabltir 

miyim?" diye sordu. 
- "ŞUpheatz" diyerek taşı uzattı. 
Misafir taşr, sihlrlnden UrkmUş gi

bi, Utrc:re:ı parmak uçları ara•mırl:ı 
?.orlukla tutablleyordu. !Udallnl top
ladıktan sonra avucu icine aldı. hay

ran hayran baktı. 
Şimdi. taş elden ele gectyordu. 

Ansızın, habc ... •-:ct?slne ıtmbalar s~n 
rıUştU. Birkaç saniye bir ~ın sUkiltu , 
~,ra hlr kadmm asıı.bt kısık gill" . 

leri .. 
LAmbnlar birdenbire ortalığı tek-

rıı.r ,Jynya boğdular. 
Bankacı Dö Kural herkesten tez 

çesrı. ttnl 
dönerek: 

- "Zannedersem, taşa bakmak tu
rası benimdir,. dedi. 

- "Ltlmbıı.lar sönmeden önce size 
nrdlğtml zannediyorum.,, 

- "Öyle ise muhakkak yere düş
mUştUr. Arayalım,, diye ev sahibi ko
nuşmaya karıştı .. 

On dakik .. -:cınra herkesin cehre
sinde endişe tzl~rl belirmişti. SUkt1-
tu bozan, ~· ü;ı:U bcmbeynz kesilmiş Slr 
Fllip oldu. 

Zoraki bir sol;uk kanlılıkla: 
- "Öyle ise. dedi, aramalarımız 

bir ne tice verme,ıı . Söylemesi bana 
derin ıstırap v~r\yorsa. da, belll, ki i
çimizden birisi kıyınctt cazibesi ka
dar büyük olan bu mücevhere muka
,·emet edemeyerek bir hatada bulun
mu~tu r. Cömert dananarak şı:>ytn
na uyan zııvııllıya nedamet fırsatı 

vereceğim. LAmbalar tam bir dakika 
mU<letle söndUrilleccktlr. Taşın yeri 
ne konılarak bu hAdlsenln unuttu-
rulmnsını beklerim.,. 
Kapıya doğru llcrleyerek kilitle

di ; annhtarr cebine kodu. Sonra. ya
nıbnşındn. bulunan düğmeye bastı. 

Odayı zifiri karanlık bUrUdü. Tam 
bir dakika sonra lft.mbalar tekrar 
yanınca biltün gözler masanın UstU
ne dikilmişti. 

Milce,·her yerinde yoktu. 
Elektrl klcnmlş bir hava , üzü"ü hir 

silkünct. Dakikalardan sonra eshıım 
borsası simsarlarından 8teynfort ev 
sahihine dönerek dedi ki: 

- ~lr Flllp, milcM·hcrin sahibi ol
manızı ve burada misafiriniz bulu
nan bizlerin de haysiyet.! mevzuuba
his olduğunu dUşünerek her birimi
zin. hcpslmlzin l~nUnde t~ker teker 
araştrrılmnsmı teklif ederim." 

Davetliler bir nğudan kabul C'eva• 
h1m mırıldandılar. 

Herkes ceplerini boşaltma~a baş
ladı. Masanın ilzerf çeşit. teşlt eşya
larla doluyordu . . . "' 
B u gUrUltil ve kaynaşma lçlndP 

ell"rl ('Phlndc ve herkl'sten 
:ur.akta duran nö I<ursi, ev sahibinin 
dikkatini üzerine cekmlştt. 

- "Çok teessüf ederim; Sir Filip. 
muayeneden geçmeğj kabul edemi· 
yeccğlm. MUcevhere el sUrmediğiml 
namusum tizorlne temin ederim • ., 

sır Flllp, sabırstzlanmağa başla

mıştı: 

••- Fakat, Allah aşkına, diye ba
;';ırdı; bu harcketlnle şUpheyt üzeri
ne çektiğinin farkında değil mi
sin?,, 

- "Fakat bunu göze almalıyım 
Sir Fillp.,. 

Ev sahibi itidalini kaybetmişti: 
- Dö Kursi, kararına cok teessüf

ler ederim.,, teessürden sesi titriyor
du. lllve etti: "Bana ağır geldiği ka
dar misafirlerimi de rencide edecek 
bir vasıta kullanmağa beni mecbur 
ediyorsun. Bir daha senden rica ede
rim, muayeneye razı ol. Her halde 
reddetmezaln de it mt ?" 

- "!mkft.nsız, Slr Flllp, fmkAnsız.,. 
Emrlvaktt artık benimsemiş bir 

tanrla Slr Fillp: 
- "Vebali senin boynuna. ne ya

payım! .. ,, 
VP. oda hizmetçisine dönerek: 
- "Cenkins, poltse trılefon et ... di

ye emir verdi. 

• • :t-

A dada akisler yapan !ısııtılar
ıa mlsııflrlcr olan biteni mü

nakaşa ediyorlardı. 

Bir itme ile nçılan k:.ıptdan içeri
ye sivil taharri komiseri girdi. sır 
Flllp memura doğru ilerleyerek: 

- "Gu<l ivnlng komiser. Umft ede
rim, ki beni çok mUşkill bir vaziyet
ten kurtarncaksmız . ., 

- ''Elimden selen her şeyi yapa
cağım. Sfr.,. 

Komiser, hAdiseyi nakleden Str 
Fillpin sözlerini clil;katl~ dlnleror
du: 

- "L<\mhalar sBndUğU zaman saat 
kaçtı? .. 

Slr Filip hnfıznsını iyice yokladık - ı 

tıın sonra: 
- "Z:ınnr ersem onu çeyrek geçi

yordu. Fakat sönmesiyle tekrar yan
masr arasında ancak on. on beş sanl· 
ye ya geçti. ya geçmedi.,. 

Komiser gülerek dedi ki: 
" Flektrlk santıralmda pek kısa 

sUr"n hir arıza olmuştur. Karakolda 
dn 1!\mhalar ayni zamıında sönmüş
tü . Bi z tnhklk ~ttlk .. Bunda kast e
seri arıınılamaz. Sir Flllp, araştırıl
mağa razı olmayRn z:ıtt ırıt!en bana 
gösterir misiniz? .. 

ı:ıtr F'ilip. \rnnkacı Dö Kursirc r1oğ

ı·u baktı . 

Romtser. bankacıya doğru ilerle
cll. ~fülcrl h;ln~ rllkkntllce bakarak, 
sordu: 

- "Mister Dii l\:ursi ! Kaybolan 
rnUccvherin nerede olduğu hakkmda 
bir btlcliğinlz var mrdtr, yok mu
dur?., 

Dö Kursi kornlscrtn dikkatli ba
kışları karşısında gözlerini bile kı
nırdatmadan. sakin ve düzı;Un hlr 
sesle: 

Dotektiv şaşırmıştı. Misafirlerin 
toplu bulunduğu yere geldi: 

- "LA.mbalar sönmezden önce bu
lunduğunuz yerleri tekrar alır mısı
nız?,. 

Herkes yerine geçti ve Sir Filip de 
herkesin ayni mevkide olduğunu 

tasdik etti. 
Memür masaya yaklaştı. Bir lkl 

dakikalık araştırmadan aonra içil
miş kahve fincanlarını, ağzı açık yu
varlak bir şeker tabağına dökUyordu 
UçUncn fincanı boşalttıktan sonra 
komiser sevincinden hafitçe bağır
mıştı. Şahadet parmağı ne dlbl tel
ve dolu bir finc:ını gösteriyordu: 

- "Dnkınız, 'kaybolan taş, tşte bu· 
rnda ... 

Ucrkesten daha ziyade heyecanla
nan sır F'lltp: 

- Allah, All:ıb.. T! da kendisi. 
l{shve fincanlarını aramak hat?n· 
mızdan geçmemişti. Kimin batırma 
gellrdi, kt!., 

- "Uzun tecrübelerim bana gös
termiştir, kl sır. komiser s!Syleyor
du; ne kadar uzak görillürse göful
ır;ün ihtimal < ahlllnde olan her eef 
t ~ tklk n tahkik e<lllmelldfr. bl btr 
polts memuru zaten ... ,. 

Slr FtHp. blrdcnhlre mühi"' · · r 
şeyi hatırlamış gibi sözU keşti, Dö 
Kurslye d6nd0: 

- "Dö Kural. sana özür dilemeğe 
borçluyum. !şln böyle bitmesinden 
o kadar memnunum, ki. .. Fakat ne
den araştırmaya. razı olmadın? Ne
den hepimize kendinden -şüphe ettlr
d in?,. 

Sofu c kan1rlık timsali · olan han 
krıcı: 

ınsanlarır.l yalnız tabiat 
zenginliğine boyun· eğ
diği günleri hatırlayınız 
Bırde bugün fennin sa
yesinde ınsanıann ilave 
ettiği kudreti düşünün .. 
Fakat ikisinin de birleş· 
tfQi dakika ... 

ElP-ldrik makfoc1cri ile i1ıe1.: 8!1ğılıyor .• 

Çlftçlllkte fennin izah edemediği noktalar 

Bereketli mahsul ayın 
seyrine. tabi 

Nebatatı kısa telsiz mevceleri e 
maruz bırakmak suretile de 

fazla mahsul ahnabiliyor 
Bugün ilmi çiftçilik devrinde bulu

nuyoruz;. İnekler, elektrik makineleri
le sağılıyor, ekinler, ayni su;etle yetiş
tiriliyor. Fevkalade ıJerleml§ makineler 
vasrtasile ekip biç:mekteyiz. Hububat i
çin muzir hayvanlar, tayyarelerle itlaf 
ediliyor. 

Bununla beraber hazan gayanı dik
kat bazı tezatlara tesadüf edilmekte -
dir. Çok eski usuller yalnı:ı: kullanıl

malda kalıriı}•or. ayni zamanda umum
Jqtmlıyor da ... 

''Çünl\ 'I : r Fllip, cl <.'di ; d n· ' ı. 

Uganda ateş taşından yalnız iki ta
no vardır. ı~~e diğeri ... ., 

Cebinden çıkardığı kutnnun ltı· .. 
ğınt açarak taşı gösterdi. 

- ''Benimki, Pretornn.'dan gelmiş
Ur. Bu gece blr:ikle, scmfnki ıı~ mu
' 'YCSC icln gcttrmi9tim. Tnsııv\"~r 

et. Ust·ımu aratmağa razr olup dn 
taş Uzcr'nıdo bulunsay<lı, neler olur
du? Daha doğrusu neler olmazdı?" 

Mesela bugünkU modem çiftçilik 
devrin.de çiftçiler, dinamolarla, trak· 
törler, elektrikli süthanelerle çevrilmiş 
olduktan halde, onların aya bakmak 
suretile tohum ektiklerini işitirseniz 
ne dersiniz?. 

Evet, lngilterede, bir ~k çiftçiler, 
halkın ziraat ananesinden doğan bir u
sule hftl! mllraı.:aat etmektedirler. 

Mesela dikkat ederseniz, muayyen 
ban mahsuller ayın belli ba§lı devre .. 
lcrinde diğer zamanlardan daha bere
ketli oluyorlar. 

Bu eski sanatın başlıca mürevvici. 
"Taymis ziraat merkezi,, mensupların
dan Klisko isimli aslen Alman bir ka
dındır. Bu ziraatçi kadın, aldığı neti
celere dayanarak marul, kavun, salata
lık gibi mahsullerin tohumlan, ay tam 
yusyuvarlak olduğu zamanlar ekilirse. 
bereketli olduğunu; diğer taraftan pa· 
tates, §algam gibi nebatın, ayın yeni
den hilal olmağa başladığı sıralarda 
ekildiği takdirde, iyi mahsul alındığını 
söylemektedir. 

Gene bazı çiftçilere tesadüf ediliyor 
ki, zamanın bütün terakkilerine rağ· 

men mcseUi, toprağın neresinde ısu bu
lunduğunu sihirbazca bir usulle bul
maktadır. Çiftçi. eline bir fındık dalı 

alıyor ve bununla suyu keşfediyor. 
Su yollan, biliyorsunuz ki, mütemn

diyen değişmektedir. Bir kaç sene ev· 
vel gayet sulak bir muhit olan bir tar
la, suyun yolun~ değiştirmesi yüzün· 
den kurak bir çöl haline gelebilir. İşte 
bu vaziyette f mdık değneğine müra· 
caat ediliyor. Bu değnek yay biçi
minde eğilmiı olarak çiftçinin ellerin
dedir. Ve çiftçi bu vaziyeti muhafaı:a 

ederek arazi üzerinde yil~:iyor. Sonra 
birdenbire değnek, ı.:anlı bir §ey gibi 
oynayıp hemen hemen, çiftçinin elin
den frrlıyacakmış gibi oluyor. 

Bunun üzerine çiftçi, "İşte, diyor, 
su buradadır ı.,. Hatta baı:an SUf1.ın 

ne kadar derinde olduğunu bile tah
min edebiliyor. derhal burgular getiri
liyor. Filhakika.tahmin edilen derinlik
te kıymetli suya tesadüf ediliyor. 

AJimler, bu eski ananelerle hareket 
eden çiftçilerin isabetine hayret et~ 

mektedirlcr. İlim, bu garip usullerin 
hikmetini izah edemiyor. Şimdiye ka
dar. bu usulleri izah için, muhtelif na· 
zariyeler ileri sürülmüşse de, hiç biri 
tatmin elici değildir. 

Her halde•sihir değil. fakat telepati 
midir, yoksa .. altıncı his,, 11in mahsu
lü mfidlir?... Hulisa esrarengiz bir 
şeydir bul .. 

Slr Fllip P.Jlcrlrlc misafirinin ar
kasınt okşayarak sordu: 

- "l\tücP.YhP-re elimi bile sürmedl
~lml Slr Pflipe tomln etmiştim. A
rannrn{;a razı olmayışımm sebehi ta-

Perdenin yeni bir yıfdızı 

Fakat diğer tarftan bugünkü çift 
çubuk sahipleri yeni vesaitten o kadar 
istifa.de etmektedirler kiJ meselA, 
bir çütçi, inek ağılına radyo tesisat{ 
yapmak ve ineklere şarkılar dinletmelt 
su.rctile, sUt verimini yiızdc yirmi bC§ - "Dostum, çemberden seçmek sı-

I f:I • L Oll• 

~-..-..J 



Beynelmilel yüzme 
rekorları 

Berltnde toplanan faderasyon derecelerini 
llAn etti 

Son zamanda Berlindc toplanan 
beynelmflel yUzUcUlük federasyonu 
Avrupa Ye dUnya yUzme rekorlarını 
tesblt etmiştir. 

Bu rekorlar şunlardır: 
100 metre, kurbağalama: Karton 

'(Fransız) 1 dakika 9 saniye. 
400 metre, kurbağalama: Hayna 

'(Alman) 5 dakika 43 saniye. 
200 metre serbest kadınlar: Van

ven (Hollanda) 2 dakika 24 saniye. 
400 metre serbest kadınlar: Vag

ner (Danimarka) 5 dakika 8 saniye. 
400 metre sırtUstu: Elcngen (Hol

landa) 6 dakika 48 saniye. 
4 X 100 serbest kadınlar arasın

da: Danimarka takımı 4 dakika 29 
saniye. . 

YegAne Avrupa rekoru olarak tes
bit edilen derece Alman Slavh'a alt 
bulunan 200 metre sırtUstildür ki bu
nun derecesi de 2 dakika 2n s:ıniye
dfr. 

Kara Ali 
Tektrdağhya meyden 

okuyor 
Tekirdağlı Hüseyin diln Tekirdağı. 

na. gitmi§tlr. Birkaç gün sonra şehri-

biri olan bu listeye göre dünya ıam
piyonları - sikletıeri sıra.sile - §UD· 

lardır: 

1 - Beuni Les 
2 - S. Essebar 
3 - I..ou Ambers 
4 -Bamy Ros 
5 - Fred Stil 
6 - Jou Harri 
7 - J oe I..ouis 

(İigiltere) 
(Porto Riko) 

(Amerika) 
( ,, ) 
( ,. ) 

( " ) 

( " ) 

Fenerbahçe 
Ankaraya gidiyor 
Federasyonca mUU kümeden ihraç 

edilmiş olnn Fenerbahçc klUbU birinci 
takımı 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihle
rinde iki müsabaka yapmak üzere An
karaya gidecektir. 
·Sarı - Lacivertliler hükfımet merke

zimizde Cumartesi günü AnkaragücU, 
Pa7.ar günü de Gençlerbirliği ile kar
§Ilaşacaktır. 

~ 

Hokeyde Holanda 
Fransayı Yendi 

Bu hafta Ul eehrinde yapılan Hollan
da - Fransa milli Hokey takmıları maçı 
bire karvı be§ golleHollanda milll takımı 
lehine neticclenmifUr. 

miz.e gelerek Sındırgıya gidecek ve o- -== G u·· n 1 u·· k 
HüSeyin, kendisini intikam maçına ij RAD y o 

davet eden Kara Alinin sözlerine fÖY· 

rad&ki gilreelere iştirak edecektir. - ~ 

Je cevap vermektedir: 
ı.ı - Kara .Ali ile her zaman ve her Programı 

,.-de güreşmeye hazırını. İster on 
gün, ister bir ay sonra ... Ben Tilrkiye 
lM§pehlivanlrğmı hiç khmıeye venni
yeceğim. .• 
Diğer taraftan Kara Ali de şunları 

.ıt,rlemi§tir: 

~Haseyinle güreae başladığım va
kit, bileğimin hem kuvvetsiz olduğu.. 
nu, hem de çabuk hareket etmediğini 
gördilın. Tekirdağlmm sol bileğini bi
le tutamıyordum. Sonra gene güreş sı
rumd& Tekirdağlı sakat bileğimi ya. 
blıyarak beni yere sa.vurdu. Bu ha
reket bileğimi daha çok acrttr, ve par
maklarını bUsbütün tutamaz oldu. 
· Onun I~ de gilreo bitinceye kadar 
tir defa bile HUseyinin bileğini yaka
byamadım. 

Günı,ten sonra. bileğimin yeniden 
harap olacağını, ıi~ceğini sanıyor
Clmn. Halbuki bugiln dünden daha 
mağla.m. Hamlığmm çoğunu kaybet -
lnJo. Bonebn fUilU anltıaım ki bileği. 
lllfıı idma.m noksanmış. İ§te bir ay iz. 
111 onun için istiyorum. 
· Ba 1:>ir ay müddetle sağ bileğimi 
JWır gÜn zorlryacağnn. Ve ona eski 
&vvetinl kazandırmak için l!znn o
lan idmanlan yapacağım. Elbette ne
fesimi de biraz lru~ etlendireceğim. 
O zaman g5rllşilrüz Tekirdağlı ile .. ,, 

Beynelmilel mfisabak alar 

Almanya - Portekiz 
futbol maçı 

BüyUk bir alika ile beklenmekte o
lan Almanya - Portekiz milli futbol 
takrm.Iarı rnaçı bu haf ta da Frank
f ortta yapılmış ve taraflar birer gol
le berabere kalmı§lardır. 
Çl!lKOSLOVAKYA - BULGAR!STA:.~ 

Pragda karşıla11an Çekoslovak • 
Bulpr milli futbol takımları müsa
bakası çeklerin baskısı altında cere
yan etmig '\'°e neticede Bulg'arlıı!" 6 - O 
pi bUyilk bir gol f arkiyle mağlüp ol
muotardır. 

BOKS ŞA.MplYOI'-ı'"LARI 
TEruitT EDlLDI 

Roma.da toplanan beynelmilel boks 
fecleruyonu, dünya boks şampiyon -
lan IlateBlnl tanzim ve ~it etmiştir. 
Jl'omp'enbı en mUhfın kanrlar.mdan 

öGLB NEŞRtYATl: 
12,30 pl~kla lilrk musikisi 12,50 ha\"adis 

13,05 çocuk lınyrnm ve hartası ıuünasebc
tilc cocuk e.slrgeme ı..-urumu namına 
Nişantaş Halkevi ıö.sterit kolu tarafından 
bir tem!'lll 13,30 muhtelif plik neşriyatı 

14,00 son • 
AKSAM XEŞRIYATI: 
18,30 çocuk bn) ram ve hartası mOnase

betile çccuk cslrıcme kurumu namına kon 
rcrans doktor Jbrahim Zati 18,•:> Fatih 
Hnlkcvl gösterit .kolu tarafından bir temsil 
19,15 pUikl:ı dans musuklsi 19,55 borsa 
haberleri 20,00 Nezihe Uyar ve arknda'
Jarı tarnfmdan tiirk musikisi ve halk şar
kılım 20,45 hava raporu 20,48 Oraer Rıza 
hırnfından arabca söylev 21,00 klılksik 

tiirk musikisi: Nuri Halll ve arkadıı~ları 
tarafından (saat al·arı) ıt,45 ORKESTRA: 

ı - Volsted: Frer Juvayyö vals. 
2 - Rahmaninor: 11f1At. 
3 - Mendelson: Şero. 
4 - Translalör: Ayn balnahstravn. 
5 - Aylenberı: J .. ö roslnyol ele ırl>luy 

22,15 ajanı haberleri 22,SO plAkla dans 
sololar, opera '\"e opeN!l par~aları 22,50 
son haberler ve ertesi gilniln proıramt 
23,00 son. 

Bol mahsul 
(9 unca& aayı/ail<ın devam) 

niabctinde arttırmıı olduğu iddiasında
dır. 

Diğer taraftan bir diğer çiftçi, ne
batatı, kısa tClaiz mevcclerine maruz 
bırakmak ~uretile daha ~uk büyllt
mek yolundadır. 

Son bir fenni usul olarak tarlanın 

su gcçcmea bir nevi "Duvar klğıdı., ile 
döıcnmeıinl ve bunlarm Uzcrinden a
çılacak ufat.:.rk deliklerden tOhumlann 
ekilmesini zikredelim. 

VaJinıtonda tatbik edilen bu usu
lün faydası da, zararlı otlann çz~
sma, böelderin o muhitte bannmasma 
yardım edip fena havalann tesirine 
mani <>lmaaındadır. 

Demek ki, yeni ve eski usuller elele 
vermiı olarak daha iyi, daha berebtli 
mahsul elde edilmesine uizaımalcta-
dır. 

Emi'9t$nü Balkevindma: 
28 - • - 938 Pereembe günü saat 

(17,30) da Evimi.sin Cağalofhındaki 
merkez salonunda Ordinaryüs Prof~ 
sör Hamit Nafiz Paıp.ir tarafmdan 
(İstanbul Boğazının teaekkülü sureti) 
mevzulu bir konferans verilecektir. 

'Adliyede: 

Küçükçekmece Y olunaaki 

Kaza 
1 MAYIS 

Bahar Bayramında TVRK MAA· 
Rtli, CEMİYETİ rozetlerini 

takınız ••• 4 ay l.adar evvel Küçük~ekmece ile 
Büyükçekmece arasında., ıoför Koço
nun idaresindeki kamyon devrilmlt, 
Ali adında bir çingene ölmüş ve bir
kaç ki§i de yaralanmıştı. 

ı ,ı 

~'-·------
Şoför koço dün Ağırceza. mahkeme

sinde ölüme sebebiyet vermek suçu i
le muhakeme olurunu~, mahalliruM 
ke§if yaparak rapor veren belediye 
fen memurlarından Beşir şahit ohı. .. 
rak dinlenmiftir. 

Beşir demiştir ki: 
- Yaptığım tetkikat sonunda kam

yonun üÇ tekerleğinin frenlerinin 00-
buk olduğunu gördüm. Sonra Koçc:>, 
nizami süratten fazla olarak 60 - 70 
kilometre hızla gitmi§tir. 
Eğer 40 kilometre silratle gitseydi 

ve frenlerinin bozukluğunu nazan 
dikkate almış olsaydı bu kaza vuku
bulmazdı. 

Mahkeme bu izahattan sonra, §ahit 
çağrrmak üzere duru~mayı başka oir 
~ 

güne bır3kmı§tır. 

Antakyalı T evfiğin 

Muhakemesi Devam Ediyor 
Geçen sene tevkifhanenin pencere 

demirlerini kırarak firar eden 24 se-
nelik mahkfim AbduJlah ve arkad~T 
katil Antakyalı Tevfiğin, "tevkifha· 
neden firar,. suçu ile verildikleri asli
ye UçüncU ceza mahkemesinde duruv
malanna dUn dQ bakılmıştır. 

Dünkü celsede bunların firarla.rına 
sebebiyet vermekten su~lu gardiyan 
İsmail Hakkı ile jandarma. Hunjidin 
firar vukuundan itibaren üç ay ur
f mrla kaçakların yakalanmalan yahut 
kendiliklerinden teslim olmalan se· 
beplerini elde edip etmediklerinin tes
bitine ve 306 ıncı maddedeki muafj .. 
yetten istif ad el eri cihetinin tahkikine 
karar verilerek duru~ma, M.ayıa ayı .. 
nm be§inci güntine bırakılmr5tır. 

- Sevluor~. Qiraz 1eviyor... Çok ıeui. 
yor! Fakat kimin icln tuttuğumu unuttum! 

Kültürde: 
izci Teıkilatı Etrafında 

• • Y enı Kararla.- . 
lzci tefkilltı etrafında Kültür ba

kanhğınm yeniden bazı kararlar ver
mek Uzere tetkiklerde bulunduğunu 

yazmı§bk. Bu mesele etrafında Kül
tür Bakanlığı beden terbiyesi ispck
terleri tarafından ya.pılan tetkikler 
bitmi§tir. Önümilzdekl ders senesi ba
tından itibaren tatbikine ba§le.nacak
tır. 

Öğretmenler Gezisi 
öğretmenlere yardım cemiyetinin 

hazırladığı ''Öğretmenler gezisi., et
rafında görü"1llek üz;ere dün Kültür 
dircktörlUğünde kurum başkanı Bay 
Tevfik Kutun başkanlığ1 altında 

bir toplantı yapılmıştır. 
Toplantıda 66 ve 71 numaralı va

purlarm öğretmenleri ne ~kilde ala
cakları ve öğretmenlere güzel bir gün 
gcçinnek için zengin bir program ha
zırlanması etrafında konuşulıınw, ba
zı kararlar veri1mtıtır. 

Otobüs Davasında Poliate: 

Son Celse Karı Koca Kavgasında 
Asliye birincl cu.a.~eıneai dün\. ~~-~jlciai De_l".aral ~__..,..-.--~ .... , 

öğleden sonra otobüs davasına devam Pa~altıda. Kurtuluş caddesinde Ce-
etmiş, suçlu ve davacı, Recai NUzhet zayirli apartunamnm alt :kmmmda o
tara!mdan iddialarının isbatı için şa.. turan otobUs biletçisi Lutfi ile karısı 
bit oelbi hakkındaki talebinin reddine Müzeyyen evvelki gece kavg-a etmiş. 
karar \•ermiştir. lerdir. 

Aynca, .Ahmet Emin Yalmanm L\lt.fi bir aralık eline çatalı geçir-
Sabur Sami hakkında hamallar mese- miş, karısının baldrrma saplamıştır. 
lesi, Ermeni mezarlığı işi ve otobüs Buna rağmen kavga devam etmiş, ne-
meseleleri etrafında yaptığı ne§rlya - ticede Ltitfi camın üurine düşerek 
tın birer suç mevzuu sayılacağından kollarından yaralanrnış, yetişen mbı
b:ıhis ile bunları lsbat edeceğini söy- ta memurları tarafından tki!i de has
lemiş ise de Sabur Sami memur ol - tahaneye kaldırılmıştrr. 
madığmdan bunun da isbatma cevaz Altmış Beş Yaşında 
olmadığı neticesine varılmıştır. Esrarket 

Ancak müdafaa noktasından Sabur 
Saminfn Ermeni mezarlığından almış Sabıkalılar<lan 65 yaeında. Ahmet 
olduğu arsanın bedelinden evkafa ait Şarap iskelesinde bağlı bir sandal i
nJlbl hissenin evkaf veznesine yatın. çinde esrar çekcrk~n yakalanmıştır. 
bp yatrrılmadığının tahkikine ve oto. Ahmedin Uzerindc 6 gram esrar bu
büa meselesinde yapılan tahkikatta lunmu5, mahkemeye verilmi§tir. 

Sahur Saminin ismi geçip geçmediği- ~ 
nfn ve kendisinden ne gı"bl hususların Zeytin Mahaulü Fazla 
sorulduğunu ait olduğu makamdan Zeytin yetiıtiren bölgelerden piya. 
aorulmuına karar verilerek dW'UfD\a samı:ı:a. gelen malfunata göre bu yıl 
bqka bir güne bırakıldı. zeytin mahsulü geçen yıla nazaran 

Mütelerri!~: 

Deniz Müıtepnnın 
Hazır~ayacağı Rapor 

Evvelki gUn fe}uimiT.e ıeten lktl'88.t 
Veklleti Deniz ve Hava mtısteoarr Sa,. 
dullah Güney diln ak§8m ekapresile 
Ankaraya hareket etmiftir. Bay Sa
dullah Güneyi deniz mUeaıeselerl mü 
dUrlerfnden bir kısmı ve doetlan tev
yi etmişlerdir. 

Malöm olduğu üzere müsteşa.ı: Av
rupanm muhtelif limanlannda ve de
niz sanayii eehirlerinde uzun tetkik
lerde bulunmak üzere iki ay kalm11tı. 
Müsteşar tetkiklerinin neticelm"ini 
geni~ bir rapor halinde hazırlıyarak 
Vekalete verecektir. lırtmat Veklleti 
deniz: ticaretinin inkip.fı için alınacak 
tedbirleri tetkik ederken raporu da 
göz önünde tutacaktır. 

Halde Neler Daha Fazla 
Sablıyor 

Maliye kar.anç tetkik komisyonla.. 
rmdan §ehrimiz Ticaret odasına halde 
ça.l~an kabzıma.llarrn en fazla ne sat. 
tıklan ve kabzımal adını taşıyan tUc
carlarm ne niııbetinde iı yaptıkları 

yüzde 50 - 60 nisbetinde fazladtl'. El· 
de mevcut 7.eytin stoku 934 - 935 se
nelerine aittir. 

936 mahsulünden yalnız duble olan 
ı.eytinler kalmıetır. Bunların kilO!u 
34 • 44 arasında asatılmaktadır. 

934 senesinin duble mallan ise 36 -
40, birinci mallar 26 • 30, ikinci mal
lar 20 - 23 lnı.rug üzerinden sürlilmck
tedir. 

300 Bin Zeytin Fidanı 
Izmir, (Huıuıt) - Ziraat vektıletinln 

Burnovadaltl zeytincilik tawyonunda bu 
sone 330 bin zeytin fidanı yetiştiıilml~ 
tir. Bu fidanlar, gelecek yıl halk& dağı

tılacaktır. 

Zeytincilik ist:Myonu memurları, vUa. 
yetin muhtelif' kaza ve köylerinde açılan 
kurslarda tedrisatta bulunmuşlar, binler
ce ''atandaşa zeytin budama ve yetiştir
me ueulU g8stermişlerdir. 

sorulmuştur. 

Ticaret odası bu hususta diln etraf
lı tetkikat yapmı§. halde çalışan ka.b
zmıallarm yüme 97 sinin Y&f meyva 
ve sebze, yüzde üçünün d~ kuru mey
\'& ve sebze, N ttıklarmı te8bit et
m;§, keyfiyeti kazanç tetkik komisyo
nuna blldirmiftir. 

Denizlide 
c~nayet 

Bir genç dokuz kur
şun la ötdUrilldü 

Denizli, (Hususi) - Denizlide ıQpe
gilndU:ı: bir cinayet olınu~, He.Mn isminde 
bir genç hayvan pazarında dururken 
kur§unla öldilrUlmil§tllr. 

Katil, Ramazan namında biridir. Ve 
maktCH Hasanı tanımamaktadır. Yapılan 
tahkikata göre Ramazan, maktulün da
yısı Muhtar Huanm yanında çalt§makta
dır ve bu cinayeti de onun te§vikiyle if
lemi§tir. KaUI yakalanmif, Muh~r neıa· 
ret altına alınmı§tır. 

Yeni izmir Limanı 
ltmir, (Hususi) - lngiliz mtitehum

lnnnın haıırladılda.n lzınlr limanı pro -
jcsi Uzcrindo tetkikler yapılııuf, aııtre
polarm yerlorlnin değflUrilmeııi ve daha 
1:enia tutulması muvafık görülmUatUr. 

Denizbnnk !en heyetJ, yakında ıeh -
rlmize gclcrok bu meseleyi tetkik ede
cek ve Izmirfn mUııtnkbel lnkieafı rl5ı ö· 
nilrı • ... bulundurularak yenl antrepo yer
lerini tesblt eyllyecektlr. Yeni lzm!r li
mantnm lneuma, 1939 senesinde batla· 
nacaktır. 

Otuz yıldızla 
başbaşa 
(Baş tarafı 7 inci aayıfad4) 

sece havagaıından bir yangm çıktı, ildn· 
ci gece eve hırsu:lar geldi elbieeleriml 
çalıp götUrdUler; Uçllncil gece kumarda 
btr hn;-tf~ ~tmr.-K"ettı-geımp 

gtindeııberl bir uğursuzluktur bqlamt1• 
tı. Bir k8pek bularak kedl)i boğatlattır
dun. Bundan sonra uğursuzluk da kay· 
boldu... Geçenlerde otomoblliml garaj
dan çıkarmak fstlyordum. Garajın ıdyah 
kedisi g6zUme ill§tf. Görseniz a..rabaııun 
taın altında idi. Karmun bUtUn bırarluı
ns ve benimle o.lay edi§lne dayanamıya
rak otoya binip gitti~. O ak§aln eve dö
nerken mUthi6 bir knza atlattık. Bir a
dama çarptık derhal hastahaneye yatır· 
dık. Bu liOkilde adamcağıza bir de tazıni
nat verdik. 

GörUyorsunuz ki kara kedilerin uğur
suzlugu a§ik4rdrr. 

StUdyoya ~derken yolda bir kara ke· 
diye rastlasam mutlak o gUn bir akııil~ 
zuhur cdor. Bunu tccrUbclerime i:ıtina
dcn size anlat.Jyorum. Nerede kara lcedi 
ıönıem dU§man kosillrim.. 

Çok sevimli olan arUsto nıeslek arka
da.§? olan Ha.rdy ile namı arkada~ olduk
lannı sordwn: 

- Oyle bir mevzua girdiniz ki bunu 
anlatmakla bitircmiycceğim. Hardy ile 
li r bankııda sekreter olarak bir ııervilte 
çalzvıyorduk. Bankadaki arkadqlanuuı 

bizimle daima alay ederlerdi. lldmb bir 
ar:ıda bulunduğumuz dakikalar gülınele 
ba§larlar vo i.§lori bırakırlardı. Bir iUn 
bankanın kontrolörli bizim aervise ıeldi. 
Bankanın ijleri layıkı veı;hlle yapılma

dığından söyliyerok ve iıo bizim aebebi· 
yet vordiğlınizi ileri sürdü, ve ıklı:niıia 
de vazifelerine nihayet verdi. Çok tUha!· 
t.ır ki lıom iatifalanmw yazdırdı; hem d• 
bhe bir tavaiyo \"ererek tanıdıklann

dan birine gönderdi. Banka kontrolörü· 
nlln arkada51 bir sinema rejilörü idi., 
Blı:c ıinema artisUiti telkin etti. Ve o 
giin bu gündür çahfıyoruz. Her zaman 
için mali vaziyetim~ düzgUndil. Biz de 
bu mesleğe dahil olunca kendi aerveU
mizlo it? g6rmeğe bagladık ve iyi netice
ler aldık. Hayatta teesalirilmtl mucip o
lan bf r eey varsa şimdiye kadar hiç bir 
kimseyi sevemedim. Kendime pyet iyi 
ve uygun bir hayat arkadqı buldumsa 
da maalesef yine olmadı. Karım da bunu 
pek iyi bilir. Biz Amerikalılar hisatyatı

mm saklamayız. Açıkca söyleriz. 
Bu 11uvareden eonra Laurel vo Hardy 

ile bfrook defalar stndyolarmda g'lhilı
tUm; Umit cdilmiyecek, nrudk ve ttbar 
inanlar olduklan müakbttı. 



(Dün ve Yarm j 
l Tercüme KUlltyatı ~ 
!. f 1 inci Sarı i 

1 
( ~~ K~~t 

1 Sa!o 100 \ 
I 2 Aile çemberi 100 İ 
= 3 Ticaret, banka, borsa 7~ = 

'

i! 4' Devlet ve lhti.W 75 f_= 
G Sosyalizm 75 

j 6 Rasin 1 'IG 'j 
c 

! 'l leçl smıfı lhtilllı 60 'i_= I s Lişuur 60 1 
) ~O ts~:an doğru ı~ } 

~== (Bo seriyi birden alanlan& ı Ura SB 1 
kuru'} lk.ram edilir, ve 2 lira 82 naruı g 

~ s peşin :ılınıu·nk kalanı ayda 1 er Ura· j 
ğ dan verr.-.lye bırakılır. l { 

) 11 Go! ~~i Seri 100 l 
=)- 12 Deliliğill psıkolojisi 00 1 

13 İlkbahar senen 7~ = 
i!. i 
~ 14 Engerek dUğUmU 60 j 

g 15 Rasin ll1 75 ~ 
i 16 Samimi saadet ~ı i 

€ ~ :~~,~~oilrtenler ~ ' 
İ 19 llim "e felsefe 80 \ 

\120 Cemiyetin as11lan 100 g 
(Bu seriyi birden alanlara J lira 80 ~ 

kuruş ikram edlnr. ve 2 lira 20 kurut i 
pe!)ln almarak kalaDI ayd11 1 er Hrs· j

1 
dan ,·erccılye bırakılır.> i 

3üncü 
21 Hükümdar millet 
22 Yeni ilmi zihniyet 
23 l{omUııizm 

:ıo 

75 
50 

24 Günıln lktısadi l§lerl 60 
r. 25 Cumhuriyet ~ : 

-=-~ 26 Tercüme ı: l_-
27 Değiolf ler -

~ 28 LiokOD 2() 1 
i : =~zm buhram ! i\ 
~_-_=-= (Bu NıtlJI blrdoa alanlara 1 Uta Z2 

kurut ikram edlllr, ve 1 Ura 88 karat 
= pe~lo alnıarak kalam a:rda 1 er Ura- l 

İ dan ·;..ı~ ~;;·Seri l 
1 sı Raaln ıv / 
\ 32 Metafizik } 
= 33 lskender 60 f 
~ 34 Kadm ve sosyalizm 100 ~ 
5 35 Oemokrlt 25 I 
( 36 Dinler tarihi 125 'i 
5 37 Filozofl ve sanat 40 ~ 1 : :~:kllt 1~ i 
E 40 Ruhi mucizeler 75 = 
ğ (Bo ~eriyi birden alanlara t dra C 1 e i 
: kuru!J lknm edlllr, ve 2 Ura S6 kuruş ! 

~-= poşln almarn.k kalam ayda 1 er lira· ( 
li dan çer.'ıolye bırakılrr.) 

G 5 inci Seri f 
~ U Depro!Undie tlO 'i 

G 42 GilnUn hukuki ve l~t!maf 75 f 
~ meseleler! J 

:= 

43 Eflatun 3~ sl 
_ ü Gizli harpler 75 

43 DlsraellnJn hayatı 100 
t6 Metafizik nedir 25 -

ı_= 47 Yeni adam '15 f 
\ 18 frıdyetin tesirleri ~ (: i :: ::~~: felset••I : ;ı 
~-- (Bu seriyi birden alanlara 1 Ora \ 

59 kuru$ ikram edilir ve Z ltra 36 ku· § 

(_ nı:tn pc:tln almanı!< kalanı ayda 1 er ~ 
liradan vcreıılye bırakılır.) ) 

i 6 ncı Seri ~ 
-
) M Ernelt T 100 j 
i :52 Para 2~ ~ 

5ı Sezar 4r / 
M timi felsefe 40 ~ 

53 Karınc:ılann hnyatı 7:, ğ ___ ! 

56 Oenıosten 3~. 
$ 

57 Çlçeron ı g 
5B Hlpnotlzma l 00 i 
59 lnsan 50 l 
ı;o Yenl kadın 4 ~ 

= (Bu !9en;rt birden ara.nlara 1 Ura 26 ~ 

koro' ikram cdlllr; ve 2 Ura 4 ktıro' l 
pe~tn alınarak kalanı ayda l e~ lira· ~ 
dan verel'lye bırakılfl'.} ~ 

= 7 nci Serl ~ ~ = f 61 Vikontun ölümü 3fı j 
) 62 Enctt n l ()l'l ~ 
~ 63 Liza IOt> : 

i e4 Evlilik ;1(, ,_-= 
6~ Gb.11 ııamuk htıırbt " 

= Satı~ Veri: i 
\n!rnrıı r'Jtrt<l,..,I \',\f\IT t\1l-ıl11•'°i \ :: 

( hısa haberler ) 
:t. Devlet Domiryollan 1937 yılı bUt

çeıl için bir mill on 326 bin liralık mun
zam tahsisat verllnıoliııl ihtiva eden, ka
nun 1Alihtı5ı meclis ruınamesine alınmış-

tır. 

BORSA 
l 
--- Ankara26·4-V38 

Hlıalannda yıldız işareti olanlar, Q.ze. 
zerinde muamele görenlerdır. Rakam· 
Jar saat 12 de kapanış salı$ fiyatlandır. 

• Parls 

ÇEKLER 
2.~ M25 • Madrld 127592 

• Derllıı l 9788 
• Va~Ta 4 2150 
• Buda peşte 4 0076 
• Bükreş t06 88 
• Bel~rad M 6890 

• Nevyork O 7920 
• MilAno 151855 
• Brüksel • 72 
• Allna 871610 
• Cenet're 8 '620 

[ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

1 
2 

Yeni bulma.camn 

123456789 

3 ·-------
4 5 1-...ı.;mı:.~ 

• Birkaç GUndenberi aehrlmbd.e bu· 

lunan lktısat VekUl B. Şakir Kesebfr Ue, 

UçUncQ umumi mttfeltl§ B. Tahsin Uzer 

Ankaraya gitmiolerdir. ' • Sofya fl3 79:58 • Yokobamr 2 7888 
• Stokholm 8 095 6 

7 
8 
9 

• Am ı;trrdnn 1 4290 • Şehrimizde eldiven tmaıa.tınm ııon 
senelerde bir baylı artması Uzerine stok 
faztalaşm~. eldiven fiyattan da yarıya

nya düşmli§tl\r. 

• • Prn#ı 

Vfvıına 

228468 • Londra t>27 
• Moo;kovsı 

l&tlkrazlar 
28 715 

'ıı-----

• Paskıılya münasebetiyle ~ehrlmiz 
yumurlacılarma. ber memleketten mü
him slparieler gelmektedir. Bu cil.mleden 
olarak evvelki gUn ltalysya 1200 san -
dık yumurta gönderilmiştir. 

"' Kuzu st•tışlan mevsim itibariyle 
iki Uç gündenberl çok hararetli bir saf

haya g!rttliş bulunınaktı:ı.drr. 

;ı. Avrupada bulunan Iktısat VekAle~ 

deniz ınUsteı;ıart Sadullah Güney şehri· 

Dilze gelmiş, Deniz Ticaret müdürlüğün
de meşgul olmuştur. M.11ste!)ar dUn a.k
~aın Ankaraya gitmiştir. 

• T\ltUn eklsperter imtihan komi8yo
nu evvelki gün bir toplantı yaparak, e· 
kisper olma.k istlyenlerln evraklarını tet
kik etmiştir. 

-"' Fenerdeki tarih! TurwsJna !illisesJn
de bir Rum kadm Uo zina yaparken suç 
UstUnde yakalanan keşiş D:lyonisis yedi
ği Uç ay müddet! qltlrmlş, her iki suçlu 
da serbest brrakılnuatır. 

"' Ver~m milcadele cemiyetJnJn Eren
köy stadyomuna llive olarak yapılan • 
yataklı pavyon bir aya kadar bitfrilecek
tl:r. 

• Çatalca civarmda Yenlköyde oturan 
Recep admda birisi komşusu Abldinl bir 
koyun yUztlnden çıkan kavga eonunda 
tabanca ile öldlirmllştUr. Katil Recep 
suç lletl tabanca De yakalann,.qtır. 

Sehzadebafı 
TURAN TiYATROSU 
'\a"ntkAr Na~ft ve ar
~rndaşları HQ'kkı Ru
~en bfrlikle, Mlce -

Pençer va~t<tsi 
(Kurt izinde kum) 

1 
:ı perde. Localar 100; 
tleryer 20; Paradi 10 

' 
HAJ.K OPERETi 

Sinemalar 
SA K.\RVA: Nnpoleonun metresi 
MELEK: Allrn yağmuru 
İPEK: Tehlikeli n.,k 
SOMER: Arşınmalalan 

18.15 
15.40 

fl.30 
16 

Bur~a 

t r.m lr 

İzmit 
~fudanya 

B:ındırmıı 

İzmir 

• rn:ı3 r. Bor ı ıv "751 • ı::r1ıııni tstık. 95 
il S. Erzurum 

" ·• " lff S. Erzurum ... "' .. . 
Efektifler veril memişt1r. 

. 
Zah1re Borsası 

2&·4-938 
Buğdny yumu~ıık !'> 28 fi 2,5 
Arpa Annclol 4 10 4 12 

Dan ı:~rı 5 10 --
tc fındık 37 - --
Peynir beyaz taıe 31 30 33 32 
Peynir koısnr taıe 55 - 57 20 
z. yağ yemeklik 40 - 4~ -

~nnsar derisi 2300 - --
Porsuk deri'ii 350 - --
Tav,nn derisi 15 20 16 -

Gelen Giden 
BuAdny 115 Ton Arpa 201 Ton 

Un 30 " 
Razmol 200 .. 

B. peynir 28,1/2 .. Nohut 13 19 

Nohut 11 " 
K. Ceviz 13 .. 

Z. ynlf 6·t,1/2 •• fç Ceviz ıe ,, 
Pamuk 47,3/4 " Kuşyemi' 40,1 /4 " 
Bulgur l2 

" Afyon 1/2 ,, 
r. yıılf 7R " Kuşyeml 40,1/4 " Mmr 18 .. 

!LAN 

Beşlktaı;t:ı AJ.arellerde 87 numaralı evle 
86/2, 86/8 numaralı daireler pazarlık SU• 

rctlylc kfraya verilccd!lnden isteklilerin 

27 - .C - 938 ç11rşamba günn stıat on beşe 
kadar mahalli mezkQrda 54 numarah l\lQ. 
tevelll kaymalcamlılfına mfiracaat etmeleri. 

ZAYİ 

lzmir h<'ledl •cşinf. ait 2 1 No. lu oto
mobil plAkamı ~ayi 11tıim, 'ade edeceitlm
den hilkmO yoktur. - Cemil An. 

(\'. P. 2410) . 

SOLDAN SAGA: 

1 - Bir nevi krymetll koyun, 2 -
Memleket, siyah, 3 - Erkek fsml (arab
cada bir ay), görmlyen. 5 - Su, kadın 
adı (meşhur bir gUl). 6 - Istikball keıf 
!~in dökü!Ur, eksiksiz. 7 - 1sim (bilen), 
eu. 8 - Umbanın çıkardığı duman, ka
dm. 9 - Cismi buJunrruyan ku§, vilcadün 
bir kısmı. 

YlJKARDAN AŞAGI: 

1 - Bir deniz, 2 - Kadm. adı, 3 -
Yalvarma, güzel koku. 4 - Beraber, blr 
eeyin iplik iplik oluşu. 5 - Bir uzuv. 
6 - Yay ile atılan, umnıaktan emir. 

7 - Çi~eğln gövdesi, bir hayvan, ann 
tersi, 8 - Orün tersi, YtlslllmAntarm i
badeti. 9 - Bir renk, mal. 

DUNKU BULMA.C.ililZIN HALLI 
SOLDAN SAGA: 

1 - Tekirdağ, 2 - n. 3 - Irak, ad • 
4 - Kebap, 5 - Ruad. 6 - Katerlna, 
1 - Rab, ozan. 8 - Afat, ni. 9 - Yam
yam, et. 

Bcuoofrı Birinci Sulh Hulıuk Hdkimliğin. 
den: 
938/122 

A~nma ve J!ıımlde ve Arif Necati ve 
Mostaranııı Galata Alacamescit mahalle
sinde Mahmudiye caddesinde 249 N. lu 
dükk5nda Mustafa aleyhine açhğı davanın 
cari duru~masrndn: müddeiler tapu ıe. 
nedi ibraz ettiklerini ve eVTelce ecrimlsil 
dahi takdir ettirildiğini beyan n bun
lardan babsile mahkemece on beş ınn 
müddetle ilAnen sıyap karan teblliUne ka
rar verllmi~ oldullondan muhakeme gQnli 
olan 18 - 5 - 38 saat 1' de mahkemel'e biz
zat '\"eya bUvekllle gelmeniz muameleli sı
yap kıırarı makamına kaim olrnnk üı:ere 
ilAn olunur. (25373), 

Osmanlı Bankasına memur alınmak 
için miisabaka ilanı . 

o~mnnlı nanknsıncn bu kerrc re nlden hlznıete almacnk Türk memu"" 

Jarm intihabı için Mayıs l9J8 ayı zar1'mda bJr müsabaka açılacaktır. 

l'aşı 3.l den aşağı olup bu mil!mbnkaya girmek isteyen erkekler nanı· 

zetliklertnJ kn.r.dcttirmck ve kabul şartlarıru öğTcnmek üzere Nisan ayı zar• 

tında her hafta Salı ,.e Cuma günleri snat 1-i ile ııs arasmda ORlna.nlı Ban· 

kasının GalatadakJ merkezinde KJşl f~lerl Servisine mllracaat cı!'lebilil'Jer. 

Talipler hU\'iycllcrlni mUsblt evrak ile beraber tahsil tasdlkns.me y..,. 

lmt şehac1etnamelerinf ve şa)·et b!r rnzlfcde istihdam edilmiş ~efor, bJzmet 

şehncfotn11mclcı·lnt blrllkte getirmeli dlrler. 

hURUN'un 2~ Nisan ltl38 de ilave olarak kitap §eklinde ba§ladığı Zabıta romanı ~o. 6 

82 ELi TARANOATıl KIZ 

dAceğtnlz para, ne kadar fazla olursa olsun. lrn
bul edemem. 

"Fakat, işi uzatmayalım ve Amerikan iş a
damlarına. mnhsus btr sür'atle bal1edeUm. Ma
demki siz blr rakam teltlif edemiyorsunuz. Ben 
söyliyeytm. Siı.e, stikfıt hakkı olarak, ayda beş 
bln lira. verilecektir. tık aylığınızı hemen şimdi 
alabilirsiniz. Bu gece saat on buçukta İst LuJvort
da. bir adam sizi bekleyecek ve hu parayı vere· 

cektlr ... Kabul mil? 
Simon Templar, kızı dinlerken tabakasın

dan çıkarıp ağzına aldığı cıkarayı yaktı ve kibri
ti söndUrtip, yere attıktan sonra, clgarasından bir 
n('fes çekti, eline nlch ve cevap verdi: 

o 
- DiişUneyim. 
- o halde şlmdl otomobiliniı.e binip gldebl-

lirslniz ve yolc1 a düı;UnürsUntiı. Hadi uğurlar ot-. 
sun ... 

- Eyvallah ... 

A \' A Gtl>J~X A \·ıı.AXIT:. ••• 

Simon Templar kızla konuşmayı böyle kısa 
keı::lp. vakit kaybetmeden, lst Lulvolrt'a gftnıük 
isteyor<lu. Otomobiline atlarken, ba~ını alıp ka
çan ve sonra tekrar ele geçen nt gibi, arabanın 

kenarlarını okşadı ''e dUment eline alırken: 
- Hadl bakalım. )ilrUyellm aslanım, dedt. 

Kaderimize ne çıkacak. 

E L t T A B A N C A y, J K J Z 

bili bulunduktan sonra. 
Kız kıvrak bir kahkaha attı: 
- Sözlerinizin manasını anlayorum. dedl. 

Denden ormnn kıyısında bir randevu Isteyorsu
nuı ... 

- E•et. Esasen evvelden kararlaştırmamış 

mıydık? l\lehtaplı blr gecede gezinti yapacaktık .• 4 

Bu "a.şıkane" sözler teati olunurken ikl Atı· 
ğın da elleri, sll~hlarında ldl. Brenda, elini bell
ne koymuştu, fakat arka taraftan bir tabancanın 
kabzasını tutuyordu. Slmon Templer de, elini, 
ceketinin ceblno sokmuştu ve tabancanın ucunu 
dışardan belll olacak şekllde tutmaktan da çe

kinmiyordu ..• 

Fa.kat, bu tatil ( ! ) sözleri kesip clddl konuş
mak arzusunu Uk gösteren gene Brenda oldu: 

- Sizinle bir iş meselesi konuşmak ieteyo
rmn, dedi. Lütfen biraz ıcert gellr misiDlz? 

Simon, bunun da. bir tuzak olup olmayaca· 
ğını düşünürken, otelin kapısında duran otomobl· 
Jlne baktı. Kız bunun farkında olmuştu: 

- Merak etmeyin, dedi. Otomobtunfz orda. 
Ben kaçırıp tekrar size iade ettikten sonra .artık 
htc korkmayın: Kimse çalmaz ..• 

''Hadi buyurun gelin ıceri. Burası güzel bir 
oteldir. lcap ederse geceyi de bura.da geçlrlrslnts,. 
Fakat, sizi fazla alakoyacak delilim ve konu,. 
tuktan sonra sizin derhal otomobltinize atlayıP. 
gitmenizi asıl ben isteyeceğim ..• 

- Demek bent fçerde sal bll'akacaklmıst 



3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Buruşu..kluklardan kurtulmağı ve daha gen~ ve gür.eJ 
görli.nmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz tu.e ~e 
bir genç kız tehine malik olmak tsterslniZ değil 
mi? Evet dersiniz, bo basit güzellik tedbirinJ tec. 
rübe ediniz. Her akşam. yatma.zdan evvel pembe 
retıgindekJ TOK.ALON kremlni kullanınız. Bu kre. 
m1n terkıöinde Vıyana Oniversıte Profesörü Dr. Ste.. 
jskalin cazib keşfi olan ve bllyük bir itina Oe 1ntL 
bap edilm1~ genç hayvanlardan tstilı1ıal ve •'J3t0. 
CEL" tabır edilen mllceyrelerf canlandıran yeril cev. 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cildinizi 
besler ve gençleatlrlr. tık tatblkmdan itibaren ert6. 
al sabah, cildinizin ne kadar taz.ele~ie ve gençleo. 
m.13 oldUoÜUDU göreceksiniz. 
Hastanelerde 60 • 10 yaşlarındakJ kadmlara yapı. 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla.. 

nn tamamen zail olduğu görülmüştür. 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindek.J TOKALON 
kremlnl kullanınız. Terkibinde taze krema ve tasfl. 
ye edilmiş zeytinyağl mevcut olup bu unsurlarla, 
mesamata nüfu Ue derinliklerde gizlenmiş ve biç 
bir sabunun ihra<: edemediği gayr) sa.f maddeleri 
barice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
rerkibindek.J · kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet. 

ll unsurlar tse, açık mesamab kapatır ve Uç gün zarfmda en çirkin ve 
en eert bir cildi beyazlatrp ymnuşatxr. 45 • 50 yaşla.rmdald kadınlara 

bile bir genç kızm tazeliğini ve yumuşaklığım verdiği teminatlıdır. He. 
me:ı bu günden bir tU.b veya bir vazo TOKALON kremı alınız ve tarü 
edildiği veçbile kulla.nmız. Neticesinden son derece memnun ka.lacaksllll! 

Ôi!vlet. Demrryolldrı ve .Limo~ları işltttme 
· Umum idaresi illinları . 

I\nblll r.acsnha şokllde ve Klın. H4 de hat kenarında. teslimi şartıyle 
m3 200 kuruş muhammen bedelle 1600 m3 Bnlo.st açık eksiltme usullyle 
6 - 6 - 938 cuma güuü saat 10,30 da Sirkecide 9 işletme binasında satırı a
lınacaktır. Du tşe girmek isteyenlerin nlzamt veslkatariyle ve % 7,6 teml· 

Denlzbank Akay işletmesinden : 
Adalar vo Ann<Iölu kıylsma göç nakllyau. 

nat akçelerile mUracaatları ıa.zımdır. Şartnameler parasız olarak komts- .Yazlığa gtdeceklerln göç eşyalarının şehirdeki evlerden sayfiyedeki ev-
yondan verilmektedir. (2245) ıere kadar bUtUn medent memleketlerde yapıldığı glbl rahat, emniyetll ve 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ucuz~araknakll ~in ~~~emi~n tqebbil~~eAn~lyaUmumtNakllynt 

HAZIMSIZLIK 
Hayatta ıevkinden insanı ma1ı.rum eder 

PERTEV Karbonat komprimeleri 

1 
Çok temiz bi • Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müıkülat 

göz önünde tutularak yapılmııta. 

.------ HER ECZANEDE SATILIR. ·---·----1 

Tllrk Anonim Şirketi husus! bir servis açmıştrr. BUyilk parça eşyanın na
kil Ucretl ıı.raba, hamal, vapur dahtl 120 kuruştur. 

Telefon 2•220 ve 23801 nakliyat Mayısın birinden Haziranın 15 ino 
kadardır. Yaz sonunda dönüşte ".2326,. aynl suretle olacaktır. 

Eşya tarifcslndo tcnzilAt: 

Eşya tarifesinde 1 Mayıs 938 tarihinden ba.şlamak üzere aşağıdaki ten· 
zildt yapılmıştır: 

6 kuruştan 25 kuruşa kadaı- 2,5 Kuruş 

26 .. 50 .. .. 5.- ,. 
51 .. 100 .. " 7,5 ,. 

101 ,, Yukan flatıarda ıo.- ,. 

KURUNun 23 Nisan 1938 de iHlve olarak kitap şeklinde baeladığı Zabıta .romanı No. 5 

so ELI TABANCALI '.KIZ 

- Tabii, hay~tınıza dokunmak lılç birimizin 
nklrn<lnn geçmez. Hatta. bilA.kis buraıfan ihya ol
muş bir halde çıkacaksınız ..• 

- Ya? Demek siz cana can katan insanlar· 
dansınız? 

- Bilmem. Fakat her halde sizin gibi can 
alıcı insanlardan değiliz. Lfltfen icerl buyurur 
musunuz? 

Kız Israr ettikçe adamın tereddüdll artıyor. 
du. Fnknt, arkadaşlarından ayrılırken onlara de
diği gibi, kendi kendine tekrar etti: 

"Tehlikeyi göze almadıkça insan muvaffak 
olamaz." 

Ve kızın gösterdiği tarafa doğru bilyllk bir 
adım attı. Kız, yanında yürUyor ve gidecekleri ıs. 
tfkameti gösteriyordu. Nihayet, soğdaki bir kapı. 
yı açtı: 

- Korkmayın, dedi. lçcrde kimse yok. Biz 
blzeylz; ve Blzblze konuşacağız. 

- Duyurun, öyleyse. 
- EvYelA, siz buyurun, oturun şbyle, ııınsa-

nın önüne. Belki hesap, kitap yapmak istersiniz. 
~Demek, clddt bir mcselo konuşacağız? 

- Evet. Para meselesi... 
Kızın ağzından, bir rovelver kurşunu gilıi 

birdenbire ve sert bir sesle çıkan bu son kcllme
ler, Si monun Uzerlndo aynen bir kurşun testrl 
yaptı. 

Adam, o kellmc1erln verdiği tesirle birden
bire 'başını kaldırdı ve: 

ELİ TABANOALI K IZ 31 

- Parn. meselesi mi ltonuşacağız? dedi. 
- Evet. Fakat korkmayın. Sizden para iste-

yecek değillm. Yalnız isteyeceğim, sualime der, 
hal cevap vermektir: 

"Sükflt payı olarak ne kadar para isteyor
sunuz? 

Bu sual Slmonun Uzerinde gene ayni tesiri 
yaptı: 

- Ne? dedi. Beni buraya bunun için mı ça• 
ğırdmız? 

- Evet. Fakat sinirlenmeyin. Dostça ve ar
kado.şca konuşalım. Siz bu işe niçin atıldınız?. 

Para kazanmak için değil mi? Ben de size para 
kazanmanrzı teklif ediyorum. 

Simon, yüzündeki sertliği yavaş yaraş silen 
bir tebessilmle: 

- O halde, dedi, ben de size ayni şekilde pa- . 
ra tekıtr edebfllrlm. 

- Yani? 
- Yani, derhal cevap vermenizi isteyerek şu 

suali sorarım: 
"Arkadaşlarınızı ele vermek tein kaç p:ıra 

istersiniz? 
Kız. kınak bir kahkaha .attı: 
- Den de, dedi, sizin gibi derhal cevap ver

mem ... 
- Niçin? 
- G:ı.yct basit. ÇünkU ben bu işo para kazan. 

mak için atılnıac1ım ... Zevkim için, macera. heve. 
sl için çalışıyorum. Binaenaleyh, bana teklif e· 

1 
r-DC:NiZBANK~ 
DENiZYOLLARI 

lfLETMESI 
Acenteleri: Karnköy- K6prUbaşı 
Tel. •2362. Sirkeci MUhUrdar Zade 

- Han telefon: 2274:0 -

ciaradeolz Postaları 
1 Mayıstan itibaren Karadeniz 

postalarında aşağıda yazılı deği

şiklikler olacaktır: 

SALI POSTALARI gldlş ve dO· 
nüşte Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Glreson, Trabzon ve Rl· 
zeye uğrayarak Hopaya kadar 
gidecek; gidişte Ulveten Tlrebo· 
luya ve dönüşte Pazar'a uğraya
caktır. 

PERŞEMBE POSTALARI gi
diş ve dönllşte İnebolu, Ayancık, 
Sinop, Samsun, tl'nye, Fatsa, Or· 
du, Gfreson, G6rele, Trabzon ve 
TI lzeye uğrayarak Hopaya kadar 
.;~Jccek ve dönUşte na.veten Of 
,.o !ı kı;anbada uğrayacaktır. 

p AZAR POSTALARI gldlş ve 
<tönUşte Zonguldak, lnebolu, Ger
ze, Samsun, tl'nye, Fatsa, Ordu, 
Ulreson, Vakfıkebir ve Trabzona 
uğrayarak Rizeye kadar gidecek 
ve dönllşto 1lft.veten Sürmene ve 
Tirebolnya uğrayacaktır. (2339) 

- llirincl sınıf Operatör -
Jr. CAFER TAVVA H 
llmuml cerrahi ve slnJr, dlmal esteUlı: 

cerrahisi mOlehnssısı 
Parrs Tıb Faknıtesl S. asistanı. erkek. 
kadın amellyatlan, dlmaa estettl 
"yQı, meme. kona buruşukluAu •• 
ı:ençlik ameliyatı". (Na."lıilye ve do~m 

mDtehnssısı.) 

\funyece sabahlan M e c , 8 0 e 0 s den 10 • kadar b 
ı1 11leden sonra Ocrellldlr. Tel 44088 
llf'\'o!!lıı. Pnrrnaı..knnı, RumeU han. -

Sahibi ASIM US 
Neşriyat mUdilrü Refik A. Sevcngil 


