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Başvekilinıiz bugün Sofyada 
Bulgar Kralile görüştü 

r ............ --- -- ,,,,___ - - - --- - -- l 
iş ih tilôfları için 
Mahkemeler 
kurulacak 

Bu mahkemelerde jüri şeklinde ve 
ehli vukuf ~ıfatile bir heyetin de 
bulunması münasip görülüyor 

İktısat Vekaleti iş Dairesi, çok mühim bir meseleyi tetkik etmekte
dir. Bu tetkik iş kanununun tatbikatını kolaylaştırmak, gerek işçiye ve 
gerekse iş verene kanunun temin ettiği faydalardan layıkiyle isitfade im
kinmı vermek İ!(İn iş mahkemeleri kurmak mevzuu üzerindedir. 

_... Devamı 4 üncüde -
Cene"lfe<dle IFOaıl§>eş ~avasn 

~ lngiliz Hariciye Nazırı dedi ki 

rr,,· falyanın hareketini 
~_Iı ı _ affetmeği teklif 
~lfılkhmızdan geçmiyor! 

.. 

eene\U~ennn kaıraru : 
\ ltalyanın Habeşistan Uzerlndekl hAklmlyeU 
· hususu nda bütil n devletlere hareket 

serbestlsi verilmiştir •• 

I!aile Sc1cisiye §imdi "yerinde yelkr eseıı saltanatı,, zamamnaa bir mera· 
sim csnasınrl.a... t:.- 'ı' n1-:IS' ~ ı nrldo 

Sü.detli Almanların 
şefi Londrada 

Henlayn, lngiliz Hariciye 
Nezareti erkanile mülakatta 

bulunacak 
Londra, 13 (Husu.si) -Çekoslovak· 

y~daki Südetli Almanlar partisinin 
Şefi Henlayn dün akşam tayyareyle 
buraya gelmiştir. 
Maksadı ve neler yaptığı gizli tu

tulmaktadır. 

Henlayn bulunduğu otelde kimseyi 
kabul etmemektedir. Otelde mumai -
l~yh hakkında malumat verilmemek
te, hatta sokağa çıkıp çıkmadığı da 
söylenmemektedir. 

Dün Berlinde İngiliz sefiri Hender
son tıe von Ribbcntrop arasında vu· 
kubulan mülakat ile Hcnlayıı'm Lon-

draya muvasalatı İngiliz siyasi mah· 
!ellerindeki gerginliği kısmen izale 
etmiştir. 

lyi haber alan mahfellcrde söylen
diğine göre, Berlin hükfuneti Südet 
meselesinin her şeyden evvel Hen
laynı ve Çek hükümetini alakadar et
tiği kanaatindedir. Alman akalliyeti 
davasını müdafaa edecek olan Südct
lcr şefinin Londraya gelmesi de bu su
retle izah edilmektedir. Zannedildiği
ne göre Henlayn yakında hariciye 
müste§arları 1\:adogan ve Vansitar i
le görüşecektir. 

Mülakat bir saatten 
fazla sürdü 

Kral, Vramar sarayında 
V ekilJerimiz şerefine bir ziyafet verdi 

~~~v~küD 
Akşama kadar 

Sofyada kalacak 
Sofya, 13 (Hususi muhabirimiz saat . 

13,30 da telefonla bilfüriyor) - Baş

vekil CeHll Bayan, Dış bakan dokto·r A· 
xası ve maiyetini getiren hususi t ren bu 
sabah saat dokuz buçukta Yugoslav hu_ 
dudu istasyonu olan Çaribrod'dan Bul 
gar hudut istasyonu Dıragomana geç .. 
miş, Türk ve Bulgar bayraklariyle 6Üs
lenmiş bulunan Dıragamanda Bulgar 
şimendiferleri ganel direktörü Kor~ef, 

..,. .·~... Sofya emniyet direktörü Breslavski, 
1J tZ!/N rr ?ı Bulgar hariciyesi protokol genel direk· - --_,....- ı t örü Uelinoftan mürekkep bir heyet, Ba: 

E:ektrik şirketi ya:Ia Arası, Bulgar hükumeti namına 
selamlamışlarthr. 

Sat 1 D alı om 8 k Sofya el!(imiz Şevki de Dıragıemanda 
Üzere mi '> bulunuyordu. Tren bu istasyonda kısa 

• bir müddet kalmış ve bu sırada Bayara, 
İstanbul elektrik şirketi ile nafia. mihmandarlık edecek olan Hariciye ne-

vekaleti arasında. cereyan eden müza.- zareti müdürlerinden Dıraykof Popof 
kereler iyi bir safhaya girmiş ve ha- ve Arasa mihmandarlık edecek olan bi
ber verildiğine göre şirketin hükfın:ıet rinci katip Sofof takdim edilmişlerlfü. 
ta.rafından satınalınması görüşülmeye Trenin hareketinden az sonra Ba· 

Bulgar Başvekili Köseivan.of başlanmıştır. Şirket murahhaslarının _.. Devamı 8 incide 
noktainazarlan da bu hususta müsa- --- - ------- ---------------
ittir. 
Satınalmma işi hakkındaki teferrü

ata ait meseleler bundan sonraki top· 
lantılarda görüşülecektir. Kat'i ve 
tam b~r neticeye bugünlerde varılaca-
ğı kuvvetle umuluyor. 

Şirket halkten nasıl fazla 
para topluyor ? 

Belediyeye yapılan bir şik5.yette 

elektrik şirketinin halktan fazla para 
almakta yeni bir usul kullandığr an
laşılmaktadır: 

Şirket, bazı semtlerde iki aydan 
evvel tahsilat yapmaya başlıyor, fa
kat faturalardaki iki ayda bir alma· 
cak kofra. kirasını tenzil etmiyor. Bu 
suretle, mesela 45 günlük sa.rfiyatr te
diye ederken, müşteri iki aylık kofra 
bedeli vermeye mecbur tutulmakta -
dır. 

nşuern 

tatbikma başlanıp başlanmadığını öğ
renmek bugün mümkün o1madr. 

Reyhaniyeden başka mmtakalarda. 
tescil muamelesi normal bir §ekilde 

_... Devamı 8 incide 
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ita/ya seyaha
tinden sonra 

Alman devlet seisi ve Nazi Şefi Hit
lerin İtalya seyahati, b1lyük Bebdebe 
ve ihtişam içinde yapıldı. Kabul resmi
nin ihtişamı hakkında beş gilndenberi 
gazete muharirrlerinln Romadan ver -
dikleri malfimat peri hikayelerini ha
tır' ~ıy~s. Filhakika kabul yrunız ihti. 
şar.ıı ~akımından göz kamaıtmcı oldu
ğu ka:iar intizamı bakımından da teşki
l tçıl ğm bir örneği olmuştur. Bu beş 
gün nrfında Alman devlet reisiı Itolya 
ıtskcrlerınin manevrasında bUlundu. 
Dört yüz tayyascnin hava oyunlannı 
seyretti. İtalya deniz kuvvetlerinin ge
çit resmini gördü. İtalyan mUıelerinl 
gezdi. Kırk beş orkestTanrn bir arzda 
ı.·erdiği konse$i dinledi. Ziyafetler, nu
tuklar, bUtUn bu glirliltil ve nümayiı 

arasrnc?a birkaç saatlik siyas1 mUıak~ 
re .. Bu be§ gUnlük yüklü prcgram ni. 
hayetlımmiş ve Hltler evvelki gün Al
many:ıyıı. geri dönmUştUr • 

Hitler scyc:lhatinin nihayetlendiği bu 
ıırada herkes tarafından sorulan ıuı>l 
gudu>: 

- Acaba bu ziyarette neler görüıUt
HU?. AJmanya ile ıtalya araııında aa
keri lıiı ittifak imr..ılandı mı, gizli bir 
anlaım:ya vanld: mı?. 

Bir <lcfa fki lider arasında neler gö
rU~UldU ğilnU uzun bis zaman ve belki 
de hl; h!r zaman öğrenemiyeceğiz. Fa
kat bu zlyoretln Avrupa muvazenesini 
olduğu yerde bıraktığmı tınlamak için 
ne gHtiiJUldUğUnU bilmeğe lüzum yok. 
tur. 

Doğrusunu söylemek lbunsa, Hit
lerin bu ıeyahati c nasında 13ylenen 
atSzlerden zıyade söylenmiyen sözler 
dikkate !Ayıktır. Meseli italyan • Al
man dostluğundan çok bahsedildi, Fa
tlıt ve Nazi kas.deıliği tcb:ı.rliz ettirildi. 
Fakat itr.Jya • Almanya münasebetleri 
bahis mevzuu olduğu zaman dalma ile. 
ri silrUlcn Roma • Bertin mihveri ilze
rinde ısrarla durulmadı. Bu çok dikka
te layık olan bir noktadır. Çünkü iki 
devletin münaka§a kaldınnryan do.tlu • 
ğund::.ı ayrı, bazı gayel~e matuf o
lan bir siyaset birliği vardır ki Roma • 
Bcrlin mihverinin miinası da bu idi. Ve 
İtalya • Almanya pl!tonik bir btluk 
bakımından değil, bu milnasebct bakı

mındandır ki dünya kamoyunu al!ka • 
dar etmektedir. Hakikat şudur ki eğer 
Hitlerin ziyareti anşluıtan ve ltaly~ ile 
İngiltere arasındaki itilaftan evvel ya· 
pılmış olsaydı, Roma • Berlin mihveri. 
nin kuvvetini tebarüz ettirmek, bütün 
seyahatin ağırlığını teşkil edecekti. Al· 
manya Brener'e gelip dayoodıktan son
ra bu nokta üzerinde pek o kadar du
rulmamr§ttr. Bunun üreine Hitlerin 

ısrarla U:ı:erinde durduğu bir nokta var· 
dır ki, Alman • İtalya münasebetlerinin 
psikolojik noktası ıda budur .. Hitler bir 
kc:ç vesile ile Almanyanın artık Brener 
den cenuba doğru ilerlemiyeceği hak
kındaki teminatını tekra retmişı hatUi 
bu taahhüde kendisinden sonra gelecek 
.elan Alman nesillerini de bağladığım 
anlatmak için bu yolda vasiyetmı:ncsi 
olduğunu da ilave etmiştir. Bu sözler 
italya kamunu tatmin etmig olabilir , 
Fakat bu milnasebetle Musolinin meg
hur sözlerinden birini de hatırlamak 
gerektir: 

- Hudutlar mUntıkaşa edilmez, mü
dafaa edilir. 

Daima bu realist politikadan ilham 
alan Musolini, bugiln İtalya dış politi
kaSina yeni bir istikamet vermiş dah<J 
doğrusu harpten evvelki yoluna sev • 
kctmi§ bulunuyor: Bu da Almanya ile 
dostluğu muhafaza etmek: fakat tngiL 
tere ve Fransa ile de çok iyi münasebet 
tc bulunmaktır. Hitlcrin ziyzıretinden 

evvel, İtalya dış politikasının bu yol 

HABER - Aks-.m postası 

3 yaşındaki 

değeri 
"Hayat veya ö üm,, 

kararın verdi heyeti "" çocugun 

Bir fnp:IUz mahkeme.: Çcculk0 yapoO@lır;ı •• aı6!'1 Diyet netncce
slncdle0 ıt>Drr g~~lYlülllYI ıKaıvlb>cettmeD< 

sine göre 5000 lira lYJrretDU ırnaıyatoınıo lk ~ fnHdJo 

Bir otoırobiJ lcnzasında ölen çocuğun 

kardeşi, bah3sın n !.ucağında 

üç ya§ındaki bir çocuğun kıymeti 
nedir?. 

Londradaki bir mahkeme bu sual 

karşısında kalmış ve uzun raildde halle-

demcmi§tir. 

Mesele ıu: 

Bir adamın Ur; yaşındaki kilçük km, 
bir otomobil kazasında ö1Uyor. Adom, 

şoförü dava ediyor. Mahkeme, evvela, 

ıarar ve ziyan olarak bizim paramızla 
3000 lira kadar bir para tesbit cldiyor. 

Çocuğun oobası, bu parayı u bulu

yor, itiraz ediyor. Otomobil Aluöi iae, 

fazla olduğunu söylilyor. 
Adamın ~avavekili meaeleyl ~yle 

mildafaa ediyor: 

" Vakia üç yaşına gelen çocuğa ba
basının ettiği masraf çoktur. BUyüyUn. 
ccye ktdar da kendisine edilecek mas

rnf bir hnyli olacaktır. Binaenaleyh, 3 
yşındaki bir çocuğun babasına büyük 

bir masraf membaı olduğu dilgUnillc
bilir. 

''Bununla beraber, meselenin bir de 
öteki tarafı vaı1dır: 

"BliyUyUnceye kadar masraf kapısı 

ohn çocuk bilyüdlikten aonraı bir ka

zanç membar olacaktır. Bu cihetle, ço. 

cuğun öhlmll ile, büyük bir kazanç 
kaybedilmiJ oluyor. Binaenaleyh. 3000 

lira azdır .. En a§Clğı on bin lira zarar, 
ziyan isteriz ... ,, 

Olen ~ocuğun babası, ayni zamanda, 
otomobil kazası neticesinde diğer kızı-

nın da hasta olduğunu ileri sürerek 

tt'krar tQZminat iatemi§tir. 

Mahkeme, son karannda bu tazmi
nnt ta dahil olmak üzere, otomobilin 

sahibini 6000 lira ödemiye mahkum ct

miıtir.1kir1.:l çocuk için 1000 lira tazmi 

nat tahmin olunduğuna göre, 3 yqın

dakl çocuğun •değeri" 5000 lira teıbit· 
edilmi§ oluyor. 

~Dır z c yD 

G AZETEM1ZIN nan sayfalarında 
bir zayi ilanı gördük. Ehemmiye

tine binaen, bu sefer meccanen bu sütun
da tekrar n~rediyoruz: 

ZAYi TAKMA nıs 
8 Mayıs 938 pazar günü K!ğıthanede 

üzerinde yilrilmekte elduğuna delalet 
edecek işaretler vardı. Ziyaret bunu te
yit etmiştir: Alınan dostluğundan kuv
vet alarak demokrat devletlerle iyi pa
zarlık yapmak. Alnr.:mya ile girişeceği 
münasebetlerde de demokrat devletler
le idame ettiği dostluktan kuvvet al. 
mak. (Ulus) 

A. Ş. ES'1ER 

Çocuğunu ölüme veya kör clınıya J 
m.lhkfim etmek hususunda mütereddit 
ana ile baba, hakem heyetinin karannı 
almıı bulunuyorlar: Çocuk yaşayacak 1 

Kafası içinde bir şiş çıkan ve ancak 
ameliyat olduğu takdirde hayatı kur
tanlacı:ı!:, fakat kör kalacak olan ço
cu&un macerasını biliyorsunuz: Evvelki 
gün, kadının, evladının kör olmaktan. 
1a ölm .. sini tercih ettiğini yazmıştık • 
DUn gelen yeni malılmatta kadının, 

tenkitler karşısında, fikrinden vazgeçe
rek kararın, hakem heyeti tarafından 

verilmesine razı olduğu bildiriliyordu. 
Bugiln de hakem heyetinin verdiği 

kararı haber alıyoruz: 
Rahip, doktor, rdtlyo şuaı mütehaı-

ısı ve diğer ilim adamlarından müte
şekkil on iki kitilik '' bayat ve ölüm., 
heyeti, çocuğu muzıyeneden ve uzun 
müzakerelerden eoııra, ameliyat yapıl· 
masına, yani, yaptılmasına karar ver
miılel'dir, 

Yalnız, çocuk iki gözilnden değil, bir 
tek gözUnden mahrum k:afacak, bunun. 
la h'lvalı kurtulmuı olacaktır. 

ı<dıar verilir verilmez, anasına, l·a
buına bildirilmiJ, onlar da bu ;ekilde 
uneliyata razı olmutlardır. Bunun üze
rine hemen ameliyat yapılmışor. 
Çocuğun sıhhat! iyidir. Anası, baba

sı çocuklanmn bir gözUniln kurtularak 
yaıayacağma çok seviniyorlar. Haki
~n, iti hiıkem heyetini havale etme· 
lerinde iaabet ctmiılerdir. ÇilnkU, bun. 
dl\:ı evvel doktorlar, ameliyat netice -
ıinde çocuğun lki gözden de mahrum 
knlaeağmı s8ylemiılerdir. H!kem hey
etinin derin tetkiki esnasında, bir g8-
ı:llnUn feda edilerek de hayatının kıır
tanlacağr anlaşılmıştır. 

Bu münasebetle, bundan beş sene 
evvel lngilterede bir çocuğu ayn; 
şekilde bir hastalığa uğradığı ve anası 
ile babasının böyle mütkül bir vaziyet-
te kaldıkları oolatıbyor: 

Çocuk Uç aylıktır. Beyninde bir şiş 
hasıl olımt§tur. Bu şi§i almak için a. 
mcliyat yapmak lizım .. Ameliyat olur
sa gözleri kör clacak, ameliyat olmazsa 
çucuk ölecek .. 

Fakat, çocuğun anası, babası ~iç te
reddüt etmiyorlar: Çocuklannın ölme-

Hindistanda 
verem artıyor 
!ngilterede nşedilen bir istatisti

ğe göre, Hindistanda. veremden ölen· 
ler seneden seneye artmaktadır. 

1935 senesinde Hindlstanda kayde
dilen ölUm vakalan, 6.500.000 kişidir. 
Bunun 500.000 i ve.remden ölmektedir. 
Veremden ölenlerin çoğu da 15 ile 30 
yaş arasındadır. 

ısos.ooo mil murabbaı bir sahayı 
kaplıyan Hindistandaki 370 milyon 
nUf usa mukabil ancak 40 verem sana
toryomu vardır ki, bunların da ancak 
pek a.zı mUtekamil oekildedir. 

Verem vukuatının artması üzerine, 
Hindistanda bliyUk bir veremle milca
dele cereyanı açılmıştır. 

mesire yerinde bir adet alt çeneye ait 
takma diş kaybolmuştur. Bulanların 
aşa~ıdaki adrese getirdikleri takdirde 
memnun edilecektir. 

Gnlata: Çqmemeydanı 171 numaralı 
Ttalıvcd Yusuf. 

* 
Ve<dln yaşuındalkft 
be~aır ve <e\?ID 

S9J e Ui1 tt; o~ ır 

H ENDEKTE "garip ve çirkin bir 
adetin birçoklarını rahatsız ettiği., 

ni Tan gazetesinden öğreniyoruz. Gaze.. 
te bunu §Öyle anlatıyor: 

sindense kör olarak sağ kalmasını ter
cih ediyorlar ve ameliyat yapılmasına 

karar veriyorlar. 
Bugiln, Peter ismindeki bu r;ocuk 

beş yaşın'dadır. GUzel, gürbüz bir yav. 
rııdur, fakat g6zdcn mahrumdur. 

Fakat şimdiı Londradaki kör çocu -
ğıın ana ve babası: 

"Acaba bizim çocuğun da hayatı 
bir gôzü feda edilerek kurtarılamaz. 
nırydı?., diyorlar. Hatta ameliyatı ya • 
pan doktoru dava edecekleri söyleni
yor. 

Tomi Far 
Çok kazanan bf r 
varyete artlslile 

evıendl 

Tonıi Far hıgiltercye ge1diiji zammı 
kız kardeşi ile lcural."laşıyor 

İngiliz boksörü Tomi Far Ameri
kadan !ngihrcye dönmllştilr. Fakat, 
boksör Amerikadan bu sefer b~ka 
bir zaferle geliyor: oradan, Amerika· 
nın en çok para kazanan varyete ar· 
tistlerinden birini kazanmıştır. Ya • 
kmda onunla evlenecektir .. 

Eylin Vcnul ismindeki bu artist, 
ayda bizim paramızla on bin lira ka· 
dar bir para kazanmaktadır. Fakat, 
Tomi Fnr, bu kızla, bu kadar çok pa
ra kazandığı için evlendiğine dair o
lan haberleri §iddetle tekzib etmi§tir, 

Bununla beraber, Tomi Far, evlen· 
me meselesinden fazla yine boksla 
meşguldür. Bir beyanatında §()yle di
yor: 

"Kiminle olursa olsun çarpıf}maya 
hazırım. 

''Şampiyonluk unvanımı muhafaza 
etmek niyetindeyim. Yakında, Edi Fi
lips ile, Ben Furd arasmdakı maçtan 
kim galib çıkarsa. onunla ç~rpışmak 
istiyorum. Yahut N'oyzel ile çarpışa.· 

cağım ... ,, 
Düğünün ne zaman olacağı belli ol

madığı gibi, Tomi Far'm yapacağı 
ma"'hrm da tarihi malum değildir ... ,, 

"Yedi yaşından tutunuz da yirmi ve 

hatta yirmi ~ yaşına kadar olan b'ekar 
ve evli gençlerden bazıları geceleri ma-

halle aralarında, hiç münasebetleri bu

lunmayan evlerin avlularına girmekte, 

pencerelerini bıçakla kaldırıp aileleri 

seyre çalışmaktadırlar. Hatta, yüksek 

pcnrc.-relere yeti~mek için merdiven kul-

landıkları bile görülüyor. Ev sahibi, bu 

çirkin gözcülüğe müdahale etmek itsediğl 
takdirde ''eski adetimizdir,, ccvabile 

ka~ılanmakta, hazan dayak da yemek

tedir . ., 

Yedi ya~mdan küçük bekar veya evli 
gençlerin böyle bir iş yapmadıklarına 

şükredelim! 

YEOtGON 

MuvazaaJar 

FALlll Rıfkı Atau "l'edl Glin,, l1n 
bu haftaki nllsha.sında 11azıuor: 

19 uncu asrın bill'"Ük lngllizleriı:ıdcn bl
ri: ··sark şark, sarp dıı sıırptırr,, demişti. 
Osmı:ınlılnr bu bir satırdaki hakikati an.. 
Jamadıkları kin, bir asır zaman kaybetti
ler. 

.AtJna tefekkürünü on beş asır söndüren 
sebepler, her tarafta müslüman orta çaAı
nı devam cllirmeklcdir. Ne ırk, ne iklim, 
ne muhit, ne de gnrp medeniyeti usuJleri. 
nin O"tünlüğünü tasdik eden sivil mektep 
bunu menedebllll·or: Sırpça konuşan ve 
altmış sene, esir olmak ızın taz)·ik görmek 
ı;lzin, bilakis iltimas Ye tercih ile, sarp 
Cılcınl içinde ııc<ıil iireten milslilm::ın Yusos 
Ja,·larlıı, Hind huduUorındaki ınüslum:ın 

yıftınl:ırı arasında şartlar aynidir. Tefek. 
kür kurlııhncfıkça, bütün t::ıkliller ve ileri 
hamleler nihnyct akim knlmara ın::ıhkılm
dıırlar. 

E5kiden milslümanlı~ı medcnlyctle te
lif mümkOn olup olmadığı hakkında mil
nakoş:ılar yapılmak adetli. Mesele y::ınlış 

konulmuştur: Garp medeniyeti hristiyan
Jı~ı kendine ihtida eıtinnck itin bin şu 
kudar sene mücııdele etli. 

Bu sözlerle, milliyetçilik demagojilerini 
ı;lper c:dinen lrtlcaın lnkılüp müessesele
rı nılcki muka\'cmetini kasdedi;rorum: On
lar da, Osmanlılar gibi, beş şartlı bir Slll'P 
çılık tahayyül ediyorlar. 

Ayni medeniyet tılemlnln umumi nhen. 
si ile, bu ahenk içinde milli karakter ve 
dehaların rolleri bizim !nkılfıbımız mlina
ııebellle, ıarııfımızdan icat, tetkik Ye hnl
lcdllccek dr.~ildiler. Bunlar zuhur, tetkik 
ve hallolunmuşlardır. Vaılfemlz milll:ret 
softalıırının demosoJilerlne, tefekkiir ve 
bayat hnrrlyetlnden hiçbir şey kurban et
memek, bizi şarka, tecenilde, tekrar mis
tik ve ri:rıızel 1ekkesine doğru iten tazyik
leri yerinde ve zamanında kırmak, kn~a 
ve ruhça ş:ırkh olana garp Türkly<'sin~n 
rnallyet clhn:ı:ı içinde yer vermemekted!r. 

"S:ırk ş:ırk, sarp d:ı g:ırptır . ., tklsi bır
leşemez. 

TAN 

imtihanlar 
ABlllA Zekeriya imtihanlar hak. 

Skında fikrlnl 1611ll11crek umumiyet 
le, 1;ocu{i,uı malumatı ve ralışmq.!t ı,ın 
tam vo haklkr bir lJlça olama11ac;a4mı Jcau

dettll.:ltn ıonra şlfahf ueua tahriri iml(
hanlarda'h lıanotıinin tercih edllmeıl ld
;ım qcldl~ine dair diyor ki: 

"İmtihana siren çocuk bir defa dima. 
iten yorgundur. !kinci olarak da bily~k 
bir korku içindedir. Böyle sarsılmış b.ır 
ruhi halet içinde, çocuk mümeyyiılerın 
karşısında, kendisine tevcih edilen ı;ual

lerl bir defa kavramakta sficlilk çeker .. 
Hele suali kavramadığını hissettiği daki~ıı 
maneviyatı tamamen bozulmuştur. Saır 

sünlerdc en çok bildlAi bir meseleyi bi~ 
muamma albl sörilr, yapamayaeaAım, si~ı 
bir serilik ve dilşkllnlük duygusu kendı
ılnde basıl oldu mu, o çoculun cevap ,·er· 
mesine lmkAn yoktur. Şimdi mümeyyiz. 
lerin bu çocuk hakkında verecekleri hii
küm doğru mudur? 

Bu sebeple imtihanın tahriri olamsıa~a 
daha kuvvelll faydalar vardır. Cocuk hır 
defa kendlıılnl rahatsız eden, Qzerlne dl. 
kilen nazarlardan uzaktır. Klığıdı, kalemi 
eline aldı~ı zaman kendi ftlemlne kapana
bilir. DfişQnmek için biraz daha senlş 
zamanı vardır. Bu yalnızlıAın, ve vakit 
kazanmanın verdiği teselli içinde iken· 
dini kafasını dinlemeye daha çok vakit 
bulu'r. Bu fllharla tahriri imtihan şlfnbt 
fmtlhanıı müreccehtlr. 
Çocuğun sene içindeki notları, mualll .. 

mln çocuk hakkındaki kannnti, sene içe. 
risinde yapılan imtihanlar bence çocuğu 
tartmada en kuvvetli Amillerdir. Sene içe
risinde tocultu ölçmek için yapılan zckd 
Jsellcri de buna yardım edebilir. Sene so. 
nu imtihanları, umumi imtihanlar <:oeuk 
hakkında son ve katı sözü söylemeye el. 
verişli değildir.,, 

Fransanın yeni deniz 
proııramı 

Paris 13 (Hususi) - Fransız bahriye 
nazın gazetecflere beyanatta bulunarak 
Fransanm deniz inşaat programını biran 
evvel bitirmeye karar verdiğini söyle
miştir. 

Deniz programına göre, Fransız do
nanmasına iki büyük ztrhlı ve birçok 
küçük harp ıemisi ilhak olunacaktır. 
Programın tatbiki için birkaç milyar 
frank tahsis edilmiştir. 

Oinarda bir <'inayet 
Dinar, 13 (Hususi) - Dinarın Tatarlı 

köyünde bugün bir cina~·et oldu. Hmr 
oğlu Hacı, beş ınu,unıa hatip Ahmedi 
öldürdü. 

Cinayet, kadın ytizünden olmuştur~ 
katil maktulün kamnu kaçmm§tı. . 
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lÇEKUB: 
• 'SiGORTA şirketlerinin teftiş ve mu. 

rakabesi hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin deği~Urilmcsiııc dair olan kanun 
IQyihası yakında mecliste görüşülecektir. 

• l\tf J,LETLEH ARASI lıuvacılık kurumu 
reisi Roman)alı prens Bihesko dün şehri
mize gclmış ve havncılm·ımız tıırafındon 
karşılanmıştır. Prens Bibesko buradan 
tayyare ile Rom:ınyaya gidecektir. 

• ŞEIIRl:'ıllZDEl\f inşaatın Prost p!11. 
nına ne derece uygun olup olmadığını tet
kik için şehir meclisi azalarından müteşek 
kil hir komisyon kurulmuştur. 

• tz:ı.tlR sergisinde açılacak hayvanat 
bahçcııine vahşi hayvanlar getirilmekte
dir. Ilu sureıle Türkiyedc ilk defa ol:ır:ık 
büyük bir hayYanat bahçesi kurulmuş ola
caktır. 

• HARP zamanlorınrla lıostahane vazi
fesini görecek bir "gemi hastahane,, ile 
bir "uç-ak ho!ltnh:ınc,, satın alınmasına hü. 
kümet tarafından karar verilmiştir. 

• EL arabalarının köprü üzerinden seı;· 
me~I 20 mayıstan itibaren meno1unacak
br. Yeni tipteki :ır:ıbolarm da on beş gün 
den sonra kullanılması mecburi olacak. 
tır. 

• 1STANBUL Ziraat müdürü Tahsin, 
Avrupada bulunduğu tetkik seyahatinden 
dönmüştür. 

• A YRUPA hattına yarıodan itibaren 
ayrıca bir Paris vagonu Wive edilecek, bu 
'urele, P:ıris yolcuları eskiden olduğu gibi 
Belgraddan aktannn }apmayıp dosrudnıı 
'.doğruya gidebileceklerdir. 

• EKALLlYE'f mekteplerinin fasılasız 
;surette üç yıl vazltc görmüş öğretmenleri
ne ıam yapılm&sı kararlaştırılmıştır. 

• Ş1LEPÇ1L1K şirketi tarafından alına
rak geçen hafta Jimaoımıza gelen "Ilakır,, 
ye "Krom,, şilepleri serer\erine başla.mı~
lardır. Gemiler Zongulda!a gitmişlerdir. 
.Oradan kömür alıp )IarsOyuyn gidecekler 
für. 

• TRAK v:ıııuru limanımıza gelmek üze 
ro yola çıkmıştır. Ondan yirmi gün sonra 
'da, Aimanyada yaptmlan diğer vapur, 
"Etrük,, limanımıza gelecektir. Trak tec
rübelerinde 18,9 mil sürat temin etmiştir. 

• ME.MLEKETE fazla seyyah getirebil
mek için c:ılışılmakta ve yabancı memle
ketlerdeki seyyah harckcllcrioe dair ista
tistikler tetkik edilmektedir. 

• AMERİKA ile yapılmakta olan ticaret 
anlaşm:ısı müzakereleri yakında nihayete 

' erecek ve nnlaşnıa imz:ılanocaktır. 
• 1STANBUL g\imriik b11ş müdürü İzmit 

ve Derince gümrük işlerini tetkik etmek 
üzere dün Derinceye gitmiştir. 

• ŞEHİR l!ahiJinde yeni yapıl:ıcak a!l
falt yollar için bfŞ yüz bin lirn tahsisat 
ayrılmıştır. Bunun 250 bin liralık kısmı 
bu sene yapılacaktır. 

• YALDE hanının yıkılması haziraııın 
sonuna kadar bitirilecek, bundan sonra 
açılan kısmın tanzimine başlanacaktır. 

• U:\lU:\Yt miiv:ızenctlcn maaş alan me.. 

..... il".'.,""" . . . . 
yen bır ko~ede duran pcn~ hır ıhtıyar 
gelir. Bugün gazeteler, yüzlerce çocuğu 
ve adamı geçindirmektedir. Kendisini 
satanları, gayretleri nisbetinde kazandl
rn. Bu kazancın haddi yoktur. 

Onun içindir ki müvezzilik parlak, ~e
refli meslektir. Müvezzi, gazeteye ilk 
çıktığı zaman ekseriya sıkıntı içindedir. 
:Yoksuldur. Fakat kısa bir zaman içirıde 
kendisini toplar, üstünü başını düzer. 
Tramvaylarda, vapurlarda yalmayak 
dolaşan çocuklara gelince, onları tanı

mak, dinlemek lazımdır: Onlar babasız, 
anaları başka kocaya varmış, konukom
şu elinde, kendi kendilerini besliyen yav
rucuklardır. Gazete serpilmiş buğday, 

onlar bir sürü serçedir. Onların hayatını 
yakından takip edebilmek için benim gi
bi, lstanbuluri vapurla gidilen bir sem
tinde oturmak lazımdır. Yıllar geçtikçe, 
bu çocuklar büyürler, gazete, kendilerini 
sefaletten kurtarır, vücut serpildikçe kuv 
vet arttıkça gazetenin getirdiği kazanç 
da artar. Büyüyenlerin yerini her yıl 
yeni nesilden yeni küçükler doldurur. 
Her yıl, vapur iskelemizde bir iki yeni 
çocuk görürüz. lki } ıl evvelki bir dostu
muz bize hürmetle yakla~ır: "Ağabey! 

der, ben bulunmazsam gazetenizi bu ço
cuktan alınız!,, 

Müvezzilik, şerefli meslektir. Müvezzi, 
meslel::rinin ~erefini koıuyacak yeni kıya
fetini şükran ile karşılayacaktır. Boz 
renkli bir iş gömleği ile bir kundura ucu
za da çıkacaktır. Müvezzilik şerefli mes
lektir, ama çok zordur. 

Sevimli olmayan çocuk, zeki olmayan 
delikanlr, tipik olmayan ihtiyar müvez
zi olamaz; yahut, müvezzilik onun için 1 
kısır meslek o1ur. Müyezziler, bir mahal [ 
lenin, bir semtin tarihine karışırlar. Ba
zan bir beldenin malı olurlar. Karikatü
rist Cemin nefis bir çizgisinde görüp tn-

1
! 

rudığımız 1910 lstanbulunun Küçük şi-
mendiferi gibi. } 

Reşat Ekrem KOÇU 

murlar:ı tatbik edilen lıarcirah kanunu 
hususi ve mülhak bütçelerden aylık alan 
memurlar hakkında da tatbik ediecektir. 

• ONUNCU yerli mallar sergisine bu 
sene İş vıı Sümerbıınk fabrika ve mfiesse. 
selerile Elibank toplu bir halde Jştirak 
edecektir. lnhisarlar idaresi de yeni ser
~i için orijinal bir paviyon hazırlamakta. 
dır. 

• Devlet demiryolları idaresi gôrillen 
lüzum üzerine şimdiye kadar inşaat maL 
zemesi haricinde bırakılarak tam tarifeye 
tabi tululan klorrnaniyomu da inşaat mal
zcme~l meyanında tenzildth tarifeye tabi 
tutmu~tur. 

• KAD \STRO idaresi birinci mıntaka 
mürlürlü&tıi, Ilurgaı adasının kadastrosu
nu da ikmal ctmlş!lr. Bu kadastroya itiraz 
edecelder için iki aylık mühlet veriJmlş 
bulunmaktadır. 

• HA~IALLARIN rcıımi teşekkülü olan 
hıımnll:ır crmiyetlnin ismi de "yükeüler 
cemiyeti,. ne çevrilerek bundan sonra ha. 
mal ı~minin tarihe karıştığı alAkadar ma. 
lrnmlara bildirilmiştir. 

• Yarın saat 20,30 da Şehremini Halk
eviode üniversite docenllerinden Enver 
Ziya Karııl tararından (genel savaşta Ça. 
nakknleoın zorlanması) mevzulu bir kon
fcr:ms Yerilecek, arkadan evin temsil ko
lu tarafından bir piyes gösterllecektlr. 
DIŞARDA: 
• Fransada Bordo mahkemesi bir çilio

la la fabriknııını i~gal eden işçileri milşte. 
rckcn fabrika sahibine iki yüı bin frank 
tazminat ödemeğe mahknm etmiştir. 

• İtalya kralının bu ayın 21 inde Tra]j.. 
Jursa bir ıı;eyahııt yapacağı Romada iyi ma. 
lümat alan mahafilden bildirilmektedir. 

" Danzig nasyonıil - sosyalist lideri Förs 
ter dün Varşov:ıda Hariciye nazırı Bekle 
bir semtten fazla sUren bir mültıkatta bu
ll\nmuştnr. 
• Mareşal pjJsüdsklnin ölümüniln ügjincü 

yüdönümü münasebetile dün Lehislanm 
her tarafında muazzam ihtifaller yapılmış 
hr. 

Gazeteler, bugünkü nüshalarının baş 
makalelerini ve ilk sayfalarını kAmUen 
warcşal Pılsudskiye hasretmişlerdir. 

• Gecen yaz İran ile Irak arasında ak
dedilen hudut ihtilaflarının sureti halli 
b:ıkkındaki anlaşma ile martta İran parlu 
mentosu tarafından kabul edilen İran -
Irak dostluk muahedesi, Şah tarafından 
tıısdik edilmiş ve binaenaleyh merlyete 
girmiştir. 

• Bank d5 Frans, iskonto fiyatını yüzde 
üçten iki buçuğa, esham üzerine avanslar 
is'kontusu fiyatı yüzde dörtten üç buçuiıa 
v1: günlük nvanslarınkini yüzde üçten iki 
b•ıcuia indirmiştir. 

• Dün Felemenkte Krekte veHaht prcn. 
ses Juliananm kızı küçük prenses Beatri... 
sin vaftiz merasimi yapılmıştır. 

• Roınany:ıda sabık Başvekil Goganın 
cenaze merasimi dün kralın, veliahtın, 
Başvekil patrik Kristeanın ve hükumet 
azalarının huzurile yapılmıştır. 

• 1ngillerede muhnfazakilr mebus Bruit
vuit Avam Kamarasında bir kanun tekli
finde bulunarak kuraklık yüzünden zara
ra uğr:ıyan çiftçilere hüktimetin yardım 
eımesini istemiştir. Bu kuraklık yüzünden 
çiftçiler 10 milyon İngiliz lirası kadar za. 
rnra uğramışlardır. 

• Lehistanda Leınbergde yirmi komü
nist, 10 ve 2 buı;uk sene arasında muhtelif 
alır h:ıpis cezasına mahkCUn olmuştur. 

• Dün gece Barsclonada bire on kala ile 
bir :ırasında şimal istikametinde bir lmtup 
feıcri müşahede edilmişllr. Geçen 22 şubat 
ta da birçok Alman şehirlerinde nyni ha
d;semüşahcrle edilmiştir. 

• Almıınya, dün Manı;uko hü,.umctini 
rcıımcn t:ınımıştır. 

Çinde 
harp vaziyeti 
Henkeu, 12 (A.A.) - Çantung"un ce

nubunda muharebe şiddetli bir surette 
devam etmektedir. Buna rağmen iki 
haftadanberi vaziyette hiç bir değişik
lik olmamıştır. 

Tançeng mm takasında: 
Muharebe hassaten eiddetlidir. Mll

teaddit mtitekabil hücumlardan sonra, 
Çinliler Tangçeng'in ısimali garbisinde 
Çiçuang vo Frangçiayo bölgesinde Ja
ponları muhasara altına almışlardır. 

Cenubu garbide Çinliler, Hançiayu
yu geri almı§lar ve Pihsien'in §imalinde 
Seçuçeng'e vaI'Ullllardır. Düşman mü
hlın zayiata uğratılmıştır. 

Japonların Tairşvang bölgesinin ei
malinde Yuvangçan'a yapıtkları hücum
ları tardetmi'.jlerdir 

Çansi'nin garbında düşmanın bütün 
mukabil taarruzları da geri pUskürtUl
müştür. 

Amoy adası 
Hong-Kong, 12 (A.A.) - Amoy ada

sına ihraç olunan Japon askerleri bu 
sabah biltün adanın işgalini bitirmi~ler
dir. 

Hong-Kong, 12 (A.A.) - Uzak şark 

13 MAYIS - 1938 

B~şvekil yarın geliyor 
l3elgra.d, 13 (Hususi) - Başvekil 

Cel!l Bayar, ve hariciye vekili Tevfik 
Rli§tü Aras dün gece saat 23,15 te 
Belgraddan ayrılmışlardır. Ankaraya 
dönerken Sofyaya uğnyacaklar ve o
rada. sabah saat ondan akşam on altı 
buçuğa kadar kalarak Bulgar kralı 
tarafından kabul edilecekler ve Bul· 
gar Başvekili Köseivanof ile görüşe
ceklerdir. Bu mUlakatta Bulgarista
mn Balkan antantı muvacehesindeki 
vaziyeti mevzubahs olacağı tS:-hmin e
dilmektedir. 

Vekillerimiz Belgraddan ayrılırken 
çok samimi tezahüratla uğurlan~lar
dır. 

Trenin kalkmumdan daha çok za

man evvel, TUrk Yugoslav bayrakları 

ile z~ngin surette süslenmi§ ve elek
triklerle donatılmrş istasyon ve civan
ın bilytık bir halk doldurmuı bulunuyor
du. lstasyonda, sancak ve :-nuzika ilo 
18 inci piyade aJaymdan bir ihtiram b3-
1Uğü de yer almıştı. 

Saat 22,30 a doğru istasyona resmi 
zevat gelmeğe başladı. Bunlar arasında 
eıcUmle Belgz:e.d valisi, belediye reisi 
merkez kumandanr, belediye meclisi a
zalan, Yugoslavya radikal birliği erkii,.. 
nı, Romanya, Yunanistan ve Bulgaris
tan Belgrad elçileri, hariciye nazır mu-

avini. Andriçin riyasetinde bütün ha
riciye erktım nazarı dikkati celbediyor-
du. 

Saat 23 de bütün Yugoslav hükumet 
azası istasyonda yerlerini almıştir. 

Nihayet saat 23 U beş geçe Türkiye 
Bqvekili Celil Bayar ve refikası, ya
nında Yugoslavya Başvekili, Hariciye 
na.zil'I Dr. Stoyadinoviç, Türkiye harici
ye vekili Dr. Rüştü Aras ve Türkiye 
Belgrad elçisi Haydar Aktay olduğu 

halde alkııılar arasında istasyona gir. 
mi§lerdir. 

Celil Bayar, Dr. Stoyadin-oviç 
ve harbiye nazırı General Marlç ne 
birlikte ihtiram kıtasını teftiş etmiş 
ve bu esnada muzika, Türk ve Yugos 
lav mlllt marşlarını c;almıştır. 

Celil Bayar, bundan sonra, ken
disini teşy1e gelen hükumet azasının, 
generallerin ve diğer zevatrn birer 
birer ellerini sıkmış ve Dr. Stoyadl
noviç tıe de bir kere daha samlmt su
rette müsafahadan sonra trene bin
miştir. 

Bayan CelA.l Bayar ile Türk heye
ti refakatinde bulunan diğer bayan
lara istasyonda gül buketleri tak -
dfm edtlmiştfr. 

Husust tren, halkın şiddetli alkış. 
ları ve asker! muzikanın nağmeleri 
arasında. saat 23.15 de Belgrattan 
hareket etmiştir. 

Resmt tebliğ 
Belgrad görüşmeleri dolayısile dün 

~u Tesmi tebliğ neşredilmiştir: 
"Türkiye Başvekili Ekselans Celfil 

Bayar ve Hariciye :Vekili Ekselans 
Rllştü :Arasın Belgradı ziyaretleri 
münasebetiyle, Türk devlet adamla
rı lle Başvekil ve Hariciye nazırı Ek
selans Dr. Milan Stoyadlnoviç ara
sında görüş teatisi yapılmıştır. 

Çok samimt bir hava içinde yapı
lan bu görüşmelerde iki memlekette 
olduğu gibi bütün Balkan antantrnr 
allkadar eden bütün meseleler mev
zuubahis edilmiş ve görüşmeler, 

Türk ve Yugoslav devlet adamları -
nrn görUşmelcrinde mutabakat gös
termiştir. 

Bundan başka, ayni tesa.r.Ut ve 
ka.rşılrklI anlayış zihniyetinin büti.ın 
Balkan antantr devletlerine de il
ham vormekte olduğu milşahacle ~ 

dilmiştir. Bu sayede, bu cnterna·syo
nal teşekkül, mazide olduğu gibi, 
bUt!ln Balkan devletlerinin meşru 

menfaatlerini ve umumt sulhun ida
mesini nazarı dikkate alarak seme
rell politik ve ekonomik faaliyetini 
inkişaf ettirmeğe devam oyliyecck
tir . ., 
Başvekilin beyanatı 
Başvekilimiz, hare~etinden evvel, 

Yugoslav gazetecilerini kabul ederek 
şu beyanatta bulunmuştur: 

lngitiz filosuna mensup müteaddit ge
miler Amoy adasma gitmek üzçre diln 
gece buradan ayrılmıştır. 

Bu gemiler Kulaksuda bulunan ecne
bileri himaye için oraya gitmi§ olan 
Amerikan Destroyerine iltihak ed!lcck
lerdir. 

"Yugoslavyada unutulmaz hatırasını 
sakliyacagım bu üç günü geçirdikten 
sonra, arkadaşım Dr. Aras ile birlikde 
bu akşam ankaraya dönüyoruz. 

Memleketinize gelirken Yug0$lav 
milletine Türkiyenin samimi selamları-
nı getirmek vazüesini taşıyordum. Dö 

nerken ayni derecede zevkli diğer bir 
vazüeyi üzerime alıyorum. Bu vazüe, 
dost milletin bize karşr gösterdiği iyi 
kabuliln ne derece yüksek ve heyecan
lı olduğunu TUrk milletine söylemektir. 

Kıraliyet htikQmeti, bize en geniş bir 
misafirperverlik bezletti. Büyük klya

set sahibi bir prens olan Altes Ruvayal 
naip prens Pol'e tazimlerımbi takdim 
etmek ve hat?ra.eı memlcketlerimlz a
rasındaki münasebetler tarihinde ölmez 
bir ı:;urette kalacak olan büyük §Övalye ' 
Krralm sayın eşi valide kıraliçeye hür
metlerimizi arzeylemek şerefine nail 
olduk. 

Memlcketinizdeld ikametimiz esna. 
sında, her tarafta tipi bir manzara, l!!U
kOn ve nizam havası devamlı bir çalı§
marun verdiği refah manzarası kuvvetle 
hayranhğımw celbetti. Başvekil Stoya
dinoviç gibi büyük kıymette bir zatın 
riyaset ettiği hükil.metinizin iyilik geti
rir idaresi sayesinde memleketinizde 
muhteşem başarılar elde edilmiş ve re
fah hüküm sürmekte bulunmuştur. 

Bütün intibalanmt &öyle l1ü1asa. ede
bilirim: 

Birleştirici Kıratın eserinin sadık 

muakkipleri yüksek varisi Kıral Pier'e 
gıpta edilecek bir saltanat devresi ha
zırla.maktadır. 

Baylar, efkarı umumiyenln tE'rcüma.
nı olan sizler vasıtasıle, dost ve miltte. 
fik asil millete en samimi selamlarımı 

YC refah ve saadeti hakkında. en hara
retli temennilerimi bildiririm. 

Celil Bayar şehri gezdi 
Belgrad, 12 ( A.A.) - Bu sabah sa

at 11 de Türkiye Başvekili C-elil Ba.. 
yar, refakatinde Doktor Rüştü Aras 
olduğu halde Hariciye nezaretine gi
derek orada. uzun müddet Yugoslavya 
Başvekili ve Hariciye nazm B. Sto-
yadinoviç ile görü§müştür. 

Saat 13 te Türkiye elçiliğinde husu. 
si bir öğle yemeği verilmiş ve bunu 
müteakip Türk devlet adam.lan Bel
grad şehrinde bir gezinti yapmıştır. 

Bu akşam saat 21 de Yugoslavya. 
Başekili ve Hariciye nazın B. Stoya.. 
dinoviç Hariciye nezaretinde Tlirk Ve. 
killeri şerefine bir husust akşam ziya
feti vermektedir . 

Celal Bayar Yugoslav 
radikal birliğinde 
Belgrad, 12 (A.A.) - Başve'kil Ce. 

lal Bayar ve Hariciye Vekili RüıitU 
Aras yanlarında Yugoslavya Başvekili 
Stoyadinoviç ve diğer zevat olduğu 
halde bugün öğleden sonra saat 19 da. 
Yugoslav Radikal birliğinin merkezini 
gezmişlerdir. 

Parti merkezine geldiklerin<!e, saym 
Türk misafirler Başvekil Stoyadino
viçin reisi bulunduğu Yugoslav Radi
kal birliği mahalli komitesi bir1nei re_ 
is vekili Yankoviç tarafından karşı • 
lanmış \'C Türk Yugoslav bayrakları 
ile süslenmiş bulunan merasim salo
nuna alınmışlardır. Bu esnada, Türk 
Vekillerinin muvasalatlarından biraz 
evvel gelmiş olan Türk gazetecileri de 
bu salonda yer almış bulunuyorlardı. 

Yankoviç bu münasebetle bir 
nutuk söyliycrek ~ıa.ı Bayar ve 
Rüştü Arasa hararetli bir suretle hoş 
geldinizde bulunmuş, iki memleketi 
birbirine bağlıyan dostluk hissiyatını 
tebarüz ettirmiş ve büyük Şef Ata. 
llirkün hakim idaresi altında Türki
yede kaydedilen terakkileri hatırlat~ 
mrştır. 

Yankoviç, Balkan Antantmdan 
bahsederken demiştir ki: 

çinde Türk milli marşı dinlenmiş ve b 
nu müteakip, Türk misafirleri gö.," 
kür tarzda mütehassis eden alkt!3 tu 
fanı yeniden başlamıştır. 

Yankoviç'in nutkuna cevab vere 
Başvekil Celal Bayar, Türk milletin· 
selamını getirdiği Yugoslavyada b 
vazife ile bulunmaktan ne derece se 
vinç duyduğunu tebarüz ettirmiş VE 

bundan sonra Yugoslavyanın bUyfö 
terakkilertnden bahsedere!c, Stoya 
dinoviçin şahsiyeti, Yugoslavya mill 
kalkınma ve yenileşme eserinin mu · 
vaffakiyeti için en emin bir eenettir 

Sözü Balkan Antantına intikal etti 
ren Celal Bayar bu hususta ezcüm
le demiştir ki: 
"- Bu antant, ayn,1 zamanda her iki 

memleketin sarsılmaz bir surette bağ· 
Iı bulunduğu umumt sulhe de yardmı 
eylemektedir.,. 

Cel!l Bayar, gerek kendi n'amına, 
gerek dostu Dr. Rüştü Aras namına, 
kendilerine gösterilen iyi kabulden 
dolayı teşekkür etmiş ve her tarafta. 
Yugoslavyanın gittikçe fazlala.şan bir 
refah içinde bulunduğunu müşahede 
eylediğini tebarüz ettirmiştir. 

Başvekil, Yugoslav Radikal Birliği 
gençliğinden Türk gençliğine sel~ 
götürmesini rica ederim, dediği zaman 
bu talep dakikalarca süren heyecanlı 
alkışlarla karşılanmışhr. 

Türkiye Başvekili nutkunu SU'P • 
Hırvatça "Yqasm Yugoslavya,, diye-
rek bitirmiş ve bu nutku müteakip 
Yugoslavya miUi ~I dinlenmiştir. 

Başvekil Celil Bayar, Yugoslav Ra· 
aika.1 birliğinin Üniversite Kliibtl ile 
bilhassa alaka.dar olmuş ve burada. 
birçok Üniversite talebesi ken• 
dilerine hararetli bir hüsnükabul gös
tererek Türkçe hoş geldiniz demişler
dir. 

--·----=~--=-=-~:--~--_..,--~------

1 ş ihtilafları için 
mahkemeler 

_.. Baştarafı 1 incide 
tı kanunu mer'iyet mevkiine girdi

ğindcnber; geçen bir sene zarlmda ff 
verenle i~~i arasınlda husule gelen ih

tiHifları i~ daıiresi daima idareten halle 
çalr§mıştrr. Bütün tnemlekettc her gün 

binlercesine rastlanan bu it ihtilafları• 
run iş dairesince halledilememiş olan· 

lan için tabh mahkemeye müracaat 
tavsiyesinde bulunulmuştur. 

Fa~ büyük haklar içiıı de olsa, 
mahkemeye müracaat edildiği pek gö
rülmemiştir. Çünkfu i§çi, gündeliğinden 

bir çok defalar fedakarlık yapma~ bir 
çok yol masrafına katlanmak ve uzun 
müddet beJrlemek endişesiyle; iş sahibi 
ije e-leJekser işçinin pe!}ini takip edemi. 

ycceğinden haklarından ferağat etmek
te ve mahkemeye gitmemektedirler. 

Teşkili üzerinde çalışılan iş mahke
meleri tek hakimli olacak ve düıünül
düğüne göre, icabmda iş yerinde mu• 
hakemeyi yapıp karara raptedecektir. 
Bu mahkemede bizde ilk defa olarak 
jüri şeklinde ve ehli vukuf sıfatiyle bir 
heyetin de bulunması münasip görül • 
mektedir . 

tş mahkemeleri te~kili İ§ kanununun 
hazırlanması zamoomda tia düıünül. 

müş, fakat Adliye Vekaleti, o zaman 

hakim kadrosunun buna müsait olma
dığını öne sürmüştü. Şimdi, kanunun 

tattt.katından elde edilen neticelere gö
re bu bir zaruret ol'<)rak görülmekte
dir. 

l 

,--------------·-.... Alemdar Sineması 
Hergün ihi film 

1-Kartopu 
2 - Rus • Japon muha

rebeleri 
Türkçe sözlü 

Ba§vekil ve Hariciye vekilimizin 
Atina seyahatleri 

"-İki memleketin Balkan antantına 
mutlak bir itimatları vardır. Zira bu 
antant, iki millet şefinin, Kral Alck
sandr ile Atatürkün bir eseridir. Eğer 
Balkan Antantı fikri muvaffak olduy

se, bunu aynı zamanda iki memleket -.---------------a1 
hükumet reislerinin faaliyetlerine 
medyunuz.,, 

Yankoviç'in bu sözl~ri şiddetli 

alkışlarla karşılanmış ve hatip sözle
rini "Yaşasın Atatürk, Celal Bayar, 
Rüştü Aras ve Türkiye • Yugoslavya 
dostluğu,. diye haykırarak bitirmiş
tir. 
Bu nutku müteakip derin bir sükllt i.. 

ZA Yl - 1025 sicil numaralı ~of~r eh· 
liyelnamemi zayi eltim. Yenisini cıkarn· 
caiımdan eskisinin hükmü yoktur. 

lsmail oğlu ltfthmtl 

19 Mayıs, güven, sevinç, hareket 
günüdür~ 



Yazan : M. SD 
-2-

Müdür, yan gözle muhtıra def
i.erimi süzüyor, münderecatını 

bir an evvel öğrenmek 
arzusunu genemigordu 

- Mlidilre arzet ! Şimdi a§Cl!tdan ge
tirilen ihtilattan memnu adam su içmek 
istiyor •. Su verelim mi?. Hangi hUcreye 
koyalım? •• 

Gardiyan, biraz sonra geri döndil, 
müdüriln emrini tebliğ etti: 

- MUdür bey, o adamı bana getirin, 
dedi, götüreyim mi?. 

- Ben götürürüm, odayı boş bırak· 
ma!.. 

Bana da. §ahadct parmağiyle yaptığı 
halczuni bir işaretle kapıyı gösterdi. 

Meçhul bir akibetin şaşkın yolcusu 
hissiyle, mahut e§yalanmı aldmı, prdi
yanbaııyı takiben beş on ayak merdi • 
"'en çıktım. 

O bir odaya girdi, ben dı~nda tdur. 
dum, bekledim .• Susu.;:lukton içim yanı
yordu.. Dilim adeta damağıma yapıJ • 
mış, ağzım çiriş çanağına dönmüştü. 

Bilmem aradan ne kadar bir zaman 
geçti .. f çerden başgr>rdiyanın tok sesi 
~ürlcdi: 

- i;eri geU .. 
E§yalanmı kapının dt§ında bıraktım, 

rldaya girdim .. 
Cüssesile nisbct kabul edemiye~ek 

derecede büyük ve ıcniş bir yazı ma.sa
&ına kollarını dayamış, beyaz ıv-...çlı bir 
zatın kar§:sında durdum. Bu, munis ve 
kibar yüzlü adam, hüviyetimi anladık· 
tan gonra1 eşyamın usulen muayene e. 
dilcceğini miilayim bir tavırla söyliyc
:-ek bir iskemle göste~i. 

Dı§arıda bıraktığım e1y4lanmı odaya 
getiren hademe ile başgardiyan, bir hu
•lucJ gilinrük memurunun bile becereme
yeceği usuller ve inceliklerle evveli U
zerimi, elbisemin aranması hiç te hatı
ra gclmiyccek kıvnmlanoa vanncıya 

kadar uadılar Potinlerimin ta.ban aa
t.ırlarını söktüler, altındaki köselenin 
dikiş ve çivi yerlerini çok sıla bir tetkik
ten geçirdiler. Hele bavulumun geçir· 
~ği muayene devresi çok uzun eıürdO. 

Pantalonumun atlası ile jartiyert 
muhtıra defterimle mevcut paramı mü
dürün masası üzerine koyaıı baıgardi. 
yan bana şu teminatı vermek nepketin· 
f1.e bulundu: 

- Bunlar, hapisaneye girmeli, eizin 
için memnu eşytalardır. Hapiaane am -
barına kcyacağu; ve sonra bir makbuz 
,..ereceğiz ... 

Vaziyeti tetkik ediyorum: MtıdUr. 

yan gfü:le muhtıra defterini allzilyor, 
münderecatmı bir an evvel okumak, 
öğrenmek arzusunu yenemiyordu. 

Filhaklta, hapisanclerin pek yabancı
sı değildim. Uğursuz mütarekenin kanlı 
ve karanlık günlerinde bir kaç tdefa me!f 
bur Bekirağa bölüğüne ginni!t çrkmı!, 
Kürt Mustafa divanıharbinde epeyce 
ter dökmü§tiim. 

Bu itibarla a.z çok hapisanelerin iç 
yüzünü, bilhassa ihtilattan memnu o
lanlar hakkında sıkı tedbirler almak za. 
ruretinde olduklarını yakinen bildiğim 

için, bu muayeneleri, sıkı sıkı eıyalan· 
mı ara§tırmalannı pek tabit buluyor
tium .• 

Hapisanc müdürü, ben odadan çıkın· 
cıya kadar ıdayanamadı, muhtıra defte• 
rimi aldı: 

- Ne güzel ciltlenmiş! 
Diyerek, güya cildini tetkik ediyor -

muş gibi, göz gezdirdikten sonra yap • 
l'<>klarını çevirmeğe, okumıya başladı .. 
Nihayet istediğini, aradığını bulamıyan 
bir adamın küskün tavriyle defteri ma
saya bıraktr. 

İlk evvel içimi yakan susuzluğu gi
dermek izımd1. Bunun için hemen söze 
başladnn: 

- Tevkif müzekkerem henüz eliniz
de olmamasın:ı rağmen, hapis ve ihtilat
tan menediteceğimi anlıyorum. Fakat 
6U içmekten ·de menedileceğime ihtimal 
veremiyorum. 

Sözümün ba~lanııcı müdü:-ün hiç 

hoşuna gitmedi. Kaşlarını çattı, derhal 
cevap verdi: 

- Su içmekten memnu değilsiniz .. 
Yalnız münferld hücreye gidinciye ka· 
dar, :ıı.u istemek vesilesiyle de 0150, ben. 
den b~kasiyle konuımaktan memnusu
uuz; !. • 

ı-tad&menin getirdiği bir bardak su
yu içer içmez, ağzı kmk ıu destisini he· 
men eline tutuşturdum. Bu accleciliği
me müdür bıyık altından gülerken bir 
taraftan da başgardiyana §U emri ver
di: 

-Mevkufu, mlinferitlerde iyi bir hile. 
reye ~ötürUn. Gaz ıamba'Sı vermeyi u
nutmayın! .• 

Sonra bana döndü: 
- GUn aşırı hilctcpizde sizi görmeğe 

geleceğim. Ne atzunuz varsa bana 
söylersiniz, merak etmeyin, in§aallah 
kurtulursunuz .. 

Temennisinde bulundu. 
Müdilrün bu aöıleti bende aksi tesir 

husule ıetirdi. Ba~ karır bu kadar a
laka ve bayırhahlık göstermesinin, he
le: 

- Arzularınızı bana 6i>ylersiniz. 
Demesi, kendisinden başkasiyle, me· 

aet.t muhafızlarla, g911diyanlarla bile gö· 
tÜ§mcğe ,konuşmaya mezun olmadığı. 
mın kibarca bir ihtarı, bu elem ve ıstı
rap yuvasında acr günler eeçircceğimin 
bariz bir deliliydi. 

Hademe efyalanını yüklendi. Su dol· 
durulmuş olduğunu görerek sevindiğim 
ağzı kırık destiyi de ben eldım. Baş gar
diyanı takip ettim. 
Gt>NEŞE VE SAF HAVAYA VEDA! 

Merdivenleri tekrar indik, §Öyle bir 
krvnJ:Jık, geniş bir bahçeye çıktık. Be
yazıt meydanınnı 50 - 60 yıl önceki 
halini andıran bir bahçe .. Bir köşede u
fak bir bakkal dilkkanı var. Onünde be§, 
on kişi alı§ veriş ediyor. 

Gardiyanlarla mahpuslar, • kıyafet 
ve vaziyet itibariyle • biribirlerinden a
yırt etmek mümkün olmadığından bun
lann kim olduklarını anlayamadım. Fa· 
kat banlannm çekingen ve miltecessis 
nazı<)l']arla bent ~Uzüşlerinden, ekserisi
nin mahpus olduğu anlaşılıyordu. 

ilerlediğimiz uzun ve karanlık yol, 
bizi ufak bir bahçeye çıkar1dr. Çıktığı. 
mız kapının tam karırsındaki ufarak bi
nanuı demir kapısı önünde durduk. 

Başgardiyan anlatıyordu: 

- Bu gördüğünüz dama sizin gibi ih
tilattan me.ınnu olanlarla hapisanede ra. 
hat durmıyan!ar hapsedilir. Boş hüc
relerden en iyisini size vereceğim. Ra
hat edersiniz. 

Son cümleyi o kadar soğukko:ınlılıkla 
söyledi ki.. Yeni gelen müşterisine en 
iyi ve havaJdar odayı vereceğini -söyJL 
yen bir otel sahibi, bir pansiyoncu bile 
bu kadar tabii vaziyette konuşamaz. 

Binanın harici manzarosmr bir lahza 
gözden geçirdim, Geni§ cephesinde mü
teaddit ufak demir parmaklıklı pen.ce • 
reler ve bu pencerelerin sayı hesabiyle 
tam ortasında büyük bir demirkapı .• 
Pencerelerin altında, her iki başta birer 
ıüngUlU jc.ındarma nöıbet bekliyor, bina
nın taraçasında bir jandarma gezinerek 
arkadaki koğuı bahçelerinde dolaşan 
mahpsulan gözlüyordu. 

Bizim gelişimiz, başgardiyanın ~dfsi
Jat veren &Özleri, buranın mutad sıükfl
nunu bozmU§ olacak ki, hilcre pence • 
relerinin b:t.-:danrııda korkak ve müte
cessis bakışlarla 'bilhassa beni, yeni 
komşularını görmeğe çalı~ mahpuslar 
görülüyordu. O aralık, nereden ve ne 
zaman geldiğini g<Snnediğiır. bir jandar. 
ma onbaşısı onlara doğru ellerini sallı
yarak: 

- Gözlerinizi patJatmm. Çekilin 
pencerelerrlen ! . . 

Emrini verdi. Tıpkı kasasını aç:a bir 
veznedar azametiyle, pantalonunun ce-

Fuhşun önüne geçlDmesı Dçln 

Umumhaneler, randevu 
evleri kapatllmalıdır 

Milletler Cemiyeti sosyal meseleler istişari 
komisyonu devletlere hitap ediyor 

Milletler cemiyeti 101 inci asam
blesine hazırlanıyor. Gelen ha.berter, 
Cenevre müessesesinin 100 asamble -
sine hakim olan telakki tarzlarına, 
bu yeni asamblede, aı;,ağı yukarı, fiili 
bir veda yapılmı§ olacağını ihsas e· 
diyor. Fakat niçin, milletler cemiye
ti der demez derhal arsıulusal sıya.sa
ya sapıyoruz? 1nsa.nl davaları halle 
eava.,mak iddiasında olan bu teşek
külün uğraştığı başka iş mi yok? 

Sosyal sahaya sapalım. Ve fara
za fuhşu ele alalım: 

Milletler cemiyetinin bir "ı:ıosyal 

meseleler istlşari komisyonu,. vardır 
ki insanlığın iki mühim ve "arsıulu
sal., meselesini haJJe çabalar: 

1 - Fahişeliğin ve kadm ticareti· 
nin kaldmlması. 

2 - Çocukların himayesi. 
Komisyon. şimdi, Cenevrede ikin -

ci toplantısım yapmış bulunmaktadır. 
Geçen seneki toplantısında bu iki me
selenin etraflıca. tetkiki kararlaştı • 
rılmış olduğu için komisyon, bu se • 
ferki toplantısında, yapılan tetkikle
rin neticeleri üzerinde çalışmaktadrr. 

Milletler Cemiyeti bu i~e arsıulusal 
kadın ticaretinin ilgası hakkında ge
niş mikyasta. propaganda ile ba~la -
mış ve Avrupada, cenubi Amerika. 
memleketlerinde, yakrn, orta ve uzak 
şarkta anketler yapmıştı. Bundan 
sonra bazı anlaşmalar ve muahede -
ler aktedilmiş, devletler. kadın ka. • 
çakçıhğmı ortadan kaldı:onak ve ka· 
çakçıları cezalandırmak için biribir
Jerine yardım vaadetmişlerdi. Fakat 
bundan mühim bir netice alınamadı. 
Zira birçok devletler, hudutları içinde 
fahişeliğe müsaade ediyorlardı. Ve 
etmektedirler. Bu devletlerin, fahişe· 
liği aşağı yukarı meşru bir ticaret 
gibi telakki ettikleri de söylenebilir. 
Zira. nizamnameler yapmışlar1 mm -
takalar ayırmışlardır. 

Komisyon, iki yıllık çalışmasından 
sonra, bu derde lıir çare bulmuşa ben
zemiyor. Zira devletlerin fahişeliğe 
müsaade etmesi, hudutları içinde fa· 
hişeliğe devamlı bir açık pazar bulun
durmasr ve bu kötü işe yatırılmış ser
mayeleri teşvik etmesi demek oluyor. 
Pazara müsaade etmek, znnnen, ma
la da müsaade etmek manasına gel • 
mez mi? A vnıpanın ve dünyanın her 
tarafında ekonomik buhranın aldığı 
berbat istikamet de kimsesiz kadınla-

binden bir deste anahtar çıkardı. Bun. 
lan:ı arasından birini seçti, büyük kapı
yı açtı .. 

Acx ve ;.:r!dı feryatları anldıran gı· 
cırtılarla açılan kapıdan girdik. Onba -
şrnın cep lambası şayesinde biraz .ay

dınlanan bir dehlizdeyiz .. Binanın sağ 
ve sol taraflanncb iki karanlık koridor 
ve bunların üzerinde demirkapılar .. 

Mide bulandıran ağır bir küf kokusu 
ile karşılaştık. Gardiyan, sağdaki ü~ün. 
cU demirkapıyı açtı. Eşyulanmla bera· 
her gitldim. Geride duran gardiyan ufak 
bir idare llm:bası getirdi. Bir kelime 
ısöylemeden yanımdan uzaklaştılar. Ka
pıyı dı§arıdan kilitlediler, gittiler. 

MUNFERlT HOCREDE 
Hapis!Wlenin, yeni yapılnu§ ve henüz 

tamamlanmamış olduğu sıvasız duvar
lardan, bahçelerindeki kireç kuyuların. 
ıian anlaşılıyordu. Münferid hücre bu 
kabiJdendi, duvarlan ııvasız ve zemini 
topl'~k bırakılmı~tı. 

Yalnızım! 

Ne bir iman, ne bir sada !.. 
Hücreye göz gezdirdim, sıvasız, ze· 

mini toprak, camsız bir hücrede, kilitli 
demir kapınm içindeyim, demek yalnız· 
hğa mahkCımum.. Tüylerim ürperdi, 
Her camiayla alakamın kesildiğini anla
dım . 

( Devam-ı var) 

A.vrıı71aııııı t'e diiııyaııın 1ıer tarafmaa.T:i e'Timıomik 'bııhran, ki~esiz 1iad.ın
lan umumh<ıne t'6 batakhane simsar Zarının tuzağma kolaylıkla dii§üNMk

tedir .•. 

rı umumhane ve batakhane simsar • 
larınm tuzağına kolaylıkla dilşürmek· 

tedtr. 
Komisyon, bu vaziyet ka.rşısmda 

devletlere şu hitapta. bulunuyor: 
"Eğer hakikaten fahişeliğin önüne 

geçilmesini istiyorsanız hu tavsiyele
re riayet etmeniz lhundır:,. 

"1 - Fahişelerin nasıl çalışacak • 
tarını tesbit eden resmt nizamnamele
ri lağvediniz, bUtUn umumhaneleri ve 
randevu evlerini kapatınız.,, 

"2 - Kadın ve genç çocuk dellat
lığmm her şeklini ısiddetle cezalandı· 
ıınız.,, 

"3 - Delileri ve şuuru muhtel o -
lanları tedavi altına alınız.,, 
Yapılan tetkikat, garbi Avrupa 

memleketlerindeki fahişelerden yüz
de sekseninin dimağen maltıı olduğu· 
nu göstermiştir. 

•
14 - Zührevi hastalıklara tutu -

!anları ücretsiz ve mecburi olarak te
davi ettiriniz.,, 

"5 - Kadının vaziyetini dii7.elte • 
cek ve kadına bayatını kazanmak im
kanlarını bahşedecek içtimai kanun
lar yapınız.,, 

Son yılların tecrübeleri, ekonomik 
buhran devrelerinde işsiz ve kendini 

geçindirmekten aciz kadınların mut· 
laka himaye edilmeleri icab ettiğini 
açıkça "göstermiştir. 

Sıhhi eartları haiz olmıyan, içinde 
istirahat edilemiyen ikametgahların 
da. kadın ahvali ruhiyesi üzerinde pek 
fena tesiri olduğu anlaşılmıştır. Ko -
misyon bu son noktaya da.yanarak 
"belediyelerin kızlar ve körpe deli -

kanlılar için spor ve oyun ve eğlence 
yerleri yapmasım,, tavsiye ediyor. 
Yapılan istatistikler son beş yıl i· 

çinde fahi§eliğin her tarafta arttığı-
nr göstermektedir. Birçok yerlerde, 
ade~ normal bir ticaret işi yapıyor -
larmış gibi muntazam büroları, mer-

kezi ve seyyar memurları olan ka • 
dm ihracatçıları türediği de görül -
mUştür. Bu işin fazla karlı olması bir 
çok memleketlerde resmi dairelerin 
murakabe vazifesini dikkatle yapma· 
sma imkan· bırakmamaktadır. Güı.el 
kadınlar, ya lüks iptilasıyla ya aç
lıktan ölmemek için, yahut da bir tu· 
zağa düşürülüp zorla kaçmlarak bu 
yola düşmektedir. 

Bu felaketler bilhassa cenubi Aınc
rikada, şimali Afrikada ve uzak şark
ta pek kötü şartlar içinde istismar e

dilen bu betbahtlan en kısa yoldan ö- · 
lüme de sevketmektedir. Zira en kötü 
içkileri içen. mUtemadiyen uykusuz 
kalan, bir gilnde birkaç dtizüne erke
ğin hayvani ihtiraslarına ba.zice olan 
bu betbahtlarm yüzde yetmi~i fahi
şeliğe başladıktan sonra en fazla se
kiz yıl yaşıyabilmektedirler. 

Milletler cemiyetinin tedavi edeme
diği bu yaranın in.san cemiyetine ver
diği ıstırab, Habeş istilA.smdan ve İs
panyol kardeş kavgasmda.n duyulan 
ıstırapla. en az ayni derecededir. Ve 
milletler cemiyetinin isti.şa.ri komis -

yonu tarafından tedavi edilebilece • 
ğini sanmak da, maalesef, henüz 
mümkün olamıyor. 

Şekip CONDOZ 
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Gaqri ihtiqari elini tabancasına qötü
rünce meçhul adam kolunu qakaladı 

-19-
- Ne yaparsın, bUyük adamlar on. can gene pantalon cebinde dl1rsun. 

lar, kime §ikayet edersin? Hah §Öyle .. Hem ne diye korkuyorsun, 
- Kim bunlar? benim üzerimde silah yok. 
- Bizim direktör ve bugün fahri- Stup itaat etmiııti. Kendinden yük-

kayı Berlinden ziyarete gelen bir ge- sek kumanda etmeğe ve emirlerini 
neral. Direktör misafirini anlaşılan dinletmeğe alışmış bir adam kar§ısın
Luneburga kadar uğurluyor; Berlin- da bulunduğunu anlayarak, garip bir 
den harbiye nezaretinin bir mümessL hisle, daima kumanda ile hareket et
li geldiği zaman hep böyle yapar. öte- meğe muhtaç olduğu eski askerlik 
ki otomobilde de yaverleri vardı. günlerine dönmUştü. Hazırol vaziyeti 

- Bir general mi? Adı ne? alarak: 
Tekrar yürümeye koyulmuşlardı. - Emirlerinizi dinliyeceğim. 

Ortalıkta kimseler yoktu ve mehtap. - Hah §Öyle! Demek beni kolay-
sız gece zifiri karanlıktı. Stup cevab lıkla. öldürebileceğini sanıyordun ha 
verdi: • budala! Tedbir almadığımızı mı sanı-

- Bilmiyorum. yorsun? Ben ölürsem veya yakalanır-
- Peki ama "Harbiye nezaretinin sam arkadaşlarım seni derhal Alman 

mümessili,, olduğunu biraz evvel söy- hükfunetine ihbar edecekler. Elimizde 
lemiştiniz. Öğrenmem lazım, söyle.. senin el yazınla bir sürü vesika oldu-

Bu, bir emir ve bir tehditti. Stup, ğunu da biliyorsun. Balta ile başının 
sesin tonuı::.dan bunu derhal anladr, kesilmesi pek iyi olmaz ama. ne ya
fakat gene tereddüdünden kurtulama palım, eğer sen mutlaka istersen eli-
yarak: mizden ne gelir? 

- Vallahi iyi bilmiyorum ki.. Fabri Anlaşıldı -değil mi? Artık çocukluk 
kada. söylediklerine göre bu gen~ral istemem. 
belki de casusluk teşkilatr rzefi imiş - Peki, b3.§Ustüne. Siz ne derseniz 
ama.. İsmine gelince bilmiyorum. o olacak. 

Stup, yol arkada.~ının elini birden- - Bravo! Haydi artık gidelim. !s-
omuzunda hissetti. tikamet tzenstayn fabrikasında. idare 

- Dur bakalım Her Stup, benimle müdürü Stupun evi .. 
oyun mu oynamak niyetindesin sen? Stup, meçhul adamın yürüyüşüne 

Meçhul adam durmuştu. Eli de Stu- adımlarını uydurarak yürümeğe baş
pun öteki omuzuna. inerek onu adeta ladı. İradesiz tabiatı sayesinde yeni 
yere mıhladı. YüzünU, ihtiyarın yüzü- vaziyeti de kolayca kabul etmişti. 

ne yaklaştırarak devam etti: Biraz: evvelki korkusu da ya.v8.3 yavaş 
- Bilmiyorsun ha? Öyle ise ben sa· geçmi3ti. Bu hissini yürüdükçe yolla

na hatırlatayım: Bu generalin ismi ra serpiyor gibi idi. Demindenberi zih
fon Rogviçtir. Mauvini de yUzbaşı fon nini f§gal eden bir suali nihayet soı-
Strammer.. mağa. cesaret etti: 

Stup hayretten küçük dilini yuta- - Siz kimsiniz Allah aşkına? 
cak gibi olmuştu. Bu adam, askeri i!- Muhatabı gayet soğuk bir tavırla 
tihbarat teskilatı reisinin ismini nere- suali ağzına tıkadı: 
den öğrenmişti. Bu isim son derece - Senin nene lazım! Badema senin 
gizli tutulur, orduda sahi bilenler şefin olan biriyim. Bu kadarı sana ye
pek az bulunurdu. tişir, fazla tecessüs istemem. Emrim 

- Demek. Bilmiyorsun? Fabrikada şu: Bana körü körüne itaat! 
ne yaptıklarını da bilmiyorsun değil Dersini iyi ezberlemiş çalışkan ve 
mi? "Uçan torpil,. "Ölüm şuaı,, nedir, uslu bir tal~e tavrile Stup: 
onların farkında değilsin muhakkak. - Peki, dedi, itaat edeceğim. Bir 

Zavallı masum; senin neden habe- daha si?.e sual sormam. Fakat karıma 
rin var ki! ne anlatacağım? Onun bir §eyden şüp 

Ellerini Stupun omuzlarından çeke- helenmemesi lflzım.. Ne yapacağım 
rek devam etti: bilmem, ne karışık i§ bu! 

- Seninle iyice anlaşmamız llznn - O mesele ile de sen uğraşırsın 
Her Stup .. Burası gayet mUnasip bir azizim. Bana gelince; ben onun gözü
ycr, ne sözlerimizi işitecek bir kulak ne girmek için yanımda bir hediye 
ne de hareketimizi görecek bir göz getirdim. Kadına hediye verdin mi 
var .. Ortalık zifiri karanlık .. Bir kere gözüne girdin demektir; kl!sik usul! 
anlaşalım da sonra aramızda ihtilM Stup, gözleri parlayarak sodu: 
çıkmasın, öyle değil mi? - Hediye mi? Nedir o hediye? 

Stup korkudan tiril tiril titriyordu. Meçhul adam alay etti: 
Gayri ihtiyari bir nefis mUdaf aasr - Gene sual mi? Hani sual sorma-
sevkl tabiisile elini arka cebine doğru yacağını biraz evvel söylemiştin. 
götürdü .. Fakat meçhul adam, onun Haydi biraz hızlr yürüyelim. Daha 
kolunu derhal yakalayn'trdi. ne kadar yol kaldı? 

- Öyle şeylere lüzum yok. Taban- - Üç kilometre kadar .. 

wcım•tınt 1 S,T'. I RiA P .V ;E ~ F A,C.1 A . ROM .N f, 

- Bana, - diye söze başladı - söylediğim gibi kızmakta hak
lıydın ... Fakat bugün eminim ki. ileri geri sözlerinden dolayı 
da pişman olmuşsundur. 

·~ 

Bir müddet konuşmadan yürüdüler. 
Stup, oynayacağı rolde bir yanlışlık 
yapmak ihtimalini düşünerek, evvel
ce aldığı talimatı tekrar etmek lüzu· 
munu duydu: 

- Sizi karıma eniştem diye 
takdim edeceğim. Dört hemşirem var
dı, hepsi de evli .. En gençleri üç sene 
evvel doğururken öldü. l{arım onun 
kocasını hiç tanımamı5tı; ismini bile 
bilmez. 

- Anlaşıldı, en genç hemşirenin 

kocasıyım. Merak etme, pot kırmam. 
- İsminiz neydi? Şammberger 

değil mi? 
- Hayır. Ne çabuk unuttun, Şal

berger .. Evrakım bu isim üzerine tan
zim edilmiş. 

- Affedersiniz, rolümü tekrar et-
mek bakın faydalı oluyor. 

- Küçük isimlerim ne idi? 
- Herman, Georg .. 
- Aferin!. 
Fabrikanın kapısına geldikleri za

man Stup dersini iyice bellemişti. E:en 
disini kapıdaki nöbetçiye tanıttı, pa
rolayı verdi. Sahte eniştesinin imza -
sını def tere bizzat yazdı. 

Vilhelmin merakla kocasını bekle
mekteydi. Onun geceleyin dışarıda bu 
kadar geç kaldığı hiç vaki değildi. 
Stupun yanında bir de yabancı görün
ce şaşırdı: 

- Bir sürpriz sana sevgili karıcı
ğım. Eniştem Herman... Za -
vallı hemşirem Hildeyardm kocası .. 
doğururken ölen kardeşim. Hatırladın 
ya, o zaman ne kadar kcdcrlenmiştim. 

Vilbelmin, uyku sersemi, kocasının 
ne söylediğini pek de anlamayarak, 
şaşkın şaşkın bir misafire, bir de ko
casına bakıyordu. Sahte Şalberger 

hediyesini takdim etmenin tam sıra· 
sı olduğuna kanaat getirerek kadının 
önünde eğildi. Hediyesi Yakutlu bir 
broştu. 

- Lütfen kabul etmenizi rica ede
rim; bir aile mücevheri .. Evlenmemi
zin yıldönümünde bunu sevgili karıma 
vermiştim. Onun hatırasını yaşatmak 
için ara sıra kullanmanız beni çok 
bahtiyar edecek. 

Stup ,rolünü fevkalade iyi onyama
ğa başlamıştı. 

- Haydi, dedi, kucaklaşsamza ! Bu 
ne resmiyet böyle .. 

Şalberger, kadını yanağından öp
tükt~'1 sonra Stup: 

- Sıra bende şimdi, dedi. 
Karısını kucakladı ve yanağından 

öperken fısıldadı: 
- İyi muamele et karıcığrm. Çok 

zengindir ve ne çocuğu, ne de başka 
mirasçısı var! 
Kocası kadar hasis olan Vilhelmini , 

fethetmek için bundan daha mahira-

~ " : . .J . . 
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Çin - Japon harbine hl r bakış 

Yeni b ir çin 
s e ddi ! 

Çinlilerin Lungnaideki tahkimatına bir şehir 
vücude getirecek kadar çimento harcanmış 

5 ikincikftnundan beri Japon kuv
vetleri şimali Çini orta Çinden ayıran 
Lunghai demiryoluna yetişmeğe çalı
şıyorlar. Japon kıt'alarından dördü 
Şantung, Hopei ve Şansi yoluyla ce
nuba doğru ilerliyorlar. Be§inci kıt'a 
yavaş yavaş Nankingden Suçoya doğ
ru şimal istikametinde ilerliyor. 

Suçoda Lunghai ve Nanking - Tien
tsin demiryollarının birleştiği nokta 
olmak itibariyle sevkülceyşi bakımdan 
ehemmiyetli. 

Japonların tatbik etmek istedikleri 
bu planın ehemmiyeti kolayca takdir 
edilebilir. Lunghai demiryolunu ele 
geçirmekle Japonlar Çinin ta içerleri
ne sokulmak imkanını bulacaktır. Bu 
takdirde Japon kıt'aları Nankingden 
şimale ve Tientsinden cenuba doğru 
akabilcceklerdir. Suço ele geçirildik • 
ten sonra Çengçov istikametinde şi
male doğru yürüyecekler, oradan Pe
kin - Hankov demiryoluyla Hankova, 
yukarı Yangtse'ye ve cenubi Çine gi· 
receklerdir. . 

Buna mukabil Çinin ne gibi bir ta
biye kullandığını gözden geçirmek me
raklı bir mevzu teşkil eder. 

Lunghaideki tahkimatın Çinin en 
kuvvetli mUdafaa hattını teşkil ettiği 
söyleniyor. Bir Amerikan askeri mu
harririne nazaran bu tahkimatın ya
pılmasına 1933 senesinde başlanmış 

ve orada yeni bir şehir vücuda getiri- , 
lecek kadar çok çimento sarf edilmiş
tir. Japonlar bu mlida~aa hattının 

kuvvetini l§yıkiyle tahmin edememiş 
görünüyorlar. Onlar bu tahkimattan' 
çekinmediklerini, müdafaa hattmm 
kolayca yarılabileceğini söylemişler -
di. Halbuki aradan uzun bir zaman 
geçtiği halde büyük bir itimatla sar
fedilen bu sözler, tahakkuk etmemiş
tir. Tahminlere naza.rnn nisan o rt.n. -
sında yapılan Tairçvang harbinde Ja· 
ponlar 62.000 kişilik kuvvetlerinden 
42.000 kişisini kaybetmişlerdir. 

Japonların gayesi hangi noktadan 
olursa olsun Lungbai demiryoluna ka
vuşmak. Suçov, Japonların bu istika-

ne bir hile olamamı. Kadıncağız, broş 
11ediyesinden sonra zaten yarı yarıya 
elde edilmişti, hasislik ve para hırsı 
damarı da tahrik edilince yüzü derhal 
gUlüverdi. 

- Yorgun olacaksınız herhalde. He 
men gidip odanızı hazırlıyayım. Evi
mizde rahatsız olmıyaacğmızı ummak 
isterim. Ne emriniz olursa bildirin, 
derhal yerine getirmeye çalışırız. 
Kadın dışarıyaı çıkınca Stup: 
- Nasıl, dedi. Kaleyi fethettik değil 

mi? 
- Evet. 
- Üzerinde iyi tesir brraktmız. 
- Ben mi? Hayır, iyi tesir bırakan 

verdiğim broştur. Kulağına fısılda -
dıklarımz dn broşun tesirini tamamla
dı; ben işin farkında olmadım mr sa
nıyorsun? 

(Deva mı var) 

mette ilk hedefleri olarak göze çarpı
yor. Zaten üç Japon kıt'ası bu sev
külceyşi noktaya doğru ilerlemeye 
ga;>Tet ediyorlar. Bu kıt'nlardan biri 
Tsinandan iptidarla nehri takiben a
şağı doğru sarkıyor. Yençov ve Tsi
ning için şiddetli muharebeler olu~~r. 
Şimdilik bu iki yer Japonların elinde; 
lakin Çiniler mukabil hücumlarla Ja
ponları bu iki noktada mütemadiyen 
işgal ediyorlar. Çinlilere mensup çete
ler, Japon taburlarını arkadan sara
rak iz'aç ediyor, mütemadiyen §imen
difer hattını keserek harb malzemesi 
nakliyatını zorlaştırıyor. Tsiningden 
Japonlar cenubu garb1 istikametinde 
olan Kveiteche kuvvet sevkediyorlar. 
Ana kuvvetler Linçeng istikametinde 
ilerliyor ve katettiği her kilometreye 
mukabil ağır telefat veriyor. 

Bu arada diğer iki Japan kıt'ası da 
cenub istikametine doğru yürüyor. 
1937 senesinin sonunda Japonlar Pe
king - Hanko demiryolunu ellerine ge· 
~irıni§ler ve Çangtehe kadar demiryo
lu gUzergahında sağlı sollu dar bir sa.
bayı işgal etmişlerdir, Bu noktadan 
ayrılan bir kıt'a Çihsieni yararali 
Kayfengle irtibat temin etmek Umidi
le Fengçiuya yürüyor. Yine buradan 
ikinci bir kol da garba doğru ayrıl • 
mış bulunuyor. 6 Marttanberi Çin ve 
Japon orduları Loyang şelalelerinin 

az ilersinde karşılaşmış bulunuyorlar, 
Japonlar Lunghai demiryolunu boylu 
bo,runca tayyarelerle bombalamakta 
devam ediyorlarsa da Çinlller bu hat
tı bu ana kadar muhafazaya muvaf -
fak olmU§lardır. 

Japonların dördüncU şimal kıt'ası 

Şansi yoluyla aşağı doğru sarkıyor. 

Çinlilerin, merkezi Lingşihde olmak 
ÜT.ere, bu yolun Ü1.erinde 20 mil imti
dadında bir mUdnfa.a. hattı va.rdı. DQrt 

günlük sıkı bir savaştan sonra. Japon 
kuvvetleri bu müdafaa hattını yarma 
ya muvaffak olmuşlardır. Ancak bu 
hattın gerisinde o kadar şiddetli bir 
mukavemet görmüşlerdir ki, daha faz
la içerlere sokulmaya imkan bulama
mışlardır. 

Şansi ve Peking - Hanko demiryol
ları üzerine ilerliyen Japon kuvvetle
rinin başlıca gayesi Suço civarında. 
harbeden Çinlileri bir çember içine 
almak ve onların ricat hattını kes -
mektir. Bu arada Çinliler de Şangha.· 
ym cenubu garbisinde henüz semere 
vermemiş bir mukabil hücuma geçmi.§ 
bulunuyorlar. 

Netice itibariyle tekrar edelim ki, 
Çin - Japon harbinin bugünkü vazi
yeti Japonların lehine olmaktan ~ok 
uzaktır. 

lLAN 
Türkiye !, Bankası İstanbul şubesinden 

aldığım nnmımn muharrer 376/13322 No. 
lu 9 - 2 - 937 tarihli 10 - 2 - 938 vadeli 
105 liralık ,.adeli mevduat bonomu zayi 
eyledim. Hükmil olm:ıdı~ını ilan ederim. 
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Lütfiye hanım olmu8tu. Cıgara dumanlarını dağıtan kuvvetli 
bir ses Refika hanımı sarstı: 

- İnanır mıydın? 
Beyaz bukleli Ilhami paşa haremi birdenbire cevap vereme-

di. O düşünüyor, bu haberin doğruluğuna işaret olabilecek ip .. 
uçları sezmeye çahşıyordu. Böyle bir şey bulamayınca: 

Ben senin çocukluk arkada5ınım. Hayatta unutamayacağım 
birçok yardımlarını gördüm. Seni kardeşim bilirim· Nimeti de 
kızım gibi severdim. Size kötillük etmek aklımdan geçer miy
di sanıyorsun? HABERiN ımımı ı ı~ı·llll\ı\SI: 76 - Zannetmem, - dedi. Niçin öldürsün? Nimet rakibi sayıl· 

maz ki .. Sonra bildiğime göre, Suad bey evlenirken onun da fik .. 
ri alınmıştı. Yanılıyor muyum yoksa .. Böyle söylememiş miy
diniz evvelce? 

Refika hanım, LUtfiyenin nezaketle kovulduğu günkü ko
nuşmalara yeniden zemin hazırladığını görünce: 

- Rica ederim Lütfiye hanım, - dedi. Yine malum mevzu 
üzerinde dolaşarak biribirimize söylediğimiz cümleleri kullan· 
mak mecburiyetinde kalmayalım. Vermek istediğiniz haberden 
bahsederseniz isabetli olur. 

- Oraya geleceğim. İstiyorum ki size, bana kırılmanıza. 
sebep olan hadisenin içyüzünü anlatayım. 

- Lüzumu yok. Siz haberinizi veriniz! 
- Madem ki öyle istiyorsun öyle olsun. 
- Anlayalım bakalım şu mühim olan haber ne imiş? 
Refika hanım bu cUmlesini, söyliyeceklerinden şüphe eder 

bir tonda. söylemişti. Bu Lütfiyenin dikkatinden ka.çmamakln 
beraber aldırır görünmedi. Bilakis: 

- Mühim olmasaydı sw dinlemek zahmetinde bırakmaz
dnn, - dedi. 

Sonra mutat edasilc bir cıgara tutuşturarak, gözlerini Re
fikanınkilerfnde tesbit ed~rek devam etli: 

- Dün öğrendim katilin kim olduğunu! .. Doğrusll he>:eca.-

. Yazan; H asan ~asnm lUJs 
nımdan düşüp ölecektim., O kadar tuhaf oldum, o kadar ina.na
madır11. Siz biliyor musunuz?. 

Refika hanım da elinde olmadan bir heyecan duymuştu. 

D:>lttor Nedimle alakası olduğunu söyliycn Nazire adındaki 
kadın değil miydi? Solgun dudakları arasından mırıldanırken, 

· yine gayri ihtiyari kulaklarını örten bukle beyaz saçlarını ara
ladı: 

- Bılmiyor'Jm, kimmif-l? 
- Kırk yıl düşünsen dünyada aklına gelemezdi. Suad beyin 

eski karısı. 
- Suad beyin eski karısı mı? 
- Evet Sabiha! 
- Şu Suad beye öldü denen kadın mı? 
- Evet ta kendisi. 
Rerika hanım Sabihayı hiç görmemişti. Ara sıra, kah meth, 

kah zem havası taşıY.an cümlelerle ondan kendisine lba.hsedcı:ı 

- Evet doğru .. Daha çok o istemişti evlenmesini. 
- O halde? 
- Daha pek iyi anlayamadım ama işin içinde bir şey var 

sanrrım. Bilmem nederece doğrudur. Kulağıma gelene bakılır
sa oğlunu kurtarmak için yapmış bu cinayeti. 

- Feridi mi? :Kızımr öldürmekle Ferid neden kurtulacak• 
mış? 

- Vallahi ne söylesem yalan olur. Daha kati bir şey öğre• 
nemedim. Tabiatım, her işittiğime inanmamaktır. Söyleneni tet .. 
kik eder, araştınr, kararımı ondan sonra veririm .. Guya Ferid 
öldürecekmiş. Sabiha: "Oğluma yazık olacağına bana olsun!,, 
demiş .. 

Refika hanım ani bir kararla: 
- İnanmam. - dedi. Ferid, ne bunu yapabilecek, ne de yap· 

mat{ isliyecek biF çocuk. Zavallı kendi eanile uğraşıyor. 
(l}.epg,mı 'l'l'7;~ 1 
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"Ah, yüz yirmi bir nu
mara aşağı çıksaydı !,,1 

Bu hatta yapllacak Tayyare plyankosunun çekildiği As· 
ri sinemanın büyük anfisi tıklım tık
lım dolu. !çerde her milletten her çeşit 
insan var. Türk, Rum, Ermeni, Yahu
di, Fransız, Alman, Çingene, Arab, 
Bulgar ... Bunların - ölçüyü kıyafetle
rinden biçiyorum - zengini, fakiri, or
ta hallicesi yanyana oturmuş, ellerin
deki kağıtlara. her numara okunuşta 
birer kere bakıyorlar. 

Bütlin başlar, sanki askeri bir ku
manda veriliyormuş gibi, numaraları 
okuyan zatın ağzından ses çıkınca, 

ayni zamanda ellerdeki kağıtlara doğ
ru iğiliyor ve gene beraber kalkıyor. 

Buradaki yüzlerce kişinin, hepsi -
nin de, biletleri akılda tutamıyacak 
kadar çok değil ya! Acaba neden her
kes, her seferinde numaralarına bakı· 
yor; "yanlış mx gördüm,, ümidi mi 
dersiniz? 

Dört genç ve güzel kızın ortasına 

oturmuş yaşlı bir erkek, numaralar o
kunurken burundan takma gözlüğünü 
sol eliyle aleHl.cele gözünden çıkarıp 

bir kere kar51ya bakıyor, sonra göz
lüğü sağ eline alıyor ve burnuna yer· 
leştirip elindeki numaraları tetkik e
diyor. Bazan, müteakip numaralar o
kunurken yetişemiyor, gözlüğünü sağ 
elinden sol eline geçiriyor, tekrar öte
ki eline alıyor, burnuna takıyor, çı
karıyor ve tabii bu sırada ikramiyele
rin okunması devam ettiği için büs
bütün şaşırıyor. Elindeki kağıt arası
ra da yere düşüyor, ortalık pek de 
günlük güneşlik olmadığı için onu a
ramak üzere yere iğiliyor, numaraları 
duymak için doğruluyor, tekrar kana· 
pelerin altına giriyor; hasılı garib ,.c 
gülünç bir vaziyet. 

Yanındaki genç kızlar, ihtiyarın 

bu lıaline gülmekten kırılıyorlar. Fa
kat zannetmeyin ki onlar piyanko ile 
alakadar değillerdir. Bilfilds, ellerin
deki küçücük mendiller, sinirli par • 
maklarm çekiııtirmcsi altında didik 
didik oluyor. Arasıra sesleri ortalık 
t:akı ısUkflnetl yırtıyor: 

- Ah, yüz yirmi bir nuınaracık a
~ağı olsaydı 50 lira almıştım. 

Sonra gene kendi kendisini teselli 
<'diyor: 

- Bu kadar aşağı olmadığında her 
halde bir hikmet var. Belki de büyük 
ikramiye bana çıkacak! 
Arkadaşı zahiren hak veriyor: 
- Herhalde, herhalde. !nşallah ! 
Fakat sakın inanmayın. Zira büyük 

Hramiyenin kendisine çıkması için 
boyuna Allaha yalvarıyor: 

- Yarabbim, ne olursun şu şeyta· 
run ayağını kırn·er. Ah bir çıksa, bi-
1ir misin ne yapacağım? 

Civardan sesler yükseliyor: 
- Susalım bayanlar! 
Buradaki yüzlerce, dışarda da on 

binerce kişi ayni ümid içinde çırpını
yorlar. fümisi sahte bir jestle yanın
oııkine numara yapıyor: 

- Çıkacağından değil işte, şans de
nemek için aldım. Öyle piyankoda fi. 
1.1n gözüm yok, hani herkes alıyor da. 

lki ısaniye sonra da, hiç farkında 
olmadan niyetini meydana vuruyor: 

- Hay Allah llt.lstahakmı versin, 
35420 deyince sonunda 8 de diyecek 
zannettim de yüreğim ağzıma geldi. 
Ayol burada o kadar bekliyoruz, ne 
olur sanki, benim numaraya da çık· 
!lal 

Genç bir adam, hep küçük numaralı 
biletleri seçip almış olan yaşlı bir ar· 
lradaşına çıkışıyor: 

- Hiç bu numaralar alınır mı? Bir 
parça büyük numaralardan alsaydın 
ya! Elbette çıkmaz. 

Beriki izah ediyor: 
~. Bu tertipte aklıma bir şey geldi. 

Muhım vakalar hnngi tarihlerde ol -
duysa o numaraları aldım. bakalım, 
ne çıkacak. lşte umumi harbin ilam 
1914, işte Balkan harbi 1913, i§te 
cUmhuriyetin iliını 1923, mütareke 
1918, bu dn benim doğduğum sene 
1881, evlendiğim sene 1904, son cocu
ğumun doğduğu tarih 1932 ilfth .. : 

Bir başkası anlatıyor : 

- Birader, insana piyankodan b"· 
§ey çıktı mı, şu bayiler adamı ar· ··a 
ya destan ediyorlar. lTcni açılmış bir 
gişe buldum, üstüne "ikramiye vuran 
nıüsterilerimiz teshir edilmez .. diye 

bir levha asmıelar. Biletimi, oradan 
aldım. 

Bu vatanda~, büyük ikramiyenin 
kendisine vuracağından o kadar emin 
ki, bu tedbirle de kifayet etmemi§, 
üstelik ismini de yanlış vermiş. 
Arasıra tek tük dışarı çıkanlar olu· 

yor. Bunların kimisine 3 lira, kimisi
ne 5 lira çıkmıştır. Artık yeniden ü
mitlenmek için bir ay daha düşünmek 
üzere burayı terkediyorlar. Halleri 
iflfts etmiş bir tüccarı andırıyor. Bile· 
ti aldıkları gilndenberi kurdukları ha
yaller birdenbire dağılmış, hakikatin 
çıplak çehresiyle karşılaşmışlardır. E
sas olan akıbet budur. Fakat kimse 
bunu düşünmüyor ve bazıları kendile· 
rinl o kadar hayale kaptırıyorlar ki, 
sanki bu para ellerinden zorla alınmış 
da zenginken fakirleştirilmiş bir ada
mın maneviyatı kırık tavrını takmı
yorlar. 

Elinde ince uzun bir kağıt, bir sürü 
numaraya ikramiye çıkmasını bekli -
yen §U odukça temiz giyinmiş adam, 
evvelce kendisine çıkan bir parça 
yüklU bir paradan sonra memuriyeti 
bırakmış, şimdi, piyanko ile geçiniyor: 
Yanlış anlamayın! Bilet satmıyor, her 
ay 15-20 bilet alıyor, bazı ay kar edi
yor, bazan da zarar ediyor, kendisini 
tanıyanlar geçiminin fena olmadığını 
söylüyorlar. 

Ondan üç dört metre ilerde oturan 
zayıf yüzlü, babayanice giyinmiş zat 
bir mütekait memurdur. Memuriyeti 
zamanında, bu memlekette "teşebbüsü 
şahsi,, ile büyük işler başarılabileceği 
hakkında etrafına konferanslar veren 
b~ adam, tekaüt olunca biriktirdiği 
bırkaç parayla ticaret yapmak iste -
ıniş, bir müddet sonra da sadece "te
§ebbüsü şahsi' nin işe yaramadığını 
anlamıştı. Fakat ne çare ki elindeki a
vucundaki eriyip gittikten sonra! 

,Şimdi pek cüz'i bir şey olan tekaüt 
maaşiylc geçinmeye uğraşıyor. Yega· 
ne ümidi piyankoda. Her ay buraya 
büyük ümitler içersinde koşar ve ak
silik bu ya, her seferinde de hayalle
rıni bir ay tehir etmek mecburiyetin
d<? kalır. Niyeti piyanko çıkınca tek
rstr ticarete başlamaktır. 
İkramiyenin birinci günkü çekilişi 

bitmi§tir. Kendilerine bir şey çıkmı
y'inlara 24 saat devam edecek yeni 
bir hayal ufku açılıyor. Zira büyük 
ikramiye ertesi güne kaldı. 
Konuşmalar duyuluyor: 

· - Çıkmadığı iyi oldu. Ne yapaca· 
ğnn öyle 50 lirayı 100 lirayı Çıkınca 
barı yüklü bir şey çıksın da tadını anlı 
yalım. 

Arada bir bedbinlerin sesi çıkıyor: 
- Ben söyledimdi birader. Bizde 

şıuıs olsaydı, annemiz kız doğururdu. 
- Yarına inşallah, yarına. 
- Eğer bu sefer de bir şey çıkmaz-

ssı. bir daha almıyacağım. 
- Sen onu benim külahıma anlat. 

Her ay bu lif ı tekrar edersin. 
- Eğer yarın büyük Jlttamiyeyi 

kazamrısam, ilk işim bir otomobil al
ınak olacak. Şöyle i~ine bir kurulaca
ğım .... 

Arkadaşı gülüyor: 
- Ateşin Yar galiba senin, hasta 

mısın yoksa? 
- Yarın görürsün sen! 

A.N. 

Ar.scıırıl - !Jolton maçıı c1aıı bit 
onstantatv 

Milli küme 

Ve 
maçları 

Altılar turnuvası 
T. S. !(. lsta11bul bölgesi futbol a· 

janlığından: 

14-5-1938 Cumartesi günü yapılacak 
maçlar. 

Taksim stadı: 
Istanbulspor - Hilal saat 15 hakem 

Ahmet Adem Göğdün. 
Harbiye - Güneş: saat 17 hakem Ta 

rık özerengin. Yan hakemleri Rıfkı 
Aksay, ve Fahrettin Somer. 

15-5·1938 Pazar günü yapılacak 
maçlar. 

Taksim stadı: 
Topkapı - Sülcymaniye: saat 14, 

hakem Basri Bütün. 
Harbiye - Beşiktaş saat 16 hakem 

Halid Galib Ezgü. Ya.n hakemleri 
Şevki Çanga ve Fahreddin Somer. 

~~ ... :!JI 
Bısit< let 

Abdullah 937 lstanbul 
b rlnclsl oldu 

1937 yılı İstanbul bisiklet birincisi· 
ni tayin etmek üzere dün saat 18 de 
Hacıosman tepesiyle Mecidiyeköyü a
rasında 10 kilometrelik bir yarış ya
pılmıştır. 

Galatasaraydan Muhsin Özçekiç ile 
Süleymaniycden Abdullah Kaçan a -
rasında yapılan bu yarışı her iki mü-· 
sabık da J 7 dakikada bitirmişlerse de 
bir tekerlek farkiyle Herde bulunan 
Abdullah 937 senesi İstanbul birinci
si olmuştur. 

lstaobul okçular 
klü bü 

1e Mayısta 'Ankaraya 
gidiyorlar 

19 :Mayıs gençlik ve spor bayramı 
günü Ankarada yapılacak şenliklere 

iştirak etmek üzere İstanbul Okçular 
Klübü hükiimet merkezimize bir seya
hat tertip etmiştir. 

ilk seyahatte 6 puvanla dönen 

Harbiye idman Yurdu 
Bu haftaki maçları da kazanabilir mi ? 

Y(lrm Güneş, Pazar günü de BC§i'ktaş 7a TmrŞ?.7~a7c olan Harbiye1iler 

Bu hafta - artık nihayetine yakla- J 
şan - milli küme maçlarına devam e
dilecek ve bu maçlardan bazıları -
neticelerinin tasnif üzerinde yapacak
Jnrı ehemmiyetli tesirden dolayı - bü
siik bir arnkayla takip edilecektir. 

Şehrimize gelmiş olan Ankara şam
piyonu Harbiye, yarınki cumartesi 
günU Güneşle, pazar günü de Beşik
laşla karşılaşacaktır. 

!zmire giden Galatasaraysa (Cu
martesi) Üçok ve (Pazar) Alsancak 
t.akımlariyle maç yapacaktır. 

GÜNEŞ • HARBİYE 
Bu maç artık milli küme şampi

yonluğunu kazanmış olan Gün~ takı
mından ziyade Harbiye için ehem.mi
Yl'!tlidir. Çünkü şimdiye kadar yaptı
ğr 12 maçta 5 galibiyet kazanan, 6 
defa. mağlıib olan ve 'bir defa da bera
bere kalan Harbiye (Fenerbahçen.in, 
hiç kimseyi yormadan, 3 puvan ver
mek nezaketini gösterdiğine göre) 
Güneşe karşı milli kümenin son maçı
nı yapıyor, ki bu .ana~ milli küıne- tas
nifinde :alacağx 4.ereQ(l m.kmımdan e
hemmiyetlidir. Maamafih şimdiye ka
dar - milli küme §ampiyonasmda -
hiç kimseye mağlCıb olmıyan Güneşin, 
bu maçı da kazanmak istiyeceği mu
hakkak olduğundan her iki takımın 
azami enerjisini sarf edeceği bu oyu
nun çok güzel olacağı ve netice itiba-

riyle Güneşin galip geleceği tahmin e
dilebilir. 

BEŞİKTAŞ - HARBlYE 
Bu maç - netice tasnif Uzerinde e

hemmiyetli bir rol oymyacağmdan • 
daha ehemmiyetlidir. Filhakika, Be
şiktaş ta.kmu, milli küme ikinciliğini 
kazanmak için, bu maçtan muhakkalt 
surette galib çıkmalıdır. Ancak o za
man - ikincilik için rakibi olan - Ga
latasaraym. bir mağliibiyetinden isti
fade edebilir. Aksi takdirde siyah be
yazlılnrm ikinci olmalarına ihtimal 
kalmıyacaktir. 

Beşikta.~ takımı, Güneşle yaptığı 
son maça eksik bir kadro ile sahaya: 
çıkmıştı. Oyunun sureti cereyanın -
dn.ki gayritabillik dolayısiyle belki de 
fazla rol oynamamış olan bu eksiklik, 
bu defa, Harbiye k~ısmda, kendisini 
hissettirebilir. 
~kta§lılar, bu maça, ner zaman

ki kuvvetli kadrolariyle çıkarlarsa. .. 
Güneşe ka.I'§I yorulacak ve bütün ne
f cs kabiliyetlerine rağmen bu yorgun
luğu hissedecek olan - enerjik Harbi .. 
yclileri yenebilirler. Maamafih, Be
§iktaşm en "anf orm,, ve en kuvvetli: 
zamanında, bu takıma k~I iyi bir, 
oyun çıkarmış olan Harbiye de, raki· 
binin en küçük tercddüd veya hatasın
dan istifade edebilecek bir takımdır .. 

Arsenal 
Hulasa, bu oyunun çok zevkli ve 

heyecanlı olacağını zannediyoruz. 
GALATASARAYIN MAÇLARI 
Haf tanın en ehemmiyetli maçları, 

hiç şüphesiz Calatasa.raym İzmirde 
yapacağı iki maçtır. lngiltere şam-

piyonu oldu 
İngiltere şampiyonluğu müsabaka

larının geçen lıaftaki karşılaşmaların
da rakibi B:ılton klübünü 

0

5-0 mağlup 
eden Arsenal on biri, 937 - 9381ngil
tere birinciliğini kazanmış oldular. 

~. 

Şampiyonlukta ValYerhampton ta· 
kımilc brşbaşa gjden Arsenal1 Balton • 
galibiyetinden soma bir tek puvanla 
başa geçmiş bulunmaktadır. 

937 - 938 senesi İngiltere birincisi 
Arsenalin evlelki senelerde aldığı de
receler şunlardır: 

930 - 31: İngiltere şampiyonu. 
931 - 32: Kral kupası galibi ve lik 

ikincisi. 
932 - 33: lik şampiyonu. 
933 • 34: Lik şampiyonu. 
934 - 35: Iik şampiyonu. 
935 - 36: Kral kupası galibi ve lik 

i\lincisi. 
936 - 37 senesi: lik üçüncüsü. 
937 - 938 senesi lik şampiyonu. 
Bu senenin lik ikincisi de - yukar-

da yazdığımız gibi - bir puvan farkla 
Volverhampton'dur. 

lngilterenin en eski ve tanınmış 
kliiplerinden biri olan Aston Villa da 
son senelerde bir hayli zayıfhyarak 

ikinci kümeye düşmüştü. 93 7 38 i
kinci küme !ikinde birinciliği kazan -
maya muvaffak olan bu klüp de §imdi 
otomatikman birinci like terfi etmiş 
bulunmaktadır. 

~rscna7in ıamp;yon111ğmuı 8evtııcn7.cr 

Bu maçlar, İstanbul ve Ankara ta.
knnlarmdan hiç de geri kalmadıkla
rını her fırsatta ispat etmek istiyen 
!zmir takımları için ehemmiyetli ol
duğu gibi, Galata.sarayın da, milli kü
me ikinciliğini alabilmek için., lzmir
den altl puvanla, yani iki galibiyetle 
dönmesi Iaznndır. 

Rakip takımlar arasında bir muka
yese yapılınca, son zamanlarda formu 
ile istikrarını bulan Galatasarayın ta
bii şartlar içinde, bu her iki maçı da 
kazanması lazımgeldiği neticesine va
rılır. 

Halbuki hi~ de ~yle değil. 
Filhakika, İzmir takımları, sürpriz 

yapmayı çok severler. Netckim bu se
ne de, böyle birkaç sürpriz gösterdi
ler. 

Meseıa, İzmir muhteliti, 1stanbu1 
muhtelitini kolaylıkla 1-3 yenen First 
Viyena takımını mağlfıb etmek gibi 
cidden şayanx hayret bir muYaffakı
yet kazandı. Halbuki İzmir muhteliti
lc First - Viyena arasında - Almanlar 
lehine - en aşağı iki "klas" fark var
dı. 

Yine bütün rakiplerine galip gele
rek, kolaylıkla "yenen'' kuvvetli Is
tanbul ve Türkiye şampiyonu Güne§ 
İ7.mirde mağlubiyetten güç kurtula -
bildi. 

GQrülüyor ki, İzmir takımları, hiç 
beklenilmedik bir anda, çok tehlikeli 
olup, kendilerinden kuvvetli rakiple • 
ıine galip gelebiliyorlar. 

lşte bu bakımdan Galatasarayın bu 
hafta İzmirdc yapacağı maçlar çok c
henımfyetlidir ve belki de san knınI
zılılar, millt küme ikinciliğini kazan
mak için muhtaç oldukları altı puYa
m zanncdiJdiği lcadar kolayhklAJLlA
mryaeaklard'rr, 



Cenevrede Habeş 
meselesi 

Cenevre, 13 (Hususi) - Milletler 
Cemiyeti konseyi dün toplanmıştır. Re· 
is eski Habeş imparatoru Haile Seli. 
siyeyi konferans masasında yeı almaga 
davet etmi§tir. 

Müzakereyi açmış olan lngiliz Hari
ciye nazın Lord Halifaks, Ingiltere 
hiıkGmetinin Milletler Cemiyetine Ha
be~istan ihtilafı hakkında evvelce ıtti· 
haz edilmit olan kararleırı değiştirme. 
sini teklif etmek tasavvurunda olmadı· 
ğım beyan etmiştir. 

Hatip iliveten demiştir ki: 
''- Bu mesele hakkındaki mUtalea

mm açık~ beyan ettik. Artık bu nokta· 
da geri bir ha:ekette bulunmamıza im. 
kan yoktur. Maamafih İngiltere hUkQ
mcti, İtalyanın Habe iatandald vaziye
tinin Milletler Cemiyeti azasından her 
birinin kendi vaziyetine ve taahhütleri
ne göre bir karara l"'"J>tetmek hakkına 
malik olması lazım gelen bir mesele ol. 
duğu yclundaki miltaleasına mezkQr 
cemiyetin diğer azalarının iıtirak ede
ceklerini ümit eder. 

Bu keyfiyet, Cemiyetin ld.ğer azalerı
na İtalyan fütuh:ıtmı tanımak ~in ted· 
birler itfıhaz etmeleri gibi bir mlikel. 
lc:fiyet tahmil etmez ve fngiltere hük!1· 
meti, bu meselede tercih ve intihap ser
bestisini ihlil kastiyle ortaya atı1mağı 
asli arzu etmemektedir. 

Milletler Cemiyeti konseyine ve ya• 
but azadan herhangi birine, vaziyeti 
vücuda getiren ve Milletler Cemiyeti 
tarafından takbih edilmiş bulunan icra. 
an atfetmek teklifinda bulunmak İn -
giltere hükumetinin hatırından bile ge· 
çemcz. 

İngiltere hUkOmeti, İtalyan fütuhatı• 
nın filen ıveya hukukan tanınması arc:.ı 

eında bir fark gözetilmesi meselesinde 
hukuki bir ınilnakaşaya gJri§meği arzu 
etmez. İtalyanın Habegistandaki vazi
yetine k::ır§ı koymak için bit tek çare 

vardır: O da mU§terek bir askeri ha. 
relı:ettir. Yani harptir. Halbuki böyle 
bir ıeyin tasavvuru bile mlimkün de
ğildir. Ve hiç bir memleketin hiç bir 
mes'ul adamı bu kabil bir teklifte .bu
luna:naz. 

Filhakika Milletler Cemiyeti aocanb
Jes!nin 4 temmuz 936 tarihli karan bu 
tedbiri tatrıamile bertaraf etmiştir. Her
kes gündelik tecrübeleri sayesinde öf. 
renmiştir ki ideal bakımdan dognı olan 
§ey ile ameli bakımdan kabili t&tbik 
olan şey arasında fark gözetmek son 

derece zaruridir. Bu sebepten detayı 

kemale ermemiıJ olan bu dünyada bey
nelmilel nizamın muhafazası için tan
zim edilmiş olan prensiplerin ila gayrin-
nihaye muhrıfazasi neticesi, sadece 
beynelmilel ihtilif ve tefrikaları arttır. 
mak olamaz. Binaenaleyh İngiltere hD-

kOmeti Habeşistanda vukua gelm.tı o
lan tebeddill müvacehesinde ahval ve 
§er<dtin amir olduğu hattı hareketi ka
bul etmek ihtiyacını hissetmektedir • 

Milletler Cemiyeti ne kadar yliksck 
otursa olsun, mevcudiyet ve bakasının 
esbabı, cemiyetitı kendisindert yUksek 
ve ulh ise bu esbaptan bir kat daha 
yilksektir. Şu halde dünyayı korkulan 
harp felaketine tekrar sürüklenmekten 
vikzıye etmek için, malik olduğutnuz 
bütiın enerjiyi sarfetmemiz icap eder.,, 

Negüslin söllerl ve 1alel)I 
Lord Halifakstan sonra Necaşi, kon

seyden tevdi etmek arzusunda olduğu 
uzun muhtır:ıyı okumak killfetindcn 
kendisini vareste tutmasını talep etnıİ!
tir. 

Bunun üzerine katibi, bu muhtırayı 
okumuştur. Bu muhtırada bilyük bir 
kısmı it<ı!yan kontrclü altından bulun
mıyan Habeşistandakl fiili v~iyct ileri 
6Ürü1mektedir. Nihayet Necaşi, bu 
muhtırasında Habeşistan meselesinin 
konseyde müzakere edilemiyeceğini ve 
bunun isin asambleye sevkedilmcsini 
talep etmlştir. 

Fransa Jngiltereye müzaheret 
ediyor 
Fransız HaricJye nroırı Bone, ken

di fikrince Avrup:ıda bir jtimat ve 
beynelmilel teşriki mesai havası vücu
da getirmek zcrurctinin mul'ıik göster· 
mekte olduğu İngiliz teklifine milzahe· 
ret etmi§ttr. 

Bone, her geye te~cbbüs edilmlı ve 
mümkün olan hCI şeyin yapılmit oldu-

ğu mlitateasındadır .. Mumaileyh, F.ran· 
sanınMilletlcr Cemiyeti ~caline sadık 
olduğunu beyandan sonra demiştir ki: 
''- Milletre Cemiyeti misakında 

münderiç olan prenıiblere riayetin dün
yada sulh için en iyi bir zunan olduğu
na ve bütiln devletlerin, l'ejimleri, ne 
olursa olsun bu misak ~esinde hakikt 
emniyete kavuşacaklanna kaniiz • ., 

Litvinof, Milletler Cemfyetinln ek
seriya hakiki bir taama mUvaccheain
dc, plAtonik kararlar ittihuı ile iktifa 
ctmit olmasına teessüf etmlıtir. Mu • 
maileyh ıu veya bu devleti tatmin için 
misak hillf ındald hareketlere meırui
yet rengi verilmeıne.i lbmı gelmekte 
olduğunu aöylemiıtir. 

Hiç bir kın~ar verilmedi 
Saat 16 da Milletler Cemiyeti kontea 

yinin yeniden içtimamda .öz alan Pc. 
ruı Ekuvatör ve İran delegeleri Millet
leri CemJycti konseyj azasının hareket 
ıerbeıtisi lehinde bulunmuılaırdır •• 

Konsey reisi Letonya delegesi de bu 
fikre iştirak eylemiıtir. Bolivya delege. 
si, herhangi bir vaziyet almaktan istin
k!f etmiş, Çin ve Yeni Zelanda delege
leri ise karar sureti metnine muhalif 
bulunduklarını bildirmiştir. 

Nihayet müzakereleri hUJ&sa eden 
konsey reisi, konseyin ne prensip iti
bariyle bir karar ittihnz eylemekte, ne 
de eski karar suretlerini geri almağa 

davet dilmemiş bulunduğunu bildirmlı 

fakat bugün mevzuu bahsolan mesele
nin İngiltere tarafından ileri sürül 
len fikre konsey azasının taraftar olup 
olmadığının bilinmesi te~kll eylediğini 
ilbe etmi§tir. 

Reis, Milletler Cemiyeti asamblesi. 

nin karan üzerinde bir tesir icra etmek 
arzusu bulunmadığnu ve konseyin ken
di azasına hattı hareketlerini göster -
mek te istemediğini tebartlz ettirmiş 

ve bu beyanatı mlit~p, mll.zakereye 
nihayet verilerek celse kaJdırıltnı§tır. 

Romttdttn Fransa ve Ingilte
reye blı er aferin l 
Roma: 13 (A.A.l-Havas ajansmın 

muhabiri bildiriyor: 

İtalyada milletler cemiyetine brıı 
gösterilen kayıdaızltğa rağmen İtalya-

nın Habeılstan llzerlndeki halcl!J1iyeti 
hususunda bUtiln devletlere tamamile 

serbest hareket etmek hakkının veril • 
mesine dair ittihaz ~dilen karar romada 
memnuniyetle karşılanmııtır. 

İngiliz - İtalyan itilafının tktmdan • 
beri böyle bir netice beklenmekte idi. 
Habeşistan meae1esinin halli ise ıtaly• 

nm milletler cemiyetine karıı ittiha.z 

ettiği tarzı harekette bir değişiklik hu
sule gctitmemiı olmasına rağmen bey
n elmi1el vaziyetin ıydınlanmuına yar· 
dım etmiıtir. 

Siya.at İtalyan mahfelleri bu diken
li meıelenin hallinde lranaa ve İngilte· 
re tarafından g~terilen hU.nU niyetten 
memnuniyetle bahsetmektedirler. 

Yavuza 
sancak verme 

merasimi 
Yavm; hattı harb kruviZörUmliu 

bugUn Sillvride merasimle sancak ve

rilecekU. Havanın fenalığından dolayı 
merasim yarın saa.t llS e bırakı1mıp. 
Merasimden sonra geç.lt resmi yapıla· 
caktır. 

Hamidiyenin seyahati 
Dığcr taraftan Btılgar gazetelerinin 

yazdığına göre Hamidlye mektep ge
misi ayın 17 sinde Bulgarlstaıun Bur
gaz limanında. olacaktır. Mektep 
gemimiz, Bulgar ıuJarmda Uç gt1n 
kaldıktan sonra ayın 20 sinde Kösten. 
ceye hareket edecektir. 24 Mayısta 
Romnnyanın Su1ina limanına varacak, 
27 Mayrsta tstanbula hareket edecek
tir. 

;;.H .A .. ~ .. E R .. 
iOJstanbÜ/ım en. çok t;ofılmı hakiki. 
akşam J!nırlr.sidir. İlônlannı 

'.HABER'c vrrf'nlr•r kar ederler.-
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~ata~~şıa,:7~!!:1 1Başvekilimiz Sofyad 
devam etmektedir. Suriyeden gelen _.- Baıtaratı t lncldı ı aonra. da. maiyetleri ayni deftere 
tahrikAtçılar Reyhaniye seçim igleri • yarla Aras yemek vagonunda sabah larmı koydular. 
ııe müdahale ederek Türkelri rey ver- kahvaltısını Bulgar hükumetinin misa- Sa.at 11 de Bnyarla Aras Kösei 
mekten mene çalı§tıklarmdan Türk firi olarflk ycmiılerdir. Husus! tren nofu hariciye nezareti blnumda. zi 
mUmcssllleri tescil bilrosunu terket • 9,55 de Sofya garına varmııtır. Gar çok yaret ettiler. Bu1gar Başvekili bu · 
mi§lerdlr. Bunun Uzerine delege Ga.ro kalabalıktı. Trük, Bulgar bayraklariyle yareti yarım saat sonra. Türk !ef 
ile bir kısmı kom18yon azalan Rey - ve çiçeklerle donatılmıştı. Bir aıkeri tine giderek iade etti. Köeeivanofa o 
haniyeye gittiler. Bu mmtakada bil • müfreze muzikaaı ve alay sancoğı ile ta elçi Sarakof, protokol direktö · 
tün ka.rı3ıklıklardan mesul olanların hazır bulunuyordu. Delinaf, hususi kalem müdüril Rad 
bertaraf edilmesi bekleniyor. Baş- Bayar trenden iner inmez, Bulgar refakat ediyorlardı. Bu Sll'ada Kösei 
konsolosluk meseleyi ehemmiyetle Başvekili Köse tvanofla zevcesi tara • vanofun zevcesi bayan Bayarla diğ 
taklbetmektedlr. fından karşılanmış ve bir saray memu- Türk misafirlere eehrin gezilmeye de 

BeynelmUel komisyon genel sek- ru kendisini kral nmıma selimlamııtır. ğer yerlerini dolaştırıyordu. 
reterl, Türklerin şimdiye kadar gös- i d bütU Bulgar tıazırlan, 11,40 da büyük Uniformasmı giymi 
termte oldukları soğuk kanlılık, sn- Sofstasbyolnd_a, •. n bcledı"ye azalan bir saray zabiti Türk sefaretine gel 

ya e e ıye reısı ve , . _ . 
kiin ve vekar ve inzibatın hayranı B lk d 1 tl • f' 1 • Tu" rk sefa mış ve Bayarla. Arası saray& gotUr a an ev e en se ır en, • . . olduğunu ve bundan, dolayı Türk- mU§tür. 

reti memurlan, Bulgar Hariciyesine ıerfn tebrlke şayan bulundukhı.rını Majeste Kral Boris devlet adamlan 
mensup bir çok yUksek rUtbeli memur-

ıöylemiştlr. mızı 11,45 de kabul etmıatlr. Bu mü lor ve Sofya Türk kolonisi erk!m ha-
Bir cinayet lika.t bir saatteıı fazla devam etmi§ 

Antakya, ıı (A.A.) - Sansekl zır bulunuyorldu. tir, sonra Bayarla Aras sa.rayın bir 
mıntakasında kafası vücudundan ay- Köse tvanofun zevcesi, Bayan Baya. çok askeri ve sivil erklnı ile bir 
rılmıe bir ceset bulunmuştur. Mak- ra çok güzel bir buket hediye etti. MU- Vraınar sarayına giderek Kral ta.ra 
tuHln hüviyeti henüz teşhis edileme· zika TUrk, Bulgar milli marılannı çal- fmdan eereflerine verilen Zlyafe 
dlğinden Adi bir zabıta vakasr mı, dı. Bayar, Köse İvanof ve Sofya gar- bulundular. 
yoksa ıntıhr.ıbatla alAkadar bir clna- nizon kumandanı general Vuk~ ile bir· Ziyafet devam etmektedir. 
yotln ml mevzuu babaolduğu anla- tikte askeri kıt'ayı teftiş etti. Bayarl& Araa bu akpm saat 4 
şılama.nıaktadrr. Sonra istasyonda mutad takdim de Sofyadan hareket edeoeklerdir. 

tskenderun, 11 (A.A.) - Bugnne merasimi yapıldı. Bayar ve Ar88 oto- O. Ş. 
kadar yapılan kayıtta. Türkler bU- mobillerle Türk sefaretine gittiler. (Ba§'vekilin Belgradda dünkll ıaaı· 
ton gayri müsait şartlara rağmen 10,30 da Bayarla Aras saraya gide- yetine clair haberler 4 flncU aayfcırm:: 
diler cemaatlerin aldtltları reylerin rek defteri imzaladılar. Bir müddet dadır.) 
7ekO.nundan fazla rey kazanmışlar-
dır. 

Fransız güzellik 
kraliçeleri 

938 senesi Fransız güzeli ile yine bu 
sene Paris güzeli olarak seçilen 19 ya
§Jndald Liliyan Til, Imıir sergisi rnüna
solıetile memleketimize geleceklerdir. 

Bu iki Fransız güzeli, tzmire gitmeden 
evveı, tstanbulda da bir müddet kalacak 
lardır. Bu arada bir §arkı konseri ver
meleri ve dans numaralan göstermeleri 
muhtemeldir. 

938 Paris güzeli, Nevyork sergisinde 
''Fransız elçisi,. unvanı ile memleketini 
temsil edecek; Fransa güzeli de bütün 
Fransız genç kızları namına arzı endam 
eytlyecektir! 

Fransıı propa anda ''e turizm komi
tesi, Fransız güzelJerinin Izmir sergisini 
gezmeye geleceklerini lzınir belediye rei· 
~i Behçet Uza bitdirmi~tir. 

POLiSTE 
Hırsızhk 

&elktaş Hamdi pa§a konağında o· 
turan Şaban, ayni blnAda mukim Rey
hanın odasına anahtar uydurarak 
gli'mft ve bir el çantasıyla bir çift 
terlik, bir yatak çarşafı çalmıştır. 

Gömlek hırsızı 
Ayvaruıaray, Karabaş mahallesi 

Raspacı sokağında oturan !lya, evi -
niıı penceresine astığı çamaşırlardan 
bir beyaz gömleğin çalındığını haber 
vermlg, hınız lsak gömlekle beraber 
yakalanmtstrr. 
Karısını döven adal'I) 
Salmatomruk Kuyubabçe aokağm

da oturan Veli ile kansı Ayşe bir me
seleden dolayı kavga etmişler ve ne
ticede Veli kansını ağır surette döv • 
mUş ve vUcudun1m muhtelif yerlerin· 
den yaralamı§tır. Kadıncağız Ha.seki 
hastanesine yatU'ılmış, kocası da ya
kalanmıştır. 

Kadın kavrıası 
Feriköy, Dere sokak 12 numarada 

oturan Mustafa kızı Perrin ile komıu
su Fcnel ismindeki iki kadın polise 

müracaat ederek biribirleri tarafından 
döğüldilklerini ve hakarete maruz 
kaldıklarını bUdinnişlerdir. Her iki 
kadın da mahkemeye verilmi3tir. 

arr eroinci 
Karagümrllk Karabaş mahallesin • 

deki çıkmaz sokakta oturan İsmail, 
Dcveoğlu yokuşundan inerken eroin 
kullandığı görülmU11 ve zehirle bera
ber yakalanmıştır. 

MUteksitlert davet 
Sarıyer Askerlik şubc~ndcn: 
Tekaüt maa§ı almakta bulunan ve 

halen ya mütckaidcn veya ücretle is· 
tihdamrrıdtı.n dolayı veya her hangi 
bir sebeble tekaUt maaşını almak üze
re müracaat etıniyen veya izinsiı o
Jnrak yurt dıfiına çıkan ve hUkmen 
tekaUt hakkından mahrum edildiğin
den dolayı tekaüt maaşı kesilen müte
mitlerln Mayısm 31 incl günU akşa
mına kadar nüfus kağıdı ve resmi se· 

1 
netler1 ile ıuooye müracaatıan.. ı 

Bir Yugoslav gemisi 
Balkanları dolaşacak 
Bizim de yeni gemllerlmlzden birini hu 

servise ayırarak Balkanlarda seyahat 
tertip etmemiz faydalı olacaktır 

llkbahat içindeyiz. Yaz gelmek üzere- Yugosıav vapur §lrketinln bu hareke 
clir. Her memleket, tatil mevsiminin va· Balkan devletleri arasındaki yakınlığı 
tanda.star tarafından en faydalı tarzda memleketleri görüp tanımağa fırsat ve· 
geçirilebilmesi için birçok şeyler dü~ünür rP.cck, k"uvvetlenclirmeğo yarayacaktır. 
bulur ve tatbik eder. Bunların ba.sında • • • 

mutlaka kruvaz1yerler gelir. lstanbulda topl31lDJI§ olan son Balkan 
Sıhhat, n~. eğlence, dinlendirici ve konferanslarının ruhuna temas eden bu 

öğretici olma bakımlarından kruvaziyer- hareketinde Yugoslav vapur ıirketinin 
ter son yıllarda, birçok di~er ellence ve yatnn briJalmayıvatım tabmJiı mll"I~• 

istirahat vasıtalarına Ye mevkilerine ter• hata olmaz. Türle, Yunan ve Ramen ~ 
clh edilmektedir. mi i~etme idarelerinin ve kumpanyaları 

Sahili ve gemisi olan bir milletin, kru· nın da buna benzer teşebbüslerini bekle. 
vaziyet yapmak irnkflnlannı ara,trrma· yebilirlı. Bilhassa yeni gelecek güzel 
ması, bundan kendi kendini mahrum et- gemilerimizden birini ara sın\ böyle 
mesi affedilir lfil{aydilerden sayılamaz. kruvaıiyerlere tahsis etmemiz pek doğru 

Bu yıl Yugoslavlar da bu çok temiı olacaktır. Deniz işletmemiıe bunu yalnız 
ucuz vo kibar eğlenceye ehemmiyet ver· vatandaşlara faydah olmak, Balkan pak
micıler ve bir gemilerini Balkan yanın tı psikolojisine uygun hareket etmek gi
ad;sını tavaf etmcğe memur etmislerdir. bi bir manevi vazife h3linde değil, ayni 

dir. zamanda karlı bir J& olarak dıt tavsiye 
Yugoslav gemisi Yunan, TUrk ve Ro- etmekteyiz. Yalnız Yugos1av vapur §ir-

men kıyılarını dôlatacak ve aynı yokları ketinin programı pek iyi tanzim edilmişe 
avdet edecektir. Bu harekti, Balkan an· benzemiyor. Bizim kruvaziyerler için da
tantı milletleri arasındaki ekonomik i' ha zıkzaklı bir rota düşilnülmesi muva
birliğinin yeni bir eseri olarak da kabul fık olur kanaatindt!yiı. N. N. 
emek mümkündür. Zira Yugoslavya bu 
sefere "Balkan hattı,, adını vermis bu· 
lunmaktadır. 

Bu seferler Yugoslavyanm büyük bir 
vapur şirketi olan Zeta kumpanyasının 
(Lovcen) vapuru He yapılacaktır. (Lev
cen) 7 Mayısta Susak limanından hare-
ket etmi~tir. Tarifeye göre, (Levcen) ı .... .---.------------···-._ _ _.._.., ______ _ 
vapuru 17 Mayıs günü saat 7 de lstan· 
bu1da olacaktır. 

Vapur, ayni gün ak~mı Köstence li· 
mamna hareket edecek, Kô tenteden 
dönüşte 21 Mayıs günO saat 7 de lstan· 
bulda olacak ve ayni gün saat 15 de Zz
mire hareket cdecclc, o~dan Pire, Korfu, 
Valona, Draç, Kotor, Dubrovnik, Split, 
Venedik limanlarına uğrayacak: ve Su
saka dönecektir. 

Ondan sonrak1 aylar için §U tarife tes· 
bit edilmistir: 

Vapur, lstanbula 14 Haziran, 12 Tem· 
muz, 16 Ağustô9, 13 Eyl01 günleri gele
cektir. 

Köstenceden, dönUste (Lovcen) lstan
buldan, 18 Haziran, 16 Tsemmuz, 20 
A~stos ve 17 EylOI günleri hareket 
e:Jeccl<tir. 

7..eta §irketi yo!culanna büyük bir ra· 
hatlık temin etmekle beraber rekabet 
kabUl etmez bir fiyat gÖStermektedir. 
Mesela, lstanbuldan hareket eden bir 
yolcu Susaka kadar gidip 1stanbula dö· 
nü~ gibi 23 günlük bir seyahati birinci 
mevkide, kabinesine göre, 4250 - 4500 
Yugoslav dinarı ile yapacaktır. Buna 
bilet ve bütün yeyip i~me dahildir. Türk 
parası ile bu para 142-155 lira tutmak
tadır, 

KURUN 

Dayak cezası 
HASr1N Kumcauı ua:ıuor: 

İngilizlerin öledenberi tatbik etliklcrl, 
Prnnsızl:ırın da hl\ ret ve gıpta ile kendi 
ıncmlekclleri icln t:ılbiklnl isledikleri da. 
yak cezasını blı de adil ecza usullerimiz 
arasına koysak fena olmayacak. Yalnız 
bizim kırbaç ve dayak cezasını kabul et. 
mckle ıördülilmlh fayda Fransız guele
cisinln düşündüğü gibi sadece ağır suclu· 
)ar hakkında bir nevi intikam duygusu
nu tnlmln etmek değildir. Dahn ziyade 
haplshnnelerl fenalık mekleUI olmaktan 
kurtarmaktır. Hakikat halde ufak ıerek 

kabnhotlerdeo dolayı kısa mfiddcllc hapis 
ce:uısı ile tevkifhanelere giren bir takım 
sutlularıo bl'ralnnla ahlAkan snl4h bula. 
c:ık yerde bilakis her türlü fennlıAı 3·np
mnRn müslııll bir kabiliyet alarak tıktık
l:ın her gün sôrülmektedlr. Faııa olarak 
hu ıdbllere dc\'lcl hnzincsindcn mRSraf. 
Itır d:ı :s·npılmnktndır. 

Ceza kanunumuzdaki hapis ve para ce
znsın ın yanında kırbaç ve dayak usulüne 
de l "Cr verilecek olursa, sanırıx ki, bu 
türlü mahzurların önüne ge1;ilir; hem o 
z.nmnn şairin dcdlAi ~ihl: 
~'ashile 11ola otlml11enf etmeli ltl<dlr 
Ttkcllr ile udanmaunnın hnkkı koltktir. 

lc:ıhı da yerine 1rcfirilmlş olur. ntJmi
yoruz, sayın Adliye Vekili Snracoltu ;Silk .. 
rü bu fikri nasıl l>uhırt 
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Genç piyanist Mihayil Skubelski 
Sovyetler birliği mikyasında yapık.u 

bir müsabakada ikinciliği kazandıktan 
sonra, merkezin bütün gazeteleri ken
disinden bahsetmeğc, portreleri şurakla 
burada görülmeğe ba~ktdt. 

Mektep arkada§ları ona: 
- Mihayil, diyorlardı, doğrusu şim

di sana gıpta ediyoruz. Müsabakada 
ikinci gelmiş birisi 6ıfatile şimdi -artık 
§urada burada konserler vermeğe baş· 
larsın !. Memleket içinde bir turneye 
çrkmağı ne zaman düşünüycı-sun ?. 

Yirmi yaşlarınıdaki Skubelski yap· 
rnacık bir kayıtsızlıkJa: · 

- Evet .. diye cevap veriyordu, böy
le bir turne için b"1zı müzakerelere gi~ 
rişmiş bulunuyorum. Moskovadaki iş· 

lcrim kafi rclmekle beraber böyle bir 
seyahate niyetim var. 

Skubclski, kendisine telefon cdilmc-
6İni ve Moskova ile taşrada konserler 

vermesi içın davet edilme~ini hemen 
hemen her dakika bekliyordu. Fakat 
gUnler gesiyor, genç piyanisti davet 
eden olmuyordu. 

Böyle bir davetin }"C•pılmayacağına 
ve taşrada konserler crganizc etmek 
işile alakadar "Lubozvuçil,, tröstüne 
kendisi müracaat etmeğe karar ver
di. 

Tröstün müro:.aat kalemine baş wr
du. Tröst direktörünün hususi katip· 

liğini yaı; ın genç kıza dedi ki: 

- İsmim Skubelskidir. Direktörü 
görmek istiyorum. 

Genç kız, sert bir çehre ile: 
- Görmek istiyorsanız ne yapalım, 

dedi? Onu görmek, onunla konuşmak 
istiycn yüzlerce insan var. Beklemeniz 
lazım yolda§ Kubdkov. 

Kızın kendi söylediklerini işitmddi
ğini zanneden Skubelski tekrarladı: 

- İsmim Skubelskidir. Sku - bels • 
ki. 

Katip X:ız ~ 1 akasızlıkla: 

- Bundan bir şey cıkm~. dedi. Kti· 
belskc.•. Skubelski, Skubliski.. Hepsi 
bir.. Direktörü görmek istiyen on iki 
kişi var. Hepsi sıra bekliyorlar. 

Etrafını gözden geçiren Skubelski, 
asık suratlı, canları 1iıkrlmrş on iki in
sanın hakikaten sıra beklemekte ol
dukJannr gördü. Mahzun bir eda ile 
sıra bekliyenlerden birisinin yanın'<> otu 
tan Skubelski k:ıomşusuna sordu: 

- Çoktan mr bekliyorsunuz? 
- Direktörü mü? üçüncü.. Hatta. 

gaiiba, dördüncü haftadır bekliyorum. 
lıugün yirmi üçüncü gün. 

Genç piyanist içini çekti .• Sıra bek· 
liyen on iki kişinin .surattan gibi onun 
da suratr asıldı. 

Fc:1:<at Skubelskinin yine talii varmış. 
Çünkü, Ü!: .buçuk saat kadar beklcdil(: 
ten sonra katip kız kapıyı açarak biraz 
§aşkm bir eda ile: 

- Giriniz, dedi, Direktör her ne
dense, sizi çağırıyor. 

Skubel ;"d direktörün ka[;::ıcsine gir
diği zaman direktör memurlarmdan bi
rine §U emirleri vermekle meşguldü: 

- Demek böyle: Konser ıçin ooam 
başına üç r Jlıle kırk kapik \'erirsiniz: 
buna karşılık 'da beherinden yüz yirmi 
§er rublelik birer makbuz alırsımz !. 
~emur tasdik makamında başını eğdi. 
Ve direktörün y~nından çıktı. Direktör 

de Skublcskiye dönerek: 
- Ne istiyorsunuz yoldaşım, dedi? 

Dı 

Genç piyanist, bu defa oldukça ür
kek bir eda ile: 

- Aldım Skubelskidir, dedi. 
- Skubelski, Skubclski .. Peki size 

borcumuz ne kadar? 
Genç piyanist şaşırmtş bir halde: 
- Ne borcu, d:di? 
Direktör öfkeli öfkeli elini salladı: 
- Allah Allah bilmez gibi laf edi· 

y.~rsunuz? Size olan borcumuz geçen 
seneye mi t:•it, yoba evvelki seneye mi 
ait? 

- Sizin bana hiçbir borcunuz yok. 
Ben başka bir iş için size müracaat edi
yorum. 

- Ne gibi bir iş için? Siz ne iş ya
parsınız? 

- Ben çalgıcıyım. 
- Hah ha!. Siz mani bilir misiniz?. 

Hani şu gcnlük maniler?. 
Skubelski korku ile gözlerini açtı: 
- Ben mani falan bilmiyorum, de· 

di. 
- Bu fena işte.. Belki siz şu ~a1gı 

hokkabazlığmdan anlarsınlz? Sigara 
kağıdiJe tarak çalmasını, kaşık vu.rma
srnr bilir misiniz? Veyahut destereden 
ses çıkarm<•:>mı?. Veyahut su şişele

rinidcn şarkılar düzmesini?. 
- Hayır, bilmiyorum. Ben piyanii· 

tim. 
- Bizim akompanye edecek adama 

ihtiyacımız yok. 

- Yanlış anladınız!. Ben akompan· 

yatör değilim. Ben solistim. İsmim 
Skubelskidir. Son piy<:ıno müsabakala
rında ikinciliği kazandım. 

Direktör burnunu kaştdı: 
- Fakat müsaade ediniz dedi, bize 

geçen sene, böyle müsabakada muvaf
fak olmuş birisini göndermişlerdi. 

Genç piyanist büyük bir ümit için

de: 
- Ç:;·k ıdoğru, dedi. Geçen sene de 

bir müsabak'i) olmuştu. Bu sene de baş
ka bir müsabaka yapıldı. Ben de bu 
müsabakada ikinci mükafatı kazandım. 

- Gene müsabaka?. Bu tdamlar 
akıllarını mı oynatmışlar? Her sene 
müsabaka m1 olurmuş?. 

Skubclski ürkek bir tavırla: 
- Fena mr, dedi? Halk yeni yeni 

istidatl;ın, yeni yeni kabiliyetleri için
den seçip çıkarıyor! . 

Direktör alaycı bir sesle: 
- Halk yeni yeni kabiliyetleri için

den çıkarıp bizim başımıza atıyor! Oh 
ne ala!. Uğraş dur. Alfred buraya ba· 
kar rnıs·n? 

Direktörün bu seslenişi üzerine oda
ya trası uz -·11ış, korkunç yüzlü bir 
-ıdam girdi. Zavallı genç piyanist gayri 
ihtiyarı elite cüzdanmı korumi'lğa baş
ladı. 

Direktör, yeni gelene hitap ederek 
ve b··1ile piyanisti göstererek: 

- Buyurun işin içinden çık, dedi. 
Herifler yeni bir müsabaka tertip et
mişler .. Biz de yeniden müsabakada 
kazanapların hücumuna uğrr:dık. 

Alfred kederli kederli elini sallayarak 
gözlerini kırpıştırdı: 

- Sen kemancı mmn? Piyanist mi· 
sin? 

Skubelski suçlu bir sesle: 
- Evet piyanistim. dedi. Ve derin 

derin içini çekti. 
Alfred acı acı güldil. Direktör rıya· 

ğını vurarak haykırdı: 
- Bunu bana mahsus yapıyorlar! .. 

HABER - ~JCsam postu! 

B_U J.IİÇ7$ iy/ t>E
GiJ. u•YiN~ B/-". MI.iZİ/! 
J..İI( Y-'9PMJJS1NbJ11V 

<;El<İNi-.'ORVM • •• 

Piyano ile kaşık 
V. Ardov 

Benim başımı belaya sokuyorlar .. 
Alfred bir defo daha gülerek genç 

piyaniste döndü: 
- Delikanlı, dedi, şu "istidat,, "cid

di müzik,. "halk kültürü,, falan filan 
gibi beylik kelimeleri kullanmaı:ian ba
na, koltuğunuzun altında taşr}.,.ımaya

cağınız bir aleti çalmağı ne diye öğren· 
diğinizi izah ediniz t. 

Piyanistin cevap vermesine imkan 
kalmadan bu defo direktör sordu: 

- Belki de siz şu sizin menhus pi· 
yanonunuzla beraber şöyle ağır aksak 
şarkrlar söylemesini de bilirsiniz 1? Kcn 
diniz söylüyorsunuz, değil mi?. 

- Benim sesim güzel değil ki .• 
-Sesinizin güzel clup olmadığını 

size soran kim? Sizin sesinizi ne ya
pacağız? Her şarkr söyleyenin sesi 
iyi mi zannediyorsun? 

Alfrcd ide lafa kanştı: 

- Madem ki piyano tuşlarını bu ka
dar seviyorsunuz, onlar~ız durmuyor· 

sunuz, niçin akordeon çalmıyorsunuz? 

- Çalmasını öğrenmedim. 
- Çok yazık. Belki ~fo ôaha başka 

şeyler !ialıyorsunuzdur: Mesela ban
doı:ta, falan .. 

- Hayır bilmiyorum .. 
- Peki, ağız muzıkasını çalabilir mi-

siniz? 

Skubelski elite yakasmı çözerek: 
- Piyano, yalnız piyano biliyorum. 
Direktör mahzun bir edayla: 
- Gidiniz delil«r.ılt, dedi. Fakat böy 

le manasız kaprisler yüzünden kenldi
nizi mahvettiğinizi unutmayrnız !. 

Skubleski kendini tutamadr; avazr 
çıktığt kadar bağırdı: 

- Beni ni~in kovuyorsunuz? Niçin? 
Halk çıldırasya müzik seviyor. Halk. 
akordiyondan, ağız müziğinden fazla 
piyanoyu seviyor .• 

Direktörle Alfrcd suratlarını ekşitti· 
ler. 

>(. • :(, 

Konservatuvarın koridorunda Sku· 
belskiye rastlayan arkadaşları hayretle 
ona sorldular: 

- Sen hala Moskovadasın? Konser 
vermek üzere vilayetlere, turneye ne 
zaman çıkıyorsun?. 

Skubelski acı bir alayla: 
- Yakında gidiyorum, dedi. Sigara 

kağıdile tarak, ve b3ık çalmasını öğ
rendığim zaman derhal hareket edece
ğim. 

Rusçadan çeviren: Fer"h FERRUH 
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En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
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mcrl: 135i - RcbilileHel 13 
01n.,.ın ••ra.. Gl•~o bat>11 

4,45 19,1 i 
laball Oflı l1tlbdJ A.k9a..- Tal• lnnalı 
2,59 12,10 16,05 19,1'7 '21,05 2, t3 

Lüzumlu Telefonlar 
Yanqm: 
İstanbul için: 2~222, Beyoğlu için: 4t6U, Kadıköy için: 60020, C!il,iııfar 

için: fi01325. 
Yc.şilköy, Bakırköy, Bebek, Tarabya, Büyükdere,Fcnerbahcc, Kandilli, Ert"n

köy, Kartal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kın:ıb, için: Telefon muhabere memu
runn :rangın demek kafidir. 

R:ımi itfaiyesi: 22711 
Deniz ,, ,, 36 •• 20 
Beynzıt kulesi: 21996. Galatn yangın kulc~i: 40060. 
Sıhhi iıııdad: 44093. l\föddeiumumtlik: 22200. Emniyet müdürlü~ü: 24382. 
Elektrik Sirkeli: Beyoğlu: 44801 - İstanbul: 24378. 
!:iular: İdaresi: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Cibali: 20222. Nuruosma. 

ni3·e: 21708. Üsküdar. Kadıköy: 60773. 
Havagazi: lsıanbuJ: 24378. Kadıköy: 130790. Beyoğlu: H642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek c!heti: 36 • 101. I\adıköy ciheti: 60H7. 

Denizyolları 
htanbul acenteliği: 22740. Karaköy: 42362. 
Mudanyaya: Pazar, Salı, Perşembe, Cuma gilnleri saat 8,30 da Tophane 

rıhtımından, 

Ka.rabigay~: Salı ve Cuma gü~.ler! saat 19 da Tophane rıhtımından kalkar 
ve Tek~rd?~· l\lürefte, Erde~, Şarkoy tskelclerinc uğrıyarak Karabigaya varır. 

. AKDE:\lZ POSTASI: \arın saat 15 de kalknc:ık olan vapur do~ruca lzmire 
gıgder. 

KAR,~DE~İ7, POSTASI: Sa:ıt 18 <le hareket edecek ola vapur; Ereğli Zon. 
guldak, Fılyos, Bartın ,.c Aınasraya uğrny:ır:ık Cidcyc gidecektir. ' 

M.:.izeler 
Ayasof~a, Roma - Bizans, Yun~n eserleri ve Çinili Köşk Asker! Müıe va 

sarnıçlar, Tıcaret ve Sanayi Müzesi, Sıhht Müze: ' 
mu müzeler hergün s::ıal 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Türk ve lsla~ esc~lcri müzesi: Pazartesiden ba~'ka hergün saat 10 dan 16 ~· a 

kadar ,.c Cuma gunlerı 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
\ Top kapı 1\lüzesi: Ilcrgün saat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
. Romany:ı vapurla~ı: Cumartesi günleri 13 'de Röstenceye; Sah günleri 18 de 

Pıre, Beynıt, lskenderıye. 

ltalyan vapurları: Cuma günleri saat 10 da Pire, Brendiıi, Venedik, Triyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci İstasyon l\ltldürlüğü Telefon 23079 
Semplon .eksp~esi hergün Sirkeciden s:ıat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

sa:ıt 7,25 tc Sırkecıye muvas:ıl:ıt eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 do gelir. 

Anadolu Hattı 
Hergün hareket eden şimendiferler: 

.. san~ 8 de l\onya, 9. da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15,30 da 
Eskışehır, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapazarı. 

Hu tre~lerd~n saı:ıl 9 da hareket eden Ankara muhtelit! Pazartesi, Çarşamba 
'\'C Cı!ma gunlerı Haleb ve Musula kadar sefer clmeklcdir. 

MÜNAKASA İLA~LARI: ı:z 
tnhisar1::ır idaresi için 250.000 metre düz beyaz kuriaYiçe yarınki cuma gü. 

nü saat 2 de idarenin Kabataştaki levazım ,.c mübayaat şubesinde pazarlıkla 
sıılın alınacaktır. 

Geçen sene bugün ne oldu? 

• Harbiyede oturan bir ihtiyar 23 senelik kanı.mı öldürdü. 
• :"ıfallepcdc askeri manevralar yapıldı. 

Tiyatrolar: 
TURAN TiYATROSUNDA 

ŞEIIZAOEBAŞI 

TURAN TİYATROSU 
H:ılk San'alkirı Naşit 

ve arkadaşları 

~tice Pençcf varyetesi 
(Çifte yumıırcaklar) 

Komedi 3 perde 
Dans, Solo, Düet 

1.ocalar 100: Her yer 
20; P:ıradi 10 kuruş ... 

Bu gece 
Tekirdağ Halk 
masınd:ı. 

sine-

----------
- TiFOBil 

lıttYfJt:·ı~ı . 
lstanbul Radyosu 
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18,30 Spor ve genelik bayramı, konfe
rans, Reşat Tanberk, Tıp faküJtesillllcıı, 
18,45 Beyoğlu hnlke-..·i güslerit kolu tara. 
fıııdan bir temsil, 19,15 konferans, Ali K:i 
mi Akyüz (Çocuk tcrbiyesj, 19,55 Borsa 
haberleri, 20 Muzaffer llkar ve arkadaşJnn 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları, 20,45 hava raporu, 20.48 Omcr Rıza 
tarafından arapça söylev, 21 Nihal ve ar. 
kadaşları fnrafmdan Türk musikisi Ye 
halk şarkıları, (saat ny:ırı>. 21,45 orkest
ra, 22,15 ajans haberleri, 22,30 plakla so· 
!olar, opera ve operet parçaları, 22,50 ~on 
haberler \'e erlesi günün, pro~raını. '.! ~ 
son. 

Dr. Ihsan Samı -, ı lfi Çocuk Eı.lrgcıue liurunıunun 
TB.ktile bir al1e kütüphanesi ola. l"ifo ve paratifob:ıstılıklarına tut ----------------

nıımaic için ağızdan aitoao tifo bap· 1 ?••••••••••••r•••I 
l'll k bastırdığı lklılcr serisinde • 

!arıdır. fliç rıhatsızh't verme?.. Her . IF\'ı. t'R\ llA' ,,.. ~ raı 
du3rlnğnnuz hu eksikliği bu gü. kes alabilir. Kutusu 55 Kr. ~ ~ IY' U O ~ 
zcl ve rc~lrrııı büyiik hlkilye kita.. li•==~=~~~~==:!!::! Necaettin Atasagun 
bı ile cloldnrnlınuş buluyoruz. I~ D 0 l" 

1
. 

0 
R 

·" Her gün sabahlan .. ekiz buçuğa 

• Kültür bakanlrğı eseri tetkik 
etmiş, ilk okul çağındaki çocuk
lar için faydalt eser olduğunu tas. 
dik etmiştir. 

g Ar, kara caddesinde Vakjt Kitap 
e\'lnde araymız: Fiatr 60 kuruş; 
posta için 4. kuruş tı!lve ediniz. ı 

Kemal Uzsan 
Operatör • Oroloğ 

Galata - Karaköy • Abdullah ef. 
lokantası karşısında Galiçi Han 

Herg(in J 5 den 20 ye kadar 

Telefcm: 41295 

akşamlan 17 den 20 ye kadar Lale 
U •ayyare apartmcmlan ikinci daire 

17 numarada hasta.lanru kabul edez. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye !aı 

dar hastalarını para .. · •. Kunm, Ha 
ber okuyuculanru dalrupon mub· 
~ ltn 1 ~ •nıı;ı vrnc: eder r ·, f .,.::. •'. ' 



10 

Ç©e gı il<. 
Hediy 

isimlerini 

Dıl©ıft©ı~O 
azananların 
eşred·yoruz 

DiRER DLFTER K ZAN\, L rn 
51 - l\luuırtcr Turkkoç F.dırnc 52 -

Turkiln Kartaltcpe Ak ar J .,3 - Kfıınil 

oğlu Sıdkı deniz kum:ınd nlıgı a4 AU 
Rıza İstanbul crk<'k li e ı 5a - l\lclın On 
gol Ankara 5G J Semiha kız orta okul 57 
Orhan Uysal Fntıh Çnrş:ımb:ı 58 - Deh
~et noykut Vefa lı<>csi !i!I - Ali)C Altıncı 
Fındıklı 60 - l. Sel.mi \cfn lı esinde 
Klız.fm Bengi hı nbul T mektep G2 -
Hacer Kasımp:ışn 63 - Şcrıfc Ozal l\l:ıçk:ı 
64 - Periha S:ıvnşknn Nıs. nt:ış G5 - • 'ec 
la J\ansu B:ıkrrkov G6 F tlıiJ Yu 
Toplrnpı c:ımi 67 - T. C mıl cıpo hı 

Şclırcmini GS - Şazi c A 1 ne n 1\1 il'\ i
Jıanclrnpı Cı9 7.cki Yer eri d, Jıo;r ı 70 -

S ımma Ko11uma Fatih 71 - Huse)in Ca
lııt Şchrcınıni 72 - Fikret 15 inci ılk okul 
73 - \<;uman Nedim lluda'ferdi aparlt
nıan 74 - Lütfü Ozin Emirgôn orıııokulıı 
75 - Fe;}ZllC Sirkeci 7G - Aysel Eınfr an 
çr mc sokak 77 - Demiroz Ileyazıt 78 -
!\cvrntan tsıanhııl 79 - Erol Demirol 1s
tnııhul 80 - Al ~en r.öktepe fstnnhul 81 -
Oktan Tıır~a Sehz:ıdebaşı 82 - Naciye 
Yııceşcn Topkapı 83 - Hüsnü Giırcnn 

J\a<l kÖ\' 114 - Saadet Gfırean Kadıköy 75 
- Hnndan l\nça.r l\nrlıköy 86 - (hh:ışnr 
T rl b ı 8i - J3cBclri lncc Tiel lcrbeyi 
118 - I·ikrt'I l\ızıllan lstnnbul 89 - Orhan 

lisec;i !lO - Azra 

Hazır ve ısmarlama kos
tüm, pardesü ve pantalon iki 
prova ile, en son moda ku
maşlar ve rekabetsiz fiyat
larla Galatada meşhur 

Ekselsy 
elbise mağazasında bula
caksınız. 

Pe • n 
ve 

uış Doktoru 

Necati PAKŞi 
Hastal3nnı hergün sabah aaat 

10 dün akşam 19 a kadar kabul eder. 

Sah ve cwna günleri saat 14 ten 
18 e kadar parasızdır. 

Adres: Karaköy Tünel meydanı, 
Tersane caddesi başında No. 1/2 

Beyoğlu 3 cu sullı Jıulmk mahkenıesin
ilen: 

Şahın, Knrnbet ve Zarchın ınuştereken 
mutnsnrrıt oldukları (1435) lira muham
men kı)mctli lleyoAlunda .Meşrulı)cl mn
hnllesimle 1kl oğlu cnddcsiııdc eskı 8, 
mükerrer No. lı arsanın şu) uunun izolesi 
için nçık nrlınnn)n konulduRundan 14/6/ 
938 salı gunu saat H den 16 lll kndnr Boy 
Beyoğlu sulh rnalıkemesı bnşkAlipliğincc 

satıl:ıcnktır. Artırma bedeli muhammen 
kıymetinin % 75 ni bulur o giııı jbı:ıle 

edilecektir. Bulmndı~ı takdirde ikinci ar
tırması 15 d giinünc selen 29/G/938 çar. 
şamba günü sant 15 den 1G )a kndar icra 
olunacak en çok arlınna ihale edılecektir. 

2 - İhaleye kndo.r birikmiş maliye ver
gileri hdccli) e C\ kar icaresi ile yirmi se
nelik evkaf taviz bedeli hissedarlara ait
tir. Dcll{lliye bedeli müşlcriyc aıttir. 

3 - \rtırmaya girmek isti)enler mu
hammen kıymetin ~ 7,5 ğu nisbetinde 
teminat akçesi veya ulıısnl bir l>anknnın 

ıeminat meklubunu getirmeleri şarttır. 
4 - Artırma bedeli i :ıleden itibaren 

beş gün içinde rnnlıkeme ka asına ynhrı
lncnklır. Aksi takdirde lhnle farkı fiyat ve 
zararı ziyan 'e fniz bılü hükum kendisin 
öcn nlınncnktır. 

5 - 2004 yo. Iu icra ve ififıs kanunun 
188 inci madde ine tevflkon sn~ ri menkul 
üzerindeki ipotek sahibi alncaklnrla diğer 
allıkııd:ırl:ır g yri menkul üzerindeki hak
larım ve h ısusile faiz .., c mnsr:ıfn dair 
olan iddialarını i bat için ihin gününden 
itibaren 20 gün içınde evrakı mushiteleri
le birlikle satış memuruna mürnt"aat el
'.melidirler .. Ak i t kdirdc 1npu kfılii~ıle 
lıakfarı salıit olmnl anlar ı;:ıtış parasının 
pıı) lnsmasınclan hariç kal rlnr. 

6 - ŞarlnamC' m ıhakeme dho.nhnne. 
sinde herke!ıin gorebilC'ceği '.'I erde :ı ılmış· 
lir. Fazla mnIUmnt nJmak i th cnlrr 938 8 
sayısllc lıo.şkiıtipli~e m!irncnntı il ın olu
nur. (Y. 'X. 11201) 

Gtizhekin1, 
Dr.Muıat RamiAudın 
lıluayenebancsinJ rnkslm-Tallmane 
:ı"arlabaşı Cad. URFA Apl nma 

ııakl~. Tel: 41553 
Pa7.8rdan maarh her~iın: Qğleden 

ıorıra saat ikiden altıya kadar 

HABER - :M:"eam "°8t2sı 13 MAYIS - 1938 
~==========~===:=============!==~======~~ 

:.;\ -~~~~bA1~1~hf~ . . " , .~;-,.,,,,.-#A~· :_:,.J~. • 
ı~4f"-r·-:--;----~ ~ ~ e~~, .... . 

iş arıyor 
T.ise dokuzuncu sınıfa kadar tahsil gör. 

mü.ş ı;-alışkan 'fe eski harfleri de iyi bilen 
daktilo de süratle l azan bir 'fürk genci 
iş aramaktadır. 

Ycşildirektc kimsesizler l-Urdunda lske
çeli Enver Dikmen oclreslne mfirııcao.t .. 

l sfanbul 1 inci icra nıemurlu(Jıındazt: 

Bir borçtan dolayı mahcuı olup <:alıl

mnsına karar ' ·erilen oda takımı 'e bir si
sarn sehpası orta masası seccade ayna 'e 
nir ev eşyuı 18/;";/938 gününıı gelen çıır
ı;nmha saat 10 dan 12 ye kadar nclomun. 
da Bursa sokak yeni l ol Glridli ınp::ırtı· 
ınıını önünde hazır bulunncak memur ta. 
rnfınılan açık nrt ımıu ımrclile ~ııtılar:ı~ı 
il:ın olunur. (Y. !\. 24 3G) 

1~ .1 rı11or - t'sı lii muz:ıafn ile clcftrr lulmnk 
'c ~iin<lc rnrırn 'e tam olnrak ıJı~rnak 
ve de,·:ıirdc muamele hlkip etmek iizerc i!; 

:ırıyorum. 

Adres: Bnlnl Drnn :ın cadtlc~I r\slarc·ı 

sok.ık Ko. 1 M. l'ygun. 

-ODEO)I Wo." ... -. 
.. 

PATI 

3asur memelennin ANTIVl ROS ile tedavisi iç ve dı' basur memelerinde, basur 
memelerinin her türlü iltihaplan~ ·1, ccrahatleruni~ fistüllcrde, kanayan basur 
nemelerlnin tedavisinde daima muvaffakı yetle ~ifayı temin eder. 

ŞARK fSPENÇİYART LABORATUARI T. A. Ş. 
' •• ·~ 1 l ·.~ "~·· .• , • •• °"' ' - · -- .. ~ · ··-~·.., -

lstanbul Emniyet MUdUrlUğUnden : 

Muamelat memurları için 45 takını elbise jJe 45 ~pka ve 45 kaputun alm· 
ması n~ık eksiltmeye konulmurt ur. Bunların hepsinin muhammen kıymeti 
1800 lira, muvakkat temtnatı 135 Iirfbdır. 

!steklilcrin ~artname ve nümunelcrini görmek üzere müdüriyet hesap me
murluğuna. ve eksiltmeye iştirak için 19Mayıs 9:l8 Cuma günü saat 16 da mu· 
\ akkat teminat makbuzu ile vilayet def terdarhğı muhasebecilik dairesinde ku-
rulu komisyona milracaatları ilin olunur, (25301 
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TEK KOLLU CEMAL 
Bu keşide de Büyük ikramiyelerden 

koleksiyon yaptı . 
Bir günde 4 büyük ikramiyeyi verdi 

1 - Gal•ta'da Ahen-Münih Hanmda Türk Maadin Şirketinde Bay Adnan 2S551 No. lu biletle 

40a000 lb n ır @\ 
2 - Dinik'de Tüccar Bay Tahir 2929 numaralı biletle 

12.000 Lira 
3 - Amavutköyünde kilise sokağında JS No. lu fınnda amele Bay Ahmet 34531 No. lu biletle 

10.000 L i r a 
4 - Marpuççular caddesinde 36 No. da Bay Benhaym 25070 No. lu biletle 

10.000 L i r a 
Kazandılar. Darısı Sizlerin Başına ! 

11 

10000 il rayı kazanan amele Birinci ketidede, ai§l3mden devamla hileti ~lamıyanle.ra ikinci keıideden itı"baren fark almadan • devamlı bı1et •erilir. 40000 lirayı kazanan Bay 
Bay Ahmed, Tekkollu Cemal· Adrese ~ok dıkkat: Tek kollu Cema 1 gişesi sahibi Adnan Tekkollu Camalden 

den paralarını ahyor Eminönünde köşede No. 57 Cemal Oflven paralannı alıyor 
~lalma teveccUhlPr;nı aUrdtiğüm sayın milşterllerlmln önünde hUrmet ve tazim le eğitir. 

••••• Sayın Kadıköy ve civan 
htanbol gişelerine ıltmek zahmetin den kurtara.n 

Kadıköyünde iskele caddesinde 38 numaracla 
Bay HAYDAR'ın 

Tali Gişesi 
Yeni tertibin blrlncl keşi<lesinde lkl KadıköyJUyU daha aevlndlrdl 

40,000 Lirayı 
Kadıkôy Moda caddesinde O noma rada. bayan Atfı 

12,000 Lirayı 
Kadıköyünde pazar yolunda kundu raet bar Teodort kaı&ndrlar ~e 

paralarını TALI •ltMltıden atdllar. 

-Tablo değil haki~at : çünkü 

Fakat bunun için ihmali caiz 

olmayan bir tart vardır: 

Sabah, öğle va akşam her 7emek· 
ten sonra dlşlerını:zı muntazaman fır 

Kullanıyor 
Radyolln macunu kullanmak sureti· 
le ebedi taravet ve sıhhati temin 
e(Hln11Ş llAızlar Tilrkiycde on binle
rl bulur. 

RadyoJltı; terkibindeki harikuld
de hu&& ile önce dişleri temizler, 
parlatır. sonra mikropları toptan 
imha ı4er. daha. sonra da onlara 
ıöz kamaştırıcı bir cazibe verir. 

Gene AL TIN GiŞE, Gene ALTIN GiŞE 
25 inci tertibin birinci keşidesinde 
Şans 

kaynağı Altın Gişe den nld•ğı 
28551 No. biletle 

40.000 Lira 
Kaanan F.nköfande Bozkurt caddesinde arabacı Mır• 

Parasını Tamamen Olıemlzden Almıştır 
Siz de daiına büyük ikramiyeler ka7.anmak isterseniz biletinizi muUaka 

ıseyazet'taı ALrflN GiŞE dellil aınomz 
A•tiai is1.t edene Wa lira verilir~ 

Otonıatik -------·• 

Telef on santralı 
22 numaralı otomatik Dahili ve Şehir TELEFON SANTRALI 

S. S. C. t. Lenlngrad ( Krasnaya Zarya) 
fabrikası mamuh\tındandır 

Yüksek 
meden 

keyfiyette malze
imal olunmuştur 

Mükemmel surette montaj edilmiıtir. 

Mekanizması fevkalade çalıımalıladır. 
Bütün takımile birlikte satılmaktadır. 

Mufassal malumat almak için: 
TELEFON: 43956 müracaat ediniz. 

On birtlcrce kiti gibi ıls de kul· rf,' \-
lanmrz memnun olacakıınız. tıt1~ .U 
HOROZ markasmr dikkat. ~ \ \,) 

o~~~ 

,,. -· .. .. -... .. 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Mi DE 
~•layınız. Radyolln çabuk kOPordU

IU, tatlı bir koku ve bot btr lfııet 
verdtjl için onunla dişleri fırçata

nıak ayrıca bir zeTktlr. 
Daima Radyolin l 

Ek,mk, şı,klnllk ve ranmalarını 

i!İderir. Ağızdaki kokuyu, tatsızlığt ve dilinizdeki paslı
lığt defeicr. Mide ve barsaklan alıştırmaz. İştiharuz1 ve 
sıhhatinizi düzeltir. 
Son derece tekıif edilmİ§ bir tuz olmakla mUşabih isim
lileri ve taklitleri israrla red<lediniz. 

............................. , ...... --------------........ --~-----------~~~~-~~~~~~~~~ 

'1eşbur ÇUBUKLU gaz!nosu1 

Mayısın 15 inci pazar günü cıçılıyor. 
Kemani bay Sadi Jdare&inde memlc ltetimizin tnnmmış yüksek sa
natkArlarından murekkep fevka.ta.de bir saz heyeti icrayı ahenk 
edecektir. 

1 
fllveten: Anndotu saz heyott ve mn li oyunlar. 
'M!Jşterftere moşbur Çubuktu sllyu parasız ''Prlllr. 

İtinalı serYie • l\1utod11 fiyatlar 

al ... WIP ................... . 

1=~-"ö:.-iri~""Ka';r=:' 1f ··-· DEN i Z BANK 
=i Röntken Mütehassısı ft Yalova kaplıcaları mlldiirlüğüoden: 
İ: Hergün ö~leden sonra saat 3 ten 7 !~ Yalovadaki "Çınar" bUfesilc tüttt.ncU ve tuhafiye dükkanı "e "Üçkardeş· 
~ ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri-,!: ter., gazinosu mUzayede ile kiraya. verilecektir. Talib olanların 14 mayıı 
E; conker sokakta Aslaner apartıman 1938 cumartcıi günü öğleye kadar Denizbank İstanbul şubesinde Yalova ili No. 8-10 Kaplıcaları MUdUrlüğilne müracaatleri. I 

1 rrımmsıu:m:ınm ımmm.1m:m. il•••••••••••••••••••••••li 
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Eski HA VDEN, yeni - . 

BA R 
mağazalannı 

ziyaret eldiniz. Emsali arasında en 

mükemmel olan bu mağazada 

muhtelif mobilyaların en zengin 

çeşidlerini bulacaksınız. SALON, 

YEMEK ve YATAK TAKIMLA

RINI her yerden iyi ve ucuz fiat

larla tedarik edebilirsiniz • 

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

•DOKTOR ÇlPRUT. 

1 
Cildiye ve Zühreviye müteha11111 1 
Beyoğlu Yerli M~r Pazan 

'car!jmnda Por sokağı köşesinde 
Meymenet apartımanı. Tel: .J3353 

-· Eski Radyo -• 
Makine ve parçalannı satmak ve al-

mak veya 
evinde tamirat yaptırmak istiyenler 
a'1k adreslerile İstanbul 743 posta ku
tusuna yazsınlar. 

Birinci sınır Operatör 
r. CAFER TAYYAR 
mumt cerrabt ve sinir, dimağ estetik 

cerrahisi mütehassısı 
PARlS TIP FAKÜLTESİ S. 

ASISTANI 
Erkek, kadın ameliyatlan, dimağ 

estetik ''yüz,, meme, karm buru~
luğu ve gençlik ameliyatı,, 

(Nisaiye ve doğum mütehassısı) 

Muayene sabahları M e c. an en 
8 den 10 a kadar lr 
Öğleden sonra Qcrellidir. Tel 440861 

Beyoğlu. Parmakkapı, Rumeli han. 1. 

Acele satılık 
apartıman 

Kasımpa§ada Tabakhane caddesinde 
23 numaralı iiç daireli iki dairesinde dör
aer ve birinde de üç oda ki ceman on bir 
oda. Ust katı muşamba d~ mutfak, 
hal! ve muntazam elektrik tesisatı ve 
suyu havi apartmıan üç bin liraya acele 
satılıktır. 

Görmek istiyenlerin üst kattaki sahip
lerine müracaatları. 

.............................. 
Doktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan ba§ka günlerde öğleden 

60nra sa.at (2,5 tan 6 ya) kadar 
İstanbuda Divanyound:ı (104) nu
maralı hususi kabinesnde hastalannı 
kabul der. Sair, cumartesi günleri 
sabah ''9,5 - 12,, saatleri hakiki 
ukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

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

.. 
ıle§1'"sene1için guyi'fgaranıi) eailen' soğuk havd\ •dolaplarının"' 'mıkıar 
çoğalırkeni\ verilen' teminatın hakiki kıymetini sezmelisini:ı. J'icarette 
epeyce "l.ızün.sayılan beı sene müdder zarfında birçok yeni :vaziyetler 
ıahaddüs edebilir ve verilen garantinin kıymetini sıfıra indirebilir. Bu 
iakdirde, siz ı öksüz • kalmış tbir soğutma dolabına tasarruf etmiş bulu ... 
mursunuz_ 

lialbuki FRIGIDA1RE'i seçerken, en- müıekam11 ·bit soğutma'l"6ihm almış 
olacağınızdan maada~ verilen ıeminaJın sağlamlığını ve münakaşa gö· 
türmez kıymetini dahi nazan itibara alınız. FRIGIDAIRE'ınizle ı bera· 
ber, size pullu, imzalı ve hakiki bir kıymeti haiz bir teminat şehadet-' 
namesi verilir.' Dolabınızın rnihaniki kısmı beş senelik bir müddet zur-
fında bozulursa, bu şehadetname, bu kısmın yeni bir mekanizma ile 
değiştirileceğini katiyetle tekeffül eder. 

ı 

0

Bır soğuk hava dolabı alacağınız vakıı: size verilen · teminatın hakiki 
kıymetini düşününüz. · Teklıf edilen tekmil ı teminatların metinlerini, 
mukayese ediniz, ancak o va.kit Frigidaire'i"seçmekle emniyetli ve mu...ı 
hakkak ki elverişli bir muamele yaptığınız~. kani olacaksınız. ,,.- - --- · 

FRIGIDAIRE 
BOURLA BiBA~DER_L_E .8 ISTANBUI.: ·ANKARA 

··-- LZMI& . 

No. biletle 40,000 LiRA YI: . 
· Yazıhane: Marpuççularda Emiroğlu hanında 

evi: Bakırköy Filiz sokak 6 No. da 
Çankayada bay Abdi 35352 115 

2929 

34531 

,, 
" 

. " " 
" " 

15,000 
12,000 

10,000 

" 
" 
" 

• • . 
• 

• • 

Fatih Tuna apartımanında bay Lütfü 
~eykoz: Deri fabrikasında muhasebeci bay Hasan ve_&'!• 
zoz fabrikasında bay Mehmet . 

NiMET Abladan aldılar 
Dl KKAT: Yeniden devamlı bilet almak istiyenlere müjde T AF Si LAT: Nimet Abla"da .. 

:::M iNCN ON DE N i MET GiŞESi 

}3 MAYIS - 1.938 

<4Jpı 

Z:A 1" BF;l(JR 40.00fJ TJ1RA.YI 
Gl.~Eı1'1/7.DD't.- AUNTU:JN 


