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SAYFA -- ,., _________ _ 
Sayıst her yerde S kuruş 

Romanyada mefsuh Demirmuhafızlar Doktor Ltitfi Kırdar 
~ • " • • •• •• •• •• lstanbul Valiliğine tayini Yüksek 
teşkılatının reısı Godreanu olduruldu Tasdika iktiran etti 

' • .._ l • • • ..-

Salih Kılıç Çorum 
valiliiine tagin edildi 

10 sene ağır hapse mahkom olan Godreanu başka hapishaneye 
naklolunurken yolda kaçmağa teşebbüs etti 

adalet tarihimızde Jandarmalar 14 f ira· 
191>~~rin~~~~~na~~. türk rigi daha öldü~dü 

~
aleti için, bir hususi gün olarak 

aydetmellyiz: son anıkatlık kanu- } ·: \ 
unun mcriyct günü olarak tayin et-

.. ltlği tnrih bugün ba';'layor. • 
osmanlılığın tanzimat dc,•ri nasıl ·j 

t.
ınanlılığm "tczdr" dediği, "ayak 

• ,·afı" dediği eski <lava vekillerini · ı 
. < 

rihln karanlığına attı ise, cuınhu· " I 
~iyetln ilk avukatlık kamum da • 
~eşrutiyetin tecavüz görenl himaye f,,. 
~ttiği düşüncesiyle koolsinc kelime- : ... 

en şeref ,·ermeye çalır:;tığı bir mes· .; 
Cği gerçekten bir meslek haline ko
·aıı ilk temizleme hnreketi oldu. bu· ' 
iin meriyeto giren son ft\ ukatlık 

an ununa gelince bu, a\ ukatlığı sa
cco bir meslek yapmak, avukatları 
csleğe bağlamakla kalmayor, a,·u· 

katlığı dava eden veya c<lllcnin dei'.',til 
aletin kendisinin bir yardımcısı ta

•nuıkla ona en yüksek fiili şerefi 

ahşetmiş bulunuyor. bug1.inden baş-
"1n.ak üzere, a\'ukatlar mahkemeye 
ava eden veya edilenin \'ekili olarak 

KaQ<ırken öldürülen Godrean 

ğU, adaletin bir hii(liml sıfatlyle • -il 
ceklerdir. mahkemeden çıktık- Yenı Avukntk Kanunu 

l'ı z~man dA kendilerini kanunun 

)"ldinl knzannu~ bir meslek kucağı· bugu··n mer·ıyete g·ır·ıyor 
kun·etli koll~rı arasında bnln-

klardır. Yeniden Levhaya kayıt mec-
a,·ukatıarımız•n bu iki mazhariye-

•H de yürekten takdir ederiz: buriyeti Ye yeni ÜCret tarifesi 
kanunun bu teki\mülü a\·ukat lev-
•larmı bir iftihar le\ hası haline ge· 
tecek adalet unsurlarmm memle
etto yetişir bir ıniktıın bulduğuna 

il kunctıı bir delil sayılabilir ,·e bu 
t'satta mesleki yctio;:tirme için sar· 
ltikleri emeklerin semere l'ermiş 

lcluğuna bakaralc gelip geçen hiın-
et adamları hayır ile anılabilir. 
a\'Ukatlıj;,rı lfıyık olduğu mc,·kic 

etıren modern knrıurı, tahmin \'e tc-
• 1enııimiz buclur ki, feyzini yalmz n

ltkatlık meslcğhıc, nclalet gnyesiııe 
et yolunda tam bir inkişaf temin 

llıeklc kalmıyacnk, bu güzel örne· 
il bn son Ş<.'kline ,·iicut vermekte 
onu müdafaa etmekte hizmeti ge

tı. adliye hukuk işlerinin genç mü
.. l'ü şinnsi ile bunun kamın oluşu, 
liyo vekaleti zamanının mm·nffa
tetıcri nrnsııı:ı sıkıştıran snracoğ

, hu unutulmaz himmetlerinin mü· 
fatını, bunun ih~mc hizmeti say-
~ın.ız başka meslekler için de bu 
tı.unun değerli hir iiı'Ilek yerine 
lf;1il\1 görmekte huJncaklarıhr. 

JlAl\:KI TARIJi US 

Hatay mahsulatı 
Memleketimize serbestçe 

girecek 
l\nkara, 30 (Telefnla) - Hatay 
Şe ve mevridli mahsul ve mamuL . . 

n Türkiyeye sureti ithali hakkın. 
lieyeti Vekilece kabul edilen karar

t'tıe bugün, neşredilerek meı iyete gir
l<arar:ıamede su esaslar vardır: 

llatay menşe ve mevritli mahsul ve 
tıllerin Türkiyeye ithali Türk ka. 

larr hükümleri dahilinde serbesttir. 
~ - Hatay menşe ve mevritli malı. 

Ve mamullere 15-3-938 tarih ve 
3 sayılı kararname tatbik edilmez. 
- Hataya yapılacak buğday ile 
Ur de dahil olmak üzere bilfımum 

ihracatı 11-11-1937 tarih 
sayılı kararname hükümleri-

'tMtQl;rxı az. 

Yeni •'Avukatlık,, ve "Noterlik,, ka
nunu iki kanunun tayin ettiği müddet 
olmak üzere bugün meriyet mevkiine 
giriyr.:r. 

İstanbul Barosu tarafından kanunun 

emrettiği bütün hazırlıklar bitirilmiş. 

tir. Avukatlar bugünden itibaren 

baroca açılacak yeni levhaya isimlerini 

kaydettireceklerdir. 

Yeni Baro meclisi de yakında teşek. 
kül ettikten sonra vazifesine başlı· 

yacaktır. 

Yeni kanunun tayin ettiği evsafı 

haiz olmıyan kimsenin bulunup bulun 
madığı tesbit edilmektedir; bunlar mü 
racaatlerinde levhaya kaydedilmiye
cek ve bittabi kaydedilmiyenler de avu 
katlık yapamıyacaktır. 

Avukatların ücret tarifesi de bir
kaç güne kadar Baro tarafından tesbit 
edilmiş bulunacaktır. 

Kanunun beşinci maddesinin hazine 
avukatları hakkında koyduğu kayıt 

müddeti görülen lüzum üzerine bir yıl 
daha uzatılmış ve bu karar dün, bütün 
memleket müddeiumumiliklerine tel
grafla bildirilmiştir. 

Amerikadaki casusluk 
davası 

Suçlular hapse mahkOm 
oldular 

Nevyork, 30 (A.A.) - Federal juri 
.Tohanna Hoffmannın ve Ros'ı:ı. Ame
rikan askeri sırlarını çalmakla suçlu 

bulunduklarına karar vermiştir. Hof. 
maruun avukatı müekkilinin parası bu 
lunmadığı için karan istinaf edemiye. 
ceğini bildirmiştir. 

Amerika~ kanunlarına göre, bu ka
rar asgari yirmi sene hapis cezasını 

istilzam etmektedir. 

Rektörü vuranları 
Haber verene 50,000 ley 

mükafat verilecek 

Re 1<töre ameli
yat yapıldı 

Kurşunlar çıknrıldı 
(Yazısı 8 incide). 

Yeni lsfaııbııl 1'alisi Lılt/i Kırd.ar Çcııi Çorıım valisi Salih Kılıç 
(}'a:m 8 inciılc) 

f J"f!"J!S!f.df!. t0:_ri~i bj!_ gi!:_l! 
Umumi grev teşebbüsü 

dün akim kaldı 

• 

Grev yapanlar ancak dok ve maden amelesidir 
Oaladiye Fransız milletine hitaben dün radyoda bir nutuk söyledi 

Atinadaki Genel kurmaylar toplantisı 

Veliahd dün Genel 
kurmayları kabu 1 etti 

Atina, 30 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: 
Balkan Antantı memleketleri genel 

kurmayları konferansı, mesaisine de • 
vam etmektedir. 

Bugün saat onda misafir genel kur. 
maylar şefleri birinci ağır topçu alayı 
ve 34 üncü piya.de alayı karargahları. 
ru gezmişler ve saat 12.30 da Meçhul 
Asker mezarına çelenkler koymuşlar
dır. Saat 17 de misafirler, Kral sara
yında naib ve veliaht prens Paul tara
fından kabul edilmişlerdir. 

Konferans, Yugaslav milli bayramı 
dolayısiyle bugün öğleden scnra ve ya 
rşn toplanmıyacaktır. Bundan bilisti • 
fade misafirler, Akropol, müzeleri ve 
Atina .diyarmı gezeceklerdir. Konfe. 

rans mesaisine cuma günü yeniden de
vam olunacaktır. 

Cumartesi akşamı Başvekil Metak.. 
sas, Genel Kurmay Başkanları şerefine 
bir ziyafet verecek ve Pazar günü öğ-

leden onra sonra da Bahriye müşteşa.. 
rx General Papadimas, bir kabul resmi 
tertip edecektir. 

Maarif Sorası • 
Kültür Bakanlığı. önümüzdeki sene 

toplanacak olan maarif şurasına arze-
dilecek işler hakkında haZil'lrklarma 

başlamış bulunmaktadır. Maarif şO.ra
smın 1938 yılının hangi aymda topla. 
........ ...... .,. tesbit eaı••IUI' 

(Ya:rıı 8 incide) 

Çekoslovakyada . 
Reisicumhur seçildi 
Kabine istifa etti 
Prag, 30 (A.A.) - Acha, Çekoslo. 

vakya Reisicümhuru intihap edilmiştir. 
Mevcut 308 mebusun 272 si lehte rey 
vermiştir. 36 kiti müstenkif kalmıştır. 

Prag, 30 (A.A.) - Reisicümhurun 
intihabı üzerine adet clduğu veçhile 
kabine istifa etmi§tir. 

Çok kuvvetli tahminlere göre başve 
kalete sabık cumhuriyetçi çiftçi parti
si şefi Rudolf Beran tayin olun~caktu. 
Hariciye nezareti yeniden Şvalkovslci • 
nin uhdeninde kalacaktır. 

lngilterenin si IAh lanması 
Lo::ıdra, 30 (A.A.) - Daily Teleg

rap.h,, önümüzdeki sene için derpiş t'. 

dilen f evkalide ailahlanma masrafı • 
nı , dört yüz kırk milyon lngiliz lira ı 
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Terbiye bahisleri : 

"" çocugun Her küçük 
neden büyük bir 

kıymeti var? 
Yazan: Mil hat N. F. 
za malık\ımuz.. il!h. M emleketini sevenler muhakkak 

çocukları da severler ve çocuk
lanmmn her biri bizden aynlmı3 ufa.. 
cık birer parçadır. Evvela bundan do. 
layı onları benimseriz, bunlar bizim 
himayemir.e muhtaç olan, hayatlannı 
kendi kendilerine temin edemiyen yav
:rulardJr, bu sebeple onlan si:ıemir.e ba
aarıs. Bu minimin! yavrular yarının 

1:elikten adamlarıdır. Yurdumuzu, yu. 
\'l.mIZI bunlar koruyacaklardır. Bunun 
için onla.n severiz. Bu itibarla memle. 
kete bol bol çocuk yetl§tirmek ve nU· 
fusun miktarını arttırmak yUksek bir 
va.t.aııt vaıif e. daha doğrusu bir borç
tur. Bu borç yalnız QOCuklan çıkanp 
pllflgbel meydana salıvermekle öde::ı 
mit olmaz, bunların iyi gıda alması, 
aıhhl ,era1t içinde yeti§Dle!i ve iyi ter. 
biye görmeal llzımdır. Cılız ve tahsil. 
lıb (OCUklar cemiyete fay dalı olacak 
JIVd,e yUk teokfl eder, mar.arrat ve· 
rfrler. 

Fransız gazetelerini:ı bütün bu fer. 
ya.tlan muhakkak haksız değildir. Fa. 
kat mUstacel olarak ne gibi tedbirler 
alınabilir? Alınacak tedbirler ancak 
slyast ve sosyal, daha doğrusu cezri 
olmadıkça fayda vermez, bu ise zama
ne. vabestedir. 

Atatürk ve Türkiye 
Mustafa Ken1al yalnız bir vatan -kurtarınakla ka n1adı; onu 

hür ve ınüstakil bir vatan 1 aline de koydu Bir mcmlekettc...nUf usun çoğalması 
doğum miktarına bağlı olduğuna gl>re 
her şeyden evvel IT.divact arttırmak, 

bunun için de aile aevgieini, içtimat 
bUnycyi, vata:ıt duygulan yükeeltmtk 
lhmıdır. İzdivaçta bir çok ahllki fa
zilet ve içtimai menfaatler vardır. ~il 
bir insan daha muntazam, daha em.nf. 
yetli hayat geçirir. Muhitine daha çok 
itimat telkin eder. Eski zamanludaki 
taaddUdU ı.evcat politikası ancalc o de.. 
vlrlere ait tedbirlerdir. Almanya.da bi
le 30 yıl harbinden sonra erkeklere f. 
ki kadm alabilmek hakkı verilml§U. Bu 
gUnkU içtima.t vaziyeti buna mUsa.lt de. 
ğildir, Kadr:ılann bayattaki hissesi er. 
kekferden hiç te farklı değildir. Cum
huriyet hUkfunetinin bizde de taaddü
dU ı.evcatJ meııetmi§ olması tam yerin. 
de a.lınmı§ bir tedbirdir. Bundan baş_ 
ka taaddildU zevcatm çocuklar tbıelin
deki tesiri de menfidir. Kemmlyet ıu. 
barlle çoğalacak çocuk adedine mukabil 
kalite itibarile kıymet azalacak, ebe.. 
veynln se~ıl ve ihtima.mmm ve bakı. 
mtnli:1 derecesi de o nisbette azals.calc
trr. lstatlstikler tetkik edilecıek oluna 
bu gibi doğumların yanmmı 6lftme 
mahkfun olduğu görUIUr. 

A ta.ti4rleii11 acı ö ı a m ü devleti:ıi merhamctsızce parçalamakta ı' ---------

ilol.tıyı.silç~üııya nın d{Srt l)ir tara· Qlan cerrahların elindeki bıçağı çekip ıı• ıı 
f ında yaı ı1an sayısı~ tıeş•n-yat de- ahın adamdır. Po.riste dörtler meclısl. 1 ~· ( 

Qekoelovak meselesinde MUnihte Al
manlarla yapılan atı.ıaemadan sonra 
J'n.naıı gazetelerinin bir çoğu feryadı 
kopard;;lar. - Bu anla§ma Fransa için 
katJ bir hezimettir - dediler. Bu:ıu de. 
melde beraber bugünkU Alman kuvve. 
Une k~ı da başka türlU hareket et
meğe imklı.n olmadığını kabul ettiler. 

• Guetelerden biri hulasa olarak diyor· 
du ki: 

Fraıuıe.nm bu günkü zaafı nüfusu. 
nun gittikçe a.zalmıı olmasındadır. Al. 
manyada son bir sene içi:ıde yarını mil 
yo:ı doğum fa.zlala~ıştır. Halbuki t
: ~ ~ ··- evvel Fransanm nilfusu Alman-

'.e:>esinden bakardı. Bugün iae 
r;.ı:yon Almana mukabil 42 mtlyon 

F ... n!!lZ vardır. Hitlcri:ı belkayışma 

ancak erişebiliyoruz. Yarm dizkapağı. 
na kadar ineceğiz. GUrbilzlUk itibarile 
de fertlerde büyük farklar var. Alman 
•nçlfği daha iyi, daha bakımlı yeti. 
ılyor, metodik spor görilyor, bbaen
&Jeyh sUratle nilfueu arttnınağa ve 
gUrbUz n.eeil yetlştinneye mecburuz.. 
Yoku M sene sonra tamamen inkıra-

Nüfusu çoğaltma politikasmda. hU
k11metler bek!rlarda.n veqi alarak ~ 
ları evlenmeğe teıvlk eaecek olurlar&& 
kendilerine varidat temininden başfca 
bir eeY ya.pmıı olmazlar. Buna muka.. 
bil alınacak en doğru ve en cıezrt ted
bir çocuk sahibi aileleri himaye etmek 
ve bu:ılara. parlak menfaatler göster • 
mektir. Bu menfaatler neler ola.biilr. 
Bu da hiç te gUç bir şey değildir. Tek. 
slri nüfusta bUyUk rol oynayan bir el. 

(Devamı 10 ftCU MU/ada) 

va1n ctmcktçdir. Bu arada Bıılgur. nin büyUk bir entrika ve nadanlık nL 1 

00 .Şwoo ga~te~p<le 8ı?lgar mu. mosferi içinde sikarını parçalamakta ol I 
1ıarı1rlerinde"rı 1'orda1ı Meckarof, duğu bir and:-.ı Mustafa Kemal uyuyan 
A :cıtürkiln ölıiınu 00.~ltğı ile aşa· milli enerjiyi uyandırdı ve milletinin 
ğ:yd aldıif.ımız ya~yı.ııeşretmi§tir: ruhi hal~tinde ye:li bir idare meydana 

BaŞka türlü atı iin~k imk-J.nsızdır: getirerek tarihin seyrini değiştirdi. 
TUrk mllletbln kendisine bir şükran Osmanlı devletinin merkezi olan ls
niP.Jıosi olal"J).)t Gazi Atatürk :admı ver- tnnbul her tUrlU mUdafaa kabiliyetle. 
diği Mustafa "~m~l'.in ölümü haberi, rini kaybetmiş ve tam manasiyle sefa. 
kom u.m.~eket~1 fclcğin müthiş . hır hatc dalmıştı. Mustafa Kemal Tür~ 
daroesı ı;ıbı karşılandı. milletlnın damarlarında ve ruhundakı 

Çtln'kU! l)u 'fevimıaae ndam, talim su. · ha.yat ötilnU bıtlmnk için bir gece bu 

1 lks.sdUı.rına lüı.rşı durnb'ihneK için Türk paytalıttnn b!r firari gibi kaçarak 
milletinitf bUtlin kudreUerıni ş®smda Anadoluda orgn:ıize ettiği milli ordu 
toplamı§' buJı.muyordu. '.Milletlerin ha.. ile Sa.ka:ryndak[ zeferi yarattı Mll'lha· 
yatlarında hayrete· şa~ tı.nlar vardır. katta vazife gönn<'kte olan bu gayn 
Her banği bir fe1!ket yil.Zllnden her ,şc- maruf zabit, daha küçük yaşta Molt
yin yıkılmakta olduğu büyük acı ke- keyi bUyük bir ihtirasla okumuş ve 
der gUnle.rlnae, milletler, bu felaketle. Napolyon harplerinin verdiği ibret ve 
re kl.!11 aurnıaK" kuôretini bulmakta. intibah derslerini dikkatle tetkik et. 
dır. mişti. Umum! Harpte E:rmenistandan 

rrllrk milleti ae BtiyUk Süleyman ta. Suriyeye, oradan Bolayıra kadar bU
rifmdan tmriılıin uırlık imparatorluk- tün cephelerde bulunan bu kudreW as· 
Ja:hnhi tarltblara hü bir hayalperest.. ker, Anadolu seterinde büyük ve popU. 
Jikle parçalanmakta .olduğunu nevmit ler kumandn.-:ı olarak meydana çıktı. 
bir halatı f!eyreô~rlfort10 felakeUI a-:ıda Bununla beraber Mustafa Kemal yalnız 
karemmıilllıltaflt~maf Çt~ ~\re ~ bir silah kahramanı "Olriıakta kalmadı; 
bancı istilasına karşı mücadeleye at:ıl YurdWl\! kurt.ara.Tak o.nu zettgi~ bUr. 
mi.it emrlftf vet.m1§tıl. -Ferit p~a\im uy- ve mUstakil bir vatan haline koydu. 
durma siyal!letf fil red ederek memleket. BütUn mületl ta.rafından bir kahra. 
te her turıu !evgi ve "tesiri 'kaybetmiş mantık sembolil olarak sevilen ve bU. 
olan ve her ttırlil zilleti kabille amade tUn faziletleri ke:ıdlslndc toplamış bu· 
bulunan sultana 'biat eylemeyen Mus. lunan Mustafa Kemal askeri zafcrle
ta.fa Kemll. yurdunu ve milletini kur- rini mlltcakib, yine onlar kadar çe. 
tarmak için ibtilll bayrağını çekmiş- tin ve di$cr bir mUcadeleye giriemiş. 
tt. MuStafa. Kemal "Sevr'de Osmanlı ti. Bu, sosyal inkılAplar mücadelesiy

di ve cumhuriyetin tesis edildiği gUn-

. ~ - . '-A .v:~ .; •. . .._, lllllrl't~.-1W1-.ıll'1ııll-.ll"llıt,.. ... ~WIM11.ı.11'1ıı11-.ı-.ııA.-ıı.-ıı1111.-.--... lerdenberi bu büyük hareket büyUk bir 
hızla devam etmektedir. Türk inkılap 

I 
' I • 

işaretler: 

En az konu_sulan bahiş_ 
Yazan.: Sadri Ertem 

T arıh ve Sinema 
Diin J\tntiirk'iin hnyntını gôı.tcr~ 

filmlerden birini c. )..-ettim. \"e tl 
nuı111n modern tarihteki ebcmmiy 
il rolü, hir kere clıı.hn gözümde <'8 ı 

landı. le 
F'nkut şunu <in. söyllyc)inı ki btJı 

t"rih, .ıbıenrndnn Ucr<ledlr. At.atü~ 
ktin kn3 dettiği nıel'lıo.lcler - şaıJa 
na nlt lntil•nlııı dn dahli olmak uJo 
re - onun t.n.mrunma. intibak edebili 
cck mükemmeliyette Wr tUme aıJ~ 
ııuş deh".lldJr... Nihayet bugün c~. 
uıizd bulunan film, tarih karşu;Je 
da slncmneılığın, ho.kk.Jylc \ c hutdi 
mo:lern fmkAnlnrınn bnşvnrarnk JJ. 
taya. ltoyduğu bir l örne •1 arıta.~ 
Urml? la 

• • • 
Bugünün 'o.k'n!lüdslif,rf.nde 

ma ,.c fotoğı·nfçı, her şeyden el s, 
geliyor ... Diz knle.mlınlzi ceblmizd i 
çıkıırm?ya kndar fotoğraf ''o le 
nıa - kendi hlsscsiııe dUşen -
görnıiiş olnbilir. Bu itlbnrln~ 6ine 
\'c loioğl'nf, tarihte iz.i bulunan 
tün ehemmiyetli hAdJsclere - blzd 
ünco > ctJşmck şöyle dursun - a 
hakkak mnke olmak znnırtUıı ~ 
<lil'. 

• • • • t 

l•'nkat biz kalemle uğra.şnnlar,~ta 
ırlardnnbcrl hemen hemen bngtsfV 

kllııe benze) en bir usulle çahşıyo~Jsr 
Potoğrufcı 'e billınssıı. sinema ~ 
ise, ıne' cut fuall) etine ilih c ol:ır 13 
gürclıilcccl'.,'1 bhçok işler 'ar. Elin ] 
ld cllınz dnba mlirckkepleşmJş, o 
bette mükcınıııel \'esika ıncy 

koyıunk hnkllnı çoğnlmıştır. \"'o 
ileri ,·n:ıJ)·et, o snnnt tcknl 
tarih knı-şı ındakl m~ullyctlo 
daha ztyndc nrtırır ... 

llu nıe ullyetlcrt her şeyden 
gözönimdc bulunc1urnrak çalışın 
- mccburi)ct bnsıl oldukça - d 
ınükcmmelfndcıı ynrdmı fstcyh' 

Mtmlekette edebi7ata dair u konufula7or. 
8Jlnnet Feridun bir fJkrasmda bu noksanlığa lta
ret ediyor. 

Edebl7at bahsi niçin az itibar görmektedir? 

O, dedtkularm ~trlfat& ne kadar uygun ol
daluna tetldk ile ite ~la.r. Protokol harici hu· 
sura prmek isteyel\ler ehedt silk6ta mahklım· 

'lorlar. 

tarihinde Atatilrk devri. bütün eml!l. 
lerin tahakkuk ettiği devirdir. Yaptığı 
inkılaplar gerek devlet hayatınr:ı ve 
g!?rek milli hayatın bütün sahalarma 
teşmil edılmiştir. Fesin yırtılmasın • 
dan ve kadınların çarşaf ve peçeden 
kurtulmasından tutunuz da politik ve 
idari ha.ya.ta, maarif, ekonomi. ordu, 
bahriye, sağlık, diplomasi.. gibi her 
şeyde yapılan muazzam teceddüt ve 
inktlapla.r, hep o:ıun hiçbir {ieY önUn· 
de durmıyan ve eğilmiyen idaresinin e_ 
seridir. melidir! 

Bence bonon sebebini muharririn psikolojisinde 
aramalıdır. nu psikolojinin cephesini, kendlnl 
edeblfata ''eren muharrir, öbür ucunu eli kalem 
tutan ,.e yazısı hemen her gün clkAnumum.tyeye 
hitap eden makaleci ,.e tcnkittl teşkil eder. 

Kendini edebiyata Teren muharrir eserini 
••rda.na getirdikten sonra eksertra sadece methil 
ADA ister. 

Sanki bütün makalecller ve tenkit tecrftbetıil 

7apanlar onun şan ''e şerctJnl göklere tıkannaya 
memurdur. 

Yeni ncşrcdilmJş, bir eseri, meselA bir tiyatro 
pt7eetnJ methü sena ettirmek için matbaa kaldı

nmlannı ve dostluk hi lerini nşındıraıı muharri
rin kendisi hakkında tıko.n yazının mürekkebi ku
rumadan mcthln ve senanın azlığından şlkAyet et• 
tlAf bir hakikattir; a3-rd zamanda kendisinden bah-
11eden nıuJıarrlrin dir~yetsl:ı:Uğtni, R.bmaklığ"rn1 ile
n 8Ürdiıf,"Ü olagan şeylcrclcndlr .. 

JJlr kJtn.ba adı g~modi diye bir başlta mubar. 
rtrln üstüne yüründüğünü nasıl inkAr e<loblliriz? 
Ba edeblyab:\l müellif cephesinden görünüşfüfür. 

Bir de bu mnnz.nrnJ'l mfinekkit \'e makale mulun·· 
!!iri cephe inden seyretmelidir. 

Bu cephe de öbüra kadar garip cilvelerle do-
1udur. 

Makıılccl muJuırrlr çok defa kencllsinl Atiye
._ Mhttdıea bir hfikümdar sanır, yeni neşrodllmJş 
tthafh kitap ona "\"crtlmeı:ıl mutnt dzycl~l'den hl

rtdl•. 

Çok deta tantan.ır teştifot usulleriyle üslR.d
lann bu.sanına çıkan kit.aptann, btlhusa dost ,.o 
yArAn mecllslnd.e lstfhdafia .karşllanmit@ı hilkiim· 
darhğm şanmdandır. 

HJkAye yazan çok defa birkaç sR.urlylc bir 
eseri ebedilik ınrrma lrtşt.lrece~ne kanhllr. Kale
mini ornatmak için büyük m~ull;yctlcr a1tındn 

kaldığnıı tuaV)'ur eder; ıııilk6tu teı<clh eder. Ve bu 
11ükiitun perdesi arkasında f~nallkla. bıiicadele. e
den bir adamm kahramanhğı u:rur. Sfıkfituyla ede
biyat &lemln1 temJzlcdiğine, düşmanlnrı mah,cttl
~ine kanidir. HattA bazan \•nr :Olan bir" ŞC)i yok 
gibi tasan-ur etmekle onun ltaldRn.ten ) ok oldu· 
ğuna inanır. 

Bu şekilde bir eseri mııhvctm'erun. ol<lfıı·me

nin tek çareSI okumamak, kit.ahın sayrnlnrrm"hllc 
açmamaktTr. .f ~ 

• • \ #" ı 

Milollit ile onu a.ntııtaeait muhnrıir 'arasında 
bariz bir zıddiyet hfikfim sühn ıttMlr. \~r;cr bwıu;ı 
gıddını görüyorsak, orada <JoJtlu'klnrı; cınŞınnnhk· 
tan arayalım .. 

Cana kalırsa biz, heubz 'nillcl gibi, Jısum 
gibi, gaz gibi anulnrm:ıız, hislerimiz dışında b1r 
odeblyat meselestnin m'5v ut ottfuğıutfn ,·e cdehlrn· 

-.l )! 't•• p\ 
tm bir meslek halini ahlbllet'e1.linc tnanmn.yoruz. 

4 ';il. ' ••• t 
Varlığına lnımı1ntAyan olr şcıin tlzcrlnde n • 

çin konuşulsun? 

Fransa.nm eski Ankara sefiri Graf 
dö Şaıuurön büyilk Pctrodan sonra yn. 
pılan ısla.l\at arasında Türkiyedeki ka. 
dar muazzam bir inkılaba yapılmamış 
olduğunu itiraftan çekinmemir:;tir. Ha 
remağalarını ve imamları bertaraf e
den Mustafa Kemal, Türk milletine ye. 
nl bir ruh n.şılnmıık icın fcvkclbeşcr bir 
gayret smetmi" ve Türk milletini yep 
yeni bir millet haline getirmeğe mu • 
vaJfnk olmuştu. Mustafa Kemal mille 
tinin mukndderntma korü körUne ina
nıyordu. Bir müddet evvel ke:disine 
nasyonnllstler ma<;!f.ıp olduğu takdirde 
ne yapmayı düşündüğünü soran biri 
Amerikalıya şu c.evabı vermi5tir: 

- Kendi istiklali uğrunda hiç biri 
fedakarlıktan çekinmiyen bir millet. 
hiç bir zaman mağlfıp edilemez. Mr:ığ. 
lfıp edilirse. ölmüş demektir. 

Atatürk yarattığı Türkiyenin yeni 
yolunu i tc bu imanla <;izmiştir. Dikta. 
tör1er rlcat ta::ımudıkları için bütiln 
memle~e~ kendisini b la tereddüt • 
etmektedir. Atatürk b inkıl • p } olun 
da Türk milletini r aldırm an yU
rlittü. Çünku bir kac; a~ırlık bir dev. 
reyi bırdtn a m k • Türk mılletın 
ehliy tsiz id r ı' r yilziinden u w radı. 
ğı zara .. ! rı tel r tt rmek 

Mut f K 

Ş hlr tiyatro ıı urtl tlcrlnin, 
lllnı ffhnlcrinde ~·rol" alıııalnnna 
ıumz '-'lkıh;ror mu? ... Bcıılm sıkı 
~ or ... Şu şnrtla ki, reklilm edilen 
3 n ycl'li olmnlıdır. 

Mndcmki )l'l'li mnmulAtunızı ı 
m<>J 1 tl~·ornz. Onun sürünıunc f 
dun e<l cck çok Sl'\ilmlş JCrlJ nn 
l.!h·laı-tlnn niçin l"tifaclc ctmtyrlfıJ'.I 

C'iddi ti) •• tro snııntkarlnnmn 
J'{'ttlndcn bu tnrzrln 1 titn-Oc cdilıJJ 
onların ı~ı) metine zr.rnr 'ermez. 'l' 
ter hıC', 11.ind bir ic;thn:ıi \nzlfc 
diirmU. olur. 

• • • 
• ı 
ııı 

m;1,J.1EXECl~K BİR SÖZ 1!: 

tn anın, hn;\nttan nlnmğı lb 'ftc 
h.ılflsn ellen ne gtiztl bir sozdur şıl •ha 

"- ()mrundc bir ndnm, onl htı J r c 
J'C oJdatırsn, )O;oık onn ... tıd kere ' 
<lnt ırsn ~ nzık nnn !" 

ıtJJ{~fl~Yr ~ıt~ a 

litcri Kapıtcn Arm.strong. bUyük 
nin son kısmında ,.u milhim sö1.leri 
maktadır: 
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Bir gönül • • 
mucızesı ı 

Y:ı:r:sor diişesi 

Vindsor Düşesi 

"J,ord Halifaks" a Aşık blr kadın ,-anm~. Hem güzel. genç ve zen· 
gin bir kadın. Gazeteler, bu zengin sözünü araya niçin katıyorlar, bil~ 
mcm. Çi.inkü genç ,.o güzel bir vücut l~fndc, tııe\'en bir kalpten (]aha 
hiiyiik hangi zenginlik ,·ardır? ... 

İşte bu genç ve güzel kadın, Hlndistanda, Cene\'recle, l'ragda, 
Bcl'llnde. Parls ve J,ondrada, hülılsa dünranın her yerinde Lordun pe· 
~ini bırakmamı,. Her gitti~i yere.le, her konduğu otelde onu karşda
yan ilk ,·arlık, bu sevginin izi olruuş: Kah bir telgraf, kAh bir demet 
menekçc, hazan minimini bir mektup, çok kere de 7alnız bir cümle, 
uzak, ufuklardan nşnrnk gelen bi.J' telefon cn·ıltısı ••. 

Aşkı, çok kimseler, ömür baharının bir çiçeği di7e tanırlar. An· 
cak genç gönüllerin saksısında yetişen bir çiçek ... H&yll', aşk, mevsim 
ve tabiat kanunlannm üstünde bir kuvvettir. Açılınak için baharın 

gelmesini beklemez, açıldığı göniillcrl bahara ka.vuşturor. 
Lord. Halitaks. bugün elli dokuz raşmdadır. Yıllar, onun başına 

lhtfyarlığııı nk tacmı giydirmiştir. J?akat işte, bu karlar içinde alev-

den bir giil açı~·or. ScYcn kadının, crlrnk ruhuna hiı· giincş gihi ginli
ğini bilmeyenler, i~t.cdiklcri ı~ndnr :;.ıışadıırsmılur. Bıı giıllc.•ı· kı: aıııe

te kadar açıla.ı:nktır. 
"Lord Hıılifaks" m hu güzel \'C lınlıtiyur alın ) nz1-.ııula. füııı~ 11 

için de bir tesellf \ar. Artık biz de fönriimiizijıf soııuııa kııtlar fimiı lı• 
yaşayabilfriz. X e çirkinlik, ne ihti~ n.rlık ndanıı sc\ gisiz hır.akıııı~ 01. 

demek. Dir giin bir kaılın sc,g·bi, çöpliiğii, çiçek hahç't•.si ~ npnıı hii,l i1-
lü bir menşur gibi bize de çc\'l'ilcbilir. Ynmrı ~,ınırıı )iiziiıııiiz, iğ

rl bii~rü viicmlnım17Jn biz ele h(iylc hir mucize) i hcklt·p.'lıiliriz. Ağn· 

ı·an şaknklarımızn hakaı•ak borııurıııızıı hiikmi~ cJim. J,or<I "lfali
faks" ın rr~imlcı1ni hiı· kere g<'.ızclcn geçirmek, en kiisl .. iiıılcrimizi, be
yaz bir tesC'lli s:ı•, .. • ..... , \:wıı-.tnı•ınal'•n :r<'t<.'r. 

-
Kral ailesi tarafmdan 

resmen tanınacak 
. Eski İngiliz kralı Vindsor dukası. 

~
Umüzdeki ~oel yortusu::ıu misafir O· 

rak Londrada geçireceği hakkındaki 
aberi, İngiliz gazetelerine bir mek • 
P göndererek tekzip etmiştir. 

Hindistanı ikinci defa 
fethede.o adam 

r~ !ngi!iz kralmm diğer kardeşi Glu. 
nf;ster dukası Parise gittiği zaman 
·:ıihıctsor dukası ile de görüşmüştü. Es. 
aJı kral tahtını terkedip memleketin. 

Lord Halifaks 
en ayrıldıktan sonra bu, ailesinden 
İti ile ilk görüşmesi olduğu içi:ı ar. 

il k barıştıklarına hükmedilmiş ve Ed. 
:;rdın yakında lngiltereye döneceği 

1 
Kendisine Hindistan umumi valiliği teklif edildiği .zaman babasına fikir danışmış, 

jabası da "Allaha soralım,, diye kiliseye gitmiıti .•• - Gandiyi tevkif ettirdikten sonra 
)nun hapishanesine giden Lord Halilaka Hindiatanın milli ıeli ile incilin bir ayeti üze 

1 rinde m-ü•n•a•k•a•ş•a•y•a-d•a•l•m-ış.tı ... _·· .......... ----------·• · Jı'lenmeğe başlamıştı. . 
11 Başvekil Çemberlayn de Parise git 

ği zaman Vindsor dukası ile görüş
~· Londradan bildirildiğine göre Çem. 
,~ tlayn, bugünlerde yapılacak bir ka. 

tu•.ııe toplantısında eski kralla ne gö· 
Jiştüklerini nazırlara anlatacak ve bu 

Plantıda Vindsor dukasının vaziyeti 
aıtkında bir karar verilecektir. 

biğer taraftan, İngiliz kralı AltıncJ 
rçun Vindsor düşesine resmen "al
~" unvanını verdiği söylenmektedir. 
1tıdsor dukası karısını "altes., un.va
le tanımakla beraber. bu unvan kadı. 

resmen verilmiş değildir. Bu sıfat 
ı cak kral ailesine mensup olanlara ve 
?nektcdir ki. düşes, "altes .. sayılacak 
lıraa, bu suretle aileye kabul edilmiş 
acaktır. 

:Bıın.dan sonra eski İngiliz kralının 
İııgiltercye kabulü ve saraya girme 

~abii karşıla:Jabilir. Çünkü duka, 
Ilıktan istifa ettikten sonra "altes,, 
\'anını muhafaza etmişti. Fakat, ka-
sına bu unvan verilmedikçe İngilte. 
Ye dönmemeğe karar vermişti. 
llugün duka unvanile, eski lngili:ı 
h kardeşlerinden sonra dördü:ıcü 

~ ' Vkie gelmektedir. Fakat, karısı "aL 
"tanınmadıkça düşes sarayda onun· 
'beraber yer alamaz ve saraydaki di
kadınlar karşısında eğilip selam 

~ezler. 
1ndsor düşesine "Altes,, unvam. 
l'esınen tanmmasr:ır bizzat eski 

l istemiş ve bu talebe va1de krali. 
~eri ile Başvekil Nevi! Çemberlayn 

1 llıü7:a~ere! etmişlerdir. Buna muka· 
. lngılız arıstokratlarından bir kısmı 
§ese bu unvanın verilmesine şiddetle 
llatızaırlar. Fakat kralın, muvafakat 
eceği kuvvetle zannolu::ıuyor. 
~Ununla beraber, eski kral İngilte
e ancak kıştan sonra gidecektir ve 

bir müddet kaldıktan sonra tekrar 
~~saya dönmesi ihtimali vardır. 
b 1ndsor dukasına Kanada veya ce. 
ti Afrika umumi valiliği gibi bir va. 
~~ \'erilmesi de mümkün görülmekte· 

~~==============:::::-
.......... Kısa haberler ) 
' 1~tısat Yckaleli tarafından görülen ın-
Q ll7.crine Yarirlalı masrafını şimdiye 
1~ar karşılayamayan Lüleburgaz Ticaret 
tısı lağvedilmiştir. Odanın, eşya, enak, 
ii.bcrıcri ve menu<lu, borçları ,.e mallubu 

1
- ngiliz Hariciye Nazırı Lord Ha

lifaks şimdiye kadar üç isim 
değiştirmiş bir adamdır. Gençliğinde 

asıl ismi ile Edvard Frederik Lindley 
Vud olan ;ıazır, parlamentoya da bu ad 
la giriyor. Fakat baron unvanını alın. 
ca kendisine, bu baronluğun ismi olan 
lrvina of Kerbi Underdal adı verili • 
yor. 

Baronluktan lortluğa -çıkan nazır, 
bugünkü ismi=ıi alıyor ve Lord Hali • 
faks oluyor. 

Edvard, İngilterenin en zengin ve 
asilzade ailelerinden birinin oğlu idi. 
Tahsilini Oksford üniversitesinde yap 
tıktan sonra evvela babasile beraber, 
şatolarında oturuyor. Babası Vikont 
Halifaks bgiliz kilise birliği reisi idi. 
Oğlu da onunla beraber, kendini dini 
eserler tetkikine vermişti. 

Edvard Vud üniversitede iken de 
diğer arkadaşlarından ayrılırdı. On
lar sporla tneşgul olur, futbol oynar. 
ken, o, okumasına çekilirdi. Esase:ı, sol 
koluna felç inmiş olduğundan arkadaş
ları gibi kendini spora verememişti. 

Babası Vikont Halifaks o zaman 87 
yaşındadır. Köşesinde kendisini tama· 
mile dine vermi3tir. Oğlu kendiBine, 
Hindistan umumi valiliği:ıe tayin edil. 
mek istendiğinden bahsedince: 

- Kalk kiliseye gidelim, Allaha fi. 
bir dam§alım, duiyor. 

Baba oğul, kalkıyorlar, kiHseye gi. 
diyorlar. Dualarım ediynrlar ve biri
birlerile bir tek kelime konuvmadan 
tekrar eve geliyorlar. 

Nihayet ihtiyar Vikont tekrar ye
rine oturduktan 10nra, oğluna dönü -
yor: 

- Bana. Hindiat&:ıa fit.men hayırlı 
olacak gibi geliyor, diyor. 

Ertesi günU de Lord Halif aks, hü. 
kfunete gidip, Hindistan umum! vali
liğine tayine razı olduğunu bildiriyor. 

Gandinin millici hareketi Baron !r .. 
vin Hindistana umumi vali olarak gön
derildiği zaman başlamıştır. Hindis. 
ta-:ı milli şefi ilk defa olarak meşhur 
"Tuz seferi., ni açıyor, ondan ııonra da 
yalnız tuz değil, bütün İngiliz malla
nna karşı boykot ilin ediyor. 

Baron lrvin Bombaya çıktığı uman 
kendisini merasimle karşılıyorlar ve 
şerefine şenlikler tertip ediyorlar. Fa. 
kat umumi vali, oradaki İngiliz erk~-

Umumi Harbin çıktığı zaman Lord 
Halifaks, kolunUDı sakat olmasına nğ. 
men, gönüllü olarak askere yazılmış ve 
zabit olarak muharebeye iştirak et
tniştir. Fakat bir hücum esnasında at. nr.ıa: 
tan düşe:ı Edvardm bu kazada. sağ ko- - Terti~ edeceğini~ eğle~celere mL 
tu çıkıyor. Ondan sonra. terhis ediliyor alesef iştırak edemıyecegım, diyor. 
ve uzun zaman esasen sakat . ÇtinkU, yarm yortudur. Halbuki benim 
lan sol kolunu güçlUkle oynatabiliyo~: ~de~imdir, yortu gününde kilise~ .. ~ gi· 

Şatoda yine okumasına çekilen Lord erım. 
Halifaks bilhassa üç şeyle meşgul olu- . Baron İrvin, ertesi gün kili~ye gi. 
yor. tngHterenin tarihi, siyasi dini dıyor. Üç saat orada kalıyor. Oridan 
eserler, ahlakiyat. ' sonra, maiyetinin yine hiç beklemedi-

Umumi Harpte:ı sonra. 1920 senesi ği bir şey yapıyor. Hindista:ım mim 
ne doğru, İngiliz dahili siyasetinde ye: şefini ziyarete. gidiy?~· Halbuki, o ~
ni bir devre açılmıştı. Bilhassa ahl!ki. mana kadar bır lngılu: umuml valisı
yat ve din kültürü ile yetişmiş kimse- nin :erli _3efi~.in .•yağma gidip göril§.. 
ler iş başına geliyordu. mesı vlkı degıldir. 

Mebus seçilerek parlamentoya giren Baron, Gandi ile anl&1ma.ğa çok ça-
Edvard Frederik L. Vud'a 1921, Baş. lışmıştır'. Lo?dr& ~ükfuneti ona 3id. 
vekil Benard Lav tarafından müstem· det tedbırlerı ta.vaıye ederken o, dai
leke, 1922 de de Maarif Nazırlığı ve. ma. uzla§ma yoluna gitmif, itillf çare. 
rilmiştir. lerı aram.ıştır. 

Baldvin, kabinesini kurduğu zaman, Fak~t, nihay~t bir .~' Locıdra hU-
Vud'u İngilterenin e:ı verimsiz nazırlı~ kftmetı katt emır verıyor. Bunun Uze. 
ğı sayılan Ziraat. nazırlığının başına. rine Bar~n. İrvin •. kendi UZUlu hilafı
getiriyor. Fakat yeni nazır, bu sahada na _Gandıyı tevkıf ettirmek mecburi. 
kimsenin düşünmediği bir çok ıslahat yetınde kalıyor. Bu, onun hayatında. 
yapıyor. Ondan sonra kendisini, 1923 en ıstıraplr dakikasıdır. 
te, Lord Ridi:ıgin yerine Hindistan u. Gandi ik beraber ~ 
mumi valiliğine gönderiliyor. 

O zamanki ismi ile Baron !rvin of r aııı ticaret odasına devredilmesi takar-
Cltniştir. Kerbi Underval, henüz 46 yaşmda. idi 

' ve kendisine verilen bu vazife onun i· 

HUkUmetin emri:ıi bu 11Iretle yerine 
getiren umumt vali, ondan sonra vic
danın emrettiği vazifeyi yapmak iste. 
tniş ve biraz evvel kendi eli ile tevkif 
ettirdiği Gandi ile, gidip ha.pisanede ko 
nuşmuştur. 

ıa.ı:ı~nta~yadan şehrimizdeki alakadar ik- "İn büyu .. k bir muvaffakıyet delili sa. 
ıl. daırelere gelen malumata göre, An- :ı 
~a.a tıııntakasmda zeytinlerin toplanma- yıldr. 
tıı başlanmıştır. ~lersin mıntakasında da •'Allaha 80T'alım!., 
, llkiarın hasadı sona ermiştir. 

1\'iiksek iktısat ''e ticaret mektebi me- Bu hususta bir fıkra. anlatırlar: ' 
~rı cemiyeti, ayın 15 inci giinüne te- Kendi!ıine Hindista:ı: umumt valiliği 

edea eumartesl Rünil saat 15 de Be- tekli! edildiği zaman Lord Ha lif aks ev. 
tdllnd:ıki mcrkl!zilllle senelik )wngrcsini 

1
A b" d b" . "d' 

ecektir. ve a. ır en ıre cevap vermıyor, gı ı. 

) yor~ babasına danrşıyor. 

Baron İrvinin hapisanede G&ndi ile 
gö~mesi iki saat sUrUyor. Dıp.rda 
kendisini bekliye!tler endi~ etmeğe 
başlıyorlar ve umum! valinin başına 
bir felaket gelmi§ olm.uında.n korku· 
yorlar. Höcrenin kapısını açıyorlar ve 

o zaman gözlerine inanamıyacakları 

bir sahne ile karşılaşıyorlar: 
Gandi, o yarı çıplak kıyafeti ile ye. 

re oturmuş. İngiliz umumi valisi de o
nun yanma yere çömelmiş. !kisi h<'. 
raber, !ncildeki bir mecellenin hakiki 
manasını münakaşa etmekle meşgul· 

ter ... 
Gandiyi nihayet, Londrada toplanan 

"Yuvarlak masa konferansı,, na davet 
ettirmeğe yine Baron 1.rvin muvaffalC 
olmu§tur. Bu ko:ıferansm neticesinde 
de lngiltere Gandi ile uyuşuyor ve Hin 
diıfan asayişi t.ekrar tesis ol:unuyor. 

Bunun üzerine, Baron lrvin için tn. 
gllterede, Hindistanı ikinci defa fet ~ 
heden adam, ismi veriliyor. 

Fakat, çok geçmeden Baron !rvi:ı 
Hindistan umumi valiliğinden almıyor 
ve Londraya çağmhyor. O zaman, U .. 
mumr valiyi aleyhte nümayişlerle kar· 
şılıyorlar. 1 

Lord Halifaks unvanı He İngiliz ha. 
riciyesine intisap eden bu günkü na. 
zır, evvela Milletler Cemiyeti:tde mem 
Ieketini temsil ediyor. Mister Eden 
Hariciye nazırı iken müsteşar olan 
Lord Halifaks, ondan sonra nezarete 
geçiyor. 

Bir fı1cra ... 

Lord Halifaks zayıf bir adamdır, L 
ki metreye yakın boyu ile tam bir İn
giliz tipini temsil eder. Kendisi hususi 
hayatmda ve arkadaşları arasında çok 
neşelidir. Bilhassa, gülünçlü fıkralar 

anlatması:u çok sever. Onun anlattığı 
bir fıkra vardır ki, pek meşhurdur. Fa. 
kat Lord Halifaks, bunu bir çok mem
leket ga7.etecilerini yanına topladığı 
bir gün anlatırken şöyle demiş: 

- Yalnız. sakın gazetede yazmayın. 
Topu topu bildiğim bir fıkra var, gaze. 
telerde çıkarsa sonra onu da kimseye 
anlatamam ... 

Lordun anlattığı fıkrayı bu gün biz 
de yazabiliriz, çü:ıkü onun sözünü kim 
se tutmamış, dinliyen bütün gazeteci. 
ler bunu dünyaya yaymışlardır. 

Harpte Lord Halif aks ve arkadaş. 
larmdan diğer bir iki zabitin canı bira 
içmek istiyor. Emirberlerinc: 

- Git. nereden bulursan bul, bize bi
ra getir! diyorlar. 

Emirber, gidiyor. Uzun bir müddet 
sonra. külliyetli miktarda bira ile ge. 
liyor, Zabitler evvela çok seviniyorlar, 
derhal şişelere sarlıyorlar. Fakat, son
ra hepsi birde:ı şişeleri bırakıyor. Ya 
emirberin getirdiği bira değildir, ya. 
hut ta. bu bira lngi!izlerin hoşuna git
miyecek bir çeşnidedir. 

Emirbere derhal: 
- AI götür! diye bağırıyorlar. 
Ertesi gün, şişeleri ne yaptığını so. 

ruyorlar. O zaman emirber: 
- Askerlere verdim, hepsini içtiler! 

diyor. 
Bunun üzerine Lord Halifaks: 

~ ...... ~ ~ 
- !mk:'!.ru yok! diyor. Bunu kfmse 

içmez! 
Emirber, izah ediyor: 
- Gayet basit. efendim. Ke::ıdilerine 

"Bu sizin için en muvafık biradır,, de
dim. "Azıcık fena olsaydı, içmezdi. 
niz. Biraz iyice olsaydı, esasen size 
\'ermezlerdi.., bunun üzerine, hepsi şi
şelerde bir damla kalmayıncaya kadar 
içtiler ... 

Lord Halifaks, bu fıkrayı İngiliz 
ruhunu göstermek için anlatmı~ ve son 
ra kendisi de, sessiz bir gülüşle gül • 
miiştür ki. bu da tam İngilizlere hal) 
bir gülüştür. 

1foşhur İ:ıgiliz simalarından T. P. 
O, Ken.:ıor, Lord Halifaks hakkında 

şöyle der: 
- Lord Halifaksı Sima! Kutbunda 

ve Eskimo kıyafeti He bile görseler her 
kes onun İngiliz olduğunu derhal ta
nır. 

Bir Düzeltme 
Dünki.i sayımızda Fikret· Adilin Os. 

man Cemale dair yazrnr§ olduğu yazı
da bir tertip hatası olarak, Hüseyin 
Nailinin bir şiiri Osman Cemalin ese 

ri diye gÖsterilmiştir. Özür diler.iz. 

--o--

iki Sabıkalı Yakalandı 
Zabıta memurları Eyüp, Balat. Fatih 

ve Kumkapıda bir çok hırsızlıklar va 
yan Sait ve Sedat isminde iki sabıka 
Jıyı yakalamışlardır. Çaldık! ı eşya.. 
lar da. meydana cık 
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Canın 3nc3k evinin döı·tduvarı 
arasında kaldıkça senindir 

Gave düşünmüş, taşınmış, nihayet atlas keseye koyduğu 
beşbin dinarı Gökboğaya vermeği kararlaştrrmıştı 

I 

- Bnşrmrza. her ne gelmişse yap
llklnrımn:ın neticesidir. Olan ol
du. Eski gUnlcrln kölU hntırnlarını 
ımutmnlryız. Bu tahta oturan Sasan
lf\r, Nuşh'cvnnlar, Hüsrev Pcn izler 
bana Urnek olacakt1r. Beni bir lz
b den altın tahta çıkarmakla göster
diğiniz bağlılığın sllrekli olmnsmı 

dilerim. Siz bu tahtın ayaklnrısı· 

nrı! Uyanık, cesur ve iyi olunuz. Böy-

Tarihten hlr yııpr 

le oldukça Ahornmazdn bizi bırak
mıyacnk, Ehrimen yanımıza sokula
m1yucaktır. 

Rüstem kılıcını çekerek haykırdı: 
- Altın tahtın şerefi ve gene bU

kurr.darımıı Zcydlccrdln varlığı 1-
·ln yaşayacak ve Bleccğiz. Ahorn
ınazdn, bu yeminimizi bıraktığ1rn1z 

• gün blıl de bıraksın! 
Herkes yerlere kapandı ve birer 

birer tahtın aslan pençelerini andı
ran ayaklarını öptüler. 

Rüstem salondan çıkarken bir at
lı, kasırga gibi n,·ıuya girdi ve dur

du. 
Du, Kubnddı. 

nustcın gtinlerdcnbcrl merak lçln
Jc-~ dl. ÇllnkU Ilürmüzan yaman bir 
dllı;ıınnn olnblllrdi. 

Zeydlcerdl ele geı:lrdikten sonra 
mcrakr azalmıştı. Fakat durup du-

k: 

Kleopatraoın inci 
şerbeti ve aşk 

Yazan: Niyazi Ahmet 
Medeniyetin platonik a§kı öldürdU

fü ıöyleniyor. Esasen doktorlar da 
.. aık bir hastalıktır,, diye içinden çık. 
tılar. Fakat tedavisi güç bir hastalık 
olduğu da muhakkak. 

Eski filozoflar: 41A§k işsizlere mu
sallat olur,. derlerdi. Yirminci asırda 
kadın erkek ipiz insan pek az bulun. 
duğuna göre aık da eskisi kadar hUk. 
:münU gösteremiyor demektir. 

Bundan şöyle bir netice de çıkarmak 
mümkUndür: · 

••A§k bir hastalıktır. İşsizlik bu haa
talığı arttırır. A la tedavi i~ ona sev 
gilisini du Uncmiyecck kadar yorucu 
bir it bulmak lazımdır.,, 

Tarihe geçmiı a~lar tetkik edilir. 
'Se ~örülür ki, buyük aşıklar, mevkile
rini devam ettirmek için her şeyi unut. 
muılardır. 

Misal olarak Antuvan ile Klcopatrayı 
ele •lrrsak gôruniz ki, bu iki fişık bir. 
birlm için her şeylerini :feda etmişler
diT. Sefahat ve ihtişamda Sdeta müsa. 
bakaya girmiılcr.di. Fakat bütün bun· 
lar iki aşık birbirleri için yapıyorlardı. 

Kleopatra her ziyafetinde davetli
lere 'kullandıkları altın ve gümüş ne 
varsa hepslııi hediye ederdi. 

Kleopatra bir gün sevgilisine şöyle 
dedi: 

- Antuvan, yarın ikimiz için yirmi 
r::-:= 

bin 'kese masarifle yapılacak bir ziya. 
fet vereceğim, 

- Yalnız ikimiz için mi? .. 
- Evet .. 

Antuvan, buna imkan bulamıyordu. 
Hayretini saklayamadı. Kleopatra, 

sevgilisinin hayretinden büsbütıin 

memnun oldu. Zaten istediği de bu idi. 
Onun için paranın ne kıymeti vardı. 

Ziy3.fet pek .sade idi. Fakat yirmi 
bin kc;;c:nin sa.rfedileccği muhakkaktı. 
Bu ta ıhin en şehvetperest kadını bir 
tas içine koyduğu sir.keyc on bin kese
lik incisini fırlattı ve derhal eriterek 
gözleri ölçüsüz bir ihtirasla yanan 
genç delikanlının karşısında bir yu
dumda içti. 

Antuvan, a§kın azameti karşısında 

bir yaprak gibi titremeğe başlamıştı. 

Fakat Kleopatranın ikinci inciyi erit· 
mesine meydan vermedi. 

Bu iki aşıkın yaptıkları çok defa bir 
cinnet halini aldı. Hiç bir günahı olını. 
yan Klcopatranm hemşiresi de şaha 
ka1kmış l!Şkın kurbanı gitti. Zavallı 

kız Mile şehrindeki bir ibadethaneye 
çekilmiş, kendi halinde yaşarken Kle. 
opatranın teşviki ile öldürülmüştü. 

Niçin? .. 

Günahı ne idi? .. 
Bunu Kleopatra da düşünmemişti. 

Jm ........ r:m ................................ ~ 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dcstcyevsk n 

\.cvıre11. Uak&ı.. ~üba lrez.giu - 24•-• 
- Kendi öz babasına bakın ne di. 

yor bu tvHit!. .. O, bOyle yaparsa, baj
kaları ne demezler?... Dinleyin efendi
ler, Mitiya, geçenlerde bir meyhanede 
muvakkaten açığa çıkanlmış muhterem 
bir yüzbaşıyı ı .. kalmdan tutarak yer
lere çaldı. Kalabalık ve nam}lskar bir 
ailenin reisi bulunan bu zavallı ada
mm, benim işlerimle uğraşmaktan ba~ 
ka suçu yoktu. 

Dimitri hiddetten tir tir titreyerek: 
- Yalan! .. diye bağırdı. Dışı ger. 

çek gibi görünen; fakat içi yalan baş_ 
'tan başa yalan ..• Baba, ben, o hareke
timi doğru veya mazur göstenneğe ça 
lı§mıyacağım. Evet o adama karşı fe
na hareket ettim, Bunu da burada her. 
kesin huzurun.da açıkça söylüyor ve 
utandığımı saklamıyorum. Fakat §e . 
rem bir adam gibi takdim ettiğiniz o 
·ürbnşı, n:clek dediğiniz o kadını sizin 
t'ttilfınızdr:!l gC:rme;e git:lr.1§ ve ciin:z. 
le bulunn.r. "'en~tleriıni cn:ı c.iro etme-

b. tek:!! etn '::;ti. Bu suretle §ayet ben, 
ı:zi k.u ·.::ı lu.:vvctiylc sıkı§tınrsam, e · 

linizde bir silah bulunduracaktmız. Be 
ni hapse attırmak isteyişinizin biricik 
sebebi de kıskançlıktır. Çünkü siz de 
bu kadının etrafında dönüycrsunuz. 
Benim her şeyden haberim var. O, bu 
hezcyanlannıza güluyor. Bana da bun 
tarı alay ederek anlattı. 

İşte muhterem Stareç, oğlunun -uy
gunsuz hareketlerinden şikayet eden 
bu babanın hakiki suratı ve ruhu işte 
budur. Beni affediniz; fakat burada 
toplanacağımızı öğrendiğ~m zaman, i. 
şin içinde bir rezalet sahnesi .haz!rlan.. 
dığmı zoten sezmiştim. .Ben, buraya 
eğer layık olursa onu affetmek~ hatta 
ondan af .dilemek niyetiyle gelmiştim. 
,Fakat, onun dünyanın en namuslu ve 
faziletli b:r kızını tahkir ettiğini gö
rünce dayanamıyarak, herkesin huzu
runda onun ırı.askcsini, babam olduğu 
ha1de, yırtmaktan çekinmedim. 

Delikanlı, daha fazla söyliyc:'T'edi. 
Gozleri kıvılcımlanıyor, g:5iisü kalkıp 
iniyordu. Zorlukla nefes aldığı ~Ciri!

li!} ordu. Odn.cl:!kilerin nep1int .cnun 

rurkcn yeni bir harbe başlanmasını, 
ıranın iki parçaya ayrılmasını hiç 
istemiyordu. Çünkü o işleri ele aldı
ğı krsn zaman !cinde öğrenmişti ki 
Fırat kı~ılarındn bir samycll esmek 
üzeredir. Onn karşı hazır bulunmak 
ınzımdı. HatUI. bu seziş ona baba
sından miras kalmış demekti. 
~luk soluğa merdivenleri çıkan 

Kubada sordu: 
- Ne hnber? 
- Mektubu aldı, okudu; ateşe nt-

tı .. 
- Sonra? 
- Üsttimo ytirtidU ve bağırdı: 

"Şehrlyari niçin unutuyor? Ferruh
znd bile dahn yakın bir örnektir. 
Herkes kcncllslnl bilmeli Ye kendisi 
kadar olmalı? Dua etsin ki bu mek
tubu Rüsteme gönderecek kadar kö· 
tU değilim. Yıkıl karşımdan, git do ... 
bunları efendine söyle?" dedi. 

Du sözler RUstemln hoşuna gitti. 
DUtUn valilere olduğu gibi HUrmUza
na da, Zeydlcerdln tahta ı;:ıktığını, 

bağlılık beklediğini ve sernmlarını 

yollaclı. 

Kubad hemen o ı;Un Artabanm 
yanına gitti. Zeydicerdin şu sözlerini 
ı;ötUrclll: 

- Canın ancak evinin dört duvarı 
arasında kaldıkçn senindir. Artık 

Nnrslyl Başmuğ yaptım. ÇUnkU göz
lerinin, kulaklarının, ellerinin ,.c n
yaklarınm birer tanesiyle dilinin ya
rısını Ehrlmcne vermiş de~ldlr. 

Her taraf bir yaz gllneşl altmdakl 
deniz gibi durgun ve parlaktı. 

1.-::un b!r rahatlık devrinin başla
dığı sanılıyordu. 

llnlbukl bu durgunluk, yaklaşan 

bir kasırgayı, bir zelzeleyi haber ve
riyordu. lran Ulkcsl temlz bir de
niz dcğiJ; incecik bir yaldız tabakası 
altındaki yosunlu, camurlu, kurtlu 
bir bataktı. 
Gökboğa bunun daha cok farkına 

varıyordu. 

Fakat bilmiyordu. 
RUstem Türklerden bUyUk bir or

du yapmak istiyordu. Bu arzusunu 
yerlnc g tlrmck için her halde Gök
boJ!aya muhtaç olduğunu, onun yU
zU:ıe karşı söylUyordu. 

GBkboğ:ı bu iş.in bir iki senede ola. 
ıJıyacağını blUyordu. Çllnkil lrandn 
bl'ylo bir ordunun toplanmasını ls
tcmtıyenlC'r de vardı. 

Oi'kl10ğa scl'gllislnl uzun zaman 
bekletcmezdl. 

RUstcmden, onu alıp getirmek 1-
çln izin istedi. 

- Git de cabuk dön! 
Elclne armağan olarak küpeler, 

bu samimi ve haklı 'heyecanı dokun. 
muştu. Stareçten başka herkes 
şiddetle ayağa kalkmıştı. Keşişler de 
sert bir tavır takınmışlardı; fakat Sta-

reçin işaretini bekliyorlardı. Zosima, 
hiddet ve heyecandan değil. yorgun. 
luktan sararmıştı. tnce, so~un dudak. 

ları üstünde vakit va'kit yalvaran bir 
gülümseyiş görünüyor, ki:ndiLdcn geç 
miş kavgacıları yatıştırmak için ara sı

sırada elini kaldırıyor. istese bir tek 
hareketle herkesi susturur, crtalığı kar 
ma kanşık ederdi. Fa'kat o, zihninden 
kaçan, henüz kavrayamadığı bir nok.. 
tayı arıyor gibi idi. 

işte bu ım~ada, A1eksandroviç, val:a
nrun tahammül cailmez; bir şekilde in. 
cildiğini hissederek, söze başladı: 

- Buradaki rezalete meydan verdi. 
ğimiz için hepimiz suçluyuz. Fakat i
şin bu dereceye varacağını kestiremc. 

mijtim. Gerçi nasıl bir mahlukla karşı
laşacağımı b!liyordum; ama bu katla. 
rım da tahmin edememiştim. Vakit ge 

çirmeden §U işi bitirmek gerek . .Muh
terem Stareç; sizi temin ederim ki bu
raya gelirken, böyle şeylerle karşılaşa 
cazımı bilmiyordum, Söylenenlere .de 
i:ıan~ak i:-temiyordum. Baba, oğlunu 

bir k:::dın yc=ü'lden 'kısl::ınıyor ve onu 
!~a~e attrrr.ı::tl: için bu r .. Jt-J. l, ıcizli 
ı:;l:ai ıtcrtlc:ıt alıyor, ent·~·:: ~c-.:r;;-cr. 

Z:ıv;ılh bc:-i ;~~~ bu maı:· iıl> :.r ara-::rıa 

bilezikler, pırlanta yUzUkler, ağır ku 
maşlar verdi. 

Yola çıkacağı günden evvelki ak
şamdı. 

Gökboğa bUtUn hazırlıklarını bi -
tirmiş, ertesi gtin dinç kalkmak Uze
re erkenden yatmaya karar "ermiş
ti. Dunun için uruk kızarırken evi
ne dönmUştU. Korac onu karşıladı. 
Cıldamı avluda gezdirmek üzere bir 
askere verdikten sonra efendisinin 
ark:unndan gitti: 

- Artabanın mektubunu üstünde 
bulıluğumuz delikanlı vardı yl\, o 
geldi. Sizinle konuşmak istiyor. Elin
de de bir çıkın var ... 

- Ne yaptın? 
- BckUyor. 
- Gelsin! 

GAvc görUndü. Ustu başı eskimiş
ti. Niçin böyle geziyordu? Anlaşılan 
ı:ek clmrl bir gençti. Yoksa Rüstem 
beş bin dinarı vermedi mi? 

Delikanlı Gökboğanın önünde ye
re knpanmak istedi. Fakat Türk 
prensi onu kolundan tutup doğrult-
+·· .. 

- Kalk, ikimiz de insanız. Nasıl. 
sı.ı bakalım? Arta banın yanına dön· 
medtn mt? 

- Onun yanına dönmek, bile bile 
61Ume gitmektir. 

- Yaaa!. .. 
- E,·et! - --
- Bir sıkıntın mt Tar? EllncSekl 

nedtr? 

- Hlc bir sıkıntım yok. Sayentzde 
henUz yaşayorum. Siz olmasaydınız 
beni çoktan öldUrlirlerdl. Ne .zaman
danberl hep slzt görmek için fıraat 
gözetledim. DUşUndUm de Rllste
mln .sözlerini doğru buldum. Beş btn 
dinar sizin hakkınızdır. Onları ge
tirdim. Hayntımı kurtarmakla zaten 
bann insanların yapablleceklerl en 
bUyUk lyilf~l yapmış oluyorsunuz! 

Gtıve ıcllndekl çıkını açmış, kızıl 

atlastnn blr keseyi uzat1yordu. 

Paralan olduğu gibi sakladığı b.es· 
belllydi. 

- Hayır, .onlar senindir. Ha)·dl gU
Je gUle harcan, ilstUnll ba~nı düzelt! 
Bir ıs tut. e,·ıen. mesut olm.ağa bak! 

- Fnkat ..• 
- Fakat falan yok. Hakkındır di-

yorum sana! 

- !Üst'llmU başımı dlizeltmek. tş 

tutmak ic.in bana y.üz dinar çok bi
le ... 

- Hepsi senlndir. Sok koynuna. 
kimsey:e görllnmeden '°osdoğrn evi
ne git. iyi kullan da hayrini gör! 

atmışlar. Bizi aldattlklarmı buı::ada a. 
lenen söylemekten .kendimi alamıyaca
ğım. 

Fiyod:-r Pavloviç 'kendi sesine ben. 
zemiyen bir uluyuşla bağırdı: 

- Dimitr.i! Dimitri! Eğer sen be
ni:n oğlum olmasayam, 'hemen, şimdi 
düelloye aavet ederdim. Tabanca ile 
hem liç ad.mlık mesafeden ... 

ömürlerini, komedya oynamakla ge 
ç.iren ihtiyar yalancılar, &ok kere oyna 
dıkları rol içinde, kendilerinden ıec,e
rck ubneyi l.ayata çevirir.1er are ger. 
çekten ağlayıp hırlamağa ba§larlar. 

Ama bu heyecanlar, titremeler, ~in
meler, biraz sonra "bwıak maskara, 
kendinide mi aldatmaia yelteniyor. 
sun!,, demelerine .ele mani olmaz. 

!>imitri, babcuıru anlatılmaz 'bir nef
retle süzaü, sonra yavaı sesle: 

- Ben, dcğduğum topraklara ni
şanlım o mele"lt sevgı1imle dönerken, 
babamın ihtiyar günlerinae onu ı;ev,gi 
ve saygımızla kucaklamağı dü§ÜnınÜ§
'tüm. Burada ne buldum? .. Baba yeri
ne adi bir soytarı ve çökmil§ bir ihtL 
yar rezil ... 

Dedi. iFiyodor .P.avlovi~ nefes nefese 
ve her kelime üstünde durarak: 

- Dilello ! dutllo 1 diye kurdurdu ve 
tcnr.ı ?.Hyc:.ıov:ı t nrrc.1 : .. Si=~ :pe1' ı

ce, şunu u •t:n!!.:ı.:: J..:, c lc·ı:z:r. ~
d·n? .. n 1çir. c 1 t..& Cı;ıe :.,-,:;f r~ ... 

Glve hayretten hayrete dUJDJ'Of 
du. 

Gökboğanın ellerini öpUyor. ııca~ 
ıözyaşları Ue ıslatıyordu. Sonra dl 
cökcrck gözlerini tavana dikfyof 
yalvarıyordu: 

- Ey Aboramazda, dünyanın b 
en astı adamını ve onun sevdlklerlO 
Ehrlmenin kötUIUğUnden koru! 011 
derin şükranımı göstermek fırsatı ç 
kınca bana hatırlat ve yardımcı oll 

YUzUnde ve halinde riyanın en 1'0 
tllk izi bile yoktu. 

Gtıve doğrulunca bir anda aklıll 
yepyeni bir fikir gclmt~ glbl durdC 
Sol elini sağ elinin küçUk parSD 
ğına. götUrdU. Oradaki yUzUIU ( 
kardı ve Gökbo~aya uzattı: 

- Hlc olmazsa bunu alın! Arııı• 
sanım olsun! Nehavcnd'den ayrılı 
kon anam vermişti. "Uğurludur, b 
nu taşıyan her gUçlUğU yener!" d 
miştl. Siz bugUn anam Icln de beni 
hndar aılzslnlz! Benim icinse atıl 
ıı:..yatınız benimkinden daha değe 
llJlr. Anama. evlenirken babam ~ı 
mlş, siz de nişanlınıza verin. On& 
~ur getirsin! 
Gökboğa yüzüğü almış, dikkat. 

bakyordu: Altından yapılmı,tı. ( 
tUnde kabartma bir horoz resmi ~ 
dı. Göz yerine mlnlminl blr ya 
konmuş, vücudu renk renk tşlentıı 

u. ~ 
Ga.ve)·e baktığı zaman onun gö"' 

rlndekJ lçten yah·arışa artık dayall 

madı, aldı. 
K\ış ve köpek gibi horoz da zc 

dUşt dininde mukaddestl ,.e AbO 
mnzdanın bayYanlarındandı. 

Horozun altında lran yazı~· 
bir kelime yazılıydı: ''Unutma!", 

• • • 

tiniz 'hatundan daha ıerefli 'bir ~ 
san i§itiyor musunuz? ... Bir tele .-ti., 
yoktur ... Senin de Dimitri kulaC::..I 
küpe claun, nişanlını bu kadm u~ 
feda ettiğin için sen de, onu bu ; 
ğm pabucuna değiımcdiğini isbs< 
mi~ oldun. 

Cümlelerini savurdu. 
KeJİJ 1ozcf, artık dayananuyarat-

- Ayıpl ·~ 
Dedi. O vakte kadar hi~ s~iııl 'I 

karıruyan "Kalganov"~ kıpkı~; 
sildi ve heyecandan titreyen bir 

- Ayıp ve alçaklık bu! 

Diye haykırdı. ı/ 
Kambur görünecek 'kadar oro~\1 

nı kaUlıran Dimitri 'köpürmüı bit 
g nbkla gözleri dönerek: ~ 

-'Böyle bir adam ne aiye 1,ıf I 
mıJ? ... :Ni~in yaşasın? Yeryil%iiı>~ııJf 
musunu bcrbad etmesine tabafDO'"" 
dilir mi?.. J"! 

Diye kükredi ve etrafına göı ~ 
rerek parmağiyle babasını göttc f' 

1htiyar, bu kere de "keşif Jozefe 
dırdı~ ~ 

- tıitiyor musun papu? •. ŞıJ ., 
' katilini i§itlyor musun'? .. "'AYlP " ' 

·?"" züne verilen cevabı duydun ııı"·~ .. 
yıp olan ne?.. O fena ya?ya11 ~ 
mı? O kı:lıp,., sizin, hani §U ;g~~ 't 
~ dua eci:p tctLih _çeken ti.ti" l 

; 
~Dev_., 



rı:ıı' 
rılı 

lltmlt/.tı Jltmltkeı 

trtrinı "''""'' 
Aylık 11:ı H>!ı l\rt 
ıs aylık :mu U!ı • 
e •>·ıııı '1!ı ıı:w • 
Yıllık 9lllı lhUU • 

l'erlfesıudeD Halkan Hırlıt}ı ltın l.)<h 

otuı turuş düş!HUı. l'o3te bıı ıııııııl' 1111 
uııycn yctJere ll)'dı yetmiş br~cr kurut 
zu rl•llr. 

'tıoıoe kaydını bllJıreo nıeı.ıup '' 
lelgruf Ocrctlol, aoboııe pııruııııo posı11 

veye banka ile yoll11nı Ol'rel ını ıclorı 

kendi Ozer1nc alır. 

Tf1rlduenln heı paıto mul.t:tnıır 

KUHUN'o obont uaıılll. 

""''' rtı•Qlstlrm• Orreıı ~ lıunı~ıuı 

:5 - KURUN 1 BtRINCIKANUN 1938 

Kuru Jctca I< Çatalağzuıda 
Yeni limana 12 mit 01 ıra sarf 

Etiba.nk tıı.rafından Karadeniz.de Ça- --=cm:~--------.,.-~/ 
talağzı limanının inşantına yakında ŞiKA YE f LER : Orta 
başlanacaktır. 

t.Jmn.:ım in~tı i~in, Karabükte ku. h U r u t.' k O 1 e k l e r 1 
rulmakta olan demir ve çelik fabrika-

d 1 Uf d ...ııı k ro,,tala~· Cibclide otumn Feyzi Ekrem ya. 

ıııııafı 
dıecek 

lann an s a e ""' ece . ~ 6"' 

limanı bu suretle dünyanın en modern :ı:ıyor: 
istanbulun muhtelıf semtler.ne se· bir limanı olacaktır. 

Limanda. Mn sistem boşaltma. yilk· pederle getirilen ekmekler sergi ha. 

tedrisatta yeni 
tayınler 

Dun yeni bir liste da:1a 
a,akadar:ara bildirildi 

leme tertibat ve tesisatı da vUcude ge- ıınde yayılarak satılmakt<ı,jır . .Fırın· 
tirilecektir. Bu suretle yapılacak rıh. lardn veya dükl:anlarda ba) atlanan 

Mahl<e~""'""?rde: 
ewwwwwı a 

16 yaş•nda bir çocuk 
Eşya ~alıp, tJbise Satın 

Almaktan Suçlu 
Dun as.ıy~ bırincı sulh ceza mahkc 

muMndc o.r tıırsızırk hadiscsmin mL 
hakPmc snıe başlanmıştır. 
Vnkanı .• kahramanı 16 yaşında Ka. 

dır ıdında bir çocuktur. Kadir birkac 
ny evvel" kadar ailesınin Snbaıacadaıı 
göndcdiği para ile burada bir pansı • 
yonda o• ı.:rmaktı \ e tahsiline devaru 
ctmt'ktedıı. 

F'lkat oabaı;ı oldükten sonrci Kadı 
re yol:an.rn paranın arkası kesilmiş 
çocuk rncktebt denımdan \a::.ge erek, 
?ıiusL1tn :ıd•~-.a bu aı k'lda ·ının yanı. 
ıın ~ığmmıştıı. 

tımlara da 13 btiyilk vapunın ya.naşa. bu ekmeklerin yarı fiyatlc satılması 
bileceği ve kolaylıkla tahmil. tahliye halkın menfaatine uy~un görıllü. 

iLAN ÜCH1:.·11.EHJ 1 

Istaııouı yuksek iktısat \'e tıcnrct O· 

kulu fransır.ca öğretmeni Yasıf Elazız 
kız enstıtUsü fransızca öğretrnenhğine. 
ayni okulun daktilografi öğretmem Ab 
di Adana orta ticaret okulu daktilogra. 
fi öğretmenl:ği::-e. ayni okul hukuk öğ. 
rC'tmeni Necati Filredin lzmir tıcoret 
lisesi. yurt bilgiı>I öğretmenllğıne, avni 
okulu:ı metaf'z:k öğretmeni Lfıtfulla:1 
orta ticaret okulu riyazıye öğretmen 
liğine. ayni okul enta öğretmeni Salih 
Zeki, Diyarbakır erkek sanat okuluna. 
Istanbul bölge sa.nal okulu sıhhi tesi
sat öğretme:ıi Kemal Kantarcı Anka. 
ra inşaat usta okulu öğretmenliğine. 
yüksek ticaret siyasal tarih cÇetme. 
nf SuphJ Nuri fleri nyni okul devlet· 
!er hukuku öf!retmenliğine. Heybelia
da orta okul müzik yardım<'r öğretme. 
ni Şu<'ncttin Kad köy birinC'i orto o. 
kula. PskUd· r birinci orta okulu al· 
mn:mı yardıı11cı bğr~tmenli~ine Meh. 
met Celalettin. fon fakUltesi son eı:ıı. 
fmdan Nirrıet Yc.:nikapı orta ckul ri. 
vaziye yardım('ı öITT'Ptmen.Iiğine. hukuk 
fökUlteslnd"n ~1ı1nir Ha\darpaş=ı l!sc· 
si fr:ınsııra yardımcı öi!retmenliğine, 
Beykoz orta okul fransızca stajyeri 

• 
Mu~tafu eker bayramında Kara. 

Ticaret llftnlarınıo ~ııntım • sıılırı 1 
sondun ttıbnren iltın sıı) hılarındıı 411, ıı, ı 
s ) rnlorcJıı 50 kuruş; dördılncO $H.) lıı-

cJ.ı 1, ikinci ve Oclinclıde :l, lıirlnı·ide 
1 

'· başlık )'anı kesmc<'e !> tıradır. ı 

yapılabileceği anlaşılmaktadır. Liman· yona bunun çok dal a zarar vere 
da bundan baoka 25 gemi bart:labile . ceğini hatırlatmak luzımdır. Uç 
cektlr. cünlük ekmek her halde fayda ve· 

nıün:ırıe gi..!erkt!n odasını kılıt:emış ve 
K'ldire gelmemesini cıöylemic:tır. 
Sokakt~ kn'nn genç, gec: \"nkitkre 

k dır r te<.le beride dolR':'!'Ts. nihnYet 
Must'l"nnın odasına ge 1Prek lrnpıya bir 
nıı.a~tnr uydurmııc:tur. O B"N'e orada ''8 

tan Kar:fi,. sab:ıhlevın rıkarken. yn·ı. 
ıtl. yo:-ganı ve di:er bazı C!'}"alen da 
b"rabPT götljrprek R rı-avı cı:ıtmrn tr· 
tı .. a bir kat e'bi~e almı~hr. 

Bu)ük, cok devııınlt, ı.lişctı, rcrıklı 1 
lhiıı \'erenlere ayrı a)·rı lndırmeJcı )D· ı/ 
ııılır. Hco;ml ıl:ınıarın <1nnllm. !iDlırı 311 j 
kuruştur. 

1 icarı rnahlyc/lc uınııunı. lmr111. 
ildnluı 

Uır Jefa 30, lkı ıJclası 60, uç delıı'ı 
65, dört defası 75 ve un defası IOll ku
ruşlur. ('ç aylık illin \"l'renlcrin !ılr de
fası bed:ıvadır. l>örı satırı geçt.-n ıllirı
ların fa7.la sntırları hf'~ kurıı~lon """Dll 
eJılır. 

Limandaki inşaata 12 milyon lira snr recek yerde mideyı bozar. Sonra 
fedlleceği tahmin olunuyor. Limande bu ekmeklerin taşınma ve satılmasın 
tahlisiye tertibatı bulunacağı gibi bıı., da da temizliğe r:ayet edilmemekte. 
lihazırda kömür sevkiyatı muntazam dir. 
\"e asrf bir şekilde yapılmadısn i~in ye. Tabii bunun gibi, sokakta seyyar 
ni Uman kurulduktan sonra kömUr nat.- bır halde ciğer ve köfte satanları 

lli:nıcl k11pu11u uclirt.nınt. k11rııl. 

lldn tarife${ vu:dc 2a ifldlrllıt, 
l\11Ht 1N hem dolıruı•an dııAruyıı l..t•ıı 

dl ıılıırc yrrınr!c, lwrn .\nkııru c·aılıft·,irı. 
de \'akıt Yurrlu allındH l\EMAJ.El>UlN 
lHEN lldn bürosu elı~ le illin kabul eılt!r. 

1 (nüron11n ll'lt'/oı1111 ~n.'f!lSJ 

----: 
R :=> A 

lfyatmm da çok mu:tta.zam bir şekilde menetmek Iazımdır. Bazı semtlerde 
yapılacaktır. ;okak ortasında küçük mangallar 

---0--

Turfanda Meyva Ve Sebze 
Jhracah için 

kurularak balık ve köfte pİ!Jirilmek· 
tedir. Tabii bunların da temiz ol. 
du'tları iddia edilemez. 

Ege. Antalya, Mersin \"e Adanada lim-r:.1--.mm-._ ______ _ 
yellştlrflccek turfu:ıda muhtelif s 0 bzc. 
meyva ve çiçeklerin muhtelif ya.,ancı 
memleketlere ihracı için bir proje ha. 
ıırlanmMma kanır verilmiştir. Bu pro
je ile turfanda mıntakalarda ha.len ye. 
Uştfrllmeltte olan m~hsuliı.t halkımızın 
ihtiyacına kifayet etmediği:ıden ı:iraat 
sahalarının geniı::letilmeslne !Uzum gö. 
rlHmUı;tur. 

Istanbulda yenı 
enstitüler 

Nişantaşmda bir kız 
enstitüsü açılacak 

O geC'e yine orada yatan I<adir er
tesi pilnü de geri kalan bı:-zı ec:y2Jarı 
daha Pııtnrak Sabancaya gitmi~. bay. 
r:ımı P.t•nPsinin yanında ge<'irmi~tir. 

Neticede Mustafnnın 1stanbula gel. 
mesile iş meydana çıkmı ve Kadir \'a
k-ılnnnrak dUn birİ:'lci sulh ce:-a hô~i
mi Reşidm huzuruna <;1l:arrlmıc:tır 

Hırsız cocuk mahkemede kPndini tu. 
tamamış, hüngür hiinniJr ağ!;~ ra'< ~u 
çunu ithaf ctmistir. Kadir: 

Ankara 30-t J-938 ---ıı Dün Sabahki Sis 

Sanat ensbtülerinın sayısını nrtUr· 
mnk tizere Kültür Bak8.!Jbğt esaslı te
şebbüslere giri§miş bulwunaktadır. Bu 
arada, !stanbulda yeniden muhtelif ka. 
za.larda sanat cnstitilsU için uygun bi. 

• 7..eki. Gazi Osman paşa oı-ta oku!a. f s
tanbul ?:ız orta okulu yardirektorlük 
okulu:l fransırea öğretmeni Bedriye 
Paris Univerı:ıitesi edebiyat fnkUltesl 
mezunlanndan Marl. Taksim orta o. 
kulu fransızca yn.rdrmcı öğretmenliği. 
ne, yüksek sanat okulu tarih. coğraf. 
ya öğrctmenllğine İbıımn Şerif, 1stnn. 
bul sanat okulu dökilmcUlük şubesi 
mezunlarından İhsan ay:ıi okul döküm 
atelyesi stajyerli~ne tayin edilmM~r. 
dJr. 

- Ne yapayım. bav hakim. demıo:. 
t r. Anamı öz.ledinı. fakat yol pnıam 
:vok' J. &yram da gelmiı-ti. Çares;z 
C'l\ldın ·e satarak bir kat elbise al· 
d m, nı t.amnı da yol parası ynpanık 
#?İttim. Bir cahi'l"ktir iş1edim :ıffe . 
din.,, •lııatıırıııdıı ~ııllıı ıtmrf'tı otııııtu, O••· 

rınde muınıcle ıı6rcnlerdır. Rakam· 
ınr 'nll 12 df lrapın11 ulu fıntlıırırlır 

.;cc(Ltrf 

• ı.ondra 6 8.3 • Prd 4 282 • 
' Nnvork 12.'i 02.·o • lılıJriı1 fi Nı 
• Par1ı 8 2i71'ı • Varl'CJ•• 2i l'ı 76 
• Mlllno fi tı776 • Hurlı Pf',, 2 682.i 
• r.~'1eYr• '84176 • BOkrct O tı7ı 
• Amsterdam68017'i • llelı:rııı1 27'17 • 

• llerJio 60 0850 • Yokohanı 84 031) 
• Brüksel 211 '2' • Stokholnı 80 o.ı 
· Atin• ı oo:;o • ~ıo~km·ıı ~i 63 :; · 
• Sofn ı f>850 \"lnnı 

ıat11Crazfar 

• 1933 T. Bor 1 96 75 l • F.nranl htlk 
• • • JI S. r.rıurum 
,. ., .. JT 1 S. F."urunı 

LiMANDA 
BUGON KALKACAK VAPURLAR 

XEn:urum - 12 Karndenlze), {Marakaz 
- 9 Mudan:rny:ı), (Uğur - 0.30 tzmlte) 
kalk:ıcoktır. 

GEl.ECEK VAPURLAR 
(Tan - 15 Knradcnl:r:den), (Moraka:r; -

lll.15 Mudonyadon), (Bartın - 8 Ayvalık
tan), (lzmlr - 12 lzmirden) geleceklir. -

Dünkü Hava 
\' eşılköy Meıcoroloji fstns) onundan alı. 

"tlıın mal!ımaın göre; h:ıv:ı yurdun cenup 
do~usunlln k:ıpolı ve yoı;ışlı, Ege ,.e Trak
l"adıı cok bulullu, dlacr b8lgelcrlrde bu
lutlu seçmiş, rüzgftrlıır; dosu: cenup do. 
tt1 u ve Orta Anadoluda durgun kalmış, dl-ı 
i?er ) erlerde değişik fslikamellcrde orıa f 
ku\ vctıe esmiştir. 

Dün lstanbuldn lınvo çok bulutlu geçmiş, 
?iizgAr cenubu snrbiden 2-8 metre hızla 
esmfşlfr. Saat H de hn,·n tnıyfki i113.1 mi. 
llmetrc idi. Sühunet en yüksek güneşle 
42.2, göteede 15.2 ve en dOşlik 8.0 s:ıntlgrot 
ka~ dedilmlştlr. 

15 Yıl Evvel Bugün 
Yıldız 1-umarhane.~ı sahibi Alaruo Sera 

ka:anç ve <liğer vuoi borclarrndan topla. 
lları 45 bin lirayı ödeyememiştir. 

Buna göre kumarhanenin efyası birkaç 
OUne kadar :atılacaktır. 

Evlenme Töreni 

DUn 53bah limanımızda kesıf bir 
sis yUzU:ıden Boğaziçi ve Adalardan 
KöprUye gelen ilk vapurlar geç kalmı§ 
lardrr. Sis Umanda saat dokuza kadar 
deı·am etmiştir. 

istihlak işleri 
istimlak işlerinin r.a.ınanmda \'e mu:ı 

ta.zaman yilrildUğilnU kontrol etmek 
üzere umuru hukukiye mtidUrU Muhlis 
ve müf ettlı> Cemal He İsmail Hakkı dan 
mürekkep bir komisyon kunılmu.~tur. 

Pazarlıkla Satış Yapanlar 
Pazarlıksız satış kanunun ahk~ına 

riayet ctmiyc.n 2.~00 esnaf hakkında za 
brt tutulaı ak ceza tahsil olunmuştur. 

DUkk&:ı ve mağazaların kontrolu e. 
hemmJyetle devam etmektedir. 

Halk İçin Prevantoryom 
UskUdar ve Bağlarbaşmda vilayet 

ve belediye bUtçelerinden ayrılacak tah 
slsatıa halk için prevantoryom inşası 
dllşUnUJmektedir. 

Burada muallimler için bir prevan
toryom vardır. Bu suretle o civar pre
vantoryom mahallesi halini alacaktır. 

İran Heyeti 
Büyük Önder AtatUrkUn cenaze tö.. 

reninde bulunmak Uzcre memleketi • 
mize gelmiş olan dost lran askcrl he· 
yeti yarm İran~ dö:ıeccktir. 

Heyet, dUn oehrimizin temaşaya de
ğen yeı.rlerlnl gezmiştir. 

Meccanililer için Bir 
Tavzih 

Meccani leyli imtihanında ka:xınan 
talebeler htikk"1nda lstanbul kültür di
rektöründen dlln qı, nıel:tıibu aldık: 

"30-11-1938 tarihli ve 7503-1603 
sayılı gautenizin 5 inci sayf asmda 
(Meccani leyli imtihanında kazananlar 
yer olmadığı için mektebe almamıyor) 
başlıklı bir yazı görUlmUşt.Ur. 

Muhtelif okullara ayrıla.:ı parasız 
yatılı talebenin 1-12-1938 den evvel 
müracaat etmemeleri Killtür Bakanlı. 
ğrnca okullara. ve kendilerine yazı ile 
tamlmen tebliğ edildiği halde gazeteni. 
ze başvuran ç<'cuk1ıı.rln bazı arknda.!}la· 
rı bu tarihten çok önce gelerek meccanf 
Jik haklarından derhal ietif ade etmek 
fstemi§lerdir. Ka.-ıu:ı mucibince kendi
lerinden a.lırurıası icap eden taahhüt vn 
rakası gibi vesikalarını tamaınlıyan 
bütün ~cuklar gilrUnde okula kabul o. 
lunaca.kla.rdır. 

na nranmnktadır. ı 
ilk sanat enstitüsü açılaca 1\ yer 

nİ§llntEışıdır. Nişantaşmda enstitü i :l"I 
uygu:ı bir bina bulunmuştur. 
Blnnnın enstitüye tahsisi için vı.a· 

yelten mUsaadc istenmiştir. 
-- o -

Ziraat Vekaleti 
Ankarada ziraat aletleri 
için bir sergi açacak 

Memleketim11in ihtiyaçlarına uygun 
tiplerde ziraat füetleri tesbit etmek U
zere Ziraat Vekaleti. önUmUzdeki ma
yıs ayı içerisinde Ankarada büyük bir 
sergi açmağa karar vermiştir. Bu ser. 
gide muhtelif istihsal mıntakalarımız. 
da bulunan muhtelif ziraat aletleri leş 
bir edilecektir. Memleketimizde muh· 
telif çeşit ve mnrkadakl r.iraat Alet
lerinin yedek parçalanmn biriblrine 
uymaması ve bir kısmının güçlükle tc. 
darik edilmesi zirantimizb n.:ı.kln.elc!j. 
memesinde ba!:hca ~mil sayılmaktadır. 
Ziraat Vekaleti. bunu önlemek ü1..cre 
muhtelif ihtfyar.bra ,.e tecrUbelere gö
re en uygun dil~ecek ziraat aletlerini 
tcsbit Pdec~'t, gilmrük T<'sminden mu
afiyeti )'almz bunlara hasredecektir. 

-o-

--- "'--

Şehir Meclisinde 
Dün Ucincite§rİn Devresinin 

Son içtimaı Yapıldı 
Şehir meclisi dUn. ikinciteşrin dev. 

resinin son lçtimaım yaptı. Şehrin 
muhtelif semtlerinde yeniden tesis e. 
dilen elektrik llimbalannın muhavvile 
merkezlerinde:ı yakılıp söndürlilmesi 
için yapılacak tesisata lüzumu olan 80 
bin liranın ödenmesi hakında bütçe en. 
cümeni mu.batası kabul olundu. 

Ücretli memur ve müstahdemler bi· 
riktinne ve yardım sandığı talimatna. 
mesl hakkında QÜ!kiye ve kavcnin e:ı. 
cUmenlerinin mazbatası okunarak ka. 
bul olundu. Müstacel maddelerin t.ftbi 
olacakları serait hakkındaki tnlimatna 
menin kabul edildiğine dair mUlkiye 
cnclimeni mazbatası da muvafık gö
rü!dUkte:ı sonra içtlmaa nihayet \"e
rildi. 

-o-

Hak.im Reşit. hırsız çocuğu tevkif 
etmiş. evr-akınr mUddehırnumiliğe yol. 
lnmmtır . 

Albn Yüzül< 
Arnavut Muharrem adında birisi dü· 

Balattan geçerken, yolda tesadüf etti 
ği 8 yaşındaki Servet kızın yanma ysı' 
laşmış, kızrağıra ruır."!linin bayramd. 
aldığı altın bir yüzüğü: 

- Ver bakayım, nasıl ~eymıı; o. dı 
yerek zorln kapnn~. kacmrntır. 

YilzüğU faa adında birisir~ 25 ku 
ruşa sataı Muhnrrem. biraz sonra yo 
kalanmış, birinci sıılh ceza mnhkemc. 
sinde tevkif edilmiştir. 

Yol Kesenler MahkUm Oldu 
Çatalcnııın Tarfa köyünden gcliıı 

aldıktan sonra köyilne götüren Seli· 
min yolunu keserek ayak bastı parası 
10 lira alan Sc'ı'it. Ehirman ve Ali:'ıiıı 
ağır Ct!Zadaki duruşmaları dün bit.irif. 
mlş, SE'kizPr ay hapse mahküm edil • 
mfı:lerJir. 

Evlenmek Vaadiyle 
Kız Kandıran 

Tepcbaşmda 19 yaşında Senihayı eı 
leneceğim \'atı.dile knndırarak, bikrini 
izale eden ve sonrn cvlcnmiyen "hamal 
Şerif, dün ağır cezada iki sene ağır 
hapse mahkfım edilmiştir. 

Milli matem dolayısife 
tehir edilen Gazi köprüsü Tramvay şirketi 

Romorkörün Cer Kuvvetin- lstanbul Belediyesinin de 
den iyi Netice Alınmadı Noktainazarı Soruldu 
Gazi I\öprUsU için Almanyadan ge_ Tramvay ııirketinln Nafıa Vckileti 

tirilen iki romorkörUn cer kuvvetleri. tarafından satın alınması meselesinde 
nin tecrUbcsi yapılmış. iyi netice alın- Jstanbul belediyesini:ı noktai nazan • 
mamıgtır. nın öğrenilmesine Nafıa Vekaletince 

' Lik maçları bu haff a 
başhyor 

Romorköilerin üç biner kilo cer kuv lüzum görUlmtiş, Istanbuldan milmes.. I 
••etini haiz bulunmaları icap ederken sil istenmiştir. Belediye fen heyeti fen 
bu kı.rvvetJerln ancak yarısr:ıa sahip müşaviri Mustafa Hulki ile mrudne şu. 
bulundukları anla.~ılmıştır. Belediye besi mUdU.ril Nusret dün akşamki trcn
f en heyeti bu romorkörlerin Jcnbul edil le A:ıkaraya. gitmişlerdir. 
memesine karar vermiştir. Diğer taraftan şirketin umum mü-

'' dilrlerinden ~L Klerans ve Debrosi de 
Hukuk llmini Yayma Anı~ar:ıya hareket etmişlerdir. 

Kurumunun Konferansları 0 -

Hukuk ilmini yayma kurumu. hn • Etler Tel Dolaplarda 
kuk ilmini arttırmak maksadile bu yıl Saklanacak 
ı kanunuevvelden itibaren başlamak Belediye 7.abıta talimat:ınmesine gö
üzere bir konferans serisi tertip et • re kasap dUkk!nlarmda etlerin ca.me. 
miştir. kanlarda ,.e tel dolaplarda saklanma. 

Milli matem dolayısile 11 birincıka
nı.ına bırakılmr~ olan futbol lik maçla. 
rı:ıa Türkspor kurumunun terbiye.ibe 
demye müdUr1üğilne de\Tİ dolayısile 
bu haftadan itibaren başlanacaktrr. 

FıkistUrUn bozulmaması için. önU . 
milzdl'ld pazar glinU program mucibin. 
ce o tarihe teısndüf eden müsabaka ya. 
p1lncnLt1r 

Bu maç!ar nrasındo erı ehemmiyetli 
si ve senenin en mühim karşılaşmala 
nnc!a:ı biri olan Fcnerbahçe - Be. 
şiktaş mUsabakası Şeref stadında ''c 
Ahmet Ademin hakemliği ile yapıla. 
caktır. 

(;D_rek bu cı1teresan müsabaka. \'( 
gerekse diğer maçtan yannkl nüsha 
mızda ~·azacağ:r.. 

-o~ 

Arkadııamuz İsmet Ulukutun oğlu 
genç şairlerimizden Osman Ulukut. ile 
Uiccardan Süleyman Antmen kızı A. 
lııerikan koleji mezunlarından Emel, 
Antmentn evlenme törenleri Beyoğlu 
•Ienme dairesinde yapılmı~tır. Genç 
e\'lUerc mesut bir yuva hayatı temcn· 
nı ederiz. 

Keyfiyetin guetenızin ilk çıkacak 
nUshMmda ay:ıi etltunda n~ sureU. 
le aydmlatılma..mn saygıtanmta • rica, 
ederim.,. 

İlk konferans, bu gü:ı saat 15.30 da sı laumdır. Kasap dilkkflnlannın son 
Uıtiverslte RektörU Bay Cemil Dilsel günlerdeki teftişlerinde bu yasağa rl
verecektlr. Kon!eransm mevzuu "dev- ayet edilmediği görülmU.c;, alakadarın. 
letJcr hukulcun'1q C'\TCnsel, özel w ulu- ra teb1!gat yapılarak bu gibi kaeaplş. 
1~) m~ktepler,. dir. rın ~nlandınhnaer bildirıl .... 
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Hikaye 

Oğlan mı, kız mı? 
•••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • •••••••• Bulgarcadan nakleden : Mahmut Necmettin • • ••••••• 

E VLENDiKLER!NiN Yedinci 
ıenesi idi. Yana bir yortu ge

ccai dördüncü çocuğunu da doğurdu; 
bu dördüncü çocuk .da yine kızdı .. 

Yana'nın dör.düncü kere kız doğur. 
duğunu gören ihtiyar kaynata Grcz. 
dan Meçar hiddetle bağırdı: 

- Utanmaz!... Bu karı kız doğura 

doğura benim kökUmü söndürecek ... 

Yana ilk kız çocuğu doğurduğu za. 
man kaynata he>§ görmüştü. Fakat, i
kincisi kız .. üçüncüsü ek kız ... Ahhhhh 
evin içi kızla dolu .. Buna tahammül e. 
dilir mi? .• Dördüncünün de kız oidu. 
ğunu öğrenince artık hiddetini yene. 
medi; avazı çıktığı kadar yüksekten ko 
nuşmağa başladı. Öyle bağırıyordu ki, 
neredeyse iç odada yatan lohusa işite
cekti. 

- Becıcriksiz ... Bir tek oğlan dcğu. 
ramadı gitti. Tühhhhh .. Yazık. 

Grozdan Meçarı teskine kimse ceıa
ret edemiyordu. ZateJıy verilecek cevap 
yoktu ki .. Çünkü, yıllardanberi o bir 
oğlan bekliyordu. Şimdi kızmakta hak. 
lı idi. 

Yana'nın koca11 Grozdan'ın biricik 
oğlu idi. Ondan bir erkek evladı dün
yaya ~lmezse hakikaten kökü söne. 
cekti. Bu itibarla Pano babasının hid -
deti karşısında mücrim gibi ıükut edi. 
yordu. Kızına yardıma gelen Yana'nın 
annesi de susuyordu. Çenesi düşük bir 
kadın. olan ebe Todora bile Grozana 
aöyliyecek bir laf bulamıyordu. 

Doğumdan bir saat sonra evin içi ta
mamiyle boşalmıştı. Çenesi düşük ebe 
Todora iki elini karnının üstüne kavuş 
turdu ve öfkeli, öfkeli konuşmaya ha~ 
ladı: 

- Hain erkekler!.. diyordu. Onlar 
kadınların gördüğü azabın farkın.da mı 

acaba? .. Hani, nerede? .. Doğursun ba. 
kalım onlardan biri de görelim günü
nü ... 
Yana'nın gözlerinde üımit ıııkları pı 

nldadı. Doğuracağım ya.. Kısmet i9e 
daha on çocuk d~uracağtm, dedL 

Lohusalıktan iki gün aonra Yana'nın 
yakaaına müthit bir hastalık yapııtı. 
SıtOlA atc§leri içinde kıvrandı. Ateı 
gUnden gilne yükseldi ve tam bir ay 
yatağından çıkamadı. Kocası perişan 

bir halde Yananın etrafında dönüp do. 
laştı. 

Yandı1c:ça alnına ıslak bez, Utüdükçe 
Uatüne kalın örtlller koydu.. 32 inci 
gün hasta odanın içinde gezinmeğe, ev 
iılerini görmeğe ve yavrusunu emzir
meğe baitadı. 

Günler, aylar geçiyor. Bir yqına gi.. 
ren Nadejda ev halkı arasına kanşarak 
cıvıldayordu. Fakat, Yana hali zayıftı. 
Pano kırlarda orak, harman işleriyle 
uğraııy.or. Grozdan eski memnuniyet
sizliğini unutmuı görünüyordu. Ama, 
çocuk büyüyüp aylar birbirini lakip et
tikçe kaynatanın gözleri Yananın üze. 
rinde tekrar dolaşmaya 'baıladı. 

Bu muannit bakışların içindeki m1. 
nayı genç kadın anlamıyor değildi. 

Grozdan, Yanayı yeniden gebe görmek 
istiyordu. 

Yana, kaynatasının her bakışına, 

dur .. bekle azıcık .. ikide bir ağrıyan 

başımla gözlerimin şu kararması geç
sin hele, der gibi gözleriyle cevap ver
mek istiyordu. 

Maamafih, Grozdanın tahammülü 
artık tükeniyordu. Nihayet bir gün eğ. 
lunu çağır.dı. iki iki dört edercesine: 

- Oğlum, hani ya .• Beklediğim ha
fit nerede?. Siz benim adımı diti 'k:B -
peklere yedireceksiniz! ... dedi. 

Pano kendi halinde sakin bir adam. 
dı. Babasının bu haşin sözlerine vere
cek cevap bulamadan zor halle mınl • 
dandı: 

- Kanm hastadır baba .. Çok hasta. 
lşte dört yavrumuz var ya .. Ne yapa -
lım kısmetimiz böyle .. 

- Dört tane ha, hangi dört tane 
- Grozdanın yüzü hiddetinden pan -
car gibi kızarmıştı - ben dört, mört 
bilmem. Hasta imi§, zayıf imiş, Keçe. 
rav ... Erkek evlat isterim ben, soyumu, 
sopumu uzatacaksın anladın mı? .. 

Bir kaç gün sonra Grozdan Panoyu 
tekrar yakaladı. Çıkıştı .. 

Pano utan~ içinde kıvranıp gözlerini 

yere dikerek sustukça, ihtiyar oğlunu 
sıkııtırdıkça sıkıştırıyıer ve: 

- Bu aklı sana o mu öğretiyor? 
- Hayır, Yana kabahatsız baba. O 

masumdur! 
- Sen Yanayı düşünme, ka.dınlar 

tavuğa benzer. Allah onları doğurmak 
için yaratmıf. 

Bunun üzerine birkaç ay sonra Ya. 
na aı yermeğe başladı. Düşündü. He
sapladı ve annelik yolunu tuttuğunu 
anladı. Evin içinde fısıltı dolaşıyordu. 
Fakat Grozdan hala memnun değildi. 
Be§inci de kız olursa diye ... 

Vakit yakınlaştı. Grozdanla oğlu çar 
§tda olduğu bir gün, öğleden ıııcnra do. 
ğum ağrıları Yananın zayif vücuduna 
yapı§tı. Akşam olmuş, oğul baba eve 
dönmü§, fakat Yananın ağrıları dinme 
mitti. 

Bir odaya çekilerek sigara üstüne si 
gara söndürmeğe başladılar. Duman 
dolu odanın tavanları öteki odanın du. 
varlarından taşıp gelen çığlıklarla inli
yordu. 

Yana vücudundan etler parça, parça 
koparılıyormuı gibi insandan başka 

mahlukların çıkarabileceği seslerle ba. 
ğınyor, yalvarıyor, iniltiler içinde be
ni kurtarınız, diyordu. 

Pano'nun rengi solmuş, dudaktan 
titriyordu, Odada yalnız olsaydı mu.. 
hakkak ağlayacaktı. O anda zavallı ka 
rının ıyı vicdanlılığı, fedakarlığı, 

merbutiyeti, güzel bütün hasletleri göz 
lerinin önünde sıralanıyor; en nihayet 
şimdi çekmekte old.<u elem ve azabın 
ne için olduğunu .düşündükçe kafasının 
içi duracak, cansız bir külçe halinde 
vücudU yere yuvarlanacak gibi oluyor. 
dtı. 

ölüyormuş gibi imdat lttiyen karısı
nın yardımına koşamamak ıstırabı için. 
de kulakları haykmılarla dolan Pano
nun kalbi 'büzüle, büzüle bir sinek kaL 
bi kadar küçülmüıtü. 

Bu dakika, karısının yerine ölmek, 
onun ağnlarını kendine mal etmek 
mümkün olabilse, ah ... Mümkün clabil
ieydi ! ... 

Kaynata, odaıun bir köşesinde sakit 
ve taı kesilen hareketsiz haliyle, Alla
hın emrine baş eğmek lflzımdır, ne ya. 
palım, bu ıstıraplardan sonra arzum 
yerine Ç"elecek ya, der gibi bir tavırla 
bağdaı kurmuştu. Oğlunun feci vazi -
yetini gözucu ile gördükçe, biraz hava 
alıp ferahlaması için avlu içine gönder. 
mek düşüncesi bir kaç kere aklından 
geçti ama, ağzını açıp söylemeyi guru. 
runa yediremedi. Çünkü, oğlunun da 
kendine benzemesini ve metin olmasını 
istiyordu. 

Gece yarısı olmuştu. Zifiri karanlık 
içindeki köyün bir .edasında ölümlerle 
pençeleıen genç kadının bağırmaktan 

kısılan sesi birdenbire kesiliverdi. 

öteki odada muhakkak bir felaket 
olmuıtu. Birdenbire bu sükut hayıra 
allmet değildi. Panonun bütün adele • 
leri öyle 6arsılnuştı ki, kenetleşcn çe
nesini bıçaklar bile açamayacaktı. 
Taş yüzlü Grozdanın bile yüzü so. 

lup sararmıı, alelacaip renkler gözleri. 
ni buğulandırmaya başlamıştı. 

Bu arada Yananın müthiş bir ferya· 
dı daha çınladı. Bu öyle bir feryattı ki, 
gece yarısı karanlıkları içinde göklere 
doğru perde, perde yükseldikçe odala. 
rın içinde lcorkunç rüzgarlar çalkandı, 
çalkandı. Her tarafa yayıldı ve yavaş 
yavaı kayboldu. 

Yana imdat mı istemişti. Yoksa, bu 
korkunç ses baıka bir ses mi idi. 

Bu anda, Yananın derinden gelen bir 
iniltisi daha duyuldu. Ses alçala, alça
Ja hafiflerken odaların duvarları bir 
yavrunun ince melemesi ile çarpı§tı. 

Oooh ..• Yarabbi! ... 
Oğul baba iki ürkek insiyald bir ba. 

kışla gözgöze geldi. Yavru doğmuştu. 
Fakat, acaba oğlan mı? .• Kız mı?. 

Grozdan Meçar oturduğu yerden bir 
yay gibi ayağa kalktı. Ellerini ıedanın 
ortasında iki böğrüne yapıştırdı. Pano, 
babasının etrafında tahteşşuur 'bir ca. 
zibe ile dolaşmaya başladı. 

Nihayet kapı yavaşça gıcırdadı. A
dım.'.ar odayı sarsa. sarsa, yakınlaştı 

(Devamı 11 inci de) 

.. 

EV -KADIN 
Bu ıual ıorularak yapılan bir anke • 

tin cevaplarında ekseriya "hayır,, de
nildiğini görüyoruz . 

Cevap verenlerden biri diyor ki: 
"Erkek, nişanlısına eski maceraları. 

nı anlatmamalıdır. Çünkü hayat arka
daJı .clarak intihap ettiği kıza karşı, 

mazisini sükutla geçerse, daha iyi bir 
harekette bulunmuş olur. Çünkü, geç. 
mitteki maceranın artık ne halle alaka. 
sı vardır, ne de istikballe.,, 

DiGER CEVAPLAR DA ŞU Ş S
KiLDE: 

Erkeğin böyle bir itirafı nişanlısı ilı 
arasına en büyük soğukluğu koyacak· 
tır. Bilhassa nişanlısı bu suretle ona 
karşı olan itimadını kaybeder. 

_. . . 
Bu hareket muvafık olmadıktan baş. 

ka nezakete de mugayir sayılabilir. 

Çünkü vaktiyle ba§kasına karşı olan 
sevginizi bugünkü nişanlınız kendisin~ 
bir hakaret sayacaktır. 

Diğer taraftan, onunla nişanlanma. 

dan evvel serbesttiniz ve ogünlere ait 
maceralarınız hakkında nişanlınıza he 
sap vermiye mecbur değilsiniz. Hiç bir 
şey söylemeyin, daha iyi edersiniz. 

Bir genç adam nişanlısına ma
zideki aşklarmı veya bir ka
dınla evvelce olan macera-

sını anlatmalı mıdır? , .................... -................ _. ......... .._... 

Hayır! Maziniz nişanlınızı hiç bir 
şekilde alakadar etmez. Eski macera. 
lannızı anlatmakla kazanacağınız bir 

-
şey yoktur. Fakat, zaran dokunabilir. 
Meseta, aranız biraz bozulduğu zaman 
nişanlınız eski maceranızı başınıza ka
kar ve bunu bir kavga sebebi yapabi. 
lir. 

Sonra, nişanlınıza karşı biraz hür. 
met ve saygı göstermiye mecbur cldu. 
ğunuz gibi, eskiden sevdiğiniz kimseye 
karşı da ayni şekilde davranmanız, ha
tırasını sükut içinde saklamanız lazım. 
dır. 

• • • 
Ne kelebek konacağı çiçeğe: 
"Seni şimdiye kadar başka bir kele. 

bek öptü mü?,, diye sorar, ne de çiçek 
kelebeğe: 

"Benden evvel başka çiçeğe kondun 
mu?,, diye. 

Bir erkeğin nitanlmna eski macera
lannı anlatmasmı muvafık görenler de 
var. Bunlar diyorlar ki: 

Erkek de, kadın da nişanlısının ma
zisini bilm~lidir ki ona karıı tam bir 
itimat beslesin. Halbuki, eğer mazideki 
maceralar hakkında hiç bir maHimatı 
olmazsa kendisini birtakım masallar 
uyduracak ve buna inanarak saadetini 
zehirliyecektir. 

Esrarengiz iki kız! 
Biri elini sürerek hastaları iyi 

ediyor, diğeri elini sürmeden 
piyano çahyor 

Fransada Andre Morcl isminde bir genç kızın, hastalan elini sürerek teda. 
vi etmek gibi garip bir hususiyet gösterdiğini ve bu yUzden tevkif edildiğini 
"yazmıştık. 

1 
Matmazel Morel yedi ay içinde 1200 kişiyi "iyi etmiştir.,. Şüphesiz ki onunr 

yaptığı bir ruh telkininden ibarettir ve esasen geçebilecek hastalığa tutulmuş 
kimseler ondan aldıkları telkin üzerine iyi ıelmuşlardır. Fakat, meseleyi bu şe 
ıldlde mütalea etmiyen halk, on.da bir sihirbaz kuvveti bulmuş ve kendisini bü-' 
ty•ık bir gizli kuvvet sahibi kimse olarak tanımıştır. { 

Genç la%II1 sahte doktorluk yapmış olmadığı tahakkuk etmiş ve kendisi ser"' 
best bırakılmıştır. 

Diğer taraftan Afrikada da onun gibi esrarengiz bir kız bulunduğu haber. 
:.reriliyor. Aliı Bel Kirbi isminde ve 13 yaşında olan bu kız yere deymeden ha. 
,vada durabiliyor, elini sürmeden bir piyanoyu oradan buraya çekiyıor ve yine 
Jl_armaklarını deydirmedcn piyanoyu çalıyormuı.... 1 

. · Amiralın 7 milyonunu 1 

Lındberg Alma~yada paylaşanlar 
yerleşecekmış 

Son günlerde en meraklı yazılara 

mevzu olan isimlerden biri de Lind
berg' dir. 

Atlas Okyanosunu ilk defa geçmiş 
olan tayyarecide bugün siyasi bir ma
hiyet görülüyor ve ona "havalar Lav. 
rensi,, ismi veriliyor. Çünkü, Lindber
gin son aylarda Rusyaya, sonra Alman 
yaya gidişi oraların hava kuvvetlerini 
tetkik ettiği şeklinde tefsir olunuyor. 

Lindberg ibu sene Amerikadan Av
rupaya geldiği zaman, Fransa sahille
rindeki bir adada yerleşip D::ktor A. 
leksi Karelle beraber, suni kalp üzerin. 
de tetkikler yapacağı söylenmişti. 

Şimdi ise, Lindbergin Berline gidip 
orada yerleşeceği ve orada Alman mü
tehassısları ile beraber, tayyarecilik 
üzerinde uğraşacağı haber veriliyor. 

Bu haber Amerika.da büyük bir a'lds 
uyandırmıştır. 

Ayrı ayrı yerlerde doğan 
ikizler .. 

İngilterede bir kadın iki çocuk dün. 
yaya getirmiştir. Fakat, belki hiç em
sali görınmemiş bir şekilde: Çccuk. 
Jardan biri başka yerde doğmuştur, di
ğeri başka yerde. 

Hadise şöyle oluyor: 

22 yaşında genç bir kadın olan ML 
sis Lili Hanok ilk çocuğunu evinde 
.doğuruyor. Fakat, sancısı kesilmiyor. 
Bir çocuk daha bekliyorlar. Yalnız, 

hayatı tehlikede görüldüğü için, ken
disini hastahaneye kaldırmak istiyor -
lar. 

Bulundukları yer, kü;;ük 0ir köydiir. 
Hastahane, ancak, on bes kil::metre 
uzaktaki kasabadadır. Genç anneyi 

Eski bir Rus amiralinin 7 milyon li
ralık mirasını, varislerden başkaları a. 
rapında taksim etmekten suçlu olarak 
Pariste bir Rus noterinin muhakemesi 
görülmüş ve Stariski ismindeki bu a
dam iki ay hapse mahkum edilmiştir. 

Amiral Alekseyef öldüğü zaman, no 
ter Stariski, daha başka arkadaşlan i
le beraber, sahte vasiyetnameler yapa
rak, onun milyonlarını başkalarına da. 
ğıtmış ve kendisi de onlardan buna mu 
kabil büyük bir servet almıştı. 

Fakat, sahtekarlık meydana çıkmış 
ve noter tevkif olunarak mahkemeye 
verilmişti. Bugün n::ter, iki sene hapis 
cezasına ve kendisinin aldıgı 600 bin 
lirayı da iadeye mahkum edilmiştir. 

derhal otomobile koyuyorlar ve hasta
hane bulunan şehre gotürüyorlar. 

ikinci çocuk da orad.:ı doğuvor. Ço. 
cuklardan biri kızdır, adı Pohn kon
muştur, digeri erkek, cna da Brajan 
ismi verilmiştir. 

Bir milyoner kızı 
Prenses oluyor 

Kral ailelerine mensup olanlar "halk 
tan,, kız almaktan çekinmekle beraber, 
Amerikanın milyonerlerinden sarayla
rına gelin getiriyorlar. 

Bu suretle, Amerikan milyoner aile. 
}erinden birçoklarının kızı bugün pren 
~es, düşeş veya kontes olarak Avrupa 
sarayların dadır. 

Bugün, Danimarka Prensi Aage ile 
Mis Doroti Guldun nişanlandıkları ha
ber veriliyor. Doroti Guld Amerikanın 
"şimendifer kralı,, ismi Yerilen meşhur 
milyoneri Cey Guld'un toronudur. Ha 
lası Anna Guld da Boni de Kastellane 
ile evlenmişti. 

Danimarka Prensi Aage bugilnkU 
Kral beşinci Güstav'ın kardeşinin oğ
ludur ve evlidir. Fakat, Mis Doroti ile 
evlenmek için kansından boşanmıya 

karar vermiş ve buna amcasının müsa.. 
adesini istemiştir. 

Binbir Tecrübe Geçiren 
Genç Kız 

lşte si~ bir insan bukalemun.. Bu 
genç kız, Holivutta her gün rnuhtolif 
kıyafetlere girmek suretile hayatını 
kaza:ııyor. Mari Pover adını taşıyan bu 
genç kız. İngiltereli bir aktristi. Sine
ma şohrine gidip iş isteyince, kendisi.. 
ni derhal kabul ettiler ve şimdi onun 
yüzünde tUrlü makyajları tecrübe edi· 
yorlar. 

Me ela, bir Japon kadırun sarısını 
mı tfcrübc edecekler? Evvela onun yü
züne boyayı vuruyorlar, olmadığı tak· 
dirde yıkayıp bir başka halitayı tecrü
be ediyorlar. Ta ki en muvafık re:ıgi ve 
makya ı bulunrıya kadar. Ondan son· 
ra. ayni boya, diğer artistlere tatbilt 
ediliyor. 
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108 yaşında bir ihtyar 
A.tattırk'üo ölüm ha -
beri üzerine evlen

mekten vazge\·tl 
Manastır vilayetinin Drimkolu ka

salllsmda oturan, yüz sekiz yaşında. 
ki ihtiyar Ha)TUilah Siileyman, o ci. 
val'll\ en ihtiyar adamıdır. 

Çocuklar arasında yeni bir moda 
Kendisi bir kaç defa evle:ımiş. ço. 

luk çocuk sahibi olmuş. Fakat karıla. 
n ölm.U§. o yabız kalmıştır. Nihayet 
bUtUn çocuklarını da teker teker kay. 
betmiştir. Böylece zavallı, dünyada 
yapayalnız bulunuyor. lhtiyarlığında 
daha kolay tahammül etmek için, son 
defa. tekrar cvlenmeğc karar vermiş. 
tir. 

Tramvay tekerlekleri arasında fut bol oyunu ·- dayak yiyen hınzır yumurcak 
ve de~· şıniyen !cadın hu larına dair 

Bakıyorum, bazı semtlerde Mıla bir 
türlü değişmiyen, değişemiycn huylar, 
adetler, eskisi gibi yi:ıe alabildiğine 

gidiyor. 
Dün akşam. geçtiğim bir sokakta es

ki usul bir çocuk terbiyesine şahit ol. 
Bu esnada ansızın Manastır ve ci- dum ki. bu, bu zamanda olur şey dc

Yarlanna Türk Reisicümhuru Kemal ğildi. 

AtatUrkün ebediyen gözlerini kapadı- Sesinden ve ağlamasından ancak 
fı, haberi bir yıldırım süratile yayıl. beş, altı yaşında olduğu anlaşılan bir 
ınıştır. çocuk, annesinden her azarı işitip her 

lhtiyar Ha}TUllah bu acı ölüm ha. şnmarını yedikçe o cıyak cıyak bağır. 
Deri:Ji alır almaz, çok müteessir ol- ması:n bir kat daha arttırıyor ve sesi. 
ınuş, ağlamağa başlamıştır. :ıi arttırdıkça anası da azarlarla to. 

O civarda çok sayılan ve hürmet e- katlarını daha sıklaştırıp daha hızlaş
Uilen 7.avallı ihtiyar §İmdi matem için. tırıyordu: 
de, her gelene "1yi Paşanın ,. büyük. - Seni gidi terbiyesiz seni. Şaak ! 
liiğilnden ve O'nun kahramanlığından - Seni gidi edebsiz seni.. Şaak ! 
bahsediyor, bir türlU teselli bulamı - - Seni gidi yumurcağın gözü seni.. 
~or. Muhterem ihtiyar Büyük Türk Şaak! 
Atasına ağlıyor, O'nun ruhuna dualar lyi ama, 0 yaştaki o yavrucak bu 
okuyarak ebedi matem tutmağa karar sözlerden ne anhyabilirdi sanki? 
lrermiş, evle:ımekten vazgeçmiştir. Derken kadının ara ~ağmesi değiş. 

lhtiyar Ha}TUllah göz yaşları ara- tf: 
l!ında her gelene şöyle diyor: - Seni gidi yerin dibine batası se-

- Büyük Paşa öldükten sonra, ar. ni.. Şaak! 
tık evlenmekten vazgeçtim. O. öyle Peki ama, mademki yerin dibine bat 
bir adamdı ki, O'nun arkasından ağ. masım istiyorsun, vaktile o kadar zab 
lamamak mümkün değil. metler. eziyetler çekip, o kadar ağrı. 

Ha}TUlJah yUz sekiz yaşında olmak- lar, sancılar içinde o mübareği ne diye 
la beraber gayet dinç ve sıhhati yerin- doğurdun? 
de bir ihtiyardır. Şimdiye kadar hiç - Seni gidi soysuz seni.. Şaak ! 
hasta olma:mı.~rr. lşte bu hiç olmadı baya:ı ! Soysuz 

Çok fakir ve yalnız olduğu için sefil deyince ipin ucu sana ve babasına do
bir hayat geçiriyor. Fakat sefaletin. kundu. 
d~ kimseye bahsetmiyor, bu fakirliği - Seni gidi boyu posu devrilesi, 
&'Ururla ve ııeşesile örtmeğe çalışıyor. tramvaylar, otomobiller altında kalası 
~iltUn ailesi ve akrabası ölmü..+ür. Ha. i ş k' sı~ sen.. aa . 
~atında on çocuk sahibi olmuş, fakat Bu, en feci beddua ile inen tokat ar. 
hepsini kaybetmiştir. tık sonuncu idi. Fakat, kadının eli dur-

llıtlyar Hayrullah on iki sene Os- duğu halde çenesi bir türlil durmak bil 
llıanlI ordusunda hizmet etmiştir. Bir miyordu. Ben, sokağı:l tenha köşesine 
tok harplerde bulunmuştur. kendimi siper almış, kadının bir türlü 

Bir muharebede Ruslara esir düi- bitip tükenmiyen bağırı§lannı dinli. 
llıtış ve uzun mtiddet Sivastopolda kal. yordum: 
llıtvtrr. Tilrk askeri olarak Bosna • Her - Dilerim mevladan. Mübarek ra
~k ihtilaline de iştirak etmiş, orada mazan geceleri yüzü Ustil hürmetine bir 
gaz! o!mu§tur. akşam eve ya kolsuz gelirsin, ya ba. 

liayrullah Manastırda, AtatilrkUn • \ caksız! 
0Iitıduğu eski Manastır askeri idadisi- Anlaşılıyordu ki. çocuk o gün yol -
lıl:r önünden geçerken daima "Büyük larda ya tramvayların, ya otomobille. 
.ı\tatUrkün hatırasını taziz eder. Şim- rin arkasına takılırke:r yn.kalanmıştr. 
d~ bu eski mektep binasının kendisi i. Biraz sonra kadının alçalmağa baş
~llı aziz bir kabe olacağını söylemek. lryan sesinden şunlar duyuluyordu: 
f.edır. 

Trakya Demiryolları 
t l>evıet demiryollan 9 uncu işletme 
da.resi Trakya hattında bazı ıslahat 
~aPnıağa karar vermiştir. Bu hususta 
lıırlanmış olan projeye göre, bu 

hattaki tamire muhtaç olan raylar ta. 
~anıen değiştirilecektir. 

Kolay oyunlar : 

- Zaten acı patlıcana kırağı çalmaz 
ki! Ama bir çalmaz, iki çalmaz. üç çal
maz. Bakarsın dördüncüde çalacağı da 
tutar. Bakarsın günün birinde, alka:ı
lar !çinde, can kurtaranlara yatırıp ta 
hastanelere de götürürler. Götürsünler, 
götürsünler ki aklı başına gelsin hm. 
zır yumurcağın! Dur hele sen, dur he
le! Birazdan o baban olacak herif geL 

Deniz muharebesi 
l3u gayet .kclay, fakat zevkle seyre

<lcbiJeceğiniz bir oyun.dur. 
Sınıfta kullandığınız dört köşe, uzun 

1 ~be§irlerden dört beş tane alırsınız. 
' t lıtılardan bir kısmını kırmızıya, bir 

111lllını da maviye boyarsınız ve gemi 
~ltı.inde yontarsınız. Kırmızılarla ma. 
t ler ayn ayrr düşman taraflarını gös
~ektedir. 
~§izndi yapacağınız şey bir kahve tep 

i •lınak ve yarım bardak sirke buL 
~r. Sirkeyi tepsiye boşaltır ve te. 
~lrdcn gemileri bu eirke üzerine bı
~r.snuz. 
~--~be ba tamt mt Dmir: klSpt\
~cırilcr harekete gelc-::ek ve bir-

birlerinin üzerine gidecek, çarpışacak. 
Iar. Fakat, bu muharebede ne mağlôp 
olacak, ne de galip. Çünkü, lbiraz son. 
ra gemilerin köpüklere karıştığını ve 
ortadan yok olduklarını göreceksiniz. 

Buldunuz mu? 
Dün sorduğumuz bulmacayı halletti

niz mi? lki kardeşin yaşlan arasında. 
ki fark nedir? 

Bunu bulmak için her halde uğraş
mışsınızdır. Bulamadınızsa 4'Öyliyelim: 

İki kar.deşin yaşlarx arasında bir yaş 
fark vardır. Bir yaş fark olduğu için, 
seneler geçtikçe • aralannda ayni nis 
l:ıet bfac1\1mT. 

l 

• ... 
" ' ~ 

Spiker _:_ Maç büyük bir neıe jçin de geçmiş ve herkes çek memnun ola. 
rak ayrılmııtır •.• 

si:ı de sen görürsün! Akşam sofra ba
şında bir temiz dayak ta ondan ye kl 
anlıyasm! Sana kaçtır tenbih ediyoruz, 
o kahvecinin oğlu ile gezme diye ha! 
Söylesene kaçtır tenbih ediyoruz? 
Çocuğun ağlamalı sesi: 
- Ben kahvecbin .. oğlu ile .. gezme. 

dim ki.. bugün! 
- Ya kiminle gezdin ya afacana ge

lesi? 

;·· "'"' ... . ;:. 

Yazan: 
Osman Ct~ rnal Kaygılı 

... ... ır ~ .. ,, ~ 1 :::i'(ı 

- Ben bugün .. Turgutlarla til!n çi. _, __ _ 

mendifercilik oynuyordum. 
- HaY, çlmendif erler üstünden geçe 

idi senin! Bu yepyeni kasketin nasıl 
oldu da tramvayı:ı altında ezilip böyle 
pestile döndü? 

- Onu Turgut başımdan kapıp 
tramvayın altma attı! 

- Hay o Turgut denilen soysuzun - -·~ 
doğurduğu da olmaz ola idi. O, ne diye 
senin yepyeni kasketini tramvayın al
tına atıyor bakayım? 

- Şey .. Turgut. tramvay ağır ağır 
giderken .. Benim kasketimle.. Teker. 
teklerin arasndan gol yapmak iste
di! 

- Köpoğlu köpeğin evladı senin kas 
ketinle gol yapacağına kendi kalrnem 
annesini'n sipsivri kokoriko şapkasile 
yapsın! . ' . . . . 
Artık burada fazla duramadım, bu 

ana • oğul muhabbetinin fazlasını din 
lemeğe lüzum görmede:ı yürüdüm. 
Şu halde gösteriyor ki, lstanbulun 

bazı semtlerinde çocuk terbiyesi hala, 
eski tas, eski hamam! 

Acaba bu gibi anneleri toplayıp ço. 
cuk terbiyesi için açılacak kurslara mı 
göndermeli? 

1 Osnı<ın Cemal Kaygılı 

tttrt 1 Wt' .,.__.._ 
Yamyamlar arasmda: 
- Tahkikata lüzum yok. Keııdi kcn 

dini yem~ olacak. 

Sis Varmış! 
Öğretmen - Se.:ı neye geç geldin 

derse bugün. bakayım. 

Talebe - Sis vardı bayım! 

Öğretmen - Senin evin mekteple 
karşı ka~ıya .. Sisten sann ne? 

Talebe - İyi ama geçende yine böy. 
le çok sisli havada buraya gelirken 
burnumu mektebin kapısına çarpıp ya 
r&Wnııtmı da.-. 

- ~'Bıı ser '.: « , ' '> ı böyle,, di
ye ~-ızımı bu hale sol.u ı kimdirt 

• 

- "l·rcyo d-01>il!}ii1101·1ar bım7ar1 -
- Biri tiiy sıl.lct . rz 1 • ıonu, diğeri 

horoz ... 
- Her halde, taru7. es lesinden do 

layı kavga ediyorlardır. 

- lJ"r7ı-:!.a T:•:"} .t1ı'""!t, rsll.t:!sttıı? 

- Pl · 'J ı E'":J :Ol"'Zt,:,,•, • ••: ..U..Wt 
ccjilim. 

- BM Ü JI~ .,,,,,.._ 

• ., • • ıf' " 

Seçme şiirlerl 
Kim derse ki, ben şiiri senden iyi ya. 

zarım, 

Ben onun ensesine arteziye:ı kazarım ! 

(Necip Fazıl) da biraz orijinalite var, 

Kendisini kıskanmam. değmez ona na-

zarım! 

(Halit Fahri) şiirde belki bir küçük 

dükkan 
Ben ise bol çeşi t1i koskoca bir pazn rım ! 

(Salih Zeki) bu yolun acayip şövalyesi, 

Manzum tıraş babında (abdiaciz) Se. 
zarım! 

Ben tavlayı rüyada zihne:ı ezber oyna

rım, 

ÇünkU elde tutacak ne pulum var, ne 

zarım! 

Kah uslanır, evliya olur, tc bih çeke. 

rim. 
Kah aklıma esince tozuturum, azarım: 

Herkes benim dostumdur, ben herkes 

ten memnunun' 
Salt (Nurullah Ataç) tan illallah pc' 

la. 
Her gUn meşhur küllüğü inletir aht 

.zarm 
- SIT.KI KESER1YELI -

. . 
- Dok-tor, hararctim M 7«MJ.art 
- Ktrk derece. 
- Ya 1 Dünya rekoru ktı.ç aoaba? 

Merihlilerin Hücumu Ve 
Amerika 

İkide bir dilnya i§leri:ıe, dilnya harp 
ıerine karışalım mı, karışmıyalım mı? 

aiye kendi aralarında münakaşalar ya. 

pan Ame! ikalılar, bu işlere karışmak 
'değil, uzaktan seyirci bile olmasalar 

daha iyi! Çünkü (Merih)ten Nevyorka 

tayyare hUcumu başladı! diye radyo 
ile yapılan bir şaka ilzerine bu kadar 
paniğe uğrıyan halk, bakik! bir dtlıı· 

ya hücumu karşısında muha ltlralr b~J 

birden MaUıar OsmanJr) ohırlu. 

Niçin Oruç T'Jtuyonnuş 
- Yahu. sen bekA.rken cnıç In·)•'"l<C: 

tutrnWzn. evle:ıdlkt.f'n IJo':..-a ama ,:ı., 

IOtU katttldin ha 1 

- ~lend.1lrtft .onra c.ı-..ıç \.-.ıtw ~r.ı 
ıte~ •~t'.O!nl içindir. 

- Ne &'fb1 c~~r.cıml ! 

- ?lt ~ ob~. otliZ ~~t ..., 

tiah bh'ftlbm, afle ~~~ ı" u.~ 
,.,.., t11aramı4ul L~~ para Ue ~
*1 b&,.mn a,._,. Wly..tal a!a:ı~-
11am. 
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Fransadakigrev 
Parlı. 30 (A.A.) - Amele sendika

ları tarafından grev hususunda ve. 
rUeu kararla hUktımetln mllJI haya
tın normal bir şekilde yUrUyebilmesl 
için aldığı tedbirler maıtımdur. Bir 
taraf grev emrinde ısrar etmiş hUkCl

met de umumi hizmetlerle allkadar 
memurları askeri mecburiyet altına 
koyarak yüriltmeğe karar Yermiştir. 

DUn yapılması derpiş edilen tavas
ıullar akim kalmıştır. Bugün umu
mi rr.esat konfederasyonuna men
ıup bUtUn sendlknlarm iştirak ede
cekleri umumi grev sabahı, Salnt De
nlıı Te Satnt Ouen mmta.kalarrnda 
kunetll seyyar Jandarma müfreze
leri g6rU1Uyordu. Parlste bUtUn kB· 
şebaşları polis ve Jandarma mUfreze
lerl tarafından tutulmuştu. 

Greyln bllfiU başlaması ancak ye
diden sonra mUmkUn olduğundan 

naaıl bir va.ziyet hMis olacağı henUz 
belll değildir. Şimdiye kadar bUtun 
umumi hizmetler muntazaman lşle
mtetlr .. Sokaklnrda da mutat Uz.ere 
temizlik lşçllerl arazözlerle dolaş

maktadır. HAldc de fr aliy"t göze car
pı1or. 

Mezbahalar Askerlleştlrlldi 

Parla. 30 (A.A.) - bu sabah yedi
den sonra caddeler ve bUyUk sokak
lar canJanmağa başlamıştır. Grevin 
umumi olmadığı intibaı gitgide art
maktadır. Mağazalar açılmıştır. A
mele işleri başına gitmektedir . .MU
veıziler mektupları dağıtmakta ve 
&okaklarda temizllk işler! muntaza
man devam etmektedir. Mezbahalar 
aıkerlleştlrllmlştlr. 

Lyon sarından trenler muntazam 
ıurette hareket etmişlerdir. .Mont
parnasse istasyonu nskerı işgal altı
ııa al.nmrş ve trenler hareket ettiril
miştir. 

Posta ve telgraf merkezi b\r b61Uk 
piyade ve bir b61Uk seyyar jandarma
nın mubafaza.sı altında açılmıştır. 

Memurlar ve işçiler vazifeleri ba
şındadır. Telgraf ve telefon santral
lerinde Yaılfelerlne gelmlyenler pek 
azdrr. 

Tramva7 lşçllerl De Grn Yaptı 

Clermont - Ferrand. 30 (A.A.) -
'1UtUn daireler muntazaman işle

lnektedir. Tramvaylar grev yapmış 
n mUstabdemler depoları işgal et
' 'elerdir. Polis grevcileri depolar
~ .n çıkarmaktadır. 

Posta ve telgraf bürosunda grev
tiler memurları içeri girmekten me
netmek istemişlerse de polis müda
hale etmiştir. Fransa bankası mat
baasında da. yeni hAdise olmuş, gaze-
.. Ier çıkmamıştır. Trenler işlemekte
lur. 

MOttıttlpler Kınnen Greve 
İftlrak Ettiler 

Parla. 80 (A.A.) - Montpelllter 
mllrettlplerl bugUn ancak kısmen 

sreve ıetırak etmişlerdir. iki gazete
den y~& birisi intişar edebilmiştir. 

Diğer taraftan vllAyetlerde vaziyet 
fudur: 

Lllle'de bUtUn belediye memurla
rı grev yavmağa karar vermişlerdir. 
Yalnız nUfus dairesi ile ltfatye ve 
cenaze rnemurlan vaılfelcrine devam 
edeceklerdir. 

Roubei 'de timendifer sendikası ken 
di meMuplarına çalı~a emri vermia
tir. 

Dunkerg'de tramvay v~ otobils işçi. 
leri çalı§mak istiyorlarsa. da gaz ve 
elektrik igçileri greve karar vermiş bu. 
lunuyorlar. Bununla beraber sokak te:ı 
vlrau devam edecektir. 

Ha.zebrouck'da hiçbir grev hazırlığı 
yoktur. 

Grenoble demiryolu işc;ileri de sendi 
kadan çalışmak emrini almıştır. 

Bordeaux'da tramvay ve otobils a
me!P..si greve karar vermişlerdir. Hal. 
buki mUretUpler greve mütemayil ol. 
me.yıp grev yapmamak hususundaki ev 
'\'Clki kararlarını teyit etmiş gözilkU -
yorlar. Belediye memu. lannın vaziye
ti henüz belli değildir. 

t\'aıısidc in§aat i1leri dın·du 

Nancy, 30 (A.A.) - Belediye ve 
tramvay hizmetleri muntazaman işle. 
mektedir. Yalnız bşaat işleri durmuş. 
tur. Şehrin en bUyük kundura fabri
lca.ıımda amelenin yüzde kırkı iş başın
dadır. 

Parla, 80 (A.A.) - Bu sabah sa.at 
10.45 e kadar Pariste toplanma. cllr. 
mü.ndcn dolayı 290 ve le hUrriye~ 
tecavüz cUrmünden dolayı da 80 ki§i 
tevkif olunmuttur. 

BethUJ'le, 30 (A.A.) - Mnıtaka fab
rikalarında ite gelen ieçl ııis'beil Ji1z. 
de 70 l bulmU§tur. Madenlerde de a;. 
melenin yUzde ellisi çalışmaktadır. 

Tayyare fa1Yrilodlan ~yor 

Paris, 30 (A.A.) - Villukublayda 
biltlb t.ayyare fabrika.lan tecrübe mer. 
kezleri ve teknik hizmetler normal su
rette çalışmaktadırlar. 

Ga;,eteler mı.tıJ çıktyor 

Paris, 30 (A.A.) - Bu Mbab d8rt 
sayfa Uzerine çıkan MaUn, bir sayfa 
olarak çıkan Jour ve alt.?§8.r sayfa o
lara çıkan Petit Patbfen ve Actfon 
Française g&.Z(;teleri mllste!ına. olmak 
Uzere hiçbir gazete çıkmamrttır. 
Bu çıkan gazeteler. umumi mesai kon 

federasyonu tarafmdan emroluna~ u. 
mumf grevin münasebetsiz olduğunu 
ve hiç bir şeye yaramıya.cağınr te-barllt 
ettiriyorlar. 

Tuluaüı tmmooy1ar dttrdtt 

Toulouse, 30 (A.A.) - Sehtrde 8lli 
kfuıet vardır. Tramvaylar durmu§tur. 
Pek az taksi isliyor. Şimendifer, posta 
telgraf ve telefon hizmetleri munta
zam çalışıyor. Mağazalar açıktır. La
tecorc tayyare f abrika.sı amelesinin 
yalnız bir kısmı çal~ış ve gueteler 
ç:ıkınamıştrr. 

Bayonne, 30 (A.A.) - Bavoroe mm 
taka.sm.da işçiler uınummlv~t itibarile 
grev emrine itaat etmemişlerdir. 

Grev a.klm hıldt 

Lille, 30 (A.A.) - Umumi grev hat 
ka ait hizmetlerde tamamen akim kal 
mıştır. Sabahm saat seklzinl!e tekmn 
şimal eyaletinde muhtelif himıeUerin 
mükemmel surette ita edilmekte oldu
ğu bildiriliyordu. Hastanelerde ve vi
IA.yetlerde mesat temin edllmlgtlr. Şe.. 
hfr, i~ günlerinin mutat manzarumı 
arzediyordu. Bankalar, sleorta kumpq 
yatan, bUyilk ticaret ma~zalan ve
perakendeciler, kllbveler ve lokantalar 
normal surette çalışıyorlardı. ı.nıe ile 
Tourcofn~ araamdakf tramvaylar grev 
yapmı§br. 

Mar8ilyada tevki/ edilenler 

Marsilva, 30 (A.A.) - Polisin ver. 
di~ maH\mat.a nazaran 12 kl~I zabıta 
memurla.rma hakaret ve ~l!§m& lıU
rivetJne tecavlJtlerinden dolavı teVkif 
edil mi şlerdlr. Demir ve kimvevf mah
suller sanavilerinde ~v hareket! u. 
mum! olmaktan uzaktır. 

3 bin amele grev yaptt 

Dibgerk, 30 CA.A.) - Uç bin dok 
amelesi grev yapmıglardtr. İ§Sfz.lik 
mensucat sanayilnde. mavna.cılarda. u. 
mumt ve den.iz ateJyelerinde kwntdir. 
Demir sanayH amelesi de grev halin
dedir. Diğer sahalarda normal surette 
çalı§tlms.ktadrr. 

Daladyenin nutku 

nur. 
Sıhhll>e, nalbant. mızıka, tüf ekçi ve 

:emsali gedikli erbaşlar ı~ yedinci sı. 
nıf yedek askett memurluğuna ~asbo. 
lunur ,,e silah .altına alındıktan z.aman 
mesleklerl s}abilinde hizmetlerde kul r 

lanılırl,ır. • 
Ordu sillhlarnun gittik~ terakki ve 

inkişe.f etnıcsl haseblle bu layiha ile 
erba.gln.ruı .ep az -0n sene hizmetten son
ra yede'k subay qlabilm~leri esası.kabul 
edilmekteçlir. 

Otobüs tahkikatr Devlet 
şor~sında 

Ankara, 30 (Telefo:ıla) - İstanbul 
otobüs i§l tahkikatma dair 700 sayf'a.. 
Jık fer.leke devlet §flrtı.sı umumi heye. 
tinde tetkik edilmektedir. Urnumt he
yet karannı on beş güne kadar vere
bilecektir. 

lran transit yolu 
.An.kara. 30 (Telefonla) - Tra.bzon -

1ra.n transit yolW'lun Zigana ile Kop 
dağı arasr.ıda tamamlanmamış bulu • 
nan yOl parçalan bu~ ikmal edilmiş. 
tir. Ziganada. va Kop· dağında. kulesi 
Çan ve Gemici feneri Jle mücehhez Jki 
ıığınü blnw mıimıştır. GiizcrgAha 
altı &~e konmuı~ur. • · 

Profesör Afetin teşekkUrU 
Agm~,>-~ 

Kuruınl,\ ~b~kanı pr.of epöf Af~t. A
tatür~ün ~l~m .zi~J "k~-şıs~a derin 
t~vrıcz:uu p;ıyla~a}c ~re gönderi
len tk!.sraf ve mektuplara, gerek Dol,. 
mabahçe sara.)'l:çda ve gç~ekse Anka. 
rada ~lerek taziyede bulunanlara te
uekkUrlerinin ~ ulaştıiıhnasmı Ana4olq 
ajansm~an ricıı e9ni,§,tir~ _..;.._,......:., _ __..::, __ 
Japonyanm Çinde kuracağı 

yeni rejim teshil edildi 
T9kyo, 30 (A.A.) - Domei ajansı 

bildiriyor: 
B:aşve\dl, ordll genelkurmay başka

nı, harbiye, bahriye, maliye ve dahili. 
ye n.aztrlnrile meclis

1

ibas reisi bu sa. 
bah imparatorun riyaseti altında. top
lanara,k Çin""": Japon münasebetlerinin 
tanzimi içi:ı hUkUnıetçe hazırlanan 

prensipleri t.asvip etmiştir. 
Bu prel)Sipler Uzak Şarkta Japonya

ntn kurmak !stedfgl yeni rejimin esas 
larını t.e§kil etmektedir. HUkfunet pek 
yakında. bir tebliğ neşrederek Japonya 
nm siyasi programını bildirecektir. Parla. 30 (A.A.) - Baavekil Da

la.dye, bu akşam Parbı saatile saat 20 
de bütün Fransız radyoları tara!mdan 
neşredilen a.şağrda.ki nutku söylenıfô
tir: 

Yahudiler Şimall Çine 
ahnmayacak 

Tientsin, ·30 (A:.A.) - Japon ma • 
Fraıwz milletinin durendlşliği ve va kamları, Pekl:ı hUkflmetile hemfikir o· 

tameverliği bir kere daha parlak bir lara.k, Almanya, Avusturya. ve ltalya 
surette ~yyUt etmiştir. Yahudilerinin §imalf' Çine girmesini 

30 teşrinisani gilnU, tarih! bir gUn tahdide karar vermı§tir. Bu karara se
olacağı, milleti:ı bütü.n haya.U hasmı. bep olara)( buhlarm 'komUnizm ile ali.. 
lanmızın mUstebzi baklf}an önünde, kadar bulunmaları ihtimali ve ayrıca 
dUnyada.ki bütün dostlanmızm kederli ekonomik dlı§ilnceier ~österilmektedir. 
nazarları k~uıında 2• saat müddetle Tlentsin demiryolu tarikile gelen 30 
felce uğrıyacaktı. kişilik bir Alman Yahı.tdisi grupu Muk 

BugUnUn akşamında fJUDU söyliye- dende dtirdurulmn:.crt.ur. Bunlar. Şang. 
bilirim ki. 30 teşrinisani filhakika ta. haya eevkotır.tacaktı:r. 
rlhl bir gUn olmu§tur. Tam bir muvaf. Hırvatistand~ ı·andarmalar 
f akıyetsizliğe uğrıyan bu umumr grev, 
bUtiin memleketin, itimatla bUkfı.me • faar:rUZ-8 Uğradı 
tf:ı gayretlerine yardım etmek ve ka- Belgn!t, 30: ~A.A.) - 'Pa.u:.r giliıti. 
nunlara hUrmet yolu ile Fransanm ne. H!l'Vaütt.a:ıaa Pitiiostclde tnuhalifletin 
cabetinl temin eylemek azminJ g&rter- yaıptığı blr seçlm topianlısmda. wkua. 
mfştir. gelen kanlı h!disPler hakkında gece 

BugUnün nasıl geçtiğini söylemiye remnt tebliğler çıkanlım!)fır. Bu tcb
hıtoet yok. Memleketteki biltü.n bayatı Iiğe göre, ja.hdıırrtıalar,.tiôrt mı. beş yilt 
f ll.3.liyet, serbE>_stçe işlemiştir. Trenler kişinin: tau.nızuna: 'Cevtıöen ve evvelce 
gidip gelmiş, posta. tel~ ve telefon ihtard!l bu1un6uktan sonra sil~ha. mü
işleri temin olunmu5. Pariste otobüs, rlıoaat etml§letdir. !ki mlitearnz der. 
tramvay, metro yUrllmU~Ur. Hatt! hu hal :8ltnU!fi W. ki~ yaralanm·~ır. Ya. 
sus! e:tdUstride bile faaliyet, ancak kıs, ralanantar 8J'Ul1l8an iki kişi de hila-
men durmuetur. ' Ma~'öbtlfltttlr~ • <l 

oktor Ltilfi K rdar 
lstanbul Valiliğine tayini Yüksek 

T asdika iktiran etti 
İstanbul vali ve belediye reisi Mu

hittin Ustilndağın görlilcn idari lüzum 
Uzerine Dahiliye V ckfileti emrine alın. 
maiının ve yerine Manisa ~alisi LQtfi 
Kırdann tayin edilmesinin yil'kıek tas. 
dike arzedildiğini Ankara muhabirimiz 
bildirmişti. LOtfi Kır4arın İstanbul Va 
liliğine tayininin 'Yüksek Tasdika ikti
ran ettiği de diln yine Ankara muhabi. 
rimiz ta:afından bildirilmiştir. Yeni 
valinin yalanda Ankaraya, oradan 1s
tanbula gelip yeni vazifesine başlama. 
sı beklenmektedir. 

Yeni Valimiz Littfi Kırdar 1888 yı. 
J.nda Kcrkilktc doğmuştur; Tıp fakül· 
tesir1den bekim olarak çıkmıştır; göz 
lıastalıklan mütehassısıdır; İ%mir mem 
leket hastahanesinde göz hekimi oln. 
rak ~alışmış ve İzmir sıhhiye müdürlü. 
ğünde bulunmuştur. Oradan Kiltahy;ı 
mebusu olarak Büyük Millet Meclisi 
azalığına seçilmiş, mebus bulunduğu 

sıralarda Balıkesir Halk Partisi baş. 
kanlığını da yapmıştır. Bilfilıara Mani. 
sa Valiliğine tayin edilerek mebusluk
tan çekilmiştir. 

Daha tıbbiyeden başhyarak milli ve 
umuıni hizmetlere gösterdiği al!ka ile 
temayilz eden Doktor Lutfi Kırdarırı 
Manisanın iman hususundaki değerli 
mesaisi vilayetin l;!alkın.masında, güzel
leşmesinde ehemmiyetli surette amil 
olmuştur. Yeni vazifesinde muvaffaki
yetini şUpbesiz görliyoruz. 

C. H. Partisi vilayet idare heyetl~ri 
başkanlığının valilere verilmesi Uzeri-
ne de bir buçuk yıldanberi bu teşkila. ~ 
tın da riyasetini yapmı~tır, • 

Belediyeye gelişinin on UçUncll yt• 
lmda aynlan ve birkaç belediye itin
dcn dolayı son zamanlarda hesap ver .. 
:nekte olan Mulıittın 'Ustundağın vali
liği yıllarında İstanbul hususi muhase. b 
besinin nisbi ve müterakki bir canlılık IJI 
gösterdiğini kaydetmek Muhittin Uı· 
tilndağa kar§ı olduğu kadar rejime kar 
§1 da bir doğru sözlülük vazifesidir &a• 

ıuru;. 

Kazalann birbirlerine bağlanmaas, 1' 
fOıe ve asfalt yol inşr.-ıtı, mektcps,i.ı ~a 
köy bırakılmaması, muhtelü köyler a• ~im 
rasında yatılı köy okullan açılması, ~ad 
yeni dispanserler yapılması, köylerin trn 
kalkınması yolunda ziraat v~ belediye l aau 
far.liyeti."lin artması gibi Cumhuriyetin Udır 
viltiyetlere vazife olarak emrettiği it- . 
lerde lstanbı..lun bu son s~elerde ver. 'k 
diği milsbet cevabı son senesinde büt· ~dili 
çesi yedi milyonluk bir yek<lna s;ıkaıl :ıc 
belediye i§lerinin muvaffakiyeti yek<i··l1lttı 
nundan ilstün biliriz. Cumhuriyet de'l'·rtiste 
rinde bir yerde, hususiyle İstanbql gi• S 
bi horozun çok olduğu bir yerde vİI 'ıtı a 
layet, belediye, parti başkanlık• en 
larını bir uhdede toplamanın temin et- ti~~ 

•w• ku k d l" .l.a gı ~gı vvet a ar me~u. ıyet ve dağu-• rayı 
gası olduğunu Muhıttın Ustilndağııı Uıa 1 
vilayete veda ettiği bu günde hatırla.bıı a 
mamak ve bu çe§itli mesuliyet ve dal• ti c 
dağa havası isinde valih"lt mal-.amın!~ ; 
ı 3 yıl muhafaza etmeyi sadece bir gan·~§ti 
'Sa atfetmek haksızlık olur. '1a k 

Salih Kıhç Çoruma Vali olda~ııcd 
Ankara, 30 (Telefo:ıla) - 1stan c do 

valiliğine Manisa valisi Lfttfi IUrd 
0
ll. 

tayini yüksek ta.eıdike iktiran etil· ~~o 
tanbul Emniyet Mlidilril Salih Kı 
Çonım valiliğine, yerine Ankara lüıd 
yet mUdilrü Sadri Aka İstanbul 
niyet mUdtlrlüğfuıe tayin >edildiler,. 
rum valisi Süreyya Yurdalml -tcka nı 
sevkolunınuştur. 3

0 bi 

-----------------------------------~itti, 1 

İstanbul Vnliliğinden ayrılan Mu. 
bittin 'Ustilndağ, Hukuk mezunudur. 
Kaza müddeiumumiliğinde, İstanbul 

belediyesi müfettişliğinde, emniyet u. 
mum mlidUrlüğilnde, Cumhuriyet Halk 
Fırkast Trakya müfettişliğinde bwun
duktan sonra bundan on üç yıl önc:e 
Operatör Emin Beyin yerine İstanbul 
Şebreminliğine tayin edilmi§ti. Daha 
sonra illveten Süleyman Sami Beyin 
yerine İstanbul Vali v~:illiğinc tayin 
cdilmiJ !Ve 19.30 ıe.ne.sindc 'Viliyetle be
:ıecı;y~nin tevhidi üzerine vali ıvo bele. .. 
diye reisi -olarak çalışmağa baıtamışt?. 

ijlar • omanva a mır t~ 

Muhafa r şefi ~~:: 
öld .. ·· ı 

BUkreş, 30 (A..A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

ikinci kolordu aşağıdaki resmi teb. 
liği :ıe;ıretmiştit: 

f9 teyinisaniyi 30 teşrisa.niye bağ
layan gece Ra.n.ikusarat hapishanesin
deki mahkfunlar \ BUkreş clvarmda 
Gilava. hapishanesine götUrUlmekte i. 
di. Saat beşte mahkfunların bulundu. 
ğu otomobiller, bir orman civarından 
geçerken, bu otomobillere meçhul eş· 
has ta.rafında.:ı hUcum edilmiştir. Hil· 
cum eden eahıslar, mukabele görür 
görmez hemen derhal kaçmışlardır. Fa 
kat bu esnada karanlıkt.an istifade ede 
rek mahpuslar. bulundukları otomo -
billerden atlamışlar ve bariz bir su • 
rette kaçmak niyetJle ormana doğru 
ko~ağa başlamı~lardır. Jandanna· 
lar, kanuni dur emrini vermiçlerse de 
mahpuslar hu emre itaat etmediklerin
den bilahare mahpuşlnra ateş açılmıe. 
tır. 

Aşağıda isimleri yazılı kimseler öl. 
müştür : 

On se:ıe şakke hizmetine ve altı sc· 
ne Romanyada ikamet ya.sağma mah· 
kfı.m mefsuh demir muhafızlar terdd. 
18.tı reisi Cordreanu, sabık Başvekil 
Dncanrn katili olup pıUeb'bct şakke biz 
metine rn3.hkUnı edilmiş bulunan Nico-1 
las Conci.nntinesco, Carinacn ve Doru 
BoHmaca Stelesconun katilleri olup 
müebbet şa.kke hizmeti::ıe mahMım Ca· 
ratanse, Bozatan. SWaL Cutt, Jan 
Pclc, Stn.d"'. Jan Atanasiu Gabrlel Bo • 
dan. Radu Vlad. 

Yine Stelesconun k t11 sebehı or: 
sene şakke hizm ti e mahkfun Stcf n 1 
Georgesco ve J an Tl'anga.f ı.s 

İki:ıcl kol rdu 8! rt he-k·m e~i 
sivil müdd umu l m murla ı, d r.

1 htı.l vaka ma.hall n g tmi 1 rdı 

Yukarda ismi geçen on dört m 
mun öldUğü, bunların huzurunda 
bit olunmuş ve doktor tarafından 
öltim hMiseleri hnkkmdn. zabıt 
knsı tanzim edilmiştir. Bunun ü 
cesetlerin gömülmesbc mUsnade 
miştir. 

HMise hakkında devam olunan 
kikat neticesi ayrıca bildirilecektir· 
MUddeiumumiliğin teklifi üzerine 

umumi asayi§i alakadar eden sebe 
dolayısile askeri kumandanlık, 
lerin Jivala askeri merkezinde göıtı 
mesine karar vermis ve cesetler, e~ 
b:ıhleyin Jivıı.la hapishanesi nskcrl 
visleri tarafında:ı gömülmUştUr. 

BUkreş, 30 (A.A.) - Cluj ü.nive 
si rektörü Stcfanesco Gongaya l< 
yapılan suikast Romen e.fkA rıum 
yesinde büyük b:r infial tevlit etJll 
tir. Hükfı.m"t makamları f a.aliyctle 
tilleri aramaktadır. Elde edile:ı d 
lere nazaran bunlar "demir muh 
lar., cemiyetine mensuptur. Dahil 
Ncz..ı.retf mücrimlerin yakalanmtıw 

medar olacak malfımat verenlere 
bin ley mükafat vadetmi§tir 

Cluj üniversitMince dersler tatil 
dilmiş ,.c Unı~·ersit.cye ait bütün b 
Jar tnhlıye ettirilmistir. 

Yeni kı-nuna gore, suikastl:ı { 
Nazırlar. feci sinin tasdikine iktir9 
mek r;1rtile olUme: mahkum edilece1' 

BUkre , 30 (A.A.) - Bir sufkgSt 
tice"ind .. a~ surette yaralanm.ı~ 0 

Cluj Univ rsitesi rektôrline anıclı 
yamlmış ve )rnrRunlar cıkarılfll1 

Vaz veli bu ameliyat neticesinde 1'l 
ıyı '~mi'}tir. 

C ujdJki bazı riie~1ya tehdit 'ffıeJ 
t ıplan geldıf!i v<' kendilerinin de 
r:i Akıbet ugnvac. damım ynzıll 
dugu haber verilmektedır. 
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arsus iktısadi büyük bir 
istikbale namzet 

Memleket . hastahanesine yirmi beş yatakh 
yeni bir pavyon daha ilave ediliyor 

Atatürk • • 
ıçın 

Menemen, Zonguldak ve Erzincanja 
yapılan hazin törenler 

Yazan: Ali Enver Toksoy 

Erzincan, (Hususi) - Ebedi Şef 
Atatürkün cenaze töreni yurdun her 
bucağında olduğu gibi Erzincanda da 
çok hazin bir tekilde icra :Olınnıııtır. 
2 l - 11 • 938 Pazartesi günü bütün 
mağaza, kahve, gazino ,her yerler ka. 
panmıştı; memlekette bir matem hava
sı esiyordu; kadın erkek, bil:yük küçük 
herkeste bir ıstırap ve bir acı duygu 
ğu yüzlerinden okunuyordu. 

, l'arsus, (Hususi) - Tarsus, Ç\lkur
t tanın, Adanadan sonra hemen en mü 
• iın bir iktısadi merkezidir. Arızasız 
ı batla her yıl vasati beş milyon kile 
ıı la. ınuk elde edilmekte ve genel zirai 
el aaliyet yüz bin hektara baliğ olmak
%\ adır. Turfandacılıkta da ileri gidilmiş 

r. Memleketin her tarafına mühim 
• 'lttar turfanda sebze ve meyva ihraç 
• ~dilir. Tarsus un turfandacılık kabili ye 

:ıc bir misal olarak izmirde üzümün 
lttığı tarihte burada bitmiş olmasını 

• 0sterebiliriz. 

• , Sanayi ve ticaret de ziraat kadar mü 
bir mevki işgal eder. iki büyük 

cnsucat ve iplik fabrikasının temin 
, ttiği senelik varidat üç buçuk milyon 
lltayı geçer ve b ufabrikalar pamuk is 
~Salatının dörtte üçünü sarf ve istih

eyler. 

~ :liunıardan Bay Rasim iplik ve doku. 
, ~ fabrikası; 13-2 5 tarihinde tesis edil. 

§tir. iplik kısmı 16 bin iğli ve doku. 

1 
kısmı 250 tezgahlıdır. iplik kısmı 

llede piyasaya (910) bin kilo iplik 
c <lokuma kısmı yine senede 3,n mil
~ flrı ınetre kaput bezi vermektedir. Se. 
~c 715.000 lira kıymetinde 1 milyon 
O.ooo kilo pamuk sarfetmekte ve 

lindc uç ekipte kadınlı erkekli 1500 
i salıştırsaktadır. Bay Salih bu sene 

Ul.da ıisticar <Suretiyle işletilen fab-
~l nın memur kadrosu ellidir. Yılda 

O bin lira işçi, 30 bin lira memur üc 
t cu, 111 bin lira kömür vesaire mas. 

r
aflar ve 372 bin lira muamele vergisi 
tru· 

nıektedir. 

Geçen bir yıl içinde 827 bin liralık 
ı Ve 772 bin liralık iplik satılmıştır. 
acatı İstanbul, İzmir ve Gaziante. 

dir. 

ı5 da tesis edilmiş bulunan Çukuro
iplik fabrikası 933 te 'SOn sistem ve 

ern tesisatla genişletilmiştir. 5600 
<aıı iğ sayısına 4400 daha ilave edilmiş 
t ayrıca ı 30 tezgahlı dokuma kısmı 
liyete geçmiştir. Senede ·bir milyon 
1't Yüz bin kilo iplik ve 3,5 milyon 
trc bez imal edilir. Senede 1.800.000 
.~ Pamuk kullanılmakta ve günde üç 

tipte 1300 amele çalıştırılmaktadır. 
~t 'Yıl 225 bin lira memur ve işçi ay. 

Yle yarım milyon lira muamele ve 
lak vergisi ödenmektedir. Fabri
a teman 1200 beygir kuvveti istih. 
tdilmektedir. Sekiz yüzü su ve dört 
~ de mazotla elde edilir. 

:~rsusta ayrıca beş pamuk, bir un 
ttkası, sekiz değirmen ve beş nasere 
!trıaktadır. Ziraat, iş ve Osmanlı 
llkalarının şubelerinden başka iki zi. 
d kredi koopcratüi mevcuttur. Kasa
a 13 birinci, 16 ikinci ve 192 üçün. 

d"c dördüncü &ınıf tüccar bulunmak
ır . .Ayrıca her mesleğe mensup e • 
~iyetli miktarda esnaf faaliyeti 
dır, 

ı· , 'afia Vekaleti Çukurcvada büyük 
~Canlılık ve hareket uyandıracak o. 
suıama kanalları açma işine alaka

~ ~evam ettirmektedir. Büyük bir 
'(i ılerliyen inşaatın hitamını müte. 

p 'l'arsusun istihsalat ve binneticc 
...,ri faaliyeti bir kat daha artacaktır. 
akit köylü yağmuru beklemiyecek, 
tagı istediği an sulayabilerek bu -
t lcu kazancının birkaç misli fazlası. 
emin edecektir. 

kültür Hareketleri 
l' 
iltsus kültür sahasında en ileri git. 
ltasabalanmızdan birisi ve belki de 

~tisidir. İleri bir zihniyete malik 
~aıı halkın okuma sevgisi ve zev1ci 
!ıuriyetten s~nra en yüksek mer. 

eye Ulaşmış ve okuyup yazma bil• 

miyenlerin sayısı gittikçe düşmüştür. 
Kasabada bir etkek Amerikan koL 

leji, bir orta, beş ilkokul ve iki biçki 
ve dikiş yurdu mevcuttur. Ecnebi oku
la rağbet çok azalmıştır. 322 mevcudu 
olan orta okul bu ders yılı sonunda 
seksene yakın mezun vermiştir. Tam 
ve nakıs teşkilatlı beş ilkckulun talebe 
kadrosu tamamiyle dolmuş, ihtiyacı 

karşılamağa bunlar da kafi gelmeme • 
ğe başlamıştır. 

Tarsus köylüleri cidden uyanık ve 
maarif sever kimselerdir. Güney ve 
doğuda yaptığım bu son seyahat esna. 
sında Tarsus köylüleri kadar okuma 
zevki yüksek köylü kütlesine tesadüf 
etmedim. 

Tarsusta gazete alanların en çok 
köylüler olduğunu söylersek, mübata
gaya saptığımız sanılmasın. Netekim, 
gazete ve mecmualar bayii Bayan Hay 
riye bir konuşmamızda: 

- Burada sürümü daha ziya.de köy
lüler arasında yapıyoruz, dedi. 

Köylü, bir değil, birkaç gazete alı • 
yor ve dünya hadiselerini ehemmiyetle 
takip ediycr. 

Tarsusun 32 kpyünde okul açılmış. 
tır. Bunlardan bir 'kısmx tam teşkilat 

ve kadrolu olduğu gibi bir kısım köy
lerde mıntaka itibar edilerek pansiyon
lar tesis olunmuştur. Tarsusun değerli 
ilçebayı Bay Mehmet Ali bu ders yı • 
lında faaliyete geçmek üzere on beı 
yeni köy okulunun inşa edilmekte bu. 
lunduğunu söylemişti. Şu halde, kaza 
itibariyle Tarsus en çok okula nhip 
bulunandır. 

Halkevi 

Bunlar Büyük Atalarına son tazim 
merasimini yapmak için neıesiz ve ıö. 
nük tavırlariyle meydanlıkta ve beledi 
ye önlerinde küme küme toplanmıılar. 
dr. Atatürkün müfettiılik binası önilne 
konulmuş .elan büıtleri okullardan, be· 
lediyeden ve daha birçok rcımi ve hu.. 
susi teşekküllerden gelmit olan türlil 
çelenkl~rle tezyin edilmi~i. Halk Ebe
di Şefin büıtlerini görünce önünde eii 
lip gözlerinden yaılar akıtıyordu, 

Tören Halkevindc baıladı, Cumhu. 
riyct meydanında ıon tazim geçidi ya.. 
pıldıktan ıonra bitti. Nutuklar •Öylen
di, bütün gençlik Atatürk rejimine ve 
Cumhuriyetin yaıaması için dalma sa
dık kalacaklarına ve bu uğurda can ve 
kanlarını feda edeceklerine andiçti; bil 
tun subaylarımız bUyW. ünifonnalarile 
ve ıüel ve ıivil okullar talebeleri, mül· 
ki ve askeri ümera, Halk Partisi, ve be 
lediye menaupları, aair milli teıekkül. 
ler, esnaf cemiyetleri milme11illeri ve 
binlerce halk kUtleler.i muntazam bir 
ıekilde kadınlar 'kafilesi Ulu Önderin 
büstleri önünden ıeçerek ıon meraıL 
mi ifa etmiılerdir. 

.susun krymnll senılnlerlnin Eve yar. 
dımlarını temin eylemiıtir. 

Parti kurağında ayrılan bir odada 
i§e baıhyan halkevine bütçe müsaade
sizliği yüzünden ilk üç ay için tahsisat 
verilememiııe de açılıı töreni, maaılar 
ve yeni bina inpatı dolayııiyle harca. 
nan para 3196 lirayı bulmuı ve 937 
mali yılı için ancak 1400 lira tahıiı e_ 

dile bilmiştir. 

93 7 Şubatında açılmış olan Tarsus 
Halkcvi, bir buçuk sene zarfında de
ğerli bir mesai ve muvaffakiyet gös • 
termiştir. Tarsus halkevinin kısa za. 
manda elde ettiği bu muvaffakiyette 
baş rolü şüphesiz başkan Bay Fikri 
tinlü idare etmiştir. Ayni zamanda 
kıymetli bir hukukçu, kamil bir insan 
ve çok sevilen, sayılan ve itimat edilen 
bir şahsiyet elan Bay Fikri tinlil, bu 
muvaffakiyete varmak için büyük bir 
feragat ve fedakarlıkla çalışmış, her 
çeşit maddi müşkülleri yenmiş ve Ter. 

Bu para idare ve maaıtara ancak ki
fayet ettiği cihetle mobilye ve tesisat 
içinfabrikatör ve tacirlerin himmetleri
ne müracaat olunmuı ve baıta fabrika. 
tör Bay Şadi Eliyeıil ve Bay İbrahim 
Behlil olmak üzere bir k111m hamiyet. 
liler bin liraya yakın teberrUde bulun
muş ve evin lüzumlu tesisatı ve eıya 
ihtiyacı bu suretle giderilmiıtir. 

Yubrıki resimlerde sırasiyle Meoc men, Zonguldak \•e Erzincanda yapılan 

'• 
~ I ~ 
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Vilyam Harrnd bu tetkikat lle meşgul iken, 
10.stfk yUzlU adam içeriye girdi: 

- lşlcr nasıl gidiyor? dedi. Belleyebilfyor 
musun? 

Beriki cevap verdi: 
- Mükemmel! lsterseıı bir imtihan e.t. 
- Ne güzel fikir. Hakikaten seni bir imtihan 

edeyim. 
Bu karardan sonra, llstilt yüzlü adam, Har

vudu karşısına alarak şatonun pllnına ve Lord 
Uogardm akrabalarına karşı birkaç sual sordu. 
lyl cevaplar aldı. Keza Lordun busust hayatına ait 
birkaç soruşturmada bulundu. Bunlara karşılık 

aldığı cevaplar da mUkemm&ldl .. 
- AlA! dedi. Tam numarayı aldın. 
Şimdi sormak sırası Harvudun idi: 
- Tam numarayı aldım ama, dedi. Benim öğ

renmek istediğim eeyler henllz bitmedi. Şimdi ne 
yapacağız? Daha doğrusu ne yapmamı emrediyor

sunuz? 
LAstlk yUzlU adam hiç tereddüt etmedi: 
- Şimdi, dedi. Yapılacak şey, derhal burndnn 

nareket edip Bogard l)ntosuna gitmektir. Senin 
hnkkında son yaptılnn tahkikat, başkasını taklit 
.. ~rnck hususundaki kablllyetlnin harikulttde olclu
ı:;u nell,..eslnl vcrdı. nurflda da kendini gllsler. Ta
mnnıen ona benziyorsun. Sesin, vUcudun, tavl'lll 
ayniyhı odur. Şu halce gö:reectın 'Ya!lfe daha ko-

manzaralar ~ö. ülm::!.tedir. 
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Meri bu son yaprP.[;ı vk:.ıduktnn sonra, arka· 
sına yaslanarak: 

- Ne acıldı blr hikdye deı'.;11 ml? tledl. lhtl· 
mal annemin gururudur ki, onu snkntn mecbur 
ediyordu. Şimdiye kadar hiç lıir ŞC!- i :.-;ıga 'ur. 
mnınıştı. 

Cimi şaı;ırı.ııış bir hal<!eydl. Aı·katl::9P1:\ ne 
gibi bir teselli vcrwek Hi.zınıgel l!.;inl d;,ı lnmcli· 
lo meşgulken, ~r.rscın kcııdf!;iıti bir z:-,tı.ı nr~dı·:ı 

nı h~bcr verdi. 

Hunun ardından g:-zctc srıhf!.>i Sı::- C, 1;r .• 
Stanton belirdi. 

Cimi yerin<len sıçra) ara!:: 
- Sen mi~ din, l·:-h:ıı-ı.:ını. ı.11: ı ek li •I "t:•tı 

Ye 'Merlyi işaret cdere:k: 
- Sana nrkadaşım1 t '\J,ı.llr.ı cc1t1:. im bnb:l, c!"· 

dt. Mis Meri l\lortlmcr. 

Sir Godrrcy Stantou, m:ınnh Lir t .. vırl'l o;h .. 
na b:ıl~tıktnn soııra k11.a c1uncrch.: 

- D~::nck 1,1, dedi, Blzir.ı .! ·Ji!{nUll"P'l ı;"n ... · 
ıı;anlnı ıla işe geç ;;dr..ı ~!ne ..,\.J,e:p "i' !nl~. ı;J ı. 

ıııl? (Sonra gtlhimsl.yOr('~;:) 'l'nn: ·tı-ı ua nek . . 
mC"mnun oldum, ~Ib. . Ihyırol'ı... il ı!l~ m~. &'. 

bir ınUşkillnlz mi vnr? 

On b"~ clnldlrn firıc:·a ~·ır r. • ır, .. y ~··ı h 1 .;oeı
cln mUşkUIUnc tar. \. ı:-ı n 's '.ıf b l:.ınu! ordu ,. 
lccndi ken<Une roırılJ ~nnr:ı !ı:: 



1 BiRtNCIKANUN 1938 

C H. P. 
Emirı~nu ve Fatih kongreleri 

yapıldı 
Cwulnıriyet Halk !"artisın.1.c lsta.n. 

bd1 \!lit•~ ne z.:t kua ltong:clerl dün 
ıı.~s..m J..!t.m.ı.w. ı::;:'cı svu ol;ırak :r;mı. 
nönü WJ F.\Uh !<u.al&rmru kongreleri 
!.oplanmışlır. 

Eminönü kaa l o:ı~hıt idare he
yeti rei! vekili ttE-'edıye y~ işleri mü
dUrU Necati Çiller açmış, partinin BU. 
~k Reisi AtatUrkUn ölüm:\:ıden duyu. 
Wı acmm uıımetiııi kaydederek 
bulu:ıanlan Büyük Ö!UnUn hatırasına 
aaygı olmak Uzcre Uç dakika ayakta 
siikuta davet etmiştir. AtatürkUn mu
azzez hatırası tebcil edildikten sonra 
kongrenin reislik divanı seçilmiştir. 

Birinci reisliğe Refik Ahmet Seven -
gil, ikinci reisliğe Esat Hftmi, katip _ 
ilklere Muhsin Ergin ve Ihsan Mukbil 

Bu yarış ne vakte 
kadar sürecek? 

Yolcu ve eşya taşımağa mahsus vapurlar yarınki bir harpte 
silah taşımağa elverişli bir hale konuyor 

intihap edilmişlerdir. 
Kongre Rclik Ahmet Sevengilin baş 

kanlığı altı:ıda çalışmıştır. Necati Çil. 
ler, mUddeti bitmiş olan idare heyeti
nln mesat ve f a.aliyetine dair olan ra
poru okumuş. hesap işleri de tetkik e. 
dlldikten sonra idare heyetinin ibraSL 
na karar verilmiştir. 

Kaza. Parti teşkilatından gelmiş olan 
dileklerle toplantıda bulunanlar tar;ı.fnı 
da:ı ileri siirülen dilekler uygun görü
lerek bunların yerine getirilmesinin te 
mini için, vilayet kongresine bildiri! • 
mesine karar verilmiştir. Yeni idare 
heyeti intihabı yapılm~. Reylerin tas. 
nlfl neticesinde yeni idare heyetinl'!l 
§U suretle te~kuı ettiği anlaşılmış -
tır: 

Belediye teftiş heyeti reisi Tevfik 
Uraz. belediye yazı iııleri müdürü Ne
catı Çiller, l tiklfı.1 lisesi mildilril A~b 
Sırrı Levent, Dis tabibi Hüsamettin 
Sunol, Evkaf mildilrlüğünden müteka. 
it, lbrnhi Siıbir Yücesoy, İstanbul u
mumi meclisi azası avukat Atıf Ödül, 
tstanbul umumi meclisi azasından Me 
Uha A vnt Sözen. 

Vil!iyet kongreskıde EminönU kaza
BI namına bulunacak olan delegeler de 
seçildikten sonra yeni idare heyetine 
muvaffakıyet temenni edilerek top • 
lantıya son verllmJetlr. 

C. H. P. EminönU ka.zasmm yeni 1. 
dare heyeti dil:ı kongreden sonra top. 
!anarak aralarmdn ıs bölümU yapmrş
tır. Kaza reisliğine yine eskisi gibi 
Tevfik Uraz, Halkevi reisliğine Agah 
Sırrı Levent, muhasebeciliğe H'ıisamet
tin Sunol ve sekreterliğe İbrahim Sa. 
blr Yilcesoy seçilmi lerdir. Ancak Tev 

1588 senesine kadar dünya denizle
rinin eşsiz hUcimi addedilen İspanya 

devleti, dünyanın dört buca~ına ser. 
pilmiı ülkeleri idare ediyordu. O tari. 
he kadar gUneg grup etmiyen devlet 
ispanya idi. 

İngilizler nisbeten zayıftı. Fakat İs
panyollarla yakın bir istikbalde boyöl
çüşebilirdi. Bu tehlikeyi önlemek için 
İspanyollar İngiliz sahillerine- hUcuın 

etti. Fakat talih İspanyolların aleyhine 
dönmilıtil. Muthiş bir kasırga ve yan
gın ateşleri içinde İspanyol gemileri 
battı. 

O zamandan itibaren 1ngilterenin 
muazzam heybeti bUtUn dilnya deniz • 
terinde görünmeğe başladr. 1805 sene.. 
sinde (eski deniz kurdu) namiyle anı
lan Nelson fmaparator Nap-;:lyon Bo
napartı i&panyol donanmasını Trafal -
gar'da ikinci bir hezimete uğratınııtı. 
Bu hezimetten sonra bir vakit geldi ki 
İspanyol imparatorluğu denizler hlki. 
miyetini bilsbütün Ingiltereye terketti. 

İngiltere devleti bugünkü haliyle 
dunya yüzündeki Ulkelerini muhafaza 

fik Urazın rahatsızlığına binaen aza. =============== 
dan Atıf ÖdUIUn reis vekili olarak ça-
ltŞma.sı kararla.stmlmı~br. 

C. H. P. Fatih kaza kongresi de u
mumt meclis azasından Bica:ı Bağcı. 
oğlunun başkanlığı altında toplanmış. 
ayni suretle Atatiirkün yUksek hatı. 
ruı taziz edildıkten sonra idare he -
yeti raponı kaza reisi avukat Cema -
letttn Fazıl Erten taraf rndan okunmuş 

ve tasvip olunmuetur. Hesap tetkiki, 
bütçe ı.•e dilek encüme:ılerinin rapor. 
lan da okunup kabul edildikten sonra 
yeni idare heyeti intihabı yapılmıı;tır. 
İdare heyetine au 7.evat seçilmiştir: 

O?malett!n Fazıl Ertem, Sırrı En. 
ver Batur, Osman Fikret Atkun, Rıf
kı Tangsir, Şevket İnan Kur. Alı Maz
har Pamir. 

edebilmek için her devletten daha kuv 
vetli bir donanmaya muhtaçtır. Ve hep 
bu sebepledir ki var kuvvetiyle donan· 
masını her gün bir .derece daha kuv -
vetlendiriyor. Yüzlerce, binlerce :lngi· 
liz ticaret gemisi böyle bir donanma 
sayesinde denizlerde serbest olarak 
scyriscfer eder. İngiliz bayrağı bu do. 
nanmamn t.op namlulan üatilnd gurur
la sallanır. 

Çünkü hangi denizde olursa olsun 
yolcular başlarını döndürünce ufukla
da bir 1ngili2: diretncvutunun baca du
manlarmı görür. 

lngili2: devleti asırlardanberl harp 
gemileriyle birlikte ticaret gemilerinin 
çoğalmasma da gayet büyük emek sar 
fetmiıtir~ Maamafih, umumi harp aene 
lerlyle, harp sonrası senelerinde yer 
yUzUnde bir çok değiılklilder oldu, Es 
ki bazı imparatorluklar çöküp gider. 
ken yerlerine yenileri çıktı. Bu yüz
dendir ki, büyUk devletler arasında 

müthi§ bir aililılanına yan§ı ba§ladı. 

Bu yarışın perde arkasında cereyan e
den faaliyetine dair perdeyi bir parça 
kaldırıp bakacak olursak bu bUyUk dev 
letlerin nasıl bir enerji ve faaliyetle ça 
lr~tığını bakınca görülüz. 

SUSh, cephane, malzeme, ham mad
de, ve bir harp için lllzum olan gıdai 
maddelerin ne kadar bilylik bir hızla 
.depo edilebildikleri insana hayret veri. 
yor. 

Milletler bir harbin çıkacağını mu· 
hakkak addediyorlarmıı gibi silah ya. 
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nşı yapıyor. Bu silahlar arasında tica
ret gemileri de mevcuttur. Çünkü tica 
ret gemileri asker[ nalı:liyat hususunda 
bir harp anında silah ve cephane kadar 
lüzumlu bir vasıtadır. 

Binaenaleyh, büyük milletler yolcu 
ve eıya taıımağa mahaua olarak inp 
ettiklui vapurlar: yarınki bir harpte 
sillh ve cephane taşımağa da elveriıli 
bir halde meydana getiriyorlar. 

Reks, Bremen, Normandiye:-K'uin 
Meri, ve diğer bUylirlc: vapurlar yann· 
kl bir harpte beıeriyete pahalıya mal 
olacak harp oyunlan da oynayacaklar. 
dır. 

Bu vapur1ann Dirçolflan inp tailir
ktn ll.zerletine derhal top 7CTle1tirile. 
bilecek §ek.ilde bir plinla te:ııgihlara 

yerleşttriliyor. 

Medeniyet dünyası bu büyük ıemi. 
lere bugün (hüsnüniyetin elçilerl) na• 
mını vermektedir. Ama bu elçilerin ya
rın, öbürgün suiniyete de hizmete ama 
de bulunduğu da bütün cihanı malnmu 
dur. 

Bunun için bütü, milletler mütema
di bir hızla inşa halindedir. A:tlas de. 
nizleri bir tecrübe tahtasına bmzetilc. 
mi§tir. Bilyiık devletler yarınki kuv -
vctlerini daha bugünden bu denizler 
üzerinde deneyor. 

Umumt harpten en sene sonraya ka 
dar İngilizler ticaret ve yolcu gemile
ri itibariyle de birinciliği muhafaza e
debiliyordu. Majestik vapurunun dün. 
ya yüıünde ba§ka bir eşi yoktu. Maa. 

67 -Ba rtlet mi? dedi. Bartıet, Lord Bogard 
isimli zatın aile ismidir. Fakat zannetmem ki bu 
Bartlet, Lord Bogard olsun. NlkA.h kAğrdına baka
yım mı? 

Giderken Mis ~erlyl ;azete idarehanesine 
da•;et etmişti. N = ~ 

~ 

Kendisine, emniyet sandığındaki kutudan 
çıkmış olan nlktıh kftğıdını verdiler. Tetkik e ti. 
Sonra hayret c eri göstererek : 

- Şaşılacak sey, dedi. Nlkt\b esnasında şahit 

bulunanlardan biri de benim eski bir arkadaşım ... 
Evet .. Letbrlc benim ark'ndnşımdır. t:zun zaman 
evvel kendisini tanırdım. Amerlkada Kriket şam

piyonu olarak tanınmıştı. . Ben, her .Amcrlkaya 
gittikçe kendisiyle buluşurdum. Fakat işin asıl 

esrarengiz noktası Lord Bogardm baktır olduğu
dur. Herkes onu bckttr tanır. Biraz da çapkındır. 

Cimi sordu: 

- Dana öyle geliyor ki, biz bu esrarı aydın· 
lat&bllirlı. ıesc1tı senin arkadaşın olan şahidi bu
l~as m•yıı? aor halde o, kime şahadet ettiğini 
bllHelı;dt. 

- r,ı HU, OCİ'lltıı. ~oaba o "dam şl:ndl sağ 
ıu ~a.tt.lım? •• 'ilo• defa ken.i!lıi::.ıllon haber a:fü. 
{:1a 3Ata:u: Aı.(:nııe:car,o:i& oldu~uno bildlriyor:!u. 
l'N•t ... ı.te• et"'•J .. r'"lld de .-ımdf lmoşrnr .. 

S!r Ood~nl <:tuıt"' l, hu s~zlerl sayle~lkten 

so•ra, bap eli<:"\ hJkiiq~ı YA!Hl.Ca~nn ı.-anc1oderck 
al rıldı, 

.. . . 
Vllyam Harvud, yeni vazifesine başlamak 

Uzereydl. Biltun gayretiyle Lord Bogard şahsiyeti
ni almağa çalışıyordu. Bunun i<:ln bazı tedbirler 
alınmıştı. Onun konuşmasını, lşittlğl kadar taklide 
yeltendiği gibi onun hayatına dair toplanmış bir 
dosyayı da tetkike koyulmnştu. 

Ldstlk ) uzıu adam, ona bUyUk bir dosya ver
mişti . Bu dosyanın içinde Lord Bogardın hayatı 

tanıdıkları, nkrnbaları hakkında tafsilat bulunu
:1·ordu. 

Vllyam Har~ ud bunları etraflıca g6zden ge
çirip, ilerde bir falso yapmamak tçln bUtUn dikka
tiyle çalışıyordu. 

Bo dosyanın tclnde bazı resimler de bulunu
yordu. Bunlar Lord Bogardın ekseriyetle berabe· 
rinde bulundurduğu kimselerdi. Onların tablat
lerinc, mesleklerine dair de matnmat vardı. 

Bundan başka, içerisinde yaşamağa namzet 
bulunduğu şatonun plAnı da. mevcuttu. Odalar, 
korldorlar, mahzenlerine varıncaya kadar bUtUn 
teferrUatlylc gösterlllyordu. 

O ka.dar ki ıatonun odalarındaki başlıea dö
,emeler bile kaydedlllyordu, 
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Terbiye 
bahisleri 

( B~ tarafı ! nci 8a!J/aqJ 
het te bir memleketteki halk kesaf' 
dir. Halk bir yerde ne kadar çok o~ 
sa o kadar iktıeadi vaziyet r.ıenghıIJ 
o derece aile ocakları ref 8.h içinde 'f 
lunur ki, bu suretle tevellildat artar 
iyi bakımlı çocuklar. yeil§ir. 

Bazı memleketler. vardır ki, hiç • 
himaye siyasetine lüzum kalmada!\~ 
fuslan artmaktadır. Bu aradiL l 
bir misal olarak g6sterilebillr. ltal~ 
da pek az bekar vardır, her kadın 1. 

' l"fm dilzilne çocuk yapar ve bunlar 
liişe kalka bUyUr gider, gelişigüzel~ 
i ~ir ki, bu da bir sırdır. Bazı m~ 

·~etlerin iklimi:ıe. maiyet tarZIIl&t Jıİ 
iınlarm (alamure) ananesine has ol! 
qeylerdir. 

Biz şimdiye kadar tezyidi nUful 
rin munhasıran doğum Uz.erinde mfil 
lea yürüttük ve hayattan hiç b~ 
mcdik. Halbuki doğum için aımJ 
tP-dbir ne kadar millıim ise vefiya~~ 
ql alınacak tedbirler de o kadar eh" 
miyeilidir. 

Bu hususta e:ı cezri tedbir hiİknı 
~ itibarile yükselmesi, sıhht ve 
...,at teşekkUllcrin genişlemiş olm 
'·i, biltun bunlar Cumhuriyet bil 
'i tarafından geniş mikyasta yapı 
\"e köylere kadar teşmil edilmiştlr1 

MithmN.:) 

mafih, ani olarak Almanlar ortaya ~ 
tı ve Bremen, Evropa büyük vapur~ 
inıa etti. 

Beremen vapuru o ı:am.ana 1ıca'. 
Majestik vapurunun sahip olduğu t'1 
vi kudeleyi ingili:tlerln elinden ç~ 
aldı. İ§te bu zamandan itibaren rff': 
bet arttı. Ve bu rekabet limandan~ 
na koprax milletleri kızıftlt'dt. ıtal~ 
lar ilk tehlike ip.retini verdi. Re'kf 
Kontc de Savoyayı dcniı:c indirdi. 

Hakimiyet İtalyanlara geçmek 
re iken Fransızlar ortaya çıktı ve 
mmdiyeyi denize indirdi. Bu cmad' 
gilizler bir köıcye çekilinit gtbl idi. 
kabctten vazgeçerek h!'ltimiyeti di 
milletlere mi verecekti? ... Harbı 
miden yirmi sene evvel ve han um 
den on sene &enraya kadar va 
me~ur olan Mavritanye vapuru .,c 
ha sonra inıa edilen 56,000 tonlulı 
jestik ile bit' ayağı Avrupa diğer• 
Nevyorkta olan İngilizler me 
ba§kalanna boı bırakır mı idiler? 

Bu sualin cevabı çok çabuk ve 
Mcritanya eskimiı ~ddediliyordu. 
itibarla, Fıımsu:lann Normandiye 
puruna daha bUyilk ve daha a 
yeni bir vapurla cevap vermek i 
tiği için Kuin Meri vapurunu ıı 

yıl Bahrimuhitltre indirdi. Bu sa 
mavi kurdele Fransulardan tekrar 
gilizlere gc~i. 

Binlerce tonluk bu büyük vapur 
~smda Fransular birinciliği eld.ıs 
çrmuıtı. Norman.diye vapurunu 
Ye ıslaha karar verdiler. Çünkü bıJ 
purun aksak bazı tarafları vardı. 
ay uğraıan Fransız mlihcru:lislcri 
mandiyede büyiı1t tadilit yaptı .,c 
sayede birincilik Fransızların eliıı.S 
rır geçti, mavi kurdele Kuin M 
N ormandf yeye verildi. Bu hidise 
tün dünyayı hayrette bıraktı. lJ 
etmiyen ve bütün olan bineti aü 
le karıılıyan 1ngilizler.di. 

Yamalann daima yama olarak 
cağmı bilen soğukkanlı tngilizle~ 
deti, biç bir zaman bütün barutlJ 
hamlede yakmak değildir. Onlar 
yatla hareket etmesini bilir. 

Netekim ıükilnetle iı gören bCJ 
let mavi kurdeleyi çok aı bir nı 
ıonra yeniden aldı ve birkaç yıl bil 
dele ba~ka milletlere geçmemek 
icabeden tertibatı da alınıruıtır. 

Bu senenin 28 Temmuzunda 
berddeki muazzam gemi inıaat t 
Iannda Kunard ıirketinin büyii) 
yolcu vapuru daha denize indirildi· 
ni zamanda Şüdlandiyedeki en 
deniz te::ı:ıihların.da da No~" 
ve Kuln Meriyi çok geri.de btr• 
diğer büyük bir vapur daha inp 
dedir. Kuin Elizabet namı yeti 

olan bu vapurun hacmi 85.000 ~ 
lup İngiliz ticaret filosu ı ıs.000 ,1 
daha artacak ye bu vapur 19~0 
ainde ikmal edilecektir. 



Oğlan mı, kız mı? 
(Bq tarafı 6 ıncıda) 

ve kollan dirseXlerine kadar sıvalı ebe 
T odora erkcklorin yanına gelerek: 

- Oğlunuz mi.ıb3rek olsun Groz. 
dan 1.. Allah cümlenize 6Clglık versin 
aına, Yana pek iyi değil, hasta ... dedi .• 

Pano olduğu yerde yıkılacak gibi i· 
leri geri bir iki ısendcledi, iki eliyle ka 
prya zor halle yapı§abildi ve hüngür 
hüngür ağlayarak avlunun öteki ucun. 
da karanlıklar içinde bir heyuli gibi 
yükselen ot yığını dibine kadar yürü
yebildi ise de dizlerinin dermanı kesil· 
diği için çraya çöküverdi. 

Gece yarISina kadar metanetini boz. 
mamak için kendini zaptedebilen Groz 
dan bu haber Uı:erine derinden bir iç 
geçirdi ve ebe Todorarun arkasından 

lohusanın odasına hızla girdi.. 

Yavruyu, yıkayıp sanp aarmalamıt· 
lardı. İhtiyar; adam eğildi, yavrunun 
yüzünü daha yakından görebilmek ar. 
zusiyle baktı. 

.. Allah yavruyu hepimize bağııla. 

ım,, dedi. 

Yatağın ba§Ucunda kımun aıhhati ı. 
le mC§gul olan Y nnarun annesi de: 

ln§alla.. İnplla, diye cevap verdL 

Kaynata bu söziln geldiği tarafa doğ 
ru başrru henilz çevirmiyordu. Gelinin 
yan. a doğru ilcrledL Fakat, genç 'ka.. 
dının yüzü bir ölüye benziyordu. Ta • 
nıruruyacak bir ale gelmi§ti. Burnu aiv 
rilmif, gözleri çökmllf til. 

Grazda~ gelinine bu aef er doya, 
doya bakmak ihtiyacını duydu. Ölü, 
ye.but .diri olduğunu bir tfirlil kestire. 
miyordu. Bir milddet böyle baktı, bak
tı. "Hay Allah., der gibi dudaklarmı 

bükerek ba§UlI birıu: eğdi. Yac.anm 
sağ elini nasırlı eliyle tuttu, yokladı. 

Yu'kan kaldırdı. Nemli, s<.'fuk ve can
sız bu eli beyaır: btyıklariyle karışık du. 
daklanna götürerek öptU .. 

- Hakkıru !heıat et zavallı kadın, 

beni affet. 

Yanı. g8.r bpaklannı mec:alsfs bl· 
drrdr. Koyu rengi bozuk cözlerinl ev. 

ve!! anı.esine, sonra kaynatasına çcvL 
rerek iıttilir, işitilmez bitkin bir inilti 
ile: 

- Erkek .değil mi baba .. Erkek ya, 
diyebildi.. 

Groz:dan henüz: elinde tuttuğu Ya· 
nanın elini yorganın Uz: erine bıraktı: 

- Erkek, çvet evladımız erkek ama, 
Allah sana da uz:un ömürler versb la. 
zım, dedi. 

Fakat Yana bu sözleri duyamadı, tek 
rar daJ;nıı ve gözlerini kapamıştı. Do· 
ğurunc:ıya kadar çektiği azaptan son. 
ra bu zayıf kadının sağ k~labileceği 

1Upheli idi. 
Tan yeri artık ağarırken derin bir 

uykudan uyanan Yana göz'lcapaklarmı 
aiyah perde gibi gözlerinin üzerinden 
kaldırdı. Bu gözlerin içinde ıiyah iki 
bebeğin çırpınır gibi sevinerek .oğlanı 
aradığı görUldU. Yananın canının bir 
~oıeılnde hayat mUjdeliyen ıulecikler 
kalımıtı. Bu ıuleler Yanayı birkaç ay 
Jçinde yeni bir hayata kavuıturup ev -
lattanna bığı11&dı. 

Bundan 1<>nra kocaaiyle uzun ve mes 
ut bir hayat eUrcn Yana, Grozdana da· 
ı.1. Uç hafit .doğurdu. 

Ama, zavalh kaynata hafitlcrini gö. 
remeden ölmil§tU .. 

TURA!\ TiYATROSU 
Naşit Ozcon 
Okuyucu Scmihn 
(Eski mektepler) 3 p. 
11 .. K DEFA OLARAK 
~fEZEY Varyeteslnln 

iştirakile 
DANS, SOLO, DÜET •• 

ERTUGRU l .. SAD! 
TEK TlYA TROSU 

Taksimde (Bu gece) 
(Kudret llclvası). 
Vodvil 3 perde 

Yakında: Büyfik bir 
sanat hAdlsesl.N 

--- ........._.~ ..... ~-.--.-

lnhisarl~r U. Müdürlugünden . ~ . .............. -~ ~·--.---. ..... - - _,,__ --- ........ 

I-ldaremizin Paşa.bahçe müskirat fabrikası için şartname& mucibince 
4 adet alttan sürme araba lle 100 X 110 ebadında 20 ac!et plltform açık ek. 
elltme usulile satın alınacaktır. 

D - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 lira ve muvakkat temi
mı.tı 67.50 liradır. 

m - 21-12--938 tarihine rutliyan ça.rp.mb& gUnU saat 14 de Kabataş.. 
ta levazım~ mubayaat oubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

l 1 

ASPİRİN senelerdenberf 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

~lduğunu isbat etmiştir. 

. . 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen EEY markasına dikkat ediniz . 

tt EZ 

KREM PERTEV 
Muhtelif isimli birçok kremler arasında en mütemayiz mevkıı alan ve 

\·tilcsek 90Siyeteye mensup aileler tarafından kati tesir "' faydalan kemali 
memnuniyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Perte\·dir. 

KREM PERTEV diğerlen arasında en eskj ve en tanmmı~ markadır. Ve. 
bu mevkii uzun tecrübeler ve kimyevi tetkikler sayesinde ihraı etmi~ti r. 

Sizler de, sıhhatinizin \ı'kayesinı, taravetinizin yetmiş yqına kadar mu-

"IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözll geçen §Ubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin fiyatsız f ennt tekliflerini tet. 

kik edilmek üzere ihale gU:ıUnden bir hafta evveline kadar inhisarlar umum 
mOdürlUğU mUskirat fabrikalar §Ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulUnU 
muta.zammm vesika alınalım lizmıdır. 

ALEMDAR SiNEMASI 
lKt FiLM 

hafazasını vıe daima genç kalmalı arzu ediyorsanız Krem Pertevi kutuların· 
daki tarifat dairesinde kullanınız. Krem Pertevin gece ve gündüz kremlmni 
ı<ullanmakla gençlik, güzellik ve taravetinizi sizler de uzun müddet muhafaıa 
e:finlz. 

1-Harp esirleri .. KREM PERTEV bir giııellık sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekledik
ırıi i~tifacleyi temın edeceklerini beyanda müttefiktirler. Krem Pertev yeriM 

,ızlere vermek istı •eceklen herhangi bir kremi derhal reddediniz. 
VI - İsteklilerin eksiltme Jçin tayin edilen gttn ve saatte yll.rde 7,5 gUven

me paralarile birlikte yukarda adı ge ı:ıen komisyona gelmeleri llln olunur. 
(8712) 

2 -Şanghay ateşler içinde -
Ttırk17e Cumburlyet Merkez Bankaıı 22ı11 ı t9S8 vaz.i veti 

A K T 1 P' Ur• P A 5 1 F 

Nafıa Vekôletinden: 
Ekslltmeye konulan İ§: 

._ 
~ .... •-17118 6&2 

• • • 
• • • 

Dülıl ..... RE 2 t?dıll 1 ı 

9'rll ııı-a • • 
~ 'rU._ı 

"1ta ..ıt ~ 9 OM 82' 
4.ltmıa ...... lıaaıl ..... 
... iL 

l>ttw dl'vtlılet .. -..... ....... ~ .... 
1 ............. 
"-uhta ... nmlD .eldlfıl 
... l"'O•lı:tı-

kauunun e • a illet mad· 
~ eımlb9 lluılM ... 
.... ftlU tedl7M-
....... s • 

..... MMd ..... . ,,,.... __.... ..... . 
....._,. ra..aaı en s -
t1>waıaw edil• en&D ullı. 
l,~ .... ~ ....... -
("""'rtW IUlıut lllJ ... ...................... 

4......_.. 

ll~e79 kısa v&deU &Taıu 
~ ndl.n· ~ 
'-Yftt---... ....._ ..,,, .. 

M.um.oso.ı; 

1'1.084.840.-
1.068.'117.10 

908.864.21 

12.786.053 

8.849.311.ıı 

158. 748,588, 

13.187.609. 

'76.70{Ç,JSl57. 

00.482.891.9 
6.767.043. 

... .. . . ... 
Dı..,.. ....... , 

1 
48.188.087.89 •c1 .. ._ ............. " _..._ .. . . , 

• • 

21.107.737.94 

ı43.eıo.oeı. 

-1...-. • • 
r.-...._ ........ 

o.a" .._ •nua 9ÜllJt 
ltuaamı 8-8 lDd awld• 
...... &.eYlüuuı .............. ... ..._, ...,... 
,.... ................ ._. 
~ .. . 
ce.urt,. -n'81 .. ..._ Is& ..... 
nn .._ .. ,, 
..... l'M?ılıMlllln 
&Jtme l&ll9'111 .. ıııa ...... 
r)lf9t .................. 

• • 
*". ·-·~ ... 

...... '865.718.606.88 

ı jl'tmm.QI 1938 tadlwul~ Wltlneı _ &Koaıo addi·" ' Altı• eıerıaı ..... ~ s 

2.712.234.11 
6.000.000.-

ı 58. '148.563. 

UU37.002. 

148.610.961. 

10.000.000 . 

'H .000.000. 

8.710.12 

82.'787.710. 

Lir.-

ı 3.000.000.-

ı - Bursada Manyas gölü seddel eri ve regülatör in,aatı keşif bedeli 
"531·077,, lira "68., kuruştur. 

2 - Ekslltme 21-12-938 tarihine ratlıyan çarşamba günü saat "15,. 
de Nafıa Vekaleti Sular Umum MUdUr lüğü Su Eksiltme Komisyonu odasmda 

34 11 kapalı zarf usulile yapılacaktır. 8.712.2 • 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi. mukavele projesi, Bayındırlık itleri 

genel şartnamesi, fenni eart.::ıame ve projeleri "26,. lira •·ss,. kunış mukabili11· 
de Sular Umum MUdürlUğünden alına bilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklflerin ''24.993., lira "ın.. k\lrtJfluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gUnden en aı. sekiz gün 
evvel ellerinde bulunan bütün \•esikalarla birlikte bir istida ile Vck&lc-te müra~ 
at ederek bu işe mahsus olmak Uz.ere vesika almaları ve bu vesikayı ibra.t etme
leri §arttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmtyanl:ır eksiltmeye ifti· 
rak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarmm ikinci maddede yazılı saatten bit M· 

106•610.061.- at ewcline kad:ı.r Sular Umum MüdürJUğUne makbuz mukabilinde verm~l«i 
l0.2ao.so1.01 lazımdır. .. 

32.741.420 .. ~4 
08.400.584 .46 

3M. '71 S.<i00.88 

Postada olu1 gccikcıeler kabul edi lmeı. (8493) 

ZAYi -!il Plllllı; ...... 
1929 ~enesinde füımlJurgnr. ilk mektep ATATu· .RK ALBu·. M ·u· 

şnhndctnnmesinl ınyl ettim. Ycnls1ni çıka-
rocn~ım. Eskisinin hükmü ~·ol.:lur. - 1tl 
numaralı lr:ul Salih o1'lu Muhnrlf Dtmlr. 

ZAYi 
937 - 38 senesinde H. Paşa fücsinden 

:ılr.:ıı~ olduıtum la!odllm~ıncmi zayi ctılm. 
\'cnlslni ıJacnJımdın erkiduin hll!:nıil 
>·oktur. - 2718 lımaH. (27 t82) 

Z AY .t 
t8':tl - 1S8'l - 1275 - 1132 - lU4 -

1 3.'? 1. 7.; w3 -- (i:, 7. SC.ı'T ı,ercrd .. n 
ı ıJmı' eld~uıu yuılı bial;cJd numıralanmı 

lklncı Tabı 
yapılıyor 

&.!cmll Harı. n~ .A;ta~i r'.: 

albllmLi, ko'llleUllL-ı ~DACAtı:U ,CNıi. 

lCıu hlr ıı:ama:ı itlMıe ......uda ta&uıer. 
tta•tı-n bu eeeftn lı:lntl ..ı.a ...... 
laifiır Dri ıtn itinde ı'.s ı a lllıımr.t 1'11· 

uy etıı.-ı fftHmleri twr. ~-.......... .. 
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Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

kullanmaktır 

Dişleri 
Dişler çehreyi 

güzelleştirir 

DiŞLERi 
Dişler mideyi 

1 
sağlamlaştırır 

............. ======-====---------------..... RADYOLtN elitleri temizler ve parlabr, mikroplan 
vüzCle yüz öldürür, dit etlerini beıliyerek hastalan· 

malanna mani olur, aiız kokusunu keıer. -
T. C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 

&v.rulq tarlhl: 1111 

se~:.ı .. lo~oi~Jruı 
Sibe •• &Jau de4l: IH 

Zirai •• tlcai'I ber am banka muamelelerl 

Para biriktirenlere28,8001ira ikramiye verecek 
Ziraat Bankuıo.da Kumbarall Te lbbanıı Taaarruf be11plannda 

en aı 60 llraaı bulunanlara nnede 4 defa eetnecek kur'a ile aealıdakt 
pllLa cftre lkramt1e dalıtılacaktır: 

ı Adet ı.ooo Liralık f.000 Ltra 
1.000 .. 
ı.ooo .. 
4.000 .. 
5.000 .. 
4.800 .. 
1.200 .. 

f •• 600 .. 
4 .. 260 .. 

40 .. 100 • 
100 .. 60 • 
120 .. 40 .. 
160 • 20 • 

DlliKAT: He.aplanndak.I para1u bir aeae içinde &O Uradan aŞL 
tı düşmlrenlere lkramJ1e çıktıt'I takdirde Ok SO fazlut7le verile. 
,.ektir. 

Kur'alar senede 4 der-. ı B1ltıl, 1 Blrlnclklnun, 1 Mart " ı Ha· 
11 Hll tArfh)f!rfntte Cekflet"ektlr. 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

ikinci kt:~ide: 11 / Birincikinun / 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır. 
Bundan batJ<a: l:ı.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 

ve 10.000) liralık iki adet n.ıilkifat vardır. 
Yeni tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de 

piyangonun meı'ud ve hahtıyarlan arasına girmiı olursunuz. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma Ko
misyonundan: 

1 - Tamamının tut:ırı bi:ı yüz on lıra t:üımin ed'lcn d<.J..••• ;,:T çi~t \"tte. 
rlner eeıı açtk eJ:-ıiltr. e ucı.::1U ile 2-1 2-9:!iı c.!11\a tim~ s<üt ol!,,:ı a.tın alı.. 

n:ıc1!:t:r. 

1-~..-.~ r.:- ..... ~ l c!':'l!"',r.•:.•, m\i2.i.i-.:. atuı-ıl::ilı tr!: ob.r. bJ ek•!t.aıe-

Şıic eli>ise giymek 
istiyeniare 

Sümer 
Terzi evine koşarlar 

Veresiye muamele: (Niko Birls· 
ttdls Te ortakları müessesesi) Sultan 
hamam Cameıb .. han No. 2 •• 

Or. irfan Kayra 
RöNTGEN MUTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar

pımda eski Klod Farer sokak No. 
8 • 10. öğleden sonra 3 ten 7 yt: 
kadar. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye müteha•ısı. tatanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

UROLOC = OPERA TöR 

Or. Kemal Özsao 
.Karaköydeki muayenehanesini r(TQ· 

nelbaşı tstikl!l Cd. No. '(380)' Ohan· 
yan Ap. Bursa pazarı üstüne): naklet· 
mi§tir. Telefon: 41235 

TERZİ 1 

Yavuz Sezen 
Parla Kadın, Erkek Terzilik Akade.o 
mlleriıu!en diplomalı. 
Beyoğlu • Parmakkapı 113, Ttlrk fo
to evi nstllnde. 

• I 
/ / 

I I 

'/ 
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Hastalık, Ulam ve pislik getiren fareleri 

FAR HAS~ Fare zehiri 

"FA!f9 FABBLBRIN. BZRAILIDIR 

ile öldürünüz 
Maemı ve buldaT fe1rllnde olap bl7Qk ve Jdlçtlk her Deri rueım. 

sıçanları derhal öldtrlr. Tellrl kat'ldtr. Fareler kokmaz. Dnlda1 ne

vilerini ıerpmelldir. llacaa oJanJanm 7alb bir ekmete ve herhanpJ 

bir gıd~7a Bilrerek farelerin buluncJntu 7erlere koJ11l&lıdır. 

Kutuıu 10 btlytlk 
dört 
mitli 
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