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llUkünıet ı·el:;iıııiz CcUil llayıu·'ın 

llelgrnt .scynhntiııe nit lııtibalaı·ı a
jans hu.nıdislel'i urıısmdu. derin bir 
iftihar hi~lcri ile takip ediyoruz. Ay· 
ııi :ıcı.mandn llnlknıı untantı çerçeve· 
sl içinde en yüksek tekt\nıül derece· 
sini bulan Türk - ı·uso~ lnv dostluğu· 

mm Bnlknıı mlllcUcl'i için no büyük 
bir sulh ve saadet \•n ·ıtnsı olduğunu 

<ln bir kere dnhn hl\dlscler delaleti
lo taklliı• etmiş bulunuyoruz. 

Ankara, 11 (A.A.) - Ulu Ön~er 
C hurreisi Atatürk, beraberlerınde 
S:h Bozok ve Başyaverleri Celal Ö
ner bulunduğu halde çiftlikte Marma
ra Kö§künü teşrif buyurmuşlar ve u. 
mumi Mtipleri Hasan Riza Soyak, Da
hiliye Vekili ve C. H. Partisi Genel 
sekreteri Şükrü Kaya, Ziraat Vekili 
Faik Kurtoğlu ve Ankara ~alisi Nev
zad Tandoğan'ı huzurlarına kabul bu- Başve7dlimizin Belgraa istasyonunaa karşılanmasınaa tı bir intiba .• 

Do t \'e müttefik hükumet reisi 
Stoyndino\iç CclUI Uayar şerefine 

,·erdlğl bir ziyafette llaşrnkilfınJzc 

hitap cilerek: "Belgrndı \'e l."ugos· 
lıwyayı zlynrcUıılz ynlmz mcmlckct
lcrlmiz arn~mdıı mevcut samimi mU· 
nnsebetlerln bir bUdınm değil, takat 
bizi nlftlrndnr e<lcn bUtün meseleler 
hnkkındn :fuyclnlı .blr m . ir teatisine 
do bir , ·esil dlr." cl<'miştJr. Ilay f.o. 
yndlno,·lç'Jn "bizi nlltkndnr eden hü
tUn meseleler hakkında. fnydnlı bir 
tildr teatisi" tabiri dünyn ,·nzlyctlnl 
bilenler için bU)•Uk bir be1flğatı hnlz 

bir ftndedlr. 
"Bnlknnlnr, Bnlknnhlnrındır" 

prenslpl Uzerinde slynst ideallerini 
birleştirmiş olnn Balkan milletleri 
blr tllknn yabancı memleketlerde 
kendi mUmcsslllerlnin hnzrr bulun· 
mndığı .bir tnkım kapnlı odalarda 
Balknnlnrın mukadderatından bah· 
scdllcllğlnl işitlyor1nr; ajansların, ve 
~\·ruııa gazetelerinin müphem kell
nıelcr ile nnklettlk1eri bu haberler 
doğru , ·eya ynnhş olabilir; yahut ta· 
mıımen esası olmayan rivayetler· 
den ibaret bulunnblllr. Fakat bu 
tarzdaki hnberler ynnhş, yahut csnı;
sız ı·lvnyctlcrden ibaret olsa da gene 
dikkat ile Uzerimle durmn~a değer 
bir htldisetUr. ÇünkU ı.ıteş olmayım 

yerilen duman çıkmaz. Blr takım ya· 
hancı devlet n<lnmlnrı arasında Bal· 
knnlılnrın mnlUmatı hnrlclnde Bal· 
kanlar hnkkımln sadece işaret ve f. 
mn yolunda bir tnkmı sözler geçmiş 
olsa bile, gene bunun bir manası 

vnrdır. Onun için Bnşvckll CelAI 
Baynrın Delgrnt seyahatinin lkl 
nıcmleketin en snltUıiyotll devlet A• 

damları nrnsındn çok tnydalı bir fi· 
kir tcntl ine vesile teşkil cttiğ-i şüp· 
hesizdJr. 

Diğer tnrnftım bnşvckllimlzln Bel· 
gı·nda giderken Sofyıı istasyonunda 
llulgnr hUkfıınetl tnrnfından göste· 
l'İleıı üostluk tcznhUrntı da bugünkU 
hfullselcr arasında hususi bir kıymet 
' 'o ııınhiyet nlmı:;;tır. Şu itibarla ki 
şlındlyo kadar llulgarJstan Balkan 
nntantı dışında kalmnkta her neden 
1 c kendi i için bir fnycla miilAbaza. 
ediyordu. Ifnlbukl son hlidlseler 
Hnlknnlnı·n her hangi bir tnraft r 
gelecek harici bir tchlike<len bu 
dc\·1ctin dahi kurtulması mümkün 
QJnın<ltğmı gcisternıişth·. Her halde 
biı· tnJ-ını gizli he nplnl' ile J·oınşuln· 
ı·ınclnn R) rı clıu·ncnl· hlr Bulgariıstn
nın J·ftrh çık mal n<'.a!,rı açıktır. 
k&ıehanof gibi m nhlr \ ' C baslret

lt bir diplomatın hn~knrıh~ı nltmdn 

ASIM US 
{Sonu: Sa. {I.. S!l. 5!), 

yurmuşlard~r. 
(Sonu: Sa. 4, Sü. 4.) 

Yugoslav ·eaş
vekili ve Türk 
gazeteci~eri 

Belgrat ıı (Telefonla) - Başveki

llmlzln Belgradı ziyareti münasebe
tlle Yugoslav.hükumetinin davetlisi 
ye misafiri srfatlyle burada bulunu
yorum. Dost ve müttefik memleke
tin kısa bir zamana sığdırılmış olan 

Başvekilimiz Celal Bayar 
Dün kahraman kral Aleksandırın 

mezarına çeJenk koydu 

(Sonıı: Sa. 10 Sü. 5) 

Celal Bayar gece radyoda Yugoslav milletine 
hitaben bir mesajda bulundu 

Brezilyada 
Faşistler isqan ettiler 
Ordu ve donanma seferber 

edilerek ihtilal bastırıldı 
Riyo de Janeiro, 11 (Husust) -

Tağlibl hükumet teşebbüsünde bu • 
ıunmak isteyen faşistler bahriye ne
zareti ve diğer askeri maka.matı 

işgal etrnek Uzcre do bugUn ant bir 
Jsyan yapmışlnrdır. HO.dlseden ha-

berdar edilen Reisicumhur Vargas 
derbnl ordu ve donanmanın sefer -
ber edilmesi l emretmiş ve şehirde 
tdarei örfi ııa.n edilmiştir. İsyanı A
dalnrdan ldnro etmekte olan Asi Ge-

,(Sonu: Sa. 10. sa. 3.) 

Hat.ay delegesi 
Garo'nun beyanatı 
"Ankara . kararları kısa bir za

manda tatbik edilecektir,, 

IBüyük eğOeınıce· 
il müsaba~aımoz 

iki ylldız birbirini 
. arıyor · 

No. 19 

Antakya, 11 (A.A.) -Anadolu a
jansının husust muhabiri bildiriyor: 

lntlhabat yUzündcn vukubulan 
kanlı hAdiseler, gazetelerin kapatıl
ması, şehirlerin blr nevi askeri iş

gal altına. konulması, Halepten bir 
tabur asker celbi, Berutta. çıkan ve , 
Eti Tilrk kelimesini "Chairo Tur
quie,, diye tcrccme edecek kadar ca
hil olan fransızca "Oryan" gazetesi
nin Hataydaki bUtUn Tilrklerin Ke
malist olmadığı ve 12 bin AnU Ke
mallst Türkün hem de Milletler Ce
miyeti komisyonunun kararı lle mu· 
halefet listesine kaydedilmeğe ka
rar vermiş oldukları yolundaki neş
rJyatı burada oldukça gergin bir ha
va yaratmış. bulunuyordu. Bu vazi
yet karşısında Fransanm Hntaydakl 
delegesi B. Garonun ne düşündUğünU 
8ğrenmok istedim. Kendisine vaki 
mtırncnntımı dostçn. '\'e bUyUk bir nc
znketle kabul eden Gnro, muhtelif 

r.sonı' f&ı. ~ 1$ü. ;t), 

Bclı;rııt, 11 (A. A.) - BugUn Bauve. 
kil CeUH Bnynr vo Harlclyo vlldll RU§tU 
Arns, yıınlarındıı B. Stoyadinovfç ile 
TUrklycnin Be1grııd elçisi, Yugoslavya.. 
nm Ankam olçisl, Türkiye Başvekilinin 

mihmandarlığına tayin edilen Hariciye 
genel direktarlerlndcn Yakolieviç, Tllrk 
heyeti nznlnrı, da.ha bir çok zcvnt olduğu 
halde, Oplenntza git.mlnlerdlr. 

(Sonu: S. 4· Silı 5.) 

Dün mecliste inhisar lar btıtçesl 
müzak ere edildi 

Rakı derecesinin 45 şe 
indirilmesi istendi 

Bazı hatipler şarap ve bira imala
tının arttırllmasını temenni ettiler 

(Yazısı 10 nuncu sayfada) 

r., •· l · 19~:,4,1L'9,~ yıut:.et.ıff. p~ : 

Erkeği kaçıran kadın 
Birkaç gün cn·eı Bnyıın muharrir Snl>ihn Zekel'iya. Sertel TUrkle

rln kız k~ırma an'nnelerlnden bııhsoderek artık dünyanın tersine 
döndüğünü iddln etmişti. Bu Jdcliasuııı. misal ohnnk üzero de bir erkeği 
Anadoludnn kaçmp getirdiği için İstnnbul adliyesinde mahkeme hu· 
zuruna çıkanlnn bir kızı göstermiş: 

- Şimdiye kndnr kndınlnr keııdilerlnl kaçıracak erkekleri bek· 
ıcı Ierdf; l.ıundım sonra. kadmlnrm yerine erkekler geçerek kcndllcrlnl 
J·nçJrncnk kadınlar nramağn. başlayncnklardır. Döylccc erkeğl kaçıra· 
cnk Jmdınlnr şimdiye kn.d.nr kız kaçıran erkeklerin gurunuıu duya
caklnr." demişti. 

SabihR Sertel'ln bu sözii gn.llba pek sert tlüşmUş olacak ki erkek· 
Jer nnnmuı bir okuyucudan mektup nlnuş. Un mektuptn: 

- Bir kndm erkeği kntırma}\tnn şeref l ' C gurur duyar mı bilıne
yiz. Fnknt erkeğin gururunu bunun lrn<lnr kırncak bir şey olnmnz. 
1\:n<lm parnsı ile yaşayan erkeğe biz jigolo tlerlz. ECcmlne bir erkek 
nnsıl ı>espnye bir mahluksa. jigolo dıı lınysiyctsiz bir erkek tnslnğı• 
clır.0 clcnlliyorınuş. 

Dün sayın baynn bu mcktn ba. karşı cevap -çcrnıek için bUtUn bir 
sütunu <lolöoruyor. Erıclkl ynzısmm bir fantezi olduğ,ınn söylüror~ 
Gururu kırılnn erkeklere bir ncTi tnıoz.irc veriyor. Geçen gUn gıızctc
cilcr pireyi <leve, develi plro yaparlar mı diye nrka<lnşlnrönn blrJ bit' 
nnket ynpnl'kcn l>ütün (Tan) nmhnrl'irlcri "hn~n!" dcnılşlerdl. Bir kı· 
zm bir crketrJ. Anadolminn İstAnbnlo. getinncsinc baknrnk bundnn 
sonra kız J·nçırnn erkekler yerine erkek kaçıran lazlnrm meydan n
Jncnğmı düşUnmek pireyi deve yııpmanm mUkemmcl bir mi ali ol<'lu• 
ğ'n gibi l>nnnn Uzcrinc hiddet eden bir erkek görünce o yazıları ba,.ct
tnn nsnbrıyn 'kn<lnr slUp sliptlrmck <le <lcl'Cli tekl'nr ptrc ynpmnktnn bnş· 
im bi~ şey midir? r:-



BATAK(ll(TAN&EI 
r.~-··İMDARATORİCELiGE 
No.28 \'azan: IKadDrcan KafDı 

Bir kaç saniye birbirlerinin 
göz1erinin içine baka kaldılar 
Çocuklamıın bulundukla.n odaya dol- ler soruyor; fU yavruaunu andrraıı ytı. 

ru )'1lı11dU. JJekeboloe onun yolunu ke.. stıııll çevirerek mlnl mlnl s8alerlle Te. 
U vı 10kak kapısuu pterdl: odorayı llUıtlyordu. Genç üc1m ona çok 

_Buradan cıJulu'l kıla ve keılk cevaplar veriyordu. 

Çocuklan ıörecettuı r Bir ttırlQ tiyatroya relemlyorlardı. 
- Hayır1 Yollar 111111qıyordu. 
Toodora onu dlnlem.eden )'QrQm.ek fi.. Teodora merak etmete bqladı. 

tec!L - Ne kadar uzakm11! Açlıktan ayak. 
Hekebolos ellnln terslle ııstıUnden 1arım da tutmuyor! 

fttl ~ lılınldandı. 
Blr kaç wılye blrblrlerlnln gaılert. - Açlıktan mı? Ne yam! Blzhn ev 

ııln içine baka kaldılar. fUl'&Cıkta. Blru ytyellm de i5yle ııstn. 

Teodora ellklnlr gibi yaptı. Dltlertnl reyim ıWJ 
mkarak etkell bqtan ayala kadar ılb- Ellerini uluıtunıyor; ııtrtırken aap.. 
dO.: aan ve ljrl bUlrU dlflerl ı&rilDUyotdu. 

- Onlara b1 baki Bent unutturma! Teodora dtııUndU: 
Sana ıellnce blr gUn hesaplqına!. - Aceba ona tiyatroda lf verecek. 

Hekeboloe hiç aealnl çıkannadı. Jer miydi T VeraeJer hemen bqlıyabl-
Teodora ılyah blr pelerine armarak Ur ml? Belkl onu tanıyan bUlunmuch 

Mrt adımlarla. ıatatı ıerıtn ve bap ve blr defa denemek llterlerdl. O haJ. 
dimcllk oldulu halde Jtapıdalı GJ)tt:J. de hemen para almul ıtıpbellydl. &im· 

lakenderlyenlıl aokaklan:ııda Cinden 4l kendlmne verllecek olan ytyecelt U.. 
ve .Udenbhı her Jayısmdan plen bQ.. çmnamak pek dofru olurdu. 

,tik blr kalabt.lık vardı. Hurma bahçe. Açlık onun \lmltıerlnl blle yerde stı-
ıert. palm)yeler, Mermer 4lrekU kapı rUndUrtUyordu. 

:ve merdlvenlerllc yüze gUlen vUWar Raatıele yUrtldU. Delikanlı bOyUk blr 

arsamdan geçiyordu. tabt4 kapıyı, omuzlıyatak açtı. KUçUk 
BilyUk mağazalar, depolar, tl)ıatro- bir avlud11. yansı ta.o yanaı toprak bir 

Jar, meyhaneler ve her ttırın etıence ev ... Kolunda biri uzun blrl klla, yamrı 
yerleri burada topl&ntn11tı. Hindin ku- çeneli, kıq boylu bir kocakan k~pıda 
mqlarlle baharatı, Çjnin ipekleri, NU g8rUndU. Delikanlı ona: 
vadlslnln eşsiz buğdayları buradan Ak- - Çabuk yiyecek hazırla! Ne varsa? 
denllln her taratma dalılJyordu. Bunıa.. Dedi. 
rm yanında bOyUk kiUaeler, kitap evle. 
ri, bilgi sarayları yilk!ellyordu. Şehri Teodorafl basık bir kapıd&Jı k11çUk 
dolduran Uç dört yUz bbı Jdtlıün derece bir sofaya, oradan da blr odaya soktu: 

derece çılgın veya usla, her ce§ltten ra
hat veya sefil hayatı pek breketllydt 
Hattı fU caddeler blru genlfleae, ilci 
taraftalı1 dWrklıı.larm 8nUne yol boyun. 
c8 dJrekll saçaklar yapılısa, dlSrt Yol ai• 

:nna meydanlar açılsa. ıurayaburayt 
ltltunlar ye heykeller konulu Biıanlı 

a.ratmıyacaktı. 

lüenderden evvel burada bir t6y bl
Je yoktu. Batlemyoa kra1larmm eaerlerl 
henlla yıktlm•mıltJ. Eleopatra Sezan 
burada baqlarlle ealr et:mif. onun ar. 
dmclan Romaya kadar gitmli; eonra 
arslan yapılı Antuan'ı balmwnundan bir 
biblo gibi parmaklan arasında dilediği 

biçime sokmuetu. 
Teodora kencll kendine 10niyordu: 
- Kleopatra qkta benden usta mıy. 

dı? Benden zeki ve kurnaz mıydi? 
Gene kendisi cevap verlyotdu: 
- Böyle ol8aydr kencllal Ronw.ya gft. 

mezeli; Romayı buraya getirirdi. Akçl
JODd&n pupa yelken kaçmazdı; Antu. 
n.n Ue beraber ~n eatta bulunuyordu. 

Blr adam aoun Uatilne YJlılır libl 
carptı. 

Soara lri bir el omuzunu pençeledi 
T~ora elllrindL Eaı1mnda iki kanlı 
göz, salyalı bir ağız ve iri bir ıidam gör. 
dil. Ağzını eapırdatarak sırıttı ve mmı.. 
dandı: 

- Benl aradJğm nuıl da belli... Bu 
de 11enl-

Teodora ıuynldı. Gene eotu1mak laU
yen a~ ltlnce herif 181ldeliyerek 
dUftU. Kadın maklqırken aarhotun et.. 
ratmı saran çocııklar alay ediyorlardı. 
Herif bağmyordu: 

- Daiılm buradan köpekler?- Ne
rede o kadm? Beni lW ha!- ~eririm 

onal .• Ben Vuilovs Jliatinüaün dedesi 
nln .Ut kardeliohı torunuyum_ 

Teodora yllz1lnUn yarısını elbisesinin 
ucuyl& örterek hlllı hızll gidiJiordL Çok 
geçmeden yavqladı. Çllnktl fena halde 
acıkm11tı. Karnı ancılaıeyor, bacakları 

bllkWUyordu. 
- Tiyatroya nereden gidilir? 
Bunu temiz stYinmio bir delikanlıya 

sonnu§tu. 

- Ha.nglalııe? 
- HanglsJ olursa olsun!. 
Aplak ~u, avurdlan aarlçık, kısa 

boyWılu. genç onun gözlerine dikkatle 
battı v.e befeııdL Boyunu da bir uda 
15zden geçirdi: 

- Ben de oraya &ldiYorum; 6lıl g8-
ttre~f YabanCJIQl'UZ, değil mi? 

- O bdar değil! 
Katat.hJı caddelerden ve aokaklar

dan ge~tner. Delikanlı arasıra bir teY· 

fakir blr yatak, kUçUk bir sedir, blr o. 
cak ve kö3ede tomar tomar kitaplar ... 

Delikanlı: 

- Size bir pWg keseyim! 
Diyerek çıktı. 
Teodora: 
- latemçm, biıu ekmet yeter? 
Demet .tatecll, fakat tnut buıamaaı.· 
Bee dakika sonra ocak tutuomut ve 

bqlanmU:ta olan piliçln stııeı kotuıu 

odayı doldurmaia baflaml§tL 

Dellkanlı ellerinde blraa 1nc~, yemif 
ve p.rapla döndil. Onlan Teodoranm ö
nllne koyarken genç kadmm artık açıl
m11 olan yUzUne baktı. Onu umduğun
d:ın çok gUzcl bulduğun3 §llphe yoktu. 

Ellerlnln tltreyi§l onun damarlarm
dakl arzu !zrtmasmı anlatıyordu. Heye. 
canlı bir aeııle: 

- ŞimcU plllç te plaer
Diyıordu. 

Sonra ona kim olduğ'nnu, nereden 
geldiğini sonıiordu. Teodora bunlan 
ccvapmz bırakıyo.r; gWUnuiyerek ptap 
dolu b&rdab ona uatıyonta: 

- Ne iyi kalpliSlnh! Siz niçin yemi

yorsunuz? O halde pra.p için 1 Benim 
batının için... Eminim ki beni kmnaz
ıum ! 

Oellkanlınm sevinci son dereeeyf bu.J 
m111tu. Mezopotamyalı lnı1f. Buraya o

kumak fçln gelııı!f. Şimdi EpikUr'On !eJ. 

aef eaini o~mnq. Bu çok gilı:elmJş ! 
lnsanlar ancak bu fel.ief'e aayeıinde 
meaut olurmUG ı 

Şarabı lı:tlkce elindeki ıien1 ve pap!
rtıa tom.arıan yere yuvarlandı. Birden
bire mOhJm bir ter batırlamış gibi doğ

ruldu. Kapıya dofra yQrtldO. D!eanya 
eealencli: 

- Xsantfya, git amit! Lblm d'eğiı.. 
mn! ' 

Teodoraya yaklapiai kOlunu onun 
boynuna atarken kekelecıt: 

- EOca..bn;.yı... aavdını? • 
Geng kadın tatlılıkla oradan mynldı: 
- TeneereYf fnd!reybn. Plşmfıtlr!. 
Soara tencereye· ~aearat li!ve 

etti: 

· - .Ak§am otayor.~~troya giclecek-
utı . 

- Yamı ıt~e~! 
- Oyle ya ... Za~.u oyun ee:yı-ed~ek 

değildim.. 

Teçxiora karnnıı doyurdu. Seneler
~enberl bu kadu sade fakat buna rağ
men tatlı bir ye~ek yedifüıl hiç batır

~11. 

Tarihte Bertin - ·Roma 
mihverleri 

Almanya ile italya arasında bundan evvel yapı
lan üç anlaşma ne netice vermiştir ? 

BucUn Avrupa aiyuetinde n:51him 
bir mev.r:u olarak ele alınan Berlfn -
Roma mihveri, tarihte Uç kere teker• 
rUr etmiı bir anlatmadır. Bundan ev
vel, muhtelif tarihlerde, Alman)''& ile 
!talya böyle bir mihver kurmuılar ve 
aiyasetlerinl birle1tirmi1lerdir. 

Bundan evvelki Roma • Berlin mih· 
vtrlerl niçin ve nasıl yapıldı, ne neti· 
ce verdi? Bunlan kısaca gözden geçi· 
ı·ebillrb: 

1866 da yapılan Alman • İ· t 

talyan anlaımaaına Fransa da taraf• 1 

tardı. 

UçilncU Napolyon İtalyan birliği i· 
çln bUyUk bir arzu duyuyordu. . 

, 

• 

İtalya ile Almanya arumdald bu 
ilk anlıttna Avuıturyaya kar§I idi. Al· 
manya, Avu.turyanm hakimiyetini kör· 
Jemelc için İtalyanın yardımım elde et• r_...;;ı_ ... 

mitti. ·- · 
O uman Avrupada en hlkim ıiya· 

ıet adamı Nıpolyondu. Bunun için, 
Blımark, İtalya ile yapacağı anlatma· 
dan onu da haberdar etmi.;ti. Fransa· 
nm muvafakati alınınca anlaşma için 
aıilıakerelere giri1ildi. 

Fakat, İtalyanlar daha baıta.ngıçta 

bayılt ıukuta utradılar. Romaya mu• 
rahhaa olan büyıllk ıiyaset adamı Molt· 
ke'yi beklerken kaqılanna bir coğraf
ya prefösörü çıkmıştı. 
Almanyanın bu murahhuı İtalyan 

murahhaslamun önUne bir harita aç
mı~ ve Viyanaya h~.:um etmek için 
Dalmaçyadan geçmek lazım olduğunu 
g&termiıti. 

Bunun Uzerine İtalyanlar, 'Almanya 
ile yapacaktan bu "Ebedi doslulc .. 
muahedell için "'O ç ay mllddet koya
lım,. demiıterdl. 

Fakat Avusturya tehlikeyi anlanut
tJ. BUtUn kolunu kaybedecek yerde bir 

lf 

parmağını kaybetmeyi tercih etti ve 
UgUncil Napot:r~ Venediği verdi. Ve· 
nedik daha sonra ıtalyaya verilmek Ü· 

zere Fransa.ya emanet bırakılmı§ vui
yetteydi. 

italya da, Fransayı kendi tarafından 
da memnun etmek I~ Fran.aaya Niı'i 
ve Savoya'yı verdi: 
Niı ve Savoyada bir reyiım yapıla

r.ak ve halk Fransayı isterse orası 

Fransaya geçecekti. 
İtalya, bu reyiimı kazanmak için bil 

yük propaganda yapm.ııtı. Fakat neti· 
cede Niıten 24.448 (evet), 160 (ha· 
yıt); Savoyadan da lSJ.533 (evet), 
235 (bayır) reyi almmııtı. 

Franaa."Un bu galebesini çekemiyen 
İtalya, Venedik kendisine takdim edil
difi zaman, kabul etmemi§, Almanya i· 
le beraber Avusturyaya karıı harbi ter 
cih etmi§ti. 

Harp, 1866 huiranmda bqladı. A
yın 24 ündde Kustozza'da 7 S.000 Avus
tuıyah 120.000 İtalyanı mağlQp edi
yordu. İki gün ıonra da Garlbaldi'nin 
ı:ıskerleri Tarollulann önilnden kaçma
ğa batlamıtlardı. 

Denizde de, Lisaa 8nilnde, amiral 
Togetorun yedi gemiıi amiral Persa
no'nun on bir gemisini batırmıştı. 

İtalya mağlCtp oluyordu. Fakat bil
yllk müttefiki Almanya, Sadova'da A
vusturyayı bilyük bir bozguna uğrat

mııtr. 

Sulhe celince; bundan Franuz mu
harrirlerinden LUdavik Alevi töylc a
laylı' bir tekilde bahseder: 

•Prusya ile Avusturya mütareke yap 
mak bmusuuda müttefiktirler. Fakat 
ltalya nu ediyor- Arka arb,.. düt
tükleri mailübiyetler ltalyanl'"' daha 
faıta ihtirasa ıevketmittir. 
Kuıtona meilubiyetinden· 10nra 

Petrol'a istiyorlar; Garibaldi'ııin mai· 
lubiyctinden sonra htirya'yı almak '1r
zusundalar. Ya Li11o'daki deniz har
binden IOQl'll neresini istiyecelder? 
Mario Upr dün söylüyordu: neredey· 
H Ron hududuna istiyecekler!,, 

İtalyanlar, nihayet Cç kere :11ı1ağl0p 

olduktan ıonra Fransarun elinden Ve
nedifi teslim almafa razı oluyorlar. 

Muharebeden galip çıkan yalnız Bis· 
markti. Avusturya imparatorunu Cer
men bltDğinden çrkahyoor, SJevig • 

Hllltr aon Roma duartllndr 1Jmo1lnl llt aıktrf tt/tlı •• , 

Holştayn'ı, Darmstad'ı, Haınourg'u, 

Nassav'ı, Fr~nkfurd'u ilhak ediyordu. 
İtalya ile Almanya arasındaki ilk 

ımlaıma Uç ay si.irmüştlt 1869 da Bia

Aradan dokuz: gün geçiyor, !talya 
harp lltn ediyor: 

Roma • Bertin mihveri krnlmııtır. 
(Entransijan) 

mark bu anla§m&yı tekrar canlandır· ı--------------
mak istedi. 

Biımark, Bremer ve Semmering yol· 
tarının, Almanya, mallarını Akdenize 
indirmeğe kifi gelmediğini aöylüyor
du. Bu yollardan birinin nihayeti Ve· 
ncdlkti, diierlnln de Triyeste. 

Bismark, İtalyanlara Berlinle Ceno
vayı birbirine bağlıyan bir demiryolu 
yapmafı ve parasını yan yanya ver
meyi teklif ediyordu. Bu 101 teklifi 
af ya•I bir ~vradaydı. Bu ıuretle, 
Alman askerleri İtalya, gerek İtalyalı 
feth için, gerek cenubu • ıarkt hudu· 
dundan Franuya hUcum ~ İtalya· 

yaya girebilecekti. 
İtalya bu anJa.pnayı kabul etmedi. 

Frmsa ile Almanya arasındaki 1870 
harbinin aonlanna doğru, tt.alya, Sa
voya'nın Franaaya geçmesinden dolayı 
hala Fransaya ~ar§ı iğbirarmı muha
faza ediyor. 

İtalya. Papanın Romadan çıkarılma
sı hakkındaki t;ılebini Fran.eanın red· 
dctır.esi üzerine Franaaya harp açıyor. 
Sedan'da Fransa Almanyanm Sedova'
daki kazandığına bennyen bir muvaf
fakıyet kazanıyor. Bu esnada Sard'lar 
Romayı iıgal ediyorlar, Papa doku
zu11...-u Pika te Vatikana kaçıyor. 

ttalya gene arazi istemektedir. Biı· 
mark bu cihetten İtalyanı tenkit edi
yor. Fakat ikinci Vilhelm imparator o
lunca ilk seyahatini Romaya yapıyor 

ve ilk siyut eıeri olarü 1888 de Ro
mada İtalya, Almanya .e Avuıturya a· 
rasmdaki Uçler miaakmı imzalıyor. 

Bu suretle, Berlin • Roma mihveri 
~Ik defa olarak Viya.nadan geçmekte
dir. 

İtalyanlar, bu ittifaktan kuvvet ala
rak. Afrika seferine çıkıyorlar. Fransız 
ve İngiliz hükiimetlerinin ihtarına al
dını etm~ksJ.zin Habeıistana doğru as
ker g5nderiyorlar. 

Fakat, Pariıle Londranm mtidahale 
etmsinc :vakit kalmıyor, Aduva'da 
mağlOp oluyorlar ft sefer muvllks· 
ten orada kalıyorlar. 

Bulin • Roma mihveri yirminci a· 
sırtla da. devam ediyor. Bu üçilncil 
mihverine Viyanadan cesim ve bu 
mihvere dayanarak Roma lstirya ile 
Trentino'yu almak istiyorlar. 

1914 te umumi narp s-ıkryor. Arala
nndaki anlapna yalnJ% müdafaa için 
olduğundan, İtalya harbin bqlangı· 
cında bitaraf kalıyor. Fakat. Awıtur
yadan, vaadini yerine ıetirmeaiııi iıtl
yor. Avusturya aldınf etmiyor. O za. 
man İtalya hudutlara asker yığıyor. 

O tarihte Muaolini, ttalyanm umu· 
mt harbe girmesi için çabfmaktadır. 
12 Mayn 1915 te Gabriele Dannunzio 
hallca hitaben aCSyledifi nutukta: 

"Silib altına ıfrmiyen ya alçaktır. 
ya haindirl diye batmYor. İtalya ıilih 
altına ginin! Yarından tezi yok, Ro
ma uyansın artık. blltün dünyanıtt yll· 
zllne Jı:arp taleplerini hay~ f,. 

Şirketi Hayriyenin 
Tenezzüh Vapurlan 

Şirketi Hayriye yaz hazırlıkla.rma. 
başlamı§ ve esa:alı bir program ha.zır· 
lamı§tır. Bu pi'ograma göre: 

l H&Zlrandan itibaren Boğaziçine 
cumartesi ve pazar gtlnleri iki t.enez. 
züh vapuru tahrik edilecektir. 

Bu vapurlardan birinde caz diğerin. 
de saz bulunacaktır. Bu seferlerde va
pur ilcretleri de ucuz olacaktır. 

Pazar Günkü Ma~lar 11 

E!'!inönil~ IDkevindmı: , ~ , 
~!ze bağlı klUpler arasında ıs -

~ • 938 pazar gUnU maçlar qağıda. 
g&rterildifl tekilde y&pılacaktJr: 

K;a.rag{lmrük sahası: 
· Bozkurt - Halıcıoğlu saat 9 B takt· 
mı, hakeın Nuri. Saat 18,30 da. A takı
mı. Hakem Nuri Türkcan. 

Altıok. Rami: Saat 10,30 da B ta. 
knnı. Saat 15 te A takımı. Ha.kem 
P'ethl Tolpar. 

,-KURUN, 
ABONB TARiFESi 

lıltmlektl lılemlcket 

tçlnd• drıındo 

Aylık 9S 155 KJ1. 
3 aylık 260 425 • 
8 aylık '475 820 • 
Yıllık 100- UIOO • 

Tarifesinden Balkan BlrllJI için arif• 
otuı kuru, düşilJOr. Posta blrllline ıtr
miyea yerlere ayda 7etmlt beoer kuruı 
ıamruediUr. 

Abone ka7dını bildiren mektup Te 
telgraf Ocretlol, abone parasının posta 
ve)'a banka ile yollama Ocretinl idare 
kendı üıerıne ahr. · 

Ti1rkl11entn hu poıta merktılndc 

KU HU N'a ııbonı um ılır. 1 
Adrea deliJlirm• ücreti ~ kul'Uflur. 

--------------~------_) • 
Dünkü Hava 

Hava Trakya, Kocaeli ve Karadenb tcı .. 
ytlarında kapalı •• bau JaiıPJı Ecenin 
şimali kısımlanoda •e Orta Anadolu De 
Dola Anadolada bulutlu, diler b61gelerde 
umumiyetle u buluUu geçmiş, rll.qlrlar 
cenubun dolu kıamında şlrnall. diler böl· 
ıeierde umumiyetle cenubi isUkamette, 
J\aradertlı kıyıt•nnda kuvvelllce, diler 
b6fgelerde orta kunette esrıılştlr. . 

OOn tstanbulda han ekseriyetle baıut
hı geçmiş, rt17.glr cenaptan 2 • 4 metre 
htıla esmişllr. Dün saat 14 de hava taıyf• 
ki 759.6 mlllmetre idi. Snhunet en 11lkd 
23,8.; ve en dDştlk 12.5 santlarat kaydo
tunmuştur. 

15 Yd.ErJtJel BaSlÜn: 
Yakında Ankarad~ bir adllge saragınııa 

in,aırna baJlanacaktır. Bi(JQ için yınl An.
tara ıelırlnln lıarltaııına oiSrt ıt~rln tam 
vasatında bir ond• intihap edllmlıtlr. BI• 
na lcln htmrlanan pldna "6re. lclnde 31 
o4o brzlıınacok. alt kal Ankar.a mrıhakmır• 
ıl, tbt kal da temul:: malıktmtılnt ali 
olaeattrr., 



Ekzotlk dünyadan mlnyatorıer: 
-

Sün-Yat-Senin resmi 
Dün akşamın ıarup aaaUeriııde 

Çin maslahatgüzarı Dekten Toungun 
misafirleri araaında idim. Bir kt1çllk 
salonda bir Çin akşamının perde 
perde lndlğinl görmek, Çln havasını 
koklamak ve ekzotlk bir dünyanın 

rUzglrlarına alnını dayamak hazzı 

sarı deniz kıyılarında ve mavi ne
hirlerde dolaşaıı hasır yelkenll ce
mller. çekik gözlU insanların çizdiği 
sonsuz mlnyatUr dekoru içinde mU
kanna bir yer alacaktır. 

Yerde blr Çin halısı, duvarlarda 
Çin mloyatürlerl, ötede beride ipek 
pUskUllU Çin fenerleri, elektrik am· 
pullerl UstUnde bir eski medeniyetin 
tevazuu, inceliği ve zarafeti ile ge
ce saatlerini beklemektedir. Min
yatürler ve halı en genç iki yüz se
nelik bir ömre sahiptirler. DUşllnli
yorum: bu halının Usttınde ayakları 
demir kalıplara hapsedilmiş kadın

lar sessiz adımlarla dolaştı; kaç ço
cuk, bu ipek yumuşaklığı ile insan
lara u~un ömllrler dileyen halının 

çizgileri arasından geçerek mukad
des mabetlerde sabah ibadeti raıttı. 
Kaç uzun saçlı mandaren fağfur kl

YAZAN: Sadri Ertem 
lerle beraber Moskovada okuyor
dum. Bir gUn Çinlller mUsamere ve
receklerlnl söylediler; aylarca ha
zırlandılar. MUsamere gUnil geldiği 
zaman ne görsek bdenlrslolz: 
Sahnenin etrafı fırdolasıya çiçekler
le çevrilmişti . Perde açıldığı zaman 
da bir çın feneri ortada sallanıyor-

du. • 
Herkes, önce bu sürprize hiddetle

nir gibi oldu. Fakat haksız olduğu
muzu sonradan anladık. Meğer sah
nenin etrafını kaplayan çiçekler ~a
blatte olduğu glbl en ince teferrua
tına. kadar birer. birer yapılmış. çi
çeklerin arasına tırtıllar oturtul
muş; bir çiçek gerçekten taklit bir 

Alem halini almış! . 
Fenere geUnce, o da bin bir mari

feti içinde saklamış. 
Bu mUtevazl fenerin içinde hara

ret, aydınlık öyle tanzim edilmiş kl 
hiç bir muharrik kuvvet olmadığı 
halde fenerin Ostündekl resimler 
dönllyor. dolaşıyordu. 
Düşünüyorum. karar veriyorum, 

Çln zarif, ekzotlk bir sabırdır. 
~ 

seler içinde çayını bu mlnyatllrlere -------------
baka, baka içti. Buda'nın ruhlara 
salıverdiği sekinct, KonCUçyUs'lln gll
ıumseyen teyizU Fağfur kbeler, 
fağfur heykelcikler, ve minyatürler 
arasında uzanıp giden halı UstUnde 
çömelmiş gibiydi. 

Bir köşeden Çin halk melodisi bir 
ipek yelpaze gibi açılıyor, dağılıyor, 
•onra .nazir bir el tarafından topla
nır gibi gizleniyor, sükuta yer veri
yor, sonra tekrar açılıy'or. Bu sesler
de kervanların, llJllmlerln, uzak 
dünyaların, mavi gökUn, kırlann. a
ğaç dalarında, çiçek renklerinde e
bediyeti sezenlerin kalpleri çarp-
maktadır. • ...... 

Dışarda perde per4e sece çbkUyor. 
Çin fencrferl Ozerlerindekl zarif na
kı,ıarı daha vuzuhla arzedlyor ve 
ampulün haşin maddesi ipek deko
ru içinde balmumu hissine lnkıll.p 
ediyor, aydınlık gitgide gUneşten ko
parılmış bir avuç ılık, parlak bir çi
çek demeti halini alıyor. 

Bir an duvarın göze çarpmayan 
cıkmtısı içinde dönen, ve seslenen, 
pllktakl hareket mllnyatllrlere sira
yet etti. Sanki duvardaki buudsuz 
resimler konuşuyordu. 

Bir nokta, salonun kapısı üstüne 
asılı blr fotoğraf; bütün bu coğraf

yanın ve zamanın ekzotlzml içinde 
cömelen bu dekor Alemi lclnde insa
na aykırılık hissini veriyordu. ÇUn-

kU tombul yanaklı, bıyıklarının ucu 
kıvrık, sırtı redingotlu son - Yat -
Sen'in resmi insana bir yabancılık 

telkin ediyor. Fakat insan otlu bu 
tahminde aldanmıştır. Görülen re
•lm bir fotoğraf değildir. ipek bir 
fotoğraf sadakatiyle ve elle dokun
tııuştur. 

İpeği fotoğraf obJektlfJnln sada
katiyle işlemek bir karakterin ve 
bir kıtanın hususl lfadesidlr. 

Bu, eski Çinin yanında yeni Çinin 
l>sikoloJlsinl keşfettiren ~ir nokta· 
dır. tnsan emeğini zerafetle ltleyen 
bir resim hakkında dllştlndtıitlm 
ie:rıerden dolayı ııkıldım. Yen! Çini 
dünya galiba benim gibi, Sun - Yat -
Sen'ln resmini gördOIUm gibi mu
hakeme ediyor. 

Leningratta Gareıkoselo'de bir 
C:in vazosu görmUştUm. Bu vazoyu 
Yapmak için Uç nesli boyunca, baba, 
0 tu1. torun ömUrlerlnl ite harca
bı ışlardı. BUyUk babanın seno oıa-
r•k başladıtı işi, torun lhtlyarladıtı 
zaınan ancak tamamlamıştı. :Vazo 
3'etnıış beş senelik bir iş mtıddetlnl 
1tıcaı etmişti. Bu vazo nzerlndekl ln-
81Ln emeğini ve insan sabrını tahmin 
bizler itin epey mOşktlldOr. 

Ecnebi Ve Ekalliyet 
Hocaları Derslere Devam 

Etmiyorlar Mı?· 
Ecnebi ve ekalliyet okullarında ders 

veren öğretmenlerin deyam vaziyetle
ri etrafında Kültür direktörlüğüne 
bazı şikayetler yapılmaktadır. 

Direktörlük okullara yolladığı bir 
tamimde yılbaşındanberi öğretmenlik 
!erin devam vaziyetini gösteren bir 
cetvel istemiştir. Bu cetvelde öğret
menlerin gelmedikleri gUnler yazıla
rak kısa bir zamanda gönderilecektir. 

-o-

Ecnebi Okullarında Vazife 
Alamıyacak Öjretmenler 
Şehrimizin sanat okullannda ötre~ 

menlik yapan bazı öğretmenlerin ec.. 
nebi ve ekalliyet okullarında da vazi
fe aldıkları görülmektedir. 

Bu öğretmenlerin sanat okulların
dald vazifelerini ihmal ettikleri görUl
n\Uştür. Bundan sonra sanat.,.okulu öğ
retmenleri ecnebi ve ekalliyet okulla. 
rmda vazife alamıyacaklardır. 

Damızlık Etek Geldi 
Dün Kıbrıstan lstanbula 11 adet 

damızlık eşek gelmiştir. Bu eşekler 
Trakya mıntakasında. e§ek neslinin 
ıslahı için getirilmiştir. 

-o-
Buğday itleri 

Bu yıl buğday ihracatımız çok iyi 
bir vaziyette devam etmektedir. 
Şimdiye kadar Yunanistan& 10 bin, 

Aimanyaya 3 bin, Norveçe 2 bin ton 
olmak üzere 15 bin ton buğday satıl-

mııtır. 
Alınan haberlere göre Yunanistan 

memlekettmtmen tekrar 40 bin ton 
buğday çekmek \17.ere al~kadarlarla 
temasa geçmiş ve bu hususta bir mu
kavele tmza1amışbr. Bu suretle Yu
nanistan bu yıl memleketimbden 50 
bin ton buğday alml§ olacaktır. l 

Resımıe 
H6dlseıer: 

Kızını. bıçaklayan baba 
Ağırcezada onbeş seneye mahkum oldu 

Dört beş ay kadar evv~l Feriköyün
de oturan Uvey kızı Remziyeyi istedi
ği bir lirayı vermediği için, kundura
cı bıçağı ile 6 yerinden yaralayarak 
öldüren Feriköylü Ömer Tınlm mu. 
hakemesi dün ağırceza mahkemesinde 
bitmiştir. 

Mahkeme, Ömer Tırıhn duruşmuı 
sonunda, üvey kızını evvela pencere
den saçlarından yakalayarak bahçeye 
düşürdükten sonra bıçakladığını sabit 
görmüş ve 18 sene müddetle ağır hap
se mahkum elmi5tir. Ancak Remziye
nin de kendisine: 

- Sen ne biçim babasın. Utanmıyor 
musun! demesini ise bir tahkir sebebi 
sayarak 18 seneyi 15 seneye indirml§, 
müebbeden de amme hizmetlerinden 
mahrumiyetine karar venniştir. 

Orhan Çocuk Hakkında 
Karar Verildi 

· Sirkecideki karakolun önünde Ha
san çavuşa ait bir bisikleti çalan ve 
parçahyarak Artin ve Osman adında 
iki bisikletçiye iki liraya. satan 12 ya
§rndaki Orhan çocuk, dün sabah birin
ci sulh ceza mahkemesinde 22 gün ha
pis cezasına çarptırılmıştır. 

Artin ve Osman beraet etmişlerdir. 
-o-

Yüksek Tedrisat 
Direktörü 

Yüksek tedrisat direktörü Bay Ce
vat dün sabah Ankaradan eehrimize 
gelmiştir. Bay Cevat şehrimizdeki 

yüksek tedrisat kültür müesseseleri. 
nin yeni yıl bütçe işlerile meşgul ~la.
cak. ayni zamanda üniversiteye yapı
lan yeni inşaat etrafında alakadarlar
dan izahat alacaktır. 

--o-

Denizl>&nk lttanbul Şubeai 
Müdürü 

Almaııyada bir mUddettenberl t.eL 
kiklerde bulunan Deıılzbank fstanbul 
eubeai mUdUril Bay Tahir Kevkep dün 
eehrimir.e dönmüıtUr. 

lstanbul Denizbank §ubesi müdüril 
ile birlikte Almanyaya gitmiş olan De
nizbank fen işleri mildüril Bay Harun 
görülen· lüzum üzerine Almanyada 
da.ha. bir müddet kalarak tetkiklerine 
devam edecektir. 

Söylendiğine göre, yapılan tetkikle
rin hedefi, Haliçte kurulacak Tersa
neyi teekil etıİıektedir. 

-o--
Zahire Borsaımda 

Ziraat Bankası dün Zahire borsa
smda yüzde 50 si yumuşak yür.de 50 
si sert olmak Uzere 400 ton buğday 
satmıştır. 

Arpa piyasası çok isteklidir. DUn 
4,20 den muamele görmUştUr. 

-o-o--

Tiri.k Rozeti Hazırlanıyor 
Mudanya hattına işliyecek yeni 

Trak vapurumuz ayın 20 sine doğru 
Iimammıza gelmiı bulunacaktır. 

Trak va.punuıun yapacağı Uk sefer 
için Denlzbank idaresi bir rozet ba
zırlamağa bqlAmıştır. 

Rozet o gjln vapurda bulunacak 
zevatın y:ıkalarma takılacaktır. 

·' ... \ 7 akaya sebep olan Şerif ve ain' rarahlar.-lan Rt'k<;I '.\ft'hmet 

Cinnet derecesini 
bulan sarhoşluk 

Bir genç Ortaköyde dört kişiyi · 
ağır yaraladı 

Evvelki gece Ortaköyde sarhoşlu· Anastas hastahaneye yatırılmışlar
ğun sebep olduğu ve dört kişinin ya- dır. Yaraları tehlikelidir. 
ralanmaaı lle neticelenen bir vaka Dlln kendisine gelen Şerif: 
olmuştur. - Ne yaptığımdan haberim yok. 
Vakanın müsebbibi Mehmet oğlu hepsi bana blr rUya gibi geliyor. Yok 

Şerif adında 25 yaşlarında. bir genç- sa en sevdiğim bir arkadaşım tıe ta
tlr. Şerif eV\'elki gece, Ortaköye dört nımadığım adamları niçin bıçakla
arkadaşı ııe beraber rakı tcmeğe yacakmışım, demı,tır. 
sltmlo. gece. yansına dotru kendini Şerif bugUn adllyeyo..aevked.llerek 

• bllGılyecek bir hale gellnce, arka- sorguya çekllecektlr. 
dqlan eve götDrmek nzere, Emin f • 
adında dtter btr arkadaşa rıca et- Elektnk memurları 
mlşlerdir. 

Emin yolda Şerifi tatlılıkla llfa 
tutup yol yUrUtmeğ'e çalışırken, sar
hoş genç birdenbire kızmış, bağırıp 
çağırmağa ve küfretmeğe başlamış
tır. Emin arkadaşını teskin için uğ
raşırken, Şerif birdenbire sustalı ça
kısını çekerek Eminin sol böğrüne 

saplamıştır. 

Artık kudurmuş gibi bir hale gi
ren Şerif imdada gelen bekçiyi de 
yaraladıktan sonra biraz ileride ka
pısı açık bir halde duran Anastasa 
alt evden içeri dalmış, karşısına cı: 
kan Anastasa da bir bıçak sallamış-
tır. 

Azılı sarhoş bu kadarla da kalma
mış, babasına yardıma koşan Artın 
isimli genel de bıçaklamıştır. 

Sarhoşun ba dördUncn kurbanın
dan sonra polisler vaka mahalllne 
yetişmişler, ve artık yere yuvarlanıp 
sızan Şerifi yakalamışlardır. 

Yaralılar derhal hastahaneye kal· 
dmlmışlar, Artın ve Emin tedavtlerl 
yapıldıktan sonra evlerine dönmtış
lerdlr. Fakat kasığından yaralanmış 
olan Mehmet ne karnından yaralı 

kapıyı kırarak mı girmiş 
F.ski müstantik avukat Hikmet Tek. 

çe, elektrik şirketi memurlarmm ev
de kimsenin bulunmadığı bir sırada 
mutfak kapısı ile mutfaktan eve giri
lecek kapıyı kırıp içeri girdiklerini i
leri sürerek iki memur ve ıirket aley
h inde dava açmıştır. 

B. Hikmet Tekçe müddeiumumiliğe 
verdiği istidada karısmm. Ankarada 
ve çocuklarının mektepte bulunduğu 

bir sırada kapılarının mrlanarak kı
nldığmı ve hadiseyi duyar du~az 
Büyükada merkezine müracaat ede. 
rek tesbit ettirdiğini bildirmekte, şir
ket ile memurlardan • maddi zarar 5 
bin lira istemektedir. 

İstida, müddeiumumilikte hazırlılt 
tahkikati ile birleştidirilmek üzere 
BUyükada komiserliğine gönderilmif
tir. 

Konferans 
Eminönü HalloeWıden: 
Bugün saat (18) de Evimizin ca,.; 

ğaloğlundaki merkez Mlonunda Bay 
M. Sami Karayel tarafmdan (Halkevi 
Spor Teşkilatı) mevzulu bir konferans 
verilecektir. 

llu Çin vazosunu seyredenler ara
ısında bir mmltı oldu, biri anlatı-
3'orcıu: 

.. _ Ben, lbtllll senelerinde Çinli· 

Baf11ektlımız Cel4l Bayar Belgrada gUme'k il.zere 80/yadatı ge~T«m iatasyontl4 bulunan Başvekil Kaadoonofla !>lr 1uu'bl1ul1 ~ .. 
Bir ~.&eri AtllcıtlrG radyosunda radyo komtk t~ wnnı qe"'ler euveUri 11.ece BomarfS'tM "BW Btr6eri,, 'T"---~= -~--. 
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Eti Türkleri 
Afatürke te graf çekerek 
tazyikten şikayet ettiler 

lskenderun, 11 (A.A.) - Anadolu 
ıljansrnm busust muhabiri blldirl
yor: Yirmi, yirmi beş kadar Eti Türk 
reisi, AtatUrke, Milletler Cemiyetine 
ve Ali komisere birer telgraf çeke
rP.k burada intihap serbestlsl kalma
dığını, muhnlWerlnln hUkümetle 
birlikte kendflerlne lmrşı tazyllt ve 
tethlş hareketi tntblk ettiklerini bll
dtrmlşler, mahrum kaldıkları inti
hap serbestlslnln iadesi için mUda
halelerlni tstemlı;ılordlr. 

fskenderun, U (A.A.) - lsken
derundakl Vahdet gazetesi 11 inci 
yıld6nUmü olan önUmtizdeki 18 Ma
yıstan ıtfb~ren Hatay adı ile cıka
caktır. 

Antalcya, 11 (A.A.) - Şcııhlrdc ~lr 

J:ao gUndcnbert hAkim olan askeri 
işgal manzarası tedricen hafifle
mektedir. I\.öprU başında artık bir 
müfreze değil, yalnız nöbetçi nefer-

ler göl'illmekte, çarşıda ise normal 
bir hava esmektedir. 

Antakya, 11 (A.A.) - BugUn öğ
le Uzerl burada siyasi bir ehemmiye
ti yok gibi görünen, fakat hakikatte 
hA.ktm olan ruht haleti tcbarUz ettir
mesi itibariyle kayda değer plan ti
pik bir cinayet olmuştur. 

Hisar nahiyesinden Köse AU is
minde bir TUrk ı;ehrln oldukça. ka
labalık bir yerinde bisikletle gecen 
biri tarafından btçakla. yaralanmış
tır. Vaknnın sebebi yoktur. Bisik
letli adam Alinin ellndeld gUllerl 
istemiş, o dn 1tlraz etmiştir. Ali elli 
beş ya larmdo. kaskctlldlr. Yarala.
yan feslldtr, yirmi beş yaşlarında· 
dır. Aliyi hastahanede ziyaret ettim. 
Kendisine hastahanede polis tara
fmdan bfrknc ndam g-österttmtş, 

hangisi olduğu sorulmuş, o da iyi ha
tırlamıyorum . demiştir. 

Sahiller sıhhat umum müdürlü
ğü bütçesi Meclise verildi 

'.Ankara, 11 (Telefonla) - Hudut 
eahlller sıhhat umum nıUdUrlliğU 

.btıtcesl Meclis ruznameslne alındı. 

Bu daire bUtçesindo gecen yıla nls
betlo csaalt bir fark yoktur. Masraf 
bUtçesi 494.048; ,·arldat 594.100 li
ra olarak bağlanmıştır. 

Merkez hıfzıssıhn müessesesi ha
zirandan itibaren umumi JnUvazene-

ye alınacağından bu hususta bUtçe 
lll.ylbasındg, 1Azıı:nsel n değlvlkıtkler 
yapılmıştır. İdarenin Ucretl müstah
demler kadrosunda cUz't değ-işlk1lk
ler vardır. Bazı ll!vcler !fe zamlar 
mevcuttur. Pratika işlerinin sUratle 
yapılmıısını temin için yeni bir mo
tör yapılma~n karşılığı bütçeye tah
sisat konmuştur. 

Hatay delegesi 
Garo'nun beyan.atı 

(Üst yanı birincide) 
suallerime aşağıdaki cebapları ver
"df: 

- Seyahatiniz ve Ankara hakkın
daki uı:numt inUbaınız? 

- MUkemmeJ. bir kcltme ile bay
ranhğmıı söyliyobllJrlm. İnsanın , 

ka.lkmmağa. azmetmiş bir milletin 
neler ynpnblleceğlnl anlamak için 
muhakkak o milleti yerinde görme-
1 lüzumuna bir kere daha kani ol

dum. İşitilen, okunan şeyler ve tah
min kabl11yeti k&.rt çelmiyor. Bu söz
lerimle bildiklerimle &ördilklerlm 
arasındaki bUyük farkı anlatmak is
l.lyorum. 

- Temaslarınız ve görUştUğilnUz 

meseleler? 
- RUştU Aras ve §UkrU Kaya llc 

'1muml mahlyotteld noktalar Uzerln
de görUştUk ve Menemcncloğlu ile 
ıeyabatimin me\·ıuunu teşkil eden 
ıneselenin bütün noktalaı·ım inceden 
inceye teterrUntlyle tetkik ettik. Bir 
<;ok kararlar verdik. Bunları az za
manda yanı birkaç gUn lctnde tatbik 
edeceğiz. Size, hu knrnrlnrm mahl· 
yeti hakkında sarih mallımat vere
cek vaziyette değilim. Gerçi bunla
rın mahiyeti bnkkındn gazetelerde 
neşriyat gördUm. l!~akat bunlar tat
bll\lerlndcn cHel efkl'trı umumlyeye 
aksedecek kararlar olmadığından 

bu hususta mUteesstr olduğumu söy
Jcmcğl ıuzumlu addederim. Bunun
la. beraber şimdiden şunu dn s6yllyc
billrlm ki, verilen kararlar mahal
li bUkumetl intf hnp işlerinde kat'ı o
larak bitaraf vaziyete koymağa ma
tuftur. TUrk halkı ekseriya mahal
li memurların bir kısmı bize karşı 
tarafglrano hissiyatla hareket edi
yor diye ı;lb:Ayet ediyor. Muhakkak 
olan bir şey varsa o da, müteaddit 
hMlscler ''uku bulduğu \'e bunda 
blrcok memurların da siyasi vaziyet 
almış bulunduklarıdır. Bunlar ara
sıııda. yalnız Suriye taraftarı memur 
lar dcğiJ, Tbrk memur da vardır. An
cak daha nı olduğunu t~sllm ede· 
rlm. Memurların bu tarzı hareketi 
bilhassa mazide böyle olmuştur. 
Çünkü o zaman fdnre doğrudan do~
ruya Şamo. merbuttu ve Türk ve A
rap unsurlar dıılma blrlbirlnc zıd ,.c 
muhalif ldl ve memurların bu anlaş-

ime baldın değmm ... an11.. • ·-

maılığa dahil olması ga)'.rl kablll lç
tlnap idi. Den eylülde gelir gelmez 
radikal tedbir aldım, hattl bu ted
birleri Sancak statUstinün tatbikin
den daha evvel aldım. Teşrlntev· 

velde siyasette en ziyade komproml 
olan Surlyell memurları azlettim \'e 
zemini, bltarnHığı temin itin haıır
ladım. Bununla tam bir muvaffakı
yet temin etmiş olmakla övUnemeın. 
Pnrlse ve Anknraya da söylediğim 

gibi bu vaziyeti dalma. ltldalle ve 
anlayışla takdir ve o suretle hUkUm 
vermek icap eder. ÇUnkU tam bir i
dari bitaraflık temini itin muhak
kak Türk - Arap bUtiln memurlara 
yol vermek l&ıımdır. Zira bUtUn 

ı Sancak sllAhlıdır ve bu hal uzun ay4 
ların karşnklt ltlmatsıılığmın ne
ticesidir. Tecavüz korkqsundan i
leri gelmiştir. Hfllbukl ailAh taşı

mak yasaktır. Hllkfımot slllhları 

elinden geldiği kadar topJayor. elln
den seleni yapıyor. 

Ankara knrarlarımııa katı naz:ar
lp. balrnbll1rs lntz. Bunlar yukarda 
söylcdl~lm gibi cok az zamanda tat
bik cdllcccktir. )Tisasen TUrktyenln 
lconsoloslarJyle d:ılmt temas halin
deyim. 

Gayretlerimizi telif, plzamt barışı 
ve fntlhahın sllltCın içinde ~·apı)maıı
nı temin için. 

Ben ollmtıen geleni yapacağım. 

Tilrklyo hUldimetf nln bilhassa San
cak işini takip eden Mcnemencıoğtu
nun TUrk unsuru üzerinde, bu unsu· 
run ao~uk lcnnlılığmı ve müselJom 
olan vakarını muhafaza. ve diğer un
surların hAdlse çıkarmalarına vesi
le vermemesi tein nn!uzunu kullan
masına güveniyorum. 

- Oryan gazeteplnln bucUnkU neş
rlyatınn ne dersiniz? 

- Du gazete son :ıamanlarda çok 
tnbrlktımlz y zılnr yazıyor, pireyi 
dovc yapıyor. Bunu lttynt 'ha.llne ge
tirdi. Sebebi nnlaşılmryan bu mllb:ı.· 
Jağah ncşrlyntı AH komlııerllk nor.
dlnde esasen protesto etmiş bulunu
yorum. 

- Antaltyndo. çördU~Um bir nevi 
askeri lşsnt ,·azlyetl hakkındaki mU
tnlrnlarınız? 

- .Anknradnn avdetimde ,·azlyetl 
cok gorgin buldum. Derhal Beruta 

Milletler 
Cemiyeti 

CENEVRE, 11 (HUSUSi) - Mtı .. 
letıer Cemiyeti konseyi bugiln ictl
ma ederek İspanyol mcscleslnl gö
rüşmUştUr. Söz alan Barselon mU· 
mesaili Dol Vayo adşmi mUdaba1e 
l!omlteslne ve lngllb - İtalyan an
laşmasına şiddetli hUcumlarda bu
lunmuştur. Lord Hallfaks hUkO.me
tlne karşı kullo.nmış olduğu şiddetli 
lisandan dolayı Del Vayo'yu sUkCıta 
dant etmiştir. Sovyet milmesslll 
~ltvtı:of da Del Vayo gibi ademi mil· 
d:ıhale komitesinin hareket tarzını 
şiddetle tenkit etm1ştır. Mösyö Bone 
is~. adeınl mUdnhale komitesini mü
dafaa etmiştir. 

RomanY(I. mUmes11ili }{ommnen Js • 

pan1a faciasının ancak İngiliz - ltaı
yan vo Fransız. ltalyan anlaşmuın
dan sonra. ııormıı.l bir hnle avdet e
deceiinl söylemfttlr. 

-.......o-

Yeni kabotaj ka
nunu hazırlandı 

Ankara, 11 (Telefonla) - Yeni 
bir knbotnj kanunu projesi haz'ır
Jıınmrştır. Merlyette olan kanunun 
tatbikatta. görUlen pUrüzleıri gözö
nUnde tutularak yıllardanberl elde 
edllmi' tecrUbelerden lstl!ade olu
narak yeni proje meydana. getlrll· 
mişUr. Türk tebaasına ve sermayesi· 
ne inhisar ettirilen lşlerl tayin eden 
ve bu iflerde aadece TUrk bayrağı
nı taşıyan de!}lz vasıtalarının kulla
nılması mecburiyetini koyan hUküm 
Jer projede daha toplu şumUllU hal
de derpiş edllmtşttr. 

o 

Ceza kanununda 
tadilat yapılıyor 

Ankara, 11 (Telefonla) - TUrt<
ceza kanununun Jnfazı maddeleri· ,. 
nin değiştirilmesi için hükumet bir 
kanun proJesl hazırlatmıştır. Bu 
proje önUmllzdckl cUnlerde Mecllse 
vorllecek ve alUta.lı encllmenden ge
çerek yaz tatilinden evvel umumt 
heyette mOz kere cdtlocektlr. ö~ren 
dl~lme göro bu de#lı;lklfk kanunun 
devlottn şahsiyetine karşı cUrlinıl r 
faslında sayılan bazı eUrUmler lc; ln 
konmn~ cezaların şlddetlcndlrilrnc .. 
sin! istihdaf etmektedir. 

--o--

Belgrat seyaha
tinin akisleri. 

(Vst tarafı 1 incide) 

l~ gören bir Bulgar hükfımetlnln bn 
ııçı hakikati gördilkt~n onra Bal
kan antantma kar~ zaten hissedilen 
raklaşma sir11 et.ine dnhn ziyade hız 
,·erecc~•l Umit olunabilir. 

Oelll nayarm Delgrattıın döner· 
kcn SofyM'la durma ı hu h11.sustrıkl 

ümltledn tahakknkunn. doğrq bir 
ndrm t4'şkll r.tmest nrzu edilir. 

ASIM US 

gltmekHllme manl olan da bu oldu. 
Asayl~ln mubatazrıaından metıul 
meYklde bulunuyorum. Bu tedbiri 
ittihaza mecbur kaldım. Şehri 11'gal 
eden askeri kıta yalnız disiplinle 
hlrleşmlştlr. Yoksa, Tilrk, Arap muh 
tcıllf unsurlardan mllreklteptlr. Kıta 
r;ayet lnzlbatlı ve hakkaniyetli ha
reket için emir almıştır. 

- Son vnknda. ölon lki Türk jan· 
darmaınnın diğer Jandarma. arka· 
c.la3ları tarafından öldilrilldUlderl 
söyleniyor? 

Başvekil 
(Üst tarcıfı 1 incide) 

Ata türkün 
teberrüleri Orada J3. ÇelAl Bayar, Sen Jqrj kilise

( Üst tarafı 1 incide) sinde kahraman Kral Aleksandnn me~ 
AtatUrk ~ - 11 • 937 tarihli Ba vç- rınn bir çelenk koymuştur. 

kalete yazdıkları mektupta hazineye Tilrk misafirler. kiliseyi, eatoyu ,., 
hediye ettiklerini bildirdikleri ~iftlik- kral mnlikbeıılni geznılıler ve buradan 
lerin muamelesi biten evrakını imza Avalaya har ket etmişlerdir. 
buyura.caklardı. Baovekil Celll Bnyar, Avalada Mkerl 

Bir milddet sonra, Ankara Def ter~ merıtıinıle kar.gıhı.nmı!J ve orada meçhul 
dan v Tapu mildUrU Mermara kQ§kü- aeker mezarına bir çelenk koymustur. 
ne gelerek kanunun tarifleri dahilinde lld dost ve mUttetik hUkf1met r lsi-
teberrU takririni telAkki etmi§lerdir. ne bu ıcyahatlerınde refaket eden Türk 

I\üyi~t Önderimiz listeşi evveke bil. gazetocilert de Oplenatın bUytik kral A
dirilen, hazineye teberril bqyurmu§ ol- leksandnn ve Avalada meçhul aakerin 
dukları i:ayriınerıkullerden başka., U- m znrıno. birer çelenk koymu§lardır. 
lus Matbaasını, bütün demirblL§ eşya- Avala daği otelinde, Baı1vekil B. Sto-
111, civarındaki {lrsaları ile, Cumhuri- yadinovlç "'e rctikıuıı. saat 18.SO da Tür 
yet Halk Partisine1 !podrom ve stad. kiye Ba§veklll Celil Bayar ve refikası 
yom civarındaki arsaları ile çarşı içe- erefine bUyUk bir hususi 5ğle ziyafeti 
risindeki bir otel ve altındaki dilkkAn- Ycrmı3ur 
ları Ankara belediyesine terketnıll;ler- Türk gazetecileri de A\'8.la otelin· 
dir. Bu teberrülerin resmt muamelesi de, bır çok Yu,oılav gazetecileri ile bir
de bugiln yapılmıştır. llkte, matbuat merkez bilroau ıefi B. 

Atatürk, imza ve takrir muamele- Lukoviı:in davetliııl olarak öğle yemefi
ıainden sonra, dahiljye ve Ziraat Ve. ni yemiulerdir. 
killcrile Ankara. Valisini yemeğ'Q ah- Oplenııtza giderken, Türkiye BarJvcki
koymu§lar, tcberr-ü bqyllrdukları çift- ll ve hariciy~ voldli YQlda Mladenova 
likl~re ait hatıralarını, maksatlarını körQnde remi mahalll memurlar ve bü
ve Türk çiftçiliği hakkındaki emir ve yUk bir halk ktltleal tarafmdan aellmlan 
direktiflerini, bu sahadaki yt,ikısek i- mJJtır. Etrafmda bir QOk köylü, doat \'e 
deallerini büyük neıesi içinde nakil müttefik Tilrkiyenln mUmessilini rılklş
buyurmuşlar~ır. lamak üıere bural:n. gelm~ bulul\uy-or-

Zlraat Vekılf, F· Kurto~lu, ~eme~ du. Ople~audan Avalan !tadar yo\aa go 
masasından ajTilrrken Türk köylUsu il kö , d d TUrk haı-'1.- u i · 

Ü · · d • ~ da.k' k r 1 1 ç en y.er e e """"""e re sı 
v~ ç tçm a ına a.şa;i'l ~ e ıme er e batkm hararetli ııem (l.tl t .uhUrlerllc 
şukranlarını ıı.rzetmı§lerdir: k .ı-- t P ~ 

anwuımıo ır. 

"Atatürk. bugün bir faninin erebi- J3eJarada dönUşte TUrkiyç Ba11vekili 
leccği en yilk~ek iki mazhariyetle kar. Celll Ba~·ar, Yua;oal~vya · BMV kili B. 
§ıl8.§tırn: Benı yUkısek hq~uza ka.- Stoyııdlnovi~. hariciye vekUi ııu tu Arrµı 
bul buyurd~uz. so:ranrza alı_k?~du· ve maiyetlerindeki zevat, banknot tabı 
nı.ı.ı, ehernmıyetlnt vücuda. getililışle. devlet enstitUsünil gezm~lerdlr. 
rindeki büyük maknat ve kı~etl ge. 
leock neslllerin birbirlerinden daha 
fazla nisbette anlayıp övecefl büyük 
ve Alicenap teberruunuzun tarih! bir 
ııafhMında. hazır bulundurdunuz. 

Bu asit hareketiniz yeltpa.re kendi 
yapınız: sıs.yuuz hir.metlerinizin ve ver. 
diğinlz yüz; binlerce ~r ve direktif. 
lerin arasında bir iştir. Ululuğunu ve 
yt\celiğ1ni, eşiğinde bulunan blilerden 
çok, 1ılcrledlk~e tarih gôrecek ve min
net ve eUkranla. övecektir. 

Ben, nabııcn köyl\yüm, köylü ola.. 
rak kendi adıma ve bu memleketin, 
emrinizle ziraat ioleri ba§ında bulun. 
mak mazhui~·etile, Tilrk köylüsü Ye 

çiftçiliği adına, ou dakikada. hepsinin 
kalbinin benim kalbim gibi çarpdrğm. 
dan emin. tefekkür etmeyi ve minnet 
duygularını arı.etmeyi en tabii bir 
borç telAkki ediyorum. Bunun da bir 
ifa.desi olarak ellerinizden öpmeme 
miisaadelcrini djlerlm.,, 

Ankara Vali ve Belediye reisi Ta.n
Doğan da. BUyük Şefe ~ehir adına mtn .. 
net \'e şükranlarını arıetml~ ve Ata
türk, Ziraat Vekiline ve Belediye ret. 
sine muva.ffakiyetler temenni ederek 
ta.hassUs v~ memnuniyeUerini izhar 
buyurmu§lardır. 

ZiRAAT VEK1L1N1N SÖZLER! 

Ankarn, 11 (A.A.) - Ziraat Vek!
letinde kendisini gören bir muharrlrl
mize Kurtoğlu aşğıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

Atatürk s;iftı;llik sahasında bizlere 
ve memleket çi!tciııine en haklkt, en 
iyi yolı.ı göstermiftlr. Bu çiftlikler re
alist dü§tincelerdcn doğmuo. bu mem
leket lçln hakiki numune çiftlikleridir. 
Yalnıı milli değil bcyııclmilel ölçüde 
kıymette eıserlerdir. Mevcut \'efialt ve 
§erait içinde aılm ile, sebat He, sistem 
ve teknikle vücuda getirilmiş abideler. 
dir. Maddi kıymetleri dört buçuk mil
yona yakla.~ır. Manevi bakmıdan, mek
tep ve model olarak, UlkU olarak kry
metlerinin ölçUsil yoktur. 

AtatUrk, her sahada ve her işte en 
bUyUk kıymet, ve hakikat §ahil:asıdır. 
AtatilrkUn ziraat için nöylediklerlnin 
ve filen de yaptıklarının (;§ine dünya 

tarihinde rasla.nmu;. Atatürk her saha
da, her iete ve her fikirde Ulu Lider
dir. Ona bin minnet ve 5Ukran .. 1, 

Bclgra.d, 11 (A.A.) - Başvekil Ce. 
l!l Bayar, ~akatlnde Hariciye Vekili 
Ril§tU Arns olduğu haldeğ bugün sa
at 19 da Mebulan meclisini ziyaret et
mişlerdir. 

Mebusa.n Meeli!l binası önünde Mec. 
lls sekreteri, Meclis Riya.seti 13ekreteri 
ta.riı..fnia'ali karşılanan TUrk devlet a
damları, Meclis blnaımda B. StoyadL 
novlçe mUllık1 olmuslnr ve birlikte Me
bwsa.n Meclisi Reisi 1liç1i ziyaret et
mielerdir. B. lliç, Ttirk mifarllere Me. 
busan Meclizi Bara.ymın muhtelif kı
annla.rını, ezcümle btiyijk içtiına s11.lo· 
nu, Maliye encümeni ealonunu, diplo
matik ımlonunu ve aynı zamanda Bil
yUk Fuaye de yapılmakta olan resim 
ve heykel ialerini göstermi§tir. 

ELÇ1ıJG1M1ZDEK1 ZİYAFET 

Belgra.d, 11 CA.A.) - Bu ak~ 
Türkiye Elçiliğinde Bay Celfil Ba
yar ve Ril§tU Araa eereflerine büytik 
bir zlyaf et veril mi§ ve bu ziya!eto 
Tilrk heyeti azasmdan bqka, bB.§t.a. B. 
Stoyadlnovlç olduğu halde bUtUn Yu· 
go11lav hUkQmet ua.aı, mcbusan reisi, 
yUksek memurlar, generaller ''e fkJ 
doşt ve mUttef ik memleketin gazeteci· 
teri hazır bıtlunmuutur. 

Ziyafeti, çok amimt bir hava içindı 
geç vakte kadar devam eden parlsJ 
bir suvare takip etmiştir. 

Belgrad, 11 (A.A.) - Bwekil CeJll 
Bayar, bu ak§~m. Bclgrad radyosunda 
Yugoslav milletine hitaben aıağıdaki 

meıı~r okumuı;lardır: 

Blı:, Yugoslavya, dost ve mütte!ik a· 
ıil millete TUrklyenin samiı:nt sel!ınlan
nı cctlrmek ı,in geldik. 

G6rdUğijm!lı hUınUkabul ve haklkf 
dostluk t znhUrlcri milletlerimlzi blrbi· 
rlnc bağhyan dorin hlssayatm parlak bir 
bUrhamdır. 

Memleketinizde her adımda mU§ahe
de ettiğimiz muhteeem bqanlar ve r&
fah manznrası, bizi hayran bınıktı. 

Bizim gibi Yugoslavyanm sadık dost-
lan için, ba§tnda dostumuz Ba.§Vckil 
Stoyadlno\'lÇ gibi glizide bir §ahslyet 
}>ulunan v~ kendüılni tnmamile memle
ketinin hlzmetıno vaktetnıl§ ohı.n bir 
hUkCımetln hA.klm ldaresf sayesinde Yu
goslav milletinin elde ettiği gıptaya de-

_,...__,, ........ ...,.,,. ___ ,,__ ___ .,.... ____ , ier refah derecesini mUaahede etmek-
- Asla. Don çok mUblm olıın bu 

meseleyi ne dramatize. no de lsths· 
mar etmek tr;temlyorum. HAdise 

hakkında sstedıtınız gibi tahkikat r Ti F o Bi L ~ 
yapablllr11lnlz. Esasen yalan ve yan. 

. ını ~"yla ve ha.berıerın vaziyetin ger· Dr. J hBan Samı 1 
lntUUnde bUyUk tesiri vardır. 011.yrl 

1 
ı·ıf tır b 1 Lt 

ten daha bUyUk blr zovk tasavvur ede
miyorum. 

?4Uletlerlmlz için hakikl 8Ulh ve es&" 

aet knyııığ~u Balkan nıilleUeri ara~' 
da kani~çe f§blrl!ğindc bulacağıııııı' 

ka.niiz. Bıı.lkan antanu1 bu kanaatunlJı 
en IUkısck \Ye mUıbct ifadesidir. 

o ve parı o ısta ı~ ınoa tut 
hassa TUrklyeye blrcok yanlış ha· ... 1,., ,.. d ı 1c lı 

ruamaıı; ır•n 16.ı ao ı toao t ro ap 1 
mesul membalar her tarafa ve bfJ- • d r.ıı h 1 ı.. 1• . . •n ır. cı ç rı ıtsız '" !fCrme,._ ,,,, 
hassa Tür~i) eye blrook yanlı~ ha- k 1 b'll K t RS K u a a ı r. u usu ., r. 
herler gönderlı·orlnr. Slz<Jcn buna 
mani olmanızı rica edeceğim. 

Bu idealin umuJntleşmeıdnl ve bUtU\1 
Balkan pıillctlerüıin ideali olma:nnı bU• 
tUn kalbimble temennt ederiz. 
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f Casus Kontes 
MUebbet hapse 
mahktlm oldu 

Roma ekspresi I 

Geçen Ağustos
ta Berlinde cuua
luk .suçundan ya
kalanan Leh teba
asından Kontes 
Oktavya'nm ya. 
k 'da Berlinde 
muhakemesi . ya
pılmış ve Kontes 
müebbed küreğe 

rnahkfun olmu§ • 
tur. 

Vllhelm ve Herman Ebender kardeşler, bo
yu.na kaçıp ya kalanmaktan kurtuluyorla r ••• 

Şimdi Lthlstana. tıkldtn Alman· 
IJfl.lla ait olan "Dtvdıd'' ba:ı orman· 
larda barınan '" umumi harpten 
OllCt orlalrğı kaııp kavuran rln11c· 
ne Ebtndtr, kardt~ltrden Ermtln 
yakalanmaaından sonra, bir oiln 
Alacarlıtonda Ştaynamangtr 11akı

mnda Durnbah kögütıdt, ba:ı cin· 
(1tntltr ayı oynatıp parıa toplar
k t n, ılvll bir .:abılıı memuru füpht• 
lcni11or. Göı 11cu11la rfnorntltrin ti• 
ltrine bakı11or. Sağ dinde uara l:i 
bulunnn Vllhr(m, tlfnl htmtn l'tbl· 
llt solmyor, €n yal.-rn Côndarma k<I· 
rakolıınq, oldip kavvtllt {ltlrn tabı· 
ta 1"ttmaru, arabtılrtrla hartktl ti· 
mrlr D:trt olan rfnlftntlrrl 11raua 
tliurrk, tlltrlnl oöı:dtn otrirmrğt 
ue im ııurellt \'flhtlm F.bt.ndtrl 
meydana ctkarmnğn hn:rrlf1nıgorl'? •• 

Zabıta mernunı, ıu emri \'eriyor: 
- Eller gösterilecek? 
ÇilnkU, Ebenderlerin etkili o kadar 

iyice hatırında değil, Fakat Vilhelmin 
elindeki yara izinin eeklini hatırlıyor. 
Bqtan aşağı bUtUn ınralananlarm el
lerine bakarak ytı.rilyor. Ve gitgide 
suratından dUeen bin parça oluyor. 
ÇilnkU, 18 elden hiç birinde yara, bere 
izi yok! Şu halde? hin içinae bir yan
lışlık olsa gerek! 

Memur, erkeklere oldukları yerden 
kıpırdamamalarını, kadınlan de er. 
keklerin gerisinde durmalarını emre
derek, kendisi bUtUn arabaların içeri
sini gözden geçiriyor. Hepei de bom
bOştur. Hiç birinin içerisinde Aklı bir 
erkek, hattA bir Çocuk bile bulun.mı· 
yor. Bu suretle memurun bu araetrr· 
ması da boşa çıkıyor! 

Sonra dönerek, sağ cenahta duran 
ihtiyar erkek çingeneye ba~yor: 

- 2 :Ebender ne.relerde? Siz anlan 
salıverip kaçırdmız! Bunun heaa.bını 

vereceksiniz bana, sizi gidi düzenbaz 
ıserseri gUrühU lizi! 

Zabıta memurunun böyle bağmp 
çağırmasına karşı, ihtiyar çingene, 
olduğu yerde hiç cevap vermeden, ga. 
yet sakhı dunıyor ve sadece yorgun 
bir el hareketi yaparak, tarladan ta
rafı gösteriyor. Ve bu ipretten sonra 
ağız açarak, şöyle söylilyor: 1 

- Onlar buradan gittiler, pek say
ğıdeğer Efendiciğim! Yalnız bqlarmn 
uzaklaştılar, başlannı alıp gittiler bu
radan! Ancak ıizln dediğiniz gibi Sl)y
adlan Ebender değildi, klt Evet; isim
leri Gotskuyovakf ;... yani eoyadla.n .• 
asıl isimleri de birinin Frani, öbürU. 
:ıınn Yoscf .• Evet, E!encllm; lgte böj'· 
le! 

- Şimdiye k&dar hiç deniz üzerin-

de dol8fUDJZ mı? 
Her ikiıinln de cevabı: 

- Hayır! 
- Demek kara adamlaruıınm ıiz? 

Ne çegit ki~ilersiniz? Gösterin k~ğıt. 
Jarmızı, bir bakayım! 

Çingeneler, şöyle diyorlar: 
- Kağıtlarımız falan yok bizim? 

Biz A vusturyadan Roma ekspresile 

geliyoruz! 
_ Roma ekspresile mi? 
İçlerinden biri, küstah bir tavırla, 

12:ah ediyor: 
- Evet; vagonların altına uzan. 

mak suretile! 
- Haa, e()yle ! Evet, ama ... 
Kaptan, dilşünUyor; böyle bir sür

at katarının vagonlarınuı altına uza. 
nıp da seyahati göze aldıran, hiçe 18· 

yan kimseden her Wrllt ,ey beklen~; 
her halde vaziyeti kanşık olacak, aag
lam ayakkabı olmıya.cak, kf böyle bir 
seyahate katlansın! 

Kaptan, kaılarıru çatıyor: 
- Hayır, delikanlılar! Diyor; sizi 

öyle kolay kolay vapur& alamam. He. 
le hiç bir vesikanız bulunmadığı hal
de? Gösterin hiç olina.zs& başka bir 
eeY canım! Kim olduğunuza, neyin ne. 
si olduğunuza delAlet edecek hiç bir 
eeylniz de mi yok? Husust mahiyette 
de olsa Yok, ha.? Fakat sen; &enine
line bakılırsa., kUçük de olsa gilz,el bir 
bıçak oyunu oynamıea benz.iyorsun? 
Şimdi size diyebileceğim eey, delikan
hlar; öğleden sonra bir da.ha gelini~ 
den ibarettir. Hele bir yalnızca dUştı. 
nilp taşınayım da.? 

Yukarda casus Kontesin r~ml gö. 
rülüyor. 

-o---

Ruzvelti kaçıracaklarmış! 
Amerikan haydutları (Gansterler) 

çocuk kaçırmakla meşh urdw·: Zengin 
adamların çoeuklarmı kaçınrlar, ba
balarından para ieterler .•• 

BugUn, bu haydutların aynJ §ekilde, 
Amerikan Cumhurreisi Ruzvelti kaçır
rnaya karar vermiş oldukları bildirili· 
yor ..• 

'Vaşington Deyli Ekspres,, gazete. 
ıinin yaz.dığına göre, hayduUar Cum· 
hWTeisini kaçıracaklar ve içi dinamit 
dolu bir vapura yUkletlp havaya uçur
makla tehdit edeceklermiş. 1stedikieri 
para verilme7..'!e gemiyi lltefliyecekler 
ve Ruzvelti havaya uçuracaklarmış ... 

Bu suikast polis tarafmdan keşf o
Junmuş ve haydutların reisi olarak 
Kindley isminde biri tevkif edilmiş
tir. 

---0.-

Hamamcılar Cemiyetinde 
Hamamcılar cemiyeti umumt heye

ti dün toplanmı§ ve senelik raporun 
okunmş.smı müteakip idare heyeti ib
ra edilmf ıtır. 

Bundan sonra esnaf yudmı te§kl. 
lAtma azami yardrm temin edilmesi 
hususunda hamamcılar cemiyetinin 
esaslı bir faaliyet gösterme!i mevzuu
bahsolmuş, idare heyetince azamt sa..
llhlyet verilmi§tir. 

Kaptan, ihtiyata. riayetle, 2 çlnge- ( ) 
ııe aranıp a.ranmadıim• sorutturuyor. Kısa haberler 
Acenta bUrosu, polisten keyfiyeti 80'- ------------

runca, polis de, bunlardan birinin saf 
elinde genioçe bir yara izi bulunup bu
lunmadığını soruyor bilmukabele? E
vet! O halde, bugiln öğleden sonra 
"Elh:abct Trne,. vapurunda tevkif için 
tertibat! Bu ikisini biz derhal misafir 
etmek istiyoruz; poJls, böyle C:fyor; 
bu derecede misafirpcnter ! 

Fakat öğleden sonra iki haydut, 
Cenveden çoktan uzaklaşmı§lardrr bi
le! Bu liman şehrini çoktan geride 
bırakmışlardır. Bir vapura tayfa. ya. 
zılmak te§ebbüsUnden, ihtiyata ria
yetle vazgeçip, birbirlerinden ayrılı
yor ve a.ynlrrken de, lsviçrede bulue
ma.k füııere IJÖZleşfyorlar; ~nkU, her 
tarafta polisler tarafından takip edil· 
diklerinin farkındalar, ikisi beraber 
f(lphe uyandırmaktan çeldniyorla. ... 
Ayn ayrı yollanıp vara.caklan bedel, 
!sviçrenin Bern §ehridlr. 

Yolda. rastladıkla.n başka. ç.fngehe
Ierden umumt harbin başia.dığmı ha. 
ber alıyorlar. Fakat harpsa hnrp! 
Bundan onlara ne?. Çingeneleri ne a-

1 
lakadar eder ki bu?. 

Berne varıp da orada buluştukları 

• Yakında basılacak olan yeni ziynet al
tınları birer, lki§er buçuk vo befer liralık 
olacaktır. 

• Darphane 1dare&i yeni 5 Te ı kuru~

Juklardan şimdiye kodar bastığı 20 mil
yondan ba§ka (50) milyon beş ve (40) 
milyon da bir kuruşluk basacaktır. GCimO~ 
liralardan (18) milyon basılm~tır. 

• Çubuklu gaz depolarına ilbe olarak 
yapılmnktn olan beş )üzer tonluk gaı tank 
tarı bilmiştir. Du ııureUe tank adedi 12 ye 
b:ıtlğ o?mıışlur. 

• Homa ve Nlsteki müsabakalarda bfı
yfik muvııCfııkı:rellcr kazanan binicilerimiz 
Varşova ve J,ondradakf müsabakalara da 
iştirak etlikten sonra mcmleketimlıe dö
neceklerdir. 

Dlnlcllrrfmh: geldikten sonra 6 koşu 
haynnı sntın alınacaktır. 

• Topkapı sarayı a11lvindekl eski vesi
kaları tasnlr fçln a)Tılan heyet fşl blUr
mh ve 200 bin vesika tasnır etmlşUr. 

l\fiJze fdııresf 60 bin fiş halinde h:ınrla
nan vesikalar fçfn bir rehber bastıracak-
tır. 

• Dahlli3·e Vckdle!I tarafından ynrıılan 
bir tebliRc göre lıunclnn böyle müvezziler 
boz renkle ve diz kop:ıkl:ırını ıışocok şe

kilde bir iş gömldti ıdrecckler, ~·nlınayak 
ve tra~~tı gezmeyeceklerdir. 

Z&bıta memuru, vaz.tyeU anlıyor, 
artık burada. yapacak en ufak bir ftJY 
bile kalmadığm& aklı eriyor. Candar
nıa ile beraber arabaya binerek Ştay
namangere yollanıyor. Ve kısa bir 
ztıllddet sonra da Avusturya ve Ma.ca· 
rlstandaki blltün polis kanı.kollan, 
katil Ebenderlu-in Tun& mmtakumda. 
b_ulunduklarıru, Durnbah köyünde gö
lilldüklerini, ve oradan maalesef tev. 
ki!Ierinden bir dakika. evvel firara ka.
denı bastıklannı öğreniyor. Şimdi A· 
'7usturya ve Macaristanda da bütün 
1Jingeııeıer, inceden inceye kt1:1troldan 
geçiriliyorsa da. bütün bunlardan hiç 
bir netice ha!ıl olmıyor, hiç bir netl
ce ı 

vakit, ortalık ka.nna kan~ıktır. Hiç 
kimııe kendilerini umursamıyor. Al • 
many& ve Avusturya, hnrbcdiyorlar; 
Rusya, Fransa ve !ngiltereyle harp 
halindeler. Herkesin düşüncesi, endf
eesi budur; başka bir eeyle me§gul (). 
lunmuyor. - Arkası var -

• Romanyanın milli bayramı münaııebe
tlyJt, en'elkf sOn Romanya konsofoshnne
ıılnde bir resmi kabul ynpılmrş, öl!lcden 
sonra da JlnlfC'tekl Kösltnre f~lmli Romen 
\•ııpuronda Tiirk Te Romen hahrl:relllerl 
eğlenmişlerdir. 

• Mumhane antreposunun h:ırlct kısmı 
tnmnmcn hlliritmi~tlr. BugOnden itibaren 
antrePonun dahllt inşaatına bılşlanacııktır. 

d Çünkü, 2 kardeş Ebenderler, müd
d elrnuıntnin burada da. buradaki mUd
~Umumtnin de petleriııi bırakmadı. 

1 öğrenince, bu ketiften Jma bir 
lrıüddet sonra, oralardan tUytiyorlar; 
'l'una boyunda değiller artık! 
tn 1~yada Cenvede 2 çingene, bir A
u:erıka nakliye vapurunda çalJ§mak 
b re mUracaat ediyorlar. Kaptan, 
Unları almağa mUtemayildir. ÇUnkU 
~Ybosnada Avtl!turya Veliahdi ile 

. l'Jsı Hohenlobe bir suf kaatte kurban 
gitınl§, Sırplı Prinçipin 11ktığı kur-
11Uılar1a bu kanlı netice ortaya çıkmh da bUtün dünya harpten babaetme
Jntı bqıamlfbr_ Dol&)'Dlile de adam 
i . ıfı §imdiden ba§göetererek, vapur 
çı~ tayfaya ihtiyaç görtılmektedir· 

aptan, çingenelere eoruyor: 

............................................................. ----------.. --·-·· 
: 

Hergün bir fıkra : 

oıom içinde sabır 
Hanmu.rreşit ilme ve sanata cok hizmet etmiş bir hUkilmdnrdır. 

Bunun sebebi de iU imi§. Hükümdar bir gün nedimine birçok silah gös-

1 terip sormU§: 1 i _ Naaıl dtişmanlarmu mah vetm k için hazırlndığım silahlan bcğe- • 

l
~M~~L ! 

_ Çok IUzumsuz buluyorum .. Eğer bunları düş~anı mahvetmek j 
: için yaptı iseniz çok yazık. Bunun daha kolay ça.resı vardı. İ 

İ - Nedir bu çare?.. ı= 
• _ Sabretmek.. Dilşmanlannız nasıl olsa bir gün ölıniyecekler mi ı. 

I 
Bu külfete ne ltlzum var .. 

tıte Harunurreşit o günden sonra hep ilme ,.e sanata kıymet ver.i 

m~ 1 
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Bir otomobilin marifeti 
bir müsabaLondrada yapılan 

kada dokuz kişi ağır yaralandı 

l'aralananlardan bir kadm 

Kör yaşamak ını, 
yoksa ölmek ıııi? 

''Çocuğunuz kurtulacak, fakat kör ka
lacak!,, 

Bunu söyliyen bir Amerikalı doktor
dur. Bu söze muhatap olanlar da ienÇ 
bir ana ile baba. Çocuktan, nur topu 
gibi bir ravrucuktur. Yeni evli olan bu 
genç karı koca, yavrularını büyük bir 
çılgınlıkla seviyorlar. 

Fakat, bugün yavrucağız, çok feci bir 
hastalığa tutuluyor. Beyni iltihap yapı· 
yor. Kurtarmak için ameliyat l&.zım. A· 
meliyat neticesinde çocuk ebediyyen kör 
katacak .. Ameliyat yapılmazsa muhak· 
kak ölecek ... 

Bu müşkül vaziyet kat]ısında kalan ka 
rı koca hiç dilşüıuneden cevap ''eriyor: 

- Ameliyata razı d~iliz l 
Bu karar, ~ ölilıne mahkQmiye

tidir. Bir buçuk aylık bir kız olan ~, 
annesi ile babasının gözy~lan arasında 
gQıeJ ma\i gmlerini hayata yıımnıak Q. 

zeredir. 
Annesi ile babası, onun bilUin ömriln· 

ce kör olarak yapmaktansa. çocukken 
biltQn g(lzelliği ile, dQnyadan ayrılma

sını tercih ediyorlar. 
Bu hadise Anıerikada büyük bir heye

can uyandırıyor, Kimi çocuğun anasına 
babasına hak veriyor, kimi haksız bulu
yor. Bu felaketli karı kocaya, tanıdık, 

tanımadık, binlerce kisiden gelen mek
hıpta onların kederine iştirak ettiklerini 
ve hareketlerini do~ru bulduklarım bil
diriyorlar. 

Londrada, 200 millik milletlerarası 
otomobil yarışı esnasmda çok feci 
bir kaza olmuş, yarışta son süratıe 
giden bir otomobil, parmaklığı kıra
rak, seyircilerin arasına girmiştir. 
. S~yirciler, aralarına bir bomba gi. 

bı dUşen bu otomobil karşısında çığ. 
lık atarak kaçışmaya başlamışlardır. 
Otomobil sekiz kişiyi çiğnedikten son 
ra de·nilmiş ve ateş alarak, alev· 
l ~r arcısında yanmaya başlamıştır. 

Otomobilin soförü Poı isminde bir 
Fransızdır. OtomobH de, Fransızların, 
Alman yarış otomobilleri ile rekabet 
etmek üzere yaptıktan son sistem bir 
arabadır. 

Otomobili kullanan, önündekileri 
geçmek için, arabasını sağa kıvırmış, 
fakat otomobil çok süratli gittiği i
çin, bu kıvırma esnasında araba, tek. 
rar dUz yola çevrilmeden, seyircile • 
rin arasına doğru uçmuştur. 

Kaza neticesinde, otomobili kulla. 
nan Pol de dahil olmak ilzerc, dakuz 
kişi ağır surette yaralanmıştır. Şoför, 
yaralandıktan sonra otomobilin için. 
de, alevler araemda da kaldığı için 

~uhtelif yerlerinden yanmıı,ıtır. Di· 
gerlcri de, kendilerini bilmiyecek de
recede ağır yaralıdır. Yalnız bir a. 
dam, taliin bir tesadllfü olarak· oto
mobil yanından geçtiği halde, burnu. 
nun ucu bile kanamadan kurtulmll§. 
tur. 

"Pol'ün otomobill hemen hemen en 
gerideydi. Yavaş yavaş hepsini geçti 
ve önUnde yalnız bir iki otomobil kal
mıştı. 

"Fransız otomobilchd bunl~rı da 
geçmek istiyordu. Yalnız, bu otomo. 
biller adeti yan yana gittikleri için, 
önünde bilyük bir yer kaplıyorlardı. 
Pol, bunların yanlarından geçmek i
çin, büyük bir dönemeç yapmıya 
rnecburd u. 

"İşte, onları geçmek için dönerken, 
hem süratinl kesmemiş, hem volanı 
çevinnl§ti. Bu hareketi, kazaya scbe. 
bfyet vermiştir.,, 

Fakat doktorlar, ameliyata razı olma
lamu daha d~ bulacaklarını söylü
yorlar. Çünkü ameliyattan sonra, ~
ğun gözlerinin de kurtulması milyonda 
bir ihtimalle mümkündür ... 
Zavallı ana baba, kararlarında katt 

gibi görünüyor1ar. Milyonda bir ihtima· 
le inanıp çocuklarmm gözlerinin a
meliyatla kapamaktansa ölümle kapan
masını bekliyorlar ... 

Görüp düşündükçe : 

Baharsız kaldık! 
YAZAN: S.Gezgin 

Yazın e§iğindeyiz. lıtanbulda ha· 
har, "kıtt. la "yaz,, araaında ancak bir 
eıiklik mesafe olarak kaldı. Eıki ede
t.iyabn taaYir ettiği baharlarla, ıu bi· 
zim karıılaıtıinmz baluır arasında. 
çölle buz denizlerinin aynbiı var. 

Gerçi, divan aanatkin, fildiıi kule· 
nin içinde yaıardı. Hayab deiil. kcn· 
di :inanıımı değil, bir modayı benim
ser, teıini batka aazlarla akord eder
di. Bu yüzden onun bir devri ve bir 
muhiti canlandırması beklenemez. Fa
kat divan çqnisinin yanıbaıında bir 
de halk edebiyah yaıar, ki orada mu· 
hit, cemiyet, ıklim Ye tarih elelc görü
nür. lıte ben, onlann bahsettiği baha· 
n anyorum. 

Tanzimat ıahıiyetlerinin anlattıkta
n bahar da artık yok. Mayıs sabahlan, 
('.amlıca tepelerinde yükselen nlevli o
caklar aranıyor. Orada hala rnnngal ke
narj, bir lilezardır. 

Donuk ufuklarda, bulanık rnehtap· 
larda bülbüller gagalarını kabank tüy. 
lerinin araıına, l<anatlannın altına so
kup ıuıuyorlar. Hani o "ney,, leri ve 
vecitle auıturan ıalanmalar nerede? •• 

Bahan, bütün kıt titreye titreye bek
Jemifti.k. Gele gele lcar§mm:a bir kaç 
ıcünlük hir mevıim çıktı. Biz, hani ne
rede? derken o bir §İmal fecri gibi uf. 
kumuzdan aku> aeçti. 

Son gün1erde f ıtanbu1 ıkliminin de
ğiıtiğine dair yazılar da okuyorum. 
Şu halde baharaızlık fİÜyetinde yal
nız değilim demek. Dün donuyorduk; 
buıün ıerçi daha tam minaıiyle uın· 
madık; fakat yarın yannuyacağımızı 
da hiç kimse ıiaorta edemez. 

Y aradıht kanunlarma kartı ne ya· 
rı&biliriz? iklim deiiıiyoraa, bunu dur
durmak elimizden gelir mi? Tabiat bil· 
ginleri, fizik alimleri ne diyorlar? A· 
t.eba bunun için bir anket açılsa, ne gi
bi tedbirlere aı vurmamru söylerler? 

insan emeğiyle yapılan ıeylerin, ık· 
lim f8rllan üıtünde iz bıraktıiı, onlan 
değiıtirdiği eaki hir gerçektir. Meseli 
Çabuk barajmm Ankara havasmdaki 
yalçın kuru kuruluğu azaltbğmı ıöy· 
!:yenler var. 

lıtanbulu uzun kuraklara, atep ço
raklığına doğru götüren, babanız br· 
ralcan aceba hangi sebeplerdir? ~ 
mansız kalııı, konılann baltalamlıp 
falan filin mı? .. 

Hangiai iıtene olıun acı serçek ıu, 
ki bu canım :ülkede bahardan eaer icaJ. 
madL Artık kııtan yaza çiçekli, lcoku
lu hir bahar köprüsüyle geçmiyoruz. 
Bucün uEWıta laı sünefi yanıyor, ya
nn, yataldammzdan blkarken, onu 
k~m bir dalıa JıaJinde bizi aanp ter
letmiı ~ 



Cınaslı 
Sen giUdiin! 

Gc~·cn gece mehtapta beıı bülbüldüm, sen giHdiin, 
Fakat scnfo dizinde beıı ağlarke1' sen güldün! 

• $ * 
O yalan! 

Seni sevdim diyorsun, inanmanı ben, o yalan .. 
Böyle 11ıartavallar1a biraz da sen oyalan! 

• * • 
Emeliını! 

Ballıbaba kopardımı gel beraber emelim, 
Silt ktırdcşi olalım, budur benim emelim! 

$ * • 
Ci 'baııa! 

Sana tatlı gelen §CY nedense ıacı bana, 
raııdını, tutu§lımı yeter, biraz da acı banal 

* • • 
Bansaııa! 

ı 
Gi5nlüm bir tatlı hoşaf, ~ğrnı "bansmıa, 
EminoZ bıt tatlı can her zaman kurban sanal 

Tablo değil, 
ayna! 

Miyop oZan bir adanı, antika sanat 
eserleri satan bir mağazaya girdi. 
Yağlı boya bir tablo satın almak isti
yordu. Yavaş yavaş d-0laıır 'L'C resim
leri gözden geçirirken, 'bir araltk ir· 
kikU, durdıı vo bağırdı: 

- Aman ya Rabbi! 
Mağaza sahibi te1ô§la sordu: 
- Ne vart Ne oldu1 
-Deh§et! 
- Ne deh§etit 
- Ne dch§Cti olacak1 11]u tab7.oya 

baksanı.m bir kere! Smıatm berbadıı.. 
gı, diye i,.<tte buna derler,· ne iğrenç, 
ne çirlcin portre! 

Antikacı, dudak ·l')ii'ktü: 
- Tablo ·mu 1 Fakat, rica cderf,m# o 

:ıablo clcğU; ayn.alt ••• 
--o------

Saymoş da 
koymuş K 

Mil§tcri - Geçen günkü piMtnnız 
biraz cziktiı bugünkiı de ö-yle ise iste
mem! 

Maniler! 
Gelin siz! 

Nöbetimizi savdık, biz gidelim, gelin siz, 
&hat edcmezlcrmi.ş lcay;ıan.aıar gelinsiz! 

* * ııı 
Gir deme! 

Çı7• demesi zor olur, rastgeleııe gir dem.c, 
Biraz ağır~lı o1, herkese fingircleme! 

• • • 
Rik değil! 

Şu çardakta gördilğföı koruktıır, erik değil, 
Sevda işine benim aklım pek eril~ değil! 

* * • 
Çile1ji! 

Canan severse kirazı, ben severim çileği, 
Gel biraz eğlenelim doldnrmadmı çileyi! 

* • * 
Mandalı! 

Denizlerin sandalı, ktıpıların nıaııdalı, 
Sevgilimin aşkma ~ı bize bir (Harmandalı!) 

AŞIK GARİP 

- - "-' --- -
Kararı bili· 
yornıuki?! 

Bir adam, kom§ltsiyle hulı..,uk rnah
kemesinde bir akı,oa.k, verecek davası 
yüzüncleıı karşıla§tyordu. Kendi.si, bir 
aralık uzunca sürecek lJir seyahate 
çı.knıak zorunda kald1. Avukatı, dava. 
nm cereıJ<lnı oo esa8ta>ı karar -verildi· 
ği takdirde neticesi hakkında daima 
sırağı sıcağma telgraf çekeceğini va· 
detti. 

Seyahate çıkan adanı, yolda şıt me
alde bir telgraf aldı: "Adalet, tecelli 
etti!,, Bunıın üzerine, -müvekkil, veki-
line derhal şıı telgrafı gönderdi: "Ka. 
rarı temyiz ediniz!,, 

NasOO@yınaıdoOarr-'? 
Tabii davul zurna ile göbek atarak oy
nryacak değillera! .. Kimi pas vererek, 
kimi şüt çekerek, kimi marka vura;
ra.k, kimi plonjon yaparak basbayağı 
oynadılar işte! 

Garson - Bugün1cü pil.av o kadar 
tane tane h.i, hattd ustam onu tabağa 
l;oyarlcen pirinçleri ~ayı ile Jwyuyor! 

llasla - Demek va:iyet fena? 
- Evet, doktor parasını isleuoı 

Ba.kıyoruz, bizim edebiyat alanın
da bugün hemen hemen bir Nurullah 
Ataçtan başka tenkitçi yok gibi... Fa. 
kat futbol sahasında münekkitlerden 
geçilmiyor. Her gazetenin hiç değilse 
futbol tenkitçisi var. Edebiyatta ku
rulacağı yok, bari fut!;ol işlerinde bir 
de akademiya tesis etsek az fena ol
mıyacak ! -o--

EslkD ıromanoaır g 
- Bazı gazeteler eski romanları 

yeniden ba~yorlarmı§! 

- Eski romanları ıyenüleıı basmak 
bir §ey değil ama, ba::ıUırı eski, hayat 
havadisleri weniden basıyorUıtr ki i§te 
o lay:nıas1z 'kaçıyor! · · 

G ü z eDD ft k 
ıreçetesı 

Bundan birkaç gün önceki Kurunda. 
eski zamanların meşhur güz.el kadın. 
larının kullandıkları güzellik mer
hemlerinin reçeteleri vardı ve bunlar 
kadın güzelliklerinin muhaf aaası için 
çok yararlı şeylerdi. Fakat biz tuttuk, 
Doktor Muallim Hafız Cemalden bu
günün kadın güzelliği için yepyeni bir 
reçete rica. ettik. O da. bizi kırmayıp 
§U aşağıda.ki reçeteyi tertip edip bize 
verdi .. Biz de bu reçeteyi güzellik me. 

raklısr bayanlarımıza. hararetle tavsi
ye ederiz: 

Beıt tane taze yumurta sarısı, yüz 
elli gram çivit, beş çorba kaşığı y<>
gurt, sekiz marul yaprağr, bir koyun 
beyni, bir baş sarmısak, iki yüz elli 
gram toz şeker, bir kepçe balık yağr ... 
Bunlar tencerede güzelce kaynatıldık
tan sonra kaynanaların baş örtülerile 
süzülecek ve çıkan su ile sabah akşam 
vücut ve yüz masaj yapılacaktrr. 

~--

-- llesaba "kôğıt,, alye yü: para ilıiut 
etmişsiniz. Bım M.ğıl yemedim l•il 

- Yemedini:,· fakat üuri11t lm 7ıesap. 
lar,ı yaptığımız T.-ci{julın parasını kim 
vcruek? 

- Garson/ iki saattir kabak beklcuo rum, oclmr.ııor •.• 
- Merak etmeyin, efendim. IJckledifji11i: arlmılnş1111: nerrı/cyse gelir ... 

Pazar Geznıeıeri 
Bir yel gibi uçuyor, bakınız •motosiklet; 
:Makineyi 1:-ullanan bir pehlivmı yapılı/ 
Liikin scpcttc1\'i kız 7ı.·u§ gibi hafi/siklet; 
Oğlan Karagümrüklü, lcı~ Edirnclropılı! 

* • • 
Görs<miz öniimüzden ne oakalı geçtiler, 
Ne de rajon 'keserek fiyakalı geçtiler, 

Döııii.§te ·ikisi de kahkahalı geçtiler; 
Oğla1ı Karagümrüklü, 7c-ız Edirnckapılı! 

* ot. * 
Bu gid~c gel~c. görenler oldu hayra11, 
Ilerkese nasip olmaz böyle afili seyran, 
Ayrancı, ııcr şunlara birer 1mz gibi -ayran! 
Ofjlaıı l{aragilmriiklii, Ttız Edirııekapılı! 

PAZAR ŞAİRİ 

Tatlı dil yılanı 
delikten çıkarır 

Hastaları tedavi iç in y eni bir usul 

Amerikada hastahanelere birer 
tiyatro salonu ilave ediliyor 

Amerikada.ki birçok hastahanelerde 
tiyatro sahneleri meydana. getirilme
ğc ba.şlanmı§tır. İşsiz, güçsüz, yahut 
vazifesi olan ~ok komik artistler bu 
hasthane sahnelerine angaje edilmek 
tedir. Doktorların nezaret ve rejimi 
altında bulunan hastaları komikler 
güldürmekle mükelleftir. Şimdiye kad 
dar yapılan uzun tecrübeler isbat et
mi§tir ki hastaların tedavisinde gül
mek ve §en olmanın büyük bir tesiri 
vardır. 

Bütün Amerikan milletine hastala 
rı şen olarak ziyaret etmeleri husu
sunda. telkinat yapılmaktadır. Ziya
retçiler, hastaların yanında şen sözler 
söylerler gülünçlü valtalar anlatır. 

larsa hastalara. faydalı olmaktadır. 
Öleceğinden korkan, zihni binbir 

türlü kahredici ve ezici düşilnceler 

altında. bunalan bir hastanın benliği
ni bu fenalıklardan kurtarmak lflzım
dır. Bu benliği, içimizin varlığmr, şu
urumuzu, kaf amızm içindeki cıbazt 
te§kil eden ruhunaksamIDI fena dü
şüncelerden temizlemek, hastayı yeni 
bir füeme sürüklemek demektir. ruh 
bütün vücut ve bünye de öldürUcü r-e
birlerden kurtulur. Hastanın yanında. 
duran bir adam, konuşacağı sözlerle 
can sıkmayacak gibi bazı gülünçlil va.
kalan hikaye etmekle ruhu tedaviye 
yardım etmiş olur. 

ViyanalI bir doktor ha.kik! tedavi, 
bilhassa sinirleri bozuk hastaların 
tedavisi için en güzel çarenin gülmek 
olduğunu söylüyor. 

Bitabi her hastalıK güldürmekle ve 
gülmekle tedavi edilmez. 

Mamafi, ilk çağlarda yaşa.yan bli
yük filosoflar ve hekimler de birçolC 
ıztıra.p ve sıhht bozuklukların gülmek 
§en olmak sayesinde tedavi edilebile
ceği iddiasındadırlar. 

Ani olarak bir acı haber alınca, ke
derden ölenlerin sayısı az değildir. 

İnsanın yaşayışı üzerinde böyle acı 
haberler nasıl fena tesir yapıyorsa 

iyi, sevindirici ve güldürücü bir söz i
§itmek te ayni suretle müsbet tesir 
yapar. • 

Bu hakikatler hergün gözümüzün 
ö~ünde cereyan edip duruyor. Efsane
leşen meşhur bir Alman hikayesi var
dır; bu hikayeye şairane bir isim ta
kılmış ve "Teselli zili., denmiştir. 

Bir vakitler zengin bir memleket
tte yüksek ruhlu bir hükümdar var
mış. Büyük sarayının bahçesi binbir 
çeşit güller, çiçeklerle süslü, asırlık 

ağaçlarla. donatılı ve bu yeşillikler 

içinde dolaşan ince narin ayaklı geyik 
lcrle dolu imiıı... Sarayın kapısında 
asılı duran zil bir iple hükümdarın oda 
sına bağlı bulunuyormuş. Bunun adı 
da 'teselli zili,, imiş. Halktan bir 
kimsenin başr sıkılsa, bir derdi olsa 

bu kapıya. gelip zilin ipini çeker ve zil 
çalınca hükümdar duyarak kapıyı a
çarmı§. 

Halk bu ipi bir efsane halinde di
line dolamış ve herkese bu ipte bir 
keramet olduğunu, zil vasıtasile htl· 
kümdara müracaat ederek derdini an
latabilirse çare bulunacağı kanaati 
gelmiş .. 

Hakikate ise, ne bir betbaht, htl .. 
kümdarm kapısına gelerek ipi çek~ 
mek suretile zili çalmış, ne de hüküm
dar kapıya. çıkarak bir kimseyi teselli 
etmi3tir. 

Fakat bu kanaat ve halkın ruhun· 
da kökle§ell itikadın faydaları b\lyillc 
olmuştur. Ba§ı sıkılan herkes son te
selliyi ipin ucunda bula, bula ıen ve 
şatır ömür sürmilfatUr. Hita, birço1t 
dertlere, ölümlere, felaketlere g6ğUa 
gererek ömür sürüp gittikleri halde 
ipi daima hatırında tutmuşlardır. Bu 
bir ruh meselesidir. İnsan inamşm!n 
güzel bir tecellisidir. 

lnsan ha.yatında. acı ve tatlı bütUn 
hakikatleri yüreği titreyerek, sura.tı 
~izgilenerek ka,reılamamalıdır. H~ 
yi olduğu gibi kabul etmek, yerin us .. 
tU gibi altr da var olduğunu ve dilnya..ı 
dan sayısız asrrların gelip geçtiğin! 
düşünmek lAzmıdır, 

Nasıl olduğumuz bir kimse tarafm..ı 
ôan sorulduğu zaman, bir parça. yut-. 
kuna.rak etrafımıza bakınarak, mu..ı 

kadderatımızı başka.larmm mukadd~ 

ratI ile yanyana. koyarak cevap ver-< 
meli, kendimizden üstiln olanlan değil 
da.ha. a~ğıda olanları dU§ilnmellyi~ 
Bu takdirde içimiz derhal §eD}enecelC 
hayatımızın ne kadar tatlı ve een ol..ı 
duğunu anlayacağız. Ruhumuzun bu 
tilrlil kendi kendisine, terbiye edJlioin..ı 
de, mazide gelip giden iyi hatırala.n 
kafamrzm içinde canlandmnanm d& 
çok büyUk tesiri vardır. Matemli giln..ı 
leri kendi derin uykularına. terkederelC 
güneıll günlerimizi hatırla.yıp, yaf..ı 

murlulan unutmaya. çalışmalıyız. 
Bütün bu anlattıklarımızla, lü.zum..ı 

lu liizuınsuz gülerek içimizi genlendl..ı 
relim demek istemiyoruz. LUzumsuz 
ve manasız bir gülüşle, ha.kik! bir ae-ı 
vinç ve ferah arasında büytik fark var. 
qır. Ruhu hasta olmayanlarm, mu .. 
vakkaten hastalananların ka.rgmmd& 
yarataca.kları §Uurlu bir gülüş, manı .. 
1ı bir sevinç be~, on doktor reçetesln .. 
den daha faydalıdır demek fstiyoııız.ı 

Konferans Ve Konser 
Şi§li Halkevinden: 
Mayısın 13 ünctl Cuma. günü akp. 

mı saat 21 de Halkevimizde Unlversl· 
te Talim heyetinden Bay Orhan Afüı. 
balı taraf mdan (Ulusal endüstrileş
mede matematiğin yeri) mevzuund& 
bir konferans ve bir caz konseri veri
lecektir. 

Simon Simon 
mahkemede 

Yıldızın bütün sırları 
vuruldu 

Simon Simonun elmaslarının, mü. 
cevherlerinin çalındığr haber verilmiş
ti. Tahkikat neticesinde, bunları, ar
tistin katibesi olan bir kızın çaldığı 

anlaşılmıştır. 

Sandra Martin ismindeki bu kız, 
mahkemede ileri geri söylenmiş ve ar
tist hakkında bildiği bütün sırlan if
şa etmiştir. Mahkemede eski kfitibesi 
ile beraber oturan Simon Simon onun 
bunları söylediğini duyunca. çok f cna 
olmuştur. 

Sandra, mahkeme huzurunda, Si. 
mon Simonun bayağı bir adamla k<>
nuştuğunu, ona türlü türlü hediyeler 
gönderdiğini ve bilhassa, şehirdeki 

bütün evlerin kapılarım açan altın a-

v 

açıg~ 

nahtarlar yolladığım söylemiştir. zaman, liu aa&mın ismin! söylemekteJl 
Simon Simon, kendisine sorulduğu ict1ııe@51'\"' • ' 



itiyatlarımız 
Tabiatımızın aynalarıdır 

N t b. tt b. damla konuşduğunuzu öğrenmek 
e a ıa a ır a · · dikkat etmeğe 

istiyor musunuz, hemen ıtıyatlarına 
çalışınız ? 

Birçok kimseler elbette "tahteş
şuur" dlye bir şeyden bahsedildiğini 
işitmiştir. Fakat bunun ne olduğunu 
tamamiyle bllmezler. Yalnız, "tah
teşşuur" un ,•şuur" umuzdan büsbü· 
tun ay;rı olarak işlediği hakikati, il· 
min izahları arasında kulağımızda 

kalmıştır. lşte o kadar ... 
Halbuki, doğduğunuz andan itiba

ren bugünkü gUne kadar gördilğünüı 
vo işittiğiniz her şey, tahteşşuuru
nuzda yeretmlştlr. Mesela bundan 
on sene eHel şu saatte ne yapmış ol-

duğunuzu şuurunuzla tamamen ha
tırlayamazsınız. Fakat sizin tahteş. 
şuurunuz onu bilir. Ancak bu hari
kulA.de hazineden hatıralarınızı bu· 
lup çıkarmak daima milmkün değil
dir. 

lpnotlzına tesiri altında uyutuldu. 
ğu zaman belli başlı bir şarkı söyle· 
meğe başlayan bir adamdan bahse
derler. Du adam, kendi haline bı
rakıldığı sırada bu şarkıyı hatırla
mayor, ömründe dinlemediğini ikrar 
ediyormuş. Fakat bu vadide tesa· 
dUfen gayet şayanı dikkat bir hakl· 
kat Clğreııilnılştlr. Meğerse bu ada· 
mın, daha Uç yaşında iken kaybetti· 

.Jl b~bası bir bestekllr.ı».~ ve oğluna. 
6'afma bu şarlnyı okurmuş. İşte bu 
şarkı oğlunun tahteşşuurunda yer 
etmiş ..• 

Çok defalar, arkadaşlarımıza: 
- Bu, benim fena bir ltlyadımdır. 

dediğimiz olur. 

Fakat itiyatlar hakikaten fena. 
mıdır? Belki de iyidirler. Fakat a
sıl iyi veya fena olan bizim tahteşşu
urumuzdur. BuglinkU ilmin izahına 
göre, itiyatlar "tahteşşuurumuzda 

Yer etmiş şeylerin gayri şuurt ola
rak kendillklerlnden tahakkuku· 
dur." Diğer bir tabirle, bizim itiyat· 
larımız, tnhteşşuuruınuıdakl düşün· 
eeıer, arzularla vücut bulur. 

İtiyatlar umumidir. Herkese dik
katle bakacak olursanız, herkesin 
bil" itiyadı vardır ki içerimizdeki a.
lemı değiştirmedikçe değişmez. 1-
tıyatıar bir takım korkuların, endi
şelerin, sabırsızlıkların al(lmetldlr. 

lfarlcen biraz değişiklik ve ruht 
ıtmnıerde de bazı dlizeltmeler yapa· 
Cak olursak, eski halimizden daha 
lllUtekl\.mil olmamız nıümkündlir. 

.Ancak tuhaf olan cihet şudur: Bir 
Çoğumuz, ltiyntiarıınızın farkında 
değfllzdlr. Bir ~klarımızın itiyatla· 
rı otomatik bir hale gelmiştir, yani, 
tnhteşşuurun ifadesi olarak öyle ta· 

bıt bir şekilde vücut bulurlar ki, ŞU· 
Ur onu ndeta farketmtz. Ancak, vü
cut l>uluş tarzı şuuru nH'tknlandı
tacak kadar büyük \"e tafslHitlı olur
sa, Şliı>heslz farkına varır. l\leselft, 

oturduğumuz yerde bacak titretmek 
l>armakla masanın üzerine vurup 
guru1tu çıkarmak, kıravatıa oyna
mak gibi... 

t 'F'nkat bilir misiniz ki herkesin i
~l'adı, knrşısmdaldne o insan hak· 

111da blr fikir vereblllr. . 

.MeselA, kıravatını ikide birde 
düzelten bir adam tasavvur edelim. 
Bu adamın 0 hali, muhayyel bir ta
kım tenkitler dilşünen, herkesin ken 
disine baktığını vehmeden biri oldu
ğunu gösterir. Böyle bir itiyattan 
kurtulmak için başkalarında sizin 
hakkınızra düşündüğüne kulak as· 
mamağa alışmak ... 

Sigarasının kUlUnU önllne geldiği 
yere silkelemek itiyadında olan bir 
adam, muhit ve zamandan haberi ol
mayan kayıtsız biridir. Bunun aksi 
ltlyatta bulunan, yani daima bir sl· 

ra tablası araştıran kimse ise, me-
ga - hl todlk ve mantık! bir dlmaga sa I> 

olduğunu gösterir. 
Sigaranızı içtikten sonra, nereye 

olsa atar mısınız? Yoksa tablaya 
bastırır, söndürür mUsUnUz? Bunlar
dan birincisi, tahteşşuurunuzun ken
dinizle fazla meşgul olduğunu ve 
deruni mUşahedelere fazla düşkün 
olduğunuzu gösterir. İkincisi ise, 
dikkntıl, intizamlı olduktan başka 
yakınına. karşı tçcrinlzde blr kor
ku yer etmiş olduğunu da meydana 

kor. 
Çenenizi kaşımak itiyadında mı· 

sınız? Tedbir ve düşünce içinde çal
kanan bir adnm olduğunuz anlaşılı· 

yor. Herhangi meseleyi elinize al
dığınız zaman doluya, boşa koyuyor 
ve bir muvazenesini bulmağa çalışı· 

yorsun uz ..• 
Kısa ve çabuk adımlarla yllrümek 

itiyadında olan bir adamın dimağı 

süratle işleyor ve o adama sabırsız· 
dır • .Ağır ve geniş adımlarla yilrüyen 
adam ise, mantıki bir dimağa malik· 
tir. Daha ziyade maddi bir adamdır. 

Heyecana kolay kolay kapılmaz. 
Çabuk yemek yemek itiyadında i

seniz, bundan' da sabırsız olduğunuz 
ve yaşadığınız müddet zart1nda mum 
kün olduğu kadar fazla iş yapabil· 
meğe mütemayil bulunduğunuz sezi
lir. Bunun aksl ise, siz de takdir et
mek kablliyotl olduğunu gösterir. 
Ayni zamanda kendiniz hakkında 
lüzumundan fazla düşUnmek tema.
yUlUnU ...• 

Yatakta kitap okumak itiyadınız, 
rahat edememiş bir dlmağınız oldu· 

ğuna, disipline muhtaç bulunduğu
na delA.let eder. 

Sabah kahvaltısına traş olmadan 
veya gecelikle oturuyorsanız, dlma
ğınızm, belki de hayatınızın darma
dağınık olduğunu anlamak Uzını· 

dır. 

Kendinizden ve umumiyet itibari
le hayattan memnun olmadığınıza 
hükmedilebilir. Fakat aksi suretle 
hareket ederseniz, yani kahvaltıma· 
sasına traş olmuş ve giyinmiş bir 

tarzda oturmak itiyadında iseniz. 
lıayntmızı akıl ve mantıkla yürüt
mek istediğiniz ve her şeyin bir ye
ri olduğuna kanaat getirmiş bulun· 
cluğunuz anlaşılır. 

MeselA. posta pulu alıyorsunuz. 

Birkaç tane bJrden almak itiyadında 

•••ff••························· . . . . 
i B:ışvekilimiz Cclft.l 5 
S Daynrrn dost ve müt- S 
S tefik eeYlct Yugos- : • 

lnYyaya yaptığı son 
seyahate ait ilk re
simler gelmektedir. 
CeHll Bayar llclgr:ıt 
istasyonunda tren
den indikten sonra 

: kendilerini Yugoslav 
i D:ış\'ekill Stoyndlno-
: viç ve diAcr hüku- ~ 

i
i met• crkCını karşıla- ; 
mışlo.rdır. Ynndıı.ki 
resimde Dnş\'ekili-

miz istasyona gelen 
heyet nrasında Yu
goslav Başvekili ile 
beraber SÖrülÜ)"Or. 

....... , ...................... . 

istatistik köşesi: 

Genç, ve ibtlya 
milletler 

Elli l'a§'lndan yuktın insanı.ar nüfusun 
yüzde kaçmı teşkil ediyor .• 

Başlıca memleketlerde on yaşından 
küçük çocuklar nüfusun yüzde kaçını 
teşkil ediyor? 

Filistinde: yüzde 31,2 
Honduras: 30,8 
Brezilya: 29,9 
Cezayir: 29,4 
Kuba: 29,3 
Hindistan: 28,3 
Mısır: 27,4 
Japonya: 26,2 
Rusya: 25,6 
ttalya. 22-
Holanda: ... 21,1 
Amerika: 19,6 
Fransa: 17,3 
Belçika: , 16,7 
İngiltere: 15,8 
Almanya: 15,9 
Başlıca memleketlerde elli ya§mdan 

yukarı ihtiyarlar nüfusun yüzde kaçı. 

m teşkil ediyor: 
Fransa: 
Belçika: 
İngiltere: 
Almanya: 
İsviçre: 

tsveç: 
İtalya: 
Holanda: 
Amerika: 
Honduras: 
Brezilyn: 
Hindistan: 
Cezair: 
Rusya: 
Filistin: 
Japonya: 

Yilzde 25,5 
22,5 
22,8 
22,1 
21,2 
20,8 
19,4 
18,1 
17,2 

8,9 
8,9 
9,7 

11,4 
13 
13 
15,5 

ADLİYEDE BlR TAYIN 

Ankara, 10 (Telef onla) - Adliye 
Vekaleti Hukuk işleri umum müdürlü
ğüne başmüfettiş Şinasi Devrin tayin 
edilmiştir. 

mısınız? Du hal, sizin yarmı düşün· 
düğünüzil gösterir. Aksi ise, ihmale 
ve "bakalım ne olacak" gibi bir ta
biata delAlet eder. 

Sigarayı ağzınızın kenarında 

sallandırarak içmek adetiniz midir? 
Bundan, sizin herkesle her turlU şe
raitle uzlnşmnğa hazır bir tabintte 
olduğunuz sezilir. 
Eğer bir kadın iseniz ve mütema

diyen yUzUnilzün makyajlyle meşgul 
oluyorsanız, erkeklerin sizin hakkı· 
nızda vereceği hükme pek ehemmi
yet verdiğinize, beğenilmemekten 

korktuğunuza hUkmedillr. Fakat 
vakit vakit, sadece yUzUnUzü pudra· 
ıamnkla iktifa ediyorsanız, güzel gö
rünmeğe olan düşkünlüğünüz normal 
bir haldedir ve ne iseniz o derecede 
takdir edilmek isteyen bir dimağa 

sahipsiniz. 
HüHlsa her itiyaclmız, tahtcşşuu

runuzda yer etmiş bir tarafı göste
rir. Hiç bu ltlyatlarmızla meşgul ol-
dunuz mu? 1 

İtlyatıarınızdan zararlı bulduk
lnrm ızı, yukarda dn. söylediğimiz gi
bi, haricen biraz tndil!\t ve tahteşşu
urda bir düzeltme yaparak başınız
dan atabilirsiniz. 

Silivri güzel bir gezi 
yeri olabilir 

.,....~ 

Bu ~akm kaza mer-
kezinin eşsiz bir plajı 

da vardır 
lnsanm hissetmeden büyüdüğü ve 

yaşlandığı gibi büyük §ehirlerde ya§ı

yanlar da her sene değişen dekorların 
farkında olmuyorlar. Şu lstanbul birkaç 
sene içinde haylı inkilap gördil. Bir çok 
semtlerde apartnnanlar yükseldi; birçok 
semtlerde yeni yeni bahçeler yapıldı, 

meydanlıklar açıldı. Fakat bütün bun
lar, muazzam 5ehrin kafamızda nakşe

dilmi[i şeklini silemiyor: 
- lstanbul, bildiğimiz ve olduğu 'gibi 

lstnnbul. .. 
Diyoruz. 
Halbuki köy, kasaba ve kaza böyle de 

ğildir. lki sene evvel gördüğüm Silivri 
yi o kadar değişınis buldum ki: 

_ Silivri hayli değişmiş... Demekten 
kendimi alamadım. 

Şehirli ile knza ahalisi arasındaki fark 

ta. onların muhit değişikliklerini bizden 
daha bariz olarak anlamalarıdır. 

_ Evet, dediler. Kaymakamımız YnP
tı bunları ... 

Ak§am Ustu halk piyasa caddesine 
dökülüyor. Dört yüz metre murabbaı sa
haya yinni bin ton toprak dökülerek vU
cude getirilen bahçeye Uç yüz ağaç di
kilmiş ... Rıhtım yapılmış, §İmdi de Is
tanbul belediyesi kaza içinden geçen 
yolu asfalt yiı.pbracakml§, tahsisat ve
rilmiş. 

llf. • • 

Silivri kaymakamı Vakkas Ferit Sa
vaşı ziyaret ettikten ancak bir saat son 
ra konuşabildim, Hıdrellezi geçirmek i
çin Silivriye gelen Istanbullulara vesait 

temin için telefon başmdana aynlrruyan 
kaymakam işini bitirdikten sonra: 

- OtobUse atlıyan gelmiş... Şimdi de 
vesait bulamıyorlar. Fakat güçlilk çe
kerlerse bir daha uğrayan olmaz; dedi. 
Ve sonrn Silivıinin eski panayırlarını 

anlattı: 

- Vaktile Silivri panayırı bu havali. 
de bir Metise idi. Panayıra her gün on 
vapur gelinniş. 
Anlıyordum ki, Silivri kaymakamı bu 

şirin Istanbul kazasmı şehrin bir gezme 
yeri haline getirmek istiyor. 

raymakam Vakkas 
Ferid Savag 

Silivri cidden I.stanbulun bir gezme 
yeri olabilir. OtobUsle bir buçuk saatte 
gidilen kazanın meyve zamanında rağ. 
bet görmemesi için hiç bir sebep yok. 
Hele deniz mevsiminde Silivri eııi bu
lunmaz bir plaja da sahiptir. 

lki scno evvel bir tesadüf neticesin
de öl;;'l'Cndiğim Silivri plajını o vakit 
yazmıştım. SHivride söylendiğine göre 
lstanbul belediyesi plajla alakadar ol
muş ve hattA tetkikler bile yapılmıştır. 

Otuz bin nUfuslu Silivride kUltUre ve
rilen ehemmiyet, takdirle anılmağa de. 
ger. On iki tanı devreli mektepten baŞ
ka her köyde de mektep vardır. 

Yalnız en bUyük derdi bir orta mek
tep yokluğudur. llk mektepler, geçen 
sene 110 mezun vermiş, bu yekiından 

ancak bir talebe orta mektebe devam 
edebilnıi§. lstila görmU§ ve bu yüzden 
çok geri kalmış Silivri, son senelerde 
hayret verici bir kalkınma göstermiştir. 
Köylerin 1marı, hayvanların ıslahına ve
rilen ehemmiyet çok büyüktür. Plcvne 
cinsi hayvanlar çoğallllmış ve faydala
n görUlmeğe başlanmıştır. 

Bu şekilde çalışan köyliller, çocukla
rını okutamadıklanndan şikayet etmek
tedirler. 

- .Cocuklarmıızı uzak yerlere gön
deremeyiz. çünkü onlar hem mektepte 
okur, hem de çalışırlar. Evinde kaynı. 
yan kazandan yemek yiyemezse oku
yamaz. 

Göçmen iskfınında denebilir ki, Siliv
ri birinciliği almıııtır. Mevsimsiz gelen 
yurddqlara, Imeco suretile yardımlar 

yapılmış, tarlaları ekilmiş, önlerine çı
kan bUtUn engeller yokcdilmiştir. 

Yeni gelmiş bir göçmenle konuştum. 

Şunlan söyledi: 

- Buğday ekemedik. Geç kaldık. Fa
kat kavun, karpuz vesaire tohumu ver
diler. Hepimiz canla başla çalı§tYoruz. 

Blr kaç sene sonra da buralar cennet 
gibi olacak. Hilkfunetimzden her yar
dımı gördükten sonra ne yapamayız? .. 

Silivrinin bir kaç sene sonra daha &ü

{Bcmu 10 Vt1011 aGJf.t~ 
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şeyhe bir oyun! 
Ha\o tarafından verilen cins ata bOtDo 

gece her 1arım saatta bir ..... 

-7-
7'tufh U Jlart 191511 Ba,.btduı 

naklen Şll'IU kon.ıoloılllluna tavla 
olaatm Allntua koruolom 'Vllhelm 
Ya111tıu. kervanla oralJQ glde.rlten, 
Fcr}eal ~611llnde ba lılmdeld kabl· 
ı. ~11hln1n evlıu ınal11et111l• bera
ber inerek, orada hrulan ıa. 

zala d/J#i11or. Şeyh. 1cUJdülnl Bu· 
ıehrdeld B11ulJk Brltan11G lconıolo
n .~r Perıl Kokla tuUm ulecelc. 
tir. Ba ıuretle de artık el altından 
Baılırdekl Bü11flk Brllanua oarnlıo
ıuınıı tahrip ederde, Ef ganlıtanla 
ntl1vcmz1e oe irtibat temini pMnı ırz. 
llD dDımiiı olı:ıgor. Eılr konıola., 
ıeuhe netlceıl fiJPhtll oldu~ nfı. 
'l>etle a.uımt lhll11t11la llilblklne ~rl· 
ıllmul ıerelt bir opn 011namafr 
dtnCllf'r: bl~ reni wnneden bir 
ouun/7--

Vilhebı Vumus, Meta &efhln hı· 
ttbamı ,oklıya yoldıya, mütereddit. 
kelimeleri ajzmda evire çeYire, batlı· 
)'Ol': 

- Fakat, belı yamı lleDln yUlm IJ. 

ra at koftutanuyacağım ! 
-Neden! 
- But.alık 4olayıellel 
-Nuıl? sen 1apual1Umın! 
- ~: ben mhhattaymı: 1Wn, 

atım but&! 
-Atmmı? 

- Evet; bu vaziyette yola Wıam. 
ıntıl edemez, beni eırtmda tqıyama.z ! 

Şeyh, bu Wurdıdaıı hotlanmadı. 
YUzünU ek§iterek, bir el hareketi yap. 
tı: 

- Ben, daha. fazla alıkoyamam le

nf 1 Atmm lyile§mesinl bekllyemem. 
Atm burada kalır, sen bqka bir ata 
biner ve yamı sabah ya. belllm ma 
86r Penl Kouun yanma pderslnl 

- Fakat,. 
l'erjenl eeyhl, bUsbütUn ciddtleştf: 
- Şaka götUrnıez bu il! Fazla J!;. 

kudıy& liliwn yok! 
- Fakat, &t. .. 
- Vız gelir bana; sana ba§ka bir at 

bulurum! 
Konaoloeı, dU§UnUr gibi baımı iğdik· 

ten sonra, gene kaldırdı ve bgka bir 
at teklif ini kabule yanaşamıyacağını 
Jfade eder tan.da, başmı bir sağa, bir 
eola yavaşça aallıyarak: 

- Olmu! Dedi; olamaz! 
.Şeyh, kaJlJrmı çattı: 

- Acalp! Dedi; neden olamazmış 
ADki? 

Ayni zamanda ıstrğrapla dudak 
t>Ukmil§tll. Konsolos, ıakin, !akat i
natçı bir tavırla: 

- ÇUnkU; dedi; ben bqka bir ata 
binmek iıJtemem 1 

- Sebep? 
- Sebebi fU, ki atım, bit hediy~ 

Cllr; hattl bir lhaanl Kudretli ~ay 
Hailmm kıymetli bJr. ihlanı ! 

Vumua, yalan söylemiyordu. Bu 
dDI at, Ahiden kendlsine Han tar.a· 
tmdaıı vernmıotı. Sözlerine devam et
ti: 

- Ha.ınn bah,etmek Jfltfunda bu
lunduğu bir attan bqka bir ata blne
eeğlml zanneder mlain ıen? Hana kar
tı bu suretle yakııık almıyacak hare. 
kette bulunmak istemediğimi aklın al
mıyor mu? Ben, böyle bir h~kete 
cüret edemem. Her ne pahasına olursa 
olııun; ull! · 

Şeyh, göz ucuyla baktı, ~tkundu: 
-Peki; dedi; ya ne olacak bu vui. 

yette? 

- Dinlet Sen, her halde bana dnir 
malumat almıesındır. Benden bahse
dildiğini ifitmigslndir. Bilirsin, ki ben 
hastabklın geçirmeği, hast.alananla
nn fylleşUrmeğl bilirim; gerek hay
van, gerek insan bastahkle..r1na vuku. 
f um vardır, çare bulurum. Buna e· 
minslııt değil mi? 

Şeyh, tasdik etti: 
- Onun orası öyle; buna dair bir

çok oey loitıyorum, vel.Akin biıim ioi
mlzle allka11 ne? 

aatte bir ahıra bılp lı&yvamım gfJte. 
Jitn, buna m1llaade et! 

- Görüp de ne ~pacakmı? SelilD 
gi5rmeıilen mi fylle§eeek hayvan! 

- Tabii sade görmemle değil! Km
dJmıe :il!ç :iÇireoeilm; bu suretle iL 

baha ika.dar iyllefeceiindeıı eminim. 
Yum abah da atıma blnebilitim. Ne 
denin bu teklif"ıme? 

Şeyh, dllfünceye dalınJ§tı. Aiıtıan 
konaoloıuna emıılyetsiıJikle bakara.k. 
böyle bir mtısaade :vermenin ihtiyat. 
sır.ca bir hareket olup olmadıfmı k-. 
tlrmeğe ca1r§!YordU. 

Konsolos, tereddüdtlnU yenmesi f. 
çlıı teYbe yardım etti: 

- Endi§eye kapılmana. ha.oet yok, 
Şeyhim! Sen, lltedijhi tedbirleri ala, 
taksın elbette! Aakerltrlnl ahırm önll· 
ne nöbe~i dik! ODiar benim girlp çık. 
mama, bUtilıı hareketlerime dikkat et. 
sinler, •. aenin için yeter! 

Şeyh, timdi bu tav.iyeli teklif Uze. 
rfııde dU,llnllp tqmırken, komoloe, 
gözterlni onun gözlerine dikip, rWUm· 
8edl: 

- Her halde; dedi; ukerie:riııden 
eminaindir. Onlar una hlyanet etmez. 
ter ve becerikli adamlar oldufuııdan 
kendilerine gllvenebllinlıı, umrmı! 
Oyıe ~ ml yom? 
~Yb. bir mftddet daha austuktan 

IOnr&, kararını blldiriyor: 

- Pekall; öyle olsun! 
Konsolos, gözlerindeki sevinç panl

t11Im, göz kapaklarını yavqça indi. 
rerek, ,eybin g<Sz1erinden aklıyor: 

- Şu halde, mesele hallolundu! 
- Yarm sabah beraber yola çıka. 

cafız yani? 
- Atım, yarın sabaha kadar iyile

terelç, emri.he hazır bulWıacü, leY· 
hlnı? 

Acaba Şeyh, korusoloeun e~erine 
inandı mı? !nandı ve onun gece ber 
yarım saatte bir ahıra inip çıkmasını 
tehlikesiz mi sandı? Yokea, silahsız, 
yapayalnız bir ecnebinin burada, step. 
te yol bulup da kaçamıyacağmı mı he
saba katt1? Yahut da. sadece konsolun 
phslyetindeiı gelme teahlrfn tesirine 
mi kapılarak, adeta bUyillendl? İran· 
da birçok kabile reisinin kapıldığı gi. 
bi? 

Saik ne otunıa olsun, konsolos fç{ıı 
mUsavi; §eyh, esirinin ricumı kabul 
etmek Atıfetin! gösterml!ti, itte! 

Şimdi, bütUn geoe, kendlıdnlndl. Her 
yarım saatte bir ahıra girip çıkarken, 
bu mUsaadeden istifade çaretSlnl ara,.. 

yacak, çaresine ba§ vutmafı deneye. 
cektl. Bu, orada. kendisi için son koz. 
du! Bu kozu oynıyabilecek miydi ve 
oynıya bltirN, nHıl ! ? ... 

( ArkaM ııar) 

" ·-·- - ~_,.,..,..., . . 
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Güzel Silifke 
Tarihi şehir eski vaziyetinden 

çok farklı bir hale geldi 
Silifke, (Huauı! muhabirimizden): 

Ttrih! bit ıelıir ve eıki bir vilayet 
merkai olan Silifke, iskelesi Anamo • 
n on kilometre mesafededir. Görülen 
lbum herine ilçekurap haline ıetlri· 
len Ye Içel ril!yetinin merkezi olan 
Mersine bağlanmııtır. 

Kaabada g8%e en çok çarpan hare
ket umran faaliyetidir. Filhakika, b~ 
Jediye blltçesiudeki darlık ve müsaa· 
desblife rağmen umumt lıizmetlere 

ait bir çok işler batnnnağa çalışan ve 
ban muvakkıyetler de elde eden, ni· 
tekim, dünkil Silifke Ue bugünkü Si • 
tifke arumda huwle celm farklar bu 
mesainin himmet ve neticeleridir. 

Silifke ve Silifkelilerin bir çok ih· 
tiyaçlarını gidermit olan belediye cad· 
deleri de açmıı. ıokakları genf§Jetmif, 
temizliğe bilhuaa dikkat etmiıtir. Yan 
gın söndürme ~Jetleri getirilmiJ, ba.h· 
çeler tuiı edilmif, çay boyunun tanrl· 
mine rayret edilnıiıtir. 

Maarif hareketleri pek hızlıdır. BU
tDn lcuada her yıl artan bir okuma ve 
okutma zevki var. Kaza merkezindeki 
<:.rta ve ilk okullann ka<lrolan doldu· 
ğµ gibi köylerdeki mektepler de ihtl· 
y,acı karıılryamamağa baş1amı§tır. 

Kadro verildiği takdirde bina yapda
cafuıa dair bir çok mür.at.:aatlar alın· 
m<'•rtadır. 

Halkevi muhitteki uzun zamandrr 
r.iaeedile!l büyük bir boşluğu doldur· 
muı :ve kasabalı ve köylü bütlin ntan· 
dqlann almamı celbetmiştir. Selef
ke gençlerinin killtür sahasında gös
termekte olduktan yüksek muvaffakı

yet her tilrlil takdirin fevkindedir. 
Halkevinin en büyük ihtiyacı binadır. 

CelAI Bayarın Tekir· 
dağlılara hediyesi 
Tekirdağ, 11 (A.A.) - Saym Ba~. 

vekilimiz Cel!J Bayann Tekirdağ Spor 
KlUbfine hediye ettikleri ikl prpl gel
m~tir. Deniz sporlarına ehemmiyet 
veren Tekirdağ Spor KIUbtl gençleri 
bu hediyeden çok mütehassis olmuşlar 
ve Başvekillmize minncttn.rlıklannı 
sunmuşlardır. 

Kara sularımızda beş Yu· 
nan baJıkcısı yakalandı 
lımir, 11 (Hususi) - Ke..raburun 

clvarında kara sularımızda. balık av. 
hym iki Yunan motörü 60 numaralı 
gümrük muhafaza ınotörünlin dur em. 
rini dinlemediklerinden müsademe oı. 
mul}, biri hafif yaralı, bet Yunanlı 

tayf uı lle Ayaelenl motoru içindeki 
236 kilo kaçak balıkla yakalanmıştır. 
lzmire getirilen balıkçılar toı.tk1! edil. 
mi;lerdir. 

Bili/kettin görüni1~ü .. 

• • 
ızmır fuarı 

938 Fransa ve Paris 
güzelleri gelecek 

lmıir, (Hususi) - "Propaga.nda ve 
Türizm Fransız komitesi,, İzmir bele· 
diye ve fuar komitesi relııi Bay Dr. 
Uza ~u mektubu göndermi§tir: 

Bay, 
Bayan Paris 1938 ve Baya.n Fran

sa 1938, lzmir Enternasyonal Fuarı· 
mn açılıımda bulunmakla çok bahtı. 
yar olacaklarmı, size bildirmekle bU· 
yük bir zeyk duyarız. Bu iki bayan bu 
ayın iptidasında seçilmişlerdir. 

Bayan Paris 1938, Paris şehrinin 

"Sefiresi,, ve bayan Fransa 1938 bü
tün Fransa genç kızlannm mümessili 
sıfatlle Nev·York Enternasyonal ser· 
gisine gönderileceklerdir. 

Komitemiz lzmirde kendilerini ka. 
bul etmek isteyip 18temediğini bize 
~t!en bildlrlnlz. 

Matmazel Patis ve Matmazel Tr8.Jl,. 
.sa fev.kalMe güzeldirler. Ayni zaman• 
da. mükemmel ean ve dans art1stlerl· 
dJr ve Fuarın muhtelif müsamerele
rinden ba§ka, şehrin tiyatro, sahnele. 
rinde veyahut fuarm tiyatrosunda, 
halkm zevkini tatmin etmek Uzere, 
nan ve dansetmeğt reddetmtyecekttr. 

İlk posta ile ce\•abmrzı beklerken 
derin saygılarımızı sunarız.,, 

Haber aldığıma göre belediyemiz 
bu nazik ve sevimli tekli!e muva!a· 
kat cevabı verecektir. . 

-o
' 

Merdlnde yapılacak 
bina 

Mardin (Huswıt) -938 eeneııi Mar· 
dinin en faal bir lma.r yılı olmut ola
caktır. Huırlanan ve tatbik ıahaeına 
geçen programa göre Mardinin bu yıl 
içinde kavu&acağı eserleri bildiriyo-
rum: 

1 - Umum! merkezin yardnniyle 
inşasına başlanan ve cidden muhtesem 
bir eser halinde yükselmiş bulunan 
balkevi binası inıaatı tamamlanmış 

ve 23 Nisanda açılışı yapılmıştır. 

Mardinln en bUyUk killtilr ziyneti 
olan bu bina sosyal kalkınma hareket
lerinin yeni bir hız bulmumda mu. 
him rol oynıyacakttr. 

2 - Şehir yirmi gün aonra elektri
ğe kavuşmu§ olacaktır. Altı aydır de
vam eden çalı§malarla fabrika tesis 
edilmiş, yenl makineler gelml§ ve di
rek, tel gibi tesisat aksamı bltmlftlr. 

3 - Umum! caddenin parke d8fen· 
mest iot bu yıl 11ona ermio olacaktır. 
937 de bir kısmı dö§cnen bu cadde ttg 
ay sonra matl<lp şekli alacaktır. 

4 - ~tasyon yolu üzerinde temeli 
atılan vali konağının 938 yılı içinde 
ta.mamlaııması mukarrerdir. 

5 - şehrin doğu kısmmda otuz ya. 
taldı bir hastahane in§ası ihale edil
mek U?.Credir. Sıhht şartlardan mah· 
nım bulunan memleket hastahanesi 
bu binaya kavuıtunca §Uphesiz muhite 
daha faydalı olacaktır. 

Yunan üniversite 
talebesi Edirnede 

Edirne, (Hu.sust) - Şehrimize ge
len 100 Yunan tınlversit.elisi sa.mim! 
bir hava içinde kar11lanmıglardır. 1s. 
tasyonda iki taraf birbirine tanıştmı .. 
dılrtan aonra arkeoloji prof esöril lko. 
nomla fra.runzç& bJr nutuk eöyliyerek 
dcml~tJr ki: 

- Atina üniversitesi edebiyat fa. 
killtesinin Edime taıiht gehrinl ziya
ret edi§l, Yunanlı talebelerin bundnn 
IODJ'& güzel memleketinize yapacağı 
aeyahatin ilki oluyor. Şu kadar ki, bu 
çok Amiml ziyaretimiz maaleeef çok 
kısa ıütecektir. 

Fakat Makedonya ve ~ ~ 
~ ,çılqn.ıf olap kafilemiz ?fYrldye 
hudu.dÜıia. kadar geldikten 90tıra bu 
büyUk tariht ve artistik §ehri görme. 
den diSnememlftir. Büyük lılimar Si· 
nanın jenyol eeerleri Edirneyi çok gü· 
zel silslemi§ bulunmaktadır. 

Bilyük Sinan, Türk .. Yunan hakild 
dostluğunun sembolU olan bu eserde 
greko bizaııt.en ile Türk mimarisini 
nakşetmiş bulunuyor. Maamafih Yu
nan Universite gençliği eehrin tarihi 
eserlerinden halka glSrdUğU yüksek 
iyı kabul ve onu çevreliyen eamlmi ve 
kardeı blalere klU'll da allkam kala. 
mazdı. Bu gençllkUr Jd yannm büyük 
adamlamıı içinden çıkaracak ve 
Türk • Yunan doltluğwıun kuvvetli 
birer mnda!U ve elemanı olacaklardır. 
G6rdllğ11mllz çok samimi 1yi kabulden 
dolayı teşekktlrlerlmfzt sunuyoruz.,, 

Poliate: 

Hakır şlleblnde bir 
kaza 

Balatta Akarca.da oturan amele Va· 
rangel evvelki gece saat 11 sularında 
Bakır şılebinde çalı§ırken, dikkatsiz.
llk neticest muvueııesinl kaybetmiş 
ve 11St kattan ambara yuvarlanmı§br. 
Dll§nıe netlceainde Varaııgel birçok 
yerlerlllden yaralannııı, kendisini bi· 
lemlyecek blr halde haatahaneye kal
dmlmıot;ır. 

BACAGINDAN YARALANDI - Ta.
wkpazarmd& marangoz ömerln dUk· 
k~mda çıraklık yapan 17 ya~nda 
Kenan çocuk, kolll§U dUkkAnda Çırtlk

Jık eden ŞerafetUn ile kavga etmiı, 
Şeraf ettln dUkkatıdan kaptığı b!r bt· 
çakla Kenanı bacağından yaralaınıt
tır. 

Yaralı c;ocuk hastahaneye kaldırıl
mı§, ııuçlu yakalanarak adliyeye tC9' 
Um edilm~tir. 

lKt TRAMVAY ARASINDA -
Şehremlnlnde Saray meydanmda otuı' 
ra.n Rasim admda birisi, dUn Çenbef'· 
Jitaşta iki tramvayın arasmdan kart! 
ta.rafa. geçmek isterken, Şi§ll • Bers' 
zıt arabuı kendisine ıtddetıe çarp.
ra.k yere yuvarlanmıştır. 

- Atım huta, ya? Burdur, (Huıuıl) - Burdur okut talebeterl Keçiburnu kükUrt bafrlkaırnın öğ· 
6 - Su tesl8atına ait tetkiklere de. 

vam edilecektir. Mardin, hayatı lhtf. 
yacı olan suya kavuıtuktan sonra 
yepyeni bJr çehre alacakbr. 

Rulm, sol ka.!Jının UıtUnden deriJ1· 
oe bir yan alm11 polf• tahkikat& bd" - Evet! Sonra? retmenlerile beraber bir · tetkik giıiei ya pmıılar ve fabrikayı gczmifJerdir. Resim-

- Scmruı, ben bu ıece her yaruıı lerde Ulebdtr Atatürk bültü Ye fabrika önünde görünmcktcclir. laml§trr4 
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59 "Behçet,, in karısı 
Bliyük otelin ıalonları pırıl pınl ı

§ık içinde yanıyordu. Otelin haftada 
bir tertir ettiği büyük, eğlenceli gece
lerden biriydi, Salonun bir köşesinde 

gayet cazip surette .hazırlanmış bir bü
fe· bar bulunuyordu. Ve bunun ardında 
Salim 

Bazan yarubaıındaki dans salonun
dan gelen çütler de dahil olmak üzere 
hu zarif tezgahın önünde duruyorlar, 
ı:,alim onlara hizmet ediyordu. Bazan 
sessiz bir fasıla araya giriyor: cazbant 
eusmuş bulunuyor, ve adeta herk~ bir
den oturup dinleniyordu. 

1ıte böyle bir aradaydı ki, Salim.in 
yanındaki garson Ahmet, etrafı göz
den geçirirek sinik bir gü~atnseyişle: 

- Şehrin biltün kodamanlan hemen 
burada bu akpm, dedi. Baksana şura
da büyük ecza depoları sahibi Dilaver, 
öbür tarafta zengin müteahhit Cevdet 
ve kardeşi, şu arka taraftaki masada 
''va~r babası,. denen ve milyonca pa-. 
rc.s.ı olduğu söylenen Mordohay, Ba
yan Hayka filin hep burada... Bak 
bak, kapıdar. içeri giren ıu uzun boylu 
güzel kadını tanıyor muaun? Meşhur 
''59 Behset., in karııd. 

Salim bir göğüs geçirdi : 
- Ne, ne? 
- "59 Behçet,, in kanar, dedim. Bu 

adam, 59 tane yazıhane&i olduğu riva
yet edilen sok zengin bir tt;J.:cardır. 
Gazeteler ondan "Kırk anbar,, diy~ 
if:ı~hsediyorlar. Her §eye elini aokmu~. 
her sahayı tecrübe etmiş, gayet kabi
liyetli bir adam. Ne 'O, neden öyle tu
iJ'ıaf bir tavır takındın? 

Salim, işitilmiyecek bir kaç Jikırdr 
mırıldandı ve 6onra büfedeki tiıeleri 
düzcltmeğc ıbaJladı. Bununla beraber, 
gözleri daima o uzun boylu kadrnda 
ve onun yanındaki erkekteydi. 

Ahmetten ordu: 
- "59 Behçet,, bu mudur? 
).hmet ba§mı kaldrrarak: 

..-Hayır, dedi. O tanrnmrı bir da
biliyeci olan Dr. Utif. Umumi eğlen
ce zamanlarında bir kadın mütemadi
yen l<11;asilc .dansetmez ya. Elbette k~ 
çaırrun ban tanıdrklarile de oansede
cektir. 

- Elbette, elbette. 
Bu ıırada büfenin önünde bazı çift

ler duruyorlar. Salim onlara hizmet et
ıneğe koyuldu. 

- İki viski ıoda mı, dediniz Bayım? 
~a~üstüne !.. Bir kokteyl?.. Pekala r .. 
~rnpanya mı? Bir dakika ... Poffl .. Ya, 
demek bu ımşhur 50 yazıhaneli tıi.iccar 
l3ay Bchçetin karısı öyle mi? 

Salim bir yandan ~a böyle dü1ünü
)'or ve danseden çiftler arasındaki in
;e, .uzun boylu kadınr yan gözle aey-
~~ıyordu. Ne kadar harikulad~ görü
ll~yordu bu 1kadın 1 Ve bütün bu zen· 
tin, kibar muhiti içinde ne kadar iti
:rı vardı. Vallahi bazı kadınlar 0 lca
g ar btf.:erikıt ki ••• Nerede olsa hiç fal
,,_? _Yapmadan kendilerini idare etmem 
'Qllırler 1 '· 

da Salim .'büfenin ardında çalı§tığı sıra
taı~ayalınde de geçmiı günlerden hatı
~in .~anlanryordu. 59 ya.zrhaneli zen
tı tı.ıc:arrn karısr, bugünkünden çok 
~§ka hır muhit içinde bulunduğu za· 
~· nJardan dütünmeğe baıladı O .• l 
ır ~uhitti k' . . oy e 

~IJ •• 1' ıçerisinde ya§ıyanlar 
ilıı~n buradaki ad;ımlann evlerini~ 
tıh k ~rka kapısınr çalabilirdi. 59 ya. 
o ~elı tü~.:ar Bchçetin kanır b"·t·· 

tltnlerri . • u un 
~tl . nasıl gende lbırakmı• ne su··-

e llerl · :ı• 
)ı~ı.. emıı ve bu <icreceye kad 

ıt&elrnj • ! ar 
So şt~ Harikulade bir kadın 1 '° ... ı nra bırdenbire Salimin aklı 

-. • .1 e bir ihtimal ld' y na 
"'tıırsa, ge ı. e kadın onu 
SaJiın de Fakat. ~ayır, bu olmamalıydı, 
t)ı''neJi .kendını tanrtmağa gayret et
~Oltın Ydı r. İnce, uzun boylu kadın 
~Siilca :akı? geçeceği sırada Salim 
ı.uırrı k .1r §ı~e dizisinin arkasına sak~ 
'-ttc:.ı~ ıstedi. Fakat bunlar ·· ·· ·· . ~ bir kı .. . , yuzunun 
tıbi de'"i . sm~nr ortebıliyordu, olacak 

J:!,,ndg leh. Nıhayet işi talihe bıraktı 
d' " an b k · ıaini aş a, at.:eba o kadını kcn-
~ tanıtacak d 
~llıanta mıy ı bakalım. Uzun 

l,jr h ~dan beri kendisinin yüzü d 
l>ı aylı d ~ · . e 

l>ıJt ~ egışmı~ olmalıydı. Üstelik 
l!ı:-~İ§f bırakmıştı. Bıyık insanı epey 

Sa .ırtr değil mi? 
,_ 1:111 bir .. dd ·a :şli c m..ı et Akdcnize kıyıları· 
t~ y ." vapurların salonlarında ça-

§, bıraz ecnebi vaJ>urlara binip 

Nakleden: =:-:1 
[HıkmetM~I 
dünyanın uzak köşelerine kadar git· 
mi~. hUlasa 'başından çok şeyler geç
miş bir adamdı. Sonra eskiye nisbete.-ı 

bir ıhayli zayıflamıştı. 
Salimin yüzünde acı bir gülemseyi~ 

unlandr. Evet, zayıflamıştı. Bir çok 
ır.eleketlerde hayat için bocalamak in· 
sanı bir domuz gibi semirtd.:ck değil· 

di ya ... 
Salim bu tarzda düşUnürken, ince, 

uzun boylu kadının kendiı>ine baktığı
nı gördü. Uzun kirpiklerini arasından 
iri, koyu gözlerle doğrudan doğru};'a 
ona. bakıyordu. 

Salim bir yandan da bi.ifeye gelen 
:-:-:üşterilere karşı vazifesini unutma
mak mecburiyetindeydi. 

Bir konyak mı dediniz? Buyuru-

nuz Bayım. 
Fakat ince uzun boylu kadın, neden 

mütemadiyen bakıyordu?. Aceba ta
:nışmıydı? Yoksa yalnız merak aevkile 
mi gözleri takılmıştı? Mera.le mı ace· 

nal? .. , Yoksa ... 
Cinfez mi arzu ettiniz Bayan? 

Ba}üstüne... Şimdi ha.zırlıyorum. 
Salim, büfenin önünde duran sanım 

bi: genç laza, istediği içkiyi hazrrla· 
yıp verdiği sırada idi ki ir1.:e, uzun 
boylu kadın gözlerini indirmişti. Ooh .. 
Nihayet ıbütün endişeler silinmişti! 

Fakat durun bakalım? Tehlike bu 
kadarla bitmiş değil galiba. İşte, otur
duldarı masadan Dr. Utif denen a
dam kalktı. Büfeye doğru geliyor. Der 
ken doktor çelik gibi (Özlerini Salime 
doğru iki projektör gibi çevirerek: 

Garson 1. dedi. Bize bir tabak pey
nirli sandvi~ getiriniz! 

Bir tabak peynirli sandviç ... Ba· 
§Üstüne Bayım. 

Doktor .geri döndü. Salim düıünıue· 
gc lba§ladı. Aceba gndviçleri Ahmetlc 
mi gönderseydi? Hayır. Daha iyi!Iİ em· 
re itaat edip kedisi götürmeliydi. 

Sandviçleri hazır~dıktan aonra ta· 
bağı kavnyarak ince uzun boylu ka· 
dının masasına gitti. 

İnce uzun 'boylu kadının gözleri ge· 
ne Salime takılmııtı. Salim sandviç ta· 
bağını masanın iistüne koydu. Dönme
ğc aavaştr. Fakat tanıdık bir ses onu 
alıkoydu. Bu ses 59 yazıhaneli Behçe
tin uzun boylu karısının 1iesiydi: 

Sizin adınız nedir? 

Salim, müşterilere karşı. göste!lliğf 
saygı hududunu lair santim bile aı
maşsızın: 

Hüseyin, dedi. Hüseyin Hüsnü ı 
Hüseyin Hüsnü mü? 

Uzun boylu kadının iri .siyah gözleri 
onun gözlerini delec:.ek gibi bakıyordu: 
Kadın bir lahza tereddüt etti. Sonra, 

Evet Bayan! 
"Pek·ı· a a., manasında başını salladı V'! 

arkadaşlarına döndü. Doktor ''Ne di
y~rduk ? ... , diye eski bir bahse avdet 
etti. Salim masadan ayrıldı. 

Fakat içerisinden de rahat bir nefes 1 
almrştt. Bundan sonra artık bu gibi yer 

(Sonu 10 uncu sayı/ada) 
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"VAKIT YURDU,, 
~ MRÜNÜZÜN bangl basarna
'-' ğrndR durduğunuzu anlamak 
isteyorsanız, sokakta karşrnıza çı· 

kan dilencilerin size kullandığı ifa
deye kulak veriniz. 

Çocukluğunuzda merhametinizi 
tlürtüşleylp cebinizdeki harçlığın ya

rısını almak için: 
- Allah, seni annna babana ba· 

ğışlasın, derlerdi. 
Biraz bUyUdUnUz: 
- Gcınçliğinizl bağışlasın , diyor-

lar. 
Ve bır mlidtlet sonra : 
··- Allah cvlAtlarınrzı 

sın!., dcmeğe başladıkları 

bağışla

zaman, 

,,._ ................................................... ı~. 
1 Tayyare Piyangosunun· dünkü keşidesinde · 

kazanan numaralar 
Listede kazanan numaraların ikr!Jmiyelerini Eminönünde 

1 ekkollu Cemal gişt;si de.rhal ödeyecektir. 
No. 
257 
319 
368 
375 
395 
424 
595 
702 
742 
891 

1096 
215 
217 
351 
353 
642 
667 
681 
691 
696 
747 
815 
825 
913 

1963 
972 

2178 
3:';0 
442 
503 
507 
624 
678 
750 
781 
889 

3158 
227 
280 
297 
300 
335 
483 
566 

3574 
665 
685 
797 
802 
862 
886 

h 30 
908 
932 

4042 
74 

132 
215 
295 
445 
467 
487 
541 
564 
609 
723 

4795 
817 
891 

5089 
100 
129 
572 
581 
587 
593 
736 
770 
864 
882 
952 

6064 
96 

342 
'176 
484 

• 

I.tra No. 
30 508 
30 6621 
50 639 
30 741 
:ı;o 844 
ıoo 940 
50 1705 
30 151 

500 204 
100 386 
100 573 

30 630 
150 634 

30 653 
30 665 
30 807 

500 833 
150 978 

30 8086 
500 159 
30 173 
50 400 
50 517 
30 441 
60 85S3 
50 622 
30 682 
50 713 

100 745 
50 862 
30 915 
30 946 
30 9000 
50 18 

100 25 
30 48 

150 88 
50 101 
30 186 
30 308 

100 527 
50 556 

100 654 
150 672 
30 813 
30 839 
50 9845 
50 847 
30 88S 
30 914 

' 30 1006() 
257 - 00 

30 114 
30 199 
30 266 
50 315 
30 376 

150 428 
30 544 

100 5 5 
• 500 590 

50 645 
100 696 
30 955 
30 11297 
30 ·116 
30 449 

150 11488 
30 495 
30 550 
50 674 

' 30 886 
1000 893 

30 922 
50 946 

1000 983 
30 984 

150 12001 
30 8 
50 169 
30 191 
30 235 
50 308 
30 420 

150 477 
.so 489 

I.ira ~·o. 

150 525 
30 629 
50 12666 
30 693 
30 711 
50 717 
30 732 
30 785 
30 849 
50 921 
30 978 
50 989 

150 13037 
50 420 
30 481 
50 589 
30 634 

500 898 
30 934 
50 947 
50 957 

100 14152 
50 159 

. 30 181 
500 14269 
100 358 
100 392 
301 409 
30 506 

501 562 
50 :582 
30 664 
501 772 
50 802 
50 832 
50 899 
30 926 
30 939 
50115069 
so 10• 
30 166 
50 196 

100 266 
30 282 
50 284 
50 15293 
50 312 

100 409 
30 416 
50 426 
50 432 
~o 498 
30 555 
30 695 

150 712 
:90 16095 
30 103 
30 323 
50 331 
50 456 
30 477 
30 525 
30 655 
lSO 702 
30 i66 
30 800 
30 16847 
30 852 
50 860 
50 899 
30 17056 
50 107 
30 155 
30 186 
30 348 
30 360 

100 372 
50 398 
50 512 
30 661 
50 705 
30 727 
50 732 
30 803 
30 822 
30 920 

biliniz ki, artık "orta yaşlılığa,, doğ
ru yol almışsınz, demektir. 

Daha sonraları: 
- Allah ömrUnUzü müzdad etsin. 

I'icc yıllara irlştfrsln, gibi temcnni
lerdn bulunuyorlar galiba ... 

Sabık Kayserin Berberi 
Ölmüş 

SABIK ALMAN imparatoru Vll
helm'in bıyıklarını. öyle "ha,·nyn 
doğru bakar,, şekilde tanzim eden 
berlıorln , Bcrlinde öldüğünli oku
du'Il. 

l.lra No. 
30 956 
50 990 
30 1::::>23 
50 24 
30 69 
50 114 
50 238 
30 454 
30 470 

100 546 
50 547 
50 564 
30 581 
30 583 

500 694 
150 792 

50 807 
50 821 
50 835 
30 881 
30 977 
30 19020 
30 80 
30 11 
30 223 
50 242 
30 264 
30 293 
30 353 
50 382 
30 467 
50 522 

150 540 
500 876 
150 914 
so 937 
30 973 
30 20183 
30 189 
30 191 
30 195 

150 302 
30 341 

100 349 
100 368 
100 434 
50 461 
30 464 
50 64.5 
50 701 
30 729 
5Ô ~93 

100 944 
50 21007 
50 9 
30 57 
30 1'05 

• 50 240 
30 257 
30,21323 
30 376 
50 390 
50 498 
30 535 
30 570 

501 604 50 759 
100 899 
50 916 
50 958 
50 22051 
50 66 
30 196 

150 211 
30 272 
50! 404 
301 424 
30 481 
30 485 
30 545 
50 22548 
30 578 
50 582 
50 723 
50 774 
30 821 

• 

edilmez ... 

I.lra :No. 
100 871 
30 902 

500 903 
100 :?J024 

50 69 
30 70 
30 221 
50 236 
30 358 

100 451 
30 469 
301 473 
50 488 

100 ;;25 
100 594 

50 800 
30 892 
50 913 
50 23938 
50 977 

· 100 116 
50 24004 
30 258 

150 287 
50 304 

100 387 
30 393 
30 525 
30 620 
30 824 
30 859 
30 .877 
30 933 
30 957 
30 25071 

150 175 
50 286 
30 291 
50 25359 
30 393 
30 452 
30 518 
30 570 
50 716 
30 727 
30 747 
30 783 
30 809 
30 843 
30 876 
50 878 
50 969 
50 26062 
50 158 
30 318 
30 45·1 

100 641 
30 658 
50 768 
30 800 

100 26860 
30 938 

100 2i047 
50 96 
30 159 . 
50 343 
30 373 
30 487 
30 1

' 495 
50 676 
30 715 
30 794 

150 798 
150 802 
30 976 
50 28033 
30 40 
30 100 
30 268 
30 384 

100 412 
30 28567 
30 583 
50 637 
50 643 
50 819 

ALA.MANYARI bıyıkların moda 
olduğu günleri hatırlar mısınız? o 
bıyıklar, o zamanın Almanlarında o 
kadar sert gösterilmek istenirdi ki, 
sanki dünyayı, mllnavebe He hazan 

bir bıyığın, bazan öteki bıyığın ucu
na takıp aksi tarafa döndürmek he-

vesleri uyanırdı. Ve bu hevesle, o 
bıyıklann istikametine doğru bir
çok kimseleri baktırmışlardı. 

Nasıp böyle imiş. Günün birinde o 
sipsivri bıyıkları rilzgAr dağıtacak, 

kozmetik tükenecek ve her sabah 

onlara bir biçim '\"erip tekrar hava
ya baktırrın "Cici berber,, in vazife-

Yilhelmln bıyıkları çoktıtndır "a
~ağı tloğru., bakıyordu. Onun fçin. 
berbe rin rlc-, uzun zanıanclanhcri 

<> istikamete geçtiğine şüphe olma· 
yan hayatının sona. ermesine han.et si nihatet bulacakmış, I 

Lira Xo. 
30 29022 
30 199 
50 224 
30 325 
30 484 
30 608 
50 634 

100 6V2 
30 704 
30 847 
30 858 
30 994 
50 30000 
30 100 
30 102 
50 106 
50 30130 
50 141 

100 142· 
100 240 
500 310 

50 336 
50 550 

!000 701 
50 733 
30 792 
30 943 
30 946 

: 60 963 
30 933 

100 ;l1085 
50 178 
30 205 
30 223 ... 
50 379 
60 425 
30 513 
30 31542 
60 633 
30 670 
50 671 
50 791 
30 845 
30 875 
30 900 
30 990 
50 32001 

150 71 
100 78 

30 159 
30 192 

1:50 330 
30 403 
30 422 
50 436 
50 688 
30 690 
50 82708 
30 798 
50 867 
30 002 

. 50 923 
50 962 
50 993 
30 33053 
50 180 

100 207 
50 267 

IM 293 

~~ ~~~ 
30 622 
50 677 
30 723 
30 732 
30 829 
30 892 
50 894 
50 34028 

1001 30 
30 84 
30 114 
30 139 
30 169 
30 229 
50 270 

l.ira No. 
50 352 
50 446 
30 458 
80 531 
50 634 
50 707 
50 707 ' 
30 845 
30 853 
30 900 
30 35318 
50, 451 
50 504 

150 513 
50 355851 

150 Q33 
150 856 

50 941 
30 968 

100 983 
30 36158 

100 239 
30 412 

150 459 
30 548 
50 733 

500 799 
30 805 

100 810 
50 838 
30 858 
30 965 

100 994 
100 37001 

50 26 
30 34 
50 58 
30 59 
30 79 
5..'l 174 
30 209 

100 379 
30 388 
30 454 
30 528 
50 544 

100 595 
30 643 

100 696 
50 802 

100 808 
30 882 
50 809 
50 913 
50 JS123 
30 289 
30 437 
30 845 

100 905 
50 93~ 
30 972 
30 39011 
30 30 
50 

100 
100 

30 
30 
30 

500 
50 

150 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
50 

500 
50 
50 
30 
50 

100 
50 

203 
358 
369 
468 
576 
680 
725 
739 
839 
855 
859 
936 
940 
980 

t ~ • • • • • • t 

Lira. 
15,000 

30 
50 

10,000 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
30 
50 

150 
100 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 

100 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
50 

150 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
3() 

' 30 

Şimdi bu "Cici berber,. kalantor 
mUşterlslni tekrar görmek ve onun 
bıyıklarlyle oynamak Icin, öbllr dün· 
yada klmblllr ne kadar sabırsızlanı· 
yordur! 

Görülmemiş Bir tlan 
GAZETE 

0

1LANLARI arasında 
mahiyet itibariyle rekor kıran bir. 
llAna rastladım... Para kaybolur: 
cüzdan kaybolur; evrak kaybolur; 
ilfın edilir. Fakat hiç " takma dlş,, 1· 
ıa.n edildiğini görmüş milydilnüz!? .... 
tşte, Galatada bir zat, "KAğıthnne
de, bir o.det, alt ceneye alt takma 
diş kaybettiğini; bulanların kendisi• 
ne getirdiği takdirde memnun edile .. 
ceğinl,, Haber gazetesi vasıtaslyle 
blldlrlyor. 

Bence bu flfın, ayni zamanda "a .. 
cık konuşma,, nın parlak bir Hrne
ğtdlr. Zira, her şeyden enel, dişleri· 
nln takma olduğunu ilt\n etmeğe 
kimde ccsnrot vardır? 
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Rakı derecesinin 45 şe 
indirilmesi istendi 

Ticaret 
odasında 
idare mecllsl dün 
toplanarak bazı 
kararlar verdi 

Hikaye 
(9 UftCU '30!Jtfadan devcım) 

l~rde hi~ tanımadan,, tazip edilmeden 
talışa.bilirdi. Belki de kendisinin tanın 
mamasına sonradan bıraktığı bıyıklar 

yardım etmişti. 

Yugoslav Ba 
vekili ve Türk 

gazetecileri 
(tlıt tara/t. 1 incide) 

ve hayret veren terakklsine alt in
tibaları okuyuculara bildirmeyi av· 
dete bırakmakla beraber bize derin 
ve zevk teha&silsilnU veren bir safha
yı etmdiden buradan yazmak bir va
zifedir. 

Ankara, 11 (A.A.) -Büytik Millet 
Meclisi bugün Refet Canıtezin başkan. 
lığında toplanarak İnhisarlar idaresi
nin 1938 yılı bütçesini müı.akere etr 
mi.ştir. Bu müntuıebetle söz almı!l o
l&n hatipler İnhisarlar idaresi hak
kındaki noktainazarlarını izah etmi§. 
!erdir. 

Emin Sazak (Eskişehir), bazı sınai 
müesseseler hakkında tatbik t!dilmck
te olan mUrakabe §ekline nazaran in
hisarlar idaresinin layiki veçhile mti
r&kabe edilmediği kanaatinde bulun
duğunu söyliyerek gümrük ve inhi. 
arlar vekilinin bu mesele üzerindeki 
noktainazarını sormuş ve idarenin 
8a.tı3 usullerine de temas ederek rakı 
gibi bazı İnhisar maddeleri hakkında 
reklam yapılmakta olmasını yersiz 
gördüğünU ilave eylemiştir. 

Söz alan gümrtik ve İnhisarlar Ve
kili Ali Rana Tarhan, İnhisarlar büt
çesinde lüzumu kadıı.r izahat \'erilmc
diği hakkında. HUsnü Kitapçı tarafın. 
C:l&n ileri sUrUlcn mUtalealara cevap 
vererek, gelecek sene daha geni~ tza. 
hat verileceğini bu sene bunun yapıl
mamış olmasının bir ihmal eseri ol
madığını söylemletir· 

lnhisarlar Vekili bundan sonra tü
t.tin limitedin faaliyeti etrafında iza. 
hat vermiş ve bütün Limitedin inki
J&f eden mesaisiyle inhisarlar idare
sinin büyük bir yardımcısı vaziyetine 
geldiğini söyliyerek demiştir ki: 

Yeni piyasa mese!t•ine gelince: 
Limitedi'n bilhassa meşgul olduğu 
piyasa, Londra piyasasıdır. Fakat he
ııUz kati bir netice alamadığımız için 
maruzatta bulunamıyacağım. 

lnhisarlar Vekili bu mevzu üzerin
ae yapılan teşebbüsler neticelerinden 
ümitvar bulunduğunu da ayrıca. k&) .. 
'dettikten sonra, İnhisarlar idaresinin 
ıarap imalatını arttırmak ve piyasa
nın ihtiyacını k1r31lamak için aldığı 
tedbirleri işaret ederek şunları söyle-
miştir 

- Bu sene !zmirde büyük bir §a. 
rap fabrikası kurmayı düşUnUyoruz. 
Bunun için de Büyük Meclisten tahsi
sat rica etmiştik. Eu yeni vasıtaları 
camt olacak olan bu fabrika üzerinde
ki tetkikatımız bittikten sonra, İz. 
mirde kurulmağa. başlanacaktll'. 

Şarap istihsalfttı hem inhisarlar 
noktasından hem de husust amiller 
noktasından mahsus derecede artmak
tadır. 

1936 da 1.500.000 litre şarap yap. 
tık, 2.264.000 den üç milyona. kad.."'!\ 
~ıkarttık. Bu sene nihayetlerinde 3 
milyon 700.000 ni bulmuşken 37 de 4,5 
milyona kadar ~ıkarılmıştJI'.,, 

inhisarlar Vekili halen birkaç yer
ae mevcut ibulunan acentalann kaldı
nlacağını ve esasen bunların bazı lü
zum ve zaruretler neticesi muvakkat 
mahiyette olarak ihdas e<lilmiş bulun
i:iuğunu kaydettikten sonra rakı için 
yapılan reklam hakkındaki mutaleaya 
kar§ılık olarak demiştir ki: 

- Bizim bu hususta iJarelere veri. 
len talimat şudur: Memleketin rakı 
aa.tılmıyan yerlerinde rakının satılma
BI için te§ebbüs almayınız, amma. ti -
caretfn icabatmdan olarak nisbeten 
alkollu içkileri tanıtmak için ilanlar 
yapılıyor. Reklam satı§ın bir mütem
mimi olduğu için hiç bir ilan yapma
mak, ticari sayılan mUessesemlz için 
mümkün olmaz zannederim. Maama. 
fih yapılan bu nanıar içinde halkı 

~vik edici mahiyette olanları varsa 
'tekrar tetkik ederim ve tsnlcmcye ça
lıtırım..,, 

Ali Rana Tarhan 1927 den 1937 ye 
liadar geçen devredeki umumi mas
rafların yüzdeleri hakkında şu izaha
tı vermiştir: 

1927 de yüzde 14. 1928 de yüzde 15. 
1929 da yUzdc 15,15, 1930 da yüzde 
15,68. 931 de yüzde 14,37, 932 de yüz... 
de 13,25, 1933 de yüzde 12,99, 934 de 
yüzde 11.46, 935 de yüzde 11.13, 1936 
da yüzde 10,50 dir. 

lnhisarlar Vekilini müteakip söz a. 
lan Ziya Gevher Etili rakının yüzde 
elliainl ispirtonun ihtiva etmekte bu
lunması itibariyle bunun İnhisar ida
resi tarafından ictimai bir mesele ve 
milli bir da.va olarak mütalea. edilme
li 1bmı pldiğini işaret ettikten son-

,ra bu mevzu üzerindeki düşüncelerini 
izah eylemiş ve bir Uzli.m memleketi 
olmaklığımıza rağmen şarapçılıkta 
geri bulunduğumuzu söylemiştir. 

Ticaret odası idare meclisi dün sa
at 15,30 da oda birinci reis vekili B. 
Ahmet Karanın başkanlığında toplan
mı~tır. 

Bir saat geçti. Vakit, gcı.:c yanımı 
eşnuştr. Baş ıarson, Salime yaklaştı. 

- Bu akşam talihin var t dedi. Senin 
i ·in husu3i bir i• buldum. Belki onu, 
~ ~ . 

lnhisarlar Vekili tekrar kürsüye 
gelerek d miştir ki: 

belki de yirmi lira alır.sın. Bu zcngın-

Geçen celsenin zapti okunduktan 
sonra ruznamenin müzakeresine geçil
miştir. Muhtelif kazanç komisyonla.n. 
na seçilen azalar tasdik edilmiş, Oda 
ve Zahire borsaemın hesap mizanları 
tetkik olunarak tasdik edilmiştir. 

lerin adeti belli olmaz. 

"Muhterem Ziya Gevher arkadaşı
mız geçen sene olduğu gibi bu sene de 
rakının derecesinin yüksekliğinden şi
kayet ettiler. Geçen sene kendilerine 
şu cevabı nrzetmiştim: Bu derecenin 
sıhhat noktasından ehemmiyeti kork
tultları kadar olmadığını, şundan do. 
layı ümit ediyoruz ki, rakı su ile içil
mektedir. (Gülmeler) . 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) -
Susuz içebilenler de var. 

Ali Rana Tarhan (Devamla) - Su 
ile içildiği için onun derecesini herkes 
istediği kadar indirebilirler. Mamafih 
hiç §Uphe yok ki kendileri sıhhi ve 
içtimai bakımdan haklıdırlar. 

Sıhhat Vekaleti de bu mesele ile su
reti mahsusada meşgul olmaktadır. 
Bizden şimdilik 45 dereceden fazla ra
kı yapılmamasını istedi. Biz bunun 
derhal tatbikini doğru bulmadık. Çün-

)<U derecelerin inmesi mali tesirler Y~ 
par. Onun için hentiz başlıyamadık. 
Keyfiyeti ehemmiyetle hatırımızda 
tutarak Sıhhat Vekaletinin tavsiye
lerini tedricen yerine getirmeye çalı
şacağız. 

Rakının hepsinin inhisar tarafın~ 
dan yapılması işi: 

Refii Celal Bayar ile Sabri TütUn'
ün bazı hususi işleri dolayısile iki ay
lık mezuniyet istediklerine dair olan 
teklifleri de muvafık görülerek isteni
len m'üsaade verilmi§tir. 

Toplantının en §ayanı dikkat nokta
sı, kazanç tetkik komisyonunun, sa. -
!onlarda süs ma.kamında bulunan ba
lıkları yetiştirenlerin hangi esasa gö
re kazanç vergisi vermeleri icap etti
ği ne dair sorulan sual idi. 

Meclis, bu zümrenin kanarya ve sa
ir süs kuşları satanlara göre; yüzde 
20 Uzer1nde kazanç vergisi vermeleri. 
ni münasip görmüştür. 

Bundan başka, pirinçten mamul 
musluk, banyo, kazan, lavabo gibi eş
yayı satanların, kazanç vergisi ka.
nununun 34 üncil maddesinin birinci 
f ıkrasma göre yüzde 40 üzerinden 
kazanç vergisi vermeleri de tesbit e
dJlmigtir. 

Şehrin imarı yüzünden bazı yerler. 
de yapılacak istimlak dolayısile, dük
kan sahiplerinin bir kısmı her yıl oda 
tarafından verilen tenzilatlı tarife 

Salim hayretle: 
-Ne gibi tıir it? diye sordu: 
Baı garson mesleki bir haz içinde 

frkırdayarak cevap verdi: 
- Bay ''59 Behçet,, in evin~ kü

sıJk bir aupe daveti olacak. Buna sen 
nezaret edeceksin. Haydi, çabuk ol, 
beı dakikaya kadar gidiyorlar. Ben 
buraya, senin yerine muvakkaten bir 
ba§kasınr koya.ılım. 

Salim, ruya gören bir adam dalgm
lığile ıapkat.rnr ve paltosunu buldu. 
Dııarıda, otel kapmnm önünde, büyük 
bi"r gül rengi otomobil bekliyordu. Şo
föı ona ön tarafa oturması için iıaret 
etti. 

Yola çıktılar. Az ıonra muazzam bir 
apartımanın önünde durdular. Şoför 

sıcradr. Salim de onun ardmdan he
m~n dıpn çıktı. 59 Behçetin karısı 
yeıil bir manto ciymiıti. Fakat beyaz 
kürkten yapılma zen.gin yakasının için
de yüzil Adeta kaybolmuıtu. Evvela o, 
sonra elli yaşında kadar iri bir adam 
~ktılar: • 

Bu da yüksek huzurunuzda birkaç 
defa mevzuu bahsoldu. O vakit verdi. 
ğim cevap şu idi: İnhisarlar varidatı 
bakımından rakının esası olan somayı 
yapıp sattığı için varidatını bu suret
le temin etmiş l:>ulunuyor. Hususi a. 
miller de ticari zihniyetle müşterileri
ni memnun etmek için ~alışıyorlar, 
demiştim. Fakat, inhisarlar idaresinin 
imnrntına gösterdiği itina yavaş, hu· 
susi amillerin müşrerilcrini İnhisarlar 
idaresine «ekti. Ve fiili olarak bu işi 
İnhisarlar idaresine dönmek üzeredir. 
Yani, hususi runillerin bırakarak İnhi. 
sarlar idaresine gelen müşteriler o ka
dar ~ğaldı ki, lnhisarla.r idaresi ye
ni tesisat yaparak istihsalini arttır
mak mecburiyetinde kaldı. Ve bu sey
re göre yakın bir zamanda hususi a. 
millere iş kalmıyacağını zannediyo
rum. Bunu tavsiye ettikleri gibi bir 
tedbir olarak yapmadım. lmalatta 
göatcrdiğimiz itina bizi, bu neticeye 
götürdü. Onun için yakın bir atide 
bütün bir imal~t inhisarlar idaresine 
intikal etrpiş olacaktır. 

''59 yazıhaneli,, Behçetin kendisi! 
Aparumanm asamörü önUne geldik

leri zaman Salim evvel~ onların çık

maaını bekledi. Fakat Salimin de içeri 
girme~i iıaret edildi. Şimdi hep birden 
yanyana çıkıyorlardı. Tuhaf şey! Sene
lerden sonra, her §ey unutulmu§ken, 

müsaadesinin uzatılmasını isteml§ler- ve arada büyük bir madd1 uçurum var• 
di. Derhal zaruret görülen yerler için ken gene "oöyle yan yana düıebilmek 1 
tenzilatlı tarüenin 15 gün uzatılması- Asansörden üçüncü katta çıktılar. 
na karar vermiştir. Kadın kapıyı açtı. l~ride bir odayı i-

Zahire borsasının hububat beyan- şaret ederek girmesini söyledi. Arka
namelerinin arkalarına yazılan satışa sından da kendisi girdi. Şimdi yapa
arzolunan malların cinsine göre ne yalnızdılar. fn'.:e ıuzun boylu kadın sır• 
nisbette çürük ve bozuk olabilecekleri tmı kapıya dayamıt oldufu halde ve 
de a ıca tesbit olunmuıııtı1ı1ıur-.· ~~:ıı:Jt..1 1 doğrudan doğruya onun yüzüne baka-

Silivri 
• (Baf taraft, 7 iııcid6) 

zellC§memesi, daha fazla rağbet görme
mesi lçln hiç bir ıebep yoktur. Fak.at, 
bu çalışkan kaza merkezinde kaldırıl

ması llzım gelen bir zihniyet vardır. O 
durdukça, köylilnün ve halkın refahı i
çin dinlenmeden çalı§an sayın Kayma-
kamm mesaisi de, göçmenlerin sönmez 
iman ve gayretleri de burayı Isfanbu
lun bir gezme yeri olmaktan uzak tu
tar, bir ziyaret eden de bir daha uğra-

Şarap imalatına da İnhisarlar ida- maz. 
resi 1935 yılındaki kadar §imdiki ima- Bunu ikinci yazımda anlatacağım. 
latına da dikkat etmektedir. Eğer her ' N. A. 
hangi bir hususi sebeple o senenin 
3arabında. bir nefaseti mahsusa bulun
muşsa onu aynca tetkik edeyim. O 
sene nasıl bir itina ile ~ap yapmış. 
sa şimdi de ayni itina. ile yapılıyor. 
Yalnız o sene şarabı Teklrdağmda 

yapıyorduk. Şimdi ihtiyaca cevap ver
mek için ba~J:a ~erlerde de yapılıyor. 
Şişelerde yer etiketi yoktur. Tekirda
ğınm earabını tercih edenler oluyor. 
Yalnız kulağıma geldiğine göre İnhi
sarlar şarabını bugün de herkes tak
dir ediyor. 

Bir müddet sonra gene bir mütehas. 
sıs getirtip tavsiyelerinin ne dereceye 
kadar yapılıp yapılmadığını denemek 
belki faydalı olur. Fakat aradan daha 
bir iki sene geçmesi münasiptir. 

Brezilya 
(Vst tarafı 1 incide) 

neral. donanmanın mitralyöz ateşle
ıtne mukavemet edemlyerek teslim 
olou~tur. Şehirde Yukuagelen çar
plŞ'ı:.aJardan blr~ok ölU ve yaralı 

vA.rdır. 

Son dakikaya. kadar ölenlerin bi· 
llnçosu elliyi bulmuştur. Her tcrr.f
ta asayiş iade edilmiş olup hükumet 
ve.zlyete h!klmdlr. 

Memleketin diğer mlihim kısımla
rında. şiddeUl askert tedbirler alın
ması derhal askert makamata bil
dirilmiştir. 

rak: 

- Salim. dedi. Niçin kendini Hil· 
seyin Hüınil cibi ıöstermeğe çal11r
yorsun? 

Salim cevap verdi: 
- Öyle cöstermeğe çalıııyoru.m: 

Zira senin hayatına burnumu ıo-kup 
rahatını bozmak istemiyorum. 

tnce, uzun boylu kadının dudaktan 
titriyordu. 

- Bravo, dedi. Bazı kimseler böyle 
vao:iyetleri fırsat bilerek para çekmef: 
talışıyorlar. 

· -. Evet, fakat Feriha. aen çok iyi bi
lirsin ki, para sızdırmak veya tantaj 
benim yaptığım ve yapabilecefim itler 
değildir. Görilyoraun ya, ben fakir ya
§amağa da alııum. Sen keyfine bale. 

Bu sıra.da odanın kapısı oynadr. U
zun boylu Feriha, bir kenara Ciekildi. 
İçeriye "59,, Behçet girdi. Behçetin 
sert bir yüzü ve burgu gibi delen ba· 
l:ııları vardı. Feriha yan gülerek ve 
heyecandan yan ağlar 'bir vaziyette~ 

- Behçet, dedi. Sa.na Salimi takdim 
~.deyim. Kendisini Hüseyin Hüsnü di· 
ye tanıtmak iıtiyor. Sebebi de. fukara
hkla münaaebetim olduğunu göstermek 
gibi bir ihtiyataızhkta bulunarak ha
yatımı bozmamaknııf. Seni, 1-:azandığı 
para t1e mevkie dü!kün, yüksek haya
ta meclup zamane züppelerinden ı.am
yor galiba! 

Bunun üzerine Behçet, Salime döne
rek kıaaı.:a ıu cevabı vereli: 

- Salim 1 Senile tanııtığıma mem
nun oldum. Ayni zamanda Ferihanın, 

senin gibi namuslu erkek kardeıi bu
!unmaaından da. ayrıca iftihar duyuyo
rum. Şimdi ,eı, hep birlikte bir ıece 
yemeği yiyelim. Garson oldum diye 
Üzülüyorsan, hiç üzülme 1 Zira, vaktile 
ben de bir garsondum. 

Nakleden: HiKMET MONIR 

Plyanko çekildi 

Ruşeni Barkın (Samsun) arkadaş- rilmeııi, rakı imal!tının inhisar idare. 
lar fikrimce faydalı gördüğüm bir si elinde birle§tirilmesi, tuz satı~ı ve 
noktaya temas edilmediğini gördü- Sekili istasyonu ile memlehası a.ra.sın
ğtim için bendeniz de bir iki kelime da bir dekovil hattı tesisi suretile nak
söylcmek mecburiyetinde kaldım. Bi- liyat maliyetinin indirilmesi ve bu fs
llyorsunuz ki birçok memleketlerin tasyonda daimi bir tuz satış deposu 
kendine mahsus gayet bol ve ucuz iç- tesisi lUzumu inhisar mamul~tına ait 
kileri vardır, ki, o da biradır. Bu bira. ~işelerin toplattırılarak kullanılma

yı yapmak için l~ım olan arpayı da masr, şarapçıların ve §arap istihlaki. 
bizden alıyorlar. GQrUyorsunuz ki, nin arttırılması, bağcıların korunma. 
bizde de bu hususta adım atılmıştır. sı gibi bazı temennilerde bulunmuş
Yapılan bUyük bira fabrikası bize çok !ardır. 
iyi bir istikbal \'aadediyor. İşittiğime İnhisarlar Vekilinin bu meseleler Tayyare piyangosunun yeni ter
göre son zamanlarda muhterem Ziraat üzerinde izahatı dinlendikten sonra tip birinci keşldesine dün başlan
Vekilimiz, Devlet ziraat i~letmesi fa- heyeti umumiyesi üzerindeki müza- mıştır. Bu keşldenin en bliyilk ikra
aliyete geçtikten sonra, biranın ıişesi- kere kafi görülerek maddelere geçil- nıiyesl olan 40.000 lira dün çıkma
ni 30 kuruşa indirmi3tir. Bendeniz mi§ ve idarenin 1938 mali yılı varlda. mış, bugilne kalmıştır. 
biraz daha ricada bulunacağım. tı 48.250.500 masarifatı da s.331.148 On beş bin lira 34352 numaraya 

Bu izahatı takiben bazı hatipler söz lira olarak kabul edilmiştir. isabet etmiştir. Sonları 52 ile biten 
alarak bira imalat ve istihllkinin art- Büyük Millet Meclis"i Cuma günü' bUtün uumaralar ikişer lira amorti 
tınlması, ralu dereceainin 45 e indi- J toplanacaktır. alacaklardır. 

İki noktayı bilhassa kaydetmeli
yim: Başveklltmizln Belgratta gör
düğü hUsnU kabul dost ve müttefik 
mUleUn gerek CelA.l Bayarın şahsı
na, gerekse memleket ve mllletlml· 
ze karşı tafıdığı asil ve necip duy. 
guları ifade etmesi it\barlyle bura
daki Türk gazetecilerini bilhassa se· 
vlndirmektedir. Yugoala.v Başvekili 
Ekselans Stoyadlnoviçln Türk mat
buatına karşı lUtfen gösterdiği illi· 
fat da blzl ayrıca minnettar etmiş
tir. 

Evvelki akfam Yugoslav Baevekl· 
ll tarafından b ... vektumtze verilen 
muhteşem ziyafete Türk gazeteolle
rt de davet edllmlşlerdl. Ziyafetin 
sonunda iki baeTeldltn söyledikleri 
nutukların sadece nezaket ve resmi
yet ifadesi olan sözlerden ibaret ol
madrfını, yakın bir dostluğun sami· 
mı tezahilrlertnt taşıdıflnt bizzat l
şittık, gördUk. 

Yüksek yugoslav sanatkArla.rının 
hazırladıkları konser ve bale prog
ramı ziyafetten sonra büyük bir tak
dir ve hazla takip edlldl. 

Devlet ricalinin ve yUksek sosye
tenin hazır bulunduğu suvara esn,.. 
sında Yugoslavya.nın değerli Başve· 

klli Stoyadinovlç Tilrk gazetecllerlr· 
le görüşerek başvekilimlzln Belgra
<11 ziyareti mUnasebeUyle duyduiu 
memnuniyeti ve birlikte konuetuk· 
ları mevzuları anlattı. 

KarHer, bu beyanatı dllnkU sayı
mızda okumuş olacaklardır. 

Dnha sonra Madam Stoyadinovlce 
takdim 1!'tUimek zevkini tattık. 

Bugün sabahtan lttbare .. n "'"'ôpI6-
nas'da l(ral Aleksandr ve ecdadının 
mezarlarını ·e Avalada meçhul as
ker Abidesini ziyaret ederken mat
buat heyetine iki başvekilin refaka
tinde bulunmak şerefi verUmlştl. 

Öğle yemeli :A.valada yenildi TO 

nihayet Stoyadlnovlc başvekillmlzle 
birlikte evinde ikindi çayına davet 
etmek ıuttunda bulundu. 

Yuıoılav ba.şveklllnln Tuna kıyı• 
sında fevkallde güzel bir bahçe I· 
çlnde bulunan hususi lkametgA.hı 

gerek mtmarlıl, gerek eşyası ve bil
hassa tetrJşlnde hlklm olan yUksek 
zevk noktalarından ziyaretcilerlnl 
derin bir hayranlık içinde bırak• 

maktadır. 
Madam Stoya.dinoviçin lütufklra

ne nezaketi ,.e başvekllf n sevimli 
şahsiyeti ne Uzerimtzde basıl olan 
tesiri de bu hayranlığa bilhassa lll· 
ve etmek llzımdır. 

Yugoslav başvekilinin çalışma o
dasında devlet reislerinin imzaları 

kendisine vermiş oldukları fotoğraf• 
lar arasında AtatilrkUn zeka. 1e de
hA.nın en parlak ifadesi Te bizzat 
kendisi olan gllzel yUztı karşısında 

hürmetle, hasretle durduk. 
Yugoslav başveklllnln, memleke" 

tlmtzde pek bilinen Ye sevilen şah· 
elyett için fazla bir şey söyleyecelC 
deftlim. Yalnız sôzlerlml bitlrirkeO 
şunu bilhassa kaydetmeliyim ki, bll 
büyllk devlet a~amının kendi evtnd• 
atlası arasında, samtmlyetl tctnd8 

yaktıidan görmek bize onun bll• 
yfilt muvaffakıyctlndekl eırrı dab• 
kolay anlamak fırsatını vermiş ol" 

du. ~ 
Mösyö Stoyadlnovlçfn evi, MöS~ 

Stoyadlno,•lcfn işlerl gibi muntaza1"' 
güzel, ince ve değerli hUrmet "e ba1" 
rete 1dyıktır. 1' 

Bu ziyaretin intibaları bizde pe 
ı· kıymetli bir hatıra olarak kaıac• 

tır. 

Refik Ahmet SEVE~ 

Aşk dolandırıcılar• .. 
Bu isimdeki tefrikamız, bugUO 1~ 

zımızın çoklulu dolayısty1e gireJI' ır 
di. Yarın devam edeceilı. Oku1.11' 
larımızdan özUr dileriz, 
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Yukarda Bemtt, senetnr muliam men klra.lıırı yanlı ~lan mahaller 939 
senesi Mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek tızere a~ık artırmaya 
konulmuııtur. Şartnameleri levazım mildUrlllğUnde görüleblllr. istekliler 

hizalarında. gösterilen llk teminat makbuz veya mektublyle beraber 13·6· 
938 cuma. gtınU saat U de Daimi Encümende bulunmaJidrrJar. 

(B.) '(2309)' 

Keşif bedell 1105 lira 46 kuruŞ olan Zat işleri sicil mahzeninde yap. 
tmlacak tadll!t acık eksiltmeye konulmuştur. Keşlf evraklle şartname

si levazım müdUrlilğUnde görülebilir. tsteklller 2490 N. 1ı kanunila yazılı 

vesika.dan başka. fen işleri mtldlirltığü nden alacakları fen ehliyet vesikası ... 
Je 82 Jlra 91 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektublyle beraber 

23 - 5 ... S38 pazartesi gllnU saat U: de Datmt Encllmende bulunmfl.bdlrla.r. 
'(B.) (2586)' 
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Yeni Kontr - Plak Ltd. Şirket· 

SİSTEM Fabrikaamda 

Kuru Sistemle 
yapılan KELEBEK marktı 

Kontr -· Plaklnr 
Çarpılma, çatlama, kabarma ve salrt 
gtbl hiçbir arıza söstermez. 

Kontr • plAklar bu gibi anzalara 
karşı garanti ile satılır. 

KIZIL, KAYIN, KARAAOAÇ'dan mamul 
Kontr - plAklar stok olarak her zaman mevcuttur. 

SATIŞ YERLERi: 
lstanbulda: R'OŞTU MURAT OGLU. Mahmutpaşa KUrkçU Han No. 

28 lSAK PlLAFlDlS, Galata, Mahmudiye caddesi No. 21. 

Ankara'da : VEHBİ KOÇ Ticarethanesi. 

tzmlrde : KARL HORNFELD 
lHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Kerestecller. 
YUSUF ve KADRİ lŞMAN. 
ŞABAN MAHMUD KÖKNER. 

Samsunda: GÖÇMEN OGLU KARDEŞLER. 

Umumi satış yeri: İstanbul, Sirkeci, MUhUrdarzade Han No. 3 

YENİ l<ONTU PLAJ{ Ltd. Ştrketl. Tel. 22401 

... ım1ım1••ım1 .......................... .. 

D.?vlet Dem1ryolları ve Limanları işlet-ne 
Umum idares1 İlanları 

•• 
Muhammen bodeli (3150) lira olan 4500 metre patiska 27 - 5 - 1938 

-=uma günü saat 15,30 da kapalı zarf usuıu ile Ankarada idare binasında 
ıatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 236,25 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları Ye Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
•ynl gUn saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar
paşadt. Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. ( 2HO) 

Sirkecide Tahmil ve Tabl17e tlcretlerinde tenzilAt. 

15 Mayıs 1938 tarihinden ltlbaren Sirkeci istasyonu hududu 'dahllln
lekl tahmll ve tahliye işleri, idare teşkllAtı tarafından yapılacaktır. Yüz 
metreden fazla mesafelerde iki misli alınmak Uzere beher ameliyeden ton 
başına 20 ve ambarlarda tesllm veya tesellUm edilen hamulentn ambar
dan arabalara tahmnt veya arabalardan fLmbara tabllyeal tein ton batına 
26 kuruş ilcret alınacaktır. 

Vinçle yapılan işlerin Ucretl, vinç tarifelerine göre hesap edillr. Vinç
lerin yetişemediği mahallerde hususi alA.t ve edevat tle yapılacak işlerin nc
reU iki tarafın rızasiyle tesblt edtllr. 

Vagonlar itinde nakledilerek yapılması lAzımgelen işlerde kullanılan 
yagonun beher dinglll için ma.ktuan 60 kuruş alınır. 

Fazla tafsilAt için istasyonlara müracaat edllmelldlr. (2668): 

Muhammen bedell 5765 lira 60 kuruş olan 1 adet 20 kUoluk, 384 

adet 50 kiloluk dökme demirden dirhem 20 - 6 - 1938 cuma gilnll saat 16 
l'le Haydarpaşada gar binası lçlndekl satınalma komisyonu tarafından ka

palı zarf usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik, 432 lira 42 ku

ruşluk muvakkat teminat ve reımt gazetenin 1 • 7 - 1937 tarih 3645 No. 
lu nUshasında intişar eden talimatname dairesinde alınmış ehliyet vesika

larını muhtevi tekllf zarflannı ekalltme gUntı saat U de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Bu işe alt şartnameler Haydarpaş ada satmalma komisyonu tarafından 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (23 53) 

Akhisar Belediyesinden: 
l - Akhisar elektrik fabrlkasIJıın dört aylık ihtiyacı lcin 20625 kl

ıo Motörin, 500 kilo Vakum yağı, 376. kilo Dizel yağı eksiltme ve kapalı 

sarf usullyle alınacaktır. 

2 - Dört aylık yağ mecmuunun muhammen bedeU 2235 llra 60 ku
ruştur. 

3 - Muvakkat teminatı muhammen bedelinin% 7,6 dur. 
4 - İhale 16 Mayıs 1938 pazartesi gilnll saat 16 da Akhisar beledlye

•lnde yapılacaktır. 
5 - Gene Akhisar elektrik fabrikasının yıllık ihtiyacı için 260 ton 

Zonguldak maden kömUrU, 730 kilogram kuru buhar slllndlr yaft, 915 ki
logram Iokomobll yatak yağı ekslltme sureUyle ve kapalı zarf usullyle alı· 
nacaktır. 

6 - Yıllık yağ ve kömUrUn muh · mmen bedeli 4317 liradır. 
,7 - Muvakkat teminat muhammen bedelin % 7,5 fudur. 
8 - Kapalı zarflar tarlfatı kanuniye dairesinde yapılacaktır. 
9 - İhalesi 23 Mayıs 1938 pazartesi saat 16 da Akhisar Beeldlyeslnde 

,-apılacaktır. 

10 - Evrakı her gUn Akhisar Elektrik fabrikasmdan fstenllebllir. 
(2694) 

Jandarma Genel Komat•nlığı Ankara 
Satıoalm• Komisyonundan: 

- Bir kilometresi seksen dört buçuk lira değerlenen iki yUz em altı 
kilometre vasıf :ve örneğine uygun ağır sahra kablosu 19/5/938 perşem
be gQnU saat onda kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksiltme
ye girmek laUyenlerln 1623 Ilrahk ilk teminat sandık makbuzu veya 
banka mektubunu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektup. 
Iannı belU gUn saat dokuza kadar komisyona vermiş olmalan. (12U 

:<HU)'. 
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DOKTOR 
Nacaettln Atasagun 
Her glln sabahlan ıekiı buçuğa 

ıkpmlan 17 den 20 ye kadar Ule 
U ~anare apartmanları Udncl daire 

17 numarada butalanm kabul eder. 
Cumarteat cUn1erl 14 den zo ye la 
dar baatalumı para • Kunm. Ha 

t>er oku,.acalanm dahpcm muJı:a. 

hıltnrJf" mu11Vene eder. TPlt>f• 2:{95:-' 

lstanbul Defterdarlığından: 
BakırköyUnde sahllden tahminen 2500 metre açıkta batmıı olan P' 

lengiderya ganbotunun parçalanarak denizden çıkarılması işi her mu..-1' 
ve çıkarılacak demir, pirinç, cellk ve saire gibi ankazın yUzde 80 1, kıyJDeV 
1l madenlerin Jtüzde 60 si, meskfıkAt ve evrakı nakdiyenin yUzde 10 u tJJt' 
teahhlde alt olmak ve ihale tarihinden itibaren yirmi gUn içinde tıe b.,S.
mak şartlyle açık arttırmaya konul muştur. lsteklllerln vesalr şarU~ 
öğrenmek isteyenlerin her gün mllza yedeye gireceklerin de 19 - 6 • tll 
perşembe gUnil saat on dörtte 500 liralık muvakkat teminat akçeterlıl' 
Milli EmlAk Mndnrıuttınde toplanan komisyona gelmeleri. (16'7) 

Sahibi ASIM US 


