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Bugünkü idman Şenliği Pek Muntazam Oldu 
---

Kadıköy Stadında Kız ve Erkek 4800 Mektebli Gencin 
Yaptığı Beden Hareketleri Takdirle Temaşa Ediİdi 

Ankarada Atatürk'ün
1 

Kabri Ziyaret Edildi 
a~:! '.;iei j .c;;i:;:;·5·' -

1
1 1 -ırla Ağlıyarak 

"isünce- AC;kı 1 1 be Bıraktılar 

4 • .\tatUrktin Sıımauna çıktıktan sonra ~aği çetfıı mUcadeıe ıçm
~ rilnler, bize buırünkü ve yarm ki istikbal ve refahı hazırladıkları 
~anlara aid tarihi bir hatrra: Ebedl Şef Atatürk, Milli Şef İsmet 

İnönü ile birlikte cephede ... 

Türkün İrade Ve 
• 
inan Bayramı 

Atatürk 19 Mayı8 ile Yalmz Bu Memleketin Ku
ruluş Ve Kurtuluşundaki Ana Günü Durgıılamakla 
Kalmadı Bütün Cihana da Türk Milletindeki İnan 
Ve İradenin Dersini Verdi. Türk Gençliği Bugün 
O İrade Ve İnanın Hakiki Varisi Bulunuyor •. 

Yazan: Etem lnet BENİCE 

B ueün Türk milleti, Türk 1 
gençliğinin şahsında en bü

L yük bayramlarından birini 
'Utluluyor. 

Bu bayram, Türkün i~ade ve 
inan bayramıdır. Ebedi Şefimiz 
olduğu kadar Ebedi Atamız ve 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

r-----Yakında 
SQN TELGRAf'da Bu Yaz 

~evsiminde Okuyacağınız ROMAN lar ve 
Tarihi ESER ler ... 

l - Beş Hasta Var! 
ETEM İZZET BENİCE'nin 

2 - Fatih Mehmed 
İstanbul Kapılarında ve Bizans Sarayların.da .. 

SAl\Iİ KARAYEL'in 

- 3-S.O.S. 
&larrnarada İngiliz Denizaltları ve Sultanhisar Süvari

, siıiü:ı Eşsiz Zaferine Aid En Yeni Vesikalar 

' 
RAHMİ YAliIZ'm 

b •'Yu~d .. röldüğünü~ eserler pek yakın~ıra ile başlıyacak, 
Unları M:şhmud Y "•ari, İskender Fahreddin, Senih Muammer 

Alatur, Ôsnı_,. Cemal, Reşad Feyzi, Necile Tevfik, Sacide Ataş'ın 
rorııanlar~.«• teVkalade tarihi tefrikaları takip edecektir. 

Et.~- şıktaş ve Kadıköy ıskelelerinde 

ne evveı ua.. p ; . .,.. bastıkıan hazırlanmış olan Şirketi Hayriye 
günün yıldöni.<mü ve gençliğin ve Akay vapurlarile, keza Üskü
!dman bayramı bugün memleke- dar iskelesinden de Şirketi Hay
tin her tarafında vekar ve inti- riye vapurlarile Kadıköyüne geç
zamla lrutlulanmıştır. Şehrimiz- tiler. 
de daha sabahtan bir hareket ve İlk tecemmu sahası olarak in
canlılık başlamıştı. Havanın gü- tihap edile'! Kadıköy Belediyesi
zel olınası gençlerin neş'esini büs- nin önündeki saha canlı bir çiçek 
bütün arttırıruştı. bahçesine ../örunüştü. Bütün tale
Öğleden evvel Kadıköy stadın- benin toplanışı tamamlandıktan 

da yapılan idman şenliklerine İf- sonra, saat sek>z otuzda Belediye 
tlrak edecek olan 4.800 kız ve er- önünden hareket edildi En başta 
kek talebe İstanbul tarafında bu- Üniversite talebesi, sonra Türk-
lunanlar sabah saat 7),0 de Be- (Devamı 6 ıncı sahifede) Bu&fuı yaptıkları munta zam beden hareketleri takdirle seyredilen melrtebU kızlarımız 

Halifak'sın Moskovayı Ziyaret 

• 
Edeceği T ekzib Ediliyo • 

Burun Valide knatmdıı denize indirilen •Atılay. ın eşi •Saldı.ray• 

Türk Denizciliğinin Muvaffakiyeti 

''Atılay,, Saat 12 de 
Denize indirildi 

-----

Hat ayın 
iltihakı 

Fransa ile Prensib 
İtibarile Anlaştık 
[Dünkü sayımızda Hatayın 

Türkiyeye iltihakı günlerinin 
yakl<ı§tığım ve Frama ile bir 
anlaşma hasıl olduğunu yaz
mıştık. Anadolu ajaruı dün 
bu haberi <l§ağıdaki telgrafla 
teyid etmektedir.] 

Paris 18 (A.A.) - Hava5 a- . 
jansı, Ankaradan aldığı ma -
lumata atfen bildiriyor: 

1 
İskendrun sancağı mesele -

sinde Fransa ile Türkiye an-

i 
sında bir prensip anlaşması 

Merasimden Sonra Davetliler _vukua gelıniştir. 

Perapalasda izaz ve ikram Edildiler Ma~ineye 
Türk denizciliği bugün hakika- muheyya bir halde davetlileri bek- Verırken: 

ten şerefli ve tarihi bır bayram liyor gibiydi. -
günü geçirmiş "oldu. Türk mühen- Merasime riyaset edecek olan İngilizler 
disinin ve Türk i§çisinin zeka ve Amiral Şükrü Okanla Milll Müda
emeğile kendi tezgahlarında ya- faa Vekaleti deniz erkanından ba- Befgrad Ja 
pılan ilk denizaltı gemisini denize zı zevat da geldikten sonra me -
indirdi. rasime başl•ndı. Nutuklaroan son- V "[J •ı 

Motorbotlar saat on birden iti- ra denizcilikte mutad usule tevfi- 1. enl l er 

1 Sovyetlerle Anlaşma ve 
Balkan Memleketleri 

IBulgarlarBalkan Memleketlerinin Birleştiril ıı.esi 
Yolunun Açılın:. ıı da Muhtemel Görüyorlar 

Londra 19 (Hususi> - Sovyet 
Rusya ile müzakerelerin nota tea
tisi ile uzaması ihtimalini gözönün• 

de bulunduran İngiliz hükılıneti, 
Sovyet hariciye komiserlerinJ 
Londraya daveti düşünmüş, fakat 
bu düşüncesinden vaz geçmiştL 

Hariciye komiser muavini Potem
kinin de Cenevreye gelemlyeceği 
anlaşıldığından, geçen güne Avam 

kamarasında konuşulduğu gibi Ha
riciye Nazırı Lord Halifaks'm Mos

kovaya gitmesini tensib ettiği ya
zılm~sa da bu haber kat'iyyen 
doğru değildri. 

MONTRÖ MUKAVELESİNDE 
DEÔİŞİKLİK YOK 

' 

Sovyetleı'in Londra Sefiri 
.Maisky 

başka diğer memleketler de işti -
rak etmektedirler. 

baren Köprü Haliç iskelesinden (Devamı 6 ıncı sahifede) (Yansı 6 11'1('1 sahifede) 

~on.dra 19 (Hususi) - Başvekil 

Çemberlayn, Avam kanıar8' ında 

sorulan -btr suale ce\'aben, Türk -
İngiliz anlaşmasınm Montröde ım- · 
zalanan Boğazlar mukavelesi ah
kamında bir değişiklik yapmadığı
nı söylemiştir. Zira bu mukavele
nameye İngiltere ve Türkiyeden (Devamı 6 ı\'," sahifed•) 

davetlilerı alarak Valde kızağına 
götürmüşlerdir. cAtılay• denizaltı ,,._,_,_,._.lllllııılll'ıııllllll_W ___ lllllııılll'ıııllllll _______ lllllııılll'llll _____ ""_lllllıııııllllll _______ lllllııılll'llll------lllllııılll'ıııllllll----ı-.lllllıılllllııl. 
gemisi kızakta denize indirilıneğe 

1 KISACA 

Bire.. insaf ! 
Bugün biitiin 'fiirkiye halkı ile, 

e!karıumumiye~i ile, ııazeteleri 

ve radyoları ile 19 J\layıs 1919 la 
meşgul. En fakir gazetenin bile en 
az dört beş sütununu verdiği bu 
hahisde •Yeni Sabah• refikimizin 
gösterdiği hissete şaştık doğrusu. 
Yahud da •Yeni Sabah• ın ıahife
leri ne kıymetli vecizelerle mali
malmiş ki, arkadaşlarının beh~r 

sütununa karşılık kendi sütunla
rında ancak satır verebiliyor. 

Bre ••••••• insaf! 
• • .tız ve eriı:ek talelt• trlbüıdbı öntba d• l>llUlk niıı•mın4a seçtiler 
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5 YAŞINDAKİ KIZIN 

DOC.URDUC.U ÇOCUK 

C 
cnubi Amerıkada Perunun 
merkezı olan Luna şehrmde 
5 yaşında bir kız, bir çocuk 

doğurmuş... Bu haberi veren a
jans telgraf:.ın, küçük ananın ve 
yavrunun sıhhatlerinin yerinde ol
duğunu yazıyorlar ... Bu işde•bir 
fevka'adclik var . Fakat, nastl o
lur?. Hınd.:;tnn<la, Ar&b yarıma
da.sının bazt yerlerinde 10 yaşin
daki kı7.ların evlendirildiğinı, ço
cı.:k doğurduklarını okumuşuz, 

duymuşuzdur. Fakat, beş yaşın

da"? .. 
Acaba, bunlar kıyamet alirnet

len midir, dersıniz? 

ARADAKİ RÜTBE 

FARKINA NE DERSİNİZ?. 

c Yeni Sabah. refikimiz yeni 
tefrikaların ilanlarını yapıyor ... 
Bu tefrika reklamlarını okuyan 
bir arkadaş: 

- Yahu, dedi. bu arkadaşımız, 
generallerin hatıralarını neşre -
derdı.. Şimdi, bakıyorum. çavuş

Jarın hatıralarını nerşediyor. Bu 
ne kadar rütbe farkı?. 

KÜP ŞEKERLERİ 

ORTADAN KALKTI 

Bir gazete kesnıe şeker buhra
nından bahsediyor. Şeker bahsi 
tatlıdır. Bazan acı tarafları da o
lur. Vaktile, çocukluğumuzda bir 
de küp ~ekerleri vardı. Şimdi, fab
rikalar küp şekeri yapınıyorlar ... 
Sebt'bi nedir, bilmiyorum .. Küçük 
baltalarla, küp şekerleri kırılır, 
eski zengin mutfakların türlü tür
lü tatWarında kullanılırdı. Gali
ba, şimdi, k~p şekeri kadar mu
azzam şekerlere ihtiyaç gösteren 
tatWar yapılmıyor, artık. •• 

MAKAM SAu1BLERİNE 

VERİLEN OTOMOBiLLER 

Makama aid otomobillerin tah
sisatı mesel~si Büyük Millet Mec
lisinde münakaşayı mucib olmuş. 
cMakam otomobili ancak makam 

KOÇOK ' HABERLER 
* Dunden fübaren Üniversite

de dersler kesilm.lıjtir. * Ad'ıye memurları arasmda 
yem bir tayın ve terfi listesi ha

zırlanmıştır. 

* Kanser enstitüsü konsey, ü
niversite Rektörü Cemil Bllsel'in 
reı.sllğinde senelik içtimaıru yap -

ıhjştır. 

Bu içtimada Sıhhat Vekıileti 
Müsteşarı Asım da bulunmuştur. 

sahibine verilir, pazardan pırasa, 
limon almak için değil.• diye ba
ır:ı meb'uslar söz söylemiş)er .. 

Fakat, bız, bu itirazlarda fazla 
bir isabet görmedik.. Çünkü, pa
zardan alınan pırasa ve limon da 
da o makam sahibi tarafından ekle
dilmiyor mu? Binaenaleyh, do -
Jayısile, owmobil, yine o makama 
aid hizmetlerde kullanılıyor, de
mektir. 

SOYADLARININ OC.LU 

İLE BİT:.\lESİ LAZIM 

Fıkralarımı yazarken, son par
çaların mevzularını düşünüyor -
dum. Mahmud Yesari, elinde bir 
•Yeni 8abah• gazetesi ile yanıma 
geld•: 

- L;te bir fıkra daha, dedi. .. 
İmzalara dikkat et. 

Ve •Yeni Sabah• refikimizden 
şu imzaları, sahifeleri çevirerek 
okudu; •Saracoğlu. Sertoğlu, A
şuroğlu, Yiğitbaşoğlu, 

Sonra i!Ave etti: 
- Görüyorsun ya, bu gazeteye 

yazı yuabilrnek için soyad• mut
laka •oğlu. kelimesile bitmelidir. 

SÜT MESELESİ 

KO 'tİSYONDADIR 

Dünkü gazetelerde bir fotoğraf 
gördüm. Üstündeki serlevha §U 

idi: Süt komisyonu toplandı! · 

Dem,'k, nihayet süt işi de le.o -
misyona havale edildı. Öv ıe ise 
korkmayın. Elbette, altı ay sonca 
hayırlı bir neticeye varılacak.-r. 

ÇIPLAK TAYYAREYE 

BİNEN BİR KADIN 

Amerikada garib bir tayyare ka
zası olmuş ... Yere düşen bir tay
yarenin yardımına koşanlar, pi -
!ot yerinde çırçıplak soyunmu~ bir 
kadın görmüşler ... Tayyareni:ı sa
hibi genç kadına tesadüfen ı::or;ey 
olmamış .. Neden böyle soyunr.ıuş 
olduğunu sormuşlar: 

- Glineş, banyosu yapmak için, 
soyunur, tayyareye öyle binecim, 
cevabını vermiş 

AHMED RAUF 

Stüdyolar 

Hakkında 
Bir Karar 

lktısadi Faydaları 
Olduğu Tasdik Edildi 

Buz 
ihtiyacı 
aşladı 

Fakat Bir Çok Semtler 
de Buz Bulmak Kabil 

Olmuyor 
Mevsim basebıle sıcakların baş

lamış olmasına rağmen buz me
selesi henüz halledilmiş değildir. 
Bu hafta Boğaz, Adalar gib.i şeh
riıı uzak mahallerinde •buz ihti
yacı kendini iyıden iyiye hisset -
tirmiş ve kilosuna yirmi paradan 
fazla teklif edildiği halde buluna
mamıştır. 

Belediye İstanbulda istihlak e
dilen miktarın iki misli buz istih
sal edebilecek imkanlara malik 
bulunduğu halde şehrin bkçok 
semtlerınde bu ihtiyacın temin 
edilememesi Belediyenin aldığı 

tedbirlerin layıkile tatbik edilme
diği zannını hasil etmektedir. Be
lediye bu hususta talimatname 
hazırlayıp alakııdarlara sıkı ta -
mimlerde bulunduğu halde bazı 

semtlerde buz fiatları Belediye -
nin tesbit ettiği fiatlardan daha 

pahalıya satılrnPktadır. Mevsim 
de hayıi ilerlemiş olmasına göre 
Belediyenin bu hususta kat'i ted
birler alması beklenmektedi.r. 

Sahillerimizde 

Balık Avcılığı 
Yunanlılarla Müşterek 

Bir Formül Üzerinde 
Mütabakat Hasıl Oldu 

Türk ve yunan sahillerinde ba
lık ve balık avcılığı ve her türlü 
kaçakçılığa maai olmak için dost 
Yunanistanla wüşterek tedbirler 
alınması kararlaştırılmıştır. 

Bunun üzerine; evvelki- sabah 
bir Yunan gümrük heyeti Sisam 
adasından İzm.re gelmiştir. 

Sisnm adası başmüddeiumumi

si ve gümrük müdürünün de da
hil bulunduğu bu Yunan heyeti 
7 k.şıden il.ıarettir. 

Dost hükumet mümessilleri 1z -
mirde hemen temaslarına başla

mışlar ve gümrük başmüdürlü -
ğünde gümrükçülecimızle bir iç
tima yapmışlardır. 

Bu toplantıda Türk ve Yunan 
kara sularında balık avına ve her 
türlü kaçakçılığa mani olmak ü
zere alınacak müşterek tedbirler 
görüşülmüş ve tir formül üzerin
de mutabakat hasıl olmuştur 

Bu hususta hazırlanacak olan 
rapor hemen Gümrük ve İnhisar
lar Vekaletine gönderllecektir. 

-11--

CUMHURİYET: 

•Bugıinkü milli bayramımız• i
simli başmakalede 19 Mayıs bay
ranumızın ehemmiyet ve buyük
Jüğünd~n bahsedilmekte ve: cbay
ramıınız hepmize kutlu olsun!. de
nilmektedir. 

TAN: 

Bürhan Felek 19 Mayıs gençlik 
bayramı isimli bugünkü başma
kalesinde bu büyük günün ehem
miyetini anlatmaktadır. 

VAKİT: 

·Sözlere uymıyan hareketler• 
isimli bugünkü başmakalesinde 

Asım Us diyor ki: 

cTorınoda ~ulhtan bahseden 
Musolini değil midir ki daha bir

kaç hafta evvel harbi methetmiş
ti: ·Harb medeniyetin yeryüzüne 
yayılması içın çok lüzumlu bir va

sıtadır• demişti. Bu sözleri söyle
dikten •onra da Arnavutluğa ih
raç emrini vermişti. Bunun için 

o sözleri ve emirlerden sonra söy
lenen bu sulh sözleri sulh nefiri 
çalan bir harb ilahının çıkardığı 
seslere benziyot".• 

YENİ SABAH: 

cSatırlar arasında• isimli bu • 
günkü başmakalesinde Hüseyin 
Cahid Yalçın Totaliter devletle -
rin gazetelerinde görülen muğlak 
fikir ve iddialara, propagandalara 
işaret ederek diyor ki; 

cMihver devletleri istedikleri 
şeylerin hak ve mantık itibarile 
müdafaası kabil olmadığını kendi

leri de biliyorlar. Maksadlarını a
çığa vursalar kendi milletleri i

çinde bile müzaheret göreıniye -
ceklerdir. Binaenaleyh müphem 
sözlerle efkiirıumumiyelerini al -
datmağa mecburdurlar. Ayn! za
manda azami derecede siliı.hlanıp 

kabılse zorla bazı faydalar elde 
etmek fikrindedirler. Bu vaziyet

te bizlere düşen vazife de ihtiyat 
ve basirettir.• 

Kavun 
ihraç 

Edeceğiz 
Kırklarelinde Bol 
Mahsul Olacağı 
Anlaşılıyor 

Geçen sene Almanyaya gönde
rilen kavunlarunız fevkalade rağ
bet kazanmış .olduğundan sebze 
ve yaş meyva kooperatüleri bu 
sene daha genış bir surette ihra
cat yapabilmek için faaliyete geç-
miştir. Almanyadan birçok müş
teriler kooperatifle temaslaxa 
başlıyarak angajmanlara girişmek 
istiyorlar. 

Kırklareli kooperatifinden ge -
len malumata göre bu sene ihraç 
edilecek tipde kavun mahsulü -
müz gayet bol olduğu için azami 
surette angajmlna girilebileceği 

anlaşılmıştır. 

Bu sene frigorofik tesisatı havi 
vagonlar da fazlalaşmış olduğun
dan ihraç geçer sene olduğu gibi 
bir tecrü:,e mahiyetinden çıkarak 
esaslı ihrıı.cat şeklini almış olacak-

B
• 1°klet ,;ı 1 l\JJ.o~--J·~'Q,, .• ıa çev-
ıs ç"" er tıııdır. 'Ev;afı: 1 inci kat, kapıdan 
Edirneye" ~çeri gi~ildikte mermer ant~e, s~-

., gında bır oda. Zemın kat: " 

! 
dikte bıi.v.iene geçen sene olduğu gi
veV. <ıam kavun ihrac edilmiyecek

tir. Bundan başka bu sene doma
tes üzerinden de külliyetli mik -

Hareket Ettiler ÇıR'a~e~acak 

Akşama Doğru 

Edirneye Varmaları 
Bekleniyor 

İstanbul - Edirne. Edırne - İs
tanbul .jehirler arası bisiklet ya
rışına bu sabah başlanmıştır. Ya
rışlara on iki bölgeden 38 bisik
letçi iştırak etmektedir. 

Bislkiçt.çiler sabah tam 7,30 da 
Topkapıdan hareket etmişlerdir. 

Müsa.baıı.acılar saat 9 da Silivri -
den, 10,30 da Çorludan, bire doğru 
Lülebwgazdan geçmişlerdir. 15,30 
da Edirneye varacakları umul -
maktadır. 

Bisıkletçi.leri müsabakayı ta
kfüe memur zevatın otomobilleri 
takib ediyordu. 

--<>o--

Arkeoloji 

Kongresi 

Ankara 19 (Hususi muhabiri -
miııden)- Bu yıl İstanbulda top
lanacak olan beynelmilel arkeo -
Joji ve entoloji kongresine on beş 
delegemiz iştirak edecektir. 

Ey luldp Di>lmabahçe saı'<lyı 

merasmi salonunda toplanacak o
lan bu kongreye beynelmilel şöh
retler 4tirak edeceklerdir. 

Delegelerin adları gelmeğe baş
lamıştır. Türk alimleri de tezleri
ni hazırlamağa başlamışlardır. 

Buralarda Yatan 
Meşahirin Kemikleri Bir 

Araya Toplanacak 
Beledlyenın şehir ·dahilindeki 

mezarlıklarda numarotaj yapma 
hakkındaki kararı sür'atle tatbik 
olunmaktadır. Numarotajdan sonra 
şehir dahilinde bulunan birçok 
mezarlıklardaki meşahirin hepsi 
asri tm!zarlığa ve Edirnekapı me
zarlığına naklolunacaklardır. Bu 
işler bittikten sonra da mezarlık
lar temizlenecek ve tesviye edile
rek arsa halinde satılığa çıkarıla
caktır. Belediye şehrin muhtelif 
semtler'ne serpilmiş bu küçük me
zarlıkları kısa bir müddet zarfın
da kaldıracaktır. 

Bu mezarlıklarda bulunan bazı 
tarihi kıymeti haiz taşlar da müze
lere kaldırılacaktır. · 

Kız San'at Okulunda 
Yapı'an Defile 

Akşam Kız San'at okulunda dün 
güzel bir defile tertib edilmiştır. 1 

Nevyork sergisindeki pavyo -
numuzun açılış merasiminde 25 
Türk kadının giydiği milli elbi -
selcri hazırlıyan mektebde dün 
bu elbise modelleri mekteb tale
belerinin üzerinde teşhir olun -
muştur 

tarda ihracat yapılacaktır. 
- --<>--

Tütün 

Gönderdiğimiz 
Memleketler 

Ecnebilerin Hususi 
Sigara Siparişleri de 

Artıyor 
1938 yılı tütün ihracatımızın kat'i 

miktarı belli olmuştur. Geçen se

neki tütün ihracatı 40 milyon ki
lodur ve bunun 15 milyon kilosu 
Amerikaya gönderilmiştir. Bu su

retle 938 in birinci tütün müşte
risi Amerika olmuştur. 

İkinci olarak da Almanya gel -
mektedir. Almanyaya 8 milyon 
kilo tütün ihraç edilmiştir. 

Mütebaki, tütünlerimizden de 
1 milyon 300 bin kilo Polonyaya, 

300 bın kıla Frarısaya, 300 bin kilo 
Macarn;tana, 50 bin kilo Roman -

yaya, 700 bin kilo Kanadaya ve 
300 bin kilo da İsveçe ihraç olun
muştur. 

Aynca. Avrupanın muhtelif 
meml<-ketlerınin müteaddid ma

ruf mütehassısları tarafından in
hisarlar ıdaremize yapılan hususi 

1 

ve mamul sigara sipa işleri de ge

çen yıl ve bu sene artmakla bu -
Junmuştur. 

* Türk hava kurumu umumt 
başkanı Erzurwn saylavı Şükrü 
KÖçak Ankaradan şehrimize gel

mışt!r. 

Şelırımizdeki filim stüdyo sa

h bleri Maliye Vekaletine müra -

caat ederek teşviki sanayi kanunu 
mucibınce 2 inci sınıf muafiyet 
ruh.satnamesini haiz bulunan sü -
tüdyoların iktısadi faydaları ka
bul edilmiş olan müesseseler me
yanına ithalini rica etmışlerdi. 

Polonya Pamuk 
Polonya hükumetinin 

istiyor E f 
Türkiye sna 

-*-
Hastahanesinde 
Hırsızlık 

100 sene evveline aid kıyafet -
!erden başlıyan bu nümuneler çok 
takdir edilmiştir. 

Orta T edr:sat Umum 
müdürlüğü 

Yeni Sene Mahsulü 
Pirinçler 

Yeni sene mahsulü pirinçler pi
yasaya gelerek·satılığa çıkarılmış
tır. Bu sene gerek ekiliş miktarı

nın fazlalığından ve gerekse ha -
vaların gayet güzel gitmseinden 
mahsul geçen seneye nazaran ga

yet fazladır. Bu itibatla fiatlarda 
20 para kadar bir noksanlık mev
cuddur. Haricden gelen mevrudat 
k!milen satılmıştır. 

* Türk parasının kıyıuetı.ni ko
rwna kararnamesinin birinci mad
mesi kaldırılmıştır. 

* Şişlide iuşa olunan 4000 abo
nelik santrala konacak aletler 
gümrüğe gelmiş ve çıkartılmala

rına baslanmıştır. 

Santral teınmu:r: ayında işleme
mege açılacaktır. 

Öğrendiğimize göre Vekalet, bu 
talebi tetkik ve kabul etmiştir. 

Yeni karar mucibince stüdyo -
!arın 25 nisandan itibaren ilctısadi 1 

faydaları bulunduğu tasdik edil -

miştir. 

Halen açılmış ve bundan sonra 
açılacak stüdyolar yeni karar mu., 
cibince bazı haklardan istifade 
edebileceklerdir. 

Halifenin Sarayında 1 
·ı Bir ispanyol Güzeli 

Tarihi Roman: No. 85 

Tahir başını önüne eğdi ... Aya
ğının uctle yerdeki kumları de -
şerek duşünmeğe başladı. 

Maryana yavaşça fısıldadı: 

- Şeyh Saidi zehirlemek isti -
yorum ... Bana biraz zehir bula -
bilır munn?. 

Ve titrek bir sesle ılave etti: 
Çiınkü onu başka tilrlü öl

!l.ı.irmeme imkan yoktur .. 

- Peki.. Bu ~ece getireceğim. 
ŞEYHİN KARISI lUARYANAYI 

KISKANIYOR l\IU? 
Anenin içinde gittikçe derinle-

Yazan: CELAL CENGİZ 

şen bir ıztırab vardı. Bu İstanbul 
dilberi de şeyhin zaviyesine ne -
reden gelmişti? 

Ayşe, Maryanayı hikanmağa 

başlamıştı. 

- Bu kadın ne zaman gidecek 
buradan! 

- Ne zaman isterse ... 
- Ben, onun buradan biran ev-

vel uzaklaşmasını istiyorum. 

- Misafir koğulur mu! 
- O, misafir değil, raha!tmızı 

kaçıran bir §Cytandır. 
- Benim raha.tımı hiıç de kaçır-

ticaret ateşesi Tandenzo evvelki 
gün İstanbuldan İzmire gitmiştir. 
Mumaileyh Ege havzasındaki bazı 
tüccarlarla temaslarda buluna -
caktır. 

Polonya hükfuneti memleketi -
mizden başta pamuk olmak üzere 
müteaddid cinsde ve mühim mik
tarda mal almağa talib bulunmak
tadır. 

madı. Bilakis, onunla daha iyi ko- 1 
nuşabiliyoruın .. O geldiği günden
beri neş'em arttı. 

Ve gülerek sordu: 
- Onu kıskanıyor musun yok

sa? .. 

- Evet, O buradan mutlaka u
zaklaşmalı şeyhim! Ben, o burada 
iken, geceleri uyku uyuyamıyo -
rum .. 

- Niçin? .. Seni rahatsız mı e
diyor? 

Ayşe ağlamağa başladı: 

- Ondan korkuyorum ... O, teh
likeli bir mahluktur, seyid! O. ba
şımıza bir felaket getirecek diye 
korkuyorum. Onu defet başımız
dan .. 

* Ayşe o akşam Şeyh Saidle ko-
nuşurken," Tahir yavaşça Marya
nanın yattığı yere yaklaştı .. Ça -
dırın arkasından seslendi: 

- Orada mısın? 
, Maryana çadırın küçük deli -

Sultıınahmetteki esnaf haı;la -
hanesi hastabakı.cılarından 35 yaş
larında Halime ile Hasan ve sey
yar yoğurtçu Dursun mezkUr has
taneden 16 takım fıncan, tabak, 
çarşaf ve saire aşırmışlardır. Ha
d.ise cmuhbiri sadık• imzasile po
lise bildirilmiş ve tahkikata baş -
lanmıştır. 

ğinden cevab verdi 
- Seni bekliyorum .. Zehiri ge-

tirdin mi? 
- Evet.. 
Ve elini delikten içeriye uzattı: ı 

- işte .. Bunu bir bardak şerbe-
tin içine veya şeyhin yiyeceği ye
meğe koyarsan, yarım saat içinde 
işini bitirir. 

Maryana, küçük bir boynuz i
çinde saklı duran zehiri yavaşça 
aldı.. Koynuna soktu. 

Tahir çekilmeden sordu: 
- Bu ğcce yapabilir misin bu 

işi? 

- Belli olmaz. Söz veremem .. 
- Bu gece yapsaydın çok iyi o-

lurdu. Herşey hazır .. hemen ka -
çardık. 

- Acele etrniyeli.ın, Tahir! Bel
ki bir iki gün daha kalabiliriz. Şey
hi öldürmek kolay bir iş değil. 

Fırsat ve zaman kollıyacağım. 
- O halde bekliyelim. Sen he

men bana gelirsin .. 

Uzun zamandanberi Maarıf Ve
kaleti birinci şube müdürlüğünü 
ifa etmekte olan Bay Sabri orta 
tedrisat umum direktörlüğüne ta
yin edilmiştir. 

Çok kıymetli maarifçilerimiz -
den olan Bay Sabrinin tayini ma
arif!;iler arasında memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Tahir fazla duramadı .. 
Çadırın arkasından uzaklaştı. 

Şeyhin genç karısı, Maryanayı 
zaviyeden uzaklaştırmak M;in ~ır
sat arıyordu. 

O gece gözüne uyku girmemişti. 
Odasının içinde hizmetçisi Zano 
ile konuşuyordu: 

- Geceler neden bukadar uzadı? 
- Size öyle geliyor. Sitti! Yaz 

geceleri çok kısadır. İnsan yata
ğına yatınca bir yandan öte ya -
nına dönünciye kadar sabah olu
yor. 
Ayşe içini çekti: ı 
- Sen zaten ay kta b.' · uyur

sun! Geceler ~ok •,zundu · uedim 
ya. Sabah olsa da lıun<lan ne çı

kar. Günler. gecelerden uzuı,. Yi
ne akşam olacak d~ğ;; >ni? Her 
günü bir ı;ece tak!b criiyor Ren 
hiç sevmiyorum bu karan! 1< ge
celeri.. 

- O halde karanlığı görmemek 

için, hemen yatağınıza girip göz
lerinizi kapaınız, sitti! İnsan yata
ğa girince, uyumak kolaylaşır. 
Şeyhin karısı çok sinirliydi.. 
Bir aralık çadırın pencereye 

benzer küçük hava deliğini ara • 
!adı .. 

- Gökyüzü çok karanlık, Za -
mo! 

- Her gece yıldız doğmaz, &itti! 
Bu gece hava biraz bulutludur. 
Ayşe gülümsedi 
- Bu bulutlar, benim başımda 

gündı.iz de dolaşıyor .. 
- Gündüz, güneş doğunca bu

lut kalmaz, sitti! Hepsi dağılıp gi
der. 

- Benim başımdaki bulutu gü-
11,ş dağıtamıyor. Onu an~k Sen 
y<Jk edebilirsin, Zam.o! Haydi, söz 
ver bana: Onu dağıtacak mısın? 

Zamo birdenbire şa~aladı.. 

Şeyhin karısı ona neler söyiil -
yordu? 

(Devamı var) 

İtalya ve Yugoslavya. 
r..an: AJuae.ı şlllull ,,slll' 

' vıet • 
Yugoslavya ile mihver oe u· 

!eri arasındaki münasebetler. b 
ıe · 

günkü beynelmilel mıinasebet .1 il 
rin esrarengiz bir safhasını \eŞ ıJf 
etmektedir. Yugoslavya. kurııl 
günündenberi istatüko devıeıle ' 
rile iş birliği yapmıştır. 1937 ıll~ 
tına kadar emniyetini, Fransıı ' e. 
tifakına, küçük antank kombındJ" 
zonuna ve Balkan anlantın 

k1l"' 
yamıştır. Fakat Almanyanın . 11 ... 
vetleşmesinden ve bilhassa lU ., 

ra 0
• Almanya anlaşmasından son 

ta Avrupa vaziyetinin girdiği y~ 
nl istihale içinde veni bir si) aSc 

J ·yı· 
takib etmeğe başlamıştı. B11 ~· 11 
setin mucidi olan StoyadinO~ 
bunu, .eski dostlukları muh•~. 
ve yeni dostluklar kurmak' idi 
!inde izah etmişti. Hakikat i~ ~ 
'ki Yugoslavya, senelerdenberı • 

niyetini dayadığı remellerin stl er 
sılmakta olduğunu anlamış ,.e ~,. 
disini tehdid eden tehlikelerle "rr 

·v 
!aşmak suretile bu tehlikeler• ıft 

!Pmek istemişti. İtalya ile yaP'~ 
1937 mart anlaşmasının, Avııstf 
ya aıışlusiyle Çekoslovakyanın " 
çalanmasından sonra Alman)' I' 
doğru gösterilen temayülün ı11 t• 

nası budur. Filhakika vaziyet 6' 

hl olarak tetkik edilecek oııırs: 
Yugoslavya devlet adamların 
böyle bir siyaset takib etme~. 
haklı oldukları neticesine ,·a~ 
Mesela denilebilir ki Çekaslo , 

F 
.. di .d e oldU' ya, ransaya guven e n , , 

Fransa Münihten sonra orta J\'ı~ 
rupadan elini kolunu çekrni.şl• ..k 

r~W giltere bu meselelere karşı ~ ı)ı' 

dı. Bu vaziyette Yugoslavya ıııiıtİ 
ver devletlerinin husumetle! ij 

d. !.le 
yalnız başına ve hatta ken ıs •'' 
birliği yapan küçük devletlerle 

sıl karşılıyabilirdi? 
jJ\ı 

Bununla beraber, neticeler ,.. 
. t• 

bakılacak olursa, Stoyadino,·ıÇ 

rafından tesis edilen siyasetiıl ıllJ 
vaffak olduğu iddia edilemez. il . 

!eSı 
defa İtalya, Arnavutluk mese ,

1 . tlJ 
de Yugoslavyaya karşı girıŞ · , 

taahhüde sadakat gösleı ınış .je Jı
ğildlr. Arnavutluğu ilhak etıl'1 r 
le Yugoslavyayı tamamile tııa!JI r 
derek felce uğratmıştır. neme~ t 
mihver devletlerini idare edrı:t', 
tehl.keyi önliyeceğim di~·e girl'I ~· 

bb .. y 1 "iı'te tığı teşe us, ugos avya ıç ıb 

Jikeyi daha ziyade arttırmak ~· 
bir netice vermlı;tir. Tehlike , 

d ' tıkça, Yugoslavya. mihver e ~ 
Jetlerine karşı uysallık göstc11ıı:.0 
mecburiyetinde kaldığından bU~)I 
Yugoslav devleti, tabir caizse. 

otoriter devletin elinde esir ,.pt.r 

yetindedir. ~r 

Yugoslavyanın bu esareti ııe , 
laV dar devam edecektir? Yugos . • 

. e B 
Yanın esaret allına girmesiJl 

ıcçl' 
mil olan sebebler devam ettı _ 

o• 
Başlıca amiller şunlardı: peııı ~· 

. b• rat devletlerın orta Avrupa el'tJ 
kında alakasızlanmaları, koil ~~ 
b . te . . ık lm J{İİ~ 
arış sıs mının y ı ası. 0 .,ııı 

antantın dağılması. Alman) ij 

kuvvetlenmesL İtalyan - AiıT'~fı· 
birliği. Yugoslavyanın dahıli ~I' 

Filhakika bunların bir kısıııl l 
nüz bakidir. Fakat bazı şart18 ' _. 

. . ıııı"" 
tikçe Yugoslavyanın Jehıne 0 dlıı 

üzere değişiyor. Mesela es~~sıl' 
yalnız Frans~run alakasına dı' 

bugün İngiltere ve Fransanırı.,.ştııf' 
· ha yakın alakaları kaim olm 1. 

Kollektif barış yıkılmış, fakat~ 
bC'' çeve•i daha dar olmakla • 

- k .. . b" Ilı ceP daha ço muessır ır su .~ı 
J{ır' 

hesi kurulmuştur. Sırp - ..,. 
. tJ'" 

anlaşması on güne kadar bıf ıcat' 
rivakidi. Bugün bir engel ile be(• 

şılaşmış gibi görünmekle bC''e., 
·ıce ~· 

her halde bu mesele iıa!ledı ,p• 

benziyor. Ve halledilirse, <t.ııılı~I 
·. . bil" 

lavya M;!n en eheınmıyetlı ıctı'' 
unsuru ortadan kalkmış olaca 



Günün Meaeleai: 

Kimsesiz Kız 
Çocuklar 

Bunlar için de Bir Kurtarma 
Yurdu Açılması da Düşünülüyor 

B elediye Reisliği İstan • 
buldaki yersiz, himaye
siz ve kimsesi:ı: yavrula· 

rın gündüzleri hamallık ve em
sali gibi işlerle birkaç kuruş 
kazanıp geceleri sokaklarda, Ö· 

lede beride süriiııen •kaldırım 
çocukları• nın daha esaslı ve 
geniş bir program tatbikile kur
tarılıp barmdınlmalarmı karar
laştırmıştır. 

Bunun için de evvelce tesis 
edilmiş olan Galatadaki •kim
sesü çocuklan kurtarma yur
du. nun evveIA genişletilmesi, 
ınuvafık görülmüştür. 

Bu maksatla yeni bütçeye 12 
bin 360 lira tahsisat konulmuş
tur. 

Ayni zamanda bu para mü
tedavil sermaye olarak işlcti
le>ek ve ıslah edilen çocuklara 
ınuhtelif san'atlaT öğretilmesi 
için atelyelere yeni malzemeler 
alınacaktır. 

Temini istenilen gaye; fstan-

Kiraz 
ve Çilek 
Bolluğrı 

Ucuzluğun Bazı 
Sahneleri de Oluyor 
Bu sene mevsim meyva ve seb

zeleri geçen yıllara nazaran daha 

erken çıkmıştır. Ezcümle çilek ve 

~az birdenbire boll~ taze 
fasulya, bezelye, kalıak ve ma • 

rulun çokluğundan fiatlar ucuz -

.lamıştır. 

1 

Kiraz çıkalı henüz az bir zaman 

olduğu halde fiatlar perakende 10 

kuruşa düşmüştür. Halbuki henüz 

Sabanca, Tavşancıl gibi mebzul 

!Oı:ktarda kiraz yetiştirilen yerler

den İstanbula kiraz gönderilme -

Sine hemen hemen b~lanmış. 

tır Buna rağmen daha turfanda 

sayılabilecek bir zamanda kirazın 

10 kuruşa ınmesi bütün meyva 

bahçesi sahihlerini çok zarara sok

muştur. İzmit civarındaki bir kı

sım bahçeciler, İstanbula toptan 

7,5 • 10 kuruşa kiraz veremiyecek· 

!erini çünkü bu fiatın masrafını 

bile korumıyacağını şehrimizdeki 

bazı meyvacılara bildirmişlerdir. 

Halbuki toptancı meyvacılar ise 

bu sene yaş meyvaya ;fazla para 

Vermemektedirler. Eğer toptan • 

cılar bunda ısrar ederlerse İstan

bullular bu sene nefis ve bol ki

raz yemekten mahrum kalacak -

lar demektir. Diğer yerlerdeki 

rneyva bahçeleri sahibleri de 

rneyvalannın para etmediğini gö

rünce İstanbula mal göndermekte 

tC>reddüd gösterll'lektedirler. 

ROMAN: 24 

- Hayırlı bir iş için buraya 
geldim. Giyon'a güzel bir nişanlı 

buldum. Onu evlendirirsek, hem 
kendisi, hem de aılemizin menfaa

ti iktızasmdan bır ış yapmış olu· 
.ruz. 

- Kimdir bu kız? 

- Tam sana yakışacak kadar 
güze 1 bir kız .. 

Kont Janın tabiatıni bilen ailesi 
bu kızın hafifmeşreb bir kız ol -
rnası ihtimalini dü~ünmüşler, böy

le hır vaziyetı ailenin şeref ve hay-. 
siyelıne yakıştıra~amışlardı. 1 

Fakat kont Jan Dubarry de öyle 
kol.ıy kolay mağlılb o'acak insan
lardan delti 1,;ı. Anneı:.ni yumuşat· 
rnak ıçin sesini tatlılaştırar k, iza
hat vermeğe baş!aC:.. 

Diğer taarftan Giyon da anne • 1 
sine hak veriyor, sanki çar da pa

ı 

bul >okaklarında tek bir kim • 
sesiz, serseri çocuk bırakma • 
mak olduğundan bu tahsisatın 
miktarı az &örülmektedir. 

Fakat ileride bu kabil yeni 
bir yurd daha açılacak ve o 
vakte kadar yapılacak tetkik
lere göre başka tedbirler de alı
nacaktır. 

Diğer taraftan şimdiye ka • 
dar yurda erkek çocuklar alı
rurken bu yıldan itibaren kız 

çocukların da kabulü düşünül
mektedir. 

Talih ve tesadüfün insafsız· 
lığı ile kaldırıma düşen ve he
nüz uçurumun kenarında bu
lunan küçük felaketzede kız

ların Irurtanlması bilhassa ar
zu edilmektedir. 

Esasen bunların adedi pek 
mahdııd olduğundan düşünce

nin hemen tatbik edilerek bu 
kabil kızların da yurda alınıp 
saıı'at öğretilmesine başlana -
cağı muhakkak görülmektedir. 

Esnaf Büyük 
Bir Hastahane 
Yaptırıyor 

Yatak Adedi de 
Seksene Çıkarılacak 
İstanbulda mevcud esnaf cemi

yetlerinin m~erek bir hastane
leri vardır. Fakat hastanede mev
cud yirmi yatak ihtiyaca kafi gel
memektedir. Ayni zamanda has • 
tane binası da çok küçüktür. Bu 
sebeble esnaf cemıyetlerf, kendi
leri için gene müşterek, büyük ve 
modern bir hastane binası yaptır
mağa karar vermişlerdir. Bundan 
başka hastanenin yatak adedi de 
seksene çıkarılacaktır. 

Bugünkü hastanenin bir de kli
niği vardır. Burada, her ay cemi
yete mensub 1500 e yakın hasta 
_parasız tedavi edilmektedir, 

--o--

Garsonlar Cemiyeti 
Mekteb Açamıyor 
Berberler ve garsonlar için bi

rer mekteb açılacağı yazılmıştı. 

Öğrendiğimize göre yalnız berber
ler cemiyeti bir kurs açabilmiştir. 
Fakat garsonların tasavvurları he

nüz ' kuvveden fiile geçememiştir. 
Bunun sebebi ise şudur: 

Garsonlar cemiyetinin bir mek
teb açabilmesı ıçin evvela maddi 
kaynak temin etmesi iktıza et -
mekledir. Binaya ve elmana ilıti

yaç vardır. Bu işi üç beş garso -
nun başarmasına imkan yoktur. 
Mütehassıs lazımdır, para lazım
dır. 

Garsonlar cemiyetinin senelik 
varidatı 2000 lirayı geçmez. Cemi
yete mcnsub kimslerden aza ai • 
datı olarak yalmz üç lira alın -

zarlık yapılıyormuş gibi, büyük 1 

kardeşile çekişiyordu: 

- Sen beni adi kırlarla evlen
meğe tenezzül edecek kadar kü
çük mü görüyorsun? diye bağırdı. 

Kont Jan zaten karşılaşacağını 
bildiği bu · feveranları teskin et· 
mek için sesini daha ziyade tatlı
laştırdı. Böyle bir izdivaç tahak
kuk ederse, ailenin daha nekadar 
yükseleceğini anlatmağa çalıştı. 

Ortalığı ikna etmek için öyle ta· 
!B.katli cümleler kullandı ki, niha· 
)"!t ihtiyar kadın biraz yumu~adı. 
Fakat Tolozdaki noterlerden biri
le görüşmeden evvel böyle bir iz· 
divaca muvafakat edmiyeeğini de 
söyledi. 

Nitekim, hemen ertesi gün no
terle konuştu. Noter Kralın ismini 
işitir ~ tmez 

-- Böyle bir izdivaca muvafakat 
etmemek için, deli olmak Ji\zımdır, 
dedi. 
İhtıyar kadın bununla da jktifa 

etmedi. Kilisenin başpapasma da 

Sağlam Düşünceli, 
Sağlam Vücutlu 

Gençler 

B 
ugün yurdun her tarafında 
19 Mayıs gençlik ve jiın -
nastik bayramı kutlulanı-

yor. Stadlarda gördüğümüz ııenç 
gürbüz, çevik ve sıhhatli Türk 
kızlan, Türk erkekleri, Cuınhu • 
riyct hükfunetinin eseridir. Daha 
evvelki devlılcrde, sıhhat, spor, 
kız ve erkek talebenin yanyanl!, 
hareket yapması akla gelmiyen 
ıeylerdi. 

Bugün üthlar ettiğimiz varlık
lardan biri, belki en mühimmi, 
15 yılda yetiştirdiğimiz sağlam 

düşünceli, sağlam vücudlu Türk 
gençliğidir. 

Atatürk 19 Mayısda Samsuna 
ayak basarken, bütün bir maziyi 
silmiş, yepyeni. kuvvetli yeni bir 
Türk ılevleti yaratmak yoluna 
girmişti. 

19 Mayıs Türk yaratıcılığının 
başlangıcıdır. 

Btl'RHAN CEVAT 

Acıklı 
Bir 

Dalgınlık 
Bir Genç Kız Örgü 

iğnesini Yuttu 
Dün Eyü'bde bir hadise olmuş 

genç bir kız dalgın hkla örgü iğ
nesini yutmuştur. 

Hadise şöyle olmuştur: 

Eyübde Bülb4Jderesinde oturan 
Çatalcalı Hayri adında birinin 16 
yaşındaki genç kızı Saliha dün öğ
!eyin yemeğini yedikten ve ev işini 
bitirdikten sonra pencerenin ya
nında oturarak çorab örmeğe baş
lamıştır. Bi raralık elindeki işini 

bırakan Saliha elindeki örgü ığ

nesinin bir ucunu ağzına alarak 
dışarısını seyi'ctmeğe başlamış ve 
dalgın dalgın dışarısını seyreder
ken iğneyi yutmuştur. Salihanın 

ve ev halkının feryadı üzerine ge
len memurlar Salihayı Haseki 
hastanesine kaldırmışlardır. Sa -
ilhanın midesine kadar indiği an
laşılan örgü iğnesini çıkarmak 

için ameliyat yapmak ica:b etmek
tedir. 

Belediye müstahdemin 
Şubeşinde Teftişler 
Belediyede teftişler yapan mül

kyi.e teftiş heyetinin yeniden bir 
müfettişle takviye olunduğunu 

yazmıştık. Müfettişler müstahde· 

min şubesinde teftişlere başlamış
lardır. Bu teftişler ncticsinde Be -

lediye müstahdemin şubesi mü • 

dürü Nedime dün işten el çekti -
rilmi.ştir. Bu şubedeki teftişler 3 
ay kadar devam edecektir. 

maktadır. Böyle bir işe teşebbüs 

etmek için ise bu miktarı fazlalaş
tırmak, meselii. on liraya çıkarmak 
lii.zımdır. Halbuki hiçbir garson 
bu parayı verecek kudrette değil
dir 

danıştı. O da düşündü, taşındı. Böy-ı 
le bir izdivaçta ailenin şeref ve 
haysiyetini rencide edecek hiç bir 
mahzur o}madığını söyldi. 

Kont Jan bu haberleri duyunca 
ferahladı. Kardeşine dedi ki: 

- Giyon, gördün ya! Herkes sa· 
na ve bana hak veriyor. O halde 
hiç durmıyahm. Hemen bavulunu 
al, bugünden tezi yok gidelim 

- Peki, ne zaman gideceğiz? 

- Hemen şimdi, hemen şimdi.. 
Sonra hemşirelerim, sizı de alıp 
götüreceğım. 

-·Biz ne diye geleceğiz• 
- Size de ihtiyacım olacak da 

onun Jçin. Biz bütün aile Parlse 
ta~sak. yine !kendi kertlimizl 
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Ve .-. Mahkemeler 19 Mayısın Manası 

Yetişin 
Evladımı 
Kesiyor! 

Kocası~da;Soğuyan 
Bir Kadının Başına 

Gelenler 

K
arısı Sabahati balta ile öl
dürmek kasdile yaralıyan 
İzzet Ürerin duruşmasına 

dün Ağırceza mahkemesinde baş-
landı. · 

İzzet Ürer sorguya çekildiği za
man şunları söyledi: 

- Sabahat ile yedi senedenberi 
evliyim. Bir de çocuğumuz var .. 
Onu çok seviyorum. Bundan bir 

iki ay evveline kadar Sabahatin de 
beni sevdiğine emindim. Çok mes· 
uddum, saadetime son yoktu. Fa

kat son zamanlarda karımın ben
den soğuduğunu hissettim. Artık 
yine eskisi gibi sevmiyor, sık sık 

benimle kavga ediyordu. Onun bu 
hareketlerinden çok müteessir o
luyordum. 

Fakat onsuz yaşamama imkan 
olmadığı için, tahammül etmek, 
mecburıLetinde kalıyordum . 

Ckçenlerde, bir akşam evime 
döndüğüm zaman Sabahati bula
madım. Babasının evine gittim. O
nu orada gördüm. Kendisine eve 
gelmesini rica ettim. 

Sabahat kaşiarını çattı yüzü -
me dikkatle baktı, sonra parma • 
ğmdaki n~an yüzüğünü çıkararak, 
yere attı ve sert sert sölendi: 

- Al yüzüğünü defol git bura
dan, seni artık istemiyorum, sev
miyorum, bıktım senden ı.. 

Evi terkederken, arkamdan ka
yınbabam İbrahim koşarak geldi 
ve müşfik bir sesle: 

- Oğlum, dedi. Sabahat bugün 
biraz sinirli. S onun kusuruna 
bakma. Evine gH, üzülme, ben onu 
bu gece yola getirir ve yarın e
vine gönderirim. 

Ertesi gün Sabahat eve dön • 
medi. İki gün sonra tekrar kayın
pederimin evine gittim. Sabahat 

yoktu. Emirgana, teyzesine gitti
ğini söylediler. Oraya gittim. Ka
rıma evine gelmesi için çok yal -

vardım. Fakat kandırmağa muvaf
fak olamadım. Sabahat teyzesinin 
evinde bana hakar~t etti. 

Ben de artık öfkelenmiştim. A· 
sa:biyetten her tarafım titriyordu. 
Onun üzerine saldırdım. Yüzüne 
bir iki tokat vurdum. Sonra ken -
dimi kaybettim. Ne yaptığımın 

farkında değilim .. 

Şahidlerden Sabahatin teyzesi 
Hatice de hadiseyi şöyle anlattı: 

- ... İzzet, karısını tokatlaıdk -
tan sonra, odanın bir köşesinde 
bulunan baltaya doğru koştu, bal

tayı aldı. Sabahat bahçeye kaçtı, 
İzzet de onu kovaladı. ve balta ile 
bir iki yerine vurdu. Nihayet kız-

müdafaaya belki de kifayet ede -
meyiz. 

Bu suretle evleneceği kadının 

daha yüzünü bile görmiyen deli
kanlı hemşirelerile beraber bir a· 
rabaya sokuldular. Şaşkın şaşkın 
bu acayib yolculuğa iştirak etti -
!er. 

Giyon bütün yol boyunca mırıl
danıp duruyordu; 

- Allah aşkına. benim başımı 
belaya mı sokacaksınız? Kimbilir 
hangi cadaloz karıyı karşıma Çl -

karacoksınız? 

Sonra yıne başını sallıyor, söyle
nıp duruyordu: 

- Şu kahrolası Parlse varsak da, 
bir def \ aziyeti anlasak ... Hal bu-

Gel, Benim 
Uşağım 

Ol! 
« - Bu Söz Bana 

Dokundu, Bende Onu 
Vurdum!» 

B 
ir halta, on gün evvel, İz • 
mite bağlı Kandıralı kö -
yünden Seyfeddin Özgen is-

minde bir adam. ayni köyddn ar
kadaşı İsmaili aralarında çıkan bir/1 

kavga sonunda tabanca ile öldür
müş ve bu cinayeti işledikten son· j 
ra İstanbula kaçmıştı. İstanbulda 
yakayı ele veren Seyfeddin Özgen 
dün Sultanahmed birinci sulh ce-
za mahkemesind.e sorguya çekildi. 

Seyfeddin Özgen mahkemede 
suçunu ikrar ettı: 

---Kurslara Girmiyenler 
Muhasebede istihdam 

Edilmiyecekler 
Belediye muhasebe müdürlüğün· 

de açılacağını haber wrdiğimiz 

kursların 1 te=uzda küşadı ka-

rarlaştırılmıştır. Bu kurslara bu 

sene 100 memur iştirak edecektir. 

Memurlar muhtelif şubelerden ve 

işi aksatmıyacak şekilde intihab o-

lunacaktır. Dersler hergün sabah· 

leyin başlıyacak ve öğleye kadar 

devam Pdecektir. 

Bu kurslar bütün muhasebe me· 

murları iştirak edinciye kadar, ya

ni birkaç sene devam edecektir. 

Badema Belediye muhasebesinde 

kurs görmiyen memur istihdam 

blunmıyacaktır. 

Belediyeden Açıkta 
Kalan Memurlar 

- Ben İzınitin Kandıralı köyün- Ay başından itibaren muhtelif 
denim. Odunculuk yaparak geçi- Beled ye şubelerinden açıkta ka· 
nirim. Geçenlerde köyümüzden lacak memurların tesbitine başlan
kayıkçı Hasan ustaya bir kayık ıs· 

mıştır. 
marladım Parasını peşin verdim. 

Bu maksadla diın Belediye reıs 
Birkaç gün sonra İsmail beni 

muavinleri Rifat Yene! ve Lutfi gördü ve alaylı bir tavırla: 

- Hasan ustaya bir kayık ıs - Aksoy, memurin müdürü ve mu-

marladığını haber aldım. Dün ben ha•ebe müdürü Muhtar Acarın 
de ona bir kayık parası verdim. iştirakile bir toplantı yapılmıştır. 
Fakat Hasan usta benim kayığı se· İçtimada muhtelif kısımlar.n ye
ninkinden daha evvel yapacak. ni kadroları ve memurın sıcilleri 
Çünkü kendisine senden fazla pa- gözden geçirilmiştir. Önümüzdeki 
ra verdim, dedi. 

ugün memleketin her tara· 
fında 19 Mayıs gençlik \'e 
spor bayramı kutlulanı • 

yor. Yalnız, 19 l\layıs bayramı -
nm manası, çocuklarımızın jim

nastik baTeketleri yapmasından 

ibaret değildir. 
19 Mayıs, büyük Türk inkıla

bının başlangıcıdır. 

Ebedi Şef Atatürk 19 Mayıs 1919 
yılında Samsuna ayak basmıştı. 
O zaman, henüz 39 yaşında bir 

genç general olan bu yolcu, bü
yük Türk ihtilalini hazırlamak 

ve yapmak, bür, kuvvetli yeni bir 

vatan yaratmak üzere, Anadolu. 
ya gidiyordu. 

Bugün aradan 20 yıl geçmiş bu-
lunuyor. 19 Mayısın mana ,.e e· 
hemmiyctini gün gcçtikç,e daha 
iyi anlıyoruz. 

Geç<'n yirm\ yıl, }eryüzünde eş· 
siz bir inkılaba şahid olmu tur. 
Bugiin, üzerınde yaşadığunız 

topraklar, zinde, sıhhatli Türk 

gençliği, bütün cihanda sa)·gı ile 
anılan kuvvetli Türkiye Cumh\l· 

riyeli lıcp 19 !llayıs tarihin:n bah
şettiği lıarikalaıd.ır. 19 l\layıs, ma• 

zide biiyük eserler ve medeniyet 

!er vücude getirmiş olan a'il Türk 
m:llctinin yeniden doğuşunun bir 
sembolüdür. 

Bugün, her zamankinden daha 
kuvvetli ve dipdiri ayaktayız. Tiirk 
milleti kafaca ve \Ücudca hiç 
durmadan olgıınlaşıJor. 

20 yıllık bütün eserler, Sa >SU· 

na, ayak basan Mustafa Kemalin 
e siz d~hôsının mahsulüdür. 

REŞAD FEYZİ 
hafta tekrar toplanılacaktır. 

İsmailin bu sözleri benı mute - --·-----
essir etmişti. Fakat arkadaşım ol- ı--------------- ı •-------------, 
duğu için bir şey söylemedim. Ay· KISA POLiS Birimizin Derdi 
rıldık. 

Hadise günü onu tekrar gör - HABERLERl Hepimizin Derdi 
düİn. İsmail bana: 

- Seyfeddin. dedi. Dün Hasan *Mercanda Tığcı~ar cacklestn. Ucuz Pansiyon 
ustadan kayığımı aldım. Fakat sen de Ç:Zmeci sokağı'1da Yusufun İ • 
daha uzun müddet alamıyacaksın. köfteci dükkanından yangnı çık - stiyen 
Halbuki haber aldığıma giıre ço· mış ise de sirayet:ne meydan ve- Bir Bekar 
luk çocuğun aç ve sefil sürünü _ rılmeden söndürülmüştür. 
yormuş. Vaz geç odunculuktan, * Beyoğlunda Abanozda 25 nu-
gel benim uşağım ol!.. maralı genel evinde bulunan Ha-

tice adında bir kadın eve gelen 
Bu sözler bana pek dokundu, 

Küçükpazarda Kantarcılarda otu
kendimi tutamadım. Cebimdeki 

ran Hüseyin oğlu Ahmedi takun
brovnlk tabancasını çıkardım. Doğ-

ya ile başından yaralamıştır. 
rulttum, beş el ateş ettim. Sonra 

* Beşiktaşta oturan Avram a· 
İstanbula kaçtım. dında birinin ida~esindeki 226 nu-

Mahkeme katil Seyfeddinin ev- maralı motosiklet Taksimden geç-
rakile beraber İzınite gönderil • mekte iken Hüseyin adında bir 
mcsine karar verdi. seyyar satıcıya çarparak ayakla

Parmaklarını Mak in€ ye 
Kaptırdı 

Üsküdarda Yoğurthane soka
ğında Yusufun marangozhanesinde 
çalışan Ahmed oğlu Osman sol e
linin iki parmağını makineye kap
tırarak ayralanmış, hastaneye kal
dırılarak tedavi altına alınmıştır. 

kardeşimin: 

- Yetişin. evladımı kesiyor! 
Feryadını duyan Hamdi Bey e

ve girdi ve Sabahati onun elinden 
kurtardı. 

Diğer şahidlerin de dinlenme -
!eri için duruşma başka bir güne 
bırakıldı. 

ki ben Levinyak'ta köpeğimle. tü

feğimle ne iyi vakitler geçiriyor
dum. Şimdi Pariste nerede avlana
cağız? 

İlave etti: 

- Jan, işte görüyorsun ki ısra· 

rınla Parise gidiyorum. Fakat bu, 
sadece bir imza muamelesinden 
ibaret kalacak değil mi? Sen öyle 

söyledin. Ben de senin söziıne ina· 
narak yola çıktım. 

Parise doğru yol yavaş yavaş 

kısalıyordu. Yol ke-arındaki ev1"1' 

daha ziyade sıklaşmağa başlamı~ 
tı. Sen nehrinin üzerindeki bir 

köprüden geçtiler. Nihayet Pari -
sın kenar mahallelerinde tıım da 

rından yaralamıştır 

* Fatihde İskenderpaşa mahal· 
lesinde oturan d()kuma.cı İdris ile 
İsmail Yaşar izinsiz tabanca taşı
dıklarından yakalanarak adliyeye 
verilmişlerdir. 

* Beylerbeyinde Sütlüce ma -
hallesinde oturan İsmail Mecdi a
dında biri sokakta başı boş dol~ 
makta olan bir merkebin ısırma • 
sile kolundan_ 1aralanmış, hasta· 
neye kaldırılarak tedavi al!ma a
lınmıştır. 

* Büyükadada arabacılık eden 
Salih adında biri arabasile demir 
borular naklederken, borulardan 
birinin ayağının üzerine düşme -
sile yaralanmıştır. 

Sent Östaş kilisesi civarındaki biri 
meydanlıkta durdular. 

YÜZÜK PARMAKTA 

- Giyom, işte karın takdim e
derim. 

Giyon Dubarry yerinden kalk
tı, kendisine mahsus bir nezaket 
eseri olarak yerinde sallanmağa 

başladı. Fakat az kalsın tekrar o· 
turduğu koltuğa düşecekti. 

Ömründe görmediği ve hatta ta
hayyül etmediği kadar güzel bir 
kadın Kont Janla beraber oturdu

ğu salona girmiştı. Bu kadar müs
tesna bir kadını Toluzda nerede 
görecekti? 

Janet, bu taşralı asılzadeyi iki 
hemşirelerini, saray adab ve erka· 
nına göre ı;elamladı. 

Bu yüzleri yanık, burunları, siv· 
ri, gözleri kuş gözü gibi yuvarla'k 
küçük ve parlak, şiveleri de, kıya· 
fetlcri de acayib insanları görün
ce, gü'menıek için kend ini zor 

B.·kir olduiunu ·:ı·Uyen bir 
ok'DJ'U~umu:ı y&J.ıyor: 

.Beki.rlardan verrt alınma~ı ta
a.vvur edildlğ'inl ve hatta. Me<'li~e 
b11 yolda bir teklifle bulunuld11-
iunu ıuetcler ya:ıdıla.r. Fakat bu 
dava, za.nnedUdJğl kadar baslı 

blr içtimai mesele olmasa crrek. 
Be.kirın, hem de r\'lenmek. isti
yen bekirın evlenemeyişinin bir 
cok sebebleri olsa. &'erek.Ur, Ben 
de be.klnm. Az ka.zanıyorum. Ay

da otus lir•-· Bu para. lle evlı.>ne
mcm. Çü.nkü kendime blle cüo 
yett ... tyor. Bu mukaddimeyi yaz -
maktan mak~dım. bekirlara bi
raz da 7ardım clbctinln duşünut
mesl tclndlr. Temiz bir yalakla 
yatmak. basit. fa.kat cıdalı bir ye
mek )'emek, temiz bir ban~ oda 
yıkanmalı;,... heplmh:ln ödedli:imlz 
şeylerdir. Ao.aba İstanbul ~l dl
ycs.1 böyle blr mü.en ese kura -
mu mı? Mcsclıi. cistanbul "' hrl 
cenel pansiyonu• l'lbl bir mües
sese ... Kaza.nçJan az. fakat boyle 
bir müesseseye son dert'ce muh
ta(' bt'kir1ar çoktur. İstanbul be
lediyesinin belki de işi ba u1dan 

L'kındır. Bu mektubu ıslıe yaz. -
dıiım r:ama.n bunu düşündüm. Son
ra da aklıma &'•len •• in Wıak -
koku lmkf.ıu olmıracal;ı kanaa -
tile yar:dıfl.ttla ela pişman oldum.» 

tuttu. Fakat bunlara rağmen neş
eli görünmeğe, onların hallerine 
uymağa çalıştı. 

Giyon kendisine teklif edilen 
bu harikulade enfes kadını ·arşı

sında görünce, ~em anu, hem in
kisarla karışık garib bir hissin te
siri altında bocalamağa başladı. 

Barry hemşireler de hiç güzel 
şeyler değildi. Birinin adı İzabe!, 
ötekinin Fanşon ... Hiç güzel kızlar 
değildiler amma, zahiri bütli." sa· 
deliklerine rağmen zeki ·idiler. Ja· 
net hoşlandı. Aradan bir saat geç· 
meden üçü de kırk yıllık shbab 
kesilmişlerdi. Janet. müstakbel 
kocasına ehemmiyet bile •·ermi • 
yordu. 

Bu tanhi mülakattan s~r a 23 
temmuz 1768 günü izdivaç • ,ua
meksi Paris noterlerı huırurunda 
imza) 'ldı. Bu mukavelenin met
nini bozzat Kont J~" Dubar tan· 
zim etmışti. 

(Devamı ar) 
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HOK VE GtiND llİJl MİLYAK-in giltere Sil8hı 
Eline Aldı 

~ merika tlcareı neu.rett tarafın

~ dan •lnema ve slnemacıllia ald 

bir btaUstlk netrolunmaştur. Bu Ye
lika7& söre: 1936 senesinde bütün dtln-
7ada 19,319 sinema salonu vardı. Bıt 

:rekOn 1931 do 93,018 :ra :rüı..eJ.mittlr • 

DALGIN SEVDALI 
• 

lngi~terede Fikirler Son Bir Senedeı 
Değ i şmiştir Ha y 1 i 

• 
Türkiye İle Yapılan 

Memnun Eden 
Bütün lngiliz.leri Anlaşma 

Bir Hadise 

1 
ngiliz mi<tbuatı Türkiye ile 
İn~;iltere arasında aktedilen 
yeni anlaşmanın ne kadar bü-

yük bir ehemmıyeti olduğunu taıt
dik etmekte müttefik bulunuyor. 
Muhtelif gazetP.lı!r, mensub ol
ıbkları fırkaların noktai nazar • 
ları ne olursa olsun İngiliz • Türk 
anlaşmasını tasvib etmek husu • 
sunda birbirleriJlden ayrılmıyor

lar. Türk:yenin dünya politika • 
sındaki ehemmiyetli rolü bu mü
nasebetle bir kere daha anlaşıl • 
mış ve anlatılmış oluyor. Şimdi -
ye kadar günü gününe gelen tel
graf hıberleri gerek İngiliz ve 
gerek Fransız matbuatının bu 
husustaki fıkirlerini hu!Asa ola
rak bıldiriyordu. 

Onun için bu neşriyata dair tam 
bir fikir edinilmiştir. 

Fakat diğer bir cihetin izahı !A
zım geliyor: 

Olmuştur 

'• 

İngiliz efkarı umumiyesinin şu 
son ay !arda geçirdiği pek mühim 
tekamül safhaları olmuştur. İn
gilteren:m diğer devletlerle ta • 
ahhüdlere girişmesinde, münase
batı bu kadar ileri götürmesinde 
hep bu tekamül safhalarını göz • 
önüne getirmek icab ediyor. 

Top ba§ında lngiliz bahriye neferleri 

İngilterede efkarı umumiyenin 
arzusu ve müzahereti olmadan 

<Jemberlayn hükı1meti için Av
rupada herhangi bir taahhüde gi-

HERKES İÇİN BiR GAZ MASKESİ 

Her memlekette halka, gaz maskelerinin kullanılması usulü öğre
tilmektedir. remleketimizin de hemen her yerinde gaz kursları bu 
maksadla ;;alışmaktadırlar. Fakat lngjlterede bu iş son derece ileri git

•ştir. Şu dakika hemen her lnigliz vatandaşmın bir gaz maskesi var· 
ldır. Yukarıki resim gaz maskesi ile alış veriş yapılması miimkün olaca 
- nı da gösteriyor. 

- Ne oldu oldu. Hepsi geldi geçti. Şimdiye 
ko;lar yaptıklarınıza teşekkür ederim. Bundan son
ra>ı içın de ihtiyaç kalmadı. Bu kadar. Karım yu
k .. rda yatıyor, yanına çıkacağım!. 

riıimek ımkansızdır. Halbuki İn • 
giltere bugün yalnız Fraİısaya 
karşı değil, Şarki Avrupaya ve 
Balkanlara karşı da taahhüdlere 
girişmiş bulunuyor. Çünkü ef -
karı umumiye hazırlandı vaziyeti 
görüyor. İngiltere için Avrupa 
işlerine sey:rci kalmak mümkün 
olamıyacağı iyice anlaşıldı. 

Mecburi askerliğın kabul edil
mesi de bunun ayrıca ve en mü
him bir misalidir. 
Artık İngiltecede yalnız büyük 

şehirler halkı değil, kasabalar, 
köyler de AvrL•pa işlerinin nasıl 

gittiğine şiddetle alakadardır. Ga· 
zeteler merakla okunuyor, radyo 
haberleri mer:ıkla bekleniyor. 
Memleketin her suretle müdafaası, 
içir. alınan tedbirler ise halkın git
g'.de alakasını daha arttırmaktadır: 
•Ha~r olmamız lazım. diyorlar. 

İıı,gılterede bir fabrikatör ça • 
iış••rdığı işçilerine bir iki sual so
rarak demiş ki: 

- Bugünkü Almanyanın dün
yaya hiı.kim olmak istediği fikrin
de misiniz? Eğer bu kanaatte ise
niz İngil terede mecburi askerli
ğ:n kabulüne taraftar mısınız?. 

Buna işçilerin % 63 ü evet di
ye cevab vermiş. 

Fakat bu fabrikatör bunu daha 
mecburi askerEk parlamentoda 
kabul edilmeden evvel 9Jrmuş. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Avrapad&: 37,178; Amerlkada: 
15.228: Kanadada: 1,2%4; As:rada: 5,J71: 
Afrlkada ve orta As7ada: 856; Avust
ral:ra ve Osean:raclal<ller malüm deilL 

1938 senesinde Avrupa memleket -
terinden: Fransada: 4.,600; AlmanJ'ad&: 
8,700; İıı6111erede: 5,000; italyada 4,040: 
isveçte: 1,907: Cckoslovak:rada: 1,305; 
Belçlkada; ı~ıoo; Polon7ad.a: '769; Ma
earlstand&: 5Z4; Yuıoslavyada: S83; 
Romanyada: 312: DanJmarkada: 370; 
isvlçrcde: 354; Uoland&da: 332: Nor
veçde: %87: Ftnlandl:rada: 285; Porle
kJzde: 215; irıanda.cla: 200; Yunanlt
tando: 170; Türkiyede: 120 ... 

Bu.na 3.000 1 sesli olmak llzere 20 
Dtu Rus sinemaları ile Oscan7ada bu
lunanlar da ili.ve ~itecek olursa, d\ln-
1ada mcvcud sinemaların 7ekünu 
U0,000 oldufu anlaşılır. 

Bu sinemalarda bin ld.şUJk :rer bu

lundufu ve her seansta üçte ikisinin 
lıfcal edilclltf fanedlllrse :rilz milyon 
sey \rcl eder. Günde bir milyar hasllat .. 

ZIRHLI 1111, PALAS MI!. 

inrlllz harb l'emJlcrind~ her türlü 
konfor vardır. Arka tarafı 7üksek rüt

belı zabitlere mahsustur. Fe\•kalide 
mcfruştur. Bunun yanında küçük za
bitletln yerleri vardır. 

1\-lürettebat, büvıik kamaralarda ya- · 
tarl:ar. Her neferin bir karyolası, kü
cük ve madeni bir dolabı vardır. Kü

Ciık zabıtler yemeklerini küçuk sofra· 
tarda yerler. Birçok duş salonJa.rı mev
cuddur. Htr l'Üıt sabahları çay. kab
ve, kakao, 'iOda, ronı verUlr. l\fil~t -

lebatın, kolhtklarle. kanapelerle döşeli 
isflrahat salonları, pl7anoları, kütüp
haneleri vardır. 

Bo, zamanlarını, Y\lm.Vİ l'•zeteler, 
haltahk rfull!'ler okumakla l'eçlrlrll!'r. 

Bepsr bu kadar detlL Her l'e<:e si
nema l'ÖStt>rilir, ve lilimler sık sık de
ilıftirlllr. 

BİRA VE LİKÖR NE ZAlllAN 

İCAD OLUNDU! 

Arkeolotlar, eski Mısırlıların arpayı 
tahm.ir ederek biraya benzer bir içki 

7aplıklannı SOyterler. Blra, Şark ve 
Şimal mUleUerlnln en ('ok kullandıkla
rı bir içki idi. Fakat hemen hepsi bu

nu, başka ba,ka tanelerle ve usullerle 
yapıyorlardı. Jermenler buna Covlia; 
İspanyollar Te~la; merkez ve cenub 
GollC'rl Cervisla dlyorlardL 

Fran<;ızea •l'ervolM» kelimesi ba 
sonuncusundan ahnmı.ıtır ki 16 ıncı 
asra kadar, muhtelif biralara verilen 
isimdi. 

Golovahlar ve bpanyollar birayı, u
zun müddf't taze olarak muhafaza içln 

bir u,uı bulmu~lardı. Fakat. buna na
sıl muvaffak oJdııkları mec;huL Zira 

biranın .-kşlmeslne mini olan Ömür
otu 15 inci yüz yıld~ malüm deflldl. 

Sldr yapmak !;an'atı Fr.lnsaya Bis
kalyrnlf"r tarafından l'etfrllmlştlr. On

lar da.Mö~triyenlerden burlinkü Nor
mandiyalıların ecdadından ütrenmlt -
lerdlr. 

Stdr 14 üncü yiia yılda komşu mem
leketlere yayılmı.t ve büyü.k bir raf
bet görmüştür. 

TAVŞAN YtJZER lllİT. 

Tavşanların, tazılann takibinden kur
tulmak tein sıfrıyarak kaçtılını bUl -
yorduk. Fakat, yüzdüiünü dotrusn 
hatıra bile l'etlrmiyorduk. 

1\olırfer tavşanlar, sıkıya l'tldller mi 
suya dalarlar, ördek rlbl yüıcrlemılş •• 

Bunu nakleden bir avcıdır. Bir nehrin 
üzerinde ve altı metro yüksekllilnd e 

bir köprtideu &-ererken bir t:ıvşanın su
ya atlldığını ve yü.urek ka.111 elbete 
reçtij-ini l'ÖrmU., ... 

Yazan: REŞAD FEYZi ' ._ _ _ 
C=Il 

idayet İzmirde işini bitıır
mişti. Artık İstanbula dö
necekti. Ertesi günü cuma 

idi. Bir vapur vardL Fakat, pa
zar sabahı kalkan vapurla hare-
ket etmeği daha muvafık buldu. 
Yalnız, ertesi günü kalkan vapu
ra yetişmek üzere bir karısınıı, 

bir de metresine iki mektup yu
mağı faideli buldu. İkisinin de 
hatırını hoş etmek, hiç birini da· 
rıltmamak liızımdı. 

Karısına şöyl~ yazdı: 

•Pazar sabahı kalkan vapurla 
İstanbula hareket ediyorum. Be
ni özledin mi?. Bilsen seni ne ka

dar çok aradım .. Seni sevdiğimi, 
senden uzak kalınca daha çok a· 
rayorum. Beni karşılamak için 

rıhtıma gelmek zahmetine kat
lanma .. Çünkü, ben İstanbula iner 
inmez, doğruca yazıhaneye gide· 
ceğim.. Görülecek müstacel isle· 

rim var. Akşam yemeğini senin .. 
le Parkotelde yeriz. Gece, saat 21 
de eve gelirim. Seni alırım. Bera-
berce gidetiıı. Gözlerinden iıpe· 

rinı .• 

Metresine de şöyle yazdı: 

•Canıın sevgilim. 

Bütün giinlerim seni özlemekle 
geçti ... O kadı:r sabırsızlanıyorum 
ki." İstanbula ayak basacağım 
dakikada, hayata yeniden doğmuş 

kadar mes'ut olacağım. Pazar sa
bahı kalkacak vapurla hareket e
diyorum. acenteden vapurun rıh· 

tıma yanaşacağı saati öğren.. ve 
beni bekle .. seni mutlaka rıhtım
da karşımda görmeliyim. Sana 
anlatacak çok şeylerim var. Şiın
diİik Allaha ısmarladık. Gözle
rinden öperim.• 

Hidayet mektuplan yazıp bi • 
tirdikten sonra, zarfları sıkı sıkı 

kapadı, yapıştırdı. Kendi elile gö
türüp postaya verdi. 

Artık içi rahattı O gün akşama 
kadar İzmirde gezdi. İşlerini bi
tirmiş olduğu için, üzüntüsüz eğ
lenebilirdi. Çalgılı bir gazinoya 
gitti. Geç vakitlere kadar içti, eğ-
lendi. • 

• .. 
Vapur Tophane rıhtımına yana

şıyordu. Hidayet güvertede, yol
cu karşılamağa gelenler arasında 
metresi Leylayı arıyordu. Rıhtım 
çok kalabalıktı .. Merdiven uzatıl
mış, yolcular çıkmağa başlamış

tı. Fakat, Hidayet, Leylayı hala 
görememiştL Canı sıkılıyordu. Ba
vulunu aldı. Aşağı indL Rıhtım ü
zerinde sağına soluna bakarken, 
birden karısı Zehra ile gözgöze 
gelmesin mi? .. Hidayet şaşırmış
tı. Zaten kızgındı .. fakat, belli et
memeğe çalıştı. Zehra koşarak 

kocasının yanına geldi Elini sık
tı: 

- Demi.ndenberi güverteden 
bakıyorsun, bir türlü göremiyor
sun, dedi.. Mendil sallıyorum .. 
hatta Hidayet Hidayet, diye ba
ğırıyorum .. hiç oralı değilsin .. 

Hidayet, hiç bir şeyin farkında 
değildi. Llf olsun diye: 

- Nasıl karıcığım, dedi, bel.ki, 
çeyrek saat gözlerim hep seni a
rıyordu .. 

- Nasılsın Hidayet! .. 
- Çok iyiyim.. Sen karıcığım.. 
- Ben de öyle .. Yolculuk ra-

hat geçti mi? .. 
- Çok rahat .. Fakat, sen yanım

da yoktun .. seni çok özledim.. 
Hidayetin kafasının içinde bir 

takım muammalar belirmişti.. Bir 
iki defa yutkundu, sonra: 

- Peki amma, Zehra, dedi, sana 
rıhtıma 'kadar zahmet etme, gel
me, diye yazmıştım .. 

Zehra, birden şaşkın bir halde: 
- Anlamadım, dedi, gel, bekle 

diye yazıyorsun ya ... Bunadın mı 
Hidayet? .. Hatta mektubun çan
tamda.. İşte.. Zehra, asabiyetle 
çantasından mektubu çıkardı. Ko
casına uzattı. Jlidayet, kağıdı eli
ne alıp açınca, beyninden vurul
muşa dönmüştü. Her şeyi anladL 
Yanlışlıkla metresine yazdığı 

mektubu, karısının ismini yazdı
ğı zarfın içine koymu.ştu. 

Eyvah .. Demek ki.. Metresi Ley. 
laya da karısına yazdığı mektup 
gitmişti. Bereket versin 'ki, W
sinde de isim yoktu .. 

Hidayet birden vaziyeti değ'ı· 
tirdi: 

- Yok yani, karıcığım, dedi.. 
Yorulursan gelmese idin, diye dü
şündüm.. Tabii geldiğine iyi et
tin .. Seni karşımda görmeseydim, 
acaba hasta mısın, diye üzülecek
tim.. Ah karıcığım.. Seni ne ka
dar seviyorum .. İzmirde, bütün ge
celer seni hatırladım .. Bir an ev
vel işimi bitirip dönmek için öy· 
le sabırsızlanıyordum ki.. 

Beraber yürüyorlardı .. Rıhtun
dan caddeye çıktılar. Bir otoma-

Doktor kabuğu içine çekilen bir kirpi gibi e
zile büzüle: 

- Çok bir şey değil. Birkaç bin altın. Biraz da 
tnhvilat.. • 

Cevabını verdi. Güney bu sözleri kendi soru
suna karşı !ık bulmadı. 

Dedi masasın' bıraktı. yürüdü. O gi<lerken: 
- Üç aydır bir şey olsaydı ortaya çıkardı. De

mek ki, bu boş bir şeymiş .. Bcından sonrası için de 
zaten verecek param kalmadı. Param olsa da uğ
raşacak takatim yok .. 

m:::ı.am:ım ___ No. l 65 ---·-~azan: ETEM tzzET BENICR ---··--- - Birkaç bin altın, biraz da tahvilat. O '.kada
rır.ı ben de biliyorum. Senden öğrenmek istedi -
ğim sayısı. Kaç altın, kaç liralık tahvilat, ne kadar 
t c.r.knot?. Diy.:ırdu. Öteki de kızgın kızgın söyleniyordu: 

- Zaten enayilik bizde olmuş. Namuslu dav
randık. Şerefın dediği gibi her gün bir rapor uy
durup verseydik evini de satar, bize yedirirdi! He
rif karıda birşey olmadığını görünce bizi de savdı. 
Ney;-e ben bunun acısını çıkarır, yine senin paranı 
çexQrfm doktor .. Amma bu yol başka türlü ola
rok!. 

APATUlANA DÖN. 

Akşam yemeğinden &on.a Gı ney: 
- Doktor yarın apartımana donuyoruz .. 
Dedi, ilave etti: 
- Artık, otelden bıktım. Hem yapılacak bir 

sü~ü işlerim var. Mimarı çağıracağım .. Tellarlarla 
konuşacağım. Şu, bu bir yığın şey!. 

Doktor: 

- Daha birkaç gün kalsaydık. 
baskın vakti. Büyükdere çok iyi.. 

Sıcakların en 

ı11p 

Diyecek oldu. Fakat, Güney insan iradesile ya· 
sönen bır elektrik ampulu gibi işlettiği koca-

- Hayır. Ben döneceğim .. 
Deyince. Fazıl pinti bir yılgınlıkla hemen sustu: 

- Peki karıcığım!.. 

Güney masadan kalkaı ken yine birden oturdu, 
sarki çok, uzun işten bunalmışların dayanıksızlığı 
ile: 

- Çok ışım var çok .. Düşı;ndükçe bunalıyo -
ruml 

Dedi, devam etti: 

- O gündenberi bankaya uğramadım. Teliş 
!~inde bır kasayı boşalttım, öbürünü doldurdum 
aMn•a içinde ne var ne yok hıçbirıni bilmiyorum. 
İlk orce oraya gitmelıyım. O dagıııık ki\ğıdları, 

tahvilleri, banknotları. altın torbalarını 

sır.a koymalıyım. 

bir sıra· 

Doktor, alık alık Güneyin yüzüne bakıyor, hiç 
rözl~rini bile kıpırdatmadan onu dinliyordu. Gü
ı,ey bu dinleyişten de huylıındı. Birden şımaran, 
kabalaşan, sözünde büylık güvenl(r tasarlıyan, ka
b« ı<aba soran, ho:ır~t konuşan sondan görmüş • 
.erın tavırlarını andırır bir durumlıı birden dok • 
tora yüklendi: 

- Sana da bir alıklık hastalığı geldi galiba?. 
Ne ~öylesem bön bön yüzüme bakiyorsun. 

Ve sesini biraz dah<t yükseltti: 
- Söylediklerime cevab versene. 
Doktor kızardı bozardı, kıvrandı, ikındı, sı • 

kınd.: 

- Ne istedin?. 
Dedi. Güney yine çalımlı idi: 
- İstediğim bir şey yok. Bankada nen var, nen 

yok. Onları söyle. 

Fazıl yutkuna yutkuna: 
- Altı bin kadar altın, yüz beşi biryerde, on 

iki bin liralık tahvilat, on beş bin liralık da bank
not var. 

Dedi ve bunu söyler söylemez birden yerinden 
kalktı ve hemen Güneyin ayaklarına kapandı. 
Geııç kadın ayeklarını çektikçe o sarılıyor, gözle
rinden yaş akıta akıta, hırlar gibi söyleniyordu: 

- Karıcığım sana yalvarıyorum, bana kıyma, 
Ben yaşarken o paralara dokunma .. Beni öldür, on
dan sonra da ne istersen yap. Seni seviyorum. se
nin için deli oluyorum. Senin için nekadar özver
lik lazımsa hepsini yapmaktan çekinmiyorum. Bü· 
tün .. pal'tımanlarımı, gelirlerimi ve en son kasamı 
sana vermem de bunu gösterir. Ancak sana yalva
rıyorum, ben sağken bunları ne sat, ne harca. 

(Deı•amı var) 

bile atladılar. Eve doğru yollaJll' 
yorlardı. Hidayet, karısını darıl!• 
mamak, başka bir hisse düşürllle
mek için, mütemadiyen '.kompU• 
man yapıyordu. 

Fakat, içinden de, Leylayı d~' 
şünüyordu. Demek ki, Leyll, b: 
gece, saat 21 de evinde Hidaye 
bekliyecektL Parkotele gidip o
rada yemek yiyeceklerılL FalcJ~ 
karısını nasıl atlatacaktı? Dalı• 
bugün İzmırden gelmişti .. 

(Devamı 1 lt>,ci ıaytadcı) 

JE ı}tıJ 
A nkara Radyosu _.,. 
18,3t Prosram. 
18,35 Müzik ( operel milzlll • p i). 
19 Konuş:JDL 
19,15 Türk mlldfl (Fuıl h e:rell)• 
!O Memleket 1&&1 ayan, ııJad ff 

meleoroloJI haberleri. 
1 20,15 19 Ma:ru llllut ba:rraııııııa ,ı 

hususi prosram. Mu.sahabe, ıUr .,.. za.il" 
ılk. 

21,15 Esham, lahvllJ.I, tambl1• ' 
nııl<ut ve ıdraat borsası (flat). 

%1,%5 N°''ell plil<Jar. a . 
!1,30 Müzik (Rl:raseıt Cnmbat il ; 

lamıon.llı: orkeolra11 • Şef: H. F. AJJlof 
22.30 Miislk (Opera ar:ralan - pli ~1 
23 Son at.>ns haberleri ve ;rar

o ron-am. 
:u,cs - U llllblk (Caabaııd - PO • 

YAKIN 
13,30 Prosraın. 
13,35 lllilzllt (Bir l<oMrto • Pi). 
H Memlekel saat ayan, ajallll ff 

_m eleorolojl haberleri. 
H,10 Türk mlizlfl. 
1- NişabW"ek veşrcvl 

ı- Ziya paşanın Nişaburek stııı• ' 
isi! (E:r &'fil ne acep). 
. S-- ZiJa paşanın Nişaburek MJ'l1• " 

isi: (Bin •eban &öylerslıı). 
4- Fahire Fersan: Kemençe t•~ " 

•imi. 
5- Ahmet Ra •imin Rast "'rkı: ıJ,llf 

rönlünıe bir hail per(fJanuna bak). 
6-- Ali RUat Be)'ln Nişaburek t::ı.rı..ı: 

(~leylecllp blr), 
7- Nl.şabur<"k saz semaisi. 
14,40 l\lü.zik (Ne.s'eJJ ı>llklar - pi). 
15,30 l\.tllJi küme nıtisabakaları c1• 

Mayıs stadyomund:ın naklen). 

1~7 Hicrl I 1355 Rumi 
Rebiillevvel Mayıs 

29 6 --1939, Ay 5, Gün 139, Uızır 14 
19 Mayıs CUMA -- 1 1 

Vakitler V .ıs,ıti Ez 111i 

sa. Ua. c;a. el 1., --- -
Güneı 4 39 9 16 

Öğle 12 10 4 47 

İkindi 16 07 8 44 

Alqam 19 23 12 ()() 

1 
Yatsı 21 15 1 52 
İmsak 2 33 1 ıo 



1- SON TELG:SAF-19 MAYIS tHt 

119 MAVDS: Ebedi 
Çıktığı 

Şef Atatürk'ün Yirmi Yıl 
Gün • Evvel· Samsuna Tarihi Büyük 

• 

Samsundaki Atatürk heykeli 

WJ eni Türk devletinin kuru- Büyük kurtuluş savaşımız 19 
rı lu~unda 19 mayıs büyük bir mayısta başlamış ve uzun, çetin 
' ınana ifade eder. 19 mayıs, süren mücadelelerden sonra, bil-
! r · • kıliıbının başlangıcıdır. O tün düşmanlar topraklanmızdan 
ııı Atatürk Samsuna çıkmış, atılmıstır. 19 mayıs 1919 yılında 

la 4k kurtuluş harbini hazırlama- başlıyan Milli kurtuluş hareketi 
haşlamıştı. 1922 senesi sonbaharında Atatür-

haı\tatürk tarihi nutkunda, 19 ma- kün kumandası altındaki kahra
~ 1~19 tarihinde memleketin u- man Türk ordusunun kat'i zaferi 
lııııı vaziyetini şöyle anlatır: ile neticelenmiştir. 

111
•1.919 senesi mayısının 19 uncu Uzun süren İst1k!Al harbi bin-

(), nu vaziyet ve umumi manzara: bir yokluk ve müşkülat içinde ba-
~~antı devletinin dahil bulun- şarılmıştır. Kurtuluş savaşımız 

llıı grup, Umumi harpte mağ- nir mucizedir. Bu mucizeyi an -
~p olmuş, Osmanlı ordusu her cak, Atatürk gibi bir şef, Türk 
:afta zedelenmiş, şartları ağır, milleti gibi asil, vatanperver bir 
&ıt <nütarekename imzalanmış... 'Ilillet yapabilirdi. Bütün dünya, 
~Yük harbin uzun seneleri zar- t>şsiz Türk zaferi karşısında hay-
lıa da, millet yorgun ve fakir bir "et içinde idi. Kurtuluş zaferinden 
(.le düşm~ ... Millet ve memle- sonra, parlak bir sulh kazandık. 
-ıı lJ • Bu Lozan sulhudur. Lozan sulhu-

~ mumı harbe sevkedenler, 
t end; hayatları endişesine düşe
se~. nıemieketten firar etmişler ... 
~ltanat ve hilafet mevkiini işgal 

en Vahdettin, mütereddi şahsı
~-ve .Yalnız tah.tını temin edebile
b· gını tahayyül ettiği deni ted -
tjıı·ler araştırmakta... Damad Fe-
d Paşanın "riyasetinde'ki kabine 

1'i> h . t . b' 1 ·· aysıye sız, ce ın, ya nız pa-
'~ahın iradesine tabi ve onunla 

aoor şahıslarını vikaye edebi
t} •k herhangi bir vaziyete razı ... 
~'dunun elinden siliıh ve cepha
~ ' ılınmış ve alınmakta ... İti
f devletleri, mütareke ahkamı-

~a riayete lüzum görmüyorlar. 
t ır~r vesile ile İtilaf donanmala
~ Ve. ~skerleri İstanbulda ... Ada-

Vılayeti, Fransızlar; Urfa, Ma~ 
"· reş. Antep ingilızler tarafından 

igaı edilmiş .. Antalya ve Konya-

~ İtalyan. a•kerler! Merzifon ve 
'nısunda Ingi;iz askerleri bulunu

: lier tarafta ecnebi zabit ve me-· 
t Urları ve hususi adamları faali- 1 

ette... Nihayet sôz başı olarak ; 

~'.dığımız tarihten dört gün evvel, 
~~ mayıs 1919 da, İtilaf devletleri-
4~ ınuvafakatile Yunan ordusu 
ltıire çıkarılıyor.• 

• 

lşı.e, memlekc
0

t 
0

böyle karmaka
~~1~ bir halde iken, Atatürk III 
ncu Ordu Müfettişliği vazifesini 

hlarak, İstanbuldan Anadöluya 
S areket etti; ve Samsuna çıktı. 
anısuna çıkış tarihi olan 19 ma-

~lstan i !ibaren Mustafa Kemalin 
aatıııda Türk devletini kurmak 

lafhası başlamaktadır. 
Mustafa Kemal Samsuna gelir 

ielrnez ilk is olarak, yalnız, kendi 
llıurcttişlığine bağlı· kolordularla 
~eğil başka ordular dahilindeki 

0Iordu kumandanları ve vilayet 
~~li!erile muhabereye başladı: Hep
~ni Milll haklıu-ın müdafaası ,Mil-

ıstıklalin elde edilmesi için mü
<tde!eye davet etti. 

nu idare eden de ve bize bu güzel 
'ıılhu yapan da, o zaman Lozan 
'ulh konferansında Başmurahha
sımız olan kahraman Garp cep

besi kumandanı General İsmet İn-
önü'dür. Bugün Milli Şefimiz o
larak başımızda bulunan İsmet 
İnönü, bütün kurtuluş savaşında 
Atatürkün yanında en yakın ar
kadaşı olarak çalışmı§tır İsmet 
İnönü,Atatürkün sağ kolu idi. 

19 mayıstan sonra başlıyan 

Türk kalkınmasından, bugün, yir
mi yıl geçmiş bulunuyor. Bu yir
mi yıl içinde yepyeni bir vatan, 
kuvvetli bir Türk devleti, sağ -
lam, her zamankinden zinde bir 
Türk mil'.e:i yaratılmıştır. 19 
mayısın Türk tarihindeki yeri ve 
manası bu bakımdan mühimdir. 

Yirmi yıl içinde Türk milleti bin
bir içtimai inkıl5plar ve zaferler 
kazanmış, modern, medeni bir ül
ke yaratılmıştır. Memlekete ilim, 
sağlık ve sağlamlık verilmiştir. 

Bugün yurdun sayısız stadların

da gördüğünüz genç, gürbüz Türk 
nesli, Atatürkün yetiştirdiği ço
cuklardır. 

Türk Milleti güzeli, iyiyi, doğ-
ruyu fazileti, ilmi, merdliği, kah
ramanlığı sever. Bütün tarihinde, 
bu vasıflar asil Türk milletinin 
öz kanında daima mevcut olagel
miştir. 

Bugün kuvvetliyiz. İstikbalden 
daha ziyade eminiz. İstikbal bi
zimdir. Bütün istikbal Türk mil
leti içindir. Mütemadiyen, her sa

hada yükseliyor, inkişaf ediyoruz. 
Büyük' Türk inkı.l.ıl:bının aza
meti, seneler geçtikçe daha çok 
ve daha güzel olkrak kendisini 

hissettirmektedir. Her geçen yıl 
ve gün Türk inkılabını sağlamlaş
tırmakta, kuvvetlendirmekte ve 
kökleştirm~ktedir. 

Bugünkü nesiller, 19 mayısın 
yarattığı çocuklardır. Onun için-

Samsundan diğer bir görünüş 

• • • • • 
Türk Milleti, Güzeli, iyiyi, 
Doğruyu,Fazileti,Merdliği 

Her Zaman Sevmiştir 

Bugün Yurdun Sayısız 
Stadlarında Gördüğü
müzGenç, gürbüz Türk 
Nesli A tatürkün Yetiş-

tirdiği Çocuklardır 
dir ki, her yıl, 19 mayıs bir bay
ram olarak kutlulanıyor. 19 ma
yıs en büyük Milli bayramlan -
mızdan birı, ayni zamanda genç-

Mer~ e 

lik ve spor bayramıdır. 
19 mayıs, her Türkün kalbinde 

en mukaddes bir mana ve mefhum 
halindedir. 

Doğru! 
!Günün Birinde Yıldızlara Seyahat 
ı Etmek Mümkün Olursa ... 

~~---~-~· 
Seyyarelere seyahat meselesi, artık yavaş ya· 

vaş Lir hayal olmaktan çıkıyor galiba? Çünkü bir 
çok rilimler, bunun çarelerini düşünüyorlar, bul
mı;ıa çalışıyorlar. Hatta bunlardan biri çok garib 
bir Obüs planı yapmış. Bununla Merihe seyahat 
kat>il olacağını iddia ediyor. Fakat, Obüsün içeri

.•L1c girip Merilıe gitmeğe razı olacak kabadayı 

nerede? .. ;,..--------------

1 - Hareket. 

Müthl~. başdön -
dürücü bir sür'at
le gcdiyoruz. Ha -
vayı nesimiyi geç· 

1

. tik. 'Merihe vasıl 
olmak iç.in daha 

1 altmış milyon ki-
lometre katetme
miz lazım ... 

2- Garib bir va- 'J~~~!!!;~~! 
ziyet. Artık mu - !l l 
~e kanunları- Kendinizi Alimin seyyarelere! 
na tabı değiliz. Bi- torpilden dışan - ~-~ seyahat için icad 
zim iç.in ufki ve ya atsanız, siz de Ll ~cc;'< ettiği torpilin mak.I 
amudinin ehem - oııunla birlikte ve ""'11~•.ı.ıır ı taırıı gösteren bul 
miyeti yuk. O - aııni sür'atle uçu.- resimlerdl'n, seya-
büsün içiııde du- Şltnuza devam e- hatin nasıl yapı!a-
varda, tavanda debilir•iniz. bileceği anlaşılır 
tıpkı yerdeki gibi 
yürü~·oruz. San -
dalyalarımız iyi
ce tesbit edilmiş. 

3 - Boşlukta . 

Obüs, hava boş -
Iuğunda ilerle -
mekte devam e
diyor. Eğer bir şe;, 
atmak istesek, bu· 
nun ayni sür'atle 
bizi takib edece~i 
bizden ayrılmıya cngı ınunaı<kak. 

4 - Obüsün dışında. Başımıza 

bir oksıjen ma>kesi geçirip pen
cereden atılmış olsak, Obüsden 
ayrılamıyacağız ve istediğimiz za
man yine içerisine girebileceğiz. 

5 - Merih görünüyor. Hare -

ketimizdenberi yükseldiğ:.cıizi his
sediyoruz. İşte MerJı görünüyor. 
Az sonra üzerine düşeceğiz. Aca
ba Merih sakinleri bizi görünce 
ne yapacaklar? Bizi nasıl karşı

lıyacaklar? .. 

Nevyork'un 
Büyüklüğü 

Nevyork'ta, nefsı şehirde 7 mil
yon nüfus vardır. Civar sayfiye -
!erile beraber nüfusu 15 milyon
dur. 

Nevyork'un uzunluğu 45 kilo
metre araz;yi işgal eder. Bazı yer
lerde genişliği 40 kilometreye ya
kındır. Limanı, Amerikanın en 
büyük limanlarından biridir. 

Bi r Daki ka 
Diyip Geçmeyiniz 
* Almanlar, 36 kilo kauçuk 

imal ederler. * İnsanların yetiştirdikleri a
r,. ç. çiçek ve sebze gibi şey -
!erin % onu böcekler tarafın
dan mahvedilir. * Seyyarelerin en büyüğü 
Jiip:ter mihveri etrafında 170 
kilometre döner. Kürei arz -
dan beş defa daha çabuk. * Nevyork, dünyanın en bü
yük şehirlerinin ikincisidir. A
halisi, bir dakikada 3,000,000 
kil.o su sarf'der * Bir dakikada ellerinlzin, 
kollarınızın iizerinde 8 milyon 
mikrop gezer. 

BU SATIRLARI OKURKEN 
60 .SANİYE DAHA GEÇTİ. 

Güzel Samsunun bugünkü manzaralarından H ükılmet önündeki park 

j_Ş_A_K_A_1j 
BEN BU FAKA BASMAM 

Genç nişanlı, düğünlerinin ari-

Yeni Usul Bir 
Şantaj Çıktı 

fesinde: 

- Cicim ... Aşkından yanıyorum, Metresi Tarafından Yüzü Zaç 
tutuşuyorum. Seni biran evvel kol-

larımın arasında görmek istiyo - Yağile Yakılan Bir Adam Bu 
rum nasıl olsa yarın düğünümüz ' 

yapılacak. Müsaade et de bu ge- Vaziyetten Nasıl istifade Ediyordu 
ce, el ayak çekildikten sonra oda-

na geleyim.. !A Jtı ay evve:, Paris civarında 

kaç kereler bastım Mazur gör be- kasında bir infilAk olmuş -
- Maalsef... Ben bu faka bir \ ~ bir eczayı tıbbiye fahri -

nı... tu. Memurlardan, amelelerden bir 
İKİ AYYAŞ ARASINDA: çokları hayatlarını kurtarama -

mışlar, yanıp gitmişlerdi. 
- Demek hiç su içmiyorsunuz? 
- Evet ... Otuz beş senedir dam-

lasını ağzıma koymadım ... 
- Şu halde ağzınızı da yıka -

rn.ıyorsunuz: 

-· Bol3kis her gün ... 
- Ne ile'/ ... 
- Gradosu hafif rakı ile ... 

BUDALALIK NÜl\fUNESİ 

M. N. eski ve asil bir aileye 
mensubdur, fakat çok budaladır. 

Bir gün, dolaşırken bir adamın 
sırtında kocaman bir duvar saati 
ile gittiğini görüyor, hemen ya -
nına gidiyor: 

- Bu kocaman saati ne diye 
aldınız? .. 

Diyor ve kolundaki bilezikli sa
ati göstererek ilave ediyor: 

- Böyle bir saat almış olsaydı
nız beytıude hamallıktan kurtul
muş olurdunuz ... 

* Ayni adam... Bir başka gün, 
tanıdıklarından birine tesadüf e
der: 

- Merhaba ... Elinizdeki baston 
çok güze!... Hele fildişı sapı bir 
şaheser denilse yeri var ... 

- Evet, öyle amma bir ku~uru 
var ... 

- Ne gibi? .. 
- Bıraz uzunca ... 
- Kesiveriııiz, kısalır ... 
- Fena fikir değil ... Fakat şu 

güzel sapa yazık değil mi? ... 
- Sapındln değil, ucundan kes

tireceksiniz .. 
- Amma tuhaf söyliiyorsunuz .. 

Görmüyor musunuz, ucu değil. sa
pı uzun ... 

MİLYARDERİN TEBERRUU 

Amerika milyarderlerinden biri 
Romaya gelir, Vatikan sarayını 

gezer, Papayı ziyaret eder. Ve fa
kirlere yardım için mühim bir te
berruda bulunur. 

Papa, çok memnun olur, sorar: 
- Bir arzunuz, Romada görmek 

istediğiniz bir şey var mı? .. 
- Evet, aziz peder! .. , 
- Nedir, söyleyiniz! .. 
- Bir konklav görmek istiyo -

rum!.. (Papaları intiha.b eden kar 
dinaller meclisi>. 

Bunlardan birinin karısı kim -
sesiz ve dul kaldı. Kocasının ar-
kadaşlarından birile nişanlandı. 

Matem müddeti geçtikten sonra 
evleneceklerdi. 

Bir gece evinin kapısı vuruldu. 
Kadın açtı. Karşısında yabancı bir 
erkek görünce sordu: 

- Kimsiniz? .. Ne istiyorsunuz? .. 
Yabancı yüzü gözü yanık izle -

rile kaplı. Gözünde kalın bir si -
yah gözlük var: 

- E::orkmayınız, madam ... Kar
nım aç, üşüyorum. Bunun için si
zi rahatsız ettim. 

- Pekala, size biraz yiyecek ve
reyim, geliniz içeri. .. 

Yabancı içeri girdi. Genç ka -
dının verdiği yemeği yedi. Sonra: 

- Demek beni tanımadınız? .. 
Genç kadın dikkatle baktı: 

- Hayır! dedi, tanıyamadım. 

Kimsiniz siz? ... 

- Kazada öldüğünü zannetti -
ğiniz kocanız ... İki gündenberi evi 
tarassı.:d ediyorum. Arkadaşlarım
dan birile nişanlandığını, geceleri 
onunla '-•raber geçirdiğini anla -
dım. 

~nç kadın şaşırdı. Bir 8ÖZ söy 
liy0!11edi. Yabancı i!Ave etti: 

- Arzu edersen buna bir çare 
buluruz. Beni herkes ölü saruyo 
Buraya geldiğimi gören de olma· 
dı. Geldiğim gibi sessizce giderir 
Şehirde evlenir, mes'ud olursun. 
Bana biraz para ver. Uzaklara gı 
derim. Artık bir daha ne beni gö 
rür, ne de benden bahsolunduğun 
işitirsin ... 

Genç kadın, bu kcl ·kunç ve iğ 

renç çehreli adamdan biran evve 
kurtulmak için: 

- Pekala, dedi, dört bin fran -
gım v~r. Vereyim onları ... 

- Dört bin frank mı? .. Alay m; 
ediyorsun? .. Dört bin frankla ne 
yapılır? ... En az on bin frank is · 
terim. 

- On bin frank! ... 

- Evet ... İstersen ver, isterse~ 
verme ... O senin bileceğin şey .. 
Ben, yarın mahkemeye müracaat 
eder, nişanlından paraları alırım 

Zavallı kadın, çıkacak rezaletı 

düşündü: 

- Peki, dedi. On bin frank verı 

ceğim. Fakat yarın sabah ... Bili
yorsun ya paralarım bankada'. .. 

Yabancıyı yatak odasına gö -
türdü, yatırdı. 

Az sonra, tesadüfen nişanlısı 

(Devgmı 1 inci ıayfada) 
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.~akineye 

Verirken : Bugünkü 1 dm an 'Türk'ün irade Ve soz ELLi~iNIZ l~iH 
Atatürk 
Çiftlikleri 

Ankara, 19 (Hususi muhabiri-
.nizden, telefonla) - An -
kara Orman çiftli§i bira 
fabrikasının tnhisarla.r İda -
re.;ine verildiğ'l ima!Cınıdur. 

Çiftliğin de bütün teşkilatı ile 
Ankara Ziraat Islah istasyonuna 
bağlanması ve yahut da Ziraat 
Enstitüsü emrine verilmesi kuv
veth bır ihtimal dahilindedir. Dev
lete intikal etmiş bulunan Ata
türk çiftlJklerinın de idare şekli
nin değiştirilerek Ziraat Vekale
tfoe bağlı bir şubeye raptı düşü
nülmektedir. 

İngilizler 
Belgrad'da 
Yenildiler 

Belgrad 19 (A.A.)- Yugoslav
ya BaşV'<!kili ile birçok Yugoslav 
nazırlarının dahil olduğu otuz bin 
.k.ı§ilik bir seyirci kütlesi müvace
cehesiııde yapılan bir maçta Yu
goslav futbol takımı, İngfüz ta
kımını bire karşı iki say1 ile mağ
lOl!ı etmiştir. 

Amerika 
Yahudileri de 
Ayaklandılar 
Nevyork 19 (A.A.)- Yahudi

lerin İngilizler aleyhine Amerika
da yapmakta oldukları tııhrikat 

gündengüne artmaktadrr. Ruz -
velt'e binlerce proteııto telgrafı 

gelmekıedlır. 

Amerikan Yahudi cemiyeti re
isi Haham e Wise. gazetelere be
yanatta bulunarak Balfour'un im
za etmi§ olduğu bir ve,.;kayı Çem
berlayn'ın iptal edemiyeceğini 

söylemiştir. 

"Atılay., Denize 
indirildi 

(1 inci sahifeden devam) 
kan geminin baş tarafına vurul -
mak suretile bir şampanya şişesi 
patlatıldı. Bundan sonra palamar
lar çözüldü ve yeni denizaltımız 

kız gibi süzülerek denize indi. 
Krop fabrikasının şehrimizde 

bulunan umumi müdürü de mera
simde haz1r bulunuyordu. eAtılay. 
penize indirildikten .sonra, mera
sim bitmiştL Büyükler Türk mü
hendis ve işçilerini tebrik ettiler. 

Bundan sonra davetliler oto -
mobillerle Perapalasa gittiler ve 
orada hazırlanan büfeden izaz ve 
ikram edildiler. 

ZAYİ 
1937 - 1938 yılı Kumkapı orta 

okulundan almış olduğum dip -
!omayı zayi ettim. Yenisini ala -
cağımdan eskisinin kıymeti yok
tur. 

39 - 5019 Vehbi oğlu Hakkı 

•-Dr. HORHORU.Nl -
stalarını akşama kadar Sir-ı 
ı Viyana Oteli yanındaki 
ayenehanesinde tedavi eder. 

Telefon: 24131 -

TARİHi 
ÇOCUI( 
ROl1ANI 

.KAZMANIN DEÔDİÔİ HER 1 
YERDEN ALTIN FIŞKIRIR!.• 

Bu sozü Sumer krallanndan biri 
söylemiş Tanrının Oğlu ocaklarda 
çalışırken, etrafındaki çocukların 

ağzmda türkü gibi dolaşan bu sö
rü sık sık işıtiyordu. 

Azak, elindeki kazmayı topra -
ğa vurmaktan yor.Umuştu . Ya -
n.ndakı çocuk da kendisi gibi yor
gundu. 'l'erinı sılerek sordu'. 

- Neden çalışmıyorsun?. 
- Bu işe yeni girdım .• Çabuk 

yoruldum. 
- Bu dan once ne Jş yapardın?. 

Şenlikleri 
(1 inci sahifeden devam) j 

kuşu, arkada kız ve erkek mekteb 
talebesi Türk ve mektep bayrak
larile Kadıköy stadına gittiler. 
Talebenin muntazam yürüyüşü, 

tertemiz kıyafetleri sokakların iki 
tarafını dolduran halkın, aile ba
ba ve analarının ve bilhassa tak
dirini celbediyordu. 

Talebe stadın arka kapısından 

sahaya girerek, program muci -
hince kendilerine tahsis edilen 
yerlerde mevki aldllar. 

Saat onda Vali, İstanbul ku -
mandam, maiyetleri erkanı ile 
talebeyi teftiş ettiler. Bu münase
betle vali kısa bir nutuk söyledi. 
Müteakiben bir ağızdan söylenen 
İstiklal marşı dinlendi ve sancak 
merasimi yapıldı. 

Balkon, kapalı ve açık tribün
ler seyircilerle hınca hınç dol
muştu. Sancak mera iminden son
ra geçid resmine başlandı. Ön
den kız ve arkadan erkek talebe 
tribünün önünden geçtiler. Bu 
sene her senekinden başka türlü 
olarak, geniş cepheli bölük kolu 
nizamında gçmişlerdi. 

Geçıd resmi bittikten sonra, ilk 
önce 2.400 mektepli kız munta -
zam bir halde sahayı kapladılar. 
Muntazam ve yekpare beden ha
r0ketlcri takdirle temaşa edildi. 
Kızlardan sonra yine 2400 erkek 
talebe sahaya geldiler onlar da 
mektep! kız arkadaşlarından da
ha muvaffakiyetli olmağa çalışa
rak beden hareketlel'lni bitirdi
ler. Beden hareketlen saat bire 
kadar devam ettL 

Bundan sonra evvela kızlar Mo
da iskel~sinde hazırlanan vapur-
1a~Ja, sonra erkeklrr Kadıköy ıs
kelesinde hazırlanan vapurlarla 
mekteplerine döv nek üzC're sa
hayı terkettiler 

Halkın bayram dolayısıle sta
da tehacüm göstercceğinı nazarı 

dikkate alan Emniyet Müdürlüğü 
icap eden inzibati tedbirleri al
mıştı. Bugünkü şenlikler yürek
lerde ferah ve gurur uyandıran 

bir intizam dahilinde cereyan et
ti. 
ÖÔLEDEN SONRAKİ MAÇLAR 
Öğleden sonra İstanbul Spor 

bölgesi futbol muhteliti ile İstan
bul okulları futbol muhte!ıti a
rasında maç yapılacaktır. Maçın 

çok heyecanlı olacağına şüphe 

yoktur. Çünkü şampiyon takım
lara kupa tevzi edilecektir. 

Okullar futbol muhteliti mek
tepliler namına Boğaziçi lisesi 
formasını giyeceklerdir. İstanbul 
okulları muhtelitinin şu şekilde 

sahaya çıkması kuvvetle muhte
meldir. 

Kaleci: Boğaziçi lisesınden Ci
had, Bek: Bülend, Hayri, Haflar · 
İstanbul lisesinden Cihad, sağa Os
man, sola İstiklal lisesinden Ta
rık. Muhacim hattı: Hüseyin, Ni
yazi, Fıkret, Şatır, Ömer. 
İstanbul bölgesi takımlarının 

teşekkül tarzı çok gizli tutuldu
ğundan, sahaya nasıl çıkacakları
nı öğleye kada rtesbit etmek müm
kün olmamıştı. 

ANK.ARADAKİ MERASİM 

Anka:a 19 (Telefonla) An -
karada bugün yapılan merasim, 
son derece parlak ve haşmetli ol
muştur. Resmi, hususi bütün da
ireler, evler bayraklar ve kırnuzı 

Yazan: İskender F. Sertelli 

- Çobanlık .• 
- Keşke ben de bir çoban ol-

saydım. 

- Neden?. Bu iş seni bezdirdi 
mı?. 

- Ko!İarım tutmaz oldu. Sa -
bahleyın gün doğarken işe başlı
yoruz. Akşam güneş batıncıya ka
dar çalışıyoruz. Buna bilek da -
yanır mı?. Halbuki sen, sürülerini 
bir otlağa yaydıktan sonra, çimen
lerın veya bir kayanın kenarına 
uzanır uyursun! O rahat ve kolay 
l§l bırakıp da bu cendereye neden 
girdin?, 

beyaz kordelfilarla süslenmÇ!:i. 
Saat 9 da mektebliler intizamla 
stadda yerlerini aldılar . 

Sabahleyin Maarif Müdürü Rah
mi ile 24 kişiden mürekk.eb bir 
gençlik mümessil heyeti Etnoğ -
rafya müzesine giderek Ebedi 

Şefin kabrini hürmetle ziyaret 
ettiler. Bu ziyaret esnasında el
lerinde bahar çiçekleri ile süslü 
çelenkler taşıyan gençler bıçkı -
rıklar arasında çelenkleri Atala -
rının kabrine bıraktılar. Bu he -
yet sonra Ulus meydanına geldi 

Mekteblilerle beraber buraya da 
çelenkler konuldu. Mahşeri bi"r 
manzara gösteren stadyomdaki 
geçid resmi pek muntazam oldu. 

Maarif Vekili Hasan ali Yücel bu 
büyük günün manası hakkında 

güzel b;r nutuk söyledi. Bunu genç 
bir kızın nutku tak>b etti. Bun -
dan sonra talebe ve halk hep bir 

ağızdan şeref tezahürü yaptılar. 

Koca stadyom hep bir ağızdan üç 
defa Şa, Şa, Şa diye haykırdı. 
Gençlik eDağ'başını duman almış• 
şarkısını söyledi. Bundan sonra 
talebe ayı terkettiler. 

I-lalifaks 
Moskovaya 
Gitmiyor 

(1 inci sahifeden devam) 

• BULGAR MATBUAT! 
ANLAŞMAYI NASIL GÖRÜYOR 

Sofya 18 (A.A.l - Hususi mu -
habirimiz bildiriyor'. 

Bulgar matbuatı Türk - İngiliz 
anlaşmasının ehemmiyeti mahsu
sası olduğunu ve SoyYetlerin bu 
anlaşmayı tasvib etmesi de Sov

yet - İngiliz anlaşmasının intaç e
dileceğine delalet ettığini ve bu 

anlaşmanın Balkanlarda müessir 
olacağına ve belki Türkiyeye Bal

kan devletlerini j.amamen birleş
tirmek için bir teşebbüse geçme -

..s.ine imkan verceğini yazmaktadrr. 

---<>---

Kendisile 
Evlenmek 

• • 
istemediği için 

Vurdu 
Tarabyada oturan Stefanidl a

c1ında biri ayni semtte oturan ve 
Galatada bir çikolata fabrikasın
da çalı.şan Yevangeliya adında bir 

genç kızla evlenmek istemiş; fa

kat gerek kızdan ve gerekse kı
zın ailesinden rcd cevabı alınca, 

kızı dün akşam Yüksekkaldırım
da tabanca ile iki yerinden ağır ve 
tehlikeli surette yaralamıştır. 

Senjorj hastahanesıne kaldmlan 
genç kmn hayatından ümid kesil

miştir. Stefanidi yakalanarak tah
kikata balanmıştır. 

ZA Yi - 4/353 numaralı Liman 
cüzdanımı zayi ettim. Yenısini a
lacağımdan eskisinin hükmü yok

tur. 
Zekeriya oğlu Hazır Ortataş 

-7-

Tanrının oğlu, bu sert bakişlı 
çocuğun gayretini arttırmak için: 

- Çobanlık tembelliktir.. Ben 
çalışmak, yorulmak istiyorum. Bu 
yorucu işten hiç de bezgin deği
lim. Alışınca goreceksin ki. hepi
nizden çok yer kazacağım. 

Çocuk omuzunu sılkerek kaz-
masına sarıldı: 

- Adın ne sen n?. 
- Azak .. Ya senin?. 
- Bana burada Buran diyorlar. 

Ocaklarda çalışan çocuklarır en 
kuvvetlısiy m. Dağ ynnıaçlannda 
dolaşan yaban geyıklerinm uzun ı 

inan Bayramı 
(1 inci sahifeden devam) 

1embolürnüz Mustafa Kemal 1919 
un 19 mayıs sabahında düşman 

torpidolarının kovaladığı İnebolu 
vapurundan Samsunun sisli lima
nına indiği gün arkasında bırak
tığı memleket havası belki ken
disini karşılıyan sisten daha ke
sif, daha karanlık, daha korkunç, 
daha ölümlü, felliketli ve kasırgalı 
idi. 

Ardını Samsun dağlarının içiçe 
uzatıp giden şahikalarına dayıyan 
sisi yaran tek kuvvet daima şark
tan doğan güneş ve o doğuşa karşı 
da sisi, felaketi, kasırgayı gerisine 
alan tek kuvvet onun her karan
lık perdeyi yarıp ileriye taşan 

gözleri icli. 
Bu gözler 19 Jl.lnyıs 1919 un sa

bahmdan bütün bir millet halin
de bizi aldı, ve kah daha kararan: 
kah daha hüifliyen, kiıh öliimii, 
kah hayatı vadeden bütün mer -
haleleri aşa aşa Erzurunıa, Sıva -
sa, 23 Nisan 1920 ye, İnönlerine, 
Sakaryaya, Dunılupınara, Lozana, 
Cumhudyete ve daima şarktan 
doğan güneşin katına götiirdü ve .• 
kendisi bizzat bu memleketi, bu 
toprağı, bu milleti , bu gençliği 
ısıtan ve ı~ıtan giineş oldu. 

Giine her sabah doğar ve her 
akşam çekilir. Fakat daima var
dır. Dünya durdukça olacaktır. 

Hayatta doğum - ölüm adını alan 
iki vakıa arasındaki mesafedir. 
Mustafa Kemal de doğdu -.e öldü. 
Fakat, o da tıpkı tıpkısına güneş 
gibi dün) a durdukça Türk mille
tinin güneşi halinde ve.. daima 
başımızda olacaktır. 

O, 19 Mayıs ile yalnız bu mem
leketin kuruluş ve kurtuluşun -
dal..i an~ giinü durgulamakla kal
madı, bütün cihana da Türk mil
letindeki inan ve iradenin bü -
yük, aşılmaz dersini verdi. Türk 
gençliği bugiin işte o irade ve 
inanın hakiki vari,i olarak bu 
bayramı kutluluyor. 

Bu bayramda hem ebediyete 
uzanan milli gururumuz, hem de 
nesilden nesile giden Türk genç
liğinin yenilmez kudreti var. 

E1'El\I İZZET BENİCE 

İstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: 

KREM BALSAMİN 
KANZUK 

ADALARA GÖÇ VAPURU 
20 Mayıs 1939 tarihinden itibaren ikinci bir ilana kadar Cu· 

martesi, Pazartesi; Çarşamba günleri köprüden saat 11.30 da 
Modadan 12.00 de bir vapur kalkacak tekmil Adalara gidecek
tir. Göç seferiyle naklolunan eşya % 50 tenzilata tabidir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinai 

Motör (110 bey
girlik) 
Motör (70 bey
girlik) 

Mikdan Muhammen % 7.~ 
bedeli teminatı 

1 Adet 6950 521.25 

1 Adet 4500 337.50 

Eksiltme Ekt: ıfll' 
ki

. ,,,o 
•e ı 

' ıo.: 
Kapalı Z. 

.Açık Eks. 
ıı Bütün dünyaca takdir edil -

miş sıhhl güzellik kremleridir. 
Gece için yağlı, gündüz içi., 
yağsız halis acıbadem çeşitleri 
husus! vazo ve tüplerde satı -
lır. 

'I I- Doç marka biri 70 diğeri 110 beygir kuvvetinde iki adet 1fı 
yukarıda hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

· ll- Muhammen bedeli, muvakkat teminat, eksıltme saatler• t 

',:'I. İNGİLİZ KANZUK larında gösterilm~tir. ECZANESİ UI- Eksiltme 31/V /939 tarihine raslıyan Çarşamba günü 1" 
İSTANBUL - BEYOOLU taşta Levazım ve MÜ.bayaat şıı'besindeki alım komisyonunda ysf 

'-m:ızaıı::a:,;:;ı.a .. ___ .. , caktır 

Fatih sulh ikinci hukuk hakim
liğinden: 

Miliyadi, Fener Tevkil Cafer 
Kazancı sokak No. 28. 

Mahkememizin 39/347 numa -
rasına kayıtlı evraka istinaden 0-
lumbiya; kendi namına bil'asale 
ve küçük çocukları Melpomeni ve 
Marta; namlarına bilvelaye ola -
rak hissedar bulundukları Fatih 
eski Hacımuhiddin, yeni Hatice 
sultan mahallesinin eski Acıçeşme, 
yeni Fevzipaşa caddesinde eski 
104, 88 yeni 1/285 No. lı arsanın 

beynelverase taksimi kabil olma
dığından satılmak suretile aleyhi
nize ,kame edilen izalei şuyu da
vasının ilanen yapılan tebligata 
rağmen gelmediğinizden gıyabı -
nızda icra kılınan duru~masında: 
Müddeabih mahallin keşfine kanr 
verildığı ve tedavülü eyadi kayıt 
sureti geldiği ve tapu senedi ibraz 
edildiğinden muhakemenin mual
lak olduğu 5 haziran 39 pazartesi 
saat onda mahkemeye gelmez ve
ya bır vekil göndermezseniz va -
kıaları kabul ve ikrar etmiş ad -
dile gelecek rapora göre nihai ka
rar verileceğini bildiren işbu mu
ameleli gıyab kararına itiraz et
mekliğiniz için tebliğ makamına 
kainı olmak üzere on beş gün müd-
detle ilan olunur. (17891) 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olar8~ • 
nabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde <.> 

güvenme paralarile müracaatları ve kapalı zarfları ihale saatinde~~ 
saat evveline kadar kanuni vesaikle birlik ı 'l!ezkür komisyon bili'" 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (3430) 

. e J 
I- Şartnamesi mucibince 250.00-0 metre düz beyaz kanavıÇ 

palı zarf usulile eksiltmeye konmW}tur. 

II- Muhammen bedeli 38750 muvakkat teminatı 2906.25 lir8G> 

III-· Eksiltme 30/V /939 Salı günü saat 15 de Kaba taşta Le'-V 
Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şube ile İzmir ve Atı~ 
Başmüdürlilklerindcn 194 kuruş bedel mukabilinde alınabileceğı (ı 
nümune de görülebilir. 

V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 gü,e' 
para<ı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek ıııf 
zarfların eksiltme çin tayin edilen günde eksiltme saatinden bir; 

evveline kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabı 
verilmesi lazımdır. e3240> 

* * 1 - Şartname ve nümunesi mucibince 120 ton siklop çeııııl 
•kapalı zarf usulile• eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedeli beher tonu sif İstanbul 123 lira hessb 
14760 lira, muvakkat teminatı 1107 liN.dır. 

UI - Eksiltme 29/V /939 pazartesi günü aaat 15 de Kabaıı; 
levazım şubesi müdüriyetindeki AJ.m komisyonunda yapılacaktır· 

IV - Şartname ve nümune her gün sözü geçen şubeden pa 
alınabilir 

Son Telgraf gazetesinin 22 martı--------------

V ::- İstekliler mühürlü teklif mektubunu •kanuni vesaık ~ 
%7,5 guvenme paraS1 makbuzu veya banka teminat mektubunu ilı 
va edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline ııaıl> 
komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 18.zımdıt· 

939 tarih ve 731 sayılı nüshasında 
4/5/939 tarihinde birinci 19/5/939 
tarihinde ikinci arttırması yapıl -
mak suretile 2280 No. lu kanuna 
tevfikan satılacağı ilan olunan ta

mamı 1496 lira kıymet muham -
meneli Samatyada Hacıkadın ma
hallesinde Sulumanastır cadde -

sinde eski ve yeni 168 No. lu ve 
Koruk Mahmud mahallesi avarız 

vakfnıdan 89 zira ve bilmesaha 
umumi 58 2X M2 den ibaret bu -
lunan işbu gayri menkulün ikincil 
arttırma tarihi olan 19/5/939 gü
nünün tatile tesadüf eylemesin -

den bunun üç gün daha uzatılan 
ihalenin 24/5/939 tarihinde çar -
şamba günü saat 14 - 16 ya kadar 

İstanbul 4 üncü ıcra memurluğun
da 38/2667 dosya ile ve evvelce 
ilan olunan şartlar dairesinde sa
tılacağı tavzihan ilan olunur. 

(938 - 2667) 

ve kıvrık tıoyunlarını bir vur~ta 
iki büklüm yaparım. 

- Baban var mı sen.n? 
- İki yıldanberi ecen:n yanın-

da, dönmesi için bır yıl daha bek
liyeceğiz. Sen nerelisin?. 

- Ben Sirtella dağlarında doğ
muşum. Orada büyüdüm ve ora
dan buraya dün geldim. 

Buran elindeki kazmayı yere 

bıraktı: 

- Babamı orada görmedin mi? 
Uzun boylu ... Gen~ omuzlu ... De
mir bilekli... Dev cfüseli bir a
dam. 

- Ecenin yanındaki muhafız -
!arın hepsi de sen in tarif ettiğin 
gibi iri boylu adamlardır. 

- Benım babam, onların hep· 
sinden irı, hepsinden kuvve~L bir 
adamdır. Belge Ol!'.I •.Sen dev -
krı başıslP" Dem•ş. Bunu bize 
geçen y.I Sirtelladan gelen Hintli 
bır tacir söyledi. O kadar çok kol· 
l..rı~ kab--dı k . İşte ben de tıp- 1 
kı onun g bı liZUn boylu, demır ı 

Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Mahkememizin 939/1182 No. lı 

dooyasile Galatada Karaköyde Mü
refte; Emniyet oteli müsteciri mü
tekaid kaymakam Yusut Ziya a -
leyhine Norberto Şoe; Vahram 
Gesa.r ve ortakları tarafından 99 
lira alacak davasında gazete ile 
ilanen yapılan davetiyeye de gel
memiş veyahud bir vekil dahi 
göndermemiş olduğundan müd -
deabih senede müstenid bulundu
ğundan bahisle dava edilene 20 
gün müddetle gıyab kararının ila
nen tebliğine karar verllerek mu
hakemenin 23/6/939 saat 9 a talik 
edildiğinden işbu gün ve saatte 
mahkemeye gelmesi veya musad
dak bir vekil dahi göndermediği
niz takdirde muhakemenin gıya -
bınızda cereyan edeceğine gıyab 

kararı makamına kaim olmak ü-
zere i!an olunur. (17908) 

bilekli dev olacağım. Kuvvetli ol
mak ne iyi şey, değil mi? 

- Şüphe yoK.. Dünya, kuvvet.
lilerindir. 

- İyi amma, ben şimdi burada 
bir hiçim. Ocaklar bakanı kamçı

. sını salladlğı zaman, boyunduruk
ta çalışan öküzler gibi toprak sür
mekten canım çıkıyor. 

- Bugün böyle. Fakat, yarını 
bir düşün: Kazmanın her değdiği 
yerden bır avuç altın alacaksın' 

• 
İKİ ARKADAŞ NASIL KAN 

KARDEŞİ OLDULAR 

On gün sonra ... 

Tanrının oğlu, maden c.cakla -
rında tanıştığı Buran ile arka -
daşlığı ı'erletmişti. Maden dö -

nıişilnde şehre beraber geliyor -

!ar bırbır.erinden ayrılmıyorlardı. 

Buran mağrur bır çocukt..ı. 

(Devamı var) 

·3166• 

* * 
I - Şartnamesi mucibince el• adet sigara paket makinesi J<I' 

palı zarf usulile eksiltmeye kon,ınuştur. 
ll - Muhammen bedel sif el 0.000• muvakkat temniatı .750' 

füadır. 

III - Eksiltme 3/Vll/939 pa zarteı>i günıi saat :0,30 da Kaba laf 
ta Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdiriyetindeki Alım Komısyo' 
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün söz[ı geçen şubeden parasız oJııt8• 
alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar fiatsız feııııl 
tekliflerıni münakasadan el5• gün evvel tetkik edilmek üzere tütiitl 
fabrikalar şub~ine vermeleri ve teklifler:nin kabulünü mutazafll ' 
mın vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 gil ' 
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ıhtiva ede' 
cek kapalı zarfları münakasa gün ti ihale saat.inden bir saat evvelitl

1 

kadar komisyon ba kanlığına makbuz mukabilinde verilmelidir. 

·3475> . ... 
Cinsi miktarı Muh ~mmen B. %7.5 teminatı Eksıil'. 

Lira Kr. Lira Kr. me~: ;;; 
----

3 adet Sif 37.00- 277.50 Açık ek. 14 
10 • • 9400.- 705.- Kapalı Z. 15 

Emaye Tank 

• 
I - Şartnameleri mucibınce 1 3 adet emaye tank hi?.aların°1 

gösterilen usullerle satın alın~ca ktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme saatlel'
1 

hizalarında yazılıdır. 

Ill - Eksiltme 2/VI/939 cum a günü Kabataşta Levazım oubeı' 
MüdiriyeUnıdeki alım komisyonunda yaıplacaktır. 

IV - Şartnameleri her gün sözü geçen şubeden parasız oıara• 
alınabilir. Münakasaya iştirak edecek fırmalar fiatsız fenni teJcii!' 

lerini münakasadan bil' hafta evveline Kadar Müskirat Fabrika1
81 

oubesine vermeleri ve tekliflerin in kabulünü mutazammın "esik
8 

almaları !Azımdır. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni \'esaikle % 7.5 güveP' 

me parası makbuz veya banka t emınat mektubunu ihtiva edece• 
kapalı zarfların ihale saaHnden bir saat evveline yani saat 14 de Jı:S' 
dar mezkfır komisyon başkanlığı na makbuz mukabilinde veril.ıtıeS1 

lazımdır. 

VI - Diğer eksiltmeye gırece kler tayın edilen günde % 7.5 ııil' 
venme paralarile mezkur .komisyona gelmeleri. (2654) 
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Yüzbaşı Dimitriyef Selam 
Vaziyetinde Emri Tekrarladı 

Beş Dakika Sonra Altı Şalope 1 ürk Taka/arına 
Doğru İlerlemeğe Başladılar 

Birkaç dakika sonra, Tufan reis 
11\Üf . rezeısinin ilk grupu yelkenle· 
rıııi mayna etmiş, Rus gemisinin 
~el'Uıği işarete mutavaatla hare

etten kalmıştı. Yalnız diğer üç 
~eıniliJı: iki grup sinsi bir ak!§la 

erlemesine devam ediyor, her sa
~ıye biraz daha mevkünden uzak 

1
1l§arak Rus filotillAsının sancak 
c:afını ihata edercesine bir so-

uşla hedefine yaklaşıyordu. 
ll.uı; gemisinin işaretleri tek • 

tarıand.ı: 

- Si!Ahlarınızı mayna ediniz ... 
- Tayfalar güvertede toplan-

sın!. 

'l'ııfan Reis bunları emre tahvil 
etti: 

5 
- Ha uşaklar, topu buranda ile 

rtün ... Makineli tüfekleri de iyice 
güverteye bastırın... 5 k;şi gü • 
Verte<1e ayakta dursun, ellerini de 
Yukarı kaldırsın, ben: 

- Haydi! ... 
Deyince bu beş kişi yere yata • 

~ak, silahlar ds ateşlenecek! An
aşıldı ını? 

d ll.eisın. bu emri öteki iki takaya 
a bıidirildi... Tertibat çarçabuk 

•lındı. Rus albayı Çakalof, bu asi 
Ve emir dinlemez korsanların ilk 
ıt.retine itaat edişini biraz hay -
tetıe karşılamıştı. 

- İşaretlerimizin korsanlarca 
kolaylıkla kabul edilmesine şaş -
tım doğrusu! 

Emir zabiti omuzlarını silkti: 
- Azlık ve çaresizlik içinde her 

'haydudun başvurduğu tek çare 
bayatını kurtarmak endişesile tes
lim olmaktır kumandan! 

- Yani siz hayret etmediniz mi?ı 
- Bu vaziyette hayır kuman-

dan! 
- Bunların sinsi bir hareket ve 

gizli bir düşünüşle böyle yapma
dıkları akla geımez mi? 

- Arzettlm kumandan, bu va· 
ziyette ve şu anda hayır ... 

- Pekala ... Yüzbaşı Dimitriyefi 
çağır! 

- Başüstüne kumandan! 
Emir zabiti Albay Çakalofun ya

nından ayrıldı, yukarı güverte • 
den seslendi: 

- Yüzbaşı Dimitryef... Kuman
danın yanına gelsin! 

Bir dakika sonra sarı saçlı, orta 
boylu, tıknazca ve kırk yaşlarında 
mavi gözlü bir yüzbaşı albay Ça
kalofun yanına geldi, albayı se
l!ınladı, kendini tanıttı: 

- Yii2lbaşı Leon Dimitryef1. 
- Evet.. Yüzbap Dimitryef._ 

Şimdi iki büyük şal.opeyi indire
ceksiniz ... Her birine 20 şer silah
endaz alacaksınız ... Şu öndeki üç 

HiKAYE: 

takaya gidecek, onları işgal ede
ceksiniz... 'l;'akalardaki tayfaları 

şalopelerle buraya, gemiye gön
dereceksiniz... Orada bekliyecek, 
vereceğim emre göre hareket ede
ceksiniz ... Anla~ıidı mı?. 

- Anlaşıldı kumandanı 

- Tkrar ed;n! (1). 
Yüzbaşı Dimitryef elini selim 

vaz>yetinde tutarak kumandanın 
verdiği emri tekrarladı, sonra hız
la merdivenlerden inerek bunu 
yı:rine getirmeğe koştu. 

Anadirin iki büyük şalopesi 

mataforalarından denize mayna e
dilirken albay emir zabitine ayni 
emri diğer iki destroyere, Suvir 
ve Ostromaya bildirmesini de söy
ledi. 
Beş dakika sonra üç Rus dest

royerinden ayrılan içi silahlı hah· 
riyelilerle dolu 6 şalopeden il<lsi 
Tunan reisin grupuna, ikisi Adem 
reisinkine, diğer ikisi de Osman 
kaptanın takalarına doğru ilerle
meğe başladı. 

( D,,vamı var) 

(ı) ~e~likte üst tarafından 
verilen emir ast tarafın • 
dan tekrarlanır. Bu te • 
amftl her orduda uridiT. Em
rin tan1amcn anlaşılması ve iyi 
tatbik ediln~si iç:n yaıııılan bu 
işe emir tekrarı denir. R. Y. RUs albayı, daha uzakta iken top 

at~ile bunları batırmayı düşün
ll\tış, fakat gecenin sessizliği için
de ortalığı. velveleyıt verecek ve 
~Zak mesafeden işitilecek top ses
.erinden çekinmiştL Çünkü, bu 
~&hillerde devamlı karakol hiz • 
lllelinde bulunan Midilli ve Ha
~idiyenin top seslerine yetişme
eri, harbe müdahale etmeleri, 
;endı g~milerile birleşecek halk 
Uosu çapulculsrının da iştirak 

edecekler[ deni>: çarpışmasında 
·end sinin müşkül vazyiete düş
llıesı, Rus destroyerlerinin bat • 
lak veya esir olmak tehlikesine 

girmelerini intaç edebilirdi. 

DALGIN SEVDALI 

Onun için Rus albayı Neboga -
\ofun intlkamıle alev alev yanan 
kanını damarlarında tadile uğra
~ı.ş, işaret ve tavsiyelerle yola ge
'ıreınezse, mectıur olmazsa top 
ıtul!anmamağa karar vermişti. 

İşte, verdiği işaretler, vaziyetin 
Vabametni idrak eden korsan teş
kilatın itaatile karşılanıyoıdu. 

Son çektiği: 
- Slliıhlar m3yna, tayfaları ı:ü· 

Vertede toplayın! 
İşaretleri de mutavaatla karşı· 

lanınca albay yanında bulun:ın 
'mir zabit! ilstteğının Suvarofla 
konuştu: 

- Üstteğrnen Suvarof! 
- Emret kurnandan! -

(4 ün.CÜ sayfadan devam) 

Hidayet, içinden, yaptığı bu 
dalgın lığa kızıyordu. Bu kadar da 
dalgınlık olur mu idi?. İş adam
ları dalgın olurlar amma .. Bazan 
böyle müŞkül vaziyete düşerler .. 
Bereket mektuplarda isim yazılı 
değildi. Maazallah ya, isim ya
zılı olsa idi.. felaketti .. 

Eve girdiler .. Hidayet karısına 
karşı çok müşfik ve nazik görü
nüyordu. Mütemadiyen de ak
şam saat 9 u hatırlıyordu. Ne ola
caktı? .. 

Karısile karşı karşıya geçmiş 

konuşuyor, İzmiri anlatıyor, kah
ve içiyordu .. birden telefon çaldı. 
Hidayet koştu. Telefonda'ki ses 
şöyle diyordu: 

- Ortağınız Kamil beyin klı

tibiyim .. Kamil bey rica ediyor. 
Bu akşam rahatsız olmazsa eve 
kadar teşrif etsin .. Yazıhaneye a
it görüşülecek bazı müstacel iş
ler var, diyor. Saat onda sizi bek
liyor .. 

Hidayet telefonu kapattı. Bu i· 

1 
ZORBALAR 

SALTANATI 
No. J.64 

Ağalar saltanatı, kadınlar salta
natı, zorbalar saltanatı, hadım a· 
blar saltanatı, üfürükçüler salta· 
natı iliıh .. 

Bütun bu devirlerin malul olan 
taraf, hep Türk karakterının hari· 
cıhac bulunan hallerdir. 

* S~itan Mahmud, isyan ateşinin 
te ·rar alevlendiğini ve Yeniçeri
lenn Etmcydanında toplandıkla • 
rını işitince, enderun ağalarını 
ll.atniz ve Kodı Pasaları etrafına 
t 1 ' op ıyarak hır meclis akddtL 

Meolısin verdıği karar şu idi: 
- Eık>yaya karşı koymak ka-

Yazan: M. Samı KJlitAY};L 

bil değ:ldi:r. Elde mevcud kuv -
vetler kafi değildir. 
Başta Padi.şah olmak üzere en· 

derun ricali!e Ruscuk yaranı son 
vaziyet hakkında tereddüdlere 
düşmüşlerdi. 

Sekbanı cedid askerile tekrar 
saraydan dışarı çıkıp bir hareke
te geçmek kabil değildı. 

Çünkü; sekbanı cedid askeri ev
velki huruç hareketinde afzla za
yiata uğradığı için asker arasın
da bir yılgınlık hasıl olmuştu. 

Sonra; sekbanı cedid kuman • 
danı Suleyman ağa da çarp~ma
lar arasında maktul düşmüştü. 

kinci münasebetsiz randevuya da
ha çok canı sıkıldı. Meseleyi ka
rısına açtı .. Zehra: 

- Git kocacığım.. Belki mü • 
him bir şeydir. Diyordu. 

Hidayetin kafasında, birden, 
şimşek gibi bir fik;r çaktı. Evden 
daha evvel çıkacak, Leyliiya uğ
rıyacak, onunla buluşacaktı. 

• • • 
Ve böyle yapmıştı. Saat tam 9 

idi. Hidayet Lcylanın kapısının 

önünde otomobilden indi. Daha 
zili çalmamı~tı ki, kapı aralanrn!§· 
tı. Leyıa, giyinmiş, hazırlanrruş 

hır vaziyette karşısında idi. Gü
lerek: 

- Haydi, dedi, otomobil git
mesin .. Binelim .. 

Hidayet şaşkın bir halde Ley
liinın yüzüne bakıyordu. Güzel 
kadın sevdiği erkeği daha fazla 
üzmemek için: 

- Düşünme Hidayet, d,edi, te
lefonu ettiren bendinL Ortağın 

filan aramıyor .. İyi bir buluş de
ğil mi!. 

REŞAD FEYZi 

Esasen; enderun ricalile saray 
muhafız ve baltacılarının yeniçe
rilerle hemfikir olmaları da büs
bütün ışi müvazenesinden çıkar
mıştı. 

Ramiz Paşa ıle Kadı Paşa va
ziyetin çok vahim olduğunu an -
lamışlardı. 

Bu iki zat için yapılacak yegane 
şey bir çalımına getirip sarayı 

terkedip kaçmaktı. 
Fakat; sultan Mahmutlu bıra

kıp kaçmak o kadar kolay bir 
iş değildL 

Ramiz Paşanın ve bilhassa Ka
dı Paşanın korktukları kadar var
dı. Yeniçeriler ilk evvela kendi 
kellelerini istiyeceklerdi. 

Alemdar Mustafa Paşa gibi lıir 
adamı Babıiılide muhasara edip 
berhava ettikten sonra kendil~ri
için bu badireden kurtulma)< müm
kün olamazdı. 

Sultan Mahmudun, mahlu' sul
tan Mustafayı katlettirip hazırlık-
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1 lsta~bul Vakıfl~r Dircktörlügu l.anları ~ lngiltere Silahı 
Eline Aldı 

Semti ve mahallcıi caJd~ veya No. su C•nsl fv1uh unmen 

(5 inci ıayfadan. devam) 

Bu % 63 n.isbeti gösteriyor ki İn
gilterede halle arasında mecburt 
askerliğin ergeç kabul edilmesi/ 
kanaati gitgide kuvvetleniyordu. 
Askerlik çağındaki gençler se bir 
an evvel talime gitmeğe hazırla
nıyorlardL 

Oğulları askere gidecek fakir 
babaların birbirlerine: 

- Çok iyi, çok iyL Hem iyi yi
yecek var, l:ıem açık havada ta
lim var!. diye sevinerek söyl~ • 
tikleri ı.şitilrnekte idL Haşarı de
likanlıların babaları da şöyle di
yorlarmış: 

- Çok iyi.. Bizim çocuk bıraz 
uslanacak!. 

Bunlar halk arasında mecburi 
askerliğin neş'e ile karşıland • ğmı 

gösteren sade, fakat çok manalı 
misaller olarak yazılıyor. 

İngilizler için ya~lı veya genç, 
bugün askerlik bahsi <bir vatan 
meselesidir. 

İngiliz gazetelerinden öğrenili
yor ki Ingiliz efklırı umumiyesi 
Avrupanın uğrıyacağı bir tehli
keden tngilterenin uza!< kalamı • 
yacağını çok iyi takdir etmiş ve 
kendisinden istenen feda.karlığı 

kabul yoluna gitmi.ştir. Avrupada 
başkalarına tecavüz etmek eme
linde olanlar varsa bunların mak
sadlarına mani olmak zamanı ar
tık gelmiştir diye düşünüyorlar. 
Fakat bunun için artık b:14kaları 
uğraşsın da İngilizler yalnız silah 
ve para versin diye düşünmek 

vakti geçmiştir. İngiliz de artık 
kanaat getirmiştir ki kendisinden 
beklenen işi görmek zamanıdır. 
Doğru, yanlış her ne ise, şöyle 

bir fıkra vardır: 
Umumi Harbde bir İngiliz ku

mandanı şöyle rlemiş: 

- Evet, tek bir Fransız neferi 
kalıncıya kadar İngiltere harbe 
devam etmeğe karar vermiştir! 

Bu söz uydurulmuş olduğun -
dan nedense çok yayılmıştır. 

Fakat İngilizlerin canını sıkan 
bir fıkradır. 

Onun için bugünkü İngiltere • 
nin Başvekili de geçenlerde mec
buri askerliği parlamentoda mü
dafaa ederken şöyle demişti: 

- Son Fransız neferine kadar 
döğüşmeğe azmettiğimize dair o
lan istihzalı fıkranın ikide bir yÜ· 
zümüze fırlatılmasına artık ma
hal kalmasın!. 

Mecburi askerlik kabul edil • 
meden evvel çok münakaşalar ol
muştur. Fakat Avrupanın bugün
kü vazıyetinde İngiltere için her 
manasıle bazır bulunmak mecbu
riyeti karşısında her İngiliz ken
disinden beklenen vatan borcunu 
yerine getirmeğe karar vermiş 

bulunuyor. Onun için artık mec
buri askerlik bahsi kapanmıştır 

denebilir. Efkarı umumiye bunu 
kabul etti. Parlamentoda mesele 
kat'i safhaya geldi. 
Şimdi İngiliz gençleri için ta • 

liın ve terbiye var. Artık müna • 
kaşa yok. 

Geçen sene bu zamanda unu • 
tulrnamıştır: Çekoslovakya me • 
selesi çıkıyordu. Südet Almanla
rın Almanyaya v~rilmesi bahsi 
çıkmış, Südet Almanlar Prag hü
kı1metniden muhtariyet istiyor -

lı bir vaziyet takınması Ramiz ve 
Kadı Paşalar için büyük bir ders 
teşkil etmiş bulunuyordu. 

Padişah; sultan Mustafayı Ra -
miz Paşa ile Kadı Paşaya katlet
tirmişti. 

Hiç şüphe yok ki; sultan Mah
mud çok kurnazca hareket etmi.ş
tL Bir kere varisi saltanatı orta -
dan kaldırmakla kendi taç ve 
tahtını ebediyyen kurtardığı gibi 
şahsi masuniyetini de almıştı. 

Çünkü; yeniçeriler ne kadar sul
tan Mahmuda düşman olmuş ol
salardı, sultan Mahmutlu hilafet 
ve padışahlık mevkünden indi • 
remezlerdı. Padişahın yerine ge
çebilecek kimse kalmamıştı. 

• 
!ardı. Nihayet işler dönüp dola· 
şarak nerelere vardığı malum. 
O zamanı böyle kısaca hatırlamak 
şunun ıçin lazımdır kı İngiliz ef
karı umumiyesi 938 senesi mayıs 
ayında mecburi askerliğin bah • 
sini bile etmek w;temezken 939 
mayısında her genç İngiliz talim· 
gaha koşmaktadır. 

Südet Almanlar meselesinde İn
giliz efkarı umumiye i Almanya 
ile beraber olmakta tereddüd et
miyebilirdi: Milyonlarca Alman 
niçin muhtariyet ile idare edi
lerek yaşamasın da başka bir dev
letin merkezinde yapılan ve ken
disine yabancı gelen kanunlara 
tabi olsun?. 

Onun ıç:n İngiltereden bir mü
şavir gönderildi. Çekoslovakya 
hükümeti ile Südet Almanların 
arasını bulmak, 

0

Süde\lere muh
tariyet şeklinde bir idare temin 

etmek cihetine gidildi. Çünkü İn
giliz efdrı umumiyesi böylelikle 
halledilmesi mümkün bir mese -

leden dolayı Avrupa sulhunun 
tehlikeye girmesini doğru bulmu
yordu. Bu yüzden bir harb çıkar
sa İngiliz ona karışmağa pek de 
sebeb görmüyordu. Fakat vekayi 
o halde mi kaldı?. Südet Alman

lara muhtariyet derken Çekoslo
vakya parçalandı. Ondan sonraki 
vekayi gösterdi k. orta Avrupada 
nüufz ve tes>rlerini gitgide ya • 

yarak büyümek istiyenler vardır. 
Bunlar daha yayılarak bütün Av· 
rupaya hakim olmak, onunla da 
kalmıyarak denizleri geçerek di
ğer kıt'aları da ele geçirmek eme
lini besliyorlar. 

Avrupada istediği gibı hakim 
olmak mı?. İşte İngiliz hiçbir dev
letin böyle bir emel beslemesine 

razı deıiildir. Avrupada kimsenin 
istediği gibi hekim olmasını caiz 
görmiyen İngiliz şimdi de bu yol
da emelleri onlara karşı durmak 
için eline silahını almaş, asker o
larak bPkliyor. 

Yeni Usul Bir 
Şantaj Çıktı 

(5 inci sayfadan devam) 

geldi. Vak'ayı anlayınca yaban
cıyı uyandırdı ve sordu: 

- Sen madamın kocası mısın? 
- Evet ... 

- İsbat edebilir m:sin?. 

- Ederim, işte kağıd.arım ... 
- Fakat, bunlar sahte ... 

Yabancı cevab vermedi. Fo • 
yası meydana çıktı. 

- Bırakınız, gideyim dedi. 

- Başkalarını şantajla tehdid 
etmek için değil mi? 

İki gün sonra bütün Paris ga • 
zetelerı zabıta vukuatı sütunun
da şunu yazdılar: 

•Bu müthiş serserin.in yüz~ 

vaktile bütün servetini yiyip terk 

ettiği metresi tarafından zaçyaği
le yakılmıştı. Fakat, o, bundan da 
istifade yolunu buldu. Birçok za
vall.Iarı şantajla tebdid ederek 
paralarını aldL Nihayet yakayı 
ele verdi .. • 

mesele kendi kendiliğinden bit· 
miş olacaktı. 

Yani; saraya giren Alemdar 

Mustafa Paşa; varis> tahtı salta· 

nat kımseyi bulamıyacağı cihetle 
çarünaçar sultan Mustafayı pa· 

dişahlık mevkiinde ipka edecekti. 

İşte; birçok vekayiden sonra; 

sultan Mustafanın elinden güç -

bela canını kurtaran ve Alemdar 

Mustafa Paşa tarafından padişah

lığa getirilen Sultan mahmud da, 
sultan Mustafanın yapmak iste
diğini yapmıştı. 

Mahlı1' padişahı mahpus oldu
ğu yerde boğd.urmuştu. 

Zaten; Sultan Mustafanın da 
Alemdar Mustafa Paşanın saray 
baskınında yapmak istediği ayni j 
şey idi. 

Sultan Mahmud, Kadı Paşanın 
kumandasında bulunan sekban 

askerlerHe yeniçeri isyanını bas· 
tıramıyacağını anladıktan s9n -

ra; i>yanı olduğu gfui başıb . bı
raktı. Kendi kendine verdiği ka

rar işi zamana terketmekti. 

Sultan Selimi katlettirmişti. E
ğer, sultar. Mahmudun da vücu
dünü ortadan kaldırmış olsaydı, 

sokağı 

Vezneciler, Camcıali Tramvay 
Vefa Mollalı üsrev Ki.tibçelebi 
Mahmutpaşa Sultanodaları 

• Sıraodalar hanı 

Çarşı Çuhacıhan üst katta 

Aksaray, Çakırağa 

Ayvansaray, ALik 
Mustafapaşa 

Davutpaşa 
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Yukarıda yazılı mahaller ~ senesi Mayıs sonuna kadar pazarlıkla 
kiraya verileceğinden ıstekhler 23/Mayıs/939 Salı günü saat on beşe 
kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akar-
lar Kalemine gelmeleri. (3497) 

Amasya C. H. P. İlyönkurul Başkanlığından: 
Ulus gazetesinin 1308/2429 ilan numaralı ve Son Telgraf gazetesi 

nin 752, 756, 760, 764 numaralı nüshalarile neşredilen i!Anlarda mü· 

nakasa şeraiti yazılı Amasya Parti ve Halkevi binası ınşaatı talip zuhur 

etmemesine mebni ayni şerait dahilinde pazarlığa bırakı~tır. 

Pazarlık 22/Mayıs/939 tarhine müsadif Pazartesı günü saat 15 de 

Amasya C. H. Partisi İlyönkurul huzurunda yapılacaktır. Pazarlığa 

iştirak etmek istiyenler_in ayni gün ve saatte İlyönkurula müracaat et· 

meleri lüzumu ilan olunur. (3297) 

Bahriye Nazırı l\lerhum Hasan Hüsnü Paşa Vakfı 

!Uütcn•lliliğinden : 
Hasan Hüsnü Paşa vakfı musakkafatından Galatada Çeşmemeyda• 

nında Yolcuzade İskender mahallesinde üç numaro,lı Hasan Paşa apar
tımanının yedi numaralı dairesi 10/Haziran/1939 tarihinde maya ve
rileceğinden talib olanların tarihi il.Andan on beş gün zarfında teminat 
akçelerin.i hamilen Kireçburnunda Mısır caddesinde 17 numaralı ha
nede mukim vakfı ıru!zkur mütevellisi Amiral Rüştüye müracaat ey
lemeleri ilan olunur. 

1TOPLANTILAR1 
Kadın Hekimleri Aylık 

Toplantısı 

Türk Ginekologi kurumu, bu 
mevsımin son toplantısını Dr. Or
han Tahsin'in başkanlığında yap-
tı. Bu celsede: I 

Dr. Ahmed Asım Onur: Bi.r has
tadan ameliyatla çıkardığı rahim 
ve yumurtalık urlarını (Myome 
ve Adenomyosis) göstererek, bun
lar hakkında izahat verdL Keza 
çok kanayan gebe bir kadında yap
tığı kanser ameliyesine dair tafsi
lat verdi ve rahmin alt kısmına 
yapı , ıış olan meşirneyi (Placenta 
prv ıa totalisl gösterdi. 

Bu vak'alar için yapılan görüş· 
meleer: Orhan Tahsin, Ahmed A· 
sım Onur, Hadi İhsan Gediz, Nuri 
Süleyman Canbakan, Şükrü Fa -
zıl İlkel. İhsan Arif, Robert Ba • 
yar, Leontiyadis, Sinay ve Fresko 
iştirak etti. 

Kurum, yeni cemıyctler kanu
nuna göre, nizamnamesine ilavesi 
icabeden maddeleri tesbit ve ke· 
bul ederek, gelecek ilk teşrinde top
lanmak üzere kış mevsiminin içti
malarına son verdi. 

İstanbul 4 üncü icra memurlu· 
ğundan: 

Paraya çevrilmesine karar ve
rilen komodin, ayna ve sairenin 
açık arttırmasının 22 mayıs 939 
tarihine tesadüf eden pazartesi 
günü saat 9,30 da Beyoğlunda İa
tikliil caddesinde 303/1 sayılı mo
bilya deposunda yapılacak ve kıy
metlerinin % 75 ini bulmadığı tak
dirde ikinci açık arttırmasının 2!i 
mayıs 939 tarihine tesadüf eden 
cumartesi günü ayni mahal vı 
saatte yapılacağı !lftn o•unur. 

(17897) 

RAMİZ VE KADI PAŞALARIN 
FİRARI 

Ramiz Paşa, işin fena bir vazi
yete girdiğini görünce can kay -
gısına düştü. Artık sarayda bir 

dakika bile durmaıt tehlikeli idi. 
Çünkü; asiler muhakkak surette 
katliçin padişahtan kendisini isti· 

yeceklerdi. Ve sultan Mahmud 
da hiç düşünmeden yeniçeri zor
balarını memnun ve teskin etmek 
için etrafındakileri feda edecekti. 

Kadı Paşa da şaşkın bir hele 
gelmişti. Sarayın içi altüst olmu~

tu. Kimin kime hiıkim olduğu 

belli değildi. Her kafadan hır ses 

çıkıyoıdu. Kadı Paşa; meyus ve 
müteess'r Ramiz Paşanın yanına 
g!:t · ve aralarında şu ıruretle ko

nuşmaga başladılar 

- Paşa; vaziyet çok fenaı,., tı, 
ne Yaf·acağız?. 

(Devamı var) 

p 
En Fazla 

Rağbet Bulan 
Pudranin Veni 

Renkleri 

MEŞHUR BİR 
Güzellik mütehassısı 
Şu kıymetli tavsiyeierde 

Bulunuyor : 

- Rob ve şapkalarda olduğu gı
bi, pudra renklerinin de modası 

mütemadiyen değişir. Bunun ıçin· 
dir ki daima yeni ve cazib renkler 

hemen Tokalon müessesesinin gü· 
zellık mütehas•ısı tarafından pi · 
yasaya sürülmektedir. 

• PECHE - İlkbahar tuvalet. 
!erile ahenktar olan ve bilhasııa 

sarışınlarla saçları kestane rengin

de olanlara yakışan, şeftali yumu
şaklığı tesırini yapan pudradır. 

• BRUN SOLEİL - Esmer ten
ler için gayet sevimli ve cMat. bir 

tesir yapan ve bugün Pariste pek 
fazla rağbet bulan pudradır. 

• RACHEL · DORE - Zayıf 

tiplere hafif ve mahrem bir par· 

laklık veren ve bilhasas suvare 
tuvaletlerine "lhenktar bir pudra
dır. 

Cazib ve sehhar renklerin bütüıı 
serisini tecrübe ediniz. 

Bir çok kadınlar, maalesef ten
lerine uygun renkteki pudrayı 

kullanmıyorlar. Bunun için yüz • 

!erine makyaj olmuş ve sert bir 
manzara veriyor. Te!'inize uygun 
pudrayı bulm .. nın yegane çaresi 

yüzünüzün bır tarafına bir renk 
ve diğer tarafına başka renk tec· 
rübe etmektir. 

• Adres mize yazınız. Size para • 
sız olarak muhtelif renklerde 6 a· 
det .nümunelik yeni Tokalon pud

rasını göndereceğiz ve bu tecrü • 
beyi kolaylıkla yapınız. Adres: İs· 
tanbul 622, posta kutusu (29 No. ) 
Tok.alon pudrası servisi.) 



Kulağınıza Küpe Olsun 

EN MÜt>M\$ 
\STiRAPTAN 
~ON~A ·· · 

Kullanmakla Kabildir 
Bir hamlede nezle ve Gripi geçirir. Harareti sür'atle 
düşürür. Baş, diş, sinir, mafııal, adjle ağrıları ancak 

NEVROz.lN almak suretile çarçabuk defedilebilir. 

K A T' f T E S i R 1 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İstanbul Valiliğinden: 
1- 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Fenerbahçe stadyomunda 

okullar ve spor kulüpleri, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Eminönü, 
Fatih, Şehremıni, Kadıköy, Üsküdar, Eyüp, Şilede Halkevleri, Adalar, 
Beykoz, Sarıyer, Silivri, Yalova ve Çatalcada kaymakamlar taraf.ndan 
hazırlanan programlara aöre yapılacak müsamere ve spor harekeUerile 
kuUulanacaktır. 

2-- Fenerbahçe stadyomundaki merasını damgalı davetiyelilere 
mahsu.stur. Yer mahdut olduğundan elinde davetiyesi bulunmıyan hiç 
kimse a!ınmıyacaktır. 

Davetiyesiz olanların Stadyoma kadar zahmet etmemeleri lazımdır. 
3- Diğer yerlerde yapılacak merasim davetiyesızdir. Herkes işti-

rak edebilir. .3474, 

~ ~ 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde Sakarya s;nemas kan1ı_.nda 

M o tola G ö m le k Ticarethanesin~e 
Şımdıki dukkarun terkı hasebile ve Ticaret Odasının müsaadesile 

EmsalsizFırsatlar Bulacaksınız 
Bütün 
Malları 

0
10 25-45 Tenzilatla elden çı

karmak
tadır. 

Kastamonu Daimi Encümeninden: 
Kalörifer tesisatı yaptırılacaktır. 1 

1- Kastamonu Viıayeti merkezinde ınşa edilen kırk yataklı hasta

han nın sıcak sulu kalörifer tesisatı için Nafıa Vekaletince tanzim edilen 

umumi ve fenni şartnamesine göre yapılan • 16296• lira 35 kuruşluk ev

rakı keşfiyesine göre yapılması bir ay muddetle pazarlığa konulmuştur. 

2- İstekliler bu işe aıd evrakı keşfıye ve umumi ve fenni şartname

.mı ve mukavele suretile eksiltme şartnaml'Sinin Ankara, İstanbu, ve 

Kastamonu Nafıa Müdürlüklerinde görebı!.rkr. 

3- bıalesi 22 Mayıs 939 pazartesı günü saat onda Kastamo'•ll Da mi 

encumen.i tarafından yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için yüzde yed. buçuk teminatı olan 

.J222• !ıra .23, kuruşluk verilecek teminatın 2490 sayılı kanunun 16 ve 

17 ıncı maddelerıne göre Kastamonu Daimi Enctimeni namına herhangi 

Z raat Bankasına yatırılarak makbuzunun Kastamonu Vilayetine gön 

derıımcsı ve bu işı yapabil~ğıne dair ihale günunden bir hafta evvel 

bu!undukları vilayete müracaat ederek alacakları ehliyet vesikasile 939 

senes sıcilli tıcarette ~ayıtlı olduğuna daır vesıkanın ihale saatınden 

Ja~kal bır saat evvel Kastamonu Daimi encümenıne gönderilmesi şarttır. 

5- Posta ıle gönoerilccek teklif mekıublarıle vesikalar iadeli taah

htitlü olması ve ihale saatıne kadar komisyona gelmhj bulunması şarttır. 

Postaların gecikmesinden dolayı zamanında gelmiyen teklıf mektubları 

nazarı ıtıbara alınmaz. Bu hususa dair fazla tefsillıt ıstiyenler bir mek

tupla Kastomonu Daimi encümenınden sorabilecekleri ilan olunur. 

·1622· .3057, 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Baatldıjıo yer: SON TELGRAF Matbauı 

,--------------------·--------------------~ Bu Akşam: Harbiyede 

• 
1 

Alaturka kısmı Açılıyor 

~ ::e:::re SEMiRA MUHAMMED 
ve Arab hanende MUHİDDİN Ayrıca: 

MAHMURE, SUZAN, AFİTAB, MELAHAT, BİRSEN, MUKADDER bayanlarla 
Kemani NECATİ, Kemençe ALEKO ve SOTİRİ, Piyanist YORGO, Klarnet 
ŞÜKRÜ ve ŞEREF, CÜMBÜŞ CEMAL ve ABDİ, Kanuni AHJ\1ED, Neyzen 

NİHAD, Darbukacı HASAN TAHSİN. Okuyucular: YAŞAR, HAl\IİD, AGYAZAR, YAHYA ve MUSTAF 
gibi memleketimizin en namdar san'atkiırlarından mürekkep 30 kişilik fevkalade saz heyetini dinlemejie 

İstanbul asliye birinci ticaret 
mahkemesinden: 

Sultanhamamında 14 No. lu ma
ğazada mukim iken iflasına hük
medilmiş olan Ali Enisin alacak

lıları ile akdettiği konkordatoya 
müteallik bütün ıı,vrak iflas idare

sinin bu babdaki mütaleanamesi 
ile birlikte mııtıkemeye verilmiş
tir. 

hazırlanınız. -

Okadar Kolay •. 
Her akşam bu ~ekilae bir kaç da
kika içinde yapaca~ını~ ufak bir 
Masaj size gençlil'!;n;z;. kaz..ndıra-

caktır 

-

Herkesin üzerinde ittifak ettiği 
bir hakikat : 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonr ı 

Kullanmak 
Şart ile 

RADYOLİN 
dişlerinizi tertemiz, hem 
beyaz ve sapsağlam 
yapar. Ona yirminci 
asır kimyasının hari
kalarından biridir de
nebilir. Kokusu güzel 
lezzeti hoş mikroplara 
karşı tesiri yüzde 

yüzdür. 
Sabah, ö:i;le ve aksam her yemekten sonra günde ı de~ 

• 

:~:~~:~6~~3::=::_ in v Kullananlar dişlerini en ucuz 
~ü::f:::::n°~:nlc:ı~:de ::::_ y=~u~~r~~ğ;;'~~;~ti • ' ı'şeraitle sigorta ettir_miş sayıhrla 
Junabilecekleri ilfın olunur. (17905)
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YAKINDA PiY ASAYA 
' ÇIKARILIYOR 


