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Hatayllların 
AtattYrke 
teDgrafo 
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"intihap serbestimizin yüksek 
1 müdahalenizle teminini 

İ Ankara, ı!~~-~ h~~li ~ı~ı1!!:!~. Rdacumhur 
ı Atatürkc aıaj;ıd:ıJd telgraf gönderilmittir: 
1 ''Biz. Sancaktaki Al~vi cemaatırun ileri gelenleri, Sancak Alevileri U-

1 
zerinde hilkfunetin i~tirakiyle tatbik edilen tazyik ve tedhiı hareketine 
karşı şiddetle protesto eder ve tamamen ihlal cdilmit olan intihap eerbea
tinüzin yüksek müdahalenizle teminini istirham eyleriz.,. ---··--···---·-.. -·--- ·=---·--··---···----=··---· ... "·"··-----

Yeni sene bütçesi 
bütçe encümeninde 

son şeklini aldı 
49 54020, geiir ise 
u•BO Ura rr 

Bilyük Millet Meclisi bütçe encüme- teorolojl itleri U. K. 646,140; Dlyanet 
ninin 1938 malt yılı bütçe projesi ü. l3leri Reisliği 608,100; Maliye Vekl
zerindeki tetkiklerini bitirdiğini ve Jeti 21,418,600; Düyunu umumiye 
masrafm 249,954,020 lira, varidatın 50,738,390; Tapu ve Kadastro U. MU. 
d& 250,049,000 lira olarak tesbit edil- dürlüğü 1,471,490; GiimrUk ve lnhi· 
diğini bildirmiştik. Encümence kabul sarlar Veklleti 5,666,370; Dahiliye 
ve umumt heyetin tasvibine anedilen Vek!leti ri,073,190; Matbuat Umum 
projede masraf faslı şu şekildedir: Mildllrlilğil 188,000; Emniyet İtleri 

BilyUk Millet Meclisi S,968,070, Ri· Umum MildllrlUğil 7 poo.ıso, J~ 
yaseticilmhur 406,280; Divanı Muha- ma Genel Komutanlığı 10,613,470; 
sebat 601,830; Ba§Vekfilet 1,298,620; 1 Hariciye Vek!letl 3,535,810; Srhbat 
Şftrayı Devlet 252,370; 1sta.tistik U- ve lçtimat Muavenet Veklleti 7,9oı:tso 
mum mftdftrlUğil 243,640; Devlet Me. ~Devamı ı tnolde 

Japonlar cepheye 
"kimya kıl'aları,, 

.sevkine başlamşlar 
Tiyen Çin ve Pekin civarında 

Çin hücumları sıklaştı 
Londra, 15 (Hususi) - Uzak Şarkta 

harp bütün tiddetiyle devam etmekte
dir. Japorilann büyük bir meydan mu
harebesine ve taarruza hazırlandıkları 
bildiriliyor. . 

Hankovdan gelen haberlere göre Çin 
ıeyyar kuvvetlerinden bir kıta, Çin 
Seddini aımıştırt Bu kıta, halen Peki· 
nin 30 kilometre §imalinde Pekin - Sui· 
yan demiryolu üzerinde Tang • Ping 
ıelırine taarruz etmektedir. 
Diğer bir Çin kıtası da Tientsinin .. 

1 S kilometre garbinde Tientsin • Pukeu 
demiryolu üzerinde Yang - Luiçinga 
hücum eylemektedir. 

Çantungun cenubunda Tai - Olaşu

ang ile Tang • Fcng arasında iki Ja· 
pon kıtası muhasara altına alınmıştır. 
Bu mıntakada halen şiddetli yağmur 

yağmaktadır. Çinliler, stnıldığına göre, 
taarruza geçmek için, Japon topçu kıta
larının iyice çamur içinde kalmasını 

beklemektedir. 
Diler taraftan bildirildiğine göre, 

...-: Devamı 4 üncüde 
Çinile 1ıarbln doğurduğu f acialarda'll: 

yuoosı ytkı'lan bir Axıdm ... 

Kırşehir mıntakasıda 
yeniden zarar gördü 

Dünkü zelzelelerin zararı maddi olmakla 
kaldı, nüfusça zayiat yok 

Ankara, 15 (Husust) - lki gün
denberi memleketin muhtelif yerlerinde 
fasılalarla zelzele olmaktadır. Evvelki 
gün duyulan ve zarar vermiyen üç zel· 
zeleden sonra dün de üç zelzele olmuştur. 

Ankarada saat 6,47 de yedi, 6,56 
da be§, 8,56 da. da dört saniye devam 
eden Uç zelzele kaydedilmi§tir. 

Eskiıehir ve Kayseride 6.50 de bi. 
rer defa, Kil'§ehirde saat 7 de haf it, 
7,30 da şiddetli iki zelzele olmuştur. 

Kıreehirde yine birçok binalar yı
kılmı§tır. İnsan ve hayvanca zayiat 
yoktur. Maddi zarar henüz tesbit edil· 
memi§tir. 

~ Devamı 8 incide 

Başvekil 
An karada 

Celil Bayar 
merasimle karşılandı 

............ .u.n c.. 
Jll J1a1ar ve ~ Veıdli ReıtU A
na dtin afte yemettnı Pera~sta ye
miıtenlir. 

Baıvekil yemekten sonra Türk ve 
.. Devamı 8 incide 

Fransada milli 
müdafaa 
istikraZt 

Tahviller 7ann 
pl1asaya çıkarılıyor 

Parla, 15 (A. .A.) - Yarın ihraç e
dilecek olan birinci millt müdafaa 
iltikrazI tahvilleri h•kkmda fevk&JA· 
de Jlelriyat yapılacaktır. 
Fıımaanm biltUn tehirlerinde afq. 

1er asılacak, bütün aüıemalar havadil 
filmleri ile Fransız ordusunun mazhar 
oldulu inkioaflan ve mllit miklafaa· 
mn tetkilatmı gösterecektir. Radyo. 
lar da bu ne§Iiyata iatirak edecektir. 

Ordu da bu mesaiye i§tirak edecek· 
tir. Tayya:eler bUytlk merkezterm u,. 
zerinde uçacakla.rdır. Bu tayy&reler, 
istikraz lehinde birtakım bandrollm 
hAmll olacaklardır. 

General Meriç Tftrkl· 
ye yolunda 

Belırad, 15 (A. A.) - "Vreme,, ga

Dün 8ili1'1iik ~pt1an merasimle "Yavuz'' a ııc 1ıarb /tk>muza alay ' 
sanoak'ları verilmi§tir. Bu husustaki ta/ silôt 4 ü11cü 8ayfada, diğer re
aimler :J 'iıncil aayfa&ldır. 

....... ~i ·Fransa ile 
tllAf olaCağından 

emin giirünmilyor 
Cl&sterdlil 

sebep: 
ltalya Frankonon, Fransa 
ise cumburlyeteu erin za
lerlnt istemektedir 

:Musolin1bin Ccnovada ıöylediii nut
ku cıUn rad,odan alarak kısaca ya.ınuı
trk. BuıUn nutkun, dün neırcdilmiycn 
eauh noktalaruu veriyoruz. 

Kuaolini eKümle demiJir ki: 
"- 18 martta (Almalyamn Avus

turyayı ilhak ettiği gUn) İtalya bir ke· 

re ıda..llay.oll~ teliki noktasına gelmiİ
ti. Filhakika ttllya ıaulbu veya harbi 
intaç ve A vrupanm mukadderatını ta· 
yin edecek lbir karar ittihaz etmek 
mecburiyetinde kalmqtr. Fakat bu bidj., 
stler evvelce-derpiı edilmit olduğu için 

-- Devamı 8 incide 

Brezııyadakl lhtııaı teşebbüsü 

Mevkuflar arasında 
birçok Almanlar var 

Berllnde, Brezilya Reisicumhurunun 
Almanyayı ilham etliği iddia olunuyor 
Bertin, 14 (A.A.), - Alman D .N.B. 

ajansı bildiriyor: 

Brezilyadaki hükftmet darbesi teşe~ 
büsil üterine Brezilya federal hükOmeti 

''Bir çok Alman tevkif olunm~tur. 

zetesi, harbiye ve bahriye nazın gene. tarafından alman tedbirleri ve yapılan 
ral Mariç'in bugUn TUrkiyeye hareket ı beyanatı mevzuubahs eden Doyçe Alge-
edec~ğjni haber verme)tj;edir. mayne Çaytung gazetesi diyor ki: 

Mahsus yapılmakta olan şey, Amerika 
Birleşik devletleri tarafindan mübali.ğa 

edilen ve Brezilya reisicumhuru tarafın· 

dan da teşvik olunan bir politika propa· 
gandasıdır. Bu münasebetle yapılan aca

Devamı 8 incide 

ü k D ven o 

gelinin hatıraları 
Nurullah Ataçın Balzaktan tercCıme 
ettiği bu güzel eserin tefrikasına 

salı gCınCı başlıy0ruz. 
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-Uzun roman 
Ş AlR Mithat Cemal'e yeni neşrettiğı. 

romanın,~' 1 stanburun .Clt niçin 
UZWl olduiunu soran bir dostuna: "Nu
rullah Ataç okumasın diye,, demiş ..• Bu-
nu Akbaba'da okuyunca belki Yusuf Zi
ya'nın bir şakasıdır dedim ama onu Mit· 
hat Cemal gerçekten söylemiş. Hoşuma 
gitti: Mithat CemaJ mademki beni ha
tırlamış, o halde kitabını da yakında 
gc>nderir diye düşündüm. Fakat o ya. 
kın'ı da beklemeğe razı olmadım, kendi
sinden bir tane istedim. 

Kitab geldi; henüz kağıdlarmı bile kes 
medim, önümde duruyor. O kadar büyük 
dP.ğil: 550 sayfa. Çok daha uzun kitap
ları da okurum; bugünlerde Dickens'e 
d~tüm: onun romanları, v, lstanbul'un 
belki iki misli uzunlukta. Fakat şimdilik 
büyük İngiliz romancısını bırakıp Mit
hat Cemal'in romanım okuyacağım. Sö
zünü bir ''meydan okuma,, olarak kar
tıladnn. Ciddt söylüyorum, beğenmesem 
de, Sikdsam da, kızsam da, bir satınnı 
atlamadan okuyacağım. Hani objektif 
münekkid mi ne diyorlar? birtakım a· 
damlar varmış, işleri güçleri her yeni ki· 
tabı okuyup fikir söylemeğe kalkmak
mış, ben de bir defa onlar gibi hareket 
edeceğim. 

Vç lstanbul, Tan gazetesinde tefrika 
edildiği zamanlar, yakında kitab halinde 
çıkar tesellisi ile, takib etmemiştim. Ger
çi hayli bekletti ama nihayet çıktı. Tef· 
rika edildiği zamanlarda okuyan bazı at· 
kadaşlar beğenmişlerdi; zaten Mithat 
Cemal'in hiçbir yazısının insanı büsbü
tün Ia:kayd bırakmıyacağmı bilirim. Yu-

~ karıda ''sıkılsam da., dediriı ama sıkıl

mıyacağımdan eminim. Olsa olsa miza. 
cına, zevkine uymıyan şeylere rastgelip 
kızrP homurdanabilirim. Orası başka. •• 

Mithat Cemal'in romanında, daha o. 
kumadan, sevdiğim bir §eY var: ucuzlu
iu. Bunu: "Nurullah Ataç okumasm di
ye uzun yazdım .. diyen Mithat Cemal'e 
inad diye söylemiyorum: ben, birkaç se
nedenberi uzun romanları seviyorum. 
Kısalarına roman diyemiY.ecek, kısala
mıdan sıkılacak kadar .•• 

Roman bana hiç olmazsa birkaç şahsm 
hayatım, birkaç seneyi anlatmalıdır. 
Hem de öyle sadece esas hattan göstere
rek değil... O §ahısları gözüm önünde 
yaşatacak; bana onları birer remz diye 
değil, gerçekten birer insan diye göste
rerek ... Kısa roman bunu pek yapamaz; 
çünkü o, hayatın bazı safhalarını alıp 
4'eh · •~:- 1 · · b-'-"~ mecbur emmıyet,.;)u,,, enru u GAl.lJ45A 

dur. Halbuki ~tm asıl manasmı. ya. 
pan değilse de meydana çıkaran o küçük, 
ehemmiyetsiz hadiselerdir. Romana, tra· 
gedia şairinin aksine olarak, tasvir ettiği 
§ahıslann hiçbir hareketini, hiçbir ballnj 
''ehemmiyetsiz,. bulnuyan adamdır. 

Mithat Cemal'in romanı öyle şey mi? 
henüz bilmiyonun. Fakat uzun oldulu 
için öyle olması aa kabildir ... Işterimi 
bitirip onu rahat rahat okumak için içim 
titriYQr. N1il'111Wa ATAÇ 

'(1) 125 kuruş (Sühulet kitabevi)' 

Akayıo 
yeni vapurlan _ 

Akay idaresi vapurlamu, yaz seferlerı 
için hazırlamaktadır. Bu maksatla vapur 
lardan üçü tamire çekilmiştir. Adalarla 
Y alovaya doğru postaları yapacak olan
ları da kızaktan geçirilmiş, bu sayede 
süratlerinde mahsus bir fark elde edil:
mi~tir. 

Akay idaresi Jzmirden getirttiği vapu· 
ru da tadil ve tamir ettirdikten sonra 
haziran içinde seferlere koyacaktır. 

ldareye gelen malfunata göre, Akay i
çin yapılmakta olan iki yeni vapurun 
in'.;aatı ilerlemi5tir. Bunlardan birincisi 
temmuz ayın içinde limanımıza gelecek 
ve Adalar, Yalova postasına tahsis olu· 
nacaktır. Bu suretle bu sene yaz tarifesi 
bitmeden evvel yeni vapurla sefer yap
mak mQmkün olacağı gibi, Yalovaya se 
yahat müddeti de bir buçuk saate indi
rilmiş olacaktır. 

Akay idaresinin ikinci vapuru eylOl a
yında teslim edilecektir. 

Türkiyenin narici tediye 
meseleleri 

Onlversite iktisat doçenti Dr. Refii Sillc
rl Saola bir konferans vermek üzere An
br:ıya davet edilmiştir. Ankara halkevin
de yann akşam verilecek olan konferan
sın mevzuu ''Türkivenln harici tediye me
!eleleri,.d~ 

Yavuz hattı harp kruvazörümüzk aenizal tı birliklerimize ve 1ilotilldmız alaylarına dün öğleden sonra Silivride merasimle a- lay sancakları verümiştir. Bu 1iumstaki 
ta.f silatı diğer sütunlarımızda bulacaksınız. Resimlerimiz merasimden iki inlıbaı ıu- bit ediyor. 

,-------------~----------------------------------------------....... ,~ ( SEIHlülrtDIE - VIE l~IEMllEKEirl-E J 
Mimar Prostun 

tetkikleri 
Mtttehassıs, şehri 
mıntaka mıntka 

dolaşıyor 
lstanbulun imar planını ı;izmiş olan 

mütehaSSis Prost şimdi şehri gezerek 
projesinin teferrüatma ve tatbikatına ait 
kısımlarla meşgul olmaktadır. Bu tet. 
kiklere göre ilk proje üzerinden şehrin 

her kısrnmm ayrı ayn imar planı ham
lanacaktır. 

Perşcr.be günü Karaköyden Bebeğe ka 
dar tetkiı<ler yapmış olan Prost evvelki 
gün de yaya olarak Bankalar caddesi· 
Yüksekkaldırım. Karaköy ·Köprü· E
minönü ve Bahçekapıda tetkikler yap
mıştır. Mütehassıs bilhassa Karaköy ve 
Eminönü meydanlarında seyriseferin 
kesafeti üzerinde durmuş, köprü başla

rında bu vaziyeti uzun boylu tetkik et
miştir. Mütehassıs bu arada Denizbank 
İstanbul liman idaresi tarafından yap
tırılmakta olan rıhtnnlara ait inşaatla da 
alfilcadr olmu§ ve bilhssa Sirkeci rıhtı

mının halen devam etmekte olan inşaa
tının açılmakta bulunan Eminönü mey. 
danma nazaran alacağı şekli de tetkik 
etmiştir. 
Mütehassıs bundan sonra Eminönü 

Eyüp caddesi ve Eminönünden muhtelif 
istikametlere doğru ilerliyen caddeler ve 
mmtakalar üzerinde tetkikler yapacaktır. 
Bu suretle, şehrin her tarafı ayn ayn 
tetkik edilmiş ve en ince teferrllatma ka· 
dar imar noktasından alacağı şekil tes· 
bit edilmiş olacaktır. 

Galata rıhtımında 
yenlloşaat 

lstanbul liman idaresi, inşaatı bütün 
ki§ devam eden Galata rıh~ ikmal 
etmiştir. Rıhtımın sona kalan kapıları 
da evvelki gün takılmıştır. Rıhtım 1» 
yunu takip eden Mumhane caddesi de 
asfalt olarak yapılmış ve belediye bura
ya her 25 metrede bir sokak lambası koy 
durmuştur. Ayrıca liman idaresi de şlın
diye kadar rıhtımın üzerinde ağaç direk· 
!erde bulunan elektrik lambalarını sök
türmüş ve bunların yerine demir direkle
re elektrik vererek lambaları koydur
muştur. 

Kuruçeşme köniür 
depoları mıntakasında 
Yeni ve modern tesisat beş 

milyon liraya çıkacak 
Kuruçe§mede tesis edilecek olan 

asrt kömUr mmtakasmm ka.t'i proje. 
lerl Londradaki Kip mUessesesi tara
fmdan Denizbanka gönderilmi§tir. 

Bundan evvel gönderilmiş olan ipti· 
dat proje ile birlikte, mıntakada yapı
lacak muhtelif inşaatın yerleri hak • 
kında alakadar makamlardan izahat 
istenmişti. Liman işletme idaresi, bu 

Adapazarı 
gezinti trenleri 
ilk seferler bugOn 

yapıldı . 
Devlet demiryolları idaresi geçen se

neler yapılan tecrübeler muva1ık netice
ler verdiğinden bu sene de şehrimizden 

Adapazanna ve lzmitten Adapazarma 
gezinti trenleri tertibine karar vermi§· 
tir. Bu trenlerin ilki bu sabah Haydar
paşadan Adapazanna hareket etmiştir .. 

Adapazar tenezzüh trenleri, Haydarpa.. 
şadan sabahlan iki tren olarak tertip e
dilmiştir. Sabah saat 6,55 de kalkacak 
olan ilk tren yalnız üçüncü mevki vagon
lardan mürekkep olacak ve 7,30 da kal
kacak olan ikinci katarda hem birinci 
hem ikinci mevki arabalar bulunacaktır. 

Bu tenezzüh trenlerinin ilki, gezintinin 
asıl hedefini teşkil eden Sapancaya dört 
saat on yedi dakikada ve Adapaıarma 
da beş saatte varacak, ikincisi ise üç 
saat 16 dakikada Sapancaya gidecektir. 
Akşam üzerleri üçüncü mevki araba· 

!ardan mürekkep katar 18,56, birinci 
ve ikinci mevki arabalardan milrekkep 
katar saat 18 de Adapazarmdan hareket 
edecektir. 

Bu sene Sapancada yeni tesisat vücu
de getirildi~nden ve gazinolar yapıldı· 
itndan rağbetin daha fazla olacağı ümit 
edilmektedir. 

Httsnll \:'aman iktisat 
mUsteşarı oluyor 
Ankaradan gelen haberlere göre. Zira

at vekili olan Faile Kurdoğ]unun yerine 
İktisat vekaleti müsteşarlığına vekalet 
teftiş heyeti reisi Hüsnü Yaman tayin e
dilecektir. 

.inp.at bakkmda. yeni bir pıan hazırlı· 
yarak istenilen izahatla. birlikte Lon. 
draya gönderm.i§tir. Bunun üzerine 
kat'i proje ve plAnla.r hazırlanmıştır. 
İngiliz mühendislerinin yaptıkları he. 
saba göre, kömfir mmtakasmdaki te
sisat ve inşaat beş milyon liraya mal 
olacaktır. Caddelerle rıhtım ve deniz 
üzerinde yapılacak bazı müteferrik t;e. 
sisat bundan hariçtir. 

lıışaata, 939 senesi b~mda. b~la
nacaktır. Bu işe ayrılacak paranın ilk 
taksiti yeni bütçe ile Denizbanka. veri. 
lecektir. İnşaat, pl!n ve projeleri ha
zırlıyan milhendislerin nezıareti altın. 
da yapılacak, makine ve malzemeler 
lngiltereden gelecektir. 

Denizbank, kat'i proje ve ptanıarı 
iktısat vekaletine vermiştir. Bunlar 
iktısat vekiletinden sonra nafia ve. 
kfiletince de tetkik edilecektir. 

Ayrıca, yeni kömür mıntakası, ls
tanbulun umumt plfuıma. dahil bir iş 
olduğundan plan ve projeler hakkmda 
§ehrin estetiği noktasından mimar 
Prostını da. mütaleası almaca.ktır. 

lngiltereye 
tütün ihracı 

Bir müddettenberi Ingilterede bulunan 
lnhisarlar umum müdilrü Mitat Y enel 
Londradakl i§lerini bitirmi§ ve oradan 
Parise gitmi§tir. lnhisarlar umum mil
dilrllnün bu seyahati, Tilrk ttttiln ve a. 
garalarının İngiltere piyasasında satışını 
temin etmekle al~dar bulunuyordu. 

:Yapılan tetkikler, İngilterenin eskiden 
tütünlerimizin belli ba§lı mü§terilerinden 
olduğunu göstermiştir. Filhakika İngilte-

re piyasaları için eski yıllarda memlek& 
tiınizden 2-3 milyop kiloya yatlar tütün 
alınıyordu. Umumt harpte ve onu takip 
eden senelerde memleketimiıin hariçle 
iktisadt münasebetleri kesikliği için tü· 
tünlerimizin ihracatı da büyük bir inla
ta devresi geçirmiştir. Bu arada İngilte-
re piyasasına tütün ihracatımız durmuş
tur. Türk tütünlerinin İngiliz piyasaların 
da bo§ bıraktığı mevkii Amerikadan it
hal edilen tütünler tuf.:mtı§tur. Bunların 

içinde bilhassa Virjina tütünleri ucuzluk
ları itibarile lngiliz cigara harmanlarında 
en büyük yeri işgal etmiştir 

3Cake' deiı 1.mille 
Olüme dair 

Gazetelerde ölilm haberlerini okumak, 
insanın günlük medeni :vazifelerinden 
biridir; büyüklerimizin, iyi konU§tukla· 
mmzm ve sevdiklerimizin ölümlerini 
gQnlerce sonra işitınek, tabutu arkasm· 

da yürüyen son dünya arkada§lığmdan 
mahrum olmanm hüznü pek büyük olu
yor. 

Geçenlerde, elini öpmek saadetini ka· 
zandığım şair ve hakim bir ihtiyarı ziya. 
rete gitmiştim. KapiyJ sevgili torunu 
açtı: 

- Deden evde mi Ali? 
Dedim. Alinin gözleri doluverdi: 
- İşitmedin mi afabey. dedi, dedem 

öleli bir hafta oluyor ... Gazeteye de yaz
dınnıştık .. 

Şaştım kaldım, babasını iki yaşında 
iken galiba Sakaryada kaybetmiş olan 
Ali. bu bir hafta içinde bana sanki bü

yümüş gibi geldi. Bir saat içinde bir kaç 
defa yaşarıp kuruyan gözleri, ihtiyarın 
sağlığında hazırlattığı kabir taşını gös
terirken sağanak halinde boşandı. 

salimin şuara tezkeresinden alıyorum; 
Hicrt 1111 de lstanbulda vefat eden Sa-. • r 

ray Bosnalı bir şair Rüştü Ahmet efendi 

varmış.. Çocukluğunda dördüncü Meh
medin kiler oğlanları arasında bulunmuş, 
orada devrin ülemasmdan Çerke§li Hü

dayi Osman efendi, Mirza Mehmet efen
di ·ve tezkere sahibi Salimin babası Mir· 
za Mustafa efendiden ders görmüş, sa

raydan çırağ edildikten az sonra azıcık 
bir tekaüt maaşile köşeye ~§. ölü
müne kadar eşiyle dostiyle sohbet ve ül
fet ederek yaşamış. lhtiyarlığmda pek 
sevgili oğlunun ölü.mile aklmı oynat.mı§. 

batiln günlerini mezarlıklarda dolaşmak 
la geçirnıi§. Oğlunun Edimekapı dşn. 
daki kabri yanında kendisi için de bir 
Wıid hamlat!İu,. HergOn oraya gider, 
kendi müstakbel kabrinin başnıcwıda 

keneli ruhuna fatiha okurmul).. O sem
tin külhanbeylerinden, uçan. çapkmia. 
rmdan birkaç ld,i bunu gôrilnce Rüştil 

efendi ile alay etmek için Wıit ilzerlne 

bir takını mQnasebetsiz beyitler, lltifeler, 
tarihler yazmap ba§lamışlar. Zavallı 

mecıQp, bunun üzerine hergün kendi 
kabrini ziyarete giderken bir sünger ile 
bir de ibrik götürmeRe, mfltecaviz akıllı
ların kirlettikleri ta§lan temizlemeğe ba§
lamı§. Hattl bazan bu beyitlerin, hicvi· 
yeterin içinde, kendisinin bile beğendik

leri çıkar, o zaman onları bir yere kopye 
edip taşı öyle silermiş •• Hazin hilc~ye.. 

Ah... ölümQ yakın gördfiğümüz vakit, 

toprak altında yattı~ yeri bizden 
sonra yaşayacaklara gösterecek olan ta· 
şı kendimiz hamlatacak kadar cesur o. 
labilecek miyiz? 

Yalnız bir nokta, Galata rıhtımı üze
rinde her şeyin tamam olmasına mani ol. 
muştur;rıhtımm yükseltilmesi ve yenilen 
mesi ameliyesi yapılırken liman idaresi 
nhtnnm tam Karaköy meydanı ile birle
şen köşesinde bulunan ahşap ve köhne 
gümrük muhafaza memurları kulübesini 
yıktırmış ve rıhtımın inşaatı ilerleyince 
belediyenin arzusile ayrılan kırk metre
lik kısmın sonuna. rıhtnnın cadde kısmı 
üzerine, yeni ve kagir bir bina yapmağa 
başlamıştı. Bu binanın inşaatı tam te
keınmüt ettiği sırada belediye fen heyeti 
inşaatı durdurmuş ve yapr ve yollar ka
nunu mucibince yayakaldırnm bırakıl
madan hiçbir binanın yapılamzyacağıru 
liman idaresine bildirmiştir. Halbuki bu· 
rada böyle bir mesafe bırakmağa imkan 
yoktur. Çünkü bu takdirde binayı deni
zin ortasında yapmak icap etmektedir. 

Limanlar umum müdürü Feyzi lktisat 
vek8.J.eti başmüfetti~liğine tayin edilmiş
tir. Hüsnü Yamanın müsteşarlığa tayini 
keyfiyeti de bugünlerde katiyet kesbet· 
miş olacaktır . 

lngiliz fabrikaları. bannanlarda Türk ============ 
tütünlerinin yokluğundan mütevellit ko-

Reşat Ekrem KOÇU 

Belediye noktai nazarında ısrar etti
ğinden bu bina böyle çirkin bir vaziyet
te rıhtımın üzerinde kalmıştır. Deniz· 
bankla belediye bu ihtilafı bir türlü hal-
ledememektedirleı · 

Gümrüklerde sene 
başı hesapları 

Mali sene başının yaklcşı:ıası dolayısi· 
le lstanbul gümrüklerinde bu ınall yıla 
ait hesapların toplanmasına başlanmış
tır. Bu meyanda bu ay nihayetine kadar 
alınıp da red veya mahsubu yapılmamış 
emanet hesap ve dipozitoların muamele
sine 13 hazirandan sonra devam edilme
sine karar vcrfüniştir. 

ku, renk, rayiha gibi evsafa tesir eden 

büyük noksanları - diğer yabancı tütün 
lercle bu hasaslar mevcut olmadığı için -
sunt il!çlerle temin etmeğe çalışmışlar-

dır. Fakat. ideal bir cigara bakmımdan 
bu tedbirler matlQp tesiri yapmamıştır. 
Bu itibarla, İngiliz clgara fabrikalan 
ma1lanna daha umumt bir rağbet celbet
mek için tekrar Türk tütünü almak isti
yorlar. 

Son senelere kadar lngiltereye ihraca· 
tnmz 100 bin kiloya kadar düşmil§tü. 

Fakat üç senedenberl bu memlekete o
lan ihracatnmz tedricen artmaktaı:br. 
İnhisarlar umum müdnrüniln yaptığı 

müzakere ve miinasebetlerden beklenen 
müsbet neticelerin bir kısmı §İmdiden a
lınmış olduğu cihetle önümüzdeki sene
ler, lngiltereye tütün ihracatmnzm daha 
fazla artacağı ümit edilmektedir. 

lnhisarlar umum müdürü şimdi Paris
te şarap ve diğer içkilerimizin hariçteki 
satışları için muhtelif memleketlere men· 
sup müesseselerin murahhaslarile milza
kere!erde bulunmaktadır. 



lÇERDE: 

• TÜRK mimarlar cemiyeti İstanbul 
Jllbesinin yıllık tonsres.i salı günü saat 
17,.30 da Gillhane parkında Alayköşkünde 
toP)anacaJ."tır. 

• EMlNO::'l."Ü halkevinde salı g{inü saat 
17,33 da ünh·er.site doçentlerinden HaJ. 
Cltın Teren tarafından (günün düşüncele
rin.den: ulusal yakacak Te sentetik pet. 
rol>. menulu bir koDierans verllecektir. 

• MALiYE VeUleti tarafından yapılan 
hesaplara söre, tahsisatsız olarak yapıl

mış olan tlevlet dairelerİnin borçları 370 
bin liradır. 

• SEHHL,tlZE lngilh: bandırııh Strade 
Moor isimli ' ·apurla bu o;abah 90~ seyyah 
gelmiştir. Yarın da 450 seyyah gelecektir. 

• MALİYE Vekaleti. nezdinde teşebbüs
lerde ıbuhmmak ftıe~ merangoılar taratın 
dan blr bey et -seçilml'Ştir. Bunlnl', nıınıttıele 
ver.ıı.si ü:ı:crmae yaP,.ılacal lııann meS-elim 
etrafında , ·akilletle temasta bulunacakl:ır
dır. 

• MilJUF Y~ell ilk OkoJ ıalebckri
nia erkek de olsa yunasak ınuu göğüslük 
girmelerini, liselerde kızların ayni renk 
gOinlet ktillannıaları ve e•ke'k tale))elerın 
tte tft.cl"tt!rt vey:ı 'S'l1ah "elblse grymtıuıne 

~ edilmeMni <"Rlikadarlonl bHdimıiş
Ur. 

• BU SBNE .ntll1lrif tc!tiş kadrosn geni,_ 
letilecek ve kıdemli lise müdürlerinden 
Jfaıılan milfettişlik kadrosuna alınacaktır. 

11 !dDIL"l~lU:.'TI'E •bı$~ tdilece polis 
, tianlkilt\n ieln 'bir tip hbaı edilrtriştit-. 
2uJrda'a 8bııl'a bül\ln tralfol binaları b 
~sas iizerinden inşa edilecektir. 

· ~ ÜSKüDAR Amerikan kız lisesi ınıezw.n
ları, diin eski mekteplerınde bir temsil 
:vererel: Prtin~es 'ruratıdo' plyesını oyna
~. 

,. l!IAIAY~ -wkfı1ett ~dili tiir ıe 
mirle, mükelleflerin her ~ene L:aı>n.tm* 
mecbıır oldukları .defterler .ar.uma bilAnço 
~eftEr)erın'i de anhil elmi,tir. 

• l'SPARTA vilayeti içinde Sütçüler ts
ttıne ·C111 !Jır 1nıza lrimılacaldır. 

1 • J.t..ı.\HRBEKt :ıruran ıı~ fa-bnk:ıısın6a 
~ştın Relet ıGılu ~ıl, llıhril>ada eJek• 
.tı;k cerey:ınma kıq11lar.ak ')'anmu Te ya. 
rım saat · çinde lilmüştür. 

• İZlıtR belediyesi kültür parkta :700 
tilıt lir.a sarlile bir .şet.ir stnd~ omu :yapmıı
la karar vermiştir. 

• DAl\IGA PUİ.lJ bayllcri için, üzerinde 
ccaırtnsa 'tmhı,. yatıtn ıınttıt !evhhlar 1ıa-

1tıffr11ırı1Ştır. Bttrılttl' bırfilt'te 1~ ırti~ 
'1DU1cıb.IHnitt !Hlt1İaeflkhr. 

• .U.'\1\"El\Sfl'E 1edrls 1cad~ ~
~iklikler yapılaenl: bu nrtıda JiyakelJeri Rô 
rfileo do(ICJlller münhal .kilr.~ülere getirile 
cektrr. bu ene mukaveteleri \>İten ""'bir kı
"smı '"eC!IM;i prôf~n mmvelelm .fec 
"alt edJlmıJ"~ekUr. 

•.'MAARİF -.x!lrS.leti barı mekteplerde im· 
tiluınlar.ın arb arkaya getirilerek tabuk 
bitlrilmeilne çalışıldığını gormüş ve bu
nun ön1lne geç11mesin~ elA'kaclar!ara nil
i~r. 

• GOMRGKl:El\ b'"}mttdürll Musta'.l'e .Nu
ri. hmit ve Del"lntıede .bau tetldkler yap. 
mak üzere gitmişti. Başmüdür dün §ehri 
mh:~ ifcırıinüş ur. 

'b"Bmtfu .. 'lıt taratından Atmanyaaa yaİ> 
tınıa'ft Tnik 'ftl>tmt ~rm limammıra 'g1!J.. 
~ olıcakllJ', \Tapnr .!Stanbul • Mııdan~ 
hallında calışacaktır. 

• SIVAS'ın :Bamaz k8yünae bir arsa me 
~ttden Tnstıfhi 1\fıM4Ta lll"!ilindl tn
.... ~J"J ,.,. •• Yuslif Mus~ı lilç&kJa lll
.iif1.rm~tilr. 

'=+ ihztt bt>CS 

Esnaf 
hastahanesi 
Cağeloğlundakl 
binanın tamirine 

t>aelaudı 
İstanbul esnaf hastanesi yapılmak ü

tere kiralanan Cağa]Oğlundaki binanın 
taffiirıiıe 'başlanmıŞfü. Bü 'taiiıfr Ş. ay 
sonuna kadar ikmal edileceıt ve lüıiiraii
aa Yirmi Deş yataklı hastanenin kurul
mm i,t başhyacaktır. Q ıarruma kadar 
yeni rontgen cihan da gelmiş balunacak
tJr. 

EleRtrlk Şirketinin 
satın alınması işi 
lstanhuI Elektri.ı §i.rkctinin satın alı

mağmı bildinniştik. :Ankaraaan gelen 
ha~e "gÖre Nafia vekaleti hı.iktık mii
pvirlerlnden ve §irket murahha~anndan 
mürekkep bir httyet satmalma ~rtlarmı 
tetbit etmele ba,.tam:ıitardır. 

HABER - ~ ~PG9=ltll=u=====~===~==~~~======= c:~!!!!!!!!!!!!~==-.l6-===MA=YIS=-=19=38==~ 
Kc1ombnya da 

DIŞARDA: 
• Polonya demir endüstrisi mümessille

ri Varşovada ticaret ve endüstri naurını 

.. iyarel ederek demir endüstrisini b~kll
yen mühim vazifeyi müdrik olarak arala
rında bir konsor:siyom yapm~a karar ver 
diklerini bildirmişlerdir. 

• Mısır maliye nazın Sıtkı paşa istila 
etmiştir. 

• Cek Almanlan lideri Konrad Henlayn 
dün akşam tayyare ile Londraaan Berline 
hareket etmiştir. Südetlllcrin şefi Berlin
den Praga sel•ahalini trenle yapacaktır. 

• Papa onbirincf Pi, dün Berlin mümes
sili Orsinikoyu sureti husm:jyede kabul et
;m4tir. 

• Yugoslav dedet bııkanı Dr. Behmen 
htifa etmlş ve yerine gazeteci mebus Ca
fer Kulenoviç tayin edilmiştir. Be~!fie 
Yugoslav tacı n1şanının büyük baçı veril
miştir. 

• l.TikadonÜn ~lrıderl pr;ns Çiçebu dün 
tayyare ile Şanghaydan pekine gitmiştir. 

• Meşhur tenis oyuncusu Von Gramm 
Almanya~a 12 ny b:J,P.se ma.hldlm ellilıı;ı4 
tir. 

• Mareşal Gör.ing, Viyaı:ıanın civann·da 
Svehatda yeni 1r.;k~ bir htyyare karar
gahı lnşaasınm ilk terneltaşıt\ı ııtmıştıl\ . 

Talebe grev 
yaptı 

Sebep bakalorya 
usullerinin tııdllldlr 

Bogota ''Cenubi Amerikada Kolombi· 
ya cumhuriyetinin merkezi,, 14 .(A.A.). 
- Kolombiyarun muhtelif üniversite 

merkezlerinde bazı hAdiseler çıkmı§tır. 

lJniversite talebesi bakalorya imtihanı 

usullerinde yapılan tadil~tı protesto et
mek üzere grev ilin etmiştir. 

Protestoda greTcller hllkftmet ko
nağına. h~cum etmişlerdir. Askerl 
krtaların mukabelesi neticesınae 
d6rt klşt 6lmüş, kırk klşl yara\a.n
m.ıŞtır. 

Popoya.nda tertip edtıen bir nilma
~i esn.a.Sıiida ltilan anı.amltll li:es.. 
tane fişeklerJnden beş talebe yara-

lafl.mıştır. 

Bt>~tt.d!ı. thttıb~l~r !!l! Ti~mıro "Te 

El Spectator gazete ldarehanelertnt 
ta.Jia.mışlar ve nümayiş yaparak ma
arif nazıfmın azUnl tstemlşlerdlr. 

Japonlar cepheye 
"kimya kıt'aları,, 

sevkine başlamşlar 
Tiyen Çin ve Pekin civarında 

Çin hücurriları sıklaştı 
~ IJailull/ı 1 ilıi:iil• 

aponlar. Lunthai dmıiqrolu ha.ttm.ı.Ji 

p.rk ucundaıı l 00 kilometre mcsaf edc 
kain bazı mevzileri, ezcümle, Fu ı. 

M.ing §eh.rini alnıqtır. 
Çinliler, Pekin - Haa.kov oem.iryolu 

boyunca h:ütuma geçmliü:r ve 4D lü
l<mietre derinlik.te ..ilerlemiilerdit. 

Çüı 'eteleri;. kelnüoist .bWarıtt da 
yvamu ile Pekinci.en :ıo kilometre 'tn .. 

safede Marko Polo köprüsüne v~ 2"5 
kilometre mesafede Feng - nzya mu· 
vaffa~etli hücumlar yapmqlardır. 

Şiddetli muharebeler 
JaonlaT Şantugun cenubunüa iki haf

tadanberi tlenm 'eden yıprahcı rmiharc
bele.r 'Tletic:Hinde Çin rinıhvemetinl kı:· 
raırmyaeağım -antaQı'kianndan bu taraf
tan bir türlü ümıdi keset"ek 'Şantungun 
garbında, Tsinin mmtakasına tekrar e
hemnuyet vermcge l>aşlamışlardtr. 

Diğer 1:araftan '3ponlar, T-st1npu ce
nubunda taarruza geçelidenberi muha
rebe devam etmektedir. 

Muharebe bilhassa Ha.vay nehri va
öisinde çok şiddetlidir. 

"Cenupta Çinliler Şonsiyene k~ı mu
iabil barruza geçerek Japonlaniı Atih
vcyin mer'lı:e~iode Holelye 'lir§? yaptJ
ğt telıaim önlemi§tiı-. 

.;b hava kuvvetleri Japonların. geri
letin~ hücum ederek PeJ.rln civanndaki 
\elfillcr uzefinae müessır UJ>SUJllr YaP': 
mak'falcHr ~ 

Pi:iigsui - Pnglı:ilii-öemıi'Yolu 'bir çolC 
yerlerinden tahrip 1Cdilmi§ oldt1ğiliidm 
bir çok .Jaorı 1lttkerl tTenleri iıattn ~ 
:tak de'frilm.iştir. 

"Xxnya kıtaatı,, -iami '9'eırilen teşili -
itillletden :iki tabur Japon aıWCeri .iŞan
tunı:a varmntir. Ayni kttaattan diğer 
miifretelerin de Cine gelmeli üure Ja· 
ponyadan haceket et:mif olduğu haber 
ailımnı§tır • 

Japonlara göre vaziyet 
.Bir Japon yiiriiyüı kolunun Tangs;. 

han civannda Hsuşobrunun garbrnda 
çelikten "bir köprüyü dinalnitle hava~ 
uçurmak suretiyle ~hai ~tııdifet: 
hattmt kestiği Japonlar tarafınldan bil
dirilmektedir. 

Japon karargahı umumisinin bildirdi-

Bir kadın tayyarecl
nln kırdığı rekor 
Pa.ris, 15 CA. A.} - Bu a~ on 

ilçUnde lstr'den hareket etmig olan 
Fransız kadın thyyarecisi Elizabet Li· 
yon. 21 saatte 2689 inil katederek mü. 
teveffa. Am~lya Erha.rt'm 2441 mil i
le malik bulunduğu kadın tayyarecile. 
re mahsus merha!eslz rekoru kirdık~ 
tan 80llra lnurda kMn :Aba.dan.de. h-

ı raya imniştir. 

ğiııe 'ör~ biltün cepJ:ı.eıenı. aakerf ha· 
üktt memıuuı edici tanlddkc gösteı'
me'ktadir. aport kıta1arı Tsimngdcn gar
ba ""ft u11ub-ı -aoıru natm2maıt. 

Lunghai d.mifyol~ ırk>ğ!'U ileri ha
reketi ilk heaen Y"utae V-C $ihgsiabgdır. 

POLDSTIE 
Emanete hlyanet 

Balıkancde .motörcülillc yapan Ka
srın, dtin wotö.rüııü Ali iamindeki bir 
adama teslim edf'Jrıek bir yere gitmi§ ve 
dönüşte, motörde !'bulunan bir panta
lcn, bir palto, bir ceket, bir yelek, bir 
ka.sket ve 12 lira paı-asm.m Ali ile bera· 
ber ortadan sırolduğunu ..göırımii§tür. 

Yapılan şikayet il.zerine Ali yakala
nar.ailc mıı.hkemeye ıverilmiştir. 

Yaralanan çocuk 

Fındıklı!da Hardal sokağında 9 nı;. 
marada oturan mütekait mü.ddeiumu
miicı-den Galibin 4 yaıındaki oğlu Do· 
ğan, evin ikinci kat merdivcnlsıinden 

dü~ek yuıa!anmı§, Çocuk haatıarıesine 
kaldırıldığı sırada ölmüştür. 

Pencereden du,ıu 

BC1ilda~ Abacı L!tif aokaitnda da 
bir .pencereden ld.iiJr:ı:ı.e vak.ast ohnuıtur, 
Hasan.m bir buçuk yaşındaki ikııx Sel
uıa ~ metre yüJraekllkte üçüncü kat 
pcneeresi:ıdcn kaldımna dilpüJı ve 
baygm bir halde hastaneye katdmlnuı-
tır. 

Çamatır hıreıZI 

Sttafilye, Tel sokakta otara:iı. mühen
'dis OsmaDm erindeki ~ Behi
ye. dün geee eabaha. kalıp, evden 15 
p~ kullamliml ~mqır toplıyatak 
k~ em.as.~ U8Wilde Jrakala.n
mış ve mahkemeye verilmiıtır. 

Film hırsızları 

~ooi, Muradiye caddesin~ fotoğ. 
raf stlık yapan Saniyenin dttkkbmda. 
çalışan 15 yqm"dW Ntalm, dUkkln.. 
dan 24: film ~!h fakat biraz 8ÔAra. 
filmlerle beraber ya'ka.lanarak m8.hke. 
meye verllmişti.r. 

HA~EIR 
lslanbulun ·en çok r;atılan hakiki 
akşam gazete.~idir. İlanlarını 
HABER'e verenler ktir ededer. 

Deniz harp filosuna 
sancak verildi 

Yavuz hattı ha.rb kruvazöriimUzle 
denlza.ltı birliklerimize ve filotill~ 
alaylarına, dün öğleden sonra, Siliv .. 
ride merasimle sancakları verilıni§ • 
tir. 

Silivrideki spor sa.hası, sabahtan L 
tibıı.ren civar köylerin ve davetlilerin 
gelmesiyle dolmaya başlamış bulunu· 
yordu. Saat 14 de deniz erleri mey. 
dandaki yerlerini aldılar. 

Umum donanma. kumandanı Amiral 
ŞlikUr Okan büyük üniformayı giyınl~ 
oldt~ğu halde, ya.veri Binbaşı Tevfik, 
Amira.l Mehmet Ali, Deniz kurmay 
-i>qke.ru R'ithi DeveUoğlu sahaya. gel .. 
diler. 
Şükür Okan, askeri teftiş ettikten 

sonra. denizaltı birliklerinin şancağı
m taşıyan takım, sahaya geldi, Birlik 
"komutanı Tuğbay MUnir Gökderüz;er, 
en kıaemli komutan olduğu için ilk 
sancak verme merasimine denizaltı 
blrlikleriMlen bqlanıldı. 

Amiralın sözleri 
Amiral Şükür OKa.n Şu soylevle san

cağı komuta.na. verdi: 
Komutan; 
Bı' smıcak temiz yaşamf.1, temiz ya

şıyan ve temiz 1JIJ§'lyaoak olan Titrk 
mmetinin ınamu.m oo Türk aakcNıin 
şerefli güJJlerinüı bir JJemboUJ.dür. Bu
nu Cumhuriyefüniz gibi 8CV6 .seue mu
hafaza eaeccğinize, en tehlikeli tıa en. 
m:ii4kül .zamanUnvia bile onu bınız. 
la_ oanmızla ödiyoceği~ eminim. 

Bu ,ercfli sancağı Büyiik Cumhur,. 
b(J§ki.ınımız Atatürk adına aizkre. de
ni.ooltı birliklerine te3lim t:iliyorum. 
Ktttlt' ve mutl1' ol~; gö:nifld~ di
lerim.» 

Komulauıa cevabı 
Buna, Denizalf.ı ôirlikl&i komut.ant, 

şu söylevle mukabele :etti: 
"7'1irk milletinin IJ'Ül!}Ü}e Öttdefi A

tati.Wk; donattm<J Komuti.tm Şükür O. 
1«lft eUy~ dimealh oıaytJ" bu aaınoa
ği tesıtm ~tf!M§tir. s~, <bir mem
ıe~ 'biT milletin ti~aıiaıir. Mem.. 
leket ve 'kara sabitıir; deniz aeyyaı,. 
air. Bir memkketin &?tiz üzeri~ki 
hıik!imiyefi'lri ~h eden, ecnebi mfmı· 
Je7ııet~, dünyıtittm ~ bu. 
cağınd.:J temsil eden bu sanookttr· 

'!'ürk; sanOtJğını hiçbir saman dil§
'9Mıtt1M teslim eıümıez, Türh ~ 
ei, ~ tçirl kamm a:Toıtmağa w 
tosltm etmemeğe daimıa ~mi§tir. 
Bu 84naağı 8mt f erdimizo '/aı,da,r tes. 
Um etıMyeuğiz. Sağ ()laun AtatürJ:, 
8tJğ Qlıim Nrk milleti.,, 
Sahayı doldunn~ olan binlerce 

halk, hep bir ağıt.dan, ••sağ olsun,, di
ye 'bağırıyordu, Nutılk bitüktet.ı. son
ra sancak alan alay sahadan ayrıldı. 

Yavuza sancak veriliyor 
Büiıda.n sonra Ya.vuzun sancağı sa. 

ha.da dalgalaiidı .. 
Anıinl ~ilktir Okan sancağı "Türk 

milletiıtin temiz, mukaddes namusu
nun bir sembolü,. diye tarif eden söy. 
levini bitirdikten sonra. verdi. 

Yavuz ~umandaru İhsan Özel san
cağı alırken amiralin nutkuna çok gü· 
zel bir ifa.deyle mukabele ederek ez.. 
ciimle §ÖYie dedi: 

'~rkada§l.ar, .• 
"Ulu Ba§buğumu::: Atatürk nam~nt.ı 

.sayın donanrıw, komutanımız Amifuli
mla .Şükllr O kan tarafından Y ııvuza 
bu §anlı r:day sancağı lntgün verı'l<li. 
"Sancak bir askerin en muAxıdd~ ma
lıdır. Bu 8anook ~m namus ve ha. 
miyctimizc leslim eilümi.Jtir. 

Memleket, bütünliı.ğühıü 1)(l milletin, 
Dilm1ıuriyetin 8e"Mmetini temi-n etmi§ 
01.atı, Yavuz 1914 senesinden.beri Tilrk 
dmıanmo.n arasındiı1ôi ~nlı ve almn
}llmUl <>7.an tarihinin bıt.gün tli kuttu 
gı'tttflnü ~yor.,, 

İhsan Özel, asırlardaiıberi kuvvet 
ve kudretlcrln.1 bUtttn m1Iletıere tasdik 
ettiren TUrlt denit.cUerhıJn hiç bir va.· 
lclt sancaklarını dü~ana. teslim. et. 
memft olduklarına işe.ret ederek bu -
hun deniz harb tarihinde ebediyyen 
hürmetle anılacak misallerini göster
di. 1932 de Benıt mendireği önünde 
kahir düşman kuvvetleri ile çarpı • 
şan Avnilla.h., Ankara gambotu san
caklami:r Ankara gam.botu tarafından 
ahalinin göm önünde sahile çıkarıl • 
dığmı, Qdeea ~ifüde Mecidiye battığı 
zaman sancağın bttakııma&ii&ııı Ça.. 
nakkalede Mi · · ba v vaki 

tulma iınk!nı varken hi~ir Türk~ 
feıoinin ısaııc$ bırakıp çıkmadığını 
söyliyerek Tüt·~ denizcllerini!l fJ!l.nCS.k.ı 
!arma. olan iman1nm Yfil!sek misalini 
büyük bir belagatle anlattı ve sözlel"i
ııe §(jyle devam etti: 

"En c.esur 1 en kakram.aın M.,. ~ 
ci olduğunu, Çanakko.~ de ispat eden 
Türle milletinin deniooi erleri fle ikJ. 
tuıtılm1ş yavuza gtıfüıce, orada vaeife 
almıg olmaları gemi MzırUındığı va
kit gör~lidu·. Yawzda ne kurtarmtJ 
a"letleri, ne de çan kı.crnzranlR,r bulur
sunuz. Orada Bı1dh_ mürett<:bat va 
Tiirl~ Mnoağı oordtr.,, 

Ih.san Özel söylevini §Öyle bitirmi~ .. 
tir: 

"Sayın Amiralım; bu ea~ 3'izin 
gibi sazıın 1wmutcınımısın eliy~ gÖTI· 
deren Ataffirlce Yauıımm bu Jııum~to
Toı azim ve sadakatini b-ildirmenf;:i ri. 
00 ederim.,, 

Sal olsun Attztiirk ,Türk milleti ve ıan
calımz.,, 

Harp filotil1asınıp sanepğı 
Yavuzdan sonra lıarp ftlotlllöşı 3J3-

yınm sancağı gene Amiral Şükrü o~ 
eliyle verilru. 

FilotillA komııtam Albay BiJAl Talluğ 
alay san~ Amir;ılin elinden alclıl)tan 
sonra w sôyJevi verdi: 

''Arkada§lar ; 
"B_üyük milletimiz tarafından alayı· 

mw veril'n ı§etefli sancağımızı. Cum· 
hur b"§kanum.ı Atalürlı adına donanma 
komutanımız Amiralwıızm tlindın tıs· 
lim aldım. 

Bu 8(Jttcak, Türk aslrerinin ~~eli v~ 

hepimizin. lt4r!> fil!'til~ı ala~mn l~hı 
$Ü1Ülmiyecek olan namıuudur. 

Bizden evvel Türk bayrağile detıizlers 
$atvet ve ııre/ saçan, za/erlerdeu zafer· 
l6re yiğitç' ko~tı Türle deni~cilerincc 
tlaima ldeslz, daima §nefti tutulmtq, 
ıon dt.ıtnla kana kadar daima eld6 bulun 
durularak J.'~tılmutır. 

Tarih, Türk askninin namusu tanıdığı 
mukaddes $0tıcağını d{#mana tl!slinz et .. 
tilini kaydetmemiş tıe tek Türk ai ha· 
yatla Juıldıkça da kaydedemi1tcttktir. 

Tesellüm ettilim bu ıertfli ve aı.iz san 
etılı bizlerin de tn ttlılikeli zamanlan
mıula son erimize tJIJ o son ıritnizin. de 
son damla kanına kadar elimizde tutaca
lım-ıza vtt onun namusunu htr zaman 
ilendi namusumut bilerek onu canımııla 
leanımızla, isteku 2ve saıe koruyacal•· 
mıza biıyük komutanlarımı amiralini· 
mfzin huzurunda büyük millttime, harp 
filotill4sı alayı namına söz vniyorum. 

Bu aziz sancal• tesellüm edın alayı· 
mın bugün en scv!nçU en büyük bayram 
güriildiir. Harp fiwtill.asının her Yırdinin 
bu dakikadaki mesut hislnini if ham için 

kelimelerin manasını, manalarını ı:ıt 
buluyorum. Tiirk lehçesinin bu tın~mdtı 
ki bütün keli;neleriyle içimden ta;acak 
bağıra bafıro söylüyorum ki: Cumhuri
yet donanmasının harp filotillası bu san. 
cağı almağa, onu canı gibi mıthafazaya 
her veçhile kadir oltJulundan dolayı ld
yılttrr.Tam idralelerifo memleketlerini se
ven, tam ~larilo cumhuri~etlerine 

bağlı olan harp filotillô$t milretltbi. 
halde de, isti1'balde de bu ltyoltatini da
ima gösterecek 111 isbat tdecelttir. 

Şerefli ve azit sancağım: sen ilaimtı bi
zinısin, biz de canımızla, kanımızltJ dtıi· 
ma senini: ve 6tnin 1talacaltt. 

Yurdumuza hayat, hepimitı ruTı ve 
nur veren Büyük BaşTum Atatürk sal tJl. 

Hür ve mesut yaşıyan temiı Tıirk mil
'leti sal ol. 

Sana malik olmakla şeref buldıilumfll 
mukaddes 110 §anlı Mncağımtt sal ol..., 
s~mcak verme merasimil\den sonra bü

tOn alaylar Amiralin önünden geçere1i 
gemilere dönmüşlerdir. 

lngllterede tayyare
lere karşı mtıdafaa 

Londra, 15 (i\. A_,.) - Harbiye n&
za.reti. tay~lere llmı karadan mü· 
daflJ.A cüzlitaınl.rmm halihazırd~ 
mevcutlarmm 40.000 kifiye 'baliğ ol
duğunu bildirmektedir. Bu kuvvetler, 
1936 ma.yısmda ancalı:: 6000 ki~iden ~
baretti. 

Cüzütamıarııı hepsi de to:pla.r ve 
projektörlerle mücehheıdir. Ve mü • 
him miktarda. ihtiyat ma.17.emesi vü. 
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Yazan: M. s. 

Milletler Cemiyeti "çocuk,, u 
koruyabilecek mi? 

Hacı, hudut haricine değil, adem 
diyarına gittiğini hissetmişti 

-4-

1924 de Asamblenin kabul ettiği çocuk fermanı, "lstllA 
harplerinde ve dahili harplerde ilk korunacak 

kıymet eocoktur,, diyordu. 

Halbu ki ••• Onar, bcıer knrufluklan, yilzer pa
raJıkla n ayırdı, dikkatle tekrar te1ıılar 
&aydı. Ve parmaklariyle heaapladı : 

- Yirmi liradan çok fazla.. Beni e-
pey uzaklara götilrilr J • 

Onbaşının söylediği saat yaktaııyor· 
du. Dakikalas geçtikçe anladım lci, bu 
adam hiç te mecnun ve meczup değildi. 

Sözlerinde ittiratsızlık ve hele parasını 
•ayar ve istif ederken ufak bir yanlıf-' 
lık bıle yapmamııtı. ihayet kani oldum 
ki, bn herif paraya çok haris bir adam. 
dır. Kimbilir para hını ve tamahı ile 
naı.ıl bir cürüm, bir cinayet ltlHnittir. 
de, onun mukadder akibeti ile karfılı· 
tacaktır. 

Bir kaç gündenberi temadi eden hl· 
diselcrin ve yorgunluklann verdiği he
)'ccan ve rahavetten silkinmek ve din
lenmek istiyordum. 

.iakat kabil mi? Bu adam uyumadan, 
ben nasıl uyuyabilirdim. Esasen mUn· 
fe!"id hücreye hapsedildiğimin ilk gUnU 
bir ölüm yolcusu ile karııla§!Dayı u. 
ğursuı: buluyordum. Gerçi bu kabil te
sa:lüflerin efsanevi mlnalanna, tefsir
lerine kulak asacak kadar eafdil deği· 
lim. 

Fakat ne de olsa bu vaı:iyctten mua
tarip oluyor, Uzülilyordum. Bir taraf. 
tan d! • maruf tablrJyle - kulafmı ki
riıteydi. Vakit gelinciye kadar bu 
lrlefum misafiri uyalamak saruretinde 
idim. 

Hapisanenin umumt koluıJannda ıe"n h.ıyat taırz:ından babı tÇU1r. Or. 
1-nnı bana: 

- Yaf'Jlacak 7crdirl • 
1>1)'9 metil.._ 1IU •duıl. eül bir I• 

içinde sakladıft paralan. kayıtı mllh. 
puslann mektuplarım yazarak ve en 
çoğunu da rUyalanru tabir ederek Q
zandığıru tatlı tatlı anlaıtıyor. ikide 
bir de paralan Jrupğınm ilz:erlnden ok
lttyordu. 

Rllya bahsi tızerinde çok bilgili ve 
hassas davranıyordu. Hele "rabmanf,, 
ve .. ıeytanf,, diye ikiye ayırdıp rUya· 
lan fiı:iyotojfk ve pmkolojfk balrnudan 
ayle bir tefsir ve tahHl edJ1teri ftl"Ch 
ki .. 

Bu sırada, bir otomobil Mil lfittim. 
Derhal vaziyeti bnadnn: Bblm hQc. 
:re arkadaımm yolculuk zamanı yülaf
IDl)tıl , 

Halbuki, o mllt~yen rOya felte. 
ftainden bahsediyor Ye ben de dinlİJ'Ol'oo 
ınuı gibi bir vardyet alıyordum. Evet, 
dinliyordum, fikat rllya bahsini detD, 
&ittikçe yaklapn ayak aclluinL. 

RQya mUtehassısı, pencerenin altma 
l~en yerde oturmuı ve arkumı dUft
ra dayamıı oldufundan dqanyı garmtl
)ordu. Gaı:llm penceredeydi. Bahçeyi 
birdenbire bir ziya kapladı. Ve ayni g. 

inanda bOyUk ~emirkapının o yUrek pa· 
l'llayıcı cıca tısı lpdlldl. GOrWtUye ka. 
lak kabartan edamQim bim daha o-
1alayabllmek için: 

- Erenler! Hücreleri böyle va1dtlfs 
Celip kontrol ederler mi? 

Diye aordutum ıuaHn eenbmr almı
ya vakit kalmadan, biı:im kapı açıldı. 

Jandaınna zabiti ile bapiııane mOdllrll 
içeri clrdL 

Jandarma miti: 
- Hacı, haydi yolculuk vakti rtldl. 

Çabuk ol! .. 
Deyince, bir eline zembili ile pCSste

lciıini ötekine de ibn1de nalmınt alan 
bacı, bana: 

- AUahaısmarladık ! . 
Demeyi unutmadı, bUrriyete bw

pcaık insanlarda ı8rUJen ıorin~ ve neıe 
içinde ,etekleri dl çalarak cbtan fırla
dı. 

Hemen pencereye ko~tqm. iki jan. 
darmanrn elindeki fenerin tJiklan kil • 
çük bahçeyi iyice aydınlatıyordu. BU. 
Yilk demirkapmın CSnlinde 11ralanan 
auncnıo jandarmalar ara11nda yolculu
ğa çıkan bu betbahtın bttap bir halde, 
ayaklannı ıtırilyerek miltkülitla yürll
düğünil &CSrdüm. 

Sencleleyiıinden anladım: Jandarma
ların lrendiıinl ortalayıtındaıı. hudud 
haricine değiJ, adem diyarına gittifini 
o da hiasetmittl. 

Para hırsı ve tamahı ile itlediği bil. 
yUk gUnahrn cezasını canı ile ödeyen 
bu adamın, nihayet yirmi. otuz liralık 
para yığmını okıar ken gözlerinin ayıe 
l>ir parlayışı vardı ki, bu manzara ve 
vaziyet kaqraında, hırsın, tamahın, bu 
iki uğursuz mefhumun insanları ne 
büyük fellketlcre sürüklediğine bir de
fı icı.lta tabit <:ldum. 

Yl~mJncl asır çocuklarının, bu vesikanın neşrinden sonra 
gllrdOklerl zulUmlerl en iptidai 

devirlerdeki çocuklar gUrmemlşler 

Pırıl .. 
insanlığın varlığına tahaküküm eden 

cAzip nesne! .. Ne acı ve acıklı cinayet
lerin saiki olmuıtur. Geçirdiğim on yıl
lık mahpusluk hayatında par9 yilzün • 
d-:n öyle fec.i, öyle müthit ve canavarca 
cinayetler iıtendiğini öğrendim ki, in
sanın bunları tilyleri Urpermeden, din. 
]emesine, okumasına imkln yoktur. 

Evvelki i\in. bu sütunda, MilleUe.ı ~ 
mıyetinın sosyal ~alı~ı etrafında 

bazı ızahlarda bulwımU§. bu meyanda 
ialııjelığe ve kadın ticaretine yakın za
manda ve kolaylıkla nihayet verilebilip 
verilemiyeceğini münakaşa etmi§tik. Bu
ıün de Milletler cemiyetinin ele aldığı j .. · 
kinci bir sosyal çabJ1113 üzerinde duraca.. ' 
ğıı: ~ ; 

~ himayesi. ' ' 
Milletler cemiyeti bu memıu 15 yıl 

önce ele almı§tır. Cenevreden akseden ri-' 
vayetlere bakılırsa, on beş yıldanberi bir 
hayli mühim itlerin baıanldılma inan-

Yarım saat, yarım gece kumar oy
nayabilmek için f rlli ufaklı altı inuru 
bir gece yan11 yataklarında kuma ile 
öldilren canilerden, ka&!'Jlbada pırasa ut
mak için yola çıkan ihtiyar bir baba ne 
cenç oğlunu soyan ,ikisinin Uı:erinde 

bulduktan ( 130) Jruruıu alarak, oflu
nun mez:annı babaımıa kazdırdıktan 

sonra ikisini ide öldürerek çukura gö
men ve sukunm tue ve bbank topra· 
fi UatUnde "kahpe,. oynatan canavar 
ruhlu katuterden eı,..fyle bahsedecek. 
bu kabil daha bir ~ok fadalan anlata· 
cafım.. 

mak Jlmndır. Fakat; •' 
"- Neymi~ bu mühim i§ler; .. 
Derseniz verecek mOsbet hiçbir cevap 

bulanuyacağız. Zira Milletler cemiyeti 
koridorlarından gelen izahlar, sadece 
boo llflardan ibarettir. "Ç«ulun hima· 
yesi,. meselesi on be§ )'il evvel ne halde 
idiyse buaün de tJp1a o haldedir. Mil
letler cemiyetinin bu sahadaki bOyOk fa.' 
aliyeti en ufak bir amel! fayda doluram9 
ııu,tır. 1 

tHTtLATTAN MEMNUtYET 

"Çoculun himayesi .. ~ sallam ka
zıla ballamak için çareler aradılı ııöyle-. · 
nen komisyon, fahi~o ve kadm ti~' 
retini ortadan kaldırmak için tetkikata· 
memur edilmiş olan komisyondur. Yani 

• H ...... 71hmdım. I>UtDııecek ~ 
.. 1f 'ftl'. Fakat bende dfltOnebilmek 
kudret ve banası yçktu. Muhakeme 
kabiliyetim silinmit, ıuurum sönmllf-' 
til. 

Açlık gittikçe tesirini gösteriyordu. 
Gözlerim karamuya batladı. Bir müd
det tahammlil ettim. Fakat nafile •• Pen· 
cereden nöbetçi jandarmaya aealenldim, 
aç olduğumu söyledim. Jandarma san
ki sağır ve dilıizdL Mzlerime cevap bl· 
le alamıyordum. Nihayet içeri çekilme. 
te mecbur oldum.. 
Dal~ Keskin bir düdük seli ile 

uyaııdnn. Kıaa bir nman IOClfl. da ayak 
laleri fittlm. Gelen edam n5betçlye 
soruyordu: 

-Ne var?. 
- UçllncU hOcreideld mahput aç 

blmıt. söylenip duruyor .. 
Konuımanın bana taallukunu anla • 

ymca tekrar pencereye koıtum, gelen 
oubaıı imi,. 

OnbaJı ba~ hitaba lilzum gCSrmebi· 

.. _,.ı muı'eler .ildpd Jaıamyoou.. 1 
Komisyon. IOll toplantıunda ... armulu. 

sal çocuklara yardım birllli .. tarafmdan 
Milletler cemiyetine teklif edilf p cemi
yetin "'1924 asamble.,sinde kabul edil
mi§ olan "çocuk fermam,,nm .0) ehem
miyetini bir daha iFet etmiJ bulunu
yor. Çocul\ı "insanlık sermayesinin en 
kıymetli unsuru.. olarak g~ bu 
fermanın en manalı tarah harpte ve 
sosyal kargaplıklarda ilk himaye edile.. 
cek kıymetin çocuk oldulwnı illn etmiJ 
bulunmaSJdır. Fakat gene bu '"ferman,, 
kuru !Afla peynir gemisi yQriltQlemiyece
fini g~ttttn en bOyQk vesıb olarak da 
kabuJ edilebilir. Zira çocuk. 1924 denbe· 
rl, yani Milletler cemiyetinln bQyük ve 
mühim alakasına mazhar oldulu gün
denberi ulradılı fellketlere insanlıiJn 
en iptidai devrelerinde dahi uğramamış. 
tır danilebilir. 

Mançuri harbi. bugQnkO. Çin· Japon 
harbi ve tspanyol kardet kavplan ··~ 

zin nöbetçiye cevap verdi: venniyor. Uaerimdm alınan paralan 
- Kumandan beye haber vereyim. iade etseler bile aadetmek imklnı yok. 
Sonradan anladım ki, ihtillttaıı mera- Bu eıcıklı vaziyeti takdirinize anediyo-

na olanlarla konupnamak, lllardı et• rum. 
memek için, keneli aralannda ımauı- - Buıtın abe ekmek verirler. Diln 
ma.k suretiyle cevap vermek Ad~tmiı !.. vermediklerinin eebebl vardır, maltpuaa 
UıUntWü bir intizar devreli bapadl. ilk cGnO, yani ilk yirmi dört saat tamam 

Acaba kumandan ne diyecek? Bcnl !anmayınca ekmek verilmez. Günde iki 
bunida açbktan öldürecek de filler ya L. defa ~cflhıcet lmklıuıu oııhap temin 

thtilltt•n memnu dahi olu, mnkufa eder. Yiyecek tedariki için de haııpiaane 
haplaane idaresinin bir ekmek vermesi bekbbnm çırağı her aabaıh nöbetçinin 
Jbım.. nezareti altında aiparltleriniı:i getirir •• 

Andan bir aaat kadar geçti. Traça • idareye de ı8yJerim sizinle alakadar o-
da bekliyen nöbetçi. qağıdaki arkada· !urlar .. 
pna seslendi: Zabitin hu elSd o da1ı:lbda b&D9 l· 

- N<Sbetçi dikkat! Kumandan celi- deta hayat mlljdecisl gibi celiyordu. 
yor!.. Kendisine tqekkllr ettim.. Kurtuluı 

Genlt bir nefes aldım. Bonjurumu, temenni ederek gitti. 
fantai pantaıloaumu elimle sUpUrdOm • Kumandan haplsane mOOUriyle ko. 
SaçJanmı parmaldanmla taradım. Bl· nuımuı olacak ki, bir• 10nra bqgardi
ru 1anra mahut bllytlk kapı ve •bun- yan seldi. Yanmdaki satı bana tanıttı: 
dan da hilc:remln kapısı açıldı. içeriye - Hesap memuru ve mutemedi .. Pa-
cWer yUzJe giren genç, temiz bir jan - ranızm makbuzunu cetirdl. 
darma mWbimi, etrafa g<Sı: gezdirirken Orta ya§b, cWer yUı:lO bir adam. 
sordu: Makbuzu verdi, ve para lbun oldukça 

- GeçmiJ olsun, bir al'%Ulluz mu makbuzdan temilit yapduak verilece-
'f'lr?. linf. timdi de lilrumu kadar alabilece-

- Evet... tdamei hayata müteallik ğimi söyledi. 
bazı ricalar. Sabahtanberl aç oturuyo. DOtUridUm, her para llmn odukça 
rum. Cipram blmadı. En tabi! ihtiya- hesap memunanu nad ve ne vasıtayla 
cırm defetmeğe imkln ve mahal yok... J bulduracaktım. , 

Hapiaane idaresi dündenberi ekmek (Devamı 1'aT) 

Yaı.an: Şeklp Gündüz 

Yirminci asıida rom ... 

cuk fennanı,,nm tatbikatta on paralık f 
bir mana kazanamadığını açıkça göze 
vurmaktadır. Japon tayyarelerinin de
vamlı hQcumJarı uzak §arkta ve "Franko 
ile emri altındaki Alman, Jtalyan ve 
Frankist tayayrecilerin fedak~rane gay
retleri,. de garbi Akdeniz kıyılamda en 
az bir milyon çocuğun canına mal ol
muştur. Nerede çocuk fermanı? Hani 
harplerde ve dahilt kavgalarda çocut'U 
korumak için alınacak tedbirler? 

Hepsi hava. Milletler cemiyetinin si· 
yast tavsiyeleri gibi sosyal tavsiyeleri de 
hiç bir milsbet netice veremiyor. BlDlun
la beraber isti~ komisyonun ortaya 
atbğı bir iki fikir var ki temiz insan dil· 
tünceli milletler tarafından, sulh zama
nında. tatbik edilebilirse fayda memul
dür. Faraza; 

1 - Çocuklar içfn hususi mahkemeler 
kurulması ve kurulan memleketlerde bu 
işe bir kat daha önem verilmesi. 

2 - Kimsesiz kalım, çocuklarla ser
seri ~lann rslah ve terbiye evlerine 
gönderilmeyip kendilerini evlM edinecek 
aileler nezdine yerleştirilmeleri. 
Miltehassıslar, yaptıkları uzun tetki

kattan sonra. çocuk terbiye~inde aile 
ocağının fevkalade bü)iik bir tesiri oldu
funu bir daha kabul etmiş bulunuyorlar: 
"çocu~ daima ailesi nezdine kalmak im
klnlanru temin etmek lhımdır,. diyor
lar. Bunlara gBre; 

Evinden kaçmış bir eocuk, mutlaka e
vine iade edilmeli. 

Kabahatli ''eya mllaim çocuk, ço. 
cuklara mahsus hapishanelere ve ıslah 
evlerine gönderilmemeli, mutlaka evinde 
bırakılmalı. 

Çocuklarını bakanuyacak vaziyette o. 

lan ailelerin, ~lan ~teye ber:lye aa
ğıtmalanna mani olmalı, bu ailelere pa
raca yarclım etmeli. Ve ancak anası ba
bası ve ailesi mevcut olıruyan çoculun 
bir ba~ aile nezdinde bulunmasını ka
bul etmeli. 
Eğer ÇOC\1k bir başka aile nezdine yer

leştirilecek olursa bu ailenin ekonomik, 
kültürel ve sosyal bütün şartları ve ,.a. 
sıflan ile mutlaka kendi ailesine benze
mesi. 

Yani komisyon sosyal muhitlerin deği~ 
mesinde de büyük bir terbiye mahzuru 
görmektedir. 

Güzel sözler ve nazariyeler. 
Milletler Cemiyetinin 924 denberi ı;o. 

cuk koruma!lı etrafında bulabildiği fikir
ler ve neticeler. işte bu güzel sözlerden i
baret. ispanyada dahilt harp çocu~ 
rnahvediyorrnuş, uzak şarkta istila har· 
bi çocu~ mahvediyormuş. Avrupa.da~ 
konomik buhran çoculu mahvediyormuş, 
vız geliyor istişart komisyona. 

• • • 
Cenevre bir müddet sonra bu komi• 

yon tarafından tetkik edilmiş olan ra
porun metnini bastınp her tarafa dalı· 
ta~. Rapor eJiınizıe geçince daha 
dikkatli bir etlld neşretmek fırsatını bu
lacağız tabi!. 

Şimdilik, bir çok memleketler için . ; 
- Eyvaah yirminci asırda doğan~ 

cuklamnza! 
Deyip saç baş yolmaktan ba~ka yapa

cak iş yok. 
Şeldp GONDOZ 

(1) ucharte dt f mjant,,. Bımu. dünya 
nm çocu.t vatandtll'na •abus bir mci 
t~tildtı tsaıiye kanunu ftlrtiindı anla· 
mak da mümkündür. 
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etmiye başlamış 

Mühendis qazdı : Dikkat ! Odada 
Yahudi alimin basılmış, hasılmamı 
bütün eserleri müsadere olundu 
Yiyanadan haber verildiğine göre, 1 

profesör Sigmund Froyd damağında 
çıkan bir kanserden muztariptir ve 
Hyılx olan günlerini İncilin ruhi talı· 
lill ile geçirmeey karar vermiştir. 

tury& yahudileri bilyUk bir tel.1111w1U111 
ve memleketten kaçmak için çahp:nak 
tadırlar. Son hafta zarfmd& yapıl 
bir yahudi ekalliyeti toplantı!Illd 

memleketten çıkmak istiyen yahudil 
rin sayısı 2:5.000 olarak tesblt ~iUl.111 
ve A vusturyada.n çıkmak için arala. 
rında. mü°Şterek para toplamaya. karar; 
verilmiştir. 

gizli mikro{ on 
Delika.nlı bu suali kendi ken~ine 

sorar gibiydi. Dü§üncell durdu; sonra. 
genç kız:ı birden çekip diz.lerinin U.stu
ne oturttu. Bir yandan öperken soluk 
soluğa söylendi: 

- Bazı günler seni istiyorum, ba.zı 
günlerse senden nefret ediyorum? 

- Ah! Dalına öyle ha Her zamanki 
cevabın ... 

Yorgun ve kederli bir tavırla omıız· 
larmı silkerek: 

- Evet, dedi, ne yapayım, elimde 
değil! 

Sustu. Elleri, biraz evvelki cUret
katlıklanndan vazgeçmi§, kızın dizle
ri ili5tUnde uslu wılu duruyorlardı. 
JertrUd, başını, onun göğsüne yaslı • 
yarak ağlıyan bir sesle: 

- Halbuki, senin ho§una. gitmek i· 
çin her neyi yapıyorum. Diye §ikayet 
etti. Gözlükle gülünç olduğuniu söyle
mi§tin, bana ciddi bir ifade verdiği i
çin ihtiyacım olmadığı halde kullan
dığım gözlükleri derhal attım. Saçla· 
nnu kestirip ondüle yaptırdım. Pudra 
kullanıyorum. Hatta bu sabah dudak
larıma ruj bile sürdüm. Hatta fazla 
ibile sürmüı=Jüm. Sevgilim, dudağının 
yanında izi kalını§. 

Eliyle, Gudenln yüzUndeki boyayı 
sildi ve birden neşelenerek biraz evvel 
delikanlının söylediği cümleyi tek • 
rarladı: 

- !htiya.tlI olalım. 
Mühendis müteessir olmuştu. Kızr 

kucakladı. Jcrtrild erkeği ihtirasla 
öptil, sonra bu sefer o delikanlıyı ite
rek o.yağa fırladı: 

- Şimdi ciddi olalım. 
Gudc ellerini uzatmış, onu çağın -

yordu. Kız geriledi, başını sallıyarak: 
- Hayır, hayır. Dedi. Ya içeriye bi· 

risi giriverirse? 
Ayağa kalkmakta isabet etmişti. 

Koridordan ayak sesleri geliyordu. 
Jertrüd hemen bir ayna karşısına. ge
çip, yüzünün pudrasını tazelemeye ko
yuldu. Mühendis de notaları karıştır
maya başladı. 

Gelen generaldi. 
- Ne o? Konser bitti mi? Taliim 

yokmuş. 

Koltuğa geçti ve Gudeye dönerek: · 
- Pardon M. Gude, dedi. 
Mühendis derhal ona döndü: 
- Buyurun ekselans. 
- Hastalanan zavallı Stupun i§le-' 

rine bakacak olan yeni idare müdürü
müze bugün sizi ziyaret etmesini em. 
rettim. Bu müessesede adettir: yeni 
gelen bir madunun §Cflerini ziyaret e
dip hürmetlerini bildirmesi lazımdır. 
Birkaç kelime fransızca. biliyor. İsmi 
Şalberger .. Ben si?.e sormadan bir sa. 
at tesbit ettim: saat altıda ... Serbest 
misiniz 

-21-
- Evet ekselan.ı. 
- İyi kall!ılama.llIZI rica. ederim. 

Birkaç dakikalık bir formalite çok 
va.Trtiniziişgaletmez. 

Ciddi ve resmt tavrını bırakarak 
devam etti: 

- Şimdi sizden ricam: biraz piya· 
no çalınız. Stup'un haline çok üzül -
dilın, biraz musiki dinlemek isterdim. 

Gude piyanonun ha.sına geçti. Jer -
trUd de onun yanına giderek komik 
bir hazır ol vaziyeti alıp babasına. 
sordu: 

- Ne emredersiniz ekselfuıs. Ben 
de şarkı söyliyeceğim. 

-XII-
Yarı uykuda, yarı uyanık, sırt üs. 

tU uzanmış olan Danyel Gude, saat 
tam altıda odasının kapısına. vurulma
sı üzerine doğrularak seslendi: 

-Kim o? 
Berbat bir fransızcayla biri cevab 

verdi: 
- Ben Şalberger ... 
- Peki. Bir dakika milsa.ade edin, 

geliyorum. 
Ceketini sırtına. geçirdi, kapıya gi. 

dip açtı. 
lki adam yüz yüw geldiler ve ikisi 

de hayretle irkilip söylendiler: 
- Kumandan Benua! 
- Iv Norey! 
Mühendis derhal kendini toplıya -

rak parmağım dudaklarına. götürüp 
"sus!" işareti yaptı. Hemen masaya 
koşup bir klğıt Uzerine alel~cele iki 
kelime yazaraıt Benuaya uzattı: 

D1KKAT! ODADA GlZLl MİKRO
FON VAR! 

Benua anladığını i§arct etti. İlerle· 
yip odanın ortasına geldi ve topukla. 
rım biribirine vurup askerce selam ve
rerek bozuk bir fransızcayla kendisini 
takdim etti: 

- Ben Şalbcrgerim ... 
Mühendis cevab verdi: 
- Zavallı M. Stup'un yerine gelen 

zat sizsiniz öyle mi? Tanıştığımıza. 

memnun oldum mösyö; mösyö ... 
- Şalberger ... 
- Evet. Mösyö Şalberger, iş haya. 

tımızda iyi geçineceğimizi umarım. 
Rolünü f ev kal§. de iyi yapan Benua: 
- Anlamıyorum diye söylendi. An· 

lamıyorum! 

- Fransızca bilmiyorsunuz öyle 
mi? Zarar yok. Zaten biribirimizc söy
liyecek bir §eyimiz de yok. 

- Anlamıyorum. Anlamıyorum. 

- O halde almanca söyliyeyim: 
Atiyö Her Şalberger, Atiyol 

Gudenin bir işareti üzerine ikisi de 
güldiller. Benua gene askerce selam 
verdi ve almanca. olarak veda ettik
ten sonra çıkmaya. davrandr. Bu ara. 

~BI 'ASK·, iSTiR.AP VE FA.CIA ROM'ANI, 

mek arzusuyla değil, kendisine, yeniden, bir gönül eğlendirme 
yeri teminine çalışıyordu. Refika hanım, bunu sezemiyecek ne 
bir budala, ne de onun sandığı saf dillerdendi. 

lşini yaptıktan sonra Lfttfiye ile birlikte evden <;:ıktılar. 
Köşebaşına kadar beraber yürüdüler. Refika hanımın kendisin· 
den soğuk bir tavırla ayrıldığını görünce, içinde ümid namına 
taşıdıklarının bir anda yıkıldığım hissetti. 

var 
el& Gude, mlliro!on için rol yaptıkları 
sırada yazmış olduğu bir puslayı o
nun avucuna. sıkıştırmıştı. Benua. dı. 
varı <;:ıkınca puslayı okudu: 
"Sizin~ muhakkak konuımalıyım. 

Bu gece saat yinm ilçte, binamn bu 
kısmın.da devriye gezmek bchanesile 
geliniz. Banyo odamın doğmda>ı doğ· 
ruya koridora da kapısı vardır. Bu kt:z,.. 

pıyı (benim odanm Jcapısından sonra
ki kapı) açık bul.aoaksımz. Ben içerde 
oZacağım. Gürültüsüzce hareket etme. 
niz lôzımdır.,, 

Sahte Şalberger, kağıdın yazılı kıs
mını kopartarak ağzına attı ve çiğne. 
yip yuttu. Diğer parçayı da cebine ko· 
yup uzakla§tı. Bu esnada banyo oda· 
smm kapısına da dikkat etmeyi unut. 
mamıştı. 

* • 4 

Saat yirmi üç... Danyel Gudenin 
banyo odasının kapısı sessizce açıldı, 

içeriye bir gölge girdi. Mühendis he. 
men banyoya. ko§arak muslukları aç. 
tı. Benua. fısıl dadı: 

- Bravo! iyi akıl ettiniz. 
- Evet. Mikrofona karşı tedbir al. 

mak 18.zım... Mikrofon içerki odanın 
avizesi içinde gizli ama, burada konu· 
§Ulanların da duyulması muhtemel.. 

Yavaş yavaş, adeta. biribirlerinin 
kulaklarına söylermiş gibi, konuşu • 
yorlardr. 

- Sizi birdenbire burada, hiç Umid 
etmediğim bir yerde görünce doğrusu 
fena halde şaşırdım. Niçin bize hiç 
malUmat vermediniz? 

- Nezaret altındaydım. Bilhassa 
ilk zamanlar her hareketim kontrol e
diliyordu. Babam nasıl? 

- lyidir; fak at sizi çok merak edi
yor. Buraya nasıl girebildiniz? 

- Ahlatması çok uzun sürer. Son. 
ra anlatırım. Fakat siz nasıl girdiniz? 

- Vazife ile ... "Uçan torpil., ve sa· 
ireyi pek merak etmeye başlamı§tık. 

- Onu sonnak istememi~tim. Ce
saretinizin hayranıyım. Hem tebdili
kıyafet bile etmemişsiniz. Bıyıklarını. 
zı ve sş.çlarınızı boyamaktan ibaret 
bir kıyafet değiştirmesile buraya. gir
mek doğrusu büyük cesaret. Siz hiç 
bir §eyden korkmaz mısınız? 

- Korkarım, ama onlardan değil! 
- Ben korkuyorum· 
- Korksanız bura.ya girmezdiniz. 
- Benim için değil, sizin için .. 

Çünkü siz Almanyada marufsunuz. 
- Üzülme. 
- Nasıl oldu da Stupun yerine geç. 

meye muvaffak oldunuz? 
- Gayet basit: Stup bizim bir aja· 

rumızdır, ta 1918 denberi.. Niste has
tanedeyken bizmetimire almı,Ştık. Bu
radaki mevkiine ihtiyacım vardı, söy. 
ledim, çekildi. (Devamı. Var) 

Ruh tahlili (psikanaliz) usulUnUn 
babası olan Froyd aslen yahudi bir A
vusturyalıdır ve bugün yine Viyana.
da. bulunmaktadır. A vusturyanın Al. 
manyaya. ilhakından sonra, Froyd'un 
tevkif edildiği §ayi olmuştu. Fakat, 
bunun doğru olmadığı bildirilmiş ve 
tlllınin Viyanada serbest olduğu, fa. 
kat nezaret altında bulunduğu haber 
verilmi§ti. 

Froyd bugün 82 yaşında. bulunmak. 
tadır. Son senelere kadar tetkiklerin· 
de devam eden ~Iim, bu sene bir ta· 
raftan kansere tutularak, diğer taraf
tan, Avusturyadaki yahudilerin Nazi. 
lerin tazyikı altına girdiklerini göre -
rek, hayattan ümidini kesmi§tir. 

Froyd, bu hususta bir arkada§ına 

§unları söylemiştir: 

- Daha !azla. yaşamaya artık e • 
hemmiyet vermiyorum. Son günleri· 
mi sa.kin bir şekilde geçirerek ölmek 
istiyorum. 

"İru!an ihtiyarlığın verdiği acılar a
rasında ölümden korkmuyor. Hatta 
bazan ölüme kar§ı büyük arzu-duyu: 
yuyor .. ,, 

Amerikadan ve lngiltereden 
çağırdılar 

Avusturyanm Almanya tarafından 
ilhakmdan sonra, Froydu Amerika ve 
lngiltereden çağırmışlar, hatta. orada.. 
ki arkadaşları kendisini kaçırmak i
c;ln tertibat alma.Y.a. hazır olduklarım 
bildirmiglerdir. 

Fakat, Ayn,Ştayn gibi birçok bUylllt 
Alman yahudisi ftlimleri evvelce Al • 
manyadan sürmüş olan Nazi hükfune
ti, bu sefer Avusturyadaki aslen ya
hudi olan tanınmış kimseleri memle
ketten dı§arı çıkarmaktan ~kinmiş • 
tir. Hattl, bunlardan bazıları Avus· 
turyada. kalmaya. icbar edilmiştir. 

Profesör Froyd da bunlar arasın • 
dadır. Bugün Froyd, Avusturyadan 
çıkmak istese çıkamıyacaktır. 

Onun, kendi arzusu 1le Avusturya· 
dan ayrılıp Amerikaya. veya !ngiltere
ye gelemiyeceğini gören oradaki alim
ler Froydun kaçmasına. yardım etme. 
ye karar vermişlerdir. Profesör ilk za
manlar bu fikre kapılmış ve kaçmaya 
niyet etmişti. Fakat, kendisinin sıkı 
bir nezaret altında. bulunduğunu gö. 
rerek, bunun mümkün olmıyacağını 
anlamış ve bu fikirden vazgeçmiştir. 

Hepsi kaçmak isti yor 

Diğer taraftan yahudilerin tabi tu· 
tulacakları hayat şeraiti altında 
Froyd sefil bir hayata. düşecektir. 

Bu tehlikeyi hepsi için gören Avus-

Bundan başka, Avusturyadaki ya. 
hudiler yine aralarında. başka bir bir
lik yapmaya. karar vermi,Şlerdir. 

Avusturyada bulunan ecnebi tabii· 
yetindeki yahudiler, Nazilerin tazyi • 
kından kaçmak istiyen ırkdaolarm& 

sığınacak yer temin edeceklerdir. 
Kendileri ecnebi tabiiyetinde oldukl& !. 

' 
rı için, Na.zi kanunlarmm Avusturya. 
yahudilerini tabi tuttukları eeraJ.tten 
uzak ya§ıyabilmektedirler. Evleri ve 
dükkanları bu kanunların ahk~ı ha. 

... ·- "" ricinde kalmaktadır. Bundan IBUf ade 
ederek, Avusturyalı yahudileri de 
kendi yanlarında. h1maye etmeye im· 
kan bulacaklarını düşünUyorlar. 

A vrupanm diğer memleketlerinde • 
ki birçok yahudiler de, Avusturya.da.• 
ki ırkdaşlarına. paraca yardım etme.ı 
ye hazır bulunmaktadır. 

Froyd'un kitaplarını mllsa· 
dere ettiler 

Froyd'un birçok eserleri Naziler ta· 
rafından müsadere olunmuş, neari, 
satılması ve tekrar basılması mene • 
dilmiştir. Bunlar arasında. llimln en 
son eserleri de vardır. Froyd bmıları 
uzun ~alışmalardan sonra. hamla.mıt
tI ve bunlarla ortaY.a Y.eni nazari~ 
koymakt&ydı. 

Froyd'un son çal:rvmala.n a.rasmd& 
dikkate değer bir eeer vardır. Profe
sör bunda ya.hudi dininin nereden çıt
tığmı tetkik etmekte ve Mueanm aıslı· 
nı araştırmaktadır. 

Froyd'un iddia. ettiğine ve eserinde 
gösterdiğine göre, Musa yahudi değil,' 
Mısırlıdır. Eski Mısırlılardan bir fi
ravun ailesine mensup olan Musa, Fi. 
listine gelmiş ve orada dini ortaY.& 
koymuştur. 

Froyd, Musanm Mısırlı olduğun& 
dair iddia.smı bundan bir müddet ev.; 
vel ve henüz A v"usturya Almanya.ya. iL 
hak olunmadan önce ileri atmı§tı. Bu .. 
na dair yazdığı eser, okuyanları haY..ı 
rette bırakmı§tı. Herkes ~imin bu 
husustaki tetkiklerinin sonunu merak· 
la bekliyord~ ~ 

Bugün Froyd'un, İncil üzefl!nde ça.. 
lışmaya karar '·ermesi de, bu tetkikle.ı 
rinin bir devamıdır. Musanm ha.yatı:. 
nı ve dininin menşeini tetkik ettikten 
sonra 1sanın hayat ve dinine geçen l· 
liın, ''Mukaddes kitab'' m ne gibi bir 
ruhi halet içinde orta.ya. geldiğini ruli 
tahlili usulleri He tetkik etmektedir. 

Froyd, hayattan alakasını kestifl 
bugün kendisini, iki bin sene evvelki 
hayatr tetkik etmeye vermiştir,. 1 

y ·BANCI oı ll ,LERE NAKLİ . HAl(K'I MAHFznou m• 
gözleriyle bir mumya kadar sakin duran kara saçların eüaledi .. 
ği ba.~a baktı. İçinden: "Demek bu ölecek!,, diye dilşilndü, de
mek bunu da anasının ölmeden gömüldüğü, dedesinin henü 
canlı iskeletini toprakla..-ı içinde saklıyan Eyüb mezarlığına. gö. 
türecekler ... Annesi ne olacak? O ne yapacak! Belki çocuğunun 
ölümünden bile haberdar olamıyacak ... 

HABERiN EUEBl 1'1!1·1lIKASI: 78 Tereddüde, ümide düşmeye mahal yoktu. Bugün değilse xs.. 
rm, yarın değilse öbür gün bu acı hakikat te<;e}li etl_!l_!ş bul1:1: 
nacaktı. 

Bundan kızmamış değildi ve işte bu hırsladır ki, doğru evi
ne gitti. Odasına kapanarak Refika hanıma yazacağım söyle
diği mektubu hazırlıyarak küçük bir çocukla ıposta.ya. gönder
ai. 

• • • 

S ARI gül mevsimidir. GökUn dakikadan dakikaya renk, 
bulutların dakikadan dakika.ya yer değiştirdikleri bir 

zamanda Fatma, bir aya yakındır, bir an olsun yatağından 
kalkmıyan Feridin arkasına yastıkları yerleştirirken düşünü
yordu. 

Bu zavallr çocuk için doktor da: "artık _çok yaşamaz!,, de
mi§ti. Her geçen saniyenin, onu ölüme yaklaştırdığında şüphe 
yoktu. O kadar zayıflamış, o kadar halsiz düşmü.stü ki, kolunu 
kaldırmakta. bile müşkülata. uğruyor, lıikırdr söylerken hemen 
nefesi tükeniyor, cümlesini yartda. bırakmak mecburiyetinde 
kalıyordu. 

• kından ve bütün hassasiyetiyle takip etmi§ti. Son iki gün için
de sesi bozulmaya. yüz tutmuştu. Öksürmeye başladığı sıralar
da. onunkiyle birlikte ciğerlerinin söküldüğünü sanıyordu ... 
Vaktiyle pırıl pırıl yanan ve rşıldıyan gözleri, şimdi insanda loş 
b;r köşede titriyen yağ lambası l§ığmm tesirini bıralnyordu. 

Zaten, çok zam'.ln, bu fersiz ışığı foce kan dama_:ları .kaplamı§ 
göz kapakları gizlerdi. Bunlar, ölümün yaklaştıgına. ısaret de. 
ğil miydi? Fatmanın derdini en ölçüsüz bir hale koyan en a:ı 
düşUnceyi, bu fersiz gözlerin kapanacağı zaman yanında annesı. 
nin bulunamıyacağı doğuruyordu. 

Ferid inler gibi söylendi:. 
- Fatma abla! 
- Ne istiyorsun gözüm 
- Yanıma gel! 
- Yanındayım ya.! 
Sözüne devam edemedi. Yalnız göz kapaklarını araladı. Son. 

ra bunları yavaşça indirdi. Bununla Fatma ablasının kendisi
ne daha sokulmasını, daha yaklaşmasını anlatmı§ oluyordu. 

Fatma, isteğini yerine getirdi. Başını başına yaklaştırdı. (} 
nun sıcak nefesini yüzünde duyacak kadar yaklaştırdr. • 

- Söyle camın ne istiyorsun, • dedi. 
- Ölecek miyim? 

Fatma için, Feridin bu vaziyeti içler acısıydı. Onun iher gün 
biraz daha eriyip solduğunu, ·bir mum gibi eriyip bittiğini ya. 

İşittiğine göre, cinayeti Sabihanm işlediği muhakkaktı. Her 
yerde bu, nereye gitse yine bu konuşuluyordu. Selim Beyin gc
t.irdiği malUmat da onun muhakkak surette mahkum olacağı 
yclundayclı. 

Yastığı, alt ucundan biraz kendisine çekerek, Fcridin isti
rahat edebileceği bir şekil verdi. Sonra o önünde kapalr duran 

-Bu nasıl söz Ferid! Bunu da nerden <;:ıkardm! 
- Saklama Fatma abla. Biliyorum ... Öleceğim ... 
- Bırak çocukluğu ... Sen şimdiye kadar birinci aera. mr 

hasta oldım ... Kaç defa yatıp kalktın. Her hasta olanın ölinesi 
rnzımgelseydi dünyada kimse kalmazdı. 

(Dovanw ~) 



MektepDerde Spoır 
' 

Bogaziçi .. Darüşş~faka 
Dün yapılan spor bayramı çok ~zel oldu 

Dün Bebekte Boğaziçi lisesi asha.. reyyarun uzım atlamada. yaptığı 6,55 
l!lmda. yapılan spor bayramı çok güı.el gibi derece bu mevsim için bir rekor
oldu. Merasime saat 13,30 da. 3 bine dur. Atletizm müsabakalarında Naili 
yakın bir seyirci kütlesi önünde istik. Moran ve 1 nci ~mıf birçok hakemler 
ıa1 marşıyla. başlandı. Bunu müteakip bulunmuşlardır. 
Boğaziçi lisesi direktörü Hıfzı Tevfik Futbol 
Gilnensay tarafından bir söylev ve - İlk olarak iki mektebin B takımla.. 
rildJ. Buna Darüşşafaka lisesi Direk. rı karşılaştılar, c.;ok zevkli bir oytpı· 
töril Ali Kami kısa bir söylevle mu. dan sonra rakiplerine nazaran daha 
kabelede bulundu. Çok alkışlanan bu Ustün oynıyan Boğaziçililer oyunu 3-0 
söylevden sonra, her iki mektebin kazandılar. Sıra günün en milhim ma. 
genç sporcuları muntazam kıyafetle· çı olan A takımları karşılaşmasına. 
riyle geçit resmi yaptılar. Bir müddet gelmi§ti. İki takım sahaya tam kad· 
sonra müs~akalara. başlandı. Atle - rolariyle çıktılar. Oyuna hakem Nuri 
tizm müsabakalarından alman teknik Bosutun idaresinde başlandı. ilk dev-
neticeler kunlardır: re çok sUratli ve 7.evkli oldu. Boğazi· 

100 METRE: çi lisesi futbolcuları rakiplerini haylı 
1 nci Süreyya (B. L) 12. sıkı§tırdılar ve 25 inci dakikada BU. 
2 nci Muammer (D. Ş.) !endin ayağiyle bir gol kazanarak 
3 ncü Nejat (B. L.) devreyi 1·0 galip bitirdiler. İkinci dev-
800 METRE: re daha heyecanlı ve sert oldu. Boğa. 
1 nci Bilek (B. L.) 2,17 ziçililer bu devrede de Rifatm ayağı 
2 nci Hüseyin (D. S.) ile bir gol yaparak oyunu 2.0 galip 
3 ncü Klmil (D. Ş.) bitirdiler. Bu suretle yapmı~ oldukla.-
G'OLLE: rı son maçlarını da atmış oldukları 
1 nci Salahaddin (B. L.) 11.70 30 gole mukabil hiç gol yemiyerek ka.-
2 nci Necdet (B. L.) 10,90 zanmış oldular. Galip takımda. b* 
3 ncU Nafi (D. Ş.) 10,24 Baha, Necdet, Bülend olmak üzere 
1500 MEI'RE: hepsi iyi idiler. Darü§Şafakada ise 
1 nci Bilek (B. L.) 4. 49. 4 Muammer, İsmail ve Latif muvaffak 
2 ncl Burhan (B. L.) oldular. 
3 ncU Raşid (D. Ş.) Bundan sonra mektebin ping. pong 
'.UZUN ATLAMA: salonunda iki lise arasında yapılan 
1 nci Süreyya (B. L.)' 6,55 Ping· pong karşılaşmaıımı da 2·1 Da. 
2 nci Şahap (B. L.) 6,12 riipşafaka kazanmı§tır. Çok samimi 
3 ncU :Muammer (D. Ş.) 6,08 bir hava içinde geçen bu spor bayra. 
;rOKSEK ATLAMA: mı ümidin fevkinde güzel olm\l3tlır. 

ı DC1 Süreyya (B. L.) 1,76 Müsabakaların tam bir intizam içinde 
2 nci Necdet (B. L.) 1,62 geçmesini temin eden İlhami Pola-
3 ncU Şahap (B. L.) 1,48 

1 

ter, Samih Nafiz Tamıu ve Hamdi 
:A.'tletlzm neticelerinde DarUaafA • Saver! ne 1Jd taraf çorculanm can -

kanm on puvamna. karii BofazlçlIL dan tebrik ederiz. 
Ier 44 puvan almışlardır. Burada Stl· H. Balıtoğlu. 

"Atatürk kupası,, ı 
Güreşlerine başlandı 
ilk müsabakalar Ankara bölges: 

güreşçileri arasında 
yapılmaktadır 

Ankara U (Hususi) - Atatilrk du), (Demirspordan) Hilseyln Çetin 
kupası tein yapılan bölge güreş mll· 
sabakalarına bugün şehir stadyo
munda başlanmıştır. 

Bu mUSabakalara muhtelif klUp. 
Ierden 61 gUrcşçl iştirak etmiş bu. 
Junuyordu. 

Kalabalık bir halk huzurunda 
ağır sıkletten başlamak Uzere yapı
lan karşılaşmalar yağmur yUzünden 
netlcelenememlştir. 

BugUnkn mUsabakalardan alınan 

teknik neticeler şunlardır: 
81 xtLo: 
Mustafa Şener Muhafız, Alişan 

Sahin Güneşe 6,30 dakikada tuşla 

Y,enildl. 
Osman Tepe (Muhafız), Cemal 

Metin (AnkaragUcU) nU 7,28 saniye
de tuşla. 

Sala.haddin Kipe (Ankaragilcil), 
Tevfik Ak (Muhafızı) 1,31 saniyede 
tuşla. 

Korkmaz (Harbiye ldman yur. 

mllsabakasını Korkmaz gelmedlğl 

için Çetin hükmen kazanmıştır. 
70 KlLO: 
Muhafızdan 1small Yılmaz, Har. 

biyeden Yusuf Yıldırımı sayı hesa· 
bile mağlQp etmiştir. 

Mehmet All Gül (Gilneş) Seyyid 
İmbiği ikinci devrenin 42 inci sanı. 
yesinde tuşla yenmiştir. 

Mahmut Aktaş 5,02 de Demir An
karagilcU tuşla. 

Demirspordan Muharrem Gökbu. 
ğa, HUseyln Vergeli 3,63 saniyede 
tuşla kenmiştir. 

72 K1LO: 
Süleyman Denk (Muhafız), Necip 

Akan (AnkaragUcll) nu 35 saniyede 
tuşla 

CelA.I Atik (Güneş), Silleyman Ars 
lan (Muhafızı) 1,57 saniyede tuşla. 

Yaşar Doğu ( (GUneş), Sadık So
ğancı (AnkaragUcU) ne sayı hesabl
le galip gelmişlerdir. 

---- - ------------------

Diinlcil Harbiye - Güneş maçı;ıaa llarbiye k.alcci.~nin bir kurtarışı ve Harbiye aleyhine fa1'ul çekilirken .• 

Dünkü mıoıa lküme müsa~aılkaOaıronda : 

Galatasaray Harbiye idman 
lzmlrdekl maçta 

lzmlr H 7ır~!!?ı~di Galatasaray yurdu 
ile Uçok bugün burada 10 bine ya.. G • • "" 1 """ 
kın bir seyirci huzurunda karşılaş- uneşe mag up oldu 
tılar. 

Maçın başından sonuna kadar ha
kim ve Ustun bir oyun çıkaran Gala
tasaraylılar, ilk devreyi 2.1 galip 
olarak bitirdiler. Fakat ikinci dev· 
re başlar başlamaz Galatasaraylıla
rın kendllerlni lAkaydlye knptırdık
ları ve gevşek bir oyun çıkardıkları 
göze çarpıyordu. Galatasaraylıların 
bu gafletlerinden istifade yolunu 
tutan Uçoklular, arka arkaya hu. 
cumlar ile raklplerlnl sıkıştırmağa 

başladılar. Bunun semeresini de 15 
incl dakikada 2 lncl ve arkadından 
35 lncl dakikada 3 üncü gollerini ata 
rak gördüler. 

Maç bu suretle Galatasarayın 3-2 
mağlQbiyeti ile nihayete erdi. Galip 
takım halk tarafından uzun uzun 
alkışlandı. 

Milli kümedeki son iki maçını yap
mak üzere şelırimiı.e gelen Ankara 
şampiyonu Harbiye, ilk müsabakayı 
dün Güneş takımıyla yaptı ve 3.0 
mağlıib oldu. 

Milli küınc şampiyonluğunu şimdi
den kazanmış olan Güneşliler, her za. 
manki gibi beyaz formalariyle saha . 
ya çıkıp · ayni formalarla oynıyan 

Harbiyeli oyuncularla karışıp hake • 
mi §aşrrlmamak için • sonradan san 
formalnr giyerek sahada şu kadro ile 
yer aldılar: 

Cihad • Faruk, lbrahinı - lsmail, 
Omar, Yusvf • Sa1ôhaddin, Necdet, 
Mcli1ı) Murad, Rebii. 

Harbiye takımı da şöyle te§kil edil. 
mi§ti: 

Fctlıi • Sabri, Şiilml - Haşim, Muh
terem, Necati • izzet, Celôl, Habib, 
Abdiirrahman, Mii.oahid. 
Kısa bir müddet ortada dolaşan top, 

bir akınla Harbiye kalesine kadar in. 
di ve Rebiinin güzel bir sürüşüyle, ay. 

.. ni de..'"E!cede güzel bir pası, Harbiyeli. 
ler için ilk ciddi tehlikeyi te§kil et
ti. Bundan sonra, mütekabil ve seri 
akınlarla geçen oyun, tam manasilc 
mUtevazin bir safha anetti ve uzun 

müddet kalelerin hiçbiri ciddi bir teli· 
like geçirmedi. 

ilk gol 
Nihayet 31 inci dakikada çok uzwı 

bir vuruşla Harbiye kalesine doğru a· 
tılan ve avuta çıkacağı zannedilen to
pa Me1ih süratlc yetişerek çevirdi, 
Necdet de 18 çizgisi üzerinden çektiği 
sıkı ve güzel bir şütle Güneşin ilk go. 
lünü attı. 

Bu gol Harbiyelilerin maneviyatı 

üzerinde hiçbir tesir yapmadı ve oyun 
hep ayni tevazünü muhafaza etti. Hat 
tfl bir aralık Güneş kalesi iki ciddi teh 
likc atlattı. 

İlk de\TC, Güneş kalesine üst üste 
yapılan birkaç akın ve bunlardan bi
rinde kaçırılan mühim bir gol fırsatı 
ile bitti. 

ikinci devre 
İkinci devrede rüzgarı lehine alan 

Harbiye takımı üst üste üç akın yap. 
tı; bunu takip eden 4 neli akında, Har 
biye orta muhacimi Tabibin attığı ha
vadan çok güzel bir şütü Cihad hari· 
kulade bir plonjonla, güçlükle kurta
rabildi. 

ikinci gol 
Harbiyelilerin bariz hakimiyetleri • 

(LUt/cn sayfayı r-evfriniz) 

Federasyon !kupası maçında 

lstanbulspor 
Hilali 5-S 

Dün Harbiye ile Güneş arasında 
Taksim stadında yapılan milli küme 
maçından evvel, milli küme haricinde 

Maçtan evvel ta.7nm 7Cap1an7arı 

Hususi maçlar 

~ kalan birinci küme klüplerinden Hi • 
lal ve !stanbulspor birinci takımları 
federasyon kupası için tertip edilen 
turnuva müsabakasını oynadılar. 

Fenerbahçe 
Vefayc S-1 yendi 
Dün Kadıköy Fener stadında milli 

kümeden çıkarılan Fenerbahçelilerle 
birinci kümenin en kuvvetli teşekkül. 
!erinden biri olan Vefalılar arasında 
hususi bir müsabaka yapılmıştır. 

Oldukça heyecanlı geçen bu karşı. 
!aşmada sarı lacivertliler daha üstün 
bir oyun oynıyarak Vefalıları 3-1 mağ 
lUb etmi§lerdir. 

lzmtrde bUyOk bir 
stadyom yapılıyor 
İzmir 14 (Hususi) - Belediyemiz 

tarafından Kiiltürpark civarında ya
pılacak, olan, 100 bin kişilik bilyUk 
şehir stadyomunun pl~nı bitmiştir. 

Stadyomun içinde, yüzme ha\·uzu, 
ve tenis kısımlarını ihtiva eden sa-
ha, bu seneki serginin açılacağı za. 
mana kadar bltlrllecektır. 

Ahmet Ademin hakemliği ile yapı
lan bu karşılaşmaya takımlar §U kad
rolariyle çıkmışlardı: 

lstanbulspor: Saim • Samih, Ali • 
l!ıı.stafa, Enis, Faruk ·. Kemal, Nejat, 
Tatı'k, Bahri, ismet. 

Hilôl: Suad • Fahir, Cevdet • (J{ı. 

lib, Zeynel, Sıqıhi • Mustafa, Celal, 
Hakkı, Rauf, ilhan. 

Rüzgara karşı oynamalarına rağ . 
men daha sık ve daha tehlikeli hücum 
Iar yapan !stanbulsporlular ilk golle
rini yedinci dakikada rakip kalecinin 
topu bloke edememesi sayesinde ka -

zandılar. Bu golden sonra oyun müte
vazin bir şekil aldı, iki takım da yer. 
den naslarla güzel bir oyun oynuyor. 
Jar, Hilal 15 inci dakikada mi.Ll'ıim bir 
fırsatı talihsizlik yüzünden kaçırdı. 
Merkez muhacimin şütünü Saim elin. 
den kaçırmıştı. Fakat top direğe çar· 
parak geri döndü. 

Bu arada Hilalliler hafif bir haki
miyet kurdularsa da, lstanbulspor ka
lecisi Saimin yerinde müdahalelerile 
gol çıkarmaya muvaffak olamıyorlar. 
dı. 29 uncu dakikada sağdan seri bir 
hücum yapan sarı siyahlılar ise Bah
rinin ayağile 2 nci gollerini de attı •. 
lar. 

30 uncu dakıkadan sonra oyun or· 
talarda oynanırken, !stanbulsporlula
rm yine sağdan düzgün bir hücumla
rı görüldü. Birkaç dakika evvelki gi. 
bi • bu defa da Bahri takımının üçün. 
cü golünü de attı, bu gol 38 inci daki· 
kada olmuştu. 

Devrenin son dakikalarında tekrar 
canlanan Hilalliler, ortadan oldukça 
kapalı bir akın yapmalarına rağmen 
sağ içleri Celal vasıtasiyle ilk sayıla~ 

mağlup etti 
rını kayda muvaffak oldular. İlk kırk 
beş dakika da böylece 3-1 Hilal aley. 
hine bitti. 

ikiani devre 
İkinci haf tayma Hilalin üst üste 

yaptığı hücumlarla ba.slandı. Sarı si. 
yahhlarm yaptıkları tek tük akınlara 
mukabil daha baskılı bir oyun çıka • 
ran Hi15.l takımı, 6 mcı dakikada ikin· 
ci golünü de kazandı. Soldan atılan 
frikiki merkez muhacim sıkı bir şütle 
kaleye soktu. 

Vazivet 3-2 oliınca Hilalliler bera
berliği· temin igin, İstanbulsporlular 
da galibiyeti kaç1nnamak için çalış. 
maya başladılar. 18 inci dakikada 20 
pastan tstanbulspor aleyhine çekilen 
favlü direk kurtardı, dönen topu sağ 
açık avuta çıkardı. 

lki dakika sonra sarı siyahlıların 
merkez muhacimleri takımının dön • 
düncü sayısını da Hilfil kalecisinin a. 
cemiliği yüzünden kaydetti. 

Oyun, iki tarafın da kaçırdığı fır. 
satıarla geçiyordu. Bu arada Hilfil or
ta. akıncısının 5ütü direğe çarparak 
döndü . .Nihayet 35 inci dakikada Hak· 
kı, geriden aldığı pasla Hilalin üçün
cü golünü attı. 1stanbulsporlular be§ 
dakika sonra yine Bahrinin ayağıyla 
bu gole cevab verdiler. Sarı siyah sol 
içi kaleciye çarpıp gelen topu beşin. 
ci defa kaleye soktu. Hilalin hücum
ları devam ederken maç 5.3 lstan
bulsporun galibiyetiyle bitti. 

Nasıl oynadılar? 
İstanbulspor takımında kaleci Sa· 

im, mildafi Samih, merkez muavin E
nis, sol iç Bahri takımın muvaffak o
lan oyuncularıydı. 

Hilalde kaleci müptedi, müdafiler 
ağır oynadılar. Takımın en iyi oyun. 
cularI olan merkez muavinle orta a • 
kıncıydı. Yegane kusurları Hakkının 
arkadaşlarına emniyetsizlik gösterme. 
si, merkez muavinin de çalımlı oyna. 
masıdır. Ahmet Ademin hakemliği i· 
yi idi. 
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Yeni sene bütçesi 
• • -- Baıtarafı 1 lncld• 

Adliye Vek!leti 9,600,340; Maarif ve. 
k~leti 14,670,130; Nafia Vekfileti 
8,892,040; İktısat Vekfileti 5,489,790; 
Ziraat Vekaleti 7,143,700; Milli Mü • 
dafaa vek!leti (kara) 61,361,030; Mil. 
ll müdafaa vekAleU (hava) 8,050,140 
::Millt müdafaa vekfileti (deniz) 6 mil· 
yon 583,880; Askeri Facrikala.r U. 
Müdürlüğü 5,755,330; Harita umum 
müdürlüğü 775,310; Umumi yekfuı 

249,954,020. 
250,0.9,000 lirayı bulan varidat ne

vileri ise §udur: 
Kazanç vergisi 22,005,000, hayvan

lar vergisi 15,631,000; veraset ve inti· 
kal 450.000; madenler rüsumu 650000 
gümrü.kler hasılatı 50,350,000, mua. 
mele vergileri 27,247,000; da.bili istih· 
la.k vergileri 21,096,000, kara ve deniz 
av vergileri 400,000, nakliyat vergisi 
l,050,000, sefineler rüsumu 120,000, 
damga resmi 7,450,000, Tapu hare • 
lan ve kaydiye!er 1.250,000, mahke· 
me harçları 1,650,000, pasaport kanç. 
la.eye, ikamet tezkeresi harcları 900 
bin, noter harçları 550,000, diğer 
harçlar 106,ôQO, hayvan sağlık zabı
tası resml 70,000, tütUn, tuz, ispirto, 
ispirtolu içkiler, revolver, fişek ve me
vaddı infil~kiye 35,185,000, tütün ve 
içkilerden alınacak müdafaa vergisi 
hasılatı 3,666,000; kibrit ve çakmak 
1,229,000, oyun kağıdı 30,000, işletilen 
emllk 285,000; emval ve emlAk sa~ı 
hasılatı 1,500,000; devletç-e idare edi. 
len mUesseseJer 261,000, umumi mü-

"'• PP111ıiiH1111ımııtıtı1tıııı11~11111111llll 
ne, GÜI!e§liler gayet seyrek akınlarla 
mukabele ettiler ve bu akmJarm bf. 
rinde Necdetten güzel bir ara pası a
lan Murad 29 uncıJ dakikada sıkı bir 
~fa. Gilneşin ikinci golü.:ıü de yap
b. 

Ucnncn gol 
Hakimiyetlerine rağmen lldncl 

ma.ğH~biyet golünü de yemeleri bu de
fa Harbiyeiilerin mmevlyatmı hafif
çe kırmış olaca.lı.'il ki, biraz gev§er gL 
bi oldular ve Güneş muhacim hattı, 
bilhassa güzel oynıyan Salahaddin 
vasıtu!yle Ust.Uste birkaç akm yap. 
tı. Bu akmlarm birinde, yani · 40 m . 
CJ dakikada, Güne§ muhacim hattmm 
ortadan kıaa paslarla yaptığı bir akm 
esnasında, Muraddan güzel bir pas a
lan Melih, topu biraz sürdükten aon
ra, yakından hafif bir vurlltJla takımı
na üçüncU golü de kazandırdı. 

Bundan ·sonra Güneş, haklmlyetl 
tamamiyle ele a!dıysa da, vaziyet de. 
ff§medi ve oyun 3.0 GünP-§ lehine bit
ti. 

Takım ve oyuncular 
Güneş takımında, bazı oyunculR.l'Ill 

bilhassa Niyazinin eksikliği keııclisini 
hlssettirdl En bariz meziyeti takım 
halinde iyi oynamak olan Güneş, bu 
defa bu ahengi gösteremedi ve umu
miyetle bozuk bir oyun çıkardı. 

Cihad her zamanki gibi iyi, Faruk 
vasat, lbrahiuı bozuktu. Muavin hat· 
b v-.~ aşağı bir oyun çıkardı. 
Salüıaddin birkaç güzel eah8t akın 
yaptıysa da, arkada§larına fazla yar
dnn etmedi. Necdetin attığı gol güzel 
olmakla beraber, oyunu iyi değildi. 
Sürati sayesinde daha zi} ade fırsat. 
çı olan Melih, bu defa milnaslp fır
ntlar bulamadığı için, fazla fı göre. 
medt. Rebit ayağına geçen topları, 
her r.amankf gibi iyi kullanarak, ar
kad~larma fırsatlar hazirladı. Murad 
çok çalıştı. 

Harbiye takımı iyi ve her zamanki 
gibi enerjik bir oyun çıkardı ve 3-0 
Ilı.le bir mağUlbiyeti, pek de hak etme
di· Harbiye takımının ve sahadaki 22 
oyuncunun en iyisi Muhteremdi. For. 
ved hattı ilk sık gol pozisyonlarına 
girmekle beraber, bunlardan istlf ade 
edemedi. Mtidaf aa vazifesini bqardı 
denebilir. 

Macar kabinesi 
kuruldu 

Badııpeşte, 14 (X.. ~1 -- Milli 
banka direktörü ve eski kabinede &

konomi nazırı lmredi kabineyi eu su
retle kurmuştur: 

Başvekil ve ticaret D&ZJI'l fmredi, 
EndUstrl nazırı Bor?}eı:n!za, Adliye 
nazın Mike<J, Maliye nazırı Spaller, 
Mezhepler Kont TclokJ, Ziraat Stran. 
yovtskl. Dahiliye Fişer, Milli mUdafa. 

esseseler ve ıtirketler hasılatından 

devlet hiasesi 1,683,000, hazine mua.. 
melelerinden mUtevelHt varidat l mil
yon 730.000, tayyare resm.1 2 mUyon 
250,000; askerlik mUkellefiyetl 1 miL 
yon 650,000, kıymetli evı ak 200.000, 
muayyen masraflar karşılığı varidat 
170,000: eski alacaklar 60,000, ceza
lar 1,800,000, İstanbul Univenıiteei 
hasılat.I 75,000, miltef eITik hasılat 
2,600,000, iktısadt buhran vergisi 
14,750,000, muvazene vergisi 17 mil· 
yon 100,000, hava kuvvetlerine yar. 
dmı vergisi 5,500,000, buğdayı koru
ma vergisi 7,350,000. 

Başvekil 
Ankarada 
~ Ba~larafı t lncldtt 

Yugoala? gazetecilerini kaLal ederek 
~unları ıöy l:ınittir: 

"Yugoslavya seyahatinden -gayet 
memnQJI dönllyonım. Seyabattm hak. 

kında Ankarada eenme malillnat ar
zettlkten aoıı.ra bol bol görilJilrlb.,, 

eeıaı Bayar, diln fstanbı.dun plim 
etrafında Vali Uıtündağdan yeni iza· 
hat almıJtır. 

Celll Bayar ve Hariciye Veklli Dr. 
Aras akşam üzeri saat altıyı otuz geçe 
köprüden .kalkan "Kalamış., vapurlle 
liaydarpaşaya geçerek eksprese bağb 

hususi vagonla Ankaraya gftml§lerdlr. 
Başveklll. istasyonda vali ve belediye 

reisi, §ehrimlzde bulunan aaylavlar, 
emniyet direktörll. kara ve deniz ku
mandanl&n, mllU banka ve idare Amir
leri, parti ve belediye erkf.lu ve dJğer 
zatlar uğurianuelardır. 

Tren tam yediyi on geçe hareket et
ml§. Bqvekillmil, beraberinde harfclye 

vekili olduğu halde kendisin1 uğurluyucu 
lara zarif ve aam1m! gtllflmaeyfelerle 
mukabele ederek ıehrimizden ayrılnuı
tır. 

Baıvekil bu sabah Anbraya vuı1 ol
muı ve meraıimle karpl•nmııttt. 

B rezilyada~ ihti
f al teşebb..üsü 

Brezilya C'umhıırrel.rl Varga:t 
_.. liaştaratı ı lı.ıcJde· 

ip şayialar, hatta pek manasız bir suret 
te, Almanyanm fazla miktarda Alman 
halY.ırun oturduğu bazı Brezil)' a eyalet· 
lerini müstemleke olarak ilhak etmek ni~ 
yetinde bulunduğunu dahi ileri sfirmek
tedir. 

Hattl bizzat reisicumhur Vargas, hil· 
kOmet darbesi hakkında yaptılı beyana. 
tında, hüldbnet darbesine te§ebbfis eden 
lerin yabana ideolojiler tesirinde bulun
duğunu ve bunların yabancı memleketler 
yardımı ile Brezilyanın tamamiyetin! 
ihlll ebns istemie olduğunu söyliyerek 
Almanyaya kar'fl hakarette bulunmtıt

tur. Halbuki mıutiıluyor ki Almanya da· 
ima şunu söylemiş ve nam Bötle yaban
cı memleketlerde oturan Almanlara mü
teaddit defa şunu emretmiştir: Misafir 
olarak bulundu~uz memleketlerin po· 
1 itikasma her türlü müdahaleden kaçı

nınız ... 

Alemdar Sineması 
H ngiin iki film 

1- Kartopu 
2 - Rus ·Japon muha

re-beleri · 
Türkçe sözlü 

Başvekil ve Hariciye vekilimizin 
Atina seyahatleri 

a General RaU. Devlet bakanı Üo. · -.... _____ ___ ___ _. 

mant. 

Musolin.n~n 
-nutku-

-- Ba,tarafı · 1 ln'cld• 
böyle fiili bir vaziyet kartıımıda bir 

çoklanndan daha lilzumsw: olan diplo

matik bir harekette bulunmaktansa 

derhal ve sarahaten ''hayır,, diye 1.:e
vap vermeği tercih ettik. İtalyanın 

dli§manlar ve her nevi fqist a· 
leyhtarlan inkisa:a uğrayarak bici. 
det izhar ettiler • Bunlar fÜphe
aiz totaliter devletler arasın • 

da bir çarpııma olmaaıru binnetice ih
tilitlar çıkmasını. bllhaua Avrupada 
bolıcvizme za!er kapılarını arkalarma 

kadar açacak bir harp .zuhur etmesini 
arzu etmekte idiler. Biz hattı hareke-
timizi iddia edildiği gibi bir zanıret 

neticesinde <kğil, kendi arzumuzla bu 
§ek.ilde çizdik. O zamandan beri cere· 
yan eden hadiseler tarzı hareketimizin 
basiretklrane olduğunu isbat etmiştir. 

.Faılst İtalya, milletlerin birliklerini 
temine mutaf hareketlerine mani ol • 
mak i§ini yapmağa devam edemezdi. 
Binaenaleyh. ihtilatlar çıkar korkusiy-
lo bu tekilde hareket etmedik, bayle 
bir korku hissetmedik ve kalbimizde 
hiçbir zaman da his etmeyeceği%. Na
mus ve his ve Almanya Ue aramızdaki 
aamlmi dosluk bu ıeldlde hareket et· 
mekliğimbi icap ettirdi. Bugün oe.r
met\ ve Ro~n ilemleri daimi temaa 
halinde bulunuyor. Bu asırda bir iz bı· 
rakacak olan iki inkillb arasındaki tq
riki mesal ancak velQd ve feyı:li olal:!· 

lir. İtalyan milletinin Alman devlet re
isine yaptığı hararetli rem:ıl kabulün 
manuıbudur. Geçen 1 Mayıı gecesi 

venedik uraymda aöylenen ı8zlerl lkl 
millet ıuurlu bir heyd.:anla karıdaı • 
hll§tır. Bu sözler diplomatik veya si· 
yut beyanat mahi;etinde değı1dlr. 

Bunlar tarihe geçecek aleni ve kati 
sözleridir. Roma • Bertin ft mihveri 

ve diğer memleketler sadakada bağh 
k...tacağımu mihver bizimle itilaf ak • 
detmek isteyenlere karp bir itilaf ıiya
aet1 tatbik etmeldifimize mani delil-

~ Bu ctbnltdea olarak ıeçen sene 
l\1ut ..qmda Yugoslavya ile itilM i~ 
za ettik o zamandan beri adrlyatik sa
hillerinde ıulh hUkllm ıtlrmektedir. 
Bundan bapa İngiltere ile de bazı iti· 
llflar ödettik. 

Roma • Londra anlqmaa üdenls
den kwldenln •e hint denizine kacLAr 
uuyan ild imperatorluk arumda ak
dedilmit bir ltillfar. Bis bu anlapna-

ya dikkatli bir tarzda riayet etmek ı .. 
tedlfimh ve İngiliz devlet adamlan· 
nm da aynı ıeyi yapacaklamu takdir 

ettiğimiz için bu anlapnanın devamlı 
olacap tahmin edilebilir. Bu anlatma· 
ya kartı blltUn dünyada g&terilen iyi 
kabul onun hakiki tarih! değerini i&
bat etmektedir. 

Fransızlarla 1.:ereyan etmekte olan 
milkilemeler hakkında-bu mUktlemelcr 

daha bltmedlğindeıı ·ihtiyatlı ı8z MSy
liyeeeğim. Bu mül-11emelerin bir ne.i

ceye vanp nrmryacağmı 'bilmiyorum. 
Çilnldl İspanya muharebesi gibi tama

miyle gUnlln hadisesi olan bir mesele
de ikimiz barikadrn ayni tarafında bu-
lunmuyoruz. Fransızlar Banelonun 

muıaff eri yetini, biz aksine olarak Fran

konun galibiyetini ar.ıu ediyorus, iıti

yoruz.,, 

18 M.A'Ym - 1938 

Meksika, lngiltere ile 
münasebeti keSti -
iki Dev:et, sefirlerini geri· 
çekmeğe karar verdi 

Londra, 15 (Husust) - Meksika l 
hllkfunetiniD İngiltere ile dJplomatlk 
münasebetleri kestiği ve Meksikanın 

Londra elçisi Villa M.ichell geri çağır
dığı resmen teyid olunmaktadir. 

Meksika hUkilınetinin lnı;iltere lle 
mUnasebetlerhıi kesmek arzusunda 
bulunduğuna dalr gönderdiği 4ota 
tetkik edilmektedir. Ecnebf bir devli!'! 
tin İngiltere ile münasebetlerini kes· 
meğe teşebbüs etmesi söylendiğine gö. 
re, yüz senedenberi ilk defa olarak 
va.kidir. 

:Kendisinin geri ça.ğırılmuı hak • 

Dünkü 
zelzele 

_... Baştarafı 1 incide 
Dünkü zelzelenin asıl tahribatı Diyar-

kında. , Meltsikoda matbuat milmessn. 
!erine beyanatta, bulun.an İngiliz sefiri 
Meksika memurlarının kendi hakkın
daki cemilekirlıklarma i§&l'et ettntş. 
tir. . 

Sefir, bir lngiliz tebaaıunm. ?deksL 
ka arazisinde bir hldi~ye kurban· git. 
miş olduğu haberi b~ cüz1 ma. 
10.mata sıhib olmadığını söylemiştir. 

Sefir Londraya. Nevyork yolu ile 
gitmek tasavvurunda.dır. 

Meksikadakl İngiliz menafiinin 
mUda.f aast İngillz başkonsolosuna. tev 
dl edilecektir. 

Valensiya bom balandı 
Valanslya 14 (.A..A.) - Franko 

tayyareleri gece yansı şehrin Uzeri· 
ne birçok bomba atmışlardır. Olen 
ve yaralan anların adedi hen Uz ma.. 
ltlm değfldtr. 

----------------~--~----bakırda olmu~tur. 

Diyarbakımı L!ce kazasmm Hani 11'•••••1••••••••1 
nahiyesinde 85 e'lt' tamamen yıkılmış, 

birçok evlerin de duvarları çatlamış· 

tir. Nüfusça zayiat tesbit edilmemi~tir. 
Zelzele mmtakası Diyarbakırm Lice, 

Hani ve Kulp civarıdır. 

Zelıele Sıvasta ve Aksarayda da hisse
dilmi§tir. Hasar yoktur. 

Aksarayda / 

. -
Aksaray, 14 (A·A. \" - Kırşehir y~ 

aarısmtısmdanberl hafif hafit ve 
muhtelif zamanlarda tekerrür edip 
duran yer sarsıntılarından sonra, bu 
sabah Aksarayda şimdiye kadar olan· 
!ardan daha fazla şiddette saat 6.40 
da şarktan garbe yarım dakikaya ya· 
kıı>. devam eden orta ıiddette, difer. 
leri l5 - 10 saniye d~vam eden hafif 
yer sarsmtılan iiuyulınuştur. 

Nüfusça zayiat ve binaea has&l" 
yoktur. 

rasathanenin verdlll maltmat 

lstaııbul 14 (A.A.)_ - Rasathane. 
den bilcUrillyor: 

Bu sabah biri saat 6 yı 42 dakika 
27 saniye geçe, diğeri saat 6 yı 56 da
kika 4: saniye geçe ve UçUncüsU de sa· 
at 8 zi 56 dakika 36 saniye geçe olmak 
üzere Uç zelzele kaydedilmiıtlr. 

Ayni merkeı.den geldiği tahmin e. 
dilen ve birincisi nisbeten şiddetlice 

olan bu zefaelelerln merkez tlstllntııı 

İstanbuldan 510 kilometre mesafede 
oldutu tahmin edilmektedir. 

lsviçre 
~!!.~~:tA~a!~ı~2r~e- ~ 
mlyetl konseyi, bugttn öğleden son-
ra levlçrenln daimi bltaratııtı Ue 
Mllletler cemiyeti paktının on altın. 
cı maddesi arasında blr ahenk temi 

nlnl istihdaf eyll7en blr karar ıure-
tl kabul etmiştir. M111eUer cemiyeti 
konseyi, cemiyet paktı mucibince 
alınacak zecri tedbirlere tlVlçrenln 
bundan böyle iştirak etmlyecetl bak 
kındakl niyetinden maınmat almak-
ta ve levlçre hllkQmetl ise geri kalan 

BiZANS 
1 m per~torl ugo 

TARiHi 
Charles Diehl'in Dlln ve Yann Ter

cn.me Külliyatı'nın 66 ncı kitabını teş
kil eden bu kıymetli eser!, bn vadide 
en salAhiyeUI kalemlerden biri olan 
Tevfik Bıyıklıollu tarafındon dilimize 
çevrilmiş ve neşredilmiştir. 208 sayfa· 
ve iki kıyınelll haritayı ıhttva c>lmek
tedir. Fiyatı (100) kuruştan ihaı t>llir. 

D'ş .Doktoru 
~y~ OD~eır: 
Yalhlz Cl1MAR'l'ES1 GUN14ERI . 
YA~VADA, 1U- gi1n.ler Kara· 
gUr--"'t tramft)' durapdaki mu· 
ayenehanea'JıdO hUtalanm kabul 
eder. - · 

DOKTOR 
Nacaatun Atasagun 
Her ıi1D sabahlan ıekiJ buçuta 

aqamtın ı 7 den 20 ye kadaı Llle 
il tayyare apartmanlan Udnd daire 

17 numarada buta1arım kabul eder. 
Cumarteal ıttnıert 14 den 20 ye b 
du baıtalaraıl paran, Kurun, Hı 
ber okuyuculiİ1m dakupoa muka-
h • linıit> '1'1\Jıw~nc eder • r pfpf· 2~~ı:ı:~ 

Gizli pamuk 
harbi 

Deterll mtlterclİn bay Hamdi 
Varoğlunun Antu-an Zlşkadan dl
llmtze çevirdiği bu eser bustlnkll 
dllııya hadtselerintn kaynakları

na varabilmek için okunması tart 
olan başlıca kitaplardan btridtr. 
Df1n ve Yarın terctıme tn.m:vatın
daıi 65 lnclat olarak çıktı. Her kf 
t.apçıda bulunur. 

kısım için Mllletler cemiyetine karşı illll•••••••••••••
olan vasiyetine herhangi bir dellelk 
uıın vukua gelmedlğlnl beyan eyle-
m ekte.dlr. · 

icra mütehassısı memle
ketine döndü 

Ankara, (Husus! muh&birimiz. 
den) - Bir mtıddettenberi Ankara, 
İstanbul ve bmirde icra işlerim.iz hak
kmda tetkikatf& bulu.nan İsviçreli 
mUtehasaıa Bay Leman tetkikleriDJ 
bitirerek memleketine dönmUştiir. 

MUt.ehaasıs raporunu orada. hazır. 
Jadıkta.n sonra bu ay içerisinde adliye 
Veklletine gönderecektir. 
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- Ne hllber büyük bfta?. 
Jhtiyar adam ümitsiz bir el ipreti 

yaptı: 

- Hiç, kmm.. Bem. ml•hlan olma· 
dığmı .öylediler •• Ben her halde artık 
onlar için bir hiçim.. Benim gıöi ihti. 
yan ne yapunlar •. SiWılaruu gençlere 
aakbyorlar. 
-Aldırma bUyük baba .. Varsın öyle 

ollun. Bis cene &idelim • 
- Peki amma orada ıenin ne ipn 

nr a kuım?. Onlara tilih atabilen in
aan llzım. Bak. Tüfek seslerini duy. 
muyor muıun?. 

- Duyuyorum, büyük baba, duyu
yorum.. Ama zarar yok. Kalk gidelim. 
Olup biteni cörmek iıtiyorum. Artık 

bir idam ımahkOmu cibi beklemekten 
usandım. Ne oJlıcaba o1IUn. •Haydi 
kalk bCljilJı: ...... llmı blıllıOtlkı ailab

aız da •Jllma71S. 1laJr. • 
Dati,.n Wr liıl•ıa ae.ıiıau... 

Bu, etki bir Smiı.ı .. on idlc Kıuca aıı. 
tattı: 

- Amcamın • O bata yatıyor. Naaıl 
oı.. kullanaımyacak. Sen eillh almap 
~~ ~ 4c eve citmittim· 
.Da.-lılr .... 1 t' .... h+ sfrdDm 
ve aldım. 
Yqlı bir adamla yirmi yqlarmda 

bdac bir ıenç m ıeJırin Toledo bpı
amda, mezbebanm önllnde koau§u)llO~ -
Jardı. ihtiyarın y8rinde1d çizgiler U. 
der ve yorıunluktan daha derinlepıit. 
omudan dUtmlttfL Renci un. büq
Jan ... tla ......... idi. Onun yumı
da idimd1k duran m oaunı. tan bir te. 
At tepil edf}'Oldu. Durup etik 'R 

mairmdu. Yldnden 'R *udwıclan 
censlliln taravet 'R sUzellill ÜIJO.t • 
du.: ı 

- Haydi t.1ra1nn ayte ile.. 
Kendlledai kadere bptıruJum 

mtlteft;kJdl teelimiJeti ne ,_,w yll-
dtmele •tJNmtlardı. Dprtlntm lbqm
da biribirlerindea a,nJcblar~ yol Ge
tıafe ft Kara~ bçaa mahwir -
lerle doluydu. Balar, bessin, )OICDD • 

achmlarla hedeftls, pyeü dolapıı .a.. 

öriUüyor, pencereler minderlerle, filte
Jerle 8rtillilyordu. 

Çocuklar, iri kanııcalar gibi, nehir· 
den çuvallarla ve eepetlerle mütemadi.. 
yen kum tapyorlarch. 

1man akını devam ediyordu. Kadm
lar ve ihtiyarlar uzun yolculuklarmm 
verdiği )'Ofgunlulda yarı kapanan göz
lerini köprüye dikmitJer, sanıki oradan 
bir teY beJı:liyorlaıtdı. Gençler, timdi, 
ıillblanm alarak huırlanan siperlerin 
arkaıına çekilmiılerdi. Herkeste ümit. 
tiz bir bekleme vardı . 

SiWılarm seıi gittikçe yaklqıyordu. 
fatilictlar artık edamalalh yakındaydı
lar. Onlann makineli tüfekleri milialeri 
durmadan biçiyordu. Sivil hallan aiWı
lan mahdut, cephaneleri yok gibiydi. 
Her yilzde acıklı bir Umitmlik damp. 
lanmqtı. Yolun kenannclald binalar-

nUı lmanlardı. 
Archaıbm bliJmiyen usun. inakam- • ~ 

m Wr btar baHade eankl meçlauJlttm ' ~ 
mlltemadlJen 1eUJ10rJar, tebrin nitbe- ~ . 
ten emin ola IGbklarmda ve virane- · • J 1 

Er$~_: ~i(DiQ RASLANGK 
=:;:-,_-:!v ":6: mLAY OLMAM~TI~ 

· ıiltunlan ufku 1mıDr, aiyahh korkunç, ~· 
·~ ttly Brpertid bir rence boyamııtı. Ara. 

cJa sırada top lellerini 1-aran bir U• 

lalta havayı doldmayor, uzaldarda bir • • 
l8rtl siyah IJtlm kDfUDDD ~ ,.,. ,1 .l':J 
ı&rOlflJordu. Vfl'W ~ ~-"'oA~fl 

Raik 78Wll )'aftf, Te ihtiyatla, btl
Jtlk ~ Jar h•Hnde ylhilyordu. On
lardan m:lr.mk feryatlar, ahlar.r küfürler 
yUbellyorda. 

Yolan fJedaialde, tehlikeye, öliime 
dotru ilerliyen bir maç erkelin içinde, 
im da ylh llyordu. Denls kıyıamı • -
liyen ufacık, tlrilı ılWler artık bq1ı ba
tma tJlr ulalı: kale balini aJmqlardı. 
Damlarda ve penccrelcrde mavzer nam. 
lulan padıJordu. Ufak bllkonlan aıtı
me IOD defa meydan okuyan aaftKl)ar 
doldurmUftu. Kadınlar n çocuklar ai
perlerln bnlmuma, ın.inlalar vikuda 
ıetirilmeaine yardnn cdiyarlaıtdı. Kal
dmm taflan MSkUlerek kaba bir duvar 

WOLANTS[ QAN~ 
UNiNV. 

Adı ne idi? 
Japaoya harbinin ufak 
fakat hakiki bir hlklyeal 

dm birinden bir radyonun Jı:nık aeei iti
tillyordu. 

Radyoda birili var kuvetiyle balın· 
yor.her kesi Madridi müdafaaya çağın. 
yordu. 

• • • 
Kamyonlarla, arabalarla ve yaya o

larak daha bir çok khmeler gelmiı, bü. 
yük bir kalabalık peyda olınuıtu. Bmı
lann iıçi sınıfına menıup olduldan ve 
ukerlikle hiç alakalan olmadığı halle
rinden, yürilyiitlerinden anlqıhyordu. 
U.zerleriıide it eıvaplan vardı. Fakat bu 
onlarm ayni zamana puar günleri giy
dikleri en iyi elbiaelerini de te§kil edi
yordu. Ellerinde ealdden bJıma tüfek
ler, paah tabancalar vardı. Elinde ye. 
ııi bir mavzer tutanın üzerine gıptalı 
ıözler dikiliyordu.. 

Yolun kenannda bir .ı11ema nn1ı. 
lnMa dmJpiı Jrah ytlbeliyor, kA aJsa
h1orju. Bu c!alp 1"ddde dotru yll
rUyoi'du. Kra cere,aa 'bpdmif bir 
tahta parçası gibi ainemanm. kaprama 
kadar ıilrilklenmitti. 

Yolun buraamda büyUk bir aiper vü
cuda getiriliyordu. Bu garip, eğri bUi
rtl llllılahı peaıcer•Jerlndea dlltmala p 
rilllyordu. Artık çocuklar n b~ 
gözden bybolmaP, .ortadan .nınme • . 

, ğe bqla1111flardı. 
Kız bir kueak kaldırmı tqı, bir bç 

çuval kum buldu. Mermilerin lde1ik de
tik ettiği d11nTlardan mobilye pwçala
n çekerek ördüğü duvarın öte berilin! 
sağlamladı • 

tkindi vakti idi; bava donuk n 90-

iukta. Birdenbire jelAf1ı seaJa: yDbel
di: 

- Tanklar ıellyor l Tanklar ıelf'Jorl 
Bir an derin bir .nkQt, bir ~dit 

vakfeel geçirildi. Bu tanklara e91dden 
b1ma çilrlHc çarık tilfSler, puh taban
calar ne yapabiliıfdi? §imdi~ Jm.. 
lan ana yoldan bu ölüm ant.larmm 
uğa sola atq uçaNk birer 1mcemn 
trrtd gfbl ilerledilderi gCSr8lftyordu ıı 

Erkekler mütereddit, yaptrklan ll
perlerin arkuma kaçmıfJardı. Sinam
mn arbımdıld pencerelelden bir ~ 
aalan yürekli mlltemadiyaı atet ediJVl'
du. 

Tam bu eırada yübek, bt't bir sea 
lfidilıni1ti: 

- Arbdaıtar on1an beklemeyin t ... 
HOcumr Hflcuml •• 

·Bu, Jmm Mm"ydi. Bir keçi çerikliliJ'" 
le aiperdeıı kbprr llÇl'llDlftı. 

Sol eliyle arkumdakilere mendilfni 
aalliyordu. Sağ elinde bir tabanca ~ 
dr. 

• 

Liisumlu T elelonlar 
Yaıwuı: 
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Hicri: 1357 - Rebittlevvel 15 
~ ................... 
4,43 19,19 

,, 

.................. ~ .... ._ 
2,511 12,10 18,06 19,19 21,08 2,40 

htanbul için: 24222, BeyolJa tçln: 44844, Kadık37 tein: 80020, Oaktıdar 
için: 80CS25. 

Y .. Uk67, Bakırk67, Bebek, Tarabya, Büytlkdere,Fenerbahçe, Kandilll, Eren
k67, Kartal, Bll)'Gkacla. Heybeli, BUJ'laz, Kın ah, için: Telefon muhabere memu
nuıa 7UIJD demek lifidir. 

Ramt ıuaı,...ı: 22111 
Denb •• 30. .20 
Beyaat blul: 21996. Galata yangın kulesi: ,0080. 
Sıhbl tmdad: 44998. MilddeiumumlJlk: 22290. EmnJ7et mtldllrHlll: 24112. 
Elektrik Şlrltetl: Be7ollu: 44801 , htanbul: 2-4378. 
Salar: idaresi: Be70llo: '4783. Beşiktaş: 40938. Clbalt: 20222. Nıınıomıa. 

Diye: 2tı08. Uatlldar • Kadıt67: 60773. 
HaTQUI: latanbal: 24378. Kadıköy: 60790. Beyotıu: '4842. 

Talıa Otomobili latemelı için 
Be:JOlla ciheti: 4tol4. Bebek cfhetf: 36. ıoı. KadıklJJ' clhetJ: 60447. 

Denizyol_lan 
latanbul acentelilf: 22740. Karaköy: 42362. 
Jfoduyaya: Pazar, Sah, Pe11embe, Cuma ııllnlerf aut 8,IO da Tophanf 

rıhbmından. 
Karablıaya: Salı ve Cuma dnlert aut 19 da Tophane rıbtımındaa kalku 

ve Tekfrdal. Milnıne, Erdet, Şarlı:6y latelelertne ulnyarak Karabfıaya ftftl'. 
Alı:denia postası: ~ann serer yapılauyacaldır. 
Karadenb poatuı: Yann sefer yapılmıyacaktır. 

MiHler 
A7UOf>'a. Roma - Bluna. Yanan eserleri 'H Clnlll JtlStt, Aüert Jııltlze " 

aanuçlar, Ticaret Te Saııayt Mtlıeal. Sıhhi Mfhe: 
(Ba mtbeler herıttn saat ıo dan 18 ,.. kadar aoikbr.) 
Tlrt Ye hlliD uerlei'f ıutbesl: Puartuldolı befb herdn aaat 10 da 11 'fi 

kadar•• Cuma fQnlerl 18 dan 17 79 kadar aç.ıtbr. 
Topkapı Mflzeal: Herıtın saat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

Memleket Dqı Den~ SeleTleri 
Romanya npurlan: Cumartesi dnleri 13 de Köstenceye; Sah ıtınleri tS dı 

Pire, BeJnıt, lskenderlye. 
!taban Tapurlan: Cuma dnlert uat 10 da Pire, Bnmdtsl. Venedft. ~ 

Aonrpcr Hattı 
Sirkeci htuyon lıldddrUllil Telefon 23079 
Semploa et.,_ı bersfln Sirkecldea uat 22 de kalku Te A •nıpadaıı 19lenl 

aut 7,.16 ta SlrbC17e movasaı.t eder. 
Konnnabonel 20,30 da kalkar, 10,22 de pllr. 
Edinse postası: Bel'libı saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de ıelir. 

'Anadolu Hattı 
Berıtln bueket eden tlmendiferler: 
Saat 1 de Konya. 1 da Arıtan. 15,15 ite DtJarbakır. ._ Saıman 16,30 C!a 

Eütfehlr, 19,10 da Ankara ebpreai, 20 de Adapuan. ' 
la treal8rden IUl 1 da barebt eden Ankara muhtellil Puarteat, Çarpmba 

w Cmu ,Gnfert Baleb ... lluala kadar Hfer lbDettedtr. · 
llONAKASA tt.1NLARI: • 
bbbarlar ldareslnln liHr fabrlkuı loln 150 ton maden k6mibii puarJılda 

•im aluuacaktır. Puarbt yannki pazarted dnll saat 3 de idarenin Kabatqtatl 
ı..amı ft mtlbayaat pabealnde olacakbr. 
GECEN SENE BUGUN NE OLDU? 

• 'Oalrtldar baplsbanoaJnde 25 aone79 mahkam biriıl taçtı fa&f Cferlial 
yaka)uıdu . • 1 

• Diba pce llllcıosman biayınnda bir otomobil 2,5 metrelik bir henClele Cltlftll 
'Sinema oe Tiy_atrolar 

BBYolJW. 

·- .~. ~· ~ .. y... .. ~.,,, 
IJN]t · ·-: ır Jllhracenln 16Jdeal, Rint 

. '. meaan 
Stll'rril t .. !.' 1 Ml1ıracenlD ,aıdeal, Rint 

' ":-.... . meıarı 

Blmer . • t 8anlbaJ' esrara. Namaala 
bdm 

:4lbmr :"~ 1 Deıılıler C!evl, Uçan kOT 

KADIKOY 
BALB 

boy 
• Kırkım &Clın, Vala &tal... 
ı ŞeJtı Ahmet, Soa. Ramtia • • • • 

ı Y...ıt aater'" 3 Kooern .. 
ı Rm Japon muJıuebeleri 

.... Kar topa 
1 Nencl8. Çin. Çin 
' Doktor Şanda, latlkW 

fedaDerl Te ke7.fftl rtlya 

: Kara llbn 

lstanbul Radyosu 
15 llAYJS - 1938 PAZAJl 

11,SO Beıllrtlf - Harbin maçı: Taksim 
atacbndaa natJen, 18,30 spor Te ruoıa 
l>Qnmı: il. Kemal Elqh Gtlzel 11aauc 
abdomtabıden. 18,40 pWda dana multtll 
ıt.15 konleram: Prol. Salih Murat (Radoo 
JO deralerl), 20 lllbeJyen ve arbdqlan 
taralındaa TGrt maatklal ._ halk pıta. 
lan. 20,C5 lıaYa npora. 18,'8 0mer B11a 
tarafından arapça a6yJeT", 21 Cemal KAmll 
Te arkadqlan W'aluıdan Tllrk mlllflı:fsi 
.... halk flJ'kıları (uat Qan) lt,45 orkes
tra, 22,15 Ajana lıüer!ert_ 22,JO ptw. 
eoloJar, opera Te operet ~ 22,H 
IOn haberler Ye ertesi dntbı Prosraııu, 
23 son. 



k. cacdl o ın o ca ır o 
--dı oşla,---· 

me lek gazelecılık ! 
Finlandiyaıda çahşan insanların yüzde kırkını 

kadınlar teşkil ediyor 
F'mla.ncli~ dönen bir seyyahm 

ha.tnumda QC>k derin izler bırakan i
ki &eY vardır: memlekette bulunan 
göllerin ve çalı§an ka.dınla.rm bollu. 
ğu .. Hakikaten Finlandiyada 60.000 
g81 vardır. Çalışan kadınların sayısı i· 
se 700.000 i geçer. Finlandiyada çalı. 
§8.n insanlann yüzde 40 mı kadınlar 
teşkil eder. 

Seyyahlar daha bu memlekete gir r 
~ez: çall§an kadmla. kar§ıQ:}şırlar. 

Gidecekleri otelin yc1unu sormak ve. 
yahut para değiştirmek için seyahat 
acentesine giden turist, kar§ısmda mü 
tebessim çehreli bir kadın memur gö
rilr. Seyyahı §ehirde dol~tıracak, o
na. memleketin tarihi ~bideleri hak • 
kında izahat verecek rehber ve tercü
man da muhakkak bir genç kızdır. E.. 
llndekl çeki nara~ tahvil etmek için 
bankaya. girdiği vakit her g~ede ka. 
Cim bir memur çehresi kendisini knr
fl}ar. Ana. yurduna. göndereceği mek
tubu elinden alan posta memuru da 
kadmdır. Oteline mektuplarım kadın 
blr müvezzi getirir. 

,._.,.,_ __ 44,525 amele kayıtlıdır. Bunun 10,522 
si kadındır. Finlandiya ~ kanunu ka. 
dınla erkek arasında hiçbir fark gör
mez ve kadrn ameleye hiçbir hak ve 
hiGbir imtiyaz vermez. 

Finlandiyada. çalı§an kadınların 

sayısı pek çok olmakla beraber her 
meslek ~adına açık değildir. Bu mem. 
lckette kadınlar milli müdafaa. veka
letınde hiçbir vazife alama.ılar, hatt:A 
daktilo bile olamazlıı.r. Askeri mahke
melerde, bahrJye dairelerinde çalışa • ' 
mazlar. Erkek mekteplerinde jimna.91 
tik hocalığı, erkek hapishanelerinde 
gardiyanlık yapamazlar. 

Finlandiyada. yalnız kadmlara mali. 
sus olup da erkeklerin girentjyeceği 
işler de vardır. Kadın hapishaneleri " 
memurluğu, muhtelit hapishanelerin 
ibaş gardiyanlığı, ilkmektep hocalığı, 
hasta bakıcılık bu ka.bU vazifelerden. 
dir. 
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Şehirde dolaşırken yeni yapılmakta 
olan bir binaya rasgelir, pantalon giy. 
mi§ kadmların sırtlarında tuğlalar 
yahut harı; dolu kaplarla iskeleler U
zerine tırmandıklanru görerek Jl&§l • 

.nr. Ticaret evlerine arabalarla gelen 
qyayı arabalardan bo§altan ve güm. 
rj1k]erden çıkan CfJY&YI arabalara. yük

Hel.sinki tramooy1.amUla. biletçilik 
ıua::ifesi kadınlarındır 

Finlandiyalı kadın çalıvm&Y!L me .. 
raklıdır ve he~ sahada. iyi çal~ır. Fin 
kadınları araı!lmd& tahsllln. ne kadar 
taammüm ettiğini anlama.k için ista
tistiklere kısaca bakmak kilidir. 1870 
te Helsinki üniversitesinde 1048 talc. 
be arasında yalnız bir kız vardı. 1937 
1938 ders yılmda bu üniversitenin 
6461 talebesinden 2217 si lta.dındır. 
Kız talebenin 8~3 ü tarih v~ fili fakül
tesine, 361 i hukuk fa.killtes.ine, 360 ı 
tH> faldlltesine 272 si ~yat faJdlL. 

ôra4a ımıuı ~km kır <;oTC görillür •• 

--hamallar da. bdnıQır. 
J'lnlımdlyaya gelen ~ bir. 

Blccar olduğunu ve sanat mUessesele
rinl gezmek istediğini fan.ediniz: J:m 
aaam, marnngQzhanelerda, Kerest:e, kA 
iJt:, scllUloz fa°t'rika.larmda, demir dö. 

kümhanelerinde eu ağır ~ayide er
keklerin yanıba.5mdo. çalıfla.ll ve er. 
keğin gördüğü her ı§i gören kadınla. 
:ra raslıyacaktır. Merak edip bu kadın 
igçilerin yevmiyesini anlamak istiyen 

tüccar. vasa.tt olarak bJr kachmn gitD,. 
ile 3,5 Fenik (bJzlm pO:t&mJZ1a 12,5)' 
1turuş ks.zandiğmı @'enecektir. Ayni 

i~i gören erkeklerin yevml~ ise bu
nun iki mislidir. 

Finlandiyada. amele sendllia.la.rma. 

~ 190 ! ziraat f~ 61 ' 
iWıi~t fak:Ultesine kayıtlrdır. ~ 

lialan 49 talebe de ~ jfmn k 
fakilltefi!linde çal~. TuTl 
~in 1kl ünlverslt.esin~ kız ta-

lebe erkek talebenin yüzde 35 ini tcŞ
k.11 eder. 

1908 de mühendis mektebinde 7 kız: 
talebe Yardı. Bugll.u bu mekte'Pteki 
kız talebenin ıııcyısı yiizU ~i§tir. 

Pin kadm'&r! mmıleketın sı:blıt is. 
Jeri1!e nı.w. olmayı çok ~, 
bltttn lıastalıeJaeüar lmdmdır. ~ • 
lekette 150 ka4ID doktor ve 500 kadm 
<tişçl vardır. 

Finlandiyada kadmlarm ~n fazla 
h<>olafıdığı meslek gazeteciliktir. Fin. 
landiyamn hemen hemen bütiln gar.e. 
teieri ~elindedir. Finlandi· 
yad8.1d kadın ~teci1eıin sayısı 3500 
dOr. 

Bukult f~tesinl bitiren JNn kadı· 
ıu haldm veya &wkat olma.ktan h~ 
larımaz. Gazetecilikte çal~yı, ya. • 
hut devlet dairelerinde memur olma
YJ hlklm veya avukat olmaya tercih 
eder. 

Ilfilıiyat fakültesin! bitiren kız taıe. 
be mekteplerde hocalık ~· Hmıiiz 
llapaslık meslekine kadınllll' kabul e. 
4ilmeml~1erdir. 

1927 d~ 4bo ak&denıisine bir kadm 
prOfeşör tayin edilmişti. ~930 da Hel· 
81nki Univeraitesı ti'b fakilltesinin ke.
dm hutalıkları kürsüşüııO bir kadm 
prof eeör getirildi. Yüksek devlet me
ınurlükla.ıında da. kadınlar vardır. Me. 
llOll içttfnal muavenet vek leti tıbbt 
~llfettııl, lcUltür bakanlığı mUste3an 
biler kadındır. 

Finlandiya kadıulığı bu .hır.klan 
nıUeadeleSiz almış de~dir. 1 birinct
teşriıı 1926 günU FinlanafYa kadmlr. 
ğı Ui.rihiııde bir dönüm noktasıdır. Bu 
t4rlhte Finlandjyıl. kadınma mebus 
seçmek ve çll.mek hakkı verilmi§ • 
t:ır. 24 mma gir n her kadin bq hale· 
kı lrnlla.nır. {Siyaşt haka.rııu lOOlan· 
mayı çı,k seven Flfı. kadmlan ba.ş'ka 

meınleketJerdeki hemclıl$1erinin ak -
ıdn~ olai"ak 2~ Ya§Dla. kadar ça.buk 
~lanırlar!) Bu tarihten sonra. Fin. 
l&ndiy& meclisinde kadın mebuslar 
eksilC ol~. Bugun meelil3le ı~ 
kadın mebus vardır. Flıılanoiyada 
rşfmdlytt :b.dar ~iz bir kadıh ~ti
mo! muavenet vekili o1arak vekiller 
lıe etine girebilmi§tiT. Bu ka.dmnı ve. 

Uğt tt.9~ -b 1~ 11. kadar devam 
etmiştir. 

Finlandiyada. kadılı tü~lar ve 
borsa i§leriyle uğraşım kadm bange:r
Jer de vardır. Siyasi birkaç kadın ce
miyetinden başka verem~ kanıı müca
dele ederek veremli çocukları l<ttrtar. 
~~ GslışaD birçok kadın ~kkül· 
1eri de mevcuttur. 

Fakat F'folandiya l<admlığinı lyic~ 
anlamak için Lotta Sa.varddaki çalı .. 
şan kadmlan da bilmek Iazıındır. 

Bu, orduya bağlı ve 100.000 ki§ililt 

'bir ka.dm cemiyetidir. Bu teşkilata. 
ensUJ) k~dmlar 1918 de Finlanpiya 

istihlMı u~da ça.lışmıGlardn'. Bu 
ceınjyete .mensu.,P. kadmle.r ~sene-
ıetinde orduda hasta.bakıcılık ve bö • 
lllk emtnıt,ği vuifeleri pmek için 
~. Hmuat tlnlfcamları o .. 
lan bU 1ra.dmlar fimdtıik bflfiil ordu 
mtlesseselerine sokulmuyor. Ordu dL 

oarsmda çalı§tınlıyor. Fakat 1808 
l'inlandiya. isyam ınraamda silMı elde 
JstiklAI için çarpman IA>tta ismin ki 
kahraman kadmm ha.tırasma. ir.afetle 
bu ismi ~ bu k8l'Jmlarm Yınlan
diya orduınma fillen de iltihak edeeelr.. 
!eri gUn uzak olmasa gerektir~ 

Seramik i§lt!r f<ibri]fa7n.nW4 çtihmn 

1.xıdın i§çilerdlm biri 

111 
ÇOCUKLARINlZ ÇıN . 
En giizel bir kitap 

Türk ikizleri 
• ÇocnJc slrgeme Konımunan 

va.ktll• bir allo klitUphaııesl ola. 

rak bast.ırdıl;ı İkizler serlsinde 
dn1du~wı bu ekslkllğl bu ga. 
zelve reslmll bttytlk hlkA1e kita. 
bı Uo doldurulmuş buluyoruz. 

• KUltUr \)akanlığı eseri tetkik 
&Unlş, lJk okql çağındaki çocuk. 
lal' ıcın fay4atı eser olduğunu tas
dik etmlDUr. 

• ~kara caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayınız: Flatı 60 kuruş: 
po8ta le'tn 4 kuruş tllve ediniz, 
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---~----------------------------------------------------------- Buldum!, Bu dükkanın nerede ol
duğunu biliyorum l Artık meseleyi an
layacağım. 

Noe, gözlerini falta§ı gibi açıp, ona 
hayretler içinde bakarken, şair, 8.mira
nc bir tavırla: 

- Haydi bakalım 1 dedi, ayağa kalk!. 
Dıpnya çıkıyoruz r .. 

N.-;.e hazin ve tik!yet!miz bir sesle 
cevap verdi: 

- Jt.rebiyon, çok hastayım.. Hem de 
mıanya çıkamıyacak kadar tıusadım •• 

- Dönüşte içip kendini tedavi eder. 
sin.. Şimdi yürü, kaybedecek vaktimiz 
yok. • 
~rin amirane tavn, düşünceli ve 

ciddi hali Noeyi bir hayli düşündürmüş 
olacaktı ki, fazla israr etmeden, fakat 
buna rağmen, ıderin derin içini çeke
rek titrek bacak1arr üzerinde güçlükle 
doğruldu .. 

Bunun üzerine şair, beraberlerltıde 

retirmit oldukları valizi aldı, içinden 
N<>enin elbisesini çık;.-.rdı ve bunu ona 
uzatarak kısaca: 

- Giyin! .. 

Dedi ~ vakit kaybetmemek için, 
kendisi dostunu soyundurmağa başla
d.r .. 

Şair bir aralık: 
- A ! .. dedi. Elbisen yırtılmıt·• 
- Halbuki, dün yırtık değildi. 
Şatr1 Noenin Uzcırinden çıkarmıı ol-

duğu elbiseyi ona göstorcrek: 
- Kendine OCık 1 •• 
Dedi, Noe de hayretle cevap verdi: 
- Hakikaten öyle .• Galon terainden 

kopanlmış .. Halbuki dün .• 
Şair: 

- Buna cidden koparılmış demek 
daha doğrudur. Çünkü Galonda, ıert 

bir hareketle kopanlmı!J bir hal var ... 
Ne iH, elbet meseleyi anla1acağlz •• 

Noe, Kreb!yonun yardımiyle, elbiac-

llni çabucak dcği§tirdi ve iki dost dı§a- 1 1 
nya çıktılar. 

Kıebiyon, bi~ tereddüt etmeden. Re. 

zervuar yolunu tuttu ve bu 60kağa gi· 
rerken, ayni zamanda yavaşça tekraırla· 
dı: 

- Elbet meseleyi anlayacağız. 
Sokağa girdikleri zaman, Krebiy:on, 

sağ taraftaki ikinci evin önünde durdu 
ve, bir şeyler arıyormuş gibi, başını ha
vaya kaldırdığı bir sırada, Noe de, 
gayri ihtiyari ayni hareketi yaparak, 
hayretinden dona kaldı •• 

- Krebiyon?. dedi .. Aman ya Rab-
bim 1 Ne garip §ey! .• 

Noeye göz uciyle baıkan Jair: 
- Netdir garip olan?. 
Diye sordu. Noe de ayni hayretle 

devam etti: 
- Bu tabela, bu gümüş haşhaş .. Rü

yada gördüklerime öyle benziyor kit.. 
Hakikaten çok tuhaf 1. • 

Krebiyon, hep kolundan tuttuğu 

Noeyi sürükleyip yoluna devam eder. 
ken cevap verdi: 

- Bu, dünkü sarhoşluğunun deva
mıdır. 

1''tıkat bir kaç adnn ötede, ayyaş, rü
yasında gördüğü taşı tanıyınca yeni 
bir hayret nidası daha kopardı. 

Krebiyon, istihfafamiz tavırla omuz
lannı silkerken Noe kapının kınk tok
mağını da tanıdı. bir an sonra da, yer
de sürünen ve elbisesinin yırtılrru§ o. 
lan galonuna şayanı hayret bir şekilde 
benziyen galonu yerden kaldırdı. 

Fakat ayyaş mütemadiyen hayret ni· 
dalan kopanp, hep: 

- Aman ya Rabbim! Ne garip şey!. 
Diye tekrarlayınca, Krcbiyon, kolla. 

nnı göğsünde kavuşturarak, ciddi bir 
sesle şöyle dedi : 

- Bu, şunu isbat ediyor ki, mösyö 
Puasson, siz dün, yalnız fazla içmekle 
kalmadınız, fakat ayni zamanda.. Etti
ğiniz yemine rağmen, dostunuz olan be
nim ba§ıma gelebilecek felaketi kat'iy
yen diltilnmetden, sokağa çıktınız .. Oy. 
Je ki, başıma bir felaket gelseydi, ka
nı.: vermi§ olduğumuz veçhilc ~danı .. 

Devlet ·Demırgo/l~r~ ve Limonları iş/Ptme 
. ı .~· Umiim·· idaresi ilanları 

Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları ~ağıda yazılı 4 grup malze· 
me her grup ayn ayrı ihale edilmek UT.ere 26..5-1938 perşembe günü ııaa.t 
(10,30) on buçukta Haydarpaşada. gar binası içindeki satın.alma. komisyonu 
tarafından açık eksiltme ile satmalma caktır. 

Bu iı;ıe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında ya. 
zılı muvakkat teminatlarile birlikte ek siltme günU saatine kadar komisyona 
müracaatları l~mdir. 

Bu işe ait ~rtnameler Haydarpaşa da gar binası içindeki komisyon tara
fından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 5000 kilo muhtelü eb'atta sus talık çelik muhammen bedeli 2287 lira. 
75 k~tur. Muvakkat teminatı 171 lira 59 Kr. 

2 - 2680 kilo muhtelif eb'atta yay için çelik tel, 2500 kilo muhtelif eb'at
ta demir tel ile 1000 kilo soba teli muhammen bedeli 2084 lira 50 kuruş mu. 
vakkat teminatı 156 lira 34 kuruştur. 

3 - 95 adet muhtelif eb'atta flanşlr ve ambuvatmanlı vana. ile 50 adet am· 
buvatmanlı dökme boru muhammen bedeli 2452 lira 75 kuruş muvakkat te
minatı 183 lira 96 kuruştur. 

4 - 6000 metre ince Amerikan bezi ile 6000 metre kalın Amerikan bezi 
muhammen bedeli 2100 lira muvakkat teminatı 157 1/ 2 liradır. (2606). 

r::.::.w ....... ::::::n:ırm:r.:::::::m=-

!İI l>r. irfan Kayra n 
l
j Röntken Mütehassısı ~i 
1 •• :i Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 :: 

i~ ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri· ı· 
U conker sokakta Aslaner apartnnan 
i5 No. 8-10 .. 
::::am::m:sm:ım :=.-===~ 

iş arıyor 
Lise dokuzuncu sınıfa kadar tahsil gör

mnş çalışkan ve eski harfleri de iyi bilen 
daktilo de süratle yazan bir Türk genci 
iş aramaktadır. 

Yeşildirckle kimsesizler yurdunda hke. 
çeH Enver Dikmen arlresine mür:ıcaat .. 

,..... ............................ . 
Doktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan ba~ka gilnlerde öğleden 

sonra saat (2.S tan 6 ya) kadar 
İstanbuda Divanyounda (104) nu
maralı hususi kabinesnde hastalanru 
kabul der. Salr, cumartesi günleri 
sabah "9,5 - 12,, saatleri hakiki 

ukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. .... ......................... . 

ESKl RADYO 'ı~-------~ 
Makine ve parçalarını Göz hekimi 
satmak ve almak veya Oı.Muıat RamiAgctın 

evinde tamirat yapnmak Muayenehanesini Takslm.Talima'ne 

isteyenler açık adresleri- l'a.rlabaşı Cad. URll' A Apt. llDl8 

le İstanbul 7 43 posta ııakletmı~tir. Tel: 4.15:>3 
Jazardan maada hergün: Oğleden 

l{utusnna yazsınlar.. ıonra saat ikiden altrya kadaı 
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tir ve gene bu demektir ki, bir defada 
bir şişeden fazla içmemek şortiyle, iste. 
eliğim kadar içebilirim. 

ı Bunun ilzerine, bu kahir mantıkla 

nefsini ikna eden N oe ale15.cele ikinci 
gişeyi ·de açtı .• 

Krebiyon hala gelmediği için bu şi
§eyi üçüncü ve sonra dördüncü şişeler 
de takip etti. 

Ve garip bir hadise olarak, içtikçe 
·- şüphesiz ''dahiyane,, bulu§iyle sıkin
leşen - zihni ~ılıyor ve N oe kendi ken
dine şöyle diyordu: 

- Dışarıya çıkmıyacağım 1 •• 
öyle ki, bir müvazene mucizesi ola. 

rak ayakta durduğu bir sırada, farkm
da o1madan ve nasıl olduğunu ankıma
lclan hep: ''Dışarıya çıkmıyacağnn,, 

cümlesini !ekrarlıyarak, kendisini so
kakta buldu. 

Karanlık basmağa başlamıştı, fakat 
etraf henüz görünüyordu. 

Bizim ayyaş, şayanı hayret miktarda 
içki içmeğe ahşkın olmakla berabt'r, bu 
d efa içtiği alkolün miktan cidden kcr
kunçtu ve bütün mu~emetin dışın. 
danydı.' . 

Noe bir otomat gibi yürüyor ve sanki 
yalnız kendisinin gördüğü §eylerJe içi
ni doldurmak istiyormU§ gibi, gözlerini 
falta~ı gibi açıyordu. 

Fakat pek te uzağa gidemedi: Dışa
ndaki rilzgirın tevlit ettiği aksülllmel 
ona, kalasına inen müthiş bir yumruk 
tesiri yaptı ve Noe yere yıkıldı. Ve ar
tık kımıldamadı .. 

Dar ve ka.sanlık bir sokağın metha -
linde, bu vaziyette ne kadar müddet 
kaldı? Ona ne oldu?. Ayağa nasıl kal. 
kabildi? Yolunu nasıl buldu? Bütün bu 
muammalar çözülecektir. 

Muhakkak olan bir şey varsa o da, 
~ç farkında olmadan §Uphesiz ayyaşla
ra has bir ıevkitabiiyle otele döndü. 

Odasını da buldu ve gene, hiç 'bir şe. 1 l 
~~farkına varmadan yere çökerek uyu· 

Krebiyon geç vakit döndüğü zaman 
onu mes'ut bir insan gibi horlarken 
buJdu. 

Şair ona bağırdı, çağırdı, silkti, hatta 
vurar<:ık ayyaşlıkla itham etti, fakat ce
vap olarak ahenktas horlamalardan baş
ka bir cevap alamadı. 

Bunun üzerine, Krebiyon, ümitsizlik 
içinde, dostunun §araplan rahat rahat 
hazmetmesini beklemek için kendisi de 
'biraz bir §eyler içmeği düşündü, fakat 
bütün şişelerin bet olduğunu g&sünce 
bağırdı: 

- Ah! Alçak! Şampanyalanmı içtin 
ve bunu sevmediğini hala iddia edenin, 
hain 1.. Gel ide ~u dostlara itimat et! ... 
Bereket ki sağ ve &Nim olarak geriye 
döndüm. Çünkü iş bu ayyaş Puassonun 
müdahalesine kalsaydı, halim ne olacak. 
tı ?. Fakat zavallt kendisini ne hale 
koymuş! .. Ne ise, bereket her şey iyi 
bir §ekilde neticelendi ve Noeye de 
fazla kızmağıaı hakkım yok. çünkü vaad 
ettiği iki şeyden birisini yerine getirdi 
ki bu da onun için cidden büyük bir 
iştir 1 •• 

Bunun üzerine, Krebiyon, vazifesini 
layıkiyle yapmış bir insan. ferahlığiyle 
yattı ve derin bir uykuya dalmakta ge
ci\tmed.i. 

Ertesi sabah, erkenlden, Krobiyon, 
Noenin bağuarak söylediği !!U sözlerle 
uyandı: 

- A 1 .. Sen burada mısın, Krebiyon? 
Senin girdiğini duyınOOnn .• Uyuyor • 
dnm.. Bu seyahat beni çok yormuıtu •• 

Ve bu sözler ilzcıs.ine, hep yerde u
zannu1 olan Noe, gUçlUkle ayağa kallc .. 
tr, zihnini açmr:ık için havayı teneffüs 
etti, gizlcmeğe lüzum görmediği bir 
gururla, bo§alttığı §işelerin miktarına 
baktı ve nihayet derin bir hayretle göy• 
le dedi : 

- Belki fazla içilin 1. ı 
Şair kızarak onun sözilnü kcati: 
- Belki deı llf mı? Benim §anıpan· 

yaına vamıcın kadar heı: ıeli JxtiıJ.,a, 
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F AZiL ÇiL iLACI 
Emlak satışı 

Isaobul emniyet sandığı dlrektörlllğiioden : 
Nurinin Sandığınuza 20053 hesap No. sile .(325) lira borcundan dolayı birinci 

derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hakkında yapılan takip 
üzerine 3202 No. lı kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ine maddesine göre sa· 
tılmasx icabeden Kartalda, Kartal mahallesi eski hamam yeni özcü sokağında eski 
285-22, 286-24, 307-29 yeni 1257-24 No. lı kfigir bir mağazanın tamamı bir buçuk 
ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmakta· 
dır. Arttırmaya girmek istiyen (60) lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımız.. 
dan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş vergilerle çöp ve fener 
resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
20..5-938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk i~leri servi· 
sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahatta şartnamede 
ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar bunları tetkik ederek sa· 
tılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öl;;rrenmiş ad ve itibar olunur. Birin
ci arttırma 20-6·938 tarihine müsadif pazartesi günil Cağaloğlunda kfün Sandığı· 
mızda saat 15 ten 17 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tek 
lif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile san
dık alacağım tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranm taahhüdil 
baki kalmak §3rtile arttırma 15 gün daha temdit edilerek 5-7-938 tarihine müsadif 
salı günü ayni mahalde ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 

gayrimenkul en çok arttıranm üstilnde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit 
olmryan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz 
ve masarife dair iddialarını Han tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müs
bitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarım bildirmemiş 
olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Daha fazla falO.mat almak istiyenlerin 937-156 numarasile sandığı· 
mız IT. tşlcri t:ervisine müracaat etmeleri Iüıumu ilan olunur. 

üZDEKI ÇlL VE SlVlLCELERl, BAYANLARIN DOGUM LEKELERiN! ! ZALE EDER,ClLDt BESLER VE 
FEVKALADE TERA VET VERİR. 

iş arıyor 
Usulil muzaafa ile defter tutmak ve gün. 

'de ynnm ve tam olarak <:alışmak ve deva. 
irde muamele takip etmek üzere iş arıyo. 

rum. 

- Birinci sınıl Operatör -

l~N-·e-v_r_o_z_i·n-.. 1~~:..ıc~~sini~'!!ğı:t: 
cerrahisi mütehassısı 

Adres: Balatla Draman cad.Aslarcı so
kak No. t Al. Uygun. 

bulunan eve baş PARlS TIP FAKÜLTESİ S. 
ASlSTANI 

ve diş 
.., 

agrısı 
Erkek, kadın ameliyatları, dimağ 

estetik ''yüz., meme, karın buru~
luğu ve gençlik ameliyatı,. 

. DOKTOR ÇiPRUT a 

1 
Cildiye ve Zühreviye mütehass111 1 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazan 

\ar~·-ıncla Por sokağı köşesinde 

Meymenet apartımam. Tel: -t3353 

Diş Doktoru 

Necati PAKŞi 
Haıtalarıoı herıün sabah saat 

10 dan aktam 19 a kadar kabul eder. 

Sah vo cuma günleri saat 14 ten 
18 e ka4ar parasızdır. 

Adres: Karaköy Tünel meydanı, 
Tersane caddesi ba§mda No. 1/2 

• 
gırmez (Nisaiye ve doğum mütehassısı) 

Muayene sabahlan M e c c !I nen 
8 den 10 a kadar U 

Öğleden sonra ücretlidir. Tel 440861 
Beyoğlu. Parmak!\apı. Rumeli han. 1. 

Acele satıhk 
apartıman 

Kasımpaşada Tabakhane caddesinde 

1
23 numaralı üç daireli iki dairesinde dör
der ve birinde de üç oda ki ceman on bir 
oda. üst katı mu~arnba döşeli mutfak, 
hala ve muntazam elektrik tesisatı ve 
suyu havi apartıman üç bin liraya acele 
satılıktır. 

Kendi çalışmasile istikbalini temin et- • Onun gibi yapmayın, başınız dişiniz • 

Görmek istiyenlerin üst kattaki sahip
lerine müracaatları. 

mek istiyen üç Türk bayanı lazımdır. ağnmağa başladı mı hemen bir kaşe --------------

DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göstermek istiycnlere 

tahmin edilen kıymetin yansına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolaylık göster
mektedir. (2871)] 

'Su:Jll !Zat 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

1 - Taliplerin biri orta, biri lise, üçün
cüsü de yüksek tahsil görmilş olması. Nevroz in 

..................... 
Gö~ D=D e k l m D 2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 

2 - Yaşları yirmi ile kırk arasında bu 
lunması şarttır. 

Alınız bir şeyiniz kalmaz Or. Şükrü Ertan Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Cağaloğlu Nuruosman.iye cad. No. S 

lcabında günde 3 kaşe alınabilir. ts- Tel 22566 (Dr. Osman Şerefettin Bundan başka: (15.000, 12.000, 10.000). liralık ikramiyelerle (10.000 isteklilerin lstanbul posta kutusu 527 
den adreslerini yazmak suretile mufassal 
şerait istemeleri. 

J mine dikkat. Taklitlerinden sakınınız. '' •••••••a•p•artnnaru•••••••• ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 
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Şampanyamı anlaldm mı?. 1 
Fırtın'<lı}'I dindirmek için, bu defa ~ 

Noe de arkadşının sözünü kesti. 
- Her halde, dedi; fazla iç timse bi. 

le, hiç olmazsa, dışarıya çıkmadım. Bu 
<:ihetten sözümü tuttum. 

Krebiyon: 
- Bundan da emin değilim 1 de·' 

di. 
- Krebiyon, bu şüphen bir hakaret

tir!.. Fakat dinle: Tıtısavvur et ki bir 
rüya gördüm .. Garip bir rüya: Hiç bir 
zaman görmediğim ve sanki hakikaten 
görmüşüm gibi gözümün önünde can
lanan küçük bis sokaktayım .. Hatta bu 
sokağın methalinde bir ecza dükkanı 

vardı ve tabelasının üstünde de kuru 
neiıat asılıydı, diğer taraftan bu tabe
lanın üzerindeki gümüşten, büyük haş
haş o kadar parlıyordu ki, gözlerim ka. 
maştı .. 

Krebiyon: 

- Haydi, zavallı Noeciğim, deıdi, 
her halde başında ağrı var. Yat ve uyu .. 

Fakı:.t Noe inatçıydı. tJstelik, gördü
ğü rüya, üzerinde şüphesiz büyük bir 
tesir icra etmiş olacaktı ki bunu mu
hakkak anlatmak istiyordu. Bunun için 
şairin tavsiyesine kat'iyyen aldırmadan, 
ayni tavırla devam etti: 

- Çok yorgundum ve bir kapıdan 
iki adım mesafd~e bulunan bir taşın ü
zerine oturdum. Böyle hava alırken, 
ayni zamanda, bu kapının kırılmış olan 
tokmağına bakıyordum: bu tokmak, 
Krebiyon, yarısı eksik olan demir bis 
çemberdi. İşte, ben bu kırık çembere 
bakarken, kapı açıldı ve ben üç kişi 

gördüm. İçlerinden birisi bir asilzade
ye benziyordu ve belinde kılıcı vardı, 
ikincisi galiba bis burjua, üçüncüsü de 
bir uşZıktı. Asilzadeye benzeyeni bur
juaya şöyle ldedi: 

- Demek, doktor, bu kadının sıhha. 
ti endişe vericidi~· öyle mi?. 

Burjua da cevap verdi: 
- Evet, mösyö, Qmnun için size, bı-

rakmış olduğum ilaçlarla, tavsiyeleri -
mi, yarın sabah yapın. En küçük bir 
teahhür, hasta için meş'um olabiilr. 

''- Merok etineyin doktor, talimatı· 
nız, yarın harfi harf ine yerine getirilc-
cektir.,, 

0 'Bunun üzerine doktor süs'atle U• 

zaklaştı, diğer iki şahıs ta kapının eşi. 
ğinde durdular. 

Krebiyon, y.crgan altına gömülmüştü 
ve ldaha ziyade kendisi için anlatıyor
muş gibi bir hal takınan Noenin sözle
rini gayet yavaş duyuyordu. 

Puasson devam etti: 
- Bunun üzeme uşak asilzadeye 

şöyle dedi: 
"-Olur şey değil! Bu küçük madam 

d'Etyolun hastalığı lda çekilir bir şey 
değil!,, 

Jan sözünü duyunca, Krebiyon ür
perdi ve gayri ihtiyari, Nc~nin hikaye
sini dikkatle dinlemeğe başlooı. 

Puasson: 
- Bunu garip bulmuyor musun, Kre

biyon?. 

Diye sordu ve hemen ilave etti: 
- Fakat en garip ve şayanı dikkat 

şudur ki, uşak tekrar söze başlıyarak, 
şöyle dedi: 

''·-Mösyö Jakm tahammül edilmez 
metulib<:ıtta bulunduğu fikrinde değil 

misiniz, azizim kont?., , 
"Görüyorı.un ki, Krebiyon bu uşak, 

hir 40silzadeye laübali bir tavırla: Azi
zim kont! .. diye hitap ediyor. Böyle şey
ler ancak rüyada görülebilir 1 H ülasa, 
uşagın suali üzerine kont şöyle cevap 
verdi: 

"- Ne yapalım, azizim, efendimizin 
gayet esrarengiz ve derin düşünce ile 
maksatları vardır ve bunları bize sezdir. 
!Ilek i.:temiyor .. Bunun için, ona müna
ko.şc:.sız, itaat etmek en doğru bir hare
kettir. 
"-Hakkınız var 1 .. FakM: burada ic

ra ettiğim meslek hiç te hoş bir şey 
değil ve mademki bu küçük d'Etyol ... 

K~tı!llllll .... rllfllj ... 'lfll'lllllllıllflfl!Mll!lld!lftl 
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---- ------------------------------------------------------------"- Yavaş! Dc-stum, rica ederim 
isim zikretmeyin. 

· ''- Mademki bu küçük tehlikeli bir 
hastalığa tutulmuştur. Ve bunıda bizim 
hiç bir kabahatimiz yoktur, ona yardım 
etmeden .. Y<:ılnız başına bırakmamız da
ha tedbirli bir hareket olur. 

''- Ben de ayni fikirdeyim. Fakat 
şefimiz bu kadının artık tehlikeli ol
madığını - çünkü malCım şahsın artık 

onu l:iüşünmediğini • ve binaenaleyh 
onu tedavi etmeyip ölümle baş'başa bı
rakmanın faydasız bir cin<ıyet olacağı
nı söylüyor . ., 
· Noenin kendisine anlattığı şeylerden 
gitgide daha fazla alakadar olmağa 

ba~layan Krebiyon yatc:ığına oturarak 
büyük bir dikkatle dinlemeğe başladı. 
Bu ani dikkatten adeta gurur duyan 
N cc de devam etti : 
"Uşak cevap ver:ii: 
''- Sualimi affedin. Azizim kont, 

fo~<at hapisaneden farksız olan bu ye
re geldiğimdenberi, saray işleri hakkın
da en cahil köylüden daha cahilim .. 
Demek kral mütemadiyen kontesle mi 
meşgul oluyor? .. ,, 

Sözün burasında N oe hafızasını yok. 
luyor göründü. 

- Garip şey, dedi, bu kontesin ismi 
bir türlü aklıma gelmiyor •. Dilimin u
cunda amma ... 

Dostunun rüyasiyle! polis müdürü
nün sözleri arasında birdenbire bir mu
tabakat bulan Krebiyon : 

- Bu kontesin ismi dil Barri olma
sın ... 

Dedi, Noe de sevinçle bağırdı : 
- Evet! .. Evet!.. dil Barril.. Ta 

kendisi 1 Aşkolsun, dostum, sen derhal 
bu ismi keşfettin .. 

Derin bir düşünceye daldığı besbel
li olan Krebiyon: 

- Devam et! .. diye cevap verdi. Son. 
ra ne oldu. Rilyanlda?. 

- Sonra mı? Asilzade, uşağa, kralın 
~e bu kontesin ismini yüksek sesle söy-

lediği için müthiş bir lanet savurdu ve 
onu adeta azarladı .• 

- Sonra?. 
- Sonra, kapının iç tarafında olan 

asilzc.de, uşakla beraıber çabucak !dışa
rıya çıktı. İkisi birden &;kağı teftiş et .. 
tiler ve beni oturduğum yerde !buldu. 
lar. 

- Bunun üzerine ne oldu?. 
- Asilzade benim üzerime doğru 

yürüdü; beni silkti; hatta zannederim 
bana sopayla da vurmuş olacak, çünkü 
·,akikaten dayak yemişim gibi, her ta
r()fım ağrıyor •• Ne rüya, azizim! N e 
rüya! .• Fakat dur Krebiyon, daha bit· 
medi. Asilzade, beni epeyce hırpaladık
tan sonra, uşağa şöyle dedi : 

''- Bu defa korkulacak bir şey yok, 
Çünkü bu zavallı, içtiği şarabın tesirile 
sözlerimizi duymak şöyle durstın, a yak· 
ta duracak halde bile değil, fakat bun
dan 6onra dikkatli davranın dostum . ., 

''Bunun üzerine asilzade çıkrp gitti. 

Uşak içeriye girerek kapıyı kapadr. Na. 
sıl Krebiyon, şayanı hayret ibir ırüya 

t:leğil mi?. 
Krebiyon: 

- Hakikaten, şayanı hayret bir rü-
ya... . 

Diye cevap verdi ve yatağından at~ 
h:ıyıp alelacele giyinmeğe başlıyarak: 

şöyle düşündü : Hem o !kadar ?Yanı: 

hayret ki, anlaşılan /bizim Noc dışanya 
çıktı ve ırüya zannettiği bu hadise de 
bir hakikattir. Esasen ben bu ecza dük
kanını, lbu ıgfunüşten haşhaşı t aruycr 
rum .• Bütün bunlan nerede gördüm, ya 
R'ıbbim?. 

Krebiyon, böylece düşünerek, N oeye 
yaklaştı ve onu dikkatle teftiş etmeğe 
başlayarak, onun üzerindeki elbisele. 
rin, sanki çamur ve su içine yuvarlan • 
mış gibi, çamurlu ol1duğunu gördü. 

Bu teftiş, şairin zihninde beliren şüp-

heleri teyit etti. Bunun üzerine, bir
denbire, Noenin hayret dolu nazarları 
arasında bağırdı: 


