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Dün memleketimizin muhtelif 
yerlerinde şiddetli zelzele oldu 
1 fa I v a 1 Kırşehir, yerköy, Arabsunda 

Fransanın müzakere 
teklifini kabul etti 

Aksaıayda evler yıkıldı 

Bu1garistanın 
güzel b:r 
hareketi 

Diı'ka~ gllıı e"'•cl Bulgar hükU:ıne· 
tinin Bulgartstand.a Türk azhk mek· 
tcplcrlnde Türk hadleri kullanılma· 
sııu mecburi kılan kararını bildir· 
ınlstlk. Iröseh·anof hükfımetınin bu 
ka;arı tahmin ettiğimiz gibi Bulga
l'istandaki Türk azlıkları arasında 
olduğu kadar memleketimizin her 
sınıf halk tabakaları arasında büyük 
bir memnuniyetle karştlannuştır. 

Bu memnuniyeti tabii bulmak lit
zundır. Zira Türkiyedc arap hadleri 
rcrlno Tür1' haı·fJcrinin kabulünden-

BaUcaİı 'ınWMW&1tl~rıR~~~~ı-J>Ji~1! 
hklarmm bütün kültür müesseseleri· 
ne bu harfler çoktan glmdş bulun· 
duğu halde Bulgaristan mUstesno 
bir vaziyette bulunuyordu. Bulgaris
tand.aki Türk mekteplcl'inde bütün 
tedrisat arapça harfler ile yapılıyor
du. Türk harfleri ile tedrisat yap
mak isteyen öğretmenler müslüman
hk namına oradaki Türk nztıklarının 
başına musallat edilen bir takım ca
hll ,.e mllt,.n<ısıp softalar tarafından 
azlecUUyordu. 

Ne akıl ve mantık, ne <le beynel
milel kanunlnr ile telifine imkAn ol· 
mayan bu gal'ip \'aziyettcn şiklyct 

edllin~e Bulgar hUkfımetlcri şu cova· 
bı veriyordu: 

- Bolgaristandaki Türk mektep
lerinde ara~a harfler ile tedrisat 
7apan gene Türk cemaatidir. Türk 
harflerinin kullanılması da ihtiyari· 
dir. Türk harfleri ile tedrisat yap
tıkları i~in öğl'etmenlerin azledildi· 
ğindcn ınalfımatmıız yoktur." 

Bulgar hükfunetıerJ bu cevabı ve
riyorlardı. Fakat cevabı verenler de 
bu tiirlli bir- uıazcreto Türkfyede biı 
tek ferdin inanmaya<'ai~mı pek iyi 
biliyorlardı. Biraz evvel işaret etti
ğimiz gibi YunaniAtanda. Romanya· 
da ve Yugoslavya.da bulunan bütün 
Türk azlıkları mekteplerinde Türk 
harflerim kabul etmiş oldukları 

halde sadece Bulgaristandaki Türk 
azhklarmm Türk kültürün<len ayrıl
mak ,.c uzaklaşmak istemelerine im
kAn var mıydı? 

Bütün Bulgaristan Ttirkteri imkan 
bulsalar l>ir gün içinde anavatana 
gelmek için can atarlarken. mek
teplerde tedrisat bahsine gelince 
Türk kültürü ile artık hiç bir allka
ır.ıı knlmannş olan bir yazı şekUnJ 

kuHnnmaklıı israı• ctmclcıi havsala· 
ya !llı~·ıır bir şey miydi? 

ü~·lo nnla~ıhyor ki Rn1~ar t-••1(1J. 
:rneti Till·k nzhklarınn karşı i)~i ni
yetle ifııtle cdilenıl"yccek olan bu va-
2iyctteki mantıksızlıj!;ı takdiı• etmi~ 
"°e Btıl<rari ... tım<lllki 'l'iirk ıncktcple

rinrle Tiirk harfleri ile t('drisat ya
tnlmn .. m1 m,.cburi kılmak ımretlvl<' 

en makul btr karan vermiştir. Kö-

ASIM US 
l(Sonu: S. !I.· Süı 5.). 

LJ1.mu.rayu. g-wecetc oıaıı 
B~vekil DaWdiye 

vı~uı:.1-.tr1;; ı o~1'..ae -o,ıc"'"l\; v?a.r~ 

B. Bone.. 

Fransız - lngiliz müzaker.eleri 

28 nisanda Londrada 
başhyor 

CJzerirı de d u rulacak e n mühim mese
le ler den b ir i Balear adalarının 

vaziyetid ir 
Londra, 19 (A.A.) - :M:ançester 

Guardian gazetesi, Fransız nazırla
rının 28 nisanda Londrayı ziyaretle
rinde konuşulacak meseleleri şu su-

. retle hill!sa etmektedir: 
Son İngiliz - İtalyan Roma anlaş-

:ırıasından doğan vaziyet ile Fransa. 
ve İtalya. arasında mUşablh bir an· 
laşma akdi ihtimalleri, İngiliz ve 
Fransız nazırlarının bilhassa nzerin
de duracakları m~seleyi teşkil ede-

(Sonu sa 4 • Sü 1!.) 

FRANKOCULAR 
Torolzayı ahnak üzere 

Hükumetçiler köpı üieı i 
tahı ip ediyoı laı 

Bir ayda ispanya 1a 204 ital ~·an 
ö~müş, 614 kişi yara·a:ımı; 
- ~ 

Jl'ra.nkocular b1:r f(Jhri aldıktan sonra .. 

Satamnnkn, 19 (A.A.) - Bilyilk 1 gon eyaletlerinde ilerl hareketlerine 
erkı:ı.nıharbiycnin tebliği: devam etmişlerdir. Lejiyoner kıta-

Kıtalarımız~ Kastellon. Ye ~ana- l(S,onu: $.(ı_, 1.08 &it 6..J 

Bazı tren istasyonları 
hasara uğradı 

J\Juf usca za1Jiat qok I 
(Yazısı 4 üncü. SOIJlıfam~) 

Et hakkında 
valinin beyanatı 
"Kasap,ara kilo başında beş 

kuruş kar bıraktık.,, 
"Halk.ın et alırken Dzerlodekl damgaya 
· dikkat etmesini, az et satanları bize 

hbear vermelerlnl ric a edlyo. um,, 
Vali ve Belediye Reisi Bay Mnhld· ,. 

din Usttlndağ dün ka)'ID&kam.lan top
lamış, et meselesi etrafmda yeni e
mirler vermiştir. Bundan başka et 
komisronu da toplanmış, et fi7atla· 
rmı ipka etınJştlr. 

Day M uhiddin ttstiindağ diin et 
meselesi etrafmda şu beyanatta bu• 
lunmuştur: 

B. Muhittin Üstündağ 

- Geçen Mart başlangıcından iti· • 
baren et fiyatlarında temin ettiğl

mtz ucuzluğun sebep olduğu lstihla.k 
fazlalığı devam etmektedir. Bu faz
lalık Nisan' ayında yüzde on beş ola
rak tesbit edilmiştir. ÖnUmüzdeki 
yaz ayları içinde daha büyük bir u
cuzluk temin ederek muhterem hal
kımızın bu mühim gıda maddesini 
daha kolaylıkla tedarik lmka.nını 

bulacağından şüphe etmiyorum. yatı - kasaplık hayvan arzının <la .. 
ralmasından dolayı - biraz yükse .. 
lirdi. Bu sene havaların fazla serin 
ve yağmurlu gitmesi, bu aylar için .. 
de tstanbulun ihtiyacını geniş mık .. 

DugUnkU tstihlA.k fazlalığı ve ta· 
lep genişliği karşısında hayvan mü
varedatı, thtlyacı güçlükle karşıla
maktadır. Esasen normal senelerde 
de, bu aylar içinde lstanbulda et fi- (Sonu Sa. 4 80.. 8) 

1800 yedek subay orduya 
iltihak ediyor 

Bu seneki tahsil devresini bitiren 
yed6k subaylar önUmüzdeki Cumarte
si gUnü sa.ba.lıleyin dokuzda Taksim 
Cumhuriyet Abidesine büyük merar 
simle çelenk koyacaklardır. 

Yedek subaylar komutanlan ve ön
de bulunacak muzıkalan ile mektep
ten çıkacaklar, Taksime geleceklerdir. 
Taksimde nutuklar söylenecek, İstik-

lfil marşı ve yedek subay nıa.rş1a.n ça• 
lınacak, ~elenk konduktan sonra yine 
mektebe dönülecektir. 

Mektepte öğle yemeği yenecek, mü .. 
teakiben diploma tevzi mera.simi ya.pr· 
lacaktır. 

Bu sene orduya iltihak edecek ye
dek subaylanınız 1800 kadaıdır. 

Pazar günxü güreşler 

Kara Ali Tekirdağh 
ile karşllaşıyar 

tYJ1fWJI '...,, qrJI: 1 gJ 
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No. 8 Vazan: Kaı(§fftu-can D<afln 

Çok değil on sene sonra her 
baktığın yere bir kıvılcım 

alacaksın! 
- Bizdendir • 
Diyerek yiırUdü. 
Uzaktan Agrtyosun boğa bUğtlrmesi

lli andıran sesi, a.hırlardan gelen kor
kunç hayvaa seslerine ka.rJ§ıyordu. 

lndaro ona görllnmeden reçmek isti
yordu, fakat olmadı. Agrlyos kısa boylu 
kambur bir maskaranın kıçına bir tekme 
vurduğu sırada. onlan gördU. Kocaman 
bir dev heybetiyle, fakat kaplan çevik
liğiyle döndü: 

- Bu yumurcaklan blr ı<ıeede mi 
yaptın? 

- Be'."1e o kuvvet ne gezer? Mikru
tanın ! M:k.ruıa. benim yakın akrabam o
lur. Kapılardan geçilmJyor da, bura.dan 
BOktum. 

Koca r lrun Mlkrulaya baktı: 
- Oaha genç olaydın lndaroya eş ol

manı isterdim. 
Anneainlıı boynuna sanlan A.ılutas

yanm ııaçla.rmı okşadı. Komitonun yana
ğını, iki parmağlle, kızartacak kadar sık
tı. Teodoraya aoUnce kqları çatıldı. Çe
nesinden tutarak yüzünü kaldırdı, iri 
kan. gözlerinin korkusuz karanlrğma ba
kışlarını bir dakika sapladı, sonra bao
tan ayağa kadar sUzdU. Başını aallıyarak 
nunldandı: 

- Çok değtl, on sene sonra her bak
tığın yere blr kMlcmı atacaksın. O za
man brn'ı:n karşnna çıkma! 

Yol verdi ve 'I eodoranın arkasından 

bakarak sözilnU şöyle bitirdi: 
- Git de şimdi gör ve öğren! Sen en 

çok hipodroma yakl§trsm t 
Kulla aralarından geçerek hipodromun 

ortasma çı:k.tılar. En az yüz elli a<lmı 
genişliğinde ve beş yUz adım uzunluğun

da ohn meydanın etrarı ba.sltma uğrryan 
karmca yuvası gibi kaynıyordu. Solda 
yirm1 dört mermer dlrek n.zertne kurw • 
muş olan imparator locası ytiksel!yordu. 
Karşıda yeıU baolıkl· Praslnolarm dol
durduktan kırk basamak anfi de pek 
az yer kalmıştı. Beri ta.raf baştan başa 
mavi "laı,l1klarla dolmuştu. Şimdiden kar
f1Ilıklı küfürlere başlamışlardı. Ara sıra 
havad_a çUrUk soğanların, erlk ve yu
martalann karvıdan karşıya uçtuğu gô
rlllfiyordu. 

Katlzmanın tam karşıst yuvarlaktı. 

Buraya Sfendone denlllrdi. Dışanıia 

kaynaşan ve h!l! kapılardan içeri akan 
ha.Ik silslll kemerler altındaki birçok ka
pı ve merdivenlerden oraya ve yandaki 
boşln'dııra çrluyordu. 

Bir saat da böyle geçti. 
mç yer kalmam.ıştı. Burada en u ytı.z 

bin till vardı. 
Mik-ıla çocuklartyle beraber lahne

nbı getirileceği yerin en yakmmda yer
leıe bilmişti. 

YeşfUerin relai Asteryoı a.ltnı tıleme
li yeşil manto içinde, altın işlemeU bir 
tahtırova.nla geldl Başmda zfunrütlerle 
stısın altından bir tolga ve tavt'3 tüyün

den sorgu~ vardı. Sol tarafmdakl zUm
rD.tlU kemere altm saplı bir kılıç asmış
tı. Kendisi kadar şata!atb olan adamla
rlyle birlikte Pnıslno!arm çılgD" alkışla

rı, (Nika! .••. ) seslen arasında, anfinin 
en önUnrlfl, kendisi \çin blr taht gfbl ha
mlanm11 olaiı koltuğa kuruldu. 

Ayni zamanda tna\•ilerin reisi Ponti
yakos göründü. O da di~erl gi~I tahtı

revanla -relmişti ve altm işlemeli mavi 
manto giymişti. BB.1mdatt tolga mavi 
taşlarla sUslrınmJşti. Tam ı\steryoaun 

karşı!4mda onun ki kadar şatafatlı koltu
ğuna, Venetolarm çılgın aikışlan ve "Ni
kaf .... ,, '!esleri arasında yerle§tl. 

Her iki taraftan o <;in yarışa girecek 
ola.ıı birkaı: dellkanlt da mavi ve yeşil 
pelerinlerini dalgalandırarak yeşil ve 
mavi ba.şlıkla.rlyle, reislerin iki taraf
larmıı oturdular. 

Şimdi koca htP<>dr,omda yalnız yüz 
bin kişinin mırıltısmı andıran ba&lk ve 
kısık bir &68 dalgalanıyordu. 

Ha.ata kocalarını. memedeki çocukla
rnn. k&tOrUm babalarını btrakarak gelen 
kad•nTır; nnlarmt ölilm dö~eğfnde bt
rakan erkekler; bir giln evvel tamdıfı 

mavili ve yo~llll delikanlılarla kaçan 

kizlir; genel evlerden ~ Oro&

pular; Irandan ispanyaya, Rus bozkır
lanndan Afrika. içlerine kadar bütün 
yerlerden bu dalavera ve a.hlAkıızlık ba
tağına akm eden renk renk ve boy boy 
serseriler .... 

Uzun cübbeleri ve boyunlarında h&Q
larlyle yüzlerce papas renk renk elbJsell 
balkın ortasmda blrer katran lekealni 
andmyorlardı. Bunlar da ye§il ve mavi 
ba.şlıklamu bllyük bir gururla başların
da taşıyorlatdı. 

Erkeklerin çoğunda, ild tarafı keskin 
ve zenginliklerine göre, işlenıell kısa kı
liçlarla bıçaklar, hançerler vardı. Bazı 

kadınlar :,ııe hançer ve bıçak ta§tyorlar
dı. 

Burası ayni zamanda bir moda yeriy
di: Hunlar &ibi başlarmrn tepesini Urq 
ederek yan ve arkadaki saçları bukle 
halinde omuzlara bırakanlar; gene Hun
lar gibi basık kalpak, uçlan :uvrrlt ayak
kabı giyenler; renk renk lflemell renk 
renk \'e gonif mantolar; çeşit çeşit ka

dın şapknları ve kadın elbiseleri; her 
biçimde saç tuvaletleri; yeoUe veya ma
\1ye boyanmııı yüZlcr ... 

Mikrula bunlan, bir sarhoş gibi, buğu
lu bir cam arkasından qeyrediyordu. 

Anastasya şaşkındı ve anneslnin ku
ca~a sokuluyordu. 

Komltonun gözler' en yakında olan
lardan başlıyarak hep sUslU Ladmların 
llstilnde derin bir imrenişle birer ikişer 
dakika duruyordu. 

Teodoranm bakışları Kath:madan ay-
nlmryordu. Annesine heyecanla sordu: 

- Vasilisya. ne zaman gelecek? 
- Ne zaman isterse? 
- Çabuk geleydi! 
ı.tııl 4olıiH 

Kattınıaıım altmdald basamaklara 
mızraklı kılıçlı askerler girdiler; dörder 
ldşilik sıra halinde iki tarafa dizildiler. 
Zırhlar ve altm ya.ldızh tolgalar epeyce 
ytıkııek gtlneıtin ı,ıklarmda pİnl pınldı. 

Biraz sonra saray mı:zıkası görUndU. 
Bunlar altmıg kişi kadar vardı. l!:llerlnde 
irili ufaklı davullar, kanunlar, dUmbe
lekler, borular vardı. 

imparatorun locasında blr- kımıldanış 
oldu. Yerden en az on bee adam boyu 
yüksekliğinde olduğu ic;in başlar kalkı

yor, buna rağmen oradakilerin anc8.k 
başlan ve omın:ları görUnUyordu. 

Birdenbire hal.km arasında bir dalgala
rue oldu. On binlerce kol havaya kalkU 
ve g5mlek1erln genle yenleri birer ktt
çtlk bayrak gibi dalgalandı. 

- Nlk.aaaaa! .... VaıılleVB! ... 
- Nlka, Anastaa! ... 

Bir kasırga 11esl çıkaraıi alkııtar m· 
mnda ktl!Urler de ytlkaeltyordu. Papas· 
lardan bir kı&nıı bu lgte dah& Uerl gidi

yordu. ÇUnkU bitlnci Anaataa elli dört 
eenedenberi Blzansta de'Vall:l eden din 
kavgalarmı körllkleml§tf. 

Hipodroma bitişik olan (Sentetyen) 
ldllııeslnin pencerelerinde mUcevhcırU. 

sırmalı başlar görUndü. Bunlardan blrtn
de bir taı; panldıyordu: hnparatoriçe 
gelmiştL Her za..'Lan olduğu gibi maiye
tindeki kadmlarla beraber oradan oyun
lan !eyredecektJ. 

Halk yığını yeniden dalgalandı; Vasi
llsyayı iparatordan daha çılgın alkışladı

lar. 
Teodora onun imparatorun yanma o-

turmasmı hot bulmadL 

- Va.slllıya c;ok güzel midir, anne? 

- Güzel olması llztm ••• 

Mızıka Vasilew ve Vasllisyanm mar
emı çaldı. 

Bu aırada. Katizmnrun önUne ve kO§U 
yetine, tekerlekler Uzerlnde itilen bü
yük bir sahne getirildi. Beyaz pelerinli, 
beyaz sakallı bir adam oraya geldi. Pı
rıl pırıl smnalar, altınlar ve ınlicevher
ler lçlndeld imparatorla imparatorl<;eye 
ve yanmdakllere dönerek bir gUr okuma
ğa başladı. 

Alk1ıılar hlttl. 
Bir tklnclai geldi. 

(Arl«ısı var) 

lngilterecie i<r~liık 
Fransada ordu 

Bütün partilerin üstünde olan bir kuvvet·ir 
Son günlerde, Parise gide

rek, Fransız devlet adamlari. 
le konuı,an \le bu suretle İ:ıı· 
giltere • Fraı'l8& rakmlaşma· 
sına çalı,tığını gösteren cskJ 
:nazırlardan Vlnston Çörçll 
'lParlsuar" gazeteslndckl bir 
makalesinde, Frans$ClakJ son 
kabine babranlarnıcla.n bah
se<U7or ve diyor kl: 

Bizim !ngllterade kabfne buhranı 
~ok sayrek görttlUr. Böyle btr buhran 
çıkınca da hem vahim olur, hem he
yecanlı. Neticeleri de senelerce lıis
tedtur. ParlEltO kn.btne kurmak mü
tomadl;ren yapılan bir spor halfnde
dtr. 

Bugün ortaya çıkan mesele şu: A-
caba bu spor "mUstebftlere karşı aya
ğa ks.lka.n" Fransız m1lletJnln böyle 
mUtemadfyen yapılmasına taham
mUl ettiği sporlardan değll mi
dir? Oa.yet gUzeI yemek olur da 
gene insan bazımsızlrfa uğtar. Şa· 
ka. şakadır ama, btr şaka ne kadar 
kısa sürerse o kadar tyı olur. 

Ytrmt beş senedenbert iddia etmi
şimdir kt, 1ngtıterenln tstfkbalt, bir
çok mUhlm meselelerde, Fransanın 
istikbaline bağlıdır. BUYtik harpten
berl tık dete. olarak gl!'.tllyorum: ln
gfttere etkArııımumtyeslnde ve tng!
llz bUkClmetlnfn sHzlertnde Franu 
ne sıkı btr ittifak arzusu var. Hiç 
bir tnglllz Fransadakl şu fırka veya 
bu hUkfımetl tercih ettlğtnl söyle
mez. Fakat geçen gün B. Oemberlayn 
F'ransanın ve Belçlkanın mDdafaası 
için harp edebllece~lrntzl !Hyledl. O
nun için, bfzfmle beraber çalışacak 
yeni Franınz kablneıııtndekt arkadaş
larımuır tanrmak lsteyoruz: acaba U-
2erlerlne aldıkları vazifede uzun 
mUddet knlacaklar mı diye merak e-
uıyuı 1.ı:ı. • .a ...................... """= 1.ı, JUUlll -:ıır 

arzudur. fi 

Kendi kendime soruyorum: Aca~ 

ba Franeız mllletl fngllterede Alman 
propagandasının ne kadar kuvvetli 
ve devamlı olduğunu anlayor mu? 
Bu propaganda ısrarla iddia edJyor: 
Fransa inhitat etmek Uzereymlş! 

Fransa. 1spanyadaki glbi kanh bir 
tecrübeye dilşmek ilzereymlş gibi 
gösteriliyor. Neredeyee "Hayl Hft
ler!" diye bağıracak olan Lonclra ce
miyetindeki blitün bu propagandacı
lar "Fransız demokrasisinin parll
mento lktidarsrzlığı" ndan memnu
niyetle bahsediyorlar. 

Onun için, Fransız styastıerinln 

içine düştükleri bu oyun kendi a-

c Vaı~aın _:::ı 

f~nstonÇö~ 
leyhlcrlnde, Fransa ile İngiltere l<;ln 
müşterek tehlike teşkil edenlerin de 
lehfndo olmuştur. ŞUphesfz ki bugün 
bu vazJyetin önUne geçmek için sar
fedilen bir gayret var. 

Çörçll, iki scncdcnbcıi mil· 
li müdafaa nazırlığı yapmış 

olan DaJndlycnin muktedir 
bir devlet adamı olduğunu 

knydcttikten sonra. Fransn· 
nın bugün lçln<lc bulunduğu 

,-azıyctl gözden geçlrlyor: 

Fransanm maUyesi fena bir vazi
yette. Para hakkında. fena bir miina-

kaşa acxldı. Şehirlerdeki lş<;i sınıfı 

sari bir grev salgınına uğradı. tşç1-
lerin maneviyatı, Nazi ve Faşistlerin 
müdahalesiyle yapılan İspanyol cum
huriyetçllerl ntn mağlUblyetl Uzerlne 
son derece aareılmış bulunuyor. İşçi 
sınıfr hayat pabalıJığrndan da ştkO.
yetçtdlr. 

Mali vaziyetin fenalığı yüzünden 
cephane, bilhassa en geride kalanı 
ve en lft.zımı olan tayyare lmall bU

' yllk bir mikyasta durdurulmuştur. 

Haftada 40 saat çalışma programı. 

gaye itibariyle iyi idi, fa-
kat k!fi istihsal elde ede-
memek ye işlerin yavaf}laması 

gibl fena netice verdi. Alman harp 

Dünyanın sevgilisi 
Meri Pikford 

Porsıerıe berabar hırsız kovalajı 
Gençliğin.de "Dünyanın sevg1llsl" 

diye anıJan sinema artisti Meri Pik
ford, Londradan sonra Parise gel· 
mlştlr. 1 

Fakat artist 'Lon~radakl seyahati• 1 

nln lş için olduğunu, Partse ise eğ. 
lenmeye geldiğini sByleyor ve anla
tıyor: 

- Londrada gaMteclllk mestP.ği

mln ilk tecrübelerini yaptım. Evvela. 
Amerikanın yf'!nt Londra elçisi Ken
nedl'nln kn.rıs1 tle bir mUlA.katta bu· ; 
lundum .Sonra, polfslerle beraber, 1 

hırsız takip ettlk. Fena şey değil a- ' 
ma, biraz zorca .... .Artistlik benim 
daha fazla hoşuma gldtyor. 

"Parlste blr müddet kalara~ım. 
Kendime ve yeğenime bazı ufak te· ' 
fek şeyler alacağım. Yeğenim Ouen
doUn bu sene benimle beraber gel·) 
mcdl: Nişanlı !)imdi o. Yakında. ev
lenecek. Kocası meşhur bir muhar
rlr. 

.. A mert kaya gttti X:tm zaman da 
kocamın bana paskalya hediyesi ola
rak aldığt otomoblli bulacağım. Ko-

Meri PiJı:fard Parlstfı 

cam Bndl Ror.ers şimdi Çinçlnnatı•dı> 
orkestra ile beraber konserler veri
yor ... " 

malzemesi fabrikalarının ve yer yer 
disiplin altındaki geniş lstıhsallerl 

karersmda bu vaziyet bUyUk bir en
dişe doğurmaktadır. 

Böyle bir vaziyette mukayese çok 
farklı nettco verecektir. Mukayese
den sonra verllecek hüküm şudur: 

"SE'nf tarttık, zayıf geldin •. /' 
Na.zl kanununun bUtun Avrupa.ya 

h~klm olmamasını lsteyonıak Fran· 
sız slya~etfndekl bu lüzumsuz, takat 
tehltkell ve fena ayrılıklara. son ver
mek lazımdır. 

Fransayı yakından tanıyanlar ya
hut FraJ!srz devlet adamları ve ge
neralleriyle beraber çalışmış olanlar 
Fransanın asrı kuvvetini bilirler. 
Şöyle bir bakıp gecen bunu göremez. 
Bu, da.ima tettkto bulunan Fransız 
ordusudur. 

Bu ordunun bir kısmı mllletl ku
şatan istihkA.mları dolduruyor. Di
ğer kısmı da Avrupada bulunan en 
iyi ta.Um görmUş, en asıl kuvvettir. 

İngiltere için krallık neyse Fransa 
için de ordu odur: BUtiln partilerin 
ilstündedlr. BiltUn pa.rtilerln emrin· 
dedir. BiltUn partller onu sever. Si· 
yasetle al!kadar olmakla beraber, 
hiç siyasete karışmaz. Fransız or
dusunun subay ve erleri Uzerlerf nde
kl vazifeleri yaparlar ve hudutları 

bekl<'rler. 
Ordunun arkasında da toprakla

nna bağlı olan milyonlarca bir köy
lü kütlesi ve canlı bir münevverler 
kUtlesl var. Bu kllt.le, memleketin e
sas fikirlerini tam bir şekilde tem
sil ve ifade eder. Nlhayot, mtııetin 

Avrupada hUrriyetln bekc!sl olduğu· 
na dair derin kanaati var. 

iki Dilsiz Biribirini Da va 

Dil.ııiz olan ustası Konsta.ntinin çekme
cesinl açarak beş lira çalan, yine dilsiz 
Nuri dün adliyeye sevkedilerek birinci 
sulh ceza mahkemesine verilıni~tir. 

Nuri tnalıkemede, meram.mı işaret .. 
lerle anlatmıe, duruşma şahit çağırmak 
üzere başka bir gUne btrakılmt§tlr. 

,-KURUN-, 
ABONE TARiFESi ı 

Aylık 

3 aylık 
6 aylık 
Yıllık 

"1 tmltktl al em/ekti 
içinde ılışrnda 

95 
260 
475 
900 

155 Krş. 
42:; " 
820 .. 

1600 • 

TarHesınden Balkan Blrlllli için ııyda 
otuı kuruş düşülür. Posta birliğine gir
miyen yerlere ayda yetmiş be~er kunıı 
zammedilir. 

Abone kaydını blldlren mektup •e 
telgraf ücretini, abone parasının posta 
v ya banka ile yollama ücretini idare 
kendı üzerine alır. 

Tarklyenln her posta merl:e:inde 
KUHUN'a abone yazılır. 

Adres değiştirme ücreti 25 kuruştur. ______ _J 

Dünkü Hava 
Yurdun Doğu Anadolu mıntakası ile ce

nubun doğu ve orla Anadolunun şark kt
sımlarında hava bulutlu, K:ı.radenlz kıyı
ları ile Orta Anadolunun garp tarafların~ 
da çok bulutlu, Trakya, Kocaeli l}itnall, di
ğer yerlerde umumiyetle cenubt falikamet~ 
ten orta kuvvette esmiştir. Dün lstııobuJda 
hovn ekseriyetle kapalı ve hant serin geç
miş, rüT.ga.tlar sakin kalmıştır. Saat H de 
hava tazyiki 759 mlllmetre idi. Silhunet 
en yilk1;ek 17.6 ve en düşük 7.8 santisrat 
koydolunmu~lur. 

o 

15 Yıl Evvel Bugü11: 
ltlemleketiml:de ıekiz telefon ve telgraf 

leifı;atı vıi.cuda getirmek üzere bir Fransız 
ve bir ıtlman or.ubıı hiikfımtlimi:e müra. 
caal etmiştir. 

A.lman tesisat mülıtmdisl, dı1n posla ve 
telgraf mii.dilrü umumisi ile birçok davet
liler ha:ı:ıırunda bir tecrübe yaparak, Ber. 
lfn, TJondra ve Par isten tel•lzle . verilen 
gündelik hn••rıdisleri, konıer ve operaları 
ıti nlemlşlerdir. 

nu hususta kullanılan makinelerin frad .. 
vo). lcrumetl bf~ yli.: liradır. 



' Fikir meseleleri : 
uawwwwc 1 

$ehır Haherlert.I 
-----------~ l}----------~- -··· 
ço c u k 1 Memleketlmlzl 

tanıtmak için gUzel 
bayramında bir vesile 

Mekteblerde 
Kızılay llntverslte meydanın

da temsiller verilecek 
Bu )'il yapılacak 23 niun Çocuk Bay

ramı f8Dlikleri çok sengin ve ,cü.zel ola
~. Bu ifle 'megul ltomlayon bu ee
ııe Çocuk Bayrammm her kua dahilinde 
ayn ayn yapılmaama ve tehrbımin her 
semtinin ıenlendlrilmeaine karar vertı
Dıiftir. Her kaza kendi mmtıtumda ço
cuk bayraDUJU. kendi programı dahilinde 
kutluyacaktır. 

Bu yıl Eminönü mmtıkasmın progra
lnmda Meydan temalllerl mllhim bir yer 
almıitir. Beyazıdda Unlverstte meyda -
!Unda bUyUk bir sahne kurulmaktadır. Bu 
'8.hnede dekonu, perdesbı olarak E -
XDJnöntl Halkavi Temsil pbea1 tarafm .. 
dan temsiller verilecektir. Bayramm ilk 
ennn (Kahraman) adlı piye• teman edi
lecektir. 

Meydanda seyirciler için genil yerler 
•ynlmıfbr. 

. 
I' Arlll BAI.KEVJ 1000 
ÇOCUGU GIYDJBIYOB 

23 Niun bayrammda yobul yavrulan 
8eVlndlrmek için Fatih Halkevl aoeya1 

t 
yardim kollle Jt birliği yapan Kızılay Fa-
tih ilçeli mekteplerimizde yobul yav -
~ (1000) tanesini elbltıe ve ayak
kabı vermek suretiyle tamamJyle cfYdlr
mete karar vermlştir. 

o 

'I litucitli MalaalilJe: 

ltalya tle Muamele Yapan 
if üccarlar Ne Vaziyette 

Yerilen maı<ımi.ta göre ltalya muh
telif zamanlarda memleketimizden al
dığı mallara mukabil Merkez banka-

~~~.2!111~. ~~.~1bi~~~ 
scbeU olan tüccarlar yeniden iş yap
rnaktan çekhilr bir vaziyet almıt, ne
ticesi olarak İtalya ile ftlerhemeıı h~ 
rnen tamamen durmq veya ihracat 
muameleleri biı: hayli ~r. 

Tilccarlarm bu hUSU8ta htlldDnete 
bir mUracat yapmaları muhtemeldir. 

Amerika ile Takas 
Muameleıine baılandı 

Amerika ile aramızda yeniden im
alana.cak ticaret ve klering anlaş

Dl&IJ müzakereleri devam ederken A
merika ile takas i§lerine bqlamnl§tu'. 
Bu vaziyet piyuada derhal bir ferah
lık doğurmQ§tur. 

İki memleket arumda yapılacak ta
kaalar bundan evvel neeredilen karar
nameye göre; Amerlkaya yllıı, tiftik, 
halı, kilim, fındık, incir, bafınak; is
pirtolu içkiler, gillYaiJ, her tflrlil mey
:ma ve sebze konaervalan el itleri, 
dantele. broderl hdm ~. 
sofra ve yatak çarşaflan, yumurta to
zu ve kuruludur, 

Buna mukabil Amerikadan takas 
Yoliyle, pamuk ipliği, balar, kalay, 
ham deri, çuval, jon ipllfi jon mensu
cat. kauçuk ithal edilecektir. 

lzmir Fuanndan Ticaret 
Odamıza Gelen Mektup 
lmıir Enternaayonel Fuarı komite-

sinden dün eehrimiz Ticaret oduma 
bir mektup gelmif, bu yıl Jatanbuldan 
igUrak edecek finnalarm bir an evvel 
müracaat etmeleri llzmı geldiği bil
dirllmi§tir. 

Bu yıl gerek dahilden gerekse hariç
ten Fuara ittlrak için tpıa talep vaki 
olduğundan İzmir Fuar komitesi bu 
:mektupla birlikte Odaya bir de bo3 
komple olan pvyonlan gösteren bir 
Pl4n göndennigtir. 

Komitenin İzmir Fuan için hazır
ladığı afifler de bugtin eehrtmbe geJ
nüı bulunacaktır. 

o 
BALK Jl.UIAHL.UU 

Belediyenin fakir halk için ucua ve 
llleccul bamamJ•r açacağım )'UDUftık. 
8tı humta tetkllutt ilerlemektedir. Fa
kir haJba bahmduiu aemUerdelııi birkaç 

hamam kiralanacak, fakir olclutunu ilbat 
edenler buralardan istffaıle edecekler
ilr. . 

"Türk.iye l'urlng ve otomobil klübü,, 
memleketimizi bqka memleketlerde 
tanrtmağa vesile olmak Uzere kıymetli 
bir fotoğraf arvf vi vUcude getlrmiftlr. 

ı.tanbul müzeleri umum mtldilrll, 
Topkapı sara)'? mUdilrU ve Vakıflar bat
mUdUrUnUn hususi mUaa.adeleri ve mD
zaharetleri ile müzeler dahilinde ve SU
Jeymanlye ile Sultanahmet gibi birinci 
derecede camilerin dışmda ve içbıde 
muhtelif resimler alınarak bunlardan bil· 
yUk bir kollekliyon ortaya konulmuftur. 

Yalnı zl.atanbulda değil, ayni ::amanda 
Bul'88da ve Edirnede de bu makutla 
fotoğraflar almJllJI ve toplanmıştır. 

o 

Limana Alınacak Yeni 
Vaııtdar 

Istanbul limanında ''ell&it buhranını 
önlemek için Denlzbank htanbul tubeal 
yeniden eaaslı tedbirler almağa karar 
vennltttr. Bu arada derhal fnpsma bq... 
Ianmıt otan Uç aaç mavnanın hazirana 
kadar yeti§tlrilmesi için aJAhdarlara e
mir v"rUmittir. Denimank ldareat bun
dan aonra muhtelif yabancı fabrikalara 
da bir miktar su tankı ve vinçler ıamar
Jatm11tır. Diler taraftan Alpullu tel'll -
hanelerine Jsmarlanan mavnalarm bir 

. Jnsnu ikmal ve tnea edildiğinden limanı
mıza pderilmiltir. 

Pireden alman 24 mavnanm son par
tilli hafta içerisinde limanmma gelmif 
bulunacaktır. 

Dün 300 Seyyah Geldi 
Paskalya yortusu mtınasebetiyle dün 

Eöetenccıien huauaf bir vapurla mehrf .. 
'mtze 300 seyyah ıelmfttJr. Elmerlal Rum 
olan aeyyahlar dUn ıehrimbfn tarihi a
nıtlanıu ıemılflerdlr. Seyyahlar bugUn 
memleketlerine döneceklerdir. 

Limanda Dünkü Kaza 
nı~- -~-:ıh !llıuıt 11 •mla.nnda limanda 

!:lr kua olmuıtur. Şirketibayriyenln 58 
numaralı vapuru Bofua ıı.reket eder
ken Köprüden içeriye girmekte olan An· 
ton romörkörtınUn yedeğindeki Mehmet 
reis idaresinde bulunan 14 tonluk Akgün 
yelkeıılla1 ile çalpJIDUltır. Vapurun bap, 
yelkeıılinln projektartınUn yanındaki Ust 
güverte aalonunun pencere'Jinden içe
riye lirmietlr. Zamanmda romörkarUn 
•top yapmaıılyle daha büyük blr kaza -
nm önl1 aJmmqtır. Niltwsça zayiat ol .. 
ınamıştır. Deniz ticaret mtıdUrllliü hl -
d.lse hakkında tahkikata giripıiftir. DUn 
yapılan ilk tahkikatta kabahatin yelken
lide olduğu teabit edilmiştir. Yelkenli -
nln sahibinin, Şirketihayriyenln bu ka • 
zadan doğan zararını tazmin edeceği an
laşılmaktadır. 

Salmcaktao Dllfenler 

• Kaaımpqada. BedretUn mahaJJeainde 
oturan 6 yapıda Yuda ile 4 yqmda EU
za bayram yerinde betiltte un•nırlten 
dQpnlltler, muhtelif yerlerinden yarala
narak hastahaneye kaldınlmJIJarchr. 

YUllll: Hakkı sUha Gezgin 
KmlaflD 'ba J1U'da Japfrlı IJlllJder, bir tire borcu uyılırdı. Zekat ve fitre 

sapnakla tlkealr 1811 ..... deilldlr. De Jaumuyaa, chQ'gala ve ytlbek gö -
Yüm bir taılla l5:bl4e, .ı.u palf emek· nWlll dedelerimiz, nt ~t vakıflar 

Jerle ~ .....,_ ba 11evım kurmutlar, akla durgunluk veren ince, 

mlleue.e, ea gtbllenle mekteplere de nazlı tartlar kOIDlutlardL 
girdi. Şimdi hmıea her ort.aolmhua. her Ba, beUd kaftaa kafa yapılan gellij 
Jlılenla bir ''Kmla7,, koı. ~r. 111nırlar içinde palmet kervanlan gez. 

Dibi, bir teudlfle llreacDm. ld ,.ı. diren koca imparatorhıian seugJniıltn-
nız lat....bal erkek llaeıllnde, KmlaJ'lll den dojma bir ,eydi. Fakat neden olar-
1Z80 iyesi ftl'llUI. A.Jda aıtm11 Ura top- aa oı..... ba IJ1llk Ulklere tılcmlt. Udnd 
laJor. Yanmu merkese, JU1S1111 da ÇO• bir tabiat haUnl almıftı. OD ycclbıcl uır-
ealdar arumdald muhtaçlara dalıtıYor. dan ll01ll'll, "Vakıf,,a, daha ziyade aaltaa 
IUtapmllara kitap, açlara J17ecek. ~ mtlaaderelerlne karp, makadclcs hlr sl-
Jaklara giyecek, ıuı.talara oao veriyor. ı;orta ftdfeal )'Uklendljlnl göröriiz. 

Bunlar, gellfl gtbel malaamıt 86zler Artık lf, yurttqlara bir 1J111k olmak-
deilldlr. Reçete dOllJalan, Vulıva)' br· tan çıJıımıt, servetin yaimadan konuuna-
nelerl, besleaea ~ Jıdmlerl. ld- sı gibi dola.ııı)Mçh bir alma baiJamqtı. 

tap, palto, elblae, fanlle faturalan g6ril· Up uır lllilren be!J•l•iı gldlfln, tllk4't-
lerek )'UlhnıJtlr. uğl JDIJli zenglnlliln, herkeal kenaı der-

Bir mektep içinde llfbt Te iDl&aJıim dine dlltUrmlll ve gitgide o camm cemi· 
böyle •ardan c1amaılarla J&J'lblmr, bir yet terbiyemiz bozalmqta. 
cemiyet terblyestnla mtlJılesl saycbinn FAld Ttlİ'k "ö7.ciiltik,,ten hodkimlıktan 
itin. Ustbde danealnn. hotlanmaz özgedlip (gayrendJtllk) in· 

Ne yazık, Jd ba Jndaal itte, biz, birin· sanlıim '"azlfelerlnden sayardı. Bqan· 
el deilJk. ~gba Avıaı-, bUba C..- lan bittin biiyilk itlerin t.emelbd kanan; 
bynaklarma niaıeın. ·~ mek· iyice araıtmmz, bu gtbel duygunun fe-
tepl~ 10kmadan. baglDJdl cealtftilne dakir izlerini görtlntlnüz. 
b~ llte "Kmlay,, ; kendbae JBri1mı kay· 

Eler ~' 'ba c1ava71 ilk naldan ararken bOe olaa, böyle bir ce-
kavrt)"Ul ilke, ''Kanada,, olmaf ve ora- mlyet terbiyesine yol açtljı için Od ke• 
da blJtlk •ftıllll ... ,_ .......... meldep- re lmh bir lı görmüt oluyor. 
ler, ''Kmfh~,m tetldl&tr arwna btd· HAKKI SUllA GEZGiN 

mııtrr. '--~~~-------------------
Mekteplerde~ 'ba JUdllD ına-, llıtuat lılm: 

l'alDlan. çok CfJlllHCl• ~ .... 
atma lln,.t ec1ere1r ._ ..... '\'9 1ı1r. ~ütün Sab lan 
Jllda - lld IDllJm U88080I .... M1'lk 1 
bir tatua ftnD11iL l'iltün sa.bllan yeniden harar8lıen-

Elbnb4e ıeaı sapalan &Werela cet- meğe J>aeıa.nn§Ur. :Verilen maltlmata 
'011~1' UUJUWUM1"6ı ~ 1na :ırc'h~an&u ~- töre: 1937 lzınir mabaulfuMDD .AJ• 
dl ne bdar bllaHllmı ~ ~ f ,5 milyon Türk liraaı laYJlı&o 
FaW çok .......... caı.-1ar1a ba tinde mtlhim bir parti tlWln mtlba711& 
7olda )'lrtlDdlllae ........, ~ ke- ebniftfr. 
re oolaltd«himdaa da t1p11e eclllemez, Bu mibayaatr daha mHhbn partiler 
~ takip edecektir. 

''Km)aJ',,r. blüla !hık J1lritqlar ta
nır ve .everler. Çlüll h mllluek lıaJ• 
nir, dalma ..... 1lin1u, aiQllll 
diken, kan, ,...., ......... kıtldE ... 
ele çırpmaa savalldana ,...._ ı&"m.,_ 
leıdlr. 

Ba M.lmndaa oaaa •• ve ilk götlnaem 
bUylllıılljllnl laerkell la7iı 'Ve MvglJle 
anar. Kuapa hlr JU'&JI DnllÜe bir 
olplaiı &t7d1Jmek, Mr ....,. _.,. ... 
~ KmlaJm Wıll ftdfelerl .. 
nadadır. Ban fula hmek, glklere 
çıbrmü tablllllııtea 1ılns tatlmats ko

DUllDÜ olar· 
Fabt. mekteplerde kaı41lja tetklJ&

tm terlıl19 .........,_ ensla Mr ,... 
var: ld mm aUntlamMa.n ela kendhnhl 
alumJMalız. . , .. ~ 

l'MI vüdlar çaiıada, fefkat. J'Udml 

~iftik Satıtlari 
Tiftik satJşla.rr oldukça lia.Mtu 

gitmektedir. Son 15 giln zarfmda Yoz. 
gat 155, KaraJıiaa.r 50, oğlak 81, Kas
tamonu 41 deri malı da 70 balya ol
mak fizere muhtelif memleketlere 368 
balya tiftik sabhm§tır. 

,Yapağ Fiyatları 
.Amerik8> Rusya ve Fransa. gibi ya

pağlarmıızı tanıyan memleketlerden 
alikadarlara gelen haberlere göre; ya
pağı fiatıerimiz cihan piyasalarına 
nazaran 30 - 40 nisbetinde bir yUlaıek
lik anetmektedir. 

Avusturya altillt 
olurken Şuşnlg'in 
evlenditl haber ve
rilmişti. Doğru çık

madı. Fakat bu
günlerde evlenen 
bir Arşidük var: 
Habsburg prens
lerinden Albreht, 
Macarlstanda bir 
köyden geçerken 
gözUne gUzel bir 

kız ilişiyor. Derhal A.şrk oluyor ve af .. 
lesine müracaat ediyor. 

Gencin prens olduğunu kimse bfl .. 
mlyor. Kendisi de aöylemlyor. Kat
rln Bokskay lemindeki genç kız bir 
muallimdir. :A.rşldllkle evlenmeye 
razı oluyor ve derhal nltanl&lUJ'Or .. 
Jar. Ondan sonra Albreht tendfstntn 
ArşidUk olduğunu söyleyor. 

Bu resmi, Arştdnk kendisi yapmı~ 
tır1 t r - o 

Saf zeytinyağı 
bulunamıyormu 
Bazı yağların ytlzde 
elli mahlut olduğa 

sUylenlyor 
Son günlerde zeytinyağı fiyatlanma. 

ucuzlamuı halla sevindirirken. birçok 
zeytinyağlaım mahlClt 'olduğu hakkında 
ışitiyeiler çoğalmaktadır. 

Bu hususta yaptığmm etraflı tetkik .. 
lerden elde ettiğimiz neticelere göre 
birçok zeytinyağlar hakikaten mahlut o.. 
larak 1atılmaktadır. HattA piyasada uf 
zeytüıyaima çok nadir tesadnf edilmekte 
dir. Söylendiğine -re seytüıyflan, •• 
~ ellıade delil. doğrudan doğraya 
toptallcılann elinde ~"
Batta. ~elırimlzin tanınmıı bir firmalı. 
hmlr amım.tald U71Were mlhlm·~ 
tarda ayçlçetl tohumu tefti etmif ve 
mahsqlfl tam•mfyle aatm aJnuıbr. Ani .. 
çeğbıden llltilı8al edilen yaf, hhıledlltc 
bir kotu bırakmadqlmdan. seytinyağma 

b.nttmlmaktadır. i 
:Ayçlçeit yağından halka pamuk vt1 

8WllUD yağlan da Jcullamlmaktadı. Bil 
yolda maıamatma milracaat e~ 
allhdar bir sat fUD]an söylemlftlr: 

"-~ relroltesl heabecllllrbll 
~ maddelerin de hesüı ~ 
pıhr. Rekolte rabmlannm lfac1eal ... 
bir saman saf .,U.yap elemek cleilJdlr. 
Toptanmlar zeythi)'aiına bnıtıruaJr • 
lan J8i1an evvelden teablt etmezler. Pi• 
yasada pun'*7ai1 veya dlier ~ 
IDUI lnllmldbt. yallardan ........ 
mebsal ve acas oldalana • ......,. az. 
ttrarnu1adırlar. ,, 
Oğrendtiimize göre, zeytlnyailan J. 

cabmda yüzde eıu karıgık o1arat u.tııa-ı 
bilmekte ve bu hisaedllmemelctectlr. ı 

Tunustakl hAdlseıerı çıkaran
lar mahkQm oluyor #fu 

Bu yibden bazı firmalar mUbayaa
ta devam edeceklerini bildirmi§lerdfr. 
Mallarımız kalite itibarile diğer mem
leketlerden üstün olduğundan bu fiat
Ierde tllccarlarmıız ısrar etmeğe ka
rar vermiflerdir. 

Son hafta zarfında 62 • 61 kuruttaıı 
195 balya, Trakya malı 46,50.7 den 
150 balya Kayseri malr, 59 dan 120 
balya kızıl Y!'-pağı malr, 56 kuruştan 
da 50 balya Aydm malı olmak ii7.ere 
475 balya yapağı satılmııtır. 

Bir Tazminat Davaıı 
Sukut Etti .... 

Abarayda oturan Adile aclmda PDI 
bir kadın bir gUıı Divanygluada ,. rotJ 
Şen,,e giderek b1r 'fotoğrafını çektir ,; 
mi§tir. Bir iki gUn sonra, fotoirrJ]ıaa« 
öntınden geçerken vitrine battığı vakii 
kendi fotoğrafmı nUmunelik bir bayram 

kartmm kenarına yapqtmlmıf olaralt 
görmtlş, bunu haysiyeti Dıli.1 edici ve ve. 
kancı bir hal sayarak. fotoğrafhane aa. 
hibi Nureddin aleyhine dava açmak q .. 

reUyle 10 bin lira fAmıinat iltemqti. { 

Dokuz nla.n hldlaelerl mOnaaebetlyle Tunustakl aakerf mahkeme U TunWllu 
ile dört Ita1yanı hapee ma.')küm eıtm~tlr. Mahkeme 21 nisanda 30 ldfl hakkında 

yeniden karar verecektir. Yeni ve mtbıevver liderlerinin. mubüemeef, ma
ymta ~. 

Sovyet Elçisi Ankaraya 
Gitti 

Şehrimizde bulunan yeni Sovyet bü
yük elçisi B. A. Terençiyef ve refika
sı dün akşamki ekspresle Ankara.ya 
gitmiştir. 

Kendisi .istasyonc• Sovyet Başkon
solosu B. Georgiyef ve konsoloshaııe
nin diğer erkanı taraf mdan uğurlan. 
mrştrr. 

o 

Bir Kahve Arandı 

Diln bu davaya devam olmım111. mah .. 
keme, ortada haysiyet ve hakareti 1m1 .. 

cı bir hareket göremediğinden fotoiraf• 
çı Nureddinl beraat ettirmiftir. 

Okuyucu mektuplan: 

EvlAtlık edinmek is
teyenlerin dlkkaUne 

"'B&brkÖY, ~ Hımılfpap: 
Kaannpaşada Camii kebir maballeain- Mektep 80kajlada 13 Jllllll&l'ada IJca. 

de Meecit sokağındaki Mehmedin kahve- met ediJ0!11111' Khrmııü ft lcJu-ml ı.
sinde bul kimselerin kaçak ipekli 1mıııq mfndm Aols ~ 8ltttm ....C 
llakladıklan haber almmıı, kahve basıl- mit (15) a,sık !Ji:ı' erbk ~ 
mııtır. Içerde yedi tabanca De taçü evl&tlıP wnceflm. 'l'aUp ÜUIJlrnl 
lnunqlar buhmnıut. bunJan satJın.a ~ ~ ~ 
Darm111. Kelmıet rJrel•nm..-. r -. , - --.. ~ 
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On sene sonra anlaşılan a a . 

Romanyanın Moreno petrol 
Tefrika Numarası: • Yuan: Kurı Ştroma,..-

M ii l b İŞ manzara !? 
&arkı söyltiyorlar. Yağmur, toprağa. 
§&kırtılarla dUotJp prıl şanı akara~. 
yeri kamçılıyor; IOfuk soğuk, genış 
yanın daireler çtr.et"ek, yukardan ~a
fıya boyuna kamçılar iniyor. Yag • 
murun kendiılne göre varlık mücade
lesinden balıtale t.epnnl ~a!indc ve 
gece yalmZ kaduu, blr canı kurban 
ol~k tstlyen ormanın eerarile san· 

kuyularını yakan kundakçı 
nihayet meydana çıktı Umumi /larp estıa1ında, o :aman \ 

Almanuaua. ıtmdi Leh/atana alt o
lan Garbi Pruıuonın orta kıamında 
Tuhtl ve Konllı araaındakl "Dtvd· 
MI' ormanlarda llflbanller taremı,, 
tirin ıurlar iıteyorlar. 188H teoelllJt. 
il oı Çenk clPOrında Putklll bir 
a.lctır ollln Torndakl 4 üncü mliılah· 
Jcım mıukl tiradından Frantı Kla1111 
J111ldl, bunların en azılmdır. 19tŞ 
aeneıl 14 Aauatoaunda lılnl# tktn 
Şarlollen uadlalndı bir koruC'u 61· 
duren bu adam, lcendlılndtn ıüpht· 
lenlldlğlnl öbrenlnce ordudan kaç. 
mııtır. Bundan ıonra Ordldeki or
man muhafaza teıklldlı dmlrl 1(6-

nlıle bobuınıuı. o adam gilrlJule 
kartulmuı. ıonra do odun uarıcılaı 
aıltıaı Ubltıltlut iki kurıunla aı)ır 
ıurdtt uaıalomıı, bunun da ronını 
kurtarnım11 nıUmkiJn olmuıtur. Sim· 
dl ormanda barınan bu a:ılı uabanl 
haydudun baıka bir oakaaı anlatı• 
lı11or. Orman memuru Holdrlg, ak· 
,am eulnı gerik/net, knrm Kıtı ın· 
dlıe ktrialnde aramajn çıkıyor. 
l/i:metçl tıı Mariye ile tılr Huı il· 
çisi Yussek de ~ıtııra: 

Orman memurunun kansı; orma
na dofru kotuyor. Yatmur. biran 
lçerialnde e11vabını eD'llklam ıalat
DUf, vücuduna yapıetırmıttır. Flrb· 
na, omuzundaki atkıyı çekip uçuru· 
yor ve secenııı zifiri karanlıfma p.. 
nıtınyor. Şimdi kadm ormandan ,. 
çlp öteye varmıp bile .. Hayalet gtbl 
ltlllanan kUçUk llmba, kencUatne pa
tatell tarlasını gösteriyor. gocuı, 
orada, yukarıda nöbet kulUbeal Jnır. 
muttur. Kansı, patateeıer arumda 
geçiyor, yere dUftlyor ve 111k, aöne
cekmlt gibi pınldJyor. 

Orman. k&l'IJSlllda tekrar kapk&-
ruılık boy aahyor. .Kaclm, birdenbire 
sakinletiyor. Bir f8Y olduğunu gayet 
iyi bWyor; ,.metli bir ,ey olduğunu. 
a. -°"""'Y. ftlen Ru.sun aövllp say. 
dıgmı ·ljilwyctr,=ıli.ıuu. 1.11ıa. ıuuırış e"· 
miyor. Elinde feııer, adım adım, or
manm kenar Jnmnmı arattznyor. Ko
cuı burada olacak herhalde.. O, ça. 
lqırken arada oturmak lçln burayı 

aeçmı,ti. Ve derken.. 
Iıte, orman mmeuru Holdrig, up

uauı 11nıklam ve caıwa olarak or. 
man toprağı t13erinde yatıyor. 

Kadm, daha onun ölmüi olabilece
ğine inanamıyor. Kendini aptedip, 
refakat eden hizmetçi kula esir lfçi 
Rua dönerek: 

- Kopbildifinia kadar llUı"aUt 
kOfUp, imdat çağıruuz! Mmt&ka 
Amlrlnl getirlnb çabuk! Konıculan 
getirlnia, hadi! Kim olursa olsun, 
mUaavl; fakat kOIUllua. kotuiıua. ko
l&blldillnla bda.r etlraUe Jroeunuz! 
Haydi, marı! 

KaAm, orada eımaı yalnmır. Keıı· 
dJalne refakat edenleri, hlmıetÇl ki> 
la eelr Ru. ieçlalnt fırtmaıı gece yut. 
nıuttur. Derin derin netea alan kadm, 
erkeğitıin belki de sadece b1r kalp krl. 
zi geçirdiğini tasavvur etmek Jstiyor. 
Geoeı karanlığmda kan görllleines. A. 
fır atır, pyet dikkaUi bir halde, ar
ınan memurunun Uzerine itiliyor, eli· 
n.t tutup oqıyor. 

Tutup okpdıfı el, buz gibi eoiuk· 
tur. 

O zaman, kadm a.yap ülkıyor: 

Ölen kocasmm yarımda dunıyor, du. 
daklanm bitlftfrmlt, korkunç gece. 
ııln karanlığını ııeyrediyor. 1'ırtma, 
açlanrıı alnı tliaine çeviriyor, yq. 
ınur, vtıcudllndeıı oluk oluk aıtıyor. 
i'utmayla kırbaçlanan ağaçlar, tepe
llnde ıslık çalıyor; civarda Urken bir 
geyik, uçar gibi wıaldqıyor. 80ııra 

birdenbire yaban domuzu homurtular· 
la geçip gidiyor. 

Kadm ürperiyor, buna tapien ora
da durarak, nöbet bekliyt>r. Bir katil, 
kocasını kendisinden papetmittir. 
Kocasmın fani olan eekillenmeslni de 
kendtelnden, ihtimal linlice ioJediği 
ıuçu örtbas etm&k, suç delilini orta
dan kaldırıp yok etmek Uzere gupet
ınemesl için, orada durup nöbet bekli· 
Yen karısı, kendi kendine ~yle eonı
J'Or: bHyle mi o1mah? v .. aıte, bu de
recede Uerive mi varmalı? 

Tepesi ftstUnde ağaçlar, deheetU 
fntmada varlık mücadelesine dair blr 

Bug\lıl milletler arasında mühim 
bir harp oereyan etmektedlr. Harp bl· 
z1m btldlltmla tapanya yahut Çin • 
Japon harbi delil; bbe çok yabam 
olan blr hatp ki adi da ••Jptldal ~ 
delet mulıarebe.tdtt,,. 

HlssecUvor ki, u~ bucaksız ge. 
yor. ~ al b' k 
nltlik, bir suale, yalnız k mıı ır ~-
dmm dehşetine kapılmıt, şaşkın bır 
halde sorduğu suale, bu BtJS&!1 u~z 
bucaksız genitlik, cevap verıyor, e
vet, böyle olması lhmı ! Kim kendJni 
ormana v1.kf ederse. kim )"fil renkte 
şeref Unif ormasmı taeırısa. o ... mec
burdur ... evet, o vuifeslni Y~~m~~a 
mecburdur! Ve kadın, befmı göğsti u. 
~rlne indirerek, ağlıyor. Gö~lan 
yağruma karışarak, ormandakı vui
f esi uğrunda ormanda maktul dlleen 
memurun cesedi Ur.erine damlıyor. 

jtman muhafaa teeklli.tı mıntaka 
amiri, esir Rua ttçlai Yuseekle bera • 
bet llOluk ioluğa oraya gelince, kentli 
ıtmbuınm aksinde, elinde eönmUo 
blr fener tutan, dimdik, hareketalz 
duran blr kadın seçiyor. Yağmurla 
sırsıklam saçının telleri, uzun uzun ip. 
ıtkler gibi b&§mdan sarkıyor, esvabı, 
vilcudUne yapışık, gözlerinden boyu -
na yaflar boşanıyor. Amir, bir dakika 
ormandaki bu manzara karşısında 

sarsıntıya uğrayarak, bir dakika öyle 
· durup kadına bakakalıyor. Yatlı bira.. 
dam olan mmtaka imiri, çok teY göt
mtlf, geçltmlı bir Mlamdır ve bu vah. 
il otmaı'llarda birçok deheeUi vazi~t. 
le karwılaemıttır. Fakat, burada, bu· 
rada katı yüreğinin en iç yerinden 
sarsılarak ıuauyor; teessür, fakat ay· 
n1 z:ıınanda da gayz duyuyor ve bu 
duyguıarıa., ıtaran.ıııc, urtuialı gece ,, 
lıin muaınmaJı, anliiıliiıaz taliMiallk 
darbelerile k&r11 kar,ıya .. 

Şapkumı bqından çıkarıp sol eli· 
ne alıyor, tUfettnı bir tara.fa yerletti· 
rlp, aımtıt arkad~mm Uzerine iftle
~k. ibtiyatıı el hareketlerlle korucu 
Unitormumm düğmelerini çözftyor ve 
llmbayı kaldırıp vUcudU göııden geçf. 
rlyor. Ceketi ayni ihtiyatlı el hare
ket!erlle tekrar dUğmeliyor. Sonra da 
kadına yaklqa.rak, ya~a elini onun 
omuzuna koyuyor: 

- Geliniz! 

Sert aklsli 1e11lne sıcak bir yumu. 
şakiık vermeğe çabprak, böyle diyor. 
Fakat, bu, yeni canavarlık kareıamda 
hiddeUe Utredifinden, sesini yumu • 
şatmağa ınuvaff ak olamıyor: 

· - Gellııia. Orman mUdUrtyle mUd· 
delumumtye telefonla haber verdim. 
Gelini.ı, Kete Holdrig. Kocan.ızuı ka.
tlll, Franta KlaYDflllidtlr. Evet, bu kö
pektlt. Kurdufu pu.udan at.et ederek, 
gayet yakından vurnıuttur. Haydi. 
15imdi benimle betaber geltnel1alnlz. 
Burada aaaUerce durdunuz böyle. Fe
llket lbetirnbe saldırıyor. Geliniz be
nimle beraber? Ben böyle bir vaziyet. 
te aöylenilecek kellıneler bulmakta. be· l 
eerikslslm; bu i§I kanni daha iyi be-1 
c.erlr. 

Şlpbe yok ki, bqUnlln en mllbrem 
ihtiyacı oıua iptidai madde de "J*
roln 4ur. Petrol 1&bumda btrbltlM 
1880 eeneılftdtnberl rakip ol&n lkt 
ınfllet vardır. Bunlar da: Amerika ve 
lngilteredlf. 

Bundan on eene evvel, Romanya.da 
bir pettol kuyusu yanııuı. ve ancak 
iki lellellk bir emekten aonra 16ndU· 
tUlebllmiftf. 

O r.arnandanberi, gerek petrol m\1-
teh&lllalarmm, getekee zabıta tara .. 
f ından yapılan tahkikat bugUn BOila 
ermiş ve yangının neden ileri geldiği 
ancak lmndakçının yazmış olduğu ha
tıralardan anl~ıla.bilmietir. 

Romanya, petrol hususunda zengin 
bir memlekettir. Bu petrol kuyulan -
nm en ehcmmlyetlllerl Moreno eyt.Je
tfnde olanlarıdır. Kuyulan Romanya 
hUkQmett kendisi işletmekte, \'e geliri 
Romen devlet hazinesinin f radma kay
dedilmektedir. 

lşte, bu ltuyulardan birisi de 1929 
senesinde Moreno'da bulunmu§ ve Ro
men hUkUmeti bu sahayı iiletmek ü-
7.ere altı milyon İngiliz lirası mukabl· f 
linde bir lngiliz eirketine de\Tetmiıti· 
Fakat, daha hiç bir hasılat elde edil· 
meden bir kundak neticesinde petrol 
kuyuau yaıımrı ve flrket WAa etmlfti. 

Kuyu çok derin oldufu için 1800 
metreye inmek tuıere günlerce sondaj 
yapmak IA.mngelmlı ''e tam gaz elde 
.:..ııı.,.r..ıı e;'U•4 :ru.&"\n ~'1lun1gt.ı. Ya.ngı· 

nm llSndtlrWmeel ioin ikl Romen alayı 
ve teknialyenler, gtınler, hattalar, a.y. 
larca uinfm11 ve ancak iki tenelfk 
bir emekten IODI'&, 1931 MnMfnlıı IOD 

aylarma dofru her tuafa tehltb w 
korku 1&Ç&D Onmud alevlen alSndu. 
rWebllmlfti. 

Görünmeyen Dütman 
lıılomıo'da dalma ıu kokuau bu· 

hmdutwıdan mUhencli8ler 30 kllomeı. 
re uaağmdakl Ploest köyUnde yerlee
mlflerdl. Akpm köyde kalıp l&bah ... 
lertııe otomobU ile gldlyorlardJ. 

Sondaj artık tamamlanmJw, erteli 
1&bah (pa) elde edllerek tahlil edile
cek vulyete pJecektl. lk1 mtıhendllbı 
otomobillerille binerek Korenoya yo • 
I& koyulmUflardı. SUraUe gittikleri 
esnada önlerine blr dönemeçten biaik
letli bir adam çıkınıı ve otomobile 
çarparak yuvarlaımılftl. İngiliz mtı • 
hendtaler yaralanan haataya dikkat e
dince, kendisinin b1r Romen çittçJat 
olduğunu gaz.erek beraberlerinde Mo
reno'ya sondaj yapaeaklan yere ptlr
rnlı ve ilk tedavisini yaptıktan sonra 
kabinede bırakarak uf ak bf r tetkika 
çıkmlf)ardı. 

(Arkası wt) l 

A.)'Dl kabinede ogtlnkU eondaj için 
kullaıulacak borular da bulunuyordu. 
Bunlar sıra numarası ile numaralan· 
rnıttı. MUhendisler dönUnce derhal ka-

ı' . 

' 

Hergün bir fıkra: 
Ben kim.m 

Zalim Haccac Abdullah bin Zubeyri ,ehlt ettikten IODr8 ytızllne bir 
nikab pçiterek Medineye gelmteti. Şehrin kapU1mda bir ihtiyara sordu: 

- Ya 18)'h Medlııede ne var ne yok? 
- Ab birader, IOl'lll& Abdullah bln Zubeyri öldutdtller. 
-Kim? .• 
- Kim olacak, Haccac dedikleri .Um. 

- Ya ıteYh? Onu tanır mısm ?. 
_ Tanınm elbet. o cehennem aurath melOnu kim tanımaz. 
Haccac yUztlııll açıp Araba ga.tertncıe ihtiyar dernfı ki: 

-- Ya Haccac, sen de beni tamr mumı!. 
- Yok, tanımam. 
- Bir divaneytm, ld dalma böyle saçma &ayler gm!rlm. 

••• 1 "likii ı m•••••• "' ın 

On dirt ••nedenhti ••· 
relı malatelil lae7etlmn, 
• .,..,,..zabıtanın 7f1Pfıiı 
talJıilıat, lwidüeyi bir tir· 
lü O)'Clrnlatamıyorda. Ni-
laayet lıundalrçtmta laotırtı· 
larrnr n•fretmeai bu eara· 
r•fl6İS ifteki hakikati or· 
taya koyabildi ... 

blneye kotar&k hutaya bakmak istc
mlfler, fakat, hutanm yerinde: 

- tııaanlyeUnbe tepkkUr ederim, 
diyen Romence bir tnektup·bulmuıslar
dt. 

MUhendisler bir müddet sonra son
daj borularmı alrnıa ve ameliyat saha
sında f aaliyetc başlamı§lardı. Bir nu. 
maralı sondaj borusu 1600 metreye 
inince ve gaza temas edince birdenbi
re bUyUk bir iftlal meydana gelmlt ve 
işte bu l&tialdir ki, iki sene sünnllştU. 
Tahkikat, tahkikat hiçbir netice elde 
edilememişti. 

Kundakçı Kimdi? 
lote, on senedenberi Romen giıli 

teşkilltı harekete geçerek on sene ev-

..ka. &Ucı: 

velki çiftçi kıyafetli adamı arıyor, fa. 
kat, bulamıyordu. 

Son gllıılerde itin faili "Moreno pet. 
rol kuyuıunu nasıl yaktım,. diyerek 
hatıralarını yazmaktadır. Kundakçı 

bu hatıraalrmda eöyle diyor: 
- Sondaj ameliyat.mı admı adım 

takip ediyordum. Kuyuda ç&lıf&D a
melelerden erteel gllnil (gaa) elde edi
lerek tahlil edileceğini öğrenmtıtlm. 

El&aen petrol kuyuaunu ateelemek va
zif e11lnl de Uaertme almıttun. 

İngiliz mUhendialerinin Ploeet'den 
hareket edecekleri ea&ti teeblt ederek 
Romen çiftçi kıyafetine girdim; ve -
lesblte binerek onlarm geldikleri tara
fa doğru .ur&tle ilerledim. Kartılqm
ca eaıırnuı bir ktmae gibi üzerlerineö 
dü§mUe ve bir hendeğe yuvarlanmış.. 
tım. 

Mühendisler beni alarak Moreno'da· 
ki kuyularma götUrdUler. Yaralanrnı 
sardıktan eoııra, beni bırakarak git • 
mff}erdt. Onda erteai sabah kullana· 
caltları eondaj borulan da llnllanmıt 
duruyorlardı. 

Bir numaralı boruya (gazla) temu 
edince ateş alacak kimyevi maddeleri 
koyduktan sonra, bir tegekkUt mektu
bu yazarak kaçtım. Erteli s&ba.h ln
gtliz sermayesile itliyecek olan koca 

(Sonu: 10 uncu MJytfada) 

Güzel Türkçede dünkü ve 
bugünkü noksanımız 

Bandaa kırk bG ka4ar ~ öıace tem· 
sottta Semi, "ttlrkoe, d..,_ • lbel 
dJU clelftM, ID1lu.b • _...,. tllllerla· 
don biridir" dtllnlfU. Bir Anam Um 
biyle eöylerkea, bhbn edlplertmb, din· 
.mbo "osmınhea, demekten ateamıyor· 
lardJ. 

Tlrkçe gerçektea gUael 1ılr dlldlr, fa· 
kat herkesin alzmc!a dellL llbel terk· 
eeyt, dlllDI ı,ı bllmlyealer ~ettir· 
meje ~ahpyortar. • 

Bk, ıenrUttmfzde araPOa. acomoe o
kurduk. Bu dlllertn bbe ae llsama ol· 
dalana dltftlamezcWı blle. 8onn1an lla 
ıaalla cevabmı an&ttrmall Wec1111 ı o va· 
kit ba tkl dll karpnızda birer tate)'ll il· 
bl garUndO; olmctajamn anpoa Ue Ka
naı anlamak, aoemce ile Gtln.taam zev. 
Jctno VU"lllU b'bll deiUdl. E.ıer, •08· 
maalrcaı anpe9, f~ til~en mU· 
rekkcp lııfr dlk11r,, d!J'ealer c1olru llyle
ee,dller o ftlrtt .,. ili dllla lıelbae Te 
bldolerllll tlrqedee atme • kallıllmü 
bel1d bir ehtayet ohmla. IWbrld tlrll• 
oe o~maaı.ea clejlldl, lteld Od dllle de 
blrleterell tetelddH etmlt allr 01danaa 
'ıallta da d('lllJdl. ~ tarllWa lıllln • 
mi)'~ zamulanndanbert mlıltaldl ola· 
rall J"&IUUlt dovletler \'e meclenl,etlM 
lnırmaı Mil Ttlrk mllletlnl• cDft ıcır. 

'Yalnn ttlrllce, oaa koaqao mlllettala 
tartb içindeki bareketlerl ve tM117etJerl 
dolaygl)ie, .,._... •e aoemoe alM, Ud 

eaJd ve ala dllledlr. Mlbauebett~ '81aa· 
malı ıararetbMle blllul&ı. Da mtlaue • 
betten tirk9e etmec11 mi denblb? 

Arapça ,.e aeemoe tok ltlemalt c11Uer 
oJclaldan lc,U, tllrkçeDla p~euu'tbade 
oaa prdımda balamqlarcb. Ttlıqe, ba 
Ud dil ile mlbluebettea bJbetmcmlı, 

b11nm1ttıı'. Ba kuaml. tllrkçe1e Mkl· 
aladea dalıa blfllll Wr llade lnlvvett Te 

ml6p robanetl vennlttlr. 
Ara119A ve acemeedea lla kadar J'&l'for· 

,.... dlllmb, lrallaaanlann da l'UJOllel 

bir ldlltlre ab1p olmamalanaclul dola7ı 
klWklefOlllemlttlr· Balbôl ber mede
ni dll, J1U1&0ea ile Wbaeoaba prc1mu Ue 
en yübekkJblımlat ,.ntauttrr. 

Şimdi tUrkçe. p.rk Umanlteal cl17eblle
ceitmla arapca "8 Memee De aWEuau 
....... keslnoe, JWıl 1ılr lhnaatae 
nnablao olacaktır. Ba Jeal ime•._, Mil 
lmaDlllndeD f8111 .._. areflJ'le, \'I• 
cat balda. Neohamullllae deallea dlller, 

franıı.ııc.a, 111&\lbCe. aJmuai4tt. Bu liç 
c11ı. ..., ı 'nl• ..... e ederek 
,.... ldllllı ......... ..,.,..... 

lercDr. 8alul .., ..... Ilı ... ba iç 

clUI p IDce ft ook c1er1a bir Rrette 

bUmek """"""· ._ tenlmeler IÖ'IJCN1111; ....... 
n t1Hmbe ~. o dlllelta ldbalalae 
ftlgf ~ "elM ......... 
lıeadl dllledal 111 Mlmlforlar U \'imde 
ptlrdWeıt ıenlmeler, olnmmaJOr ve .. ........,.. 
o.- ... bir arkldafllD. ba mlteı· 

olmlerdea lılıtrte kee111111aaa •lattı. Bu 
mllteıdm, "rens'rmk,, De "reakln ala 
ayni manaJ-a ıelcllifnde larar etmlt? Ba 
iki tabir arumdald ~k IJutt farkı an· 
Jıyanuyacak kadar türkçealnl bllmlye1a 
bir adanı, aasıJ mlltcrclmllk iddluı eder? 
"Bu zamanc1a 4a kelbae G)'1DllulJle at· 
rqdır mı!" IUlbal eorap 4a "Bil lıellme 
OJDD deilJ, .... \•e meflaam fadılıllr,, 
~TÜllU almea, •'gtirlpram aı....ıa o
ta Jd bir fark var,, cll7erek aobnahlı· 
nr ve U.Wabjau s&termfttlr. 

Omrtbılbl lmk kırk be! ydmı ..... 
tllrkçefi öireamek ve ymWJmek .. 
IU'fedea bir .., • .,., AlmaaJ'llÜ ve,. 
Fl'Ullada IJlrlmc 111 okamat • .... ae 
dlyeJlm ! . olaa bir ıoaç. b6Jle Wr t&· 
riıde JlaUI bulaaablllJor ! Q, au dllbd 
,.e okadaia cllU öireamlf, her lld dlJba 
lneeUkJerlni kt'-raıaq olsaydı, ~ de 
böyle llir nnbraabkta bahmmardı. 

ltalyana bir tabir \wdtt: "lllteft'lm 
haindir,,. F&lıuUDln; 

Kalem olaun eli ol klUbl bet tahririn 
Kt sevadı rakamr söıUmnzu ıör eyler. 

Sözü. bir yazı 1Ulılmm DUll m&Mfl 
bllsbttttin zıtla3tırdığmı ı&.tertJ--. I• 
talyan mHell de, palıf bir .._ .... 

büyük bir ihanet tfltktl eWjbal anlata-. 
"RcDgi.renk,, 1erbae "renk reak., dl

yobllocek iken (realdl) demele bllal
mak tUrllceJI bllmemeldlr. itte lılllm. 
din oldaia gllıl balb ele ea MıllE ...._ 
88IUllllSdlr. Oaaa lgla ..,., meldeplerl. 

mbde. gtbel ~ ook IJi lll'ewe· 
ie çabtm...,.. ... oh) t&lebeelae a\l• 

-~- w.r .......... 
......... Mis eP*z•lr puoa ftftte• .,. 
oalardan IJt tlrlıoe lflMle etmeie .,.... 
... dllte• .... telDlll ......... 

Kiznn Nami Dutlu 



Kara Ali 1 Pazar günkü güreşler 

Yeniden baş Kara Ali T ekirdağh 
pehli_vanllk ile karşılaşıyar 
azmınde ... 

Kolu kırık olduğu için iki senedir 
güree yapamıyan Kara Ali, tam bir 
Tllrk pehlivanma hu tavazu ve açık
lığile: 

- Glh'eleceğim, bakalım meydan 
neler g&sterecek ? .. 

Dl,e amıe bqladı. Sordum: 
- Kolunuz tamamile iyile§ti mi?. 
- Oyle Umit ediyorum. Bakınız 

yBmrufumu istediğim yere indirebili
yorum. Sıkıyorum, hiç acımıyor. 

- Doktora gösterdiniz mi?. 
- Göstermez olur muyum? .• Gide-

gele Cerrahpqamn yolunu aşmaır • 
dım.. 

- Demek eski günleri gene yaşat
mak 117.ere gtlreomek istiyorsunuz. 
Tekirdağlmm meneceri Abdullah 

pehlivan söze kanıtı: 
- Meydan okuyacak, dedi. 
Kuvvetin, pehlivan ağzında en gü

zel ifadeai olan "Meydan okuma,, ta
biri, bana Kara Alinin bqpehlivanlık 
zamanlarım sormak fll'll&tr verdi: 

- Pehlivan, her pehlivan meydan 
okur değil mi? .• 

- Elbette •.• 
lkl eene1ik bir ayrılıktan sonra ye-

Kara AHnln yeni bulduğu 
Nazmi Pe1ıl'oon 

Diden er nıeydanmda gilcUnil göster • 
mek arzusmıun verdiği leViııç ve he
lecan Kara Allniıı gözlerinde parlı
JOrdu. Birçok gilreelerlııde lr•zandığı 
muvaffakiyetlerin onda bl1'8.ktıfı fz -
leli merak eWm. Kara Aliye sayısız 
gllrefJeri arumda heyecan wrm iki 
gllrepılf: 

- Bmılarm biri, dedi. ilk giireşlere 
baeladıfmt vakit cereyan etti. Rama
zanda Şehzadebqmda güreeler yapı
yordum. Bulgariataniı Niyazi pelıli • 
van vardı. 'Oç akpm tat Uste 1ldter 
buçuk saat gOre§tik. 'Oçtincll akpm 
yendim. 

ikinci ve hayatımda en büyUk he
yecan duyduğum gllref, 931 yılmda 
bafpeblivan olduğum zamana aittir. 
O gilrefe, Atattırk de gelmittt Bil • 
yilk Bqbuğumuzun k8l'IDDlda herkes 
muvaffak olmak istiyordu. ftte orada 
ben de bu arzu ile gtlrettim ve bq
pehlfvan oldum. 

Kara Ali bana birkaç cilmle ile gU
reşleri hutasa etti : 

- Ben Arif pehlivanı yenmiştim, 
Rifat pehlivan Hasan Pehlivanı, Ço
ban Dinarlıyı, Cemal pehlivan Him
met pehlivanı yenmiıtı. 

Son ikindi glnU Çoban, Rifat peh
livan, Cemal pehllvan ve ben kalmış
tık. Rifat pehlivan ile ben, Çoban ile 
Cemal Pehlivan lllreeecelderdi. Bu 
llretlerde prt iki baçut aaat içinde 
Dl1ltlab bltmektf •• 

Berabere kalanlar bqka pehlivanla 
~ezlerdl. OgUıı Çobanla. Cemal 

Tekirdağlı ııe Miüdyim .• 

Önümüzdeki pazar günü başlıyacak 
olan senenin en heyecanlı güreş müsa
bakalarının neticeleri, şimdiden me -
rak edilmektedir. Mil.aabakalara eski 
başpehlivan Kara Alinin de iştirak et
mesi daha bUyUk bir allka uyandır
ımştır. 

OnümUzdeki Pazar günü kimlerin 
karşılap.cağı tesbit edilmiftir. Hinı • 
met pehlivan Milliyim ile, Kara Ali 
de Tekirdağlı ile gürevecektir. Yalnız 
ogUn gelmesi beklenen Amerikalı gü. 
reşçi Şerman yetiştiği takdirde Him
met pehlivan onunla gilreeecek, Şer -

Tekirdağhnın 
meneceri 

Akşam gazetelerinden birinde, Tekir· 
dağlmm Loııdraya gitmemesi hakkın

da bir yazı çık

DlJI, B. Asım, Te
kirdağlmm Lon
draya rakiplerini 
yeneceğine ihti -
mal vermediği i
çin gttınlı ve MU
li.yim giderek bu 
pehlivanlan te • 
mizlemiş. 

I DUn Tekirdağ-
Abdulla1' lmm mene cer i 
Pe1ıliııan Abdullah Pehll -

van bu hususta IUD1an aöyledi: 
- Bu aöaleriıı hepei uydurmadır. 

Tekirdailı korkusundan ka.çm11- Peh
livan korkmaz. Madem ki :Milli.yim 
giderek Teldrdağlmm korktuğu peh -
llvanlan temizlemif, meydan bo§tur. 
MUllyim gellin, Tekirdallı ile rUreı
sin. O vakit Tekirdağlmm Londraya 
korktuğundan mı, neden gitmediği an
la§llır. Tekirdağlı damfıklı olmamak 
şartile her yerde ve her pehlivanla 
boy ölçiltebillr.,, 

pehlivan iki buçuk saatte birbirİerinl 
yenemediler, ben de Rifat pehlivanı 
yenerek bqpehlivan oldum. 

Kara Ali, bu eski hatıralarını anlat
tıktan llOllra, bazı gtlreşlerde mağlftp 
etmek için müracaat edilen usulsuz 
ve çirkin hallere ip.ret etti: 

- Böyle eeyler, dedi, TUrk pehli
vanhğma yakı§Dlaz. Kuvvete kuvvetle 
karşı durmak lhun. işin sonunda ya 
yenmek veya yenilmek vardır. Yenil
mek bir pehlivan için hiçbir vakit le
ke değildir ki .. Ama yenmek için peh
livanlığa yakışmıyan haller yapanları 
Türk halkı hiç sevmez.. 

Seyircilerin gözlerinden bir şey kaç
maz. Bir pehlivan halka dostluğu ile 
de kendisini sevdirmelidir. Ben ilk za
manlar Şehzadebagmda güreşirken 

çok eeylerle ka.rplaştnn. Fakat dU
rUstlUğU hiç bırakmadım. Hattl bir 
bey bir rUn cebime elli lira koymUI-

man yeti§emedifl takdirde Milliyim 
ile gtlreıini yapacaktır. 
Şermandan başka Belçikadan gele

cek olan Hangrit de galip TUrk gilrel
çileri ile karşılapcak, bundan sonra 
Türk pehlivanları arasındaki galipler 
karşılaşarak bqpehlivan seçilecektir. 
Bu suretle 1938 yılı bagpehlivanı se
çilmiı olacaktır. 

Pazar gUnU ayrıca Kara Alinin ye
ni çırağı Nazmi ile Şilell Rahmi, A
dapazarlı Servet ile Oostuvarlı HW'lit 
güregeceklerdir. 

l Şme!ing yeni 
dövüşlere 

şmeıing 1'6 kanat AMi OMdra 
Alman boksörü Maka Şmellng, ya1mı. 

da Franmz bokl5r11 N&sel ile çarpJl&C&k 
ve onu mağlQp edene eseU raldbl olan 
Coe Lulzle karplapcaktJr. 

Amerlkahlar, ondan evvel, Stev Du
du ile de bir mag yapmuım tatlyorlar. 
Fakat, Şmellngln taraftarlan, bu geng 
Amerikalmm onunla boyölçUeemlyece • 
ğhıl, eauen rekorlan itibariyle onunla 
çarpıpnaya çıkanlamıyacail fikrinde .. 
dir. 

tu.,, 
Bu sene de rakiplerine meydaa oku

mak suretile bqpehlivan olmaia u. 
metmit bulunan Kara Ali, '1'8rk pebJI. 
vanla.rma. bUyUk tımltler veren bir 
genci daha lllve ediyor. Ondan fevb
llde bir Umitle b&beeden Kara Ali: 

- Nazmiyi de Bandırmanm Omer. 
köyünden getirdim. On sekiz yqında
dır. Şimdilik kiloeu 98 dir. Fakat o, 
alınikletlerle gtlrefebilecek bir pehli
van olacak. Boyu 1,88 dır. Kollan u
zauıdur. Gellıl ve kemilderine bakılır
sa daha kilo alacak. Kmacan Numl 
amanm Çobeamdan daha iyi olaCak. 
Onu doktorlara da pterdim. Turp 
gibidir dediler. Yalm& bir mae1e var, 
onu himaye etmek, yetiftirmek ~

dır. Ben bulup ortaya çıbrdmı. Ye
tittirmek, himaye etmek klUplerln 
borcudur. 

Kara Aliye HIL olarak:. 

Frits Liingın 
keşfettiği yıldız I? 

YAZAN : 
MEHMED SELiM 

Me11ılnıln mutat balolarından bi· 
rlnln Duildlll bellenmtı aalonlar
daıı birine bu kıı her ıuuılıa auak 
btumıı olan donuk görlJniJ,,ü adam; 
ıalonda tuluk ve ürkek duran 11enç 
bir kadının lıtanbala gelen re}lıiJr 
Frilı Lang tara/ından uıldız olmak 
ü:ere keıfedildljlnl ortQa allıktan 
11e aradan aular.la sa/halar 11eçtlklen 
•onra. ılmdl o kadının 110pılan ma
hakemealnl ve tevkifini nıüteakıp: 

Anaızm, hızı artan bir aeyir ! 
Mahkeme koridorunu tevkif edilen 

kadmm etrafını u.ra aara doldUl'llD kala
balık, kalabalıktan Uçer, beter aynlqlar
la azalıyor, merdivene doinı yayılıyor
du. En topluca gMııen bir kafile ara
ımda da kadın getlrlllyordu. ANıYa in· 
dirlllp tevkifhane otobUatlııe blndhile • 
ret, alıkonuJacaiı yere g6ttlrtllmek tı
zere .. 

Donuk görllnllflll adam: daha katile 
bu katın merdlvell bqma plmeden, ilk 
•b•n1Jktaydı. Stıratll ldım1ırla önden 
IDlJordu. Çabuk, çabuk.. ve arhndın, 
yabrdan qalıya dolnı da rrap, rrrap 
bamp alall karll&D lllrllltWtl patırtıh bir 
bqıbomk lnltl; kadm. \re etrafml aran-
lar .. 

nnpnı•ır ... 
Bu merdiven baaamakJarmdaD gt1rll1 -

ttıyle ln)f, &ıden inen adımm duypaun
da bir tlvertilrtbı ftnıHnı andırdı. Ibbam
la dcııDaJrl•pn bir beste bqlanpmam 
tutuldıpnur,. yavq yavq kmnJdaa .... 
tereddtltlenlf .. Derken atıreJrJlce IÜJ'Ü· 
lqaıı belteııln Jlıl Jid dıJplanmım ve 
uiultularla tlddetll ll&l'llllltılar pçlrerek, 
aıımm ltlkfbı,.. IOD81UI gibi gelen 1111 • 
kan lçerllbıde, yahm yekıwtırla hafif 

-~9!1-~ .. ue:e.~ !,&~ ~ ~ 
ifadeyle uzayıp gitmesi,.. haz.. haz, .. ve 

gene birdenbire tiz tiz, çmgır çmıır bir 
tempo. llOD1'& için için çeldt1I, çeJdlilU 
km'amllar .. ve flmdl de derin derin vm
byan bir ma)'lllll tannan, raıuı ramm 
118111 wrutJa aona erltlnl aııdml.- can • 
dan bl•edlfle içten geçlrdlil mevzuda
ki uvertUrllıı flna1L. Bu. donu.le &6rllııllt
ıtı adımm duy11J8UDda yerleeen tabay • 
yWlll, tah1llll mukayeaeydl o ande ... 

Rann rann sesli vuruelarla sona erte
mek ?l 

Son! Fakat nasıl bir IOn? 
' 

O, timdi adliye daireılnin bu saatte 
bir kanadı kapatılmll bOyUk kapmmdan 
dJl&rlY& çıkmJftı. Ayas derecesinde bir 
aofuk çarptı. Yerler pan1 pan1 mlaktı. 
likln yalmur dlmDlttl. Sokak ve bina 
cephell, irice llmba Jlllmda, kmmen 
aydınlık ... Ve, kaldınm kenarmda yan • 
gelen kocaman larmm otobllm; mevkuf • 
lan gGtllrecek otobGa! 

Donuk &GrllDOtll adam; dit blJumık· 
larda duraladı,.. durda. B:Derl paltommm 
ceplerinde orada ne bekllyor! Kadim o
tobtll8 bindirip tevkifhaneye IOttırecek· 
ter! Bmıu sOrtlp te ne yapacak! Hele 
kendisi ona sOrtınmek latemedlilne, sG
rtınmell llllumnz, faydam a)'dllma 
86re, belde)'it neye! Yoka, her 1919 
ralmen daha bir 18Y mi UlllU10ff .. için
de bir Umlt mi bellrdl T Kendi yapblı 
muhakeme netleellnde, yaratdlttan iti
yadı Ozere ant karar ftrlcllllde bir mtı
dahaleye mi glrleecekT OmmJa Y6z )'be 

gelerek. açıktan ada~ 
l'aJrat bmum mumım baldu! Tam da 

canclarmalar ...... ,,, ..... lra&ndan Çl

bnllp otob111e yQrtıtmeceil llrada T Ba 

...... ~ 
Sultanbanıımcl& Kabine bumda kah

veci ÇJraiı 18 ,.... s.,nm bir hane-

ye blıve ~- ayalı b7JP dlt
mtıf, yaraluumf. bMtahaneye kaldJnl -

lllJlbr. 

- Haydi dedim, bu puar kendlnlzi 
söetertn dıt Numfaln de göğlll kabar-

re.rlll• Num•r•• ı ı• _ .. 
kadar bla allrecek bir mtıddet lçerlala· 
de! Candarmanm )'aD&ltmDamul Ilı • 
tlmall de hesaba katılmak gerekken.. 

Kadm, diğer meYkuflarla beraber çt• 
tanımak llzere kapıaltma eolnılmut ola
caktı ki, dıpn çıkanJmur pclktL De -
mln bir ara, alır cezadaki muhakemele
rin mun llllrdtljl1 lrul.P. çe•mmJtb. An
lqdan s6ttlr0lecek bqb mevkufJar da 
vardı. 

Bu solukta. bu rutubetli havada bek· 
lemeat niçin! 

loerklen HBler, aldlller- caııc1arma • 
lar arumda mevkuflar .. lkifer' Pdler 
elleri bllelderlnden biri birininkine ke
lepçelenmlt kaba. saba konupn tiplerle 
ııilbeten daha derlltoplacalan.. 

Hurma&!! Çarçabuk hepml 4e bl • 
dinma indirilerek, imamı otoblllUa 
geriden açılan kapmmdan 1QeıVe, 

her çiftin Od teki blrlbirlerlni çeke çeke 
atladılar. 

- Hadi, dedi!, YUl&I. cabuk! 
Ceza ve 1iJr ceza lalolıunda m1lba • 

keme dlnUyenler, dava ıMbhhn ve 
bafblan, elmdl dit merdiven bl!•mık· 
1armda aatıı. eollu daiJlmllludL Yeni 
tevkif edilen kadın, en IODl'a pJbordu. 

<>mm bllelderlne kelepçe varuJmmmt .. 
ti. Merdiven yubnmıda o1dulandan 
daha manca boylu l&'Onen ince tipte 
zayıfca vllcuclll, yakam slbl etell de 
kUrklU bir mantoyla Grttlltı ve pplraı 
ttlylll genç lwtmm yOsbde, utac ifa .. 
dealndea daha ziyade, yeni abtt$ im· 
vadaıı bqka bir bava lçerllbıe atıhmk· 
tan endife isleri Yerecli1or libl1dl- Ama 
yam bl!pda adim atu kara bıyddl a • 
dam. ona .Uyle diyordu: 

- Sen merak etme; ben 1U'lll bir a
vukat peylerlm; IOlll'a da ~~-

Olur, biter?:!? 
Kadm, P G llaretl &ıtlade duru m

mm otobUab prt4en ~ kaim bl
zumcıa. arkama d&mılll, kara 1çlklı· 
sma bir 18Y a6yledl. O da cevap ftl'dl. 
Candarmanm binmem lçln acele etmeal· 
ne ratmen, orada, ayak ~ pbuk ça
buk bir kODllllD&-

Kadm. bandeyae ayaimı ba•••la 
koyacaktı. Bu aralJk demlndenberl - .. 
bmmlının fC>f&", otobO.all hareket et • 
tlrmek amam gelip gelmedlllnl anla• 
mak için. yandan bapm '5yle bJr matıp 
gözledi. Candarmalar, konuttulu erkekle 
kadm. baktıiı yerden gGrtınmllyorcla. 

Otob~ tam arkında, atperUydller. 
Kadm, bu aralJk bir ayatmı bl!nmıl& 

ko11D111 olmana ve candarmumı blmne
le zorlamına raimen, daha bir 18)' 

115ylemek bere bqmı arb1& cevlradt
tl. ld geride ldJDle g&meylnce blnecek
lerln blndtilnl anan tof8r, otob8d du. 
bal harekete getirdi ve.. -
-Ay" Aman! 
- Bey,.. dur, be! 
Bir kaza ımT. Kadm, .. tua! Lakin at

latıyordu. yanmdald kara bl1ıklı sdam • 
la candarmalar, ayalı bl!nm.kta MD • 

delerken kollarmdan tutmuıdardl. tbU • 
mal aadece ayalı burkul$ at1atı1m'chl 
bu tuayı.. 

- Dar, be! 
8ofar b8yle bailrdJlml c!u)lliillt& 

l'ren yaparak otobOd bnetlt 1ılr lale 

llldlJla clurdarmbD,.. tam o .. .-, a • 
Dlllldea pçmek ~ lılr 
sOJpalD bl1lberek birden clBdp otıo • 
bOM dolru cepheden n.t IMllm attllı 
a&a&ae Dltlnce, JmnetJI bir anımtr;yla 

dmdurdaiu otobOatl lmd& serllln pıt 
llt1ıdtl ve bir çıiht. .. 

Çıilıt,... balnlmalarl 
Kadın çıtbiJ! 1 r 
Konupnıtır: 

- OJdtl mtı T .. 
- Elbette, .. &yle bir esll4I. ld! 
Orada telli, heyecan kOmelepH. Ba 

aralık mefh,ut auç da'VUIDI sOren malı· 
kemenln klUbl, beride, elleri paltolanun 

ceplerinde dbndJk durur aOrdllQ lılr a
dama ..... 

GtlJQm.U: - Ltltfea ._.... ası 5 ı-m; lıılı-

- Bablnn, dedi, meydan ne g&ltıa- a.,a ~!f· 
recek.. n_ 
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ICüçük Şeytan 

ŞüırO~y T~mpD 
Vuınurcak evlenecekmiş ama 
sev~ilisinin parası yokmuş 

YAZAN : Turan Azız Beler 
Culver City yolunda "Hal Roach,, 

isminde tek katlı bir stüdyo bulunur. 
Bu stüdyo kendi sermayesile filmleri
ni vUcuda getirir; fakat M. G. M. in 
vasi satış teşkilatı vasıtasile filmleri
ni dünya piyasasına sıkarır. 

Bu stüdyoyu hariçten gördüğünüz 
vakit küçük bir çütliğe ben1etirsiniz. 
Stüdyonun direksiyon kısmı sarma -
§Iklarla örtülmüş bir binadır. Bu 
stüdyo minimini artistler stüdyosu -
dur. 

Zira buranın oyuncuları hep çocuk
tur. Bu çocukların bu çocukların yaş
lal'§ arasında 3-7 arasındadır. "Oar 
Gang,, çocuk çete filmleri hep burada 
çevrilir. 

Şirley, Diky Movre, Spanky gibi 
ktlçtlk tanmmıg artistler buradan ye
ti§llllştir. Hatta bundan on beş sene 
evvel Jackie Cogan filmlerini bu stüd
yoda çevirirdi. 
Hollwtta bulunan "Amerika film 

yapıcılan ve satıcıları cemiyeti,, bana 
btlttııı sttıdyolara serbestçe girebilmek 
llilm için pasaport vermişti. Bununla 
Bolivut clvannda bana (21) stüdyo· 
mm hudutlarına serbestçe girip çıka
biliyordum. Bu şekilde biltUn stüdyo
lan ayn ayn gezdikten sonra şu neti
ceye vardım. Stüdyoların içinde neza
ket gösteren yegane kibar stüdyo Hal 
Roach idi. 

Gör!eniz kapıcısından direktörleri
ne kadar hepsi centilmen. Hele ne§ri
yat kalemi amiri Mr. Maeuren'in ki
-barlığma diyecek yok. 

Her stüdyoda sürü ile tab8.ncaJı, 
sopalı bekçiler var. Bu stüdyoda ise 
sllfilılı hiç kimse yoktu. Buradaki 
müsta.hdeminin bütün silahı tatlı li -
sanlandir. 

BUtUn stüdyoların kapısında kor
kunç tabelalar asılmıştır. lri yazılar
la "visitors not allomed,, (misafir ka
bul olunmaz) ibaresi bulunur. Bu 
stildyonun antresinde ise şu tabclfi a
sılıdır: "Ne siz ne de biz rahatsız o
lalım,, Kibarca bir ihtar değil mi?. 

Stüdyonun medarı iftiharı iki ye -
tişmi§ artisti Stan Lorel ve Oliver 
Hardy'dir. Bir bu komik çocuk değil
dir. Diğerleri hep küçük sanakarlar
dır. 

Değerli iki çocukla görüşmemi yaz. 
ma.dan evvel tanıştığım ve keJldilerin
den pek hoşlandığım küçük artistler .. 
den bahsetmek isterim. Birçokların 
isimlerini unuttuğumdnn ve not def
terimin tam isimlerini taşıyan bu sa
yıf asını kaybettiğimden ancak birka
çının ismini zikredebilcceğimdcn do • 
layı beni affediniz. 

Hol Roach stüdyosunun dahilini öğ
rendikten sonra neşriyat kalem ami
rinden izin alarak içerisini serbestçe 
dolaşabiliyorum. Stüdyo kapıcısile de 
tanıştığımız için stüdyoya girip çıkar
ken hiç müdahale etmiyordu. 

Stüdyoya ilk girişlerimde amelele
rin bu sahne hazırlıklarını gördüm. 
çekiç gürültüleri etrafı çınlatıyordu. 
Birdenbire biri ameleye haykırarak: 

- Gürliltilyü kesiniz. Yıldızlar ça-
lışıyorlar! 

Diye ihtarda bulundu. 
Yanımda duran sekreterin birine: 
- Hangi yıl?ızlar?,. diye sorunca: 
- Çocuk yıldızlarımız,, cevabını al-

dım. 

- Nerede çalışıyorlar?. 
- Sınıflarında. 

Sekreter beni bir binanın üst katına 
çıkardı. Bir balkondan iki sınıfın içi
ne bakabiliyorduk. Her sınıfa hemen 

1emen onar kişilik talebe mevcuttu Mi 
nimini çocukların hali pek ho~Lu Sı

ralarda erkek kız muhtelif yaş ve ırk
ta çocuklar gözükUyordu. 

Bir çinli erkek yavrunun yanında 
beyaz tenli bir kız .. Bir nrabın yanm
dn yüzü çilli küçük bir şişko çocuk .. 

Kaliforniya kültürünün kanunları 
mucibince çocuklar çalışarak dersle -
rini ihmal etmemelidir. Bunun içindir 
ki, bu stüdyoda çocuklar günde bir
kaç saatlerini okumakla geçiriyorlar. 

Biz sınıfa girince öğretmen Şirle
yi ayağa kaldınnı§ bulunuyordu. 

Kıvırcık saçlı, sevimli bakıı:slı zeki 
ku.cağız yabancılann odaya girdiğini 
görünce dersini bıraktı ve §aşırdı. 
Öğretmen: 

- Lutf cn okumaya devam ediniz. 
Dedi. 

Mimfiıiml Yi.ldız kitalfa oa.Kacağı 
yerde bizlere bakıp duruyoı .lu. Öğret
men hiddetle tekrar söylcdL 

- Okusanıza kızım. 

- Chirley okumaya b~ladı: 
- •.. Mary. Alfred is a boy. 
Cümlesinin üst tarafını getiremi

yordu. 

Gözlerile arkadaşlarından yardım 
aramaya başladı. Arkasında oturan 
zayıf bir arap çocuğu ona sessizce bir-

§eyler fısıl dadı ve Chirley bunu yük
sek sesle tekrar etti. 
öğretmen sordu: 
- Size sufle eden oldu mu? 
Chirley cevap verdi: 
- Hayır, kendim buldum .. 
Oğretmen: 

·- Yalan söylemeyiniz Miss Chir
ley. Sufle eden hemen ayağa kendili
ğinden kalkmazsa cezalandıracağım. 

Bu sözleri duyan Chirley'in arka
sırasmda oturan arap hemen ayağa 
kalktı. Çocuğun gözündeki ak korku
dan büyümüştü. Birdenbire hıçkıra. 
hıçkıra ağlamağa başladı. Arkadaşı
nın ağladığını gören Chirley de bunu 
takip ederek ağlamaya başladı. 

Sınıfta oturan diğer talebeler de bu 
ağlayan arkad~larmı görünce onlar 
da hep birlikte ağlamaya başladılar. 
Minimini artistlerin ağlamaları dışa.r
dan geçen rejisörün kulağına gitmi§ 
kı, merdivenlerde bir patırdı koptu; 
rejisör dershaneye gelerek, öğretmene 
~ıkışmaya başladı. 

- Neden çocuklarımızı ağlattınız? 
Gözleri şişecek. Halbuki ben on daki
kaya kadar filme hazır bulunmaları 
lazım. 

Öğretmenle rejisör arasında. bir 
münakaşa başladı. Bu münak&§&yı 

duyan idare direktörü de.rhal smıfa 
gelerek dersi hemen tatil etti. 

Çocuklar bahçeye çıkarak kimi mü
rebbiyesinin yanına, kimi bekliyen 
annesinin kucağına koşuştular. Bu a
ra film çekme hazırlıklarile meşgul 

bulunurlar ken ben de QıirJey'.lıı o mi
nimini elini sıkarak bir paket nane 
§ekeri kendisine ikram ettim. Küçük 
artist bir eseri tesadüf olarak nane 
§ekerini pek fazla sevdiğinden bu ik
ramım çok makbule geçtiğini söyledi. 

118.ve olarak da bu paketi Boy 
Picert ile (erkek dostu ile) taksime
deceğini söyledi. 
Aşüte kIZin saçlarını okşayarak: 

(Sonu: 10 uncu aayıfada) 

Patinaj kra l içesi S onya H e n i 

Medyun ne zaman 
yardıma muhtaç olur 

Masa havaya kalkıyor 

Bir Medyuma nasıl yardım edilir? 
Yüz şekilde, Medyum musunuz? U
zak bir mesafede bulunan masayı 

oynatabiliyor musunuz? İstediğiniz 
bir eşyayı yanınıza getirebiliyor mu
sunuz veyahut da karşınızdaki ada
mın düşUndüklerinl anlayabiliyor 
musunuz? O halde daha birçok işler 
başarabilirsiniz. 

tnanılmayan ruhlarla muhabere
de bulunduğunuzu söylüyorsunuz ve 
bir tecrübesini yapacaksınız. Blr 
pamuğu eterle karışık yağlı fosfora 
bulayarak ağzınıza koyunuz ve ko
yu karanlıkta ruhları çağırınız. O 
parlaklık yek nazarda karşınızdaki 
inanmayan kimseyi ambale etmeğe 
klfi gelecektir. Buna inandıramaya
cağınız bir tek kimse vardır. 

O da (ruh avlayıcısı) Harri Prl
cedir. Birçok kimseler sunf ruhlar 
yaratmağa muvaffak olmuşlardır. 

Uzerlnizin herhangi bir tarafında 
saklayadlırtitt na.e!f ıip'IQfi kİı&dan 
çıkan her ışık karşınızdakilere bi
rer ruh hayal gibl görilnecektlr; ve 
onlar tamamile, bunun ruh olduğu
na inanacaklardır. 

Harry Prlce meşhur bir adam 
olan Ma.x Velssa güzel bir oyun oy. 
namıştır. Bu adam Prlce'e gelerek, 
benim gözlerimde (x) şuaları var 
demiş ve Alime bir kapalı kutu ver
dikten sonra: 

- Ben dışarı çıkıyorum. Siz bu 
kutuya tstedtğinlz bir şeyi koyunuz: 
yalnız, tek bir şeyi koyacaksınız. 

Ben içeri girince, bu kutuyu açma
dan içerisine ne koymuş olduğunu
zu söyliyeceğlm. 

Adam dışarıya çıkınca, Prlce ku
tuyu dikkatle gözden geçirmiş, basit 
bir sigara kutusu oldu~unu da gör
müştür. !çerisine bir demet anahtar 
koyduktan sonra, Veiss'l lçerl çağır
mıştır. Adam içeri gelince kutuyu 
kaldırmış, açmadan beş saniye zar
fında lçerlslndeklnln anahtar oldu
ğunu söylemiştir. 

tldncl defa Prlce istllo kalemikl 
koymuş, adam tekrar bilmiştir. Prl
ce adamın cebindeki lstllonun yok 
olduğunun farkına vararak bildiği
ne kanaat getirmiş bu sefer de mey 
danda duran bir diş ilA.cını bir yere 
saklayarak kutunun içerisine bir fo
toğraf filmi koymuştur. Veiss içeri 
girince, kutunun içerisinde diş ilflcı 
nın olduğunu söylemiştir. Prlce mu
vaffak olmuş ve bu kutunun esrarı
nı keşfetmişti. Kutuda hiçbir şey 

yoktu. Yalnız adam odada meydan 
da bırakmış olduğu bUtUn eşyaları 
tartmış ve ağırlıklarını ezberlemiş
ti. Kutuyu eline alınca, tahmin etti
ği ağırlığa göre içindekini keşf Pdi
yordu. Fakat, bu her adamın harcı 
olan bir iş deA'fldl. Zira, mUthiş btr 
ttokft. H\zımdı. Price'i, en ziyade hay 
rette bırakan Amerikalı Tyndol ol
muştur. Bu adam bir kütüphanenin 
sahibi oluı> 6000 clld kitabıu bulun 
duğu salonda bir ter.rilbe yapm1c:t1r. 
Gözleri sımsıkı ba~lanmış ve bu al· 
tı bin r.lldln içerisinden birisinin içe 
rislno bir mektup brrnkılmıştır. Tyn 
dal içeri girince bir müddet kitapla
rı yoklamış, en sonunda mektubun 

saklanmış olduğu kitabı bu1ara1C 
mektubu çıkartmıştır. Prlce bunun 
da bilytlk bir zeka. işl olduğunu söy
lemektedir. Bishop adındaki Med
yum bir gUn yanında iki kişi olduğu 
halde Price'e gelerek ruhlara tahta 
üzerinde yazı yazdıracağını söyle
miştir. Prlce kendisin! lft.boratuvar. 
larına davet etmiş; fakat, Medyum 
karanlık olmasını istemiştir. 

lki kişi kollarını sımsıkı tutmuş 
olduğu halde, Medyum ruhları çağı. 
rarak önUndekl ufak tahtaya yazı 

yazdırıyordu. Birinci tecrübe mu
vaffakiyetle başarılmıştı. İkincisin
de Medyumun kollan tutulmuş ot .. 
duğu halde bir gürUıtU işitilmiştir. 

Bu, düşen herhangi bir kalem sesl 
gibi bir sesti. Medyum sUratle tutu .. 
lan kollarından birini kurtarmış, 

karanlıkta dtlşmtlş olan şeyi alarak 
yutmuştu. Işık yakılınca ortada hiç 
bir şey yoktu. La.kin l>lr kurt olan 
Prlce MedF.amuıı afmaa dikkat edin 
ce tebeşir tozlarına rastlamıştır. 

Medyumun karanlıkta ağzına gizle
diği tebeşirle yazdığı meydana çık
mış ve Blshopun gUzel ve mahir bir 
hokkabaz '\'°e hflekAr olduğu anlaşıı. 
mlştl. 

KURŞUN TOZU İLE ÇAÖRILA.'V 
RUHLAR 

Price bir gün Nevyork tlyatrola
rmdan birinde garip tecrnbeler yap 
makta olan bir Amerikalıyı görmüş 
ttır. Amerikalı seyircilerine: 

Elimdeki altı kft.ğıdın beş taneıı. 
ne sevdiğim arkadaşların isimlerini 
birisine de ölen bir arkadaşımın fı· 
mini yazacağım. 

Siz bu kAğıtları yakacaksınız. Ben 
hangisinin ölU arkadaşın ismini ta
şıyan kAğıt olduğunu size isbat eda
ceğim, diyordu. 

Prlce kalkarak sahneye çıkmış ve 
altı kAğıdı saklı bir yerde karıştır.. 
dıktan sonra teker teker yakmağa 
başlamıştır. Medyum karanlıkta 

ruhları çağırmış ve dördüncü kft.ğr 
dm ölen arkadaşın ismini taşıyan 

kA.ğıt olduğunu söylemiştir. Adam 
hakikaten meseleyi doğru halle~ 

mişti. Nasıl? Prlce, bunun hilesini 
do pek çabuk anlamıştır. Ölü ada
mın ismini taşıyan kAğıt kurşun 

tozuna batırılmış olduğundan yanar
ken yeşil alevler çıkarıyordu. 

MEDYUM İLE DOLAŞAN RUHLAB 

Bir gün Alime bir İngiliz kadın 
Medyumu müracaat ederek kendisi• 
le beraber daima bir ruhun dolaştı
ğını ve bunu göstermek istediğtnl 

st>ylcmiştir. Price kadını H\boratu
,·arına ça"ırarak tecrübelere başla. 
mıştır. Kadın karanlıkta dolaşırken 

başının yanında bir ruhun da dolaş 
tığı görülüyordu. Du ne idi? 

Pricc bu hileyi anlamakta gecik
medi. Kadın eterli pamuğun sactığı 
ışığın içerisine bir bebekbaşı koy. 
muştu. Tablatile kadın Medyuma 
gülerek: 

- Bir daha, karşınızdakiler1 bu. 
dala kimseler sanmayınız. diyerek 
yol vermişti. 
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COCUKLARI 

fl,erenç KBrmeadl 

Ç..U.: 

Vahdet Gllltekin 

MAMKEMELE~DE 

Hamallar kati
bini öldüren 

Yusuf 
~Uddelumuml dOnkfl 
duruımada idam 
talebinde bulundu 

Man·sada bahar 
başladı 108 

-··-SAP HAYAT Halk üç hafta sürecek büyük 
eğlencelere hazırlanıyor 

- Bakıyonım yaramıı .. burall. 
Hepinizin yüzil caıılanmıe mqaJlah l 

Klan. anne: 
- l'abiı, dedi ve bJru tahat bir .. 

kilde illve etti: ama, annedereem 
dört bet hafta kall&k yetenlf.. Sen 
yanımılda olmachktan. aonra! 

kmNI durmadan uçuyor, kimle tu
t.amu onu. Hem niçin ıuw-1mıı..,.r 
Seneyi ,eylp bitiren dakikam m~ 
bl ptlrt)'Or bbe. Artık tıcOncll 8llUfta 
deiflia. d&UBncUdeylL Daklkılar 
pçtlkçe hep eskiden olanlar tekrar 
plf)'Or' amı farkmd& defi&. Tekrar 
plen 19yler es1dJerhıdea farkb mı de
lil ml Daklk'1ar pçtikoe k&rllJk ru
yalar glS~ ll'akat manbmı bflf.. 
yoruz bu ruyalarm ve aldmş bile. e~ 
miyoruz. 

Artık her teYi iyice görüp anlıyo
ruz. - dışardald teyleri de, içimizde. 
ti eeyıert de. Babamız geçm.if zaman
lardaki gtlzel eeylerden, ıimdlki fena 
vaz!yetten bahaederken ne dediğini 

anlıyorm. Bununla beraber giSrllyo -
ru ld, biz lyi ve bol bolamaç bir ha
yat yqıyoruz. Klara annenin blıııe al
dın§ etmediği aşiklr; György'Un ay
n Y8.l&Ylll ve o garip hayatı da belli. 
Yakmda ukere gidecek ve sonra ... e
ve bir daha gelmlyecek. 
Bayır, artık ne çok sevdiğimiz blr

teY var, n~ nefret ettiğimiz; ne kork
tutumuz bir eey var, ne tırtediğimlz. 
Sanki eon derece bUyilk bir emniyet 
içinde gözleri kapalı ve hareketsiz ya-· 
tJYOrmuo gibi geliyor Paulaya. Bazan 
kendi kendine: 

• - Canım 11Jalıyor,, diyor ve ona 
a,le geliyor ki, sanki gUnler hep bir
blrlnin aynı geçiyor gibi. ''Gelecek se-
111 betlncl l1!lJf olacağım,. diyor, 'yine 
bJl"'191 deft'2nt,.ecek. Dert eene BOnJ'll 

bakalorya vereceğim, yine yeni bir 
181 olmıyacak. Sonra asker olacağım, 
tııllveralteye gldecefim, doktor olaca
fmı yahut da başka bir eey: herıey 
yine olduğu gibi kalacak. İnsanın öm
rll hesaplı, her şey evvelden tesbit e
dilmiş... Gelecek sene bin dokuz yüz 
on bet olacak, aonra on altı, geçen se
ne naaıl on dörttD, ondan daha evvel 
OD llç. •. ,, 

Zaman uçuyor, insan da. ömıilnU 
ıavae yavq ve yeknesak bir surette 
doldurarak, ya.nıun dünden ibaret ol· 
duğunun farkına 7.0!' varıyor. 

O GOZBL YAZ: 

Klara anne, oteldeki odasında, bU
,uk aynaıım önünde durmuş, üstüne 
bqma bakmıyor. On dakikada giyfn. 
dl ama. eolı:ağ3. çıkmadan evvel UstU· 
ntt başını dU7.eltmesi beş dakika sUr11-
yor. Aynada gördüğünden son derece 
men:uıun: aynada kendisiııe penbe 
JtUltl, tiıce uzun, dar omuzlu; ıöfsU 
Uerde pnç bir kadm gUJUmısiyor. 

Arkumda beyaı eetenden, tentene
li bir entari var. Belinde de ac;ık eru. 
tmı enli bir kemer; uçlan sarkıyor. 
Bqmda geniı kenarlı beyaz bir hUJr 
f&pka: onun da tilerinde yine ac:ıt ef. 
Wtun bir ferit. Ayağında bağlan a
çık eflltun beyaz iskarpinler, ellerin· 
de yine ac;ık eflatun eldiven. 

Klara anne, aynada kendine baka 
baka, memnun bir halde kendi kendi
ne: "Parls modeli,, diyor ve gözlerini 
aynadan ayıramıyor. Ot.erindeki, için
deki bUtUn elbiseler, çamaşırlar ona 
Partsten geliyor. Daha doğru.su, bun
Jan Paguln müessesesinin Ostende'de
ki yaz'rk moda salonunun gever.e ve 
yerinde duramryan bir mUdUrU var: 
Monsleur du Pelote. Beş yUz Ura ah. 
yor ve bUtUn bu esvaplan yalnız Kla
ra anne i~ln, hususiğ surette, dUşUnll
yor, tasarlıyor, modelinJ çiziyor. 

Bir "'Paquin Modeli,, için de beşytlz 
frank bir §eY değil. Klara anne siyah 
set.en elbisesine tıteklz Ytlz frank vel'df 
Sonra, ne olur? insan Oatende'de olur 
da, Oetende'de paquln mUeueaeeinin 
bir tabeel bulunur da böyle elbı.eler 

yaptırmua aptal denJr ~ lki el· 
bileye verditi bin Uç ytla frank onun 
Do MDedeDbert &bt veripen gizlice 
arttudJtı paraıım ancak Ucte biri. Bir 
stlD Plqulll'den çılunJI bir stındUılllk 
.,.. eltae ile alyab bir akpm elbi
... JÇtirmak lltmUt, çok mu! ••. 

Klan. .... ayada kendine baka
rak: 

- Bili diyor, Pariaten gelme elblae
Dln hail bafka. Pettede yapılan elbise· 
ler nende. bu nerede! 

Bakb var, lih1 6yle. Şlmal denizi 
pçen .enek! o Avuaturyadaki glSle 
beuemlyor. Burul o pis ve Orana 
llot.ı et la;.tfal Polilce, Goatho/ aum 
IC'""1tM'afJS defil. KUID8&1d& o çam 
kokan tahta döşeli havuz değil... Bu· 
da her gUn ill88n en aşağı on bin kl3I 
görüyor. Kimsenin do ayağında ne 
Tyfollu çorabı var, ne demirli lska.r
pJo. Burda lneanm gözllne kimin u-. 
kasında iBmokln veya siyah elblae 
yoksa çarpıyor. York dukası, Mr ogul 
Roekefeller, Mintlnguette, Max Lfn • 
der hep burda. 

Klara anne aynada kendine bakıyor 
ve kendi kendine, belki Oltende'e pl
diğindenberi bininci defa olarak: 

- Garblğ A vnıpa, diyor... kibar 
muhil .. garblğ Avrupa. .. hakikaten 
gll7.el bir yaz geçiriyoruz!,, 

Güzel bir yaz... Klara anneyi ayar
tan o Viyanalı kma boylu, bayan Köh
Jer oldu, - St. Morltz'den, Bia.rritz'
den, Paristen bahaede ede, onun an
lattığı lüktls hayat. o kUçUk Avus -
turya kuabaauıd&Jd pla bayata mu -
kabil, Klara anne de asrlf bir yerde 
bir yaz geçirmek için öyle btıyi1k bir 
arzu uyamm§b ki! ı.tedfttne muvaf .. 
fak olmak için kendini bUttln kuvveti. 

Ağır ceza mahkemesinde dtln ölledeıı 
sonra. bundan bir ıene kadar evvel ha
mallar kltlbt Huanı kendisini itten çı -
tarmuma kızarak, yolunu beklemek 
suretiyle öldüren katil hammal Yuaufun 
duruşmasına devam olunmut. müddelu • 
muml fMianaıneaiııl eerdetmJetfr. 

Müddeiumumi Remzi bldlleyi battan 
eonuna kadar anlatarak, Yuaufun çakl8ı
nı evvelden hazırhyarak eokağm bqm

da beklediğini ve bu suretle cinayeti 
taaten ltledlifnl ileri sUrmUş, kendJainln 
~ net maddenin 4 Unctl bendine söre 
yani 1dam olunmak suretiyle cezalan -
clrnlmumı lıtemlştfr. 

Katil Yusuf, müddeiumuminin eözleri
ne brp bir diyeceği olmadığını aöyle
mlf, duruşma evrak tetkik olunup karar 

vertbnek üzere bafka bir ıune talik o
JunmUftur. 

Antakyalı Tevfik Da vaaında 
Son Celse 

Amcuı Mehmet Sa!fet! Ant.akyada 
tabanca ile vurup öldllrmcktcn euçlu 
Antakyalı Tevfijtn dW'\lflllB8Dl&, dlln a
itr cezada devam olunmuı, Antakya 
mlistantrğı tarafından hıUnabe yollyle 
llUcvap edilen phltlerin ifadeleri okun
muotur. 

Antakyada bulunan maktul Mehmet 
Saffetin bemfiresl Nedime okunan ifa
desinde vak'ayı şöyle anlatıyordu: 

Biraderim Mehmet Saffetle ota.nnut 
yemek yiyorduk. Kapıda birdenbire Tev
fik ~rllndU. Blr elinde tabanca, dlfer 
elinde de bir bAnçer vardı. "Sizl &ldU -
recettm!,, dedi. Sonra be.na d6nerek: 

- Haydi bek•trm. Kolundaki bllezlk
lerlııl çıkar. diye baltrdL Korktum. mil-

Manisa, (Hususi) - liimiz Man18a 
dağının ıimal eteğinde kurulmuştur. 

GUndengüne büyüyen şehir ovaya 
doğnı inmi§tir. lmarma verilen önem 
Manisayı modern eehirler anama eok
mUftur. 

lklimin baheettlfl gtlzellik itibarile 
de tehir fevkalAde bir yerdir. Bu ~ 
dar gtlzel olan Manisa iman ve tezyi
natı ile bir kat daha ılrinleeıniı ve 
Ege bölgesinin en mamur tehirleri ile 
ölçUvecek hale ginntetir· 

'OzOmUn kiloeu yUz kUrup verildi
ği ısıralarda memlekete avuç dolusu 
para girerken memleketimiz o zaman
larda ihmal edilmJD ve baklDl8Iz kal

mıetJ. 

llbayımız Doktor Bay Lfıtfl Kırdar 
Maıılaaya ayak butıfı gilnden itiba
ren feragati nefllle geceli gtlndUzlU 
ç&hflllafa baflamıe ve memleketin ih
tiyaçlanm yakinen lnoellyerek bunla-

" karlJ!amıetır. 
Yollar bataklık halinden kurtarıla

rak parkele§tlrilmlt ve toz topraktan 
kurtarılmıştır. Yollara binlerce ağaç 
diktirilerek tehir bir inci gibi sUalen
miftlr. 

Modern bir enstitü yaptırılmı§br. 

Okulun önü yakında asfalta çevrile • 
oektir. Bu yol Manisa dağınm eteğin
den istasyona kadar uzar. Atatürk 
bulvarı olan yola. çok önem verilmek
tedir. Diğer taraftan elektrik santral 
bl.ıwıı da yakmda bitmek üı.eredir. 
Bu suretle gündüz ve gece gehrimizde 
daimi cereyan bulunacaktır. 

MANtSADA BAHAR 
le garpıpcak bir aMe ?ı!ittiiM""'l'a'U:""'1~~....,-......,.-.~~w;11----.~ıUııl9o""'t-

Daba mayısın ilk güıilerfnde bti aldı ve akabinde k&rdeelmfn ıötsttne 
yaz nereye gideceğiz demeye bqladı. c:totru iki el ateı etti. Kardeşim yere 
Bir akp.m babalan aordu K1ara ann&- yıkıldı. lfıklar l&ndtı. Uç el de bana mıt
ye 0 nereye gttmeyt dtlftlndUIUntt. tı. raat karanlık oldutunclan ilabet eı. 
Klara anne bUtün sinlrlertnln gerildi- UreınedL Kaçıp pttl. 

'l'itilatf seViflelC, yeşl ı ç -

ğinl hissetti. Kıpkımıızı oldu, vneudtl· Diler tah!Uer de, olnuıan ifadelerinde 
nU ate{f butı, fazla allkadar olmıyor- bemeıı hemen apıı aeyleri .Syllyor -
muş gibi görllnmeye çalıttı ama, h&- lardı. l'akat. mahkeme, mn.tantfkllk 
yeca.n lc:lnde idl. yollle alman bu ifadeleri, mate.,er ~r

medl. Çllnktı atu' cesa mahltemell ta -
rafmdan ~rWeıı muhakemeler oahit -
lertruıı ancak ağır cez& mahkemesi ta
rafmdan ifadeleri alınması llzmıgellyor
du, Dunıpna, Antakya ağır ceza mah -
kemcslne tekrar tezkere yazılarak bu 
f&bltlerln oraca ifadelerinin atmmuı lçtıı 
bqka bir güne talik olunda. 

- Evet, cicim, dedi, çoktan dUıllD
dUm. 

Babalan, yemekten sonra o bir tek 
cıgarayı yakarken: 

- E, söyle bakalım, dedi, neresi?. 
K1ara amıe, heyecanla ve göz b

paklarını kırpıştırarak: 

- Ben diyonım iti, cicim, dedi. Ja,. 
noe doğduktan aonra Pettecıe bir yaz 
ge9irdim, Svabhegy'de bir yu pçir
dim, Balatoa'da bir yu kaldun, rıtha
yet bir yaz da Karntnenee'de. Bence, 
geçen eenekl yu tam btr yaz olmadı ... 

Burada durdu ve cıgara ta.bluını 

bt.balarmm önll.De çekti. Babalan ka
nsmm yüzüne bakarak: 

Taksim Hi.diaeaine Sebep 
Olanlar Tevkif Edileli 

Geçen pazar recell Tablmde Stll•J
man adlı bir genci yanJıyu fOf8r Alt • 
met ve kavga,-a bn1mJ1 olu Adil ft 
Ali dlln birinci IUlb cea •ıbtemelbade 
aorguya çeldlmlttlr. 

Ali vat.ayı anlataıü IQle:ymam l1l8t&-

lı ile wranm Ahmet oldufana iddia et • 

çekleri k81'§ılama.k, kırlarda papatya
larla laleler toplamak ve kôfUp gez. 
mek Manlsamızm en birinci 2'Jevkleri 
arasındadır. 

Tabiatın yeşillf klerHe, çiçeklerinin 
uyanış zamanı olan bu,;ınler Manisa 
halkı coşkun bir sevinç içerisinde bu
lunuyor. Baharı kutlama merasimi 
memleketimizde tam Uç hafta sürer. 

mlş, Ahmet de blli.kta Alinin vurduğunu 
ileri sUrmUgtilr. 

Neticede, hlldm Refit, her üç genri de 
tevkif edip evrakı müddeiumumiliğe 

yollamıµ. 

Kanamı Vurup Öldürenin 
Muhakemeai 

Bir mUddet evvel, bopnmak Uıere, 

oldufa kamı Sadiyeyi Kadıt&y lakele • 
ilinde bir erkekle beraber stSrtınce hid
dete ıeıeret tabanca Ue arkamdan vu
rup &ldllren, Kalam11 llkelell bq me
muru Rltatln danqmuma dOn lSllA<leıı 

eonra &in' cea malıtemeablde b9f -
lanm11t:ır. 

Yeşil ve zUmrUt bakışlı ovanın kıp. 

kadar uzayan gönUl açıcı yeşilliği ve 
gtUJelliği arumda göz alabildiği >ta -
dar uayıp giden bağlara doyum ol~ 
maz, 

BirUıcl hafta, bahar eğlenceleri da.
ha ziyade tehrimizin garbine dUeen 
Akmescitte yapılır. İkinci hafta çay .. 
başında geçer, kiraz zamanında da Jti .. 
raz yaylasında, Bırtıkdereai ve Akpı
nar Gedizyolunda eğlenilir. 

Te1;;rtıağlı HU..eyitı ~ntrra'l K4am. 
Dirik'in daveti 1l,ı,erine ge'ldiği mmGfl 

Edirne Valisi ile konUfUTkms 

Trakyada spor 
11 Dl88D RDDU 003·Uk 

bir atletizm bayramı 
yapılacak 

Edirne, (Hususi) - Bu sene spor 
işlen Edlrnede ve Trakyanm diğer vı .. 
llyetlerinde bUyUk bir hız alml§Ur. 

Bir taraftan dört vilayette her biri 
40 • M bin liraya mal olacak bt1yUk 
atadyomlarm inpsma devam edilir
ken diğer taraftan her tatil ve bay • 
ram gUnlerinde Trakyanm her yerin .. 
de canlı ve heyecanlı gençlik hareket.. 
lerine phit olunmaktadır. 

Bilhassa önilmiizdeki 23 ve 24 N1 .. 
sanla 6 - 9 ve 19 Mayıs gilnleri F.dir· 
nede hakiki birer spor ve gençlik bay· 
ramı olarak kutlulanacalrtir. 

İlgili heyetler haftalardanberl ha,. 

mlık yapmaktadır. Bu arada İstanbul 
L~l aporcularmdan 30 kf.oillk bir 
kafile 22 Nisanda Edirneye gelecek 
ve gecesi Saraylçtnde General K. Di
rik tanı.fmdan eereflerine bir ziyafet 
verileoekttr. 

- Sonra? diye aordu ve tablaya 
'Cip.rUınm kUJUıiU sJlkti. 

Klata anne derin derin içini çeke-
rek: 

İstanbul Lisesi 23 Nisan Cumart&
ıl gtlntl 6ğleden 10nra Edime mektep· 
ler muhtelit! lle futbol, 24. Nisan pazar 

Ce:<i Ku rYan annesinl dava ed~yor günü FAirne Y&\'U7.Bporla buketbol 
O ve Edirne Llseal ile de voleybol oyna,. 

yacak ve ayni gün 5ğleden sonra m. 
- Dnşttndtlm ki, dedi, her sene yaz. dirne mektepleri ve kulllplerinin itti· 

lan pek gilıel g~lremlyonız... rakile bUyllk bir Atletizm bayramı ya-
- Neye gilz.el olmıyor, nereye gi~ pılacaktır. 

mek istiyorsun, onları bırak da sen, Mı!&flr sporcular pazar iecesinl de 
nereye gitmek iıttyorsun, onu söyle. burada geçirecek ve ertesi sabah Edfr.. 

Klara anne bir iki daklka birtey neden hareketle Babaeski, Uzuııköp -
söylemedi. Zihninden bin bir teY geçi· rU, Çorlu, Muratlıya gidecek, lııan1ı 
yordu: modada evvel~ birçok deniz aygır depolarını gezıecek; Tekirdajı • 
banyoları, lilkWı oteller. Baedeker df. nı da ziyaret ettikten sonra Çorlu yo.. 
yecek oluyordu. Nihayet birdenbire, ıu ile İstanbul& döneceklerdir. 
karar vermiş gibi, eoğuk bir 805le: 6 - 9 MayJBa gelince, her sene Mayı-

- Osten4e'ye, dedi. sm ilk haf tasında olduğu gibi bu se-
Babalatı, biraz dUfJ{lncell: ne de bugünlerde Edirnenin mef}nD' 
- Ostende'ye mi? diye aordu. Ja. Sarayiçinde en heyecanlı gUreş mu.sa. 

noa ne olacak? bakalan yapılacak; bu gllreelere 
- Tabii o da bizlen beraber gel• Trakyanm ve memleketimizin her ta-

cek, o da, Sc1&ueater de. rafından pehlivanlar fetira.k edecek .. 
_ Bizlen beraber ml? diye eördu tir. 

babalan. senlen, bir de bqka ldmlen? İ Bir yandan da Atattlrktın Samnna 
F'lara anne, yt1zU btraz daha ima- Meıbur eomı'lr al'tf8t Cekf KugP11 l '""a mnst1ad~ f'tm~en !IA~lamı~tır ayak bamklan 19 MaYl8 Gençlik bay. 

rarak: l kilçilk iken ku:ındıjı paralan amı• Ju para 5 m 1~ ıı k:ı.dnı • •. Ceki mah ı' ramı lc:in"haztrlıklara devam edilmek-
- Senleıı ve benlen beraber, dedi. sinden geri 1st1101. O aman anııeı1l kemeye müracaat etmi§tir, tedtr. Program hazırlanınca qrıca 

(Ar7ıml mr) oflunun kuandığı paralan hatcama- bOdfrecellm. 
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nın faydah çahşmaları Paylaşılamıyan ada 
Fabrika bir sene zarfında iki 
buçuk milyon lira kıymetinde 

kağıt ve karton verdi 

famit Kağıt Fabrikasının u,mıımi göriinü§ii .. 

Beş yıllık endüstri programı tatbi- f ni bir tesisat sayesinde Kütahyadan 
katmdan olarak lzmitte Sümerbank O'etirilecek ham kaolinlerden ıhtiyaç b 

tarafından kurulmuş olan birinci ka- karşılanacaktır. 
ğıt ve karton fabrikamız 1937 yılını, Şimdiye kadar bu madde bilhassa 
milli endüstrimiz için çok şerefli ve Yunanistandau tedarik edilmekteydi. 
iftihar edilecek bir faaliyetle bitir- Kaolin fiatleri geçen sene yüzde 20 
ıniştir. nisbetinde yükselmiştir. 

Program mucibince, bu fabrika se- Yine yardımcı madde olarak kulla-
nede 11 bin tonluk bir imalat kapasi- rulan şap da keza hariçten getiıilmek
tesile kurulmuştu. 1936 nm tecrübe tedir. Memleketimizde mevcut şap 
aylanndBll sonra tam kadrosile faali- made11lerinde ham cevheri tasfiye e -
yete geçtiği daha ilk yıl olan 1937 de decek tesisat bulunmadığından. bu 
fabrikanın 10.204 tonu bulan imalati- husus temin edilinceye kadar fabrika
le bu raleama çok yaklaşmış olması, nın senelik ihtiyacı olan 400 ton şapı 
memleketimiz için yepyeni olan bu drşardan getirmek zarureti vardır. 
endüstri ve ihtisas şubesinde kazanıl- Kiğıt imalinde tali maddelerden bi
IlU§ hakiki bir zafer telakki edilmek ri olarak kullanılan ve senede 200 ton 
lamndır. sarledilen reçina da Yunanistandan 

Zamanla, tecrübe ile ve ancak adım getirilmektedir. 
adını elde edilebilecek bir neticeye, 1z- Kağıt imalatının esaslı bir ham 
mit fabrikamızın ilk hamlede erişme- maddesini de eski kırpmtr kğrtlan 
sini, milli endüstrimiz hesabına, Yüz teşkil eder. 1936 senesinde bu k~ıTrt
ağartacak ·bir muvaffakiyet saymalı - larm tonu fzmitte teslim 10 liraya a
yız. lmırken, İtalyanların gösterdiği fazla 

lzmit kağıt ve karton fabrikası, rağbet dolayısilc 1937 senesinde tonu 
şimdilik ham maddelerinin büyük bir 30 liraya kadar c;ı .<ınıştır. 
kısmını hariçten getirmek mecburiye- Kırpıntı kağıtları İtalyanın ve 1z • 
tinde bulunmaktadır. mit fabrikasının iyi fiatle satın alma. 

Bu ham maddeler odun, sellüloz, re- sr yüzünden; memlekette çöplüklerden 
çiıle, kaolin, şap ve eski kırpmtr ka • eski kağıtların toplanarak cinslerine 
ğ1tlardır. göre tasnif edilmesi faaliyeti artmış _ 
Fabrikanın senelik odun ihtiyacı 15 tı:r. 

bin metre küptür. Orman kanununun İzmit fabrikası, miktarı fazla ol • 
müsaade.sizliği ve nakliyatın Sok pa- (Sonu: 10 uncu sayı/ada) 
halıya mal olmasr yüzünden memle • 

FISniks adalan arasında sakin sakin u
yuyan hir adacık vardır. Burası büyük 
Okyanus arasında kayboJmuş gibidfr. 
Gemiciler bu adacığm kıyılarını mavi u

fuklar Uzerinde beyaz bir çizgi halinde 1 

nfüdilkleri vakit aldırış bile etmezler .. . 
t> 

Burası, faydasız bir yığın topraktır. Or-
tada bir göle benziyen deniz bu kıyıcığı 
<}evirip duruyor. Tomis ismindeki bu ada
cık San Fu.nsisko Borar acentelerin -
den Edvara aitti. Ona da babasından kal

mıştrr. Borsa acentesinin babası bu adaYf 
Amerika hükumetinden 20 dolar muka
bilinde almıştı. Son ihtiyarlık günlç rini 
orada geçirmiş, ölürken oraya görülme
sini vasiyet etmişti. 

Bu adacığa ihtiyarın ölümünJen sou
ra iri deniz kuşlarından başka hiç bir 
canh mahlük uğramadı. 

Fakat Tomis adacığı, artık bu tanın -
mamazlrktan kurtulacak.. Bugün birçok 
maliyeciler. diplomatlar, mühendisler 
gözlerini bu adaya dikmişlerdir. Bu bir
kaç metrelik toprak parçası üzerinde 
ihtiraslar dalgalanıyor, bir :ı.vuç toprak 
için münakaşalar oluyor. Çünkü; Ingi -
liz ve Amerikan tayyarecilerinin büyük 
Okyanus üzerinden uçuşlarında bu ada 
ehemniiyetli bir nokta. olmuştur. lngiliz 
ve Amerika hükumetleri onun için bu 
toprak yığınını paylaşamıyorlar. Bundan 
başka bu birleşik Amerika cumhuriyet
lerinin uzak Şark yol uüzerinde üssü 
bahrllere ihtiyacı vardır. 

Londra ve Vaşington bu adayı satın 
almak için Edvara. tekliflerde bulunmuş
lardır. Fakat adanın sahibi bu ·çok kıy
metli mülkünden ayrılmak istemiyor. In
giliz ve Amerikanın karşılıklı arttmna
lariyle adanm Jaymeti yilkselmiş, ve sa
hibine on milyon dolar teklif edilmiş
tir. Fakat o bılla mütereddittir. Adasının 
askeri mahiyetini biliyoı: ve bundan is
tifade ediyor. Fa.kat iki hiikftmet eimdi 
de ada sahibini tehdide başlamışlardır. 
Eğer bir iki ay zarfında katt bir cevap 
veı·miyecek olursa adayı donanma gön
dererek zorla işgal edeceklerini söyli
yorlar .• 

Tomis ada.sr, Londra ve Vaşington: hü
kflmetleri amsmda ikinci ihtilaf mev -
zuudur: Bu iki hükUmet arasında bu çe
şitten anla.501amazlık Jam adası yüzün-

ketimizde mevcut ormanlardan istifa
de etmek kabil olmamakta ve fabrika
nın bu ihtiyacı Rusya ve Romanyadan 
karşrlanmaktadır. 
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Yakrn bir istikbalde mevcut engel • 
lerin kaldırılarak Karadeniz mm.taka
sı ormanlarından bu odunları tedarik 
etmek kabil olacaktır. 

YakınDAN 
Uzak · 

Dünya piyasasında sellüloz fiatle - 20 NtSAN, ÇARŞAMBA 
''\"AJUT,, "\,.TRDU 

rinin artması, sellüloz imalinde de kul- ' ..., 
lanılan odunlarm da fiatini yükselt
nıi§tir. 

Evvelce Derinceye metre mikabı 21 
şiline gelen odunlar 1937 de 23 şiline 
çıkmıştır. Bu sene 30 şiline kadar fır
lamıştır. 

Kağıt imalatının en mühim madde
sini teşkil eden :sellüloz, yine İzmitte 
inşa edilen sellüloz fabrikamız faali
Ycte geçinceye kadar hariçten ithal 
edilecektir. 

Se!lüloz ayni zamanda harp endüs
trisinde kullanılan bir madde olması 
ve harp endüstrisinin her memlekette 
gitgide daha geniş ölçüde faaliyete 
geçmesi dolayısile, fiatler yükseldiği 
gibi, fabrika sellüloz tedarik etmekte 
ıniişkUiat da çekmiştir. 

1937 de fiatlerdeki yükseliş 1936 
senesine nazaran yüzde 80 - 100 nis
betini bulmuştur. 

Fabrika bu sene sellüloz ihtiyacının 
3300 tonunu Avusturya tütün idaresi
llilı. memleketimizden aldığı tütün mu
kabilinde takas yolile tedarik etmiş 
Ve diğer kısmını da İskandinav mem
leketlerinden ve ikinci elden satın al
ll:ııştır. 

1937 senesi zarfında sellüloz müba
Yaa. yekf.tnu 3650 tonu ve 541 bin li
:raYI aşmıştır. 

Kıiğıt endüstrisinde diğer bir yar -
dımcı madde olarak kullanılan ksolin 
husus1mda fabrikanın senelik ihtiyacı 
1300 tondur. Memleketimizde bilhassa 
RUtahya civarında ham halde fazla 
lniktarda kaolin bulunmaktadır. Ka
iıt fabrikamız.da. kurulmakta olan ye-

1 
diy.e atıyor. Acaba 
bütün adı nedir?'' 
derken, o zatın bi-
zim çok yakın dos
tumuz ve KURUN 
gazetesinin eski 

Xurettfn Artam claimi muharriri 
:'\uı·f'ttin Artanı olduğunu nasıl da 
ke"t in~memişim ! 

Ö)· Je ya, Nurettin Artam. "Toplu
iğne"' t:ıkma adiyle gayet zarif fık
ralar yazmaz ınıydt? "T. !."de "Top
lui~ne" terkibinin baş harfleri değil 
midir? Dün, matbaamıza gelen !bra
lliuı Hoyi bu hakikati anlatrverlnce, 
doğrusu intikalsizliğimden utandım. 

Ef.'ENDt.M, bir şeyden korkmam: 
"Topluiğne'' gerçekten Jğne gibi bir 
zattır. Bizim kendisine karşı bir ne
vi "bilip de bilmemezlik" ya.ptığrmı
za hilkmederek alsın mı kalemi eli
ne? .. Ve desin mi ki: 

- Be mübarek adam. Sen matbua-
ta geleli daha ne kadar oluyor. Ya
şını başını almış olmana rağmen, bi
zim ludcmimize göre daha bu işiu 
çocuğu sayrhrsın. Sana zaten bu sü
tunları açanda kabahat ... 1nsan da
ha dünkü üstadını unutur, yahut ta
nıyarousa, ondaıı ne hayır 'elir. 

Muharriri tanımak için mutlAka is
mini Mt öğrenmek ıa.zımge1ir?. Her 
muharririn ismi, yazısının nüktesin
de, üsHJbunda. r~nginde, hülAsa ken
disindedir. Bunu henüz anlayama
dınsa, sen o elindeki kalemi kır ... ilft. . 

• . . . . ' • 1 , • • 

Çok şükür, vaziyeti önceden kav
radrm da, şu birkaç satırla sözüm ya
bana kendimi TEBRİYE etmiş bulu-
yorum • 

Pazarlık Dolayısile 
BURHAN FELEK, pazarlığın 

kalkmak üzere olması dolayısiyle, 

muhtelif pazarlık muhaverelerinden 
birkaç nümune yazmış. Bir tanesi 
ı;öyle: 

-.Muz kaça! 

-150 kuruş! 
- Çok pahal r. 

- Amma maldır ha! 
- İstemem. 

· -Sen de ver. 
, - Seksene olmaz mı? 

- Soğan ye, soğan! Hem iştah a
çar! 

GÖRÜYORSUNUZ YA. pazarlık 
kalktığı zaman, yalnız aldanmaktan 
değil, ayni zamanda düpedüz haka.
reUerdcn de kurtulacağız. ÇUnkü 
bu tarzda hareket eden bazı esnaf, 
bizi, hakikatfe, soğandan başka bir 
şey yiyebilmek nasibimiz olmadığı 

halde, muz yemeğe cür'et etmiş bir 
"sonradan görme" mevkline düşürü
yor. Gerçi soğan fena değildir. Hele 
taze birkac uskumru ıskarasının Y.S.· 

den çıkmL~tır. 
.Tarvi de, 12 nüfustan ibaret 3 aile 

tarafından i§gal edilen başka bir adacık
tır. 

· Geçen seneye kadar Hovland adası a
çiklarmda kaybolan. bu adacık haritalar 
üzerinde Ingiliz - Amerikan mil§terek 
idaresi altında olarak gösteriliyordu. Ge
çen sene Amerika hükfırneti bll adadaki 
müttefiklerini himaye etmek üzere bir 
memur gönderdi. Ve bu suretle adadaki 
siyasi hakimiyetini takviye etti. 

Fakat İngiltere hükümeti de bir me
mur göndermekte teehhür etmedi ve 
Jarvi limanına ufak !bir harp gemisi gön
derdi. Büyük Okyanusta bahri ve havai 
tam bir hakimiyet kazanmak emelini ses
sizce takip eden Amerika hükfuneti bu
na itiraz etti. Amerika eumhurreisi Ruz
velt: 

- Jarvi adası l:ıizi.ındir. Bu adayı mu
hafaza etmekteki niyetimiz katidir, di· 
yor. 

Bugün iı?ler bu merkezdedir. ikisi bir
den büyük §ebirlerdeki ummnt bahçele
rinin bir tanesinden daha küçük olan bu 
iki ada için dünyanın en büyük devlet -
leri biribirleriyle münakaşa etmekte -
dir. 

nrbaşında maydanozla birlikte ne le
ziz kaçar! Salatası olur; hatta güzel 
hir kırda. başrna bir yumruk inmek 
suretiyle - hele kırmızı da olursa -
tuz ve ekmekle ne a.ıa. yenir! .. Falrnt 
muz da isteyebilir insanın canı ... Bir 
miktar paramızla ondan tatmak iste
diğimiz sırada gene soğana mı dön
meliyiz? Bilhassa, pazarlık san'atını 
izze ti nefsimize bir tecavüz şekline 
koyabilen tedbirsiz bir sokak satıcı
sm rn scvkile ..• 

Yeni Bir Şey Mi? 
P,-çdo ynlnızsmız. GeC'enin gec; vak

tinde kapı çalmryor. Kimseyi de bek
lemiyorsunuz. Gelenin kim olduğu
nu anlamak i~in ele kapıp: açmak ıa
znn. Gelen, ya istemediğiniz ve hoş
lanmadığınız birisi ise?. Vnziyetini
zin müşkül olduğunu takdir ederiz. 

İşte, bunu düşünen bir İngiliz ka
dını, knpmm üstüne tatbik edilen, 
dı~andan da. ancak bir çöpba~ı ka
dar görünen aynap icat etmiştir. 

Kapıyı çalanın hayali bu aynaya 
aksetmekte ve bu suretle kim oldu
ğu anlaşılmaktadır. - Son Postadan 

Bizim mahalle kadınlatmırz Dunu 
çoktan ke~fetmiştir aziz dostum! Bu 
sentn anlattığın, bizim "dikiz ayna
sı" nm bir diğer şekli .•. 

Havaya, Suya Dair 
SON GÜNLERDE lstanbulda en 

çok işitilen muhaverelerden .• ~ 
Hava güzeldir. Güneş açmıştır. Bu 

muvakkat açıklığa aldanarak palto
larınr atnHş olan fki genç konuşu
yor: 

- .Ob, artık yaz .-eldi. 

.. 

Yeni tayyare
lerde genç evli
lere yatak bile 

var 1 
Geçenlerde, Amerikada tireıı ka.daı: 

tayyare işlediğini yazmıştır. Hakikaten. 
Yeni Dünya.da tayyare tiren gibi en ha· 
sit nakil vasıtası halini almıştır. 

Bugiln Amerikada, muhtelif ~ehirlcr a .. 
rasında işliyen büyük küçük tam 10.000 
yolcu tayyaresi vardır. Bunların hepsi en 
son sistemdir ve hepsinde bir yolcu için 
lazım olan her türlü kolaylık ve rahat• 
Iık bulunuyor. 1 

ı 

Yolcu tayyareleri bilhassa son üç sene 
ic;inde çok inkiııaf etıni§tir. 1934 de tay. 
yarelerdc Ford motörleri vardı. Bunlar 
şimdi eski model sayılıyor. Bugün Foke.r 
motöril kullanıyorlar. J 

O zaman bir tayyare saatte vasati oıa .. 
rak 200 kilometre yol alıyordu. Bu su• 
retle, Amerikanın Atlas Okyanusunda • 

(Uı.Ufetı ~yfayı ~riniz) 

- Evet, öyle. Ben t\dcta terleyo .. 
ruın 

- Bundan sonra artık bozmaz de-o 
ğil mi? 

- Nereden bozacak? Baksana ha· 
vada bir tek bulut bile yok. Zaten 
şimdi.ye kadar belki on kere bozdu. 
Fakat bugün klQlJ"en düzelmişe ben~ 
ze:ror. Artık yama. doğrulduk! 

!Kl GÜN SONRA paltosuna, kaş.ı 
kuluna, hatta. lAstiklerlne ve şemst• 
yesine tam manasiyle yeniden baş .. 
vurmuş olan iki adam, bir sokağnı 
yaya kaldJrımmda giderken, hızla 

seçen bir otomobilin zifosunu yedik .. 
ten sonra: 

- Olur şey değil yahu. Dünkü Ha..ı 
vayı bir dilşUn! Bir de bugünü!. Bu 
sene yaz gelmeyecek galiba. 

- Öyle sanıyorum ... Bir sE'nc daha 
besyle olduydu. 

'I' 

- Şu paltolarr adamakıllı çJkarıı.• 
madık gitti. 1 

- NemeUzım .. Bundan sonra ha .. 
va açılsa da ben çıkarmayacağım, 

Yazın geldiğine tamamen kanaat ge .. 
tirmedlkçe bir pırtımı atamam üs .. 
tümden. 

- Aman canım, bu da bıkkınlrlıC 

verdi. 
Derken, yanlarından bir otomobil 

aaha geçer. Bir müddet sonra her f .. 
kisi de, boyunlarına kadar sıçramış 
olan çamur beneklerini beyaz nıen~ 
dilleriyle siler dururlar. Ve dudak' ... 
larında, şimdi bura)·& nakledemeye.o 
ceğim bazt münasebetsiz kelime .. 

ler!. -..: 

HIKMEI M0.NIR 
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.. .. ,.. e.m 1ılr ,We (24 wu.> ....... 
..... ,... ta~ ll&tte., 

ldJaımetre .antıe altmelctedlr. ~ 
•1* 5Jlla1adba ......... mt
.... IMr 1ICllll& lldebUlyor. 
,_.. • ıınxta - m.te• ..,,. -

- ,... ...... tJılı: ..... 9" ... 
.... : • .,. ...., 1ılr Jdllfk .. 
•' '! p' ..... .,..., ,.. ....... 

--~--.llıllıdlllkJ, 'lir 

• t .. Ntl&. ••• 2---~ .... 
_.,,,.ecıe ook rüat ... dlel 1ıir.,. 

lltaQoDlana taıamen ufaltlanm11 ba- kurulurken 8ltllileW •tlyacmm ya • 
tim..ıı w bu ..-etle seferlerin bılıl- nsmı ~tamnla Clliyardu. 
ı... .. yc1a verllmlyecell blldlrfl-*- Fa.kat o tafthtenbet pçen aman ar-
Wlr. fmda ~Dllnis tok arbdllbr. 

bmir, (Hmul) - Knuk nahlyeeln4e 
bir elektrtt fabrtbm 3'Ç1Wktada'. 
1Pa1lrllıama taaell, İllllll' ftBll ... ~ 
cıat9G tanftdm atı1nn& ba ........ . 
le__. 1D81lllm yapilal1ftll'. Xnut. 
km bir .... IGDft •lettıil9 bWI& -
cütır. 

Havzada 
yapılan işler 
Hava, {&lmıl) - ilana, Samsu

n& 79 kilometre meu.fede bulunan 26 
bin nutullu bir ~ merbaldlr. Sdahl 
havuı, tltaıı madea 8'llarl1le taam
JJ&llbr. pm.ıt Antdolmrcm. Nine 
kapbcur -..... bulamallta41r. 

.... tlnJmı, ............ ..... 
yatlt "•etiblllm, .. 111 ... JOllmlu• 
lan ........... - ..... .. 
Neli Jaarantte tqaar. 

AbaDtl llmlda ft m!teftrıau•.ılr. 
KilU mleldlwtn ut ata11r1Dıte Ata
taıt, 25 ... ,. l9l9 da !l&wablarm 

mı.tiri olmutl&ıdır. TarUal 'bir hatı
ra olan gtılıpta oclaJan aıw muha
faa ..utwM.ur. 

i.l'ülatbt Mtln ..... ft ........ 
ııl Uzeriııde ca1ledwa •• , •• top • 
raklan p,.et mllm1Nttlr. Buidar. ar
pa, yulaf, _., _ .... , • tnJAtm, 
da...anrm•.._.. . ..._.,__ 
can eldd ......... kalma Mn°1 
nm..ıhllP•~ 

• lrlf ftlll1r. " • .., ........ 
tMl .... ez ıMeer. ım.r- tll .. 
UtlmDe meıa1lal lMlbdn'. 
X-lüR' n Mctt's mrtı 

al!tadll il aynı bıpllftede olan 
... ..... ... .. ,,. ... "allıl:t 
Hflt tal>rlbmız da tem eeJtzaank 

gMptqa ııcıJdliı .... ... ...... 
...se 3tllia tam 1üawtat wa.ı. -..................... ... 
mMltri """' ıaar.ı.u, - - .... daki ~ • 1110bim .._ 
ymt tçlal• ........ oa..Jlbr. 
Bmıı•a ham mac1delerl d9 lçer&n 

tA9dar1Jr edildikten ll()Df&, bu endOalris 
nlıa, bla taamıf ~ e.b 
ndl&tarr !ılJlt blı- ftkaı ._u • 
eıeltlt. • 

bUçUnctı.a iqa. edilmektedir. 

lktıudl ~ ticart durum. tı.ı1ae cıe. 
mb)Olamla ,,..,, .... roltl ..... 
..... • Mefllfoa • Vedi~ tlt 

nnmtl .. "**11 • lrl:tl9at .. 
ec1Dmtlttr. 

Ç&lJlkan belediye dalma faali,... 
dlr. Ana eaddelere parke blllrlll a. 
eenmlltlr; lhtly&C4L Jdf&Jll ~ 
Ç8lllieJer yapbrılmatta4ılr. M ,.-. 
da elettnp kot.111111~ .._ a.. q.. 
dmhk içerisinde iatikb&le ......... 
yet.le baka.'blJeeektlr. 

Bir park, ulııtd laf•t• '111 1* 49 
.... ... ~ .... 11111' 
t.amamtanıme olacakbr. Belediye, Jltıl. 
km 111.fbiıyta pet yalnndan ilgllm • 
DlliıW&r • 

Lohat .... , ,.....,., __.MI 'ı 

n. ....................... Ala 
çelltaftnll_,.,._..~ .... ve1er1a..-...... il ...... 
nwllttdlr. 
........... , ıM 111111 ..... 

Mıillırk .. 11 ... ..,. W I ı 1ı11» ..sa 
WlllllUi ...... ll!tw•llllfo 
me'dedlf. 

~111ut 
_.... .... ! ........ IQla 

.........,..., •• ıts .... 'Hr ... 
lq 1lf ~ iJl telavlU'lllll 
..... ..., ........... ~t ... 
- "" ' • ııllt lt Meta einirl• ..,. .... 
-S.,...t-
- Baaa ltbni --bl~ rim.t. 

vua lft.-k k•iınl '* &1111 lla. 
.... oı.. d 0 '11Wl ~ 
t.eıııı.ı- tlkraf fflıfa .... 

- Rande"tllams k'r'nle! 8elllld• 
Jalıaı.nıl, .. 

Kıacafm Ç.,.. M'W •• SJI 
bıııı•ır 

- Btç bebekle randevu olur mu?. 

:a.&. • ıı - ... ,.. .. -- lılt 
daıı .. ""· Owdııla Hl 1 , , ,. .. 

caılillllftıl Mr ...... k ... t ... - --·"'* ......... .. ..... t 
... .. lll&.&:-l·-.... ,.--

Jrel'Mae .,Ut .......... _ .. ...... ,,,~ ....... ...., .. ,. .......... , .... ~ 
celmlf n Umanı doll9Aa - -
h6hc lltMl t&tlbe ... • a.111.ata .. ............. 
._., 11 (İ.Aı) .... U..MMf f 

Marttaııbert Ebrt auau.Mlllln • 
lt1l iM ~ .,,....._ wı.. 
11•1 ................ 

....... 11 tAaA) - lhMDI .... 
keme, vatani hlyanetten clol&ll ll 
....,. ..... Mabtta fllll""-na. o ....... Q>k,.. ' ... 

ı.. Jılta ••r llflM 111111\ M 
~ ...._ ••'r IMllt tP' ı ..., ~ AlllUIB 
_.. "1ıt .... j. AZIRIN1N BEYANATI 

._ N9 0. ...... •atleM18, 1' fA.A.J - K ... 
-ftk•llk a.a .... ,..... ~ ~ trathttt \_.M 

t111f. uultMtlt ~IMttft ti~ 
ll\a ... Da, - ftatyt v• Atmanrantn mu" .. 

Bn9'1 ~ Ut \. J Dl 4 ı ... ı .. ı aallerle hakiki bir lttlflLl ~ 
1'11111 ......_ .._. •-- ~t ııtntttft'. Plrtt-U6 tJlltt6 t.tMmcta 
~: ... .,! (tlW ,....,.., t üttt tctltw ••ıtttplt.tcta,· IQOJis 
cllJI .....,.. -.mrııı ....._,,_ 1n1 a& rıa11Jette '•ttt11~ ftlTtln ta .... 
aaı*f.. ,.~ bıtl t•trtt ıı~telk met 
~ ki. Amı .. lftt ti ~ ttmtt -'" t.nnmut aefplt •art· 

ıQttJ Fttm. ""'*· b licb ,.. ann~4tr. *" aat attırın •milat .. ta,.,. ........ 'ft ~ aJ4aı. ilin lıtlnat ettllt ,,._itten UlltrlA 
-... ,,_....: elttldW • .,__ ._ ı.ıam. oıuait ta1Bamltt• mıettı. 
..,. ft ,_ ...... ,. ... ,...... llift 6ftf'6fthtG ~Ht. A4WH 11..._ 
~ A*lt ICA lıate, latlltllll, ıulh ,_ ıetNılt 

~~~lll!-11111111'! ..... ~....,....,._1 tMMllfWlıt ff@lılii titt'ttı&B ftla ....... .-ı VWJ lfttlflett At'I .. 
Htfl ....... 11 İ1dll6M•I 4tmttit ~ 
81 lltftttt &ttllr•k. ta•tt ııf~ ,.._ 
tllflt1 ...,. iı:Waf ~ ...,. .......... ... 



G:zli pamuk ~··'•-4 ............ 
harb•I Hlalannda )'lldm lprtd olftnlar, Ose-

zerlnde muamele töi'etlllrdlft~ 
lar saat 12 de kapa•...... ,_-:-'!". 

Delwll mtıwıalm bU Hamdi ıı .. --- o it K L •• _ ..... _ .. , 
Varotlunun Aııtuan Zlttac!an 41· • Parls ~ U25 • Madrld 12 708& 
llmlıe çevlrdllt bu eser ~ud,akD • Nenork o 79'780 • Berlln t 9888 
dtlllf& badllelertııtn kayııaklan- • a111ano 151013 • Va"°ft • t9'l0 

• s-L~• '7022 • Budapeşte 897 na varabilmek için olnınrouı eart nıa"' ıoHtlO 
• Atlu 88 78 • BOknıt 

.... bqbqa kitaplardan blrldlr. • CeneTre 34418 • Bebn'acl .. .., 
oun H Yarın tercOme kllUly&bD· • SolJa tf8 61715 • Yokobarat 28182 

«Jn H tnctll ola~• cı'ktr. Her tt • Amtıten1an uau • llıOlrW- aOllJ 
t.aflttd• tnıhln•r. • Pnl 117'11 • Lo1M1n •• 

Çocuk Eairaeme Kurumu
nun Tebrik Telgrafnameleri 

Qocuk E11lrpme Kurumu Genel 
llerkezi tarafmdan sureti husuaiyede 
Viyana.da bastmlan (Lüks) tebrik 
telgraf kltıtlan her teı,raf merke
atncıe bulunmaktadır. 

Tebrik telgrafmızm bu llUaltl kliıt
Ja ambatabmDa verilmelbıl ilteneDiz 
anamam Wgral memuruna möyleyt • 
n1s veya te1paf müaveddeeinln bir 
taınıne (Ulb) kellmeeini yumıa. 

Telgraf ücretinden bafka verocelt· 
ııla OD bet kurut maksadmm temin ~ 
eler. Bu telrraf lrlğıtlarınm haallatı 
tamamen 1r1m-m yurt yavtu)anlllD 

blJnmma taıım. edllmlftlr. 
Ttbrllt telgtafmm 8blil lrJlıtla a

lan mahatabnm:m fasla .-nun ola
dtiıaa ,, arafetbdm lllJrMedeceiine 
.... yoktur. 

.. ,.... . ...... ·
... llr 

• IDU T. Bot 1 19 801 • BrDnl tlllt. il • it s. snaram 
.. .. .. 111 S. lnaralD 

Bf;ktifter verilmemlttlr. 

Z ahtre Borsası , ...... . 
Bulday yumuıak 5 28 --

' 18 --Atpa yemllk 

' 9 ' 11 Atpa Aaadol &H 5 15 
Mısır sarı 

ıe t5 --Su um n 11 8' 28 Peynir be,..ı 
Yapak Anadol &$- --
Zerde.a dctrlıl seoo- seoo -
Sanwr derili 2400 - 2670 -

<.:a11ak derisi 1200 -
Kunduı derlııl ıooo - 1280 -

Gelen o.den 
BuldaJ tı Ton 

Un 1'3 .. 
Yapak ti.il' .. 
Tiftik ft,S/' .. 
Kepek to .. 
z.rat 34,1/2 .. 
Mıaat H .. 
,\rpe ı~ .. 
Yulaf 10 it 

Suııam 9 " 
--• Or. lhııa Sa"'· •-imli 

lksUrDk ıurobu 
hGrUk n nefes darlııt botmtca· 

Ye tıaant llrllrflkltri ,_. .,.. re 
~ırtı naçnr Heı ecane4e " eCll 

depolahadl b•lınar. -

y ........... , __ _ 

1284ı11781 

1 ·-~ı'-rı......r--2 a•-........ 
4: 
6 
6 
7 
8 
9 

SOLl>ı\N SAGA: 

1-Yua Y&*aA. mGMNh 2 - DJ
Jerde topla olarfk ,apdaa 1U'dDL 111. 
3 - Mmrblann bir mAbada. ---•· 
U okunan, ' - J>elnek, lılr lll91ft. ı -
Sene. 6 - Dili iman, gbel 1111aea. 
'1 - Blr nm dellllk. 8 - On altmel a
mda maliklnetere verllon ad, QOk yt.. 

,en, 9 - Cllve. 

YVKABIDAN AŞAGJ: 

1 - lılal ablblae verilea aylık. IOiuk 
mewtm. 2 - Btr ~t, tok olmJyaD. 

3 - nenin lmaltılmıp. ıeur .• - Kra
liçe. p eqt bir meyya. ıs - Içkl yeme

li. tranmcada hayır. a - ııneu bir 
hayvan. iatambll oymıuncla ea lt.lbutaL 
7 - lİalk p.rkılan, 8 - Kırmm, vUcad
da huıl olan bb&nk et., 9 - Mqbur 
bir ldSy. 'Smlllr. 

DtJNJlV BIUllôDrlN 
llALLEDll.Mll PKU 

SOLDAN SAGA: 

1 - ia.$tbane. 2 - uw. - 1 -
11ıl, 41t1m. • - A1lb, ııa, 5 - Keman. 
8 - Jılakale. '1 - ım.e. mana 8 - B
mlr, Ramt. 9 - Yel, ZID. 

YRA81DAN AtAdi ı 

1 - ııom.n. lleJ. t - üd. ltile. 
a - aaıu. .u. • - Kemer. ı - Duna. 
t- Akar, '1- ı.,,tı. mmu. 8 - Naim. 
lama, 9 - Elma, ..... 

• .... ,., , •• - .. ,,ı. 1 -
JdDllll olall 11••••......,. ...... 
............. eldpta Dalı Cevat 

GOıba clllrdllD.al. ,... -- Oıd 
altmcı, ~ Saim Pole&en 7ecBncl 
ve J'llDp oevat Kala onuncu aaJmlltlr. 
Kllabüalarda otpneıal J'abreWıı Al· 
tqdabahmmaftV. 

• Ulvolanaa .ADlmradül A'fmtlır7a 
el9il1tl memurlan ·vu11eıerbil .U.aa 
..ıantıne devrederek evvelld lb tü· 
rlmbe baradall da ek8prule ~ 

bitebt •tmteleı'dlr· 
• ~ bUrolU memurlan " • 

"1ld s&a. 09ü1m. Arap ae,o. llıı'bl\
Ua, Bülr, Olı'ıtall ...,... llalmnlt. ee
mll. ...... J'at. lteoep .ımda 10 ... 
cl.1I ~ aclll18>'1 tıeillm etm11 • 
lerdlr. 

AJl'IC& Reeep admcSa blr esrarcı da. 
J'atlll OliDll &Ylaanda ~. 

• Y'1mJ bin Ura1Jk bir aahtekh1*tan 
ınaolu Mehmet BmlD a4mda hlrlnln Bur
ada muhatemelbıe bqlanml§tlr. Saçha 
kendlııblhı nç ya. bin Ura serveti oldu -
ğuna 116yliyerek. b&yJe bir suçu leleml • 

yecelfnl Deri ıdlrmtltttır. 

• Nafia veWeU ile Ele':trik etneU 
arumda devam eden müzakerelerin lir
ket ~uraJıhulan t&rafmcWı pyrl c:lddl 
btr yol tut11laralr teııllmeel Uzerlne, Na .. 
fta VeWettaln en aWılyetll erklnnı
dan blrtll blr arbdqmma bnaatlerlDI 
111 yolda ifade etmlftlr: 
"- ı.tanbal elektrik Tllrk Anonim 

ıhbti DianhbUlartyle yapılmakta olan 
ınll11111 mlbıüerelerlnc!e murebb11lı -
rm Dıdaa ettJtlerl ml§kUAta kartı htlld'l
metbı mulrame ft prtnameler hlkOm .. 
lerlD• lltblat ederek tedbirler l1mall ... 
emri armtdlr. TlrtdJede lltBllaJ olu • 
nan eleltttitln d6rtte tıçUne tetabOl eden 
bir enerjlala, fa bllleleılDe ft pıt • 
name hntımledne dre emnlJetle teT· 
111 lttnmuaa ve lltaııbalan lttmld!, U • 
cart, Amme lhtfJMmm aeeterdllt IU"D • 
rete blaaen f8tanbahm elelltrlk ı..... -
tmm. IÜat lllmf1etl lıll'tala tople
" ten bhlUyetlnden mabnma e+mla • 
1'111 eUnde, daha fMla llllrlueeme4e 1x • 
.... •elır111 ... . 

• defa mtllltere ............. ... 
zar e<!atck geUrdlklerl 35 voltluk proje
Dla tetkiki ......... telml8)'la ...... 
JaM1ana llüa& ......--.. o'+*h'I 
w talep edilen ~ malbratı :ı.taa • 
baldan lltedllded lla)fttJe aartDmlttllr. 
Projelerta lbtlyaal bu,en brplıyaım. 
1aaat \'Ul)'ette balaaduldan da anla - • 

ldmJltır. B1ı 'fllll1ete a&'e. VeWete 
tüdlm edilen pıojeleıtn. f• bb1UJe • 
tlnd81l lllllaram twl•tm bosUlatmnm 
taldlrlDc!ea &Clls mOptedl ldnaMlere ,.n. ....... ~uı....,_.. 

llıt•tla artlt bir ....... rya ,.., ..... 

.......... ·~takdir ft t8lbttlal 
ele wlNH " ubaa blrüma8I •mana 
plmlttlr. ctlJebWrll. 

• Bbtaet, Anbra De 1ataDbahı bl
rllılrlne ~ JeDf btr demleyolu 
...._ 1lllrtD4e t.etklklere bqlam11tır. 

Adapern • Bola • JrmleehW1eındu ıe
oeoet o11a bu w ı.ı.aw • Aüara 

~ ..... --~. 
• Nlfaı 1lrml blDcltıll falla ola ... 

ldr ft ~bel..,._ birik
na IUdlil ICWk. ldaatm olan bene
-. ...nı maDar mabblllnd• para lk· 
ru edecektir. 

Stlmerbulı: tarafmdaa bef MDellk 
plln maclblnce JOor, mdkostJt, Hamm 
ldbrtt. eeramlk. ......, ltnaram lpUk, 

lfmlllm aat Ye Qellt bara fa!Jrllralan ba 
HDI IQID4e IDfa ecJlllDlle ~ 
18D8 ...... bltlrOeoelltlr. 

• BIJatta IOD çal Jaldllı B Jlnden ... 
ra belediye fen ıae,.u ftb ••wHn..te 
bir bllf yapaıü _... tela .... .,.. 
teren ıı m mlhlrlberü meı1 bo • 
lllttınmttn'· 

• Jkl lbdlDberl ......... 1llan 
JllmarlaP, N llülrden Ptlll Ponuk 
D6bıtnl t&tll'tllul. 1ılrook )'erlerl 111 -. 
lallbr. NOfmcıa aıtat olmem11. Rlar 
dOnden ltlb&re11 lmntle ...-•• 

• Bundan sonra türtmlle p1ecek 
eeyyah vapurlan eenell Jlaı'M,.,a 
ufnyacak, Bara pllldlkten IOJll'a, h
teüda ........... AllDtllllll .... 

-Berba 
8-dnma 

Kem.ı Aınl~ 
GELECEK VAPUJlLAR 

18.15 Ulur bmlf 
ı1.•o Kocaeli llac1an 
uo Bana a..dırma 

US f nnlt' ı.mtr 

SINtalAl,.AR: 

ERTUGRUL SADt 
TEK TiYATROSU: 

EDiRNE 
Cumhurl19t 

Slnemaındıa 

,.,,,,.,.,. 
TUIWC 11YATROSU 

lkloıaalllrdln 
OLDORDUN BENi 

PiJa2 perde 
GONUL PAZARI 
Komedi 2 perde 

lpekz SUlb. lnıneU 
Saray: c;an:n cuma 
llelellı Putlte ba111191ml 
Slmer: YUz erkeğe bir im 

lıtanbrıl &ıind icra Jlemrırlalrırulaa: 
Yorai ollu Dimitdnin Mebmet AU ollu 

Mehmet Cndetten borç alchlı PU'Qa mu
ltabU ipotek lrae eltfll ~DIUQda atik 
NmtafaP1ta mabılleshule ilki Sillllo "'° 
ni Gıvrll en )'eni EnilJl llMı U..... .. 
blıada eakl M ıenl •12 No. la-...., 
nln 4/ 12 hlssesl acık artırma ile Ablaıoa
Aından e•aafı afllıya dereedllmlftlr. llJ'oO 
Je ki: 
Hanı hp111ndan loerl'9 lll'IWillll 18 

antre "' karblsman döoell püadak w 
camlı dolıp. Bir oda mermer ınualUlu itle 
beü. 

Zemin bt: Zemhll ~ dm•to Mc 
mutbab ve çamatır teknesi ve bir merdi. 
ftn altı ft k6mllrJlktlr. 

81r1Dol ut: Bir merdiven blşı Gaerlnde 
iki oda ve dolap. 

ikinci kat: Bir merdlftn bqı illerinde 
70 dolap. Bir oda lelDlDI tlnko da.el. 
bir tana aneattar. BTID lolnde elektrik 
leltAta Tanlar. 

Sabua: 18 metre marübudır. 
Rodada: Sal tarafı Bea Son hlMll .. 

tarafı: Kod Yorsl Tereteleıi hanell, arlıM 
at M ... .,._. meıt ıır'e!e tllDlll 
lal mett.p caddeli ile mlbdlaltllr • 

4/11 blued artırmQa ~ .... 
işbu sayrl mçnkuUlD tamaawıa elall"*tt 
lanfuadu bba ..... ,.. ,....., ... .,. 
~ &Mdlr edllmle&lr. 
Arttırma P11iDdJr. ArttırmQa lttlnt e

decek mlflerllerlD kı:rmeU muhammen .. 
nln % 7.S nlabeUnde pe7 akçesi, vera mtl-
11 bir bankanın teminat mektaınuıa hamil 
olmaJan icap eder. Mlteraklm verst. taa. 
dfat. leanri7e n vakıf borçlan bordaJll 
aittir. Arttırma prtnameal 20. 4 • 931 
tarlblne mOaa"' çarpmba dnil dairede 
maballl aaab1U1Unda lallk edilecekUr. 81-
rlDcl ll'ltlrmuı 23 • 5 • 938 tarlblne ml-
11dlf ,....ıes1 dnil dairemizde sut 14 
4ta 11 " bdar icra edilecek birinci art
tlrmMı bedel kı1111eU mubammenenln ~ 
71 illi buldula takdirde ilalle bırüıJar. 
Akıl takdirde aon arttırmanın teabhtldll 
baki blmak Olen arttırma on bet lfln da
lla temdit edilerek 7 • 8 - 938 tarihine mQ.. 
Adli salı güd aat H den 16 :ra kadar. 
dairede yapılacak ikinci arttırma netlce-
11adı lll çok artbranm ilstilnde bırakıJa.. 
oütar. 200C No. la icra iflh kanunaaaa 
118 acı maddesine tevfikan baklan tapa 
lldller1711 llblt olmıyan lpolekll alaeüı-
Jarla dllw allkadaraoın ve irtifak hakkı 
lllalplerinln bu blklannı •e buauai7le fab 
Tt IDasarlfe dair olan iddialanaı ilin aa .. 
rilllnden ltibartn 20 ıiin ıarfındı evrUı 
mlabltelerfyle birlikte dairemize bildirme.. 
Itri lbunchr. Abi takdirde baklan tapa 
ıdc1llerl1Je llbıt olmaıenlar aallf bedell
nln payllf•lllDdan lıariç kalırlar. MDte
raldm Yel'll. teaaYlriıe Te tamifiyedea .U. 
ret olu be1edlJ9 l'UIUIDU '" valuf lcanıll 
bedeli • ...,.._ teaalll olunur. IO • 
nelik tam bedeli • .......,. alttlr. DaM 
fula mı'°'Dıt ilmik ille,_.... ts7 /27'0 
numarala cloarlda mnout 9ftd "mahal· 
len hacla ft takdiri kıJmlt nporunu fi. 
rCtp aala11caklln Ub olunur. (2011) 

lılaahl Btlfad lua •Mlarlrılrından: 
htanbulda Kllltarcalarda Sabunhane IOe 

kat IO No. da Uııa bulunannyan lıyas Sa.. 
mı. Zeki, Yakap Hilmi, Meliha. Ane. Ha
cer lleaude, Emine Nebahat n Se"et ta
ralJanna; · 

Aadap11an Emniyet bankasına ipotekli 
Kantarcılarda Santlmur mahallesinde Ser
betçl sokak 26 No. Ju ıayrimenkuJGnlb a
çık artırmaya çıkanlarak 17 - 1 - 938 ta
ribJnde birinci 1 - 6 - 931 taribJnde, lklnal 
artırma illnı Kunıa pzetesiaJn 18 - 4 .. 
il lmWI •l•h•'"'1 ... .,._,,, ... ıu. ...... _···:.=.:-- ........ 
.. T8l'lbıallaa .... 
01m11r .... •ur u4 



Cerrahpaşa ve Hasekl hastahane lcrlnde bir sene zarfında vefat edecek 
tahminen 600 cenazenin gOmlllmesl fşl açık eksiltmeye konulmuş ise de 
belll ihale gUnUnde giren bulunmadığından pazarlığa. çevrilmiştir. Bun
ların hepsine 1250 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi levazım mU· 
dllrIQğUnde görUJeblllr. İstekliler 2490 N. lI kanunda yazılı vesika ve 93 il· 
ra 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubtyle beraber 27 - 4 - 938 
çarşamba gUnil saat 14 de Daim! Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2296) 

Keşif bedeli 44:296 lira H kuruş olan Maltepe - Kartal yolunun soğuk 
asfalt kaplama inşası kapalı zarfla ek slltmeye konulmuştur. Eksiltme 21 -
4 - 938 perşembe günil saat 15 de yapılacaktır. Keşif ve buna müteferrl 
evrak 222 kuruş mukablllnde Nafıa. Müdürlilğünden alınablUr. tstekltler 
2490 N. lr kanunda yazılı vesikadan başka Nafıa Veklletinden alacakları 
fen ehliyet veslkasiyle 3322 lira 22 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubiyle beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflannı yukarda 
yazılı gUnde saat 14 de kadar Daim! Fnc-ilmene vermelidirler. (t.) (1873) 

Senelik mu- nk 
bammen kirası teminatı 

Gala tada Karaköy caddesinde 4/4ı N. Iı 
dllkkln. 1020 76,50 
Galatada Topçular caddesinde 2/2 N. lı 
dllkkAn ve aepo mahallf. 1200 90,00 
Galatada Karaköy caddesinde 6/8 N.lı 
dllkkln. 1020 76,50 
Gala tada Karaköy caddesinde 5/6 N. Iı 
dllkkln. 1440 108,00 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller tes
lim tarihinden itibaren birer sene mllddetle ayrı ayrı kiraya verilmek Uze
re açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlUğilnde görU
leblllr. tstek111er hlzalannda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektu
blyle beraber 29 - 4 • 938 cuma gUnU saat 14 do Dafmt Encümende bulun
malıdırlar. (B.) (2032) 

• 1 
caddesınde 

Kirahk dükkan ve ardiye 
VAKiT YURDU'nun altında (Ölen Fransız kitapçısının) yeri 

ve arkadaki depolar kiralıktır. 
Kt10ilk matbaa Ye lmcıIA.thane yap mağa gayet elve~Udlr. lsto

yenterln VAKiT tdare meınıır11na mu racaatlan. 

.............................................. , -------· ------------------------

ıtSa JWDlll Jlarf ayında tramvay ara
balannda tlllunaıı el)a~a m1lff«'.daUı lis
tesi: 

:&del 
Muhteur cins çantalar ' 75 
l\luhttlit cins çamaşırlar ' 27 
Manto kemeri 1 
Çirt ve tek çocuk patikleri .& 
Çift ve tek bayan terliji 2 
cm ve tek bay ve çocuk çorapları 12 
Çift ve tek bayan ve bay eldivenleri 1G7 
Tek bay listijl · 3 
Şapka, kasket ve bereler 26 
Bayan ve bay şemsiyeleri 37 
Bnstonlnr 7 
IlirdaY:ıt 60 
Kuron~ parçalan 4 
Yemek kapları 16 
Kitap, kAğıt ve evrakıar. 42 
Gözliik 6 
Bayan nlkısı 6 
Eşarp 4 
Caket, yelek, pantalon 3 
Manto 2 
Çocuk paltosu 1 
Dayan kol saati 1 
Tek altın küpe 1 
Tesbih 2 
Fotoğraf makinesi :ı 
Tabanca l 
lbrik 2 
Futbol topu 1 
Süt güyiımü 2 
Yiyecek madde 35 

Bu eşya sahipleri Galatada, Hayneman 
hanında Tramvay Şirketi Hareket Daire-
sine müracnatlan. 

DlREKTOllLüK 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk HWmll· 
ğinden: 

Galafada Tophanede Boiıazkesende 105 
sayılı evde oturan Naime tarafından Be
yoğlunda Tepebaşında 159 numarada 
Çalgıcılar kahvehanesinde cazbant hocan 
İsmail Hrıkkı aleyhine açılan sulh teşebbila 
daYasının muhakemesi esnasında: Muha
keme günü dnvacı gelip dava edilenin ika· 
mctdhı mahalli zabıtasmca )'apılan tah
kikattan meçhul olduAu anlaşılmıf olma
sına mebni iJAnen tebligat lcrasma karar 
\'erilmiş olmakla dava edUen İsmail Hak
kının muhakeme günü olan 3 - 5 - 938 ta
rihine müsadif salı günQ saat ıı de Be
yoğlu dördüncü sulh hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması tebligat makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (25309) 

ZAYi 
Davutpaşa orta okulundan 1934 senesi 

altıncı sınıftan aldılım 812 mmıaralı tas
diknamemi zayi eltim. Yenlslnl alacaJım. 

inin bükm ok 

PERTEV Karbonat komprtmelerl 

1 
Çok temiz bi • Karbonatlu "tm brbaaat .ım.ktaki ....... 

aöa öniiacle mtalanık ppı .... br. 

..------ HER ECZANEDE SATJUR. 

D"'vlet Demıryolları ve Limonları işlef 'Tlt• 

Umun1 idaresı ilanları 

-

Kızıltoprak bllfesl ile sene müddetle ve açık arttırma Ue kiraya veri• 
lecektlr. 

Muhammen aylık kirası yedi liradır. Arttırma 27 - 4 - 1938 tarlblne 
mtlsadlf çarşamba gUnll saat 16 de Haydarpaşada ltletme mldlrlfll11 tomt.
yonunda yapılacaktır. tsteklllerln 18 lira 80 kurutluk muvakkat teminat 
akçelerlyle mezk\lr gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalan lbımdıİ', 

Şartnameler Haydarpaşada işletme Kaleminden parasız tedarik edl• 
lebillr. (2096) 

Muhammen bedell 26000 lira olan Kayseri - Sivas hattı tllerln4e km. 
581 de yapılacak demir k6prll 2 • 6 • 1938 perşembe gtlııU saat 16 de ka
palı zarf usulll lle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1950 liralık muvakkat teminat il• kaıımıun 
tayin etUll vesikaları ve Nafıa mnteahhlWk vealkam Ye tetllfleı1DI &1Dl 
glln saat H de kadar komlB)"on relsllllne vermeleri llzmıdır. 

Şartnameler (130) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Temelerlnde 1&tıl• 
maktadır. (2105) 

Muhammen bedeli 128.665,23 Ura olan takriben 2912.139 metre m. 
klbı muhtelif cam kereste 3 • 6. 1938 salı gUnll saat 15,30 da kapalı ur1 
usulü Ue Ankarada idare blnasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lste1enlerln 7.677,76 liralık muvakkat teminat lle ka. 
nunun tayin ettlll Tellkalan ve Nafıa mt1teahhfWk TeSlkası.,.. tetunertal 
ayni gUn saat H,30 a kadar komtsyon relslllfne nrmelerl lbmıdır. 

Şartnameler (8'3) kurup Ankara, Haydarpap., JDaldtehlr ft hmlr 
veznelerinde satılmaktadır. ( 2104) 

Y~N i Tt:SliMAT 
ILttUJ.IABERLE~IMIZ 

I 

DAUAYUkSEK. 
rAiZ, DAMA EYi 

$AR.TLA1ı T[MIN G:D[R. 

J.IOLANTS~ QANK-UNI Nv. 

Osmanlı Bankasına memur alınmak 
için mUsabaka IU\nı 

Osmanlı Bankumca bu kerre 7enlden blznıete aımacak '.nrk lllelll1lı
Jarm lndbabı için MaJ18 ı N8 •1'1 sarfında bir mlaabaka açıJaeaktlr. 

Y&fl 83dea Af8lı olup bu mlHbakara pmıek lateJeD erkekler -· 
zetlWeıbd bJdettlrmek ft kabal tart1arnu öiremDek bere NllaD AJ1 .-. 
fıDda her halta 8ab " Cuma abJerl saat 14 De ıa ....,,.,. Oemanb Baa
kumm Galatadakt merlrnlwte Klfl itleri 8ervlslDe mlwt ecleblll1'leır. 

Talipler blht,etlerlnl mlsblt evrak De beraber tallall tudtlrname ,,,,. 
but febadetnamelerbd Te pJet bir vazifede istihdam ecJllmt' ileler, hlwnet 
feluMletnamelerlnl blrllkte ptlrmellcllrler. 

Jandarma Genel Komu anhtı Ankara 
Satınalma Komlsronand•n: 

ı - Bir takımına 63 lira flat tahmin edilen örnek ve vasıflarına 117• 
gun komple C•OO) eter takımı kapalı zarf usullyle 2 - 6 - 1938 puarte9l 
gUntı saat (10) da satın almacalttır. 

2 - Sari mukavele ile B&tm almacak bu eğer takmılan •artnamell 
(126) kurut kartılıtında komls)'onumuzdan almabWr. 

3 - lllkslltmealne girmek lıteyenlerln (1890) liralık teminat makbUI 
veya banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu belli gt1n saat dokusa 
kadar komisyonumuza vermlt olmalan. (lOH) (2067) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
7. nci keşide 11 Maqıs 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 


