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== Dün Ankarada -----------------
sel bastı 

!! orman cımğin• 1 Yüzlerce ev yıkıldı. 
gezdi .. 

~i Ankara, 5 (A.A.) - Reisicumhur il o•• lenler ve yarala n Atatürk bugiln öğleden önce otomo- Hl! -
:! bille §elıir içinde bir gezintiden sonra • 

~i Orman Çiftliğini teşrif buyurmll§lar J a n ı a r i! ve öğle yemeğini orada yemişlerdir. si D V 8 r 
!i Atatürk yemekten sonra çiftliğin Ü ii muhtelif milosseselerini gezerek ak- ~I Antakya, 5 (A.A.) - Dün gündüz bilhassa gece misline çok az te!adüf 
5: şama kadar vakit geçirmiş ve geç va- lf edilir şiddetli yağan yağmurlar burada büyük tahribat yapmış, mağazalar ve 
e.=r kit köşklerine avdet buyurmuşlardır. ı=i evlerin alt katları su altında kalınıştır.Hasarat çok mühimdir. 
: Yollardan uzun müddet gelip geçme munkati olmuştur. Sellerin sürük-1 

5i lrnkara, 5 (A.A.) - Yeni Isvcç or- li }ediği taşlar dükkanları ve kapılarını girilip çıkılmıyacak yükseklikte kapa-
ia ta elçisi Baron Gyllens Pierna bugün ıl mıştır. Yüzlerce ev yıkılmış ve ölenler ile yaralananların sayısı henüz tesbit 
SS Reisicumhur Atatürk'e itimatnamesi- Ü edilememiştir. 
~~~b~me~~~ '1---------------------------~-•• . 
!!=:=~~;~ .. :~·:~:;··Küçük Antant Konseyi 
dostıuaunda mesaisini bitirdi 

yeni inkişat•ar 
Başrnkil OclıU Bayar Ankarayn. 

geldi. Cumhuriyet Halk ı>arti.si mec
lis guruım içtimaında Atina seyaha
tinin intibalarım anlattı. Türk • Yu-

ingiliz - italyan 
Anlaşmasının bir sulh aleti 

olduğu · tesbit edildi · 
nan dostlub'"lınun bn güzel tecellile· 
rini :sayın Bnşrnkilin nğzmd:ı.n din· 
~emek her iki milletin i~tik~aJi b~-
~dan vicdanlara derın bır zc~k 

· •• •. :;..,.; ~ · veren bir hadise oldu. 

Macaristanla da hemen mukarenet 
tesıs edrlecek 

f .. <42 CelAl Bayar hayatını Türk mille· 
":. '\: nJn hııyıı· "e saadetine vakfetmiş o-
~ nn yüksek karaktcl'li bir vatanpel'• 

• ~ I vcrdlr; oıum sözlel'iııde hiç bir ''nlat 
Y mübalağa meyli görülmemiştir; bil· 

hassa memleket mcseleleı·ino alt 
sözlcl'indo fc.vkalddo dikkatlldlr. 
Yunnnhlnı• tnrafından Türk dostlu
ğuna. \·erilen Jı::rrmctin hakiki mana· 

:-- ~suu tebarüz ettiren sözleri de baki· 
katin kendisi olduğunda asla. tered· 
dilde mahal yoktur. Onun içindir ki 

·cw ·.: ,' Yunani~tanda. gerek halk ve hükfi· 
-~~~or~ met, geı·ek Majesto İkinci .Jorj tara-

B. Komnen 

(Ya~sı ~ üncü sayfaaa) 

til • tından heyetimize karşı gösterilen 1 

hiiı•met ve muhabbet eserlerinin aziz 
hükumet ı·eisimJzin kendi ağzından 
bikıl.yesl bütün kalplerde derin biı: 

memnuniyet ve iftiha1• duygusu n· 
yandmnıştır. Öylc zannediyoruz ki 
Türk • Yunan nıünzam muahede
sinin yakında Büyük l\lillct l\Iecll· l. 
stnclc tasfüld, bu memnuniyet ve if· 
tihnı• hislerinin en yüksek ifadesine 
fırsat vel'miş -olacaktır. 

Celil Bayar İktisat Vekili sıfatly· 
lo yaptıj;,rı scyııbatleriıı hemen hep
sinden ya Türk milletinin maddi ha· 
yatma ı·cfah verecek bir maden keş· 
!ederek, yahut giizcl bir fabrJJm tc· 
meli atın·ak dönmüştür; Başvekil ol· 
<Iuktan sonl'a memleket dışansında 
yaptı~"? bu ilk Atino. seyahatinden 
iso Tüı·k • Yunnn dostluğunun hnya. 
tmı ehedi1cştiı'ecck bir ku\'vet kay
ııağr bulamk geri dönmü-;;tür ki bu 
kuvvet kaynağı Sela.nlktcki (Atntürl; 
El·I) <lir. 

Bitler Napolide 
Dün büyük deniz manevra

larını seyretti 

Hakikat halde At:ıtüı•kün Sela
niktc clünynya geldiği ey herkesin 
ııınlümu icli; ~im<liyc kadar Yunanis
tnna gldcmlcr Türkler için bir ne\•i 
milli kflbe demek olan bu evi ziya
ret edJyoı·Iarclı. CcHil Dayar bu <Ic
faki seyahati esnasında. bu evin Sc
lfüıik Yunıtnlstann ~eçtikten sonra 
asıl şekli dC"ğ;l!:'tirilclii?;ini ,.e ayni za· 
man<ln tamire ıııııhtn<;- biı· hale gel· 
diğiııi p:iiı·mü<;;, im nun üzerine hem 
e\·l eski !;'Ckline Aetinnek H· hem d~ 
e:snsh hir surette tamiı· etmek knl'a
ı·mı ,·cı·mi~liı·: hıı knı·ıH·ını Yımnnh 

clostlıu·ımızn süylediği znmnn onlar 
ela At.atüı·ke ,·e Tilrk millPtinA kar
şı olan hlirrnf't ve mnhnhhPtlE>rfntr• 

yeni lıir cseı•J olmak Uzel'e <'elı11 Rtı 

Papoli, 5 (A.A.) - Geceyi trende 
geçirmiş olan Hitıer saat 10,10 da 

~üylYı ık eçğ]O~~Cea 
on mtYısaba~aunftocg 

iki ylldız birbirini 

Napolide Mergellina istasyonuna 
gelmiştir. 

Fülırer, Prens Piemon, CianÔ, Sta
race, Alflerl ve daha birçok zevat 
tarafından karşılanmış, ve Kral ta· 
rafından kabul edilmiştir. 

Fübrer hükümdar ile birlikte se
lAm duran iki piyade bölüğü ile Lik
tör İtalyan gençliği kıtalarmı ve 

(Sonu: Sa. 4. Sü. 5) 

arıyor ,._ .. ,Ziraat enstitüsü · 
lağvedilecek 
Orman Çlftllğlnde 

bir ziraat fakültesi 
kurulacak 

(Ya7.ısı 4 ncü Sayıfada) 

itizar 
Makineye arız olan bir sakatlık yü

zilnden vaa.dettiğimiz ilavemizi bugUn 
veremiyoruz. Yarın haftalık ilavemizlo 

Bugün yepy8ni bir casusruk 
tefrikasına başladık 

Almanların Lavrensi 
Entelicens servisle karşı karşıya 

Vilhelm Vasmusun maceraları 
Umumi harp içerisinde Şarkta. geı;en bu blnblr tehlikeyle dolu macera· 

.ar, KfıtüJammaro etrafında da dönüyor ,.c sclırl muhasara eden Türklere 
lcsliın olunan general Tu-shendin do hadiselere ismi lı:arısıyor. l\luhtelif re· 
ılmlcrle ne~rcttiğimiz bu heyecan ,·nrici, meraJda sürükleyici hakiki casus· 
.ulc maceralı tefrikamndan bir luı.ç parça.: 

Kapı gürültüyle ardına kadar açıldı, tabanca namluları krvılcmı saçtı; 

o yakalanmıştı! - Irandaki Alman konsolosu, ayni gece, kendisini ele ve
ren kabile şeyhinin evinden kaçtı -Güzel Ingiliz kadmı, omuzlarını kaldır· 
dı: "Buna ben de ııaştrm doğrusu!., - Kansız zafer! - 20.000 kişiye karşı 
tek kişi! ? - Kaı;an, gene tutuldu - Silahsız ve parasız olarak çöllerde _ 
Hücum hücum UstUne ! 

Buaün 8 ine• sahif~de okuvunuz 

Süvafilerimiz 
Milletler kupasını Romada 

nasıl kazandı 

yarın knrnrın<lan do1Any5ı IMfcvkUaı5ôcıc lliWI-=-_.. .... 
JJfussolini Mi11.ctkr Trııpasını Türle ckipinln b'irinci.sine veriljor... .,, 

No 14 '<Xa~nBMaaD.l!M ~(Sonu: S. 4·_:_B_üı_5_:.):......:__ ______ • ______ __:. __________________________________ __ 

birlikte vP.rcceğiz. 
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Biiliilliıeseleleriiiziz, : 

Telkin ve mesuliyet 
YAZAN: Sadri Ertem 

Bal~ıcı u.stahklardan korunmak itin 
uman zaman ko!donlar konur, karan· 
Knalfr tesis cdlllr. Mektepler kapanır, 
yollar kcslUr evlerin kapılan adeti du· 
\ 'ar ballno girer. Bunun tek sebebi ,·ar· 

1 dır: Slrayete mani olmak! 
Milaoskopun hüYiyettni ta~in ettiği l 

mikroba ka~ı bir düşmana hudutları ka· 
par gibi cephe kuram; ,.o müca<lclcdc l 
Uamallmh his; bir 7.Bman yüzde yüzü 
fıulmu. Fakat mikroplan mikroskopla 
J;Örillmlyen salgmlar önünde Mnsuz bir 
rahatlık, bir ferahlık doya doya yaşadı
ğmırzı ı.öylemekdo do mübalaga yoktur. 

Bu benlmsememczlik yalnız .sirayeti 
kolaylaı;hrmakla kalmıyor. Bundan daha 
mühim \'O daha c.suh hlımctıcr görü • 
lüyor. Mikrobu be llycn, üreten bir rn· 
aat halini alıyor. 

So ~·al hayatımızda mikrobu besliyen 
ba7an lüıumtıuz, ,.o manasız bir müsa • 
uıalıadır. Meseli namu!!suz tc!P.kkl etti· 
ğtmh: bir adam hakkında aklımııa ,;ete
ni söyleriz fakat onunla karşıla,mca 

elini sıkmakta ona dostluk ~östcrmektc 
tereddüt "tMC) iz. Samimiyet.sizlik bir 
l50..tıyet-O l~lnde flrcnı;l mikrobundan da· 

· ha az zararlı değildir. Fakat bo mikrop 
bizim kalplerlmlzde ne3\ ünema bulur 'o 
o kadar biiyur ki bir gün onu ~erçcktcn 
bir fil :ııanmz. Onu o kadar hmanlat
mr?:rzdır. Şifahi hayatımızda böyle 
mikropları fil haline koyarak sos· 
ycteninsrhhatı ü:ı:<'rlno ı-ahn•rirlz ... 
Bundan S-Onrn 5algın haml<'lcri kendi 
tenJmilc yapı m('ıya kadar bunu bir at 
yan'.'.!ı, bir koç \'<'yahut horoz •lö,iişü 

gibl "eyredcriz. Slhhatlerlmiı çok defa 
bö) le bir maçtan baf1ka bir §ey değildir. 
~ifahi ha) abmızdakl bu Jiuballllk tnlırirl 
hayatmmda da bizi takip eder. Zaten 
razı hayatı ~fabl hayatı kağıt ,.~ kalem 
'asıtıı.siylc nakletmekten başka bir şey 

değildir. 

SO!'yal sihhah korwnak lçln bence, 
k:ınundan C\ wl istenecek müeyyide 

h~r adamın kendi kendine n~reccği hü.· 
kiimclcdlr. Bunu yoksa tesis etmek. tc
~ıs edilmiş ise kun·etıendlrmek, kuv· 
vetli Is<' hamleler yapacak bir hale koy· 

mak lıi.zımdır. 
Fakat huyla mücadele mil>Topla mü· 

cadcleden, h u d u t t a dU4man • 
la dö,ii5mekten çok daha güçtür. Bu 
t<'tin ka\ ganm ne zaman zafcrlc nilıa· 

yet bula.cağını ıtöyl<'mek mümkün d<'ğil· 
dir. Fakat hiç olmazsa urarı tahdit et
mek imkanını dü5ilnmck, hemen tatbik 
etmek llitız:ı. eder. 

Tahriri hayatımızdan başlanak, telkin 
unsuru içine M>!llyal mikrobu sokmamak 
birinci çaredir. Bir cemiyetin sıhhatini 
boıan unsorlan biiylik, şatafatlı rn hey· 
betli meflıumlarda değil, mUtcnzi ve 
yerde sürünür gibi gezen bi.diselerde a· 
:ramak lazımdır. Mesela, maratl ve irsi 
aı.-saklıl•hn bir cemiyet içinde normnl 
değilse bile bir kıymet, bir ehemmiyet 
diye kaydetmek bunun en , ·erimU nümu· 
nesini teşkil eder. Mckt<'plcrdc zam:ın, 
zanıan marazi bir aksülamcJlc bir hadise 
olur. Hadi enin naldinde içine telkin un· 
suru derhal karı~ır, bu unsur ne keli· 
mcdir, no de bir fikirdir. Fakat bu ba· 
zan bir resim, bir scrle,·banın puntoları 
ve s:ıyıfanm bir kenarında l$al C'ttiği 

mutena yerdedir. \'e tesirini yayacak 
bir lıaldcdlr. 

Bu söı. hapio;haneslnln meırnt adammı 
soldunlu. \'e hapishane içinde o bir a· 
tay mc\ zuu oldu. Adam iki ay haı~i 

bcklfycmcdl. Kahrından öldü. 
nu hadise dikkate layıktı. iki aya 

mahkfıın olan adam senclcrdenberi mah· 
kfım olmanın ~cr"fli bir §<'Y olduğu 
hakkında mulıitlndt'n kon etli telkinler 

alnıı~tı. 
Fakat kcndbi ımıırıkh. Ne bir cürüm, 

ne de bir cinayet bliycmiyordu. Yalnız 
kenı.linc bir ııa.)C cldo etm<'k arzusun· 
dan ıla ı.urtulamıyordu. Dk zamıınlarda 
cinayet olıluğu zaman konu komşuya 

müracaat eder. 
"- • . mcs('lc~I.) le heni de alaka· 

lr sanmışlar a"yorlannı' i:ı de duydu • 

nu7 mu! 
dcnntş. 
l\iihayct bir gün, zabıtaya müracaat 

ederek: 
"- Beni arı) ormu~ unuz der .. Fakat 

aı!:ım: 
"- niz seni aramıyoruz. Cc,·abiyle 

k:ır~ıla~ır. !\ihayet kendini iki aya mah· 
küm eden bir tıuç işler. Fakat kendi~I 
bunu k('lll felli hlr ('inayet; büyük \'O 

'öhretll ,ır uı;a, kcndlslAI de meşhur 

bir katil !'anır. 

'Iclkin ku'' eti ile mahrnlan insanlar 
ne kadar çoktur! Bu maddi ,.o manevi 
ölümlerin me~·um kimdir! 

izmir Gümrüğünde 
Yapılacak Yenilikler 

On beş gündenberi şehrimizde bu
lunan İzmir gümrükleri ltıvazım şefi 
Ahmet Ebcin ve gi.imrük başmüdürlü

ğü servis şefi Baha Erdinem dün 
Gümrükler başmüdürü Mustafa 1\uri-

yi ziyaret etmi§, bazı izahat ve direk
tif almışlardır. 

Verilen malfunata göre İzmir güm
rüğü birçok yenilikler yapmış olan 
İstanbul gümrüğü sisteminde bir me
sai §ekli takip edecektir. 

Bay Ahmet Ebcim bugün ve Bay 
Baha da pazar günü lzmire hareket 
edeceklerdir. 

Yeni Bir Gümrük Muafiyeti 
Kararnamesi 

Teşviki sanayi kanunu mucibince, 
her 5 yılda bir kullanılan ham madde
lerin gümrük muafiyetine tabi tutu
larak ithal edilmesi icap etmektedir. 

Buna göre: bu yıl haziran sonunda 
birinci be13 senelik gümrük muafiyeti 
bitecektir. • 

Hükumet her vıl memleketimizde . . 
sanayi hacminin artmakta olduğunu 
göz önünde tutarak sanayileri teşvik 

maksadile ikinci beş senelik gümrük 
muafiyetini daha geniş mikyasta tut

ma.ğa ,.e bu yolda bir kararname ha

zırlamağa başlamı§tır. 

Zahire Borsasında 
Ziraat Bankası dün zahire borsa

sında 5.22,5 ten 248 ton buğday sat
mıştır. Btından başka tüccar m\h o-

larak 6,20 den 30 ton buğday satıl -
mış, 330 ton arpa. 35 ton sisam ve 28 
ton da ktt,5 yemi muamele görmüştür. 
~ , . · . w-,;·:--...-r .. " • -;.._. .. 
~ ... 

Güzelliği bozulan kız 
ihtisas sahibi o~arak seçilenler 

davayı varit görmediler 
Beyoğlunda Parmakkapıda. bir a

partımanda oturan Eli adlı bir genç 
kız, ayni apartımanda ve ayni katta 
oturan diğer kiracı Ha)'Tiye ile ka,·ga 
etmiş, saçsaça başbaşn bir kavgadan 
sonra, Hn)'Tiye Eleninin yUziindc sol 
yanağını boydan boya kateden bir trr· 
nak yarası açmıştı. Yara iki ve üç ay 
sonra kapanmıs, fakat hafif ve kaba
rık bir çizgi farkedilir bir şekilde 

kalmıştı. Bunun üzerine Eli, Asliye 
dördüncü ceza mahkemesinde, Hayri· 
ye aleyhine "tırnak yarası ile güzelli
ğimi. ihlal etti,, iddia.sile bir dava aç· 
mış, yüklüce bir tazminat istemişti. 

Mahkeme bu vaziyet karşısında me
seleyi, güzellik bahsinde ihtisası olan 
bir ehlihibreye havale etmeğe karar 
vererek, muharrir Hüseyin Cahit, A
bidin J1a\'er ve avukat Cemil Dilmdü· 
zü seçmişti. Ehlihibre ise, bir a.y ev
vel mahkemede toplanarak, Eleninin 
yüzünde yaptığı tetkikler sonunda 
yara izinin güzelliği bozmadığı neti· 
cesine varmış, raporunu mahkemeye 
bu şekilde vermişti. 

Asliye dördüncü ceza mahkemesi 
dün öğleden sonra yaptığı bir celsede 
bu güzellik davasına bakmış suçlu 
Ayşeyi dinlemiştir. Hayriye topyekun 
inkar etmiş: 

- Ben Eli ile katiyyen kavga etme
dim ki yüzünü tırmıkhyayım, demiş
tir. Duruşma karar vermek üzere baş
ka bir gline bırakılmıştır. 

Kim Kimi Vurdu? 
Bir müddet evvel lstanbul tevkifha· 

nesinde bir yaralama hadisesi olmuş, 
Şükrü adında mahkum, Abdülkadir a
dında diğer bir mahkumu eline ner
den geçirdiği bir türlü anlaşılamıyan 
15 santim boyunda bJr temel çivisi i
le yaralamıştı. 

Bu davanın duru~masına dün ikinci 
sulh ceza. mahkemesi bakmış, şahit o
larak Osman, Rifat ve gardiyan Ne
cibi dinlemiştir. 

Gardiyan .Necip, iki mahkmun bir
denbire kavgaya başladıklarını ve da· 
ha iri cüsseli olan Abdülkadirin Şük· 
rüye yumruk indirdiğini ve iki mah· 
kfımu ayırdıkları vakit Abdülkadirin 
yaralı ve yanında da iri bir temel çi
visi bulunduğunu gördüklerini söyle· 
miş, fakat, ŞükrilnUn vurduğunu gör
medim, demiştir. 

Hakim Salahattin Demirelli karar 
vermek için duru§mayı başka güne bı
rakmıştır. 

Bir Deniz Hırsızlığı 
Sabıkalılardan İsmail ve Hilseyin 

adında iki hırsız dün sabah saat beş 
raddelerinde bir sandala binerek, An· 
talya nakliyat şirketine ait bir moto
ra yanaşmışlar, içeriden birkaç tene
ke yağ çalarak kaçarken yakalanmış· 
lıırdır. 

Deniz hırsızları cürmümeşhut işle
rine bakan üçüncü sulh ceza mahke
mesine teslim olunmuşlardır. 

Bir Kaza Mı, Yoksa 
Bir Kast Mı? 

Bakırköyc bağlı Mahmutbey na
hiycsind.., oturan Hamza adında birisi 
dün yolda giderken meçhul bir yerden 
atılan bir taşla başından yaralanarak 
derhal ölmüştür. 

Hadise müddeiumumiliğe bildiril
miş. tahkikata başlanmıştır. Diğer ta
raftan ceset muayene olunarak morga 
kaldırılmıştır. 

Otobüs Meselesinden 
Çıkan Davalar 

Asliye birinci ceza mahkemesi, dün 
de otobüs davasının görülmesine de· 
vam etmiş, duruşma en hararetli bir 
safhaya girmiştir. 

Evvela şahit olarak Avukat Yusuf 
Kenan dinlenmiş, şöyle demiştir: 

- Avni Bayer taraf mdan bana ve· 
kalet verilmiş değildir. Yalnız Recai 
Baban birgün yazıhaneme gelerek 
Avni Baycrin davasµıdnn bahsetti. 
Ben tetkik etmeden alamıyacağımı 
söyledim. Ve sonra başka bir iş için 
Bursaya gittim, fakat orada gazete
leri okuyunca Avni Bayere protesto 
çekildiğini öğrendim. Sonra lstanbula 
geldim. Tetkik ettim ve vekaleti ka
bul etmedim. Protestodan haberdar 

değilim. 
Yusuf Kenanın ifadesinden sonra 

A mi Bayer söz alarak dedi ki: 
- Yusuf Kenanın yazıhanesine gi

derek kendisi ile konuştum. Bana, 
protestoyu Bursadan dönünceye ka -
dar tehir et, dedi. Gittikten sonra 
ben yine yazıhanede protestoyu dak
tilosuna dikte ettirerek keşide ettim. 
Protestoyu Yusuf Kenan da görmüş
tür. 

Yusuf Kenan: 
- Böyle bir şey olsaydı. Daktilom 

ve katibim mutlaka beni haberdar e
derlerdi. Halbuki bana böyle bir şey 
söylemediler, dedi. 

Mahkeme, bundan sonra Sahur Sa· 
minin davasına geçerek geçen celsede 
Vakıflar müdürlüğüne yazılan tezke
reye gelen cevabı okudu. Cevapta 
"Ermeni mezarlığı arsaları ırakfa a
ittir. 935 yılı hesapları dahi bize gel
miştir. Arsa satış bedeli diye verilmiş 
bir paraya tesadüf edilememiştir. 

Böyle bir şeyden malumatımız yok· 
tur,. deniyordu. 

Otobüs işi etrafında tahkikat ya
pan mülkiye heyeti teftişiyesine yazı-

lan cevap gelmemiştir. Nazmi Nuri 
bunun için tekrar tezkere yazılması
nı istedi. Müddeiumumi ise bu cevap
la iktifa edilmesini ileri sürdü. 

Mahkeme kısabir mUznkereden 
sonra mUlkiye heyetine yeniden tez. 

kere yapılmasına ve Ermeni 
mezarlığı arsası satıeı meselesinin bir 
defa da F..rıneni heynti mensubiyesin
den tahkikine karar vererek duruşma

yı önümüzdeki sah gtinü saat 14 e bı· 

raktı. 

Şuul"llD.7. bile olsa telkinin esrarcng~ 
kudreti buradadır. N'ljeto rağmen blr 
netice kendlllğinden doğuşun tesi
rini her ~ye rapıcn yapmıştır. 

~esımıe ha<dlnsaueır: • 

Telldndcn babscdlllrkcn bir betbaht 
ölüyü onun kurbanlarından biri olarak 
dalma hatırlanın: 

Bir gün bir (xxz) hapl.sbancıtine bir 
adam getirdiler.. Bu adam hapishaneye 
~irdlği zaman dünyanın en mesut adamı 
idi. l'üzll gülü~·orılu. N e~Cfiil gayri tabii 
dcnebilf'cek bir haldeydi. Koğuşa yer • 
leıztlği zaman hasret kaldığı rütbe)i el
de ehn]' bir adamm bütün tanrlannı 

alı\'ermlşU. Bir kabadayı gibi yürüyor; 
cakalı ('akalı sclimlar 'eriyordu. Fakat 

bir gün kendisine on bet ene mahküm· 
larr, kalebentler çıln~tılar: 
"- rıan o kadar ~atım etme, sen iki 

aya mahkiımımn iki aylık mahkümlyct 
ha kadar rar.:ın l<cıı;mf'ğc d<'ğm<'z! Had· 
dini wı, boynunu kır! .. " 

/)öıl ,<;ene cvucl n.-ılıkcsir Li.cıcsi Trırih öğretmeni ll<J1f llcımit Altay tarrıfıııilan 7mru1.aıı Balıkesir Lisesi Ar
kcol.njı kolu {ll!ışııı.cuılrıııa dc1xını ctmcldndir. Resimde para, 1:-rırt ve pul 'h~lleksiyoıw yapan t'C n cl.:tcp için<le güzel 
bir miizo t.csis od.e1ı tal.ebelerle öğret menleri bir arada !lÖriiWyor. piğer resim lzmir Karşıyaka K1:; MUJZllim ~Iek
tcbindc bir Mayısta yap1Za11 Spor bayramı şcnliğincl.cn bir :ıaflw,yı tes'6it etmcktodir. 

Devlet deınır yollarının 
cevabı 

Ala~ ııı; snyımızda F..ski~ehfr is ta • 
~ onundaJ,i bir hadise üzerine bir dl· 
lck fıkrmn ) azmış tık. 

Dm lct Dem il") olları om um müdür
luğlinılcn dün bu fıkraya dair bir cc· 
\-Sp aldık. F.skl ehlr ı tasyonunda ya· 
rım saat kalan ga:r.ctelerfn bu kalısmı 
ilah ediliyor: "Bu gazeteler yoİcn· 
nun beraberinde taşınabilecek mlk· 
tardan fazla \ 'O atılık olduğu için 

nizami mu:ımclcyo tabi tutulmuştur. 
Götüren adam da istenilen nakil üc· 
rctlni an('.ak yanm saat sonra tekrar 
gelerek \'ermiştir. Gedktirme lsfas· 
yonun kusuru değildir ... 
le ka) ıledor '\.'C gÖ!ltcrilcn alakaya tel ekkfir edcrb:. 1 

Bebekvelstinye 
yolu 

Jstf mlAk muamele
leri 939 sonuna ka

dar blllrllecek 
Bebek - lstinye yolunun beton asfalt 

olarak in§nsına karar verilmiş, projesi 
hnzırlruımıl}. Rumelibisan mezarlığın -
dan yola dU§en kısmmın geri çekilmesi· 
ne başlanınt§tı. Bu iş bitmek üzeredir. 
Gilzergiilıtaki diğer binaların istimlakine 
de yakındn ba§lanacaktır. lstimlak mu -
ameleleri 939 mali senesi sonuna kadar 
bitirilecektir. Bu masrafları karşılamak 
üzero mUteakip seneler bütçelerine 
konmak Uzero 710000 liraya kadar taa
ahblide girişilmesi hakkında belediye ri· 
yaset makamına §ehir meclisince mezu
niyet verilmigtir. 

Yarınki Edirne 
•• 

gureş 

musabakaları 
Tekirdağlı ve diğer 
bilyUk pelvanlar gll
reşlere girecekler 
Edirnede asıriardanberi devam. odcn 

bir spor ananesi vardır. Bu da senede üç 
gUn de\'am eden Kırkpınar güle§leridir . 
Kırkpınar gilleşlert ötedenberi Türk.iye 
ba.,pehlivanlığını seçmek için teessila 
etmiş bir milli spor bayramı idi ve Edir
ne ile Ortaköy arasındaki Kırkpınar mev
klinde yapılırdL Kırkpınar kUieıılerine 

iştirak etmek ilzere Rumelinln ve Ana
dolunun her tarafında en tanmmıa peh
livanlar Kırkpmara gelirlerdi. Bu su • 
retle gelenlerin sayısı yilz elliyi geçerdi. 
Kırkpınar güleşlerine Kırkpınar ağaııı 

ba.5kanlık ederdi. Kırkpınar ağası zama
nı gelince etrafa mektuplar yazarak ll-

zımgelenleri davet ederdi. Güleşlere 

gelen herkese yemek verir, kahveler ik

ram derdi. Gillcf} yerinde icap eden ter
tibatı alırdı. Mcehur eski pehlivanlardan 
Koca Yusuf, Aliço gibi ba§Pehlivanlar 
hep bu Kırkpınar güleelerinde seçilmiş· 
lerdl. 

Fakat umumi harpten sonra bu fi.det 
eski parlaklığını kaybetmişti. Onun için 
birkaç yıldanberi Edirneliler bu eski 
spor ananesini yeniden ihya etml§Ierdir. 
Yarınki cumartesi gilnU bu seneki Kırk
pınar gille§leri Edirne Sarayiçinde bag .. 
lıyacaktır. Ve Uç gUn devam edecektir. 
Burada Türkiye başpehlivanı seçilecek
tir. GU!eelcr bittikten. sonra yine &det 
veçhile bir koç mUzayedeye çıkanlac8k, 
civarda ağalığa talip olanlar bu mtızaye• 

deye iştirak edeceklerdbt'· Koçu mnza • 
yededen alan Kırkpınar ağası ilA.n oluna• 
caktır. 

Konser 
Te.nınmıg musiki profeeörierin<Jen 

Ksantopulo idaresinde büyük orkes
tra takımı önümüzdeki pazar gUnU 
bir konser ırerecektlr. 



Küçük Antant Konseyi 
mesaisini bitirdi 

lngiliz - itaıvan 

Anlaşmasının bir sulh aleti 
olduğu teshil edildi 

Macaristanla da hemen mukarenet 
tesis edılecek 

Bllkreı, 5 (A.A.) - Küçük Antant 
konae)iill.n UçUnctı cebesi 'bu sabah saat 
10.30 dan 11.ı:s e kadar sllrmtiştUr. 
Oğle ilzeri kral e~ll Stoyadinoviçi 

vı IOJlra da Kroftayı bbul etmi§tir. 'uç 
memleket hariciye nazırlan öğle yeme
llat lıılr arada huaual olarak yedikten 
IODra akpm üzeri konseyin son toplan
tmııı yapmıelardır. 

8lnalıa, 5 {A.A.) - kUçllk antant kon
Hyl bu akgam mesaisini bitirmiştir. Mat
buata verilen nihai tebliğde Küçük An
taııt devletlerinin te§rikl mesailerine de
yam umini turih eylemeıtte, lngillz -
ltaıyuı anla§masını bir sulh aleti ola -
ru ttllkkl etmekte, Milletler Cemiyeti
ne aadaJlat beyan ederek MilleUer CG
ml,yeti tonaeylnln geçen toplantısına 

KQCOJt Antant dövletlerl namına Roman
ya deletesı tarafından yapılan beyanatı 
teyit ıylenıektedlr • 

lCQçttt Antant konse)i aza devletler
le Macaristan müııaseoatını ve sonra da 
Ytbl vaziyet kareısmda Tuna mUnakalO.
tmı tetkit eylemi§tft. Tuna havzasında 
llYUI, tanfk ve ekonomile tegrikl me
lal ktatiak yolutıdak1 gayretlere devam 
~eettir. 

XllCUk Antant ekonomik konseyinin 
11 laeJ konferansında alınan hararlıir 
tddfk olütiittugtur. 

Küçük Antant konferansı gelecek top
lantnıını ağustOA seavada Yugoslavyada 
Bled de yap&caktır. 

.. ret. 6 (A.A.) - Stefani - K~Uk 
Antant konseyinin son celsesinde Yu -
goslavya bapekJH Stoyadüıoviç Romen 
ve Çekoalovak arkadqlanna Macaris -
tuta aeaen mubtenet tesiai lilzumu 
hakkındaki noktai nazarını kabul ettir • ,...,., 

ÇckoslovallyadakJ ekalliyetlere alt 
nlfUlıiiaıUntn lıiUşan belflenmekSizin 
JütiftjUYthi tlOıtikereıere devam edi -
leeek ve bu müzakereler neticelendir! -
lteelrtlr. 

BföYadinoviç ıtonsey toplantismdan 
i6iif& ftaı51anöi Bmtre§ elçisiyle uzun bir 
metü&tti &ütunmU§Cur. 

Stoyadlnoviç Ste!ani ajansmm hususi 
ıll'Uhabirini de kabul ederek Macaristan
la yapılacik mllzakereler hakkında bU
yUk bir nikbinlik göstcrmi§ ve ltalyan -
'fqbslavya mUıtcrek siyasetinin sağ -
Jamiıfmı ve Roma ile Bclgrnd arasında
ki mflnaaebatm çok samimı olduğunu e
hemmiyetle kaydcylemiıtlr. 

hayatiyet gösteren enternasyonal blr 
organizmin daimi konseyi müzakere
lerine riyaset etmekten dolayı büyük 
bir haz auymaktayım. 

Bu kuvvet ve bu hayatiyeti, biz bü
yUk \e müşterek mcmfaatlerimizin de 
Tanılı mevcı:diyetinden ve enternas -
yonal iş birliği usulü ile sulhü idame 
eylemek hususundaki sannlmaz vo 
müttefik arzumuzdan almaktayız.. 

Küçilk antant, hedefi harbin ötıüne 
geçmek olan her teşebbüs ve hareketi 
daimi surette tutmuş ve Milletler ce
miyeti paktını yapaıiların nazarı dik
kate aldıkları daimi sulh idealinin ölr 
realite haline gelmesi yolunda Millet
ler cemiyetine daha bidayettenberi 
en sadık yardımlarda bulunmuştur. 

Bugün de Küçük Aiitant, antantı 
teşkil eden devletlerden her birinin 
hakimiyeti çerç~vesi dahilinde, kendi
si için pek aziz olan bu sulh emelini 
ısthdaif eyllyen her teklite muvaf a
k at etmeğc hazırdır. 

Dünyada mühim değişiklikler ol -
muş, fakat küçük Antant, b1dayetten
beri çizilmiş bulunan hattı hareketini 
daima aynı olarak muhafaza. eylemiş
tir. Bu sebepten 'Küçük Antant, istik
bali nikbin bir surette nazarı dikkate 
alabilmektedir. 

Zaman zaman. bu organizmimlntz 
manasızlığı, neticesizliği, kısırlığı ve 
hatt§ dünya sulbü için tehlikeli bir 
mahiyet arı.eylediği ileri sürWmüştür. 

Bti mühim saatte §urasını, Uç hü
kfunE-t namına söylemekUğime milsa
ade olunsun ki, Tuna havzasında sul
hün idamesine ve bU mmtakadalii dev
letler arasındaki it birliğinin sıkılq
tınlma.sı için müsait bir itimat hava
sı yaratma"fa yardım arzusunda bulu
nan bizler, dost elimizi, komşularımı
za, her birine ayrı ayrı hepsine bir -
likt.e olarak, uzatıyor ve tarihi uila1-
ma. ve kardeş eserinin vücuda getiril
mesi için gayretlerini bizim gayret}e;;. 
rimize katrnağa davet ediyoruz. 

BÜ ilkbahar gününde attığımız to
humların iyi bir toprağa dü~erck ye
§iJlenccer>ni ümit ediv"""'•z. l;:)• , V4 U U 

STOYADİNOVlÇ!.N SÖZLERİ 

B. Komnen'in nutkwıa, gerek ken
di namına gerek'. R Krofta namına 
cevap veren B. Stoyadinoviç, ezcüm. 
le demiştir ki: 

Yunanistanda 
tevkif at 

47 komünist nefi edildi 
vesikalar bulundu 
.Atina., 5 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: 
Polis Yunanistanda bir komünist 

hareketi meydana ıçıkarmıftır. Altısı 
kadın olmak Ur.ere 74 ki§i tevkif olun
m111 ve mühim miktarda \"esikalar ele 
geçmigtir. 

Mevkuflarır. yarısı - bunların için
de eski dört komUnist mebus da var
dır - dört buçuk seneye kadar muh
~Jif hapis cezalarına çarpılmış ve di
ğerleri de nefyedilmiştir. 

Gazeteler poliııin seri hareketini te
ba.n.ız ettirdi. Kargaşahk unsurlarının 
bunaan böyle memleket asayişini bo
zamıyacağını yazıyorlar. 

Çin Japon 
harbi 

Pekinde bir çok 
tevklfat yapıldı 

Pari." (Radyo) - Şantu cephesinde 
38 inci Japon fırkası Çin kuvvetlerinin 
hUcumu karşısında 1000 ölü ve 70 yaralı 
bırakarak çekilmiştir. 

Pekin, 5 (A.A.) - Japon resmi tebliği 
Çin kuv,·ctıcrinin Şantung cenubunda 
Japon mevzilerine taarruz ettiklerini 
ve fakat ağır zayiatla püsktirttildükleri
ni bildirmektedir. 

Pukov civarındaki Japon kuvvetleri 
bazı Çin mUfrezelarhıl imha etmişlerdir. 
Diğer taraftan Japonlar Çinguanı ve 
Yangsuekeiangı zaptetmişlerdir. 

Pekin, 5 (A.A.) - Peıtin ve Tientl
sln polisi, bu mmtakalarda yapılmakta o
lan mtlhlm ukeri .evldyatı dolayııriyle 

§iddctli bir kontrola tabi tutulmuştur. 
Komünistlerin ve diğer bazı §Üpheli 

kimselerin evlerinde araetırmalar ya -
pılınıftır. 

Jamayb Adalarmcla 10 Bin Amele 
Grev Yapti 

Paris, 5 (Radyo) - Jamayka ada -
lannda on bin ~i grev yapm"Jtır. 

Zabrta grevcilere kargı silin kullan -
mü mecburiyetinde kalroıe 24 kial öl
mtıştllr. 90 ld§i tevkif edihrıiştir. Grev
ciler aralarından bir heyet seçer~k 

l.ondrara göndermek üzere yola çılı:ar

mr"Jaidır. 

Türkiyede suç işliyen 
Almanlar 

Ankara, 5 (Telefonla) - Alman 
tebaası olup da Trrkiyede suç işle
yen şahısların tahkikat ve duruşma
ları sırasında doğum tarihleılyle 

doğum mahallerinin sıhhatli bir su
rette tosbıti ve hllknm fıkralarında 
gösterllmeijne dikkat edilmesi Adli
ye Velttletfn::e aH\kadarlara blldl
rilmlştir. 

o 1 

Belırad, 5 (A.A.) - Buradaki siya
si mahafllde kaydolunduğuna göre Kü -
~ Antant konferan::ıı tarafından ne§ -
rolunan tebtiği.ıı asıl ehemmiyeti !ngi -
Us - İtalyan anla§masmıiı !yi kar§llan -
JDJt olmumda ve Macaristanla bir te3 -
rl1d muai teala etmek gayretlerine de -
:Yam o1unacaimm g<5sterilmesindendir. 

"Romanya hariciye nazrtınm iihar 
ettiği hissıyat ve ileri sürdüğ!i fikir
ler, bugünkü müzakerelerin hangi 
zihniyet dahilinde yapılmakta oldu • 
ğunu ve gayretlerimizin hedefini ne
lerin teşkil eylediğini çok doğru ve 
iyi olarak göstermektedir. Bu hissiyat 
ve bu fikirlere tamamile iştirak eyle
rim. 

İtalyanın Verdiii Kontenjan 

tiura mahafiliride bu hususta beyan 
ediliyor ki, Macaıistanla derpiş edilen 
tewrtkf mesai ne Bcrlin ne de Berlin -
lUma mihveri aleyhine mllteveccih de
lttdır. Macariatanı dosUuklarından ayır
:ıttak mevzubafis olamaz. istenen §('y, 
Tana iıavnmıda normal bir i§birliği 
bniıaktır. 

KOllEN1N NUTKU 

Btiüet, 5 (A.A.) - Rador Ajansı 
1'ildftt;'ôi': 

Din aktaın Yugôslatya ve Çekoslo
... •altfi !iatieiye nazırları şerefine ve
rJWıii bOtftt ziy~f etin sonunda Ro
manya Hariciye ı.azm 8. Kommen, i
rat ·ettiği nutu•ta e.ıeümle demiştir 
ki: 

"Yugoslavya ve Çekoslovakyanın 
ati Jl'Jftttıta1amıı idare eden yUkSek 
tevtfı .ef&nJamak ve Kllçük Antant 
ff1Jf ınfttevuı Mr isirn altında çok da
ha mühim bir ııtau ıtyık ~ ve 

Mesaimizi, kü~ük Antantın enter -
nasyonal hayattaki rolüne t.ekabül e
den anane\•i dostluk, samimiyet ve 
derin nıesuliy '· hissi zlhniyctı ile yap 
makta olduğumuzdan dolayı pek zi • 
yade memnunum. 

B. Stoyadinoviç, nihayet, Sinaianın 
güzelliğini ve Romen misafirperverli
ğini methetmiş ve Kralın Romen dev.1 
Jet adamlarının Mkimane idaresini 
altında memlekette görülen nizam ve 
elde edilen terakkileri tebarüz ettir
dikten sonra s5zlerini şöyle bitirmiş.. 
tır: 

Ümit ederim ki, Küçük Antant, Bal
kan Antantı gib:, her daim aynı olan 
liedefle,rine vasıl olmak için f aaliye -
tinde dev&m edecektir: Bu hedefler 

' sulh ve bu ü~ memleketin ve A v:ru-
panm bu kısmının t.erakkilidir.,, 

Ankara. 4 (Telefonla) - İtalya ta
rafııedan bazı ihra.:at mallarımıza ve
rilen munzam kontenjan tizerine İtal
yanın gonel it:ıalat rejiminden istifa
desi kabullenmiştir. Bu kararın tas
dikine dair kanun layihası Mecli3e 
gelmiştir. 

Yükıek T edri1&t 
Müdürü 

Ankari, 5 (Telefonla) - Yüksek 
tedrisat umüm mUdUrU Cevat Aka 
demldekl jUrlye iştirak etmek YC 

Unlvenıitcdekl bütçe ve fntaat işleri 
He meşgul olmak tlzere bu akşam 
lstanbula hareket etnılştlr. 

ispanyaya Gazete 
Gönderilmiyecek 

Ankara, 5 (Telefonla) - ls;>anya
ya eşhas tarafından gazete gön~e
rflmeslnln yasak olduğu ve g<5nderl
lenlerin fade edileceği İspanya poe
ta idarC6f tarafından blldfrllmekte
dfr, 

- -
ispanyadaki gönüllüler 

Geri ahnmazsa hudut bir ay 
zarfında tekrar açılacak 

Lontlra, 5 (A.A.) - J."'ransız ve ln-
giliz mümessilleri hafta sonunda 
kat'! surette kabul edilecek olan is
panyadaki göııtillülerin geri alınma
sı için hazırlanan plllnın ikmaline 
çalışmışlardır. 

ı.~ransa sefiri Korben dün Lord 
Plimutıı iki memleket mümessilleri
nin son müzakereleri esnasında itti
haz edilen kararları muhtevi bir dos 
ya ,·ermiştir. 

Tahrir ve kontrol komisyonları 

muvasaH\Uarından on beş gün sonra 
faaliyete gccti klerl zaman İspanya
nın kara. hudutlarında kontrol tees
süs etmiş bulunacaktır. 

GerJ alma ameliyatına başlanma
dığı takdirde 30 IJe 45 gün arasında 
tehalüf edecek olan bir nıilhlet zar
fında hudutlar tekrar açılacaktır. 

Deniz kontrolU, 1spanyaya giden ti
caret gemilerine binerek serbestçe 
tahkikata başlamak lizere İspanyol 
limanlarında karaya çıkacak olan 
bitaraf müşahitler tarafından yapı
lacaktır. 

GönUlliller muhtelif kısımlara ay
rılacak ve itilU mucibince geri alı
nacak miktar komisyonlar tarafın

dan murakabe edilecektir. İspan

yadaki iki muhasım tarafın bu hü
kümlere riayet etmesi lAzımgelmek
tcdlr. 

Salamanka, 5 (A.A.) - Umumt 
karatgahm tebliği: 

Fena giden havalara rağmen, kıta
Jarımız, Astellon cephesinde ileri ha
reketlerine devam etmiş ve Alkala de 
Kisberden Kuevas de Vinromaya gi
den yolu kontrolu altına almı§tır. 
p·işmanın §iddeUi mukavemetine 

t .nen Uç dü§man sipor hattı za.pte. 
dilmiştir. 217 esir ve birçok thiihim
mat ahnmıatır. 

Teruel mıntakasmda kuvvetlerimi
zin muvaffakiyeti ile bjtcn küçük çar
pıfmalat' oliriultQr. Btııl ıınıtıay oliii~ 
üzere 95 Milis esir edilmiş ve b~ok 
düşman mevzii zaptolunmuştur. 

Morellanm cenubunda, düşman por
telli yolu üzerindeki mevz:tlerfnden 
tardedilmiştlr. ; 

Ziraat enstitüsü 
lağvedilecek 
Orman Çlfttrıtlnde 

bir ziraat lali ilJtesl 
kurul ocak 

Ankara, ö ('l'cletonla) - ~yle· 

nlldlğlne göre Ankara yUksek ziraat 
enstltilsll IAğvedll~rek orman ziraat, 
veteriner fakü1teler1ne nyrılacaktır. 
Memlekette mUsbet zira! kalkınma
nın temini için her fak.lllte kendi ba
şına bir ldarey& tabi tutulacaktır. 

Fakilltelcr ilim vo tedrisat duvarla
rı içinden çıkarılnrak hava ile te
mas halinde bulundul'ulacak ve bu 
arada ?.lraııt fakiilt('Sİ de orman ç;ft
Jiğin\ nakledilecektir. Bundan bafJ
ka devlet ziraat işletme kurumu ile 
iş birliği yapılarak zirai kalkınma
da daha aktif rol oynamak lç\n de 
çareler aranmaktadır. 

Bir Karlın Yedi Çocuk 
Doğurdu 

HaYnna. 5 (A.A.) - Madam Ra
faela Cnsanova·nın dün, altı kız ve 
bir erkek çocuju dUnyaya getirdiği 
bildirilmektedir. Çocukların hepsi 
saldır. 

Hamicfive Tekirdaimda 
Telirdat. 5 (Hususi) - Evvelki 

gUn Umanımıza gelen Hamldlye mek 
tep gemisini vali vo di~er hUkOmet 
.E'rkAnı ile halk gezdi. Gemi buglln. 
diler M11rmara limanlarını dolaş

mak Uzere ayrıldı. 

Bay Recep Peker 
Ankara, 5 (Telefonla) - Ankara 

ve İlltanbul fakülteleriyle yUksek o
kullar talebelerine verilmekte olan 
lnkıllp dersleri profesörlerinden B. 
Recep Peker söylendiğine göre sıh
hi seheptcrle hu vazifeden çekilmiş
tir. Dlğ~r bir rh·aycte göre Recep 
Peker ayni sebeplerle parti genytin
küru: Uyellfinden de istila etmiştir. 

Türk -Yunan 
dostluğunda 

yeni inKişafıar 
(lJsta tarafı ı 'uıCide) 

nıcnınunlyet gü tci'dlklcii gibi Bell
nlıt şchrhie ait imar p1Arunı da otta 
göre tan:ılm edec~klcrlnl ~ö3 leiiılş· 

lcrdli·. 
Demek iısteyoruz kJ SeJAnJktckl A

tatUı-k Ed'nin böyle ikJ taraflı iüttş

tcrek bir ihtimam lle tanzim edilme
si yukarıda işaret ettlğinüz gibi 

TUı·k - Yunan dostluğu için bir kuv· 
Tet kaynağı Ôla<'aktır. Türk milletJ 
bu ev hnkkınclıı. Yunanlı dostlarımı

zm ''o kardeşlerimizin gösterdiİde· 
ri ihtimamı doğrudan doğruya Ata
tUrkUn yük~ck şahsına ve TUrk mil· 
Jetinin sn.mimi dostluğuna karşı ver
dikleri kıymetin bir defül olarak 
görecektir. 

ASIM US 

Hitler Napol:de 
(Üsta taraf11 inekle) 

genç faşistleri teftiş ettikten sonra 
istasyondan çıkmış ve bu aralık Llk
tOr ltalyan gençliğinin bin borazanı 
tarafından selAmlanmıştır. 

Faşist ve nazı lşaretlerlylo sUslen
mlş olan mUheykel bir tribünde yer 
almı~ olan bin boratan bundan son
ra Alman ve İtalyan marşlarını çal
mışlardır. 

İstasyon civarında biriken muaz
zam bir halk kütlesi hükümdar ile 
FUhrerl şiddetle alkışlamışlardır. 

Almnn devlet reisi kral ne birlik
te açık bir otomobile binmiştir. Al
man ve ltalyan nazırlarlyle diğer 

zevat da b&fka otomoblllere blnmtv
ler Te btt ~uretıe te ettltnt o~ n iıay 
sat halinde sel~m duran lfılilirın 
arkasında bulunan halkın alk19ları 
ve yaşa nidaları arasında limana ha
reket etmiştir. 

Yol Uzerfnde duran G. t. L. teekl
lltma mensup 18.000 faşist ltadın 

ve genç lnzları. Unlformaıı 20.000 
siyah gömlekli, 30.000 avan-gatdlst 
faşist ,.e birçok mUsellAh kun-Ptler
den mUrekkep mUtreıeler heybetli 
bir manzara arzctmekteydi. 

Halk Filhrerl, hükümdarı ve Du
çeyt alkışlamıştır. 

DUşe tayyare ile saat 10 a dogru 
Napollye G"elmiştlr. 

Napoll, 5 (A.A.) - Hltıer kral ile 
birlikte limana geldikten sonra bir 
motörbotıa Kavur zırhlısına gltmt•
tir. MusoUni kendislnl zırhlıda it
tik.bal etmiş ve samimiyetle elini 
sıkmıştır. 

Hitler. Kavur zp·bhsına çıkark~n 
sellm vaziyetinde duran bUtUn harp 
gemilerinin aalv ataşlerl)·le ıelAm

lanmıştır. 

liftler şerefine tertip edllen deniz 
manevraları Napoli körfezinde ta
tla adası civarında yapılmıftır. Ma
nevraoın mevzuu lkl filo araııuda 

muntazam bir çarpışma idi. Napoll 
körfezinden çıkmakta olan filoya 
Gaetadan gelen diğer bir filo hUcuın 
etmiştir. Manevralar doksan denlza.1-
tı gcmlslnln açıktan ıeıerek hep bir
den suya batmaları ve su altında tor 
ıılllerlnl attıktan sonra gene hep 
birden suyun Ustüne çıkmıtlardır. 
Öğleden sonra torpido tllotillala

rı aathıharp nizamında bulunan bU
yUk harp geuıUeıi hat\Inı yarm.ı• • 
tır. l\IUteaklben birçok bombardıman 
tayyareleri zırhlll&ra hücum etmlt 
ve gene ayni zamallda tayyare ıı

milerindcn uoan deniz tanarelerl 
de filonun üzerinde uçQflar yapmrt
tır. Manevralardan sonra Kavur ınrh 
hsı limana avdet etmiştir. 

Napoli, 5 (A.A ) - Plebisit mey. 
danında bu gece Hitler temine f ev
kılide teahürat yapılmııtır. 

Bu tezahürata ü~ ~binden fula 
halk iştirak etmiıtir. 

Muazz..ım fener alaylar. yapılmrıtır. 
Veliaht Hitler şerefine bir akp.m zi
yafeti vermigtir. 



Tefrika Numaraaı: t• Yuan: Kurı Ştromayer 

~lkan k ap .. ~· ~,_ -- -
"Omer Seyfeddinin,, 

Ya,qlım ateş?! 
Basfibadelmevtl ! 

Yazan: Hakkı Süha Gezgin 
Ebender kardeşler çetesi, her defasında 

da kaçıp kurtuluyor ••• 

Bbde fella bir ID&1111 vardır. Deriz, 
ki: 

- Olen gömWllr ve anatulm ı 
Bu, belki acı bil' ıergeldlr. Fakat sak· 

Jıumıls ne,e ıanrf llmdlyc bdar kar· 
tdı ........ m lıbıleree inek, lıu lnaDt· 
11 kafamızs mıhladı Ba )'llzden değil· 
midir, ld Omer Seyfettin öldüiil gün, 
be•: 

Simdi LUalıtana, eıklden Alman• 
f1011tı ait olan HDe~H' baıı orman
larda barınan ~l1111ene Bbendeı: kar
tleıl•r ~elul, amamf harpten IJnce 
orlalılı lttuıp ltaflrıruQOrda. Kar• 
deıler, ba:an clra/ları ıarılablldill 
halde, lfOlllım ateıl• f erllll f'ldp 
oene canlaruu lcurtarı11orlardı: 

.dir taraftan da bllttln çingenelere 
tamJI takibata glrftllfyor. Her nerede 
~eler r&-Unill'le. köylUler çatal· 
farla, ktlreklerle v. a. le ılWılamyor. 
Jar. Her k8yde duvarla.ra konıcu Ro. 
manusun 3 katili aleyhine çıkanlan 

tevkif müzekkereleri suretleri yapıştı
nbnqtır. Birçok yerde, çingenelere 
bir Atmak, onla.ra sadaka vermek ya
la.k oJdufu gibi, mahallt idareler, çin
pne1er Jçin mmtakalanndan geçme 
yasağı tatbik ediyorlar. 

Bu IAU'etle yavq yavq, Fuldadakl 
tahkikat hlklmlnln ektiği tohum 
m&hnl halinde olfunlqmağa, biçil • 
me athuma gelmefe laüdat gaeteri· 
1QI'; mahnl neredeyae biçilecek gibi! 
J'alcla bitimi, vulyetl ~ere 
tekrar tekrar lalı yollu, katilleri ı... 
Um .tmele mecbur oJdukJanm .&yJe. 
mlttl; Almanyadan rahat rahat ,oıı ... 
rma ıttinek anu ettilderl tüdlrde ! 
ÇIDpneler, bu lösl 6Dce1erl cfddlye 
&1m1m11Jaııb. Fakat flmdl, hı_.,,.. 
tim Jrapılaıı Jr6y ahaJllfnln vul,.t aJ. 
mulle blltlln A1man1'da bu • bir 
vakıa teekll etmektedir. 8fmdl çlnp. 
neler, katilleri hllk6mete tea1im etmek 
bere ellerfnden p1eal J&PIYOrlar; ba 
hUIUI ki, bafJarml getirene 3,000 
~ IQadl mflklfat vadetilmlş 
buJaaluyor. BaeUattlne! Fakat, E
benderler de bu vaziyetten gafil de
ğiller; onl,.r da ~enal~ln kendile
rini tesUm edeoekı.tm ~ alQIJa. 
n keltfilnden. kendi bbllelerl meD
Aplarmdan, bqb bQtUn inanlardan 
ceJdDdWerindeıı daha tuıa ~'°"' onlardan daha ful& ka.gmJJw, 
mü dtıruyorlar; blllyorlar ki, en ı .. 
!a tehlike. k8D4ilerlne kendi hemcln8-
1erlnden plecektlr; onlar tarafmdaıı 
en çok tehlike tehdidi altmdıdırlar! 

Pollaler beraber Verranm her iki 
canibindeki ormuılan alatematik ola
rak tarama &rqbran ~ kendilerini 
arayan aakeı1 kuvvetlerden ürkerek, 
Bavyera taratl&rma mjmmıflı.rdır. 
Aııcak burada da çok pçmeden isleri
ni bulmak imJdn lwicinde kalmJyor; 
çtbıkU, orılar papla, JunIZlıkla geçi· 
DiJOrlal'; bu tetebbllaJerle de . izlerini 
belli ecllJorlar. Kempt.en denilen ,.... 
de, caııdarmaiar ~ cma,.et m11111 

memurlan J8rlerlnl telbltle gene et. 
ntlarmı u.n,ona da, mutat 8ıııere 
hlcldetle lidc1etll hfr yaylım açarak, 
et1"aflal'ma kurpm l8ÇIJOr ve yeniden 
muhasara oemberinden t11ynJıyorlar. 
Y&lmz, her ta.rafta. kendilerine refa
kat eden ufak beyu Jc8pekleri, bu. mt1· 
sademede vuruluyor. Ne muvaffald
yet! ZavaJb h&yvanclk! 

Tekrar falerl siliniyor, sonra anlqr
lıyor ki, LQneburg Ovum& 4o1rtt yol
Jaıunılla.rdır. Bir korucu, bir aabah 
Xelle 11Jrtntade, omuzunda bir flbıte 
uılı bir adam görerek, tarusut edf. 
yor. Korucu eeelenilıce, bu adam der
hal Jrendtmnl yere atıyor, ve bquıı 
a (ka sıka, sik çalılıklar aruma çeki· 
lerek, sUrUne ıtlrU.ne oraya giriYof. 
Mmt& Amiri, bu failin efkAUnl iyice 
tarif edeb!liyor. Bu adam, kardeeler
den Vllhelm EbeııderdJr ! 

Azamt ltlnala, bu iz Uaerinde yUrU
nerek, ... hayır, buna. rafmen gene bir 
neticeye varılamıyor; iz. bofluklarda 
kayıp gene! Yalnız 111 kadar ölrenlli· 
yor ki Ebender kardealer, 3 kardef, 
bir defa daha blrlbirlerinden aynl
mıotardır: ihtimal buradan çok uak· 
ta bir yerde tekrar bulullll&k OB"e ... 
ve ne de ola& er. geç rutgelltl~ yahut 
da kaU fa takibiyle hedefe vanlacağı 
hesaplanctıfmdan, caııdannalar 1z pe· 
IJfnde dolaşmalanna devam ediyorlar. 
Ve av, bUtUn Almanya hudutları lçe.. 
rhrhıde bllttln h!Zfyte, eınJne boJUDa, 

al&bildijine sllrilp ptiyor; bütiln 
"DeviaA,, orm&ıılar aranıp tanm
yor ! ? ... 

Candarma onba1111 Adlunı, Kra -
yemene gitmlt. oradan ufak t.ııJI ba
zı eeyler aatm almıştır. Şimdi de bi
sikletle Aalllhavzene dönUyor. Btallı· 
leti pek o kadar silratlı dnltlJOJ; 
çUnkU, kı7.fın derecede ııMJs. )'&liıcı 
bir temmuz gUnUdilr. ltt ualıls M· 
ısikletlni durduruyor; çllı\-ll, 8ftUn4en 
bir geyik, başka bir geyiil llo"'1sya.. 
rak geçiyor; biri erkek, blrt dltl ! Ön
deki, kırmızımıı renktedir. Out!aıma, 
bir müddet onlarm ukumdıp, Nlu· 
yor. ikisi dt 11l4ıı'mt tıı.aytı tartalv 
arasından ll1ft k .. • MI rlar; l&
dece ba§lan, Uh turadt ls&.ls lturda. 
dalga.laıuaus 4mwıat slltl ıertısen 
başaklar 6aalllnd• ,ubeU10F; kala 
ıurada. k&8' burada.. 

C.Üll'M& onbqılı, .W ,.,,_ ,... 
gun l»lr MJ4'ıı, ,eıuu PJqlVQr. 11& 
Şu mal-*..,.. Mlm•t. pP Jtt 
nıcudur. Dalı& ...... _... kelU _,. 
bl, kendiılnden yard$ taet.tattu: M 
adam, konıaunda yablaeıJv ..,_. 
elan hayvan vuruld~ fi~, 
kol'UIUDun korunması ltla • ........,, 
ta bulunmuttu. Bir h.,..._ ... '9r-
denblre ortadan kay~ .... t1ft, ta 
JıalmııtJ. Bir teke de, ... ~.,. 
ki uçunılmuttu. Bunlatm ,...._ ,.ı. 
Jer esiyordu. Sonradan ı.u JaQft •l'I. 
3 kişiye rastlamııtı. Aral..,.._ ld· 
ri bir tUfek taşıyan bq a4aalanll tla
gene soyundan oJdukJart ...-.. tdlr. 
eli. Kendilerine seslenJlta•. w 1ıttlf• 
Ier, hayalctmişler gibi ytrla dtldne 
geçivermişlerdi. Koru •hlbl, 1"ı der. 
eecJe çarçabuk ~ ... ._ ..... 
leriııl 1'eklemlyordu. 

Bu mUracaat ~ .... ,.. • 
ba11BJ, 3 Ebender al.,. .... w.11 
mtızekkerelerlni bir kert Ma ~ 
geçirerek, gece, gUndQa ...._ ~ 
yip, haydutları pusuya dtıeanMll ta,. 

aarlamıotı. Bu tevkif ~~weleri, 
haddizatinde cldden eksllltl. 1 kar-

- Ne eti yiyor,, 7cıoytıtl mu, atltf' "''' 
- Beui olmuyor. Bugün mürebbt. 

tini jltffi. 

Gali lprUaü lnpatı 
llerleyor 

Gut köp..o.GııQa inpatI hayli iler· 
JemlftJp. Ualrapaaı ve Aı.apkapı tara
fında kuıklarm alktan günden gtlne 
f a;Ialatın&Jstadır. 

Aapkapı elhetlad• Jröprilnün tam 
1&1ml4• 1Nluaaıı ..,..ua evkaf tara • 
tmdaa tunlrlat .............. Tamir 
lfl bltkao ay ıotnde 1t1ttıUeoeldJr. 

ıturad& k&ptl llYl,.ıa.t tutabilmek 
lota 6aatldta ..,c,. kal&a kllllD dol
d~. 

lluktana ••ı.Jı da t...ıtpte cıe. 
..aı ..... lr. Jlunl&rll -.ontajı 
a- -..Satta ~k Unkapa
nma ptlrtlmQW!r. 

"Ba bllJtlk ad•mm arbsmclan da kı· 
u bir~ vah! Vah! Duyulacak. Zaman· 
la daralu ltlr ftklr ve cönW dalgalan· 
muı olacak; itte ba kadar!,, demlftlm. 

Dk J1llar edebl;rat &Jemlmhln uyu
pddup bana hak verdi. Fakat bagtln, 

6ltlmladea on aeldz 9elle IOllJ'a, Omer 
SeJfeddlnba 7epyenl bir "Bulbadel· 
med,,e eıdJilal görllyonu. 

F.d~rya. münekkide, sanatkira 
\"9 HDat tadJlclabae dUfea vadfeJI, ld· 
tapçı Halid henlııı&cdL Bwl'1. kitapçı lla
Uclla mlaevver bir Uaaı olapaa mı 

borçlQD? Beace UJır. ~ .. tlr
ltl -.>v*hk, memleketlmlade u deiD· 
dlr. Bizde u oları, sepek görliaea te1• 
1Q'uukbk De ........,.... lılr tek adam· 

da blrlepaeüllr • .umet llallcl. lf&e bö7-

le lılr lmtlıaa '1Y'bimcla tllH1sir için 
muvaffak old1I. 

Bad• Jedl ..... ., .... ..,... b.-

-= - O.ı .................. ; .. ..,.....,, ....... -,.. ......... , 
De ...... a., ..._ lılr 8llJl)e ..,_ 

" ......... _ ................ ... 
- ................. ,,.. ..... Fakat 
............. lllnl ., ... ld .. ,.... 
da ona ıaemea ..._ MI 'bir ,..rdanmı ........... 

t'.anlb Jlalkl, ldarellueleıl, ldltlpba

nelerl tek ba§ma clolaftı. Heemaa " 
gazete koJleblyonlanm taradl. Omertn ............. ...,.. -. ........ 
..................... _. h- ... 
........ •edell lılılltlr& ........... 
... ~ ..... .,. lr, .... 

Mr ......... - fellMleld telı&-
..... .............. eleıtal ....,.. 
..,.. ........ ftt.erMplllılrtlllalf 
.. ..,eldl. 

....... .... lılr ... _ ftktbd 

)1ltmala ıeter -- lılr .. ....,.. ... deşten hiç birinin tek f~ mev
cut defileli. Sadece etkAl tllttı ile tet
hla 11.zmıgeliyordu. Bu eplJ tlMrlne 
göre, Emat Ebenderln .,.tııml tol 
yarısı Uartnde kUçilk btf 1*e lzl var
di; halbuki aol yanafm4ae yaratan • 
mıt ve iz yeretmit bir değil, birçok 
kfp bulunuyordu; bulunablllrdl; aa • 
dece bu 3 çingeneden biri detfl! 8u 
ctngenelerln 8'kll tarifine alt~ d 
betler de, lftıra8an bOtOn bir aene ı~ 

• lld, ldm lılJlr ae llelUua 1linıaıalr. ae 

~ ballı ldtlpJer anamda 8 -
1 •MI pazar gOntı KaragOmrUk alıa
amda Bf&tıdaki maçlar yapılacakbr: 

AltJok • Yıldız. B. 9 • 10,30. A. 13,30 
15. 

BalıcıofJu • Alemdar. B. 10,30 • 12. 
A 15 -19,30 

riainde geçen biltUn çingenelerin et- _. ............... _ .... __ 

k!JJne uyfundu; ,a.Jer kan, aaçlar 

myah, suratm rengi esmer, bıyık da Kurun ilaA••esı· 
kqla, göale ayni ~ ve boy apğı ., 
yukarı 1.86 le 1,TO metre arur ... w 
ktlçtlk bere 1z1. kal'detleMen 111m1111. Her hafta cumartesi gün
rin111 aoı yanatmda. Blfkaea c1a, • 11• leri 16 sayfa halinde 
8U8l hiç bir ipret, •• heı4laDgt IJlr; .. 
Jlmeti farika; yok Jrll parasız olarak verilir 

Cand&nlla onbafm, ormanm Jrena- Yana : 
rm4a mola vererek, bir aNUe J9N 
buıyor ve yan bialkletlne da)'ID&l'lk. 
41nlent,or. Kaüetinl çıbnp ılnmm 
terini siliyor. Zindellk ifade edm ... ' 
kırmm yUd. tıpkı bir Barbdarf el • 
muı gibi parlıyor! 

Tekrar blalkleti harekete pttımek 
t17ıere eJ atmak U1JcreY• blıdenl»lre 

elQetlere bt'e•Nlık -- lılr paı.,.. 
1* ıecıWL ...... tem ...... artık P
rarla ~. "Omer SeJfe&fla,, ı 
1ealdea c11r11UL Eller, 1eaıaea ._ U. 
taplarma bvqta. ...... .... lace 
fillDoeleıl. Waklanla omaa eülmes 
lldeıl ....,.. 
Oınerla telnr .. .. ,.... ~ 

mer iP lllr lluuD dellldlr· :mr öll, 
an- •ttaıu171e .... ......... ... 
......... B'aJlr, bluo ........... ~ 
.. ~ ... .,.,. lılır, ..... lılr hl-
.., ..... J8lltlımedlk. "Omer SeJ-
fecJcDD., lllk&,Jede lılllm Mıtelk "clJlaal,, , 

(KoadlJal) .... aar ttphn"dlr. 
Jle .... tek ...... ....... ba ... 

tea. -...e War aiti clHlllr lllr Je)r6a 
lılrtldl: 

1-llk--ü, 
ı-~-.ı-. . _ ..... . 
,_ ........... , 
ı-Gld...., ._....,,.. .......... . 
...... -- Olbnlraıttır .......... . 

ta ........... "lle)u IUe,," 
"llallCllPlü ...... adlad7le ,..... ._..,, 

Jledl lllmled ........... : falıatllar-yanında bir ~lngene dlJdUJar• Bir pal'o ~---................. . 
~ irkilen ve tırken C&D&lanU. Mıra _· 
gilneıten kamıp.n pı.ID1 aaarat. -====----...:....-=----------
bu &dama blru t11ccllpla bitip ayni 

umanda da bu çm,enealn, !atltaMe E
denberlerden bJrl olamlJaCllml dltl· 
ntlyor. Ve on!arm bo)' llQllllbil aaa 
ran, bu, daha km boJh14ur. Hm kim 
bilir, onlar timdi nerelerde doJlll10r· 
lardlr. Kendi mmtaJrumda dell1Jer· 
dfr her halde! 

Candarma cdJI.- AdJanr, .t bir 
eeale IOI uyor: 

- Burada ne arıyorsun, evJlt! yok-
sa yolunu mu kaybettin T 

(Ar...,.wr) 

Hergii.n bir fıkra : 

vi niçin yakmış 
Part.te bir evi kutm yakan hilmetcıYl latlgvap eden polis ko

mileri ICll'IDQI: 

- IDri yabıaJrta ne ta,.m vardı!.. · 
- Nlpnlım ltfal,e grupund&dır. Beni görmefe plememıoti. Onu 

g&mek lgbı yaktım.. 

Omer BflY/eftit& 

er, mabemeal huırlaııau, dalla Ud t!U 
dedahasoan~ 

Yüarda B67leclljlm terldpB tuaU 111 
de beDd lllr lb ....., .. , Wr ..... taı
rafmclan JaP!lır. Baarm lcln de artık ~ 
bllJlk eme1dere, 1'lftta ,........... 
ra llacet JO)d.dr. Ba JUIUBlldı tepbJa 
tararmau. harcumul, ,., .... - ... 
tir. 

DllJOIW. 
..... ,..... .ı.ıe ...... ..., ....... ................... - .& ..... 

ket \'enbl, .\imle& ..... Ona .... 
ledlr, M ... 1ı1ı1k nık Nn, .... .. ...._,..,_..wı.,. .... 
...... a19la blktı. Arllk __. .... 
.._. .. Mnr ...... ereee&IH»,_a. 
dea llllsleaeoellae =uMEılso 

Fuarın Aplıp 
Bir Bayram OlacalC 

hmJr, (HUIUll) - 938 tımir tun. 
nm açılıp gOnO merasimi için bir pıo.. 
gram huırlanmaktadır. OsUn, ..ııır.. 
de bayram yapılacalr, her taraf &m.. 
tılacaktır. 

tnhlar1ar Veklleti fuarm açı1.,,.,. 
fı 22 .Afustcıe gbtl açılJI nıerufmln,. 
de balmıaıcBk davetlilere tevzi eclllm.ıi 
bere eUl bin paket neeif ambalajlı il,. 
gara hazırtanmaktaclır. 

Trak Vapurunun 
ilk Seferi 

Trak vapuru KaJll1ll 22 Jnc1 sW 
Muclanyap. ilk Mferinl ~ 
Vapurun ilk lleferi Wn•mHe bir ıeo. 
rQbe mahiyetinde olacalt için, ........ 
buık bir pslntl tertibine karar wr. 
mittir. 

OaUn vapur G&1ata nhtnnmm bir 
numaralı ,.mden b8tlln denla .,. lJt .. 
tmat lmirlerl, vlJlyet beled!Je ...... 
'99 pmtecUerl aldıktan llODl'& Vat .. 
yaya gidecektir. Vapurda davetJ&re 
bir slyafet verilecektir. 

Trat vapuru aynı 22 aln4e mı .. 
ferini yapaeafma l&'e; 18 ft 11 .. 
da lfmanJl!lıa ge1mte balunuakbr. 

Sokak~ 



lngllterede beklenen 
bir inkllôp 

Paranın 
Taksimatında 

Değişiklik 
Bütün medeni milletler hesapların

da ve ölçülerinde metre nizamını kul
lanırlar: Uzunlukta metre, ağırlıkta 
kilo ve litre hep onar onar büyür, tak
sim edilir; paradaki vahidi kiyasi de 
santime ayrılır. 
Taksimatı, onar onar, yüzer yüzer 

olan bu ölçülerin hesabı kolaydır. Bir 
metre yüz santimdir. Bir kuruş, bir 
frank yüz santimden müteşekkildir. 
Bunların zarbmda, taksiminde, bir ka
lem hareketi kafidir. 

Fakat, bu kolay hesap nizamından 
ayrılan bir medeni millet vardır ki, 
o da İngilizlerdir. Onlar uzunluk öl
çüsll olarak metre değil, yarda ve mil 
kullanırlar. 

Ağırlık ölçşleri libredir. Yardanın 
parçaları onda. bir, yüzde bir değil, 
kadem ve parmak diye ayrılır 
ki, biri 30 §U kadar santimdir, öteki 
2,5 santim kadar. Parada. vahidi kt· 
ya.si olan !sterlin (İngiliz lirası) 20 
§ilinge ayrılır. Bir eiling on iki peni
dir ... 

Bu suretle, ne İngilizlerin hesabı 
bizim hesabımıza. uyar, ne de, kendi• 
leri hesaplarını kolay yaparlar. 

Bu, asırlardanberi böyle devam ede
gelmiştir. Bütün Avrupa. milletleri 
metre usulünü kabul ve tatbik eder
lerken İngilizler bundan uzak kalmış· 
lar, kendi ölçülerinden a.yrılmamışlar
•ır. 

Bu vaziyetten ileri gelen §ikayetle
rini de, mubaf azakh- bir millet olduk· 
ları için kimseye duyurmamışlardır. 

Fakat, bugün nihayet, !ngilterede de 
metre usulünü ka.bul etmek için bir 
hareket !başlamış bulunuyor. 

Yedi yüz büyük İngiliz müessesesi 
ibirle!llliş, lngilterede de, bilhassa pa
rada, metre usulilnUn (yani paranın 
ytizer yüzer, onar onar parçalara ay
rı~ uaulünün) tatbikini istemek 
için milcadele açın.ağa karar vermiş
lerdir. 

Arzularını yalnız hükfımete bir isti
da. ile bildirmenin bir netice verece
ğinden emin olmıyan bu yedi ytiz mü
essese, işe daha. büyük bir mikyasta 
girişmiş bulunuyor: Bu yedi yüz bü
yük müessese, evvela aralarında. para 
toplamışlar, bu para ile, maksatları 

etrafında. propaganda yaptırmağa 

Q>a§lanuşlardır. 

' Ayni gayeye hizmet için, muhtelif 
müesseseler kurulacak, memlekette, 
herkesi bu fikir etrafında toplamak 
maksadile konferanslar verilecek, 
muhtelif propagandalar yapılacaktır. 

' Hareketin başında. bulunan Londra.-
daki büyük bir müessesenin sahibi 
a()yle diyor: 

''Paranın böyle gayri muntazam kü
surata ayrılmasından ticaretin düştü
ğü zarar çok mühimdir. İşimizin ak
samasmr, inkişaf edememesini bir ta
rafa bırakın. Her müessesenin, hesap
~arm zorluğu yüzünden ettiği masraf 
çok ibüyüktür. 

''Sada benim müessesemde bir he
sap yaptım: Eğer parada metre usu
lü tatbik edilecek olursa, senede tam 
20.000 !sterlin iktısat edeceğim ... ,, 

Parada metre usulünün kabulünü 
istiyenler meselenin kolay bir şekilde 
hallolunacağını da söylüyorlar. Onla
rın bulduğu usule göre, bir İngiliz li
rası, şimdiki gibi, 20 ııilinge değil, 50 
şilinge ayrılacak; bir ~iling de, 12 pe
nidir, 25 peni olacaktır. Bu suretle 
lngiliz parası, yüzün parçaları olan, 
40 ve 25 e ayrılacaktır. 

Şimdiki halde, hükumetin bu hu
sustaki fikri öğrenilmemiştir. Böyle 
bir değisiklik olursa, en büyük müş
külat şudur: Mevcut paraların yeni u
sule göre basılması icap edecektir. Bu 
da bir hayli masrafı mucip olacaktır. 

li- lki senedcnberi lstanbul glimrükle
rindc tatbik olunan yeni tarz çok iyi ne
ticeler verdiğinden, Izmlr gümrük baş
mUdürlilğU mıntakasınm merkez teşki -
l&tnun da bu şekil ile ıslah edilmesine 
karar verllmi!:;Jtir. Gilmrilkler Vekaleti 
bu yni eekli Jzmirden sonra biltün Tl1r
kiye gilmrUklerine de tatbik edecektir. 

Saksafon 
içinde bulunduğumuz 
yıl yUz yaşına giriyor 

ideal kadın 
Kinıe 

........ -.. --. ..................................... . 
Bilhassa, Bilyilk Harpten son

ra yıllardır devam e<len an'a.ne
lorJn yıkılmaıunı mlltcnkıp orta
ya çıkan bu ıstn·np, günün en cid
di ve herkesi alUkadar e<lcn bir 

: mcvruudur. Aşağıdaki yazıcın, 
: 

l ~~= :~~~~;:.;.:~7=~:.::~~~: 

Bu sene, baloyu vo cazı çok sevenle
rin kutlulayn.cağı bir bayram gUnU y:k : 
laşmnktadır. Cazın baglıca elemanı olan, 
snksnfon yUzüncU yaşına ba.sıyor. Alet 
1838 senesinde Parlste icat edilmişti. 

O sıralarda Pariste 23 yaglarmda A
dolf Saks lslmnde bir çocuk vardı. Ken- • 
disi aslen Alınan olup Belçika tabilyetin· 
de ve mızıka aletleri satan bir tUccarm 
oğlu idi. Babasının kazançlı bir meslek· 
te olduğunu gören çocuk bir odaya ka· 
panarak, gece gUndilz çalı§mak suretlle, 
bugünkll bildiğimiz ve çalındığı vakit 
zıplaya zıplaya dansettiğimiz salaıafo -
nu meydana getirmiş, iemini de kendisi 
saksafon koymu~tur. Alet icat edildiği 

vakit, ilk dinllyenler meşhur muslki§inas 
Rossini ve Şöpcn olmuşlardL Fakat Us
tadların hiç birisi fazla gürültü yaptığı 
için bu aletten hoşlanmamışlardır. Buna. 
rağmen, genç her giln bu aletten birkaç 
tane satmağa muvaffak oluyordu. 

DiVeceğiz ~- lundurarak, ideal bir kndmm 
! tnrifini yapmnya çnhşıyor: 

Meşhur telsiz muhterll müteveffa 
Markoninin karısı ile "ldeal kadınlık,, 
mevzuu etrafında görüşen bir lngiliz 
gazetecisi, kocasından yadigar kalınıa 

yedi yaşında bir kız çocuğunu yetiştir
mekle m~gul Bayan Markoniden çok 
gayanı dikkat cevaplar almıştır. lktibas 
ediyoruz: 

- Sizin nazarınızda ideal bir kız ço
cuğu nedir? 

- Ideal kız, sıhhati ve ahlakı yerin
de, mümkün olduğu kadar temiz hava a
lan, sporu seven, spor oyunlarını oyna
mağı bilen ve buna gayet iyi yetiamiş 

olan bir kızdır. Kendisine yarıyacak ye
mekleri bilmelidir ve bu yemeklerin vU
cudllndekl kimyevi tesirlerini anlama
lıdır. 

- Kızınızm istikbali için ne d\lşünü
yonıunuz? 

Herkesin anladığı manada haris olma
,amı istemem. Kendisinin mükemmel bir 
kadın olarak yeti§mesini arzu ediyorum. 
Edebiyat, resim tarih bilmelidir. Tarih 
~in dlyeceklüıiz? Çünkü tarih bugiln 
kadmlar için çok mühimdir. Zira tayya
reler ve daha iyi nakliyat dünyayı kü
çilltmüştür. Ve kadınlar ilerllyen bey -
nelmilel anlaomalarda daha fazla rol 
oynıyacaklan için, diğer milletlerin ne 
suretle ilerledikleri ve bunun zeminini 
tetkik etmeleri llmndır. 

- Kadınlar meslek ile izdivaçtan bi
rini tercih etmek mecburiyetinde kalsa
lar ne yapmalıdır?. 

- lzdlvacı tercih etmelidirler. Yalnız 
başma meslek, ne kadar muvaf!aklyet 
getirirse getirsin bo3 bir hayat demek
tir. Bir kadın evlen.se daha iyi eder. 
ÇUnkil kendi ba§ma yaşamağa alı§tıktan 
sonra belki de bir daha hiç değişmek is
temez. Bu hal, gençliğinde iyi ve neee
li olsa da, ihtiyarladığı zaman kendini 
pek mahzun ve kimsesiz bulmağa baş
lryacaktır. Halbuki bir hayat arkadaşile 
beraber bulunmak, daha çok saadet ve
rir. Bir kocadan ve çocuklardan daha 
iyi arkadaş olabilir mi? 

- !deal kızınız evlendiği zaman, o
na kocasına yardım etmeği mi, yoksa 
kendi hayatını yanamasmı mı tavsiyo 
edersiniz? 

- Bu sualinize hem evet, hem hayır 
diyeceğim. "Evet., derim; eu bakımdan: 
kadın, kocasının faaliyeti ile alakadar 
olmalıdır. "Hayır; dediğim cihet ise, bu 
kadının kocasmm işine karıemasıdrr. Bir 
çok erkekler, i§ saatlerinde yalnız ken
dilerine münhasır kalmasını isterler. Bu 
takdirde kadınlar, erkeklerinin kıymet
li aaatlarmı ziyan ettirmemek suretiyle 
onlara yardım edebilirler. MeselA ben, 
kocamın ilmt tecrübeleriyle çok allka· 
dar olurdum. Bilhassa kısa dalgalar ve 
telsiz telefon beni fazla cnterese eder
di. Fakat bu alil.kamı o kadar ihtimam
la gösterirdim ki, hele gilndüz vakitleri 
onu hiç işgal etmemeğe çalışırdım. 

Ç o , k k i t a p ô k u r d u m. Ço
cuğumla vakit geçirirdim. Arkadaşları

mı görilrdlim. Ve milmkiln olduğu tak
dirde denize girerdim. Bununla beraber, 
kadınlar, kocalarmm gUndelik faaliyet -
terine alAka göstermek suretiyle onla
ra yardım edebilirler. HattA, bir kadın, 
kocasının işinJ anlamasa dahi, onun li
mitlerine ve hülyalariyle iştirak edebi
lir. Ben kocamın, ilmi tecrübelerine a
laka gösterdiğim için memnuniyetini ka
zandığıma eminim. 

- Size göre ideal bir anne nasıl ol
malıdır? Çoçuğunu pek çok sıkmnmalı 

yahut üzerine dil6meli midir? 
- Her ikisi de hatalıdır. Bence çocuk

ları kendi 11ahsiyetlerino göre, kendi 
zevklerine bırakmalıdır. Çocuk disiplin 
içerisinde anne ve babasına itaat etme
lidir. lşte kızım Elettraddan da istediğim 
bu! Bunlar lıarlclnde kendi ferdiyetini 
tekamül ettirmekte serbesttir. Ona ka
rışmam. 

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

1866 senesinde meşhur mugannlyeler
dcn olan Mnria Sakada wsa!onu icat 
eden gcroç aleyhinde Parls sulh ceza 

mahkemesine milracaat ederek aöyle 
bir dava açml§tır: 

- Ben zamanm en iyi mugannlyele
rinden biriyim. Ismlm Marla Sabdır. 

Benim ~mim en narlk insanların afız
larmda dolaşırken, Adolf Saka lsm1ml en. 
gUrUltücil bir musiki aletine koymakla 
ismimden istüade etmek lstemlotir. Bu 
hareketi benden milsaade almadan yap
tığı için kendisinden tazminat talep edi
yorum. 

Davanın mezknr mahkemede Dd aene 
devam etm.l§ olması mucidin qine yara
dı; ve satI§mı arttırmağa vesile oldu. 
Bütün gazeteler bUyUk baelıklarla her 
celseden bahsediyorlar ve halk davaya 
karşı bUyük al!ka gösteriyordu. 

RADYO-~ i===- Programı _____ \j 
AKŞ!ı.?ıl :NEŞRiYATI: q 

17,00 ln'ınH\p tarihi dersi: Yusuf Hikmet 
Bayur 18,30 Beyoğolu Halkevi ı&teril 
kolu tarafından bir temsil 19,15 konferans: 
All mimi Akyüz (cocuk terbiyesi) 19,55 
borsa haberleri 20,00 Muzaffer tıkar ve ar. 
kadaşları tarafından türk musikisi ve halle 
şarkılan 20,45 hava raporu 20,48 Omer 
Rıza tarnfından arabca söylev 21,00 Nihal 
ve arkadaşları tarafından türk musikisi ve 
halk şarkıları ,(saat ayarı), 21,4!> ORKES
TRA: 

t - Leopold: Dol on ya 
2 - Rebi.kov: Romanz san parol 
3 - Pilesov: Rev dö marlyaJ 
4 - ?ılihcli: Dasi al büyo. 
22,15 ajans haberleri 22,30 plAkla solalu 

opera ve operet parcnları 22,50 son haber. 
!er ve ertesi günün programı 23,00SCON. 

Bilhassa yaz gezmelerin de bir blnz ve etek üzerine geçirilen 
ceket kadar güzel ,.e rahat blr elbise olamaz. Ceketle bcrnher tam 
blr tayyör takımı olan bu elblscclcn ceket çıkarılınca, rahat ve ha· 
fit bir bluzla kalırsınız ... Yaz gönleri sıcakta da bundan da.ha hoş 
bir ~ey yoktur ... 

• Adli tebligatın posta ile yapılmaa 
etrafındaki tetkikler nihayetlenmlf. 11-
yiha hazırlanmıştır. Açıkta kalacak mll
başirlerden bir kısmı posta idaresi tara
fından istihdam edilecek, diğer bir lmı
mı da Adliye Vekaletinde çalıştırılacak, 
hiç biri açıkta bırakılmıyacakt:Ir. 

Bıı modelde gör<lüğünilz ceket, raglan<lır l'e yakası, gönle ile 
beraber blçllmişUr. DUz bir etek üzerine, haneli bir kumaştan ya
pılması, bilha~sn rng1ftn ol<ln~u için mm·afıktır • . • 

Çifte gerdan, tombul bilek bugün 
kadın güzelliğinde en fazla nefret u
yandıran bir kusur haline gelmiştir. 
Boyunda, bilekte, ve bacaklarda te
şekkül eden fazla et tabakası, bir ka
dının bütün güzelliğini bozmaya kafi
dir. Çünkü bunlar, bütün elbisenin dı
şında. kalan ve kusuru örtülemiyen 
noktalardır. 

Başını önüne iğdiği zaman boynun
da. hasıl olan çifte gerdan, bilezikle
rin arasından taşan bilekler ve iskar
pinin üzerinde toplanan bacaktaki 
fazla şişmanlık, vücudün ve tuvalet in 
bütün diğer güzelliklerini sıfıra. indi-

Bu noktalarda - -
Fazla ş]şmanhğı 

gidermek istermisiniz? 
rebilir. Bugün, bilhassa bu üç noktadaki fazla etlerin iza
lesi için birçok tıbbi ve fenni usuller bulunmu§tur: • Bu~
ların başında, elektrik masajı ile, radyo ile tedavısı. gel~· 
yor. Elektrik masajı hem daha pratiği, hem daha. mUessı
ridir. Vücudün fazla şişmanlık bulunan kısımlarına radyo 
şuaı tutulması bazı hallerde kabildir. Mesela, sırttaki 

' Çünkü, radyonun tutulacağı yer, dilz 
fazla. şişmanlık bu usulle gideriliyor. 
bir kısımdır. 

Fakat, çenenin altı, bilek ve diz bi
leği gibi girintili ve yuvarlak yerlere 
bu usulün tatbiki hem müşkül, hem 
mahzurludur. Çünkü, bir noktaya. 
radyo şuaının fazla. miktarda tatbiki, 
oradaki höcrcleri öldürerek deriye ve 
vücuda fena tesir icra eder. 

Yalnız, bilhassa bacaklardaki ma,. 
sajdan sonra, insanda saatlerce yol 
:yürümüş gibi bir yorgunluk kalmak
tadır ki1 buna da güzellik hatırı için, 
tabii katlamlırI 



1 arilı.te meşhur 

Piçler 
Beşyüzden fazla aşıkı o!an Ma
roziya, papaya metres olmuş 

oğlu da papa olmuştu. 
YAZAN: Niyazı Ahmed 

• Ya hayatın bin bir istırabına kar§I 
duıı:n&k, yahut hayatı baştan sona kadar 
bir zevk ve safa diyan sayarak ömrü ge
çirmek istiyenlerin cemiyete hediye 
ettikleri insana, "piç,, damgası vurulu
yor. Piç, her zaman, bir ana ve baba ev
Jldı olmasına rağmen, ayn bir mahJUk 
sayılır; tahkire uğrar, yUzüne bakılmaz, 

dudak bUkUlür. ,, 
Fakat, tarihin öyle piçleri vardır, ki 

devirlere hlkim olmuşlar, hadiselerin 
seyrini değiştirmişlerdir. Bunlardan bi
ri, papa on birinci Jandır. Yeryüzünae 
Hazreti !sanın vekili süatını taşıması 

lizımgelen papanın "piç,,i olması, tarihi 
S&l'l5an bir hadisedir. 

On birinci Ja.n, tarihin "Her biri belli 
başlı kibardan olmak Uzerc beş yüzden 
fazla &.şıkı vardı.,, diye tavsü ettiği Ma
roziyanm oğlu idi. Sonra on birinci Jan 
hiç bir kadınla temas etmemesi 18.zım -
gelen papanın, papa üçüncü Serjin Ma
roziya ile muaşakasından hasıl olmuştu. 

On birinci Janın 928 yılında papalık 

makamına çıkması, güzel, fettan bir ka
dının her istediğini yapabildiğinin en 
parlak bir misali değil midir? .. 

lngiltere kralı birinci Vilyam da meş
hur gayri meşru çocuklardan biri idi. 
Normandiya dukası Rober, birgiln hoşu

na gittiği köylU kızlarından birini kö3kü
ne almış ve Vilyam bu sevginin mahsu
lil olarak doğmuştu. Vilyam Normandi
ya dukalığı makamını alırken kar§tsm -
da bir ııilril itiraz eden: 

- Bir piç bize duka olamaz, deyen -
Ierle ka:r§ılaşmrştr. Fakat bu itirazlar, 

dukalığı değil lngiltcre krallığını bile e
le seçlrmeııine mani olamadı. 

1027 yılından 1087 yılma kadar a llmI§ 
sene yaşıyan Vilyam, bütün düşmanla -
rmı m:ıhvettikten sonra imzasını "Piç 
Vilyam,, diye atmaktan da çekinmemiş

ti. 

Hayatı başlıbaşma bir macera olan 
Kastll kralı ikinci Hanri de bir piçti. 
Babası birinci Alfons, Konstans ile evli 
iken dul Eleonoru sevmiş ve yirmi sene 
sevgilisini kraliçe gibi yaşatmıştı. Küçük 
Hanri, babasının sağlığında rahattı. Fa
kat o ölünce, bir hak kazanmak şöyle 

dursun, annesi (orospu), kendisi de 
(piç) diye yakalandılar. Eleonor, kralın 
kansı Konstansın gözleri önilnde boğul
du. Hanri de hapsedilerek tahta kralın 
meşru oğlu Piyer geçti. 

papas olacak adam değilim. Kendimde 
kumandan olacak bir kudret hissediyo -
rum.,, diyerek kendini kurtannağa mu

vaffak olmuştu. 

ispanya kralı dördüncü Filipin bir ti
yatro artistinden doğan gene Don Joan 
adlı piç çocuğu kumandanlığa yüksel -
miş ve tarihte ad bırakmıştır. 

On cilt eser veren eair Dö Lil de Fran
sanm Klesmon kasabasında avukatlık e
den birinin gizli aşkından doğan piçi idi. 

Dünya tarihi tetkik edilirse daha kim 
bilir iz bırakmış kaç piç teııbit edilebilir. 
Fakat bir de, hayatları şunun bunun tah
kir ve tezyifi ile sürünürcesine geçmiş 

isimsiz piçler var .. 
Ya hayatın Istırabına göğüs germek 

isteyen, yahut hayatı baştan sona ka
dar köpüklü bir şarabın sarhoşluğu için
de bitirmek istlycn ana ve babaların 

piçlerl ... 
Niyazi Ahmet 

( l\Jsa baherJer ) ---• Nafia Veklleti ile E lektrik şirketi 
arasmdııki müzakerelerin inkıtaa uğra
ması Uzerine şirketin Belçikadaki mUdü
rU umumisi M. Spesyal, vaziyeti gözden 

geçirmek üzere evvelki ak§am Bclçika
dan gelmi~. hemen Ankaraya hareket 
ctmiıiitir • 

l!mumi müdürUn igtiraki ile yeniden 
ba§lıyacak mUzakerelerde şirketin imti
yazı hUlı:fımetimize satması ihtimali 
mevcuttur. 

~ Istanbul Ticaret oda!ı tarafından 

üç ayda bir neşrolunan lstanbul toptan 
eıya flyatlan lndekai bundan böyle he r 
ay çıkanlacaktır. 

• lstanbul Vali ve Belediye R eisi 
Ustündağ Atlnaya davet olunmuş, bilkQ
metimiz de buna müsaade vermiştir. Va
li pek yakmda Atina seyahatine çıkacak· 
tır. 

ır: Halen Almanyada tetkikler yap -
makta olan Denizbank fen heyeti 2 haf
taya kadar gelecektir. Heyet, Haliçte 
yapılacak t ersane inşaatı üzerinde bir -

çok firmalarla temas halindedir. 
il- Konserve fabrikatörleri evvelki gün 

Ticaret Odasında Sanayi müdürü A\'ııi -
nin riyasetinde bir toplantı yapını§, zi
raat kongresine verecekleri rapor etra
fında görllşmll§lerdir. 

il- Ankarada yapılacak olan büyük zi
raat kongresi bir ihtimale göre bu ayın 
on sekizinde toplanacaktır. Ziraat Veka
leti tarafından kongreye a rzedilmek ü
zere hazırlanan raporların baskı işi ik

mal edilmiştir. 

Veni Bir Yıldız ... 
yeni yıldızlar Garbo Ye diğerlerinin yeri
ni tulnrnadılar. Şu halde ne yapılacak? .• 
İşle bu noktadan hareket eden rejisörler 
mutlük surette muvarrak olacaklarını, fa
kat, yeni yıldız bulmak için de yeniden 
dolaşmak !Azım geldiğini düşünmiişlcrcllr. 

Jlesmini gördüğilnilz yıldız J\Iadelen Oze
ra)', Fransız rejisörlerinin son senelerde 
lıularak perdeye aldıkl:ın ve pek beğen
dikleri bir yıldızdır. 

Ilolivut sinema dünyasından son gelen 
haberler yıldız arayıcılannın yeniden 
dört bir bucaAa yayıldıklarını bildiriyor. 
Rejisörlerin ortadan kaldırmak istedikleri 
vaziyet şu: Garbo, Kroford, Marlen ve em
sali gibi artistler bütün muvaffakıyellerine 
rağmen artık eskimişlerdir; yerlerini ye
nileri almalı! .. Sadece bu eski telAkkl edi
len yıldızlara karşı keşfedilip perdeye a
lınan gene clemanlann da pek bdenlldik
lcri göriilmcdl; yani halka takdim edilen 

'----~-----------------------------------------' Cekikoğan davasının ortaya çıkardığı bir mesele 

Küçük yıldızların serveti 
Annelerinemi verilmeli, yoksa kendi 

larına bankayamı yatırllmalı? 
Çeki Kugan'm, annesini dava etti

ğini yazmıştık. " Çocuk artist,, bugün 
artık bir çocuk değildir ve bugün, 
güzel bir artistle evlenmiştir ••• 

Fakat şimdi aklı başına gelmiş 

olacak ki, çocukluğunda kazandığı ve 
başkalarının deve yaptıkları paraları

nı aramağa başlamış : çocukken ka
zandığı ve annesinin aldığı paraların 
kendisine iadesi için dava açtı .. 

Dava Amer ikada büyük b ir heye
canla takip olunmaktadır. 

Kadın, oğlunun bu paraya hak id
dia edemiyeceğini söyliyor. Fakat her 
halde kararı verecek olan mahkeme
dir. 

Yalnız, hA.disenin ortaya çıkardığr 
bir m esele vardır: 

Çocukların fabrika gibi yerlerde, 

büyük sanayi müesseselerinde çalış
maları kanunen m~u olduğu halde, 
s t üdyolarda çal111Dalatıııa nasıl mU
aaade olunuyor? stüdyo bir sanayi mil 
essesesi veya b ir iş yeri sayılamaz 
mı? hem de, stüdyoda çalışan çocuk
lar çok kötü bir şerait altında bulun
maktadır. Günde sekiz saat değil, bel
k i on, on iki saat çalışıyorlar. 

ötedenberi çocukların sinemalarda 
çalışmasına muarız olanlar, bu dava 
münasebetile t ekrar meseleyi ortaya 
atmışlardır ve çocuklar tarafından 

film çevrilmesinin yasak edilmesini 
istemektedirler ... 
Çocukların film çevirmelerinin ya

sak olunacağı pek zannedilemez. Çün
kü sinema perdeleri üzerinde her hal
de çocuk artistlerin gölgelerine ihti
yaç vardır. Fakat çocukların stüdyo
da çalışma şekilleri bir nizam altına 
alınabilir. 

Ceki Kogan hadisesi ile beraber, or
taya. bir ikinci mesele daha çıkmı§
tır: 

Çocuk artistlerin parasını anaları

na babalarına vermeyip, kendi nam
larına bir bankaya teslim etmek. Bu 
usul her halde doğru olacaktır. Fa
kat, milyonlar kazanan bu çocukların 
annelerine, babalarına para vermele
rine de nasıl mani olunabilir? 

O halde, çocuk artistlerin ana ve 
babasından, bu parayı onlaar borçlu 
olduklarına dair bir senet istemek 
kalıyor ... 

Bu mesele de henüz halledilmiş de
ğildir. Fakat, Holivudda herkes ve 
herkesin dili ile gazeteler, artistlerin 
ana ve babalarına şu tesviyede bulu
nuyorlar: 

"Milyoner çocukların ana ve baba
ları! Çocuklarınıza iyi muamele edin .. 
Yoksa siz de bir gün mahkemeye dil-

.. ' şersınız.,, 

(Sonu 10 uncu 8<1.yı/a<W.) 

hesap-

Fakat halk, bir orospo da olsa Eleo
noru öldlırttüğü için yeni kralı sevmi
yordu. Ona (zalim Pıycr) diyorlardı. 

Bunu bilen ve gören piç Hanri, bir gün 
taraftarları ile isyan etti ve Kastil tahtı
nı ele geçirdikten sonra üvey kardeşini 
öldürmek suretiyle annesinin intikamını 
aldı. 
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Tarihte silinmez izler bırakan Orlean 
bükası Lüinln oğlu Jan Donuva da bir 
piçti. Fakat annesi Maryet, oğlunun mu
vaffakiyetl için ne mümkünse yapmış, 

mu\•affak da olmugtu. Jan, babasının is
mini uzun milddet kullanamamıştı. Fa
kat yaptığı hizmetler mukabilinde bir 
kontluk kurmuş fazla olarak krala "me§
ru prens ve kaydi hayat şartiyle bag 
mabeyinci,, unvanını tasdik ettirmeğe 

muvaffak olmuştu. 

Fakat o, daha ziyade "Orlean piçi,, d.i
ye imza atmakla iftihar ederdi. 

Napoli kralı birinci I<'crdinand da piç
ti. Krallığı bütün düşmanlarına galebe 
çalarak elde etmiş, sonuna kadar müca
deleden geri durmayarak muvaffakiyet
le nüfuzunu geçirmişti. 

Meşhur imparator Şarlkenin de piç ço
cuğu vardı. Don Joan admı taşıyan bu 
J>iç, Şarlkcnin yeı"inc gc1:en ikinci F illp 
taraf1,1dan manastıra papas ta.} in edile
ceğini duyunca ona: "Eğer taht için 
benden lı:orkuyorııan emin ol. Fakat ben 

Büyük Britanya, Mey Vesti Bekliyor~? 
l\ky Yest; lıülüıı dünyayı kendisine 

hayran eden bu eşsiz yı l dız, 5 haftaya de
ğin Jngillcreye ayak l.ıasaca~ .. ~Dyük Bri
t:ıny:ıdaki lı:ıyr:ıııları, kcndısını karşıla
mak üıerl', şimdiden se\'inçle hazırlıklnr 
yapmaktadırlar. Bir yonılnn da Amerika
da, Mey \'esıten bir müddei için mahrum 
ka lmak bile OzünlÜ)'e sebep olmaktadır; 
bilhassa ~·ıh.lızın İngillerede ınuka\'elesl 
ni uzaıar:ık J oydan f:ızl:ı kalması, hele 
oraıl:ı yerleşerek tilın çe,·irrnese h:ışlama
sı ihtimnllcri de du)ııl:ın üzlintüyü orllır-

ıııakt:ıclır. 
!\ley \'esti Amerikadon İngiltere.re götü-

recek transa llantiiJin o sefednde seyahat 
etnıc8i arzu eden birçok k işi, yol:ı çıkmak 
için onun lınreket t:ırihini hckl~~~r. Bıı 
s:ıikle gl'C i k ı iri len sey:ıhnllcr Lıclırlı l ıııek-
ted ir. 

"l':ırnııı:ı\'llt" mm şirkclınin lııgılll're 
ıwente i Orl Seni Con, l\lcy \'c~lin sc) a
lı:ıti etrafında m:ılCıın:ıt almak üzere kl'n
<lisiyle görüşen gazetecilere, şih le ele-

~ mlşti~:ey \'estin J.ondraya ııetirtilmesinin 
lmkiın ımhnııınn ııirmesl arzımı. cokt:ın
lıeri içlcıı lı<'ııİrıı'><'nınlşti. Gr;ç~nl~rıle şr~-

(~·iıı:n ki:l'l.ır scrııt~l:ııı \~·si l ncl <;:-

tindeki meşhur lıir kabare, ilk teklifi ya
pınc:ı, bu arzu, birdenbire harıl lınrıl a
le\'Jendi. Dlirt hir taraftan istekler ortaya 
konuldu. Fakat görüneceği yeri seçmekle 
titiz davrıın:ın yıldız, iş:ıret ettiğim yer 
lııırtnılıı 4.00 küsür sterlin teklif ettiği hal
de, tclgrafl:ı '·erdiği ce\'opt:ı, itizar ileri 
sürdü. Çünkii, o yerde s:ın:ıt faaliyetinde 
buluıımağı, iliharına uygun gönnürordu. 

fü·eı, Mey \'esi bu kadar yüksek lıir 

me\•lilğ mukabilinde olsa bile, orada gö
rünıııcğl prensip ilibaril le lrnlıule y:ınnş
modı. Kendisi bu hususta pek müşkülpc
scntıir. Ne kntlor yük ek me,·ki<le bir yıl
dız oldıığumı düşünilrseniz, bunda kendi
sini haklı s:ıy:ırsın ı z, s:ınım. Rastgele 
her ) erde gürünmenıektc, haklıdır cihet
te .. Gerçi o kahure meşhur bir ycrse ele, 
J ıldızın kendisine göre dü~iiııet:clri ,·or
ıl ır ! 

nu nr:ıcln kcnrl i ine y:ıpıl:ın b:ışk:ı tek
lifleri de, verilecek para miktarı boyuna 
:ırtıırılnıasına rağmen, uygun lllllınndı. 
nıından sonra ben kendisine bir teklifte 
bulunarak, ortaya attılh bütün şartları ye
rine ııetireceğiml teahhüt edince. benim 
teklifimi k:ılıul cltl~lni hilrllrcli \'C nıut:ı

lıık knlılık. 

-

l\lcy \'esile müzakere nelicesinde hozır
lodığıınız mukavele mucibince, kenclisl, 
cv,·elü Londrnda 2 harta, sonra l\lançes
tcrde 1 hafla, Glazkoda 1 h:ırta temsiller 
verecektir. Temsiller icln alacağı paraya 
gelinceil ) er seçmekte titiz davranan yıl
dız, müte:ıddit teklirleri reddetmiş olmak
ln z:ır:ırlı çıkmıyor; bilakis..... Hele yu
karda barişleşlirdiğim jeslile, maddi ka
zancının yanı sıra edindiği manevi ka
zancı dn hes:ıb:ı katarsanız! 

.Mey \'estin ne temsil edeceğini mi so
rııyorsunuz? Temsil edeceği şeyi bilmek 
istiyorsunuz. Şarkı söyleyecektir; hem ele 
filmlerinde işittiklerinizden biraz d:ıhn 
serbestceslne! Nasıl? Şu halde temsil cle
~il, konser mi? Fnk:ıt, Mey \'estin tn!l:ın
ni s:ıflı:ısınd:ıki canlı kımıldnnışlnrını gö
züniine getirirseniz, y:ılnız şarkı da söy
lese, onun ''ereccj:li oyni znm:ın tcmsilıllr; 
hem de ne tem il! 

Mey \'esti burada 1 aydan fazla alıkoy
may mümkün olup olmıyaeağı mı?. Belki 
C\'et; belki hayırı Doğrusunu lsterseni7., 
hu lıııc;ıısı:ı bir şey siiyJeyebilecek, hen <le
ğıliııı; o cihet, :ınc:ık "Ben, hir nıclek dl'-
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Mey Vest .. 

~ilim!" ''C "Ben, bir Leydi oldum I" diye
nin kcncllsiclir; hem ele hic mi hiç fer<'d
rlıılo;iiz .. kcsenk~s!? ....... 
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ALMANLARIN LAVR[NSİ Süvarilerimiz 
Milletler kupasını Romada 

nasıl kazandı ~ 
Vllbelm Vasnus ve şeyhler •• 

Suva.rilerimiıin iki mayuı gUnU Ro
mada. kazandık lan büyük muzafferi· 
yeti dUnkfl posta. ile gelen İtalyanca 
Corricre deli& Sero gazetesi şu satır· 
larla tuvlr etmektedir: 

anlaşılacaktı. Huch, Goccie, Luvfa 
Cumbin admdaki müsabıklar Olaf, 

Toro, Limerik ve Serpe adlı beygir
leri ile Umit verecek bir eekilde Türk 
suvarilerlne yeti§!nefe ç.alışıyorlardrı 
Ukin, ikinci turun sonunda en başta 
rtırk binicileri görünüyordu. Üçüncü 
turun ya.rıamda mUlhım Polatkan ııe.. . 

kiz metre mf'Af e ve bir yıldınm bıu 
ile geliyordu. 

Basra kör/ezi civarındaki Buşehrde, Alman konso
losu, sahil kabile şeyhlerine akşam ziyafeti çekiyor •. 

"lki Mayıa günü yapılan yuıflarda 
İmparatorluk aile8i tribünlerinin sağ 
ve sol taraflarını Piemonte Prensi ve 
maiyeti ve kordiplomatlar doldurmut
la.rdı. 

Tarlh 13 Jlütmi 191' 1 ! 
Bura körfeıinln dalgalan, Bu

ıehrin kayalık sahiline gökgUrUI
tüsU gibi çarpıyor. Dalgaların köpUk
leri yukarmmda, beyaz evler ve emner 
balçıktan kulübeler yukarısında, ce -
rıup iklimlerine hu yıldızlı gökytl.zll
nlln ihtişamı, §~aayla kubbeleniyor. 
Ay. gUmil!';! gibi ışıklı. Uzaktan at nal
lannm eakırtısı aksedip, sonra ses, 
aed& kesiliyor. 

Şehrin sokakları,, hemen hemen 
bomboş •• her tarafta karanlık ve ses
llblik hüküm sUrüyor. Yalnız Alman 
konsolosunun oturduğu güzel, yay • 
van bina, ışıklarınnı parlak aksini, ge
ce karanlığına saçıyor. Hizmet eden
ler, kAlı r;uraya, kilı buraya doğru 

.stlratle yUrUyerek, iı görUyorlar. Ge
niılemesine uzanan bahçenin koyu 
yeeilllfi aruma llmbala.r, kavis ka -
vie aydınlık dağıtıyor. Ağaçlar altm
dan erkek eeeleri ve boğuk boğuk 

kahkahalar aksediyor; orada sohbet 
var. Karanlıkta açıkrenk bol esvap
lar, pan1 pan1 1eÇlllyor. 

Orada, mtıkellef masala.rm bqmda, 
lranm cenup aahillerinde y&§ıyan ka.
bllelerbı eeyhlerl oturuyorlar .Hepsi 
de birer kabile relsidir ve hatta kendi· 
ltrbı1 ldlçtlk mikyuta birer Kral sa.
Jl10rlar; 1lkin, bunlardan pek azı 
lllmg'lndlr ve çofu. ev olarak, bu Bu
tebr fehrlndekt lnı nlı h~erllerinlıı 
çofu gibi, her halde daracık kulUbe
lerde yatıp kalkıyorlar. Fakat 9imdi 
burada Kralmıeçuma vazi7et alarak 
oturup IOhbete dalıyor ve sanki her 
gUn bu kadar kıymetli oeyler a.rasm
da JamıldamyorlarmlfÇ8.8ma, bakı§ -
lan. maaalar Uetllndeki kristal takım
lan, pırd pırd kadehlerde kmlcnn
lanan praplan ve un biçimde yük
helen vazolardaki çiçekleri okeıyor. 
Ancak, r&lerindeki parıltı, yalnız a.
tefleyicl p.raptan gelmiyor her halde; 
uJıll Mkhılerlnl gayet lyt tanıyan, 
g6slerdeki bu panltJdan, onla.rm bu. 
rada oturabilmekten ne kadar mem
nun ve mUnter1\ bulundukta.rmı ça.
kardı. 

ihram eeyhi Zalr Kidah, bUtUn ak
pm p.rap lçmi§ti. Çok §a.rap, BOğu
tulmt11 prap! Ve §imdi, içtiği prap 
damarla.rmdan alev alev akıyor. Her 
aman muhteriz olan bu eeyh de, ar
tık dilini p.klatıyor, bu lltlkttl geyh 
de dUegelJyor; yanı ba§mda oturan 
Boruun oeyhl Guanfere dönerek, a,. 
Uıt ate§ g6zlerile, ona lSnler!nde do
lqan boylu poslu bir adamı gösteri
yor. Bu boyluposlu adam, ağır ağır 

y8ı1lyil§le, boyuna bf r masadan öbUr 
muaya gidiyor. Kendisi, o akp.m bU
tUn orada toplananlar araamda biri
cik Avnıpalıdır. Açık renk uçlar al
tmd& yilbek bir alın, f azlutle gurur, 
mcakbk ve iylUk dolu esrarengiz ya
melı gözler.. Şeyh Zafr Kidah, yanı
bapıda oturan ıeyhe eöyle diyor: 

- Oooh ! FevkalAde bir ak§am bu,. 
1811 de 6yle bulmıyor mu.sun T GUzel 
bir eflenti bul Sana g&sterdlğim bu 
Almanyalı, kibar bir adamdır; yaşa
IDumı blliyor! 
Şeyh, Gazanfer, hararetle ve he

men hemen de keyif halinde, tasdik 
Yollu batını sallıyor; onun gözleri de 
panltısız değil: 

- Ben buraya bundan 6 hafta ev
tel uframıftım; konsolosla bir tacir 
bakkmda konu§?Dam icap etti de .. 
konaolos, ayni ak§am bir ziyafet çeki
)'Ol'du. Flrengistandan gelen oralı ki
bar bur kimeelere .. Kibar bazı !renk
lere! •. 
Şeyh, bu tabirle, ~ark lisanı Uz.ere, 

konsolos da dahil olmak UT.ere, garp
W&n, Fransa, İngiltere, Avusturya, 1-
talyadan gelen ~ngin tacirleri, hUl5-
A topyekfuı biltUn A\Tupalıları mu· 
radedl:yordu. 

- Hepel orade.ydılar. Erkek de var
il kadm da! Gururlanan gür.el kadm-

lar! Ben rutgete o aqam buraya ge
liverince, konaolos benim de ziyafet. 
te huır bulunmamdan memnun ola.. 
cafmı ~yledi. Daveti kabul ederek, 
bu suretle onların arumda oturup, 
bUtUn ,enllft 1eyrettim. Amma ve ll
kin.. 

Ve oeyh, kollarmı açarak hizmet e. 
denleıi, l!mbalan, kristal takınılan, 
oaraplan ihatalı bir hareketle itaret 
edip, devamla, IU hllkmtl verdi: 

- Konsoloe, frengistandan gelen 
erkeklerle kadmlaar çektifi ziyafeti, 
timdi biz lran evlltlanna çektiği bu 
Ziyafet kadar masrafa kıyarak çek. 
mcdi, doğrusu!. 

- Hükmünde haklısın. Bu Alman
yalı da f.rengistandan gelmedir ve 11-
kin onun kalbi bizimle beraber olduğu 
blzoe ranl malfun.. İran evlAtlannı 
sever bu almanyalıt 

- Her iki teYh de, bu sözlerden 
sonra ııUkfıta varıyorlar. Konsolos 
Vasmusun köylerine ve ıehirlerfne 
yaptığı ziyaretleri, kendileriyle een 
bir teklüsizlik içerisinde yaptığı 11-
tifeleri, sanki hiç başka bir dil konufr 
mıyormu§ gibi, kendilerine Iran §air· 
!erinin mıı;ısralarını lran lisaniyle na. 
ısıl okunduğunu ve Iran dilince keli
melerle kalplerine nasıl elem ve neşe 
kattığını hatırlıyorlar. Onunla nasıl 
yalnızca uzun süren avlara gittikleri
ni, yanyana at sUrdUklerinl, eğerde 
kendine gUvenir bir tabiilikle oturan 
bu adamm, sonra nwl soğukkanlılık
la ve hat~ gUlilmsiycrek en tehlikeli 
v~i hayvana karşı çıktığını gözleri
nin lSnUne getiriyorlar. Böyle üstün, 
serbest tavırlı ve cesur olduğu için 
mi bu adam güneşli arslan memleke
tinde seviliyor, VasmUJ, sahil ahalill
nin temayillUnU böylelikle mi kendi
sine çevirdi? 

Acaba sırt bu ıebeple mi? Sadece 
b~ka hiçbir A vrupalınm yapamadı
ğı gibi onlarla kendi Jlsanlariyle ko
nuştu~ı için mi! Sırt bu delltnıen 
diplomat gU!erek onlarla beraber ka
tı sedirleri ilstUne uzandığmd1n ve 
Ustelik havada vızıldıyan kUme küme 
sinekleer bakıp da hiç nihayetsiz kah
kahayı atbğmdan mı? Hekimlikten 
anladığı, bu vukufu dolayısiyle de 
kabileler mensuplannm ıııtıraplannı, 
rahatsızlıklarını il!_sla.rla yahut da 
maharetli bir elle cerrahf mUdahale 
yaparak geçirmesini, dindirmesini bil
diğinden mi? BUtlln bunlara rağmen 
onun en derin ~shlr tesiri icra etme
si, burada herkes üzerinde başka bir 
cihetten fntima uyandırmasıyla im -
kin sahasına giriyordu; oraya niha
yet bir daha da şahsi menfaate mUtc
allik maksat gUtmiyen bir A vrupah 
ayak basmıştı: o, lran evl!tlarmı se. 
viyor; diye, eahiJ boyunca herkes ta
rafından bu hisle, daha fazla sevili
yor işte! 

Ve l§te eimdi de, böyle tanınan kon-

Saat on beşte İtalyan devlet adamı 
yan§ sahasına gelmiş ve sahada keıı
dlııine intizar etmekte olan İtalya 
Maretalı De Bono, fqist parti genel 
sekreteri, hariciye ve dahiliye nuır 

muavinleri, korporasyon oeflerl ve er· 
kanı harbiye tarafından faşist milli 
mareı çalınmıı.k suretlle k&I'§ılanm10-
tır. 

Bili.hara Mımolini kupası }'U'I§lan
na i§tirak edecek olan ekipler ııra i
le Duçeye takdim olunmuş ve derhal 
ya.nşlara ba§lanmı§tır. 

Yarış ba§la.yınca birinci turda her
kesin nazarı dikkatini çeken Yüz;ba
şı GUrkanm blnml§ olduğu Yıldız idi. 
Bir giln evvelki yarı§lardan daha can
lı bir vaziyette ikinci tura bütUn ra

Yantm tam orta yeriydi. Ekipler 
ıu ıır& dahilinde kO§Uyorlardı: Tür· 
kiye, Almanya, İtalya, İrlanda, ve R<r 
monyL. Yan§& devam ediliyordu. 

Türkler evvelki •vantajlannın bir 
kısmını kaybetmife ben~ekle bera
ber bu en heyecanlı anlarda Yüzbaşı 
GUrkan Yıldız isimli atının üzerinde 
bir rüzg!r gibi gelmeğe baİla1J1JJtı. 
YUzbqı Pulatka.n Çakalı ile İtalyan 

Bettoni ile bir hizad& kotUyordu. Fa.
kat yine bUtUn ümitler Türk binicile
rine dönmUetU. Türk ekibi arka arka.
ya Bettoniyi dahi geride bırakmak 
suretllc birinciliği ihru etmiglerdi. 

Artık yano bltmig bulunuyordu. 

..., kiplerini geride bırakarak başlamı§
tı. Onu Yüzbaşı ÖncU Ünal ile takip 
ediyordu. 

Türk suvarilerlnin birinciliği İstiklil 
mareiyle beraber ve alkıelar a.raamda 
Ayyıldı:zlı Tilrk bayrağının şeref di
reğine ~kHmeslle ilin edildi. 

Duçe tribUnden ya.rI§ sahasına ine. 
rek TUrk ıuvarilerini muvaffaldyeUe. 
rhıden dolayı tebrik ettI. Sonra diğer 
musabıklara da iltifatta bulundu. 

ikinci turun eonla.rm& doÇtl netice 

izmlrdeki şiddetli 
yağmurlar 

Tekrar !stıkl~l marvı çalındı herkes 
seıa.m vaziyetinde dinliyordu. Duçe 
suvaritere eöyle aedl: 

- Muzaffer Türk su,·arileril Bu
gilnkO muvaff akiyetinlz Roma yanı 
tarihinde sllirunlyecek bir hatıra ola
rak kalacaktır. Cç saat içerisinde 

şe h r l a l t ast etti 
Ve kupayı TUrk ekibine verdi. 
Kupa verilirken 500000 ki§inin al

kışları duyuluyordu. 
lmıir, (Hususi) - 'Pazart.esi günü, 

kııın en ıiddetli zamanında bile gö
rUJmemlt derecede kuvveW yafmur
Jar ynğnıış, birkaç saat zarfmda §eh· 
rin bütün caddelerini sular kaplamı§t 
muhtelif yerlere yıldırunlar dOgmUt. 
ve:saiti nakliye durmuı, evleri, dUk -
klnlan su basmıştır. 
Yağmur, sabahleyin hafif olarak 

başlamıf, saat on buçuğa doğru ıid
detlenmiş. bir mUddet sonra da sağa
nak halini alarak tam bir uat devam 
etm~tir. 
Yağmur esnaaıi\da Hisar camiine 

dU§en bir yıldırım, minarenin kurvun· 
!arını parçalamış, lkiçeşmelikte bir e
ve, Kantar karakolu kar§Jsrnda ahkft... 
mı owiye mahkemesi binasma ve 
Beyler sokağında da Anadolu matba.
atına birer yıldırım düşmUştUr. Mah
kemede bulunanlar tel~ içinde ka
ÇJ§mI§la.r1 matbaada elektrik saatleri 
pa.rçalanmııtır. 
Ka.rvıyakanm aoğukkuyu mevkllne 

dUteıı yıldının, mezarlığın arkasmda 
odun toplarken ağaç altma sığmmı§ 

olan Ali isminde fakir bir adamı ve 
merkebin! öldUrmUştUr. 

Birçok evler su altında kaldığından 
itfaiye teşkilAtı faaliyete geçirllmiı, 
tehlikeli bin., tarda bulunanlar hanla· 
ra, efneınalara ta§mmıştır. 

Yağmurla beraber düşen dolu, bazı 
yerlerde ceviz iriJiğini bulmut ve mah 
sullta zarar venni§tlr. MUlhakattan 

'!. MUll!SOllni kup88ı gelecek seneki Ro
ma ya.nklanna kadar TilrklyenJn elin
de kalacaktır. Ve Uç sene arka ar1iaya 
bu yarışlarda birinci gelen millet Jiu
paya teaahUp edecektir. 

Merulml mUtealdp Rvariler Duçe
nin önünden geçit rami yaparak ye
niden alkıflandılar. Ve Duçe 1&rII sa,. 
humda tekrar balkm coekun tea.ril
ratı arumd& aynldı. 

MJlletler kupam yaneJan tunlfi: 
Türkiye: Ylbbqı Kula Gtıçltı ile, 

Pulaktan Çakal ile, Yllzbqı GtırJı:an 
Yıldız ile ve YUJlbqı öncn Unat ile 
birinci. 

Almanya: Mom, Alimni.t lle, Brbık
man Baron ile, Duç Olaf ile, Has To
ra ile ikinci. 

lrlanda: Korri Dubarlan ile, Leydis 
Limerik ile, Stan Redhug lle, Ahren 
İrlanda. ile tlçUncll.. 

B.1111 İtalya: Kumya Serpe lle, Goçya. 
ge en haberler, son yafmur ve dolu- Ventltre ile, Anjelo Vap.nte ile dör
dan bağların ve meyva bahçelerinln dUncU. 
zarar g6rdUfQnn bildirmektedir. Romanya: Tepeeko Fukor ile, Pwı-
Batçovada oturan k6y1Uler, yafmU!'o kera Ayduk ile, Tudoranl HcmsteJ ile, 

dan sonra <Uc karde§ler) dağından Apoetol O?Taku ile befinci gelmJftlr. 
korkunç eesler, gtlm.bUrtttler duyduk- Yanolarda, bilhuaa Tllrk beygirle-
lannı söylemektedirler. ri bUtUn yabancıların nazarı dikkatlnt 

Bu dafuı heyellna başlamumdan çekmi§tlr. Corriere della Sero gue. 
endişe edilmektedir. tesi bundan sonra: TUrk haralarında 
Yağmur tıç aaat zarfında eehri alt yetiştirilmekte olan beygirlerin fiyat. 

Ust ettikten sonra dinml§. hava aÇDU§ ça rakiplerin dun olmakla beraber 
ve öğleden eonrP. İzmir yine bahar& cina ftibarile metot ve yan§& iftirak 
kaVU§mu§tur. edebilecek bir UstUnlUkte olduğunu 

------------------------- kaydetmektedir. 
eoloe Vaamua, misafirlerinin etrafm
da oturdukla.n bir masa ba§JDda du
ruyor; 34 yqınd&, göeterigli, endam
lı, çehresi güneeten yanmı§ ve saf
lam görUnll§lU ..• Kendisi, Goelar ci
va.nndan bir köylUnUn oğludur. Bu a
ralık sevdiği ve hiç bir §eY farketme. 
den çoktan kalbini kazandığı, kalbini 
fethettiği, sevdiği için neticesi bu o
lan uzak bir memlekette bulunuyor. 
Steplerin evl~tlariyle &0hbet ederken, 
onlar arasındayken içi rahatlıyor; o, 
İranlıların güzel lisanını konuşabildi
ği için mesuttur. O, bu hususta zihni
ni fazla yormuyor; misafirlerinin 
kalplerinin §imdi kendlıine karır se\'
giyle ne kadar çarptığının f a.rkmda 
bile değil ; hemen hemen! 

O, bu adamları günUn birinde kul· 
ıa.,abilecektir. O zaman bu adamlar 
ve kabilelerinin kendisi ne karşı besle
diklerJ eevgi, bazı aylar için hemen 

SUV ARILERlııltZtN SON hemen dünya tarihinin 11eyrine engel 
olacak; o zaman bu sevgi, Londrad&, 
Kahirede ve Kalkt\tada nüfuzlu nazır. MUV AFF AKtYETl 

larda, generallerde derin endişe huıl An.kara, ~ CA-A.) - DUn Romada 
edecek; o zaman BUyUk Brltanyanın İtalya kralının huzuru ile yapılan kı-
100 resmi dairesi odalannda. ve baelr- ral Enternasyonal Parkur mtiaabaka
ca kumandalık ka.rargA!ılarmda Vu- lanna i§Urak eden muhtelif milletle. 
mua ismi ve İranlı doetlarmm isimle- re menaup subaylardan yalnız ikfst 
ri, buğz ve hiddet ve bununla beraber müsabakayı hatasız olarak bitirmft-
saygıyla anılacak ... ilkin, bunu eimdl, lerdir. • 
sıcak, sulh ve eUk!ın içinde geçen 1914 Birincilifi ilin edilen bu iki subay
Haziranmda kim seubilir ki? O, vazl- dan birisi ekipimimen yUzba.fı Cevat 
fesini yapıyor, ba§k& Alemler görmek- Kula, dğeri de bir 1man aub&ydır. 
le bahtiyar, burada, d13arda da Al- Bu milsabakada eon tunlfe ancak 
manya hesabma çalı§ıyor; burada beş subay girebilml~ir. Bunlardan t
Buşehrde de eahsen ehemmiyetini kisi ekipimizden YUsbqı Cevat Xula, 
kaybetmiş değildir, birçok §eyi re'aen ve YUzbl.§I Cevat GUrkandır. Dlfer f. 
halletmek \•aziyetindedir; ..• fakat, bil- kisi Alman ve biri de İrlandalı subay
tiln bunlara rağmen, gene de ne olsa j dır. 
şimdiki halde Alman memurlar smı- İtalya Kralı ytı.ıbqı Cevat Kula ne 
fından tetekkW eden uzun zincirde Cevat GUrkanm ellerhıl llbrak mU. 
ufacık bir halkadır. (ArToım wr.J. kMattanm vermı,tlr,. 



Bütün dünyada kaçakÇılığa karşı 
şiddetli tedbirler alınıyor 

Takma göz 
içerisinde kaçırllan pırlanta 
Bugün dünya 

edebiyatının naşi

ri olan gazete sa
yıf aları büyük ka
zançlı ve tehlikeli 
bir iş olan kaçak
çılık macerıtlarile 

dolmağa başladı. 

Kaçakcılık o ka -
dar ~nce bir mes
lek oldu ki. dev
letler buna karşı 

en şiddetli bir mü 
cadele açmış bu -
lundukları halde 
önüne geçememek 
tedirler. 

Kaçakçıların en 
fazla istifade et -
tikleri va•.ta diri 
hayvanlardır. Ne- d'" v ı l • • f 

I . . .. h ·trı"'ıı"ıı" bcnz.eyeıı ııgme er t·c m o-tekim hudut boy- çcrısı nwccv er m ' . v ~ 

larındaki kaçak- toğraf filmine gi~lc mııı.J mark 
çılar daima köpek ku!Tanırlar. Çün- ı oulamndılar. 

Fakat, polis bununla iktifa etınikü köpek hudut ve tel örgülerden ath-
vor ve kendisini bir de sıhhi muaye

yabılip üzerindeki eşyayı istenilen ye-
~cdcn geçirmek ihtiyacını görüyor. re kaçırılabilmektedir. .. 

Alp dağları üzerinde bilinmiyen bir Muayene neticesinde şık adamın goz-
çok ufak kaçakçı köyleri vardır. Bil- !erinden birinin takma olup, her defa 

hududlara gidişinde bu takma gözün hassa, bu köylerin en nam salmış ola-
nının ismi Dik'dir. Bu isim. orada altında bir pırlanta, yahut elmas ka-
yerleşmiş bir kaçakçının ismini ha - çırdığı anlaşılmıştır. 
tırlatmak için bu köye verilmiştir. Bugün kaçakçılık işlerile uğraşan 

Hudut karakollarını titretmiş olan her mt'mleketin kaçakçılık şubesi me
Dik bcı;ı sene buralarda, dağların kra- murları gözlerini dört açtıklarından 

bunlarm her yeni te§ebbüsü meydana lı olmuş ve günde üç dört defa yarım 
kilo tütün kaçırmak suretilc yüz bin çıkarılmakta, f aknt önüne geçileme

mektedir. liret para yapmıştır. 
Dik bu parayı terbiye etmig oldu- N'etekim gördüğünüz resimler, hep 

ğu Sctter cinsi bir köpeğin tüylü kuy- bu çah§kan memurlar tarafından el
ruğu altında bir huduttan diğer bir de edilmiş kaçakçılık çareleridir. tş.. 
hududa kaçırmış olduğu kaçak eşya- te, büyük düğmelerin içerisi bir mü
larla. temin etmi§tir. cevherat dizisi gibidir. Sardalya ku-

Faknt, daima bu eşyaları kuyru- tusunda ise, propağanda için resimler 
ğunurı altına bağlamıyordu. Mesela, doludur. 
çakrntıli :taolarını kulaklarmın içerisi- Bu usul kaçakçılıkta temsil savaştan 
ne, ruyon par~alarını iplere dizerek hediye kalmıştır. Son senelerde yeni 
köpP.ğ!n boynundan ve memeleri üze- bir usul kaçakçılık Polonyada göze 
rindcn ku)Tuğuna bağlıyordu. çarpmıştır. 

Bundan üç ay evvelisi Holanda ve 
Almanya hudutlarında mühim bir ka
çakçılık vakasile karşılaşılmıştır. Bir 
kadın hududu geçerek Almanyaya gi
deceği için gümrük muayene salonu
na girmişti. Yanında Pekin cinsinden 
ufak köpek vardı. Salonda beklerken 
köpek hemcinslerinden birini görerek 
koşmağa başlamış. kadın da köpeğin 
arkasından ayni hareketle yürümüş -
tü. Bu cok tabii bir hareket değil mi? 

Polis, diğer köpeğin sahibinin bu 
madamın ortağı olduğunu pek geç an
lamış ve mühim miktarda bir mü
cevheratın bu suretle kacırıldığmın 
farkına varabilmişti. 

Fransa - İtalya hudutlarında da bir 
ay evvelisi bir çoban yakalanmıştır. 

Boynunda bir boynuz asılı olan bu 
adam, hudutlaxın öbür tarafına geç
miş olan sürülerini çevirmek maksa
dile İtalyan hudutlarına girmişti, ken
disini görmüş olan gümrük memurla
rı yakalamışlar ve boynundaki boy
nuzun iccrisine bakınca, boynuzun 
bir kokain deposu olduğunu hayretle 
görmüşlerdir. 

Boynuzun beynelmilel kaçakçılık a
leminde mühim rolleı i vardır. 

Hatti, bugün Afrikada ve Habeşis
tanda siyahiler kaçakçılıkları bu boy
nuzların türlü şekilde olanları ile 
Yapmaktadırlar. Analmo Ronhetti is
nıinde, İtalyan knçakçısı da geçenler
de, İtalyanın Pouti Chio~~o sayfiye -
sinde yakalanmıştır. 

Bu adam gayet §Ik bir kilot panta
lon ve son derece ı;ık çizmeler giy
rnekte idi. Şıklığı ile bütün sayfiye 
ı>olisiııin itimadını kazanmıştı. O ka
dar ki, polisler kendini her nerede 
görmü§ olsalar selamlıyorlardı. Bu 
§ık adam her gün yaya olarak Fran
sız hududuna gidip geliyordu. Fakat, 
bir gün polise f;lk adamın bir müceY
herat kaçakcısı oldui,~ haber verildi. 
Polisler 1:endisini karakola celbcclerek 
\okladılar; etrafın gözlerini kamaş -
lıran güzel rizmclcrini en ince nokta
lara k:ıdar aradılarsa da hiç bir şey 

Bu seyyah kitapları içerisinde ya
pılan zehir. kaçakçılığıdır. Polonyada 
bir gün bir trenin vagonundan iki ki
şiye bir kitap atılmı§tır. Bu paketin 
atıldığını gören memurlar treni dur
durtmuş ve paketi almışlardır. Açın
ca icerisinden büyük bir parça afyon 
çıkmıştır. 

Son zamanlarda yeni iki kaçakçılık 
usulü dnha keşfedilmiştir. Bunların 

birisi yaralanmış bir adamın sarılmış 
olan kolu i~ kaçakçılık yapmasıdır. 
Yaranın uzcrjne sarılan sargmın i

çerisi evrakı nakdiye He doldurulmuş
tur. Bu yara yeknazarda insanı mer
hamete se\'kedecek kadar acıklı bir 
vazıyet vermektedir. Böyle bir kaçak
çı da Yunanistanda yakalanmıştır. 

Bilhassa, son zamanlarda, en fazla 
artmış olan döviz kaçakçılığıdır. Bu 
usul kaçakçılık fotoğraf filmleri içe
risindC' yapılmaktadır. Kaç.akçı kaçı
racağı parayı filmi karanlık bir yer-

Darısı istanbulun Başına 
.Mayıs ortninrın:ı kadar havaların so

ğ'uk gıtmcsi ortaya bir kalorifer mese-

lesi çrkarmı11tır. 
Apartmanl:u1 15 nisana kadar kalori

ferle ISJtmayı kabul etmi§ ve bunu mu
kaveleye kaydettirmiş olan spart~an 
sahiplflri, nisanın ortasından sonra, kıra
cılıırr r.oğukta bırakmışlardır. 

Y.'akat, Budııpeşte ahalisi, hiç olmazsa 
gPlecek sene böyle bir tehlikeden uzak 
kalncaklardır. ÇilnkU, Peştenin artasm
<'n fıskrrmnya IJaşhyan bir srcak su men
lıaını Macarlar, evlerinden geçen ve ka
lif erleri ısıtan bir kaynak 'olarak kullan
moyı dilşUnUyorlar. 

Şehrin ortasında, tabiat tarafından, 

hc>c.lava ısıtılan ve kış ortasında fışkır -
maya bıışlıyan bu su lizerinde herhaldn 
l: ütün şı>hirlilerin hak iddia etmeleri 
pek haksız bir ı;ıey değildir ... 

Bu srcak su kaynağı, Pcştcdeki bir 

' Askeri bahisler : 

Şimal denizinde şimdiJil{ iktisadi bir çarpışma oluyor 

Pestamo' da yeni bir üs 
Gerek Ingilizler, gerek Almanlar Şi

mal buz denizi kar§ısmda birer deniz üs-
sli meydana getirmek huausunda biribi- ' ' 
riylc rekabet ediyorlar. Bilindiği gibi 
kutuplara giden yol üze.rinde Rusların f 
Murmıınsk adlı bir deniz üssü vardır. Şi- ( 
mal buz denizindeki Rws donanma kuv- , 
vetlerinin çoğaldığını gören Alman ve 
Ingilizler Murmansk'm garbinde ve so
ğuklardan donmıyan büyük denizin sa -
bilinde ayni şekilde bir üsse malik ola
bilmek istcmcktüdirler. 

Rusların l\furmansk deniz üssU suları 

donmıyan deniz sahillerinde olduğu için 
Leningrnd limanına tflrcih olunuyor. 
Çünkü Lcningrad limanı ekseriyetle kış 
gilnlcri soğuktan donn!'. Bundan maada, 
Muımnnsk nc;:ık drnizdP., r .... 'ningrad ise 
Ilallık denizinde oluı , kapaiıdır. 

Mamafih ı .. -.nlı:grad limacı ;;imdi 
bir ka:ıal ile şinıl\I buz denizi ve .Mur

" manska raptolunmu§tur. 
Ruslar kutuplara giden yollarla, §imal 

buz denizindeki donanmalarını, Mur -
mansk üssü sayesinde bilyük bir emni-
yette addediyorlar. I "-

~imal denizinde kendi yollarını, do -
nanmalarını Rusların bu ilssil karşısında 
zayıf gören Almanlarla lngilizlcr Fin
landiya arazisindeki Pestamo limanın
da büyük bir Us elde edebilmek hu -
susunda bazı fedakarlıklara karar ver
minlerdir. Almanyada balıkçılıkla uğ -
raşan bir §irket Finlandiya hükumetine 
müracaatla Pestamoda bir kısnn arazinin 
99 sene müddetle imtiyazla kendisine 
verilmesi teklifinde bulunmuştur. 

1 

• 

Balıkçılıkla uğraşan Alman ~lrketinin 
arkasında dünyanın en bUyUk petrol elr
keUerinden birisi duruyor. Petrol şirke
ti balıkçılık §irketi vasıtasiyle Pestamo-

İngili7.lcrin Hotney zırhlun 

yu ele geçirdikten sonra burada bir şu-
be açarak .gelip geçen vapurlara petrol 
vermcğe ba5lıyacaktır. 

Atman balıkçılık §irkctinin Finlandiya 
hU.kCUııetine yaptığı teklif kabul olun -
muıı ve 99 senelik bir kontrat imzalan -
maııma karar verilmiıtL Fakat, lngiliz 
hUkümeti, imzalanmak Uzcre olan bu 
kontrat meselesinden haberdar edilince, 
Finlandiya devletinin merkezi Helsink -
ra bir nota göndererek Pestamonun 
.&\lman balıkçılık eirketine kiraya veril-
mesini protesto etmiştir. 

de açarak içerisine yerle§tirmekte, 1 
bil~hare fotoğraf ma filmi koymakta
dır. 

Geçen ay Alman - Fransız hudu
dunda bir gümrük müdürü tarafından 
ihtiyar bir kadın yakalarunıştır. üze
rindeki makinede yapılan araştırma
da, filmin içerisinden elli bin marklık 
be§ banknot çıkarılmıştır. Fakat, 
gümrük müdürü bu kadarlıkla iktifa 
etmemiş d~lerinin takma olduğunun 
farkına varmı§ ve dişlerini çıkarma
sını söylemiştir. Kadın iki parmağı i
le dişini çıkarınca, takına aişin dama
ğa yapışan kısmında üç tane binlik 
mark çıkartmıştır. 

Şimdi, kaçakçılığın önüne geçmek 

Parkın ortasındadır. Derinliği bin iki yüz 
metredir ve dakikada Uç bin beş yUz lit
re su dışan çıkmaktadır. Suyun harare
ti 77 derecedir ..• 

Bu suretle, Budapeşte halkı kt§ yaz 
ovlerinde bedava sıcak su temin etmiş 
olacaklardır... (Darısı Jııtanbulun başı

na!) 

Yaya Gezintilerde Yenilik 
Bugüne kadar lngilterede yaya ola -

rak gezintilere çıkmak pek moda idi. Bu 
n dahi bu moda devam etmekle bera

ber, biraz yenıleşmfn bulunmaktadır. Ka
dın ve erkek, çantalarını sırt.larma vu -
rup "Şorts,, dedikleri kısa pantaıonları
nı giyerek gezintiye çıktıktan zaman 
ayaklarına bir de paten takıyorlar. 

Bu suretlı'~ si.lratlerini arttırarak, gün
de dnhn çok yol alıyor ve binnetice da· 
ha fazla yer görilyorlar. 

Fakat biraz dil§UnUrseniz, bu çceit 

lngilizlerin protesto not.asında yazıl

dığına göre, Almanlar Pestnmoya el at
tıktan sonra burasını yeni bir Cebelütta
rık hıı.lino koya~klıı.rdlr. Bu takdirde, 
serbest deniz nakllat fı.ıleri :mutuarnr ve 
İskandinav hUkiimetloıinin menfaatları 

da altüst olııcaktır. 
lngilizlcrin protestosu derhal tesirini 

göstermiş ve Almanlarla Finlandiyalı -
lar arasındaki kontrat imzalanmadan 
kalmı§tır. Yine bu protestodan sonra, 
Helsinkforla Pestamo arasındaki hava 
yolları da Almanlardan almarnk Jngiliz-

için bir çare kalmıştır. O da rontgen- l 
dir. Bütün gümrük muayene salonla
rına birer makine yerleştirilecek ve 
çıkan }'Okular burada rentgene gös -
terildikten sonra serbest bırakılacak
lardır. 

Lllkin bu işin tatbik sahasına kon
ması için dehşetli para iktiza etmek
tedir. 
Kaçaltçılığm önüne geçilmesi için, 

beynelmilel bir kongrenin akdi ile, bu 
gibilcre karşı insaf sızca muamele et
ıneği elbirliği ile kararlaştırmak j. 

cap ediyor. Bakalım milletler bu işte 
ne dereceye kadar muvaffak olacak
lardır. Bugünün merakla beklenilen 
bir hadisesi de işte bu! 

lere verilml5tir. 
Pcstamoda lngilizler derhal büyük bir 

otel in§asına ba.5lamışlardır. Kuvvetle 
ıannedildiğinc göre, lngilizler burada 
bir kontrol istasyonu, ondan sonra da 
ikinci bir Singapur inpsma yakında 

bıışlıyncaklardır. Bu ils 5imdiHk Ingiliz 
donanmMma yalnız petrol verecektir. 
Tahkim edildikten sonra Şimal buz de • 
nizinde Rusların Singapunı olan Mur .. 
mansk lngilizlerln kontrolü altına gi • 

recektlr. 
Ingilizlcrin Pestamoya bu derece c .. 

hemmiyet vermelerinin mahiyetini anh
yabllmek için, Murmanskm, büyük Şimal 
deniz yolunun sıkış yeri olduğunu ve bu 
yolun Vt!Adivosluka kadar uzadığını ha
tırlamak kafidir. 

Kutuplara giden Rusların hava. ve de
niz keşif heyetleri do bu yolu takip \'O 

:Murmnnsk bu heyetlerle beraber olan 
deniz ve ha ·a vasıtalarına üslük etmi§
ti. :Murmanskın lngiliz kontrolü altma 
girmesiyle Leningrad vo kanal da kon
trol altına giriyor demektir. 

Netice itibariyle anlaşılan şudur ki 
lngilizler, Ccbclilttank, Silveyiş, Singa
pur ve Hong Kongdan sonra, yeni açılan 
dünya deniz yolunu da mahrecine kadar 
kontrolleri altma almak üzeredirler. 

Meraklı ,eyler: 

Kağıttan heykel yapmağs 
başladılar. 

yn\'n g"zintinin her yerde tatbik edile

miyccegi anlaşılır. Pateni ı 1 ' gezintiye 

çıkmak, cilali bir masa gibi yol ister!. .. 

Yol! ... Bütün gezintilerin tadını veren 
ve bozabilen uzunluk! 

Almanyada bir firma (sert kağıt)" 

namı verılen yeni bir madde imal e
derek satılığa çıkarmıştır. Heykeltı

raşlar bu madde ile heykel yapılabi

leceğini ve heykeltraşhkta yeni bir 

ufuk açacağını söylemişlerdir. 

Bronz ve taştan daha mukavim o
lan bu madde heykel imal edilirken 

kırılmak tehlikesine maruz değiJdir. 
Şimşir ağacı gibi serttir: Alman hey

keltraşları bu madde ile heykel imalı 
tecrübelerine ba§lamışlardır. 

• Geçen sene kışın bastırması ilzeti
ne ana vatana gelcmiyerek Romanyada 

kalan 1600 göçmen bu ay içinde getiril

mesi hnzırlıklanna ba§lanmıştır. Nizmı 

vapuru göçmenleri getirmek Uzcre bir
kaç gUno kadar Romanyaya hareket e
decektir. 
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SAIF IHJAVAT 
8Qnra, Paulanın aklına g~.l~işti ~e J 

(İlmişti istasyona, sormue ogrerunış
ti: Her gün bir tiren varmış Viyana- 1 
y~ yolcu da alıyormuş. Yalnız, ni~in 1 

ıidiyorlar, onu bildırmeleri lizımmış. 
Klara anne hareket etmeden evvel, 

iıir timendif er memuruna rica etmi§, 
@udape§teye telgraf çektirmişti. Vi
yanaya kadar, tirende sarsıla sarsıla 
gelirken o bir buçuk günlük seyahat. 
!erinde de, yiyecek namına büyük is
taı;yonlarda birparca ekmekle bir iki 
bırcjak süt bulabilmişlerdi. 

Viyana harp ateşi içinde nasıl ya
nıyordu? 

Bütün bunlar hep anlatılacak §"Y· 
lerdi. BütUn bunları anlatmalılar mı 

idi, yoksa hiç bir şey anlatmamnlı. 
§gn bir hafta içinde büt" n olup biten
leri unutmalıla.r mı idi? 

Hayır, susamazlar. Mukavemetleri 
oman hurdan kırılıyor. Bir ses, bir 
llkırdı, hadi Klara annenin ağzından 
~4yetler boşa im ağa baBhyor: işte 
ıu oldu, bu oldu da ... Biz zannediyor
du ki harp olmıyarak ... Onun için kal
dık ... Hernesthal'da ... tirende.. aman 
Allahım! Berline gelinceye kadar! bi
li~ musun, kocacığım? artık bütün 
umtidum kırılmıştı... öyle korkuyor
dum ki!.. Bütün o bavullarımız, bütün 
o benim elbiseler ... aman Allahım! 

Ağladıktan, içini döktükten sonra 
Klara annenin ilzerine o eski sükuneti 
Jeldf. Memnun bir halde: 

"Ev~ geldik, d iye dil§ünüyordu. Her 
şey yolunda. Geçen acıları ~imdi pur
da evdeki güzel şeyler arasında unu
tur gideriz. Benim burda çok elbisem 
vaı-1 .gplfrı ,alıp gQt.üm,ıemi.§tim. Kay
t;lg,lanlann yerine de y.enisinl yaptırır
mn. Bm"d~ g.ütün aile var 1 ~ dost 
var. Gam kasavet y:ok. Evet, muhare
~ n,luyor p.ma, ne Y&palon ?,, 

KJara anne ı!>§yl~e halletm~ti me
~. Artrk isi rahattı. İçini yeyip 
~a>'.aıı ~yden kuıtulm.uştu. Şim
di. kan~niu üzer.ine µ.,zamruı bitap 
n,tı1.or~u. Uykuya karşı piraz muka
vemet etti, sonra uyudu. Babaları ka
~~en kalktı ve ayaklar1mn ucuna 
~ ~ ~ada~ çıktı. 

~ Paula'ya. Kalktı Y.~ın4a 
o~. ~di bir,qirlerine pajcıyor

Jar. Pama biı'.d~bire: 
- György? ne oldu? diye soruyor. 
Babası hemen: 
":""'"' György, diyor ... ibcnim ~özümü 

CUııledi o. Tewz-arı alrr almaz Parja
~ hareket etti. 

Q" d., -!ıi'ım 1 •••• 

- .Şimdi 1sviçrede, ordan da bura-
ya. gelecek- Belki yarın gelir. 

Biraz durdu, sonra: 
- levi~ede kor)qıla~k bir şey 

~k. Onun i~in, kendişlni hi,Ç merak 
etmiyorum ... 

'Paula J>lr ruya %.ördü: Herbesthal' -
da, ~ondaki o bilyük bekleme sa
lonunda. imi§. ~inlerce kj~ arasın
da babasını görüp tanıyor. Babası, ba
M ~de. tahHı- ıbir ~aya. oturmug. 
f'aula da konıdorda, duvara dayanmı~ 
duruyor. &.basının ~anma gitmek is
tiyor tına., biliyor ki, bekleme yerine 
g~ ;i~ ,Pilot is.ter. Onda ne bilet 
'!ilfı ne para. 

Önünden tanıdık kimseler ge~iyor. 
Fa.kat bunlar ona yabancı geliyorlar 
iki, hiç birini durdurup konuşmaya ce
saret ec1emJyor, hlç blıinden para. is
~eıniY.or. (}m;.nden ~y Gocus geçi
yor, omumn<!a koca kQca demir !'U -
!>Hklarla; ama, Elmir dayıya Qe.n.zi
yor, 'belki de odur. 

Klara anne geçiyor; Eva dadı gibi 
giyinmi§, 'başında beyaz örtü var; an
nesinin koluna girmiş; annesi kısa 
i>oyludur çfuıkti. 
~ron ffa.rtlein geçiyor, Janos'un 

elinden tuqnt\Ş· r,ş.nmda 4a o )3erlin
~eki ka(jın doktor var. Janos ağ:Jle 

Onlardan sonra öğretmen Tolnay 
~u ile bir §eyler yapıyor •.. 
.geliY<>r, akasında. papaz elbisesilen; 
iEmllla .t6yr.e geByor, onun a~kasında 
güul bir elbise var. Sonra, uzun bir 
Jiafile halinde, o cascavlak kafalı Szil-

vnsi Dren, yanında Eva; Czendrik 
Maria ile beraber Toth anne; Maria 
küçük Rosina'nın elinden tutmuş; 

Rudolf amca, elinde kurşuni §apknsı 
ve Uç karanfıl; profesör Szalka, 
György'ü omuzuna almış ata biner gi
gi; en sonra da başında kırmızı bir 
şimcndiforci şapkası ile, Lonette. 

Bunların hepsi halı:ıkatte oldukları 
gibi görünüyor ama, başka birisine 
de benziyor gibi. Onun için, isimlerile 
sağırrnağa cesaret edemiyor. Babası
nın yanma gitmek j~in ya bilet lc1zım, 
ya para. 

"İ§te orda, );>aşını öniine iğmiş du
turuyor, diye diişUnüyor. Yanma gi~ 
mem Hlzım ki o kalkıp gitmesin yal
nız başına, sonra ben hurda kalırım. 

Bu sırada karşısına, o ilk okuldaki 
ihtiyar adam çıkıyor. Eskiden olduğu 
gibi: 

" - Ne yapıyorsun burda. yavrum; 
beni unuttular 1;ittfler mi hurda?,, di
ye soruyor. 

" - Babamı bekliyorum.,, 
" - Babam mı bekliyorsun? gör

miyor musun bak baban arda bekliı-

yor seni yapayalnız? Hadi koş yanına 
bakayım. Şimdi ner.deyse mızıka baş
lar, herkes çıkar; o la gider sonra. 

"Çabuk koşayım gideyim! ama bi
let yok, para da yok!... burdan kımıl
damam 19.zrm ama, kımıldayamzyo

rum ... Sanki duvara yapışmıştım kal
dım; her tarafım katıldı kaldı.,, 

llıtiy:ar bllğırıyor: 
" - Yavaş vavaş! herkes sırasi-- . 

ien!,, 

Kolunu sallıyor, ona sesleniyor: 
" - Hadi koş, lYOksa hiç kalacak-

suı!'f• 

.IJ'ırampeteıer .çalmağo.: ba5ladı. Bü
tün etraftakiler dağılıyor. Nihayet 
kimse kalmadı. Mızıka da kesildi ar
tık ... 

Birdenbire sıçrayarak uyanıyor, 

karyoladan atlıyor, pencereye k<>§U -
yor. Tşın o sırada hakikaten evin ö
nünden mızıka.geçiyor mar~ çala ça.
la. Bütün yol boyıınca ucu görüruni
~e.n bir asker alayı. ~ütün cadde, .bü
tün evler bayr~larJa don~nmış. 

Tırampeteler coşmuş çalıyor, as -
kerler yürüdükçe ayakiarının altında 
cycr sarsılıyor. Askerlerin yanından 

zabitler gidiyor; kılıçlarını kınların

dan sıyırmışlar; asker:lerin bıışında 
atlı zabitler var. Askerlerin çantaları 

omuzlarında; çantaların ürerine lca • 
putlarını dolamışlar. Yanından kısa 
saplı bir kazma sarkıyor. Kasketleri
nin ürerfade de ı;:i~ekler var. 

Yayakaldırımının ilwrine ahali top
lJlllin,lş, _şapkalarını sallayarak, alkırr 
lıyarak askerleri selfunlıyo.rlar, mw-

kaylan beraber marş söylüyorlar: 
"Haydi, haydi, kahramanlar, haydi 

sefere! .. bütün caddede halk haykırı
yor: "Y~asın harp!., diye, yahut "ya
§asın vatan! KahroJ.sun Sırbiya!., di
ye. 

(Devamı var) 

(/Ja.ş tr.ırv.fı 7 ıin.ci aayıfaiia) 
BugUn sinema dünyasında ibel,li baş

lı beş çocuk artist vardır. :Sunların 
kazanç ,itibarile sırası ~\ldur: 

Dcanna ıDurbin: ;t6 y(l.Şında; bir se
nede )rnzandııtı paxa: ;100.000 ~ira. 

Frcdi ıBartolomYl,l: il.4 yş.wnda; se
nelik kazancı: 300.QOO ıllra. 

Şirley Templ: 9 y(l.ş,ında; senelik 
kazandı: 250.000 ;l,ira. 

Ceki Kuper: 15 yaşında; 
kazancı: 200.000 )ira. 

11iki Runey: 17 yaşında; 
kazancı: 150.000 lira ... 

senelik 

senelik 

Bu çocukların par.alarmı bugün a
na ve babaları alıyor ve saklıyor, -
veya saklamıyor da yiyo,r... O halde 
bu çocukların hepsi, Ceki l{ugan ağa
beyleri gibi, bir gün nnnclerini veya 
babalarmı dava edcoeklerdir. 

Çek 
meselesi Bugün Hıdrellez 

Almanya hiçbir Çingeneler Topkapıda Üç giin i;ç 
vasıta kabul etmiyor ·· c k bir düg~üne başlıyor 

Almaqya, Çekoslovakya meselesine gece Sllf8 e 
kan§tllamaları için, Ingiltere ve Fransaya 
bilvasıta bir ihtarda bulunmuştur. 

General Gı>ringin, gazete i o1an "Na"
yonnl Zaytung,, da iııti~ar eden bir ma
kalede deniyor ki: 

"Çekoslovakya meselesinde, biz A 

manların nokt::ı.i nazarına göre, garp 

memleketleriyle Alman devletleri arc
sında her hafta bir diplomatik miina -
kaısayı icap eden bir vaziyet yoktur. Bu 
mesele Çekoslovakyanın kendi.!i tarafın
dan hallolunacak bir meseledir. ,. 

Ayni meydanokuyucu ifade, Çek Al
manlarının lideri Hcnlaynın ağzından dn 
işitilmiştir. 

Hitlerle yakından temasta bulunan 
Hcnlayn, Çckoslovnkyadnki Almanlara 
son vaki olan ihtarında Çek hUkümetilo 
pazarlık yapmak vaziyetinde bulunma -
dıklarını söylemiş ve yaptJğı tekliflerin 
azami olmayıp asgari teklifler olduğunu 
buna rağmen Alman ckalliyetini tatmin 
edecek nahiyctte bulunduğunu söyle • 
mI11tir. 

Bu teklifler, Südct .Almanlarının muh
tariyetini, Çekoslovakyanın Rusya ve 
Fransa ile ittifaktan vazgeçmesini ihti
va etmektedir. 

Henlayn eczlimle demistir ki: 
- Bir plebisit organize edilmeli va 

Çek ahalisine sormalıdır: "Alman halkı 
ile daimi mücadele halinde bulunmağı 

mı, yoksa, sulh ve ad~leti mi tercih e
derler?., Biz, müstcmlckeleştinnek 

msksadiyle Çe}c toprağını zaptctmck 
fikpnde değijlz ama, fakat kendi top -
ra~ızı da kaybetmek istemiyoruz. 

(Dcyli Hcrald) 

Yeni :Yapılan. Binadan 
T ahıa Sırtlay~Jar 

Cibalide oturan sabıkalılardan 
Mehmetle Ziya dUn gece Fatihte Ha
fapqada. ""'8.lliın Haaamn yeni y~
pılmakta olan binasına girmişler, tah· 
ta. çalmışlardır. 
Bunları sırtlarına wrdukları tahta-

talarla. şangm ~erinden geçerlerken ma 
halle bekçisi Sait görmüş, kendilerine 
durmalarını söylemi!-).ir. Hmuzlar 
taJıtalarJ yere atıp kaçmaya 'başlayın· 
ca 'bekçi arkalann4an sililı atmış, 

korkup kaçamıynn bırs!7Jarı yakala
.:yıp merk~ götürmüştür. 

Tophanede Halilin kahvesinde ya
tan Kamil de evvelki gece Galata rıh
tımında bağlı bulunan İzmir vapuru
na girmiş, iki parça e§ya çalmıştır. 

:K!mili, vapur bekçisi görmü~, yaka
lamıştır. 

.Şüpheli ~ir Ölüm 
~ktaşta §enlikdede Çukurçe§me 

sokağında bir evde yalnız başına otu
ran Saraylı naıniyle meehur 80 yaeın
da Bayan Fatma iki gün eyinden çık
mayınca ko~uları tarafından PQlise 
haber verJimip, .zabıta memurları eve 
g?rmişlerdir. 

Fatınanın yatağında ölü olarak yat
tığı görülrnü§, J;>pl~9-)ye doktoru cese
di muayene etmiş, ölümü şüpheli gör
düğünden cesedi morga kaldırtmıştır. 

ANBARA DÜŞ1'Ü - Liman a
ı:nclesinden Muharrem Karaköy rıhtı
mında bağlı 4uran ;Erzunını vş.puru -
nun üç numaralı anbanna düşmüş, 

vUcudünün muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralanarak hastahaneye kal
.<lırılm.ıştır. 

13MINDt\,N YARALANDI - Ka.
sımpaşada Bayram sokağında oturan 
t!3 y_{l§.Jnda Hacer Eminönünde Vnlde
ha.nınm etraf mı çeweliyen tahtaper
delerin EW:~rodan geçerken ba§me. 
bir tahta dUşmü.5, yaralanarak hasta-
haneye kaldırılmı~tır. • 

KAVGADA YARALANAN ÇO
~ - Hasköyc;le oturan Mabmudun 
oğlu 10 YMındıı 'Ş~ ~Wı SütlUce
de otuı::ıı ;ı2 y~5ında Sawi ile oynar
ken w.alarındıı kavg" çıkmış. Sabri 
çakı ile H~sam sol omyzundan yara
lamıştır. Küçük çocuk babasına tes
lim edilmi§tir. 

Doğum 
Kurm y )'üzhaşı 'urcttin Akkprtal'ın 

bir kız tocuğu do~ınuş ve ~cral ndı Ycr,U
mlştir. l\linimi\lİYC uzun ömur temenni 
ederiz. 

Buglin Hıdırcllezin birinci gtinüdü!. 
Bütün halkın kırlara çıkarak kuzu 
dolmaları yedikleri bugijn, bu yıl bil
hassa çingeneler tarafından f evkalftde 
bir programl;i, tesit edilecektir. 

On beş gündenbcri hazırlıkları ya
pılan eğlence üç giin üç gece sürecek 
·e bUyük bir düğHn de yapılacaktır. 

İstanbul dışında, köylerde ve Trak
fanrn ınuqtelif ~ısımlarmda yaşıyan 
,singeneler §imdi 'l'opkapı dı~ında. as
falt ~·oHa sur arasındaki çukurda ca
dır kurmuş bulunmaktadırlar . 

Çingeneler bu~ün k1l;Pları ':alayla -

mış. elbiselerini yıltamıı:;, çocuk1annı 
giydirmişlerdir. Düğüne en iyi keman 
çalan, oynıyan kız ve erkekler iştirak 
edeceklerdir. 

Evlenecek çiftin bugi.in düğ!inleri 

yapılac~ı için en çok oyun onlara 
düşmektedir. ~rihaıımm nezareti al
tında. yapılan hazırlıklar dün akşam 
bir daha kontrol cdilmi~, icap eden ta
limat verilmiştir~ 

Bugün ~abah at koşuları da ~pı
la.cak; ge~ çnlğılı ve yemekli eğlence 
dev~m edecektir. Düğijne Su\ukule 
çing~nefor.i de davet cdilmiwr. 

Frank üçüncü defa düşürüldü 

179 Frank bir ingiliz olarak tesb it 
edildi 

D olar v e in9iliz l i rası 
dQşürülmiyecek 

Parla, 5 (A.A.) - tstefanl ajan-} 
sının muhabiri blldlrlyor: 

ıı~,rank'ın Ud sene lclnde UcUncU 

defa olarak kıymetinden düşUrülme
slle beraber Fransız bankasının al
tın mevcudu mahsus derecede kıy
metlenecektir. Bunun neticesi oln.
rak devletin, hUkilmete birkaç mil
yarlık avans veren ihraç enstitUsUnc 
bugüntlen itibaren hiç borcu kalmı
yacaktır. 

Ecnebi memleketlere giden veya 
dnhllde saklı kalan milyarlarca 
frank kıymetinde sermayelerin ,pi
yasaya avdet edec.eS'f, spcküJdsyo
~ıun duracağı, lstlhsaHltm artacağı 

~·e bu suretle 1lcride ,yapılaca't olan 
mllıt müdafaa istikrazınm kolayla
şacağı üi•ıft edilmektedir. 

Ş!mdikt baldo hUkumet sadece kı
sa vadeli mahdut bir istikraz mua
melesi yapacaktır. 

Faris, 6 (A.A.) - Frankın istik
rar rayici 1 '19 frank bir İngiliz lira
sı olarak tesbit edilmiştir. 

Pariş, p (A.~.) - S,aat 12,30 da 
matbuat mUmesş!llerlni kabul eden 
Marşando şu beyanatta bulunmuş
tur: 

"Zannedilen ve söylenenlerin hi
Ufma olarak bugUn lstlJ.crar :vucu
da getirilmesine karar verilmiş de
§lldir. ~apılan ıpıuamelenin hedefi 
evvelA mu bir istikrar temin etmek
tir. üc; taraflı itila.fa tamamiyle uy
gun olarak hUkumetln ittihaz ettiği 
karar bir lngiliz lirasının mukabilf 
179 frank olarak tcsbit edilen rayi· 
cin tecavüz edilmemesini teminini 

istihdaf etmektedir. Bu itibarla 
frankm vaziyeti iyileşecektir. HiikQ
nıet bükülmez bir azimle çaltş{l.c.ağı 

kıymetten dilşmesl doların da kır.
metten .düşmesini intaç etmeyec13k
Ur. 

Bununla beraber Jlu hMlscnin A-
.merikan lhrac tcıları aleyhinde a
kisler tcvdlt etmesinden korkulmalı:: 
tadır. 

Londra, 5 (A.A.) - Londrada te
min edildiğine göre dolar :ve binne
tfce ~ngiliz lirası şimdikinden daha 
aşağı bir seviyede istikrar ettlrllml
yecektir. Uç tn.rnflı itilflf muclblnce 
Uç paradan birinin kıymetten dile
mesiyle diğerlerinin de kıymetten 

dUşmesl lbım gelmiyeceğl kayde
dilmektedir. 

FRANSIZ SERMA~t 
MEMELEKEETE ~NOYOR 

Paris, 5 "(A.A.)' - Maliye nazın 

M:ar~ndo bugün garetecilere beyana
tında Fransız sermayesinin memle

,kete dönmeye ba...sladığıru söylemigtµ". 
Yalnız bugUn öğleye lta.dar 4 milyar 
frank Fransaya dönmÜ§t\ir. 

DAH1Lll'SE NEZARE;r-.mtN 
TEBLlG! 

Paris, 5 (A.A.) - Dahiliye .neza
reti ıbugUn aşağıdaki tebliği ne3ret • 
mittir: 

Hükfunet. mali vaziyeti kati olarak 
düzeltmek için frankı istikrar ettir • 
meye karar vermiştir. 

Bu tedbir dahill piyasada. yerli mal· 
lar için hiç bir fiyat tezayüdüün mu
cip olamaz. Bu malların fiyatları da 
istikrar kesbetmelidir. Bu tedbir, 
meşru olmıyan kazançlara. kaynak 
teşkil edemez. Binaenaleyh bugUn pi
yasalarda bilfiil mevcut fiyatların tes 
biti valiliklere cmrolunmuştur. 

P rağda 
için frank Y\ikselecektJr. Bu sabah 
memlekete avdet eden külltyetli 

miktarda paralar hükümet tarafın
dan verilen ı)cnro.rın t,mmüllinUn anla-

Sosyaıtstler Hodzaya 
hücum ediyorlar 

şıldığına delftlet eder. BütUn mem
leket tara{mdan sartedilen gayret
lerle müM.lıa.rct gören, ve spekül!s

yon teşebbüslerine karşı mildQ.faa 
edilen Fransız parasr halkmma ese
ri için sağlam bir temel teşkil et
mektedir. HUkOmP,t bUtUn Frtnsız
ların yardmılylo mUstakar 1ktısadi 

şartlar ihdas etmek istemektedir. 
Vaşington, 5 (A.A.) - Frank'ın 

Prag, 5 (A.A.) - Dolaşan l>ir p.
yiaya. göre Fransa da İngiltere gibi 
Prag hükfunetine mutedil davranma
sını tav.siye etmig ve Hodza da ibu tav

siyeleri kabul ederek hUkfunetc i§ti· 
rak etmesi için Südet partisi nezdin
de ~bbüste. bulunmuştur. 

Bu şayia. sosyalist mahfellerde boŞ
nutsuzluk husule getirmiştir. Sosya
listler Hodzaya şiddetle hücum etmek 
tedirler. 



Akhisar Belediyesinden: 
Kelime bulmacası 

Yeni balnwcmn 
ı - Akhtau elektrik fabrikUJbın dfSrt ~> lık ihtiyacı lçln 20625 kl· 

ıo MotOrla. 600 kilo Vakum 1a&1, 371 kllo Dtsel yatı •klUtme T• kapalı 

nrt uaall71• alıaaoaktır, 1284:56789 1 - lzmlrde fartııame ve proJeıl mucibince yaptırılacak ttlttın bakım 
ve teleme eüln temel kazıklan lşl 11/IV /938 tarihinde ihale edtlemedl
ttnden ıınlden kapalı sart unlf7Ie ekslltm.eye konmuştur_. 

ı - DOrt a7hk J'•I mecmuunun muhammen bedeli HH lira 60 kU• 
rottur, 

a - Mu·akkat tımlnatı muhammen bedelinin ~ T,5 dur. JI - Keflf bedeli 87165 Ura 60 kuraı 'Ye muvakkat teminatı 5611.tf 
Jlta4rr. ' - !hale 16 Ma1111938 pazartesi gllnU saat U da Akhlıar beledt::re

~lnde yapılacaktır. HI - lllkalltme 20/VI/988 tarihine rutlryan pazartesi gUntı saat 16 de 
Kab&tafta Levamn ve MUbayaat ıubutndekl Alım Komisyonunda yapı. 
Iaoakbr. Kapalı zarflar ayni gUnclı en geç saat u de kadar adı cecen ıco
ml17on Bqlı:anlıfnıa makbuz mukabtllnde verilecektir. 

6 - Gene Akhlıar etektrlk fabrikasının yıllık lhUyacı lçln 150 ton 
Zonguldak maden kömUrl, '130 kilogram kuru buhar ıllfndlr yalı, 9Ui ki• 
Jogram lokomobil yatak yafl eksiltme suretiyle ve kapalı zarf uıullyle alı· 
nacaktır. IV - Şartname ve projeler 4.38 lfra bedel mukabilinde tnhlsarlar Le

yaırm ve Mnbayaat şubesiyle Ankara ve İzmir BaşmUdilrlUkierlnden alr· 
nablllr. 

6 - Yıllık yaf ve klSmOriln muh ~ mmen bedeli 4317 liradır. 
'1 - Muvakkat teminat muhammen bedelln % T.5 ludur. 
8 - Kapalı ıarnar tarlfatı kanuniye dalr•fnde :rapılacaktrr. Soldan S&la: V - Fenni fartnameslnde izah edilen esaslar dairesinde yapılacak 

olan temel kasıkları lıt Frank!, Rodtç, Stern, Slmples, Brechtl, Abolo
renz:, Klharllı, Mut veıatr firmaların usul ve sistemlerine veya bunlara 
mQmuil sistemlere göre yapıJacaktır.ıı:tantmeye fttfrak etmek fste::ren fir
maların tennt tet.11flertnl mtınakasa &1lntlnden 10 gUn evveline kadar tat
tık edilmek tızere İnhisarlar Tflt11n itleri MUdUrIQnne vermeleri ıaznn-

9 - thalest 23 Mayıs 1938 pazartesi saat 16 da Akhisar Beeldlyeıtnde 
yapılacaktır. 

1 - ~ekil, ı - Jpret. sece 
ciheti aydmlatan, bey. 3 - Bir nevi 
dana, meleme. 4 - Tatlı ohmyu, n • 
ıo.m eden, 5 - Su yolu, bir nota, ' -
Bir çalgı, 7 - Boı arazi, b1r nota. 8 -
Nota, fatırap. 9 - Anlafma, um tenıf, 

1 O - Evrakı her gUn Akhisar Elektrik tabrflrasmdan JıtenUebflir. 
(21594)' 

Saat 
8.30 
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KALKACAK VAPURLAR 
Vapurun adı GtltiQi 1101 
Kocaell Madanra 
Seyyar Karadenfı 
Sadıkzade Menin 

GEl~ECEK VAPURLAR 
Tayyar 
Seyyar 
Çan:ıkkıle 

İzmit 
Bandırma 
Karablıa 

ERTUGRUL SADİ 
TEK TİYATROSU 

Hu ıeee (Lllleburııaz) 

Halkevlnde 
BQyilk MQsamere •• 

Heyet blrkao ıOne 
kadar latanbula 

d&necektir. 
------~~~----------------

ŞEHZADEBAŞI 
rURAN TiYATROSU 
tfalk aan'atkln Nafit 

.,. arkadaf)an 
\tice Peaçef Yll')'eleal 

( lıltlnbııl J'Olmat ) 
Komedi 3 perde 

Dan" Daet. Solo. •• 
Localar ıoo Beryer 20 

Paradi 10 kuruıtar 

Slnemalar 
!PEK: Mihracenin ıllzdesl 

DENiZBANK 
OENIZYOLLARI 

lfLETME81 
Acent&lan: .Karak6y • KGprllba§ı 
tel. 42362. Sirkeci Yolcu salonu 

- TeJ.22740 

.dersin Postası 
6 Mayıs cuma sQDQ Merafıı Pos.. 

tuına kalkacak (Sadıkzade) va. 
puru bu eefere maıı.aı olmak Uıe 
re mezk6r stııı Galata rıhtmım. 
dan saat 16 da kalkacak ve lamı. 
re paıar ıabahı varacaktır. (2581) 

Yukardan Alalı: 

1 - Bir içki, deniz keııanndakl ev. 
2 - Babanm kardeıl, duvarda el)'alarm 
konacağı yer. 3 - EvlAda babadan lntl· 
kal eden. 4 - Kapı, yemin. 5 - Soluk 
rüzgi.r, 6 - işçi. 7 - Su, gemllerlll m· 

ğmağı. 8 - Bir av, vazife, 9 - Ana. 
Dlinktl Bulmacamızm Balledllmltl 

Soldan Sala: 
1 - Pazartesi. 2 - Ar. 3 - Pençe, 

iri, 4 - Ani. 5 _ Ok, 6 - Arnavut. 
7 - Ne, damat, 8 - Irak, 9 - Da, 
nara. 

BORSA 
ill••••••••••• .. 11--- Ankar• ..._938 --·•• 

Hizalarında yıJdıı learetl olanlar, be-
Yl zerinde muamele ıBrenlerclir. Rakam· 

ZA lar saat 12 de kapaaq utıt ft)'allandır. 
Hlllo nparlan Beledf:te mUTallat lda- ı.---- Ç E K L E R ---... ı 

resinden lldılım talebe pasomu saJ1 et,. •Parla •- • llldrl4 11.-& 
• Ne'f'J'Orir 018ltl • .... 1 t'IOI dm. Yenisini alacalımdın 11tJslnln bllk· • Mllloo tlC1171 • 9...,.. UllO 

mit yoktur. - Tıp Faklıltul 6 ncı S~mutlr • Brtıkıel '7111 • ....,.... 1 .. 
talt&tılndtn Mol%. '(U478) • Atlna 88 7480 • BBnt 10111 

ZAYİ 

2009 sicil nwnarah amatör şoför ebU
yetnameml ıayi ettim. Yenisini çıkaraca

• CeneYre 14118 • lı.... •-
• Solya 88'8JO • Tüohamt t'lll 
• Amsterdm 1'1NI • StMbeba lcml 
• Prait 117'71 • Loadra llO 

Viyana • Moakova 23 837G 

ğımdan eskisinin hükmQ yoktur. - llanti .---- latlkrazlar 
Lt'OI. :<2577&>; • 2933 T. Bor 1 19 70 ı · EJ'R&Dl l!itik. 95 

.. • • ll s. Enurum 
.. .. " m s. Bnw-am 
Efektlfter verllmemlıUr. 

dır. 

VI - tıtekıtlerln blr mimar Tera ımtıhendla olmaları veyahut bir 
mUhendls veya mimar! inşaatın hltamnıa kadar daimi olarak iş başında 
bulunduracafına dair aralannda teati edllml' ııoterllkoe tasdlkll bir teah· 
htıt kAtı4ı ile Nafıa Vek&Jetlnden a1tnmı11 bu stbl itleri yaptıklarmı g6B
terlr mtıteahhttllt veslkasrnı eksiltme gUııUnden en geo Uo g0n evveline 
kadar tnhtsarlar 1Jmum Mildtırltılft İnşaat ttıbetlne ibraz ederek aynca 
vesika almaları IAnmdır. 

VII - Mtıhlrll teklif mektubunu, kanUJlt vesatıt: ile VI mcı ma"ddede 
yazıtı eksiltmeye lttfrali Tellkasmı ve muvakkat temtııa~ Jaruı Teya 
mekubunu Jbtlva ecleceli olan kapalı zarnar yukarda yazıldıf! tızere ek
siltme gQntl en ceo ıaat 14 de kadar yukarda adı reten ~hm Komisyonu 
Başkanlıtrna makbuz mukabilinde Yerilmiş olmaar JA.zrmdrr. '(2578)' 

I - 11/IV /988 tarihinde ekslltmesl tehir edilmiş olan şartname ye 

projesi mucibince !IDlfrcle 7aptınlacalt TUttln Bakım ve İşleme evt ınıaa
tı 7entden tapalı sarf uull7Ie ekllltmeye konmuştur. 

il - Kepf bedeli 878.960 Ura 88 kuruş ve muvakkat teminatı 30821 
Ura 43 kuruştar. · 

111 - Ekslttme 20/VI/918 tarllıtne rasthyan pazartesi gttntı saat 16 da 
Kabataşta Levazım Ti Mflbayaat pbeslndekl Alım KomlsyonUJlcla yapı
ı..ttır. Kapalı sarflalm &JDl lbd• en PO aat 16 e kadar adı geçen ko
mllJOB b"fkalJlılla maltl»u mubltWnde TerUecelttlr .. 

iV- eartaam• ft projeler 11.81 Hra bedel mutablllade lnllfsarlar 
Leftlllll ft lltb&JUt t11beltrle ~ra 'Ye tlllllr Bafmldlrlftlarblden alı· 
nabtUr,. 

~ - ı.tekU!erlıl mtlheaclll ft1& mimar ~!malan Teyahut bir m1lhen
dla 'f11& mimari IDf&&tm hltNl'ma bdar 4almt oıa.rat lt bqm4& bulundu .. 
naatına dair ara!armcla teaU edllmlf noterlltce tudltJf bir taahhlt kAfI
dt ne Nafıa Vektletinden almmış ugar! 200.000 Hralık bu gibi inşaat 

yaptıklannı gösterir bit" mtlteahhltltt veıtkasmı ekalltm.e rtıııUnden en gec; 
ne. gUn evveline kadar İnhisarlar tnşaat şubesine ibraz ede;ek e.v.JC,i esi• 
:ta almaları ıt.zım.dll". · 

ve Hint mezarı 
S"OYER: Arlin aıalalan 
SAKARYA: Bant yola 
MELEK: GtlııOn adamı 
SARAY: Elrarenlfl adam Birinci ıınıl Opentnr 

--------------- ~CAFERTAYVAH 
Zahire Borsası ·-·-··· 

VI - Mtıhnrıtı teklif mektubU'llu kanuni veıalli ile 'S inci maifdec!e ya-e 
nJr eksiltmeye lfttrak Tesftumı T8 munkkat teminat paran n7a meli• 
tubunu llltln edecek olan kapalı sarftann mbakua gtlnl en geç 11&&t 15 • 
kadar adı geçen Alım KomlB)"Ontt Ba•tanJıtma makbuz mukabllfııde Tel'll· 
mtı olmuı llmndrr. (25'17)' e ıu.ns - 1888 cına. 

Blcrf: UST - Reblfllenel :8 ........................... 
f,11 t9,09 

tlaılıll ..................... .... 
1,11 12,tı 18,0C 19,09 20,53 2,&7 

Ktitahya Salla Haltrık Hdktmliğind~n: 

150 ilk Usteye dahil 108' No. b t.anun
tı Tlrkiyede hakkı temeJIOkteıı mahrum 
ttelalıırh oııu fhrahime fcanunu meıkQr. 
Clen tnel ilen babası Raslhlen mOntekil 
maJJarın tısfl,.eslyle bedellerlnln kendisi
ne vcrilmnt &!baptaki P6rtekal ahklmın. 
ilan bulunmalJa adı ıeçen lbrahlmi tem
lilen hulne Yekhl ile Dolalarh ollu Ah
met w Bulh varisler! Zellba; Nuri; A
lbu malarındakl inlel fUYQ davan so. 
mdıl Ud kıta bah~ utııarak parasının 
Jafuedırlara tevzline dair nrflen karara 
binaen satıhla çıkarılan hudut Ye evsafı 

aairell tarlnaınelerlnde )'Ulb Kurt bekle
"" mıvkllnde (3371) metre murabbaın
dı 40 adet meyva alaçlı ve 300 lira mu
hammen kıymetli bir ve Kakaç mevktln .. 
de (8400) metre murabbaında 40 adet et
can mllsmlreyl havi ve 500 Ura kıJmell 
muhammenell bir ki cemaa iki bahce 
27 • 1 - 038 cuma dntl 1Ut H de mab. 
leme kııJemlnde aeık arttırma ile satıla. 

cıldır. Arlhrma tartnamelerl 5 - ! . t38 
den flibaren açıktır. Almak isteyenler 
yüıde ıo nfsbetlnde teminat vermele mec
burdur, muanen ırQnde asulen balırttınJ. 
dıttan sonra en çok arlhranın Ozerfnde 

bırakılır, mOıteri bir hatla artında pa. 
l'llYI Yermeue ihale boıuıa...- ti ıtln mOd 
detle yeniden mDııyedeye konulur, bu 
ikinci arttırmada en ıfyade artbranın fi. 
zerine ihale olunur. iki ihale arasındaki 
fark ve faizi önce alandan tabıll edilir. 
Bunlar vakıf i!le mukabası Ye 20 senelik 
taviz bl'dl'li ve deJIAJil·esl alana aittir. 

Müıteri prtnamede y11ılı ıeraltl tamamen 
bhul Ye lllraı bak1nnı lskat etmlf uyıtır. 
Pasla lnhat almak isteyenler batkltlp 
muavinine mDracnatla 938/16 do!lyndakl 
şarınamerl okUl'8bllecelclerl. (254i9) 

mumr cerrahi ve sinir, d1mal estetik 
cerrahisi mütehasmı 

Baldır )'11111Qfak 

PARtS TIP FAKULTESt S. 
AS!STA!'ll 

Erkek. kadm ameliyatlan, dimal 
estetik "yOa., meme, kann bunşuk

luğu ve ı~lik ameliyatı •• 

Arpa Anadol 
Kutl'lmf çunllı 
Kanemt dntme 
Susam 
Tiftik ollak 
Yapak Clvaı 
Yapak Çanakkale 
GOa yllnfl Anadol 

114 
fH 
7 7 
8 21 
ıs so 

121 -
58-
8'-
85-

-- Türk Hava Kurumu 
(Nisaiye ve dolum mütehassısı) 

~:~·~~.~'::" Meccınen Gelen 
Doldar 185 

0ldan 
Ton Arpa 338 Ton 

Büyük Piyangosu 
1. nci keşide 11 Mayıs 938 dedir. 

Oğteclen sonra Ocretlidir. Tel 44086 
Beyo:ıu. J>atmakkapı. Rumeli han. 1. 

Arpa 71 
Bulpr 15 
B. pe)'Dfr ı 
Fatab'e 28 

,, iç fındık 1,1/2 .. .. 
.. lç fmdık 10.1/4 .. 
,, Yapak 8,3/' ,, 

Büyük ikramiye 4.0000 Liradır. 

Bizana lmpara 
torlaianan 
Tarilai 

Bmna mevzuu 
u.ıuta ysll41' ayn 
ayn tetkUG ve te· 
tebbU Mtımif bir 
mnaı o'ld»ğM h4l. 
de bugtıft bUe ay· 
dınZatllman"f bir· 
gak tato{lll1t t7ar• 
tlır. 'I'evfUc Yetim-

. Uoğlu ~tında~ 
Uaaxımıza çevrı. 

Zen Bi.ıana 1 mpa
·ratorJuğunwı ta· 
riht adlı kitap 
bu aydınlatılma • 
mi§ tarafları ıea· 

bit etmekte "' bü. 
tan Bilana tarihi
ne temot nt)f'ek 
Şarki AtJTupa im· 
paratorZuğunun 

bin amıeli'k wkıı
atım Mk4ye et
rııektet1ı1. 

Fiyata yü~ ku. 
11lf oıııp 1ulr 1ri
tapgula bulunur. 
Toptan mflrtJCQOt 
mahalli: - lıtan. 
bul, VaTcit Yurdu. 

KURUN'un • Ma7.111 838 tarlhll ıa1.11~ na UAveleri: Numara: 3 

- Evet, onu öldtırmutıer! 
- Yok canım, dedim. Anlat. Vutyet naaılT 
- Ku lıalA tue •• Pıhtılanmamıt. Bittabi be· 

nim buraya oıktılımı otel aballal sördtller. Şimdi, 
yani şimdi, bu ölnnnn 7anmd&n tekrar dı.-n eı· 
karsam, benden ştlphelenmezler ml? .Aman, Allah 
aekına... Derhal geliniz. Beni bu mutkfll vaziyet· 
ten kurtarınız. Muhakkak geliniz • 

Erna'nın verdllt adreı tam manasile bir oel 
dellldl. Gerct kapıda bir kapıcı bulunuyordu. Fa
kat otel kapıcılarına mahsus klloflk bir btıro 7ok· 
tu. Yalnız, koridorun blr yanında kapalı blr kapı 
görUnil;vordu. Uzerlnde "MUdllrlyet" yazılı idi. 

AtanıörU ltleten çocuktan Kont dö FranJa
nın hangi katta oturduğunu sordum. Beştncl kat• 
ta oturduğunu söyledi. Odasının numarasını sor
dum. 

- Bntfln katı klralayor. cevabını verdi. 
Beşinci kata çıktım. Kapıyı vurdum. Erna 

Karen açtı. Ve beni, dotruca clna1etln vukubul· 
dqğu odaya götUrdll. 

FranJa, odanın ortasında yatıyordu. tık ba· 
kışta bana hiç de Kont oldutu hlsslnl vermedi. 
Ufak tefek, gelişi gDzel sarışm bir adam- 'Oserlıı .. 
de ceketi yoktu. Frenk gömlelfyle yatJJordu. A• 
yaklarında da 7atak odan terlikleri vardı. 

fkl Uç adım kadar tıerde bir koltuk duruyo~· 
du. BUyUk, geniş bir koltuk ... Ve bu koıtutu11 kol 

• 
- Tamam değtl ml? dedl. lte bql17oruz, 
- Pek&IA! 
Bu söylediklerim çarşamba gUnU oJmu•tu. 

Cuma gtınU Hileden sonra saat tam ilçtı vurdulu 
ıırada Erna Karen, tekrar yazıhaneme geldl. Bu 
defa elblseslnl deflştlrmlştl. tJzerlnde Jetll blr 
kumaştan manto vardı. Mantosunun :yakumda 
bir tilki ktırkU görllltlyordu. Aynl tilkinin akraba. 
larındaıı bazı parçalar da kollarmın kenarnıa teT
zl edilmişti. 

Mantosu ön tarafınm dUimelerl açıktı. lcerl .. 
den de tuhaf bir biçimde )'ine 1eell bir toatum 
görllltıyordu. Bu kostümün dört köşe gUmUşl dit• 
melerl vardı. 

Erna Karen geldikten ıonra şöyle bir )'hl. 
me baktı: 

- Ne var, ne yok? dedi. Neler ölrendlnl• 
bakalım!? 

Öfrendlklerlmi ona anlattım. 
- Maaleıef, dedim. Hakikat. illin lllııema 

romanmıı gibi çıkmadı. 
BUtUn konsolosluklara telgraf çektim. :A.lclı

ğım maıo.mata göre, Kont d6 FranJaum ecdadı. 
ta Ehli salibe kadar Tarıyor. • 

- Y ant, tqıdıfı Unvan hatlkt mi iemelt S... 
ti yorsun uz? 

- Hem tam manasne ... Hatt&, aile ıeceNll .. 
ne bakılacak oluna, eıkl kral allelerlll4e•~ 
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Osmanlı Bankası 
i 1 An 

Osmanlı Bankasının Galata. ldarel merkezlyeslle Yenicaml ve Beyof· 
ıu şubeleri gişeleri ve kiralık kasa. dalrelerl 16 Mayıs 1938 pazartesi sU• 
nünden itibaren fş'arı ahire kadar aşağıda yazılı saatlerde açık J>ulwıa• 

caktır. 

GALATA İDARE! MERKEZİYESİLEBEYOGLU ŞUBESİ: 
GİŞE SAATLERİ 

Saat 9 dan 12 ye kadar >: 
,. 13,30 ,, 15,30 a ,, ) 
" 9 .. 11,30 .. " >: 

KİRALIK KASA DAİRELERİ 
Saat 9 ~an 12 ye kadar ) 

o 13,30 ,, 17 .. .. ) 
.. 9 ,, 12,30 a ,, ), 

YEN!CAMl ŞUBESt:· 
GtŞE SAATLERİ 

Saat 9 dan 15,30 a kadar )' 
" 9 ,, 11,30 .. .. )' 

KİRALIK KASA DAİRELERİ 
Saat 9 dan ı 7 ye kadar )' 

,, 9 .. 12,30 a ,. )' 

Adi günlerde 

Cumartesi gUnlerl 

SAATLER!: 

Adi günlerde 

Cumartesi gilnlerl 

:Adi günlerde 
Cumartesi günleri 

SAATLER!: 
Adi gllnlerde 
Cumartesi günleri 

ltitanbııl Beledi"esi ilanları 

- ener metre murabbaına bir bucuk lira bedel tahmin edllen Fatlli 
yang7n yerinde Altıboğca mahallesinin TUrbe sokağrnda 27 lncl adada 1' 
metre 78 santim yUzlU, U metre 60 santimetre murabbaı sahalı arsa sa· 
tılmak uzere acık artırmaya konulmuş ise de belll ihale gfinllnde giren 
bulunmadığından artırma 9 - 6 - 938 pazartesi gUnUne uzatılmıştır. Şart: 
namesi levazım müdUrlUğünde g6rüleblllr. İstekUler 1 lira 63 kuruşluk ilk'. 
teminat makbuz veya mektubiyle beraber yukarda yazılı gUnde saat 14 de 
Datmt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2583) 

Muhtelif hatlardaki otobUsler için lllzumu olan 102 bin elit bilet a .. 
çık eksiltmeye konulmuştur. Bir cllt bllete 2 kuruş 25 santim bedel tah .. 
min edilmtştlr. NUmunesiyle şartnamesi Levazım MüdUrinğilnde g6rOle
biUr. !stekliler 2490 N. lı kanunda yazılı veslka ve 172 lira 13 kuruşluıt 
llk teminat ,makbuz veya. mektublle beraber 13 - 5 - 938 cuma gilnU saat 
H de Dalmt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2453) 

• Gizli pamuk 
harbi 

lstanbul Gayri Mübadiller Ko
misyonundan: 

İstanbul Beşinci Noterliğine 

Dalrenlzdo 5 Mayıa 938 tarihinde 
4476/1!19 N. ra ile tanzim ve tasdik etti
rilen senetle Deyoğlunda İsliklll cadde
sinde vaki 220 numaralı dükkanın içkili ve 

Değerll mütercim bay Hamdi 
Varoğlunun Antuan Zlıkadan dl
ıımtze çevlrdlğl bu eser bugtınkB 
dünya. hadiselerinin kaynakları
na. varabllmek tein okunması şart 
olan başlıca kitaplardan blrldlr. 
Dün ve Yarın tercüme kll!liyatm
dan 65 incisi olarak cıktr. Her kt-

BUyUk Millet Meclisince mUzakere ve kabul edilip 27 Nisan 938 tari
hinde yüksek tasdike iktiran eden ve 2 Mayıs 1938 tarihll resmt gazete ile 
neşrU llln olunan 3374 No. Iu kanun hilkUmlerlne göre gayri mübadillerin 
istihkakına karşılık tutulan gayri menkullerin satılarak tescil ve müşteri
lerine teslim olundukları tarihe kadar tahakkuk etmiş ve tahsil edilme
miş olan verglleri ve belediyeye alt resimler terkin edilmiştir. 

danslı Turkuaz lokantasını işletmek üze
re aramızda mukaddema teşkil edilmiş 
olan husust şirketi 5 Mayıs 938 tarihinden \ 
Jtlbaren rızamızla feshetmiş ve şirketin 

mevcut alacakları i1e borçları rcvergiler 
dahil) ortaklardan M. Dereyi Ergebete 
devr ve ferağ edilmiştir. Binaenaleyh; bu 
tarihten itibaren bizlerden Hüseyin Hüs
nü Ozgülün mczkQr dükkanda bir g(lna a- ı ~ 
ldka ve ilişiği kalmadığının ve keyfiyeti 
devr ve tcmlikin altikadarlarca bilinmesi 
için Kurun gazetcsile neşr ve i!Aoını dile
riz. 

Binaenaleyh: 
1 - Gayri mUbadll komisyonundan cmlA.k satın alrp ta bina memur

luklarınca müterakim vergilerin istenmesi yilzilnden henilz tapuda. tescll 
muamelesini yaptıramamış olan mUşterllerin bu muamelelerini yaptırma
ları; 

2 - Müterakim vergilerin kendllerlnden isteneceği millA.hazasiyle ko
misyon satışlarına iştirakten çekinen müşterilerin artık bu düşüncelerine 

mahal kalmamış olduğundan artırmalarda bulunmak Uzere komisyona mU
racaatları llA.n olunur. 

lsmail l/al.:kı oğlu llüseyln llüsnü O::gül: 
Nişantaş Kodaman sokak No. 69 

M. Bereui Ergebef vekili Mustafa Galip 
Onbir. 

Sahibi ASIM US N~iyat müdürü Refik A. Sevengil 
Beyo~lu İslikllil caddesinde N. 220 

'(V.P. 2429) 

KURUN'un 4' Mayıs 938 tarihli sayısıua UA.veleri: Numara: 3 
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kuçUk bir dalt bulunuyordu. 
Erna•nın devrim devrim kirpikler! bir an 

için gözlerini örttü. Dlraz düşUndU kızcağız ... 
Sonra: 

- O halde, başka bir pIAn düşünmekllğim 

lAzımgelecek, dedi. 
lşin daha sarpa sarmaması için kendisine 

dedim ki: 
- PekA.lA, niçin gidip hislerini açıktan açığa 

bu adama anlatmayorsun? Git ve bir başkasını 
sevdiğini söyle. İlerde kötU vaziyetlere düşmek
tense, bunun şimdiden önUne geçmek daha iyi 
değil mi? 

Erna Karen, sarışın başını geriye iterek: 
- Olamaz, dedi. Sen onun nasıl bir adam ol-

'duğunu bilmezsin! 
- Seni seviyor mu? 
"Sevse ne lA.zımgclir?" gibi omuzlarım silkti. 
- PekAIA, senin parana mı göz koymuş? 
Gene kayıtsızca omuzlarını silkti. Fakat son· 

ra mavi gözleri derJn bir dUşUnceye dalmış ola
rak: 

- Yani benim haklkt sevgiltm olan Bob'u 
dllelloya davet ederse!? 

- Neye? ... Ne dedin? Ne dedin? 
- Yani kendi şerefini kurtarmak tein Dob'u 

Uldürmeıe kalkarsa, na yaparım demek lstey~ 
tam.; Doğrusunu istersen Kont Rudolf btr vaklf .. 
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ler dUelloda birisini öldürmüş. 
Ben bu söz Uzerlne gUimcğe başladım. ÇllnkU 

konuşmamız cidden komik bir hal alıyordu. Fa .. 
kat kız, hakiki hislerini doğrudan doğruya. açmak 
kararına gelmiş olacak ki: 

- PekAlA., dedi. Gidiyorum. Kont hazretlerine 
bütün kalbimi olduğu gibi ifşa edeceğim. Öyle ya, 
sonradan müşkül vaziyetlere dUşUp saçımızı başı
mızı yolmaktansa, şimdiden akıllı davranmaklrğı
mız daha iyidir. 

Erna Karen bunu söyledi. Ve sonra eltylc za
rif bir seUm vererek. "Allaha ısmarladık" mana
srna gelen şu iki kelimeyi telA.ffuz edip kapıdan 
cıktı: 

- Bay, Bay! 
Fakat aradan kısa btr zaman geçmiş geçme .. 
Erna•nm verdiği adres tam manasile bir otel 
- Allo, decllm. Kimsiniz? 
- Ben, Mis Erna Karen! 
- Hayrola, ne var? 
- Şimdi Kontun apartımanmdayım? 
- Bravo? Her şeyi anlattın mı kendisine? 

Ne dedi? 
- Hiç ... Herif öbUr dünyayı boylamış. 
- ÖbUr dünyayı mı boylamış? 
Kızın sesi büyük bir he:r.ecan içinde gell• 

yordu: 

. 
" 

' 

Dün Ve Yarın 
1Tercüme 
'K. ülliyatı 

Son defa 12C§Te. 
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paratorluğıı tari 
hi ile 66 cilt ta 
mamlanmt§tır. 

B~lı ba§ına u 
bütün ilim seven 
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