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Kasım paşada 
vurulan genç 

Katil suçlusu tevkif 
edildi 

(Yazısı 3 üncüde) 
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ae»r;;y~~~~eGökÇ~~Y~UIAskerlerimiz Hatay 
Bükreşlen har:kelinden sonra ne zaman girecekler 

Yere ınmeğe • 
mecbur kaldı Vekiller Heyetinin dünkü toplan 

Bugün ögleden sonra tekrar 
havalanarak Yeşil!<öye gelecek 

Kıymetli tayyarecimiz Bayan Sabi. 
ha Gökçen bu gün sabah saat 11,20 
de Bükreşten hareket etmiş, fakat yol
da havanın fen alığı yüzünden Bükre
§in 120 kilometre kadar şimalinde bir 
askck-i tayyare meydanında yere inme. 
Ye mecbur kalmıştır. 

Tayyarecimizin Bükreşten hareketi 
saati bildirildiği cihetle saat yarımla 
bir arasında Yeşilköye inmesi beklen
ınckteydi. Saat yarımda ~ş tayyare
lik bir filo arkndaşlarmı karşılamak 
Uzere Ycşilköyden havalanmış, fakat 
tayyareyi bulamıynrak köye dönmüş. 
tt.:r. Bunun üzerine derhal muhtelif va
sıtalarla Bükreşle muhabere edilmiş, 
saat bir buçukta bayan Gökçenin nere
de bulunduğu hakkında malümat alın. 
ınıştır. 

Bükreşten gelen malümata göre o
:rajJ:ı bir tayyare bayan Gökçenin bu
lunduğu hava meydanına hareket et. 
ıniştir. Bayan Gökçenin, tayyaresin -
deki ufak arıza taimr edildikten sonra 
saat ikide tekrar havalanması ve bu 
takdirde Uç buçukla dört arasında Ye· 
tilkvye inmes i muhtemeldir. 

<> IH oınetrelı){ B:iJR"""a-n~~t-·~ur--n·-~esı_._'füii 

dönüş seferini yapan kıymetli tayya. 
:tccımizi karşılamak üzere bu sabah 
Y ilköy hava meydanına büyük bir 
kalabalık toplanmıştı. Riyaseticum
hur Umumi Katibi Hasan Rıza ile me
busıarımızdan Salih Bozok ve Ali Kı. 
lıç da gelenler arasında bulunuyorlar· 

S .ıbiha Gö1ıçcıı'iıı Balkan scya1ıatiıı. 
den Aıırııpa gazeteleri takdirle bahset. 
mel•tcdir"lcr. Balkaıı memleketleri 

a waott foyy 
resiyle tele başına 1ıçan kadın tayya
recimizin yul.."ardaki resmini ingilizce 

"Taymis'' gazetesi 11C§Tctmi§tir 
dı. 

Genç tayyarecimiz bu seyahatini bin 
beygirlik bir motörle mücehhez iki kişi

~ Dc,·amı 8 incide 

Gayri mübadillerin işi 
tasfiye ediliyor 

25.5 nıilyon liralı~ istihkakları 23.000.000 
lira ile itfa edilecek 

Ankan\, 21 :<Hususi), - Gayrimü. 
badil istihkaklarının tasfiyesi hakkında 
ki kanun layihası Meclise verildi. Ll
Yihaya merbut mucip sebepler layiha-

1 
Stnda hükl1met gayrimubadiller i~inin 
geçirdiği safhaların bir tarihçesini yap
lllakttıdır. Layihada ki tafsil ata göre 

istihkakların yüzde elli ikisi henüz itfa 
edilmemiştir. Bu hususta şu izahat ve
rilmektedir: 
ödenmemiş olan bu istihkak bakiye

si 20.328.725 liraya baliğdir. Buna he
nüz tedavülde bulunup itfa edilmemi§ 

~ Devamı 4 ünciide 

Mareşal Grazyani'nin 
ispanyadaki tetkikleri 
ltalyayı, tavassutu kabule razı 

edecek neticeler mi verdi? 

11 1ill·aııtcde Fraııko iayyarc1cri 
Trıgiliz ''7'ankcr'' 

Londra, 21 (A.A.) - Ta7mis gaze. 
tesinin Roma muhabiri, mareşal Gra
ıic•:ıinin askeri vaziyeti tetkik etmek il-

lere geçenlerde İspanyaya gönderil -
tniş ve mUşahedatı hakkında itnlyan 
hükUmetine bir rapor vermiş olduğu-

tarafından bombardıman 

gemisi yanarlccıı ... 
edilen 

nu, bu baptaki istihbaratına atfen bil. 
dirmcktedir. 

·J taly~ iimiclini lcflsiyor mn? 
Paris, 21 (A.A.) - Bu sab:·hki Fran 

sız gazeteleri, yazılarını İtalyanın ls-
oıır- Devamı 8 i nci<le 

flsında mühim kararlar verildi 
Antakya 

müzakereleri 
Bugünlerde sona 
ermiş olacak 

Vekiller heyeti dün Savarona yatında, 
Cumhurreisi Atatürkün reislıği altında 

fevkalade bir içtima yapmı~tır. Genel. 
kurmay ba~kanı Mareşal Fe\·zi Çakma
ğın da ıştirak elliği bu mühim toplantı. 
da, Hatay meselesinin gözden geçirildiği 
\'C bazı ehemmiyetli kararlar verildiği 

kuvvetle tahmin olunmaktadır. 
İçtima saat 14,30 da ba~lamı~ \·e fası

lasız dört buçuk saat sünnü~tür. 
Toplantıyı müteakip Başvekil, Mare. 

şal ve Vekiller yattan ayrılmı~lardır. 
Saat 21 de, Ba~·ckil Celal Bayar, re. 

fakatinde Mareşal Fevzi Çakmak, Mil
li l\Iüdafaa ve Nafia vekilleri olduğu hal 

~ Devamı 8 incide 

Atatürk 
. .... ~"~~~-·~ a n y a 

Kralile 

Görüştü 
Hususi mahiyette olduğu için 

Ziyarete dair tafsilat 
şimdi veriliyor 

Samajeste Romanya Kralı Karol'un 
cumartesi günü sabahındanberi lstan
bulda bulunduğunu ve §ehirde gezin
tiler yaptığını hemen hemen bütün 

IJS'9 Dcnımı 8 incide 

Forma şeklinde 
Yen D 'lteifırD l}(am o~: 

Büridan 
- Nel kulesi kahramanı -

Yazan: Mlşel Zevako 

Bugün başladı 

, 
BaşvcTdl ve 1' cldllcr llaydarpaşa istasyonunaµ. 

Kartalda bir genç 
N· i ş a n l ı s ı n ı 

.. 1 ürdü 
işsizliği dolayısile nişanının 

bozulmak istenmesi 
cinayetin sebebidir 

Dün Kartal kazasına bağlı Dolnm. l nişanlısını tabanca ile öldürmüş, ke 
ba köyünde feci bir cinayet olmuş ve disi de ates alan tabancasıyla yara 
28 yaşlarında bir genç 18 yaşındaki ~ Devamı 8 incide 

Heykozdaki feci deniz kazası 

Annesini -kurtaran 
genç, babasını kurla:
ramadığına ağhyor. 

Balıkçı kayıklarının ge2.inti için kullanıl-
ması )&sağını 1'ağıt ~ 

üzerinde bırakma
m<1k laz11ndır 

Evelki gün Boğaziçinde vukua gelen 
• f cci deniz kazasının adli tahkikatı he-

~ı-....... IP"'1f1Mıtllfll~• j nüz neticelenmemiştir. 

Tramvaydan 
.. düşen çocuk 
O.üm halinde hasta

haneye kaldırıldı 
Diin üğledcn sonra saat 14 sularında 

Salmatomrukta Faizci sokağında oturan 
14 yaşlarında Kemal Veznecilerden geç. 
mekte olan 2G37 numaralı vatmanın ida. 
resindeki Sirkeci - Edirnekapı seferini 
yapan tranway arabasına hızla giderken 
atlamak istemiştir. Bu sırada biletçi ara
banın sahanlığında bulunmaktadır. Ke. 
mal birdenbire basamağa sıçramış, fakat 
biletçİ)'İ görür görmez korkudan muvaze. 
nesini kaybederek beyin üzeri yere diiş.. 
müştür. Başından çok ağır surette yarala
nan Kemal imd::ıdı sıhhi otomohilile 
Cerahpa5a hastanesine kaldmlmış bu sa
baha kendine gelememiştir. Sıhhi vaziye
ti ağırdır. 

Balıkçı Cahidin kayığı Beykozda 
muayene edilmiş ve omurgasında bir 
tahtanın söküldüğü ve kazanın bu su • 
retle ileri geldiği anlaşılmıştır. 

l{ayıkçı Cahid de adliyeye getirile. 
rek ifadesi alınmıştır. 

Deniz ticaret müdürlüğü bir balık
çı kayığına bu kadar kalabalık insan 
binmesinin nizamlara uygun olmama-

~ Oc,•nmı 8 inrifle 
Ölü.mfleıı bir lcsaıliifle T:urfulan 7.'ıiçii 
. Refia 

2972 Numaralı 
otomobil cinayeti 
Yanola'yı Lutfinin Fiiibeye 

götürmüs olması akla uzaktır 
Çünkü Ömer· Lulfl cinayetten bir kaç gü 

önce lstanbuldan uzakla mış değildi 
(Yazısı 3 'ilncii.de), 
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dladisefec, /i4icfec 
Mılletler Cemi
yeti ve Türkil}e 

Yazan: Nizamettin Nazif 

H ER şeyin, herkesin ve her mü. 
essesenin iyi ve faydalı tarafı 

olduğu gibi kötil ve zararlı tarafı da 
vardır. Bir §eyi, bir eahsı ve bir mU
esseseyl beğenebilmemiz için gözönUn. 
de bulundurduğumuz formül nedir? 
"Elverir ki iyi tarafı kötU tarafına 
üstUn olsun,, demez miyiz? Eh .•• Mil
letler Cemiyeti hakkında da. niçin böy
le dU11Unmlyelim? Bu cemiyetin de eL 

bette birtakım fena tarafları, bozuk ta. 
rafları vardır ve olacaktır. DUnyanm 
en girift muamması olan "sıyasa" nın 

bu en bUyUk anafor yerinde, zaman 
zaman, bazı fena silrprizler olmama. 
sına imkln yoktur. Biz bunu anlıya
cak dereceden UstUn realistleri:!:. Pren

sip halinde istediğimiz ve lstiyeceği. 
miz şey, sanıyorum ki zararlarının az 
ve faydalarının çok lomasından ibaret
tir. 

Zararı çok mu? 
.Azaltmalı. 

Faydası az mı? 
Çoğaltmalı. 

Fakat, asla içinden çıkmamalı. Zira 
bizim bu cemiyetin içinde bulunma • 

mız bu cemiyetin iyi taraflarını kuv
vetlendirmektedir. Çıkmamız, bire i· 
çinde bulunmamızdan üstün bir fayda 
temin etmemekle kalmaz, bilakis ce. 
miyetin fena taraflarını kuvvetlendi· 
rir. 

Kuvvetlendirir de ne olur? Bize fe. 
nal ığı mı dokunur? Bunu sanmak gü
lünç olur. Fakat iyi olması ve arsı
ulusal bir iyilik mihrakı halini alma. 
sı almamasından daha iyi ve daha 
mümkün olan bir müessesenin bünye
sini zayıflatmak, ondan asla daha iyi 
olmıynn temayülleri kuvvetlendirmek 
demek olur lti, bu hal açıkça şerre füet 
olmak manasına gelir. 

Biz ne §er olmak, ne eerre alet ol. 
mak ne de bilvasıta 5erri kuvvetlen
dirmek temayülünde bir devlet deği -
liz. Binaenaleyh milletler cemiyetini 
terketmemiz ihtimalini hatırlarına ge. 
tirenler hata ctniekte ve teşhislerin. 
de yanılmakta olduğunu söyliyebill. 
riz. 

• • * 
Milletler Cemiyeti muhitinde, iste

diği havayı uyandırabilecek devletler 
arasında Fransayı görmek mümkün • 
dür. Fakat evvela tiU suallerin cevabı. 
nı bulmak lAzımdır: 

Entrika Cenevrede ml dönüyor? 
yoksa garki Akdeniz kıyılannda mı? 
Yılanın başı nerededir? 

Mllle.tıer cemiyetinin Hataydaki 
mümessilleri, kendilerine verilmiş o
lan sal!hiyet çerçevesi içinde hareket 
etmemekte olduklarına. ve hattı. birer 
sokak politikacısı halini almaktan <;e. 

kinmediklerine göre bunları tahrik e
den bir kuvvetin mevcudiyetini kabul 
etmek 18.zım. Fakat bu kuvvetin nere
de çalıgtığını tahmin edebiliriz? 

Milletler cemiyetinin içinde mi? dı
şında. mı? 

Komisyondaki bazı nzanın milletler 
cemiyeti reislik divanıncJan yeni ve 
gizli direktifler almış olabileceklerini 
söyliyebilir miyiz? Cemiyetin bu ko-

misyon üzerinde bir 8.mirlik vasfı yok. 
tur ki, böyle bir tc~histe buluı.ulabil· 1 

sini Olsa. olsa, komisyon reisi Vc~t
manm bir Ta~nak gibi, bir Usbeci gibı , 
hareket etmiş olduğunu, komisyon a. ı 
zasının vazüclerine uygun bir bitn • 
raflıkla mUoebhcz bulunmadıklarını. 
şahsi sempatilcrle hareket ettiklerini 
ve kendilerinde olmıyan bir kudreti 

.,..- l>cvnrııı 4 llrı<·llde 
Nizameddin NAZiF 

plij'·arına sokuhnuyor 1 
~eırDDlfil paıır~Uaıroın{Qlaı VaılfiılYl<dlDOeıre ant sııraoaır 

saıro ıreın~e boyaını<dlı 
Alman) ada ve Avusturyada Yahudi aleyhtarlığı son 

günlerde tekrar şiddetlenmiş bulunuyor. Halk Yahudilerin 

dükkaruarıru yağma etmekte, fınat buldukça Yahudileri 

nelere veya tecrübe kamplarına götürülüyorlar. 
Halk Yahudi satıcılara boykot ilan etmiş vaziyettedir. 

Kimse onlardan alış veriş etmiyor. Bu dükkfinlara girip 
çıkanların resmi alınmakta ve Yahudi aleyhtarlığının naşiri 
efkfirı olan "Stürrner,, gazetesinde halka teşhir olunmakta
dır. 

döğmeye kadar varmaktadır. 

Son olarak, hükfunet tarafından çıkarılan bir kanuna 
göre Alman tabiiyetinde bulunan Yahudi ana ve babalann 
çocukları Alman sayılıruyacaktır. 

Almanyada şimdiye kadar Yahudilerin tabi bulunduk. 
lan ağır şerait ve hükümler rnalfundur: Bir Yahudi Alman 
vatandaşı hakkını haiz değildir ve ona her işte istisnai mua. 

Bu gazetede bütün Yahudi ticarethanelerinin isimleri 
neşredilerek halk buralardan alış \'eri~ etmemeye da\'et o. 
lunuyor. Bu arada isimleri Alman, fakat sermayesi ,·eya or. 
takları Yahudi olan müesseselerin de isimleri ilan edilmek. 
tedir. mele edilir. 

Mesell, ağaçlı cadedlerde, parklarda Yahudiİerin otu
rabileceği sıralar başkadır. Bunlar san boyalıdır. San boyalı 

sıralara hiı; bir Alman otunnaz. Diğer sıralara da Yahudi 
olan birisinin oturduğu görülürse derhal kaldırılır \'e halk 

Son bir karara göre, Yahudiler dükkinlannın üzerinde, 
camekanlanna büyük harflerle isimlerini yaıİnağa mecbur· 
durlar. Bu suretle halkın Yahudi dükka.nlanm derhal tanı. 
ması ve oraya ayak atmamas1 temin edilmiş olacaktır ... Bun 
dan sonra. bir dükkana. Yahudi dilkkfını olduğunu bilmedim 
de girdim şeklinde iddialar kabul edilmiyccektir. tarafından §iddetli hakarete uğrar. Fakat, san boyalı sıra. 

lara oturanlar da. Yahudi olduklan derhal anlaşılacağı için. 
g~lip geçenin tahkirli ve alaylı bakışları ile karşılaı;;ırlar. 

Yahudilerin gidebilecekleri pl[l1lar ve kaplıca hamamları 
da ayrıdır veya herkesin girdiği plajlar da onlar için ayn 

saat tayin edilmiştir. Almanlarla beraber denize girmek isti. 
yen veya onların bulunduğu plaja giden Yahudiler ayni şe. 

Bu tedbir hükQmet taraf mdan alınmadan evrel esasen 
halk Yahudi dükkanlannın cameMnlanna \"eya önlerindeki 
kaldırımın üzerine, büyük harflerle ,.e çıkmaz boya ile ''Ya. 
hudi,. kelimesini yazıyordu. 

kilde tahkir görürler. 

Son günlerde birçok Yahudiler sebebsiz yere tevkif edil. 
mekte ve karakola sevkolunmaktadır. Berlinde, daima Ya

hudile:in geldiği lokantalar, ahçı dükkanları Polis tarafın
dan basılıyor, buradaki Yahudilerin bir ço&'ll, esrar kaçak. 
çıhğı, döviz kaçakçılığı gibi suçlarla itham edilerek hapisha. 

Yahudi ticarethanelerinin gördüğü bu boykot tesirini 
göstermiştir. Birkaç ay evvel henOz kuvvetli bir mevki sahibi 
olan Yahudi tüccarları iflb etmişler, birçokları da müesse. 
selerini Almanlara de\Te mecbur olmuşlardır. Bazılan da 
ticarethanelerini başka memleketlere nakle çalışmaktadırlar. 

Haziranın basından ortasına kadar, on beş gün içinde 
1487 Yahudi tevkif edilmistir. Bunların pekazı serbest bıra
kılmıştır ve henüz 1225 i mevkuf bulunmaktadır .. 

lngiiiz Kraiını 
karşılamak için 
Fıansa 24 milyon frank 

satfediyo.r 
,..W '""' Ayın 28 zinde Pari 
~ se gelecek olan In. 
~ giliz kral ve krali

Albert 1\amıing 

yanmaktadır. 

çcsını karşılamak 

için Fransa son ha. 
zırlı!dan görmek • 
tcdir. 
Bu arada Paris, a. 
deta baştan başa 

güzelleştirilmekte, 

cadelcrde ve mey
danlarda bulunan 
büyük binalar bo. 

Fransa, bu hazırlık ,.e ba}Tam şenlik. 
leri için 24 milyon frank sarfedecektir. 

İngiliz kral ve kraliçesinin memleket 

dahilinde muhafazasına memur teşkilat 
da hazırlanmıştır. Aynca kralla beraber 

İngiliz gizli polis teşkilatından da bir 
kısım memrlar Fransaya gidecektir. Bun 

lann başında, Skotland Yard (İngiliz 

gizli polis teşkilatı) nın kralın muhafa. 
zasma memur kısmı şefi Albcrt Kanning' 
bulu'lmaktatlır. 

IKa~ u (f1) Olf~<e~rl~ır:©ı 
şe'ffn 

Dünyanın ilk kadın orkestra şeri ~3 
ya~ıncb!ti bir \,ek kızıdır. Vite.;la\a Kap 
rclova ismindckı bu kız, geçen gün Lon .. 
drad:ı ilk orkestra konserini \'ermiş \•e 
büyük bir orkestrayı idare etrrıiştir. 

Vitcslava Kaprelova aynı zamanda 
ku\'\'etli bir bestekfu'dır. "Askeri senfo. 

C@ırD ~u~vaot"Dırn 
ce"neınHdJD~n ko~ 

Vaklıle az kı:ılsm bir sahtekarrn 
karısı o.uyordu 

Amerika cımıTıurreisiuiıı oğlu, 
karısile beraber 

Geçen cumartesi ve pazar günü Amc- 1 

rika Adeta bir bayram içindeydi: Cum. 
hurreisi Huzvcltin oğlu evlendi ... 

Bu. halkı iki cihetten alakadar eden 
bir hadisedir. Evvelfi. Ruzvelt bu düğUn 
milnac:.ebetile. Va~ingtondan kalkarak, 
merasimin yapıldığı Nahanta kadar git.. 
miştir. Cumhurreisinin memleket içinde .. 
ki her seyahati büyük bir hareket ve fa. 
ali>·et doğurur. 

Fakat, bu sefer halk, cumhurreisini o. 
tomobili içinde nutuk söylerken göreme. 
miştir. Ruz\'elt, bu seyahatlerinde daima 
halk önünde nutuk söylerken görünmüş
tü ... Bu itibarla ahali. iktisadi ve siyasi 
mesdclerden bahsetmiyen cumhurreis
lerini bu sefer biraz yadırgayarak karşı 
lamışlardır. 

ni~er taraftan. Con Ruz\'eltin evlen. 
di~i kızı Amerikada herkes tanımaktadır. 
Bir kere. memleketin en güzel kızların
d:ı:l biri olaral\ tanınmı~tır. Sonra. bun
da:ı evYclki bir ni~nlanma vakası vardır 
ki bilhassa kendisi bu münasebetle meş. 
hur olmuştur: 

Mis An Lindcey Klark bundan birkaç 

ni.. ic:.minde bestelediği milli bir marş da 
bu kon<;erde çalınmıştır. Bunda. ic;t il,lfıli. 
ni muhafaza için çah~an Çekoslo,·akya
nm milli arzusu ifade edilmiştir. 

Bosna 
tahtının 

Hersek 
vari ;i/ 

Bütün milletlere hitaben 
bır teblığ hazırladı 

Pariste avu - · 
ka Uık ooen Milo~ 
Zelyes isminde bir 

, Sırb genci, kendi
sinin Bosna Her. 
sek tahtına varis 
olduğunu iddia et. 
mel:tcdir. 

Miloş Zclys bu 
hususta Fransız 

Cumhurreis i n e 
bir mektup gön
denniş \'e bütün 

milletlere bildirilmek ilzere bir tebliğ 
hazırlamıştır. Bunu, icab ederse, mil. 
Jetler cemiyetine de gönderecel~tirı 

Kont unvanını ta~ıyan Miloş Zelyes, 
kendisinin söylediğine göre, bundan 
bin sene kadar evvel Bosna Herseğin 

iJtiklalini kazanmış olan birinci "Ze. 
limir" in ahfadındandır ve bu gün bu 

memleketln idare hakkı kendisine ait
tir. 

Halen Bosna Hersek Yugoslavyada 
bulunduğu için, kont .Miloş milletler 

cemiyeti karariyle burasının ayrıl -
masını, müstakil bir memleket haline 
konulmasını istemektedir ... 

Flllstln milftUsö 
şimdi nerede ? 

Filistin müftüsü. şimdi Suriyede bir 

yerde gizli olarak bulunmaktadır. Fakat, 

bir İngiliz gazetesine haber verildiğine 
göre: müftimn yanına her sabah gelip gi. 

den berberi ondan talimat almakta ve 

bunu -Araplara götürmektedir. 

ay evvel, az daha sahtekar bir zenginin 
gelini olacaktı. Nişanlısı Samuel Sands' 

m övey babası bir müddet sonra sahte. 

karlık ve dolandıncıhk suçu ile tevkif e
dilmiş olan Riçard Vaytni idi. Kız. böyle 

fena bir şöhret alacak olan bir adamın 

ailesine karışmaktan güzel bir tesadüfle 
kurtulmuc:.tur. 

Samuel'den arnldıktan bir müddet son 

ra Con Ruzveltle tam~n An Klark o. 
nun: 

- Ben;mlc e\'lenir misin? sualine .der. 
hal: 

- Evet, ce\·abmı \'ermistir ... 

ff ASAN KUMÇA YI ua:ıuor: 

"Alman Alimlerinden hiri son zamanlar. 
da yoptılh kimye\'l tetkikler neticesinde 
Fron~11Jnrın (l\lugucl) dedikleri inci çiçe. 
Rinde mOhlm miklnrlln :ısit prüssik lmltın 
duğunu keşfetmiştir. Asit prüssik çiğne. 

nince, yahut emince ln!!anı :zehirleyen hir 
mııddcdir; fakat garip olnn cihet şudur ki 
bu güzel bir mayıs çiçeğine güzcllık veren 
de terkibine dahil olnn bu zehir imiş! Bu. 
mı mukabil herkesçe molıimdur ki hlrla-
kını acı otlar tobabetıe iltıç diye kul 

lonılırlar; lnı otlardaki hastalıkları tcclı1''İ 

etmek hassasının do onların terkiplerine 
dnhil olen or.ı madclelerılen gclrliği şüphe .. 
sizdir. 

llcrholde hilkııtin bazı çiçeklerrlekl gii. 
zclliai öldürüefi zehirden, bazı otlarılnkl 

nt'ıhliı ıla şlra koblliyetinde yaratmış ol. 
masın:ı mnnevl bir sebcb olsa gereklfr. 
Belki bu sebch hnyıııta her görfinüşe ve 
hoşa ,;idene nldannıanın do#nı olmadığını 
insanlara anlatmak içindir.,, 

CUMHURiYET 

Türk tezınin zaferi 
N MJ/U .\'AIJl ya:ıyor: 

"Biz bir hak ileri sürdük YC bir tnahhü. 
dün yerine gctirilrncsinf istedik. Dün)·a 
sulhunün çıkmaz sokoklnrda dolaşlıAı hu 
diplomotik anarşi de,·rinde sözden oııJı-· 
yan hakikııte tapan 'ııtenllstler bulunabile. 
ceğinl ümit etlik. \"e ileri medeniyellerc 
!Ayık bir mlllet lıalinrle sonuna kadar tol. 
lılıktan ayrılmadık. 

Fransız hükümcllnin niyelleri bizi meş
gul edemez artık. 

Hiç tclftşlı değiliz. Hakkından emin ollln 
lnr:ı mah us bir soğukkanlılıkla son vesi. 
knl:ırın inkişafını beklemiyoruz. Frnnsn 
hükOmell, Türki:re cumhurlyellnln eski 
Osmıınh de\'leline benzemediğini ve mem .. 
lekelin vaktllc "La Porte,, diye andıkları 

BabıAli ile hıçblr aJAkası kalmadığını aa. 
renmclid ir. 1918 denberl dünyada çok 
yeniliklcı .ıduğunu, mazlum millcllcrin 
gilnden ı:.uııc a:ınldığını, Qual d'O:ıısay söz. 
lerinl açar du göı ürse, belki O qa,p,q!itjkD~ 

sını biraz gençleştlrme~e ve zamana uy
duı:mıığa çalı.<jır. 

Bu hakikatleri kauomak Fransa için. 
onun dünya milletleri ar:ısındnki oldukçn 
snrsılmı~, acıklı mevkilni düzellmek bnkı. 
mınrfon şilphesiz bir inkılnp olacııklır. 

Ynlnn: merak eltiğimiı bir nokta ,·ıır: 
Acabn ı;ünden güne ,;öçen ihtiyar Frıınsıı 
bir rınyrct ı:töslerlp kendi eli:rlc helini do~ .. 
rullnbllecek mi? Yoksa hl7.im fiiıt )nr<lı· 

mımız şort mı?,, 

TAN 

Çocuklara bedava plaj 
M. zı:KHU/Y,\ SRUTF:T. ya:ıyor: 

"Denizle ollıkusı olınıyan biiyük A ,•rıı. 
pn şehirlerinde çocuklar için yıızın gire# 
bilecekleri ha,·uzlor yapılır. Atinn hile ııcr 
semtle çocuklar için böyle ha\'uzlıır yııP· 
tırmıştır. Sokaaa dü,en çocuğu )'azın ce. 
lıenııemt slco~ınılnn kurlnrmak için bunıt 
şlcldctle ihtiyaç vardır. 

lsııınbul deniz kenıırındadır. Faknt ço .. 
cııklorımız !cin hususi ve bedaYa plfıJlor 
olmıım:ısı yüzünden çocuklar kendi seınl· 
)erinde ekseriya JAgım ağızlannda denııc 
girmiye mecbur kıılırlar. Çünkü çocuklar 
porolı plüjiııra gidemezler. fleda\'D rtirdfk. 

lerl yerin de sıhhi şnrtlarını tetkike muk .. 
tedir değildirler. Çok dera da tehlikeli )'er· 
lercle suya girerler. Bu yüzden her sene 
birçok cin kurban \'eririz. 

t~ınnhulu çeviren denizin muhtelH l'er. 
terinde çocuklara mahsus heda'\"a yıktın .. 
ma yerleri :ıyırmuk mümkündür. Bu >'er
ler temizlenir. Çocukların girebllecdli ho
le sokulur, orıılara konacak c:ın kurtor:ın 
lıekçllerle de çocukların hayalı korunurs:ı. 

l ·r az rı:ırayla şehrin çocukl:ırına bil~·ük 11 

hizmet edilmiş olur. 
Çocuklarımızı kör kaderin eline bırııl: .. 

Far mako1oğlar 
Bfrllğl 9'on~resl 

Tiirkiue Pratll: Farmakofoğlar lıir1iöft1. 
den: 

nirliğlmlzln senelik umumi toplnntıS~ 
30.6.938 perşembe akşamı 22 de Eminön 
halkevlnde (CaRoloğlunda) yapılacaktı~~{ 
l\fe Jçk<laşJarJmızın herhalde geJnıeıcrı 
dileriz. 

1 - İdare ve mfirokabe heyetlerinin r•
porları. 

2 - Er.zocı kıılfnl:ırmın sıhhi rnuo)~ne
ye tabi tutulmnl:ırı, 

:t - ll:ırtn talili hakkındaki teklifler. _ 
4 - Yeni 11enc için (~eçim idare çe ınu .. 

rakııbe 

5 - I'ılcslcğc nil ~crbcst münakaşalar. 
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3l,411ata dait 

Genç bir karie 
cevap 

D UN aldılım blr mektup ıöyle 
b&fllyot: .. _ makalelerinizi 

tll,\."ll'UUIU4 t.a.k19 94~ Urilırlniıden 
bin de ~ntm. .. Billninh ki hl~ bir mu
l:ı.anir, b-e.n1m clbl uıt1ı bO.lyalar yaşını 
Ceçlrmif bile ctaa. bu iltifata dayana
aıu, aamlmiyet:lnt pek inanmasa dahi 
gene memnun olur. 

Gt-rçi a:ıce bir korku geçirdim, çün
kü o çeıit iltifatlar, çotu gaman, bir 
aitem.in, hakareti andırmağa kadar va. 
ran bir &itcmin baılangtcıd.tr~ Çok §Ü· 

kilr korktuğum gibi çıkmadı: Genç ka
riinl, bana sitemler yağdırmıyor, ede
biyata meraklı imit. benden öğüt bekli· 
}'CJr, 

"Edebiyata olan sevgim o kadar faz
la ki neredeyse hastalık halinde ... ,, di
Yor. Bu sözüne memnun oldum: ma
demki edebiyat muhabbetini ''fazla,, 
buluyor ve adeta bir "hastalık,, sayıyor, 
Yakında ondan kurtulacak demektir. 
lierhangi bir mesleği gerçekten seven. 
ler, .ona olan muhabbetlerini - ne de

receye varırsa varsın • az bulurlar ve o. 
na ba.ğlılığı en tabii, en normal faaliyet 
diye karıılayıp bir hastalık sayamaz -
lar. O halde genç kariimin edebiyat sev-

gis:, kendisinin zannettiği gibi, içden 
gelen bir ıey değil, daha ziyade bir 
heves. Sıhhatte bir adam olduğuna inan 

1'\'IC);;ı içirı bu hevesten bir an evvel kur· 
tulma;ını temenni edelim. Mademki 
b~ndcıı nasihat istiyor: bugünden tezi 

Yeı~. iizerinr manzum, mensur bir şey
ler karalaciığı lıir defteri varsa, onu he
lnen yırtsın, y3ksın, hiç olmazsa göz 

Önünden kaldırsın. ''Henüz bir talebe,, 
olduğunu söylüyor; ala! derslerine ça· 
lışsın, b!lhassa hesaba, hendeseye. O 

derslerin g.:ırip bir vasfı vardır: Edcoi
:ıra.ı merakının sahtesini derhal kökün
den temizler, hakikisini ise bilakis in
kişaf ettir'.r. 

Genç kölriimin bu nasihatimi tutmı. 
Ya.cağını ~ilirim; cloğru. Makul nasih~
tin tutul.!ı.:.ğu görülmüş ıey midir?. Fa

lc;ıt nasi'1at ta san'at gibidir, asıl iıe 
l'aıa,,ıyaın, bir fayda beklemiyeni hoş

t.ır. Z a t e n tutulacağını bildi -
ğirn bir n?sihatte bulunmaktan korka • 

rım: ya ben yanlış düşünmüşsem? ya 
zararlı bir yol göstermişsem? Allah e-

•irgesin ! Korkulu -rüya görmektense 
kimseye öğüt vermemek elbette yek
tir, 

Mektup şöyle !devam ediyor: ''Yazı 
Yazıyorum. Fakat gün geçtikçe bu ya-
2tlar banaı çok basit ve çocukça göril. 
nüyor. Öyle zannediyorum ki ben hiç 
rtıevzu bulamıyorum ve bulamıyacağım 

da .... Bu his beni çok korkutuyor. Gü
~el ve edebi bir yazı mevzuu "bulmak 
i~in ne yaı.malıyım? Han&i neviden ki
taplan o~umalıyım?.,. Güzel ve edebi 
hzı m~vzuunun ne demek olduğunu 
hen, bu y<ışa geldim, anlayamadım; an

larrıış olanlar var, hatta edebiyat dili. 
ne ( ?) hangi kelimelerin girip, hangi. 
lerinin gircmiyeceğini kesip atanlar bi· 

le var. Genç kariim, işe yarayacak bir 
~v''P istiyorsa, onlara müracaat etsin .. 

ence deruni bir zaruretten doğan her 

~zı güzeldir, edebidir, yahud clabilir. 
]" CVzu da aranmaz, kendiliğinden ge
tr, yahut ortadan alınır. Maamafih 

~~ndisine bir mevzu vereyim; Bir gün. 
Uk hayatını yazsın; alelade bir gün .. 
~k.~:ımı gerçekten samimiyet göstere
ılıp de kağıdın üzerine sadece· "Bu

tün yazmağa değecek hiç bir şei olma
:ı., diye yazarsa edebiyatçılık hevesin. 

en, yani zorla mevzu ve vak'a yarM-

~ak arzusundan kurtulup hakiki ede
l 1Yatt sezmiş olabilir. Ertesi giln de a-
clade hfi.diselerin, her zaman gözü. 

tl'tUı: önündeki şeylerin kıymetini anlar, 

:rııardan bııhsetmeğe başlar, kendisin
~ gerçekter. şairlik, gerçekten bir şah
~e~ varsa bütün o alelade hadiselere, 

. tün o nlelade şeylere şiirin füsununu, 
:Uıellik dediğimiz o ne olduğu, ncler

en teşekkiil ettiği bilinmez büyüyü 
"erebilir. 

Nurullah AT AÇ 

'"'''" ·> - - ;'\ •, . ~ . _ ... .. -

Kıymetli layyarecimiz Sabiha Gökçen, ' ajans tclgraflannm 'bildir. 
diği gibi, dost Balkan devletıeriniıı m cı keztcrıııdc çok ~amimi bir 1:abıtl görd it. Buradaki resimler, Atatürk ıa::nıa Be lgradda gösterilen candan alô.kayı 

tesl>it ediyor. 
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Karadenize 

gezinti seferi 
Ağustosta yapılarak 

ı2 gu·o sllrecek 
Deniıyollan idaresi, Karadeniz sahille. 

rini halka tanıtmak için temmuz başla
rında lstanbuldan Rizeye kadar gidip 
gelme bir tenezzüh seferi tertip etmeğe 
karar vermişti. Bunun için bütün Kara. 
deniz sahili vilayetlerile yapılan temaslar 
neticelenmiş ve bütün bu vilayet bele. 
diyelerile tenezzüh seferi ile gelcek hal. 
ka ellerinden geldiği kadar kolaylık gös
tereceklerini bildirmişlerdir. Yalnız sefer 
için esaslı bir program ve hazırlığa ihti. 
yaç görüldüğünden teneızühün tarihi 
değiştirilmiş ve ağustos başlarında yap1l. 
ması kati olarak kararlaşmıştır. 

Bu sefer İzmir veya Ege vapurile ya. 
pılacak "e 12 gün 5Ürecektir. Satılacak 
biletler lstanbuldan Rizeye kadar gidip 
gelme ve yemekli olacaktır. Vilayetler
de kalınacak müddet z::ırfında dışarıda 

yapılacak gezintilerinmasrafı komple bi. 
Jetten hariç olacaktır. Denizbank fiyat. 
Jan mümkün olduğu kadar ucuz yapmağı t 
kararlaştırmıştır. 

2972 Numaralı 
otomobil cinayeti 
Yanola'yı Lutfinin Filibeye 

götür.~üş olması akla uzaktır 
Çilnkü Omer Ltl.tfl cinayetten· b'r kaç gün 

önce lstaobuldan uzakla;mış değildi 
2972 num~ralr otomobil cinayeti es

rarengizliğini hala muhafaza ediyor, 
denebilir. Müphem kalan bazı sualle
rin tahminlere dayanarak aydınlanmış 

bulunmasına rağmen Y<.ınolarun bulu -
namayışı işi karıştırmaktadır. Bazı ga
zeteler, cinayetlere sebebiyet veren bu 
sarışın kadının Malatyaya bağlı Petür
kcde olduğunu iddia etmişlerdir. Ora 
zabıtası İstanbul müddeiumumiliğinin 

müracaatına cevap vermiş ve Ali Rıza
nın bundan bir ay evvel karısiyle ço
cuklarınrAdanaya gönC!eraikten aonra 
kendisinin de vazifesinden isif a ederek 
Malatyadan ayrıldığını bildirmiştir. 

Zabıta, şimdi de Adanada barda ça
lışan bir Yanola üzerinde • bir netice 

alaımıyacağını bildiği halde - durmak -
tadır. 

Bu kadının şimdi Malatyada olmadı
ğı ve fstanbulda Abanoz sokağında bu
lunduğu bir kaç gün evvelki gazeteler
de yazılmıştı. 

Bir sabah gtızetesi de Yanolanın bu
gün Bulgaristanın Filibe kazasında bu
lunduğunu bildirmekte ve kadının Bul
gar hududuna kadar 2972 numaralı oto
mobilin şoförü Lutfi tc:ırafmdan götürül 
düğünü yazmaktadır. Bu gazetenin ak
la uzak iddiasına &öre Lutfi İs. 
tanbu~dan Yanolayı almış, lpsalaya, o
radan da Bulgar hududuna götürmüş -
tür • 

Şehirde yeni yollar 
beş senede 

tamamlanacak 

Buna da sebep, Malatyada kocasının 
bulunmadığı bir sırada, bir başkasile 

basılması imiş. Adanı:ıda bir arkadaşına 
''artık ben buralat1da duramıyacağım, 
Bulgaristana gideceğim,. demiş.. Ali 
Rıza, Ömer Lutfinin, karısını 1psalaya 
götürdükten sonra Bulgar hududuna 
bıraktığını haber alması üzerine hem 
Ömer Lutfiyi öldürmüş, hem de Mu
hiddini temizlemiş .. 

Ömer Liıtfinin, Yancyalyı İpsalaya 
götürmek istedjği ihtimali önce bizim 
öne sürdüğümüz bir meseledir. Fakat 
Yanolanın Filibede bulunduğu ve bunu 
Ömer Lfıtfinin götürdüğü akla uzaktır. 
Omer LUtfinin bunu yapabilmesi için· 
hadiseden önce hiç olmazsa bir kaç gün 
tstunbuldan uzaklaşmış bulunması Ifi.
zımdır. Bu vaki değildir. 

Emln6nU, 'faksım ve Karaköy meydanları 
989 senesi sonunda tanzim edilmiş olacak 

lstanbulun imarı için yapılacak faali. 
yetin en mühim taraf mı şehirde yeniden 
açılacak caddeler.genişletilecek yollar ve 
tanzim ve tevsi edilecek meydanlar teş. 
kil etmektedir. 

Şehrin esas planını hazırlayan şehirci. 
lik mütehasmı Prostun geçen seferki ge. 
lişinde yaptığı mükerrer tetkik ve araş
tırmalar neticesinde ~irde bu noktalar 
üzerinde yapılacak işlerin esas hatları 

tesbit edilmiştir. Şehir mütehassısı bu son 
tetkikinde İstanbul ve Beyoğlu tarafın. 
daki meydanlar, ana caddeler, ve bunla. 
nn alacaktan müstakbel şekiller, üzerin. 
deki raporunu ve krokilerini hazırlıyarak 
belediyeye vermiştir. 
Şimdi belediye yollar şubesi imar bil· 

rosu ile birlikte, mimar Prostun çizdiği 
pl~n üzerinde tef errüatlı projeleri ha. 
zırlamakla meşguldür. 

Aldığımız malumata göre, şehrin ima. 
nnda esaslı hatveleri teşkil eden bu iş. 

Jer beş senelik bir pla.na bağlanmakta. 
dır. Bu planın bir kısmı bu St'ne içinde 
bitiri!mis olacak. hepsi, 943 senesinde 

tamamlanacaktır. 

Belediye mühendisleri kati projeleri 
yapmadan evvel meydanların vaziyeti
ni mahallen tesbit etmekte, abidelerin, 
tarihi eserlerin etraf mda vücuda getiri. 
lecek park ve bahçelerin şekillerini çiz. 
mckte, büyilk caddelerin yeni istikamet 
ve kesim noktalarını hesaplamaktadK"

lar. Yol işinde ilk girişilecek ameliye şeh 
rin İstanbul ve Beyoğlu taraflamıı bağ. 
!ayacak ana cadde ve bulvarların inşası 
i~idir. Bunun için, ilk iş olarak Şehzade 
b:ışmdan Unkapamna kadar otuz metre
lik biiyük caddenin açılmasına bu sene 
başlanacaktır. Bu acdde, Atatürk köp. 
rüsile Azapkapıya uzayacaktır. Azapka
pıdan da Taksime kadar gayet geniş bir 
bulvar açılacaktır. 
Diğer taraftan Karaköyden Taksime. 

de ayrı bir bulvar yapılacaktır. Bir ta. 
raftan bu bulvar \"e caddeler yapılırken 
di~cr taraftan bunların üzerindeki mey. 

Tcınl'U:on amca
noını aıceoe nşn 

Müddeiumumi muz.vinlerinden Hak
kı Şükrü ile Hakim Reşit ve polis erka
nından bazıları, dün İpsaladan getirilen 
otomobil üzerinde tetkiklerde bulun • 
muştur. Tetkikleri, şoför Liitfinin ka
til tarafından nasıl öldürüldüğü etra -
fında İpsala tahkikatının yolunda ol -
kiuğunu göstermiş ve otomobil geç va
kit sahibi Nikoya teslim edilmiştir. 

Müddeiumumilik, bundan başka sa
bık "sarışın kadın,, Sevimi de dün ha
dise ile hiç bir alakası olmadığını tes
bit ederek t&hliye etmiştir. 

danlar da hazırlanacaktır. Bunun için 
Unkapanındaki Atatürk buh<ırı ile E
minönü, Karaköy ve Taksim meydanla. 
rınm açılması ve tanzim edilmesi işi 939 
senesi sonuna kadar tamamlanmış ola. 
caktır. 

~ 
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Hendek ve 
Düzce tütünf eri 

Bu sene niçin bala 
satılamadı 

Memleket içinde tütün satışları devam 
etmektedir. Ege mmtakasından sonra 
Karadeniz mıntakası tütünleri de satıl. 

mak üzeredir. Bu sene satışları aksayan 
tütünler Marmara mmtakasının Düzce 

ve Hendek mahsulleridir. Bu havali tü. 
tüncüleri mahsullerinin satın alınması 

için hük\tmete başvurmuşlardır. 

Diğer nuntakalar tabii seyrini tah.;p e.. 
derk~ bu iki mıntaka piyasasının inki

~f edememesi ve tütünlerin kalması ne. 
den ileri gelmiştir? 

Bunu tütüncüler arasında tahkik ettik. 

Hendek ve Düzce tütünlerinin şimdiye 
kadar tamamen satılamamış olmasının 
en mühim sebebi bu sene Alman fabri. 

katarının memleketimizden ~ok az tütUn 
almalarıdır. Diğer sebeb bu sene istihsa. 

l~tm diğer senelerden fazla olmasıdır. 

lki sene arka arkaya istihsalat 70 milyon 
kiloyu geçtiği için alıcılar, ihtiyaçlarını 

fazlasile temin etmişlerdir. Bu suretle 
müşteriler arasında piyasalarda bir işti
hasızhk başlamıştır. 

Ustelik, bu sene Hendek tütünleri ev. 
safça yük$ek olmamıştır. Bunun için 

tüccarlar Marmara mıntakasmda ewela 
Bursa, Gönen ve İnegöl gibi menşelerden 
tütün almayı tercih etmişlerdir. 

Buralarda satı~lar bitmek üzeredir. 
Bundan doları Hendek ve Düzcede ya. 
kında satışların hararetleneceği ümit e.. 
dilmcktedir. lnhisarlar idaresi bu havali 
tütünlerinin tamamen ,.e değer fiyatlarla 

satılması için icap eden tedbirleri almak
tadır. 

Kasımpaşada 
vurulan genç 

Katil suçlusu tevkif 
edildi 

Pazar günü, Kasımpaşada bir eğlen. 
ti sırasında tabanca ile arkad;:ışının ö
lümüne sebep olan Alaeddinin Kanö
zün dün birinci sulh cezada sorgusu ya
pılmıştır. 

Aiaeddin verdiği ifadede demiştir ki: 
''- Pazar günü Enverle Adaya gide. 

cektik. Erken clduğu için biraz kahve
de oturalım dedik. Bu sırada Enver 
benim tabancamı alarak havaya atmak 
istedi. Ben mani olmak maksadiyle ta
bancııyı sapından yakaladım. Araya Ah 
met te girmişti. Bu sırada nasıl oldu 
anlayamadım. Tabanca birdenbire ateş 
aldı. Arkadaşlardan Murad da t<:ıbanc"l 
sesine koşarak gelmişti. Kanları gö
rünce imdadı sıhhi otomobilini çağır -
mak üzere karakola koştuk. Sonra da • 
yımın e\•ine giderek tc.ıbancayı da fıçı
nın altına sakladım.,, 

Hakim Reşid, Alaeddini tevkif etmiş
tir • 
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IÇEI?Dl!;: 
• .Maarif nkliletJ bütün ,·ilAyeUerdeki 

halk olcuma odal:ınnı co~altmaya karar 
vermiştir. 1stanbulda Fatih, Üsküdar, Ka.. 
dıköy, Iloğıızici ,.e Adalar gibi semtlerinde 
yeni okuma odnlan acılacaktır. 

• Eminönü meydanının atılması için 
yıkılacak binal:ırın istimlaki devam et
mektedir. lstimtrık işlerine dair Nafia ve. 
kiline bir rapor ,·erilmiştir. • 

• Yüksek tedrisat mfidfirü Cevnt diln 
şclırimize gelmiştir; üniversite ve güzel 
san:ıtl:ır akademisindeki tedrisat hakkında 
telldklerdc bulunacaktır. 

• Yai'I fi)•ntlan ve istihsnllt üzerinde 
g6rü~ck fcin Anka.raya gitmiş olan heyet 
yakında dönecektir. Yağcılann talepleri
nin kabul edileceği sanılmaktadır. 

• Akay id:ıreslnln ynz tnrHesi yanndaa 
itibnrcn t:ılhlk cdilmiye başlanacaklır. 

Yeni t:ırlfede köprüden Ad:ıl:ırn ilk vapur 
7,15 de, pazar günleri de 7 dedir. 

• H~kimlerin terfi listesi yakında yük. 
sek tasdike arı.edilecektir. I.istede 250 
hdkimiıı ismi vardır. 

• İlk okull.:m.lo ncılnn sergiler dün ka
panmıştır. Bu seneki sergiler ook verimli 
olmuş ve bcljcnilmişlir. 

• Sirkeci meydanının acılmnsı itin yı. 
kılacak binalar teshil edilmiş ,.e Nafia 
vekô.leU mlman Uırafmdan bir proje ha. 
zırlnnmışlır. 

• lrak iktisat neuıreti mcmurlanndan 
Hurşit mrmlekelimize gelerek, Trakyncla. 
ki :arıcılık ve ziraat ıişlcrl hakkmdı !etki. 
knta başlamıştır. 

• Jf:ımamlnnn sıhhi \111İ)'tli ve yık3nına 
ücretleri hakkında be1ed1ye tarafından 

yrnı bir talimatname hazırlanmaktadır. 

Yeni tnlimntnnmc ile lınmamlnr iki sınıfa 
ayrılacak ve ücreller indirilecektir. 

• Tica.rc't odasının, vekfılet tarafından 

seri gönderilen bütçesi yıırınki toplantıda 
müznkcre edilecek ve üzerinde tndllat ya. 
pıl:ıcaklır. 

• Maarif ckCılcti şehrimiıde on beş ta. 
ne talebe bnrmdırmtı erl ocmn~ karar 
vermiştir • 

• Yerli mensucnt fiyatlarının tenziline 
kıı.rar TcrHmfJ!lr. Perakenac satışlarda 3'8-
pılacak ~nzllfıt miktarı da nyrıca teshil e. 
dilecektir. 

• Sıınayi lılrli~:nin muvafnknU ile deri 
fmntiithıınekri tar:ıfından muamele ver. 
sisi kanununda yapılacak tenzilat itin di
leklcrrle bulunmak frıere se~ilen deri tüc. 
cnrlanndan Zlrn rtün Anknr:ırıı lıtı.relı:et 
etmiştir. 

atadisekc, lilddu 
Milletler Cemi
yeti ve Türkiye 

~ Başlarafı 2 incide 
vehmettiren tuhaf bir megalomaniye 
tutulmuş bulunduklarını kestirebili • 
riz. 

Filvaki, birkaç gün evvel, Berut li· 
ma.nmdaki bazı tertibatm bitmesi mU
nasebetiyle Lübnan cumhurreislnin 
söylediği nutuk, "Hatayın cenubun • 
daki bir komşunun,, Fransaya ne tarz 
da bir bağlanı~ı olduğunu göze vurdu. 
Fransa da Akdeniz donanmasının bU. 
yük gemilerinden bir kaçını bu mera
sime iştirak ettirmekle bu bağlanışa 
verdiği ehemmiyeti bir daha iUh et. 
miş oldu, ama. bütün bunlarda Hatay. 
daki son hadiselerin, Milletler Cemi· 
yetinden çıkmamızı icab ettirecek de. 
recede ilzam edici bir izahını bulabi· 
lir miyiz? 

Daha kestirme bir iş yapmaktan bi
zi meneden kim? 

Hem Milletler Cemiyetinin içinde 
bulunmakta devam ederiz, hem ae :!. 
cab ederse en kestirme yoldan gidive
ririz. 1~ bir kere o kerteye girmiye 
görsün. 

• * ~ 
Ortada tuhaf bir Fransa var: 
Bütün demokrat renklerine rağmen 

emperyalist temayüllerine sımsıkı 
bağlı kalan bir Fransa. Bu Fransa is. 
tiklal arefesinde Suriyeyi birçok mua
hedelcrle kendisine bağlamakla. meş. 
gul. Bay Mardamın memleketini bir 
açık pazar ve ebedi bir ''hür.köle" ha
line sokmaya çalışıyor. 

Lübnan ciimhuriyetini, Şam tacirle. 
rine Akdeniz havası satmak imtiyazı. 
nı h:ıiz bir Bank dö Fra.ns §Ubesi ha· 
line sokuyor. Suriyeyi bütün milll sa
hillerinden mahrum ettiriyor. Berut 
gibi, Trablusşam gibi yüzde yüz SurL 
yeli olan limanları, §u Lübnan adlı 
garib devlet yavrusuna mal ederek 
Tulon ve Birerte deniz üslerinin bi. 
rer mendireği gibi kullanmak sevd:ı.sr
na tutuluyor. Bu haline bakarak, son 
günlerin bütün 1.CVahirine rağmen 

DIŞARDA: 

• Romaııyada Balzi 'VilAyetinde Recea 
kasabasında kudurmuş bir öküzilıı etinl 
yb·en kırk kişi zehirlenmiş ve bunlardan 
beşi ölmüştür. 

• lspan)-a, Çin ve Japonya murahhula. 
n da dahil olmak iiıere dOn Loadrada Sen 
Ceyms sarayında dille dö Gloı;ester tara. I 
fmdan açılan 16 ıncı beynelmilel kwlbaç 
konferansına 60 memleketin munhhasJan 
iştirak etmişlerdir. 

• HiUerin mütenexklren Viyanaya giL 
tiği hakkında dolapn haberler Bcrllnde 
!kaHyetle tekzip edilmektedir. HJUerin per 
şembe günü Berlinden hareket ettiJi Te o 
nmandarlberi :Nnnlb ve Obsersaizt>ergdt 
lmrcJı~ı beyan edilmektedir. 

• Atinada bulunmakla ol:ın lstanhul va. 
lisi Muhiddin CstündaJ. dfin Atina stadyo. 
munda şerer rnısafiri sıfatile, Yunnni~tan 
,.e Mısır milli takımlan atletizm maçla- 1 

rındıı salip gtlenlere kup:ıtarı tevdi etmi,_ 
lir. Bu mernsimde hükumet :ızııları da bu. 
lunmuştur. 

• Bugün Varşovadan Ko•nıya •e Ko•. 
nodnn Varşovt1:ra ilk trenler hareket ede. 
cektir. 

• Lehistan hariciye narın Bek, pek 'Yll
kın d:ı resmen Rigayı ziyaret euecektir. 

• Nuır doktor :Frankın riaselindeki bir 
Almnn heyeti hukUkl mftnasebetle Alman. 
ltııl:rnn komitesi milıakcrclcrlne i,tfrak et. 
ınek üz.ere Homnya varmıştır. 

• Çekoslovak matbuat bürosunun bir tetı 
liğine göre, Frninldeuda bir Almanı to
kntlıy:ın Çek nsl:crl diYanıharbe verilmiş. 
tir. 

• Mahmut pnşa kabinesinin mnldi tar. 
sin için yapılmakda olan münkereler ne. 
ticelcnmiştir. l\nbine de tadilAt yapanl: 
:\f:ıhir paşa partisinden de h:ın kimseleı· 
alınması derpiş edilmektedir. 

• Hitlerin muavini nazır Rudolf Hess 
mahnUl ltas)onal sosyalist şefi Fomeri 
hususi surclle ti)•tırcl için Dımıi~e gitmiŞ
tir. 

• Dün öğleden sonra Londrada eskl Ro 
manya hııriciye nazın Talare!>ko ve lnii. 
liz hariciye naz.ın Halifak-:, hariciye ne. 
%arctfnde btr ı::nat ~~n bir a6rüşmedc 

bulunmuşlardır. 

tane için rozet 
takma usulü 

Yeni hazırlanan bir 
kanunla kaldırılıyor 
Hazırlanmakta olan bir layiha ile. 

mevcut iane kanunu değistirilecektir. 

Yeni kanunun en mühim maddesi, bay
ramlarda çocuklar tarafından rottt takt
hınlk iane toplamanın kaldırılmasıdır. 

Kanunun mucip sebebler ta.yihasnda 
bu usulün küçük çocuktan dilenciliğe a.. 
lıştırdığI ileri siirülmektedir. 

Kanunda ianenin balkın tamamen 

menfaatine uygun ve yeri~ sarfeditmesi 
esası kabul edilmiştir. 

Hataydaki §Uursuz birka.ç sefili ve o 
Vcstman zavallısmı Fransanm tahrik 

etmiş olabileceğini kabule mecburuz. 
Masum köylerdeki her damm yıkılı· 
şmdan ve öldilrtllen her betbaht iıuıa.
nm kanından m~'ul edilecek de yine 
odur. Bu kötü yolun çıkar yol olına. 

dığmı, bu sefil maceranın manasızlı. 
ğmı ve sonsuzluğunu bir tilrlU anlı
yarnıyan Fransa. 

• • '$ 

Acaba Milletler Cemiyetine yükliye
ceğimiz :kabahat hangisidir? yirmi 

yıl önce bu Fran.saya §U mandayı ver
miş olması mı! 

İçinde biz.im gibi dUriist ve insan 
duygulu devletler bulundukça, ve bu 
fasileden olanların devamlı çaltşmala. 
nyla bünyesi insanlaştıkça, gitgide 
çarhlarmı emperyalist paslardan kur. 
tarması pek uzak bir ihtimal addedi

lemiyecek olan Milletler Cemiyetin
den, yakın veya uzak bir istikbalde, 
bir daha böyle hatalar sadır olamıya
cağı söylenebilir. 

Milletler cemiyetine girerl"en bu. 
nun medeni insanlar tarafından insan. 
hk ve medeniyet için bir mabed ola
rak yapıldığını eöylUyorduk. Eğer 
"medenlyet '\"e insanlık mabedi,, içine 

şer çöreklenmişse ve mabedde fena 
ruhlar dolaşıyorsa evveli. temizlemeye 

çalı§alım. TemizlenemezBe yıkalım. 
Yıkalrm diyorum, zira bizim çıkr~ı

mızla Vilsonun mabedi çökebilir. 
Niz-.ddin NAZiF 

_d HABER-~ aoataaı 

Gayri 
mübadiller 
komisyonu 

Ayda 60 bin lira 
masraf yapıyormuş 
Gayrimiıbadıller cemiyeti temmuz i~in. 

de umuml bir toplantı yaparak son va. 
ziyeti gözden geçirecektir. Gayrimübadil
ler bilhassa maliye vekaletinin hazırla
yarak meclis encümenlerine gönderdiği 
kamm projesini merakla beklemektedir
ler. Bütün dilekleri her ne bahasına olur. 
sa olsun bugün hiç bir iş göremediğini id 
dia ettikleri komisyonun l~-edilmesi ve 
ışlerin de münlkün olduğu kadar çabtik 
tasfiye edilmesidir. Temmuz başlarında 
yapacakları toplantıda bilhassa bu son 
lilekleri etrafında görüşeceklerdir. Gay. 
rimübadiller komisyonunun .ayda GO bin 
lira masraf yaptığım iddia ve bundan şi. 
kayet etmektedirler. 
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Gayri ·mübadillerin işi 
tasfiye ediliyor 

25.5 milyon ltrah:S istihkakları 23.000.000 
Ura ile il fa edilecek 

_.. Baştarafı 1 incide 
olan 4.032.946 liralık bono ile esbabı 

tarafından henüz alınmryan 1.152.403 
liralık bono ilave edilirse itfası icabe
den yirmi beş buçuk milyon liralık bir 
yekun karşısında kalımr. Buna muka
bil eldeki malın kıymeti bono rayicile 
ancak iki milyon lira tutabilecektir. 1t 
fası lazımgelen bakiye yirmi beş buçuk 
milyon lira olduğuna göre bükCımet 

14 senedenberi devam eden bu işin tas 
fıyesini tahakkuk ettirmek için gayri 
mubadil istihkaklarma mukabil yüzde 
on nisbetinde bir tediye icrası suretile 
iki buçuk milyon lira ve g<Jyrimubadil 
lere muhassas clup henüz satılmıyan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Mecliste dünkü 

iki milron liralık malların bono 
rayicile tutan olan iki yüz bin 
liranın bu miktardan tenzili halinde 
2.300.00 liralık bir fedakarlık ihtiyzırı
nı zaruri görmüıtür. Bu 2.300.000 lira 
dört senede itfa edilecek, yüzde bet 
faizli hazine tahvillenle ödeneck ve 
karşılığı 1938 duyunu umumiye bütçe
sinin 260 inci faslın:iaki tahsisatla te
min olunabilecektir. Fiat farkından is-
tifode maksadile hareket eden bazı aar 
raflar ve iş adamları ihtiyaç aahibi gay 
rimubadillcrin ellerindeki istihkak mu 
hatalarını yüzde iki, Uç ve hatt! yüzde 
bir derecesinde !düşkün fiyatlarla sımn 
almak suretile uhdelerine geçirmiı ol· 
dukları için yüzde on nisbetindeki te· 
diyedcn istifad'! ettirilmesi muhik gö
rillmiyerek layihada bu gibiler için 
yüzde beş tediye nisbcti kabul edilmİ.f 
tir. Tasfiyenin gecikmesine mahal bt· 
rakmamak maksadile bir senelik milr> 
caat müddeti kabul ve bu müddet zar· 
!mda müracaatla mazbata ve bonoları
nı değiştirmiyenlcrin haklannın iskati 
zaruri görülmüştür. İzah edilen bu e
saslara göre, gayrimübadillerin yüzde 
52 - 6 nisbetindeki istihlak bakiyeleri 
yüzde on nisbelinde 'bir itfa ile kapa. 
tılacaktır. 

müzakereler 
luk mukavelesinin tadiline mütedair 
protokolun tasdiki hakkındaki kanun 
layihalannı tasvip ettiği gibi kazanç 
vergisi kanunu ile meşhut suçl?Jrm mu 
hakeme ftsulüne dair kanunun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine ait ka
nun layihalarmı da müzakere ve kabul 
etmiştir. 

B.M. Meclisi Çarşamba günü topla· 
nacrı!<tır. 

Sus vapurunun 
ilk seferi 

Ankara, 20 (A.A.) - Bugün Refet 
Caıutczin başkanlığında yapılan B.M. 
Mediıi toplantısında Ulusal bayram 
-ve genel tatilter hakkındaki kanuna bir 
iıkra ve bir madde ilavesine ve yüksek 
mühendis teknik okulları mezunlarının 
mecbur! hizmetlerine, pul ve kıymetli 
kağtt bfıyilerile bunlara verilecek be
yiye aidatı hakkındaki kanun layiha· 
larile Çtldır'ın Çamdıra köyünden 
Bey oğullınndan Haydar eğ 
lu Garip Demirkaya oğlunun ve Gazi 
Antep'in Bahi mahallesinden Muhar
rem oğlu şöhretli Ahmet cğlu Bostan
cı Osman Eflatun'un ölüm cezaılanna 
çarptırılmalarına ait mazbataları tasdık 
etmiıtir. 

B.M. Meclisi gene bugünkü toplan
tısında Türkiye Cumhuriyetile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı ara
sında hudut hadise ve ihtilifl2ırmın su
reti tetkik ve halline mütedair muka
vele ile Türkiye • Lehistan konsolos-

Amerlkadakl kazanın 
feci pUlnçosu 

Milesiti, 20 (A.A.) - Şimendifer 

kumpanyası, Olempiyan • Ekspresin 
160 yolcusund?Jn ellisinin ölmüş veya 
kaybolduğunu ve 65 nin yaralı bulun
duğunu bildirmektedir. Kırk kadar yol- ı 
cuya bir şey olmamıştır . 

Denizbank idaresi temmuz başında li
manımıza gelecek olan Sus vapurile htv 
susi bir tenezzüh seferi tertip etmeğe ka
rar vcrmişur. Bu tenezıühün BanclımUl· 
ya yapılması muhtemeldir. Trakın illı 
seferinde olduğu gibi Sus ••apurunun da 
bu ilk yolculuğun bir hatırası olmak {i. 
zere rozetleI hazırlanmıştır. 

r-• • HER AKŞt\ 1 4._ ___ ... 

Ltmon dahlllnde 
sürat yasağı 

TAKSi .. M 
Belediye Bahçesinde 
HAMDVIET 

ve 

BAÖDAT REVÜSÜ 

Deniz seyrisefer kanunu mucibince li
man dahilinde i~1iren vapurların bir ta. 
raf tan Sarayburnumı ve diğer taraftan 
da Galata yolcu salonuna kadar yarını 
yolla gitmelef'i !lazımdır. Halbuki son gün 
lerde bu nizama riayet edilmediği ve va. 
purların liman dahilinde dahi vakit kay. 
betmemek için sürııtle sefer ettikleri gö
rülmektedir. Bu vaziyet tehlikeli görül
düğü için deniz ticaret direktörlüğü va. 
pur idarelerine yeniden ihtarda bulun. 
mu5tur. 

·ı'. L. 43776 .J 
ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 

DiliKAT! 
Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek i~in mekteplerin umumi tatiline intizar eden sayın halkımıza mahsus 1 

Temmuzdan EylQl gayesine kadar 3 aylık fevkalade tenzilatlı kart abonemanlannm ikinci serisi bugünden itibaren 
satıhğa çıkarılmıştır. 

Bu kart abonemanları - Osküdardan - Üsküdar dahil - Çubukluya, Rumelihisanndan. Iumelihisarı dahil_ lstinyeye 
kadar% 40 Pasabahçe, Beykoz ve Yeniköyden Kavaklara kadar % 50 tenzil!ta tabidir. 

0/ 0 40 tenzilatı havi kartların 3 aylık bedeli 
Rwnelihisarı ile Osküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki "1980,, kuruş 

erine "1188" , ikinci mevki "1575" kuruş yerine "945" kuruştan ibarettir. 
Çubuklu ile Emirgan ve lntinyeye kadar birinci mevki "2340" kuruş yerine 

.. 

'1404" kuruş, ikinci mevki "1980" kuruş yerine "1188" kurştur. ı 

0/o 50 tenzilatı havi kartların 3 aylık bedeli 
Y eniköy ve Paşabahçeden Boğazın her iki müntehası olan Kavaklara kadar 
birinci mevki "3150" kuruş yerine "1575" kuruş, ikinci mevki "2700" kuru§ 

yerine "1350" kuruştur. 
Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi icap 

'234" , ilV:ıci mevkide "195" kuruş işbu kartların yukarıda yazılı tenzilatlı 
nnda dahildir. 

eden 
fiatla-

Bu kartları hamil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecekleri gibi pazarları da mıntaka farkı aranınak· 
sızın Boğazın her iskelesine gidebileceklerdir. 

Kontrolü teshil için memurlar tarafından talep vukuunda kartlarının ibraz buymlması yolcularmırıdan sureti 
mahsusada rica olunur. 
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Şehirden röportajlar 

Kenar semtlerin 
mahalle 
çocukları 

Yazan: Osman Cemal Kaygılı 
Bunlarla ba~ çıkabilene aşkolsun! He

(e bu mevsimde, hele bu aylarda ... Ne 
hikmettir acaba, bunlar haziran başla
rında ortaya dökültir, eylQI sonlarında 

ortadan kaybolurlar. 
lrili, ufaklı bunların sekizi, onu; hele 

onu, on beşi bir araya geldi miydi ta. 
mamdır o semtteki bostanların, bahçe
lerin, ağaçların, hayvanların keyfi! 

Ben, bunlardan bir kafilenin geçen
. lerde koskoca bir dut ağacım nasıl ha. 
rap ettiklerini bir mecmuada yazmı~tım. 
Bu pazar da gene bunlardan bir kaçının 
pek kalabalık bir çayıra nedense ba~ıboş 
olarak salıverilmiş olan yedi sekiz atı o 
kalabalığın arasında taşlar ve değnekler 
le nasıl kovalayıp ürküttüklerini bir 
görseydiniz, şaşar, kalırdınız. Bu dedi. 
ğim çayır ki şehrin dı5ında, fakat yam
başındadır ve her pazar çoluk çocuk ve 
kadın erkekle dolar; bu ba~ıboş atlar her 
gün bu çayırda serbest gezer ve bu haşan 
mahalle çocukları hergün bunlan ta~lar -
la değneklerle kovalarken burada suntur 
lu bir kaza çıkmasının eli kulağında-
dır. · 

Bu haşan mahalle çocuklarından sekiz 
on kisilik bir grup, evvelki gün. yalma
yak, başı kabak bir halde o güzelim !\Iih· 
rhnah camiinin avlusuna dolmuşlar. kimi 
ortada şadırvanın içine taş toprak dol
duruyor; kimi koca Sinanm yapı-.1 du.. 
varlara çamurla bir ~eyler yazmıya çalı. 
şıyor. kimi de avlunun bir köşesinde on 
~ yirmi metre yükseklikteki çitlenbiğe 
tınnannuş, ağacın tepesındeki çaylak 
Y\lv:ıı;mdan henüz y~ni doğmu~ yavrulan 
aşırmaya çalışıyordu. 

Tam bu aralık cami hademelerinden 
bir gene; bana yerde ölü yatan daha yeni 
doğmuş, daha tüyleri çıkmamış bir yav
ruyu göstermesin mi? ~leğerse ağacıd 
tepesinde öteki yavruları aşırmaya uğra
§an çocuk, yavrulardan birini alırken e. 
linden düşürmüş ve henüz kanatsız, tüy. 
süz yavru o yükseklikten taşlığa düşer 

düşmez hemen ölmüş.. Hademenin ba
ğınnac:ı ilzerine avluda muhtelif ziyan
kfırlıklarla meşgul olan bu güruh hemen 
çil yavrusu gibi etrafa kaçışırlarken o ko 
ca çitlenbiğin tepesindeki çocuk da kaşla 
göz arasında o yüksek ağaçtan indi ve 
bize dilini çıkararak bir ok gibi önümüz
den fırlayıp srr oldu. 
Alın size bunlardan bir başka manzara: 

Sekizi onu saranmş, kemale gelmiş. fa. 
kat henüz biçilmemiş bir ekin tarlasının 
içine girmişler, o canım sapsan ekinlerin 
üzerinde boyuna sağa, sola yuvarlanarak 
Onlan hasır gibi yerlere yatmyorlar ve 
kendilerine: 

- Oğlum yapmayın, etmeyin yazıktır, 
günahtır: 

Diyen yolculara da şu ka~ıhğı veriyor 
lar: 

- Size ne sanki. burası sizin babanızın 
malı mı? 

Bu da bir ba~ka manzara: Kendi ara. 
lannda, belki de muhabbet kabilinden.bi 
ribirlerine karşı savurdukları en çirkin 
küfürler ve en ayıp sözlerle ortalığı çm. 
latan çocuklardan bir kısmına y01-
dan geçen ihtiyar bir kadın biraz çıkışa
cak oldu: 

- Hele şu utanmazlara, rezillere ba. 
kın! Onlar nasıl sözler öyle? Sizin hiç 
Utanmanız, arlanmamz yok mu? 

I şte zavallı kadının onlardan aldığı 
Cevap: 

- Yuu, yuu! Kocakarıya yuu! Koca. 
kan .. Bumu san .. Kandil vakar, burnu. 
na bakar! 

Bu dahi bir başka çeşidi: 
- Oğlum, ne istiyorsun da o ağacın 

dallannı çatır çatır kınyorsun? 
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Türk işçisinin hakkı ! 
iş büroları, bu nokta üzerinde çok titiz 

davranmağa ·mecburdurlar 
Dün matbaa • 

mıza beş delikan
lı geldı. İçlerinden 
birini de tanıdığı
mız bu gençler, 
mahzun bir tavır
la: 

- Bir derdimiz 
var. 'Müsaade e -
derseniz anlata • 
lım. Belki siz bize 
bir yol gösterebi
lirsiniz, dediler. 

esseseler 
tamamen 

henüz 
tatbik 

edilJmcmesind e n 
istüade edip işçi • 
lerini ezmek ten 

r 1 

çekinmemek t e -
' dirler. Dün bize . 
. uğrıyan beş genç 
. gibi, daha nice ni
. celcri her gUn gc
. lip yana yakıla, 

Kendilerine yer 
gösterdik ve be§ 
genç bfribirleri -
nin sözlerini ta -
mamhyarak dert . 
!erini şöyle izah 
ettiler: 

- Bizler, tstan. Diiıı mtılbaamı::a grlip şikayetleri mı1atan lşçil,./iıı f>ıtrlbaamı::uı kapı

dertlerini anla • 
trrlar ve biz de 
bunların hemen 
hepsine, iş bUro • 
sunun adresini ve
rir ve orada hak
larının gayet eid • 
di bir şekilde ve 
knnunun bilt ü n 
imk8.nları dahi. 

bulun tanınmış sımla alınmış resimleri ... linde aranacağm • 
dan emin olmalarını tavsiye ederiz. fabrikalarından birinde çalışıyorduk. 

Geçenlerde bir devlet dairesince ıs

marlanan 450 parça eşyayı yetiştir · 
mek için gece gündüz çalıştık ve bu 
müddet zarfında, fabrika idaresinde 
epey bir paramız birikmişti. Mallar 
teslim edilince, paralarımızı istedik. 
[•'aknt birkaç giln beklememiz tavsiye 
edildi ve teslim edilen malların henüz 
ücretleri alınmadığı söylendi. Tabii 
ses çıkarmadık. Aradan bir kaç glin 
geçince tekrar müracaat ettik. Fakat 
aldığımız ccvab ayni oldu. Tekrar bek· 
lemeye başladık. Bu sırada siparişleri 
veren zatın fabrikanın bütün parasını 
ödemiş olduğunu öğrendik ve tabii 
fabrikaya başvurup biz de paramızı 
istedik ... Bize hfıla ''hcnUz para almn. 
dık,, deniyordu. O zaman biz de para. 
nın alınmı§ olduğunu öğrenmiş oldu
ğumuzu söyledik. 

dın,, dıye kapı dışarı ettiler. 
Doğru iş bürosuna gittik. Halimizi 

anlattık. Büro patronları çağrrdı ve 
hakkımızın verilmesi i~n 15 gün müh. 
Jet verdi. 15 gün sonundaysa, alacağJ 
pek az olan birkaç arkadaşın parası Ö

dendi, 50-60 lira alacağı olan bizlere 

Fakat maalesef son zamanlarda iş 
bi\rosundan da şikayetler çoğalmak • 
tadır. Büroya yolladıklarmıızdan bir 
kısmı tekrar bize dönüyor, orada dert

leriyle yakından ve candan meşgul o
lunmadığından, işlerin yavaş gittiğin

den balısediyQrlar ... Hatta dün uğn. 
yan beş genç de ayni iddiadadırlar. 

on para verilmedi. 
Şimdi gUnlerdir uğraşıyoruz. tş bü

rosu da bir şey yapamıyor, biz de ya
pamıyoruz. Ne olacak bu halimiz.,, 

İsmail, Muzaffer, Fru·uk Hasan ve 

Biz devlet teşkilatı için en yeni ev 
en modern bir sistemle kurulmuş olan 

iş bürolarının, bir saat gibi muntazam 
lstepan ismindeki gençler, tabiatiyle bir mahkeme kadar Mil ve bir maki. 
çalıştıkları fabrikanın ismini, adresi • ne gi:;i yorulmaz mesai göstermesini 
ni, bize açıkça söylediler. Fakat işin bekliyenlerdeniz. 
kat'i şeklini bilmediğimiz için, bir 
müessese aleyhine reklam yapmak en_ Netckim, yakın zamana kadar inti-
dişesiylc bu isimleri şimdilik neşret- balnrırmzı bu yoldaydı. En başlıca va-
meyi mUnnsib görmedik. zifesi, işçiyi korumak olan if: bUrosu-

Bu vaziyet karşısında patronlar ağ
zı deği§tirip: "size iş de yok, para i:!a 
yok. istediğiniz yere gidip şikayet e-

Zaten bizi alA.kadar eden, ve bize 
bu satırları yazdıran, yalnız beş işçi
nin haksızlığa uğramış olması değil
dir. Muhtelit vesilelerle, yine bu ııtı. 

tunlarda bahsettiğimiz g(bi, bazı mü_ 

nun, bu vazifede en ufak bir ihmal 
göstermesi, iyi intibalanmızı ve kuv. 

vetli ümitlerimizi boıa~ağıntian, bizi 
c dden iW\Gt~~'ti 

HABER et 

p AR!STE bu ismi taşıyan bir adam var. Bu zat, 
bütUn ömrünce, 1zmaritçilikten ba~kn meslek tut

mamı§tır. Çocukluğunda sokaklardan cigara ızmariti top-

lamakla işe başlamış olan ızmarit kralı şimdi çok zengin 

bir adamdır. Fa.kat bugün de çalışmakta devam ediyor. 

Ancak, bu işi artık para kazanmak maksadiyle değil, mes
lek aşkıyla yaptığını söyttiyor. 

Bu adam, cigara ızmaritlerini, ucunda üç küçük çivi 
bulunan bir kamı~la topluyor. Bu suretle eğilmeden yerde 

gördüğü bir ızmariti kolaylıkla alabiliyor. Evde ımıarit. 
leri açıyor. Çıkan tütünleri temizliyor ve tekrar satışa ~ı. 
karıyor. 

Kendisiyle görüşen gazeteciye: "hayatımın en güzel 
dakikalan, bir tiryakinin masası ü1.erinde ızmnritlerle do
lu cigara tablası gördUğt\m zamanlardrr,, demiştir. 

* Rene SOmcın°urn 
taOel§)e~n 

R ENE Simon Paris konservatu\'arı profcsörlerin
dendir. Talebesi arasında birçok meşhur sinema 

yıldızları vardır. Bu zatın konservatuvardaki dershanesi 

daima dolar. Dinleyicileri arasında yalnız talebeleri değil, 
saylavlar, :vekiller, diplomatlar ve avukatlar da bulunur. 
ÇilnkU Rene Simon hitabet hocasıdır. 

Ge~enlerdc bu zata. bir seyyar satıcı mürncant etmiş 
ve mesleğinde muvaffak olmak için hususi hitabet dersi 

Saılhl.te ta~ocıaır 

R OMADA Moroslni galerisinde eski ve yeni birçok 
tanınmış ressamların tabloları müzayede ile sa

tılır. Geçenlerde yine bu galeride 354. tablodan terekküp 
eden meshur Pergolanın kolleksiyonu satılıyordu. Fakat, 
tabloların taklid ve imzalarının sahte olduğu ihbar edil
diğinden müzayede sırasında hükumet işe el koymuş ve 

mevcut bütün tabloları haczetmiştir. Yapılan tetkikatta, 
tablolardaki bütün imzalann taklid edilmiş olduğu ve 
tablolara ait vesikaların da sahte bulunduğu anlaşılmıştır. 
Bu yüzden birçok kimseler tevkif edilmiş ve sorguya çe
kilmiştir. 

* IKuınHdluıra ~cvaıcalığon-
<dlaırn pe<dJDklYıırclYIUü<ğe 

H ONOLOLO civarında Vakiki plajlarında banyo ya
pan kadınlar, ayak tırnaklarını boyatmak ve 

cilalatmaktan hoşlanırlar. Bunu gören zenci bir kundura
boyacısı meslek değiştirmeye karar vermiş, ve kundura 
boyamaktansa tırnak boyamayı daha karlı görmüştUr. 

Boyacı çocuk, bu meslekte rakiplerine korkunç bir darbe 
indirmi§tir. Çünkü bizim paramızla yirmi para mukabilin
de tırnak boyamaktadır. 

AınıneODk 

- Sen ne karşıyorsun, sen kahyası mı- almak istediğini söylemiştir. Profesör bu garib isteği ye. 
sın bu ağacın? rlne getirmiş ve yeni talebesine birkaç ders vermiştir. 

A ?ıIERlKALI ~nç sinema yıldızı Elenor King "Be
beğin doğuşu,. isminde bir propaganda filmi ı;e. 

vırmiştir. Bu yıldız evlidir. Fakat çocuğu yoktur. Fil
mi çevirirken anneliği çok zevkli bulmuş ve anne olmaya 
karar vermiştir. - Şimdi seni tutar. karakola götlirü-

?iiın hal Tahsilini bitiren seyyar satıcı bu garib isteği yerine 

K k 1 k b ., B h getirmiş ve yeni tnlebesine birkaç ders vermiştir. 
- ara ·o ne anşır ana. en ır. 

sızhk yapmıyorum ki karakola gidece. Tahsilini bitiren seyyar satıcı işportasmm üzerine ko. 
~iın. Ben sahipsiz bir ağacın nallarını ı caman bir levha asmıştır. Bu levhııda şunlar yazılıdır: 
lnrtyoruum ... Bundan ı;ana ne oluyor "Her çeşit eşya satarım. Rene Simon'un talebesiyim. Is. 
S<lnki? ı tiyon seyyar satıcılara hitabet dersi de veririm.,, 

• • • 

Çocuktan ve annelikten nefret eden yıldız kararını ha
kikat sahasına çıkarmış ve mayıs ayında ~evyork hnstn
nelerinin birisinde nur topu gibi bir erkek çocuk doğur. 
muştur. 

Bu suretle propaganda filminin ilk tesiir görülmüş o. 
luyor!. 

Ec:ki zamanlarda da böyle şeyler olur 
~ bunlara hiç aldrış eden olmazdı. Fa
kat, bu zamanda mahalle aralarınrla hu 
Çe~it çoeuklar insanın gözüne pek çirkin 
görünüyor. Bu haylAzlan tl'davi ister. 

Bunlar şimdiden hu hallerile çekirdekten 
yetişiyorlar demektir. Bunları, böyleleri
ni hu aylard:t husuc:i kamplara. bahçele
re mi toplamalı dersiniz. mekteplerde 
~urada burada haftada bir iki gün açıla. 

cak bu gibi çocukları ı lah kurslanna mı 
göndermeli. kendilerini arada bir genişçe 
bir tiyatroya, bir salona doldurup onla
ra kendi anlayacakları dillerle, gene ken
di anlayacakları iyilik, temizlik sözleri 

üzerinde konferanslar mı \"ermeli? Artık 
bu cihetleri ben iyice kestiremiyorum, 
bunları işin daha erbablanna havale c. 
diyonım. 

Osman Cemal KAYGTLI 

s 

!BomS.acduna~ 
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işini bilmeyen 
esnaf 

MUfterı ce:betmek arzu
suyla baş vurdukları ça
reler yUzUnden muş eri 

kaçırmaktadırlar 
Bugün, iddia edeceğim ki, şehrimi

zin birçok dükk5.nları milşteri celbct
mek arzusuyla başvurdukl:ırı çareler 
yüzünden mü~teri kaçırmaktadırlar. 

Kahveler de böyle. 
Gazinolar da, 
Meyhaneler de, 
Lokantalar da, 
Radyo ve gramofon satan dükkan

lar da, 
Tuhafiyeciler ( ?) ve zenne (?) eş . 

yası satanlar da. (Ve saire ve saire) 
de ... 

Fikrimi iyice izah edebilmek için 
evvela bir mukaddeme yapayım: 

Bu günkü ekonomik şartlar içinde 
bir "ticaret evi,, nin bir şehir ortasın. 
daki vaziyeti, tamamiyle, bir devletin 
dünya ortasındaki vaziyetine benzer. 

Her ikisi de kar ve zarar endişesi 
içindedir. 

Her ikisi de "varidat" imkanlarını 
çoğaltmaya çabalamaktadır. 

Her ikisi de kuvvetli ve varlıklı gö
rUnmek, taahhütlerini zamanında ba
şaracağına inandırmak azmindedir. 
Her ikisi de bol mül2teri avlamak hır
sındadır. Ve daima rakipleriyle ha • 
sımları ile mücadele halindedir. 

Bu mukayeseye itiraz eden var mı? 
Olmasa gerek. 

Eh, mevzu bu tarzda kabul edilin. 
ce soranın gramofonculara: 

- Yeryüzünde hangi devlet, hudut
larından çıkan seslere herkes.in kulak
larını tıkamasını ister? 

ŞUphesiz hiçbiri. Ve bunun içindir 
ki her hükumet, hatiblerinin dillerini 
ayar etmeye bUyilk bir dikkat sarf e
der. Zira fena ses, fena söz ve fena 
nağme çıkaran bir diyar kimseye sem. 
patik gelmez. Herkes oradan kaçma. 
yı tercih eder. 

Dikkat ettim. Şu İstanbul şehrinde 
radyo, gramofon ve plak satan Çlük
kA.nlann hepsinde, müşteriyi adeta 
göğsünden iten, 

- Aman! bizim semtimize uğrama
yınız. 

Diyen bir hal var. Onlar ne pis, ne 
zevksiz piaklardır yarab ! 

Bu dükkiinlardan, Tanrının günü, 
s:ıbahtan akşama kadar sokaklara ya
yılan kerih seslerden, klakson sesleri 
daha mı götü idi ki belediye menetti? 

Birçok caddeler, sokaklar var ki in. 
san geçtiğine de geçeceğine de pişman 
oluyor. Bu dükkanlarda başka plak 
mı yok? Var şüphesiz. Ji'akat bunlar 
ne müziğin gUzclinden anlıyorlar, ne 
de halkın mUzik terbiyesi hakkında 
bir fikirleri var. 

Gelelim şimdi ahçı dükkanlarına: 
Bunlar da tencerelerini teşhir etmek 

adetine tutulmuşlar! ... Sokaklara bir 
lokanta çehresi yerine bir mutfak çeh. 
resi göstermekle meşguldürler. Beyaz 
örtülü bir masada, temiz bir tabak i
çinde gelen yemek gibi, tencere ve 
lenger dolusu kabak musakkalarmm, 
piyaz ve ciğer yığınlarının da hoşa 
gideceğini sanmak hatasına tutulmuş
lardır. Bu illet Beyoğluna da sirayet 
etmi§tlr. En gözde lokantaların vit
rinlerinde çiy hindiler, tavuklar, ku. 
zular teşhir ediliyor. Eğer bunun işti. 
ha açan bir tarafı olduğunu sanıyor
larsa aldanıyorlar. Zevki yerinde bir 
adamın böyle bir dükkana girıniyece
ğini söylemeğe IUzum yok. 

Bazı berberler, kahveciler. gfıya 

dükkanlarını temizliyorlar. Bu vatan
daşlar, belediye müsamaha ediyor ôi
ye bulaı;ık sularını kaldırımlara dök _ 
mekle hcmşerilerini fena halde tiksin
dirdiklerine ne zaman akıl erdirebile
cekler? İşkembeciler hakkında da nh
çı ve piyazcı dükkanları hakkında 

söylediklerimizi tekrar edeceğiz. Ya. 
zın, yeniçeri kazanı kılıklı bir i5kem. 
be kazanından sokağa çıkan duman ka 
dar pis ve boğucu ne vardır? 

Niçin bu dükkanlar halli mulfrık 
halindedirler? 

Hele o tuhafiyeciler! 
-Buyurun! 
-Buyurun! 
- Buyurun! 

(Devamı i incfdc) 
Kara Davud 
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Baronun çorbasındaki pllsulaqı 
bulan adam 

Alman sefaretine götürmüştü 
Denis, Güssinin, Primrozdan bah -

sediş tarzını hatırlıyarak gülümsedi. 
Lordun güzel kızı şimdi on yedi ya
şında kadardı. Güssinin ertesi gün de 
ona şık olması muhtemeldi. Filvaki 
şimdi ortada Olga Bedruşka vardı a
ma, Denis onun izdivaç teklifini red. 
dedeceğinden emindi. 

Ne garib kız! acaba kaç yaşında 

vardı. En fazla yirmi beş ... Denis o
nun babası olabilirdi. Primroz veya 
Olga Bedruşka gibi bir kızın babası 
olmak hoşa gitmiyccek bir şey olma
sa gerekti. Fakat o zamana kadar ne 
diye evlenmemişti? 

Bu bahsi o zamana kadar hiç dü
şünmediğini hatırhyarak hayrete düş

. tü. Bunu düşünmeye vakti olmamıştı. 
Yirmi scnedenberi dinlenmeden çalış_ 
mıştr. Umumi harb, Balkanlarda, Rus. 
yada ve Almanyadaki vazifeleri onun 
yarı ömrünü almıştı. :Mesleki onu mü
temadiyen değişik ve alakaya değer 
yerlere gönderiyordu, Ama hiç serbest 
zaman bırakmıyordu. ~için artık bu 
işi brrakmıyordu! parasızlıktan değil, 
çünkü mühim bir yekfın tutan şahsi 
serveti vardı. O halde? 

Meslekini seviyordu. Bu işi bırak
sa ne yapacaktı? Çolukçocuğa kavuş
mak mı? Bunun için de evlenmek la. 
zımdı. Denisin gözlerinin önünde sarı 
saçlr, mavi gözlü bir güzel kadın belir. 
di. Haydi canım! yavaş yavaş o da mı 
Güssiye benziyordu. Ondan yaşlı ol
duğuna göre Denis kendisinin bu vazi
yette daha gülünç olacağına hükmet
ti. 
Koltuğundan kalktı ve akşam ye • 

meğini nered yiyeceğini düşündü. O. 
telin kar§ı tarafındaki Paris kahvesi
ni daha cazib buldu. 

O akşam lokanta nisbeten daha az 
kalabalıktı. Seyyahları getiren tran -
satlantik limandan hareket etmişti. 

Yemeğini önüne henüz getirmişti 
ki, omuzuna bir el dokunduğunu his
setti. 

- Denis Karden burada ha! ne hoş 
sürpriz. Sizi tekrar gördüğüme pek 
memnun oldum. Ne yiyorsunuz? Rus 
çorbası mı? bayılırım. Müsaadenizle 
yanınıza oturayım. 

mahpus bulundukları zamandan bah. 
setmişti. Rusyada memleketelri hesa
bına çalıştıkları sırada yakayı ele ver
mişler ve her ikisi de idama mahkum 
olmuşlardı. Hapishanede öldürülecek
leri günü bekliyorlardı. 

Hapishanede mevkuflara kur ekmek 
ve sudan başka bir şey verilmediği i. 
çin yemeklerini dışardan tedarik et . 
mek istemişler ve müsaade alabilmiş
lerdi. Dışardan gelen yemekse her gün 
borç denilen sebze çorbasından ibaret 
kalıyordu. Baron kurtulmalarını milin 
kün kılan planı işte bu çorba sayesin
de hazrıhyabilmişti,. 

Alman casus, tevkif edilmezden ön. 
ce, mahpusların artıklarının her gün 
hapishane önündeki fakirlere dağıtıl. 
dığına dikkat etmişti. Aç olmalarına 
rağmen Denisle baron Ştörhaym ye -
meklerinin hepsini bitirmiyorlar ve 
mcnsub oldukları memleket sefaretle
rine hitaben yazdıkları pusulaları ci. 
gara zıvanası içine koyarak çorbaya 
bırakıyorlardı. Pusulada kağıdı sefa • 
rete götürene para mükafatı verilece
ğini yazrnağı da ihmal etmiyorlardı. 
Dört gün bu usulün hiçbir faydası gö
rülmedi. Fakat beşinci günü plan mu. 
vnffak oldu. 

Baronun çorbasındaki pusula ele 
geçmiş, bulan adam Alman sefaretine 
götürmü§tü. Sefir baronun akrabasıy. 
dı. İngiltere sefaretinin de yardımı ve 
te§ebbüsleriyl iki mahpus bir müd -
det sonra serbest bırakılmışlardı. De
nis gülümsiyerek cevab verdi: 

- "Borç,, çorbasına ilelebed min • 
nettarım! Size de müteşekkirim. ZL 
ra fikir sizindi, yoksa benim aklıma 
hiç gelmiyecekti. 

- Kendinize iftira ediyorsunuz bin
başı ..• Siz benimkinden kat kat üstün 
bir düzüne bulabilirdiniz. Fakat be
nimki muvaffak olduğu için lüzum 
kalmadı. Bu günkü tesadüffunüzün o 
zamanki gibi feci şerait içinde olmadı. 
ğma şükredelim. Şerefinize içmeme 
müsaade C'der misiniz binba§ı .. 

- Moskovadaki o müşkül vaziyet • 
ten beni kurtardığınıza şimdi belki de 
pişmansınız? 

- Nasıl oluyor da böyle bir şey 
söyliyebiliyorsunuz? ıaliba şimdiki 
Alman hükumetinin hakkınızdaki ka
rarını ima etmektesiniz? 

Denis başını çevirdi. Yanıbaşında 
gülümsiyerek ona hitab eden adam 
Alman gizli istihbarat teşkilatı reisi 
baron fon Ştörhaym'dı. 

xm 
- Ba§ımı getirene beş bin altın 

mark verilecek. Doğrusu paranın çok
luğunu görerek iftihar edeceim geli. 

- Hatrrlıyor musunuz Major Kar. yor. 
den? sizinle bir defa daha beraberce Gülüştüler. Baron: 
"borç" yemiştik. - Bu işte benim hiç alakam olına. 

Denis gayet iyi hatırlıyordu. Baron dığını si1.e temin etmek isterim. Dedi. 
ihtil~Iin ilk günlerinde Moskovada Baron fon Ştörhaymm Montekarlo-

ya gelmiş olması Denisi meraka dü -
şürmüştü. Baron niçin gelmişti ve ni. 
çin onunla konuşmak istemişti? Ara. 
larmda geçecek muhaverenin entere
san olacağı anlaşılıyordu. 

- Memleketinizi tekrar görmeyi 
pek isterdim. Sanmm ki bu arzu beş 
bin altın marka değer baron! 

- Başınızı getirene para verilece
ğini bildiren afişlerden bir tanesini 
Almanyaya dönünce size göndereyim 
binb~ı. Çerçeveletirsiniz. 

- Çok teşekkür ederim. 
- Burada çok kalacak mısınız? 

- Belli olmaz. Belki Londradan ça. 
ğırrılar. 

- Ben birkaç ay kalmak istiyorum 
ama belli olmaz ki... 

- Evet. Burası çok güzel. Her ta. 
raf güllük gülistanlrk. Zevk ve neşe 
diyarındayız. Allahtan başka ne isti -
yelim? 

- Binbaşı Karden, sizin kadar gü
zel yalan SÖyliyen başka bir adama 
tesadüf etmediğimi söylememe müsa. 
ade ediniz. 

- tıtifatınıza teşekkür ederim ba. 
ron! 

- Şaka yaptığımı sanmayınız, sa
mimi söylüyorum. Size h·ayranrm. Şim 
di isterseniz biraz da işten bahsede • 
lim. 

- Hayhay, nasıl isterseniz. Maama 
fih bilirsiniz ki kendi işlerimden bah. 
setmek adetim değildir. 

- Fakat bana öyle geliyor ki bu -
gün işlerimiz biribirine muvazi yollar 
üzerinde yürüyor. Dostunuz Aşilin 
başına gelen hadiseye pek üzüldüğü. 
mü sırası gelmişken sj.lyliyeyim. Ben 
ona tehlikeyi haber vermiştim. 

Denis sükunetini bozmadan cevab 
verdi: 

- Ben de size şunu söylemek iste. 
rim baron: Aşilin fedakarlığı boşa 
gitmedi. 

- Fakat bana kalırsa kahraman bir 
adamın hayatı ve yüz bin İngiliz lira
sı herhangi bir malUmatı elde etmek 
için biraz mübalağalı bir masraftır. 

- Eğer boş yere harcansaydı hak. 
kmtz vardı baron. 

- Biraz evvel yalan söylemekteki 
meharetinize hayran olduğumu işaret 
etmiştim. Paranızın mukabilini elde 
ettiğinize beni inandırmak mı isliyor. 
sun uz? 

- Hiçbir şey istediğim yok ve itiraf 
ederim ki, sizin ne demek istediğinizi 
de anlıyamıyorum. 

(Devamı var) 

Vazaılfil: M a ~D 

Müdürken hava karardıktan 
sonra, bir kaç kişiyi 

hapishaneden bırakırdı 
-41-

- (. ... ) hapisanesi müdürü. Benimle 
diğer bir kaç arkadaşın suç ortağı!. 

Bu cevap beni büsbütün şaşırttı. Çün. 
kü damağası denilen adG1m, şakavet ve 
katil suçlarından dolayı idama mah -
kum edilmiş, hüküm kat'iyet kesbet
mcden af neticesi olarak umum arasın
da cezası on beş yıl hapse tahvil edil. 
miş, birisiydi. 

Böyle bir mahkumiyeti doğuran bit 
suça ortak olacak adama benzemiyor -
du. K::nuşma arasında, cezasının üç 
aylık olduğunun söylenmsi de, suç or
taklığı imkanını ortadan kaldmyordu. 

Düşüncelerimi, anlattığım ağa, şu 

izahatı verdi: 
- Bu zat evvelce müdürdü. Çekil

dikten sonra bazı mahpuslar, aleyhinıde 
ihbaratta bulundular. Y~kalandr, üç ay 
hapse mahkum oldu, yakında çıkacak .. 

- Ne gibi ihbaratta bulundular?. 
- Müdürken, akşam hc.va karardık. 

t:ın sonra, beni ve bir kaç kişiyi hapi
saneden bırakırdı. Biz de civar köyler
den gelen yollara kadar uzamrdık. Bir 
kaç kişiyi soyar, çalar, çırpar, sabaha 

karşı geliıldik Aramızda taksim ederdik. 
Tabii bu vak'aların, soygunların failleri 
bulunmuyor, tutulamıyordu. 

On beşer yıla, onar yıla mookum ola
rak hapisanede yatan adamların şehir 

haricinde adam soyduklarına kim inaı. 
nırdı? Kim iht imal verirdi? Kimin aklı
na gelirdi bu! . • 

Bu tarzda biz de bir müddet geçin
dik, beş on para yaptık. Çok iyi bir 
adamdır. 

Bunu şimdiye kadar işitmemiştim. 

işitsem bile vukuuna ihtim<•l vermez • 
dim. Demek böylesi de clurmuş ! .. 

ÖL UM LE ALAY EDEN İNSANLAR 

Bir hapisanenin havasında, ve ruhun-
1da güzellik aramak abes bir şey olur ..• 
.Burada yaşayanlar ölümle alay eden in
sanlardır. Darağacının ne zaman kuru. 
lacağım daha haftalarca evvel bilirler. 
Mahkumun, arkasında gardiyanlar. jan
darmalar ve ilah olduğu halde ölüme 
gittiğini herkes görür, ve bunu gaıyet 

tabii telakki e.der. Bazı mahkumlar var 
dır ki, hatta böyle bir akibete gıpta ile 
bakarlar. 

- Ah, şu dakikada onun yerinde ben 
olsaydım!. 

Diyenler çoktur. 
idam günü geldiği zamıırı, bütün ha

pisane derin bir sükut içindedir. Bu 
sessizlik hakikaten insana dehşet ve 
haşyet verecek bir haldir. 
Mahkumların tavırları, yürüyüşleri, 

gezişl eri, duru~ları, biribirlerine bakış . 

lan. bir ins<onın sinirini oynatmaya ki· 
fidir. Çoğunun ~akaklarından ter bota·. 
nır. Saçları yapışıktır. Bütün yüzlerin 
çizgileri takallus etmiştir. Heh mahkum 
buz gibi bir elin ciğerlerini sıktığını hiı. 
sejer. 

BİR İDAM MAHKUMU 

( .... ) hapisanesinde bulundutum ııra· 
da genç bir idr•m mahkumiyle karplat
tım. Hükmü temyiz etmiş, temyizin 
nakz kararını bekliyordu. Kendini idam 
edeceklerine inanmıyordu. 

22 - 23 yaşında bir köylüydil. Mavi 
gözlerinin öyle tatlı bakışları verdı ki .• 

Onun işle:iiği cinayeti biliyordum. 
Bazı mahkiımlar, işittikleri gibi, resmi 
m"'kamlardan duydukları gibi bana da 
anlatmışlardı. F;ıkat bir kere de kendi 
ağzından dinlemek istedim. 

Sabah güneşinin bol ışıkları yan pen
cerelerden koridorun içine !dökülüyor• 
du. idam mahkumu, hiç bir korku aıa.. 
meti göstermiyordu. Yüzünde hiç bir 
ıstırap çizgisi yoktu. 

- Gal oolatayım, dedi. Arkadapm 
Rıza ile kırlara ava çıkmıştık. Gülü • 
yor, şakalaşıyor, kuş vuruyorduk. Bi• 
ribirlerimize karşı hiç bir gQcenikliii
miz yoktu. 

Bir aralık bir söğüd dalının Uıtünldt 
bir sarı kanad gördük. İkimiz birden 
çiftelerimizi 21teşledik .. Hayvan ileri,.., 
otların arasına düşüt. Koştuk, timdl 
kuşu o almak isti yer, ben vermiyor, be
nim vurduğumu iddia ediyorum, o lda 
kendisinin vurduğunu söyliyerek, kuıu 
almak istiyordu. 

Sen vurmadın, ben vurdum, derken. 
münakaşamız kavga şeklini aldı, dö
vüşmeğc başladık, biribirimizi tokatla. 

clık, tekmeledik, durduk .. Nihayet Rıza 
beni yere düşürdü, üzerime bindi, yil%il• 

mü tokatlamıya başladr. Kolundan tut• 
tum. O zaman : 

- Seni boğarım, Seni gebertirim! • 
Diye bağırdım. bağırdım. O ıert ıert 

haykırdı : 

- Haydi ora::Jan orospu çocuğu .... 
Bir halt yeyemezsin 1 

K<:ı!am attı, gözlerim karardı. Fakat 
gene kendimi tuttum. Yalnız: 

- Ayıp sana Rıza! .. Utanmıyor mu• 
sun böyle laflar söylemekten, biz arka
caş değil miyiz?. 

Declim. 
- Pezevenkten arkadaş olur mu? 

Sen bir boynuzlusun?. 

(Devamı var; 

.. llll[IErıJlllCJ•llELDIJlllil!J~mJD••llRlf 
Perde arasında gelip koridorlarda dolaşmış. Bunu bana ha

~r ve_:e~ İspanya sefareti birinci katibi, onun çok güzel, ade
ta ulvı bır hareketini anlattı: Daha Soria dükü iken, İspanya. 
nm en zengin ailelerinden birinin kızını, prenses Maria Here. 
tlia'yı alacakmış, onun serveti sayesinde gurbet ilin acılarını 
hafifletmesi de kabilmiş; fakat Maria, ta çocukluklarında on
ları biribirine vermiş olan babalannın beklediği gibi çıkma
mış, Soria'nm küçük kardeşini severmiş; benim I<~elipc de, 
mallannı lspanya kralına kaptırınca kızı da serbest bırakmış. 

.. •,. - ... . . ....... LZ'AlK· 1 • 

O delikanlıya: 

- Bu büyüklüğü gösterirken de hiç şüphesiz yine pek tabii 
bir şey yapar gibi hareket etmiştir, dedim. 

Adamcağız bana safiyetle: 
- Demek siz onu tanırsınız, dedi. Annem gülümsedi. 
- Şimdi ne olacak? idama mahkummuş, dedim. 

- lspanya'da ölmüşse de Sardunya'da yaşamak hakkı var. 
d~ . 

Bunu bir şaka olarak dinliyormuşum zannettirmek için: 
- Demek lspanya"da mezarı var, dedim. Annem: 
- !spanya'da her şey va;dır, hatta eski zaman İ spanyolları 

bile, dedi. 

Genç diplomat söztine devam etti: 
- Sardunya. kralı, bir hayli müşkülattan sonra, baron dö 

Makumer'e bir pasaport verdi; fakat baron, nihayet Sardunya 
tabiiyetine geçti; orada, her türlü beylik hukukiyle cesim ara. 

Çeviren: INJ lY1 ır lY1 D O aı IMl 
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ziye maliktir. Sassari'de bir ı:arayı vardır. VII inci l<'erdinand 
ölürse Makumer, diplomasi hizmetine girer ve kendini, Torino 
hükumeti tarafından bir elçiliğe tayin ettirir. Genç olmasına 
rağmen ... 

- Ya! genç midir? dedim. 
- Evet, madmazel. Genç olmasına rağmen lspanya'nın en 

güzide adamlarından biridir! 

Ben bir taraftan katibi dinlerken bir taraftan da, sözlerine 
pek ehemmyet vermiyormuşum gibi, elimdeki dürbünle salonu 
seyrediyordum; fakat, doğrusu, mektubu yaktığıma pişman ol
muştum. Öyle bir adam. sevdiği zaman, acaba neler söyler? 
beni sevdiğinde de şiiphP yok. Gizlice sevilmek, perestir; edil
mek; Paris'in en ileri gelenlerinin toplandığı bu yerde, hiç kim
se bilmese de sırf benim olan bir kimse bulunduğunu bilmek ... 
Anladım, Rene'ciğim, artık Paris hayatını da, balolarını da, 

müsamerelerıni de anladım. Gözlerim her şeyi hakiki rengi ıı. 
görmeye baı;ladı. İnsan birini sevdi mi öteki insanlara da 
muhtaç: onları ~evdiğine feda etmek için. Kendi benliğimde 
bahtiyar bir varlık daha hissettim. Gururum, iu.eti.nefsiıllt 
kibrim ok~anıyordu. Düşes kulağıma iğilerek: 

- Seni çok bilmiş! deC:i. 

Evet, benim o pek kurnaz annem, gizlemek istediğim~ 
cimi halimden anladı ve ben, hiçbir şeyi gözden kaçırmıyaıı O 
kadının karşısında, yelkeni suya indirdim. Onun o üç kelimeli 
bana. kibarlar aleminde yaşamak sanatı hakkında, bir ~eıı
be!'i keşfedebildiklerimclen çok fazlasını öğretti; bir senede; 
beri diyorum, bak, yine mart geldi. Bir aya kadar ltalyaD .. 
yatrosu kapanacak. Gönlü aşk ile dolu bir insan o canım 111u• 
sikiden de mahrum kalınca, hali ne olur? 

Konağa dönünce, Şoliyö hanedanından bir kıza yakıpcai' 
bir karar vererek hemen penceremi açtım, sağanağı seyrede
cektim. Erkekler, kahramanca hareketlerin kadınlan nekadd' 
teshir ettiğini bilseler hepsi de büyük işler görür, en kork~.:: 
rı bile birer kahraman olmak ister. Bizim İspanyol hakkuw
öğrendiklerim bana bir ateştir vermişti. Onun yine pencerdl 
önünde olduğundan, bana bir mektup daha atacağından e111l0-
dim. Fakat bu seferki mektubu yakmadım, okudum. işte ~ 
nim aldığım ilk aşk mektubu, beni

0

m akıllı uslu madam dö l'i»' 
torad'cığım. Senin var da benim yok mu? 

.(Devaau vul 
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Yazan: Rahmi YA.GiZ 
Bu, dünya deniz tarlhJernnde eşi 
g~raımemış bir macera olacaktı 

-11 -
Süvarıler Brodeyin sözlerini alfil<ayla 

dinliyorlardı. Atılmacak macera akıllan 
durduracak bir cüret hamlesı sayılırdı. 
Dssüz, sığınaksız, hatta bir ana gemi
sinden mahrum olarak, Boğazın binbir 
ölüm tehlikesile örülü dar ve tehlikeli 
geçidinden süzülmek, ve... kimsesizlik İ

çinde bir düşman gölü sayılan Ma.-mara. 
ya girmek ... Orada dehşet verici hareket
lere bajlamak .. 

Bu. dünya deniz tarihlerinde henüz 
t§i görülmemiş fevkalAde bir macera o. 
lacaktı. Fakat. .. 

işte bu fakat her süvarinin beyninde 
bir istifham burgusu teşkil ediyor; on. 
lan derin derin düşündurüyordu. 

B 7 süvarisi Hilberdin, kapiten Noz. 
metin kulağına hafif bir sesle bu endi
tesini mnıldandı: 

- Kapiten; Marmarada noksanlarımı. 
11 nasıl w ne vasıta ile tamamlıyacağız! 

Nazmet gözlerini Brodeyden ayırma
dan ayni tarzda fısıltı ile cevap verdi: 

- Bilmem; fakat komodor bu noktayı 
llımaI etmemiştir. 

Brodey sözlerine devam ediyordu. U. 
IUn süren sözlerile son cümlesi §U oldu: 

- Eski Çanakkale konsolosu, ihtiyat 
denizyüzbaşısı rütbesile bu harekete iş
tirak edecek, benim gemimde bulunacak
tır. 

Süvariler arasında bu cümle yeniden 
konupnalara yol açtı: 

- Mister Palmr'in gelişi üs ve ikmal 
istasyonları tesısi i~n olacak! 

Seklindeki umumi düşünce ağızdan ku 
lala dolqb; maamafih kapiten Hiron 
bu noktayı kumandandan sormaktan 
tbndisiı:ıi alıkoyamadı; btitün arkadaş. 
6nnm iUaine terdlın8n Olm bir }eiitli 
Brodeye sordu: 

- Komodor! 
- Buyurun kapiten Hiron. 
- Uzun zaman yetmiyecek olan ko-

lnonya ve mayi (1) mahrukatımm Mar. 
lllarada nasıl ve nereden tedarik edece
liz? 

Brodey, bunu da izah etti: 
- Biraz evvel, Çanakkale konsolosu 

Mister Palmrin bizimle beraber gelece. 
lini söylemiştim. 

- Evet komodor! 
- tp, bu zat gerek Qs gerek ekmeği 

'9 ıerebe mayi mahrukatmım temin et· 
ineli Omine alıyorl 

(1) Talıttlbalıirln o ıaman benzinlı 
ae#Uılumilc olduklara için lıömür dndin. 
,_ •uaf, folıat (Mayi malınıltat) ismi 
tleriZ,,. benzinl6 motorin 111 (110/nqn) ya. 
lana •llhta,tılar. 

- Ne suretle komodor? 
- Bunu. harekata ba~ayıncaya kadar 

bir sır halinde muhafaza etmek mecburi. 
Jetinde bulunuyonnn. Beni mazur ıö
rtln. aöylemiyeceğim. 

Ve... deniz kurtlannm kendi tasavvur. 
lanna &öre fikirlerinde taazzuv ettirdik
leri ~ endi1t de, komodorun verdiği te. 
llafnatla finvtilik giderilmiı oldu. 

Vakit pçi)-or; filotillaya i§tirak edecek 
transa denizaltılamun süvarileri mey. 
İllılda &6rQnmüyordu, Brodey bir defa 
Claha 11atiıle baktı, gözleri kapıya d<>iru 
Cevıiılrken söylendi: 

- Fransız dostlarımız henüz gelmedi. -· Boiaz muharebeleri sıralarında itilaf 
~ kuvvetlerini teşkil eden Fransız 
--.uJZ filolannm emir w kumandası a
lbiral Dörobeke verilmiş, fakat ayni ga. 
1- Ulurunda çalışan iki muhtelif milletin 
denılciıen buna rağmen dehşetli bir re
bbete girişmişti. lngilizlerin dünyaca 
tnbret halinde bilinen denizciliğine Fran. 
llılar dudak büküyorlar; bilhassa 5.18 
~ forsasmın akamete uğramasını da 
lzıaius amiralinin hatasına atfedirorlar. 
dr. 
~batışını; lrezistibl, Golyat ve 

Türk mermileri altında sulara 
~OJ(lşftnft, hftcum hattm1 teşkil eden 
;;,'!1eksibl, Lord Nelson. Ağamernnun, 
~ Elbabet w Kingjorj mhlılarmm 
""'IUll kudret ve kabiliyetlerile uiraştık-

lan halde bir netice alamamalarını buna 
delil ve misal tutuyorlar; hattA araların. 
da ileri gidenler: 

- Jofer herkesin tahmini hilAfına 

Mamda nasıl büyük Alınan sevkulceyş 

taarruzunu bir meydan muharebesile 
durdurdu ise, bir Fransız amirali de Bo. 
ğaz geçişini kolaylıkla yapabilir, ne bu 
kadar zayiat verilir, ne de bir yekQn teş. 
kil eden en güzide materyal elden çıkarı
lırdı. 

Diyorlar; Dörobeki vükufsuzlukla, i. 
daresizlikle itham ediyorlardı. 

Amiralin, tahtelbahirlerle Boğazın de. 
niz yolunu, müdafilerin biricik ittisal 
hat• ını kesıneğe karar verişi ve bu karar 
etrafında bir proje hazırladığını duyduk. 
lan zaman komodorlannı Dörobeke yol
lamışlar; bu işin kendilerine verilmesini 
istemişlerdi. Fakat amiralin, bunun çok 
tehlikeli ve usta deniz kurtlan tarafından 
başarılması mümkün büyük bir sergü. 
zeşt olduğunu ileri sürmesi ve bu mak
satla Baltık filosundan getirtilecek yeni 
tahtelbahirlerin buna memur edill'Ceğini 
söylemesi, yaradılıştan atak ve Ateşin 0-

lan Fransız deniz sui>aylarmı fena halde 
tahrik etmişti. Gemiler Saltıktan Malta
ya geldıkleri sırada Fransız denizaltı fır. 
kası komodoru tekrar amiralle görüşmüş. 
kendilerinin de bu harekete iştirak etme. 
leri lbımgeldiğini söylemişti. 

Dörobek: bu ısrar karşısında Fransız. 
lann da hiç olmazsa üç sefinelik bir kı
sım halinde İngiliz tahtelbahirlerine il. 
tihak edilmesi mecburiyetini duym111: 

- Peki ••• demiıti. Uzun zaman hareke
te muktedir sefinelerinizden Qç tanesini 

~tihalı ~. r Ü 'p~~'1Ili.bıukw~ 
tahtelbahir fırkası komodorluğ11nu ya. 
pacak olan kapiten Teodor Brodeye gön
derin! Tlimatı alsınlar! 

Fransız kaptanları lngiliz meslektaş. 
larile bu vazifede çetin bir rekabete gi. 
rişmeği kararlaştırmışlardı. Fırkalarının 

en kabiliyetli gemilerinden olan ve yüz. 
başı Jan Gayyann süvari bulundu~ 

Saphyr ile kapiten Ojen Klaviye idare
sindeki Türkuvaz ve Alfred Didiyenin 
haris ellerile sevk ve idare edilen Triton 
sefinelerini bu işe memur etmişlerdi. 

(Detu.ımı wr) 

'3omBaulıma8'-
-=- -'-'- .. 
işini bilmeyen 

esnaf 
~ Baıt2raf ı 5 incide 

Nereye buyuruyoruz be birader? ı. 
time gidiyorum itte. Bir aey alacak 

olaam, aenin davetine ne lüzum var? 
Gözüm mü kör? vitrinini mi görmU· 

yorum? 

Kapıya çığırtkan koyup geleni ge. 
çeni taciz edeceğine vitrinini bir par. 
ça daha göz çeken bir aekle sok. Bağır
mağa, iDsam taciz etmeye ne lüzum 

var? böyle önüne geleni davet eden 
çığırtkanlara ihtiyaç varsa 111 vitrin 
denilen nesneye ne lüzum kalır? Son· 
ra, böyle mütteri çağırmak, mU,teri
de dllkki.nm mUeterisiz olduğu zanm. 
m da uyandmyor. Bir dilkkln niçin 
mtıeterisiz kalır? Tabii, eeyası tapon 
olursa. •• 

Ayni illet bazı toförlerde de görll. 
lUyor. Otomobile binecek adam biner. 
Otomobil parklan adeta birer Mab
mutpqa halini aldı. Ostü bqı blıu 
temi1.Ce biri, ezkaza, yanında bir de 
kadın olduğu halde ufukta belirmeye 
görsün, bUtUn otomobillerin kapılan 
açılıyor ve bir ''buyurun buyurun!., 
baghyor. 

• • • 
Gayet samimt olarak söylüyorum. 

Bu dilkkinlar, şu halleriyle kendileri
ne cidden zarar vermektedirler. Zira 
müşteri sinirlen!yor. Gelecekse gelml· 
yor. 

Kara Dawcl 

• 
)HABER - 1'&am ooetall ) ' 

' ·b 

Joe Luis - Şıneling 
Bu günkü maç için iki taraf nasıl hazırlandi 

Bu gece Amerikada senenin en mü
him boks maçı oynanacak. 

Dünya şampiyonluğu için Amerika. 
lı meşhur zenci Joe Luisle, Alman 
gampiyonu Malca Şmeling arasında ya 
pılacak bu maç için iki taraf da geceli 
gündüzlü çalışmışlardır. 

Joe Luisi eski dünya pmpiyonla. 
rmdan Tunney, Dempsey, Braddok 
hazırlamıştır. Bunların gayesi, en 
büyük gayesi, şampiyonluğu Ameri • 
kadan bir Avrupalıya kaptırmamak • 
tır. 

Joe Luis bu son senelerde bütün 
büyük boksörlerin mühim maçlarının 
arifesinde yaptıkları gibi, doktor Bi. 
er'in campında oturmakta ve idman. 
larını orada yapmıştır. 

Şmelingin de birka~ sene evvel bu 
kampta idmanları yaptığı hatırlar· 
dadır. Bugün zenci boksörle ayııi 

kampta bulunan Montani Armstrong, 
Braddok ve diğer birçok boksörler de 
idmanlarını tamamlamaktadır. 

Sabahları erken kalkan zenci altı 
millik bir koşu yapmakta, saat 10 da 
da kahvaltı etmektedir. Kahvaltı ola
rak yenen şeyler, 4 başlı bir aileyi i. 
ki gün idare eder. Mütenevvi yemiş. 
ler, Puriç, et kızartması, yumurta, kı· 
zarmış ekmek ve kah ve. 

Bunu müteakip ufak bir toplantı • 
dan sonra Joe istirahate çekilmekte. 
dir. 

Çok yemesiyle nazarı dikkati celbe. 
den zenci boksörün diğer hayret veri
ci bir hassası vardır. O da uykusuna 
kumanda etmesidir. Arzu ettiği vakit 
derhal uykuya dalar ve uykudan tayin 

etti~~a kalka.r.. '(J.Y_~u onun lçin ö-
n 1 ço Hvdlllliır ia'alı:;eı teJ, 

kil etmektedir. Joe her gün canlı man. 
kenleriyle idman yapmaz. Uç gün on
larla karşılaşmadığı vakidir. 

Bunun sebebi maçtan evvel tam 
formunu bulmağı arzu etmediğinden i· 
leri geliyor. Bunun diğer sebebi. zen. 
cinin diğer şampiyonların hilafına a. 
det& diına h8.ZU' bulunmasıdır. Bu 
son seneler vasatr olarak senede beş 
maç yapmıştır. BUyük maçlara lazım 
formuna varmak için ne uzun zama· 
na, ne de yıpratıcı idmana ihtiyacı 
yoktur. 

Joe Luis'ln idmanlarında bir yenilik 
vardır. Bu yeniliğe (gizli konU11Da· 
lar) deniyor. J 

Joe Luis haftada bir kere eski mq. 
hur şampiyonlarla bir saat kadar giz. ~ 
li konuşur. Bu görüşmelerden maksat 
Şmelingi dövmek için ne lizınıgelece
ğini onlardan öğrenmektir. 

Joe Luis gibi zekisı pek kuvvetli 
olmıyan bir boksöre döğüşme zekisı 
vermek de oldukça güç bir iştir. 

Tunney, Dempsey ve Braddok r.en
ciye bu noktada oldukça ders vermek. 
tedirler. Bunlardan sonra Joe Luislle 
bir terakki var mı? bu bir meseledir! 
Antrenmandan sonra evet ve hayır 
denemez. Fakat idmanda fevkalMe 
bir boksördür. 

Joe Luis hasımlan mllsaade ettik. 
leri derecede fevkaladedir. Yalnız ıu· 
nu kaydetmek llzmıdır ki, idmanda 
kendisini antrene eden canlı manken
ler öyle tehlikeli rakibler değildir. 

Zenciyi çalıetırılanlann en bilyUk 
derdi şudur: 
Şmelingin sağ yumruklarına karşı 

Joe eıki karşılaşmasında olduğu gibi 
yine açılacak mıdır? çlınkil sol kolunu 
iki sene evvel yaptığı maçta olduğu 
gibi hep çok açık tutuyor. 

Burada şunu kaydetmek lazımdır 
ki, Joe'nin formu pek parlak gibl gö. 
zükilyor. Ve kendisini çalıştıranlar 
neticeyi kazanar.ağından hemen hemen 
emin görünüyorlar. 
Diğer taraftan Amerf kan gazetele. 

rinin yazdığına göre; Joe Luis - Şme
ling maçının yerleri şimdiden 600 bin 
dolar temin etmiştir. 
Şimealin r naın' ha'Plr"•rııyor 
Joe Luiısin nasıl hazırlandığını yaz.. 

dık. Peki ama, bu müddet içinde ge. 

• 
Bugün Şmelingle tUJğU,ecek olan loe Lıda 

için bir kere galib geldim diye ~endfne 
giivenip iti yumup.k-t~• 'SlıL 
ırta tevkalld6 ~qat&Jrhamıamyor. 
Elinden geldiği kadar zayıf noktala. 
nnı takviyeye çalıpyor. 

Alman şampiyonu akp.mlan klfıt 
\ oyııar ve J oe Luisln yaptığı maçlarm 

filmlerini seyreder. 

Zencinin döğilf tarzlarım, aklilll • 
mellerini, Alınan boka usullerinin in· 
ce!iklerini, hasılı hasmım dövmek için 
ne tetkik etmek ~ onları ince
lemeye çalıııyor. 

işte bu tetkik, soğukkanlılığını ve 
sağının kuvvetine istinat eden bir dö. 

.Alman ftJmpiyonıı Şmefüıg ğilş plinmm temellerini tamamlama • 
ğa gaY.Nt etmektedir. 

çenlerde ayni rakibi mağlub etmeye 
muvaffak olan Alman şampiyonu Şme 
ling ne yapıyor. Size bunu da anlata· 
lım: 

lki sene evvel Joe ~uis'in mqhur 
lıpanyol boksörü Paolino ile yapbğı 
maçı seyreden Şmeling znciyi dövmek 
için ne yapılmasını öğrendiğini söyJe. 
mişti. O zamanlar bu sözlere gülm.UŞ. 
lerdi. Fakat pek az zaman sonra haki. 
katen bir şey öğrenmiş olduğunu ka. 
bul zarureti kariısında bulunuldu. 

Birkaç zaman sonra, Tomi Far· Lu
is maçını seyreden Alman boksör yine 
bir şeyler daha öğrendiğini söyledi 

Şmelingfn Adetidir. O daima has
mının asablleşmesini bekler. Ve bu 
da zenci boksörde sık sık vaki olmak. 
tadır. Şmeling bir nokta üzerinde te. 
vakkuf etmektedir. O da Luisiİı çok 
iptidai olUIU ve daima nefsine itimad 
edişidir. Bu itimat kırıldığı takdirde 
F.encinin döğilşmek kabiliyetinden a • 
detl yansını kaybedeceğini Şmeling 
çok iyi bilmektedir. 

Yine Şmeling pek ili bilir ki, raki· 
bi, bu seferki maçta ringe çıkarken 
önce kendisini döğen bir basımla kar
ıılaşacağını kafasında taşımaktadır. 
Bu da zencide şahsına itimadm yok 
olması demektir. Maamafih Şme1ing 1. 
çin bir hasım daima tehlikelidir. ÇUn. 
kU Şmeling nazariyelere kendini ta • 
mamen kaptıracak bir adam değildir. 
Zekidir ve Joe'nin kendisinden sonr,. 
dünyanın en iyi boksörü olduğunu bi· 
liyor ve hem de Joenin öldUrilcU yum
ruklan olduğunu da biliyor. Onun 
yumruklannm sonuna kadar tehlikeli 
olduklarım da takdir ediyor. Bunun 

Brezilya 
OOnya lederasronun

dan ~eklllyor mı 'l 
Pariı, 20 ( A.A.) - Brezilyalılarm, 

Brezilya • İtalya maçında İlviçreli b&
kem Vütriıin vermiı olduiu karar a, 
leyhindeki itirulannı füa heyeti red
detmiıtir. Bunun üzerine Brezilya fut· 

bol ekibinin reiıi kendi federaıyöiiWla 
müracaat ederek Brezilyanm dünya 

fut bol f .ıderaayonunidan çekilmCii tek· 
lifinde bulunmuıtur. 

Yunan takımı 
Perıt'mbe sıDnD Pera, 
t'umartt'sl Galatasa
ray pazar gOnll de 

Ş~şll ile karşılaşıyor 
Dört maç yapmak üzere ıehrimiae 

gelerek geçen pazar ıünü Fenerbahçe 
ile yaptığı müsabakada 2 - O ytnilen 

Yunaa muhtelit takmu ,ikinci kar1ıla1-
ma11nı perıembe &ilnü gayri federeler
den Pera talamiyle Taksim ıtadında 

yapacaktır. 

Misafir klübiln ikinci maçı da cumar· 
teli ıünil akpmı Galataaarayla, dör
düncü müsabakası da ıen Taksim sta
dında pazar ıabahı sayrifedereler tam 
piyonu ŞiıU ile yapılacaktır. 



• 

ketler komUniıt memurlarının yardımı 
ile Cenubi Almanyada bir komüniıt 

teıkilitı vücuda ıetirmele teıebbilı et. 
mitlerdir. 

MahkQmlann hüviyetleri, faaliyetleri 
Te idam edilmit olduktan mahal hak· 
kında bir ıilna malQmat verilmemit
tlr. 

Am61·i1oadaki casualuk nıaznunkırmdan 
Dr. GribeZ 

Franıada casuıınr 
Bezan.son, 21 ( A. A.) - DUn askeri 

mahkeme Uç casus hakkında htikmU. 
nü vermiştir. Bunlardan biri yirmi 
aene, diğer ikisi de beşer sene hapse 
mahldbn olmuşlardır. 

Atatürk Romanya 
Kralile .görüştü 

_.. Baıtarafı l incide \ 19 Haziranda saat U de Kral Ka-
Iıtanbullular bWyorlardı. Fakat aeya. rol Savarona yatında TUrklye Reisi. 
hat hu.sual mahiyette ve mütenekkiren cumhuru AtatOrk'le bir noktainazar 
yapıldığı için bu ziyarete dair gazete. teatisinde bulunmuştur. 
]erde malibnat verilmemesi ltlzumhı Ayni gttnUn akşamı Kral Krolun 
görülmtlltU. Anadolu ajansı, miaafirln akşam yemeğinde Türkiye Başvekili 
eeJırimimen aynlmumı müteakip, ec- CelAI Bayar ve Hariciye Veklll RUş. 
nebi ajanalar tarafmdan verilmit olan ttı Aras ve Romanya general konıo
telgraflan neeretmiıtlr. Bu telgraf. loıu Lucaslyevlçl davetll olarak bu-
lar fUD,lardJr: lunmutlardır. 
Romanya AJan11nın telgrafa 

· BUkreş, %0 (A.A.) - Rador ajan
aı bildiriyor: 

Saray nuırhiı aplıdakl tebllil 
neıretmltUr: 

ı 7 Haziran gilnll saat 19 da kral 
Jtarol Luceafarul yatına binerek 
Bolazlçlne dotru hareket etmiştir. 

18 Haziran stıntı saat 10 da BUyUk
dere yakınlarında TUrkiye Başvekill 
CelA.l Bayar ile Hariciye Veklll Aras 
Kralı karşılamak Ozere yata çıkmış. 
Jar ve Krala lstanbula kadar refa· 
kat etmişlerdir. 

Vekil!er Heyeti 
içlimaı 

_.. Bqtarafı l laclde 
de, hazırlanan hususi bir trenle Ankara
ya hareket etmi§tir. 

Başvekil, hareketinden evvel, son va. 
ziyet etrafında gazetecilere §U kısa beya. 
natta bulunmU§tur: 

,._ Hatay meselesini sekiz on güne 
kadar iyi bir ınuette halledec:fğiz., , 

Nafia vekili Ali Çetinkaya, Savarona 
yatında Cumhurreisinin bqkanblı altm 
da yapılan toplantıda çok hayırlı neti. 
c:eler istihsal edildiğini söylemi" harici
ye vekili doktor Rilştil Aras: "Hem de 
~ hayırlı!., sözlerile, Çetinkayanm 
müjdesini teyit etmiştir. 

Askeı1 Heyet mOzakere!eri 
Antakya 20 - Türk • Fransız askeri 

heyetleri arasındaki konu~ar tekrar 
çetin bir §ekil alını§ bulunuyor. 

Hadiselere bakılarak edinilen mnuml 
kanaat, Franm1anıı biran evvel intiha. 
baU bitirmek ve o zamana kadar da Türk 
askerinin Hataya girmemesini temin et. 
mek istedikleri yolundadır. 

Fran11z .razeteıine g3re 
Franmca "Tan., gazetesi Antakyadan 

aldılı ou haberi nqrediyor: 
Franm ve Türk erkanıharbiye konfe

HlllSJ çalıpnalarma bQyQk bir samimiyet 
havası içinde devam etmekteQir. Gene.. 
ral Gündüz ile general Huntziıer'in mü. 
ıakere edilen meselelerdeki esas noktalar 
üzerinde bir anlaşmaya vardık.lan bildi
rilmektedir. 

Müzakerelerin ilk safiıası bittığine gö
re, murahhaslar şimdi anlaşmanın tatbik 
~lleri Olerinde göril~lderdir. Mil.. 
zakerelerln ıelecek hafta başında bitece.. 
il zannediliyor. 

Fransız AJansmm verdiği 
malAmat 

tetanbul, 10 (A.A.) - Havae bil
diriyor: 

Romanya Kralının bayrağını taşı. 
yan Luceafarol yatı dUn saat 11 de 
Bofazlçlnde demirlemiştir. Kral Ka. 
rol, mütenekkiren karaya çıkarak 

yemek yemlt ve şehrin muhtelit yer
lerini gezmietlr. Kral, gene mUtenek 
klren Relılcumhur AtatUrk'le kati-
yen hususi mahiyette olmak üzere 
ziyaret teatilerinde bulunmuştur. 

Kral Karolun yatı, geçen pazar 
gUnU de Boğazlçlnde demirlemiş ve 
Kral karada U~ saat kaldıktan sonra 
tstan bul dan ayrılmıştır. 

Alman AJansmm telgrafı 

lıtanbul, 20 (A.A.) - D. N. B. A
jansı bildiriyor: Harta tatilini lstan-

bulda geçirmekte olan Kral Karol, 
geceleyin huıuıl mahiyette olmak 11-

zere Savarona yatında yemek yemltı· 
tir. Sabahleyin, Dolmabahte sarayı. 
na giderek orada uzun bir görüşme

~· bulunmuştur. Ölleye doğru Ata
türk ladel ziyaret etmiştir. Resmi 
bir tebllA' ne.,rl bekleniyor. 

Sarıneh:r 
sedleri 

Çfnlller tarafından 
tahrip edilmemiş 
Hankov, 20 (A.A.) - Çin hükQmeti 

namına söz söylemefe saWıiyettar bir 
zat, bendlerin Çinliler tarafmdan yıkıl.. 

dılı hakkında Japonlann çıkardıklan 

pyialan kat! ınuette yalanlamq ve bu 
ydalmaya Japonların karadan ve hava
dan yaptıklan bombardımanlann sebeb 
oldu~u tasrih etmiıtir. 

Hankovun tahliye edilmekte olduğu 
hakkındaki şayialar yalanlanmaktadır. 
Bu şayialann sebebi, Çunghai cihetınden 
gelen muhacirlerin fazlalığı dolayısile 

bunlardan bır kısmının, sıcaklarda sal. 

gtn hastalıklara meydan verilmemek için, 
ba§ka yerlere ıönderilmi.ı bulunması olsa 
gerektir, 

HARER - A\eam aoeta9' 

Beykoz 
_.,. Baştarafı t incide 

sı yUzUnden tahkikat yapmaktadır. 

Bilhassa balıkçı kayıklarının bu, şe
kilde tenezzüh için kullanılması ni. 
zamnamede menedilmiştir. Deniz ticL 
ret direktörlüğü bundan sonra Uman 
içinde daimi surette bu gibi vaziyetle
ri kontrol edecektir. 

DUn kaza sırasında kurtularak Hay
darpaşa hastanesine kaldırılan Emi· 
nenin söylediklerini yamıı§tık. Emine. 
den başka diğer kazazedelerden malL 
ye memuru MUnirin oğlu Behçet de hl 
dise hakkında aunları anlatmaktadır: 

"- Pazar gilnil arkadaşlarımla ge
zecektim. Fakat babam beni mrla ka
yığa bindirdi. Tam fener dubaları hl· 
zasına gelmiştik ki, kayık fazla su al. 
mağa başladı. Çocuklar ve kadınlar 

feryad ediyorlardı. Muvazene bozuldu 
ve birdenbire alabora olduk.Yüzme bili 

yordum. İlk işim annemi sularda ara. 
mak oldu. Neyse, annemi denize ba -
tıp çıkarken yakalayıp tersine çevril
miş olan sandalı sıkı sıkı tutmasını 

söyledim. Bundan sonra hemen baba. 
mm imdadına kopnak istedim. Fakat 
biraz araştırmadan sonra sevglll ba;. 
bacığımı sular Uzerinde ölmUş bir va
ziyette gördUm.,, 
Kaynakçı Hamdi de §unları söyle. 

mektedir: 
··- Kayık su almaya başlayınca 

yüzme bilmediğim için ilkönce kendi 
başımın çaresine bakmaya çalıştım. 
Karım Ay§e ile bUtUn diğerleri sular 
içinde çırpınıyorlardı. Ben de denizin 
dibine birkaç kere battım, çıktım. Bi
risinde ayağıma ipler dolqtı. Kayığm 
ipleriymiş. Tutunarak kurtuldum.,, 

Kazazedelerden kUçük Vefik bUyUk 
bir tali eseri olarak kurtulmuştur. San 
dal devrildiği esnada Vefik oturak 
tahtalarının altma sığınmış ve sula -
rm hücumundan kurtulmuftur. 

Kazada ölenlerden dördil dün Bey. 
kozda defnedilmiştir. Diğer kayıp dört 
kişinin cesedi henüz bulunamamıttır. 

Kartal cjnayeti 
_.. Baştararı ı lnelde 

lanarak kaldınldığı hastanede can ver 
mf§tir. Cinayetin tafsili.tını yazıyo
ruz: 

Hayri 28 yaşlannda işsiz bir genç
tir. Bundan iki buçuk yıl evvel Do. 
lamba köyUnUn gü.zel kızlarından Mu. 
anım.erle tanışmış ve kendisini aile-
sinden istiyerek nljanlanmııtır. Fakat 
aradan seneler geçmesine rağmen 

Hayrinin hAla bir i§e sahih olmaması 
nişanlının kaynanası Gillizan kutku
landmnaktadır. GUliar bir çok kere. 
ler Hayriye nasihat etmia ve bir işe 
girmesini söylemiştir. Fakat bUtUn 
bunlara rağmen Hayri hAla boftadır. 
$on günlerde artık GWizar bu vaziyet 
devam ederse kızını kendisine vermi. 
yeceğini söylemle ve Hayri ile kızın 
ailesi arasında geçimsizlikler başgöe
termlştir. 

Diln saat 11 raddelerinde Hayri kı
zın köydeki evine gitmiştir. Katil bu 
ziyareti için evde niıanlısından bqka 
kimsenin bulunmamasına dikkat et -
miştir. Bu suretle eve giren Hay-
ri derhal tabancasını c;ekmiı ve 
gergef işlemekte olan zavallı Muam. 
merin Ustilne Uç el boşaltmıştır. Çı. 
kan k11r1unlardan biri genç klZID kal
bine isabet ederek derhal 6lmeeine se
'beb olmuetur. Hayri nipnlıamm kan-

21 llAZ!JtAN - 1938 

Fransızlamı en büyük ve en son sistem zırhlıları olan ''Dımberk .. in bir eşi daha 
yapılmıştır. "Strasbıtrg., ismi vtrilen bu zırhlı geçen gün Sen llezer tezgahldrın. 
dan indirilmiştir. Gemi, Brest açıklarında ilk talimini yapacaktır. 

Mareşal Grazyani 
ispanyaya gitmiş 

IJ9"" Baştarafı ı lnf'lde 
panya muharebesi katpıındaki vaziye-
ti ve İtalyanın İngiltere ile olan mil· 
nasebatt meselesine t:hsis etmişlerdir. 

Fıgaro gazetesinden: 
• domada Frankistlerin tam bir mu

zafferiyet kazanmalan lehindeki tez 
taraftarlannın az<imakta olduğu tab. 
min edilmektedir. 

Muaolininin, bu mesele hakkındaki 

düşüncesinin denildiği kadar itilafgiri
zane olduğunu taaavvur etmeğe imkin 
yoktur. İspanyol harbinin devam et. 
mekte olduğu iki aenedenberi ilk defa 
olarak Roaıada (tava11ut) kelimesi a
ğııa alınımı bulunuyor. Fakat en mU. 
him nokta, bu meselede Roma • Bcrlin 
mihverinin ne suretle faaliyette buluna
caiıdır • ., 

lnırlllere ile mUz11kereler 
Roma, 20 (A.A.) - Kont Ciiıno, bu· 

gün öile üzeri tnıilb büyük elçili 
Lord Pörtü kabul etmit ve kendisi ile 
pazar günü. yaptığı ıörüımeye devam 
ıevl1111'"Cli•tir. 

Sttllhiyettar İtalyan ma,hfi,llerinde 
söylendiğine göre, görüıme ne İtalyan 

teklifleri ne de tnıiliz teklifleri etra • 

f mda cereyan etmiı, fakat aon inkitaf • 
lann ispanyadaki vaziyette ihdaa ettitf 

ban deliıikliklerden aonta İngiliz -
İtalyan mlaımasının ban noktalannm 
tadili imklnlan eaa11 dahilinde görü -

1UimU1tUr. Bununla beraber bu g6rUJ. 
melcr!n inkipfı hakkı?da timdiden 
kat'I bir teY aöylemek imktnıızdır. 

Barselonayı bombardman 
Barıelona, 20 (A.A.) - Frankiıtle

rin tayyareleri sabooa karşı saat d<Srtte 

lar f ~inde yere devrildiğini görünce 
şaşırmış ve kaçmak isterken ayağı 

kapı eşiğine takılarak düşmllştt1r. 

lfte bu dileme ıırasmda, elinde bu. 
lunan tabanca tekrar ateş almıı ve çı.. 
kan kurşun Hayrlnin kafasına gire -
rek ağır surette yaralamı§tır. 

Yeti§enler jandarmaya haber \'er· 

mişler. Kartal jandarma kumandan • 

baılıyarak Barıelonu bir aaatten futa 

bombardıman etmiılerdir. Bombardı • 
mandan bilhaıaa liman mıntakaaı mü • 
teeıair olmuıtur. Bununla beraber fa· 

da kurbanlarının adedi azdır. Ha.arat 
ehemmiyetsizdir. 

Cephelerde vaziyet 

Valansiya, 20 (A.A.) - Kıııste1Jon 

cephesinde, hükllmetçiler, mukab:l ta. 
arruzlar ile düımanın ilerlemesini dur· 
durmuılar ve bazı noktalarda bir mik· 

tar yer kazanınıılardır. Vukua gelen 
muhtarebe, mevzileri Vilt!realin iki ki• 
lometre k:ı::Jar yakınında tesbit eylcmir 
tir. On kilometre kadar garpta, Onda 
mıntakaıında da, diltman köyün ılın•· 
linde durdurulmuı bulunmaktadır. 

Partı, 20 (A.A.) - Fraruıı1. matbU· 
atı başlıca Cfano • Lort Pört mWAka
tile meşıul olmaktadır. 

Jurnal gazeteıi, bu mülakatı lapa"· 
yc-1 meselesini bir an e,, .... eı 'ı!ılletm+''< 
lstlyen İngiliz hUkt\nıetinin teşebbttcU .. 
ne atfediyor. 

Jur gazetesi, önümüzdeki birk•ç 
gUn içinde lngilterenin gönWlW~r nıe
aeleıini halletmek için hiç bir g'lyretf 
esirgemiyeceği kanaatini Ueri ıUrU • 
yor. 

Figaro gazetesi, Fransa maslahat.. 
gtlzan Blondelin llemen İtalya ııarfd· 
ye nuın Kont Cluao ile görf1tınt8i llt
timallnden baluıedlyor. 

Roma ıiyast mahafilinin mutale•~ 
na tercüman olan Ekaelsiyor gazeteııı
de Kont Cianonun İspanyol meteletJ.. 
nln halli için en iyi çaren!n 0enersl 
Frankoya muhariplik haktarmın ta .. 
mnması olduğunu İngiliz bUy{lk etçtıl• 
ne tPll(ln etml19tir. 

lığı tahkikata başlamış ve Hayri if~ 
de veremiyecek bir halde katdJl'ddl 
Haydarpaşa ntımune hastanesinde cıtııı 
akşam ölmilftür. Her iki h&dise ~ 
banmm ceBetlerinin gömillmeeine ııı 
su.de verilmlftlr. 
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Venüs Venüs 
. , . 

. , t__.:.:;-,.'ll,:, -

V .. ' 

Baş ve diş ağrılarına 
Karşı Muat•yet demektir. 

Nafi1e yere ve çares; 
varken niçin ıstırap 

ç~kmell 

B·r Tek Kaşe 

GRiPiN 
En muannit ağrıları, en 
kısa zamanda kesrneğe 

kafidi1 

lcahında günde 3 kaşe a ıııabiıiı 
ismine dikkat. TakıiHermde.ı sakınınız ve Grip:n yerine 

h:-tşka h ı r maı ırn verir lt>ı se şiddel le rNJdediniz 

• 
Ga~rimenkuJ satış ~lanı 

lstanbu1 t-4maiyel Sandığı Uirektöı·.uğüoden 

Kremi 
Terkibindeki husust madde. 
yi hayatiye dolayısiyle cildi 
besler, teravctini arttırir, Yeni 
bir ten yaratır. Venüs Kremi 
asri kadın güzelliğinin bir tılsı
mıdır. 

Ruju 
Son moda ve gayet cazip 

renklerile kullananları hayre
te düşürür. Dudaklarda 24 

saat sabit kalır. Şık ve kibar 
familyalann kullandıkları ye
gane rujdur. 

Venüs 
Biryantini 

Baştaki kepekleri izale eder. 
Saçları parlak tutar. Dökülme

sine mani olur ve kıvırcık yapar. 
1 • 

Saç meraklıları ve gençlerın ha. 
yat arkadaşıdır. 

Pudrası 
Terkibi altın kremli 

24 saat havalandırılmış fev
kaılade ince ve hafif Venüs 
pudrasile tuvalet gören bir cilt 
dünyanın en taravetli güzelli
ğini ifade eder. 

Limon çiçeği 
~ @ll@lfil '7"©lS o 
Hususi bir tiptir. 90 derecedir. 

O kadar ki en büyük zevk ehlini 
ve müşkülpesent olmakla tanın
mış kimseleri bile hayran bı
rakmaktadır. 

en us 
Allığı 

Her cildin rengine göre 

~e~itleri mevcuttur. Yüze sü_ 

rüldilğünde cilde fevkalade ta-

bii bir renk verir: teni bozmaz; 

güzelleıtirir. 

Venüs 
KiRPiK 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere za. 

rar vermez. Venüs sürmesile 

tuvalet gören kirpikler büyür 

ve güzelleşerek kalplere ok 
gibi saplanır. 

Venüs 
Çam kolonyası 

Cığerleri zayıf ve sinirleri bo.. 
zuk olanların kalbine ferahlık 

verir. Ve gönlünü açar. Ada çam 
!arının ıa.tif ve sıhhi kokulan 
VENüS çam kolonyasında mev 
cuttur. 

Bayan Nuriye ve Bay İsmail Sabrirıin 198 05 hesap N. sile Sandığımızdan borç aldık 
lan 250 liraya karşı birinci derecede ipo Lek edip vadesinde borçlarmt ödemedikle. 
tinden haklarında yapılan ta!.Up üzerine 3202 Ko. lı kanunun 46 mcı maddesinin 
nıatufu 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Yedikulede Hacipiri mahallesi 
ve caddesinde eski 31 Mü. yeni 63 No. lı kagir bir evin tamamı bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydma göre yapılmaktadır. Art
tırmaya girmek istiyen 20 lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin ' 
teminat mektubu da kabul olunur. Birik rniş vergilerle çöp ve fener resimleri ve va. 
kıf icaresi ve ta\·iz bedeli ve tellfiliye rusumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
29-6-938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık hukuk işleri servisinde 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta aşrtnamede ve 
takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar bunları tetkik ederek satılığa 
çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci art. 
tırma 9-8.938 tarihine müsadif salı günü Cağaloğlunda kfün Sandığımızda saat 11 
ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilec~k 
bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağım 
tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü balti kalmak 
§artile '.:!6.8-938 tarihine müsadif cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttır
ması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok arttrramn üstünde bır:.ıkı

lacakfü. Haklan tapu sicillerile sabit olıruy~n alakadarlar ve irtifak hakkı sahiple. 
tinin bu haklarını ve hususile faiz ve mas rafa dair ididalarını ilan tarihinden itiba
ren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lanmdır. 
eu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmryanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenle. 
rin 937-139 dosya numarasile SandrğmllZ hukuk işleri servisine müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

Herkesi alakadar eden faydah 
adresleri okuyunuz·; istifade 

edersiniz. t 
. NOT: Buraya adresini yazdırmak istiyenlerin lstanbul Ankara caddesinde Vakit 
yurdu altında Kemaleddin /ren ilancılık bürosuna müracaat etmeleri. Telefon: 20335 
Şerait ehvendir. 

Kiralık aparbman 
Beyoğlu Bekfu- sokak 10 numara 3 oda 

sofa mutfak ve saire ehven kiralıktır. 
Kapıcıya müracaat 

Yakacıkta kiralık otel 
Tutmak istiyenlerin Vakit Yurdunda 

Bay Orhana müracaatları. 

Doktor Fahri Celal Göktulga 
Sinir hastalıklan ve kekemelik müte. 

D i K K A T hassısı Zorlu apartıman No. 2 Cağaloğlu 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göstermek istiycnle- Tel: 20785 -----------------------------re tahmin edilen kıymetin yansına kadar jkraz yaparak usulüne göre kolaylık gös- Devren satılık atölye 
termektedir. (3742) 

Kartvızit tabı makinesi ve resim atöl· 

l>enjzbaok Akay lşletmes! Müdürlüğünden yesi devren satılıktır. Tafsilat P.K. 

Adalar - Anadolu - Yalova battı yaz tarifesi 22 Haziran 938 Çar§amba gU. 743 lst. 

?li.inden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. En nefis dondurmalar ve en 
(3698) iyi limonata 

lstiklfil caddesinde Saray sineması 
karşısında Oz Sütte bulunur. 

Muhammen bedeli 36400 lira olan 130 ton renkli veya beyaz üstüpü 7.7-938 

En iyi sesli sinema 
Tertibatını Necip Erses Yapar İstan. 

bul Galata Sesli Han. 

ı:ıerŞembe günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alı. ----------------------------• 
nacaktır. Turbo Jeneratörleri 

Bu işe girmek istiyenlerin 2730 liralık muvakkat teminat ite kanunun tayin etti- S.S.C.l. Ticaret mümessilliğinden teda-
~i vesikaları, Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar ri.k edebilirsiniz. İstiklal caddesi !stanbul 
koın.isyon reisliğine vermeleri 1!znndxr. --------------

Şartnameler 182 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. Westİnghouse buz dolapları 

..... Yeni çıktı 
noıK aş!!< 

H. RUat - Türgene' 

Uçünc'.i basış 
Şimdiye kadar fiatı yüz kuruş 

olan bu nıeşhur eser Uçtincü defa 
olarak Hilmi Kitabevi tarafındTrı 

(3720) Gala tada • Helyosdadır. 

fi!MWQi • 

OPERATÖR 

Dr. Halit Ziya Konuralp 
Tıp Fakiiltcsi ikinci CerraM 

Klinig~ Doçenti 

Hizmetçi aranıyor. 
!ki kişilik bir aile için kimsesiz ve dinç 
bir bayana ihtiyaç vardır. Acele Istanbul 
Ankara caddesi 105 numaraya müracaat. 

En iyi klişeler 
ANKARA caddesinde VAKİT Yur. 

dunda PAKAR Kilişe Atelyesi yapar. 

lstiklal Caddesi Elhamra Apar. 
tımanı No.: 1 (Sakarya Sineması) 
Mı~ayene ~aaileri: Pazardan nıaa. 11 

d.a hergun soot Hi - 19 l:ailrr• tı.---------------
T ı f ve: 'J" ""ı En sabit esanslan ve tuvalet le\'azımatını "e on: 011 - • :ı .. , 1 fl~ı;:-cl unrrı u~hır. 

..§o kuruş fiyatla neşrolunmu~tur 
- ..... ___________ -:;·

1iiiiiiiC•R'f"Wta'*MM tt=•·--···
1 

Evliyazade Nureddinde 
bulabilirsiniz. İstanbul 

llaçlarınm 

Karaköy eczanesi 
HUSEYiN HOSNODE 

daha çabuk raptJrabilirsiniz. 

Yazlık kiralık 
Kısıklıda Küçükçamlıca cadesinde 2 O

da 1 hala 1 mutlak bahçe ve elektrik var. 
dır. Yazlık kirası 70 liradır . Kısıklıda 

Bay Ademe müracaat • 

Satılık arazi aranıyor. 
40.50 dönüm yeri olup da satmak isti. 
yenlerin civarı, evsalı ve mevkii hakkın
da mufassal malOmat ve son fiyalile bir. 
likte İstanbul 743 posta kutusuna yaz.. 

malan. Va~ıta kabul edilmez. 

Açıldı 
Mevsimin en güzel ve en latif 

mesire gazinosu olan 

Göksu Açıldı 
Her Pazar Saz ve Caz .. 

Fiatlar her keseye elverişlidir. 

En İyi gramofon, radyo ve 
Odeon plaklarını 

İstanbul Hamdibey geçidi Jak Grunberg 
halefierinde bulabilirsiniz. 

Tokalon müessesesi 

Vazolarını 5 kuruşa geri 
almaktadır 
unutmayınız. 

Florya Küçükçekmece istasyonu 

Satılık motosiklet 
HARLEY DA VlTSON markalr 5 bey. 
gir kuvvetinde bir motosiklet satı lıktır. 

almak isti yenlerin i stiklal caddesi nde 
YENİÇERi Ağa sokak 21-1 numaraya 

müracaatleri. 

Satılık köşk 
Kısıklıda Küçükçamlıca caddesinde 9 o. 
da vasi bahçe içinde tatlı kuyusu \'e e.. 
lektriği mevcut bir köşk satılıktrr. l\:TSık-

lıda Bay Ademe müracaat. 

Küçük yalıda müfrez arsalar 
Birer evli!< 22 parça arsa acele satılıktır. 
Satın almak istiyenlerin Ankara cadde. 

sinde 105 nwnaraya müraca::ıtleri. 
-~~~~---------~~---
Ahenk ve Uandolin almak içir 

Ahenk mucidi 

Süleyman Süat 
Eskişehir adresine müracaat ediniz. 

El arabalan 
Avrupa mamulatı el arabaları Hasan 
depcisu üstünde Abdurrahman lmrede 

bulunur. Bahçekapı 

KALJlKOYLl JL.ERE 

Meşhur kunduracı Baha 
Mühürdar caddesindedir. 

En iyi cilt yaptırmak için 
İstanbul Ankara caddesinde Emniyet 

mücellithanesine müracaat ediniz. 

Otel . lokanta - birahanesinde -------------. 
Yalova kaphcalan açıldı 

Tabldot 75 kuruştur. En iyi istirahat İstifade ediniz. 
yeridir. 

Tarsusta 400 dönüm arazi 
Beher dönümü 5 liradan satılıktır. Tat. 

silfıt posta kutusu 743 İstanbul 

Gravor radyo gramofonları 
Galata 

ELEKTRA 
müessesesinde satılır. 

En güzel alaturka musikiyi 
ve Bağdat yıldızlarını 

Taksim Belediye bahçesi alaturka kıs.. 

mmda dinliye ve seyredebilirsiniz. 

En lüks radyolar 

Minerva radyolarıdır 
İstanbul Hasan deposu üstünde Abdur

rahman lmrede bulabilirsiniz. 
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U ykusuzluklarda 
Umumi bir rağbet 
kazanmış olan: 

tath bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrıları, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
Ne nebati ne kim
yevi zehlrll biç bir 

madde yoktur 

.DOKTOR ÇIRPUT 

1 
Cildiye ve Zühreviye mütehassısı 

Beyoğlu Yerli Mallar Pazan 
karşısında Posta sokağı köşesinde 
Meymenet apartıma.ıı. ·::: ı: t3353 

ilhan Tarus'un 
Küçük lıikaqeleri 
Doktor 
Monra'nu~--~ 
Mektubu 

- Yakında çıkıyor -

DKTOR 
Ncaettln Atasagun 

Her gün sabahlan aekiz buçuğa 
akpmlan 17 den 20 ye kadar LAie 
U tayyare apartmanlan lkiucl daire 

17 numarada baltalarını kabul eder. 
Cumartcai &ünleri 14 deıı 20 JC ka 
dar hastalarmı para~·z, Kwım, Ha 
ber «1.aıyuculanm dakupoa mub
bLlinde muayene eder. TPlef· 2:~95~ 

................ ~~ 
Göz Heknmn 
O~. ŞUkrU Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmani7e cad. No. !ı 

Tet 2Z5C56 (Dr. Osman Şerefettin 
apartımanı 

caaooooooooooooooaaaoooaaaoooo 

HABER - Alcsam poıtan 

FRIGIDAIRE 

ilk bakışta, bütün buz dolaphyı biri birlerine benzerler. Fakat 

diJc.kaı ile ıeılcilc edilecek olurlarsa, pek çok noktalarda biri 

birlerinden tamamen ayn oldukları görülür. 

Mesela bazıları zahiri ucuzluklarına rağmen, tonlarca elelcırik 

sarfederler ve korkunç bir masraf menbaıdırlar 

Bazıları da, sıcak ve yakıcı aylarda gıdaların ihtiyacı olan SÜ· 

huneıi devamlı surette temin edemezler ve bu yüzden bü· 

tün bir ailenin sihhaıma fayda yerine zarar getirirler. 

Nihayet, bazılarİnın da mütemadi ıamiraıa ihtiyaç gösterme· 

leri. aile bütçelerine yıkıcı biı yük teşkil ederler. 
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Yalnız bir tek buz dolabı, vesaike istinaden, sizi hem füzuli 

masraflardan kurtardığını ve size elektrik ve dolayısile par~ 

tasarruf ettirdiğini isbat edecek vaziyettedir. 

Celiniı ve hakiki bir buz dolabı olan FRİCİDAİRE'i görünüı. 

Geliniz, size sudan vaidlerle değil, fakat gözünüzün önüne 

ıereceğimis delillerle onun üstünlüğünü isbaı edelim. 

Müşkülpesent davranırsanız, gözü kapalı hareket eımeuinis, 

Blacağmu buz dolabı Frigidaire olacaktır. 

BOURLA BiRADERLER İSTANBUL·ANKARA 

İZ Mi R 

. , 
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g ğ Telef on santralı 
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a o 
a a 
0 ROMA TIZMA, LUMBAGO, SlY ATIK soğuk alıınlığınclan ileri ıelen O 
a tiddetli ağnlan teskin ve izale eder. a 
a a 
aaaaaoooaoooaaaaaaaaoooooaaoaa 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

ı 

22 numaralı otomatik Dahili ve Şehır TELEFON SANTRALI 

S. S. C. l. Leolngrad ( Krasnaya Zarya) 
fabrikası mamulAtındandır 

Yüksek 
meden 

keyfiyette malze
imal olunmuştur 

Mükemmel surette montaj edilmittir. 

Mekanizması /eokalade çallşmaktadır. 
Bütün takımile birlikte satılmaktadır. 

3. Üncü keşide 11 Temmuz 938 dedir. l Murassaı malUmat atmak için: 
TET.F.FON: 43956 müracaat ediniz 

Büyük ikra~iye 50.000 Liradı~ ~~-~~~·~~~~~~~~~~~~~ 


