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Profesör Afet çok gü- Günden güne çok esra., 
zel bir nutuk söyledi ----,----------------~-

"Türkjyede bir tek arzu besleyoruz : Bütün 
tecelliyatı ile ilmi yükseltmek" 

Cenevre 15 (A.A.) - Cenevre ilni
versiteıinde 9 huiran perıembe günü 
dies academicuı merasimle teıit edil
mi.§tir. 

Merasime üniverıite rektörU bay 
Rappard riyaset etmif ve toplantıda 

iyan azalan, profes't>rler, doçentler ve 
yüzlerce üniversite talebesi bulunmuı
tur. 

Davetliler arasında bilhassa sosyete 
akademik reisi profesör bay Francois 
Pfaoffli, eski talebeler cemiyeti azala
rı. beynelmilel talebe birliği ve muhte· 
lif talebe teıekkÜlleri murahhaslan gö
ze çarpıyor':lu. 

Töreni profesör bay Rappard açarak 
toplantının mahiyetini ve ilim yolunda 
Cenevre üniversitesinin ıarfetti~i me

( Sonu: Sa • . t;. Sü. 1) 

Sabiha Gökçen 
BU sabah Balkan 
turuna eıkıyor 

tı...-,.......,~ 
b ü yü-k al8kası 

r 

Alman 
mühim 

Anicara 15 (Telefonla) - Balkan ha
va turu yarın baılayacaktır. 

Atatürk kızı S<ıbiha Gökçen yarın 
sabah yediae tayyaresile Yeşil köy ha
va meydanından yalnız batına uçacak, 
ve doğruca Atinaya gidecektir. Orada 
bir gece kaldıktan sonra, cuma günü 
Selaniğc orada da iki saat kalarak Sof
ya ve Bclgrada geçecektir. 

Cuma gecesini Belgradda geçirecek
tir. Cumartesi sabahı Bükreıc varacak 
olan kahrcır.nan tayyareci crada bir gece 
kalarak pazar günü İltanbula dönmüt 
bulunacaktır. 

Bükreı 15 (A.A.) - Anaaolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Bayan Sabiha Gökçenin Balkan ha
n turnesi hakkında bütün Romen 
matbuatı büyük bir alika göstermekte
dir. 

Bugün ıazctelerde intipr eden fık -
ralarda phsınıdan. havacıhğından ehem 
miyetle bahsedilmekte ve modern Türk 

(Sonu Sa. 5~ SU. 5.) 

elı:isinin 
bir nutku 

lfftl'lnl talebeler .. 
((Yazıaa 6 tncı 301)1/ada) 

rıengiz bir mahiyet allyor 
Eskişehirden getirilen Sevim 

dün tevkif e dildi 

Diln sorguyo çekil.en Neclô. 

Hacıosınanbayırında şoför Ömer 
LUtfUnUn öldilrUlmesl ile başlayan 

"2972" numaralı otomobll cinayet
leri" nln esrarı glttik~e karanlıklaş. 
makta ve her gUn yeni ve daha es
rarengiz safhalar arzetmektedlr. 

(Sonu: Sa. 10. SU. !) 

Aradığnız '' Sarışın Kadın ,, 
ben değilim diyor 

Nec aa neıeır söyledl? Arabacı All 
neler anoatıvor? 

Medeni kanunun 88 inci maddesi değiştirildi .. -- - -
17 yaşını bitiren erkekle 15 ya
şını bitiren kız evlenebilecek 

Doktor Osman Şevki U ~udağ ile Besim Atalay 
arasında şiddelli münakaşalar oldu 

Ankara, 15 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün Fikret Sılayın başkanlığında 

toplanarak ruznamede bulunan mad -
delerden devlete ait icareteynli ve mu
kataalı gayri menkullerin kıymetlen
dirilmesi hakkındaki kanun layihasını 
ve Türkiye ile Çekoslovakya arasın -
daki ticari mübadeleye ait anlaşmanın 
ve Türkiye. Yugoslavya ticaret. sey
risefain muahedesine munzam proto
kolun tasdikine ait kanun layihaları -
nın ikinci müzakerelerini yapmış ve 
kabul etmiştir. 

Yine bugünkü toplantıda mahrukat 
~"nununun encümene iade edilmiş o

lan maddC'si okunarak kanunun heyeti 
ıımumiyesinin müzakeresi ikmal ve 
kabul edilmiş ve emniyet teşkilat ka
nununun bazı maddelerinin değiştiril-

mesine ait kanun ile yeni noter kanu
nu da tasvip edibniştir. 

Ruznamede bulunan ve lzmir vila • 
yeti turistik yollarının inşasına, Türk 
kanunu medenisinin 88 inci maddesi -
nin değiştirilmesine ait kanun layiha
lan ise bugünkü toplantıda Meclis mü
zakeratına esas teşkil eden başlıca iki 
mevzu olmuştur. 

Bunlardan lzmir vilayeti turistik 
yollarının inşasına ait kanunun müza. 
keresinde, bu yolların inşa, mütema,. 
di tamir, ağaçlama, bakım ve muha· 
taza masra1hrıha tahsis edilecek fev. 
kalade gelirleri tespit eden üçtlncü 
maddenin, bu yollardan geçecek nakil 
vasıtalarından alınacak hususi resim 

(Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

Alman harp gemileri 
K astello n y olunu bombardıman etti 

iki Fransız vapuru battı 
(Ya.mı 5 inci sayıf<ida) 



•
, BATAK[l"TAN !'Altı smıfh oımı- Manisada yapılacak 

e . • • w yan okullar 
, . . IMPARATORICELIGE Türkçe tedrisat yapanla· k urluluş Abidesi 

Vazan: Kaı~nırcaırıı IKaı'lFUı No 61 rın veıimleri tetkik • 
ı 1arı olan emekliler bu işte büyük enerji ediliyor Musabakaya dahil heykeltraş· OIOJda bulunanları iri kara gözleri

le birer birer süzen Teodora birdenbire 
ayağa kalktı. Herkes o tarafa b.:ıktı. 

Biran, ooun yolculuk için hazırh:nmak 
üzere kapıya doğru yürüyeceğini sa
nanl.:ır oldu, Fakat iki adını attıktan 

sonra dimdik durdu. Herhalinde soğuk 
kanlılık, cesaret ve iradenin sertliği 

vardı: 

- Ey imparator! Senin vazifen bu
rada kalmak, Allahın sana verdiği taç 
ve tahta sonuna kadar sahip olmak
tır. Onu bırakıp gitmek yiğitliğe sığ

maz. Şehirde birkaç bin haydut baş 

kaldırmışsa diğer tarafta milyonlarca 
halk sessiz ve uslu yaşıyor: senden 
kendilerinin hayat ve haklarını koru
marıı istiyor. 

Mecliste tıs yoktu. Teodora timdi 
generallerle naaırlara dönmüştü: 

- Sizin de vazifeniz imparatora gc... 

nuna kadar hizmet etmek, icap ederse 
bu uğurda ölmektir. Yaptığınız yemi· 
ni ne çabuk unutuyorsunuz? İmpara
toru kurtMacağınız halde ellerinizi bağ 
layıp durmak alçaklık değil midir? Bu 
silahlar ve bu rütbeler size asıl böyle 
gUnlerde kullanılmak için verildi. 
Teslim olursanız sizi sağ bırak1rlar mı? 
Kaçarsanız kurtulacak mısınız? Evet 
diyemezsiniz. ölilm bite şerefli olmalı
dır. Kaldı ki her şey kaybolmamıştır. 

Yeniden kocasına baktı. Daha sert 
bir 6es1e devam etti: 

- Bana gelince kaçmaktan başka 

kurtuluş yolu ı;örmesem bile ben kaç
mayacağım. Başlarında taç taşıyanla

rın onsuz kaldıktan zaman Liran bBr 
yaşamaları şerefsizliktir. Beni impara· 

toriçe olarak selamlamadıklan günü aslı 

görmek istemem. Ey Sez.ar, en kaç 
mak istiyorsan kaç 1 Paran var; gemi 
ler hazır, deniz yolu açıktır. Ben kala 
cağım. Şu eski ve gfizel sözü çok seve 
rim: HükUmdarlık güzel bir kefendir ı 

Meclistekiler bu sözleri sonuna ka· 
dar hürmetle dinl~mişlerdi. Kendileri
ne bir kadının ders vermesi erkeklik 
gururlarını yaralamıştı. 

TCY.>doranın hakkı varldı. 

imparator kaçmaktan vazgeçti. Ge
neraller ve nazırlar sonuna kadar da
yanmaya, icap ederse imparatorun uğ
runda şerefle ölmeye karar verdiler. 

Narsesin adamları son haberleri bil 
diriyorlMdı. 

Uzaktan uzağa: 
- Yaşasın Yüstinyanost Ey ulu 

tanrı, Yüstiny~ ve Tcodorayı koru! 
Diye bağıranların uğultusu duyulu

yordu. 

Belizer işi kestirme yoldan bitirme
yi tasarladı. Kılıcını çekerek iki tarafı 
yanmış olan dar koridordan Katizma
ya doğru yUrüdil. imparator locasm
daki llipyatyosun kafasım keserek hi
podroma attığı zaman ihtilalciler pşı

racaklardı. Bu şaşkınlık sırasında hi
podroma yzrpılan bir hücumun zaferle 
biteceğini gözlcrile görüyor gibiycii. 

Fakat muhafız askerler onu dinle
mediler. 

- Ben emrediyorum f 
- Bu emri tanımıyoruz t 
- Siz de ihtiUilcilcrıden ml oldu-

nuz? 

- Hayır f Biz hiçbir fırkadan deği· 
liz f Vazifemiz burayı beklemek ve ne 
içeri ne dışarı kimseyi geçirmemektir. 

Belizer zorladı, fakat dinletemedi. 
Fena halde ctını sıkıldı, imparatorun 
yanma döndü. Muhafız askerlere bile 
sözünü geçiremedikten sonra ne yapa
bilirdi? İşte artık her şey gerçekten 
kaybolmuş bulunuyordu. 

Bu sefer de Yüstinyanos cesaret gös
terdi: 

- General, kendinize geliniz 1 Ma
demki Katizma yolu kıspalıdır, doğru
ya hipodroma hücum ediniz! Veneto
lar ayrıldıkları için ihtilalciler azalmış
tır. Bir defa kapılan tutunca dışardaın 
yardım alamayacakları gibi kaçamaya
caklardır. Hipodrom cnlar için bir tu
zaktır. 

imparatorun hakkı vardı. 
Belizer askerlerinin başına geçti. 

Ateşler içinde hipodroma doğru bir 
yürüyUş yaptı. Bliyük güçlük1erle ka
pılara vardı. trıın harplerinde pişmiş 

olan askerler, hele kendisinin muhafız-

gösteriyoraridı. Şebrimlzde!d bazı ecnebi ve ekalli- ı d b• • • d • • Jd • 
Çok geçmeden kapılan tutmuşlardı. yet okullarının ilk kısımları altı sınıflx a r an • r 1 s 1 un g e 1 

Belizer ihtilalcilerin üzerine yalın kılıç bulunmaktadır. Resmi ilk okullar beş 
saldırdı. Geniş ağızlı ktlrçlannı savuran sınıflı olduğundan bazı okullar hususi r 
asket safları önünde hi~ kimse dura

tetkikata illve olarak bu vesikaları da 
gözden geçirecek olan Alman sznatki· 
rı, bir hafta Mnra, yerinde tetkikatta 
bulunmak ve eserinin taslağını haz:rla· 
mak üzere Manisaya gidecektir. 

talima~namelerini resmi ilkokul talimat n.ıyordu. Sanki sık başa!dı bir tarlaya 
binlerle tırpancı girmiş, biçiyordu. nu."Ilelerine uytlurarak beş sınıf üzerine 

İhtilalciler karşıki kapıl()fa çekiliyor tedrisat yapmaktadır. 
lardr. Fakat Cermen ıııskerlcrile oraları 
tutmu§ olan MilndUa ıde Belizerden 
hücum işaretini alır almaz ileri atıldı. 

Şimdi ihtilalciler iki ateş arasında 
kalmışlardı. 'Ustüste yığılryorlar, silah 
tarını kullanmaya bile fırsat bulamı

yorlardı. Diğer taraftan gözlerinin 
önünde yüzlerce ölü kanlar içinde ya
tıyor; her an başka yaralılar ve ölüler 
bu yığın1an kabartıyordu. 

Bu sıraıda imparatorun muhafız as
kerleri de basamaklann en üstüne, hi
podromu çepçevre saran gezinti yerine 
yiil"ümüşler; orayı doldurmuşlardı. 

İhtilalcilerin çoğu artık yalnız can
larım kurtarmayı dlişünüyorlardr. Hal· 
buki artık iş işten geçmişti. 

Buna rağmen can korkusile basa
makların yukarılarına doğru kaçryor
l~dı. Halbuki tepede muhafız askerler 
vardı. Yaylarını geriyorlar; yukan çık
:ı.ak istiyenlere ve meydanın ortasınlda 
kalanlara ok atıyorlardı. 

İhtilllcilerin üzerine etraftan olduğu 
gibi tepeden de ölüm yağıyordu. 

Başları göV'delerinden ayrılanlar kol 
lan kesilenler, kafaları parçalananlar, 
hatta vilcutları ikiye biçllenler vardı. 

Şimdi onarın arasına g-Oğilslerine birer 
ikişer ok saplzınarak yıldırımla vurul
muş gibi düşenler de görülüyordu. Çe-
1.1ik ve cesur davrananlardan bir il.isi 
~n Ust basamaklara kadar çıkabiliyor, 
"1kat oradzı ok veya kılıçta vurularak 

uvnrlana yuvarlana yarış meydanının 
trafındaki hendeklere dilşüyor!ardı. 
Çığlıklar, iniltiler, küfürler, yalva

r şl;ır birbirine karışıyordu. 
Herkes kaçmak istiyor .. Tam mana· 

;ile bir panik .. Fakat hiç kimse kaça
mıyor. 

. Bu hal akşama kadar aUrldil. 
GUneş batarken koca hipodrom kan

dan kıpkızıl olmuştu ve bu kızıllık için
de kırk elli bin ölü karma karışık ya
tıyordu. 

Askerler şehre yayıuyorlardı. İhtilt
le karıp.n veya birkaç saatlik impara
tora brığhlık yemini yapanlardan bir 
kısmı deniz ve kara yolile kaçıyor, bir 
kısmı da gizleniyorlar: yahut suçları
nı örtmek için gene Yüstinyanosa git
meye hazırlanıyorlardı. 

Hipatyos ve Pompeyos yakalanmış
lardı. Onlann tarafını tutan yahut yan
larında oJanlarıdan hiçbiri en küçük bir 
müdafzada bile bulunmamışardı. 

Pompeyos zayıf ruhlu, korkak bir 
gençti. Yüstinyanosun önünde yetl~e 
kapanıyor, ağlıyor, hıçkırıyor ve yal
varıyordu: 

- Benim suçum yok. Zorla getirdi· 
ler Allah aşkına, banın a~kına canımı 
b·ığışlayınız ! Yemin ederim ki onlara 
karşı hiçbir şey yapamazdım. 

Yüstinynnos bu zavallıyı göstererek 
~retti: 

- Kaldırın! 

- .Kaldırınr 

Hipatyos daha ısoğuk kanlr ve cesur 
çıktı: 

( A rkrı.<ıı uar) 

Bu okullarda Türkçe tec!risatın inki
F-f bakımındı:ın altı sınıflı olmalan da
ha normal görülüyor. 

İlk tedrisat olarak musevi okulları
nın önümüzdeki ders yılı başından iti

baren altı sınıflı olmayanları altı sınıfa 
ibl8ğ edilecektir. Bu suretle resmi ilk 

okulların ikinci devrelerinde tatbik edi 
len müfredat program bu .okulların 4, 
5 ve 6 mcı sınıflarında üçe taksim edi
lerek okutulacaktır. 

Taksimat progr<J:nı kültür direktör
lüğüniln hazırladığı cetvele göre yapı
lacaktır. 

Diğer taraftan bazı ekalliyet okulları 
bu yıl · derslerini Türkçe ol<ırak yap
tıklanndan sene sonu verimi Türk ~ 

kullarının verimile karşılaştmlarak tet 
kikler yapılacak ve eksik görülen taraf 
tarın takviyesine çalışılacaktır. 

Orta Okul Öğretmenliği 
Jmtihanlan 

Orta okul öğretmeni olmak istiyen 
ilk okul öğretmenlerinin imtihanlarına 
dUnden itibaren başlanmıştır. Dün Hk 

imtihan Türkçeden olmuı ve 37 kişi 

iştirak etmiştir. 

Bugün tarih coğrafyadan imtihan 
yapılacaktır, 

Öğretmen Okullan 
150 Mezun Veriyor 

İstanbul kız ve erkek öğretmen okul
lanndan bu yıl 150 talebe mezun ola
caktır. Yeni mezunlar tatbikat dersle
rini tamamlc:cxıı§ olduklarından muhte
lif villyet kültUr direktörlükleri emrine 
verileceklezidir. 

Orta Okullarda Okuyan 
Fakir Çocuklar 

Orta okullarda okuyan fakir çocuk
tan doyurmak maksadile ilk okullarda

ki himaye teşkilltının da bu okullarda 
yapılmasına karar verilmiştir. Alınan 

tedbirler tayesinde önilmüzdcki dera 

yılı başından itibaren orta okullarlda da 
bu gekil tatbik edilecektir. 

Yeni vaziyetle 7-8 bin çocuğu do
yurmak için geni§ bir kadro vücuda 
getirilmektedir. 

Yeni Kız San'at Okulları 
Açılıyor 

Akşam kız sanat okullarının gördü
ğü rağbet kültür b<:ıkanlığı tarafından 
memnuniyetle karşılanmıştır. Bu yıl 

§ehrimizde yeni mevcut sanat okulları
na ilave olmak üzere biri Boğaziçinde, 

diğeri Bakırköy taraflarında iki sanat 
okulu dzlla açılacakttr. 

Kültür bakanlığı bu okullara ait ha
zırlıklara başlamıştır. 

Bundan başka önümüzdeki tatil 
ayında Ankarada toplanacak bir komis
y.cn da sanat okullarının müfredat 

programı etraf roda incelemelerde bu
lıına-;aktır. . .. 
i 'j 1 

1 
- Fransız karikatüril -

Kaclın - Benimle cvlN•meseydin b clairlı'k 1'crgisi 1'erccc7•tin ..• 
Kocası - Şimdi de ahmaklardc.n vergi almaya b~larlarsa uhıe ver.oi 1'e

rcccğim demek-tir .. 

Hoykeltra.' Garbe 

Manisada 80,000 lira sarfile yz,prla· 
cak kurtuluş abidesi için açılan ilk mü
sabakada bir neticeye varılamadığı 

için, Avruparun müsabaka kabul eden 
en iyi artistlerinden FransaıdZın Puvas
s:m ve Drivye, Almanyadan K.clbe ve 
Garbe arasında bir müsabaka asılımt
tt. 

Kolbe §imdiki halde Almanyada Be
toven abidesi yapmakla meşgul olduğu 
için gelemiyeceğini bildirmiş, onun ye
rine dördüncü musabık olarak heykel
traş Torak alınmıştı. 

Müsabakaya dahil Alman heyktltraş 
lardan, Frankfurtta ''Steydel enstitüsü., 
heykeltraş kısmı şefi P r. Garbe, dün 
şehrimize gelmiştir. 

Pr. Herbert Garbe, gelir gelmez, gU
zel sanatlar akademisi direktörlüğile 

temusa geçmiş ve kendis:ne Mani!anın 
tarihi hakkında malO.matı ihtiva eden 
broşürler, Türk inkılabı tarihi Atatür
kün nutku, ve Atatürke dair Almanca 
kitaplttr ve §bidenin dikileceği yerin 
fotoğrafları verilmiştir. 

Evvelce, Maniısa hakkında yaptığı 

Almanyadaki 
Ruslar 

Baş!arınll bir şef 
geçiriliyormuş 

Fransızca ''Parisuar,, gazetesi yazı

yor: 
Almanyaya iltica etmiş olan Beyaz 

Rus mültecileri, milliyetlerine göre, 
başlarına bir gef tayin edeceklerdir. 
Alman topraklarında yaşayan bütün 
Aus mültecileri, milliyetlerine göre, 
gruplar halinde toplanacuklardrr. Bun
dan sonra hepsinin başır.a ayrıca bir 
şef seçilecektir. 

Alman hükumeti bu kararı ile, Al
manyada, bilhassa Viyana ile Münihte 
yerleşmiş bulunan birçok Gürcü ve 
Ukraynalıları elinin altında bulundur
mak istiyor. Bunların arasında, o zen
gin Ukrayna t()}ıtına varis olduğunu 

iddia eden biri de vardır ve Miinihte 
oturmaktadır. 

Almanyadaki Rusların "führer., !iği. 
ne dört namzet bulunmaktadır. Bunla
rın arasında ve en başta general Turkul 
geliyor. General Turkul bir ay kadar 
e\•vel, Fransaıdan, Dahiliye Vekaleti 
tarafından memleket haricine çıkanlan 
ilk pıırti ecnebiler arasında sürillmil~ 
tü. Kendisi, Fransada mülteci sıfatı ile 
on beş sene kadar yaşamıştır. Çok se
yahat ettiği ve bilhassa Berlinle Paris 
arasında sık sık gidip geldiği görülüyor 
du. 

General Turkul ismi ilk defa olarak, 
general Miller ile general Skoblinin 
ortadan kaybolmaları meselesinde ldu· 
yulmuıtu. Turkut, general Skoblin 
aleyhinde en kuvvetli bir §ahit olarak 
dinlenmiştir. 

Turkul, general Millerin de düşma
nı idi. Fransade.t sürillen diğer bir ge
neral, Şatilof da, Franko İspanyasın

dan dönıdükten sonra, Beyaz Ruslardan 
İspanyaya gönilllU yazılml't3ı hakkında
ki malQmatı eeneral Turkula tevdi ct
miJti. 

Pr. Herbert Garbc, Frankiortun he:D 
şerisi olmak münasebetile, kendisine 
vaki elan davet Frankfort belediyesini 
mütehassis ettiğinden belediye reisi, 
Frankfortun muhtelif resimlerini ha'li 
büyük bit albüm göndermiştir. 

Dün ''Gilzel sanatkar akademisi,, di· 
rektörüne verilen bu güzel albümü, di· 
:ektör de akaıdemi kütiiphanesine hedi· 
ye etmigtir. 

Pr. Garbe, akadcml profe118rlerinden 
Pr. Dellingin refakatinde olarak şehri· 
miı:i de gezmektedir. DUn kendisilC 

görUıen bir muharririmize, Alman bey• 
keltraJ Pr. Garbe demiıtir ki: 

''Türkiye cumhuriyeti, yaratınıJ 

olduğu yeni ve büyük inkılabın tarihini 

abDdelerle ebedilegtirdiği hararetli bir 
sanat ldevresindedir. Almanyada da, 

bütün heykeltraglar, reasamlar, kendi 
inkılapl"nnın tarihini tesbit ile meş· 

guldürler. Bu bakımdan, sanat uğrat

malamnız arasında bir benzerlik var. 
ötedenberl Tilrkiyeye ve Türklere 

kar!t duyduğum sempatinin, ne kadar 
yerinde bir duygu olduğunu buraya 
ayak basar basmaz anladnn.,, 

Manisa milsabakasma tdahil diğ~r s> 
natklrların da bugünlerde ıehrimize 

gelmesi bekl~nmektedir. 

~---- - - - 1 1 ilan sahiplerin~ 
Kurun ve Haber gazetelerinin 

i&anlan Ankara caddesinde Kema
lettin tren ilin büro&u tanı.fmdmı 

alınarak ne§redilmektedir. 
Fuat Mükerrem ismini .tapyan 

birisinin bu gazeteler için ilan al· 
ml'lk makaadile ımıhtelif tic:aretha· 
nelere müracaatta buhmduğu öğre
nilmiıtir. 

Bu isimde bir phAn ne iaimJeri 
geçen p.zetelerle, ne de Kemalettin 
tren ilin bürosu ile bir alikuı 
olmadığı ilan veren müesseselerin 
nazarı dikkatine arzolunmaktadır. 

----------------------------·· 
,-KURUNl 

ABONP rARWESI 

, Mtmltktı Memlthl 
tçtndı aııındo 

Aylık "~ IH K.f1. 
3 aylık 260 42~ • e aylık 476 820 • 
Yıllık 900 1800 • 

farlfesinden Balkan tfülill için aydı 
otuı kuru, dlışülOt. Pusta blrlığıne ıir
ıııi)·eo yerlere ayda yetmtı beşer kurut 
ıuııııııcdıllr. 

Ahone kaydını bildiren mektup "" 
telgraf Ocretlnl, abone parasının post• 

•eya banka ile yollama QcreUDJ idare 
kendi Oıerlne alır. 

TDrkluenln htt poılo merlct:tnd• 

KUHUN'o abanı uaıılu. 

Adres deQiştlrme Ocretl :&!~ tunı,tur 

Dünkü Hava 

Yurdun Trakya bölgesinde bulutlu, di
~cr bölgelerinde açık geçmiş, rilzgtırl:ır 
Trakya ve Karndentzln garp kıyılarında 
cenubi, diğer yerlerde umumiyetle şfmaU 
istikamette ve orta kuvvette esmiştir. onn 
lstanbulda hava acık seçmiş, rilzsAr ccnu• 
bt istikametten sşniyede 1-2 metre bııl• 
esmiştir. 

Saat 14 de hava tazyiki 756.8 milimetre 
idi. Sühunet en yüksek güneşte 60.2, göl· 
gede 28.7 ve en dllşilk 14.1 santigrat kaf• 
dolunmuştur. 

15 YIL EVVEL ncGVN 

Gtcenlerdtkl Reşlktaı tramvav grevinin 
mfiaebblbl olarak tevkif ve bflıfhare tah• 
llye edilenleri tramvay ılrketl tardetmfı-
tir. nu tqrdı llflysivct kırıcı addeden ~m~l 
le dün Beyoğlu noteri tar.atından keyfıye 
tramvay şirketinde protesto etmlılerdlr. 



Eserler arasında: 

Asri Kerem 
Yazan: Hakkı süha Gezgin 

"Keremle Aslı" melez bir efsane
dir. Zaman, bu hlkAyeyi, Şarkın lk
Unııerl arasında dolaştırdıkca, her 
nıuhıtten bir başka renk almış, baş
ka zevkler ve inanışlarla yoğuruı
nıuştur. Okadar ki bugün onu taşıdı
tr yabancı izlerden arıtarak ilk 
kaynağındaki temizllğe kavuştur
lllak için, yıllarca çalışmak ister. 

Fakat lclnde en kuvvetli aşkların 
en başarılmaz fedak!rlıkları vardır; 
ve bunlar, o efsaneyi yaratan mllle
ttn ruhunu anlamak için sağlam ve
sikalar yerine geçebilir. Sevdiği k:ı 
drnın dizinde bir an fazla kalabil 
nıek itin otuz iki dişini söktllreı 

' "Kerem'" aşkt bir fcdakArlık mul'i 
zesi yapmıştır. 

BugUn böyle bir sevglll dlzlndt 
klorformların en cana ya.kınlylc 

kendinden geçecek bayaylğit Aşılt 

zor bulunur. 
Geçen yıl, Matbuat MUdllrlüğU, 

nıemleketln blltnn tanınmış kalem
lerine birer mektup yazarak bu ef
sanelerin yeniden canlandırılması, 

zamana uygun birer hale konulması 
için tekliflerde bulunmuştu. 

Henllz o tarzda bir eser çıkmadı. 
Teklifi hiç kimse uygun bulmadı 

demek. 
SanatkArların bu mevzuları işleme
diklerine bakarak, cektştlrmeğe kal 
kışmayalım. Çünkü efsane, ancak e
saUr devrinde geçer akçedir. Her 
çağın kendine göre bir karakteri 
vard(r ve bu karakter binlerce içti
maı, siyasi, dlnt, bedii sebeplerden 
doğar. Bu sebepler, o tUrlll eserle
rJn teneffUs edeceği havayı yaratır
lar. 

!ster aşkın, ister savaşın olsun, 
destanlarını hazm için cemiyette bir 
inanış cihazı bulunmak gerektir. 

Jnsanlar, eğer tek tek görUrler
~lirdllklerine rüya deriz. Fakat 

eğ'lr bu görilş bUtnn mllletce benim-
senirse, rüya, UstQre olur. 

DUnyanın bütnn meşhur destanla
rı, işte höyle cemlyetce görUlmllş ril
yalardır. clenllebilir. "Epope", "hay
ret" siz kalabalıkların ruhunda fi
lizlenir. Sorusuz, sualsiz "nlcin ?" 
siz "acaba?" sız, "olur mu ya?" sız 
zengin bir inanış cercevesl, destan 
fçln şartır. 

"OmirUs", "llyada" yı yazarken, 
"Trova" masallarının heyecanla
rlyle sarsılan ihtiyarları dlnleyor ve 
böyle çarpıntılı bir hava içinde ken
di mantığının 6lcllsUnden uzaklaşı
yordu. Sonra onda "llA.h" lara ina
nan bir ruh da vardı. 

"Flrdevst" tein de ayni şey söyle
neblllr. Fakat felsetl şUphelerile ha
yatı araştıran, varlığı inceleyen 
"Voltor'', bu hava.dan uzak bira
damdı. Harikaya lnanmayordu. Tut
tu bu ruhla, bu imanla. destan yaz
mağa kalkıştı. 

"Anriyad", ona nağmesiyle, mn
kemmel lisanı, sağlam nazmı,. ku
sursuz şllrlyctlyle muvaffak olmak 
Jcin hor şeye sahipti. Fakat ortaya 
soğuk, tatsız bir eser çıktı. ÇUnkn 
Epope tein lAzımgelen, Epopenin ya
şaması için en birinci şart olan des
tan havasından mahrumdu. 
Volter yalnız bunu hesaplamamış, e
serine bu hayat nUşgUnU verememiş
ti. Yaşadığı çağa, taşıdığı inanışla

ra göı·e veremezdi de. 
"Orhan Seyfi" nln "Asrt Kerem" l 

nl duyunca, bir fikir sarsıntısı ge
cırmı~um. "Asrı Kerem!" nasıl o
lur? demiştim. Fakat okuyunca gil

JUmsedlm ve: 
- tşte. ancak böyle olur! 
Hllkmilnll verdim. 
Seyfi, bir san'atkAr hadslyle yu-

karda sayıp döktüğüm engellerlscz- Kasa pi arın bı·rçok hı·ıeıerı· 
mlş ve zavallı "Kerem" in asrileşlr-
se, ne kepaze blr şekle gireceğini I 
bUtUn anaçizglleriyle göstermiş. 1 meydana PJ karı 1 dı 

Böyle olmakla beraber, eser ml- ~ 

zah çeşnlslnde yepyeni ve taze bir 1 
değertaşıyor. Fazla fiyat is eyenler nıutlak 

Tanınmış şairlerin bazı parçala-
rı pek güzel değiştirilmiş, karakter· sure t e ceza göre ce k 1 er 
lerl çok ince dokunuşlarla. ortaya 

---------------------------~ konmuştur. Bu dokunuşlar, bazan Son günler zarfında belediye müfet- Q 
dokundukları adamın yaldızını da Merhum tişleri tarafından Istanbulun he rtara. dun ve 
c16kUyor. Ama, ne y8J)alım, kabahat Seracetta n fındaki kasaplar umumi bir teftişten k o·· mu·· r 
o;;an'atkArda değil, somaltın olmayıp 1 geçirilmiştir. 

'><iyle görünmeğe yeltenenlerde. Bunun neticesi olarak meydana şu 
Bu şakalarlle Orha.n Seyfi, yarınki Dün talebtlerinin gözyaş- hakikat çıkmıştır: 

ınn'at tarlhçlslne ~ok kıymetli bir larJ arasında gÖDlÜldÜ Birçok kasapların, sattıkları etle -
vesika hazırlamıştır. Eserin hiç bek- rin gerek gövde ve gerek parçaları ti. 
ıenmlyen ciddi ve tehlikeli tarafı Tıbbiye öğretmeni Bay Seraccttinin zerine cins, ve fiat etiketi bulundur -

ölümünü dün okuyucularımıza. büyük da bence işte, budur. Blr çocukluk madıkları ve manda etini koyun eti 
bir teessür içinde ha bcr vermi§tik. arkadaşımı böyle Ustlln ve yaratıcı dıye, sığır etini de dana eU diye sat-

Büyllk alimin cenazesi dün saat on 
görmek bana. zevk verdi. tıkları görülmüştür. 

HAKKI S'UHA GEZGİS beşte Bcşiktastaki evinden kaldırıl - Bundan başka etiket bulundurma -

Poliste: 
Kadın Yüzünden 
Bir Kavga Daha 

Ye§ilköyde mektep sokağında otu
ran Kenan isminde bir manifaturacı 
Beşiktaşta !ma.mz.ade sokağında 83 
numaralı evde sakin Yorgi ile bir ka
dın yUzünden kavga etmiş, Yorgiyi 
başından yaralamıştır. Kenan tutul -
muştur. 

TELGRAF DlREGl~E ÇARPTI
Göztepede Çiftehavuzla.rda asfalt yol 
inşaatında çalışan Ali isminde bir a
mele dün silindirden kaçarken ayağını 
telgraf direğine çarpmış, !bacağından 
ağır surette yaralan.ar" k hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

İSKEMLE KAYDI - Taksimde o
turan seyyar şişeci İsmail dün Beşik
taşta Vidin ecza.hanesinde §işeleri yer
leı?tirlrken ayağının altındaki sandal
ye kaytnt§, yere dll1'C?'Clt ~mdalı ya-
ralanmıştır. İsmail hastahaneye kal -
dırılm~rr. 
BAŞINA TAŞ DÜŞTÜ - Ycnişe -

birde Gölbaşı sokağında oturan Mar
yanti isminde bir kadın dün sabah 
yedi buçukta Tepebaşmdan geçerken 
131 numaralı apartımanın üst katın
dan başına iki kilo ağırlığında bir taş 
düşmüş, Maryanti ağır surette başın
dan yaralanarak hastahaneye kaldı -
rılmıştır. 

-0-

Gümrüklerde Yapılan 
Tetkikler Bitti 

Bir mUddettenberi İstanbul güm
rüklerinde tetkiklerde bulunan Anka. 
ra. gilmrUk ve İnhisarlar Vekfı.leti eko
nomik işleri mUdür muavini İhsan Po
zan ile Raik Arkut şehrimizde tetkik
lerini bitirerek A.nkaraya dönmüşler
dir. 

Tramvay Hatları 
Sökülecek mi? 

Dünkü akşam gazetelerinden biri, 
lstanbulda. tramvay raylarının kaldı
rılarak ~birde tamamen otobüs işle -
tilmesine Şehir mütehassısı Prost ta
rafından karar verildiğini yazıyordu. 

Allkadar mebafilden yaptığımız 
tahkikata göre mevcut tramvay hat
larının söküleceğine dair mütehassısın 
bir karan yoktur. 

Yalnız bundan sonra yeni hat dö. 
şenmiyecektir. Burulan başka imar 
pl!runm tatbiki dolayısile hatlarda. ta. 
dilflt icap ederse yapılacaktır. 

mış, kendisini seven yüzlerce öğret. larma. rağmen nhs \'eriş esnasında 
men arkada~ının ve talcbl'siııı'n omuz

'>' - müşteriye azami fiatten fa.zla fiat is-
ları üstünde Nişantaşına getirilmi§ - teyen \'e fazla fiati kabul ctmiyen 
tir. müşterilere et satmıyan veya en fena 

Cenaze namazı Tc§vikiye camiinde ve cılız etleri veren, yahut müsteri i
kılındıktan sonra Maçka kabristanına le azami fiattcn fazla fiat için uyuşan 
getirilmiş ve oraya gözyaşlariyle bı - kasaplar da tesbit edilmiştir. · 
rakılmı§hr. Ailesini tekrar taziyet e-
deriz. Halkın mühim bir gıdasını teşkil 

eden etin ucuz ve kolayca yenmesi için 
hükumet ve belediyenin yaptıkları 
mühim fedakarlığa karşı kasapların 

bu şekilde hareketleri alakadar ma • 
kamlar nezdinde çok fena tesir bırak
mış, kasapların fasılasız ve amansız 
bir şekilde tefti§ ve mürakabcsinin 1..a.

--0-

F eshedilmi.ş Kontenjan 
Kararnameleri 

Feshedilmiş olan kontenian karar -
namelerinde kontenjan mahsup mua -
melesi için 15 gUnlUk müddet ayrıl. 
mıştı. 

Müddetin kafi gelmediği anlaşılmış, 
15 günlük müddet 30 güne iblağ edil
miştir. 

Elektriklerini Kendileri 
istihsal Eden Müesseseler 
Belediye tarafından şube müdürle

rine milhim bir tanılın gönderilmiştir. 
Bu ta.mimle, belediye hudutlan içinde 
elektrik şirketinden cereya.n alınıya • 
ra:k kendisi elektrik istihsal eden veya 
bir kısmını şirketten alıp bir kısmını 
da kendisi istihsal eden sanayi mües
seselerinin isimlerinin kısa bir zaman 
za.rf ında bildirilmesi istenmiştir. 

Memleket içinde Seyahat 
Kolaylaştırılacak 

Yeni teşkil edilen lktısat Vekaleti 
Turizm müdürlükler iç turizmi teşvik 
etmek ve canlandırmak için yeni te. 
şebbüslere girişmek üzeredir. 

llk olarak Ankara. ve civarından ts
tanbula yedi günlük bir seyahat ter
tip olunmaktadır. 
Turizm müdürlUğü iç turizmi teşvik 
İstanbul belediyesinden bazı sualler 
sormuş, icap eden cevaplar verilmiş
tir. 

Evlenme 
Kıdemli muallimlerden B. Burhanettin 
Engüril'nün kızı Bayan Mehİika ile lz
mirde gazete ve kağıt tüccarı Bay 
Hamdi Bekir Gürsoylar'm evlenme tö
reni dünkü Çarşamba günü akşamı İz.. 
mirde Göztepedeki evlerinde yapılmış 
ve İzmir Matbuat crkfı.ru ile şehrin ta
nınmı§ simaları ve aile dostları ha.zır 
bulunmuştur. 

Bay Hamdi Bekir yıllardır Garbt 
Anadolunun gar.ete ne.sriyatmdaki hiz. 
metile tanınmış ve kendi emeğinin e
seri olarak İzmir ticaret !leminde 
mUmtaz bir mevki almııt mtl.teşebbis 

bir zattll'. 
Yeni yuvalarını biz de kutlarız. 

ruri olduğu anla.~ılmıştır. 
Belediye reisliği bu münasebeUe şu

belere bir tamim göndermiş, her haf
ta sonunda riyasete bir raporla ceza
landırılan kasaplarla neden dolayı ce
zaya çarpıldıklarmm bildirilmesini 
emretmiştir. 

Diğer taraftan belediye ve kasap -
lar tirketi ile kurulan ıtirket de §im
diye kadar 15.000 kadar koyun getirt
miştir. Piyasaya müdahale devam et
mektedir. 

Deniz yarışla r1 
Temmuzun onuncu pazaı 

günü yapıhyoı 
Her yıl yapılmakta olan büyük 

deniz yanşları ve yüzme milsabakala. 
rı Temmuzun onuncu pazar günil ya
pılacaktır. Şimdiden hazırlıklara ba§
lanmı§tır. 

Yarışlarla Moda Deniz Klübü ve De
niz Ticaret mlidUrlüğü meşgul olmak
tadır. 

Her yıl bizzat Büyük Önder Atatür
kün de şeref verdikleri deniz yarışları 
memlekette çok büyük bir alaka uyan
dırmakta, ogün İstanbul tarihi bir gUn 
yaşamaktadır. 

Bu sene gerek kürek, gerek yüzme 
yarışlarına iştirak edeceklere madal. 
yadan başka nakden ikramiye verile
ceğinden müsabakalara iştirak için 
şimdiden milracaat edenlerin adedi bir 
hayli artmıştır. 

-.o-

Eski Tramvay Aral>alan 
Tramvay şirketi eski a.rabala.l'dan 

sekizini yeni şekilde tadile karar ver
~. belediyeye mUtacaat etmişti. Şir
ketin bu teklifi kabul olunmuştur. Ya
kında tadile başlanacaktır. 

Bu sene fiyatların ucuz
Jayacağı umuluyor 

Istanbulda odun ve kömür stoku 
birkaç ay ewel bitmişti Bir müddet
tenbcri civar kaza ve vilayetlerden o. 
dun ve kömür gelmeye başlamı§tır. 

Bununla bcra ber fintlcr henüz düş
memiştir. 

Yalnız yeni orman kanunu, orman
larda kereste fabrikalarınca kesilip 
bırakılan ağaçların ~ehirlere naklini 
kolaylaştırnrağmdan bu sene fiatlerin 
ucuzhyacağı, bundan başka odun ve 
kömürün de boll~ncağı muhakkak gö
rülmektedir. 

---o-

Bağırsak İhracatımızın 
Artması Bekleniyor 

Son bir ay içerisinde memleketimiz
den Amerikaya 100 bin parçaya yakın 
bağırsak ihraç olunmuştur. 

Bu miktar memleketimiz için çok 
miktar sayılmaktadır. 

Yeni mahsul henüz alınmamış ol
duğundan piyasada stok miktarı bir 
hayli azalmıştır. 

Almanya ile yeni yapılacak ticaret 
anlaşmalarında kontenjan listC'sinde 
bağırsağa yer ayrılması düşünülmek
tedir. Bu da temin edildiği takdirde 
bağırsak ihracatımız bugünün birkaç 
misli artacaktır. 

Denizbank Kadrosunda 
Değişiklikler Bekleniyor 
938 mali yılı girdiği halde bazı mu. 

esseselt:r ve b.u arada Denizbanka bağ
lı bütün idareler kadrolarını Vekalete 
bildirmemişlerdir. 

Buna sebep olarak, idarenin muhte
lif şubelerinde mühim değişiklikler 

yapılacnğı gösterilmektedir. 
Bu arada Denizyolları müdürlüğün~ 

de de esaslı değişiklikler yapılması 

mevzuu bahistir. 
Hakiki vazjyet ayın sonuna kadar 

belli olacaktır. 

Ticaret Odası 
Toplanamıyor 

Ticaret Odası meclisi dün de ekse
riyet olmadığından toplanamamış, haf 
taya çarşamba gününe tehir edilmiş
tir. 

Toplantıda iki dcf a da ekseriyet ol
mamasının sebebi, bir kısım azanm 
seyahatte bulunmasıdır. 

Gelecek haf ta ekseriyet olmasa da. 
toplantı yapılacaktır. 

Zahire Borsasında 
Dün Ziraat bankası ticaret ve zahL 

re borsasında. 5.27 den 160 ton yumu
§ak, 5.28 den 120 ton sert olmak fuıe.. 
re 280 ton buğday satılmıştır. 

Tüccar malı olarak hiç bir muame
le kaydedilmemi~. İstekler devam 
ettiğinden piyasa hararetini muhafa
za etmektedir. 
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"Komedya yeter,, 
17 yaşını bitiren erkekle 15 ya- Falih Rıfkı Atayın "Ulus,, daki 
şını bitiren kız evlenebilecek makalesi 

Medeni kanunun 88 inci maddesi değiştirildi .... ,,..,~-~ 
r=ı .-.~ - - ._ --

(Usta yanı 1incide)1 
miktarının birçok hatipler söz alarak 
maddenin leh ve aleyhinde bulunmue
lardır. 

Nafia Vekili Ali Çetinkayanm bu 1 
beyanatını müteakip kanunun mevzuu 
bahsolan fıkra ve maddeleri encüme
ne geri verilmiş ve Tilrk kanunumede-

bekllyordulc. Dunda yalnız hukuk
çu gözU vardır, Halbuki tıp gözUn
den geçecek tarafları çoktur. Teklif 
ediyorum. Ltı.ylha. bir kere de sıhhi
ye encümenine gönderıısın. Hüsnü Kitapçı (Muğla) lzmır vilü

yeti yolları il.zerindeki başlıca nakli
yatın bu vilüyetin zirai mahsullerin -
den ibaret bulunduğuna göre bu yol
lar üzerinde muhtelif vn.sıtnlnrdan kL 
lomftrc başına alınacak re~ ıin, bl' 
mahsuller lehinde hükumetçe alınan 

tedbirlere aykırı düşeceğini '·aydeylc
mış ve bu resimler kaldır 1dığı takdir
de maksattan uzakla.şılmıyacnğını ila
ve etmiştir. 

Doktor Sadi Konuk (Bursa) kanun
daki diğ:?r hUkfimlerle esasen bu yol
lar için kCı.fi miktard .. varidat temin 
edilmekte olduğunu söyliycrek bu fık
r::.nın tayyım istemiştir. 

Encümen mazbata muharriri Halit 
Onar:ı.n (Burdur) kanunda çift malı.. 
sulüııü nakleden ... ürr.ı arabalarından 
bu resmin alınmıyacağı tasrih edilmiş 
bulunduğunu kaydederek bu gibi tu -
ristik yollar Uzerindr scyrifescr eden 
nakil vasıtalarından birer resim alın
ma.sının hemen her yerde ta~:..ik cf'!en 
bu· şekil olduğunu söylcmi~tir. 

Emin Sazak (Yozgad) resim mili -
tarları üzerinde durmuş ve bunun bü
yük bir kUlf et tcşkll cyliyeceğini di
ğer memleketlerde bu gibi yollar üze
rinde seyrisef er edecek olanlardan alı. 
nan resimlerin mev: JU müzakere olan 
kanundaki hndlerlc mukayese edilnıi
yecek derecede olduğunu kaydeylemiş
tir. 

Rasih Kaplan (Antalya) Zürram 
toprak mahsullerini naklederken bu 
ücretten muaf tutulacaklan hakkın -
daki ifadelerin tarladan eve kadar o
lan nakil ivini gö?.Cttiğini i§al'et etmiş 
ve asıl olan cihetin tarlardan pazara 
olan nakliyat olduğunu söylemiş ve 
esaslı bir tetkik için kanun layihası
nın tekrar encümene verilmesini iste -
miştir. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) kn. 
nunun lehinde bulunmuş ve memleket
te turizmin inkişafına yardım edecek 
olan bu yollann bir an evvel yapbnl
masındaki mrureti isaret eylemiştir. 

Bu mevzu üzerindeki müzakereler -
den sonra Nafia Vekili Ali Çetinkaya 
kilrstlye gelerek §UDlan söylemi§tir: 

''hmir vila~eti turistik itibariyle e. 
liemmiy..,ti haiz bir mmtakadır ve ora-
sı iç'n iki Uç yolun yapılmasını vilayet 
gayet lilzumlu görmektedir. Bunun i
çin tedbir aramış bu ve layihayı tek. 
lif etmeyi mUnaslp bulmuştur. 

Prensip itibarlle biz hali hazırda a
lınmakta olan yol paralarından başka 
bir para alınmasına taraftar değiliz. 
Uh'avo sesleri) Çl.inkU \-ergi meselesi 
halkın üzerinde daima bir aksi tesir 
yapmaktadır. 

Şimdi '1layet diyor ki ben bu turis
tik yollan yapmak f stiyonım, ve viH\
yetin meclisi umumisi de buna taraf
tar olmuştur. Esirgemeyin, kolaylık 
göstE'rin diyor. Şimdi daha yUksck bir 
mevki.olan B. M. Mecllsinln hissiyat 
ve kanaatlerini dınlemiş oldum. Gör
düın ki bu llyihada mevcut bazı mad
delerin tatbiki zamanı henüz gelme • 
miştir. (Bravo sesleri). Fakat bu tat
bik zamanı gelmemitı olması demek, 
böyle eeylerj yapmamak m!nasmda 
değildir. Ben son Avrupa seyahatimde 
gördüm ki her tarafta asfalt yollarla 
halk yeni hayatla, yilk nakliyatını 
yapmaktadır. 

lnşa masrafmı bütün otomobil, 
kamyon ve diğer vesaitten mutedil bir 
derecede para almak suretile kareıla
maktadırlar. 

n isınin 88 inci maddesinin deği§tiril
nıcsin~ ait kanunun mUza.keresine ge- 1 
çılmiştir. ı 

Adliye Veklll Saracotlu, l~ytha

nın sıhhiye encümenine gitmesinde 
biç bir mahzur yoktur. Fakat O[jason 
sıhhiye encUmenlnln h Aklm olduğu 
madde olduğu gibi yaşayor. Yani 
her evlenecek, yaşı ne olursa olsun, 

Bu münasebetle söz almış olan Os-

1

1 

man Şevki Uludnğ (Konya) bu mevzu 
uzcı inde doktorların da. söyliyecekleri 
olduğunu ve binaenaleyh kanun lAyi. 1 
hasmın bir defa da. sıhhiye encüme. 
ninde tetkik edilmesi ltizmıgeleceğini 
söylemiş ve bu maksatla bir de takrir 
vermistir. 

doktor munyeneslnden geçece Ur. 
Osman Şevkl Uludağ devamla: 

- Doktorların buradaki vazlf al 

Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü bu 
mUtaleaya karşı verdiği cevapta de - I 
mişlir ki: 

yalnız sıhhat şehadetnamesi verm 
değlldlr. Bir prensip meselesi sıh
hat meselesidir. Yoksa ister 3 ya
tında, ister 70 yaşında. olsun. Biliyo-'Bu kanunu huzurunuza getirmeden 

evvel Adliye Vekfıletinde Uze.rinde u
zun mUddet çalı§mı§ bulunuyoruz. Bu 
çalı11malanınızda gördük ki bfzdek ı 

kanunun tayin ettiği evlenme yaşı er
kek için 18 i ve kadm için de 17 yi ik
mal ctmie olması ı:ıart konulmüştu. 
memleketin muhitini, iklimini, coğrafi 

fMtlarmı nazarı itibare alarak öyle bir 
yaı tesbit ettik ki bizim kanaatımua 
göre, tesbit ettiğimiz yaı, memlekette· 
ki yaşın hakikatte, filiyatta bir acne üs
tün bir ya~tır. 

Çünkü istedik ki kanunlarımız ayni 
zamanda ammenin nizamını tanzim et· 
mekle beraber Anune seviyealni müın
kUn olduğu kadar doktor arkadaılan
mızın ifade ettiği yere kadar yaklaş 

tırmak imkanını temin etsin. Onun için 
bu bir senelik fazlalığı biz çok görme
dik. Eğer memleketin umumi ıeviyesi 
bu bir ıeneyi tedricen yukarı ldoğru 

ettiği noktaı bu aaflıaya yilkıeltirae, 
kaldnır ve fili vaziyeti kanunun derpt" 
asıl o vakit doktor arkada.flanmuın 
arzu ettiği adımı kuvvetli olarak atmı!! 
olacağız ve çok emin olarak 1itDUf ola
cağız. Amma evlenme YB§! ile kanunun 
derpig ettiği yaı ara11nda 3 sene, S sene 
gibi farklar kaldıkça . bu kanunların 
tatbike konulması kendiliğinden miln
tezi olur. Aksi tak!dirde binbir hileye 
müracaat ederek, elinden gelenler mah
kemeye müracaat ederek bu kararı 
~.ııyorlar. Nihayet gunu da unutmama
lrsınız: ki köylerde evlenme memurlan 
muhtarlardır. Buralardan davalann 
mahkemelere aksettiğini bilmiyorum. 
Yalnız bildiğim ıehirleraeii mahlteme
lerimizde sendde 64 bin davayı rUyet 
etmekte otmamız:drr. 

Bu izahatı müteakip Osman Şevki 
Uludağın takriri okunarak reddedil
miıtir. 

' Adliye mazbata muharriri Fuad Şir-
m n (Erzurum) üzerinde o Jiadar du
rulmuı. görüıutmüı olan kanun layiha
sının müstaceliyetle müzakeresini iıte
miı ve bu talep kabul cldilmiştir. 

Kabul edilen kanunun hükmüne gö-
re: 

"Erkek 17, kadın 15 yaşını ikmal et
medikçe evlenemez. 

Şu ka!dar ki hikim fevkal!de haller
de ve pek mühim bir sebebe mebni 15 
yaşını ikmal etmiş olan bi!' erkek veya 
14 yaşını bitirmit olan bir kadının ev
lenmesine müsaade edebilir. Kurardan 
önce ana ve baba veya vasisinin dinlen
mesi şarttır . ., 

B. M. Meclisi cuma günü toplana
caktır. 

••• 
Besim Atalay ile Os
man Şevki arasında

. ki münakaşalar 

rum ki, herkes evlenirken muhak
kak surette sıhhi muayeneden geçe
cek. Fakat bu sıhhi muayenenin he
den yalnız emrazı sariye aramaktan 
ibaret kalmıştır. Bu .meselede he
kimliğin fikrini daha mUtebarlz bir 
surette belirtmek, teklif edUen yaş
taki nUfusun evlenebllip evlenemlye
ceklerlnl tetkik etmek ve bunun 
hakkında bir karar vermek ıcın bu
nun sıhhiye encUmenlndekl arkadaş
lar arasında g6rilşU1mesl behemehal 
l!zımdır. Sonra hUkClmet esbabı mu
clbesinde memleketin iklimini na.
zarıltlbara aldık, diyor. Biz falan ve
ya fllAn milleti bu bahiste örnek a
lamayız. MJJll bUnyemlzln tetkiki ve 
tesbltl Itzımdır. BUnyemlz elmal 
mllletlerlne benzemez. İtiraf etmek 
IA.zımgellr ki, asırlarca ihmal gör
mUf, vtıcudumuzdan kuvvet kaybet
miş bir milletiz. Şlmaldeki ömür 
vasatisi bizimkinden uzundur. Asır
larca nUtus tahrlbııtr f cer!slnde ya
va.dık. Teklifim reye konsun. lsrnr 
ediyorum. Mesele blr de eu1hat encü
meninde tetkik edilsin. 

Besim Atalay (Kütahya) - H r
hangt bir kanun kat'I ihtiyaçtan do
ğarsa o memloketln ruhuna, gidişa
tına muvafık bir kanun demektir. 
Ben yeryUzUnde bundan da.ha muva
fık bir kanun tasavvur edemıyorum. 
Doktor bey, buna memleketler şart
larına muvafık değildir, diyemez. 

Dr. Şevki Uludağ - Zaten demi
yorum. 

Besim Atalay - Su halde işi med
reseye dUşUrmekten maksat nedir? 

Dr. Uludağ - Affedersiniz, sıhhi
ye encUmenl medrese değildir. 

Besim Atalay devamla - Memle
ketin gent~Uğl kadar nüfusu da mey
dandadır. Türk gUnden gilne Ureyor, 
artıyor, fakat bizim bu artmayı ko. 
laylaştırma.mız ıt\zımdır. lstatlstlk
lere bakınız. Her vllAyette bek!r sa
yısı evll sayısından fazladır. Nüfusa 
ihtiyacı olan bir memleketin bektı.r
ları bOyle kendi haline bırakılma -
ması ıa.zımdır. Ne olur! l{öylU on 
beşinde evlenir. onun bünyesi dok
tor beyin bUnyesl gibi değildir. (GU
lUşmeler). Evleneblllr. Bunu kanun
la teyit etmemiz lAzımdır. Her şey 
evlenme aleyhine, herkes evlenme 
aleyhine, memleketteki muzır Ana.
sır TUrklUğUn çoğalması aleyhinde, 
her gUn propagnnda ynpıp duruyor. 
lşte size çikolatalardan çıkan bir 
kAğıt okuyorum. 

Derdin yoksa söylenme 
Borcun roksa evlenme 

Bu, memleketin her tarafına da
ğılıyor. Çocuklarımızın eline geçi
yor. Bunları takip etmek, şiddetle 

cezalandırmak ıa.zımdır. Hülftsa. ka
nun yerindedir. Esasen iş de bu yol
da cereyan etmektedir. Şunu da. söy
llyeylm ki biraz genç iken evleni
lir. (Alkışlar, bravo sesleri). 

Ankara, 15 (.A • .A.) - Ulus gazeto- f den bu zatlar Hatey davasında Sa~ 
sinde Fallh Rıtkı Atay, Antakyada cak TUrklUğU ve Türkiye aJeyblll r 
son hft.dlseler esnasında. Milletler Ce vazife görmeğe memur edlLIDlole t 
mlyetl komisyonu reisinin tahrikçi- dlr. Umumi ktı.tlp Cenovrede fe9•

1 lerı teşvik ettiği hakkındaki başma- tevlrlrken, Hataydaki arkadaşla~ 
kalesinde secim kaydı bavladığın- bizzat vazife gOrmesıne lmkAn k& • 
danbcrl, Türklere tatbik olunan bU- mıyan delege Garo, roıune devaı:ıı 

t aıı· tun zulUm ve tazyikler karşısmda etınektedlrler. lkl Aza devle 
susnn komisyon rels ve Azasının laşma temasları yaparken, yuıetıer 
mandater devlet eski vazlyeU tasfl- Cemiyeti mUmcsslllerlnfn kanlı f• 
ye ederek tehllkell ihtllAtların önU- elaları teşvik, tahrik, belkl tertf P 
ne geçmek IUzumunu hissettikten, ettiğine ~ahit oluyoruz. KomedY" 
Hataydakl milmess111nl değiştirip a- yeter." 
snytş ve emniyet tedbirleri aldıktan, Makalenin sonunde. deniyor ki: 
Parla ve Antakya mUzakerelerl ha- "Fakat bir mUddettenbert bUtilD 
zırlandıktan sonra, birdenbire tah- halkımızm kafasmı meşgul eden bit 
rlkcller lehine ve TUrkler aleyhine suali artık sor.malıyız: Tnrklyenın. 
faaliyete koyulduklarrndan bahse- Milletler Ccmlyetıer!yle olan muna· 
derek diyor ki: sebetlerl, hattA Cemiyetteki Azalılt 

"Son hAdlseler lsbat etmiştir ki, meselesi üzerinde durmak ve dUfUD• 
gQya Mllletler Cemiyetini temıll e- mek zamanı gelmemiş midir?" 

Kazanç vergisi kanununda 
yapılan tadilat 

işçi gündeliklerinden 80 kuruşa kadar olanlar 
vergiden istisna ediliyor 

An.kara, 15 (Telefonla) - Kazanç ı 
vergisi kanununda bazı deği§iklik ya. 
pılmasına dair kanun layihası Meclis 
nıznamesine alındı. 

ri kazançların, çalı~tıltları yerlerin 
gayris::ı.fl iratlJ, karinesi ile ölçuıeıne
mesinden ve beyanname vergilerin ka-
zançlan ile mUt.enasip olmamasmdaJl 
ibarettir. Layihayı sıra ile tetkik eden iktı

sat, maliye, adliye, ve bütçe encllmen
leri, hUkumetin projesi ilzerlııde bazı 
değişil ikler yapmışlardır. Layihanın 
son şeklinde yer alan bu deği§lkllkle
ri bildiriyorum. 

1- Asgan maişet ve mtikellefiyet 
esasları düşünülerek i§Çi gtlndelikle
ri nden alınmakta olan kazanç vergisi 
iı;ln asgari had 60 kllI'U§tan 80 Jrunı.,. 

çıkanlmı§tır. Ya ıi 80 kuruşa kadar o
lan işçi gündelikleri ile 120 kuııışa 

kadar olnn gündeliklerin 80 kuruşu 
vergiden istisna edilmiştir. Bu suretle 
gilçhal ile geçinebilen bir kısun vatan
daşların vergilerinden bir miktar daha 
kısaltılması temin olunmuetur. 

2 - Evvelce, gayrisafi irad karine. 
sine göre vergiye tAbl bulunmamıe i
ken bilfi.hara. beyanname usulil.M t&bi 
tutulmuş olan ithalat ve ihracat ka.y
diyelerinin zahiren bu ~; doğrudnn 
doğruya yapmaktan alakadarlarla be
raber bnzı mutavassıtlar dellletile yi
ne ithal ve ihracat işlerine devam et
tikleri anlaşılmıştır. 

Bu gibi mükelleflerin beyannameye 
t.Abiiyetlerini istilzam eden sebep, it. 
hallt ve ihracat i§inden temin ettikle. 

tim. BUnye itlbıı.rlyle biraz zayıf ol
duğumuzu işaret ettim. Ben; Besim 
Atalay gibi gcr~I pehlivan yapılı de
ğlllm. Znyıfım. (GUIUşmeler). Ne ya.-

palım. Zayıfım. Çalışsaydım, belki 
güreşecek halde olurdum. Fnkat 
knta ile güreşelim. 17 yaşında bir 

erkekle 12 yaşında bir kızın evlen
melerinden doğncak cocuk acaba 
Besim Atnlay kadar vücutça pehli
van ynpıh olmasına imk!n verecek 
mi, zannetmiyorum. 

Fakat lise talebelerine evlenme
ye müsaade ettiğimiz zaman bir mUd 
det sonra bu gUrbUzlUk kalmıyacnk-

tır. Bu müsaade ile bllhasaa marazi 
aşka cidden bUyUk bir yer vermiş 
olacnğız. 

Yarın 60 yaşında bir erkek 16 
yaşında ve belki de 14 yaşında bir 
kıza. talip olacaktır. (Cinnet sesle
ri). 

Adliye Veklll Saracoğlu - Yaşı 

16 - 17 olursa doksanlığın bunları 

almnsında zarar yok mu? 

llırac.a.t ve ithalat ticaretinin doğrtı· 
daıı doğnıyg veya bir mutavassıt de
llletile yapılmuı bu ticaretin vasf ınl 
deği§tiremediğindeıı ve bunların be .. 
yannam.eye tabi tutulmalarına !mil 
olan sebepleri kaldırmıa olmıyacağuı
dan kanunda bu gibi mUkellefleri.O 
terfikine lüzum göıülerek mevcut 
madde, ona göre değiştirilmiatir. 

3 - .Alelumum komisyoncuların Jcaı
za.nçla.rını çallltıklan yerlerin, gayri" 
sa.fi iradı karinesine göre b1çülemfye
oeği de anl&§Ilarak bunlann da. beyan
name usulilne tabiiyetleri münasip gö
rlllmil§, ve klrlarmdaki nlüusu 25 bin
den apğı olan yerlerdeki komisyoncu. 
lann yapaca.Jdan ia hacminin darlığı 
ve klrlarınm nlsbeten azlığı da bu su
retle bulundunılarak beyanname usulU 
yalnız nUf usu 25 binden fazla olan 
yerlerde çalJ18n komisyonculara has
redilmiştir. 

4 - Film alım satım, icar ve isticar 
ioinin 8.?'7.ettiği hususiyet ve ehenııni
yet itibariyle bu işleri yapa.nların gaı
risa!t irat karinesine göre vergi tabi· 
iyetlerinin de mükellefiyet müsavatını 
temin edemiyeceği anlaşılarak bu gibi 
teeebbUs erbabını beyannameli mükel
lefler arasına almıştır. 

Bu kanunla yeniden beyanname usu.. 
lUne tabi tutulmut olanlann defter 
tutmak mükellefiyetleri 1939 takviın 
yılında başlıyacaktır. 

5 - Mücellitler, piyasçılar, şlra Ale
ti yapanlnr ve satanlar, kanuna mer
but cetv~lin yll7.de 25 lik gnıpundan 
yüzde yirmilik kısınma nakledildiği 
glbl odun ve kömür satanlar dahi o
dun ve kömür deposu ivletenlerden da.
ha fazla. vergiye t!bi olması muvafık 
görülmediğinden bunlar dahi yüzde 
yirmi beşlik gruptan yüzde yirmllik 
grup& &lUlDllftırı. ' 

Sandal ve kayık, mavna lrllrekçUeıi 
de yüzde 20 ilk grup& ııave edilmiştir. 
Kahve deflrmeni imal ve satanlarla 
kl.§JkQılar ve kitap naşirleri yüme 80 
luk gruptan yUzcle 25 lik gnıpa ve şe
ker, eekerlemecller de )1lzde 30 hık 
grptan yüzde 35 lik grupa na.kledil • 
mişler, i~ill ve çalgılı gazinolıı.r sıra. 
ama içkili ve çalgtlı bahçeler dahi il!· 
ve olunmU§tur. 

Şimdi Jzmir turistik yollan ha.kkm
dakl kanunun ilçUncU maddesinin (D) 
fıkrumdan itibaren kaldırılmasını il
tizam ediyorum. (Bravo sesleri, alkış
lar), (D) fıkrasının olduğu kısmı, bir 
de 4 tlncU maddeyi, 5 inci maddenin 
de demir bandajları kısmını kaldıra -
lım. Diğer kısım varidatla vilaye•fo 
yapmak istediği mesaiye de mani oL 
mıyalnn. Kanununun bu söylediğim 
§eldlde çıkarılmasını daha mutedil ve 
mU\·afık buluvorum. (Muvafık sesle
ri). 

Ankara, 16 (Telefonla) - Mede
ni Kanunumuzun evlenme yaşını 

tesblt eden 88 inci maddesi
nin değlştirllmeslne dair olan lAyl
hanın g6rUşUlmesl çok hararetli oı
pı nştur. 

Bu münasebetle ilk sözll alan Dr. 
Osman Şevki Uludağ (Konya) l!yf. 
hanın yalnız adliye encümeninden 
gecerek umumi heyete geldiğine 1-
şnretle demiştir ki: 

- Halbuki boıı ve arkadaşlarım, 
bu lAyihnyı sıhhiye encümeninde de 

Bundan sonra Doktor ŞeYkl Ulu
dağın teklifi reye kondu ,.e kabul e
dilmedi. 

Teklif sahibi tekrar söz alarak, 
kürsüye geldi. L!ylha tlzerlndekl dU
şUnce ve knnatlni tafsllen izah ede
rek na.ve etti: 

- Demin memlekette mlll! btın

yenln tesbltl lüzumundan bahset-

Durak (Gümüşhane), beklrla
rın evlenmelerini temin için kanuni 
tedbirler alınmasını ve boşanmala
rın coklnğunun öntınü almak için 
es.reler aranmasmı istemiştir. MUte
akıben Uludağ ile Besim Atalay ara
sında. mUnnkaşalar bir mtıddet de
vam etmiş, neticede lA.ylha. aynen 
kabul edilmiştir. 

6 - Bu değişikliklerle ve.rgi müd
detleri indirilmig olan mükellefleriıı 
1938 mali yılı vergileri bu kanunun 
meriyetindcn evvel tarhedilmiş ibulun
sun bulunmasın bu kanunun hükUmle
rlne göre yeniden tarholunacaktır. 

Bu kanuna. bağlı cetvelde sınıf dere
celeri vo maktu vergi miktarları da 
değiştirilmiş olan mtikellefler hakkın
da İibu cetvel hilkmü 1939 malt yı1JD. 
dan itibaren tatbik edilecektir, 



Profesör Afetin nutku 
(Usta yanı birincide) 

ıfiyl tebarüz ettirmi§ ve senelik rapo· 
ru okumak lizere sözU umum talebe ce
rniyeti reisi bay Andre Privatya ver
ınittir. Mumaileyh bu toplantıya üni
versite talebelerinin nasıl bir memnu
niyetle iştirak ettiklerini k~dettiktcn 
sonra senelik raporunu okumuştur. 

Bundan sonra ilk söz pr.ofcsör bayan 
Afete verilmiş ve alkışlar arasında kilr· 
süye gelerek sık sık alkışlarla kesilen 
a~ağıdı:C.ti nutku söylemiştir: 

Bay rektör, profesör baylar, bayan
lar ve baylar, 

"Dies academicus,, gUnU vesilesile 
söz söylemek fırsatım bana bahşettiğin 
den ldolcıyı Cenevre Universitesine ve 
onun sayın rektörüne teşekkür ede
rim. Türkiyenin selamlannı Cenevre· 
ye getirmek benim için büyük bir zevk 
tir. Memleketimiz arasındaki mti.nase· 
betler eskidir. Vaktile Türkiyecıe ya
şamıg Cenevreli aaatciler kolonisi ara
sında Jan Jak Russonun babasının bu
lunmuş olduğunu unutmuyorz. BUyUk 
resı;amınız Liotard da aramızda kal
mış, o kadar ki edebiyatta Türk ressa
mı ismini almıştır. 

Türkiycde Atı:rtilrklin azametli deha· 
sr altında cumhuriyet rejimi teessüs et· 
tiğinden ve eski yanlış itiyatlar terk· 
edildiğindenberi Cenevreyle Türkiye 
arasındaki münasebetler daha artmıı· 
tır. İstanbul Darülfünununun üniversi
teye kalbedilmesine Cenevre ilniversi
tesinin bir profesörü memur edildiği 

gibi yine cıynt üniversitenin bir profe· 
sörü sizin "Code,, nw:ıdan alınmış olan 
medent kanunu birçok senelerdir ilni
veraitenizde tedris etmiştir. Birkaç 
haftz cluyor ki, İstanbul biyoloji ensti
tüsüne üniversitenizin gayın mümessil
lerinden bir zooloji profesörünün hatı
rasım tebcilen bronz bir levha asılmış-, 
tır. İçinizden birçokları memleketimiz-
de mühim mevkiler işgal ~tmektedir. 

btc:rıbul üniversitesi jeoloji kürsüsü de 
bu meyandaidır. Son zaamnlarda pro
fesör Pittard Ankara ve İstanbul ilni
'lersitelerinde ve bUyUk bir dinleyici 
. ütlet:i karşısında bir konferans serisi 
v.etdi. Madenlerimizi tetkik eden bir· 
çok mütehassısl<ır Cenevrenin eski tale· 
beleridir. Diğer taraftan üniversitele
rimizdeki profesörlerimiz ve hatta ve
killerimiz arasında Geneve üniversitesi 
nin eski talebelerini buluruz. 

Geneveli üstatlann derslerini bu sı

ralarda dinliyerek feyzalmış olan me
bu'Slarımu:r, sanayicilerimizi, ticaret 
aaamkı:ımt:ıı, doktorlanmızı, serbest 
alimlerimizi, avukatlarımızı saymı:ıkta 

bitiremem. 
Milletler arasındaki kültür münase

betleri en sağlam münasebetlerdir. İlim 
cihanın muvtıfakat ve nzasmı, itiraz 
imkanı bırakmayarak, tahakkuk ettiren 
belki yegane eahadır. Müsavat mevcut 
olmayan be§eriyete, müsavatı temin 
eden anc··!t ilimdir. 

Cumhurreislmiz Atatürk, cumhuri
yetimizin yıldönümU vesilesile irat et
tiği bir nutkurida Türk milletinin en· 
telektliel sanat ve cemiyet karakterini 
tayin ve tebarüz ettirdikten sonra: 
"lşte bunun içindir ki idealimiT., her 
vasıta ve her çare ile milletimizin yük
sek vasıfüınnı, yorulmaz faaliyetini, 
frtri zekasını, ilme, güzel sanatlara ve 
mim birlik hislerine bağlılığını devam
lı bir surette tekamül ettirmektedir. 
Türk milletine pek uygun gelen bu 
ideal onun bütün beşeriyete karşı olan 
içtimat vazifesinde, insanlığa yardrm, 
refah ve sulh getirmesinde kııti muvaf
fakiyetini temin edecektir,. demişler
di. 

millü gayet basitti: "'Ex oriente lux,, 
sonradan bu mefhumlar yıkıldı. Birçok 
büyük Alimler aksi olarak Avnıpanın 

Asyayı medenileştirdiğini göstermcğe 

savaştılar, Burada Salomon Reinachın 
''le mirage oriental,, yani ''Şark 6era· 
bı,, adını verdiği meşhur kitabını zikr
edebiliriz. Bugün tekrar bu eski for-

mülü tazelemek ıztırarında olduğumuzu 
ve el ile dokunulabilir bir §ekilde can· 
landırarak merkezt Asyanın ve ön As
yanın Avrupa medeniyetinin anası ol
duğunu kabul etmemiz lazım geliyor. 
Neolithique devirden bahsediyorum. 
Ve yine sizlerden biri senelerdenberi 
bu mezhebin havvariliğini yapmıştır. 

Beyaz ırktan olan Tilrkler, antropo· 
lojik tasniflerimizin l'hemo alpinus tipi 
dediği başlıca bilyilk camiaya mensup
tur. Neolithique'lerden evvel bilinmi
yen ve bugün Avrupaya mebzuliyetle 
yayılmıt olan bu Brachycephale tip, 
Egenin öte kıyısında orta Aayadan 
Marmara sahillerine kaıdar geni§ mm· 
katarı bugün olduğu gibi iıgal etmiı 
ve etmektedir. Türk linguistique aile
sine gelince: O da Pamir ve Hindistan 
dan Volgr.ıya ve orta Tunaya kadar 
''Eurasie,, de bilyilk bir sahayı kaplar. 
Eğer tarihimizde vanlmasr milmkiln 

kaynağa kadar, nesilden nesile rucu 
~decek olursak • nasıl ki İsviçreliler de 
cC'dterinl arayarak H,.lvetlere ve Cel
teslere vardırabilirler • Türk milleti· 
nin, cedleri eski medeniyetlerde milhim 
rol oynayanların en eskilerinden biri 
olduğu müşahede edilir. 

Yalnız bu tek mlsall nazarı ltı'bare 
alsak dıihi tarihimizin bir anı~a eaki 
Mczopotmyanın en kuvvetli bir dev
leti olan Slimerleri ve Anadoludaki 
devletlerin en kuvvetlisi olan Hititleri 
cedlerimiz olarak kabul etmek lizım· 

gelir. 
Bu cedlerinmedenl vaziyetlerine dair 

birkaç senedenberi elde edilen 0l'keolo
jik vesikalar şayanı hayret tavsiUi.t 
meydana çıkarmışlardır. Sorbon tarih 
ve felsefci ilmiye profesörli Abel Reyin 
"Yunanlılardan evvel ş21rk ilmi,, aJdlı 

eserinde Radetin bu climlelerini zikret
tiğini görüyoruz: "Şark medeniyetleri· 
nin Asyada bu uzun yUrUyil§ilnde Me

zopotamy<mm lran kör!ezi plajlarından 
Ege kıyılanna kadar, bu intişaınn ilk 
merkezi olduğu görülür. Ve yine Abel 
Rey buna ilaveten: "Daha yüksek bir 
medeniyet farzedilmedikçe bizzat Chal
<ieenin bile, hakikaten ilk olan merkeri 
Asya medeniyetinin Pasifik Okyanusu· 
na, olduğu gibi ~denize, garba, cenu
ba ve oradan Mısıra ve şarka yayılma
sında ve gtırba d~ğru yürüyüşünde bir 
merhaleden başka bir şey olmadığı gö
rülür,. diyor, 

Birkaç satır sonra da ''Kapadokya ve 
Firikyanın mUtcvassıt menziller, Lid
yZı-'1ın ise son temsil ve nihayet nokta· 
sı ve son tevzi yeri olduğu görülür,, 
diyor. 

Tanışmak hemen ekseriya birbirini 
sevmektir. Birbirini sevmekse hüsnü 
niyet sahibi insanlann sulh dedikleri 
şeyi fethetmektir. 

Bizim büyük §efimiı: Atatürk, ,arld 
Avrupada ve Marmaranm ötesinde her 
vasıta ile ve yüksek şahsiyetlerinin bil· 
tün nüfuz ve kudretile bu hissi muha
fazaya ve takviyeye çalışıyor. 

Bay rektör, sahabetinizde yeti§en ve 
yetişecek olan ve bu çatının altında 

geçirdikleri hayatın &OOık hatırasını 

ldaima taşıyacaklarına emin olduğum 

Türk talebelerinin hatıralarını sizin 
muhafaza etmenizi dilerim. 

Alman harp 
gemileri 

Kastellonu bombardıman 
ettiler 

Valansiya, 15 (AA.) - Frankist
lerin tayyareleri, saat 12,45 te limanı 
bombardıman etmişlerdir. Bir bomba, 
Goluva adındaki bir Fransız gemisine 
isabet ederek gemide bir rahne açmt§ 

ve gemi su almağa başlamı§br. 
Mürettebat, geminin bn.tmasma ma

ni olmağa çalışmaktadır. Telefat yok
tur. 

Valensiya, 15 (A.A.) - Muharebe 
biltUn §iddetile devam etmektedir. 
Cumhuriyetçiler hUA. Kastellon şehri 
içinde kahramanca dövüıtmektedir. A. 
si harp gemileri Valensiya - Kastellon 
yolunu topa tutm~lardır. 

Valensiya, 15 (A.A.} - Resmi ma
hafilden bildirildiğine göre, Kastellon 
yolu Alman harp gemileri vasıfların
da. gemiler tarafından bombardıman 

edilmiştir. 

Esasen bundan birkaç gün evvel 
birçok Alınan destroyerlerinin Cebe
ıuttank'tan geçtiği haber alınmıştı. 
Mezkftr bombardımanı işte bu gemile
rin yaptığı tahmin edilmektedir. 

Valensiya, 15 (A.A.) - Limanda 
Franko tayyareleri tara!mdan bom
bardmıan edilıtı Fransız Golua vapuru 
tamamile sulara gömülmüştür. 

Burada katfyetle söylendJfine g8re 
geminin hamulcsi ademi müdahale ko. 
mitesince yasak edilm~ eşyayı ihtiva 
etmiyordu. 

Valensiya, 15 (A.A.) - Valensiya
nm bugiln öğleden sonraki bombardı
manında Fransız Karbear gemisine de 
isabet etmiş ve gemi yanarak batmış
tır. Tayfadan bir kişi ölmUştUr. 

Pul ve kıymetli 
kağıtlar hakkın· 

daki iayiha 
Anknrn, 16 (Telefonla) - Pul ve 

kıy.metli kAğıtların bayiler ve me
murlar vasıtasiyle sattırılmasına ve 
bunlara satış aidatı verilmesine dair 
kanun lAyihasr Meclis ruznameslne 
alınmıştır. 

Bu ldylhanın cncnmenlerde aldığı 
son şekle göre, Maliye VekAletince 
b:ıstırıl:ın bilumum pulların kıymet
li kdğıtlar buyllcr vnsıtasiyle sattı
rılaca~, fakat bayi bulunmayan ve
ya lüzum görUlen yerlerde mezun 
memurlar vasıtaslyle aattırılmaları 
da cab olacaktır. 

Harç ve Hukuk Mektebi iane pul
ları yalnız noterler vasıtaslyle sattı. 
rılacaktır. Fnkııt pasaport, vesika, 
hüviyet cUzdanı, ecnebilere alt ika
met tezkeresi Ye inzibat işlerine alt 

Yahudi kızının sebep 
olduğu cinayet 

işten çıkarılan ustabaşa 
eksperi nasıı ö dürdü 

U'ald11l '11rıı•'l.ttr (so7.d1ı); 
ur f ., ı:rcep 

lzmir 2 (Husu .. i) - Burada, Fethi 
Uyguner ve şüreklisına ait tütün ma 
ğclZasmda bir cinayet olmuş: Recep 
isminde bir amele, kendisine •ii vermi
yen Hardar namında bir ek peri ta
banca ile yaralayarak öldürmüştü. Ev 
velce telgrafla bildirdiğim vaka şöyle 

işlenmiştir. 

Recep ismindeki amele, tütün mağa
zasında ameleden Cuya isminde bir 
yahudi kızına şarkı söyletir, tdiğer ar
kadaşlarının da işine mani olurmuş. 

Eksper ve amele başı olan Haydi'JI', 
mliteaddit defalar kendisine ihtarda 
bulunmuş, fakat Recep aldırış etme· 
miştir. 

Katil Recep, son zamanlarda işi 
büsbütün azıtmxş ve güzel sesli yahu- 1 
di kızma iş zamanında zorla şarkı söy
letmeğe başlamıştır. Eksper Haydar, 
vaziyetten patronlan haberdar etmiş, 

Recep de işten çıkanlmrştır. 
Birkaç gün boş gezen Recep, amele 

ba~ı Haydan sık sık ziyarete başlamış 
ve aç kaldığını söylemiş, iş istemiştir. 
Haydar: iııten &ıkarılmıı olmasına rağ
men yevmiyesi işlediğini, cumartesi 
gUnü kendisine para verileceğini söy
lemiş ve ogün hakikaten haftalığı da 
ödenmiştir. Ancak paralarla birlikte 
bir tle bonservis verilmit ve işten çıka
nldrğı tebliğ olunmuştur . 

Recep; pazartesi tünü sabahleyin 
tekrar mtığazaya gelmiş, Haydan bu· 
larak kendisine bonservisi uzatmış: 

- Oku bakalım, nasıl yazılmış: 
Diye sormuş; Haydar bonservisi 

okurken, od da cebinden bir tabanca 
çıkararak meı etmiştir. 1ki kurşun 

Haydann b~ynuna isabet etmiş, adam 
yere yuvarlanmış, biraz sonra da öl
mUıtür. Katil Recep, hadiseyi mütea
kip koşarak karakola gitmiş ve taban· 
casını vererek testim olmuştur. 

imtihan sualle
rini ifşa edenler 

Maarlm VekAletl talim ve terbiye 
dzasındnn Alt Haydar İstanbul kız 
mualUm mektebi ruhiyat muallim
liğine tayin edilmiştir. 

lmtlhan suallerinin duyulmasına 
sebep olanlardan Manrlt Vekdlett 
talim ve terbiye dairesi memurların
dnn HUsnU Vekdlet emrine alınını~. 
neşriyat şubesinden Necdet de Dl
yarbakırdn bir vazifeye nakledll
mlştlr. 

Ta1ı7d1.".(Ifı idare eden mı'icldri-

ıımııı , ıı a11ini /:ayan llancioıı 

a..>Jt a li 
0 

~ Çc: 11 
(Cıst tururı ı lııddc) 

kadınlığının deruhte ~tiği vtızifelerin 

bir timsalini teşkil etmekte bulunduğu 
kaydolunmaktadır. 

Bayan Gökçene Romen havacılığı 

namına mihmandar olarak prenses 
Stirbey tayin edilmiştir. 

Prenses Stirbey, prens Bibeskonun 
reğcnidir. Hrıva mitingi programımla 

bayan Gökçene ehemmiyetll bir mevki 
ayrılmıştır. 

••• 
Baynn Sabiha Gökçen i~in Yeşilköy 

tayyare alanında merasim yapılacak
tır. 

Merasimde İstanbul Halk partisi 
erkaru, Türk hava kurumu teşkilf..tı, 

Türkkuşu talebeleri ve matbuat erkfı. 
nı hazır bulunacaktır. 

Merasime iştirak edecek davetlllcır 
sabah saat 5.5 te Ha.va kurumu mer
kez binası önünden kalkacak bir oto
büse binerek Yeşılköye götUrU1ecek -
]erdir. 

Bayan Gökçene muvaffakiyetler di
leriz. 

Yağ Fabrikatörleri 
AnkarayaGitti 

Yağ fabrikatörleri tanmmıe yağ 

tüccarlarından Bay Selimin b~kanlı
ğmda Ankaraya hareket etmiştir. 

Yağcılar, bundan evvel de yazdığı· 
mız gibi tasfiyehanelerinin muamele 
vergisinden muaf tutulmasını alaka • 
dar Vekaletten istiyeceklerdir. 

Bu iele alakalı olan Maliye Vekaleti 
yapmış olduğu muamele vergisi ka • 
nununun ikinci maddesinin C fıkra -
smda tasfiyehaneleri de muamele ver. 
gisine tabi tutmuetu. Bu ise yağcılan 
bir hayli milşkill vaziyete koyduğun • 
dan bazı taleplerde bulunacaklardır. 

Beynelmilel Ticaret Odası 
Kongresi 

Haziranın 27 sinde beynelmilel ti -
caret odası Türkiye komitesinin sene
lik kongresi aktedilecektir. 

Kongrede ,,mUddetini doldurmu.~ o -
lan az:ınm yerine yenileri seçileceği 
gibi Beynelmilel Ticaret Odası mer -
kezinin meclisine de bir asli, bir ye • 
dek iki aza tayin edilecektir. 

Beynelmilel Odanın İstanbul şube. 
sinin bu seneki faaliyeti merkez ta.ra
fından çok iyi karşılanmıştır. 

Size temin cldebilirim ki, Türkiyede 
cumhuriyet rejimi kurulduktan sonra 
memleketim artık Osmanlı imparator· 
luğunun son asırlardaki manzarasını 

göstermemektedir. Yapılan derin içti
m A inkıl5plar arasında Tilrk kadınının 
erkekler gibi bütiln ferdi ve siyasi hak 
Jannı kazanmış olmasını bilhassa kayd
etmek icap eder. Memleketimde bir 
erkek vatandaşla bir kebdın vrıtandaş 

arasında hiçbir fark yoktur. 

İşte üzerinde bu kadar hadiseler ce
reyan etmiş olan bu topraklar, bugünkü 
Türkiyedir. Bu vakıaları, başaran in
sanlar bize düşüncelerini söyleyebilse
lerdi: Direkt olarak bu yerleri hiç ter· 
ketmemiş olmraıalarından ve en direkt 
olarak da miişterek bir kütle halinıde 
bu tarihten sonra merkezi Asya y.clu
nun daha gerilerinden gelmiı bulun
maları dolayısile bugünkü Anadolulu· 
lan kendi hakiki halefleri olar<ık tanır
lardı. Ümit ediyorum ki 'bunun antro
polojik delilini yakın bir zamanda el· 
de edeceğiz. Bir taraftan küçük Asya
ıda her devre ait olartık yapılan hafri
yatta tesadüf ettiğimiz iskeletleri top
luyor ve bu araştırmalara hususi bir 
itina gösteriyoruz. Diğer taraftan da 
Tlirkiye hükOmeti teklifim üzerine bil· 
tün Türkiyede y~yan halk i~in genig 
bir anket t~is etmiş bolunuyor. 

evrak gibi, kıymetli kAğıtlnr bayi- ' '!il" __ _ Yeni çıktı 
illik aşk 

İtfaiye Şoför Alıyor 
İtfaiyeye yeniden şoför almaca.ktır. 

Hemen ilave ederim ki bu haklara 
t01arruf bize yeni vazifeler emretmek
tedir. 

Bu srı:ıtte mlinevverlerimizin başlıca 
meşgalelerinden biri tarihimizi daha 
doğru olarak tanımaktır. 

Va'ktfte bütUn yllksek mekteplerde 
Avrupa medeniyeti Asya medeniyeti
nin kızı ldlye öğretilirdi. Bunun da for-

Bu suretle bunların birbirlerile ve 
beşeriyetin mazisi ile halini mukaye
se imkfinını bulmuş olacağız:. 

Türkiyeyi bu üniversiteye bağlayan 
bazı rabrtalan hatırlatmakfo bahtiyarım 
ve bay rektör, bu bağların takviye bul· 
masilc hayırlı neticeler vermek için 
daha başka br.ğlann da teessüsUnU te
menni ediyorum. 

Memleketinizde bulunduğumuz za
man, memleketimizin adli ve içtimai 
havasını teneffüs ediyoruz. Sizler gibi 
biz de, Türkiyede bir tek arzu besliyc
ruz: Bütün tecelliyatilc ilim yüseltmek 
ilerletmek ve o sayede daha emniyetli. 
daha §llmullU bir şekilde ÇaUŞIT'.ak. 

ler Yeyn kanun memurları vasıtasly-
le sattırılncaktır. 

Satış hare pulları hare olmak U
zere pul vo kıymetli kO.ğıt satışından 
dolayı, bayllere ve noterlere yUzde 
beş kesllmek üzere, mahallln ica
bına göre maliye vekAletince tayin 
olunacak miktarda ve mezun me
murlara yüzde iki satış aidatı veri
lecektir. 

Satış ruhsat tezkeresi almaksı:ıın 
pul ve kıymotll kAğıt satanlardan 
on, vo tekcrrUrU hnllnde 20 liradan 
fazla olmamak nzcro almağa mec
bur olduğu ruhsat teskeresi resmi
nin bir misli ceza alınacaktır. 

Pul YC kıymetli kl\ğıtları kıymo

tlnden fazla bedelle satanlardan bi
rinci defa&ında fazla bedelle sattığı 

H. Rifat • Türgenef 

ilçllncü basış 
Şimdiye kadar fiatı yüz kuruş 

olan bu meşhur eser üçüncü defa 
olarak Hilmi Kitabevi tarafından 
ne«rol unm uştur. 

pul \'O .Kıyıuctlı JcAğıt bedellerıııiıı 

Uc misil ve tokerrürU halinde 10 mis
li ceza alınacaktır. 

Bu ceza ilk defasında 25 llrndan 
ve tekorrUrU halinde 60 liradan aşa
ğı olmıyacaktır. Bu hali tekerrUr e
den bnyllcrln ruhsat tezkeresi lptnl 1 
ve b, lr dchn kendllorlne tebdili veril. 
mi~ ecektlr. 

Bunlara 60 • 65 - 70 lira arasında ile.
ret verilecektir. 

Zağrep Denizcilik Sergisine 
Çağırıldık 

25 Haziranda Zağrepte beynelmilel 
bir denizcilik sergisi açılacaktır. 

Sergiye bUtUn Orta A \T\lpa devlet
leri, Amerika., Japonya gibi uznlt mem· 
lcketler de i~ak edeceklerdir. 

Dlln Zağrep beynelmilel Denizcilik 
sergisi komitesinden Denizbanka bir 
mektup gelmiş, Türkiye limanlannın 

ticari vaziyeti hakkında malfıınat is
tenilmi6, nynca sergiye davet edilmiş
tir. 

Denizbank bu hu.susta lfızım gelen 
malUmatı hazırlıyarak en kısa bir r.a.
manda. gönderecektir. 



Bir çocuk daha · 
kaçırdılar 

Bu seferki haydutlar insaflı çıktı 
Son günlerde Amerikada bir çocuk 

daha haydudlar tarafından kaçırılmış 
ve ailesinden para istenmiştir. 

Bu tarz hMiselerde daima olduğu 

gibi. çocuğun anası babası, haydud -
lardan tehdit mektubu aldıklarını söy
lememişler ve parayı göndermişlerdir. 

iyi bir tesadüf eseri olarak, haydud· 
tar çocuğu öldürmeye teşebbüs etme. 
mişlerdir. Para alındıktan sonra ço • 
cuk serbest bırakılmış ve evine gön
derilmiştir. 

Kaçırılan çocuk yedi yaşındadır ve 
Toneo ismindedir. Kendisi, annesine 
babaaına tekrar kavuştuktan sonra 
başına gelenleri anlatmıetır. 

Küçük Moris, bu sene mektebe daha 
yeni başlamıştır ve bundan bir hafta 
kadar evvel, mektebin son günil eve 
gelirken karşısına bir adam çıkmış • 
tır. 

Çocuğu sevmeye başlıyan adam o
nunla derhal dost olmuş ve: 

- Gel sana dondurma yedireyim, 
diye onu alıp götürmüştür. 

Çocuk iki gün haydutların elinde 
kalıyor. Bu müddet zarfmda hay. 
dutlar kilçük Morisin babaaına tehdit 
mektubu yazıyor ve istedikleri para 
derhal geliyor. 

Bunun üzerine. haydud: 
- Hadi gel, yavrum, gidiyoruz, di

yor ve çocuğu alıp tekrar otomobile 
koyarak şehir cJvanndaki bir yola bı
rakıyor. 

IWçilk Moris annesine 'kavu§tuk
tan sonra.. 

- Haydi güle gUle diyor. Annene, 
babana selam söyle. teşekkür ederim. 

Çocuk, sevincinden, ağlamayı unut. 
muştur. Bu sırada otomobil geri dö. 
nilyor ve kayboluyor. Çocuk da, şehre 
girer girmez rasladığı bir tanıdık va
::;ıtasiyle evine götilrUlüyor. 

Polis çocuktan, haydudun nasıl a • 
dam olduğunu öğrenmeye çalışmakta
dır. 

Tütün kraltnın 
karısı 

i k i milyon dolarlık 
mUcevberlerlnl nasıl 

çaldırdı? 
Ledi Mortimer 

Davisin iki milyon 
dolarlık mücevher • 
lerini kim çaldı? 

Bunu kimse bil -
miyor. Hatta tah
min bile edemiyor. 
Çünkü hırsızlık çok 
esrarengiz bir su
rette yapılmııtır. 

Bu mücevherle -
rin sahibi - daha 
doirusu, bugün bun 
lar çalınmıı olduğu
na göre, eski sahi
bi - Kanada tütün 
kralının karısıdır. 

Çalınan mücevher -
ler malddi değerlerinden baıka, dünya
da C§i olm<cnak cibi itibari değerleri 

olan birçok kıymettar taşlardan mürck· 
~epti. 

Tütün kralı ismi verilen meıhur mil· 
yoner Lord Mortimer Davia bunları 

karısına, adeta servetinin yarısını feda 
ederek almı§ ve bu nadide kolJeksiyon 
senelerce süren mütemadi bir gayretle 
araştırma ile vücuda cetirilmi§ti. 

Kim çalabilir? 
Mücevherler hemen hemen teytan 

aldı götürdü, denecek kadar esrarengiz 
bir surette kaybolmuıtur: 

Alman elçisinin mü
him bir nutku· 

• 
istanbul Alman okulunun yetmı-
şhıci ytldönümü dün kutıulandı 

Ledi Mortimer Davis, her zamanki 
gibi, gece yatağına girerken mücevher 
terinin bulunduğu konsolun gözünü 
kilitlemi§tir. Fakat, sabahleyin kalktı- Yu1«ırda talebeler lstikkil mar ~ı söyW.ybr; a.,ağıda diploma tev. 
ğı zaman, gözü açık buluyor: Mücev· zii ntera8iminden bir görünüf •• 

Adam çocuğa şehre ne taraftan gi· 
deceğinl ıöylilyor ve: 

Günün meşhurlart: 
herlerin de hepsi birden ortadan kayb- Istanbul Alman mektebinin yetmi- .. - Bu mektep, yetmia yıllık baya-
olmuı.. şinoi yıl dönümü dUn mektebin Bey- tı içinde daima zamanm tahavvülleri.118 

Henlayn 
Hırsız gece girmiı demek. Fakat, oğlunda.ki binaaında kutlulanmıe ve rağmen pratik hayatm ihtiyaçlarJDI 

nereden girmi§? Ev cadde üzerindedir bu arada bu seneki mezunlara da dip- göz önünde tutmuş ve binlerce kız,,. 
ve kadının oturduğu kat çok yüksek- ıomalan dağıtılmııtır. erkek talebeyi kendi memleket ve \'&-

tir. Eve dışardın cirmenin imkanı yok Istanbul Kültür direktörü Bay Tev- tanlarmı seven erkekler ve kadınlal' 
gibi görülüyor. fik Kut ile ilk tedrisat mUfettlelerin- olarak yetiştlrmiıtir. 

Fakat kaıpı açılıp da &frllemez. ÇUn· den Bay Mualihittln hllkQmet adına Bunun böyle olduğunu biraz evvel 
Bütün Avrupa devletlerini işgal e- kil mn iki anıhtan vardır. Bunlardan bıi mera.Simde hazır bulunmu§tur. AtatftrkU takdis için, btt memleketfl\ 

den Südet Alnıanlarmm lideri Konrad biri bizzat kadındadır, diferi de evin 1atiklA.1 marşfle başlanllan merasim. tebeası olsun olmasm hep bir ağızdan 
Henlayn Avrupa siyasi ufkunda bir- bütün itlerine bakan ve vekilharç vazi- de mektep müdürü Bay Şoyerman, çıkan sesler iabat etmiftir. 
denbire parlayan günün meşhurların- fesini gören yaılr bir adamda. mektep idare heyeti reisi Bay Post, Ecnebilerin ve yerlilerin Atatilrldl 
dandır. Ondan fÜphe etmenin imkanı yok- mektebin yardirektöril Bay Belim, bu I takdiı ederken gösterdikleri bu lttih&t 

Çekoslova.kyada yaşayan Uç buçuk tur. O halde, acaba hizmetçilerden biri seneki mezunlardan Bülent Caculi bi- m&J17.8r&al böyle bir eserin milletleri 
milyon Almanın lideri, İngiliz kabine- mi? rer hitabe irat etmiglerdir. birbiriyle birleştirmek hUIU8Uildaki 
al de dahil olduğu halde Avrupanın Lcdi Davis onlardan 1Uphe edileme· Mektep mUdürU ve idare heyeti rei- kudretini ortaya . koyma.ktadır ki bu 
bütün siyasi ricalini harekete getirdi. yeceğini söylüyor. Yalnız bir adam ~i mektebin yetmiş yıllık hizmetlerin- merasime bllyilk bir sevinçle iştirak 
Londrada yapılan İngiliz - Fransız gö. hakkııida şüphe gösteriyor : den bahsetmişler, talebeye güzel ve eden biz Almanlar bunu herkesten da.-
rüşmelerinde bahis mevzuu o oldu. Bir gün evvel eve gelip halı döıeyen faydalı nasihatler vermişlerdir. ha iyi anlamaktayız.,, 
Bitler • Mussolini karşılaşmasında o- adam. Yardirektör Bay Besim, Alman Alman sefiri bundan sonraki sözleri 
nun ismi etrafında konuşuldu. M1llet- Derhal bu aıdamı arıyorlar. Kadın, mektebinin Türk kültürüne 80n za - arasında mektebin inkişafı hususunda 
Ier Kurumu kulislerinde diplomatlan belki bir daha tazım olur diye, adam man!arda verdiği ehemmiyeti teba- Türk devlet adamlarının yardımlarını 
o hayli düşündürdü. Çünkü Çekoslo • giderken adresini istemiıtir. Fakat bu rUz ettirmiı ve genç mezun Bülent, kaydederek bilhassa Başvekil Celil 
vakya meselesi çok dikenli bir işti. adreste o isimde kimse bulunamıyor. kendilerine emek veren mektep idare- Bayar, Harıciye Vekili Doktor Tevfik 

Bu arada Henlayn'in Londraya g1. O zaman, adamın yanlıt adres verdiği sine ve hocalarına teşekkür etmiş, Rüştü Ara.ıs ve Maarif Vekili Saffet 
dip döndüğü duyuldu. Çekoslovakyada Jüşünülerek tüphe bilsbütün artıyor. Cumhuriyet devrinde ecnebi mektep. Arıkanın isimlerini eükranla yadet • 
yapılaca.k intihabatlarm arifesinde Bununla beraber, çok geçmeden ha- lerinde okuyan talebenin vatani hisle- miştir. 
Berlinin diktesi ile Londraya gitti;.i Siiden Almanyanın I.Aderi 1lenlayn hcı bulunuyor ve sorguya çekiliyor. rinden şUphe etmeğe kimsenin hakkı Sefir sözlerine devam ederek iki 
ltitilen Henlayıı sulh ile harp arasında Adam, hiçbir teyden haberi olmadığını olmadığım, kendisinin ve arkadaşları- memleketi birbirine birleştirmek bu • 
mekik dokuyan mühim bir sima oldu eden mebusların lideridir. söylüyor. Yapılan tahkikatta da bu nm Atatürk ve Türk vatanı yolunda susunda coğrafi mesafeleri aean ku,,-
Bilhaasa Paria siyasi mehafili Hen . Çckoslovakyanın en kuvvetli muha- adamı itham edebilecek hiçbir delil bu· icap ederse ölümlere kadar gitmekte vetli rabıtaların mevcudiyetini zikret
layn'le her yerden daha çok meşgul ol· lif parl§mento grupunu o dirije edi- ıunmuyor. tereddUt etmiyeceklel'ini bilhassa kay- miı ve iki memleket araamdaki ma.d· 
du. Çünkü Çekoslovakyaya dost olan yor. Bu~dan sonra tek tilphe evde eski· detmiştir. di ve manevi münasebetleri sayarak 
Fransa, karışıldık vukuunda örs ile Südet Almanlarının teşkilatı bir VL den çalıımıı elan kimseler üzerinde Alman General Konsolosu Doktor ilim, teknik, karşılıklı tetkik seyahat.-
çekiç arasında kalacaktı. yana endüstrisinde kurulmuştur. 1929 toplanıyor. Bu şüpheye Ledi Davis iı- Töpke bunun üzerine ayağa kalkmış, leri, tarihe ve güzel sanatlara, musiki-

Birçok kimseler Henlayıı'e Çekoslo- senesinde (Turnferayn) namındaki tirak ediyor. Çünkü, birkaç ay evvel, ve herkesi ayağa kalkmağa davet e- ye ait tetebbularm iki milleti birbirine 
vakyanın General Frankosu namı ve · Alhıan gençlik jimnastik teşkilltınm evine aldığı erkek hademelerin hepsi, derek: kayn&§tırdığına ip.ret etmig, bilhassa 
riyor. Jspanyada kanlı bir ihtilal çı . içine sokulmağa muvaffak olduktan ancak bir iki gün durduktan sonra iti - Yaşasın Atatürk! Diye bağırmış. lktısadiyat sahasında iki memleketin 
karan General Franko gibi Henlayni'n sonra cereyan inkişaf etmiştir. Bu sı- terketmişlerdir. Kendisi buna hiçbir tır. Atatllrk için hep bir ağır.dan üç münasebet ve temaslarının kesif bir 
de Çekoelovakyada kansız bir ihtili.l ralarda jimnastik öğretmeni olan Hen- sebep ide görmemektedir. defa "Yaşa!11 diye bağırılmıştır. halde bulanduğunu kaydederek eözle. 
yapmakta olduğu söylendi. layıı teşkilatı eline almağa muvaffak Bunlarm Direktör Proyu.r ve direktör Şoyer- rine ıu sqretıe devam etmiştir: 

Aradan çok geçmeden sükünet için- olmuştur. Bunların hırsız veya hırsızlann ada- man bu seneki mezunlara diplomala. - Ety& mtlbadelesinin ve ti~ 
de yapılan Çekoslovak belediye inti - Onun ismi 1933 senesinde ilk defa mı oldukları zannediliy«. Çünkü ev- rını vermişler ve genç mezunlar al • tin frenlendiji bir devirde bile TUrkf-
haplarından sonra Çek Başvekili Hod. dyulmuştur. O zaman Çek Alınanları- de bir ki gUn hizmetçilik ederek içeri kışlanmışlardır. ye ve AJman,a arasında.ki ticaret mu-
za ile Henlayn görüştü. na hitap eden bir beyannamesinde nereden girip çıkılabileceğini, mllcn- Ba mene mektebin lise kısmını mu- nasebetinlıı iyl bir vaziyette bulun • 

Bir gün Bitlerle, ertesi gün Hodza Almanları milli namuslarmm kurt& • herlerin nerede bulunduğunu öğrenmlı vaffaklyetle bitirenler §Unlardrr: ması Ud milletin birbirine bağlıhğmm 
ile görüşebilen bu mühim şahsiyet bir rılması için mücadeleye davet ediyor- olabilirler. Haynz Bergaman, Bülent Caculi, g\U.el bir neticesidir· 
harbe sebep olacak mıdır? lşte bu dU- du. Ondan sonra Henlayn birkaç se- Polis timdi bu adamlan anmakta- Sadun Erenli, Salih Kayan, Jorj Kom- Ancak b&yle bir teşriki mt'salnln 
eünce ortaya endişe veriyor. ne içinde bütUn Südet Almanlarını bir ~ır. nenos, Bedi Savaş, llhan Taylan, Os- iki nıil1et arasında devamı ve inkişafı 

Londraya gittiği zaman Çorçil araya, siyasi bir varlık etrafına top. --------------- man Torfilli, Jale Taylan. Gizela Hin- karşılıkb kavrayış ve hürmet hisleri
Vansitart ve İngiliz siyasetini idare e- lamaya muvaffak oldu. 'Bu faaliyeti riyet aldıktan sonra Almanya ile Anş- zel, Rida Arnaki, Mansure Çıkıgil, nin ve ltuıılara istinat eden dostluğun 
denlerin belli başlıları ile görüşen sayesinde Südet Almanlarından 50 lus yapmayacaklar mıdır? Veronika Gerngrop . ., semel'e91 olabilir. Türk ve Alman dost-
Henlayn, Çekoslovakya meselesinin mebusu da Prag parlamentosuna sok- Bu cihet şimdilik açığa vurulma - Mektebin orta derecedeki ticaret luğunun bJr tezahürü mahiyetinde o. 
sulh yoliyle halledılmesi istenildiğini tu. makla beraber görünen köye kılavuz kısmından da eunlar mezun olmuşlar- lan bucQnktl tören Türk ve Alman 
İngilizlerden anlamıs olsa gerek... Henlayn Nereden lizım olmadığı muhakkaktır. Henlayn dır: milletleri arasındaki rabıtayı üa.deye 

Henlayn Kimdir? Kuvvet Alıyor? •kaleyi içerden fethe çalışıyor. Çekler Fredl Fresko, Mahmut Sayın, Basri vesile t~kil ediyor . ., 
Çekoslovakyanm Südet mıntakala- Henlayn terrör ve kuvvet istimali bir harp olmadan buna meydan vere. Keskin, Linda Sasson, lngeborg Klin. ,liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.. 

nnda yaşayan Uç buçuk milyon Alman taraftarı değildir. Fakat, antikomü - cekler midir?. ger. 
azlığının lideri Henlayıı birkaç sene nist, antisonalisttir. Burası da henüz maHkm değil. Fa - Diploma tevzilnin bitmesi üzerine 
evvel küçük bir banka memuru idi. O devamlı bir propaganda ve fa~iyet kat bu adamın bu derece yükselmesine Alman büyük elçisi Doktor Fon Keller 
Fa.kat, bugiln bu siyasete, Çek Al. sayesinde Almanyanın mUzaheretile sebep olan taraflan vardır. Evveli, kürsüye gelmie ve bir nutuk söylemi§
manlan, Allahlarına tapar gibi itimat Sudetlerdeki Uç buçuk milyon Alma- güzel söz söylemesini bilir ve teşki - tir. 

Alemdar Sineması 

iKi FiLM 

ediyor. Henlayıı 3ımdiye kadar Prag nın muhtariyete kavu~masınr istiyor. lltçıdır. Daha 80nra slyast sahada or- Alman bUyUk elçisi şiddetle alklfla· l _ Romeo Jülyet 
parllmentosun& ayağını basmamıştır. Asıl maksat ve hedef yoludur. taya atılacall zamanı intihap etmek nan nutkunda er.cümle tunları .ayle- Biitün P.lleri •everim 
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er Gün.Bir lli.f.uiye 

en geç A l i 
Yazan: Refik Ahmed Sevengll 

On iki on \le; ~larmda bir. çocuk- kireç gibi inşaat malzemesi getirirler. 
tu; önceleri kimin nesi olduğu, nere- di. 
den, nasıl ortaya çıktığı bilinmedi; bir Gemiler karada.il Uç bet metre açık
zamandır iskelede kalabalık aaa.tlerdc ta durur, rıhtımda.il gemilere incecik, 
peyda oluyor, elinde çıkınları, paket- uzun kalaslar uzatılır, hamallar, ar -
leri, sepetlerile vapurdan çıkan yolcu- kalarmda küfelerle bu tahtaların üs -
lara yaklaşarak cesaretsiz bir sesle: tünden sekerek gelip giderler, gemile-

- Götürelim efendi amca... rin yUkUnil bofaltırlardı. Yengeç Ali-
- Götürelim büyük lrannn... nin de bu ite alınması kendisi için bU-
Gibi tekliflerle iş istiyordu. Kara, yük niymet oldu; artık her akşam bir 

kuru, kavruk yüzünde derin bir halsiz. okka ekmek, hatta bazan bet kuruş. 
lik vardı; sıska, çelimsiz, çarpık vtı- luk ta zeytin almak imklnuıı buluyor
cudunda yük taşıyacak takat olmadığı du. 
ilk bakı§ta göze çarpıyordu. iskelede her gün lf yoktu; olsa da 

Hemen daima yolcular sivrisinek vı- hamalların hepsine sıra gelmiyordu; 
zıltısına benzeyen bu ürkek sese aldır- onun için kimi yan taraftaki karanhk 
madan yürüyüp geçerlerdi. lakelenln kahvede kirli bir masanın etrafına 
gedikli hamalları önceleri onunla alay toplanarak ahçı lakambili oynuyor, 
ediyorlardı; bir defa nasılsa yaşlıca kimisi nhtım boyunca sıralanıp otura
bir yolcu onun haline bakıp acımış, e- rak ayaklarını suya sarkıtarak eğle -
lindeki paketleri t~rtmak için uzat - niyor, birbirlerini itip kakarak, küfür 
~ da Wrden tt9 ~ 1t.ntlr birden • ...._ .,.,.,.,...iri• ~*" PÇll'IJ'OI!-. 

llatline atılarak ekmeklerini kapmak du. 
istiyen bu yabancıyı bir hamlede talı- Bazan üstüste saatlerce esnedikleri 
takurusu gibi ezmeğe kalkmışlardı: halde akşamı zor buluyorlardı. Böyle 

- Onun markası yok bayım!.. sıralarda Yengeç Ali imdada yetişir-
- O yük taşıyamaz bu iskelede... di. 
- Çekil ulan, ayağımın altından... - Ulan yengeç, şu yelken direğine 
- Yengeç gibi dolaşma yerlerde, tırman, bakalnn! 
Bu son söze iskelede bulunanların - Peki, amca .. 

çoğu gülüştüler: Yengeç... Sahi, kil- - Yok, yok, düşer be ... Yerde takla 
c;Uk, çarpık çurpuk vücudile karaya atam daha iyi! 
düşmüş yengeçe benziyordu. - Olur, amca. 

- Senin adın ne, be? - Yengeç, ıu suya dal görelim, ne 
- Ali. kadar dipte durabileceksin? 
- Sana Yengeç Ali diyelim, be ... 
- Olur, amca. 
Uysal çocuğun bu cevabı hamalla

rm hoşuna gitti; hakarete aldırmıyor, 
kendisini itip kakanlara kızmıyordu. 
Küçüğe yengeç admı takan iri yarı, 
posbıyıklı, bir omuzu aşağıda, ceketi 
omuzuna asılı olarak dolaşan kabada
yı bu sefer arkadaşlarına döndü: 

- Bu delikanlıya dokunmayın, be ... 
dedi, o da aramızda bir lokma ekmek 
yeyip gitsin işte ... 

Posbıyık, iskelenin hamal başısı i
di; emrine boyun eğmek liznndı; o
nun için sustular; fakat bu müsaade
den pek çokları memnun olmadı; san. 
ki i§ pek çokmuş gibi şimdi aralarına 
bir kişi daha hatıhyordu; hem de bir 
yabancı, neyin nesi olduğu belirsiz bir 
oğlan ... 

Yengeç Ali hamallara gösterdiği 
saygı ile, aza kanaat etmesi ile, kim
senin sözünden dışarı çıkmaması ile 
az vakitte iskelede kendisini sevdirdi; 
yüzündeki soluk, renksiz, ürkek ifade 
de kısa bir zamanda silinmişti; gam
sız, kalender, neşeli görünüyordu; iş 
arasında türlü şaklabanlıklar ederek 
hamalları güldürüyordu. Vapurla
rın gelip gitme saatlerinde yine is
kele üstünde bulunuyor, bedavadan 
çımacının işini görüyor, palamarları 

bağlayıp çözüyor, arada bir paketi gö
türülecek adam olursa beş on para a
lıyordu; fakat bu zamanda Şirketi 
Hayriye vapurile Beşiktaş iskelesine 
çıkanlar içinde öyle elindeki paketi 
para ile taşıttıracak yolcu bulmak ta 
hayli güç oluyordu. 

.A!ııl fı:ı beri yanda, yük iskelesinde 
idi; yelkenliler, motörlü takalar, sa-. 
laourvalar bura va vanasır. kum, çakıl, 

- ... 
Yengeç Ali, tek başına bir kol çen

gi idi. Gemilerin direkleri üstünde 
maymun gibi dolaşır, yelken iplerine 
sarılıp sallanır, yerde başı aşağı, elle. 
ri havada gezerdi. 

Hele yüzücülükte hemen hemen o • 
nun üstüne kimse yoktu; açıkta du
ran bir takaya yüze yüze gidip tır
mandığını görenler l'ardı. 

Bir defa, dakikalarca suyun altın
dan yüzerek kıyıdan kendisini seyre • 
denleri •'oğlan boğuldu mu acap ?,, di
ye teli.şlandırmış, sonra ummadık bir 
yerden çıkarak herkesle alay etıni§. 

- Yamansın, be! ... 
- Ulan, ne numaracısın be! ... 
- Hay kör olası .. 
- Vay piç kurusu, vay ... 
Şeklinde takdirler kazamnııtı. 
Yengeç Ali her akşam koltuğuna al. 

dığı okkalık ekmeği, büyük bir gurur. 
la taşıyarak: 

- Anneme götürüyorum! 
Diye yürür,. bozuk kaldırımlı. iğri 

büğrü sokaklarm karanlığı içinde 
kaybolurdu. Bir akşam onun suyun 
üstünde sallanan boş sandallardan bi
rine girerek orada yatmağa hazırlan • 
dığım görenler: 

- Bu akşam ev yok mu, Yengeç! 
Diye sordular. 
- Annem hizmetçiliğe girdi, evden 

de çıktık ... 
Diye cevap verdi. Zaten artık hava

lar da ısınmağa başlamıştı. Yengeç 
Ali nerede olsa sabahlayabilirdi. 

Yengeç Alinin iki büyük zevki var
dı. Biri, geceleri yelkenlilerin çıplak 
tahtaları Ustüne arka il tU yatarak, 
sulann ırrıltısını dlnliyerek gökteki 
parlak yıldızları seyretmekti; saatler-

ce, kendisinden geçerek gök yüzüne 
dalar, bir lokma ekmek yiyebilmek i. 
çin şuna buna hoş görünmek mecburi
yetinde olmadaı1, şaklabanlık etıneden, 
vücudünUn ağnsım BIZl8ım tahtalann 
Ustündc dinlendirerek yıldızlara da -
lar, hulyalara dalardı. 

İkinci zevki sabah akp.m vapur is
kelesinde durarak mekteplerine git -
mek, mekteplerinden evlerine dönmek 
için akın akın vapura binen, çıkan ço
cuk:an seyretmekti Yengeç Ali ç~ 
cuklarm mektebe gidif ve mektepten 
dönüş saatlerinde ne kadar acele işi o. 
lursa olsun bırakır, vapur iskelesinin 
tam orta.sına gelir, kalabalığın içinde 
durur, mektepli kızların, erkek çocuk
ların ellerinde çantalarile, koltukla
rında kitaplarile kendisine çarparak 
geçip gitmelerini, derin bir sarhO§luk 
içinde, hazla, hayranlıkla seyreder, 
sonra vapur iskeleden ayrıldıktan, ka
labalık silinip kaybolduktan sonra içi
ni çekip göğüs geçirerek dönerdi. 

Y ~eç Ali geceleri eahile çarpıp 
dönen sularm kolları arasında beşik 
gibi sallanan bir sandalda, bir yelkenli 
de, bir takada yatıp gökyüzünü seyre
derken çok defa rüyalarmm arasında 
bu mektepli akmım bir filmin devamı 
şeklinde tekrar görür, bir seans bittik. 
ten sonra dışarıya çıkmayıp aynı fil
mi ikinci defa, Uçüncü defa seyreden 
adam gibi tekrar baştan başlar, tekrar 
yeni baştan aynı hulyaya, aynı man _ ı 
zaraya kapanıp kendisini verirdi. 

Bir gün yine iskelede eli çantalı, se
fertaslı çocukları seyrederken onun 
dalgınlığına dikkat edip gUlümsiyen 
bilet memuru: 

- Ulan Yengeç, dedi, seni de bir 
mektebe yazdıralım, be ... 

Yengeç Ali, yüzünde duygusunu bel-
li~~*~ ............ : 

- BIZden geçti artık bu )§.., 
Diye kekeledi. 

O sırada kalabalığın içinden bir ~ığ
lık i§itildi, ahali birbirine girdi. 

-Ne oldu, kim düştü, nedir, nere
ye düştü? .• 

Gibi sesler arasında Yengeç Ali ha. 
<liseyi anlamak için etraf mdakileri i -
tip kakıştırarak kendisine yol açtı i· 
leriye geçti. ' 

Vapur iskeleden henUz ayrılmıştı 
pervanenin sularda açtığı uçurumlıı r 
döne döne birbirine k&n§ıyor ve su • 
yun yüzünde köpüklerden başka bir 
eey görUnmilyordu. Siyah göğüslük _ 
IU, beyaz ayaklı, şapkasmm kenarı 
sırmalı bir mektepli kız: 

- Çantam, çantam denize dü~tü: 
hitıra defterim de içinde idi! ... 

Diye feryat ediyordu. 
Denize düşenin insan olmadığı anla

şılınca ahalinin heyecanı dinmi§ti, fa
kat mektepli kızın feryadı dinmiyor • 
du. Yengeç Ali, kayış gibi yUzUnde 
canlı parıltılarla yanan gözlerinin is
tek, hasret, hayranlık dolu bakı§larmı 
kızın gül pembe çehresinde, kıvrım 
kıvrım saçlarında, beyaz ellerinde do
laştırdı, sonra göğsü tıkanıyormuş gi
bi heyecanJa: 

- Aman etme, ağlama, kurbanın 
olayım, ben onu şimdi çıkarıp sana 
veririm! 

Dedi ; yırtık ceketini sıyırıp bir ta
rata atarak ceketin altından ortaya 
çıkan çıplak, kara, kuru, biçimsiz vü
cudünü kaldırıp suya attı. 

Yengeç Alinin meşhur yüzücülUğU
nU bilenler kızı tatmin ve teskin et • 
mişlerdi. Yengecin çarpık vücudu, va
~~run arkasında bıraktığı girdapların 
ıçın~ kayboldu. İskelenin kenarından 
sarkarak bekliyenler aradan dakika -
lar geçip te Alinin suyun yüzüne çık
madığını görünce tekrar heyecanlan
dılar; fakat iskele memt:ru gülUmse _ 
yerek: 

- Yıne numara yapıyor bize ... De
di, ne hın oğlu hindir o ... Suyun dibin. 
de tam on dakika nefes almadan du
rur köpoğlu ... 

Yengeç Alinin iskelenin dubası at -
tında kaybolan kUçük varlığını bir iki 
gün tePssürle hatırlayanlar: 

- Yiğit ÇOCUkmU§ doirwsu... 

Olmaz şey mi? 

General ve şoförü ... 
Boyuna çekişiyorlar, fakat ara
ıarındaki bağı koparamıyorlar!? 

M el\sikada General Sedil1o'wan isyan 
tertip ettiği .wıhada oturan 

Meksika yerli tiP.i·· 

!4 ya.,1armdi:ı 7oadar Sent Cermeıt 
isimli bir Fransız scyya1u taı-aftııdan 
yapı1aıı ,. J>aı isli Kadm,, portresi. ln
gillerc<le bir re.ri?Jı sergisinde teşhir 
ediliyor. 

• 

Marget Rosengrem ismindeki bir 
lsvcçli genç kız, yeni bir nı-Oda çıl;,ar
mı§tır: Üzeri imza dolıı bir gömlek ... 

Stokholmde bu bir moda haline gel
nıi.ştir. Birçok kadınlar da ayni şekil
de ceket yapıp arkalanna geçirmiş
ler ııe imza toplam.aya çıkm1§Zardır. 

Bundan bir hafta evvel, paris polis 
komiserliklerinden birine müracaat e
den ihtiyar bir general, şoförü Adolfo 
Perinidcn fena halde şikayet etmiştir. 

Bu general, şoföriyle ötedenberi 
kavga edermiş; fakat aralarında bu 
seferki kadar şiddetli bir kavga geç
miş değil. Bu seferkine kadar polise 
müracaatte bulunulmamış. 

Ötedenberi şoförüne karşı hoşnut. 
suzluk gösteren ve bu hO§Jlutsuzluğu
nu kaba kaba klifürler savurarak açı
ğa vuran general, buna rağmen de her 
nedense şoförüne yol vermezmia. Şo
förüne gelince, o, gerçi muti ve müte
hammil bir uşa.k vaziyetinde kalmağa, 
küfürlere karşılık vermemeğe katla • 
nırm~. ama öç almaktan da hiç geri 
kaldığı olmazım~ 

Efendi ile uşa.k vaziyetindelerken, 
nasıl öç alabiliyor? Bu şoförün ken
disine mahsus bir US11lü varmıa. Mese.. 
ıa, otomobili yokuş yukan öyle hu.Ia 
sUriiyor, ki içerisinde oturan general, 
mUthiş bir sarsıntıya uğrayor. Sonra 
virajlardan öyle sert zik - zaklarla: 
klVl'llıyor, ki general, zıpzıp zıplıyor, 
ne kadar tutunmağa çalı§S&, kendini 
otomobilin bir tarafından ö'bilr tara,. 

fma çarpılmaktan kurtaramıyor. 
Bunun Uzerine bağırıp çağırmasına 

kargı -da, şoförün mazereti hazır: 
-Yokuştu! Virajdı! 

Fak•t bu se.f er eoför Adolf o Perini, 
daha b~ka, daha hususi bir öç alma: 
denemesi yapmıştır. General otomobi
le binerken, şöyle demi§tir: 

- Ah, ne yazık, ki gene senin sUre.. 
ceğin otomobille yolculuğa çıkıyorum; 
her ne halse, haydi beni Sen Jermene 
götür! 

-Bqüstünel 
General biniyor, otomobil hare

ket ediyor ve ancak Ruen panayır ye
rine gelince, dönüyor. Yani Sen Jer • 
menden hayli ileride! 

Sen Jermenden var hıziyle geçer
ken, otomobilin durmadığını gören 
general, şoföre bağıra çağıra seslen -
miştir, ama şoför işitmemezlikten ge
lerek, ta Ruende otomobili durdurun. 
ca da hayret göstermiştir: 

- Siz Ruene çekmekliğimi söyle • 
mediniz miydi? Hayret! 

O gUn muayyen saatte Sen Jermcn
de mühim bir randevusu olan ve buna 
rağmen son süratle giden otomobilden 
athyamıyarak randevusunu kaçıran 
general, bu sefer tam manasiJe ate§ 
pilskürerek, tekrar Parise dönünce, 
soluğu polis komiserliğinde alıp, der
dini anlatmıştır. 

Komiser, bıyık burarak dinlemiı, 
son:a şunu teklif etmiştir: 

- Muhterem general; bu vaziyette 
yapılacak şey, otomobile emrettiğiniz 
yerden ilerisine yol veren şoförünUze 
derhal yol vermektir! 

Bunun üzerine, general, komisere 
hiddetlenmiş: 

- Ne? Demiştir; Parisin en maha
retli şoförü olan şoförümden ayrıla
cağım, ha? ömrümün sonuna kadar o 
benim ~oförüm kalacaktır! 

Komiser, şaşıp kalarak, omuz kal
dırmış, general geldiği gibi çıkıp git. 
mi§tir. 

Bununla beraber, şikayet muamele
ye konularak, ertesi gün şoför komi
serliğe çağınlmış, o da şöyle söyle • 

- Ne ise, kısmeti bu kadarmış fa- miştir: 
kirin... - Efendim, Parisin en .iui adamı-

- Yaşayıp ta ne olacaktı sanki ta- dır; ben gencralimden ayrılmağı ak-
lihsiz... lımdan bile geçirmediğim gibi, geçir. 

Gibi sözlerle birbirlerini avuttular. mem de! Onu asla terketmiyeceğim; 
Yalnız ara sıra saçı başı dağınık, üstü beni kovsa da! 
başı perişan, yarı akıllı, yarı deli bir Komiser, bir nöbet daha"'§aşıp ka. 
kadın, iskeleye gelip palamar bağla - larak, omuz silkmiştir. 

nan demir kurdağızlanndan birinin Bu neticeye bakılırsa, Efendi ile u
Ustüne oturarak, hiç kimseye bir şey §ak bundan böyle de boyuna birbirle
söylemeden, gözl~rini denize dikiyor, rile çekişecekler, fakat aralarındaki 
iskeleden ayrılan vapurların arkala- bağı bir türlü çekip koparamıyacak
rında bıraktıları beyaz köpüklerle 1 d ı., ar ır ..... 
kaynaşan suları uzun uzun seyredL --------------
yor. 

(Bu f)ikôye miiellifin bu hafta içe
risinde neşrettiği ''Köylü Yolu,, isimli 
kitabından alınmııttır.) 

• Gümrükler umum müdürlüğü 
gümrük işleri birinci kısım amiri Şe
ref Mocam dün Anknradan lstanbula 
gelmi§tir. 



/iLMANLARIN LAVQ~NS i 
~~~~Y--~ 
Tavnsend, muhasarda, 

20 .. 000 kişilik Hrltanyalı-Hlndll kuvvetin 
KtllUlammareye bir an evvel gelmestnl 
beklerken, Vasmus, Cenubi lrao yolunu 

kapahyordu ••••• 

Oettubl 1rmı yolfyle KQtalam?Mreye glmdsrilme!fne teşebbfls edOen Hintli 
mızraklı siZvarilerdc>ı iki g6ninüş .• Yu ;arda; n ızm1clann uçları 'biti§tirilerek 
§ere/ takı çatıl yor ve bunun altından .,e,ıli11or. Aşağıda; kum torbaalrı Uze· 
' ıı.dcn tna ı a atlayı§. Bu fotoğraflar, 1916 da Brltanya • Hindistanın şimal 
,.arbı kı"m ıı1a7 i Lrıknovda bir ordugah. şc11Hğinde alınmt§tır. Hindin bu 
ınetmır ~ ~ar! akıyZan, umumi harpten evvel sık mk Londmyo nokZoluncırcık, 

orada ge it resimlerine iftirak cttirı?ir Zer ve ayni zamanda binicilikteki maha
retkri h al:T:mda ln9ilizlcrcc bir fi';" r edinilirdi! 1 ... 

Umumi harbin mtthtelif sen.e· ı diseleri bu iddiasını teyit edici delil 
Zerinde l'Cnııbi !randa lngilizlc- olmak üzere ileri sürüyordu; şimdi 
re nıllşl.lıl<it çıkaran ve ''Alman- Kutülammare düşecek olursa, o zaman 
Zarın Lc'il.'rensi,, denilen l'ilhelm dahst kuvvetli bir delil elde etmiş va
Vcısmus, Bıi.yük Britanyanın bir ziycte geçerek: 
an evvel =af ere ulaşmasına en - Bakın; diyecekti; sonbaharda 
mühim manilerden biri sayılı- 20.000 kişilik muntazam bir orduyla, 
yordu. lliç değilse nihai ::.af eri son sistem silahlarla mücehhez bir 
Y" il.tirmc1•tc rol oynuyan bıı a- kuvvetin başında olarak Bağdad Uze
da. •ın ·smf, !ngili::lcr arasında rine yilrllyen General Tawsend; mU
aık sık a[J::a alwan 'bir isimdi!?.. tefiklmlz Tiirklere yenilerek sığındığı 
Şimdi, KıWılamnıarcnin Tilrklcr KfıtUlammarede de tutunamadı; ı;e 

tarafından muhasarada bulun~ aylarca orada Jmdad beklediği halde. 
duğu tarihte, 1916 Nisanında: BilyUk Britanya kendisine göndeıdiği 

Vilhelm Vru mus, yardımcı kuV\ etin 20 000 kişilik kuvveti, oraya vardır • 
Kfıtülammareye varamamasmı kafa • mak için yol açamadı. Bana inanarak 
sma koymuştu. Yola çıkanların, mu- yolu Uurine çıkmaktan çekinmediği -
hasaradakilerin mu.kaı; emet kuvveti nlz için, lngiltercnin yardım teşebbU
tilkeninceye kadar oraya varmainala- sU akamete uğradı ve KutUlammare • 
n için her tUrlU gilr!Uk çıkarmağı gö- nln dayanma zamanı, daha fazla u
aetiyor, §imdi bütün faaliyetini bu zamadı! 
maksat il.zerinde teksif ediyordu. Ve ondan sonra da. ııcyhlerf, kabile
Türkler tarafından muhasara edilen lerlnl daha başka noktalara hUcum 
XfltUlammare dilşerse, bu, TUrklyenin ettirmeğe teşvikle, sözUnU §lmdikin • 
müttefiki olan Almanya hesabına da den kat kat kolaylıkla dinletebilece • 
kazançtı. Bu suretle. orayı muhasara ğini hesaplıyordu. 
eden mUttefik Türk kuvvetleri, başka Daha b~ka noktalara? 
yerlere doğru yUrUyecekti .. Şark cephe Bilhassa Buşehre ! ? ..• 
sinden lngflizlere daha fazla müşkül Umumi harbin tA başlangıcmdanbe-
çıkarılmış olacaktı. Bu da, elbette rl, buradaki garnizonu ortadan kaldı-
garp cephesine de tesir edecek, tngi- rıp aradaki engeli bertaraf ederek 
lizler orada zay:ıfhyacak!ardı. Türkiye ve Ef gani~tan arasında mu. 

Sonra Kfıtülnmmıırcnin düşmesi, "·asale ve irtibat yolu açmıığı, bu su-
prk memleketlerinde İngilizler aley. retle Efganistanı da mUttefik yapa-
hine ne yerinde bir propaganda vesi- rak Hindistan il.zerine dnba tehditkar 
lesi te;ıkil edecekti. ''Almanların Lav- bir yakın uzanı8la sarkmnğı gözeten 
rensi", ötcdenbcri cenubi Iran yerli- Buşehrfn sabık Alman konsolosu, bir
lerine, kabile şeyhlerine: çok muvaffakiyetlcrine rağmen Bu. 

şehri avucu içerisine alamamasına, 
tlüşUndUkçe sinirleniyordu BütUn ce
nubi !randan bUtün Ingilizleri uzak -
laştırtmış, fakat yalnız bu yer, orada 
bir İngiliz makarri olarak kalmıştı: 
hem de aradan ge~n zaman zarlında 
kat kat mUstnhkemleştlrilmiş olarak! 

- Büyiik Britanyanm: diyordu; a
dı bliyUğe çıkmıştır! İngiltere, bir!:Ok 
Y"'rde hn\•adan biı nUfuz edinmiş, 

yük ekten rtmakla korku salmıştır! 
Ben, bunun böyle olduğunu size isbat 
edece~im; yeter ki bana inanınız ve 
bend n yardımınızı c ir emeyiniz! 

İngilizlerin kendi ini ele geçıreme -
meler.nf, Çekutny f:eyhi I:JUseyinln Bu
şehre yaptığı HUcumda Hintli süvari. 
Jeri dağıtmasını ''e Şirazda konsolos 
David O'Konnorla bütiln İngiliz koto
nlslnln sanlrp ~ehirden uzaklaştml

malan v.e. daha bazı ufak, tefek h!i-

Fakat, he'e Kfltillammare bir dUş -
sUn: Vilhelm Vasmus o zaman yapa
ca.ğmı biliyordu. Bu !ef'er birçok ka
bileyi birleştirerek, perakende kuvvet. 
lerJ milmkUn mertebe tevhid ve tensik 
ederek. etraflı bir planla Buşehri sara
cak, kıyasıya hUcumla orasını da zap-
t.edecek,... ( ArloaM var) 

istikbali parlak bir kaza merkezi 

Soma 
Son yıllarda nefis tütün,er 
yetiştirilme~e başlandı 

Soma tiUUnlcri sergide .. 

Soma (KURUN) - Bu defa Soma
yı biraz daha inkipf etmiı gördilm. 
Manisa vil!yetinin bu verimli ve ehem 
miyetli kazasına Uç yıldanberi dördün
cü defadır geliyorum. Her görüıüıride 
biraz daha terakki ctmi§ hissini verme
sinden anlatılıyor ki Somanın istikbali 
çok parlak olacaktır. 

Manisayı Bahkesirin kıyı kazalarile 
birleıtiren en kııa yolun buradan geç
mesi ve Balıkeıiri lzmirin en mühim 
kazalarile ticari münasebete getiren 
J"5enin buradan baılaması Somaya 
ba~h b<1ına bir hususiyet vermiştir. 

Uç vilayeti kısmen birbirine rapteden 
çok uzun bir ıose yolu, taııdığı büyük 
ehemmiyetin mühim bir ICısmını Soma 
nın transit olmasından temin eylediği 
nisbette Somanın istikbali lehine de 
büyük §eyler ödeyecek vaziyete gelmiı 
tir. Bunun için:lir ki Somada inkişaf 

hamlesi artmıştır. 
Soma bu bakımdan nzıısıl talihli 

tohumunun tevziine baılaridıfı yıldan
beri burada da "Asya tipi,, tohum rağ· 
betten düımüı, muhit yeni tohumla 
daha nefis mal çıkarmıştır. 
Somanın nefiı mahsulleri arasında 

zeytin ve zentin yağile nohut da bil
hassa kaydc değer. Asit itibarile Ege
nin en iyi yağını çıkaran Somanın baı
ka pazarlara hayli mal ıevkettiği res
mi kayıtlardan aılıııtmaktadır. İzmir 
piyasası Somanın nohudunu pek kıy
metli tutar. Bu itibarla Somada yıklan 
yıla artan bir oohutçuluk hevesi vücut 
bulmuştur. 

Muhit, sebze ve nab<ıtat cinslerinin 
kUfesini yeti§tirir. Arazi kaza heyeti 
umumiyesinin (23 bin) nüfusuna naza· 
ran dar olmakla beraber toprağın feyzi 
?e halkın çalışkanlığı bu yönden Som ... 
lıyı sıkmamaktadır. 

Çalııkan halk, timdi de yeni bir işe 
glritmi!tir. Bağcılık. Söylediklerine &Ö

re bııcıhk burada istenllen tarzda in· 
kişaf edecek olursa Soma topraklan 

•• 

r Gaziantebte 
Bir şerir idam edildi 

Gaziantep (Husust) - Geçen teııe 
Abdu adında bir adam bir •kadafilUll 
kanıına göz kcyınuı ve kadını elde et· 
mek için arkadapm öldürmele karat 
vermiıtL Abdu kararım tatbik için kJ• 

. tiye 
dının kocasını ve çıratmı bir cezın 
davet etmiı ve her ikisini de Revandı 
bleslnde bulunan bir kuyuya atnııftl· 
Abdu adanılan kuyuya attıktan aonrl 

il.zerlerini de tatla doldurmuıtu· JCa· 
dının kocası atır yarah olarak bir snu· 

cize kabilinden kurtulmut fakat çırak 
f ecl tekilde &lmUttU. Bu ıeririn o ı•· 
man muhakemeai yapılmıı ve Jdaıtıa 
mahkllm olmuıtu. Her naıılsa hapieba• 

neden kaçmağa muvaffak olan Abd\l 

bir ay evvel hWdbnctimUin teıebbUsile 
Suriyeden getirtilmitti. 

Gaziantep alır ceza mahkemesi ta· 
rafından verilen idam hilkmil tatbik 
edilmiıtlr. 

dönüm batma Manisa yakınlarındaki 
topraklar kadar bol mahııul verebile
cektir. 

Somada zirai. ticad, iktıaadl ııare

lretlerle ve bunlarla beraber hayllt .e 
içtimai durumla en yakından alikadar 
bir .zat tanıdım. Bu zat Somanın eski 
kaymakamı ve halen Parti baıkam bu· 
lunan bay Tallttır. Muhitin en ileri bir 
münevveri olan bay Talatı, Somalı bet 
ıeyde milrtid tanmuı ve kendisini her 
bakımdan aaymııtır. 

Bugün Somada gayet kuvvetli bir 
Parti bütünlüğü görülüyor. Bunu teıniıı 
cıdcn batkan Taılitın fazilet ve hulıll· 
klrlığıdır. Partinin zirai iperde halka 
ve koylüye yaptığı telkinler muhitte 
modem ziraatçılığa doğru geniı bit 
gayret d"ğurmuıtur. Manisanın bet 
balomdan talihi D;ık bulunan bu gUzel 
kazasından aynlırken, içimde, batk• 
sefer onu daha gUzeJ ve nliJmf bulr 
cağıma kuvveli bir kanaat dogmuıtu-ise mevki ve arazinin feyzi itibarile de 

ayni nisbettc ıanslıdır. Kasabanın yas·. 
landığı sırt bir maden kaynağıdır. O 
va, kamilen münbit bir toprak, civan 
baıtan aşağı ağaçlık ve zeytinliktir. Kırklareli'de 

• Ovanın feyizli topraklarında pek gü
zel tütün yeti~ir. Bu civar Egenin en 
nefis tütünlerini yetlıtirdiği için So
malılarda son yıllarda bir tütün sefer
berliği belirmiştir. Ccçen yılkı istibsal
ıde altı ytiz bin kilo ve fiyatların 50 ·90 
arasında tahavvül etm·ı olduğunu söy
lilyorlar. Demek oluyor ki Soma kaz~ 
aı ötedcnbcri yetiştridiği toprak mah
sulleri arasına tütün gibi bol kazanç 
getirir bir mataı da katmış olmakla 
ileriyi bir kere dı..lta aağlamlamııtır. 

Güzel bir res:m sergisi 

Somanın eski gelirlerinden biri pa· 
mukçuluktu. Bazı yıllarda he§ bin bal
ye pamuk çıkardığı vaki olan Somanın 
hu meslekte geri kalmadığını görmek
le hayli sevindim. İstihsal eskisi gibi 
beı bin rakıımlannı bulmamakla bera
ber zeriyat ehemmiyetini muhafaza et
mektedir. Bilhaaııa Akala cinsi pamuk 

Kırklareli (Hususi) - Ayın 10 cu l 
cuma günU Kırklareli Halkevi salonun
da ressam B. Turgut Tokat tarafından 
aliılan sergi muhitte büyük bir alaka 
ile karşılandı. 

ltinalı bir tertiple tam saat 16 da 
açılan bu muvaffak sergi töreninde 
Parti ve Halkevi erkinmdan maada vi
layet erkanı, tuğbay, kurmay başkanı, 
adliye ve maarif erkanile belediye reis 
ve azalan ve kalabalık bir halk kütleıi 
hazır bulun;du. 

39 değerli tablodan mürekkep olan 
serginin gerçekten muvaffak olan 
eserlerini müstesna bir iktidar ve ehli 
yet sahibi olan orta okul resim öğret 
meni ve Halkevinin Ar komitesi ~ka-

Denizli köycülük 
gezileri 

ko~unun 

Denizli, (Kurun) - Halkevl köycü· 
lük kolu, köy gezilerine sık sık ve 
muntazaman devam etmekteı~ir. Bu re
ılmde köycülük ıubeli mensuplarını 

ev baıkanı Esat Kaymakçı ile birlikte 

Boldana ve GQnay nahiyesine yapılan 
gezide görüyoruz. llalkevliler bu gezi
de Cünaym Haylamaz köyüne giderek 
yayla adetlerini tetkik etıniılerdir. 

B. Turgudun baro nöbetçiaı. 

nı bay Turgut Tokadm fırçası hazırla· 
mııtı. 

tnce ruhunun engin taha1&llslerile 
nüCuzlu görüşlerini sanat bilgilinin 
bUtiln bir salahiyetle birleıtirerek bedii 
zevklerimizi doyuran B. Turgut Toka· 
dın tevazula meydana getirdiği bu 
çok kıymetli eserler araaında pek muh· 
teşem bir ''Mehmetçik,, sembolil otan 
"Yurd ,nöbetçisi,, ''Ankara iıtaıyonu 

yolunda bir gurup,, ve (Kırklarelinlde 
bahar) tıblolarile Kırklarelinin maruf 
mesirelerinden (Dere) tablosu pek 
b..-iz muvaffakiyetlerin beliğ birer if•· 
desi halinde seyircinlerin gözlerini dol
duruyorlardı. Sergiyi kalabalık rur\JP"' 
!ar halinde seyre gelen seçkin halk ta· 
bakasının kesafeti Kırklarelilileriıı 
güzel eserler karıısındaki takdir ve ta'" 

hassUslerinin olgunluğile mütenasip bir 
halde idi. 

Bu itibarla serginin büyük bir him'· 
ye ıöreceğine ide tUphe yoktur. 

M.YELTEPE 
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135 kilometre mesafede bulunan Niğdeye bir gUnde varmak başarısını gös· 
teren KayBl!n At.lı 'i' ,, .,.·.ıığının Kayscriye dönilşündc vali Adil Bayman Ocak 
leretıne eekl5en ıuşlUk mUkdlef bir çay ziyafeti verdiği gibi kolordu kumanda
ıu da ocak oeretıne btr balo tertib etmiş tir. Resmimiz bUyük bir muvaffakıyet 
kazanan kafileyi gllstcrmektedir. 

Galatasaray 
Yogoslavyadaki ilk maçı 

nasıl kaybetti 
Arkadaşımız oyunun bütün tafsilatını yazıyor 

l3elgrad, 12 (Kafileye refakat eden 
arkada~ımızdan) - Burada ilk karşı· 
laşma}"ı (B. C. K. Beogradski sport 
club) takımı ile 45 bin seyirci önünide 
Yaptık. Mutat merasimden sonra ta· 
kıınlar sahada §U '§ekil de yer aldılar: 

Galatasaray: 

Sacit, Salim, Adnan, Halil, Nuri Mu
ıa, Necdet, Eıfak, Bedri, Şeref, Bü
lent. 

Onlar: 
Puhar Radvonoviç, Duhatı, Sebmer 

Stevoviç, ıtneJlvtç, GllJcntç,--Vuyatm~ 
\'İç, Masiyanoviç, Bojoviç, Patharıki. 

Saat: 3.40 hakemin düdüğü ile top 
Eşfaktan ara pası ile Şerefe oradan da 
Necdete geçti. 

Lakin sol bek yeti§erek ilk akınımızı 
taçla neticelendiroi. 

Yugoslav hafı topu solaçığa aıırdı. 

Salim yetl~erek akını kesti. Top Yu
goslov santrforunda. 

Ondan da uzun pasla ııolaçıkta 

hakem ofsayt verdi. Bizimkiler sahaya 
yabancı olduklarından pek anlaımıyor
lar. 

6 ıncı dakika: Yugoslav baskısından 
kurtulduk. Mukabil akına geçtik. Şeref 
topu E:fağa geçirdi. Neo:let aldığı ara 
pasından istifade ederek kaleye girdi. 
Bek bu akını ancak topu kornere at
makla kurtarooildi. Kornerden gelen 
top Şerefin ayağı ile avut oldu. Musa 
topu sağ haf mevkiinden kale önüne 
diışürdı.i. Bedrjıden kafa pası alan Şeref 
sıkı bir şilt çekti. Top direğin kenarın
dan avut oldu. 

Bir dakika sonra gene Şerefin 1Utü 
kalecinin ellerinde kaldı. Biraz 111-

kı çekseydi gol olabilirdi. Tamamen 
bakim bir vaziyetteyiz. Bedri ide bir 
gol kaçırdı. 

12 inci dakika: Yugoslav santrforu 
topu sol içe o da açığına geçirdi. Şilt. 
Direk kurtardı. 

Nurinin yanlış geri pasını sağaçık 

kaparak kaleye girdi. Salim tehlikeyi 
kornerle kurtardı. Korner atııı. Top 
Sacidin ellerinde. 

14 cü dakika Musa Necdete derin 
bir pas veridi. Hafı atlatan Necdet Şe
refe kısa bir pas verdi. Kimseler yok. 
Şilt avuta gitti. Yugoslav kalecisi çok 

1 
§ansJı. Muhakkak: 4 gol kaçırdık .. 

HS cı dakika: Top Yugoslav sağ ha
fından sootrfora ondan da içe geçti, 
Plase bir güt gol. Sacit biraz lakayıt 
kaldı. Gollük bir §Üt değildi. Bilhassa 
dünkü mükemmel oyunu ile bu tehli
keyi de önleyebilirdi. Bu gol Yugoslav
ları canlanı:iırdı. 

ref geriden aldığı pası Bedriye geçirdi. 
Bek dü§tilğünden yanınida kimse yok. 
Kaleciye adeta pas verircesine hafif 
bir şilt. Nadiren kaçırılabitinecek goller 
den biri de budur. 

Yugoslavlar mukabil alandalar, bize 
korner oldu. Sağiçin gütü Sacidin elle
rinde kaldı. Bizim hatlarda pek ahenk 
kaılmalciı. 

33 cü dakika: Top bizim kale önün
de. 

Soli~ santrfora güzel bir pas verdi. 
Saatrior topu saıu- u. &lllne aleti. 

Kimse yok. Yakından çektiği gUt ağ
lara takıldı. 

Bu gol bizimkileri canlandırdı. Şere· 
fin uzun pasını Necdet güzel kullana
rak kaleye sokuldu ve topu Bedriye , 
geçirdi. O da paaı daha müsait vazi-
yette duran Şerefe bıraktı. Kimse yok. 
Şerefin 1ütü avut oldu. 

Oyun mütevo,zin 1ekilde devam edi
yor. İki taknn da mühim tehlikeler at
lattı. 

2 ci devrede Galatasaray haf hattın
da değişiklik oldu. Musa santrhafa Eş
fak sol hafa Mustafa t:fa sağhafa ge· 
tirildi. 

Eşfaktan boş kalan yerde de Haıim 
oynatıldr. Yugoslavlar bizim kale önün 
de toplandılar. Sacit tehlikeyi kornerle 
kurtardı. 

Soldan bir akın yaptık. Necdeti ge
çe:ı top avutla neticelendi. Bu devrede 
çok ldaha düzgün oynuyoruz. Bunda 
bilhassa yerden oyunu ile Musa ve Sa
cit, Salim amil oluyorlar. Yugoslav • 
kalesi tehlikeli anlar geçirdi. Forvetin 
isteksiz şütleri gol fırsatınr vermedi 

8 ci dakika: Haşim sıkıtık vaziyette 
geriye pas veren Yugoslav bekinin ha
tasından istifade ederek takımmrn şe
ref golünü attı. Bundan 10 dakika son
ra da Yugoslav sağaçığı takımına 3 cü 
golü kazandıtldı. Artık oyun seri fakat 
mütevazin bir hal aldı. 

Hakem bitaraftı. Maçr çok dürüst 
idare etti. Yugoslavlar takım halinde 
çok güzel oyun oynuyorlar. 

Bizden bilhassa Sacit ve S!'tlim çok 
çalıştılar. Takımın arada sıradaki dur· 
gunluklan hariç iyi oynadı. 

Halk: Belgr~ halkı maçın nasıl sey
redileceğini biliyor. 1,30 saat zarfında 

' kulaklarımız alıştığı avaz avaz bağır-
malara yuhalara hasret kaldı. 

Takımlarını teşyi için yegS.ne kullan
dıkları vasıta binlerce elin ayni tempo 
ile çarpmasıdır. Yugpslavlar misafir 
takıma hoodinden fazla saygı ve sevgi 
göstermesini bilen kimseler. 

1 

Bu hafta 
Şilt maçı oynan
mayacak mı? 
Geçen hafta şild maçında beraber 

kaldıkları için bu hafta tekrıır karşılaş· 
malan icap eden Güneş-Beşiktaş ta
kımlarının oyunu tehir edileceği şek

linde kuvvetli bir rivayet vardır. 

Efes ve Sus vapurları 

İzmir, (Hususi) - Köı f<>zde tzmir - Karşıyaka arasında işletilmek üzere 
•>rnizbank lzmir Şubesi hesabına Alma nyanm Bremen tezgahlarında inşa etti
rılcn Efes ve Sus vapurları tamamen ha ~ırlanmı§, son sürat tecrübeleri de ya. 
)ılmıştır. Yeni vapurların teslim • tesellüm muamelesi bu ay nihayetine doğru 
tamamlanacak, gemiler Temmuz ortalarında limanımıza gelmiş bulunacaktır . 

işittiğimize göre Güneş klübü Beşik

taş takımının maç esnasında ve bir kı
sım halkın da m.•itan sonra yaptıkları 
çirkin hareketlerden dolayı bu şerait 

dahilinde Beşiktaş klübü ile herhangi 
şehrimizin herhangi bir stadında kar
şılaşmaktan imtina etmiş ve şildden 

çekilmiştir. Bu vaziyet üzerine dömi
final maçı bu hafta Şeref stadında Be
şiktaş - Beykoz takımları arasında ya
pılacaktır. Maçı İzzet Muhiddin Apak 
idare edecektir. 

1 Mısır prenses·ne nişan hediyesi 

Geçen 11.a/ttJ LOiidrati4 ~mtır gUTC§i 

müsabakııları i§tc böyle yapıldı 

Belgradda Sefir Ziyafet 
Verdi 

Belgrad elçimiz Ali Haydar, evvelki 
akşam Yugoslavyaya giden Galata!.ary 
takımı şerefine bir çay ziyafeti vermit
tir. 

Brezilya Çekoslovakyayı 
1-2 ,Yendi 

Pazar günü takımlar berabere kal
dıkları için Fransanın Bordo gehrinde 
tekrar edilen Brezilya • Çekoslovakya 
maçı, büyük bir kalabalık önünde oy
nanmıştır. 

Fevkalade sert olan bu maçta Çek
lerin beş oyuncusu yaralanmıştır. Ka
lecileri de pazar günü yaralanmı§ olan 
Çek takımı, bu vaziyet karşısında çok 
zayıf düşmüşler ve 2-1 yenilmişlerdir. 
Maçın ilk devresi 1-0 mağlubiyetle tıit
mişti. 

Deniz Sporları F enerasyonu 
Reisliği 

Atletizm federasyonunun kıymetli 

reisi Vildan Aşir, vazi~esinin İstanbul
da olması ldolayısile deniz sporlan fe
derasyonu reisliğinden çekilen Celfilin 
yerine vekaleten deniz sporları başkan
lığını dı:ı yapacaktır. 

Yir·mi beş san
dık müce ıher 

25 sandık elmas ve mücevherat .. İran 
denizlerinden çıkarılmı§ en büyük inci .. 
Yaldızlı arabalardan, sırmalı develer· 
den mürekkep bir kervan ve bir sandık 
havyar .. 

Bunlar, İran veliahtınm nişanlısı 

Mısır prensesine gönderdiği nişan he
diyeleri ve bu hediyeleri götüren alay. 

Bu iki şark hükUmdar ailesi m-asın 
daki izdivacın tamamile §Srk havası 

içinde yapılması kararlaştınlmı§ ve 
şehzadenin sultan kızına ilk hddiyeleri 
bir kervanla gönderilmiştir. 

Kervan yoldadır ve Bağdattan geç· 
rniş, Mısıra doğru, çöllerde ilerlemek
tedi. 

Mısır kralı Farukun küçük kız kar
deşlerinden Fevziye ile Iran veliahtı 
Muhammed Rızanın nJpnlanmalatı 

kralın iz!divacından dört ay sonra bil
dirilmi§ bulunuyor. Prensle prenses 
birbirlerini hiç görmemişlerdir. Pren
ses yakında 17 y.aıına girmektedir. 
Prens de ondan birkaç gün evvel on 
dokuz yaşımla olacak. 

Henüz hiç görüşmemiş olan bu 
prensle prenses birbirlerine karşı uzak
tan bir aevgi duymaktadırlar. Çünkii 
onlan bağlayan müşterek noktalardan 
biri f81'kın iki bUyük islim Jıük\imeti
ne mensup olmalarıldır. 

Bundan başka, ikisi bir arada pek iyi 
geçinebileceklerine kani bulunuyorlar. 
Çünkü, birç.ok noktalarda zevklerinin 
müşterek olduğunu görti)'orlar. Mese
li, prens de, prenses de kayak sporunu 
çok severler. 

iki sene evvel, Mısır kralı ile kız 
kardeşleri Avrupadaki seyahatlerinde 
bilhassa kış sporlan memleketlerinde 
görllnmüşlerdi. Kraılın üç .kız karideti 
bu sporlarda çok muvaffakiyet göster
miıler ve takdirle karşılanmışlardı. 

t"eo.ıdilfe bakın ki, Iran veliahtı 
Muhammed Rıza da dağ ve kış sporla· 
n için o sıralarda Fransa ve İsviçrede 
bulunmuıtu. Fakat, Mısır kralı ile kar
deşleri gelmeden bir müddet evvel Av
rupadan dönmüştü. Bu suretle, orada 
bulu§malan nasip olmarruıtr. Herhalde, 
bugün birbirile nişanlanmış bulunan 
prens ve prenses o günlerlde beraber 
spor yapmak isterlerdi .• 

Prens Muhr:ımmed Rıza ayni zaman-

1 

Pren~s FC1Jziye •• 

da diğer sporlara da meraklıdır. Bilhas
sa otomobilciliğe bayılır. Fakat, bunu 
prensliğine yakıştıramamaktadır. Bir 
gün bundan bahsedilirken: 

- Otomobil yan§ını pek severim 
ama, demiştir, bu yanıa girmek prens
likle kabili telif bir it değil. • 

Prenses Fevziye Mısır kralının ken
disinlden küçük kız kardqlerinden biri· 
dir. Büyük hem§ireleri ise evlidir ve 
Mısırın Paris elçisi Fahri paşanın ka
rısıdır. 

Düğün ne zaman yapıl21Cak? Bw:ı.un 

!arihi henüz tesbit edilmemiştir. Yalnı% 

niklh merasiminin Kabirede, düğünün 

de Tahranda yapılması kararla§tınl· 

mıştır. Bununla beraber, Kahirede ya· 

pılan merasim de bir ldüğün manzarası 

arzedccektir. 

Bu merasimde bulunmak üzere ıran 
Şahı ı;ta Mısıra gelece}stir. Şehinşah Ka· 
hirede kral sarayında misafir kalacak
tır .Fakat, kendisine İskcnderiyede de 
büyük bir saray hazırlanmaktadır. Bu· 
rası lda kendi emrine verilecek ve İran 
Şahı istediği kadar burada misafir ka
la bilecektir. 

Nikah merasiminden sonra prensesin 
bir müddet daha Mısırda kalması ve 
ondan sonra Tahrana gitmesi dlitünül
mektedir. Bilhassa Mısır anne kraliçesi 
Nazlı sultan kızmrn 940 senesinlden ev· 

vel Tahrana gitmesine taraftar değildir. 
Halbuki, kral ŞMinşah düğünün en 
geç gelecek sene yapılmasını istemek
tedir. 

Biz de ise durgunluk emareleri gö
züküyor. Bilhassa Nurinin hav"Clan 
oynaması bizden çok iri olan Yugos
lavlara tam bir hakimiyet tesisi fırsa
tını veriyor. 

25 ci dakik~: Tekrar canlıxıdık. Şe-

Hulasa yapılan maçtan seyirci de, 
bilhassa sporcu da ho§lanıyor, zevk 
alıyor. Esasen temiz şeylerden hoşlan
mamak olmaz ki. 

A. o. 
ltıgiUere 1ıcsabına Amerikada ''Uçan Kale,, aaını a7accik dercocile büyük! 

tayyareler tıaptlmak"ta olduğunu yazmıştık. Resmimiz ~7.erind.e top ta bulu. 
nan bu tayyare'Zerden birini gösteriyor. 

Prensese gelen hediyelerl ıbcraber, 

Şahin§ah tarafından, Mısır kralına üs
tü inci ve zümrüt işlemeli bir kılıç da 
gönderilmektedir. İran ve Mısır saray
ları arasındaki bu izdivaç iki müslil
man memleketin ldaha sıkı dostluk bağ 
lan tesis etmeleri şeklinde görülmek
tedir. Avrupa gazeteleri, bu münase
betle, İran Şahının garkta bir lslim 
birliği siyaseti tayip ettiğini ve bunu 
tahakkuk ettiremeye çahf tığın.ı yut• 
yorlaır. 
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Haeıosman bayırı ve İpsala cinayetleri 
(Vctarafı 1incfde) 1 

Bu esrarengiz vakayı yegA.ne ay-
dınlatabilecek klşl sanılan ve hddf
aede sık sık 1sm1 gecmokte olan "Sn
rışın Kadın" ın nihayet evvelki gün 
Esklşehlrde babası yanında yakıı

lanması lle esrar perdesinin yırtıl
masının bir gUn meselesi olduğu 

s6ylenmıeu. 
Halbuki aşrı~ıdtı. da söylcyeceğt

mız gtbl, Scvlmln ynknl. nması ile lş 
blt.mlf dejlldlr. ÇUnkU So,•im hiçbir 

t•1 1C7lemcmokte ve cinayetlerden 
Jı:atlyen haberi olmadığını iddia et
mektedir. 

Sonra Sovlm sarışın değil, kum
ral bir kadındır ve Sevime göre bu 
aarıtın kadının Ali Rıza ile beraber 
oturdufu Elonlnln pansiyonunda 
artıatllk yapan NoclA.nm olması muh 
temeldir. 

ADJllYEDB 

Tahkikatın dUn goçlrdlfl eafhalar 
ııraslyle eUyledlr: 

Sevim dUn sabahki trenle Eskfşe
hlrdcn saat 9 da Haydarp~ayn gel
miş ve polis net.areU altında doğru
ca adliye dairesine getirilmiştir. 

Sevlm 30 yaşlarında kumral mavi 
gözlU, ufak tefek bir kadındı. 'Oze
rlnde eski ve rengi atmış bir mtınto 
vardı. Başının yarısını örtmekte o
lan siyah bnşörtUsOnUn altında fıl

dır fıldır dönen gözleri, kendisinin 
biç bir şey söylememeğe azmetmiş 
.bulunduğunu gösteriyordu. Hüldsa 
Sevlm hiç de öyle sanıldığı gibi, gü
zel bir kadrn değildi. 

Diğer taraftan Uzuköprllde yaka
lanan arabacı All .de polisçe adliye
ye getJrilmiştJ. Maznunların her iki
sinin de evvclft. hazırlık tahkikatı o
dasında, müdedlumumt Hakkı ŞUk
rU tarafından ifadeleri alınmış, ni
hayet öğleden sonra saat 6 sıraların
Cia blrlnel ceza hft.klml B. Reşldin 
huzuruna çıkarılarak sorguya çe
kilmişlerdir, 

SEVlll NE DlYOB?. 

HA.kim B. Reşidln, sunll üzerine 
aslen Eskişehirli olduğunu ve ka-
1.tı:ncı Haşim adındaki ilk kocasından 
6 yaşında bir kız çocuğu bulunduğu. 
nu söyleyen Sevim, bundan sonra 
sözlerine şöyle devam etti: 

- Haşim ile evlendikten sonra ay
rıldık. Birknc sene sonra tekrar ba
rışarak yeniden evlendik. Fakat 
Haşim Almanyaya mütehassıs usta 
yetişmek lçln gitti. Yalnız kalınca 

Haşlmden boşanmak Uzcre Eskişe
hir hukuk mahkemesinde bir daha 
açtım ve kalkıp Adanaya, oradan da 
tzmlre gittim. Maksadım blr iş bu
lup çalışmaktı. Bir tutun deposuna 
girerek çahşmağa başladım. A,.aclan 
Uç ny kadar geçince. İzmir - İstan

bul arasında sefer yapan Anafarta 
vapuru kaptan Niyazi ile tanıştım. 

Niyazı beni alarak lstanbu1a getir
di. 

Burada vapur aşçısı Sabri ile bu
luştuk. Sabri bize Beyoğlunda Ma. 
dam Sofinin pansiyonunu tavsiye et
ti. Orada oturmağa başladık. 

ALİ RIZA UJE NASIL TANIŞl\IIŞ? 

Fakat Niyazi beş gün sonra beni ı 

bırakarak gitti. Ben de Slrkec1dekl 
bir otele taşındım. Burada kAtlpllk 
yapan Necati, ile tanıştım. Necati: 

- Seni ağa.beyimle evlendlrellm, 
dedi. Ben şimdmk eski kocamdan 
boşanmadım. dedim. Fakat red de 
etmedim. 

Ertesi cumartesi gQnU idi. Necatı, 
Ali Rıza dentlen erkekle beraber 
yanıma. geldi. tşte atabeylm dire ba
na tanıttı. Alt Rıza 1smln1 bana 
"Mehmet" diye e6ylodlkten ıanra, 

damdan dUşer gtbt: 
- Benimle evlenir mlshı, dodl. 
- Fnkat nasıl olur, muhakemcm 

var, bitsin, ondan sonra, dedim. 

- Öyle Jse, dedi. Şimdilik otelo 
boşu boşuna. para vereceğimize senin 
le bir oda tutup oturalım, dedi. Ben 
Madam Eleninln pansiyonunda otur
mamızı söyledim. Gittik, odayı tut
tuk, benim, b1r sandık ile bir yatak
tan ibaret olan eşya.mı taşıdık. Ve o
rada birkaç gece beraber kaldık. 

Bundan on gün kadar evveldi. Ali 
Rıza: 

- Seni abltım ve akrabalarıma ta
nıtacağım, dedi. 

Kalktık, Kartala, ablft.sına. gittik. 
Orada blr saat kadar oturduk. Son
ra eve geldik. 

Sevim buraya geldikten, sonra e
Hnde buruşturduğu mendille terle
rini sildi ve yutkunarak yeniden an
latın.ağa başladı: 

- O gece eve gellnce, oturduğu· 

muz pansiyonun alt katındaki kira
cılarından NeclA bizi karşıladı. 

- Bu gece Beşlktaşt.a Suat Park
ta temsile çıkacağım. Benim davet
lim olarak gelip oyunu seyredin, de
di. 

Ali Rıza ile yemek yedikten ıoıı
ra kalkıp Suat Parka gittik, oyun 
bittikten sonra eve gelip yattık. 

Ben o geceden sonra bir daha dı
şarıya hiç çıkmadım. 

ESKİŞEil1RE NASIL GİTMİŞ? 

Nihayet ayın sekizinde hamama 
gltmcf;o niyet ederek, kalktım, so. 
knğa çıktım. Fa.kat bcndo zafiyet 

lp!Jalada öldllrlllen Muhittin 

vardır, Arada bir dUşer bayılırım, o 
gün de gözlerim kararını~. dUşmUş, 

bayılmışım. Beni imdat otomob11l 11e 
Beyoğlu hastahanesine kaldırmış. 

lar. Akşama doğru kendime gel
dim, hastahaneden cıktım ve köprU
ye gelerek Hayda.rpaşaya geotlm. O 
geceyi orada tanıdığım demiryolları 
fabrikasında monterllk yapan Arap 
Kadrinin evinde geçirdim. 

Ertesi sabah da- ki ayın 9 u idi -
Esklşehlre gitmek Uzere bilet alarak 
trene bindim. 

HA.kim Reşit burada Sevime sor
du: 

- Esklşehlre ne diye gittin? 
- Eski kocam lle muhakemem 

vardı. Babam mektup yazarak ça
ğumıştı. 

- Yol parasını nereden buldun? 
- Çantamda sakladığım para var-

dı. Bileti onunla aldım. 
- Peki artık bu taraflarını bı

rak da bu cinayetleri, ölUmlerl an
lat bnkahm? 

- Hnngl cinayet, hangi ölUmler? 
Benim hiç bir ~eyden katlyen habe-

Adliye tahkikatı geç vakte kadnr 
devam etm.Jş; N ccllldan sonra Seli
mi Ali Rıza ne tanıştıran otel ktlti
bl Nccatinln de ifadesi alınmıştır. 

Bunlardan başka bu cinayetlerde 
ismi geçen diğer bazı şahıslar hak
knıda da tahkikat bogiin devam C<le· 
cekttr. 

Ali Rızanın Udncl cinayeti .neden 
tşledfğl. bUtUn esnırmı muhafaza ct
mektOOlr. İpsala müddcJumumtllğtn. 
eten, oradAkl cinayet tahkikatı gel
dikten 80nra bUtUn esrarın, belki ya
rm tôzfllebtlmesl mnhtemcllllr. 

İpsa.ladakJ otomobil de bugün şeh
rimize getlrilecektlr. 

bir telgraf aldım. Kendisi ağır su
rette hasta imiş. Oraya gidiyorum, 
dedl. 

Ben de zaten UzunköprUye gitmek 
lste;t ordum. yanına yaklaşarak beni 
de Uzunk6prUye götürmesini söyle
dim. lkl lira istedi. Kabul ettım ve 
otomobile atlıyarak hareket ettik. 
Siltvrlye gelince benzin aldık. Ali 
Rıza radyntôrlln kapağını uğraştı, 

uğraştı bir tUrlU açamadı. Sonra 
kahveci Azl:ıl çağırdı. Aziz kapağı 

rlm yok. Ali Rızanın öldUg-tlnU gaze-
telerde okudum. 

1 rJ.:~~~~ 
- Nasıl bllmeyorsun? Sen o gece 

Ali Rıza ile beraber değil miydin? 
- Hayır efendim, s6yledlm ya ben 

ayın 9 unda Esklşchlre gittim, va
ka ayın onunda olmue. 

- Peki, bir insan • gUn beraber 
yaşadığı bir tnbndan ayrılırken kcn 
dlııiyle veıla etmez ml? 

- Biz onunla bernber yaşadık a
ma, aramızda fazla samimiyet lok
tu ki .• Hem ben yakmda dönmük u. 
zere ayrıluırştım. Onun için l·endlsl
ne veda& lUzum gOrmedlm. 

- Pe'kt, bu lpealada. ölCIQrüten 
Muhlddlnl nereden tanıyorsun? 

- Onu tanımam kJ, yanımdaki rı
rabaoı AUyl de şimdiye kadar go ·. 
medlm. lpsalaya do. gitmedim. 

AMAN POLlS DUDIASIN? 
HAklm Reelt, bundan sonra Sevi

me, Eskleehlrden Elenlye gönderdi
ği mektubu nlcln :yazdığını sordu. 

Sevim: 
- Eşyalarımı göndermesini iste

miştim. ÇUnkQ artık dargın oldu
lu.m babamla barıemıetım. Beraber 
oturacaktık. 

- Peki, mektupta no .diye, "Aman 
:Madamcı!ım, polls haber almadan 
eşyalarımı bana gönder ve bent ele 
verme0 diyorsun? Hlc insan polisten 
sebepslz yere korkar mı? 

Sevim durakladı. Yeniden terleri
ni slldl. biraz dQşUndU ve yutkuna
rak: 

- Şey, dedi. Eşyalarımın cabuk 
gönderllmesl icln, öyle yazmıştım. 

Hem belki do göndermezler diye 
korktum. 

Anlaşılıyordu ki Sevim burada ya. 
lan söylOyordu. 

TAYYAREot ELBlsEStl:.~ 
P..ESll\I CDrARTMIŞ 1 

Hlklm B. Reşit, Sevimin tayyare
ci elbisesiyle cıkarttığı resimleri 
göstererek sordu. 

- Bu resimler senin değil mi?. 
- E"t·et, ben hor tUrlU resmi elbi-

se ile resim çıkartmasını severim. 
Bu tayal'ecl elbisesini Eskişehirde 

Hurırenin oğlu Galipten almıştım. 

Kendisi teğmendir. Aramızda bir 
hususiyet yoktur, onunla. ... 

- Bu aşçı Selim de kim?. 
- Onunla dul iken sevişirdik. 

Sonra evlendi ve Adanaya gitti. 
Cinayet ve ölUmlerden benim htc 

blr haberim ve mııınmatım yoktur. 
Buton bildiklerim bundan ibaret. A· 
ranılan "Sarışın Kadın" her halde 
artist Necla. olacaktır. Ben sarlşın 
değilim. 

ARABA Ol ALİ NE DİYOR? 
HA.kim B. Reşit bundan sonra a

rabacı Aliye dönerek: 
- Anlat bakalım, sen ne billyor

sun, diye sordu. 
Arabacı Ali, S 6 yaşlarında, orta.

boylu, yorgun bakışlı ve ceketsiz 
biri idi. Dedi k1: 

- Geçen ayın on birinde idi. Ka
padık çiftliğinde çayır blçmeğe git
tim, akşam olunca ekmek ve ötebe
ri almak tein Yedlkuleye indim. 
Kahvede, arkadaşlarla otururken, 
saat 11 sıralarında bir otomobil gel
di, noktanın önUnde durdu. Polisler, 
şoföre kim olduğunu ve nereye git
tiğini sordular. Sonradan Ali Rıza 
olduğunu öğrendiğim şoför: 

- UzunköprUde oturan annemden 

aço.rak benzini doldurduk. 
Oradan Havzaya gittik. Havzada 

bir buçuk saat kadar kahvede otu
rarak dinlendik. Sonra kalktık ve 
doğruca UzunköprUye geldik. Ben 
burada AU Rızadan ayrıldım. 

- Otomobilde Alt Rıza ve senden 
başka kimse yokmuydu? MeselA. Sa
rışın bir kadın, yahut ba~ka birisi ... 

- Hayır. AH Rıza ile benden baş
ka otomobilde hiç kimseler yoktu. 
Yolda Ali Rıza ile hiç konuşmadık. 

HA.kim D. Reşit suçluların bu şe. 
kilde sorgularını yaptıktan sonra, 
Snbrlyenln' diğer adiyle SeYlmln 
tevkifine ve nrnbacı Alinin de ser
best bırakılmasına karar vererek 
evrakı müddelumumlllğe yolladı. 

ARTJST NEOLA KiM? 
Diğer tarartan Sevimin "Sarışın 

Kadının" o olduğunu söylediği ar
tist Nccıcı. da dUn geç vakit adliyeye 
celbedilcrcık sorguya çekilmiştir. 

Necla., Madam Elenlnln pansiyo
nunda Ali Rıza ile Se,·lmin oturduğu 
odanın altında kiracıdır. 

25 yaşında kadar göstermektedir. 
Orta boylu, gUr sarı saclı, oldukça 
güzel bir kızdı. 'Ozerinde Ia.civert 
bir elbise vardı. Adliyeye yanında 

annesi oldugu halde gelmiş ldl. Çok 
sinirli görUnUyor ve yanma hiç bir 
gazeteci veya fotoğrafcı)ı yaklaştır
mıyordu. 

Cemal Sahir trupunda artistlik 
yapan Noel! mUddelumumllikte bu
lunduğu ifadede demiştir ki: 

- Madam Elcınlnln evinde Uç ay
danberi oturmaktayım. Sevim bun
dan takriben on gün kadar evvel e
ve geldi. Madam Elenfye aç kaldığı
nı, kendisine bakmasını rica cıtmlf . 

Madam Eleni de kendisine acıyarak 
eve almış. Se,·lm ortalığı temlzleyor. 
evin hizmetlerini görUyordu. Dört 
gUn bu şekilde geçtikten sonra bir 
gün yanında anormal görilnUşlU biri
siyle eve geldi. İşte bu adam benim 
kocamdır, dedi ve eyde bir oda kira
layarak bu suretle hanım me~kllne 
geçti. 

Sevimin yanındaki adam All Rıza 
idi. Arada bir Sevimle btrlblrlmlze 
rastlayınca selft.mlaşryor, bir iki ke
lime konuşuyorduk. Kendisi lle sa-

'mlmlyetiml; yoktu. 

Ali Rıza cok sinirli bir adnmdı. 

Kapıyı hızla kapatır, merdivenleri 
"tak, tak, tak" diye yukarı çıkardı. 
Kondisiyle scltlmlaşmazdık. Konu
şulacak bir adam değildi ki zaten. 

NecH\, ifadesi alındıktan sonra 
serbest bırakılmıştır. 

1\IÜDDEtmn.1Ml lUUA Vt!\"l 
HAJOH ştiKRO !\"E nn~oR? 

Cinayet tahkikatını idare eden 
mUddelumum! muavini · B. Hakkı 
ŞUkrU, tahkikat hakkında kendisin-

) ( Kısa baber!er 
• Meıuniyet müddetini Avrupada g .. ~ 

ren Orgeneral Fahreddin Altay Anıt.ra> 
gitmiştir. uıı 

• Ankara Sehlr Tiyatrosu kadrosun . 

esaslı suretle takviyesi fcln HnlkC' 1~1 

r;enclerl arasından milfit geneler alır."" 
caktır. on· 

• Haydarpaşa Tıbbiye mektebinin an k•· 
deki sahanın park hnllne getlrUrnesfne

1 11
• 

rır verllmlf, tetkikat yaptırılma#& baş 8 

m~tı~ u~ 
• TOrkJye Milli Sigortaya sigortalı o deki 

ların alncaklarının )'ilzde onu ntsbetln 
tevzlatn bnşlnnmıştır. 111 

• YOk8ek lktısat ve ticaret rnckteblrı 
Maarif Vekftletlno devri kc.bul edflrnlıtlr; 

l Ger.· • Sullanahmet camii clvarındak ı! 11 
osman kasrı \'akınar ld resi tarafın 11 

Aohn ahnncaktır. L~ 
• Muşun Rulanık kaın~ına bağlı LIZ IJf• 

l'ilndcn Qç çocuk annesi Şlmnd, sc'l"8
1 

r· 
SclCıhntlln ile kocası Sıddıftı ötdnrınfiŞ 
dlr. Kntlllcr ynkalıınmışlnrdır. 

-----------------------------------------

SORSA 
Ankara 15-6-938 ____.,, 

lflznlorında 3•11c!ız işareti olnnlnr. n:
ıerinde muamele Rllrcnler<llr. Rok• r• 
lnr ıınel 12 ele ı.oponı~ salış fl\•aııorıd• 

•---- Ç ~ &< L E ii ~ 
• l.ondra ı 28 • Prajt 4 B .6 

"' 1"1. '"' • M"drld 6 9 ~\ • • .:cvyorll ..., ..., .. 6n'ı • Par it 8 4 21\ • Vorşova 23 
• MllAno 1Hi875 • Oudnnl"slı 24 ll2 

n"7:'> 
• C<'ncvre 2.i 7H • Oükres cı " 
• Am~trrılnrı 69 M • Reh:rıuJ 2 8" 
• llerlln ~ !l8i5 • YokOh'l rıı 86 292 
• Bri1kııel 21 80 • Sınkholm S:! U 
• Allna 
• Sorya 

1 J ı 
ı 5375 

2.ll 67 •.r.fo~kO\"ll 

Viyana 
aStlkrazlar ___ _.,,-_ 

• 1933 T. J3or 1 lfl ı • ~rı:ııınl lstlk P:ı 
• .. .. il ı S. Erzurum 
.. .. .. 111 o.; Erzurum 
Efektifler Vt'I 1 rnPmi tir.,-

iıılıiıi--

Zahıre Borsası 
13-6·988 

Kr. l'•· 
BuRdny yumuşak 5 28 --
Bu~dny crt 5 20 5 so 
Kızılcıı 5 28 --
Sünger 5 28 --
Arpa Anadol 4 25 - .,,,,. 
Sarı mısır 4 30 --Doyu mısır 4 15 

_.,,, 
Ceviz knbu ·hı 

_...... 
Dc)·aı peynir tam Y. 30 22 ss 1s 
Tiftik mal 109 - --
Pamuk >•1 35 - S8 .,,,,. 

Z. y~ I. el yemek. 40 - --
Z. ynA sııbunluk 34 - --

Gelen Giden 

BuMay 219 Ton Buğday 1770 
-Kepek 101 '' 
Pamuk 2f,1/2 " 

Arpa 15 ,. 
Tiftik 30,112 ,. 
B. pe)•nfr 19 ,, Kıl 7 " 
Fasul)·e 22,1/2 ,. Tiftik 1 " 
Un 60 " 
Kuşyemi 22 ,. Mısır 6 

7 

,. 
P. ynğ 42 ,. Kıışar ,, 

~ 
BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

Saat Vapurun adı Gltli61110l 
12 Tarı Karndenlı 
930 Uğur bnıll 

16.SO Trak Mudanya 
20 Saadet Bandırma 

11.15 
6.30 

GELECEK VAPURLAR 
Trak Mudıınra 
Saadet Bnndırrn~ 

HALK OPERETİ 
Yaz temsilleri 

18 Cumartesi: Anad0-

Juhlsarı. 19 Paıar: 
Beylcrbe)i. 20 Paısr .. 
tesi: Nnrhkapı Şafak-
21 Salı: Auk. 22 çıır" 
şıımba: Beşiktnş J,iJe< 
24 Cumn: Bebek b11b" 

çelcrindc başlı~ 

ZAYİ 

Bnkırl:öy 1 Jnci ilkokulundan almış ~~ 
duğum 925 - 926 senesi sahadetnanıe) 
uyi ettim. Yenisini çıkarncağımdan es
kisinin hükmü yoktur. - Bakırköy Yeıtl" 
mahalle Ontcmmu: caddesi No. 7 Tlalll· ) 

(25882 ı 

den mallımat isteyen bir arkadaşı" 
mıza demiştir ki: 

- Va.kanın artık meçhul bir tar~" 
fı kalmamış gibidir. Esrar perdesi 
nihayet 2' saat sonra tamauı.ırt• 
kalkmış bulunacnt·tır. İş Ozerınd8 

bUtUn gayretimizle çalışmaktayız. 
SARIŞL.~ KADIN :NEOJ.A. l\llf 
Diğer taraftan Esklşehlrde yak~· 

lnnan Sevimin sarışın olmaması ara
nan kadının o olmadığı şüphesini ıJ• 
yandırmakta ve acaba "Necld lll1" 
dır?.' 'suall hatıra gelmektedir. 



T8rkt1e Cumhuriyet Merkez Bankası 

1116 ı 1938 vaziyeti 
S ELAN iK BANKASI 

i L AN 
Lire - AKTiF PASiF Lir• 

-- ... '8 ... 17162 8&) ....... "' .. . u.ın.oıo.o& ............. . ..,.. ...... "A,, Tertibi Hisse Senedi Hamilleri
nin Fevkalade Hey·eti Umumiyesi ---. 16.493.489.-

• • 
•t"fıld ........... 

• 1.228.007.12 40.848.506.17 Adi " mllalld9. • • • • ı. 711.234.11 16.000.000.-
a....... • • 

l'lrk Unaı • • 
...... laıld ............ 
~ -.a k1lop.ı 9 06& 6H 
4aa.. &allYllJ ......... ., . . 

667.371.52 
657.271.52 

teda'1UdılMI ... eouu: 6.000.000.- 8. 712.234.11 

12.736.038.33 Denıbte edUu enaJa ıaUu,. 

Kanunun 6-8 lnc1 madde
,.nae teYfı&aa ll&&lo• tarata 
dUnld~ 

"KURUN" gazetesinin 7 Haziran 1938 tarihli nüshasında intişar e
den llAn ile, Şirket Esas Mukavelesinde yapılacak tad11At hakkında mUza
keratta. bulunmak üzere, 29 Haziran 1938 tarihinde saat 15 de toplantıya 

davet edilen Fevkal!\de Heyeti Umumlyenin, 7 Temmuz 1938 Perş mbc gil
nU saat 15 e talik eclildlf;i SelA.nik Bankasının " A'' tertibi hisse senedi ha

millerine 11An olunur. 

16.795.87 158.H8.563.-
Ota. dfl'l'tsl• .. illıal'Cht 
....... laalılyelerl • • • • 

13.639.113.21 
26.390.947.41 

o.uııte ec!UeD nrU..ı llUU,. 1!).o5 7. 9 49. -..... ... ..... ~ 143.690.614.-
"-alım edUea eorram ~ 
""""''!~ 158.748.563-

Karplı'1 tamame11 aımı otaraa 
ll&HteD ted&.We ~uedll• 

e&ee9kaat aıukat tıı tılW9teD' c.. ....... 
19.000.000.-

Binaenaleyh, işbu FeYkalAde Heyeti Umumiye lçtlmaında bll'asale Ye
ya ibllvekAle bulunmak istiyen "A" te rtibi hisse senedi hamilleri, içtima 
gününden asgari bir harta evvel, yani en geç, 30 Haziran 1938 tarihine 
kadar, hisse senetlerini: 

143.690.614.-
l:anunun 6 - 8 inci mad
-... t.eYtlkuı HUbM ta... 
r-... n.llJ c.cıtyat. 15.057 .90.- l .................... 

13.000.000.- 175.690.614.-
22.332.113.52 tSTANBUL'da : Şirket merkezine tevdi etmeleri IAzımdır. 

. . . 3.700.000-
UO'ftı J'aalllılMtlı 

AJtma talıYflt ltatıll dlM&lll 
nıın 11\v' ' "' " &llC&k" 
ııırına IMlfdyel_, , • 

435.49 
Ayni surette. hisse senetlerini, lı;:ttma gtınUnden 15 gUn ev'\'el yani en 

geç 23 Haziran 1938 tarihine kadar: MJSM.018.M 57.205.073.3;; 

32.187.094.89 SELANIK'te : SelAnik Bankasına. ...... " ........... C!D94lla•. 
fı>.rüt. edl'I• enalD .... 

& lt179Dbı llarfllıfı ...... " 
39.977.571.58 'lubtellf 1 1 1 1 1 

32.187.530.38 

90.170.637.83 PARts'te : Cambon sokağı 43 numarada: CREDtT FONCIER 

ftalt"11&t ltlh&rt ıaym.u. 
D'ALGERlE et de TUNlSlE'ye. 

PARIB'te 1 
lene.t utıaaı " tab.n&• 
& ......... , 

6.906.473.76 4 6.884 .04 5.3 
: Boulevard Haussmann 9 numarada: SOClETE GE

NERALE'e. 
Tevdi edeblıtrler. 4-- " dt.m GsertM 102.758.61 Ticaret kanununun 385 inci maddeı:d mucibince her "A" tertibi hine 
seDP.dl hamili, velev bir hisseye malik olsa bile, miktar tahdit edilmeksi
zin hlHesl adedince reye malik olarak müzakereye iştirak hakkını haiz
dir. 

9.258.271.52 9.361.030.l ~ 
4.300.000.-

14 555.641.9:C ...... 344.0!13.129 84 
1 r--. 344 .093.129.U 

ıaoaro lladdl JQsde a u - .Utm a..... 8ftDI Jbc1e • u 1 Mart 1911 t&r1blDdeD ıınıu.: 
MECUSi iDARE - ~ -., ~ -

MUHAREBENİN SEBEPLER! 

--~------------~----------------------------~ SELA Ni K BANKAS I 

[ R~o§'.!0~1 1 
18 - HAZiRAN - 938 - PERŞEMBE 

0GLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30 Plftkla Türk musikisi. 12,50 

Havadıs. 13,05 PIAkla Türk musikisi. 13,30 
Nıibtelif plik neırıyatı. U Son. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18,30 PIAkla danı mualklsi. 19,15 
Spor musahabeleri: E,ref Şeflk.19,55 Bor. 
aa haberleri. 20 GreDYlç rasathHeslnden 
llaklen s11t •yan. 20,02 Sadi Ho,seı ve 
•rkadaşlnn tarafından TOrk musikisi ve 
halk ,Arkıları. 20,45 Hava raponı. 20,48 
~ .Rıaa tar.alandee ••••• 81;1euı. ea 
Sıfiye Neydik ve ırkndn~ları tarafından 
1'Qrk muslklııl ve halk ,arkıları. 21,45 OR. 
IC.ESTRA: l - Bonto: Mefistofel fantezi. 
2 - Zeller: Adam nlL 3 - Hanı May: 
Serenad. 4 - Sneralc: V•ls romantik. 22, 
15 AJan, hnherlert. 22.30 PIAkl• sololar, 
opera ve operet par('alnrı. 22,50 Son ha. 
berter ,.e crte<I f(Onnn r>rol{rnmı. 23 Son. 

Beşikıa, lcr:ı Memurlulıından: 
938/1128 

$em\cddin. \'a'>fınur. Huriye. Alehmet 
Tahir. Jla,•dar. Ahmet. Ali. Mustafa. Hü
seyin. ZDbeydcnln sahip oldukları n ara. 
lannd:ı kahili tnk'iim olmamasından mah. 
kemece şuyuun izolesi suretiyle ıatılma
ıına knrnr verilen Ortnköyde eski npur 
lskelc~i rn lrlcc;inde 17. 19, 21 numaralı iki 
dllkkAnlı kfııırir g87.lnonun tamamı ıçık 
arttırmaya ('ıkarılmı, olup 14 _ 8 - 38 ta
rihinde şartnamesi divanhaneye t•llk edl. 
lerelc 19 • 7 - 33 71t'lhlne mOsadlr ıah ın
n s11t 14 den 18 ya kadar dairemlıde sa 
tıbcaktır. Arttırmaya ı,urak için yt!ıdl' 
Yedi buçuk teminat nk('esf ılınır. Yirmi 
senelik tavlı bedeli n tapu harcı Ye be
lediye resmi mıı~ıerlslne ait?ir. Arttırma 
bedeli muhammen kı:rmetln ~'ilıde yetmh 
beşini bulduitu tııkdlrde ihalesi yapılacak. 
hr. Aksi takdirde en son nrttıranın te:ıh. 
bOdQ baki kalmak Qıere arttırma on be~ 
sftn daha trmclll edilenok :t - 8 • 38 tart 
hine mü!!adlf carşamba •ilnll ayni saa?tl' 
ea aon arttırana ihale edilecpktlr. 

Kıymeti muhammene!lll tamıımı 2800 li
radır. 

Enafı: Sokaktan merdivenle 11aılnoya 
eıkılır. Camlı bölme Ue zemini malta d6-
feli etrafı demir parmaklıklı tarasa pıi-
Dodan ahşap mcrdl\enll hlr sahanlık bir 
oda bir hela içinde cleklrlk tesisatı nr. 
17 ve 19 numıırolı gıızınonun nllında iki 
bap d ıkkAn mevcullur. 

Hududu: nır tarafı Slmon ve Sebuh ar
sa~n \"e baınn Hıılf ve hissedarları arsası 
•t bir tarafı Yorgl ,·eresesi anası ve bir 
tarafı lebiderya \'e lıir tar:ıfı eski vapur 
lskelec;I !!OkaJlyle mahduttur. 

200 ı nuınnınlı icra kanununun J26 ıncı 
rnnddc~inc il'\ fiknn ipotek sahibi alacaklı. 
lar ile rlllkr alAk:ıd:ırların ve irtifak hak
kı snhiplcrlnln dahi ••>•rl menkul ÜT.erin
deki haklarını ve hu•m!!I) le ;al7. \"C mnsn
rife d:ıir olan iddialarını e\Ttıkı mü!ibilc
lrri} il' \'irml gün l('lnde kr:ı d:ıirr~inc lııl
rlırmelerl Jüzıındır. Ak$İ halde hakları 
tapu sicilleri) le sahil olmadıkça satıı he. 
denlinin P•> !aşmasından hartç kalırlar. it 
hu madde! kanuniye ahkAmına göre hare
lıf't elml'k '\"e daha fazla mall\mııl almak 
f!lltevf'nlrrln 938 / 112R doıı\'a numara!iiyle 
dairemize milrnc:ıall:ırı ilan olunur. 

(V. P. 2485) 

Askeri Mekteplere Maaşh 
aranıyor öğretmen 

1 - Kırıkkale Aakerl Saıı'at Llaestne 1'17aılye, Blrzlncan A8terl orta o. 

1 LAN 

kuluna riyaziye, tabll lllmler, Konya Askeri orta okulu lle Ankara Gedik- "B Tertibi Temettü Senedi Hamille-
11 Erbaş hazırlama orta okuluna birer riyaziye ölretmelli alınacaktır. " 

2 - ıstekıııerden: knıuır aıretmenı olanların veya oıretmenuıe ka- rinin Hususi Hey' eti Umumiyesi 
nunt ehliyeti bulunan devlet memurlarının müktesep hakları ıGZOnüne alın-
mak şartlle 30:40 Ura asll maq. 

YUkaek okul mezunlarından olup 7enlden ilk memuriyete geçeceklere 
de barem 12 dereceden maaş verllecekUr. 

3 - Öfretmenllk için başlıca şartlar şunlardır: 

A.) OJretmenllk kanuni vasıf ve ehllyetfnl haiz olmak ya11t (Lise için, 
"triltteftlte i'J;tu!)'e ttalfft8racfen, )'tlbe k mtıııendl• mektebinden 'ftJ'& )'lbek 

öğretmen okulu riyaziye 9ubeslnden mezun olmak.) 

"KURUN" gazeteılnln 7 Haziran 1938 tarihli nQshasında intişar eden 
ll&n lle Şirket JDıas Mukavelesinde yapılacak tadlllt hakkmda mtlzakeratt& 
bulunmak Uzere, 29 Haziran 1938 tarihinde ıaat 16 da toplantıya davet 
edilen Huıusl Heyeti Umumlyenln, 7 Temmuz 1938 Perşembe gUntl saat 
16 7& talik edildiği, Sellnlk Bankasının "B" tertibi temettü senedi hamll
lerhae U&a olaaar, 

Orta mektepler için: Yukarıda yazılı Dç ytıtsek okuldan veya orta 
öğretmen okulundan mezun bulunmak ve yahut Unıversltede imti-

Binaenaleyh, ltbu Hususi Heyeti Umumiye lçtlmarnda bll'asale veya 
bllveklle bulunmak istlyen "B" tertibi temettU senedi hamllleri, ictima 
gUnUnden asgari bir hafta evvel, yani en geç, 30 Haziran 1938 tarihine ka
dar, hine ıenetlerlnt: 

han vererek ehliyetname almış olmak.) lSTANBUL'da : Şirket merkezine tevdi etmeleri llzımdır. 

B) Yaşı 46 den yukarı olma.malt Tt emekll bulunmamak. 
Ayni surette hl8Se senetlerini, tctlma gUnUnden 15 gUn evvel, yani, en 

ge~ 23 Haziran 1938 tarihine kadar: 
C) Askeri okullarda en az Uç sene hlzmeil şartaıı olarak kabul etmiş 

olmak. 
SEIANlK'te : Sellnlk Bankasına. 

PARts'te : Cambon sokağı 43 numarada: CREDIT FONCIBR 

PAR1S'te 

Tevdi edebilirler. 

D'ALGER!E et de TUNlSlE'ye. 
: Doulevard Haussmann 9 numarada: SOCtETE GBI· 

NERALE'e, 

4 - Yukarıda yazılı şartları tamamen taeıyanlardan lstekll olanlann 
dilekçeleriyle birlikte hal tercümesi, hllsnUhal varakası, nllfua tezkereıl 

sureti ve noterJlkce mmıaddak diploma veya ehliyetname ıuretlerlnl An· 
!·rrnd1t Askeri J .. iselcr l\fUfettlşllğine göndereceklerdir. 

5 - Ucuncu maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel eartlara nazaran 
öl;rctmcnlll;l uygun görülenlerden lüzumlu diler evrak ıonradan lıtene

cektlr. (879) (3082) 

Esas mukavelenin 6 ncı maddesinin 9 uncu bendine tevfikan, her "B" 
tertibi temettu senedi hamili, velev bir temettü senedine malik olsa bile, 
miktar tahdit edilmeksizin, temettü senedi adedince reye malik olarak ml
aakereye iştirak hakkını haizdir. 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son tü/a 11ef"& 

dilen Bi:oM im 
paratorluğıı tan 
Jıi ilB 66 dit ta 
maml.anmıftır. 

Baflı ba~11ın v 
bütan ilim ıevtıı 

Zeri doyuraook dl· 
reı c I • qfl-rl ola: 
bu kütü7ıh~ıne .. 
fi""'- iktıarıdi, , 
debi ve ilmi me\
ıular üıerine yo 

tılmıf en """' J 
taplan bwlura... 
nu.ı, Tercilmel4 -
Türk okuyımı. 

nnın çok vak" 
dan tanıdığı ~· 
ri11etler tarafı· 

dan yapllmı11ı 

Kitaplıın topt 
ve m "h t elff <et:NÜ 
ri perakende c·111 

rak alanlara f "" 
rildt yapılır. 1''0 
r"GOCJOt yeri: , .. 
tanbul - V ıakit 
Yurdu. 
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landırmak sanatına vakıftı. Onun için, bu hü
cum sahnesini alablldlilnı canlı göstermek ıcın 
elinden ıeldlll kadar hldlıelert tltlrdl. Oyle ki, 
sanki onların kaçarak buraya kadar gelltlerl, ce· 
tenin diğer Azası Uzerlnde bir kahramanlık tesiri 
yapmağa başladı. 

Despardl bundan sonra, kahvenin tezglhı ar· 
dında duran arkadaşına dönerek: 

- Bana okkalı bir kahve yap, dedi. 

Despardl, içkiye dUşkUn bir adamdı. Fakat şu 
dakikada hlc içki ıcmek istemiyordu. ÇUnkU her
h1tngl dakikada, yeniden bir hücuma uğramak lh· 
tlmall pek çoktu. 

Bir dakika kadar seHlz sedasız durdular. Son
ra, gene ilk söze atılan adam konuşarak: 

- Şehirden gelirken, size bir de gazete ge. 
tirdim, dedi 

Ve ellndekl gazeteyi Dr. Deapardlye uzattı. 

Despardl, gazeteyi alarak: 

- Bakalım, dedi. "Görünmeyen Çete" hak
kında son haberler nedir! 

rr 

elmaslarını taşıdığı torbadır. Vakayı hatırlayor 

musun. Hanl bir gece bir ıokatın içerisinde oto
mobilden çıkan bir oltman adama çarpmışlar, 

sonra Despardl meydana çıkmış, elmas torbası or
tadan kaybolmu11, kimsenin üzerinde de bulunma
mıştı! işte o elmas torbasını bulmuşsun! •.• Pra~ 
sen, kendi otomobilinle, beni Londraya kadar gö
türür mtlslln? 

-Hayhay, memnuniyetle ... Fakat beni oradı 
bırakıp da sonra kendin buraya yalnız dönme1• 
sin. 

Marlov bu delikanlıyı meyus etmemek tein: 

- Hayır, dedi. Gene seninle birlikte gelec .. 
tiz. Ancak, şimdi hemen sUratle gitmemiz JA.zım. 

Pratın otomobili yanına geldikleri zamau. 
ikisi de görülmemiş bir sUratle atladılar. 

Bir an içinde otomobll, tozu dumana katarak 
gözden kayboldu, 

vıı 

:Artık akşam oluyordu. Bulutlann reng!, at. 
tın sarısından koyu bir kırmızıya dönüyordu. tıt• 
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DENiZB A NK 
DEN1ZYOLLARI İŞLETME Sİ MtlDVRLtiGVNDEN: Herkesi alakadar eden faydah 

adresleri okuyurluz; istifade 17 Haziran Mersin Postası 

edersiniz. 
17 Haziran 938 de Mersin postasım yapan (Sadıkzade) vapura 

yalnız bu ıefere mahsus olmak tlzere Cuma günü saat US de Galata 
nhtmımdan hareket edecek ve Çanak kalede biraz fazlA tevakkUİ 
ederek Pazar gtiııtt İzm.lrde bulunacaktır. 

NOT: Buraya adresini yazdırmak istiyenlerin lstanbul Ankara caddesinde 
yurdu altında Kemaleddin /ren ilancılık bürosuna müracaat etmeleri. Telefon: 

Vakit 
20335 

Şerait ehvendir. 
Kiralık apartıman 

Beyoğlu Bekar sokak 10 numara 3 oda 
sofa mutfak ve saire eh\en kiralıktır. 
Kapıcıya müracaat 

En iyi gramofon, radyo ve 
Odeon plaklarını 

İstanbul Hamdibey geçidi Jak Grunberg 
haleflerinde bulahilirsiniz. 

En güzel alaturka musikiyi 
ve Bağdat yıldızlarını 

Taksim Belediye bahçesi alaturka kıs.. 

mında dinliye ve seyredebilirsiniz. 

I>edet I>emir1olları İşletme Um um .l\lüdürlüğünden: 

1 - Devlet Demlryolları istasyon sınıfında istihdam 
En sabit esanslan ve tuvalet levazımatmı müsabaka ile hareket memur namze dl alınacaktır. 

edilmek uzere 
Yakacıkta kiralık otel 

Tutmak istiyenlerin Vakit Yurdunda 
Bay Orhana müracaatları. 

Evliyazade Nureddinde A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş olmak; 
bulabilirsiniz. lstanbul B) Türk olmak; 

Doktor Fahri Celal Göktulga 
Sinir Q.astalıkları ve kekemelik müte

hassısı Zorlu apartıman No. 2 Cağaloğlu 
Tel: 20785 

Satılık motosiklet 
HARL~l' DAVlTSON markalı 5 bey
gir kuvvetinde bir motosiklet satılıktır. 

almak istiyenlerin istiklal caddesinde 1 
YE~IÇERl Ağa sokak 21-1 numaraya 

müracaatleri. 

Tokalon müessesesi 

Vazolarını 5 kuruşa geri 
almaktadır 

C) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak; 
B) Asgari bir sene için askerlik ten muaf o1mak; 
E) İdaremiz hekimleri tarafın dan yapılacak sıhhi muayenetertnd9 

Satılık köşk 
Kısıklıda Küçükç:ımlıca caddesinde 9 o. 
da vasi bahçe içinde tatlı kuyusu ve e
lektriği mevcut bir köşk satılıktır. Kısık-

unutmayınız. 
faal serviste çalışmağa mani bir arıza ve hastalığı olmamak; 

1 2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edlleceklerdlr. ı:cneb 
lisanlardan birine vakıf olanlar 67 11 ra ücretle alınacaklardır. Devren satılık atölye 

Kartvızit tabı makinesi ve resim atöl
yesi devren satılıktır. Tafsilat P.K. 
743 lst. 

Florya Küçükçekmece istasyonu 

Otel - lokanta ·birahanesinde 
Tabldot 75 kuruştur. En iyi istirahat 

yeridir. 

3 - Müsabaka imtihanı 9 Temmuz 938 Cumartesi gilnll saat 14 dt 

lıda Bay Ademe müracaat. 

KADIKOYLOLERI<: 

Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıke sır, Kayseri, Malatya, Adana, 
lzmir ve Erzurum işletme merkezle rinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat 8 Temmuz 938 Cuma gününe kadardır. 
5 - TallJ!ler işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat 

ferdir. 

A.fyoıı 

edecek• 
Meşhur kunduracı Baha 

Millıürdar caddesindedir. 

En nefis dondurmalar ve en 
iyi limonata 

Yazlık kiralık 

Kısıklıda Küçükçamlıca cadesinde 2 O

da 1 hala 1 mutfak bahçe ve elektrik var. 
dır. Yazlık kirası 70 liradır. Kısıklıda 

Bay Ademe müracaat • 

Tarsusta 400 dönüm arazi 
Beher dönümü 5 liradan satılıktır. Taf

silat posta kutusu 7 43 İstanbul 
---------

Gravor radyo gramofonları 
Galata 

6 - Kabul şerait ve evsafı hakkı oda daha fazla malömat almak tst• 
yenler işletme merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler. 

(3588)' 

istiklal caddesinde Saray sineması 
kar.;ı.;mrla Oz Sütte hulıınur. 

En iyi sesli sinema 
Tertibatını Necip Erses Yapar lstan. 

bul Galata Sesli Han. 

Satılık arazi aranıyor. 
40.50 dönüm yeri olup da satmak isti
yenlerin civan, evsafı ve mevkii hakkın
da mufassal malumat ve son fiyatile bir
likte İstanbul 743 posta kutusuna yaz. 

malan. Vasıta kabul edilmez. 

ELE K T R A 
müessesesinde satılır. 

En lüks radyolar 

Minerva radyolarıdır 
İstanbul Hasan deposu üstünde Abdur

rahman lmrede bulabilirsiniz. 

ls tanbul GU mrOkle r l BaşmUdUrlUğllnden: 
12 llra asil maaşlı iki kolculuk için müsabaka imtihanı açılmıştır• 

Taliplerin memurin kanununun dördilnctl maddesindeki şartları haiz bll• 

ıunması, askerliğini yapmış ve yaşının otuzdan aşağı bulunması ve uıo
tosiklet kullanabileceğine dair vesikayı haiz bulunması gerektir. Bu şart
ları haiz bulunanların 21 - 6 - 938 tarihine kadar Baı,müdUrlilk Sicil sel' 
visine müracaatları. ( 3603) Turbo Jeneratörleri 

S.S.C.l. Tıcaret mümessilliğinden tecla
rik edebilirsiniz. lstiklfil caddesi lstanbul 

Küçük yalıda müfrez arsalar ------------
Westinghouıe buz dolaplan -------------------------

Birer evlik 22 parça arsa acele satılıktır. Galatada _ Helyosdadır. 

İlaçlarınızı 

Karaköy eczanesi 
HUSEYIN HOSNODE 

daha çabuk yaptırabilirsiniz. 

Açıldı 
Mevsimin en güzel ve en latif 

mesire gazinosu olan 

Satın almak istiyenlerin Ankara cadde. 
sinde 105 numaraya müracaatleri. Hizmetçi a ramyor. 

!ki kişilik bir aile için kimsesiz ve dinç 
Ahenk ve Mandolin almak için bir bayana ihtiyaç vardır. Acele İstanbul 

Ahenk mucidi Ankara caddesi 105 numaraya müracaat. 
Süleyman Süat 

Eski~hir ltdreıine -müracaat cdinb. 

Er aral>&lan 

En iri cilt yaptınnak için 
tstanb\1! ~~ 'fl~çiesjl}de E1}1Itjyet 

müc:ellithanesine müracaat ediniz. 

latanbul BeJiktaı icra Jlemurlu6undan: 

Göksu Açıldı 
Her Pazar Saz ve Caz .. 

Avrupa mamulatı el arabalan Hasan 
deposu üstünde Abdurrahman lmrede Yalova kaplıcaları açıldı 

istifade ediniz. 

BeyoAlu Tepebaşı caddesinde 113 nu
maralı Lüksenburı otelinde Madam Jü. 
dit Dresiye Josef Arkerden temliken a. 
lacalıı Kirkor Pembe BeyoAlu 2 inci No
terliAlnce ressen tanzim edilmi' 2/2/928 
tarih 2080/111 numaralı senetle meıkilr 
300 liranın masarif ve faizi ile birlikte 
tahsili hakkında beral tebllı milba,ıra 
verilmiş ikametgAhmın meçhul olduAun • 
dan bahsla geri çevrilmesi üzerine merci 
hakimliitince usulü muhakeme kanununun 
tU ve 144 üncü maddeleri mucibince 20 
gün müddetle ilAnen tehliitat icrasına ka
rar verilmiştir. işbu nanın neşri tarihin
den itibaren 20 ıün içinde borcu ödeme
niz lAzımdır. Bu müddet içinde borcu 
vermeniz, vermezseniz tetkik mercihinden 
veya temiz ve yahut iadei muhakeme yolu 
ile ait olduğu mahkemeden icranın geri 
bırakılmasına dair bir karar R"lirilmedik
çe cebri icra yapılacağı ve yiıre bu müd
det içinde mal beyanında bulunmanız, 
bulunmazsanız hapis ile taıyik olunacaAı

nız ve hakikate muhalif beyanatta bulu
nur:ııanız hapi!lle cezalanılırıiacaAınız icra 
emri ye-rine kaim olmak üzere tebliA olu
nur. (25883) 

Fiatlar her keseye elverişlidir. bulunur. Bahçekapı . ' 1 • w • 

------ - --- - -------------------------------------------~-----'------------
l«itanbııl Beledil'esi ilanları CGöz Hekimi 

Merkez ıııutıascbesinıle münhal bulunan 45 lira ücretli daktiloluk 
için 17 - 6 - 938 Cuma günil imtihan yapılacaktır. En aşağı orta mektep 
mezunu olmak şartlyle taliplerin vesalkleriyle beraber müracaatları lüzu
mu na.o olunur. (3573) 

Dr. Murat Rami Aydın 
Muayenehanesini Takaim-Talimane 

Tarlabaşı Cad. URPA Apt. nma 

nakleimiıtir. Tel: 41553 
Pazardan maada hergün: Öğleden 

sonra saat ikiden altıya kadar Sahibi ASIM US 'leşrf}at müdürü Refik A. Sevengll 
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bu sırada, toz, toprak tcinde bir kamyon, yol keııa
rında bir kahvenin önünde durdu. 

Gelen geçen otomobilli yolcuların uğrağı gi
bi görünen bu yer, esas itllıariyle, "Görünmeyen 
Çete" Azasından bir haydut tarafmdan işletilmek
teydi. 

Fakat içeriye baktığınız zaman, her şey yo
lundaydı. Hakikaten bir kahvehanede olduğunuzu 
sanırdınız. Tezg~hı, iskemleleri, masaları her şeyi 
tamamdı. Burada kahve, ikin<liçayı, hatta. ica -
bında içki de verilirdi. Fakat umumiyet itibariyle 
adı "Kahve" idi. 

Dr. Despardl, kendisi için muhtelif sığınak
lar tedariklemek gibi bir yol tutan haydutlardan
dı. Her ihtimali düşünüyordu. Nitekim işte, bu se
fer de bir yatağın keşfedilmesi üzerine, derhal ka
çabilecek bir başka yatak l\azırlamış bulunuyor
du. 

Kahvenin önünde, bir otomobil ile, arkasına 
küçük bir gezinti vagonu takılmış bir diğer otomo
bil daha duruyordu. 

Bunlardan çıkan adamlar da lçerdeydi • 
ler. 

Gelen kamyon, kahvenin önünde durunca, 
rden ilk önf!e, Despardt çıktı. Despardi, şöylece 

etrafa bakındıktan ve yabancı kimsenin bulunma
dığına kanaat getirdikten sonra, tçerdekilere işa
ret etti: 

- Çıkın, dedi. Her şey yolunda! .• 
Derken, kamyonun içinden, birer birer hay

dutlar dökülmeğe başladılar. Her biri omuzlarını 
kısarak, kamyonun sırtından atlıyor, sonra, üstil
r.ıli başını temizlemeğe benzer birtakım hareket. 
Ierde bulunduktan sonra birlblrl ardınca, kahveye 
dalıyordu. 

Bir an içinde hemen hepsi kamyondan indi-
Ier. 

lçcrde yalnız Madlen kalmıştı. 
Otomobilin arkasında bir gezinti vagonu tak

nnş olarak gelen adamın da onlardan ayrı olduğu 
anlaşılıyordu. ÇUnkil ilk olarak söze o atıldı. 

Dr. Despardlye hitaben diyordu ki: 

- Sizin buraya geleceğiniz haberini aldık. 

i'akat evvela. inanmak istemedik. Çilnkil bunun 
[Jolis tarafından uydurulmuş bir tuzak olması da 
muhtemeldi. Hatta. ben, bu şUphemde o kadar ile
ri gidiyordum ki, kendim gelecek ve köydeki evi
nizin vaziyetine bakacaktım. Ne oldu? Başınıza 
bir şey ml geldi? 

Despardi, <'an sıkıntısı i~lnde gülümseyerek: 

J - Iliç, dedi. lngillz polisi, bize hilcum etti. 
Despardl, bir şeyi dehşetli surcttte mUbalA.ğa-

Bizana lmpara· 
torluiunun 
Tarihi 

Bi::ana fMV.ZUU 

uzun ytllar aY"' 
ayn tetkik N te
tebba edUm(f bır 

nıevm olduğu hal
<U buglln bile ay
dınZatıbruımı§ bir
çok tarafl,an var
dır. Tevfik Yetim
lioğlu tarafından 
lisanımıza çetni
len Bi.zan.• lmpa
ratorluğunu11 ta-"°'' adlı 1ettap 
bu aydınlaftlma-

mtf taraflan tn
bit etmekte w biZ
tün Biiana tarihi
ne te1nll3 ederek 
Şarki A Vf"UJHI im-
paratorluğunun 

bin senelik vuku
atını hik4ye et
mektedir. 

Fiyatı yüz ku-
~ olup ht1r ki
tapçıda bulunur. 
Toptan mümcoat 
mahalli: - htan
bul, Vakit Yurdu. 


