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Cumhuriyetin en 
yüksek büdcesi 

Meclis, büdceyi müzakereye başladı 
Maliye Vekili 1 ıaat 25 dakika süren bir nutukla 
biidceyi anlattı, hatibler muhtelif temennilerde 
bulunurlarken yeni büdcenin her vatandaşa zevk 

,,, ........ ve inşirah vereceğine bilhassa işaret ettiler 
~ ····························································································-··················-
! Maliye Vekilinin nutkundan birparç~ 

lstanbul elektrik şirketinin imtiyazlı adı 
dünden itibaren tarihe karıştı 

Ali Çctinkaya "Bu ıirketin ıatın alınması yeni Türkiyenin Lozan 
~Uabedcai ile temin ettiği iıtikl41 ve hakimiyetinin ve beynelmilel 
tk, nıenfaat •e mllnaıebetlerine taalluk eden ıeref ve itibarmın 

bir zaruret ve realite.idir ,, diyor 

de Ankara 23 (AA.) - Bugün öğle • dasına kadar devrolunmak üzere İs • 
l'ia~· sonra Nafia Vekaleti salonunda tanbul Elektri~ hükumet idaresine 
~l~kn Y ekili A1i Çetinkaya ile İstanbul geçmiş demektir. 
Spes trık Şirketi mürahhası B. Hanri Çetinkaya ile Şirket murahhası a • 
ilanı Y~l arasında satın alma mukavele· rasında imza sa1onunda dostane hita • 
tı.uy0~1 nıernsimle imza edilmiş bulu- beler yapılmış ve fotografl.ar ılınmıı • 

n . tır. 

u imzadan itibaren temmuz ipti - (Devamı 3 ncü sayfada) 

Atatürkün dü.nkü tenezzühlerl 
B~Yiik Şefin sıhhati hakkında çıkarılan menfur 

11•a lardan çok müteessir olan Hatay halkı 
Mersine bir heyet göndermek iıtediler 

'1a~n~ra 23 (A.A.) - Atatürkün sıh - ~ ~ 
aaı-ı tn~da çıkarılan menfur işaalar
tıa bir hteessir olan Hatay halkı namı • 
f:ani A eyeı Halk Partisi başkanı Abdül· 
Clereıt ~~nın riyaseti altında Mersine gl· 
~~etini Yük Şefimize hislerini ve ta -
hıi lerd· arzetnıek arzusunu izhar et -

J.{ ır. 

(' \Ucüınet int· tıada ' ıhabatın devam ettiği bu 
!:ttı dabVO.zifoleri başından ayrılmama • 
' ~UlarU: ın.uvafık olacağını ve ziyaret 
~Uce hu saık olan sebebin Atatürkün 
lli~·av-n ı~::ına arzedildigvini ve bu his • 
il° 'il QU "k Ô 
~ <>ldukıa Yti nderin çok mütehas -

?tı.ııtir. rını kendilerine tebliğ ettir -

~ ttersın 23 
1 aflri l3ü .. <A.A.) - Şehrimizin aziz 

([) Ytik Şefimiz Atatürk dün de 
evamı 11 inci sayfada) ~tcıtürk Mersinde (Uhu 
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Diin beş semtte 40 kişi 
sütten zehirlendi 

fstaiıbulun koskoca bir sahil 
cankurtaran otomobillerinin 
arasında heyecanlı saatler 

Zehirlenme lıadiseleTine sahne olan semtler 

parçası 

sesleri 
geçirdi 

Zehirlenenlerin hepsi de dün aym 
sütcüden süt almışlardı 

Zehirlenenlerden ~ü: (Soldan sa~a doğru) Marika, !pek ve Tiran 

M. Turhan Tcın 

Dün İstanbulun koskoca bir .sahil par • 
çası rnüteaddid zehirlenme hadlselerile 
heyecanlı saatler geçirmiştir. Bu hAdi -
selere Kumkapı, Kadirga, Mehınedpa§a, 
Küçük Ayasofya ve Llnga sahne olmuş-

. lardır. Kırk kişiye yakın çoluklu çocuk
lu kadınlı erkekli büyük bir kafile, has-

' tanelere taşınmış, zabıtanın yerinde ve 
' çok sür'atli müdahalesi ile birbiri ardına 

vukua gelebilecek ölümlerin önüne geçil
miştir. 

Şehrin koca bir parçasını heyecan ve 
teUşa veren bu hAdisenin tafsilatı ıudur: 
Küçükpazarda sütçü Petrodan toptan süt 
alan seyyar sütçü Antalyalı Cemil, her 
sabah olduğu gibi LAngadan itibaren müş 

lskender Fahr~ddi11ı terilerine süt vermeğe başlamış, bu şe-
Maruf tarihçi muharrirlerden M. •rur (Devamı 13 üncü sayfada) Sütçüye süt veren topta.ncı Petro 

han Tan dünkü sabah refiklerimizden hl- ===========:ıı::===:a=:=============== 

Tehlike şimdilik geçti rinde çıkan yazısında gene meşhur ta • 
rlhçi muharrirlerden İskender Fahred • 

(Dwıımı 11 inci sayfada) 

Hududlardaki kuvvetler geri çekiliyor Eaki Maarif Vekili 

Esad Sagay vefat etti Südetlerle Çek hiikumeti müzakereye başladılar, 
Eski Maarif Ve- hududda Çek ve Alman kuvvetleri arasında yeni kili ve Bursa say-

la vı Esad Sagay bir hadise oldu, fakat kapatıldı 
evvelki gece ve - Londra 23 (Hususi) - Südetler me-
fat etmiştir. Mer- selesinden mütevellid siyasi gerginlik, 
humun cenazesi bugün nisbeten zail olmuştur. Alaka -
bugün saat 11 de dar hükfunet merkezlerinden alınan 
Maçkada Nar • haberler bunu teyid etmektedirler. 
manlı apartıma • Avam Kamarasının bugünkü top -
nından kaldırı - lantısında Çekoslovakyadaki vaziyet 
lacak, namazı Be- hakkında beyanatta bulunan Başvekıl 
yazıd camiinde kı· Çemberlayn, Cekoslovakyada dün ce -
lındıktan sonra reyan eden belediye intihabatının tam 
Meykezefendide .>J bir sükunet içinde geçtiğini ve Südet 
ki aile kabrista • Merhum Esad Sagay partisi şefi Henlayn'in, ya bu akşam ve 
nına gömülecektir. yahud yarın Başvekil Hodza He görü -

(Devamı 13 üncü sa.yfada) (Devamı 11 inci sayfa.da) Südetlerin ~efi Henlayn 



Hergün 
Türk köyünün 
iki mühim derdi 
~-- Ynaıı: Muhittin Birgen 

N e Dınan bir Mısır gazete -
sini açsam, sütunlarında rek

lamlar gorurum: Kimyevi gübre 
kullanmanın faydalarını anlatsn rek
liıınlar. Mısır bir pamuk mem -
leketidir. İngiltercnin meşhur pamuklu 
dokwna fabrikalarını doyuran iptidai 
pamuk maddesinin başlıca istihsal mem
leketi olan Mısırda pamuk ziraati çok 
ileri gitmiştir. Bunun başlıca bir sebebi 
de kimyevi gübredir; Mısır, bu gübreyi 
umumiyetle bütün ziraat işlerinde meb
zulen kullanıyor. 

Resimli Makale : == Harbi ortadan kaldıracak vasıta .. 

Sade Mısır değil, bütün medeni mem
leketler ziraat işlerinde kimyevi gübre 
kullanmaya çok ehemmiyet verirler ve 
bu sayede hem güzel ve hem de çok mah
sul alırlar. Meselti, buğday ziraatinde a
lman buğday mahsulü, Romadaki büyük 
ziraat enstitüsünün neşrettiği istatistik-
lere göre, bütün dünyada bire nisbeUe Bir kadının hayatında varmak istediği p?ref mertebeleri- Kadına harb ve sulh bahislerinde bugünkünden daha fazla 
3,S la 26 arasında tehalüf eden bir vasa- ı J.n iki müntehası vardır. Birincisi çocuk sahibi olmak, ikin- söz hakkı veriniz. Son kararı ona bırakınız, harbin ebedi su-

c.si de o çocuğu iyi yetiştirmektir. Harb bir kadının bütün rette yeryüzünden kalktığını görmek için en iyi vasıta bu-tiye maliktir. Memleketler vardır ki zi- • 
raat şartlarını ıslah ede ede, vasati ola- hayatında beslediği bu iki emeli bir saniyede biçen bir orak dur. Zira çocuklarının hayatı balı.is mevzuu olduğu dakika-
rak bire yirmi altı almaya muvaffak ol- halindedir. Bunun içindir ki kadın harbe erkekten fazla da yekdiğerile anlaşamıyacak iki kadın tasavvur edile-

düşmandır. meL 
muşlardır. Gene memleketler varaır ki =============================================== 
ziraat usullerinin iptidailiği yüzünden 
3,5 la 4 arasında kalmışlardır. Türkiye 
bunlardandır. Bire nisbetle alman mah
sul derecesini yükseltmek için kullanılan 
en mükemmel vasıta, kimyevi gübredır. 
Bu gübre sade mahsulün mikdarını ar
tırmaya yaramaz, onun kalitesini düzel
tir ve yükseltir. Benim Aydın incir bah
çelerinde yaptırdığım tecrübeler fevka
lade iyi neticeler vermişti. 

• 

"Bütün mücevherler 
Sizin olsun bana hatıra 
Defterimi geri verin" 

Resmini gör -
düğünüz genç kı
zın içinde mücev
heratı, kağıdlan 

not defteri ve ha
tıra defteri bulu -
nan çantasını oto
mobilinden çal -
mı lardır. Genç 
kız, gazetelere bir 
ilan vererek: 

c- Çantamda 

Türkiyenin zirai istihsali çok iptidai 
şartlar içinde bulunuyor. Bu yüzden hem 
standard kalite, hem de emeğe mukabil 
alman mahsul mikdan U:>akımlarından 
Türkiye mahsulü bizi en 7.ayU ziraat 
memleketleri arasında bırakıyor. Bun
dan kurtulmak için kimye'ıi gübrenin 
oynıyacağı oyun çok büyüktür. Hatta, 
bu dı:ıvanın halli için sarfedilecek gayret 
yüzle hesab edecek olursak seksenini 
kimyevi gübre kullan.maktan ibaret ola- aile mücevherle -
rnk sayabiliriz. ri, pırlanta iğne -

Halbuki, bizim köylümüz, evvela kim- ler ve büyük an -
yevi gübrenin vücudünden gafildir. İkin- nemden yadiglil' 
ci derecede bu gübreyi kullanmak için 'alan bir yakut 

kendi kendisine hareket edemez; çünkü rzü~dı. Bun- M" H d 
toprağın evsnfına, ziraat maddesinin ev- 8r; adama 18 arum 
safına ve iklime göre bu gübrelerin evsa- bagışlıyorum. Yalnız ondan, (eğer 
fı değişir. Şu halde bize bir teşkilat la- b!1' _ı>arça ~edan taşıyorsa) habra defte
zımdır ki muhtelif mahsullerin evsafını nmı bana ıade etmesini rica edeceğim. 
topraklarımızın muhtelif nevilerini v~ Zira onsuz yaşıyamam. demşitir. 
nihayet gübrelerin vasıflarını tayin et-
sin ve en ehven bir şekilde tedarik edi- 26 iskelet bulunmuş 
len gübreyi en müsaid şekiller ve şart- . .. . . . .. 
l rd k " 1 ~ . K" 1.. sih t Romanya vılayetlennın bırının mer a a oy uye versm. oy uye na a . . 
ve fikir vermenin de faydası yoktur. O- kezınde esrarengız surette vaktile ya-
na, toprağına ve ziraat maddesine göre pılan bir çok cinayetler zabıta tara -
ucuz, kolay ve kafi derecede kimyevi fından k.eşfedilmiştir. 
gübre vermek 18zımdır. Köylü bu güb- Söylendiğine göre muharebe zama -

ı··························································~ .. 
Hergün bir fıkra 

Teşbih 
Genç bir §'lir aşık olmu§tu. Sevgi -

lisile konuşurken: 
- Biliyor musunuz, dedi, ben sizin

le kendimi neye benzetiyorum? Siz 
daima ortada duruyoırsunuz ve ben 
rizin etrafınızda dönüyor, döniiyo -
rum. 

Genç şair bunu söylemekle sevgili
Bini ışığa, kend~ini de pe'rvancye 
benzetiyordu .. 

Genç kız atıldı: 
: - Anladım, anladım; dedi, ben bir 
• kuyu, siz de ctraf1mda dönen bir do- E 
: lab beygiri. ~ . . 
\ : , ......................................................... .. 
1932 senesindenberi 
Uyuyan kız 
Amerikada Şikago şehrinde çalışmak -

ta olan Mis Patricia Maguyrc adında çok 
güzel bir daktilo 19 kanunusani 1932 ta -
rihinde akşam üzeri Metro ile evine dö
nerken birdenbire uykuya dalar... İs -
tasyonda güçlükle uyandırılır. Evine güç 
hal ile bitab bir vaziyette gelir ve uyu -
mağa başlar .. Bir iki gün sonra hafıza -
sında eksiklikler husule gelrneğe başlar ... 
Sonra her şeyi çift görmeğe başlar ... 

Dünyanın en çok 
Para kazanan 
Orkestra şefi 

Dünyanın en 
çok para kazanan 
orkestra ıefi Tos
kaninidir. Lon -
drada vereceği beş 
konserin bütün 
hiletle\"i fimdiden 
satılmıştır. Her 
konserinde 2 bin
aen fazla dinleyi
ci bulunmaktadır. 
Biletler 3 liradan 
15 liraya kadar 
satılmaktadır. Bir 
yer için 30 lira ve-
ren meraklılar 

vardır. Kendisi 
her konseri ıçın 

Toskanini 3 bin lira almak -
tadır. Amerikada 1 O konser için tam 
50 bi nlira para almıştı. 

Otomatlar ne işler 
görüyorlar? 

Bir Fransız gazetesi bugün Avrupa 
ve Amerikada kullanılan yeni otomat

ların bir istatistiğini neşretmiştir. Bu 
istatistiğe göre en çok kullanılan oto -

Nihayet uykuya dalar. Odur budur uy- matlar depolarda çuval sayan otomat-
kudadır. lardır. Bir takım otomatlar da tabı ma-

reyi memnuniyetle kullanır. 
nında can ve servetlerini kurtarmak i- Anneslnin söylediğine nazaran güzel kinelerinde çalışan işçileri kaz.alnrdan 

Mısır bu gübre;i kullanıyor ve bun- · Ro bu p b k' d b çın manyanın şehrine kaçan bir atricia u müellim va 3 an ir kaç korumak için, diğer bir kısmı da yan -
dan çok büyük faydalar elde ediyor. k · ı · fi ıd kl 1 gün evvel 25 inci yMmı kutluluyormuı:: .. gın so"ndu"'rmek için kullanılmaktadır. 
Kuvvelli pamuk topraklarında yetişen ço zengın er mısa r oı u an ote de mi -ıt l d :r 

bog~azlanıp servetleri çalınmıştır. Bu - Yapılan sami aile top antısın a de - Parisin Burje tayyare istasyonunda güzel pamuk, Mısırın iktısadi varlığının 
temelini teşkil eden bu beyaz mahsul, gün tesadüfi olarak elde edilen iske - miştir ki: mevcud üç otomat Londradan Parise 
sırf kimyevi gübre sayesinde bugünkü !etlerin adedi 26 yı bulmuştur. c- Anne! Keşki hep böyle 25 yaşında kadar tayyare idare etmektedir. Trap
inkişaf derecesini bulmuştur. İnsan ,.,ra- =============== kalsam! .. Ne kadar isterdim bunu. .. , da bulunan bir otomat da iki bin yük 
daki bu inkişafa mukabil bizdeki fakir- liyeyim: Kredi kooperatifleri ölü doğ- Kızın bu arzusu fena bir şekilde ol - vagonunun depoya girip çıkmasını ida-
liği düşündükçe müteessir oluyor. muş müesseselerdir! makla beraber tahakkuk eylemiştir. re etmektedir. 

e e Hakikaten Patricia olduğu gibi kal - ------
Bu suretle, karşımıza köy için iki mü- ~tır. Annesi Madam Peter Miley onun Elektrik/~ berhava edilen 

Bu işi memleketimizde ele alıp hallet- him derdin birden çıkmış olduğunu ~ö- yanından bir lahze bile ayrılmamaktadır. kasaba 
rneklc mükellef olması icab eden mües- rüyoruz. Kimyevi gübre bakımından tam Kadıncağız Juzının kendisini işittiğine, 
sese ve tcşkilAt mevcuddur: Ziraat Ban- bir yoksulluk, zirai kredi teşkilatı bakı- fakat söz söyliyemediğine kanidir .. Kıza Şimali İspanyada, Aragon vilAyetinde 
kası. 

mındnn şekilperest, bürokratik ve me- hep sondalarla yiyecek verilmektedir... Biescas kasabası elektrik tertibatile ida-
Banka bu işi ya doğrudan doğruya kanik ruhta, ölü doğmuş bir teşkilat. Bu Arasıra gözlerini açmaktadır, müzik re edilen madenlerde suikasd neticesi 

kendi idaresi altında bulunan bir teşki- sütuplardaki vazifemiz, yalnız derdi kendisine hoş gelmektedir. Yegane ha - vukubulan bir kontakt ile birkaç saniye 
lat şubesi veyahud da gene kendi idaresi gözönüne koymaktan ibaret olmasaydı reketi yemek çok geldiği vakit başını ha- içinde berhava edilmiştir. 
altında bulunan kooperatiflerle başara- her iki derdin tedavisi için girişilmesi la- fif bir surette sallamasıdır. Ana kablo, muhtelli bağlarla kasaba-
bilirdi. Bunun birincisini hiç yapmamış- zım gelen mücadelenin, çok derin olan Kızı geçenlerde mauyene eylemiş 0 _ nın evlerine bağlanmıştı. İştial vakti ön-
tır; ikinci yola gelince, bu bakımdan da, teknik bahisleri_!le de geçebilirdik. lan meşhur Fransız doktorlarından Re- ceden hesablandığı için, Frankistler şeh-
bugünlük ciddi bir şey yapmasına imkan Biz yalnız derdi gösteriyoruz; hallini ne Cruchet filhakika onun arasıra, fakat re girmeden birkaç saat önce, bütün ev-
yoktur. Çünkü, birçok gürülti.ılerle mey- de Ziraat Bankası düşünsün! ancak bir iki dakika için kendine geldi - ler boşaltılmıştı. İştial neticesinde 180 ev 
dana atılmış olan kredi kooperatifleri, Muhittin Birgen ğini tesbıt eylemiştir. baştanbaşa yıkılmıştır. 
değil gübreyi, hatta kredi işini bile tan- ================================================== 
zim etmekten acizdir. Yarım bir tedkik 
üzerine kurulmuş olan kredi kooperatif
~eri zirai kredi mefhumunun bütün esas
larına muhalif olan bir bünye içinde bu
lunuyor ve bir türlü inkişaf edemiyor. 
Ziraat kredisinin her şeyden evvel dina
mik olan ihtiyaçları karşısında Ziraat 
Bankasının kooperatif teşkilatı hem me
kanik, hem de bürokratik bir bünye içi
ne bapsedilmişlir. Hatti, daha açık aöy-

İSTER İNAN, iSTER İNANMA! 
İstanbul cihetinden Bcyoğluna otobüsler i~iyor, fakat ay

ni mesafe için bir otobüste altı ku~, diğer bir otobüste ye
di buçuk kuruş, diğer bir otobüste de sekiz kuruş alıyorlar. 
Hatta bazan ayni otobüste giderken altı kuı'U§, dönü§te yedi 

buçuk kuruş aldıkları oluyor. Bu böyle iken: 
- 1stanbuldan Bcyoğluna muntazam otobüs 

vardır! 

Sözünün doğruluğuna: 

1 STER iN AN, 1 STER iNANMA! 

servisleri 

Sözün Kısası 

Yıkiırılamıyan hapishane 
Yapiırtılamıgan saray 

• .J 

Gazetelerin birinde, 
İstanbul hapishanesinin artık meşhur· 

laşan yıktırtılma teşebbüsü münaseba
tile bir muahaze, bir de tavsiye gordÜJJl• 

Muahaze: 
İstanbul hapishanesinin tarihi kıymeti 

haiz olması ihtimali ile yıktırılmasından 
evvel bir defa tedkik edilmesinı tavsiye 
edenlere tavsiye edilmişti. 

Tavsiye ise: 
Şayed hapishane binası fevkalade M

tır.ıları saklıyan bir yer ise en tipik bir 
parçası alınır, etrafı çevrilerek müstas
bel mamurenin ortasında bir hatıra ola
rak alıkonulur, dü~üncesini ihfü a edi 
yordu. 

Bir arkadaşı dinledim: 
- Adliye Vckfıleti İstanbul adliye sa

rayının bir an evvel yaptırtılmasını iş e
dindi İstanbul adliyesi ilk gündenbetri 
hep bu meselenin ardındadır. Yer bulun· 
du, plB.n yapıldı, hepsinden mühim olıı
rnk para tedarik edildi. Fakat ne çare ki 
yeni saraya yer verecek olan eski hapiS 
hane binası bir türlü yıkılamıyor, bu işde 
bir talihsizlik olmalı, diyordu. 

• Talih veya sui talih meselede alfıkanl" 
zın şekline göre değişir, fakat iyi veya fe· 
na bir tesadüfün bulunduğu muhakkak" 
tır. 

Bir başka arkadaşı dinledim: 
- Zavallı asarı atika meraklıları ve 

zavallı gazeteler, diye başladı. Birinci 
kısım yersiz bir muahaw altında kalınl~· 
İkinci kısım ise en basit bir hadiseyi bil6 

eksik haber almıştır. Bugün eski hapish~· 
ne binası el'an dört temel üzerinde durll
yorsa, alakalılann bütün iyi niyetlerine 
rağmen el'an sapsağlam yükseliyorsa 
bunu eski eser meraklılannın miiracaat
larına değil, sadece basit bir formaliteye 
borclu olduğunu biliyor musunuz? 

Hçishane binası çoktan yıkılmış o.
lacaktı. Hatta münakasa neticesinde yılc
tırmanın ihalesi bile yapılllll§tı, ameliye· 
yi üzerine alan teminat akçesini de yatıt" 
mıştı, fakat son dakikada bir para mcs~ 
lesinin formalitesi eksik kaldığı görül" 
müş, tamamlanmasına teşebbüs edilıniŞ· .. 

Aradan geçen müddet zarfında ise ınü· 
teahhid bu işi ucuza aldığını hesa blaJlllŞ• 
bakmış ki ihalenin kat'iyet kesbetmesi 1 .. 
çin tayin edilmiş olan müddet de bitınit 
tir. Fırsattan istifade ederek teminat alt· 
çesini geri almış.. 
Şimdi yeniden bir ihale yapılacaktır· 

Eski eserlere meraklıların müracaatları 
ilk ihalenin bozulmasından muahberdil'· 

Dostumun anlattığı hikayenin vi.isukll· 
nu hiç temin etmiyorum. Muhakkak o· 
larak gördüğüm şey şudur: Yer var, .P~~ 
ra var, plan var, harekete geçmek ıÇl 
her şey hazır fakat eski hapishane bl~ 
türlü yılal~yor, yeni saray bir türlU 
yapılamıyor. 

Kırşehir felaketzedelerine 
gümrüklerin yardımı 

Kırşehir felRketzedelerine vardılJJ 
olmak üzere gümrüklerde kull~ılın~~ 
ta olan bazı evraka Mayıs başından 1 

1 baren hazırlanan tarifeye göre Kızıl8 P 
pulu yapıştırılmaktadır. iBu pullat'l .. 
yapıştırılmasına 31-5-938 günü akŞ3 • 
mına kadar devam olunacaktır. :Su ı~ıı 
retle felaketzedelere bin beş yüz 1 

kadar bir yardım -temin edilecektir. 
Bundan ve memurl~nn maaşların 

0
: 

dan verdikleri yüzde ikilerin tutsrıert 
lan 663 liradan başka felaketzed~~ •ı 
gümrük satış ambarlarındaki snh1 ~ir 
eşyadan da değeri 6700 lirayı bulan 
yardım yapılmıştır. • ............. . ........... T .. A···K··y··r ·nn 
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Elektrik şirketini satın 
alma mukavelesi imzalandı 

imza salonunda Ali Çetinkaya ile şirket murahhası 
arasmda dostane nutuklar söylendi 

(Ba§tarafı 1 iınci ::ayfada) terdiği fen ve san'at kabiliyeti terakki ve 

L İstanbul elektriğinin imtiyazlı şir _ ümran istidadının Türk milletinin ruhu-
11.et vaziyetine nihayet verilerek hüku- nu okşamağa ve iftihara değeri vardır. 
rnete intikal etmiş olması Cumhuriyet Cumhuriyet idaresi ve yeni nesil imti -
"b~ Inilli hakim'iyetin son sıraya gelen yazlı şirketler gibi maniaların da bir Dn 
ır znuvaffakiyetidir. Nafianın tedbir evvel bertaraf edilmiş olduğunu gör -

ı\'ek basiretle hazırlayıp dostane pazar _ elektrik şirketinin imtiyazlı adı artık 
1 la elde etmiş olduğu bu muvaffaki- meyi haklı olarak istemekte idi. İstanbul 

Yt:ti Anadolu ajansı tebrik ederek bil- tarihe devrolmuştur. Yeni idaremizin ma-
Un nevi ve maddi alakasını takdir ederek memlekete bildirmekle bahti -
Yardır. yeni bir zihniyetle ve günün şartlarına 

A uygun bir hareketle bir takını milletlere 
nkara 23 (Hususi) - Bugün muka-""1 olduğu gibi her hangi teşriki mesaiye kol 

L "'"'eyi imzalıyan İstanbul elektrik sir -«lef • larımız açık olacaktır. 
la ı murahhas heyeti ekspresle İstanbu- Elektrik şirketi murahhası ise intiba-
ka ha~ct Aetmiş, ve istasyonda Nafia Ve- larını şöyle hülasa etmiştir: 
tu letı erkanı tarafından teşyi olunmuş- c- 1923 denberi yeni bir refah çağma 
~ r .. Mukavelenin imzası münasebetile eren vatanınızda amme hizmeti mücsse-
.. afıa Vekili Ali Çetinkaya intıbalarını selerinln memlekete rnaledilmeleri su -
§oyıe hülfısa etmic:Ur: ~ retindeki politikaya karşı didinmenin 
ll c- İstanbul elektrik şirketinin satın şanssızlığını anladım. 
h lll.tnası, yeni Türkiyenin Turan mua - Elektrik şirketini satın almakla hükii
~des~ i_le temin ettiği isliklM ve haki - metiniz parlak bir iş yapmıştır. Nafia 
~. Yetının ve beynelmilel hak, menfaat Vekilinize söylediğim gibi Türkiye ec -
.. e tnh .lUb unasebetlcrine taalluk eden şeref ve nebi sermayesine düşman değildir. Bun-
lil arının bir zarureti ve realitesidir. Bu- dan dolayı saadet hissetiğimi beyan ede
b n Atatürkün bayrağı altında kendi rim. Zira en büyük terakki unsuru mil
~nliğinı ve varlığını duymuş olan Türk letlerin mal, fikir veya sermaye rnüba -

Uletinin son beş, on sene 2arfında gös- delesl ile birbirinden faydalanmasıdır.~ 

Çin akıncıları yeni 
şehirler zaptettiler 

ları li~nkov 23 (A.A.) - Q:in akıncı - üzerinde harekatta bulunan Japon or -

8
. Şınıali Çinde Jnpon orduları geri- dusunun mevcudu 500 bin kişiye yük-
Ulde hücumlarına devam etmektedır. selmiştir. Bu kuvvetlere 600 den fazla 

d leinchvei demiryolu sekiz yerin - tayyare, 700 tank ve bir çok zırhlı oto
ı:n tahrib eailmiş ve Kuveçvei ile Po- mobil müzaheret etmektedir. 
c;·n arasında bulunan bir çok §ehirler Çindeki Almanlar 
ttı.~ akıncıları tarafından işgal olun - Lo d 23 (Hususi) _ Çin ord _ 
ki ~lur ... Kolgan - Pekin yolu üzerinde- d n rka rl müşavir sıfntile bulu u 

uç gu d b . .. k 1A d sun a as e nan 
tur. n en erı muna a at urmuş - 40 Alman sübayı, on beş gün zarfında 

Pek' · memleketlerine dönmek üzere emir al-
Yard ·~nın garbında Netakofda halkın mışlardır. 
hık· llnıle muharebe Çinlilerin lehine Çindeki Alınan Kızılhaç teşkilatı da 

ışaf etmektedir. 

g
i ... :Sugün Pekinin garbından Paotin _ ayni müddet içinde Almanyaya döne -
"' <: cektir. 
~Uın enubu garbisine kndar uzanan ve Bu karan alakadarlara bildiren Al-
tin ~dan geçen bütün saha Çinlile - man sefiri, Berlin bükü.metinin Uzak-

b:elındedir. 
uaşka bir cephede de Japonlar şark harbinde tamamen bitaraf olmak 

istediğini söylemiştir. 
l..o ilerliyorlar 

\'etı ~dra 23 (Hususi) - Japon kuv _ Son vaziyet 
lun e~ Suşau'nun işrralini müteakib Şanghay 23 (A.A.) - Japonlar, şid -
Uerıg ay demiryolunun garbına doğru detli muharebelerden sonra, bu nkşaın 

e.rnektedirler. Fonfeng müstahkem şehrini almışlar -
Çın nıeznbalarına göre, Tsipu hattı dır. ---.::-----

İş ispanyada bir intihar -
:Pa . 

kanunu 
Ankara 23 (Hususi) - İş dairesi böl

ge amirleri bugün öğl~den sonra müza
kerelerine devam etmişlerdir. 

tona rıs 23 (A.A.) - Maten gazetesi, 
ııeş tadan nldığı aşağıciaki telgrafı 

retrnekted· . c ır. 
te, İsebelüttank'dan bildirild"ğine gö -

Bu müzakerelerde, her bir bölge amiri 
iş kanunu tatbikatının kendi bölgesinde 
yürüyüşünü ve bu sırada rastgelinen bazı 
güçlükleri izah etmiş, iş hayatının inkişafı 
bakımından tesbit edilen ihtiyaçlar hak
kında kararlar alınmıştır. 

Müzakereler, bu hafta sona erecektir. 

Cl.nd Panyada dahili harbin başlangı -
ltına anberi lnühim bir rol oynamış bu

ları ::e son zamanlarda İtalyan aleyh
te\tkif ır nutuk söylediğinden dolayı 
bıtih eclllıniş olan General Yague, 
re ~r etıniştir. Haber alındığına gö - ltalya Krall Libyada 
duğu ~:ra1 Yague'nin mahpus bulun - Trablusgarb 23 (A.A.) - İtalya kralı, 
ta bıra~~~eye bir gün evvel bir taban- dün Libyanın büyük manevralarında ha-

""UllllŞtır. zır bulunmuştur. 

Bir adam kansmı evin üçüncü katmdan 
. sokağa attı paramparça etti 

nun g 
l\lay eın ~~ saat 10,30 da Kuruçeşmede 
Oturan kını sokağında 20 numaralı evde 
l'ıep nra Unduracı Nazım ile karısı Zey-
tn sında he ·· .. ~. e'\e}E' y.. _ nuz malum olmıyan bir 
... ,azun k uzunden çıkan bir kavgada 
Ceresindarısını evin üçüncü kat pen -
h en a -\ltdehaş b" şagı atmıştır. Tamamen 

ır hale gelen yaralı sıhhi 

imdad otomobili ile baygın ve ifadeye 
gayri muktedir bir halde Beyoğlu has
tanesine kaldırılmış ise de yaşıyabHe
ceği ümid edilmemektedir . 

Hadiseden yarım saat sonra suçlu ya
kalanmıştır. ~abıta ve müddeiumumi
lik tahkikatı tamik etmektedir. 

5 7 milyon lirahk 
fevkalade tahsisat 
Meclis ruznamesine 
alınan layihaya dair 

tafsi:at 
Ankara 2 3 (Hususi) - 5 7 mil

yon 91 8 bin lira fevkalade tah -
sisat ayrılması hakkında hüku
metin Meclise vermiş olduğu ıa
yiha büdce encümeninden geçerek 
ruznameye alınmıştır. Bu tahsi -
sat, 19 38 mali yılı içinde fevka-
lade membalardan elde edilecek 
varidatla ifası zaruri ve mühim 
görülen hizmetlere tahsis oluna
caktır. Bu paranın 850 bin lirası 
hükfunet konaklan inşasına, 3 
milyon 220 bin lirası demiryolla
n inşası için çıkarılan hazine bo
nolarına, 120 bin lirası jandarma 
silahlarının tecdidine, 700 bin li
rası AnkarJıda yaptırılacak tıb 
fakültesi inşaat ve tesisatına, 2 
milyon 2 70 bin lirası muha -
cir iskanı işlerile bir mil -
yon 700 bin lirası maske ima -
Hitına, 899 bin lirası Ankarada 
yaptırılacak fakülte ve mekteb -
lerle İstanbul Üniversitesinin in
şaat, tamirat ve tesisatına ayrıl
mıştır. 

Bundan başka Hiyihaya bağlı 
cedveldc Nafia Vekaleti emrine 
25,689,000 lira tahsis olunmak -
tadır. Bu tahsisattan 825 bin li
rası Sason bölgesinde yapılacak 
yollara, köprülere vesair inşaata 
aynlmıştır. Yarım milyon lira 
Ankarada yaptırılacak lise bina
sına, 300 bin lira da gençlik par
kı masraflarına karşılıktır. 

Ayni cedvelde birinci, ikinci 
ve üçüncü umumi müfettişlikle -
re inşaat tahsisatı ayrılmış ve 
Meriç nehrinde yapılacak ıslahat 
ve ameliyat masrafları için 15 O 
bin, İstanbul - Edirne asfalt yolu 
için bir milyon, hava yolları dev
let işletme idaresine yardım ola
rak bir milyon, :içme suyu tesisa
tı için Trabzon belediyesine ik -
raz karşılığı 518 bin, demiryolla
rı inşası masrafları için de 20 mil 
yon lira tahsisat görülmektedir. 

Cedvele yaş meyva ve sebze -
lerin ihracı masrafı olarak 100 
bin lira, gene yaş ve kuru mt!y -
valann ıslahı için yapılacak teş
kilata sarfedilmek üzere 700 bin 
lira tahsisat ayrılmıştır. 

Listede ordu emrine '9 mil -
yon 3 70 bin lira ayrılmıştır. Bu
nun 4 milyon lirası top ve cep -
hane siparişlerine, 3 milyon li -
rası techizat ve tahkimat masraf
larına, 3 milyon lirası motörlü 
vasıtalar mübayaasına. 350 bin 
lirası Gölcükte yapılacak mahfuz 
tanklara, 2 buçuk milyon lirası 

da cephane imalatına tahsis 
lunmuştur. 

f nhisarlarm mütedavi.:sermayesi 
Ankara 23 (Hususi) - İnhisarlar ida

resinin mütedavil sermayesini otuz mil
yon liraya çıkaran kanun layihası, i\lec
lis rumamesine alınmıştır. 

Tel· el öy yatı mektebi teftiş edildi 
İstanbul maarif müdürü Tevfik Kut 

dün Şileye bağlı Tekeköyündeki koy yatı 
mektebini teftiş etmiştir. Gelecek sene 
bazı köylerde yeniden yatılı mektebler 
açılacağından mevcud köy yatı mekteb
lerinden bu hususta malumat edınilmP.k-
ted~. \ 

Kocasını, kızını ve 
halasını öldüren kadın 

Viyana cinayet mahkemesi 
canavar kachnı idama 

mahkum etti 

Marta mahkemede 
Kızıl kıvırcık saçlarile bütün Viya

nanın dikkat nazarını çeken Yahudi 
dilberi Marta Marek, kocasını, kızını, 
halasını ve bir arkadaşını zehirliyerck 
öldürmek suçile Viyana cinayet mah
kemesince idama mahkum edilmiştir. 

15 gün süren muhakemesi esnasın
da, temaruz eden katil kadın deli ol -
duğunu, felce uğradığını ve gözlerinin 
görmediğini iddia etmişse de, mütead
did müşahedeler neticesinde. sapasağ -
lam bulunduğu meydana çıkmıştır. 

Süslenip, püslenerek, rujunu, pud -
rasını ihmal etmeden karar celsesinde 
hazır bulunan kadın, hakimin: 

- Artık şeytani işlerinizin sonuna 
vardınız, demesi üzerine: 

- Ölümü huzuru kalb ile bekliyo -
rum. Ölüme, kimseyi öldürmediğim, bi
lakis, öldürüldüğüm kanaat ve bilgisi 
ile gideceğim, demiştir. 

Katil kadın, kurbanlannı çok kes -
kin ve neticesi ani olan Taliyum zehri 
ile öldürmüştür. Sebeb de: Bunların 
sigorta paralarına konmaktır. Tntlı dili 
sayesinde halasını ve arkadaşını kan -
dırarak vasiyetnamelerini kendi ismi -
ne yaptırtmıştır. 

Şimdi kırk yaşında bulunan Marta, 
1925 de bir sigorta sahtekarlığı yap -
mış, ve 80 bin İngiliz liralık sigortayı 
almak için balta ile kocasının ayağını 
koparmıştır. Aleyhinde kafi derecede 
delil bulunamadığı için yakalandıktan 
bir müddet sonra serbest bırakılmış ve 
bin türlü hile ve desise ile sigorta kum 
panyasından 5 bin İngiliz lirası tazmi
nat almıştır. 

14 yaşında hırsızlığa ve cinayete 
başlıyan Marta Marek, 62 yaşlarında 
bulunan bir zengini tuzağına düşür -
müş, ve bütün servetini üstüne yaptır
mıştır. Adam öldükten sonra da son ko 
cası Marek ile evlenmiştir. 

1933 de zavallı adam derin ihtilaç -
lar, iztırablar içinde ölmüş, arkasın -
dan da kızı kendisini takib etrnişlir. K 
dının bunları zehirlediği şayiası etrafa 
vayılmış, aradan bir sene geçmeden 
halası ve arkadaşı da mezan boylamış
lardır. Canavar kadın yakalanacağını 

anlar anlamaz, üç yaşındaki oğlunu da 
zehirlcmeğc teşebbüs etmişti. 

Bir komyon uçuruma 
yuvarlandı 

9 ölü, 2 kayıp \'e 6 
yaralı var 

Bitlistcn bildirildiğine göre Diyarba
kır-Bitlis yolu üzerinde feci bir kam
yon kazası olmuş, 9 kişi ölmüş, iki kişi 
haybolmuş, 6 kişi de yaralanmıştır. 

Bu kamyon şoför Recebin idnresinde 
ol:ırak 1 7 yolcu ile Diyarbakırdan kalk
mış, Bitlis yolu üzerinde uçurum ke
narından geçerken uçuruma yuvarlan
mıştır. 9 ölü ve 6 yaralı bulunmuş, iki 
yolcunun ölüsü ve dirisi bulunama -
mıştır. 

·····rı·nıır···0r;·ı0;:öa-s·iööa'i···1 üa-r.·i····· 
En ucuz nlış, veriş, bol eğlence ve bir çok 

yeniliklerin doğduğu yerdir. Mutlaka iştirak 
, e ziyaret ediniz. Milyonlarca muşt.eri mal
lanmzı bekliyor 

20 Atustos - 20 Eylül 
1931 
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•Çinliler, Japonların 
takatini kesmeye 
başladılar 

E 

Ya7.an: Selim Ragıp Emeç 

R-J1 arekatın aldığı inkişaf şekli 

lr-1J gösteriyor ki Çin - Japon har
bi ilfuıihaye uzamak istidadındadır. Şi

rnaldeki beş Çin eyaletini kon -
trollan altına almak maksadile Çin
lilere karşı göz dağı olabilecek bir 
nümayiş yapmaya lüzum gören J a
ponlar, elbette ki o zaman, bu -
günkü gibi müsellah bir ihtilafa sürük
leneceklerini tasavvur etmemişlerdi 

ŞS.nghay muharebelerinden sonra muz
mahil olacağı sanılan Çin kuvvetleri çok 
kısa zamanda tekrar organize edildiler 
ve istila ordusuna karşı memleketleri
nin topraklarını adım adım müdafaa et
tiler ve ediyorlar. Mukavemetin Nankin
deki Çin merkez hükfunetinden geldiği
ni sanan Japonlar Nankine saldırıp ta 
burasını kanlı muharebelerden sonra el
lerine geçirdikleri zaman Çin mukave
metinin bir defa daha sonu geldiğini san-
dılar. Fakat Şan Kay Çekle Çin merkez 
hükUmeti, elle tutulamıyan bir gölge gi
bi Hankova çekildi ve Çin ordusunun 
mücadele kabiliyeti, kudretinden hiçbir 
zerre kaybctmiyerek devam eyledi. Bu 
hal Japon efkarı umumiyesinde haklı bir 
aksülamel uyandırdı. Bu efkarı umumi
ye de, ilk müsademeleri müteakip mağ· 
IUb edilen Çin ordularının geri püskür
tülmesinden sonra Çin hükümetinin kur· 
banlık bir koyun gibi Japon şartlarına 

boyun eğip ram olacağını sanmıştı. Mu-

harebenin uzayı,p gitmesi, nihai zafer 
hakkındaki imanını sarsmaya başlRdL 

Japon hükumeti, bu reaksiyonu gördü ve 

halkın ruhunda yer tutup bir nevi ma
neviyat bozukluğu hasıl etmemesi için 
harekatı genişletmeye ve cenubi Çine 
karşı da taarruza geçmiye karar verdL 
Lunghay demiryolu boyunca yapılan son 
harekatın sebeb ve hikmeti budur. Fa
kat Japonlar, ric'at yollarını kestiklerini 
sandıkları büyük Çin kuvvetlerini ele 
geçirmeden bunları esir etmiş gibi mu
harebenin neticesini, bu netice alınma· 

dan evvel ilan ettikleri için garib bir va
ziyete düştüler. Çünkü yüzde yüz mu
hasara çemberi iç.inde kaldığını bildir
dikleri düşman kuvvetleri Japon hatla-
nnı yarıp Çin takviye kuvvetlerile bir
leşmeye :muvaffak oldular. Bu vaziyet 
Japonları büsbütün hiddetlendirdi. Bun
dan dolayıdır ki şimdi de, Çin milli hü· 
kumetinin merkezi olan Hankov'a taar
ruz etmiye hazırlanmaktadırlar. Böyle 
bir taarruzun Japonlar için badi olacağı 

maddi, manevi zararlaTdan b31ka bu 
hareketlerinin, hatta Hankov'u zaptet:.4 
melerinin dahi netice üzerinde müessir 
olabilecek bir tarafı yoktur. Çünkü mer· 
kezi Çin hük\ımeti daha şimdiden bir kı· 
sını mücssesatı Sötçuen eyaletinin mer
kezi olan Çung-King'e nakletmiştir. Bu 
sureUe orta Çin eyaletlerine intikal e
decek olan muharebe, Japonlnr için da
ha ziyade gayret ve fedakarlık sarfını 

intaç edecektir. Kaldı ki, bugün kat'iyet
le anlaşılan hakikate göre Japonlar ne 
derece kuvvet istimal ederlerse etsinler, 
bütün Çin devletini askeri bir işgal al
tına almalarına imkan yoktur. Bundan 
dolayıdır ki Çin - Japon harbi, istila or
dusu için bir nevi imha harbi şeklini al
mıştır. Madem ki Japonların Çinlileri 
mutlak bir hezimete uğratıp bütün ara
zilerini işgal etmelerine maddi imkan 
yoktur? Şu halde bu işin sonu neye vara
caktır? Bu sualin cevabını kat'iyetle ver
mek mümkün değildir. İhtimal Japonlar, 
zevahirin kurtarılması ve şimali Çin e
yaletlerinin kendi kontrolları altına ve-
rilmesi şartile müsalühnya razı olacak
lardır. Bu takdirde mukavemet ve ina
dının semeresini görmüş olan Çinin böy-
le bir anlaşmaya muvafakat etmesi bek
lenilir mi? Bence beklenmez. Demek olu· 
yor ki Çin - Japon harbi, Japonların yüz. 
lcrcc kilometre arazi işgal etmelerine 
rağmen bir istifham mahiyetindedir ve 
Japonlar, bu ibham düğümünü kendi 
lehlerine çözebilecekleri kanaatini yan 
yarıya kaybetmişlerdir. 

Selim Ragıp &'meg 



4 Sayfa 

Elektrik işiİıin Belediyeye 
devredilmesi istenildi 

Belediye elektrik şebekesinin islaha muhtaç kısımlarını 
bir proje ile teshil etti, Vekalete gönderdi 

Elektrik fiTketinin Silahtarağadaki fabrikası 

plnna almış olan ıehirlerinde elektrik iş
leri mahalli belediyeler tarafından idare 
olunmaktadır. İstanbul belediyesi de §e
hirdekl elektrik işlerinin kendisi tara -
fından idare edilmesini Nafia Veknletin-

SON POSTA 

Müddeiumumiliğe 
bir ihbar yapıldı 

Gayrimübadiller komis • 
yon unda 1, 134,000 liralık 

suiistimal yapıldığı 
iddia ediliy(\r 

Gayrimübadiller komisyonunda sahte
kaılık yolile 1 milyon 134 bin liralık sui
istimal yapıldığına dair müddeiumumi
liğe yapılan bir ihbar üzerine Adliye 
Vekaletinin emrile tahkikat yapılmış ve 
gene Adliye Vekaleti vasıtasile hadise 
Maliye Vekaletine intikal etmiştir. Baş

müfettiş Rüştü ile, müfettiş Halil de va
ziyeti teftiş ve tedkike başlamışlar ve 
mesailerini bitirmişlerdir. 

Adliyece hadise etrafında açılan talı -
kikata da devam edilmektedir. Hadisey
le alakalı olduğu iddia edilen bazı kim
seler müddeiumumiliğe celbedilerek, ifa
deleri alınmıştır. 

Maliye teftiş heyeti reisi Rüşdü ile Ve
kAlet müfettişlerinden Halil de tedkik
lerini bitirmişler ve icab eden notları al
dıktan sonra Ankaraya hareket etmiş -
!erdir. 

Müfettişler Ankarada raporlarını Ve -
kalete vereceklerdir. 

Defterdarlıktan 
belediyenin bir suali 

Şehir meclisi, ıenlik günlerinde ıehrin 
elektrikle süslenmesi için yüz bin lira 
sarfına mezuniyet vermiş, belediye fen 
heyeti de 1938 yılında yapılacak yüz bin 
liralık tesisat için bir proje hazırlamış 
ve Nafia VekAletine göndermişti. Nafia 
Vekaleti, elektrik şirketi ile hali müza
kerede bulunduğundan projenin tasdik 
edilip iadesi gecikmiştir. Nafia Vekaleti 
projeyi bugünlerde tasdik edecektir. 

den istemiştir. Bu hususta Nafia Vekale-
tinin vereceği cevab beklenmektedir. Bir hastaya para ile kan 

Otuz ağustos ve bilhassa cumhuriyetin 
on beşinci yıldönümüne tesadüf eden 
teşrinievvel ayının yirmi dokuzuncu ge
celeri İstanbul şehri şimdiye kadar gö
rülmedik bir şekilde süslenecektir. 

İstanbul belediyesi §ehrin güzelce ten
vir edilebilmesi için elektrik tesisatına 

yapılacak ilaveleri gösteren bir proje da-

ha hazırlamıştır. Bu proje de yakında 
Nafia Vekaletine gönderilecektir. Bu pro
jede şehrin nerelerinde yeniden tesisat 
yapılması lazım geldiği, hangi taraflar -
daki elektrik tesisatının takviye edilmesi 
iktiza edeceği gösterilmektedir. 

Elektrik §irketi tamamen Nafia Veka

letine geçtikten sonra Nafia Vekfıleti ile 

İstanbul belediyesi teşriki mesai edip 
fehrin elektrik tesisatını takviye edecek
tir. 

* veren sıhhatli bir adamdan 
Elektrik şirketinin Nafia Vekaletince vergi alınır mı, alınmaz mı? 

satın alınmasına dair mukavele dün ak-

şam geç vakit Ankarada im1.8 edildilV Hastanelerde tedavi altında bulunan 
için buraya malzeme ve tesisatın tesli - bazı hastaların kanlarına zerkedilmek il
mine ve yeni kadroya aid henüz hiç bjr zere sıhhatli ve temiz kanlı adamlardan 
haber gelmemiş-ir. Tesellüm vesaireye 
dair emrin evvelce burada şirketin va -
ridat ve masraflarını kontrol eden he -
yete bugün geleceği ve bu muamelele -
rin bu heyet tarafından yapılacağı kuv
vetle tahmiİı olunmaktadır. 

Şimdiki halde elektrik şirketi kadro -
sonda büyük bir değişiklik yapılmıyacak, 
belki, evvelce şirket tarafından çıkarı -
lan ecnebi memurların yerlerine yeni -
leri alınacak, beliti de kadroda ufak te
fek tasfiyeler yapılacaktır. 

Şirketin Nafia Vekaletine bağlı bir e
lektrik umum müdürlüğü halinde ıdare 
olunacağı yazılmıştı. Bu müdürlüğe İs -
tanbul Nafia başkomiseri Sürurinin ge -

para ile kan alındığı mallımdur. Son za
manlarda bu suretle kanlarını para mu-

kabilinde satanlar pek çoğalmıştır. Bele
diye bu suretle verilen kan paralarından 
vergi alınıp alınmıyacağı hususunda te -

reddüd içinde kaldığından keyfiyeti İs
tanbul defterdarlığından sormıya karar 
vermiştir. 

Hali hazırda mer'iyet mevkiinde bu -
lunan vergi kanunlarında. böyle kayıd 
mevcud olmadığı için defterdarlığın bu 
sualin cevabını vermekte hayli sıkıntı 

çekeceği zannedilmektedir. .............................................................. 
EVLENME TÖRENi 

Avrupanm bilhassa imar işlerini ön tirilcceği söylenmektedir. Türk Maarif Cemiyeti Yönetim Kurulu baş
kanı Halkevlerl mufettlşi Urfa saylavı bay 
Refet Ülgen kızı Aliye Ulgen ile Türk maarif 
cemiyeti Ankara ltollejl resim öğretmeni bay 
Şinasi Barutcunun nlkfıh törenlerinin dün 
Ankarada icra kılındığı memnuniyetle haber 
alınmıştır. Yeni evlilere bahtiyarlık ve saadet 
dileriz. 

Tepebağında 16 yaşında bir genç 
19 yaşındaki arkadaşım öldürdü 

Küçük katil vak'ayı müteakib kaçtı. Cinayetin sebebi 
bir futbol topu yüzünden Çıkan münakaşadır 

Evvelki gün Silivrikapıda sur hari- tir. Müddeiumumi muavinlerinden Ke 
cinde bir cinayet olmuş, on altı yaşın- mal Tan evvelki gece hadise yerine ge
da Ahmed adında bir çocuk 19 yaşın - derek tahkikata el koymuş ve cesed ta
da Süleyman oğlu Sabahattin isminde bibi adil Salih Haşim tara}ından mu -
bir genci bıçaklıyarak öldürmüştür. ayene edilerek defnine ruhsat verilmiş 

On altı yaşındaki katil Ahmed Sa - ve dün gömülmüştür. 

matyada Beyazıd mahallesinde otur - İstanbul içine doğru kaçan 16 yaşın
maktadır. Vak'a günü Tepebağında üç daki katili jandarma ve polis aramak
numaralı evde oturan Sabahaddin ve a- tadır. Ahmedin bugün yakalanacağı u-

,,,,,,,__ Musiki Oeceıı 
Kırşehir felaketzedelerine bir yardım 
olmak üzere Beyoğlu Halkevi ve 

Konservatuvar tarafından 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
Tertib edilen Türk musiki gecesi bu 

perşembe akşamı 26/ 5/ 938 verilecektir 
İştirak edecek ııan'atkfırların Münir 

Nureddin, Nuri Halil, Fahire Refik, 
Kanuni Vecihe, Reşad Erer, Refik 
Ersan, Dürrü Turan, Sedad Öztoprak 
Cevdet Kozandan milrekkeb oldukla
rını söylemek, bu gecenin blzlere nasıl 
bir musiki ziyafeti temin edeceğini 
a:österlr. 

ğabeysi ile gezmeğe çıkmışlardır. mulmaktadır. 
K~a bir aralık Sabahad~nin ağa- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

beysi yanlarından ayrılmış, bu sırada 
Ahmed Sabahaddindeki futbol topunu 
istemiştir. Sabahaddin: 

- Şimdi ağabeyim gelsin, sonra to -
pu vereyim diyerek, topu vermek iste
memiş. Bu yüzden aralarında münaka
şa başlamıştır. Ahmed bir aralık Sa -
bahaddini bir köşeye çekerek biraz gö
rüşeceğini söylemiş ve i1eri geri sözler 
sarfetmiştir. Sabahaddin buna muka -
bele edince iş kızışmış, bir saniye için
de bıçağına saldıran Ahmed arkadaşı -
nı sırtından, kalbi hizasından bıçak -
lıyarak öldürmüştür. Katil Ahmed ci -
nayeti müteakib kaçmıştır. 

Sabahaddinin cesedi mahalli jan -
darına tarafından muhafaza altına a -
lınmış ve hadise adliyeye bildirilmis -

O dol Nedir? 
ODOL oyle rastgele bir ağızsuyu değildir. 

Hoş bir antiseptiktir ve her gün kullanılınca 

nefes hep temiz olur, hohladığınız zaman 

hoş gelir. Ağızın içini iyice dezenfekte ettiii 

için dişlerimizi bozan ve çirkinleştiren o 

çürütücü ve ekşitici şeyler ağızda artık 

peydahlanamaz ve iutunamazlar. Dişlerinin 

güzel ve sa~lam. dolayısı ile de, hayatlarının 

zevkli ve neşeli olmasını isteyenler ODOL 

kullanmalıdırlar 

Bu sene zeytin idrak mevsiminde h:ı.va -
ların müsaid gitmesi zeytin mahsulünün ka
lite itlbarlle iyi olmasına ve rekoltenin de 
fazlalığında müessir olmuştur. 

Ege mıntakası zeytinleri daha evvel ld 
rak edlldi~I zaman mlkdann tahminlerin ha 
ricinde fazla oluşu piyasada on beş gün ev
vel zeytin ve zeytinyağı lle sabun flatıan ü
zerinde düşüklfiğü intaç etmişti. Marmara 
mıntatasmda da mahsulün idrak edilmesi 
üzerine bu seneki Türkiye zeytin rekoltesi 
tamamen tesbit edilmiştir. 938 yılı zeytin re
koltesi 33.000 ton olarak tahmin edilmekte -
dir ki bu geçen on yıl zarfındaki mikdarla -
nn fevkindedir. 

Bu sebeble fiatlar bir hayli düşmüştür. 

İyi cins bir asldll zeytinyağların toptan ki
losu 40 - 43 kuruştur. Maamaflh piyasanın 
bir mikdar daha düşeceği tahmin edilmekte
dir. 

Bir asidll zeytinler 11 - 13 kuruş, ikinci 
sınıf zeytinler ı 7 - 19 kuruş, birinci mallar 
21 - 27 kuruş arasındadır. 

Yeniden bazı ihraç maddeleri 
standardize edilecek 

Yeni istihsal mevslmi yaklaşırken, önü -
müzdekl yıl ihracat vnziyetımizin daha zl -
yade inkişafı için bazı tedbirler alınması dü
şünülmektedir. Geçen mevsimde, dünyanın 
her memleketinden Türk mallarına karşı 

fazla taleb olmuş, elde, ihracat mallarımı
zın hemen hiç birinden külliyeUI stok kal -
mamıştır. Bundan dolayı, bir cepheden is -
tlhsal~tımızın kemiyet ve keyfiyet iUbarUe 
ıslah ve tezyidi için çalışılırken, diğer cihet
ten de, ihracatımızın çoğalmasını ve rağ -
betin artmasını temin için yeniden bazı 
maddelerin standardlze edilmesi için de ye
ni nizamnameler hazırlanacaktır. 

Standardize edilecek ihracat mallarımız 
arasında en ön safda tiftik, yapağı, buğday, 
arpa ve portakal gelmektedir. Bunlar ve dl-

Bükreş şimendifer 
Kongresi dün açıldı 
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ğer maddeler hakkındaki standard nızamna• 
melerinin önümüzdeki ihracat mevsimine ki 
dar hazırlanması ve yeni mevsimde bu nıad• 
delerin stnndardize bir halde ihracının W 
mini düşünülmektedir. 

Lastik ayakkabılar hakkında 
takyidat 

Küçük fabrikalar Hl.stik keten aynkkaP '" 
larının kauçuk hamurlarına fazla mikdard• 
kaolen, tebeşir tozu ve talk karıştırdıkların_: 
dan bu neviden ayakkaplarının altları dô1

• 

gün, nihayet bir hafta zarfında kırılıp par
çalanmaktadır. Bunun önüne geçilmesi ıçillı 
kauçuk hamuruna muayyen bir hadden fas
la bu neviden maddeler karıştırılması ınerıe
dllecektir. 

lstanbul sanayicileri Ankaraya 
heyet gönder· vorlar 

İsto.nbul sanayicileri, ötedenberl meşgul 
oldukları muamele vergisi ve bam madde " 
Ieı· meselesini halletmek için Vekfilctle te " 
maslo.rda bulunmak üzere Ankaraya bir 11e1-
et göndermeğe karar vermişlerdir. * 

Bu hafta içerisinde İstanbuldan bareİe 1 
edecek olan hey'etle beraber Milli sap.ŞY 
Birliği Umumt K&tibi Hal1d Güleryüz de }.tJ'" 
karaya gidecektir. Umuml K&tibin, Ankara· 
da, daimi sergi binası işi etrafında da te '" 
maslarda bulunacağı zannedilmektedir. 

Fransızlar antimuvan almak 
istiyorlar 

de" Bir Fransız firması memleketimizden US 
vamlı surette Aııtlmuvan macfenl alınalt 19 
teşebbüslerde bulunmuştur. Türkiyede cef : 
her halinde istihsal eclllmekte olem bu ın• 1' 
den bilhassa bakır ve kalayla knrıştırıleft 1 
halita halinde hurufat dökümünde ve ge:. 
bakır ile karıştırılarak makine yatakların 
kullanılmaktadır. ~ 

Bursada bir turizm 
Şubesi açıldı 

ı rır• Balkanlar arası müşterek şimendifer Marmara havzasının stanbuldan so e.lJ 
münakalat ve tarifesi konferansının 'Tlar- en büyük turist şehri Bursadır. Se)'Y d• 
şandiz ve yolcu nakliyatına dair olan akınının İstanbulla beraber Bursaya it 
ikinci kısmı dün Bükreşte başlamıştır. ~vcihi için Bursa belediyesine bağlı b 
Yugoslavya, Romanya ve Yunnnislanın da turizm şubesi ihdas edilmiştir. Bursa ~ 
iştirak ettiği bu konferansta Türk şimen- lediyesi turizm şubesi bir hazirandan 1 ti 
düerciliğini Devlet Demiryolları ticaret baren faaliyete geçecektir. Bu busıl5 sJ 
dairesi reisi Naki ve münakalat daresi İstanbul belediyesi ile Bursa belcdiYe .. 
reis muavini Ferid temsil etmektedirler. · anlaşmıştır. Sularımıza gelen seyyah "', 

Konferans bir hafta devam edecektir. purlarının İstanbuldan sonra MudanY8~ 
Heyetimiz on güne kadar dönmüş bulu - yanaşması temin olunacaktır. Seyya~dtJ 
nacaktır. Bursayı gezd~leri sırada ist.~nb lıl' 
Bükreşte tamamlanacak olan konfe - mevcudu yetmışe baliğ olan tercurnaıı 

rans mukarreratının bir an evvel tahak- derhal oraya gönderilecektir. . q, 
kuku için mümkün sür'atle faaliyete ge- Yakında diğer mühim şehirlerınızdC 
çilecektir. turizm teşkilatı kurulacaktır. -
Şehir işleri: 

Kılıçali camiinin 8nUndeki 
dükkanlar :yıkhnlıyor 

Tophanedeki Kılıc Alipaşa camiinin 
tramvay caddesine isabet eden ciheti, 
önündeki dükkanlar yüzünden kapa -
nık bir haldedir. Vakıflar idaresi ken -
disine aid bulunan bu dükkanları ca -
miin önünü açmak için yıktırmak iste
diğinden belediyeden bu hususta mü -
saade istemiştir. 

Sirkeci gümrük ambarlan Devlet 
demiryollarına devrediliyor 

Sirkecideki gümrük ambarlarının 

Dev1et Demiryollanna devri işine baş
lanmak üzeredir. Bu husustaki müşte
rek talimatname hazırlanmıştır. Yakın
da Vekalete gönderilecektir. " 

Müteferrik: 
Yeni gelecek 1600 göçıneo 

Eceabada yerleştirilecek öÇ" 
Yurda getirilecek 1600 kişili~. f eD .. 

men kafilesini getirmek üzere J{oS fi .. 
ceye gitmiş olan Nazım vapuru ~8 ii " 
leyi tahmile başlamıştır. Nazım 0~e .. 
müzdeki hafta içinde İstanbula ge pııt 
cek ve Kavaklarda göçmenlerin 

51ç•" 
karantina müddeti bittikten son~i}ef 
nakkaleye götürecektir. Bu k3 ·dos) 
Çanakkalede Ecefıbad (Eski Ma) 
iskelesine çıkaracaktır. . ttlfl • 

Bu sene Romanya ve BuJgarıs be .. 
dan gelecek göçmenlerin mikdo.r~h J>ıl' 
nüz tesbit edilmemiştir. Maaınafı rıd• 
nun da önümüzdeki haf ta sonı~r~e .. 
ve mali sene başında teayyün e e 
ği anlaşılmaktadır. ~ 

Üsküdar Amerikan lisesinde verilen müsamere 
Üsküdarda Ame

rikan kız lisesinde 
bir müsamere veril· 
miş, son ıınıf tale -
heleri arasında Ma· 
yıs Kraliçesi seçil -
miş, muhtelif spor 
gösterileri yapıl -
mış, davetli çocuk 
velilerine limona -
ta, çay ve bisküi ik
ram edilmiştir. Ge -
ne ayni mektebde 
bir müsamerede de )>,,..,___ . . ... 

Çin hükümdan Al - ~r ~ -f 
tonun kızının evlen- ~ ~ 

-

mesine dair bir mev - terıısil 
zu temsil edilmiş, eski Türk1eıin zekA ve kabı!iyetlerini gösteren b~ ıtırıd• 
çok alkışlanmıştır. Müsamereler Yardirektör Bayan Bülendin nezarctı ~uıeııd 
yapılmaktadır. Resimde temsil veren talebeler, Yardirektör Bayan 
ile bir arada görülmektedirler. 
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Sayfa 5 

İbret ahnacak 
bir hadise 

Çanakkale köylerinde 
imar faaliyeti 

G.. Sayım vergisinden kaçırılan 
0 lcük ve Çanpazar nahiyeleri köylerinde yeniden okuma 50 koyunu kurdlar parçaladı 

evleri açıldı. MeyvacılıAa da ehemmiyet veriliyor Sivas (Hususi) - Yıldızelinin Kar-

Gölcük, (Hususi) 
'Çanakkale- f 
:itı Bayramiç ka~ . 
~na bağlı olan nahi
~lllız 156 evli ve i-

ta çok müstaid 

~ıe1 bir kasabacık-
r. Carşısında her 

tiirı · . . 
~ u ıhtıyacı karşı• 
~acak dükkanları 

liicck bir hüku~ 

yealanı köylüleri sayım defterine kay
dettirmedikleri 50 koyunu sayım me -
murundan kaçırmak için bir mağaraya 

~ gizlemişlerdir. Fakat o gün hava boz -
muş, yağmur yağmış, köylüler de yağ
murdan fırsat bulup hayvanları mağa
radan çıkaramamışlardır. Gece mağa -
raya kurdlar hücum etmiş ve koyun -
ların hepsini boğup telef etmişlerdir. 

Devlete sayım vergisi vermemek ister
lerken de köylüler koyunlarından ol -
muşlardır. 

~~.~onağı, çamlarla 

~~ ~.~~ •• ~';;"'!'.:· fnegölde pirinç ekimi 
)' ~lı bir ilk okulu, d·ıd• 
'~ ~ 1krnaı edilen bir . . . .. - - .. - mene 1 1 
b g r deposu, küçük ç.anpazar na1ııyesının kopra tarafından gorunuşu İn .. 

1 
(H A) H kaza 

ilde .. _ ego ususı - er sene -
bıl!r e ın.e rağmen bir hayvan sağlık me- bulun~.n ~an~.zar koyu ~e .kalıt:nmaya mızda üç yüz hektar araziye pirinç e-

u u hır hükfunet ebesi vardır çok mustaıd şırın nahiyemızdır. Gun geç- k'l" d t• k' d kuz yu·· z · . ı ır ve sene e vasa ı se ız o ııu ç senedcnberi nahiyenin müdürlüğü- tikce ilerleme hızı art:rwıkta, her yıl bır b' k·ı . . . fh al 1 ve bu 
ı. ı-.~ttPmakta olan Emin Peker nahiyeye yenilik göstermektedir. Bu cümleden o- ~~ d 1 0 pılnrınç ıst 1 sb. 0

1
. unur lenı·n 

~tilı 2·J ' 1 . . yuz en ya ız o uz ın ıra ame 
llıa u köy He 11 obanın imarı için dur- !arak geçen sene ı ıca cıvarında tanzun b" . dl 
(od n dinlenmeden çalışmaktadır. Her edilen şehir parkının imarına bu sene e- ce B ıne gırer : . k" . k da 
d l'de birer ihtiyar heyeti odası, birer hcnuniyet verilmiş, çiçek tarhları yapıl- u d~el ne: plırınç de ımı kil aza~ızt. 

ok . mene ı mış o masın an e memış ır. 
~lar Urna evi vücu~e getirilmiş, ~oy ku- mağa başlanmıştır. Pirin ekilen mıntakalarda sıtma 
aı ının bilc~iklcrı tamamen çımentt> Gerek parkın etrafına ve gerekse ılı- h t ~ kl tt - h kk d t 
tıı~tak Yaptırılmış bütün köylerde ye- canın hususi caddesine dikilen çamlar ~~ adı 

1 
a~ıntın far dıgı a .

1 
ın a sı ~a 

"'en b ' . . muca e esı ara ın an verı en rapor u-
tır 1 ın dönümden fazla köy tarlası aç- tamamen tutmuş ve oraya bedıi bır man- . k "d h ı· •tt'h d. 

ı nı. 1 B 1 k . 1 zerıne aza ı are eye ınce ı ı az e ı· ~I ış, avlulardan çalılar tamamen zara venneğe baş amıştır. a ı esır i zev-
1 

. t k z· t V kA 
1 dır1ı . h"b" b" .. te . .. liği en memnuıye aran ıraa e a e • B ınıştır. ki selım sa ı ı ır mus cıre uç sene . 'b d"l . t• p· . ,. 

Unla d .. 1 . . b" k.. 1. ki .1 tınce tensı e ı mış ır. ırınç zer ıya-
~ıı.· r an başka, bu sene koy erm ikı ın usur ıraya raya verı en ve rt b bi t 

na b . - .d tının sıtmanın a masına se e ye ve-fıd sı yerlerine 15.000 den fazla kavak nahıye sandıgına aı bulunan Çanın . a· w. b k d .. 
nı d'kil . d kü.k.. 1 .. ıl d b rıp verme ıgi u sene azamız a go -~lils ı miş ve 9000 yabanı ahlata a meşhur urt u ıcası a u sene esas- .. 

1 
k 

d it· arınud aşısı yaptırılmıştır. Önümüz- lı bir şekilde tamir görmüş, konfor iti- ~u ~ce sıtma~ın gef en ~~ney~ n~zar~ 
o ~ Yılbaşında merkezde bir de yatı köv barile emsaline faik bir hale getirilmiş- az a veya no san ° rnası e an aşı aca -
le~ u açılacaktır. Mevcud fenni küme;- tir. tır. 
l~r E.' de ayrıca cins tavuklar ve tavşan- Bundan başka Parti binası, lllyıkı vec- 1 k 

\' ~ E.'liştirilip üretilmektedir. hile tefriş edilmiş, içerisine bir radyo negölde bir aza 
1ı a•llardanberi kökleşmiş bir an'aneye konmuş, mesai odalan ayrılmıştır. Hal- İnegöl (Hususi) - Kazamızın Tahta 
~l~ak kadın feracelerinin arkalarına ta- kın pek ihtiyacı olan bir de aşım durağı köprü nahiyesinden Musa oğlu 33 t do
llıak:kta, çirkin bir kuyruk gibi sarkıtıl- inşa edilerek nahiyeye mahsus bir aygır ğumlu Osman llıcaksu mevkiinde or
'tit a olan yakalar dahi müdürlükcc ya- getirtilmiş, cins taylar yetiştirilmesi tc- manda ağaç keserken kesilmlı} bir ağa
~ııı edilrniş, bu feraceler de manto sis- min edilmiştir. Köylülerin diğer mübrem cın altında kalmış ve derhal ölmüştür. 
ha tne konularak o şekilde giydirilmeğe bir ihtiyacı olan tohum ayırma makine- Mahalline giden müstantik tarafından 
~. ~ıştır. Nahiyenin bir de cKaraılı- sine de bir bina yaptırılmış, sokakların, yapılan keşifte kaza neticesi olduğu an-

l!a.ı ın~ taşıyan banyosu vardır. caddelerin temizliği için de icab eden ted- }aşılmıştır. 
1kesır - Çanakkale şosesi üzerinde birle ittihaz edilmiştir. 

Yurdda spor hareketleri 

ti S..ın Un 
t.ııiı .. (Hususi) - Samsun Kara· 

lt'ttp tn bolgesi güreş şampiyonluğu 
Orc1ll, ~:kezi olarak seçilmiştir. Sinop, 
~~tı .. r 1tesun, Trabzon ve Rize vili -
t " ırr "h 
P ş~ ~ tiva eden bu gurupun gü-
~ lanın Pıyonluğu müsabakalarma da 

"&,, ıştır. 
~ '4 tn .. 

ar k unasebetıe Samsuna mülhak 
~ iııd aza ve komünlerden güreşçiler 

l'ı li· ~ ll\~yısın 13 ve 14 üncü akşam
q ilan tı e.vınde müsabaka yapılmış ve 
tı ilrak : ettcede serbest güreş birincileri 

ı 

l 

Osman Maden, Nuri Tektaş, Nazım 
Akdemir, Talib Yiğit, Hızır Koç, Adil 

Yener, Seyyid Ahmed seçilmişlerdir. 
Bundan başka yukarıda adı geçen vila

yetlerden gelecek güreşçiler arasında 
müsabakalara devam edilecek ve birin

ciler ayrılacaktır. Seçim sonlandıktan 

ve netice tahakkuk ettikten sonra ay
rılan birinciler Ankaraya gönderile -
cektir. 

Resimde Samsunda toplanan güreş
çiler bir arada görülmektedir. 

Bursada iki köyü su bastı 
Bursadan yazılıyor: 
Yörilkyenice ve Badırga köylerinin 

bir kısım mezru arazisi son yağan yağ
murlar yüzünden su altında kalmış ve 
yatağından taşan Nilüfer sulan bu ara
z\yi kaplamıştır. Bu mıntakanın bazı r.ok
talarındaki yollarda nakliyat güçleşmiş
tir. 

Bursa köylerinde göçmenler 
Bursadan yazılıyor: 
Bulgaristan göçmenlerinden vilAyetl

mize gelen 103 aile Görükle, İrfaniye, 
Başköy ve Badırga köylerine yerleştiril
mişlerdir. Milli emlftk müdürü Bay İlha
mi ve fen memuru Bay Reşad mezkUr 
köylere gitmişler ve göçmenlerin yerleş
tirilmesine nezaret etmişlerdir. 

Gemlikte köy yolları yapılıyor 
Gemlik (Hususi) - Köylerin mun

tazam yollarla birbirine ve merkeze 
bağlanması kararlaştırılmıştır. Bu yol
lar imece usulile yapılacaktır. Şimdi 
Engürücük köyü ile kurşunlu köyü a
rasında 6 metre genişliğinde ve 15 ki
lometre uzunluğunda iki taran hen -
dekli bir şose yapılmaktadır. Bu yol 
Bursa şosesi ile de birleşmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

..... li -
lotı gu~ı an Bey, belediye 
)'aParak erde sıkı teftişler ... 

. . . Bilhassa bu mevsim -
de hastalıkların önüne i eç
mek için ..• 

... Hile yapan esnafı ya
kaladığı gibi mahkemeye 
veriyormUf .• , 

Hasan Bey Eyvah, 
mahkemeler bu yaz tatil 
yapmıyacaldar desene!. 

Yurdda 
Bayramı 

19 Mayıs 
şenlikleri 

Konyada kız öğretmen okulu ta.le beteri idman hareıcerıermaen evveı 

Çorluda kız ve erkek We beler !idman sahasında 

Bur.sacla ve Giresunda 11 Ma 11'8 bayramından iki intı.ba 

Isparta gençlerinin ıa1ıa da güzel bir duruştan 

Ma1karada1d ldman ıenliklerinde Malka ralı sporculardan. ve talebelerden bir grup 
Oençllk bayramı yurdun her tarafında COf- nulmuı, Akıncılar meydanındaki idman ~n

kun tezahüratla kutlulannıııtır. DENİZLİDE llkleri rayet muntazam olmuştur. GEMLJK
vall Ekrem Engör ile mevk1 komutam re- DE, ÇANAKKAJ,F.DE ve Al\IASYADA da genç
fakatıerlnde belediye ve Halkevt reisleri ol- llk bayramı tezahüratla kutıuıanmıştır. 
duğu halde safları te!tlf etmişlerdir. KON- ZAFRANBOI,UDA gençler ve alay erlerı 
YADA vallnln nutkl:Uldan sonra lise ~ual - spor gösterileri yapmışlar, gece de Karabiık 
llmlerlnden Zeki OürbUz bir nutuk söyle - Demlr spor klilbü gençleri patlak bir müsa
mlştlr. ADANADA vali Tevfik Baysal mere vermişlerdir. l\IALKARADA idman ve 
gençlere kupa ve madalya vermJ.ı, MURAD- plramid hareketleri tertlb edilmiş, mesafe, 
LIDA Halk hatibi Ahmed TalAt bir nutuk yumurta, çuval, bayrak •e bisiklet yarışlndı 
söylemiş ve pehlivan güreşleri yapılmıştır. yapılmış, knznnanlnra mükfıfat verllmiştlr. 
ÇORLlJDA korgeneral Sallh Umurtak bera- .... ....... ................................................ .. 

berinde kaymakam Nlya~i Ülkü olduiu halde Zonguldak valisin'n teftiş l eri 
safları tettlg etmiş, müdür Adil Zerenln ne-
zareti altında Recai Kuranelin tumandaslle Zafranbolu (Hususll - Zonguldak vali ve 
hareketler yapılmı.ştır. BURS ADA Atatürlı: parti başkanı Halid Aksoy beraberinde fan
anıdına orman, ziraat mekteblerlle kı.ı lisesi darına komutanı binbaşı Şevket Özüpek ol
ve diler okullar, Türk hava kurumu, askeri dulu halde kazamıza gelmıı. teftişlere bat -
Use, bölge spor kli1bler1 adına çelenkler to- ıamıoıardıt. 
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evsım ı o ır 

D ünldl Son Postada, Bigadan g~ Demişlerdir. Hem dahası da var .. 
len bir mektub vardı. Bu mek - Bu mektub, belki de evde kalını§ yüz- manto modeli 

ıuba okur okumaz: lerce, binlerce kıza ümid vermiştir. Bel-
ki de bir çoklan Bigaya gitmek için ha

- Acaba bu bir reklam mı? zırlığa başlamışlardır bile! 
Demekten kendimi alamadım. Mek -

tubda yazılanları hülasaten alıyorum: 

cBigada kız kaçırma hadiseleri gün 
geçtikçe daha çoğalıyormuş. Mahkeme -
lerde görülen davalann ek.serisi bu ~ 
denmi§. Fakat her şeye rağmen hadise
lerin ardı alınmıyormuş.• 

- Bu nasıl rek1im olur? 
Diyeceksiniz Niçin olmasın, mis gibi 

reklim: 
c:Yılin marka pudra, filin marka ço

rap falanca yerde kapışılıyor.> 

Tarzında bir yazı nasıl bir reklimsa, 
bu da ayni tarzda bir reklam olabilir. 

Bu mektubu gazetelerde okuyan evde 
kalmış bir çok kıZln içleri titremiştir! 

- Ah bizde Bigada olsaydık, bizi de 
.taçıran olurdu. 

* Bir hafta sonra bir tanıdığa rastgelir 
de: 

- Kızıruzı ~emiyorum, nerels-de? 
Diye sordujum zaman! 

- Bigaya gitti! 
Cevabmı verine ifi anlıyacağun, ve: 

- Neye gitti? 
Demiyeceğim. 

Gene bir hafta sonra Denizyollan ida
resi o batta işliyen vapurlarını bir kaç 
misli arttırırsa ona da pşmıyacajım! 

Bütün uğraşmalaııa ratmen İstanbul 
elan beynelmilel bir turist şehri olmadı 
ama bu reklim yüzünden belki Biga 
beynelmilel bir turist şehri olabilir! 

lmaeı Hulwi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =1 
lısau kan llkli ameliyesi 

yeni bir buluş değildir 
Fennin en son 

yeniliği gibi l{ÖS

terllen kan verme 
ameliyesi, öyle 
zannedildiği gibi 
çok yeni bir tasav
vur değildir. Bun
dan beş yüz sene 
evvel de bazı has
talara taze kan 
vermek dü§Ünül
miiftür. O zaman, bunun öküz veya ko-

yun kanı olması muvafık görülmüıtü. 

Fakat insana hayvan kanı vermek bir 

çok &ürültülere sebeb olduğu için bu a
meliye, bir kanun ile Avrupada yasak 

ediJmifti 

* Meyvaf ar içinde en çok şifai 
hassası olan ayva mıdır? 

Meyvalann .. 
çinde birçok tifal 
hımuı olrnakla 

maruf buhmam 
ayvadır. Orta çal
larda, Avnıpada 

a)'Vayı haflayıp bi1' 
:ral ile tanttmıır 
ve aç dökülmesi
ne brp l4pa ,ek
linde saçı d6kü
lenJeriıı bqına konurdu. 

lnsanlar1n burunları niçin ayrı 
ayn şekillerde ılur? 

İnsan burunlan
nın niçin muhtelif 
§ekiller arzettiğini 
merak edenler bu , 
meraklarına bir 
karşılık bulama
mışlardır. Fakat 
son ı..am.anda ba.11 
estetik ilimled 
şöyle bir nazariye 
kabul etmişlerdir: 

Burnun ,ekli, insanın teneffüs kabili
yetine göre değişir. Ayni zamanda tenef
füs edilen havanın hafifliği de burnun 
§ekli üzerinde tesir yapar. Eski Yunani
lerin burun güzelliği bundan ileri ıeli-
yormu1-

* Bir il lir •••de • yer? 
Hayvanat bah-

çelerinin misafiri 
olan fillerin behe-

ri, bir mıede ı50l .._!;:1~ 
kilo kuru ot, '1500 ,.,.;;;;;.::...-. 
kilo kepek, 5000 
kilo da arpa yer. 

* Ktrbyaldann ayağı kıçtlr? 
Kırbyaklann hakikaten kırk veya -

hud da yüz ayalı yoktur. Bazılarının 

c49:t çift, bazı1annm ise c~l:t çift .ıyağı 
vardır. Hiç birinde clOO:t ayak bulun -
maz. ····--------------------------,----·· 

Genç kızlarla 
Tanıımanın 
Çaresi nedir? 
B. S. iımasile mektub ıönderen o

kuyaewn: 
c- Biz, diyor, bq altı arkadaf bir 

araya geldik Bir gremofon aldık. Bu 
gramofmıu almaktan maksadımız, hu 
sayede, genç kızlarla tanıfıp danset
met, etJenmektL 

manasızlan ve çok ciddiyetsizce kara
lanmış olanlar vardır. 

Fakat. bunca sene iÇinde, kullan<Jı
lım cTeyze:t imzasının, bil derece sui
tefsire ulradığını görmemif, hatta ha
tırıma bile getirmemipim 

Maarnaflh, mektubun tamamı gen~ 
muhatablarmım a:tlf leViyeleri hak
kında tam bir fikir veriyor. 

Genç kızlan avlamak, kandırmak 

için gramofon alan çocuklardan ba§U 
ne beklenebilir? 

Bu, bol manto kumaştan da yapılabilir, 
örülebilir de ... Her ikisi de pratik ve şık 

olur. önden düğmeli, tek pli'kaşeli, dar 

bir etek, koyu renk emprime, çi-zgili, ve
ya benekli ipek blüzla giyilmelidir. 

Ters yüz örgü çizgilerle karelendiril
miş bir jersey örgüsü bütün örgülerden 
daha çok yaraşır. Modeldeki de böyledir. 
Karelerin büyüklüğü zevke tabidir. 

Yünlü kumaştan yapmak isterseniz en 
fazla ekose y~r. 

Pratik g1izellik bilgiJeri 
Açık havada, güneşte, rüzgarda geçir

diğiniz günün akşamı yfizünüzün derisi 
sertleşiyorsa cfazla hassas> cildli olduğu
nuz anlaşılır. Dışarıya çıkmadan önce 
her zamankinden ve herkesten fazla pud
ralanınız. Altına da koyu krem halinde 
bir fon dö ten'den bol bol sürünüz. Bu 
krem tabakası cildinizi barici tesirlere 
karşı korur. Sertleşmesinin önünü alır. 

Eve dönünce yıkanmaymız. Yalnız bir 
temizleme sütü ile siJininiz. 

* Bazı kadınların - ekseriyeUe es~rle-
rln - burun uçlan yağlı olur. Mesameleri 
açılır. Cild delik delik bir hal alır. Bu, 

pek ehemmiyetsiz kUSUl' bütün bir mak
yajı, hatta güzel bir yüzü bozabilir. Yaj

lı burun ucu sık sık pudradan sıynlır, 

kendini pınl pınl gösterir. 

Buna karşı yapılacak şey çok basit

tir. MesameJeri açılan yeri - yüzün diğer 

kısımlarmdan ayrı olarak - günde bir iki 

kere sabunlamalı. Ufak bir pamuk parça

sı sabunlanır. Burun ucundan tekrar tek

rar geçirilir. Sonra sabunlu ılık su üe 
çalkanıp temizlenir. 

Ayni yere vakit vakit pamukla ya ~

suyu - limon veya gülsuyu - alkol kamfre 
(her ikisi de yarı yarıya) mahliılünden 

sürmelidir. Bu mahh'.'ıllerin ikisi de iyi bir 
sıkıştıncıdır. Açık mesameleri kapatır. 

Azapkapıda yol bekleyip adam öldüreı 
Gülizar deli değilmiş 

Suçlu avukatı cezanın esbabı muhaffefeyle tenzilin• 
çalışıyor, bu emelle 6 ncı hukukta bir dava açıldı 

Azapkapısında eski bir kin yüzünden - Kasab Hüseyinden 50 lira ala, 
tabanca ile Kazım isminde birine beş el vardı. Bu yüzden Bostancıda çarşı ~ 
silih atarak öldüren Gülizann AiJ.rce - sında kavga ettik. Beni tahkir etti. il 
ıada görülen muhakemesi son aaflıaya kadaşla.r araıya girdiler, banştırclJMI': 
varmıştır. Sonra 5 gün nereye gittimse, ark~ 

Suçlu ~ evvelki celselerde Kizı- geldi Kasab Hüseyin zaten belilı bir 
mın Erzincanda brdefi Hasan Aliyi öl- damdı. cŞerri bela:t kabilinden bir •• 
dürdüğünil ve Basanı kurtarmak için a- dam. Herkesin malını alır, sonra da 
:raya giren anasının da yaralanarak bilA- zerlerine yürürdü. Hadise akşamı, ~ 
hare öldültlnü 8Öylemif ve demqtir ki: beni takib etti Sonra da bir yumruk P':"'. 

- Bu hic:tisenin bende bıraktılı tesirle, yola yıkıldım. İ~e. bu sırada ne yaptı 
Kazımı gCiıı1eıı:e tarassud ettim. Bedes- ğımı bilmiyorum. 
tenden bir tabanca atın aldım, bununla Suçlu hadiseyi ilk tahkikatta ~ 
nişan talimleri yapbm. da yazdığımız gekilde, daha başka ~ 

Mahkeme,. idam talebile verilen Gü- mıştL Fakat, mahkemede eski ifad~ 
lizann iddiul tahkik edilmif, fakat kat'ı kabul etmemiştir. 
olarak tesblt edllememifti. Han Ali Duruşma, bazı §ahidlerin celbi için 
Din kadının kardep olup olmadılı kat'i- lik edilmiştir. 

yetıe anı•ıamıyordu. Mudanyada a14ka uyandlrlGI 
Diğer taraftan suçlu Gülizar tevkifha- • 

nede bir takım gayri tabit hareketler yap- bar dava 
mış, ötekine berikine saldırnllf, tabibi ad- Bursa (Hususi) - Mudanya bctedf1' 
1in gördülft lQzum üzerine Bakırköy reisi Galib Atılgan, tüccardan Ali ~ 
emrazı akliye hastanesinde müphede al- aleyhine bir iftira davası açmıştır. . • 
tına alınmıştı. Atılganın iddiası: Kendisinin vaktile 

Bu yüzden son celselere getirilemiyen mali milliye aleyhinde bulunduğuna dlJtt 
suçlu, müşahede müddeti bittiği cihetle, Ali Toker tarafından yüksek maka~ 
dün mahkemeye getirilmiştir. ihbaratta bulunulduğu mahiyetind~ 

Hastaneden verilen rapor mahkemede Mukabil taraf ise böyle bir §eyin ~ 
oırunmuş ve suçluda hiç bir a:tll mara - olmadığı iddiasındadır. tiç defa ce_...,,. 
zın mevcud olmadığı anlaşılmıftır. icra edilen mahkeme henüz bir neti~

Gülizar, dünkü celsede reisin sorduğu iktirak etmemiştir. Mudanyada bu ~MI 
bazı suallere cevab vermiyeret, susmuş- ya karşı umuınt bir alaka olduğu ~ 
tur. alınmıştır. Tarafeyn şehrimizden afO 

Suçlu wkili Cemil ise söz alarak, as- kat tutmuşlardır. 

liye 6nCJ hukuk mahkemesinde bir is - Bir kallm hırsız yenidel 
batı Yeraset davası ikame ettiklerini söy-
liyere k, Ali Hasanın suçlunun kardeşi feVkİf &dildi 
olduğunu, bu suretle bt'i bir tekilde is- Faiz kızı Bahtiyar isminde sirk&~ 
bat edeceklerini bildirmiştir. mahkum bir kadın emniyet nezareti ,ı 
Duruşma, bunun için talik edilmI§tir. tında bulunma cezasına gitmediği içill f'. 
Elektrik Şirketi kaçakçıbktan kaJanarak adliyeye sevkedilmiştit. 

beraat etti Sultanahmed 1 inci sulh cezada ya~ 

İstanbul elektrik şirketi aleyhine ha
zine namına gümrük idaresi tarafından 
açılan ve uzun müddettenberi dnam e -
den kaçakçılık davası asliye 5 lnd ceza 

sorgusunda Bahtiyar, ikametgihı o1J01 
dığından tevkif edilmiştir. 

Poliste: 
mahkemesinde dün neticelenınifUr. Bir kız bisikletten clllttfl. 

Dava mevzuu ve iddia girketin Ana - köprücik kemiji kırıldı 
dolu yakasında kullanmak üzere aldılı ÜSkiidarda Dolancllar caddesinde oı;!i! 
gümrükten muaf malzemeyi bqka yer - saw tm 23 yqmda Behlee blnJnlŞ ~ 
lerde kullanması ve hurda malzemeyi de blslkletıe Şernslpaşadakl futbol sa~ 
gümrük resmini ödemeden satmuı :tey- geçerken birdenbire dlifeı'ek ıol 
fiyetiydi. temJll kırılmıfW'. _ ~ 

Mahkeme kararında IUÇU tamamlle sa- Doçent ~uhterem bir kaza ~~ 
bit bulmaJJUf ve esasen bütün bu mal- Tıb J'akültesl Doçentıerindell _. • 

• . ~....u- • U b.tin hn~ Muhteremin ldareslndeki M1 ~-~ 
zıememn şır.ıu:uu mı yazı ı ee "a." - mobil Ue IOför Celil tarafıDdaD ~-
mete kalacatım da nazara almıfbr. Di - 21183 numaralı tat.si araam.da ~ ...... 
ğer taraftan satıldığı iddia edilen hurda çarpJ.flD& olmQf, her w otomohıP dl 
malzemenin, yerine giiJnriik remıl wril - ulramlftır. 
miş malzeme geçtrildilini de göz&ıilnde tJI' 
tutan mahlrem•, prtet hakkında beraet Smnflar mamnele nrırW- ~ 
karan vermiftir. l&mdiJe tadar para ~aı::1-~ 

n .. ...a....... · eti • .,. bangerlerin JaPbk1an m ~ 
UHUllRil CIUJ mi amele -.erg1sl aJmmatta ft arraıı.r ~ 

muhakemesi başladı =::uı~~~ar:~n:a;ı:ı:0 ;~nı bit:,; 
Bostancıda tabanca ile kasab Hüaeyini mirde badema sarrafların da~ dJA_ 

öldüren celep Ramazan oğlu Arnavud sisine tabi tutulmaları blldlrllmekte ~· 
tebaasından tıyasın muhakemesine Ağır- bal ite baf}amnaa da Hlvı ecnınıe 
cezada dün bqlanmı~r. 

Son tahkı"bt kararnamesinden anla - Toplantılar: 
şıldığı üzere, suçlu bsab Hille,mt bir _ .__.-
alacak meselesinden çıkan kavga masın- Prel. Salilı lfandın ....--- ~ 
da duyduiu ilbirarla ve tabanca De ar- Beyotıu Halkevlnden: :suılO~ rl' 
kadan ateş ederek, öldürmÜ§tiir. 18,30 da mmi2ln Tepebafmdald d8» ~ 

, _ nasında Prof. Salih llurad taraflll ..,_ 
Suçlu, mahkemede vak ayı fOyle anlat- rtyuiyecllerb meftllunda tODferaD' 

mıştır: ceJı:tlr. Herkes geleblllr. ' Bir müddet, arkadaşlanmwn bü
yük he!Dfirelerile dansettik. Fakat bu 
bayanlar bizden yqlı ve tecrübeli. Bu 
itibarla bizimle daima alay ettiler. 

Bir graınofonla bir sürü genç kız av
lamayı kuran bu hayalperest delikan
lılara acımamak elden gelir mi? 1 Bacaksızın maakaralıkları : , 

Bu alaylar, izzeti nefsimizi kırdığı 

için, onlarla alAkamlZl kestik. Kendi 
yapmızda, kendi kafamızda genç kız
lar la taııııpıak, dansetmek, konut
mak, eğlenmek istiyoruz. Fakat maa
lesef, tesadüfler yardım etmiyor ve 
biz, bu arzumuza kavuşmaktan mah
rum kalıyoruz. 

Siz, bizden tecrübelisiniz: Acaba bi
ze, istediğimiz üpte genç kızlarla ta
nışmanın çaresini, yolunu gösteremez 
misiniz? 

* Benim aldığmJ mektublar içinde, 
çok makulleri, çok hazinleri, çok cid
dileri, çok garibleri, çok •çmalan, çok 

Bugünün gözleri yukanda genç klz
lan, öyle bir gramofona, bir radyoya 
değil, bir otomobile, bir apartımana 

bile dudak büküyorlar. 
Ve bu delikanlıların, istedikleri tip

te genç kızlarla konupmamalan, ta
nıpmamalan da, hiç tfibhe yok ki, bu 
hakikaU idrak edemiyecek derecede 
gafil olmalarındadır. 
Şu halde, benim onlara tavsiye ede

bileeefim bir tek hareket vardır. 
Beşi de gramofonlannın etrafına o

tur.swılar, ve: 

cPek yazık oldu dfti biçareyef• pr
kısını çalarak derdlerine yansınlar! 

TEYZE 

. , 



- Bu saatleri satıyorum, alır mısı
tı.tz? 

- Bu kadar saati neTedcn buldunuz? 
- Şey ... Bir arkadaşım hediye getir-
'1ı.!şt. de ..... ı ... 

·························································· 

mı? 

~ - Ne münase-
-;, 

~· bet, esasen onu 
il, bir Yenisini anyordum. 

• 
Ayakkabıcıda 

• 
Sukutuhayal 

~nç 
erkek, genç kızın peşinden yü-

rüdü. Laf attı: 
- Gözüme çok 

güzel görünüyor
sunuz. 

- Ben de ayni 
fikirdeyim. 

~ &iı - Demek ben 
-...Ö güz~ görünüyorum. 

fiıeı Yle bır şey demedim. Gözünüze 
iÖtündüğümü hissetmiştim de. 

o 

DENİZ 
Bak neler var, lıem neler •• 
Gelmiıler birer birer; 
Kadın, erkek beraber 
Deniz kenarlarına. 

Hava güzel, iıte yaz; 
Zevkine doyum olmaz. 
Gidelim biz de biraz 
Deniz kenarlarına.. 

Yan gelelim kumlara; 
Gülelim yoğa, vara .• 
Koıalım hep bu ara 
Deniz kenarlarına .• 

Herkeı kalıyor; 
Binbir zevke dalıyor, 
Şehirler boşalıyor 
Deniz kenarlarına! 

- Çocuğunıuzun eline böyle açık sa
çık kitablar vermemelisiniz. 
- Bu mu? .. Bu kendisinin yazdığı bir 
romandır. 

Lambacı - Affederıin.iz fHıy; pmıl11emz o değil, bu! .• 
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Baba - Ben de oynıyacağım. 

Anne - (Çocuğa) Ne aksi çocuk

sun, bırak ta bıraz da baban oy-

nasın. .............................................................. 
Dürbünün tersile 

- Tiyatroda kızlar baleye çıktığı za-

man onları seyret
mek için kullandı
ğın dürbünle şim
di de bana mı ba-

Tarihten sayfalar: 

Korsan Amiral 
"" * * Türk 6emiıinin 6Üuerte va k•J1araları üıtünde ilanlı bir hmb baıla -

m11tı. Yeniçeriler yaman döuüıüyorlardı. Venedilı amirali İfİ bir an 
evvel bitirmek iıtiyor, aıkerlerine mültcilqdar uiuleJiyor, hatta ıc-

m 'deki kızlaTı da onlara vereceğini haykırıyordu. 

Yazan: K1tdirc:ın K.aflı 

Bir Türk kadirgası Zantaya giriyordu. faaya hazır bulunuyorlardı. Yalnız eğer 
kıyorsun? 

şimdi 

Evet ama, 
dürbünü 

, 1 Üç köşeli iki yelkenini indirmişti ve for- gerçekten bir taarruza uğrarlarsa diiş· 
· ,& salar ckartaJ kanadı:t denilen şekilde ya- mandan birkaç misli az olduklarını da 

~.,,.,.,.~~.., vaş yavaş kürek çekiyorlardı. Ba§ ve kıç düşünüyorlardı. 
tero tarafa çevirdim, öyle bakıyorum. 

• 
Feci hastalık 

hammül edeceğim bilmemi 

• 
Yavaşca 

kasaralarda kavuklu ve külahlı yeniÇP- Venedik amlralı gittikçe yaklaştL 
riler dimdik duruyorlar, kasabayı ve ka- Türk kadirgası rotayı değiştirdi. VP.. 
leyi seyrediyorlardı. nedikliler de rotayı değiştirince artık 

Bu kadirga Cezayirden geliyor, İstan- kimsenin şübhesi kalmadı ve iki taraf a-
bula gidiyordu. rasında bir yarış başladı. Fakat çok geç. 

O sırada Osmanlı devletile Venedik meden Venedik kadirgalarının birkaç 
Cumhuriyeti arasında dostluk ve sulh güllesi Türk kadirgasının güvertelerınf 
vardı. Bu işde aslen Venedikli olan Sa- yaladL Sonra iki taraftan rampa etliler 
fiye sultanın rolü mühimdi. Yahudi ka- Türk gemisinin güverte ve kasaralars 
rısı c:Kira• da Safiye sultanın baş gözde- üzerinde kanlı bir harb başlamıştı. Yeni· 
lerindendi. Mühim siyasi işlerde bile çeriler yaman dövüşüyorlardı. Venedik 
kullanıldığı oluyordu. amirali işi bir an evvel bitirmek istiyor, 

Zantada birkaç Venedik harb gemisi askerlerine mükafatlar vadediyor. hatta 
de bulunuyordu. Bu gemiler amiral Pi· gemideki kızlan da onlara vereceğını 
yctro Emmo kumandasında idi. Venedik haykınyordu. Bunun tesiri görüldü. 
amirali bu sularda korsan gemilerinin Hıristiyan esirlerin çıkardıkları karl!R· 
barınmasına meydan vermemek ve bu şalık Türkleri daha müşkül vaziy~te 
işde Türklerle beraber hareket etmek sokmuştu. 

için emir almı~ bulunuyordu. Çünkü Ve- Yeniçeriler son nefere kadar dövüşe
nedikliler 0 sırada Türklerle bozuşmayı rek düştüler. Ramazan Paşanın zavallı 
hiç istemiyorlardL çocuğu anasının göğsil üzerinde ölcli.ı

Türk kadirgası limana girdi İyi kabul rüldü. 
gördü. Hatta hediyeler verildi. Bazı ilıtl- Şimdi gemide müdhiş bir sahne basla
yaçlarını alarak eksiklerini de tamamla- mıştı: Venedikliler kırk cariyeyi yakalı· 
dıktan sonra tekrar yola çıktı. yorlar; çığlıklarına, inlemelerine, ya.1-

Ven edik amirali Emmo Türk kadirgası 
varmalarına ve ümidslzce çırpınışlarına 

hakkında çok şeyler öğrenmişti: · bakrnıyarak namuslarına taarruz ecii-
Bu kadirga Cezayir beylerbeyi Rama- yorlardı. 

zan Paşanın genç karısına aiddi. Rama
zan Paşa Fas emirinin ricası üzerine o 

man fazla ses olmasın diye yavaşça vu- memleketi zaptetmeye kalkışan Porteki?. 

Bu güzel ve günahsız kızların namus
ları parçalandıktan sonra memeleri kesı
liyor ve denize atılıyorlardı. Bunlardan 
bir tanesi amiralin genç kardeşinin eline 
düşmüştü. En güzeliydi. 

ruyor. 

• 
lktısad 

kralı Sebastiyen'in seksen bin kişilik or
dusunu Vadiyüssebil muharebesinde 
mağlub etmek ve kralı öldürmekle meş
hur olmuştu. Fakat bu adam birkaç sene 
sonra yeniçerilerin bir isyanında ölmüş
tü. Genç kansı dul ve henüz memede o
lan çocuğu yetim kalmıştı. Kansı şimdl 
İstanbula gidiyordu. 

Muktesid anlattı: 

- Karımın doğ

duğu günde nisan
landık. Bir sene 
bekledim, gene 
ayni günde evlen
dik. 
Arkadaşı sordu: 

Bütün bunlar Venedik amirali için hiç 
te Üzerlerinde durulacak şeyler değilui. 

Onun hırsını ayaklandıran cihet gemide 
~ Ratnazan Paşanın mirası olan (800,000) 

altının da bulunmasıydı. Sekiz yüz bin 

- Buna ne lüzum vardı? 
altın... Büyük bir servetti bu ... 

Gemide bunlardan başka dört yüz ka
- Ne lüzum mu vardı? Karımın do- dar hıristiyan köle, kırk tane çok güıcl 

ğum günü, nişan günümüz, evlenme gü- cariye vardı. Hepsinin muhafazası sadP
nümüz ayni olduğu için bu üç hadisenin ce iki yüz elli yeniçerinin .kılıçlarına ve 
yıldönümlerini bir tek hediye ile atlatı- oklarına bırakılmıştı. 

Otelde 
ı Müşteri hesab pu
, sulasına baktı. Pusu-

'pusulasına bir de 

cKfığıd: 15 kuruş .. 

yazmışsınız. 

Otel sahibi ellerini 
uğuşturdu: 

- On beş kuruş. 
hesabınızın yazıldığı 

kağıdın parasıdır ba
yunl 

Emmo bir türlü geminin !stanbula 
doğru uçup gitmesine razı olamadı. O li
mandan çıktıktan biraz sonra kendisi de 
çıktı. Başka tarafa gider gibi denize a
çıldı. 
Açıklarda Türk kadirgasını yakalasa, 

içindekilerin hepsini öldürse ve paraları 
alsa kimin haberi olacaktı! Üstelik dörl 
yüz hıristiyan esirini kurtarmış olmanın 
sevabını da kazanacaktı. 

Türk kadirgası Kefalonya açıklarında 
hafif rüzgarda rahat rahat yoluna devam 
ediyordu. Bu sırada kara tarafında gE:mi· 
lcr göründü. Bunlar gittikçe yaklaştı . 
Askerler toparlandılar, gardiyanlar kü
rekcileri sıkıştırdılar. Fakat yakla~n 

gemilerin Zantada bıraktıkları Venedik 
gemileri olduğunu anlayınca yahştılar. 

Venedik amirali Türk gemisinin prova
sının epeyce uzağından geçerek batıya 

yollanıyor gibiydi. Fakat prova hizasınA 
gelir gelmez sancağa dondü. 

Türk kadirgasında şübhe edenler olöıı. 
Fakat çoğu bu şübheyi manasız buldular. 
Bununla beraber askerler zaten müda-

- Ben de sizdenim. Hıristlyanım. Kıb
rısta küçükken esir düştüm. Bana do
kunma! 

Diye yalvarıyor, haç çıkanyordu. 

Fakat Venedikli delikanlıya hiçbir tP
sir yapamadı. O da diğerlerinin uğradığı 
felaketten sonra denize atıldı. 

Bunlann İstanbulda duyulması gecik
medi. Büyük bir nefret uyandırdı. EğPr 
Safiye sultan himaye etmemiş olsayciı 

Venedik elçisi idam olunabilirdi. 
Venedik cumhurreisine sert bir mck-

tuh yazıldı: Amiralin cezalandırılması, 

geminin, esirlerin ve paralann teslınıi, 

ayni zamanda tarziye verilmesi istendi. 
Bu mektubu Hasan Çavuş isminde bir 
elçi Venediğe götürdü. 

Senato yeni bir harbden fena halde 
ürküyordu. Bu harb sonunda on beş se
ne evvel Kıbrısı kaybettikleri gibi bu se
fer Giridi ve diğer bazı yerleri kaybt!t
mek ihtimali çok kuvvetliydi. Çünku o 
sırada Avrupa devletleri arasında reka
bet vardı. Venedikliler Türklere karşı 
yalnız kalacaklardı. 

Amiral Emmo ve arkadaşlan yakalan
dılar. Kısa bir muhakemeden sonra Em
monun başı kesildi. 

Ramazan Paşanın karısının kadirpa
sından vaktile kurtarılmış olan dört yüz 
hıristiyan köle birer tarafa dağıimışlar
dı. Bunun için onların yerlerine ba~ka
ları konuldu. Gerek paralar ve gerek ka
dirga ile içinde bulunanlar Preveze ka
dısına teslim olundu. 

Koca Fas ülkesini Osmanlı imparator
luğuna kazandıran Cezayir beylerbeyi 
Ramazan Paşa ile karısının ve çocupu
nun hayatlan işte böyle acıklı bir şekil
de sona erdi ve onun mirası saraya kıs
met oldu. 
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1ngWJı ordu.!U 7enl harb techlzatı Ue mtlkemnıel bir hale ıelmJf bulunuyor. Yukandatı realm yeni tarzda techiz edllm1f 
piyade a.skerlerlnl Ollmplyaı • meydanındatı bir eö.sterl3 esnasında canlandırmaktadır. 

Bu rutm ıenenın en muvaffakiyetll gazete fotografı addedllmektedlr. Kaza Nevyorkda 
Olmllftur. Eski Ru.s hanedanına men.rub Prenslerden blrl olan Alekm Davidof, blr gece 
7ansı 7amnda iki kadın oldulu halde bir caddeden geçerken, dlreblyona hAkim olama• 
m!f, bir mafazanm krtatal camlanna çarparak mafazadan içeri ııtrmııtır. o aırada 
hAdlae :mahalllnde bulunan bir ıazete fotografcısı, kadınlardan birinin ölümll• 

neticelenen kazanın vukarıdald resmlnl çelcm.Jftır. 

lngutere m.11ll tu\bol takımı Berlinde Alman mllll takımlle blr maç yaptı ve 8 - 3 gallb 
ıeıdl. Re81mde bir cemile olmak üzere Nazi aelAmı veren İnilllz takımını Almanlarla 

yanyana ıörüyorsunuz. 

. 
Bo mlldhlş top, Büyük Brltanya bük1imetl tarafından İnl!ltere ıa.b1llerlne yerıeıtırllmto 
yeni bava müdafaa toplarından blrldlr. Bu top dünyanın en uzun endaht yapan 
toplarından sayılmaktadır. ve nerelere yerıeot.irlldlll de flmdi bir aır halinde hulunUJor. 

Bu resimde de Inglliz motörUl kıtaat 
efradının Ollmplya meydanındaki 

cösteriılertnl görüyorsunua 

• 

Romayı ziyaret ettikten sonra Almanyaya 
dönen HJtler ıeceleyin Berlln 

aolı:aklanndan geçerken 

• 

Resimde Brezilya iayanını idare eden J'atiat 
Dom Joao'nun otomobilini ve illi kurtunla 

delinen camını ııörüyonunuz 

Mayıs 

Otomobil ile lstanbuldan Edirneye 
• 
Istanbul - Edirne asf al 
yolunda neler gördüm 
Aılaltm ilk ailleai bizi ihtiyata davet etmiıti. Bu yolun her tar 
rumi lriiıadını yaptıiımu :uımanki miikemmeliyetindc balamı 

iunızı anlaymca aiwarımı2ı kapayıp ~özlerimizi a~tılı. 

lstanbul - Lilleburgaz asfalt yolunun açıldığı gün. alınan bir resim 

- Edirne yolu mu? Lüleburgaza kadar tahlı bir yemekten sonra tekrar • 
buz gibi asfalt. Saatte 80 kilometreden yulduğumuz zaman, par:ZJY. ':ı t' • 

a§ağı dü§lllezsiniz. Lüleburgazdan Bnba- da yükselmeye ve çekilen ,tün~~ 
eskiye kadar bir parça sarsılacaksınız: tığı sıkıcı karanlığı gidı·ı" Iıe) e 
Çünkü §Osenin bazı yerlerinde ufakte- mıştı. 
fek hendekcikler var. Fakat o kısmı da Arabanın kontör kilometriğind 
sağ salim geçtiniz miydi, ver elini Edir- 60 rakamının üstüne yapışmış g-
ne... Arkadaşlardan birusi, gittikçe 

- Siz Edirneye ne kadar zamanda bir neş'e içinde: 
vardınız? - Oh ... dedi... Ne iyi ettik te •• 

- Tam beş saatte ..• Hem bizimkisi o
tobüs ... İkide birde dururuz. ruk bağla
rız, posta bekleriz, yolcu alırız. HülAsa, 
yolda türlü türlü işimiz vardır. Eğer hiç 
durmadan gitsek, alimallah, Edirneyi 
dört saatte tutarız! 

Hergün Edirneye gidip gelen otobüs
lerin §Oförlerinden bu teminatı aldıktan 
ıonra, yola çıkmakta hiçbir mahzur gör
medik. 

Ve ilç arkadaş, hususi bir araba ile 10-
la çıktık. Matbaanın önünden hareket 
ettiğimiz zaman, saat tam 17 idi. Hesabı 
kuvvetli bir arkadaş: 

- Demek, dedi, saat tam 21 de orada· 
yızl. •• 

Niyetimiz, Edirneye kadar, eğlenceli 

bir otomobil yolculuğu yapmak, orada 
rahat bir uyku çektikten sonra, Edirneyi 
de bir baştan bir başa gezip dolaştıktan 
ıonra İstanbula dönmekti. 

KücJük Çekmeceye kadar; keyfimize 
diyecek yoktu. Hele romanlarda tasvir 
olunan yeıil, flrin köyleri andıran büyük 
Çekmeceden geçerken güneşin emsalsiz 
gurubunu seyretmek, neş'emlzi büsbü
tün arttırmıştı. Bu neş'e içinde, Silivriye 
nasıl vardığımızı anlamadık. Orada, iş-

Fakat onun sözünü tamaml 
imkan kalmadı: Çünkü tam o sır 
tımızdaki araba, 60 kilometre 
hendeklere dalıp çıkmaya, tü 
çarpıp zangırdamaya başlamıştı ~ 
beklenmedik sarsıntı, başını eV\ 

nim başıma, sonra diğer arkadaşdl 
na, ve nihayet otomobil tavanına 
arkadaşın cümlesini yanda bırak 
telik te, geveze dilini, dişleri aras 
dirtmiş, kanatmıştı. 

Asfaltın bu ilk sillesi, bizi ihtiY 
vet etmişti. Bu yolun her tarafını, 
ay evvel resmiküşadını yaptığı 
manki mükemmeliyetinde bulnını 
mızı anlayınca, ağızlarımızı 

gözlerimizi açtık. Nitekim, az so 
rincisinden daha tehlikeli bir a 
karşılaşınca, ihtiyatı, tam zaman 
aldığımıza şükrettik: Çünkü bu 
hendeklere de 60 kilometre sür' 
saydık, atlatacağımız varta, bir 
sılışımızdan çok daha tehlikeli ve 
lacaktı! 

Bu ikinci arızayı da aştıktan s 
racanın yolunu biraz daha azal 
gözlerimizin dikkatini biraz daha 
dık. Vakıa bu arızacıklar bile, 

(Devamı 12 inci" sayfada) 

lngiltere maliye nazırı şampanya avlıyor 

sınvn 
O.çenlerde Londrada bir baloda İnılltere Maliye Nazırı Bir con ,ış 
davetlllırle birlikte, kısmetini denedi. Bir mua üattlne dlzUen şampanya JU 
blr1ne blr delnelln ucunda sallanan halkayı ıeçirdi ve hediye.sini kazandı. 

oon Slmon amu tutmata çalışırken ııörülüyor. 
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Deniz ve Denizcilik: 

Bir muallimin umumi harb hatıraları 
modası Büyük gemi 

H . d I ti . k d b .. .. k h b Dört senelik harb içinde 
angı ev e erın ne a ar uyu ar yegine mes'ud günüm 
gemisi Var, yeni yaptıkları kaç tane? Yazan: Muallim Nihad 

,-

Dünyanın en büyük harp gemisi: lngilizlerin Hud muharebe kruvazörü 
let~on zamanlarda bilhassa büyük mil
)'ü e: ~rasında silfilılanma yarışı almış 
llı rumu~. Bugün meraKla takib et
tüıekte olduğumuz bu müdhiş yarış ta
d' te tesadüf edilen rekabetin ilki dtğil-
t ır. Yelken devrinde bile böyle yarıslara 
esad"f ~ U u edilmiş ve her bir yarış bir harr 
d~ nihayet bulmuştur. Yalnız bugünün, 
dah den farkı, muharebe vasıtalarmm 
bu ~ geç yapılmasında, her bir gemınin 
Ve Yük ınasraflarla meydana gelmeslndt: 

Personelin güç yetişmesindedir. 
llıi Eskiden ormandan kesilen ağaç ile ge
llUn Yapılıyordu. Binaenaleyh bir kal yo
lcu ~apılınası için çalışan adam oh.un, 
~:lan tezgfilı olsun pek mahdud idi. 
~ dan dolayı filolar hem az zamanda 
lu eydana geliyor ve hem de ucuza malo-

Yordu. 

~kat bugün vaziyet büsbütün değiş
ieın~· Topraktan çıkan iptidai madde 
fenn~Ye faydalı bir alet olabilmek lçin, 
larda n meydana getirdiği bütün fabrıka
Şur n geçiyor, geçmesi lazım geliyor. 
)ad asını kabul etmek gerektir ki; dün
:tıa ; ınevcud olup ta harp gemisi inşası
t'Ur a~~ası olmıyan tek bir fabrika yok
lerİ ~unkü gemilerde gördüğümüz aıeı
tıkaı ınşa edecek, meydana getirecek fa b
~tarın pek mütenevvi olduğu muhak· 

ll', 

l-"u 
~Yet 01:rın t:1llın ve terbiyesinde de va-
'lnin böyledır. Eskiden deniz muharebe
liik dka:a ınuharebesinden farkı pek bü
düilnaeğUdi Kaptanın mahareti gemisini 
ldı. n n kalyonu üzerine yanaştırmakta 
de ita undan sonra muharebe, ferdin kr
lia.ıb~ı, Pal.~ sallamasına dayanıyordu. 
den ın bugun fennin, düşmanı görmc
dar, il ~ar~~ yapmağı temin edecek ka
CUeti.ner ~g~ görüyoruz. Bu hal dPniz
lrıesai dune nazaran, daha büyük bir 
Şiibhe ~arfne, yetişebileceklerini gösterir. 
1 sıı .. 
etıer t gormeden muharebe etmeği a-
'1etıerj Clııin ediyor, fakat ne de olsa bu 
istifade kullanmak ve onlardan hakkile 
n . etınek bir meseledir. 

enııcı d 
&unu k evletıer bugünün deniz ordu
'l' • aradan ' ek bir şöyle ayırmaktadırlar: 
~e~dana geını bile bir kolordudan geç 

dım. Maksadım deniz kuvvetlerinin dü
ne nazaran, hem daha çok zamanda ve 
hem de daha büyük masrafla meyllana 
geleceğini anlatmaktır. 

Buna rağmen bütün devletler deniz 
kuvvetlerini gittikçe büyütmekten ken
dilerini alamıyor ve yarışı kazanmağa 
gayret ediyorlar. Bunun yegane sebebi 
deniz muharebelerinin milletleri zengin 
etmesindendir. Denizlere ihakim ulan 
Nelson, karalara hakim olan Napolyonu 
yenmiştir. Çünkü Fransa büyük inkıla
bının muharebeleri İngilizleri zengiıı et-
miş, Fransızları da fakir düşürmüşlilr. 

Daha evvelki tarihlerde de birçok millet
ler, denize lazım gelen ehemmiyeti ver
medikleri için, göçüp gitmişlerdir. Böyle 
milletlerin adedi o kadar fazladır ki. lıel-
ki de saymakla bitmez. 

Bu davayı ilk anlıyan İngiltere olmuş
tur. O, Akdenizden uzak olmasına rag
men, bu denizin hakimiyetini kazanma}: 
için çok çalışmış ve nihayet, bu denizde 
sahili olmamasına rağmen, kapalı deni
ze hakim olmuştur. Maamafih dığer mil-

letler de, çok geçmeden, denizin ehem
miyetini anlamışlar ve donanma yapma
ğa başlamışlardır. Napolyonun cBana 
Manş denizinde bir günlük hakimiyet 
verin, İngiltereyi istila cdeyim!a sözü 
meşhurdur. 

Almanyada da böyledir. 1870 de Fran
sayı mağllıb edip te devadımlarile buyil
yen Bismark Almanyası, ancak donan
ma yapmakla mevcudiyetini mumıfaza 

edebileceğini anlamıştır. Gerçi bu mem
leket, o büyük donanma yüzünden m~ğ
lf.ıb oldu. Fakat şurasını da düşi.ınrneliuir 
ki Almanya, serbest denizlere çıkamadı
ğı için İngilizlere boyun eğmiştir. 

lngiltere eski satvetini neden 
kaybetti ? 

Büyük harbden evvel İngiltere en bü
yük deniz devleti idi. Onun deniz siya
setinin esası: (Kendisinden sonra g1:::len 
iki büyük deniz devletinin mecmu filo
l~nna üstün donanma yapmak) idi. O, 

bu esas üzerinde muayyen bir zamana 
kadar yürüdü. Fakat iki mühim mesele 
onu yolundan ayırmıştı. 

1 - i.İngiliz - Alman donanma reka
beti. 

2 - Dritnot tipi gemilerin icadı. 
MalCım olduğu üzere dritnot başhba

§Ina bir gemi tipidir. Ondan evveiki ge-
miler hem sür'atsiz ve hem de kuvvetsiz 
idiler. Dritnot sınıfı, ki zannederim, 1905 

de meydana geldi, eski gemileröen pek 
bariz bir karaktere malik idi. Bınaena

leyh eski gemileri birdenbire çiirüttü. 
İşte bu tarihten sonra İngiliz - Alman 
rekabeti daha ziyade alevlendi ve bu iki 
muhasım omuz omuza ilerlemeğe ba§la
dılar. 

Nihayet büyük harb meydana geldi. 
1914 de kadar, deniz silahlanmasında ge
ri kalan Amerika, Japonya da hatırı sa
yılır birer mevki aldılar. Görülüyor ki 
denizlere hakimiyet kavgası Akdeııiıden 
Okyanuslara çıkmıştır. Fakat dünyımın 
en mühim ticaret yolunun Akdenizden 
geçmesi dolayısile, bugün bile, rekabet 
bu deniz etrafında cereyan etmektedir. 

Buyuk gemi modası 
Harbden evvel donanma yapmak hu

susunda iki nazariye vardı: 
1 - İngilizlerin nazariyesi: Büyuk ge

mi - Büyük top. 
2 - Fransızların nazariyesi: (Jeun 

ecole) yeni mekteb. 
Bunlardan birincinin maksaöı gayet 

açık anlaşılıyor. Fransızların nazariyesi 
ise küçük gemi yapmak ve bu gemilerle, 
fırsat kollıyarak, düşmanın büyük ge
milerine taarruz etmektir. Bu ikı fikir 
birbirile bir hayli çarpışmıştır. Bu çar-
pışmanın neticesini İngilizlerin fikri ka
zanmıştır. Artık bütün fikirlerin büyük 
gemi yapmak arzusu etrafında toplandı
ğını görüyoruz. Nitekim 1922 de takar
rür etmiş olan Vaşington esasları suya 
düşünce, daha doğrusu Vaşington konfe
ransının tahdid ettiği zaman bitince, bil-

( Devamı 12 inci sayfada) 

llu . geUrıa 
tı- Cütnle ka 4!.tl a~1+,,__ ra ordusunun eheınmiye-

• e s a a s o a o ao o n ıs cQ es rs o '9 o to 

lnannsını-uıak için söylenmemiştir. Onun fNGILftiRE: 

Uyaç var:Uaınak için adedi misale ilı- AMERİ~A 
~len faı.ı r. Bir kolordunun seferberli- jAPONVA 

b1.r torpict bir ayda ikmal edildiği halde, 
~C!d.e in§a 

0 
llluhrJbi asgari bir buçuk se-

s. tının edilmektedir. Bunun miırrtte-
'b1.t Yetıımesı i · o kada. çın de geçecek zaman 

l3u nı .. ı.~ Çoktur. 
tr -ayes · ka 

C:RANSA 

'fTALVA 

asında bir eyı ra ve deniz orduları 
nisbet bulmak için yapma- Büyük deniz devletlerinin ellerinde me vcud ve yapılmakta olan büyük gemileri 

Üsküdar cCem Sultan Nümune mek
tebi:. nde türkçe muallimi iken maaşım 

bin, tekaüdiye aidatı kesildlkten sonra 
elime geçen sek.iz yüz elli kuruştu. Zaru
retten kıvranıyorduk. 

Bir gün dersim öğleden sonr .. dduğu 
için yemeği evde yiyip mektebe ,g ••• n. 

Müdür: 
- Tebrik ederim! İkbal yüz gösterme

ğe başladı. Seni cGelenbevf sultanisi• ne 
( o zaman liselere csultani> denilirdi) 
türkçe ve edebiyat muallimi yapmışlar. 
Bin iki yüz kuruşla 1 dedi. 

- İyi ama! Vapur parasını hesab edin
ce karımız taban tepmek, faz.la yorul
maktan ibaret kalır. 

- Yoo zannettiğin gibi değili Burada
ki vazifeni de almıyacaklar. 

- Ha! Bu ala! Böyle olursa bir §eye 
benzer. 

O günkü derslerimin ifasını müdür 
deruhte etti. Bana nezarete gidip işi ta
kib ctmekliğim için de müsaade verdi. 
Babıali yokuşunu çıkarken orta tedri

sat mümeyyizile karşılaştım. Gördüğüm 
hituf; bu zatın himmetile olmuıtu. Mü
dürün verdiği haberi teyid ederek gidip 
emrimi almaklığunı söyledi. İran ıefa
rethanesinin önündeki yokuştan uçarca
sına koşuyordum. Bir ıaatin içinde işim 
bitirildi. Emrimi aldım. cCem Sultana i
Uıvetdnt kaydı beni sevinç delisi etti. 
Öyle ya! Bin kuru~ nerede, iki bin iki 
yüz nerede! 

Merdivenleri çift atlayıp inerken hatı
rıma muhasebeye uğramak geldi. Sebe
bine gelince: O zamanlar maarif neza
retinde bir cTeshilat sandığı> vardı. İh
tiyacı olanlar bir istida ile müracaat e
der, üç aylık, iki aylık nisbetinde ikraz 
yapılırdı. Lira başına otuz para gibi pek 
cüz'i bir faiz alınırdı. Fakat zaruret do
lnyısile istiyenler o kadar çoktu ki sandı
ğın mütedavil sermayesi yetişmediği i
çin istidalar tarih sırasile nöbet bekler
lerdi. Benim de üç ay evvel verdiğim 

böyle bir istidam vardı. Muhasebeye bu
nun için acaba nöbet geldi mi diye uğ
nyacaktım. 

Teshilat sandığ~ katibile oldukça ~
kellüfsüz bir aşinalığımız vardı. Kapı

dan beni görür görmez: 
- Hoca! Allah versin! Galiba paralı

sın! Hiç uğradığın yok! Sıran geldi, gel 
de paranı vereyim! demez mi? 

cGelenbevh ye tayinin verdiği şetare
ti bu haber birkaç misli arttırdı. Teşek
kür ettim. Yarım saat içinde bu işimiz 
de görüldü, yirmi lirayı cebime yerleşti
rip eteklerim ıslık çalarak nezaretU>n 
fırladım. Kendi kendime: cMümeyyiz de, 
müdür de dörtbaşı mamur bir z.iyafeti 
hak etmişlerdi. Allahtan ki §U para da 
imdada yetişti. Bu vazüeyi rahat rahat 
görebiliriz:t diyordum. 
Geldiğim yoldan avdet etmek en ma

kul hareketken ayaklanın o zaman nafıa 
nezareti olan şimdiki maarü müdürlü
ğünün bulunduğu köşeden Ayasofya 
meydanına kıvrıldı. Tellendirdiğim siga
rayı keyifli keyifli tüttürüyor, tasarla
dığım ziyafetin ana hallarını düşünüyor
dum. Tam meydana ulaşacağım sırada o 
zaman İst~nbul maarü müdürü olan be
nim Üsküdar idadisinden coğrafya ho
cam Saffet Beye rastladım. O; nezaret-

teıı geliyormuş, cereyanı halden haber· 
darmı§. 

Beni evvela tebr '< ttikten sonra: 
- Nihad! P .... ündüm. cCem Sul-

tana m türk~c: grupile cGelenbevh de 
sana verilen dersler haftaya sıkıştırıla
bilse bile seni fena halde yoracak! [İçi
me bir korku düştü. Eyvah! Hoca! Gali
ba Cem Sultanı uhdemden alacak de
dim. O devam etti.] Yenikapıda Ermeni
lerin bir muallim mektebi var, (Tıbro 

Saser) ... Türkçe muallimi istediler. Haf
tada altı ders. Maktuan yirmi lira veri
yorlar. Seni oraya nakletmeyi düşündüm. 

Talih bir adamı güldürmek isterse ne 
hatır ve hayale gelmez cilvelerle neler 
halk ve icad ediyor. Hayret! Hocamın 

ellerine sarılıp öperek .minnettarlık gös
terdim. Saadetin bu taşkınlığı gözlerimi 
sulandırmıştı. Gözümün önüne bir ak
şam evvelki manzara ve düşüncelerim 

geldi. 
Dün gece geç vakit eve gelmiştim. O

ğullarım yemeklerini yiyip uyumuşlar. 

Refikam da yatmış, benim yemeğimi ha
zırlayıp bir kenara bırakmıştı. Tepsi}i 
önüme alıp yemeğe başladım. O aralık 
gözüm mışıl mışıl uyuyan çocuklarıma 

ilişti. Acı bir düşünce beynimi yaktı. Ha
yatımızı hergün biraz daha zehirliyen bu 
harbde halimiz nice olacaktı? Sattığımız 
eşyanın para eder kısımlan hemen he
men bitmiş, iş kullanılrnıyan eski battal 
kazanlara, helvahanelere, tencerelere, 
sahanlara gelmişti. Yediğim yemek bo
ğazıma dizildi, gözlerim yaşardı. Bu nur 
topu gibi yavruları ne ile, nasıl besliye
cektik? Yiyemedim. Yemeği kaldırdım. 
Bir sigara yaktım, uyumanın ihtimali 
yoktu. Sabaha yakın bitab dalabilmi~im. 

Hocam emretti: 
- Ben muamelesini yapar, cCem Sul

tan. a yazdırırım. Sen yarın cGelenbe
vh de derse başla! 

- Başüstüne, emredersiniz, dedim. 
Hocamın ellerini zorla öpüp ayrıldım. 

Zannediyordum ki şu Üsküdlır vapu
runu dolduran halkın içinde benim ka
dar bahtiyarı yoktur. Bin kuruşa pala 
çalarken şimdi maaşım 32 lira gibi gözde 
büyüyen bir yekun tutmuştu. 
Doğruca bizim şişman depocu Pana

yota gittim. Bu hayırkar dostu, bizi ek
meksiz bırakmıyan vefakarı saadetim· 
den haberdar edecektim. 
Kapıdan girer girmez benden daha se· 

vincli görünen Panayot: 
- Müjde bre daskalos [rumca muallim 

demektir]! Senin hanım bizim eve ge
lip haber koymuş. [O böyle derdi] Maa
şı altı yüz kuruş olmuş, bu aksam sana 
evde bir ziyafet verezek. Durma! Hemen 
evin yolunu tut! dedi. 

Benim şu anda nasıl tarife sığmaz bir 
salaklıkla afalladığımı tahmin edeceği
nize şübhem yok. Gayri ihtiyari: cAllalı! 
Allah!a diyordum. 

Panayot: 
- Bre ne düşünürsün! Ziyafetin demi 

de benden olsun dedim. Yolladım. Git 
eve bu sevincli günde al çocuklarını ya
nına, bir keyif et! 

- Panayot usta! Gideceğim, fakat şa
ıalndığımın sebebi... dedim ve vukuatı 
yukarıdan aşağı anlattım. 

(Devamı 14 üncü sayfada) 
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İstanbul Askeri Leva:ı.ım Amirliği ilanları 

İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için müteahhit nam ve 
hesabına 31.050 kilo yataklık ve c277,537 .. kilo yemlik saman şartnamesinde de
ğişiklik yapıldığından 6.Haziran.938 tarihindeki açık eksiltme 8 Haziran 1938 
Çarşamba günü saa 15,30 da Tophanede Levazım amirliği Satmalma Komisyo
nunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 6016 lira 49 kuruş. İlk teminatı 451 
lira 24 kuruştur. Şartnamesi Komisyon da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi-
kaları ile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. c529> c3036> 

,.,,,,,,,,., 
İstanbul Levazım amirliğine bağlı mücssesat için 30/5/938 tarihinde kapalı 

zarfla alınacağı ilan edilen 150 ton arpa ve yulafın şartnamesinde değişiklik ya-
pıldığından ayrıca ilan edileceği. c52 7,. c3034 .. 

,,,,,,,,., 
İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 11110 kilo tereyağı 

8/Hnziran/938 Çarşamba günü saat 15 de Tophanede Levazım amirliği Satınal
ma Komisyonunca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
11124 buçuk lira, ilk teminatı 834 lira 34 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale saa-
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c52811 c3035> 

,,,,,,,,., 
Harp Akademisi eratı için 20 bin kilo et 30/5/938 Pazartesi günü saat 15,30 da 

Tophanede Levazım amirliği Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Koyun, kuzu, keçi ve sığır etlerinden hangisi ucuz ise mezkUr etten alınmak 
üzere ilk teminatı 480 liradır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

kanuni vesikalariyle beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel 
Komisyona vermeleri. c2852ı. c52h 

Devlet Demiryo.l: rı ve l ı manları işletmesi Umum idares. hamarı 

Demiryol Yolcularına. 
Demiryol teşkilfıtı, trenlerde bilet satmağa milsaid olmadığından sayın yolcu

ların, biletlerini trenlere binmeden evvel almaları icab eder. l/Tenunuz/1938 ta
rihinden itibaren bilet alamadıklannı haber veren yolculardan, tevakkufu mü
said ilk istasyona kadar olan mesafenin ücretinden başka fazla olarak 30 kuruş 
alınacaktır. Biletsiz bulunan yolcular hakkında da biletsiz kat'edilen mesafeye 
aid ücretten başka ücretin iki misline kadar ceza almaktan ibaret olan mua-
melenin tatbikine devam olunacaktır. c301911 

,,,,,,,,., 
Muhammen bedeli 7200 lira olan 8000 adet 0,5X1800X700 m/m eb'adında de

mir levha 2.6.1938 Perşembe günü saat 15,30 on beş buçukta Haydarpaşada 

gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafından kapalı zart usuli ile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik, resmi gazetenin 1.7. 
1937 tarih 3645 No.lu nüshasında intişar eden talimatname dairesinde alınmış eh
liyet vesikası ve 540 liraılk muvakkat teminatlarını muhtevi teklif zarflarını 

eksiltme günü saat 14,30 on dört buçuğa kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma komis
yonu tarafından parasız olarak dağıtılın aktadır. (2807) 
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Harici Askeri Kıtaatı İlanları 

Altı iıdet dizel motörlü yol silindir kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tah· 

min edilen bedeli 39000 lira olup ilk teminat parası 2925 liradır. ihalesi 25/Hazı· 

ran/938 Cumartesi günü saat 11 dedir. Şartnamesi 195 kuruşa M. M. Vekaleti 

Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerile teminat ve teklif mektublarını 
ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satına!· 
ma komisyonuna vermeleri. c85h c2635t 

MıW 

Kırklareli Tümen Birlikleri için 300,000 kilo sığır etine verilen 27 kuruş 44 san· 
tim fiat makamca pahalı görüldüğünden yeniden ihalesi 30/Mayıs/938 Pazartesı gü· 
nü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen fiatı 22 kuruş 50 santim. İlk temınaU 

6125 liradır. Arzu edenler şartnamesini 500 kuruş mukabilinde Tümen Satınal • 
ma Komisyonundan alabilirler. Taliblerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelcrındeki 
vesaik ile teminat ve mektublarmı havi zarflarını belli gün ve saatten en az bır 
saat evveline kadar K Eli Tüm Satınalm a Komisyonuna vermeleri. 

c855> c2795t 

Alpullu birliği için 70 ton kapalı zarfla sığır eti ihalesi 30/Mayıs/938 Pazartesi 
günü saat 17 de Vizede Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Sığır e•inin tah· 
min edilen bedeli 18200 lira İlk teminatı 1365 liradır. Şartnamesi her gün satın• 
alma Komisyonunda görülebilir. lsteklil erin teminat mektublarını saat 16 ya 
kadar Vize Satınalma Komisyonuna teslim etmeleri ve ihale saatinde Komisyon• 
da bulunmaları. c857.. c2797> 

Eskişehir Hava okulunda yaptırılacak yatakhane inşaatı kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Bu inşaatın keşif bedeli vahidi kiyasi fiatı üzerinde 375151 
lira 90 kuruştur. Talibler teklif mektublarında vahidi kiyası fiatı üzerinden ten• 
zilat yapabilirler. İdari şartnamede bitme müddeti 30/Nisan/939 dadır. Eksiltme 
2/Haziran/938 Perşembe günü saııt 15 de Satmalma Komisyonunda yapılııcaktır• 

İlk teminat 18756 lira 10 kuruş olup şartname, keşif ve projeler 18 lira 76 kuru· 
şa M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler ka "' 
nuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamenin 4 üncü maddesinin cF> fıkrasında yazılı vesikalarla birlikti 
teklif mektublarını eksiltme gün ve saatinden behemehal bir saat evv<ıline ka" 
dar Ankara M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonu Riyasetine vermeleri. 

c86h ,280b 

Demirköy Birliği için 15 ton ssde yağın kapalı zarfla ihalesi 30/Mayıs/938 
Pazartesi günü saat 11 de Vizede Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Sadeya· 
ğın tahmin edilen bedeli 18 bin Ura ilk teminatı 1350 liradır. Şartnamesi her gi.irı 
Satınalma Komisyonunda görülebilir. İsteklilerin teminat mektublarını saat on3 
kadar Vizede Satınalma Komisyonu Riyasetine teslim etnieleri. 

Vize Birliği için 70 ton sığır eti kapalı zarfla ihalesi 30/Mayıs/938 Pazartesi 

günü saat 16 da Vizede Sabnnlma Komisyonunda yapılacaktır. Sığır etin!n tah "' 
min edilen bedeli 21000 lira, ilk teminatı 1575 liradır. Şartnamesi her gün Sa "' 
tınalma Komisyonunda görülebilir. isteklilerin teminat mektublarını saat 15 ' 
kadar Vize Satınalma Komisyona Reisliğine teslim etmeleri, ve ihale sa.atinde 
komisyonda bulunmaları. c859.. c2799 .. 

İzmir Tayyare alayında yedi adet ahşab yapılı hangar inşaatı kapalı zarfl• 
eksiltmehe konulmuştur. İşbu hangarların keşif bedeli 140455 liradır. E!csiltıil• 
3/Haziran/938 Cuma günü saat 15 de A nkarada M. M. V. Satınalma Komis)'<>
nunda yapılacaktır. Şartname ve keşfi ve projeler 7 lira 23 kuruşa M. :M. 1/. 
Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mcktı..ıb
larmı ihale saatinden behemehal bir saat evveline kadar Satınalma KomisyonıY 
na vermelerl c860• c2800• 

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

Lüleburgaz Tümen birliklerinin ihtiyacı için 32800 kilo sade yağı kapalı zarfl• 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 10/ Haziran/938 Cuma günü saat 16 da J.,il" 
leburgazda Tümen Satınalma Komisyon unda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
29520 lira ilk teminatı 2214 liradır. Mün akasaya iştirak edeceklerin bildiril~fl 
gün ve saatten bir saat evvel teminat ve teklif mektublarını icab eden vesailtiO 
Komisyona verilmesi. c875ı. c3033> 

~ 

Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri için 92000 kilo sadeyağı kapalı zarfl~ 
eksiltmesi intaç edilmediğinden 30/Mayıs/938 saat 15 de pazarlıkla eksiltırıe 
Ankara Levazım, amirhği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Muhaınıileıı 
bedeli 90160 lira, ilk teminatı 5758 lirn dır. Şartnamesi 451 kuruş mukabilind~ 
komisyondan alınır. Kanuni ve ticaret odası ve şartnamesinde yazılı vcsikBı.r 
la komisyonda bulunmalan. c87h c3029 .. 

Hayrabolu için 30 ton Slğır etine kapa h zarfla eksiltmesine talih çıkmadığı~ 
dan pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 30/5/938 Pazartesi saat 16 dadır. ?t1 
hammen bedeli 7500 lira ilk teminatı 562 lira 50 kuruştur. Talib olanların J1'1~ 
ayyen gün ve saatte Lüleburgazda Tüm Satınalma Komisyonunda bulunına~2, 

c874> ~ 

,-----------------------------~ Türkiye Kızılay Cemiyetinden: 

ÇAD R B i MUBA Y AA51 
füzıltty CerııJyeUnce yaptırılacak çadırlar için JOzumu olup ,ıstaııbıJl 

Satış Deposundaki şartnnmedo yazılı evsafı h'liı . 
100,000 METRE ÇADIR 
satın nlmacağındnn alAkadnrların 30·5-938 Pazartesi gUnO saat t5 e 

kadar Depo DirektörlUğUne mnracastlerl. 

Askeri Fabrikalar Uınum MüdLirlüğü Hanları 
dl 

1400 lira muhammen bedel ile 4000 kilo sığır eti 3/6/938 Cuma günü saat H çı" 
Salıpazarında Askeri Fabrikalar vollnmasındaki Satınalma Komisyonunda 

8 
<11 

~ - ursr 
eksiltmeye konulacaktır. İsteklilerin % 7,5 muvakkat teminatı olan 10~ ıcaıııl' 
her hangi bir Mal.müdürlüğüne yatmıra k alınacak makbuzla 2490 No. ıu al•'" 
nun istediği vesaikle birlikte mezki'Lr gün ve saatte komisyonda bulunn1 

Şartnamesi her gün komisyonda görüle bilir. c2788 .. 



Cumhuriyetin en yüksek büdcesi Tehlike şimdilik geçti 
(Bqtaf'afı l iaci aayjcldA) mıştır. Biidcenin umumi heyeti berinde tedkik ederek bunlardan lüzmn\ı giir- (Bqttmıfı ı tllCi ICll1MGJ dilmiflerdir. 

tllDettn istediği dinamizmi mükem - bqka söz iatiyen olmac:blmdm famlla - düklerini nazarı itibara abnak suretile terek, Südetler meseJesinin halli için İyi haber al&n mahfellerde söylen• 
llael bir tarzda izah etüğini, büdceyi eli- nn müzakeresine geçiJ.mif, Biiyük Jılillet masraf büdcesbıi 249.9S4.020 lira ola - müzakerelere başlay.cağmı bildirmiş- diğine göre, İngiliz hükllmeti Sildet • 
.. alan her millet vekilinin onu tedkik Meclisi, Cumhurreisliii. divanı muha -rak bağlamajı muvafık görmüştür. Bu- tir. lerle meskfuı mıntakaya müşahid mfa. 
,..kaiui yaparken tapyacafı büyük sebat, Başvekilet, devlet tflru.J, istatia - na nazaran &ıilmüzdelri 9e'!leıyt! aid ma!- Çemberlayn, son birkaç fÜD içinde tile bir komisyon gönderilmesi imkin
W.U)'eti Celil Bayar hükUmeti büd - tik, meteoroloji, diyanet işleri büdceleri raf hildcesinin.1UIRllD1 yekUnu 19S'l den Südet meselesinin geçirdiği safhaları larını derpiş etmektedir. 
"8lnln giderdiğini, cumhuriyet büdce - stra ile müzakere ve kabul olunmuştur. 18,934.800 lira fazladır. Muhtelif dairele- izah ederek, İngiltereDhı gerek Ber - Yeni bir hadise 
~_lçinde bir rakam rekoru yapmakla Meclis yann saat H de tekrar toplanarak rin büdcelerine ayn ayn yapılan zamla- lin, gerek Prag hiitlimetleri nezdinde Londra 23 (Hususi) _Çekoslovak· 
-ı'ltOer bu büdcenin de memJeketin bü- büdce görüf1De1erine deva medecektir. rm yekfınu i8e 41Jt milyon lira11 müte - yaptığı teşebbüsleri anlatmış ve her i- yadaki intihabatın sükUııet içinde g~ 
~ lhUyaçlarmı tamamile karşılamadı- MaliJ& Vekilinin nutkn cavizdir. Bu iki rakam arasındaki 12 mil- ki tarafın da mu:'lfhan~ harekett~ bu - mesine rağmen, cumartesi günü Çekor 

i5ylıyerek bazı kültür ve bayındır- yon liralık fark fnlWAdıe ıııembtiardan lunacaklarma daır tennnat vermış ol - lovak _ Alman hududunda cereyan eb-
.. lflerine temas e+""'•tir. Her kazanın Ankara 23 - B. M. Meclisi bugün- temin edil~ .. "--1• .. 1•,.la idareai caiz duklanm •"-lem~. 
~ -·.ay 1938 ~ -..~ '"'J ~ ... A miş olan bir hadise, Alınan matbuatı • 
.., Orta mekteb istediTHni, mekteb ki - kü toplantısında, yılı büdce mü- ve mümlriin olım .n-ndifer inpatı ve Çemberlavn İngilterenin bu teşeb -
t.ı..'t__ 6 ' adı. r-- .,._, nı tekrar harekete geçirmiştir. 
-....rrnın mektebler açıldığı zaman ha- zakerelerine başl Bu münuebetle maden tedkik@h ve taharriJab libi biz- büslerine J'ransanm da müzahir oldu -
1lr buhmmasınm lüzumlu olduğunu te- Maliye Vekili Fuad Ağrah şu nutku :metlerin bu membalardan elde edilecek ğwnı .ilive eylemiftlr. Hadise şöyle cereyan etmiştir: 
'-az ettirmi§tir. söyledi: nıidatla brplmımuı aıretile adi büd- Diğer taraftan, hariciye nazın Lord Bir takım Çek askerleri Mittels • 

lJrr. ıneb'usu bundan sonra su me - Camhari1et deniain ea :rübek WWeesi cede bu hizmeiler ı..m mewud tahntatm Halüaks de Lordlar Kamarasında ayni bah'da Alınan arazisinde kiin taht& 
..ı..ıı_ ~ bır· köp" ru··yu·· berhava etmeğe ·-~bil --.rhte ıeçerek bunların m kısa bir l938 mali yılı büdcesi Büyük Mec - tenzili Ye bana mukabil ctiinyanm silah- mealde beyanatta bulunmııttur. ~ 
..... da hallini istemiş ve demiştir ki: lisin kıymetli tedkikine an.edilmiş bu - )anma Y8rıfl miivaceheilınde meiııJ]elret Bududdaki kuvvetı. pri çekiliyor etmişlerdir. Bu köprü Çek arazisi ıs • 

..._ Urfa, yanıbaşmdaki J'irattan su lunuyor. Bu büdce 2SO milyon liraya müdafaaamm istilzam ettili müdafaa tah Varşova 23 _Pazar akşamı Prag - tikametine doğru Tbaya nehrini lrat -
...... iı için refahtan mahrumdur.• yaklaşan yekUnu ile Cumhuriyet dev - sisatının takviyesi için ihtiyar ve terviç dan alman haberler Varşovada mah - etmektedir. Alınan muhafızlan, bura• 
'"-~arm, memlekette bir hasta-. rinin en yüksek büdcesini teşkil edi - edilen tekil ve zar'Uftt icablanndan doğ- süs bir gevşeklik husule getirmiştir. da kutular bulmuşlardır. İnfilik edici 
~ ka11ıajı olduiunu söyliyerek bunla- yor. mllfbır. Bu ııoktayı da lpret etmeliyim Çekoslovakyada Cieszyn mmtaka - madde ile dolu olan bu kutular, k6p • 
._ kurutulması işini hızlandırmasını is- Şu noktayı derhal kayıd ve işaret et ki, tN sene için ihtiyar ollJnan bu dejifik- smdaki Polonya ekalliyetin! endişeye rünün muhtelif noktalarına konulmup 
JIJea Urfa saylavı, yapılacak masrafın meliyim ki, bir çok memleketlerin büd- liğiıı biidcelerimi:ıin milıltaımel tnlgiıpf- dftşiirmüş olan Polonya hududundaki tu. Çek askerleri, Alman muhafızlaD' 
.... edilecek arazi ile karşılanabileceğini ce tevazününü temin için vergi nisbet- larmdan istifade edilerek 11.aldınlmul .,e askerf tahşidat hakkında Çekoslovak nı görür gönnez kaçmışlar ve bu su• 
"1atarak bunun müstacel bir vatan me- terini arttırmaktan başka çare bulama- eumhuıriyetin takib effiti mali sillteme hüktımeti tarafmdan Polonya elçisine retle köprü kurtarılmıştır. 
l!llleai feklinde ele alınmasını hükfunetten dıkları şu sırada, biz, umn senelerden göre bu hizmeUere de ileriki menelerde verilen '\es1dn edici eevab bmada mem Çekoslovak Hariciye Nazırı Krofta, 
"'- ebniştir. beri teessüs etmiş ve Cumhuriyetin gene adi büdcede yer verilmesi düşün - nuniyetıe kaqıJanımftır. bu sabah Pragdaki Alınan sefirini kao 

111.ntı Kitabcı, yeni büdcenin vatanını umdeleri arasına girmiş bulunan denk celerimizin bapndadır. Leh ve Alman kuvvetlerinin Çe _ bul ederek, kendisine Mittelsbah hl • 
~- lıer ferde zevk ve inşirah verecek büdce hayatını, haJkımızm vergi mü - Arkadaflar, milll midafaamıza taal- kmlovak hududundan çekildikleri bil- disesi münasebetile teessürlerini bil • t 1balıfyet taşıdığına, 19 ilA 20 milyon kellefiyetlerinde her sene mühim tah- Ilık eden hizmetler üzerinde yüksek he- dirilmektedir. dirmiştir. 
1i..... fazıaıığın milletin refahını anlatan lifler yapmak yolunda cesaretle yürür- yetinizin ,mterdili lııily\lk b•uaaiyeUe Sftdetlerle Çek lrilkhwıti ._,......... Alman arazisine girmiş olan Çek U-

;-ıs bir hAdise olduğuna işaret etmi§ ken ve hiç bir vergi membalanmızda tnütenasib olarak ba hmuata daiml te - ••ıle+h- kerlerinden birisinin şapkası orada kal-
hiikiunetın programındaki nüfus me- zam yoluna gitmeksizin muhafaza e - yaklruz ba!iııde 'bu1unan hüktunet, zam- Prag 23 (Husus!) _ Südet partisi- mıştır. 
~ temas eylemiştir. Nüfus artı - diyor ve her sene denk büdce çerçevesi mm yansına yakın mikdarmı 15,300,000 nin şefi Henlayn, bu akşam Başvekil Bundan başka Alınan kaynaklan. 
,.._ luvvetlenmesi için devlet tedbir - içinde umumi ve hayatf hizmetlere a - lirasını bu lrlzmetlere aynnıı§lır. Bunım Hodzayı ziyaret ederek, iki saatten faz bir Çekoslovak tayyaresinin Alınan top
~ llizumıu olduğunu söyliyen Hüs- yırdığımız tahsisat mikdannı ehemmi- 9

1
5 milyon lirası bra, deniz ve askeri la süren bir görüşmede bulunmuştur. raklan üzerinde uçtuktan sonra üatlu 

~ ll.ıtabcı evvel! izdivaçları teşvik et- yetti nisbette yükseltmiş bulunuyoruz. fabrikalar için haztrlanan ve bmınu a- Siyasi mahfellerin büyük bir ehem- döndüğü sırada, Çekoslovak hududun" 
~'le çoğaltmak ve sonra da doğanları Sayın arkadaşların, her rakamı ü- hiren kabul buyurulan 125,5 milyon lira- miyet atfettiği bu görüşmede, Südet _ da düşerek parçalandığını bildirmek 4 

J.Turıak gı"bi ild kolda toplanan bu iş- zerinde tevakkuf ettiğine şüphe etme - bk prOIJ'8Dllll ilk sene,e ald kaıphlldır. ler meselesinin halli için yapılacak o- tedirler. 
~~de bazı memleketlerin ağır mü- diğim bu büdcenin ana hatlannm tah - Bu mikdann ım da 12~ milyon liraya lan müzakerelerin esaslan tesbit edil- Çekoslovak makamlan ise böyle blı 
~Yetlerden bçmadıklannı söyle - liline girişmeden evvel, hayatının son çılranlmuı mukarreıctiı. Slllb n mü - miştir. hadisen!11 cereyan etmediğini söyle " 

· Evlenmelere ve çocuk doğumla - günlerini yaşıyan 193 7 büdcesine na - himmat ihtiyaçlanmm mümlin olclufu Çekoslovakyaya müplüd ınfatile Mr mektedirler. 
~~muafiyetleri veren memleket- zaran görülen 19 milyon liralık yüksek kadar dahilde temin için 61edenberi ur- komisyon mu ılnderlleeek! Amerikanın alibsı 
•-:

114 nüsaller getirerek çok çocuklu liği tesbit ve huzurunuza arzederken fettiğimi2 pyretl l>lr b\ daha kunet- Londra 23 (Hususi)_ Kabine, bu - Nevyork 23 (Hususi) - Cumhur~ 
~ yapılan yardımların genişletil - realitelere istinad etmiş bulunduğu - lendirmet bere. asbrt fahriblar tah- g0n öğleden sonra biltfin nazırlann iş- reisi Avrupada cereyan eden hldlael• 

istemiş, evlerde kininin kolaylık- muzu ifade ve izah etmek isterim. Va- sisatına 125Jt milyanhak programda tef- tirakile tekrar toplanmıştır. ri büyük bir al&ka ile takib etm1f W 
~bol mikdarda bulundurulmasmı lü- ridat tahminlerimizde 1 O ay zarfında rik edilecek miltdamı barieinde olarak Toplantıda, münhasıran Çekoslovak- bugün de hariciye nazırı Hull ile al • 

IWdGğünü anlatmış, kimsesiz ço- yaptığımız tahsilat bile bir evvelki se- daimi imalit Oıtfyacı için aynca 2,200,~ yadaki ekalliyetler meselesi görüşül - rüşmüştür. 
,....._. .. -:._.-~ mekteblerde okutturulmasına, nenin son ilti ayında yapılan tahsilat liradan ibaret olan ia~ büdceaı milştür. Dominyon hükdmetleri, bu Hariciye nezaretinde hüküm sOrell 
~rda çalıfbnlarak yetiştirilmesi rakamlanm birleştirmek ve 6nümüz - yüzde '12 fulasile 5,255,000 laaya çıka - mesele hakkında verilen kararlardan kanaate göre, Südetler meseleslndla 

Jtta-.aa tema et:mişti. Hüsnü Kitabcı deki sene için yapılan tahfifieri derpiş rı~m:ştU:'. geriye kalan ~ ~yon lira ve yapılan teşebbüslerden haberdar e- ınütevellid tehlike bertaraf edilmiştir. 
büdcesinde iki rakama ilişmiştir. ve tenzil etmek suretile tahminlerimi - mıllı mudafaanın muhtelif ihtiyaçlarına - ........,. .... • • - • - - """• • • • .-

teker .istihlak rabmmm cıhzhlı, zbı sağlam ve samfmf olmasma dittat brphk tutulnnqtur. 
~~IW kazanç vergisi artışmm ublı- etmiş bulunuyoruz. Gerek umumi biz - Maarif 

l>üdcesinde ise umumi yollar metlerin selimetle ifasına gerek hazi- 1938 mali yılı için maarif büdcesine 
T arihci muharrirler birbirlerini cehaletle 

itham ediyorlar ~ paranm u oldulunu söyli - ne itibarmm muhafaza ve illsında mu- 2,440,000 lira zam yapılmııtır. Geçen yıl 
M~~~-~Di. Kitabcı cumhuriyet hükfıme- vaffakiyet temin eden bu yolun milsbet büdce hıklrmda :maruzatta bulunurken 

zaman bunları yapmak için mad- neticelerini saymak suretile kıymetli her aene muntuıman arttıimdan ve 1937 (Bqtanrll ı fftcl "'11fada> cKqki tarih romancıları bazı kusurla • 
t~.-e~ır.&. bulabileceğini ibde etmiştir· vaktinizi. abnak istemem. dıe l>et ame enelkinia iki m;+ei iM*f dinin gazetelerde tefrika edilen bir ne- rıma rağmen benim kadar hizmet et.mil 
't,;:,.:ıııl111Sı111ıııneaı1an tutarmın Jiibeldiğinl Yalnız yekı1nen bir sene enelki büd olduğundan bahaettilfm bu'. bUdceye ya- ıine hücum ediyordu. olsalar. Hiç bir teY bilmemekten, u Jr.ıa-

Hümü Kitabcı maliye memur .. ceye nazaran yüzde ona yakın bir faz - pJm miterrwdl illwJen ntmm, balkı- Yazıda setiz ay dnam eden tarihi tef- surlu bir şey bilmek ve yazmak mubak-
haıka kolaylık ıöıstermai h~ - lalıkla bajlamnıt olan 19'8 yılı büd - mızm maarife tarp m&ıerdill mıaalsiz ıibnm yalnız bir nbhahk tefrikasın - kak ki daha iyidir.• Sa. ~nnilerde bulunmuş, e2cumle cesinin bu ehenımiJetli Jüksek:Uği, bir heYea ve ralJ>eti tpre& eanek w cum- da söze batan taıib lııatalan Deri sürü - ----------

tı ki.= • taraftan memleketin ikbadt hayatında hurfJ9tin ba feytdi neticesini &6rerek ıerek =tefrikada ta~ ,az hata, yahud Ataturkun 
tlD.JtZ komısyoııl~ gelen işler- görülen devmnlı tnlrişafm diğer cihet - buna karşılamakta büytik zevk duydu- tarihe Dl'fl yapıhmf bç yüz iftira ba-

~3 80 ili 70 ı nakzedilmekte - ten vergilerimiule ye maD esas ve mev ğumu huzmmıuzda uzetmek illerim. lunabileceli aoruıturuluyordu. . . dunko tenezzohlerı· 
vatandaş1ann beyhude yere zularımızda yapılmakta olan 11labatm Ba netice her saltada ~ &&teren Bu miinuebetle t.b.ndS' Fahreddini 

.ı.~,-tdildruerini anlıyoruz. Adliyede ol- neticesi olduğunu ve her ikisinin doğ - cumhuriyet devrinin en çok ütihar edi .. bularak ne diJeeellnl .antuk. lılubarrir (Bq tarafı l inci ıayfada.) 
llhi temyiz komisyonlannda ka - rudan doğnıya yilbek hey'etinizin al- lecek büyiil: eserlerinden biricBr. lmpa- aebılıe fUD)an llJINl: akşama kadar köşklerinde meşgul olmUf" 

,..._.., .... ~-- ebe~etıe nakzedilen maliye dığı isabetli kararlar ve Büyük Şefin ratorluk devrinde yetiştifl için ne hü - - Turhan Tm bana bir iltifat savur - Iar, akşamüstü saat 17,30 da maiyetle • ... ı;rı üzerinde bazı kararlar alına- çok kıymetli direktif ve iqadlarının ldinıettm bu tiiJiil a1'ka pnn, • 4e mat fstemif. .. Benim tariht romanlanm- rindel:I zevatla birlikte motörle bir denlll 
Szı mahsu16 bulunduğunu tebarüz ettir - kendinde bu hevesi inl:i§af ettirebilen es da Turhan Tm lild tarih yapmak Wdiam gezintisi yapmışlardır. Diğer bir motil 

"""'"'"'-""" sonra benzine ispirto. karış • mek benim için bir vazife teşkil eder. ki nesil bunun delerinf en iyi takdir e - JOldur ki bu tariz yerinde olsun. Ben de vali, belediye reisi ve tüın komutall 
°::'~flNt....::..IDemlekette asfalt ocaklannın Büdcenln ana llatlan decek vaziyettedir. halk romanı yapıyorum. Tarihi iddiası o- bulunuyordu. Hava güzel, deniz çok aa-

benzin satışlarının muayyen Büdce hakkmdaki bu mnmn! maru- Nllia. ikblad, ziraat lan bir emrde ba tedkikler yaplırsa ve kindi. Sahillerde ve bilham tehir pll • 
~~r eline bırakılmaması, gay- zatmıdan sonra müsaadenizle ana hat- Nafi 'büdceain 2 mil ikbsada hatalar b.ı.mura1 bu, tarihi tahrif ad - jmda toplanan ve tefriflerini sabll'llZ • 
~ vaziyeti, Ankara otobüsleri lanmn tahliline girişeceğim: UlJıxja zir te 1 ~OQQ u!~ yapt)- dedilebilir. Dedim .,., 1'eııim tarihi bir lık1a bekliyen binlerce halk tarafından 

tenzili lüzumu, Emlak Ban- 1938 mall yılı için hüt6met.çe teklif ' N.:. i,w~ ammın tQdtam yoktur ve Qll mmedenbeıi yazdı- hararetle a1kıfl•nan Ulu önderimiz JmD. 
~~~--lldıiılJlll,;. yü.Jr.aek faiz hakkında be- dilmi şolan büdce liyihumda varf - = lirası dotnxJ': dolru,a 1Mı Ve_ jmı eserleri de teııkid eden Bay Turban dilerini seJAmlamak sur~tile iltifatta bu-

de bulunan Hüsnü Kitabcı ~ t masraf yeJdirılan 248 
1 

milyon ki1ıH ihüyaçlarma bUtJai muhtelif ve- Tandan başka kimse meydana çıkmamıt- lunmuflardır. Bu &~zinti saat 20,30 a ka-
{~:!!llın.Lıafer direğine şanlı bayrağımw ,:O;. bin lira olarak tesbit edil - kiletlerin nafta Wamute lnplaMD in- tır ... Kaldı ki tarihi tahrif diye ortaya a- ~de~ e~ır. ~ yemelinl 
»~ muvaffak olan sübaylanmı- . t• usur ._ .. n.~ .. 1·~· a-ı-....... tılan iddialar ela amlmdır. töPI. ermde.. yemışler valı ile be1ed1Je 
~ kii ..:~...:!-~ -:;.tr.. mış ı. s--'t ~-.ır·~- .,,~ ....... _.. 

1Nr-. .rauawıuen ~anım ~ - Hakiki ve samimi büdce miivazene- Ziraat bfdneine -1 .... 1 mil • Turhan Tana+-..... ~,. edecelfm. O za- reisini ve tüın komutanını da sofraJumı, 
&Zife saydığını beyan etm\Ş - yesinin emip" 11 JA....-. Jlllll """~- .. 1 da alıkoymuı:.lardır. 

sini, devlet mali ana pr 1 ralık zam bilhal88 geçe 1ne W ba - ten her romanımın bitifbıde bana böy e ~ -----
llente . büd . ·· sayan hük1imet, varidat tahmin1erini JUrdulUJıuz kanun icabı olarak llraat teta bir fttifat saVUl'IDalı ltlyad etmlftir. Yeni benzin fiatları ~ ticafe yten

1
•• ~ den ~u- büdcenin tanzimi ıırasmda elde bulu • kilAtmm takvf--&..• tahais olununqtur. Ben eserlerimi büyilk bir t.ttfzlikle ha-

~iRıiıı;. lıA..._! re muvazeneınız e go - . ,,,_ 
IMB.1t..~1Uk inki§af olduğunu izah et - nan 8 aylık kat1 tahsıllt ~anna Vaamaflb ötedenberi karfıhla" masraf arJanm. ~ bafb fnlilizce ve Ankara 23 (A.A.) - İktısacl Veklle -
~ programını seri bir zaman göre hesabla?lDllf ve umumt hizmetlere terUblerfnden temin olunan kadrolar tet- ı.pa dilde ~n cllkbtle tedkik e- tinden tebliğ edilmf§tir: 

i'u .. ""1-~~en Celal Bayar hükUme- aid muhtelif ihtiyaçlan bu suretle bul kilit kanununa alınımı oldulundan o ter- derim. Meserret otellnde h~ç yazı yaz - 21 mayıs 1938 tarihinden muteber ol-
~~ etllli§tir. duğu muhammen varidat yetibıunun tihJere tonulmut ola tahaiaatm tama - -. deliBm w btlhene tarihi romanla - malt fizere benzinin perakende 1zam1 

~,,......,_,'riırker rnükelleflerle maliye me- müsaadesi nisbeünde karşılayan bir men mücadele hlmıetlerine ve diler al- runı da flmdlye kadar Turhan Tandan bAf satıı fiatı beş tehir için aşalı.da gösteril
ara11nda zaman zaman meydana masraf ~üdcesi ~a~. ~e- raat lhtiyaçlarma sarfı mibnkün olabi - )a teaJdd eden olmamıpır. llaamafih bu- diği gibi tenzil edilmi§tır. 

·~~.,_&ııı.Qıa:~Pnazlıklardan bahsederek kır- tin takdim ettiği lAyiha Qzerinde Budce lecetfne g&e, 7apılan ıammın milhbn bir .-_.. ve Aiklerinin ne olacafmı dü- Dökme litre Çift büyük tenek,. 
~:·~~in tasfiyesi, gayrlmübadiller Encümeninin tedkfkatı henüz t.amamile kısmı b•)fkıtte bu ihtiyaçlara tahlia e- ,.._k iPn dbniml • JCll1D'I§ delilim. Ankara 18 ........................ 880 
•v:rı;~~,.n ... it sür'atle halli lüzumuna İ§8 - bitmeden evvel elimize içinde bulun - dilmft oluyor. Çünkü eserlerim Maarif VUAlıetbıJn lstanbul ıs.& ........................ 580 

tefeciliğin bilhassa fstanbulda duğumuz senenin 1 O ay'lık talwiJAt ra- Nafia ve lktılacl büdeelerinla mmnn' lllr tok defalar yübek tUdtrlerine maz- İzmir 15.5 ..... .. ................. 580 
tar altında devam ettiğini söyle- kamları da geçmiş bulunuyordu. Bu yektbıJarmda 1937 aennlne nuamı ~ ı.r ollDUflm. 9bm taribjnl ilk defa Samsun. ........................ 580 

•• _,.. .. _ 'Y ıneselesinin sürüncemede son rakamlara göre ve bükQmetlıı tek- rOlmı ebfklOr blru nal llalı ett.tlim .ted1dt ederek Simer kımn yaıdığlm za- Mersin - belediye lstihlAt resmi 
il rnnı ti müteessir ettiğini ifa - lifile vaziyeti yeniden g6zdm geçiren gibi fevbllda mahlJ8Hekl bir Jmmı hiz- .-an -~ taldllerlne nail hariç 575 

illete hükumete ve orduya Encümen varidat mubammenatı gene metlerta adi b8dce hutdnde bırabbmt ...... balpnmakla ..... öviDebilirim. Diğer yerlerde azami satış fiatları ı.. 
t temenniJc-i ile kürsüden hüktlıneUe tamamDe mutabık blmak olmamnda clolaJJdar, lla1r0ratte IRı ~ ~ Baynddla küab baltnde çık- tanbul ve İzmlrde çift büyük tenekenla 

suretile 2S0.0~9.000 lira olarak tesbit Qllen de JU,lrarıcla t-tullm mlkdaıS- ınamıştı. Bu eserimi Alman tarih ens - depo fiatı olan 521,75 kuru13 nakliye ve 
(E a ) hükumet pro - etmiş ve büdce milvuenesi r.aruretile Iuda um yçılmıp. ~ aJmava G1uak pkarmqtır ve mahalli resimlerle listesi Vekilete mev-

~~~~tlrll~:·'.·k•·"-''·~·"' P "bl rınin tabak- karşılanamıyan ve kumıen 80D1'&daıı çı- (N1111ma w' "W ... ~ ..... ildtpE lamdan acmra intişar etti. du yerlerde satıcı komisyonu ve bayi kin 
te <ıldu u u stayi.şle anlat- kan ihtiyaçlara aJ.d tekliflerimizi de edeceik) Bi'hı ._ IÖ& olaıak diJec:ejim ki; ilive edilerek tayin ve tesbit olunur. 
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§11111 111111111111 111111111111 ! 11111111111 iflllh. Çeviren: Faik Berem en 1111~ 
Tabiat, Benjamin Bufflenoir'e gayri ta

bıi ve fevkalade bir iştiha vermişti. Bu 
melekesi yaşının artmasile çoğaldı; ve 
pyanı dikkat bir kemmiyet kesbetti. O 
halde, ki elli beş yaşına, hiç hastalanm~
dan gelmiş ve yüz yirmi kilo olmuştu. 

Onun yemek hususunda estetik bir id
diası ve zevki yoktu. Onu alakadar eden 
şey sadece kemmiyet meselesiydi. Şehir
deki hususi davetlerden kat'iyen hoşlan
mazdı. Öyle merasimle yemek yemek, 
hizmetçinin getirdiği ve sol omuzunım 
üsti.ıne kadar soktuğu tabaktan hissesini 
almak .. bir takım kaidelere boyun eğme
ğe mecbur kalmak .. bütün bu hallerden 
tiksinir ve bu yüzden böyle hususi ye
mek davetlerine iltifat etmezdi. 

Kayda tabi olmamak için de evlenme
mişti. Tek başına ve taşrada yaşıyordu. 

Bu feylosofane üzletin içinde diğer in
sanlara muhakkar bir bakış fırlatırdı: 

Onların sıska ve çelimsiz hallerile eğle-
nirdi. Sırf ekmek parası kazanmak içm 
didindiklerine ve yemek zevkinden mah· 
rum kalmış olmalarına acıyordu. 

Filvaki Benjamin Bufflenoir öyle faz
la zengin bir adam değildi ama ömrüniin 
sonuna kadar oturduğu yerde rahat ra
hat ve doya doya yemek yemesine yete
cek parası vardı. 

Onun bu şöhreti bulunduğu şehrin hu
dudlarını aşarak civar yerlere de yayıl
mıştı. 

Bir gün Sainte-Taloire şehrinde bir o
tel ve lokanta sahibi bir müsabaka a~tı. 

Herhalde bu, oteline rekiam yapmak içiıı 
olacaktı. 

Musabakaya çok yemek yiyenler gil'e
cek ve aralarında bir seçim yapılacaktı. 

Lokanta ve otel sahibi Bufflenoır'den 
bahsedildiğini de duymuştu. Fakat onun 
hakkında söylenenlere inanmamış, bun
ları masal telakki etmişti. 

Bu meşhur şampiyonu alt etmek te 
hoş .olacaktı. Zira onun yaman kainbi
raderi berikine sıra bırakacak takımdan 
değildi. Zaten ahbabları da: 

- Kainbiraderinizin üstüne yoktur di
yorlardı. Ondaki iştiha kimsede bulun
maz. Buffienolr'e gelince hakikaten o da 
yamandır ama sizinkinin yanında hiç 
kalır. 

Bu meşhur şampiyonu. cılt; etmek de 
hoş olacaktır. 

tane püresi, ve her porsiyon arasında i
kişer litre muhtelif şarablar .. 

Kahve ve likörden bahsetmeğe lüzum 
yok zannındayım. 

Yarış başladı. Fakat he~at! Müsabık
lardan çoğu yarı yolda kaldılar ve bay
gınlıklar geçirerek düştülar. Sıra ile 
hepsi müsabaka harici çıktılar. 

Otel sahibinin kainbiraderi ile Benja
min Bufflenoir finale kalmışlardı. 

Kainbirader fevkalbeşer bir kuvvet 
sarfederek müsabakaya devam etmekte 

idi. Kestane püresine kaşık atarken da
yanamadı ve denizde boğulan bir kaza
zede gibi kollarını kaldırarak düştü. Onu 
merasimle kaldırarak öbürlerinin yanı

na koydular. 
Benjamin bu kadar ucuza müsabakayı 

kazanmak istemiyordu. Püreyi son kaşı
ğına kadar yedi. Kahve gelmeden evvel 
şöyle bir soğukluk istedi. 

İki kilo badem kurabiyesile şekerleme 
getirdiler. Onları bir hamlede ezdi; zira 
tatlıya hiç yüzü yoktu. 

Nihayet, bütün hakiki şampiyonlar ve 
galibler gibi masadan kalktı ve iyi ev sa
hibine doğru giderek ha'raretle koıuna 
girip: 

- Bu yemekler fena değildi hani, dedi. 
Yalnız şimdi karnımı tok tutacak bir şey 
lazım.. güzel bir omlete ne buyurulurT 
Bunu benim hesabıma yapın; sizi davet 
ediyorum; beraber yiyelim olur mu? 

y ARINKİ NtİSHAMIZOA: 

. Yirmi beş sene sonra 
Muazzez Tahsin. be.Mtnd 

Otomobil ile isianbuldan Edirneye 
(Baştarafı 8 inc:i sayfada) 

ğun neş'esini kaçırmaya kafi gelmişti. 
Fakat asıl işkence, Lüleburgazdan sonra 
başladı: Hendeklerin birinden çıkıp öte· 
kine girerek, ve kaplumbağalan güldü
recek bir ağırlıkla ilerlerken içimizde is
yan, ve bozgun alametleri belirdi. Arka
daşlardan birisi: 

- Dönelim! diyordu. 
Diğeri: 

- Biraz daha sabır! diyordu. 
Otomobil sahibi, nezaket icabı sesini 

çıkarmıyordu. Bana gelince, iki tekliften 
birini kabul etmekte mütereddid kal
maktan kurtulamıyor; ve her hendeği 
aştıkça: 

- Belki bu sondur! diye düşünüyor
dum! 

Hmıdekleri, çamur deryacıklan, ça:
mur deryacıklannı küçük tepecikler, kc
çük tepecikleri de taşlıklar takib etti ve 
hendek seçmekte'n gözleri kararan oto
mobil sahibi: 

araba 10 saatte aşabilmişti! 
Bu tecrübe bize anlattı ki, lüks bir a

rabaya hendek atlatmak, deveye hendek 
atlatmaktan zordur! 
İstanbula döndüğümüz zaman, otomo

bil sahibinin yolda hendek gösterenl~re 
kaçar rakı borclandığını hesab ettik ve 
anladık ki, biçare arkadaş, borclarını ö
diyebilmck için, bütün ömrünü meyha
necilikle geçirmeye mahkfımdur! 

Söylemeye lüzum bile yok ki, ben bu 
yolculuk komedisini, o yolsuzluk facia
sından kurtulmak ümidile yazdım! 

Naci Sadullah 

Gümrük memurlarına yardım 
cemiyetinin ynrdımlan 

Yılbaşından itibaren faaliyete geçen İs
tanbul gümrük memurlarına yardım ce
miyeti şimdiye kadar ölen dört memurun 
ailelerine nizamnamesi mucibince ölüm 
tarihlerindeki aza adedine yüz ellişer li
ra kadar para yardımında bulunmuştur. 

De • z ve 
(Ba§tarafı 9 uncu sayfada) 

yük, küçük her millet büyük gemi yap
mağa başladılar. O halde büyük gemile
re, bugünkü deniz rekabetinin sembolü 
olarnk bakmalıdır. 

lngilterenin bugUnkU vaziyeti 
Büyük gemilerin ehemmiyetini böyle

ce tebarüz ettirdikten sonra bugünkiı re
kabetin ne dereceye vasıl olduğunu ted
kik edelim. Maksadımın kolayca anlaşıl
mtısı için bir grafik yaptım. Grafikt~ de 
gördüğümüz üzere: 

Halen İngilterenin elinde (15) tane 
dritnot vardır. "Bugün tezgahlarında ya
pılmakta olan tekneler bittikten sonra 
dritnotlann adedi (20) olacaktır. Böy
lelikle (475000) ton büyük gemiye malik 
bulunan İngilizler 1942 de (650 000) ton 
gemi sahibi olacaklardır. 

Yeni İngiliz gemilerinde bilhassa sağ
lamlık aranmaktadır. Bundan maksadım 
diğer memleketlerin çürük gemi yaptık
larını iddia etmek değildir. İngilizlerin 
gemileri, diğerlerinkinden daha az 
sür'atle hareket edecekler, fakat gemiye 
düşen olur olmaz mermiler ehemmiyetli 
tahribat yapamıyacaktır. 

İngiliz deniz mehafili bu gemilerin 
toplan hakkında da fazla malumat ver
miyorlar. Lakin tahminler bu gemilerin 
Nelsondan büyük top taşıınıyacaklan et
rafındadır. Gerçi bu gemiler mai mahrec 
bakımından Nelsondan büyük olacakbr. 
Fakat fazla sıklet geminin makinelerine 
tahsis edilecektir. (King Corc) gemisi 
Nelsondan fazla sür'ate malik olacakttr. 

Amerikanın bugUnkU vaziyeti 
Vaşington konferansı Amerikaya bü

yük gemi bakımından, İngiltere ile ayni 
hakkı vermişti. Böylelikle İngilterenln 
(15) gemisine mukabil Amerikanın da 
(15) gemisi vardı. 

Büyük harbden sonraki tahdidi tesli· 
batın iki fedaisi mevcuddu. Gerek İngil
tere ve gerekse Amerika dünyayı tahdidi 
teslihata teşvik etmek için çok fedakAr
lıkta bulunmuşlardı. Bu iki büyük devlet 
1922 senesinde, inşaatı pek ileri gitmiş 
olan gemilerini bozdular. Bundan ba§ka 
bu iki devletin hizmette tuttukları fazla 
gemileri kendi ellerile batırdıklarını 

gördük. Fakat Amerika İngiltereyi, 1936 

dan sonra, attığı hamlede yalnız bıraka
mazdı. Bilhassa Japonyanm da yeni ge
mi yaptığını görerek, yezglha iki yeni 
gemi koydu. Bu gemilerin beheri 3~ 000 
tonluktur. Bu suretle Amerika pek ya
kında v:ıecmuu 580000 ton olan, 17 ge-Müdur, müsabakayı hazırladı. d d' B' h d ğ k - Çocuklar... e ı... ır en e e ya • 

Bu unu~lmazbir~n&d~L~a~~ b~~rmu wktin~ h~u ftreoo bir=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nın büyük salonu iyice ısıtılmıştı. - Zira kadeh buzlu rakı var!.. • - • • • • • • • 
mevsim kıştı. - Masa on iki yarışçıya tah- Bu vadini müteakip, yola dikilen göz-
sis olunmuştu. lerin dikkati büsbütün arttı. İçimizden 
Masanın arkasında da meraklılar için birisi, kaleme, kağıda sarıldı ve hendek 

bir yer ayrılmıştı. Takriben elli kadar a- göstermekte atik davranan arkadaşların 
matör uzaktan müsabakayı takib ecle- adım başında kabaran alacaklarını tes-
ceklerdi. bite başladı! 
Şampiyonlara bakmak hakikaten bü- Lüleburgazla Babaeski arasındaki 18 

yük bir zevkti! O ne bcsli karınlar, kır- kilometreyi 3 saatte aştık ve Edirneye 
mızı yanaklar ve neş'eli çehreler.. varıp ta saate baktığımız zaman, rıfağa 

Her ?irine verilecek olan yemekler iki saat kaldığını öğrendik: 

Baş, dif, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
nğnlarınızı derhal ke.ser. İcabında günde 3 ka~e alınabilir. 

§U idi: Iki kilo kırmızı et, iki tavuk, iki Tank gibi otobüslerin dura dinlene 5 
kllo balık, iki kilo yerelması, iki kilo kes-saatte hakladıkları yolu, bizim nazenin - -- • • 
~ cıSon Posta" nın edebi romanı: 20 

ç A L 1 
orman mutlak aşkın yeni bir cenneti 
oldu. 

Haywnını üzerinde bir e§Ya dengi 
halınde çiftliğe dönerken dalmışım. 

e Neler düşünüyorum. J~le ile aramızda 
Jale güzel kadın .. zeki bir kadın. müşterek bir hayat tecellisi var. Ben 

Kendini sevdiren ve aratan bir kadın .. uzun çapkınlık yıllarından sonra sıh
• Bürhan Cahid ~ onu ilk gördüğüm gün böyle tahmin et- hatimi kurtarmak için çiftliğe çekil -

Buz gibi bir su yerden kaynıyor ve Ona doğru ilerledim. Bugün daha memiştim. dim. Jale de dedikodulu bir hayatın iz· 
halka halka dağılıyor. İki üç adım ge- şıktı. Yarı yola kadar ona refakat ettim. lerini kaybetmek için buralara Adeta 
ride toprak alçaldığı için oradan hafif Sütlü kahve renginde bir kilot ve be- Fırtınadan sonra onunla iki aklı ha· sürgün gelmişti. 
bir şırıltı ile akıp yayılıyor. Yüzümü yaz bir süveter giymişti. Büyük bir se- §ında insan gibi konuştuk. Hayatının Aşağı yukan kaza ve kader arkadaşı 
)'ıkarken ellerim dondu. Hem tatlı hem vinçle iki elini birden uzattı: bende şüphe ve merak uyandıran her idik .. ve bu his ve kader birliği bizim 
soğuk bir su!.. Fakat yeri de bir vahşi _ Oh ne iyi ettiniz. Burası ne güzel köşesini aydınlattı. çabucak anlaşmamızı temin etti. 
hayvan ym·ası .. kaynağın olduğu yerin değil mi? Genç kadın da Bayrakdar ailesinden.. Ne olursa olsun, güzel bir kadın. İyi 
üstli bıle kalın ve sık incir dallarile önce bir gençle sevişmiş, ailesinin arzu bir arkadaş. Hem his hem fikir arka-

İçimden gelen bir cesaretle tereddüd t 
örtülmüş. d d kl .. etmemesine rağmen onunla evlenmiş, daşı. ncelmiş bir kadın. 

!Bu yes.il yuvadan meydana henüz etmeden parmaklanru u a anma go- b h . 1 b .. d ·1 ·ı • türdüm. a tıyar o amamış, u yuz en aı esı e 
çıkmı!itım ki benim kır atın kulakları- de bozuşmuş. Bu arada zannederim Çiftliğe geldiğim zaman saat biri 
n.ı dık p irkildiğini gördüm. Hassas - Siz de geldi~te~ sonra bu~anın gü- biraz da serbest hayat yaşamış. Niha- geçmişti. 
hayvan. Böyle ynptımı mutlak bir ses zel olmamasına imkan. v~r mı·. . yet Bayrakdaroğlundan en zengin olan Merak eden Hasan dayı handiyse .!ağa 
duydu demektir. Etrafa kulak verdim. Avuçlarımdaki ellerını kendi halıne bu adamın karısı ölünce bütün aile Ja- oola atlı çıkaracağını söyledi. Büyük bir 
Tatlı bır kısrak kişnemesi.. bu herhalde bıralanıştı. Ben de onlan kendimden leyi oRa münasip görmüşler. Daha iştiha ile yemeğimi yerken bir daha ge· 
Jfüenın al kısrağı olacak. ayırmak istemiyordum. Şimdi gözgöze doğrusu Jalenin ancak ona varmak ve zeceğim yerleri haber versem iyi ola· 

Sec;in geldiği tarafa baktığım zaman konuşuyoruz. .. çiftliğe çekilmekle kendini kurtaraca- cağını söylüyordu. 
sık ağaçlar arasında onun nar çiçeği Orman kokusu, açık hava, vahşt bo- ğını tahmin etmişler. Bayrakdaroğlu- Zavallı adam .. gittiğim yerleri nasıl 
rengindeki aşarpının bayrak gıbi uçu- ccklerin ötüşü, insana garib, ham, nun da herhalde bu genç dulda gözü söyliyebllirim! 
şup dalJalandığını gördüm. buruk bir zevk veriyor. Bu öyle bir kalmış olacak ki dedikodulara rağmen Cevab vermediğimi glSrünce ilAve et-

Jale yukardan, ormanın tam içindeki zevk ki insanı biraz kabalaştırıyor, ka- ona elini uzatmaktan kendini alama ~ U: 
bir keçi yolundan geliyordu. lınlaştırıyor, hislerine biraz vahşi zevk- mış. Aralarındaki aile münasebeti pek - Sizin için de iyi olur bey. Bir yer-
Meydanlığa çıkınca karşı karşıya ler kattığı gibi hareketlerine de bir uzak değil. Jale Bayrakdaroğlunun bü- de kalmak isterseniz gelecek adam 

geldik. hoyratlık veriyor. yük teyzesinin torunu. Yaş farkları gö- emirlerinizi yapar. 
Tatlı bir haykırışla: Ben de şimdi kollarımın arasında ründüğU gibi. Aralarında otuz yıllık bir - Haklısın Hasan dayı, <!edim. Uzak 
- Bravo: dedi. duran Havva evlfldını bir kuş gibi ku· mesafe var. Yalnız Bayrakdaroğlu ya· bir yere gidersem yanıma birlni ala -
Hemen yere atladı. caklamış götürüyordum. Bu ıssız yqil şma rağmen ding. yım. 

en·zci ik 
miye malik olacaktır. Bununla ber• 
bu memleketin de daha fada gemi 
masını bekliyebiliriz. 

Japonyanm bugünkü vaziye 
Japonya, Uzakşark hAkimiyeti e 

da çalışmaktadır. Memleket toprak 
nın, İngiltere ve Amerika kadar 
olmamasına rağmen, gemi yapmakta 
!ardan geri kalmaması hayreUe 
nır. Her ne kadar mevcud ve yapma 
olduğu gemilerle diğer iki devleti 
miyecek ise de, Uzakşarkta gene b 
bir donanmaya sahib olacaktır. Bu 
leketin halen 9 gemisi mevcud 
(35 000) er tonluk gemiler de ya 
maktadır. Bununla beraber bilh8111 
giliz mehafili, Japonyanın daha fazla 
mi yapmakta olduğunu tahmin edl 
lar. Bundan başka İngiliz membalan 
ponların (14 000) tonluk yeni bir ili 
tipi yaptıklarını zannetmf'ktedirler. 

Fransanm bugUnkü vazi 
Fransa Akdeniz hakimiyeti et 

büyük harbden sonra, İtalya ile .ın 
dcleye girişmiştir. İtalyanın, Fransa 
ayni hakkı istemesine rağmen. 
yürümeğe başladığı yoldan geri 
miştir. Büyük harbden sonra ('I) ye 
liğ olan gemilerini, son zamanlarda 
arttırdığını görüyoruz. Bunun iki 
vardır: 

1 - Almanların Doyçland tipi 
rinin meydana gelmesi. 

2 - İtalyanın kuvvetlerini ~ 
Fransanın yeni inşaatında, 

(Dünkerk) sınıfı ikl gemi naz.an 
celbctmektedir. Bu gemilerin bütün 
ları başta olup sür'atleri de saatte 30 
niz milini bulmaktadır. Fakat FranU 
niden yapacağı gemilerde (35 000) 
mai mahreci kabul etmiştir. 
26 000 tonluk gemilerden vazgeçip 
büyük gemi yapmasına sebeb e 
uymak arzusudur. Bilhassa, yegine 
kibi olan, İtalya 35 000 tonluk gellP 
parken, ondan küçük gemide ıSl'lll'. 

mek hatalı bir hareket olurdtL 

ltalyanın bugUnkU vaziyeti 
Son zamanlara kadar yalnız 

ile rekabet eden bu memleket, H..,.. 
vasından sonra, rakibini de · 
İtalya Akdenizde sahih olmak · 
ortaya atınca İngiltereyc yetiptek 
buriyetinde kaldı. Gerçi bu asırdll1' 
niz devletine yetişmek, İtalya ICflt. 
hayaldir. Fakat ne de olsa yaptılı 
ma, materyal bakımından, Akdenll 
larını tehdid edebilir. İtalya ıd 
sonra (35 000) tonluk gemi yapan 8k 
niz devletidir. Eski gemilerini de 
hale ifrağ etmiş olduğundan buglO 
yanın elinde 6 tane yeni gemi d 
mektir. Bu gemilerin mecınu 

(160000) dir. 

Almanyanm bugünkü ı · 
Bugün Almanyanın elinde (3) ~ 

kruvazörü vardır. Bu gemiler 
ton hacminde olup 28 lik top 
Fakat Almanyanın yaptığı yeni 
35 000 tonluk olacaktır. Ha1eıı 
tezgahlarında dört tane büyük 
lunmaktadır. 

Ihtıjarı 'kuşkulandırmaktaJI 
yorum. Bana o kadar candan 
var ki! 
Yarın Kestanelikte Sıdıka ile 

cağız. Öbürgün Filiboz çift~ 
meğe davetliyim. Allah veredl 
Bayrakdaroğlunun yanında biF 
etmese. Zaten şüpheli bir kadJll 
nimle fazla teklifsiz olması ~~ 
kuşkulandırabilir. Hele ana cıı..-

..1e11111111" 
doğru dürüst konuşamıyan a 
nında benimle Fransızca 

hiç doğru değil.. gerçi ke 
söyledim ama kadına güven 

J81e İstanbulda bıkıp u 
birbirinin eşi salon kadınla"'niı:9ft 
Macera kadını olmaktan ze\1' 
dmlar serisinden. Burada bani 
etmeseydi, belki de bazı tip 
gibi aşağı sınıf erkeklerin a..,..,. 
rübeye kalkacaktı. Uşakları, ~ 
'bahçıvanları, şoförleri ile se"I 
sınıf kadınlar gtbi.. bunnar ~ 
ruhan düşkün mahlttklar .. t 
ları cemiyetin üst tabakacıına 
Fakat bu üst tabakanın Jüzu;kll 
hayat şartlarını hazmedeı;ıe b1oı11 
bir gün gelip hislerine nuıglCı ~ 
Onlar mı samimt, yoksa ~~ 
şekline, kalıbına giri~ ze'' '.ıcııtı.. 
ğiştirmeyi bilenler mı dah~ 
nu kw;ip atmak doğru değıL.,.... 

(AT_... 


