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Belgrattan döndü 
Harıciye vekilimizle beraber 

Ankaraya gıttiler 
B. Celal Bayar beyanatında diyor ki: 

*• ~1- - ~ ~-,_ • ., * 
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Dlln "Yanız,, harp gemimizle Denizaltı ve 1 
Harp filotillasına alay sancağı verilmiı ve 1t 
116ylenen nutuklarda Tllrk deniz kahramanhğl 
heyecanla anılmışbr. 

"Yugoslavya seyahatinden 
gayet memnun dönüyorum,, 

Yaı.·uz a1ayı sancağını aldıktan sonra geçit esnasında .• 

Yavuza alay sancağı verildi 

.. -Ba.,.<roc7C'l1 diin şe1ırimizde karşılandıgı sırada.. ' • 
(Yazısı 4 iincii sayıfamı::da) 

Denizalfl birlikleri ve Harp filotil· 
lası da merashnle sancak aldılar 

, (Yazısı 6 ncı 3ayf amıiad) 

Yeni yıl bütçesi 
llüyllk l\llllct Meclisi bütçe encil· 

meni D38 yılı bütçesi Iıakkındakl 
mllznkerelerlııi bitirmiştir; hazırla
nan mttvazcneli bUt,çe ıırojesi basl· 
larak meclis azn.sına dağıtılmıştır. 
Önllıııüzdckl hntt.n içinde uoıunıi he
)'ctte müzakereler bnşlayncnktır. 

Yeni senenin bütçesinin bnriz ,·as· 
tı hem muvazeneli olması, beın de 
umumi varidat yckUnunnn birkaç 
)'11 evvel hlçbil'imizln hatır ,.e Iınya
llmiz(\en geçmiyccek bir dereceye 
1\lkselmiş bulunmnsulır. 

llaldkntcn bugUnl•U dUnya nh,·nl 

'to şeraiti i~indc Jıcrhnngi bir mcm
lckethı mUYnzcncli hlr hütçe)·e 
nıaUk ohnnsı lftlhnr ile knrşı

lanacak bir hftcli"'cdir. Çünkü nçık· 
sız bir bütçe en büyüğünflcn en kU· 
çUl,'iinc kndnr blitiin de,Jet ,·c mlllct 
işlerinin hUtün bir yıl niznın \ 'C ln

tlzn.nı içinde glılcc<'ğlnln s lgortn edil 
lllcst <lonıcktir. Btçcslnin nıü\·nzeııc· 

sını knybctmlş bir memleket blnl>ir 
t.\irlU ha' n tehlikeleri nrasmda pıı
suıasız yol tılmn~•a nıN lııır c<li1cn 
hır gemiden farklı ıkğilrllr. 

Du·· n 

Si US 
fSmw E\ıı. 4 Sii. 3) 

istanbulda ve 
Anadolu da 

Yine 
Zelzele oldu 

~Yazısı 4 föıcü ooyıfamızda). 

Almanya Brezilyayı 
·ıh k t k · t• f Bıyıklllar ve bıyıksızlar 
ı a e m e 1 s ı yormuş • Erkeklerin sakal ve bınklarım traş etmeleri artık moda devrini se. 

• • çlrdl. Bllytik bir ckserlyetçe benimsenmiş bir adet halini aldı. Bu· 

"Brezilya cumhurreısı Alman- nunl• beraber erkekler niçin sakallaruu ,.~ bıyıklarmı bırakırlar"' 

Yaya hakarette bulunmuştur.'' 
ya ntçJn traş ederler, bu mesele benllz halledilemedi. Onun içln b11 

Berlin, 14 (A. A.) - D. N. B. Ajan- ( oturan Almanlara müteadclıt .cJefa ıunu 

51 
bildiriyor: emrctmi§tir: Misafir olarak bulundu· 
Brezilyadaki hükfımet darbesi te§eb- ğunuz memJe:<etlerin politikasına her 

:>fü.:: Uzerine Brezilya federal hükume- t·:~~:i müdahaleden kaçınınız. 
ti tarafından alınan tedbirleri ve yapı- ve nazır Bötle yaban'.:ı metnleketlerd~ 
lan beyanatı mevzuu bahis eden Döy
;c Algemanye Çaytung gazetesi diyor 

ki: 
Bir çok Alman tevkif olunmuştur. 

Mahsus yapılmakta olan şey, Ameri
ka birleşik devletleri tarafından muba
lega edilen ve Brezilya Reisic:imhuru 
tarafından teşvik olunan bir politika 

propağandasrdır. 

Bu miinasebetle yapıbn caib ıayİ· 
aJar, hatt~ pek manasız bir ıurette, Al· 
manyanın fazla mı"tarda Alman hal • 
kın oturduğu bazı BrezilyP eyaletleri· 
ni müstemleke olr.rak ilhak etmek nİ· 
yetinde bulunduğunu dahi ilen sür • 

mektedir. 
Hatta })jzzat Rcisicümhur Varg s 

h:ku:net darbesi hakkında yaptığı be 
yanatında. hükumet darbesin: teşeb: 
büs edenlerin yabancı i.deoloJıler tesı
rinde bulunduğunu ve bunların yaban
cı memleketler yardımı il~ Brezilyanın 
temaıniyetini ihlal etmek istemiş oldu
ğunu söyleyerek Almanyaya .karır ha
karette bulunmuştur. Halbukı unutu· 
Juyorki Almanya daima §UDU söylemi! 

BıYylYı~ e~Dence
oı mlYısabakamoz 

iki ydd'z birbirini 
arıyor 

- --
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bahis üzerinde zaman zaman günlük gazetelerllc yazılar görilyo. 

ruz. Bıyık ve sakala lüzum ,·ar mı, yok mu? Dıyık ve sakal erkekln 

gilzelliğine bir şey ilih·e eder mi, etmez mi? Bugün bıyığını tra, 

edenlerden bazıları ertesi gUnU tckrnr bıı·nkıyor, bu neden? gibi ar<lt 
arası kesilmez sualler üzerinde zihinler yoruluyor. 

İhtimal ki kaş gibi bıyık \'O sakalın da hısaıı , ·ucudunda btr· ta 

kını u;ı,·i uzitcleıi ,aı-<lır. Tabiatın ahenk kaidesine göre bu vazlte

lcrin izahmı hayat Alimlerine bıraknhm , .c bir sadece "bıyık ve 

sakal erkeldcri kadınlardan aynmak için hilkatin yarattığı bir flrik 

alAmct tir.,. diyeltm. 

Hakikaten insanlar henüz lııı)"'\·ruılık <lclTindo yaşarken, herkes 
yeryUzilnde çırılçıplak dolaşırken edrnği kadından ayırmak f çln bırık 
ve sakalın mUhlm bir vazife gör düğü kabulolonabilirdi. 

Fakat insanlar artık medeni bir hayat merhalesine erlştlkteDı 

erkekler ile, kadınlar birbirlerin den başka tiplerde clbi!ıeler ve enap. 

lar giydikten sonra ayrıca erkek Uk levazımrndan olarak blr de 
sakal ve bıyığın delAlctlne lhti yaç kalır mı? Bahusus sakal trq 

edildikten sonra bıyığı yerinde tutmanm manası var mı? 

lşte galiba böyle miilAbaza ile olacalc, bir takım kimseler sakal"' 

lan lle beraber blflklarmı da tr~ cdlrorlar; diğer bazıları 4a ... 

kalmU traş ettim, bari blJ'lğDnı rerinde bırakayım cllye ateıdlerlJI 

tersine hareket ediyorlar; sonra Uçlincil bir kısmı var ld onlar da 
sık sık ıd7ast parti deliftl.ren kararsız insanlar gibi bazan blJÜbl&l'ı 

bazan bl)'lksU'lar arasına geçiyorlar •• 

Peklll, fakat bir mkek kendi kendine dilşlallr de bQık1ı 'fe 
7a bıyıksız olmaktan birini tercih edemezse ne .,apmalı? na.,ıe 1ıb 
Vaziyette en makul hareket bd,mlarm lıalrsnllll•e mtıracaat ... 
meU!., BAIAK &VJlldl 
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Allahın selameti sen:n 
•• • 
uzerıne 

olsun Tomas kardeş. 
-18-

JSA.."'lllN K:ARII..A.Rl 
Uyandığı zaman güne§in kc3kin, ıgık

ları dağınık saçlarını yaldızlıyordu. Vll

cudundA Junklık yoktu. 
TUkürilğU eeker kamışmm özünden 

farksızdı. 

Başında hiç bir ağırlık bulmuyordu. 
Kapı wruldu ve Antlmos'un sesi du

yuldu: 
- Ey sevgili kız karde§im, !!enin için 

bamladığmı elbiseyi buraya bırakıyo

rum. Hemen gcyin. Kapmm önüne gel, 
yola çıkıyoruz. 

Teodora kapıyı açtı. Esikte koyu ma
vi renkte bllytlcek bir bez pıırçası bul
du. Onu blr ucundan tutup kaldırınca 
geni§ kollu, uzun ve bol bir entari oldu
ğunu glSrdU. Yerde ayni bezden bir de 
örtU vardL Onu da aldı ve kap1yı kapa
dı. 

Bir dakika sonra aralığa çıktığı za
man kıl!& boylu zayıf blr adamla ıcru,ı. 
Jqtı gözlerini yerden ayrrmakıumı: 

- Ku karde§lm ! Antimoa babamız 
kapının önllndedlr. Size hayırlı yolculuk
lar dilerim!. 

Dedi. 
Teodora avluyu bir hayal gibi geçti. 

Sokakta iki eıek ve onlarm ortaamda 
papu AntJmoe'u '6rd'1. 
AntJmoe onun eeete binmesine yardım 

etti. Sonra kapıda bekllyen ima boylu 
adama döndO: 

- HotÇ& kalm aevglll kardeılm! 
Dedi. Kendlal de bindi ve yola çık

tilar. 
onııeı yakıyordu. Fakat Anthnoe ım. 

kuletealnl ba§ma geçlrmleti; Teodora
nm da örtUsO vardı. 

Deniz kenanndald yolu tuttular. Sol-
da bahçeler uzayıp gidiyor; sağdaki 

mavi deniz ufukta gökle bfrlegiyordu. 
Teodora acıkmı§tı, fakat bunu ısöyll. 

yemedi. 

Antlmoe'un terklalnde iki taraflı Od 
torba vardı. Birisinde lıir güğüm bulun
duğu ıeklinden belliydi. Diğerinde de 
ekmek bulunduğuna 9Uphe yoktu. O hal
de uzun zaman aç kalmıyacaktı. 
Sağdan soldan, yaya ve suvari olarak 

yolcular geçiyorlardı. Bir kısmı onlan 
merakla sllztlyor; b1r kısmı da saygı ile 
selAmlryorlo.rdL 

Tcodora yol uzadıkça daha çok sarsı
lıyordu. Kuyruk sokumunun eşeğin bcl
kemiğine vurmaması için önüne doğru 
fğiliyor; yeleye abanıyor; fakat gene 
rahat edemiyordu. 

Ter içinde kalmrotı. 

Solda bahçeler ualmağa b~ladt. 

Denizden de uzaklaşıyorlardı. GUneo 
gittikçe daha çok yakıyorı bUtlln vücu
dunu, bagmı, hattA yilzllntl saran 6rtll
den geçiyor, onu buram buram terleti
yordu. 

Antlmos ona soruyordu: 
- Ey kız kardc§lm! Yorulduğun za

man sClylc ! lsnnm kanlan arasına ka
nşmak için o kadar acelen yok. Allah 
ne zaman is erse o zıı.ınnn olur ve Al
lahm istedikleri bizlrn g5nllllerlmlzde 
kendi kedine ye::ıert.T. 

Teodora dl;ılerinl sıkt.J: 

- Hayır, saym babacığım! Benim 
isteğimi de .Allah senin gönlünde akset.. 
tirsin! 

Antlmos'un yüzUne bakılsaydı. Nisan 
)'tlğmuru altında topraktan fışkıran ba
har gibi blr sevinç görlilecekti. 

Bu sevlnçlo com ve anlattı: 

- Isanm karısı temiz ve kutlu Tals 
';ııkenderiyede (Lino-Porta) dan çıktı. 

Her adnnda gUnnhlarmdan bir çoğıınu 
birakarak bu yollardan geçti. Onu Kay
zerln km kutlu Albln karşıladı. Seni de 
Sezarya ka~tlayacak! Sen de temiz ve 
kuUu olacaksni ! 

F<1ek blr taşa çarparak t!UrçtU. Teo
dora earsıldı ve yüzU buruııtu. 

Antlmos hiç dcğiı;miyen sesile sor
du: 

- Hennı bu yola girmiyen herkes 
lı:tn kurtuluı Jıaprın ac;;rktir. Fakat bir 
tere oraya giren bir daha ~ıkamaz. O
rada atnıar ve acılar sana tat verecek-

Ur. Benim kız karde§lm, eler bunda 
şüphen varsa geri döncllı.o.. Seni, aldı
ğını yere bırakırım. Dilediğin ve inan
dığın zaman gene yola çıkarız. Bu yol 
hiç kapanınu!. 

Teodora pi§manlrk duymuyor değildi. 
Fakat bunu açığa vurmak gUcüne gidi
yordu. Bundan bqka yolun aonunu da 
merek ediyordu. Belki onun söylediği 
gibi bunlnrın hepslnl unutmak, ağnlar
dan ve acılardan tat bulmak ta mllm
k\lıı olacaktı!. 

Bir kanal konarmda oturdular. Kuru 
ekmeği suya bat.Irnrak yediler. 

-Ekmek ne tatlı! .. Su ne tatlı! .. 
Antlmos'un yllzilndeld sevinç bir 

perde daha ağardı: 
- Gittikçe daha tatlı olacak! Tatlı 

olınıyan hiç bir §ey kalmıyacak! .. 
Diye mınldandL 
lhtiyar Libya dağlan g6rQııdQ. GUnet 

batarken, bu dağlann dibinde yeryer 
l!erpllml§ olan kerpiçten veya harçsm 
ta§tan kutubelere yaklaıtıJar. Gerideki 
kayaların içinde, kafa tasındaki göı o
yukları gibi karanlık ve kllc.;Uk mağara
lar vardL Bunlarm önünde kıl entarili 
ve kıl kupklı keeitler oturyorlardı. Ba
zıları IU ve odun taeryorlardı. Budan 
da çukur yerlerden ot topluyorlardı. 0r.' 
tadaki bUyUcek kulUbenln bacumdan 
duman tllttlyordu. 

thtlyar blr keılt sopaama dayanarak 
onlara doğru geldi: 

- Allahm aelAmetl ıenln Uzerine 
olsun, AntimOI kardet ! 

- Allahm selimetl Hnbı berine 
oiau.n Tomu brdq 1 

- mç tUphem yoktur ki bu kız br
defiml.Z Iaanm nlpnlraıdır. 

- Hiç gUphem yoktur ki l!lze bu ha
beri rtlzglira bUrllnen temiz ruhlar ve 
Isanm beyu güvercin ıekllndeld kan
ları mUjdcleqJ. 

Tonuıa'rıı yanma bir kaç klol daha gel
mlşU. Bunlann aaçlan kesikti. Ytlzleri 
gtine§ten tunç rengini alm!§; sonra yer 
yer çatlamış, yara dolmuıttu. Eller ve 
ayaklar daha fena olmu~tu. Hele blıial
nln göz kapaklan ı~. tersine dön
m U§, çapak ve .kan jçinde kalmıştı. Ço

ğunun diııleri dökUlmll§tQ. BilsbUtUn 
d5killmlycnlerin ağızlan da blr kuru ta 
fanm ağzını andı:nyordu. Antlmosa yak
laştıkları z:ımnn hepsi de birincisi gibi 
se l!mla§ıyordu. 

Tomas bavmı hiç kaldırmadan Teodo
raya döndü. Onu da l!el!mladı. 

Teodora zorla blr ıeyler mırıldandı. 
Ruhunda bir iğrenme ve ürperme 

vardı. Danobid'in evi bu kulübelerin ya. 
nmda saray ve delikanlı da bunlara 
göre bir prensU. 

Teodora asıl Urkckllği en kenardaki 
bir kulübeye konularak kapcyx ilstlln
den sUrgUledlkleri zaman duydu. Bura.. 
da ottan bir yatak, bir kUçllk maBa ve 
su dolu blr desU vardı. Bir mezar da 
ancak bt: kadar sıkıntılı olabilirdi. Hiç 
olmazsa yanmda bir lnBall bulumydı. 

Kendi kendine ve lt!temcblzin kor
k~ç hayaller yaratıyordu. Bunlar onu 
aenemlettl; ot mindere ' kapandı ve 
hTçkıra hıçkım ağladı. Biraz hafifleyin
ce dil§llndll: 

- Şehirlerde rahat olmadığımı unut
mamalıyım. Bonl ftlmdlden körpe bul
maya baelndılar. Blr kaç y1l sonra ne 
diyecekler? Gittiğim yerdekiler san
mam ki blSyle oll!unlar! Orada böyle 
yalnız kalacak değilim! 

Uyudu ve ertesi gtln Antlmos'un ya
nmda yola devam etmekten çekinıne
dL 

Antimos ona anlatıyordu: 
- Tomas kardeş bir Kıral çocuğu 

gibi bUyUdQ; saray kadar bUyUk konak
lan vardı. Pnra!.I hesapsızdı. Emrinde 
ythlerce köle ve U§ak bulunuyordu. O
na ne mutlu kalbine hakikatin ilhamı 

yağdı ve b1ltUn onlan, o yalancı zevk
leri, insanı günah bataklığında boğmak

tan ba§ka bir geye Y&raml)'&ll uğursuz 

dünya mallnrmı bıraktı. Kendlslni lsa
ya vermenin tadma erdi. Ruhuna, sonu 
gelmlyen hakiki hayatı verdi. 

(ArkaM var) 

ArşidüT~ Me1iki ve T~z kardeşi 

En son kaçan 
Arşidük 

Hırsızlıkla itham olu
DU)"'Or hakkında tev

kif kararı verildi 
Arşidük Ottodan L!lonra karde5i Arşi

dük Fclikl! için de Alman hiikümetl ta.
rafından tevkif mllzcklteresl kesilmig
tlr. 

Kllçilk arcıfdilk Adeta hırsızlıkla ithıım 
olunmaktadır. 

Viyana gazetelerinin yazdığına göre 
&rlidilk A vusturyadan kaçarken, Şu§nl
fe ait olan ve bizim paramızla 20.000 
Ura kadar kıymetindeki blr gUmUg sof
ra takımını da alm!§ göturmU§tUr ... 

Bu gUmUı takımı doğrudan doğruya 

eıki bagvekllin malı değildir. Fakat, 
Suaııığln, areldtık içtn dö§eyip dayadığı 
odada bulunmaktadır. El!kl bagvekll, ar
tldllke bu odayı hUkumeUn parası ile 
tanzim ettiği için, A vul!turya Almanya. 
ya geçtlgt gibi, bu malların da Alman
yanın olmaeı llznn gelmektedir. 

Nasıl Kaçtılar 
AraldUk Feliks ile ablam Al'§idll§es 

Adelald Avustur:ı;adan, Alman aekerle
rlnln memlekete gireceği gece kaçllllŞ
lardır. 

Arafdil§eı ile kardegi, anneleri Belçl
kada oldufu halde, A vusturyada bulu
nuyorlardı. AraldUk Fellks askeri mek
tepte bulunuyordu. Ablası da Vlyana
dakl k5§klerliıd~. 

Arşidük Adelnid, mcmlek·etin Uzerln
deki tehlikeyi derhal hissetmiş ve kaç. 
mnyr d~QnmUetQ. Blr akşam, Viyana 
civarındaki askeri mektebin kapısrnda. 

bir otomobll durduğu gôrlildU. Biraz 
sonra, areldUk Fcliks alelacele hazrr
lanmı§ blr baldo, mektebin merdivenle
rini dörder dörder atlıyarak lnlyordu. 

Otomobilde, kendisini ablasmm bek
lediğini görUnce, ar§ldilk eaşınyor ve 
derhal otomobile atlıyor. 

Otomobil hiç durmadan, Macaristan 
yolunu tutuyor ve bUyflk blr sUrntle, 
hududa doğru gidiyor. 

Hudutta otomobili durduruyorlar ve: 
- Pasaport! diyorlnr. 
Pasaportlar hazırdır. Fakat, tabi! sah

te puaport. AI'§ldllk Adelaid kardeşi 

ile beraber kaçmağa karar verince der 
hal Ud e&hto pasaport haztrlamra ,.e on
ları aldığı gibi otomo'bllo atlamıştı. 

Huduttaki memurlar pasaportu mua
yene ediyorlar. Otomobildekilerin yU

zUne bakıyorlar, dikkatle gözden geçi
riyorlar. Bu dakikalar aıııidüşesle kar
degi için hayatlarmdakl en endi~ A
nı teekil ediyor ... 

Fakat, hudut memurlan paııaportla

rm sahta olduğunun !arkına varmadılar 
ve: 

- Geçiniz! MUsaadosinl verdiler ... 
Habsburg hanedanmm bu iki azrun 

memlcketlerlnl terkedlp Macnristana 
girdikten sonra ancak rahat bir nefes 
alm~lardı. 

Bugün gene Macaristanda bulunuyor
lar. Fakat A "11Sturyada araldllk Fcllks 
hakkmda tevkif karan verilm.lştir. Ar
§idUk Otto glbt kardeoi de eğer Alman. 
yaya veya A wsturyaya bir adım atacak 
olurlarsa derhal tevkif edileceklerdir. 

Arşidük Ottonun 
Reddettikleri 

A?"1idllk Otto, eski Avusturya Ma
caristan imparatorluğunun varisi olan 
Habsburg ailesinin reisi bulunmakta
dır. Bu l!lfatla hanedandan olan diğer 

iki areldllktl ailesinden reddetmiştir. 
Bunlardan biri A.r§ldük Albrcht'tir. 

Bu aretdUkQn bir Macar k6y öğretme

ni genç kızla evelndiğtni ynzmİştık. 
Arşidük Otto, kendi alleshıden birinin, 

Almanya denizlerde veni bir korsan 
harbı mı hazırllyor? 

Garip bir ·gemi 
u 

Bunlar bine yakın fakat Alınan, do
nanmasından teker teker seçilınig 

gençler. Bunlar, en kuvvetli, en sert, 
en ketum ve en !azla. kimsesiZlerden 
seçilmiştir. l{endilerini Alınan topra
ğına bağlayacak birşeyleri· bulunma
yan iki bine yakm öksüz : ne ana ba· 
balan var, ne çoluk çocukları. 

Kalplerinde sevgi namına birşey 

yok. Hiçbir yorgunluk adalelerini gev 
şctecek değildir ... 

YiRMi KORSAN TAYFASI 
Arada sırada rıhtıma bir yük gemisi 
yanaşıym·, ve bu kimsesiz çocuklardan 
yüz kadarını alıyor. Bunlar, deniZler
de,.barp halinde imişler gibi, aylarca 
ya.şayorlar; karaya. ancak kömUr al
mak için yanaşıyorlar. 

Yarm bir harp çıkacak olursa, yar
dımcı kruvazörleri silih altına koy
mak için bir dakika baklenmeyecek 
Vilhelmşafen'deki mektep zorla yetiş
tirilmi§ korsanlardan müteşekkil yir
mi poeta tayfayı hazır bulundurmak
tadır. Bunları korsanlık yolunda hiç 
birşey durduramaz. 

Bu, biraz doktor Rudigerin eseri. 
Biraz diyorum, çilnkU uzun zaman ev· 
vel, harp esnasında ismi çok meşhur o. 
lan bir Alman korsanı amlrallığa, da· 
ha sulh zamanında. iken, muhtelif 
harp gemilerinde kullanılmak için ha
zırlanan a!ker gibi, stirek harbi f çin 
de asker kullanılmasını teklif etmi§
ti. Zira, tecrUbe ile görülmüştü ki, bir 
"Emden,, bir "Volf,, düşman filoları 
imparatorluk filolarından daha fazla 
tahrip etmişti. 

Fakat bu gemi kumandanı Alman 
bahriyesinin zeki bir evlMı olarak 
kalmıgtı ve bazan Hitler disiplini için 
kıtalarda görUlmUftU. Kendisine kor
sanlığı P.snasında dil§man gemilerini 
ceset serdiği için bilyUk ehemmiyet ve
ı ilmektedir. 

Doktor Rüdfger bunu, Vilhelmp.fen 
mektebi kumandanlığına tayin ettir
mi§tir. 
Kukşaven civarında. bir mektep da

ha vardır. Fa.kat bu mektep talebesi 
karadadır; denizin kenarındadır. Bu
na çalı§ma kampı ismi verilmektedir. 

Burada Uç bin genç çalı§malrt&dır. 
Dünyanın diğer tarafı Jle pek az te
masları vardır. Hergün, hatta mUthiş 
bir fırtına denizi altüst ederken bile ... 
kayıklara binerler, küreklere sarılırlar 
dalgalar araııma açılırlar, gemilerden 
kayıklara atlarlar, dalgalarla boğu
§urlar. SilAhları ellerindedir. SOnra 
tekrar knrıı.ya. dönerler ... 
Üç bin kişi. Bunların b:ışmda 1914 ten 
1916 ya kadar Şarki Afrikada Fon Le
tov'un mektebinde yetişmiş, bir erkft.
nıhap znbitidir. Bunlar orada henUz 
genç zabit iken Tang:ı.yika gölUnU mü
dafaa etmişlerdi. 

GiZii 'Uberziabtaylung,, teşkilatını 
keşfetmek f çin aylarca uğraştım. Dr. 
RUdfger'i göremedim. Fakat Ef ganls

tanda, Şarki Fransız Afrikasmda onun 
izini buldum. Kendi.c:;inin, denizlerin ö
tesinde hırbi hazırlamak için tayin 
ettikleri iloa beraber yanya.na bulun
dum. 

Onlnrm içinde evveıa en kuvvetlisi
ni tanıdım. Bu, yarının Fon Millleri, 
veya Nerger'i olacak mill!::im Heli
mut Ştaynhavger idi. 

Helmut Ştaynhavzer'i orada tanı
dım. O zaman ben gemisinin hem sa
hibi, hem kaptanı olan bir Fransızla 
beraber seyahat ediyordum. Bu Fran
sız, o sarı denizlerde yirmi seneden... 
beri dolaşmakta, tUrlü maceralar ge. 
çlrmektedir. 

GARİP BİR GEM! 

Gemi, Batavya'ya gelınigti. Yük a
lıp Makasar'a gidecekti. Deıµirlediği
miz yerde, bizim gemi ile burun buru
na bir Alman vapuru rıhtım serbest 
kaldığı zaman, yanaşmak üzere bekli
yordu. 

Bu rıhtım patlayıcı maddelerin bo-

hanedandan olnuyruı biriyle evlenme
sini kabul etmemi§ ve Albreht'i red
detmiştir. 

lkincl olarak reddettiği de arşldUk 

Karldrr. Kral da, ııon günlerde diğer 

bir Macar kmyla evlenml§tir. 

pltılma ve yUklenmeslne talı81s Mil
miştl. 

Alman vapuru güzel bir vapurdu. 
Üzerinde bir damla pas görülmüyor· 
du. Kısa bir bacası, mUkemmel telsiz 
tesisatı vardı. Kaptan köprüsünden 
ufkun her tarafı görülebilecek bir va. 
zıyette idi. ı:ıir yük gemisi, fakat uzun 
ve sllratli seferler için yapılmış bir va
pur .. 

O akşam Batavyadaki deniz krtası. 
na mensup bir zabit bizim gemiye gel
di. Bu adam, bizim kaptanın samimt 
bir rakibi idi. Uzun senelerdenberi 
tanırlarmıe. Hatta bu zabit bizim kap
tanı bir gUn, boğazına bir halat atıp, 
denizin dibine yollamak istemiş. Kim 
bilir hangi korsanlık meselesinden do
layı .. 

Bu zabitin ismini söylemiyeceğim. 
Söylesem de zaten ne fayduı var? 
Orada. bile onun ismini yavaşça söy

lerler. Korsanları, kaçakçılan, casus
ları takip eden bu adam senelerdenbe
ri o teşkilftta nazaret etmektedir. 

Bu asi denizlerin esrarnu onun ka.. 
dar kinuıe bilmez. Kimse; wnu: bizim 
geminin kaptanı müstesna. 

İkisi k&r§ı karşıya geçtiler ve ma
sanın üzerine bir harita serdiler: De. 
nfzdeki yollan gösteren bUyUk bir ha
rita. 

Haritada. Çin, Suma.tra, Cava, İngi
liz Malezyası sahilleri fıJaret edilmiş

tl Haritanın Uz.erinde parmaklarını 
dolaıtırdıklarmı görliyonım. O sayı

sız takım adamların üzerine parmak
larını bastırıp bir müddet duruyorlar. 
Bir oeyler kODU§Uyorlar. 

Anladığıma g~re,.1934 tenberi bu 
denizlerde esrarengiz gemiler dol* 

maktadır. Gidip geldikleri yollar en. 
cUge vericidir. Bunlar Avrupadan gel

~ olan aeldz pmldlr. Fakat SUve~ 
kanalından mı geçmişler, yoksa eekf. 
den oldufu ve yarm tekrar olacağı gf

bl Kap burnundan dolqarak mı, bil· 
mlyoruz. 

Bu gemilerin hepsi I~iz ve Ho
landa amirallık nezaretlerinin "Kara 
Liste,, l!llne yazılı bulunmaktadır. 

Bu gemiler geldikleri zaman ağı%
larma kadar dolu imişler, su kesimi 

çlz.gllerl görUnmlyormu.ş. Boşalttıkla
rı yükler 30.000 ton tahmin edlliyir. 

( A rkusı tJar) 

,-KURUN-, 
1 ABONE TARiFESi 

Aylık 

3 aylık 
Saylık 

Yıllık 

lltmlekel llemlekeı 
tctnd• dııında 

95 
260 
475 
900 

155 KJ'fo 

'~ . 
820 • 

1600 • 

fırifealnden Balkan Birlili lcln aydı 
otuz kuruş düşülür. Posta birJiAine alr
miyen yerlere ayda yetmiş beşer kuru, 
zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup ~e 
tdgraf Ocretınl, abone parasıoıo posta 
veya banka ile yoll,mı Qcretıot idare 
kendı üzerine alır. 

rarkivenin h•r poıta merkezinde 
KUHUN'a abon• vazılır. 

Adres deAiştlrme Qcl'f!tl 25 kunı$tur. 

Dünkü Hava 
IIava yurdun Ege Mlguinde bulutlıı 

dl{Jer b~lgelerde cok bulutlu ue uer uer 
11a411Iı germtı, rlJ.rgdrlar: cenup dobıııu ve 
do{Ju Anadoluda cenubl ldikamelten orta 
kuvuetl• dl{Jtr 11erlerde amumf11etle ıtma
ll lıtikametten umiıtlr. /slanbulda, hafJO 

ekıeriuelle kapalı ve cazı 11a1Jıılı germil• 
2.t ıaal ıarfındakl uağııın metre murab• 
batna bıraklt/JI IU miktarı 300 gram olçiil• 
mtıı, rü:gdr ıimall istikamtlten sanıuedl 
5-3 metre hızla tımlıtlr. 

Saat U de hava tazuikı 76! millınetfl 

15 Yıl Evvel Bugün: 
idi. Suhunet en yüksek 14,8 ve en düşiıl: 
9,~ ıantlgrat kaydolanmıışlar. 

lngtllzlerln Gellboluda vacuda getirt· 
ceklerl cesim ıntanla kabristanın ln~aatı 
na tide tttfklerl Ruı ve ltalyan amelt.V1 

ralıJiırarak 1ıammalı bir faalluelle devafl' 
edilmektedir. 



Bir tahlil: l Kubbe ve nıinarelere yıldırım 
t eline doku n arak çıkan Kıskançlık nasıl bir histif? 

Yazan: Celalettln lzmlr li 
ceğinc pek kani değilim. Zira insanın 
irade \'e ihtiyarı da kuımen elindedir . 
ÇünkU akıl iradeicüzlyenin ~{ı~~dır. 
Evet, inı;an her ne kadar savdığını kıs
kanmak hakkına malik ise de gayri ih
tiyari olarak bunu cinayete kadar var. 
dırmak hakkına hiç ir zaman malik de. 
ğildirGayrl iradi hareket diye o kimse 
mazur görUlemez, zira iruıan her türlü 
hareketlerinde bir vazifeye tAbldir. Bu. 
na binaen sevgi ve kıskançlık işlerinde 
teenni ile hareket ederek irade zafiye. 
ti göstermemek ve yalnız hissiyatın 
verdiği kumandaya tAbi olmamak la
zllDdır . .A ksl takdirde insaniyet behimi-

yete doğru gider. 
CEl,AU~Tl'IN IZJUIRLI 

cniversite 
kadrosu 

Kıakançhk cınayete hak verir mi? O· 
.auyueularmı pek açık bilirler ki kıs
kançlığın fena olan ciheti ve iyi olan 
ciheti vardır. Eğer başkasının refah ve 
saadetini, yilksekliğini, mesaisini, kıs
kaıuyonıa bu gahsl kıskançlıktır ve çok 
kiSlUdUr. Zira izzetine!iston, ulvUcenap· 
tan mahrumiyete delllet eder. Baeka· 
ıımm saadetinden mUleeaair olmak, fe· 
liketinden de mUtelezzilı olmak bir çok 
rnUelllflere göre fikren kUçilklilktUr. 
Bu gibi insanlar insanlık hislerinden U· 

z&k olanlardır. Bir de kıskançlığın iyi 
olan ciheti vardır: Bu da milleyelini 
kmkanmak her zaman kendi milletinin 
diğer milletlerden daha listiln olduğu· 
nu istemek, ifrata \'ardırnlamak §arti· 
le ailel!lini kmkanmaktır. Jo'ilhakika sev· 
gi neticesi olan bu tUrlU kıskançlıklar 

her has!as insanın hakkıdır; ancak mil· 
ziç bir gekfl almamalı, yani ne ifrata, 
ne de tefrite gitmelidir. Ailesine karşı 
veya sevdiği insana karıı lakayıt kal· 
malı: fena olduğu gibi lııl cinayete var
dıracak kadar kıskanmak ta kötildür. 
Mcscle)i tabliyat bakımından ara§tır&· 
rak insanlardan evvel, sevkitabii Ue 
hareket eden hayvanlar anuımdanki 
kıskançlık hisleri olup olmadığını tet
kik edelim: 

önUmUzdekl sene bazı 
değişmeler yapılacak 

Kuelann hemen hepsinde kıskançlık 

vardır. Serçelerde qk ve hararet za· 
manlannda kıskançlık sebebile erkek
ler arasında daima kavga vukua gelir. 
Monogam yaşıyan leylekler Uıdivaçtan 

sonra dahi erkeğin başka blr dişi ile 
"e diginin baııka bir erkekle mnasebet
te bulunduğunu istemezler. Bu husus
ta fcvkalAde kıskançtırlar; battA yuva
sını terkedecek ve icap edenıe hayatı
nı feda edecek derecede vakalar husu
le gellr. Papağanlarda bu cihet daha 
başkadır. Muhabbet kuıu denilen (Me
lopsitacus undulatmı) terde her bir çüt 
asla birbirlerini terketmezler; kendi 

cinslerinden yabancmm yanlarına yakla§ 
hklarını istemezler. (Ara) denilen pa
l*fanlatda •evst ve Jrnıkançhk hisleri 
çok ıayanı hayrettir. 

Bu hususta bir ''akayı anlatalnn: 
1188 Şubatında cenubt Amerikada Pa

raguvayda avcmm biri dişi bir (ara) 

papağanı avlıyarak atmm eğerine a. 
sar; yaralanan kuııun zevci maııukası

nm yakalandığını görünce miltee88iren 
avcıyı ııehrin ortasına kadar takip ede
rek, nihayet avcı evine girmek üzere 
atından inince erkek papağan mecruh 
zevcesinin Uzerinc atılır ve asla ayrıl
ınaz. 

Bu kuşlar birbirlerine gayet sadık o
larak yqarlar; aralarındaki sevgi his
leri pek fazla olduğundan sevginin ne .. 
licesl olan kıskançlık ta pek fazladır. 

Memeli hayvanlarda da kıskançlık 
ı:oktıır. Çift1e~e zamanlarında bir di3I 
•ralanı on on beş tane erkek arslan ta· 
lı::ip eder. Bu zaman da erkekler ara· 
8?!lda kıskançlık yilzUnden münazaalar 
ı:ıkar; nihayet dişi içlerinden birisini 
lercih edince bu iki çüt yckdiğcrine 
.. dik kalırlar. Artık di~erlcrinln yanla
l'rııa gelmesine tahammill edemezler. 
.A.la. geyikler aUrU ile yaşadıkları haldo 

lflt zamanında yekdlğerindcn a)Tıhrlar; 
bağırırlar ve dlei itin erkekler arasında 
lı::a\'ga husule gelir. Bu münazaa hazan 
er-kefin hayatına malolur. 

b& lifllba, hayvanlar arasında kıskanc;-
hlsleri o kadar çoktur ki dişisine 

ııaıı olmak, onu diğer bir erkekle bir 
arada görmemek itin icabında hayatla
l'rııı bile fedadan çekinmezler. 

lı:: Su misalleri gören okuyucularnn kıs. 

1 
ançlık yUzUnden vukua gelen hadisc-
en insanlara da te§mil ederlerse hak-
15lılık Yapmış olurlar. 

lt Çtınku hayvanlar sevkitabii ile hare
lıt~ ederler. tnsan ise mahlukatın en 
-« enuneı ve en 3erefliııi olduğundan 

11 Ue muttasıftır. 
lıdlnaan hissiyata değil akla tabi olma
aıı. rr. GaYri ihtiyarl 3uu111uz hareket in
le;. için doğnı değildir. Gerçi bazı şair-

1-,• 
tv f'/rıanı stıınuklt. ben pirıinı kayip 

1Ju eylem~m 
'" olur ki uyrr.derktn ihtiyar tiden 
b oldt.r 

erııtılerae de hu 11öın doğru olabflo-

OnUmUzdeki sene Universitenin pro

fesör ve doçent kadrosunda bazı değiş. 
meler yapılacaktır.Doçentlerden muvaf
fakıyet göstcrmie olanlar muhtelit a
çık profesörlUklcro tayin edilecekler
dir. Bundan bagka ecnebi profesörler
den bazılarile yapılan mukaveleler ye. 

nilenmiyecekUr. 
Doçentlik kadrosuna da yeni imti-

hanla doçent alınacaktır. 

Genel Espekterlik Kadrosu 
Genişliyor 

Kültür baka.nlığı genel ispckterlik 
kadro3unda önilmUzdeki ders yılı başın
dan itibaren bazı ycrulikler yapacak· 

tır. Kadroya boş genci ispekter daha 
eklenecektir. Bu is~kterler tanmmııı 

lise direktörleri arasından seçilecek-

tir. 

Musiki Ve Beden Terbiyesi 
Dersleri 

Bazı öneri okullann musiki beden 
terbiyesi deralerinl iki sınırı tevhid et
mek surctile okuttukları görülmek
tedir. Bu usul randman noktai nazarın

dan muvafık görülmediğinden bundan 
11<>nra bu gibi de111ler a)TI ayrı okutu
lacaktır. 

Ecnebi Ve Ekalliyet Okul
lanna Yapılan Yardım 

Hor y1l vilAyet bUtçeıılnden şehrimiz 
ecnebi ve akalliyct okullann:ı muayyen 
bir miktar para yardımı yapılmaktadır. 

Bu yardımların verilmesine Jünden İti· 
haren bqlanmıştır. Ay sonuna kadar ta. 

mamlanacaktır. 

imtihanla r Arka Arkaya 
Yapılmayacak 

Bazı okulların muhtelif ders imtihan
larını UstUste sıralıyarak imtihanları 
çabuk bitirmek istedikleri görülmilş
tilr. Bakanlık bUtUn okullara yolladığı 
bir tamimde imtihanların arn ile yapıl
masını bildirmiştir. 

-o-

Gümrük Başmüdürü 
tzmir ve Derince gümrüklerinde ha· 

zı tetkikler yapmak üzere bir kaç gün 
evvel şehrimizden ayrılan İstanbul 

ümr:ik başmüdürü Mustafa Nuıi 
~ün btanbula dönmüştür. 

Resımne 
HAdbseuer: 

16 yaşlarında iki kurşun 
hırsızı mahkemede 

El araba1arı 
Bugünden itibaren bazı 

caddelerden gec;emiyecek 
Belediye el arabalarının geçemiyece

ği caddeleri teshil etmiş ve alakadarla
ra bildirmi§tir. Bugünden itibaren Şi§· 

hane yoku§u, Voyvoda caddesi ve Ka
re.köy köprüsünden el arabaları geçe
miyecektir. 

Bu gibi arabalar arka caddeleri takip 
edeceklerdir. 

Ay ba§ından itibaren el arabaları be
lediyenin bu hususta hazırladığı tali
matname bUkUmlerino göre yapılacak· 

tır. Talimatnameye uymayan arabalar 
seyrüseferden monodilecektir. 

Bundan bagk.ı seyyar satıcıların el 
arabalaıı için do yeni bir §ekil tesbit 
edilmesine çalışılmaktadır. 

Tayyare tbtlfall 
bugttn 

Olen aziz tayyarecilerln ruhunu taziz 
maksadilo bugün saat 13 do Fatih 
tayyare parkında bir tören yapılacak· 

tır. 

Törene saat 13 te lstiklil ma11ile 
bqlanacaktlr. Merasime bqlamadan 

iki dakika önce bUtUn nakil vasıtaları 

yerlerinde kalarak hareket etmiyecek
lcrdlr. 

Evvela Türk hava kurumu namına 

soura da ordu namına ve yüksek genç. 
tik namına söylevler verilecektir. 

Söylevlerden sonra Abideye çelenk
ler kanarak törene son verilecektir. 

--o-

Trak Yann Geliyor 
Mudanya seferlerini yapacak olan 

Trak vapunı yarın şehrimize gelmiş 
bulunacaktır. 

Trak vapuru bundan evvel de yazıl
dığı gibi hususi bir tenezzüh yap~"lk 
ve sonra İstanbul - Mudanya seferle
rine başlıyacaktır. 

-o---

Mimarlann Toplanbsı 
Türk ],fimarlar Cemiyeti Ba§katılı

ğından: 
Şubemiz yıllık kongresinin 17 - 5 • 

1938 Salı günü 5aat 17,30 da Gülhanc 
parkında Alay Köşkünde toplanacağı
nı biitUn arkadaşlara bildirir, ve teş· 
riflerini rica eder. 

(_r_e_n_i_l\_'e_ş_r_ig_a_ı _ ) 
Mağrur Adam 

Maruf temaşa muharriri Karen Dram. 
sonun "l\lnğrur Adam., isimli üç perdelik 
piyesi \'a.;ar Nabi tarafından dilimize çev 
rilerek "\"arlık Neşriyatı,, serisinin doku· 
zuncu sayısını teşkil etmek üzere n~redll 
miştir. Enteresan bir içlimal tez etrafında 
dönen canlı hir '\"akanın en temiz bir sah
ne dililc ta~·ır edlldigi bu kıymetli cdcbt 
eseri okurl:ırımııa ta,·slye ederiz. Fl:rntı 

30 kuruştur. 

Bahçivan 
Hind şairi Togorun nesir ıeklindeki 

yazılmı§ şiirlerini ihtiva eden "Bahçı
van,, isimli kitabı güzide muharrir lb
rahim Hayri tarafından dilimize çev
rilmiş ve satışa çıkarılmıştır. Fiatı O· 

tuı kuru~utr. Her kitapçıda bulunur. 

Cürmümc§hut işlerini gören üçilncU 
sulh ceza mahkemesi hakimi K~mil, 
dün sabah l6 yrujlarında iki kurşun 
hırsızı çocuğun duruşmalarına bak. 

mıştır. 
Mustafa ve Hasan adındaki bu hır .. 

sız çocuklar, Llıleli ve Şehzade camile
ri Ile Sam:ıtyadaki Alipaşa medrese
sinden yüzlerce kilo kurşun çalmış, 

sonra bunları Tahtakaledcki nalbur · 
!ara götürerek satmışlardır. 

Çocukların Llıleli ve Şehzade cami· 
lerlnin minarelerine siperisaika tclino 
tutunarak, bir cambaz maharetiylıı 

çıktıkları teshil edilmiştir. 
Dünkü celsede, kurşun hırsızlan, 

karakoldaki ifadelerinde olduğu gibi 
suçlarını birer birer itiraf ile cezala· 
rına razı olduklarını söylemişler, Ha. 
kim B. Kamil de şahitleri dinledikten 
sonra, suçun ika suretine göre mina
renin tepesine tırmanarak çıkmaları. 
nı çocukluk mahiyetinde görmekle be
raber cwaklarının ait olduğu ağır. 
suçlu mahkemeye gönderilmesi için, 
müddeiumumiliğe iade etmiştir. 

Suçlu çocuklar, mevkuf bulunmak· 
fa'öırJar. 

Otobüs Davasında Dedi 
kodulu Bir Safha 

Asliye birinci ceza mahkemesindı' 
bakılmakta olan otobUs davasına dün 
sabah da devam olunmuştur. Sa
hur Sami hakkında heyeti teftişiye 
tarafından tahkikat yapılıp yapılma
dığı hakkında yazılan tezkereye cevan 
gelmemişti, bunun üzerine Ahmet E -
min, mahkemeye bir istida verdi. İsti· 
dada deniliyordu ki: "Bağlı evraktan 
da anlaşılacağı üzere, Vakıflar idare· 
si ba.şmüf ettişliği, Ermeni vakfına ait 
bir arsanın vakıflar kanununa ayku t 
bir şekilde elden çıkarılması yüzl}ndeu 
mlitcvelliler aleyhine takibata giriş • 
mit ve kendilerini sorguya çekmiştiı. 
Bu haberi Ermenice guetelerden "Ja. 
manak,, yazmaktadır. Mildafaamıza 
taallük eden bu cihetin doğru olup ol. 
madığrnın Evkaf mUfettişliğinden 
sorulmasını isterim,,. 

Bundan sonra istida ya bağlı bulu· 
nan ve noterden tasdikli Jamanak ga
zetesinin tcrcUme olunmu~ haberi O· 

iş kanunu 
Bir senelik tatbikattan 
ahnan netice gözden 

gec;ırilecek 
iş kanununun yıldönümü münasebe

tile yarın Ankaralda bütün iş daireleri 
bölge amirlerinin iştirakile mühim bir 
toplantı yapılacaktır. 

İstanbul i§ dairesi amiri Bay Haluk 
da bu maksatla bugün Anka.raya ha~ 

rcket edecektir. 

Toplantıda iş kanununun bir sene
lik tatbikatındtm elde edilen neticeler 
tcsbit edilecek, bu hususta her daire 
amirinin hazırladığt raporlar, aUika
dardarlara arzolunarak tetkik edilecek

tir. Toplantı sonunda hazırlanacak ba
zı esaslarla iş kanununda tadilat ya
pılması hususun!da Millet Meclisine 
bir layiha verilecektir. 

--o-

Emanet haltlar 
Sütçünün dükkanında 
kayıplara mı karışmış 
Sirkecido HUdavondigar otelinde otu~ 

ran Mahmut Killi admda birisi, bir kaç 
gUn evvel memleketine götUrmek üze
re iki A)intap kilimi satın almış, bun
ları sonra almak Uzere sütçü Mehmet 
Kurdun dUkkfı.nma bırakmıştır. Fakat 
dün gidip kilimleri isteyince sütçü böy. 
le bir şeyden haberi olmadığını, kendi
sinin dUkklinına kilim filan getirmedi
ğini söylemiş, Mahmut polise mUracruıt 
ctınşiUr. 

Polis sUtçilyU sorguya çekerek halı

ların yerini öi;'renmiş, sütçü Mehmet 
Kurdu suç delili halıları ile bir1ikto 
mOddelumumtllğe teslim etıııfutir. 

Bir Kıskançlık Yakası Daha 
Yersiz yurttuz takıınındnn Ki.mil Ke-

mo adınde. birisi, dün, Uzun Yusufta, 
Şeyh HUsamettin mahallesinde oturan 
Tnhir kızı Zehra GUl§cn adındaki dos
tunu kıskançlık netıcesı sustnlı çakı ile 
hor iki bacağından ağırca yaralamıştır. 

Yaralı kadın Hnscki hastahanesine 
kundu. Tercümede, Sabur Sami ifo kalclırılmıe, azılı aşık, çakısı ile birlikte 
Ahmet Emin arasında çıkan, davadıı yakalanmıştır. 

Beyoğlu mütevelli idare heyeti ile PARMACI KOPUNCA - BilyUkdcre
emlftk heyeti idaresi namına Doktor kibrit fabrikasının etiket kısmında çalı
Arşak SUrenyan hakkında Vakıflar i- §an işçi Mevlüde kız, dün makino ba
darcsi tarafından takibata giri§ilmi., §mda çnlreırken, eahndct parmağını ma 
ve Doktor Arşak Sürenyan dinlenmig, klnoyo knptınnııı, parmağı dibinden 
azadan Mıgırdıç ile diğer bazı kimse· kopmuştur. 
ler de müfettişliğe davet edilmişler Acıdan bayılan Mcliide bir otomobil-
dir, deniliyordu. \ le Amerikan hastahancslne yatınlmıe-

Sabur Saminin vekili Sadi Riza bu. tır. 
nun Vakıflar Başmüfettişliğinden so. ERBAŞ ELBISESI GiYEN SIVlL -
rulmasına itiruda bulundu. Müddei. Asken elbise giyerek gczmeğe pek 
umumi Şükrü de, lüzum yoktur, dedJ. meraklı, UskUdıı.rdıı inkılap mahallesin
Fakat, kısa bir müzakereden sonrn do oturan Cemil Sel ndmda birisi, dün 
mahkeme, bu keyfiyetin Evkaf umum do gedikli erbaş elbisesi giyerek gezer

ken, yakalanmış, mUddeiumummğc tes-
mUdilrlüğUnden sorulmasına ve yinrıı 
cevabı gelmiyen milzekkerenin takibi. 
ne karar vererek dunışmayı başka bir 
güne bıraktı. 

Komünistlik Suçlularının 
Muhakemesi 

KomürıisUik suçundan mevkuf \'P. 

lim edilmiştir . 

Ağırcczada muhakeme olunan, Ali Fer
ruh, Mustafa, Ali, Mustafa, Hıristo, 
RC§at, Ahmet, Halil ve Hasan adında 
ki maznunların duruşmalarına dün 
sabah da ağırceza mahkemesinde de
vam olunmuştur. 



Mosolini'nin nutku 
italya Roma - Berlin mih

verine sadık kalacak 
Fakat bu, diğer devletlerle an

değildir ... laşmasına mani 
Roma, 14 (Hııusi) - Bay Mu10lini 

bu abalı "'Konte di Kaur' harp gemi
mi Ue cenıovaya 'vaaıl olmuı ve 300000 
qiden fula bir kalabalık, on binler
ce izci ve "siyah gömleklileri" tarafın-

- brplımımrftJ.r. 
& K'U80lini saat 11 de, halka hita-

ile ll&yleclifi nutukta evvela İtalyanın 
_. tedbirler emwmdaki vaziyetin -
lla blhaetmif ve demi§tir ki: 
•ıs Kartta İtalya bir kere daha yol· 

lmn telakki noktasına gelmiştir. Fil
bldı:ika İtalya &ulhu veya harbi intac 
R ,.vrupanın mukadderatını tayin c

lece1c btr karar ittihaz etmek mecbu
J.fJıetinde kalmııtr. Fakat bu hadiseler 
ft'f'elce derptı edilmiı olduğu için 
Yyte fili bir vaziyet karıısında bir
çok!anndan daha lilzumsuz: olan diplo
matDc bir harekette bulunmaktansa 
aertıaı ve sarahaten ''hayır,, diye •,;e
vap vcrmeği tercih ettik. İtalyanın 

aµımanıan her nevi faşist aleyhtarla
ri inkisara uğrayarak hiddet izhar ctti
Jerı Bunlar şüphesiz totaliter araııın

C!a ibir çarprıma olmaımı binnetice ih
tilitlar çıkmasını, bilhassa Avrupada 
bolfCVizme zafer kapılarmr arkalanna 
kadar açacak bir harp zuhur etmesini 
arzu etmekte idiler. Biz hattı hareke· 
timiıi iddia edildiği gibi bir zaruret 
netice.inde dcbril, kendi arzumuzla bu 
ıcki1dc' çizdik. O zamandan beri cere
yan eden hadiseler tarzı hareketimizin 
biwretkirane olduğunu isbat ctmiıtir. 

Zecri tedbirleri biz henüz unutma· 

dılc. Bu müddet zarfında stresa keli -
mcıindc aiyasi ve diplocıatik mahiyet
te ne varsa hepsi bizim için ölmüş ve 
gömülmÜJtı:.i. Bizim i~in bir daha da di
rilmiyc1.:ektir. 

AVUSTURYA MESELESt 
VE1TALYA 

Musolini Avusturya me&eleııin.de İtal
yanın tuttuğu hattı hareketi de §U ~?z-

le anlatmııtır: 
Fapst İtalya, milletlerin birliklerini 

temine mutaf hareketlerine mani ol -
m.ık itini yapmağa devam edemezdi. 
Binaenaleyh, ihtilatlar çıkar korkuıiy-

lc bu tekilde hareket etmedik, böyle 
bir korku hissetmedik ve kaibimir:de 
hiçbir zaman da his etmeyeceğiz. Na
muı ve his ve Almanya ile aramızdaki 
aamimi dosluk bu tekilde hareket et
meklifimizi icap ettirdi. Bugün ccr
men ve Romen alemleri daimi temas 
halinde bulunuyor. Bu asırda bir iz bı
rakacak olan iki inkilab arasındaki tcş
,riki mesai ancak vclCıd ve feyz:li olab:
lir. İtalyan milletinin Alman devlet re
isine yaptığı hararetli resmi kabulün 
manasıbudur. Geçen 7 Mayıs gecesi 
vtnedik sarayında söylenen sözleri iki 
ıniJlet §uurlu bir hcyet.;anla karşıla! 
mr§tır. Bu sözler diplomatik wya &i· 
yui beyanat mahiyetinde değildir. 
Bunlar tarihe geçecek aleni ve kat" 
aözleridir. Roma - Bcrlin ve mihver· 
ve diğer memleketler sadakatla bağı 
kalacağımız mihver bizimle itilaf ak 
detmek isteyenlere kaf§t bir itilaf siya 
ıet1 tatbik etmekliğimize mani defil

dir. Bu cümletkn olarak geçen ıene 

~Art ayında Yugoslavya .ile itilaf im
za ettik o zamandan beri adriyatik sa· 
hı1Jerinde sulh hUküm silnncktedir. 
Bundan başka İngiltere ile de bazı iti
lAfiar akdettik. 

Roma - Londra anlqması ak.deniz
den kıııldenize ve hint denizine kadar 
uzayan iki imperatorluk arasında ak· 
dedilmlf bir itiliftır. Biz bu anlaıma· 

ya dikkatli bir tarzda riayet etmek is
tedifimiz ve İngiliz devlet adamlan
nm da ayru fCYİ yapacaklarını takdir 
ettiiimiz için bu anlafmAnın devamlı 
olacatı tahmin edilebilir. Bu anlafl'D&• 
ya karıı b:ltUn dünyada gösterilen iyi 
kabul onun hakiki tarihi değerini is
bat etmektedir. 

FIRANSA iLE ANLAŞMA 
YAPILACAK MI; 

Fransızlarla ı..:ereyan etmekte olan 
müktlemeler hakkında-bu mükilemeler 
daha bitmcdifinden - ihtiyatlı .az s6y-

liyeceğim Bu n.u:.~lcmclcrin bir neti
ceye vanp varmıyacağmı bilmiyorum. 
Çünkü İspanya muharebesi gibi tama
miyle günün hadisesi olan bir me&ele
de aynı safta buluyoruz. Fransızlar 

Barselon'nun muzafferiyetini, biz ak • 
s!ne olarak Fran1conun galibiyetini ~ 
tıyoruz.,, 

MUSOLINI SÖZLERiNi ŞÖYLE 
B1T1RMIŞT1R: 

" Siyasi hedeflerimiz sarihtir. Her
hsle sulh istiyoruz. Size temin ede
rim ki naııyonal sosyalist Almanya da 
Avrupa sulhunu aynı hararetle arzu 

etmektedir. Fakr.t barı~. emniyette ol· 
:n4k için sili'.llı o!maldır. Bunun için-

dir ki İtalyan deniz kuvvetlerinin Ce· 
rıot. ada toplanarak size denizdeki fili 
kudretimizi göstermesini ir.tt.dim. Sulh 

iı.tiyoruz, fakat, bilhassa Atlas denizi-
11.ir: öbür tarafından gtlmekle beraber, 
biz: dÜJÜnmeğe mecur e<len nutuklar 
işittiğimiz zaman b:itUn kuvvetimizle 
sulhu mUdafaa için hazır bulunmağa 
mecburuz.,, 

Fuara Yabancı Memleket· 
lerden Getirilecek Eşya 

Ankara, (Hususi muhabirimiz.. 
den) - 1938 İzmir Enternasyonal fu.. 
arına yabancı memleketlerden getirl
leoek e~yanın Utbi olacağı esaslar ha.k. 
kmda Vekiller Heyeti şu kararı ver
mietir : 

Memlekete iUıali caiz olmıyan mal

lar fuarda yalnız teıhir edilecek, fa

kat memlekete sokulmtyaca.ktır. Tq
hirden sonra memlekete ithal oluna· 
cak mallar bedeline hasredllmek t17.e
re ticari ihtlya~lar meyanında yüzbin 

liralık serbest döı·iz kabul edilmi§tir. 
Bu miktar teahir edilen mallarm 

nevine ve kısmi ihtiyaçlarına göre teş.. 
hf rcllcrc taksim edilecek ve beher te§
hircl iki bin liradan faila alamıyacak. 
tır. 

ıılorhum Mehmet Ali 

Metanet hurufat dökümhanesi .ıs.ahi· 

bi Mehmet Alinin Fransız hastanesin
de yapılan son ameliyat nctiıeeainde 

kurtulanuyuak dün sabah öldüğünü 

tecuUrle haber aldık. 
Mehmet Ali 1995 te nn&yi mekte· 

bine cirmiı. 1904 te ordan çıkarak. 
1293 • 1314 ara&1nda "Teıt.;üman., ve 

''Saadet" guetelerinde ç&lıpnııtı. DiS· 
Jrilmhaneyi, 1312 de ıahııl teıebb!lail 

.ile a~tı; fakat Abdlilhamidin müıte!>it 
idaresinde kapatıldı. 1319 da bahriye 

matba.umda yUzbqı rütbeaile çalııtı. 

sonra ıümrüfe ceçti. Bir arada Tüı
kiyede gramofon pllkı yapılabilir ideli· 

ıaile bu ite girifti. htanbulda ilk pllk· 
hn da o yaptı. Kendiai sanatinde e~· 
liyet cöıterip hizmet etmiı bir zattt. 
Bu değerli Matbuat emektarının eena· 
ztsi bur:in kaldırılacaktır. Ailesine ta· 
ziyetlcrimizi bildiririz. 

can lstanbulda ve 
Anadoluda 

y • 
ı ne 

Zelzele oldu 
Ankara, 14 (Telefonla) - Buraya. 

gelen haberlere göre, memleketin yine 
birçok yerinde zelzele olmu~tur. 
Diyarbakınn Lice kazasının Ha.ıtl 

nahiyesinde 80 ev tama.men yıkılmı§, 
birçok evlerin de duvarları çatlamış
tır. 

Başvekil dün 
Belgrattan döndü 

Hariciye vekilimizle beraber 
Ankaraya gittiler 

Ankarada saat 6,4 7 de yedi, 6,56 Dost ve müttefik Yugoslavyanm ''l"11gosla\'ya scyabatfııden ~ayet 
da beş, 8,56 da da. dört saniye devam merkezine yaptıkları ııeyahatten dönen memnun dönüyorum. Seyahatim hak· 
eden üç zelule kaydedilmiştir. Başvekilimh Bay Celal Bayar ve Harf- kmd:ı Aokarada şefime malümat ar-

F.ekiıehir ve Kayseride 6.50 de bi. ciye vekilimiz Dr. Rüştü Aras dün sa- zettlktea sonra bol bol görüşürüz.,, 
rer defa, Kıreehirde saat 1 de haf Ü, hah gehrimiz.o gelmişlerdir. Haber aldığımıza göre Bqvekil B' 

7,30 da şiddetli iki zelzele olmuştur. Başvekil ve Hariciye vekili iatasyon-
Kır§ehirde yine blrcok binalar yı· da vali ve belediye reisi B. :Muhittin 

kılmıştır. tnsan ve h;yvanca zayiat UstUndag, şehrimizdeki sayla\'lar, cm· 
yoktur. Maddi zarar henüz tesbit edil· niyet müdUrll B. Salıb Kılıç, I.s
memi§tir. ı tanbul kumandanı general Halis, merkez 

lstanbul 14 (A.A.) _ Rasathane. kumandanı general lhsan, iktisadi, 

Celal Bayar, dün bir aralık Istanbul pla 
nı hakkında vali ve belediye reisi B. 

Muhittin Ustündıığla bir görüş~e de bu-
lunmuştur. 

• Al\"1\.\RA YA HATIEKET 

E'mLER 
den bildiriliyor: mali mUeseeseler direktörleı·i, Balkan· 

if •· -' ıı·ı d ı ti ln u il B. Celiıl Ba-ı.·ar vo hariciye vekili Dr. Bu sabah biri saat 6 yı 42 dakikv . t a.ona ua ı ev e er m meııs - "' 
1 dlğ ti 1 b. Uf Aras ak§am Uz.eri saat altıyı otu= geı:e 

27 saniye geçe, diğeri saat 6 yı 56 da· r er za ar a ırer m reze as. 
kika 4 saniye geçe ve üçili;cüsü de sa. .er, ve polis tarafından karşılanmıştır. köprüden kalknn "KalamıG.. vapurile 
at 8 zi 56 dakika 36 saniye geçe olmak Başvcltil, beraberinde hariciye vekili HaydaJl)aşaya geçerek eksprese bağlı 
Uzere Uç zelzele kaydedilmiştir. , •duğu halde Sirkeci istasyonundan oto- hususi vagonla Ankııraya gitmişlerdir. 

Ayni merkezden geldiği tahmin e· ' ıoblllerle doğruca Perapalas oteline 
dilen ve birincisi nisbeten şiddetlice I itmişlerdir. 
olan bu zelzelelerin merkez üstiinün Birlikte gelen Ba§vevalet husust ka-. 

Ba§vekill, istasyonda vali ve belediye 
reisi, eehrlmlzde bulunan sa.ylavlar, 

emniyet direktörU, kara ve deniz ku-
!stanbuldan 510 kilometre mesafede lem direktörU B. Baki Sedes, hariciye· 
olduğu tahnıin edilmektedir. hususi kalem direktörü B. Refik Amlrve mandanlan, milli banka ve idare A.mir-

A k d t 1 hariciye •ube direktörlerinden B. Cevat leri, parti ve belediye erkanı ve diğer 
~ saray a ztaıze e ,. ta kendilerine refakat etmekteydiler., mtlar uğurlamı§lardır. 

Şiddet il OJdu &§vekil diln öğle yemeğini haric~ : Tren tam yediyi on ge;e hareket et-
Aksaray, H (A.A.) - Kı~hir yer vekili ııe birlikte otelde yemişler ve 1 miş. Baııvekilimiz, beraberinde hariciyo 

8&1'8ıntısındanberi hafif hafif ve huııust but ziyaretler kabul etmişlerdir. \•ekili olduğu halde kendisini uğurluyucu 
muhtelif zamanlarda tekerrür edip B. Celal B:ıyjlr, öğleden ııonra bir ar(\ lara zarif ve samimi glilümseyişlerlo 
duran yer sarsıntılarından sonra, bu iltifat ettiği Tilrk ve Yugoslav gazete- mukabele ederek eehrimizden aynlml§-
&&bah Aksarayda eimdiye kadar olan- cilerine şu sözleri söylemiııtir: ttt'. 
la.rdan daha fazla ~lddette saat 6 40 --------------

Japonlar da. earktan garbe yanm dakikaya. ya• 
kın devam eden orta şiddette, diğer. 
leri 5 - 10 saniye devam eden hafif 
yer aarsmtılan duyulmu§tur. 

Nilfusça zayiat ve binaca buat 
yoktur. 

icra mütehassısi memle
ketine döndü 

Ankara, (Hususi muhabirimiz. 
den) - Bir mUddettenberi Ankara, 
İstanbul ve !zmirde icra iLılerimiz hak· 
kmda tetkikatta bulunan İsviçreli 
mütehassıs Bay Leman tetkiklerini 
bitirerek memleketine dönmüştür. 

Mliteha.ssıs raporunu orada hazir· 
ladıktan sonra bu ay içerisinde adliye 
Vekaletine gönderecektir. 

Yeni yıl bütçesi 
(lJ&tcı yam 1 incide) 

Goçcn 087 büt~esbıln 7ekfı.nu 

281,020,000 lira tahmin edHmJttJ.. 
Bir yıllık tahsUAt 1ekünu tahmin 
odJlcıı bu rakamı 30 m1lyoıı lira geç
ti. Onun içiD. yeni 988 bütçesi 
230,0tD,OOO lira olarak tcabit edil .. 
miştir. Biltçe yek6ııunun geçen 60-

ne1·e alt umumi varidat 7ek6nundan 
10.11 milyon lira noksan olarak tah 
mln edilmesinin sebebi muhtcllf ver 
ellerden yapılan te.nzllleri yeni sene 
itinde varidat Uzerlne to6fr edeceği 
tabii olmumdandır. 

lsviçre 
Bitaraf kalıyor 

Cenevre 14 (A.A.) - Milletler ce
miyeti konseyi, bugün öğleden son
ra lsvlçrenln daimi bitaraflığı ile 
Milletler ccm !yeti paktının on altın
cı maddesi arasında bir ahenk teml 

ntnt istihdaf eyıtyen blr karar ısure
tl kabul etmtşUr. Mllletler cemiyet! 
konseyi, cemiyet paktı mucibince 
alınacak zocrı tedbirlere 1sviçrenin 
bundan böyle iştirak etmiyeceğl hak 

kındaki niyetinden maınmat almak
ta ve İsviçre. hUkümell iso geri kalan 

kısım tçtn Milletler cemiyetine karşı 

olan yazlyetlnc herhangi bir değişik 

lifin Yukua gelmediğini beyan eyle· 

mektedir. 
ÇEK NAZİ n.Etst J,OXDitA.DAX 

DÖNDU 

Londra 14 (A.A.) - Konrad 
Heylayn, bu akşam tayyare ile Ber-

line hareket etmiştir. Südet şefi Ber 
linden Prağa seyahatini trenle yapa

caktır. 

ÇEK - lTALYA:S TıJM.o\.SLARI 

Roma 14 (A.A.) - Çekosıo,·akya. 

nın Roma seClrl Fransua §valko\'skl 

talebi Uzerine Kont Çiano ile uzun 
bir mül!kat yapmıştır. 

Öğrenildiğine göre bu mUIA.kat 

esnasında İtalyan - Alman görilşme

lerlnin. Çeko~lovakyayı al!kadar 
eden kısmından bahsedilmiştir. 

-o-

Valensiya bombalandı 
Valanslya U (A.A.) - Franko 

tayyareleri gece yarısı şehrin Uzerl· 

ne birçok bomba atmışlardır. Ölen 
ve yaralananların adedi hcnnz ma

lClm değildir. 

Fakat 938 bU.tteslnin yeniden hiç 
bir vergi korunaksızın, mevcut Ter. 
gHcrin nJsbetlerl de artırılmaksızın 
230 milyon ltrahk bir yekun ile ba.ğ
lanmasrnctald ebcnuniyetl hakkile 
takdir etmek itin daha beş, altı yıl 
evvelk.1 blittemlzln 160-170 milyon 
lira arasında bulunduğunu hatrrJa. 
mak 1Aznnc1ır. Böylo kısa bir devre 
içinde devlet yarlc1atınm 70-80 mil· 
yon liralık bit fazlalaık göstermesi, 
bfrlnd derecede cumhnri7et bükfıme 
tinin umumt sl7uetln4eld isabetin 
en bariz bir delllhlJr; bundan sonra 
yine bef, altı yıl içinde dcTletln ma. Mardin muhabirimiz tet-
11 ve lktua4t •t7uettnde esaslı tsıa. kik seyahatine çıktı 
bat \'1lcu4a aetlrllmlttir. bunlarm 
nettced olarak memlekeUn iktısa- Mardin muhabirimiz Bcıy Ali E,•-
den ytlbelmeat umumi varidatın ver Toksoy Urfa, Mersin, Tarsus, 
)1lklelmeslne r&rdım etmiştir. Nflıa- Admaa,, Ceyhon,, Erzb•, Dörtyol, 
yet birkaç ~clanbert hava prtlarr- Pa!J43, Osmaniye, G<ıriantep, Ma-
nm IJ1 cttmest sayesinde artan zi. TClf, Malatya, El.a::ığ, Bcı1cır macıeni, 
ral lstihs&Ut ile bet senelik ilk sana· Diyar'bo.kır hattı üzerinde uzun 'bir 
Jil~e pl&nmın tatbikatı eseri ola- 1 ~te çık"mlfhr. Arl«ıda§ımız 
rak elde edllen sanayi istihsaJAtı 1 bütün seyahatindeki mil.,,a.heclcZc· 
memlekette ltt hacmini genişletmiş. rindcn okoyucıılarımtzı da fayda-
tir. Ba pnlfllk de bıqıtin iftihar laııdıraoaktır. 
c1a7g1ılan içinde se)'l"ettiğlmbı güzel j 1 _____________ _ 

mail eseı1 Ttlcuda getirmiştir. 

Çinlilerin mukave
metin~ kıramıyorlar 

Hankov 14 (A.A.) - Çin tebliği: 
Japonlar Şantungun cenubunda. 

lki h,artadanberl devam eden yıpra-
tıcı muharebeler neticesinde Çin 
muka\·emotinl kıramayacağını anıa. 
dıklarından bu taraetan her tllrlU 
ümidi keserek Şantungun garbında, 
Tslnin mıntakasına tekrar ehemmi· 
yet vermeğo başlamışlardır. 

Hankov H (A.A.) - Çantungun 
cenubunda Tal - Olaşuang ile Tang. 

Feng arasında iki Japon kıtası mu
hasara altına alınmıştır. Bu mınta
kada halen şiddetli yağmurlar yağ-

maktadır. Çtnlller, sanıldığına göre, 
taarruza gecmek tein, Japon topcu 
kıtalannm iyice çamur içinde kal
masını beklemektedir. 

Amerikada 

Talebe grev 
yaptı! 

Bogota H (A.A.) - Kolomblya.· 
nın muhtelif üniversite merkezlerin 
de bazı hadiseler cıkmıştır. Üniver• 
site talebesi bakalorya. imtihanı 
usullerinde yapılan tadllfttı protesto 
etmek Uzore grev tilin etmiştir. 

Protestoda grevciler hükumet kO• 
nağına hücum etmişlerdir. Askeri 
kıtaların mukabelesi neticeslnd6 

dört kişi ölmüş, kırk kişi yaralan· 

mıştır. 

Popoyanda tertip edilen bir nUJI18' 
ylş esnasında atılan dinamitli ke&' 
tane fişeklerinden beş talebe yara• 
lanmıştır. 

Dogotada talebeler El Tlempo "'" 
El Spcctator gazete ldnrehnnelertııl 
taşlarntşlar "\"e nilmn.yiş yaparak uııı.· 
arif nazırının azlini lstemişlcrd~ 

Çek hariciye nazır 
muavini 

Yugoslavyadaki bir otomobil 
kazasında öldU ,, 

Belgrad 14 (A.A.) - Zağrepte 
ıııı.· blldlrlldiğlno göre bir otomobll 

1 
znsı neticesinde ölen Çekoslo\"a1'>',, 
Haricl-ı.·o nazır muavini Pavıun1J "' ,.,. 
feci akibotl bura efktmumumtyeıı f' 
co bUyUk bir teessürle karşıtanll'1 ıJ 
tır. Birçok zcyat ÇekoslovakYıl1116 
Za.ğrcp konsoloshaneslno ve Beıgt~, 
sofarethaneslne giderek dost ıııe60' 
Jeketin duçar olduğu matemden 
layı taziyetlerini blldirmişlerdit• 



refrika Numarası: aa 
Yazım: Kur ;tromayer 

Eller· 1/ukarı I 
Kendisini gUremedlğl memur, ne yapıyordu'/ 

Sinema y1ldı.:;ı (gazeteciye) - Bü
tiln ya:::ılarımzda çiçekleri seı,diğimi 
söyliiyorsunuz. Müceı:herleri :ıcvdiği
mi de ya:::sanı::ıa ... Birdenbire kelepçe şıkırtısı ve bilekleri ... 

para ve başka ne varsa ceplerinde .. Hep 
sinin memurun ellerine "yollanmasına,, 
ses çıkarmamak. göz yummak vaziyc. 

f'elemenkle Sitlard lımindeki kÜ· 
çDk ıehrin a: :zamanda, ıoğuk bir 
kdrıunusani gece$/ ateşin ba~ındo 
ba~ka çinoenelerle beraber Vilhclm 
ve llermaıt Ebender kardeılu otu. 
ruyorlar. Bu aralık bir köpek Jıavlu 
yor, gelen bir poli8Ur. Vilhelm lm
çıuor, llerman orada kalıyor. Aunğa 
knlkmn.~ı söyleniliıtre /Jcrman Eben 
der, a{jır aOır ayağa /aılk111or. Gelen, 
ıöule diyor: 

- Eller yukarr! 

Bunu sert bir sesle değıl. tamamile 
dostça, yumuşak bir sesle söyliyen can· 
darmanm böyle demesi üzerine. llerman 
Ebender şöyle düşünüyor; eğer ceplerime 
el sürerse. dokunduğu gibi kendisini ye
re serer ,.e kaçarım. Başka türlü h:ı 
ket, aptallık olur! Fakat. bunu tasarla
masına rağmen, hiçbir şey f arkettiremi
yor. Ellerini yukarıya kaldırıyor bunun 
la beraber, ancak bir parça başının üstü 
ne doğru; çünkU, sonra ellerinden isti· 
fade etmesi icap ederse, her milimetre 
fazla kaldmnış olmak. o nisbette aley· 
hine netice verebilir: felaketine sebep 
teşkil edebilir! 

Memur başını. sallayarak. yavaş ya
vaş at~in etrafında dolaşıyor. Ateş şim
di bir parça küllenmiştir; çünkü memur, 
ateşin eşilmesini yasak etmiştir. Ale~in 
etraf mda o kadar yavaş bası~larla do
laşryor, ki alelade isiten bir in~an kula
ğı, bu bası~lardan ;ıkan sesi, ancak işi
:ebilirdi. Fa!~at çingeneler, kendisini gö
rememekle beraber, bu ayak sesini işit· 
miyor değıller. Herman Ebender, kol
ları yar. ) ukarıya kalkık vaziyette ora
da clurno. <:rçrarnağa hazrr '-ah~i bir 
\:t .:.ıl ~ı!Ji J.-aı;ış saniyesinin gelmesini 
bekliyor: kulağı kirişte bu fırsatı! fmat 
tan istifade, karanlığa karışıp ortadan 
kayholabilcceğini hesaplıyor. Fakat, kar 
deşi Vilhelmin, köpek havlar havlamaz 
tüymekle herhalde daha iyi hareket etti· 
ğini de içinden tasdikle beraber, bu ge
ceki berbat havada yol üstünde kaçış 
halinde bulwunarun da hoş bir şey olma 
dığmı can sıkmtısile zihninden geçiri
yor! 

Şimdi memur onun arkasında durmak 
tadır. Herman Ebender, gözlerile gör
meden de bunun iyice farkındadır. Kol· 
lamu ve ellerini biraz daha aşağıya İn· 
diriyor. Memurun ceplerini yoklayaca
ğı saniyeyi beklerken, içinden; ya Ralr 
bi! diyor burada, Felemcnkte candar
malar sakin kimseler! Insan onlarla işİ· 
ni, başka herhangi bir yerde oldu~ıın· 
dan daha kolayca hallediveriyor. He
nıencecild Lrutin, keytan alsın. bu adam 
arkasında ne yapıyor böyle sessizce? 

Bu aralık, arkasındaki memur, sükO.· 
netle soruyor: 

- Üzerinizde tabancanız var mı? 
Katil, başmı silkeliyerek, bu arada yan 

gözle arkasına ~öyle bir bakmağı deni
Yor: Tam bu bu sırada da. her iki bile
ğini birden kıskıvrak ka\rranmr~ his.~i
:Yor. Bileklerini çekip sıyırmak istiyor, 
fakat, bilekleri sanki bir pervaneye ka
P~h:nış gibi çevrilerek mengeneleniyor, 
Şırrı~ek süratile geçirilen kelepçelerin şı-

kırtısı, akis bırakıyor. Ve Herman Eben 
der, bütün gö,·desile kendini yana fırla· 
tarnadan, arkasma kıvrılan kolları kıstı
tıl~ or; çingene kardeş. sendeliyerek ye
te de\Tiliyor. 

1 
~·e:e dü~en, bu vazi}•ette kelepçeli el 

trını ba~ınm gerisinde, ensesi üzerinde 
utmak zorundadır ve memur da rahat 

;ah~t kelepçelerin deliklerinden bir ip 
:Y ~ırerek .haydudun ellerini daha arka· 
k a çekiyor, sonra da ipin uçlarım bel 
t:rışın.a Simsıkı bağlıyor. Bu vaziyet
tık! katıl. ellerini öne doğru alamaz ar· 

Memur, gayet sakin bir tavırla: 
rn - Sen; diyor: kim olduğunu bitiyor 
O~sun? Sen katil IIerman Ebendersin. 

e değil mi' 
arÇingene, su~uyor. Artık ceplerinin 
Ve an~~sına, tabanca, bıçak, ip, tavşan 

g yık ::ıvlamakta kullanılan kemend, 

tinde! Memur, eline geçen her şeyi birer 
birer tetkikle, tabancaıun kur§unlarını 
boşaltıyor ,.e sonra, bıçak hariç olmak 
üzere, hepsini gene Hennan Ebenderin 
ceplerine yerl~tiriyor! 

sonra, çingeneye ayağa kalkmasını 
emrederek. onu yanı sıra, arabalar ara· 
~ındaki at~ dairesinden dı~arrya çıka· 
np. soğuk gecenin zifiri karanlığına doğ 
ru sürüklüyor .. beraber götürüyor!? ...... . 

Sittard r;ehri önlerindeki arazide, 
ateş yaktıkları yerde, çingeneler, hiç 
ağız açmadan oturuyorlar. Ateşe ye· 
niden odun atmışlardır, sabit bakış· 
larla da.lgm dalgın diişünüyorlar. 

Der.,:ın, aralarından biri, şöyle di· 

yor: 
- Onların Hlneili bedduaya uğra· 

yarak kabileden ihraç olundukları 
kati olarak doğru mu? 

Demin bunun doğru olduğundan 
bahisle meseleyi anlatan çingene, ba. 
şıru sallıyarak: 

- Doğrudur; diyor; onlar lanetli 
beddıtala kabile harici ilan edilmişler. 
dir. Bunun üzerine de Almanyada bir 
~ingene, bu kardeşlerde]) birini ele 
vermiştir ve burada da .. 

Çingene, Jfilmdısını "Öyle!!,, diye 
bitirecek; 've burada da öyle!., diye, .. 
fakat, "öyle!,, kelimesi, boğazında ka

lıyor. Çünkil, birdenbire biri üzerine 
saldırarak, boğazına sarılıyor. O, ye. 
rinden fırlayarak, ötekini sıyırıp at

mak için sarsıyor. Diğer erkekler de 
mütecavizi· g€:iye itiyorlar. Müteca· 
vizi ateşin yanı başında diz üstü yere 
gelmeğe zorladıkları sırada, çektikle· 
ri bıçaklar, yumruk biçiminde sıktık
lıırı ellerinde parıl parıl parlıyor. 

Bu tecavüzü yapan, saklandığı yer
den geriye gelen Vilhelm E..'"benderdir! 

Ebenderin boğazını sıkrp da müda· 
faa ve müdahale üzerine bıraktığı 
çingene, gayet sakin bir tavurla şöy. 
le söylüyor: 

- Bak, biz sana karşı kalabalığız. 
Eğer burada çılgınca hareket edersen, 

sağ olarak elimizden kurtulamazsın. 
Hem ne faydası var? Maksadın ne? 

Sen zanneder misin, ki biz seni her· 
hangi bir yerde yok edersek polisin 

umurundadır? Böyle ahmaklaşma! 

Sen bizim çingene Mctlerimizi bilir. 
sin elbette! 

Elinde yara izi bulunan çingene, 

kara, alev alev gözlerini, §imdi kendi· 

sine bu lakırdıyı söyliyen çingeneye 
tevirerek: 

- Ben, bilmek istiyorum; diyor, bi
zi kifnin ele verdiğini bilmek istiyo
rum! Bu sefer de bir çingene miydi 

Gene mi bir ı;ingeneydf? Sen miydin 
yoksa Evet; sendin! Bunu suratından 
okuyorum ben! 

Diğeri, gülerek elindeki bıçakla oy- 1 
nıyor: 

- Diyelim, ki benim; şayet öyley
se, ne olacak? Ne olacak sanki? 

( ArTilaSt var) 

- Fransız karikatürü -

( hısa haberler ) ----
• Vakl bazı şika)·ctler üzerine Maliye 

Vekiıleli, gayri mübndlller koınisyonıı he. 
sabat ve muamelAtını tetkik için şehrimi
ze bir heyet göndermiş, gelen heyet tel. 
kiklere başlamıştır. 

• Birkaç lıaftadanberi şehrimizde tec· 
riibc uçuşları yapmakta olan Atatürk kızı 
tayyareci Sabiha Gökçen, evvelki gün An. 
karaya gitmiştir. 

• Yakında yıkılarak yerine Adliye sa
rayı yapılacak olan Hapishane binasının, 
tarihi kıymetini ara~tırınak htiyen tarih 
kurumu Nafia Vekaleti vasıtosile Adliye 
Yekalellne müracaat elmiş "e bu iş için 
binanın yıkJlmasmın bir müddet geri bt. 
rakılınasını istemiştir. Adliye Vekfıletl he
nüz lıir kornr vermemiştir. 

• Konya ovası sulama idaresi, Konya 
çiftçilerindeki birikmiş alacak.larile ceza. 
tarın afhna karar vermiş, bu karar çiftçi. 
teri çok sevindirmlştlr. 

• Elektrik şirketi ile Nafia Vekaleti ara. 
sındaki müzakereler ümit 'Verici bir şekil· 
de devam etmektedir. YekAlct. milzakere
leri sonunda varılan neticeyi blldlrlr bir 
tebliğ neşredcccktir. 

• Beynelmilel haval seyrisefer kumpan. 
ym Luft Ilansen Nafia Vekfıleline rnüra 
caat elmiş, memleketimiz dahilinde haval 
hatl:lr tesisini teklif etmiştir. Teklif tet
kik olunmaktadır. 

• Gittikçe nüfusu artmakla olan Kara. 
bükte belediye teşkili hakkında yapılan 
tetkikler bitmiş, belediye teşkilfıtı kurul. 
roasına karar Yerilmiştir. 

• 1!) bayrnnıı günü, İstanbul • Edirne 
arasında memleketimizde ilk defa olarak 
yapıl3c-nk olnn büyük bisiklet koşusunun 
programl hazırlanmıştır. Mesafe 560 kilo-
metredir. 

• Kuclilse Hacca ılden 60 kitnik bir 
Bulgar grupu eYvelki giln Çar Boris va. 
purilc şehrimize gelıniş. 1''ener kllisesjne 
giderek ziy:ırct etmiştir. HachJar nyni gün 
hareket etmişlerdir. 

• .Menemenin Göktepe köyünde yürek. 
Jer acm bir kaza olmuştur. İbrahim genç 
kan ad1nda bir çiftçi avdan dönUşünde 
çifl<:silc oynarken, tüfek birdenbire ateş 
almış, çıkan kurşunlar 16 yaşındaki oğlu. 
nu kalbinden yaralayarak hemen öldür-
milş!Or. 

• Birkaç güne kadar Umanımıza yeni 
gelecek 10 ·npurla ticaret filomuzun ton 
miktarı 233,780 i bulacaktır. 

Yumurta Kontrol Dairesi 
Teşkilib 

İstanbul yumurta kontrol dairesi 
iktisat vekaletince görülen lilzum Ü· 

zerine yalnız yumurta kontrol iti ile 

değil, fınldık, hububat vesair bazı ihra
cat maddelerinin murakabesini de de· 
ruhte edebilecek geniş bir tetldlat 
haline konulacaktır. 

Bu maks"tla ilk adım .clarak veka
letten verilen munzam ıbir tahsisat ile 
dördilncü Vakıf banmda bir daire tu· 
tulmu~tur. 

Dünden itibaren teşkilat yeni büro· 
da çalışmağa başlamı§tır. 

Şimdiki halde İstanbul kadrosu em
rinde 14 kiıl vardrr. Bu meınurlçınn 

altısı buradaki staj denelerini 
dikten 60nra vekaletinin lüzum 
terdiği yerlerde çalışacaklardır. 
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1 Hergun hır fıkra: ~ . : . : 

· Va d · 
1 Ebunevvas birçok kimselerden hayli bo~lınııı, sonra da: ! 
( _ Bunla.rı hUkümdarrm Harunurreşit öldüğü vakit ödeyeceğim .. ! 
• ..+I • : demiı;ow• : 
J Ha.runurre.şit bunu duyunca fena halde hiddetlenmiş, Nevvası çağı.j 
• rarak: ! 

- Demek sen benim ölümümü arzu ediyorsun, öyle mi?. E 

Deyince, şair: 1 
_ Bilakis efendim, .. di~e muk.~~lede bulunmuş, herkes sizin ömril.i 

nüze dua ediyor. Eğer hukUmdar olurse Ebunevvas bu paraları neredenl 

bulup ödeyecek; diyorlar .. .. _......-...... _ .. __ ... _,.. _______ mT_ .. ___ . .., __ ,..,, .............................................. . 

Markam kömiir 
madeni felôketi 

"'' ~~-·T'" ~ ... 

Facia kurbaııüırın~n-~alieieri, maden ocağı civarında dövü~·~n~er~ePIPi~iın~yfillorfija~r.~ 
Bir ka!i gün evvel ingilterenin Mar- l felaketzede ailelerin teessrüne iştirak _ 

kam kömür madeninde büyük bir infi. !erini bildiren bir telgraf çekmitler ve 
lak olduğunu telgraf haberleri kxsaca yarahlann vaziyeti hakkında alakadar. 
bil::!irdiler. F<:dada 79 kişi ölmüş, 41 la .. dan malumat istemişlet1ı:lir. 
kişi yaralanmıştxr. Kazanın neden ileri geldiği ve mes-

Bu kaza, 22 eylül 1934 de, Oresfcrd- ullerin kim olduğu belli değildir. 
daki ır.aden ocağı infilakından sonra Kurtulanlarm hepsi ağır yaralı olduk-
dehşet itibariyle en büyüğüdür. O ka- larr için ifade veremiyecek haldedirler. 
za'.b 265 kişi ölmüştü. Yalnız içlerinde, konuşabilen bir tane-

Markam ocağında ilk infilak sab<ıh- si vardır ki, o da kaza hakkında ancak 
leyin ı;aat altıya çeyrek kala olmuştur. şunlan anlatıyor: 

Gece postası işinden çıkıp yerini gün. "Gece itimizi bitirmi§, çılayorduk. 
düz postasına terkedeceği sırada bir in· Ben biraz geç kalmıştım ve hepsinden 
filak sesi duyulmuştur. ayn olarak, ba~ka bir asan'sorte çıkı-

t, 'erine gitmek ilı!ere yolda olan iş!ii· yortdum. 
lerr uraktaın infilak sesini işitmişler, "Birden, yüzüme sert bir havanın 
biraz scnra, kargıdan koşa koşa gelen- vurduğunu duydum. Hava tertibatı bo-
ler onlara kazayı haber vermişleıidir. zulmuş zannettim. ÇUnkU, havanın ak. 

- Dfü1ün 1 Geri dönün t Madende in- ıııi istikamette esme.si llzımdı. Palto· 
filik varı. • mu almak üzere geri döndUm. 

Kazadan haberdar olan sıhhi imdat "Bu sırcxla yerde yatan sekiz, on ki§i 
teşkilS.tı derhal maden ocağına koşmu1' ile karşılaştım. Diğor bir arkadaş, ba-
tur. Bu sırada ikinci bir infilak clmuş. na doğru gelerek, kollarımın arasına 
tur. Uzun müddet asansörler işleme - ;ıtıldı. 
mit, nihayet ycralnnda kalanların ya- ''O zaman ocakta bir infilak olduğu-
nına inilerek yaralılar ve ölüler toplan- nu anladım. lnfilak nisbcten uzak bir 

mıya başlanmışlardır. noktada vukua gelmiıti. Burada yere 
Büyük kazanın en fazla felakete sil· serilenler gaz ile boğulanlarldı. 

rUklediği bir ate vardı+ ki, bu aile ma· ''Tela§la, asansöre doğru koşuyor-
dcn ocağına üç kişiyi vermiştir. 48 ya. dum. Fakat, o sırada ikinci bir infilak 
şrndaki Herbert, biri 23, diğeri 26 ya- o1du ve ondan sonra kendimi kaybctmi-
§rndaki iki oğlu ile beraber ölmü,, ge- ~im .. ,, 
rldc kansını yalruz 'bıraktmJttr. Ada- Ocağı boğucu gaz kaplamış olduğu 
mm bUyük oğlu da üç scnedenberi se- için ilk imdat daı müşkülatla karşılan. 
vi§tjği bir kızla nişanlı bulunuyormuş mııtır. Bundan sonra ,imdat kuvveti, 
vr yakmda evleneceklermi§.. gaz maskeleri takarak gelmiştir. 

Fel~kete uğrayanlaır arasmaa, biri Hastanedekilerden bazılarının srhhati 
beş, diğeri sekiz çocuklu iki aile daha hakkmda endişe edilmektedir. Kazc:mın 
vnchr. sebebi hakkında tahkikata devam olun-

Kaza ilzerine, kral ile kraliçe derhal maktadır • 

Görüp düşündükçe: 
Haksız tenkitler 

YAZAN: S. Gezgin 
Çoktanberi okuduğum "Kandit", 

giıya. edebi bir gazetedir; takat her 
sayısında, san'attan ziyade siyaset 
yapar. tık yaprağının biltiln sağ ta· 
rafını siyasi dedikodulara, iğneli 

!ıkralarlt Ye zehirli karikatürlere 
bag·ışlamıştır. 

Fransada kabine buhranı olsa da, 
olmasa da o muhaliftir. Daşta "Leon 
Blum", "Eriyo", "DalaJiye" kabine· 
ıerinln hangisi olursa olsun, bu 
gazctenln dili duri:naz. Sağcıya da, 
solcuya da çatar durur. 

Blum başvekilken, hani şu sllAh 
depoları keşfedilmiş, bir lhUlAI şe· 
bekest ortaya çıkarılmıştı. O zaman 
bu gazete yakalanark hapse atılan 
konıltecileri birer kahraman gibi 
telleyip pullar: 

- Vatan uğruna kan dökenleri, 
zindanlarda mı çUrUteceğlz? .. 

Diye bdırırdı .. 
O zamanlar dikkat ettim, gazete, • 

haptstekllertn suçlu olup olmadık

larını değtl, geçmişlerindeki bazı 

btzmetlerl ele alarak ortalığı velve
leye verdi. Bu mantıksız mUdafaa 
ve bUcum karşısında bir memleket 
için tırkacılığm ne bUyUk belA oldu· 
ğunu bir kere daha anlamıştım. 

Yirmi yıl önce bir tayyare filosu
nun başında vatanr kahramanca mu. 
dataa eden bir adam, ştıpheslz yurt· 
taşların yüreğinde sevglli bir varlık 

olarak yaşar. 
Fakat ayni adam, on sene, yirınl 

sene sonra bir suç işlerse, eski hiz-

meti onu masum saydırabilir mi? .. 
Sonra lyl dUşUnUl\lrse, bir adamın 

'\"atana hizmeti bir vazifeden başka 

nedir? .. Bir siperin mazgalında, bir 
tayyarenin ınttralyözlerl başında, 

bir gemi sereninde çarpışan, hatU'ı. 

ölen adam, kendi borcunu ödemek
ten başka bir şey mi yapmıştır? 

Bunu, gelecekte işleyeceği suçla· 
ra bir kalkan halinde kullanmasrna 
vatnn. millet, kanun izin verir mi? 

ŞUpheslz hayır! Ama, t~in içine 

fırkacılık mikrobu, fırka dUşmanh· 
ğı girince, vaziyete akıl ve mantık
tan ziyade hınç ve entrika. hAklm 
olur. 

Tarihte bUyUk lhtiH\lln kanlı bo
ğuşmasını taşıyan, "f nsan hakları" 

davasını kendi sınırlarından başka 
Ulkelere kadar taşıran bir memleke
tln, yUı şu kadar yıl sonra, böyle bir • 
karışıklığa düşmesi gönüllere kUtı

kilnlUk getirse yeridir. 

Fırka, bUtUn bir mllletln ifadesi 
olmazsa, yurda gallba faydadan çok 

zarar veren bir şey hallnl alıyor. 

Uç fırkalı blr memleket, Uç kafah 

bir adama benzer. Zavallı, hangi 
kafanm söyledff;inl yapsın? ... 



,, 
Denizalh birlikleri ve .Harp filoti
ıası da merasimle sancak aldılar 

Tören çok heyecanh oldu 
kahramanhğı bir kere 

ve Türk deniz 
daha anıldı 

Dün, Tilrk deniz kuvvetlerinin ünlü 
bir bayramı oldu. Yavuz, denizaltı bir
likk!ri ve harp Filotillası saneaklarmı 
aldılar. 

Silivri, sabahtan itibaren civardan 
gelen köylülerle dolmağa. başlamıştı. 

Deniz efradı saat on ikiden sonra sa. 
hile çıkmağa başladı. 

şan alay sahayı terketti. 

YAVUZA SANCAK VERlLttOB 

Bundan sonra Yavuzun sancağı sa. 
hada dalgalandı. 

Sağ ol8un Atatürk, Türk milleti w 
sanocığımız ..• » 

HARP FlLLOTlLLASINA. SANCAK 
VERlLIR.KEN 

Yavuzdan sonra harp filotillası ala.
yınm sancağı gene Amiral Şükrü Oka. 
nın eliyle verildi. 

- --

Deniz askerlerimiz saat 14 te Spor 
meydanında. yerlerini alınış bulunu
yorlardı. Umum Donanma Komutanı, 
Amiral ŞükrU Okan büyük üniforma. 
yı labis olduğu halde yaveri Binbaşı 
Tevfik, Amiral Mehmet Ali, Deniz 
Kurmay başkanı Ruhi Develioğlu sa
haya geldiler. 

Amiral ŞUkrü Okan sancağı Türk 
milletinin temiz, mukaddes namusu
mın bir sembolü,, diye tarif eden söy. 
levini bitirdikten sonra verdi. 

Yavuz Komutanı TUrk denizcisinin 
ve sancağın manfuımr ateşli bir hitabe 
ile izah etti. 

Filotilla komutanı Albay Bilfil Tal
luğ alay sancağını Amiralm elinden • 
aldıktan sonra §U söylevi verdi: 

Şükrü Okan, askeri teftiş ettikten 
sonra denizaltı birliklerinin sancağını 
taşıyan takım, sahaya geldi. Birlik 
komutanı Tuğbay MUnfr Gökdenber, 
en kıdemli komutan olduğu için ilk 
sancak verme merasiminin Denizaltı 

Birliklerinden başlanıldı. 

AMiRALiN SOZLERI 

Amiral ŞUkrU Okan şu söylevle san
cağı komuna.ta verdi: 

Komutan: 

Yavuz kuma!ıdanı İhsan Özel söy
levine ezcümle §Öyle dedi: 

"Ar1oada§lar .. 

"Ulu Ba.tbuğumuz Atatürk namuıa 
sayın donanma komutanımız AmiraZ.. 

mız Şitkrü Okıan tarafından Yavwııa 

bu §anlı olı!.y aancağı bugün ııen1di. 

Sancak bir askerin en mukaddes ma
lıdır. Bu aancak bizim namua w ha· 

miyetimize teslim edilmi§tir. 
M'1Tnleket, bütünlüğünü oo milletin, 

C'il.mhuriyetin seldmetitıi temin etmif 

olıan Yaw.z 1911, senesindenberi Türk 

donam'1ı&ı ara"1nda1ci f(lnlı oo aıem§il
muı olan tarihinin bugün en kutlu gU-

Bu aancxık temiz yaf(Jmtf, ~ Y"- nUniJ yattıyor.,, 

f(Jyan ve temiz y(Jflyacak olan Tür~ lhsan özel, 88Il'lardanberi kuvvet 
milletinin namusu w Tllrk aa.kerinin ve kudretlerini bütün mUletlere tasdik 

§t:refli günlerinin bir 8t'J'mbolildar. Bu- • ettiren Türk denizcilerinin hiç bir vL 
nu Oumhuriyetimiz gibi 8tJVe aeve mu- kit sancaklarını düpa.na teslim et
hafa:xı odeceğini::e, en 'tehlikeli w en . memif olduklarma ip.ret ederek bu. 

mü§kül zıamanJannda bile onu kan1. nun deniz harp tarihinde ebediyyen 
11ızla, oanınızla ödeyeceğinize eminim. hürmetle anılacak misallerini göster-

Bu şerefli 3'1MQ,ğı büyUk Cumhur- dl. 1932 de Berut mendireği önUnde 
ba~7oanımız Atatürk ıadtm ~. i:fe. Ab!J.~an ~,.ile çarpqaıı 
ni:altı birlikrtmıe mh ~. Avnlıw.. Mk~O!Jlbobı sanca'kla
'Kullıı ve mııtlıı olmas-ını gönülden <li- rıru Ankara gambotu komutam tara· 
Zerim.,, • fmdan &halinin gözi1 önünde sahile 

KOMUTANIN CEVABI çıkarıldığım, ödesa önünde Mecidiye 

Denizaltı Birlikleri Komutam, şu 
söylevle mukabele etti: 

"Türk milletin!n 'bii.yllk 0nMn A· 
tatürk; donanma Komutanı Tmiralı

mız Şükrü Okon eliyle tU?nizaltıs a1.a-
yına bıı sancağı teslim etmiftfr. San
cak, bir memleketin, bir mt'lfeffn fim
aalidir. Memleket ve kara aabfttir; 
deniz aeyyaklir. Bir meme1e7oetfn de. 
niz üzerindeki hdkimiyeH,&i iaı1ı 6tf6n, 
ecnebi memleketlerinde, dünyı:mm kö. 
§esinde bucağında tMMU eden bu 
sancaktır. 

Türk sancağını hiç bir mman 
man d~manına t~Zim edemez, Türk 
dcni::cisi, 8ancak için kanını a1cstma-

ğa ve teslim etmemeğe daima azmet
miştir. Bu sanoağı son /erdim.ize 
1ca1.ıncaya kallar teslim etmiyece
ğiz. Sağ olsun Atatürk, aağ olaun 
Türk milleti.,. 

Sahayı dolduran binlerce Türkün 
hep bir ağı?.dan "Sağ olsun,, mukabe
lesinden sonra yeni sancağına kavu-

battığı mman sancağın bırakılmadı

ğını, Çanakkalede Midilli battığı va.

kit kurtulma jmkim varken hiçbir 
Türk efradının 8ancağr bırakıp çık

madığını söyliyerek Türk denizcileri. 
nin sancaklarına olan imanın yüksek 
misalini bUyUk bir belftgatla anlattı 
ve sözlerine şöyle devam etti: 

"En cesur, en kahraman bir denizci 
okluğunu Çanakkalede de i.!bat eden 

Türk milletinin denizci erleri ile do

natılm1:1 ya"VUZa gelince, orada oozi/e 

almt§ olmalıırs gemi hazır'landığı 

wkit gcmnelidir. Yavuzda ne 'kurtar. 

ma 4letZeri, ne de can kurtamnlar bu
luraunuz. Orada sildh, mürettebat w 
Türk aanccığı oordır.,, 

thsan Ör.el söylevini şöyle bitirmiş
tir: 

"Sayın Amiralım; bu aanoağı Bizin 

gibi sayın komutanımızın eliyle gön

deren Atatilrke Yavuzun bıt hU8U8ta· 
ki azim ve sac.l.allıtini bildirmenizi n
menizi rica ederim. . 

~ J'avuz Komutanı lhsrm ôzel sl1ylevlnl verirken.. 

"Arkıad4§lar; 

"Büyük milletimiz tamfından ala. 
yımı:zıa 11erı'len §ere{li aanoağımızı 
Oumhur~1oanımız Atatürk adına do
nanma komutanımız Amiroltmızın e
linden teslim aldım. 

Bu aancak, Türk askerinin l}erefi 1'6 

1ı~mizin, harp fflatiT148ı alayının 
leke sürülmiyecek olan namusudur. 

Bizden eweı Türk bayrağiy'le de
nizlere aatwt w feTef ~n, zıaferler
d6n :Mferlere yiğitçe koşan Türk de
nizci'lerince datma lekesiz, daima şe
refli tutulmıış, son damla kana kadar 
daima elde bulundurularak yaşatıl. 
mt§tır. 

Tarih, Türk askerinin 114musu tanı
dığı mukaddes sancağını düşmana tes. 
lim ettiğini kaydetmemiş ve tek Türk 
eri hayatta kaldıkça da kaydedemiye
cektir. · 

Tesellüm ettiğim bu ~efU oo a.N 
sancağı bizlerin de en tehlikeli ~man· 
lanmızda son erimize ve o son erim~ 
zin de son damla konına 1.'"adar elimiz-
de tutacağım~ 1Je onun namusunu 
her zaman kendi namusumuz bilerek 
onu oammula, kanımızla, istekle seve 
...,. ~ büyiUc 1«>mıı

tanlanmı.ı amhZZerımızın hıtZUnı1uU.J 
büyük milletime, harp filotillası alayı 
namına söz veriyonım. 

Amiral ŞiJkrlt OTchn Filoh11a Komu
tam BiUü T~ aanoat& 'VeTirken .• 

Bu aziz aancafs teaeıuım eden alayı
mın bugün en awinçli, en 'büyük bay. 
ram günadür. Jfarp filotillasının her 
ferdinin bu daki1oadaki mesut hisleri
ni ifham içitı keZimelıerin manOsını, 
manaümnı az buluyorum. Türk leh. 
çeainin bu anlamdaki bütün kelimele
riyle içimden ta§arak bağıra bağıra 
söylüyorum ki; Cumhuriyet donanma
Bının harp fi'lotillası bu 8anoağı alma
ğa, onu oanı gibi muhafazaya her ooç
h~ kadir olduğundan dolayı ldy\ktır. 
Tam idraklariyle memleketleri seven, 
tam şuıırlariyle Cumhuriyetlerine 
bağlı olan harp filotillası mürettebi, 
halde de, istikbalde de bu liyakatini 
daima gösterecek 11e i$bat edecektir. 

Şerefli 1J6 azia sancağım; 8etı daima 
bizimsin, biz de ccmtmızZa, kanım1zla 
daima seniniz 1'f amıin kalacaifız. 

Yurdumuza M'!/Gt, hepimize ruh ve 
nur veren Bü1f[l'k Başkan Atatürk sağ 
ol .. 

Hür ve mesut ya.şıyan temiz Türk 
milleti sağ ol. 

Sana malik olmakla şeref bulduğu
muz mukaddes ve §anlı sancağımız 

aağ ol •• ,, 
Sancak verme merasiminden sonra 

bütür;ı. alaylar Amiralm önünden geçe. 
rek gemilere döndüler. 

• 
~mimZ Şüknı Okan akıylıırı teftiş eiliy<Yr •• 

Sancak verilirken •• 
"Tarlamın evlatlarım tarafından 
sürüleceğine evlatlarımın rahat 
yaşıyacağına inanarak can 

V• 

verecegım.,, 
DUıı Sillvride Ttlrk denlzcllerl, 

Ttlrk mllletlnln mukaddes he7eca
nını bir daha yaşadılar ve yaşattı
lar. 

Yurd mlldafaasmda, insan kudre
tlnln fevkinde harikalar 7aratan 
TUrk den1zclsln.ln harp tarlhbıdeld 

eşslzllğlnJ, onun sarsılmaz azmine 
şahit olduktan sonra anlarız. Te Ji.· 
ne o vakit anlarız ki, Tttrk denizci. 
sinin Abtdestnl yapacak sanat, des

tanını haykıracak edebiyat henllz 
insan zekAsmda olgunlaşamam.ıştır. 

En bllytlk ve sonsuz saadeti, JUi'· 

dunu kendi kanından olanlara tes· 
llm edebilmekte bulan Ttlrk denhı 

clstnln bu mukaddes anusunu, dlln 

donanmanın sancağına kavuştup 

anda Türk köylllstı sevinç 7aşları 

dökerken duydum. 

Evet .• mllletliıln huzur ve saade
tlnl, şanlı sancağın bili' JUrdun ne. 
feslerilo dalgalanışmda canlandıran 

TUrk denizcileri sayısız Tlirk köy
l ilsllnll ağlattılar. 

DUşnıan elinde acı günler geçir
miş, şchltler vermiş ana ve babalar 
çelik adımlarla ilerlerken kahra-

man <lenlzcllcrln omuzunda Jtlkse· 

~ 
Dcmi::ıaltı birlikl.eri 

len sancap bö7le ıse)Tedl7orludJ. 

BJr baba, nuırlı ellerlle kmpk 

)'U.ztlııden akan eöz 1aflanm kurut.. 
mala çabşlrken: 

- AIJahıma çok if8ldlrı 4l7oıdu. 

BaJralmım dalgalandılmı aöıerek 

ölecelfm. Tarlamm evlatlanm ta
rafından stlrllleceifııe, evlAtlanmm 

rahat 1aşa7acaklarma lııAllarak can 

vereceğim..,. 

Olllm.ll tatlı 7apan sevglll )'111'Cllo1 

Kahraman Tttrk clenbdlerlnba 
ytice Tttrk milletine ~ Te JUlllllUl

larlle J11l"d utnmda can Tereceklerl 

n1 haykmrken, llıtt1ar Tllrk aihJor 
du; fakat onun e~'IAdı genç U,11-
ntın göz bebekleri Ttlrk Jtanmı tafı

yanlarda görlllen bir azlm TO kud· 

retle parbJor, mini mini t.oranları

nm şen, pkrak nalmelerl J1lbell
yordu. 

Donanma sancağma kavaşurken, 

gtın görmllş, ihtiyar, m11letlııbı sa

adetini du7du; genç kö7ltlnlbı kalbi, 

bir daha mllletlnln sevgisi ne tutaf 
tu vo yarının mesut çocukları bugtl· 

nün şahidi oldular. 

NİYAZİ ABMET 
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Hintlilerden müteşekkil mızraklı stlvarller, 
şehre girdi; ancak 10 dakika geclkmlşlerdll 

Tarih 17 Afarl 1915 ıabahıl? Eli. 
ne eıir düştü4ü Ferienl ıeuhinln kö
pünden kaçan Lranın Şiraı ıehrln
dekl Alman konıolo&u Vilhelm Vaı· 
muı, ıtmdl 200 kilometrelik meıaf e. 
uf, ıleple uauan olarak geçmek :o
rundadır. Bu ıuretle dostlarının bu. 
lunduğu en yakın ıehre eriıebile· 
cek: 

mektedir. Suvariler, beygirler iizerln
de dinç vücutla.rma. rağmen tüy gibi 
hafif oturup kalkıyorlar; çizmeleri ve 
UnJf ormaları yepyeni, tertemJz tığ gi
bi olan bu suvarilerin mahmuzları ve 
sillliları gUneşte parıl parıl yanarak, 
gözleri kama§tmyor. 

Atı ile beraber 
akıntıya kapıldı 

1 Bartm (Hususi) - Kozcağızda 
feci bir ha.dise olmuş, genç bir kadın 
korkunç bir kaza atlatmıştır. Hadise 
şudur. 

Fevzi Paşa çocukları
nın müsame.r esi 

-8-
Tarih 3 Nisan 1915 ! ! 
Borascnan sokaklarında. sen.deliye 

aendeliye bir adam yilrüyori bu, Me
ta bir insan §Cklinin harabe.sidir; ha
rabe haline gelmiı:t bir insan şeklil 

Bu adam, yorgun e.rgm, .. bitkin hal
dedir. Ustü, başı peri§an., giydiği el
bise, lime Uıne olmuş, vücudundan 
sarkıyor. Elbisesinin yer yer yırtıL 
1nJ1 olmasile beraber, yırtıklardan 
gOrilnen derinin yara, bere içerisinde 
olması, dikenli çalılıklar arasından 

geçtiğini gösteriyor. 
Evet, bu adam dikenli çalılık!a.r a

rasından geçmiş, geçmekle kalmamış, 
orada azaplı saatler geçirerek durmuş, 
beklem.i§, aa.klanmıştJr. Birçok azaplı 
sa.at! 

Böyle dikenli çalılıklar arasmda 
beklemesinin, saklanmasının sebebi 
de, takip edilmesidir. Atlı takipçiler, 
kendisin! şiddetle aramıg ve o, diken. 
ll çalılıklar arasından, bu suvarilerin, 
kendisinin önünden söve saya geçip 
gittiklerini görmüştür; ve ancak on
lar geçip gittikten sonra siper yerden 
çıkmı§tır. Çıkını§, fakat biraz sonra 
gene gizlenmek üzere!.. Bu vaziyet 
boyuna böyle devam ederek, takip edi
len adam, işte bu hale gelmiştir. 

Bu adamın gözleri, oyuklarında i
çeriye çökmüş gibidir ve bu gözlerin 
etrafı araştırışla parlaması, birkaç 
şey birden a.nlatıyor; açlık, susuzluk, 
korku, uykusuzluk. •• 

Evet, o bir lokma yiyecek ele geçi
remiyerek, bir yudum su bulamıya
rak, korkudan tir tir titreyerek, gece, 
gUndilz uykusuz kalarak, bin bir teh
like atlata atlata işte ancak şimdi 

hedefi olan eehre ~bilmiş, girebiL 
miştir; ancak şimdi! 

Şişkin ve çatlamış dudakları, tuzlu 
su birikintilerine bile ağız değdir. 

diğine delfilet eden bu adamın stepte 
geçirdiği günler, hayatının en kötü 
geçen günleridir. Şimdiye kadar hiç 
bu kadar mahrumiyet ve meşakkate 
katlanmamıştır. 

Fakat şimdi, .. şimdi kurtulmuştur, 

serbesttir, tra.niı dostlarmm bulundu
ğu bir şehirdedir, fena vaziyeti arka.
da. bırakmıştır; her adım atı~ bir 
parça daha yaklaştığı yer, kendisine 
yardım edeceklerin, koruyacakların 

bulunduğu yerdir. Şimdi sokakta, bir
az sonra da onla.rm evinde bulunacak 
bu adam! 

Borascnan ~ehri sokaklarında kuv
vetsiz, zoraki adım atan bu adam, 
Almanyanm evvelce Buşehir, şimdi de 
Şiraz konsolosu bulunan Vilhelm Vas
mustur! 

27 Mart sabahmdanberi, Ferjeni 
köyünden kaçıp da tranm cenup ste -
pine açıldığı sabahtanberi, böyle son 
derecede azaplı günler geçirerek, an. 
cak 3 Nisanda en yakın rJehre varabi
len Vilhelm Vasmus, stepte İngilizler 
taraf mdan yakalanmamıştır. Fakat 
§ehre varmakla takipten kurtulmuş 

sayılır mı? Büyük Britanya kuvvetle. 
ri, burada peşini bırakacaklar mı ki? 
Onu nereye sığınırsa sığınsın, uygun 
bir tarzda ele geçirmeği deneyecekle
ri, aleyhlerinde faaliyette bulunacağı
nı bildiklerinden yakalamağı gözete:
cekleri, muhakkaktır. Şehir, step de
ğilse bile, ne de olsa, ne nisbetinde de 
olsa, tehlike bUsbUtiin geçmiş değil

dir; ihtiyat ve tedbiri elden bırakma
mak, mUteyakkiz bulunmak gerektir! 

Filhakika, kendisi şehre adnn at. 
tıktan 10 dakika sonra, garp istika
metinden gelen 20 Hintli mızraklı su. 
variden teşekkül eden bir kuvvet, şe
hire giriyor; başlarında da Büyük 

3ritanya Krallığı ve Hindistan !mpara. 
torluğu binbaşılarından Noel, at etlr· 

Fakat binba§ı Noelin çehresi, hoır 
nutsuzluk bulutlariyle kaplıdır; belli, 
ki içsıkıntısı duyuyor. Stepte izini 
buldukları adamın kendisini bulama
mak, canını sıkıyor. 

İz, şehrin garp taraf kapıle.rmda si
liniyor. Şu halde Alman konsolosu 
Vilhelm Vasmus, gimdi bu şehirdedir. 
Fal;tat şehrin hangi semtinde, hangi 
mahallesinde, hangi sokağında. ve 
hangi evinde? 

Binbaşı Noel, orada ka.r§ılaştığı bir 
İngiliz yilzbaşısmm verdiği selamı a. 
larak, atını durdurup, onu yakma ça-
ğırıyor, soruyor: 

- Kaç gündür bir adanını peşinde
yiz. Burada gördUnUz mü? 

Ve eşkA.lini tarif ediyor. YUzbaşmm 
cevabı: 

- Hayır, binbaşım! 
-Acaba başka gören va.r mı? .. Siz 

Iran lisanını bilir misiniz? 
-Eveti · 
- Bu iyi! O halde şu gençlere so-

runuz bakalım; görmüşlerdir belki 1 
- Derhal! 
Yüzbaşı, gençlerden birine sorarak, 

aldığı cevabı binba.§ısma tercUme edi
yor: 

- Evet, aradığınız adam, 10 daki
ka evvel buradan geçip, ŞE-hrin iç so
kaklarına dalmış! 

Binbaşı Noel, aldıgr bu cevap üzeri. 
ne, ağırca bir kUfUr savuruyor. Ve 
bunu hızlı savurduğundan, oradan ge
çenlerden bazıları bu öfke if adeslni l. 
~itip, hayretle bakıyorlar. 

- Ne melô.nca domuzluk bu! Olur 
şey değil! Demek bu Alınan bundan 
ancak 10 dakika evvel burada görUn
dü ! Bir haftadanberi aradığımız hal· 
de, 10 dakika gibi kısa bir müddet, o
nun işine yaradı ve bizim işimizi boz
du! 

Binbaşı Noel, düşlinüyor. Daha 
oyun bitmedi, Vilhelm Vasmus! Bin· 
başı Noel, şimdi senin nerede bulun
duğunu biliyor ve bu da; bugUnden te. 
z1 yok, Büyük Britanyanm nUfuzu, 
kuvvet ve kudreti ne demektir, sen de 
öğreneceksin; bunu §İmdiye değin ol. 
duğundan daha yakından tanıyacak
sın, demektir! ... 

Binbaşı Noel, arkasında sıralanan 
Hintlilerden müteşekkil 20 mızraklı 

suvariye, şu kumandayı veriyor: 
- Britanya telgrafhanesine! 

(Arlimı var) 

Kozcağız karakolu civa.rmdalti de -
reden Atile geçmekte olan Zeyneb Ça
dırcı adında ve 30 yaşında bir kadın, 
birdenbire hayvanile beraber akıntıya 
kapılmışur. Burada suların cereyanı 
çok hızlı olduğu için kadıncağız hay
vanile beraber silrüklenmeğe ba.şlamı§ 
tır. Bu esnada karakolu teftiş etmekte 
olan jandarma kumandanı Zeki Ala
dağ, ve gene orada bulunan frengi mü 
es.dele doktoru Saim Orkan dere kıyı
sına inmişler ve kadına atı bırakma· 

masını söylemişledir. Diğer taraftan 
jandarmalar da imdada koşmuşlardır. 

Genç kadın soğuk kanlılığını hiç 
kaybetmeden atın boynuna sıkıca sa
rılmış, beygirle birlikte boğazına ka
dar suya batarak bir müddet böylece 
sürilklenmiştir. Sular biraz sonra ka
dınla beygiri derenin kenarına sUrük. 
lemig kadm bu fırsattan istifade ede
rek oradaki söğütlerden birine tutun
mU,§tur. Zavallı kadın bitkin bir halde 
dallara. asılı durmakta, begir de sü
rüklenmekte idi. 

Bu sırada. jandarmalar yetişerek 
derhal söğUt ağacına çıkmışlar ve ka
dıncağızı yukarı almak istemişlerdir. 
Elbiseleri ıslandığı için bir kat daha 
ağırlaşan kadını ve iki jandarmayı çe 
kemiyen söğüt ağacı kökünden sökül
mü3tür. Bu aksi tesadüf üzerine ka
dın son Umidi olan söğüt ağacından 
da kurtulmuş bir halde sürüklenmeğe 
başlamıg jandarmalardan birisi desu-

ya dügmüştür. yetigen köylülerden 
yüzme bilenler derhal suya atılmışlar, 
jandarmayı ve kadmca.ğıZI baygın bir 
halde kurtannıılardır. Bir az sonra 
atı da kurtanruşla.rdır. 

Karakolda kiı.dınm ilk tedavileri ya 
pılını§, elbiseleri kurutulmuş, büyük 
bir ka:r.a geçiren kadın tekrar atma bi 
nerek yoluna devam etmiştir. 

BOMBA 1L.E BALIK AVLARKEN -

Rumelikavağmda oturan balıkçı Cemil 
Varangel ile Mahmut GUltekin ve Ib
rahlm Çopur denizde, bomba ile balık 

• avlarlarken suç üstü yakala!l1Illşlardır. 

ÖÖLE NEŞRİYATI: , 
12,20 pllıkie türk musiklr.l 12,50 havadis ' l• 

13,05 plAkia tilrk musikısi 13,30 muhtelif 
pldk neşriyatı H,00 SON. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

16,30 Beşiktaş • Harbiye maçı: Taksim 
stadından naklen 18,30 spor ve gençlik 
bayramı: M. Kemal Elagöz güzel sanatlar 
akademisinden 18,40 plakla dans musikisi 
19,15 Konferans: Prof. Salih Murad (Rad
yo dersleri) 20,00 Müzeyyen ve arkadaşla-
rı tarafından lürk musikisi ve halle şarkı.. 
Jarı 20,45 hava raporu 20,48 Omcr Rıza 
tarafından arabca söylev 21,00 Cemal Ka. 
mil ve arkadaşları tarafınudan türk musi
kisi ve halk ifBrkılan (saat ayan) 21,46 
ORKESTRA: 

1 - Flotov: Marta uvertür 
2 - Stenband: Bab - el • uvet. 
3 - Ramo: Möniie. 
4 - Delihcs: Vals. 

22,45 njans haberleri 22,30 plakfo solo. 
Jar, opera \ 'C operet parçaları 22,50 ııon 

haberler ve ertesi günfin progr:ınıı !?3,00 

Cumartesi gUnU 

8'evzi pqa ilk oku- ~ 
lu talebeleri bUyUk 1 

bir kalabalık önUn
de mUsamercl erinl 
verdiler. Ktiçükle
Hmizin ze~kll bir 
itina ile vücuda gc.. · 

tirdikleri bu m.Usa- ....... ..dF 

mere her seyircinin 
kalbinde sevgi ya .. 
rattı; Alflka ile kın·· 

lular ve öğretmenlP 
rint tebrik ederiz. 
• Şehir meclisi Nisan devresi içtimala· 

rmi bitirmiş, hazırlanan yeni :nl bütçesi 

vil~yete verilmi3tir. 
• Harta içinde şehrimiz ve çevresi

ne bol ve bereketli yağmurlar yağmış. 

tJ:r. 

lf. Paıar gUnU havanın i~i olmasın

dan istifade ederek atlı spor klUbU cl
rltçilik kolu kayak meydannıda ve bU
yUk bir kalabalık önünde Jeyircilerı:> 

heyecanlı dakikalar yaşatan cirit oyun. 
lan oynamışlardır. 

Teftiş 
Vilayet mektupçusu Talat Baysal 

Izmite, Kellik )taymakamı Celal De
ğer, GürUn kaymakamlığnıa, Ulaıı na. 
biye mildilril ve Suşehri kaymakam ve. 
kili Rifat Akpınar Bcsmil kaymakamlI
ğa, Zara kaymakamlığa SungurludamP 
Mehmet, Silenirell kaymakamı Nured. 

din GUZelcl Diyarıbakır mektupçuluğu. 

na, rtUfus mUdilril All Ulvi Sözen Ordu
ya, EIAzlk nüfus mUdUrU Hasan Tep~ 

oğlu Sivru!a, Divrlk mUddeiumumisl n. 
I 

han Gilnsal Sivas müddeiumumi mua-
vinliğine tayin edilmişlerdir. 

Akşam Kız Sanat Okulunda 
Vilayetimizde yapılm3Sl takarrür e

den kız enstitilsü inııaatı ikmal edilene 

kadar şimdilik ve bu yıl başmdan itiba. 
ren Atattirk ilkokulunda bir akşam kız 
sanat -okulu açtlacaktır. 

Waflz HUsnU 

ZA Yt - 46 ıncı alaydan aldığ1m terhi :; l ·~ 
tezkeremi znyi ettim. Yenisini çıkııraC":ı- ti .. •. . .. . .. ~ 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur (25581 ) f - Burdur orta o7cul-unda ilk defa teşekk-ul ede1ı mu::ıkTroZu. Mu-:ı1; ogreL 

Nuri 1 rne1d Fahriye Bilgenin ~lt§malariyle çok iyi. neticeler almaktadır. 

talebeleri bir arada .• 

Manisaaa yeni 
binalar 

Miıısn, (Hususi) - 938 mali yılında 

";lii.yetim~ bir çok yeni eserlere kavu

ı;acnktır. 

Bunları sırasUe yazıyorum: 

Pek sıkışık olan hUkümet binasının 

içinde bulunan adliye dairesi lc;in ııu. 

kfl.met civarında. milkemmel ve modern 

bir adliye sarayı, buna ekil modern bir 

hapishane binası! 
Hükumet cadd~sinde bir sinemn bi

nası. Proje leri hazrrlanrnıştır. 
Evkaf farafım.1an iki lJUyt k bina! 

Stadyo:n inşaatma devam olt!llmıı.kta

drr. 250 bin llra sarfilc vücuda. gelecek 
olan sladyom Ankaradan sonra ikinci 
derecede bliyük bir stadyom olacııktır. 

tribUnlorl bitmek ilzeredir. 

Diğcl' kısımların inşaatına devam e
dilecektir. Bunlardan başka do~um vo 
ı;ocuk bakım evi yapılacaktır. 

Elektrik santral binası bitmek üze re . 
olduğu için Ağustos ayında \'ilayetlrniz 

cereyana kavuşacaktır. 
Kazalarda ve köylerde bir çok ilko

kullar <la inşa edilecektir. 
Muallim kadrosuna na.ve yapılmı§tır. 

Horoz köyde ekinciler kursu açılmış ve 
kurs iyi sonuçlar verecektir. 

Vilayetin ana yollan ile kll7..a ve köy 
yolları ile köprüler yaptırılacaktır. :Me
nemen-Manisa yolu bitmek üzeredir. 
Yakında açılış töreni yapılacaktır. 

Halkevlne yeni konan hoparlör t c11ki
lltmdan çok istifade edilmektedir. 

Halk gUndelik havadislerle ve halke
V'inde verilen konferanslarla da tenvir 

ediliyor. 

Kitapsaray binasının inşaatı bitmiıı

tir. Yakında bunun da açılış töreni ya
pılacaktır. 

Saydıklarundan ba§ka yapılacak bir 
çok işler daha vardır. Vallmlz Lilt!U 
Kırdar durmaksIZDl çalrşmakta ve her
kes yaptığı haytrlı işlerden dolayı ken
disini sevmektedir. 

1 ki tayin 
Salihli ka:ı:ast sorgu h8.kiınliği.ne Nu

saybin sorgu hAkimi CelB.l Ayhan ve 

müddeiumumi muavinJiğine, Niğde sor· 
gu hAkiml Tahsin DUzka.n ta.~in edil
mişlerdir. 

Turl{utlo ticaret 
odasına seçilenler 
Turgutlu ticaret ve sanayi odası 

mecliıı a.zahklarma seçilen tuhafiyeci 
Rıza Borat, Helvacı Osman Sümer, bak
kal Salih Zeki yedl kardeıaıler, tUccıır 

Oımıan Ozboyacı, tuhafiyecl Haydat 
GUr, mo.nlfe.turacı ŞUkrU Erden, tUccııt 

HU!eyln Bıçakçmm intihabı keyfiyetle .. 
rl iktisat vekft.letince kabul edilmiştlt· 

Ha1k evinde 
~ooferans 

Kız enstitilsU mUdUrU Bayan MUnlre 
Hayıralan tarfmdan ilimiz halkevind6 

genç kizlarımu: ve okuyaca.klan eseleı' 
konulu bir konferans verilmiştir. 

Konferans çok alA.ka ile :1uu1ıılailJJlıt' 
ttr. 



Dayanılamayan bir 
sefalet yarışı 

Nakleden: Hikmet MUnlr 

Kendi kendilerini yetiotirmelde .li
tirar et.mit iki it adamı, gayet pa1ıalı 
bir lokantada kar§ıhklı oturmutlardı. 
Her ikisinin de yüzleri yuvarlak ve 
kırmızı, karınları ıif ve parmakları 
sucuk gibi bolma boğma idi. 

Garsonun gelip, yiyecekleri yemek 
hakkında izahat almasını bekledikleri 
sırada kareılıklı konU§uyorlardı. 

Bunlardan Abdi isminde olanı kısa 
bir nefes aldıktan sonra: 

- Vallahi dostum, dedi, benim de 
bu eehire ilk geldiğim r.aman çekti
ğim sıkıntıları bir bilsen .... şaşarsın! 
insan bu kadar da zahmete katlana
bilir mi denıin! Ben buraya ilk geldi
ğim zaman cebimde kırk paradan faz
la yoktu. BUtUn giyeceğim, içe
risinde bulundufum elbilleden ibaret. 
ti. Ve inanır mısın, bir zift fıçısının 
içinde yatıp kalkardım .. Fakat inan· 
nıuam ki... lnanamusm ki... Öyle 
lüks hayatın rahatı içinde servete bo. 
ğulmU§ olarak benim anlattıklarıma 

inanmağa asi! imkln yoktur ... 
Abdi adındaki zengin adamın bu 

sözleri, arkadqı Yahyanm hayaiye
tine wnılmuı bir darbe gibi görünU
yordu. 

- Azizim Abdi, dedi. Sen beni hiç 
gUçlUk çekmeden hayatını kazanmıı 

bir adam aanıyonıan. bil ki, en bDyilk 
hatayı ftliyonıun. Sen eehre geldiğin 
zaman cebinde kırk para bulunduğun
dan bahııedlyonıun, bende iae, yalnız 
yirmi beı para vardı. Ve bir fabrika
nın arkaama yığılmıf, makine sandık· 
!arının içinde yatardım. Sen yine ben
den bahtiyanmpm. zift fıçısı içinde 
yatmakla, eakt bir makine aandıfmm 
içinde uyuklamanın farkmı dilfün! 

Abdi, yU.zU biraz daha kıwınıı o. 
larak llÖze atıldı: 

- lluht.er..ı kanlelfm. Senin .. 
Ierin, zift fıç1111 denen weyfn ne oldu. 
ğunu z.erre kadar bilmediğini göeteri
yor, Soğuk kıl gecelerinde aen ma
kine aandığmm içinde rabıtalı bir uy
ku uyumağa belki muvaffak olurdun. 
Fakat ben, fıçmın alt yanındaki delik-
le i11tii araam.da husule gelen cereyan 
ortaamda biltUn gece gödlmD kırp
rnada.n dünyanın ıstırabını çekerdim. 
Ya.h~ kafiism4aldne kışkırtıCI bir 

kahkaha"" atarak: 

bu zevk, bana karpuz değil, ananas 
yemekten de daha. ... 

Söz burada kesildi. Zira elinde kü-
çük bir defter olduğu halde garson be. 
)irmişti: 

_ Ne yemekler arzu ediyorsunuz 

baylar? 
Diye sordu. 
Abdi, bir müddet duraklıya.ra.k: 
_ Yemek mi? diye sordu, aman 

ne getirirsen getir... Benim için hep
si bir ... lyi kötü ayırt etmem ... Mese. 
la bana, biraz bayat ekmekle mercü
mek l~pası getir ... Fakat biraz ekgi
mi§ lapa temin edebilir misiniz? 

OlmaZM başka bir yerden buldurun. 
Garson şaşkın gaşkm bakarken, 

y ah ya söze karışarak: 
- Bana da ayni eeyi getir, dedi. 

Ayrıca içerisinde etinden pekaz bıra
kılmış karpuz getirirsen fena olmaz. 

Ve bunu söyledikten sonra: "N.asıl 
benim kadar eziyete tahammül edebi· 
Ur misin?,, der gibi Abdinin yüzüne 
baktı. 

Bir an ikisi de sustular. Abdi, otur-
duğu aandalyenin arkasına yaslandı. 
Gözlerinde çok garip ve P§kın bir e
da ile Y ahyanm yUzilne baktı. Bir 
müddet için her ikisi birbirlerinin 
gözlerine öyle garip garip l>aktılar. 
Sonra Abdi iskemlesi Ur.erinde yava§. 
ça dönerek, dudaklarında anlqılmı
yan birtakım mmltılarla bqmı iki 
yana Jihavl çeker gibi sallıyarak u. 
aklapu garsona bir ip.ret edip, vah-
ıl bir aeale: 

- Buraya bak, garson dedi. Demin 
söylediğim yemekleri biraz deği§tire
ceğim, sanırım, Bayat mercüınek ta
pası yerine, sen, sıcak bir biftek, iki 
mercan balığr, bir miktar beı.elye çor
bası ve üzüm geürir misin? •• 

Ganon Abdinlıı bu emirlerini by
detUktten sonra Yahyaya döndU: 

Yahya da: 
- Bana da aynini getir, dedi. 

Yalnız, beraberinde, bir şi§e de p.m
panya. .. 

• 
Bugilnlerde Yahya ile Abdi, bir L 

raya geldikleri zaman aonu, zift fıÇJaı 
ile makine aandığma varacak hatıra
larından nedense pek bahsetmiyorlar! 

Nakleden: HiKMET MÜNİR 

TiFOBiL -

1 Dr. Ihsan Samı 

- Cereyan mı? dedi. Sen bana ce
reyandan ıikAyet edecek mevkide bu. 
lunuyonıun ... bakalım, benim dediğim 
trıakine sandığı, poyraza k&r11 dunı • 
Yordu ve tavuk kafesi gibi delik de§ik 
bir aeydi. Bununla beraber, ben o san. 
dığın içinde geceleri oturur ve ay !§I-

ğı olduğu zamanlar çall§ll", hesaplar 
YaP&rclım. Bununla beraber hayatı
J:tını en mesut zamanlarından bir kıs- r 
!ltnını, o tavuk k&feei gibi sandık içJn-
de geçtiğini de itiraf etmeliyim. Hem 

nfo ve paratıfobastalıklanna tuı 
mamak i9ln ağızdan aiınan tUo bap 
tındır. Hiç rahatsızlık verme,.A Her 

keı aJabWr. Kutusu 55 ıtr. 

Alemdar Sineması 
H erpn iki lilm 

!le kadar masum, günahsız, kimııeye 
1.ara.rı dokunmıyan bir insandım ya 
~bbi! Sen öyle bir hayata asla ta
~uı edemer.dhı.. 

Yabyanm ifadesi, arkadaşmm au
~ gibi boğum boğum parmakların• 
CörtUmemit bir §ekilde oynattı. Son. 
l'a .. 

• föyle bir mukabele gördU: 
L Bunu aen aöyliyonıun öyle mi? 
;::_~~le bir hayata tahammill ede· 
~-ul§ım. Ah, ah .. Fınıat bulsam da 

0 iden, öyle bir hayat yqayabilsem. 

bıı:!:..~imin lezr.etini bir tada. 

rtıbı ~iyet bahsine gelince, seni te
orıaa. edenm ki, o zamanlar, aen, benim 
dftı bbinı kadar bile masum d'ğil
~ l1e hayattı o Allahım ... Bütün bir 
tir";~ birkaç dilim kuru ekmekle ge-

i:j''rıı olmuıtu. 
feri atıldı: 

-.; Benhn. rtlnlerce, bir evin arka 
ıı llındaıı atılmıt ekti bir mercUmek 
~e du.rdufum oldu. Çöp teneke· 
~lacatr karpuz kabuklarını 

8e geçindim. Seninki de Ilf mı? 
.,.Ur l'iki Y\lmnığiyle maaanm Ur.erine 

llrak: 

ıra.; ~öp tenekesine atılacak karpuz 
~ mu. dedin. Karpuz kabuğu sı

&k benun en büyük r.evkimdi. Ve 

t -Kartopu 
2 - Rus • Japon muha· 

rebeleri · 
Türkçe ıözlü 

Başvekil ve Hariciye . vekilimizin 
Atina seyahaUerı 

U MAYIS 19S8 
"VAKl'l YURDU,, 

B 
AHAR geldi mi, bele Pazar gUn· 
lerl, halkta bUyUk bir tel&§ bat 

gösterir. Vapurlar, trenler, otobilaJer 
ve ıramvaylar dolar. Herkes bir yana 
dağılır. Ak§&Dl il%erlerl ile, ayni adam~ 
ıar burunlarmm ucu ve gözlerinin 'al 
gilne§ten bafif ce yanJDJI olarak. gene 
bu trenler, vapurlar, otobilııler ve tram· 

ufl "'-•Iırlarken, vaylardan ofluya P uya uvsu 

ellerinde de bir aUril ot, dal, çiçek ve-
ya her hangi bir yeıil küme görUnUr ! 

Bu manzara kartıımda daima dilşiln· 
mütümdUr: Gelip elleniyoraunus. tyt, 

Askerlik bahisleri: 

Ordularda kullanıl n 
motör tipleri 

Yakılacak maddelerin ehemmiyeti ve cam motörler 
Ordu motorlu kıtalarınd&, tayyare· 

lerde, sanayi, ziraat ve ıranspot da Uç 
tip motor kullanılıyor. 
Dizel, Karburator, Gazogenarator, tip. 
leri ki, guogenarator, gaz.ojen ile ha· 
rekete gelir. Karborator motorlarında 
benzin, benzol, ispirto ve kısmen pet 
rol gibi hafif mayiler yakıbkır .• 

Dizel motorlarında ise, ağır mayiler 
ve (Alman gamlü) namı verilip kah· 
vercngi maden kömüriinden çıkarılan 
ağır bir mayi yakılır., Gazogenarator
larda her tUrlU katı maddeler, odun, 
kömür, antrasit ve kok yakılabilir. 

Karburator motorunun en fazla la
tif ade edildiği vasıtalar, otomobil, 
motosiklet, traktor, tayyare vesaire. 
dir. 

Dir.el motorlan, denir.altı gemileri 
ile, vapur ve sanayide kamyon, omni· 
boa ile elektrik merkezlerinde kulla· 
nılır. 

Guogenarator motorla.rl ise, küçük 
sanayi mtle8688eleri ile, lokomotif ve 
omniboalarda istimal edilir· 

Orduların motorlqtınıması ile tay
yare, deniz ve nakil vasrtalrmm gün
gUnden tekemmute doğru göti!rülmeei, 
yakılacak maddelerin kıymetini çok 

arttırmıştır. 
Devletlerin mUdafaa kuvvetleri ya-

kıl~cak maddelerinin mevcudiyeti nis. 
beti göz önüne alınarak hesaplanmağa 
baflamqbr. 

Petrol ve neft meıabeları olmly&D 
devletler, yakılacak ham. maddelere 
sahip olabilmek içJn var kuvvetlerini 
sarfediyorlar. ÇUnldl hariçten yakıla
cak madde aabn alarak eanayi ve or. 
dularmm ihtiyacı içJn bu devletler 
milll paralarını dıpn vermek ~~cbu-
riyetinde kalmıltU'· 

• Bundan bafka, bir harp vuiruunda 
milli hareketin her tubesinde İl gö
recek olan motorların i§letilebilmesi 
tehlikeye girmle olacaktır. 

Böyle bir tehlikeye manız kalma
mak lçlıı AimanYa ve İtalya gibi bazı 
devletler sunt maddeler meydana ge
tirmeğe bqlamıttJr. 
Diğer bazı devletler de maden kö

mUründen çıkarılan benzol ve kahve· 
rengi kömürden iatilısa1 olunan benzin 
ve gazola temiz ispirto kar§ıtırarak 
mahlflt bir yakılacalt maddeden isti. 
f ade etmeie çalıpnaktadırlar. 

Bilhassa benzole k&nfbnlan ispir
to, çok makbule geçen bir yakılacak 
madde haline gelmiıtir. 

Son zamanlarda motorlan çok ça. 
buk yıpratıp eskiten motor benzinini 
ispirto ile karıştırmak bir mruret ha
line gelmiştir. 

Yugoslavyada birkaç yıldanberi 
mecburi olarak otomobil, motosiklet, 
silindir ve traktorlarda kullanılan bü· 

güzel ... Fakat bu gezintinizde tabiatı 

seyretmek, onun havumdan, suyun
dan istifade etmek suretile biltiln bir 
canlılık hayatım vUcudunuı ve nıhunuz
da hissetmeniz Wl gelmlyorm111 gibi, 
bir de onun sırtma abanarak nesi var, 
nesi yoksa yolup getirmenize ne lllzuın 

ar!? 

A KŞAM gazeteııinin "Dikkatler,, 
sütunu muharriri de ayni noktaya 

işaret ediyor ve noel yortusunda çam 
ağaçlarmm kesllmeabıin menolunmaaı 

gibi, bahar mentmiııde odalarm k&fe· 
lerini sUıılemek için yeni çiçek açm11 
meyve ağaçlarmm körpe dallarmı da 

tün benzinlerin yüzde yirmi beş ispir
to ile karııtnılmak sayesinde, motor. 
ların daha güzel işlemesi ve bu suret
le daha uzun ömürlü olmasına muvaf
f&kiyet elde edilmi§tir. 
Madenocağı ve ispirto çıkarılacak 

meyva vesair maddelere sahip memle
ketler bir harp wkuunda. benzinsiz 
kalmaktan korkmıyacaktır. Çünkü 
kahverengi ma.den kömUrilnden fevka. 
18.de benıin istihsali çok kolay bir i§ 

haline gclıniBtir. 
Alag kömUrll çıkan ve pnlt or

manlara malik olan bur devletler Jse, 
vakit ve zaman.ile, kamyon, omnibtll 
ve traktör gibi vasıtalarda kullanılan 
motorları, bu ,ekle uydurmap başla
mıetJr. 

CAM MCYl'ORLA.li 
Geçen Mart ayı içinde Berlinde ter

tip edilen beynelmilel otomobil ve mo
tosiklet sergisinde AlmanlarJ camdan 
iki motor te§hir etmi§tir. 

Cam motorlar, öteki motorların ay
ni bDyUklllğtlnde olup yeni ke§f edilen 
cam gibi §effaf bir maddeden yapıt. 
mI§br· Bu §effafiyet motorun içinde. 
ki bUtUn aksamı, devreden parçaları, 
çivi gibi küçük vidaları vesaireyi in
sanın gözU önünde bulundurmaktadır. 

Almanlar bu ee!f af motorları imal 
ederek, motorun içindeki aksamın ne 
derece mükemmel olduğunu ve kendi 
imal ettikleri motorların diğer millet. 
lerin motorlarına neden dolayı üstUn 
olduğunu propaganda etmek istemiş .. 
terdir. 

Cam motorlar tabii öteki motorlar· 
dan daha hafiftir. Bu hafiflik yilr.de 
yinnl nisbetindedir. 

KlJRl.JNa abone olu
nuz ve edininiz 

koparmanın yasak edilmesini istiyordu. 
Doğrusu haklı! 

Zira, bahar ılıkhğının damarlarmııza 

sunduğu hızla, çok defalar nereyo sal
dırdığnnm farkedemekBizin, yeniden 

lnki3af çatma girmiş tabiatı sakatla
maktan bqka bir gey yaptığımız yok. 

Otomobillerdeki Radyolar 

O TOMOBtLLERDE radyo çalma
nın yasak edilmesine lllzum gö

rülmemiş. F.aklden, bu radyonun §Oförll 

meuuı ederek kaza yapmaama sebebi
yet vereceği sanılırken, böyle bir gey 

varit olmadığı görWmUg? Yasaktan \'RZ 

geçilml~. 

Oyle ama bu rady;,, gimdi yaya balkı 
megul edecektir. Zaten doğru yflr(l. 

mele pek itina etmiyen ahaUml:ıden 

bazıları. Ustelik otomobil ~= 

istatistik köşesi: 

Dünyada ne ka· 
dar işsiz varı 
Dünyadaki işsizlerin adedi, memle

ketlerindeki nüfusa nisbetle au tekil

de tesbit olunmaktadır. 

MemWket Bir '/ı..iZomet. N1iifusa 
N ~ niabetle 
dilfM railfva ifN aded$ 

Jngiltere 193 2,8 % 

Japon 183 4,2-

Almanya '(eeld) 143 1,5 -
Almanya ve 
Avusturya 134 1,8-
ltalya 136 ' 2,3 -
Fransa 76 0,9 -

Amerika 16 3,5 -

Dünya Sanayi Vaziyeti 
DUnya iktısadt buhrana 1929 sene

sinde dilşmil§tü. Son senelerde buh. 

ran biraz geçmiş ve birçok memleket
lerin sanayiinde inkişaf görülmeğe 
başlamııtır. 

İstatistiklerde bu inkişafın muhte

lif memleketlerde nisbeti şu suretle 
tesbit olunmaktadır: 

Japonya: yüzde 69, Letonya: 56, 

lsveç ve Finlandiya 49, !stonya. 39, 

Danimarka 34, Nerveç 28, 1ngiltere24, 

Almanya 17, A vu.sturya 6. 

Buna mukabil, bazı memleketlerde 
§U nisbette sanayi buhranı fazlala§
mıştır: 

Fransada yü7.de 17; Lehistanda 15, 
Belçika.da 13; Felenmenk 9; Amerika 
8, Çekoslovakya. 4, İtalya ı. 

çaldığı mwıikinin te&lrile tamamen yo
Junu §a§ır&cak; yayakaldmmma sıçra. 

mak e()yle dursun, belki de yolun orta
smda danııetmeğe kalkacaktır! 

Şöhret 

Ş OHRETIN kolaylıkla elde edıle
bileceğtno dair bir yazı t cU-

me ediyordum. lçerisindc §Öyle bir 
cUmleye rastladım: 

''Ş3hret, sizi kö~c ba.,mda bekliyor!., \ 
Şu halde çok kişiler hayatta bir l ol 

tutturmuş, yanlrz o yolun il%erlnde dil-

pcdllz gitmektedirler. lııtikametl mu
hakkak surette değiıtırmck icap etme
se de, hayatm, daha ne gibi clh eteri 

olabilir diye, her zamanki görlie saha
ımıı deflftlrerek arada bir, yan sokak
lara göz atmak lbmı! 

'IJIKME'f ll'DSIS 



Boga çı esi 
darüşşefaka 

·spor bayramı dün yapıldı 
Dünku rn1111 Küme maçında Boğaziçi lianlle ~faka ara· 

ıında her ıene 7apılm&kta ola ıpor 
bayramı dUn Bolazlçl Useslnln eaha
llllda ook mıuıtuam bir fe]dlde J'&• 
pıldı. 

~ - iü&f 6.ll Botaztçl 
raa. ATr.111.A: 

Güneş 3 - Harbiye O 
lzmırde Galatasaray 3·2 yenlldi tstiklll marşı ile başluan mera

ılmde iki metkep sporcularıam kar
eılatmalarından enel Dartınefaka 

ve Botazfçl llsesl mlldUrleri birer 
natuk IOylemlt Te bunu talebenin 
resmi geçidi takip etmiştir. 

1 - Stlrena ı. 72 Boiaztct 
t - 'Necdet 1,62 Botazlçl 

Atletlsm nettcelerlııcle Darllfşef&-1 
kanm 10 puvanına karşı Boğaziçi ıı. 
...ı H puTan toplamııtır .. 

Dla Tablm Radında mllll kllme 
ID&Qlarmclan Gllllet • Harbb'e mtıa&· 
Nkw bla kadar •1lrcl Gatınde 7~ 
J114ı Te .A.llkara p.mplyoau 3·0 mai 
ıtp oldu. 

Geno hakemlerlmlıden Tarıtm 
14arellade 0711aaan bu oyuna takım 
lar ıu kadrolarlle çıkmıelardı: 
GUN.EŞ: 

Qbad • Faruk, İbrahim • Yusuf, 
ıawa. Omer • SalAhaddln. Necdet, 
lleUlı, Jıfurad, BebU. 

JIABBttB iDMAN YUBDU: 
Jl'etld - Oel&I, Şlkı1l • Haşim, Mub 

eı. ı•, Neca&i • twı, Cel&I. Habip, 
Abd•rrahmu, Mlcalılt. 

llt ul•rcla ortalarda dolaean top 
dOrdlnctl dakikada Barbl7e kalelt
ne kadar dayandı mtıda(lleri bunu 
mlfktllt.Ua defetWer. 

Bundan sonra tkl tarafın c!a nett
cetfz atmlan baı1adı. 15 inci dakl
tac!an IGBR etaba çok hücum yapan 
Harbiye, kale ağzmda Hcerlblz 
lareketlerle birçok mUhlm fırsatlar 
kaçırmakta idiler. 

Oyun golstız olarak devam eder
ken nlbayet 31 inci dakika Günet 
mUdataaınıdan uzun btr Turu•la ile
ri atılan topa Meltb yeUıtı n Nec-
4ete geçirdi, Necdet de zavt1eyl bu
lan sıkı bJr ~ntıe gllnUn tik uyıınıı 
attı. 

Bu golden ıonra tekrar llerl atı. 
lan Harblyelller ytne birçok fırıat
laıı Jıullaııamadıkları lçln tık kJr.k 
bet dakika 1-0 GGnet lehtn4t nthayot 
ten4t. 

1KtNct DEVRB 
!Jdnct 1rıauıa r11ısln arkalan•& 

•1•1' otan • Harbl7e11lertn tııtla 
J'aptıkları alı:nılarla baelaıı4ı. 

Battlll ba hleamtar sen9 Harbtr• 
mabactmleriDln acele etınelert. 11-
nmaaz 1erlerde pulatmaları ve 
Gbeı kaleclll Cfhı&dın yerinde nal
ClaJıalelertte netfceılz katar. 

Barbl1t111erln "tık Ufıtttn1i1klerhıe 
Otınel1tter gayet seyrek akınlarla 

mukabele edeblltyordu. Bu alrtnlar
«u blJ1a4e Nee4etten stı•l bir pas 
a1•n Kvn.4 01lnettn tlr!nct getll de 
attı. Bu SQ1 19 uncu datru4a ol
muttu. 

Bakim O)'ll&dıkları onuda 2-0 
m8'JAp yuf7ete dtlfm•k Harbiyeli .. 
lerbı maneT!7atrnr biraz aarsmış ola 
cak ki ıeTttr ctbl oldular; bundan 
istifade eden Gilneş muhaclmterl de 
MeJlhln a7atll• UçUncU gollerini de 
kQdetttı.r. 

Baaclan 90Dra GUaet takımı - baş
ka ıeı ~ıkaramamaııına ratmen. 
aoık bir haklml1et .kurarak a.o ka
l&llı!J. 

Harbl7e onblrt; enerJlk bir oyıın 
07Bamalarma ratmen blrblrlertle 
UJUf&m&cblar, btrook anlarcla ayni 
tabmm iki 07uncuıunun tıstUste çık
tılı sertll4tt. 

Kateet Fethi, mtıdaft SllkrU vazı. 
ı.rtnı bnnıus yaptılar. Takımın 

• a99e '8TPSD 1l1ml Jıl111ltel'e11l idi. 
Gbette: Olhat fma1Ue~ l"anat 

'-"'• ftl&tıaD &1111 141111'. 

kırmısılılarıo iki aıolDoD saymadı 

Atattlrk kupası 
Bölğe güreş müsabakalarına 

Ankarada dün başlandı 
Ankara 1' (Husuıl) - Atatürk 

kupaıı lçln yapılan bölce CUret mtl· . · 
aabakalanD• bugUn teb•r •tadyo- Galatasaray 
munda batlaDmıttır. 

Bu mtllabakalara muhtelif klUp. lzmirde Uc;:ok'a 
ıerden 61 ıtıretCJI lttlrak etmlf bu. yen 11 d ı 
lunu1ordu. 

Kalabalık bir halk lauıurunda 

atır ııkletten baılaınak naere yapı· 
lan kartdqmalar 7almtır yttzlladen 
neUcelenememtıtJr. 

lzmJr U (Huıul) - Gal&tuaraı: 
ti• 1Jeot bustla burada 10 btu 1~ 
kın bir sefire! huzurunda kartıl&f
tdar. 

İlk olarak yapılan atletizm mUsa
bakalannda ahnan neticeler tunlar
dır: 

100METBE: 

l - SUreyya 12.- Botazlçl 
2 - Muammer Darünefaka 
800 HETBB: 
1 - Blllk 2,17 Bolajçi 
3 - Htıae11D Dartlffefaka 
GttLLE ADIA: 
ı - Sal&ıaaddln 11.'lO Bolazlçl 
1 - Necdet 10,tO Dartlt"t.ta 
ıaoo 1DD'l'Rlll: 

1 - Bilek f ,'9,f Botazlçl 
2 - Burhan Bolazlçl 
UZUN ATLAMA: 
1 - Süreyya 6,66 Bolazlçt 

PUTBOL 
Atletizm mbabataıanndan ıonra 

futbol maçlanna. başlandı. İlk ola· 
rak B takımlan kartdaştılar. Ustüıı 
bir oyun oynayan Botazlçl liıest ta· 
kımı rakibini 3-0 matlftp etti. 

Bundan ıonra iki mektebin tim• 
lert Nuri Bosutun hakemlltl ile çar.• 
pıştılar. Çok zevkll ve sllratll oyna· 
nan bu maçta da. hakim oynayan 
Bolazlç111er ilk 4evreyt 1-0 gallp bl• 
tirdJler. 

lklnel kıeımda blr gol daba atma 
fa muYaffak olan Boğaziçi futbolc 
lan .mbabatan t-9 kuanmıı oldu~ 
lar. 

J'utbol mbabak&larmdan 10nr 
yine her iti mektep ıporculan ar 
mnda ping ponc kartılaşmalan y 
pıldt, bunda Dartınefatalrtar 2· 
gallp ıeldtler. 

Bud91dl 13.ttaabakalardaa alı~ 
teknik nettceieJ tun1•n111': 

8'I KlLO: 

Muatara fener Muhafızı, .AUşaa 
Şahin GU~p i,3D cla1'Jka4a tuşla 

19DlldL 

Maçın bqnsdaıı aoııun• ka4ar ha- ' 
kla •• lattllı btr O)'U& oıkal'&B Gala
tasaraylılar, ilk devreyi !-1 salip 
olarak blUrdUer. Fakat tttaet dev· 

Osman Tepe (Muhafız), Cemal 
Metin ( Aokara.cUctn .Dil 7,28 se.nlr• 
de tutla. _ 

Sallhaddlıı Klpe ( Ankarasjicü). 
Tevfik Ak (lhıbatııı) 1,81 aaıılyede 
tuşla. 

Korkmaz (Har~l1e idman :yur. 
du) , ( Deırılnpordan) HU11,SA Çetin 
ınQ&abakaunı Korkmaı selmedlll 
l~ln ÇıUn hllkmen kau.nmıttJy 

'Jt JUL<>ı 
Mubafızdan lımall TJlmaı, Har. 

blyedeıı Yusuf Yıldırımı 1&71 ile ... 
blJ• matlfıp etmlftlr. 
Mebuıet All OtU CGilllet, San14 

lmbltt lklncl de•r•ııln 43 iDd sa11t· 
,.eıtu4• tutıa 1enmlftlr. 

Mahmut Aktat ı,oı ü Demir .An .. 
Jıaı-aglel tatla. 

Demlrspordan MuharreJll 06~b\Lo 
ıa, HIM7ln VerseU 8,i3 1aql1ede 
tutla kenmtetir. 

'72 lUL<>: 
SUle7mıuı Den}f <Muhaftı), Necip 

Akan (Ankangtletl) nü 16 •••iyede 
tuıla 

Celtl Atik (Gi}neş), SUl~yman Art 
lan (l\lubatm) 1,57 sanlye4e tuııa. 

re batlar batlamaı CalatuaraJ'llla· 
na kendilerini llka7dl79 kaptırdık. 
lan T8 revtet btr 07U1l çwtardıtlvı 
ıöze çarp17or4u. Galataaararlılarm 
bu ıanetıertaclın tıtlfade 70Juau 
tutan tlçoklular, ar'ka arkan bU.. 
cumlar Ue raklplertnl tıkıttırml'• 

bafladılar. Buııuıı 1eıııereıh1t de 16 
inci d&klkada 2 tııct ve arka4md&n 
35 lnct daklkada a tınctı goıtertat ata 
rak ıörcllller. 

M11 b11 ı111tUı Galatuara7ın a.J 
matJtbt,.u il• Dlb&7•te erdt. GaUp 
taluıa halk taratnadaıa uıuA UICll 
1.11r•l•a4ı. 

lPOBn BOYtiK Bla STADYOll 
TAPJLn'OR 

bmJr U (Huuıt) -Bıltdl7eata 
tarafmdarı JtQltllrpark c1varııı4a ra. 
pılacak, olan. ıoo bitı kltWk bUYllı 
ttlılr ıtad1omuııwı pliın bltZJSlftli'. 

Stadyoman lofnde, 7Uımı .havulll. 
Ye te.Dll kıııaı.Jamu llıUva ı4eıı • 
Jıa. bu 1eaık1 11r.SıalD açrl•o.a&r .. 
mana kadar bltlrUectktlr. 

Bakırköy Hallcevi Kupa 
Maçlan 

KUPA XA('LA.JU: 

1 - Bakır ıspor, Deıııir spor A ta.
kmılvı aaat ı•,30 da. 

Yaşar Do:tu (( GUnel}). Sa.4Jk So
taacr <AnkaracUcU) na AFJ hesabl
le galip gelmişlerdir. 

2 - Alemdir, ~ bldiji·Ba
Ob Ankaraya Gidiyor rıtrtlel A. ı...,1an Mat 1T ele. 

por 1 JIUTA.D v•oı·•Jt· 
(Okçor'> Kurumundan bir heyet • 

(Tilrk Spor Kwıamu) awı d&vaU U.- 1 - 11&ntıUcD, ~lpntqı çor' B 
rbae (19 Mayıa Gerı;llk ve SpQr Bay. takımlan u&t 13 de. 
ramma itUrak etmek üzere Paıarte- 2 - Bantgtlctl, Bakırköy Rum 
at glnU Alllraraya. Junket edecektir. pag takmaları eaat 10 da. 

Gidecek heyet (17Jl&)'l81888> Sa. VOLBY VE 8A..8KCr.BOL MAQ. 
h ıtUıl1 öjleclen IGDl'8. yapdacak pro- LA1U. 
vaya ift,irak edecek, (19 llaym) cUDI · 
de geçit resmine dahil olacaktır. Geçit I 1 - Bantg(leU Nitentaıı llfOI' vo-
reauılııden aonra uba.nm mUAadesl leyhol maçı saat 15 de. 
niabeti.ade &tıt taJlnılert ~pJlaqktır. 2 - Bam,t1cli • NiflAtqı apar 
------------· Buketlx>J maçı ... t ll.30 da. 

Muavin hat~ı boıut bjr Of1IJl O)'Jl~ 
4ı. 

Mabactmlerclen Sal&baddia Ye 

ltebU ea faallerlJ'dl. ll11ral llz11• 

-~ 

GCRQJia: 
~ • NlpDtafr 9PC'1111l 58, 

81, .. ..,, tıildetl8ri tut t• da Bant
dall alalmdı~. 

İstanbul spor 
Federasyon kupllll maçında 1 

Hilill 8 - 5 yeodi KALKACAE v APUJU.AR 
VUD Ta)ıslıp stadıııd' federaeyoa S.ıt \'ıpurun adı Glttıll ~ 

tarafmdan konulaıı kup lda blrl11· 12 Anlcara ıtıraden 
t,SO Ulur iz 

el k1lme klt11>liriadta Hll&J U• latan a.so Kocaeli Nadan 
bulıpoı- Ahmet Adeaıln JlaktmUil ıo.ıo lrmir b 
ile kartılqtılar. t Tayyar tm 

Oeno !ıt&nbulaporhılarla enerjik GELECEK VAPUllLAR 
HilAllller oldukça heyecanlı ve zevk 

1 
__ 8 ____ K_em_•1 ______ -ı 

ıı bir mQl&baka yaptılar. 
J!Jkserlya ınuteva;ı:ln geçen ve ıa. 

m•• ıauıa.n tkl tırarcnl da kısa ıU· 
reıı Jıalılml,.!Hri arunıa glreQ ba 
maçta tıraatl&rdan de.ha 111 ilttfade 
.cleaı tataubuJıporJular ıoaçı lkl •ol 
farkla kaıandıtar. 

Obtta ilk n11811U lan 11raıaaıtu 
,-e«tnet da1d1ra4• Batt"9ttt •nltle 
kaıaııdllar • Bwıu 7bı1 hhrlnhı 29 
uncu dakikada attılı ıoa taktp etti. 

38 lacı daklkad•n ıonra Bahri ı .. 
tanbulspor lellttae aoıactt aayryı da 
1ra74edl11ce Bllllln blyük zir ıarı 
farklle yenlleceji umuldu. F•at 
çok enerjtk .OJD&7&1l kırmızı st1alı• 
lılar blrincl d.ıneııJn BOD daklk&la. 
rınuda ıatlçlerl Celil vasıtaıstıe blr 
sayı çıkardılar. 

tldDcJ devre; daba zt7&4f'Ht1Alfıı 
baskısı altında geçti, bu kısmın aı. 
tıncı 4aklkasuı4a tJ>erkeı mubaela 
Hakkı ikinci ıoıı yqtı. 

Budala tnra 11'1 tarafın da bir 
llatıl flrnt bcn'dlll ""'141. JIJha
yet Tarık lstaubulıpora d.ördDncil. 
on dakika sonra da ltaktr Hlllle 
UçUncU golleri kazandırdılar. 

Oyunun bitmesine az kala san ıt-
1a~Jılar yine »ahrtnlrı s•rntlle 1>•· 
tinci sayılarını 4a kaydederek maçı 
5.3 galip olarak bltlrdtıer. 

iLAN 
Btmyer Aakerlik §"~: 
Tekattt maqı almakta bulunan 

halen ya mnteaid~ veya Ucretle 
tfh<!amıtıdaıı dolayı ve ya her h 
bir tebeple tekaUt maqm.r almak 
re müracaat etmqen ~ya iztn.1is 
rak Yurt dıttna çıkan ve htıımıerı 

ttt hakkından mahrum edildtfmden 
1&1! tekattt maqr kesilen mütekai 
ri!l rnayısm 31 lncl gUııi1 aqamıııa 
dar Ntıfwı kafldı '\'O resmi 
Ue eubeye mtıraeeatları. 

Konfera,.,_: -Uluaal Yakacak Meaeı.,1 
Eminönü Halkeviıuan: 
lT /6/938 Salı cUuü .ut (17,30> 

EviınWn CaieJoitw:ıdald merkd ,. 
loaunda Oııivanite Doçeıı 
Haldun Terem tarafmdu LGUDU
~: Ulual ,akacak vt 
~petrol) mevıulu bir koaf«&11' 
rtıecektir. 

F elekiyata Dair Konfe 
l141roğıt.~: 

1 - 17-5-938 .ıs ltint1 uat fı 
da JCvlm.bln T~ 
oin.umd& profetar B&y l'atm 
dan "Felekiyat& dair_, ktmf-
rileOOktir. 

Fenerbahçe oı.Ma~:;ı:::ıA 
HUBUSi maçta vefayı yendi Mua,u•=•mı Ttladm ~ 

Dilll K&4ık07 J'eaer~e ıta4ıa- l'arlüall a.a. f!llll A. Apt. 
da Vefa kllbll• J'enerbahce b.lrblct ...ıdetmlltlr· 'l'et: G8ll 
takımı aranada JaalUI bir mbaba· ->azardan maada hergün: 
k& 7apılmıt "' aeUcede a.ı tan ıa. eonra teat ikiden alt1111 
el..uıltr ~ ı.ımııı-41r, 
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SOLDAN SAGA: 
1 - Bir nevi afaç, 2 - Trenin '°"' 

hı, anm tersf, auaı, 3 - eaerler, 4 -
Senenin taksimatından, 5 - Son, 6 -
Hademe, ıu, 7 - Doktorluk, 8 - Kol· 
da bir yer, 9 - Siyah. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 ~ Bir maymun, 2 - Çok katı de. 

nirken söylenen şiddctlendirlci bir • 
dat, bir vilAyet, 3 - Bir uzuv, su, 
4 - Doğru mu manhma, 6 - Bay· 
vanlarm ıığmağı, gunır, 6 - Demi· 
rin eskisinde görünilr, bir renk, 7 -
Su, etin terti, 8 - BilyilklUk, hayvan 
yemeği, 9 - Yağmurdan IODl'& akan 
sular, Çorba konur. 

Dünkü Bulmaoanın ham: 
SOLDAN SAGA: 
1 - Piyanko, 2 - Aeık, Fok, 3 -

Lira, ya, f - Anane, 5 - Su, yen, 
6 - On, mine, 7 - Melek Kaz, 8 -
Tama, 9 - Zem, Ha. 

BORSA 
--- Ankera 14·5-931 ---111 

Hizalarında yıhtız 1$11rell ol&ıılnr, üze· 
zerinde muonıelc .rörenlerdir. Rakam-
lar saat 12 ıle l..apanıs sah' fiyatlarııJır. 
--- Ç E KL ER---.. ı 
• Parfı 28 203 • Madrfd 18 0158 
• Ne-ryork 0789880 • BerUn 19646 
• MilAno 15 OOGO • VarŞ(na 4 ısısı 
• Brüksel • 69 • Budapeste 1' 9880 
• Atlna b6 7480 • Bfikrtı 106 8790 
• Cenevre 8 4UU • Be.hmld M 8826 
• Sof ya li8 571' • Yokohamr 2 7250 
• Amslerdan t '2155 • Stokbolm 80790 
• PraJt 22687~ • Londra 680 

Viyana • Moskova 28 8275 
letlkrazlar 

• 1933 'f. llor 1 19 75 ı •Ergani istik. ft5 
.. .. .. il s. Brını.,.... 
.. • .. 111 s. Ersurmn 
Efektifler verflmemı,ur. 

Zahire Borsası , ....... . 
Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 5 28 
Kr.Pa. 

8 5 
5 30 " sert . 5 25 

Mısır beyaz 5 4 
Kuşyemi dökme 6 26 
Afyon fnce 550 

,. kaba 250 448 -
Badem f<;i tatlı 89 
Peynir beyu 32 8 34 28 
Pamuk Yalı 33 33 

Gelen Giden 
BUAday 555 ton JCuşyemi 30 to 
Arpa 60 •• Susam 20 ,. 
lJıı 60 • lç fındık ' • 
l>arnqJt 136 1/2 ,. " ceviz 5 " 
il. PeYrıfr 1' 1/ • Sebzadebaşı 
llısır 22 

" ' .. 
1URAN TiYATROSU 
Halk sanatUn Naşid 
,.e arkad•şl•n t.IJçe -
Peaçwf ırari~ K 
JJOD ıündüa uat 15 
de SONE.~ OC.Ut K. 

4 
l l , ıı 20,30 da ESRARENGiZ 

.. Acı .. ı ı !ı · perde dans, solo, düet. 

l!Wlrw.,_.__ --iiAL°K OPERETİ 
Pazartesi : Kadıköy 
Süreyya Sah : Pan
galtı Kurtuluş Çarşam 

ha: Beşiktaş Suad 
park Perşembe: Bakır 
köy Milliyadl 

"GÜL FATMA., 
l'at Operet 3 perde 
bad an ve besteleyen ftstad MuhUıı Saba-

~· 
fie~~;r.:k~lld".:"'a-r-s-ul_1ı_!-in_e_i -lı-uku_k_lı_a_k_lm_l_ll-ln--

de nskadarda Tava,ı Haııanala mahallesin 
flkıı mektep soka~ında 20 numarada iken 
Jc,l"ıa hastalıAına mQptelA olması hasebiJe 
llaıı M BedrJ:venln vesayeti altında bulu. 
t ll·e t tısa hakkında, vasisi ve karısı Ded- 0 

'dil •rafından boşanma davası ik:ıme 
~k ecetinden mahcurun menfaatlarını 
ırıı:Ye •e haklarını mftdafaa f('ln avukat 
•ıo;:ı• HilsnQnlln kayyım tayinine 28/ 
'biıs 

1 
tarihinde mahkemece karar veril· 

"ııı :il~uJfundan bu huııuııta itirazı olnnla
ı-. lll.. deli lt>lnde mahkemeye milr4l'ıaat. 

olunur. (V. N. 25572) 

Senelik muhammJD kirası 90 lira olan Kadık07 hallncle 'I No, b 4tlk· 
klD teslim tarthlncleD itibarın 939 vıra 940 :v• ıu ıenelerl ııa111 ıonmıa 
taclar ııra1a verilmek bere açık artırma1a konulmuttur. 

&artnameli Levaıım MQdtırltıttııı de aörtlleblllr. !ıtekll olaalar 8 Ura 

15 kuruıluk Ut teminat mektup ve7a makbuıu Ue 80/1/tıı puartMI 
ıtınl ıaat ı 4 de Dalmt Bncnmende bulunmalıdırlar. (B.) (1178) 

Ketlf bedeli 3791 lira 3 kuru• olan Balat ç«tp tıkellllllln teftll ve 
QltOnllD örtülme işi açık eksiltmeye konulmuştur. Ketlf evrakUe prtna
meli Levazım mUdUrlUğilnde ':örUleblllr. lsteklller JUO No. tı kanunda ya.
ıılı vesikadan başka fen ı,ıert mUdUrtuğUnden alacaktan fen ehllyet vesi
kulle 284 Ura 33 kuruşluk ilk teminat makbuı n7a mektublle beraber 

2415/938 salı gUnU s'aat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar (B) 
(2666) 

Çarpılma, çatlama. kabarma Te Alrc 
cfbl bfçblr arma aa.termH. 

Kontr • plWar bu gibi arualara 
bl'fl garanti ile satdır. 

KIZIL, KAYIN, KARAAö.AÇ'dan mamul 
Kontr • plAklar stok olarak her saman mevcuttur. 

SATIŞ YERLER!: 

Keşif bedell 1992 Ura U kuruş olan Uakldar ltlt ve mektep çocuk· 
ıarı dtıpanaertnde depo lntaatı açık eksiltmeye konulmqtur. Ketlf ev
ratlle şartnamesi Levazım mildilrlüfilnde görUleblllr. tstekUler !490 No. 

11 kanunda yazılı vesikadan başka Na fla MlldUrUll1lnden alacaklan fen eh· 
Uyet veılkaslle 149 Ura 43 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektablle 
beraber 24/5/938 salı gUnU saat U de Daimi mııcUmeııde bulunmalıdırlar 

tstanbulda: RtlŞTtl' MURAT OOLlJ. Mahmutpaıa KtırkçU Han No. 
28 lSAK PlLAFlDlS, Galata, Mahmudiye caddesi No. il. 

(l> (2666) 
Ankara'da : Vl!JHBl KOÇ Ticarethanesi. 

tzmlrde : KARL HORNll'JDLD 
ıstanbul GOmrUklerl BaşmUdDrllljllodeo: lHSAN KAYIN Te NJDJAD TEZOL. Kereatecller: 

YUSUF ve KADRi lŞMAN. 
ŞABAN MAHMUD KÖKNER. 

Fındıklı ıofuk hava deposunda bulunan SN. A.BB. Ki'. KFG. markalı 
bUA No. ıı 103 sandıkta gayri safi slkletl 8260 ktıo atırblmda 237 lira 

80 K. deferlnde kısmı küllisi çllrtık limon (bu llmonlann çtırOklerl •Jft· 
ıarat sallamları satılacaktır). Saray burnu 4 No. ır ambannda bulunan 
OAF marka ı No. ı fıçıda kanuni saf stkletl 65 kllo atırııtmda 82 lira H 
K. defertnde klorür almlnytım 16/5/938 gUnll saat 13 de Sirkecide Re9adl
ye caddealnde gUmrtık satış salonun da 1549 sa111ı kanun htıkUmlerl dal. 
resinde açık arttırma ne dahile ve barice satılacaktır. tstekl1lerden " 7 
buçuk pey akçesi makbozlle ticaret odası vesikası aranır pey akçelerinin 
saat u ye tadar yatırılması mecburi dlr. (2860 

Samıunaa: G()ÇMJDN OOLU KARDBŞLBR.. 

Jandarma Genel Komat•nlığı Aokaraı 
Satına ima Komisyonundan ı 

i - BI r tanesine 180 kuruı flrat tahmin edilen u.ooo ytın fanlll ka
palı ıarf uıullle S/6/888 ~11embe stıntl ıaat 10 da ıatın alınacaktır. 

2 - Buna alt şartname 387 kuruş karşılıfında komlsyondan atma-

bntr. 
8 - Jllkıtıtmeslne girmek letlyen lE-rtn 5120 ltrahk teminat ve kanunun 

ve prtnanaede 1azılı veslkalan muh tevl teklif mektuplarmın belll gtın 
saat 9 z& kadar Komisyona verimş olmaları (1417) (2818) 

ıstanbul Postu T. T. MQdUrlO{rDnden: 

-
Umumi utıt 79rl: ı.t&nbul, Sirkeci, KUhtırdarzıM!e Han No. ı 

YENl KONTR-PLAK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 

Y[Ni r[SliMAT 
ILMUJ.l~BERLERiMiZ 

\. -· 

zararı eıkl müteahhit nam ve hesabına olmak tııı:ere lstaııbul Bl1711k 
Postahane binası idare depolarında mevcut tahminen 25 ton kadar eıkl 
harfli evrak ve koçanların satılması açık arttırmaya konulmuştur. Art. 
tırma. 30/5/938 pazartesi saat 15 de Bllytık postahane binası birinci katta 
p, T. T. mUdUrlUğilnde mUteşekkll alım Htım komisyonunda yapılacak
tır. Beher tonunun muhammen bedell 27 Ura hepslntn 675 llra, muvakkat 

DAl-IA'IUKSEIC. 
r:AiZ, DAl-IA E.Yi_ 

teminat 60 lira aa kuruıtur. 
Taliplerin ıartnameılnl görmek ve muvatkat t(mtna\la.tım f&tırmalt 

tızere calı,m• gllnlerlnde "Dlezktr mO dUrlOk idari kalem Levanm Jmmıma 
kAtıt ntımunelerlnl germek nzere de BUyQt pe>ıtahane altında idare Le•a
zım deposuna arttırma glln ve saatin de de komisyona mtıracaatlan. 

(2181)' 

Jandarma Genel Ko. Ankara Sa. Al. 

$AR.TlA~ Tt::MIN [D[R 

~OLANT5b -QANK-UNi ~ 
K omlsyonundao 

ı - Bir metresine yirmi beş ku.uı ııat tahmin edilen lkl )'ili dokuz 
bin metre vasıf ve örneğine uygun camaşırlık ve astarlık bez 38 • 6 - 1938 
pazartesi gUntl saat 10 da kapalı zarf usullyle satın almacaktır. 

a - eartnamesl (iki yUz altmıış 1 ki) kuruş karşılıfında komisyondan 

alınablllr. 
3 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin (3862) Ura (50) kuruşluk ilk 

teminat makbuz veya banka mektubu ve ,artnamede raıılı veılkalan muh
tevi teklif mektuplarını belll gön sa at 9 a kadar tomiıyona vermlt olma· 

Türk Hava Kurumu 
B(lyQk Piyangosu 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 

ıarr. (1270) (2559) · 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

Bizatu /mptll'a·ı 
torltıiamm 
Tarihi 

BizaM mewuu 
~ yıllar tıtf"'.' 
ayrı tetkik w te
tebba edUmif bir 
~ olduğu Aal
ds buglln ~ IJ1/• 
dınl.atılmom.t§ bir
çok taraflan tHZT• 1 
dır. TtJ'l)/fk Yetlm
Zioğlu tarafından 
ıwnımıaa çetni
len BizaM impa
ratorluğunun ta
rihi adlı 'kitap 
bu aydınl.atılma

mı§ tamflan tea
bit etmekte VtJ bil· 
tan Biııans tarihi
ne t"1nM ederek 
Şarki .Avrupa im· 
partJtorlıığunvn 

bin atmelik wku· 
atı"' '1t.lk4yr1 st · 
mektedir. 

Fiyaft ya. kıı· 
"14 olttp 'her ki
tapçıda bulunur. 
Toptan mBmcaat 
mahalU: - lston
bul, Vaki.t Yurdu. 

. 
- KURUNun kita.P ıelinde roman tefrikası. -

AŞK DOLANDmİOILARI 

reIAşlanmış olduğu anıaeılıyordu: 

- Hayır. hayır. dedi. Dtltme:rt muhafaza 
ediniz. Ben şlmdl gellyorum. 

Bekledim. Akşam oluyordu. O kadar ki ka
ranlıklar daha llyade bastı. Ben, yazıhanedeki e
lektrikleri yakmala mecbur oldum. Bir taraftan 
da mUtemadiyeıı kolumdaki saate bakıyordum. 
Vaktim yoktu. Lulz'in gellfl ve gldll}lyle de alAka
dar olmak ve cesed,ln bulun~utu odada gizlenen 
polislerin ne glbt netice aldıtını öğrenmek tste
yordum. 

Fakat Erna Karenden hllA eser görOnmeyor
du. Acaba ne oluyordu. Kendisini bir daha tele
fonla arasa· mıydım! Yoksa, evine kadar mı git
Reydim. Her halde onunla hususi surette görUş
mekltğlm, hem ortadaki esrarengiz cinayetin ay
dınlanmasına, hem benim alnımın afarmasına 
yardım edecekti. ÇUnktı müfettiş Armstrong be
ni, Adeta itham altında bulunduruyordu. 

Ben bu tereddUt içindeyken kapı vuruldu. 
Fakat yazıhanenin herkes tarafından kullanılan 
nn kapısı deftl de, koridorlardan birine açılan yan 
kapı vuruldu. 

Derhal yerimden fırlıyarak kapıya koştum 

ve açtım. 
Koridorda ışık yoktu. Yani elektrikler yan

mam ışır. Bu ytızden orada kimin buJun4utunu 
Te ııe ylptılılannı bittabi ı«ıreme}':ordum. Bunun 
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madan açılmak istemiyordum. HUia.sa vaziyetim 
çok mtışkUldü. Bununla beraber lstlflml bozmak· 
sızın: 

- Ernanın kontla evlenmek Uzere oldutunu 
benden ölrenmefe hacet yok. dedim. Herkes blll· 
yor. Gazeteler hep bundan bahsetmiyorlar mı? 

Fakat Armstrong faka basan cinsten de· 
lll4l: 

- Anlaıılıyor. dedi. CeTap vermek lıteml
yorsun. 

- Cevap verdim ya, dedim. 
Armstrongun sesi. etmeli çok acı bir çeşni at

mıştı. Pek sert konueuyordu: 
- Benden bir 9ey saklayorsun, dedi. Fakat 

yarm ben bu kızı mimler ve onun suçlu oldufunu 
da meydana çıkanrsam, bu tete sen yanarsın, val
lah yanarsın ... 

Armstrong söyledlllnl yapan blr adamdı. 

Kendlainln kolayca aaablleşmediğt, btıtUn zabıta
ca malam bir hakikatti. Fakat blr kere kızıp bir 
şeye mim koydu mu, uzun zaman öyle kaldıfı 4a 
malQmdu. Eter bu itte kendilerine hakiki bir 
mani teekU edecek eektıde tanılmıt bulunursam, 
resmt zabıta memurlannm benim için ne kadar 
ıntıs1rUllt çıkaracaklannı ben kestlreblU:rordum. 
Bnnunla beraber, Armıtrong onu ela 887le4I: 

- Seni huıust polis haflyellll lfhıden menet,. 
tlrfrlm Alen! dedi. 



H'~m·c}'lrzell~i:'liem~·'r.ydöıını 
. ğını tezyit eden müteaddit yeni te

kemmülata ilaveten 1938 Frigidaire. 
büyük bir hıuvaf akiyet koza nan yeni ses-' 

; siz Süper Ekovat'la techiz . edilmesine 
mebni, cereyan sarfiyatı· şimdiye kadar gö

rülmemiş bir dereceye indirilmiştir.' · . -
Harikulade idareHdir, •• o derece az cereyan sarfeder ki,· 
çallıtığını bi'e beUi etmeL Bununla beraber yemek hücre
lerinde her vakıt·sabit kalan matlup soğuğu temin etmekte
dir. Yiyecek daha taze, daha uzun müddet ve daha fenni mu
haf aze ediliyor. Elde edilen buz, satılandan daha ucuza mal ~ 
olur. Mekanizması, uzun senelerce bili •ra ve tamamile gü-; 
rültüsüz işler. Cereyandan, yiyecekten, buzclan ve masarif.• 
ten ekonomi temin eder. 

y .. ,... hakiki PIHGIDAHI• ne ..,..... ,....., • leMll1c 
t-kt•t .......... UftUtl ... JlftlZ. 

1 au ı.mınat bozukluk vukuund• lekMU MakanlaManın 
MHUllH telNllll11l ·a.lcettal eder. ,,. . ") - ----

~~~~~~ .. .. __. ,' 

FRIGIDAIRE'ln temin ettiği tasarruf bilhassa ,u 4 nokta Ozerlncledlr : 

isti~IAktan ••• ~ Gidalardan .•• _ Buzdan ..• . İdare masrafındat9 

Hsklşeblr Nafıa MDdHr 
Eskişehir - Söğllt yolunun 9+ 500. 10+830 kilometrelere! arasında 

rapılacak 12837 lira 90 kuruş keşif bedelll şose esaslı tamlratınm 9/5/ 
tıs tarihinde yapılan kapalı zarf usu llle eksiltmesinde talip zuhur etmedl
lfnden 200 numaralı kanunun 40 mcı maddesinin 1 inci fıkrasına gGre 
l3/5/938 tarihinden 30/5/ 938 tarlhhıe mtlaadlf pazartesi gtlntl aaat. 16 ka· 
tar temdit edilmiştir. Eksiltme kapalı zarf us~lle olup VllA.yet Dalml En
llmenlnde yapJlaeaktır. Muvakkat teminat (962.80 llra4ır. 

l 
Eıktş!ftlr Nllfta "MftdftrttlRftnden: . 
Eskişehir. Çifteler yolunun 3+080 • 13 + 000 kilometreler arasında 

yapılacak 17597 lira 18 kuruş keşif bedelll şose esaslı tamiratının kapalı 
zarf usullle 7apılan ekslltmelerlnde lşe talip zuhur etmediğinden 200 
numaralı kanununun 40 ıncı maddesine tevfikan ve evvelce llA.n edilen 
şerait tızerlnde 1.3/5/ 938 tarihinden 30 Mayıs 938 tarihine kadar ıtazar

hkla ihalesi takarrür etmlşUr. İstek Ulerln avvelce llA.~ edlldJll ıekflde vı. 
IA.yet daim! Encnmenlne mtlracaatla rt. (2784) 

Bu işe alt evrak: TafallAt ve hulAsa keşlflerl grafik, sınai lmalAt proje 
teri, fenni ve eksiltme şartnameleri, mukavele projeleri her zaman Nafia 
lltldtırlUIUnde görUleblllr .. 1steklllerln Nafta VekAletlnden alınmış mlteah
lıltllk vesikasını ve ticaret odası vesikasını teklif mektuplarını eklemeleri 
tarttır. Teklif mektuplannın ıaat Ude kadar makbuı mukablllnde Daimi 
8nctımen Riyasetine tevdii lAznn olup postada vaki olacak teehhnr nazarı 
ltlbare alınmaz. (2786)_ 

Eskişehir Nafıa MOdUrlOğDnden: 

Sahibi ASIM US Neeri)at mtıdUrll Refik A. SevengD 

Sarıköy Mihalıççık yolunun 4+ 400 • 13+450 kilometreler! arasında 
yapılacak 11671 Ura 19 kuruş keşif bedellt yeni şose inşaatı kapalı zarf 
usullle ekslltmelerlnde talip ıuhur etmediğinden 2490 numaralı kanunun 
40 ıncı maddesine tetftkan evvelce lJAn edllen şerait ilzerlnde 13/5/988 
tarihinden 30 Mayıs 938 tarihine kaclıır pazarlıkla ihalesi takarrlir etmlf' 
tir. tsteklllerln evvelce llA.n edlldlft vekl~de VllAyet Dalmt Enctımenlne 

Bwıu 7apabilirdi de. 
Armstrong, 7azıhaneme kadar geldi. lçerl 

atrcıJ. Telefon işlerime bakan kızla konuştu. Te· 
Jofoneu kızla, yalnız başına konuştu. Sonra gitti. 

Polis mtıfetUşl gittikten sonra telefoncu kızı 
t:aıuma çağırarak sordum: 

- Ne sordu Sana? 
- Jıl1s Erna Karenin yazıhanenize saat kaçta 

ıeUp kaçta glttlllnl sordu. 
- Sen de söyledin ml? 
- tl'çle Uçll çeyrek geçe arasında dedim. 
- Bundan başka bir şey söyledin mi? Mese-

li. oarşamba gUntı de burada bulundutunu söyle
lln mi? 

- Hayır, söylemedim. Böyle bir şey sormadı 
Jel •••• 

Bu muhavereden sonra ben biraz geniş nefea 
atarak: 

- lıfllkemmel, dedim. Yalnız şunu da aklın
ı 'la tut. Efer birisi Erna Karenin başka bir gUn 
laha buraya geldlllnl sorana, gelmecUflnl ıöy

. lenla. Haydi, tim& evine gldeblllrsfn. 
- l'akat lılUıter Alen. Jlenllz benim ev' gf-

lec~ it defli.. çok erken! 
~senin. Sen s!t! 

Tt•Nlii , mfl,ntoaunu, ppk~ı, çanta
eden evvel yaıır.ma ka~ar 

mUracaatlan. (2785) 
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- Dikkat edlnlz Mlater Aten, dedi. Mister 
Armstrong size pek kızmışa lleıızeyor. Meselenin 
ne oldutunu bllmeyoruui ama, vazl>:et böyle •.• 

- Merak etme, dedim. Onun hali dalma böy
ledir. Gerçi kızmış görUnllr. Fakat' o, yllrefl terte
miz ve kimseye bir zaran dokunmayan melektir. 

Bu söylediklerim, telefoncu kızı tatmin etil 
mi bilmem: fakat çeklldl gfttt. 

Ondan sonra ben hemea telefona sarılarak, 

Brna Karene telefon ettim. Kal'fıma bir kadın 

tılzmotçt çıktı. Bu hizmetçi kad,ın, evvelA, Erna 
Karenin evde olmadıfını söyledi. Sonra: 

- Pardon, dedi. Geliyor. 
Erna aöze bqladı: 
- Allo, alz mllhılz- :Mister Aten? Hayrola? 
- Derhal buraya, yazıhaneye geliniz. Size 

<ltlfmenlzt verecettm ! 
- Ne? Dttfme ml? 
- Evet. CekettntZln. Jı:ofoııdald dtıfmelerden 

birini ... Kont Franjan1.n odasında, yerde buldum. 
Siz her halde burara. ıellıalz. Biz bu. mesele7l be
raberce ve dratle bir k011qalnn . 

- Jl'akat Mister Aleıı, ben gelemem ... 
- PekllA .. Öyle ise, ben bu işin içinden sıyrı-

lacafmı. DtllmeJi dojru4an dotruya mllf ettlş 
:unıatronga veririm. se:ıı de 1'81el'71 artık onun
la halle4enln. 

llrila KareDlil 8811 'IMlrilC!a 'b&lenblre ctellftl. 

Dan Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

• Son tlsfa tlefl"6' 
tltın Bmna ı,,. 
pGf'Gforluğu tari 
ıaı ae 66 ctıt fa 
mamlanmıffU'. 

Baflı ba§ına " 
bfıtan Qim nvn 
Zeri doyuraca1c tl,f,. 
recede güzel oJcr: 
bu kitııp7uıne .,. 
çinde Udıaadi, , 
debi w ilmi m~ 
azılar u.ıerine yu. 
nlmtf en 11enı ı 
taplan bulurb
nua, TercGnıelf-. , 
7'ilr1c o1cuyucul 
nnın ~'k 11Q1o • 
dan tanıtlılı p 
Blyetler tara/t,. 
dan yaptlmt§t.,. 
Kitaplan t~ 
ve mrihteU/ .mı. 

ri~· 
nık alanlana ,,,.. 
ıilctt yaptZır. 11 .. 
raotlGf yeri: ,. 
fcpahı- YcıMt 
Y•rdu.ı 

..,, ... ,w,~J•····. r: 
KiRALIK EV VE DtlKK.JM 

Beşiktaşta Akaretlerde 25, 28, m8lrnıı: 
26, 29, 33. 17 Dumanlı eTJerle tt .. 11, 
24, 28, 45, numaralı dGlllnJar aoık arbr
ma aureUyle klraJa TerllectıllDdeD btek
Iflerln 19 lla)'J• 988 pertem!Je l8ntl .. ı 
on beşe kadar Akaretlerde M nmurada 
miltevelli kaymakamhltna mnracaat etme
leri. 
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ÇOCUKLARINIZ ÇıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Oocak Eatrpme auam

Takttle bir aile kltl.pbaaelll ola. 
rak butmtıtı bdsle ..tlbMle 
dafdalun• bu ebllrllll bil .. 
sel Ye realmll blJlk ldk&19 ldta. 
bı ile c1oldar11l11nq ~ 

• Ktllttır bak~ eeerl teWX 
etmiş, ilk okul çalm4akl c001dı'ı-

lar için fa7dalı eser oldutmıu tu. 
dik etmlştlr. 

• Aüara c&ddeelde Vakit ıataa 
evinde ara)'IJID: l'Jatı 10 brafl 
posta loln 4 kurul l1Me ..un!~ 

Doktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

DahlllJe MD.teba88Jll 
Panrdlm bapa &iinlenle afWID 
ıonra iUt (2,5 tan G ,a) _.. 
tıtanbuda Dh·anyounda (104) mt
maiah husul! kabinemde bı•Janm. 
kabbJ. der. Salı, camartesl ~ 
Abalı "9,5 - 12., aatled JWdlıf 
ukaraya mahlUltur. Kua,.aehane 
Ye ev telefona: 22898. 

Cl6z Hekimi 
Dr. Ş8krll Brtaa 

Calaloğlu Nuriaoaalalye cad. Jfo. 
Tel 22588 (Dr, ~ fereftld 

ıpaıtmw 


