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Çocuk Bılr11unı Ku. 
rumu•nun çıkardı#ı 
aulık mecmua: 

:Aile için en gU
zel, en faydalı yazılar, renkli 

resimler ••• 
BEŞINOI SAYISI ÇIKTI 

Telgraf adresi: Kunın • Jstan'6ul 
Telef. 21413 (Yazı> 24310 rıaareJ Sayımız 100 Paradır 

MAYIS t93B 

YIL: 21-s 

Sayı: 7307-1397 
IST A'NBuı; _ Ankara Caddesi 

Posta kutusu: 46 (lstcınbul) ---- • D;st ve mUttefik ~_::~_:.e~:tin yo~s:k_ şah=iy~t! 

ytlgosıaV- Harbiye Nazırı 

General Mariç yarın geliyor 
Ankara, Kayseri, lzmir, Değerli mis af irim iz 

Bursa ve Yalovayı ziyaret edecek 

Fatih parkındaki merasim 

Hava şehitleri 
dün anıldı 

Atatürk 
Uün Aokarada Bh 

gezinti yaptılar 

1 Başvekil 11 

Ankarada 1 

Ankara, 16 (A.A.) - DUO uı 
man çiftliğinde bir gezinti yaı> 
mış olan lleisicumhur Atatürı 
uugiln de şehir dahilinde lııı 
r'.nuddet gezdikten sonra Anadolt 
klUbilne uğramışlar ve o sıradı• 
klUpte bulunan ,·eklllerle görü 
şerclt saat 21,30 da lı:öşklerin• 
dönmUşleı·dlr. 

Atatilrk, klUptcn çılttıktan son 
ra o civarda ve yol gilzergll.hmch 
toplanmış olnn gençler tarafın 
dan ştcldetlo nlkışlnnmıı;-:tır. 

Beyneım·ıeı 
Cu hcovorlor 

Kulübü 
logillz de\ Jet ndııml:ırmdno Çars:il nr

tık l\lillctler c.ıcmiyctine lnanmıyunlıırın 

ba~ma geçti. A\·rupa sulhunu müd:ıfna 
için ortaya yeni bir proje nttı. Çurı;llin 
projesi Jngillz - Fransız n l•cri ittifakı
na d3yanan dnha geniş beynelmilel bir 
a keri lttifal' l'Ucuda getirmektir. lngil
tcre ile ı·rnnsa hakiknten A \'rupnda 
sulhu muhafaza etmeyi kendilerlne mil

li siyaset yopmı5 olan memleketlere: 

- işle biz kendi aramızda bir askeri 
ittifak yaptık. 11,·rupa sulhunu mulmfa

za ctmel;: istlycn küçük, büyük her 
memleket bu ittifnka girebilir.,, 

Demediler. Bu suretle beynelmilel bir 
"~ulh se\'crler kliibü,, \'licuda ı;etinne
Jltllr. 
Çu~ı Jslnılcrl nı5ağıcln ynzılan de,·Jet

lerl lngiltcrc \'C ı~ran n basta olduI,ru 
halde bu tnnd:ı tcı?cklrlil edecek bey
nelmilel bir ullı severler klübünlin nz:ı

lnrı ol:ıblloceği fikt'.indcdlr: 

ı·uso la\'yn, nomanya, J.Uacıuistıın, 

9cknsloval.·ya, Ilulgnri tan, Yunanistan, 
'.l.'ürklyc, Jskandlnnvya clevlctlcri, Bnl

tııc devletleri, 8ovyct Rusyu. 
lnglliztcr Jatlyanlar ile Romacla bir 

tınıunıi nnlaşma iz.ma. ctml5 olmalnrınn 

l'ai;'lllcn cmll50 lçindcclir. 
1039 senesi Jngiliz dc,·Jct bütçesi o

tuz nıllyon sterlinlik açığı ile bu endişe
nin ucleta bir sembolU gibidir. Zim Ro
nıa anl:ışm:ıcıı imza edilmekle beraber 
latbu, mc' kilnc girme i için J_pooyncla

ki ltalynn gönUllUlerinin geri alınmıısı 
· artına b:ığlıdır. l pnnyıula ise harp hn
ı· . 
a bUtUn şlclılctlle clc\"am etmektedir. 

:nrn lnr;lltcrenin cndi5csi Jtalyadan i-
arct değildir. Son 7.amanlnrd:ı Almıın

l'ııclıı. ikinci blr tchlil<e olmuştur. Jfatta 
.'\.\-usturyayı ilhaktan sonra Jngiltcro 
Orta Anupadaki Alman tehlikesi Akde
hlzdckt ltaJynn tehlikesinclcn ziyade c
ltcrnnııyct nlmı tclildd ctmektcclir. 

1 to ıırojc bu enılicıcnln bir netice 1 
. al ılabllir. ı~nluıt Çur;il ynptıi,'1 sulh ııro 
Jcı;ı ,. • 

1 
hin no Almanya, ne de ltalyuya ı.nr-

hlr C<'plıo mahiyetinde görülmesini 

:~ etmiyor. Onun tein A \ 'rupa sulhu
~hafazıı l~tn tcı.C'ldıül edecek olan 

;:,- :Jl'J- ' f.,..., ., ___ . ;J .... . . - .. 1 

Mariç 

(Yazısı 10 n..ımcu. S<lyfafi.a) 

Dün içten tezahü
ratla karşılandı 
Varın parti grubun• 

da seyahati hakkında 
izahat verecek 

Ankara, 15 (Telefonla) - Başvekil 
Cem Bayar ile hariciye Vekili Doktor 
Tevfik RUıtU Araa rcf akat ve maiyet· 
lerindeki zevat ile birlikte bugün §Ch· 

rimize dönmüşlerdir. 
Başta BüyUk Millet Meclisi reisi 

Abdülhalik Ren.da olmak üzere dahili
ye vekili parti ge:ı.el sekreteri Şiikrli 
Kaya ile vekiller, Riyaseti Oümhur hat· 
ol ....... ı 'Ç1.1tu, u.-.t.ıı.&ı:ı1cu l>cılhcu• ,cuncUıU 

devletleri eJçileriyte eliler bilyUk n orta 
'(Sonu: Sa. to. sa. 3.) 

ispanyada_ki harp 
iki taraf yeniden Teruel civa

rında tahşidat yapıyor 

~dJıy\Yı~ e~neınce
on m@sabakamoz 

iki yıldız birbirini 
arıyor 

~ 

Btıbao 15 (A.A.)' - Franko kıtaa
tı Teruel'den Akdeniz sahillerine 
kadar olan bUtUn cephede hareket
lerine devam etmiştir. 

Tronşonda muhasara edilen mil· 
hlm hUk6metcl kuvvetler çetin bir 
müdafaadan sonra imha olunmuş

lardır. Şimdi harbin merkezi, Te· 
ruel'ln 12 kllometre şimali 1jarklsln
de Krobalan civarına intikal etmfff 
bulunuyor. Düşman kuvat asliyesi· 
nl buraya toplamaktadır. Frankocu
lar burada da hUk6metcllerl mağl6p 
ettikten sonra harekAtı bntnn cep
hede deniz istikametinden inkişaf 

ettlreceklerdfr. 
Durgos, 16 (Hususi) - Yunan hU

ldımctinln General Frankoyu tanı

ması Uzerine göndermiş olduğu aja
m dün Slcilyaya gelmiş ve hararetli 
bir surette karşılanmıştır. 

Durgos, lG (Husust) - Teruelln 
harap olmuş kısımlarının inşaatı f· 

Genç 7cı.zlanm1z geÇ'la resminae 
Tayyare şlhtlerl lhtlfaU, tilln Fa. 

tih Tayyare parkında coşkun blr tö
renle yapıldı, 

Törene saat tam li de FaUh par
kı, Beyazıt, SeUmlye, Takslm T• 
Mackadan atılan toplarla başlandıs 

lstanbul kumandanı General Ha
lis, İstanbul merkez komutanı lhaaıı 
llgaz, Belediye reis muavini Rauf, 
Fatih kaymakamı ve diğer parU Te 
halkevl erkA.nı, kara, deniz ve hava 
subayları gelmiş bulunuyorlardı. 

1stanbul merkez Jtomuta111 mera• 
• mi aotıkt&D aonra boru&lllll 'n lf&4 
retl Uzerlne bayrak 79.Taf 79.T'f ,... 
rıya kadar indirilerek ıel&mlandı. 

Bu merasimden sonra ordu namı
na hava subaylarından OJQ1lsbap 
Kemal Çolakoğlu kUrsnye gelereK 
çok heyecanyı bir söylev verdi, f111l• 
ları söyledi: ~ 

"Yurdun azız şehfilerl~ 
Tilrk mıııeu 15 Mayıs tarihini al• 

zln ıcın bir anış gUnU olarak ayır.o 
"(Sonu: Sa. 10. Sil. l)J 

Filistindeki çarpışmalar 
Arap~ar askeri yolu tahrip ettiler 

KudUs 16 (A.A.) - AkkA. civarın
da hnreka.tta bulunan Arap çetelerl
le İngiliz polis kuvvetleri arasında 

yapılan mUsademede İngilizler tank 
V'3 tayyare kullanmışlardır. Yeni as
ker! yol Araplar tarafından bfrçoh 
yerlerinden tahrip edilmiştir. 

Rlo-Janelro, 15 (A.A.) - Gecen 

gUnkU isyan hareketiyle allkadar 
olmak Uzere devlet memurlarmcl'au 
kimlerin bu hAdlsede methaldar ol
duklarının meydana çıkarılması tein 
girişilen tahkikatın ilk neUcelerl ol• 
mak Uzerc denizaltı kumandanr acı·• 
ğa çıkarılmıştır. 

C,üntuin peşinden : 
Beynelmilel yardım 

İspanyada Franko orduları cuınhurlyetçllerl sıkıştırdıkça Pirene 
yolundan Ji'ransız t-Opraklarmn. iltica edenler gün geçtikçe çotuıJor, 

Bu suretle iltica eden İspanyollardan bir ço{,"11 Paris sokaklarma ka
dar dökülüyor. Son gttnlerde Parls sokaklarına bir atiş 1apıştır:d.nuf. 
Bu afişte Parls halkı yardıma davet edilmiş. 

Bir Fransız gazetesi bu davetten bahsederek şöyle diyor: 
"İspanyol mültecilerine yardım etmek •• Güzel?. Fakat acaba Bu

lar bu yardım işinde ne 1apıyorıar? Sovyet Rusların memleketleri 
geniştir; toprak da iyi mahsul verir; Ruslar tab'an misafir sever in• 
sanlardır. Hariçten gideceklere kucak açacakları şllphesizdlr. OracJa 
yaşamak için bir adamın ayda kırk saat çalışması kifi gelir. eu 
halde İspanyol mültecllerlne 7ardmı işini demokrasi memleketleri • 
rasmda şöyle bir taksim etsek olmaz mı? Fransa mWtecllerln •evkl· 
yatım organize etsin. Amerika bu iş fçln sarfedilecek paralan "Ver
sin. İngiltere gemllorl hazırlasm. Sovyct Rusya fskAn edilecek )'erleri 
göstersin. Ondan sonra nutuk söylemek zabmetlnl lütfen Oenene 
Milletler Cemiyeti Uzerine alsın. İspanyol mUltecllerbıe Jarcbm ._ 
mek işini yalnız bir memleketin Omuzlarma Jilklemeyellm.. Elhettıe W..
ka memleketler de bu insanlık vazlfeııılne tşttn.k etmek lst.erler. Mil• 
Jetler nrasında Jnskançlık lılslerl 11rapdırmaralmı!..~ 
Fransız gazctcslnln teklif ettlğl J>lln mahirane d mlf 

cin derhal işe başlanmıştır4 ASIM US 23 
~(Sonıı: s. 4. :su~·ı~5~.')·---~N~o_. ____ ...__ ................. ilİllm•lillill••••• 
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_ _ _ _ !Bir buJgar gazetesi 
8 JAKLll(TAN . d T 

, ·ıMD.~ARıA-r.on·ıcELi(;E nm ostane yazısı 
~ ~ 1 ~ t< - "'TUrklyenlo terak-

No. 32 \'azan: ~a<dlnırcan Kaıfou 

esini y··kse terek, söz~erini 
birer hançer gibi keskin:eşt:rdi 

Yeniden denlzl g8rmUıılerdi. Solda 
geniş bir vadi, dalgalanırken anl!lZID 

kum kesilen bir körfez gibi uzayıp gi
diyordu. 

- Tomas kardeulmizüı vilcudu par
ça parça eriyor ve dökUIUyor. O bunun 
son derecede tatlı acısını ruhuna sindi
riyor. Tomas kardeş diyor ki: "Vücu
dum yıkılı}'<)r. fakat ruhum gUnahlamn
dan sl}Tllıyor; kutlu ateşe yaklaeıyo

rum !.,, 
Antimos gene sustu. Ba§tIU kaldırdı. 

Gözlerini kapadı ve eşeğin UstUnde ile
ri geri SD.llnnarnk dalgın durdu. 
Taş yığını gibi duran bir sn'l!. tepele

rin ucunu dolıışırken sllze başlamı§tı: 
- Oteld dllııyayı dilşllnmek, kendJ

mlzl Allahm tahtı önünde diz çökm\lş 

sanmak ne hoatur! Ey kız kardeşim, be
ni dikkatle dinle: Zengin bir baba bili
rim ki sayısız çocuktan vardır; hepsl
ııln de günahsız, 4y1 kalpU ve temiz 
yaoamala.rmm ister. Bu babanın mUcev
herlerl hesabasığmaz; onların kaybol
mamaları için çocuklarının fe.zlletll ol
malan gerektir.. Zengin baba mUcev
herlerin sahtelerini yapar ve kapıları
m açık bırakır. Ne mutlu onlara ki bu 
sahte mücevherleri kapışarak kend11e
rinf aldatmazlar ve ruhları sonsuzluk 
!~de zinclrlenmez; batağa saplanıp 

kalmazlar. 
Seslnl yilkselterek, saztorlnl birer 

yn1nı hançer gibi keskinleştirdi: 
- Ey za val1ı ktz kardeşim. senJn 

§İmdiye kadnr toplııdığm hular sahte 
mllcevherlerdl! 

Antlmos elmdi de ona l50n klllse kav
gatanru anlatıyordu: Allahm ilhamı 

kendilerinden ıeslrgennılş olan bazı kl
firler lsanm biri insan ve .diğeri Allah 
olmak Ilzere,,ik1 ruhu olduğunu Jlerl 
anrmnuıer. Oart yUz Qlll .birde Halke
dan konsillnde bUyllk ve aziz Ottşe on
lara bu iki rubun bir olduğunu isbat et
ml3. Fakat gafillerin yürekleri llhruna 

kapall}ınıg ! Hakikat mahkQm olmuş. 

Papa. Fellks Kostantinopll patriktyle 
blrle§tnlş. Otuz be!J senedenberi Otişe
nln yolunda yürUyen Monofizit'lerl sU
rilyor; sUrUndUrilyormuş. Antakya pat-

riği lllm Seve~. Halikarna.sh Jülya
nos, Tella'lı Joanfs, Pfyetro Apnmeos 
gibi monofizft bUyUkleıi hep lskenderl-
yeyo gelmJşler. lskenderiye patrlf 

Timoteos onlarayardım ediyormuş. Jils
tlnüs'de Umitleri varmıv, fa.kat o da ge
c;en sone Konstantinopll patriği Eplfa
nos'la Roma patriği Harmfsat'm birlev
melerine göz yummuş; ortodoks ol
muo ! Hakikat bir kat daha zincire vu

nılmak isteniyor ve her taraftan sUrtı
IUyormuş ! Şimdi Bimns tahtma nam
:ıı;et gartınen Jilstlnyanos'u kazanmağa 

çalşyorlarmı§! 

TeOdora bu sözlerin son Jmıımlarmı 

gerçekten dikkatle dinlemietl. Konstan 

tinopll'nin geniş meydatılan, kalabalık 

do hastalıksız bırakmamasını lı!Uyorum !,, 
diyor. 

Gece gUnd\1% vakUle buralarda ermiş o-
lan(Antu\"B.D)m(Paham),(Şnudis) ve (Se 

rapion) glbl btiyUk azizlerin hayatlarını 
okuyor. Buradan lskenderiyeye kadar 
hep yaya ve çrplak ayııkla gidiyor. Toz
lıın ve çakılları, yarık ayaklarmdan 
sızan kanlarla kızartıyor. On be3 sene
denberi hep böyle yaşıyor ve çok me
suttur. 

Antimos uzun bir nefes aldı: 
- Saym kız ktırdeııimlz SUzan ondan 

dnha mesuttur. Bir su deatlsinden bnş
ka bir eey almıyor ve aramıyor. Her 

gUn yalnız bir parçacık kuru ekmek yi
yor. Kalm bir örtil burnunun ucundan 

yukansmı örtnyor, çllnkU kimseyi gör
mek istemiyor. Senelerdenbcri bu çöl
de aeytanlarla savae yapıyor ve zafer 
hep ondadır. 

Kulilbelerln arasında bcyu elbiseli 
kadınlar dolaşıyorlardı. Bazıları ta§lııra 

yahut toprağa otunnuıılar; iki la§ arn. 
sma yakılmış olan atel;!lerde ekmek pi
§trlyorlar; sebze ayıklıyorlar; ylin bU
kUyorlardı. Bazıları da Ilgınların diple
rine çömelmiş, düşUnUyorlardJ. Hepsi 
de kara, kanbur, çirkin veyn iskelet gi
biydi. 

Kadınların arasından biri, elindeki lğ
rl bllğrO. sopaya dayanarak Od cşekUye 
doğru yi1Hldil. 

- Sezarya bizi karşılıyor, ne mut
lu ! 

AnUmoo bunu s!Syliyerek TeOdoraya 
d!Sndil. 

Gene; kadin onu hen\1% mezardan çık
mış sanıyordu. Urperdl ve sarardı. Ken. 
disi de böyle olacaktı demek! 

nıQıa CPtıC VA coVf'tr :hf.. tr:r; ~.......:..-. 

nm arkasnıciaı;ı koştu; 6ntınde .eğilerek 

dudakJl.n kımıldadı. 

Sczarya haç çıkardı ve bir fki ııaz 

sayledf. 

( A r1'ıısı vıır) . 

Matbaa işc_ilerinin dünkü 
toplantısı 

Tiirk MUrettipler Cemiyetinin 938 yı
lı kongresini dUnkU Pazar gUnU saat 
14: de Eminönü Halkevl salonunda ka
labalık bir matbaa ioçilerl huzurunda 
yapıldı. Bu tolantıda., yalnız mtıretttp-

lere mUnhasır olan Cemiyet, bu kere 
makineci, mücellit arkada§larmı da a

ralarına alarak yeni bir nizamname ile 
Cemiyetin adını ''Matbaa i§çllerl birli
ği., ne çevirerek aşağıdaki zevatı yeni 
Birlik idare heyetine ıeçmfşlerdir: 

A. Münir Dizer, Etem Onan, Sellin 
TanyeU, Boğos, A. Mehmet, Ali, Strn 
Demirkan, eref, Nihat Mehmet Dizman, 

Saim Paker ((Milrettlp), Aziz, Vedat, 
(Makinist), Halit, Hikmet (Mücellit). 

kisi bulgarları hay
rette bırakıyor,, 

Başvekilimiz Ceıaı Bayar ve harlciyo 
vekili Dr. RU§tU Arasm Sofyay:r ziyare
ti mUnnsebetilo gayet dostça bir baıı
makale netıredcn (Dnes) gazetesi §Un-
ları yaııyor: e 

"Komşu Tilrkiye Ue Bulgaristan nra
smda uzun yıllardanberl dostça ve kar
de§çe mUnasebet vart1ır. 1925 senesin
de Bulgaristan, komşu devletler ara
sında ilk ola.rak TUrklye ile dostluk 
muahedesi imzalandı. Bundan baeka 
Bulgaristan, Tilrkiyeye ltn:rşı olan dost
luk hislerini hor zaman izhar etmiştir. 
Yalnız Bulgaristnnm Montrödeld battı 

hareketini habrlatmak kA.fi olduğu gibi 
Bulgar hlikfuneti Tflrkiyeye ka:rşı olan 
dostluk duygulannı göstermek maksa
dile Bulgarist.andaki bUtUn Türk mek
teplerinde bir ay evvel yeni Türk harf
Jerinln mecburi olarak öğretilmesini 

emretmletır. Bulgar hükrımetinin bu ka
ran Tilrkiyede ne kadar bllytık mem
nuniyetle kal'§ılandığı bizce malfundur. 
BUyilk Dahi Kemal AtatUrkUn idaresi 
altında yeni Tilrklyenfn eriştiği büyük 
tonı.kkiler bütün Bulgarları hayrette 
bırakmı§tır. AtatUrkUn Bulgar milletine 
kar§ı beslediği iyi duygulan bilen Bul
garlar mesuttur,, 

Yeni Harfler Ve Softalar 
Bulgnristandakl Türk mekteplerinde 

Türk harflerinin mecburi olarak <5ğre
nilmes1 emredildikten sonra orada ya. 
~·an betbaht bnzı softalar, Bulgar hll
kfunetlnln bu kararını geri aldırmak 

mnksn.dile büyük bir faaliyete geçmiş

tir. Fakat Köse lvnnof hUkQmetl Şum
nudaJd NUvap medresesinde de yeni 
harflerin öğrenilmesini emrettiği için 
hocalar bUyUk telii!}a dil§Dlil~lerdir. 

Gelen haberlere göre, Balkanlarm 
yeglne .tm medresesi olduğu fddiasfle 
Rıılotlstandakl IMrl kı>f.o.bl...,.... \v!U• 

eb~lyet _verdikleri NU~p .medrese. 
ıt etrafmda. toplananlar, hiç olmazsa 
medreselerde yeni harflerin okutulma
masIDI istemiglerdir. Fakat, Bu]gnr hU
kO.met! medreselerln de birer mektep 
olduğunu vo diğer mekteplerden bun
ların ayn tutulamıyacağı cevabını ver
mig ve dost hUkfunctin bu cevabı hoca.
lan büyQk bir sukutu hayııle uğratmıır 
tır. 

Liman idaresinin Atelyeleri 
Liman teletme idaresi tarafından A

zakko.pıda meydana. getirilen tamir a
tölyelerinin dahill tesisatı bitm!.§Ur. 
Şimdi bu atölyelerin sahiline bUyUk ve 
eon sistem bir kızak yaptınlmnktada. 

Bu da pek yakında bitirilecektir. 
Del'llzbanka alt, motör, rom8rkl5r gibi 

kUçllk bUtUn vasıtalarm tamiri bu atöl
yede yapılacakar. 

YENi GAZETE 
Esklşehlrde "Yeni Gazete,, isminde bir 

ıaıete intişara başlamıştır. Refikimize 
muvnrrakıyetler dileriz. 

:::
1

:~ :ıu::e:ıcı::~:0h:ı:~e Yenj nesil okulunun müsameresi 
canlanıyordu. 

' - Ey kız kardceim, (hayat atnkla-
n) glSrilndU. J.. 

Teodora sola baktı: Ktlıne hallndeld 
hurma ağaçlan yanında beyaz ve kü
~Uk kulllbcler vardı. Onlıırm ötesinde 
ki ı:aı "Ltbya toprağına girilmie soruıuz 
bir anılan postu gibi uzaruyordu.,, 

Antlmos ona burııdakJ keşiv kadınla
rın ba§lıcalnrmı anlatıyor; Teodoramn 
halinden sezdiği korkuyu savmak için 
arneliler g6steriyordu: 

- VasUe\'8 Annstas'm yakın akraba
sı olan kız knrdeşlmiz Sezariya, Bizruıs 
saraylarını buradaki kulllbeyle değiştir
di. Sahte saadetleri bır~kmak cesa
retını gösterdi. Bumda kuru ekmekle 
yaşıyor ve ancak iki gllnde bir, azacık 
sebze ile bir kaç UzUm tanesi yiyor. Ku. 
m toprağa serllmfo olan bir artu 11s
tilnde yatJYor. Derisi kcmikelcrine ya

Jn§aciık kadar etten mynlınıgar ve gtl
llaha cafırnn sesler ırusmuıJtur. Pazar 
gUnlort ona biraz z~ytinyağı \•erfyor
lnr; fak:ıt alınıyor: "Ruhumun kurtul
ması I~ Alla.hm beni bUtiln 8mrUm· 

Yeni Nesil okulunun altıncı yıldö
nüruU mUnasebetlle dün İstanbul kız 
llsesl salonunda bit müsamere veril
mi§tir • . 

EvvelA !stikltıl mar§ı söylenmiş, 
bunu yurdun mUdürü bayan Talat 
Arsanın söylevi takip etmiş, kilçük 

talebeler muhtelif danslar oynamış

lardır. 

KUçUk UlkUnUn manzumesi ve dört 
ya.şındnki NilgUliln sözleri çok Alkış
Janmı§, AkagUndUzUn "Köy öğretme
n!,, piyesi ile mUsamercye nihnyet ve· 
rllmi§tir. 

Almanya denizlerde yeni bir 
harbı mı hazırltyor ? 

korsan 

• • ar 
)[( 

Yüklerini nereye, hnııgi toprnk U
zcrine bırakmışlar? .• 

Sekiz gemi. Sekizi de uzun yola mu. 
tehammil gemiler . 

Dokuzuncusu da i§te rıhtımda. Ge
minin kruvazör kıçı gibi yuvarlak kı
çı bizim gemi ile yanyana. 

Holandalı zabit bizden ayrılırken §U 

malfunatı da veriyor, öyle gidiyor: 
- Gemi, 900 ton kömür ve 1500 fıçı 

benzin a.ldıktan sonra, Uç gUn sonra 
buradan hareket edecek. Peşinden ay. 
rılmamaya ve temas etmeye bakın. 

Oç gün bekledik. Üç gün sonra li
manın d.ı51na çıktık ve orada. demir. 
lcdik. Alman gemisinin nhtnndan ay
nldığını görünce demirleri aldık ve 
peşine takıldık. 

Gemi bizden iki mil uzakta ve blz 
tam onun istikametinde yol alıyortıT .. 
Denizde müthiş bir fırtına var. Havn 
çok sert. Açık denize çıkar çıkmaz 
başlıyoruz yalpaya. ÖnUmUzdeki gemi 
sallanmıyor bile. Öyle sağlam bir gE> 
mi ki! 5000 tonluk gemilerde bile bu 
mukavemet yoktur. Gemiyi yapan mu. 
hendisler bu denlZlerl taruyornıu~. 

Aramtzda.ki mesafeyi gUçlilkle mu
hafaza ediyoruz. Bilmem bizim a~ 
çiler nasıl çalışıyorlar! 13 mille gidf. 
VOJ!ll•- • 

Sa.at altıya doğru bava biraz k~a.• 
rıyor. Sanki gece oldu. Gemi 'SOla km
yor. Biz de arkasından. 

Biraz sonra gece bastınyor. Gemi. 
nln ı:şığmr uzaktan görüyoruz. Bizim 
I§ıkların görünmemesine çalışıyoruz 

ve gemiyi takip ediyoruz. 
Fakat biraz sonra, hiçbir 6CY görill

miyor. Gemi ısıklanru söndürdü, <5yle 
gidiyor. Nereye? Bilmiyoruz. Deniz 
öyle geniş ki, her cihete istikamet s,. 
la bilir, 

Evvelki yolu takip ediyoruz. Aldan
mışız: 

Ertesi sabah bakıyoruz: Denizde 
kimsecikler yok! 

Kaptan: 
- Gemimiz çabuk gitse, diyor, cı

nun gideceği yere ben ondan evvel ve .. 
rırdım .•. 

- Demek biliyorsunuz nereye git:· 
tiğini? diye soruyorum. 

- Evet. 
Kaptan, gemiye yeni bir istikamet. 

veriyor. Batavyaya doğru yol aldık. 
Kaptan devam ediyor: 
- Bu sUratteki bir gemiyi ancalt 

torpido yahut kruvazör ta.kip edebt
lir. Bize güzel bir oyun oynadı... Biz 
13 mfl gittik mi, kazanlarımız patlır. 
yaca.k gibi olur. Halbuki o gemi, 18 
mil gider ve buna günlerce tahammUl 
eder ... Hele takip edildiğini a.nlarsn 
sUratini 21 mile kadar çıkarabilir .. • 

21 mil. Bu denlzlerde iş1iyen postıı 
gemtlerinin hiç birinde bu sürat yok
tur. En yeni yUk gemi!eri için bile, 12 
mil normal bir silrattir. Bir gemi bu 
sUrati geçti mi, kömUr veya mnzutu 
çok yaltar, ya.nl fazla masraf eder. Biç 
bir vapur girketi de böyle bir masraf!ı 
girişemez. 

Kaptan: 
- Hiç bir mUessese, diyor. Yalnı:z: 

biri müstesna: Bu geminin mensup ol· 
duğu müessese. O da, Alınan Amlrallr,. 
ğıdır. 

"O Holandalı ?.ablt dedi ya: Çin de
nizlerinde ve BUyük Okyanus'ta bu 
çeşit dokuz gemi var. Bunların hepsi 
son derece sUratli gcmller. İçinde 
mektepten çıkmış tayfalar bulunuyor. 
Bunlar, Vilhelm5afen mektebinde 
kaptan P ... ta.rafından yetiştirilmiştir. ! 

"Ne de olurlarsa olsunlar, harp i
llan edildi mi da.ha. §imdiden mensuıl 

oldukları gizli deniz üssüne derhal kcı. 

şa.caklardır. Bazıları da gUvertelerine 
topları yerleştirecekler, torpillerin;, 
mayinlerini hazırlayacaklar. • 

"Bu gemilere harp patlar patlamaz 
telsizle haber yağmağa başlayacak, 

o zaman, Fransız gemileri bu korsan
lar tarafından hücuma. uğrayacak ve 
batırılacak. 

- Gizli deniz üslerinden ba.hsetıni5-
tiniz? .. 

- Evet, gizli. deniz Usleri de var. 
Geçenlerde, Maleziyalı balıkçılar ~ 
leb adalarmm §ihmal sahilinde, ma
ğara gibi bir yerde, benzin ve mazut 
fıçıları görmüşler. Bu yUzlcroe fıçıdan 
başka, ağır mitralyöz ile orta büyük
lükte toplar içiıi kUlliyetli miktarda. 
cephane de varmış. 

Depo mahir bir surette yere ka.zıl
mı~. Mağaranın üzerindeki orman her 
§eyi örtüyormuş. Burada korsanlar 
denizlerde dolİıştıktan sonra buraya. 
gelip pekala saklanabilirler. 

- Peki, bu hadisenin f ırtınrı. kopar 
ma.sı Hizmıdı .. Niçin hiç duyulmadı? .• 

- Çünlrll, bu cephane ve benzinle
r.ı.le mazutuıı nereden geldiğini, kimin 
malı olduğunu fsbat etmek resmen 
mUmkUn değildi. Fıçıların Uzerinde ne 
l..t .. - ı..:e......,. -...ıy .,A ı.ı- ,_ __ 

"M&llifrin tiplerı mi, diyorsunuz? 
Tiplet ınalWn. ama, bu da. ne isbat 
edebilir? 
"Diğer taraftan, Uzak Şarka silfth 

ve cephane gönderen memleket bir 
tane değil ki! Almanya, İngiltere ve 
Çkoslovakyn. her gün, Uznk Şn.rk 

memleketleri için silA.h ve cephane 
gönderiyorlar. 

"Mağaradaki cephanenin Kantona 
gönderildiği iddia olunabileceği gibi, 
Siyama gönderileceği de isbat oluna
bilir. Mal henUz gideceği yere gitmiş 
değildir. Kimin gönderdiğini ve kime 
gönderdiğini nasıl isbat edebiliriz? 

"BütUn bu teşklat bir adamın eli 
ile idare olunmaktadır, bu adam do. 
Batavyadad.ır. İsterseniz kendisini gö
rebilirsiniz. Esasen, kendisini gizle
miyor. Ben, hiçbir denizciden afl,;ı.ğı 

kalmam, yerimi hiçlfı.rine vermem .. 
Fakat Ştaynhavurin karşısında •• 

(Arlrosı t:rır) 

-KU N 
ABONE TARlFESl 

il em tekti Memleket 
trlnde dııında 

Aylık 95 155 Kro. 
3 aylık 260 425 • n 1>·1ıı: 475 820 • 
Yıllık 900 1600 • 

Tarifesinden Balkan Birliği için ayda 
otuz kuruş düşülür. Posla birliğine gir
mi)en yerlere ay<l:ı yetrulş beşer kuru~ 
zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektep ve 
telgraf licreıını, nbone parasının postu , 
veya banka ile )'ollarna Ocrellnl ldnre 
kendi üıerıne alır. 

Tılrki11cnln her poıta merkezinde 
KUJWN',a abone yazılır. 

Adres deRişllrme ücreti 25 kuruştur J 

Dünkü Hava 
Yeşllköy Meleoloroji Enstitüsünden oıı

nan malCımoltı g6re dün harn yurdun Trt1' 
yn. bölgelerinde bulutlu, dlAer bölsclerltı" 
de umumiyetle çok bulutlu ve yerler ) ' il" 

~ışh geçmiş, rüıgdrlrır cenup do!ıuşund' 
cenubi, diğer bölgelerde şlmnll lstikarnt1" 
ten orta kuvvette esmiştir. I' 

Dlln lstanbulda hava ekseriyetle o~1 

geçmiş, rfi:ı:gnr şimoll istikıımcttcn snnh't"' 
de G - 8 metre hızla csmişlir. 

Silh~net 18,1; en düşük 9,G olnrnk kıı'" 
dcdllmlştlr. 



Siinat ve fikir meseleleri: 

Sandahm geliyor varda ! .. 
Yazan: Hakki süha Gezgin 

"Osman Cemal" tn soyadı, "Kay- l 
gılı" dır. Şen, fıkırdak yazıların al· 
tında bu gamlı. bu kUskUn adı gö· 
renler, belkl şaşırırlar. Fakat ben, 
onlardan değll1m. HattA. eğer onun 
başka bir tslm aldığını görseydim, 
belki asıl o vakit şaşacaktım. 

Blllrlm, ki her mizah yazısının al· 
tında içll bir yara kanar. Her mt
zah ve hiciv san'atklrının ömrUnü 
dlkkatılce inceleyiniz. Dediğim içil 
tarafı gBrtlrsUnUz. Bir çoğunun ço
cukluğu öksUzlilkle yaralı genç
liği, yoksulluk. ıstırapla mlzahçt, 
dur. Onları, bayatın zulmü mlzahc;r, 
hicivci yapar. Mizah ve hiciv, bu 
hayat zUlmUne karşı bir nevi ö~ al
maktır. Bolluk içinde yetJşenlerde 
bu ruh ncılığ1, bu dil keskinliği bu
lunmaz. 

lşte bunun lclndir, ki Osman Ce· 
male "Kayg11ı'' soyadı blc;llmlş kaf· 

tandır. 

"Sururl" nin de ilk mahlasi "Hüz· 
nl" idi. yazılarndakl neşenin sathın
da kalanlar, ona bu "HUzUn" il cok 
gördüler .ve zorlayarak dcğlştlrdıler. 
Halbuki "SUrlri" de "HUzUn'' asıl ve 
surur maske idi. Anlamadtlar ,.e 
derin bir hakikati duygusuzluğun 

yaJdızfyle kefenlediler. 
"Osman Cemal'' in Kaygılığı da 

böyle işte. Onda üstUn varlık, galip 
Yasif olarak şalrllğl bulan, :.Nurul· 
lah Ataç" ın hakkı var. 

Bu adam, hakikaten her şeyden 
önco şairdir. Onda on dokuzuncu 
asrın sonlarına doğru, Paristn tavan 
aralarını olgun ruhlnrlle, gönül cen
netıcrlno döndüren "Buhem" sanat
kA.rların kalender değeri sezilir. 

Hemen yirmi yıl var. ki yazıyor. 
Gazetede ve mecmualarda dağınık 
fıkra, makale ve hlkAyelerlnden 
başkıı tefrika halinde romanlar da 
verdi. Bunlar, roman mıdır? Uzun 

•· • - -•..ıf,.<;ı VnluıR hAmh::ıqlrn ı::ı:ıv~ 
hır midir? Eserleri, eserlerden ~ı-
karılmış ölcUterle tartmak, sonra bu 
dirhemlerin tutarına göre kıymet 

hükümlerine sıçramak her vakit ln· 
sanr doğruluğun tepesine çıkarmaz. 
Gilncşln altında yeni hiç bir şey yok· 
tur, diyenlerin, görüş ufukları, bu· 
günkü inanışa göre pek dardı. Adem 
oğlunun dili de. yüreği de, zekA.sı da 
zamanla birlikte genişleyip bileni
Yor. 

Bu bakımdan, Osman Cemalin e
serlerini, eski ölçillerle tartmaktan 
teklnmeyl ben, kendi payıma daha 
nkıllıca bir şey sayıyorum. 
"Sandalım geliyor varda" onun 

son kitabıdır. Bu çok hafif, ~ok lAU· 
bau lsfm, esere bir mizah maskesi 
takmış Samyorsunuz ki daha tlk sa
tırlarda şen bir BmUr parçastyle kar· 
'JıJaşacaksımz. Dudaklarınızda gU· 
ıu tnsemcye hazırlanan bir gerginlik, 
1Cinfzde bir sevince yaklaşmaktan 
doğan bir hafiflik var. 

'F'akat birknc; yaprak ı;evlrlnce, 
~Ztinüzdekl keyif aydınlı~t UstUne, 

lr nkı:ıam hulutunun mahzun es-tn . 
~erliği tBkUyor. Birkaç Mebmetc;l-

hl, htr Alman mUhendlslnln Os
~an Cemali gerçekten eandalcı sa· 
b~rak, kendl1erlnl ona taşıtışları, 
tn raz sonraki müşterileri yadırtgat
ll atnak tein bir bahanedir. Nitekim 
c kôrpe gene kızm: 
;. f"andaJcıl Sandalcı? 

rot •re Beslenlşlerl, yUreğtmlzl ttt
ga llğf halde, akıl ve mantTfımızr 

tsı::nayor. .-- --

~endt kendimize: 
- l!:b ..._ • olur a! ..• 
ufroruı. 

ll.l~e bu kızların fazla romantlJC o
tlıa arı, ne, sandalcının anadan dof· 
tlbıvaır tıkışr mubakememlzt dut 
attı stıkmcyor. Maniler pek havaf, 
leıı~ı:taela başlayan glSnfll elektrik· 
)or. · rlnfn tatlı sıcakhfmı bozma· 

lieıe b <le... lr Yalının açık penceresin-
•• l"a b lcek h rı eline kadar sarkan bir er-

tarak duruluyor. 1nce bir gönül sı· 
zısı duyuyoruz. nu ıstlrap sıcak bir 

A olarak kitaptan yUzUmllze 
rUzg~r 

doğru esiyor. 
Eserde şiirin. çarpıntının en bol-

romanın en az olduğu nokta, bu ge
çit olduğu halde, ben, en çok orası
nı beğendim. oraya genı;llğe uıah· 

t tlı bir sihir sinmiş. Herkes, 
sus a . 

k 
... n 0 no'ktada bırdenbiro 

her o u, .. 
kendisinden bir parca bulacak ,.e o· 
ser yalnız o parcaslyle yaşayacak-

tır. Hakkı Stlha GEZGL~ 

Öğretmenler Sanatoryomu 
Haziranda Açılıyor 

ırnıtUr Bakanlığı tarafından prevan-
. d'rcldörlUğUne bağlı olarak ku-· tanom ı . 

rulan öğretmenler sanatoryomu Hazı· 
ranm ilk haftasından itibaren faaliyete 
geçecektir. Jlk açılacak kısım 50 yatak: 
tık otan kısımdı:-. tıeride yatak adedı 
!azlala§tınlacakttr. . . 

Sanatoryom için beş yil.z hın lıraya 
kut para harcanacaktır. 

ya Pro\-antoriomun Hayda.rpaşaya inen 
kısa yolu çok bozuktu. Iki aydanberi ya. 
ptlan tamiratla yol düzeltilmi§ bulun-

maktadır. 
...-..-o-

Akay yeni lakeleler 
Yaptıracak 

Ako.Y idaresi, yaz mevsiminin yaklaş-

dolavısilc iskelelerde bazt tamirat 
mıısı • 
yapınağa baştamı;ıtır. . . 

Bu arada bazt ııcmtlerde yenı ıskele-
lerin yaptlmaıu da mevzuu baholduğu f. 
çin bu hususta tekikler yapılmaktadır. 

ldnre öğrenildiğine göre Adalar ve 
Anadolu hattı iizeriııde yeni iskeleler 
yapmak tasavvurunda.dır. 

Bu cümleden olarak eimdilik Pendik 
llo Kartal arasmda yazlık bir iskele 
mPwl:ınR ı:etirilocek, bundan sonra Ka
dıköy yakasının deniz mesiresi haline 
getirilmesi için Fenarbahçede bir eeke

le yaprlacaktlr. 
-o-

Şileplerde Tayfalar için 
Banyolar Bulunacak 

Deniz Ticaret mildUrlüğUnce, Tilrk 
bayrağını ta§ıyan bUtUn §lleplere gemi
cilerin yıkanması için bir banyo yapıl

ması taminı edilmiştir. 
Bazan 30.40 gUnlilk uzun seferlere, 

gemiciler vapurlarda bir banyo bulun
maması yüzünden yıkanamıyorlardı. 

Bu kararın vakit geçirilmeden tatbik 
olunması için bUtUn vapurlar limanımı
za gelim gelmez alakadar memurlar ta
rafmdan kontrol edilecektir. 

o 

Onuncu Yerli Mallar 
Sergisi 

10 uncu yerli mallar sergisi bu yıl da 
gene Ağustosta Galatasaray liseahıde 
açılacaktır. Milli sana~i birliği idare he
yeti yeni ve mUtenevvi pavyonlarla ser
giyi eüslcmek için hazırlıklara bll§la-

mıetır. 
Sanayi birliği yerli mallar sergisinin 

10 yıllık faaliyetini gösteren broellrler 
bazırlıyarak eergide ayrılacak htl.811Si 
bir pavyonda ziyaretçilerin gözü önUne 

koyacaktır. ------· ---
Resımıe 
HAdlseıer 

- -

Mevsim hastalıklarından 
korunmak için ne yapmalı? 
Pravantoryüm müdürü dahiliye mütehassıs1 Bay 

Zeki Kösaoğlunun tavsiyeleri ... 
llkbahar mevısiınlnin girmesi, yaz 

mevaiminin de yaklqması dolayrsilo 
bazı hastalıklar meydana çıkını§tır. Bu 
hastalıkların nelerden ileri geldiğini ve 
alınması gereken tedbirler hakkında 
bugUn tanınml§ bir doktorumuzun fik
rin l yazıyonız: 

Şüphesiz ki; bu hastalıkların çoğu 
bahar ve yaz mevsiminin gerek meyve 
ve gerekse çerez gibi yenen yiyecek
lerden ileri gelmektedir. O halde ha.a
talığa tutulmamak için neler yemeli ve 
nelere dikkat etmeliyiz? 

Prevantorlom genel direktörU ve da
hiliye mütehassuıı Bay Zeki Xöseoğlu, 
bilyUk bir nezaketle kabul ettiği a.rka· 
dagımıza, alınması icap eden tedbirleri 
eöylo anlatmıgtır: 
"- Me'\o'lllm haııtalıklannın en ba§m

da benim kanaatime göre. bağırsak 
hastalıkları gelir. Baharın gelmesi ve 
ya.zm yakmlaşması dolayısilo çıkan ve 
hep yenen (hıyar, domates ilih.) gibi 
çerezlerle vo gene kiraz ve biraz eonra 
çıkacak armut meyveleri gibi yiyecek
ler bağırsak bozuntulannı yapmak hu· 
swıunda en ba§la gelirler. 

Çilek gene bu mevsimde yeti§irse 
de, bu meyvenin bağırsak hııatalığmda
kl rotu diğerlerine nazaran daha az te
sir gösterir. Kirazlar kUfelerde kolay
ca bayatladığı gibi çabucak ta çürU.me
ğe bnelar. Kirazlar alındığı vakit bu 
noktalara dikkat edilmiyecek olursa ha 
ğırsak bozuntularına uğranır ve bu sık 

sık tekerrUr eder de .. 
Mevsim hastalığı olarak en ~k bunu 

B()yllyebilirim. Geçen sene çıkan; çiğ 
meyve ve çerezlerden geçtiğini tahmin 
ettiğimiz tifo hastalığı bu yıl geçen ııe-
"l..1.1. ı-.ı·- --ıcs-~ 1.1.. ı.a1.to as..u.ı,...ı,... 

cektlr. Bu hastalığa tutulmamak için 
muhakkak 411 olmalıdır. Geçen yıl qı 
olanlar bu yıl bir santimetre mlklbı qı 
yaptırmaları kA!idlr. Sıhhat i§Ierl ba
kanlığı tarafından alman tedbirler
le, yeniden alınmağa bqlryan tedbirler 
sayesinde önlenecektir. 

Şurada burada bir iki defa olabilir, 
buna mevsimin icabatı olarak bakilma· 
Iıdır. Bunun önüne geçmek için de, ye
necek mC::\o'VO ve çerezlerde itidalle ha
r~ket etmek Jaznndır. 

Daima bu gibi yiyeceklerin tazelerini 
seçmelidir. Bunları yemek arasmda ve 
sonunda yemek ve bir bardaktan fazla 
su içmemek laznndır. 

Böyle yapılacak olursa muhakkak su. 
rette bağırsak bozukluklarını önll)·e

cektir. 
Gene kavun karpuz da yaz mevsimi

nin meyvelerindendir. Bunlar da ayni 
ıekilde, yemek sonunda alınmalı ve aç 
knrnma kat'iyen kullanılmamalıdır. 

Yemek aralarında yani iki yemek a
rasmda, mesela: (sabah, öğle) gibi bir 
preruıip ittihaz ederek hiç bir ıey ye
meınelldir. 

Bu mevsimde neler yemeliyiz? Şunu 
veya bunu tavsiye ebnem. Her şey ye
meli, marul yenmesin demem, yPrune-
11, fakat itldalle. Yemek ortasında ve 
nihayetinde her ııey yenmesine mllsa-

Dr. Zeki Köseoğl.u 
ade edilebilir. Yenecek meyveleri bir 
kaç defa sudan geçirmeli, yapraklı o
lanlarmı birer birer elle gil.zelco ayık
lamalı ve temizlemelidir. Şunları ye. 
meli diye tavsiye edilemez. 

Her evin bUtçe darlığma ve geni§Ii· 
ğine göre yenecek eeyler tanzim edi
lir. Umumiyet itibarile fazla yağlı ye
mekler kat.'lyen muzltdir. Yemeğe ko
nacak yağlarm m&blflt olmamasına dik
kat edilme!!, soğan vo emsali gibi gey
lerin çiğ olarak yemekle birlikte p~ 
meal hazmı noktasından çok pyanı tav

siyedir. 
Bu aeno içerisinde havanın normal 

blr oekllde gitmemesinden, dikkatsiz
lik yüzünden hastalığa yakalanılabilir. 

PardcsüyU elden bırakmamalı, hızlı 

yilrilmemeli, rUzgarlı yerde durmamalı, 
bu gibi hwıusata. dikkat edilecek oluna 
hali nacı bulunmıyan ve yepne illcı 
mhlıate daima dikkatten ibaret olan 
nezlenin 6nll alınabilir. 

Yum alman nezleler kzv nezlesinden 
uzun sürer. Nezle GUğfüıc yerle§tl mi, 
hronfit yapar ve bunu geçirmek hafta
larca sUrer. 

Memleketlmlzde son senelerdeld gU
neg ve deniz banyolarına ifrat derece
deki temaytll itidal dahiline sokulacak 
olursa pek mUfit olac3ktır. 

Deniz banyosuna girecekler ve bu 
veslle lle gUne§ altında kalması §Üphc

li Jrlmselerln muhakkak bir doktorun 
muayenesinden geçmesi, verilecek di. 
rtktlf dahilinde hareket etmeleri icap 

eder. 
Banyo öğleden evvel, öğleye kadar, 

akşam da saat 3 ten l!Onr& alınabilir. 

Burada g6zetilecok hu.sus evveli gü. 
neş altında bir parça vücudu ısıtmak 

ondan sonra yamn saati geçm.lyecek bir 
surette deniz içerisinde krumak ve çık
tıktan sonra da rüzgarsız olan yerde gU 
ne§ altında biraz korunmaktır. Bir ban. 
yodan alınması istenen randnıanı ver
meğe tama.mile kifayet eder. 

Benim, en bUyUk tavsiyem, dalma her 
şeyde itidalle hareket etmektir. ltldal
Ie, her gün itidalle hareket etmek tar· 
tile yirmi otuz banyo almak bir yıllık 
~in sıhhati temin edeceği muhakkak

tır.,. 

Venı en 
ıırallklar 

Bugiin Tedavüle Çıkıyor 
Bugilclen itibaren yeni on lira

lık kupürler tedavüle çıkıyor. 

Bugünden lUbaren halefı müte
davil l O liralıklar beş sene mild· 
detle mecburi olarak geçecek, 

bundan sonra kanun! mflddeU 
blUncoye kadar, yanı beş sene 
daha Merkez Bankası klşelerfn
de tebdil edllecekUr. 

Yeni on liralıkların eb'ad ve 
evsafı şlSyJedfr: 

Eb'adı: 7,6 x 16,5 santlmetro
cllr. 

Evsafı: 

On yUzU: Kiremit rengi olup 
orla zemin açık mavidir. Orta~ 

sında penbe, yeşll, mor renkler
den mllrekkep bir rozet vardır. 

Kenar çerçevesinin Ust ortasında 
"Türkiye Cllmhurlyetl Merkez 
Bankası" ibaresi; iki nst k6şe
slnde madalyonlar içerlıılnde iki 

satır da "On TUrk lirası" rakam 
ve yazıları; alt tkt k6şeslnde iki 
murabba tçerlstnde yalmz "10" 
rakamları vardır. 

Orta zemininin sağ tarafında 
".AtntUrk" Un resimleri. rozetin 
ortasında "On Tilrk lirası" ra
kam vo yazıları ve bunların al
tında iki satırda "11 Haziran 

1930 tarih ve 1915 numaralı ka
nuna. ı;tiro çıkarılmıştır" ibaresi 
vardır. Rozetin alt ve UatOnde 
sat ve sol taraflarında •iyah 
renkte seri ve sıra numaraları 

ve seri sıra numaralarınm al
tında da banka umum mtldür ve 
banka umum mUdUr muavininin 
imzaları bulunmaktadır. İmzala-

rın bulunduğu orta alt kısmın 

fonunu kllçllk yazılarla yazılmış 
"Tllrklye Cumhurlyet Merkez 
Bankası 10 on TUrk ıtrası" iba
releri teşkil etmektedir. 

Arka yUzU: 
Ön yüz renginin aynidir. Tez~ 

ylnat cerceveslnln Ust ortasında 

\'e iki satırda "TUrkJye Cumhu
riyet Merkez Bankası" ibaresi 
,.e Ust iki köşesinde madalyon 
ıcerlslnde iki satırda "10 Türk 
lirası" rakam ve yazıları vardır. 
Çcrc(n-cnln ortasında Ankara ka

lesinin rosmt ve bunun sağ ta· 
rafında da beyaza yakın mavi 
renkte bir daire vardır. Banknot 
zlyaya tutulduğu zaman bu dai
renin !çerisinde "Atatürk" Un !i· 
llgrnn şeklinde baş resimleri gö
rülmektedir. Çerçevenin alt iki 
köşesinde iki utnk rozet içerisin
de "l O"' ralrnmlan vardır. 

~e"k :Yali, genç kızlarda yeni bir 
~~·ıl' 

1 
rpormesi uyandırınca, araya 

asıı beli, i:ıylc cana yakın lıattA lSyle 
lJtı '"a~r kıskıı.nc;Irk havası doluyor, 

. ~ . • " 
Ba§ueklllmb YugoalamjtJda lnılımduifıt S1ralarcla hayvanat ba1tçC-'ini ve tayyare moti:Jr fabrikG.ttnı gezınifti. Reafnılerlmiz bu iki geziye 

a, ansızın bUtlln tortusunu a- glJBteri!P"· 
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J~ponlar, çin cep
hesini yardılar 

Tokyo, 15 (A.A.) - Cepheden ge
len harp raporlanna göre, Japon §imal 
ordusunun örl.:Uleri Suşo\'un garbm
da Lungai demiryoluna varmışlar ve 
titnal orduıu ile c~nup ordusu arasın
da muvasalayı tesis etmişlerdir. Japon 
kıtaatı bu ıuretlc Suşov-Lungai ve 
:Vicnsin - Pukof dcmiryollannın bir
lc§tiği noktada bulunan Çin kuvvet
lerini ih~ta etmiş oluyor. 

Çin ordusunun Lungai dcmiryolu
boyunca Haisao ile Kvciteh arasında 

teıiı ettiği 250 ktlometrelik cephe ya
rılmrıur. San nehri geçen §İmal Japon 
kuvvetleri Şuho'yu zaptetmiş ve di-

ğer bir Japon kolu da bu sabah Şan· 
tung vilayetinde göller mıntakasmda 

Kori&aiang ile Yıutai arumda Çin cep 
besini yararak Lungai dcmiryolu isti· 
kametinde ileri yürliyüıe devam etmiı· 
tir. 

Cenup mrntak.uındaki Japon kuv• 
vetleri de Honan vil!yetinin cenubun· 
da buıUn öğleden aonra, Suşovadan 

80 kilometre mesafede Uangtııe demir
yolu köprüsünü tahrip etmek tıuretile 
Sqovun gaı1ımda bulunan Çin kuvvet• 
lerinin d.:at hattını tamamile ke.mlt
tir. 

Mühendis ve 
bitirenlerin 

teknik okulunu 
mecburi hizmeti 

Ankara 15 (Telefonla) - Yüksek mU
hendis ve teknılt okullan mezunlarmm 
mecburi hizmetleri hakkındaki kanun 
Jayibası meclbe gönderilmi3tir. Bu layiha 
'esaalarma göre )ilksek mUhendia okulun
da tahalllerini bitirenler sekiz, teknik 
okullarmda tab!'lillerini bitirenler be3 se
ne, nafi& hesabına avnıpada staj g(Sren
ler bu stnj mUddeUerlnin iki ınisli müd
detle mecburi hizmete tabi tutulacaklar
dır. Mektebi bitiren gençler iki ay içinde 
tayinleri için vekalete mUracaatlan 
mecburi tutulmaktadır. M'unhal bir yer 
bulunmasa dahi mUstehak olduklan uc • 
retler verilmek Uzere stajiyer olarak 

istihdam edilmeleri uart koaulmaktadır. 
Hizmete alınmak için milracaat etmiyen. 
terle mecburi hlzınetıerinl yapmaktan 
imtina edenler mektepteki tahsil mncı. 
deUerfnin beher senesi için o sene ncret. 
li talebeden alınan meblağın iki mlalinl 
defaten ödemekle mUkelleftlrler. 

Bu gibllerln eehadetnamclerl ve ruh· 
satnamelerl de kendilerine verilmiye
cektlr. Bu llcretl vermeden hareket e
denler ve bunları istihdamdan hakild 
veya hUkmt §ahm müesseseler de tec
clye edileceklerdir. Ve tahakulc ettlrl
lecek tazminatı ademde mecbur tutu
lacaklardır. 

Verg1 kanunlarında yapılacak 
değişiklikler layıhası 

Ankara,· 15 (Telefonla). - :Vergi 

kanunlarında yapılacak değişiklik· 

lere dair kanun IA.yihasın.da. Mecll-
sin alAkalı e::11.:Umenlerlnde tetkik
leri ilcrllcmfştir. Bu lA.ylha. 1938 
bUtçesl Meclis umumi heyetinde ka
tı şeklini nlmati.ıın müzakere ve in
taç edl!ecekUr. I.rnt.~e encümeni va
ridat proJesinıie ·' 1J:.i8 kazanç vergi
si hasılCl.tını yirmi ııt.l milyon beş bin 
hayvanlar Nrg!si b.asıH\tını on beş 
milyon altı yOı otuz Mr bin, gUmrUk 
varlclntmx clll ui!yon Uç yUz elli bin 
muanıele vcıglsl husıldtını yirmi ye
di milyon iki yUz kırk yedi bln, da
hill lstihıtik vergileri hasılA.tını yir
mi bir milyon dc·krı:ın altı bin, inhi
sarlar safi haihltltmı kırk mllyon 
yüz on bin, buhran \.'ergisi hasıla.tını 
on dört milyon yedi yUz elll bin, 
muvazeuo vergisi on yedi milyon yUz 
bin, hava kuvvetlerine yardım beş 
bu~uk miJyon, buğday koruma hası
lMtnı yedi milyon Uç yüz elli bin lira 
olarak tahmin etmiştir. 

o 

Damga pulu levhaları 
Damga pulu bayilerinin kullandıkları 

hernevi damga pulu le..-lıasi zamanla 
ezilip bozulduğundan pirincten yapıl -
mıı ve damğa pulu ibaresini havi 'bir 
ıekilde yapılıp bayilere 125 kuruşa sa
tilacakdır. 

Bayilerin bu levhalardan birer tane 
a1ip dükkinlarına asmaları mecburi o
lacaktır. Ancak bu mecburiyet yeni ba
yı1ige bqhyanlar için olacak eskilerin 
ihtiyarina terkcdilecektir. 

Fransadakl istikraz 
tahvlllerl 

PariA 15 (A.A.) - Yarm ihraç edi
le~k olan birinci milll müdafaa istik 
razı tahvilleri hakkında fevkalide ve 
adeta temqai Delrlyat yapılacaktır. 

Fransanm bütün tehirlerlnde af'l§
ler talik edilecek, biltün sinemalar ak
tualite filmler ile Fransız ordusunun 
mazhar olduğu inklpflan ve mlllt 
müdafaanın teşkilAtmı gösterecektir. 
Radyolar da bu neşriyata iştirak ede
cektir. 

Ordu da bu mesaiye iştirak edecek-

Türk iyede 
Mühendis ve mimarlık 
yapacaklar hakkında 

nükümler 
Ankara, 15 (Telefonla) - Türkiye. 

de mUhendi8lik ve mimarlık unvan ve 
salflhiyctile sanat icra etmek istiyen
ler, mUhendi!llk veya mimarlık tahsille
rini gösteren mektep pbadetnameleri
ni hamil buluo.acak1ardır. Bu veaikalan 
haiz bulunanlara yUkaek mimar veya 
yüksek mUhendJs unvanı verilecektir. 
Türk veya ecnebi yUksek mekteplerin
de doktora yaparak diploma alanlara 
doktor unvanı verilecektir. Bu diploma 
ve ruhsatnameden birini haiz olnuyan

lar memleketimizde ı:nilhendia veya mı.. 
mar unvanilo istihdam oluıuıııyacaldar .. 
dır ve icrayı sanat edemiyeceklerdir. 

Bu madde hillfma hareket edenler-
den ve bu kbmelerl kullananlardan l50 den 

500 liraya kııdar ağır para cezası alma
cak tekerrürleri halinde birden Uç aya 
kadnr hııpls ceza!lle ccmlandmlacak
lardır. Devlet daire ve mlleaaeselerln
de ve belediye hizmetlerinde çaJıvan 

bilümum yüksek m!Uıendis, yüksek mi
mar ve fen memurları mesai saatleri 
haricinde bile olsa Ucretli ve Ucretm: 
hususi surette çalıpmıyacaklanhr. 

o 

Samsunda 
Samlun, 15 (A.A.) - Buglln yapılan 

ve bUyUk bir heyecanla takip olunan 
futbol mtlaabakaamda Bafra - Samsun 
idman yurdunu 3-1, Karadeniz. Samsun 
spora 4-5 mağlflp oldu. Bundan bqb, 

gençler - Çarpmb& YetWrmafa -'-O 
gaHp gelmlıtfr. 

· Samsun, 16 (A.A.) - Halkevl u.Jon. 
Jarmda iki akıamc!anberl yapı:Jmakta o
lan gQre,t mOahatalarma ffttrak eden 
elli müsabık arumda devam olundu. 
UçUncU grup mliaabakalanna da 28 Ka 
yuıta devam olunacaktır. 

tir. Tayyareler, bUy\lk merkezlerin 
üzerinde uçacaklardır. Bu tayyareler 
istikraz lehinde bir takmt bandrollan 
kamil olacaklardır. 

Fransa Hariciye 
Nazırı 

Yakında Ankaraya 
geliyor 

Sofya, 16 (Hususl) - Dlbervll 
harp gemisi ile Varna Umanını ziya
ret eden Fransız bahrlye11lerlnlıı 

kumandanı ve Sarkt Akdeniz Fran
ıız filosu amirali Ferne Bulgar ıa
setecllerlne bir beyanat nrmltUr. 

Fransız amtrall !stanbulda dur
maksııın Varna limanına geldlklerf
nt ve Varnadan Köstenceye gide
ceklerini söyledikten sonra Fransız 
hariciye nazırı J. Bone•nın yakın 

günlerde Ankarayı ziyaret edecettnl 
ve kendlsinln de Fransız hariciye 
nazırı ile btrllktc :Ankaraya gtdece• 
tını s6ylemlştir. 

Belçika kabine
si kuruldu 

Brüksel, 15 (A.A.) - B. Spak. yeni 
kabineyi teıkil ctmiı olup bqlıt.:a na • 
.ı:r.rlar, apğıdatô zevattır. 

Baı~kil ve hariciye num, B. Spak, 
Sosyalist, maliye nuın, B. Fera.r, li
beral, Milli müdafaa nazın. General 
Deni • müstakil kabinede 4 tıoayalist 
il lcatolik. 2 liberal ve 1 müıtakil vardır. 

Yeni nazırlar, öğle vakti tahlif edil
:rcek ilzre kralın nezdine gitnıiJlerdir. 

Kabine, salı gUnil parlimcnto huzuru 
na çıkacaktır. 

Bclçika'da ilk defa olarak bir sosya· 
liıt ba§vekllet makamına gelmit bulu
nuyor. 

B. Spak, Belçikanın timdiye kadar 
görmliı olduğu baıvckillerin en genci
dir. kendisi 39 ya§lndadır. büyük dev
let adamı liberallerden Pot Janıon•un 
........... .. _..... ......... ~'",~- ..,,,.....v.'"'lga..ri\_t-

JansoD.un yeğenidir. 
Yeni b2§vekil, ilk defa olarak l93Z 

de Briil:set mebusu intihab edilmiıtir. 
K~ndisi 1935 senesinde ilk Van Zcland 
kabinesinde mlinakal!t nazın olmu~
tur. ve 1936 dan beri hariciye na.ıırlığı 
uhdesinde bulunmaktadır. 

Evetı.:e sosyalist ftrkanm müfrit sol 
ccnahhmm temayüllerini temsil etmiı 
olan B. Spak, bir istihale geçirm.iı olub 
hl'len fırkanın mutedil temayülü!!li 
temsil etmektedir. 

Kabine ilk içtimamı yarın akdede • 
eektir. 

-o---

Uenlayn Prağa dUndft 
Berlin 15 (A.A.) - Reuter: 
Çekoslovakyadaki Sücletleriıı §idi 

Henlayniıı bugün öğleden.eonra Prağa 
hareket eWği bildirilmektedir. Fakat 
bu haberi teyld edecek malllınat elde 
edilememiştir. Bununla beraber Hit
ler Frik, Göbcls ve diğer Alman rica.· 
linin Berlinde bulunnıamuı dolayuıile 
Henlayniıı Berlinde kalmur için hiç 
bir sebep görülmemektedir • 

Ankaradakt serbest 
gllreş mtlsabakaları 

Ankara, 15 - Dtin baJlayan fakat 
yagan fiddetli yagmur dolayiailc ya -
rma kalan Ankara bölgesi cüret 'birin
ciliklerine tehir ıtadmda bucUn de de 
vam olunmattur. 

BuıUnkü karfılatmalann üçilnoü tu
rundan ahnan teknik ned.:elcr ıunlar
dır. 

Rıu (An.G.), ŞilkrU (D.S.) 41 tufla, 
Afırda: 

87 kiloda Muatafa (M.G.) Sollhat.
tln (A.G.) nü 2,30 da tufla. Hillerin 
(D.S.) Alipnı 7.53 de tufla, ymdi
ler. 

79 kiloda: Muharrem Gak, (S.), tı
mail (M.G.) il aayı hea.bile, Yusuf 
(H.l.) Demir (An.G.) 10,41 de ttlfla 
Vahit (A.G.) Ali Gü'i de tuıta yendi
ler 

Bu aon mxüaabab.dan aonn rene 
yafmurf bqladığından geriye kalan 
lara Haikevinde bu geee ~evam olun
mak üzere müsabcı.kalara nihayet veril
mi§tir. 

Haftalık 

RALlYO 
Pogramı 

16 - MAYIS - 938 - PAZ.'.RTESI 

öCLE NEŞRlYATl: 
Sat: 12,SO Pllkla Türk ruuı.ikisl. 12,50 

Havadis. 13,0S PIAkla Türk musikisi, 13,30 
Muhtelif p!Ak neşriyatı. 1' Son. 
AKŞAM !l:e!)Rl);'ATI: 

Saat 18,30 Spor n ıeoçlik bayramı: 

Mehmet Kaplan Edebiyat Fakülteaindeo. 
18,40 PlAkla dans musikisi. 19,lil Çoculı.
Iara masal: Dayan ?\·ine. 19,55 Borsa ha
berleri. 20 Rıfat ve arkndıışları tarafından 
TUrk musikisi ve halk şarkıları. 20,45 Hıı. 
va raponı. ~0,48 Ömer Rıza tarafından a
rapça aöylev. 21 Fasıl aaı heyeti: İbrahim 
ve arkadaşları tarafından. 21,45 Orkestra: 
1 - Norena: Potpurrl Viyenuvaz. 2 -
SJede: Flittervohen. 3 - Manfred: Juva
nlta. 4 - Grosman: Çardaş. 22,15 AJans 
haberleri. 22,30 Plakla sololar, opera ve 
operet parçaları. 22,50 Son haberler ve 
erlesl gilnfin programı. 23 Son. 

17 - MAYlS - 938 - SAU 

OGl..E NEŞRİYATI: 
Saat: 12,30 Plakla Türk musikbi. 12,SO 

Havadis. 13,05 PIAkl:ı Türk musikisi. 13,30 
Muhtelif plak ne~rJyatı. 1' ~on. 
AKSAM NESRlYATJ: 

Saat: 18,30 Spor ,.e ıençlık bayramı: 

Fakih Öden Yüksek Mühendis mektebin
den. 18,40 PJAkla dans musikisi. ı~.15 Kon 
ferans: Falih Hıılkevi namına: R~t Ek
rem Koçu. 19,55 Borsa haberleri. 20 Yc
dia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve haJk şarkılar1. 20,45 Hava ra
poru. 20,48 Ömer Rıza tarafından ırapca 
söylev. 21 Tahsin Karakuf ve arkadaşları 
tarafındın Türk musikisi ve halk ş:ırkıla
rı. 21,45 Orkestra: 1 - Orenbıh: La bel 
helen. 2 - I.fnke: Entermeııo. 3 - Boro
'dln: D:ın le step öaıi santral. 4 - Çay. 
kovsky: Eleji. 22,15 Ajans haberleri. 22,30 
PIAkla sololar, opera T"e operet pattaları. 
22,50 Son haberler -ve ertesi ıüntln ı>roıJ
ramı. 23 Son. 

18 - MAYTS - 93B - CARSAMBA 

öGLB NEŞRİYATI: 
Saat: 12,30 Pllkla Türk muıiklsL 12,.50 

Havadls. 13,05 Pllkla Türk musikisi 13.30 
Muhtelif ı>llk neşrirab. 14 Son. 

Beynelmilel 
Sulhseverler 
Kulübü 

(t1st tcırafı 1 inoidt) 
beynfllmJlel liUlh SC\'Crler klübünUıı m 
iki de,·ıet• do aç.ık tutulmasını istiyor. 

Dikkat edilirse Çurçllln sulh projesin· 
deki csu gene kollekt.lf emniyet cu
sıdrr. MUietle.r Cemiyeti gibi A\'rupa 

sulha ile alikalı olmıyaıı devletleri de 
çerçe\·e.roı içerisine alau bir teJekkUI y~ 

rlne sulhun muhafazası itin aralarında 
menfaat lttlrakf bulunan vo lcabmda 
bu ıolba muha.faza uinında harbi göze 
alaa dc\·lcfJerl bir yere toplamaktır. 

Banunla beraber Çurs::fl bc;rnclmllel 
sulh 8e,·erler ldübU teşekkül ettlld;en 

sonra Milletler Ccmiyctlnln dağdacıı.ğl 

fikrinde dcifldlr. Bllilds bu yeni tc~ek· 
kül Milletler Ccmlyctlnc yeni bir bayat 
,·erecektr. 

Çurçllln projesi sulh itin dU&linWmü' 

bet' plin gibi her tarafta iyi bir karşı

lık ı;örecelıUr. Fakat it ta.ttıikat sahası .. 
na gelince no derecede projcnln tahak
kıık edebileceğini tayin etmek mll.!lklll· 
dür. 

Zira dünya '\.-azlyetf o haldedir kl bu 
memlekei kendi emniyeti için ancak 
kenefi kuvvetine glh·eııebWr. Ocncne
de mullteıem bir tören ile HabC31.stanm 

tarih mcu.rlığma gömUldüitl nu güıılcr
do bundan b:ı&ka ka.rtuloı yola görün. 
mcmektedlr. 

ASIM US 

Alemdar Sineması 
Hergün iki film 

1-Kartopu 
2 - Rua • Japon muha

rebeleri 
Türkçe sözlü 

Baıvekil ve Hariciye vekilimizin 
Atina seyahatleri 

Saat: 18,30 Spor ve aeaçlik bayramı: 181•••••• • •••••• 
ttret Oruz Yüksek Ticaret n .tktlsat mek-
~hlııden-1ıt .1.ıı Dl&lrl .. .-.... __ ,.._._. •• ~• 
Konreraos: Bakırköy HalJtcvl namına Dr. 
tbrahlm Zail (Cocuk mahlcemelerl)~ 19,55 
Borsa haberleri. 20 Nezihe u,.r ~ arb
'da~lan tarafından Türk muslklsl ve halk 
şarkıları. 20,45 Hava raporu. 20,48 Omer 
Rıza tarafından •ntı>ea s6yleT. 21 Klasik 
Türk mU.\iklıi: Nuri Halll n arbda~ları 
tarafından. 21,.&5 Orkestra: 1 - Puçinl: 
Tosta. 2 - Vatstet: Firer Şuvayyö. 3 .:... 
Y~ftomo: Entermeızo. 4 - Linke: La J>U· 
pe dlS porsten. 22,15 AJan~ htberlerf. 22,30 
PlAkla ~otolar, opera Te operet parçıtan. 
22,50 Son haberler n ertesi 11Jnün prog
ramı. 23 Son. 

11 - lfAYTS - 9!8 - PERŞEMBE 

OGLE NEŞRİYATI: 
Saat: 12,30 PlUla Türk musikui. 12,SG 

Havadis. 13,05 PJWa Türk musikisi. 13,,30 
Mnstelit pldk DCJriyatı. 14 Son. 
AKŞAM NEŞRlYATI: 

Saat: 18.30 Spor ve ıençlik bayramı: 
Hamit Onıftnsu: Yotsek 6fretmen okttlu 
rlirektörü. 18,40 Pllkla dans musikisi. 
19,15 Spor musahabeleri: Eşref Şerik. 

19,55 Borsa haberleri. 20 Sadi Hoşıea ve 
arkadaşları tarafından TOrk muslttsl Te 
halk farktları. 20,45 Han ntponı. 20,41 
Omer llıı:a tarafından ırapta s6ylev. 2t 
Radife Ye arkadaştan tarafından Tftrk mu 
sikisi TC halk şarkıları. (Saat ayarı). 21,'5 
Orkestra: 1 - Suppe: Poet e peyıan. 2 -
Çayto•sbr: Ateıro 1'onırec11. 3 - Donl
cettl: La fi .dö rdfman. 22,15 Ajans ha
berleri. 22,30 PIAJcta 11<>Jotır, opetı1 ve o
.ı>eret parçalan. 22,50 Son haberler n er
tesi günün progr:ım1. 23 Son. 

~O - MAYTS- 9!8 - CUllA 

D l:ll-'N-=:9 

lmperatorlugu 
'f AR 1H1 

CharJea Dlehl'ln Dnn Te Yann Tu
eilme KWJiratimıı 6& ncı Jdtabmı teş
til eden bu. b)tmetıi eseri, ba ndide 
en salAhlyetll kalemlerden blrl olan 
Tevfik BıyıklıoAiu turafından dWmi:ıe 
çevrilmiş ve neşredilmiştir. ~08 sayfa 
ve iki kıymelli haritayı ihtiva elmek
tedir. Fiyntı CtOO) kunı~faa ibarettir. 

Muhtelif plAk n~rJyatı. U Son. 
AJ\SAltl NEŞRİYAT!: 

Saat: 18,30 PUtıa dans mnsikisf. 19,10 
Konferans: tlninrsite namma: ü'nf'\'ersf
te talim taburu subaylarından Önyüzbaşı 
İhsan Kocaman (Ba}Tam, sancak. mllJJ 
marş). 19,55 Borsa haberleri. 20 Necmet
tin Rııa Te ark:ıdaşlan tarafından Tür1" 
musfkial ve lıaJk şarkıfnn. 20,45 Hıı,·a ra
Poru. 20,'8 Omer Rıza tarafından arapçır 
söylev. 21 Bclma ve arkadaşları tarafında• 
Tilrk musikisi ve halk şarkılan. (Saat a-
3·arır. 21,45 Orkestra: l - Jilbct: Gu.sa
ren Jibc. 2 - Rahmaninof: Noktürün. S -
Qıykovsky: Vals. 22,15 Ajans haberlerf· 
H,30 Plılkla sololar, opera Tc operet par .. 
~aJarı. 22,50 Son haberler "e CTlCJI g{inOtı 
pr()lramı. 23 Son. 

Gizli pamuk 
harbi 

OCLE ?\"EŞRİYATI: Delerll mütercim bay Hauıdl 
Saat: 12,30 Plftkla Tfirk musikisi. 12,50 Varotluııun Antuan Zişlradan dl· 

Havadis. 13,05 PIAlcla TOrk musildsi. 13,30 llmfre tevfrdlğt bu eser bugUnkO 
Muhtelit plik nqrlyatı. l4 Son. 
AKŞAK NEŞRiYATI: dUnya haJlselerfnJn kaynaklarJ· 

Saat: ıa,ao Pllkla dam muaikial. ıt,ı~ na varabilmek tein okunması ,art 
Konferana: Ali Kimi Ablil (Cocak lubi- olan başlıca kitaplardan blrldlJ'· 
)"esi). 19,55 Borsa haberleri. 20 lılmaffer Dün ve Yarın tercUme ktllllyatıJS· 
lıkar Ye arkad&flan tarafından Türk mu- dan 65 incisi olarak cıktı. Her Jd· 
ılkbl Ye halk prkılan. 20,'5 Hava rapo- t.ap~ıda. bulunur. d 
ru. 20,48 Omer Rıza tarafından arapea fiiı•••••l!lll-..•••••~~ 
MSyleY. 2t Nihal•• arbdaflan tarafmdan 
Tilrk mufkial •• halk prkdan. (Sut a,.. 
n). 2f,'5 Orbatra: 1 - PaçJnl: lladam 
Batcrfiay. 2 - (:ayko....Q: Noktlb1ln. 3 -
Sfede: Vals lanL 4 - Frlml: Endl)'U ~ 
22,15 Ajans haberleri. 22,30 Pllkla aolol1r, 
opera Te operet partalan. 22.50 Son ha
berle?' "e ertesi dntbl profntmL 23 Son. 

21 - JIAYIS - sn - CUMARTESi -

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
Saal: 12,30 Plllkla Türk muaildsL 12,50 

Havadis. 13,05 PJAkJa Tfirk mudtfd. 13,30 



f 1 Çok para kazanan 
genç kemancı 

Tefriku Numarası: a9 Yazan: Kur l $tromayer 

Silah sesleri ·· 
Kendisini iki senedenberi 

bir kızla evlenecek 
seven 

Vllhelm Ebender, Felemenkle kendisini ve 
kardeşini eleveren çingeneyi vurup kaçıyor! 

Felemenkte Slllard iımlndekl kü- Jiyeni cezaya çarptırır. Çingene, bunu 

Poliate: 

Pencereden Düten Çocuk 
Öldü · b·ı· Bu ringeneyı' Felemenk çak ıehrtn az uzağında, ae>Duk bir iyıce ı ıyor· :ı1 ' 

Kdnunuıanl geceıl ateıin başında Almanyaya gönderiyor .Herman Eben 
başka çinoenelerle beraber oturan der Hanava götürülerek, orada kapa
\'ilhelm Ebendcr, l.:öpek havlauın· tııı;·orl ? .... 
ca: polis daha oelmedtn. kaçıyor. Romanus öldUrUldilğünden 
Kuc-ük karde# llerman Ebender o- Korucu . B al k 
rada kalıyor ve bileklerine ktlr.pc-e beri aradan 4 sene geçti. u ça ça 
ııurul11p oötürülüyor. Derken. ııal:· filin cezası çektirilebilecek mi? Ara· 
landıOı uerden gerlııe geltn \'il· dan bu kadar sene geçtiği halde mtim· 
ht lm Ebcndcr, rtnouır1rnlen biri- klin olmayan şey? 3 karde§in bu mr
nln ü:crlae atılıyor. bobo:ını 11kı- 1 h keme edilebi~ 
yor. Diğerleri bunları auırıuor1or seleden do ayı mu a • 
rıe Vilhe1m /.:endllerlnl ele verme!:- ancak \'ilhelm Ebenderln yakalanma
le ilham et~lği çingeneden ıu ctııa- sile kabil! Bütün mesele. şimdiki saf
bı alıyor: - Dlgellm, kf tltııutn hada ona bağlı! 
btnlm; ıayet l>11ltyııt, nt olaral.·? F k t 0 meydanda yok! Bu arada 
N t olacak ıankl? 8 a ' k d' dilden dile dolaşan bir haber, en ı· 

Ayni 88.Jliyede bir silAh sesi işitili
yor, Vilhelm Ebender hayalet gibi or. 
tadan kayboluyor. Köpekler karma
karı§ık bir havlamadır tutunıyorlar, 
çingeneler yerlerinden sıçnyorlar. A. 
ralarından biri, gecenin zifjrl karan
lığına doğru, kaçanın peşi sıra koşu
yor. Bir silfıh sesi daha! Kaçanın pe~i 

sıra giden adam, ateşin yanına dönü
yor. öteki çingenelerle · beraber, de
min lfıkırdı söyliyen çingenenin üzeri· 
ne iğiliyor. Şimdi yerde yatanın ceke
ti kanla mülemmadır. 

Bununla beraber, yaralı adam. ya. 
§ıyor. Etrafındakiler, ceketini, gömle
ğini sıyınp çıkarınca. Vilhelm Eben. 
derin b·ı ı:cfer tam isabetli niean alıp 
da ustaca atee edemediğini görl!yor
lar. Kurşun, koltuk altından ge~mişti. 

sinin kendi ırkından birine de kurşun 
sıktığı haberidir. Dolayısile çingeneler 
ondan korkuyorlar. Kendisi bir yerde 
göründü mil, erkekler bile Urkek, çe. 
kingen, oldukları yerde. kalıyorlar. 
Vilhelm, çalıyor, gaabedıyor; buna 
rağmen de kendisini hiç bir polis, hi~ 

bir canda.nna veya adliyeci yakala
mak ~yle dursun, göremiyor bile! 
Avda peşine dilfJ\ilen v&hgi bir hay
van gibi, bugün burada, yarın şura· 
da! Gündüzleri herhangi bir zahire 
anbarında, herhangi bir çalılıkta uyu

yor. En hafif bir gUrliltüyle~ hatta 
rüzgfırm değiıen esişile uya.nan ve 
kaçan tetikte bir köpek gibi uyku çe-

kiyor. Bu haydut! Buna mukabil gece
leri uyanıktır. Geceleri yolculuğa çı· 
kıyor, geceleri çalıp çırpıyor ve daha 
gUn ağarmadan bir hayalet gibi orta
dan kayboluyor. 

Alevlenen ateş, kıpkırmızı kan, te
Ja~h tc1a.,ıı koşu§lln insanlar, zifiri ka
ranlık gece .. Bu hayaletler aleminden 
· ·: -.ft ........ ;'h; rı .. ı. • .otli hh• vnrH
nuştU. Yalnız, bir dakika sonra ate§ ra.nQ." r-uuı ..... _ • ...vwıv.ı- .ı. ;.ı ... ı ...... 
söndürrülmUıtilr ve arabalar ara.tım. bir ciheti göz önttnde tutarak, plAıum 
dakf Eaha, metrüktUr. Sadece araba- ona göre hazırlıyor; çingene de blr 
18.l"dan birinde mahzun akisli bir peL sosyete adamıdır. Günün birinde bu 
rol lmbası yılpır yılpır kımıldanıyor. haydut da gene kendi kanından olan
Dev gibi büyüyen bir gölge,, arabanm . larm yanına gelecek, duyacağı ihtiyaç 
ft"risinde ileri, geri kımıldanışlarla kendisini kalabalığa sevkedecektir. 
hareket halindedir. Bu, orada oğlu- kendi gibi çingenelerin arasına! Belki 
nun yn.rasm!, l!zım geldiği gibi saran de sadece herhangi bir haber almak 
Yaşlı bir çingene kadını, bir annedir. maksadile? 
O, bu arada yakın bir zamanda şifa Fa.kat böyle bir vaziyet için, Vil
içfn çingenelerin e3ki dualarını mırıl. helm Ebendcr, bilhassa hesaplı ola· 
tıh bir sesle okumaktadır. rak, ihtiyati tedbir almıştır. Uf acık 

Maast.rihstle Almanya arasında bo- sivri sakalını kestirmiş, bıyığını da 
YUna. telgraf muhaberesi cereyan cdi- kırktırmış, fevkalade küçUlttUrmUş
Yor. Çil.nkil tevkif edilen çingene, tilr. Herhangi bir yerden hüviyet ve
Otskuyovski isminde olduğu ve Avus.- sikası tedarik etmiş bulunmaktadır. 
turyanm cenup kısmı ahalisinden bu· Bundaki isim, güçlükle talMfuz edi!e-

luııduğu iddiasındadır. BütUn ıuallerf, bilen çetrefil bir Lehli ismidir. Vesi· 
nıaharetle verdiği kaÇama.klı suallerle kada resmi yapışık adama bilsbUtün 
auatıyor. benzemiyor da değildi. üstelik kendi-

.Artık katili kati surette te§hlıı ede- sine hakim olmağa, heyecanını zaptet. 
bilecek bir kimse aramaktan başka 
Ç8.re kalmıyor. Bu kimse de, bir ceza meğe alıştığı gibi, başkaca da insan-

evi enşpektörliniln şahsında bulunu- lar ara.sına karısmadan her def asında 
Yor; Herman Ebender de sabıkalıdır, itina. ile traş olduğundan çingeneler 
evveı arasında bile tanınmayacaktır! 
'h ce hapishaneye girip çıkmışt.ır. 
"Ylenıur, Felemenge bir seyahat yapa. Hiç değilse çok de.fa tanınamayacak 
:tak, t.evkif edilen adamm aranan çe- tır! ? ... 
~l çingene olduğunu katiyyetle teş. Ve bu ara.da. S'gravenhage yakında, 
"'1S ediyor. orman civarında 2 gUndenberi araba· 
hUB~ v~y~t ka.?'§ısında da, çingene Jarile, karılarile, çoluk çocuklarile, ve 

vıyetını mkardan vazgeçiyor. o, hayvanlarHe kamp kuran çingcneler
~l"tık sadece kardeşinin talihine bağ· de, onu katiyen tanıyamayanlarda.n
j a;up gUvenecek, onun ele geçmemesi dır. Bu çingeneler, at ticaretı yapıyor-
!: n dua edecektir. Eğer Vilhelmf ele tar ve ellerindeki musiki filetlerinden 
g~çiremezlerse, korucu Romanusu ki· de faydalanıyorlar. Bunlar, misafir 

~ ÖldürdüğU, ihtimali ula tesblt gelen Vilhelm Ebenderi dostça ka.r
lt:a~ayacaktır. Bundan baJika, Uç tıılıyorlar. Misafir, onlara kendisinın 
bi . eşın dahil bulunduğu davaya da., Almanvada harbe gitmek mecburiye. 

tısı ele ~ b geçmeden bakılamayacak, tinde kaldığını ve Polonyalı olmasm-
ltı ~kılsa bile vaziyet iyice tesbit edile- dan dolayı Almanya hesabına ç.ırpış
belYeceğinden, kuvvetli esbabı muci- mak istemediğini, bir yolunu bulup 
ko~~I dayanan ağır bir karar ortaya oradan uzaklaştığını söylUyor. Bu va-

aınayacaktır. Bundan başka, Uç ziyeti de herkes akla mU18.lim bula
lı:araeş k bilir. Fakat orada. bu vaziyeti tama· 
l'arı . ço tanberi esaslı bir plan ka· mı·le akla millayim bulmayan, bu vazi· 
\'lı~hrınışlardır. En küçük kardeş 

"'4 ınuş 'b' b yete bir tilrlü akıl crdiremiycn blrisi-
ontuı gı ı ir zan uynndırılarak, 
t'Q ~ Yaı:ından istifade edoec~ne gö- vıı.rdır. Bu adam da o sırada s'gravcn-
le •bagır bir ceza tehlikesi de bu suret- hagede askerlik yapan bir çingenedir. 
ı~ ç~~~raf ol~nacaktır. Hulasa, mese· Bu çingene asker, saat 9 dan itibaren 
le k ena bır akibcti mucip vaziyet· kışlada vn.zife ifası mecburiyetinde 

""a~ıla.ştıra.nıaz! bulunduğundan bahisle, kalkrp gidi· 
~"el· k ~hı • sev edilecekleri mahkeme, yor. 

tz elnnyetf hakikaten kendisi iş- ( Arktm ıxzr) 

- ra7m bıı çir'k1n maskeleri neden 
01Jindc b ıtlu. ırJu r l?fl')rsıın. 

- Karımın gö;.lcr'11dc bcııi olduğllm 
daıı daJı..a güzel görifonıC1JC yarıyorıar 
da ond.aıı. 

- Do'rfor , 1i.O()(l.m. so nzaman1arda 
pek nikbi n bir halde. !Jcrak ediyo
rum. N asi oor acaba 1 

- Merak ctnıo kızını. Sen 'kendi.ti· 
ne, bu senaki modaların geçen scnckin 
den daha bahalıya mal olmayacağını 
söyle .. lyile§ir •. 

JJeşlktaşta Valde çeşmesi Abacı ı..a. 

tif sokağında 6 numaralı evde oturan 
asker H:ısanın bir buçuk yaşmdaki km 
Selma evin UçUncU katının penceresin
den d!§anya bakarken başı dönmüıı '\'C 

ta3lar üzerine dU3tnUııtUr. Çocuk imda
dı sıhht otomobili ile çocuk hastahane
sine kaldınlmı§S& da yarası ağır oldu
ğundan bir mUddet sonra ölmUştUr. 

Merdivenden dU§en gocuk 

Fındıklıda Pürtelas sokağında 9 nu
maralı e\"de oturan mUddolumuml mU
tekaltlcrlnden Galibin 4 ya~ındakl Ali 
Doğan ismindeki çocuğu e\·lnln lklncl 
bt merdiveninden dü&crck ba~mdan 

yaralanmıştır. reda\1 l~ln kaJdınlan 

Şl::U çocuk hastahanesinde ölmU!jtllr. 

Ba§larma sn·a dUşttı 

Emlnönil hanmm üst kat saçağından 

rllzglrrn teslrile bir sıva parçası dUe
mUıt ve o sırada hanm önUnden geç
mekte olan Davit ve Nesim ismindeki 
iki kişiyi hafif surette baglanndan ya
ralanml§lardır. Bu 8lV81ardan biri de ha
nın &ltmclaki saatçi Nlko1anm dUkklnı
na isabet ederek dUkklnrn camlarmı 

kınnıştır. 

Dünkü \'akalar 

Diln ııehrln muhtelif semUerlnde dört 
hırsızlık vakası, bir do1andıncllık, 3 döğ. 
me, 3 do hakaret olmak üzere 11 vaka 

olmu3tur. 

Dünyanın en çok para kazanan 
kemancısı Yahudi Menuhin'den bah
setmiştik. 

21 yaşındaki gene sanatktmn ev
lenmek üzere olduğu haber , ·erm
yor. Kemancının nişanlısı 19 yaşın
dadır. Kemancı gene kızı ilk defa o
larak bundan birkaç hafta eV\·eı gör 
düğü halde, kız onu lkt sene evvel 
görmUş ve sevmiştir. 

Yehudl Menuhln bundan iki sene 
evvel Avustralyaya gittiği zaman, 
orada bir konser vermişti. Konsere 
gelenler arasında Nola Nikolaa lı

mlndekl bu gene kız kendisini sev
miş, fakat tanışmaya muvaffak ola
mamıştı. 

Nihayet Amerlkaya. gelen ve ora
da kemancı ile tanıştırılan Nola'yı 

Yehudl de sevmiş ve derhal e'•Jen
meye karar vermiştir. 

Nüfus sayımında son netice 
Nüfusumuzun muhtelif vaziyetlere göre yüzde 

nisbetler• tesbit edildi 
İstatft;tik Umum MüdürlüğUnUn 1 

her dlAyctln nUfus tasnifi işi bitmiş, 
Tilrkfyenln umumi nüfusunun kat'I 
ncticcleıinl hllclirir cilt clo basılnuş
tır. Bn rnkanıların bir kısmını lldJ· 
bn ediyoruz: 

Yüz yaşını gecmlş nllfualardan en 
çok bulunan '\"llAyetler şunlardır: 

Karsta 140 erkek 161 kadın. Malat· 
yada 117 erkek 116 kadın. Erzurum 
da 121 erkek 14 2 kadşn. Gazlantep
te 76 erkek 129 kadın. Mardlnde 100 
erkek 104 kadın. Urda 71erkek124 
kadın. Tokatta 62 erkek 109 kadın. 
Maraşta 69 erkek 106 kadın. Trab
zonda 62 erkek 118 kadın. Kasta
monuda 53 erkek 132 kadın. Anka
rada H erkek 103 kadın, Jstanbulda 
49 erkek 96 kadın. Çoruhda 69 er
kek 103 kadın 100 yaşını gecmlş bu
lunmaktadır. 

Tilrkiye nUfusunun 5067703 U 9 

yaşına kadar, 7707160 ı 19 yaşına 
kadar, 10439766 sr 29 yaşına kadar, 
12662400 U 39 yaşına kadar, H mil
yon 17.806 sı 49 yaşına kadar, 14 
mllyon 985384 1i 69 yaşına kadar, 
'15663320 si 69 yaşına kadnr, 16 mfl
yon 9541121 i 79 yaşına kadar, 16 
mlJyon 61537 si 89 yaşına kadar ol-

mak ilzcrc tesblt edilmiştir. 
91 yaşındn 7895317 erkek, 8 mll· 

yon 176568 kadın, 9!? yaşında 7 mil
yon 895644 erkek, 8176947 kadın, 
93 ynşmdn 7895884 erkek, 8177168 

kadın, 94 yaşında 7896041 erkek, 
8177293 kndrn, 95 yaşında 7897357 
erkek, 8179489 kadın, 96 yaşında 
7897637 erkek, 8179756 kadın, 97 
yaşında 7897833 erkek, sı 79941 ka
dın, 98 yaşında 7898116 erkek, 8 mtl 
yon 180229 kadın, 99 yaşında 7 mil· 
yon 901015 erkek, 8185131 kadın, 

yaşları tcsbit edilemeyen 35497 er
kekle 35807 kadın ytlz yaşından faz
ladır. 

Yilz yaşını gecmiş nllfutı en az Bl
Ieclkte, Çanakkalede, Edlrnede, Es
kişehlrde gOrOlmUştUr. 

Tilrkfyede tesblt edilen sakat mtk 

tarı 133.!>24 kadın, 194.774 erkek
tir. 

En çok sakat bulunan vilAyetler 

de şunlardır: 
lstanbulda 8620, Jzmtrde 7189, 

Ankarada 7136, Konyada. 7693, Sl

yasta 5935, Manisada 5835, Kasta
monuda 5665, Bursada 6261, Balı
keslrde 6868, ırntahyada 5080, Mn
Jatyada 5504 erkek sakat. en az da 
Adanada 1058, Sflrtte 1151 , Vanda 
962 ! 

r·-·-,;;;~~;,-1,;;··ı-;,;ra -;--'------ı 
. ! 
; 

1 Ne arıyorlar? . . 
f ılliwh. muharririmiz Osman Cemal Edirnr.1:apı taraflarında otıırıır. 

Kadınlar arasında fazla sakat bu
lunan nüfusun evli ve bekAr mikta
rı da şöyle tesbit edllmlşttr; 

16-19 yaş arasında 474.832 erkek 
bekAr, nynl yaşlarda 370.150 kadın 
bekAr, 20-24 yaş arasında 362.126 
erkek, 112.401 k~dın, 25-29 yaş a
rasında 147.616 erkek, 39.310 ka
dın, 30-34 yaş arasında 53.604 er
kek, 19.916 kadın, 35-39 yaş arasın
da 27.563 erkek, 12.508 kadın, 40.H 
yaş arasında 13.200 erkek, 11.823 
kadın, 45-49 yaş arasında 8.100 er
kek, 7.800 kadın, 5-54 yaş arasında• 
6.954 erkek, 10.647 kadın, 55-59 y~ 
arasrnda 4 .603 erkek. 5.~64 kadın, 

4 0-64 yaş arasında 5.690 erkek, 
9.542 kadın, 65-69 yaş arasında 

3.616 erkek, 3.307 kadın, 70-74 yaş 
arasında 4.082 erkek, 4.830 kadın, 
75-79 yaş arasında 1.911 erkek, 
l .394 kadın, 80-84 yaş arasında !?009 
erkek, 385 kadın. 85-89 yaş arasın
da 632 erkek, 385 kadın, 90-94 yaş 
arasında 632 erkek 682 kadın. 

Ne Kadar Dul Var 
15-19 yaş arasında. 773 erkek, 

1753 kadın, 20-24 yaş arasında 421Ç 
erkek, 984 kadın, 26-29 arasında 

6959 erkek 19719 kadın, 30-34 ara
sında 8684 erkek 31694 kadın, 85-39 
arasında 6868 erkek 46240 kadın 
vardır. 

Dul kadınların 1ekOnu 1.449.837, 
erkek yekQnu 110.412 dlr. Boşanmıt 
erkek 13.173, kadın 35. 735 dlr. 

Netice itibariyle çıkan rakam şu
dur: TUrklyede 3.642.733 erkek 
2.978.006 kadın bekAr, 2.792.069 er
kek, 2.969.160 kadın evli, 100.096 

!üstat, ı•alcit mıldııkça sabah erken sur dı.1ıwı çı7;ıp gezintiler yapar. Gc •• 
~ne bir sabah alooa kcıranlı1...-ta geNlnirkena1ı'baplanndan B ... ile ktır~üıfm~ı 
:ıar. · erkek, 1.062.916 kadın duldur. 

B ... llayrctle sormU§: 
- Yahu 1,iç bu saatte iman bııra'llırdcı fJezeT mi .. Ne ar:ıyorsunf. ı 
Osman Cemal aJıbabını göz ucu lle §liylo bir sQzdükten sonm: 
- Peki ycı sen ne anyorsun1. demiş va yoluna devam etmiş. 1 

---··~ ...... 1 ..... ···- •• ---.. .......... _ı 

Tilrklyede 13.269.606 mUsHlman, 
39.511 katollk, 2.658 protestan, 
109.905 ortodoks, 77.433 ermeni, 
24.307 hırlstlyan, 81.872 muse\"f • 

:<sonu JO wcmı "Y'/GmuWa) 



Jon Kro Fort 

Sevgilisini uzun boylu bir 
gence kaptıran cüce 

Fransızsahnesininbüyükbiraktörü 
olan cüce Del/ en birdenbire öldü 
Franaanın meşhur bir cüce sanat-

S inemaya i nti sabı nın onuncu yı la kutlanıyor karı vardı. "Mavi kuş,. "Kahraman
lık bayramı,. gibi eserlerde bilyilk 
muva!!aklyet kazanmış olan elice Del 

Yıldızın geride bıraktığı çok acıklı bir hayatı var ten, bugUn ölmUştUr. 

Artistin bu ''akitsiz ölilmü bUtUıı 
l!.,ransada hayretle karşılanmıştır" 

Çünkü hasta olduğundan kimsenin 
haberi yokken, kendisini bir gün, bir 
denbire, odasında ölU olarak bulmuş
Jurdır. 

Delfen uzun zamandanberi sahne 
lı:ı.yntından çekilmiş gibi bulunuyor
du. Bllhassa bir sene evvel, birden
bire sanatkArhk hevesini kaybetmiş 

ve avJne çekllerek münzevi bir hayat 
yaşamaya başlamıştı. 

BugUn hayata gözlerini kapadığı 

odada başının ucunda bir kAğıda ya
zılı olarak, Paskalın şu vecizesini 
bulmuşlardır: 

'İnsanların bUtUn !ela.keti rahat 
rahat odalarında oturmasını bflme
diklerlndendlr.,, 

Bu, Delfenln kendisini dUnyaya 
küskilnlUkle nasıl odasına kapadığı. 
nı gösteriyor. Fakat, onun bUtün ha
yatında böyle bir kara körlilk hA.kim 
olduğu da muhakkaktır. Bu, artistin (---..,..... ________ _... __ 
t~ gençliğindeki bir hA.dlsenin netice
sidir. 

Cüce Delfen Küçük Artist 
lıbrabının Sebebi 

Kulaklarımıza 
gelenler · 

'Jon Kravfora 9~0 yılında 'bir "",.._,.,..~ -ve bugün 'f..-1L Jon l\ravford Delfen 1882 de doğmuştur. Asıl 

ismi J ill S'rrvo,dur. Anası babası 
2400 Tane EvlenecelC 

KızAraruyor Joan Gravford on sene evvel beyaz per 
dede bir "yıldız,. olarak gözüktüğUnün 
onuncu yıl dönilmUnll kutluluyor. Bütün 
matbuat bu mesut yıl dönilmünü (Joan 
Gravford'un onuncu yıl) ı diyerek bü
yük başlıklarla yazıyorlar. Sevimli yıl

dızın hayatı Greta Garbo ve daha bir 

çok oife. bbhzerlerinin haya.tından da 
daha çok enteresandır. ÇUnkü, bugün
kü eöhreti elde edebilmek için umul
madık fedakarlıklara katlanmış ve ica
bında daktiloluk ve telefonculuk bile 
yapmıştır. 

Fakat halk arasından yetişen bu ka
dm ne kadar yazık ki, filnilerinde asıl 

hayatının hakiki taraflarını görmUyo
ruz. Bilakis onu hırçın ve çok modem 
bir kız olarak tanıyoruz. 

llk gilnlerde zevkin ve hayatın çok 
bUytik acılarına maruz kalmıştır. Joan 

Joan Gravford otuz sene evvel Texas 
eyaletinin Sant'Antomis beldesinde 
dünyaya gelmişti. Babasını hiç tanıma
mış ve ancak annesinin evlenmiş oldu
ğu ikinci erkeğe baba demiştir. 

Tam dokuz yaşma bastığı zaman ma-
• aile Kansas City'ye göçetınlş ve orada 

Joanı Sant'Agnese rahibe mektebine 
yerleştirmişlerdi. Fakat, bir gUn üvey 
bo.ba evden çıkmış ve bir daha da dön
memiştir. 

Erkeksiz kalmıe olan anne kIZmI o
kutmak için paraya ihtiyacı vardı. Bir 
bulaşıkhane açtı. Sabahlan erkenden 
tanıdığı evlere giderek çalışıyor; ve iş
leri bitirdikten sonra da bulaşıkhane

sinde çalışıyordu. llkokulun altıncı sı

nıfını bitirdikten sonra, kızınıhususi bir 
mektebe yerle§tirdi. 

Joan Gravfordun burada geçirdiği ha
yat? Dlckens'ten başka bir kalem yaza
mamıştır. Mektep müdiresi korkunç bir 

• kadındı. Kocası da muallimdi. Karısının 
hakimiyeti altında kıhbıklaşmış bir er
kek .. Hatta bir gUn bir vazoyu kazaen 
kırml§ ve kansı tarafından merdiven
lerden a§a{;rıya yuvarlanmıştı. Fakat Jo
an her pazar evine gittiği vakit anne
sine bulunduğu yerden çok memnun ol
duğunu söylilyordu. Baııka türlü nasıl 
hareket edebilirdi? 

Annesi Hug bir adamla se\'i'}iyordu. 
Bu bilahare, kadının üçüncü kocası ol
muş, yalnız bu üvey baba da Joanı hiç 
sevmiyordu. Mektebin vermiş olduğu 

sıkıntı yctmiyormu~ gibi bu da ayn bir 
ıztırap ... 

Yagının kUçük olmasına rağmen, ya
radılışı iUbarile cilsseliydi. On yaşında 

Adeta olgunlaşmış bir kızdı. Bir mek
tepte yatmağa gitmişti. Fakat, uyku 
gözllne bir tUrlU girmemi§ti. Aşağıya 

indi. Kütüphaneden bir roman alacak
tı. Odada birisinin bulunduğunun sezdi. 
Bunu müdire sanarak geri çekildi. lçe
riden birdenbire bir ses: "korkmayı

nız!,. bu mildirenin oğluydu. Yalvarı-

Budanın dizlerine bir 
kadın oturunca •• 

Yerli ehali 
isyan etti! 

Seylanda, bir fotoğraf yüzünden, yer
li ahali arasında hUkümete karşı, Meta 
isyan gibi bir hareket .haşgöstermiştir: 

Bir lngiliz, nişanlısı ile beraber, bu 
adaya gidiyor ve orada muhtelif re
simler çekiyor. Bu arada, nişanlısını Bu
da heykelinin üzerine oturtup resmini 
almakla bir mahzur görmüyor.. Resim 
Amerikaya gidiyor ve bir mecmu
ada çıkıyor. Bu resmi Seylanda ellerine 
gt:çir.:ıı yerliler ktyameti koparıyorlar: 

llah olarıılt taptıkları Buda'nın tlizle
riııe bir kadının oturmasına tahammül 
edcmiyeceklerini, çUnkil ilahlarına kar
şı küfür işlendiğini söylüyorlar ve ora
daki Ingiliz lıükümetinc şikayete gidi
yorlar. 

Nihayet, lngilizler, seyyahların Budo. 
heykeli ör.ünde bu tarzda resim çekmolc 

rin! yasak ediyor ve yerli ahali sükun 
buluyor ... 

- Benim ho§uma gidiyorsun? Fakat kcındlslnl çok severlerdi. Bllhassa son 
annem de sana çok sert muamele edi- ~erece zeki olmasını kendisini arka-

Tokyodan bildirildiğine göre, oradakl 
büyilk gazetelerin birinde geçen gUn gaı• 
yet garip bir "Küçük ilin,, çıkmıetır. 

'Küçük il1'in,, sayfasmda çıkan bu ilA• 

yor Losil!.. d l dl"' t d kl d aş arı ve "er anı ı ar arasın a 
Bu sözleri Joan Gravford on dakika da !evkalA.de sevdirmiş ve kendlsln9 

kadar dinledi. On dakika sonra kendi-
hayr an bırakmıştı. 

sini g<'ncin kollş.rı arasman kurtarmak o'""''"'- •-····· •·"'"..._,_ .:ı - ""- ...... ._... ... ... ... -~- .. ...., ..• 
1\iUl !.U !Jlfı.J'U4UU, .W.\:l:IUltı UU.) U4WU~LU, 

Müdire Joanı kalbinden çıkartamıyor- ya meraklı idl. Mektepte arkadaşları 
na da bu hevesi vermişti. BUtUn te· 

evlenecek kız aramaktadır. 
Fakat, bir tane, iki tane değil, t8ll'\ 

2400 tane! 
du. Çünkll fakirliğine rağmen annesi 
mektebe karşı kızını ççok varlıklı gös
teriyordu. Derhal gençle birlikte dışa
rı çıktılar. llerlde bir saadet yuvasının 
temeller'.inf kurmak için vitrinlerden dü
ğünlilk elbiseler almaşa başladılar. 

Fakat, bunu mesut bir hayat takip 
etmedi. Aralarında geçimsizlik başladı. 

Bu sırada Bay Sterling isminde sarışın 
ve çok güzel bir gençle tanıştı. Bu a
dam bir ııef orkestra idi. Nihayet bu 
genç musiki9inas çarlestonu meydana 
getirerek bir milsnbaka açmış ve bura
:ıa Joan Gravford birinciliği almıştı. 

1922 de cepleri dolarlarla dolu bir 
halde ve tamam yaz mevsiminde Şika
goya geldi. On beş ya§mda idi. YUrU
yUşll her kesin nazarı dikkatini celbe
diyordu. 

neffils saatlerinde onlarla tiyatro oy. 
narlardı. Esasen her çocuk oyunu b11· 
nevi tiyatrodur. Fakat küçilk Jül, 
mektepte oynadığı tiyatro oyunların 
da sahnelerdeki artistler kadar mu. 
va.frak oluyordu. Çocukların oyunla 
rmı seyreden muallimlerden biri bil' 
gUn JUIU çağırmış, kendisini tebrik e

nnda şöyle yazıyor: 
"Japonyadan gelip Mançukoda yerle· 

şen Japonlarla evlenmek istiyecek 2400 
Japon kızı için parlak istikbal temine• 
dilecektir. Namzetlerin sıhhatta olınl\ .. 
ları ve kır hayatını sevmeleri 18.zımdır .,1 

3 Yaşındaki Bir Çocuk 
derek alnından öpmUştü. 

KUçUk JU1 anasından, babasından Kaç Para Ederı 
da bu sahada teşvik görmüş ve daha Londradaki bir mahkemede son dere-ı 
çocuk denecek bir çağda tiyatro ha· ce meraklr bir dava görülmektedir; 3 
ratına atılmrştı. yaşındaki bir çocuğun ticari değeri ne.o 

Fakat, onun sanat bayatı ile bera· dir? 
ber, bütün ömrünce devam edecek o. Bir otomobi kazasında ölen çocuklaıJ 
lan ıstırabı da başlıyordu. için otomobilin sahibini dava eden v 

Jill, çocukken, cUce olduğunun far- dam mahkemenin zararziyan olarak t8ı' 
kında değildi. Fakat, büyüyünce. ya- yin ettiği bin beşyüz lirayı az bulm\lfı 
radılışın kendisini mahkum ettiği bu itiraz etmiştir. 
cüceliği nerretle karşılamıştı. Kendi Temyiz mahkemesi adamın itirazın.1 

sini hayattan soğutan da buydu. Çün- haklı bulmuş ve meseleyi şu şekilde o~· 
kil, bir gUn, sevdiği kızı, 1.70 boyun taya koymuştur: 

Fevkalade dans meraklısı idi ve iyi 
dansediyordu. Bir müddet burada para 
kazandıktan sonra Nevyorka geldi. U
fak tefek, kır saçlı bir adamla tanL5tı. 

Bıı Ncvyorkun nüfuzlu şahsiyetlerin

den biriydi. Bir gUn Cubves City kuyu-
da bir genç alıp kaçırmıştı. "Bir çocuğun üç yaşına gelinceye ka.~ 

dar babası tarafından kendisine hare• 
Bu hA.dlseden sonra, bütUn gençlik nan para belki bu kadar değildir. Hele 

larına girince artık saadet kendisine heves ve Umldl kırıta·ıı Jill, teselliyi bu"'yu··yu··nccye kadar kendı·s·ıne sarfedı·ı~ 
gülüyordu. Bugünse Gravford dünya- gene sanat hayatında aramış ve bu- .. 1, 
nın en zengin ve mesut kadınlarından cck para gözönünde bulundurulursa o 

gUno kadar bulmuştur. Fakat, son ·ı b b k~- ·~· a·· ·· ··ıe• 

-b_i_ri_te_ı_ak_k_i_e_d_i_H_yo_r_. ________ senelere kadar devam eden sanat ha- mesi ı c a asının cu· ettıgı U§UUU 
bilir. 

~
As'ker serpuşuna bcnziycn bir şapka 
sarı rcıık-tc kalm haS1rdmıdır. Yeşil, 

kımıızı ı·c 1n~vi §Ctitlcrlc süslcıımi§
tir. Siyah /otrdcn bir viziyeri vardır. 

ônii siyah kıt§ tüylcrile süslüdür. 

yatında glz1l bir sahne olarak kalar "Fakat, büyüyünceye kadar bir nıa.9' 
ıstırap onda daima yaşamıştır. raf menbaı olan çocuk, büyüdükten sol?' 

Bir sene evvel, artık sanatta de te· ra, kendisi para kazanarak, bir varidat 
selll bulamıyarak, ıstırabını yalnız. menbaı olacaktır. Bu itibarla, 3 y~ınd• 
lıkta uııutmağa çalışmış ve mUnzevJ ölen bir çocuk istikbal için kaybolan 01' 

bir hayata başlamıştı. binlerce liradır.,, 
Sanat hayatında cüce Delfen ismi Doğru değil mi ya! 

· lle tanınmış olan Jül Sirvo Fransız 
sahnesinin kaybettiği büyUk bir şah- Bir Kulede OÇ Ton Bal 
siyettlr. ÇUnkU, kUçük yaşta herkesi Almanyadaki bir §ehirde bir kiliSCJlİ~ 
hayran bırakan zeka.sı onu sanat ha· kulesi tamir edilirken, herkesi bayrctt 
yatında da şahaserler yaratan ve bir bırakan bir şey bulunuyor: 
~ok kahramanları bütün canlılığı ne Kilisenin kulesi bal ile doludur... si 
tc msil eden bir sanatkftr yapmıştr. Uzun müddet metruk kalan ıcuıc re 
--------------- arılar kendilerine bir bal kovanı oııı.:~. 

( ) 

kullanmışlar ve içini senelerce b~ 
. Yeni Neşriyat doldurmu§lardır.... !J1' 

----- --- ---- Kuleden çıkarılan ballar 3000 kiloO 
BÜYÜK AVHUPA A~KETl 

Peyami Safa'nın Avrupa seyahatinılcn 
intibalarını kaydeden yazılar, Kanaat Ki
tıılıe\·inin Ankarn Kütüphanesi neliyle yeni 
çıL:::ırm:ıyn h:ışlnclığt sıra kilnpl:ırın ikin
cisi olmak üzere b:ıstırılıp ncsrcdilmişlir. 
Mütnlcasını tavsiye ederiz. 

fazladır! 

~~~~~~~---___./' 
l\l/Rlı !Va ab<Jne oltl~ 

nuz ve edininiz 



Bir gDnDOk bOyOk bir !ş!< hlkAye_sl : 
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Ölü, ••. 
Senden nefret ediyorum! 

Ffsklyc sokağındaki tahini boyalı 
eve, be~ senedcnbeı i erkek girmemiş
ti. Fakat bu gece l\cmal geliyordu. 
Fuad Altaym on sene evvelki ölümün 
den sonra, dul kalan Ulviye, hemen 
iki saat önce, Kemalden bir mektup 
almıştı. 

Kemal mektubunda diyordu ki: 
"Çarşamba akşamı Londraya hareket 
edeceğim. Hnrektimden evvel, size 
mühim bir şeyden bahsetmek istiyo
rum. Ynrm akşam s~at sekizde size 
uğrayacağım. Geçen gece saat ona 
doğru kalkan ekspresle dç, Londra 
yoluna çıkacağım!,, 

Kemal, mektubunu yazarken, "mii
him bir şey,, kelimeleri altına bir çiz
gi çekilmişti. Ulviye, onun bu itina· 
sından, Londraya gitmeden ev\'el,, 
kendisine evlenme teklif edeceği ma
nasını çıkarmıştı. 

Londrada halı ticaretile uğraşmak· 
ta olan bu genç Türk. küçük bazı 
imalarda bulunarak Ulviyedcn hoşlan 
dığını ifade etmişti. Hele Ulviyeyi 
dördüncü defa olarak sokağa çıkarıp 
tiyatroya veya sinemaya götürdüğü 
zaman söylediği sözler, enikonu, o 
lllanaya geliyordu. Fa.kat Kemal, utan 
gaç bir delikanlı idi. Bu yüzden, evlen
nıe işini doğrudan doğruya teklif et· 
llleğe cesaret edemediği besbelli idi. 
. Kemal, akrabalarını görmek üzere 

hır aralık lzmire gitmişti. Ulviye, o
nun İzmirc gitmeden evvel bu teklifi 
;en?isine. yapacağını ümit etmiş ve 
~ınıre bırlikte gideceğini sanmıştı. 
0nuşmalar, onu bu zemine kadar sü

liiklemişti. Fakat Kemal yine utan
~açhğı dolayısile açıkça bir şey söy· 

ı:~:nı~~~~· sa~cce kızarmış, parma~-
le onundekı masa Ü?.Crinde asabı· 

~etıe trampete çalarak bir şeyler kc
:rt1e.z:ıiş, fakat asla düşündüğünü ile· 

surememiş~i. 

k Onun üzerine dönüşte eve muhak-
ak ugr-a - l . :vaı y:ıcagını vaddederek zınıre 
~ız olarak gitmişti. 

lla Şı~di gelen mektuptan anlaşıldığı-
80 gore, Kemal, İzmirden döndükten 

01;r~ artık bütün işlerini de bitirmiş 
Uı.e ugundan Londraya hareket etmek 
\'er~~~~i ~e. hareket etmeden önce, söz 
l3u 1~1 gıbı, ona bir kere uğrayıverdi. 

ınunasebetıe .. 

• • • 
l<.::rtcsi ·· ·· en .. gunu nkşama doğru Ul\'iyc, 

lı>~ guzcl fistanını giydi. Hatta dudak· 
--ına b" 

oıcı ' ıraz da ruj koydu. Saçlarına 
})~~ça çekidüzen verdi. 

Vars ahında bulunan yemeklerden ne 
~ a hazırladı. 
0C8sı Fuat Altayın vaktile pek 

seTaiği börekten yaptr. Köşedeki bak· 
!:nidan iki ~işe bira getirtti. Bir ma
rnnın üzerinde bir kutu sigara görü
niiyordu. 

Evin her yeri sakız gibi tertemiz, 
gıcırgıcırdı. 

Hele pencerenin içinde bulunan va
zodaki kriia.ntem1eri dURltlrken ve 
bir kanapenin köşesindeki küçük yas· 
tıklara son bir tokat vurarak gergin 
bir kabarıklık verirken onu görmeliy
diniz. Kendisine asl:ı otuz beş yaşın
da demezdiniz. İpek çorapların içinde 
dipdiri duran bacaklarile, \'e güzel 
fistanının içinden sezilen dik vilcudile 
o. daha genç görünüyordu. 

Ulviye, Londrada yaşayan bu genç 
vatandaşını sevmiııti. Odalardan bi
rindeki aynada saçlarile oynarken, 
neşesinden hafif bir şırkı da söylü
yordu. On senedenberi kendisini iple 
bağlanmış gibi saran üzücü heyecan
larından, endişelerinden büsbütün 
kurtulmuş bibi idi. Serbestti. Yeniden 
hayata atılabilecekti. 

Evini ve birkaç dükkanını satıp bu 
genç adamla hayatını yeniden kurmak 
üzere onunla birlikte gitmek yolunda 
plinlar düşünmeğe başlamıştı. Ken
disini trene binmiş olarak tahayyül 
etti. Bamba§ka bir hayata gittiğini 
tasarladı. Acaba düğünlerini nerede 
yaparlardı? Burada mı? Yoksa ora
da mı? Kemalin annesi babası Londra· 
da bulunuyordu. 

* • * 

U LVlYE, büyük kutudan bir si-
gara aldı. Alışmadığı halde bu 

ak~am her -=:eyi denemek istiyordu. 
~ ' ':I ... 

Yaktı. Bir koltuğa oturarak içmcge 
ve daha etraflıca dü§üumeğe başladı. 

Kemalin evlenme teklifini nasıl ka
bul edeceğini düşünüyordu. Buna, bir 
sekil bulamadı. Her şeyi vaziyete bıra 
~ 

karak, bu mevzuu düşünmekten vaz.-
(Teçti. Zaten saat de yedi buçuk ol
~uş, sekize yaklaşmak üzereydi. 

Sonra, bulunduğu oda ona eski ko
cası Fuad Altayı hatırlattı. Fuad Al
tayın ölüm haberini ona bu ~ad~ :·er: 
mişlerdi. Çalıştığı müessesenın ıkıncı 
direktörü, onu, verdiği kara haberden 
sonra geçridiği buhrandan kurtarmak 
için çok çalışmıştı. Evet. Fuad Altay 
ölmüştü. Ulviyeyi yirmi beş yaşında 
dul bırakarak birdenbire bu dünyaya 
(Tözlerini kapamıştı. 
r. BWlunla beraber Ulviye, Fuad be· 
yin daima yanında bulunduğunu his
seder gibi olmuştu .. 

Fuadın ölümünden henüz iki sene 
aeçmiş geçmemişti ki, kocasının tanı
dıklarından bıri, bir gün gelmi§ti. 

............................ Nakleden: ........................... . 

Hikmet Münir 
................ _ ............................................................................. . 

Pek nazik bir adamdı bu.Hatta bir 
aralık, Ulviye, bu adamla niçin daha 
önceden arkadaş olmadığına esef etti
ğini dahi hatırlıyordu. Zira pek yal
nızdı. 

Kocasının tanıdığı adam da yalnız 
kaldığından bahsediyordu. Ve acaba. 
Acaba.. Acaba!!.. 

Böyle bir tereddüt sahnesinden son
ra, kocasının tanıdığı adam, bir gün 
onu ağzından öpmeğe kalkışmıştı. 

Bu sırada, Ulviyenin bütün vücu
dunda sanki bir tehlike çıngırağı ça
lınmıştı. Kocasının tanıdığı ve itimat 
ettiği adama, derhal kapının yolWl\l 
göstermişti!. 

••• 
B U.i\'DAN sonra Ulviye Raşid 

isimli bir delikanlıyı tanımıştı. 
Raşid, kendisinden beş yaş daha genç· 
ti. Bir gece, bir hayır müessesesi men
faatine verilmi§ balodan, kendisini 
eve getirdiği sırada, Raşidin yüzü he
yecandan bembeyaz ve yorgundu. 

Ulviye, onu biraz dinlenmek üzere 
ve bir kahve içmek üzere içeri almış
tı. 

Raşid isimli delikanlı o gece öyle 
heyecanlş idi ki, elindeki kahveyi 
döktü. 

Bu sırada Raşid birdenbire yerinden 
kalkarak onun yanma yaklaşmış ve 
yalvarasıya onu istemişti. 

Raşid, evlenmek istiyordu. Onun 
bu hali, Ulvi yeye de fena gelmiyordu. 
Zira Ulviye de aşka acıkmıştı. Bir ba
kıma Raşide de acıdığı için, içerisin
de uyanan bu iki katlı duyguyla, ona 
"evet,, demek derecelerine gelmişti. 

O gece Raşid evine döndüğü zaman 
Ulviye, ölen kocası Fuad Altayla bal 
ayı seyahatinden ayni odaya döndük
leri günü hatırladı. Ve sonra hafta
larca, yüreği bir günah ağırlığı altın· 
da ezildi. 

Bu ezilme ve bu üzüntü, Raşidin 

kendisi için, daha genç olmasından 

değildi. Ulviye, kocasının h8.la sağ ol
duğuna benzer bir his duyuyor, Uzü
lüyordu. 

Halbuki kocası ölmüştü.. Bununla 
beraber, Ulviye, bir ba.~kasilc hayatı 
nı birleştirmek cesaretini kendinde 
bulamıyor, böyle bir teşebbüs karşı
sında kendini suçlu sayıyordu. 

Ulviye, bu histen kendisini asla 
kurtaramamıştı. Belki de, ayni evde 
yaşayışı ona bu tesiri ,·eriyordu. 

Bundan sonra Raşid, Ulviyeye sık 
sık gelmiş, fakat Ulviye onun cesare· 
tini daima kırmıştı. 

Raşid, Fuad Altayın ölümünden 
sonra, Ulviyeyi seven ilk erkek olmuş 
tu. Ve son erkek!.. Ve bu hadise, be5 
sene evvel cereyan etmişti. Beş scne
denberi, Ulviyenin evine hiçbir erkek 
girmemişti. 

•• * 
•• ŞTE ölmüş kocasının hayalini 

daima yanı başında görmek gi-
bi buhranlı bir halden tam kurtulduğu 
ve yalnız dul kadın hayatına enikonu 
alıştığı bir zamanda bir akşam otobüs 
ten çıkarken ayağı burkulup düşmesi 
üzerine bir genç adam kendisini tu
tup kaldırmış, hatırını sormuş, bir 
patiseride biraz dinlendirmiş, ve düş
tüğü zaman yayılıp dağılmışken he
men topladığı paketlerini evine kadar 
götürmekliğine müsaade etmesini ri
ca etmişti . 

Bu genç adam, memleketine, hem 
akrabalarını görmek ,hem de tngilte
rcde açmış olduğu halı mağazası için 
yeni bir takım örnekler bakmak Uz.e
re gelmiş olan Kemaldi. 

Ulviye onun centilmenliğinden o 
kadar memnun görürun.Uştü ki ertesi 
akşam onun teklifi üzerine tiyatroya 
bile çıkmıştı. 

Fakat I{cm:ılin Londraya dönmek 
üzere olduğunu ve orada yaşadığını 

ititince, yüreğini bir aızı ka,eJamıotı. 

Gerçi Ulviye, Kemali fiskiyc sokağın
daki tahini boyalı evine asla davet et
memiş ise de, onu sevdiğini hisscdi· 
yordu. 

Ulviye, kocası Fuad Altay öldükten 
beri, en §iddetli aşkı duyuyordu. Ke
mal ,ona Londraya döndüğü zaman, 
İstanbulda kendisini karşılayan bir 
hayat arkadaşı bulunmanın ne kadar 
zevkli bir şey olduğunu bin dereden 
su getirerek anlattığı zamanlar, Ul
viyenin yüreği hop hop atmıştı. Hatta 
denebilir ki Ul\'iye, Kemali, ölen ko
cası Fuaddnn daha çok sevdi. Onunla, 
dünyanın öbür ucuna kadar gidebilir
di. 

* • • 

S AAT sekize beş kaldığını gös
teriyordu. Demek ki J{emal, 

çok sürmeden gelecekti. Dışarda son 
bahar gecesinin alaca karanlığı bas
tırmıştı. Ulviye, sobanın yanındaki 
kapta kömür olup olmadığına baktı: 
Alah Allah .. Nasıl olmuştu da bunu 
unutmuştu. Orada hiç yedek kömür 
yoktu. Aman.. Vakit geçirmeden ho
men aşağıya inip şöyle elinin ucu ile 
birkaç kömür alıvermek lfizım ! 

Ulviye, kömür ;kovasını alarak doğ 
ru aşağıya mutbağa indi. Mutbaktan 
girilen diğer bir dairede kömür bulu
nuy:mlu. Ulviye acele ediyordu. Zira 
sonra ellerini yıkamak, kendisine bir 
çekidü?.Cn daha vermek lazım gelecek
ti. Kemal de gelmek üzereydi. Ulviye 
bir iki kürek kömür alıp kovaya bo
§alttıktaiı sonra, tekrar kömürlüğün 
kapısma döndü. 

Fakat kapı kapalıydı! 
Ulviye kapıyı elile itti. 
Hayır .. I\apı halfi açılmıyordu. 
Bir elindeki kovayı yere bırakarak 

kapıyı adam akıllı sarstı. 
Fakat kapı, halfi, kendisile mutbak 

arasında aşılmaz bir engel halinde 
duruyordu. 

Ulviye, asabiyetle gülerek, bileğin
deki saate baktı. Saat elifi elifine se· 
kizc gelmek üzereydi. Fakat kömür
lük kapısı elan kapalı duruyordu. Sa
at tam sekiz oldu. 

Crrrr!. .. Crrrr! .. 
Sokak kapısı çalınıyordu .. Kemal!. 
Ulviye bu sırada, kapının sürgüsü-

nü açan kolun iç taraftan düşüp kay
bolduğunu ve kapandıktan sonra da, 
içerden açmanın imkm bulunmadığı
nı gördü. 

Ulviye yeniden güldü .. Durdu. bir 
lahza düşündü. Bir lahza için sessiz
lik hüküm sürdü. Sonra yeniden: 
"Cm! .. Crrrr! .. ,, diye akisler yaparak 
sokak kapısının zili işitilmeğe başla
dı. 

Ulviye şinıdi olduğu yerden haykı· 
rıyordu: 

- Kemal! .. Kemal! .. Ben burada. 
yun, Kemal! Burada kapalı kaldım. 

Beni işitiyor musun, Kemal! 
Fakat tahini boyalı ev, harpten ev

vel yapılmış büyük kfirgir evlerdendi. 
Sağlam yapı!. Bu sırada zil, yeniden 
çaldı. 

Ulviye şimdi hırsından zangır zan. 
gır titriyordu. Bütün ağırlığile kapıya 
atıldı. 

Fakat bu seri hareketinden sadece 
biraz daha yorgun düştü. Biraz daha 
yeise kapıldı: 

- '.Kemal .. Ben buradayım? .. 
Diye haykırdı. 
Boğazına bir şey tıkandı. 
Gözlerine ya.star doldu. 
Orada, tek başına bir müddet dur

du. Diııliycrek durdu. Belki de on da
kika kadar öylece kaldı. 

l<"akat zil, bir daha çalmadı! 
Şimdi Ulviye, Kemalin ne düşüne

ceğini biliyordu. Kemal onu, kolay
lıkla rastgelincn kadınlardan biri sa
nacaktı. Ve bu gece belki, kendisinden 
daha iyi bir eğlence bularak onun mek 
tubuna ehemmi>:et verme~e 

ı istatıstik köşesi: 

Fazla genç ve fazla 
yaşlı anneler 

Vaktinden evvel - 20 yaştan önce • 
çocuk sahibi olan kadınlar en fazla 
Amerikada, en az da İspanyadadır. 
İstatistik §Öyle gösteriyor: 

Amerikada, 8, Şilide 12, Kanada.da 
16, Macaristanda 17, A vusturalyada 
18, Almanyada 18, A vusturyada 20, 
Jnponyada 20, Fransada 23, Portekiz 
de 28, ltalyada 35, Yunanistanda 36, 
İspanyada 49 kişide bir kişi 20 yaşın
dan evvel çocuk sahibi olmuştur. 

50 yaşından yukarı anne olanlar da 
en fazla Şilide, en az Avusturalyada
dir. 

Avusturalyada 25000, Amerika, 
Frnnsa ve bütün garbi Avrupa mem-
leketlerinde 20000. Macaristanda 
11000, Portekizde 4000, Yunanistanda 
1000, İspanyada 600, Japonyada. 600 
Şilide 190 kişide bir kadın 50 yaşın~ 
dan fazla olduğu halde çocuk sahibi 
olmuşlardır • 

Çekoslovakyada 
Almanlar 

930 senesinde yapılan sayıma göre, 
Çekoslovak toprakları dahilinde yaşa
yan Almanlar 3,231,688 kişidir. Dağ
lık mmtakalarda yaşa.yan Almanlar 
Mo__ravya ve Silezyada sekiz vilayete 
dagılmıştır. Bu sekiz vilayetteki Al
manların sayısı 2,495,633 olup umum 
yekundan arta kalan 736,025 kioi de 
Çckoslovakyarun diğer mintakalann
dadır. 

Alman azlığının kesafetle yaıadığı 
bu sekiz vilftyette 440,561 Çek ile ba§ 
ka milletlerden de daha 10,458 kiti 
vardır. 

Yine 930 senesindeki saynna göre, 
Çekoslovak hududundaki Çeklerin sa
yısı 9,688,77 dir. Bütün Çekoslovak· 
yanın nüfusu ise 15 milyon kadardır; 

Bir Senede Ne Kadar 
Kitap Baeılıyor 

Pariste toplanan beynelmilel kUtüp. 
haneler kongresinde, Fransa milll kU. 
tüphane direktörü basılan kitaplar hak• 
kında şu izahatı vermiştir: 

''Matbaacılığın keşfindenberi biltücı 
dünyada 30 milyon kitap basılmıştır. 
Bir sene içinde basılanların sayısı 200 
bini bulur. En çok tabedilen kitap Na
polyona. aittir. Bu dfilıi kumandan için 
70.000 kitap yazılmıştır. Göte'den bah
seden kitapların sayısı da 20.000 dir. 
Tarihte nam bırakan kadınlardan Jan 
Dark hakkında da 15,000 kitap yazıl. 
mıştır .. 

gittiğine hükmedecekti. 
Ulviye ne yapacağım şaşırmıştı. 
Gülmcğe başladı. Güldil; gilldil .. O 

kadar balza güldü ki takatsiz düşerek 
kömiirlerin üzerine oturmağa mecbur 
kaldı. 

Can kurtaranla onu götürdükleri 
zaman, vakit gece yarısıydı. 

* • ılı y OLDA şoförün yanma sokul
muş olan bekçi, can kurtaran 

otomobilinin şoförüne kısa cümlelerlle 
§unu anlatıyordu: 

"- Çok garip bir hal. Ben böyle
sini görmedim. Arka sokakta dolaşır
ken, bu kadının oturduğu evin bahçe· 
sinde hayalet gibi dola.şan bir adam 
görür gibi oldum. İyice görebilmek 
için parmaklığın üzerine çıktığım za. 
man ortada bir sey yoktu. Yanılmı

şım. Sonra gayet hafif ağlamalar işit
tim. Evvelft, seslerin nereden geldiği· 
ni kestiremedim. Nihayet kömürlük 
penceresinden geldiğini anladım. Ca
mı kırdım. Elektrik fenerimi içeriye 
tuttum. Orada, bu kadıncağızı kömür
lerin üzerine serilmiş olarak gördüm. 

"Sonra içeri girerek kadını kaldır
mak istedik. 

"Kadıncağız bana öyle garip garip 
bir boy baktıktan sonra: 
"- Fuad! diye haykırdı. Fuad Al· 

tay!.. Defol! .. Senden NEFRET EDİ
YORUM! 

'·Şaştım doğrusu.. Bilmem hikaye
nin üst tarafını biliyor musun. Fuad 
Altay bey, Ulviye ismindeki bu kadı
nın kocası idi ki bundan tam on aene 

• 
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8 evi Çetin cin 10dakik80J0 değeri? ergftfil8 ceza .. Bu yaman hırsız 10 se-

Yerlller ayaklandı; ahali ''Vermeyiz!,, diye Vekaletce kabul edilen plana gore neye mahkum oldu 
' r k 81 b No 1 l ·ık h . h ct• İz.mirde ve muhtelif vilayetlerde bağırıyor. '( elgra çe en O BŞI e .. yapı an } aplS ane }(' hırsızlıklar yapan Çetiri Cin fsmile 

Tarih 3 Nisan 19151? Fer}t!nl ıe11· tan hareketle, kendisinin feda. edlleoe- maruf Alaşehirli Şükrünün birinci as-
ltfnln. elinden kaçan ve 27 Mart 111- ğini katiyetle tahmin eden binbqıyı, !iyede devam etmekte olan muhake-
bahı lranın cenup ılepinde llfJyo.rı sokak muharebesi değil de diplomatik mesi ncticelcnmi§tir. 
11olcul1l4a çıkan Almanyanın Bu- ihtilAt korkutuyordu. Çetin Cin, ak§amları erkenden ma..-
ıehrden Ştra:a tauin olunmuı kon- Vilhelm Vasmus! O zaman İranda g~azalara gı"rerek evveJA ortalığı göz-ıoloıa Vllhelm Vaımuı. ıtmdl Bo-
raıcnan ıokaklarrnda ıendeliue ıen- birçok ki§inin tanıdığı adA.D'lm lmnl, den geçirmekte, çalacağı eşyalan ta-
dellut gl1rüuor. Kendial ıehre adım hele 7 günlük step macerasmm Boru sarlamakta, ondan sonra girdiği ~a-
attrklan 10 dakika ıonra da, garp cnan şehrinde malt\m olmasile, artan ğazalarda yatarak uyku kestirmekte 
lıtikamttindtn oelerı ue 20 Hintli bir alaka uyandırmı§b. Alman konso- idi. 
mızraklı al1varlden teıekkül eden }osu, kurnazca davranmıı, Bu §ehirde Gecenin aaat UçUne doğru uykudan 
bir kuvvet. şehre giriyor; baılarrn- konsolosluk ettiği müddetçe herkesı~ uvıan•n Çetin Cin yükte hafif, bahada 
da da Baunk Brilanya krallrDı ve d .,-
Hlndl&tan imparntorl11Du blnbaııla- gUler yUz göstermiıs, sempati uyan I· ağır eeyalan toplayarak malazalar-
rrndan Notl al ıüra11or. Karan ul- ncı tanda gtsrUnmU~tU. Şimdi bu ada- dan çıkmakta, duvardan duvara atla.· 
rln to dakika evvel ıehre 1..-apa!Jı at- mm stepte geçirdiği ma.oera da, bir yarak IUTa kadem basıyordu. 
tığını ölJrenlnce, ıu kumandauı Vt'• kahramanlık dereceeinde akis bırakı- Çetin Cinin suçlu bulunduğu ytrmI 
rlyor: - Brltanua telgrafhanesine! yor ve kendlslnl sevimli bir kahra· bir hmmlıktan on ilçU kendi ifadele.. 

O gUn öğleden sonra, adamları, Ul· 
feklerini bir kere daha gözden geçire
ceklerdir: ÇUnkU, ihtimal bunları kul· 
lanmak icap edecektir. Binbaşı Noelin 
plfuu ,gayetle basittir. Akşam karan· 
bğı, basınca harekete geçerek, Vas. 
musu sığındığı yerden çekip çıkara
caktir. Çıkmadığı, kendisine teslim 
edilmediği takdirde de .. Her neye mal 
olura olsun pllnmı yerine getirmek 
tuavvurundadır. Bu takdirde herhal· 
de a1Wı atmak l!zım gelecek .. O, bunu 
da~ aldırmıetır. Çünkü, ganimet, 
değerlidir; onu ele geçirmek, fedakar
lıfa değer. Kurban vermek mrunds. 
kalın.sa bile! 

Bu kanaatte olan binbaşı Noel, pl~· 
mm yerine getirebilecek m1 ve ne n&
tloe elde edebilecek? Netice, garanti 
edilebilecek gibi görUnmUyor; hiç de
tnae tahminden fazla gUçlUkle k&r§I· 
lqacak .. gıöl ! 

O akpm karanlık basmca yerine 
getlrilmeslne girisilınesi tasarlanan 
plln, gündüzün aydığınlığmda bir sır.
dır; plAn, J.izU tut~&k gerektir. Ll
kin o aralık bir lran gehrlnde bir İn·· 
giliz zabiti için bile bir §eyi gizli tut
mak gUçtUr. Bu sır da, çok geçmeden 
duyuluyor. Ve iltica eden bir adamı 
mrla almağa te§ebbUs, galeyanı mucip 
oluyor. İkindi vaktine doğru bir çok 
kiti Büyük Britanya telgrafhanesi 
önüne toplanıyor. Kalabalık gitgide 
artıyor. Tehdit yollu bağrışlar yUkse
liyor. 

Gittikçe artan kalabalık ve gittikçe 
eiddelenen tehditli bağrıılar! 

Ve bir aralık da silhlarm parıltısı 
ıöze iligiyor. Kalabalık arasında silah 
panltılan! Evvel! elbiaelerin altında 
saklanan silfilılar, şimdi çıkarılıp uza· 
tılıyor, bu suretle toplantıyla, bağrııı· 
larJa tehdit, silah panltılarile kat kat 
ıiddetlendirlliyor. 

- Vermeyiz! Vermeyiz! 
Bu vaziyet k8.l'flsmda, binbaşı Noel 

gibi, cesur, atılgan bir adam bile en. 
difeye kapılıyor. Fakat bu endfeesl, 
askeri kuvvetle Vilhelm Vasmwıu aJ
maja davranınca sUMılı mukavemetlt1 
karşılaşacağını ve dövil§Uleciğini be--
811.ba kattığından değil; sadece dövüş
mek olsa, onun için fazla <'hemmiyet 
vererek aşın endi§eye kapılmağa değ. 
mez. Endişesi, başka bir cihetten! 

Hadise, bir İran eehrinde geçecek. 
tir. Burada böyle bir sokak muharf!" 
besi, diplomtik bir ihtilat yapacak· 
tır; hem de gayetle ciddiyetle, ehem. 
miyet!e telakki edilecek diplomatilc 
bir ihtilat! 

İran hükrtmti, kendi toprağında 
böyle bir hadi!eden dolayı protestoya 
cirl§eeek, İngiltere hilkfuneti, siya..cıt 
ba.lômdan kendisini mUıkül mevkide 
JıJasedeoek ve bu vaziyette İran hU· 
ldllnetlni tatmin için bir şey yapma1ı 
da icap edince .. 

Ne yapacaktır!?. 
Resmen teesaUrlerinf bildirerelı 

mazur görülmek ricasından ibaret bir 
teY mi? Yoksa?! 
Blnbqı Noel, başka bir teY yap· 

mak zaruretini de .kestirecek kadar 
zekidir. Bir eey f cda etmek de, bu ya 
pılacak bqka şeydir işte! Ve feda 
edilecek eey .. kendisidir; binbaşı No
.aı 

"Bnyte mil~ bir hadiseye sebebi· 
yet Yeren kimseyi, teytan alsm; me
suHl Jdmee, tecziye olWU1un ! ,, Bu eeaa-

man sima.sile canlandınyordu. Bu se· rlle sabit olmUf ve suçlarmdan dola.. 
vlmli kahraman simasile canlanan a- yı mahkemece malık1mı edllmltt1r· 
danım mrla esir alınmak istenildiğ\ Karara glSre sabit olan 13 cOıilm• 
duyulunca, bu, ahali Uz.erinde bir ak- den dolayı on sene, 3 ay ve 10 gün 
sUlAmel tesiri icra ederek, yerlil~ hapse malık!ım edllmlft;lr. Diğer cü· 
ayaklandırmı§tı. Postahane lSntıne top rOmJeri sabit olmamıştır. Çetin Cin. 
lanan kalabalığa, plAnı haber alanla· yahut ŞUkrU 25 yaşlarındadır. 
rum peyderpey iltlhakile topluluk btı· 
tün meydanı kaplamış, bağrışlarla h~ 
yecan kırbaçlanm!f ve aillh panltıla
n, saçağı saracak bir yangının ilk a· 
levleri gibi kıvnla kıvnla uzanmI§tI .. 

- Vermeyiz! Vermeyiz! 
Arbk plAnı yerine getirmefe giriş· 

mek, ail!h slllha çatı§IJlak demekti •. 
Bunun siyasi bir çatıema ortaya ko
yacağını katiyetle tahmin ettiğine gö
re, gene bundan çekinmemesi yerinde 
sayılabilir miydi, yoksa! 

Binbaşı, Noel bqlı başına harekete 
geçmeği uygun görmedi. 20 Hindli 
mızraklı sUvarlden mUteşekkil aake
rile beraber gelmte olduğu BUyUk Brl
tanya telgrafhanesinden bu .,ehre b!r 
telgraf çekti. Oradaki konsolos Sör 
Persi Koksa vaziyeti anlatarak, nasıl 
bir hareket tiLrZını tercih ettiftıil sor. 
du ve, 111.J&Sıae .oıar.k ~v•p ~t. 

Binbaşı, Noel, sabıl'Bızlıkla cevap 
beklediği sırada, sık sık bulunduğu o
danın penceresine gidiyor, dı§ansmı 

gözlüyordu; onun pencerede her görU· 
nUıünde, yerliler topluluğu, ellerinde
ki silhlan kaldırarak, bağrışıyorlar

dı: 

- Vermeyiz! Vermeyiz! 
Tekrar tekrar ayni sesler, ayni akis 

ler: 
- Vermeyiz! Vermeyiz! 
Ve binbaşı Noel, çehreeinin hattan 

hareketsiz, fakat içi hareketli olarak, 
pencereden çekilip, elleri arkasmda, 
odanın içerisinde bir qağı bir yukan 
dolaşıyor, biran evvel cevap bekliyor
du; bu eehirden, BUylik Britanya kon· 
solosu Sör Persi Koksdan ! 

"Basra körfeziıJn tacsıs kralı,, ol
mak Uzere tanmmış, zekl ve dirayet 
sahibi ,muhakeme kabiliyetini haiz ve 
iradesine hakim nntuzlu p.haiyettenl 

Çektiği telgrafa ceval?, gecikmeden 
geldi. Cevap g~yet kısa, fakat o nis
bette de açıktı. lphamıız, vuıh, sa· 
r~h, kati herhaııgl bir tercddUt ve tef. 
slre muhtaç olmayan veciz bir bildi
riş: "Derhal dönünüz!,, 

(Arka.!ı oor) 

16 MAYIS, PAZARTESİ 
"V AKIT YURDU'' 

H ASAN KUllılÇA YI Qstadımızın 
dünkü fıkrasında okudunuz: 

Biz erkekler, kendi kendimize d09U
nUp de bıyıklı veya blflksıı olmak
tan birini tercih edemezsek, "kadın
ların hakemliğine mOracaat etme
mizi" tavelye edfyordu, değil mi! 

Kadınların bu husustaki fikirleri· 
ne az ~ok vakıfım. BugUn bile bıyığı 
erketln şanından sayan bazı kadın
lar vardır. 

Bazı kadınlar da bıyıksız olmalı, 
erkek yUzUnUn taraveti bakımından 
daha pratik buluyorlar. erkeklerin 

o 

Evkaf pavyonu 20 bin 
liraya çıkacak 

~-~--... lzmir - 938 fuarının tabettirilen. 
Ustto: Mahk11mltım der3 g&tmlfyor; alttrı: Bergama ~f" brotUrleri belediyeye gelmi§ ve del\o 

glSribtüfll.· hal hariçteki resmi ve hususi mUesse-
Bergama (Hwıusl) - Adliye Vek~ Bergamanm değerli mUddeiunıuml· selere, konsolosluklanmıza ve Harici-

letinin ka.bul ettiği plan U7.erine mem· si Ekrem Günaydan aldığım mtısaade ye mUesseaelerine gönderilmiştir. Bu 
leketin her yanında inpsı takarrür ile içerisini gemiğim yeni cezaevi fçhı' broşürler beş lisan üzerinedir. lzmir 
eden yeni "Ceı.aevleri,, nin birincisi bir "ıslAhane,, tablrlni kullanacağım. şehri "e fuan hakkinda geniş izahatı 
ilk defa olarak Bergamada yapılmış Her şeyden evvel, cehaletten doğan hı:ı.vidir. · 
ve açılmı§tır. Pek modern ve mazbut vakalar yUzllnden buraya dUpnUıt olaıı 938 fuarında inşa edilecek evkaf pa
bir bina olan bu cezaevi, 41 bin lira.- bir yığın zavallı adamı okutmak, onla- viyonu, şark mimari tarzında yapıla.. 
ya malolmut ve 110 ki§i istiap edeoek ra yeni fikirler ve fazilet hisleri aşı- ca.ktır. Bunun için 20,000 lira tahsisat 
vaziyette yapılmııtır. lamak için çalışıldığı görUlUyor. Du· kabul edilmiştir. Evkaf mUdUrlUğil 

Bu ilk örneğin Bergamada yapılmış varlarda levhalar vardır, bunlardan heyeti teftijiye inşaat mUdUrU B. 
olmuı iki noııt.dan gayet isabetlidir: birinde eöyle yazılıyor: Nihat ve dekorat:ar B. thsan lki gUne 
ı _ Berpmac:la ..ın ~ane o ''K.acll imiı'm R8dethıt t&daıi11f, · kadar tehrlm1ze gete&kler Ve yapıla-

kadar kötU idi ki telıre gelen yaban· bqkalarmm eViill yıkmak şöyle dur- cak paviyon lelle meegul olacaklardır .. 
cılar ilk önce onun resmini çekerler sun, bir kut yuvasındaki tek çöpe bi- · 
ve gUlü§ilrlerdi. Eski eserler bakımm le el uzatamazlar.,. vatlı yurddatJan mIAh etmep çalı§I-
dan UnlU bir tUrist memleketi olan Muhit münevverleri, mahkilmlarm yorlar. Bqta mUddeiunıumt GUnay 
Bergamaya yılda birkaç bin ecnebi durumlarına yakından alfilca göster- olduğu halde Halkevi reisi Osman &
gelir. Bunlar, şehirde göze nahoş gö- mek gibi feragatli çalı§Dlalarla buza· (Sonu tn "'""U MUıfanmda) 
rUnen neler varsa hepsini objektifle 
tesbit etmeğl ihmal eylemezler. Berga 
manm eski hapishanesi ortadan kal
dınlmakla. büyük bir ayıp kapanmış 
oldu. 

2 - Bergama fazla ''vaka,, kayd
eden bir memlekettir. Şehir halkı mü
nevver ve ileri fikirli olduktan halde 
mülhakatında cinayetle!' eksik olmaz. 
Bu hWIU8ta bir fikir edinebilmek için 
adliye kayıtlarına göz atalım: 

937 senesinden 938 eenesiııe i ağır 
cezada 119 l§ten 88 karar, 31 devir; 
aaliye cezada 49' dosyadan 354 karat' 
ve 142 devir; ıulh oemda 1056 igten 
537 karar ve 519 devir kaydeden Ber
gama adliyesi en çok kız kaçırma vr. 
katil vakalartle karşılqmaktadır. 

GörUIUyor ki önümüze çıkan rakam 
lar küçUk değildir. Bununla beraber, 
ilAve de etmeliyim ki evvelki yıllarlra. 
yeni seneler arasında Bergama adli
yesinin dava dosyalan büyük nisbet 
ifade edecek kadar tenezzül farkı gös
termiştir. 

bıyıklıızlarını tercih ediyorlar ... 
Fatat tunu ıl5yllyeytm ki, erkek

lerin bıyıfı, hatta. sakalı, mtıtema
dlyen değişen kadın tablatlne en uy
gun bir zevk metaıdır. İstedikleri 
zaman, bırakırsınız ~ıkar. isteme
dikleri ıaman, kesersiniz gider. 

ÇALGI ve PARSA 

HARPTE, öldtıracu sllA.hları kul
lanmadan evvel, tıpkı ameliyatta ya
pıırtığı gibi, insanları bayıltmak yo
lundan babsedlllyor. 

Bu nazarlyeye göre, bir tarafın 

ku~vetlerl tik hücumu yapmadan ön
ce, bayıltıcı bir gazla, mukabil ta
raf· yere serecekmlş ... 

Ta diler tarafın kuvvetleri de, 

Urfada sporculara bina yaplldı 

/~ 

~t" , , 

t " ~· Urfa (Husml) - Burada spor ha- fa spor bölgesi için yapılan binayı 

k ti · ltt"k canlanmakUıdır. gösteriyor. 
re e erı g ı çe Urfa futbol klUbU yeni maçlara ha· 
Gençlere belediye mümkün olan yar· zırlanıyor. Bu maçlar kom§u vilayet 
dımı yapıyor. Gönderdiğim resim Ur- ve kaza sporcularile yapılacaktır. 

ayni usuıu tatbik ederek beri tarafı 
bayıltıp yere sererse, bu defa ne o
lur? ... Her iki taraf da, ayni zaman
da uyumağa başlar. 

Bu millAhazayı lşlden bir dostum 
dedi ki: 

- O takdirde harbe dahil olma
mış bitaraf kuvvetler araya girerek, 
nevar, ne yoksa taksim ederler. ö
IUm talgısını muharipler talarken, 
pareayı bltaraflar toplar. 

IXGILTERl;DE OIJMA YAN 
BfR '}EY 

BiR lNGtLtZ seyyah blzlm otomo. 
hlllerlmlzden çoğunun etrafındaki 

dama tahtası gibi tlzgllerine vo ye
şil renklerine uzun boylu baktıktan 
sonra sordu: 

- Dunlar no demektir'!.. Birçok 
otomoblJlerlnlzln üzerinde bu tşn

retıerl görUyorvm ... 
- Bu çizgiler ve bu renk, tabi 

otomobillerinin al(Unetldlr... Lon• 
drada böyle delil mi? 

lnglllz ıeyyah: 
- Hayır, diye cevap verdi. Sizin 

yaptığınız pek pratik bir şey. BlzllD 
taksilerde böyle bir lşş.ret yok. F•• 
kat bizim taksilerimizin kendine g~ 
re bir biçimi, daha doğrusu diler ~ 

· tomoblllere nlsbetle kOil18tUr bir br 
ıt vardır. Taksi olduklarını oradd 
tanırız. 

- Blziqıkllerl de, dedim. Yalt~ 
vakte ka~ar, kelle götUrüyormof P' 
bl alabildiklerine hızla koşu9JarlJI"": 
dan anlardık. Çünkil o zaman ne ye
şil renkleri, ne de dama tahtası t••.
llndekl işaretleri pek görUJemeıcll
Fakat şimdi. Emniyet DlrektlSrl~ 
mllz, gayet sıkı bir kontrol tatbl 
ediyor. Emniyet veren otomobl1" 
taksi otomobili adı verebiliyoruz· 

B1KMBT 



Galatasaray 
lzmirdeki ikinci maçı da kaybetti 

1zmir 15 (A.A.) -Mllll kilme m.&Ç· 

lanna bugUn de devam olunmuştur. 
Bugünkü maç Galatuaray ile Alsan· 
cak arasında idi. Dünkü kUflllflilll 
sını mağlübiyetle nihayetlendiren Ga 
latasarayın bugün Alaancağa karşı 
alacağı netice merakla bekleniyordu 
Bu itibadla sa.haya 3 binden fazla ~ir 
meraklı kUUeai toplanmış bulunuyor· 
du. 

Bugünkü maça. Galatua.ray Eşf a · 
km yerine Halili alarak şöylece smı 
lanmışt: 

Sacid • LU.tfi, Salim • Halil, MU8tU.· 
fa, Muaa • BiUend, H~m, Mehmet. 
SiJleyman, Nee<Ut. 

Buna mukabil Alaancak da §(>ylc• 
bir kadro ile yer alm11 bulunuyordu. 

Hilmi • Raaim, AU • Seyfi, Envm·. 
Necmi • Tayyar, Baari, Cemil, llyal. 
Saim. 

Hakem Uçokta.n Muatafa. 
Oyun başlar ba§lamaz Alsanca.lt 

akıncıları hemen Galatuara.y kaleainı! 
indiler. Galatasaray mUdafaa.smda lat· 
sllen bu hücuma. mukabil bir akmln. 
Alsancak kalesine kadar dayandı. Fa· 
kat bu da Hilmlnln müdahalesi ihı 
uza.klagtınldı. 

3 Uncu dakikada top, Ta.yyarda.u 
Cemile ve ondan da Buriye geçti. 
Kaleye yakın ve mUaait vaziyette bu· 
lunan Basri sıkı bir filt!e Alaancağm 
ilk sayısını kaydettl 

Alsancak rUzgi.ra. k&rfl olmum.ıL 
l"ağmen sık aık Galatuar&Y kalesini, 
iniyordu. 5 incl dakikada Enverln pa· 
aını kapan nyu 801& doiru gUzıe1 bir 
fırlaYJlla tehlikeli vaziyete girdi. Ve 
töpu kale önüne doğru a.t.tJ. Buna y& 
titen Cemil AJancalm 11dncl pHhıft 
sıkı bir wru§la yaptı. 

20 inci dakika: Bu golden eonra. bi. 
raz toparla.nan Galataaa.ra.y rilııgArrn 
da yardımı ile Alsancağı tazyike be§· 
ladı. Bir d&kika eonra. Halilin yaptığı 
penaltıdan ilk Ayı&IDI kazandı · 

28 inci dakika: Alaa.ncak aleyhino 
verilen uzaktan bir ceza vunıfuntı 
merkez muavin doğruca kaleye gön
derdi. F&kat top direğe çarparak geri 
geldi. Fakat buna aoliç yetişerek ya.· 
vaş bir kafa darbesi ile kaleye soka.· 
tak Galatasaraym ikinci beraberlik 
sayısını da kaydetti. 

Devre de netice Uz.erinde değişiklik 
olmadan 2·2 beraberlikle bitti. 

İkinci devre: Bu devrede ~ı dıı 
arkuma ala.n Alsancak derhal haki· 
lniyeti kurmaya muvaffak olmut illı) 
de Sacidin güzel kurtar11larr ve mU· 
dataanm da yerinde mUdahaleleleri 
l'ilzUnden 38 inci dakikaya kadar sayı 
Stkaramamıştrr. 

Fakat 39 uncu dakikada Buriniıı 
kornerden kale önUne dil§Unneye mu· 
"aff ak olduğu top, Enverin kuvvetli 
bir §iltU ile üçUncU defa. Galatasara.Y 
~la.rma ta.kıldı. 

Bu devre baştan nihayete kadar Al
~cağm hakimiyeti altında geçtiyse
e Galata.sarayın sağ taraftan arada 
:~ yaptığı tehlikeli inişleri ile geç· 

1, 

bt ldaç da bu suretle 3-2 lzmirin gali· l 
)'etı ile bitti. l 

" 

Altllar turnuvası 
Topkapı SDleymanl· 

yeye htlk men yenildi 
Federasyon kupa maçlarından SU

leymaniye , Topkapı karşıla§ması dün 
Taksim atadyomunda Harbiye - Beşik 
taş mJlU küme maç~dan evvel yapıldı. 
Nuri Boıutun idaresınde oynanan ma.· 
çı Topkapı lisaruı göstereıı:ediğin~ 
hükmen kaybetti. Buna ragmen ıkı 
ta.kını ara.sında hususi bir maç yapıl· 

dı. T&kımlar: 
sOLEYMANlYE: 
llu1J<J/ fak. Ruhi, Burhan • ibralı.im, 

Orlıan, Refİ'l • Rauf, Nedret, Mu=<ı/-
fer, Danif, Süreyya. 

TOPKAPI: 
Ferid • Mehmet, Mesa.lim • Emin, 

Sabahaddin, Besim • Yunus. KlmU, 
SalAhaddin, Haydar, Said. 

nk golü yedinci dakika.da Haydar 
zaviyenin ka.palı olmaama rağmen, 
güzel bir VUI'1lfla yaptı. Bundan sonra 
rU7.g!rm ya.rdnnile Ustiin blr oyun çı
karan SUleymaniyeliler biri penaltı -
dan olmak üzere UıtUste Uç gol çıkar
dıar,, Topkapı da buna devrenin son 
daldkalarında yaptığı bir golle muka· 
bele etti. 

lJrlnci devrede rüzgi.n da lehine 
alan Topkapı sıkı hücumlar yapınağa 
başladı. Topkapıhlarm yaptığı bu 
hticumlann birinde sola.çık Said 20 
metreden mükemmel bir ştltle Topka· 
pıiım üçüncü golünü yaptı. 

Oyun bundan sonra mütevazin bir 
cereya.n alarak netice değişmeden 3.3 
berabere bltti. &Jlapm en iyi ~ 
cuau Topkapıdan Haydar idi. SUJer 
ma.nlyeden Dan1f ve kaleci lıfuvaffalc 
da güzel oynadılar. H&kem Nuri Bo
sutun idaresi bozuktu. 

Haralambo 
ııtanbul bııtklet şalhpiyonu oldu 

Seri bisiklet yanşla.rınm sonuncusu 
dün Mecidlyeköyü ile Kefeli köyü ara· 
sında Uç defa gidiş geliş olmak Uzere 
125 kilometrelik bi rmesaf e üzerinde 

yapılrnrıtrr. 
Neticede SUleyma.niyeden Haralam· 

bo 3 saat 47 dakikada bu mesafeyi 
katederek 938 yılı İstanbul bisiklet 
§ampfyonluğunu kazanmıştır. 

Ankarada mıntaka 
kupası maçları 

Ankara 15 (A.A.) - Bölge kupası 
maçlarına. bu hafta da devam olundu. 
Harbiye İdman yurdu ile Muhafır«U· 
U arasında yapılacak maça Harbiye 

~ştira.k etmediği için Muhafız hükmen 

kazandı. . 
lkinci kareılqına Demınpor • 

Gençlerbirliği B ta.kımlan ara.smdn 

idi. kll 
Bu maç ba§tan sona kadar ~v. 

bir surette Gençlerbirliğinin ?akımı . 
yeti altında geı;mig ve ~ı~run 

7 •1 mağl\lbiyetile neticelenmıştır. 

Harbiye - Be§UcftJ§ ~ndan iki e'tt8fanta.ne 

OUnkO milli küme maçında 

Beşiktaş S - Harbiye 2 
Hakem, maçın netices; üzerine tesir yapan 

acaip kararlar verdi 
Dün Harbiye ldman yurdu ikinci 

maçını Be§iktqla yaptı· Ankara takı 
mı galibiyeti ha.keden bir oyun çıkar 
makta beraber h&kem Halid Galibbı 
verdiği yanlıg bir karar yüzilnden 
oyunu kaybettiler. 

llk olarak kaydedelim ki Halid 
Galibin dünkU idaresi fena olmakla 
ben.ber maç~ aonra. bazı taşkın ıa.. 
raftarlarm yaptıkları tezahürat ve te
cavüz çok çirkindir. 

Tam saat 17 de bqlanan oyuna ta· 
kımlar ıu kadrolarla çıktılar: 
BEŞiKTAŞ: 
Mehmet Alt • Hil41fii, Nuri· F<lf'tl1t, 

Hakkı, FmJzi • Hayati, Mıı:tJ<J/fer, Nd· 
~m, Şeref, Ftl.4d.. 

HARBiYE: 
Fethi, Sabri, Eyüp • H(Jfim, Muh· 

terem, Muzaffer, Mücahit, Neoa.ti, 
Habtp, Gelal, izzet. 

Top tilr mlldıdet ortada otb•""*· 
tan eonra rUsglra k&rll oynayan Be
tikt&t ilk akmmı yaptı. Avuta çıkan 
bu hücumdan sonra Harbiyeliler oyun 
UJlerinde tam bir haldmlyet kurdular. 
Bllhusa yeri olma.yan sağ hafta 01-
na.yan Fanığun hatalarmdan istifade 
ederek sol taraftan akan fu:etin sU
rilklediği Harbiye akınları Be§ilda4 
kalesi için çok tehlikeli oluyordu. Fa
kat genç Harbiye, muha.cimlerinln 
tecrübesizliği yUzünden birçok fırsat· 
Ja.r heder oldu. Bu ara Betilrt&§m yap 
tığı hücumlarda forvet lıa.ttmda neti· 
ce alamayan yegine oyuncu olan Hak 
kmm geride oynaması yUzünden ~ 
meresiz kalıyordu. Bariz bir gekildı! 
ha.ldm oyna.yan Harbiyeliler 13 üncü 
dakikada ilk gollerini kazandılar. lz. 
?.etin soldan sllrUp ortaladığı toptı 
Habip nefis bir kafa. vuruıu ile Meh· 
met Alinin kmııldanmasma. bile mey· 
dan bırakmadan Beşl.ktaf ağlarmn 
t&ktr. Bu gol durgun oyna.yan Beşik· 
taşı canlandırdı. Birbiri berine ya. 
pılan ve Harbiye mUda.faaamı k&r11· 
tıran hücumlardan sonra :Muzafferin 
hafif bir WnifU ile 23 Uncll dakika·· 
d& berabereyi temine muvaffak oldu· 
lar. 

Devrenin bundan sonra.ki kısmı mü .. 
tevazin bir eekilde geçti. 

tK1NCl DEVRE 
lkinci devreye Be§ikt&§lılar çok can 

lı başladılar. nk dakikada Nbmım ant 
ve ıukı bir tütUnü Harbiye kalecls\ 
Fet.hi gtlt.ıel bir plonjonla önledi. Be· 

fiktalm Uatttate yaptığı hUcumla.n at
latan Harbiyeliler oyunun cereyan.mı 
yavq yavq lehlerlne çevirmeğe ba, · 
ladıla.r. 

215 inci dakikada sağdan ilerliyen 
Milcahidin ortaladığı topu Ha.bip dur· 
durmada.n vurdu. 
Direğe çarpan top falso alarak ikiD 

ci defa ağlara takıldı. Bu gol Harbi· 
yelileri vevklendirdi. Ustuste yaptık· 
larr hücumların birinde Habibin 20 
metreden çektiği nefis bir şilt direği 
yalayarak avuta çıktı. 

ELLE ATILAN GOL 
Mağl\lbiyeti kabul etmiş gibi görU· 

nen Befikta.şın yaptığı seyrek akmla.
rm birinde Muzaffer havadan gelen 
topa yumruk vurmak istiyen kaleciye 

Gayri federeler arasmda 

Şlfll ve Eseyan 
matlup oldular 

DUn Takeim stadında öğleden evvel 
gayri f edereler araamda tertJp edilen 
Apoyematlnl kupası maçlarına devam 
edildi. 

llk maçı Pera - Eseyan oynadılar. 
Birinci devreyi 1-0 bitiren Pera ikinci 
devre 5 gol atıp bir tane yedikten son 
ra maçı 6·1 kazandı. Bundan sonra gil· 
nUn en mühim ma.çı Arna.vutköy ile 
Şiıli arasında idi. 

Nuri Bosutun idare ettiği bu oyu. 
nun bidayetinde Şi§linin ra.kibine 
ehemmiyet vermediği nuıl olsa yene
riz eekllnde bir düşünceye kapıldığı 
anlaşılıyordu. 

Birinci devre ArnavutköyUııiin h&ki 
miyetl altında. fakat sıfır stfıra. bera· 
bere bitti. tıdnc idevre başmda Arna.
vutköy aağiçl Gogo yakından güz.el 
bir vtını1la Arnavutköyün ilk golünU 
yaptı. Bu gol Şlglinln aklını başına 

getirdi ise de 1§ iıten geçmişti. 35 in
ci da.kikada Mumffer vasıtaslle ae blr 
gol yapan Arnavutköy galibiyeti slgor 
taladıktan BOnra maç 2-0 Şişlinin mağ 
l<tbiyetlle bitti. 

Bu netice sabah maçla.rmı ta.kip 
edenler tara.fmdan bir sürpriz olarak 
t.elAkkl edilmemelidir. DUn güzel bir 
oyun çıkaran .Arna.vutköyil galibiyeti 
h&kettl. Arnavutköy takımmr ve ta
kını kaptanı KAmüram sabah maçla
rmm en kuvvetli takımı Şişli kaf§t· 
smda ka.zaııdıkları bu gil7.el galibiyet· 
ten dol&f.I tebrik ederiz. 

gayri nizami blr earj yaptı. Kalecinin 
vuramadığı top da. bir oyuncu kümesi 
aruına düştü. Namn da ka.rgaplık 

arasında bir el darbesi ile topu 'Har
biye kalesine soktu. 

Herkes Harbiye lehine bir endbol 
cezası verileceğini tahmln ederken ha
kem sa.hanın ortasım göet.ererek gol 
karan verdi. Harbiyeliler buna. gid
detle itiraz ettllerse de hakem yan 
hakemlerinin fikrini de sorduktan 
sonra kararmr deği§tirmedi. 

Bu J<>l haldı olarak Harbiyelileri 
asabiyete kaptırdı. Blr iki fırsatı bu 
arada kaçırdıktan sonra 42 inci da
kikada. Ni.zmı yakından yaptığı bh 
vuıııela. takımının galibiyet golünü de 
çıkardr ve maç biraz sonra 3-2 Beşik
taşm galibiyetile neticelendi. 

NASIL OYNADILAR 
Harbiye: Kaleci Fethi takımm za... 

yıf oyuneularmdandır, Muzafferin 
yapbiı blriııcl golde topu takip etaey· 
di muhakkak kurtarırdı. Mildafiler 
vazifelerini yaptılar. Haf hattı iyi ça· 
lıştr. Takımın belkemiği olan Muhte
rem fazla geride kalıyordu. Ancak 
Harbiye mağl<tp vaziyete düştükten 

sonra hücuma. yardım etti. Forvot hat 
tında. ikl açıklar iyi idi. Bilhassa sol· 
açık lzzet k&r§ısındakl Fanığun yeri· 
ni yachrgamaamdan istifade ederek 
çok güzel inlıler yaptı. Forvet hattı· 
nm ve takımın en muvaffak oyuncusu 
Habip oldu. Çektiği ant ıütler ve yap
tığı goller cidden glmeldl. 

Beglktq: Mehmet Aliye çok iı dti§· 
medi. MUdaf ilerden HUanü iyi, NUri 
orta bir oyun oyna.dılar. Haf hattında 
Hakkı iyi olmakla beraber her mman· 
ki Hakkı değildi. Yan haflar bilhaSBa. 
sol mUda.f i olduğu halde sağ hafta 
oyna.Wan Faruk muvaffak olamadı· 

lar. Forvet hattının en faal oyuncuau 
Nhım idi. Diğerleri can1& b&fla çalış
tilarsa da fazla muvaffak olamadılar. 

Ha.keme gelince hUsnüniyeti muhale 
kak olan Halid Galip dünkti maçı çok 
f ell8t idare etti. Nhımm yaptığı gol 
elle atılını11tı ve daha. evvelden fawl 
vardı. Bu hususta yan hakemlerinin 
golün elle atılmıo olduğunu görmeme· 
leri de gayanı hayrettir. Duyduğumu
za göre maç esna.smda. Harbiye müda· 
fii Eyüp Nlzıma golü nasıl attığını 
sormuş, N~znn da "elle attım, hakem 
görmedi, bu oyunun hilesidir,, demif. 

• "i (Ltlt/en aoy/a.yı ~ni:). 

- 1 " ~ 1 oi11ı.: • 

iillı. 

• 



Başvekil 
ev" ..,..it ı iftoide) 

elçiler, bily\UI er1llm llarbiye ve mil1t 
müdafaa vedlltl Ut dlicr vekaletler 
erktnı, Aalllra wl ft laclediye reis\ 
lfnllt ,,.....,.. ~ dlteJrtS. 
ril,Mevki ve merkez kumandanlan, da
lnkt amum mUdUrleıt, bqvıkil ile 
bllilb'e ftldllmlrf llaqdamak Cbertt 

lltr.,ına ae1lllt W.uyorlatcb. 
Trm dururdutmM, Bapeldl Cc1'1 

Ba,ar ,umda Jmill19 YtldU ol4ult• 
lllklt buaUll ......._ lunk *rtıl•· 
..,. •lmlt oJaa .... -... &1rl eJ. 
lldnl --. " bqta m1'Aa oldu.,, 
haldı ihtiram nsmlal Ua .,ı~ bo• 
luua p1,- " Jandarma lllllJarlylıa 
poUa llllUN9lllal tefdt 114 'I*· 

.......... ... ,.,,,_ -.,.ı.11 e.y ........... .,..,.. ı .. .,. 71ımnm• ,,.......,., Jillpoyl 
lMaılt wrdiğW ~ ~fi, llfıı • ...,...._. l.wMı .. ıı• ... cM.,.._,...... 

1....,.1111 isinde ft dıtmda top1d-

....... -.. *' ...,.,,_ :::".tıaııoı:::...ııo:ı:-...!: Yugoslav hariciye nazırı 
Hava şehitleri anıldı "'~..ııaana parti "°bunda Mariç yarın geliyor 

.(On tarafı 14ftdlddJ 
makla kalblA4e yaşattığı kahramaıı
larına en bfblk ka4ll'fl•ulılr lllaar 
etmlt bulun1Q'Or. Het yıl 014•"1 11-
.bl bugtlıı de ıeref taşımızın etrafı
na toflalltık. llmdl Ja&Ta tarlhlmlle 
lut4f1• ettlıtn19 tanlı hatıraları ana
rak manevi varbfmıza aaygı ıaıuı-
7.0rus~ 

,Yarttqlanm .• !l'anareclllflmlzln 
laaUJetln.e bafladıtı ll'etlıl - Sadık 
lbb4en aon .. ıııt Ytı•b&fl Cevde
.. kadar 1&7DI mlllılm bir tutan &· 

f&D. zayiatımızın cönl'1mtlzde dırln 

ranıar qtıfuıa ftlphe yoktur. 
il Ma111 ne Cb•l ve ne de 7&1 l· 

lacle eden bir atın dellldlr. Yu 6-
Jenler için tutulur. yqayanlar lcln 
il!elll. Blz mllll irade Te milli heye
G&Jl& kaynaklık eden bustınktl, dtl
terken 7tlkHlen1erln eeref gtıntl ol
'clatmıu görmekle fahlr du7117oruz. 

~•rttatlanm •• Cumhurb'et hava 
kunetlerl Tlrk mllletlnln samlma
Jl&ll 'tudretlerlnden biridir. Cumhu
rl7et baYa kuvvetleri Tllrk ~rdusu
n.un kanatlanmıt bir pa~asıdır. 

Oumhurf1et baTa kuvvetleri bugtın
" '11T'f.4'tlııl Bbtl~ Bqbutunua. 
nvnt kayııatıannt!an atıyor. Her 
ıun artmakta olan bu kuvvet ve tud 
retle "Ulu Atattlrknn kuvveti" c!lyo
nz. 

Ne mutlu ?;a kuvvetten olup Cla Jia
:yacryım dl19aıe. Tllrk mllleUnl _., 
ilete erdiren V8 ODU &OJJt almla 7a
f&t&n BUJ11k Atatlrke Cumhuriyet 
Orctun'nun ve haw. kuvvetlerl1aln 
tlkranlannı bilJtlk bir saygı tle arz 
:n teyit ederim. 

Bustm aramızda olmıyan ve 7al
ms maae.t varlıklarına hitap ecıe
nt tebcil etttttmıs &llz 19h1Ueriml
ll Cumhurl1et Or411111 namma blr 
•ıa daha hlrmetle ıel&mlar. )'tice 
.. 1Jetlml• tllttla 1&&detler dlle-
ita." 

Kemal Colakollundan llOllr& Ba· 
pa Jlelllla Avni Tlrk Hava Xura· 
iııa• namına bir IOyleY verdi. Sık aık 
JaQlllam dolduran. bbılerce luan ta
afmclaD alklll&UD 1Dy18Tlıı4e Jle
Da .AYlll. Jlava tehltlerlnln )'Urt 8fk 
iumı oolc belli bl• ifade tle anlata
rak IOslerbal to1ıe bitirdi: 

- Banale qb, )'Urt qkı, lstlklAl 
lllk1 itin sete cıktılar ve bu 1'!z4en 
~klara s&mtll40ler. Blı kolla
nmsda ~klH, kalbimizde leTgl• 

!erte oaıarm J1lce huzurıarma çıkı-

~ 
~ur4unuı bblm 7Ul'durnuz, du7-

)1Ulus bizim du1111muzclur. Blz de 
llller rlbl 7erlerden ıöklere J11kle
fecelfs. Buruı öU1mlerln muhakkak 
l>lmadıfl bir 7erdlr." 

Xelllıa Avnl4en aonra haUt auu
•• meclll uumdaıı Cemılıttla J'a
ml klnl7e .. ıerelc aöJleTlnl verdi. 
Cemalettla J'uıl laaTa tehltlerlDlD 
J1lrt lota mlcl411Jelerlala Jtıbet 
ınu ... 1 anlatarak aöılerfn.I '811• 
bitirdi: 

1rblat1an 
Bna flllltlerlm uls ralaJarma 

tir. • da p1ID elle atdAıfma mu. 

)+; " '* c1eJDtcUr. 
Bıaıll!• ... Aa BaU4 0.Up lldnc1 

llııW Ndlll 11111 bnrl&rda da 
~eld. Bllbı- IUlıut golde 
~ 1llıılllttbı fllDVl.k garip karar 

belctad ve Sofya ziyaret ft tem•aJm 
hlt&' etUlimlz bu konllfaıa.lar, aoa• haklan.da grup ualanna izahat verecek· Dolt " mtltt.eftl Yqella~ 1 Tren Kayaeriye 21 Maym ... ı dokuz. 
ra hlalerimlzle batl>ata kalınca vlc- dlr meclla u.muıml lltyetinde muzakert• Harbl18 naan ıen•Nl Marto ,...,._ da nracü, pneral llaıiQ l8tu;ycında 
cıuıanmıta fıaıldq.n bit •• da,-.. tlııae Jtllk'=elı 1139 blltçe projesine da- la\')'t.dm hareket etmllttr. ıt_..,.• ftll MU Bayman. senen1 Jıfumtaı Ak· 
oa'klın11. () seı, bu .. 1Utıerlll M 4l- lr ayni sUn ııupda ima bir kOllUf1llR sevceal ne Barbb'• aearetl b1eml ·tay tararmclan karp1anaoü. ubd bta 
yor kl (Faniye öltlm, ancak yurt it- cereyan etmeai ve budçe m.Uereaine mahna mtldtlrll Ah1 Todorotlıo" Od M1'm duracattlr. Bfıthare milaftr' tay. 
ıertnde korkaklık edeaıltr 1çln41r .. atıdl batll•...,111. tlMlltl muhtt- eMmbalt .ıı&tl refüet etmatadlr. ,.re taadrballeterlıd ıaacek. ftll De 
Aaıl anamız olan Tttrk yurdunu blze meldir. Tahminlere ,esre mec:Jia amı • a-.nı ııı.rtt llıUrae4e ftll ıa,.11 paeıale Wel ibarette balaaac&mr. 
,_ah Te saadet 'Yud .. en, tok ... mlbdeki çarpnba ctıntı badçeyl ,a - Merken, hudut •--·•, jladlrma Boma KaJMit dn'mm- fabrlkumı 
sut ve ıengtn. blr lıttkbt.l hamla1a.n rtlfmeye bqlayacak ve bu mBnuebett. kumandanı ve diler l1ll'l atla Mftt pseeek, tren Eayeeıt4en 12,30 da bl· 
ana vataJu koruma 1flerlaıcle korl5- ..u,.c1n1ıı J&PICalı w 'beJanatr tanfmdla lııdlh' .... kür. bcak. 21,30 da Ankaraya g~Jecektfr. 
madan, 111ma4aıı her telıllk•Ji söse ~. Onenl ~ ......- _. ... ıı: Saat 22 de tın BailtôlN 'barek.ı e-
alan TUrk s9Jl01 ula oımu.) llal lrtmmW w -. llulraa ka- olan tren ,._ .ı.ll 10,11 de llllrıtd- deoütlr. 

tşte misali: ben ölmedim, Wl &- ilr meoWee çdalnt ~ lııadge ,. auwMllt edMlllU.-. il _,.. .. t t.SO el& tren IJlldtelıre 
ranızda ·ve kalblnllde 7af110l"Clm 'fe •llkerellnln .. cW ~ o.ı MYJıatı1ıır. 1'l)ılek allllıftrl llrk•· lll1lftM19' .atceJr. burd ten4116rbıl 
1atayaca1ım .. B7 belllm tammıtatı- mecJı.te dit Te i9 lfled ....._,. heya. al lltMJallaDda ftJ1 w MI_.. reltl ftll Kadri u-. m .. ld lmmalldam Ab
yan ırkdaşlanm, 711rt için hlo 'bir f.. nat ,apmuı " medlltelı itimat fıtıe- 1llı' MaJdttla tJ'atbdal, lataabal ku· cbll'nllmaa Muit ~ plpde 
daklrltktan çekinme. onu korumak .... ı ihtimali 1nanttlldir. .... •• sn..ı Oaw .... ..,..,, m9ftemell rMml •llmı ifa ecıeeetttr. 
tgln icap edene atnuı4& IOD dam- .-enı na- Dpa, 4all ım--+• lllaaflr ordu evine ôılecek, ftll De 
luına kadar :tamm d6t, haıatmı Bergama xeJnat CR1ıara. ....,. 4lnllt8rt pnen1e w rJpntte bahmacak. ba-
feda et. ÇQnkO onu 1 ... tmak benim 1111Ja BJbg .e ... 89ftt tulflDdaa ..,. nneUerlnl,.. ll&ftClbk m~blnl 
dbl, aenlD de Gı TUlfencllr.,. (B fllOt ...,,.,. «• iılluom) JmrplaDacaktlr. ı•oelr, ordu eYIDclekl J9llleit mtltea-

B. Cemalettin J'uıldaıı IOllN 'O- yattAtJdn, ~ RIJb, Yd- Alıtll'I bil' lata ı....a ..._ ifa ~ JlllleD tın aat 11 dl 2ladre mtteNC-
nlverstte actma Bahallr Alkım ı&I maz ve Tank her ild .... 1ılr Clll& Ollr. mUlllla "!'...,.._ -.. de ı.talll clhen hareket edloütlr. 
söyledi. Baham Altım, kahraman- 8'iDde mtllaavebe Be YUlfe abJariar. maı,.a •ı,..ımr. 
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ca •ehlt olan tanareollertmllt an• KoVQl1arda yataklar,_. delildir· 8adall ma aeaeraı Mull otao- .. _.-. .,.. .,.._. atreoU. ftll 
ıdıktan 10nra tu etmlelerJe IGylmnl KahldDıı1ar hep dlalir brJ.ola1ar a.- 1ıllle ~ otıellDe _..... 111· l'adll Gllet alltab....,. meftl ..._.n
bltlrdl: rinde yatıyorlar~ ~lr Jtltrinde tealdbeıı ftll w lllleltle nlllnl ft t.- elim .-ı Balla. paen1 Nuri. cıe. 

"Umumt Harpte, tltlkllt Harbin- ._. mMJrOmun n6betl 'ftl'4rr. f1l - tuaba1 Jamatndeem• ~ .-., ak- Dil w ı.. Jaaatndenlln. 111mr bele. 
de tek tanareslT]e bir ftl01& kartı tmılz il Jalllll&yaB ~ edlllJm. - ._.. 41 ı....a .. 1'91111 .__ o. ~ brp.. 
gelen ha•a ti"'hramiıilamms vaı'. Bina •••omı ...a.. --~ ~ pgeıtll, 21 .. ~ "'11• MMoü*P'. Bil' lata ..ur •illa .._ 
Bugünse, karşımıza oıtacak dOşmı&D dahili telaTaatm böylece nairllnlll 18 AD1ıaraJa ......... 

olarü w tbYm fl,at:luta .... ..uı.. cütır. fflOltt ka1'f11tnda btr ., b4ar Tnrt Gıa...ı _....,...... Jm• latal Dr- .. A- .. __ , ~-.._ Yali ._ ım. 
~ - t mil olnuımnr mlddltddd1ml b&J QOn.. -..-1 ...... _...,_ - taı1fm11aa 11 .,,,,,.., ----• 

ftlOIU bulacaktır. J'azla Oİ&l'&a. .L ur .... --~ - • NIEtne lldll llJuet .. ilik, 9i1e,... 
azmi ve Tl1r'IC kudretiyle beraber, qm mındf&Jd,.tlnl 'MmWme1r IDıM' tarJaueütır. _ _, 

ldlDde bbrm. Kmnalı-lo lla modısD ,,,,_ __ .._ -- --• 10.,. .._ b___. 11111111 llllllll --- lb Hm, __.. Tnrk azmini Te Tllr't kuc!nıtlnl Tllrk- _.,_ ~........- •- - .,.,., ... -
le hesaplaşanlar blllrler. mlı•Hı IGin pıt lıymeW-' MI'- tren Ankara sarma. peceldlr. lllla&I l•Htlltlr. 

,........... ._.__. __, ---- • • s..t ... ela wJI taraflnılla 1ıılr ü-Yurttatlar: __ ,,_ •---.-re ' ma. __._ I& ... _ -... 
Şehit Askere: Btl)'lk Olt1Je en. kut Belpm& cweri. !l'BrldJede &net repl l'eftl Çakmak, milli mtld•faa ve. ... ll)ıillıltl ""1-. ~- •~-

lu ştıkran ve en. )'tce hDrmetle 111 hapbıhane oldafu ~ hm!r ftlllll lılli aaenl Dmı Omlp, .....ı ~ llltttlll• Gut tmd* dlft tanue 
'- l'utı nnı-ı. ,.nbmJan pek mebmJ ,___., --• v.-ı wenl •-~'"- 11ata17f' 'V •-n-ıda ............ anda hep beraber etulrten, Atat.1lr-. ~ ,__....., •-- .... _... •- -

olmqtar. Jl'evcut ~ - u-• ---1 uutata na.- bava a.t ıa de aftlll ••r•mr tanflD. gencllltnln anclı: _..., •-- -- --... _.._ ~ 
ıolantan ftlinln temdbl1e tlcntf Berp- mira'··- .... 1..a n..a.. •--- mablf•ı daa, tO,IO ela .,....,. tlıramuan, .-

"Yurt için, kalmM'la, terecldlUll "'V• - ....,..... -
atmek." ına Ra1km tarafmdaD Menme\. iRi· Jam·ıuduı -..., Ali Demir, ~ llfafet ..a.eldlr. 

ret.Be J1IPbrdmıl. tek ım,oJaJar ile Jay telareU erkini tu$fmdla ...... Sut IS 4e mlaftlı BwtlıtD&)'a ._ 
Söylevlerden sonra ıeçtt reunl 'ftlf tanfmdan ........_.._ para De ıe. -- --~ 

baeladı. llt Once llaltepe Ulell. ar- -.~- nacattD'. J~ ulleıl lata - rüet -w· 
kumdan Tllmen mullbm U. mtret- mln etlf!mtttlr. ~ ..... '!'..,... .,. Ti* al1.ı 2S KQl8 lbl tren l!JwbrJDaJa ... 
tep ve pl7ade taburu, bir topou ba- •----,----------• 1 mart1annl •llMkfır. leoet. JUr'lllmJe .......... lnlrlb 

taryuı. bir poua tabura. m otreı- Nü us sayımı ra: ~ -:9 ~ =:o~ ::W X: 
men okulu, latanbul m '" erkek 11· _ ""°' .,,.,.._ ere... _ cambur kntkQDe Plerü defteri mab- llarüet ecleeek. ....,_,. iidd*td 
Mlerl, Pertevni7al, Vefa, Darlll&f.. - __ •dı .. - .._6 ••.,.. ..- •ıı•ı•' __ .. ~. - ~. 
ka, u&7r11e, ı.tlkl&l, Tice tnttıerl 1T.,H l&lr4bılere ıaeuup, 2.TOI - -·-- - ..- - -· --- _ _, •• _... 
U.elerl seoerek merulm• ııllla1et dtub vardır~ J'eftl Çüıq•lr'" ......ı ama Owl- aıun• ...... Marlo vali, ..... 
Terlldl. ftr--- npa 111.IH Jdfl pı, ..... 1111 ft 1au111Jıe ...... brt 1naıDe+m. be1edl;Je nllrl tanflafell 

~bl4•Tt Parti, RıllreTI. tnan1tul nmca. H. Tf i Jr:ltl ermealae, ı.•H blralraatlr. brfduacü, kuul )'9meil mltte9ldf 
Beledlreet. :rerll ye 7&b&D.CI bitin ldfl fnllmca. 'l .Hl idil ltalnaoa, OISe ,._.,. lu9UI olarü ,..Uecıü, ..._. ~ balmwcü, eül eMrıeıl 
bankalar birer eelenk kOJmutlar- ı.tll ldtl tqlUIC8, Hl.iTi klll a- mat• 1Mılte llUb f&1ıllllmr. tllet atrtoU. törl psecütlr. 

r&PO&t 1.HT t1t1 wmoe. 18.900 kl- llD'lltllueıllıll, 1ll'n.tr. Clftllll .,_.t 1Mt IO,IO da ~ 1eat loJW, bir _. 
dil'. fi 7ala114lce, H.toı 1dtl o••ktl08, ........ ,.ıet verecek• x.,. &iDi ....,ı 
Aokaradakl meraalm ı.ıs..us ktet Jdlrtçe, ıı.u& kltt tıa- JıladMl ııar1ç &1111 s0n maNlfl ..,.. Mute ım,11ce•·n wrlb1an p11ee1rt 

tarca, 21.TT• tttl arnantoa, ıo.&H il Çamatm ıtalstll ile ... o.ıım w& ıa .. JDmd Jalml ... m bir #11' 
An.kara, 15 <A.A.). - Basan mem· kiti buJgarea koaatm•tta411'. •n•*' atJvet .aw11, 1MI *'"'• fet Yel'IOÜ, 11.80 da Gemlile .,... 

lekeUmlltıl her tarafında haTa t•• ------------ iade oluwattn'. edlleoekUr. GIPDH ... , "* ~ 
hltleri lhUfall 1apılmıttır. at 11 de a&dU. topla lbtHal blfl.. llat ıo.ao ._ 1llJJI •lift& "'9Jl 4üa ır.anr .ı,.rettea tlOllra ya1ovaya ,,_ 

Şehrlmllde tnu meJ'4aDın.da ,.... •il " b• Maata m.,d&D4ül AD· ....... -.. lılr ......... • ıı•11 Ttl'teek ... - - ... ~ Btı-t lllU t ta .,......,.. _..,__ .. a1Je1ü. 'f ___ w_, __ ..... ~·• 
pılau thUfalde, b..ıt. J.. • oat ue "* 4alrelerdeld b9"'&klar ft llan bir IUftN tUtp ~. ten IOIU'I. 2'l 11aym pil .-ar Kam~n• 
Kecllll Relll Ab41Wlallk Benda Y• 1&1'11& llldlrUmif, bitin bar hl•· u Ma"8 per....,_ ... IW8'll Jla calan psecell, aat 15 de torplto 
BD-ekll Celil Bayar, Dahlllye Vetı- 1 ~--ı ıam du- ı ....... ~ı 9-- ......._ _.. nan ar ve .. ,~ 18.. ·-uı ar- ı1Q muallim me.ı--, -·Pli&"""""' lleııPr1n p1101ıltlr. 
11 P.nt Genel Sekreteri &Ortl lt&T• 41r. t• 1111 llllM mıttllld at••• ••ılı .... _.._. ılld-• ~ 
olmak tlzer• bQttıa nklllır, mtbu- B -••6...._ .... _..._.. .. ___ .. ~ ...... 11 11 · ...... ... ... •• ,_. 

aft ,.........- ,,._. __. ...,_. ...,..L LI• ~ ,.. - ... w lı•l ... ın-. ,._ •lll!lA 
lar, btl .... t erklm llarblp ,,. mnu , ___ ··- •• --- .... - ...lıaA lıll ""' .,--

J... n...-- a...-_.r -- .. ·-- ,, __ ••Hı ,. •••*il ._<ıı•' ._.,.,. mtl4afaa Ttk&lıtl 11rt&m ite 4llU 4 ............ --.. _____ .. __ ..._....... na..a ..- ,..,_ ....... .,... ._.. ... 
a...-ua ~ ....-.-.....--... vwsw• _,. - .-y-. ,,...... 1181 blEA tlt. 

nt&letler ırkln.ı, .. ıırtmı• 1nllu- Mtla 11U11 ..-ıarr 'tJUb~ --. ,... _..rllıdll. 8') rM;a 0o .~ t.IO ta ı•..ı llull 
makta ola Jmmudnıar, 1altla JW4• ..,........,. 1a11111a ~ tdrııt:Ua _,. 
1mramtar mtmllldDerl ft •lste,. • Raft mllllfarlılJ, .._. bn•• .....,. Jlldl .,. pııaı a,. - 1 ' ı ı~ e6llt 
ter laasll' 1t1duaaM& NUu. "' -._. _ _._. __ ,.,. ---- --- •-'-- lıilı elıUlı ._. 1111 ... 1111 Si .. ..,,...."'! "'" __ .., •• ,.... ........... - "'sz-•na.a. _...,,. ı • .... 

11 11 111 .. 
Bir 1tanc1o aulb tıe ulrld .._, llJJIMD atdlMI •lfıMlat mala 11at 1UO ela .... ~ MIH IPI& 

lar ve kalabalrlr btr laalk 1dtllll .. bam o-J4ılt ..,.._ t7lu _.,... 99' A•ılı .. ldl1 lrll \ılr ...... ..,._ W ll)wteel ftlGlllLtlr. 
merasime lttlrak eyJemlttlr. nıa4a1d mer .... ı 1dll&J'9t Tertlmlt- ff'!I "'"*ili· • .,... lld ı lı ti- ••111~ 
Vek&leUeıJle tehir Te parti Ti tfr. • *'9 lld t,IO .. Mllldlr ._.. .. tıJlfltllll ft 11111 ı••aelrt 

mulıte11f mtltlleeeıer, Terk Jaava Bir beJet oeteülert ..Ut t.na- ...... ~..,... ıl11rltlr. 
turumu, Tlrklnıtu Te tanarecUer NCIJerfmlltn. mesarma dtlnnttt ft ~ 111• ,.meli ,..._., ..,. 
tarafından tehlt ıa,.,.arectlerlmlm ~Jenkler meıarlara konurken bfr fa1'rllralar ..,.,.. edlleoek. .at Si• 
meıarlanu konulmak Dsere bl~ok manıa ulrer ıo 4efa Ml&m atıtı Jawt tNa ..,...,. Jııuılllt ..... 
oetenli ı&n.4erllmlt bulunu~··... ;rapaıfbr. tir. 



' 

; Dün ve Yarın 1 - ldaremlıin Paşa bahçe fabrl kasında oartııame ve proJeıl mucibin
ce yaptınlacak klrglr Ye betonarme istinat 4uTarlarlyle Fllltre dalreal 
Jntaatı 9 • V • 988 tarihinde ihale edl lecellnden yeniden kapalı sarf uıuJl
le eblltıne7e tonmuttur. 

fercDme Ktllllyatı 
1 lncıserı 

No. 
ı Saf o 
2 Aile çemberi 
3 Ticaret, banka, boraa 
4 Devlet ve lhW&l 
G Sosyalizm 

8 lt.aabı 1 
7 Jg! sımfJ JhtlWI 
1 Llpur 
9 J.lfabana doiru 
10 Rutıı u 

"ur.af 
100 
ıoo 

1~ 

7& 
16 
'15 
eo 
eo 
ıoo 

TD 
(Ba serip blrdea alaalara l Ura il 

lmrut ikram edlllr, ve 1 Ura il nıvt 
PetlD almarak ka1aıu a7da l er U.... 
daa vere.l1e bırakılır.) 

2ncı Seri 
U Gorlo Baba 100 

~~:. •: 
••• , ~, ••• 1 .. ;..': 

.. - .: ~·· • . 1 ... , 
,.~ .... . , ...... · 

~ .. •'<& ~·4 'l 

-! • :; :r:Jil.::. ~~ "·\:' 
···f'":·:(i.a.· .h~~ ... ;ı.;,~~·~ .:~ ... Z:'" 

U O LANI:s~ ·e:· :.,.,~·: · : .... ~·~.·.·:\~,.!-·:. ....... u~f . .t-.ı;,lN~;-:r-ı 12 OeWiğin psikolojisi 60 i=--' ' -
13 llkbahar selleri 76 l 

U - Keflf bedeli 16730 Ura 37 turuf Ye muYaktat teminatı 1H4.'18 
liradır. 

III - IJkılltıne 80 - V - 938 tarl bine rutJayan pazartesi dntı uat 16 
de Kabatqta leTanm Te mObanat tu beslndetl alım komlıyonunda yapıla
caktır. 

iV - Şartname Te projeler 84 ku ruf bedel mutabUlnde tnhl1&rlar le
vazım ve mUbayaat şubesiyle Ankara Te hmtr Batmlldtlrltlklerinden aJı
nabllir. 

V - 1Jkllltme1e lştJrak etmek ısteyenlerıu fenni enak n yeıaltlnt 
Jnblıarlar fntaat Şubesine ibraz ederek ayrıca VHlka almalan llıım4rr. 

VI - Jılflhllrltl teklif mektubunu kanun! vel&lt ile lnpat tubeaJnc!en 
. almacak ehliyet T811kuı ve % 7,6 muvakkat ltlvenme paraaı Teya mek
tubunu lhtlYa edecek olan tapalı zarf ıarın eksiltme stıntl en ıee saat u de 
kadar )'Ukanda adı g~en alım komisyonu Başkanbtına makbuz mukabi
linde verilmiş olmatıı lllımdır. (2714) 

Devlet De1n1rgolları ve Limanları iş!Pi71e 

. Umum idaresı ilanları 
14 Engerek dllğlımil 60 j 
16 Ruin W 76 \ N.V. .Muhammen bedeli (3160) llra olan UOO metre patlaka 27. 5 • 1938 

16 Samimi u.adet W s Cuma gtınn saat U.30 da tapalı sarf uaultl ile Antaracta idare blnaaıuda 
17 latatiatlk 30 i aabn alınacaktır. 
18 Çocuk dllfllrt<ınler 80 J Bu işe strmek fıteyenlerln !86, 25 llralıt muYatkat teminat Ua tanu-
~ ıı~~e~~ ·ı---------------1--Ç--A--P--R---A--Z---ı~~~·~~~al~nN~~~~~~n~~n~~~rl~ 
20 Cemıyetin aaıllan ıoo 111 ÇOCUKLARINIZ • ÇıN ayni stın ıaat U.80 a kadar kom117on relıltltne ?ermeleri lA.zımdır. 

(Ba serlJI birden alanlara 1 nra SO En güzel bir kıtap Şartnameler parun olarak Anka rada Malzeme Dairesinden, Haydar-
luuııı lknm cdlJlr, ve 2 lln 20 lnmlt k. 1 . Kell me bulmacası pafada Teaellllm ve SeTt eemttn4en dalıtılacaktır. (2740) 
pceJa alınarak kalanı •1da 1 er Un· J Türk i iZ erı Ymi bulıaacama 
dan veresiye bırakılır.) • Ç4)(~Uk fo;ııılrgeme Kurumunun ı 2 s. 6 6 7 8 9 Akhisar Bele diye sinden : 
21 Hükümdar millet '1V rak hastırdılt ikizler serisinde l 

2 
Akhlaar şehrinin tudlk eclllen projesi mucibince elektrik febekeet 

inşası tapalı zarf uıuıt7le mllnataaara konulmuştur. 

3 Üncü Seri .. 1\ >' vaktUe bir allo kUtltpbanesl ola-

22 YenJ ilmi zihniyet 75 dnrılupnuz bu ekslkllit bu atl· 
l 23 Komünizm 60 • Hl we resimli bU71lk hJU7e klta. a \ 

3 ı--t-~ 
4 ~~~ 

ı - ltln muhammen bedell 87811 llra 63 kuruştur. 
2 - latekllter bu lşe alt ıartname, proje ve ıalr evrakı 190 turue 

m ukablllnde Akhisar Belediyesinden alablllrler. 
a 24 Günün lktıaadi lılert 60 I bı Ue doltlurulmuf bulU)'Onaz. 

f-:~ :! ~::::~yet 1~7~ :=i • KUJtür bakanlığı eseri tetkik 
zı Değişişler .. = etmlf, ilk okul çalındakl tocuk. 

~ 28 LAokoa 20 ı ıar için faydalr eser olduğunu tas. 
~ 29 Kapitalizm buhranı !iO \ dik etmlttlr. 
5 30 Salambo ~ 1 • Ar.kara caddesinde Vakit Kitap 1 (Ba •erl..1 L. .......... aıaa•-- 1 .. _ - k '"' ~· UUUvu ..... una H evinde arayınız: Flatı 60 uruş: J kuru§ ikram edilir, ve t Ura 88 kurut posta için 4 kuruş ntve edtntz. 
i ~ alnaarak kalaaı Qda l er Ura· ------------~-
! darı ,·crc.l.re brrakılır. HALK OPERETİ 
~ 4 Ün CÜ Seri ~ Pazartesi: Kadık5y 
j 31 Rufn IV 60 ~ Siireyy:ıchı. S3lı; Pnn-
ı::: = nltı J(urluluş. Çar. 
\ 32 Metaflsik .O si şaml»e! ~lkl•t Siıat 
• 33 bkender 90 - Park'da. Perşembe: 

3f Kadın ve I08yallzm 100 ~ Bakırk3y Mlltlyadlde 
35 Demokrlt 2& f GCL FAnfA 
36 Dinler •--'hl U& \ Milli Operet 

...... "' l'a.:an l'e besteleyen: 
3'1 i'UOllOfl \'8 anat 40 f Osıat bestekftr Muhlis 
38 Etik& 100 i Sabahnddln 

'~: 39 Herakllt 26 ,-
- 40 Ruh! muclzeler 75 

(Ba !lertfl birde. alulara l lln 41 
ka1111 lknm edlUr, ve t llra 18 lnlrat 
Pe§ln almarals kalam a7da 1 er Ura· 
daa verf'Al7e bııralulır.) 

5 inci Seri 
U DeprorüadJa ~ 

U Gllntln bukuJd ve içtimai 75 
meaelelerl 

f3 Eflltun ~ 

.. Glall harpler 7~ 

ŞEHZADEBAŞI 

TURAN TiYATROSU 
Halt San'atklrı Naşlt 

,.e arkıdaşları 
\! içe Pençef nryetcsi 
( Çan Göke Sırkı ) 

Operet 3 percle 
HAl.K GECESi: 

ı .n<"alar ıoo: Her yer 
:?O: Paradi ıo kuru~ .. 
J7 Ma)·ı!I akşamı ilk 
defı (Knlılıe Dtfnpa) 

Operet 

5 
6 
7 8 ,_...._..._....;._ .... u.....~...,__..ı, 

9 -----
SOLDAN SAGA: 

l - lstanhulda bir ııemL 2 - Ağa, tren 
yolu. 3 - Öl<lilren m:ıyl. 4 - EYct. 5 -
Derhal, hiddet. 6 - Bir musiki A.lell, iyi. 
7 - Namaz kıldıran, yablan )'er. 8 -
Kokulu tilr çlcek. 9 - Süt \'eren bir hay. 
Tlllle 

YUKARIDAN AŞAGI: 

ı - Bir neTI ,.., korkusu, sa11 ıdedJ. 
2 - Bir erkek adı. 3 - Hilkibudar, m8-
essese. 4 - Clfl dolar, masdar. 5 - Cemi 
edatı, arkanın aksi. 6 - BalıJ}ama, Kara
deniz sahilinde bir kaza. 7 - Piyanoya 
benzer bir çol11, eski. 8 - Sahi mi, nlın 
teri He kuanılan. 

Dünkü bulmaeanrn halli: 
SOLDAN SAGA: 

ı - Osallptos. '2 - Ray, Nı, Ne. 3 -
Asar • .C - Ay. 5 - Ga, Akıbet. 6 - Odacı, 

Ma. 7 - TAbabet. 8 - An, Bilek. 9 -
Kara. 

Sahibi ASIM US 

Netrj)at mUdllrll Refik A. Sevenifl 

8 - IJkslltme 28 lla)'lı 988 brlhtne rastlayan perşembe gUııU saat 16 
da Akhisar Beledl7e blnumda topla nan Belediye Encümenince yapıla

caktır. 

4 - Blkelltınere girebilmek lçln lstetlllerln aşalıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gUn saat on beşe kadar Belediye Reisliğine teslim etmiş ol
maları l&zımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 1'1 ncl maddelerine uygun 2837 lira
lık muvakkat teminat. 

D - Kanunun tayin ettt~t vesikalar, asgari 20 bin liralık elektrik 
tşl yaptığına dalr Nafıa VeklleUnln 938 yılına alt mnteahltltk Teılkası. 

5 - Teklif mektuplan ihale ,U nil saat on beşe kadar makbuz muka
blllade Beledl79 Relauıtne Terlleoek Ur. Pona ile söncterlleoek tekltr mek· 
tuplarınm tadeU teahlıDtltl oımaaı n nihayet bu aaate kadar BncDmene gel
miş bulunması l&nm4rr. 

Bu iş bakında fazla lzüat almak tıteyenlerln 'A.tblear Belediye Relı
Jlğlne mnracaat eylemeleri llln olu n-qr. (269&) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

Bund&.'l bqka: (~.000. 12.000, 10.000) liralık ikramiyelerle (10.000 
ve 20.000) liralık iki adet mUktfat vardır ... 

" DllraeUala b&Jatı . 100 
~ lıfetaflslk nedir 26 

---------------------------------~KUR==~UN;-;:-:~un--=k~lta:--~-§el-:-:f-nd7e--r-o-m-a-n"'7tel~r~i~k~aa=ı-.~---------------------------..,....-------------

•T YeDl adam TS 
18 f myetln tellrlerl T~ 

•• Polltlka fellef eel TD 
80 Eltetlk . 2S 

(Ba sertJf birden alulaf* 1 Un 
G9 kant ikram edilir ve 1 lra M ini· 
tuta pcıla aımarall IWuı &Jda ı er 
lll'&dan vere.fJe lmaluhr.) 

., e ncı sarı 
vl Ernelt 1 

82 Para 
sa 

Kanncalann hayatJ 
Demosten 

100 

40 
40 

157 t'lteroa 
38 lltpnotlmla 100 
ıso tn-.n eo 
60 Yenı b4m 4(1 

~ 98rl11 blrdea arai.a 1 iM • 
....._ ikram edlllrı \le ı llra 4 • .,.. ""' ............ .,.. ..... 

9ereıdJe lmakıJrr.) 

7ncı sarı 
: ~ontun 81tıml1 
63 

l!:rıeıt u 
Llıa 

6i ~llllk 
8's Otau P8Jnuk harbi 

100 
100 
20 

...._ ~ 811b• Yerh 
nk11r11 C'.nıfıft'~f VA 1\IT IWRhevl 

Bistına /mpara· 
torluianun 
Tarihi 

Bi:du ~:uu 

uzun yıllar n11rı 

ayrı tetkik w te. 
tebbü edtlmi§ bir 
nıevzu olduğu hal· 
dtJ bllglln bils ay· 
dınıatılmam11 bir
çok tara{lan tJOT· 

dır. Tevfik Yetim
lfoğlu tarafından 
li.ttJnımw çevri
lma Bbına lmpa
mtorlu~nım ta· 
,.ai adlı kitap 
bu aytlın1ah1ma-

""' taraflan tu
bU mnekte ve bil· 
tan BUuu tarllı.i
., tenıaa eder61c 
Şarki .A vnepa fm· 
ponıtorlfllunun 

bf" aeMJUc mıh
atın• h ik4ye et
tMktedir. 

Fiyaft yiJ~ ku· 
fVf olup lıer ki-
ttJpÇldtJ bulaınaır. 

Topttm mlh'aoacıt 
mahalli: - latart
bul, Vakit Yurdu. 

40 :.UK DOJANDIRICILA.RI -
mtı . ... ııara intikal etti ki, resml zabıtaya gitmeyip. 
size geldim. Çllnkfl .konuştutumuz meıele tevlı:a
lAde mahremdi ve bu meselenin herhangi suretle 
etrafa, bllbaua. gazetelere aksetmesi çok feci bir 
şey olurdu. Onun için sizden de tam bir ınkanet 
iclnde hareket etmenizi istiyorum. 

- Bunda.n emin olunuz! 
Danyal Karen, parmaklan arasında tuttulu 

yarım dolarlık yaprak slgaraaından bir iki nefe1 
çektikten sonra sözüne devam etti: 

- Bu mesele, benim kızım Erna'ya aittir. Ev· 
velce de söyledlttm gibi Kont FranJa, ben.lm mtıs• 
takbel damadımdı. Buıtın içerisinde bulunduju· 
muz mUtkOI vaziyete beni o soktu . . Kızımla ak· 
tetmek Uzere oldufu izdivaçtan vazgeçmenin 
mOmklln olup olmadılını sordu. Kızımla görtıtme
slnl söyledim. Bunun tızerlne kont, bana, tıımı
dan Utlfat görmedltinl, dalma sotuk bir muamele 
ne karşılaştığını anlattı. Kızım Te dlfer bir ta· 
kıpı ge <;ler , bir gece evvel onun evinde bir ılya
rette im1,ıer. Kont, kızımın, nişan yUzoıunn p·ar
malrnda taşımadığını görmüş. 

- Demek elmas taşlı yllzll#U taşrmayordu, öy-

le mi? 
- SöıümU kesme dellkanltt ... Bırak ben an

latayıın. Kont bana böyle söyJedt. Kıınn. nlpn 
'\'llZll#ünn parmağına takmamı, tmlf. Fakat kont. 
bunna Hbeblnl &orımamış. Çektnmlf... Cllnlrl 

AŞK DOLANDmTOILARI l'7 

üzerine batımı dqarıya uzattım. 
Başımı dışarıya, bir bel& arayormuş gibi U• 

zatmıştım. Nitekim aradılım belA.11 da buldum. 
Karanlığın içerisinden bir teY frrlıyarak kafama 
ıncU. Bazı kimseler, böyle bir darbeyi, beton tııe
rine vurulmuş gibi hissetmezler. Ben o cins in
sanlardan değlllm. Darbeyi yer yemez, baeım 

döndn. Oldutum yere 111tıldım. Ancak, bofazım
da bir elin hablre sıttıtını blssedlyordum. 

Ölesiye bofuldutumun farkındardım. Ellerl
ml kımıldatamıyor, bir tey yapamayordum. Göz
lerim bufulandı. Gittikçe daha çok bufulanı· 
yordu. 

Derken, botanmdakl eller gevşedi, nihayet 
beni bllsblltOn terkettl. Bir takım ayak ıealerlnln 
uzakl'lştılmı farkedlyordum. Bu esnada bir tapı 
nrulufU. daha lflttlm. Bu sefer. ön tapı nrulu
yordu. 

Kendimi mllmklln olduğu tadar toplayabil
dikten ıonra ayala kalktım. Cebimi yotladnn. 
hayr~tten atztm acık kaldı. Dlltme gltmlttl! 

öteki tapı açıldı. Bir adam içeriye rtrdf. Be
yaz saçlı ve ceneslnde teoı gibi sakalı bulunan 
bir adamdı bu! NezakeUe elini 11sattt: 

- Mister Alen Sis mlllnls? dedi. Ben Danra.J 
Karen'lm ! Erna KaNn'tn bab11r... Slllnle, bir 
elnayet meıetewl etrafında görQfmet tıteycmım. 

At!amr alarak yuıbanemln 1"11 -. 



,Bağdan Kadeh-e. ~ ~ 
Ankara Valiliğinden : 

Keflf bedell (33679). lira (20) kuruıtan ibaret bulunan Polatlı HaJ.• 
maııa J'Olunun 10 .r. 000 - 39 ;T.. 000 kilometreleri arasında ıoae tamlrau 
ne tq lhzarat lşl kapalı zarf uaullyle eksiltmeye konulmuştur. Ekslltme 
6 • 6 - 938 Pazartesi gUntl saat 15 de Ankara Villyet Daim! EncUmenlnde 
yapılacaktır. lsteklller teklif mektupları Ticaret Odası vesikası 2525 
lira H kuruıluk muvakkat teminat mektubu veya makbuzları ve Nafıa 

Veklletlnden 38 takvim yılma mahsus olarak aldıkları mllteahhltlik ve· 
slkalariyle birlikte söztl geçen gttnde saat U de kadar Encümen Reisliği
ne vermeleri. 

lUİSKET ~AR'ABI 

200 el. .. . ·~ ... 

·.oF,RA 
SAHA P'LAlll 

340 r.ı .. 
20.0 • 

'0 • 

ıooJu~ 

'~ . • • 
kırmıs ı - •ek • d&ml· •e'k 

Keşif ve ıartnameyl Nafıa Mtldtlrl\llünde görebilirler. 
(1427)' !(2821)] 

l4itanbnl Beledi"esi ilanları 
Belediye matbaasına ııızumu olan tab makinesi kapalı zartla eksilt· 

meye konulmuıtur. Buna 6500 Ura bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 
25. 6 - 938 Çarşamba gUntl saat 15 de Daimi EncUmende yapılacaktır. 

tsteklller 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 487 lira 60 kuruşluk ilk 
'teminat makbuz veya mektublyle beraber teklif mektuplarını havı kapa
lı zarflarını yukarda yazılı gUnde sa at U de kadar Daimi Encümene ver-
melidirler. Bu saatten sonra verllecek zarflar kabul olunmaz~ 

'.(B.) :C2689); 

Belediye nakil vasıtalarının karoseleri için ltızumu olan 53 kalem mal
zeme açık eksiltmeye konulmuştur. Bunlara 532 lira 81 kuruş bedel tah· 
mln edilmiştir. Listesiyle şartnamesi levazım mUdUrlUğilnde görtllebillr. 
tstekUler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 39 Ura 96 kuruşluk llk te
minat makbuz veya mektublyle bara ber 25 - 6 - 938 Çarşamba gUnU saat 
H de Dalmt Enctımende bulunmalı dırlar. (B.). (2690). 

Be7oflunda Tarlabaşı mahallesinde 
49 N. ev. 
Berollunda Tarla başı HU.Seylnaf a 
mahallesinde Tarlabaşı sokağında 

51 N. ıdtlkkAn. 
ArnavutköyUnde Llltflye mahallesin
de KtlçUk Ayazma sokağında 11/17 
N. ev. 

Sen.elik muhammen 
1'1rası 

168 

130 

60 

120 

lllt teıııhıatı 

12,60. 

9,75 

3,60 

4,60 

• 

iMMiSAR SARAPLARI 

ArnavutköyU.nde Llltfiye mahallesin· 
de ön ıokafında U/39 N. eT. 
ArnavutköyUnde Ltıtfiye mahallesin~ 
de Ktıçtık Ayazma 3/1 N. Ve dtlkkAn 
ArnavutköyUnde Ltltflye mahallesin· 
de KUçtlk Ayazma sokağrnda 41/4 N1 

• ev. 
1 

Arnavutk6yUnde LUtflye mahallesin• 
de KUçUk Ayazma sokağında 43 / 16 
~ .. , 

1 80 

BakırköyUnde Tat tskeleıl ıokalmdl: 
1341 metre murabbaı arsa ve kulObe. ı 

ao 

60 .. Jandarma Genel Komutanhiı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: - Birinci sınıf OperatUr 

. ,., . . 
Yukarda semti, senelik muhammen kiralan yazılı blan mahaller 981 

1 - Evsafı şartnamede yazılı lkl yUz elll kilo metre Uç mlllmetre kut
runda galvanlzll demir ve dört bu~uk kllo metre kutrunda bağ teli üç nu
mara parselin fincana şartnamede yazılı usulde raptedilmiş dövme demir 
Cieve boynu 1 - 6 - 938 tarşamba gU nU saat onda açık eksiltme usullyle 

Dr. CAFER TAYYAH 
Umumt cerraht ve sinir, dimağ estetik 

cerrahisi mütehassısı 
PARlS TIP FAKULTESl S. 

ASiSTANI 

senesi Mayıs sonuna kadar ayrı ayn kiraya verilmek nzere açık artırma• 
ya konulmuştur. Şartnameleri levazım mUdUrltlğilnde görOlebillr. lstek
lltel" hizalarında. gösterilen ilk teminat makbuz veya mektub!yle beraber 
18 - 5 • 938 Çarşamba gtlnU saat U de Datmt EncUmende bulunmalıdır· 

tar. "(t.r (2400)' 

satın alınacaktır. 

2 - Bu malze?:lenin toplan bedell .(3803) lira (5) kuruş olarak tah· 
mln edilmiştir. • 

3 - Şartnamesi parasız komlsyo ndan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
cırmek isteyenlerin "İki yUz seksen beş Ura on altı kuruşluk" teminat, 

baajca mektubu veya sandık makbuzu ile l}artnamede yazılı vesikalarla 

l>lrlikte bedeli o gUn saat onda komisyona başvurmaları bu saatten sonra 
seleceklerln eksiltmeye karışamıyacakları. (1366) .. (2666); 

Erkek, kadın ameliyattan, diinağ 
estetik "yQz,. meme, kann buru~-
1$ ve gençlik ameliyatı,, 

,(Nisaiye ve dc$ım mütehassısı). 

~::~~ea~1:ran M e c c 11 e ı 
Öğleden sonra Ocretlidir. Tel 44086 

Beyoğlu. Parmak.1capı, Rumeli han. 1. 

'- KURUNun kitaı:>..sellnde roman .tefıi,kası. _,. · 

. 
'.&ŞK DOLil"DIBICILARI , :ı\!JK DOLANDIRIClliA.BI ' 

TiFOBiL l 
Dr. ihsan Sami, 

Tifo ve pırıtlfohastalıklanna tut• 1 
mımıt için ııızdaıı ıılııwı tifo hap- 1 
landır. f-liç rahatsızlık verme,;. Her 

kes atabilir. Kutum 55 ıtr. 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa tıe§Te> 
dilen Biıana l m 
paratorluğu tari 
hi ~ 66 cilt ta 

ESKi RADYO 
Makine ve parçalannı 
satmak ve almak veya 

evinde tamirat yaprımak 
isteyenler açık adresleri

le lıtanhul 7 43 posta 
kutuAuna va.zsınlar •• 

Giz hekimi 
Dı.Muıat RamlAgdın 
MuayeııehanealDI TaJratm ra•tmane 
l'arlabap Cad. rJRl' A Apt. ama 

D&kletmiftlr, Tel: '1m3 
-'azardan maada hergün: Oğleden 

ıonra saat ikiden altıya kadar 
tUrdUm. Kendisine bir yaprak sigarası vermek Is· 
tedim. Fakat o, cebinden, deri bir tabaka çıkara
rak tanesi yarım dolar kıymetinde pek nefis Ha .. 
vana yaprak sigaralarından uzatıp: 

termlştlm ... Kazanıyordu da! Benim nasihatlerimi 
tutarak hareket etmiş ve bugün, fazla olarak on 
bin doları birikmişti. 

- Mükemmel! ..• Siz, bana da biraz nasihat 
verseniz ..• 

mamlanm ı§hr. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii B(Jflı ba§ına "' . 
- Buyurun, dedi. Bundan içiniz. 
.Aldııxı. Bir kibrit çaktım. İkimizinki de yan· 

dıktan sonra: 
- Kont Franjanın ölUmünü konuşma).c isti• 

yorsunuz delil mi? diye sordum. 
Yazıhaneme gelen adam pek nazik bir lbtl· 

yardı. Fakat gözleri balık gözleri gibi soğuk ba
kışlı ve çini mavi ldl. Bu çini mavi gözlerle, bana 
bir baktı. Ve: 

- Vakayı anlatmana ve sual sormana hacet 
kalmadan, ne söylemek istediklerimi sana birer 
birer bildireyim, dedi. Sen şlmdlllk sadece dinle! 

- PektıA., buyurun, istediğiniz gibi anlatın, 

CJedlm. 
Zira, kafamda hA.lA. acı duyuyordum. Bu va· 

zlyette uzun boylu konuşmaktansa, dinlemek da· 
ha lyl !dl. İhtiyar aniatmağa başladı: 

- Ben, evvelce de söylediğim gibi Danyal 
Karen'im! ... Zahire işi yapıyorum. Kont Frnnja 
dahi benim hesabıma olmak Uzere, piyasada bir 
ha7ll I' yaptr. Bu gibi şeylere lmkln vermek mu
tadrm değildir. Faknt ne yapaymı kt, Kont Fran· 
}a, benim mUstakbel damadımdr. Onun refahı için, 
kenC11ahıe lA.zımgelen nezaket ve mUsaadeyl gös· 

- SözUmü kesme delikanlı! .. Bir kere ben an· 
latacaklarımı anlatayım, sonra sen de, aklına ge .. 
len şeyleri söylersin... Evet. Ne diyor .. 
du? ... Kont bu sabah bana telefon ede· 
rek hesabını kapamaklığımı ve kendisine alelA.ce· 
le bir çek göndermeklliiml istemişti. işten çekil· 
meğl arzu ediyordu. Kalması için ısrar ettlm4 
Kandıramadım. Para7a şiddetle ihtiyacı varmıı. 

Bunun üzerine ben bir çek hazırlayıp imzaladım. 
Fakat sekreterim gecikti. Bob Tiyer de yazıha· 

nede .değildi. Bun\ın Uzerine, çekl Franja'ya ken· 
di elimle vermek Uzere ctlzdamına koydum. Eve 
dönerken. yolda ona uğrayarak çeki bırakacak• 

tım. DUşUndUftlm gibi de yaptım. 
- Saat kaçtı? 
- Blrl çeyrek geçiyordu. Biri çeyrek geçe 

kontun yanına gittim. Ve biri kırk dakika geçene 
kadar orada kaldım. Kont çeki aldı ve tahsil et
mek Uzere hemen adamınr bankaya gönderdi. O 
dakikada bile, mUstakbel damadımm bir hafta 
kadar dalın olsun, piyasadan ~ekllmemeslnl rica 
ettim. Dinletemedim. Sonra konuşmalarımız, 

hususi mevzulara intikal etti. O kadar husus! 

bütün ilim ıeumı 
Zeri doyuracak dba 
recede güzel olat: 
bu 7catilphane " 
çinü iktt3Gdi, ,, 
debi t16 tımı m~ 

ıWar üzerine yo
mlmtf en yeni "lı • 
taplan btaura. 
nuz, TercümeZ,, 
Türk okuyucui 
nnm çok yaTcı. 
dan tanıdığı fd. 

DOKTOR 
Necaettln Ata .. gun 
Her cnn ubahlan ltJda buçula 

ıq•mJ•n 17 den 20 ye kadar Ult 
u tanue apartmaDlan Udlıci daire 

1711umarac!a butaJanm bbaJ edlr· 
Camarteal &Unierl 14 deD ZO ,. 1ıa 
dar butalanm paras·r, Karım, Sa 
ber o1nıyuculanm d.üupon lllÜ8" 
bilinde- mu avene eder. 1'Plef · 2:ı95!~ 

Biyetler tarafı• •.,.----==---111:1-~ dan yopılm~- I!!! 

Kitaplan topf.a. ... 
1'6 muhtelif ıerlla. 
ri pera1cend6 cWı 
rak alanlara t • 

8ilô.t yapılır. -· 
nıoaaf yeri: ,. 
tanbul - _:Vakit 
Yurdu. 

Dr. irfan Kayra 
Röntken Mütehauıaı 
Hergün öğleden sonra saat 3 teO 1 

ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuıi
conker sokakta As1aner apaıbJllldl 
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::ıı• .. sn: 


