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Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
1'etıraı &4real: ICunm • İlfWu1 1 O O para 
TeJet. 21'13 (Yaır) 24310 (ldarwJ 

Milletimizi saadet ve refah~ ulaştı~an bir günün yıldönümündeyiz 
Gençlik bugun bayram yapıyor 

"' ·sah.rımız tft-kenly:or 
Hatay meselesi en ciddi lrir safha

J'• sinnittir. Zira seçenlerde Aiıkara
Y• selenle hiikGmetimize SariJ'ecleki 
Frans maada icfareainin eyi niJetleri· 
ni temin eden Bay Caro'nan IMı t.ni
ııatı fimdiye kadar tatmin edici llir ne
tice ftl'IDediii ıihi lluncfan sonra ela 
böyle bir netice Mrlemelc cfoinı oJını. 
Y•caiı arbk anlqılmııtır. Samim • 
lan Türk efkin umamiyesi çok Uldı 
hir·ainir a.uhr8"1 içindeclir. ADkarada 
Parti arubu içtimamcfa hükGmettm 
enerjik hareketler istiyen Antalqa me
busu Rasih Ka~m bu aözleri ile fMi .. 
liin ırup azumm hİNİJ'&tpu nde ~t .. 
ti,ii ıiphesizdir. Memeleket e8cirr U• 

ltlımıi.yeaine halda~ ve daYUllldan 
eın&n olan in...,lara Jnlhıuı itLW •v· 
&iye eden sayın Bapeldl Celil Ba,..r 
ela icap eden teAiıleria almnwıkfa ol
dlliımu ve bu anda ciddi ıikiylll: ve 
t~lerin ---1.1... izah __ _._._ 
bi ;,-.u-11111 ·~ 

lliyatça parti uaunaa ayn olma-

zllesi hilmqtir. Tahi olarak Hatay İfİD
cle bundan mtb Wr hanlıet . ...._.. 
mGmlcün 41eiilclir. Bmala .,...., eon 
günlerde Hataydan ö,ı. lıir bılmt ... 
berter pliyor ld •• .........- .. 1 

bırlum tiikmaek ... oaa.ı-a •• ı lenwlc te lazımdır. 
F ............ kötü ...... p.tılr· ...... ,.... .............. ..... 

ıu m11a1e ..._t tdlWa: IW8mm ld 
~ , ••• iatllllıata ... ol
mak U... Wt cıı ut'" iı _,, ....._ 
Ba . ..am.ta ... HAbria to•IUırmlr 
nu11i meclia uw 111 ,. J' a .,m. 
calctı: Türkler, Alniler, Anllu', ç.. 
ketler ,.. ErmeaiJlr, 
. Hatdlaat Mide Ale.n. ~ 
Sünni ..,_ Tfbfder ...-. aWlt 1 
ian~ Süaal Türkler ile Alm T ... 
ı.n a111 aJD milli eaadılriil 4liıw ... 
bul etmek,.... Wr .... ....-1ı1r 
t•Y deiiWL Tlrls ....... C•ı.,.. 
efe itina etmifleNI. U... ı ' +sp 

Büyük lef At&tiırldbı Tllrk va.tan 
ve iwtf1rllHnt Jmrtaımak Umre aam.u
ııa ayak bt-nul]e, Camhuriyetlmfght 
kurulmuma kutsal blr bqla.ngıg o
lan 19 Kqm glbıil Türk geııçJfjince 
"Spor ve gençlik bayramı,, olan.k k~ 
bul edi]mfft,tz'. 

Ba ıiı1IDuebetJe bugl1ıı yurdun her 
yanmda prek okall&r f:na'mdan, ge. 
reJaıe epor klUplerl b&lkevlerl ta.rafm• 
dan mu!ıteUt llp01' eğJen.celerl yapıla. 
caJmr. 

3ebrfmlzlD blltUn olmlları da bugUa 
7ablm, Belfktq ve ~ &tadl•nn
CJ& olmak tmere tlg Y.erde eenUk yap&• 
Clldaıdır. 

ş.nıtklere tam ll&t 9,CiO de bit~ 
~. . 

Tablm lfadındüf meruime 2970 
Fener ltadma 1060, Betfkt.q ltadma 
1060 talebe fftlrak edecektir. 1 

Takafmde merufmf. ilbay Kuhittiıı 
U atUndalı açacak, talebe 1st.ikW mar
ııııdan m geçit resmine llqbya. 
ca.ttır. Geçit rmnlnden sonra da ten-
lik hareketleri y&p11acaktır. · 

$abeh1d meraaimJeri lile dh'ekf:ör. 
lerl, 6ileden IOD1'ald stadl&rda yap:ı,. 
lacak eğleııcelerl de halkevleri bq
bıılan idare edeceklerdir. 

. Ankar&daki Merasim 
:Aüuada, Atatlrklln 19 K&7D 

1919 da Samnn4a karqa cıttıiı 
saat 1edlde 21 pare top auıacak ve 
f abrllıalar, lokomoUflet 4U.4'1Jcl.fı. 

(SOllU: & ~· SIA I.) 

.... 19 HAJl.I BaJTUDI ..... 
auebet171e Antva BtM"Mfa 

saat ' ' 4e Japduak merulm .,.. 
te.ıatlratı Ankara '1'8 lstaabal 
ndıoJan blıUk&e ~-

En büyüğümü~ J,akkmda 
Beruttan. dünyaya nefret uyandıran 

yalan bir. haber yayıldı 
· AtatUrk dan .general Mar.lçl· kabul edip nezdlerinde 

· uzun müddet alakoydular 
cörüYor? Bu sfbl adi vasıtaıarm 
doat bir deylet reisi hakkında biJ .. 
lı&a& Hatay hıtihabatı . ~er 
lCiMe .-ıınc1en 1nhinf ettrilir· 
ka kuJJınmuı "lmz calibi dikkat· 
olmlkl& Jralmu ve filphe. yok· kl; 
.Jaer. ~ nefretini de mucip 
olur. . 
Aabıa, 18 (4) - lıelaioiim. 

hur Matlrt ~ aat :US de Yu-

goelavya Harbiye ve Bahriye nazı
rı Orgeneral Ekseli.ns Maıiç'i ka
bul buyurmuşlar ve uzun miiddet 
neztlerinde alıkoymqlardrr . 

Bu müakatt& Marepl Fevzi 

Çakmak, Mllll Müdafaa Vekili Ge
neral Kbmı ÖF.alp ve HarlciJ9 Ve
kili Doktor Tevfik Ru,tü .Ana ha
zır bulunnıutiardır. 

dıinıı aöstenniıtir. 
~Türle milleti mim meaelelerde daima 

hiiJcuhletİn arka---..W-- •-: L~o. t " -.-rrı-.;r• Yeuu 

larclan ıoara Wr tGrll .,, O -. ._. 

olamQmca ..,.,. ... ,. • Tü ··-- lZID •1--.nwa-J bau.tmit ... .. lir "ı ne .. ccar..uım ... öğretmenlerin maaşları 
Uk retmenlerin 20, orta öğ

\11a Varlığı iJe lıiilnimet bvvetJeriae 
~-etmeyi en :viikaek bir vatan va-

· AW W- dakl allcalVn 
(~ B& ... Bit .. , Ankara, 11 (Ü.) - u..ı ...... 

Elektirik şirketi 
satın alındı 

liaz,ırlanmakta olan m.uka~ele bir 
kaç güne kadar ·;m~a etllltJCBk 

. (r4'MI .ı..oa#IJdtJ) 

JetlDclen: 
~~ala· 

caJdarmDı TUrklye Cumharf11t ... 
ka 'bma .. 1rt ~. ~ 
tmdan. adm•lll lb& VetiDlrf ~ 
tlnceoaPlll*· 

Bu aJlcallarm ~ edllebllıDM' 
için aJAb~ar ~tçılarm, ne pbl 
vesikaları llfta --~ 1bım pldl· 
ğin1 Ttlrlqye Qımla~ Verkes bul. 
lr.eamd111 dedltl .._, tini w ba S
lln tarihlDl1lll ltl1llrc 11 sQn lcbM'e 
bu vealkaJaria birlikte meuor banb
Y.& mUruaaUdU.....,. 

in maaşları 25 lira .. 
. dan başlayacak 

. ..... '11 ('Nltinla) - Jlwlf 

........... topJmrat .,.r... ya
tdr taidıDIB-% '15 1dD y8bet .. t
a& oWuadllA ... u.e lllntmen! 
---.~. bm lbUlumı 
bllal •tmtwttr. Ba bnzı bu 811l8 Jile. 
ıedn IOll anuflDda .balmıau paramı ya-'* ta!•"7• tatlıfk ~-ld;lr. 

Bundu bqka maarif Jile öiretmeDl 
reUttlrmek bere yeDJ tedbirler almak
t.ac!Jr. Bu mak.latla GaJatuaraYa aynca 
talebe verilecektir. JlllD1etalme aJmak 
llU1aler U~ !mfthna Wtl 
tutularak A'ft'UJl91& UIUl ta1taUfae a&ı· 
derilecet, orada tlJlllDerlr4 Jkmala• 



Veni bir rekor BATAKL11'TAN~~ 
İMPARATORİCELiGE ,4aiı ________________________________________ _ 

No. 35 Vazan: KadDrcan KafBı 
Tayyareci bir kadın 

Ziyafet pek parlattı. 
Teodora oraya girerken dansöz değil 

Jarallçe sanılırdı. Altm l§lemell mavi btr 
elblse ~ Dalgalı saçlannı mavi 
bir ıeritle çepçevre bağlamııtI. eaku
Jarile alnını kmrcık klıkUllerlo çevrele

mişti. 

Masedomya siy&hlar içindeydi ve Te
odoranm solunda, !akat bir fkl ka~ ge
riden geliyordu. 

JUstlnyanos onlan gördüğil zaman 
Galinatoe iki kelime söyledi. Prens, ö
nUnde eğilen i1d kaduu gWUmaiyorek 
sellml•dt. Sonra yavq sesle: 

- Maaedomya, aiJı ve arkadqmız 

bende g{lzel hattralar uyandJnyonıunuz ı 

DedJ. 
- Çok muhterem ve bQytlk prens, 

IUdetlmJzlıı derece.tnl anlatamaYJZ ! 
- Sbıl muamda ve yanımda görmek 

iltertm. 
- Emredetslnlz! 
Zlya!et çok uen ve gUzel geınyordu. 

Jilst.lnyanoe masa baimdakl yatakta yn. 
n manm11 bir halde orilarla konuıuyor
du. Bir aralık TeodOraya: 

- SU varken Bl.ı:arus dııha kQzeldi. 
Dedi. Sonra onun frl kara ğ6zlerlne 

bakarak fllve etU: 
- Fakat Antüyada daha glbel ot. 

llnlfll1QlU! 

Galln&toe Teoctoraya döndtı: 
- ~a llbi de koymulf,uk. Sı

ranız plmlttfr ! 
- Muhterem Gallnatoe, hatırladığı. 

ıma teoekkUr ederim. Fakat '8hneden 
ba§ka yerde dansetmediğlml de bllıne
ntr.e lmki.n yoktu, değil mi? 

V&ll biraz km.rdı: 
- Prens hazretleri &ereflne olduğu 

için kabul edeceğinize ıOphem yoktu. 
- Bunda haklmına! Fakat acaba 

prem hazretleri emir buyunırlar mı? 
Ba konuema mumda Jllatlnyanoa ağ 

zma götnrmekte olduğu kadehi yanda 

tutmuı, geno kadma baka kalmıştL Te. 
odora eon llSzlerl ona bakarak &ayleyln
ce gWUmaedi: 

- Dansmm bilirim, C§sizdJ.r; başka 

yerde tekrar görmek isterim. Fakat 
bahsederim ki zeklnız da ondan a§aiı 

değildir. 

- Herkeıı kılıfa bakıyor. Içindekln
den bahseden ilk erkek &zsl.nU, muhte
rem prens hazretleri. Kendlml bu cihet
ten de mesut eayanm. 

Birblrlerlnln §erefine ve &ğlığma ı. 
çerken Ud çift göz de son damlasına U. 
dar bakqtı. 1k1sl de birbirini yenmek 
istiyor gibiydi. 

-'6-
lMPARATORIÇE OFE!ll ... 

Erteııi gün Antakyanm tanmmrn in· 
anlan arasında bir haber yayıldı: 

- Jl1stlnyanoe, Masedomya llo Teo
dorayı evlerinde ziynret etml§ ! 

· O glln için bu bir dedikodu olarak kal
dL Fakat Jilstinyanos daha !IOnra veri
len Uç ziyafette hep Teodora De konua
tuğu, pek mesut göründüğü gibi çok kal
madan onunla birlikte çıkıp gitmietl. 

Galinatos yaptığı i§leri iyice anlat
mak için bile vakit bulamıyordu. Hal
buki o bu l§leri gastermek te latiyor
du; bu yüzden Teodoraya kmyordu. O. 
ğul ve kocalannnı ayartılmasmdan kor
kanların şikAyeUe.tinl ileri ailrerek onu 
h~lamayı, hattA şehirden kovmayı 

dilşUnUyordu. 

Fakat JO.SHnyanos Bizansa giderken 
ona bir kenarda §11 emri verdi: 

- Teodont Kostantlnopllye dönmek 
istiyor. Rahat bir yolculuk için ne ~ 
mnaa yap! 

Valinin yapmak :istediği 3ey kendlll
jinden oluyordu. Fakat cimdi o Teodo. 
rayı ıeliii ~el bir danSöz olarak glSre
mezdi. lmparatorluğun en seçilmf§ ada
mma en yakm olan bu gllz~ ve kurnaz 
kadını kazanmak l!zmıch. Bizans sara
yında lcadmin ne büyük rolü olduğunu 

blllyordu. Bunun için prensi bir Jraç sa
at uzağa kadar giderek µğurladıktan 
sonra §ehro döner dönmez Teodorayı 

ziyaret etti. Kendisine verilen emri bil. 
dlrdL Vo ilave ctU: 

- Yalnız )-olculuk için değil, her ttır. 
1ü anulannızı emir olarak tanıyorum. 

O anda Teodoraya bakanlar onu a
daml.armdan blrinl 10.tfen kabul eden bir 

• 
kırallçe ll&Dlrlardı. 

Şehirde: 

- Vali Teodoranm evin~ gftmlı! 
Dedikleri zaman bu haber daha mn. 

blm &ayıldı. 

Hiç yere inmeden 4120 kilometro katetti 
Teodora artık sahnede görlllmedi U

çtlnCU gUn de an ve arkadan iki kuvvet
li katırm tqıdığı bir tahtirevan llzerln. 
do Antakyan.m Klllkya kaprsmdan çıktL 
1kl cariye ile bir zabit ve otuz asker o
nun emrine verilml§tL 

Antakya şehri asıl o zaman kaynalb. 
Herkes bir tilrlll tahminde bulunuyor
du. Tcodoranm son bir kaç gllnlük ha
yatı hakkında tUrlll bfkAyeler uyduru
luyordu. O kadar k1 Teodoranm bir bU
yUcU olduğunu ileri sürenler bile vardı. 

Teodora HniaapoUsten Bizansm yük. 
sek ve uz;un duvarlarma, heybetli ku
lelerine, onların gerisinde yUkselen kub
be ve damlara bakarken g<Sptınll ef§I. 
rlyor; vaktile kendi.sini lhtiraslanna &. 
let eden bu eehre knreı kin duyuyor
du. Orayı ancak kendi pençesine alclıfl 
zaman ve kendisl için eevecekU. 
Teodorayı Narsos kargıladJ: 
- Slzl bugün eskisinden daha gtlzel 

ve daha iyi görmekle mesudum. 
- Buraya dönerken ilk konuşt\J'fum 

insanın gerçekten pek eski ve en iyi 
dostlarımdan olu!}Unu uğur lla;>'l)'orum. 

Teodora baatan ayağa kadar bol bir 
pelerine bUrUnmU§tU. YU.ıUııO de yalnız 
ııszteri g<Srilnecek kadar artmoıtn. Bt
ıanaa tekrar girerken bambatka btr ka
dm olmuetu. Eski rezalet ve bafi!lfkle 
dolu günleri anmak değil hatırlamak bi
te istemiyordu. MUmkUn olsa admı ve 
yUzünU bile değtıUrecekU. 

Şebirln caddelerinden kapalı bir sedl· 
ye içinde geçU. Aralıktan görünen hal· 
ka, evlere, saraylara bakıyor; gtlrUltU· 
yU dinliyor, hiç bir değfılklik bulmuyor
du. 

Konııtantin forUmUne yakm, bahçe i· 
çlnde, etrafı duvarla çevrllmlt olan se
ldz odalı bir eve yerıeıtı. Burul JO. 
tlnyanos'un emrlle ve Naraes'ln ~yle· 
dJği ıeldde dllfenmift!. Genç ka4m her 
tarafta kendi RTldDi buu)'Ordu: 

- Narses, beni senln kadar anlGııbl· 
len birisi daha var mı aecba? 

- Jllatlnyanos da anlanııı 
Teodora lçlnl çekti : 
- Buna inanmayı o kadar hıterfm 

ld. O, benlm tanıdığım erkeklerin en 
gilzell, en zeki, en okumuş ve iyi kalpli 
olanıdır. 

- lnanmanm rica ederim. Fakat IJU· 
nu da söyliyeylm ki Jllstlnyanos'un ba· 
zı ufak tefek eksikliklerlnl de siz ta· 
mamlıyacakımuz! 

Teodora susuyor ve o yaman tara ~ 
lerile ermeni hadımağasmı -sUzUyordu. 

Nanıes ilave etti: 

- Ufak tefek deyip te eeçmiyelim; 
kUçtlk bir delik bir geıDlyl batmr. Dcl
niz bir inısanm vUcudu ve ruhu gibisiniz. 

- Seni sık sık e<5reblecek mJ~1mT 
- Ben Sfzln kölenfzfın._ 
Teodora gilzel bir banyo yaptı, alls

lendl ve faziletli bir ev kadını gibi be
yazlar giydi Sedlrc uzandığı nman 
kendi kendine sordu: 

-Aceba ne zaman gelecek? 
Naraes bunu öğrenir öğrenmez haber 

g6nderecettnı elSyleml§il. 
Bu haber gecikmedi. 
Akşamdan sonra dl5rt Bfyah kölenin 

tqrdrğı kapalı bir sa_dJye kapmm önün
de durdu. I~inden Romalılar gibi beyaz 
bir togaya bllrOnmOe olan uzun bir a
dam çıktı. Teodorayı görilr gönnez kol
larmı açtı. Sonra onu onnwarmdan tu. 
tam.k baştan ayafa kadar stlzdfi: 

Okyanualarda kaybolan Amerikalı kadın 
tayyareci Amclla Erhit'm rekorlann· 

dan birini bug'lln bir :Fransız kadın tay 

yareci kırmıştır. 
Kınlan rekor, yere konmadan en u · 

zun mesafeye gitmek rekorudur. Bu 
rekoru Amclia Erbat Okyanoıun bir u 
cundan öbUr ucuna, yani Los Ancelos· 
tan Nevyorka gitmek ıuretilc 1932 de 
kurmuıtu. 3930 kilometre olan bu mc 
saf eyi hiç bir yere inmeden kateden ka 
dın tan-ecinin rckt.;runu 1imdiye ka-

dar kimse gc~emcmi§ti. 
Fransız kadın tayyaretiı1 Elizabet 

Lion, Franıada"l !strdcn kalk1p Basra 
clvannda Abbcdana inerek 4150 kilo
metrelik bir mesafeyi yere konmadkn 
katetmiıtir. Bu suretle Amelia Er 
hattın rekoru 221 kilometre farkla kı· 
nlmıı oluyor. 

Elizabet Lfonun ismi Jimdiye kadar 
pek fazla duyulmamıftt. Daha doğru· 
.. u hakkında fazla propaganda yapılma· 
mıı bulunuyordu. Onun için, EH.tabet 
Lionun, Amelia Erhartın rekorunu kır 
mak tqebbilsUne girdili lu.bcr verilin· 
ce Myle bir cüret ı5tterene kaf'Jl biraz 

da ha}'t'et edilmittl. 
Eliraet, tafralı bir ailevc mcnauptur. 

Fakat, 1914 de, harb baılir baılamu, 
Parlse celmitler ve kUçilk Elizabct oku 
mafa Pariste ba1Iamı1tır. 

Fakat, tahıilini bitirdikten aonra, 
genç kız tqra h:lyatına kendisinde bil· 

yUk bir hav" duyuyor ve Paristen unk 
laımak için c:an atıyordu. ÇUnkıll onu, 
ıchird«ci lUn hayat sıkıyor, salonlar
dan, tiyatrolardan, sinemalardan ldcta 
bucak btl.:ak kaçıyordu. 

Eliubet, ya.ı tatilinde gUnlerini cıki 
korsan 1ebri olan Sen Malo da geçiri· 
yordu. Burada açık hava hayatına kar 
fi olan blltlln qkı ile mC9Ud saatler ge
çiriyor, koıup oynuyor, tarlalarda yo
rulup bitap dUfilneeye kadar çalrpyor 
dtı ••• 

Şehre dlSndtifü -zaman kapanık lia· 
yatın acısmı o niıbette hwediyordu. 

Nihayet bir glln kendi kendine kara 
nm veriyor: 

- Tayyareci olacağım ben! diyor. 
Şehirde hUrriy~te k&rJI büyilk bir ar 

zu ile yapdığı gfinlcrin intikamını, bil· 
yQdUiU zaman, ancak bu suretle alabl· 
Jd.:ektl. •• 

Elizabet: 
- Hayatnmn faydam~ bir tekilde 

ccçmesini istemiyorum. diyordu. Be
nim ıevdiğlm ııey hareket, faaliyet, gü· 
ne§. riizglr, açık havada çalışma .•. Ben 
tayyareci olacağım! .• 

Bu karan tatbika bapama.kta da cc· 
çikmiyor. GUya.'llrur tayyare mektebi· 
ne giriyor ve burada pilotluk alfabesini 
ötremyor ..• 

193t5 da ilk imtihanını verip, ehliyet· 
name alan Ellzabet Lion, derhal yolcu 
tayyarlerenide ~ımağa başlıyor. Ar· 
tılı:, istedi fi gıöi, faaliyet ve harekete, 
ri1%clrlı, güneıli ve açık havada geçen 
bir hayata kavuımuştur. 

Yolcu tayyarelerinde bir müddet ça· 
IIJtıktan sonra, kendi parasile 100 bey-

gir kUvvetinde bir tayyare alan Elfzabct 
Lion Fransada yapılan ·,ır hava müaa· 
bakasma girmiJ ve kadrnlar arasında
ki birinciliği alnlJ1tir. 

Bundan sonra, daha uzun seferlere 
ve mUsabakalara giriıen Eliubet Lion, 
geçen nisan ayında Parlııten Tur.usa 
gidip gelme seferini, hiç bir yere inme· 

CjiüıfetU.ı p~nden : 

Karakter 
Tayyare piyangosunun son ketidesinde k~rk bin lira kazanan ~ 

lıZylU 8aJ' Bekir luinlliaini tdX-ik için aicienlere kahve ile ap.ra i~m 
ederken: 

- K.-ra bakmayınız. Ben üçüncü aeri cııar~ bırakamam.,, 
Diyormuı. 

Hı+ikat halele ia. Bay Bekirin ilçüncü nevi aprayı 'bmlılonamNı bir 
kusur değiJ, en aüzel bir meziyettir. Zira birinci ani awara11 delil, bi
rinci neviden daha bir çok lmyjf ve z.e'Yk vaııtalıannl eline alan bir piyan· 
ıo talihliıinin üçüncü nm cıpra ile iktifa etmeli. )Uç ıüpheıiz, kuvntJi 
b•r karakter eaeridir. Ve imanlarda kankterdenilen teY eline kuvvet ıe-
çen bir adamın kendini muvazenede tuta'bill"ftüi old~iu gibi zaaf ve dür 
ki::nlükgiin)erinde gene aanıhnamak, ahlaki ve içtimai kıymetlerini mu· 
halaza etmek dm.ektir. HASAN KUMÇAYI 

Taın,/fJP'ect ktıduı lfü:.abct TAyoıı ue A mrlytr erMr! He 1tettd~ ftthı 
re!wru gösteri r harita .• 

kırdığı 

den bafarmıı ve ilk töhretini o ıamatı 
temin etmfttir. 

Bu arada kazandığı diğer mu\•affaki• 
yctlerden biri ıki satıhlı tayyarcletlt 
en yükıeğe çıkmış cima'< rekorudur . 
Bundan sonra, merhalesi.z en u.zun me 
aaf e rekorunu kırma~r öılşUnır::i§ ve 
aon teıebbUsilne girişmiştir. 

Amelia Erhartın rckorı: ·• kırmafa 
hiç bir kadın l4yyareci ..:esaret edemez· 
ken Elizabet Lionun kalkı§matı pek 
haldı olarak hayret uyandırnuıu. O <:la 
bugün muvaffakiyetinl pek haklı ola· 
rak kazanmııtır. 

( Mısa haberler ) -----
• fü·kafa, mahhll cmldkl satabilmek mll

nadoslnl veren konun !Aylhası meclisçe 
kabul olunmuştur. Resnıl sazete IJe nefrln
den sonra fdore derhal faııllyete ıeoerek, 
mahlul emlAkl toksllle 15denmek nzere sa
tıfa çıkaracaktır. 

• Denfıbankta yeni kurulan materyal 
dairesi mQdllrlQAllne Akay levazım feri 
SOreyya, mObayaa mlldOrlQAüne Deniz. 
s·olları levazım mOdfiıil Mµınımer, ambar,. 
{ar mQdQrlQtOne İbrahim t•yln olunmut
lardır. 

• Radyo sahiplerinden 938 :rılı abone 
OcrellcrJ, haziran ayında tamamen tahsil 
edilecektir:. 

• Kapatılan Odesa, Baka, Arivan ve Le
ningrad konsolosluklarımızın eşyalan 
menşe ~ehadetnamelerl Moskova elçill~U
mizce tnstlkten sonr3 memleketimize geU
rilecektir. 

• Galatnsnrııyda okumuş olanlann her 
ı;ene ilkbahardı mektepte toplanarak, pJ. 
lh ziyafeti ,·erdikleri malCımdur. Galnta
sarnylılnr bu seneki pllih'ı beş Hazlron 
Pazar günü yeme~e J<nrnr vermişlerdir. 

Ziyafete bmtr ve Ankaradaki Galatasa
raylılar da geleceklerdir. 

• Denizbnnk memurin mlldilrHilO, ban
kaya bağlanın blHUn müesseselerde çalı
prı memurların sicll külfiklerlni tetkJkc 
başlamıştır. 

• Gfresunun Kızıltaş köyünde Hüse)•fn, 
sırtındıı odun yllküyle giderken, Aksu de
resi Qzerlndekl yıkık kl5prüden dereye 
d1Jşmü1. bolulmuştur. 

• Kasın:ıpaşada infa edilmekle olan lkı 
denizaltı ıemiınlz bilmek Qzeredir. Gemi
ler Haziran ayı içinde merasimle denize 
lndlrlteceklerdfr. 

• Bolunun SıAırkuynıifu ldiy{}nde bir 
yangın cılımı,, 17 evle bir çocuk kül ol
muştur. 

• Giresundn inşa olunacak hastahanenin 
temelnlmn merasimi bugün yapılacaktır. 

• Bütün müteahhitlerde bulunan n\·ans 
hesaplannın mali sene girmeden görille
rek ellerfnclekf paralan devrctmel<'rl aU· 
kadarlara teblll edilmiştir. 

• - Kmlcahamamın Kınora köyilndcn 
"Hanım,, isminde elli ya~lannda bir ka
dının eşeılini köy korucusu Yusuf hapset· 
mlş. Hanım haber alınca eşeği gizlice evi
ne kncınnıştır. Yusuf tekrar cczoen eşef.li 
•lmnk üzere Hanımın evine gidince elli
lik kadın çlftc ile Yuınıfa beyninden TU· 

rarak ~ldfırnıüştür. 
• 23 'Mayısta Cenevrede toplanacak ar. 

yon konferansına fpirak etmek üzere ce
miyeti ab·am dalmt murahhasımız Ncc. 
metıın Sadak, U)"Ufturucu maddeler mfidil
rU Hamza Arkan ve ihracatı teşlılllı!lıındır
mı mtldllrll tayin edilmişler, murahhan
mız hareket etmişlerdir. 

• Deniz ticaret mlldürlültn Fenerbahçe
de bir pıırk, teni~ ..ııa11, otomobil parkı, 
ıaraj ,.c lokanta yaptınnala karar vermlf, 
bu husustaki projenin hnırlanmaınnı mft. 
tehas!öıc;lara han.le etmiştir. 

• lstanhul gümrük ba~mildQrfi Mustafa 
Nuri d{ln Ankonıya bı~lret etmiştir. 

Bay Mtı!'ilafa Nuri, Anl<Ararta bir harın 
kadar kalanılt Marentn !1!19 bDtceıoıl ile kad 
rosu etrafında nllikadnrl:ıra izahat ,·ere. 
cr.ktir. 

· .Fran ız 
Cumhurreisi 

Bir ınerash11de bulnnmak 
üzate senenin ilk 
seyahatını yaptı 

lı°'ransız Cumhurrcisi Alber Lebrun 
eski Cumhurreislerfnden Arman Fali
ycr'in heykelini merasimle açmak U
r.ere Ajan fe}ırlne gitmiştir. 

Bu seyahat, Cumhurreisinin bu se
neki flk seyahati olduğu için, bütün o 
civarda. hararetle karşılanmıştır. Bu 
münasebetle ho.lk bUyük tezahüratta 
bulunmuştur. 

Arman Fallyer blr köylU çocuğu
dur ve babasının bafında büyü.mil§. 
ttır. Esasen Fransız Cumhurrelsleri a
rasında çoğu orta halll bir alleye men
suptur. Bu itibarla bazılarını i§al'Ct 
etmek faydalı olaca.kt.Ir. 

Fransızların ilk Cumhurreislerin
den Adolf Tiers'tn babam M.arellya 11-
manmda ilçl idi. Feliks For ,ra.r;ste 
bir döfemecliıln ofludur. 

Emil Lube, Arman Faliyer, · Alek
B&ndr Milran ve Dumerg'tıı babalan 
çiftçidir. Bundan evvel Cumhurreisi 
Dumerg'in babası da demlryollarında 
amele idi. Bugtlııkü Cumhurre~inin 
babuı da çiftçi idi. 

• Profesör Ninen, bir bu~ ey)ık bfr 
Avrupa seyahatine cıkmıştır. 

•Ticaret Odası hukuk komisyonu bugün 
ölUeden sonra toplanacak n t.lcaret kana
nund3 yapılacak todilôt etrofmdn ynpıl3-
cak tekllrJer üzerine müzakerelerine de· 
vam edr.cektir. 

,-KURUN, 
ABONE fARlFESl 

Jlemleket llemlekaı 
tclnd• dııında 

Aylık 95 165 KJ1. 
3 aylık 2150 C25 • 6 aylık 475 820 • 
Yıllık 900 1600 • 

farlfesınden Balkan Blrllli için ayda 
otuı kuruş dOtülilr. Posta blrliAlne sır. 
mlyen yerlere ayda yetml~ beşer kuruş 
ıammedlllr. 

Abone kaydını bildiren mektup 'H 

telgnıf ftcretinl, abone parasının posta 
Yeye banka ile yollama Gcretlnl idare 
kendi ftzertne alır. 

TOrkluenln har poıta muteılndı 
IWHUN°a abone uaıılır. 

Adres dellştlmıe Dereli 25 kuruştur. 

Dünkü Hava 
Dolu Anadoluda ve Orta AnadoJund" 

. garp kmmlannda çok bulutlu ~ mevıfl 
yağışlı, dfier bölgelerde az bulutlu geçnıH1 

rfizglırlar Trakyada cenubi, diğer yerJcrd' 
umum iyetle şimali istikametten hafif ktf"' 
\'ette esmiştir. . 

Dlln fııtanbulda hava acık, rüzgAr S3J;•; 
kalmıştır. Saat 1' de tazyik 781.1 ıı>il; 

• metre idi. Silhunet en yfiksck 23.S ve e 
düşlik 8.9 snntlgrnl knydolunmuştur. 

, 15 Yıl Evvel Bugün: 
dil" ADANA - Sabık hanedan t!:asırı il 

Seuf ettin efendi, ::eve esi ve oğulları Tevfd, 
ve A:lz tf endlltrlt Mısıra 11ltmf' ııe 116 lıkendulyede ktndllerlnt Mııır toprtıl~r· 
kabul edllmeuecekltrl ltblliJ olunm•lt I' 
Sabık hanedan haır derlırıl llıllldtltıll "',,
ntdilerek {1tldiklerl gibi Berul{Z iade otıı 
muştur. 



General Mariç Ankarada 
Dost memleketin değeri ı şefi 
büyük tezahüratla karş.ı landı 

l 
llktc Gazi ,·c ismet !nünU enstitüle· 

Ankara, ıs (A.A.) - \"usos avya. 
Harbiye ve Bahriye nazırı Orgenaral rlni gezmiştir. 
.Mariç, Bayan Marlç ve hususi kalem General Mariç bugün öğleden son-
direktörü Albay Yavrcmoviç ile bir· ra tsmet lnöntinU köşklerinde ziya

likto hUkuplcrinc tahsis edilen hususi ret etmişlerdir. 
trenle bu sabah sant 10 da şehrimize Öğle yemeğini hususi surette An· 
~elmişlerdir. . karnpalasta )'iyen General Marlç. 

Dost ve müttefik memleketin kara akşam üzeri Çubuk barajını, orman 
ve deniz kuvvetlerinin değerli şefi. çlftllğlnl gezmiş ve Ankara mubare
Türk ve Yugoslav bayraklariyle süs- besinin geçtiği sabayı tetkik etmiş
lenmiş \'C bir kıta askerin rasimei ih. tir. 
liramı ifa etmek Uzcrc yer atmış bu- Ankara. ıs (A.A.) - Millt müda
lunduğu istasyonda, bUyilk erkanıhar· faa Vekili KAzım Özalp tarafından 
biye Reisi U§ir Fevzi Çakmak. Mil- bu akşam Ankara.palasta. Yugoslav
li mUclafaa Vekili Kfizım Özalp. büyük ya harbiye \"e bahriye nazırı Gene-
erkanıharbiye ikinci Reisi Orgeneral ral ~fariç şerefine yUz kişilik hlr zl-
Asım Gündüz, Mlllimüdafaa Vekaleti nfct >ermiştir. 
müsteşarı general Nazmi Solak, Kara - Vekiller Heyeti ile büyük erkft.nı· 
ordusu müsteşarı General Hakkı Mu- harbiye "e milli rnUdafaa Tekllletle· 
rat Ender, Ankara garnizonu kuman- ri erk~nı. Yugoslavya RCfiri >e se
danı general Mustafa Gökı;e, Deniz faret erkAnı. kara, deniz \"e ha"\"a , 
müsteşarı Sait Habman, HaYa müste- kuvYetlerlmlze mensup yüksek rüt- ' 
şan Albay Zeki Doğan, Milli müdafaa beli subayların iştirak etmiş bulun
Vckaleti hususi kalem diı·cktörü Schi. dukları bıı ziyafeti bir resmi lrnbul 
:mi Tolunay, Merkez kumandam Albay takip etmiştir. 
Demir ve Yugoslavya elçiliği erkanı Gt;~EI!AJ , :KAZDI OZi\J,l"L'° 
tarafından karşılanmıştır. NUTKU 

Başvekil adına Başvckıllet müste~a· 

rı Kemal Gedcleç. ile Başvekalet ya
veri Bahrlye yü:ıbaşısı Baki ve Hari
ciye Vekili namına da hwmsi kalem 
direktörü Refik Amir KocaJl1az, muh
terem misafirlerimize hoş geldiniz de
miştir. 

Bayan Kazım Özalp da Bayan Ma
riç'i kar§ılamış ve kendisine bir bü. 
ket vermiştir. 

Bayan Mariç'e Başvekil namına da 
ayrıca bir büket takdim edilmiştir. 

General Mariç, kendisini karşıhyan 
7.evat ile sclamla{imış, muzika Yugos
lav ve Türk milli marşlarını çaldık
tan sonra da ihtiram kıtasmı tefti~ et· 
ıni§tir. 

Yugoslav ordu ve donanmasının bü
Yilk mümessili istasyonun iç ve dı13ına 
tcpJanmr§ bulunan halkın alkıştan a
r;ısından geçerek Bayan Khun Özalp 
ile birlikte otomobile blnmi!1 ve Anka· 
rapalasa gelmi§ür. 

lkinci otomobilde Milli müdafaa. 
Vekili Kizım Özalp ile Bayan Mariç, 
aiğcr otomobillerde de Albay Yavre. 
ıno,•iç ile misafirlerimizin mihman
darları yer almıs bulunuyorlardı. 

Yugoslav-yanın Ankara elçisi Acc
ınoviç, Yugoslavyamn Ankara elçiliği 
ateşeınillteri Domat ve Belgrad elçi· 
liğimiz ate~militeri yüzbaşı Ziya Ü
.nal da General Mariç'in refakatinde 
olarak Ankaraya gelmişlerdir. 

Misafirlerimizin mihmandarhkları -
nı Tuğgeneral Remzi Yiğitgüden, Al
bay Mümtaz Ulusoy, Yarbay Yusuf 
Ziya Egeli, Yüzbaşı cemal Sancak ta.. 
Yin edilmiş bulunmaktadır. Bayan 
~ümtaz ınusal da Bayan Mariç'io 
lllibmandarlığmı yapmaktadır. 
. General Mariç, ikametine husu.si da
lre ayrılmı§ bulunan Ankarapalasta 
kısa bir istirahati mUteakip refaka -
~inde bulunan zevat ve mihmandarları 
lle birlikte ankayaya giderek defteri 
bl.ahsusu imzalamı§, bunu müt eakip 
~Uyijk Erkanıharbiyede Mareşal F ev
~ Çıı}mıağı ve Milli müdafaa Vekftle
t~n de de Kazmı Ö.zalpı ziyaret etmiş-

i.?'. 

t. Gerek Büyük Erknıharbiye ve ge· 
:. ınilll MUdafaa. Vekaletine geliş ve 
l' d~§lerinde :milsarinileyhe asked me. 
liaıın üa edilmiştir. 

<!i ?cneral Marlç bundan sonra Hari
fi~ e ':~Jetinde Hariciye Vekili Tev
l!i RU§tü Arası ve ~vcki.lct daire
l'e~de de Başvekil Celal Bayarı ziya.-
~tınl§tır. 

tlth ~ekil Celfil Bayar, Büyük Erki
lkıa llrbıyc Reisi Mareşal Fevzi Çak
&J.p k, MitU Müdafaa. Vekili Khım Ö7-
.ı\:-a \'e Hariciye Vekili Tevfik RUştti 
~ar:t Ankarapalasa giderek iadei zi-
~ le bulunmuşlardır. 

liarb kara, 18 (A.A.) - Yugoslavya 
~Ilı iye ve Bahriye Nazırının refi
'50111 :Sayan Mariç bugUn 6ğleden 

:ra :n 
l"a

11 
l{ ayan Fevzi Çakmağı Ye Ba-

lterıc:ı· Azım Oı:aJp'ı ziyaret etmlş ve 
tı.ıt tlerfne ladci ziyaret olunmuş-
1} • 

&.:tllıı ~ 
rJa ll •fnrtc O#leden sonra saat 3,30 
t1ar

1 
~an RAzım Özalp ve mlhman

nynn MUıntrız Ulmıoy ite b tr-

Milli ~lil<Jafaa Vekili General KA
zım özalp, ıiyaff)tte aşağıdaki nutku 

söylemlşUr: 
"Bay Bakan; 
Dost ve müttefik Yugoslavyanın 

mUmtaz devlet adamına bugiln Tilr
kiyeyo hoş geldiniz demek benim i

çin hususi bir zevktir. 
Bu zevkim çok bUyUktür. Çilnkü, 

ekselansınızın bu nezaket ziyareti 
bann, blltlln Türk ordusu namına si
zin mUmtnz şahsınızda kahraman 
mUttefikimiz Yugoslnvyanın şanlı 
ordusunu selftmlamnk fırsatını ver

mektedir. 
Başvekilimiz ile arkadaşım Hari

ciye Vekllinln Belgrada yaptıkları 

soyahatln akabinde vukubulan bu 
ziyaret, hUku~ct reisimize müttefik 
memleketin gUzel hUkflmet merke
zinde yapılan kabulUn hararetli ve 
samimi kardeşlik havasını burada 
se,·inçlc Zikretmek ve devlet adam
larımızın her temasında devamlı 

gayretlerimizin birleştiği sulh idea
lini ehemiyetle kaydeylemek slbt 
bana zevkli bir ,•nzt teyi ilham et-

mektedir. 
Kadehimi, Yugosluvra kralı ma

jeste Piyerin şererl ne, naip Altes 
Prens Polün Ye muhterem niyabet 
nıeclisi azalarının sıhhatine, sızın, 

DnY General. ve huzuru ile bizi bil
hassa se,·Indlren Bayan Mariçln şah
si saadetinize kaldırır ve müttefik a 
sil Yugoslav milletinin refah ve saa
detine ,.e kahraman ordusunun şan 

ye şerennc içerim.'' 

GEXEflAJ, l\IAfllÇ'1S OJ:."'\1ABI 

Genemi Marlç, General öznlp'ın 
nutkuna. aşağıdaki cevabı vermiştir: 

"Bay Bakan; 
Bana hitap eden samimi sözleri

nizden pek ziyade mütehassıs oldum. 
Size her şeyden evvel b unun için en 
bararetll teşekktirlerde bulunmak 
isterim. Keza, meml ckettn lzde ve 
hükQmet merkezinizde hakkımda 
gtssterllen samtmt misafirperverJ~k-

(So11u,: Sa. ~- sa. U 

Brırada, cvve11.i gectJ 'Ga7tl,fa{Ta 
görayorannvz .. 

Galatadaki kazayı yapan şöför 
Hüseyin yaka.landı 

Dün gece Galatada Voyvoda cad- ı 
desinde bir otomobilin iki tramvay 
arasında kalarak ezildiğini ve iki 
tram vaym )'oldan çıktığını yazmış

tık. 

Otomobilde bulunan kadının Şe

hir tiyatrosu artistlerinden Halide 
He amcası lsmnll olduğu anlaşılmış
tır. 

Vakndaıı sonra kaçan şoför Hüse
yin sabaha karşı yakalarak emniyet 
mUdUrlUğUnc getirilmiştir. 

HUseyln. iki tramvay arasmdan 
getebllcecğini tnhmln ettiği için oto
moblllnl silratle sevkcttlğlnl söyle
miştir. Neden kacttğı sualine de: 

- .Korktum, ondan kaçtım. demiş
tir. Bununla beraber zabıta Hilseyl
nin vakndan evvel nerelere uğradı
ğını tcsblt P.tmektcdlr. Kendisinin 
sarhoş olması ve kazayı mUteakıp 
sarhoşluğunun meydana çıkmaması 
için firar ettiği noktasından tahki
kat yapılmaktadır. nuseyin bugün 
ndliycyc YCrllccekttr. 

-o-

Elektlrtk şirketi 
satın alınıyor 

Ankaradan gelen haberlere göre, 
lstanbul elektrik şirketi 938 senesi 
bir Kftnunusanidcn itibaren \'arldat 
ve mnsarifatı da dahil olmak üzere, 
hUkümctimizce 11 milyon liraya sa
tın almaca'ktır. Para senede yüzde be§ 
faiz ile 20 senede ödenecektir. 

l'~lektrik §İrketinin senevi geliri beş 
buçuk milyon lirayı bulmakta bunun 
3,5 milyon lirası masraf gösterilmek-
tedir. · 

Elektrik şirketinin bu suretle satın 
alınmasından sonra, ayni ı;irketin his
seleri sayılan tramvay, tUnel ve hava
gazt şirketleri de devlete mal edilecek
tir. 

-0-

Sirkecideki Kavun Karpuz 
Sergileri 

Tra.kyadan gelen kavun ve karpuz· 
tar geçen seneye kadar Srrkecide de· 
niz kenarııJdaki tahta barakalarda sa
tılıyordu. Bu barakalar nafiaca yıkıl
dığından bu sene kavun ve karpuzlm" 
kerestecilerde sebze halinin yanında

ki yerde satılacaktır. 

Bu yerin tanzimine başlanmı§tır. 

Gelecek seneden itibaren yeni in_şa e· 
dilmekte olan kısımda satış yç•pılacak
tır. 

Yarın 300 Seyyah 
Geliyor 

Yatın general fon Ştayben isminde· 
ki seyyah vapuru ile 300 Alman seyya 
hı gelecektir. Vapur bugün Mudanya· 
ya yanaşacak, seyyahlar otomobillerle 
Bursa.ya gideceklerdir. 

İstanbul belediyesi turizm §Ubesi 
müdürü Semuh Yesari ile Bay Tevfik 
Halis seyyahları Mudanyada istikbal 
edip Bur&ayl gezdirecekler, sonra bir· 
tikte Jstanoola döneceklerdir. 

Cumartesi gUnü de Mil Voke vapu 
rilc gene Alman ıseyyahkın gelecektir. 

Hamallar kôtibi n i 
öldüren Yusuf 

Dünkü duruşmada bir 
daha dinlenn1esini 

şahidin 
istedi 

Sirkeci hamalları katibini kendisini 
iJten kovmasına lozarak, bir kahvede 
yolunu bekliyen vıe katip geçerken bir
denbire üzerine nthyarak, evvelce ha
zırladığı 18 santimlik bir bıçakla vu
rup öldüren hamal Yusufun duruş· 

m:ısına diin ağır ceza mahkemesinde 
devanı olundu. l 

Mahkeme, dün Yusuf hakkında 

ver13iği karan bildirecekti, faktıt Yu· 
suf mahkemeye bir istida verdi. Bun
da diyordu ki: 

- Müddeiumumi benim, cinayeti, 
tasr.ninı ve tasavvur ile işlediğimi ileri 
sürmüştür. Fakat ben vakanın vuku· 
bulduğu Kohen hanının sokağından 9 
senc.denberi gelir, geçer oradaki 
kahveci Yusufta her zaman otururum. 
O ~ün de orada tesa:düfen bulunmak

taydım. Bu hususun tebeyyün etmesi 
ve cinayeti taammüden jşlemediğimin ay 
dınlanmooı için kahveci Yusufun ça
ğmlarak dinlenmesini adalet namına 

isterim!,, 
Mahkeme, kısa bir müzakereden son· 

ra kahveci Yusuf u müdafaa şahidi sı· 

fatile dinlemeğe k:ı-ar vererek duruş· 
mayı başka bir güne bıraktr. 

Sahte Vasiyetname Tanzim 
Edenler Mahkum Oldu 

Ağır ceza mqhkeme!i dün öğlc;!den 
sonrıa resmi mahiyeti haiz sahte vasi· 
yetname tanzim edip kullanmaktan 
m':)znun, Maryanti Yani ve Hirisosteni 
adlarındaki üç sahtekar hakkında ver· 
diği karan bildirmiştir. 

Bu sahtekarlar Atina ve Yunan ban· 
kalannda külliyetli miktanb parası bu
lunan Lazaros isminde bir nımun öl· 
mesi üzerine, hiç bfr mirasçISJ clmadı
ğını düşünerek, sahte bir vasiyetname 
tanzim etmişler ve Maryanti mirasçı, 
diğerleri de şahit olmuşlbtldrr. Bu açık 
gözler bundan sonra. vasiyetnameye 
yapıştırılan pulun üzerine, Beyoğlu i· 
kinci noteri Hasan Arkm da imzasını 

taklit suretile attıktan sonra vasiyet
nameyi Yunz:ın konsoloshanesine gö
türerek paraların kendilerine verilme
sini istemişlerdir. 

Fakat, işin meydana çıkması üzerine 
her üç sahtekar yakalanarak ağır ceza
ya verilmişlerdir. 

Mahkemenin dünkü celsede verdiği 

karara göre, Hiristosteni ve Maryanti 
2 §Cr sene, Yani de 2 sene 1 ay müd
detle hapis yatacakla~ır. 

Çoban İbrahim Altı Sene 
Yatacak 

!c,,ent çiftliğinde çobanlık yapan ve 
bir gün meracb koyunlannr otlatırken 
Hüseyin adında birinin koyununu çal
ması üzerine kendisini çifte ile vura-

-Resim De 
HAdDS~Der~: 

Ytısuf mah7:eme huzurunda .. 

rak öldüren s-oban 1brahimin ağır ce
zada devam eden duruşması dün biti
rilerek hakkında verıilen karar bildiril
miştir. 

Mahkeme, çob:ın İbrahimin hareke

tini Türk •.:ceza kanunun 448 ineci mad 
desine uygun ıgörercx 18 sene ağrr 
hapse mahkum etmiş, fakat Hüscyinin 
bir hendeğe saklanarak :koyunu çalma
sını İbrahim için bir tahfif sebebi ad
dederek bu milddctin ü~te ikisini ten
.zil ile 6 sene hapsine ve miid>bcden de 

amme hizmetinden mahrumiyetine karar 
vermiştir. 

Zarfçılık Yapanlar 
Tevkif Edildi 

Ahmet adında bir sütçünün ~ lira-
sını zarfçılık uııwli ile dolandıran 
sabıkalı yankesicilerden Vehbi ve Ser-
kis, dün sabah birinci sulh ceza mah 
kemesinde tevkif olunmuıtardır. 

-o-
Fazla Fiyatla Et Satanlar 

Ceza Görüyor 
Belediye tarafından toptan et fiyat

larına azami fiyat konmasına rağmen 
bazı toptancılann kasaplara fazia fiyat
la et sattıkları anlaşılmış, şikayet üzeri
ne bunlar cezalandınlmıştu. 

Bazı ld?Gaplara:n da müşterilerinden 

fazla para aldrklan tesbit edilmiş, bun
lardan da elli lira ka!dar para cezası 

alınmıştrr. 

Boermarşal Davası 
Son Safhada 

Türk - F11<msız mahkemesinde kalan 
Boe • Mareşal bankası davasına ait tah· 
riri müdafaa sona enniştir. Şimdi iş 

karara kalmıştır. 
Mahkeme reisinin kbrarı nerede teb· 

liğ edeceği henüz malOm değildir. 

ilG §O/ör 1Iii.801Jİni vo iki tramvay araaoadıı kalaro.k tzJlm• otomobili 
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Elektrik şirketi 
satın alındı 

Ankara, 18 (Telef onla) - İstanbul 
Elektrik Şirketi teslsatınm satın alın. 
masr milnasebctile salfilıiyetli bir zat 
gazetemize şu izahatı vermiştir: 

., - Şirketin imtiyazı esas mukave
leye göre 1960 yılında bitmekte ve 
satın alınma müddeti de 1940 yılında 
girmektedir. 
Yapılan munzam mukavele ile imti

yaz müddeti 1993 yılma atılmış, satm 
alma müddeti 1960 yılına çıkarılmı§
tı. 

Sermaye miktarı İsviçre franklna 
çevrilmiş, 1937 yılında. iptidai tesisa
tın kıymeti 87 milyon lsvi~e frankı 
olarak görülmüştü. 
Bu para sarf edildikleri zamanın rayiç
lerine göre 37 milyon Türk lirasına 
tek&bill etmekte ve bugUnkU 23,5 mil
yona. tekabUI etmektedir. Bu sermaye. 
nin mille.nazırı olan iptidai tesisatın 
d& bu kıymette olması icap eder. Bü
tün bu izahata nazaran İstanbul elek
trik tirketinin imtiyaz müddetinin 
bitmesine henüz elli beş yıl ve satın 
alma müddetinin bitmesine de 22 yıl 
yardır. 

Şirket hükfımetin karşısına 23 mil
yon liralık bir al.1:lf ile çıkmış bulun
ma.ttadır. 

ötedenberi şirketle olan J.ht.Uaflarm 
h:ılline çalışıldığı halde bunun görU§
melerle imkAnınr göremediğimiz ma· 
10.mdur. 

Bunun üzerine iş satın almaya. dö. 
külmüş ve bütün hesaplar görülerek 
şirket tesisatı 11 milyon lira.ya. devir 
alının ıştır. 

1 lkincikfinun 938 den itibaren Jş
letme bize aittir. Bütün masarif hü
kOmetin namına yapılacaktır. Bu 
muazzam i§ln böyle bir aekil alması 
zahiren iyi görülmekte ise de hakika.
ti söylemek laznngelirsc ötedenbeıi 

bildirildiği vcçhile tesisatın ıslaha 
çok ihtiyacı vardır. 

Bunların ve tasarruf ve dikkatle ya.
pılması derhal tevessül edilmesi 11-
uındır. Bir tara!tan taksitlerin öden
mesi, diğer taraftan işletmenin temi. 
ni ve ısla.batın kısa bir zamanda ba.
şanlmasına tevessül edilecektir. 

Hükumet bunu kendi eliyle yapmak 
ve bu işe hemen başlamak mecburi
yetindedir. 

Kanuni salahiyetler alınacak. liu
kuk müşavirlerinin üzerinde çalı§tık
ları mukavelenin bir iki gün& kadar 
bitirilmesi ve imzanın yapılmam mu• 
karrerdir. 

Varnada Bahriyelilerimize 
verilen ziyafette dostane 

nutuklar söylendi 
Varna, 18 (A.A.) -- Hamidiyenin 

Yarn&yı ziyareti Bulgar ordu ve bahri
yeai ve halk tarafından büyük bir mem
nuniyet ve samimiyeUe kaıııtlanml!i ve 
rıhbmda büyük bir halk kütlesi m-hlı

mm allka. ile tema§a eylemiı;tir. 
Bulgar kuınandnn ve mnirnli tarn!m

dan verilen ziyaf ettc pek dostane nu
t.uklar teati edilmiD vo iki memleket 
ordu ve dona.nmalan arasındaki dosUuk 

tebarüz ettirilerek mlltekabilen samimi 
temennflerde bulunmll8tur. 

Ziyaretin ikinci gUnü meçhul nsker 
abidesine maiyetinde müselllh bir kıta-

mız bulunduğu halde Hamidiye komu
tanı tarafmdan merasimi maluıu.sa ile 
bir çelenk konulınu~ur. 

Bu ak§am belediye tarafından bir zi· 
yafet ve yarın akpm da &fya elçimiz 
tarafından bUyük bir suvare verilecek 
ve geminin harekat gUnil de güverte. 
sinde bir c,;ay ziyaf etl tertip edilecek
tir. 

Bu ziyaretin öıraktığı umuıı:ıt intiba. 
iki ıneml ket arasmdaki dosthığım ta. 
zelenmeslne iyi bir vesile te,Jcı1 ettiği 

merkezindedir. 

Halayda yeni hAdi
seler oldu 

Anta.ky~ 15 (A.A.) - ~olu A
ja.nsmm hususi muhabiri bildiriyor: 

Antakya. knyma.'kamlığma. vekile • 
ten tayin edilen ve yarın vazifesine 
bqlryacak olan Belediye reisi Hacı E
tem "Atayolu,, gazetesine verdiği be
pnatta ittihadı va.tanı partisinden 
dünden itibaren istifa ettiğini, esasen 
bu partiye intisabmm uahsi sebepler
den olduğunu, 400 senelik bir TUrk 
a.ilesintn evl1dı olduğunu, bu memle
ketin her tarafında ecdadının kanı ve 
kemiği bulunduğunu söylemiştir. 

Gazete, Hacı Etemin bu sözlerini fi
len de isbat etmesini bekleriz, diyor. 

Antakya, 16 (A.A.) - Anadolu 'A
janaııun hususi muhabiri bildiriyor: 

lslfun sUnni meselesinin arzettiği 
ehemmiyeti bundan evvelki telgrafla. 
rnnda tebarUz ettirmiştim. Türkler A· 
rasında a.;nhk ihdası maksadile yapı
lan iğfal propaganda.sının derecesine 
bir delil olmak üzere §"UDU da haber 
vereyim: 

DUn cahil bir Türk, Ermeni cemaa
ti listesine yazılmI§br. 

Tahminen bin seçici bir mebus çr
'karaıağma. göre, bu bir adedinin ra,.. 

kam itibariyle olan ehemmiyeti kale
me gelmiyooek kadar ehemmiyetsiz 
olmakla. beraber keyfiyet itibariyle o.. 
lan enemmiyeti hudutsuzdur. 

Bir değil, bin Ermeni Tllrk listesine 
yazılabilir, bu takdirde Ermeni yurt
ta§: "TUrk ekscriyetile kurulacak o
lan yeni meclis hllidlınetinin bu gUzel 
Hatayı da birkao kilometre ötede et.. 
rafa. medeniyet nunı saçan genç Tür
kiye ömeflnde refah ve terakkiye ka
vuaturmumı iBtlyorum.,, Dem111 te
llkkl olunur. Fakat bir Türkün Hatay 
gibi bir Tilrk Ulkeslnde Ermeni liste
sine yazilmasr, yalnız ve ancak intiha
b&t esnasında çevrilen entrlkalan 
gösterir. 

İskenderun, 17 Ana.dolu Ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor: 

DUn Kmkhana 15 kamyon içinde 
Suriye ve Lübnanm muhtelif yerlerin.. 
den 300 kadar Ermeni geldiği ve bun. 
!arın muhtar 68hadetnamelerile tescil 
ettirilecekleri haber verilmektedir. 

İskenderun: 15 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Arsulda. Türk yazılmak istiyen Eti 
Türkler ilzerine jandarmalar tarafın
dan iki Eti Türkün üzerinde tabanca 
bulunması vesilcsile ateş açıldığı bil
diriliyor. 

Reyhaniye, 17 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Bu sn.hah burada hükumet memur
larının tevil ,.e müdafaa edemiyecek
leri çok feci bir hadise daha vuku bul. 
muştur. 

Türk kardeşlerinin listesine rey 
vermek Ur.ere Reyhaniye tescil büro
suna. gelmekte olan Ayrancı Şark kö
yünden 12 kadar Kürt, Ekradileyyu .. 
bi isminde teşekkill eden hoybaneıla.
rm te§vikilc şiddetli bir ta.aıTuza. uğ. 
ramışlardır. Bir Fransız millazımı ve 
iki jandarma vaka mahalline çok ya. 
km bir yerde bulunuyorlardı. Tescil 
bürosu da. uzakta. değildi. 

MilteaıTizla.r sil!blı olduklarından 

taarruza uğrayan köylüler mukabele 
edecek vaziyette değillerdi. Reyhaniye 
halkevinin faal azasından Rüat Bahri 
Bahadır büro reisinin gözönUnde ce
reyan eden bu vaka karşısında. hare
kete geçmeğe davet etmlatir. Fakat 
reis Fransız zabıtasına müracaat °"' 
lunmasmı tavsiye etmiştir. 

Bu faal aza asıl 5fk!yetlerlnin bu 
zabitten olduğunu söyleyince reis hu
sust mahkeme müddeiumumisini ha. • 
bcrdar edeceğini bildirmiştir. Kcnd.L 
sine müracaat olunan Fransız zabiti 
iş işten geçtikten sonra icabını yapa-

Elazığ mebusu 
Ahmet Saffet 

Dftn sabah Ankarada 
vefat etti 

Ankara, 18 (Teleforua) - Elılztğ me
busu Ahnıet Saffet Okkay mliptelA bu
lunduğu ürevi hastalığından dolayı Uç 
gün evvel Umitslz bir halde Numune 
hastahanesine kaldınlmtş, yapılan bU· 

Uln iht.imamlara rağmen hastalığınd•ın 
kurtulamıyara.k, bugün saat onda vefat 

e~r. 

KURUN: Ahmet Saffet lstanbullu
dur. 1878 tevellUtltidür. Bahriyeden ye
tlpni§tir. Umumi harpte bUyUk hizmet
leri görlllmll§, çok meziyetli bahriye ku
mandanlarmdandı. ErkAıuharbiye rem 
iken tekaüt olmuş, sonra mebus seçil-
~. 

Vaktile bir hastalık neticesi olarak 
geçirdiği ameliyatla böbreklerinden bi
tini kaybctmi6Ur. Son günlerde ikinci 
böbrek te hastalanmrş, Ahmet Saffet 
BQytik Millet Meclisi uasr arasında çok 

se\1lmi§ bir zat idi. Vefatı bUyük bir 
kayıptır. Ailcsino en derin taziyctlerl· 
mizl bildiririz. 

--0-

Tayyare Resmi 
Plajlardan Kaldırılıyor 
Ankara, 18 (Telefonla) - Tayya-

re resmi hakkındaki kanunun bazı 
hUktlmlerlnl değiştiren kanun ltı.yi

hası meclis ruznameslne alınmıştır. 
Bu l!ylbaya göre, pl!jlara. alt bi

let bedelinden alınmakta. olan resim 
ilga. edilmekte ve hususi müsaade lle 
kurulan beynelmtlel panayır ve ser
giler için de açılacak tiyatro, ılne
ma. sirk ve konserlere alt duhuliye 
biletlerinin panayır ve sergllcrln de
vamı mUddetince vergiden istisna o
lunmaktadır. 

Ticari itilaflar 
Salahiyet Müddeti 

Ankara, 18 ,(Telefonla) - Kat'1 
ticaret muahedeleri akti için müza
kereye başlanmış veya. başlanacak 

devletlerle muvakkat ttcart itllUlar 
akkındakl kanun ta hUkQmete veril· 

mlş sallhlyet mtıddetlnln iki yıl uza
tılmasına dair bir kanun IAylhası 
meclise verilmtçtlr. 

Dahiliye Vekilinin Süvareıi 
Gençlik ve spor ba)Ta.mı münase-

betiyle yarın akşam Dahlllye :Vekill 
ve Parti Genel Sekreteri Bay Şükril 
Kaka Marmara köşkünde bir sllvare 
verecektir. 

Posta Kartlan Çıktı 
Ankara, 18 (Telefonla) - 3, 5 ve 

yedi buçuk kuruş kıymetli soğuk 

.damgalı posta kartları tedavUle çı
karılmıştır. Bunlardan Uç kuruşluk· 
Jar memleket içi, beş kuruşluklar 

Balkan antantı memleketleri dablll, 
yedi buçuk kuruşluklar da harlct 
muhaberatta. kullanılacaktır. 

cağını r.ctylemiştir. 
Müntehipler art.Ik bu hareketler 

karsısında mütearrızlar tevkif ve tec
ziy~ edilmedikc,;e rey vermiyeccklcri -
ni bildirmişlerdir. Yüzlerce köylünün 
aynı vaziyette olduğu kati surette te· 
yit ediliyor. 

Başlarından sopa. ile yaralanan 
Mahmut Genco, Mahmut Hallo, Ha
san, Mehmet ve Musa oğlu Kürt Ali. 
yi kanlar içinde bizzat gördilm. Yara· 
lan hafif olan diğerleri köylerine ce
kilmişlerdir. 

Buna. rağmen tescil muamelesi kar
§I taraf içln devam ediyor. 

Tekerrür eden bu vaziyetler ka.ıııı
~ında. Yunanlı ve Sırplı azanın istifa 
ettiklerini duydukça da. tahkik ve te
yidine imkan bulamadım. Hadiseleri 
izam ve dra.matire et.mi§ olmamak ve 
efk8.rı umumiyeyi tcl~ıa. dUşUnnemek 
Jçin ısrarla kaydedilen va.kalan dahi 
biu.at tahkik ve tesbit ederek kanaat 
getirdikten sonra Il'ürk efkan umumi. 
yesine an.etmekten çekinmiyorum. 

Fakat devam eden tazyik ve tedhiş 
hareketi ile her gUn yUzlerce münte
hibi Ti.irk listesinden silmek suret Ue 
maksatlarına. ya:k18.§Inakta olduğunu 
göremiyorum. Bu vaziyet kar§ısında 
Türk listesinin h~Ja başta gitmesi an
cak Türk ekseriyetinin pek kahir ol
masından ileri gelmektedir. 

Fakat bunun ne zamana ve ne dere
ceye kadar mUmkün olacağt artık kes
tirilemez. Ta ki, manda idaresi cidden 
tesirli ve hakkaniyetli tedbirler alsın. 

öğretmenlerin 
maaşları 

.(Ust ta.rafı ı. incifle) 
sonra lisan öğretmeni olacaklardır. Söy
lenildiğine göre, 'maarif ilk, orta, İise 
öğretmenlerinin maa§ mebdelerinde 
öğretmenler lehine bir değişiklik ya

pacaktır: llkokul öğretmenlerinin maa-
51 20, orta okul öğretmenlerfnln maqı 
25, lise öğretmenlerinin maa.sı 30 lira.· 
dan ba~lıyacaktır. Bu hususlara ait ka
nunlarda yapılacak tadilAtm bu yıl olma
m muhtemeldir. 

General Mariç 
An karada 

(Snca Sayfadan devam) 
ten dolayı şükranlarımı arzeylerlm. 

Ordumuz hakkındaki cemllek!r 
takdirleriniz benim için bilhassa kıy. 
metlidlr. ÇünkU, ekselansınızdan, 

dost Ye müttefik bir ordunun müm
taz mUmess\1\nden, bUyük devlet a
damından ve şanlr askerden gelmek
tedir. 

Filhakika Yugoslavya krallığı 

mUsellah kuvvetine ve mlllt mllda
faa.sma hususi bir ltlna g!Sstermek
tcdlr. l\faamafih bunu, herhangi bir 
kimseyi tehdit veya tahrik etmek 1-

cln <1eğll, fakat mtıletlne mUtcaddlt 
sahalarda engelsiz fnkfşat '\"C tekA
mUl etmek, refahını artırmak ve te
ahhütlerlni :rerino getirmek tmk!nı
nt vermek suretiyle kendisine IAylk 
ve muslihane bayatt temin eylemek 
fçfn yapmaktadır. 

Bu sebepledir ki, Yugoslavya ordu. 
su Balkan Paktmm istihdaf ettiği 
yfice gayelere halisane ve fedakfuiık
la hizmet etmeye, ve dost ve miltrefik 
Türk, Romen ve "r'unan ordularile teş. 
riki mesai ederek bu paktın esaamı 

teşkil eden ideali mUdaf aaya hazır 

bulunmalıdır ve daima da hazır bulu
nacaktır. 

Bay Bakan, 
Yeniden doğan Tilrkiyenin modem 

hUkfımet merkezini .ziyaret l~ vaki 
liıtufkar davetinizi. büylllc oir memnu
niyetle aldım. Filhakika. bu ziyarette, 
siz.c ekselansmızla. ve Yugosla.vyaya 
da. silinmez bir hatıra. bıraktıkları i
kametleri esnasında. beni ziyarete da
vet dosala.nm ekselans Fevzi Çakmak 
ve eski BaşYekil ekselans f smet İnönü 
ile görüşmek için, mükemmel bir fır. 
sat görüyorum. 

Memnuniyetim çok büyüktür .. Hu • 
susiyle ki, bana, Yugoslav ordusanun 
dost ve müttefik Tilrkiye Cumhurfy&
ti ordusuna hara.rem selftm ve temen
nilerini eahsen getirmek ve yeniden 
doğan Türkiyeyi ziyaret ederek Türk 
milletinin geçirdiği en nazik zaman .. 
!arda kendisini gösteren ve bugün de 
yeni Türkiye Cumhuriyetinin biltiln 
hayat sahalarında tezahürde devam 
eden yüksek dehasmm parlak eserini 
temaşa. eylemek hususunda. ötedenbe
ri beslediğim arzuyu tahakkuk ettir
mek fırsatını veriyordu. 

Umumi harbin sonunda, Türk mil. 
leti uçurumun kenarında bulunuyora 
benzerken, onun gururu ayaklanmış 
ve ona yaraşan ifadesini dahi ada.mm 
§ahsrnda. bulmu§tur. 

Kemal Atatürk milletinin ruhunu 
ve talan saatin ehemmiyetini anla.• 
ınıştı. Evvela kılrctle Sakarya kıyılaı
rmda. ve sonra. da Dumlupmarda, ve 
nihayet kalemile de 24 Temmuz 1933 
de Lozanda Türk milletini kurtarma
mı~ mı idi? 

Kemal Atatürk, enerji ile tahakh-uk 
ettirdiği druıiyane ısla.hatla. mUttehit 
ve kuvvetli yeni bir Türkiyenin Umıel
lerini atmış ve bu suretle ona hür ve 
şerefli bir baytın, seri bir kalkınma
nın ve parlak terakkilerin 7.a.ruri eart
Jarmr temin eylemiştir. 

Yeni Türkiyenin Büyük Druti Yara. 
tıcısı bununla. da iktifa etmemiştir. 
Memleketin selameti için va.ktile kan
lı muharebeler esnasında yaptığı gibi 
sulh esnasında. da inkıla.pçı hamlesi
nin muauam kudretile çalışmakta de
vam ediyor. 

-----0-

Baıvekil Ulus Evinde 
Ankara. 18 (Telefonla.) - Bugün 

Başvekil CelAI Bayar, aztz AtatUr
kUn Partiye teberru ettiği Ulus Ba
eımcvfnt ziyarPt Ptmiı::+lr. 

Sabrımız 
tükeniyor 

(Ust tarafı ı fndde) 
ı klind bu rzda tasnife muvafakat 
olunmuşhı. Fakat şimdi hayretle iıiti
yoruz ki Halayda sömürge idaresini 
Y&fQtmak ma.ksadil Fransızlar Alevi
leri Türklerden ba§ka bir cemaat ota· 
nk ayırmayı da kAli bulmuyorlamuı. 
Türkleri bir de "Sünniğ Türkler., ve 
"Kemalist Tündcr" diye ikiye ayın

yorJnnnrş! 

"Hük\ımet için tefrik&ya düıümıck.1 
prensibinin inanılmaz derecede çirkin 
bir tatbik ıeklinden ibaret olan bu hi.
ıclise o kadar karakteristik bir intrika 
ve kötü niyet mahsulüdür ki bunu İ· 

zah etmek için fazla aöz eöylemeic h • 
cet yoktur. Nitekim Fmn11zlann bu 'tc

ıebbüsü ortaya çıkar çıkmaz Türkler
den cncl intihabatı kontrole memur 
olan komisyondaki Yunanlı delege 
protesto ebniıtir. 

Aceba bu vaziyet karıwnda hükU· 
met reisimizin nlmdığmdan bahıettiği 
tedbirleT nelerdir? Gene bu tedbirler 
arasmda yapdchğ'ı söylenen ıikiyct ve 
tqebbüslcr ne gibi bir kargılık ~ör

müttiir?' Hataydaki intihabat luıre
ketleri bir taraftan yapılmakta oldu
ğuna göre Franar.z: aömürğecilcrinin 

müdahaleleri ile Türkler aleyhinkt bir 
oldubitti vaziyeti ihdas etmek istiycm· 
lain hu faaliyetleri sonuna kadar de
nm cdecclk midir? Şimdi memleket ef. 
kin umumiyesini.n bmrzhkla lııekle

diii ıcy itte bu nokta an öğrenmektir. 

ASIM US 

Gençlik 
bayramı 

(Üst tarafı ı indde), 

ni bir dakika çalarak bu tarihi anı 
selAmlnya.caklardır. 

Türk Hava Kurumunun Türk kuv
veti teşklla.tına bağlı tayyareler sa .. 
bahtan saat 14 de kadar şehrin üs
tünde ceTelAnlar ve 17 den iUbarcn 
de stadyom ilzerinde gCistorller ya
pacaklardrr. 

Stadyomda bUyük mikyasta genç
llk ve spor gasterileri yapılacak ve 
bu g5storller orta ve meslek okulla· 
rfyle yüksek okullann talebeleri ve 
Tilrk spor kurumu Ankara. bölgesi
ne bağlı spor klüplerl fştırnk ede
ceklordlr. 

Saat 12,30 da tarene lşUrak ede
cek okul talebeleriyle spor ktnpleri 
ve bandolar Ankara balkevlnln ö· 
nünde yilrllyüşe geçmek Uzere yerle
rini almış olacaklardır. 

Okullar ve sporcular toplandıktan 
sonra yUrUyUşe başlayacaklar, deniz· 
ciler caddesi yolu ilo Anafartalar 
caddesinden Ulus meydanrna gele .. 
cokler vo zafer anıtına. çelenk kona
rak ve fl.bideyi "sağ ol" nidası lle se .. 
JAmlıyarak yürüyüşe devam edip BU• 
yUk Millet Meclisi önünden Akköprll 
yolu ile stadyoma g1receklerdlr. 

Talebe ve sporcular muzikanın l~" 
tirakiyle hep beraber !stiklA.l ma~t· 
nı söyllyccekler ve bu sıra.da. şeref 
kulesine çekilecek olan bayrağımııt 
sel~mlıyacaklardır. 

letfklA.1 marşı vo bayrak keştdest• 
:nl mUteakıp Dahiliye Vekili ve cuııı .. 
hurtyet Halk Partisi Sekreteri ŞU1'" 
rll Kaya. tarafından bUtün Türkiye t• 
çln 1tören ac;ılış nutku verilccektlt· 

Açılış nutkunu mUteakıp Anka.fj 
kız lisesinden bir tnlcbe söylev vere' 
cek ve bunu takiben çenc;ler ve 1'11' 
tiln halk, :Ankara. erkek llsesind~ 
btr talebenin Hadestnt tekrnrlıynrJ 

1 
Ulu Atatilrke obedt bağlılık and•ıı 
1çeceklerdlr. · f 
~nddan sonrn Cumhuriyet 133 , 

kanlığı orkestrasının lşUrakiyJc ı\11~ 
kara koro heyeti tara.fmda.n (P~, 
başm1 duman nlm1ş} marf;ıt sayteıı 
cektlr. ,, 

J{lt' 
Marştan sonra jimnastik bare 

lcri baştı:racakttr. 

o 

Yugoslav Mebusları 
Gelecek 10, 

Aukara, 178 (Telefonla) - zıi' 

goslav mebuslarmda.n mürekkeP ı 
heyetin yakın zamanda Ankarıı.>'161 
yaret etmesine intizar cdnınekte 



~~~~~~~~~~~~1El~alan~ıziçin 
1 SUrDmU t em in etmek 

Uzere sıkı tetbtrler 
alınıyor 

Yazan: Kurı Ştromayer 

QVCfJSU 7 1avnus 
havada başkorucu öfdUrUlmUştll; iyi 

bu adama, kıyan kim ola bilirdi! •• 
. 1 kar tar:ıf ından Adeta emUcrek nm li· 

Kerh 
bllloen 

En mUbim ihraç meyvelerimiıdeıı o
lan elmaıu·n ıtandardile edilmeatndeıı 
aonra almacak neticelerin çok parlak 
olacağı tahmin edilmektedir. Onllmüz
deki cima m(lvslmtndo harice iyi kali· 
teden ve mllihm miktarda elma ihracı 
için tedbirler ahnmı§tır. 

Elma ihraç eden mernlcketlerin am
balaja verdikleri ehemmiyet çok bü· 
lilktUr. Onun itin Türklycden yapılacak 
elma lhracatmm sıkı bir konlrola tAbi 
tutulması lUzumlu görlilmüştUr. 

Tanınmıı Alman muhar;rlrlerin· 
den Kurt Ştromalferin ycudığı "Or· 
man cinauelleri" ııde Klaunımldt 
adlı haududun uaptıklariule Eben• 
der kardeılerln yaptıkları, bu nıa• 
ceralar ıerlıinln t inci ve 2 nci 
mcv:ularını tcıkit ediyordu. Buoün 
de 3 üncü mev:uun tefrlkaııı bo~la· 
vor: 

Her avcu, ilk kar yere dUştU mil, 
sevinir. ÇilnkU, yeşil ceketlilerin "Be
yaz av köpeği,, dedikleri kar, karsız 
bütün sene görUlmlyen bazı ıeyleri 
meydana çıkarır. Boynuzu dallı bu
daklı geyik arabası açık yer eden izi, 
tilkir.m karcia arkası sıra bıraktığı 
inci gerdanlık gibi iz ve muhtelif 
hayvanlardan bazılarının blribirlcri -
ninkinden farklı izleri ... 

Tarih 31Te§rinievvel1937 dir. Tav· 
nusa bu sene kar her zamankinden 
daha erken dU§erek, her türlU izleri 
göstermeğe ba§ladr. Gerçi burada.ki 
odun nakliyatı yapılan yolda. artık i~ 
ler ayırt edilemez; hiç bir iz. .. ÇünkU, 
bUtUn izleri blriblrine karışmı§tır. 

Bunlardan çoğu da Homburg istlka • 
metinde uzanıyor. Fakat, dur ... 

lşte §W ada tek blr iz yan yola sa· 
pıyor ve kurulan av iskelesi tarafına 
doğnı ilerliyor. Bu iz. yayvan biçim· 
de, lastik ökçeli da.r ve uzun bir ayak
ka bınm izidir; böyle ayakkabı giyen
ler de ekseriya keçi yollarından geçen 
avculardır. be göre adımlar kısa me
saf elidir, kara şöyle hafifçe buılıml 
Olduğu anla~ılıyor. Bazı yerlerde or. 
man hayvanı fz'eri bu insan izi tız.e. 
rınden çapraz geçiyorsa da., daha kar 
yeni yağdığmda..'1, hayvanları siirüSU
ne bereket olan bu Tavıma ormanla· 
rında hayvan lzlne benila seyrek ~ 
!anılıyor; ve igte burada da oldufu &i· 
bi, ancak bazı yerlerde ..• 
· Hava pek o kadar soğuk değildir; 

kardeki iz. bw: tutarak kaskatı kalıbı 
almmıı gibi görünmüyor. Bu insan i
zi, ava mahsus iskele boyunca bayır 
aşağı iniyor, bir keçi yoluna sapıp 

tekrar iskele kurulmuı yere geliyor. 
Arknsmda bu iz.i bırakan adam. bir 
lflhza. durmuş ve ihtimal dtirbinle Js. 
keleyi t! aşağıdaki yiyecek oeY tekne· 
sine kadar gözden geçlrmlltir. Çllnkü 
tuzak iskele ucunda bir yiyecek teY 
dolu teneke vardır ki, Uzingen bat ko
rucusu bununla 14 gUndUr muntaza· 
man me§gul olarak yahut el& allka
dar mmtaka memurlarmt bu J~le met
gu! ederek, tesisatı yaptınnııtır. Fa
kat anla.~lan tekneye hiç bir orman 
hayvanı yaklaı;mamı§ ki, insan ayak 
izi yavq yavq oraya doğnı gidiyor. 

Kar, neler Ü§& etmez! Ve şimdi 
gösterdiği de gayet acalp bir r;ey; 
l~tik ökçeli ayakkabı izlnln yanında 
ve tam da keçiyolunun iskeleye doğ. 
rıı açıldığı yerde, ikinci bir iz görUnil· 
Yor. Bu, tabanı demir çivili kocaman 
bir ayakkabı izidir. ikinci iz, birinci
l•i takip ederek, olduğu yerde durduk· 
tan sonra, birdenbire ileriye bir adım 
daha atıldığını gösteriyor. Ve bu ile
ti yerde de, demir çivili ayakkabıla.
l'lll her iki teki birdenbire birbirl&
t~den geni§ aralıkla aynlıyor; meee. 
la bir asker tüf ekle nişan aldığı mra
da, bacaktannı ayrrarak durduğu za. 
~ olduğu gibi, ayak izleri arasmda 
lt nıesafe! Asker, ni§an alıp da sll!h 

attığı sırada, silfilıı rahatça tutabll
l'lı~ için, bUtUn gövdesini her iki ba
Cağıl ve ayağı Ur.erine kuvvetlice yilk-
etın ... ege mecburdur ya şimdi? 

cı·lirndi de demir çivili ayakkabı izi, 
a 

1 
er ayakkabı izinin yanı sıra acıele 

r ~le tekne yerine kadar gelerek, o- 1 
b~ karıoıp bozuluyor, artık bir daha 
<la b bulunamıyor. Fakat, orada, ka.r. 
le kir me~eden daha uzun mesafeler
tcs .uvv7tıı basışlar Eeklinde lfkrar 1 
ta. l'Unnııyor da değil ; bu da geniı sıç-

l'l§!ara, atlayı§lara delatet eder. 

ka~ı~ J:r.e gelince, lAstik ökçeli ayat · J 
1 ızı, bt1 iz, sanki kar içerisinde e-

yutulmuştur; b~ka hiç bir yere uzan. 
mıyan ora.da kaldığı da belli olm~n 
bu iz görUnürde artık yoktur; gönın· 
mUyor, görülemiyor artık! . . ., 

Nasıl olur? Bunun scbebı nedir. 
Ha~Tet! Hayret doğrusu! Acaba!? .. 

Bir gUn 80nra, kar, iri. ağır damla. 
lar halinde tekrar ağaçlardn.n eiptr 5i
pir akıyor. yere serilince ilzerine bn-

ıdl mı derhal kapkara ç.amurlaşı· 
Si • 
vor. beyaz. siyaha boyanıyor. 
• T~vnusta kUçilk bir köyün bir so~a
ğında birkaç ki§i bir arada. aJ:~ u~ 
tii konuşuyorlar. Bunlardan bırı. bır 
onnan işçisidir: Uzingcn b~korucu
luğuna. gidip gelmiş olnn bu adam, o. 

da mmtaka korucusu hesabına sek-
ra . k. b 
retere bir siperi§ bildırece .tı; . u 
maksatla oraya yollannuftı. Şımcli O· 

radan dönerek. iyi bir adam olmak 
üzere bellenmiş olnn ba.şkonıcunun 
öldlirtllmllı bulunduğu haberini geti
riyor. Onun cc!Cdlni, orman hayvan
larını av iskelesine çekmek makSadi
le hazırlanan yiyecek teknesi lçeriBl· 
ne atılmt§ görmüılerdt. Başkorucu. 
nun parası ve dUrbini, üzerinden alın· 
mamı§tJ: sade sllihı alınmıştı ba~ko· 

nıcunun! 
Orada.ki hemen herkes gibi §imdi 

burada konupnlar da dehşete ka.pıl
mıılardı. Bqkonıcu Birkenaver, ken
dilerinden birçoğuna sadece dostça 1§ 
veren bir adam olmakla kalmamıştı; 
ayni zamanda Tavnua köylerindeki 
birçok fa.kir kimseye daima iyi rwıi
hatler verir, akıl danr§ıldı mı akrl öğ· 
reUr, ya.but da ormanda çah çırpı, kr. 
nk dal toplamak üzere müsaade yazı. 
lJ w.lki vermek aureUJe ve ba§ka 
muhtelif eeklUerde yardımı esirge-. 
meııdf. 

Ve bu adam öldUrlilmUş, ha Bu im-• 
kAaSDdu-; tamamlJe inildnsız! 

Bu herkesin fyi bir adam olmak ü
zere bellediği ~ritli huıana kim 
kıyın!§ olabilir? Kim acaba! ? 

( A r1«1aı tXl1') 

Alemdar Sineması 
H ergün iki lilm 

1 - Kml Rahip. 
2 - Volga mahkfunlan. 
ıu.veten Fob Jarnal. 

Türk Dili 
Ballkoairde çık.an Türk DUi refikimiz 

13 yqma ba&DU§tır. Tebrik ve uıun mu· 
"8.ffakıyet seneleri temenni ederiz. 

--O-

Ukokullarda imtihan 
Resmi ilkokullar 31 Mayr&ta derale

rini keaereok 1 Hazirandan itibaren 14 
Hazirana kadar imti~"'Cllannı yapacak
lardrr. Ecnebi ve akalliyet o kullan da 
bu kayda tabidir. 

ı 7 Mazi randan it ibaren ilkokullarda 
sanat aerrileri açrlaealcttT'. 

Sergide talebenin bir yıl ıarf ında 
yaptıktan eıya ttfhir olunaccıktr. 

Memleketimizde olma lstihalıal eden 
mıntaknlar bilhassa Niğde. Inebolu, Pa
zar, GUmU~hano, Amasya. Çarşamba, 
Ordu, Sapanca.dır. 
Niğdede meyve veren ağaçların mik· 

tan 70.000 dir. Bunlara 200 bin fidan 
daha iltıxr. edilmiştir. Bu bölgeden 1934, 
93!5 y1lmda 77, Bordan 108 ton, 193:5. • 
36 yılında ve 2.300, Bordan 250 ton İ•· 

llhsal olunmuştur. 
Inobolu mmtakasında 30 bin elma 

fidam vardır. OnUmUzdekl yıla da 50 • 
60 bin fidan daha yctiştlrilecektlr. Bu
ranın senevi iııtihasall 2-3 milyon kilo 
tutmaktadır. 

Pazar mıntakasındaki elma istihsali 

senede 4~ milyon kiloyu bulur. 
GUmU3hnncde 20.oOO ağac; tesbit edli

ml3tlr. 
Buranın umuml iııtlhsali 3 milyon, To. 

rol mıntalrumda da 150.000 kilo tah. 
mln edilmektedir. 
Amaııyada da 3.3,l'I milyon kllo. Çar

r;nmbada 2·3 mllyon kilo. Orduda lstlh· 

l!al 2 mtıyon kilodur. 
nertsl için çok Umlt verici nelicelor 

elde edileceğinden ve muhtelif pazar
larda mahreç teınln olunacağından el· 
manm yalnız standardizesi defli iyi ye. 
tişUrilmesi ve ıslahı için de icap eden 
tedbirlerin alınmam için tetıebbUslere 

reçilmiotir. 
o 

Doktor Eaat Ra,it Dün 
Gömüldü 

Merhum Doktor Rqit Tah
sin oğlu. Blnbaaı Doktor F&t 
Raşlt Tuksavulun acıklı ölOm haberi· 
ni dün vermiotik. 

Askeri rütbesini muhafaza ederken 
fakültedeki döçentUk vazifesiiıl de 
büyük bir muvaffakiyeUe devam et. 
tlrmekte olan merhum 1922 mezunla
rmdandı. ~ zamanda kendialnl tanı
tarak ilmi kıymetini takdir ettiren 
FJSat Raşit faziıetı, iyi kalpliliği ve 
yorulmak bUmf yen çalıfkanhğt ile 
bütün me9lek arkadllflarm& ve halk& 
kendisini aevdirmfı bulunuyordu. 

Genç yqta ve vuife bqmda aldığı 
zntürrle ile ansızın aynl1Ş1 Tltrk dok· 
torlufu için bir ziya.dır. 

Merhum, dtin .kendisini seven mes
lek arkad&flan ve talebelerinin elleri 
üstUnde KadıköyUnden Sirkeclye geti
rflmif, Beyazıt camUnde namazı kılın· 
dtktan sonra :Edlmekapr aile mezar. 
lığında babasmm yanına gömWmtl§
tür. 

Kurun, merhuma rahmet diler aile
si ve meslekta§larmrn de.riıı acılann& 
i§tirak eder, taziyetlerini bildirir. 

Değerli doktorun ölümtı münuebe
tile KUltür Bakanı Unlveralteye şu 
telgrafı göndenniftir: 

"UnlVendtenizfıı değerli llimlerin
den Doktor Eeat Rqidfn ö1Unı0n8 ~ 
rin teessürle öğrendim. Ailesine ve 
fakUltesine tazlyeUerimi bildirmenizi 

1 rica ederim. KtJLTtJR BAKANI 

A ıacwwewww--

ı---H;;ğ~;;bu Jık;a· :· .. 
1 Yalancı peygamber 
1 Halife Memun zamanında Peypmberllk iddia edenlerden biri ya.. 
1 kalanmıı· Adama eormuolar: ! 

_ Sen ne hakla nilbUvvet id!1ia ediyorsun? 1 
_ Nasıl iddia?. Bu hakikattir. Haftada iki defa enak tevzi ve tak·i 

. . memur melek gelip bana Aflalım seıtmuu getiriyor. 1 
sımı;_!'al cı peygamberi idam& götilrmlltler. Halifenin nedimi: 1 

_ ::amdan bir şey çıkmaz.Ona erzak meleli geldiğine göre karnı 
: K ndisini birkaç gUn mutfakta alakoysak?.. 1 • açtır. e .. l k li eli j Halife kabul etml!J ve birkaç gun sonra me e ge yor mu ye ge-

i ne çağırmı§la.r. Yalancı l"'""'".,...ber: 
1
. dl . S 

: E t ama demia Şimdi hP.ftada bir defa ge ıyor \'e yor kı, senı c -ve,~· : 

I
• sakm buradan çıkma.. i 

Ceva Memunun hoıuna gitmiı ve peygamberi mutfak emlnl naab.I 
p • 

etmtş. ........ __. ................... ™. • ·-' ---

ihtiyar kızlar 
üç bin yaşh bakire devletten 

maaş istedi 

· ı nglltercde evlenmemiş yn.~h ktzla. 
rın bir birlıği vardır. Yüz bin azası 

olan bu birlik, Mis Florens Vayt is -
minde bir •'ihtiyar kız. .. tarafından ku 
rulmuştur. Gayeleri, ihtiyarlıklarında 
kendilerine hükumet tarafından maaş 
,·erilmesini temindir. 

Hiç evlenmemi§ ve ihtiyar yaşa gc· 
linccye kadar bekar kalmış olan bu 
yaşlı kızlar geçen gün l.,ondrada bil· 
~·Uk bir miting yapmışlardır. Bu top. 
lantıya lngilterenin dört bir tarafın
dan gelen Uç bin kişi iştirak etmiştir. 

Birliğin reisi Floren Vayt bu mi • 
tingde bir nutuk söylemiş. gayelerini 
anlatımı, taleplerinde ne kadar hnkh 
olduklarını ileri sürmllştUr. "İhtiyar 
kız,, nutkunda şöyle diyor: 

Elli beı:ı yaşımızdan sonra hUkumet 
tarafından maae bağlanması hususun. 
da bundan evvelki bir mUracnatımıza 
''hayır .. cevabı aldık. Fakat bu ceva
bı kabul etmiyoruz. Taleblmh:e ,·eri· 
lecek cevab "hayn-,, olamaz. 

"Talebimiz hakkında mUzahir imuı. 
toplama.ya devam ediyoruz. Şimdiye 
kadar bir milyon kişi bizi haklı bulu
yor ve mUracaatimize müzaheret edi. 
yor. Bu bir milyon imza verenin üçte 
biri erkektir. 

HUkümct, talebimizi tetkik etmek 
üzere bir komJt. llunaUfbu'. Komite. 
nfn derhal bir karar vermesini ve ta. 
lebfmlzi kabul etmesini isteriz.,. 
Toplantıya mare söyliyerek gelen 

3 bin kadın, yine ayni eekilde meydan 
dan ayrılmıelar ve cemiyetin Londra
daki merke~nde çay içtikten sonra §C· ı 
birlerine gitmek üzere hareket etmiş
lerdir. 

Mitinge f§tirak eden kadınların pek 
azı otuzundan aşağı y~ta bulunmak. 
tadır. Çoğu elllslnl geçmiştir .... 

Mer' a Cinayetinde 
Karar Verildi 

Çatalcanın bıettin k6yilndc yarı 

rcsmt bekçilik yaptıft sırada, merada 
hayvan otlatan bmail edında birisini 
çifte ile vurarak öldüren katil Ekrem 
dün ağrr ceıa mahkemealnde ı 2 yıl 
milddetle mahkfun olmuıtur. 

SuÇ!u, alen bmailin ailesine ide 1000 

lira tazminat verecektir. 

Kızı l saçll güzel 
C asusla kontesıne 

bu ısım verilmış 
Bır Lehli kontesin Almanya tarafından 

tevkif olunarak casusluk su~ ile ebedi 
hapse mahkum edildığini , kocasının da 
Bitlere müracaat edeceğini yazmıştık. 

Varsovadan ''erılen son malOiru}ta go· 
re. Almanya, kocasının teklifi mucıbin
ce kontes Vielopolskanın Lehistana iade
sini kabul etmi~tir. Yalnız, buna muka
bil. Lehistanda mevkuf bulunan alman 
casuslarından ikisinin Almanyaya ıacte 
edilmesi istenmektedir. 

Ayni zamanda Almanya tarafından bu 
karann verilmesinde kontesin kocasın· 

dan ziyade altı yaşındaki kızının ter:ıri 

sö)•leni)·or. Kontes Vielopolska Alman
yada tevkif edildiği sıralarda yani bun
dan altı ay evvel, kocası, kızının ağzın

dan, Hitlere bir mektup yazmı~tır. Bun
da, küçük kız, şöyle diyor: 

(Sayın Bay Hitler: 
(Lfttfen nnnemi serbest bırakın.) 

Diğer taraftan kontun da. kansını kur
tamınk için. bütün servetini feda ettıği 
haber verili~'Or. Kansı tevkif olunduktan 
beri mütemadiyen uğra~n kont. bu u
furda bir Ç'Ok para harcamı,. muhtelıf 
kim~lcrin tavac:sutunu temin ıçin .\1-
manraya adamlar g6ndermiştir. 

Bundan başka, kont Vielopolskı gene 
kansının tevkifi dolayısile Varşova eh a 
rında iki dilello yapmıştır. Düello yaptı· 
~ı 'kimseler Leh asilzadeleridir. Kontun 
eskidenberi rakibi olan bu adamlar, kon· 
tesin Almanyada casuslukla itham edile
rek te,kif olunmasını vesile bilerek, Yic· 
lopolskiye hücum etmişler Ve kamının 

§erefini rencide edecek sözler söylemi~
lerdir. 

Kont, bunlara kızarak. ikisini de dilel· 
loya davet etmiş ve ikisi ile de ayn ayn 
çarpışmıştır. Bu düellolarda kontesin 
kocası galip çıkmıştır. 

Kontes Vielopolska. Varşovanın tn gu. 
zel kadınlarından biri olarak tanmmr~tır. 
(Kırmm saçlı güzel) diye maruf otan 
kontes, kızken de bir çok gençlerin clüPl· 
lo etmelerine sebeb olmu~tu. ' 

istanbul planı etrafında 

istanbul surları 
yıkılacak mı? 

Proet'un plAnına göre İstanbul 

surlarının yerinde kahp kalmıyaca
tı ara sıra münakaşa mevzuu olu
yor. Surların yıkılacatını ı8yleyen

ler oldutu s tbt bunun &kalnl iddia 
edenler .de görtll11yor. Hakikat hal
de 1• bu iki rivayetin lklıl de yan
ııetır. Proat pllnını İstanbul surları
nın muhafasuı eeaarna göre yapmış 
tıe de salA.blyetll makamlar tarafın
dan tarihi veyahut bedii krymetl ol
ma.dığr tasdik edtlen, ayni zamanda 
clvanndakl mahalle ahalisinin sağ
lık şartlannı da bozacak vaziyette 
bulunan kısımlann yılnlacafı işaret 
edilmlşUr. 

Bu hususta daha ly:l bir fikir ver

mek ıcın Prost'un pllnında surlara 
dair olan maddeleri buraya kayde
diyoruz: 

uxara tarafmc!ald kaleler: 
Dışanda en aeatı yUz metre ce-

nlşlilinde bina yapılması. 111emnu 
bir mıntaka teşkil ile fç tarafında 

kale bo711nca mevcut mahallelerin 
lnklşa.fına muTafık olarak yapdaca.k 
tanzim amellrelerlne göre teıbtt e
dilecek genitllkte bir sahanın btna 
yapılması memnu mıntakalara ttba-
11. 

Denbs kıJumdııki kaleler: 
Bulundukları mahallelerin hususi 

plA.nlarına ve mevcut kalan kısımla
rın arkeolojik veya tezyini k1ymet· 

lerlne göre tesblt edtlecek lnsımlar 
hakkında muhafaza tertibatı alına
caktır. 

Haliç lasmm4akf kaleler: 
Buradaki ticaret ve sanayi mnhnl

lesinln sıhhlleştlrllmeıl ile seyrü se
fere halel vermlyecek surette muay
yen noktalardaki ktsrmlarrn mubn
fazası.'' 



Hırsız - Eğer isterseniz, siz tele
/on ederken tabancayı 'ben tutayım •.. 

Balıkçı Haçiğin şarkısı 
Beykc::ımdur kalkamm, tazedir, capoanlıdır, 
Zıplar, oynar mübarek rünküm dclilmn1ıdır! 

Hem canlıdır, hem §anlı, lıem ·namlıdır bıt kalkan, 
Bu -Oembeyaz ilikten benzine gelsin ıal kan! 

Bu ktıll.xıncum yiyenin gelmezmiş yere sırtı, 
Bırakım §u torıği, o, baltklamı Jıırtı! 

Kefal dedik kcfala, 7mllvan dedik kalkana, 
Bizim tıra~ uzadı, surat döncliı Balkana! 

Ye Mehmet ye, sen de ?/e, ye MaksHt ye, sen de ye, 
Şimdi karımı tok ise a7:lına esen de ye! 

Gedikpaşada balıkçı: 

Haçi1' Çölttttmaz 7•ölc1eri •. 

Yürek dar 1 
A:1kuı me~ha8mı sorma bana, kaç kektarf 
O, bütüıı lcai1ıattan ne 'Ç07: geniş, ne pek dar! 
Gerçek a:p'k muhabbet sporunda kU§l:usuz: 
Dünyaları 'kalbiy'lc fersahlıyan emektar! 

Dün bir bal ansına gel, biraz bal yap! dedim~ 
Dedi: Balını çok ama gösterdiğin petek dar! 
Şu yeni rop bayana ne de güzel yara§mt§, 
Kotlar k1sa, bet gergin, yaka geniş, cte7: dar! 

lsU.mbulun imarı i~tcn değildir ama, 
Çörçöpü ktıldıracaTc kazma enli, kürek dar! 
Can.an, bi::deıı bir zaman daha. mühlet istiyor, 

Lakin sabra mecal yok, çün1.."ii bizde yürek dar! 

AŞIK GAR!P 

Kaz yavrusu iskarpin ! Abidin Da ver 
Liman Reisi Oldu! 

Denize, denizciliğe aid yazılarile ta· 
runmı§ olan muktedir bahriye matehas• 
sıslarımızdan gazeteci arka.daşımrz A .. 
bidin Daver, vali ve belediye reisi Mu• 
hiddin Ütsündağın yerinde bir tavsiye· 
sile şehrimizdeki Bayazid havzunun li• 
man reisliğine tayin edilmiştir. 

Ordek başı şapka ! 
Dünyada renk kıtlığına kıran girmiı 

sanki! Hani, insan kırk yıl renge has
ret ~ekse, yine sonunda, bu at.:aiplerin 
acaibi olan rengi 'bir türlü benimse· 
yemez! 

Düz ve gersek sarıyı anlarım, turun 
cu, pek de fena değil, limoni de yabana 
atılamaz, .zerde renginin ise, açığı da 
koyusu da makbule geçer; fakat, bu· 
fUnlerde, kadın iskarpinlerinde moda
laşnuya ba§lryan o, yeni doğmu} kaz 
yavrusu rengioi, acaba hangi güzel ta 
biat sahibi seçip de ortaya çıkardı? 

Ben vaktile, !stanul sokaklannda sa
n çedik papuçlara tek tük ra.stlanuı
tım. Ukin onların sarılığı da bugün 
modcı.Iaşmağa baılıyan kadın iskarpinle· 
:rinin acaip sarılığından bambaşka idi. 

Hele dün, Eminönünde, bir bayancr 
ğın ayağında bunlardan bir çift gör
düm ki, kcl';a caddeden geçen iki sıralı 

oütün yolcuların gözleri onlardaydı. Hoı 
bu genç bayancığın :kendi gözleri de bir: 
saniye ile onlardan aynlnuyordu. Za
vallı, belki de onları daha yeni almıJ o
belki de <> civardaki mağazaların ibirin· 
.den bir kaç dakika önce ayat.:ıklarına 

geçirmi~ti. 
Mavi, laciverd, nef~, tarçini, böcek 

kabuğu, kurbağa derisi, cam gôöeği, tir 
şe, deniz yosunu, patll.:an moru, kır
çıl, tahini, ceylan derisi, tekir, fcsrcn
gi, hatta lohusa şerbeti, Jbtta gelincik 
gibi apal renkler, ayaklara gesirildiği 
.zaman ne için göze batmıyorlar da sa
n, bilhassa böyle tam kaz yavrusu ren· 
gindeki çiy sarı bir renk, ayaklara ge· 
çince 'büb:in gözler afal afal onlara de· 
ğiyor? Bunlar galiba vaktile İstanbul· 
da yaşamış ve kendisine bir bayii şöh
ret 'bırakmış >C>lan merhum san çizmeli 
!Mehmet ağayt insanın aklına getiriyor 
<ıa onun için olmalı! 

Fakat, ben sanmam ki merhum san 

--.... o-

- Milsade edcr~erıi::, bayaıı1 bu ak· 
,am. •nişanlımı bize 9'1§ırayım1 

- Nişanlını:: 1..im1 
- Bilmiyorum. Da7ıa bu mahallede 

\erkesi tanıyamııdnn. •• 

çizmeli Mehmet ağanın sizmelerindeki 
sarılık .da bu ncaip sarılık değildi 1 

Yazlık kad"1 iskarpinlerindeki bu 
yepyeni ve apacaip sarılığı kim bulup 
ortaya çıkardise bu sesimdeki ince bulu 
şuna ve güzel tabiatına turp sıkmalı 
doğrusu! 

Dün, benim Eminönünde görmüı ol· 
duğum san çizmeli, şey, pardon, sarı 

iskarpinli bayancığım, bereket versin ki 
garabet yalnız iskarpinlerinin renginde 
idi ve iskarpinlerinin herkesi hayran 
eden bu seçme renklerine hiç de uy
mamakla beraber şapka!t koyu mora 
yakın bir şeydi. Halbuki §İmdi kadın 
şapkalarının çoğunda, akıyorum, moda 
rrenk ördek 

0

başt ye§ildir. 
Eğer İstanbulda gittik~e artmakta o 

lan bu kaz yavrusu iskarpinlere karşı 
ba~lara da ördek başı şapka geiiritecek 
olursa o zaman iş, kala kala bir horuz 
ibiği cekete, yahud blUza kalir ki o za· 
mana kadar da aşağı yukarı istanbulun 
festival mevsim~ gelmiş olur. 

--o-

- Bütün bu kiirklerdctı, i11cilcrdcn, 
elmas"lardan, otomobillerden mktım 
artık!. 

- Bttnla1'1 atıp kır hayat1na mı 
çekilmek istiyorsun 1 

- Hayır, yenilerini istiyorum. 

o 

Karga ile Tilki 
Karğa ile tilkinin meşhur hikayesini 

belki bilmezsiniz 

- Pek ala oiliriz. Hatta onu ilk mek
teb ç0tukları bile bilirler 1 

Diyeceksiniz! Hayır, bilmez.siniz. 
Anlatayım da dinleyin: 

Kargarun lıiri, ağzındaki peynir to
pağı ile ağ~sın tepesine konmuş ve tam 
bunu afiyetle yemeğe hazırlanırken til
kinin biri ağaçın altına gelip: 

- Aman karga, demiş. Senin o gü· 
zel sesini çoktandır dinliyememi§tim. 
Ne olur, bana oradan bir iki öt de gö· 
züm, gönlüm açılsın l 

Karga, hemen ağzındaki peynir to
pağını güzelce iki ayağının arasına sı
kıştırıp paşlaınış ötmeğe ! 

O zaman tilki afallamış ve;: 
- Vay köpoğlu .demiş, bu karğa U 

fonteni okumuı. 

Meşhur Golcü Ne diyor?. 
Türkiyenin gol kralı ve Altılar Muh• 

telitinin merkez muhacimi Topkapılı 
Haydara; bu kadar fazla ve çabuk gol at 
mayr nasıl öğrendiğini 11oran bir mu .. 
harririmize Haydar şunları söylemiş· 

tir: 
- Bir kere ben Topkapılryrm 1 Oy

nadığumz oyun bir top atma oyunu ol .. 
duğu için ben bu işi tam yerinde öğ
renmişim demektir. Nasıl öğrendiğime 
gelince: Kaç yıl var ki ben geceleri or
talıktan el, ayak sekildiktcn sonra, tam 
on numara bir top alır, gece sabaha ka
dar Topkapının içinden dışına ve dışın· 
dan içine binleJ.i.:n şüt çeker, böylelikle 
arkadaşlardan çoğunun yaptığı gibi tah 
tadan, yalancı Y.alclere karşı değil, ha· 
kiki kale kapısından içeri ve dışarı yüz: 
terce gol yaparım. İşte benim muvaE .. 
fakiyet sırrım buradadır. 

Bal Gibi Marul! 
Gazetemiz muharrirlerinden Niyazi 

Ahmed, geçe; pazar Topkapı dışarısı· 
na, Osman Cemale misafir gider. İki ah 
bab akşama doğru oradaki Zenobun balı 
sesinde otururlarken Niyazinin canı 
marul ister. Tabii biraz sonra marullar 
gelir ve Niyazi ağzım şapırdatarak bun 
lan yemeğe başlar ve her. yaprağı işte· 
dikçe: 

- Aman ne tatlı marulmuş, ne tatlı, 
ben ömrümde bu kadar tath marul gör 
memiştim! 

Diye tekrarlar. Derken marulun biri 
sona yaklaşınca Niyazi elinde kalanı 
masaya bırakıp: 

- Ben artık yiyemiyeceğim 1 
- Sebeb?? 
- Çünkü tadı içimi 1:ıayılttr. 
Ayni maııulun göbeğinden bir yap· 

rak da Osman Cemal koparır ve bir de 
bakar ki gerçekten marul bal gibi de· 
ğil mi? 

.....__ .. . . ..;,.· ....... 
- Neye arkamdan yürüyorsun1. 

- Tavmı arasınaa 'bir 1~lip a7tm pa ra 'buldum. 
- Polise lw.oer 1Jennek l<1zım, gö nıülü paralar lıulı:umctin sayılır •• : 

Bunun üzerine kahveciyi çağırıp 

.sorar: 
- Ayol, o marullar neden böyle bal 

gibi? 
Kahvef.:i bir yaprak ağzına attıktan 

sonra: 
- Affedersiniz .der, yanlışlık olmuş! 
- Nasıl yanlışlık? 

- Yeni aldığımız apdal çırak bunla· 
ra tuz yerine toz ~eker ekmiş! 

Radyoda Roman Başlayor ! 
Temcid pilftvı gıöi eski romanları..n.ı 

ısıtıp ısıtıp tazelcmeğc çalışan Ethetn 

İzzet Benl.:e, o, upuzun romanlamdan 

birini de önümüzdeki haftadan itibaren 

ve tefrika halinde her akşam radyoda 

birer saat okumağa başlryacaktır. 

- Uzuıı oomaııdır görÜ§Cmedik. 
mlJ§gııldünUz galibat 

- l(inıse saııa bal:maya cesaret e;demcsiJı diye, - nayır, hasta idim. 
- O! Memnun oldıım. 



Japon ananesine dair çok şayanıdikkat ~ir yazı 

Hara- Kiri 
Mahkum elbiselerini beline ka
dar sıyardı ve kamayı karmnm 

sol tarafına daldırdı 
Londrada çıkan ''Men Only'' mec

muasında, doktor Borlayn im.ıasile 
neıredilen ve bütün dünyayı hayrette 
bırakan Japon Hara-kirisinin mahiyeti 
ni gösteren bu §ayanı dikkat yazıyı ay· 
non alıyoruz: 

Japonyamn seri inkiıafı ve tettamü· 
lü, asri tekniğe intibakı dünyayı 2-y
rette bırakınaktadır. Fakat derin bir 
gekilde kökleımit harici zcvahirin al
tında ırkın mizaç ve temayülü baki
dir. Eski Hara·kiri Japon hala ölme
miştir. 

Nefse hakimiyet, ıztırabı istihfaf, 
kajere mukavemet sanatı~ ıercf hisai, 
sembolü Para-kiri bugün de umumi ve 
ferdi hayatta tezahür etmektedir. 
Bizim garp mantalitemiz için barbarca 
ve canavarca olan Hara-kiri, bilhassa 
askeri sınıfta, samaraylıaırda ve aris
tokrasi sınıfında başlıyor. Şerefi koru
mak için vazedilen sıkı ve merhamet 
siz kanunlar, her gün, ancak bu kah
rammca f edailikle halledilen şahsi ve
ya içtimai teıevviılere sebebiyet veri
yordu. 

İmparator Meiji, Hara-kiri meşru 
bir idam vasıtası olarak ortadan kal
dıralı, yanm asırdan fazla zaman olu
yor. Bu karar, çok tchilkeli neticeler 
tevlit eddbileccık bir hidisc üzerine ve
rilmitti. 

Eski Kobe limanında, 1868 senesi
nin bir Mart gününde, bir Japon zabi
ti, bir grup Amerika vatandqı üzerine 
ateı açmalarını askerlerine emretmiJ· 
ti. Uzun bir devre müddetince Japon
ya ile Amerika arasında devam edege
len ıerginlik henüz zail olmadığmdan 

hiidise çok müphem ve tehlikeli adde
diliyordu. 

Bu hadiseden hi~ kimse mutazarrır 
Olmaamkta Wi'aber Amerika, nblt Ta 
ki Zenzaburo'nun ölilmle cezalandml-
masmı talep etti. Japon hükQmeti, dip
lomatik sebeplcır dolayısile bu talep 
karıısında boyun eğdi ve, mahkfuna 
Hara-kiri vasıtasile kendi kendisini i
dam etmesine müsaade verdi. 
Akşam saat onda, büyük sütunlarla 

~evrilmiş mabed kubbesi altında, mih
rabın etrafında salahiyettar yedi Ja
ponla, yedi ecnebi mümessili yer aldı
lar. Kıymetli büyük ıamdanlar etra
fa titrek ve hazin bir ziya neşrediyor 
ve mihrabın önünde vukubulaa.k sah
neyi ancak gösteriyordu. Müheyyiç bir 
sükUt içinde, birdenbire, bir kapının 
hafif -gıcırtısı duyuldu ve an:ınevi me
rasim elbisesi giymiı, otuz yıatlarmda 
&ilçlil kuvvetli bir adam, mağrur ve 
metin admilarla ilerledi. 

Hanr bulunan phitler önünde ne
zaket ve hürmetle eğildi, cnlar da o
nun bu selimını ayni hürmetkar bir ta· 
Yırla iade ettiler. 

Taıki Zenzaburo, hep ayni vakarla 
mihrabın önünde secdeye kapandı. Son 
ra gelip, yüzü tahitlc~ dönmüş oldu
ğu halde, diz çöktü. 

gerdi. O zaman, bı.itün bu hareketleri 
takip etmiı olan yardımcı ayağa kallc
tı, kılıcını çekti. Bir parlak, boğuk, kor 
kunç bir ıdarbe, ani bir sukut ve bir 
tek darbede kafa kesildi. Merasiaı bit-

mitti. 
Görüldüğü veçhile, ha11a1-kiri fevkel-

beıer bir cesaret ve bundan başka, a
natomi malQmatı da icap ettirmekte
dir. Bunun içindir ki, samaray çocuk
tan Hara-kirinin teknik ve mahiyetine 
alııtınlıyorJardı. Hatti onlan bu kor
kunç oyuna alıştırmak için ebeklerinin 
karnı deliniyordu. 

Eski Japonyada ihtiyar ve maliiller-
le meşgul olunurdu. Fakat bizim gi
bi değil, onlar.r tedavi eldecek yerde, 
onlracın ıztıraplarma çabuk bir ölümle, 
umumiyet itib:ırile en iyi dc6tlannın 
kılıcıyla son verilirdi. Bu onlar için 
bir zulüm veya barbarlık değil, sadece 
hadiselere ba!ka gözle balanaktıı-. 

Rus-Japon harbi esnasında doktor
lar ayni görüşle, bir kardeşin ölümü 
için Hara·kiri yapanları tanımışlardı. 

Son müheyyiç Hara-kiri, bu harpten 
yirmi sene sonra vuku buldu. Ordusu 
Ruslar tarafından imha edilen general 
Nogi, tam yirmi sene müddetle Mi• 
donun ölümünü ve imparatorun çıkar
dığı kanunun kendiliğinden ilgasını 

beklemit ve ancak o zaman • anane 
mucibince sadık zevccaile beraber -
kendi kendisini idam etmiıti. 

Kadının Güzellik Şartlan 
Nelerdir? 

Meşhur bir İngiliz gazetesi bir ka
dının tam manasile güzel addedilebil
mesi için nasıl olması icap ettiğine da. 
ir bir anket a~mt§tır. Gazeteye verilen 
cevaplar arumd& bllh"8i'lifiJ oc>k 
enteresandır. Cevap veren İngillzfn 
fikrine göre bir kadının güzel olması 
için şöyle olması 15.zımdır. 

Azasından üçU beyaz olmalıdır. 
Bunlar da: Deri, di§ ve eldir. 

Azasından üçü kara olmalıdır. Göz, 
saç, kirpik. 

Üçü kırmızı olmalıdır: Dudak, tır
nak, yüz. 

Üçü uzun olmamalı: Kulak, diş, a
yak. 

Üçü küçük olmalı: Göğüs, burun, 
baş!. 

o 

Beyaz Ayı Öldürmek 
Yasak 

Bir Frarusız gazetesinin yudığına 

göre, Rusyada beyaz ayı öldürmek ya
sak edilmiıtir. Yalnız, tabii, insan 
kendisini müdafaa mecburiyetinde ka. 
Jınca ayıyı öldürebilecektir. 

Bu yasağa sebep, beyaz ayı cinsi
nin gUn geçtikçe azaldığı görülmesi
dir. Mevcudu az kalan ayılar da §imal 
mıntakalarma doğru çekilmeye başla. 
mıştır. 

r11!111ln111uUtllll1111111ılll1J1111dillll ,,:uı1ıt ıı l.a 1111•• 0 ll1Jıu11ıı111111111Ullll1111111ııı:ı111U1lllllllııı.11llllU1uuılllllluuullllllUU1llllllll111llllllll1mıllllllfUUlllllllHt11llllllllımlfll lflrınt'f 

1 E ve KA iN i 
l111111ın111ıııııı1Hıııııı1111111ııı111ııu111ııınu,111ıfll1 11iıuadtll.......,ıı11tılfllll....,P"lll;_. ..... ıı11111ııı1111ıııııı1111ıııııı111111 ııuıı11mııııııınııııııııu ... ,mıı11tlUllffltllııı""''J 

Lambanıza bir abajor 
siz de yapabilirsiniz? 

Yaz akşamları güneş bizden, biz 
kendisinden ayrılmak istediğimiz 

anda bile ayrılmaz. Saat sekizde gü
neşin son iŞıkları odanıza dolmakta
dır. Sekiz buçuk, hatta. dokuza ka
dar ortalık aydınlıktır ve odanızı' 

hafif bir glindüz aydınlığı girmekte· 
dlr. 

Siz bu saatte belki iş göreceksiniz, 
veya kitap okuyacaksınız. Odadaki 
bilyilk elektrik ıa.mbasını yakıp yak
mamak hususunda mütereddit kalır
sınız: 

Yakmağa karar veremezsiniz, çün 
kil daha gece olmamıştır. 

Yakmak istersiniz, çünkü güneşin 
ışığı okumanıza veya iş görmenize 
kUl değil ... 

Evet, IAmbayı yakmak !Azım, fa
kat bUyük JAmbayı değil. Size Ul.zım 
olan ışığı verecek, abajorlu küçük 
bir masa lAmbasıdır .•• Bu suretle o
daya gene o güzel pembe güneş ışığı 
girecek, siz gene o ışık içinde otura
caksınız. Fakat kitap okurken veya 
iş işlerken, masanızın üzerindeki bu 
abajorlu ldmbada önUnilze kA.fi ışığı 
verecektir. Şimdi perdeleri indir-

.. _ Böyle abajorlu bir llmba yok'' 
meden çalışablllrslnlz. 
diyorsunuz ve almak için hemen dı
şarı çıkmak ısteyorsunuz. Hayır, a
cele etmeyin. Bunu kendiniz yapa
blllrsinlz. Hem de daha büyük bir 
zevkle, istediğiniz şekilde. 

Evvela.. lAmbanızm üzerine ne bU
yükli.lkto bir abajor yapmak isteyor
sanız o büyüklükte bir kumaş alır
sınız. Bu kumat kalın l,ı>ekll olablle
ceğl gibi, daha az ışık vermesini ls
teyorsanız, yUnlU veya keten olabi
lir. Sarı, acık yeşil veya açık mavi 
de tercih edeceğiniz renkler olacak
tır ... 

Bu renklerde kumaş bulamazsa
nız \"eya elinizde mevcut bir kumaş 
bu renklere veya daha kuyu bir ren
ge boyamak lsteyorsanız, bir finca
nın içinde erlteceğlnlz garibaldt bo
yası ile boyayabilirsiniz. 

Şimdi, abaJor yapmak için kumaşı 
nasıl keseceğinize gelelim: 
Kumaşı masanın Uzerlne yayarsı

nız ve elinize uzun bir tahta cetcel 
alırsmz. Bu size hem cetYel, hem de 
pergel vazifesini görecektir. Kurşun 
kelemlnlzl de unutmayın. 

Cetveli kumaşın üzerine koyar Ye 
abajorun büyük ,-eya kücük olması
nı istediğinize göre, yirmi veya yir
mi beş santimlik bir nısıf kutur alır
sınız. Bunun için de, cetvelin yirmi 
beşJncl santimini kumaşın ortasına 

getirir ve oradan tahtaya bir iğne 
saptarsınız. İğne tahtayı delecek ve 

kumaşı geçerek masaya saplanacak
tır. 

Şimdi, elinizle bu iğnenin Uzerln
den tutarken, diğer elinizdeki kur .. 
şun kalemi, cetvelin ucundaki den~ 
ğe geçirir ve cetvell döndürerek dai
reyi çlzersiniz ... 
Kumaşı bu daireye g6re kestikten 

sonra, ortasında da beş santım nısıf 
kuturunda ikinci bir yuvarlak aça
caksınz. 

Bu da tamam olduktan sonra aba
Jorun yapılması kalıyor. 

Bunun için size evvela. uzun bir 
tel ldzım. bu tel, kestiğiniz yuvarlalt 
kumaşın çe\"resl kadar veya biraz 
eksik olacaktır. Eksik olmasr dah& 
iyi, çUnkü, telden yapacağınız daire 
kumaştan kUçilk olmalı kl kumaş, 

onun Uzerlnde bol dursun ve bUzme .. 
1l olsun. 

Telden, ayni zamanda, kumaşın 

ortasına açtığınız yuvarlağın çevre .. 
si kadar bir daire daha yapacaksr~ 
mz. Hu lkt çemberi kumaşın ortasın .. 
clnkl yuvarlaktan kenarlarına kadar 
olan kutur uzunluğundaki diğer tel .. 
lerle - mesela. dört beş telle - blrf .. 
birine bağlamak lAzımdır • 

Şimdi elinizde abajorun iskeleti 
de hazırdır. Bunun Uzerlne kumaşr 
geçirmek kalıyor. 

Bunun için, muvakkaten üç dört 
çamaşır mandalına ihtiyacınız ola
cak: 

Mandallarla kumaşın ortasındaki 
deliği kUçUk tel daireye rapte~ecek-
siniz. Bırakınız şimdi o öyle dursun, 
»Alr .,.,...eoıa-

Bma:ra. kum~ıll ~n:tş hnarrnr, 
kalınca bir iplikle dikmeye ba,layın. 
Kum•aşr bu suretle tele dikerken ke· 
narlarını da bastırmış ve pUrUzlerl 
toplamış olursunuz. 

Yalnız unutmayın: Kumaş çem
berden bUyilktU. Onun için, dikerken 
bUzgU yaparsımz. Yapmasanız da o
lur. O zamn kumaş tele dikildikten 
sonra bir kısmı kalır ki bu da, bir 
dilim teşkfJ edP-r. Burası l!mbanm 

Bu mrif ab<ı;öriJ. Wcu'1a getlrmei 
içi.n evvela, kartonu istediğiniz renge 
boyar. Güzelce kunımasmı beklerrinfe'.. 

Sonra, cetvel tcıhtcmnı periücôr gt. 
bi kulJanarak ~ ~ ,,., 
~ ... .,,.. .,.,. ...... 
N~ ~ tna k4ğlttaiı fiatolllr. 

takarak, lwlaykkla İfl~bUmek içill 
böyle mandallarla .dn. tuttvrabUirainV. 
Neticede m.rif bir abajürünü:: olur. 

~ 
önUnde, Adeta yukarı kaldınlmı' bt~ 
şapka 6nU gibi durur. 
Kumaşı ayni şekilde kilçtlk çem .. 

bere de dikersiniz ve mandallann da 
işi biter. 

AbaJorun kenarlarına ve üst tara• 
fına tente veya gene kA.ğıttan kesil• 
mlş, oyulmuş süsler ekleyeblllrsinlz1 

Bu abajoru, her bUyUklUktekl bir 
masa lAmbasrnın üzerine geclreblllr-e 
siniz. Abajor, yukarı tarafı dar oI4 
dufu için, ampullln Uzerlnde dura-. 
caktır. 

Abajorun lA.mbaya bafh 'Olmam~ 
, sı da blr kolaylık temin eder: Ampu• 

ıun ilzerindekl abajoru istedlğln!s 

tarafa çekip çevlrebfllrsinlz. 

Erkekler Kadınlardan Dalia: 
Mı Sıcak? 

Bir zabit ilerliyerek ona, üç ayaklı, 
küçük bir Japon asası uzattı. Bunun 
Uzerinde, beyaz bir kağıtta, bir ustura 
kacta.. keskin, uzun ve ince bir Japon 
k"'-- .. _,,~ . eh -uası, v.uusa§l,, var , 

Suçlu, nihayet, tarziye vcırdi. Cür
lllilnü itiraf etti ve sözünü şu kelime- 1 
lerle bitirdi: ''Bu cürmüm için gimdi 
hara-kiri yapacağım. Ölümümde şahit 
olarak hazır bulnmanızı rica ediyo

Modası geçmiş elbiseler nasll 
yeni şekle sokulur? 

Münhen doktorlarından Stayner k&. 
dm ve erkeğin orta derecedeki har&4 

reti hakkında bir tecrübe anketi y&P4 
mıştır. Doktorun iddiasına göre. Ka .. 
dmlarm orta harareti erkeklerden bir 
derece daha aşağı olduğu gibi gecele
ri de gündüz hararetlerinden daha a,.. 

şağıdır. 

l'Urn.,, 

'.Elbiselerini beline kadar sryıtldı. 
• geriye dütmcrnek için - esvap kollan 
~ dizleri altına sıkıştırdı. Çünkü asi 

r Japon öne doğru düşerek ölmek 
:ccburiyetindedir. Ve ayni metin bir 
taateketle kamayı aldı, düşünceli bir 
t• Yırla ve h<xlgi sevgi ile onu scyret-
ı.. Sonra bu la:mayı kamının sol ta-

~f~na daldufdı, ağır ağır sağ tarafa 
tı gru çekti, yukarıya doğru çrkararak 
zattı. 

Ev kadmm bilmesi lizım gelen gey
lerden biri de mUtemadiyen yeni elbise 
yapmak veya yaptırmak değil; eskileri 
veya modaSI geçmlfleri yeni gekle sok-

maktır. 
Bu, yeni gekle sokmalarda en bilyilk 

mü§külitı elbisenin artık vücudunuza 
uymamasmda bulursunuz. :Meseli, es
kiden ısigmanmışsmız ... Şimdi eski elbi

seleriniz bol geliyor .. 
Entariyi veya mantoyu bozup daralt-

mak, sonra tekrar mı dikmek lizım? 
Hayır, elbisenin heyetiumumlyesini 

söküp dikmee hiç lüzum yok. Uzcrinde, 
bir iki iğne, bir iki makas vurarak bU
yUk tadilat yapabilirsiniz. 

Bunun için, elbiselerin nerelerinde 

ve negibi değişiklik yapılabileceğini göa ~·----------·~ 
terelim: hem de daralmıg olur. --------........ ...ı._ ___ _ 

Evvela ense, bol bir elbise enseden Elbisenizin omUZll dllzse ona yeni bir bir elbisede büzme çok <ıldu mu i~i dur. 
maz. ÇQnkll, meseli. yakadaki büzme
den llODra belde bUzme olmamalı ki, ya
kanın bllmıelerinden inen hatlar ser. 
bestçe bir ahenk temin edebilsin. Bel
de de bUzme olursa onun çizgileri öteki
lerle 1ı:an3ır ..• 

aksar. Ense düttU mll idi, elbise de vU- sUs koymak fmki.nmı bulmU3 olursunuz. 
cudunuza oturmaz, sarkar. Enaeyl bir Bol gelen omuzu gene bir ild bUzme ile 
kerer yerine koydunuz mu, elbise de daraltabilirsiniz. 
vücudunuzun kalıbmı alır. Diğer taraf. 
larda yapacağınız değifikllkler de o nil
bette kolayla§ır. 

Enseyi arkadan bir bllzme ile daral
tabllirsinfz. lid kırma kırarsanız daha 
§Ik durur. 
Yakanın önünde de yapacağınız küçük 

bir ameliye vardır. Elbisenin önünü bi
raz oyar ve yakayı, en yukarıdan bir 
düğme ile beriye alıraamz hem elbise 
ye gUzel bir §ekil vermif olursunuz, 

Kollar varsın bol kalam. Daha iyi, fa
kat, omuzu nasıl bUzdOJıUz de kol ağız. 

larmı da ayni oekllde bUzgUierle sUıle-

mek llzmıdır... . O halde bele büzme koyııuyacakamız. 
Yahut kesip kısa kol yaparsınız. o za- Ne yapmak JA-? B" k , 

bol k 1 dah k GUW. ır emer. 
man ~ a §ı durur. Veyahut, Evet, tokalı bir kemer elbiseyi yeni 
gene kestikten sonrfa pelilerle stisler- bir şekle sokmakta en büyük rolU 0 y. 
siniz. k b" i nıyaca ve bu suretle, eski el ısey ye. 

Gelelim bele: Beli de büzmelcrle da- nUcmcniz bitmi§ olacaktır. 
raltmak kabildir. Fakat o zaman elbise- Düğmelerini de değiotirdiniz mi yeni 
nlz hep bllzme içinde kalacak. Halbuki, bir elbise sahibi olmut olursunuz. tiiJ tebrcainde en küçük bir hareket gö-

1 

il\ tncdi. YUzünde bir tek adale ürper- ı 
~~· Kamayı çekti; ancak o zaman l.. ......................... _.. .... _. ................................................................ ._ ............................................ ı 

ıztırap Haıdeıi yüzUnün çiz&flerini 
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ALMANLARIN LAVQl;:NSİ 
l;~-~-~ı/ 

2 taraf da hazır!? 
ingUlz Almana, Alman lnglllze tam bir 

darbe indirmek Uzere müteyakkız 
bulunuyorlar •• 

7 arih 1015 senesinin Murt - Nisan 
aqlarıl? Alman J.onsolosu ı'llhclm 

Va..muı, lran toı raklarında Şira:a 
do4ru giderken uğradığı f'trljenl 
k611Qnde ıeuhlıı clı'ne esir dı1ıtük
ten ve oradan kaçarak 7 gün ıüren 
ıtep uolculu4u yapıp Barascnan 
ıehrlnt ıı4ındıktan sonra, /nglli::
ltr bu ıaf lıada onu ele oeçlrmek ha
reketini darduruuorlarsa da, kaça
nın pefl bırakılmıı dtbildlr. Biiy ük 
Brltanyanrn Baıehr konıolosu S6r 
Perll Kokı, en müsait fırsatı araş
tırmaktadır. Kaçan da lnoillere a
leuhine f aaliuet başlangır.111dadır. 
Sonraıı: 

Gerek tecavilz, gerek paranın geri
ye verllmesi hAdiselerl ve teferruatı, 
rtizglr llilr&We tranm bütün cenup sa
humd& duyuldu. Yerlileri İngiltere 
aleyhine tahrik için, bu, uyğun bir ve
alleydi. F.eir konaoloıun Ferjeni §eyhi· 
n1n elinden ka.c;maaı ,.e stepi geçip Bo
ruean eehrindeki dostlarmm yanma 
aıfmmuı da ballandırıla, ballandırıla 
dilden dile dol8.fıyor, bire bin katıla
rak, ahali arumda ef ısanevt bir mahl· 
yet alan bu macera, Vilhelm Vasmusu 
umumun gadlnde emsalsiz bir kahra
man gibi bUyUtUyordul 

Yerliler, cesur adamlan severler; 
yerliler, ealı'ane kahramanlıktan hoş
lanırlar. Susa.mıalarm suya kavu§ma
m gibi heyecanla ka.ruıladıkları bu 
komoloe maoeruı, onlan cô§turduk
Ç& cotturuyordu. Bu adam, zaten öte. 
denberi kendilerine sevimli ve yar
dmıcı cephe gösteren bir adamdı. Vas. 
mt11 isl'"' sayğı ve sevgi ile hatrrla
mrdı. Da ma böyleydi. Ve "imdi bu f. 
ldm, daha ziyade tesir icra.sile, adeta 
genlı ölçüde bir tc.shir edici hususiyet 
edinl)Wdu!? 

Fakat, ffl yanda bıraktıktan halde, 
lngiUzler, esir edilen diğer Almanla 
ötekllerl, sa.Jıvermeml§lerdl. Yeni sat. 
hada yaptıktan §eY bir riicat mahiye
tindeydi ger!;i; fakat, tam bir ricat sa
yılabilir miydi? Hayır! 

Şimdi iki taraf da birblrlerile ça.
U§Dla.ğa hazırlanıyorlardı. Hakikat, 
i§te bu merkezdeydi. İngilizler ilk saf
hada ellerinden kaçan Almanı ikinci 
safhada ete geçirmek ve her haldf! 
kenditerlnc bir darbe indirmesine 
meydan vennemek yolunda için için 
hareket halindeyken, Alman da hem 
ele geçmemek, hem de gizli vaille .. 
slni yerine getirerek İngilizlere darbe 
indirmek yolunda içfn için hareket 
haliıideydt. 

lçiıı için mf ?! GlzU vazife mi?! 
Bir bakuna. öyle, bir baknna da de

lil; §imdlld safhada iki tara! da bi
rib~lerlnin hareketini geçikmeden öğ
renıyor ve mukabil tedbir almakta da 
pclkmlyordu. Ve bu suretle iki tara. 
fm da kaqılıklı vaziyetlerini ~ğren
melerl, Ç&tı§II18ya meydan vermiye. 
re.k, tararları, ka.reılıklı manevralarla 
birbirlerinden kısa mQddetler fçin u
za.klaştıncı neticelere vardırıyordu. 
Fakat faaliyet boyuna sUrUp gittiğine 
göre, er geç çatıeılacaJctı. tkı taraftan 
biri istihbarda geri kaldı mı, muhak
ktk olmak Uzere baskına uğrayacak. 
tı. . 

çok ba~ka vaziyetteydi. "Basra kfu'f e· 
zinin tacsız kralı,, diye bir anılan Sör 
Persi Koka! 

Diğer taraf tan, geçirdiği ilk safha, 
Alman konsolosu tız:erinde kuvvetll 
bir tesir bırakarak onu önce aarsmıa, 
BOnra da içten kuvveUendinniıti. Sar
sıntının sebebi, kervanı ihtiyatsızlıkla 
Ingiliı.lerin eline geçirmesinden geli
yordu. Adeta kendisine eme.net olu
nan kıymetli bir fieYi hiç de hak ve 
salfthlyeti olmadığı halde bqkn!ma, 
üstelik dü§Dlan bir başka.ama peokeş 
c.;ekmle hissindeydi. Bundan dolayı 
kendi kendisini itham ediyordu. Sar
sıntıdan sonra kuvvetlenmesinin sai· 
kına gelince, hatasını tamir etmek f. 
cabını benimsemi&tf. Ha.tasının zara
rından kat kat !ayda temin edici ısa.
betli hareketle, hem memleketini, dev
letini tatmin etmek, hem de kendieinl 
tatmin etmek isteğinden gelme bir 
kuvvet! O rtlmdi, vazifesinl esldsinden 
çok daha mühim, daha bUyUk sayı

yordu; ınUhlm, bUyUk ve hudut!uz de
recede mesullyeUil 

Hem kaybettiğini kuanmak, hem 
de bu kazanca üstelik kazanç katmak; 
işte bu arzuyu hararetle duyarak, bir
an evvel İngilizlere dehtetli bir darbe 
indirmek azmile yanıp tutuşuyordu; 
ayni za.mnnda, acele edip de ycrlne i
sabet etmiyecek bir darbe fndirmeme
ği göz önllnden ayırmamağa gayretle 
beraber! 

Ktiyden firarından sonra stepte ge
~Jrdiği me§ekkatU gUnler, 7 günün 
açlığı, susuzluğu ve tilrıil endi§eleri, 
muhtemel kimselerin, cefaya dayanır 
mukavim yaradılıelı kimselerin irade
sini blle gevıetebilir. hat.t\ bllabUtU.n 
kırabilirdi. Fakat, Vilhelın Vuınua, 
yılmamıştı: bil~kis ... 
Şah8ındald vatanı uğrunda v'azif e 

görmek duygusu, onda derin ve içten 
kavrayıp kıvrandırıcı bir mücadele 
azmi uyandırmıştı; onun ı:ıa.hsiyetı, bu 
saikle bir nevi takip damga.sile dam
galanıyordu; gaye uğurunda yılma. 

dan dövil§meğe devanı eden tiplerin 
bu hususta gösterdikleri taassubu, bü
tün mevcudiyetine yerleşmiş f arkeden 
bu adam, artık mUUıiş sertle§iyor, hi~ 
mi hl ç felce u~ama.z bir didi§mek is· 
teğıle inatçılnfjryordu. 

Onun ruhi haletindeki bu değiarne, 
müteakip yıllarda 1ngilızlerin hayli 
canını sıkac.ak faaliyetinde başlıca bir 
saik ba~langJcıydr. O, bu tesirin deva. 
mile ele avuca sığmaz bir kuvvet ola
rak, müteakf p yıllarda İngiUslerce 
tam tefekkUUU bir uıı:ert kuvvetten, 
bir aakerf kıta.dan, bir ordudan dah& 
ziyade uğra§tmcı mevcudiyet tellkkt 
edilecekti; mutlaka ortadan kaldml
ması gerek bir engel tefkil ettiği ka
naatiyle, İngilizler o sahada onun fa. 
aliyetine set çekmeği birinci plAna a
lacaklardı. Şimdikinden çok daha zı. 
yade ehemmiyet verilen bir kuvvet o. 
lacaktı ol 

Bu dU1Unceyle İngilizlere kartı mu. 
cadelesine ısrarla devam etmek kara
rını veren Vilhelm Vumus, yeni pl~
nını hazırladı. Bueebrdekl gamlı.onu 
tahrip etmek mi? İçerisinde 200 asker 
bulunan bir yeri? Hayır; bu, dünün 
bir vazifesiydi; bugünün ve yarının 
değil! Bugünün ve hele yarmın vazife. 
lerl yanında, Bu~hrdeki garnizon irti 
o kadar ufacık, tefecik bir itti ki! 

Vilhelm Vaamua, yeni pllrunı hazır
larken, dalgın dalgın umktara baktı. 
Gayesinin şimdi daha bUyUk olduğunu 
tahayyülle, önünde genifliyen bir sa.
hada u!uklar açılır rörlindU ve ... he. 
yecanlandı ! ? .. , 

(Arkası t~ar) 

Sporculan Davet 
Eminönü Ha!kevinden: 

K!rkağaçta 
Bu sene kavun çok 

bol o .acak 
Kırkağaç, (Kurun) - Kaya.dibi kö

yüne elektrik verilmittir. Ipğın ilk 
yandığı gece binlerce civar köylü bay
ram yapmıştı. 

Geçende Anka.raya giden kaymakan:ı 
ıalihattfn ile orbay Celil bu haf ta dön
mt :'et1dir. 

ldarecilerimirin ~ kau.nm mub· 
telif ihtiyaçlan üzerinde tan.ular yap
tığı mal(ımdur. Şehrin ıuyu eaac:n 
halledilmiıken §imdi de arteı:iyen usu
m ile ıu e.ranmaktachr. Ve ovanın bol
ca &ulanması imk!nlan düşünülmekte· 
dir. 

Ka.ı:aıun değerli kaymakanu bugün
lerde köy mevzuu ile pek yalartcbn a
ükalı görünüyor. Köycülük iJleri o ka
dar dill~elmiıtir ki vilayetin takdir gö
rilnden kaçm&.m.!1tır. 
Manzara, bava ve ıu ilibrarile yurdu-· 
muzun en gilıel parçalanndan biri O· 

1-ı Kırkağaçın mefhur kavunlan bu 
sene mcbıul olacaktır. 

Rflanlde felAketzede· 
lere yardım 

Efl!ni (Hususi) - EflAni nahiyesi
nin sıhhatli ve temiz kalpli köylüsü 
sarsıntı dolayıslyle en büyük f ellket. 
lere uğrayan Kır&ehir ve havalisinde
ki soydaşlarına ifiık!n niısbetinde yar
dımda bulunmak için büyilk gayret 
aarf etmekt.edir. 

Geçen hafta pazartesi günü nal1iye. 
nin çok değerli müdilrti Fikret KöysU
ren pazarda alış veriş için biriken bU
tUn halkı hükftmet konağı önüne top
la.yarak kardeıterlmizin maruz kaldık. 
ları elim vaziyetini kendisine has olan 
temiz ve gUr bir ifade ile izah etmi§
Ur. 

Bir haftalık tcbcmı yckftnu halen 
bin otuz liradır. Bu para derhal Za!
ra.:ıbolu Kızılay kurumuna gönderli. 
ml§tir. 

Fikret KöysUren taraf ında.n köylü
yü tenvir ve if§at gayeslle muhtelif 
i!!ltfkametkre sevkedilen hamiyetli ve 
münevver arkada.slar da derhal vazi
f eler:ine başlamışlar, esasen bu elim va 
zl~tten derin acılar duyan halk elin.. 
den geleni esirgememek suretile milU 
ve vlodani vazifesini yapmakta tered
düt etmemiştir. 

Teberrulere bir taraf tan devam e· 
dilmektc olduğu için henüz muayyen 
bir rakamdan bahsetmeğe imkfuı yok. 
tur. Şurası muhakkaktır ki Eflaninln 
asil köylüsUnUn derin bir elemin zebu. 
nu olarak yapacağı yardım f el&kete 
u~ayan soydaşların hiç olmaua. kıs
men ref a.hına hizmet edecek vaziyet
tedir. 

o 

Erzinde Avcılık 
Erıtn, (Hususf) - Erıinde spor ve 

gençllk hareketleri gittikçe daha can. 
!anmaktadır. Kamun bay Cemil EryU
rck gençleri bir araya toplamak ve spo.. 
Mı teşkJJltlandtrmak ic;fn çal~makta ve 

lzrnirde 
Kadınlar arasında güze1 bir 

motosjklet yarışı yapı dı 
.... 

"""' - ._.... -
Küllürparkta Hayvanat bahçe.sinde gl!yikler için yoptlan pavyon .• 

lzrnir, (Hu21ust) - Belediye ve Fu
ar komitesi reisi Dr. Behçet Uı dUn 
öğleye kadar riyaset makammda §e· 

hlr stadyomu ve yeni tenis sahası 
pllnlarile me~gul olınuJ, alAkadar 
spor makamlarının bu hueustaki iza. 
batını dinlemiştir. 

öğrendiğime göre belediye 1zmir 
§ehrinin modern, her türlü ihtiyaca 
cevap verecek bir stada kavuıımnsı f. 
çin icap eden tedbirleri almıştır. 

KültUrp:ırkın arka tarafmda. inşası 
muwavver bulunan §ehir stadı 700 
bin liraya çıkacaktır. Stadın mUkem· 
mel bir futbol sahası, iki taraflı kapa. 
lı trlbUnleri, locaları, takımların SO· 

yunma odaları, duş yerleri , ko(iu pist· 
leri, atma ve atlama yerleri bulunn
caktır. 

Şehir stadı için bir plAn hazırlana.. 
cak ve bu ie senelere taksim edilerek 
ceste ceste yapılacaktır. 

Belediye reisi aynı zamanda kUl,. 
tilrparkta, şehir stadı y:ınmda yapıla
cak tenis kortları işini de gözden ge. 
çirmi§tir. 

Teni!!! kordları bu sene Fuar zaınıır 
nına kadar ikmal edllmlş bulunacak
tır. üc; tenis kortu yapılması mutasav
verdir. 

Tenis yerinde seyircilerin oturacak. 
la.rı kapalı yerler de bulunacaktır. Bu 
iş derhal ınUnakasa.ya çıkarılacaktır. 

Bu suretle belediye eehrin ıpor iş
lerini ön pl~a almıs bulunma.ktadrr. 
Ktiltürparkm bir yerinde şehir stadı, 

tenis kortları, kapalı atıı poligonu 
bulunacak, diğer bir yerinde de hava
cı gençliğin istifadesine tahsis edilen 
para.sut kulesi faaliyet gösterecektir. 

Atış poligonu 17000 lira üzerinden 
münakasaya çıkarılmıştır. 20 bin lira. 
ya inşa. edilecek Evkaf pavyonu da 
bu hafta münakasaya çıkantacaktır. 
Zfrat kurumları mUr.akercsi 2800 lira
ya çıkacak, bunun 2000 lirasını ziraat 
Vekileti, 2500 lirasmı da Ziraat Ban
kası verecektir. 

KültUrpark Pazar günü, havanın 
letafetinden istifade etmek istiyenlcr 
le dolu idi. Öğleden sonro. kUltUrpar k. 
ta bayanlar arasında bir motosiklet 
müsabakası ~'Rpılmı§tır. Müsabaka 
neşe içinde nihayet bulmuştur. 

Yeni yapılmakta olan Paten sah~ 
mnda pek yakında bir patenli balo ' 'e
rilecek ve İzmirli kızlar balo esnasın. 
da. patenlerle eğleneceklerdir. 

Zeytinciliğimiz 
izmir istasyonu 3 sene sonra 
500.000 fidan dağıta b:lecek 

bir kısım muvaffakıyetler elde etmlrt ı 
bulunmaktadır. 

Erzfnde son zamanlarda avcılık mera
kı c;ok artmrttır. Bilhassa bom zamanla
rını civarda avlanmakla reçlrmekte \'e 
bir çok av hayvanlarUe geri dönmekte
dir. Erzin nahiyesinde hemen her cins 
ve gayet besli kuş, tavgan, tilki bulun-
maktadır. 

Izmir, (Hwıusl) - Zeytlııclliğimizi 

inld§af ettirmek üzere aon senclerdo 
alınan t edbirler arasmda, ziraat vekfi
leti tarafından oeh.riınizdo kurulan zey
tlncllik !sta.ayonu bqta relmektedir. 
Zeytin mfuıtahsilleri için açılan kursları 
da bu arada sa)ınak 14.zmıdır. 

Sandıkhda köy kalipJeri 

Ziraat vektıletl Uı.rafmdan 22 bin Iı

rayu. satın alınan 212 bin dekarlık arn· 
zi üzerine sarfedllen Türk bilgisi ve 
TUrk emeği faydalı mahsullerin! v<ı r· 

meğe ba§lamJ!j bulunuyor. Bugtln ze)'• 
Un çekirdeğinden fenni usullerle 30 
bin fidan yeti.,tirilmi§tir. VllAyet ta· 
rafmdrın ltaıyaya gönderilen ve ora· 
dn Uç sene zeytincilik tahsilini eden 1!; 
Nazmı Kılı~ zeytincilik c;alışmalan ha~ 
kında denıi3tir ki : 

~ 
"'" 

"- lstasyon Uç sene sonra 500.ooO 
fidan dağrtabtleccktlr. O vakit ists.!'' 
yonda 200.000 1idan kalmış oıacııl' 
biz de bunların t erbiyesi ve Uretmcsil 
meşgul olacağız. 

Muayyen şartlarla blr bakım sa) c; 
sinde çekirdekten yetişen !idafl1ıı. 

C' 
bu sene do elll nltm~ santim yil1'5 

}'C' lir. Sonra terbiye maktnlarma sev 11 
·ıı ,. 

dllirler. Bir kaç s ene sonra zeyt.iııc~, 
istasyonu sahnsınm dnr geleceğini il ıc• 
cdiyonım. O vakit civardaki bağıarıtı 
tlmllkt llznn gelecek. 

Acaba baskma. uğrayacak, hangi ta· 
raf? İngiliz mi, Alman mı? Hasım ta
rata fırsat vcnnemek YC bu ikinci 
safhadan zararlı çıkmamak hususun· 
da hem tngillz, hem Alman ellerinden 
geleni yapıyorlardı. Lakin, Almanın 
ku§kusu deha fazlaydı. Çünkii, Vil
helm Vasmus yakalanırsn, meydan a
labildiğine Ingilizindi. Fakat öbür ta
raf için böyle bir tehlike yol<tu. Yok 
gibiydi. İngilizlerin hakim mevkide 
kuvvet bulundurduldan bir yerde Sör 
Pensi Koksu kim yakalıyabilfrdi ki? 
O, ııkı ınuha!aza tcrtibatile gayet e
min bfr mevkideydi. Askeri kuvvetten 
ba§ka "Entclicens Servis,, e de daya
nıyordu. Vilhelm Vasmus gibi do~ru. 
dan doğruya mensupları esir edilmlıs 
ve sadece kandırabileceği bir kısım 
yerJ güvenebilecek bir adamdan 

Spor şubemize bağlı kulüplerin 19 / 
M.tyıs merasimi•ıc i~tiraic etmek üzerJ 
19/ 5/ 938 Peqe nhe .. 111 ı:aat 14 de 
:S:vlmiz merkezi.de Spor levazrmlannı 
beraber atarak bulur.malan ehcmm:yet
Jc bildirillir. 

Sandıklı, (Kurun) - Köy kalkınmasının ileri hamle ile yUriimc.si içir. 
her fırsatın knçırılmadrğı ve iyi tedbirler alındığı Sandıklıda, köylerin tahriri 
islerini intizam içinde bulundurmak dileilncesile köy k!tipleri arasmda imti· 
han yapılmış ve kazananlar aynca kAtlp kursunda bir mUddet çahştırılmtşlar. 
dır. Bu resimde, kurs sonunda yapılan ikinci bir imtihanda muvaffak olan 
kAUpleri Kaymakam Arif Dündar ite bir arada görUyonsunuz. 

ltalyada 315, Fransada 39, Jspıı.rı>~ 
da M nevi zeytin \•ardır. TunU5 , 
hnvalisinde de 26 nevi zeytin tıle 
ı:uttur. Bunlardan en güzel ne\1ilııı' 
nin qı kalemlerini getirterek rııc ,P 

,(Sonu 10 uncu aa!l'f 



Bir dudak boyası 
v a z a n: Hikmet Münir 

GtJJ rengi bir mendildi. Onuıı lr;ln l 
dudak boyasından pek :farkedileme
yor ..,.e sarışın bir kız için alınn11ş o
Jan açık renkte kırmızı ruj, bu gül 
rengi ipek mendil üzerinde hafif bir 
koyuluk bırakıyordu. Fa~rnt o kırmı. 1 
zılık, benim için çok kıymetli idi. 

Pansiyonda oturuyordum. Ort::ı 

yaşlı bir kadın, vardı ki, bütün işle· 
rimize bakıyor; her sabah odaları 

düzeltiyor, temizleyor ,.e haflafül 
bir ı;amaşrrlarımızı yıkayordu. Otur
duğum hina içindeki bütün kiracılar. 
ondan ho, laııırlardı. Hakikaten iyi 

bir kadındı. Millf mücadelede koca
sını kaybettikten sonra bir daha ev
lenmediğini söylüyordu. Fakat ko
casının l.ilümü üzerinden hayli zaman 
geçtiği için olac.ak, hayatın zevkine 
alışabilmiş ve her zaman gülebili
yordu. 

Sebebi nedir bilinmez; herkes, 
kcnq.inc bir "yenge!" dlr, tutturmuş 
giderdi. Yenge aşağı, .yenge yuka
rr ... l ... :ikin bu "yenge" bao:ı bir feua
ıık yaptı: ömrum oldukça unutmıya
cağım. 

Ben, ömrünıUn biricik ve son fır
satı diyebileceğim güzel bir kadına 
rastlamı, tun. 'Bütün biricik fırsatlar 
gibi o fırsat ela kaçtı. Zaten ondan 
sonra hislere hürmet eden, hatıralar 
ııeşinde koşan bir adam oldum ya ... 
Ve beni kimse bu mızmız tabintim· 
den geri çeyiremedl. 

O kadının benimle olan macerası, 
eski romanların, şiirlerin mevzuuna 
benzer. Bir defa görüldükten sonra 
kaybedilmiş "peri kızları'' nın arka
sından çekilen hasret YO hicranın hi· 
kftyelerinl andırır. Yirminci as1r adı
na, 1;öze çarpar bir yasıf olarak, o 
kadının yalnır: bir alAmeti vardı: 

l>udak boyası!... HattA, yüzUnü bile 
o kadar boyamayonlu diyebilirim. 
Yahut bana öyle gelmişti. 

O kadını bir daha göremedim. 
Gördümse de görüşemedim. Bana bir 
daha yüz vermedi. Yalnız gül rengi 
bir mendilin üzerinde küçük bir ba
tıra bırakmıştı. Dikkatle sakladı

ğ-ım ve kalbimin projektöriyle göre
bildiğim bu hatırayı, ömrüm olduk
~a muhafaza edecektim: 

Pakat "yenge", her şeyi mahn~t
ti. 

Hayatınım biricik ve son büyük 
fırsatı diyebileceğim kadınla, bir 
lllilddet konuştuktan sonra bir AOeCe, 
karanlık bir sokağın başında ken
dimi yapayalnız bulmuştum. Veba
lla o kadar yakındı lci ... Kendisini 
öptürmekten ürkmediği için olacak, 
ikide bir başını geriye atarak du
daklarını benden kaçrnr gibi hare
ketlerde bulunuyor ve şeytanca teş
''ik edfyord u. 

"Birçok kadınlar öyledir. Kucakla
llacaklarını bildikleri ve bunda ken
dilerince bir mahzur olmadığı za
b'ıan, o günahı hatırlatmak isteyor
b'ıuşcasına. size doğru uzanırken ka
~•tıır ,.e bu Heri geri. küçük manev
ı·aı d arın buhranı içinde çok defa, du-
akıarını, büsbütün ısınmış bir hal

de ,. 
lı gvzlerl kapalı olarak bırak1rlar. 
'k u kadın <fa sonunda öyle yaptı. Fa- ı 

at dediğim gibi; yirminci asTr na-

ınrna. onun güze çarpacak en hüyük 

\'asrı dudak boyasıydı. Dudaklarını 
hırakmağa. karar verdiği lil.hzede, 
göğüs cebimde duran ipek. mendil~ 
alarak ağzı üzerinde gezd1rdl; gerı 
,·erdi. Tabiatın iştahma sed çekmek 
istemiş bir zerafetin clayanrksız ör
tilslinü kaldırdı sanki. Sonra o du
dakları, bütün ıezetiyle teslim etti. 

'l'anıdığırn kadının dudaklarında· 
ki boyadan kalan izi. gül rengi ipek 
mendilimin üzerinde. Nedim'in şii
rinde olduğu gibi "~araba düşen blr 
kiraz tanesi'' halinde saklıyordum. 
Biz, oturduğumuz evde, bütün işleri
mize bakana "yenge'' ye tamamen i
timat etmişizdir. Odalarımızda iste
diği gibi dolaşır. Tıpkı bir anne ser
bestliğiyle hareket eder. Harta so
nunda bir gün çıkageldi \"e dedi ki: 

- Cevdet bey! Dün çamaşır için 
hazırlanırken kitaplarımzın arasın

da çoktandır gözüme çarpmamış ve 
sizin de her halde unuttuğunuz bir 
buruşuk ipekli menrlil gözüme ilişti. 
Oraya naııılaa 111Jı:ıl}mıf... Gül rena;I 
bir mendil. Ne kadnr zamandanberl 
kirli kalmış acaba?. Doğrusu bu ih
malim yüzünden size karşı da mah
çubum ama, gıcır gıcır öyle bir yı
kadım ki , üzerinde tek bir benek 
kalmadı. Ütüledim. Çekmecenlze 
koydum. 

Gül rengi ipekli mendil, ~erçek
ten öyle yıkanmıştı ki, ateşli bir ha
tıranın izini göstermek şöyle dursun 
dört köşe ütüsü, düz ve donuk parıl
tHH ile hediyelik bir vitrin mahnrn 
manaı:;ızltğrnr hile taşımayorclu. O 
mendil. bil' hiç olmuştu ... Çamaşırcı 
kadınlar. bereket ,·ersin kalplerimi 

zf yık:-yanıayorlar! 

Galatasaraylıların Pilavı 
Galntas:ıraylılar cemiyeti tarafın. 

dan. her sene ilkbaharda Galatasaray 
isesinde. eski mektep arkadaşarı ara. 
smda maziyi yadetmek için, bir pilav 
ziyafeti hazırlandığı malümdur. 

C.emiyet bu seneki ziyafet için de 

5 Haziran tarihini seçmiştir. 
Ogün Galatasaray lisesinde okumuş 

18 ~·A ns, ÇAHŞAMBA 
• 1\•AKIT l.TRDC, 

DANADA ÇIKAX "Türk Sözü" A gazetesi Adana şehrinde bir 
kuruşa mukabil neler alınabileceği
ni şöyle sıralıyor: 

Bir bardnk iyi ırn, dondurma, iki 

bardak bayon serbeti. bir bardak 
ayı·an, çörek, beş adet .kAkc pandfs· 
panya, bir tane ('e\·izli, hurmalı, k:ı
:rısıh, elnıah. horozlu, tabancalı ~e
ker, çikolata. karamela. şekerli si
mit. pişmani, dört tane fındıklı şe· 
ker, 20 tane erik, l'S tane yenidünya 
(Malta eriği), ikişer demet so~an. 
nan<>. ma>·danoz. <lcrcotu. tere. sar· 
ımsak, bir deste semizotu. iki kabak. 
tnftrnl, hfr i>l<:f'k nohut lcbfohi~t, hir 

Askerlik 

Sovyetlerde hava kuvveti 
1940 nihayetine kadar Sovyet 

tayyareye sahip oJmak için 
Rusya 7000 
çahşıyor 

Komıu ve doıt Sovyet memleket t· 
tinin hava kuvvetleri hakkrnda tam ve 
kat'i bir malümat elde etmek mümkün 
değfüc de Sovyct kaynakları ile cemi
yeti akvam istatistiklerinden edinilen 
rakamlar sayesinde tahmini bir nisbet 
ortaya koymak ta mümkün olabilir. 

Bütiin \devletlerin hava kuvvetleri 
hakkında neşredilen ist:dstiklere göre, 
1937 yılında Soyctlerde 4500 tayyare 
va;ıdı. 

Bunlardan bin iki yüzü Uzak şarkta 
üç bin üç yüzü Avrupa ve Orta Asya
da bulunuyordu. Sovyetler 1940 yılına 
kadar 6 nihayet 7 bin 11Ztyyareye sahip 
olarak bunlardan bin beş yüzünü Uzak 
şarkta bulunduracaklarını ilan ediyor
lar. 

Bu rakamlar eğer doğru ise Sovyetler 
bütün dünya milletleri aı1zısında tay
yarelerinin adedi itibaıile birinciliği 
alıyor de:nektir. ~faamafih. Sovyet 
tcpraklarının genişliği ve hudutlarının 
dağınık ve uzunluğu gözönüne getiri
lecek olursa, ikinci derecedeki hudut
larda eski tip tayyareler 'bulundurdu
ğu anbşılır. Bu kadar uzun ve dağınrlc 
hu:iutlara sahip olmak bir cihetten 
gayri müsait şartların doğmasına se
bep olur ki, diğer taraftan da endüstri 
merkezlerinin ve büyük §ehirlerin, dil§· 
man tayyarelerinden uzak meıL"lfeler
de bulunarak, bombardıman tehlikesin
den vareste kalmalanna da yardım e· 
der. 

Arazinin sok geniş olması Sovyet tay
}'0:-elcrinin yarıdan fazlazını tetkil c· 
kicn bombardıman tayyarelerinin büyük 
tonajlı ve 6 dan 8 bin kilometreye ka
dar uzun mesafe k:ıtedecck gibi kuv· 
vctli inşasına amil olmuştur. 

Sovyetlcr (Katl)U§ka) namı verdik

leri süratli ve hafif tipte bombxdıman 
tayyar.elerine çok ehemmiyet vefınlı· 
terdir. Hiç !fÜphe yok ki Sovyetler tay
yarccilikte ileri gitmi§ bir: millettir. 

Bir lıarp olursa, ilk anda en büytik 
rolü bu tayyareler oynıyac:aktJr. 

Skrupkof'da tayyare meydanındaki 
havacılık akademisini ziyaret eden bit 
A~erikalı gazeteci yüksek Sovyet ri-

·ı.;aline dostça bazı sualler sormuş ve i· 
cap ettiği tak'dirde, Sovyetler tal'tlfın
dan müttefiklerine ne suretle yardım 
edilebileceğini öğrenmek istemiştir. 

Aldığı cevap şudur: 
"Japonyanın garp şehirleri, Berlin 

~ehri ve Almanyamn büyük endüstri 
şehirleri Sovyet bombardıman filoları· 
nın cevelangahı olacaktır. Bir harp 
olacıNc olursa hazırlanacak hava pli-

olan bUtün ~a,latasaraylılar. saat 10, 
:JO da mektebe gelecekler, her sene ol
duğu gibi öğlene kadar hep beraber 
eğlenilecek, öğleyin meşhur pilav ve 
yemek yenecek. akşam ü7.eri de Tak· 
sim Cumhuriyet abidesine bir çelenk 
konarak merasime nihayet verilecek
tir. 

fincan kaı·puı çekirdeği, tuzlu no
hut, bir tek kond.nra bağı, iki tane 
~aç tokası. 

Adaııııda böyle .•• Ya lstanbulda? .• 
nana kalırsa, fstanbulda bir ku

ruşa lcarşılık, bir bardak su ile, -
mütevazi bir lostracı bulduğunuz 

takdirde - ayakkabınızın tozu ah· 
na bilir. 

SAATSiZ HAl"AT 
lST ANBULDA saat kullanmadan 

yaşamak imkAnı gittikçe artıyor. 

Bir kere. bulunduğunuz semte ya
kın bir fabrika '"arsa, sabahleyin öt
tü mü. bilin kt saat sekiz: ... Öğleyin 
kulenin dUdUğU öter; saat on iki ol
duğunu anlarız ... İstanbul radyosu
nun gürültüleri ba~ladığı zaman sa-

Bir Sovyct h<ırp tn!f1J<ıresi ve bir S001jet pa:raiüt~ •• 

nında Scvyet tayyarelerinin buıralannı 
kolayhkla bombalry~bi!ecC'kleri tesbit 
edilerek, ona göre ı.azırlıklar yapıl • 
mıştır.Sovyet tayyarelerinin kendi a
razisinden geçmesine Lehistan hüku
meti .razı olmıyacak olursa, yalnız bir 
kaç &.."Cilt zarfında bu tayyarelerle Bo
hemiyc üzerinden uçarak Münhen ve 
cenubi Almanya ile Silezya'daki büyük 
cnl:Jüstri merkezleri bombalanabilecekd 
tir. 
Bir devletin hava kuvvetleri hakkında 
tahminlerde bulunurken o devletin 
tayya·ccilik endüstrisi h;~kında ma· 
lUmat sahibi olmak icap eder. 

Sovyet Rusyada yirmi dördü karo· 
seri, en dördü motör otuz ikisi diğeı 

tayyare levazım ve aksamı imal eden 
74 havacılık s«ıayii müesses.esi vatldır. 
Bu müesseseler bir acnede 5000 tayya· 
.re imal edebilecek bir İkudret ve kabi1 
liyettedir. Yakın zamana kadar hariı;-

at yanın olmuştur. 
Radyonun gllrliltüsü, saat bir bu

çukta bitiyor sanmm ... Saat beş su
Jarmda yeniden fabrika diidükleıi ! .. 
DUkAnlar. kapanırken, saatin yedi 
olduğu anlaşılır. 

Cumartesi günleri, saat sekizde 
kapatıyorlar ..• 

Yalnız, geceleri. kahvelerde, pa
tiserlerde oturanların saat kaçta 
çıktıkları pek anlaşılamayor. Saat 
kullanmaksızın, yatma vakitlerini 
onlara göre tanzim edenler, yanar
lar. Zira, oralarda o şerait altında ö
mür geçirenler, çok defa sabahı et
tikleri sırada, hayatlarının ze\·aline 
Yatmış oldulclarmı farkedemeyor
lar. 

'.KIZ ERKEK 

MISIRDA 20 yaşında Halil isimli 
bir delikanlı erkek iken kız olmuş. 
Kendisinde gayri tabit haller hisset
miş. Hastahanede ameliyat edilmiş. 
Kız olmuş vo a.dını "Ummlllklşlf" • 

ten motör satın alan Sovyetler, hali 
hazırda tayyare motörlerini de kendile~ 
ri yapmağa başlanuşlardır. 

Altı Klüp Sporcuları 
T. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol A .. 

janhğrndan: 

Bu hafta An.karaya hareket edecek o
lan altı .kulüp muMeliti:.li teşkil eden 
aşağıda adları yozılı fut1>ol1.:uların An· 
karaya hareket etmek üzere 20/5,1938 
Cuma günü sabahı saat 8,30 do Haydar· 
paşa garında hazır bulunmaları tebliğ 

olunur. 
Beykozdan: Safa, Bahadır. Sadettin , 

Kemal, Turh::n, Şahap, Kazım.. ' 
lstanbulspordan: Saim, Samih, Hay· 

ri,. 
Süleymaniyeden: Ruhi, Daniş, 
Hilaldan: Hakkı, ilhan,. 
Vefadan: Muhteşem, Hüseyin. 
Topkapıdan: Haydar. 

koymuşlar. "' -· . 
"Ommülkaşif" bili~orsunuz kl1 

"Kftşifin anası" demektir... Mısırlı 

dcllkanlmın erkek iken kız olması
na inandık diyelim. IUdfscnin sey .. 
ri , oraya kadar doğru gidiyor. Fakat 
"nna" olduğunu ima eden bir isim 
vermekte biraz acele etmiş olmayor· 
lar mı? 

KUltTUJ,MAGiA ÇAJUJ 

(VA· NÜ), "memur olmaktan na
sıl kurtulmalı?" diyd biı' fıkra yaz
mış. Hem, uzunca bir yazı... Bence 
bunun cevabı kısa bir yoldan verile· 
lliliı• : 

- 'Oc sabah dairene geç gidersin. 
Ayda biljkaç defa da, yakın ve uzak 
akrabadan Jıer birinin ilstüste ikişe~ 
deı:a. öldüğünden bahsederek mczu. 
niyet istediniz mi; tamamdır. Der
hal hesabınızı görilp, memuriyet ha .. 
yatınıza son Ycrirler. Fazla kurcaln
mafa ne hacet 7. 



Ziraat bakanhğı 
memurları hakkında 
Teşkilat kanununun muva~kat 

maddesinin tatbik şekh 
tesbit edildi 

ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

Yeni buhnac:amu 

l2~456i8ıg 

Fina.nı Bakanlığı; Ziraat Bakanlığı· 
aa#<l :vaı:i!e :ve teşkilat kanununun mu· 
vakkat ibirinci maddesinin tatbik ~eklini 
teı;bit etnU§tir .. 

}3,i.rir1.:i muvakkat madde; bu kanu
r:wı yiiriirlüge girdiği ıta/hte roerkez ve 
villyetler maaşlı ,kadrolarmda m:.istah
dem olup :mcsle!< .tab.sılini bitirmiş ibu· 

Junan bütün ınemur~ar. Lulundukları l 
deıece9.e ll:ıarem )tan un unut) yiir!:.irlüğün 
4en. SQnra kaç terfi müddeti geçirmiş· 
Ierse her terfi müddeti için bir derece 
hesabiyle bir dehıya mahsus olmak ve 
ehliyet aranrrıM kaydiyle terfi ettirilir 

'~cniliyordu. 

Bu hükm:.in t4'•°,>ikinı;le muvakkat 
maddenin .§ilmui~ine gir n Ziraat Ba· 
kanlığı memurların.ın barem kanunu -
nun yür:.i.rıU,-:i.ind~n ,sonra geçirdikle
ri ~erfi müddetleriı;ıe gö:c Ziraat Ba· 
'kanlığı :vazife ve t ··~t J:canununun 
"'CJl'i twihinde aldıkları maaşların mr 
yoksa barem kanununun yürürlüğün -
de almakta fmlundukları ma~ın mı e· 
aaı tutullaca_ğın.r,lÇL tereddüd edilmiş

ti .. 

B·u vaziyet üz.erine Finans Bakan -
hğr Divanı Muhasebat ile temas et
mit v~ pu maddenin tatHk şekli esas· 
hırını tesbit ctınişt}f. 

Bu esaslara göre parcn~ kanununun 
ne§rinden Ziraat bakanlığı tc§kilat ka
nununun r:.irürlüği.ir.e kadar terfi ede -
~miş olan Ziraat bakanlığı memurla· 
'f1 ~rolarr müsaid olmak §artiyle iki 
mreçe ;>ukarıya terJileri halinde jkin -
•.;ider:eu maa_şlarmr derhal, üçüncü de· 
reuye terfileri ~ilinde ise ikinci derece 
~a§larını alrp 'b!r tc··fj milddeti geçtik 
~n ~onra ,da üçüncii derN·e maaslarmı 
alacaklardır. 

Tead:il kanununun neşrinden sonra 

~• Ziraat bakanlr,ğı tc~!ciJat kanununun 
M!f Ptden evvel ~erfi etmiı olan memur· 
Jar kanunen mue.yren olan müddeti dol
durmuşlarsa, uçün'.:il nıafevk derei:e 
maa~ını alacaklar. bu müddeti doldur
mamrşlarsa bu müddeti doldurduktan 
sonra Ü!jÜneo:.i derece mafevk maaşını 

ala bileceklerdir. 

Yüksek mekteb mezunlanndan kad
ro darlrğr dolay1siyle 20, 22, ve 25 lira 

ı:oaaıla tayin <:.!unanlann bu maaşlarda 
ge~rdikleri müddetin kanunen ille mıı
•t olarak nıüsta.'ıa.k oldukları 30 lira jle 
ccsirl11!1if gibi adcı.oJunmaları ve terfi
Jerinde kazanacakları derecelerin buna 
J3T§ g-öz ı>nüne alınması tefsir yoluyla 
fılJJtdllc'.;ek bir mesele olarak kabul e· 
tijJmqtir. 

Fjmı.n& Ba.kanlığr b~ hususta Def -
tcrdarlikX.ra yaptığı bir tamim ile mu
vakkat madde §ilmulüne giren Ziraat 
1'1.bııltfı memur1arrnrn terfileri hak • 
kında yapacakları muamelr.yi bildirmi~· 

"tir. Bun.a göre barem kanununun yü
rürlüğe gir.elifi tarihte memurlerın al
dıklarc maa, milı;da.rı esas olacaktır. 
Barem kanununuıı yiirlirlüğe girmesin 
den §Onra mcmur.iyete girenlerin ilk 
cefa tayin edildikleri maaş derecesi ter· 
filerirıde göz önüne alınacaktır. 
' Alabi!ecckleri maıı.t derecesinden 
saha aşağı derece ile bareme ithal e
dilrnit olan memurların terfilerinde a · 
labiJcçeJdcd derece maa~r değil, filen 
aldıkları maaı esas tutulacaktır. 

Ziraat bakıınbfı tetkillt kanununun 
tatbikine ka~r hiç terfictmemiş olan 
memurlar, barem kanununun yurur· 
}:iğünden itibaren ka~ terfi müddeti 
geçirmişse o kadar "'ik<ıc:t .dercı.:eye 
terli edebilceklerdir. Yalnız baremin 
tatbikinde almış oldukları ma§a göre, 
ya!nrz iki derece mafevk maaş alacak -
Jır, Uç derece mafevk maa§ının veril
mesi i~e iki derece yüksek maaşta bir l 
terfi müddeti geçirmiş bulunmalarına 
bailı olacaktır. 

Barem kanununun yürürlüğünden 

1enra aldıkları maaştan 'bir der<.•.:e yük· 
ıefine terfi edenlere, bu derecedeki 
terfi b.iddetJerini .dolduruncaya ka
<ta?' Hki maaılarının verilmesine de· 
vam olunacaktır. 

Barem kanununun yi1'-iirlüğünde al· 

mış oldukları .maa~ göre Zira.at hakan· 
1ığı teşkilat ka•ıununun ~tbikine ka· 
dar iki derece terli e.d~r~k ıbu derece 
.maa~ıru alan Ziru,t baka.nlı:;r memur· 
Jarma ancak "ki We'~e tr.afev,k maa'§ı 

1Yerile:!:>ikcek ıv:c ibı.ı m~.,ıxı.urlarm vui
ye .i ,muvakkat ar.adde M:kroünün şü· 
mulü dışında kalacaktır. Bu p:ıemurlar 
barem ,kanunu Jı.:.il,tümle;i dairesinde 
terfi görecekler ve maaş alacak!ardır. 

Kadın memur 
(Vçiinoü sayıfrµJ,an devam) 

raması var. etin kızarrnasr vJ.r, Tence
reyi ateşe koymakda kafi değilki. Tu· 
zunu eksik, yağını az, Dibimi tuttu, 
suyumımu sektli? .. ikide bir yoklamak 
lazım. Eskiden kömür ateşi kullanır· 

dık; tencerenin kapağrnr kapardık; ken
dikendine µkrr tıkır pişerdi. Şimdi bu 
kör olası nava. gazleri ica.d edildi, mus· 
luğu biraz açsan fırhyrveriyor; kısayım 
dedinmi, kendjkendine sönüyor. Artık 
bekteki bakla pi~sin. Sağ olsun yemek 
saatlerinede çok dikkatlidir. 

SOI,DA:\ SAC.\: 
1 - Reıııim. 2 - Atılgnn, büyüğiiıı yap

tırmak için si:))Jedijii ~öz. 3 - Bir renk. 
4 - IIeı>si. 5 - Konıık ınııhalli, dahi. 6 -
!'iujl.I, ilk insn,n. 7 - Fotoğraf makinesinde 
camı muhafaza eden kı~ım, arapça yük-

ı.ell,.,1ck. 8 - Yo~urllan yapılan içki. 9 -
l'işmemiş, bir ölçü. 
YUl\AJUDAN AŞAGT: 

1 - Atlı binek aroboı;ı, ılışm aksi, hay-. 
\'an yemi, yakan. 3 - Hayvanlara takılır, 
alfabenin birinci l\(ırfl~ııi. f ...- Jptidai pir 
ı;iliih, beyııı kokulu çiçekleri hulunıın bir 
ağaç.:> - İşaret, söyler. 6 - Ilir nota, J.:ab
r:uıı:ııı, beyaz. 7 - Yardım, küçiicük. 8 -
Dişi makbul bir hayYan. 9 - Bir nevi yfır. 

Dt. 'K(' Bl"L~IACA\HZIN HALJ,t 
SOLDAN SAGA: 

l _. Hindisi n, in, ıi :l - N'azur, tel. 
4 - An. 5 ~ ~Utbe. G.,.. Pa. 7 - Ye, et. 

8 - Amıran. 9-.- Apa_çık. 

BORSA 
Sekizi bir dakika geçdimi, yer yerin· Ankara 17·5·938 ---• 

den oynar. Hiıalannda yıldıı iı,ıırell olanlAr, Qıe-
- ~e sinirleniyorsun hanım? .. haki- zerinde muamele göre-nlerdir. Rakam-

katen !:>eni bu eve aylıklı a~sı getirme· far saat 12 de kııp'f!'J fJlll• fi)•ttl•rıtlır. 
•~~~ç~KLER 

dinya... 13 o 80 
• Pariı 28 3:125 • Madriıl 7 

Desem, cevap hazır: • Nevyork o 7890 • Derlin ı 9720 
Bazan ~majırcı pulamadrğımıı za· • Milano 15 0475 • Var~ova ~ 2057 

man 9luyor; 1colla.rmu $l'Yfyıp leğenin • Drübel HO.IO • Buda peşte 4 0072 
başına geciyor.um. ~nde senip pençikli ' Atına 87 1610 • Bükrc' 106.,8795 
balayığın değilimya. Dü~iinüyorum, • Cenevre a 4736 • Pçl«rad 34 7687 

• Sotya tiS 8759 • Yo)fobnmı 2 7875 denir?... & 

• Am~terdarı 14Şl5 • Slokholm SOOal 
o.da doğru. :Sende çalışıyorum oda. ne • Prall 227670 • Londra 62 7 

denir?.. Viyana • Mo~kova 238225 

Yalınız, yemek pişirirken •Üstüne ba· ıı"" ........ ~""'I\"""" letlkr}llzlar 
şuna yağ ııçırıyor: baırınJ. Jl~caqan ~ 1!133 T. Bor ı 19 775/ • F.raa11i fMik, Si:) 

d""k .. l"' W · k d" b ya.,. ,, .. .. il S. Erzurum 1 kurum o u uyor,. rı en ıme c - .. .. .. JH ~- Erzurum 
bir takke ile pir önlük y-pdırsam diye Efektifler -verilmemiştir. 
düşünüyorum ... 

Sağ olsun ak am karanlığında ne
fes nefese gelir: 

- Aman .efendim, ~ İj !. ne i~ ! .. O 
defterler. O .evraklar, il ~edv~ller .. fel
graf)4rı Al, deftere ge~ır, tarihini, nu
mjlrasmx kaydet, aylık icmal yap. gelen 
evraka çevap ver, ,sinirli bir müdür v~r. 
Niçin tı yazmadın.da dı y~.ıdın Qiye ~o

ca tahı:idtı lcırmııı kalemle başdan m· 
hayete kadar çi~er, y;rıid~n yudmr. 
~ir virgü):.i 1Jnutma. 1-Jaydi bir k.Jrmm 
çizgi daha .. 

Acaba Cemil tencereyi ocağın üstUn
demi unuttu, yoksa hav9 ga~ını açıkmı 
bırakdı diye aklım evde .. Bazf!!l :ı,ınutw 
veriyorum; majeskül yerine minüsJdll 
yazıyorum .. Haydi yc-ni başdan bir ke
re daha, .. 

Bana .anlatrr. misafire 1-nJatır, yuka
rıya çıkar komiulara anlatır, bakkalın 
~ırağı gelir, ona anlatrr .. Artık evde ba1 
ka lakırdı yok. Doı:.ya, defter, cedvel tel 
grat, tahrirat .. Artık illAl!ah .. 

- Baı~a söyleyecek bir şey;yin yok· 
m? .. biraz da havadan, sudan, güncşden 
ba.hıetsene .... 

Ne mümkün, gene başdan baglar .. 
- Ba§ka şeyden bahsetmeye vakıt· 

mi var!. kryamet gibi dosyalar birikmiı,ı 
masanın ıüııtünde duruyor; telgraflara 
cevap yazılacak mUdür hey iki.de 'bir ha
ber gönderiyor; bordrolar yapılacak, 

herkes maaş bekli.yor, 
Hayır 'bakıyorı.;m, hanım gittikçe 

me'murlaşryor; r,.ittikçe ~rkekleıiyor ! 
Dikkat ediyorum, ı~inin tonunda bile 
bir başkalık var. LF kırdı ııöylerken sak· 
ıofon gibi ötUyor. Nerede o ince z~rif 
kadrn. !. 

Birde kendime dikkat ediyorum, ga· 
liba banada bir ıey oluyor. 

Bu günler~e bir merak sardr. Artık 

yaz:ıdan, reııiı:nden, hekimlikden hO§· 

lanına.mağa baıladım. İdiyorumki pen· 
cerenin önünde cturayım, dikiş dike· f 
yim, kasnak işl.!yeyim, oya öreyim, hris 1 

to teyeıi sıçan di~i yapayım .. 
Ne tahmin edersiniz?.. evde otura 

otura yava~ yavaı ka.dınlaııyormıyım 

acaba!! ... 
Dr. Cemil Süleyman 

"U May11 1938., 

ZahJre Borsası 
17'· & .. 

füıA<lay ~umu~ul.: 
Buğday sert 
hrpa 'f~ınlik 
Arpa .Anııılo) 
;\fısır sarı 

'KUŞY"ffi İ 
Afyon ince 
TICllk deri 
Yapak Anadol 
Pevnlr be~·.ar. 
J>ımuk yal 
Susam y:ıij 

Gelen 
Arp il 7fı ,, 
Duğday ·55:) Ton 
B. peynir 3( " z. yııl 87 ,, 
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fi 28 
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3C 28 

48 -
Gtden 

:Ratmol 2~6 
f::ıv~an 18(00 
ÇaJ.ıd 135l 
San ar 286 
Yıırşak 19 
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Adet 

" .. 
" .. rı~rr 

Susam 
Kuşyemi 

Rulırıır 

10 ,, P. yaa 42 
:ıo 

.. 
31i Un 

F:RTUGRU!, SA.Dl 
TEK Tl\' !>TR OSU 

Jlu aece 
TEK1RDAG 

IL\I..K Sinemasında 

SEHZADE BAŞl 
TUTIAN TiYATROSU 
llnlk :San'atUrı Na•it 

H:ıkkı Ruşen 

ve .arkada~lan 
\liçe Pençef varyetczi 

,\Ç,\N GÜLLER 
Komedi 3 perde 

t> .\l'\S, SQJ,0, DÜET 
Localar 100; Her yer 
20: PnrorJi 10 kuruş .. 
1 HALK OPE'RETt 

Bu nk~nm: Beşiktaş 
Suat Park, Per~embe: 
Bnkırköy .Miltiyndi 

Si neınalarıncl:l 
GÜT, PAT.VA 

Operet 3 perde 
('~tnt l\fııhfü Sabahat. 
tinin en güzel eseri ..• 

HIJRlıNa abone o/u ... 
nuz ve edininiz 

Zeytinciliğimiz 
(8 inci aayıfaadn devam) 

\kette çoğalt.tlmaıı.mı ~ müetalWllere 
tevzi. ederek yaymak için teşebbüslere 
giri~tik. Açılan buda.uıa kurslarında, 

halkımu:a zeytin baknn ve budanma-. 
smı nisbeten öğretmeğe çalıştık. Muh
telif kaza ve köylerde, bu .hususta ça
lrştık. Köylüler memnun oldular. 

Bilirsiniz ki Z"ytin ağacı bin sene 
yaııar. Yumrudan yeti~t.irilenler 60 
sene iyi :mahsul verir. Fakat Ç('kirdek
ten yeti§tirılenler daha verimlidir. 

11 senelik bakımdan sonra 40 sene 
ye ıkadar ,her ısene mah!ulünü arttırır. 

40 rncı senede_n 250 inci seneye kadar 
istihealatrnı ayni :r;niktarda muhafaza. 
eder ve 800 üncü seneye kadar da mah
sul azalu·. 

l 
Günlü~-( 

-= ~~o~a!~ 
18 ...- NA)'JS - 938 - ÇAUSAl>IBA 

ÖGLE NEŞRlYATJ: 
Saat: 12,30 Plakla Tüı·k musikisi. 12,:iO 

Harndis. 13,05 l 11ukla Türk musikisi 13,30 
Muhtelif plfık ne~riyatı. l l Son. 

SaRt: 18,30 Spor ve gençlik bayramı: 

tffet Oruz Yük~ek TicRret Ye lktisat mek
tebinden. 18,40 Plakla dans musildsi. 19,15 
~onfcranııı: B11.kırköy Halkevi namına ıl)r. 
lbrahim Zati (Çocuk mahkemeleri). 19,55 
Dor~a lıabt'rleri. ~O Nezihe Uyq.r fe ~rkn
daşla.rı tarafından Türk musikisi ve halk 
şarJ<ıJarı. 20,(5 Hava raporu. 20,(8 Ömer 
Rıza tarafından nrapçR söylev. 21 füasik 
Tiirk musikisi: Nuri Hııtil ,.e aı·kadaşları 
tıınıfın<}an. 2l,45 Orkeıııtra: 1 ~ Puçfni: 
Toska. 2 ~ Valslet: f)rer Suvayyö. 3 -
Yoşitomo: Entermer,ıo. -4 - Linke: La pu
pc dö porslen. 22.15 Ajans haberleri. 22,30 
Plftkla soJolnr. opcrıı Te operet parçaları. 
22,50 Son habr.rler ve erle!':i günün proır
nımı. ~3 Son. 

Hilal Voleybol Birinciliğini 
Kazandı 

T. $. K. tstJnb\11 :Pölgui V eleybol 
A.janhğından : 

YaJildma}tta olan Volcypol p,irjncj -
Hiç müsab(l.~alan 16/4/1938 tarihinde 
nüıaye~lenmi§ v, HilaJ liı,ılyl;ıü 23 pır 
anla 1957 - 1938 ıy;h §a::npiyonluğunu 

kazan mrş trr. 

l)u müsabalalarda dcreçe Alan ~u -
lüpJ$rin wanımı oJd~ldan puanlaı

ipiıda ıoşterilmiştir .. 
- Hilal 

2 Fener Y ılnı.az 
3 - İstanbul Spor 
4 - Eyüp 

23 Puap 

22 " 
21 " 

17 " 
5 - Beykoz 
6 - Anadolu 

14 " 

6 " 
7 - Galataslray 

19 uncu Ukokul lçin 
Konıer Verilc~ek 

" 

:.ıı Mayıs akşamı Fransız Tiyaf.ıro. 

1iund1. Ü.skUda.r 19 uncu ilk mektep 
namına bir konser verilecektir. Kon~ 
ser verecek ol~nlar Bay Münlr Nuret. 
tin, Bayan Thıbikyan., Ferdi Ştatser, 
Orhan Bur!lrdır. ){onser huıl~tı mek
tepteki tıkir !,;oeuklara. ıa.rfedileeek· 
tir. 

Türk Borcu Tahvilleri 
Geçen yıl frankla öden.mi§ olan 

Türk borc" tahvlllerinin yüzde yedi 
faizinin 908 senesi birinci devre ö
denme zamanı gelmiştir. 

Bu ayın 25 inden itibaren tediyat 
başhyacaktır. Evvelce tekarrür eden 
esas mucibince ilk defa olank tediye 
dolarla yapılacaktır. Bu kararın veril~ 
mesine sebep, Framııı !rankmm fiyat 
istikrarsıdığıdır. 
Yapılan hesaplara göre MayYıın yir. 

mi beşinde dolarla. yapılacak tediye· 
lerde faiz bedeli Türk parasile kupon 
başına 94 kuruş kadar tutacaktır. 

Bundan evvel frankla. yııpılan tedi~ 
ye ha.millerin eline ancak 80 kunı~ 
kadar bir şey geçinnişti, 

Bu defa frankla tediye yapılsaydı 
hamillerin eline pek az miktar para 
geçecektir. 

Yeni Bir Kararname 
Genel ithal!t kararnamesinin dördün

cü maCldesinde ihracattan evvel ithalat 
yapılmak iatenince asgari 3 milyon lira 
sermayeli bir bankadan alınacak temi
nat mektubunun Cumhuriyet merkez 
bankasına tevdi şartı bulunmakta idi. 

Bu defa, yeniden Gikanlan bir 'tarar. 
name ile ııermaye haddi uıgart iki mil
yon liraya lndirilmiftir. 

in&iltere Ve İtalya 
Sahte Para Basıyor 

,Evvela ~talya, sonra lngiltexe, ken. 
. di paralarından başka, 1. 780 ttar.ihini 
taşıyan, ii1.erinde Avusturya. im.para.. 
to.riçesi Marya Tcrez'in resmi bulunan 
bir para ıba.sm.ı tır .... 

Bu par.a, doğru!'u aranırsa, .sahte
dir. Fakat, İngiliz Ye İtalyan hükıi
metler1 bu "Sahtekarlığı,, ya.pma.ğa 
mecburdur, çünkü, Habeşler ve Su
danlı Araplar bu paralardan başka. 

paraya. kıy;met ve.rm.iyorlar ! 
Meselenin aslı §U: 

Habeşistanda , . .e Sudanda araplar, 
para olarak, 1780 se.nesinde basılan ve 
üzerinde Avusturya imparatoriçesinin 
resmi bulunan "Taler,, i tanırlar. On
dan sonra, hangi hükfunet gelse, hiç
birınin parasını kabul etmemişlerdir. 

Bu paraıun mevcUj;}u azalınca, İt.al. 
yan hükılme..ti Habeşistanda. kullanıl
mak üzere, yeniden, ayni ~kilde Taler 
basmıştır. Şimdi, İngiltere de Sudanda 
kulla.ı:ıılmak Ur.ere bu paradan :bua· 
ca.kbz:. 

Poliste: 

Karısı Ue Kavga Etti 
Feriköy l3ahar sokak 18 nUlllarad.a 

oturan seyyar yoğ\lrlçu Akif, Pilbcı 
oğlu karısı Elmaş ile kavga etmiş, ka. 
rısını ba§ından demirle vurarak yaro
lamı§tır. 

Kadının teclavisi yaptırılmı;ş, suçlu . 
ya kala.nmıştır. 

Adaşını Taşla Başından 
Yaraladı 

Ni~antQŞI Meısrutiyet ;ımüıa.llesi Ta· 
vanlı sokcı.ğmdıı. oturan Fatma. Ö~le, 
Çingırakh Bostanda oturan Fatma. T~· 
kin bir kıskım .. çlık yüzünden birbirle .. 
rile kavga etmi~Jcr ve neticede Fatma 
Tekin ada§mı başu,..da.n ta,şla ağır .SU· 
rette yaralanmıştll'. 

YaralI ha.3tahaneye yatırılmış, :nr.
lu da yak3.lanmı§tır. 

Çakı lle Yaralandı 
Parmakkapı sokağından geçmekte 

olan bir l<adma, oradaki şoförlerden 
Muzaffer söz atmı~. bı.ı hareketi ayıp. 
lıya11 ~för t~maitle de kavgaya tu~ 
tuşmu~tur. 

Kavga. sonunda Mnzaffer ~.akı ile 
Tsmaili burnundan ve kulağından ya.

x·alamı~ ve biraz sonra da yakayı ele 
venniştir. İsmail Beyoğlu hastahane· 
sine gönderilmıştir. 

200 Lirası Calınmıı 
l3eyoilu .Kapıiçi SerdarWwı ~okık 

19 nwna.radıı e'!mlek~ilik yapan K!. 
um OkYTUn Y{IJlll'lQa çalı~an. :Mehmet 
Emin bavulda pulunan 20() lirayı çal
flllş ve yakalanmıt1tır. 

Ege vapuru kamarotlarmdan Emiıı 
Ttkinııy. Sam.suna çıkacak olan bir 
ı.;a:-ıdığı kendi malı imiş gibi eşyaları: 
jle beraber vapurdan iskeleye gt>tti
rti?'ken görillmt1fj ve yakalanmıştır. 

Eroin Çekenlere 
Baskın Yapıldı 

S2'bJkalılıırdıı.n llilunet; ve ?netr&N 
S"l:ıahrJ.thı Galatada Karaoğlan 5oke.jm

da kiralrJ.dıkl4rr bir evde ı.noin çektirdikle 
ri haber alınmıe. ~ıln sabah Jlna~m bir 
bukın yaprlımştrr. 

Evde dokuı: ki'i eroi.n gekerhn tu
tı.ılmuştur. 

Bundan bafka Ga.latada bakkal Yuda 
ile J:ıeonun e11rQ.r kagakçıbğı yaptı}tları 

haber e.hnmf!j, dilkkAnda arama. apıl

mJf, pirin~ 'ııvılları ı~in<le ~20 ~um eı, 
rarla 189 ka!:ak ~akmak taıı bulunmuı
tur. 

Eroinci ve esrarcılar mahkemeye ve. 
rilınişlerdir. 

MALTIZ UZEntNE DUŞTU - !{a. 
raköyde Şahmerdan so)<ağnı.da 98 nu
maralı evde oturan Hehmedin dört ya
şındaki oğlu Hidai dlin ~nmakta olan 
maltu:tn tizcrine dilşmüı;, vücudunun 
ınuhtclif yerleri yanmrştır. 

Hidai hastahaneye kaldırılmr§tır 
PARA DOLANDffiAN YAKALAN-

DI - Vehbi ve Serkis isminde iki Ba
btkalı dUn Kapahçıırşıda Mehmet ismln
do birisinin parasını dolandırırken zabı
ta memurları tarafından yakalanınııı

lardır. 

~ 

Göz HekDmD 
Dr. ŞUkrU Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 5 
Tet 22566 (Dr. Osman Şeref ettin 

apartnnanı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



D~vlet Demırgolları ve Limanları işll'f Tle . 

IDün ve YannJ~~~~~~~~~~~~ L1munı idaresı ilanları 

E-~ rercDme Ktllllyatı ltlubaıııuıen bedell (3160) lira olan 4600 metre patiska 27 - ~ - 1938 
Cuma stınU aaat U.10 da kap~h zarr usulü ile Ankarada idare blnasrnda 

~ 1 lnciSerJ saun alınacaktır. 
:; 
s Bu işe &lrmek isteyenlerin 236.:?5 liralık muvakkat teminat ile kanu-
§' No. Kuruş j•f lk 1 ,... r :: 1 Safo 100 \ nun tayin ett a ves a arı ve ,~a ra moteabhltllk vesikası ve tekliflerini l 2 Aile ~mberl 100 I ayni gQn saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri llzımdır. 
~ 3 Ticarc~ banka, borsa 7~ ;· Şartnameler parasız olarak Anka rada Malzeme Dairesinden, Haydar· 
İ. f Devlet ve lhtilil 7~ paşada Tesellüm n Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. C2HO) 

J 5 Soıyallzm '1~ ,.,, Muhammen bedeli 7750 lira olan 50.000 kilo bllama ıcarbonad dö sud 
I_ 6 Rasin 1 '1~ j 2.6.1938 perşembe gUnft saat 15 de Haydarpaşada gar binası içindeki sa-
_=,,, 'l t.,.ı •mıfı lhtiJ"" 60 5ı:. ı t t d k ı ., '"" ... e&.u tınalma kom syonu ara ın an ·apa ı znr! usullyJe satm alınacaktır. 
§ 8 Lll§UUr 60 i 
i D lsfahana do'ru ıoo \ 
~ 10 Rasin lJ 7~ İ 
J (Bu seriyi birden aluılan 1 Ura 8S i 
E' kuru, ikram edilir, ''e 2 Un U nn11 i 
i ~ I ~in alınarak kaJauı ayda ı er Ura· \ 

Bu işe glrmtık isteyenlerin kanunun tayin ettiği nsaik resmt gazete· 
nln 1.7.1937 tarih vo 3646 No. lu ntıshasında intişar eden tallmatname dai
resinde alınmış ehıtyet vesikası ve !'ı81 lira 25 kuruşluk munkkat temi· 
natıarınr muhtevi teklif zarflarını eksiltme gUnü saat on dörde kadar ko· 
misyon relsıtllne vermeleri JAumdrı·. 

) 

dan \'Cretılye brraluhr.) E 
\ au ite alt şartnameler Haydarpaşada gar binasr içindeki komisyon 

~ 2nc İ Seri i t:ı.r::.fından parasız olarak dağıtılınaktadı:-. (2806> i 11 Gorto Baba 100 ! 
I 12 Deliliğin psilıolojbl 60 'i - J 

1 
llkbahar ncllcri 7~ f lltuoğ/11 Dirinci Sul/ı 1/ukıı/.: lhil..inıli- slanb11l Tramvay Şirketinden: 

13 ~ ğlndut: 
14 Enı;t.ırelı: dilğlJmli 60 ğ 37 /H08 . 19JS ~ılının Nisan ayında tramHıy aru-

i 15 füuıln lll 7~ E J\osti oğlu Mihalin h:ıııne mulıakem0ot halarınd11 bulun:ın eşyanın müfredatlı Jıs-
r 16 Samimi eaadet &> § ınüdilrlycti ,.e FeriköyOnde Kuyuhıbaı:t . n fesi: 
5 17 lstatlatlk 30 f ı;okağında 43 - 45 N. da nıüte,·effa Sofı~ ADET 
~ 18 Çocuk dll§UrtEınler 60 E kızı AAis:ıbct aleyhine açtı~ı dımının carı i\lühlelif cins c:ıntalar 65 
'! 19 llim ve felsefe i duruşması sonunda: orsa ile cJükkAnı ?l~n Muhtelit cins çamaşırlar 2S 
E 30 ~ C\'İn açık arttırma ile. sntılarak bedclının Çirt ,.c tek bayan ve bay eldi..-enleri 144 
İ 20 Cemiyetin 8.blllan 100 t doksan altıda yetmiş allı hlsstsinin l\Iiha· Çift ,.e tek bayan ve hay ve çocuk 
~ (Bu ı.erlyl birden alanlara 1 lfn IO ~ le \'C ne hlsse~lnfn Al!i!IObt'IC' \'C on yedi ayakkabıları 
~ kura3 ikram edllır, \e ı Ura 20 kanıt j hissesinin eıntaki milliye müdüriyetine Day Jastiği (çift) 

12 
ı 
2 
a 
3 

~ peşin almarak kalanı l.J'da ı er Ura· i_ ,·crllmcsin~ dnl~ ,.e~i~cn 7 - .f ~ 38 ta.rih~I Day terlilU ( çirt) 
i dan , creıd,re brrakıhr.) § katarın muıldcınlc~ h'.erden Afjısa?e.ıı_n ı· Manto kemerleri 
~ .. i komt'lgiıhının mcçhulırctlnc mrbnı ılant'n Tek re çift bayan çorapları 
f 3 Ün C U Ser İ ~ lehli~ine karar vcrilm İ5 olrhıj:luncl3n i'hu Bayan ,.e bay şcmsiy<'l~ri 62 

6 
71 
3 

18 
46 
3 

10 
3 

10 
1 

-
! 21 Hükümdar millet ~ ,- karar hü1hn'!t hOkflm makamı1;~ ~nı:44~~; ı1ıru~tdonln1r 'i._ 22 Yeni ilmf zihniyet 75 mak üıtre llı1n olunıır. • • .. · ır a,·a 

f Kumaş parçaları 
~ 23 l{omUnlzm 50 I ! Yemek k:ıpt:ırı 
E 24 GUnıln llct11adi işleri 60 ZA Yt Kitap, kiıRıt ve crnıktar 
E 25 Cwnhurlyct ~ f 1195 sicil numaralı bisiklet ehliyetimi Gözlük 

6 Tcrcilme JOO \ kaybctlim. Yenisini alae:ı~ımdan eskisinin Bayan atkısı 
s 27 Değl§l§ler ~ i hOknıü )"Oktur. - V~dal. (25601) Ba~rtüsQ 

28 Llok zo l C:ıket, rı1ntalon ""e ~elek i ; 29 Kapl:lzm bubram :50 Tru\'okar 
30 Salambo 

125 
ZA'\·t Çocuk ~e bay paltosu 2 

t 
1 
2 
3 
3 
1 

\ 
( 
= ğ 

~ 

( 

' 

(Bo 11oriyt birden alaalara 1 Uran 
kuru~ ikram edlllr, "e ı lln 88 lnırae 
PO§ln alıaarak kalam ayda J er Ura· 
dan v~rOAlye brralohr. 

4 üncü Seri 
31 Rasin IV 

32 Jıleıaftlılll 

33 lskendv 
34 Kadm ve 1a1,.ıtma 
S& Demokrlt 
36 Dt.nler tarihi 

• eo 
100 

3S 
126 ( 

j 37 FUoıon ve Mnat fO 

1 38 Etlka 100 l l 39 Herakllt 2~ 
:. 40 Ruhi muclJeleı 70 
f (Bu !IOrlyl birden alanlar:ı t ılra 4 f 
- kuru~ ikram cdlllr; \e 1 lln S6 im"" i J peotn alınarak kalam ayda ı .-r lfra · J 
~ dan ' 'er.-1'1ye brrakılır.) l 
§ Sinci Seri ! 
İ ü DeprofUndla 5C 1 42 GUnUn hukuki ~e içtimai ı . 
i meseleleri 

4.3 Etıitun 3ô : 

" Gl&U harpler 7!! \ 

Dördüncü ıubeden aldığım 2~ - 9 - 37 Hayan için altın saıt 
tarih ,.e 31/18682 numaralı lkamet tez. Ray için altın :r6ı0k 

keremi :ı::ı)·i eltim. Yenisini ei:ıc:ığundan 

eskisinin hükmü l"Oktur. - Bnuükada Can 
kay(J cadded 30 nrımrımda \'asil kı:ı Ka. 
fina Jltlch:ınu. (25jG) 

XAl.Kı\CAK VAPUJH.AR 

Saat l'apurun a<lı Gittiği yol 
18 Bıırsa B:ırtın 

:.!il Seyynr Bandırmıı 

15 KcmR1 .~y,·alık 

<iEl.ECf:J\ YAPl'llI .. \H 

12.31) J\:ırnı1l·niır. J\araılcn ir. 
16.1;) ı·~ ır hnıil 

15.111 f\o('llCIİ :ı1tıılıınnı 

6.31) Seyrnr Fhmılırınıı 

'"': ., ' (hrtırı \\Tllh~ ,,, .... 

1tlı/ll 1 ı\11 nlu1111· olu· 
ııuz ı•t ealniniı 

Tc~bih 

Dolmn kalem 
Fulbol lopu 
nakır lcnrr.re 
Yh·r.cek maıMeler 33 

Du en•a sahfJ'lert GaJalada, Ha:rneman 
hanında Tramny SlrJcetf Hart'krt Dairesi
n~ müracaalları. 

DIREKTlJRLVK 

Cıkfidar Aıll11t Hukuk lldkimligintl~n: 

J\adıköyünde lkbaUye mahallesinde n 
sokııAında 12 No. lu evde aakine Refika
nın nynl hanede sakin kocası Halil aley
h ine açlı#ı bo~anma duasından dolayı 
d:l\'eli mahkeme:re icabet etme)'en müd
rlaleyh Halil hakkında 11ynp kararı illi· 
ha:ıına karar ..-erilerek tahkikat 5 - 7 - 938 
~nlı saat 14 de ve bu baptaki gıyap kararı 
ı!a mfü.ldnlcyhin ikameısihının methull
rı ı i lınseblyle mahkeme dh"anhanesine ta. 
tik kılınmıı olduAundan yemıü mezkQrda 
•ene mahkeme~·e gelmediği surelle ıırı
hındJ t:ıhklkatn de\·am ve icap eden ka
ı :ır ittihaz olunacağı iliın olunur. 

(23602) 

ın&ııaıı mü7.e ,.e kütüphanesi i<;in erkek , e1·a lt;adın iki memur 
cııktrr. Şartlar: 

l - Türk olmak. 
2 - Orta tahıllfnl ikmal elmiş bulunmak. 
3 - Askerllk ,·azltesfnl ita etmiş olmak. 
4 - Franetıca, İngilizce veya Almanca ıısaııl:i'rrndan 
6 - Daktiloda mUmaresesl bulunmak. 

Altmaış lira. ücretli bu vazifeye talip olanlnrın h ·· .. ı er gun uy eye kad 
sıhhat raporları, hOsnühal vesikaları cıahadetı1nme t dik • ., ''cya as namele 
ıe Beyazıtta Müze MüdOrlüğilne mUracaatıarr. 

tmtlhan 26 Mayıs Çarşamba gO nU saat ı o dn yapılneaktır. 

(B.) 

Yangın esnasında itfaiyenin cad delere serdiği hortumblardan dola 
otomobil, kamyon, otobtle ve araba sibl \•esalti nakliyenin yollarına d 
vam edemediği nazarı dikkate alına rak itfaiyece hortumlara mahı 
köprllcll~Jer yaptml~ıştır. Badema yangın vukuunda Yesa.IU nakJiyenl 
lttalyenın göstcreceğı yerlerden ve hor tumıarın üzerine konacak köprücn 
Jerden gecerek seferlerine devam etmeleri JOzumu fJAn olunur. 

. 
DüyUkadada Yalı mahallesinde Kum
sal sokağında gazino yeri. 
Heybellada.da Abbupaşa iskelesi so
kağında deniz banyo yeri. 
Krnalıadada Yalı caddesinde deniz 
banyo yeri. 
Burgaz aduında Yalı ınahalleslnde 

deniz banyo yeri. 

Senelik mubam-
men kirft.t!ı 

80 

7C 

20 

40 

(B.) (29:?' 

İlk teminat• 

6 

ö,25 

l,60 

3 

Yukarda ıemti. ıenelik muhammen kiralarr yazılı olan mahaller klray 
verilmek iizere ayrı ayrı açık artırma ya konulmuştur. Şartnameleri Lev 
zrm MUdUrlUğtlnde görllleblllr. !stekll ler hizalarında gösterilen tık temtna 
makbuz \'eya mektublyle beraber 27 - 5 • 938 cuma günü saat H de Daim 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2 810) 

Fatih yanıın yerinde Aşıkpap. ma
hallellnln Hacı Fevzlbaba ıokatında 
21 inci adada 2,45 santimetre yllzlU 
ana. 
Fatih )'anım yerinde Kadıçeşmesl 

caddesi ıokatında 27 inci adada 64 
santim yUzlU arsa. 
Fatih yangın yerinde Hasanbalite ma

hallesinin Daltıutşa caddest sokağında 
131 inci adacJa arsa. 

Sahnııı 

i3.36 

ll,20 

53,44 

Ulr metı·csinin 
muhammen B. 

1,60 

1,50 

1,00 

tikte
minatı 

8.~o 

1,26 

f 

Yukarda semti, sahası ve bir metresinin muhammen bedeli yazılı bulu 
nan analar ayrı ayrı satılmak Uzere acık artırmaya konulmuftur. Şartna 
melerl Levazım Mildtlrlüğilnde g6rüle bilir. tstoklller hizalarında gösteril•• 
ilk teminat makbuz Yeya mektubiyle beraber 2 - 6 - 938 cuma günü saat 
H de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2929) 

Jandarma Genel Komutaolıjı 
Satınalma Komisyonundan: 

Ankara 

- Bir kilometresi seksen dört bu~uk lira değerlenen iki yüı elll altı 
kilometre ,·asıf ve örneğine uygun ağır sabra. kablosu 19 /i> / 938 pertem• 
be günü saat onda kapalı zarf usulile satın alınacaktrr. · 

!! - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu ekelltme. 
ye girmek istiyenlerin 1623 liralık ilk teminat sandrk makbuzu T8J'& 
banka mektubunu Ye şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektup. 
ıarrnr beJll gQn saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. (12'1 

(2472) 

'5 Dlaraelbıhı hayatı ıoo ~ 
46 Met&tlzfk nedtr 2! J - h.ü"RUNun kitap §etlnde roman tefrikuı. -

'7 Yeni adam 7~ 
q f ntyetln tesirleri 7~ ' : 
'8 Politika fcl.scfeal 7:i ~-
SO EAtotik 25 

- cnu ııcrfyl birden ala11lan1 1 lira ':ı 
\ 69 kuruş ikram cd!llr ,.o 2 Ura ae lro· 
( ru,a pcfta alınarak kalam ayda J er 

l 
ltradan ' 'ercalye brralnlrr.) 

6 ncı Seri 
~ Em~ı lOO 

~ 82 Para ~ 
~ 53 Sczar 40 

Si tımı reıaete fO 
s:s 
36 Dcruonon ~ 

Kannc:ılarm hayatı 75 ( 

~7 Çlçeron l 

5S HlpnoUzma lOO i 
S9 lnsan ~ l 
10 Yeni kadın 4' 

Cba ıerfyl birden alanlara 1 Un 28 / 
"'-raı ikram edlUr: ,.e t Hra 4 lnırat 
~~in almarak kalanı ayda 1 "r llr•· ) 

.. dan ' ·creslyc bırakılrr.) i 
~ 7 ~ 
j nci Seri l 
i 61 Vikontun ölUmU 30 ~ 
J 62 Enett D j 

): ~Uk :: (\ 

) 
~ Gizli pamuk harbi !\O _ 

Sat.s Yeri: 1= 
~nl•ttrıı r.nrtıfo~f \'AKJT f\ifah~\· I 'I 

ı 

Bizanı I mpara· 
torluiunun 
Tarihi 
Bizamı m.ev.ıım 

ıtzım 711Uar n'!rı 

ayrı tetkik ı·e te· 
tebbü edilmiş bir 
uıtı·zıı olduğu hal· 
d.(J buglhı bile ay
drnıatılmamlf bir
çok tara/lan var
dır. Tevfik Yııtim
Uoğlu tarafından 

lisanımıaı çevri
len BizaM lmpa· 
ratorluğunun ta· 
rihi adlı kitap 
bu aydınlatılma-

11ılf tarafları fes· 
bit atmektt' ı·e bü· 
tun Bizaua tarihi· 
tıa tcmıu ederek 
ŞnrTıi A urupa im· 
paratorluğmıun 

bf 11 ~c!ik vukll
atını hikaye et· 
:m.t'ktedir. 

F4yatı yil: ku
n~ olup 1u;r ki· 
tapçitüı bulunur. 

Toptan mUracaat ı 
fflalıalli: - latan· 
bul, Vakit Yurdu. 

iyi g<ıçinmek mccllurlyetlndeyim. ÇUnkU bu iş bo· 
nim ckmeğlmdlr. Ellmdokl ebllyetııamenln her 
sene. resmt zabıta tarafından tasdik edilmesi icap 
eder. Zabıta, benim ne kadar para kazandıtımla 

allkadar olmaz ama, bir cinayette şehadette bu· 
lunnrnktan kaçrnrsam ve bilhassa hakikati &aklar
sam, başıma neler gelecetinl tahmin edebutnlnlz. 

Bu söylediğim sözler. uzunca bir nutuk ol
muştu. Neticeyi şöyle bağladım: 

- Haydi Mis Karen! Yazlyetl bana. etratlyJe 
anlatrnrı! :Meseli şu dU#me nuıl oldu da, kolu-; 
nuzdan koparıldı ... }{im tuttu koparc!ı! 

Cenp l'crmedl. 
Bunun uzerlne ben ı,apkamT. paltomu aldım. 

Polfs mUdUrlyctlne gittiğimi anlatan bir edıt ile: 
- Allaha ısmJrladık, dedim. 
Erna Karenin rengi birdenbire deflştf. ı::a

rardı. Sonra ~·cnlden kızardı: 
- MUdUrlyete gidiyorsunuz öyle mi? dire 

!!Ordu. 
- Bravo, dedim. Ne gUzel tahmin etUnfz ... 
Fakat maalesef, mlldllrfyete gidemezdim. Gf· 

dfp de ne yap:ıcaktım. Şimdi eJlmde buJunmarau 
bir dilğmcdcın mi bahsedecektim. Erna Karen. ge
ne bir şey söylemedt. BerabPrce cıttık. o. evine 
gltt. Ben bir tatil alarak, polis mndtırtretıne de
tti. tamamen başka bir istikamete yollandım. Aı 
gonra bllYllk bir binanın 1tertllne ıtrere11 Te4 Ver-

• 

LAkin. bon, duha ziyade kendimi dUşUuUyor .. 
dum. Zabıta ile aramın bozulması benim hiç işime 
gelmezcU. Şimdi ise, tamamen kötU bir vaziyette,._ 
dlm. ÇUnkU naznrlyelerlmln doğruluğuna yaraya. 
bilecek yegAne dclıl olan dUğmeyl de kaybetml'"° 
tim. Üstelik hayatımı da kaybediyordum. Öyle 
ya ... Düğmenin benden alındığı sırada. utradrğım 
tecavüz neticesinde ölQbcllrdlm de ... 

Ben bunları dllşUnUrkcn, kapının arka yanı· 
na düşen. Yo üzerine bUyUk bir perde çekilmı, ol&ll 
dosya doldbrnın arasından Erna Karen çıkmaa 

mı? 

- llayroln, dedim. Saklambaç mı oynayor-. 
sun? Buraya neden saklanmıştın? 

- Babamla konuştuğunuzu görünce ara)'lı 

tirmek istemedim. Sizin, bitişik odada konu,.. 
manız bitinceye kadar işte burada bekledim. Şlm4 
dl de meydana çıkarak, dllğmeyi lsteyorum ... Te
lofonıa beni çağırmış değil miydiniz? DUlmeyl ve
receğinizi \'andetmlştinlz. Haydi, Yeriniz bata .. 
hm ... 

Erna elini uzatmıştı. Bu vaziyet kartııınd& 
ona, evnll şunu dedim: 

- Dtlğmeyl almadan önce, bana, o dUtmenl11. 
niçin FranJanın odaeında bulunduğunu anlatınız?, 

Sarışm Erna, derin bir göğiis reçtrdlttea 
ıonra: 

- Niçin mi Franjanın od~ 



ADDIATICA. 
SOC. AN. Ol NAVIGAZIONE-VENEZIA 

U ğrayacaklan timanlar Vapurlann fılmleri Hareket günltrf 
---------== ..... ----=----...-=-=-===--.,._,=----==-==----=======-=-z----

Jandarnıa Genel Komutanlığı Ankara Satıoalma Komisyonundan: 
ı - Komisyonca satınalmması ldzımgelen eşya cins, miktar, tahmin bedeli, nlım tarih ve usulleri aşağıda 

yazılmıştır. 

2 - Şartnamesi pnrasız komls yondan almabilccelc olan bu alımlara girmek isteyenlerin kapalı zarf ek
slltmelerl icln teminat ve vesikalı tele lif mektuplarını eksiltme saatinden en az bir saat ewcl komisyona \'er
meleri. 

Açı keksiltmc ve pazarlık iç!n de teminat ve vcslkalarlyle tarn vaktin tle komisyonda bulunmaları. (2904) 
' 

1\Uktnrı Tahmin bcılcli Teminat nlııu u ulü Uınlc Gün ''C Saat 
1- 2000 kilim 350 Kuruş 525 J,lra. Kapalı zarf 6/6/938 Pazartesi 10 
2 - 6300 Yem torbası 80 .. 378 " 

,, G/6/938 Pazartesi 15 
3- 400 Keçeli belleme 2 Lira GO " Pazar Irk 7/6/938 Salı 10 
4 -1200 Timnr fırçası 125 Kuruş 112,fi " Acık eksiltme 7/6/938 Salı 15 
5- 500 Gebre 15 ,. 225 Kuruş Pazarlık 8/6/938 Çarşamba 10 
G - 1250 Bez, su kovası 110 ,, 10315 Kuruş Açık 8/6/938 Çarşamba 15 
7- 750 Zincir saplı şaplı yular 220 ,, 123 75 Kuruş Açık 9/6/938 Perşembe 10 

Sahibi ASIM US Neşrl}at müdürü Refik A. Sevengı1 

- KURUNun kitap §elinde roman tefrikası. -

Pire, BrindisI. Venedik 
Triestc 

F. Grmınnı 
P. Foscarı 
F. Grımam 

Bil tün A vnıpa f çin ekspres trenleri Palestinn. 
ile tellki ederler .• 

Pire, Napoli, Manilya, Cenova 

Kavala, SeUlnik, Goloı, Pire, Patras. 
Aysara.nda, Brindisi, Ankona, V cnedik 

Trieste 

F. Grımaru 

Fenlcla 
Mcrano 
Campidoglio 

Diana 
Abbazln. 
Qutrinalo 

lsco 
Setıni.k, Midilli, tzmir, Pire, Kalamata. Albano 

Patras, Brindisi, Vcnedik, Tricste Vesta 

B~rga.ı, Vama, Köstcnce 

Sulina. Kalas., Ibrail 

ESKi RADYO 
Makine ve parçalarını 
satmak ve almak veya 

evinde tamirat yaprımak 
İsteyenler açık adrealeri

le l atanbul 743 posta 
kutmm"a vazs1nlar .. 

- Bi rincı smıı Operatör 

Mcrano 
Albano 
Abbazia 
Campidogllo 
Vcsta 
Qulrinıılo 

Fenlcla 
Iseo 
Dlana 

Merano 
:A.bbnzfa 
Campldoglio 
Qulrlnalo 
Fcnfcia 

Dr. CAFER TAYYAH 
Umumi cerraht ve sinir. dimağ estetik 

cerrahisi mütehassısı 
PARlS TIP FAKOLTESl S. 

ASİSTANI 
Erkek, kadın ameliyatları, dimağ 

estetik ''yüz,, meme, karın buruşuk

luğu ve gençlik ameliyatı,, 
(Nisaiye ve doğum miltehassısı) 

Muayene sabahlan M e c c ~ n e n 
8 den 10 a kadar U 

1 Oğleden sonra ücretlidir. Tel 44086 
Revnğlu. Parmakkapı. Rumeli han. 1. 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

- -

-
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6/5 
13/5 
20/5 
27/5 
3/6 

5/r> 
10/:.S 
2/6 

12/5 
26/:S 

9/6 

IS/5 

S&atl7d• 

Ba&t17de 

19/:S Sa.atı.8 de 

2/6 

4/:S 
ı 6/:S 
11/5 
18/ö 
20/l> .~tı'lde 
25/5 

1/6 
3/6 
8/6 

4/5 
11/5 
18/5 Saat 17 de 
25/5 
1/6 

~ 
~ 

~ 
I~ 

I 
rulacak şey mi? Kolumdan düşmüş! ... Zaten gcv-
~enılş, sallamyordu ... Kabahat bene.le ... llizmetçi-
Y.e söyleyip dlktirmeUydlm ! 

Ben, gayet manidar bir surette sırıtarak: 
- Yüzüğünüzü çaldığını zannettiğiniz hizmet

çiye mi dlktlrecektinlz? dedim. 
Ernn, benim bu sualime derhal cevap vere

medi. 

- Buraya bakın, Mis Karen, dedim. Müfettiş 
Arınestronga izahat verirken, benl görmeğe geli
şinizin sebebini yanlış anlattınız. Yüzük meselesi 
tçin geldiğinizi söylediniz. Halbuki, bana. yüzük
ten hiç bahsetmemfştlnf z. Vaziyet böyle değil mi
dir? Niçin yalan söylediniz? 

Erna Karen, gözlerini benden ayırıp pencere
ye bakarak: 

Son defa 'ıeşre. 
dilen Bizans im 
paratorluğu, tari 
hi ile 66 cilt ta 
mamlanmışttr. 

Başlı başına v . 
bütün ilim seven 
leri do1JUracak <U,,. 

recede gü:el ola!: 
bu kütüp1wme '
çinde iktısadi, " 
debi ve t1mi m~.> 
zıtlar il.zerine yo~ 
zılnıış en yeni 1. ... 
tapları bulurs• 
tıuz, Tercüme~ 

Türk oT:uyucuı . 
rmm çok yaT..._. 
da" tanıdığı şalı,. 

siyctler tarafı,. 

dan yapılmuıttr. 

Kitapları toptur. 
ve muhtelif ,'fer~ 
ri perakende ola. 
rak alanlara tmı. 

::iUit yapılır. M'll
raoaat yeri: (3. 

tanbul - Vakf: 

~iC~iQ RASLANGIC 
~OLAY OLMAMIS TIR 
~~~ 

li'aknt ben onu bekletmeyerek: 
- Yüzük meselesinin hakikatini anlatır mı

sınız? dodim. 
- Yüzük meselesinin hakikati meydanda ... 

Şimdiye kadar sl:iyledlklcriınin hepsi doğrudur. 

Ne diye soruyorsunuz? 
- Doğru mu? 
- Niçin hayret ediyorsunuz. Elbette doğru! .• 

Hem bana, öyle yükselt sesle konuşmayınız? 
- Siz, daha yüksek sesle konuşmağı işitmedi

niz daha ... Hele bir şüpheler üzerinizde toplansrn 
da, bakınız, o zaman kuvvetli elektrik ziyaJarmı 
yüzünüze tutarak sorguya çekmeğ·e başladıkları 

zaman anlarsınız. 
Erna, omuzlarmı silkeleyerek: 
- Beni tehdit mi ediyorsunuz? dedl. 
Doğrusunu isterseniz, yaptığım bir tehdlttı .. 

Fakat sökmediğini anlayordum. Ernaya adama .. 
kını açılmak, dilimin altmdnld baklayı ı;ıkarmnlc 
lAzımdı: 

- E ... evet, dedi. 
- Fakat öyle hareket etmekle ne yaptığınızı 

hlliyor musunuz? Beni de işe sokmuş oldunuz. 
I1albukl yalan söylUyordunuz. Benim iı;in, yapıla
cak iki şey vardı. Ya sizin yalanınızı meydana cı
karmak, yahut da sizinle birlik olup yalan söyle
mek ...• 

- Sizi bu vaziyete soktuğuma müteesslrlm. · 
- Mliteessir olduğunuza müteşekkirim. Fa-

kat müfettiş Armstrongun ne zeki ve fhtiyatka.r 
bir adam olduğunu bilirsiniz. O, bu tştn peşini 

bırakmamıştır. Günün birinde hakikati meydana 
koyacaktır. O zaman ne yapacaksın ız? 

Ernn gene kayıtsızca omuzlarını silkerek: 
- Eğer kontun ne suretle l.ildUrUldü~ü mese

lesini düşünüyorsanız. her şeyden en-el, katiyetle 
söyleyeyim ki, onu ben öldürmedim. 

- Hayır. beni clUı::ünrllirP.n nokta siz df'i!ilst
niz. nen, Jrnllllt yazlyetlml dUşUnUyorunı. Ben lıu
sust polis hafiyeliği yapıyorum. Resmt zabıta ile 

• • 

j Yurdu. 



Yedfecek çocuklarmma Ye IGQ
lerlmlse aönceklerl tahwlltn bm1ut
Jan ne olana WllD ea enel •• her 
teJdeD enel ftrkl1enla UtJklAJtne. 
keadl mülküne ve an'anatı :mllliıed• 
ne dtlpıan olan blltln anuırla mi• 
cadele etmek lllzumu ötretllmelldlr. 
BeJJ1elmUel vaz17etl cihana pre, 
börle bir cldalln tstllzam e7ledll'l 
anasırı bir cidalin nt -t cmfö7 ppJÖ 
anasın ruhiye ile mücehhez oJmafaJl 
fertlere ve bu mah17ette fertlerden 
mllrekekp ceml7etlere ha7at ve fs
tlklAl 7oktur. 1919 .... 

EJ" Türk gençllti ! Birinci vazifen, 

Tilrk .lstlklAllnl, Türk Cumhuri1etl 

nt, ilelebet muhafaza ve mtldafaa 

etmektir. 

• • • 
Ey )'Ukselen 7enf neall ! tstlkbal 

alzslnlz. Cumhuriyeti biz tesis ettik; 

onu llA ve idame edecek sizsiniz. 

-.. ...... n•n•••••.ı ... eeını•n••••••••••--••••n••••••nd 

·-----·-····-·-···-----·-~ 
Genç neslin dJmatı 1oroh:nadq 

4 onun her şeyi ahzü bel'a müsal elya
lu hakikatin lzlerl1le tez.ytn olma
malıdır. ın.a . .. .... . .. • • .. c.. ~ t BlltUn mlllet 'H bUUin memleket 
evlltlarmı sportmen ~apmak lçba 

.,.. lsartolunan mesainin ebemml7et ·ve 
kud8l7etl a)'lll derecede k17metll ye 
mtlhfmdtr ve şereru ordumuza kı7· 

etil bir memba teşkil edebilmek 
oktal nazarmc!an kahraman ordu· 
uzca da en Ali hlssatla takdlr, tak· 

ve h1ma1e oJunmata f&fall ve U• 

u bfr memba kmhd7etbd illraz eder. 

1098 . .. . 
Geaçlerı Ceaaretlmlzl takri1e ve 

idame .... afvtnlw, Siz almaJcta ol• 
ı dupnuz terbl1e Ye irfan Ue Sman-
lık mafretlnln, Yat&Jı mah&bbetl
nln, twr hllnf7etlnla ea Jaımetıı 
tlm•all olacaknnm 

Gençlik bugün bayram yapıyor 
Türk mllıetinin kurtuluş tarihine başlangıç ~ ~=Edaı.:-===::ı 

19 M IS 1 Yazan: Hakkı sUha Gezgin 
''Gençlik baJl'Ullln mn, talmmleri· 

mizde yer ahtı, mth bqma bir ücliae· 
dir. Oatünde durvlmaa, inc:elenmni, 

ll'Ullla anJ.tnwmazlıiıa ·~ 
koydu. Genç, dikbt miJ-. lrii)illle-

On dolfuz ma,m.. 'rllr'i mlllethıin 
ve TUrk gençliğinin dünya durdukça 
sayğı ve sevgi ile anacağı bir gündUr. 
BUtUn dünya, TUrk milletinin, her sa. 
hada eriıllmez bir kudret tqıdığmı, 
on dokuz mayısta büyük Kurtancı A
tatUrkUn Samsuna ayak ba.stığı giln· 
den sonra öfrendi. 

O günden bugüne kadar, Türk mil· 
letlne on dokuz amrhk bir mesafe i
lerleten on dokuz sene geçti. Biz, on 
dokuz Mayıs gününU tut.11.üar, onun 
bayrammı yaparken, 19 Mayısın yük. 
lek manfunnı biliyor, duyuyoruz. O 
acı gUnle?'i yaeadık, ıstırabını çektik. 
Y'armr omuzlarmda taşıyan ve Tilrk 
iatiklAUni kalplerinde saklıyan bugün· 
~U gençlik ile atinin Türk çocukları 
ıse, her 19 Mayıs gUnU 1919 yılı 19 
l.tayısını bir daha hayallerinde yaşa
tnaiıdırlar. 

Ben bu satırları yazarken, elinizde 
tuttuğunuz Kurun gazetesinin .. Ellki 
:akıt,, 1919 yılı kolleksiyonunu da 
artıtırıyorum. 
. lıınir işgal edilmiş.. Başmuharriri· 

lllıı Asım Us, başmakalesinde "İzmir 
.\nadolunun kalbidir. Kalpsiz bir in· 
t;ını Y~aması ne kadar mümkün de
n lae Turk .Anadolu da İzmirsiz yaşı
' tnaz) . Dıyor ve ikinci gün şunları 
&zıyor: 

~mleketin her tarafından tel
l'ınd r gelmektedir, ki bunların altla. 
~ Ayşe, Fatma imzaları vardır. 
lllaı olu~uzun fedakar AneJeri, Fat
hak arı bıle kahramanlar smıf ına ilti
rı etmektedir. Anadolunun erkekle· 
i,liktctınıan bu acıklı feryatlariyle ne 
llla~<»'lar? Hükumetin her tUrlü ihti
~ bt. kal1!ı. milletin mü.ıaheretinden 
~_!-lnen f'.mm olarak yürümesi la. 
~ ... 

ctı11.\ııadolunun dört bucağındaki ka -
erkek bUtUn Türkler bu feci lkı. 

YAZAN: Niyazı Ahmed 

bet lial'lısmaa aı!r bekllyorJ&rm. Fa· 
kat emir veren yoktu. bmlr TUrkleri 
en feci tekilde kendi ymtlarmda sOn· 
gillenlyor, 6ldOrWUyordu. . 

f.ltanbul heyecan içinde idi. Univer
sitell binlerce genç Türk leiDalarmı 
çınlatarak isyan ediyOTlar. Fakat 
kimseye dinletemiyorlardı. 
Osmanlı devleti Kontroa mf1tare • 

kesinin yedinci maddMile iWAf dev. 
Ietleriııin "Emniyet ve aelimetlerini 
tehdit eden bir vaziyet karfmmda her 
hangi bir sevkulcen noktumı işgal 
hakkı,, m tınnnıı bulunuyordu. 

İ§te bu maddeye dayanan d~. 
tzmirl igal etmifti. Fakat Tllrk kanı 
taşıyanlar TürkUn esir olamıyacağmı 
haykırıyorlardı. Bir Türk Uıküdarda 
halka ıÖyle haykırıyordu: "lzmir 
dil§manm olabilir. Likin bir İzmirli 
kaJmn.sa .. bmir biWn, ı.eybeğindir; 
çünkü zeybek, hayat kudretini kaybet· 
miyen Tllrk ırkmm halrmlıi& kartı 
çıkan ilk piıtandD' . ., . 

Gene Asım Uı yazıyordu: ·~erlere 
d~ yürekler ae11ı olan bu. man~ • 
rai f ecia karlJSpıda coekuıı bır hamı· 
yetle milyonlarca Türk f~d ediyor. 
Sarayı hüm&~ l>ir meclili fevka· 
lide içtima edeceğini gar.eteler ~r 
veriyor. HUkOmetçe yapılan bu tal&V• 
vur hakiki bir ihtiyaç ve ~ malı. 
suJUdUr. Fakat tsıanbulda toplanacak 
olan bu meclisi f evkalide vili.yat aha. 
tisinin arzularını ka.fi derecede temail 
edemez.,, . 

Bunların hepai doğru idi. Fakat kim 
dinliyecekti? Padifah v~ri meali81 • 
mirin diye bqlıyan hattı bUma~u 
ile Ferit P&!ayı kabineye memur edi
yor, kendisi yalnıs tahtını huzur 
ve rahatını dllfini1yordU· 

TUrk milleti hmiriıı ifPliDdeıl 801l• 
ra daha çok acı gllnler g&dU. lstan· 
bullu evinde korkulu. ıUnier geçird1. 

Sokakta. boynu büktik geı.di. Anadolu 
çocufu amıeainl klmeMlz, kanamı dul, 
çocuklannı yetim blralrarak canverdi. 
Fakat mukaddes yurdunu düpııan çiz. 
meleriııe çijnetmedi. 

itte bUWıı bunlar, 1919 yılı 19 ma
yıs gUnU; Sammıa ayak buan Uçiln. 
cU ordu milfettı.1 Mustafa Kemalin, 
rrürk milletini milli davası için sili.h 
bqma çağırması ile oldu. Milletini 

ı köle nya.n padillllt bu en büyük Tür· -..... _,, ........... ..,. 
Kaial, TUrt mflJetlDe o kadar J11ve. 
nlyor, onun pref,hayafyet ve tarihin1 
o k14Ar içten hlaedfyordu, ki .... TUrk 
milleti tarihhı en hUr milletidir. Ölil· 
ıllll esarete tercih eder,, diyor ve da· 
VUI uğnmd& hiçbir fecJakArbktan Çe• 
kiıımlyordu. 

1'Urk topraklan dU,man tarafmdan 
tabim edflml;tl. bmirden evvel daha 
birgok topraldarmuz, İltanbul ve Ca
nılrkale de Jfpl edllmiıti. 26 NIAn 
1915 tarihli Londra muahedesinden 
IODr& Türk milletine en biiyilk darbe. 
yl vuran Mondrol mütarekesi, harita· 
dan Tllrklllğü tam•mlyre kaldırmak 

gayeal ile hamlan.mqtı. 
Tarih yaratan Türk, tarihe gömüle· 

cek, bütlbı inaanbfa latikW, hürriyet 
ve kahramanblm eplz milallerlni ve
ren Türk, ebedfyyeıı esir yqıyacak
tJ. Bunlar, dUnyanm en büyük millet. 
lerlııin karan idi ve oluyordu. 

Olamadı, çUnkU büyUk Kurtarıcı 19 
Mayu rtıntı Sam.luna ayak ba.mııtı. 

Onun için 19 Mayıs, TUrk miJJetiniD 
en birinci ve en büyük bayramıdır. 
BugUnU ya1mz her on dokuz Mayıa 
gilııll defil, Türkün her milli bayra.. 
mmda bir daha anacatız. Çünkü TUr. 
kiiıı kuıtulUIU o gtin bqladı. lılemle
keU uzwı aeneler yobullut içinde bı. 
ıüaıı umumi harbin &CJ8mJ unutnu
yuı Tllrk, tarihin en çetin ve en pnh 

._... harbini kuaıldı. • . . 

taMil edıünesi ...... - ücli1e. 
Yurclda çiçekli. ... Ma11ım 1-bar 

çerçevesi içinde ıençliii dütii-Mk. 
oaa hasünlerde ...,.._ ,.,...,...ıc. 

ıaentlebtia, devletin ıiyuetinde bir 
dönüm nolrtuıdır. Zat• prosnma 
claln senit ve kapla11a Wr ıözle la· 
kanlık, bir çocuk haJraını ıörüriiz, ki 
aençlik ba)'l'U1111lın ilk filizleri de ora· 
dın ba!lar. 

ç__. ...... - --- Gatüe ti...._ is evta•t•. Ça a ıfb Mltda 
........ ~,........,..... W8de deill. 

Witüa ıcli(n,.acla .. -- pek ~-· 
ODlaNa, ..Pul kıtalar ıiW. ,.alan 
saflartla ~diler. . 

Oaa clnirlercıe yalaa ıüeJ, cana 
,... Wr 197, 1tir .-vıi fitlanı slai 
Wı:blar. Çocukta Wr hapt ceTİasi de
iiJ, fNr ıönüJ OJ'11ftcaiı minan IÖNÜ• ..... 

lnaan ina1,.lclanndan, ha,.at İcap

lannclaa .. ,.w.rur. En ıfunala, en 
uyanık onlar da, nihayet, 7anulannda 
lwulilerinin teknr )'&fadddumı sez. 
mekt.n cloina Wr prar " 1e\'İnce 
updclılar. itte o 111c1ar. Çocuk ....m,.. 
tmna ilimde Jer alqmm üttünden da
.. Wr asır WJe ppwcli. Ba '-nılwtb 
..... Planda, öiımecek ~ teJleri· ........ 

c.apk için de .,. .. yleri IÖJliJe
INliris. Balan unalr, Wpnea mu 
fehlQre& ftl'lddar ..... tuurc1ak. Her 
dilde onlar İçİıa IÖ,...._. atasözleri, 
p.pılmıf tulfl.r, tuifleria Weri de
mek olan isimler ...-.. Bia, Türkler 
1"a J'Attakilere ''delikanlı,, deriz. Nt 
tuhaftır, ld bu katmerli ldifürüa Wrer 
t.mDi aö7JeMlı, m...ıa )'&hm .. deli,,, 

-- "lamh,, deaek lmMrhn halele ikj. 
ıini Wrdea UYIU'Ullca silümterler, 
:ıoltuldan ...... 

c.m. • WE, ... u mubklı ıö
rüıtiir, ld ... ,.......... ........ 

rine konamk vuifeaiai ,;u,._ ~ 
lculu Wr mrna oldu. Ne .,..ıs ki 1Ra 
encliteJer de aile çel'ÇeftSİDclen, ...., 

baha Jiireiindea clqan,a Çlkmadı. 

Kanun ve hiikUmet ilanlarla uinf
m&fl miumbk safl)'Or, Wmlenl.n 
i" yalnm hekimin • o da aoraki - za. 
man zmmn 1'u mevzuu iıliJordu. 

Buıün, 'böyle diifünen, IM>Jle ~ 
devirden, zanan ib1arile pek uzak el. 
iiliz. Fakat hinliaenin kencliaine eii· 
lip ........ ' 'i d l'alrYiiı• .-,.. 
lifi ................. d&a17ar. 

Cumhuriyet iüreaile lııirlikte ..... 
lebt .-çliii, ilk plana ...... o.ı.r. 
cöbwıtçe laJJDetler INçilcli. • ......._. 
leri iPa mektebin )'&Dlhqmda Jaalln. 
Itri açıldı. Bu ••ı..fe her istidada 

ııöre lcoUar lnmılclu. Kütüpbneler WI 

ıin kitap ııliziJerile dcımblclı. Spor, ta. 
mamile huıuıi INr it olclaju Wcle, 1'u 
da Mletçe benimamdi. Bitiia pabnJI. 
lar, Wi)'iilc Wr aablrla, lÜbNDIZ Wr 
tahammülle •• hiç btlar çatılmadaa 
karplaaclı. Araya ............_. kanflA 
ıla, ...nı... emelin cleits iıai Wlaııi,. 
nanlcörler çıksa da, devletin ~tak. 
ıület'Jiizii deii.....U. 

Niha79t itte hqün ele ..ı.n.. llay. 
ramr IQlllJor ve J.uauala --" 0711-
JOl'UL 

Bir Yalan takYİminde süa ahmk, 
&u,ünü llir llMDlebt haJ1Wm .... 
ko'JJDÜ çok terefli 1lir .. yclir. Fakat 
bcı tere6n sevinci, l1U'1IJ'\I kadar aiır 
Jiilderi. 1"itün bir ömrii bpbyan va
m.Jeri ele var. 

Şimdi spor meydanlannda öiüa
lerini titirenık ıeçen delibnb~dan 
aailam vücutlarile birlide pek yürek 
•e ~oinılaktan f&fmaz Yicdan istiyo
ruz. Ba iateJİt sanmayın, ki almü i
çindir.Hayır biz J.unlan onlanlaa lrea
dilftrinin ol81ln di7e istiJCll'UZ. Bir top. 
nk üatiinde doiru JllflJ'&lllar, hir hü
yiik 10,...... iin)'ip aelealen1en malı, 
kam, cam ,a1mz m:rrü ister •• ,.a1mz 
Tat.an alır • 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Türk Hava Kurumu 
Memur Alıyor 

Tllrk hava kurumu 150 lira aylıklı 
ve seyahatlerde günde bet lira verile
cek enapektör muavinleri alacaktD'· 

Aakerliğfnl yapmış Ve yüksek mek
tep mezunu olanlar arasından seçile
cek muaviııJerin imtihanları 20 lılayıı 
gün8 aat on bette şehrimiz Hava ku
rumunda yapılacaktır. 

Öiretmenler Kampı 
Her yıl açılan ~lretmenler kampı 

bu yıl da H.,..,...,_ açılacaktır. 
Öifttmenıer bmpmm Wrom 

111 115 olmllk ..... ~ ........ ~ .. 
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Ç k t h. H· .. . Berguma kermesi 'S ·ı vasta e u a şey l useyın Önümüzdeki pazar sababıl s 

Hurma ağaçlarının saldlğı gUlgeler altında merasimle başlıyor 15 yaşmda bir çocuk boğu du
1 o ve Asyalı kıyafetinde bir Avrupalı•• Bergama, (Husust) - Be.ı'gtımıınrn b b .., 1 d 

Tarih 191511 Umumi Har.bin bu derhal, hemen bugtlıı teslim alacağqn. bUyUk Kermes haftası önllmUtAekl a ası agır yara an 1 
ıent!lerlndt Jranm cenup tarafla· Buna mukabil n bana ancak 40,000 pazar gilnU saat H te Valinin ve blt
ruıda Alman kon.soloıu Vllhelm lUmcn ve 50 tUfok venneği vadettiğin çok do.vetlllcrln huzurilc Bergıımnıun 
Vtumasla Büullk Brltanua konıolo- ve ben de nradaki bu &§In farka. rağ. bağlar kırında açılacaktır. 

Siva& (Husu • 

ıa Sör Perıl Kok&, karşılıklı faali- l u. 
men sana '-'ardım ~tmek istedi im Kermes eğlenceleri hnıırJık an ,ıs.. uet (16ıterluorlar. Alman konsolosu , 

1) - Htıllğ lY.ığ• 
h KUi kl5y muh. 
tan Jlynsın 15 
)'8.§lnrrndn. bulu • 
nan oğlu köyün 
önUndo sığır otln
tırl<cn yağ:ın dôlu 
netle sinde ansı .. 

oralarda /nglllzlere oflrlükler rıkar- halde, dnha hdl~ ne parn geldi, ne d nınl edilmf§, hafta içinde memlcket.J.n 
makta ve Büyük Britanua konıolow sillih ! Aradaki nisbctslıllği bir tarafa dl5rt tarAf ında.n Bcrgamayn gelecek 
da. bu gürlükler,I önlemekle meşgul bırakalım, onun verea:ği ile senin ve- ziyaretçiler ornda, kendi evlerinde L 
bulunuuorlar: rcooğini söylediğin arasındaki mikla.r miu gibi hor tUrlü neşe, eğlenceyi bu· 

Cekuta eeyhl HUseyin, köyilndeydJ; 
köyünün hurma ağaçlarının saldığı 

gölgeler altında ayakta. duruyordu. 
Kar§ısında. da b8§ka biri vardı. Ayak
ta. duran bu bqka biıi de qağl yuka
n kendisi gibi giyfnml§U. trnnm ma.. 
halli kıya.f etlndeydi. Ancak bu ada
mın Asyalı olmadığı, Avrupalı olduğu 

belliydi; çehresinin hntlanndan ve a
çık sarı renkte saçlnrmdan ! 

Boylu poslu A\.TUpalmm İran ser -
pU§U geçirllmie dik duru§lu ba,ama n~ 
!iz nazarlarını diken §CYh Hüseyin, 
onun çehresinden bir m~ çıkarmak 
:istiyordu; ve ayni zamanda ağzından 
da bir cevap çıkmasını! 
Avrupalı, VHhelm Vamnustu. Yerli 

kıyaf etıne girmi§, bu sureUe tanın
madan §eyhin yanma kadar sokula -
bilmişti. Zaten artık hemen hep bu kı.. 
yafette dolaeıyor, bu kıyafette faali
yette bulunuyordu. Böyle kıyafet de
ği§tlrmekle İngilizler ve onların men
supları yerliler tarafından t:a.nmm~ 

mak imkanım daha fazla bulduktan 
ba§ka, kendisinden tarafa olan yerli
leri de bir kat daha memnun ediyor
du. Çünkü, fircnk kendi kıyafetlerini 
beyemnfş. dar ve sıkıcı Avrupalı el
bisesini ~karıp bol ve fern.hlatJcı As. 
yalı esvabım giymfşU; ilstelik 1ranıı
lara mahsus biçim ve renktekini! 

Çekuta §CYhf Hllseyin, Vilhelm Vas
musun çehresinden ne gibi bir mana 
çıkarmak f eteğindeydi ve onun ağzın
dan çıkmasını beklediği cevap, ney
di? 

Vilhelm Vasınus, dü§ilnceliydi; bel
li ki tizllntU ve hatta keder fQerisinde; 
çchrc"'inin haUnrmda da bu ruht ha· 
let izleniyordu. Adeta. çeneslnl bıçak 
açmıyordu. 

Neden?. Onu o r.a:manda orada bu 
hale getiren, her halde i§lcrinin :yo.. 
Iunda gitmemesi olsa gerekti. Demek, 
ki Sör Persi Koks, vaziyete tam ma
nasile ha.kimdi. AlmRnt lngilf7.e ka.1'§1 
gUÇ]Ukler çıkarmak §Cklindekl gizli 
vazifesinde, muvaffakiyeUe ~şamı • 
yor, bUtUn uğraşması neticesiz kalı
yordu. Demek, ki! ? ••• 

vo adet farkını hesaba. kalmıyalım, lacaklar, komitece otellere yerle§tiri· 
hiç olmazsa vadedileni elime geçtnnis leceklerdir. 
bulunma.lıyıml Haklı değil miyim? Pazar su.babı Kermesin açıldığı da-

- Ha.klısm, şeyhim; l~kln ne çare, vuı zurnalarla ilAn edllecektit. Bunu 
ki... miltca.kip efeler, ciritçiler halkevi &.. 

- Sctı, Kayzerin memurusun, Kay- nilndeı kar§ılanacaklardır. 
t.erln en kudrctll hUkUmdarı olduğunu Halkevi bandosu öğleye kadar hal
söyleyip duruyorsun. PeMla; öyleyse kovl bahç~slndc muhtelif havalar ça· 
Kayzer Vilhelm, konsolosu Vilhelm lacağı gibi ayni saatlerde bir antikite 
Vasmusa, sana ne diye vermiyor san· gezintisi yapılacaktır. 
ki parayla ailfıhı? Neden gcçiktfrdlk- Sant 12 den sonra Bağlar kırında 
çc geçlktiriyor, göndcrmeği de uza- faaliyet b::ı§lıyacaktır. Açılma töreni. 
t:ıyor bu İ§i? ne istildfıl ma.rşile başlanacak. Bunu 
Hurmnlığm gölgeliğinde bir lfı.hza açılına söylevi takip edecektir. 

sUkfuı bUkUm sUrdü. Hava sıcak, deh· Geçit resmi, bengi, kalkan, dağlI o
§etli mca.ktı. Kızğın güneş altındaki yunlan, ok atına, harmandalı oyunu, 
yerler, yanıp kavruluyordu; fakat avcılann .ve ciritçilerin av ve cirit o
gölgelerin uzandığı çe~evre hurma yunları bUyilk bir zevkle takip edilc-
ağaçlan boy anlan bu yer, nlsooten kt.ir ce • 
serindi. Ancak, Vllhclm Vasmus, bu. Pazartesi günU panayır ve koşular 
rada da: buram buram ter döküyordu. vardır. Çarşamba gUnU kozak gUnU
ÇünkU. ueyh HUscylnin kal'§ısında 
müşkül mevkide kalmı§t:ı. Ona ne di- dilr. Cuma gUnU Çandarlıda nefis bir 
yeblllrdl? Çekuta ııcyhi, yerden göğe gUn ynşanacakt.ır.·n-o-
değin haklı ldL Hayli zamandır bekle
mek suret.ile hUsnUnlyet g6stermi§tl. 

Yalnız beklemek suretile mi. ya? 
Turgutluda Hamiyetli Bir 

Vatanda§. 
Turgutlu, (Hue.usl) - Kasabamız

dabir orta mektep açılma&l etrafında 

yapılan tejebbUsler Uz erine Maarü Ve 
kllctl okulun muallim kadrosunu te-

ŞeyhiJ! hüsnUniyeti, Sör Persi Kok -
sun 200.000 tümen ve 200 ttıf engin~ 
karşı kendisinin 40.000 tilmen ve 50 
tüf engini tercih etmesile ba§lıyordu; 
hem de derhal eline alabileceği kaç 
misli paraya ve silMın k8.1'.§I!? min ctmi§ ve tedriaata başlanmı§tır. 

Vilhelm Vnsmus, hurma ağaçlan _ Kuabanın hayır Gever eırafmdan 
nm gölgeliğinde bir lahza hUkUm sn. \ Zahit ZUhtünlin gayreti ile bir de mck· 
sen sUkfuıda. bunu bir def$ daha zlh- tep binası bölenmiştir. 
Dinden geçirerek, dudaklannı ısırdı Yeni bir okul dil~ilnüldilğO ğu gün
ve gözlerini §eyhin gözlerine çe\'irdi. lerdc Ali baba cl~iyle moarıfi sever bir 
Onun cesaret ve n.raştmş ifade eden zat ta 3 bin lira kıymetindeki anası
bakışlan ile kendi bakışları karşılaş_ m mektebe tebcrrü ~tmi§tir. 
tı; ve kendi çekingen bakışlan, bir- Ali baba bundan bir hafta evvel has
denblre serbeslenlele dUrüstlUk ifade- talanmı1t öleceğini anlryarak alab:xiar 
sinin panltısın"ı alıırak, §(lyle dedi: memurları çağırtmış, 8 dönümlük kıy-

( Arka:n var) metli bir zeytinliğini de ayni mektebe 
vermiştir. Bu hayır sever zat ayrıca 
ilerde kurulacak Alaşehir orta mekte

R lJ R l 1N8 abone 0 lu- bine de esas otmak üzere om:iaki evini 
ve bir miktar arazisini bu hayırlı işe 
bağı§ tamıştrr. n11z l'e edininiz 

Memleketten resımıer: 
Vilhclm Vasnıus, sıkıntısını myı:np j 

atmağr, kendislııe hfıklm olınağı dene-
di: 

- Daha getirilemedi, fakat yola 
çıka.nlmı§ olduğuna. göre getirilecek
tir. Mutlaka elde edeceksin; inan ba
na! Sana vadecliyoııım! 
Şeyh Hüseyin, bu cevap karşısmıb, 

hfc kıpırdamadı. Barit, hareketelz bir 
tavurla, durup nafiz nazarlarmı Vil. 
helm Vasmusun çehresinden ayımı~ 
1hıı ~öy!e eöyledi: 

- ~n. bunu bana §imdi vadetmf. 
yorsun. Çok evvelden vaitte bulunmuş 
olduğunu unutma! Şimdi olsa olsa eö
zUnü tutncağmdan bahsederek, eski 
vadi taıeJiyeblllrsin; Yoksa. 5imdi va.
dediyor değilsin? 

Alman, başım salladı: 
- Evet; evvelden va.detml§tlm; fa

kat §imdiye kadnr vadimi yerine ge
tirmek mUmkün olmadı. Bununla be _ 
rabcr, sözUmfi tutuyorum, vadim.l er, 
geç yerine getireceğim; yeter, ki ba
na inan ve benden tcveccUh ve yardı
mım esirgeme f 
Şeyh Hüseyin, ~larını çattı: 
- Er, geç?. Belki erken, belki de 

geç! Demek kf, simdi de ne zaman 
vadini yerine getirebileceğini kestire
miyorsun? 

- Kestiremiyorum gerçi; fakat, 
§undan emin ol, ki ... 

- Milsaade eti Sör Persi Koka, 

ın sel gelerek C°" 
ctığu UtUklemi • 
tir. Bunu g'5ren 
babası oğlunu kur 
tnrmak için yetiş· 
mte ise do kendisi 
de sel ile sUrUk-

1 lenmiş ve yeti§en kü~liller babayı ı güreşecek güreşçi bulunmadığından 
yaralı olarak kurtarmışlardır. Oğlu Şarkışladan gelen Eyüp pehlıvan ba
kurtanlamamıştır. şn güreşmiş ise de Ha.fiğin sporkuyüp 

Diğer taraftan Hafiğc son yağan baş pehlıvanlanndan Turan Coşkun 

yağmurların tesiri ile ırmak kabarmış hasmını 4 dakika.da pes ettirerek yen
ve seJ gelmi5tir. Gelen sel belediyenin miştir. Başpehlivanlardan Saim vo 
ırmak üzerinde yaptırdığı mezbahayı Ademe hasım çıkmamıEtır. Güreşler 

clıı. sUrUklcmiı.;tir. Ademe hasım çıkmamıştır. GUrcf;lcr 
Mo~bahamn ankazı milşkliliıtla kur- Öğretmenlerin T oplanbsı 

tanlabilmiştir. Öğretmenlerin ailc\•i toplantıları 
Hafikte Spor Halkcvinde geç vakte kadar tUrlü cğ-

Hn.fik spor klUbU pehlfvanlnrı Zara leneelcr i~crisinde geçmiştir. Öğret -
sporkulUp pehlivanlarının da •.r I i ü1.e- menlerin okudukları destanlar bu gc. 
rine Zaraya gitmişler; Zarada başa ceye aynca zevk \•ermiştir. 

Manyas gölü den 
çıkarılan ı ~tak 

ilha sa Alnıanyada 
çok rağbet görüyor 

arsta 
Nofusunıuz her yıl 
biraz daha artıyor 
Kars, (Hususi) - Beş yıl i~lndc 

vilftyet itibariyle (52740) doğum ve 
(11360) ölUm vakası tesbit edilmiştir. 
Doğum ölilme nisbctcn bire 8, dört 
fazladır. 

Umumi nilf us itibariyle vilayet da
hilinde artım miktarı yilzde 6 nisbe
tlndcdir. Bugünkü vaziyete göre vil5. 
yetin umum nUf usu UçyUz on b'ini geç
miştir. 

Bu yekfına asker, zabitan dahil de
ğildir. Memurin ve hariçten gelmi§ 
tüccarların da kısmı nzamı girmem!ş
Ur. 

• Belediye dere kenarında yapmak
ta olduğu hamamı ikmal etmek üze
redir. Bu takdirde memleket her hal
de sıhhi şartları haiz bir hamam ka. 
zanmış olacaktır. 

C Yeni l\eşriyal ) --------
"Bibliocraphıe Balkanıoue 

1937,, 
1937 senesine alt Pariste Bay Lcon 

Savacian idaresinde çıkan "Biblior
raphie Balkantque,, 6U mevzulnn ihti. 
va ctmelitedir: 

1937 sencsiııde yazılmış Balkanlara 
ait 524 eserin f simleri ve hfila.sB.lan. 
Bu eserler fransızça, ingilizce, ital-· 
yanca ve almanca yazılmıştır ve Bal
kanlardan başka orta Avnıpaya ait -
tir. (Tuna meseleleri), (Balkan mem
leketleri vunlardır: Arna\."-utluk, Bul -
garistan, Yunanistan, Romanya, TU.r
kiyc, Yugoslavya). 

Balıkesir, (Hususi) - lki gün ön c 
Şehrimize gelen lktısat Vekfileti De
niz mahsulleri m1ldUrU B. Kemnl 
Bayrakçı Bandırmaya gitmieUr. 

Bay Kemal Bayrakcı, Manyas gölü_ 
ne giderek buradaki tatlı su istakoz.. 
lan Uzcriade tetkiklerde bulunmUı.rrtur. 

O civar halkı bu gölde tokiyl yeti
§en istakozlan tutarak yabancı mem
leketlere scvketmcktedirler. Bilhassa 
Almanya, Mruıyas gölünün istakozln
rına fevkalade rağbet göstermektedir. 

Son zamanlarda maliye lle gölden 
Istakoz avhyan balıkçılar arasında 

bir ihtilaf çıkmıa ve neticede maliye; 
balıkçılann buradan Jstakoz avlııma
larmı rnenetmietir. 

Bunun üzerine bu işle alakadar o
lanlar lktısat Vekfiletine müracaat e_ 
derek memnuiyetin kaldırılması için 
mUracn.ntta bulunulm~. 
lktısut Vekfilcü, çıkan ihüUı.fm ma· 

hallinde tetkikine lüzum görmüş ve bu 
işe Deniz mahsulleri müdürü B. Ke
mal Bayrakcıyı memur etmiştir. 

'l'etklklerden varılan netice balıkçı· 
lnrın lehinedir, ynni istakozlann av
lanılmasına müsaade edilebileceği yo
lundadır. 

B. Kemal Bayrakcı Bandırmadan 

Apolyond gölüne de giderek bu gölün 
balık yumurtaları üzerinde tetkikler· 
de bulunduktan sonra. Ankaraya dÖ· 
nceektir. 

Haber aldığıma göre, lktısa.t Vek!· 
leti önUmUzdeki sene Marmara deni• 
zindeki adalarda balıkçılığm ihyası f· 
çin esaslı tedbirlere bl4l''Uracak ve 
muhtelif tesisat vücuda getirecektir· 

Bu sayede Marmara ve civarmdatd 
adalarda balıkçılık yakm bir istikbal· 
de hiç şüphesiz bUyUk bir inki~1 
mazhar olacaktır. 

BütUn dilnyaca tanınmış büyük 
mecmualarda Balkanlara rut çıkmış mat (nüfusu, gcni§liğf, teşkilatı, sıyı· 
4.18· makale. seti, bütçesi, dı~ ticareti, na.kil ,-ıuııW 

Balkanlara alt ansiklopedik bir lan.) . J<sf' 
"Memento", alfabe sırasile senenin en Bu mühim eser bu suretle :aaI ft 
mUh!m siyasi ve diplomatik meselele- f memleketleri ve Tuna Avnıpamnıı ';~ 
rini işaret etmektedir. bUtUn mevzular üzerinde gayet gc1l 

Bll§Chrdeki BilyUk Britanya konsol<>- Burdur (Husus!) - Bu yıl merkez, köy ve b5lge yatı okulalnnda mınlal:a 
su, bana 200,000 tümen ve 200 tüfek sergileri açılmaktadır. Evvelki giln Çeltih nalıJyesi yatı okulundaki sergi me
vadetti. Ve eğer kendisine yardım e- rasimle açılmıatır. Resimde açılış töreni ile AyvrJlı okulunun !:Ok beğenilen 

1 decek olursam, dnvettJği bu şeyleri bir kÖ§esi görUlmektedJr. 

Balkan yakınla§masma ait en mU- malumat lhtlva eder. 1, 
him tarlhlerln kronolojik bir sırası. ••Bibllograpbie Balkanique, ı.93 C' 

Anşlus'la neticelenen hadiselerin Pnriste, "Societc Generale d'lmprıtı'd 
kronolojik sırası. rie et d'Editions, 71, de Ronncs,.ctıt 

Her Balkan memleketine ait malfı- 100 f ra.nk mukabilinde satılmnktıı 
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IFransa ispanyada hangi ta
Yüzde yüz kılıbık koca ! rafın kazanmasını istiyor? 

N a kle d e n : Hikmet ~tlolr Musolini: ~~Fransa Barse1on hükumetinin kazanmasını i~tiyor. Biz Franko-
Cay lıel' zamanki küçük porselen 

çaydanlıkta kaynayordu. Her za
manki masanın üzerinde duran her 
zamanki saat, sa.babın sekizini gös
teriyordu. Bayan Hatice, kocası 

Vehblnin yattığı odaya. yürüyerek 
haykırdı: 

- Yehbi! Yohbi! 

-
Vehbi yemek odasına geldi. llillfı 

boyun lıağıııı dllzcltmckle meşgu 1-
dü. 

Hatice ona: 
- lşlııo geç kalacaksın Vehbi, di

yordu. Biraz cabuk ol. 
Vehbi, birdenbire hiddetlenerek: 
- Çabuk, çabuk, çabuk, diye ba

ğırdı. Hor sabah işittiğim la.kırdı 
bu!.. Yeni bir şey söyleyemez misin? 
Geç kalırsam ne olacakmış? Dilnya
nın sonu gelip kıyamet kopmaz ya .•• 

Hatice, ellerini beline koyarak, 
bu :Kadar scnedenberl karşısında ilk 
defa olarak hetelenen kocasına bak
tı. Ve alay ederek: 

- Hayır, dedi. Bir ~eyclk olmaz. 
E#er fşine geç kalırsan bir şeycik 
olınaz ... Sadece calrştığrn yerden ka
pı dışarı ederler seni!. .. 1şte o kadar. 
Zaten işlerimiz yolunda ı:idlyoı•. 
Bunların Uzerlne tl17 dikmek için bfr 
do işsizlik binerse, ,·ay halimize ar
tık ... Zaten sen ... 
Artık Hatlcenln çenesi açılmıştı. 

Fakat Vehbi de, dizginleri ele almı
şa bcnzeyordu: 

- Sus, c1cdl. Senin de diline bir 
şey düşmesin ... Artık ~orap fiökUğü 
gibi gider. En ufak şeyden bir mese
le cıkarır, her şeye bir kulp takar
sın. 

Vehbi, bu sırada önilne konulan 
kahvaltı takımlnrrnı itti. Sözüne dc
"am edlyoı·du: 

- Bir sabah ... Bir sabahcık olsun, 
aktım başımlla olarak kahnltı ala
:ttladım, arada bir çeneni tutsan ol
:ttlaz mı? Dinlenmeğe değer bir söz 
Söylediğin zaman amenna? ..• Fakat 
bijyJe, bu biçim konuşman benim si
llirlcrlml ayak !andırıyor. 

lı.,akat bu sırada Haticenln de se· 
Sinın perdesi yükselmişti: 

- Buraya bak Vehbi, dedi. Bu sa
;ah sen ters taraftan mı kalktın'? 

h:ıkahm. Sentn yUzünü görünce. şey
tıuı gürınllş sanıyorum kendimi .• 

Bu sözler \'ah biri sustunnağa kô.· 
fi görünUyordu. Pakat Vehbi, sus

mn:rordu: 
- Ben. bu oturduğumuz eYden de 

bıktrın, ilye haykırdı. 
Hatice cevap verdi: 
- Ben de! .. Şimdi :::ra benden de 

bıktığını söylemeğe geldi değil mi? 
Söyle .. Onu da söyle! .. 

Vehbi, yumruğuyla masanın üze
rine vurarak: 

- Evet, dodf. LA.ftmı ağzım'dan al
dın .• Senden de bıktım,. Ne olacak: •• 
Hele şöyle aynanın karşısına geç de 
kendine bir bak ... Nedir o çamaşırcı 
kadın gibi halln? .. O pis, sıçan kuy
rıı~u gibi bukleler!... . 

Bu sırada. Hatlcenin kopardığı 

~ığlık Uzerlno Vehbi durmağa mec
bur oldu. Hatice, l>astıfr çı#JJfı mll
teakıp bir müddet ağzına geleni söy
ledi. Sonra çaydanlığa sar.ıldı, fırlat
tı. VehbJ kafasını kısarak eııeriyle 
kendini korudu. 

On dakika kadar kavga, dövüş ... 
Sonunda Vehbi, şapkasını ele geçir
mek fırsatını bulur bulmaz sokağa 
fırladı. 

Kırk beş dakika sonra, çalıştığı 

müesseseye vardığı zaman, geç kal
clıfı için onu kapı dışarı ettiler ... 

Vehbfnfn işten çıkarılmasr, pek 
kUlfetlf bir merasime tılbl tutulma
mıştı., Patron, onu yanına çağırmış, 
uzunca bir hitabede bulunmu~. son
ra eline bir kdğıt "rererek, veznedarı 
görmesini söylemişti. 

Vehbi, işleyen parasını bir mik
tar ziyadesiyle ahp tamamen işsiz 

hir adam halinde sokağa çıktıktan 
sonra doğrudan doğruya eve gitme
di. Bir müddet dalgın dalgın sokak
larda dolaştıktan sonra, bir meyha-

(Sonu. 'ıo unctt aayı/ada) 

cuların, bunun için anlaşmamız zor, derrrişti 

B ir Fransız gazetesi cevaıl veriyor 
MusolJnl CenoTada tiöyledi· 

ği on nutkunda, İngiltere ile 
i3 i bil" anlaşmaya ,·arıltl.ığmr, 
fakat :."Tansa ile anla~manın 
güç olacağını. çünkü Fran a
nın llal'selona hUkfımctinln 

mulat'fnk olmasını İ!l>fecliği 

ha.Jdc. 1ta1yanın, tersine, 
J<"rllnkonnn mu"raffok olması 
arzusunda hnhıncluğunu :.öy
Jcmlşti. 

İtalynn Hll';'\'ckilinlu bu 

li'l'nn adıı fena knr~ılannu-:

t rı·. Ru ~fo;Jcr, :Fransa ile ltal
;nı nrnsın<ln, bir anlaşma ic;in 
müT.nkcrclcrfn bnşln<lığı sıra
da ~nl lenmiştir. Hattd hu 
)Ü7,dcrı anln':ınıılnrm mU~kü

llitn ıığı·nyn<-u~ı bile ileri ü

ı·illüyor . .Frıınsız gazetelerin
den "Entrnmsljnn" bu mese
le hnkkındn ~unları yazmak
tadır: 

Bir Fransız yoktur ki B. Musolinl
nin son nutkunu memnuniyetle oku· 
rıuş olsun. J.'ransa ile ltalya arasın
ıla hir yaknılaşma olmasını isteycn
Jqr - ki biz onlardanız - son derece 
hayal sukutuna uğradılar. Diğerleri 
iııe. bu anlaşmaya karşı olan aleyh
tarlıklarında o kadar kuvvet buldu
lu. 

ltal:ran htikumet reisini arzu otU· 
ğl de acaba bumuydu? Bu ise, ni
cln? an lamayoruz. 

Yahut, şöyle bir izah şekli buluna
btıir: 

Belkf milletine şu kanaati ver
mek istemektedir ki, Avusturyanın 
ilhakına mani olamaması ve Alman
ların ltalyamn kapılarına kadar gel
melerine müsaade etmesi bizimle 
herhangi bir anlaşmaya girmesi kır 
Jay olmadığı içindir. 

Esasen evvelden haberi olmadığı
nı itiraf ediyor. Bu da, onun zannet· 
tiğlne göre, böyle bir müttefike kar
şı olan itimatsızhğını haklı göstere
cektir. 

Siyasetini haklı çıkarmak için 
doğru olmıyan şeyler söyleyor diye
ceğimiz için mUteesslrJz. Mesela., bi
zim Barselon hUkümetfnin kazanma
sını istediğimizi söyleyor. Biz dedi
ği ldm? Evet, birçok spor meydanla
rında toplanıp ispanyaya top göndc
rflmesini isteyenler oldu. Bizde 
herkes istediği gibi düşünmekte ser
besttir. Fakat, milyonlarca Fransız 
ela başka tUrlU dUşUninektcdlr. 

Esasen bir devlet reisini meşgul 

odecek olan şey şu veya bu tezahür 

Barsc1-0n<ra 1uıarp olmu§ lJir 

değil, resmi fikir ve resmi hareket
dir. 

Halbuki, ırransada arka arkaya 
gelen hllkflmetlerln hevsi ademi mu
dahalc siynsetlni tutmuşlardır. Hep
si, hattA Lcon Blum hUkümctl bile. 
Vo daha dUn Cenevrede B. Jorj Bone 
bizim "cnnavarcasrna" hareketsiz 
kalmamızı tenkit eden B. Alvaraz 
del Vayo'ya şiddetle cevap veriyor
du. 
Eğer biz Barselonanm kazanma

sını isteseydik, istemiş olsaydık baş
ka turıu hareket ederdik. 

B. Musollni, sözlerini garip bir 
Şllphe lle bitiriyor: 

"Kendflerine büyük demokrasiler 
ismini veren hUkümotlerin hakiki 

Zehirli Gazlardan Korunma 
Çareleri 

Zehirli gozlerden korunma çareleri 
etrafında bütün okullarda konferans
lar verilecektir. Bu konferanslar okul
ların askeri öğretmenleri veya bu işler 
etrafında ihtisas ~nuş uzmanlarca ve
rilecektir. 

-o-
Sekiz Senelik Meyva 

İhracatımız 
1930 yılından 1937 yılma kadar yap

tığımız yaş ve kuru meyve ihracatı hak
kında bir istatistik hazırlanmıştır. 

Buna göre, 1930 yılında 626.000 lira
lık ya§ 26.523 liralık kuru, 1931 yılm
da 453.000 liralık yaş, 27.043 liralık 

kuru, 1932 yılında 447.000 liralık yaş, 

22.345 liralık kuru, 1933 yılında 137.000 
liralık yaş, 20.467 liralık kuru, 1934. yı
lında 176.000 liralık ya~. 19.437 liralık 

so7«ık1 insan t•c hayvan 1cı'lcri.ı 

bir fikir hnrbiııo hnzırlandığmı da 
ı;özl.lnünde tutmak 1!zım değil mi
dir? Şunun da bilinmesi lt\zımdır k1

1 

o takdirde mullt\k idareli devletler 
dı:ırhal birleşecekler ve nihayete 
kndar yürüyeceklerdir." 

Evet, hakları da olacak. Yalnız, 

huna fırsat bulamayacaklardır. A· 
mcrlka, lnsiltere ve Frnnsanın, bir 
fikir uğrunda Almanya ile İtalyanın 
ilıcrlne ntılııcaklarını dUşllnmek sü· 
lUnç olur. Bunu B. l\Iusolinl de bilir, 
Onun istediği, Almanyanın ya~lnş

ması üzerine, memleketi üstunde do .. 
Jaşan fena havayı gidermektir • .Av· 
rupadn diğer bir fena haya yaratırsa 
buna muvafi'.ak olamayncktır. - Gl· 
lus. 

İzmir Fuarında 
Resim Sergisi 

İzmir Enternasyonal Fuan hazırlık· 
Jarrna devam olunmaktadrr. 

Öğrenildiğine göre, bu yılki Fuarda 
ressamJarm en ıncfis tabloları teşhir c
dilcocktir. 

Pavyonda teşhir edilecek toblolar
dan en iyi olanları se~i komitesi tara
fından satın alındığı gilii sahiplerine 
aynca mükafat ta verileceği umulnT.ıok
tadır. 

Bu işlerle bizzat meşgul ~lan güzel 
sanatlar akademisi profesörü :Say ls
mail Hakkı /dün izmirden şehrimize 

gelmiştir. 

kuru, 1935 yılında 252.000 liralık yaş, 

28.151 liralık kuru, 1936 yılında 168.000 
liralık Ya§, 30.S70 liralık kuru, 1937 yı
lında 560.000 liralık ynş, 22.142 liralık 
kuru yemi§ ihraç edflnll'ştir. 

akat şunu bfJ ki, ben öyle bağıra 
tlağıra konuşmalara gelemem. Ben, 
ısana çabuk olmanı söyIUyorum. Yok 
ısa lşino geç kalacaksın ... 
tl"V'ehbl çayını dudaklarına sötür
il u. Şimdi kendi kendine söyleniyor
"l.i: 

{M;ı&!f<. .. teki "asprfn" den birkaç tane yu
varladıktan sonra makamla okuma
ğa yararlar. 

lSKEIJl~T ~'10AU:E-T1 

l.'EMEK LİSTELERİ 

Belediyenın emri Uzerine bundan 
sonra lokantalar, yemek fiyatlarını 
gösteren listeyi, kapının dışına asa
caklarmış. 

L - Cnbuk çabuk işe koşmak! .. Ca
"Uk• 
a~ cabuk eve dönmek... Her gün 
tl lll Şey? .•• Değişen hiç bir şey yok, 
~ıetıı:seceği de yok ... Bir köle gibi ya. 
li'::rum. F.>vet, tıpkı bir köle gibi... 
lteş at bıktnn bundan artık... Ah, 

iti e\·lenmese..-dlm' li oT • 

ta . atıce, kocasının ıtğzındau ilk de
tıerışıttıği bu söz karşısında Adeta 
ltı .. 681 tutulur gibi oldu. Gözlerini 

.. ıştırd 
""" ı. Sonra kendine gelerek: 

ı:ıı 11 , keşki evlenmeseydim" mi de
>iı~Ü diye sordu .•. Ye bu sözU benim 
ltı, t:e karşı söytuyorsun ha? ... Ben 
lerırn nınıe evlenmek için bütün ümit 
ııa11 1

• fırsatıarımr heba ettim ve 
hır~ bağJandım. Utan, utan... Sen. 
'""l. 1~~a olmaktan çok uzaksrıı .. E
ıı~"d e senin kabahatin! :Kocalık, 
11~ırı;· ıııc-rı nerde? ... Her şeyden bık-

Aöytflyorırn11. 'Rir de hRnR sor 

1 U ){;\ l'IS, PERŞEMBE 
"\.AKIT YURDU., 

--~, 

A NKAHADA Yaşar Nabi. mu
harrirlerimizden bazılarının. 

mahalle Jisaniyle yazı yazdığını söy
ledi: "Basit yaımak isterlerken. MI 
yRııyorlar·· dedi: çekiştirrli. 

Bence muharrirlerlmlzi. bugünkü 
~·azış tarzlarlyle öpUp de başımıza 
koymalıyn:. Mahalle lisanını. çok şü
kür. gene anlayoruz. Fakat bazı 
halk arasında bir tUrlü konuşma var 
kf. eğer arkıtdaşlarrmnı onları tak
lit ederek yazoıağa kalksalar, yan

dık gitti. 
Gecen akşam üstü bir aktardan 

mecmua alTyordum. Yanıma birisi 
gelerek aktara uzandı: 

- Bir asprrn verıene ! dedi. 

Ve aktar, çıkarıp ona, 29 luk bir 
şi~e rakı verdi. 

Hayret edeceksiniz değil mi? E
vet, ben de hayret etmiştim ve o ha
limi gören müşteri iç cebine koymak 
üzere olduğu şişeyi göstererek iza
hat verdi: 

- Şaşmayınız bayını, dedi. Bunun 
daha büyUklerl vardır. r"'akat onlar, 
daha bUyük baş ağrıları iclndlr. Bi
zi, şimdilik bu kadarı temizler ..• 

Buyurun bakalım. Muharrirler 
böyle bir anlatış tarzı tutturup da 
yazacak olsalar. her gUn yazı yaz
dıkları gazeteye, bir de kilçllk sözlük 
eklemek llzımgelir ki, bunların iki
sini karşılaştırarak okumak, tevlit 
edeceği ağrıya nlsbetle kUçük veya 
bilyilk. fakat HAKİKATEN bir as
prfn yutmafr icap ettirir. Yahut, ö-

KİMSESİZ dilenciler ve katmer, 
hayatlarında cemiyete temin etme
dikleri fayda veya getirdikleri zara
rın kefaretini, öldükten sonra ôde
yorlar. DUnyanm birçok yerlerinde 
tıp talebesinin tetkik ettiği insan vü
cutlan, ekseriya kimsesiz dilenciler. 
ıe idam' edilmiş haydutlara aittir. 
Onların iskeletlerini para fle satın 
alanlar ,.c evlerine götürerek gözden 
geçirmek suretiyle bllgilerlnl artı
ranlar da bulunuyor ... l{orkunç bir 
meşguliyet! ... Fakat doktorların ne 
kadar soğukkanlı yetlştlkleri ma
lum ... Bırakın doktorları; şairler bi
le, ölllmle manen meşgul olmak şöy
le dursun, onu dudaklarına kadar 
yaklaşt1rmak cesaretini göstermiş
lerdir. 
Meşhur Jngiliz şairi Bayron, bir 

ölUnUn kafatasından yaptırdığı kn· 
dehle şarap fccrdl. 

Vallahi bu, o kadar güzel oldu ki, 
tari[ kabul etmez. Eskiden, yanlış
hkla fcerl ghip, fiyatların pahalı ol
cluğunu sonradan öğrenerek iıtancı
mızdan kalkamadığımız :için manta
ra basardık. LAkin, şimdi yağma 

yok ..• Şöyle ellorlmizl cebimize so

kup burnumuzu havaya dlkel'ek dük 
kt\nın kapısında fiyatları ve çeşltle· 
ri iyice tetkik ettikten sonra, l~lmize 
gelirse gireriz, gelmezse, belimizde· 
ki kemeri biraz daha sıkıp bir başka 
lok"antaya yollanırız. 

Akılları varsa, lokantacılar, he
men yemek tabaklannı qcuzlatsın

lar; hepimiz için - hem fiyatları i~
tah uyandıran - listeler hazırlayıp 
kapılarının nzerino asarak emniyet· 
le bizi beklemeğo başlasınlar! 
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Trak vapuru sefere 
hazırlanıyor 

Mudanyaya gitmek istanbullu
lar için adalara gitmek kadar 

kolaylaşıyor 

ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

Yeni bulmacama 

123456789 

Amerikalı Şerınan, ______ _ 
Ken~isin1 ~i~s~~in yene- ~ Dün ve Yarın ' 

mıyeceğtnı soyleyor I "' . J 
Bu Pazar gUniı Beşiktaş spor saha- i 1 ercüme Külllyatı i 

A . = 1 snun yanındaki güre§ yerinde men· € 1 inciSer i :s 
kalı Şermanla Tekirdağlı Hmcyinin j ~ 

- N u E gÜrC~meJerİ muhtemeldir. E 0. Aı;-rr:Ş ~ 
Şerman evvelki .gün Vıyemsey klil· J 1 Salo 

100 
\ 

büncle, dün de GZılatasaray klübü~c ~ 2 Aile çemberi ... ==--::ı 
H · hl' f': 3 Ticaret, banka, bona , v Çcban Mehmet ve ımmet pc ıvan- fi 5 

s 4 Dovlet ve ihtilll '15 _ larla antrenman yapmı~tır. ~ 
15 

2 
Tekirdağlı Hüseyin bir günde Şer- J 5 Sosyalizm 

15 
~ 

:rurii müliendislerinin liazırladıkla
n !1'nk vapurumuz pek yakında Mu· 
duy& seferlerine başlıyacaktrr. 
~apur seferlerine bqlamadan ev

vel, Dcnizbank idaresi, dün lstanbul 
gazetecı1erini, tertip ettiği hususi bir 
pızinü ile gezdirmek lutfunda bulun· 
rııtlftur. Bu gezide ha.zır bulunan bir 
arkada§lmlz intibalarını şöyle kaydc· 
diyor; 

Xicaret filomuza yeni kat.Jlmıe, kc. 
miyet itibariyle küçük, keyfiyet ve 
mahiyet itibariyle büyük bir kıymet 
olan Trak vapurunu gezmek hepimizin 
tehalükle beklediğimiz bir fırsattı. 

Bizimle beraber gelmek zahmetine 
katlanan Denlzyollan müdürll Bay 
Raufi Manyas vapurun merdivenine 
çıkar~cn, 

.. - Arkadaşlar diyordu. Vapuru
muzu, vapurunuzu bakalım nasıl bula
caksınız; çok ince çok zarif değil mi? 

Birkaç saniye sonra gUvertede idik .. 
Vapurun sevimli süvarisi Bay Kenan 
özeş hepimizin ayn ayn ellerini sıktı, 
vaplll'U gemıeğe başladık .. 

Trakm lıakikatcn dı§andan görUn
düğü gibi içi de çok gi17.el ... Önünde ve 
arka.smda çok müstesna bir zevkle ya
pılmı§, güverte ve kamaraları, büfesi, 
aiıara salonu var .. Her tarafı ayn ay
n bir gtizCllik taşıyor .. Vapurun, radL 
Y.OSU, telsiz, istikamet veren fı.lctlcri, 
veaair her türlü konforu da bulmıu
yor. 

Vapurun her tarafını gezdikten son· 
ra .Uvari BaY. Kenan Ö7.e§, vapuru n~ 
mı bulduğunu, seyahat hatıralarından 
bir kaçını anlatmasını rica ettik. Çok 
tatlı bir teslimiyetle: 

•• - Memnuniyetle, dedi. Siz bana 
aonın ben sir.e aıilatayım. Vapurun ev
vea, Kil Jfmpnında t.ecrUbcleri yapıldı. 
Bu t.ecrilbeden çok iyi neticeler alındı. 
Xecrilbede Berlin Sefirimiz Bay Ham· 
ai. Hamburg konsolosumuz vesair da. 
ha mUhlm zevat da hazır bulunuyordu. 
Ayın 2 sinde Kil limanından hareket 
ettik. Kayzer Vilhclm kanalmı geçtik
ten ısonra, Brest.e geldik. Brcste kö -
mtir almak maksadilc tam 24 saat kal
cbk. Buradan Lizobona oradan da Mal
ta~ uğradık, anavatana gelirken rtiz.. 
ıh bizi ideta arkamuilan itiyor, bir. 
an evvel lstanbula kavuşturmak isti
yO?du. 

GemJyi bu sureUc, 15 günde 16 mil 
siiratle btanbula getirdik .. 

Trak, işkandil altı, yol<:ulan tehli
ke anından derhal haberdar edecek zil. 
1eri ile diğer bUlUn vapurlarımıza faik. 
tir. Aynca, kamaralarının vaziyeti, 
salonları, silrati vesairesi hep ayrı ay. 
rr mUkemmeldir. 

Vapur, saatte 18,9 mil ya.pmaktadır. 
Bu sürat A vnıpadaki krsa hatlarda 
çalrpn birçok vapurdan çok iyidir. Sa· 
atte 1 ton kömür yakmaktadır. 275 
ton da kömür istiap edebilmektedir. 

50 rer kl§i almak Uzere 5 filika var
dır. 

Bay Kenan Öze~ sözlerini şöyle ik· 
mal etti .. 

• - Yeni vapur memleketimiz iı;:in 
miftıim bir kazanç olmuştur. Sfiratin 
her J.9lde olduğu gibi denizde de çok 

""""'"" MfJMlP.rf vardD' 

Mudanyaya gitmek, arbk adalara 
gıdip gelmek kadar kolaylaşmı§ sayı. 
labilir. Bursalılar ve İstanbullular pek 
çabuk birbirlerini bulacaklardır. Bunu 
pazar gUnU yapacağınız geziden sonra 

SOi.DA •• SAGA: 

1 - fı1t:ınbulda bir semt, 2 - lns.ın vü. 
cudu, apın, teri. 3 - Gemilerin sı§ın:ığı, 
JArnbanın kiri. 4 - Bir nakil """ ıla!öı, !ı -
ln:ıııış. 6 - l\lakcdonyııda hir mınlııkıı, 
balık avına nıııhsus bir Alcı. i - Bir renk. 
8 - fi/ive, u. 9 - \'ücııdıınu pora alış. 
tırmış. 

YUKı\HIOAN ASAGI: 
l - Sclılr işlerine bnk:ın mnkam. 2 -

Eski bir TOrk kavmi, memleket. 3 - Güç
lük. <l - Bir kotranın adı. cmml'l"len e
mir. 5 - GOzcl öten hfr kuş. 6 - 7.nmn n, 
7 - Rn~ışlnrnn, ÇO<'tık ıfoııtnrtnn. 8 - P.ir 
renk. 9 - İnsanın elini yakan bir ot. 

Dünkü bulmacamrrın halll: 
SOi.DAN SACA: 

1 - Potoğra/. 2 - Atak, emir. 3 - Al. 
4 - Tamamen. 5 - Otal:, da. 6 - 'Ne, a
<lem. 7 - Şase, fla. 8 - Auran. 9 -Çi, 
lrllt:. 

man, Milliyim ve Kara Ali ile üstüste E 6 Rasin 1 g 
müaabab yapacağını, bunla~~n. bi~.ne İ ! !.:u:~ıfı ibtillU :~= =~ 
yenilirse bC§ yüz lira vcrccegını soy· ~ 

100 - 9 lsfahana do~ru ~ 
lemiıtir. N 10 R · D 75 t: 

d T .. -'· · - asın :: Diğer taraftan Şeı:ıman a u.,.ıye· i ;: 
· hl" k d' rt n ye = (llu erili birden alanlna 1 lira 88 g de hiç bir pc ıvanın en ı sı ı ı · ( ., :: 

· ğ" • b"ld" • t' MUM! ikram cdlllr, ~ C 2 Unı 3 .. lrurq E re gctircmıyccc ını ı ınmş ır. . . . i 
N. k" ç '---l u- trenman I p~uı alınarak kalanı ayda l er fıra- -= ıte ım OU&Jı a yap gı an • &:: 

• • c dan ,·eralye bıwılrr.) :: da da Şcrmanın 11rtı yere gelmemıştır. ~ § 

Himmet pehlivan dün bir muhzt:ti· İ 2nci Seri g 
rimizc §Unlan Eöylemiıtir: i 11 Gorlo Baba 100 g 

_ Şermanı burada belki Tekirtiağh IE 12 Deliliğin pllkoloji&i 50 ~ 
yenebilir. O da, ilk dakikalarda bir fır- 13 llltba&har selleri 70 = 
satını getirip bastuabilirse... . { l4 Engerek dOt1iınU 80 •· 

Ben ona nazaran otuz beı kilo f~la· l 1~ Ruln IIl '16 ~ 
ynn ve kuvvetliyim. Antrenman esna· f 16 Samlml ıaadet 50 j 
aında bütün kuvvetimle yenmeğe ça· } 17 btatt.alik 30 ~ 

lqtım. Fakat her defasmda k~t~ .ıru.: { 18 Çocuk dUtUrtenler 60 __ ) 
tuldu. Şerman kendi ln~undaki bü· E 19 llim ve felsefe SO i 
tün pehlivanlar için çok hakim güreş f 20 Cemiyetin asıllan 100 j 
yapaıcak bir pehlivandır.,, ~ (Bu eriyi birden alaolara 1 lira 80 % 

tsveçli Ncgrin memleketine dönmü§· g kuro5 ikram edilir, \'e 2 Ura 20 lnırat ff 
tür. ~ p~ln alınarak kalanı ayda l er Ura· ~ 

biuat daha iyi göreceksiniz. .. ,, .--

8
---

0
---R---

5
---A,--... ı 

Denizbank idaresi Pazar günü Bur- 30 UOCU yıl dÖnÜmÜnÜ 
saya Trak ile yapacağı husus! tcncır Ankara 18·5-038 ti 1 1 

ki b f dan ,·creslyc bırakılır.) :; 

Anadolu U U ) 3 onco seri ~ 
i 21 Hükümdar millet ~O l 
j 22 Yeni ilmi zihniyet 15 ~ 

züh hazırlıklarım ikmal etmek üzere- ·--- ----- ku u uyor. 
dir. Bu tcnczzUhte gezilecek ve görüle. Hlzalınnda )'Ildız işareti olanlar, llze- Memleketı"mız" in en eski ve güzide 

zerinde muamele görenlerdir. Rakam• 
cek yerler için bir program hazırlan- lar saat 12'de kapanış satış riyatıandır. klüblerinden biri olan J\nadolu ıpor 
mı§tır. Ayrıca gezide hazır bulunacak· Ç E K L E R ----ıı klübü, lcuruluıunun 30 uncu yıldönü· 
lara verilmek üzere bir de rozet hazır- • Parls 28885 • Pıfadrid 180780 m:.inü önümüzdeki pazar günü büyük 
lanmıı:ıtır. • NeTyork o 788 • Beriio ı 9725 . b k la • 1 ,_·tlu :.- spor müsa a a n ve merasım e ,a.u • • Millno 15 475 • Varıo"• 4 2010 

Pazar gilnkU tcnezzUhten evvel Tra- • Brflkscl 4 7065 • Budııpeştc 8 9872 layacaktır. 
km salonlarına AtatUrkün bronzdan • Atina 871610 • BOkreş 1068795 Uskü.darlıların bu kiymetli klübü 
yapılmı§, bUyUk bir rolycfi konulacak· • Ccnnre 8 4740 • BelRrad M 7687 kutJulama i~n §Öyle bir proıram ha· 
tır. Rolyefi tanınmı§ heykeltra.sları· • Soryıı 688765 • Yokohamı 2 7875 zırlamışlardır. 
mızdan Muhsin Erk yapmaktadır. • Amslerdan 14320 • Stokholm 8093' PROGRAM 

Hikaye 
neye sfrffi. Dublo blr rakı ısmarladı. 
'Meyhanede hemen hiç kimse yoktu. 
Yalnız, tezgAhın önUnde bir mtlşterl 
görtınüyordu. 

Dlr mUddet sonra ikisi de ahbap 
oldular. Vehbi, ona başından geçeni 
anlatma.ğa başladı. 

• Pra~ 227275 • Londra 627 Anadolu klübü 'batkanlıiından: 
Viyana • Mosko"":ı 23~ı 

letlkrazlar K)Jbümüzün 30 uncu yıldönümü 

• U>33 T. Bor r t9 80 , • Ergnnf istik. w~ 22 mayıs 1938 pazar günü ve akşamı 
.. .. .. JI S. Erzurum klilb merkezinde :kutlanacaktır. 
•• .. •• 111 S. Errunım Biltün üyelerin mezktlr gün saat 13 
Efektlfier verilmemlştlr. de klübdc bulunmalan bildirilir. 

Z h B Gündüz (saat 14) 
a lre orsası ı-i\·çıitş tstikıaı m&l'fl, 

t8· il• 938 2 - Geçid Teimi, 
Buğday yumu~ıık 5 28 5 37,5 3 - Söylev (Baıkan Vahdet Pekel 
Buğday sert S 20 5 25 tarafından), 
Arpa Anııdol 4 25 4 - istanbulspor·Anadolu voleybOl 
Nohut kabıı 7 10 
Badem içi acı 57 -
Peynir beyaz 31 4 

tnaÇt, 

4 - Emekli ıpo~ular aıuında f ud

°b 23 Komlln1%m '50 1 
~ 24. Gilnlln lktlBadJ leleri 60 =_ı 
~ 25 Cumhuriyet SO § 
~ 26 TercUme 100 i 
i 27 De~ler 75 ~ 
~ 28 Lt.okon ~ 'E 
~ 29 Kapitalizm buhram SO ~ 
- E 1E 30 Salambo 125 j 
~ (Ba eerlyl birden alaalara 1 J1n 22 İ 
~ kuruı ikram edlllr, ve% lira 88 kanii 1 
U petbt almarak blaaı aycla 1 er Ura- 1 
i dan veresiye lnralabr. ' 
{_ 4 Onco sarı 
ğ 31 Raain IV eo 
~ 32 Met.afb:Dt 40 
2 33 lskender eo ::: 

e 34 Kadın ve IOlyaliJ:m 100 
ı 35 Demokrit ~ 
f 36 Dinler tarUı1 12& = = 37 FDozotl ve aut 40 

( S8 Et.ika 100 1 i 39 Herakllt 2S 

i '° Rtilıt mucizeler 15 
g (Ba seriyi birden alanlara 1 Ura ' 1 

- Vallahi, diyordu. Bu sabah ba
na ne oldu bllmeyorum ! Birdenbire, 
kendimi, ltlyatıara esir, berbat, 
mazlfım bir adam olarak hissettim. 
O sırada karım işe geç kalacağımı 

nerl sürerek zırıltıya başlayınca, 

pusulayı şaşırmışım. Bunun netice
sinde miithiş bir kavga yaptık. 

z. yağ 38 20 
Sansar derisi 1850 -

36 • 
<ll -

1800 -
1300 -

i: kuru& ikram ecllllr, ve 2 llra 86 kmq 1 
f udbol § pc~ln almarak kalam &JU 1 er J1ra.. 

~ dan voretılye bırakılır.) 

bol maçı, 
6 - Fenerbahçe·Anadolu 

öteki adam, dinlediklerini unut
muş gibi: 

- Yok canım, dedi. Ne için kav
ga yaptınız? 

Vehbi, göğüs geclrorek: 
- lşlme, hakikaten geç kalmış

tım. dedi. Ve karımın dediği de çık
tı. Geç kaldıfnn için kapı dışarı e· 
dlldlm. 

- Geç kaldığın için mi işten çıkar
dılar? 

Vehbi. tasdik yollu başını sal
ladı. 

öteki adam, meseleyle alAkadar 
olmnğa başlamış görünUyordu: 

- Tuhaf şey, dedi. Karı~ senin, 
işine geç kalacağ1n1 söylediği için 
kavga. ediyorsunuz. Kavga. yllzllnden 
o kadar !azla zaman geçiriyorsun ki, 
hakikaten geç kalıyorsun ve işini 

kaybediyorsun öyle mi?... Tuhaf .•. 
Vallahi tuhaf! 

Vehbi, elini sa.llıyarak: 
- Hayır, dedi. Vaziyet öyle değll. 

Ben gec kalmaya.bilirdim. Kavga 
yapmış olmakliğımıza. rağmen gene 
de işime vaktinde yetlşebilirdim. 

Mesele başka! •••• 

- Ne gibi? 
-- Evden cıkıp da işime gitmek ü· 

zere tramvaya bindikten ve bir hayli 
yol gittikten sonra içime bir korku 
geldi. Bir tuhaf olmaka. başladım. 

Tekrar eve döndüm. 
- Ne oldu, eyin vardı? ... lşte pek 

AH\, evindo hAklmlyeti de elde etmiş. 
erkekliğini göster~. kapıyı çat dl· 
ye kapatarak çıkıp ıtttnlpln. Tek-

Kunduz derisi 1200 -
Kurt derisi 250 -

Gelen 
BuAdaY. 480 

O iden 

Un 120 
Kepek 55 
Arpa 50 
B. peynir 24 
Afyon 1 
Jc fındık H 

Ton 

" .. .. 
n 

" ., 

Raımol 97 
Kuşyemi 10 
Z. yağ 10 

K. ceviz 6 
Uulgur ' Kuşyemi 15 

Ton .. .. 
" 
" 
" 

Saat: 18.30 Spor ve sençlik bayramı: 

Hamit OngUnsu: Yüksek ötretmeıı okulu 
direktörü. 18,<lO Pıftkla dans musikisi. 
19,15 Spor musahabeleri: Etref Şefik. 
19,55 Dorsn haberleri. 20 Sadi Hoşses ve 
arkadaşları tarafındıın Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 20,45 Hava raporu. 20,48 
Omer Rıza tarafından arapça söylev. 21 
Radife ve arkadaşlar:ı tarafından Türk mu 
slkisl ve halk .şarkıları. (Saat ayarı). 21,<&5 
Orkestra: 1 - Suppe: Poet e peyzan. 2 -
ÇaykoYsky: Alcgro L:ongrenıt. 3 - Doni
çetıi: La fi dô reJirnan. 22,15 AJans ha
berleri. 22,30 PIAkla sololar, opera •e o
peret parçaları. 22,50 Son haberler ve er~ 
fesi gilniln programı. 23 Son. 

rar dönmenin sebebi no? Bir şey mi 
unutmuşsun? 

Vehbi, bu anda tam manaaile kı
lıbık bir kocanın biltUn sünepeliğin! 
takınarak: 

- Ne yapayım, dedi. Yola <:ıktı
ğım zaman içerime bir korku geldi. 
Döndüm. Karımdan at diledim. Her 
sabah kapıdan çıkarken yaptığım gi
bi gene onu öptüm: Yola çıktım ... 

lete bu yilzden gecikmişim! 
ş nlardÖ7!JykapebiryD 

maçı. 

Aktam '( taat 21) 
Eski t1sküdar Musiki Cemiyeti tara

fından alaturka konser, 
Caz, dans ve muhtelif eğlenceler. 

loglllz takımı galip 
İngilizlerin meflıur, Astonvil11 takı

mı, bu bafta Berlinde Viyana anuhtc· 
lit takımı ile kaqılapıııı ve bu maç 
3-2 İngiliz takımının galibiyetile ıneti
celcnmiştir. 

Ayni İngiliz takmu Olimpiyad sta.-

dında 100 bin seyirci önünde yaptığı 

1 
maçr da 3·2 kazanmı§tır. 

Beynelmilel maçlar 
İTALYA·LOKSEMBURG 

İtalyan B milli taknm Milinoda Lük 
aemburg millt takımı ile yaptığı maçı 
4-0 kazanmıştır. 

İTALYA·BELÇİKA 
Milanoda 30 bin kadar seyirci önün 

de yapılan ltaJya·Belçika fudbol kar- j 
şılaşması İtalyanların 6-1 galibiyctile t 
neticelenmiıtir. 

Birinci haftayım 2·1 1ta1yanlann le· 
hine bitmlı olan maçta, ikiıt:i dakikada 1 

' Bel~ikalılar ilk sayryr yapmıılardır. Fa 
kat İtalyanlar çok geçmeden mukabe- 1 
lede bulunmızılardır. V c haftaymm 5on 
1anna doğru ikinci .sayılarını kaydet· 1 
mi~lerdir. 6 ıolün üçünU Piola yapmıı
br. 

Konferans - Konser 
Kadıkô'IJ Halkevindcn: 
20 Mayıs 938 Cuma ak§amı saat 21 

de Evimiz salopunda Bayan Sıdıka. A. 
tasağun ('I'Urk kadmmın aile ve cemi
yetteki vazifesi) isimli bir konferans 
verecektir. 

Konferanstan sonra. (Mandolin kon· 
ileri) vardır. 

Ş Sinci Seri == 
~ 41 Deprofündis 50 
ıı:: g 42 GllnUn hukuk! ve f~timat 75 
~ meseleleri 
1 43 Eflltun 85 
~ 4' Glzll harpleı 75 
Ş ~ Dlsraelintn hayati 100 
~ 46 Metafüik nedir 25 
1 41 Yeni adam 75 
~ 18 lrslyetiıı tesirleri '7:S 
! 49 Polltllm felsefesi '15 
~ !50 Estetik 2S 
§ (Bu seriyi birden alaalua l ._ 
i 59 nn11ikramecımrve2 Ura ae n· 
~ rtllJD Pefln alınarak bJaıu ayda 1 fil 

i liradan ''ereslye lm'Utlır.) 
~ 6 ncı Seri 
i 51 Erneit I 
g 52 Para 
! 53 Sezar 

5f tımı felıefe 

55 Kanncalarm hayatı 
56 Denıosten 

100 
~ 

57 Çlçeron 4' 

\ 

58 HlpnoUzma ıoo 
59 tnaan liO 
60 Yeni kadın 40 

(Ba terl)i birden a~nlara 1 Ud 'IJI 
li.uroı lknm cdlllr; ı-e 2 lira 4 ~ 
poılo almarak kalanı aya. 1 er dfr' 
clao vcrcsl7e bırakıla.) 

7 nci Seri 
I 61 Vikontun 5lümU 
\ 62 Eneit il = = 63 Lha 
( 64 Evlilik 
5 
i 65 GWi pamuk harbi 

\ Sabt Yorl: tı1'' f Ankara <"h<ıcldcsl - VAKiT !\il~ 



Ttlr•f7e et Merkez Bankası 
t4 ı 6 11938 vaziyeti Akhisar Belediyesinden : 

AKTiF -. ,.._ • • • 
• • • 

"*'UI 111 ft:ta't .. a 
1'lrll ...... , • • 
..... 111 2 , .... 

AJtm ..ıt UClp'U 9 OM 617 
.ıma cab.al 1ra1a ..._. ........ ••• 

Lir• PASiF 

1 .....,., •• • • • 
'T .'61.0TS. Adi ft ıenaı&d& ' ~ 

..,., ........ 
• • • 
• • • ...... --· ... 

l'tllfmdlaıt ......... : 

DlnMıe ...... • rNID ~ 
Kaaaun 6-8 lncl madde
_. &eTfÜUUI ,, ..... taraf-. 

2. 'Ut.a.&.ıı 
e.000.000.-

J38.748.Ha.-

14.919.489.-ota- dllvtzl• .. baırcla 

ldlltel ~ •••• 

dU ....... tec11et. 
16.9f9.()l,l.İ '1 20.678,188.()6 Dtnlata edll• 9Yre.ID uJlU,. .............. 

nenıııı. edllaı •YralD MJrtı,. 
1ıarst1$ tM.748.MS·-

~ .. 
~ tuaam1D aıtm alanlı 
na.- teda'111• ...a.. 

148.8:9.014. 

ı 9.000.000.-

' 
illllaar .. lırlnln tasdik edilen projeat muclblnce 

Lira iquı kapalı sarf UUllyle mllnatasa7a konulmuttur. 
1 - ltla mallamma bedeli 87811 Ura 453 turuttv. 

J5.too.ooo 1 - llteklllel' ba ite alt tartname, proje ve sair ewakt 110 h 

8.7'!2.284.U 

mullabUlnde Aklılar Belecll7eslnden&Jablllrler . 
3 - Bblltme 18 11&718 988 tarihine rutıayan perşembe dDI aut 11 

da ilhlaar Belecll7• binamda toplanan Beledl79 Bnctlmelllnce ppıl 
cattır. 

f - Bblltm•J'• glrebllmek için fstetltlerln aşatıda yazıb tembıat ft 

vesaiki &J'Dl ctn aut on be~e kadar Beledl7e Relıllflne tesllm etall oı. 
malan Jlnmdır. 

A - UIO a&J'lb kanunun 16 ve 17 net maddelerine uygun HH llra
Jrt muvakkat teminat. 

8 - Kanunun taJ'fn ettltt veıl kalar. asgari 20 bin Uralık elektrik 
iti 7aptrlına dair Nafıa Vetlletlnln 938 J'lhna alt mtıteahltllk •tlltur. 

Kanunun 6 - 8 inci mad
Clelertne tntDraa llalılae ... 
fmdu ftkl ted!yat. ...•. ......,, 

a..11oaı möatıru aı ... e.e 

14.019."'89-- 148.819.0'74.-« = ............ ... 
~ .,. ......... , .... , ı 3.000.000.-

173.829.0'74.-
16.147.fH-&.'16 

ı - Teklif mektuplan tbale dna saat on bete tadar matltu mata. 
bilinde Belediye Relıllllne 'Yerilecek tir. Posta ne gönderilecek teklif mek· 
tuplannın iadeli teahhltll olması ve n1hayet bu ıaate lradar Bnclmae cel-
mlı, bulunmuı lbnndır. • 

...... beeolan. • • • l.400.SG 
Tteaıt _... • • • • • •....;;;;.-.;;..-...- --· 
....... ft ...... Dit ea.daalı 

AJtma aJmU llabll dMzler 
48.888.858.M otter d~h-i . ... , q ..ıacaıoı 

u.no.8M.31 
Bu tıs bakında fazla izahat almak late1enlertn Akhlaar Belec11J'e Rela

32.sn.'33.00 
Jftlne müracaat eylemeleri llln olunur. (1695) 

ırıtr1q ~ •• 
ın.ruta 9dll• nrala ...-. 39.183.311 

•ıu,............,, ....... 
ftab.Ut ttnıut ..., ..... 

.......... ·-· .. oı.sss.200.n M. M. V. inşaat şubesinden: 
• lla1Mı8t .aa. .. ta1ı.~t '2'.oıa.413.ıı 46.tM.'1N.ee Milli Mlldafaa VekAleU Jnıaat ıa beelne bUSrlfer Te ınhhl tealsM 111 .. 

rinde mtltebaare olmak Te blımete clrclltteıı 80nra iki MDeda eneı a1• 
rrJmamak t•rtl1le Bcretll n dlplomah bir makine mBhencllal aımacaJmr. 

&...-... 

-.-0.81 
0.288.809. 9.8&&.4 70.0'7 

4.300,000.-
14.ı 7'6.963.M 

Taliplerin a,alıda yazılı naalllle Antara4a !ırlllll Jlldafaa Vekaleti tn
şaı t ,ubeslne bizzat TeJ'a tahriren n l.Uda ile mtlracaatlan. 

F.RTUGRUL SADf 
TEK TiYATROSU 

Bu sece 
Tekirdal Halk 
sinemasında 

A - Kendtlltnln ve e•ll lıe allealnln nlfua teıkerelerl uıı-.. tMcUkll 
889.499.8'79.60 ıuretJerl. - Ttlleıl ... 490.oı• - -

llkGDto uddl )'Qade ı u - Artnt ıısertae ~nu-_Jb2e ___ • _u _______ _ 

f .,tanbul Beledi\'esi ilanları 

Belediye ve hususi !dereden ml\ tt'lşekkll mahall idare emekli ve ök· 
stızlertnln 938 7111 birinci altı aylık roklamalarının ahamuı 11 .. 1 • 831 
lrGnDnden itibaren bqlamıttır. 

B - AlkerJlk naf tuı. 
C - Zabıta ve adıtyeden ahnmıt hlnelıal Teetkuı. 
D - Tam teşekkWlll heyeti sıhhiye r&Poru. 
m - Şlmdl:re kadar oah•trf1 :rerlerden atmıt otdutu veaatW. 

(666) (1819) 

Eskişehir Nafıa MUdUrlUğOnden ı 

ŞEHZADEBAŞI 
ll"RAN TiYATROSU 
l:ılk San'alkAn Naılt 

ve arkadaf)arı 
lice Pencef varyetesi 

ASIL DAMAT 
Komedi 1 perde 

DANS, SOLO, DCET •• 

Aylık aaJılplertnln doldurtacakları tlmUbaberlerle nUU belplerl. ar· 
Jık reıml senedi Te ctlzdanlan ve birer fotograflardle betaber 1oklamaıa
rını yaptırmak ve ,.enlden vertleee k aylık cllzdanlannı almak ... re aZt 
toıert Mlldilrllltnne mllracaatıarı. (8.) (itti) 

Senelik muhammen tiran 25 Ura olan Karactmrlkte Keçlcltan
baş mabaJleıJnln Fevzlpaşa caddealn de 4 5 metre 60 untlmetre muabba
ı arsa 939 senesi Mayıı sonuna kadar kiraya verilmek tbel'9 acıt artırm.Ja 

konulmuttur. 

Batleehlr - Söltlt 7olunun 9+ 500. 10+830 kJlometrelereı anmada 
,apılacak 11837 Ura 90 kuruş keşit bedelll şose esaslı tamlratmm. 9/1'4 
918 tarihinde 7apılan kapalı zart uıu ıne ekslltmesinde talip zuhur etlnedl· 
tinden 2480 numaralı tumıun 40 ıncı maddesinin 1 inci fıkrutna söre 
11/1/818 tarihinden 10/1/938 tarihine mllaadlt pazartul gllntı aaat 16 ka: 
cıar temdit edllllllftlr. Jlblltme kapalı zart uıullle olup VllAyet Daimi Bu
elmıalnde 1apdacattır. Knvatkat teminat (962,84) liradır. 

Bu ite alt nrak: TahllA.t Te hullsa keşifleri grafik, sınat lm&llt proje 
!eri, femıl n eksiltme eartrıamelerl, mukavele projeleri her samaa Nafta 
Jl140rlQIDde SOrllleblUr. tsteklllerln Nana Veklletlnden altnmlf mlltealı
hlWk veelkuını Ta ticaret odası veılkasını teklif mektuplarmı eklemeleri 
prttır. Teklif mektuplarmm saat Ude kadar makbuz mukablllıade Daimi 
JlncGmen lU:raaeUne teTdll llmn olup PoBtada vaki olacak teehhlr nuan 
itibara atmmu. '(1186)' 

-----------~~---~----~ 

Si nemalar 
SAXUYA: Kuula 
MELEK: AU baba. Bora 
SARAY: GiSkten düşeıı k:ıc'fın, Namus 

SCDR: Demir adam. Namuş Lqesl 

Saat l'apurun adı Gllli~ Uol 
12 Erzurum Karadeniz 
9.30 Tayyar fzmlt 
8.30 Kocaeli l\Iudan:ra 

20 Ulıen Bandırma 

GELECEK \'APURJ.AR 

18.30 XocaeJJ Mudanya 
8.30 'Clıen Bandırma 

Z A -V t 

klUtQr Bakanhlından almtf oldolttm 
1728 Dumanh sicil cilzdanımı ka:rbettim. 

~-lalnl ~artacalımdan hilkmn olmadı
... , Din ederim. - Ciball Ortaokul Tabii· 
IPe O,retmenl Arif E.tn. (25et!) 

1 Gizli pamuk 
harbi 

Oeterll mtlterclm baJ Hamdi 
:arotıunun Antuan Ztşkadan dl· 

llllae c;evlrdllt bu eser ~ugünkO 
Gla7a badlaelerlnln kaynakları. 
la& •arabllmelı: için okunması tart 
::.: baeırca kitaplardan biridir. 

•• Yarın tercUme 1rtı.m1atrn. 
~ 15 lnclal olarak cıktı. Her ki 
~ıda bulunur. 

Şartnamell Levazım Mlldl1rl6.ğtln de görülcblllr. htekll olanlar 1 lira 
88 kuruşluk ilk teminat mektup ver a makbuzu ne 1 • 6 • 918 8Perpmbe 
gQnll saat H de Daimi EncUmende bulunmalıdırlar. (8.) (29'8) 

Türk Hava 
Büyük Piyangosu 

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

lllklfeblr • Clfteler JOlmau I+ 080 • 11+000 kilometreler arana4a 
:rapllacak l 7H7 lira 18 kurut ketlf bedelll eoee eıaslı tamlratmm tapalı 
zarf usullle yap~Jaıı eblltmelerlııde lte talip zuhur etmeclltfnden 2410 
numaralı kanununun fO mcı maddesine tnfttan n enelce nan edllen 
pralt nzertnde 13/5/938 tarihinden 30 lıla:rıs 938 tarihine kadar puar. 
lrkla lhaJeel talı:arrtlr etmletlr. istek ltlerln evvelce ııtn edlldill .. kilde .S. 

Bunda.'\ bqka: (1~.000. 12.000, 10.000) llrallk lkraml,.ıerte (10.000 
ve 20.000) liralık iki adet mUklfat vardır •.• 

l&7et daimi Encilmelllne mlracaatlan. '(2780 

/ıtanbul De,iııci icra Jtenıurl11ğundan: baflr vasıtasiyle '6nderllen muhtırada 
ınabaDI meık6rede o namda bir şabıı ol· 
madıı. 7 • 4 - 938 tariblnde ftl'ilen mtt• 
rurattan ,.. ubıta tahklbtaadaD anlatıl· 

mıı olmakla lddiı:vı btlbbk etmek Olert 
•eyflretln on bet ann maddıtle Ulnına 
•arar \"erflmlt oldulundan dal taUlrde 
btlbbk iddlasınnı htlktlmstb blacaltnın 
ltmmnı itin otamır. (V. P. t4f7) 

Esklşehta Nafıa Mldflrl l t Dndeo : 
Al•ca•h Bay Şe•ketln 937 /3f82 numa

ralı doıya~ında borçlu Llitrinln ~bsı sa
llstckl alacaıtına haciz vazolunmuş ve usu
len aahf dahi ilin edilmiı ve l.ıunun lizeri
ne Golatad• Ceıme meydanında Abdi Se
lahattin mahallesinde Cemil nnm şahsı 
tarafından mahcuı manara iddiayı istih
kak edilmlf. Dnayı iıtfhkak ~mrinde mft-

Sarılı:öy lıllh&lıoçık yolunun 4+400 • ıa+•ıo tllometreleıt ara
ınnda yapılacak 11671 lira 19 kurue keşif bedelU 7enl toae lntaatı kapalı 
zarf uıuıue ekılltmelerinde talip zu bur etmedlflnden 2490 nuınar&lı Jca. 
nunun 40 ıncı maddesine tevfikan evvelce llln edilen teralt 11RJ'lnde 
ıa • 5 • 938 tarihinden 30 - Mayıs - 893 tarihine kadar pazarlıkla lhale
•I telı:arrDr etmittf r. isteklilerin evve Jce Uln edlldltf şekilde VlllJet Dal· 

Bimns lmpara· 
torluiunan 
Tarihi 

Bi::ana ~ıı 
uzun yıllar ayrı 

ayn tetkik ve te
tebbil edilmi§ bir 
ncevzu olduğu hal· 
de bugün bik ay· 
dınlatıımamtf bir
çok taraflan t:41'· 

dır. Tevfik Yetim· 
lio6lu tarafından 

li3anımı.:a çcwi· 
len Bi::afta I mpa
rtıtorluğumuı ta
rihi adla kitap 
bu aydınlatılm4· 
mış taraftan tea. 
bit etmek-te ve bü· 
tan Bizsana tarillı-
116 tema& ederek 
Şarki A vrııpa im, 
pcmıtorlıı6unv.n 

bin atmelik mıh
atına 1ıUc4ye et
mektedir. 

7iyatı yQz ku
,.., olffp 1ıer kl· 

;E,?:'.j 
hl. Vakit Yıınlv. 

mi EncOmenlne mOracatlan. UT86) 
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- Benim, pollılerden 1&kla7acak bir şeyim 
yok, dedi. 

- Öyle Jse, benden de 1&tla1acak bir şeyin 
olmamak Jlzrmgellr. 

- Fakat sana izahat vermefe mecbur delf· 
Um. 

- Orası belll olmaz. Fakat ,unu .Oyle::re:rtm 
ki senin yaptrğm işler, bana maJQmdur. Sen, Kont 
FtanJayı, .gayri kanuni faizlerle grrtlatına :tadar 
borca soJı:muttun. Hem J'alnız onu defli, daha bir· 
çok kimseleri de ayni surette ~panza ptlrdln. 
7,abıtanın bununla atltadar olmur pek tabiidir. 

- Alen. sen ne lıte1onun? Açıtça BOyJeeene .. 
- Lalztn buraya niçin geJdllfnl otrenmek 

fste:rorum. 
- Sadece iş için. Benim lç!n ~aıamat toplayoı 

ve ben htina mukabil ona bfr Ocret veriyordum. 
- MalQmat mı? 
- Evet. malftmat ... Benden bor~ almrş mUşte· 

rllerimfn parayı cebine koyup emşmatanna mey· 
a cı n ,·ermemek tc::ln, daim! bir kontrol bulnnduru· 
yor<'lum. Bunun için ekseriya bir adamı. bo~ ver
rlfjfim kimsenin· yanına hizmetçi taydettlrlrim. 
J .. uız de bu çe~lt memurtarımdan biriydi. 8aaa. 
kont haklrmda daimi ma16mat \'eriyordu. 

- Su halde. Jl'nnJanrn. Ema Karen ne m,. 
nemeye('eğtnf d@ sanA T~ulz s8ylemı, olacak. 

- Bu mesele balrkift.da Lulıtn t8yteclfff fUD· 

'.AŞK "DOLANDIRICILAIU U 

lok tabelAaını taşıyan bir kapının öntınde dur .. 
dum. 

Veylok'un )'azıhaneslne evvelce gelmlftlm.s 
Onun için kapınm hilesini bJllyordum, lgerdea 
ses gelmedifl için esasen açık olaa kapı .. 
nın arasından elimi uzatarak bJr kenara t~ 
mfş bulunan çmgrrağı tuttum. Ve kap171 iterek 
girdim. Bu suretle dışardan herhangi klmaentn. 
bu kap17a dayanarak içeri girdltl ıamaıı çmcıra. 
gın harekete gelmesiyle çıkan see, çıkmadı. Be
nim içeriye glrdlliml de kimse tarketmedl. 

Burası bir bekleme odur gibi bir te7dl. Aa 
ötesinde de Ve7lokun oturdutu çatışma oduı var• 
dı. Veylokun çalışma odasının kapıaı ltapahfdı. 
Fakat ben, lçerden gelen ıealerl lgltf yordum. 

Şimdi Veylok konuşuyor ve karşısında bulun· 
duğunu tahmin ettiğim adama şöyle dl1orda: 

- Bravo Lulz. fşl çok lyt idare etUn! 

Derken ayak sesleri işittim. Kapı açılclı. Kl
çUk, kısa boylu, esmer bir adam çıktı. Benim ba
lunduğum odanm sandalyelerinden biri 81erlnde 
duran şapka ve paltosunu aldı. Bana hlc aldırma. 
dan çıktı, gitti. 

Fakat Ted Veylo:t, oturduiu yerden beni CO
ri11'ordu. Birdenbire yerinden nçra)'&rat: 

- Alent diye haykırdı. Ne vakit gel~ O.. 
. llşllll hiç ftltmedfm. 
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1 0Al 
TiRYAKİ· 
lÇIYORUM .. 

e Her· Tiryaki bunu 
söylüyor.A~~ba ,ıe~en? 

Çünki: 
• Tiryaki sigarası-on· 
ların uzun zamandan· 
ber: bekledikleri sİga: 
radır. 

• Tiryakinin harmanı 
her 1.aman aym olduğu 
gibi içimi ve nefased 
de . h!ç ~eğişmez. ,. 

Her zaman 

AVNl --HARMANI 
AYNI i Ç 1 M 1 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAK/DE 

BULABILIRSINIZI -

KURU SiSTEM YeniK;:;.:~Ltd.ljirbl 

#' """""'-J Kuru Sistemle 
,..,ı1aa KELEBEK ··• 

Kııtr - Plı i l ar 
Çarpılma, ~t•ama, Jmllmoma .. _... 
slbl blçblr am:a ~--

Kontr. pl&klar b11 llbl ....._ 
bl'fl pnmtl De ....... 

KIZIL, KAYIN, KARAACAÇ'dan mamul 
Kontr • plWar .tok olarak bu umu mevcattar. 

SA T1Ş YERLERi: 
lıtanbulda: R1JŞT'O KURAT oGLU. Mahmutpqa Kllrkçll Ban No. 

28 Is.ut PlLJ.FlDts, Galata, Jlahmudl7e ca44eel No.11. 

Aııkara'da : VBHBt KOC Ttcanthanell. 

tzmlrde ~KABL HORNl'J!lLD 
IHSAN KAYIN Te NllJAD TllZOL. Ktretteclltr• ~ 
YUSUll' •• KADBI l&IU.N. 
UABAN KAlDfUD KOKNJDR. 

Samsunda: OOÇMBN OGLU KARDllŞLBR. . 
Umumi aatıt 7ert: latanbul, Sirkeci, lılllhtırdarza4e Ban No. 1 

TBNt KONTRPLAK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 ........................................ 

Türkiye Kızılay Cemiyetinde 
çadır bezi mübayaa 

Kmlay Cemiyetince yaptmlac:ak çadırlar için lilıumu olup: lstanbul •· 
' deposmvlakj prtnamede yazdı evsafı haiJ 

100.000 metre çadır bezi 
satm alJnacalmdan a1Akadarlann 30-S-9'J8 pazartosl pll mt 15 e bdar 1 tepo direktörlOlilne müracaattan. 

Ilı~==~ 1 YeN. Türk ikizleri • •• 

duıduiuau ba ekllkHIJ b1111-
seJ ve ralmll blJllk blU7e klt.a. 
bl Ue cto14anlıaaf ~ 

• KUltlr'bakanlıll" e9erl tetktk 
etmlf, Dk okul çatmdakl cocü-

Zararı eak( mtıteahhtt nam Ye hesabına olmak Uure fıtanbul BUJ'Qk 
•astaııan• btnuı idare dePolarında mevcut tahminen 26 ton tadar es~ 
Jıar01 evrak ve koçanların ıatıımuı a~ık arttıi-maya konutmuıtur. Art-

DOKTOR 
Nea•••• Ataugun 
Her sin lllllldm eeJda busula 

ıkpmlfn 17 4ID 20 ,. bdu uı. 
u t&1J'IN .,..._ lldaal daire 

17 D R .. a . 1 ı-. llabaJ ..ıeı. 

tar için fa7dalı eser otdutunu tu-
4lk etmlttlr. 

• .bhra ca44eelnde Vakit Kitap 
eTlnde ara7111ız: l'lab SO Jrunıı: 
lJC)eta l~ln 4 kurut Ul•e edlntL l:lrma 80/5/938 paıarteal ıaat 16 de B111'lk poatahaae blnuı blrtncf katta 

J'. t. T. mUdlrlQIDde mUtetetktı alım satım komisyonunda 7apılacat. 
tır. Beler tonunun mııhammen bedell27 Ura hepsinin g75 Ura, muTakkat 
temtaitı 60 lir& 68 tunııtur. 

l>r. i rfan Kayra 
Röntken Mütehauıu 
HeqQn nltedm IOm8 aat 3 ten 7 Tallpterln tartDameılnl cörnek ve muvakkat teminatlarını yatırmak 

bere e&lıtma gUnlerfnde mezkilr mU dilrll1k idari kalem LeT&llm kmnına 
kqıt ntımunelerlnl cörmek tızere de Bi1yQk poatahane altında idare LeTa
llJD 4eı»Ofuna arttırma gUn ve ıaaUn de de komJ17ona mllr~aatıan. 

Cmmrtlll ~ 14 deD 20 ,. .. 
dar llalaJmm ~11·s. Karma, Ha 
ber ___.... dıhpae maa. 
bilinde muayene ....-. Telef: 2:~ 

ye tadar Belediye, Blnblrdlrek Narl
cıonker IOkakta As1aDer apaı1mllD 

No. 8-10 
(2861) 
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Ve7lok, derlıl kemlilne 7ap11mıı clbl za71f, 
a-at alDlr klıneUne aahlp blr adamdı. :Yllıll çir· 

1da •• aozierlDID batııı dalma fena idi. 
O~a 7avq, 7&T&f strcllm ve aı evvel çıkan 

&elamı lpretıe: 

Ve7lot, benim bu suallmt .f'trlD4e bulmamıı 

sfbl: 
-Sana ne, 4edl. Seni allk&dar eder mi? 
- Kea41alne Lulz dlft hltap edl7ordun. Sa-

km Kont J'ranJaıım hlzmetçlll oimum. 
Ve7iok, aımım iki 7aı:unı &f&IJ7a dotru bil

terek SOilerlnl tııtı. Bir buldok köpellnl andıran 
Jnı ha111le:. 

- ~en, dedi. Ne ölrenmek lıteyorsun T 
- Olrenmet Jatec!lllm eu ki, az evvel bura.-

lan cıtau kısa bo7lu adam, Kont Franjanm hlz- • 
metçlıl Luls mlfdl f Lulzln zabıta tarafından aran· 
lıtmı bllmbonun ıaUba! 

...... Lulsl mi U'IJorlarT Ne demek? 
- Ne zannettin 7af Kont FranJ.171 öldtırmek 

ncndan aranıyor. Kendim bllm17or mu7clu 1 
Ve7Jotuıı ıaten bakılmaz bir halde otan ytızU, 

ı.ır kere daha çlrglnlettl. Alzı açı ttalmqtı: 
- Ne ll07lU7onun T dedi. l'ranJa OlclllrWdl 

allf Yalla um1 ol~r bııT O a4am U. 41D7a 
..._.~, .. 
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onun bana para verdlflnl sen nerden bltl7orsun 1 
- Ben, ltln daha tıerllbll de bW7orum. Sen, 

onu hayatta olarak ıoıı görenlerden blrllbı ... Bler 
aon gören adam delilHn!!? 

Veylok, ne demek lıtedlilml anlamıştı. BeU 
benzi k~tı. Blmacık Jtemttlerl. )'UsUDUn ince deri· 
sinden dqarı fırla7acakmıt clbl ıastlk'b"ordu. Ga
rip bir hal atmııtı .• 

- Beni ap&n111 bir h&)'l'ete dtlfllrdUn Alan. 
cıedl. Fakat aenclen eunu anlamak taterdlm. Ne 
hakla beni ıorpya çet110nun T 

Kendlalne anlattım: 
- Beni Dan1al Karen, bu ltl tahkike memur 

etil. 
- Karen ile benim bir allkam yok. Çık dı-

pn ! 
- Sen, beni yazıhanenden dıearı atacak kuv· 

YeU kendinde görUyonan, ben 4e una .07te7e)'im 
ki, resmi Polls cellnce1e tadar buradan çıtma:ra
calJDl. 

-Pollı mlT 
- Evet, PollıT Çalırdıtuıı takcllrde ceıecek• 

lerl Jllpphealzcllr. Telefonun da tö1le et altında 
bulunduiuna cOre, Jıemen llabel' Termek, bUytlk 
bir ltllfet olmapcak. Baba bQID Kont FranJa
nm apartımanmcta ne Jl.Ptllmı Gtrenmell her 
~tatert,e,. 

Diin Ve Yarın 
Terciime 
ICilliyatı 

Son defa Mf"e-
4Dn BWau ı,,. 
paraforlKğu tarİ 
ıı ae 66 caı ta 
momlanmt§far. 

.:a"!'~ 
lerl~ 
m:ea ga.ı oın 
h 7cafllp1unle .. 
çltltfe t7d18Gdl, e.. 
debi w a.a '*""' 
..ıar~..
aımtı• .... ı. 
taplan Wa&r-. 
twa, 2'ercflnaeluır / 
2'ir1c o1cupcu1 • 
nnan '°7' ~' 
dtm tanatlığı ,.a. 
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