
Yarım gün .. 
mesaı 

!Ankara memurları 
için kabul edildi 

/ Yazısı 8 inci sayfada 

S Kuru~ • Tclcfo::ı: 23872 - Sene : 7 - Sayı: 2303 24 Haziran 1938 CUMA llao işleri Tel: 20335 

Hataqda tescil muamelesi durdurulmuş ? • • 
nıçın 

111 

rı a • 
Ko_ıiıisyonun talil kararına sebep, Hataylıların 

büyük bir tehacümle Türk listesine yazılmalarıdır 

Yüzlerce Türk 
Seçim bürolarının kapılarında 

yüzüstü kaldı 
rFırallill$D~Ilaıır0 IHJ~'lÇ@lWal gfttdle cek 

eıs!keırn m n~n li'il ~elFll ©I n aslk~wneırDIFll©I<en 
a~ ©>!' maısotf1la ü srlt DV©JrDal ır 

Antakya, 24 (A.A.) - Anadolu a
jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 

Dün Babrhurun seçim bürosund.a 
tnüessif hadiseler vukubulmuştur. Bü
ronun reisi ekalliyet köylerine giderek 

köylüleri bazılarının arzularına rağmen 
önüne katmış ve nczaretit.ıtmda büro
ya soktuktan sonra kapıları kapatarak 
toptan arap li!ıtesine kaydetmiye başla. 

mıştrr. _... Devamı 8 incide 

Yeni avukatlar kanunu 
~ .................................................... .. 

Mebuslar 
Avukatlık yapamıyacak 
~lrketlerin idare meclisleri azaları da 

avukatlık yapamıyacak olanlar arasındadır 

lstanbul Barosundaki avukat
lardan yüzde onu meslekten 

çekilecek 
Ankara, 24 .(Hususi muhabirimizden 

telefonla). -Avukatlık kanunu layihası 
adliye encümeninde bazı tadilata tabi 
tutularak l\.1eclis ruznamesine alınmış

tır. 

Layiha esaslarına göre avukatlık mes 
leğine k:bul olunmak için: 

A - Türk olmak. 
B - 23 ya~ını bitirmiş bulunmak. 
C - Bir Türk hukuk fakültesinden 

veya mektebinden mezun olmak veya 
siyasal bilgiler okulundan mezun olup ta 
noksan kalan derslerden hukuk fakülte
sinde imtihan vermiş olmak 

O - Avukatlık stajını yapmış ve ha-

kim muavinliği imtihanında ehliyet gös
termiş olmak, 

E - Levhasına kaydı istenen Baro 
mmtakasında ikametgahı bulunmak. 

V - Avukatlıkla içtimaı caiz olmıyan 
bir hizmet veya me~galede bulunmamak. 

S - Bu kanuna göre avukatlığa mani 
bir hali olmamak. 

Lazımdır. Şeref ve haysiyeti muhil 
bir suçtan veya ağır hapsi müstelzim 
bir cürümden mutlak surette, yahut bir 
cürümden bir sene veya daha ziyade ha 
pis cezasile mahkum olanlar, cezai veya 
inzibati bir karar neticesinde mesleki 

N'"' oc,·:ınıı 8 incide 

Japonya umumi 
seferberlik yapıyor 
Kabine müstacel bir içtin1ada buna karar 

vermek zaruretini duydu 

l(ia119side oo7diy{e bir 1ta1yan askeri lıcyetinin idaresi aıtrnda çalışan Çiıı / 
tayyare fabrikası bombardı m.aııdan sonra 

OIS"'" r azısı 4 üncüde 

Topçu 
bu sabah 

Topçu atı§ mektebinin "bu seneki deııres~nin son büyük atı~ bu sabah, Metris çiftliği sırtıarında yapılmıştır. Bir : 
çok genemllerin, kumandanların ııe kurmay subayların, hazır bulunduğu bıt atı§lar, saat 10 dan saat 13 e ]..-.ad.ar 
devam etmiştir. Mektebin bu devresinde yetişen subaylar tarafından idare edi le11 atı§kırdan, çok güzel neticeler a
lınmı.ştır. Atı§lardan sonra, mektep idaresi tarafıncurn davetlilere bir öğle yemeği ziyafeti vcrilmi§tir. 

Dikkati çekmesi lazzmgelen 
. 

bir mesele: 

ocukların yaptığı 
zabıta vakaları 

En büyüğü 18 yaşında çocuklardan milrekk ep bir hırsız c:etesl 
yakalandı ve yakalanan kaçakçılar arasında 12 yaşında hlr 

eroin müptelası da olduğu görüldü 

lzmirde bir Orta.mektep talebesi 
muallimine b~çakla saldırdı 

Polis dün Ortaköyde en büyüğü 18 
yaşında olan 7 kişilik bir hırsız çetesi 
yakalamıştır. 

·ıngiliz Krahnın 
Parise seyahati 

Matem dolayısile 
tehir edildi 

l ngiliz hiikümdar7arının trenini çc7<e. 
cek lokomotife Loııclra<la J..-ral arması 

lwımlurkeıı ..• 
Londra 23 (A.A.) - Kraliçenin val

'desinin vefatı sebebile kral ve kraliçe
nin Paris ziyaretlerinin 19 temmuza 
tehir edilmiş olduğu resmen bildiril
mektedir. 

Fakat ziyaret progra.""Timda hiç bir 
~adilat yapılmamıştır. 

Avusturalyah l:arp ölüleri için diki
len abidenin küşad resmi de 22 tem -
m uzda y:apılacaktır. 

Çete, Ortaköy 39 uncu ilkmektep 
müdürünün ihbarı üzerine ele geçmiş
tir. Çetede bulunanlar 14 yaşında 

İbrahim, 17 yaşında Faik, 15 yaşında 
Necdet, 17 yaşında Mehmet, 18 yaşın. 
da Bedihi, 18 yaşında Şerafeddin ve 
15 yaşında Mustafadır. 

Bunlar bir müddettenberi 39 un-

cu ilkmektebin kitap ve defter mahze-
nine dadanmışlar ve mahzende ne bu. 

lurlarsa taşımaya başlamışlardır. Öy. 
le ki birkaç gün evvel tesadüfen ya

pılan bir kontrolda mahrenin boşan • 

maya yüz tuttuğu görülmüştür. 

['.1S°° Devamı 4 ünciide 

Avam Kamarasında münakaşalar 

lngilterenin Frankoya 
yumuşak davranması 

·tenkit edildi 
Balear adalarının bombardıman 
edilmesi teklifi kabul edilmedi 

Londra, 23 (A. A.) - İki İngiliz 
gemisine dün yapılan bombardıman 

hakkında beyanatta bulunmak üzere 
muhalefet mebusları tarafından taz • 
yik edilen başvekil Çemberlayn, avam 
kamarasında demiştir ki: 

"- İngiliz hükfuneti, bu hücumlar 
hakkında serian malfunat vermesini 
Burgos makamlarından taleb etmiş
tir.,, 

Bu kısa beyanat üzerine, şiddetli 

hücumlar başlamış, muhalefet mebus. 
ları ve hatla bazı muhafazakarlar ce
cav istemişlerdir. 

Ezcümle Loyd Corc demiştir ki : ı 

"- Bu bombardıman tayyareleriyle 
pilotlarının mensub olduğu hükumet. 
lere bir protesto yapılıp yapılmadığı· 
m bize söyliyebilir misiniz? Yoksa, 
bu tayyareler Alman ve İtalyan hü. 
kfı.metleri tarafrııdan verildiği halde 
yalnız Franko nezdinde protestoda bu
lunmakla mı iktifa ettiniz?,, 

Çemberlayn 5u cevabı vermiştir: 
''- Loyd Corc, hangi salahiyetle 

bu tayyarelerin Alman ve İtalyan hü
kfımetlerine ait olduklarını iddia edi. 
yor. Ben yalnız, bunların general 

_Franko kuvvetlerine ait bulundukla -
~ Devamı 8 incide 
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dladisefec, fi.~ictec 

Fransanın 
Halayda güttüğü 
askeri menfaat 

ne olabilir ? 
" ... açık ve günün icaplanna 

uygun (?!) askeri menfaatle
rini gizlemeğe lüzum gönni- · 
yen bir Franaamn dostluk mu· 
ahedeleriyle süngülerini mas
keleyerek Hatayda otunnaıı. 

na tahammülümüz yoktur.,, 

Yazan : Nizamettin Nazif 
Hati)Jdaki ıon hldiselerle örülen ye

ni muammanın ilk izahını, Paristen dün 
gelen 21 Haziran tarihli Le Temps 
gazetesinin baı makalesinde okuduk • 
•'tskenderun Sancağında,, serlevhasını 

taııyan bu makZAle, kumandan Kolenin, 
müsbet bir yola girildiğini vehmettirir 
gibi olan ma)(lm icraatı akebinde biribi. 
rini kovalayan entrikaların, yüzde yüz 
Fransız eseri olduğunu ve Hataydaki 
Milletler Cemiyeti komisyonunun bü
tiln fenalıklarını tamamiyle Fransa ya 
maletmek icap ettiğini, Hatayın köy
lerinde dolaıan çetelerin, yollanru ke
sen haydutların ve ıehirlerinde sükunu 
bozan her hadisenin gene sadece ve 
yalnız Fransa tarafından teşkil, idare 
ve tahrik edi~iğini, dünya efkarı umu
miyesine kabul ettirmek için yazılmıı 
gibidir. 

21 Haziran tarihli "Le Temps,, nın 
baş sütununda Daladiye hükumeti ya
rı resmi bir ağızla bize §Unları söylü
yor: 

1 - Fransa Hatayda yalnız çok 
eski bir nüfuz (vatanını) değil, ayni 
zamanda ekonomik, kültürel menfa
atlerini ve bugünkü dünya hadiseleri 
içinde tamamiyle sarih askeri men. 
faatlerini muhafazaya çalışmaktadır. 

2 - Sancakta büyük bir Türk yı
ğını vardır. Ankara hükfimcti bun 
larla çok Y'•kından allkadar olmak -
tadır. Ankaramn bu allkası, bilhas
sa, bu mıntakanın antikemalist 
(=Türk rejimine düşman) unsur. 
lara melce oluşundan ileri gelmekte
dir. 

3 - Yakın Şarkta seçimler daima 
nazik ve bir parça da muhayyel şey
lerdir. Sancağın bugünkü şartlan 

içinde ise seçim meselesi bir kat da
ha karma kanşık olmaktadır. Zira, 
Ankara hükftmeti, Türk halkın ek
aeriyeti kazanması lehindeki ih
tirasını (? 1) çok sarih bir tarzda ilin 
etmiş bulunmaktadır. 

Evvela şu üç esas üzerinde duralım 

ve teker teker cevap verelim: 
1 - Acaba Fransa bugün dünya M

diseleri içinde İskenderun ve Antakya 
da nasıl bir askeri menfaat gütmekte • 
dir? Demokrat ve sulhperver (? 1) 
Fransa, Lübnan ile ve Suriye ile mua
hedeler yc:.pmış, bu iki memleketin is
tiklallerine kavuşacaklan günlerin u. 
zak olmadığını ilan etmiş değil midir? 
Bizimle dost geçinmek istediğini her 
an söylemesine mi inanmıyalım? Lüb
nanla Suriycden elini eteğini çekmiye 
karar vermiş olmasına mı? 

Bu askeri menfaatler ne biçim men· 
faatlcrdir? Fransız siingüleri kimi ' 'is. 
tihdaf,. ediyor? Fransa, Hatay davası· 
nı, düne lrodar bir Suriye - Türkiye 
münakaşası suretinde dünyaya ilan et· 
miyor muydu?. Bu münakaşada \eda
vada kendisinin "ancak mandater dev. 
let sıfatiyle mevki almış bulunduğu

nu,, s8ylenıiyor muydu?. D<:ıha beş gün 
evvel Ankaradaki Suriye mümessilinin, 
bit İltanbul gazetecisine, "bu meseleyi 
Suriye ile Türkiye başbaşa halletmeli, 
Fransa aradan çekilmeli. Bu yalnız be· 

.- Devamı 4 iinrüde 
Nizameddin NAZiF 
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Bir boşboğazlık 
3 bin ingiliz lirasn! 

IO>ans ettn~n ~eınç koza DO'ltDfato, te>Dır deDlkaınoenoın 
maılhlkOımaye\tnıne sebep cOdu 

İngiliz mahkemeleri, nişanlılarını aldatan veya kızlara 
i?.d:vaç vaadi:ıde bulunup sonra kaçan delikanlılara karşı 
çok şiddetli davranır... Son günlerde olan bir iki hadise 
buna güzel birer misal teşkil etmektedir. 

Corc'la 1.zabel ni~anlıdırlar ... Çok sevişiyorlar ve ya. 
kında evlenecekler ... Fakat, Corc'un nişanlısı yemek pi· 
~irmesini bilmiyormuş. Halbuki oğlan, boğazına düşkün
dür. Bir gün müstakbel karısına diyor ki: 

Bir gün bir düğünde kadın, erkek herkes bUyUk bir 
neşe içinde eğleniyor, dans ediyor, şarkı söylüyorlar. Bu 
arada, Bob isminde bir genç de Lilyan ismindeki bir kız.. 
la arkadaş olmu~ ve onunla dans ederken bir aralık: 

- Bilirsin ben yemekleri evden yemesini severim. Ne 
olur sen de yemek pişirmesini öğrensen! 

İzabe!: 
- Peki, diyor ve gidiyor. Aradan haftalar geçtiği 

halde lzabel yemek pişirmesini öğrenmemiştir. Corc bir 
kere daha hatıraltıyor. !zabel yine: 

- Siz de ne güzel bir gelin olursunuz! 

Demiştir ... 
Bu boşboğazlık Bob'a tam 3000 ingiliz lirasına mal ol

muştur. 

- Peki, diyor ve gidiyor. 
Yine bir şey öğrendiği yok. Nihayet Corc, bir gün cid

di konuşmaya karar veriyor: 
Kız, delikanlının bu sözünü bir izdivaç vaadi telakki 

etmiş ve, düğünün ertesi günü, kendisine ne zaman nişan
lanacaklarını sormuştur. Bob, böyle bir teklifte bulunma
dığını, hatta aklından bile geçirmediğini söylemiştir. Fa. 
!tat, kız, derhal mahkemeye müracaat etmiş ve delikanlı
nın kendisine izdivac vaadinde bulunduğunu, sonra ise 
vazgeçtiğini ileri sürerek tazminat iFctemiştir. 

- lıabel, diyor, bakıyorum sen yemek pişirmesini öğ. 
renmemekte inad ediyorsun. Bu böyle olmıyacak. Ayrıla
lım ... 

.lzabel: 
- Ya öyle mi? diyor. Ben sana gösteririm .•• 
Çıkıp gidiyor. Ertesi gUn Corc'a mahkemeden celb ge

liyor, mahkemeye çağırıyorlar. 
Mahkeme de kızın tarafını tutuyor ve Bob'u 3000 in

giliz lirası vermeye mahkum ediyor. 

Mahkeme Corc'un, nişanlısından böyle küçUk bir be
haneyle ayrılmak istediği için 2800 ingiliz lirası vermeye 
mahkıim ediyor. Şi..phesiz ki Bob bir daha kadınlara iltifata tövbe et. 

miştir ... Hakikaten tzabel nişanlısının evden yemek yemek ar. 
zusunu pek pahalıya mal etmiştir •.• İkinci vaka: 

lngiliz Kralı 
şaka yapıyor! 

-:ı 

1 
İngiliz kralı çocuklariyle ~aka et. 

mesini pek sever .. Bu resim bunu gü
zel b.ir şekilde gösteriyor: 

Küçük prensesler, ilk defa olarak, 
izci elbisesi giymi§lerdir. Prenses E. 
lizabet, elbisesini düzeltirken, babası 
arkasından, beline asılı olan çakıyı 

almıştır. 

Kız. bUtün izci malzemesinin tamam 
olup olmadığını tekrar muayene et
miş ve çakısının üzerinde olmadığını 
görmüştür. 

Bunun üzerine babası, arkasında 

gizlediği çakıyı kızına vermiş ve: 
- Aferin, demiştir, insan Uzerinde 

çakı taşımak için çalınıp çalınmadı. 

ğını farkedecek kabiliyette olmalı! .. 

Kızmı, "'/ ? og an mı .. 
Bir kadın, doğacak çocukların cinsiyetini 

isabetle tayin ediyor 
lngilterede bir kadın, doğacak ço- ( 

cukla.rın kız mı erkek mi olacağını bil
mekte §()hret kazanmıştır. Söyledikle. 
ri istisnasız olarak o kadar doğru çık
mıştır ki, herkes buna şaşmakta ve bu 
gibi şeylere inanmak adeti olmıyanlar 
bile, kadının esrarengi~ bir kuvvete sa. 
hib olduğunu kabul etmektedirler. 

Bazı doktorlar, doğacak çocuğun 

kız mı, oğlan mı olacağını bilmek 
ınümkUndUr, diyorlar. 

Misis Hoyerin usulü başkadır. 
Mesela gebe bir kadın çocuğunun 

kız mı, yoksa oğlan mı olacağını öğ
renmek istiyor, diyelim. 

Misıs Hoyer, kadını karşısına otur. 
tuyor. Elıne bir dikiş iğnesi veriyor. 
lğneye bir de ilik geçirilmiştir. 

- İpilği elinizle tutun ve iğneyi bı. 
rakın sallansın, diyor. 
İğne bir saat rakkası gibi sağa sola 

gidip geliyor. O zaman, kadın, elini 
iğneye yaklaşbrıyor ve elinin tersi ile 
yukarı doğru iğneye vuruyor. 

Ucunda iplik olan iğne, tutan kadı. 
nın elinin üzerine konuyor. : 

- Tğnenin ucu sizi göstermektedir: 
çocuğunuz kız olacak. Eğer, iplik sL 
zin tarafınıza gelseydi oğlan olacaktı. 

Bu "tecrübe,. herkese pek basit ve 
manasız geliyor ve kadınların hiçbiri 
Misis Hoygerin söylediklerine evvela 
inanmıyorlar. ~~akat, çocukları doğ

duğu zaman hayretle göriiyorlar ki 
"falcı kadın" doğru söylemiştir ... 

Bunun sırrı? 

Kadın bunu da anlatıyor. 
- Şurada üç vazo görüyorsunuz ya, 

bunların içinde denizin dibine inmiş 
bir volkan külü vardır. Babam coğraf· 
ya alimiydi, Japonyaya gittiği zaman 
sönmüş bir volkanın dibinde tetkikat 
yapmış ve denize dökülen lavlardan 
kalmış kumları toplamıştır. 

Bunlar üç nevidir ve ben bunların 
hayatın sırrı olduğunu keşfettim . Ma. 
lfun ya, alimler hayatın denizde b~
ladığnı söylerler. · 

Vazolardan birindeki kUl erkek cin.. 
sini gösterir, diğeri de dişi cinsi. O • 
çUncü vzodaysa, ikisinin halitası var. 
dır. 

· Çocuğunuz kız mı olacak oğlan mı? 
Bunu anlamak için iğneyi evvelft bu 
üçüncü vazodaki klJle batırırım. Bu 
suretle iğnenin üzerine her iki cinsi 
hamil bir toz birikmiş olur. Fakat iğ· 
ne bunların birinden fazla, diğerinden 
eksik almıştır. Kader ibresi dönerken 
hangisi galib gelip annenin tarafına 
geçecek? 

Annenin karnındaki çocuk eğer kız. 
sa, dişi cins külünü kendisine çeker 
ve iğne annenin tarafına döner. Yok 
eğer doğacak çocuk oğlansa, erkek 
cins külleri iğneyi dışarı doğru çeker 
ve bu sefer iplik annenin tarafında 

kalır .. .,, 
Deli saçması gibi lakırdılar, değil 

mi? Fakat, tahminleri şimdiye kadar 
hiç yanlış çıkmamış. Herhalde tesa
düf ... 

-~---~ raswwws 

TAN -
Ispanyada vaziyet 

M. Zekeriya Sertel yazıyor: 

İspanyada iki sene süren kanlı ve yıkı· 
cı harpten sonr:ı, bugünkü vaziyeti anla
mak isterseniz, şu rakamları gözden ge· 
çiriniz: 
İspanyanın genişliği 195,000 mil murab 

baıdır. Bu nrnzinin General Frnnko elin· 
de bulun:ın kısmı 115,000 mil murabbaı
dır. Hükümetçilerin işgali altında bulu· 
nan saha 80 bin mil murnbaı tutar. 
ispanyanın nüfusu 24 milyondur. Fran

konun işgal ettiği sahalardan iki milyon 
kişi hükOmet toprakl:ırınn iltica etmiştir. 
Bugün Frnnkonun ld:ıreı;i altında 12 mil· 
yon, hükuınetçilcr tarafında 12 milyon 
nüCu! ,·ardır. 

llük(lmetcilerin askeri kuvveti Franko
nunkinden üstündür. General Frankonun 
kumanda~ı altında 300 bin asker vardır. 
Ounun 100 bini yabancıdır. Yani 80 hin 
halyan 10 hın Alman, 5 bin kadar da Fas 
lı vesaire mevcuttur. 

Hükumetçllcrin askeri kuvveti ise 700 
bin kişidir. Bunlnnn ynlnıt 20 bini yaban 
cıdır. Geri kalanlar iyi tıılim görmüş, hi 
yetiştirilmiş askerlerden ibarettir. Ynlnız: 
Frankonuo motorize ku'\''\'etlcrl ilstündür. 
General Frankonun muvaffakıyetlnl lemin 
eden umiJ, elinde bulunan İtalyan ,.e Al
man tayyare, tank, top vesalresldir. 

General Franko Ozkadldekl demir ma· 
denlerini, Astoryıı kömür ocaklarını, Hu
elva'daki bakır madenlerini ele geçirmiş
tir. Buna karşılık in hıila hfikôınetçllerin 
elinde Geı on'daki kömür ocakları, ve Lf
naresteki kurşun madenleri bulunmakta
dır. Katalonyatla lıulunıın ve Avnıpanın 
en kuvvetli bldro • elektrik sanayilnl ib 
liva eden merkez de h!ıld hükQmetçilerin 
elindedir. 

İki tanır ta bütün sanayii harp sanayii 
haline getirmışlerdir. Frnnkocuların harP 
sanayii Bllbno ve Sevll'de, hfikQmetçlle
rinki Barsclona, .i\fadrit ve Vallinslyada• 
dır. , 

HüHisa Franko kuvvetleri hayli yer ka· 
znnmış olmalarına rağmen tamamen hft· 
kim bir vaziyet elde etmeğe mu\'nffnk 
olnmamışlarıiır. Harici yardım kesilirse 
hükCımetçilcrln galip gelmeleri lhlimııli 
bile yok cle~ilrlir. Eğer iki tnraf bıı~bnşll 
bırakılı;n \'C ispanya dahili hnrbl kendi 
huı.lutl::ırı icine harl'dilse, harbin nkıl)etl 
derhal değişebillr, 

KURUN 

Heıkese bir dalgıç 
elbisesi 

HAKKI SOIJA Gezgin radyo oiirült6· 
lerllıden ~ik6.yetle diyor kl: 

"OksürüRü gökgürüllüsü yapan bu sıı· 
rültü )'arış.ı niçin? .. Niçin şu radyolnrı. 
doğru dürüst çalmnAı beceremi:roruı'l 
Kendi kafalarımız eğer duygusuzsa, kU· 
laklarımız sağırsıı, lıerkesi a;yni hale so
karak mı kusurlarımızdan kurtulacaAımııı 
umuyoruz? ... Yoksa: 

- Hey nıahnlleli haberiniz olsun, ki be 
nlın radyom '\'ar! 

Demek için mi p:ıtırdıyı yapıyoruz. Bu 
görgüsüzlük, dnhn doğrusu sonradan gör· 
nıelere mahsus bu densizlik, benim sinir 
!erime dokunuyor. Kendi rahatım k:ılktı
ğı, ç~hl'nmadığı için de değil ha!." Sı~f 
efendi yaradılışı soyuma bu p6hpöhçülU· 
ğü yakıştıramndı~ım için üzüHiyonım. 

Galiba bu sidişle ç:ılışmak için kafoJn .. 
nmmı birer <lıılsıç tası giyecel;iz. Hal•dl 
biz buna katlanalım. Fakat bize bu azabı 
:ı;fikleyen ter, bu işkence hakkını kimden 
ve nereden alıyorlar? 

Hani ya gürültü mücadelesi vardı'!,, 
CUMHURI Yf;T 

Önlenen bir yanlışlık 
"J K1'/SADI hareketler,, sütunu mrı• 

lıarrlri 11a:ıyor: 

"Buna bir hilekarlık demek de hatıı 
olnııız. Filhakika, hepimizin bildiği beşi 
bir arada, iki buçukluk, liralık "eyn bun
lardan d:ılın küçük kıymette olıın ve n1a• 
hlvet itlhnrıle bir .sikkeden başka bir şeY 
ol~ıyan altına iki paralık lehimle bir 
kulp kondurmak, yahut !leli bir zincir t:ık 
makin onu 2iynct altını gibi göstermek• 
bu husm:taki knrnrnıınıenin açık kaJınıŞ 
bir knpı5ındnn istifade ederek yapılan Jıl· 
Jekôrlıktnn hnşk:ı bir şey dl'ğildir.,, 
"Şu vec;ile ile, bir noktaya i'Ş:ıret etınc1' 

faydalı olur: Sikke halinde oltının me!l'I• 
tekel haricine çıkması memnudur. Faknt 
her türlü altın mamullit ,.e mas'nuatının 
memleket haricine götilrnlmesi menedil• 
mcdi~lne göre, acaba bunda gözelilen gıı· 

lngilterede genç kızlar arasında ye, gene yarım bırakılmış olmuyor nıu'! 
yapılan bir yarışta, üzerinde iki ç:ıy Altın tabakayı cebine yerleştiren, nttırt 
fincanı bulunan bir tepsi ılc mama at. hir bibloyu ,•a1iılne koynn, som altın ııer 
lan1ak en müşkül bir numara teşkil e- hangi bir eşyayı elinrle taşıyıp memleket 
diyordu. Bu müsabakaya birçok kişi hıırlcine götürebilen ndııının altın slt.kC• 

l' İ 1<ölfırmemcsi hirnz g:ırlp clüşmüror 
girdiği halde, birçokları maniaya gel. ı 

ld 
·· b k mu? Bunun akı;! ele o nisbette gııriP~ 

meden evvel yarı yo a musa a ·ayı ır- -
terketmi§lerdir. Nihayet iki kız, tepsi l Gaz maskelerini kadın tuvaletiyle uyuşturmak herhalde istikbal için lazımı kil vermeye muvaffak olmuştur. Maske 
ile maniayı atlamaya muvaffak ol- olacak bir şeydir. Harb günlerinde gaz maskesi ile sokağa çıkacak olan kadın. başın üzerine kaldırıldığı zaman, son 
muşlardır. Bunlardan birisi en evvel lar herhalde bu aletin de başlarında güzel durmasını istiyeccklerdir. moda şapkalara benziyen bir şekil a.· 
atlıyarak birinciliği almıştır. 'ngilterede bir kadın, gaz maskesine başta güzel bir şapka gibi duracak §e.. !ıyor ve şapka vazifesini görüyor .. i 
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;/(,a11-ata daü ............... __ .. 
Bir nevi "zurna,, 1 

hakkında 1 

N lZAMEDDL~ Nazif dostumuz, 
bir sabah gazetesinde, roma

nın büyük bir zurna olduğunu 

ve öyle herkes tarafından üflenc· 
ıniyeceğinl söylüyor. Doğru, bü -
Yilk zurnaya büyük nefes lazım. Fa. 
kat dostumuz, "zurnada pc5rev olmaz, 
ne çıkarsa bahtına,, sözünü hatırlat
nıak için olacak, romanın tarihi haki
kate bağlanamıyacağını da söylüyor. 
Buna da pek doğru diyemiyeceğim. 
~rçi tarihi roman diye bir şeyden 

bahsedilmesini ben de, Nizameddin 
Nazif gibi, anlıyamıyorum. Çünkü ta
rihi olmıyan roman yoktur. Romanda 
anlatılan vaka ister üç bin yıl evveli. 
ne, ister bu güne ait olsun, muharri. 
rin tarihi hakikatleti değiştirmeye, 
Onları kendi işine gelen şekle koyma
ğa hakkı yoktur. Her roman "inanı
lacak" bir şey olmaya mecburdur. Her 
roman bize alemi, Nizameddin Nazif. 
in dediği gibi, bir cihan görüşünü an. 
latan, aşılıyan, yakın kılan bir eser. 
dir. Kendi içine kapalı, insanlara dik
kat etmiyen, dünün ve bu günün hadi
selerinden habersiz yaşıyan adam bel
ki bir sair olabilir ("olur" demiyorum, 
"belki. •. " diyorum.) Fakat romancı 
olamaz. Hayattan, realitc'den, haki. 
katten ayrılmış bir roman tasavvur 
dahi olunamaz. Hatta hikayeye bari. 
kulade, olmıyacak unsurlar karıştır
lnasına cevaz verilen romanlar dahi 
bu mecburiyetten kurtulamaz. Mesclft 
Swüt'in meşhur Gullivcr'ini alın: ger
çi onda, dünyada bulunmıyacak ka
dar kısa veya uzun insanlar; atların 
hüküm sürdüğü bir memleket vardır; 
fakat muharrir yine bunları inanılır 
bir hale getirmeye çalışmıştır. ve ese. 
tine böyle olmıyacak §eyler koyduğu, 
Onları bize doğru diye kabul ettirmek 
istediği için de diğer unsurların haki
katine daha çok ehemmiyet vermiştir. 
Zaten gerek Swift'in, gerek Voltaire'jn 
hikayelerini roman saymak kabil de
ğİldJr; çünkü onlar daha ziyade hiciv, 
~id veya felsefe eserleridir. An
cak §unu göstermek istedim: onlar 
bile bir dereceye kadar olsun hakika. 
te, realiteye uymak vazifesinden ka. 
sınamazlnr. 

Nizameddin Nazif, genç veya yaşlı 
~uharrirlcrimizi, roman yazmadan 
<>ncc düşünmeye, bilhassa kuvvetleri
ni ölçmeye davet etmekle elbette ha
~rlr bir iş görüyor. Fakat onlara ro
llıanda • bütün görünüşlere rağmen • 
h~yalin büyük bir rolli olmadığını, 
hıç olmazsa hayalin mütemadi bir 
lnUrakabe altında bulundurulması la
ıı:ngeldiğini de söylemeliydi. Bu gün
kU Türk romanının en büyük derdi 
budur; şüphesiz birkaç kişiyi istisna 
etnıek lfızım; fakat muhanirlerimizin 
S:oğu roman yazmağı vaka, hik§ye 
'Uydurmak sanıyorlar, etraflanna bak
lnıyorlnr. Öyle yanlış bir fikre kapıl. 
dıktarının, etraflarına bakmadıklan. 
l1nı en büyük delili de başka dillerde 
l1~ılmış romanları bize "adapte" et
~eye kalkmalarıdır. Halbuki roman 
b~r realitenin mallsulü olduğu için hiç 
her ":8man ".~dapte'' edilemez. Aslında 

lkı çok guT..el, çok doğru olan bir 
~ansız, İngiliz veya Rus romanı, şa
ısıannm adları ve vakanm muhiti 

:eğiştırilince derhal biltün kıymetini 
aybetmeyc mahkfundur. 

......__ Nunı!Ul1ı ATAÇ 

lnhlsarlarda dUn 
yapı lan imtihan 

lnbüsarla.r lda.resl ta.ra.tmdan, ecnebi 
~6tnleketler tiltündllUfünün ziraat. 
a.tırlama \•e imal işleri llıerlnde staj 

tôrnıek llzere Avrupa ve AmP.rikaya 
tônderUecek olan eksperlerin imliha
tıı dUn ya.pılmıŞ'tır. 
lnıWıana yirmiden fazla genç işti
~ etmJşttr. Sabahleyin fransızca ve 
ngtıızce dillerinden imtihan edilen 
~~~lcıin öğleden sonra da mesleki 
ılgıieri denenmiştir. 
Bu mUsabaka imtihanında en iyi de

receyi alan altı gençten dördü Fransa 
\'~ Almanyaya, ikisi de Amerikaya 
tondcıileceklerdir. 

Avrupaya gidecek eksperler tütün 
iUessese ve fabrikalarında çalışacak
.;1'· .~erikaya gidecek olanlar da 
bu lrjınya tütünleri üzerinde tctkikatta 

lunaca klardır. 

" ~ 
* Devtet DemiryoUa.rı idaresi Haydaı ııctşa istasyonunun yukarı tarafında 
iiç aydanbcri demiryolımwı altmda iki tfüıcl açtırmal•tadır. Bwılardan bfri 
manevra hattına tahsis edilecek, diğerinden lbrahimaya deı-csi geçecektir. 
* ller vakit olmyucularımn dertlerine tcrciiman ol.an Halıer, şehirdeki çe§-

$ IE IH ~ I~ ID IE VIE 

melerin kifayetsizliğinden miltooddid defa bahsetmiştir. Belediye, •nedense, 
çeşmcl.eriıı sayısını bir tiirlü arltıram 1yor. Hemen şehrin bütün semtlerin
de, çeŞnı,e önlerini htnoahınc kaW.balı k görmek müm1~ilndilr. Bol su, yazın 
bu S1cak günlerinde, şehirli>ıin en mü brem ihtiyacıdtr. 

IMllE iMi iL IE I~ IE T ır IE . ... 

Eczahaneler 
pazarları 

kapanacak mı? 

Yaysız arabalar 
yasak edilecek 

1 Yeni tahlisiye 
istasyon la rı 

Çanakkale boğazında 
bir istasyon 
kurulacak Nöbet usulilnilo 

ihdası dUşönUl t.yor 

Türkiye pratik farmakologlar birli
ği azaları senelik kongrelerini önü-

rn üzdek i pcre.~mbe günü akşamı Emi
nönü halkevi salonunda yapacaklar - \ 

dır. işleri başından a,Tılamıyacakları 

için gece saat 22 den sonra başlıyacak 
ve tahmin edildiğine göre geceyarısm-

dan sonraya kadar devam edecek olan 
bu toplantıda, pratik farmakologlar 
bilhassa kendileri için hayati iki mev
zuu görüşeceklerdir. 

Göril§ülecek meselelerden birincisi 
pratik farmakologların hafta tatili 
meselesidir. Muayyen bir hafta tatil. 

Ieri olm1yan pratik farmakologlar bu
.na scnelerdenberi çalışmaktadırlar. 

Bunun husulü için de başlıca çare o
larak eczanelerin pazar günleri tatil 
yapmaları, yalnız gece nöbetlerinde 

olduğu gibi, bir mmtakada her ecza
nenin nöbetle pazarları açık kalması 
şekli ileri sürülmektedir. Sıhhat veka. 

Jeti, geçen sene bu şekle muvafakat et
miş, fakat işin diğer formaliteleri ik-

mal edilemediğinden kafi bir netice 
almanıamıştır. Bu defaki toplantıda 
bu hususta tekr ar görüşülecektir. 

Bundan başka, birlik, pratik afrma
kologların, halkın sıhhatiyle yakından 
alakası bulunması itibariyle sıhhi mu_ 

ayeneye tabi tutulmalarını lüzumlu 
görmektedir. Bu mevzu da ehemmi -
yetle müzakere edilecektir. 

On kuruşa ('OCuk 

sinemaları 

İstanbul sinemacılarının haf tada bir 
gün tertib etmeyi kabul ettikleri ço. 
cuk matineleri için hazırlıklara baş -

lanmıştır. Bu hazırlıklar bilhassa ço. 
cuk filmlerinin tedariki yolundadır. 

Çünkü, karara göre çocuk filmleri ya 

eğlenceli, ya terbiyevi, veyahut da il
mi ve fenni esaslar dahilinde hazır -
lanmış olacaktır. Bunlar haricinde ba. 

tıl vaziyetlere dayanmamak şartiyle 
seyahat filmlerine de mUsaade edile
cektir. Sinemalar bu filmler için sipa. 
rişler vermektedirler. 

Çocuk matineleri on ı/uruşa olacak
tır. 

Asfalt yolların bozulmamasını temin için 
Belediye tedbir almağa lüzum gördil 

Belediye, şehrin bcllibaşh yolları • 
nm asfalt ve betona çevrilmesi işine 
başlandığı şu sıralarda, şimdiye ka -
dar yapılan tecrübelerden de istifade 
edilerek asfalt, beton, katranlı, katran 
betonu ve çimento betonu ile yapılmı§ 
yollardan geçecek nakil vasıtalarının 

evsafını tayin lüzumunu hissetmiş ve 
bunun için bir nizamname hazırlan • 
mıstır. 

Yeni nizamnameye göre, bu yollar
dan geçecek hayvanla çekilen arabala
nn doğrudan doğruya tekerleklere te. 
sir eden bir freni bulunacaktır. Bu 
frenler takozlu fren şeklinde olacak • 
tır. Bugün İstanbul arabalarında kul. 
!anılan zincire bağlı bir demirin te -
kerleklerden biri altına sokularak sii
riiklenmesi yasak edilmiştir. 

Yalovada yeni ' 
imar planı 

Tatbikata bu sene 
ba~lanacak 

Denizbank Yalovanın imarı için şe
hircilik mütehassısı Prosta yaptırılan 
projenin bir an evvel tatbikına karar 

vermiştir. Bunun için bu seneden iti. 
baren imar işlerine başlanacak ve bil. 
hassa gelecek yıldan itibaren faaliyet 
hızlandırılacaktır. 

llk kısımda Yalovaya güzel bir va. 
pur iskelesi inşasıyla iskele meydanı
nın modern bir şekilde genişletilmesi 
i§leri vardır. Bundan başka bir za • 

manlar gelişigüzel hazırlandığı için 
rağbet bulmıyan plajın yeniden kurul. 
ması kararlaştırılmıştır. Bunun için 
yeni ve büyük bir proje hazırlanacak 

ve burası çok modern bir plaj haline 

sokulacaktır. Plaj dahilinde gazino
lar ve eğlence yerleri de inşa edile • 
ccktir. Bütün bu programın birkaç se
ne zarfında tatbikı için 18.zrmgelen 
bütün tedbirler alınacaktır. Yapılacak 
projeler iktısat vekaleti tarafından 

tasdik edildikten sonra derhal inşaa
ta başlanacaktır. 

Tonitoın a m ca
ın oın çocuğu v e 

mua OPDmD 

Tekerlekleri gözle görülmez şekilde 
bile olsa yalpa yapan arabalar derhal 
scyyrüseferden menedileceklerdir. 

Şehirde gerek yük, gerekse yolcu 
nakliyatında kullanılan arabaların 

hepsi yaylı olacaktır. Halbuki bu gün 
lstanbulda bulunan arabaların dörtte 

üç buçuğu yaysızdır. Ayni zamanda 
tekerleklerin kutrunun 75 santimetre
den aşağı bulunması ve tekerlek de • 
mirlerinin en aşağı bcs santimden az 
olması da menedilmiştir. Halbuki §im 
di şehirde işliyen arabaların demirleri 
aşınmış olduğundan iki iiç santim C· 

nindedir. Bu da yollan çizme}dedir. 

Belediye bütün şehirdeki arabaların 
cylfıl başına kadar bu şartlara uyma
sını mecburi kılmıştır. 

Haczedilen 
vapur 

OUn sahibi ve kaptan 
bulunamadı -

Tü!-k bayrağım taşıyan Kutlu 
vapuruna hükfunete olan borcundan 
dolayı maliye tarafından haciz konul. 
muştur. 

Vapur, dün, Büyükdere önüne gel. 
diği zaman icra ve liman memurları, 

gemiye giderek haciz kararını tebliğ 

etmişlerdir. Bunun üzerine gemi ora-

da bir rıhtıma bağlanmıs ve icab eden 
yerleri mühürlenerek içersine memur
lar konulmuştur. 

Vapura konulan haciz üzerine kap
tanı ile diğer mürettebatı gemiyi ter. 
ketmişlerdir. Bu suretle vapur içinde 

tUccar malı da bulunmasına. rağmen, 
bir polis ve bir icra memuru haric, 
bomboş bırakılmıştır. 

Bu hal, hem vapurun emniyeti, hem 
de bir kaza vukuu noktasından tehli. 
keli göriildüğü için alakadar makam-

lar harekete geçmişlerdir. Fakat, dün 
ne geminin sahibini, ne de kaptanını 
bulmak kabil olmamıştır. 

Sahipsiz vapurun bağladığı iskele
nin sahibi de bu vapurun başka bir 

yere alınması için icab eden yerlere 
müracaat etmisse de vapur hacizli ve 

mürettebatsız olduğu için yerinden 
kaldırmak mümkUn olamamıştll'. 

Tahlisiye idaresinin bu yıla ait olnn 
inşaat programı tatbik edilmeye baş. 
lanmıştır. Program deniz bank umum 
müdürlüğü tarafındnn tetkik ev tasvib 
edilmiştir. Bu programda bilhassa Ça
nakkale ve Karadeniz boğazlarınn c . 
hemmiyet verilmektedir. Çannakkale 
boğazının birkaç yerine küçük sahil 
fenerleri konacaktır. Ayrıca radyofar 
inşaatı için münasib bir yer aranmak
tadır. Çanakkale boğazında bilhnssaa 
kış mevsimlerinde fazla deniz kazaları 
olduğu göriilerek bir tahlisiye istasyo
nu kurulmnsı da kararlaşmış bulnu • 
maktadır. 

Karadeniz boğazının bazı noktaları
na sis dUdUkleri yerle§tirilec..ektir. 
Yerlerinin tayini iç.in tetkikler yapıl. 
maktadır. 

Bunlardan başka gene bu yıl Gire
sun, Trabron ve Rizede birer tahlisi
ye istasyonu kurulacaktır. Samsunda 
istasyon için tutulan yer gcnişletile • 
cek ve yeni tesisat yapılacaktır. 

Yeni yapılacak istasyonlarda birer 
hamaru ve yatakhane bulunacaktır. 

Tahlisiye idaresinin bütçesi bu inşaa
ta kafi gelmeı.se Denizbank yardım. 
da bulunacaktır. 

Senelerdenberi ihmal edilmekte o
lan sahillerimizin bir kaç sene içinde 
tamamen tesisatlandmlması kat'i ola
rak kararlaşmıştır. 

Liman i çin yapılan 
demir mavna lar 

Liman idaresi için Kasımpaşa havuz 
ve fabrikalarında ilk olarak yapılmak
ta olan demir mavnalardan ikisinin 
inşası bitmiştir. Bunlar yakında deni. 
ı.e indirilecektir. Demir mavnalar de
nize çok dayanıklı ve sağlamdırlar. 

İlk tecrübeler muvafık netice verir
se, limanın bütün tahta mavnaları ıs
karta edilecek ve yerlerine demir mav. 
nalar yapılacaktır. 
Ayrıca bu mavnaları çekmek için 

Haliçte yeni ve kuvvetli romorkörler 
inşa edilecektir. Bu romorkörler gerek 
cer kuvveti ve gerekse denize mukave
met noktalarından çok mükemmel ola
caktır. Bu suretle bilhassa kış mevsi
minde ve dalgalı havalarda sık sık in. 
kıtaa uğrıyan tahmil ve tahliye işle.. 
rinin intizamı temin edilmiş olacak
tır. 

--o-

Vapurların yaz 
t a rifesi 

Yaz mevsimi geldiği için nakliyat 
müesseseleri seyrüsefer tarifelerini 
değiştirmişlerdir. Denizyolları idaresi 
Karadeniz, Mersin ve İzmir postalarm 
da tadilat yapmıştır. 

Akay idaresi yaz tarifesine ayın yir· 
misinde başlamış ve Anadolu yakası 
ile adalara fazla postalar il§ve etmiş
tir. 

Şirkeliha;}Tiyc de doğru postaları 
çoğalbnak suretiyle yaptığı yeni yB.2 
.tarifesine önümüzdeki pazar günün • 
den itibaren başlıya.caktı:rJ 
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iÇERDE: 

PLAJLARDA boğulma hAdisclerinin 
önüne geçmek için, her plüjda moUklü 
hir sand:ıl bulunması kararlaştırılmıştır. 

Bu sandalda imd:ıt ~!etleri haıır buluna... 
caktır. Pl!ijd:ıki tehlikeli yerler de iş:ıret
Jenecektir. 

• HALK ş:ırkılarını toplamak icin Ana. 
doluda seyahate çıkacak iki heyet şehri
mizden yarın hareket edecektir. Heyet
ten biri İzmir ha,·nlisine, diğeri Adnna 
taraflarına gidecektir. 

• BOKREŞ ticaret odası ikinci reisi 
doktor Adam Ankanıdn iki devlet arasın
cfaki ticnrct münasebatını takviye husu.. 
sanda bulunduğa temaslıırdan sonra dün 
şehrimize gelmiştir. Romanya memleke
timizden bakır, pamuk, kömür alas:aktır. 

• ORMAN kananundn yapılan değişik
li.le marangodnrı sevindirmiştir. Mobilya 
fiyntlannın da ucuzhyncağı tnlımin edil
mektedir. 

• tzıı.JR sergisinin ı İstanbul komitesi 
1 

dün toplanmış, elişi sanallannın da kfı
çük sanayi arasında sergide teşhiri ileri 
sfirülerek bunun üzer.inde görflşmeğe ka
rar verilmiştir. Kız sannt mektepleri ile 
bu lıususta görüşülecektir. 

• EGLENCE yerlerinde fiyntların ucuz.. 
laWması knrarı Temmuzdan itibaren tat
bik edilecektir. Bu arada birahaneler de 
mezelerde yüzde 25, meşrubatla ')Üzde 
10, barlarda da bütün meşnıb:ılla yüzde, 
25 tenzilllt yapılacaktır. 

• İlkokul talebesinin fikri kabiliyetle
ri ve çalışma neticelerini öğrenmek için 
husiin, mezun olanlar bir deneme imtihn
nıno gireceklerdir. 1mUhnn Uni\"ersitede 
yapıl:ıcak, ·yerli ve yabancı terbiye pro
fc~örleri hnzır bulunacaklardır. 

• fKTlS.\T fakilllesinln lmtihonlan dün 
b1tmişUr. 

• 'l1JRİZ1tt d:ıircsl tarafından Ankara
<Ian lstonbuln bir h:ırtalık bir tenezzüh 
tertibi diişllnülınüş, fakat otel '·esairc fi
yallnn öl)renildi~i nman plfij ücretleri 
çok pahalı bulunmuştur. lktıs:ıt vekfilcU 
t:ırahndnn fiyatlann indirOmesi için bir 
teşebMls beklenmektedir. 

• EIU.lYETSIZ tercümanlık yapan 
"dört kişi SÖrülmilş \"e yirmi beşer lira ce
zaya çarptınlmıştır. 

• '\1YANADA toplanacak Milletlerarası 
çl5p kongresine İstanbul belediyesi de da
\"et edilmişti. Belediye, kongreye iştirnk 
etmiyeccj:limizl bildirmişlir. 

• D ~RPHA?-."EDE yeni 1 lmruşlaklnrın 
basılması işi bitmiştir. Ymni parahkla
rın basılmnsınn yalnndn başlanacaktır. 

• TiFO aşısının çok iyi netice '\"erdiği 
görülmüştür. Şehirde hu sene hiç bir tifo 
vakasına tesadüf edilmemı,ur. Aşı bu 
sene de yapılnc:ıktır. 
• ÇfÇEKÇII,ERlN kımınç, ,·ersisinin )'Üz 
ae beşten elli beşe çıkarılacağı haberi ü
zerine dün ticaret odasında bir toplantı 
yapılmış, çiçek satıcılarının raporu okun 
muştur. 

• YERLİ mallar sergisinde bu sene te
levizyon tesisatı bulunmasına da karar 
verilmiştir. Tesisatı yapacak olan şirket 
faaliyete geçmiştir. 

• CÖPc;0LERIN hasat mevsimi dolııyı
~Ilc. i5lerini bırakıp köylere gittikleri gö 
rülmüş, bunun üzerine al·lıklımnın 15 li-

• r:ıdnn 20 Iirnya çıkarılmasına karar ve
rilmiştir. 

• KAHVE, loknnt:ı '\"C malıaIIebicilerde 
çalışan s--..,rsonların bu cemiyetlere mi, 
yoltsa garsonlar cemiyetine mi yazılacak
ları bir ihtilaf halindedir ve mesele tica
ret odası tarafından tetkik edilmektedir. 

• Üniversite cdebi)·at fakültesi kız talc
ticsinln nskcrlik imtihanl:ırı sona ermiş· 
tir. Diğerlerini imtihanları d:ı haziran so 
nuoa kadar bitirilecektir. 

• BEYAZIT camisinin tamiri kararlaŞ
tırılmış YC '\"akıfinr idaresi tarafından 12 
bin lira ayrılmıştır. Cami ve bilhassa av
lusu esnslı bir tamir görecektir. 

• EVKAF kanunu mucibince yapılan 

tek mütevellilik imtihanları Beyoğlu ta
rafında bitmiş, dün de İstanbul tarafında 
yapılmıştır. lmtihana 47 kişi girmiştir. 

• SULTANAIIMI:.'T'te Arasta sokağında
ki hafriyatı idare eden İngiliz alimi Baks 
ter Ank:ınıdan selmi~tir. Belediye ve mü
zeler idaresi bu seneki hafriynt snhasmı 
tcsbit edeceklerdir. 

• CA.ı:'AKKALEDE Turon'da Amerika
lılar tarafından yapılan hafriyat Temmuz 
ayı icinde nihayet bulacaktır. 

• MALATYA ha~lisindei eski csrleri 
araştırmak üzere Parisin 1.uvr müzesi mü 
dürü Delnport şehrimize gelmlşlfr. Hafri
)'at müsaadesini aldıktan sonra Malatya· 
ya gidecektir. Dlr Alrnan heyeti de Milel 
harahelerinde hafriyat müsaadesi iste
miştir. 

• MADE.'-' lctk1k ve nrnma enstitüsü ta· 
rafından, maden mühendisliği tahsili i
çin Anupa ve Amerikaya yeniden 20 fa· 
lehe daha gönderilmesine karar TCrilmfş
tir. 

• BEYKOZ tuğln fabrikası tekrar faali· 
yete geçmiştir. 

• YEDlNCl milll tıp kurultayının 26-28 
teşrinie,-vclde Ankaracla toplanmasına ka 
rar verilmiştir. 

• DENIZBAl\"K İstanhnl-lzmir '\"e Pire 
arasında seferler ihdasına karar Tenniş
tir. Her hart:ı Pazartesi günleri İstanbul· 
dan bir vapur kalkac:ıktır.1 

• Pamuk tarım satış kooper:ıtifi birliAI
nin Almnnyaya satmış olduğu Iğdır pa. 
muğunun ilk partisi Jğdırdan törenle 
Trabzona yola çıkarılmış, memurin, ban
ka direktörleri büyük bir halk kfitlesi ta.. 
rende hazır bulunmuştur. 

• Edirne şehir planını hazırlamakta o
lan profesör Esli Edlrneye giderek, umu.. 
ml müfettiş, vali, belediye reisi ve nafia 
müşaviriyle tsmas etmi' ve arazi üzerin· 
de yeniden tetkikata başlamıştır. Ba ara
da vilayetin yaptıracağı büyük otelin ye
ri de teshil olunmuştur. 

• Ziraat veklHeU keten ve kenevir mÜ
tehasısı Fuat Eren vilayetimizdeki keten 
ziraatı vaziyetini tetkik etmek üzere dün 
İzmite gitmiştir. 

Mütehassısın vereceği rapora göre vi
layetteki keten ve kenevir zir:ıatinio in
kişafına esaslı surette çalışılac:ıktır. 

DIŞARDA: l 
• Fransızlarla Almanlar arasında ecre- 'ı 

ynn eden müzakereler esnasında Davs 
ve Yung istikraı:ları faizlerinin tenkisi ı 
hakkında Fransız heyeti tarafından hiç 
bir teklif yapılmamıştır. 1 

• Fransız hava nazırı, tayyare Jle Tur'a l 
silmiştir. :'.\lumaileyh, beraberinde sene· 
rnl Buskn olduğu halde sa:ıt 9.40 da yere 
inmiştir. Nazır ve general, tayyare kazası 
hakkında şahitlerin iradelerini dinliyc
ceklerdir. 

• l\Iüttefik Ajanslar konferansı, dün 
öğleden sonra Osıo·dn mesaisini bitirmi~· 1 
tir. Önümüzdeki konferans, 1939 da Ro. 
mada toplanacaktır. Delegeler, dOn sa
bah memleket dahilinde bir geıme~e çık
mışlardır. 

• trıın veJinlıdinin .Mısır prensesi Fev· 
zire ile nişanlanması üz.erine Mısıra git.. 
rniş olan İran he)eti, Tahrana dönmek Q. 

zere dün Rahiredeyi terkctmiştir. Kral 
Faruk, lrıın Başvekiline fran Sehinş:ıhına 
hitaben husust bir name vermiştir. 

• Fransız akademisi, Hene Dumikin ve 
falı Uzerine inhilfıl eden akademi nzalı~
na Andre Moruayı intihap etmiştir. 

• Hind kongresi fırkasının eski reisi, 
B. Nehru, Paristen Londrnya getmiştir. 

• Eski Romamn en muaxznm mabeUe· 
rinln birinin enkazı meydana cıkmıştır. 
Bilhııssa bu mabedin üç sulunu olduğu 

gibi "durmaktadır. S:ıliıhlyelar mahafilio 
:r:annınn côrc lsadan 300 sene e\"vel yapıl
mış olan Belleno m:ıbeiti enkarı olması 

rnuhteroeldlr. 

Casuslar 
faaliyette 

Kanadada bir Alman 
casu u yakalandı 
Ottava 1(Kanadada). 24 (A.A.) 

.Montreal'da bir tayyare fabrikasında 

çalışmakta olan bir Almanın casusluk 
ettiği hakındaki haber teyit edilmekte
dir. Müdafaa nazırı, parlamentoda bu 
hususta yaptığı beyanatta milli menfa
atlerin korunacağım söylemekle iktifa 
etmiş ve fazla malfunat vermekten imti
na eylemiştir. 

Casusun tevkif edilip edilmediği hak
kında malfunat yoktur. 

Fransadaki casuslar 
Biyariç, 24 (A.A.) - 21 Haziranda 

meydana çıkarılan casusluk meselesi 
bakında araştırmalar yapılmıştır. Sen
Jan· Dö-Luz'da ve Bask memleketinde 
de diğer araştırmalar yapılması beklen
mektedir. 

"Ha midiye,, 
Kıbrıstan Payasa 

hareket etti 
Magosa., 23 (A.A.) - Bugün Hami· 

diyede bir öğle yemeği verilmiştir. 

Hamidiye bu akşam saat 6 da Payas'a 
mUtcveccihen buradan a)-Tılmıştır. 

Mektep gemimizin bu kısa ziyareti 
burada fevkalade iyi intibalar bıra!t
mı§ ve adada çıkan her dilden gazete. 
Icr bu ziyaretten uzun yazılarla bah
setmekte ve bilhassa gemi komutan 
heyeti ile subay ve efratmın vekar ve 
ciddiyetini sitayişle kaydetmektedir
ler. 
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Deniz tefrikamızı yazxm.mn çok
luğu dolayuiyle koyamadık. özür 

dileriz • 

HA"BER - ~m PoSta:11 ) 24 HAZiRAN - 193a 

Japonya m :.4 

mı 

Fransan~n seferberlik ya ıyor 
Halayda güttüğü Kabine mtıstacel bir içtimada buna karar 
askeri men/ aat vermek zaruretini duydu 

. • ? Tokyo, 23 (A. A.) - Kabinen.in ak- meclisine bir layılıa vererek memleket ne oiabılır . detmiş olduğu müstacel bir içtima ne- dahilinde istihlfıkin tahdidini ve uzun 

~ Baştarafı 2 incide 

n:m fikrim değildir; Ankaradaki Fransa 
büyük elçisi Ponso lda böyle düşünü

yor,, dediğini unuttuk mu? 
Acaba Paris mi be§ gündenberi te-

lakkilerini değiştirmiştir?. Yoksa 
Ponso mu memleketinin Hatayda mü. 
him ( t) askeri menfaatler .gözetmekte 
olduğundan gafildir. Bir büyük elçinin 
böyle bir gafletine inanmzık mümkün 
olamıyacağına göre, Suriye mümessili ta 
rafından söylenmiş olan sözlerin şu ana 
k:ıdar herhangi bir mukabele görmemiş 
bulunmasına bakarak, Ponso'nun mem· 
Ieketimizde iki yüzlü bir Fransa temsil 
etmekte olduğunu mu kabul edelim?. 

Garip muammaldoğrusu .. Eğer Fran
sanm Hataydaki temerrüdü yüzde bir 
nisbetinde askeri ise bizim için bu 
Fransa ile anlaşmak kolay olmaz. O za
man meseleyi, sadece bir Türk ekseri
yetinin hakkı ve arsıulusal taahhütlere 
riayet edilmesi §eklinde değil, bir par. 
~a başka şekilde, yani "cenup hudutla
nmızın emniyeti,. şeklinde mütalea et
mek bizim için bir zaruret clur, ''Asken 
menfaat,, terini gizlemeğe dahi lüzum 
görmiyen bir Fransanın, dostluk mu
aheıdesiyle süngülerini maskeleyerek 
tskenderunda oturmasına tahammülü. 
müz yoktur. 

Le Temps' ın bu makalesinde milli
yetperver ve istiklale susamış Suriyeyi 
ve LübnZıru yakından ilgilendiren şu 

satırlara da rastlanıyor: 
''Mandamıza - belki de bir parça za

mansız olarak - nihayet vermeği istih
daf eden Fransa • Suriye, Fransa -
Lübnan muahedeleri şu anda parlamen
tonun salahiyettar komisyonlanndcı 
tetkik eldilmektedir. Muhtelif vesilelerle 
reylere müri'caat edildiği zaman bu 
metinler çok ciddi tcnkidlere uğ ·amış

tr.,. 
Suriye miUiyetperverlerine, memle

ketlcrinc!eki hapis21nelerden eli kanlı 
haydutları çıkanp silahlayanların, bun
lan Hatay Türkünün istiklalinden çok 
Suriyelinin istiklaline karşı kulhndık. 
larını ve kullanacaklarını anlmmak için, 
aynca delil aramağa lüzum var mı ? 

2 - Biz, antikemalist unsurlardan 
çekiniyormuşuz. Acaba bu antikema
list unsurlar hangileridir? 150 likler 
mi? Eğer memleketimizldeki ajanları 

Fransaya bildirmemişlerse burada bir 
daha tekrarlayalım ki Cumhuriyet hü
kilmeti bu "150,, likler i~in umumi bir 
siyasi af ilan etmek arifesindedir. Türk 
rejiminin bunlardan en ufak bir çekin
mesi olsaydı, böyle asil ve insani bir 
harekete kalkışılır mıydı? Yoook.. E
ğer yarı resmi Fransa, Hatayda daha 
başka türlü bir antikemalist hareket ta. 
raftarlan bulunduğunu biliycrsa, o 
zaman bu Fransa ya sorarız: 

" - Hem dostumuz olduğunuzu söy
lersiniz; hem bizimle .devamlı dost ol
mak arzusunu izhar edersiniz, hem de 
mandanı.z altında buluru>n bir mınta

kayı bize meçhul düşman örümcekle -
rin yuvasr haline sokarsınız. Bu ne bi. 
çim iş?. Eğer orada antikemalist un
ıurlar varsa, bunlarm şerrine nihayet 
vermek dostluğunuzun vazifesidir. 
Yoksa, ortaya attığınız bu esasın ken
diliğinden tekzip edilmekte bulumiu -
ğunu kabul ediniz. 

3 - Türk hükumeti, Hatayda Türk 
unsurunun ekseriyeti kazanmasını de
ğil, ekseriyetin ''me§ru hakkı,, ru ka. 
zanmasmr istemektedir. Ankaranın ih
tirası, hudutlarını ve emniyetini tekef
fül ettiği bir mıntakada dürüst ve asil 
bir medeni insan çehresiyle deruhte et
tiği vazifeyi başarmaktır. 

İ§tC bu kadar 1. 

Nizameddin NAZiF 

Akhisar yolunda 
bir kaza 

1 

1 

ticesinde bir umumt sef erbcrlik pro - bir harbe uygun düşecek şekilde eko. 
gramı kabul edil.mi§, ayni zamanda nomi ve maliyenin tedricen yükseltil· 
memleketin varidat, sanayi ve vesai- mesini istiyecektir.,, 
tini ckonornize etmek ve esaslı iptidai Konoye, yeni askeri ve diplomatik 
maddelerle madenlerin dahili istihla. harekete ait planın mahdut na.zırlar 
kini tabdid eylemek maksadile bazı meclfsi tarafından tetkik edilmekte 
tedbirler ittihaz olunmuştur. olduğunu tasrih etmiştir. 

Başvekilin beyanatı 
Başvekil prens Konoye beyanatta 

bulunarak Çine karşı olan mubasema
tm yeniden uzamasına milletin hazır
lanması lüzumuna dair yakında mille
ti ikaz edeceğini söylemiş ve demiş - ı 
tir ki: 

"- Hükfunet yakındı\ mebusan 

Çinlilerin bir İnuvaffakiyeti 
Şanghay, 23 (A. A.) - Hankendell 

bildirildiğine göre Çinliler, Lunghs.Y 
hattı üzerinde Çeng _ Çen'in garbinde 
yani tuğyana uğramış olan mmtakada 
kain bulunan l§ungmen kasabasını ye 
niden işgal etmişlerdir. 

Japonlar, cenuba doğru rlca.t etmiş
lerdir. 

Japo.nyanın g·izli 
afyon tica eti 

BUtOo dünya i~lo hakiki bir tehlike 
teşkil edecek mahiyette görüldü 

Cenewe, 24 (A. A.) -Afyon istişa. yon, Çin hükUmcti tarafından sarfe-
ri komisyonu· Japonyanm reyi haric dilen ga)Tetlerin Çinde bir salah bU-
olmak üzere ittifakla kabul ettiği bir sule getirdiğini, Japon nilfuzuna Ubi 
karar suretinde gayrimc§rll ticaret bulunan mıntakalardaki vaziyetin en· 
ve gizli imalat bak1mmdan uzak prk- dişe verici bir şekilde vahamet peyd& 
ta bugün mevcut vaziyetin vahameti ettiğini ve bu günkü vaziyetin gerek 
hakkında milleUer cemiyeti konseyi • bu memlekeUer halkı, ve gerek biltiln 
nin yeniden dikkatini celbetmi§tir. dünya için hakiki bir tehlike teşkil et· 
Bu karara bağlı olup geçen sene kabul tiğinl ve bunun deYamma. müsaade e-
edilmiş olan karar suretinde kom.is. dilemlyeceğinl kaydeylemekteydi. 

Çocukların yapflkları 
zabıta 
~ Ba!)tarafı 1 incide 

Bu mahzen her zaman açılmadığı 
için çete faaliyetine devam etmekte
dir. Mektep müdürünün gizlice zabı. 
taya. ihbarı üzerine tertibat alınmış 
ve dün gece mahzenin arka tarafında. 
ki pencereden açtıkları delik vasıta.si
le içeri giren çete efradı cürmü meş. 
hud halinde yakalanmışlardır. Bu ~ 
tenin diğer bazı hırsızlıklar da yaptı. 
ğı zaıınedilmcktedir. Bu hususta ta'h. 
kikata başlanmıştır. 

12 yaşında eroin müpleHl.sı ! 

Dün Tahta kalede yakalandığını ya.r
dığımz 9 eroin müptelasının arasın
da 12 ynemda Abdullah isminde bir 
çocuk da. vardır. 

Abdullah, tüccardan Mehmedin oğ. 
ludur. Son zamanlarda çocuğun esa.. 
sen evde abuksa.buk söylenmesi ve et
rafına saldırması nazarı dikkati cel
betmiş ve babası bütün çalışmalarına 
rağmen oğlunu ıslaha muvaffak ola.. 
mamı~tır. Abdullah dün tıbbı adli ta
rafından muayı:ıne edilmiştir. Muaye _ 
ne raporuna göre kendisi hakkında 

muamele yapılacaktır. 

MuaHimine bıçakla. saldıran 
talebe 
lzmir, 23 - Karşıyaka orta mckte. 

bi talebel~inden Mehmet, sınıfta kal
masından muğber olarak hocasını yol. 

vaka arı 
da. beklemiş ve bıçakla teca~ etınIO
tir. Bu çirkin hareketin tafsi18.tı ŞU' 
dur: 

Mehmet Dedebaşı köyUnde otunna.k 
tadır. Kendisi çalışmaz bir tnlebedit• 
Ve ta.biatiyle bu sene sonundaki ıınti· 
hanlarda sınıfını geçememiştir. FaJta:t 
Mehmet bu yüzden muallime baY811 
F.dibeye kızmış ve kendisini Edı1Jclliıl 
sınıfta. bıraktığını ötede beride sö:l
lemeye b~lamıştır. Nihayet bu gfi11 
bayan Edibe ile yine muammıerdeD 
Osman yolda giderlerken Mchınedl 
karşılarmda bulmuşlardır. Mehmet 
bayan Edibeye dönmU.,: 

"- Sen beni sınıfta bırakıfSII1 
ha!,, diyerek derhal. ilııtüne hücuın eti' 
miştir. Osman, Mehmedin teca~ 
mıini olmak istemiş, bunun ur.eri~ 
Mehmet ona da: 

"-Hocam, çekil, sonra karışzn8ll1 
seni de vurunun ha.!,, 

Diye bağırmışbr. Ve bu sıra.da. gô. 
zi.i" dönen Mehmet, elindeki bıçaJtl'o 
bayan Edibenin üzerine hücum etınif 
ve bıçağı birkaç defa sallamıştır. J3e
reket bu darbeler muallim osmanıı1 
kolunu tutma.siyle hedefine isabet et
memiş ve etraf tan yetişenler ta.ra.flll
dan tutulmUijtur. Fakat Mehmet yiDe 
kollarının bırakıldığı bir sırada ~· 
rak ortadan kaybolmuştur. Bu son ~ 
ka da bütün 1zmir havalisinde bil~ 
bir teessür uyandırmıştır. 

r-•·---· HER AKŞA \ı1 ·--~--. 
TAKSiM 

Belediye Bahçesinde 
IHAMüV~T 

ve 

Akhisar, 23 (Hususi) - Akbisara 1 BAGDAT 
giden bir Manisa otobüs:i ile karşıdan j 
gelen bir yolcu kamyonu çarpışmıştır. ı 
6 yolcu yaralanmış. Bir kız çocuğunun ~ı•••••• 
kolu kmlmı§tır. 

REVÜSÜ 
48776 
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3la6u' de.n ~lcuilıe j 
Me~'lte~ueıram~e 

ve maarDf 
~aırDhDmDze cıaıır 

Bir kaç ay evvel saylav Bay Na
fi Atuf Kansu Türk tl.Iaarif tarihine 
dair iki ciltlik kıymetli bir etüd neşret
ti. Vilayet mcktupççusu ay Os
man da, çok geniş bir plan ilzerinde bir 
Türk kültür tarihi hazırlamaktadır. 

Üniversite kütüphanesindeki albüm 
kolleksiyonunda Türk kültür tarihine 
mekteplerimize ait çok kıymetli resim ve 
vesiklara vardı. .Nafi Atuf bun
lardan istifade etmemi~tir. Bay Osman 
da gidip bu refilmleri görmez. etüd et· 
mez, o resimleri can gözü ile okumazsa, 
muazzam ~erinin noksan kalacağr mu
hakkaktır. 

Bugün ben, o albümlerden gelişi gü
zel şöyle bir tanesini çekiyorum; 
1618675 numaralı bu albümde "Mek· 
tebi sultani şakirdanmın bazılarının cim 
nastik ve meç talimleri esnasmda alman 
resimleri .. vardır. 

On üç resımden mürekkep olan bu al· 
bümden, elli sene evvel Mektebi sultani 
,(Galatasaray) de ve dolayısile ikinci Ab 
dülhamit devri maarifinde sporun bir 
cambazlık olduğunu görüyoruz. 

Birinci resimde bir jimnastık mualli
rninin etrafında sırtlarında göğüsleri ay 
Ytldızlı dar ve uzun kollu fanila. ayak. 
lannda beyaz uzun pantalon ve tulum
bacı yemenisi ile beş çocuk toplanmış
tır. Hepsinin elinde birer de bayrak var 
dır. ' Bu kıyafetin mektebin spor kıya
feti olduğunu anlıyoruz. On üç resimde 
bütün hünerleri gösteren de bu çocuk
lar kumpanyasıdır. Kimbilir içlerinden 
bir kısım, belki de bugün memleketin 
tanınmış simaları olmuşlardır. İkisi 
13·14 yaşlarında, öbürleri 17 ile 20 ara
sı. Evvela bir pramit kuruyorlar: Küçük 
ler birer ayaklan ile büyüklerden ikisi
nin birer dizine basmış, öbür ayaklan 
boşta, iki büyük te onları bellerinden 
Yakalamış. Büyüklerden biri de arkaya 
geçmiş elinde bayrak tutuyor. 

lkincı numaranın adını bilmiyorum. 
Büyüklerden biri bacaklannı açarak e
~ilmiş, ikincisi onun sırtına ters olarak 
binmiş. bacakları sırtına bindiği arka
daşının elinde, bu vaziyette yüzü koyun 
dü911esi lazım gelirken, küçüklerden bi
ri yatmış olan büyüğün sırtına çıkmış. 
bir ayağı onun sırtında, öbür ayağını 
da diğerinin omuzuna basarak muvaze. 
neyi temin etmiş. 

Alkışa değer marifet. Küçüklerden bi· 
ri de bir kenarda ellerinin üstünde ka
Vak durmuş! ... Ona da diyecek yok! 

Üçüncü numara gene bir pramit, hem 
buna mııallim bey de iştirak etmiş: llci' 
büyük çocuk arkalan birbirine değmek 
üzere birer tabureye oturmuşlar. Diğer 
iki çocuk elleri onların dizlerinde, ayak 
lan havada. Oturanlar berikilerin belin
dtn, geride duran muallim bey de ayak
larından tutmuş. Küçüklerden biri de o 
turanlann omuzlarına çılanış oturmuş, 
iki elinde iki bayrak. Bunu da alkışlıya· 
biliriz 

Bir diğer numara: lki büyük çocuk 
iki küçük çocu~. yüzleri dışarıya gel· 
lllek üzere baş aşağı omuzlarına vurmuş 
lar. Karşılıklı geçerek elele tutmuşlar. 
l<üçükler de ayaklarını birbirlerine ge
!:irınişler, muallim bey kenarda talebe
lerinin marifeti ile heybetli ve mağrur. 

Bu resimler ve daha yüzlerce resim 
bir Tilrlc kültür tarihini canlandıracak 
Vesikalardır. 

Reşat Ekrem KOÇU 

lfMi"liSIECEi 

şikayetleri 
··-········ .. ···--·····-·--· 

işçi 
iş Amirliği, şikayetleri sürat dairesi Bölge 

hassasiyetle takip 
haklarını 

elmiş ve işçileriıı 
'. . veraırmış .•. 

ve 

İki giln evvelki nüshamızda, bir mü. 
cssese tarafından haklarının verilme· 
diğinden bahisle bize şikayette bulu. 
nan beş işçinin anlattıklarını yazmış 

ve bu vesileyle iş dairesi bölge amir
liklerinın bu kabil iJerde çok seri ve 
hassas hareket etmeleri etrafında ba
zı temennilerde bulunmuştuk. 

Bu yazı üzerine iş dairesi İstanbul 
bölgesi amirliğinden ~u mektubu aL 
dık: 

lktııat V ekileti ı, Daireai 3 Üncü 
Bölge Amirliğinden: 

Haber gazetesi 
Neşriyat miidürfüğüııe 

21-6·938 tarih ve 2300 sayılı nüs
hanızın 5 inci sayfasının iki, üç ve 
dördüncü sütunlarında (Türk işçisi· 
nin hakkı) başlığı altında intişar e· 
den bir yazıya tesadüf edilmiştir. 

Tarafınızdan her hangi bir a~tır
mn yapılmasına lüzum görülmeksi
zin, sırf bir kaç işçinin mücerred üa· 
delerine müsteniden yazılmış bulunan 
bu yazıda: 

1 - Bu işçilerin çalışmakta olduk
ları mileEsesede vukubulan hadise kar 
şısında dairemizin hassasiyetle hare
ket etmediğinden, 

2 - İşçilerin tcdahülde kalan üc
retlerinin ödenmesi temin edilmedi
ğinden. 

3 - Dairemize vaki olan bu gibi 
müracaatlarla candan ve yakından a
lakadar olunmadığı ve islerin bati 
gittiğinden bahsulunmaktadrr. 

Bu yazının hakikat ile derecei mü
nasebetinin tayinini atideki izahattan 
sonra takdirinize bırakırız. 

1 - lsim ve adresi sizde mahfuz 
olduğu yazılan fabrikada çalışan işçi
lerden 12 si 30·5-938 tarihinde saat 
11 de milctemian Amirliğimize müra
caat ve şikayette bulunmuşlardır. 

Amirliğimiz derhal hadise mahalli
ne bir memurunu göndermek suretile 
i~e vaziyet etmiş ve yapılan ilk tah· 
kikattan hadisede Lokavt'ı i~rab e
den bir vaziyet gördüğü cihetle ayni 
gün saat 15 de işçi ve işverenleri, 

unvanı her zaman olduğu gibi bu de
fa da (İş bürosu) olarak yazılan ve 
hakikatte (lktısat Vckfllcti iŞ dairesi 
3 üncli b5lge amirliği) bulunan daire
mize da vct ederek tara.feyni karşılaş
tırmak suretile ifadelerine mliracaat 
cy!cmiştir. Bu muvacehe neticesinde 
hıidise Lokavt mahiyetinde görülmliş 
olduğundan, ihzari tahkikat evrakı, 
tş kanununun mümas maddesine göre 
icap eden takibatta bulunmak üzere 
hemen ertesi günü Cumhuriyet müd 
dcinmumiliğine tevdi edilmiştir. 

2 - işçilerin haftalardanberi te
dahülde kalan ücretlerine gelince bun 
tarın, isimleri gazetenizde yazılı bulu· 
nan işçiler de dahil bulunmak üzere. 
15 gün zarfında tediyesi hususu tara· 
reyn beyninde kararlaştırılmış ve bu
nu teyit eder mahiyette olmak üzere 
derhal işverenden bir taahhüt mektu
bu alınmıştır. 

Bugüne kadar, fabrikada ustabaşı 
olarak çalışan ve fabrikaya bir kefa· 
let dolayısile borçlu bulunan Muzaf
ferden gayri bütün işçilerin matıuba
tr tamamen tesviye ettirilmiş olduğu 
dosyamızda mahfuz bulunan ibra se
netlerile sabittir. 

3 - Verilen §U izahattan da anla· 
şılacağı veçhile dairemiz işçi ve işve
renler tarafından vaki olan bütün mü 
racaatları daima azami bir dikkat ve 
hassasiyetle ve fakat iş kanununun 
bahşettiği imkanlar dairesinde tetkik 
ve takip etmekte ve neticelerini en 
kısa bir müddet zarfından alftkadarla 
ra bildirmektedir. işlerinin sürünce
mede kaldığı veya haklarının daire
mizce ihkak edilmediği iddiasında bu 
lunanların doğrudan doğruya, amirli· 
ğimizin merbut bulunduğu İktısat Ve 
kaleti lş dairesi genel merkezine mü
racaat etmeleri en tabii haklarıdır. 

Yalnız kanunda cezai müeyyideleri 
olmayıp ta doğrudan doğruya huku
ku şahsiyeye taalluk eden hususlarda 
amirliğimizin resen takibata tevessül 
salahiyeti bulunmadığı cihetle bu gi· 
bi hallerde alakadarların ahkamı u
mumiye dairesinde haklarını arama
ları lazımgeleceğinden bilinmesi fay-

dalı olacağı mülahazasile keyfiyetin 
yarınki gazetenizin ayni sütununda 
neşrini matbuat kanununun 48 inci 
maddesine istinaden saygılarımla dl-
lerim. 

V çüncü Bölge Amiri 
Haluk H. Be'lson 
Başmii f ctti.ş 

Bölge amirliğinin gazetelerde görü
len işçi şikayetlerine bu yakın aıaka. 
sını memnuniyetle kaydetmek 18.zıın
dır. Çünkü böylece, yalnız daireye de
ğil, gazetelere başvuran ~ilerin de 
şikayetleri takip edilmiş ve hakları 

korunmuş olmaktadır. Bu bahis üre. 
rinde nekadar hassasiyet gösterilirse 
kanunun tam ve kusursuz tatbikı, iyi 
işlemesi olan ana prensipe o kadar 
yaklaşılmış olacağı tabiidir. 

Gazeteler, herhangi bir işçinin iddia 
ve şikfiyetini sadece nakil suretile all
kadarların ıttılama ulaştrrırlar. Bu şL 
kayetlerin haklı veya haksız olduğu
nu, mahiyetini tetkik ve kanunt hU
kümleri tatbik eylemek, şüphesiz ki, 
bölge Amirliklerinin salahiyeti dahilin. 
dedir. Bu itibarla §ik3yetler ve dilek
ler arasında gerek is kanununda cezai 
müeyyideleri olmayıp da doğrudan 

doğruya veya kısmen hukuku şahsiye. 
ye taalrnk edenleri, gerek tamamen 
haksız veya iş veren aleyhine müte
veccih suJniyet mahsulü olanları bu -
lunabilir. Bunların gazete siltunlarm. 
da kaydedilmesi sadece bir ihbar te· 
lakki edilmeli; tenkid veya muahaze 
mahiyetinde görlilmemelidir. 

Netekim mevzubahs beş işçinin de, 
paralarının diğer yedi arkadaşlariyle 
beraber, sırayla 15 gün içinde ödene. 
ccğinin farkında olmıyarak şikayette 
bulunduklan anlaşılıyor. 

Mektuptan ogreniyoruz ld, böl
ge amirliği, bizim de temennimiz 
veçhile, vaziyeti sürat ve hassasiyetle 
tetkik etmiş ve bu işçilerin, haklarını 
verdirmiştir. Devlet teski13tmm en ye
ni ve modern bir cliz'il olan bölge A
mirliklerinden beklenen de bundan 
başka bir şey değildir. Bu netice bizi 
ancak memnun eder. 

Camdaını teDefon 
odaOaıro 

Güzel kozDaırı müdafaa 
DçDın 

V ARŞOVAda tamamile camdan >'eni telefon kabine
eri yapılrru~ır. Bu kabinelerde bulunan ve telefon 

eden ~sıh her taraftan görünmektedir. Çok konuşmayı se. 
ven kadınlar bu yeni telefon odalarında çok sıkılmaktadır. 
Çünkü gelip geçenler durup durup kendilerine bakıyorlar. 

Var~va belediyesi bu telefon odalarını kadınlar geveze. 
lik edemesinler diye yaptırmış de~rildir. Belediye bu kararını 
müdafaa ederken cam odaların daha temiz ve daha sıhhi ol
duğunu ileri siirmektedir. 

DeODUDk aırtoyOır 

D OKTORLUK ilmi, akıl hastalıklarının günden gü. 
ne artması karşısında hayret içersindedir. 

Pariste son toplanan beynelmilel psikoloji kongresin. 

1 NG1LTEREN1N en güzel kadınları Brumfild şeh
rinden çıkar. lngilterenin en kumran saçlı ve en 

güzel tenli kızları da. bu şehirdedir. Hatta lngilterede gü
zel bir kadından bahsedilirken "Brumfildli kadın kadar 
güzel,, derler. 

Tabiatın bu llltfunu muhafaza için Brumfilclliler ''g{l· 
rel kadınlarımızı muhafaza cemiyeti,, adlı bir cemiyet 
kunnuşlardrr. 

Bu cemiyet bugiln belediye mcliBi ile ihtilaf halinde. 
dir. Zira belediye meclisi §ehirde bulunan kuyuJarm ka. 
patılmasma. karar vermiştir. Cemiyetin filaine göre 
Brumf ild şehri kızlarına harikulade güzellikleri veren bu 
kuyuların terkibi meçhul sularıdır. Kızlar bu sularla yı
kandıkları içindir ki cildleri yumuşak ve beyaz oluyor. 
Bu kuvvetli deliller, belediye meclisi azalarını müteessir 
etmiş ve memnuiyeti kaldırmaya karar vermişlerdir. 

__ de Amerikayı temsil eden profesör Eberhart, Amerika 
--------------- hastanelerinde tedavi altında. bulunan hastaların yüzde 

iC 
530a000 Sene sonra 

kA YIP - Hasköy şubesinden aldı
ğını askerlik kağıdımı kaybettim. Ye. 
l'lİsini alacağımdan hiUtmü yoktur. 

Hasköy aakerlilı tubeıinde ka
yıtlı 313 doğumlu Ali oğlu Ali 

61 inin akıl hastası olduğunu söylemiştir. 

Fransada yalnız Sen vilayetinde 20,000 akıl hastası 
vardır. Ron vilayetinde 1924 de 1700 deli varken 1937 
de bu miktar 2700 e çıkmıştır. 

Doktor Hardingin istatistiklerine nazaran · yeryüzün-
de bulunan delilerin sayısr birkaç sene içersinde yUzde 30 

llr\lgDO'lteıre yon< olacak ı 
INGlLlZ arziyat alimlerinin en yeni hesaplarına. 

göre, Büyük Britanya. 350,000 sene sonra deniz 
üzerinde görilnmiyecektir. Tehlike vakıl yakın değildir, 

fakat pek ciddidir. 

Sözlerine inanılabilir filimlerin rivayetlerine göre ln
giltere yavaş yavaş çökUyor. Bir asırda lngilterenin de
nize çöken miktarı 25 santimetredir. Çökme mütemadidir 
ve önüne geçmeye imkan yoktur. Hesap edildiğine göre 

93om6acdınuuı-
G~vce(ğeon~ceo 
ze\?z<ekOD~e 

kaırşo mlYıcaı<dleOe 
Yazan; KARA DAVUD 

Sıcaklardan mı ne? belki de yor
gunluktan. Bazan başım ucunda çok 
dırdır edilmesine tahammülüm olmu • 
yor. Canım sıkılıyor, kızıyorum, hid . 
detten boğulacak gibi oluyorum. 

Bilmem siz de öyle misiniz? Ben 
çok konuşmaktan hazzeden bir adam 
olduğum halde karşımdakileri tetkik 
etmeden ağzımı açmam. Hepsinin yiiz. 
lerine nyrı ayrı bakarım. Konuşmağa 
tahammülleri veya vakitleri olup ol. 
madığmı, hatta konuşacaklarsa ne ne· 
vi mevzulardan hazzedebileceklcrini 
kestirmeğe, sezmeğe çalışınm. Ve mu
hatablarımdan birinde bir parça can 
sıkıntısı sezdim mi, pılıyı pırtıyı top. 
Iar, yanından kaçarım. 

Niçin benim gibi hareket etmiyen -
ler çok? 

Berber dükk§.nma insan lr8§ olmak 
için gider. Lokantaya da yemek ye -
mek için. Bir berbere iki defa ve bir 
Iokant:ı.ya üst üste üç defa gittiniz mi 
berber kalfası ile garson kırk yıllık 

eski bir ahbab gibi; 
- Nasılsınız baymı? 

dan başlıyorlar ve. .. 
- lpsala cinayeti ne oldu? 
- Bu gün kılıç ıskaramız mükem-

meldir. 
- İyi bir kumaş kaç paraya alınırf 
- Bire bir di§Çi tavsiye eder misi-

niz? 
- Yazın sarı kundura mı giymeli? 

beyaz patikleri mi tercih etmeli? 
Gibi herblri bir başka mevzua taal. 

lllk eden suallere kadar muhavereyi u
zatıyorlar. 

Bu laubalilik, bu sululuk, "başkası
nın kafnsıru dinlendirmek hakkına 

tecavilz etmek,, demek değildir de ne
dir? 
Lokantacı yemeğini "şifahen tavsi

ye" edecekse listeye ne lüzum var? el
bise yaptıracaksa terziye veya kumaş
çı dükkanına gitmesinden daha tabii 
ne olabilir? Dişin ağrıyorsa gidiver 
dişçinin birine ve rahat bırak beni be 
birader! Hayır ... Berber kalf asmm ve 
garsonun bu tarzda yılışık hareketi -
nin manası başkadır. Onlar sizi dük. 
kanlarının devamlı müşterisi haline 
sokmak için zeki manevralar çevirdik
lerine kanidirler ve bu nevi suallerin, 
sizi sinirlendirmediğine, bilakis mem
nun ettiğine inanırlar. 

Garib bir hal. 
Belki, bu vaziyetten memnun olan

lar da. vardır. Ama ben, açıkça söy. 
lüyorum, bu hale sinirleniyorum. 

Dün, yine biri geldi, manasız hen.e
lerle sinirlerimi bozdu. Düşündüm ta
şındım. Kendimi ve hemşerilerimden 
benim gibi düşünenleri bu nevi bela
lardan kurtarmak için ~ çareyi bul. 
dum. 

Körler, sağırlar, dilsizler için tı. 
zerlerine kara i~aretler konulmuş sarı 
kol bağları yapıldı. Vatman, §Oför, a
rabacı, bu nevi kol boğlarmı görünce, 
taşıyan adamcağızı czmemeğe dikkat 
ediyor ve polis kolundan tutup yol gös 
teriyor, yardım ediyor. Seyyahlara 
kolaylık gösteren memleketlerde de 
bazı polislerin ve belediye zabıtası 
memurlarmm kollarında; 
"Fransızca konuşur.,, 

''İngilizce bilir.,, 
"Bu memur bütün doktorların ad

resini bilir.,, 
Gibi sırma yazılı ve renkli bandlar 

bulunuyor. Acaba gevezelik, zevzek. 
liğe karşı kendilerini müdafaa etmek 
istiyen vatanda.star için de böyle bir 
kol bağı icad edilse ve üzerine şöyle 
yazılsa: 

''Bu adamla. konuşulamaz!,, 
Acaba bu vasıtayı kullanarak lau

balilerden, sululardan ve traşçılardan 
yakamızı kurtarmak mümkün ola bl· 
lir mi? Ben olur sanıyorum. Atinn 
dönüşünde tlstündağdan bunu bilhas
sa rica edeceğim. 
İnanmazsınız vallahi... Tepem atı. 

yor yahu! 
Kara Davud 1

-. T ·, F Q B ·· L artmıştır. Doktorun söylediklerine göre, delilik bu .. nis
.... , pettc artmakta deYam ederse yUz sene sonra dunya 

lr • Jh , S, yalnız delilerin oturduğu kocaman bir tımarhane olacak-
J /. san " amı tır. 

l'ıto ve paratifobastalılı:lanoa tut 1 530,000 sene sonra deniz dalgaları Grapiyan dağlariyle --------------

1 
Eski Fransız ba§vekili Herio da. meseleyi mali bakım. 

11J1ıaık İçin ağızdan aiıoao tifo bap 
dan tetkike ba.'ilamıştır. Herionun rakamlarına göre, bir ~ndır 1 tiç rahatsızlık vermez. Mrr 
deli Fransaya senede 8000 franga mal olmaktadır. Bu ra. 

!{es ıılabilir Kutusu SS Kr '7 kam gözönünde tutulunca aklı başında insanların deliler 
uğrunda büyük fedakarlıklarda bulundukları anlaşılır. _ 

tskoçyanm en yüksek dağlan üzerinden aşarak biribirine 
kavuşacaklardır. 

O zaman, tabedilecek deniz haritalarında, bugünkü tn
giıterenin bulunduğu yerde şu yazılar olacaktır: "dikkat, 
kayalardan sakınınız!,. 

Davet 
İstanbul ınüddeiumumiliğinden: 
Hl\kim namzetlerinden Mehmet Rüstem 

Kitapcının acele memuriyctimize mürıt· 

cıınt etmesi. 
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Yazan: Gerald Kclton - 20 - Çeviren: F. !(. 

Erika, qatı var dlqe qaşlz adamın 
kucağına atılamazdı! 

V a z a !fil: Ma ~a 

Hasanın karısı, böğürtlen gibi 
kara göz/erile beni büyülemişti 

-44-
Denis dikkatle genç kıza bakarak sahibi olduğunuzu bilmiyordum, şim. • - Muv:ı.ffakıyetinizi tebrik ederim 

cevab veroi: di vaziyet değişti. Cröylayn ! 
- Hayır! yaban demeti tatlı ve tap. - Bildiğimin nasıl farkına vardı. - Tebrike değmez, çünkü dediğim 

taze olmakla beraber ayni zamanda nız? gibi yaşlı ve çirkin. Yat sahibi olmak 
basit ve mtitevazıdır. Maamafih çok - Her fon... iyi şey ama, insanın idealindeki er • 
gUzel olduğunu da söylemek lazım. Bu Genç kız cümlesini tamamlamadı kekle beraber olursa .. 
sebeble size benziyen ciheti ancak çok \'e kendini toplıyarak şöyle devam et- Dcnis mırıldandı: 
güzel oluşu... ti: - Benim de küçücük bir kotram 

Erika güldü: - Bana söylediler. var. Tayfası iki kişiden ibaret, yaşlı 
- Siz ne garib adamsınız! beni - Yazık! şu halele sizi hatalı bul- bir gemici ve biZ?.at ben ... Kotra şim-

şimdiye kadar bu şekilde şarta mual. muş olacaklar. di lskoçya sahillerinde duruyor. Ta -
lak komplimanlara alıştırmamışlardı. - Ne zararı var! dediğim gibi ben tilleri bu kotrada geçiririm ama, çok. 
izahat rica edebilir miyim? eğlcnccyle işi telif etmek istiyorum. tan istirahat ettiğim yok. 

- Hayhay. Izah edeyim. Leylak da Mesela dün akşam plajda yaptığım Dudaklarını ısırdı. Boş bulunmuş, 

güzel bir çiçektir, fakat basit, müte\'a- tahkikatın neticesinden istifade etmek genç kız yattan bahsederken o kotra 
zı değildir. Ben de sizin basit ve mütc- istiyorum. İşte! hikayesi le adeta çocukça öğünmüştü. 
vazı olduğunuz kanaatinde değilim. Eliyle denizi işaret ediyordu. Denis - tskoçyada mı? Orada sizin sev. 

- Beni kendinizle mukayese eder- hayretle o istikamete baktı. Kız de- diğiniz cinsten mütevazı yaban otları 
seniz belki ayni kanaati muhafaza et. vam etti: çok yetişir değil mi? kotranız hoşu-
miyeceksiniz binbaşı Karden! - Yatı gcsteriyorum. Sahibi biraz ma gidecek galiba! 

- Hayır. Mesleğim müsaade etmez. yaşlıca ve göbekli bir zat. Fakat ne - Tatil zamanında olmak şartile 
Ben fileti ancak hesaplı hareket et- çıkar, bir yatı var ya! kotra emrinize tabidir. 
mekten ibaret olan bir işçiyim. HaL Den is göz ucuyla Erikayı tetkik e. - ).füreltcbat da emrime tabi mi? 
buki sizin imkfı.nlarmız bundan ibaret diyordu. Söylediklerinin bir kelimesi- - E\'et. Kotranın küçücük üç ka-
değil. ne bile inanmamıştı. O seviyede ve o marası var. Fakat banyosu yok. Ye-

- Benim de meslekcl" - olduğumu karakterde bir kız, yatı var diye kcn- meği ben pişiriyorum. 
nasıl anladınız? dini yaşlı bir adamın kucağına atmaz, - Balık avlıyor ve onları pişiriyor-

Denis güldü. atsa bile bunu böyle adeta iftiharla sun uz değil mi? 

- Sözlerinden anlc:eşılıyor ki, sen bu 
işi istiyerek yapmadın. Bir kaza oldu 
öyle mi? İnsan her zaman tasarlayarak, 
isteyerek, düşünerek öldürmez. Bc:•zan 
da kaza çıkar elinden .. Bunlar clagan 
şeylerdir. Senin de yöble ol<lu, elinden 
bir kaza çıktı, değil mi?. Nasıl oldu bu 
iş anlat bakayım?. 
Psikolojik tahliller, katillerde bazı ru

hi ihtiyaçlar olduğunu meydana çıkar
mıştır. Bu ihtiy~·ıların en başta geleni 
ve hiç şüphesiz en kuvvetli:;i yaptıkları 
cinayetleri, hırsızlıkları velhasıl suç 
çerçevesinin içine giren bütün şeyleri 
bazan inkar ederek, hazan kendilerini 
haklı ve hazan da kaza zaviyesinden 
göstererek anlatm<•k istemeleridir. 

Rızanın bu ruhi ihtiyacından istifade 
etmek iste:lim. Onu okşayacak sözler 
söyledim. İşlediği cinayeti şuurun bir 
an geçirdiği buhranına atfettim. Kaza
ya daha fazla yer bıraktım. 

Sözlerimin hoşuna gittiğini, hislerini 
ve ruhi ihtiyacını okşadığını, gözlerinin 
içinde parlayan ışıklardan anladım. 

CİNAYET DEGiL KAZA! 

- Fröylayn, diye mukabele etti. söylemezdi. Bu yalam uydurmaktan - Evet. 
Böyle suallere doğru ccvab vermek a. maksadı acaba neydi? Artık oyuncaktan bahseden iki ço. Beni, bahçenin bir köşesine götürdü, 
det değildir. Onun için isterseniz ken. - Fröylayn fon Metnih belki gene cuk gibi gevezeliğe dalmışlardı. Erika kuvvetsiz bir sesle anlatmıya b:~ladı: 
dimizi tatilde sayarak denize \'e eğ • rol yapıyor. Çok gü1.cl ! rol yapmıyordu \'e Denis Entellicens "- Köyümüzde Hasan adında biri 
lenceye dair konuşalım. Erika kızararak cevab verdi: Servisin vazife halinde bulunan bir a- vaı dı. Hali vakti yerinde bir adamdı · 

- Ayni zamanda çok eğlenceli! ye. janı olduğunu unutmu~tu. Hakikaten iki yıl evvel öldüğü zaman, karısına 
- Bizim düşman olduğumuzun ta- · hb b k · B h Qimdi İskoc.va sahillerinde kotrasında ve küriık kız çocuğuna dört çift öküz, bii f arkmdasınız. nı a a ım ço zengın. ana şa ane .; J :ı: b. 

hediyeler teklif et.ti. Ben reddedince olmağı hele bu kotrada Erika gibi dört tarl<\ sayısı altı yüzü geçen ır 
- Hayır. Benim diişmanım yoktur. aşık oluverdi. Erkekler ne budaladır! bir kadın bulunursa nekadar isterdi? davar sürüsü bıraktı. Bir kaç ta ev .... 

Benden nefret eden bir "Ok kimse var ı· b" d' k " erkekelr sayesinde zengin olan birçok Birkaç gün evvel evlenmek ona gülünç Güçlü, kuvvet ı, yosma ır şey ı a-
arna ben kimseden nefret etmiyo - ı 'b k k .. 1 · 

hafifmcşreb l<adıntarm sırrını şimdi gelirken • garib değil mi? • şimdi öy. dın .. Bögürt en gı i ara ara goz en 
rum. Dostluk gibi düşmanlık da mü. anln·orum, 1 ülti b 1 d \ vadı .. Dudakları nar ..,içeği gibi kırmı-
tckabil olabilir. Sizinle de dost olma. v .,_. e g oç umuyor u. :ı: 

zıydı ... 
yı tercih ederim. - Bu sır onların Erika fon Metni- Farkında olmıyarak, konuşa konu. Kadın ne kadar güçlü, kuvvetli olsa, 

- Belki de ben öyle isterim. Fakat ke tamamilye benzememesidir sanı- §a motör iskelesine kadar yürümüş - davarlara bakamaz, çohı:•nı kcllayamaz, 
bunun imkanı yok ki! rım. lerdi. Orada durarak tekrar denizi, tarlaları süremez, öküzleri dehleyemez, 

- Büsbtitün imkansız denemez. - Vücudunu plajda parayla teşhi. limandaki gemileri se_yTe koyuldular. marabalarla uğraşam<•z, bu kadar işi tek 
Biz şi!lldi tatildeyiz. lş ve zevk biri- re razı olmuş bir kadından bahsedi - Gemilerin, yat ve kotraların güzelliı!i d d " başına göremezdi. Ne de olsa ka ın ı. 
birlerinden ayrı şeylerdir. yorsunuz değil mi? hakkında mukayeseler yaptılar, sürat 

Başarsa, uğraşsa bile, ortadi'ı bir de ço-
-Her zaman için değil. Bildiğiniz _Hayır. Oynadığı role rağmen za- !erini tahmin etmeye çalıştılar. Sonra cuk vardı. Kim bakacaktı lr.ına?. 

gibi ben burada \'azifcyle bulunuyo • hiri benzerlerinin fevkinde kalmayı Denis nasıl balık tutulduğu hakkında Ben bekardım. Kadın da hoşuma gi-
rum. Öyle olduğu halde vazifeyle eğ- bilmiş bir genç kızdan bahsediyorum uzun uzadıya izahat vermeye başladı. diyordu. Nasıl olsa bir c:.vrada bir er, 
lenceyi telif etmek imkfınım bulmak · Fakat birden duraladı: 
beni çok sevindirecektir. 

- Mükemmel! Akil kimse önüne ge_ 
len küçUk fırsatlarla da iktifa etmesi 
ni bilen adamdır. Deniz kenarında 
ı:;ıöyle biraz yürüyelim mi? j 

Sahil boyunca yürümeye başladılar. 
Genç kız mırıldandı: 

- Demek rolümü iyi yapamıyorum? bir ere bir avrad lazımdı. imama baş 

- Evet. Her fon Ştorhaym sizi iyi - Canınızı sıkıyorum galiba Fröy. vurdum, Basanın karısiyle evlenmek 
seçememiş. 

- Zengin ve ihtiyar ahbabım ayni 
fikirde değil. Bu gün öğle yemeğini 

Palm Biçde onunla beraber yiycce. 
ğim. lstc!·seniz sizi tanıştırayım. 

- TeşC'kkür ederim. Jüan Lepene 
gitmek niyetindeyim. 

!ayn? dedi. istediğimi anlattım, karısının bu işe 

Genç kız heyecan ve samimiyetle yardım etmesini rica ettim. 
cevab verdi: Görüşme, anl<'•_Şma uzun sürmedi. Ev-

- Kat'iyyen! bilakis çok alakadar lenaik. Yiyor, içiyor, çalışıyor, Allaha 
oluyorum. Sizinle beraber kotranızda dua ediyor. Gelirimizle gül gibi geçini-
bir seyahatin çok zevkli olacağına yorduk. 
§İmdi bir kere daha kanaat getirdim. Bir gün bazı işler için biraz para la. 
Kotrada pantalon giyerim. Yelken ip- zım oldu, Faizle para almaktansa, tC1r-
lerini çekerim. Hem ben gayet iyi ye- lalardan birini satmayı daha münasip 

ra dokunmıyalım. Seninkilerden birini 
satalım, dedim. 

- İyi amma, tledi, satamayız. Hasan 
öHirken onkırı kızına bıraktı. 

Kendi tarlamı rehine koydum. i~i 
idare ettim. 

Bu işlerle uğraşırken, kurban hayra• 
mı geldi. Bir kaç koyun kestim. Köyde 
bizi varlıklı kimseler arasında sayarlar. 
Kandillerde, r<•mazanlarda, bayramlar. 
da misafir eksik clmaz. Uzak köyler 
den bile konuklar gelir. Bunları ağırla• 
mak için hazırlık yapmak Hizım geldi .• 
Karıma seslendim: 

- Kurban etinden bir nohutlu pişir .• 
ll ·ıyram, gelen giden olur. Bulguru da 
unutmazsın değil mi? 

- Nohut kalmadı, anbardap çıkart· 
ver bari! .. 

Çuvalı aldım. lndim anbara, ağzına 

kad<•r doldurdum. V11rdum sırtıma··· 

Yukarı çıkarken bilmem nasıl olduJ çu· 
val sıtımdan kaydı, düştü. Arkasından 

acı bir çığlık koptu. Döndüm, baktırnı 

üvey kızım çuvalın altında değil mi• 

Hemen çuvalı kaldırdım, çocuğun 

üstüne <•tıldım. Fakat nafile, kızcağıt 
yamyassı olmuştu. Tıpkı bir pastırma 

gibi! .• 

Meğer o da arkamdan gelmiş, sonra 
gene arkam sıra çıkarken, kazara sır· 

tımdc:ı:ı kayan çuvalın altında kalmJŞ• 

ezilmiş 1.,, 

Rıza ne ceza yedi?. Bilmiyorum .. fa· 
kat o mütemadiyen, işte kaza olduğıl 

• için haksız ceza verdiklerinden bahse· 
<ler, derd yanar dururdu. 

Halbuki, Rıza pek haklı olarsdc 
mahkum olmuştu. Arkasından çocuğun 
geldiğini hisseder etmez, şöyle hafiften 
çuvalın ucunu bırakıvermiş, zavallı Ç.O· 
cuk bir kurbağa gibi ezilmiş, büyii~ 
hohut çuvalının altında can vernıiştı• 
Bu cinc:ıyeti işlemekten maksadı da gı.ı 
idi: 

Çocuk ölürse, malları anasına geçe
cek, bu suretle evvelce satamadığı uır: 
laları karısının elinden alacak, istediğı 
gibi tasarruf edece!c, gönlü dilediği :z;a• 

m<•n satabilecekti. 
Evvelce buna teşebbüs etti, tarlalar 

çocuğun uhtesinde olduğu için muvaf· 
fak olamadı. Muvaffak olamayınca fe. 
na halde hiddetlendi. Hiddetlenince de 
intikam almak hevesine k<•pıldı. Ve iiÇ 
yaşındaki üvey çocuğunu intikam ve 
kalacak mallarını istismar maksadiyle 
öldürdü. 

- Bir nokta üzerinde hakkımda 
yanlış fikirler edinmiş olmanızı iste
mem. Dün akşam sizinle gezmeği tek
lif etmiştim. Fakat o zaman benim bu 
radaki vaz.ifem hakkında malumat 

- Yazık. Kendisiyle tanışmaktan 
memnun kalacağınızı sanıyordum. 

Kendisi Almandır, Almanya.da bir çok 
mağazaların sahibiymiş. 

mek pişiririm biliyor musunuz? gördüm. Fikrimi karıma açtım: (Devamı var) 

-•ııımaDCJ•1tEIEJ11UE~ruıum•ı•• 
(Devamı Var) - Benim tarlalar verimlidir. Bunla- ~ 

•••••m~r!Elt!JU11EL!llın!Jf!~~11 .. ı~ 
Kardeşçiğim, Griffit çıkıp Hillcrin • Bertin sokağına; o kü. 

çük mektubu benim köleme verdirmiş; o da gözyaşları ile ıslat
tığı benim mahud programı bir zarfa koyup iade etmiş. Yani 
itaat etti. Halbuki, kardeşçiğim, ona kimbilir nekadnr ehemmi
yet veriyordu! başka biri olsaydı, bir mektup yazıp bin türlü 
dil döker, iade etmezdi; fakat bizim Arab vaadettiği surette 
hareket etti: emrimi dinledi. O kadar içime dokundu ki gözle. 
:rim dolu dolu oldu. 
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Yine Lui='de11 Renc'yo 

I! Nisan 

D ÜN hava fevkaladeydi, ben de sevilen ve beğenilmek is. 
tiyen kızlar gibiydim. Babamdan rica ettim, buna Pa

ris'de görülebileceklerin hepsinden güzel bir çift bakla km at
la bir de son derece zarif, üstü açık araba aldı. Dün onları ilk 
defa olarak çıkardım. Beyaz ipek astarlı şemsiyemin altında 
çiçek gibiydim. Şabzelize caddesinden giderken baktım, benim 
İbni - Serrac, güzellikte emsalsiz bir ata binmiş, geliyordu: 

§İmdi hemen hepsi de usta birer canbaz olan erkekler durup 
durup o hayvanı tetkik ediyor, hayran hayran bakıyorlardı. 

Baron beni selamladı; bafiımla kendisine cesaret verecek bir 
işarette bulundum, atını hafifletti. Ben de kendisine: 

- Mektubumu istediğime elbette darılmamışsınızdır, mös. 
yö lö baron, size bir lüzumu yoktu, diyebildim. 

Sonra ilave ettim: 
- Siz o programı çoktan aştınız ... Atınız nekadar da güzel! 

herkesler size bakıyor, dedim. 

Çeviren: N lYI ırlYI O O aı lhl 

-38-
- Bu Arab atı, benim Sardunya'daki topraklarımtla doğ. 

muş; kahya gururundan göndermiş, dedi. 

Bu sabah Henarez bir al İngiliz atına binmişti; o hayvan 
da güzeldi ama öyle herkesleri döndürüp baktıracak gibi değil: 
cliinkü sözlerimdeki bir parçacık tcnkid kafi gelmiş. Selam ver
di, ben de hafif bir baş işaretiyle mukabele ettim. 

Duk d'Angulem, baron dö Makumer'in atını satınaldırmış. 
Benim köle, avalların dikkatiııiçekmckle, Jaz.ımgelcn sadelikten 
uzaklaşacağını anlamış. Bir erkek dikkati çekecekse atı ile, eş
yası lle değil, şahsı ile çekmelidir. Çok güzel bir ata binmek 

bana, gömlehine kocaman bir pırlanta takmak kadar gülünç 

geliyor. Onun böyle bir kusurunu görmek pek hoşuma gitti ; 

kimbilir? o hareketi belki de kel'dini beğenmeden doğmuş bir 

şeydi; fakat zavallı bir sürgünün bu kadarcığına da hakkı ol
masın mı? bu çocukluğa bayıldım. 

Ey benim akıl hocası kardeşçiğim! senin o gamlı felsefen 
beni mahzun ettiği gibi acaba benim aşklarım da sana zevk ve. 
riyor mu? benim fistanlı il inci Filip'im, sen de benim ara. 

bamda geziyor musun? benim kölem olan benim elimde be~ 
yaz bir kamelya bulunduğu için yakasına daima kırmızı b~ 
kamelya takan o gerçekten büytik adamın yanımdan geçerJ<e. 
ı;özlerinde beliren kadife bakışı, hem mahviyctkfır, hem de gıı 
rurlu bakışı, köleliği ile iftihar ettiğini bildiren bakışını sen de 
görüyor musun? 

Aşk nekadar da ışık saçıyor! Paris'i nekadar da anlıyofll~ 
Şimdi burada her şeyi zarif buluyorum. Evet, aşk burada. ll~ 
yerdekinden daha güzel, daha büyük, daha gönül-çekici. )\rtıiJ 
anladım ki hiçb!r ahmakı kendime bcnd etmeme, ruhunda. b 1' 
ıstırab. bir endişe uyandırmama ımkfın yoktur. Bizleri a.ncll 
gerçekten üstün olan erkekler aııhyabiliyor, biz ancak onlar' 
hakim olabiliyoruz. 

Affedersin, zavallı kardeşçiğim ! bizim l'Estorad'ı unutuY?~~ 
duın; fakat onu bir dfthi edccegini söylüyorsun ya! buna. nıÇ~ıı 
çalıştığını far kettim: bir gün seni anlıya bilsin diye şimdi bl 
bir itina ile yetiştiriyorsun. 

Allahaısmarladık, karde~çiğim, ben yine deliliğe başla
dım, devam etmiyeyim. 
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.Madam dö 1'Estorad'dan Luiz d.ö Şoliyö'ye 

S EVGlLt meleğim, daha doğrusu benim sevgili şc~~rı~ 
demeliyim, çünkü istemiyerek beni üzdün; biz ıkıtıl dl 

bir ruh olmasak yaraladın derdim; ama insan bazan ]<el'l ıı· 
kendini de yaralamaz mı? bir kadını bir erkeğe bağiıyan ~iı:ı 
irnvelcye verilen bozulmaz sıfatı Üzl•rinde hiç de düşünmcdı8" 
ne kadar belli! 

,(Devamı vu )' 



Pera 
ile 

- Yunan muhteliti 
berabere kaldı 

Bir inci devre de misafir takım, 
ikinci kısımda da Pera güzel bir 
oy un çı kar dı. 

Geçen pazar Fenerbahçeye 2 O yeni
len Yunan muhtelit takımı şehrimizde
ki ikinci müsab,ıkasını da dün üç bini 
bulan bir seyirci kütlesi önünde Tak
sim stadında gayri federe klüplerinden 
Pera ile yaptı. 

Şazi Tezcanın hakemliği ile oyna· 
nan bu müsab<:•!;:aya takımlar şu kadro
larile çıkmışlardı: 

PERA: 
Fuad • Civelek, Hristo - Çiçoviç, Et

yen, Çaçis - Cambaz, Mesinezi, Bodori 
Bambino, fodori. 

YUNAN KARIŞJGI: 
Papadopulos - Gasparis, Rimbas -

Migakis, Sirkos, Kondilis - ipofanidis, 
Baltazis, Canetis, Mavropuloı, Hriıto
dulos. 

Oyuna Pcranın sağdan yaptığı ve 
Yunan müdafaasının kolaylıkla kestiği 
bir hücumla başlandı. 

Topu kapan mis;:.firler sağdan indi
ler ve Miyakisin fevkalade bir şekilde 
ortaladığı topu soliçleri çok güzel bir 
kafa vuruşu ile kaleye gönderdi ise de 
top kale d : reğini )'alayarak avuta gitti. 
Ark;ısından yine bir Yunan hücumun
da soliçlerinin attı ğı sıkı bir şüt ayni 
akibete uğratlı. 

Bunun akabinde Peralıların ortadan 
yaptıkları bir hücumda Budorinin çok 
güzel bir pasını Mesinezi topu ayağın
dan açmak suretile kaçırdı. Oyun çok 
zevklı oluyor. 

Yunanlıların ilk golii 
10 uncu dakikada soldan bir Yunan 

hü:u:nunıda soldan ortalanan topu Mi
yakis vole bir şiltle Pera ağlarına tak
tı. Peralılar kendilerinden beklenen o
y unu tutturamıyorlar. 

Misifir:crin ikinci gölii 
16 ıncı dakikada sıkı bir Yunan hü

cumunda soliç nefis bir şiltle 2 inci 
golü yaptı. Bu golle beraber Peralıla
rın canlanacağı ümit edilirken bJsbü
tün bozuldular. Artık oyun· tamamile 
'l. unanlılarm baskısı altında oynanıyor. 

Bilhassa sağaçık Miyakis çok güzel oy
nuyor, bu arada Yunan sağiçinin sıkı 
bir şütü havadan dışarı gitti. Bambi
nonun bütün gayretlerine rağmen Pe
ralılar bir türlü oyunu açamıyorlar. 20 
inci dakikaya kadar bu şekilde devam 
eden maç bu dakikadan sonra müteva
zin bir şekil aldı. 

Peranın birinci golii 
25 inci dakikada Bambincya yapılan 

favulden istifade eden Peralılar Yunan 
kalecisinin topa vakitsiz çıkıp elinden 
kaçırması yüzünden Bu::lurinin ayağile 
ilk gollerini boş kaleye attılar. 

Oyunun bundan sonraki kısmı Yu
nanlıların nisbi hakimiyetleri altında 

fakat netice değişmeden de\·am etti ve 
ilk devre Peranın 2-1 rr.ağlübiyetile 

neticelendi. 

!kinci devre 
Rüzgarı arkalarına alm • ş .. ılan Perd 

lılar bu devreye çok sıkı başladılar ve 

1 o<' 

daha ilk anlarda Yunan kalesini müş
kül vaziyetlere soktular. 

Siyah sarılıların bu başlangıcı h er 
keste vaziyeti kurtaracağı ümidini u 
yandırmıştı. Hakikaten bu devrede -

birinci kısma nazaran - güzel çalışıyorlar 

Yunc.ınlılar ise birinci haftaymdaki o
yunlarını gösteremiyorlardı. 

20 inci dakikada soldan bir Pera hücu 
munda Bambinonun tehlikeli bir şütü
nü Yunaıı kalecisi güçlükle kurtardı. 

Bunun akabinde bir Yunan hücumu
nu Pera kalecisi çok güzel bir şekilde 
kesti ve çok alkışlandı. Oyun tekrar 
canlanmağa başladı. 

Maçın ber<t berlik golii 
30 uncu dakikada sağdan bir Pera 

hücumunda Buduri geriden aldığı t o
pu güzel kullanarak ber<.ıberlik gclünü 
yaptı. 

Peralılar bu golden sonra açıldılar. 

ve Yunan kalesine ciddi tehlikeler ge
çirttiler. Bunlardan 2 sini Yunan kale 
cisi güçlükle kurtardı. 

Oyun çok heyecanlı çok seri oluyor 
top iki kale ar~ında mekik dokuyor. 

35 inci dakikada sağdan bir Pera akı
nında kalecile karşı karşıya kalan Me
sinezi bu bulunmaz fırsatı havalandır
mak suretile kaçırarak Yunanlıları mu
hakkak bir mağllıbiyetten kurtarmış 

oldu. 40 ıncı dakikada misafirler üç or
tanın güzel anlaışmasile Pera kalesine 

getirdikleri topu sağiç avuta attı. Oyu
nun son dakikalarında iki taraf da can
la başla oynayarak galibiyeti temine 
uğraşıyorlarsa da muvaffak olamadı

lar. 
Maç da böylece 2-2 berabere bitti. 

Nasıl oynadıla r? 
Yunan takımı Fenere karşı çıkardı

ğı müsabakadan bir parça daha iyi oy
nadı. Kaleci ve müdafiler vazifelerini 
hakkile b<•şarddar. 

Muavin hattında Kondulis ile sağ 
açık Miyakis merkez muhacim Canetis 
de kusursuz idiler. 

Canlı ve süratli oynayan misafirle
rin, cumartesi günü G;.latasarayla ya-

pacakları maçta • szırı kırmızılıların mev 
simi kapamış olmaları yüzünden - an
trenmansız oldukları için YunanhlC'Jrın 
galip gelmeleri ihtimali vardır. 

Dünkü müsabakayı da kaybetmele
rine sebep - 2-0 galip vaziyette iken • 
hasmı küçük görmek hatı:.sında bulun
malarıdır. 

Muhafızgı.icünün kalecisi Fuad ile 
takviye edilen Pera takımının müdafa
asında Hri~to ile Çaçis ve Etyen bir 
ht:ıyli aksadı. Başta Civelek olmak üze
re Fuat ile Çiçoviç müdafaanın en mu
vaffak olan oyuncularıydı. 

Akıncılardan iki açık kabil olduğu 

kadar fena idiler. Mesinezi prıssız, 

Bambino gayretliydi, Buduri de yaka
ladığı iki fırsattan da istifade etmesini 
bilerek takımını mağlübiyetten kurtar
dı. 

H. B. 

.. · · l 

· p.,.. ~ Fuaain güzel bir kurtan1' 

... . .. _ . JI,.. • 

Yunanlı muhacimlcrin kaçırdığı rııii1ı inı f ırsatlarcTmı biri ..• 

Coe Luizin yumrukları 
Şnıel in g in belkern iğini çatlatnıış 

Alman boksör şimdi hastahanede belini düzeıtmeğe çalışıyor! 
Buna rağmen diyorki: "Ho'.<stan çekilmeyı asla hatırımdan geçirmiyoı um. Luiz ile üçüncil 

bir k arşı laşmada bulunmak için elden gelenı yapa cağım 

Nevyork, 23 (A.A.) - Şmeling -
Luis dünya bol<s şampiyonası netice
lenmiştir. 

Maç başladıktan 2 dakika 4 saniye 
sonra, zenci boksör, rakibi Şmelingi 

mağICıp etmiştir. Şmeling L uisin nefes 
aldırmıyan hamlelerinin t ehlikesini 
takdir edemiyerek, soğukkanlılıkla 

kontre etmiye çalışmıştır. 
Bu arada böbrekleri hizc•sına 

bir kroşe yemiştir. Fena halde sar
sılan Alman şampiyonu sendeli. 
yerek ıdiz üst ü çökmüş bir an için ayağa 
kalkmış, fakat derhal hücuma geçen i..u 
is, sol bir kroşe ile Şmelingi t e krar 
vere yuvarlamıştır. Bunun tizerinc> 

Şınelingin meneceri Max l\lacbon 
r ingin ortasına havlu atarak, hake. 
min saymasını bitirmeği bekleme. 
den mağlüblyeti kabul etmiş ve bu 
suretle Luis 11akavt ile galip gelmiş 

tir. 
Illitün dünyayı ala.kadar eden bu 

maçta 80,000 kişi bulunmuştur. 
Maç biter bitmez, höcreslnde ken. 

disinl ziyaret eden gazetecilere Şme 
ling şu beyanatta bulunmuştur: 

"Daha maç başlar başlamaz böb. 
reklerimin hizasına müthiş bir yum. 
ruk yedim. Sancıdan saniyelerce 

kendime gelemedim. Yalnız, Lut. 
sin hemen vaziyeti kavradığını ve 

.. ı Bu haftaki şild maçında 

~~ Fener - Beşiktaş 
1iW.t-..rlll~, ({adıköy stadında 

karşıl aşıyor 
T . S. K. lstmıbul Bölgesi futbal a

ja;ılıyınoon: 

26.6.1938 Pazar günü yapılacak 

şild maçı. 

l<'cncrbahÇ<) (B) - Kasırnpaşa (A) 
saat 15,30. Hakem Samim Talu. 

FcncrbahÇ<) - Beşiktaş saat 17,30. 
Hakem Adnan Akın. Yan hakemleri 
Feridun Kılıç, Fahreddin Somer. 

Not: maç beraberlikle neticelendiği 
takdirde 15 şer dakikalık iki devre 
temdid olunacaktır. 

Çoban Mehmetie yapacağı gDreş için 

Tekirdağlı ne diyor: 
Kaırşouaşma ns 'lÇ;e ©ln @nm '1'e rr(ğj ce ~e 

ns~e(Çj)ft ~Dm kaııra ır aı nttofii)(ğja 

'1'al fP'>D uma O o©! o ır 
Milli güreş takımımızın ağır sıklet ı 

güreşçisi Türkiye şampiycnu ÇobC)n 

Mehmo:lin profesyonel serbest güreşçi 
Tekirdağlı ile karşılaşmak istediğini ve 
bunun için de federasyondan müsaade 
almış olduğunu dün okuyucularımıza 

bildirmiştik. 

Çok kıymetli amatör güreşçilerimi

zin iştirak edemediği profesyonel peh
livanlar arasın ı ılki müsabakalarda Tür 
kiye başpehlivanı ilan edilen Tckirdağ
lının hakiki kıymetini ortaya çıkaracak 
olan bu karşılaşma hakkında Tekirdt.ğ
lı llüseyindcn bugün bir mektup al

dık. 

Aşağıda neşrettiğimiz bu mektupta 
Çobanla çarpışmaktan korkmadığını 

yazan Hüseyin ehemmiyetsiz gibi gö
rünen fakı:.t bu müsabakayı yapmamak 
için mühim birer bahane olan bazı se
bepleri de ortaya atmaktadır: 

H OSEYIN tN MEKTUBU 

bu güreşi benim göstereceğim yerde 
ve tayin edeceğim unvan altında yap

mak isterim. 

Ben Çoban Mehmetten, Şermandan, 
Kara Aliden korkarak bu şartı koymuş 
değilim. Fak<•l ben bilek kuvvetile ka
zandığım bir para yolunda yürümek 
mecburiyetindeyim. Yarın sakatlanır

sam bana atimi kimse temin etmez. 
O sebeple darılmaya mahal de yoktur. 
Kuvvetli ve teknik pehlivanı da min
der seçecektir. Ben bu güreşin temmuz 
'.:ıaşlarında olmasını isterim. 

Tekirdağlı H üseyin,, 

çok şiddetli kroşelerle bana hUcum 
ettiğini hatırlıyorum. Maç neticesi. 
nln benimle Luis arasındaki kuvvet 
nlsbetinin bir ifadesi olduğunu zan. 

· netmiyorum. 
Luis ile UçUncti bir karşılaşmada 

bulunmak için elimden geleni yapa. 
cağım. Bokstan çekilmeyi asla batı. 

rımdan geçirmiyorum . ., 
Maçtan evvel yapılan tartıda Şme. 

llngln 97,4 kilo, Luisln 90,1 kilo a. 
ğırlığmda olduğu tesbit edilmiştir. 
Buna nazaran her iki boksörün de 
antremanlnrda blrkac kilo kaybet . 
tikleri anlaşılmaktadır. 

Maçı seyretmek için AYrul>n Te 
Amerikanın muhtelif yerlerinden 
birçok meraklılar gelmiştir. (Ham. 

burg) transatlantiği ile Almanya. 
dan 250 Alman gelmiş, (Kuin Me. 
ri) de spor meraklısı birçok 1n. 
gillz ve Fransız getirmiştir. 

Bu maç milnasebetlle Nevyorka. 
30.000 yabancı gelmiştir. 

Xevyorkun zenci mahallesi" olan 
Harlem bir bayram yerini andır. 

maktadır. Zenciler bu eşsiz muvaf. 
fakıyetten dolayı birbirlerini tebrik 
etmektedirler. 

Maça sahne olan Yanke stadı, 

S0.000 kişi ile ağzına kadar dolmuş 
tu. Saat 10 a doğru ringin etrafını 
çeviren tribünlerde elektrikler sön. 
dürülmliş olduğundan, karanlıkta L 
çilen binlerce sigaranın ışığından 

başka bir şey görülmUyordu. 
Ringin etrafındaki koltuklarda 

meşhur sinema yıldızlarının yanın. 

da Nev Jersey, Nevyork, Pansllvan. 
ya valiler ,.e bunların arasında rln. 
ge doğru yaklnşmıya çalışan imza. 
meraklıları görülüyordu. 

Bir tarafta son hazırlıklar yapı . 

lırken d1ğer taraftan boks6rlere el. 
dh·enlerl geçlrlllp bağlanıyordu. Bu 
sırada Amerika boks sporunun bü. 
yükleri göründüler. Ve Şarkcyl, To. 
ni Gnletslyi, Dempseyl, Bradoku, 

Tunneyi, bu maçın galibini kendisi 
ile maça davet eden l\Iaks Ber'l ve 
lnglllz Farı halk şiddetle alkışlı. 

yordu. 

Her şey hazırdı. Hakem Şmellngi 
halka takdim edince kulakları çın. 
latan bir alkış koptu. Ayni alkış 
Luls için de tekrarlandı. Bu sere. 
monidcn sonra, Amcrlka<laki bUtün 

.(Lutf en sayfayı ç.cviriııiz) 

"Bursadan döner dönmez bazı gaze· 
telerde Çobdnla maç yapac<·~ım hakkın 

da }'az ı lar ve Çobanın beni 10 dakika
da vcneceğine dair tahminler gördüm. 
Ben güreşten kaçar bir pehlivan deği

lim. Ankaracl"ıki seçmelere girmek i:; · 
tedim. Avrupaya gitmiş pehlivan oldıı- - ' 
ğum için beni almadılar. Şimdi ortaya 
Çobanl a çarpışmamı attılar. Ben de 
bunu bekliyorum. Lakin ben maişeti

mi bazu kuvvetile kazanır bir adamım. 
Çoban gibi aylıklı değilim. Onun için Coc Luiz antrenman yorgıınlıığu yüzilndcn bal1k avuUla bile ~ıyııya 'Ralıyord~ 
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~~: :::::0 1~::e,kJ•0::kı:r:k:: Avam Resmi daireler- Ha tayda leSPİl 
dllrbt btr mtıaadel•d• bulunmaları. kamarasında de yarım gu·· n ~ 
nı ıoıı:anetle baurlatu. • • d d 1 d ? 

Seytrcller be7ecan ve belecandan ~ Bnştıırııfı 1 incide • n 1 çı o u r u r u u • 
neteı bll• alamıyorlardı. Rtngln et. rmdan haberdarım.,, m e sa 1 
tafını çntren 80,000 kişi derin bir su. Loyd Corc: A k 1 
kt\t içinde ldl. 

.. _Ben, bu tayyarelerin İtalyanla. D ara memur arı 
Fakat bUyUk maçın başladığını 1. ra alt olduğunu ispat edecek delilleri IÇID kabul edildi 

lAn eden gong ile beraber müthiş Çemberlayn'a göstermeye hazırım. Ankara, 24 (Hususi muhabirimizden 
- "-Bu tayyareler iki İspanyol 

blr ba~rışma ve bir haykırma kop. telefonlal - Dün, lcra Vekilleri heyeti 
taraf ma yabancı memleketlerden gön-

tu. Başvekil reisliğinde toplanarak karar 
llk dakikada ma"ın nasıl netlcele derilen diğer silahlar ve milhimmat . i 

,. ile beraber ayni fasla konulmalıdır. vernnşt r : 

knaecneagaıt yhoakkt!'.n~~h:~.~t :~~:::e k~t~ Başvekil Çemberlaynn her cümlesi, İcra Vlek'ilhlenk'khedyekit~ y~ akve kış_ db~-
~ c muhalefetin ıslıklan ve şiddetli gU- vam saat en a mı a muz ereyı ır 

dar •örUtmua olan boks maçlarının karara bag·ıamıoıı.tır 
.. y • rilltülerle karşılanmıstır. :I' • 

en eansasyonell başladı. Muhıılefet işçi mebuslarından Veng. Bu karara göre 15 Hazirandan 15 
Bir lkl saniye gezildikten sonra, vud, başvekile hitnb ederek demiştir EylUle kadar Ankarado Vekalet me. 

ı.uıa Almanın oıerlne bir kaplan gl. ki: murları sabah saat 8 den 14 e kadar 
bt atıldı. Kendini toplamıya vakıt .. _ Başvekili, bombardıman edilen fasılasız çalışacuklar ve 15 eylUlden 
bulamıyan Şınellngl ~lddettl bir yum iki İngiliz gemisinin süvarisi ile gö- sonra sabahlan g dan 12 ye, öğleden 
r• uk serisi altına aldı. Bu bUcuma a 13 5 da 17 5 kadar mu"saı·ye rüştürmek isterim. Bunlnr, başvekile sonr • n • a 
karşı tabl)"<'slnt yapnmıyan Şmelln. mütecaviz tayayrelerin hangi memle. dev<:.:n e-deceklerdir. 
sın üstelik bir do zcnclııln yumruk. ket malı olduğu hakkında sarih malu
larındakl dehşeti takdir etmemiş mat vereceklerdir.,. 
olduğu ı;örUIU> ordu. Başvekil şu cevabı vermiştir: 

Zencııııo bu sUrekll ,.e korkunç "-Bu iki süvari ile görüıımeyi ka-
yumruklarından sıyrılmak isterken, bul ediyorum. Bununla beraber, mev. 
~ok müthiş olna solunu böbrekleri zubahs olan şey, bu tayyarelerin han
lılıasına y~dl. Ou anda, Şmellngin, gi memleket malı olduğu değil, fakat 
birdenbire ringin halatlarına yas. halen kime ait bulunduğudur.,, 
Jandı~ını ve sendellyerek mukabe • l~i lideri, Atle, ~unları söylemiştir: 
leye çalıştığı fakat kendinde olma. "- Bu hücwnlann Balear adaların· 
dığı ı;örülllyordu. dan tevcih edildiği şüphesizdir. Halhu-
Şmelingin düşmüş olduğu feci vazi· ki bu adalara lngiliz donanması istedi· 

yeti hemen kavray<m Luiz var kuvveti ği zaman hfildm olabivr. Onları abluka 
ile hamlelerini yaparak kroşelerini göz- edebileceği gibi tayyare meydanlanm da 
le görülemiyecek derece aüratle in- bombardıman edebilır. . Hükfunet bu 
dirmeye devam ediyordu. Buna karşı tarzda hareket ettiği, takdirde dığer dev 
Şmeling yan baygın bir halde sa:lece letlerle hiç bir ihtilaf zuhur edemez ... 
mihaniki hareketlerle kontre etmeğe Başvekil Çemberlayn,. buna cevap ve-
çalışıyordu. Bu sırada Luiz müthiş so· rerek hükfunctin gayesi İspanya harbi· 
lunu tekrar tam olarak isabet ettirdi- nin Avrupaya sirayet etmesine mani ol-
ğinden Şmeling yere çöktü. 80 bin ki- mak olduğunu söylemiş ve şunları ilfı,·e 
şinin alkıı ve sevinç gürültilsil tarif 

etmiştir: 
edilemiyccek bir ölçüyil buldu. Hakem 

"- Bu gaye, ademi müdahalenin ta· 
altıyı sayarken Şmeling kalktı, fakat 

kip ettiği gayedir. Eğer bu gayeye her
bala kendine gelmediği belli idi. Luiz 
tekrar hücuma geÇti, Henüz bir buçuk kes iştirak ediyorsa, biz de herhangi bir 
dakika olmamıştı ki, Alman şampiyonu tahrike kapılarak bu mumi yoldan uzak 
yere yuvarlandı. Lakin çöktüğü yer- laşmamağa çalışmalıyız .. , 
den birdenbire fırladı. Luiz tekraır sal- Verilen k ~, r» r 
dırdı. Onun saldırmasile Şmeling, gene Londra, 24 (A.A.) - AYam kamara· 
yere kapanması bir oldu. Bu andan smda ®n akşamki müzakere sonunda 
itibaren Şmelingin köşesi mı.ça devam amele frrkasmm verdiği takbih takriri 
etmenin artık manasız olduğunu an- 141 reye karşı 275 reyle reddedilmi~tir. 
ladı ve Mac Machan ringin ortasına 

havluyu attı. Başladıktan 2 dakika 4 

saniye sonra bütün dünyanın alaka ile 
beklediği maç nihayete erdi. 

Dünya şampiyonluğu kendilerinden 
alınamadığı için Amerikalılar Luizi cıl· 
gınca alkışlıyorlar ve haykınyorlardı. 

Amerika sporunun matbuat erkanı, 

Şmelingin maçı yanlı~ tabiye yüzün
den kaybetmi~ olduğu kanaatindedir. 

Luiz; maçtan sonra kendisi ile görü
ıen gazetecilere Şmelingin yumruklı.

nndan müteessir olr.ıadığıru söylemi~ 

ve demiştir ki: 
Bu kadar çabuk yeneceğimi hiç um

mamıştım. 

Duhuliye hasılatı bir milyon doları 
bulmuştur. 147 radyo istasyonu maçı 
nakletmiştir. 

Nevyork 23 (A.A.) - Şmeling, ma
çı müteakip kendini tanmmış mütehas· 
aıslardi)Jl bir hekime muayene ettirınlş
tir. Muayeneden sonra Alman boksö
rü bir hastahaneye yatırılmıştır. Rönt· 
gen ile alınan resimlerde Şmelingin böb 
rekleri üzerinde bir darbe olduğu mü-
1ahede edilmiştir. Bundan başka bu 
tıbbi muayene neticesinde belkemiğin
deki iki halkanın da çatlamış olduğu 

anlaşılmıştır. 

Alman boksörU muayenesine ve tedavi 
visine devam edilmek üzere bir müd
det hastahanede kalacaktır. 

Smelin~· n kemiği kırılrlı 
Nevycrk, 23 (A.A.) - Deyli Niyüz 

gazetesi, "~ui ile yapmış olduğu maç
tan sonra hastahaneye nakledilmiş er 
lan Şmelingin radyogr-c..fisi, mumailey
hin kalçasında ufak bir kemiğin kırıl. 
mıı olduğunu meydana çıkarmıştır . ., 
diye yazmaktadır. 

Malum olduğu veçhile Şmeling, 

Luisin sol eliyle böbreklerine yumruk 
indirmiş olduğundan tikayet etmekte 
idi. 

GözJdelerinin kazanmış olduğu zafe
ri takip eden nümayişler esnasında 
Harlende bir kaç zenci yaralanmıştır. 

Mactan evvel 
Maka Şmeling, Coe Lui maçı dün de 

spor sayfamızda yazdığımız gibi, bütün 
dünyada beklenilmiyen bir netice ile 
bitmiştir. Zenci boksör, Almanı bir bu
çuk dakika içinde nakavt ederek yere 

sermiştir. 

Halbuki, maçtan evvel, Maks Şme
ling kendisine pek güveniyordu ve bir 
harbe hazırlık olan o günler:!c yüksek 
perdeden meydan okuy')rdu: 

Coe Luis: 
- Rakibimi iki ravundda yere sere

ceğim , derken o da: 
- Kendisini nakavtla rr.:ığlup ede . 

ceğim, diyordu. O henüz amatör bir o
yuncudur, ben profesyonelim .. 

Halbuki, zenci boksörün iddiası doğ
ru çıktı. Şmeling çok büyük söylemiş 
oldu. 

Maçtan evvelki günler hakikaten 
tam bir harp hazırlığı gibi geçmiştir. 
Zenci boksör, Niyu Cerside, Popmton 
gölü kıyısında tek başına çalışıyor ve 
istirahat anlıırını, gölde bir kayıkta ba. 
lık avlamakla geçiriyordu. Oltası elin
de, kayığın üzerine uzanarak uyudu -
ğu da çok olmuştur. 

Maks Şmeling ise Nevyorktan ol
dukça uzak bir çiftlikte istirrihat edi
yor ve bir yandan da maç için talim 
yapıyordu. 

Maçı tertip eden Mike Cakobs ismin. 
de bir menacerdir. Maçta galip gelene 
bir milyon dolar vaad etmişti. Buna 
mukabil, büyük bir tehlikeye giriyor
du. Çünkü, maçı Coe Luis kazandığı 

takdirde bu parayı zenci boksör alacak, 
o zaman da Amerikadı.ki zenci aleyh
tarlan kendisine düşman kesilecekler
di. Mike Cak:>bs büyük bir ticarethane 
sahibi olduğu için, o takdirde zenci a
leyhtarları kendisine boykot ilan ede • 
ccklerdi. 

Fakat, bir milyon dolZll'ı Alman bok
sörü kazandığı takdirde de, Nazi ' a
leyhtarları kendisine düşman kesilecek· 
ler ve ayni şekilde boykot yapacaklar -
dı. 

Buna mukabil m.-.;ın hasılatı pek faz. 
la olacaktı. Buna, ecnebi memleketler
den daha günlerce evvel akın etmiye 
başhyan seyyah kafileleri bir delildi. 
Ameorikanın he rtarafından d<:ı maçı gör 
me'c için gelenler pek çoktu. 

Bıı vaziyet karşısında Amerikan de
miryolları idaresi tarifede değişiklik 

yapmış, Nevyork seferlerini üç misline 
çıkarnuştır. 

AvuKatlar 
kanunu 
~ Uaştaralı 1 incide 

bir suçtan dolayı hakim, memur veya 
avukat olmak vasfını kaybetmiş olan
lar, avukatlık vazifesine daimi surette 
mani bir mal(ı}iyeti bulunanlar stajiyer 
ve avukat olmaktan mahrum bulunacak· 
!ardır. 

Maaş, ücret veya aidat mukabilinde 
görülen hiç bir hizmet ve vazife. iş a
janlığı, tüccarlık veya mesleğin vekar 
ve haysiyeti ile telifi mümkün olmryan 
her türlü meşgale avukatlıkla içtima e
demiyecektir. 

Mebuslar, vilayet ve belediye Meclisi 
azalan üniversite, yüksek veya tali mek 
tep profesör ve muallim ve asistanla
rı hususi müessese ve şah1sların müşa
vi·r ve avukatları, anonim ve koopepra
tif şirketlerin idare meclisleri azaları ve 
hayır ve ilim mües_c;eseleri reisi ve aza· 
ları avukatlık edemiyeceklerdir. 
Avukatlık funme hizmeti mahiyetinde 

bir meslek olacaktır. Kanun işlerinde ve 
husust meselelerde rey vermek ve muha 
keme ve hüküm veya kaza saHlhiyetini 
haiz diğer merciler huzurunda hakiki ve
ya hükmi şahıslara ait hukuki dava ve 
müdafaa eylemek ve bu husularıa ait 
bütün evrakı tanzim eylemek bu kanun 
hükümleri dairesinde Baroya kayıtlı bu
lunan avukatlara ait olacaktır. 

Avukat kendisine yapılan teklifi; 
A - Yolsuz veya haksız görür, veya 

sonradan yolsuz veya haksız olduğuna 

kanaat getirirse 
B - Ayni i~te menfaati zıt bir tarafa 

avukatlık etmiş veya rey venniş olursa 
C - lşe evvelce bakim, hakem, müd

deiumumi veya memur sıfatiyle elkoy. 
muş bulunursa, davayı reddetmeye 
mezun bulunacaktır. 

Müekkil tarafından avukat aleyhine 
dcnneyan edilecek akidden doğan za
rar ve ziyan iddiaları bir senelik mü
ruru znmana tabi olacaktır. 

Avukatlar baroda kayıtlı olan bü • 
rolarmdan ba.c;ka herhangi bir yerde, 
mahkeme salonlarında veya adliye 
binalarında hukuki istişarelerde bu • 
lunmaktan memnu olacaklardır. 

Umumi heyet, baronun en yüksek 
mercii olacaktır. Bu heyet levhaya ka· 
yıtlı bulunan avukatlardan terettüb e
decektir. 

Umumi heyetin vazifeleri şunlar. 

dır: 

İdare meclesini ve baro reisini seç
mek baro mensuplarından alınacak 

duhuliye, ve yıllık aidatı tesbit etmek. 
İdare heyetinin yıllık hesabını tetkik 
ve rüyet etmek. Bundan başka layi
hada adli müzaheret ve avukatlık üc. 
retleri bakında şu kı~ımlan mevcut • 
tur: 

ücret, avukatla müekkil arasında ı 
serbestçe tayin olunacaktır. Dava ve 
takip ücretleri hakkındaki akdin ya
zılı şekilde olması Bart olacaktır. üc
retten doğan davalarda yazılı muka. 
vcleden b:ı§ka sübut delili ikame ve is
tima olunmıyacaktır. Ücret mukavele. 
namesinin muayyen bir meblağı ihti
va etm~si lazımgelecektir. 

Yeni kanun 1-11.938 den itibaren 
mer'i bulunacaktır. 
Kim'er çeıd ecel< ? 
Yeni kanun mucibince İstanbul ba

rosunda bulunan avukatlardan şunlar 
mesleki bırakmıya mecbur kalacaklar. 
dır: 

Baro reisi Hasan Hayri Tan (Edir
ne saylavı). Vasfi Raşid (saylav), 

~ Baştararı 1 incide 
Bu arada Türk cemaati listesine 

kaydedilmek istiyenlere "hangi millet
tensin., sualini israrla tekrar etmi§ ve 
meseli. "arabım amma Türk cemaatine 
yazılmak istiyorum,, diyenlere "madem 
ki arabsın, ~ap yazılacaksın,, cevabını 
vererek zorla arap kartı vermiştir. De
legenin köylere giderek nutuklar söy
lemesi müntehipleri bizzat celbetmesi 
ve kilometrelerce yollatfdan yaya gel • 
dikleri halde kapının önünde saatlerce 
aç susuz bekliyen Türklere ''gidiniz, 
bütün ekalliyetleri yazdıktc:m sonra sizi 
yazacağım,, diye cevap vermesi, nahiye 
müdürünü ve jandarma şefinin mUda. 
halesini mucip clmuş ve bunlar bu yüz
den hadise çıktığı takdirde mes'uliyeti 
tamamen 1'enıdisine ait olduğunu Mil
letler Cemiyeti komisyonu delegesine 
ihtar mecburiyetinde •- 1mışlardır. 

Delege buna rağmen tahrikatına de
vam etmiş, bu hal mukadder clduğu 

veçhile iki taraf arasın.da müessif ha· 
disclere sebebiyet vermiş ve bu arada sc 
çim bürosu da istilaya uğramıştır. 

Bu karışıklık esnasında büro reisine 
de silah tevcih eıdildiği ve kendisinin 
zorlukla kurtarıldığı öğrenilmiştir. 

Büro civannda 100 - 150 kadar silah 
sesi i~itilmiştir. 
Deleğe bunun üzerine kayıt muame· 

lesini tatil ederek Antakyaya dönmüş
tür. 

İşittiğime nazaran büro reisi bu te • 
cavüzün Türkler tarafından yapıldığını 
iddiaya yeltenmekte ise de tahrikatmın 
neticesi olarak Mishane köyünden ve 
müfrit Türk taraftan araplardan Meh. 
met Ağrelinin, lttihaıdı Vatani partisi
ne mensup eski muhtar Arap Necip 
Hallo tarafından ağır surette yaralan
dığını öğrenince bu iddiasından vazge
çip geçmediği belli değildir. Hadise 
hakkında mahallerinde yaptığım tahki
kat, bahsi geçen delegenin adeta ku. 
durmuş gibi mezbuhme bir faaliyet 
gösterdiğini ve ne Cenevredc yapılan 

nizamnameyi ve ne de hiç bir şeyi gözü 
görmi 1 rek ifrat derecede arap propa
gandaıu yaptığını göstermektedir. 

Hadisenin civar bürolarda akis yap
mamasına imkan olmadığından bu sa
bah Karsu ve Afsiye bürolarında hazır 
bulunmak istedim. 

Mahalli nahiye müdürleri ve jandar
ma kumandanları intihab••tm komisyon 
tarafından biUimüddet tatil edilmiş ol
cluğunu bildirdiler. Her büronun önün. 
de 4 - 5 saeıtlik yolıdan gelmiş en az 
iki yüz Türk müntehibi beklemekte 
idi. 

Bunların arasında çok ihtiyar olanlar 
da vardı. Halkevi bunların otokarlarla 
köylerine iadelerini temine çalışmZ>kta
dır. 

Komisyonun tatil !:ararına sebep 
hakikatta dünkü hadise değil, bir kaç 
gündenberi Türklerin büyük bir teha
cümle kaydedilmekte olmalarttlır. Fil
hakika Ermeni listesi tamzımen dolmuş 
Alevi ve Arap listelerine yazılacak pek 
za müntehip kalmıştır. Mesela dün di
ğer listelere 300 kayıt yapıldığı halde 
Türk listesine 1300 kişi kaydedilmiş. 

tir. Ve bu fark bundan sonra her gün 
dahı> ziyade artarak gidecektir. 

Antakya, 23 - Çıkan bazı yanlış 

haberlere rağmen alakadar muhafil 
Türk - Fransız askeri heyetleri arasın
dt•~<i müzakerelerin müsait bir cereyan 
takip ettiğini söylemektedir. 

Gene bu muhafile göre, Fransızlar 

Türk askerlerinin Hatayda vazife al
masına esas itibariyle muvafak-"<Jt etmiş 
ler, yalnız asayişi temin edecek olan bu 
askerlerin miktarı üzerinde itirazlarda 
bulunmuşlardır. Fr<asızlar Türk kuv • 
vetinin kendi kuvvetlerind~n daha az 
miktarda, Türkler ise her iki tarafın 
kuvvetlerinin ayni nisbette olmasını is. 
temektedirler. 

Mahmut Esat Bozlrnrd (saylav), Ad. 
liye cncUmeni mazbata muharriri Sa
lahaddin Yargı (saylav), Irfan Alpa
ya (Saylav), irfan Ferid (Saylav), Na 
zım Toroy (saylav) ilah ... 
Diğer barolarda da birçok saylav l 

ve meclisi idare azası vardır. İstanbul i 
barosu yeni kanun tatbik edilince 

1 mevcut azasından asgari yüzde onunu 
kaybedecektir. 

Paris, 23 (A.A.) -Havas bildiriyor4 
Türkiye MikOmeti ile Sancakdaki mil· 
letler cemiyeti komisyonu arasında vu· 
kua gelen son hadiselerden ve Türki • 
yenin milletler cemiyeti genel sekreter· 
liğine tevdi eylediği notwan 'bahseden 
Marsel Rays, ekselsiyor gazetesinde 
diyor ki : 

"Parla ile Ankara arasında anlaşma 
elzemdir. millc:tler cemiyeti koınlsyonu 
ilcveyahut bu komisyonsuz, bu anlaş· 
manın vukuu mümkündür ve bu anlaş 
ma vukubulmahdır. 

Zira, Türkiyeyi milletler cemiyetin· 
den çekilmeye icbar etmemekde birinci 
alcıkadar, bizzat Cenevredir.,. 

Repüplik diyor ki: 
iyi ki Fransa hal! oradadır ve mu· 

hakktık Türkler ile Suriyelileri uzlat· 
tıracaktır. Bu elzemdir. Zira, bir Fran
.ırz - Türk ihtilatı ihtimalini nazarı dik· 
kate almak istemiyoruz. 

F;,kat nasyonalist Suriye bu itte ba· 
zr zararlar etmiştir ve edecektir. Paris
te muahededen mesul olanların muka· 
vemetine ve manevralanna rağmen, 

İngilizlerin Mısırda yaptıkları gibi bir 
hareket etmek hakkımız ve vazifemiz 
olup olmadığını bilmek bize düşer. Saın 
cağı muhtemel olarak kurtaracak usul 
budur. Suriye ve Fransa bir şey kayb· 
etmiyecektir, 

Övr gazetesinde bayan Tabuis diyor 
ki: 

Türkler, her §eyden evvel Sancak 
müzakereleri dolayısile Fransızlar ve 
İngilizler, üzerinde tesir icra etmek 
maksadile Milletler Ceınlyetinden çe· 
kilmek istemektedir. Fakat vaktile bü
tün dünya hariciyelerinde fırtınalar ko· 
parabilecek olan bu sembclü jeste kar
tı protesto eylemek için bugün insan 
artık f2ıZla cesaret göremiyor. 

........................ -...... ------·· 
Vekiller Heyeti 

Ankara, 23 (A.A.) - Bugün icra 
Vekilleri heyeti, Batvekil Celal Ba· 
yar'ın reisliği altında toplannuf, 
muhtelif itler üzerinde gÖrÜ§melerde 
bulunmut ve bu hususlara ait kararlar 
venniıtir. 

.......................................................... ~= 

Stoyadi1ıoviçin 

Başvekalette 
üçüncü yılı 

BugUn dost Yugoslavyanın kıymet· 
li baş\'ekili Dr. Stoyadinoviç'in hüki'ı· 
me~ başına geçmesinin üçüncU yıldö. 
nümüdür. 

Bu çok kıymetli ve dost devlet ada
mının üç sene içinde gördüğü işler, 

cidden çok bUyüktür. 

Filhakika, bu kısacık zaman zar. 
fında, Yugoslavyanın gerek dahili, 
gerekse harici siyasetinde biçok mU· 
him tahavvüller vukubulmuş ve bütün 
bu tahavvüller beynelmilel barış lehi· 
ne olduğu gibi Yugoslav milletinin 
refahı iizerinde de derin tesirler husu. 
le getirmiştir. 

Oç sene gibi çok kısa bir zaman i
çinde, Yugoslavyanın her sahada gös. 
terdlği tekamül. hiç ~üphesiz dUrUst, 
zeki ve liyakatli Dr. Stoyadionviçle 
mesai arkada~larmın eseridir. 

Bu eseri alkışlarken, dost ve mütte
fik Yugoslav devletinin kıymetli baş
vekilini candan tebrik etmekten bü • 
yük bir haz duyuyoruz. 

Tortun şelfAlesl 
40 bin beygir 
"uvvetlode 

Erzurum, 23 (A.A.) - Elektrik ve 
Su mühendislerinin yaptıktan ilk hesa· 
ba göre, Tortum şelalesinin 40 bin be· 
ygir kuvvetinde olduğu ve teknik baraj 
tesisatı yapılırsa enerjinin iki misli ar
tacağı anlaşılmıştır. Bu mühim enerji 
kaynağı biltUn doğunun, bilhassa Er=u· 
ruırnun mühim bir sanayi merkezi olma 
sı kabiliyetini kazandırracaktır. bu hıı· 
her sevinç uyandırnuştır. 
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Bir sabah, Yıldızın sancılan birden· 
bire artınca, Zehrayı ebeye ko~turdular. 
Kadıncağızın, kocasını zengin duldan 

ayırabılmek i&in baş vurduğu büyüler· 
den hiçbiri tutmamıştı! Günün birinde 
İ§inden de olunca, iki çocuğiyle aç kaldı. 
Ona Yıldızdan başka elini uzatan olma· 
dı. Zehrayı yirmi gündür uf ak bir aylık· 
la yanlarına almı~lardı. Gündüzleri geli
yor, evin işlerini görüyordu. Mermer şa· 
hiden gömleklerin, bazen zıbınların. 
kusmuk, apış. etek bezlerinin hazırlanı
şında Yıldıza yardım ediyor, patiska 
kundağın kanaviçelerini işliyordu. Son· 
ra, akşam üzeri. iki çocu~'U gelip annele
rini alıyorlardı. 

Biri sekiz, biri on yaşında bu iki ço· 
cuğun, bayramlarda el öpmek için kom
§ulan dolaşan fukara çocuklan gibi, sük 
lüm püklüm yanlarına girişleri, el 
öpüşleri Yıldıza çok dokunurdu. İkisi 
de, zayıflıktan uzamış sararmış suratla· 
n, açık \'C km,.ık alınlarile yaşını başı

nı almış insanlar kadar durgundu. Üs· 
tüste binen yamalarla hantallaşmış po
tinleri her \<ıkit için boyalıydı. Kıçları. 
paçalan yamalı pantalonlarında bir tek 
toz bulı.ınmazdı. Bir büyük adam ağır 

başlıh!fole mekteple diğer çocukların o· 
}'Unlarına karışmazlar, topa ayak vur
maz, boğuşmazlardı. 

Yıldız. bazan çikolata. bazan kalem 
defter alır, onları sevindirirdi. Ve o za
man, Zehra. gözlerinden yaşlar akıtarak 
uzun uzun ~iıkürler. dualar ederdi. Onu 
dinlerken. üzüntü, utanç ve hazla karı
§Ik garip bir his Yıldızın içini doldu· 
rurdu. 

Ebe gelinceye kadar, Osman, kansı

nın dizinden aynlmadı. Bileklerini o· 
fuışturdu. Ellerini. terden ıslanan saçla
nnı se\'di. 

Bazan düşündürerek, bazan güldüre· 
rek ıztırabım hafifletmeğe uğraştı. Onu 
teselli ederken, Osmanın içi kan ağlı
l'or: Tıpkı, evinde can çekişir bıraktığı 
hastasını düşünürken sahnede şaklaban
lık yaparak seyircileri güldürmeğe uğr~- [ 
§an bir komik gibiydi. Şimdi. sancılarla 
kıvranan kansını görmüyordu. Yann 
ç0cutrunu da görcmi) ecckti. 

"Urumelili,, Cnuni teyze, Şaşı Hanife 
hanım, Zehranm komşulannçJan Nefise 
hanım, bir başka kom~u. lohusa evine 
toplandılar. 

Osmanı uzakla~tırdılar: Ote sokakta 
oturan ihtiyar bir kom~unun yanma bı· 
raktılar. Doğumda erkek bulunamazdı! 

Az sonra. kendisine haber yollanan 
Melek yetişti; bir dm·ar dibine serili ter 

döşeğinde kı\'ranan Yıldızı kucakladı; 

alnından, pençe pençe kan oturmuş ıs

lak yanaklanndan öptü. 

Gece. 
Duvardaki çivide çarpıla~ lamba is 

çıkarıyor. Sancılar Yıldm halsiz dü5ür
dü: uyuyor. Kimi yerde, kimi kerevet· 
te bağd.ı~an komşular, fıc:ıltılarla eledi· 
kodu yapıyorlar. 

Bir aralık, mahalleye yeni ta~man pos 
ta müdürlerini çekiştirdiler. 

Oturdukları evin izbcdcn farkı yoktu. 
Harap kapısının arkasındaki dik a~ğı 
merdin•nden destursuz inilemezdi. A
ma. radyolan vardı. Cızırtılı hoparlör 
rün paraziti kıyametleri koparır. "Ka· 

hire,. nin ''Ya leyi,, !eri gece yarısına ka 
dar sürerdi. Posta müdürü. yaz kış. ka
fasından ':\felon .. u çıkarmıyan, süpür

ge sapı boylu. gözleri trahomlu bir ga· 
rip adamdı. Ak~am üzerleri e\ine dön
dükten sonra. eline kovaları ahrdı; bağ· 

cıkh patiska donunun p~çalarım açıkta 
bırakan entarisi. ayaklarında eli'imet tas 
tikleri ve başında mcloniyle, yakın çeş
meden su taşımağa giderdi. 

Müdürün karısı .... O, bir hamam na· 
tırının kızıydı, fakat şatafat düşkünüy
dii. Pannaklanndaki zümrüt taşlı yü· 
zükler insanın gözünü kamaştırıyordu. 

Mantonun, iskarpinin birini çıkarrp bi

rini giyiyordu. Yetişkin km çiçek gibi 
ı::cziyordu. 

1A B'P'RtnAN 

HABER - ~JCşam postaa 

Süheyla Şefik 

• 
evı 

Peki, bütün bunlar neyle oluyordu? 
Küçük bir posta müdürü ayltğiyle bu 
fantezi başarılacak gibi değildi. Mutlak 
işin içinde bir dala\·ere \'ardı. 

Nefise hanım, elindeki uzun tığlarla 

yün örgüsünü kakarken: 
- Hı ı ı ı ı n! 
Diye gülümsüyor, anlatıyordu: Büyük 

harp yıllarındaydı. "S.,, de idiler. 1ki oğ
lu da askerdi. Birbirinden uzak iki ayrı 
cephede dö\'üşüyorlardı. 

Nerise hanım duldu. Tahtaya, bula
şığa gitmiş, iki oğluna çamaşırlar hazır· 
lamı~tı. Apansız görüp sevinsinler diye, 
donlarının uçkurlarına çil mecidiyeler 
bağlamıştı. 

··s .. nin küçük postahanesi, her gün, 
oğullarına para yollıyan, çamaşır yetiş
tiren analarla, kardeşlerle dolup boşa· 

lırdı. Nefise hanım, güzelce sarıp sarma

ladığı çamaşır paketlerini oğullarının 

adreslerine teslim ettikten sonra, büyük 
bir kalp rahathğiyle postahaneden çıkı· 
şmı bugün bile hatırlardı. Aradan uzun 
zamanlar geçmişti. Ve bir gün, "S., pos
tahanesine teslim edilen asker çamaşırla· 

rınm. a~kcr paralarının yerlerine var
madığı, postahane müdürünün bütün 
bunları içettij.ti ortaya çıkmıştı. 

Göz nuriyJe dikilmiş çamaşırları evi· 
ne götüren, bin bir yokluk içinde birik
tirilmiş paraları yiyen müdür, asker a· 

nalarmın öyle bir ahına uğramıştı ki!.. .. 
Karısı, çocuk.lan koleradan sapır sapır 

dökülmüşlerdi. Kendi, yıllarca aç sefil 

sürünmüştü. Ona meheldi. Çalan adam 
unmıyor vesselam ... 

Yıldız, ter döşeğinde yeni bir sancıyla 
haykırarak iki büklüm oldu. Bu ne ıztı-

raplı bir sancıydı yarebbi ! Buz gibi ter 
döküyordu. Ağhyamıyordu. 

Yıldızın haykırışı onlara dedikoduyu 
bıraktırdı. Hanife hanım, yel yeperek, 
yürüyüşüyle, odanın bir kenarındaki rah 
leye yakla~tı. Burada ağız ağıza su dolu 
temiz bir tas Yardı. Tasın içinde Mcr· 
yemana eli .... Kabeden getirilmiş el bi
çiminde bir ağaç parçası. 

Yatakta kıvranan Johusaya, kolay do
ğursun diye, bu sudan bardak bardak i· 
çirdiler. 

Bas başa, fısıldaşıyorlar: 
- Güç doğuracak, anlaşılıyor ••. 
- tik çocuğu ... 
- Allah yardımcısı olsun hemen .. 
Urumelili Ümmü teyzenin, loş odada 

karanlık bir yılan oyuğu gibi duran diş
siz ağzı tela~lı telaşlı açılıp kapanıyor· 

du: 

- Bizde · diyordu - doğumda güçlük 
çeken lohusaya Sait babanın sanduka
sından kavuğunu alır, giydirirlerdi. 

Sancılar içinde krvranan Yıldız, ağlar
ken gülüyordu: Gözlerinin önünde, ku

laklarına kadar geçmiş kallavi e\'liya 
kavuğuyla ecel teri döken bir lohusanın, 
kendi kendisinin, hayali vardı. 

Biraz sonra, dört tarafı ''Ayet,, Jerle 
çevrilmiş bir tülbendi de lohusanın beli· 
ne bağladılar. 

Habe~ ebenin heyecanlı sesi emirler 
Yeriyor, sütlü kahve rengi suratına kan 
oturmuş. 

Nefise hanim \"e Melek, Yıldızı kıs

kıwak tutmuşlardı. Ebe, kollarını sıva· 

mıştr. Ummü teyze, Urumelili şivesile, 

bir kenarda ağır ağır tekbir alıyordu. 

Çocuk doğduktan sonra. Yıldız kendi· 
ni kaybetti. bayıldr. Viyak viyak bağy
ran küçüğün banyosu yapılır. gözlerine 
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limon sıkılırken, Melekle Zehra, kör ba· 
baya bir oğlu olduğunu müjdelemeğe 

koştular. 

Osmanın o geceyi e,·inde geçirdiği kom 
şu, müjdeye gelenlere kapıyı açar aç
maz: 

- ç.ocuk doğdu, değil mi? ·dedi - bi 
Iiyoruz; ben de, babası da ... 

Ve, şaşan bir adam ta\-riyle anlattı: 
Osman, kaç saattenberi adeta doğwn 

sancılarıyla kıvranılJllIŞ. nihayet biraz 
evvel sancılar kesilmiş Ye: 

- Kanın do!:rurdu! 
Diye kendinden geçmi~. 
- Garip, çok garip bir his bu! 
Diye, ihtiyar kom~u hayretler içinde 

baş sallıyordu. 

Üç ezan geçtikten ve kuranıkerimi ya 
tattıktan sonra, küçüğü anaSJnm kuca
ğına yerleştirdiler: 

- Haydi, meme verl 
Dediler. Se\inçten çılgına dönen Yıl· 

dız, bir türlü inanamıyordu. Bu, meme
lerine sülük gibi yapışan çocuk onun 
muydu? Başının biçimini, gözlerinin 
rengini, kollannı, çenesini ayn ayrı tet
kik ediyor,onda kendine ve kocasına ben 
ziyen taraflar bulur gibi oluyor, neşcle· 
niyordu. Ne maskara şeydi bu! lri si
yah gözlerinin içi gülüyordu. Ona "En
gin,. adım koydular. 

Yıldız, arada, kunda_trı Osınanın kuca
ğına wriyordu. Kocası, küçüğün rastge
le yerinden öpüyor, uzun uzun koklu
yordu. Gönniyen gözlerinin yaşlarım 

kanaviçe işlemeli h"Undağa içirerek, ağla· 
dığmı odadaki yabancılardan gizlemeğe 
uğraşıyordu. 

Doğumun yedinci. günü, küçük Engi
ni kırkladılar: Altın bir yüzüğün kırk 

bir kere içine solmlup çıkarıldığı bir le
ğen suda çıpıl çıpıl yıkadılar. 

Yıldıır çeyrclclediler: Om.mü teyze bir 
yandan, 7..ehra bir yandan peştemallarla 
onu sıktılar: Lohusa doğururken kemik 
Jeri açılırmış da, kemikler birleşsin di
ye!... 

- Yııkında çı'kacnk hir rom:ındnn -

13 ----------------..... ------------~--~----.._. ____________________ ___ 
Filıp hıçkırıgını güç zaptederek ce. 

vap verdi: 

- Hala da ne demek? Eksilecek yer
de ;,rttı. Beni dünyanın en ditşkün a
damı yapacak kadar arttı. DJima da 
artıyor. 

Gotye: 
- iç, - dedi .• Ben aşrk olduğum za

manlarda masanın altınd., sızacak kadar 
içerim .. Ayılınca da derdimin kalmadı
ğını görürürm. Anlıyorsun ya ne kadar 
basit .... 

Filip, kardeşinin uzattığr kupayı itti. 
Fakeıt itmesiyle gene yakalaması bir 
oldu. Dikti. Bir yudumda bir deli gibi 
i~ti. Sanki d:rdini unutmak istiyormuş 
gibi kupalar biribirini kovaladı. 

Gotye büyük bir sevinçle bağrı1dı: 
- Oh 1 •• Ne ala. ne ala! . 

Filip, Büridanın elini ezecek gibi sık
tı: 

- Demin, dedi. "Meşum sevda,, de. 
dinız .. Doğru .. Bu sevda beni öldüre • 
cek .. Onu düşündüğüm, Fransa kraliçe
sini sevmek ne budalalık olduğunu dü
şün:füğüm ztıman kafamı duvara çarpa. 

rak ölmek, hançerimle kalbimi deşerek 
o tatlı ıstırabı çıkarıp atmak isterim ... 
Büridan 1 Bilmezsin .. Onun lıir tebes -
sümile karşılaşmak için bütün hayatrmı 
feda ederim. Babamın ve anmtın katili 

olan herifi affetmemi şayet bana o em
retseydi, onu sevmeye çalışırdım. Bu 
sabah ona ait her hangi bir şeyi ele 
geçirmek için görsen nasıl çalıştım. O 

döndükten scnra kırık ru-abasının etra
fına askerlerden bir zincir vücuda geti
rilmişti. Ben işte o zinciri geçerek yas 
tıklann üstünde unuttuğu şu omuz at. 

kısmı aşırdım. Şimdi o göğsümde du
ruyor ve kalbimi yakıyor. Her yerde, 
her zaman onun hayali .• Rüyadayken, 

uyanıkken daima o .•. Hayatrmda onun 
hayalinden başka bir şeye nail olanu-
yacağımı biliyorum ve yavaş yavaş bu 

ı ... tırapla gözlerımin kapant•:ağını bıli

yorum. 
Filip bunlarr söyledikten sonra başı· 

nı elleri arasrna alarak hıçkıra hıçkıra 

ağlamaya. başladı ... 
Gotye: 
- O .. o ..• dedi - Şimdi ben de maka

raları bırakacak ve bir dana ,gibi ağla~ 
yacağım. İster misin şimdi gidip Mar· 
gariti bulup getireyim .. Hemen Luvr'a 
koşar, kolundan tutar, getiririm. Hem 
aşık elan yalnız sen misin? Ben de aşı
kım! .• 

Büridan: 
- Kaç dakikadanbtri? - dedi.. 
- Bir kaç saattenberi .. Daha doğ. 

rusu sabahtcınberi. 
- Kime?. 
Gotye gayet sakin bir tavırla: 
- Prenses Janta Blanşa. - dedi. 
- İkisine de mi?. 
- Evet.. Bunda garipsenecek ne 

var? İkisi de güzel .. K<ırdeşimin sev -
gilisi kraliçe olduğuna göre müvazeneyi 
temin etmem lazım .. İki prenses, ancak 
bir kraliçe yerine geçebilir. 

Büridan bu aşk hesabını doğru bul
du. Ve bunu başiyle tasdik etti. 

Bu sırada bitişik bahçeden kökre • 
meler ve sonra tela bir adPmın bağırdığı 
işi dildi: 

- Uslu dur Brütüs, usla dur Ne. 
ren! .. Demir çatal var ha! .• 

Büridan: 
- Bu da ne?. - dedi. 
Gotye cevap verdi: 
- Kraliçenin aslanları .• Bağıran a

dam da muhafızlarr Strajildo... Aslan
ların sesini bu menhus adamın sesin • 
den daha çok sevmiyorsam Allah bela. 
mı versin! .• 

Filip: 
- Büridan .. • dedi • Şu kükrediğini 

işittiğiniz aslanın sesi yok mu. o kal
bimdeki aşkın sesidir. Bu vahşi hayvan. 
lara gıpta ediycrum .. O, onları gelip, 
güzel gözleriyle seyrediyor ve onlara 

Lesko üzüntülü bir sesle: 
- Sen misin Tristan? Ne var? .. -

diye homut1dandı. 
Adam atının üstünden zengin hah 

tüccamnın kulağına eğilerek çabuk ça· 
buk bir kaç kelime sarfetti. Lesko tit
riyordu: 

At üstündeki adam sözünü: 
- Size bir aıt getirdim, • diye bitir

di. 
- Pekala! •.. Bekle beni burada ... 
Lesko odaya dön!dü. Baygınlık geçi

ren kızına ehemmiyet bile vermeden 
yanında duran ihtiyar hizmetçinin ko· 
lundan tuttu. Soğuk bir sesle: 

- Jiyon - dedi. Beni dinle .•. Kızımı 
aana emanet etmiştim. ihmalin beni 
müthiş bir felakete uğrattı. Kızım öy
le bir adamı seviyor ki ya o beni veya 
ben onu öldüreceğim. Sen ide ölümü 
hak kettin .. 

- Aman Allahım ... 
- Beni dinle ..• Eğer emirlerimi har 

fi harfine yerine getirirsen mesele yok. 
Seni ancak o zaman affedebilirim. 

- Emredin ... kap ederse kendimi 
ateşe atarım ... 

-Sus f •• Kızımı bu gece buradan gö
türebilmekliğim için her şeyi hazırla

malısın. Ben iki saat sonra tekrar bu
raya dönmüş bulunacağım. O vakte 
kadar sürgüleri sür, zincirleri vur .. Ka
p:lan iyice kapa .. Büridan gelirse sakın 
açma kapryı ... Kim gelirse gelsin .. Hat
ta Allah bile olsa ..• Senden istediğim 

bu .. lki sa?.tilk bir dikkat .. Bunu ytıpar
san seni affederim. Aksi takdirde ken
dini ölmüş bilmelisin! .. 

Lcsko koca karının cevabını beklemi
yerek kapıda kendisini bekliyen ata 
bindi. Kocakarının, sözlerinden dışarı 

çıkmıyacağını biliyordu. Atınr m<.b
muzladı. Parisin merkezine doğru dört 
nala sürdü. 

Az sonra, bir bakıma saraya, bir ba
kıma müstahkem bir kaleye benziyen 
bir binanın önünde atrm durdurarak 

yere atladı .. Kapıda bekliyen nöbetçile
re bir parola fısrldayarak bir bahçeye 
geçti, oradan bir meı:idiveni tırmandı 

ve acele acele süslü ve güzel salonlc:ır. 
dan geçti. 

Nihayet önünde bir kapıcı bulunan 
büyük bir kapının yanında durdu. Ka
pıcı Klod Lcsko'yu görür görmez ka
pryı açtı ve kuvvetli bir sesle içeriye 
bağırdı: 

- Başvekil Angerrand dö Marinyi 
hazretleri f. • 

-5-
Gf ZLI BULUŞMA YERi 

Luvr sarayının yakınında, ancak iki 
atlı geçebilecek kadar ıdar bir sokak 
vardır: Fru Mantel ve Fruva dö Man. 
tel. 

O devirlerde sokaklar dar ve bu dar 
sokaklar tabiatiyle kartınlık ve adeta 
birer dar geçit halinde idi. Paris, birin
ci Fransuva zamanındaki güzel Parisc 
benzemiyordu. Daha ldoğrusu o ancak 
ve tDm manasiyle dördüncü Hanri za. 
manmda güzelleşmiştir. 

Kral Lui Hüten'in saltanat sürdüğü 
bu geçmiş devrin Parisi içinden çıkıla
mıyacak derecede karmakarışık, girinti
li, çıkıntılı yollarla bölünmüş, garip şe
killi evler harap. ya yol boyunca, ya 
enince yapılmışlardı. Bakarsanız; bun. 
lardan birinin yolu tamamiyle kapadı
ğını, diğerinin bilakis genişlettiğini, ki
liselerin, kibarlann otuduğu konakla
rın, mücrimleri teşhir için yerleştiril • 
miş direklerin, dar<ığaçlarmm gelişi gü
zel konulması yüzünden gelip gidişi 

güçleştirdiği evlerinin çarpuk, birer ta
rafa eğilmiş. biribirine dayanmış, so
kağın iki yaka~nda karşılıklı yapılmı!1 
iki evin biribirleriyle öpüştüğünü gö. 
rürdünüz. 

Velhasıl sivri çatılariyle, taht~ per
vazh tepeleriyle, camları kurşun zırh -
lara takılmış pencereleriyle, hiza nedir. 
intizam nedir bilmiycn keyfi yapılmış 
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Lüzumlu T elelonlm 
Yangın: 
lstanbul lcfn: 24222, BeyoğJu için: 44644, ltodıklly için~ 60020, Usküdaı 

için: 60625. 
Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarılbya, Büyükdere,Fcnerbahçe, Kandilli, Eren. 

köy, Kartal, Bilyfikada. Heybeli, Burgaz, Rınalı, tçin: Telefon muhabere memu
runa yangın denıek kllfidir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz • ., S6 •• 20 

Beyazıt kulesi: 21996. Galata yangın kulesi: 40060. 
Sıhbt imdad: 44998. Müddeiumumilik: 22290. Emniyet mndürlii~: 24382. 
Elektrik Sirkeli: BeyoğlL1: 44801 • lstanbuJ: 24378. 
Sular: İdaresi: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40938. CibaJI: 20222. Nuruo!ıma

nJye: 21708. Üsküdar - Kadıköy: 60773. 
Havagazi: lstanbul: 24378. Kadıköy: 60790. Beyoğlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: '90M. Bebek clheli: S6. 101. Kadıköy ciheti: 60447. 

Denizyolları 
lstanbul ac:enlellği: 22740. Karaköy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mudanya, 19 Karabiga, 20 Bandırma, Ga

latadan 12 Karadeni.:., Sirkeciden 10 Mersin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudan3"3, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

hk, 18 Bartın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 lzmit, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan 

12, Kııradeniı, 

EZ 2 • 

1 
Cuma Tophaneden 16,30 Mudanya, 19 Karabiga, Sirkeciden 10, Mersin. 
Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 

18, Bartın 
Pazar Tophaneden 9, İmroz, 90,30 lzmit, Galatadan 8,30 Mudanya, 10,30 İz

mir Sür, 12, Karaıleniz, 22,2{) Mudanya, 

Müzeler 
Ayasofya, Roma - Bizans, Yunan eserleri ve Çinili Köşk, Asker! Müze ve 

sarmçlar, Ticacet ve Sanayi !\füzesi, Sıhhi Müze: 
(Bu müzeler hergün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Türk ve ls.ıam e.~erleri mfizesi: Pazartesiden başka bet-gün saat lO daJı 16 J'& 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Hergiln saat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya vapurları! Cumartesi günler\ 13 de Kastenceye; Salı silnlerf 18 'dtı 

Pire, Beyrnt, lskenderiye. 
İtalyan Yapu~Jarı: Cuma g{ln?eri saat 10 da Pire, Brendi:ı:f, Venedik, Triyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci İstasyon Müdürlü§il Telefon 23079 
SempJon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

saat 7 ,25 te Sirkeciye muvasalat eder. · 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de aelir. 
Edirne postası: Hergün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Hergiin hareket eden ~imendiferler: 
Saat 8 de Konya., 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır •e Samsun, 15,30 da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapaznn. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara mubleliti Pazartesi, Carşamba 

ve Cuma günleri Ho.leb ve Musula kndar sefer etmektedir. 

GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 

• Hamidiye mektep gemisi dost memleketleri ziyaretten sonra bu- , 
gün limanımıza avdet etti. 

• Bede,,t Araplar Amık ovasını istilA ettiler. 

24 HAZiRAN - 1938 
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18,30 plakla dans musikisi, 19.15 konfe.
rans Ali Rami Akyüz (çocuk terbiyesi). 
19,55 borsa haberleri, 20 Saat ayarı. Gren 
vic rasathanesinden nakJen, 20,02 Müzo:r· 
yen ve arkadaşları tarafından Türk musi .. 
kisi ve halk şarkıları, 20,45 bava raporu, 
20,48 Ömer Rıza Doğrul tarafından arapç:ı 
söylev, 21 Muzaffer 1lkar ve arkadaşıarı 
tarafından Türk musikisi ve ho.lk şarkıl:ı .. 
rı, 21,45 orkestra, 22,15 ajans haberleri, 
22,3tl plakJa soJoJar, opera ve operet p:ır. 
çaJarı, 22,50 son haberler, ve ertesi güııilll 
programı, 23 son. 
BÜKREŞ: 

19, hafif piyano, 19,40 mandolin orke9' 
trası, 21 p1.tkla karmen operası, 
BUDA PEŞTE: 

19,45 Macar ş:ırkıJ:ırı, 20,50 pllkla La. 
Travyata operası, 23,15 cazbant, 24,10 
sigan orkestrası, 
BERLIN: 

20,10 bando, 21,SO senfonik konser, 23. 
30 hafif müzik, ve cazbant, 1, serenatlar, 
ROMA: 

20,30 hafif mlizik, 22 22 Modern milzik, 
popurfleri, 24,15 cazhant. 
VARSOVA: 

18, cazbant, 19,10 piyano konseri, 22,tO 
c:ı:ı:hant. 2:-1 rnd:ro orkestrası, 

14 BDRIDAN 15 
evleı.-:yle bir küme. Bu öyle bir kanşık
lıktı ki, ergeç düzeltilmiye mahkumdu .. 

Çünkü bu intizamsızlık bir şehrin 

manzaraısım ne kadar k6tüleştirirse, o
rada oturanların da zihinlerini o kadar 
karıştırır. Şunu da söyliyclim ki o de. 
virde, ahlak ve adet ne kadar serbestse, 
o kadar da istik1aliyet vaırldr. 

O kadar ki, o zaman krallar hakkın
da sarf edilecek bir söz bugün çöpçil. 
lere bile söylenemez. Buna mukabil 
medeniyet onlar için bir Zümrüt Anka 
idi. 

Bugün, gene bir çöpçüyü güldürecek 
mahiyette buluncın kabahatler için a
dam asıliyor ve buna kimse hayret et
miyordu. İşte o devrin bati.. ' 

İşte Fruva dö Mantel sokağı lda yu. 
kanda bahsettiğimiz sokaklardan biri, 
güneşin girmesine mani olan sivri ve 
biribirine girmiş ç21trları arasında uza
nan ve ortasında evlerin çirkef sulannm 
aktığı bir dere bulunan ve o devrin ye
gane çöpçüsü, fırtına ile temizlenmesi
ni bekliyen çamurlu dar bir sokaktı. 

Bu sokağın ortasına tesadüf eden 
yerinde geniş bir bahçenin gerisinde 
bir bina vaı:idr. Etarafı yüksek ve ka
lın duvarlarla çevrilmiş ve bu duvarla. 
rın üzerine on ayak yüksekliğinde ka
lın, sık demir çubuklar çaprazlama ko
nularak bir nevi P'ırrnaklık vücuda ge
tirilmişti. 

Bu binadan, hazan da bahçeden kor
kunç kökremeler işidilirdi. Bilhassa 
yaz mevsimlerinde, havanın elektrikle 
dolu oMuğu günler, civar halkı: bu ga. 
rip seslerle ürperirdi. Burooa haşmet
li kral hazretlerine ait asla::ılar muha
faza ediliyordu: Kralın ve kraliçenin 
seyretmekten zevk duydukları on iki 
aslan .. 

Bu aslanlı bznçenin solunda, Sen Lfii 
samanında yapılmış bir şato daha vardı. 
Şimdi metruk bir handedir. Hendekleri 
dolmuş duvarları zamanla yıkılmış 

~JIC :eleri kapatılmıştır -

Büridan, Gotye ve Filip ldö Nelin, 
Angerrand'ı dövüşe çağırdıkları bugü
nün akşamında biz de bu şatoya gire. 
lim. 

Orada, aslanlı bahçeye bakan, iyi 
muhafaza edilmiş bir odada, üzerinde 
muhtelif şişelerle üç gümüş içki kupasx 
bulunan bir masanın başında üç kah
raman aırka:daşı görüyoruz. Şimdi kısa
ca bunların nasıl adam .clduklanru an
latalım: 

Büridan: Narin, zayıf, yakışıklı ve 
mütenasip endamlı .. Gözleri hülyah de
ğil, haılim olmaktan çok dessas ... Sima. 
sı; cüretkar, ve tebessümü alaycıdır. 

Sokaklarda avare dolaşan delikanhlan 
andırır. Bununla beraber çehresinin gü
zelliği tavırlarındaki, kenldinin bile 
farkınd21 olmadığı zarafet insanda bu 
hissi gürleştirir. Kılıcını gu:urla taşı
masını bilir. Kral, halkın ve talebenin 
kılıç taşımasını yasak ettiği halde ve 
bunu ancak asillerin taşıyabileceğini, 

aksine heıreket edenlerin idam edile
cekleri:ıi ilan ettiği halde taşır. Bu hak
kı o, kendi kendine vermiştir • 

Elbiselerini bitpazanndan ucuz bir 
fiyatla tedarik etmiş olduğu halde. 
bunları kendisine yakıştırmanın yolunu 
bulmuştur, itina ile giyinir. lşte BürL 
danın göze görünür tarafı .. içine, eıhla
kına ve hareketlerine gelince, bunları 

yc.:ptığı işlerde göreceğiz. 

Filip dö Nel, yirmi altı yaşlarında 

görünen bir gençtir. Tavırları, vaziyet
leri nazik bir delikanlı Halinde, çok 
hassoo insanlarda görtilen bir nevi hü
zün vardır. Orta boylu, son derece :rr.ü
tenasip vücudludur. 

Gotyeye gelince, o, kar1deşinden iki 
yaş daha büyüktü. Gotye ile Filip ara. 
sında göze çarpan bir hususiyet daha 
vardır. Filip, ne kadar muntaızamsa o, 
o kadar perişan kıyafetlidir. Gelişi gü
zel giyinir. Kaıdın düşkünüdür. Fena 
şöhretli meyhanelerde dolaşmasını se· 
ver. Mübatağac:r, 1:if ebesi, şen, kınnızl 

----------..... -----------------------------------------------------~ yanaklı, güzel bryıklı, ıdaima k~gaya 

hazırdır. 
Belindeki büyük kıhcıyJa ötekini be

rikini ite kaka geçmeden. zevk duyar .. 
Genç bzların yüzlerini kızartacak söz
ler söyler. Meyhanede bir bardak şa. 

rap için kıyamet koparır, küfreder. Bir 
tavuk bile kesmediği halde yardığı ka
falardan delik ldeşik ettiği göğüslerden 
bahseder. 

Iştc, bu üç arkadaş... Şimdi onları 
dinleyelim: 

Got~. enin gülerken kan yüzünü sar
mıştı. 

- Hay Allah müstahrıkım versin 1 
dedi. Marinyinin iğrenç çeh-esini gör
mek için daragacmı boylar, cellat sa
tırına baş uzatırım. 

Büridan hiddetli görünüyortlu: 
- Neden domuz pazarında kayna _ 

yı:ın bir kazanda haşlanmıyalım, ce
sur dostlarım .. Yaptığımız iş pek bü
yük.. Saray ve Faris halkının önünde 
vücudundan ter yerine kan çıkan bu 
insan celladının yüzüne, canavarlığını, 

çapukuluğunu, kalpazanhğınr çarptık 

ve onu dövüşe d21Vet ettik. Bu bize, 
bilmem benim hoşuma giden bir ehem
miyet te verdirdi. Lakin ... 

- Yoksa bu sabahki hareketinizden 
pişman mısınız?. 

- Ben hiç yaptıklarımdan pişman 

olmam dostum. Eğer tekrarı icap e
derse yanınızda beni de bulursunuz. BL 
zim gibi hür yaşamaktaın b<..şka bir şey 
istemiyen kahramanlar, bir aslan cesa· 
retile, darağacına gitmekten de çekin -
mezler .. Bundan bilakis iftihar >duyar
lar. 

Gotye: 
-Adzım sen del.. - dedi • Marinyide 

nerde o cesaret.. Bütün Farisi ayak • 
fonmış bulurdu ıv.::nra .. Büridan biz hiç 
bir vakit ıdarağacrnın yüzünü görmiye -
ceğiz .. Başlarımız dı~ma omuzlarımızın 
üzerinde kalacak. 

- Asılmasak, işkence çarhma bağ. 

!anmasak, derimiz diridiri yü.zülmese, 
canlı canlı Grev meydanında yakılm~ 
sak bile gene tedbirli bulunmalıyız. 

Çünkü Marinyi denilen adarrun ölüm 
aletleri yalnız bunlardan ibaret değil
dir. Akla hayale gelmiyen nice intikam 
v<:ısıtaları vardır. 

Filip atıldı: 
- Ne demek istiyorsun, maksadın 

ne Büridan?. 
- Maksadımr söyledim. Biz cnu na

sıl ölüme mahkum ettiysek o da bizi 
ayni şekilde ölüme mahkı1m etmiştir. 

Tedbirli bulunmalı ve kendimizi mü. 
dafaa etmeliyiz. Hücum eden biziz, 
müthiş bir karşılık göreceğiz. Biz hil· 
cumuınuzu gündüz, herkesin gözü Ö• 

nünıde yaptık, mukabelesini gece göre~ 
ceğiz .. 

- Ma.rinyi ne yapabilir?. Yapacağı. 
run ne ehemmiyeti olabilir! Biz yapa • 
cağrmızı herkesin gözü önünde yaptık. 
Mertçesine, cezasını elimizle vereceği .. 
mizi bildirdik. Dövüşe davet ettik onu.. 
Ben bu sabahtanberi büyük bir deği • 
şik1ik içindeyim .. O kadar hafif, o ka~ 
dar dertsiz, o kadar memnunum ki .. ,, 
Sizin benden daha. rahat olmanız Uznn. 
Çünkü siz kurtardımz; onunla siz ko
nuştunuz, onu yakmdan siz gördiinüz.ı 
Doğrusu talihinize gıpta ediyorum.. ! 

Büridan: 
- O dediğin de kim?. 
Filip dö Ncl, yüzüne garip bir sarı· 

lık yayılırken boğuk bir sesle: 
- Kim olacak - dedi.' - . Kraliçe r • .
Gotye önündeki kupayı doldurdu: 
- Doğrusunu söylemek lazım gelir-

se, hayatını kurtardığımız kraliçe bizi 
himaye etmek mecburiyetin!dedir. ''Biz,. 
diyorum. Çünkü Büridan demek biz 
demek, biz demek Büridan demektir. 
Şüphe yek ki madam Margarit, bunu 
düşünecek kadar zekidir. 

Büridan, Fi1ipin elini tuttu: 
- Demek hala o meşum sevda kal

binizlde ... Oyle mi?, 
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ll\\lUJIMllI3>ADA 
CAN KUQTAQ.IQ. 
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Herkesi alakadar eden faydah 
adresleri okuyunuz; istifade 

edersin ize c ... . . ' . 
• "" ...... ·- /1 . 

NOT: Buraya adresini yazdırmak istiyenlerin lstanbul Ankara caddesinde 
l'urdu altında Kemaleddin /ren ilancılık bürosuna müracaat etmeleri. Telefon: 

Vakit 
20335 

.Serait ehvendir. 
Kiralık apartıman 

Beyoğlu Bekar sokak 10 numara 3 oda 
SO(a mutfak ve saire ehven kiralıktır. 
Kapıcıya müracaat 

Yakacıkta kiralık otel 
Tutmak i::tiyenlerin Vakit Yurdunda 

Bay Orhana müracaattan. 

Doktor Fahri Celal Göktulga 
Sinir hastalıklan ve kekemelik müte

hassısı Zorlu apartıman No. 2 Cağaloğlu 
1'el: 20785 

Devren satılık atölye 
Kartvızit tabı makinesi ve resim atöl

l'esi denen satılıktır. Talsilat P.K. 
743 İst. 

En sabit esansları ve tuvalet levazımatını 

Evliyazade Nureddinde 
bulabilirsiniz. İstanbul 

Ilaçlanmzı 

Karaköy eczanesi 
HUSEYtN HOSNODE 

daha çabuk yaptırabilirsiniz. 

Yazlık kiralık 

Kısıklıda Küçükçamlıca cadesinde 2 o. 
da 1 hala 1 muttak bahçe ve elektrik var. 
dır. Yazlık kirası 70 liradır. Kısıklıda 

Bay Ademe müracaat • 

Tarsusta 400 dönüm arazi 
Beher dönümü 5 liradan satılıktır. Taf

silat posta kutusu 743 İstanbul 

Gravor radyo gramofonları 
Galata 

ELEKTRA 
müessesesinde satılır. 

Satılık motosiklet 
HARLEY DA VlTSON markalı 5 bey. 
gir kuvvetinde bir motosiklet satılıktır. 

almak istiyenlerin lstiklfil caddesinde 
YEN!ÇERt Ağa sokak 21-1 numaraya 

müracaatleri. 

Satılık köşk 

n: 
... --

• Deli/et Demıryofla,i ve Limanları",. işlı-t.'71e 
'_ '·:_-_ .. · · · Umum idaresi . ilanları ' . · .... ; 

. . '· ... , . 

O uncu lşletmo MUdürlöğünden: 
27 Hazfran 1938 pazartesi günilnden itibaren 16 ve 21 numaralı ka. 

tarların itinererlerl aşağıda tasrih edtıdiği veçhile t~dll edilecelttlr: 
16 No. Iı katar 21 No. h katar 

İstanbul kalkış: 7,20 K. Çekmece kalkış: 8,15 
Kum kapı 

" 7,28 Florya .. 8,18 
Yenikap1 ,, 7,31 YeşilköY, varış: 8,24 
Samatya ., 7,35 kalkış: 8,25 
Yedikule ,. '1,39 
Balıklı .. 7,42 Bakırköy ... 8,33 
Zeytinburnu ,, 7,46 Yenimahalle ,. 8,36 
Yenimahalle " 7,50 Zeytinburnu ,, 8,40 
Bakırköy ., 7,63 .Yedi kule ,, 8,45 
Yeşllköy varış: 8,00 Samatya .. 8,1!8 

kalkış 8,01 Yeni kapı ,, 8,52 
Florya .. 8,08 Kum kapı •• 8,55 
K. Çekmece varış: 8,10 İSTANBUI.i varış: 9,02 

Ayn! tarihten itibaren 24 ve 31 numaralı katarlar da her gün aşaki 
itincreri tllkiben Km. 24 e kadar uzatılacaklardır: 

24 No. Iı katar 31 No. lı katar 

K. Çekmece 
Km. 24 

kalkış: 11,33 Km. 24 kalkış: 11'.39 

Yenl cep tarifesi 
sı rica olunur. 

varış: 11,36 K. Çekmece varış: 11,42 
bastırılmryacağmdan bu tashihlerin el ile yapılma. 

'(3859) 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşağıda ayn ayrı gösteril
miş olan yedi liste muhteviyatı tıbbi ec.za ve malzeme 5.7·1938 salı günü saat 
15 den itibaren sıra ile kapalı zarf usu 1ü ile Ankara.da idare binasında satına
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesi
kaları ve beş bin liradan yüksek listeler için nafia müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri Hlzmıdır. 

Şartnameler parasız olarak An.karada malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3654) 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira Lira 

1 No. lu liste muhteviyatı 12113,53 908,51 
2 

" 
,, 13477,38 1010,80 

3 .. " 
1873,19 . 140,49 

4 
" " 

4753,67 356,53 
5 

" " 
3762,86 282,21 

6 ,, 
" 

J.9815,11 1486,13 
7 

" " 
6800,10 510,01 

Çorum Nafıa MildUrlUğUoden: 
11-7-938 pazartesi günü saat 16 da Çorum nafia eksiltme komisyonunda 

ihalesi yapılmak Uzere 13000 lira k~if bedelli Sungurlu hükUmet konağı ba. 
kiyei inşaatı kapalı eksiltmeye konulm. uştur. 

Şartname, keşif ve evrakı sairesi na fia. dairesinde görülebilir. Muvakkat te. 
minat 975 liradır. İsteklilerin müteahhitlik vesikalarile birlikte ihale komisyo-
nuna müracaat etmeleri lazımdır. · '(3840) 

Polis tarafından başı boş olarak bu lunan bir kurt köpeğinin sahibi üç gün 
zarfında Beyoğlu belediye muhasebesine ·müracaat etmediği takdirde sa.tılaca,.. 
ğı ilan olunur. (B) (3862) -

T. C. Ziraat Bankası Istanbul Şubesinden: 

istanbul semtindeki müşteri
lerimize kolayhk 

1ş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galata.ya kadar 
yorulmamaları için tahsile verecekleri senetlerden başka bütün şube ve ajans
larımız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden itibaren, 
Mısırçarşısı civarında Tahmls sokağındaki emtia depomuz bürosunda adl gün_ 
terde saat dokuz buçuktan on beş buçuğa, cumartesi günleri dokuz buçuktan 
on b!z' buçuğa kadar kabul ederek emirlerini süratle yapacağımızı arzederiz. 

Ou akşam Bebek Be. 
tediye hahcesindc 
Cumartesi: AnndoJu 
hisar 
Pazar: Beylerbeyi 
kele bahçesinde 
Büyük Operet 
Orkestra 

(3498) 

Yeni çıkh 

ilk aşk 
H. Rifat - Türgenef. 

tJÇtJNCtJ BASIŞ 

En nefis dondurmalar ve en 
iyi limonata 

Satılık arazi aranıyor. 
40.50 dönüm y~ri olup da s:.::ma.k isti· 
yenlerin civarı, evsafı ve mevkii hakkın
da mufassal malO.mat \'e son fiyatile bir
likte İstanbul 743 posta kutusuna yaz-

maları. Vacıta kabul eciilmrz. 

Kısıklıda Küçükçamhca caddesinde 9 o. I" 
da vasi bahçe içinde tatlı kuyusu ve e. 
lektriği mevcut bir köşk satılıktır. Kısık. 

. ~ 

Şimqiye kadar fiatı yüz kuruş 
olan bu meşhur eser üçüncü defa 
olarak Hilmi Kitabevi tarafından 

ı neşrolunmuştur. 

Alemdar Sineması 50 kuruş fiyatla neşrolunmuştur. 

1------İstiklal caddesinde Sarav 
k;ırşı~ırı-1.ı Oı ..;uı ıe hulunm 

sineması 

En iyı sesli sinema 
Tertibatını Necip Erseş Yapar Istan. 

but Galata Sesli Han. 

Turbo Jeneratörleri 
S.S.CJ. Tıcaret m[ime~sıllığı nrlt>n !<'da. 

tik edebilirsiniz. İstiklal caddesi İstanbul 

Westinghouse buz dolaplar1 
Galatada • Helyosdadır. 

Hizmetçi aranıyor. 
İki kişilık bir aile için kimsesız ve dınç 
bir bayana ihtiyaç vardır. /\cele l"tanhul 
Ankara cadde~i 105 numara\'a miiıacaat 

En iyi klişeler 
ANKARA caddesinde V AKIT Yur. 

dund.a PAK.AR Kilişe Atelyesi yapar. 

Açıldı 
Mevsimin en güzel ve en latif 

mesire gazinosu olan 

Göksu Açıldı 
Her Pazar Saz ve Caz .. 

Fiatlar her keseye elverişlidir. 

En iyi gramofon, radyo ve 

Odeon plaklarını 
İstanbul Hamdıhey geçidı Jak Grunberg 

halefleri nele hulahil irsiniz. 

Tokalon mües.-:esesi 

Vazolarım 5 kuruşa geri 
almaktadır 
unutmayınız 

Florya Küçükçekmece istasyonu 

Otel - lokanta - birahanesinde 
Tabld0t 75 kuru~tur. En iyi istirahat 

yeridir. 

lıda Bay Ademe müracaat. 

Küçük yalıda müfrez arsalar 
Birer evlik 22 parça arsa acele satılıktır. 
Satın almak istiyen1erin Ankara cadde. 

sinde 105 numaraya müracaatleri. 

Ahenk ve l".1andolin almak için 

Ahenk mucidi 
Süleyman Süat 

Eskişehir adresine müracaat ediniz. 

El arabaları 
Avrupa mamulatı el ara balan Hasan 
deposu üstünde Abdurrahman lmrede 

bulunur. Bahçekapı 

KADlKOYLlJLERE 

Meşhur kunduracı Baha 
Mühürdar caddesindedir. 

IKl FtLM 
1 - Çölde bir Türll. genci 

<Türkçe Sözlü> 
2 - Son casuslar 

En iyi cilt yapbrmak için 
Istanbul Ankara caddesinde Emniyet 

mücellithanesine müracaat ediniz. 

Yalova }(aplıcaları açıldı 
istifade ediniz. 

1 
OPERATÖR 

Dr. Halit Ziya Konuralp 
Tıp Falcültesi lkincf. Cerrahi 

K1inigi Doçenti 
İstiklal Caddesi Elhamra Apar. 

tınıanı No.: 1 (Sakarya Sineması) 
Muayene saatleri: Pazardan maa-

1 da hergün saat 15 • 19 kaifar. 
Telefon: 35 • 99 

En güzel alaturka musikiyi •·--------~-... 
ve Bağdat yıldızlannı ~@~ D=U®kö M D 

Taksim Belediye bahçesi alaturka kıs. [)r. Şükrü Ertan 
mmda dinliye ve seyredebilirsiniz. 

Cağaloğlu Nuruosmani7e cad. No. 5 
En lüks radyolar Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

Minerva radyolandır apartımaru 
İstanbul Hasan deposu üstünde Abdur

rahman tmrede bulabilirsiniz. 
...................... 
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Sabah Sabah 

öğle öğle 

akşam aksam 
' 

her her 
Yemekten Yemekten 

Sonra Sonra 
Diş sağlamlığında harikalar yaratmakla meşhur olan yegane diş macunudur. 

Diş macunlannm incisi ve 

şaheseri olan Radyolinle 

di~lerinizi muntazaman 

f ırçalayınız ne mikropların, 

ne de rahatsızlıkların tah

ribatından korkmayınız. 

' Sabah, öğle ve akşam her yemekten son

ra dişlerinizi muntazaman fırçalayınız 
~ . . . 

' . . 

··-------------------------------, Tabldot ~ [b O ~ V ~ Tabldot 
75 kuruş Küçükçekmece istasyonu 75 kuruş 
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KÖR TİN G 
6 LAM BALI 1 • 

5UPRA.5ELECTOR ·• 

RADYOLARİYLE 

TURKIYE VEKiLi; 

NECiP ERSES 
İSTANBUL GALATA' 
$E 5Lİ HAN ZÜLFARVZ Sokak 

Otel - Lokanta - Birahane ·--- Otonıatik ---------• 
Sıcaklar bastı, banyonuzu, soğuk biranızı, otcHmizde temiz, ucuz ve 

çok rahat alabilirsiniz. • ı • 

Yataklar temiz, yemekler ve içkiler çok ütinalı hazırlanmışhr. En 

-----n•l!: mezefor. Bu fırsatı kacırmayınız 1 

PATI 

Kan çıbanları, el ve ayalı: parmaklanmn arasındaki kaşıntılar, dolama, 
meın iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traş yaraları, ergenlik· 

elef n ntrali 
22 numaralı otomatik Dahili ve Şehir TELEFON SANTRALI 

S. S. C. 1. Lenlngrad ( Krasnaya Zarya) 
fabrikası mamulAtındandır 

Yüksek keyfiyette malze
meden imal olunmuştur 

Mükenmıel surette montaj ec:lilmittir. 

Mekanizması fevkalade çalışmaktadır. 
Bütün takımile birlikte satılmaktadır. 

ler, koltuk altı çıbanları, ANTIVIRUS ile Mufassal malumat almak için: 
Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. TELEFON: 43956 müracaat ediniz. 

§.... ŞARK 1SPENÇ!YARI LABORATUARI T. A. Ş. !ffj '·--··-----··--------··-----~illi mıııııooıooııımm11111~rv __________ -- -

---------------------- ,--SATILIK HANE--,\ 
Aksaray Gureba Hüseyin mahal-

r lesi Uzunyusuf sokak, No. 6. Gez. 

1 

mek isteyenler Aksaray Yusufpaşa 
No. 111 İktısat bakkaliye mağaza-

1 smda bay Hasana müracaat. Otomobil lastik kaynak makinesi 
almak ve son sistem kaynakcılık 

U ğ r e n m e k ı. --·------------• 
1 

iatiyenler KARA K ö ~ ALI RIZA Gebzelinin mağazası dahilinde, l ı l lhan Tarus 'un 
laıtik atelyesine müracaat etsinler. ı 
~ ... ı Küçük hikaqeler i 

Türk Hava Ku umu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü . keşide 11 Temmuz 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

-===---==··=· .. :::::ı: •• cm :::ı:::::::::= 

R llr. irfan Kayra ~ 
E 
5 Röntken Mütehassısı ~i 

l
g Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 =n:E 

ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri- f 
conker sokakta Aslaner apartıman ıl 

No. 8-10 İf 
-..:n: :::::::::::: :::: =:::::::::11:1111:1111unutt:::JC 

Uroloğ · Operatör 

Dr. OSMAN-S-ÖNER 
idrar Yolları. Hastalıkları 

MUtehassısı 

Sir~ecıde Kızı l ay hanı yanında 

Malatya hını No. 1 • 2 

Doktor 
Monro'nun 
Mektubu 

- Yakında çıkıyor -

Ncaettln Atasagun 
Her giln sabahlan tteki.z buçuğa 

ak~amları 17 den 20 ye kadar Lfilc 
U tayyare apartmanhn ikinci daire 

17 numarada bastalanru kabul edeı. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ~ 
dar bastalamu par:ı .. · ~. Kunın, Ha 

bcr olruyuculartm dalrupon mub-

ıillllhı•li n•'1•~ •m•ı ı~.v.cn•c •ed•c•r. •T• •• ı.Pf .. ?:ı•11;.•,:·-

Y~N i T[SLiMAT 
iLMü~ABERLE:~iMiZ 

- --------

- . -
__ , 


