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Ingiliz - Italyan 
anlaşması 

bozuluyor mu? 
ltalyanm, Japanya toprnklarmda gözü olmadığına dair 

tem;nata Mojorka adasmı kabullenmesi dolayısile 

riayet etmediği bildiriliyor. 

Frankocular yeniden 
iki lngiliz gemi
sini bombaladılar 

Alikante, 27 (A.A.) - Bu sabah 
Franko tayyareleri tarafından bom -
bardıman edilen İngiliz Fernhan va. 
puru batmıştır. Geminin bamulesi 
kurtarılmıştır. Vapur tayfasından üç 
kişi ölmüş ve liman amelesinden iki 
kişi de yaralanmıştır. 
Bir sce ıni d ıha 
Valansiya, 27 (A.A.) - Frankistle

rin bir tayyaresi, bu sabah Valansiya 
limanında Arlan adındaki İngiliz vapu
runu bombardıman etmiştir. Vapurda 
yangın çıkmış ve hasarat vukua gelmiş, 
mürettebattan biri telef olmuştur. 

Londra, 27 (A.A.) - AmiraJlık, Va. 

lansiya limanında Arlon 1ngilb ge. 
misinin borr.bardıman edilerek ateı al
dığını teyit etmiştir. 

İngiliz bayrağını hamil olan ticaret 
~emilcrine karıı yeniden tayyareler ta
rafından iki taarruz yapılması haberi 
48 saattenberi Londraya gelen haber
lerde bu gibi taarruzların artık nihayet 
bulacağı bildirilmiı olmasına binaen ıi. 
yasi İngiliz mahafilinde derin bir tesir 
hasıl etmiştir. 

Bombardımanların yalnışlıkla mı ya· 
pılmıı olduğu, yahut general F ranko • 
nun ctoritesine tabi olmıyan tayyareler 

_.. Dnamı 8 incide 

Fransız ajansına göre 
----------------------------------8 ata y müzakereleri 

bitmiş gibidir 
Ya hız Halayda bulunacak 

a~kerlerimizio miktarı 
zerinde anlaşılamadı 

yh niyeliler ı• ı13 111 
()t'durnu Klrer en 

· 400 kurban t 
kesecekler 

Paris, 27 {A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: 

Hariciye nazın Bone, bugün öğleden 
eorU'a l<'rpnsarun Londra ve Berlin büyük 
elçilerile Türkiyenin Pariı büyük elçisi. 
ni kabul etmiştir. 

llataydnn ayrı1.rın Milletler Cemiyeti komi~yonu hasından ik;si ... ı - ------- - - - --

Harp talii gene 
Çinlilere gül•• o 001•0;:kar~ 

Bonne - Suad Davu müJakatı Ha
tay üzerinde cereyan etmiftir. Buıün 
Pariı ve Ankara hükOmetleri arasında 
milukere edilmekte oJan meselelerin 
ekseriıi bilkuvve halledlhniıtir. Yal • 
nız, Hatayda, bulunaeak Türk ve 

_.. Deumı 8 incide 
lngiltere 

Romanya, Yunanistan ve 
Çekosluvak yaya da 

Kredi verecek Bir şehir kurtardılar, dört Japon . 1!.aherı~rı 
gemisi bat1rdllar Gayrı mubadıl Bir Fransız gazetesine göre 

Çinde ta1ırib edilen bir istasy'Jn binası ve Suşaoa Japo117.1rm giri§i. .• 
_... t a:wıı t ii»<'üde 

Zorlu bir kadın 
kocasını dövüp 
ağır yaraladı 

Sebep, erkeğin hırpalanmağa 
dayanamıyara~ ayrılmak 

istemiş o.mas:d~r 
. Karı koc:a arasında ~e~imsizlik yü- , dıkları karılarını döverler, yaralarlar ve 

•Unden ıık ıık kanlı hadıselcre rastla • bazan da öldürürler. Arada sırada bu 
nır. Fakat bunlarda hemen daima, fail gibi hadiselerin aksine de rastlanmaz 
erkektir. Ayrı yaıad klan veya kıskan- _.. Devamı 4 üncüdı 

Marmarada kaybolan 
iki nişanh 

"Tıoazlepe,, torpllo'lunun bulduto bot 
sandalla klmlerln .ıezmeğe 

fıktıkları anlatıldı 
(Y'a.ııaı .!·üncilde) 

ler layihasında 
EacOmen tadlUlt 

yaptı 

B"zimle yapılan malt anlaşmaya logilterenin Balkanlara 
doğru bOyllk bir teşebbilsllniln hareket noktası 

olarak bakılmaklıtdır. 
Eski Rumen başvekili Tatareskonun 1 mali bir anlaşma üzerinde görüşccelf 

Londraya gittiği ve orada İngiliz hükQ. bildirilmiştir. 
meti ile Romanya arasında yapılacak _... Devamı R incide Türkiyede eenebtlerin ikamet 

fartlarıoa dai r IAyiba 

Ankar3 ':s~~:.sı ve::birimOOen, Va rşo va da yahu diler 
Telefonla) - Gayrimübadil istihkakla- 1 • ı • k 1 1 
nnın tastiyesine dair kanun layihası büt n g 1 1 z o n s o o s u-
çe ve maliye encümenlerinden mürekkep 

muhtelit tncümenden geçerek meclis gv unu taşa tuttular ruznamesine alınmıştır. 
Muhtelit encümen mazbatasında bir 

değişikliği şu şuretle ifade etmiştir: lstedı.kler,·, Fı· ıı·sı·ınde bı· r su·ı-
.. ı-rnı<cnnet bu llyiha ile işbu bakiyeye 

karşı bütçesinden ayır~:~.;: :1ıi!~~;~ li- k astç i yahu dinin idam 
Avukatlık 

kanunu 
Mecliste müzakere 
ve kabul olundu 

Ankara, 27 (A. A.) - Bugün Fik. 
ret Sılayın başkanlığında yapılan B. 
M. Meclisi toplantısında yeni avukat
lık kanunu müzakere ve kabul edil
miştir. 

Kanunun staj müddetine ait hü. 
kümleri üzerinde Ziya Gevher Etili 
durarak, uzun bir talı.sil ve askerlik 

_.,. Devamı 4 ünçüde 

Kony~da 
at yarışları 
Çok gOzel ve 

heyecanh geçli 
Konya 28 (Telefonla) - llkba.lıar at 

koşulan, iki haftadır devam etmektedir. 
Bu haftaki koşu, geçen koşuya nazaran 
daha zengin bir kadro ile yapılmış ve o 
nisbette alaka görm~tür. Koşuda vali. 

ll>ewmt 7 incide) 

edilmemesidir 
Varşova, 27 (A.A.) - Bir Arap o. 

tobüsüne karşı suikast tertip ettiğin· 
den dolayı KUdüs askeri mahkemesi 

tarafından idama ma.hkfun edilen Po.. 
lonyah Szloma Beujozet'in bu mahkQ

_.. Devamı 4 üncüde 

Zeytinburnu çimento fabri1"'18ınd4n umumi bir manzara 

Memlekelte çimento 
buhranı mı var? 

Yerli çimento fabrikalarının 
istihsalatı, istihlaki karşılaya

mıyor mu ? (~':u!:a"f aayfamtzda "Jleaele'4 
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dladiseta, tikictu 
Gene bir güzel 

san'at meselesi ••• 
Yazan; Şekip GUndüz 

Fransarun Hatay davamızı anlama
makta israr ettiği günlere tesadüf ettiği 
için biz Paris Arsıulusal sergisıne işti
rak etmemiştik. Fakat bizi, milli hü
viyetimizin gUzel vasıflarını ayrı ayrı 

tetkik ederek sevmekte olan ve gittikçe 
bize yaklaşan Şimali Amerika Birleşik 
devletlerinin 1939 için hazırladıkları 

sergiye iştirak edeceğiz. Hükümet bu. 
na karar vermiş bulunuyor. 

Bu karan beğenmemek imkinsızdır. 
Fakat 1939 sergisinde, güzel san'at mu
hitlerimize büyük bir i§tirak hissesi ay-

rılmasını istememek de o 'derece im kin· 
&ızdır. Amerikaya giderken Türkiye 
tağ.ırcığına gene mümkün mertebe çok 
güzel ııan'at eseri yerle§tirmelidir. 

Acaba 1939 sergisine igtirak eder • 
ken güzel san'atlanmızın ihmal edile
ceğini neyle ve nasıl kestiriyoruz ki 
böyle bir talepte bulunmağa lUzuın g8-
rüyoruz ?. 

Bu müdahaleye bizi sevkeden ıebebi 
bir tesadüfe borçlu bulunuyoruz. Dün, 
içinde bulunduğumuz ayın gazete kol
leksiyonlannı karıştırırken gözümüze 
İktısat Vekaletinin bir ilinı iliıti. Bun
da deniliyor ki; 

lz:ah edelim. 
"1939 Amerika sergisine Tilrk 

mallarının teşhir edileceği paviyonun 
tczyinatı için bir müsabaka açılmı§tır. 

Yapıl:ıcak teklif ve projelerin nihayet 
Temmuzun 15 inci günUne kadar gön
derilmesi lazımdır. Teklifler ve projeler 
teşkil edilecek bir jüriye havale edile. 
cektir, ilah .. ,, 

Ilanın neıreıdildiği guetenin tarihine 
baktık: 

7 Haziran 1938 •• 
Müsabakaya girecek clanlan tahdit 

eden azami müddete bir daha göz at
tık: 

ıs Temmuz 1938 .• 
İki tarih arasındaki günleri hesapla

dık: 

Otuz sekiz .• 
Otuz sekiz gün içinde, arsıulusal bir 

sergide memleketimizi temsil edecek 
bir paviyonun teıyinatı etrafında fikir 
ve proje aramak ya bUyUk bir insafsız
lıktır, yahut tezyini san'atlara mensup 
artiatlerlmlzin muhayyile, zeki ve 
san'at kudretlerine karşr. rnyık olamı

yacaklan derecede bUyük bir iltifattır. 
tkislnln blri .• 
Mesele, a~ğı :r.ukan meıhur Yeniçe. 

ti masalının aınıdır: 
" .•.. ya aen dayak yemedin .• - de

miş - yahut hesap nedir bilmiyorsun.,, 
Şimali Amerika, Birleşik Devletleri, 

bizim yeni medeniyetimiz etrafında, 
mümkün mertebe sür'atle en iyi 'Ve 
milsbet ulaşmasını isteıdiğimiz bir mem 
lekettir. 

Bu memlekete, kendi damgamızı ba· 
aarak göndereceğimiz her eser ve mal 
üzerinde azami dikkat ve hassasiyeti 
göstermemiz lazımdır .. 

Amerikada üzerine bayrağmuzı asa. 
cağımız pııviyonun her çivisini bU
yük bir titizlikle çakmamız llzımgelir
ken ve t itizce bir çivi çakmak için bile 
''38''. gün kafi gelemezken, tezyini san
at mensuplarını bu kadar kısa bir za
man içinde koskoca bir tezyinat projesi 
vermeğe nasıl davet edebiliriz?. 

Bunda her halde bir yanlışlık olacak •. 
Gelelim bu gibi müsabakalarda müz. 

min bir hata halini alan ikinci noktaya: 
Bir jUri teşkil edildiğinden veya edi

leceğinden bahsediliyor. Bu jüri kim -
le~en müteşekkil olacaktır? Tezyin! 
sana't artisti eserini kimlerin tensibine 
ve takdirine ar.zedeceğini bilmeden ze-

qıldız Hitlerin , . . 
sevgısını kazanmış kadın 

Leni Rifenştaı 
sevincinden ağlayor ! 

M«Jıteınelk!Kftıren ve '6Ma~aım DlYıpcını 00 a<§JDOe Parıse 
geU<dlD; fakat rFvaırnso~Daır ©>ırtnYJ tannmaıU<ta 

~ecDkmedDDeır 
Alman sinemasının başında büyUk 

bir mevki almş bulunan kadın ar tist 
ve sinemacı Leni Rifenştal, madam 
DUpon ismi altında mUtenekkiren Pa. 
rlsc gelmiş bulunuyor. 

Leni Rifenştal, Hitlerin sevgis\ni 
kazanmış kadınlar arasında sayılmak

tadır. Arttst, kazandığı bu teveccüh 
sayesınde Alman slnemacıhğının ba
eına gt:1;rniştir ve ıki sene evvel Ber. 
tinde Qlinıpl~·allan filme almıştır. 

Ltni Hlfemtal geçen sene de Parise 
gelmi~ ve sergide bilhassa sinem:ı. 

pavyonu ile me~ul olmustu. Gider. 
ken, bu sene için tekrar geleceğini 
söylemişti. 

Bu sene Parieliler Leniyi bôeuna 
beklediler ve, bir keeifte bulunmasa -
!ardı, daha da bekllyeceklerdf. Hal -
bukl, Alman artisti bir mUddettenberi 
aralarmda bulunuyordu. Fakat başka 
bir isimle: madam DUpon ismiyle ... 

Fransada 
yakalanan 
casuslar 

Gizli istihbarat dairesi 
şifreleri çözmeğe 

uğraşıyor 
Fransada, Franko hesabına casus,. 

luk eden bir ~bekcnin bulunduğu ya
zılmııtı. 

Fransız polisi, bu eebekeyle alaka. 
dar olarak tevkif ettiği kimseler 
hakkındaki tahkikatına devam etmek
tedir. Son gelen haberlere göre, ca • 
suslann evrakı arasında çok mühim 
vesikalar elde edilmiştir. 

Başlıca casus olarak tevkif edilmi§ 
olan marki de Revalso'nun çantasın. 

dan Fransız hariciye nazırı ile Paris
tcki Alman elçisi arasındaki bir gö. 

rüemenin notları da çıkmı§tır. 

Marki Biarritz de bir otelde tevkif 
edildiği zaman, katiplerinden biri bir 
megln çantayı saklamaya çalı§mı§tı. 
Ele geçirilmiş olan bu çantada İspan

ya hududundaki Fransız askerlerinin 
mevklini gösteren topografya harita· 

lan ve diğer milli mUdafaa sırlarını 
muhtevi evrak bulunmuştur. 

Bu gUn Marki ile iki kfl.tibl, bir as. 
kert hapishanede bulunmaktadırlar .. 

Yapılan tahkikata göre, Marki ve 

adanılan, tevkiflerinden evvel, hemen 
her gUn Biarritz'den lspanyol nasyo. 
nalistlerinin elinde bulunan San Se. 
bastian'a motosikletle gidip gelml§ -
lerdir. 

Caausların evrakı arasında bazı şif -
reli kftğıtlar da bulunmuştur ki, bun.. 

Jann okunması henüz kabil olama -

mı§tır. Askeri gizli istihbarat dairesi 

bu elfrelerl çözmeye çalışmaktadır. 
Bu gifreli evrak okunduktan sonra, 

FraManm diğer şehirlerindeki casus. 
larm da ortaya çıkacağı umuluyor. \ 

kbınt ve san'atını tahrik etmeğe nasıl 
kalkı§abilir. 

Amcrikadaki Türk paviyonunu tez
yin için memleketimizin güzel san'atla. 
rına ''seferber olunuz!.,, derken bu 
sana't alemin:n de şöyle bir sual sorma
ğa hakkı olduğunu kabul etmelidir: 

•'- Amerikan tcpraklarında dünya
nın gözüne arzedilebilecek eseri seçe -
cek kabiliyet ve kıymetteki güzel san'at 
hakemlerini bize göstermek istemez 
misiniz?. 

Şekip GONDOZ 

Parisin en lUks otellerinden birine 
inen, fakat, ismine rağmen, fransızca 
bihıılyen bu "madam DUpon" herko. 
s in gözüne çarpnııştır. 

Keşfedildiğinin farkına varınca 

kendisinin Leni Rifenı:tal olduğunu 

söylemiş ve dcmi§tfr kl: 
- Geçen sene vaa.dettiğim gibi, itr 

te bu yaz da Pnrise geldim. Fakat 
kimsenin beni farkctmemesinl isti
yordum. Çilnkü, çok yorgunum, din. 
lcnmeye ihtiyacım var. 

Son günlerde olimpiyat filminin 
fra nsızcaya çevrilmesiyle uğraıtım. 
Dün akşam gelirken bu filmin Brük. 
selde gösterılmeye b:ışla.ndığını gör
düm ve seyrettim. Film o kadar mu
Yaffak olmuş ki, sevincimden gözya§. 
lnrımı tutamadım, ağladım!., 

"Madam DUpon,, Paristc daha bir 
müddet istirahat edc.cektir. 

Dünyanın en zengin 
kadını endişede 

Haydutlar çocuğunu kaçıra
caklarını bir mektupla 

kadına bU irdiJer 
Dünyanın en zengin kadını ismini 

truJıyan Barbara Hutton da iki yaşııı

daki çocuğunun haydudlar tarafından 
kaçınlma tehlikesi içinde yaşamakta
dır. 

Bu gün kont Havgvitz RevcntJovun 
karısı olan Barbaraya bir tehdld mek 
tubu gelmiş ve çocuğunun kaçırıla • 
cağı bildirllmiştir. Bunun üzerine, ka.• 
dm, oğlunu kurtarmak için, birtakzm 
tedbirler almıştır. 

Kontesin Londra civarındaki köş -
kU, gece gündüz muhafaza altmuadıt. 
Büyük bir koru !~inde bulunan köş. 
kün etrafında yüksek demir parmak
lıklar çcvrilmi5 ve her kö~yc birer 
silahlı nöbetçi konulmuştur. Kö!Jkün 
pencerelerine zırhlı pancurlar takıl -
mıştır. 

Bu tedbirlere bir haftadanberi de
vam edilmektedir. Fakat geçen gün 
kontes, polise bizzat müracaat ede -
rek bir ecnebinin memleket haricine 
çıkarılmasını istemiştir. Evvclfı ismi 
gizli tutulan bu "ecnebi'' kontes tara. 
fından, çocuğunu kaçıracak hnydud -
!arın suç ortağı olmakla itham edil
mektedir. ÇUnkü kendisine gönderi • 
len tehdid mektubu hariçten gelmiş· 
tir. 

Polis, kontesin mllracaati üzerine 
' o adam hakkında tahkikata girişmiş-

tir. Bunun, bizzat kontesin kocası ol
duğu haber verilmektedir. 

Malum olduğu Uzerc, Barbara Hut
ton "Beş ve on'' f smiyle meşhur bir 
Amerikalı milyonerin kızıdır. Adama 

bu manaya gelen mister "Fayv end 
Ten" isminin verilmesine sebeb, A -
merikada ilk defa olarak tek fiatlı 
satış mağazaları açmış olmasıdır. Bu 
usı.ılle 7.Cngin olan adam, bu gün Ame. 
rikanın sayılı milyonerlcrindendir vo 
kızından başka kimsesi olmadığı için 
öldüğü zaman Barbara Hutton dünya
nın en 7.engin kadını olacaktır. 

Barbara Hut.ton kocasıyla uzun 
müddettenberi dargındır ve ayrı ya
şamaktadır. Kont Reventlov çoeu
ğunu daima kendi yanma istemiş, an· 
nesi de vermemiştir. Mahkeme de ço
cuğu annesine teslim etmiştir. 

Bunun Uzerine, kontun, oğlunu ka· 
~ırmak iıstemesino ihtimal Yeriliyor. 
Barbara. ~utton kocasını bu hususta 

.tNrbt.tra Ilııtlmı ue rocuğu 

i tham edici kuvvetli vesikalar göster
diği için, İngiliz polisi kont hakkında 
t e\'kif müzekkeresi Usmiştir. Kont 
Reventlov lngiltereye gelir gelmez 
tevkif edilmiyecektir. 

l{ontesin babası Hut.ton "Beş ve 
On'' da Anı~rikadan Londraya gelmiş. 
tir. 

lngilterede yahudi 
aleyhtarlıQı 

Son günlerde lngilterede de bazı Yahu. 
di aleyhtarlıkları görülmü~tilr. Bilhassa 
Londramn Yahudi mahallelerinde, Ya· 
hudiler bazı tahkir hareketlerine maruz 
kalmışlardır. Yahudi aleyhtarları, bu 
mahallelerde yaptıkları mitinglerde, hal. 
ka ka~ı nutuk söylemektedirler. Geçen. 
lcrde bu nutuklardan birir.de Yahudilere 
"Siz pis Yahudiler!., diye hitap edilmiıı· 
tir. 

Londrada Yahudi aleyhtarlığının bu 
şekilde harekete geçmesi üzerine, i~i par 
tisinin parlamento grup lideri mister, 
Atli, dahiliye mızın Sir Samuel Hora bir 
heyet göndererek bu gibi nümayi~lerin 

menedilmesini istemi§tir. 
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Aklın çizdiği yol 
S GllZGIN ll<ıttıu r:ıc.seltslnden balıse

• det~k 1ö11le ya:ıuor: 
"lkf ıündür, gıı2cteıcr gOzol haberler Ye. 

riyorlır. "Hatay,. d a 'I'Urk - ı-·ran sız a'ke· 
rl heyetleri arıltışmı$ltır. 

Bu hildise kıırşı sındıı, insan, se\"İn ınck. 
ten çok, hoşu ıı ıı geçen, seı: i r i lcn zamana 
acıyor. Cıı~ıın ıtın tn hilylik scrçeklcrl n
den biri, "hak,,ın ncka ılnr derine sönı ü
lürsc gömülsün, bir gün nnıll:ıkıı yen iden 
fırşkırcıcaitıdır. Bunu, ilk müjrtcliyen '' J.c. 
his tan,, oldu. Bir m illclln, l!iİ)'Rst yen i liş
lerle öldürillemiyecciU bugfin artık bir 
tnlitenrilcdlr. 

\'oktiylc birtakım imparatorluk ka sıı ıı· 
!arının kesip biçt!AI, fizerlcriııc mezar l oş 

ları diktiği dovl<'!ller, yen iden cnnl:ı nır, 
Ostlerindckl toprakln rı silkerek, hükümcı. 
ler kurarken, ıırtık bu eski, bu iflas etm iş 

usulü tekrar clencmcğc ne lüzum Torctı? 
"Saneıık,,m, hütOn hinlorlOnt!ilc knn. 

dil, töre, tarih bakıınlarınd:ın TUrk oıau
~unu bizim ka ıla r Fronsızl:ır da Suriyeli. 
ler de bilirler •• 
"Hapishane kaçkınlıırı, kör kılıçlı bedevi 

kcn-anlAriyle ne bir vahın ~·opılıp yıkıln
bilir, ne de açık bir hakkn ıneıar k:ızıl ıı . 
blllr.,. 

CUMHURiYET 

Ulan be! 
M ZEKBR/l'ı-\ ilı Sabiha ZektrilJ(l Ser

• telin km Sevim Sertelln Amerika. 
dan dörıerl:en trende Galatasaraylı futbol-
cularla uaplığr ue dün bu ıütunlarda kı~. 
men il\liba& ettiğimiz nıülıikallan balıse· 
den Abidin Daver evvela Galata.,araylıla. 
rın bu şekilde konuşamıuacaklarını &öulll· 
uor: 

"Yeni gazetecinin ynzdıkl:ırına ln:ınmıık 
lhımgelirse Gal:ıtasarayh futbolcuların, 
biribirlerile "ulan.,sız lakırdı etrniycn, ön. 
ceden tanımadıkları ve ecnebi bir gazeteci 
oldu~tınu bildikleri bir sene kıza, hep 
"sen,, diye hllflp eden külhanbeyler olduk
larına hilkrnederslnlz.11 

Alı/elin Daver lddlaırna delil dt göster. 
mekledir: Takım arcuında paşa:adc ve ıoy 
laı•:adtltr var. Onlar na.!ll olur da lıü11le 
"ulan,,lı dil konuıar;lar? 

Biran tein inanır gibi olarak bu tal•dlr· 
de onların gazete ıatunlormda teşhir ııt 

teh:flt ldYık olduklarını aöyledıldtn :ıonra 
tekrar tereddüde düşQyor, asla lnanamr. 
yor. ı·e ba innnamayışının sebebini şöyle 
i::nh 'diyor: • 

''Belki Galata!laraylıyım da ondan.,, 
Abidin Daver bunlardan sonra, Gala

la.,araylılığı meuzuııbah5 etmiyor ve o :a. 
man etrafı dalıa va::ih oörmeğe başlılla· 
rak di11or ki: 

"Dijer tarartan pek malOm olan bir şcY 
varsa, o da "ulan bel,, ve "ena)•i !,. hllııp. 
l:ınoın, artık tOrkçcde, AmcrikAdan Jı.Clon 
geno 1tazctcclnin, Golntıı~nraylılara k ıırşı 
sık 11k kullaodı(h "Hclol,. nldnsı gibi hır 
dil perescnal oldu~udur. :KQçUcOk llkrııek· 
lep çocuklarının bile, sokaklarda blrlbir. 
1crlne ''ulan be!., vo "enayi!,, demeden, 
hattft pis küfürler etmeden konuşnıadıkla· 
rını görerek ı9hrap du:ruyorum, KöprD al. 
tında yatın serseri tocuklnrın ve kOlhıın· 
beylerin kOrıırbaz dilini mek[ep çocukl:ı. 
rının masum ve temiz oAıılarındn duyup 
da mDteesslr olmamak kabil mi?,. 

"Gentlllln konuşma dlllnl argodan '°e 
küfürden temizlemek lcln bir milcadclc 
Açmak zamanı il!lıniştir.,, 

TAN 

Adalet, sürat rekorunu 
kırdı! 

Y ALOVA'da Çınarcık nahluesillin TtJ 
vikiye ve a~ağı Kocadıre köyleri 

ura.&111da 11üz ıenedenberi devam edeıı 600 
dünilmllik bir ara:/ ua:ünden çıkmış bit 
ciauanın iki taratın sulh olmaıı ii:erinc 
bittiğine. dair. dıinkü Tan'da cıkan bir lıa· 
vadisi ele alan Sabiha Zekeriya Sertel dl. 
uor ki: 

"Bu bir asırlık davn 1938 de bltllllno 
göre 1823 de Açılmıştır. Cınnrcık ve Koca 
dere köylülerinin bir asır cvYelkl ecdadın 
dan nlfttlorına, torunlarına, torunlorıııın 
tonınlırıno kadar selen bu dovn, haşmetli 
adaletin önünde knrnr beklerken, Osman
lı ınltanntı, kaç padişah değiştirdi. Rus 
harbi, Yunan harbi, Trablusgnrp, ftnlyon 
harlı!, Balkan h:ırbl, Umumi hnrp, tstiklôl 
harbi, rnillellerln isimlerini haritalardan 
silen müteselsil harpler oldu. Taçlar, taht. 
Iar yıkıldı.,, 

"Bir asrın içine sı:on devirler )"Jkıp, 
devirler kuran hAdisaı, yürüdü. Neticelen· 
di. Yenileri doğdu, fakat Çınarcık klS> !file. 
rl ile, Kocadere köylilleri arısındaki 000 
dönümlük ~azlık arazi davası neticclcnc· 
medi. Ya maazallah, bir asır C\"'\·elki ced· 
Jerin bugfinkil torunları sıılhcn onlnşınnY• 
kabul etmeselerdi, acaba bu dava dahn knC 
asır sürebilirdi.,, 

"Adaletin en keskin kılıcı doAruluk ise, 
bu 1'ılıcı bileyen de sürallir. Zaman, tat. 
farı, tahtları, devirleri l"tltnn zaman, lhınn· 
Jc ujirıyon hakları dnlın kolaylıkla yutar. 
Ytılnız hakka t:ıpınnn adalete değil, çabuk 
ndalelc ihtiyaç var.,. 
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~aıata dait --M. lVJauıoıs 

O N )ıl kadar oluyor, bir İngiliz 
gazetesi M. Andrc Maurois

dan bahsederken "Fransız akadem isi 
azasından" diyordu. Ger~i o zamanlar 
M. Maurois meşhur heyete henüz da
hil değildi; fakat buna rağmen İngiliz 
g~tcsinin doğru söylediğini iddia et. 
ınek kabildi, çünkü o muharrirde, bir 
gün akademiye girmek için lazımge. 

len meziyetlerin hepsi vardı. Nihayet 
nizam yerini buldu, yP.ni M. Maurois, 
ta ezeldenberi nnmzed sayılabileceği 
heyete kabul edildi. Bu intihab tam 
da zamanında oldu. çünkü birkaç gü
ne kadar İngiltere kralı Paris'i ziya
ret edecek; son zamanlarda l ngilte. 
rc'nin, "sir" unvanını taşımak hakkı. 
nı \'eren bir nişanını alan M. Amire 
Maurois, kralın 5ahsi dostlarından
:rnış. 

Bu muharrir bizde de hayli tanm
ınıştır: Türk karileri kitabcılarda o. 
nun birçok eserlerinin tercümesini bu. 
labilirler: iklimler, Disı-aeli'nin ha~ 
tı, Ailıe Çemberi, v. s. Bunların hepsi 
de tatlı tatlı okunan kitaplardır. Za
ten M.. Maurois, zamanımız Fransız 
tnuharrirleri arasında, anlatmak sana . 
tını Delki en iyi bilendir. İlk ac;:tığı. 
nız kitabını eliniulen kolay kolay bı
rakamazsınız, insanı adeta biiyüleyi
~C:ir, fakat bu tesiri devamlı değildir : 

ıkınci değilse de üçüncü, dördüncü k i. 
tabını okurken artık bir alışıklık duy. 
~ağa, bir sonraki sayfada ne gelece
gıni keşfedip gülümsemeğc, o kadar 
tatlı yazmıyan, hatta karii biraz sı
kan muharrirlerin hasretini çekmeye 
haşlarsmız. Nihayet M. Maurols'nın 
titaplarını, hiçbir merak duvmamadan 
doğan ve yorgunluğu pek ~ndıran bir 
can sıkıntısı ile kapadığınız da olur . 
Şüphesiz ben ancak kendi intibaı. 

lbı, o muharririn cserlcrile kendi başı. 
tna gelenleri anlatıyorum: fakat öyle 
ıatınediyorum ki yalnız değilim, çok 
kimselerin M. Andre Maurois hakkın
da benim gibi düşündüklerini hisset
tim; hatta o muharririn, memleke
tinde ve mrmlekeli dışında, bir za. 
inanlar edindiği çok bUyUk rağbeti 
Yavaş yavaş kaybetmeye başlaması 
da, benim gibi düşünenlerin pek ya. 
nılmadığını göstermez mi? 

Fakat M. Maurois, az da olsa, daha 
Uzun zaman okunacaktır. Bcrnard 
Qu.csnny, Ruhları tartan adam Soadet . . , 
ınszyah.•, Dii.şünccf,cri okuyan :ma1dne 

~ IE IHI ii llt ID> IE VIE 

Marmarada kaybolan 
iki nişanh 

"Tıouztepe,, torpllosunun bulduğu boş 
sandalla kimlerin gezmeğe 

. \•ıktıkları anlaşıldı 
Ge;en per~embc gunü Tmaztepe torpi· şında oturan Niko isminde terzi bir genç 

dosu?un l\larmara ada·ı açıklarında için le Tarlabaşında Paşabakkal sokağında 
de bır ka~ın çantasile bir ipekli eşarp 11 numarada oturan 17 yaşında i\larika 
olan ~ş bır sandal bulduğunu razmı~tık. olduğu anlaşılmıştır. 
Ta11kıkat sırasında sandalın sahibi Te- 1\ tarikanın annesi de şunları anlatmak 
mel şunları söylemiştir: d ta ır.: 

"- Geçen pazar günü Fenerbahçede 
müşteri beklerken bir kızla bir erkek gel. 
di. Sandalımı kiralıyarak açıldılar. Ben 
de kah,·eye giderek oturdum. Sandalı iki 
saat için tutmu~ltırdı. Fakat akşama ka· 
dar beklediğim halde gözükmediler, erte. 
si günü Kadıköy merkezine vakarı haber 
verdim.,. 

Bu gençlerin Beyoğlunda Hammalba-

"- Bundan bir ay evvel Niko ile kı-

zım ni53nlandılar. Evvelki pazar günü de 
Niko eve gelerek !\farikayı Kadıköyün. 

deki maça gotürmek üzere aldı , akşama 

bekledim gelmediler. Ertesi günü mey-

dana çıkmayınca polise maltımat ver. 
dim.,, 

lki gencin ne olduktan meçh(ıldür. 

gibi henüz tercüme edilmemiş roman-
larını da yakında dilimiule okuya bile
<:eğimizi sanıyorum. Hepsi de eğlen
CClidir, tatlıdı r. Onun eserleri arasın. Q 
da bence en kıymetli olanı ise, za.nne. 
derim, hiçbir zaman tercüme edilmi
~?ccktir: Aıı pays clcs Articol.cs. Bu 

Fenerbahçe mendire
ğinin beklenmiyen 

tesiri 

k~tab roman ~arzında yazılmış bir ten-

civarda pis bir ko ~< u yayıldı, 
tedbir araştırıhyor 

Deniz ticaret müdürlüğü tarafından 

yaptırılmah.ta olan Fenerbahçe meııdire. 
ği bitmiştir. Yakında lcneri takılacak \e 

dıığundan Cİ\'ardan sularla gelen moloz. 
lar Mendmğin içini dolduracak pis bir 
koku yapmaktadır. Fenerbahçenin sakin 
!eri bu kokudan müteessir olmağa baş.. 

lamışlardır. Fenerbahçe koyu için kayık 
ve kotraların barınması ve frıtınah hava
larda sahilin korunması noktasından çok 
faydalı olan mendireğin böyle ümit edil
rniyen hir mahzur te\'lit etmegi kar~ısın. 
da çare aranmaktadır. 

ıd, daha dogrusu pek de zalimce ol
~ıyan bir hicivdir: Fransız muhar. 
~ırıerinin bir kısmını, Andrc Gide eL 
h~ında toplanan N. R. F. grupunu 
ıcveder. Zalimce olmadığını şundan 

Clnlayın ki o grupun mecmuasında 
lıeşrolundu. M. Maurois, lngilizlerin 
llıeşhur ve büyük Swift'ini. o eserinde 
V'e daha birkaç yazısında, kendine ör-
11.ek edinmiştir: fakat dişleri sökül
l'nc?1işsc de hayli körleşmiş bir 
Swıft; yani tam bir akademi aza..sı. 

Nuru ilah AT AÇ 

Ticaret 
an ~aşmaları 

Yenileniyor 
lspanya cümhuriyeti hükümeti ile 

;:ramızcıaki anlaşma bir sene müddeL 1 
ke· Uzatılmış, ve anlaşmaya yeni h ü

lirnler konulmuştur. Yeni anlaşmada 
rımurta tUccarlarımız.ın alacakları 
alledilmiştir. İspanya hükumeti bun
d~. sonra memleketimizden serbest 
doVizle mal alabilecektir. 

1 
Diğer taraftan, Franko ispanyası i

ke de bir ticaret anlaşması için ya. 
Inda görüşmelere başlanacaktır. 

1 
Estonya ile ararnıulaki ticaret an. 

'),f8.§ına~ı da bir sene daha uzatılmıştır. 
acarıstanla da yakında yeni bir ti • 

taret anl~ası için müzakerelere 
~!anacaktır. Lehistanla yeni ticaret 
lllil&akereleri ağustos içinde başlıya • 
~· Aynca, Leh istan tulün idaresi 

1 
tlınesıımerf ağustosta ı:ehrimize ge • 
ı:. ~ mlJyon liralık tütün alacak. 

merasimle aç ılmı5tır. 

Fakat bu mendireğin yapılmasından 

sonra o na,·zada su cereyanı kesilmiş ol-

Nafta Vekil 
~~ 1ı-klr1 k Ş · r k et 1 

işlerini tet"lk etti 
Nafia vekil i Ali Çet inkaya dün Anka

radan şeıuimizc gelmiş ve Elektrik şirke
tinin devri teslim muamele:sine ait ic;lcr ~ 

üzerinde meşgul olmuştur. 
1lk olarak saat 10 da Şirketler ba~mü. 

fettişliği dairesinde Ali Çctinkayanın ri· 
yasetindc bir toplantı yapılmı~ \'t: bura. 
da iki gün sonra fiilen ,·ekfılet tarafından 
idare edılmeğe başlanacak şirketin idare 
tarzı ve kadroları üzerinde görü~meler 
olmuştur. Toplantıda, imtiyazlı şirketler 

umum müdürü Emin. elektrik işleri mü. 
dür vek il i Kadri, miidlır \'ekili ~ururi. 

müşavi r heyeti reiı;i Şl'fik \'e fen işlPri · 
müdürü Emin de bulunmu~tur. 

Öğleden ~onra ikinci bir toplantı daha 
yapılmıştır. 

!\liitı>hassrc;ların fikirlerine göre. men
direğin yanından geniş oluklar açılarak 

baştan giren pis suların akıntı ile tekrar 
dı~arı çıkma::ını temin etmek mümkün
dür. 

VaU yurıo geliyor 
İstanbul vali ve belediye reisi Mu. 

hiddin f!stündağ, iki haftadanberi bu. 
lunduğı.ı Atinadan bu sabah ayrılmış
tır. 

Vali, yarın sabah saat 7 de Grima
ni vapuru ile limanımıza gelecektir. 

ıroınıitcn a mca 
snua ınşcır 

l'irajl.a~da yol gidiş ve gc1iş için iki ı·c ayrılmakta, ortada zemindetı yı<k
SCJ..."Çc bır kısmı bıra/.."tlm.aktadır. BuraLaT1 çimenle örWl.coek oo ortada bi
rer fener bulıoı.aoaktır. 

iMi IE iMi iL IE I~ IE V T IE 
Eğlence yerlerinde ucuzluk 

Pazar günleri 
yüksek tarife 

usulü menedilecek 
Eğlence yerlerini ucuzlatmak içın hil. 

kumetçe belediyenin de iştira.kile girişi
len mücadele cezri bir şekil almak üzere. 
dir. 

Bu işle me~gul olan alakadar heyet tel. 
kiklerini bitirdikçe icap eden kararları 

almakta ve bunlar alakadar idari ma. 
kamlar'd tebliğ edilmektedfr . 
Eğlence yerlerinde hükfunet ve beledi

ye resimlerinin indirilmesinden bac;ka :,; 

garson ve bahşiş usulü de salim bir şekle 
sokulacak, bilhassa bir~ok yerlerde gar
son hakkı diye alman ve müesseseye J!a. 
lan yüzde onların istenmemesi temin o. 
lunacaktır. 

Dığer taraf tan birçok müesseseler pa. 
zar günleri için hiç bir fevkaladelik ol
madığı halde ayn tarife tatbik etmekte. 
<lirler. Bılfarz, plajlar, pazar günleri 
bir misline yakın fazla ücret alıyorlar. 

Bu gibi yerlerin tatil günlerinde de her 
zamanki tarifelerini tatbik etmeleri te. 
min olunacak ve bu iş sıkı bfr kontrol al
tına alınacaktır. 

Eğlence yerlerinde ucuzluğu temin ka. 
rarı bu gibi müesseselerin <'kseriyeti ta. 
rafından hiisnü niyet \'e memnuniyetle 
karşılanmı~tır. Çünkü pahalılık yüzün
den kari derecede rağbet gönniyen bu 
gihi yerler temin edilen ucuzluk saye in
de daha fazla iş yapını~ olacaklardır. 

Satılmayan ne kadar 
tutun kaldı ·ı 

Son on beş gün içinde, memleketimi. 
zin mli tahsil mmtakalanndaki tütün 
satı~ları. piyasanın açıldığı gündcnberi 
55164952 kiloyu bulmuştur. 

Anbcır \'aziyetine göre 937 senesi rekol 
tesi 720:J73J.1 kiloya baliğ olmuştur. 

Bu vaziyete göre, henüz satılmamış tü
tün miktarı 14211930 kilodur. 
Satılan tütünlerin menşe itibarile vazi. 

yeti şöyledir: 
Trakva 908.586, Bursa 25~5119, lne. 

göl 418656, Gönen 257050. Agonya 
195103, l zmit 421683, Hendek 508533, 
Düzce 336909, Gündoğdu 251527, Üsküp 
135832, Samsun 2396744. Bafra 2219.51. 
Alaçam 223153, Sinop 2242, Gereze 
21305, Pulathane 2133390, Trabzon 
255502, Pazar 88035. Çarşamba 400.166 
l zmir \'e havalisi 37212175. Diğer menşe 
ler 2412900 kilo .. 

Vasati satış fiyatı 51 kuru~tur. 

Fakat bir kısım müesseselerde hiıkO
met ve belediyenin halk için vergi ve re
simlerinden yapacağı fedakarlığı kendi. 
!erine kazanmak gayesile şimdiden tedbır 
ler ve tertipler hazırlıyorlar. Bunların 

ı;oğu masraflarını kısmak için ekiplerini 
azaltmaKta, temaşa ve istirahat mahalle. 
rini birkaç sınıfa ayırarak birkaç tarife 
tatbik etmek ıstemekteclirler. 

Fakat, halkın ucuz eğlenmesini hır 

prensip me~eJec;i yapan \'e bunun üzerin
de ısrarla yürüyen resmi makamlar, hem 
bu vaziretleri, hem de tarifeleri gec('li 
gündüzlü sıkı bir kontrole tabi tutacak~ 
lardır. 

Karaköyde 
Tramvay şirketinin 
bina yaptırmasın

dan vazgeçildi 
Traınvav şirketi, mukavelenamesinde. 

ki ~ir maddeye göre Galatada da Bey. 
o~lu tarafındaki !\letro hanı gibi büyük 
hır han yaptınnakla mükellef bulunu-
yordu. Fakat uzun zaman şirket taalt
hütlerinin yerine getirilip getirilmediği. 
nin kontrol edilmemiş olması yüzünden 
bu iş unutulmuş. ancak son zamanlarda 
Nafia vekaleti tarafından yapılan bir 
tetkik üzerine iş meydana çıkarılmıştı. 

Şirket taahhüdünü ifaya davet edilince 
hükumetin talebini kabul etmiş ve bu 
binayı yapmak üzere de harekete geçmi' 
tir. Fakat, bina belediye ile çıkan bazı 
istimlak iht ilaflarından dolayı proje \'e 

planları hazırlanmış bulunmasına rağ • 
men bugüne kadar yapılamamıştır. 

Şirket ile belediye arac;mdaki bu an. 
laşamamazlık için Nafia vekaleti hakem 
sıfatile bir karar vermiş \·e istimlak mas.. 
rafını jki taraf arasında taksim etmişti. 
Fakat. şirketin satın alınması için eylQJ 
ayında müzakereler başlıyacağma göre 
bu bina işinin vaziyeti de değişmiştir. Al
dığımız malumata göre. artık şirkt-tin bu 
rada bir bina yaptırmasına hacet kalma. 
rnıştır. Şirketin bu bina için sarfedeceği 
meblağ hükumet tarafından tesbit edil. 
mişti. Şjmdi şirketle hesaplaşılırken bu 
para zimmet kaydedilecektir. 

Hükumet. ilerde Karaköy meydanı a
çıldıktan sonra burada bu bulvara uy$!un 
modern bir bina yaptınnak kararında. 

dır. 

Tehdltel talebel er 
mahk-Om oldular 

l zmir, - Kültür lisesi mtıdtırüntl 
tel,ıdid eden Uç talebe hakkmdaki ka· 
rar bu gün verilmiştir. Mahkeme ıuç. 
luları altıBar ay yirmişer gün hapae 
ma.hkt1m etmiştir. 
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Avukatlık 

JÇ.ERDE: 
• Maarif mildilr muavin! Rilştü Ullav, 

ın başkanlığında 55 öğretmenden mürek
kep bir kafile .. yakın yurl tetkikleri,, yap 
mak üzere Adapazanna Rİlmişlerdir. llu 
seyahatler her pazar yapılacaktır. 

• Üniversite rektörü Cemil Bilse!, Avru. 
pada bir ay kadar tetkikat yapmak üzere, 
yarın akşam lstanbuldan hareket edecek
tir. 

• Ünh·ersile kampları açılmıştır. Kamp
lara muhtelif fakültelerden .02 talebe işli_ 
rak etmiştir. Kamp 20 gün de,·am edecek
tir. 

• Azapkapıdaki Sokullu Mchmetpaşa 

camisinin, Atatürk köprüsünün iki başın
da açılacak meydan dolnyısile yıkılaca~ı 
doğru deAildir. Cami şehir planına dalıil. 
dir ve o civar, cami yıkılmadan tanzim 
edilecektir . 

• Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinin kü
tüphanelerinde, Maarifin tedris programı 
na dahil olmıyan eserler bulund~u görül
müş, eserlerin sıkı bir tasnife tabi tutulma 
sı lüzumu mel.tep idarelerine bildirilmiş. 
tir. 

• Budapeşte tıp fakülte~! profesörlerin
<len Haynis şehrimize gelmiş ve dün ak
şam Türk tıp yurdunda, konferans ver. 
miştir. 

• Hnmamcıların terkos su ilcreUcrlnde 
tenziliıt yapılması için belediyeye müraca 
atlerindc muvaffak olamıyan hamamcılar 
idnre heyeti reisi vazifesinden çekilmiştir. 
;yeni idare reisi ayni mesele üzerinde te. 
şchhüsatta bulunacaktır. 

• Şişll Abide, yolunun tnmirl bitmiş 
tir. Dundan sonra Şişli - Düyükdere yolu. 
nun tamJrjne başlanacaktır. 

• Kedilerin öldürülmesi işi ile bundan 
sonra, hnY'·:ınları himaye cemiyetinden 
başka, sıhhat müdürlüğünün de meşgul 
olması kararl:ıştınlmıştır. 

• Boğaz dışında üç gün en·el karay:ı 
oturan Nerveç ve İngiliz YapurJnrı yüz
cürülm!iştür. 

• Limanda yolcu taşıyan iki yük motö. 
rü daha ,::örülmüş Ye ait olduktan petrol 
~lrkcti hakkında takibata seçilmiştir. 

• Gümrük başmüdürü l\lustafa Nuri A
nıl, Mudanya ,.e Gemlikdeki tetkil:Ierin
·den dönmüşliir. Bu iki gümrükte de 1s. 
tanbul gümrüklerindeki muamele usulü
nün tatbikine knrıır vı:'rilmişlir • 

• Beynelmilel şelıiı . ~·.r birliği, nrnsın

öan bir mütehassıs tetkiklerde bulunmak 
üzere )'akında şehrimize gelecektir. 

• De,·Iet .ziraat kurumu lstanbulun süt 
meselesini tetkik etmektedir. Bu hususta 
belediyeden mallımat istenmiştir. Tetkikat 
tan sonra Kadıköy ve İstanbul tarafların. 
'da birer süt fabrikası kurulacaktır. 

• ı:snnf birlikleri merkezi huı::ün hu
lundu~u ahşap bina yerine ki'ıgir bir bina. 
inşası için belecli)·eclen arsa istemiştir. 

Belediye ursa bulmak için tetkikata gi_ 
rişmişlir. 

• l\lilddelumumt Hikmet Onat dün An
knradaıı şehrimize gelmiştir • 

• Fabrikalar hakkındaki yeni bir karara 
göre, lccndi işinden başka mıımulat yap. 
mak lstlyen fabrikalar bu hususta 'lk,tisat 
vcktılctinden müsaııde lııcaktır. 

• İktisat vekllleli 50 kadar muhtelif Jptl_ 
d:ıt maddenin gümrük resminde tenzilüt 
yapmağa karar ,·ermlştır. Bunlar arasın
da yün ,.e pamuk iplikleri de vardır. 

• Jş Bankası umum müdürü Muammer 
Eriş dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

• Yarın saat 21 de Üslıüdar halkevi salo 
nunda Tan gazetesi muharriri nurhan Fe. 
lek tarafından sııora dair bir konferans 
verilecektir. 

• Almanya ile akdolunacak yeni Uca. 
ret muknvelesini müzakereye memur he. 
yet reisi ve hariciye ,·ekiileli umumi katibi 
:\uman . fenemencioğlu dün akşam heyet 
azasile birlikte şehrimizden Berline hare. 
ket etmiştir. 

Vez DrDstantdla 
Suriyeli bir 

tahrikçi 
Efgan ist ana 

yürüyerek hanedan ı 
devireceğini söy lüyor 

Dcy'li Herald gazetesi bildiriyor: 
Veziristnnda Şami Pir ismiyle meş. 

hur, esrarengiz ve mukaddes sayılan 
bir adamın tahrikatı ile Hindistanın 
garbi 5imali hududunda yeni karışık
lıklar çıkmasından korkuluyor. 
Şamlı bir Suriyeli olduğu zannedi

len bu esrarengiz adam Veziristana bu 
sene ba§ında ve din karıı,ııklıkları çı. 
karmak istiycnlerin davetiyle gelmiş
tir. 
Şami Pir bu gün Veziristandaki a§i. 

retleri kıyam ettirerek Efganistana 
yürüyeceğini ve bugünkü hanedanı 

devireceğini bildirmiştir. 

DISARDA: 
• lngillercde Kraliçenin anesinin cenaze 
merasimi dün kati bir hu!';usiyet içinde 
1skoçyada 1'Ain Klamis şatosundan 1'aldı
nlmıştır. Dini Ayin de şatonun kilise!';inde 
yapılmış ve krnl ile :kraliçe hazır bulun
muştur. Cenazeyi yalnu 100 kadar köylü 
kabristana kadıır takip eylemiştir. ı 

• Alman mezhepler nazın, katolik ve 
porlestan kiliSt'sine devletin tahsisat ver. 
mesinc ve kilise varidatının tahsiline teş
riki mesniye karar vermiştir. Şu şartla ki, 
kiliseler de knnunlann ç.erçcvesi dahilin
de devletin arzularına göre hareket ede. 
ccklcrdir. 

• Dün sanı 17 <le Fransız Bove halı fab
rikasmın yün nnbannda bir yangın çık. 
mış ve pek tnhuk bir :suretle inkişaf ede. 
rek dokları ve fabrikanın bir kısmını tııh 
rip etnıişllr. Zarar, 10 milyon frank tah
min olunmokt:ıdır. 

• Alın:ın kıtaatının Avusturya istika. 
metinde ilerlediğine dair ecnebi kaynak 
Jnrdan çıkan hııbcrlcrin D.N.B. ajansı tek
zip elıncktc ,.e lıu haberlerin baştan başa 
uydurma olduAnnu tebliğ eylemektedir. ı 

• Belı;ika milll ekonomi ve :r.irnat nar:ırı 
Jleymnn, resmi bir ziyaret için flerline 

1 gitmiştir, 

• Macari tanın eski maliye nar:ın ve ha. 
Jihazırda Macar krcıli bankası müdürü 
Fahinyinin yakrnda ı.ondrara gitmesi bek 

1 lenmckle ve Londrada bu 7.İyarele ciddl 
bir ehemmiyet olfcdilmckıcdir. ı 

• l\lmrcln dördüncü 1\lahmul kabinesi. 
nin teşekkülüne dair krnlın mektubu par
lnmenloda okunmuştur. Kabine beş düs. 
hıri hcş SnıH ile üç müstakil azadan mü. 
rekkcpli r. 

• Js,·cc ,·ell:ılıdi Giistnv Adolf Derin bir 1 
mu:ıyeneye tabi tutulmak fücre bugün 
Nevyorkta hııstnneye kaldırılacaktır. 

ırnngholm vapurunda vcliabdi munyc.ne ı' 
elmiş olan doktor hayatının katiyen lehll
kecle olmadı;;iını söylcmi~lir. 

• l\füle\•cffn Yugoslav kralı Alcksnndrın 
teyzesi pren~es Aleksis K:ırageorgeviç Kan 
şehrinde vef:ıt etmiştir. 

• İran Jıarjciye neuıreline Saaclabat pak 
tı tasdiknamelerinin le,·dii münasebetile 
h:ıriciye ,·ekili tevfik Rüştü Arasla lran 
hariciye nazırı Solıeyli arasında tebrik 
telgrafları tenli olunmu~tur. 

Çin - Japon 
harbi 

Hanko, 27 (A.A.) - Çin tayyare 
kuvvetleri Yangse nehri üzerinde Ma. 
tan civarında bir Japon harp gemisi· 
ni bombardıman ederek batırmış ve 
diğer iki harp gemisini de hasara uğ. 
ratmıştır. 

Çin kuvvetleri Matank civarında te-

sis etmiş oldukları barajı Japonların 
mütemadi taarruz.larma karşı şiddet

le müdafaa etmekte ise de vaziyet 
ciddidir. Metanka Çin takviye kıtaatı 
scvkcdilmektedir. 

ŞoV§ioda. Japonlar mağlup edilmiş.. 
lerdir, muharebe sahasında 1200 ölü 
bırakmışlardır. 

Ankengdc Japon kuvvetleri şimdi 
garbe doğru yürümekte ve ağır top. 
çulariyle Kaohobudaki Çin mevzileri· 

ni döğrnektedir. Muharebe uzak bir 
mesaf cden yapıldığı için Çin znyiatı 

pek chemmiyctsizdir. Buna mukabil 
Ankengin sekiz kilometre cenubunda 
bulunan Şancev ~hri Çin ordusu ta . 
rafından muhasara edildikten sonra 
zaptolunnıuştur. 

Çin hava kuvvetleri Kveitech üze
rine dört hücumda bulunmuş ve düş
man gemilerini bombardıman eyle -
miştir. Düşmanın üç nakliye gemisi 
batırılmıştır. 

Birkaç gilndilr Çin kıtatı Nankin 
ve Hangşov civarında Japonların en 

mühim istinat noktalarına dört isti
kametten hücum eylemektedir. 

Taiyanhuda Çjn kuvvetleri yeniden 
terakki eylemi§lerdir. Şangsien ve Vu. 
şiende şiddetli muharebeler olmakta
dır. Tungşicn şehrini işgal eden Çin
liler Yuhangın §arkından taarruz ey. 
lemektedir. 

Ko!era vaka! arı çoğahyor 
Hongkong. 28 (A.A.) - Assuan ismin. 

deki Alman vapuru mürettebatından bi
rinin koleraya tutulması burada endişe 
ile karşılanmıştır. 

Svatovda bir haf ta zarfında 600 kolera 
vakası kaydedilmiş olduğu için buraya 
yüzlerce mülteci gelmektedir. 

Hongkongda şimdiye kadar münferid 
30 ,·aka kaydedilmişse de son 24 saat 
zarfında 7 vaka daha zuhur etmiştir. 

kanuııu 
Mecliste müzakere 

ve .kabul olundu 
~ Baştarafı l incide 

devresini müteakip iki senelik bir staj 
devresinin maddi vaziyeti müsait ol • 
mıyan gençler için büyük bir külfet 
t.e.skil edeceğini söylemiş ve bu kadar 
esasları ihtiva. eden obir kanun layiha
sı hazırlamış bulunan adliye vdtfileti
nin bu noktaya dair bir hal 
sureti bulabileceği ümidini izhar et
miştir. 

Adliye Vekili, staj devresinin bu 
surette tesbit edilmesindeki maksa
dı kaydettikten sonra bu esaslar da
iresinde 1lerl silrülecek bir teklifin 
tetkik olunııbileceğini söyledi. 

Hüsnü Kitap:;ı, hukuk mezur.ıları
nm ekseriya diğer vekfiletlerde da
ha müsait şartlarla iş ve h~kimlerln 
de dışarda daha müsait vazife bula
rak hAkimlfktcn ayrılmakta olma
larını işaret etmiş ve şu suali sor
muştur: 

Bu vaziyet karşısındayız. Staj gö
renleri takviye ederek avukat yap. 
maya teşebbüs edersek beri tarafta
ki kadro vaziyeti müşküJAta girer mi 
girmez mi? 

Bu suale karşılık olarak Saracoğ
lu Şilkrü, veka.Ietln hftkimler lehine 
ayukatları zayıflatması ve ne de 
mahkemeler lehine avukatları kuv
vetlendirmeyi dilşilnmedlğlnl ve her 
iki kuvvetl de adaletin meydana 
çıkması icin blribfrine yardımcı Jki 
kuvvet olarak telAkki ettiğini söylL 
yerek, mahke::nelerde ve avukatlar 
nezdinde birer senelfk staj müddet
lerinin hangisinin daha önce yapıl
ması IAzımgeleceği ve bunlara veri. 
lecek paranın miktarını tayin hu
susunda vekA.lete verllecek salahi
yetin ileri sUrUlen arzuları karşıla
yacağını HA.ve eylemiş ve madde bu 
esaslar üzerinde tadil icin encümen 
tarafından geri alınmıştır. 

Avukatlık Amme hizmeti midir, 
değil midir? 

Avukatlığın amme hizmeti mahi
yetinde bulunduğuna dair madde U· 
zerinde de uzun bir münakaşa ol • 
muş ve söz alan hatipler bu kaydın 
leh ve aleyhinde bulunmuşlardır. 

Galip Pekel (Tokat) ve Aka Gün
düz (Ankara) avukatlığın amme 
hizmeti mahiyetinde olmadığını böy. 
le bir kaydın mümtaz bir sınıf vü
cuda getireceğini işaret eylemişler 

ve Hikmet Bayur (Manisa) başka 

memleketlerde avukat.lığın böylece 
ifade edilip edilmediğini sormuş
tur. 

Zfya Gevher Etili, Sırı tcöz, Ali 
Rıza Turel, Muhiddin Pars avukat
lığın amme hizmetleri meyanına na. 
sıl girdiklerini anlatmışlar ve bu 
madde ile konulmuş olan kayıtların 
yerinde olduğu hususunu kaydeyle
mlşlerdlr. 

Adliye Veklli Saracoğlu Şükril, 

verdiği cevapta yeni avukatlık ka
nunu Jle avukatlığın tllbl tutulduğu 
kayıtlar lcinde bu hizmetin amme 
hizmetleri mahiyetinde olarak gö
rülmesinin tablt olduğunu söylemiş 
ve Yugoslavya kanunlarında avu
katlığın mutlak olarak amme hizmeti 
arasında sayıldığını işaret etmiş ve 

Fransada avukatlığın ayrıldığı iki 
sınıftan birinin gördüğü işleri bakı 
mından amme hizmeti olarak sayıl 
drğım tebarüı. ettirmiştir. 

Bu mUzakcreden sonra madde re
ye konularak olduğu gibi kabul e
dilmiştir. 

Resmt dairelerde eshabı mesalih 
ile tahaddUs edecek ihtflAflr ve ni
zalı işlerin avukatlar tarafından ta. 
kip edileceğine alt madde hUkmU ü
zerinde de söz alan hatiplerden Ga
lip Pekel (Tokat), bunun biraz in
hisar ifade ettiğini, herhangi küçUk 
bir vergi meselesi Uzerlnde tnhaddüs 
edecek lhtilfi.f veya nlzada avukata 
müracaatın halka bir külfet olacağı 
mütalcasında bulundu. 

Herkes işini bizzat f ak ipte 
serbesttir 

Adliye Vekili verdiği cevapta böy
le bir şeyln mevzuubahis olmadığını, 

bugün ellerinden alınanlara naza • 
ran avukatlara verllen bu kanun 

Zorlu bir kadın 
kocasını d··vüp 
ağır yaraladı 

Sebep, erkeğin hırpalanmağa 
dayanamıyarak ayrılmak 

istemiş olmasıd~r 
_.. Baştarah 1 incide 

değil, yani ayni suçları kadınlann lda 
işlediği vakidir. Fakat bunlar pek sey· 
rek olur. işte bu seyrek hadiselerden 
biri dün şehrimizde cereyan etmiş ve 
Aynhkçeşmede bir kadın kocasını a
damakıllı dövdükten sonra muhtelif 
yerlerintden yaralamı§tır. Bu vak'anın 

tafsilatı şudur: 

Ohans, Ayrılıkçeşme civarında bir 
pansiycnda oturmaktadır .. Bir müddet
tenberi karısı Antaııa ile ayn yilşa. 

maktadırlar. Ohans bu aynlıktan mem
nundur. Çünkü evlilik zamanında hi!i 
rahat edememiş ve güçlü kuvvetli karısı 
tarafından her gün hırpalana hırpalana 
bu vaziyete tahammül edemez bir hale 
gelmiştir. 

Nihayet bir gün kansiyle birlikte o
turdukları evden gizlice kaçmış ve ka
rısına da bıraktığı bir mektupta artık 
kl!Ildisini aramamasını bildirmiştir. 

Ohans, bu suretle Ayrılıkçeşmede 

tuttuğu bir evde oturmağa başlamıştır 
Fakat diğer taraftan da kansı Antana 
boş durmak şöyle dursun sıkı bir araş
tınna•dan sonra kocasının y~rini keşfet. 
miştir. 

Bunun üzerine lıemen eve sıkagel
miş ve kocasına barışmak teklifinde 
bulunmuştur. Ohans bu sözlere 
kulak asmamış, karısını oyalamağa baş
lamıştır. Diğer taraftan da mahkemeye 

müracaat ederek kansından ayrılacak
tır. 

Fakat, Antana kocasının bütün bu 
tasavvurlarını haber alınca hiddetinden 
köprürerek, dün sabah erkenden tekrar 
kocasının evine gelmi§ ve kapıyı a!ian 
hizmetçiyi iterek evden içeri dalmıştır. 
Ohans, yataktan henüz kalkmış, ldaha 
giyinmemiştir. Böyle erken .zamanda 
karısznı karşısında görünce ne yapaca· 
ğıru şaşırmış, daha lakırdı söylemeğe 

meydan bulmadan oda içinde bulunan 
eşyaların birer birer kansı tarafından 

kendisine doğru fırlatıldığını görmilş • 
tür. 

Tab:ık, şişe ve bu gibi cisimlerden 
bir kaç tanesinin isabetiyle ötesinden 
berisinden kan akmağa başlıyan Ohans 
giyinmeğe bile lüzum görmeden odadan 
fırlamış ve omşulanndan birine kaça -
rak kendini korumak isemiştir. Fakat 
Antana bu sefer de önünü kesmiş ve c
lin1de büyük bir kürekle kocasına vur
mağa başlamıştır. 

Nihayet Ohans başına isabet eden 
kuvvetli darbeler altında baygın bir 
halde yt!re serilmiş bu vaziyeti gören 
kansı da ortadan savuşmuştur. Bir 
müddet sonra yetişen k-0mşulan kendi
sini tedavi için eczaneye ve oradan da 
hastahaneye götürmüşlerdir. Antana 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

Varşovada Yahudiler 
lngiliz konsoloslu-
ğunu taşa tuttular 

istedikleri, Filistinde bir sui
kastçi YahıJdinin idam 

edil memesidir 
~ Baştarefı l incide 

miyetinin taSdik edilmesini protesto il 
mahiyetinde Var~vanm Yahudi ma
hallesinde binlerce Yahudinin iştira. ı 

kile bir tezahilr yapılmış 'c Siyonist 1 
teşkilatı §cllcri mahkCı.mun affını ta. 1 
lep eden nutuklar söylemişlerdir. 

Kongre 
Türk tiyatro sanatkarları b!rliğindcn: 
26-6.938 pazar günü saat 15 te Bey. 

oğlu halkevinde yapılması kararlaştm. 

lan umumi toplantı ekseriyet olmadığın. 

hilkilmlerl ıctnde çerçeveleyen hak
ların çok dun olduğunu ve şahsen 
herkesin kendi işini istediği gibi ta. 
kl:tıte serbest bulunduğunu söyle
miştir. 

Adliye encümeni mazbata muhar
rir! ayni nokta! nazarı teyit eylemiş 
ve adli mahiyette olmıyan işleri a
vukatların takip etmelerinin mem
nu olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

Bu izahat ve müzakereden sonra 
kanunun heyeti umumlyesl reye ko
nularak kabul edilmiş ve ruznamo
nin diğer maddelerine geçilmiştir. 

Meclisin bugünkü toplantısında 

kabul edilen kanunlar arasında ceza 
evleri umum müdürlüğünün vnzlte 
ve teşkiHl.tınn, gümrük tarifesi ka
nununa bağlı tarifede değişiklik ya. 
pılmasma, petrol kanununun birin
ci maddeslno bir fıkra rnı.vesine, 

yüksek fktısat ve ticaret niekteple
rlntn maarif vekAletine devrine, 
Tilrklyede açılacak beynelmilel pa
nayır ve sergilerin vergi ve rcsfmle
riden munfiyetintı ait kanununun 
UçüncU mad<'i!ıslnln bir fıkrasının de- , 
ğlştlrilmeshıe alt kanunlar bulun
maktadır. 

~- M. Meclisi yarın saat 14 de tek j 
rar toplanacaktır. 

dan 3-7.938 pazar günü saat 15 e bırakıl 
mıştır. 

Diğer taraftan, geceleyin, birçok 
Yahudi gençleri, İngiltere kousolos. 
luğu önünde tezahilrde bulunmuşlar 
ve konsoloshanenin camlarını kırmış· 
lardır. 

Polonya Siyonist komitesi, İngiliz 
Kralına ve Yahudi kadın cemiyeti de 
Kraliçe Elizabet'c birer telgraf çek. 
mişler ve askeri mahkeme neminde 
müdahalede bulunmalarını rica eyle· 
mişlerdir. 

Kanterböri başpiskoposuna da ay
rıca bir telgraf çtıkilmiştir. 

Moskova radyosunda 
1"ürkiye konseri 

Moskova, 27 (A. A.) - "Moskova. 
radyosu 28 haziranda Moskova saati 
ile saat 21 den 21,45 e kadar yani 
Türkiye saati ile saat 20 elen 20,45 e 
kadar Türkiye için hususi bir radyo 
l:onscr verecektir. 

Bu konser aaşğıdaki istasyonlar ta. 
rafından ne§rolunacaktır: 

Kısa dalga .Rki 19.89 metre. 
Uzun dalga Rv-8 1500 metre. 
Uzun dalga Rv-21 789 metre. 
Yabancı memleketlerle kültürel mü· 

na.sebetleri idare eden Sovyet "VokS'' 
c:emiycti sayın radyo dinleyicilerin • 
den bu konser hakkındaki fikirlerini 
Istanbuldaki Sovyet başkonsolosluğu
na bildirrnelerıni istirham eyler.,. 



28 HAZtRAN-1938 

................................. 
M d'Jı lb>aşn ırn ını. 

un tYJ~lUI u maz 
gıünoeırn 

üstünde yazı bulunan küçücük bir ka· 
ğıt parçası. yerinde kıymetli bir tarih 
Yesikasıdır •. Fa.kat nekadar yazlktır ki 
bugün elimitde milli kütüphanemizin, 
bu kelime ile herhangi bir bina kasdet· 
miyorum, bir biblo~raf yası yoktur. Yaz~ 
ma ve basma, muazzam eserlerden bir iki 

varaklık risaleciğe kadar, Türk kalemi· 
nin mahsulleri, isimleri kaydedilerek bir 
arada toplanmış, tasnif edilmi~ değildir. 
Bir büyük hayatı, mühim bir vak.ayı 
batan hatla bir devri aydınlatan öyle e
serler vardır ki, faydalı olacakları kimse. 
lerin meçhıilü, herhangi bir kütüphane 
nin rafında uyumaktadırlar. Bir hayatın 
tarihini, bir vakayı. bir devri mütalea 
eden Türk tarihçi::;i, belki cıı mühim kay 
naklarından bir katını görmeden, hatta 
bilmeden ölmcğe mahkumdur. Çünkü 
kaynnk ve vesikaları arayıp }'"ığan adam 
ile bulunmuş ve gözününe yığılmı~ ve· 
sikalar, kaynaklar üzerinde terkip yapan 
adam. arrı ayrı raradılmı§lardır. 

Yazma ve basma, muazzam eserlerden 
bir iki ''araklık risaleciğe kadar, Türk 
kaleminin mahc;ullcri bır arada toplana
rak tasnif edilinceye kadar, bir Bihliyog 
rafyamız vücut buluncaya kadar tefek
kür alanımız müYerrih göremiyecektir. 

l~te 48 sa' !alık küçücük bir kitapda " . 
m~rutiyet tarihini yazan tarihçinin o 
yıllardaki heyecanları ı;ı;östeımesi için, 
bir ,·esika: ~fana!itmn unutulmaz gün. 
lcri muharriri. !\ lana~tır vilayeti meclisi 
idare ba~katibi Abdülmecit Fehmidir, 
Kitabının sonuna. eli şakağında bir de 
resmini kormu~ ... Dalgın bakı~h çok gü
zel bir adam ... Kendisi: 

Bundan be~ sene evvel ~ıkardığım bir 

foto~raf: 
"!in ldhza vatan. derdine, alamına ait ... 
"Birkaç sme epııelki biiWn alı ve eninim 
"Atiyi tasavvurla dimağım mütecahit.. .. 
"Bıirhan celi, işte bu tası•iri Jıazinim!,. 

Diyor. ::\e~redilmek üzere daha beş 
eseri \'3nnıs: Ezhan nevbahanm ve 
Eş'an peri~amm adında iki manzum e
ser, Asarıtarımarım, Pejmürde mektupla 
nm ve Perakende sözlerim adında üç 
mensur e·er .. 

Muharriri kafi derecede anlatabildim 
sanırım. Blnaealeyh "~1anastmn unutul 
maz günleri,,nde okuyucularım belki bir 
şey bulanuyacağımdan korkmuşlardır .. 
Hayır, )'ukarıda söykdim. üstünde yaıı 
bulunan küçücük bir ka~ıt parçası da 
yerinde kırmetli bir tarih \'esikasıdır. 
Değil böyle 48 sayfalık kitap! :\fc5nıti
yetin ilanı ı:ırasında :\lanastmn unutul
maz günleri şunlam1ış: 

10 tr.rmnıız 1324 perşembe - On tem
muzu nutumamışııdır ama perşembeyi 

çoğumuz unutmuştur sanırım. Ohri milli 
taburu, l\1anastır üstündeki 1 Ianlarönü 
denilen mesirede bü>·ük toplantı, kucak
h~malar, öpüşmeler, sevinç gözya~larr ... 
Ye.lı:diğerini tebrik etmeler .. Hamiyetin-
den co~an hatipler.. Müessir nutuklar. ı 
hutbeler .. Hanlarönüncleki toplantı sa:ıt 
üçe kadar sürüyor. Oradan bir alay ile 
§ehre giriliyor. !\•lektebi Harbiye bahçe· 
sinde şerbetler içiliyor .. Cıganı.lar clnğı
tıhyor. Muharrir bugünü tam yedi say
fa içinde anlatmı~tır. 

10 tenmmz giitıiiniln gecesi - Halk o 
gece sabaha kadar sokaktadır. Çar~ı pa
zar kapanmamıştır .. Yaşasın millet, ya. 
~asın vatan ... Sesleri dinmemiştir. E\·ler, 
dUkkAnlar, hanlar. kahveler. oteller bay
raklo.r, defne dalları Ye rengarenk kandil 
lerle donanmıştır. Niizhetiye bahçesine 
lttihat bahçesi adı veriltnlş, konc;er ve
rilmiş. Nutuklar söylenrni~. 

11 temmuz 1324, cuma - Kanunu e
sasinin mer'i olduğu gün. 

12 temmıız 1324 rnmartesi - Niyazi 
bey ve vatan fedaileri arkadaşlannın 

Manastıra gelmesi. .. 
Muharrir "i\lanastırm bu hafta zarfın 

da hele pek debdebeli istikballerle. tcş
rilerle geçen tarihi günleri, birer ikişer 
gün ara ile biribirlerini Yeli ve takip cr· ı 
ledi .. diyor. 

26 temmuz 1324 cumartesi - Görüce. 

liler Manastırda. 1 
28 tcmmıız 1324 pazartesi - Kolonya-

hlarla Serfü;cliler Manastırda. 
1Z olustos 1324 salı - 24 klşilik bir 

Sırp hürriyetperver grupunun Manastı
rı ziyareti. 

.,3 anustos 1324 çarşamba - Debreli. 
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Memlekette bir çime 
buhranı mı var ? 

to 

isti isalatı, istihlaki Yerli çimento fabrikalarının 
l<arşılagacak miktarda d '"'., . ? egı mz . .. 

Memlekette in. 
,nal i§lerile uğ · 
ra!;anlar, bu son 
bir buçuk ay için
de, büyük bir sı
kıntı ile karşr 

karşıya bulunu· 
yorlar. 

BUtün iru;aat 
iı;lerinde es a s ı 

teşkil C"dC'n çi
mento, um u m t 
harb senelerin -
de ekmek bul • 
maktan daha güç. 
bir vaziyette elde 
edilebiliyor. 

. '/ I 

\ 
l 

..... ... .__... ..... .._ .. ... .. -"·.-.· . ... ,, ...... ...... ,c :.-.... _ · --

fa edemiyor 1 a r 
mı? 

Bu sualimi z e 
c,::. e'lto şirketi u.. 
mu,.i katibi §öy
le ceva b veriyor: 

Geçen ayın ba. 
şından itibaren bu 
çimento sıkıntısı· 

ç:meııto•:nr.:luT; yilzihıdcn) miitro7ıidt Cevclelin 'IJak1rköy h.rıstmıc>si içiıı yap-
nı bize mütema - ~ .. .. . . 

- Memlckctt e 
bir çimento buh • 
ranı yoktur. Ha
dise gelip geçici 
bir sıkıntıdır ki, 
gelecek ~enele r 
bunları da kat'i. 
yctlc önlemiş o
lacağız. Bu mev
sim, çimento ta • 
leblerinin tahmi. 
nen iki m:Sli art
ması k:ı.rşısında 

gec:en yıllara na
zaran istihsalCıtı • 

1. "k• t fıgı buyuk bır pavyonıııı tıı§t.'ı:.ıtı yarım 7.:.alııııştı < ıycn şı aye e - mızı pek çoğalt • 
mı~ olmamıza rağmen, ortadaki sıkın
tıyı defedemedik. 

denler oluyordu. İlk günler arızi ve 
gc<:ici bir mesele olduğunu sandığımız 
için, krizin pek çabuk geçeceğini um
duk ve devletin btiyük bir ehemmiyet 
verdiği bu çimento fşlndc neşriyat 

yapmak için tam bir sabırla bekle -
dik. Fakat daima tevali eden ve git
tikçe artan şikayetler karşısında çi
mento sıkıntısının geçmesi ~öyle dur. 
sun, her gün arttığını ve artacağını 
anlamakta gecikmedik. 

Dev adımlarla. ilerliyen muazzam 
bir insa siyaseti kurmuş olan Türki -
yede, çimento sıkıntısı üzerinde cid -
den titizlikle durulması icab eden bir 
memleket meselesi olduğundan, bu iş 
hakkında geniş ve etraflı bir tahki • 
kata giriştik. Fabrikalara kadar gi -
dip oradaki vaziyeti yakından gördük. 
Çimentosuzluk yilziinden inşaatları 

yan yolda kalmıe müteahhitlerin bi
nalarını gezdik, dertlerini dinledik ve 
nihayet şirket merkezine uğrıyarak 

bir de onlarla kon~tuk. 
Uç gündür takip ettiğimiz bu i~i. ha
kiki bir memleket meselesi telakki 
ettiğimiz için, vaziyeti her taraftan 
ayrı ayrı tetkik etmeden bir şey yaz. 
mak istemiyorduk. Şimdi edindiğimiz 
intibaları sayalım: 

Bütün memlekette, hatta fabrikala
rın tekasüf ettiği !JU İstanbul şeh . 
rinde dahi şu anda tam manasiyle bir 
çimento buhranı olduğuna hiç şüphe 
edilemez. 
Bwıu şöylece ispat etmek kabildir: 
Mesela bugün bin çuval çimentoya 

ihtiyacınız olsa, paranız elinizde ha
zır bulunmasına rağmen, istediğiniz c:i 

mentoyu elde etmenize imkan yoktur. 
Birçok muamele ve müsaadelerden 
sonra, parayı götürüp şirketin mer • 
kezine yatırırsınız. Oradan gilnde yilz 
çuvalı geçmemek üzere, muayyen ta
rihlerde fabrikadan çimento alınanız 
için size bir kağıt verirler. Bu kağıt
ların üzerinde alacağınız çimentola -
rın teslim tarihleri yazılıdır ama, bu 
tarihlerin hiçbir kıymeti yoktur. Fab
rikada ne zaman sıra alabilirseniz çi
mentolarınızr o zamanlarda size tes
lim ederler. Hem de ceste ceste ola . 
rak. 

Bu yüzden, inşaat yapmak elbette 
gliçlcşmektedir. Malın parça parça, ve 
uzun zaman nöbet bekledikten sonra 
teslimi ise, htiklımetin çimento satış 
Ciatlartna a~i bir narh koymuş ol
mnslna rağmen, alıcıların çimentoyu 
çok daha pahalı bir fiatla elde etme
sine sebeb olmaktadır. 

Çimento alxcılann nöbet işi, başlı. 
başına bir mesele, şirketin yan. 
lış ve manasız usulU yilzünden 
halkın tamamen zararına öyle bir ha
disedir. Bu noktayı yarın ayrı bir 
yazıyla anlatacak ve nekadar basit 
bir surette halledilmesi kabil olduğu
nu da izah edeceğiz. 

Bu glin burada şu nokta üzerinde 
duracağız: 

- Memlekette niçin bir çimento 
buhranı Yar? 

Birleşik fabrikalar, dışardan çimen 
to getirilmemesi mukabilinde, Tür -
kiyenin bütün çimento ihtiyacını 

karşılamayı hükumete taahhüd ettik-
leri halde, acaba bu taahhUdlerinl L 

Daha doğrusu ihsihsaH\.tımız, istih
laki bol bol karşılıyacak miktardadır. 
Silolarımızda daima bol stoklar bulun
duruyoruz. Fakat sevk kabiliyeti -
miz, talebleri tamamen ka.rı.ıılı • 
yacak vaziyette bulunmuyor. Gelecek 
seneler, sevk, yani yükleme tesisa -
tımızı da çok genişletece;iz ve o za
mnn in§a:ıtta sıkıntı me,·zubahs ol -
mryncaktır. . 

Şlrk(?t namına söylenen bu sözler, 
önüıµüzdeki seneler için, iyi Umidler 
vermektedir. Fakat bu s<!ne, memle • 
ketin dört bucağındaki iınar faaliye
tini tanın.men önlemek, müteahhidle. 
ri taa.hhUdlerini yerine getireıniyecck 
Vlliyctlctdcn kurtarmak ve çimento 
altcılarrnr. bir yığın fazla masraftan 
korumak için şirket hiç bir §ey yap. 
mıcak mıdır? 

Eğer böyleyse, bu büyük bir kaba~ 
hat olur. 

1mara çok muhtaç memleketimizde 
inşa işlerinin en büyük ihtiya -
cı olan çimento maddesini, halkın en 
kolay ve bol bir şekilde elde edebilme
si için gelecek seneyi bckliyemeyiz. 

Şirket, bir dakika daha durma
dan, her türlli tedbire başvurmalı, 

sevk teşkilatını kuvvetlendirmeli, 
yilkleyici amelenin miktarını arttır. 

malr ve mümkün olan ht r şeyi yap -
malıdır. 

Bu arada, yarnıJH yazımızda yaza
cağımız bu gilnkü nöbet işini de kö -

.künden halletmek, yapılacak işlerin 

başında gelir... HABERCİ 

Pftjµ)Cö) ne:dlen ya[p>ulloır 1 şeınınır<dJe seıraıP> p lPOLAR. Ebo1'on ismi verilen ve çalıya çok benzi· 
yen bir nebatrn köklerinden yapılır. Bu çalılar en S ERAB çöllerde sık sık tesadüf edilen bir hMisedir. 

Çölde dolaşan seyyah uzakta ağaçlar, göller, güzel 
manzaralar görür, fakat bunlar aldatıcı bir hayaldir. 1.iyade Cezalrde yeti$lr. DUnya pipoeuluğu bu kökten se

nede binlerce ton sarf eder. 1937 senesi içersinde 3000 ton 
Ebo~on kökü sarf edilmiştir. 

Geçenlerde Ingilterede Vulvik şehrinde dahi böyle bir 
serab görülmüştür. Birçok kimseler yüz metre kadar iler
de dalgalar içersinde yürUyen otomobiller ve insanlar gör. 
miişledir. 

Cczairden gelen tonlarca Eboşon kökünden pek azı 
Frnn!ada ıııarfedilir. En miihim kısmı pipo yapmakla şüh· 

ret kazanmış memleketlere, Amerikaya, lngiltcreye, Al. 
manyaya ihraç olunur. 

Bu manzara o kadar vazıh olarak görünmüştUr ki bü
tün sokaktaki insanlar telaşa düşmUşler ,.e caddede umu
mi bir panik başlamıştır. 

C-ezairde bu çalılarla dolu 450.000 hektarlık geniş bir 
saha vardır. Bu;;ün bu sahanın anc:ı.k yarısı işletilmekte
dir. 

Nihayet Mısırda askerlik yapmış olan bir belediye me
muru bu hadisenin serab olduğunu anlamış ve halkın he. 
yecanmı teskin edebilmiştir. 

lerin ziyareti. 
31 - Afustos 132.J pazar - Bulgaris

tan ahali5inden 20 Okişilik bir grupun 
zirarcti. 

3 Eylul J~<:J24 çarşamba - Başta opera 
tör Cemıl p3;a olduğu halde lstanbul 
doktorlarından bir grupun Manastm zi. 
yarcti. 

4 e_vlUl 1324 perşembe - Sabık Yuna· 
nistan bas,·ekili mösyö Ralinin hürriye
t in doğduğu §t'hir sıfatı ile l\ fanastm zi. 
rarcti. Bir nutuk irad ediyor: "Bir me· 
bus hasta olmak ... Hatta bazan ölmek 

hakkına bıle saiıip değildir .. !darei meş· 
rutede herke:> hürd:ir, esir olanlar ancak 
mebuslardır ... 

26 tylıll 1324 cumartesi - Bulgarista. 
nın ilam istik\5.li. Bo!!na ve Hcrseğin A
rnsturya Macaristana ilhakı münasebe· 
tine Manastırda erkfm umumiye ... mi. 
ting .. türkçe. ama\"utça. rumca, bulgar
ca. sırpça. ulahc;a. i~panyolca nutuklar .. 
Ahali ,·ekilleri tarafından imzalanan mi
ting mukarreratmın fransızca birer suret 
!eri düveli muazzama hariciye nezaretle
rine göderiliyor. 

4 kdnunuevvcl 1324 perşembe - Mec
lisi mebusan açılıyor. Meras.im, şenlikler .. 

2 kanunusani 1324 cuma - Girit için 
miting; 

3 nisa11 1325 cuma - 31 mart münase· 
betile hfıkumeti merkeziyeye kar~ miting, 

15 nisan 1.125 çarşamba - Be~inci 

Mehmedin cülıJsu münaı:ebetile biat, teb
rik \·e ~ehrifiyin; 

16 mayıs 1325 cumarft'si, Mehmet Re
şadm beyannamesinin okurunası. .. 

Reşat Ekrem KOÇU 
1 

5 

Eko.nomi 
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1Çöcaııre\t 

saltılaısolfll©laı Mosnır 
Mısırın dünya tfoarctindo çok es
ki zamaııl.ard.anbcri ehemmiyetli 
bir yeri vardır. Genç lı!ısır krallı. 
ğı Mısmn iktısadi in7~fı. için 
çok uğraşıyor oo beynelmilel tica
ret sa1ıasrnd.a »!ısıra daha k'tıv· 
ı•etli bir yer temin etmek istiyor • ... 
/s1:cııderiye tioaret odası reisi ve 
Mısır yüksek iktısat mecUsi aa;;
sından bay Ali Emin Yahyaımı 

bir iktısat mccnmasıncla çıkan <t· 

§ai]ıki ya..-ısını bu dost devletin ik 
lisadi dıttrımm hakkında bir /ikfr 
vcrnı.ck itibariyle faydtı1l gördü
ğiimiiz için tcrciime ediyoruz: 

lki esaslı nokta, Mısmn ikt1sadi 
muvazenesinin en müihm vasfını teş
kil eder: 1 - Mısır dünya piyasasına 
palnız pamuk ve pamuğa ait maddeler 
ihraç eder. 2 - !dısır iktısadi muYa. 
zenesinde daima ihracat yekunu itha
lattan fazladır. 
Vakıa hazan pamuk fiatmdaki dü

şüklük :yüzü.nelen bu muvazene bozu
luyor. Fakat bu buhran yalnız birkaç 
sene devam edebiliyor, sonra fiatlar 
yine yükseliyor, ve memleket eski zi
yanını telafi etmiş oluyor. Sonra bu 
buhran senelerinde hatıra gelmiyen 
bazı hadiseler buhranın şiddetini b:ı
fifletiyor. Meseli cihan harbinden 
sonra pamuk fiatları birdenbire düı;
tü, ~hsır korkunç bir iktısadi buhran 
geçiriyordu. Fakat harbden yeni çık. 
mış olan dünyanın her tarafından Mı
sıra akın akın seyyah gelmeye başla
dı. Turizm hasılatı, pamuk buhranım 
kat'§ıladı. Mısırda ihracatın ithalat .. 
tan fazla olması Mısır için bir zaru
rettir. Çünkü Mısırın harice karşı ö
demek mecburiyetinde bulunduğu pa
ra, yalnız pek az olan ithalat bedeli, 
sigorta, komisyon, ve Mısırlı seyyah -
larm memleket dı&arsmda sarfettikle
Ti para değildir. O, borçlarını da öde
mek mecburyetindedir. Mısmn. mü -
him bir krsmı Fransaya, İngilt~reye 
ve Belçikaya ait olmak üzere asgari 
o!!:.000.000 Mısır lirası borcu vardır. 

Valaa Mısıra giren para, yalnız snttı
ğı eşyanın karşılığı değildir. Memle
ket SUveyş kanalı hasılatından da haY, 

1i istifade eder. Fakat eğer Mısır it -
halat, ihracat muva2enesi Mısır aley .. 
hine olursa memleket Avrupaya olan 
borçlarını tediye edemiyecek \'C yeni. 
derı borc edecek bir v:ıziyete düşer. 

Bir memleketin ihracntmm yalnız 
bir tek maddeye inhisar edişi o mem
leket için çok zararlı bir vaziyettir. 
Bu tek madde üzerinde flıli bir buh
ran memleketi alt üst edebilir. 

1930 - 31 buhranı bu tehlikenin bir 
hakikat olduğunu göstermiştir. Pa -
muk fiatrnın yilzde '!3 nispetinde düş.. 
tüğü bu senelerde Mısır korkunç bir 
vaziyette kalmıştır. Halbuki pamuk -
tan başka maddeler ihraç eden mem. 
leketler buhrandan o kadar fazla mü
teessir olmamışlardır. 

Mısır, buhranı nikbin bir görüşle 
karşılamak gafletinde bulunabilirdi. 
Böyle bir gaflete düşmesi için de se .. 
bebier yok değildi. Çünkü Mısır bu 
buhran vaziyetine rağmen Avnıpa • 
dan kredi bulabiliyordu. İngiliz lira -
sına bağlı olan Mısrr parası sağlam
dı. Fakat bereket versin ki Mısır bu 
gaflele düşmedi. Bu buhran karşısın
da üç tedbire başvurdu: 

Bir taraftan Mısır köylüsünün mas 
raflarını azalttı ve Avrupadan aldığt 
eşyayı tnhdid etti. Bu hal Mısır köy. 
lüsünUn esasen imrenilecek bir halde 
olmıyan yaşayış şeklini bir kat daha 
kötüleştirdi. :rı~akat Mısır köylilsü sa
brrlıdır, çalışkandır. Yeşekkatlere ta· 
hammUI eder. Bunlara rağmen bu 
'3.Uşkül yaziyet karşısında yalnız bu 
tedbire müracaat edilmekle iktifa e
dilseydi hem buhran devam eder, hem 
de Mısır çok gerilerdi. Mısır bu va
ziyet karşısında pamuktan bn.~ka 

mahsuller de yetiştirmeyi denedi. Sel>
ze, mcyva ihracına, pirinç ekimine 
başladı. Bu tarihe kadar pamuk Mısı ... 
rın ihracat yekünunun yüzde Dl ini 
te~kil ederken, bu tarihten sonra yüz.. 
de 83 e düştü. 

Hükumetin müracaat ettiği üçüncü 
tedbir, memlekette inkişafı mümkün 
bazı sanatlann himayesi oldu. Bu an
cak Montrö anlaşm:ısmda.n sonra, Mı~ 

.-: Devamı 8 incide 
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Böqle meselelerde perde arkO.sında Salıpazarı açıklarında bastığımız 
, , vapurda, kolumdan yaralandım. 

kalmaqz tercıh ederım Yüzerek kaçtım 
Denisin zihninde bir plan belirmiş. ! 

ti. Vaziyetinin çok fena olduğunun 

farkındaydı. Alman hükfırnetinin eli. 
ne düştüğü takdide akıbetinin iyi ol
mıyacağını biliyordu. Tek ümidi Güs
sideydi. Delikanlr, biraz karışıkça bir 
işi halledecek kabiliyette değildi ama 
Denis de esasen onun bu haline güve
niyordu. 

Güssi, Denisten manasını anlıyama. 
dığı bir mektup almca onu hemen lord 
Stred!orda götürecekti. Arkadaşları 

arasında Conni diye anılan lord ise 
Güssi gibi değildi. Denisin tehlikede 
olduğunu anlamakta gecikmiyecekti. 

Baron düşünceye dalmıştı. 
- !ş karı~tı. Dedi. Meseleyi o ida

le ediyor, diyorsunuz. Tevazuunuza 
diyecek yok. Babasının nüfuzu ile 
mevki yapacak bir delikanlıyı peşiniz
de sürüklemeğe mecbur kaldığınızı 

söylerseniz daha doğru olur. Siz çalı
şıp çabalıyacaksınız; muvaffak oldu. 
ğunuz takdirde şeref hissesi ona ait o. 
lacak. 

- Dediğinizi yaparsam lord Vitle
yin işi nasıl karşılıyacağını bilemiyo
rum. Hemen hemen biraz evvelki tek
liflerinizin ikinci şıkkını tercih ede. 
ceğim geliyor! 

- Zeki adam şerlerden ehvenini 
seçmesini bilen adamdır. Kanunları • 
mızın ve "halk mahkemesi,, nin neka
dar sıkı olduğunu biliyorsunuz. Buna 
mukabil dediğimi yaapr ve vesikaları 
teslim ederseniz 1ord Vitley şimdiye 
kadarki hizmetlerinizi de nazarı itiba
ra alarak sizi mazur görecektir. 

Denis içini çekerek cevab verdi: 
- Pek ala. Dediğinizi kabul ediyo

rum. Güssiye bir mektup yazacağım. 
Kendisi bu akşam Jüan Lependen Mon 
tekarloya dönecek. Mektubu bizzat 
siz teslim edeceksiniz değil mi? 

Projelerinin zaif tarafını evvelden 
yoklayıp muhtemel bir fiyaskoya 
karşı tedbir almak Denisin adetiydi. 
Şimdiki planının zaif tarafı da mek. 
tubu bizzat baronun Güssiye götürme. 
siydi. Çünkü Güssi hiçbir şeyden ha
beri olmadığım derhal belli edecekti. 
Denis bu noktayı öğrenmek ve ica -
hında planını ona göre değiştirmek ve 
ya büsbütün vazgeçmek fikrindeydi. 
Baronun cevabı endişesini izale etti. 

- Hayır binbaşı. Böyle nazik me
selelerde ben perde arkasmda kalma. 
yı tercih ederim. Monakoda posta iş. 
leri gayet mükemmel olduğu halde ne 
diye adamlarımı buna karıştırayım? 
Hem bu bana zaman da kazandırnu
yacak. Dostunuz Montekarloya bu ak
§am döneceğine ve o zaman bankalar 
kapanmış olacağına göre yarın saba
ha kadar vaktimiz var. Sabaha kadar. 
sa posta mektubu nasıl olsa yerine ve. 
rir. Şu halde en aşağı yarma kadar 
benim misafirim kalmanızı rica ede
ceğim. 

- Misafirpen·erliğinize teşekkür e
derim baron. 

Denis bu sözleri söylerken ayağa ı 
kalkmıştı. Devam etti: 

- Kağıt rica edebilir miyim? Hah, 
şurada var. 

!\ağıdı alıp tekrar masa başına geç
ti ve yazdı: 

Azizim Güssi, 

"Adler'' yatımla bir vcyl'l i7d gihı 

kalmak ııiydiııdcyim. Düıı i111::aları • 
nıı::: talıtınd.a vanl;aya teslim elmiş ol
duğımıuz miiJıiirlü paketi bahkadan 
geli alıp yarın size m'iiracaat edecek o
laıı ".cidlct'' zabitine tcsfün etnıeni:::i 

rioo ederim. Bıı vcsikal.arın biiyiUc e
hem miyetiııi nazarı itibara alarak pa. 
keti zabite bi:~at vermeni::: lu;;ınıd1r. 
!ı/cktubıuna paketin si.;;e teslimi için 
im-;alı bir ka{jıt da ilcivc ediyorum. Fa. 
hat benim bulımmrulığımı behane ede
rek mil§ki1ldt çık.arnı.aları iht imaltini 
diişüııc1·ck yanını:xı Conniryi de alma
nızı tav&·iye ederim. Kendisi banlwca 
marn/ oldu{jwıd~ıı meseleyi halleder. 
SeUiıııla r. 

Denis KardC?ı 

Mektubu fon Störhayma uzatarak 
sordu: 

- lstcdiğiniz böyle bir mektub de
ğil mi? 

Baron mektubu dikkatle oku~u. 
- Kim bu Conni? 
Denis Stredford ismini söylese bu 

zatın lord olduğunu anlıyacağını tah. 
min ederek harbde ~kadaşları tara _ 
fından takılan lakabını söylemeyi ter
cih etti: 

- M. Bram. Tesadüfen burada bu
lunan müşterek bir dostumuzdur. Ban
kacıdır. Paketi geri almak işinde yar. 
dımı dokunabilir. Maamafih istemi. 
yorsanız mektubun o kısmını sileyim. 

- Silmeyiniz. Fakat paketi geri al
mak üzere dostunuzla beraber niçin 
bankaya gitmiyorsunuz? mektupta 
böyle bir suale de cevab olmadı. 

- Hakkınız var. Bu nokta şüphe u
yandırabilir. Ne yazmalıyım? 

- Elinizde olmıyan sebebler dolayı
siyle böyle yapamadığınızı yazınız! 

Baron alay ediyordu. Denis şaşırdı. 
Hasmı planını keşif mi etmişti? 

- Allah Allah! neden böyle bir 
cümle yazmamı istiyorsunuz? 

- Yazmanız için değil, bilmeniz i. 
çin söyledim. Bilmeniz lazım. Binba. 
şı Karden! Dostlarınız ne yaparlarsa 
yapsınlar sizi benim elimden alamaz
lar. Siz Alman kanunları nazarında 

mücrimsiniz. 
Denis, masadaki kutudan bir cigara 

alıp yakarak, sükunetle cevab verdi: 
- Şu halde boşuboşuna vakit kay

bediyoruz. Mektuba ihtiyacınız yok. 
- Hayır var. Binde bir dahi ihti

mal olsa tecrübeyi ihmal edemem. Ha. 
la doğru söylediğinizden emin deği • 
lim. Planların elinize geçmediğini sa-
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nıyorum. Fakat ya geçmişse? 
Binaenaleyh size son sözümü söyli

ycyim: 
Eğer yarın akşama kadar planlar 

bana teslim edilmezse yat Almanyaya 
müleveccihen yola çıkacak ve Kielde 
Alman hükumetine teslim edileceksi
niz. Alınan bandrasütın himayesinde 
sefer eden ve üstelik Alman hüküme. 
tinin malı olan bir gemiyi İngiliz fi. 
losu bile durdurup sizi elimizden ala
maz. Böyle bir hac.lise harbe tahrik te
lakki edilir \'e bütün dünya bizim ta
rafımızda olur. 

- Pek ala baron. Mademki mcktu. 
ba itirazınız yok. Bankaya hitaben 
ruhsat kağıdını da yazrp size vereyim. 
Yazdı ve her iki kağıdı zarflayıp 

barona verdi. 

Fon Störhaym ile Erikaya geminin 
iskelesine kadar refakat etti. İki AL 
man filikaya bindiler. Ayrılrrlarken 

Erika başını çevirip alaylı bir Lavırla 
seslendi: 

- Auf wiedersehen ! 
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Baron rıhtımda bekliyen otomobtri
le Erikayı hemen Palın Biçe götürdü; 
genç kız işine tam zamanında yetişti. 

Fon Störhaym, Denisle aralarında 
geçenleri anlatmadığı için Erika endi
şe içindeydi. Sual sormasına da im
kan yoktu. Bu çok tehlikeli olurdu. 
Maamafih Denisin yatta arzusu hila. 
fına kaklığını tahmin etmek güç de. 
ğildi. Mordavntın akıbetini bildiği ci
hetle Denis için de endişedeydi. Bin
başı kendisini müdafaa edemiyecek 
bir vaziyette olduğuna göre kendisi
nin harekete geçmesi lazımdı. Fakat 
ne yapmalıydı? Baronun emrinde. ve 
onun göstereceği işlerde çalışması 

şartiyle elinde her türlü imkan mev. 
cuttu. Fakat Denisi kurtarmak ic;in 
baron aleyhinde çalışmak icab edince 
yabancı bir memlekette kimsesiz ve 
hatta parasız bir genç kızdan ibaret 
kalıverecekti. Onunla açıktan ac;ığa 

bozuşacak olursa Denise yardım etme
si ihtimalleri kökünden silinecekti. Şu 
halde hadiseleri beklemekten abşka o 
sırada yapabileceği bir şey yoktu. 

Baronla o gün ancak öğleden sonra 
konuşabildi. Müşteri sıfatiyle gelen 
fon Störhaym onu masasına çağır -
mıştı. Kadehini kaldırarak: 

- Güzeller güzeli Olga Bedruşka 
şerefine içiyorum. Dedi. Ayni zaman. 
da muvaffakıyetiniz şerefine; fevka -
iade iyi çalıştınız fröylayn. 

Genç kız mümkün mertebe sakin 
görünmeye çalışarak sordu: 

- l\ede muvaffak oldum? 
- Ayni zamftnda temennilerinizi de 

hakikat sahasına çıkardınız. Jason • 
dan nefret ettiğinizi söylememiş miy
diniz? 

(Det•amı ''flf) 

''Sizi görmeden geçirdiğim her an zihnim hep sizinle meş. 
guldü ve her şeye kapalı olan gözlerim, hulyalarımızın karanlık 
sarayında, sizin nurunuzla aydınlattığınız sarayda hep sizin 
hayalıııize bağlanırdı. Fakat insan bir hayali hemen tecessiim 
ettirebilir mi? bundan sonra gözlerim bu harikulade, bu tılsım
lı resim üzerine konacak; tılsımlı diyorum, çünkü benim için 
mavi gözleriniz canlanıp tasviriniz hemen bir hakikat oluvcri. 
yor. Hemen sizi :::cyretmek zevkine dalıp kendinize söyliyemi
yeceğim şeyleri tasvirinize uzun uzun anlattığım için bu mektu
bu derhal yazamadım. 

Çevire n: 

Soyaca~ımız vapura bordasın::Ian ya
naşmaz, kıç tarafından ramp~ ederdim. 
Bunun sebebi vardı: Sandal kıçtan hiç 
görünmez, gümrük sandalları, devriye 
motörlcri yanından geçse farkına v.•r
mazlar. Çok emin bir siperdir vapurun 

• kıçı .... 
BİR DüDüK BÜTÜN İŞLERİ 

BOZAR 
Yanaşma işi bittikten sonra, vapurun 

güvertesine çengel atar, ip merdiveni 
tuttururduk. S.cnra birer birer yukarı 
çıkardık. Bu sır~ı:la, iki arkadaş, köşeyi 
bucağı tarar, etrafı gözden geçirir, gü
vertede nöbetçi varsa atik davranmak, 
şaşırmamak lazımdır. Nölıetçi işin far. 
kına v<:.rır, hemen bir düdük öttürürse 
işimiz yamandır. Bütün vapur ayakla
nır tayfalar meydana çıkar, o zaman 
ayıkla pirincin taşını .. 

Bu korkulu akibcte uğramamak için 
daha evvelden çok tedbirli h<ıreket e
der, hepimiz birden sıra ile yere uzanır, 
yılan gibi sürüne sürüne tayfaya yak
laşır, bir sırtlan gibi üzerine atılarak, 

ağzına tıkacı tıkar, gözlerini, ellerini 
ve ayaklarını bağlardık. 

Bu iş tamamlandı mı, şimdi sıra ça
pulZJ gelirdi. O zaman, güvertedeki ha. 
latları, demirleri, ambar muşambalarım 
sanı::Iala indirirdik .. 

Bu, deniz işçiliğinin kolay tarafıydı. 

Bunun bir de tehlikeli, belalı tarafı 

vardı. Bazı zamc:ınlar korkudan yüre
ğimiz ağzımıza gelirdi. ödümüz kopar
dı enselencceğiz diye .... 

Böyle korkulu dakikalar çok geçir
dim. Mesela, arkad<•şlarla nöbetçi tay. 
fayı sımsıkı bağlayıp, tam işe başlıya
cağımız zaman, başka bir tayfa güver
teye çıktr, apdesaneye giderken bizi 
gördü, bııstı feryadı, veriştirdi yayga
rayr. 

Gürültüyü işiden kamarasından fır

ladı, ranzadan atlayan solğu güverte. 
de aldı, sardılar etrafımızı .. 

Tabii k<·~amadık. Böyle zamanlarda 
çabucak kaçılamaz. Halat, merdiven • 
den birer birer sandala inmek çek teh
likelidir. Herifler tepeden sıkıverirler 

;-,l• rpaflarr, adam bedavz.ya harcanır, 

nalları diker. 

Arada vurulan, yaralanan, k<)fası gö. 
zü patlayan, hatta ölenler bile oldu. 
Böyle zamanlarda vaziyetimiz fenaJı:.ş
tı, iş büyüdü, aleyhimizde bir şekil al 
mıya başladı mı, hemen bir fırsatını 

bulur, hepimiz birden güverteden buz 
gibi denize atlar, yüze yüze kaçar, fır
sat bulurs<:ık sandalmuza yaklaşır, o
nunla karayı bu1mıya savaşı11dık. 

Salrpazarı açıklarında bastığımız bir 
vapurda, bir kere kolumdan y<oralan. 
dım. Dövüşmiye takatim kalmamıştı .. 
Yakalanıp (kodese = mahpushane) 
girmemek için, denize atladım, bazan 
tek kollar, b ı ızan arka üstü yüzerek 
Tophaneye gelebildim. Buna göre daha 
neler geçti başımdan .. 

ÇENGELLİ HIRSIZLAR 

- Limanda korsanlık yapan yalnız 
senin kumpanyan mıydı?. 

- Y.co !.. Daha çok v<ırdı. Bazılan, 

gemilere gitmeğe cesaret edemez, ınav
nalardaki tüccar mallarını çalarlar, Ha
liçteki salapuryal<•rı tararlar, ellerine 
ne geçerse alıp giderlerdi. 

Bir de yalnız çalışan korsanlar var
dı. Bunlar, geceleri, soğuk, karlı, tipili 
havalarda tek başlarına bir sandala at
larlar, ecnebi vapurlarına girerler, ka. 
maralan dolaşırlar, p<tra, saat, köstek, 
palto, muşamba, ayakkabı, büfeleI1den 
bıçak çatal kaldırırlardı. (Kaldırma da 
argoda hırsızlık manasına kullanılır.) 

Bunların bazıları da yaz geceleri işe 

çıkarlc:ır, açık kamara pencerelerinden 
uzattıkları çengellerle pantalon, ceket, 
yelek, çarşaf, battaniye aşmrlardı .. 

Bunların en meşhuru Laz Temeldi. 
Ve benim yanımda yetişti. Ne cesur, ne 
candan bir ark<:1daştı o ... 

ÇARŞAFLI K.A T1L 1 
Yanımdaki mahkum kolumu dürttü. 

Hapisane penceresinden, gökün titrek 
yıldızları <ırasında bir kat daha güzelle
şen şehrin muazzam manzarasını içer 
gibi seyreden bir kaç adam gösterdi: 

- Yeni gelen mahkumlar, bunların 

arasında 21mcasiyle oğlunu öldüren Ali 
de var .. Yaşı küçük olduğu için mahke
verdiği idam cezasını müebbcd küreğe 

çevirmiş. Temyiz de tasdik etmiş bu 
cezayı .. 

Parmağiyle işaret etti: 
- Şu, ortaıdaki.. 

Dikköıtle baktım, kısa bcylu, çelim. 
siz, bir gençti bu .. Pembe badanalı pcn

dir. 
KARLI HA v ADA BANYO! cerenin kenarına yaslanmış, demir par-

Bunun için işi talihe havale etmeğe, 
dövüşmiye karar verdik. Böyle zaman 
}arda kc:ıvga, boğaz boğaza kapışmak, 

sonra bir yolunu bulup kaçmak en doğ
ru bir harekettir. Çünkü, 6 kişi ile yir
mi otuz adamla uğraşmak bir mesele. 

Et'rafımızı saran tayfalara saldırdık.. makhklara sarılan sarmaşıklMın kakül 
Tokat tokata, tekme tekmeye, yumruk gibi dökülen yapraklarım okşuyordu. 
yumruğa geldik. Güvertede elimize ge- Bu çelimsiz çocuk mıı, baba yarısı 

Ç
cn demir parralariyle, ambar kapakla- olan amc<1siyle, kardeş sayılan oğlunu 

3 öldürmüştü?. riylc hücum ettik, durduk. 
Hayretimi saklamıyarak sordum: Böyle vak'alar, bir kere değil, kaç 

·defa başıma geldi. işin içinden, yum- - Amcasiyle oğlunu mu öldürmü~? 
ki ·11 ·ı k b 1 Şaşdacak şey doğrusu .. ru a, sı e ı e çı am<ıymca, ta anca arı 

mıza da asxldık, fora ettik kamaları.. (Devamı Var) 

lf.1•11.ll~~-~~Ol!E3~11111E 
k t d. e karşıladı. Bir ruh nekadar kuvveth olursa olsun, are ıy . .

1
. . 1 bütün bunlardan sonra şüpheye karşı koyabı ır mı· . . 

Zaten ben halimi bilmez değilim: dışımın ne derece çı~k~n, 
ne derece letafetsiz olduğundan haberim var. öyle bir. z:ın .. ıçı~-
1 k' kalbi takdir etmenin zorluğunu da biliyorum. Sızı gordu. 
cıe ı -·1 · ·1 
ğüm zaman sevilmek benim içi~ a.:tı~ b~.r .~~id de~ı , er!şı me~ 

"Evet, dündcnberi sizinle yalnız kalıp ömrümde ilk defa ola
rak kendimi bütün, tam, sonsuz bir saadete verdim. Benim sizi 
Allahla .Meryem arasında nasıl bir yere koyduğumu görseniz 
geceyi ne büyük helecanlar ic;inde geçirdiğimi anlardınız; fa
kat bunları söylediğım için gücenmeyiniz, beni yaşatan o me. 
lek mürüvveti gözlerinizden bir an eksilirse benim a1.abıma ni
hayet olmaz; gücenmeyiniz, bir kusur ettimse affedin. Ey be
nim hayatımın ve ruhumun melikesi, size beslediğim aşkın ba. 

lıir hulya idi. Bunun içindir kı gonlumuzu sıze bagla~ıgn~ za 
man bu muhabbeti ancak sonsuz bir sadakatle affettırebılece
ğimi anladım. o resme bakarken, ilahi vaidlcrl~ dolu. olan. o 
tebessümü dinlerken ruhumda, şimdiye kadar bclırmesıne mil. 
saade etmediğim bir ümid, şulelerini saçıverdi. _F~kat .~üphe-
nin zulmeti, sizi gücendirmek korkusu o şafak ışıgı ile mutema. 

dım. Size cürctimi itiraf ettim; hiçbir mücrim, hakkında veri- diyen mücadele ediyor. . .. 

na binde birini bahşetseydiniz! 
"Dudaklarımdan bir an eksik olmıyan bu sözlerin "bahşet

tiniz,. diye değil de "bah11etseydiniz" diye bitmesi ruhumu ha. 

lecek hükmü beklerken benim duyduğum heyecanı duymamış, "Hayır, iyice hissediyorum ki sizin beni sevmenız he?~z ka-
çektiğim helecanı çekmemiştir. Ruhumda sizi darıltmak kor. bil de<'Tildir; fakat benim tükenmez şefkatimin kuvvetını, ge-
kusundan doğan bu fırtınaları, zaman zaman gidip baktığım nişliği~i ve imtidadını göre göre belki bir~ ol~, siz d~ kal. 
ı esminizdeki tebessüm tahfif ediyordu. Doğduğumdanberi kim- zinizde ona küçük bir yer ayırırsınız. Benım o lutfa erışmek 
se, annem bile, bana tebessüm etmedi. Bana nişanladıkları ümidimi kendinize bir zül sayıyorsanız bunu bana hiddetsizce 
güzel kız kalbimi tepti ve kardeşime gönül Yerdi. Siv. aset ha. ' · k.l · f k t b · sevmeyi bir s 5yleyin, ben haddimi bilıp Ge ı eyım; a a enı 
yatındaki gayretlerim, hep muvaffakıyetsizliğe uğradı. Hüküm- tecrübe etmek isterseniz hayatının bütün saadetini size sadece 
darımın gözlerinde bir intikam arzusundan bn13ka bir şey gör- hizmtte arıyan kölenize bunu bin bir ihtimam, bin bir tedbirle 
medim; gençliğimizden biri birimize o kadar di.işmanız ki mi1li ____ bildiriniz ... 
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Sonra, ölüm korkulan içinde titreşen 

müretebatın vaziyetini gözönüne alma. 
ğa lüzum görmedi, yalnız deniz birlik
lerinin harp kavaidi icaplarına uydu, bir 
kere de bu düşüncesini ikinci yüzbaşı 
Blan~onla başçarkçr yüzbaşı Rojeye aç
mağı onları da kararına iştıra.k ettirme. 
ği tasarladı. Duyduğu büyük heyecana 
rağmen bütün so~uk kanlıhi!;ım hareket. 
!erinde toplayan bir tavırla ve mümkün 
mertebe sakin hir ton ,·crmeğc açlıştı~ 
sesiyle haykırdı: 

- Yüzbaşr Hoje, yüzbaşı Blanşonr. 

buraya! 
Süvarinin emri manr.ı-ada u~uldarkt>n 

küçük kamaranın kapı::mda iki rnhay 
gözüktü. Çarkçıbaşı Roje ile ikinci sü. 
vari Blanşon, SÜ\ arilerini selamladılar. 

Jan Gayyar, madıinlarının karsısıııda 

mümkün mertebe heyecanım gizl~meğe, ! 
sesine, tanrlarına itidal vemıeğe uğra. 
şarak söze başladı: 

- Arkadaşlar! çok fena bir vaziyette. 
yiz .. Türk topçusu bizi, can alacak bir 
noktada sıkr~tırdı ... Her saniye etrafı

mıza d(ışen mermilerle mahvolmak, bat. 
mak tehlikesi içindeyiz. Buna bir çare 
arıyorum .. Siz ne düşünüyorsunuz? .. 

Sap arı benizlcrile birer ölü yüzü ta
şıyan donuk ta\'Irla iki zabit biribirlerine 
baktılar. 

Onların kafaları zaten durmu5; ilk 
mermilerle bunalan dimağları bir .şey 
görmez. bir şey duymaz, bir şey düşün

mez olmuştu. Jan Gayyar, en sıkışık 
noktada cernpsız kalan sualini tekrarla. 
dı: 

- Soylcsenize... aklınıza hiçbir ~ey 
gelmiyor mu? .. 

Çarkçıbaşı Roje, korku dolu bakışla. 
rını arkadaşı Blanşonun gözlerinde gez
dirdi. Sonra, pos bıyıklarını avuçlarken 
mırıldandı: 

- ha hakkı için kapitcn .. aklıma bir 
şey ~clmiyor, bilmem ki!.. 

Jan Gayyar, Hojeye ters ters baktı. 

gözlerinde hiddet şim~ekleri uçu5uyor, 
teskine uğra~tığı sinirleri yeniden bozuL 
ma~a başlıyordu. 

Rojenin ahmakça sözlerine omuzlarını 
silkti .. Sonra bakışlarını ikinci süvari 
Blanşonun gözlerine mıhladı. Bu sefer 
ona sordu: 

- Söylesene kapiten Blanşon! .. Ne ya
palrm? 

- Bilmem kapiten! Çaresizlik içinde 
bocalıyoruz! 

- Sence hiçbir tedbir yok mu, aklına 
bir şey gelmiyor mu? 

- Geliyor!.. 
- Söyle! 
- Gen çekilmeği dene~ek? .. 
Gayyarın sinirlenişi derhal teheV\'Ür 

halini aldı. Bu teklif kar~ısmda, bir hm 
sağanağına kendini kaptıran Hoje çıldı
racakmış gibi yerinde tepindi .. Btanşona 
kin dolu gözlerle bakarken di~lerinin ara. 
sından mırıldandı. 

- Ahmak! .. 
Sonra, çareo;izlık kar~ı~ında yalnız ha. 

şma tedbir alrmığa mecbur kalan tek in
sanın yapaca<ı :son hamll'yi ta::arhyaı 1 
kafasında kendi kanaatini kabul ett iı mek ! 
zarureti ile ~öze ba5ladı: t 

- Ben zaten gemiye mürettebat yerine 1 
bir $Ürü koyun doldurulduğunun farkın. r 
da dım. [ 

Bu ağır :tham b!ribirlerine bakan ve 1 

~a ı renkleri hicapla pcnhl'le)cn iki Fran 1 
sız subaymda bir du~ tc::iri yaptı. Kap 1 
tan de,·am etti: ı 

- Benim aklıma ~tt ~eliyor: Burada 
Ti~rk m"rmilerinin altında, tıp':ı ta~a tu· [ 
tulan bir fare ya\'ru"U gihi czih.ı<'ği hele 1 

liyece~imize son bir hamle yapalım! Su. 
run Ü<;tüne fırhyahm .. Bi)) ltce artacak 1 
hızımızla ileri doğru gidelim ... ~a"I ol~a 1 

öli.ım mukad:ler bize .. Bari höyl•: yapar- ! 
$ak c;.ade bizimle mc~~nl l~n Türk top l 
çusu arkad~c;Jarımızr gfü .• ez. hizi hatı 1 
nr, onlar da .kenrlil"rinr.e terlhir alm~U-:ı. l 
bu ateş ve ölüm --~itanağmdan kurtulma- 1 

ğa fırsat bulurlar. Böylelikle Safir Fran. 

sız feragatinin ( !) bir anıtı hüviyetine 
bürünür! Biz ölüm yolcuları tarihin 
deniz tarihinin şerefli ( !) kahramanları, 
Safirle Çanakkale sularına gömülürken 
isimlerimiz yalnız kendi milletimizin de. 
ğil, silah arkadaşımız, mağrur İngiliz 
denizcilerinin de hatıralarında bir fevka 
ladelik çelengi içinde yaşar! .. Ne dersi-

. ? 
nız ... 

Gözgöre bır intihardan farksız olan bu 
karar Roje ile Blanşonu iliklerine kadar 
titretti. 
Kaşılarındaki kumandan dert anlamaz, 

keçi inatlı hir adamdı. Verdiği kararlar
da ısrar eder. ~zünü yaptırmak için ba. 
şrndan rnzgeçer bir yaradılıştaydı. lki 
:;ı:ahit, ufacık bir itirazla bu hirldetli kap. 
tanın kurşunlarına, kurşunlarından daha 
bt>ter olan hakaretlerine hedef olmaktan
-;a bu intihara baş eğmeij;i tercih ettiler. 

Jan Gayyar tekrarladı: 
- :'\ac;.ıl? teklifim iyi mi? 
Roje ile Blanşon başlarım salladılar: 
- Evet kapiten! 
- O halde haydi .. Vazife başına! Sen! 

bana bak Btanşon; mangadaki mürette
brıta işi hafifleterek anlat.. Herkes vazi. 
fesi başında bulunsun; suyun üstüne 
çıkar çıkmaz topçu gediklileri top başına 
geçecekler .. .Mürettebat tüfek bombaları. 
m hazırlasınlar. Onlar da benimle bera
ber gü\'erteye fırlıyacaklar .. Hep bir a. 
~ızdan (Marseyyez) (1) söyliyecek ve 
ateş edeceğiz. Kurtuluş veya ölümümüzü 
tali takdir edecektir. Haydi marş! 

(1) llıtilaldeu sonra Fransızların milli 
marş! R.Y. 
Çarkçıbaşı ile ikinci kaptan süvarıyı 

selamladılar. Vazifelerine doğru gitti
ler. Jan Gayyar bir defa daha preskopa 
yaklaştı. Son bir kere suyun altındandı
şardaki cehennem tufanını gözden geçir. 
di. Türk mermilerinin denizin yüzünde 
yükselttiği su sütunları, burada göğdelcri 
billur ağaçlardan mürekkep bir ormanlık 
meydana getiriyordu. Safir, devamlı sar. 
sıntılarla bir beşik gibi durduğu yerde 
bocalıyor; neredeyse bir isabetle tuzla 
buz olmak üzere bulunuyordu. Jan Gay
yar, buğulanan gözlerini preskopun ob. 
jektifinden ayırırken, suyun altındaki 

son emrini vereli: 
- Hazır mıyız! 

- Hazırız! 

- Öyleyse yukar marş! 
Donkilerin gümbürtüsü. müretebatm 

ümitsiz kalplerinin çarpışiyle ayni ayar
da ~idiyor; dalma depolarına dolan ha
va. Safiri yavaş yavaş suyun üzerine yük 
scltiyordu. 

Çıkış, bir ac;.rr andıran uzun bir dakika 
sürdü. Sonra d€'nizin Ü'-tünde daha bariz 
hir hedef halinde yükselen Fransız tah~ 
tdbahiri çıkı..,ını ikmal etti. Biranda açı
lan kapaklard:m mürettebat drşan fırla. 
rh. Top sC'slerile ım ve dal~a Riirültülcri 
arac;ınd1 eriyrn boğuk piçle<;miş bir ı:es. 
mürcttchatın a\'az a\'az milli mar<; oku
YU<;tt kürük tnpu hir d<'fa atşlemeğe va
kit lwlan topçu ıı:ediklilerinin $al\'osile 
kesildi. 

Simdi tam hir mücadele safhası ba-ı 

göstermişti. Biribiri ardına ve omuzluk ı 
hattında tahtelbahire hücum eden 3 
Türk rlestroyeri ölüm saçan toplarım Sa. 1 

fire boşanıyor, savrulan torpiller, yılan l 
kayışile ıslık çala çala tahtelbahire doğru ! 
gelivordu. Tı:ıhvelerden· atılan Türk mer 1 
.,,iJ~ri Safirin ~ok yakınİannda suya dü- 1 
şiiyor. infiJ~ı, t>diyor: korkudan elleri I 
waklan tiriyen Fran<;ız hahriyelileri a. ı 
rleta yerlere yıkılıyorlar. •;:ın Gayyar. J 
kMara kapağında yarı yükc;.e\en vücudi. 

'e h:n·"ırıvor. bağırıyor: ı 
- irey .. N'erN1eii ;;~~~ ! hu şeytan ala-

"ıcalar .. Bittik! Battık! ·ı 
Ve .... bu karı;ı:asalıkta, Yarhisarm ilk 

toou hac;in hir vızıltı ile aradığı hedefi J 

.,utuyor. Pre~kopla ber:ıl)er Safirin 1 

hirici~ ".-renini müthiş bir çatırdı ile ko. 
n::ın•·'"' alıp götürü~·or. 11.,akta c;uya bı
rakıyor ! 

(Devamı var) 

Mısırıı atletler 
Yarın geliyorlar 

Türk atletleriyle bu hafta karşıla
:ıacak olan kardeş Mısırın atletizm ta
kımı, yarın sabah konvansiyonel tre. 
niyle şehrimize gelecektir. Türk at
letizm federasyonunun ricası üzerine, 
Yunan federasyonu da meşhur yük. 
sek atlama şampiyonu Pantatisin bu 
müsabakalara iştirak etmesine müsa
ade etmiştir. Yunanlı atlet de bugün 
Pireden hareket edecek, yarın Istan
bula gelecektir. 
Kardeş bir memleket olan Mısırla, 

Türk sporcularının spor temasları 

yapmaları, bilhassa Türkiyede çok 
sevilen Mısırlı sporcuların bu vesile 
ile tekrar topraklarımızda görmek, 
büyük bir memnuniyet uyandırmakta. 
dır. 

Frderttsyonun daveti 
Türk Spor Kurıtmtt Atletizm Fede

rasyonundan: 
Milli takım atletlerinin yarın gele. 

cek olan kardeş Mısır sporcularım 

karşılamak üzere, saat tam 10 da 
Sirkeci garında bulunmaları rica olu
nur. 

Kon yada 
at yarış l arı 
Çok güze l ve 
heyecanlı geçti 

_. Başlnrafı 1 inci<le 
nin .ve komutanların bulunmuş olması 

bu alakayı biraz daha arttırmış oluyor
du. Saat on dörde doğru koşu yerine ko. 
lordu kumandam korgeneral Keramed
din Kocamaz ile sayın refikaları ve bi
raz sonra yaveri İlhan yanlannda oldu
ğu halde vali Cemal Bardakçı ve mütea. 
kiben de sayın refikalarile birlikte ordu 
müfettişi orgeneral İzzettin Çalışlar sa
haya gelmişler ve kendilerine tahsis edi
len mcvkie oturmuşlardır. Vali ve ku
mandanlar sürekli alkışlarla karşılanmış.. 
tır. Tribünlerde gayet kesif bir kalabalık 
..,ardı. Seyirciler arasında albaylar, yar
baylar bütün daire müdürlerile kalabalık 
bir zabitan kütlesi, bazı kazaların kay. 
makamları da bulunuyordu. 

Birinci koşuya saat 14,30 da başlandı. 
Yüksel adındaki tay 1200 metre mesafe
yi 1 dakika 25 saniyede katederek bL 
rinci, Yıldırım adındaki tay ikinci, Uslu 
adındaki tay üçüncü gelmişlerdir. 

Birinci iki yüz elli yedi. !kinci 55, ü
çüncü 20 lira kazandı. 

!kinci koşuda yüzbaşı Ali Rızanın AI
şahirini 2000 metre mesafeyi iki dakika 
31 saniyede katederek birinci gelmiştir. 
Mazlfim adındaki hayvan ikinciliği, 

Tolay adındaki tay üçüncülüğü kazandı. 
Birinci 155, ikinci 53, üçüncü 20 lira 

aldı. 
Üçüncü koşu 15,30 da yapıldı. Ferhat 

adındaki hayvan 2600 metreyi 2 dakika 
80 saniyede birincilikle bitirdi. Reyhanlı 
yıldız ikinciliği, Mazlum üçüncülüğü ka 
zandı. 

Birinci 245, ikinci 55, üçüncü 20 lira 
mükafat kazandı. 

Dördüncü koşuya iştirak edenlerden 
Emir ismindeki tay 3500 metreyi 3 da
kika 20 saniyede katederek birinci, Şa. 
hin ikinci, Yıldız üçüncülüğü kazandı. 

Birinci 320, ikinci 75, üçüncü 25 lira 
kazandı. 

Kıymetli subaylarımız tarafından ya. 
pılan manialı at koşusu bu koşunun en 
heyecanlı safhasını teşkil etmiştir. 

Bu koşuda Teğmen ~evzadm Ceylanı 
birinci, Teğmen Abidinin Şahini ikinci, 
yüzbaşı Hakkının Yıldızı 3 üncü geldi. 
Onı:eneral İzzettin Çalışlar, vali Cemal 

Bardakçı, korgeneral Kerameddin Koca
maz taraflarından bunların birincisine 
lspanyol eğer takımı, ikincisine ikinci. 
üçüncüsüne de üçüncü bir eğer takımı 
hediye edilmiştir. 

J\füc;.abakalar çok alflkalı ve heyecanlı 
geçti. 

Konya, (Telefonla) - Vali Cemal 
Bardakçı Dün maiyetinde daire müdürü 
Zarif Ozalp olduğu halde Akşehire !l:ide
rek teftiş yapmış ve Konya ya dönmüş
tür. 

'I 

•• 

Uf; dört a t le t izm 
takımı bazırlıyarak 
Bunları 

bir 
memleket içinde büqük 

turneye çzkarmalzgzz 

Gül kupası atletizm müsabakaları 

evvelki pazar günü Taksim stadyu -
munda yapıldı. Üç kategori üzerinde 
cereyan eden 8 mekteb ve klüble bir
kaç başka mmtaka atletlerinin de iş
tirak ettikleri bu spor günü oldukça 
muntazam geçti. 

Yapılan dereceler umumiyetle va -
sattan yukarı olmakla şayanı memnu. 
niyettir. Diğer taraftan küçük kate -
gorilere mensup atletler büyüklerini 
görerek tecrübelerini arttırdılar. 

Şüphesiz büyük atletler de hemen 
peşlerinde yarın bırakacakları yerle
ri dolduracak genç bir kalabalık gör
mekle iftihar ettiler. 

Koşularda ve dereceleri metro ile 
taayyün eden diğer müsabakalarda 
hiçbir sürpriz olmadı, on gün sonra 
yapılacak müsabakaalrdan evvel bir 
rekor çıkmaması da atletlerimizin 
formları bakımından hayırlr oldu. Bu 
işi bilenler yaramaz bir küçük çocuk 
gibi ele avuca sığmıyan formun ele 
geçmesiyle yine kaçmasının pek ko -
lay olduğunu da bilirler. 

Binaenaleyh !rfanın 100 metrede 

Diğer 
vilayetlerimizde 

at yarışla rı 
Edirnede 
Edirne, 27 - Bütün Trakyaya şa • 

mil olmak üzere senede iki defa yapı
lan büyük at yarışlarından biri dün 
eski kışlalar önünde yapılmıştır. Ko
şulara başta general Kazım Dirik, va
li, kumandan olduğu halde binlerce 
halk hazır bulunmuş ve çok heyecanlı 
bir gün yaşanmıştır. Trakyada yetL 
şen taylara mahsus 1000 metrelik bi
rinci koşuda :Mustafa Turgudun Bin
nazı, 4 ve daha yukarı yaştaki arap 
at ve kısraklarma mahsus 2000 met
relik koşuda Raşid Habbatm Arslanı, 
4 ve tlaha yukarı yaştaki at ve kıs • 
raklara mahsus 2200 metrelik koşuda 
Ahmet Kesebirin Ejderi ve 300 met
relik 4 üncü koşuda Hasan Akaym 
İncisi birinci gelmişlerdir. Derece a -
lan atlara 1200 lira mükafat veril -
miştir. 

Erzincan da 

Erzincan, 27 - Dün halkevleri a
dına at yarışları ve cirit oyunları ya
pılmıştır. Üç yaşındaki yerli yarımkan 
ve haliskan arab taylara mahsus 
1000 metrelik koşuda birinciliği Lütfi 
Fıradm Ferhatlı, dört ve daha yukarı 
yaştaki yarımkan ve haliskan aarb al 
ve kısraklara mahsus mesafe 1800 
metre olan ikinci koşuda birinciliği 
Eyüb Bezircinin Yıldızı, mesafesi 
2600 metre olan koşuda birinciliği 
Ömer Veltasm Çeliği ile Eyüb Bezir. 
cinin Yıldızı kazanmış, üçiincülüğü 
fufkı Çankayanın Yıldırımı almıştır . 

Erzurumda 
Erzurum, 27 - Dün yapılan at ya

rışı çok heyecanlı geçmiştir. Yaz at 
koşularının birinci haftasında büyük 
koşu alanını binlerce meraklı halk 
doldurmuştu. Koşuda vali, komutan _ 
lar, vilayet ve memleket ileri gelenle
ri vardı. Birinci tay koşusunda Nafia 
anbar memuru Ahmet Sezerin Seyla
nr, ikinci koşuda süvari binbaşı Bal. 
kanın Ceylanı, üçüncü koşuda Şükrü 
Gülün Mesudu, dördürıcii koşuda bin
başı Receb Balkanın yine ayni atı 

Ceylan birinci geldiler. (A. A.), 

Semih Türkdoğan 
(Eski Türkiye §ampiyonlanndan) 

11.1, 200 de 23,3ü, Görenin 400 met
redeki 52.4 ti birer güzel sürat dere
celeridir • 

Bu iki atletin 200 metrelerini sey
redenler tahmin ettikleri heyecanı ta. 
damadılar. Gören, formda değil, bina
enaleyh İrfan kadar ne çabuk, ne de 
idmanlı. 

İrfan da şüphesiz en iyi formda de
ğil; kol hareketlerini ve adımlarmı 

düzeltirse 11 saniyeden ve 23 den aşa
ğı rahatça inecek. 

800 metre koşan Receb 2 dakika ci
varında dolaştığına göre idmanlı, hat
ta iki hafta evvel bundan iyisini yap
tığı için form vaziyeti tehlikelidir. 
Yani formunu 15 gün için muhafaza 
edebilmek için lazımgelen şeyleri yap
malıdır. 

Galib, Recebin her zaman rakibi ve 
en iyi 800 • 1500 cülerimizdendir. Bi
zi yarını sürat koşularında ikisi tem
sil edecekler. 

110 manialıda Faile, yüksek atla -
mada Pulat enternasyonal kıymette 

atlettirler. 110 manialmrn ikincisi 
Vasfi stinili düzeltecek imkan bulur
sa 110 ve 400 metre manialı koşuda 
Faikle beraber bizi muvaffakıyetle 

temsil edebilir. 
Yüksek atlamanın ikinci ve üçüncü

sü atletizmde Balkanlarda en kuvvet
li olduğumuz bu bran.sın en yaman 
Espoir'larıdır. Süreyya ve Jerfi buse
ne Balkan oyunlarında milli takımda 
Türkiyeyi temsil için biribirlerini yen
meye çalışacaklar ve bu hayırlı reka. 
bet belki de Haydardan sonra Bal -
kanlarda yüksek a Uamada bize bir 
şampiyonluk daha kazandıracak. 

Gülle atmada Ateş İbrahim 14.09 i
le temayüz etti. Bu sene 14.30 atarsa 
Mısır ve muhtemel Romen müsabaka
larından sonra Balkanlarda dahi teh
likeli olur. Disk atmada Ankaralı Yu
sufun derecesi (39.20) dir. Bu genç 
rüzgara karşı yaptığı bu dereceyi bu 
sene bir metreden fazla bir farkla de
ğiştirebilir. 

Üç adım atlamada Ankaralı Fethi
nin 13.72 si kenclisini bu sene giril. 
mesi pek de kolay olıruyacak milli ta
kıma namzed gösteriyor. 
Diğer taraftan 4 XlOO ve 4X400 ve 

dolayısiyle Balkan bayrak takımları 
için elde kafi derecede eleman var. 
Bu cihet Balkan oyunlarında bize as
gari 12 puvan kazandırabilir. 

Hulasa 1938 atletizm sezonu bize 
iyi maçlar yaptıracak atletlerle dolu. 
Bunlara iyi idman verip hayat şart
larının da daha iyi olmasına dikkat 
göstermek atletlerin kıymetlerine de
ğer. 

Mısır ve Romen maçları neticesi bi
ze milli takımı seçtirecekdir. Bu iki 
müsabakadan sonra atletlerin dağıl -
mamasına ve sıcaklar dolayısiyle id
manı ihmal etmemelerine nezaret pek 
güç olur. 

Bunun için üç ila dört takım teşkil 
edip bunları memleket içinde turneye 
çıkarmanın iki taraflı faydalı olacağı 
kanaatindeyim. 

Semih TÜRI(DOGAN 

Mem oe~®t'lt(Q 
S~@ır 

U~akhl 
Uşak, 27 - Şehrimize gelen Manisa 

Sakarya klübü gençleri halkevi salo
nunda bir temsil vermişlerdir. Tem. 
sil muvaffak olmuş ve çok alkışlan
mıştır. 

Sakarya klübü dün Uşak gençler
birliği ile yaptıkları karşılaşmada 2-1 
mağHiP, olmuştur. 



ı==::=~~=----=~~~~~==~~~~~~e 

Hatay müzakereleri 
_... B111tarafı 1 incide 

Fransız kuvvetlerinin miktarı hakkın
daki meseleler henUz balledilememit
tir. Bunların halli hali mü§külata ma
ruz bulunuyor. 

Uğurlar ola! 
Antakya, 27 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Milletler Cemiyeti seçim komisyo -

nu neırcttiği 21 numaralı tebliğinde 

seçim ameliyatına 26 Haziran tarihin· 
den itibaren kat'i olarak nihayet veril
diğini ilan ve pek yakında Hataydan 
hareket edeceğini bildirerek Milletler 
Cemiyeti tarafından kendisine verilen 

vazifeyi sona erdirememi§ olmaktan mll 
tevcllit teessürlerini ifade etmektedir. 

Komisyon azasının büyük bir kısmı 
hareket ctmiı bulunmaktadır. Kalan
lar da bir kaç gün içinde hareket e<le· 
ceklerdir. 

Beyrut, 27 (A.A.) - Hataydaki 
Milletler Cemiyeti komisyonu sekrete
ri Anker Kahire tarikiyle Cenevreye 
gitmek üzere buradan hareket etmtit
tir. 

Komisyonun diğer azam da vazife· 
lerine artık lüzum kalmamı§ olduğun
dan onlar da yakında Avrupaya döne· 
ceklerdir. 

Fransa gnerahoın beyanab 
Antakya, 27 (A.A.) - Anadolu A· 

jansının husust muhabiri bildiriyor: 
General Hutzinger Anadolu Ajan-

lngiltere kredi 
verecek 

_.. Başlanıh 1 incide 
Fransızca 11Pan Suar,. gazetesi de bu.. 

na kuvvetle ihtimal veriyor ve diyor ki: 
Mesela, İngiltere Türkiye ile bu şekil

de bir anlaşma yapmıştır. Bu anla§111aya 
göre Londra Ankaraya 16 milyon İngiliz 
lirası tutan buyük bir kredi vermekte. 
dir. 

Bu iktisadi ve mali anlaşmaya lngilte. 
renin Bclkanlara ve ort:ı Avnıpaya doğ
ru büyuk bir teşebbüsünün hareket nok
tası olarak bakılmıştır. 
Türkıyeden sonra Romanya pekAJA 

olabilir. 
Ayni şekilde bir anla~marun Çekosl0-

'akya ile de )apılac:ağı söyleniyor. Hat
rn Yunanistanla bile ..• 

Türkiyenin dünya siyasetinde bir müd 
detcnbcri almakta olduğu ehemmiyetih 
herkes farkındadır. Bazı ihtilaflardan 
sonra Fransa vaziyeti sağlam bir şekilde 
tekrar kurtannıştır. Buıün erk.fuuharbi
yc anlaşmaları müzakerelerine kadar va. 
nlmış bulunuyor. Bu da az bir şey değil
dir. 

Mesela daha dun Jorj Bone Fransız 
karşılama dairesindeki (1) bir kabul res
minde eylQlde lstanbula ve Ankaraya 
resmi bir ziyaret yapacağından bahsetti. 

Şarkla alfilmdar olan yalnız İngiltere 
değildir. 

İngiltere yalnız yukarda bahsettiğimiz 
memleketlere yardım etmekle kalmıya

caktir. ltalyaya da kredi vermeği dO,tı. 
nüyor. İtalyanın buğday ihtiy8a var
dır. parası da yoktur. 

İngiltere: "vaziyeti anlıyorum, diyor. 
Ben de ekmeğimi dışardan alıyorum. 

isterseniz size binli verebilirim. Oturun, 
konuşalım.., 

işte, daire kurulmuş oluyor. Karşnnrıa 
siyasi meseleler çıkmıştır. Çilnkil. İtal

ya ile İngiltere bir müzakereye girişti 
mi, tabii siyasi mec:ele1erden de bahsolu
nacaktır. Akdenizden bahsolunacak, ls.. 
panyadan bahsolunacak .... 
Kredi dairesi MOmeesfli 
Ankaraya g:ttı 
lngiltereden aldığımız kredinin esas

larını görüşmek üzere lngiliz "Eksport 
Credit guaretec deportement,. mümessili 
Dikson dün şehrimize gelmiş ve akşam 
Arıkaraya gitrnistir. 

Diksona lngiliz sefaret ticaret ataşesi 
albay Vust ile refikası, oğlu ve katibi 
refakat etmektedir. 

Dikson verdiği beyanatta demitşir ki: 
"- 16 mil)•on liralık kredi teferrüatmı 

hükfunet erkanmızla birlikte tesbit etmek 
üzere Ankaraya gidiyorum.. lstanbulu 
pek güzel buldum. İkinci defa gelişimde 
§ehrinizde kalarak gezdiktm sonra Ka. 
ıabüke aidec~m u 

(1) •Actueil Franrais,. ( Aköy Fransı) 
ismini taşıyan bu teşekkitl, Fransaya gt. 
lecek yabancı gazetecilere kolaylılt gös. 
ternıelt için kurutmıqtur. (Haberin notu) 

aına yaptığı beyanatta asker! milıake· 
relerin tam bir gialillkJe cereyan etti
tini buna binaen bu müzakereler hak
kında Suriye gazetelerinde çıkan ha
berlerin bakikt menbalardan çıkmadı· 
pm, Orıeneral Aum OUndlb •e ora
ta elçi Cevat Açıkahnı daha evvel An
karadan tanıdığını ve temaslann haki 
ki ve büyük bir samimilik içinde yapıl
dığını söylemittir. 

Fransız askeri heyeti, Orgeneral 
Hutzinger'in başkanlığı altmda, Albay 
Bourget, binbaıı Bonnot, bin ba91 Bry 
goo ve yüzbaşı Ducoussı Tasel'den te
rekküp etmektedir. 

400 Kurbanhk hazırlandı 
Payas, 27 (Hususi) - Hataydaki 

Türk • Fransız askeri heyetleri ara • 
sındaki müzakereler son safhaya gel· 
mi! gibidir. 

Yalnu Türk askerinin ne zaman Ha 
taya girecefi henilz belli değildir. 

Kahraman 1'ürk erlerini kal'fllamak 
iUere büyük karşılama hazırlıkları ya
pılıyor. Bütün Hatay tehirleri süslen· 
mektedir. Seçim komisyonu azaları 

Halaydan gitmeğe baıladılar. 

Reyhaniye:le Türk ordusu girerken 
kesilmek üzere 400 kurbanlık koyun 
'ıazırlanmııtır. 

Fransızlar herşeyin halled•I· 
di~1nl söyliyorlar 
Fransı1.C8. "Lö Tan" gazetesine Cc

nevreden bildiriliyor: 

'ni.rk mahaf illnde İskenderun mcse. 
lesinin Parisle Ankara arasında halli 
hususundaki Fransız - Türk müzake. 
relerinde varılan neticeden dolayı bü
yUk bır memnuniyet vardır. Erkanı. 
harbiye milzakereleri iyi bir neticeyle 
bitmiıtir. Hududlarm kat'i şekilde 

tesbiti için yapılan m\iza.kereler ve 
Sancağın statilsünü teminat altına a. 
lacak kar§ılıklJ yardım misakı mlim
kereleri iyi bir cereyan takip etmek
tedir. 

EylUlde Ankaraya gittiği zaman 
Jorj Bone'nin Türk _ Fransız dostlu. 
ğunu kuvvetlendirecek bir anla~ma 

imzalıyacağı timld olunmaktadır. Bu 
dostluk bu gün sona ermekte olan an
!qnratarta:lnınretlettlilekte ôlaeaktır. 

EluutoHıi 
Beyneamııaı 

ticaret 
sahasında Mısır 

-- nuıt-.ırafı 5 inclıl• 
ıırm tam istiklalini kar.andığı gUnden 
BOnra mümkün olabildi. Mısırda hima
ye edilecek en esaslı sanat, tabii, do-
kumacılıktır. Dünyanın her tarafına 

pamuk ihrac eden bir memleketin ken
di ihtiyacı için pamuklu kumaştan 

dı§lll'dan alması gUlünçtU. Bu husus
ta. alman tedbirlerin neticetıi şu ra • 
kamla hulasa edilebilir: himayeden 
evvel Mısırda istihllk edilen kumaş
ların yür.de sekiz buçuğu dahilde ya· 
pılıyordu. Bu gün bu miktar yüzde 22 
dir. 

Mısır, milnasebette bulunduğu bü
tün milletlere müsavi muamele eder. 

Yalnız Japonyadan gelen pamuklu 
kumaşlardan yU.zde 40 fazla gümrük 
alır, bazı Rus eşyası da yüzde 100 
fazla resme tabidir. Birinci tedbir yer-

li kumaslan himaye için alınmı§tır. 
Rusyanm Mısırdan hiçbir eey alma -
ması da ikinci tedbire mUracaati icab 
ettirmiotir. 

Serbest mübadele sistemine sadık 
kalan Mısır, her şeyden evvel bir zi
raat ~mleketi oldufunun farkında. 

dır. Bazı sanatları himayeye lllzum 
görmliş8e bu iktısadt muv&JM?nesl k 
zaruri olduğundandır. Fakat her eeye 
rağmen Avnıpanm lktmadt kalkınma
sı için A vnıpayla elbirliğine de ha
zırdır. 

Bartında emn1yet 
le~ kl:Ah 

Bartm, (Hususi) - Dahiliye vekl
leti, kazamır.dA. emniyet komiserliği 

teşkilatı kunılmasmı lüzumlu görmilg
tUr. İcab eden hazırlıklarda bulunul
ması lUzumu kaymakamlığa tebliğ e. 
dilmiştir. Emniyet kadromuzun bir ko 
mi!ıerle beş pofüıten mürekkep olacağı 
anlqılmaktadır. 

Yahudi işçiler 
Vlyanada bir haftaya 
~adar tşlerJndeo 
çıkarııacaklar 

"Deyli H erald,, gazetesi bildiriyor: 
Viyanadaki bütün fabrika ve imalat-, 

hane sahipleri, önümüzdeki cumaya ka
dar, art ırktan olmıyan bütün işçi ve me. 
murlanna yol ,·ereceklerdir. Bu hükme, 
sahibi Yahudi olan fabrikalar da dahil. 
dir. 

Almanyada Yahudi aleyhtarlığının 

tekrar §iddetlendiği bu sırada, Alman ha 
riciye nazın fon Ribbentropwı kızı bir 
Yahudi doktor tarafından teda\i edilmek 
tedir .• 

Fon Ribbentropun km, bundan bir 
müddet evvel bir otomobil kazasında ba 
şmdan yaralanmı_ştı. Almanyada tedavi
si mümkün olamanuş ve bu işte ihtisası 
olan bir Yahudi doktcrundan istHade et
mek için Alman hariciye nazmrun kızı 
Holandaya gitmiştir. 

lngiliz - ltalyan 
anlaşması 
~ Baştarafı 1 incide 

tarafından mı yapıldığı, yoksa uzlaşma 
yolunda gösterilen harici temayüllerin 
keenlemyektın mu addedilmesi 1$.zım 

geleceği suale §ayan görülmektdir. 
Her halde şurası muhakkaktır ki, A

vam kamarasının son celsesinde göste. 
rilmiı Cilan siyasi asabiyetin sebebi İs
panyadan alınan son haberlerdir. 

'f caret gem lerıne lop 
Avam Kamarasında muhafazakar 

mebus Carcy yeniden iki İngiliz vapu
runun bombardıman edildiğini mevzuu 
bahscdenk hükumetin ademi müdaha
le komitesinde İngiliz ticaret gemileri
ni silahlandırmak niyetinde olduğunu 

beyan edip etmiyeceğini sormuştur. 
Başvekil Çemberllyn, verdiği cevap. 

ta ticaret ge:nilerine hava miidafaa top 
larırun konulmasının mezkur gemilerde 
büyük tadilatı icap ettireceğinden böy
le bir silahlanmanın fiilen şimdilik 

mümklln olamıyacağını söylemiıtir. 

Majorka adasını ltalya ka· 
bulleodi 
italyan matbuatının İspanyayı ait 

Majork adasının tıpkı bir ltalyan top
rağı gibi terakki ederek bu adaya kartı 
Cumhuriyet~iler tarafından vaki olacak 
her hangi bir tecavüze mukabele edile
ceğine dair yaptığı negriyat parla.· 
mento ve gazeteciler mahafilinde te. 
hevvür uyandırmı§tır. 

Mezkur mahafilde, İtalyanın hpan -
ya topraklannda kat'iyen gözü clmadı
ğına dair Musolininin giriştiği taahhüt
ler htaırlatılmaktadır. 

İngiliz diplomatik mahafiline gelince, 
bu bapta timdilik hiç bir ıey söyl::nmi
yor: 

Star gazetesi diyor ki: 
''Majork adası ltalyan hava kuvvet . 

terine üasillhareke teıkil etmekle bera
ber bugüne adar b:.ı adanın İtalyan 

değil, İspanyol olduğuna herkes müt -
tefikti. 

Şimdi öyle anlaşılıyor ki, İtalyanların 
zehabınca bu ada İtalyan toprakları a
raama girmiıtir. Bu ise, Çemberliyn 
için çok can sıkıcı bir keyfiyettir. Çün
kü tnJiliz • İtalyan anlaşması mucibin
ce Musolini Ispanyol toprakları üzerin 
de herhangi bir iddiada bulunmamayı 

taahhüt eylemittir. ,. 

Musolini askert er~anla 
,zör ilştii 
Roma, 28 <A.A.) - Musolini, erkAnı

harbiye reisi Badoglio ve ha. bıye müstl!
şan Pariani)i biribirini müteakiben ka. 
bul ederek kendilerile uzun bir millfil<at 
)apmı"tır. 

Yanresmt mahfıller, bu münasebetle 
Duçenin arasıra askert mü~avirlerle gö
rüşmeği A.det edinmiş olduğunu kaydet. 
mektedirler. 

Sureti umurniyede iyi haber alan siya_ 
st mahfiller, bu iki ziyaretle t~panya me
selesinin yeni inki~fları arasında bir 
münasebet görme!ctedirler. 
Son hombardmanları da ibıl· 
yanlar v1-1ph 
Roma. 28 (A.A.) - Gazetelerin harp 

muhabirleri Valans ve Alikante hedefle. 
rinin lejyoner tayareleri tarafından bom. 
barchman ve tahrip edildiklerini yazmak 
ta ve asker yüklü otomobil kollannm geç 
ti~i sahil yollarının da bu tayyareler ta
rahndan ma.1<ineli tüfek ateşi altına a. 
lmdıfmı il~ve eylemektedirler. 

Ankara haberleri 
_.. Da1Jtararı ı lncJde 

ran tahsis etmek ve istihkak sahipleri
ne yüzde on nisbetinde bir tevziat yap
mak suretile gayrimllbadil işini katt bir 
tasfiyeye tabi tutmaktır. Devletin &eri 
kalan bu istihkaklara karşı ahdi ve hu. 
kuki hiçbir angajmanı bulunmamasına 

ve bu bakiyenin 200 bin liradan başka 
da karşılığı kalmamış olmasına rağmen 
büt~nden 2,5 milyon lira gibi mühim 
bir fedakarlık yaparak bu vatandaşlara 
tahsis etmiş olmasını yerinde bulan en
mümen li\yihayı esas itibarile kabul et
mi~ ve ancak layihada lüzumlu gördüğü 
bazı değişiklikler yapmıştır. 

Layihanın birinci maddesinde istihkak 
mazbatasını elinden çıkarmamış olan 
Yatandaşlara yüzde on tevziat ve bunla.. 
rı yüzde bire kadar indirebilen had da. 
hilinde çok dun iıyatlarla elde etmiş o
lanlara da yüzde bir nisbetinde tevzii 
kabul etmi~ bulunmaktadır. Encümen 
bu hükmün bir takım muYazaalara ve 
haksıı kazançJara yol açacağını düşün
müş ve bunları kısmen önleyebilmek L 
~in 1 haziran 1938 tarihinden sonra bu 
mazbatalar i~tihkak sahiplerine tekrar 
deYredildiği takdirde yüzde beş nisbetin
de tevziat yapılac~mı te!>hit ederek 
maddeye bu yolda bir kayıt i!Ave eyle. 
miştir. 

Layihada müracaat mahalli tayin edil
memiş bulunduğundan istihkak sahip
lerine bir kolaylık temin etmek üzere 
muayyen müddet zarfında mahallin en 
büyük memurluğuna müracaat edebile.. 
ceğine dair bir kayıt ilave edilmiştir. 
Diğer maddeler teklif veçhile kabul 

edilmiş ve bu suretle yeniden hazırl:ınan 
kanun layihası mUsts.celen müzakere e. 

dilmek dileğile umumi heyetin tasvibine 
ımnulmak üzere s..ınulmu~tur ••• 
TUrkiyede ecuebi\erin ikamet 

şartları 

Ankara, 28 (Husust muhabirimiz
den, telefonla) - Yabancıların Türki. 
yede ikamet ve seyahatleri hakkında. 
ki kanun layihası meclis ruznamesine 
almmıştır. Uyiha esaslarma göre pa
saport kanununun hükümlerine uygun 
bir şekilde gelen her ecnebi için TUr· 
kiyede ikamet ve aeyahat TUrk ka. 
nunlariyle tayin olunan eart ve k& • 
yrtlar daresinde serbest olacaktır. 

Ecnebiler Tilrkiyeye geldikleri tarih· 
ten itibaren ilk tevakkuf ettikleri ee· 
hir, kasaba ve köyde 21 saat zarfın. 
da bulundukları yerin polis karakolu. 
na ,.e po1is karakolu yoksa jandarma 
karakoluna bizzat veya bilvaaıta mü
racaatla kendilerinin ve beraberle
rinde bulunanların hüviyetlerini ispat 
etmeye ve imzalı bir beyanname ver. 
meye mecbur olacaklardır. 
Tiirkiyede bir günden fazla kalacak 
olan ecnebiler bu müddet bitmeden 
salahiyetli emniyet makamlarına biz. 
zat veya bilvasıta bu beyannameden 
başka bir be~ anname vererek ikamet 
tezkeresi almakla mükellef olacak -
lardır. 

Puaport kanununa göre memleke
te girmesi memnu olanlar TUrkiyt"de 
ikamet edemiyeceklcrdir. Tilrkiyede 
12 günden iki aya kadar ikamet ede. 
cek eenebtler Uç, iki aydan bir a.eneye 
kadar ikamet edecekler beş TUrk ll. 
rası ikamet tezkeresi harcı vermekle 
mUIMlef olacaklardır. 

Bir seneden fazla ikamet etmek is
tiyen ecnebileı den sekiz lira hare alı
narak en çok iki sene için ikamet tez. 
keresi verilecektir. Bu müddet bittik. 

LellılDstan<dla 

Alman otomo
bil yarışçıları 
Bir ne vl eesus 
telAkkl edlllyor 

Varşo\ a 27 (A.A.) - Polonyanm si
yasi ve askeri mahafili, Polonya otomo. 
bil yarışma iştirak etmiş olan 60 otomo
bilden 26 sınınm Alman olmasından do. 
layı memnuniyetsizlik izhar etmekte ve 
bu Alman otomobillerini idare edenlerin 
antrenman bahanesile bilhassa garp, 
şark ve cenup hudutlarında yollan, de. 
miryollannı, köprüleri ilMı.. tetkik et-
miş olduklannı yazmaktadırlar. 

Resmi makamat. zaruri olan ihtiyat 
tedbirlerinin alınması için müsabakayı 

tertip edenler nezdinde müdahalede bu. 
lunmu~tur. 

ten sonra yenisini almaya mecbur o
lacaklardır. Aile ulıibl ecnebilerin 
beraberlerindeki kanlan ve on aekiz 
yqmı doldurmamıı çocukları kendi i· 
kamet tezkerelerine kaydolunacaklar 
ve bunlar için ayrıca harç alınmıya. 
caktır. Ancak bu vaziyette olan karı 
ve çocuklardan müstakil iş sahibi o. 
lanlar ayrıca ikamet tezkerui almaya 
mecbur olacaklardır. 
Harcı verilmi§ ikamet tezkereleri -

ni kaybettikleri tahakkuk eden ecne· 
biler •'asıl tezkerelerinin muteber ol. 
duğu müddete münhasır olup., kaydile 
yeniden verilecek ikamet tezkerele • 
rinden yukarki harçların yarııı alına
caktır. 

İkamet tezkerelerini kaybedenler 
hemen yenisini almaya. mecbur ola -
cakla.rdır, Türkiycde ikamet eden ec. 
nebiler medent hallerinde husule ge
lecek deği3iklikleri bir hafta. içinde 
bulundukları mmtaka emniyet ma -
kamlarına imzalı bir beyanname iJe 
haber vermeye ve keyfiyeti ellerinde
ki ikamet tezkerelerine kaydettirme. 
ye mecbur olacaklardır. 

Avukatlar 
Baroya nasıl intisap 

edecekler? 
Ankara, 27 (Telefonla) - .\vu· 

katlık ve dava vekUJtll ruhsatname
si isteyenlerin müracaat ettikleri 
yerde vekAlet yapacakları tahakkuk 
ettikten sonra taleplerinin tetkik e
dllmesl hakkında adliye veklletl a
ldkadarlara şu tebliği göndermi"tir: 
Mıntakası dahilinde avukatlık ede· 
ceklerl baroların kayıt ve kabul sı
rasındaki milrakabesinden kurtul· 
mak isteyen kimselerin bazan ruh
satname istlbnall itin müracaat et
tikleri yerde bir gUn da.hl ikamet ct
r.1cdlklerl yapılan tetkikler netice· 
:ıinde anlaşılmıştır. Bundan başl\I\ 
a\"ı:'tat ve d~vn rktllerinln bu gibi 
vuUelerlnl vekAlete bildirmek mec• 
bart1etinde bq]wıan O. mllddcfu• 

mumileri keyfiyetten haberdar ola· 
madıkları elbette vaktinde ma!O.· 
mat veremediklerinden avukat 'eya. 
dava veklllerlr.1en bangllerlnin meı 
tekte devam etmekte ve nerelerde 
vekAlet yapmakta oldukları ve mes· 
tekten ayrılanların da ne suretle aY· 
rıldıklan bak kında tam bir malumat 
elde edllmeslne imkln haınl olama
maktadır. Avukatlık işlerinin tntl· 
zamla ted,·lrlne mani teşkil eden btı 
hallerin tekerrürüne mahal kalma· 
mak itin badema ruhsatname iste· 
yenlerin müracaat ettikleri yerde 
veki\let edip etmeyecekleri ciddi bir 
tetkike tAbl tutularak meıleklerınt 
müracaat ettlklorl yerde icra ede • 
ccklcrl tahakkuk ettikten ~onra ka
nuni vasıf \'e IJartlarının tesbltl ne 
karara bağlenmasına tuna edilmesi 
tebliğ olunur. 

llut ağacından 
dOşen çocuklar 

Buıün saat raddelerinde, Çemberli
taşta V ezirhanındaki dut ağacının üze 
rine çıkmış lan Uç çocuk, bastıkları da· 
hn kırılması yüzünden yere dilımüş1er 
ve içlerinden Naci belinden yaralanc!ı· 
ğından, in:dadısıhhi otomobiliyle has
tane> ... kaldıntmııtır . 

il 1 
ÇOCUKLARlN!ZıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
il <;oc-uk ,.;Hiraenıe Kurunıunıı• 

Taktlle ht.r alle kUtttııhancıl1 0111-

mk ha.11tırdltJ ikizler scrtshı•le 

c1ayı1uğunuz bu ekstklltl bu J!Ö
zel ve re!ltmll hDJük hlkA1c kil.,. 
hı ile ttnMnrulmu" bulurorus. 

KUltllr bakanlığı eseri tetkik 
etmllJ, ilk okul çağındaki çocuk• 
Jar !çtn faydalı eaer oldutunu ta• 
dilr etnıl1Jtlr. 

• A&kara caddesinde Vakit KttaP 
evinde arayınız: FlatJ 60 kunıt: 
posta için t kuruş llA•e edınıı. 



28 HAZİRAN 1938 

Küçük ve aydınlık bahçede, büyük 
annem, amcamın tekerlekli koltuğunu 

iterek onu gezdirirdi. Bu bahçe hala 
gözümün önündedir. Amcam, koltuğu
nun üstünde, kendi parmaklariyle oy
nar, onları biribirine karıştırır, sonra 
hayretten büyümüş gözlerle ellerine 
bakarak ağzı açık k<.ıhrdı. O zaman za
vallı meczubun parmaklarını biribirin-

den ayumak ica pederdi. 
Amcam hiç hoşuma gitmezdi. Mu. 

annit ve şuursuz bakışlarından ürker -

dim. 
Daha büyüyünce beni koleje verdiler. 
O zaman çok tuhaf şeyler öğrendim .. 
Mesela, müdür bana hemen şunları 

haber verdi: 
- Jan Pavl, siz 1880 Tmmuzunun 

3 ünde Yeni Kaledonyanın Numea şeh
rinde dünyaya gelmişsiniz. 

- ? ••• 

- Sizi sekizinciye koyacağız. 
Ac-ıba büyük annem nerede doğdu

ğumu bilmiyor mu idi? Ben müdüre 
kendi evimizde doğmuş olduğumu söy
lemek istedim. işittiğim bu sözler bana 
ağlamak arıusunu verıyordu. Mü•dür 
kocaman elini başımın üstüne k~ydu .. 
Ve tatlılıkla: 

- Siz pek iyi bir çocuğa benziyorsu_ 
nuz, küçük deliko.nh !. dedi. 

Arkadaşlarım oynadığı zaman ben 
pek onlara karışmaz, bir köşeye çekilir 
ve Kalcdonya rodasmda doğmuş olduğu
mu kendi kendime tekrar ederdim. Bu
nu kendi kendimi bu fikre inandırmak 
için yapardım. 

Büyük annem her perşembe beni 

Şim:ii, çocukluğumu hatırladığım za
man, gözümün önüne ihtiyar bir kadı. 

nm sevgili çehresi gelir. Sonra kolejin 
büyük salonunu görürüm. Fakat hala 
derste büyük haritayı açtığım zaman 
hissettiğim heyecanı hatırl<:ırım . O isim 
!eri yeniden okur gibi olurum: Numea, 
Nau adası .. 

Bu isimler c zaman kalbimi heyecan 
ve kederle titretirdi. G-·yet mühim ha
tıraların başımda canlandığını hisseder 
gibi olurdum. 

Ve işte bir mayıs akşamı - bilmem 
nasıl oldu da - eski bir hizmekarın ismi
ni hatırhvıverdim : Arona .. 
Arona, uzun boylu, canlı, becerikli ve 

güler yüzlti bir adamdı. 
Büyük tatillere yaklaşıyorduk. Ders. 

haneler serindi. Yalmz bir mükafat al<>
bilmiştim. O da hüsnühal den ı .. 

On ay sonra kavuştuğum evi tatlı bir 
~ükiın~t içinde buldum. 

B:ıhçe vemyeşildi. Kızıl renk güller 

HABER - Akşam oostası 

açmı§tr. Bu dekor içinde, birdenbire 
bende müphem hatıralar daha canlı ol
mağa başladı. Bu Saint - Bruno arka
sındaki küçük ev, çok küçükken gördü. 
ğüm başka küçük bir evi hatırlatmağa 

başlıyordu. 

Evet, o ev de bu eve, o bahçe de bu 
bahçeye benziycrdu. Fakeot şu güllerin 
yerine o bahçede palmiyeler vardı. Iş

te o z,aman içimde delice bi rarzu u
yandı. Büyük c:.nnemle bu hususta ko
nuşmak arzusu... Fakat o amcamın 

hastalığı ile o kadar meşgul, o kadaır 
harap bir ha ide i.di ki, benim bu arzu. 
mu gözlerimden okuyamıyordu. Onun
la göz göze geldiğim zam2tr1: 

- Büyük anne .. Büyük anneciğim ... 
diye bağırmak istiyordum. 

O evin alçak tavanlı bir tarasası var
dı. Bahçenin çiçel:leri bu çiçeklere ben
zemiyordu Orıı da. bir daha görmedi-

Frunsl Karko 

ğim ac<.,yip nebat biterdi. Havasrnıda 

başka bir koku vardı. 
Fakat her şey başka türlü oldu. Ben 

bunları soramadım. 

Amcam ölmek üzereydi. Mümkün ol. 
duğu k c:tdar beni ondan uzaklaştmycr
lardr. ve ben on.un manasız ve boş göz
elrinden, şişmiş ve morarmış yüzünden 
::taba uzu müddet vaşayamzyacağını pek 
ala anlıyordum. 
Doğrusunu söylemek icap ederse, o

nun ölümü b<ına tesir etmiyordu. Bu 
ölüm, bana bir kabusun nihayeti gibi 
geliyordu. 

Maamafih, tuhaf bir buhran benliği
mi sarmağa başl<ırmştr. Acayip. hiddetli 

ve merhametsi.z bir şey olmuştum. Er. 
ken odama kapanıyor, fakat bütün ge
ce uyuyamıyordum. 

O gece, her vc:ıkitkinden daha geç 

yatmıştım. Lambadan kızıl bir ışık sü
ziilüyot1du. Birdenbire kapıma vurul
du. 

Yerimden kalktım. Kapıyı açtım ... 
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Biıyük annem oradaydı. Sadece eliyle 
bi»na bir işaret yaparak kendisini takip 
etmekliğimi anlattı . 

Amcam, dığer zamanlar büyük anne
min yattr~ı büyük yatakta yatıyordu. 

Şuursuz çehresindeki o her z<>man g ci r. 
düğüm takalliıs kalmadığı için bu za
vallı yüzı::le derin, saf bir büyüklük ve 
rahatlık vardı. Bu defa ebediyen kilit
lenmiş olan p<•rmaklarının arasında bir 
sedef haç tutuyordu. 

Ve birden bilmem ne kadar büyük, 
ıstıraplı bir heyecan sinirlerimi gev -
şetti. Büyük annemin açılmış kolları a
rasına kendimi ;:,ttım. Göz yaşlarım a. 
rnsında onun titrek ve yavaş bir sesle: 

- Onu öp oğlum! . 
Dediğini işittim. 

Ve neden sonra o müthiş hakikati öğ
rendim. •·Amcam,. benim "babamdı!,, 

Müstemlekeden cııvdet etmişti. Fakat, 
Numeada müthiş bir hümmaya yaka
lanmıştı. 

Annem orada ölmüş, babam buraya 

avdet edebilmişti. Fakat bu zavallı mec
zup ölünciye kadar ne oğlunu , ne de 
anasını tanıyabilmişti. 

Çeviren: H. H. 

ilhan Tarus'un 
Küçük hikiil}eleri 
Doktor 
Monro'nun 
Mektubu görmeğe gelir, şekerlemeler getirir ve 

her defasında da amc<ımın çok hasta 
olduğunu tekrar ederdi. Pazarları gez
rneğe giderdik. 

- Yakında çıkıyof' -

._ Dr. tHSAN SAMf _.. 

Tifo aşısı 
fıfo ve paratifo h::ıstahklarma tutuı 

mamak için tesiri kati muafiyeti pek 
emin, taze aşrdrr. Her eczanede bu. 
lunur . Kutusu 45 kuruştur. 

""' ı . 

.................... Ofobiis fam.ini ta~ryaıı lcamyon ve kamyoııct bo:-;mcıt1ri.117r ciğerleri ağ~ıJuı gelere1~ seyahat etmeğe a1ışmı..ş bizle
dıı rıri::ıı • ı .:. m ıwyıı al:a nıf; scytfd<ı'f'Ö i miz b ir oiulıii 8~ıı ı t'"ı . ı ı ini vcriyfJı·ıız. Bıt olobü.s 1'2. ton/ıı l: /ıır 1'C 58 ynlr·u nak
ı~tmRkfr., /), ·;;et m.ul ô ı11 ·ı :.e i::;l<· ıı.O./tdiı-. 8 frl~t· ı /(J.: /i<l.ır. A11ı r'ril,ıruf11, Olıyo d<'V lclinm F<ent ·'1f:lrı•rn rl" ı~Jiı;ıırf.rır. 
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29 
ka .... Jr vd• au ıı .... egını anlatan bir tavu- uıııe ıki elıyle b.ısarak koıtuklzı, clan bi- Kuledeki se&sizlik sanki taş kemer- ken gözlerine inanamıyacak bir manzd. 

la: rine düştü. Filip yağa kalktı. ]erin üzerine çökmüş buzları andm- rayla karşılaştılar. 
- O sizi sevmiyor mu? • diye sor- - Krali!Se 1 - dedi-. Evet madt.ım, kra- yordu. Hele herifin hcırekctleri kalbinin Kapt, ardına kadar <.çıldr. Altışar 

du.. !içe ... Size ne yaptığını, ne işlediğini §İddetli çarpmasına vesile olmuştu. Bu pembe mumla süslü altı şamdanın ay-
Filip hı.izünlü bir sesle: bilmiyen bir deliden farksız olduğumu sxrada kıJavuz, merdivenden çıkımyaı dınlattığı güzel ve muhteşem surette 
- Beni gördüğünü bile sc:ınmam.. söylemiştim. Sizi tanımaıdığım halde başladı. döşeli geniş bir oda gördüler. 

Belki gozlerini bana çevi11diği bir za - derdimi döktüm .. Beni affediniz. Bu. Gotye: Bu odanın nihayetinde, üzerinde an-
man olmuştur. Fakat ben neyim ki... nu söylemekten, herkese ilan etmekten - Vay canına,. diye mırıldanıdı - Hi- cak bir kral sofra~da gürülebilecck 
Uzerınde biç bir tesir bırakmadığıma çekinmem .. İşte anladınız. Burada. bir kayeler doğruyormuş. Bu kadın ran- kadar sana'tkarane yapılmış, som gü-

eminim... dakika bile duramam. devuları için pek kasvetli bir yer seç- müştcn ibrikler, tabaklar, tuzluklar ve 
- Ooo .. O halde bu pek büyük bir Meçhul kadın Filibin kapryaı doğru miş.... mahirane i'.llenmiş sürahiler bu1un~n 

kad•n.. ilerlediğini görünce boğuk bir sesle Birinci kata geldikleri sırada, bu te- büyük bir masa görü1üyor ve bunun 
- Evf't , pek büyük m21:lam.. bağırdı: sir derhal silindi. Bur;ısı sıcak, zengin karşısında diğer bir masa üstiınde de 
...... Sakın saraydan bir k;ıdm olmasın? - Durunuz size emrediyorum!. mcbilyelerle süslü bir salondu. O de. türlü yemekler dizilmiş süslü bir sof. 

- Övle madam!.. Bu sözde izahı lüzumsuz bir dehşet virde Paris sokakları, .ıam:mımıZ'daki ra da davetlileri bekliyordu. 
- Sıze isminı soracak değilim .. Fa- gizliydi. Gurur, debdebe ve ihtişam gibi geniş olmadığı ,gezmiye müsait bu- Bu sofrada üç kadın oturmuş•ıı. 

k ··t beni affediniz mösyö.. Sizi pek .nanası taşıyan ve Aglae adını taşıyan Junmadığı için herkes evlerinde eğle - Yahlarında birer tane boş stı:ıdaıye bu-
betbaht ~örüyorum . Ömrümde biç bir bu Ne! kulesi perisinin kalbi garip bir nirlerdi. lunduğuna bakılırsa üç erkeğe intizar 
c , kek gözünde sizinkinde olduğu kadc. heyecanla çarpıyordu. İkinci kat daha iyiydi. Gotye ile Fi- ettikleri anlaşılıyordu. 
yaş görmedim. Ayağa kalkarak Filibin yanına yak- lip dö Nel duvarlzınna güzel halılar Bu k.:dınlar, periler ve hayalleri an-

Filip hıçkırrklarrnı zapteclemedi: taştı; elini tuttu. Filip bu nazik elin a- asılmış, sandalyeleri üzerine yastıklar dırıyordu. Filiple Gotye biribirlerine 
- Doğru madam, - dedi.. Ağlıy.c- teş gibi yand ·ğmr hissetti. konulmuş güzel kr;kulu küçücük bir o- baka kalrl lar. Filhakika bu kadınlar 

ruml Çünkü sevdiğim kadın sevildiğini Kesik kesik, istirham eder gibi, ayni daya alındılar. son derece güzeldi. Gerçi yüzleri mas. 

bılmiyor. zamanda amirane bir sesle: Gotye, gözleri yuvalarından fırlarca. keyle kapatılmıştı . Vücudları tasavvu-
- Acaba bu k dın, nüfuz sahibi bir - Neden ümidinizi kesiyorsunuz?. sıncı açılmış ve yüzü kn:armış bir hal- run fevkinde muntazamdı. ispany<•nın 

kont veya baronun zevcesi mi?. diye sordu. Belki b<•hsettiginiz kadın l:ie kokladı: sıcak güneşi altında açılan nar çi~ekle-
- O, asla yaklaşılamıyacak bir ha- zannınız kadar elde edilmesi güç de- - Burası ,- dedi- Agnesin meyha- rini andıran kırmızı dudakları vardı, 

y21
1
den farksızdır. Bir hayale nasıl pe- ğildir. Beni bile son derece müteessir n~sinden daha iyi kokuyor. Gözleri, kış gecelerinin karanlık gökle-

restiş edilirse, ona da öyle prestiş e- eden bu aşk sahnesine o da şahit olsay- Filiµ, tarif edilemiyecek bir derecede rinde parl<11yan yıldızlar gibi parlıyor-
diyorum. Ve ağlıyorum. İnsanı ıstırap dı. onun kalbi de benimki gibi şiddetle hüzünlü görünüyordu. du. 

içinde kıvrandıran bir güzeldir. O, ç<:ıı pacaktı. Buna eminim. Klavuz, kapıdan çıkıp giderken yü. üçünün de gedanları, göğüsleri ve 
kendisin• bir azize gibi takdis eden bir Fikri karmakarııpk bir halde bulunan zünü görmiye muvaffak olmuştu. Tit- k-::lları açıktı. 
milletin . göz bebeğidir. Filip: riverek kard ~şinin kolundan tuttu: Arkalarına, en dü1kün kadınların bi. 

- O bu ne ateşli sözler!.. - Hülya 1 Delilik! . diye mırıldandı. - Klavuzumuz Fru dö Mantel so- le giymekten hic:ap duyacakları gayet 
- Evet ma :fam, o prenslere ve bu - Beni dinleyiniz. Size sırrımı söy- k •]m laki evimizin penceresinden ekse- ince, şeffaf birer ipekli elbise geçirır.iş-

ronlara nisbet edilirse onların yetişe - liyeyim. Ben de saraya mensup bit ka- riya gi:irdüğümüz birine benziyor. lerdi. 

meyeceği bir mevki'dedir. dınım .. Kraliçeyi tanıyorum. Ooo!.. Ne - Kime?. Bunlardi'n biri yarı ayağa kalkarak, 
Meçhul kadın birdenbire ayağa ye titriyorsunuz? - Strajildoya !.. şirin bir sesle: 

kalktı. Yüreği şiddetle çarpıyordu. - Krailçeyi her gün gören, yanına - Kralrn dişi aslanların n muhafızı- - Efendiler, - dedi - içeriye buyu-
Nefesi kısılar;ık: giden. onunla konuşan latif bir k<dmın n:t mı?. runuz ve yanımıza oturunuz. Arka·'a. 

- Pariste - dedi • Bahsettiğiniz §e- yanında nasıl titremem. - Evet .. Kraliçenin erkek aslanla. şı:nz Büridanın gelmesinden sonra ye• 
kilde ancak bir kadın var! Delikanh, elinde tuttuğu kad·nın rının muhafızına. • me~ yiyebileceğiz. O zamana kadar ke· 

Filip diz çöktü: yumuşak ellerini birdenbire dudakl .. rr- - Adımı sen de!.. Bunun ne ehem- manların ahengi arasmdiil aşktan ko -
- Margarit, diye mırıldandı.. na götürdü ve sıcak bir öpücük kondur- mi yeti olabilir? Ben de kralımız, Lôiye nuşuruz. Size hakikati söyliyelim: Sizi 

- Kraliçe h?.t?. du. benziyormuşum .. Ne yapayım benzeme- buraya getirmek için kurnazca bir ba-
- Evet madam, krali~e !. Kadın da\1a yav,ış, daha boğuk bir yi, kral olmadıktan sonra.. hane icat etmeliydik. Biz üç kızkarde_ 
Me~hul kadın, şiddetle çar~pa:...:.._n_k:.:..a::..:ı_. _____ sc_s_ıe_d_c_va_m..:._e:...:t~ti:...:: _________________ -.=G~o;.:t"-=eil~e..:.k:::::a~rd~c~i~··J~l~e~~-...... ..-0.::....-..__.._ ...... _:llciimüz..de..a.ıuı~z.rı.AU:ı..a.e.v.ı.lldrıuLt-----
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· 28 HAZiRAN - 1938 SALT 
J:licrl: 1357 - Rcbiülahrr: 29 ....... , ... ,. .. ''•Nl'ı•• •atır 
4,31 19,45 

~akit ~aba& !lf ı lkhMh "'-aar ta&-. ••-* 
2,28 12,17 16,19 Hl,45 21,48 2,11 

Lüzumlu Tele/onlar 
fangın: • 
lstanbuJ için: 24222, Beyoğlu için: '4644, Kadıköy itin: 60020, Usküdu 

lclo: 60625. 
Veşilköy, Bnkırköy, Bebek, Tarabya, BOyükclerc,Verıerlınlıte, Knııdılli, Eren. 

köy, Kartal, BOyfiknda, Heybeli, Burgaz, Kınalı, için: Telefon muhabere memu. 
nına yansın derr-?k kOfldlr. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Denls ., .. 36 . .20 
Beyazıt kulesi: ıı996. Galata yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi imdad: H998. MQddeiumumtlik: 22290. Emnl)·et m!MilrlO#il: 24382. 
Elektrik Şirketi: BeyoAhı: 44801 • lstnnbul: 24378. 
Sular: idaresi: Ueyoğlu: 44783. Be~iklnş: 40938. Ciball: 20222. Nuruosma. 

niye: 21708. OskOclar - Kadıköy: 60773. 

Hııvaaazl: fsıanbul: 24378. Kadıköy: 60790. ReyoAlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36. 101. f~adıköy ciheti: 60447. 

Denizyolları 
lsıanbul ecentell~I: 22740. Karaköy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 lzmil, 16,30 Mudanya, 19 Karablga, 20 Bandırma, Ga· 

laladan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
Çarşnmba Toph:ıneden 16.30 Mııdıınya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

lık, 18 Dartın. 
Perşefr!be Tophanerlen 9,30 lzmil, 16,30 Mudan)n. 20 Bandırma, Galatadan 

12. Karo den iz, 

Cuma Tophaneden 16,30 Mudanya, 19 Karııl>lga, .Sirkeciden 10, Mersin. 
Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 20, Onndırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 

18, nartın 
Pazar Tophaneden 9, Imroı, 90,30 bmlt, Galnladan 8,30 Mudanya, 10,30 Jz . 

nıir Sür, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanyn, 

Müzeler 
Aya~ofya, Roma • Blıanıı, Yunan eserleri ve Cfnlll Köşk, Askert Müze ve 

snrnıçlar, Ticaret ve Sanayi l\lüıe:!il, Sıhhi ~liize: 
(Ou mllıeler hergün saat 10 dan 111 ye kndnr acıktır.) 
Türk ve lsJAm eserleri müzesi: Pazorlesiden başka hergiln saat 10 dan 16 ya 

kadıır ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kndar açıklır. 
Topkapı l\lfiusl: Hergün $&al 13 dt>n 16 ya kadar atıktır. 

IV-:mleket Dışı Deniz Seferleri 
Homanya vnpurlan: Cumartes, gfiıılerl 13 de Köstenceye; Salı günleri 18 de 

Pire, Beyruı, lskenderiye. 
lıalyan \'apurları: Cuma günleri saat 10 da Pire, Breodizl, Veoedik, Trheste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon Mıldürlüiıli Telefoıı'23079 
Semplon ekspresi bergün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

ıaal 7,25 te Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da k::ı.lknr, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: HergDn saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Hergiln hareket eden şlmendtrerler: 
Sant 8 de Konya, 9 da Ani.ara, 15,tS de J.)jyarbakır •e Samsun, 15,30 de 

Eskişehır, 19,10 de Ankara ekspresi, 20 de Adapa1arı. 
Uu lrenlerden saat 9 da hareket eden Ankara muhlelltl Pazartesi, .Ça~ambıı 

•e Cuma günleri Haleb ve Musula kadar sefer etmektedir. 

MÜNAKASA tLA.ı.'\'LARI: ı 
inhisarlar idaresinin, şartname ve projeler mucibince İslanbuldo Paşabalı. 

cedc yaptıraca~ı rakı ve anason fabrikalarının inşaatı işleri kapalı zarr mulilc 
eksillıneye konulmuştur. Rakı fabrikasının keşif bedeli 2!16358 lira, anason an. 
barının ise 14683 liradır. Eksiltme yarınki çarşamh:ı siinii saat 11 ele id:ırcııin 
Kabataştnki levazım ,.e mühay:ıal şuhe~lnde yııpılncaktır. 

c;EÇEN SENE BUGnN NE OLDl J? 
• ()rrhıınuz lıüyiik mnnrnnl:ırn hıı:ı:ırl.1 nıyor. 

28 HAZİRAN - 1938 

ıstanbul Radyos 
28 HAZİRAN - 1938 SALI 

18,30 pl!ıkla dans musikisi, 19,15 kon., 
fcrans, Şişli halkevi namına, Ali Rıı 
Koral (Terbiye), 19,55 Borsa haberleri, 
20 snat nynrı, Gram·iç rasathanesinden 
naklen, Vedia Rııa ve arkııd:ı~ları tarafın 
dan Türk musikisi ve halk şnrkılnn, 20, 
45 hava raporu, 20,48 Omer Rııa Do~rul 
tarafından arapca söylev, 21 Saat ayarı: 
Cemal Kamil ve arkadaşları tarafından 
Tilrk musikisi ve halk şarkıları, 21,45 or
kestra, 22,15 ajans haberleri, 22,30 p){ıkla 
sololnr, opera ve operet parcolnrı, 22,50 
Son haberler "e ertesi güniin programı, 
23 ı;n3t ayarı son. 

M 

1 
OPERATÖR 

Dr. Halit Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi ikinci Cerrahi 

Klınigi Doçenti 
fstiklal Caddesi Elharnra Apar. 

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

da hergiin saat 15 - 19 kadar. 
Telefon: :J.5 • MJ 

~o BüRtDAN BtrRtDAN At 
Hem§ırem Pasit, Senyör Filibi, Taliy 
de senyör Gotyeyi. Bana gelince ben 
de Büridanr .. Adımı söylemeyi unut· 

• tum. Adım Aglaedir. 
Kadın, Jüpiterle Venüsün üç ilahe 

kızının adlarmı söyliyerek tanıştırma 

işini bu suretle yaptıktan sonra iki kar
deşe sofraya gelmeleri için işveyle do
lu bir işaret yaptı. 

Bu garip sözler ve edebe yakışmı· 

yan aşk itirafı, hayasızca denilebilecek 
hareket ve elbiseler bu iki genç Uzerin. 
de garip bir his yarattt. Filip pek ya
dı:gamıştı. O böyle bir manzarayı aklı
na sığdıramıyordu. Hurafata inanma -
makla beraber şeytani bir hayal karşı
sında bulunduğuna hükmediyor, buna 
mukabil Gotye sevincinden yerinde ldu. 
ramıyordu. 

Nihayet Gotyc daha fazla dayanamı -
yarak ilerledi ve Taliy adındaki kadı -
nın yanına oturdu. Bu kadın sanşmdı: 
''Bu gece sarışınlara perestiş ederim.,, 
diye düşilnüyordu. 

Meçhul kadına söyliyecek bir çift laf 
ararken dudaklarını billCır omuzlara do. 
kundurmakt<ın kendini alamadı. Bu sı
cak öpUş kadını titretti. 

Gotye deli gibi bir kahkaha koyu
verdi ve akabinde: 

- Demek kahraman Büridan da ge
lecek. Meclisimizi şenlendirecek? - diye 
sordu. 

Adının Aglae olduğunu söyliyen ka. 
drn cevap verdi: 

- Çokt~ burada bulunması icap e
diyordu. Fakat Senyör Filip siz ne!den 
gelip hemşirem Pasitenin yanına otur 
muyorsunuz?. Sizi sevdiğini bilmiyor 
musunuz? Size kollarını uzattığını gör
muyor musunuz?. 

Bunları söyliyen kadının sesinde de
rin bir hiddet eseri de hissclunuyordu. 

Sapsan kesilen Filip yerinden kıpır
damadan ldunıyordu. Kemanlann ooen. 
gf, mumların ışığı altında dağıtıyordu. 
Gotyc güzel kokulu bir tarap sürahi-

sini alarak Taliyin billur kooehini ve 
kendi kadehini de silmece doldurdu. 

- Dünyayı aşk için yaratan Halikın 
şerefine içiyorum. Ruhu şehvetle titri
yen Taliyciğimin şerefine içiyorum. 
Gel kardeşim, görüyorsun ki seni ijc 

drrvet ediyorlar. Gel unut kederini ... Se
ni kedere sürükliyeni buradan çıktıktan 
sonra düşünürsün .. Bir saat olsun, bu
lunmaz rüyayı düşüncesiz yaşayalım .. 
Ben, benliğimi, beni kcllan arasın

da sıkan güzele bırcıkıyorum. Kucağın
da ölsem bile gam yemem. 

Kadehini kaldırdı ve bir yu!dumda 
içti. 

Pasitc: 

- Doğru - diye bağırdı. - Sonra: 
- Anlaşılıyor ki kardeşiniz sizin ka-

dar nazik ve mültefit değil, • diye ila
ve etti. 

Jlilip bu alemi idrıre eden kadına: 
- Madam ... ıdedi. Sizinle hususi <:

larak konuşmak istiyorum. 
Aglae hiddetli bir tavırla elindeki 

küçiik çeiı:ici masanın üzerine vurdu: 
Onlar gibi giyinmiş, genç, güzel ve 

hatta onlann yerini tutabilecek kadar 
ince bir hizmetçi kız göründü. 

Aglt'le: 

- Büridan gelmedi mi?. - diye sor
du. 

Hizmetçi kız. ''hayır 1.,, der gibi ba
şını kaldırdı. Aglaenin maskesinin iir
tc:mediği yüzü kızardı. 

- Saat on bire geldi. Hala Büridan 
dan eser yok. Muhakkak o da mösyö Fi· 
tip gibi nezaketin ne olduğunu bilmi -
yor. 

Filip: 
- Mad<ım, - dedi. • Sizinle yalnız 

görüşmemizi rica ettim. Size garip gö. 
rünen bu halden dolayı beni dinlcldik
ten sonra affedeeeğinize eminim. 

Delikanlının halini arzedişinde öyle 
yüksek bir nezaket vardı ki kadının 

bunu takdir etmemesine imkan yoktu .. 
Ayağa kalkarak: 

---------------------------------------------------------------------- Yemek hazırlansın 1.. - dedı. Son
ra da ilave etti: 

- Mösyö Gotye bir kaç dakika 
kadar hemşirelerim Taliy ve Pasite ile 
meşgul olmanızı rica edeceğim. 

Elinde kadehini tutan Gotye, kal. 
bindeki sevda ile: 

- İki değil, on kadın bile olsa, hep
gİni ayn ayrı idare ederim ve hepsine 
ayrı ayrı söyliyecck söz bulurum .• diye 
bağırdı .. 

O dakikada bir koliyle sağındaki 

Taliyi. diğeriyle solundaki Pasiteyi 
kendine çekerek her ikisini de öptü: 

- İnmın bana, • dedi. • Bir gece 
Valdamurda dört prensesi tatmin ettim. 
Sizse ikisiniz .. 

Gotyenin farkında olmıyarak ağzın
dan çıktı:ı "prenses., kelimesi iki kaıdını 
da titretti. 

Kemanların ahengi halfi. devam edi
yordu. Bazan ölüm mumları gibi sara. 
ran mum ışıklr>rı odayı aydınlatıyordu. 

-9-
MARGARIT Dö BURGONY 

Filip dö Nel ,eğlence odasının bitişi
ğindeki küçük odada yerinden kımıl

danmnmtştı. Az sonra Aglacnin ayağa 
k •'karak kendisine do:ru geldiğini ve 
kapının kapand•ğını gördü. 

Aglae bir koltuğun üzerinde duran 
ı::eniş bir mantoyu alarak sırtına atmış
tı. Bir s:mdalyeyc oturdu. O zaman bu 
ka jının tavnnda ani deği§iklik görül. 
dü. 

Kadın, öyle istihfafkar. öyle azamet-
li. öyle muhteşem bir hal almıştı ki Fi
Jibin gözlerinin önünde beliren müs
tekreh manzMadan, kulaklannda söy. 
lenen yüz kızartıcı sözlerden eser kal
mamtştı. Hatta bu meçhul kadınm ö
nünde hürmetle yerlere kadar eğilmek 
mecburiyetini duydu. 

Kadın, soğuk ve mağrur bir eda ile: 
- Bana ne söylemek istiyorsunuz? 

ı. ldiye sordu. 

Filip cevap vermedi. Yüreği şid • 
detlc çarpıyordu. Kadın devam etti: 

- Size hemşirem diye tanıttığım ka
dın, sizi sevdiğini söyledigi halde siz
den hakaretten başka bir şey görmedi • 
G<ıyet biıyiik bir aileye mensup olan bu 
kaı:hn, sizden gördüğü h2karetin inti
kamını alabil~rdi. Fakat o bunu yapa. 

mıyacak ve tasavvur edemiyeceğiniz ka
dar temizdir. O iyilik için yaratılmış 

bir mahl(ıktur. Şimdi korkusuzca söy
liyebilirsiniz .. Bana ne söylemek isti
yorsunuz?. 

- Madam, ben kendime sahip deği. 
lim. Ruhumu kemiren, günlerimi, ge
celerimi ı:ızap ve ıstırap içinde geçirten 
bir aşkın zebunuyum. İstesem bile bir 
başka kadına bakamam. 

Filip birdehbire sözünü kesti. Meç
hul kadın, sanki böyle saf bir 'ZJŞk bu
lunabileceğine ihtimal vermiyormuş gi. 
bi hayretle muhatabına bakıyordu. 

Tatlı bir sesle: 
- Demek seviyorsunuz?. 
- Evet, madraı seviyorum!. 
- Buraya gelmiye tenezzül ctmiyen 

arkadaşınız Büridan da seviyor mu?. 

- Büridan mı madam? Sualinizin 
cevc:ı'r.nı. burada bulunsaydı ancak o 
verebilirdi. Onun sevdiğine, yahut sev
mediğine dair bir şey bilmiyorum. 

- Anlaşılıyor ki, siz dostlukta da, 
aşkta ol :hı~u kadar sadıksımz. Size dost 
clanlarl~. sevdiğiniz icadına gıpta et
mekten başka elimden ne gelebilir? 

Meçhul kadının bu açık istihzC\sına 

Filip başını salladı. 
O istihzaytı değil, kendisini teselli e

decek bir tek cümleye muhtaçtı. B~ 
ğuk bir sesle: 

- Madam, • dedi. - Sevdiğim kadı
nın gıpta C!dilmcğe değer olup olmadı· 
ğını bilmiyorum. Bildiğim şey çok acı
nacak bir halde olduğumdur. 

Maskeli krdın, aşk işlerinden çok a
laka duyduğunu ve bunda tecessüse 
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Şirketi Hayriyeden: 
OiKKAT 

Yaz mevsimını Boğaziçinde geçirmek için mekteple
rin umumi tatiline intizar eden sayın halkımıza mah 
sus olarak 1 Temmuzdan başlıyarak !:yliil nihayetin· 
de müddeti bitecek olan 3 aylık kart abonmanlarımı
zın Temmuzun birinci gününe kadar satışına devam 
olunacağını ve tedarik etmek istiyenlerin bir an evvel 
idarei Merkeziye Kontrol müdüriyeti ile Köprü - Bo
ğaz ve Köprü - Üsküdar gişelerine müracaatları i
lan olunur. 

NEOKAL·MiN A 
GRiP NEZLE NEVRAL..JI 
BAŞ ve DiŞ 

AGRILARI - ARTRiTiZM 

ı--- -Y-en_ı_ç-ıl<_ll_·------------

ı ilk aş~< 
1 

1 

ll. Rifat • Türgenef 
VÇ(}f\'CV BASIŞ 

Şimdiye kadar fiatı yüz kuruş 
olan bu meşhur eser üçüncü defa 

11 

_. .·:Eı!·l!H• "K·e t>n muzannit cAilt varalaMrmdan kn.rİtulNmak için~, =--o-la_r_a_k._H_il_m_i_K_i-ta_b_e_vı .... · .ta .. r_a_f-ın_d_a_n .... - 50 kuruş fiyatla neşrolunmul)tur. 

ko 11 a ııı ıı ı ı.. ili ıı le ı ce hastayı k url n r ııı ış lı r llcu..::• •nleıı • sı c Y ı ııız. '1 ;:::::::::~::::::~~~~~-.-. ---ııı 
\'Ulisek Mühendis Mektebi Satın alma 

Komisyonundan : 
Münakasaya konu- Miktarı Muham. Pey ak- Eksilt- Saati Eksiltmenin 
lan mevaddın cinsi men bedeli resi me tarihi ~ekli ------- ----- --Beyaz peynir 2200 K. 4.2.0U ::. ... , .;... 12;7/938 14,ao Açık 

lfaşar peynir 600 K. 60.50 ,, ,. 
" 

,, 
Yumurta 53000 adet 1.50 
Soğan 5200 kilo 3.00 108,SJ 12/7 ı 038 15,00 Açık 

Patates 10000 ,. 5,00 
1 - Mektebin 938 mali senesi zarfındaki yiyecek ihtiyaçları eksiltmeye ko. 

nulmuştur. 
2 - Bu ihtiyuc,:larm cins ve miktarlarile muhammen bedelleri ve ilk temi. 

natıarı, eksiltmenin tarih ve şekilleri hizalarmda gösterilmiştir. 
3 - lskklilcr 9;}8 mali senesine ait ticaret odası vesikalarım gösterecekler

dir. 
4 - Şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin 

belli gün ve saatte Gümü~!ıuyunda mektep binası dahilindeki komisyona müra-
caatları ilan olunur. (3952) 

Pazarlık 11sulile betonarme kU~rö inşaatı 
.Ntlfla VckAlcti Samsun Su İşleri Sekizinci Şube l\lülıcn<lisliğhıden: 

l>AZAHLIOA KONULAN 16: 
ı - Samsun Çarşamba şosesinin 17 ncl kilometresinde Hamzalı ba

taklıkları analrnnalı iizeı-lndc yaptırılacak betonarme şose köprüsünün inşaa
tıdır. Keşif bedeli 15423.80 lira olan bu iş 16-6-938 tarihinden itibarı>ıı 
bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazurlık 16-7-!l38 tarihine rastlayan cumartesi günü saat oıı hir
de Samsun su işleri sekizinci şube mU heııdisllğl binasında vahidi flat ille· 
rindcn h:ra kılınacaktrr. 

3 - tstcklllcr: Elrnlltme şartnanı esi, mukavele projesi, bayındırlık iş

leri genel şartnamesi, fenni ı;;artna me ve projeleri 78 kuruş mukabilinde 
Samsun su işleri sekizinci şube mühendisliğinden alabilirler. 

1 - Pazarlığa girebilmek lçln isteklilerin 115G.79 llralılt muvakkat 
teminat vermesi ve on bin liralık köprlı işlerini taahhüt edip mu\·arrakr
~·etıo bftlrcliğlne ve bu kabil Nafıa iş lerinl başarmakta kabiliyeti olduğu. 
na dair Nafıa Vekaletinden alınmış mütcalıhitlilt vesikası ibraz etmesi 
1c\zımdrr. 

5 - lşt Uzerlne alan müteahhit Y llksek VekAletçe ihalenin tastik olun
rJu~ıı kendisine ynu ile tebliğ edildiAi tarihten itibaren 15 gün iı;inde mu
vakkat teminatının kat'i t('minata lb!Ağa '"e nynl zamanda mulrnveleyi no
terlikten tescil ettirmeğe mecburdur. (3924) 

T. C. Ziraıtt Bankası Istanhut Şuhes'nden: 

istanbul semtindeki müşteri
lerimize ko~ayhk 

lş yerleri Istanbul cihetinde olan sa ym müşlerılerimizin Gala taya kadar 
Yorulmamaları için tahs!la verecekleri senetlerden ba!)ka bütün şube ve ajans
larımız Uzerine verecekleri haYalderi de 20 Haziran 938 tarihinden itibarım, 
Mısırçar§tsı civarında Tahmis sokağındaki emtia d('pomuz bürosunda adi gün. 
lercıe saat dokuz buçuktan on beş buçuğa, cumartesi ı;ünleri dokuz buçuktan 
on bir buçuğa kadar kabul ederek emir !erini süratle yapacağımızı arzederiz. 

(34.98) 

muhtelif ve otomatik Satıhk 
ma!baa mat\ineleri 

Beyoğlu t>ördüncü Hulh Hukuli 
Mııhk~ıneslndo ~ 

Terekesine mahkcmect! alkoııulup ta..;fiyesine karar verilen ölü Danyel O· 
hannesyana ait İstanbul Fincancılar Nasuhiye sokak 20 numaralı Selamet maL 
baasmda bulunan \'e mahkemece tesbit edilen matbaa tab', kesme, ve pedal 
makineleri ve ı::ınire açık arttırma -sureti le 6-7·9:J8 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 14 de satılacaktır. 1steklilcrl n yukarda gösterilen gün ve saatte ma. 
hallinde hazu· bulunmaları ve arttırmaya girebilmek için tesbit esnasında dos
Yasında konulan kıymetinin yüzde yedi buçuk nispetinde pey akçesi yatırmak 
lazımdır. Dcllaliye resmi ihale pu!u müşterisine aittir. Makineleri satınalan iha. 
le tarihinden itibaren on b('ş giin zarfmdrı makineleri söküp kaldırması H1zım
dır. Aksi takdirde on beş gün mürurundan sonra beher gün için be~ lira kira 
alınacağı ilan olunur. 

1 

fQ©K'"iFOR 
, f\ı'. ecatlin Atasagun 

H et ~ün sabahlan ı.eki.ı buçuğa 

!kşıımlan 17 deo 20 ye kadar l..:lle 
U •ayyare apartm;mlan ikhıci daire 

17 numarada hııstalanru kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye h 

dar hastalanru para• '· Kurun, H.a 
ber okuyuculanru dakupon cnukıt· 

h•lirırlı- rnıı::ıvene eder. r •. ı .. t· 2::tt!");~ 

.... ....................... ... 
l>oktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKtM 

Oahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra sa.at (2,5 tan 6 ya) kadaı 

İstanbuda DivanyoundJ. (104) nu
marah hıısusi kabinesnje hastalarını 
kabul der. Sah, cumartesi günleri 
sabah "9,5 - 12,, saatleri hakiki 
fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu : 22398. 

.............................. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahke. 
mesinden: 937-26 

Terekesine mahkemece elkonulan ölü 
Danyel Ohannesyana ait Fincancılar 

Selamet matbaasında bulunan matbaa 
levazımı ve birtakım klişe vesaire açık ı 
arttınna suretile 2.7.938 tarihine müsa- ı 
dif cumartesi günü saat 14 de satılacak- : 
tır. lsteklilerin yukarıda gösterilen gün 1 

ve saatte mahallinde hazır bulunmalan 1 

ilan olunur. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahke. 
mesinden 938.19 

' 

Terck~:;ine mahkemece elkonulan ölü 
Hristoya ait ve lstanbul Çarşıkapı ls
kenderboğazı 23 numaralı dükkanda bu. 
lunan eşyayı tüccariycsi açık arttırma 1 

suretile 7-7-938 tarihine müsadif perşem.. 
be günü saat 14 de satılacaktır. İstekli. 
lerin yukarda gösterilen gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunmaları ilan olu
nur. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahke. 
mesinden: 938.S 1 

Bebekde Manolya sokağında 30 
numaralı evin mutasamfı olup 
Taksimde Sıraservilerde Billurcu so. 
kak 3 numaralı evde oturmakta iken ö.. 
len lngiliı tebeasından Jcymis Cuppamn 
terekesine mahkemece elkonulmuştur. 

Tarihi ilanından itibaren alacak verecek 
vesair suretle alakadarların bir ay, miras. 
çıların üç ay içinde Beyoğlu dördüncü 
sulh hukuk mahkemesine başYunnalan 
müddetinde baş vurmıyanlar hakkında 

kanuntt medeninin 561-569 uncu madde. 
!erir. hi.ıkümleri tatbik edileceği ilan olu. 
nur. 

ZAY! - 7439 numaralı liman cüz
danrmı zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Arslan .(11389t 

... . ~l/ '\.. 
1ı 
'ı 

+' 

~ Çünkü ASPİRİN ·se~ef erdenb'eri 

• .,~~ her türlü soğukafgınl~f arına ve ağ: 

ntara karşı • tesiri şaşmaz 

olduğunu isbat. etmiştir. 

b1r ilaç 

Çorunı Nafıa MUdürliiğünden: 

11-7-938 pazartesi günü saat 16 da Çorum nafia eksiltme komisyonunda 
ihalesi yapılmak üzere 13000 lira keşif bedelli Sungurlu hükumet konağı ba. 
kiyci inşaatı kapalı eksiltmeye konulm uştur. 

Şartname, keşif ve evrakı sairesi na fia dairesinde görülebilir. Muvakkat te. 
minat 975 liradır. isteklilerin müteahhitlik vesikal:ı.rile birlikte ihale komisyo-
nuna müracaat etmeleri l~zımdır. (3840) 

~ ... : ... : . ; . '. l . . ~ 

PATi 

Jasw memelerının ANTlVlRUS ile tedavisi iç ve dış basur memelerinde, basur 
memelerinin her türlü iltihapları · " cerab atleruniş fistüllerde, kanayan basur 
nemelerinin tedavisinde daima muvaffakı yetle şifayı temin eder. 

ŞARK 1SPENÇ1YART LABORATUARI T. A. Ş. - ·--·---~--· -· ...... ... 

Devlet Demiryolları işletme umum müdürlilğünden: 

1 - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek 
sabaka ile hareket memur namzedi alınacahi:ır. 

üzere mü· 

A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitimıi§ olmak; 
B) Türk olmak. 
C) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak; 
D) Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak; 
E) İdaremiz hekimleri taarfmdan yapılacak sıhhi muayenelerinde faal ser. 

vistc ça.lışmağa maru bir arıza ve hasta lığı olmamak; 
2 - MU.sabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. Ecnebi lisan

lardan birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alınacaklardır. 
3 - Milsabaka imtihanı 9 Temmuz 938 Cumartesi günU saat 14 de Haydar

paşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Ada.na, Afyon, İzmir ve Er. 
zurum işletmelerinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat 8 Temmuz 938 Cuma günUne kadardrr. 
5 - Talipler işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat edeceklerdir. 
6 - l{abul şerait ve evsafı hakkında daha fazla malfunat almak istiyenler 

işletme merkezlerine ve istasyonlara m ürncaat edebilirler. 

(3588) 
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Sut porçoforı hernen ve ıohrnels~ıce ç•\orık % 20 nhpeı;n 
de 1 oılo but tern;n edi\;r . M onivel o yu\a ny• doğru \o\d,rıl· 
d ·ğ• vok• t' bul porço\o(• ;, ten",\d'ığ• veÇ n·,ıe ;ki,e< ";,er vev• 

hepsi birden </~arılır. 
Çe\rnece tornornile modenô lolurn;niurn anod;se) olduğun· 

, 
dôl"'I. donma doho sür' at\ı o\ur. 

Arhk eski usul hlkmı~hr. E.ski sistemlerde olduğu q;bi ortık 
bu• parçaları su musluğu altın• l.onmoyacok eller donm•v•· 

co1<. Su tertibat YALNIZ FRIGIDAIRE.'de bulunur. 

HABER 

Kulpa 
0
do1<unulur ·do1<unulrnat. çe1<rnece yer;ncten ç.korılobİ· 

ı;r. Y oln•ı F.rig•doire'in soh;p olduğu bu otornot;k sisternle. 
b;r çel.rnecey; yop•jtoğ• höcereden 

söküp ç•l.ormok ;ıten bile değildir. 
Bu tert'ıbat her modelde mevcuttur 

ve yol~•t Fr'og;doire' e rnünhos«d". 

A. ksl'I m postan 

BUZ \SRAr cO\LMt.!.. 

AR1'K BUZ ÇE:KME:CE:Lt.R\ 

'< Al>\~MA2. 

.:· AL11NA KONULMAZ. c..; 

-

Z8 HAZİRAN - 1938 

Mafsal 
ağrıları 

Ço~ müthiş anl • • 
Fakat bir t k k ar geçırtır. 
1 

e aşe GRIPtN 
a makla b'•t•• -... ' u un ıc • dd . 
ragmen ro t" ~ı etıne ma ızma ... 
çabucak sind" agrısını ırmek kab"ld" ı ır. 

Çünkü hususi bir · 
GRIPIN k l . tertıple yapılan 

aşe en en m . ları k uannıt ağrı .. 
ısa zamand a geçirir. 

Grip in 
, Hızır gibi imdadınıza , . . 

lanmzr acıl yetışır, ağrı. 
' arınızı def el 1 

da günde 3 k al e er. cabın 
d

. aşe ınabir ı · 
ikkat. Taklitle . ır. smıne 

Ve GRIPIN Y . nndcn sakınmız. 
erme ba!;k b" 

verirlerse 'dd ~ a ır marka 
şı etle reddedi · ruz. 

-Birinci f 

1
0 sını Operatör 

r. CAFER TA YYAR•ı 
Umumt ce~ı...t . u aıu ve sınir d. 

cerrahisi m··t h ımağ estetik 

PARIS TIP F~eüLassısı TESl S. 
ASiSTANI 

Erkek, kadın . estetik •
1
uüz amelıyatlan, dimağ 

1 ~ " meme kan b u~ ve gençlik am i· n uruşuk· 
(Nisa' e ıyatı .. 

ıye ve do~ ~ 
Muayene sabahlan mutehassısı) 
8 de~ ıo a kadar M e c c !I n e n 

Ogteden sonra 0 U B<·yoğlu p cretlidir. Tel 44086 
. armak!<apı. Rumeli han. 1 ---·· 

1 Göz Hek•i-m•i-•• 

Dr. Murat Rami A d 
Mua Y ın 

yenehanesini T k . Tarlabaşı Cad U a sım-Talimane 
nakletm· ~· RFA Apt. nnıa 

P 

ış ır. Tel: 41553 

azardan d maa a hergün. ö y 

sonra saat ik'd · gleden ı en altıya kadar -
• 

B \ R ~ O E R l E R ------ istal)ouı. - ;..n1<ara - ızrnir ~ 
~©~ H~kft _. 
[)r Ş .. mft 

• ukrü E t Cağalogvlu N r 80 uruosmani 
Tel 22556 (Dr ye cad. No. 5 

• Osman Şcrefettirı 
apartımaru 

·--- Otomatik 

S. S. C i L ilı ve Şehir TELEFON SAN 
• • enlngrad ( TRALI 

Y 
.. kfabrikası ma~u~~::aya Zarya) 
u sek k . andır 

meden i~yfıyette malze-
Mk al olunmuşt 

Mekan • • muneı ....... monta; edilmı . U r 
B .. r ızması fevkallid •br. 

u un takımile . . e çallşmahta 

-

Mufassal malfi bırlıkte sat I dır. ~~Lalmak i1in: l maktadır, 

•.......... m;;;E;F~O~N~:~4=39~5:6.:;:;:;::;~:;:~ ..... 
müracaat ed' • ınız. ---

~ Il~1i' AINI ~ llJJ !!,, A • •ı 
Gt n :ıı: Gt ı s 111 u , :.:::~~ .. ...... ~ iE ~ll ~A iNi ~ '6' n ıe n~ Il 

"k •. "' ..... • ...... '" J - 11&16&.ıl 
· ' · l<p, lngifücoyi '" . ,. .. ""'· "' •.'.> : IE Dl g( ıf ,,.;:~_.;;..;~ tiyarı olar k ı~ı oğretrn bir m·· ~ llt RSH 1 

• a · müt h uesse d' son ' '"" muallimi< · " "· Aln,.nca vo 
dir !'"c' •horumiyot vocilir. Ail: ,""'"' tla n öğrolifü. >!Hll ,::b. Fcan•.,ca ib· 

. . ız ve erkek beden terb· . ıayatı yasatılır l{u··ı·· h ıye ve kültilre 
""" d ''"' v • • up anel · e er. Lise kısmı ders] . e sporlar talebenin bed • erı mükemmel-erıne mu enı tek .. M .. h • ""m olmk Tic ommulünil " 

u endıs kısmı ~ ,., • .,.,., " '"' ""''"' •'''"rn'. . 
miihendisi . . . s~ıllerle elektrik .. 

KAYID GÜNLERi· K . ,,,,,,,,.,., ' roak'"e " "''" 

12 ye kadar. . ız kısmı çarşamba, Erkek . t • k"m' "lı .. 1 -
'""""'''" sonw K gun ,,; "'' 9 d•• 

katlar. Erkek k . ız kısmı çarşamh· • ısmı salı ve cuma .. a "c cuma günleri 7 gunle<i mi 9 d,. 1' . soat 9 dan 12 Y• 
eyJUldcn s ~ ~ e kadar 

Fa'1a maır,mal . . onra ""gün. • •· ıçın mckll l • """' ıp a vrya b' ~·· ı""'l!"' ızzal müracaat celil' . ' ır. 


