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Sayısı heryerde 
100 para 

Başvekilimiz, dün gece şiddetli ve sürekli 
alkışlar arasında Belgrada hareket etti 

Başvekilimizin heyanah 
''Bu seyyahatımız da sarsılmaz Vugoslav--Tilrklye dostluk ittifa

kının yeni bir tezahürü olacağını kaydetmekle bahtiyarım,, 
Celal Bayar Avala ajansına da şöyle dedi : 

''Sizin vesatatınızla asil Yugoslav milletine en 
muhlisana selamlarımı gönderiyorum .• 

Oe!Al Bayar 

BiP fen adamı temin ediyor: 

Ba§vekillmlz Celil Bayar 'dün öğle
den sonra lstanbul vali ve belediye re
isi Bııy Muhittin UstUndağ ile birlikte 
gıehirde bir gezinti yapml§lır. Bu gezinti 
sırasında vali kendisine cıehir pldnınm 

tatbkinden sonra lstanbulun muhtelif 
yerlerinin alacağı §ekiller etrafında iza. 
hat vel'IDİ§tir. Ba§vekil akşama doğru 

Büyilkdereye kadar gitmiş, sonra Pera
palasa dönmüııtür. Ak§am yemeğini o -
telde yemi§tir. Saat yirmi bir buçuğa 

doğru &§vekil refakatinde Hariciye ve
kili RUııtil Ara:s olduğu halde otomobille 
Sirkeci garına gelmiııtir. 

Sirkeci istasyonu baştanba§a bayrak
lar1a donanmı§tı. Askeri mızıka ile bir 
kıta asker ve polis mü.frezesi istasyon· 
d:ı. yer almııılardı. Askeri tıbbiyeliler, ü
niversiteliler, kc~if bir halk tabakası is
tasyonu doldurnıu§tu. 

(Sonu: Sa. 4. ~ü. ~.) 

"{)rta Anadolu bir step değil, en iyi 
:~~4im şartlarını lıaiz bir bozkırdır,, 

Antakyada 
Y enlgllo gazetesi 

kapatıldı 

' 
'•Z,.. / ~.L 

Şehrin mühim mevkileri 
Müırezeler tarafından muhafaza 

albna alındı - ;. ;. .. 

Devlet 1\Icteoroloji tşlcı•i Umum MüdürHiğü )fcrkcz blnalnrı • • 

Uzun znmaııunııbcrl zlhinlcl'inıi:ı.c ( değildir; .. Lıcyııclınilcl ~~ı-ılml ~ edile~ 
)"crleşmlş bnzı sabit fikirler ,·ardır ölçüye goı·o rutubeti l ilzde .,o dere 
ki bunları bir hakikat olarak teltik· ccc.Jo ,·o clnlın n;;-nğı olan ycl'lcr k-u· 
ki odcrlz. GUnUn birinclo bu fikir· nı ikllınlcr<lir; halbuki Ankaranm 
Jerdon birinin en yeni ilmi vo fennt rutubeti yüzde 50 den !azla, yani 
Tasıtalar ilo yanlışlığı oı1nya konn· yüzde 57 <lir. Uu itibarla Orta Ana· 
cak olursa fülctıı ne dlycc~ğimizi şn· dolu kunt iklime <lnhll edilemez. 
şırır, kalırız. l\Jnhsul bnkmıındnıı ise Orta Ana· 

MescJA sık sık günılcllk gnzctc sil· dolu hıılmhnt için en müsait bir ik· 

tunlnrmıln tckrnr crlllcn şu: limlllr. Bir kere Anknrada bir met· 

- OJ'ta Anndolu ynylnsı bir step- re knrı·c üzcl'inc dü5en ynl;,'1nur su· 
tll'..... yıınnn ııtfütnrı :U5 kilogrtuııdır. Iln 

ıniktnr '-'lll!°Dllll" rnl'.!;ış 1J1C\'Si1J1Jcrln· 
8üzünU, blluıcyuı•ııııı, dıı) mnynn " ., ı 

ı1t•ld tevzint uygun olmnk şnıi ylo 
\ 'Ur mıdır! Ortn Aııncluhı yaylasnım 

gerçekten bir tep olduğu fikıi 7j. 

hlnleı·hnb:c o ı,ndnr bh· hnkiknt ıli· 
Yo yeı·lcşıııh:tlr ki nk:-,iııl dü~ünınck 

bllo hntırıııırztlnıı gcçıncz. Hullıuld 
bu fikrin hiç llr. hnkiknt olnıudığnıı 
on son ilmi \ ' C fenni \'n~ıtnlnrln mcm 
lckcUmizlıı ,.c hllh:ıssn Ortn .Aıınclo· 
l11nun ha\a şnrtl:tı'lm tetkik crlcn 
t!a.lAhlyctll bir mm H' ten nclnmı hi· 
zo temJn ediyor: 

- Bayır, Ortn Anndolu hJr step 

tıımnrnen llıtlynrn l•ıiriıllr. Anknrn 
,·e ch·nrın<lnki nınlısıı ilin yağış ile 
münnsehcti ynı::-ınıır nıil\tnrmın nz
lı~ındnn değil, muhtelit rnc,·sinılcr· 
deki oynnkhğmclnn ileri ~cllr. Ilu· 

nunln h<>rnhcr Ortn Annrlolu lıııhıı· 
hnt yetiştirmek için en müsAit bir 
mnıtnknclır. Zirn ynJ!mur ~nrtı rncT· 

t l ··s cut olnmkln hcrnhcr hubnba m < u~ • 

ASIM US 
(Smıu Sa.. .J Sil. 3) 

.Antakya, 7 (A.A.) - .Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Antakyada çıkan Yenigün gazete
sinin dünkü arapça nüshası ile ts
kenderunda çıkan Vahdet gazctesl
nln blr 110.Ycslnde delege Garo Uc 
başkonsolosumuzun Aukaradan dön
mclcriylo all'ıkadar olarak idare me
murları arasında mühim değişiklik
ler yapılacağı bildirilmekte idi ve 
arapca Elurube gazetesi hemen bir 
na...-e cıkararak bu haberi tekzip et
mişti. 

YcdlgUnUn bu sabah çıkan tUrkce 
nüshasında umumt af iHl.n edileceği 
başkonsolosun beyanatına atfen, ve 
Hasan Cebbnre ile kaymakamın de
ğişeceği ve nahiye mildürlerinln kA· 
mflen azledileceği de istihbaratına 

(Sonu: Sa. 4. Sü. 3.) 

teüyl\'lı il< e~Dence
nı ml\'lısabalkaımız 

iki yıldız birbirini 
arıyor 

. 
.... •• ~.......--.. J..,_......_ w , '9 ......... '\ 

No. 16 

En 
Büyüğümüz 

Çubuk 
Barajında 

AtatUrkün üs; gün 

C\"\'Cl Ankarada blı: 

gezinti yaptıldan-

~lftliğinl gczdlkle

rlnJ, C\"\'Clld gt1n 

de mıdyctıcrlnde

ld zevatla birlikte 

Çubuk barajma ka· 

dar gittiklerini yaz. 

mııhk. 

Açık havada bir 

mUddot bUrahat 

buyuran En Bilytl· 

iümliztckrark~k· 

lerine dönmüıler• 

dl. Resmlmlz ön· 

dcrlınlzl baraJda 

aWerl.Jw. 

Maltep·e askeri liSe
sinde dünkü. ·merasim 
Bu sene mezun olan 250 talebenin 

ayrılık tör.eni parlak oldu 

r-..--~-



BATAl(LIJ(TAN 
~·1 İMPA~ATORİCELiGE 

-~- ---- ·-

- - - -- -

Vazao: Kadırcan Kaflı 

Sabaha karşı oradan çıkbgı 
zaman Sittas ona Saf onun bir 

şarkısını okudu : 
- lmparator Anastaam oğlu yoktur- f Sert bir lodosla tapllklenen kUmlu 

.üntıumdan en yakın ve büyük olan da ktydan. blru ötedat kale ch&Waı'laımJ 
BIJıatJaetur. dhen llumar&1I aaeıereıek clet'a9a .. 

dedi. df3ıord11: ' 
eTodora bu eözlerde o zamana kadar - Deıılz birdenbire tqacü; bl1tln 

ıutıamadıtı ve en çok aradılJ dostlu - karalan kaplıyacak ! ll:a ytlbek da41aıi 
la bulmuttu. bile altma alacak ve yer )'1lsUncll bir 

- Ne lyilln, Slttu! .. tek iDaall l&i kalmıya.cak! 1DJ .llamll ~ 
J'abt Teedon bir ttlrltl bu Jrorbk .. lruUanl Aklmm ......... almml Soa 

olduP kadar mairur olan adama llObla- sQalertnml• ona yalvanmz! Q1lDablarl -
-41. mm affettltmet içtn ldll8el6re ~otmnıs! 

...,.ha tarp oradan çıktJiı l8lll&ll Slt· Büa banlan tendfal .OtıedL aa amm 
tal .a Bafonw bir prlblmı okudu: 1111 - '1W114tr. inanma! 

O.. JSharda, aıaldlı.na llapl"• Oaae eaaaıa al'ay etmek bltfycnler 
Bua ......_., MJe... olaut&L "-t kadmm pek .p 'bqJJ 

Olla _...,.. ma ... ._ ,....... kdJil. '8iınrlı•• taıamhjı haller u sa-

.,... ........... ......._ maDda '•n• lnandmnala 1-fladJ. 
llt .... tlklıtl .. .,. aptal ..... (,'Qakl Bllanlta se~ ve kudretli olan-

Ne ........... dedi. lar baJat111 btr ttlrltı sevkini çıkanrlu-
n.Mlm ...,_ ...., tliaedllL il• l8lar llbl olamıyan fatırıerln 1tl -

ile l1'lla dire lllJeL.. rtkl•ıtade 4trlD bir IDllwıgblr. 11JU 
Teodora kolullu llttum bo)'Duaa do- kertlldUl10tdu. Onlarm bOtttn Umitlerl 

lldl: etül dlQ&ıa balir ofdulu clbl Tanrmm 

- •• 111*1 -- ..... lan ~ 1ılnlı:a4ıaima da 
Dile bhlraba attı. 8oıma Dlw etti: akd ~ 
- Hep beyte oı...ı KMkı .. uUll· Dlrt J11 1dr eenesbide Boefor ft 

..._ ~ Brllokena ıtnnı sb bu tatlbuftu. 
- Ha)'ftlalar 1111ı118mrlar. Kat clefa •••• en bOyUk blDalan. en 
- ..,,........ da ıalml M1ua,.. -ata maballelerl yammetı. Elli a1tmJ1 

laprl ,...- tı1laJu bile bir defa bUtllD ph-
Teodota dMbmu evine aldı. O 11a A· rta ..... itinde kaldJimı, bnpuatOr 

to1Jaa .,. Afrocllt tablolanm ,..._ kea- 11111M1 ı...ua Aya Jıfamaya D;tılmı 

........ ,.,edar.. ~ Gelle a)'lll ln11mJv 4lüa 

• • • • ,.U ... eneı eeJırbı yar111D1D o-
- JI - ............. ıeldlflal bOf1orlardi. Y1bı 

D1JllfTA laUAWW ............. OD ser.ele oblnll. bina-

Milde 'l'eockıraJr ~ ... . 
-- Batta .... birlikte ... ........ 
......... ..,... Jreadlll .. .a.1-
,... .. , r nu• nnıır..
tılr elJence bulmuttu: .Namualu olmakla 
tjpiiuinf acle•••n ..... __..., 

Yapma OD -- ....... hele bir QO-

- 41N• • onu olsa lıfr.bclm lla
llD• Jıııor rttlL Raika aaıttlne, onı.ra 
tepeden lwkacü " emredecek 181'9 
JtQaleJmek .. -.1 .. MGa o 1ııt.1a1J1ı1ı. 
tlİI ...._ clltmtltJ OJ1laCllk bine 191-
mletl. J'abt Gyle bir oyuncak Jd kıla Jılr 
pmanda ldrpllef1yor; oyuyanlarm ca---~. 

ltencll gibi dolu dbgbı Eplktlryenlerle 
beraber 11e>kak•erda )VI Q1P1at prla 
llSyltlyor,cmmsJuda, ı.tJu berinde daıı-
89dlyor; ellerde tqmıyordu. Artık ken-
.._ .... ....._..., ...,'vl, ........., ...... ....,,. ........ 
-ati 1ılr ...... Jlatt& .......... '1ID ,....'* ........ ~ ... 
• • b ....,.. bllJft 1ılr .... bJpJI. 

llEle Pdlil llm1a ... TAR ......... 4tt .............. ....,_.... 
- itte ---...... lıılr ...._ u.. ................. _ · ••v1•1ıwn11...........,. 
~ 1e1b1e ... ,...._ cam•• .............. .................. ...,._ 
~ - JllOJlumı .............. 

.& ~- -- ...... ..... ---....~ ..... ,, ..,.. '* ......... tlJ-* 
ıatdlnamaa bykıri;Jordu: 

- Ut itin• kadar tufuı olMül Bir 
..,_ laabeıtals yok! Beplnls bo1a1a • 
rtn ad OllDabJanmzm cezuım gGre -
........ o kadar gtlnah lel~ ki 
Tun -.meta dalla ene1 .......,.. 

--~· 

... ......,., kale chnarlaa. h91ke1ler 
ti Mit* 8'ler yerle 1ıir olmqtu. 

-- Ralarm •betil hep tia llf1ld 
...... IBMnJarm~ be...,,.,,., 
-~ .... ~ 

m~rek ~dan ~ İle. olt-
lıillrdlf. 

Bir ll&1'&bclaa farlml 'olan hlm• .a.. 
llrl~ ........ ~..,. ...... 
-~~~ 

Turmm ~ an•mndan dofdulu -.............. 
DIJU)ar ~ Xl1llelff Jı:aııd ... 

kadar doluyor; avlulardan 11e>kalrlara ve 
caddelere kadar halla tqınyordu. 

ftpMJar ~ o kadar ki 
patrik hertelhı bu derece iyi Hristiyan 
oJmamumm da faydumı anladJ. 

Çofmıun g&ıllnde para ve maim hlo 
bir değeri blmamıttı. Tanrıya bot IG
~ idil ldUle)'e ~ ftl'dl. 

Bir kmal dt.: 
- Mlldem ld tlo abJ11r lmrlmb 

bldr, hlD oh 1 ~ 4'lD1WD .. . 
metlerlnd• • '* pq ......... -... 

Ot"'9 '* hake.... ••• ,,.., ............................ ..,.. ............................ ,.: 
- Ben auduı koıbnm! Sada bolul-

mak • 1-lk ...... . 
-- ...... '* hucUI ..... 
~ ............................. 
.......... la 'rnn' z ··-· .,.. 
.,. ile -...ıan .. ...,... ....... ..... ......... ,..., ....... ...z== -::ı-:.: 

.,..._ 11atem ıt•ıu• .. = 
~ lt••vm en o* ' t oı

M'ad .-.a 1-lar: Demek lıl ,. .. 
laDıJm 1*t da aptal&~ .. ._ 
ldllDlll ortamı buJmaktır. 

Soma Dlte edb'oula: 
- Denls bbuma1a ••c111r •. 

muı lnwuJarm m Jralabeh1r oJdnklen 
7erlere kofac:ajmı. Kıyamet DUll topa. 
yor, bunu öjrenmek lçbı ne sbe1 flr • 
att.. 

Kıskançlık cinayete hak ve irmı 
NurullahAta·cınfikri 
'Kıskançlığı, cezayı hafifletmeye 

sebep addetmemeli r,, 
amı.aa Ollilaltn m"'V ~ 

lllttin ..,.,._... y81lloe tlttld 
lçtliinl &irendiklerl N11rdiah Ataca 
mkançlık .. eti içip .... en: 

... Bil velde la i1ltadm tiltild •· 
nq, ,... lf'll!I dl 1- lfp .. 
rim- DIJ•i!mn. 

Keııdlalne anketin mevzuunu .ay. 
leclim: 

- Beıı na qJariiı, eledi, 'bö,le lllY. 
lerden .•. 

Fakat matbuatm yegtııe mtlnekki 
dl Nunlı.Ja A\ag. IOll •manJuü. 
her günkü fıkra pıevzulan, zabıta hi
~ ile teııktt gemberinhı dqıu 
çıktığım pek41l ga.teriyordu: 

- Ama deiılfm, fttimd bir mevzu. 
Her halde fillrkıiz oı.. gerek ... 

- o halde IOI' ... 

- Kıskançlık yUzilnden öldürmtk 
caiz midir? •• 

-Bir fmanm difer bir lnsam öl· 
dtlrmeelne hiç bir wretle eevu veri 
lemez.. Bittabi mtıdafaaf neflı ayn .. " 

O.tacı bir k~ ellmle daha ~llye-

rek .e.onu bitirdi .,. ....., ,..._ 
,....,.. baf!ldr. 

Anlıyordum, ki bir fldııcl Aa1 ela· 
ha IOl'Up cevap alamıyacaiım. Te
llkkik" ettim. AynbJorchım. Jlatml 
kalclırdı: 

- Yalıın birinci elbDle kaJmn .. 0. 
bUr fikirleri beienmecllin. On1lı1 an. .• 

Fırsat elime geçmiftl: 
- Nami olur, tıatad cledlm. On1an 

da yazacağım. 
CUmleleri, kelimeleri mizana vurur 

gibi tartarak yammı - fakat hiç tu 
hih yapmadan ıüratle • yazan Nurul· 
lah Ataç befeıımedljt fikrinin kendJ 
ağzından Çlkmaama razı otamamı: 

- Onu 11lliDJz, bqka bir sual 80· 
runuz, decti. 
Befenmediği fUaıbal gWlmtin & 

uilnde karaladıktan eonra: 
- lDll&llm Dkantbk ybDnclen 1lid· 

dete kapılmumı haJFlı bulmUIJDIZ ! 

-~ -- a&mek kadı
m, •kella ma1ı.,.. amnıarm 
alhnlyettdlr. Balb .. ....... 

sııah fabrlkatOrl 
şikayetçi 

Bir fabrika direktörü "Bu gldlşle ço
cuk topu yapacaQ.ız gahba,, ~yor 
Bir zamanlar hıtıtere Ue .Ame- ktl&tı Jtk ..,... ....-. Bir ..._.. 

rtkadakl alllll fabrtlı:atorlertnln btl- Jalt illa ...ı ...,._ ... ...,.... 
tlbt d'1D7adakl llllh pazarlarım ken
di aralarında tatllm edip ıt7atlan· 
m latedlklerl ctbl kontrol ederek 
mtıthlt blr .,Olllm ticareti,. 7aptıkla
n iddia edllmlt Ye her lkl memleket
te de ıllllı lmal&tmı •• tlcaretllıl 

m .,.. ~-• •9l.IJ•· ...... . 

............................ ................. ,... ... ..-...................... 

..... k ........ ....... 
Te 1ae1e e. 11b1 ... aalarda r19-

. lerce htlt6met aem1U11.r lull,.ıe 

pa~llal8 ... Nk llttlbAlt.tla da i
tettna-.W 'WW !'!1PlıMtıNl'llll'l9illrt 
Aynca daha ful& 111urat yapmalı 
mecbur tal170.rllıl'llllt· 

Vtken dlrekt&rtl cU1or ki: 
- Bu ıtdltle, bugtln mermi 1apan 

fab'1JlatGrler, 7&nll b11 le.ten .,..... 
ofp, tenlı toplan ve çocuk arabalan 
in .. edeeclı:ler ki bunun llı:lllne de 
dalma artan. bir lbtlrae var. 

Bundan bqka ıtılb fabrttalan
Dlter taraftan ılllh fabrikatörle- nrn çalqmur, muanen devrelere 

rl ie1uttıerlnl mtıdafaa için törl• mtlnhuırmıt. lleeel&, son senelerde 
c1&rt 1an17orlar: oldutu ctbl dllnya Yanretlnd9 Mr 

Btaa atMirJ ~ 4naa etmek 
tedlr. 11 .. 11. lnrtı~recte. bllhlll& 
müaletet~ ~ 'taklt 
ltlraılar J'IJaıellr, 'Ye •tıttln lllib 
fabrtkalal'ımn hem lmal&tmı, hem 
~tlamu koatrol • ._memurları 
da kontrol eden meqaurlar ta11Dlal 
lltemele tact'ar vanrlar. 

Dt7U Bbp.f• sueteehıcle okuclu- i&1111khlı: oldutu samanlU' hlla 
tumuıa •ör .. .-ı ... ıa. Vllı:en lalmll oallfn'lar, lı:uanrrlarm11 ....... ... 
metııur ılllll fabrtkatorlerl prupu- ~ IOar&. &Tl&lt ...... '* ..... 
au nlll KreJYlG, Jı~atuwı mWm ~ ,.. ... •••• fVI_. 
bir kmmım allAh tlcaretbal koatroı ıana.._ 

kouıtarooı,rnun bnbde heHP nr· 1-... ,..,.._._.... ff ..,_ 
metle .,.. lllih ticaretine Yakl olan dl- l'altat laer ttra ~ ft 
htlcum.tar kaqıamda hakiki •ul1et1 ~ ......... _......._ ... 
mtldafaa ile secfrm.lt. •• hakikat ta ı· tala imali Te ticareti lserbade1d ••· 
lmlt ki, lllllı fabrlkatorlerlnln mit troll lla1dmn1t cleıttdlrl•f • 

(ılUctedff Oeşi,Rdeli : 
....................... ._ ... 
Kadın ve baston 
1Jlm arlauler""• mlf kalemi ile ha)'M vo eıhhat )'Ullan JU19 U.

ta4 O. A. lü man•ee .. de kadwhna 1ıUton ta..-.ıan me\"11111Da temu e-

•-* tlJl9 4emlfı 
- ...,..lvm IObkta ... tıoa ~ moda o""unüla .....ater kea-

• ........ ....,. ........ ~ ilk S-llkte ........... 
....... OM'ldlll ve ID'vlakllk, Mlld ıeacnie &lrmll .......... lsaubll ~ 

*-. 
KMmlar U'Mlll4a butoa moda .. tePilı ed• h •fırlar Ba• ......... 

....... ..... .. ...... glfıllemlt. o .......... ._.._ • .,....... ... ... .,.: 
- o. A. .. ,.,,_,, BlefdUbchr ................. *' .. 

... ...................... lılr .... tedıll --....,. ...... 

.... ........ ...._ .... lllel fRllaıi&" ..,. • 
m.. De .... 8llllııarılrler ........ -- .. flldr ........ ...... 

.... fmll lılr ..... Met ... e .., ... ı..tu ' ' ptm:llL Weee Mr ... 

... ~ .............. lılrbo .. .,..... ...... 
.......... .._ •la="hn 1ıMt.oll ~ arttıınr-. adluw 

mt Ba. lılr sevk •eeeledlllr. a. '8Mite m.. möanbt ......, ..._ '*._. ..... -...e1ı111r. ..,._.er......,,. mekle .... ~ .... ....._ 
lana eBeclae ....._ a1m+._ lmblE ...... ,..._ t1a 1ılır.., ••••Yal
__ ..._ ._._ ..._.~ .. llaNle&tlilaMaJld--'alılr 
111111 ..,._ s1re ......._ ... ..._. ıeaıaııle ........ Mini&....._ 
- ... _ ......... _ ............ lfflmll .............. ...... 
...... laine& ............... -. 

öldtlmle lul""3ı ---.,.. ... 
kafa Jle --·-ld.elllıllii. 

- O halde Jcmhnan lıit JIP"UT 
- KedlDI ku1mlar ~ blMll • 

der. (Zata bllıle cllDI .... ..,. da 
te1lkt bW ....... il ••• "lllitcl,e. 
c1e ltedenberl mbncM' )Mı ıSla 
bdm mcıtırmek pek yoktur. ) 

- Jfam• meflaaa11 .. Jr~ •· 
rlllla Dllllr? .. 

- Bopmna De namua temlsJmlr.. 
KanUllCll dejWm. .lctlm&l1atçı da der 
twm. Olum lçla klüuclık ybln
dla llbn cma,.tı.ıa &dm DUd .....,1111 __ 
l'akat blbnçlılJ ces&JI haflfJetme
ie bir lebep a&lebiıeyfnce belki Jm.. 
bncJıt yUdnden ÇJUn cinayetler de 
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Hadiseler arasında: Maltepe aske.r i lisesindeki 
dünkü -merasim Görgülü bir millet oldu

ğum uzu unutmayalım kabiliyetlerinizi kU\'Vetlendirmek ve 
ordu için güvenilir bir unsur olmaktır. 

Siz, buiUnUn subay namzetleri; faknt ~ n
rının bir başbuğu olacak kadar bUyuk 
bir istikbalin yolcusu olduğunuzu unı t· 
nuyarak çalı§tnalısınız. Sevgili evlatlar: 
yolunuz uğurlu, yUzloriniz ak, hayat ı;o 
istikbaliniz §an ve §Crefle dolu olsun. 
Yıırt., ulus, istiklal ve Cumhuriyet lçın 
tcrllyecek alınlarınıza çiçekler ve ço -
Ienkler konsun. ,, 

Yazan: Nlzamettnn Nazif 
Sual: 

- Medeni mıllel neye derler? 
Cevap: 
- Şöyle olana da, böyle olana da, 

§USU olana da, busu olana da, şu dere. 
ceyc ul~mış ve bu derekeye düşmek
ten kurtulmuş olana da medeni millet 
denir. Fakal asıl medeni millet mut
laka ''iyi eşya kullanan millet .. dir. 

Biz medeni bir millet miyiz? 
Amenna .•. 
Hc.m o derece medeni bir milletiz ki 

medeniyet mahvolsa onu yeniden hal
kedebiliriz. Hangi medeniyete karış
mışsak mutlaka canlandırmış, dirilt. 
miş, ona bir başka parlaklık ve revnak 
bahşelmişizdir. 

- Peki, biz iyi eşya kullanan bir 
millet miyiz? 

- Şimdilik hayır. Amma gün geç
"tlkçe mullaka, eıyanın, aletin ve vası
tanın en iyisini, ve yenisini, en sağla. 
mını ve güzelini kullanmağa çalışaca
ğız. F.şyanın yenisini, güzelini ve sağ
lamını ne kadar iyi seçtiğimizi anla
mak istiyenler müzelerimizi dolaşabi
lirler. Bundan elli altmış yıl öncesi
ne gelinceye kadar, dUnyanın en müş
külpesent milletlerinin başında biz ge 
lirmisiz. Sonra bu güzel adeti terk cdi 

vermişiz.Nerede tapon eşya varsa onla 
rı kullanm:ığa başlamışız. Eskiden her 

TürkUn evi adeta küçücük bir müı.c 
imiş. Son elli yılın nesilleri ve sürekli 
yangınlar, muhaceretler bu milzeleri 
mahvetmişler. Bu nesiller çubukları
mızın, nal"l!ilelerimizin. su taslarımı • 
zın, §Ckerliklerin, sahanlarİn, ibrikle
rin semaverlerin, dolapların, yelpaze
lerin, tcsbihlerin kuşakların, kürkle-

rin, enfiye kutulanmızın kıymetlerini 
ancak evlerimizden Sandal bedestam
na göç ettikleri zaman anlryabilmiş. 

Jcr~ ' 
DMc1crJmfzln, ne mUşkll1pesent ol

duklannı, evlerimizde kıymetsiz: gibi 
gördüğümüz c~yaya, seyyahların San
dal bedestanında aç çakallar gibi sal
dırdıkları zaman a:.k:ıl crdircbilmişler. 

Çirkin bir mirasyedi hovardalığı i
le yok pahasına sattığımız eski eşya. 
larm yerinde &imdi yeller esiyor. Bü
tün bunlar tıransatlantiklerle dünya
nın taaia öbür ucuna t~ırunı§lardır. 
Eski evlerimizin güzel eşyasından her 
hangi birini elde edebilmiş olan Ame
rikalı bir zengin, İngiltereli bir tacir, 
Almanyalı bir kollcksiyoncu, İngiliz 
kralından iısalet unvanı almış gibi bö. 
bürleniyor. 

Şiiphcsiz, bu eşyadan birçoğu bugü
nün ihtiyaçlarını karşılıyacak nevi
den şeyler değildir. Lakin bunlardan 
mahrum kalmakla evlerimiz hatıra
larından mahrum kalmış oldular. Ai. 
~enin kudreti ve devamı her şeyden 
once müşterek habrnlara riayetle 
nıUmkündür. 

Büyilk dedenin Tuna harbına gider
ken giydiği çizmeden torunun alacağı 
dersi hangi tarih hocası vcrcbiilr? 

Bunu kaybetmişiz. Yazık. Fakat a
s~ı üzerinde ısrar etmek istediğimiz 
cıhet bu değildi. Her 5eyin iyisini kuJ. 
lanm:ık meselesi idi. Sadede döne
lim: 

liükUnıct, Türkiyeye ithal edilecek 
e~yayı standa.rdizc etmelidir. Zira; 

Arkadaşınıza saat soruyorsunuz. 
Cebinden tapon bir saat çıkarıyor. 

Bir baJoya gidiyorsunuz, kadın tu
"?leUerine tıöylo bir göz atıyorsunuz; 
&ıydiği elbise için avuç dolusu para 
Sarfettiği muhakkak olan birçok ba
~·anıarı hep tapon kumaşlara man
kenlik eder· görüyorsunuz. 

Arnpul almak istiyorsunuz, tapon. 
Otomobil almak istiyorsunuz, ta-

l>on. 
Şapka, tapon. 
'.rramvay arabası, tapon. 
Otoblliı, tapon. 
Vazo, tapon. Ağızlık tapon, kol düğ

.ilesi tapon. 
lier §eY tapon. 

d· ~ kadar tapon e§ya arasında ken. 
~ınız:ın, eahsımızın tapon olmadığını 

l;'oze vurmak bir hayli mÜ§kül bir i§ 
0Iuy0r. 

l Olur olmaz §eyi beğerimcmek bir 
başka mill<:t için, sonradan görme mil
letler için, göze ne derece bayağı gö
rilnUrse bizim gibi görgülü bir millet 
için de müşkUlpesentlik olur olmaz 
şeyi beğenmemezlik o derece tabii gö
rünür. Müşkülpesentlik bizim milli bir 
vasfımızdır. 

Her şeyin iyisini, her şeyin sağla
mını, güzelini \'e en yenisini kullana. 
cağız. 

Ekonomi ,·azifcsi tapon mal kullan-
dırmak değildir, müşkülpcscntliğimizi 
tatmin cd('cek malı ucuza mal etmek-

tir. 

Poli•te: . 
tki Amele Ağır Yaralı 
BakırköyUnde barulhano fabrikasın-

da ameleden Şakir, Orhan, Hakkı ve 
.Mustafa bir kadını müdafaa etmek yil -
zilnden aralarında kavga çıkmıg vo hep
si de bıçaklarını çekerek biribirlerinin 
Uz.erlerine saldırmışlardır. 

Neticede Şakir ve Hakkı ağır suret
te yaralanmıglır. Su~lular yakalanmıştır. 

Bahkpazarındaki 
Hıraızlıklarm Faili 

Uzun zamnndanberl Balıkpazannda 

muhtelif hırsızlıklar yapan Şükrü adın
da bir sabıkalı yakalanmıştır. 

Şilkril şimdiye kadar Balıkpazarmda 
Tagçılar caddesinde Salamon Bohor ve 
yine ayni yerde Mltrani, 25 numarada 
Po,>Tazoğlunun dUkkA.nlarma girerek 24 
lira 96 kuruş para ile muhtelif eııyalar 
çalmış ve damdan atlıyarak kaçmıştır. 

ŞUkrllnUn bundan ba§ka muhtelif yer
lerde başka suçlan da vardır. 

Ay şenin Evini Soydular 
Dün saat bc3 buçukta Fatih Sarıgü • 

Talcebler lstıklnl mnr~ını siiylüyorlftr 

Dün Maltepe Askeri lisesinden mezun 
olruı 250 talebenin ayrılık töreni parlak 
bir merasimle ve coşkun bir tezahüratla 
yapıldı. 

Törende Korgeneral Halis, Tuğgene
ral EyUp Sabri, Tümgeneral Osman Tu
fan, 'l ümgencral Ihsan llgaz, Askerl Ji. 

seter mUfettiısI Kurmay Albay Adil do 
hazır bulunuyordu. 

Saat 14.30 da Korgeneral Halis, Tilm
~cneral Osman Tufan, mektep mi.ldürü 
Kurmay Albay Adil Alpay tarafından 

talebelerin teftişleri yapıldıktan sonra 
Korgeneral Halis talebelere: 

- Nasılsınız ... 
Diye sordu. Bütün talebeler: 
- S:ığol.. diye mukabele ettiler. 

Korgeneral son smıf talebelerin! tebrik 
etti. Bwıdan sonra lstik!AI marşı ile me
rasime başlandı. 

Mektep müdürü Adil, kürsüye gele
rek §U söylevi verdi: 

" ~ayın komutanlarımız ve büyükle
rimiz! 

Bu yıl 1ıu bina içinde lise tahsillerini 
bitiren son sınıf okurlarımız için yapılan 

rinizin, subaylarınız.ın gayretlerini tnk
dirlo aıınrım. 

Sevgili yavrul:ırımız; birkaç gün son
ra senclerdenbori nurlu kucağında ya
§adığınu: okulunuzdıın subay namzedi o
larak aynlıp staj için kıtalara gidecek • 
siniz. Orada, tarihe harikalar kaydetti
ren, erlerimizle omuzomuza beraber ça
lışarak onları anlayıp tanıyacaksınız .• 
Subay olduğunuzda komuta edeceğiniz bu 
yiğitlere, temiz ahlakınızla, bilgileriniz -
le, itaat ve çall§kanhklarınızla ve her 
hususta daha şimdiden inan vereceksiniz. 
Kıta stajından sonra Harp okulunda hu 
mukadde:. ulu meslek ocağında bugünkil 
bilgi ""' asil \"arlığıntzla Uzcrinde, yılmaz 
bir muharibin seciyesi kurulacak, bu su
retle gilzel yurdumuzun müc'!afaa kuv -

vctlerine komuta etmek iktidar vo sa-
18.hiyetini genç ve dinç omuzlarınızda 

ta§mıak şerefine sahip olacaksınız. 
Değerli subay namzetleri; siz A

tatürkün, TUrk Cumhuriyetini emanet 
ettiği, Türk gençliği zUnıresine, şerefle 
girdiniz. Vazifeleriniz, bu itimada değer, 

Direktörün söyle,·inden sonra son 
sıniftan Murat, arkasından 10 uncu sı
nıftan AlAetUnin bUtün talebelerin coş
kun alkışJariylo karşılanan söylC'\'leri 
dinlendi. lki talebe, Türk ordusunda va
zife görmenin yUksek manasını tahlil 
ederek Türk gençliğinin illkU uğrunda
ki vazifelerini tebarilz ettirdiler. 

Söylevlerden sonra mektebi iyi de
rece ile bltlrenlerin mUkafaUan Korge
neral Hnlis tarafından merasimle veril
dJ. Ilk mUkafnt Saml Gönüle, ikinci Büh
hnncttin E)igUnc, UçUncü Refet Tnnyıldı· 
zn birer altın saat, l"rnnsızca birincisi 
lzzet Engine bir diksiyonor, almanca bi
ri~cisi Ccıaı Soysala almanca lügat, turk
çe edebiyat birincisi Ibmhim Açano edc
bt bir kitap, bando §efi Şani Borana al
tın bir dolma kalem hediye edildi. 

Bundan sonra bütlin talebeler, hep 
bir ağızdan Maltepe marşını söylediler 
ve resmi geçit yapıldı. 

I<csmigeçitten sonra ritmik harekat
la talebeler tarafından ATATURK sonra 
M ~ f,TEP.E yazıldı. A tletlzm harekeli e
rini mUteakip on birinci sınıftan Şani ve 
:Muzaffer tarafından Jüijutsi oynandı, 

dokuzuncu sınıftan Ahmet ile Bülent. 
on birinci sınıftan Muzafferle onuncu 
smütan Ziya 11 den Şani ve 10 dan Ce
mal gUre§liler, berabere kaldılar. Tale
benin sevin~ ve neşesi içinde geçen eğ
lencelerden sonra davetlilere büfede çay 
limonata ikram edilerek törene nihayet 
verildi .. 

zclde Yakubun e\indcn eşya çalan 19 
ya.51arında Hüseyin ile Ayvansarayında. 
oturan Fatma iamlnde iki kız yakalan • 
mr§tır. Bunlar Yenlmahallede oturan 
Ayşe adında bir kadının evine girerek 
sabun ve lastik gibi eııyalar çalmışlardır. 

Bisiklet Çarptı 
Fatih Fcvzip&§a caddesinden bisik -

Jetle geçmekte olan Zeki udındn bir ço
cuk, 6 Y&§larında Ismail adında bir kU
çiiğe çarparak yere dUşilrmUıı ve yara -
Ianmasma sebebiyet vermiştir. Zeki ya
kalanmııı. yaralı Cerrahpaşa hastahane
sine kaldırılmıştrr. 

bu mütevazı törenl
mJzl, bUyUk varlıkla· 
nnızla, eerenendi
rerek sevinç ve bah· 
tiyarlıklarmıızI art
tırdığmızdan dolayı 

okulumuz mensup
larının teşekkürleri

ni derin bir saygı ile 
sunanm. 

Dahiliye vekilinin tamimi 
"Ekmek fabrikaları kısa bir 

zamanda kurulmahdır,, 

.Bllht;eyo Bakarken DU'tü: - Has • 
köyde Yeldeğirmcninde Tepe sokak 74 
numarada oturan Alihya kızı 19 yaşların
da Sofi O\'in dördüncü katından bahçe
ye bakarken muvazenesini kaybederek 

dUşmfi§tUr. 
So!i muhtelif yerlerinden yaralan -

mış, tedavi edilmek üzere hastahaneye 

kaldırılml§tır. 

Ayağı mıydı - Hasır iskelesinde 
ba.ınıruıl Süleyman bir mavnadan çuval 
çıkarmak istemi§, fakat ayağı kayarak 
denize yuvarlanmıştır. Sllloyman yu -

varlanma sırasında iskeleye çarptığın • 
dan muhtelif yerlerinden yaralanml§tır. 

Mabkemeyo Verildiler - Dün ıeh
rln muhtelif semtlerinde 5 dövme. 2 
hakaret, 2 sarhoııluk vakaııı olmuı hep
si de suç Uzerinde yakalanarak cürmU -
meehut mahkemesine vcrllıni§tir. 

• 
Adil Alpay 

Tilrk ulusunun, en 
EN BUl:'.UGUMUZ 

larında tsışıynn bu kıymetli gençler, yur· 
da faydalı olmak için Cumhuriyet mek -
teplerindo ve lisemizde on bir yıllık bir 
tahsil devresini başarmışlardır. En son 
smavlannı da dcğerll öğretmenlerinin 
önlerinde vererek, Harp okulunun birin· 
cl sınıfına geçmiye hak kazanmışlardır. 

Bu suretle, zaferleriyle, tarih sayı -
falanru silsliyen, Türk, Cumhuriyet or
dusunun subay kaynağına katılmak şo • 
refine mazhar olmuşlardır. 

Değerli evlatlar; tahsil hayatınızın, 

hakikaten çetin bir geçitini azim ve gay
retinizle &§arak ilk hedefiniz olan Harp 
okuluna, bu ulü meslek ocağma, ulaşıp 
kaVU§uyorsunuz. Bu şerefli muvaffaki
yetlerinizi kutlularken, sizleri, büyük e
meklerle, sarsılmaz gayretlerle, yetişti
ren ve emeklerinin bugijnkli verimli ka· 
zancı karş18lllda, göğüsleri, kaynar bir 
sevinç ''O iftiharla kabaran öğretmenle-

Dahiliye Vekili Şilkrll Kayanın bele
diyelerimizin hayat ucuzluğu için ba§ar
maları lizımgelen mühim vazüeler hak
kında vi!Ayet ve belediyelere mühim bir 
tamim gönderdiğini yazmıııt.Jk. 

Bu yayımda, 935 yılında Ankarada 
yapılan belediyeler kongresinde bele -
diyelerin mesailerini gıda maddeleri ve 
meskenler Uzerinde temerküz ettirmeleri
ne karar verildiği halde şimdiye kadar 
bu gayenin memnuniyeti muclp §ekilde 
temin edilemedif;'i bildirilmektedir. 

Pnzar yerleri, yol \'e nakil \'asrtaları, 
kooperatifler hakkında ehemmiyetli 
tavsJyclcrdc bulunan DahOiye Vekili 
fırınlar hakkm\)a ııunları söylilyor: 

Mevcut fınnlarm çoğu bu gUnün tek
nik gartlanna ve sıhhi icaplarına uygun 
değildir. Gıda maddelerinin baıımda ge
len ve herkesin sıhhatiyle alakadar o -
lan ekmeğin el ve ayakla yoğurma şek
line nihayet verilmesi fırınlarda sıhhat 
aartlannın tatbik olunması en kat'i bir 
zarurettir:. 

lstihsalat.J, muayyen bir haddin du-

ıstanbullular dün kırlara dökülerek eğlendiler 

Dün, artık baharın adı değil kendisi geldi. Bütün Jstanbul, kırlara dökUlcrek eğlendi ve bUtnn bir yaz mevsimi devam 
edecek eğlencelerin plitjlıırınn vanncıya kadan yapıldı. Floryada yUzenJcr vo banyo yapımlar, Kağıthanedc, Sur hari
cinde, Boğazın muhtelif yerlerinde yemekleriyle eğlenenler, me\·simln ilk pazarını nc~e içinde getirdiler. Evlerinde 
bahçeleri olanlar da ayni eğlence)i davetlileri araamda geçirdiler. 

Resimlerimiz bir apartman bahçesinde eğlenen bir alle ile MecidiyekoyU yolunu gôsteriyor. 

nunda olan fırmlar da asgari sıhhat cıart
laruu tatbik etmek bile imkansızdır. BU
yUlt ıehirlerdc ekmek fabrikalarmı kur
malc, kurdurmak, işlemek ve 1§letmek 
dUgUnUimelidir. 

Ankara, Istanbul ve Imıir belediye • 
lerinin teııebbUslerinin tesriini rica e
derim. 

Bu tesri, hem hallan hem de bizzat 
kendilerinin menfaatleri icabmdandır. ,, 

Başmuharririmizin bir 
yazısı hakkında 

Roma, 8 (Radyo) - Türk matbuatı 

Jtalyanın Monlröye iştirakini büyll.k se
vinçle kat"§ılanuşlardır. Türk saylav ve 
muharrirlerinden Asım Us Montrö hak• 
kında yazmış olduğu bir makalede, iki 
milletin bu mUnasebetle ileri de tesis 
edecekleri dostlukları tebarüz ettirmek· 

tedir. Asını Usun yazmım bütün ltalyan 

matbuatı ınemnuniyetle karşılamıştır. 
Corkoriyer" di Milano gazetesi bu makale 

nin bir hulasasını yaptıktan sonra ltal
yan - Türk dostluğunun yeni bir çığıra 
girınekte olduğunu ehemmiyetle kay • 
dctmi"Ur. 

Evlenme 
fzmir Belediye Reisi Dr. Bay Behçet Sa

lih Uz'un knyln bırnderI Mehmet Buldan
loğlu ile Bay Ahmet Nuri Erdur'un km 

B:ı:ran Şclılmnn'ın C\'lenmc töreni bu nk· 
şnm lznı irde l\iillürpnrk gazinosunda :ra
ııılacnktır. 

Yeni yımıyn bahli)nrlıklar dileriz. 

Mevlidi Nebevi 
lstaııbul Mıi/fülüğünden: 
Mayısın on ikinci perşembe günü :Re

biülcvvcl nyının on ikisine müsadi"r ol
makla önfimüzdcki <;nrşaroba günü akp.mı 
(Perşembe gecesi) Mevlfdl Nebevi oldn#u 
iliın olunur. 

KVRl.JNa abone olu
nuz ve edininiz 
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Bitler dttn manev
ralarda bulundu 

Orta Anadolu bir sitep 
değildir 

(Usta tarafı 1 incide) 
manı olan bir takım tufeyli hasta
Jıldar burada yoktur. Bu t ilrlü has
talık AmHlcrinc karşı Orta Anadolu· 
da tabii bir mulan-emet kablliyetl 
vardır. Du hutalılda.r ancak fazla 
7Alltlı ve rutubetli zamanlarda 
olar." 

Başvekilimiz 

Siyasi mableller, ~örDşDleo meselelerin 
henuz kal'J şeklllerlnl almadığıDı slylOyor 

A.ntavarcn, 8 (A.A.) - ltalya kra- ı auını teşkil eden meselelere temaa 
lı Ue Prens dö PJyemon, B. Bitler ye etmediklerini bild1rmelrte41rler. Bu 
B. Musoıını FUrbarada endaht 'ta1im mahfeller, bu meselelerin hentıs ka.
lerl Ue ~irllkte yapılan muazzam bir tt tıekillel'lni almadıklarını Te bt 
bava gecıt resminde hazır bulunduk hususta henüz Roma lle Berli.D ara.-
tan sonra Saint Marinellaya gitmiş- atılda sıoktat nazar teaUsln4e bula
lerdlr. Orada Cevita civarında pek a- nulması llzımgelecetlnl b97an et -
Tızalı bir mıntakada mUhlm bir pi- mektedlrler. 
y:ıde 'manevrası }'apılmıştu. bihaber alan m&hfellerde aöylen-

Roma, 8 (A.A.) - Askeri manev- dliln• göre, .A.vutu17aııuı Alman. 

ralardan sonra B. Bitler, Kral-lm- yaya ilhakı neUcellnde ortaya cık&ll 
.ı>arator tarafmılan Santa-Marlnena- siyasi ve iktisadi meselelerin hal
da deniz kenarında bir villada şere- ledllmesl ya,Pılacak i•lerln başında 
flne verilen ôğle yemeğinde hazır gelmektedir. Ayni mahfeller, K.ıı
bulunmuştur. · Bu yemekte ayrıca sollnl'nhı faşist ltalyanın Almanya
velfaht, B. Musolinl, 1tp1yan hüku- ya olan ve tukenmez dostluğu ve 
metl azası, yüksek gene-raller ne B. kes için daha mUesslr adalet ve em-
Hltlerln malyetlndekl Alman nazır- mel yeni bir beynelmilel teşriki me-
ları da bulunmuştur. herkes ıcın daha müesslr adalet ve 

Saat U de, iki devlet reisi, refa- emniyet teminatı verebilecek muh
katlerindcld zevat lle, balkın alkış- temel -yeni bir beynelmtlel teşriki 
ları arasında ltomaya dönmüşlerdir. mesai slsteml ihdasına dair olan be-

Ölleden sonra B. Hltler, ltalyanm yanatına bilhassa ebemmlyet ver-
Berli.D bQyUk elcisi 13. Attollkonun melctedtrler. 
m'tsaflrl olara1c bir cay ziyafetinde Bitlerin anglus neticesinde Italyan 
bulanmu.s -ve bunu milteakıp Kollze- el'.ki.mumımiyesinde 'hasd olan endqeyi 

.71 gumlttlr. izale etmek busuandakl arzwıu atploma-
Roma, 8 (A.A.) - B. Hitler ve tik mabfellerde bilhassa memnuniyetle 

Musollnl saat 19,40 de yanlarında kaydedilmektedir. 
'Alman ve İtalyan nazırları olduğu Bu mıihfellcr, Hitlerln Söylediği nu-
lıalde, Forum Musollnlye gitmişler tUltla bln bu kadar ıenedenberi aima1 
ve orada laşlst gençllğlnln muazzam Cermanlığı ile ltaıyan Romantlzmi ara -
lezahUrlerinl seyretmişlerdir. Ak- smda mevcut Thtillfa katt surette niha -
ıam Madama ıaraymda büyük bir yet vcrml§ olduğunu tebarllz ettirmek:te
.zlyafet ve.rilmlı ve Roma biltiln gece dirler. 
.bava1 fişeklerle aydınlanmıştır. Führerin beyanatı ve bDhaala Al -

SlY.l.SI IAHFELLEBE GÖRE man milletine iki memleketi birlblrln -
lloma. 8 (A.A.) - Si_yasl mahfel- den ayıran Alp hududunu geçilmez ad

ler, mtıer lle Musollnl'nln mutek.a- detmesinl tavsiye eden ıiyaat vulyet -
h1I ıdosUuk ve teaanut sözleriyle lk- namesi Italyan malıfellerinde memnunt
tifa ederek Roma gt5rüşmeler:inln e- yetle kaJ11}anmaktadrr. 

Milletler cemiveti konseyi 
bugün to1panıyor 

Hariciye nazır~arı toplantada bufun
mak Ozere dün yoJa çıktılar 

.Cenevre, 8 (A.A.) -lnglltere 'ba
nc1ye .na:zın Lort\ 'Hallfakt!, buraya 
selm'lştlr. :Nazır, öfleden -evvel B. 
Annol 1le ~öriişmttştllr ve Oğ1eaen 

sonra 'Mllletler Cemiyeti konseyinin 
bazı azaslyle bllhassa Londradakl 
şru sefiri B. Edvardıı ile görüşmek 
tuavvurundadır. 

Konseyin ilk içtimaı yarın saat 11 
de aktedflecelc ve bllhassa ruzname
:nln teablUne haırolunacaktır. 

S:Oneey toplantwmn cuma Akşa
mı veya en çok cumartesiye kaaar 
temdit olıınacal:ı tahmin ıedllmekte-
411'. 

P.&ri&, 8 (A.L) - B. Boıme, -Oe
!ll8"M;ve hareket etmiştir. 

Stokholm, 18 ( A.A.) - l!Jetonya ha
ıdclye nazırı Muntetı1 Cenevrey.e :git. 
mele 1lzer.e buradan •Y'l"ılmıştır. 

ilsveo lll&rlctye nazın Sandler de 
Cenen.epe .har.eltet ey-Jemiştlr. 

lkt lıarlclye nazırmııı bitaraflık 

.mueleıdtle lllllet.ler Cemfy_ett işle

;rJıil .cfh'lltıtllkleri ıtalımhı edil ly.or. 
ıllJ.ıt Bm«i'MEU çnırUJ'yıOR MU~ 

-Cenevre, (Radiro) - Siyasi ma
hafltlerde dolaşan kuvvetli ıbir taY.1-

'B.ya göre, ~m bttk{lmetl Milletler Ce
:mJyetinden ce:klleoetınl Londra mll
;nıem.'!11 :vasıtasiyJe ı!nglJtere hD.
ittımetlne bildirmiştir. 

Antakyada 
(Vat :ganı birincide) 

atfen bildirmesi Uzerine, Yeniglln 
gazetesi öelege Garo tarafından 'ka
patilmıştır. 

Delege, arapça Elurube gazeteılnl 
de kapatmaktadır. 

YenlgUn kapatılmakla 'beraber 
-verdiği haberlerin 1.e'kzlp -edflmeme
sl alkkate 1lylkUr. 

YenlgUnUn yerine yarından ltlba
ren -'lmtlyaıı ev.elden alınmış olan 
Hatay Yolu -gazetesi cıkacaktır. 

Antakya, 7 (A..A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabirl blldlrlyor: 

Dtın blldlralğim Aktepe vakasın

da ölen iki jandarmanın Türk olduk· 
ları anlaşılm1ştır. Bunların kimler 
tarafından öldUrUldUklcrl bentıı mec 
hu1aur. 

Bu vakadanberl ;yeni mühim bir 
hAdlse kaydelllmemfşttr. 

B1I IÖslerl bana on &enedenbeıt 

A.akanda devlet aeteoıdojf ldare
lllllla hapıada bulllll&D Tevfik Gör· 
men ıtöyle4l. Ba :m&lftmat ötedenb& 
rl Whl•lere yerlepnlf olan .tep tik· 
dld art.adan ~ içih tabll 0-

IAl'&lt aJAkamı U'J'&lldırdı. Ba buus
ta ıdaha fula tatdl&t almak WeeHm. 
Düa do.lruau 4evlet met.eorolojl 1· 
......._ hava rasatJarmdan elde 
eıtdll raJaunw De bu t1krlıı bbatı
lll tlıtec!lm Bu makut De bir gün 
A.nbn4a Yenltehr.ln )'llksek bir kö
feldn4• kuralmut o1uı dCT\et mete
oroloji :idare8tne gltttm. 

Ba7 Tevfik Göymen'in on sene· 
denbcri dc,·am eden havacılık tetki· 
katma istinat ederek Ttirkiye iklim 
şartlan hakkında bana verdiği td· 
ıdJAtb malUmatı ayrıca bir makale 
Ue Kunın siltnnlarında naklecJeoo· 
tim· Şimdilik şunu arzctmek iste
rim ld en son tlml ve 'fenni vasıtalar 
kullanılarak elde edilen bu mal&na
tm. netlcest Atatttrk Tttrldyestntn 
devlet merkezini Ank:arada kur
makla ne kadar isabet ettlltfnl gös
teren yeni btr delJld1r; hakikaten 
devlet merkezinin Ankarada kurul· 
ma.sı memleketin umumi idaresi ba
kımından temin ettiği faydalardan 
başka hakiki kıymeti blltnmemek 
ytlztlnt1en Meta kaybolmuş koca
man bir vatan parçıısı demek olan 
Orta Anıu'!olo)"U TUrk milletine ka
zandırmıştır. 

Orta Anadoluya Avrupalılar (Axl· 
los Kora yani ormansız saha demiş
lerdir. Orta Anaaolunun bir step ol
du~, zirai bakımdan kıymetsiz bir 
geniş tölden başka bir şey olm:ıdığı 
fikri de buradan gelmlştJr. 

JlatbuJd Ankara da Claiıil olduiu 
hal,:lo Orta Anadolnnnn Jklimi hu
bubat ve hayvancılık ılçln çok müsalt 
olan kabiliyetinden bqka hemen 
her tarafmda büyü:: ormanlar bu· 
Junduğo, bu ormaıılarm ancak tarl
bl hAdisat ve tahribat neticesinde 
ka7bolduğu yapılan tetkikler ile 
me7dana çıkmıştır. Şu halde Orta 
Anadoluda b~ o.rman 'baJa..nma
maaı bu aabada orman yetlşmiyece
iblln delili .olamaz. Şimdi 4mı let me
leoroloJJ idaresi.alıı ildim şartlan 

t.akkında yapqğı tetklkat da Orta 
Ana.doluda evvelce 7er&ltları kaz:ıla
.rak ortaJ·a çıkar.ıl&n orman bakiye
lerinin g&terdiği bir hakikati te
)'it etmektedir.. Bu da,J'Ukanda i§a· 
ret ettliimiz "Orta Ana.dola bir ıtıtu> 
d~, tamterai hububat :ve haT\·an
cılık is;llı cm i)i iklim prtlamu hl&lz 
b1r ı.ozkır.dır." cıömleslyle ifade ecY
Jcbllir Jet memleket ve milletin ,re. 

lalı Te .aa<lotJ aoktas:mdan en ıderfn 
ıeTlıı lcrle brıulanacak bir ha.kikat 
demektir. Fakat cumhuri_yetln illin 
ve lrfaa v&Brt&Jan ile tetd>lt ea11en 
bu hakikatin me,r<lana çıknıasmı 

memıuud,fe(Je kaydederken raynl :zil• 

manda Orta A•adolunun tnbll lKtt
dat H kablli,.etJeriııin tnıdşafqtl tc-· 
mbt lçi.a h11auat Mr JDraat. :c imat" 
Pl&m tanzim Te t.athlld ~a:dlegl lk 
~ıla~hğnnıEı da unutmam1tk: IA
ZJJD<lrr. 

BERLİNDEIU aatnlZ SEPlRtNlN 
VEBDlGt IAJJ'OMAT 

Tıirk isimleriyle çağrıldığı bu gü-
zel Türk ülkesinde nJabt ve fome bir TÜRK MATBUAT REYET:t 
sUk&n hUkilm ıilrmektedlr. 'BELGRAT'l'A 

Bununla beraber :tuyik h&J'.eket- Belçad, 8 (A.A.) - Buraya ccimiJ 

(Ü~ta tarafı 1 inaide) bir defa daha görillmUı olur. Bu seferki 
seyahat.imiz çok enteresan ve anlqma 
yolunda birçok memleketlerin sarfettik
lcri faaliyet ve teati ettikleri ziyaretler 
zamanına tcsı:ufüf ediyor. Tabiatiyle 
Hariciye Vekilimizle Belgradda bulun -
öuğumuz müddet zarfında milttefikimb: 

Baıvckil istasyona merasiuı kapı -
sından girmietir. Burada kendilerini Ma
liye Vekili F'uat Ağralı, vali ve .belediye 
raw muhittin 'Ultün.dal, Korgeneral 
'Halla, 'iiçüncU ıuınumi mü!etti~ Tahılin U
zer, Trakya umuml mtıfetti§i :K!zmı Dl· 
ıik, emniyet mUdtırü Salih 'Kılıç, Deniz -
bank umum mlldtırtt Yuauf Ziya Onte ts
tanbulda bulunan saylavlar, Denblbanlt 
ve Türkofis mfldtlrleri ve diğer birçok 
zevat karfılamratır. 

1stikbal edenler araamda ltalyan bU
yük ClG!li, 'Yugailav aefaret.t erklnı da 

vardL !B~vekilim.iı: müteblmillıa>lr çehre 
ile karplıyaıılann ellerlnl ılkımş, aonra 
dJianya çıkarak aııkerl ılcrtayı n polla 

mtifrczcs.ini t.eft1t etmtetir. 

Bu •ırada ç&lman düdük tirenin ha
reket etmek ilzere olduğunu bildiriyor
du. BaşıreklHmtz 1lddetll ve atıreJdl ti -
kl§}ar arasında tirene bindi. :Rillttl Aru 
da kenaislni takip etti. BirU sonra da 
tiren kalktı. 

Celil 'Bayar vagonun arka kapmmda 
elindeki şapkasını s&llayordu. htaısyonu 
dolduranlarm .arsam keallmlyen &lJDıtla
rma da: 

- Ulurlar olaun llÖderl .katıhyordu. 

BaşYekflimlzi Belgrada götllrmekte o-

lan tiren bu hararetli tezahürat arasın
da uzaklqtı ... 

BaJVeklllmlzba Be~ 

&§vekil Celil Bayar Belgrada hare
ketinden evvel Anaaoıu ajarumıa .&§8-

ğıdaki beyanatta bulunmU§lardir: 

"-Balkanlı limal müttefikimiz Yu· 
goalavyanm .bUyUk devlet adamı Bape
.kil Doktor Stoyadinoviçln kıymetli .bat.ı
ralan zihnimizde menkuı alan ziyareti
ni iade etmek Uzere Hariciye Vddll J)r. 

Araala beraber bu akpm Belin"' ha
.reket ediyorum. 

Doet v.e müttefik memlekette ,tefi -
miz Atatilrktln ve Türkiyenia candan 
~ ve eellmlanm cötürmek l>BDim ;i
çin cidden bUyUk bir saadettir. Yaam -

lavya tahtmm gQk deierli .naibi .P.rena 
ıPol'ıa ııaYP&rmım 11mmak fnablu ıbul
maktan çok seviniyorum. 

Memleketlerimlzf :birlblrhıe ballıyan 
.çok 'Sallam ıve ıııamtmf dostluk Ye tttlfU 
münuebatJ lglniie ln1dpf elen •lyuet 
muayyen iYe ımukarrer battı bareketlmi • 
-zin nitanesidlr. Balkan :Antantı ımOtte • 
fikimiz Yugosla.vyanm aaıııı oıautu ıcn
cllk .A.ntantın .son içtim& eden konseyi 
mukarreratnmı geçenlerde Milrarada 
toplanan 'Balkan ıl\ntaırtı ilnmse~ mu
<karreraüna ne derece uydulu lföı ~nUn
de tutuıacak oluna UU memleketin •iya

setlcrinin "De kadar hemihenk -oldufu 

Filistinde 
müsademeler 

Yugoelavyanm çok kıymetli hllkiimet ıc
fl doatumuz '.M. Stoyadinoviçle mUtea • 
mil usultlmtlz veçhile dünya ahvallDl .bir 
kere gözden geçıreceğiz, bu da ziyareti
mize aynca 4bir kıymet vermektedir. 

Daima Ahenktar yürüyen siyaseti -
mlzde menileketimlzin refah ve saade -
tini Balkanlarda sulh ve mesai te:rikini 
ve alelumum kolll§ulanmızla doat p -
çlnmcltte görmekle yanıima~ımw ıe
nolerdenberl devam edegelmekte olan 
vakP.yi çok beliğ olarak .isbat etm~ bu
lunmaktadır. 

Bu ıeyabatimlz de günden güne kuv
vetlenen aanl1lmu Yugoalava - Türkiıe 

dostluk ve itillakmm_, ,Ye.nl bir tezalıllrU 
olacağını -kaydetmekle 'ok bahtiyarım.,, 

CcW BaJana Avala AJanm• 
BeJU&U 

.Bqvek.il CeW Bayar, Avala ajanaı 
muhabirini de kabul ederek kendialn.e fU 

beyanatta bulunmUGtur: 
X'1Ltefik JJtemleketbı mnmtaa cStlvlet 

adamı, ~vekil B Stoyadiııoviçiıı çok 
mUcamelekirane olan .ziyareUnl Jade et
mekle hllh•u• bahtjyarmı. 

Kemlek.etlniH, .bUttın dost ve müt .. 
tefik .mlllete tefim AtatilrktlD "Ya lıiitUn 

TQ.rk .mlllet.irıiD doııtane ve muhliaaııe 

sel&mmı ~ttınnete gldU'orum. 
Doktor Ana jle beraber Naibi hU -

kflmet P.rem Pola teluimatmuzı arnd.e
ceifmizden ve krallP Diyabet mecliai· 
niD ebelba ua1aa ile tanıpcağnn• -
du dolayı daha ıimdiden mabzuztyet 
dqymaktaymı. 

§efim Atatürk ile alan biraderaııe 

dostluğu Balkıuı .Antantmmm .b1r temel 
taıını teıkil eden, doat.luğumuzwı ve tt
tlfakmmın esası olan kahramaD .kralm 
liyakatli varial kral ~·erin memlüeti
n.e silmekle .ne ..derece meaut oldutıımu 
sbe aöylememe .hacet yoktur. 

Sizin ;veaatetinizle blltiln aail Yu -
.P}av milletine eD muhllııane ıellmla
.rmu ~nderl.)'Ol'wn. 

Ba!" <-kilin Tıbbiyclllcre :H1tabeal 
Celal Bayar, Har.itjye vekili BU,tll A

raııla birlikte evvelki ,.ece 1'ıhbiyeli -
ier tarafmdan Beylerbeyi uarymda 

verilen baloda .ham- bulwım111tur. Bq -
vekil, talebeler tara!mdan harareUe al
.k~lanmJt, Univcrsite rektörll Cemil Bil
se!, tıbbil elllerln balosuna ıeref verdW 
için Bqvekile tcıekkUr etmi§tir. 

llaıiclye vekili,, aall meaıepwı dok
torluk .old~u .ılakat .memleketbı ken· 

' ~e verdlii vazifeler dolaymiyle mu
lebnden ayn bulunduiwıu ıve .bunu ••

' v.e aeve rapq&:ım an}atmıs. l'ED1$10'9 mu
va!fakb'etler t.ememıl ıetmiıtir. 

: Bqvll.U, cençlerle yaptJiı ll&Zlllml 
Berlin. 8 (A.A.~ - Berlindeki lı\gi 

liz ıefirl, Alman Hariciye n07.&retine :ıı
derek .Südet Almanlan baklanda lngil .. 

tere 'llflkrı.meu tarafmdan Prag hükiime· 
ti neJdiııae yapılml§ olan teıebbüs hak
kmdalıaııiciye mllaleprma malWrıat ver
mtıtfr. 

leriniD .clofurdulu heyecan ·..e aa.bır- olan Türk pzetecllerden mUrekkep bir 
sızlık, mah&üs blr ııeltflde sörtllmek· cnıp, dün tereflerlne .S_priııki Kmlide 

xuau.. 8 (.LA.) -:F.Olltiaba 11l81'ke- bir lıaabilıal.aıraamda .anlara de.mittir Jd: 

Almanlar, bu .mtlnuebctıc hiç bir 
nota verilmemJe, olduğunu, çUıikU P:> e· 
•I malOmat verme'kten ibaret ıifabt bir 
tebUi mevzubaha bulundutuııu kaydet • 
melrtedir. 

llfJRhN• allan~ ota
_. 11e edininiz 

t Tilr,_ 1 h matbuat bilmau tarafmdan veri1-- =:.~•- .abıde lalıraok 1!!fteadew9M cı' ı'nr. llw 
eve iL a ey tarlannm bazı kim- ltlll .,.... ilavaltile Uked kıtaat. mtı.ımlı1a -ıe-

selerl sil a "'l d kJ ı • ı zlyafetinae hazır bulunm···'ardır. •-
IUI a ı arı ısrar a 'luY en- ._ ıere karii hareklta deftlll ıetmetteair-

mektedtr. Bu .ziyafette A~ ajanm mllatlrll B. Jer. 
Zabıta, ılllh ta~nmaama karşı Yovanoviç .ile Y_QSOilav matbustmm _bir. 

şiddetli bir mncadele a_tmıt görBnll- ~ok mümeulllerl hazır bulunuyorlarilı. Karkur :Yflılmmıda b1rP ıteew\er, 
ZI 

utert ilutaat .ne )'&JllDll nM+Jen bir 
yor. Şehir ve 'ktsy ltaptlarmdan siren yafetten 90nra T.llrk pzeteciler1, .. müaademe eaııımnda ~. 
ve cıkan1arın llstlerl aranmaktadır. muhtelif uırlarda ltal.YBD por:t.relll aer- NablU11ta iki 'bomba atdm4br. 

''- Size iamllııaıhba .bir vatan tealbO 
edeceğiz, fakat bununla vazifeniz hltmll 
dCil, ba1lam11 oluyor. UHtin.llldeki 'f'llk• 
'°k •imiır· Bllht11& ilk 'llleaiıUs ~ebir -
lerde değil, köylerde olacaktır. Diı:Jrat 
ediniz. Oralan sizlere _çok muhtaatır. ,. 

~ 

!)ehrln mühim bazı mevkilerl mllf.re- &laini,. ziyaret etmi§lcrdir. 
zelerle tutulmuştur. Bu mtınaaebet- FOLONYANINBAMOSEF1Rl Tulukcrlm mmtakaranda mnııtm bir 1 .H.J'31DASWEIDa 

rllmektedir. Roma, 8 (Radyo) _ ~lonya ıhilkfl _ kaç gflne kadar vadfeye tı.llıyacakttr. K A N D AVA. S J 
Tilr.k'.ler, hllk!lmetin alacağı ted- mıeti, RomadaJı:i ..aefirl ~ teb- Kırk ıenedir 89flrut :v-Jl8D ~ki "r"JC R L 1KE'L1 AŞ 1' 

birleri heyecanla. fakat silkün ve ilde aevketmıl "yer.ine.pııeral Jlbıgo9 1 Plovllıklnin laroten: 1l'ob Dllnya Havaaı.ted 

le bazı tlddet hareketlen haber u- TEKAUT EDlLDt 8Dlh deposu meydana çıkanbıı~. ı· Daima lki Filın Btraen 

fakarla beklemekte"'a-. 3Dar.ef& en~ o1a1lia in- iiillll•-•••••••••-' ---------------------------------------------------------u. __ u ________ _.:..._.mmddYl _____ ~___:_ytn __ etm11t __ ..:_r_. _r_em.:._Mflr....::=::....::.bir=---_:_~uzı=:::ila:n!:•:n~~:i:ı'lıd:._:1at.=.. ______ __ 



'-• K .. I ştr_..,_. 1'elrllla Namal'Ul: •• 

1 al}qare oyunu? l 

Deliren Kaptan 
Bütün tayfaları müthiş bir işke 

ce ile nasal öldürdü? 
Katllt havada fırıl lırıt eevlrerek, aoon 

1Dzl kora• 1ere atıp ... 
Şimdi Lclıfı,.._ fi/tldlll Arınan- Afbk btı vUlyette, Jhtdurm111 gibi 

1IGJlfl alt otan .. D~ kn otına- tepiıü,or, ild baClflle birden Dd ta .. 
ltu:tla Mrınaa " Wlllllltf Jwırpten nfa tekmeler aawrarak, gövde9i bJ .. 
önee •~lalılı hMp Aaıımwa "'*· kınıyor adaleler demirden mafallar-
11• B6aıdu lttmlqüt octfllll(IJn ta ıper gibi ldeta çatır ~ MBler 
Ebenderln bulıındulu mewbtuaerl•· ......,_.-""'; mua, aandal~. her 
11Gnuuı onnan .. ıaıalt4 4ınlrlnl ala- ~--~-
ra.k ıloil 11lden candarma Qnbaıııı 181 lıaftc1a u~a 'bfrlbirlne ta-
Adla.no, lıaı/dadu tanıvıt' l(tlkala- ' rışıyor boyuna. ••• 
mak tıfe1J0r. Cin(lent, ıatacalı çiçek Derken candarma haykırıyor: 
aepetine yaklaımııtrr: ılmdl t111ni _Nerede kaldı meytıanecl! iplen 
mmanda camlama onllap.sınuı ua- neyo ıetırmtyor? 
nında, tfllft]ctadır. Caıtderına onba- Candarma onbqm, etrafına bakı· 
ıııı Adlung, a4ır alır dtJaerek, dl· lfer oin elerln duman gibi 
fer çingeneltrln etrafında otıuduk- nıyor, d genort dan k ...._,_ 
ları masadan yana bakı11or 1ii11lt havaya karlllP. a a,,.....,._q 
bir ... Onların, hafife• baı ıalladık.. bullUlduklarmm farkma VU'JY01'• Se
,,,,.,,,, .,. oiSı ltrrplıltlarını ıtci11or ytı te, ortada yoktur. Ve candarma 
bir balu,ıa.. onbafJBJ, ~teclyi daha uzun mlddet 

tlemek, timdi bu yannıda dikilen a.. bu va.ziyette tutamıyacafmı keatlri-
dam, Enıiat Bbaderdir? yer. Kollan PV191DeP bqbyor. S.. 

llemur, mtlfkll vul~ti pkayı. w- sinin olanca kunetlle haykırarak, 
l11fturuıı idare etmete glrleerek: sesleniyor: 

- Bun.ela hıklıam, otıum; diyor; - Haynrih, derhaly buraya gel! 
bu fiyat, bunun yanmd& paradaıı bile Altmda çiDceııe 11<>11 kuvvıetile teJt. 
deilll l'akat ben 10 mark eebimde rar MJDJYOr ve serbest olan 801 ell
lıra•m, isterim gene! 8em bafka1111a ıe, ıırtmdald memurun kanmıı mtıt
iltediğin fiyata. atabilecek mUdn. H- 1ıi§ acıtıcı pldlcle ~uyor. Ke
kalm! merun &1JD damarlan fiıkinleflyor. 

Sivil laJafetJndeld candarma onba- .Artık daha fazla da~ ... 
1111, glll'10r 4a lltelik! Hay Seytan alsm, bu kadann& ta .. 

Çlnpne, çlget mpett etnfmda do. tıammlll edllJilez artık! XoUarmm 
lalı1or ft aepetl, yerden bJdlnP da... mevcut oldufunun bile hhıledemlyor, 
ha aydmlığa tutuyar: Jıaydudwı,. kanım? mengene glbl elle Bundan tam 7tll -.•enet, 7anl 

- BaJdi,.aı paaiiıt; 8 Mark! 'llR 91ttnuma mAııf olabllecet liaJde 1818 eeneal ma,..a ~ clokuuııda 
Oıuaclaıma. mat ecu,ıır: ~ Haydudu ealtvererek, atee et- Garbi Hint adalarl)'le lrluıda ara-
- 8 Jılldr; telı Pı..ms ~ful& mele mecburdv; bafka çareli yok anıda lfle1en blr semlnln Vll:ram 

:vok! t.Umm! ~tuvart lalmll tap~D deli oldu-
Ebeader, bllml anarak. mv e. Tam o aralık kapı açılıyor, mmta- tunu ktmn bllmeyordu. 
~ b Amtrfnhı W ufllı içeriye saldın- Taff•dan biri bunu farkettl. ve 

-mkAnem! Bu kadar kıymetli bir yor. Onlu, vaziyetin vahametinl der- arkadaşlarının yanına kOl}arak· bir 
19ye 2 Mark olur mu hiç! Bele bir se. hal kavrıyorlar. Mmtaka lmiri, iple· fısıltı haUnde: 
mrr~~ ~' -. ıevQJA4e 81'u.ıll ....... ı.aı~ .SJ~ - . ~~lar, (•dl. Ben al1l_~;ljp._l,A 

de ,.,..ı ~ art ~ ift.Wj Mjl~.·lfilb 
Çlnpne, bldql 911*• ıd*' tir.ere he,ftf1J& v~ çeteci hqcJııt. mu· hlll tamal'Milla ~ak; -m ba

Aaeli101"· Bu anbt otlek •petbd L bvemeti bnüiJor. na bir lqaB 1luıtla70ınaU.-• de41. 
ki eliyle birden tutmue buhdnı.JWlf... Bir taraftan da meyhaneJ8 bqbo Birçok semi ıevuımmı 4eııtse attı. 

Ve ı.a bll .mada. caDıdarma onba.- Jarı ayak buJ1or)ar. GUrtllttl, patır. SanQ'Drum Jd adamcalı• 4elirmtı. 
fJBJ, mçrIJQr. katW iki JmbıfJa birden dı k6yfln Jol lattlnden bile lfltilmit- Kaptan Stuvart flllaaklka 4ellr
yakahyor; aanldJIJ Pbl 1idltetle yu. tir • .ŞlmcU meyhaneci de oradadır; mitti. Bundan tolll'a ıa&dlmeter Btlr-
kuın. kakbnJor, taJY*re OJU1lU )'&· lSteJd ~bıpneıertıı blı'a parumı &le. atle cere1an etaele b•ladl. Kaptan 
parcuma havada flnl fJnl çevirerek. maden gitmelerinden dolayı .avnp •· evvel& geminin ikinci kaptanını 1a
fırlatıp yere WJOI". ~ apeti; mey.. yıyor. B1l arada iki ueat 'bir ilanda!· kal~tmak istedi. l17anı onun hazır
hanealn mmJnlnde yuvarlanıyor, bir ye getirip, katili bacaldarlle kollarm- Jacblmı velamedl)'orda. Tayfa iti· 
ADdalye gllrWtll patınbyle yere dev· dan iplerle bu samialyeye baltıyor- ru ettller: 
riliyor, ve memur ha.Jdudu 18!'9 ataf. ıar. Sonra da hertftn btıtttn vUcudunu - tktnel kaptan stlnahsızdır, de· 
ken. avazları çıktılı kadir bafmyor: bqbyorlar bu 1andalyeye! diler. Onun 181an falan hazırladıtr 

- Kari, ç&buk! Sal kolunu tut! Cand&rm& onbqm Adlung, aJm. 701r. 
BUttııı bunlar, tek saniye igerlafn- mn terini Biliyor. SOnra: Pakat semlntn deıt attvarlsl bu ba-

de oluyor. Çtnpne, vui,.U. Jl8 ol· - Mmtaka Amiri; .0,oı', haydi at- reketl dotru4an dolru1a isyan aay-
dulmm ımqek lllraWe kawamıttır. lan koftm'! Banu baglnden eehre ha- dı: 

- ttte. dlJ'8 haykırdı. itte emirle

varınca1a udar geml mtırettabatı
nı lçer11e aldılar, ,-alım, bir taneal 
kalmıştı. O da dev ctlslell Hov idi. 
Şimdi deli kaptan dtlştınt1yordu. 

Aca"Ja dev cbsell ta)'fa11 tuzata dtl
ştırebllecek miydi. Dtlştırdtıkten son
ra yanındaki acemi ~aklar, onu 
zoptedebllece'kler miydi? 

snvarl vaziyetten ş\lphe ediyordu. 

.:~·~~~: 
oeıt strerbll Qal nretl• :delt b&>
tanın tabancan 'te sıpbat De ll:arft
laştt. JC'•pü'n &tr taraftan 4a Jaaıkı
rıyordu: 

- GeJ. gir içeri. BmrCme itaat et! 
Yoba tent-91411'11Q1a. 

Dev otlllell tana bllmecltu~ 
emre itaat etti. 

GOzel bir deniz vardı. lUlzg&r 1eı
kenlerl tltlrmlf, ])lfQr plflr eıd7or
d11. l'atat pmlnln deHr1111lt olan 
kaptanı vehmettlfl isyanın önUne 
gecmek ıcın Uatllste plA.n dUşUnmek
le meşgul oluyordu. Tayfalaçı uzun 
bir iple ikinci defa olarak blrlbfrlne 
bağlattı. 

Bu arada dev cUgsell tayfa bir 
mukavemet göstermek ve kaplan 

gibi vilcudiyle ipleri kırmak teteb
bllsU.ne gfrltmlttl. Yan tarafta. kaı>
tana sadık olarak bekleyen. lkl aoe
uıt ta1fadan biri, aldığı emir Usul
ne elindeki balta. ne dev ctllsell tay
fanın l&elettartn bir tarafına tn4t 

• ve onu öltlm halinde bıraktılar. 
Dller tayf al ar llmcfl 7alvar17or

lardı. Fakat her birisin! J'&lTarqı. 

deli kaptanın elindeki z~kmdan ce.. 
vabını al17or, mnthlt bir işkence 1ıt
dlaell cere1an ediyordu. 

Birdenbire. deli kaptanın ıuuru 
tamamen ayaklan altından. ta)'dı. 

Elindeki ırpkıııla eU. kolu, boynu 
ballı zavallı tayt,ıann tızerlne 111-
rUdtl. Ve hepsini o careatz T&z!7ette 
birer birer kana botarat öldlrdL 

tkl acemi tayfa korkudan olduk
ları J'&rde bir he7kel gibi dona kal· 
mışlar. ne yap~aklanm bllme70l'-' 
tardı. DeU kaptan bundan sonra a&o 
minin hapfıhanetılne toeant, orala 
batlı J'&taD lktncl taptam ela atJr 
suretle 7ara1adıktan sonra tamara
ıına dOndU. Yemeltnl yedi. U7lmJ& 
dal4ı. 

SabahleJln göztıııtı açtıtı zam.an. 
bir Amerikan. semlatnlıt. cectfltn.1 
gördtı. imdat lltedl ve Amerltaa ... 
misinin kaptanı. ona. toerde ceN)"U 
eden T&zlTetlD haklkatfnl bllmebl
zln: 

- Bravo, eledi. Tayfa !ayan ettt, 
Ve nn tek bqma onlara plebe o.ı
dm ha! Bravo ... 

Deli kaptan Stu~ :Amerlkıpı 

gemisine dant ettiler. Yarahlarclu 
dev onueıt BOT De ikinci kaptanı ve 
iki acemi tQta da ıemtye aımm'lf" 
tı. 

Deli kaptanın gemlatnl de 7ecleh 
alıp götureceklerdl. 

..... ...... .. .... ..,.. ede
eekler'! .. lb'e ~ cleld• atıa-
7U'Ü lı•dl.aem•llne cectaee. Alli• 
:rltan pmbıhaden de T&llJ'tU anıa
cblar. 

iki nml lrlaacla eahlllerlne ceuıı
ee. delt tlptaa lreacU gemlatnden 4• 
atllJ'&ftk )'ldp bir başta gemt1e 
reott. Oradan yakalaııarak mahk• 
me79 aTtecUJcU. 

Kuha'll:emed netlcllln4e katil n• 
çuntlan idama nıahtflm eclllmlt Te 

fakat deU ol4utua4aıı tm.arhue79 
.. vkedUmlftlr. Yirmi nue eoııra 1>lr 
aktuı tnnarlluıede ''Z11>tm11111 .,.. 
rln, tabancamı Terin! Bana !inil .. 
deeeklerl" cll19 Jrortuno .. ıerte 
haykırarak yuvarlanıp GlrDlftlt. Canda.rma oablpmım ,Uıllm•.mta ptü•MJll atıttb'IP tıttırmah1& En 

lw1ı müa'Nllletle clebeleNnfyor. l)'lll,, ~ Jlayvan araı..ı. 
~ Adlung kendlalnlıı lld kolunu m bttm'JDıhlm bence. Bmm 'b&Jle 
da gövdelile birlikte mmla ,abla· ..-ı,e,e mmb Wb olarak bfe. 
JIUlbr. Çingene, mukaftllletle debe- sin içerllhıe IOkam. ÇllDktl bu upı 
lenmektenle, baeka bir ee:v yapmayı köpek, bJr kere de bir candumaya 
teı-cib ederek, inanılmaz derecede ma- kurfUD .ımut ve ka~. 1Pakat 
baretle sağ elini cebine g6ttırllyor. Fa- bizim eiimJmen kaçnıamaaı lbmıdlr. 
kat eUnl oraye. eokımadan. mmtaka Sen arabayla ıeUnceye kadar, ben 
&miri hamle ederek, bllellne :vaPlll· btırada bir zahit tutanmuaulenl 

rime itaat etmt7orsunus. Bana isyan --------------------------

edl7ornnuL Part piyale ocag"' ının yeni binası 

YGr, dirsejbıi yana. dojru gevlrlyor; Kuıtak& &miri, baoml l&llzyarak, 
öyle, ki çingeneyi kımıldanamıyacak lklıitafma vaadettili bira11 mmarh· 
bale getiriy91". yor. sonra oııtarla beraber me;vtıane. 

Fakat haydut, mUcadoledeıı daha den çıkıp gidiyor. 
vu geçmiyerek, bir lAlıza ll&khı du· Ernest Dender, flmcH meyhaneden 
ruyor. Candarma on.b8.§181, omm .aa.. kagabileeek mi aceba ?! l'Jnattan fi. 
lak aldığmı f&l'kedjyof. OJıu: ıamaıkı tlfadet! 
tutarak, bajınyor sene: iplerle IJJDllkı bailJ olmakla l>era-

- Karı. ipler hUlr mı? bel' undaJyeyt, alda pimecllt bir o-
Ve der~, ilAve ecltyor: ymı1a birdenbtref 
- Fakat kolunu salıverme; mey· ÇUn1dl 0 , oot muhatlralı ~e. 

haneciyt çağır! ri atlatmıftU'!. -Ar,,__,._ ~gene, bu l&Diyede ~Jııi bir 
Parça yukarıya kaldırır vamlyet alJ· 
Yor; gövdeli apiıamcla ~ bU· 
ldıyor. Suratı, kan kmmaı oJmqtur BoiuJdu 
böyle d~W bir pYft~ ea.rleder· tmiir (HU$1Sf) - ÇepeDin Alaptı 
k-. .. Yukarıya dotru ablgaıı, .. phla- naııtxeslııden Ziya Kupa ismJnde on 
lllyar, depreniyor; fakat candarma' dört yapnda bir çoban. Bucutepede ko
Ollbaeısmm kollan, kendlaini demir yunlanpı otlatırken yıkanmak Ome 
bir c;enber gibi mm&ktadır. Gerçi göle girmif, )'\lallek bllJDedillııden 
Dıernıuıı bir~ yukarıya kaldınp yaııa boğulmuatur. 
kay@vor ve af&iıdan biru serbest.. YAGMURLARDAN KöYL'O 
Bıôru. da. ne çare ki ağ kola J,ir MEMNUN 
C&rka kapılmıl gibl lnvrılmaktadır w Bir UttadJı' devam eden mevsim 
bu Dd herifin blrlettt kuvwtlne ... ~ -~ljlatlD - --

·~· •QftDr 

tktnal kaptan, ltln.rlnln sinirleri-
ni 7atqıtmnak için teellm o14w. Ve 
kendisini batı1' için hJJattı. Te .bir 
kamarada ttc; gUn ao Curmala 1'U1 

ol da. 
Pakat her 1&at ıec:tlkçe snvarlnln 

dellllll artıyor4u. Gemiye yeni a
lınmış lkl acemiyi yanma caflrarak: 

- Siz benimle beraber olunuz, 
de41. Bu tayfa bir isyan hazırla,,or, 
benimi' beraber olunqı, bunlara 
mukabele e4ellm. 

lkt acemi tayfa, ne )'apacaklarıhı 
.. aımnıt bir halde taptaıım bu -emri
ne bo,.un eldller. Huırlanan pl&
na göre, gemini btlttln ta1fası birer 
birer hile ne )'akalanıp hapse4lle
cektl. DeU etıvarl 7alD1Z bir tayfa
dan korkuyordu. Bu adam dev çtı& 
nll biriydi. Adı Hov'~u. 

Deli kaptaa Stuvart ta)'falan bi
rer birer kamaraama catırdı. Fakat 
her ta7fa içeri girer glrmeı. bir
denbire kaptanın tabancası ve sıp
kını Ue kartıl&111orlardı. Dall kap
tan bir elinde tabanca, dller elinde 
11pkını tutuyordu. 

Derken, merdivenin iki taratma 
glzlenmtt olan lkl .. sadık" tayfa yer .. 
lerlndan fırtıyarak içeriye giren tay
fa11 bat}&Jor411. 

B• illa!&} Qzefe IJ.OUllC1l ~8.1& 

Dün ıabah Kaamıpallda ~ o
cağınm yem binasmm açılma ~ 
yapılmJ§bt. Piyale octlı4 ~ bir 
dilkktnd& idi. Bir n Jradaıo ..... 
ka.1dJktan aonra eeki bbt tetkeı- .._ 
Jedilmiatfr. Burası d~ ... it lılflıH. 
Çf1nldl etrafı mezarlJklarla muhat, 
kapanık bir yerdi. 

idare heyeti azamdan Bay lınp 
OJer.Jn teklifi ilmiDe ocağm putt 
&cima Ilyık bJr b!D&ya. tallQIQllma 

lwv verlJmte, ocat Zfa6..,u 
caddesinde blr hina,a tawm••r· 

Barapça olan bina mııı,.ta - • 
cak ualarmm JU'dnm ile ıaek ... 
kemmel bir smette tamir ......., 
dlln de açılma tanal .,.,.. .... 

Dllnttl t&ade BeJOlla ba nlll 
Bay Keki, idare hejtll.... ._. 
man. Baip, Barit l'uat, AH, BaJıl ... 
w ,__ tala - 1'alalullt•· 



e ı en yı anın . . ·. . . Binblr çeşit koko satan baba, başı dllnftnee 

f ilistine giden borunun muhafazası ıçın ıngılız bir d~mlasinı ~olama~. sora~lara : 

h ü k Om eti alay 1 arla asker ku 11 anıyor 8~~1~~~~,~~~::.~en_~~~~.~~!'=!~ 
almış, hem de İstanbul kazalarından - Ne olacak... J 

Bugün Irnkm l\:crktik noktasın
dan Hayfa ve Tarablusşama. ve Ak-' . 
denize uzanan bir çelik yılan Yardır. 
Bu yılanın kanı bugünkü sanayiin 
can daman olan petrolden ibarettir. 
I rak petrolleri, Filistin ve Suriye sa .. 
hillerlnden uzak bir mesafede bu
lunmaktadır. Bu mesafe 1850 kilo-
met redir. 

Irak petrol kuyuları 1914 de keş
fedilmiş olup, gen el savaş patlak 
vermeclen bunların ne şeklide Akde
nlze akıtılacağ'1 dUşUnUlUyordu. 

Sahrada Zafer 
Pctroliln bidayette ağır ve kalın 

borular içerisinde nakli dUşUntilmüş' 
ise de, fazla masraf yüzünden ince 
çelilc borularla sabile nakli tasavvur 
olunmuştu. 

Lt\kln, 1914 do genel savaşın pat
lak vermesi, bu Umlt ve emelleri bes 
leyen kimselerin dUşUncelerlnl bir 
hayli müddet için suya dfişürmüştU. 
H arp esnasında milyonlarca sterlin 
feda etmek petrol şlrketlerlnln hiç 
de içine gelmedi. 

Lfl.kln, şirketler, bu emellerini 
genel savaşı mUteakıp 1931 senesin
de t nha lckulc ettlrmeğe karar ver
mişlerdi . Lt'ı.kln, kervanların blle zor 
katettikleri susuz ve çorak sahralar
da her tilrlü killfete katlanarak işçi-
leri seferber etmek suretiyle işe baş-
lnm ışlardı. 

Sahrayı nasıl mağl~p edecekler-
dl ? 

Bu lşln başarılması tein oto
mobil ve kamyonlar için de yollara 
ılı tlyaç vardı. Kuvvetli eskavatör 
ınnl~lnolcri getirllmlş, ve beş metre 
derinlllc ve genişlikte yol kanalları 

açılmıştı. Pek az zaman zarfında 
bu makineler 1850 metrelik boru 
yolu hazırladılar. Boruların toprak 
altında çabuk cUrUmcmesl tein muh
t elif kimyevt maddelerle karışık ver-

nfklerle boyandıktan sonra, döşeme 
ameliyesi başladı. Ve kısa bir za
man içinde bahsettlğlmlz çelik yılan 
meydana, 123 bin ton çelik sar
fiyle getirllmlşti. Fakat, acaba bu 
boruların delinerek petrol çalınması 
ihtimalleri yok muydu? 

Tarihi Bir Gün 
Her şey tamam mıydı? Evet. Fa

kat, bu uzun çelik yılanı da gözetle
mek icap ediyordu. Bunun için yük-

sek kuleler yapıldı. Ve diğer kule
lerle muhabereyi telgraf A.letlerl 
yerleştirmek suretiyle temine çalış-

tılar. Bu masraflar da ihtiyar edlJ
mfştl. 14 KA.nunusanl 1934 senesin-

de Irak kralı Majeste Gazi memle
ketinin servetini Akdeniz kıyılarına 
akıtan bu· tesisatı teftiş etmişti. 

tkJ koldan uzanmakta olan çelik 
yılanın bir kolu Hayfaya, diğeri de 
Tarablusşama akıyordu. LA.kin, çöl 

rUzgA.rlarmın kumları bunları ört
mekle iktifa etmemiş, az blr zaman 
zarfında bu tarassut kuleleri de 
sahra.da yok olmu~tu. Bu hatlarda 
ln~a edilmiş olan 15 adet pompaj 
Jstasyonu vardı. Bunların ekserisi 
k\.Sylerde olduğu için iyi muhafaza 
edilememişti. Laktn, blltUn bu çe-

llk yılanın geçtiği köyler mUştekl i
diler. Her an çelik yılanın çatlamak 
ve delinmek tehlikesi ve ölüm saç
ma korkusu ile yatıp kalkıyorlar-

dı. 

Alev Dilleri 

Şimdi, bu tesisat sık sık patla
makta ve dil dil alevler saçarak bir 
çok canları yakmaktadır. Borular 
patladığı vakit haber almabllmesf 
için birçok yeni masraflara. daha 
için birçok yeni masraflara daha 
lilzum görUlmUştUr. Bilhassa, Fllls
tın tarafına giden borunun muhafa
zası için 1ngl1Iz hUkilmetl alaylarla 
asker dikmek mecburiyetinde kal-
maktadır. Borularrn ekserisi Ya
hudilerin oturduğu mmtakalardan 
geetıği için, Araplar tarafından kas-
ten dellnmekte, ve bUyUk yangınlar 

meydana getirilmektedir. Şimdi bo-

ruların muhafazası için bir hayli 
milyonların daha sarfı icap etmek
tedir. 

Meşhur bestekarlar 
Eserlerini nasıl yaratmışlardır 

lle!.tc-kfırlar tla, tıpkı muharrirler gibi, 
istedikleri zaman eser \'eremezler. ll-
ham gc!;crken onn "yakalamak,, limn. 

lştc size büyük bestckirlarm, ıeserlc· 
rhıi nnsıl ynuhklarma dair blrkaÇ pyam 

dilıkat mis:ıl: 

Hlendel 
Birçok opera ve dint "oratorios11 lar 

yazmış olan bu mcrihur blr Alman bes-
tcki'ı rı. Dini musikinin ilhamını, zanne
dilebileceği veçhile, istiğrak ve tefek
kilrden dei;'il, fakat içmeden hiç bir ı:ıey 
yapamadığı eski ııarabm verdiği sarhog-
luktan alırdr. 

Rosaipi 
Bu bUyUk Italyan 

bcsteklrına, araba-
nın aarsmtılarr, ritm 
ve melodi ilham e
derdi. 

Rossininin bu üşa
atmı bizzat ağzından 
dinleyen mUzikoğraf 
Alber Livinyak, "Se
vil Berberi., müelli
finin, korkudan tire-
ne binmediğine son 

derece t eessüf ediyor vo onun, o devrin 
tirenlerinden yeni §aheserler yazabile
ceğini söylilyordu. 

I..fıvingak bir yazısında: "Kim bilir, 
diyordu, belki de otomobil yeni bir il
ham menbaı olacaktır. ,, 

Madem ki nakil vasıtasiyle musiki a
rasındaki mfinnscbetten bahsediyoruz, 
sırası gelmişken rsunu da hatırlatalım ki, 
Artür Honeger : "Pasifik 231., adında, 
milzikal bir ıllr yazmıştır. Bu orijinal e
ser lokomotifi "terennüm., etmektedir, 

Bethoven · 
Yaşadığı devirde iyi bir bestekArken 

bugün tamamiyle unutulan ve bir yığın 
yorganın altına gömülmelikçe hig bir 
şey besteliyemiyen Paisielloya mukabil, 
Bcthoven için yUrUmek elzem bir ihti-
yaçtr .. 

Bu musiki dahisi Viyanadayken, gU -
neş, yağmur, rüzgar veya kar onu, sU
ratli adımlarla §ehrin etrafını iki defa 
dolaşmaktan katiyen menedemezdl; kır
larda, yalnız başma dolaşır, daha doğ
rusu koşardı ve, ancak bUtUn eser kafa
smdayken, yazmağa başlardı. 

Şilphesiz, dahiyane düşünceleri içine 
bil kadar dalm13 bulunduğu içindirki, ıa
yanı ha~Tet bir beceriksizlik (tabii mu
sikide değil) ve milthiş bir dalgınlık gös
terirdi. Evinde bUtUn mobilya ve eşyala-
n kırar ve sık eık mürekkebi piyanonun 
içine bo3altırdL 

Lokantada ise yemek yemeden ev -
vel hesap istemesi birçok defalar vaki 
olmu~ur. 

Wagner 
Blr muhasebe aı

rasınm önllnde, a
yakta duran Vagner 
vazıh ve silintisiz, 
yazrsiyle "Ren Al
tını .. nı besteliyor. 

Sel gibi şiddetli ve 
coşkun olan "Valki
otnin nt gezinUsi11-

rıin portcler üzerine 
bir hesap dikkat ve 
lhtimamiyle çizilece

ği akla getirilebilir miydi? Fakat Vag -
ner, ayni zamanda zihnini baharlı ye -
meklerle "ısıtma .. yı da severdi. 

Mozart 
Miltcadclit §aheser-

!erin ölmez müelli
f\ Avusturyalı Mo-
zart keyifli zamanla-
rmda, yani karnını 

doyurabildiği zaman-
lar, her nerede o
lursa olsun: Gezinti 
esnasında veya ya-
tağında, arabada ve
ya Viyana kahvele-
rinde pipo içerek 

bilardo oynadığı esnada, hemen hemen 
durmadan yorulmadan mütemadiyen 
beste yapardı. 

Ve "Don - Juan,. Ustadı, otuz beş ya
şında, fakir odasında sefalet içinde öl-
meden birkaç saat evvel dostlarına ken-
di ayninini "Reguiem11 l söyleyip yazdı
rıyordu. 

115 Lisana Çevrildi 
Bir Alman fizyoloji profesörü bir 

kadını sevmiş, fakat a§kıru yüz yüze 
geldikleri zaman bir türlü söyliye
nrezmiş... Profesör bir gün sevdiği 
kadına bir mektup yazmış ve mek
tuba şöyle başlamıştır: 

"Ebede kadar sen benim sevgilim 
olarak kafacaksın.,. 

Fakat yazılan mektup profesörün 
çantasında tam üç yıl kalmı§tır. Sev
gilisi aklına geldikçe mektubu çanta
dan çıkarıp okuyan profesör muhte
lif lisanlara t ercüme etmiştir. En es
ki ansiklopedilerden unutulmus lisan
ları bulup çıkaran profesör bir çok 
lisancılara da müracaat ederek mek
tubu tam 115 lisana. çevirmiştir. 

Uç yıl geçtikten l!!onra mektubu-

biri ile bir iki köyünü gezmiı;s olmak - Ne mi olacak istirfa edecefim.,. 
için Silivriye gidecektim. Bu tehdit yalnız ba.banm önttııde-' 

Seyahati okuyup ya:bmak kadar se- kini değil, bUtUn otobüs yolcul&nm 
verim. Her an !her saniye değişen de- büyUk bir kayaya çarpmış gibi yerinoı 
korlara gönül vererek yol almak beni den ftrlattı. Kelli !elli şi§Dl~ biri: 
hiç Uzmez. Yolculuk en kötü §erait - Baba, dedi, sen on altı kU3Uf-· 
altında geçse de.. luk bir pul al da. istirfa yerine 

Yolculuklarda, manzara kadar yol istifa et. Yoksa Alimallah pencere
arkada.§ları ile alakadar olmak, onla- den atarız ... 
rı tetkik etmek de beni aynca meşgul - Atarsınız. Ben de tırnak kadar 
eder. çocukla beraber yUz elli kunJf ver-

• • • diın. Sen oturmupuıı önde. Gel key. 
Sirkecide, Silivriye giden otobüs f im gel ... 

hareket etmi§ olduğu için, Burgaz Buraya otur da görilnıün gününü 
otobüsü 50 kuru§ yerine 75 kuruş is- ölmeden kurtulsam bir tavuk kurban 
tedi. Bu yolda İ§liyen otobüslerin hep liesecek Penbe ... 
si kılıklarını değiştirmi§ oldukları Arka sırada. oturanlardan biri te-

içi n bir müdddet önce fiatları bir mik selli etti: 
tar yükseltmişler. Silivriye 35 kuru§& - Korkma, bir teY ol.ma.z. .• 
gidilirken şimdi 50 ye çıkmış. Sim- - Çorluyu dönelim de görilrsUn o-
sar: 

- Bayım, oiyordu otobüsümüz rad
doludur. Hiç sarsmaz. Bir buçuk saat 
sonra Silivride olacaksınız. 

• • • 
OtobUs hareket ederken müthiş bir 

kavga 'başlamı§tı. Çocuğunu kucakla
mış bir çingene bağırıyordu: 

- Yahu insaf etmiyorsunuz. Ben 
1Caç se!er yaptım. Bu trrnak kadar 
çocuğa da yetmiş be§ kuruş istenir 
mi? Allahmız yok mu isizin? 

Diğer taraf tan karısı yaygarayı ba-
sıyor: 

- Fırsat geçince ezersiniz bizi. Al· 
lah da sizi ezer. Buna. rağmen çinge
ne Mehmet kendisine ve çocuğuna 

blleti aldı. Otobüsün en arkasında 
bir kişilik yer gösterdiler: 

- İkiniz de burada sıkışırsınız. Za
ten çocuk tırnak kadar. 

Mehmedln sık sık kan beynine aıç
rıyordu: 

- Milbareıt adam mademki tırnak 
kadar niçin elli kuru1 almadın da 
yetmiş beş kuruş aldın .. 

Hem böyle söylüyor hem de çıkr§I
yor ve söyleniyordu: 

- Bugün kalamazdım ki .. İşim öy. 
le acele.. Yoksa venneı.dim onlara 
yetmia beşi.. Ama. var bir aksilik bu 
gün, çocuğumun biri tramvayın altın: 
da pastırma olayaı.dı az kaldı.. Ba
ğırd1 yumurcak, kurtardı kendini .• 

Mehmet tam yerleşmişti. Ayakla
rının önünde yerleştirdiği lavanta ve 
sair kokular sandığını kaldırttılar v~ 
bir iskemle koydular. Buraya da bir ' 
yolcu oturacaktı: 

- .Alı Alla.hım, nasıl ellere kal
dım. Be adamlar benim hayatım, ser· 
mayem bu kokulardır. Bunların dir
hemi elli kuruştur. Bana yer verme
diniz ibunu da rahat btrakmıyorsunu-r; 

- Sus artık .. İstiyorsan gitmezsin. 
Zorla götürmüyoruz ya.?. 

Mehmet bi19tçiyi didik didik etmek 
ister gibi dislerini gıcırdatarak du
daklarını gerdi. 

- Biliyorsunuz kalamam.. Yoksa 
böyle yapmaı.dmız. Müşterinin ayak
ların1 öpcrdiniz. Eh.. Hakkınız var, 
ama benim gibi babalara yapmamalı. 

Yolculardan biri sordu: 

- Kaç çocuğun var? .• 

- Tam yedi tane ... Bir tane de bu 
sene gelecek. Zengine para fukaraya 
da çocuk ..• 
Artık Mehmedin adı "Baba11 olmuş

tu. Bir aralık kızdı: 

- Ben baibayım ama, dedi otuz ya
şındayım. Daha on çocuğum olacak ... 

- Karın razı olur mu buna ... 
- Olmazsa çocuklarmı alır gider. 

Ben de başka ana olacak bulurum. 
Fakat ba;ba çok sıkışmış olacak ki 

terlcmeğe başlamıştı. Önüne oturtu
lan adamcağızın hiç ka:babati yok
ken ona kızıyordu: 

- Hem§eri, dei sen burada otur· 
makla çok fena yaptın .. 

- Sen de orada oturmakla fena 
yaptın ... 

sevgilisine verebilen prof esCirün tek
lifini kız derhal kabul etmiş ve evlen
mi3lerdir1 

lur mu olmaz mı? .• 
Fakat Çorlu nerede daha Küç~ 

Çekmeceye varmadan baba on altt ku
ruşluk pulu almı§U. önünde oturan 
da göbek ta.tında iıniı gibi ter içinde 
kalmı3tJ. Gözleri dönüyor, ip.retler 
yapıyor, !akat kon~amıyordu. A .. 
damcağızın paltosunu, ceketini çıkar" 
dılar. Pencere açıldı. 

Baba. yerinden fırladı: 
Aman pencereyi açmayın benzin 

kokusu geliyor. tstir!a. başlıyacak ... 
Tabii derhal pencere kapandı. 
Babanın bir srra öününde oturan 

yolcu: 
- Sen yanlı§ yapıyo?Bun, dedi, 

benzin kokusu insanın içini açar ... 
Bu adam ıahiden benzin kokusunu 

sevennig, yanındakine: 
- Birader, diyordu. benzin koku

su kacı.r bir ııeY. sevm4".m. O kadar 
hoe eey ki .•• 

Ve mütemadiyen burnunun delik· 
leıinl açaralt bol bol benzin kokusu 
alıyordu.. 

!Kilçük Çekmeceyi geçmiştik. Ba
banın sesi duyulmaz oldu. Şifko yol ı 
cu ıırordu: 

- BabL ne yapıyorsun?.ı 
- Radyo dinliyordum ... 
- Ne ııadyosu? .. 
- Biletçi bilet verirken demiyor 

muydu. Radyolu otoposta. gidecektik. 
Babanın sesi boğuk çıkıyordu. Fe

nal&.§mı§tı. Fakat hem hissettirmelc 
istemiyor, hem de biletçi ile al&y et
mek istiyo~u. 

Bir aralık garip sesler ~ıkarmağe; 
ba3ladı. Bir müddet sonra !e!ler iki· 
leeti. 
Şişko yerinden sıçr&dı: 
- Ne oluyor yahu .. Diye bağırdr. 
Baba ayni boğuk sesle: 
- Yabancı değil biziz, dedi. Babn. 

oğul ... 
Sonra çocuğuna yer açtı: 
- Durmuş gel ~yle ha... Rahat 

et biraz ... O Pembe annen yok mu .. , 
Bize faz!a yemek yedirdi bugün ... 
Şi3ko küplere biniyordu: 
- Siz ne anlarsınız otol;rilaten, e

şek var mı eıek ... 
Fakat hiadetlenınekte ne fayda var .. 

dı. 

- Baba, dedi ;,u kokulardan birini 
kokla içi!ı açılır ... 

- Ben de onu aradım am& bula
madnn .. , 

- Canım nasıl bulamadın... Koku 
dolu elindeki camekan... Acıyorsan 
biz veririz parasmı ... 

- Ne parası be 3i3Jllan. .• Koku ol-
sa. .. 

- Peki onlar ne? ..• 
Çingene kendinden geçmi§ olduğn 

iÇin olacak: 
- Ne olacak renkli su... İçimi fe

rahlandıracak koku ne gezer... öyle 
olsa nasıl para kazanırdık. 

İ§te okuyucularım, Küçük Çekme
ce ile Büyük Çekmece arasmd& p 
çen !bu hadise ve muhavere Silivri~ 
kadar devam etti. Bu yolculuktlJI 
uzun müddet rahatsız olmıyan, ben .. 
zin kokusundan h<>1lanan yolcu fcJi. 
Zavallı mütemadiyen derin derin ne
fes alıyor ve benzin kokusu aanara1' 
herkesin burnunu tıka.tan kokuY.U ~· 
~~ N..A. .. 
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Tramvayın üç on parası 
Yazan : D=D n km e'll: M lYı ıro D r 

Süleyman Fahir yağmurlu bir gün
de An-ahamamından Taksime çıkmak o . 
üz.ere ikinci mevki bir tramvaya bın. 
m~ti. Taksime gelinceye kadar bilet. 
~i gelmedi. Biletçi tramvayın üst bar 
§ında meşğuldü. Süleyman Fahir Tak
sime geldiği sırada biraz bekler gibi 
yaptı da. Fakat nihayet tramvay kal
kacaktı. Netekim ziller çekildi. Vat. 
man kolu çevirdi. Süleyman Fahir at
ladı. Bilet parası olan üç kuruş on pa
ra. elinde kalmıştı. 

Fakat Süleyman Fahir bu parayı 
vermediğine çok pişman oldu. Onun 
içerisine bazan vehimler gelir, başka
sına ait olan bir hakkın kendi başına 
felfilcetler getirebileceğinden korkardı. 
llk fırsatta bunu elden çıkarmak, bi
risine açıktan vermek istedi. önünd(l 
yeni açılmış, zarü bir patiseri görü
nüyordu. Evden erken çıkmış olduğu 
için henüz kahvaltı da etmemişti. Ora
ya girdi. Bir iki pasta yedi ve çay iç
ti. Hesabı görürken "Üç kuruş on pa
ra,, yı garsona vermeğe kalktı. Fakat 
garson nezaketle eğilerek: 

- Mf edersiniz bayım, dedi. Ayrıca. 

bah§i!I almağa mezun değiliz. Yüzde
liğimiz hesaba dahildir. Patronumuzt 
bunu yeni bir usul olarak !stanbulda 
ilk defa. müessesemizde tatbik edi
yor. 

Süleyman Fahir, kendi kendine gü
lümsiyerek, bahşiş almıyan bir garso. 
na. tesadüf ettiğinden hayret içinde, 
"La.havle,, çekerek dışarı çıktı. 

Fakat, üç kuruş on paranın elden 
çıkanlmasr fikri kendisini durmaksı
zın işgal ediyordu. O sırada birdenbire 
İstanbul tarafında acele görülecek 
bir işi olduğunu batu'ladr. Bir taksi 
otomobili çağırdı, 1şte bu münasebet
le, "üç kuruş on para,, ~ da şoföre 

ba.bşL, olarak vermek suretile o sıkın-
1.ıd:ın da kurtulacağını tahmin ediyor. 
du. Lakin bindiği otomobilin bir "e
fendi,, den şoförü vardı ve bu §oför o
tomobili öyle tir azametle sürüyordt\ 
ki, bu adam "üç kuruş on para,, fazla 
para verilebilecek değil üstelik uzun 
vadelerle borç istenebilecek birine 
benziyordu. Bundan başka, Süleyman 
Fahir, !stanbulda ineceği yere geldiği 
zaman taksinin tesadüfen tam bir li
ra yazını~ olduğunu gördü. Öyle bir 
yekun ki, onun üzerinde "üç kuruş 01\ 

para,, bütün küçüklüğiyle sırıtacaktı. 
Süleyman Fahir, bu azametli şoföre, 
ücretini, adeta haysiyetine dokunmak 
tehlikesi varmış gibi elinin altında o. 
larak ve "Lutf en kabul ediniz, diyor
mu.~ hissini veren bir mahviyetle öde
di. Hani, bir şapkasını çıkarmadığı 
kaldı. 

Fakat "Uç kuruş on para,. kendisini 
tazip ediyordu. Bir yan sokaktan ge
çerken yolun toprak bir tarafım gö. 
rünce sessiz sedasız kaybolacağı dü
§Üncesile parayı düşürür gibi yaptr. 
Fakat o sırada kısa pantalonlu kibar 
bir mektep çocuğunun: 

- Bay amca! Paralarınız düştü. 
!şte üç kuruş on parasını buldum. Bu· 
~uz, diyerek kendisine iade ettiği 

ni görünce kan · beynine sıçramıştı. 
Kibar, gayet iyi giyinmiş ve temi;; 

Yüzlü bir mektep çocuğu bu. Paralar1 
iade eder etmez vazifesini görmüş bir 
adam ciddiyeti ve istiğnasile çekilip 
gitti. 

Süleynıan Fahir, paralar elinde ol. 
duğu halde, şimdi civarında bulundu~ 
ğu evine gitti. Küçük oğlunu sordu. 

- Geldimi öğle yemeğine? 
Karısı, gözlerinde şafkat dolu ol

duğu halde: 
- Bugün gelmiyecel{miş şekerim. 

dedi, Sabahleyin giderken söyledi. Sen 
i!)itmeclin mi? Bugün imtihanları ol· 
duğu icin öğleyin dahi mektepte ka
larak vakit kazanmak istiyor. Sabah. 
leyin ona küçük scfcrtasiyle yemek 
hazırlamıştrm. Beraber götürdii. 

Hay aksi şeytan hay. Demek bu Uc 
kuruş on parayı şu dakikada oğluna 
~rmek ve e!den ~ıkarmak imkanı 
Yoktu. Üç kuruş on parayı sadaka. gi· 
bi karısına da veremezdi ya. 

Aklına, köşedeki bakkalın çırağı 

geldi. Bu çırağın çalışm~sınd!1J1, ter
biyesinden Süleyman Fahır pe~ ho§l~: 

d Hatta 0 kadar ki, eve ote berı 
nır ı. . b 1 etirdiği sıralarda bazan üzerın_e ~ 
g a reçel tereyağı sürülmüş bır dı. 
vey . dik 
lim kızarmış ekmekle ~:~ çay ver -
leri, ve kendisile, geldıgı memleke~et 
annesine babasına dair merak sevk.ile 

.. 1 ayak üstü konuştukları olurdu. 
şoy e . .. ·cı 
Süleyman F~hır, kaşe bakkalına gı e-

k bilhassa bu çıraktan, on beş ku-
re . b. d 
ruşluk bir "Tiryak.i,,. sıga:ası ır e 
altmış paralık kibrıt ısteyıp 20 ~u~ş 
verere~ işin içinızn kurtulmagı du. 

.. dil fakat dükkanın kapısına yakla 
şun ' · d .. 1 b' 
şır yaklaşmaz mal sahibın e şoy e ır 

sızlanma başladı: 
_ Ah bayım ah. Sizin o pek sevdi-

w • • ku'"çük yok mu? Hani benim çı-
gınız · 
rağımdı· onu kim ayartmışsa ayart-
mı_ş .. Oğlan dün akşam_ }tasanın mev
cudunu ~alıp gitmez mı? WParalara a
cımıyorum, o canım çocugı..ın oozı:lan 
ahlfı.kma acıyorum. 

Hay Allah belasını versin. Böylesi 
de görülmüş şey değildir. Süleyman 
Fahir "üç kuruş on parayı., verip el
den cıkartmağı tasarladığı bakkal çı. 
raö-n~ı da bulamayınca hiddetinden 
ke~di kendine ateşler püskürerek son 
bir çare aramağa başladı. Küçük def
terini karıştırıyordu.. Ha... tamam. 

Arkadaşı Feyzullaha bir akşam yemek 
hesabından "yetmiş bir buçuk kuruş,, 
kadar bir borcu geçmişti. Amma doğ
rusu ne kadar ayıp olmuş. Tam üç bu
cuk ay var ki bu parayı vermemişti. 
Fakat Süleyman Fahir bir yandan, bu 
borcun bu kadar geçe kalmasından 
memnun görünüyordu. İşte bütün ba. 
şmdaki şu ruhi belayı savmak için ne 
güze~ bir vesile olacaktı. "Yetmiş bir 
buçuk kuruş,, borç! 

Ekseriya borçların iadesinde yapıl
dığı gibi yuvarlak hesap 75 kuruş ve
rerek: "Canım ehemmiyeti mi var. 
Dostluk, ahbaplık!,, diye işin içinden 
çıkıverirdi. 

Süleyman Fahir doğruca Feyzulla
hın yazıhanesine koştu. 

- Aınan dostum, dedi. &mim sana 
bir akşam yemek hesabından yetmiş 
küsur kuruş borcum olduğunu biliyor 
musun? Ben nasıl olmuş da unutmu -
şum. Affetmeni rica ederim. !şte yet
biş beş ... Şimdi tamamız değil mi?. 
Eh, başka ne var ne yok bakalım ... 

Faltat Feyzullah diye hitap ettiği a
dam yetmiş beş kuruş paranın, masa
sı üzerine konulduğunu görünce he
men almadı. O dahi ce'!::>inden küçük 
bir defter çıkardı. Gözlüğünü taktı. 
Birkaç yaprak çevirdi. Sonra: 

_ Azizim, dedi. Yarın iki elim iki 
~anıma gelecek. Ben kin:s.enin .ha~kı
nı yemek istemem. Gerçı ıadesı bıraz 
geçikti ama, buna bir de faiz mi ala
cağız. Senin bana olan borc:ın ~etmiş 
beş kuruş değil, tam "yetmış bır ku-
ruş otuz para,, dır. 

• 1 Buyurun gerı yanını .. 
Feyzullah denen adam bu~~an son

ra yeleğinin cebinden ta~ uç kuruş 

diği diletıei, onu bu müthiş buhrandan 
kurtaracaktı. 

Lakin dilenciler de bugünlerde ne 
kadar takip ediliyor. Cadde iizerinde 
bir tanesi bile yok. Fakat şurada, şu 
sokağın içinde garip kıyafetli bir a
dam görünüyor. Tamam. İşte elini de 
uzatmış. Muhakkak ki bir dilencidir! 
Süleyman Fahir derhal o yan sokağa 
saptı. Parayı bıraktığı gibi durmadan 
geçip gidecekti. Çünkü ne olur ne ol
mazt belki diğer yerlerde olduğu gibi 
yine bu menhus "üç kuruş on para,, 
nın geri gelmesi ihtimali çıkabilirdi. 

Lakin Süleyman Fahir, dilenciye 
yaklaşırken herife bir hal olsunL. A. 
damcağız durduğu yerdet sinema ko
mikleri gibi bir kere sıçradıktan son
ra kendisini yere vurdu. Ve sonra ağ
zından sular akarak olduğu yerde sırt. 
üstü tepinmeğe başladı. Gelen geçen 
adamlardan bir kısmı: 

- Zavallı, sarası tutmuş, dediler. 
Süleyman Fahirin parası elinde kal

mıştı. 

Şimdi hadise yerine gelen polis, kö
şedeki eczacı, halktan birkaç kişit di
lenci ile meşğul oladursunlar, Süley. 
man Fahir, hırsından deliye dönmüş 
olduğu halde ilk istasyondan İstanbul 
istikametlıide bir tramvaya atladı. 
Tramvayın hangi semte kadar gide -
bildiğinin, ne mevki olduğunun, içeri
sinde yer bulunup bulunmadığın far
kında değildi bile. Tramvaya atladı. 
Biletçi geldi. Süleyman Fahir biraz 
dikkatlice baktı. Gülümsedi. Tekrar 
baktı. 

- Nereye gidiyorsunuz bayım, de. 
di. 

- Bu tramvay nereye gidiyor? 
- Fatihe ..• Eğer sonuna kadar gi-

dersanız ikinci mevki olduğuna. göre 
beş buçuk kuruş ! (Fakat bıiletçi biraz 
da1-.a durduktan sonra çekinerek şun. 
Zarı söyledi.) Affedersiniz bayım. Ya· 
nılmıyorsam, siz bu sabah benim 
tramvayda Ağahamam.ından Taksim(' 
kadar geldiniz ve bilet parasını ver. 
meğe fırsat bulamadınız galiba .. Ben
deniz sizi gördüm ve açık renk palto· 
nuzdan tanıdım. Zaten daima görü
rüm. Her halde acele bir işiniz ola. 
caktı. Ben de ön taraf ta bir lira boz.· 
duruyordum. Size yeteşemedim. Ku · 
surumun binlerce defa affını rica ede
rim. Bir küstahlık telakki etmeyiniz. 
Fakat "üç kuruş on para,, tutan sa .. 
bahki bileti de beraber keseyim mi? 

Süleyman Fahir, kendisine gün doğ. 
muş gibi gözleri parlıyarak: 

- Kes be birader, dedi. Kes .. Ve 
bir Fatih. Beş buçuk kuruş .. Al şu üç 
kuruş, evet üç kuruş on parayı da ... 
Bir tane de küçük bir bilet ver. Hay 
Allah senden razı olsun yahu! Beni 
müthiş bir cehennem azabından kur· 
tardın. Allah senden razı olsun. 

Ve bunu söylemcsile Süleyman Fa· 
hir, !Ik istasyonda tramvaycan indi. 
Elindeki biletleri sokağa fırlatıp, te. 
miz akşam havasını, göğsüne çeke çe
ke büyük bir vicdan istirahati içinde 
yaya olarak evine yollandı. 

HİKMET MÜNİR. Çıkararak büyük bır sadakat-on para. . . 
l S"leynuan Fahire gcrı verdı. ---------------
e u . . d \ 

Süleyman Fahir, dişlerını gıcı~ a- Yeni Okuma Yerleri 
tarak, fakat bunut Feyzull~ı~ •. dışlc. Açılacak 

· kadar tesir etmiş genış ır neşe Ilk, orta ve lise talebesinin iiltri ka-
rıne k · · linden 
alameti gibi gösterme . 1.çın .. ~. biliyetlerini arttırmak, ayni zamanda on-
geldiği kadar güler gıbı goruncrek lara eser okumak zevkini ve fırsatını 
kapıdan dışarı çıktıktan sonra, a:tık vermek üzere şehrin bazı semtlerinde 
bunalmış bir haldeydi. N~ ~apac.agmı yeniden kütüphaneler kurulacaktır. Bu 
bilmiyordu. Elinde, kendısıne aı~ 0!- kütüphaneler bilhassa Usküdar, KadJköy, 

.... •1·ruruş on para,, sankı bır tı d A . 
mıyan uç l w Bakırköy gibi sem er e olacaktır. ynı 

ateş gibi krzıyor ve onu bogarcasma zamanda mevcut olan ilkokul çocuk kü -
rahatsız ed~·ordu. tüphanesino ek olmak üzere üç kiltüp • 

Bu sırada Süleyman Fahirin aklına hane daha açılacaktır. 
bir şey geldi. Yahu insanlar ~azan ne 
kadar aptallaşıyorlar. En basıt şeyle 
ri dü~inemiyorlar da, dolambaçlı yol
lardan dolaşıyorlar. Şu ''üç kuruş on 
para .. yı bir fukaraya da. mı _vere.~ez-
dl. El1 olur sey de<Til vallahı .. Suley-

• - ı:ı d .. 
man Fahirin sabahtanberi bunu u-
şünemeyişi ! .. Olur şey değil.. 

Süleyman Fahir parayı avucu:ıu~ i
tinde hızla sıktıktan sonra askerı bır a 
~ zimle derhal yola atılmış. llk r:ıstgcl-

Genel İspektörler 
Çoğaltılacak 

Kültür bakanlığı genel espekterlcrin 
teftiş kadrosu üzerinde bazı yenilikler 
yapacaktır. Bu arada kadroya yeni ge
nel espekterler ilave edilecektir. 

Yeni elemanlar orta tedrisat öğret -
mPnleri ''" direktörleri arasından seçi
Iowktir. 

Veni icatlar ____________________ ,_, _____________ , __ dJWWWL __ ~---

Tarak şeklinde iğne 
Sökülmüş çoraplarınızi artık 

mayile dikeceksiniz 
Mucizeler devri 

geçti mi? Asla ... 
Son bi kaç ay için 

de muazza·:n makas
lar, A.-nerikan or
manlarında vızır vı

mi metre boyundaki 
zıldayarak on beş yir 
mi metre boyundaki 
ağaçları adeta bir 
çayır gibi biçiyor
lar. 

Büyük bir traktör 
halinde bulunan bu 
makas, iki yüz or
mancının i~ini bir
den görüyor. Traktö 
rün ön tarafında mü
seles şekinde bir ko-
caman makas var. Şoför, traktörü ağa 
ca doğru sürüyoril1akas, ağzını açıyor 
Sonra kapanıyor ve bu sırada diğer 

bir muazzam ağaı; daha devriliyor. 
!şte size, buifıinkü günlerde yetişmiş 
mtihterilerin bir diğer mucisesi! 

Fakat bu, crkeker için bir ihtira. Ka· 
dmlar için de öyle bir alet ortaya 
konmuştur ki, onunla bugüne kadar 
gayri mümküntelakki edilen iş görü
lüyor. Kadınlar, birikmiş iç çamaşır
larını veya sökülmüş çoraplarını bun
dan sonra bir mayile dikebilecekler. 

Son günlerde icat edilen tarak ~eklin
de bir dikiş iğnesi var. Bu tarak ~ek

linde iğnenin dişlerinin dibine bir depo 
bulunuyor.Deponun içinde mayi halinde 

sun!: ipek doludur. Yine iğnenin üzerin
deki bir düğmeyi çevirdiğiniz zaman, ya 
ince, yahut kalın bir halde mayi ipek 
iğnenin boş dişlerini içine bürüyor. 
Bu sırada iğneyi çorabınızın yırtığına 
veya çamaş1rlarmızm sökük yerine sok
muş olacağınız için, çıkan mayi hava ile 
temas eder etmez katılaşıp ipl.ik oluyor. 
Bu suretle dikişiniz az bir zamanda çok 

mesafe katetmi§ olmak suretilet hemde 
iplik geçirmek zahmetinden sizi kurtara 
rak çabukça bitiyor. 

Fakat modern ihtiralar daha bitmedi. 
Bugün vücudunuzun derisi altından fo
toğraf ~ekebilirsiniz. Bu filet henüz 
tcat edilmiştir . 

Yeni fotoğraf makinesinin ucu, içi boş 
bir iğnedir ve küçücük bir lamba ile ay
drnlanınıştrr. lğne, bir mafsal arasına so
ku1ur. Bir müddet sonra, X §Uaı fotoğra
fının erişemiyeceği h."Uytulann resimleri 
hiç ıztrrap vermeksizin alınmış oluyor. 

Sardalye kutulan açılrrken, bazan içe
riye teneke kırpıntıları düşer ki, bu bu
lunduğu zaman tehlikelidir. Onun için 
yeni icat olunan sardalye veya süt kutu
ları anahtarları mıknatıs hassasım haiz 
bulunuyor. Bir yandan kutuyu açıyor, 
bir yandan bütün dökülen madeni kır

pıntıları üzerinde topluyor ve siz de ye
meğinizi yiyorsunuz. 

Yim1inci asrın da kendine göre işte 

böyle Il1Ucizeleri var. Ve saydıklarımız, 
mühim bir yekun tutan o modem muci
zelerden ancak bir kaçıdır! 

Güzellik reçetesi 
Madam poıııpadur ve imparatoriçe 

Jojefinin kullandığı kremler 
Güzellik ilfilıı vergilerin en başla

rında gelenidir. Hatta, iyi tetkik ede
cek olursak, ilk çağlardaki kadınla

rın dahi, güzelleşmek için, bin bir 
kimyevi vasıtaya müracaat ettikleri
ni tarih sayfalarında görürüz. 

Fakat, bunu bizlere en bariz bir 
şekilde isbat eden kitaplardan biri 
de, Paris milli kütüphanesinde muha
faza edilmekte olup, Ehlisalip muha
rebeleri zamanında Saraç:en esirleri
nin beraberlerinde 13 üncü asırda 

Fransaya götürmüş oldukları bir ki
taptır. :Kitabın başlığı: Asuri kadın
larının güzellik sihirleridir. Bu kitap
tan, Emir Gandis'in sarayındaki ka
dmlarm kullandıkları kremlerden bi
rini anlatalım: 

Lavanta çiçeği, adaçayr yaprağı, 

dal halinde ramarin, portakal kabuğu 
nane, limon kabuğu. 

Bunlara iki kilo da beyaz şarap hü
lasası katılarak husule getirilen mer
hemi bilahare kurutularak ufalana
cak ve pudra halini alacaktır. Bu müs 
tahzaratr ancak hazırladıktan otuz 
gün sonra, bir tüpe veyahut kutuya 
koyarak kullanabilirsiniz. 

Orta çağda Este hanedanına men
sup bir İtalyan prensesi de Petrark'
m tarifi veçhile bir krem yapmış ve 
0 zaman fevkalade beğenilmiştir. Bu 
krem; Bir kaşık mısır unu, bir adet 
süzülmüş limon suyu, iki ka.9ık taze 
süt ile karıştırılmak suretile elde e
dilmişti. 

Sizlere bir de Creme Milanese deni
len kremin nasıl yapıldığını anlata
lım: 

Olgun bir domates suyu süzülmüş 
olacak, bir kaşık gliserin, bir miktar 
ince tuz. 

Bunlar hepsi bir arada karıştırıla
rak meydana getirilecektir, 

Tarihin en meşhur ve güzel iki ka
dını olan madam Pompadur ve impa· 
ratoriçe Jozefin de şu güzellik reçe· 
tcsini kullanmışlardı: 

Madam Pompadur'un reçetesi: Ve-
nedik talkı. 

Lecafede tuzu 
Tammin tuzu. 
Asit borik. 
Hepsinden ayni miktarda :Karıştırı

larak krem yapılır. 
İmparatoriçe Jozefinin güzellik sır

rı da bu: 
15 gram gül suyu, 15 gram menek

§e suyu, 15 gram plantain suyu, 2 
gram boraksi, 10 gram gliserin. 
Bunların hepsi karıştırılarak bir 

şişede çalkananacak ve bu suretle en 
güzel bir lfoku ile temiz bir cilde sa· 
hip olacaksınız. 

İkinci Kordonun İnşasına 
Başlandı 

İzmir (Hususi) - Belediye, ikinci kor 
donun inşasına karar vermiş ve faaliye
te geçmiştir. llk iş olarak, yolun iki ta
rafındaki binalardan bazılarının istim
lakine başlanmış ve Kredi Liyonc ban
kasının eski binası da satın alınmıştır. 
Bu bina ve evvelce istimlak edilenlerle 
fuar caddesi üzerindeki ltalyan mekte
bi de yıktırılacak, ikinci kordon 30 
metre genişliğinde büyük bir cadde ola
caktır. 

Askeri Kamplar 
7 Temmuzda Açılacali 

Bu sene liselerde askeri kamplar 7 
temmuzdan sonra· başlıyacaktır. 

Kamp temmuzun yirmi beşine kadar 
sürecektir. Alô.kadarlar hangi okulların 
nerelerde kamp yapacağını yakında tes
bit edilecektir. 



ALMANLAQIN LAVR~NS i 
~ 

Şiraza doğru yol alan kervan! 
Berlin dönüşü is1anbuldan geçen Alman konsolosu, 
bu şehirdeki. ingiiiz garnizonunu tahribe memurdur •• 

Tarih !!8 Mcuinıa 191611 Sara11· 
boanada Auuatarua f1tliahlı ıı. ka
ruı, Sırp Prlnçlp laraf ındim öldil· 
l'IJlmiJıl•rdir. Bu haber. 11ukarıda
ld larihtı lranuı Buıehr denlltn ıda 
71n• de altı..Ugor. Oradaki Bi111ük 
BrllGIQlfl lrolUOloau S6r Pcrıl Kok
.,. ~ duo/ıllnd• balunanlarda11 
Alınan koıuoloıa VIU..lm Vaımuı, 
banan neticul fona olacalını dil· 
ılnırelr, neııal kaçmış halde in. 
.ı111re koıuoloalulu bi111Uından au
rılıuor. Oıuı ltJllf •11t• (11111 eden SiJr 
Pud Koh. IHından t aene ıonnı. 
Bu ıehrin drroorlarına Vllhelm Vaı• 
musu kendiılne ya ölD, ya diri gell· 
rene 500 fngiliı liraır mQk6fat vaa
di ua::ılı bir 11afta yaprştırtaenktır. 
Simdi doıtça a11nlan iki konıo1oa
lan biri, diDerl lçtnl1 Fakat, iste
'dlll ele •tcirlllp. lctndiaine teıllm 
Hll•bllec•k ml1 Yolcaa1 

• .::··· ~ -.• t\ .. •#-

4 .. -.... 1 ·~.., "' ' ~-:~ıı, 
"" .""" ' J9l6 • -rı .. ~ .,.. •. 

l'llhtlm Vaım11ırın dlJnJıtl lMrr&f lıafla dılı ıaman Alman lonıoloırı olarak bulrın-
Ve lfmdi O gllnden 1 seneye yakın dulu ve 1915 ilkbaharında oradaki Bü11ük Brltanua 11Grnl%onanu gizlice tahrike me· 

bir saman ıonrasma atlayıı! mur otdulu Jranın Baara Jcörfe.ılnde Uman ı.ıın Bu,.hrln ııınııml ıııcuuaraıı ••• 
Umum! harp, b8.31amıı bulunuyor, llk 

-pbelerd kıvı1•ıya döğU..nıuyor He- la.rı emrinde kull&!larak. gamimnu 200 askerle bap çıkmak, asker ...... e J~ ~y • 

men btltlln dünya karmakarI§ık ... Bir el a!lJndan tahrip ed,,bllcceğlnı ADI· tarihi hesabına, bllytlk birga.llblyet 
nevi kaoe! )'t.•rl eayılamu. Bununla beraber, meeele, 

Bu kaosun yeni bir yaradılıım bq- Alman ve Türk hflkOmetleri, Efp· bunlarla el altından baea Çikmakt&-
langıcı olacağından demvunıluyor.... nlstanla irtibat temin etmek arzuaun. dır. ve bu itibarla, ftln rengi deiftlr. 
ft bir yandan yeryU.zUnlln muhtelif dalar; bu memleketi, mOtteflk olmak Kaldı, ki Villıelm Vumus, vatanma 
lat'alarmda , muhtelif cephelerinde Uzere kazanmak faydalı olaeafl ka- her hangi bir ölçUde, her hangi bir 
wruıan vurulana! Kan, gövdeyi götii- naatile, bu karardalar. Fakat, Efga- suretle himıet etmekle iftihar duyan 

A Al Al 1 · ki nlstanla irtibat teminJ, ancak İran tl- bir adamdır. Bele bu it gWice, el al-
rtlyor... teş... ev... ev en P ı- -..ıı-- h lled'lm k gibi bir ...... , 

d ' Dum r zerinden geçmek su.retile kabildir. Ve "1lWUI a ı e VA& wa D&· 

yan Tarlu::·Mart ı:5 !! lran htlldmıetlnln buna razı oldup :dkl~iğinden, o, bu vazifenin kendi-
Eervanlar, katar katar, oeııubt ı. fanedilR bile, yol tlsttlndeki Bllytlk sine verilmesinden memnundur. 

ran steplerinden geçiyor. Yavq ya- Britanya ,ıarnimnlan, bu huaU8ta Glzlll! 
vaş dolana dolana, katar katar ker- bUyt1k birer engeldir. Bu takdirde, Lakin, bunu glall tutmak, cldden 

Iran topraklarmda. o topraklar tbıe- bir meeelel O timdi Sirua doiru •· 
rine ~ cbn tı.attilt kav•_. ı.t.e --. llll'lt'9D --- ....._. 
rile .çarpı~ak, iktim edece1ctir. Bu- da at sürerken, tekrar tekrar bu igin 
nu &ör.e aldırmaktanaa, bqka bir ça· tamamile gisll kalabileceğinl dil§Un· 
reye baıs vurmak daha uygun görtil· mekle megul? MUmkUn olan her ih
mtlş, çare olarak ta muvasala yolun- tlmall heeaba katarak, vaziyeti zlh
dakl engelleri elaltmdan ortadan kal- nen gör.den ~yor. Mümkün olan? 
dırmak dOşUnUlmUgtllr. En ehemmi- Hayır; aklına gelen bütün ihtimalle
yetli engel de, garnizondur. Bunu ri! Bunlarm hepeini! 

vanlar •.•. 
Xenanluda tllrlll .,.....,.. ftr. 

Tllrlll ırktan, tUrlU milletten.. Alaca 
bulaca görUntışler! kAfl dereeede ala
ca bulaca! 

bertaraf etmek gibi mUtldll bir vazi- -Ar7mn _,.. -

Akaarayın Felaketzedelere 
Yardımı 

Cç maskell haydut 

Bir ~adırı bastılar 
bmlr (Humsl) - Kupdası kazası. 

D1D SeJçUk nahi}'f.&i dahilindeki dallar· 
da bir ao)'IW)CUluk vakası olm1JI, mas
keli 8ç haydut bir çadırı basarak sme,. 
man isminde bir ıavallinm ~ yOs in. 

ldllb Kaqıyaka pıbesi ıelecek lene 

mtma bastalılı ile de mOca&Jeye bllla 
yacak ve ıube merkez binaamı bir poli 
JdlnJk hallne stncektlr· TefkllAt, milca 
dele için ıimdiden hanrhklara bq1an. 

mm ~ardır. 
Hadise gece yansı cereyan etmit. yOI DUi. bQtiln ilk mekteplerdeki çoeuklarm 

leri maskeli haydutlar çactm basmqlar, :an muayene ecb1mia. kanlan aJm 

smeymam tuyik edettk saklı bWunan ~ nilheti yQıde bir olarak tesblt 
yerden paralan çıkartmqlar ve kaçmış edilmitfu'. 

~al faaliyete pçen jandarmalar, Körfez Vapurlarmda 
km bir zaman eoma Mustafa Halil w Radyo 
Salih çawş adlanm taşıyan haydutlan lzmir (HuHsml) - J>eıdsbe•ık umum 
yakalamala muvaffak olmuştur. mOdürlOl\lnOn lmıir • KmpJ.ta anam 

Dört Ki · M &--d da iPetttlli Savak ftpura, htmıbula 
. 11 anuu an hareket emiştir. Bu vapur tst.anbal De 

Zehırlenerek Öldü Adalar arasında tıefer ,...utır . 
lzrnir (Husust) - ödemişin Adagide tmrir t&fezi için AJmanyada 11118 d 

nahiyesinde bir aileden dört kiııinin ôlO- len (Sur) w (Efes) ftpurlan da llal
mile neticelenen zehirlenme hadisesi ol- ranm on be§lne dolru Hmanmma 1!1· 
mU§tur. mit bulunacaktır. 

Bahçeden toplanan mantan alqam ye- Denfzbank lzmfr 1Ubem, kMa w.par 
melinde biltOn aile yemiıı ve hepsi de 1annm hepsine radyo koymalı lllllftflt 
sanalar içinde kmarımala ba~aınqtır. ~. Halt, yeni vapurda rad1G 
Bunlardan ikisi derhal ötmOı, altısı var diye dalma onu tırclh mnetbdlr. 

hastahaneye kaldmlnuı. fakat bunlar- En Küçük iki Köyde 
dan da ilcisi orada ölmüştilr. Dilerleri· EJ-1--.!1-
nin de sıhhatleri tehlikededir. CIHl"la 

lzmirde Sinek 
Mücadelesi 

İzmir {Hususi) - Bu sene srtma mQ. 
cadele mıntakası dahiline alınan Karız 

Akhisar (Hususi) - Beledl1e. baba 
da btlyitt bir elektrik mıtralı t.ells et· 
mf,ıtr. tatnu.aJ olunan cereyan hem 
kasabanın, hem de cmr k&ylerin lhtlya 
anı karplayacak kadar boldur. Dk oJa. 

hmlr Şehir lfedlll lulan JC9C11te kalftlnc1e • • a 

yakada, esaslı bir mücadele bq1a.. rak nahiyeden Kayadibl ft Babr ldSy-
mııtı. lerine hat QtHmfw, TQrkiyede elettrile 

Kervanlardan birinin batmıda boy
lu boelu, gôsteritli bir Avrupalı at 
atlrilyor; yanında da ba§ka bir A vnı· 
palı, gene at üstünde! Onların peşi 

1111'& da çehrelerinden Hintli olduktan 
anlaşılan 3 ki~ geliyor. Daha arka· 
dan da, tasuız gülen, konuıan 15-6 ıl
Wılı İranlı.... Belli, ki diğerlerinin 
tevabii ... , Maiyet ve himıetkln ! 
Bwılar, Uzerlerine koca koca sandık· 
lar yUkltl beygirleri, yularlarmdan 
ıtutmuı, çekiyorlar. 

Bu mekldrilt kervan, Şiraza giden 
l>ir konsolosun kervanıdır Konsoıos, 
Alman konsoloımdur. O, yeni olarak 
B111ehr konsolosluğundan Şiraz kon
aoloeluğuna naklen tayin olunmu§tur. 
Şiraz, daha mUhlm bir vilayet fehrl
dir; bahusus, ki &imdiki vaziyette. .. 
VllheJm Yunus, yeni tayin olunduğu 
7'!l'8 doğru yol UstUndedir. O, bir 
mtkldet evvel Buşehrden Berline çağ
nllDlft gitmfı, görU§mUş, talimat al
Jllll, 10nra lstan bul ilzE'rinden tekrar 
bu tarafa dlSnmU§tllr. Vilhelm Vas
mus, Berllnde hllkOmetlle temas et
tikten sonra lstanbulda da Almanya
mn müttefiki Türk hUkfunetile te
masta bulunmll§tur. Kendisi, !randa 
vatanı betıabma çalışnıak maksadını 
gtltmektedir. Umum! harbin neticesi
ni Almınya lehine çevirmek tlzere, 
bu abada, bu cephede faaliyet g&s
terecektfr; yardımcı rol oymyarak! 

feyi Vilhelm Vasmusun ehliyetle ya
pabileceği kanaatile, bu iı lçin işte 

o seçilmiıttir. Zahiren, sadece Şiraz 
şehrine konsolos olarak yollanıyor ... 
Fakat, hakikatte!? 

Hakikatte vazifesi, Şiraz tehrlnl 
gizli hareketi idare merkezi yaparak, 
B~deki garnl.zonu el altmdan 
tahrip! Gizli vazife! 

Abaray, (Huawd) - Kırtehir fe- Tetkilttm Karpyaka Abesi bOtGn n- kavupn ilk kOçOt k6y bu Ddai olnq
llket selzelelerlne yardımda. bulun- leri ve bu evlerin su biriken maballertni tur. K6yUller elektrikten çok memnun 
mat umre ka•mnd• da blr komi' ayn ayn teebit etmit mDcadele faali kalmJllardn'. DllK k&,lere de hat çeld
tetekktll etmfftir. Bu gf1ne kadar bin yetine S m81&vt mmta.ka da pçmlet!r. ıemtfr. 

Yanmdakl 3 Hintli, BOyük Britan-
J'a Kralı ve Hindistan İmparatorunun 
ordularma mensup ukerlerdir. BO
)'llt Britanya ordusundan kaçmışlar
m. Çünkit, lngfltere aleyhfndedirler; 
İngJltereye kin bağlamı~lardrr, mem
leketler! olan Hindistan Wkesfnln ts
tiklllinJ iatiyorlar. Ve dilfmaha zarar 
getirecek her (leyi yapmak isteğiyle, 
ellerfııden gelen her eeyi yapıyorlar. 

Whelm Vasmua, onlarm bu fngil
tere dilpanlığından Almanya lehine 
latttadeyt g~terekr 3 Hintliyi yanı
• 9bp, llll'aber götl\rllyor. Onlann 
)'ardmılle, Şlrudan harekete geçerek 
Butehrde kurulmua lngiıt.a n Hintli
ler pnılzoııunu tabr ip euecek~!r. On-

Buşehrde ne kadar asker topludur! 
Pek o kadar fazla değil; İngiliz ve 
Hintli olmak Uzere Bilyilk Britanya 
ordusundan 200 kl~i ! Ancak 200 kiti· 
lik bir kuvvetten ibaret! 

- _.....___ -
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• V AKIT Yt:JRDU ,. 

G AZETEMIZDJJ yaıılarmı zevkle 
okudufunu.z Omnan Cemal, mi

zah muharriri olmakla beraber, kendisi 
mcUU bir adamdır. Aym zamanda blr 
ağretmen ol.mut, ona, aynca bfıo alırbBf
htıt vcrmlfür. Bu suretle, yudarmda 

~rlllen pkrakiılm en Jdlctlk lzfııe bile, 
eueriya onun yOstlnde rutlıyamusmız. 

BiR BAKIMA bu hal, Olml,n Cemalin 
hakiki karakterinin ehemmiyetli bir veç
b Hlnl teııkil etmektedir. Son defa ne1-
reWt( •'S:uıdalmı gell1or ,·udal,. fatmll 
e'ierinln bqmda bakın ne diyor: 

.. Vakıa bu yazı bir mizah mevmu de
t\ldL Fakat ne yapalım ki, admıD bir 
k·ue mizah muharriri diye çıktığı lç1n.. ,, 

"Sandalım gellyOJ' varda,. , haklka

tnn blr miah çorçivellol aprak, çok 
h•ssı derinliklere doğru yol alan ve mtı .. 
elllflll, arada bir, keadlıinl .UçlWde •P
tnderek, karilerin! tekrar sQDetU tara-

ı~to=tu-ıkı bin liraya baliğ o- :::ı mı:ı: ~~ =t. = Göçmenlerin Vaziyeti 
W:aiı tahmin edilmektedJr. den kurtulacalmJ, birkaç aene aoma da Çok l)'i 

nk mektep talebe ve mua)lfmlerf lmıirin sintksiz tehir olabileallnl lll)'· Aydın (Huawd) ~ ~ 
topladıkları elli liraYJ poeta1ıane wm. lemi3tir. men itleri piyi idll'e erff1mekte, daha 
tulle KJl18)ı1re g&ıdermitlerdir. SSıhhiye Vektleti sıtma milcadele tef- &epıD J11 WEb edlJm lmrdel1simfl 

çnya ve çiçekll l&rlllalıklar araama ge
tirmek için p.yret aarfettlğinl sezdiren 
pyam dikkat bfıo eserdir. Bazı yerlerin-
de his o dert.ce inceliyor, dumanJa"YOr, 
tltreyor Jd, tesirin, bir an içinde deği
ıerek ılık bir g&ılll )'ajmunı halinde in
ıwım lc;ine d&Ulecejlnl amyonmnaz. 

Bir m.lah muharririnin, kendlabıe ft
rllmll olan vufm meaullyeti altında ,... 
iDii oldufu ve oot orljlnal bir tanda 
Tllcut buJmut bu kitabi mm de okuma
IUSI taftlye ederim. 

Sinemada Operasyon 
IEllRbllZDEKt lllnema operatısrlerl 

fll.mcileıi örnek tutarak, kendi aralarm
da bir cemiyet lmnnap karar vermlt
lerdir. 

Sinema operatarterl deyince, hatıra 

operuyon, yanı bir nevi "tıbbi ameliyat,, 
gelişor-

Bundan on bet yirmi eene kadar ev-
vel, ainemalar eemıiaken ve filmler kı
smı kımm pterillrken, ••SlnfPD& ope

nt&lert,, Din &6rdllitl it, gerçekten bir 
ameliyatı andm)'ordu. J'Dm yanda ko-

par, parcalamr, tekrar blA'•nır, )"8Dlden 
kopar, :vuı ç1kmu ve buu - dalpa 
operaförlln,. bıçağım baatanm kanımda 
bırakmam gibi - , yanlJf blrtak.mı ya· 
m1ar da, lilm1n hiç mUnuebeti olmı)'an 
yerlerine perek aaplaıııp kalD'lardı. 

Eb, ameliyat dedlğinls py de nedir 
ki... Sinema operatörleri, uıl o aman
lar bir cemiyet kurmalı imlller- Ken
dilerine, o sUnkt1 çaJıpna teraiti altın· 
da 7Qlıset bir tıbbi tetekkfllUD me11111p
Jan dereceıdnde itibar edilerek baldJd 

mftstabeil ... PPDit bahmmüta
dlr. 

937 de l*An olanan 132 aile lcln 13Z 
fI'I lnla ettirDmit .. bndilerlne ..n.. 
mip. Bu evler Manilya kiremitleri 
ile &tülü bulunmakta, bir oda. bir antre, 
bir mutbak, bir tuvalet 'ft arka kısmmda 
da bir ahın ihtiva etmektedir.Her f!Y, 

bin metre murabbalık bir saba içinde 
kunıbm$ır. Son olarak ıelen 300 göç
men ailesi için de evler yaptınbnakta. 
dır. 

936 ydmda ilkln edilen ve aruilerfnl 
:.tat-~- de wzi·-1erindm "operat6r,, 1lllftDI bile fula a&Wml- ...,._. •~ 1..u 

yecektl - mmımmdarlar. Bun1arm arasında 
ba ... yalım tiıtOndm bet yOz lira ka· 

Yeni Tarz lııldar Zllll1llU oJmuetur. Sivasın Sarlalla mm 
B1JOUNKO llnemalarda dikkatimi ceJ. tabsma Jl'l'leetfrilen 19 ailelik gaçmm. 

Jer de, bOkQmetln brarlle villyetfmls beden bir nokta var. Ipklar, elldll llbl 
birdenbire yanıp tönmeyor da, tafak 115-
ldlatlDe benzfyea bir yavqldda açılı

yor ve a]qam karanlılüarmm huıplı 

andıran ıdna1 bir tanda k&ranyor. 

Bunun tllrHl hikmetleri buluıımakla 

beraber, geçen gün ,öyle bfıo tecelllll 
olduğunu da gördllm: 

OoUmdeJd aırada bqbqa verml§ lld 
Atık. "1klarm yavqlıtla açdmur aye
alnde kendilerini toplamap n g&lerln
dekl bWyayı lilmefe vakit buldular. 

dahiline nakledilecektir. 

Kara Sulanmızda 
Yakalanan Balıkçdar 

hmir (Hususi) - GOmrQk mııhafa• 

teşkilltmm 111 numaralı mot&il, Oıt
me sahillerinde, Koıaka barmmda kara 
sulanmua ıimek babt avlayan Slblll 
iki gemiciyi, balık tutmala ....,,_ .. 
lan ile birlikte yakalınupu-. 

AcDiyeye wrilen Yunanlı mhlq;lltr. 
dalgaların tesirDe .......... 

HiKMET M. ni ~emek1edirler. 



.. ~illiii---~,_ 
Alsancak Harbiyeyi 

• 1 Yend 
nın yerinde mUdahalelerl. ,.e yap
tıkları uzun vuruşlar lzmirlilero bir 
tUrJil sayı fırsatı bırakmıyordu. 

Ankara, 8 (A.A.) - Şehrimizde 

bulunan .Alsancak takımı ikinci kar
şılaşmasını bugün şehir stadında ka
labalık bir meraklı kütlesi önUnde 
llar h:yc l<lıııan Yurdu ile yaptı. 

BusUnkU maça lrmlr ekibi şu kad
ro ile çıkmıştı: 

Hilmi - Ali, Ce mil - Fethi. En
\"'er, ı::cmsi - Feyya!, Basri , Sait. 11-
yas, Saim. 

Duna mukabil Harbiye takımı dn: 
11 etbl - Sabri, Şükril - Necabl, 

Celili, 'furan - Şerif, lzıot, Habip, 
l\Iutczn, l\Iücahit. 

İlk akını 1zmlrliler yapmak iste
dllcr. Fakat derhal topu kapan Uar
blyoliler lzmir kalesine kadar uzan
dılarsa da top, kale önlerinde İzze
tin fena bir vuruşu ile avuta gitU. 

Alsancak, daha ilk dakikalarda 
muhakkak bir netice elde edebilmek 
için biltün enerjilerini sarfedcrek oy 
nuyorlar vo bunun neticesi olarak 
da. Harblyo lrnlesino hakikaten teh
likeli anlar yaşatıyorlardı. Fakat 
çok geçmeden lzmlrlllor bu enerjik 
oyunlarının ilk semeresini elde ct
meğe muvarfak oldular: Basri sağ 
açıktan aldığı pası kale önlerinde 
çok gUzcl idare ederek sıkı bir şiltle 
takımına ilk golU kazandırdı. 

Bu golden sonra daha ziyade açı
lan tzmlrlllcr, daha müessir bir o
yunla Harbiye kalesini zorlamağa 

başladılar. Fakat ŞUkrU ve Sabrl
den mllteşokkll .Ankara müdafaası-

Bu suretle cereyan etmekte olan 
maçın en heyecanlı bir yerinde ''e 
ı 9 uncu dakikada tzmlrln merkez 
muavini Enver sakatlanarak sahayı 
terkettlğinden, Alsancaklılar bu 
nıacı ün. 10 kişi ilo oynamaya mec

bur kaldılar. 
20 net dakikadan sonra tzmlrln 

mUesstr oyunundan sıyrılmaya mu
vaffak olan Jlnrblyelller, Alsancak 
kalesine muknbll hUcumlara başla
dılar. }i'akat ne yazık ki, Harbiye
nin tzmlr kalesi önlerine kadar bü
yük bir muvaffakıyetle sUrilkledlğf 
top. bOcum hattında fırsatçı ve şutör 
bir oyuncunun bulunmaması yUzün
dcn ya avuta veyahut kalecinin ku
cağına gidiyordu. 

Devrenin son kısmı, Harbiyenin 
JıAkimiyetinde, fakat golsU:ı: olarak 
grçtlğindcn 1 - O Alsancak lehine 

bitti. 
tktnci devreye IIarblyelllerin be-

rabnrll~i temin, Alsaııcağm ise ilk 
baftayımda almış oldukları sayı a
vantajını kaybetmemek için canla 
başla, çalışmaya başladıkları görü

lüyordu. 
Dnha ilk anlarda iki tarafın da 

mütekabllcn yapmış oldukları akın
lar bir netice vermedi. 

11 inci dakikada Hnrblyo merkez 
muhaclmlnln muhakkak bir gol pe
şinde olduğu bir sırada, hakemin gc-

SerbeSİ güreşler rllcrde yapılan faulü vaktinden çok 
sonra calması bu gol fırsatının zt-

Mülayi m galip geldi, Kara yama sebebiyet verdi. Bunu takl-
Ali berabere kaldı heden ikinci Harbiye hücumu da of

Bursa, 8 (Husu& muhabirimizden) -
Profesyonel güroş müsabakaları bugün 
Atıcilar me\'kiinde yapıldı. Çok kalaba -
lık bir halk kUtlesi önünde e..-vela Koç 
Ahmctle Mustafa güreştiler. Tatsız ge
çen bu müsabaka beraberlikle netice -
lendi. Bundan sonra Bursalı Hilse}' İn ilo 
Bandırmalı Ahmet güre5U. Hüse,>in ye
di dakikada Ahmedin sırtını yere getir
di. Sıra Mülayim ile Jsveçli Negrino 
gelmiııti. lstnnbulda Tekirdağlı Hüseyine 
bir dakika dayanamıyan N('grin burada 
azgın bir boğaya dönmilştU. MUJS.yimlo 
bunların ı;üro§i şimdiye kadar görülme
mi§ bir boğuııma halinde bitti. MUlayim 
ilk hamledo hasmını ringten dışanya at
maya ba~ladr. Hasmının sert güreşi kar-
12ısmda hiddetlenen Mülayim Negrinin 
boğazını mktı. Negrin zor k~uldu ve 
kaçtı. Bir aralık Negrinin hırpaladığı 

~ülayim fiİddeUo hücum etli. Altalta 
Ustnste boğazla§lılar ve bu arada ikisi 
birden ringin dıııınıı dilştüler. On beşer 
dakika devam eden güre§in son devre
alnin nihayetine doğru Mülyiyim Negri
tıi tepotaklak edip ringten aşağıya attı. 
l-;egrin yerde baygın yatıyordu. Hakem 
ona kadar saydı. N cgrin kalkama},nca 
rnuttefikan mağl(lp ilfln edildi. 

Son giire5 Amerikalı Serman ile Ka
l"a. Ali nrasmda yapıldİ. Bu güreş çok 
tevkii ve heyecanlı geçti. Kara Alinin 

bu güreşte bir defıı bile sırtı yere gel -
ıneaı. Amerikalı çok tavik ve atik oldu
fundan tehlikeli vaziyetlerden hu saye
de kurtuldu. GUrea 45 dakika sonunda 
beraborliklo bitti. - ,_..._ --

sayt ne durduruldu. 
Artık acılan Harbiyelileri hilcum

dn gBrUyoruz. 
Hücumunu savuşturmak icin yap

tığı 'korneri muvaffakıyetle çeken 
sol ncık ~erif topu doğrudan doğru
ya tzmfr kalesine sokarak Harbiye
nin beraberlik sayısını yaptı. 

Maç bir, bire, berabere olarak 
Harbiyelilerin lehine vekacel bir 
tarzda. cereyan ediyor. 

Ankara şampiyonu ise lzmirlile
rln yarı sahasına artık yerleşmiş va
ziyette. Fakat buna mukabil de lz
mlr takımı çok seri bir hareketle iki 
ınsaydinl geriye alarak daha ziyade 
müdafaa oyunu tatbik ediyor. Bu 
esnalarda. Harbiye mUdnfllerlnln 
haddinden fazla ileri çıkmak sureti
Je kalelerini boş bırakmasından isti
fade eden İlyas geriden aldı~ı derin 
bir pasla Ankara kalesine doğru doğ 
ru süzilldfl. Artık. kaleci tle karşı 
uarşıya kalan llyns ,bunu da muvaf
fakryct sayısını yavnşöfr vuru~la 

ynptr. 
Oyun da bu suretle topun ortaya 

gelmesine vakit kalmadan 2 - 1 lz
mirln galebesiyle bitti. 

---<>--

Bisiklet 
\' edf ncl yarışta dUn 

~'Hpıldt 
lstanbul llislklel ajanlığı tarafından 

tertip edilıni§ olan seri bisiklet yarııı -

Dünkü ma~fa Clhadm e1indo biten bir Siyah • Beyaz akmr 

Beşiktaş gü_neşıe 
berabere kaldı 
Altılar muhtelltlde Galatasarayı kazandı 

Diln '!'aksim stadyomunda 6.000 
kadar seyirci önünde mllll küme 
maçlarına devam edlldl. İlk maç al
tı klüp mulıtellU llo Galatasaray a
rasında idi. Ahmet Ademin idare et
tiği bu oyuna Galatasaray en mU
hlm elemanlarından mahrum bir 
vaziyette şu kadro He çıktı: 

Necmi - Şefik, Adnan, - Hicabi, 
Zeki, Celal - Yusuf, Süleyman, Bil· 
lont, şo,·kct, Danyal. 

Buna mukabil altılar muhtelltl de 
santrforları Şahaptan mahrum ola
rak şu kadro ile sahada yer aldı: 

Saim (t. S.) - Samih (l. S.), Ba
ha. (B.) - Sadetti (D.), Hayri (t, 
S.), Dnnis (S.) - Muhteşem (V.), 
Hilscyin (V.), Kemal (B.), Haydar 

(T.) Elman (H.) 

Oyuna Galatasarayın hUcumlyle 
başlandı. SU!oyman tarafından işle
tilen Galatasaray korodu uzun mUd
clet altılı muhtcllt kalesini sıkıştır
dıktan sonra 26 ncı dakikada Bülent 
ten Uerl bir pas alan Snteyman vası
taslyle oyunun ilk golünü yaptı. Bun 
dan sonra oyun miltevazln bir şekil 
aldı. Galatasaray kalecisi Necmi bir 
lkl tehllkell akını önledikten ve 
Haydarln Kemal bariz birer gol fır
satı kaçırdıktan sonra birinci devre 
1 - O Galatasaray lehine bitti. 

İkinci devrede muhtelltte HUse
yinle Muhteşem yer doğlştirdller. 
Bu devrenin ilk dakikalarında muh
tellt forver hattı çok güzel oyna
mağa. başladı. 7 inci dakikada Ga
latasaray kalesine çekilen bir fri
kikten tol)u yakalayan Haydar ya-

kından bir vuruşla muhtelltln ilk 
golünü yaptı. 11d dakika sonra muh
tolltin yeni bir akınında Galatasa
ray kalesinin önil karıştı. Bu ara 
Hulıslne selen top sıkı blr vuruşla 

ikinci defa Galatasaray kalesine gir
di. l\Iuhtelltin hl'lkimlyeti birkaç da
kika daha devnm etlikten sonra Ga
latasaraylılnr müessir olamamakla 

larımn yedincisi dUn Mecidiyeköy ile 
Bent arasındıı. iki defa gidip gelme su -
retiyle 100 kilometrelik mesafede ya -
pıldı. Alınan neticeler eunlardır: 

Birinci: SUioymaniyeden Agop 3 sa
a~ 23 dakika, lkinci: SUleymaniyeden 
Hnralambo, üçtincU : Feneryılmazdan 

Tor kum. 

beraber oyunun sonuna kadar ha.
kim oynadılar. l"akat netice değiş
meden maç 2 • 1 muhtelltln galibi
yetiyle bitti. Haftaya Ankara deb
lasmanr yapacak olan altılar muhte
lftl dUn bilhassa ikinci devre bida
yetinde şayanı takdir bir oyun çı
kardı. 

En mühim elemanlarından malı

~um olan Galatasaraylılar tempola
rını tutturamayarak bozuk oynadı-

• Ia.r. Hakem Ahmet Ademin idaresi 
iyi idi. 

GUXEŞ - BEŞİKTAŞ 
GünUn asıl mllhi~ karşılaşması 

Güneşle Beşiktaş arasında ldl. Ad
nan Akının idaresinde oynanan bu 
oyuna. takımlar şu şekilde çıktılar: 

GUncş: Cihat - Faruk, İbrahim -
Yusuf, Rıza, Ömer - Scl&hattbı, 

Niyazi, MeJlh, Murat, RcbiJ. 
Beşiktaş: Mehmet Ali - Nuri, Fa

nık - Rıfat, Osman; Feyzi - Haya.
ti, Hakkı, Nazmı, Muzaffer, Fuat. 

Beşiktaşta Şeref, Eşref, Hüsnn gi
bi on fyt Uc oyuncu yok. 

Oyun çok canlı ve zevkli bir şekli
de başladı. İlk dakfknlarin verdfğl 
his, oyunun çok heyecanlı ve güzel 
geçeceği şeklindeydi. Maalesef bi
rinci denenin sonunda Mellhfn se
bebiyet verdiği blr bAdise yüzünden 
maç çok sert bir şekil aldı ve ancak 
Adnan akının dürUst \•e mutedil ida
resi sayesinde bilsbUtUn çığırığından 
çıkmadan nf hayetlendl. Birinci dev
rede Beşiktaşlılar bariz bir gol fır
satı elde edemediler. Buna mukabil 
Güneşin birkaç tehlikeli akını Meh
met Alt tarafından çok gilzel karşı
landı. Oyunun 43 Uncil dakikasında
yız. Nİyazlnln kaleye cekttğl şiltü 
Mehmet Ali güzdl bir t>lonjonla kur
tardı. Bu esnada topu tutmuş vazi
rette yerde yatan Mehmet Aliye Me
llh kasıt bir tekme vurdu. Yüzüne 1-
E-abet eden tekme ile Mehmet Ali ba
yıldıktan sonra Beşiktaşlılar, bil
hassa Hakkı buna kızarak ?ılellhin 
nstilno yilrUdUier. Uzun bir mllddet 
Melih, Hakkı tarafından sahada ko
valandı ise de Molihln futbolcudan 
~lyade mUkemmel bir koşucu olması 
vo pollslerin mUdahalesl sayesinde 
bir bAdise çıkmadan oyuncular tes
kin edildi. Mehmet AH yerJnl aldık· 

t:m sonra devre O - O berabere bttU. 
lltlncl devrede Beşlktaşın yorula· 

cacı Ye Güneşin kolay kolay bir ga
libiyet temin e<leccği tahmin edilir
ken bllAkls Beşiktaş Mı.kim oynadl 
ve GUneş de kısmen şanslı bir şekil· 
de mağlübiyetten ancak kurtulabil
di. Eğer bu devrede Hakkı bir turlü 
anlayamadığımız bir sebeple santr
haf oynamasaydı, Beşiktaşlı ar ek
sik takımla.rma rağmen oyunu kaza. 
nacaklardı. 

İkinci devrenin ortasına doğru 
Beşiktaşlılar yorulmağa başladılar. 

Bundan istifade eden GUneş bir ikl 
oldular. Bunların birinde Niyazi cok 
tehlikeli akın yapmağa. muvnffnk 
oldu. Bunların birinde Niyazi çok 
mUsalt vaziyette muhakkak bir gol 
kaçırdı. Son dakikalarda yeniden 
hucum eden Beşiktaş maçı O - O be~ 
rabere bftlrmeğe muvaffak oldu. 

NASIL OY.NADITAR? 

Beşiktaş: Gallblyeti hak eden bir 
oyun oynadılar. Asabiyete kapıl .. 
masalardı, kazanablllrlerdl. Meh~ 

met Ali takımının en 1}1 oyuncusu 
oldu. Nuri ve Faruk her fırsatta ka• 
lelerini muvaffakıyetle korudular. 
Haf hattında Rıfat vo Feyzi iyi idi• 
ler. Osman ne santrbafta, ne do 
santrforda muvaffak oldu. Fo~et 

hattının ve takımın en beceriksiz o· 
yuncusu Hayati idi. Fakat Nazım 
çok çalıştılar, Fuat fazla faYUllü oy• 
nadr, ayni zamanda birçok becerllt· 
sizlikler de yaptı. Hakkı bermutat: 
iyi oynayarak gerek hücumda, ge-. 
rekse müdafaada \•azlfesinl yaptı. 

Gilneş: Clhnt hiç şllpheslz ki en 5)1 
knleclmlzdir. DUn bunu bir kere da .. 
ha gösterdi. Faruk kendi kalesine 
sol atmak jçin çok uğraştı ise drt 
muvaffak olnmadı. Ibrahim yeri ol· 
mıyan sol bekte iyi çalıştı. Günco 
hat battı sert bir oyun oynadı, bu· 
hattın en iyl oyuncusu Ömer idt. 
Forvet hattında SelAhattln, Niyazi, 
Rebll vasat, Murat şahst, Melih de 
kötn ldller. 

Hakem Adnan Akını dUnkll idare4 
sinden dolayı tebrik etmek Jl1zımdır4 
Eğer yerinde başka. bir hakem olsa 
idi, dünkn oyun bltmeyebllfrdi. Bir 
tek kusuru kaleciye k:ıstt tekme vu
ran McUbi sahadan çıkarmayışı oı .. 
du. 

Giine~ • ftc~nrta' m~mdan bir g~rnnn,, nnnnşllll·r snlıaya ~ıkarl<<'n , ~ Gnlafa"n rny • Alhlftr muhtelltl Jcarı;ıla,masmda SIHcymanlyentn nctfceslı 'kalan gayrctf. 
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acu k 
SAYFASI 

Ne garip şeyler! 

• Cıgarayı ters tarıafından içcn
ı.r - Filipin adalarındaki yerli ahali 
cıp.ra içmesini Avrupalılardan öğrcn
mi§tir. Fakat, onlar cıgarayı kendile
rine mahsus bir şekilde içmeye ah~
mıelardır: Cıg~yı ağızlarına, yan
mamış tarafından değil de, yanmış ta.
rafından alıyorlar. Cıgaranın ateşli 

ucu ağızlarına giriyor. Cıgarayı du
ClakJannm arasında tutuyorlar \"e, 
al.eei dillerine, damağlanna, değdir
lllemeye çalııarak dumanını içeri çc
ifym-Iar. 

altı ay ya~yıp dökülsclcr, her altı 

ayda. bir ba.5ımwn saçsız kalması 1!
znn gelir! Sonra, saçların hepsi ayni 
zamanda çıkmadığı ıç.ın, h e p 
birden dökillmezler. Bu suretle ba.§ı
mız altı ayda, çok çok iki senede bir 
çıplak kalmak tehlikesinden uzaktır .• 

* Nereden nefes alıyort - Böcek
lerin hiçbiri ağzından veya burnun-

dan nefes almaz. Arı, sinek, kelebek 
gibi hayvanların hepsi vücutlarının 

üzerindeki deliklerden nef ea alır ve
rirler; onların teneffüsü yalnız deri
leri vasıtasiledir. • .Aç kalınca lotmdini yiyqr! - Ah

&.pot, 'Vilcudunun 'et:rdmda birçok 
~~~----~ 

ioDart olan hayvandll".. Denizlerde ya-
ne b&:3ıerin kokul&n da banın-

tar ve bu kollan ile yakaladığı mah .. 
mklan yer. 

Fakat bu.an öyle olur ki, yiyecek' 
1ilr teY bulamaz. O zaman hayvan 
Jiendi kollarını yemeğe bqlar. Eğer 
1IZWl müddet etrafta yiyecek b33ka 
'1lr eey bulama.ısa ahtapot kollarını 

'116yle yiye yiye bitirir veya birkaç 
tanesini bırakır. 

• YelketıU araba - Denime olduğu 
sı"bi, karada da nakil vasıtalarında 
yelken kullanıldığı vardır. Meseli., buz 
Oatünde giden kızaklara bazı ıimal 

memleketlerinde yelken takarlar. 
J'&k&t, yelkenli arabalara bilhassa 
~çok tesadüf edilir. Çinin bazı 
mmtakalannda. rilzgk çok tiddetli
Cllr. O za.man, arabactlar, arabalarını 

1

lıayvanlara. çektirdikleri gibi, ayrıca 
bir ·de yelken açarlar. Tabii, rüzgllrm, 

1araba.nm gideceği tarafa doğru esmesi , 
Jbmıdir. 

larile- değil, ~ilerinin (veya ayakları
nın) ucundaki kıllarla aldıklarını yaz.. 
mıııtık. 

• Hiyeroglif yal!Jnlar -"Hiyeroglif,, 
diye C!lki Mısrrlıların yazılarma der
ler. Bu yazı, bizimki gibi, harflerden 
müteşekkil değildir; hangi kelimeyi 
söyliyeceksen <?Dun işaretin! kullan
mak lflzımdır, yani her şeyin ayn bir 
işareti var. 
Hiyeroglif yalnız Muıırda değil, dün 

yanın başka yerlerinde ne kullanılır
dı. Amerika yerlileri Mısırlılara na
zaran daha yeni bir devirde, hiyerog
lif kullanırlardı. 
Mısırlılar hiyerogliflerini tqlar üze

rine kazarken ,Amerika yerlileri bu 
yazılan vahşi öküz derilerinin üzerine 
i§lerlerdi. Gayet sert olan bu deri 
üzerine oyulmu§ Amerikan yerlisi 
hiyeroglifleri bugüne kadar iyi bir şe 
kilde muhafaza edilmiıtir. 

• Kabak kafaZıwr! - Umk Şakm 
bazı iptidai memleketlerinde kadınlar 

Gülüp söyle
mek için 
Mübalağa 

Teyzesi küçük Erolü görünce, anne
sine: 

- Maşallah! dedi. Her gün biraz 
daha büyüyor-

Erol, her gün büyümesine akıl er
diremedi. Teyzesine: 

- Mybalaga ediyorsun, teyze! de
di. 

O zaman teyzesi: 
- Peki, dedi, her gün değil, iki gün 

de bir büyüyorsun diyelim öyle ise .. 
- Belki eokakta ağlryacatnn tu

tar. 

Asri Süt Kardeıler 
lki ki§i konuşuyorlardı: 
- Nasıl olur! Hem silt kardeşim 

diyorsun, hem de sen İstanbulda. do
ğup büyümüşsün, o Ankarada ?-

- Gayet basit! İkimiz de a'1i fab
rikanın kutu südü ile büyütüldük .. 

Tokat Ve Yumruk 
iki çocuk arasında: 
- Ağabeyim o kadar tembeldir ki! 
- Galiba tokat atmak Iıstediği za-

man elini açmağa bile il§eniyor da sa.
na yumruk indiriyor! 

"Anneme Sorayım!,, 
Bir çocuktan bahsediyorlardı: 
- Annesinin, babasının sözünden 

o kadar dışarı çıkmaz ki, kendisine: 
"Nasılsın; iyi misin?,, diye sorsalar: 
''Gideyim anneme sorayım,, der .. " • Bir ~n ömni - Bqmızdaki 

aaçlarm hep ayni olduğunu mu zan
nediyorsunuz? Ha~! Saçlarınızın 
herbir teli en fazla iki sene yaşar. On 
aan eonra dökillilr, yeniden başka bir 

.başlarım ustura ile tra, ederler! Av--------------

aç teli çıkmağa baılar. 
&çlarm lSmrü 6 ay ile iki sene ara

mndadır. Bazılan 6 ay y~ar. dökU-' 
•ıtır; bazıları iki sene ba§mıı.da. kalır. 

Böyle olmaa, mesel! bUtUn saçlar 

rupalı kadınlar saçlarına. türlü tuva
let şekli ararken, onlar, sanki başla
rında biç saç yokmuş gibi, kabak ka
fa ile görünmeyi tercih ediyorlar .. 

En ç.al~kan hayvan - Hayvanla
rın birçoğu yiyip içtikten sonra yatar 
UY\11".. Bir kısmı ise, bütün ömrünü 
çalışmakla, oradan oraya gidip gel-

mekle geçirir. 
Böyle ömrü daima çalışmakla gc.

çcn, istirahate en az vaktini veren 
hayvanlar bilhassa kuıılarla karınca
lardır. En ~ıı.lışkan hayvan olarak 
bilha.53a karıncaları sayabiliriz. Fakat 
en hareketli hayvanlar da, şüphesiz, 

kuşlardır. 

!Kurun çocukları 
Bilmecelerimize iştirak eden okuyu 

cularımızın resimlerini neşrediyonız: 
tJst sıra: (Soldan sağa) M. Aydın, 

Nemli; G. Bilen; Fahrünnisa Bayra.k
Necla Yaşar; Ahmet Sami, Aydın 
tar; Müfide Gilneş Kuter. 

Alt sıra: (Soldan sağa) Yatar Mız
rak; Dündar, Cemal Akçiğdem; Vey
sel Gilngör; Ali Kavrem; Rıdvan öz
gü. 

Hatırınızda 
kalsın 

Ev Neyle Yapılır? 
Hepiniz bilini • 

niz: Ev ya tahta
dan yapılır, ya tuğ
lada.n ,yahut da be

ton olarak. Amerl • 
kalı bir inşaat us
tası da senelerden. 

beri yaptığı evleri böyle yapmı§tır. 

Fakat, adam otuz kırk sene bu lıte 
çalıetıktan sonra artık işi bırakıp bir 
köşeye çekilmek istemif. Ukin, mes
lekten ayrılmadan evvel, gayet tuhaf 
bir ev yapmayı dlltünmüş: 

Bu ev ne tuğla, ile, ne tahta ile ya.
pılacak, ne de betondan olacaktır. Bq 
ka neden olur? 

Adam bu suale: 
- Her §eyden! diyor ve iae ha§· 

lıyor. Tahtadan, tuğladan, tqtan bat
ka ne bulursa. topluyor: Şife kırıkla.
rı, demir teneke, çanak çömlek parça
ları, konserve kutuları v. s. · 

Bunları bir yandan topluyor, bir 
yandan evi yapmağa baılıyor. Bu iş 
tam on bir sene sUrUyor ve nihayet 
on bir sene sonra, böyle çerden çöp
ten yapılmış, fakat gayet güzel bir f!N 

meydana çıkıyor. 
Eski usta batı da o eve çekilip son 

günlerini yqıyor .• 

Büyük 
Macera 
Filmi: 9 Yiğit Aslan Merihte 

o.mor bf111 Mlttbl Jna,, etleriyle 
..,,,.,_, 1ımp lferl glrmeie ~orlanb. 

Bil llnda Yliftulaaın Ulma bir fikir ı;elcll. Arkadaflanaa llÖyledl. Bepü bu 
fikri uygun bulau Jar. Birdenbire- • 

• • • l'lbrflai!'lan kapıyı açtı ve kencll.ım 

ıorWcrin önünde, dJıanya aUı.. 

·~ 
Hediyeli mllsabaka 

Burada gördü • 

O 
ğtinllz gekll Uç kere 
kopya edin. Sonra 
birer birer kesin ve 
yanyana. getirin: 

Acaba bir üçgen (mUselles) ya.p
mağa muvaffak olabilecek misiniz? 

Yaptığınız tekli bir kağıda yapıgtı
rara.k bize gönderin: 

Bu müsabakamız hediyelidir. Doğ
ru yapanlara güzel ve değerli hediye
ler verilecek. Yaptığınız §ekli bir k~
ğıda çizip BiR AYA KADAR aşağı
daki adreSE' gönderin 
"KURUN,, gueteai 

(ÇOCUK Sayfası) 
lSTANBUL 

Zarflannm açık bırakır ve üzeri
ne "GAZETEYE,, diye yazanınız, 

posb. 30 paraya kabul eder. 
Bilmecenin doğru tekli ve kaza.. 

nanlarm iBimlerlni bet hafta sonra 
basacağız. 

Kendi kendine çalan çan 
İngilterede Oka.. 

r ' . ~ fon! milzeei.nde ga.-
• 

/ 
• yet garip bir çan 

~ . vardır. Bu çan ken 
~09".-ı'-....:;., • ..: di kendine :ve dur

duğu yerde çalıyor. 
Onu ne sallayan 

var, ne de rUigirdan sallanır. 
Yalnu, çanın içinde gizli bir tertı. 

bat vardır. Yapan adam, çanm içine 
bir takmı bakır ve klğtt parçaları koy 
mut. Bunlar, aralarında. mılma.tıı 
kuvveti lwııl ederek, mUtemadJyen 
ses çıkarıyorlar ve bu aealer çanın 

içinde bUyUyerek, çan çalar gibi olu .. 
yor. 

Iıin tuhafı, bir çan eskiden bir ki· 
liaede imiş ve senelerce orada müte
madiyen çalmıt durmug. Sonra bunun 
böyle garip bir çan olduğunun f arkt· 
na vız1nıılar ve kaldınp müzeye koy
mutlar. 

Daha tuhafmı iıter miıiniz? Bu~ 
nı kimin yaptJğr da belli değil .• 

Acaba ne mmana kadar çalmakta 
devam edecek? O da. malflm değil. 

Gorıuar 
vıoıt: Aslanın 

Pa•lnde 

Oulavarlar l'liffulanı tabibe batlanut
Jardı. Ne oJacaldı r. 

(Arlolm oor1 



Haftalık 

RADYO 
Pogramı 

111 
ÇOCUKLARINIZ ÇıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
- t HA.YIS IS8 - PAZARTESi 

öGLB NEŞRlYATI: 
Saat 12,30 PJAkla Tatlı: muslkfsLt2,M 

Havadis. 13,05 PWda Ttlrk mııaltisi. 13,30 
Muhtelif pllk nepiyatı. 1' Sön. 
AKSAM NEŞRfYATI: 

Saat: ı~so Spor "• ıençlik bayramı; 
konferans: Aglb Sım. Elilbl6nli HalbYI 
başkanı. 18,40 PIAkla danı musikbl. 19,15 
Çocuklara masal Bayan Nine. 11,~ Bona 
haberleri. 20 Rıfat 're arbdaşlan tarafm• 
dan Türk musikisi ve halk ,arkılan. 20,45 
Hava raporu. 20,•8 Ömer Rıu tarafından 
arapca söylev. 21 Fasıl Al heyeti: ~ 
hlm ve arkadaşları tarafından. (Saat a,. 
rı). 21,45 Orkestra: t - Betooren: KOIYO
Jan. 2 - G:ı)•kovsky: RomanL 3 - liolı:e: 
J.:Jeji. 4 - Skrablne: Prelnt. 22.15 Ajanı 
lıı:ıberlcrl. 22,30 Pliıkla Mılolar, opera ft 

operet parcn'ıırı. 22,50 Son haberler Te er
tesi günün programı. 23 Son. 

- 10 MAl'IS 9!3 SAL1 -1 
OGLE NEŞRiYATI: 

Saat: 12,30 Pluklıı dans musikbl. 12,50 
llıı"rndis. 13,05 J>lıiklıı Türk musikisi. 13,30 

B gocak Eıdrgeme Kanmaıaaıa 
yaktlJe bir aile kltiplaaae9I oıa. 

nk butırdığl tklsler Ml'lablde 
d11Jl1atanaz bu eblkllll ba ... 
.ı n re9lmll bllfik lılkAJe klta. 

bl ll• 4o111malmut bulaJ'Gl'U. 

• Ktlltnr bakanlığı eaerl tetkik 
etını,, tik okul çatındakl çocuk-
lar ıoın. faydalı eser olduğunu tu. 

dik etmtıttr. 

• Ankara caddealude Vakit Kitap 

erinde ara11nıı: Flatı 80 turuı: 
poeta için 4 llunıt ll&Te ediniz. 

Gizli pamuk 
harbi 

Muhtcllf p!Uk neşriyatı. l4 Son. Oelerll mütercim baJ Hımdl 
AKŞA~l N.EŞl\lYATl: 

Saat: 17 1ııkıl3p tarihi dersi: Cniversi- Varotlunun Antuan Zlşkadaıı dl· 
teden naklen Yusuf Kemal Tenğir Senk. llmlıe çevirdiği bu eser bul'IDkO 
18,30 Spor "'e genelik h:ıyramı. Konferans dlinya hadiselerinin kaynatlan-
Has:ın Atalay ,f·en Fnkilltcsinden. 18,45 na varabilmek için okunmuı oart 
J>JAkl:ı dans musikisi 10,15 Konferans: Be- olan başlıca kitaplardan blrldfr. I 
)'oğlu Halkc,•i namına Mustafa Tunalı~ Din ve Yann tercllme tllll7&tm· 
(Halkcılık). 19,55 Borsa haberleri. 20 Ve- dan H tnclll olarak oıJrtt. Her ki 
dia Rıza ,.e arkadaşları tararından Ttırk 

musikisi ve hal\• şarkıları. 20,45 Hava ra- 'i•t•apİl~İl .. r•d•a•b•u•J•o•n•u•r•. ~--•••-' 
poru. 20,48 Ömer Rıza tarafından anJ>ta U 
söylev. :?1 Tahsin Karal.uş \"e arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ,.e halk ~rkılan 
(Saat ayarı). 21,45 Orkestra: 1 - lılourt: 
Zevlıer fülülc. 2 - B~rel-Klerk: fllüıyon 
dnmur. 3 - l.öfor: Jur de prenton. 4 -
Saföliye: Lejnnd kreol. 22,15 Aıan!I haher
leri. 22,30 PlAkla sololar, opera ve operPt 
parç.ılan. 22.H Son haberler n ertesi d
nün Pl'Oll'UDL U Son. 

- ti •AYIS Hl CAltSAllBA -
öGLE MESRIYATI : 

Saat: ıuo Plü.la dal maaWaL ıuo 
Havadi1. 11.0I P1MJa nrt maaWaL 11,IO 
Muhtelif pllt aetriJab.1' Soa. 
AKŞAM NEŞJdYATI ı 

Saat: 17 lnkıJlp tarihi dersi: Üniversi
teden naklen: Yıısur Kemal Tenğir Senk. 
18,30 Spor (Jellç)ik bayramı: Konferans: 
Ekrem Özelmas, Yüksek İklısat ve ticaret 
m91ıtetilndea. ıa.n PWcli aam 1iıiMJk1sL 
19,15 Konferans: EmlaOal Halknl namı
na: Doçent Diş Tabibi Feyzullah (Dit ve 
vitaminler). 19,55 Horsa haberleri. 20 Ne
zihe Uyar ve arkadatlah tarafından Tllrk 

'kisi "e halk şarkıları. 20,45 Hava ra
poru. 20,48 Ömer Rıza tarafından arapta 
sô~lev. 21 Klasik Türk musikisi: Nuri Ha
m ve arkadaşları tarafından {Saat ayarı). 
21,45 Orkestra: 1 - Stra\"s: DansBz Viye
nuvaz. 2 - Bernar: Sansusı: 3 - Çayko
vsky: Dl'\"ertinıento . .f - KIUotta: Korşa. 
22,15 Ajans haberleri. 22,30 PlAkla splolor, 
opera ve operet parçaları. 22,50 Son h:ı
berlcr ve crleı;I ı;cilnün programı. 23 Son. 
lrlesl aı:ıTHoT5Y.tre 8şl c mf PY 

- 1! MAYJS 938 PERSEJIBE
öGLE NESRlYATJ: 

Sanı: 12,30 Plfıkla dans musikisi. 12,50 
liavndis. 13,05 PJAkla Türk musikisi. 13,30 
Muhtelif pliık neşriy:ıtı. 14 Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

- ı• •AYIS HB CUJIARTBSI 
oc:r.E NESRfY A Ti 

Snnt: 12,30 Pldkln TQrk musikisi. 12,50 
Havadis. 13,05 PlAkla Tilrk musikisi. 13,30 
Mı1hteliC plfık neşriyatı. 1' Son. 
AKSAM NESRlYATl 

Saat: 18,30 Spor ve •ençlik bayramı: 
Konferans: Abidin Dalver muharrir. 18,45 
Plftkla dans musikisi. 19,15 Konrerans: n .. 
nlverslte namına: Profe!llir Şakir Şakar 
{Gürhüz ve !ııığlam nesil yeli,tirmek için 
hanf'i yollardan )Ürümrlldir.). 19.55 Bor
sa h:ıhcrlcri. 20 Nrı-ınrllln Rı7.n ve arka
dast:ırı tnrafındon Tiirk mu~ikl<il ve halk 
şnrkılnn. 20,45 Hnvn rnponr. 20,48 Ömer 
Rıza tarnfından arnr>c-a ~öyle,·. 21, Delma 
ve ıtrknda~lan tnrnfınrlıın Türk muslkM 
"e 1ınllt şnrkılnrı. (Sıınt nrarı). 21,45 
ORl\EC)TR \: 1 - Ort>nh:ıh: Pcrlkol. 2 -
Holmr~: Tnkac;a"· 3 - nrlihr~: Ma7.tırka. 
4 - Dlon: l\Jıır!'i <le ıınom. 22.15 AJan!I hıı
herteri. ~.:la Pl~l>ln ~oJoJnr. 'lP<'r:ı ve ope
ret parçntnrı. 22.M ~nn habtrlrr, ve trlc:çl 
.ıünOn rro}fnımı. 2~ ~on. 

Sahibi ASIM US 
Nesti}at mildUrli Refik A. Seven2fl 

~ 
KALKACAK VAPURLAR 

Saat 
20 

12 
9.30 
a 

15.40 
18.15 

Vapurun adı Gltll~l 1101 
Saadet Bandırma 

GEJ.ECEK VAPURLAR 
Tan Karadeniz 
An af arta Menin 
Senar Karablp 
Kocaeli Mudanya 
Ulur lmılt 

ZAYi 
Tilrkiye Arap atlan nesilnamealnin elli 

JV sayfa 325 de yazılı Birat adlı saf kan 
Arap tayıma alt pedi#iriyJ kaybettim. Ye
nisini eıkartacalımdaa esk.lshıin hOkmO 

1 

olmRdılı. 

Bunl Sorgu Rdkfml 
Snfl ToktamtJ ----

$ERZADEBA$1 
TURAN 11YATROSU 
Halt san'atkln Naşlt 

Te arbda,ıan 
'ilce Pentef nryetesl 
Ktndl düıtn ağlamaz 

Komedi 3 perde 
Halk gcrc'iı: t.ocalar 100; Her yer 20; 

Paradi 10 kuruş. 12 Mayıs perşembe gilntı 
akşamı Hamiyet YOceles konseri... · 

HALK OPERETİ 
Pıızartesl: Kadıklly • 
Süreyya: Salt: Pan
galtı Kurtuluş; Car
'lnmba: Beşiktaş Suat 
Park; Perşembe: :ea. 
kırköy Miltlyadi slne-l 
malannda yeni operet 
Kadınlardan Bıldım ... 

Dr. irfan Ka~ra 
Röntken Mütehauw 
Herıiln liledeo sonra saat 3 ten 1 

ye tadar Belediye. Binbirdirek Nuri
cxmker sokakta Aslaner apartımmı 

No. 8-10 

Dlı Doktoru 
CJbeyt Olçer 
Yalnız CUMAR1'ES1 GUNLER1 

YALOVADA, ai. cUnJer Jtara. 
ıun-..:·k tramray c!uraimdüf mıl
ayenehanea'nde butalanm bbaJ 
eder. 

Sant: 18,30 Spor ve gençlik bayramı: 
Konferans: Durlut Kaya, Hukuk Fakülte
sinden. 18,45 PlAkla dans musikisi. 19,15 
Spor musahabeleri: Eşref Şefik. 19,55 Bor
la haberleri. 20 Sadi Hoşses ve arkadaşla
rı tarafından Türk mmıikisl ve halk şar
Juları. 20.45 Hava raporu. 20,48 Ömer Rı
za tarafından arapça söylev. 21 Radife 
~eydik ve arkada,ıarı tarafından Türk 
hıusikisl ve hnlk şarkıları (Saat ayarı). 
2! .45 ORKESTrt.\: 1 - Stravs: Danüb blö 
Vals. 2 - Aylenlıcrg: Lö mulen. S - Smet: 
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Promöııad an mer. 4 - l>ökurlis: Şan
zooe e Napoli. 22.15 Aans haberleri. 22,30 
PlAkla sololor41-• opera Te operet pa!'falan. 
22,50 Son haberler Ye ertesi iÜnün prog
ramı. 23 Son. 

O 
-13 MAYIS 938 CUMA -

ÖLE NEŞRiYATI: 
Saat: 12,30 Pllıkla danı musikisi. 12,50 

lfavadis. 13,05 Plakla Türk musikisi. 13,30 
lfuhtelif plfık neşriyatı. 14 Son. 
AKŞAM ~'ESRIYATI: 

Saat: 18,30 Spor ve genç ilk bayramJ: 
leonferan!I: Reşat Tanberk, Tıp Fakülte
sinden. 18,45 Reyo~hr Halkevi gösteril ko
lu tarafından bir temsil. 19,U Konferans: 
Ali KAmf Ak)'Üz: <Cocıık terbiyesi). 19,&5 
Borsa haberleri. 20 Muzaffer tıkar ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 
~alk şarkıları. 20,45 Ha,·a rnp9ru. 20,48 

rner Rıza tarafından arıır>c~ slJylev. 21 
Nihal ve arlındaşl&rı tarafından Türk mu
Slkisl ve halk şarkılan (Sani ay:ırı.) 21,45 
ORKESTRA: ı - Çayfcovsky: ..Kas nuva
ııet 1'1v1L 1- Grieg: O Prenlan. 3 - Pct
l'as: Mari;yonet. 22,15 Ajans haberleri. 22, 
30 PJdkla sololar, opera ve operet parcaln
rı. 22,50 Son lıaberJcr ve ertesi rttniln 
l>rasrnmı. 23 Son. 

Bizans /mpara· 
torluiunun 
Tarihi 

Bizans mevzuu 

uzun yıllar "~'" 
ayn tetkik t:e te-
tebbil edilmi~ bir 
·mevzu olduğu hal
M mıgfüa bile ay
danüıtılmanıı.1 bir
çok tara/kırı var
dır. Tevfik Yetim
lwğlıı tarafından 
1i.!anımı:.a çevri· 
len Bi~M lnıpa
ratorluğunun ta
rihi adlı kitap 
bu aydınlanlma

mlf tamfl,aN te&
bit etmekt6 ve bu
tfl1' Bwna tarihi
ne tem-!UI ederek 
Şnrki Avrupa im-
paratorluğunun 

bin 3cnelik uuktt
atını hikaye et
m"kf Mir. 

11'iyatı yüz k-u
~ olup her ki
tapçıda 'bulunur. 
Toptan müracaat 
malwılli: - lsfa?&
bııl, Vakit Yurdu. 
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- Güzleri ne renktedir? 
- Gözleri mi? Aman yarabbi! Ben, bana ta· 

mamen yabancı olan bir adamın gözlerinin rengi· 
ni nerden bileyim? 

Müfettiş Armstrong, sözUn ciddiyetini kay

mcmck l<'in: 
- PekAIA, pekAll; dedi. Fakat biz nasıl olsa 

bu adamı bulmağa mecburuz ... 
Bu sırada zabıta doktoru geldi. Eğlltp cese

di muayene etti. Sonra ayağa kalkarak polis mll

fettlşlne: 

- Saat nç sularında, yahut bu saatten biraz 

sonra öldOtUlmtış. dedi. 
Sarışm ktz, ,aşırmış glbt gözlerini açarak: 

- Fakat buna lmkAn yok, dedi. Çtlnkll Kont. 
saat u~ten bir hayli sonra benimle telefonla ko
nuştu. Yan1, yarım Hat kadar evvel... Daha doğ
rusu. ~Heter Alt"n'In yazıhanerdnden ~ıkar <'lk-

maz ... 
Dunun nzerlne. hen J&fa karışarak: 
- YArım saat değfl. ama, kırk dak'lka diyebi-

liriz, dedim. 
Fakt!t mUfettlş Armstrong, btt aralık tahkl

kııtmrn ıcıtfkamctfnf değiştirmiş gibi, evveli\, çıp
lRk bn~ı nzertnde parmaklarını dolaştrrdı. Sonra 

birdenbire kıza şu tmaU sordu: 
- Alen'ln yazıhanesinde ne yapıyordun? 
Erna Karen bir saniye için dönllp bana bak-
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tı. Sonra polis müfettişine: • 
- Mister Alen'l hususi blr mesele tein görme· 

ğc gitmiştim, dedi. Mister Aleni görmete gittiğim 
meselenin, bu işle hiç blr alt.kası yoktur. Onu bu· 
rada açmaklığım lA.zım mı! 

Mlifettfş Armstrong: 

- Evet, dedi. İşin o tarafını da anlasak daha 
tyl olur. 

Bunun üzerine Erna Karen, tatlı blr sesle, eu 
hlkAyeyl an1atmağa başladı: 

- Bir yüztlk kaybetmlştlm. Çok kıymetll bir 
yllzUk ... Bu hAdlse için resmt zabıtaya mtlracaat 
etmek istemedim. Çilnkll dofrusunu söylemek ll· 
zımgellrse, hizmetçilerimizden şOpbetenlyordum. 
Fakat onu tevkif ettirmek de fırtemtyordum. Bu~ 
nun hakikatini meydana çıkarmak için husust bir 
polis haflycsl olan Mister Alene başvtJl'JDuştum. 

Sonra buraya gelip, Kontu da öltl bulunca, bittabi 
gene Mister Alene mUracaat etmek tablf idi. 

Erna Karen burada lrl mavi gözlerb'le ~~ 
me baktl. Ben c10ştınUyordum. Acaba yalaıımı mey• 
dana çıkarsa mıydım!? 

Fakat bunun detru olup olmayacatı noktası 
UzP.rlnde durdum. Şimdiki halde ben btr iş eahlbl 
adamdım. Mis Karen ise benim mUşterlmdl. İşi• 
mlz hususi btr mahiyeti haiz bulunuyordu. :A.Jıa .. 
11, bazı husus! işlerinin umum tarafından bilinme.o 

1 ııl ic;temcdikl<'rl zaman hususi polis haflyelerlne 



Bursa f lkbabar Ehil hayvanlar ==~ 

PANAYIRI 
Bursada Atıcılar mevkilnde 1938 senesi ilkbahar ehli hayvan

lar panayırı açılacaktır. Panayır, açılma tarihi olan 10 Mayıs 1938 
den itibaren 8 gün devam edecektir. 

Panayıra geleceklerin lstlrahatıerlnl temin için panayır yerin
de su, elektrik ve büfe teslsatıle muntazam otobüs muvasalA.tı vUcu
da gctlrllmiştir. 

Panayır munasebetile yapılacak olan gUreşler 16 Mayıs pazar 
gtnüne rastlamaktadır. Güreşler lddl alı alaturka yağlı gilreotlr. Ba
şa ıoo, başaltına 80, büyük ortaya 60, kUçUk ortaya •o ve desteye 
25 er lira muka.tat verllecektlr. Bundan başka panayırın devam 
ettiği müddetçe şehrin otel ve banyolarında tenzna.t temin edilmiş
tir. Alım ve satım hususunda belediyece sayın ziyaretçilere her tilrlU 

lrnln\'lıl\lnr ı:Hı:ıtf'rf1eceı':'I ilAn olunur . 

................................... ~-------------------------------

Bakırköy bez ve pamuklu 
mensucat fabrikası T. A. 

şirketinden ; 
Kartal marka xv tip kaput bezimiz için lktısat VekUetlnce 

kararlaştırılıp iHl.n edilen fiatlara uygun olarak tesbit ettiğimiz 

satış fiatıarı aşağıda gösterilmiştir: 

85 santim enindeklnden 36 metrelik 
lopu 756 kuruş 90 santim enlndekln

deo 36 metrelik topu 789 kuruştur. 
Bu fiatlar fabrikamızda tesllm ve peşin tediye şartile muteberdir 

Bir balyadan eksik satışlarda yukarı
daki flatlara o/o 2 zam edlllr. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden ı 

Sinema koltuğu yaptırılacak 
Ankarada yaptırmakta olduğumuz sinema için 600-700 koltuk yaptırıla

caktır. Şeraiti öğrenmek istiyenlerin 10 gün zarfında genel merkez muhasebe 
müdürlüğüne müracaat etmeleri. , (2616) 

· :·.'.;···· . ı:/iel'Demıryolları. ve Limanları işl~t-ne .. 
··,;· • ·~ ~~~ .. <;.. . Umum idaresı ilanları 

' J •• 

Muhammen bedell 17920 lira olan 16,000 adet kayın ataç 18/6,1988 
çarşamba günü saat 15,15 de kapalr zarf usum ile Ankarada idare bfna
smrla satın alınacaktır. 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gt1D ubahlan ıckia buçufa 

akpmlan 17 den 20 ye kadar Llle 
il tayyare ıpartmanlan Ddııcl daire 

17 numarada huta1anm kabaJ eder. 

\ Akhisar Belediyesinden: 

Bu işe girmek istiyenlerin 1344 llrahk muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalarl ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 
saat 14,15 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri IA.zımdır. 

1 - Akhisar elektrik fabrlkaunın dört aylık lhUyacı lçln 20SH tı .. 
19 Motörln, 500 kilo Vakum yağr, 376 kilo Dizel ,alı ıbfltm• Tt kapalı 
zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - Dört aylık yağ mecmuunun muhammen bedeli 2236 llr& 60 tu .. 
ruştur. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa
şada Tesellüm ve Sevk Şefllğinden, lzmir ve Eskişehirde idare mağazaıa. Cumartesi &Unleri 14 den 20 :ye b 

dar hastalarını paras .. ı, Kurun, Ha 
ber oktıyuculan:m dakupon mub· 
bilinde muavene eder. r,•lef · 2:-m5:.{ 

3 - Muvakkat teminatı muhammen bedelinin % 7,1 dur. 
4 - İhale 16 Mayıs 1938 pazarteıt gUnU saat 16 da Akhlaar belediye .. 

ginde yapılacaktır. rmclan dağıtılmaktadır. (2528) . 

!1911111------------------' Göz hekimi 
Dr.Muıat Ram/Aydın 
MuayenebaneslnJ l'akslm.Talfmane 
Tarlaba§l Cad. URII' A Apt. oma 

nakletmiştir. Tel: 41553 
razardan maada hergün: Oğleden 

•onra saat ikiden altıya kadar 

SATILIK EV 
Kasımpaşada Büyükcaml kllr§ısında liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiliiiiimiiiii .. 

Neva sokağında beş numaralı ev satı- Göz HelkDmn 1 
lıkhr. Içi tamamen yağlı boya olan bu [ 
evde Uç katta yedi oda ve her katın ay- Dr. Şllkrft Ertan ~ 
n halisı ve genıo sofası, kileri, arkada Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 5 
bahçesi, tulumba suyu ve elektrik tesi- Tel. 22566 (Dr. Osman Şeref ettin 

6 - Gene Akhisar elektrik fabrikasının yıllık ihtiyacı için 250 ton 
Zonguldak maden kömUrU, 730 kilogram kuru buhar 111llndfr yafı, 915 ki• 
Iogram lokomobfl yatak yağı eksiltme 11uıetlyle ve kapalı zarf uıullYle alı• 
nacaktır. 

6 - Yıllık yağ ve klSmUrUn muh~mmen bedeli 4317 llradır. 
7 - Muvakkat teminat muhammen bedelin % 7,5 tudur. 
8 - Kapalı zarflar tarifatı kanuniye dairesinde yapılacaktır, 
9 - lhnlesl 23 Mayıs 1938 pazartesi saat 16 da Akhisar Beeldlyeıın·d• 

yapılacaktır. 

satı vardır. Ahşap fakat yenidir. Görmek apartımaru 
1ıı1ıı ...... ___ ..................... _., iııtiyenlerin içindekilere mUracaatr. 

ıo - Evrakı her gUn :Akhisar Elektrik: fabrikasından istenilebilir. 
(259'\ 

DOK'l'OR 

Kemal Uzsan 
Operatör - Üroloğ 

Galata • Karaköy - Abdullah et. 
lokantası karşısında Galiçi Haıı 

Hergün l.5 den 20 ye kadar 
Telef on: 41~5 

___ ................... .. 
Doktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra sam (Z,5 tan 6 ya) kadar 
lstanbuda Divanyound:ı (104) nu
maralı hususi kabinemde h:ıstalannı 
kabul der. Salı, cumartesi günleri 
sabah "9,5 - 12n saatleri hakiki 

fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. -
Dr. Silreyya Atam ıl 

Operatör • Ürolog 
Beyoğlu • Parmakkapı tramvay dtL 
rağı, No. 121, birinci kat. 

Muayene saati: 16 - 20 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa tıC§re-· 
di'len Bi::JaM im· 
para.torluğu, tari 
hi ile 66 cilt ta ı 
mamumm~tır. 

BCl§l& ba§ına t> J 
bütün ilim seven. 
Zeri doyuracak~ 
rcccdo güzel olar: 
bu kütüphane ı. 
çinde iktısadi, ~. 
debi ve ı1mi me-~ 
zu"lar üzerine yu
zılmış en yeni ~ ~ 
tapları bulur8fll
nu.z, Tercümelr,r: 
'l'ilrk okuyucul 1~ 
nnın fok yak'..,, 
dan tanıdığı tJ<l1İta 

siyetler taraf, .. 
dan yaptlm~tw. 
Kitapları topf4fı 

ve muhtelif ,,erae,. 
ri perakende <-la. 
rak alanlara ten. 
zil4t yaptlır. ~1-
raoaat yeri: la
tanbul - Vakit 
Yurdıı. 
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başvururlar, değil mi? Şu halde! ... 
Fakat diğer taraftan bu kızın katıl olmasl 

ihtimali de aklımdan geçiyordu. Vo bittabi bir 
katili saklayamazdım. Fakat ya korkudan şaşır
dığı için yalan söyleyen biri ise ..• 

Müfottlş Armstrong bu sırada, Erna Karene 
bir sual daha sordu: 

- PekftU .... Ya diğer adam kim?. O dahi hu
susi polls hafiyesi mi? 

- Kimden bahsediyorsunuz. Bob Tiyerden 
mi? Yok canım ... O benim bir arkadaşımdır. 

Armstrong başını salladı. Bir şeyler mırıldan
aı. Sonra çarpan bir yılan sUr'atiylc birde·nblre şu 
suali kondurdu: 

- Kontla aranızda hiç kavga oldu mu? Ya
hut llerhangl bir mesele var mıydı? 

Sarışın kızın yüzü biraz gerildi, fakat pek çok 
değil ... Derhal kendini toplayarak: 

- Ne tuhaf şeyler soruyorsunuz, dedi. Biz. 
Kontla iki haftaya varmadan evlenecektik. 

Erna Karen'in şimdi bu suretle söz s5ylemesl 
doğrusu beni tamamlylo şaşırtmıştı. 

No mevkide bulunduğumu anlamak isteyor
auın. 

Erna Karen'in şu hareketine mUzaharet et· 
mekle, hakikt katill ortaya çıkarabilecek miydim~ 
yoksa, doğrudan doğruya esas vaziyeti mi söylo
mekllğlm Uzımdı. Bu takdirde, katil suçu Erna 
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dinledikten sonra birdenbire şunu sordu: 
- PekAIA., bir tek adam, bu on odalı apartı• 

man içinde ne yapıyordu?, 
Erna Koren: 
- Birçok ziyafetler veriyordu. '.Arkada3larını 

çağırıyordu. Kibar sosyetenin mUhlm bir krımr 

burada toplanırdı. 
- Hep bütUn bu işler bir tek hizmetçi Ue mi 

görUlilyordu? 
- Hayır ..• Ziyafet verilditt sırada, Ucrette, 

bir takım garsonlar tutuyordu. 
- Kendisinin daimt hizmetçisi olan adam, 

nasıl bir kimsedir?. 
Sarışın kız düşünerek: 

ladr. 
- Nasıl bir kimse mi? diye ayni suali tekrar• 

Müfettiş Armstrong ona yardım etti: 
- Yani kimin nesidir? Nerden geliyor?, 
- Vallahi fazla hiç bir şey bllmiyorum. Yal• 

nız adının Lulz olduğunu işiterek 6ğrendim. Ote" 
ki ismi nedir? Onu da bilmeyorum. Hele 6lledell 
sonraki vaktini nasıl geçirdilinl de asla keltfre
meyeceğim. 

- Kendisini gördünüz mU? Nasıl bir ad&Jll .. 
aır? 

Erna Karen, hizmetçi Lulzln eşklllnl pek ı1l 
hatırlayamayordu; bununla beraber: 

'- Orta yaşlr, dedi. Zayıf bir adamf 


