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l I ata y davası, Atatürk davasıdır; 
Atatürk davası, Türkün davasıdır 
••oryan,, paçavrasının yumurtladıiı herzele r, Fransız zabltlerının aleyh im izde 
s6yledlklerı sozıer Fransanın hakiki maksadını açıkça gösteriyor 

Parti grupunda Hftkômelln daha enerjik ha r ekeli 
istendi ·· · 

Xazuda ,.,.,_,. "911 olan otomoba 

iki tramvay arasında kalarak 

Bir otomobil parçalandı 
Tramvay arabaları yoldan çıktı. 

~-- .. rcıl•n 
artist: Hallde haflıf yaralı 

olarak kurtımuştur 

Bu istek 
Yalnız hatibin 

değil 

17 
milyonluk 

Bir Türk kütle
sinin isteğidir 
Düa, C_.I .ari)wt H1A Pmtisi Bü· 
~ Mm.t ..m.ı aıuo-- tıaplatı-
.... llat87 mullıım. ...... ııkaa, 
ft ....... tanılm~ lıı .......... . 
........... ellwihewfi.Ba, 
tD elemektir: 

Dlbı gece Gaatada. Bankaar cadde- ymm durmasını görmesine rağmen _. Del1amı 8 incide 
alnde büyük ibir ku.a. omuştur, yoluna. devam etmiş, Kurtuluş. Beya.- -----~-----

Bu iıtelr, yahm hatiplerin pluılarma 
inhiaar eden bir ~ deiil temsil et
tiWiıri • ~sA mMı W.TMHt. 
..... lat.116 .... ialllr, artılr, ..... ........ ~ ........... 
........... ICIDl'a F,,....,... Ha1ııııJ1ı1a '" 
hatta onlarm zulmü altınü, iıtHlle-

Gece saat onu on geçe va.tınan Sa· zıt tramvayı ile Harbiye. Fatih tram- Romanya l 
ibahattmbı idaresindeki birinci mevki vayı ayn hatlarda ayni hizaya. gel. 

Barblye - Fatih tramvay ara.bası ŞI§.. dikleri bir mada eoför bu iki ~ba- Başvekı· ı·ı 
iıw yokueunu iDmie, Bankalar cadde nm araamdan geçmek istemi§tir. 

:-ettk doiru. normal bir aekilde UerJe.. ŞoförUn bu ~mini isabetli olma.- 2 o Mayısta P o-
dıtmdim otomobıl iki tramvay araba.-

~vay arabası otuz metre kadar aI anamda kalmıı, yamyusı olmu§, ıonyayı resmen 
bir mesafe katetmilf, eski Galat& pos. birçok yerleri praçalanmıı, tramvay. ziyaret edecek 
taneli amıne geldiği mada vatman lar bu efddeW sademe neticesinde 
Sababattln Xaraköy cihetinden doğru rayla.rd&n çıkmqlardır. Proğram neıredlldl 
atıratle bir takat otomobilinin geldfii- Kan.köyden Tabbne doğru giden Varıova 17 (A.A.) -Gazeteler, Ro-
m ~. MO numaralı vatman Nafiln fdaresln· manya Bapekili patrik ltfiron Kriltea 

Otomobilin önllnden de 120 numa- deki KurtuJue • Beyazıt tram • mnPolonyaya resmen yapacağı ziyare-
nlı Kmtuiut. Beyazıt tramvayı gell- vayı ı>et metre kadar Derlemi§, tin procramını neıretmelctedir. 
J.Ordu. Şotar Harbiye • Fatih tramva- ~ Dnamı l incide Romanya &ıvekili, yanında metre-

• 
------------------------------------------ polaiuıian,HaridyeeıtEinmdan orta 

Halk partisi Meclis grupunda 

Başvekil, seyahati 
etrafında izahat verdi 

Celil Bayar, Tark - Yugoslav dostluğunun 
samimiliği ve satlamlı,P tlzerlnde 

bilhassa 
&ıkara, 17 (A.A.). - Cumhuriyet halk 

partisi Büyük Millet meclisi grupu bu
&On - 17 mayıs 1938 - Antalya mebu· 
su Dt. Cemal Tuncanın ba~anlığmda 
toplandı: 

durdu 

elçi Ionbrosu ve diğıer bazı %CY&t oldu· 
lu halde 20 mayısta Vaııovaya gelecek 
ve reamt ziyareti dört cUn ailre
cektir. Bu mtıalet zarfında Romm
ya Bqvekili patrik KifOD Kriatea, Re-
iaicumhur tarafından bhu1 edilecek, 
Polonya Bqvcı1dll ile görüpıeler ya-

pacak ve Romanya büyUk elçiliiinde 
verilecek bllyilc bir kabul resminde bu-

lunacaktır. Bqvekil pııtrik xn.ea, 
İCrakoviye gidecek ve marept PiJluds.. 
kinin mezannı alyaret eyli)eceldir4 

' lıkı Veni Glelln ln 
hatıraları 

NunıJWı Ataç tarafmdan d ilin.ize 

çevrilen, Bel-kın w metbar roma
nım IMııünden itilaren 6 ma _,fa. 

İ ımzcla okuyunuz. 

Eroin, çakmak taşı ve dBvl z 
Kaçakçıları 
yakalandı 

Galata Perçemli sokak 9 numarada 
oturan ve Kutucular 33 No. da bakkal· 

Ulu Onderim&in bu resmini lrorketı, geçenlerde, Hataydaki Alevi cemaa
tinden Cumlıurreiaim.ize gönderi'len telgrafa okuyuculanmıza hatırlatmak 
isteriz: "Biz, Sancaktaki Alevi cemaatinin ileri gelenleri, Sancak Alevileri 
lızmnds hflkılmetin f§tirakiyle tatbik edilen tazyik 1'6 tedhi§ hareketine 
'-rfl §iddetle protesto rede1' 116 tamamen i1ıl4Z ediZmi§ olan intihabat .serbea· 
fimi.ıin yU,ksek müdahalenizl6 teminini istirham ey7.eriz.,, 

~ a -Londrada kredi mOzakere
lerı netıceıendl 

-

lngiltereden yüz mil
yon Türlt lirahk 
kredi ahyoruz 

Kredinin mülıim bir kısmı ile 
J askeri malzeme sipariş edilecek 

_.. Yamı 8 incide 

M isafi r imiz Ankaraya gitti 

Ba§Vekil CeW Bayar söz alarak harici
ye vekili Dr. Arasta yaptığı ikinci Bal· 
kan seyahatinden bahsetti. Bu ikir.ci se
yahatin ba~ıca hedefi dost ve müttefik 

Yugoslav başvekilinin kıymetti hatırası 
gönüllerimizde mahfuz olan ziyaretinin 
iadesi olduğunu ve avdet ederken 
Bulgar hükiımctinin çok nazikane vu
kubulan daveti Uzcr:ne memnuniyetle 
birkaç sa:ı.t Sof~ ada tevakkuf ettiğini 
tebartls ettirdi. 

Seyahatinin tafsili.tını anlatırken 
Yugoalavya hudutlarına. girildiğinden 

_.. Devamı 8 incide J 

lık yapan Yuda Leon Namerin kaçakçı· 
hk yaptıft, emniyet kaçakçılk bilrosu 

1 
Mi.96/irimfz Tabım 

memurları tarafından haber al~ ve 
S: Dcl1CUJlı ı lneldc • 

6bidestn6 çelenk 'koyduktan sonra 1r11msi de/te'l'f 
imzalarken 
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Hurujatçı lVlen
met Ali efendi 

Yazan : Nizamettiıı Nazif 
Matbuat filemi !;Ok kıymetli bir unsu

runu kaybetmış olmanın elem ve azabı 

i'1ndedir. 1ürk matbaacıtğının son ya
nın asmık tarihinde hıç de utak bu ro
lü olmıyan "hurufatçı Mehmet Alı efen
di., umulmadık bir zamanda aramızdan 
ayrılmış bulunuyor. Mehmet Alinin ö
Jilmü ile ne\i şahsına münhasır bir va
tandaştan, sanat onuru tam, temiz ve 
kAmil bir vatantaştan mahrum kalmış 
oluyoruz. 

Mehmet Ali efendi, titiz, dikkatli, si
nirli ve devamlı faaliyeti ile, her fileti bir 
~a yabancı emeğin mahsulü olan 
matbaacıbğımıza yerli vasıta temin 
eden ilk ve biricik vatandaştı Mehmet 
Ali efendi elimize aldığımız kitabı diz
mek ve basmak için yabancıya muhtaç 
olmanın ne büyük bir ayıp olduğunu se
zen ve bizi bu ayıpdan kurtarmak için 
kollarını sıvayıp i~ girişen ilk Türktür. 

Mehmet Ali bir müellif değildi • 
Mehmet Ali bir n!şir olmadı. 
Mehmet Ali bize bir numune matbaa 

tesis ettikten sonra aramızdan aynlmı~ 
delildir. Fakat Mehmet Ali, her matba· 
1JtUZtn içinde. bütiln müelliflerimizin e
eerlerinde ve kütüphanelerimizin her ra. 
fmda çok temiz, onurlu ve kıymetli bir 
hatıra olarak kalacaktır. Zira biz Meh
met Aliye düne kadar harflerimizi borç
luyduk, bugün de matbaalarnnızda kul
land~ harflerin bir ço~ onun sin;rli 
didinmclerinin mahsulüdür. 

Mehmet Ali, bizim memlekette makine 
sevgisine ük tutulanlardan biri ve maki
neyi kullanmak hilnerlnf başarabilmi~ o
lanlam birincisi idi denilebilir. Hurufat
çıhk gibi çok dikkat ve çeşitli bilgiye IQ. 
zum gösteren bir sahada cidden muvaf -
fak olmuştur. Matbaalanmızda "Meh
medin harfleri,, kullanılmadan evvel ba
sılan gazeteler, meanualar ve kitaplarla 
"Mehmedin harfleri,, ile dizilip basılmış 
olan gazeteler, mecmualar ve kitaplara
rasındaki zevk farkı bOyOktllr. 

Mehmet AH k!h "ima!Mhane,. k!h 
"dökümhane .. adını verdi~ fabrikasını 

kurduğu gün. arap harfleri devrinin mat
baacı1ıfında cidden 'büyük bir değişiklik 
yapmıştt. Fakat o bununla iktifa etmedi, 
biribirinden mühim adımlar attı; gelen 
her ~'11, onun sayesinde, Arap harflerini 
bir parça daha güzelleşmiş buldu. 

M e t a n e t döküm evinin ktı
rulduğu günlerde, Türk matbaacıhğmda 
kullanılmakta olan harflerle yeni Türk 
harflerinin kabulü günü memleketin bü
tiln matbaalarında kullanılmakta olan 
harfler arasındaki büyük ~ müsbet far
la, bir daha tekrar edelim, yalnız Meh
met Ali efendiye borçluyuz. 

Mehmet Ali efendi, Osmanlı impara
torluğu hudutları dısmda da eserlerini 
~endirdi. Hindistanm. Efırnnistanm. 
Türkistan ve şarkt Türkistanm. Azer
baycan, Kırım ve Tunusun, Cezair. Fas 
ve tranm bütiln matbaaları, U
mumt harpten evvel, Metanet döküm.ha
nesinin müşterileri arasında savılıyordu. 
Mehmet. yalnız Arap harfi dökmekle ik
tifa etmiyor, bu harfleri her memleketin 
sevki ne göre işliyor. her çeşit harfe en 
rahat, gözü en az yorar ~kli vermeğe 
ulrapyordu. Kendisi iyi yazı l'azardı: 
yani iyi hattat ve iyi hakklk idi. Fakat 
döldlmhanenin taliini yalnız kendi zevki 
ve kendi yaraclJ3 kudreti ile dizginlemi- 1 
yordu. Zamanının her kıymetli ''hat ve 1 
''hak., ustasından istifadeye çalışıyor, bir 
yenililf başarıp tutturunca, derhal bir 
diğer yenilik yaratmağa çahabyordu. 

"Mehmet Ali efendi .. nin el koyduğu 
aftne kadar Tilrk matbaacılığı yalntt 
dört~ harfe malikti: 

~ neımmı 4 nnrı;tfe 
Nizaır..ettin NAZiF 

Yaşlı kızlar bir 
miting yaptılar 

IHDç evıenmemaş ~ bDıro yaşoo ~ozolfll nştDıra11!< e~'{Çn~n 
matnngde, lhülkQınnHetteın maaş nstteındll 

Casus kontes ı~ 
Onun uğrunda dUeJlo 
edenlerden yedi kl~i 

can vermiş! 
Bir Lehli kontesin Almanya tarafından 

tevkiı olunarak casusluk suçu ile ebedi 
hapse mahkQm edildığini, kocasının da 
HitJere müracaat edeceğini yazmıştık. 
Varşovadan verilen son malfunata gö

re, Almanya, kocasının teklıfi mucibin
ce kontes Vielopolskanm Lehistana iade
sini kabul etmi~tir. Yalnız, buna muka- \

1 
bil, Lehistanda mevkuf bulunan alman 
casuslarından ikisinin Almanyaya iade 
edilmesi istenmektedir. 

Ayni zamanda Almanya tarafından bu 
kararın verilmesinde kontesin kocasın

dan ziyade altı yaşmdald kıımm tesiri 
söyleniyor. Kontes Vielopol5ka Alman
yada tevıtif edildiği sıralarda yani bun

dan altı ay ewel, kocası, kmnın ağzın
dan, Hitlere bir mektup yaımt§tır. Bun
da, küçük kız, şöyle diyor: 

(Say1n Bay Hitler: 
(LQtfen annemi serbest bırakın.); 
Diğer taraftan kontun da, kansını l."Ur· 

tarmak için, bütün servetini feda ettiği 

haber veriliyor. Kansı tevkif olunduktan 
beri mütemadiyen ulra§aD kont, bu u
lurda bir çok para harcamış, muhtelif 
kimselerin tavassutunu temin için Af. 
manyaya adamlar göndermi§tir. 

Bundan bqka, kont Vielopolski gene 
kansının tevkifi dolayısile Varpa dva
ı:nnda iki düello ,yapnuştır.DileUo yaptı· 
lı kimseler Leh asilzadeleridir. Kontun 
eskidenberi rakibi olan bu adamlar, kon
tesin Almanyada casuslukla iUıam edile. 
rek tevkif olunmasını vesile bilerek, Vie
lopolskiye hücum ebnf~er ve kansının 

eerefini rencide edecek sözler söylemi§
lerdir. 

Kont, bunlara kızarak, ikisini de dfiel· 
loya davet et:mi§ ve ikisi ile de ayn 3}TJ 

'8J'Pı~tır. Bu düellolarda kontesin 
kocası galip çıkmı~r. 

Kontes Vielopolska, Var§Ovanm en gQ. 

ıel kadm1anndan biri olarak tanmuu§br. 
(Kırmızı saçlı güzel) diye maruf olan 
kontes, kızken de bir çok gençlerin düel
lo etmelerine sebeb olmustu. HattA onun 
için dilello edenler arasında yedi kiıi ha
yatını bu uğurda feda etmi~tir. 

ikramiye kazanan 

Kredi fonslyeler 
Yüzde üç faizli ve ikramiyeli Mısır 

kredi fonsiye tahvillerinin dünkü çeki
lişinde: 

1903 9e!lesi tahvillerinden 770.180 nu
maralı tahvil ile 1911 senesi tahvillerin-
den 364.335 numaralı tahvil elliJer bin 
frank ikramiye kazarunı,tıardır. 

* 
Hatırıa~mavanım 

Mitinge ~§firak 
lngilterede evlenmemiş yaşlı kızla. 

rın b!r birliği vardll'. YUz bin a.zaııı 

olan bu birlik, Mis Florens Vayt is • 
minde bir ''ihtiyar kız,. tarafından ku 

Sporcunun 
"beygir kuvveti,, 

ölçülügor ! I 

r''! ... iıll 

Insanı şampiyon yapan eey nedir? 
Bu suali kendi kendine som.akla 

kalmayıp izahatını da veren Ameri_ 
kalı bisiklet oampiyonu Robert Moris. 
dir. Bu pmpiyon, bir sporcunun na
sıl şampiyonluk kazs.ndığmı gösteren 
bir filet de lcad etmiştir. 

Robert Morlse göre, bir sporcuya 
gamplyonluk kazandıran §CY mfuıa.ba· 
ka. esnasında vücudun çalı§masmdaki 
lntiza.mdır. Yani, eampiyonun kalbi, 
teneffüs ve kan deveranı arnsmda tam 
bir ahenk bulunması l!zımdır. 

Morisin lcad ettiği filet işte bunu öl
çUyor. Alet, resimde görUldUğü gibi, 
borulu, hortumlu bUyUk bir kamn 
eekllndedir. Bununla kalb dunımu, te. 
netftia ve vücudun diğer f aallyetl öL 
çülUyor. Aletin ibresi, müsabaka ee • 
naamda vücutta h~ıl olan deği§ikllk
lerl, sarfolunan kalori miktanıu ve 
sporcunun ''beygir kuvveti,. ni gCis -
teriyor. Ciğerlerin havadan aldığı m0-
ve111dillhumuza ve dışan verdiği kar. 

Aaaya ~~aen 
tren 

B 1R sabah refikimizde §Öyle bir ha
ber okudum: 

''Her sene yalnız pazar gününe mah· 

sus olmak üzere yapılan Adapazar - İs

tanbul tenezzüh trenlerinin birincisi bu 

pazar gilnQ saat 6.SS de Adaya gitmiş, 
ayni yolcularla akşam dönmüştür ... 
Anlaşılıyor ki arkadaşmuz, kurduğu 

köprCiyle diğer refiklerini kündeden at-

O lKKA T ettiniz mi bilmem? Gaze
telerimizin spor sahasında kütür, 

spor sahasında ta§kınlıktan bahsettikleri 
güne kadar yapılan maçlarda küfürle 
ta~ınlıfa rastlamıyorduk. Bunu mevzu 
ubahs etmek.aşağı yukan unutulmtı§ bir 
hareketi tekrar canlandırmış oldu. Bu 
memlekette yapılmamasını istediğimiz 

şeyleri yazmamanm faydasını gösteren 
iyi bir misaldir. 
Yollanmızm temiz olmadıiı söylenip 

durdukça halk ta: "caddelerimiz r.ıten 
pis, ben de $11 elma kabuğunu atsam ne 
olur?.: kanaati uyandınnış oluyoruz. ts
temedi~miz şeyleri yazmıyalım. Bu da
ha iyi olacak. 

latmak istemiştir. Bunda muvaffak da ol 
mamış sayılamaz. Hayalen bile olsa ls
tanbuldan Adaya köprü kunnalda kal
rruyarak üzerinden bir de tren geçirmek 
bir hayli müşküldür. 

e'den baymıZar 
rulmU§tur. Gayeleri, ihtiyarlıklarında 
kendilerine hükfunet taraf mdan maaş 
verilmesini temindir. 

Hiç evlenmemiş ve ihtiyar yaşa ge
linceye kadar bekAr kalmıı olan bu 
yqlı kızlar geçen gUn Londrada bU
yUk bir miting yapmıelardır. Bu top. 
lantıya İngilterenin d6rt bir tarafm
dan gelen üç bin klgl i§tira.k etmiştir. 

Birliğin reisi Floren Vayt bu mi • 
tingde bir nutuk söylemi§, gayelerini 
anlatmı~, taleplerinde ne kadar haklı 
olduklarını ileri sUrmUştür. "İhtiyar 
kız,, nutkunda şöyle diyor: 

Elli bce yar,ımıızdan eonra hüknmet 
tarafından maaş bağ1anması hurnsun. 
da bundan evvelki bir müracaatımıza 
"hayır,, cevabı aldık. Fakat bu ceva
bı kabul etmiyoruz. TaJeblmize veri· 
lecek cevab .. hayır., olamaz. 

'Talebimiz hakkında. müzahir imza 
toplamaya. devam ediyoruz. Şimdiye 
kadar bir milyon ki61 bizi haklı bulu
yor ve müracn.atimize mUzaheret edi. 
yor. Bu bir milyon imza. verenin Uçte 
biri erkektir. 

Hükfunet, talebimizi tetkik etmek 
üz.ere bir komite kurmuştur. Komite. 
nin derhal bir karar vermesinJ ve ta. 
lebimizi kabul etmeslııl isteriz.,, 

Toplanbya maro söyliyerek gelen 
3 bin kadın, yine ayni şekilde meydan 
dan aynlmıflar ve cemiyetin Londra-' 
daki merkezinde çay içtikten sonra ge
hirlerine gitmek Uzere hareket etmiıs
lerd.ir. 

Mitinge iştirak eden kadınların pek 
azı otuzundan apğı yqta bulunmak. 
tadır. Çoğu ellisini geçml§tir .•.. 

bon gazi de kaydolunuyor. 
BUtUn bunlar arasında bir ahenk 

varsa §a.mpiyon mUsa.bakayı blhak • 
kin kazanmıştır; yoksa., kazanmasın • 
da bir yanlı17lık olmuştur. 

Robert Moris, bu aletin ilk tatbika
tını kendi tlzerinde yaptırmı§tır: bi -
sikleti ile yaptığı bir slirat koşusun
dan 6onra, üzerine, resimde görüldü. 
ğU gibi, filet konulmuş kalb vuru.mu, 
teneffils ve kan deveranı vaziyeti ın • 
çülmUştUr. Neticede, Morisin eampi • 
yonluğu hak ettiği kabul olunmuştur. 

Amerikada, bu Aletle 50 şampiyo -
nun da.ha muayenesi yapılacaktır. 

" •ıııııı• 
ır{edDke&pek 
vergnsn 
BELEDlYEMlZ, kedi ve köpek bol

luğunu ortadan kaldırmak için 
milcadeleye giriştiği sırada bazı kedi ve 
köpek sevenlerin hücumuna uğramı~t.ı. 

Birer biblo, birer süs gibi evlerinde 
besledikleri sevgili hayvanlarının ö1dil
rillmeleri korkusu içinde kıvrananlar, on
lan kapıdandı~ bırakmadılar. 
Avusturyayı ilhak eden Almanlar, A

vusturyadaki kedi ve köpek bolluğunun 
önüne geçecek pratik bir usul bulmuşlar: 
Vergi. Bir kedi için bizim paramızla se
nede 30 lira. 
Şimdi, herkes, akm akm, ya hayvanla· 

nnı öldürtüyor, yahud da civar onnan
lara bırakıyorlamu~. 

Belediyemiz de vaktinde akıl edip böy 

" .. ' ..... 1938 

CUMHUHI Yt;T 

Cenup hududumuzun 
ötesindeki vaziyet 

YUNUS Nadi, buoanl:ll baımakalcıin
de, Bcyruttrı Frunırz diliyle cıkan 

Oruan o~ctcıi11in dilnkll sayımızda ncş
rctli(Jimlı ıayanı dikkat yazısının tahlllinl 
yapıvor. Başmuharrir, Fransanın bütün 
0 1:11 cmcllcrlnln artık ortaya rıktı(jını, 
Suriucdcıı bir türlü ou11lmak lstcnıcdlfiinl 
J/atau işlerinde ve 1/atau scrimlndc bulün 
uıtrikalı harcl:cllerin Franıadan geldiğini 
tcharü: elliriyor ııe şöyle diyor: 

''Nihayet ilirnf ve ildn edeceğimiz sün 
gelmemiş midir ki cenup hududumu:ıun 
ötesinde ynlnız Türklüğe karşı d<'~IJ, A
rnplıjta dahi hn~mı can ol:ın müs!emlcl·cci 
düşman bir ku\'\·ct yerleşmiştir ki, o da 
Frans:ıdır. Yalnız Türk Hatnydn d<'ıW, 
mnzlôm Suriye kılasrnda hu müstevli kuv
vetin ne zamana knc'lar tutunmaAa ~:ılı~:ı
ca§ını ve yirminci asır lekesinin ne ''n kıt 
lıu :rerlerden silinip gideceğini nihayet , e 
bilmukabele biz de Oryan gazdesile bero. 
her sulha mOştak ve mfilehııss.Jıı bOlfin 
dünyadan soramaz mı)·ıı?,. 

Halayda Fransız otoritesinin insan
lan biribrine düşürerek boğuşturmak i
çin mütemadiyen yürüttüğü binbir cnt-
1 ika içinde oraya nihayet mahalli (\e 
miistakil) Türk idaresi verec{']c bir scçı
min aleUide muameleleri değil, belki a
çıktan açığa muharebeleri karşısnda bu
lunuyoruz.Husumetin bu kadar ısrarlı ve 
alenist karşısında nihayet anlamağa mec 
buruz ki Fransa bu yerlerde ve cenup 
hududumuzun bütün ötesinde aklınca 
üelebed tutunmak niyetindedir. Onun 
kendisince hak bildiği tek iş budur. Suri
ye ve Lübnan hesaplarına mandater dev
let unvanları beşeri yalanların maskara
lığından başka bir şey değildir. Hakiki 
§ekil ve çehresile mesele böyle konunca 
cenup hududumuzun ötesinde kimin 
bulunduğu kendiliğinden anlaşılır. Bu 
adm:ı Fransa denilen ve Hatay davamız-

da ispat ettiği veçhile bize ve bütün Suriye 
ye dü~an olan oralara tamamen yaban
a ve a_çıktan açığa müstevli bir devlettir. 
Herhangi mesele}'i halledebi1mek için 
onu açık koymak ve ona bütün bir cesa
retle göz krrpmadan bakabilmek 1~
dır. Türklerden başka Su'l•·e1i1er de pek 
iyi bilsinler 1ri cenup huda'dumuzun öte· 
sinde i~te böyle bir vaziyet vardır. 

'f'AN -
Tramvay bilt tleri 

S ABlHA Zekeriya yııııyor: 

(Modadan KadıköyOne giden tramvayda 
yolcunun biri Suadiye bileti istiyor. Bl
letci kendisine bir Moda • Kadıköy bileli 
verdikten goora. bir de Suadlye hattına 
alt dcğişllrme bileli kesiyor. Buna muka· 
bll yQz para fark alıyor. Siz Suadlyeyc on 
beş knruşa gldebUeceAlnlzl zannediyorsu. 
nuz. 

Allıyolda tramvay değiştirdikten sonra 
biletçi tekrar geliyor, bu defa o da yüz pa
ra mevki farkı alıyor. Siz bileti alırken 
dahi birinci mevki bilet aldığınızı, tekrar 
rark ödemlye lüzum olmadığını söyUlyor
sunuı. Bnzılan bu rorkın olein alındııtı
nı anlamadan parayı veriyor, baıılan do 
milnakaşa, h:ıttll mOnaıaaya kadar varıyor 
lar. 

DeAiştirme blletlnln gayesi, hangi tram
nya binerseniz bininiz, hattı değiştirmek 
icap elll#l uıman, ayni biletle slıe seya.. 
bati temin etmektir. lklnel trnmvayda bf. 
lctçlye ancak aldığınız bileli göstermek kil 
fldir. Halbuki bucOnkn şeklile siz her iki 
tramvayda do tekrar para ödemek, birin
ci ve ikinci mevkide ayn &}Ti bilet bas
hrılamadıAından, mevki farkı vermek mcc 
burlyelindesiniz. Değiştirme biletinin le.. 
mln ettiği kllrda yüz para, ne kuruş ka
dar bir 'eydlr. 

Tramvaylarda birçok mlinakaşalarn se.. 
beb olan bu değişlfrmc ve mevki farkla· 
n lcln ayn ayn bilet bastırmak, acaba 
tramvay kumponyas1 için bllyfik bir mos. 
raf mıdır? Bunun kOcOk bir mnsrnf olrJu
ğunu kabul etsek bile, bu Jıllctleri ihdas 
etmekten maksat halka kolaylık ve ucuzluk 
SÖ4'lermek olduğuna göre, bu külfete knt
Jnnmaları icap eder. 
Kadıköy tramvoyJannda. lstanbulun u. 

mum tramvay hatlarında olduğu gibi, hnt
tA biraz daha kuvvetle, bilet llcrelleri yük
sektir. Bir zamanlar bilet ücretlerinin u
cuzhyaca!h tevatür edilmiş, botıA bu hn\'n
dls gazetelere bile gecml,u. Fakat fillyat 
snhasında hiçbir dc~lşlklik olmodı. Tram
vay şlrkl'll ilk senelerde tesisat mnsrnrını 
cıkanncny:ı kadar bu biletlere yOksek Oc 
ret koymak mecburiyetinde olduifunu id
dia etmişti. Bu sene k~rla kapanan bilAn
cosundan sonnı bu ucuzlu~ lemin z:ımnnı 
gelmemiş midir? Al<şııınlıırı bfitiln l\loda 
hıılkım iki trımvnya fstır edl'n şirketten, 
btı kfilfete bedel tıC'tızluk istemek ocnba 
sa:rı:nııızhk mı olur?) 

le bir vergi koysaydı bugiln nazarlık ka
bilinden bir kedi köpek bulmak imk!ln
srz olmaz mıydı? 
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lÇERUE: 
• Kı""1Ur fellkelıedelerl menfaatine 

ollllü Oıen konservatuvarla Beyolha ba1k 
•'ri tarafıltdaa milştereken bir konser ba
aarlallmıştır. Konser 26 may&S Pt~ 
"1a0. Mat )'arml birde Fnnsıa ti) atrosua· 
da ~l~ektir. 

• :Rasathane. mildürll profe.sôr Fatin 
dGa alcpm Be70tJu halkevinde 
iti blr koaferansıncta. bucflnkQ heyet ilmi· 
al Ut dda şarktan ısarba nakledtn Türk 
mai HasankaltU lbrablm hakkında de
llrll aaal6mat YtrmlşUr. 

• Gulııo Te kahYtlerde milşteriden tart. 
te barlcl para alanlardan nakdt ceıa alı· 
nacaktır. Tarifelerla 16r\ln0r bir ye.re •· 
sıtması da tekrar ehemmiyetle bildirilmiş.. 
tir. 

• Dlirduncil vakıf hanındaki ticaret oda· 
sı kirasına 50, sanayi blrliline 72 Ura 
zam yapılması üzerine bu müesseseler ev
kaf mudiirluğüne şikftyette bulunmuşlar

dır. 
• E)llple Rami Arasındaki bozuk yolun 

yapıhnasınıı karar ,·erilmiştir. Yolun keşri 
yapılmı,tır, Tamirine yakında başlana· 
calrtır. 

Zaraat konıresf, Ziraat vek.ıUeUnce. ve 
16rilen lüzum ilurlne selecek sene19 bı· 
rakılmıştır. 

• Askeri hesap memurları hnkkında1ı:I 

tanunan bir maddesinin deiişllrllmes.ine 
c:: 

ı m 1 ıı r 
Orfe, kitare çaldığı zamanlar, değil in
sanlar, en vahşi hayvanlar bile kendile
riDden geçerlerdi. Aslanlar, kaplanlar Or· 
fenin ayaklarını yalar, en ürkek ahular 
ifillıün dibine kadar sokulur, ve alaçla
nn dallan Orfeyi dinlemek için ötüşen 

k1JaW1a yerlere sarkarlardı. 
Orfenin Oridis adında sevdiii bir 1az 

yardı. Bu km Apollonun oğullarından 

güzel Ariste de seviyordu. Apollonun bir 
;I'rak kızından olan bu oğlunu periler 
büyütmü§tü. Traklara hayvanlardan sQt 
sağmasını, :zeytin ağacı yetiştirmesini, 

arı beslemesini Arıste öğretmi~ti. 
Ariste, Oridisin Orf e ile evleneceği g(ln 

kum evine gitti; onu kaçırmak istedi. 
Fakat Orf eye gönül vermi~ olan güzel 
kıı, Aristenin elinden kurtulmak için k~ 
mağa başladı. Uzun etekleri bacaklarına 
dol~ığmdan çevik Ariste az sonra ken
disine erişti. Tam kızı yakalıyaca~ sıra
daydı ki, Oridi~, otlann arasında çörek
lenmiş otan bir yılana basmış, yılan da 
kmn çrplak ayağını sokmuş, kızcağız, 
bu milthiı zehirle hemen orackta ötaver
mi§ti. 

Bu ölüm haberi Orfeyi deli gibi etmiı
ti. Kitaresini alarak Rodop dağlarına çe
kilmiıti. Dağlar onun feryatlarile inleme· 
le başlanuJtı. Ataçlar, taşlar. sular, ko
rular, ve kuşlar Orfe ile beraber ağlıyor
lardı. Nihayet bu sesler Tanrılara kadar 
yükseldi. Yeraltı Tannsmm Oridisi Or
feye geri vermesini söyledıler. O da "Or
fenin yeraltına inerek sevgilisini alma
sına, onu yeryilzQne çıkartıncaya kadar 
dönilp y{lJüne bakmaması §8rtJ ile,, razı 
oldu. Tanrılar bu şartJ prens Orfeye bil
Ctirdiler. Orfe kitaresini çalarak gezerken, 
bir gün önünden geçtiği kayalıkların bir 
malara gibi açılarak kendisine yol oldu
IJmu gönn~ü. Kitar çaldıkça kayalar 
oyulup açılıyor, Orfe de yeraltJna inme
le ba§lıyordu. Nihayet omuzlarına bir 

insan vücudunun yaslandığını duym* 
tu. Kolunu uzatım§, bir genç kız vücu
mmu kavraım~tı, Bir kere yüreği oynayı
w.mıiJt}. lıte Oridisi kendisine vermiş
lerdi. Fakat onu yeryüzüne çıkarıncaya 

kadar dönüp yüzüne bakamıyacaktı. Ko
lundaki vücut hareketsizdi. Orf e onu sü
liikliyerek götürüyordu. Fakat acaba ha· 
kibten Oridis miydi? Yol, şimdi dikl* 
mif, Orfe ile kolundaki kızı, yeryüzüne 
~ıyordu. Bir aralık yol bafif çe ay
dmlanmı,, Orfe yeryüzüne ~ok kalma
dJlını anlamıştı. Ama artık sabrı da tn
kenmi~ti. B~ını çevirerek göz ucuyla ol
sun bakayım derken Oridis bir duman 
gibi kayboluvermi~ti. Orfe arkasından 

atJlrnak istemi~. fakat süratle kapanan 
kayalar onu hemen dışarı ftrlatmısJardı. 
Bunun üzerine prens Orfe bOsbOtün de· 
tiye dönmüştü. Başını alıp gene da~ara. 
ormanlara çekildi. 

Traklann bir bayram gecesinde, dü
şünmek için Meriç kıyısına inmişti. Et· 
raf nı, o gecenin çok şarap içmi~ Trak 
imlan sanmşlardı. Orfe. hicbirisine yüz 
vermemiş, bunun fizerine sarhoş kızlar 

bu ~k musı1dşinasm güzel başını kese
rek Mertçe atmışlardı. Orfen·n kesik ba
~ sularla sQrüklenirken de bir aşk tür
kOsft ~emele başlamıştı. 

R6f(Jd Ekr~ Koçu 

dair huırlaoan llfib•Y• söre bu memqr. 
larııı bulundukları ıuunardUl nasipleri 
blr defan aaahsu.s ol!llak üzere dardu ae
n• ilerfüebllecottir • 

• Araba TQurlafıuda etJ a nakli lçla 
alınan t,a Ura l>tledlyea.la milncull t
ıerio" Şirkotihayrtye tarahndan 2 lira)'a 
iocl1rllm11Ur • 

• IJmaa tarife komiıyoeu ,.ııce.k aydan 
itıbaru ye.ol llmaa. tarif•hll t..ıırbyHıU 
tır. Bu sene npur ikr•Uwlnde mOmo 
kilD olan tınallltuı )'al)ılnıalUla karar no 
rilmlşUr. 

• Galatasaraylılar ceaılnUnJa aenelill 
"'plb stınn.. ~ buiraada )'al)llacaktır. O 
sQıı bQHln esti Gaı.tasaraylüar mektepte 
toplanacaktır. Mektebin methur plbı Te 
yemeli yendikten sonra Taksim Abidesine 
çelenk koyacaklardır. 

• loş:ı.at Te bina kanununa göre yenl ya
pılacak binalar yoldan 9,5 metre geride 
yapılacak ve lrtıraları da o caddede ilk 
geri çekilen binanın frtifaında olacaktır. 

• Cenaze kaldırma işleri lçJn belediye 
tarafından alınacak ücretler komiserlikle
re bildirilmiştir. Cenazelerin beledl19 ta
rafından kaldırılması için komiserllklerde 
ölü evlerhıe müracaat edebileceklerdir. 

• 'Onlnrsltede tıp fakfilte.si dersleri teo 
silmiştir. Hukuk, iktisat, fen ve edebfJ&t 
fakültelerinde dersler buaQn kesllccekUr. 
f nkılüp dersi imtihanlarına devam olun
maktadır. Bu imtihanlara girenlerin sa)'l· 
sı 550 dlr. 

• Almanya lle ol:ın ticaret anlaşmamız 
31 ağustosta nihayete encetUr. Yeni an
laşma için esaslar tesblt olundu~u takdir
de eski anlaşma bir sene temdit olunacak· 
tır. 

• Türk - Yunan ticaret ofisinin teşebb&. 
sü üzerine Yunanistandnn memleketimize 
bir tenezzüh seferi tertip edllmlttir. Se
yahate 150 Yunan ileri geleni de iştirak 
edecektir. Misafirlerimiz haziranın beşin
den on birine kadar memleltellmlzde ka· 
1acaklar ve mubteıır yerleri ge7eceklerdir. 

• Jllr hafta devam etmek üzere Bergama 
kermesi bu ayın 22 sinde başlıyacaktır. 
Bergamaya gidecekleri atırlamak nzere 
tedbirler alınmıştır. Bu eAJencelerdc nıl· 
re alan ıenç ihtiyar birçok köylil clrit, 
ve at koşuları için hazırlanmı~lardır. Ker
mese folirak edecekler Kozak yaylasında
Jd çamlıklarda .,. Candralı pllJında una· 
tutmaz ıfinler :yaşıyacaklar "Ye harabeleri 
de gezeceklerdir. 

• Mabk6m oldulu ölUm cua.n bmuta7-
ca tasvip edilen katil Osman dOn sabab 
Jmıir hülrümet meydanında asılmıştır. 

• 19 mayıs bayramı için bütün baJıede 
ve a3·ni ;ünde İstanbul - Edime arasında 
yapılacak olan bisiklet 3·arışı fcfn Edirne. 
de bilyilk hazırlıklar yapılmaktadır. 

• 19 l\fayıs spor şenliklerine iştirak et
mek Ozere İzmir erkek lisesi atletlerinden 
16 genç başlarında öitretmen Kemal oldu· 
~u halde dfin sabahki trenle Ankarayı 

hareket etmişlerdir. 
• Bolunun Sı~ırlrnyru~u köyünde üç gün 

evvel ~ıkan hlr yangında on yedi ev ve 
bir çocuk yanmıştır. Köylüler tarlada 
cırt sürmekte ve köyün bulundulu yere 
uzak olduğundan yangın söndilrillememlş· 
tir. 

• Bugün saat 20,30 da Üsküdar halkevi 
salonunda doktor Kemal Sakir Saracoğlu 

tarafından (Uyku ve rüyanın fiJyolojisi). 
mevıulu bir konferans verilecektir. 

DIŞARDA: 

• 800.000 dolara mal olmuş olan yeni bir 
lOlcu tayayres[nden Los Anıelos ile Loı 
Vegu • Nevada arasında yirmi tayyare 
tarafından yapılan araştırmalara rAmen 
on fkl saattenberi haber alınamamış ol· 
ması J.os Ancelosda cldl endişeler tevlit 
etmiştir. 

• Londra Charing Cross ve Temple Met. 
ro istasyonları arasında iki tren tarpıpnış 
fır. Kaza neticesinde yedi kişinin öldlllJQ 
ve bir çok yolculımn da yaralandılı s~y. 
Jenmektedlr. 

• l\lusolini, refakatinde faşist partisi sek 
releri nazır Starace, maarif nazırı Alfferl 
ve hususi kalem direktörll Sebastlani ol· 
dulu halde diln .sabah Cenovadan Romaya 
dönmilştür. 

• Brezilya büyük elcisi dün Alman hari
ciye nezaretine gelerek Brezilya ile Alman 
yayı allkadar eden meseleler hakkında 
g<lrilşmilştür. Bu konuşma esnasında son 
Brezilya isyanının da mevzuubahs oldu~ 
zannediliyor. 

• Dugün hlitlin cenubi Afrlkada umumi 
intihabat yapılacaktır. Bu milnasebelle 
faşistlerle faşist aleyhtnrları arasında bir 
çok ka\"ı;alnr olmuştur. 

• J.ordlar kamarası dün İngiliz • İrlanda 
anlaşmasını üçüncll kıraatinde katı olar:ık 
ve ittifakla kabul etmı,ıır. Bu ımrelJe hem 
J,ordların ,.e hem de Avam kamarasının 

tasdik t>tll#i bu anlaşma imuı edilmek il· 
ıere dün akşam krala sönderilmittir. 

• Mısır pren11Jerlnden Muhammed Ali, 
Marko Polo vapuru ile lı1kenderiyeden 
Brendiziye gelmiş ve Venedf~e dolru yo. 
Juna devam etıufştir. 

• Meksikanın Londra orta l"lcisl dün 
Londradan Ayrılmıştır. ŞimdiUk Par!ste 
bir mt'lddet oturacaktır. 

POLiSTE IJ } •ı ı 
Ameliyat masa- apOD arı er emeye 

sında öldü çalışıyorlar 
Çakına.kçılar yokuşu Şerif paşa. h&r t ı 

nmda elblMCllik yapan Mihran Ktırk.. Buna mukabll ÇlnlDler şldde uD 
çUotıu,dUnsaatı5&Muradyaııha- bir mukavemet gösterDyorRar 
nmcl&Jd a.rdiyeden elbiae tqırken, ha.. • • 

mn birinci katından qağt dilfmtta ve Askeri müşahidlere gore 
bel kemiği kırılmı§Ur. 

Mlhru. derhal çağtnıan Nhht 1m. Japonlar bir çıkmaza 
414 otomobllile Cein.hpqa hutue .. 
aine bldnılm.ıpa da ameliyat mua- gitmektedirler 
mnd& öımUıtnr. Zabıta tahkikat yap. 
maktadır, . Hankov, .17 (~.A.) - Şanung cephe-, Hankov, 17 (A.A.) - Askeri mtlfa-

sinde çok tıddetli muhare~ler devam e~ bitler, Hu§Ov için yapılmakta olan mu

Bir çocuk pndı 
Dünt öğleden sonra Feriköydeki e

vinin önünde oynıyan Mehmedin oğlu 
4 yaşındaki HUdai, ka.pı önündeki mal
tızın UstUne dii§milş ve elbiseleri a. 
teş a.lml§tzr. Çocuğun feryadına yeti. 
otlinceye kadar vUcudunun muhtelif 
yerleri yandığından Beyoğlu ha~ta _ 
neeme ya.tnılmı§br. 

Motosiklet bir ada :na 
. çarpll 

Dün gece aaat 23 de M'ecidiyekö .. 
yünden Büyükdereye doğru giden Ve
dad, idare ettiği 272 numaralı moto
sikletle tramvay amelesinden Yusuf& 
çarpmıı ve bqıyl& vücudunun muh
telif yerlerinden yaralamı3tır. 

Yusuf Şişli çocuk hastanesine yatL 
rılınıe, Vedad da yakalanmıştır. 

"DökUlen mey, kırdan •• " 
KUçükpaurda otura.n Abdullah ö. 

zen ve Galatada oturan Hasan Yikici, 

Necati bey caddeelndeki Hıiseyinin 
meyhanesinde rakı içerlerken kaı:lehin 

dökülmesinden kavgaya ba§lamı !ar 
ve neticede Hasan Abdullah tarafı • 
dan, kunduracı bıçağı ile ayağından 

yaralanmı§, suçlu tutulmuştur. 

:/Udisetu, P,ldctu 
Huruf atçı Meh
met Ali efendi 

Yazan : Nfzamettln Nazif 
_... Baştarafr 2 incide 

24 punto nesih, 16 punto metin ve daha 
bir iki çeşit. 

Mehmet Ali 18 rıkayı yaptı, 24, 36 ve 
42 puntoluk sUlüs ve rikalar,, 14, 12 ve 
8 punto metin harflerini yaptı. Bunlar 
da onun o müsbet ve temiz, yaratıcılık 
ihtiraslannı tatmin edemedi. Bir gün, 
eski Türk matbaacılığının en büyük gu. 
ruru olan ve kendisine dünyanın hemen 
her tarafında bilyük bir ~hret kazandı· 
ran "divani,. ve "küft., kalıplarını do!ttO. 
Bu harfler, yalnız bir küçük endüstri is. 
tismarcısı olmıyan ve "Türk sanatkarı,, 
sıfatına cidden llyık olan ''Mehmet Ali 
efendi.,nin birçok sergilerin ve memle
ketlerin sanat madalyesi ile taltif edilme 
sine sebeb olmuştur. 

Yeni harfleri kabul ettiğimiz gün, Meh 
met Ali efendinin işi azami inki~f ha
lindeydi. Türk memleketi, sevdiği sanata, 
zekası, enerjisi ve sermayesi ile bütün 

hayatını "Akf etmiş olan bu sanatki.n 
terfih ediyordu. Yeni harflerin kabulü, 
uzun yıllarda birçok didinmelerle ve çok 
güçlükle elde edilmi§ olan bu vaziyeti 
Mehmet Aliye kaybettirdi. Fakat Meh
met Ali efendide en ufak bir can sıkıntı
sı sezmek mümkün olmadı. Bilakis, bir 
çok maddt zararlara uiramasma rağmen, 
sevindi~ görüldü; 

- Eh ... - dedi - nihayet, dökümhane
min eserlerini Avrupanın da kullandığını 
görebileceğim. 

Ve, hemen kollarını sıvadı. Altmış ü
çüncü yaşına ulaşmış olmasına rağmen, 

garp sanatkarlannm asrrlarca ~lışarak 
binlerce çeşidini yaratmış olmalarına rağ 
men yeni harflere birkaç yepyeni ç~it 
daha katmak çarelerini araştırmağa baş
ladı. Mü~sesinin kalıplarını yeniledi. 
Ve bir taraftan yerli matbaalann günlük 
ihtiyaçlannı temine muvaffak olurken 
di~er taraftan da ruhunun artict taraf mı. 
artistlik gururunu tatmin edebilecek ye· 
ni e.ı:.erler yaratmab koyuldu. 

• • • 
"'1\1ehmet Ali e-fendi mcrhum .. un te· 

miz hatıracı önün~e saygı ile e~lir:.m. 
Nizamettin NAZiF 

mektedir. Japoalar Lunpi demiryolunu harebeler yeni bir safhaya girdiği hu
kesmeye çal~rlar. Dört aydanberi yap ausunda müttefiktir. 
tıklan bütün aayretlere rağmen buna Çünkü Japonlar tlmdi geni§ bir çcvirıne 
henüz muvaffak olamamışlardır. Bu vi· hareketine b~aml§lar ve kuvvayı kü1-
1Ayetin garbinde Japon taarruzları bil- Ityelerlni iki cenaha toplııml§lardır. 
hassa Kiaşiang ve Yutaiye tevcih olun· Bu cephede Japonlar cenuba Şantun
maktadır. Kiaşinıde son iki gün içinde gun garbinc doğru ilerlemeğe ça1lfı,yor
Japonlar 1000 öIO bırakmı,ıardır. Jar. Japonların Tkiangsinin şimalinde 

Ahveinin ~imalinde Çinliler kahraman.. ve Anvhelnin merkezine doğru ya,ptığt 
ca bir müdafaadan sonra Men~in tah taarruzlarm bir oattrlma hareketi tna· 
Jiyeye mecbur olmuşlardır. Çünkü bütün hlyctinde olduğu. çtlnkU, bu kuvvetler 
müdafaa mevzileri düşman tapçusu tara- mevcudunun pek az bulunduğu beyan 
fmdan k!milen tahrip oturun~ ve artık edilmektedir. 
tutunulmıyacak hir hale gelmiştir. MU§ahitlerln mUtaleasına göre Japon-

Amoy adasında Çin müdafilerile Japon lar §imdi çok m\lekUl bir vaziyete dU1-
bahriye askerleri arasında §iddetli mu- mU§lerdir. Çünkü Teisrvvand heziıxıethı
harebeler devam ediyor. Hareket Bazları den sonra JaPQn askerlerinin mane\i. 
Kinneng adasında bulunan Japon tayya- yatı ciddi surette sarsdmı;Jtır. Sonra, 
releri Amoyl şehrini bombardıman et. Japon ordusunun mevcudu çok ıenl§ 
miş ve sivil halk arasında mühim telefat bir çevirme hareketi yapmaia kifayet 
yapmıştır. edecek derecede değildir ve bir çok 

Resmt bir tebliğde Çin müdafilerinin noktalardan vurulabilir. Ve nihayet Ja
mukabil taarruza geçerek yerleşmek is. pon ordusunun hareklt saha.Bmm uer. 
tiyen Japon kıtaatmrn ilk mevzilerini ge- lerisi ve ~erisl Çin kontrolil altındadır 
ri aldıktan bildirilmekt~ir. ve Çin kuvvetlerinin Japonlan her an 

bir kıskaç içine alması milmkllndlir. 
Demiryolunun kesildiği Hankov, 17 (A.A.) _Çın kuvvetleri 

yalanmış cenubi Çin sularında bulunan Japon 
Hankov. 17 (A.AJ - Çinliler, Japon- harp gemilerine ~ı iki muvaffakıyet

Iann Jti.nghay yolunu kesmiş olduklan li hücumda bulunmu§t.ur. 
haberini tekzipte berdevamdırlar. Çinli· lki Japon destroyeri batmlJlll§ ve dJ. 
Ier. Su~vf unun henüz Çinlilerin kontro- ğer iki harp gemisi do huara uir&m.11· 
lü altında bulunmakta olduğunu ilAve et· tır Aynı zamanda Uç Japon tayyareal de 
mektedirler. dü§UrülmUştUr. 

Askeri hesap memurlarının 
terfileri hakkında bir ayiha 

Ankara, 17 (Telefonla) - Ordu· 
da muvazzaf olarak müstahdem eski 
asker! hesap memurlarının tertl· 
leri hakkındaki kanuııa eklenen 
kanun muvakkat ikinci maddesinin 
değiştirilmesine dair meclise bir lA.· 
ylha verildi. LA.ylha esaslarına göre 
askeri memurlar kanununun neşrin
den önce memurlar ve askert men
supları namı altında mUstahdem o. 
lup halen orduda muvazzaf olarak 
kullanılan asker! memurların bulun 

Sınai 
müesseseler 
Mtltebassıs yetiştir

me ücreti verecekler 
Ankara, 17 (Hususi) - Hususi 

veya aermayesinde devı t iştiraki 

bulunan veya devlet sermayesiyle 
kurulan imtiyazlı veya imtlyazsıı; 

bilumum sınai mUcsseseler kullana
cakları ecnebi mütehassıslar tein 
3293 numaralı kanun mucibince mll
tehassıs yetiştirme Ucretl tedlyestyle 
milkellef tutulmuştur. 

Haber aldığımıza göre, allkadar
ların vflAyetlere müracaat ederek 
kanunun birinci maddesi mucibince 
neşredilen 5 • 5 - 938 tarihll karar
namede yazılı mUtehassra yetiştirme 
ücretini mabant mnllye idarelerine 
tediye etmeleri icap etmekte oldu
ğundan kefiyet iktisat vckAletl tara
fından vllA.yetıere tamim edilmiyor. 

Kararnameye göre mUesseselerde 
birden beşe kadar kullanılacak mil· 
tehassıslar içtn 60 şer, sigorta mUto
hassısları tein 75 er, 6 dan 20 ye ka
dar mütehassıslar için 10 ar ve 21 
den yukarı mlltebassıslar tein de 5'er 
lira aylık Ucret tediye olunacak ve 
bu paraları gUnilnde hazineye yatır
mayan miless,..selerden tediyeslyle 
mükellef oldukları üc etler yüzde 20 
fazlaslyle tahsil olunacaktır. Altı 

aydan az müddetle kullanılacak mU
tebassrslar fcln de bunların yaln:z 
kullandıkları aylara aıt olan ücret
ler pe~inen alrnacaktır. 

dukları sınıflarındaki naslbları bir. 
defaya mahsus olmak ilzere dörder 
sene UerllyeblleeckUr. lşbu kanu
nun tatbikinden sonra blr evvelki 
nasiblarına göre terfllerl yapılan 

hesap memurlarının bu sureile isti
fade etmiş oldukları mUddet emsal· 
lerlne verilen dört sene nulb ilerle· 
tllmeslnden tenzil edildiktn sonra 
geriye kalan miktara göre işbu na
slb ilerlemesinden istifade ettirile
cektir. 

Alacakları kıdemleri üzerine na· 
slb tarihleri tasdik edilecek olan &1• 

kert memurların tahdidi sin muame
leleri bir kanunu 1937 den itibaren 
bir sene tecil olunacaktır. 

Frank o 
Kuvvetleri ilerliyor 
GönQllOler 

çeknaecek mı? 
Burgoa 17 (A.A.) - Franm lat:ala· 

n bu sabah Teruclin timali pddıinde 
kain Corbalon kaaabuım itral ıetmiı· 
ler'dir • .Bu kuvvet1er ilcrlemeğe devam 
etmektedir. 
Bilbao&wı bilclirild.iiine göre de Fran
ko kuvvetleri, Sierra de Gudaır mmta
kasmda ileri hareketlerine devam ctmiı 
v" Mora det Rubieloaa pden yolda Val 
ele Linares ve Alkala ıdela Selvayı up
teylemişlcrdir. 

Loı+.ıra 17 (A.A.) - Frrcıu !büyük 
elçisi bugün ademi müdahale komiteei 
reisi Lord Plausu ziy~ ctmi§tir. 

Alman haberlere göre ispanyadaki 
gönillfü1erin geri ~ilmesi meselesi 
görilfülmü§ ve derhal diğer alakadar 
devletlere tevdi edilecek olan 'bir IJ'llat
ma uzerinde ittifia!c editmlıtir. Ademi 
müdahale komitesi ancak önümüzdeki 
haftJ toplanabilecektir. 

Alemdar Sineması 
H ergÜn iki film 

1 - Kızıl Rahip. 
2 - Volga rnahkCimlan. 
Ua"eteo Foks jurnal. 1 
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Yazan: M. s. 
Pencerelerden birinin arkasından 
bir elin perdeyi kaldırıp dışarı 

baktığını gördüm 
-7-

Filhakika, arabmun bamleaini lmımt
tım, fakat o mUthiı sademe içinde ben 
de muvazenemi kaybetmiştim, araba ile 
bcıraber, yolun kenanndaki tümsekten 
aşatıya yuvarlandım. B<Sylelikle çalJı. 

pn amelenin canlarım lı:urtannrıtım 

amma, ben de peripn bir hale gelmiı· 

tim: 
Kafam pıtlamq, kollanm, bacakla. 

nnı hurdahat otmuıtu. 
Baııma gelen ka.ıadan sonra, basta -

nede aylarca, hayatla ölüm ansmda 
çarpııtım. Nihayet iyilettim, hastane
den çıktım. 

Bayle bir fedaklrlığın, inYJ11 ıeref. 
leddirmeai lbımdır delil mi?. 

Hayır, beyle olmadı, yerime ba§kası 
almdıiı için, ipiz kaldım. Fedakirhiı
mm milldfaıtı bu oldu. 

Ne denir, bayat bu f.. imana &yle 
aahneler hazırlar, <Syle vodviller, dram· 
1ar seyrettirir ki artık nyanklr olma. 
mak, yedibela kesilmemek kabil delil
dir .. 

Bir cUn karıma dedim ki: 
- Bayle bot durmakla olmu ... Ne

reye bat vurdurma it buJam-'rm • De. 
mek iri blae burada ekmek yok.. Ben 
batka taraflarda, btanbulda it aramıı. 
ya gidecellm.. Burada bir yer boplm
ca hmıen d&ıeır, gelirim .. Evin tabit. 
lcrini munta112ma11 vermek, 6demelr Jl. 
zım.. Bı>rçlu olduğumuz aclamm ne ka
da~ ıalim, ne kadar edepsiı bir faizci 
c,JtlAfUnu bilirsin.. Köyde yakmafdık 

t ••z s• Talnltl- M •••ı1a 
vermezsen IODl9 bbfm de c•nnnuı ,,a. 
kar bu herifi • 

Kanm beni köyiln smıTtna kadar ge-. 
çirdi. Boynuma unldr, kucakladı, öpüş

tük, koklaıtrk. 

tıte artık o günden sonra kamnı gör. 
medim.. Şunu da llÖyliyeyim ki, karım 
iki canlıydı. Kanımda yavrumu tap. 
yordu.. 

IJaNCt KAZA! 

!naanın blr kere talibi ten lıl6ndll 
mu, uprwusluklar, felü:etler birı1ııfrinl 
kovalar. Bir lt bulmak için fstanbula 
gelmek llzere bindilim vapur, 1imuıa 

vardıfı uman, ambardım yataldamm 
çıkarırken ayaklarmı kaydı, paldır kill· 

dUr •tllı yuvarlan.dnn. Gene kafam, 
1ar0m patladı. 

Bu defa o kadar fena dlltmllttilm ki, 
günlerce, haftalarca kendime geleme • 
dim .Kendime ıetdikten soma da b. 
san çok iyi konuıuyor, hazan da deli 
pbi oluyor, her tarafı ı-çılımık, yık· 
mak, koparmak fltiyMdum. G6slerlm 
kararıyordu. 

Doktorlar bu baUme bir titrli mlna 
veremiyorlardı. Nihayet kafamdıJd bu 
wyiki kqfettiler. Kırık bir kemik 
parçau beynimin tçlnde biını ... Basan 

etrafı kırmak, parçalamak arzusu, buh· 
ranlar bu yüsden ileri geliyol"lllUf-. Ni
hayet bir gtln ameliyat yapıldı. Ve bu 
uiunııs kemik parçası çıkanldı. 

Hastanede ne kakiar kaldım, bilmiyor
dum. Evimden çıkalı, kanından aynlah 
ne kadar olrnUftU, hiç haberim yoktu.. 
Aynldıimı gilndenberi kanıma blr ha
bercik g8ndermemiıtim. 

Sebebi mi?. 
Sebebi malQm 1 .. 
Geçirdiiim ka•! •. Hutanede ateı 

buhranı geçiren, acılar içinde yapyan 
bir adamın, geçen günleri hatırlamama 
imkAn var mıdır? Bu vaziyette bir adam 
karısın~ mektup yazabilir mi?. 

Bir gün, hutaneyc geleli ne kadar 
oldufunu 6ğrenmek istedim. Hutaba· 
k?cılara sordum : 

- u~ buçuk ay!.. 
Dedikleri zaman, hayret içinde dona 

kaldım. Hattl, ne yal2ın töyli~ •I· 
zım epey müddet açık bile kaldı 1 

Nebhet devri de on bet gUn kadar 
ıürdU. Sonra beni taburcu ettiler. He
men kanma bir mektup ya.ıJdım.. Ge
çirdllim kasayı bildirmedim. Devamlı 

• lı bulamadıfmu, bir kaç gUn bir ifte, 
bir iki gün batka bir itte çabttılımı 

anlattım. 
Cevap gelmedi. Bir mektup daha yaz

dım. TıahhUtlU yolladmı. tlmübaber 
yerine mektup geri geldi .• Meraktan ha· 
rtap oldum. UrildO:rn.. Bir de telgraf 
çektim. O da geri ıeldl. Bunun llzerine 
evime, köyüme, d&nmele karar verdim. 

Param yoktu, flltemin, elbisemin bi· 
rini u.ttnn. Vapura atladım. Memleke· 
time döndilm. Evime kOflUm. Bahçe ka
pmnı açtım, içeri girdim. 

Pcneorelerden birinin arkumdan bir 
elin perdeyi kaldmp dqan hıııktıimı 

gördlbn. Bu bir kadındı. Fakat benim 
qim delildi. 
Olduğum yerde dUdldim, kaJdnn. Ne

feaim tıkanır gibl oı'Cıu. Dttı. upnm 
bir haber alacaimu euinledim.. Deli 
cibi kapıya koıtum. Vurdum, vurdum .. 
Pencere açıldı. Bir kadın: 

- Ne istiyorsun? Kimi arıyorsun!. 
Diye ıordu .. 
Helecan ve heyecan içinde ı.mm 

IOldum. 
- Ohooo .. dedi, o ptan buradan 

ıitti. • 
-Nereye?. 
-Ne bileyim ben? Hem sen ki.misin, 
~ M. cll7e tıq~. 

- Ben kimi mlylml Bu ev 'benim a
yol!.. Sordufum blc!m da benim b -
rımL, 

- Yat .. Hani buradan gidip te hiç 
bir ba.b:r vermeyen adam aen misin?. 
Şimdi anladım.. Evde biz oturuyonu: .. 
Babama ev taksitlerinden geri b1an 
bir borcnn varmıı .. Zamamnda verme
yince, elindeki senetle burayı boplttır· 
dı. Kamı da buradan gitti. 

Batırarak IOrdum: 
-Nereye?. 
- Benim bildifim bu kadar. öteaini 

bebam bilir .• fatenen babamı bir 18r, 
onunla konut. elbet onun bildifi bir teY 
vardır. 

- Kendial nerede?. 
- K8yde, diikaıımda ... 

NASIL BOGDUMf • 
GCSslerim yqlandı. Teeu~ acı

dan boğulacak gibi oldum.. Bir !anJe.. 
de bahçeden dıpnya fırladım. Bir ayak 
evvel bir haber atmak lçbı, içbn içime 
mpuyordu. ltottum. kottum.. Bcqlu 
olduğum ada.mm dUkklmııa varıncaya 
kadar bir kaç ldıtye çarptım. En niha
yet nefea nefeae dllkkin girdim. 

Dilkklnda khnseler yoktu. O kac1aır 
kendimde delildlm ki, cim' glrmes he
rife eordutum aua1 fil oldu: 

- Kınm nerede? Eftnden 1rcmhı • 
tun, çrbrdılzm Patmam nereye &ft· 
ti?. Onu IOl'IJYOfUSD. 

Herif birdenbire beni tanıyamadı .. 
Şapın pplm ytbUme baktı. Sorıgum o
nu ppıtDUftı. 

Ona dofru &ittim. Dinelderiml tar· 
glha dayadım. !çim yanıyontu. Gasle
rlm dolu dolu, allaınaklı bir sesle: 

(Devamı var) 

Memleketimize gelen · ecnebilere 
ilk anda saygı telkin etmeliyiz ! 
Bazı ufak tefek dikkats;zlikler yabancllar 

üzerinde fena intibalar bırakmaktadır 

Güzel Çanailtalmıiide #fl6bt "'}Mfanm lrofitrol iPn "11.şan vastlaltw, Türi lıiUetinin Jtrifile mütenasi~ l>ir mü
/ıemmeUyettı oı.aı.411 .• 

Yabancı bir memlekete glrerken, o 
memleket hakkmd& ilk intibaı, iDlan 
hudutlarda karplqtığı manzaralar • 
dan alır •• Girit denla berlnden oluyor. 
sa, geminize yaklapcak ilk memleket 
miimessill, sahil Bihhiye teeldlltı me
murlarıdır. Arkumdan, abıt& ve 
gUmrl1k mUmeullleıiDl gMnUıdlz.. 

llk int1balan, lnunlarm. sfhlnle • 
rinde ekseriyetle aflhmıesl gtlç izler 
bırakır .• 

ı,ıe ,bUtun bunlan bilen bir Tl1rt 
vatandaşm.m, bir yıtm ecnebi Ue dolu 
bir vapurda, Çanakkale yoluyla kendi 
vatanına d5nerken, vapur Çanakkale· 
ye Yan&IU' yaııqm-., ük anda gördü. 

Plljlarda man pantaba 11,,mek mo
dası bu sene de devam ediyor. Fakat bu 
aenenin pantalonlan pniı delil. darchr. 
Pantalonlarm Qzeıine bir blOz giyiliyor. 
Buradaki blGs: fiRrinde gemi çapası ve 
iskakoz resimleri bulunin empdme bir 
kumattan yapdmqtır. 

Tonton amca 
postacı 

lt1 bir manıaradan afnirlenmemeaine \ yloe bir mot6rll da.ha varnue, fakat 
1mkAn yoktur. ılmdi tamtrcle olduğundan, bir vapur 

Niçin mi? Bekmız anlatayım: 'acentesine ait olan bugilnJd1 motör a.-
Daha. vapurunu boğudan girme • vuç dolusu bir kira ile tutubmJe... 

elen. btlttln yolcula.r, güvertelere top. Sahil mblılyenfn tamire girenlerin 
Janmıt. çoiuııun ellnde dUrbOD, thiD yerine ko;vacak bqka mot&il var 
topraklarımm seyretmektedirler. Hep mıdır, yok mudur? Bu bqka bir meee
alnln yllsUnden daha ilk anda, memle- le! ••• Yalnız hertıangi bir mecburiyet 
ketlnlzln ta.bil gtlleDllderine ~ynn lrarpmıda d& oı.a hiobir lmhin, hiç 
bldıklanm medlmıiyetle ~ .. bir memurun, 'l'Urk alet feeldJltm.. 

-;u..&pur -,vae ~vq ÇanakJiNe &ltl· da, btlheeea her an ecmeb!lerln Jaı.rp. 
iT- ,,,_ ama eıtmcat, onlan. ilk memleket fn. 

ne y.aklaeıyor. Dl1c1Wder çahycır, kap. tlbal 
tan kontrol memurlarını davet et • armı verecek bir ifte, bu kadar 
mektedir. Birkac dakika sonra. da, 11· kMU, bu kadar biçimslz btr vasrta 
mandan oldukça. gUı.el ve biçimli bir kullanmayı dtişümneye bile hakkı yok 
motörlhl pmtye dDjru ~ tur. 
görilyonmıuz. Bir dilrbUnle bakana • Eğer Çlnükaledakl sa1ıi1 sıhhiye 
mz bu mot&ıle gUmrilk ve polla me- teıkllAtı mot6nb bldıyla, )'ine ay
murlan balunduimm anJ&ranm. ni it ve ayni vazife 1çfıı çalıp.n orada-

J'akat mot6r vapura kadar p1m1 • ld gllmrllk moUfırJerinden, birkaç za
yor, biraz açıkta durup bekliyor- Eı. man fo1n pek IJl tatffade edllebDir. 
jer iti bllmlyorsamz buna pp.rımm, A1Akadar1arm, bnyle felerde pek tL 
fakat tecrllbeniz varsa, ne gOmrllk, ne tls da.vramnalan ve en ufak bir l&u.. 

polis memurla.rmm, 8Ihht kontroldan ballllt yapmamelın ieab etmez mi! 
evvel vapurlara ~armı 
bilmeniz lcab eder. Vutyet böyle o. 
!unca doktorun daha evvel yola çık· 
ması lbımchr ama, nedenle, bu le öy
le yapılmaz. .. 

Bnttln g&ler, ıtmana dlkilm11, A
hil llhhlyenin motörilnU aramakta.dır. 

Dakikalarca l!IOnr&, bat tarafmda 
rengi l!IOlmq, uçlan parçalamnıt, bir 
sahil aıbhlye bayrağı tqıyan, taka 
bozması, garibtlHekll eski berbat bir 
mot&' c6ribıoe. evveIA ll§Jl'll'IIllJZ ve 
IODr& da ytırefinfz sızlar. Hele bu ta
ka bozmUI gemiye yaklqıp da yana. 
llDC&t bul ecmebllertn blrlbJrlerJne ba 
Nuh nebiden kalma tekneyi g&terlp 
glUc1Wderini görerek sinirlerinizin kö. 
kilnden l&l'Sılma.masma hnkAn yok • 
tur. 

Süvarilerimiz 
Varşovada 

Kendllerlnden 
takdiri& 

bahsadlllyor 
Varpa 17 (A.A.). - .Vaı')OAda 

yapılacak bUyUk eatemal')'Onll binici
lik miW>ab1uma iftirak etmek üzere 

Tilrk ekibi v~,. celmiı bulunu
.,.. Dip 1 blnlc:1 .... 15 attan mGnk
keptir. 

Oueteler Ttlrlc ekı'binin ldaba ilk an· 
!ardan itı'baren yanılarda heyecan u· 
yandırac:.inıı talunbı etmekte ve Türk 
bkıidlerlnln Fransız ekul&ntl milkem· 

S1zt cidden utandıran IU teknenin 
bir an evvel uzakll§IP gftmalnl lat.er
siniz ama, o dakikalarca oJduiu JV- mel bir tarzda temsil etmekte okfuiu· 
de durur ve yUzlerce ecnebi ona bakıp na yazmaktadır. ı 
babp gWerler ••• 

Sıhht muamele bitip, doktor pldl· 
ğ1 yere dönllııce, gUmrt1k mot6rll va. 
pura )'ID&llr ve memarlanm bıralar. 

Oanükaledekl vut,.ı lcbıize hlc. 
ran olduğu için ı.tanbala ayak buar 
1'asmaz, iti tahkik edip 6irenbıce, bir 
kare dalı& 181& b.bnmıı. Sahil arh· 
hlyen!n bqka, ve c:Uferinden blru 1· 

Yeni alınacak posta 
vapurları 

AlmlDylda J&pdaD ...... upur• 
rınduı ilk o1ll'lk ıeten "Tralr.. vapını 
Sahpuan ön&nde demfrJemittfr. DUıı 

7enl ftpurumusll lı!enls mtl••eleri 
mOmnllDed .,. m.f1te!ır 11mlm cumlt· 
lerdlr. Qemlnln basUn &mil muayene 
ft t'ecl'Obeled ppdac:ald:n'. 

Diler taraftan, yeni nmarlanacak 
on Jenl pGlta wpunmun prtname ve 
projeleri de huırJanndrtacbr. 

Yapdmakta olan npurlanmuı geldik 
ten eonra Denizyo1lanmn faal 1cadro-
1UZ1d•kl potta vapurlarmm tcx-.jı 240 
bini bulacaktır. Yeal ıımmlınacek po1 

ta vapurlarile beraber posta npurlan· 
mızın tonejı 300 bisıi bulmut olacaktır. 



6 fTABER - l\TC$am postan 

!vozelJ düşmanın tô. kalbine ~irdi, 
onlarla beraber çalışılJor ! 

HA.dile Pa.riste olmamış; Bn. 137 
n1n ra.poru bunu ispat ediyor. O hal. 
de nerede olmuş? Malaga ile Paris ve. 
ya Parisle Berlin arasında mı? Kon. 
tun yolda. çantasından hiç ayrılmadığı 
yolundaki iddiası doğru çıktığına gö
re buralarda değil ..• O halde nerede? 

Acaba fazla. ihtiyatlı davranmak ar
zusiyle yanlışlık yaparak kontun gü
nahına mı girdim diye de düşünüyo. 
rum. Mütehassısları çağırarak evrakı 
yeniden tetkik ettireceğim. Eğer şüp. 
hemde haksızsam kabahatimi, tekaü. 
de sevketmekle, telMi etmeye çalışa
cağım. 

İstihbarat teşkiatı reisi, ayağa 
kalkmrş, portmantodan kaputunu ala· 
rak giymişti. 

- Ben yokken siz burada kalınız. 
Diye devam etti. Ben hadiseyi tahkik. 
le meşgul müstantikin yanına gide _ 
ceğim. 

• • • 
- Evet. Çabuk gelmenizi rica edl. 

yorum. Sizi sevindirecek bir haber 
var. 

- ••• ı 

- tmkbı yoli. Telefonda söylemem 
~oğnı değil. Bana sual sormayınız. 
Bilhassa telefonda isim zikretmemeni
zl rie& ederim. - ... ., 

- Mükemmel. Bir saate kadar sizi 
burada. bekliyorum. 

Kolonel Gero telefonu kapıyarak, 
karşısmda. ayakta. duran millhiın 
Klerjoya izahat verdi: 

- Fernan N ozeyi tanırsınız değil 
mi? 

- Fabrikatör T 
- Evet. Tayyare f abrfliatöril. Oğ. 

lundan haber aldık, iyi haberler ... 
- Ne? İv Nozeyden haber alındı 

ha? 
- Evet. Nihayet haber aldrıt. Ne 

kadar merak ettiğimizi biliyorsunuz,. 
Ne cüretkar ve azimli bir delikanlı _ 
dır o ... Buraya benim yanıma geldiği 
günü hiç unutamıyacağım. "Kolonel, 
diyordu, bana yardmı ediniz. Alman
yaya gidip bizden çaldıkları p13.nları 

geri almak istiyorum.,, Ben tereddüd 
edince de "mademki yardım etmek is. 
temiyorsunuz. Demişti, ben bu işi si
ze, babama, herkese rağmen ya.paca -
ğrm. Kendi vasıtalarını ve imkanla -
rımla muvaffak olma.ya. çalı§a.cağnn.,, 

Dediğini kabul etmekten b&.Jka ça.. 
re yoktu; razı oldum. 

- Nasıl kolonel? Böyle <$Ilgınca bir 
İ§e siz razı oldunuz ha.? 

- Çılgınca. deği!. N ozey !ier ~yi 
inceden inceye hesaplamış, ona göre 
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tedbirler düşünmüştü. !~te tehlike 
vardı, fakat muvaffak olmak ümidi de 
ayni n.ispetteydi. Netekim muvaffak 
da oldu. 

- Muvaffak oldu ha 
- Hemen hemen ... Nozey düşmanın 

ta. kalbine kadar girdi, onlarla beraber 
çalışıyor! 

- Izenştayverkeye mi? 
-Evet. 
- Fevkalade! 
- Bunu kimden öğrendim biliyor 

musunuz? N'ozeye hareketindenberi 
ne bize, ne de babasına hiçbir haber 
göndermedi. Babasının rızasını kopar. 
tıp benden uydurma evrak temin et • 
tikten sonra bizi habersiz bıraktı. Öl. 
dü mü? Yakalandı mı? bilmiyorduk. 
Yalnız haftalarca evvel bir Alman o· 
telcisinden bir mektup aldık. Şüpheli 
bir mektup, bir tuzak ... Ona göre ce
vab verdin. O zamandanberi tam bir 
meçhul içindeydik. Bereket kumandan 
Benu.a. onu buldu. 

No7.ey, harekatının kontrol edildiği
ni anlayınca, çok sevdiği babasını me. 
rakta bırakmak pahasına bile olsa, 
kendisine adresini verdiğim bir vasita 
ile, mektup yazmamayı tercih etmiş. 

- Kumandan Benua ne filemdey • 
miş?. 

- Gayet iyi vaziyette ... İki muhte
lif yerden malftmat aldık. Birisi, yeni 
gelen Stuptan .. öteki de Stup Alman. 
yadayken onunla muhabereyi temine
den Lerberden.. Kumandan Benua, 
Nozeyle birlikte, lze~yverkede bir
leşmiş, beraberce çalışıyorlarmış. Me
sel y&km.da hallediliyor. 

- Hangi mesele? 
- Biliyorsunuz ki kumandan Be .. 

nua, Izenştayverkede neler hazırlan • 
dığmı öğrenmek maksadiyle Alınan· 
yaya gitmişti. Nozeyi orada bulması, 
planlarını değiştirdi. Artık malfunat 
toplamak değil, filiyat ve hareket i. 
cab etmekteydi. Çünkü Nozey lazım· 
gelen malfunatı toplamış bulunuyor • 
du. Plfuılarr Fransaya, hava. yoluyla, 
!zenştaynverkeden çalacakları son sis 
tem bir harb tayyaresiyle dönmektir. 

- Ne diyorsunuz? 
- Planlarını anlatıyorum. Tayyare 

alelade bir makine değil, bizden çal
dıkları plana göre yapılmış bir stabi· 
lizatörle mücehhez bir tayyare .• 

- Harikulade bir iş. 
Kolonel Gero düşünceli bir tavır 

almrştr. Endişe sezilen bir sesle mırıl. 
dandı: 

- Evet harikulade bir iş; fakat a. 
caba. muvaffak olabilecekler mi? Çok 
tehlikeli... Benua, şüresinde, firara 

. ' . YAZAN: ' 'ONORE DO, BALZAK. 

Madmazeı Luiz dö Şoliyö'den Maamazel Röne aö Mı07romb'a 
Paris, Eylfil. 

yarından sonra, öbür geoe teşebbU.S e
deceklerini bildiriyor. 

Müla.zim heyecanla söylendi: 
- Muvaffak olurlar kolonel, ma • 

demki işte kumandan Benua. mevzu· 
bahs1 muvaffak olacakları muhakkak· 
tır. 

- İnşallah! Ben düşmanı tanırım, 
çok ihtiyatlı, çok tedbirli adamlardır. 
Metodla, nutukla çalrşırlar ve her 
şeyden, herkesten şüphe ederler. Ted
birleri de bu azami şüphe esasına gö. 
re alınmıştır. Bizimkiler yakayı sıyı· 
rabilirlerse ne ala? 

- Herhalde muvaffak olacaklardır. 
Kolonel bahsi değiştirmek lüzumu· 

nu hissetti: 
- Başka bir meseleyi konuşalım. 

Emniyeti umumiyeden komiser Roko. 
run gönderdiği şu rapora bakıruz. 

Kont fon der V angerhayd h~disesine 
ait olması dolayı.siyle sizi bilhassa 
bilhassa arnkadar eder. Evrakın fotoğ
raflarının alınması Almanları küplere 
bindirmi§. Meselenin iç yüzünü öğren
mek için tahkikat yapıp duruyorlar. 
Fakat bahsa girerim ki bir ~ey öğre
nemiyecekler. Öyle üstadane bir tu • 
zak kurmuşsunuz ki Klerjo ... Sizi tek. 
rar tebrik ederim. 

Klerjo, mahcup taVll'la teşekkür et· 
ti. Şefinin uzattığr raporu alrp oku • 
mağa başladı: 

"Vangerhayd hadisesi 'üzerine Pa· 
risteki Alman oasuZarmın faaliyete 
geçmeleri ihtimalini gözönüne Jwya,.. 
rak, tah7cikat yapmamı bildirmi§ti· 
niz. M..ıtmazel Rozin Nole ile kont 
Vangerhaydn evlerini bu emriniz üze. 

rine sıkı, fakat gizli bir nezaret altı. 
na aldırdım. Bir şahsın her iki evde 
de hizrııetçilerden Uif almaya çalı§tığı 

nazarı dikkati celbetti. Florin Döko 
namiyle rnatmazel Rozinin ya:nına 

hizmetçi olarak girmiş olan ajanZarı-
1n-ızda.n Jii.lyet Mano bu adamla gö· 
rüşnwye ve onun tekliflerini kabul et
miş gibi görünmeye memur edildi. 

Diğer taraftan bu adamın hüviyeti 
de tah7ci7c edildi. Askeri :«ıbıta tara • 
fından üç senedenberi aranılan Lusi
yen Dölöroz isimli bir Fransız olduğu 
anlaşıldı. Ma7-.sadının ne olduğunu, öğ. 
renmek ilzere kendisini tevkif etme -
rUTc. 

Dö'lörozıın, Jülyet Man-O'IJa sorduğıt 
suallerden, kendi.sinin Vangerhayt hd
aisesini tahkike memur olduğ1ı belli 
olmaktaydı. Jülyet, Alman casusuna, 
talimatım1z dahilinde malumat verdi. 
Harl>iye nezaretinde bir 7oardeşi oldu· 
ğunu söyledi. Alnımı. casusu, hazırla.. 
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4500 kilometreden 
mektup getiren balık 

Moskova, - Peçora nehri üzerinde 
kain Ust • ljma köyü balıkçıları bir-

kaç zaman evvel 1bir sazan balığı av

lamışlardır. Bu balığın sırtında. sırt 
küreklerinde bağlı 2 santimetre uzun. 
luğunda. sellilloitten bir küçült silindir 

bulunmuş ve bu silindirin üzerinde in. 

gilizce ve Norveççe olarak 1 'içinde bir 
mektup var,, cümlesi okunmuştur. 

Bu sa.zan lbalığr, hemen Sovyetler 

Birliği balıkçılık enstitüsünün Arkan. 
jel §ubesine · verilmiştir. 

Silindirin içinde şu mektup çıkmış
tır: 

"Bu mektubun kutusu ile beraber 
Oslo şehri Zooloji müzesine gönderil· 

mesi rica olunur. Balığın nerede, h~· 
gi tarihte ve ne suretle avlanmış oldu

ğunu da bildiriniz. Ayni zamanda av. 

lıyan balıkçının ismini de yazınız ve 

balığın sırt pullarından birkaç tane 

de nümune gönderiniz.,, 
Sovyetler birliği balıkçılık enstitil. 

sünde yapılan hesaplara göre, bu sa. 
zan balığr, Ust • İjmaya gelebilmek i

çin takriben 4.500 kilometre katet • 
miştir. 

41.000.000 plilk basıldı 

1937 senesj zarfında Sovyetler biz'· 

liğinde 41.000.000 plfilı: basılmıştır. 
Bu miktardan 10.000.000 u 25 dilde 

sovyetler birliğinin sanat ve şarkıları. 

na ait bulunmaktadır. 4.000.000 plA.k 
opera parçalarına, 1.000.000 pla.k ede. 
bl parçalara ve inşadlara. tahsis edil. 

miştir. Umumt miktarın mühim bir 
kı.smr, 1.500.000 plfilı: da çocuklara, 
~cuklarm kültür seviyelerini yüksel-

nan tıtmğa dü.şmü§tü. Sivil memurlar. 
dan biri, tekaüt zabit rolünü. oynayın-
ca, aradan birkaç gün geçtikten son. 
ra, Dölöroz, Jülyete açıkça casusluk 
teklif etti. 

Mesele bu safhadadır. Sahte bir i· 
ki askm-i vet»ika 1w:zırlayıp sivil me -
mur va.sıtasiyle Dölöroza verdik mi, 
kendi.sini casusluk suçuyla derhal ya· 
kalıyabiliriz. 

Talimatınızı almak üzere, nezdinize 
davet edilmemi beklemekteyim.,, 

Eme Ro7cıır 

Klerjo, raporu uzatarak: 
- Mükemmel, dedi. 

- Hayır, rapor sizde kalsın. Komi· 
ser Rokurun tavsiyeleri yerinde ... Bu 
adamın derhal tevkif edilmesi lazım. 
Komiseri çağırınız, görüşüp tuzağı 

hazırlayınız. Fakat tevkiften evvel 
bma vaziyeti bildirmenizi rica ede -
rim. Bir iki gün beklemek lazımdır 

scınırım. 

- Niçin kolonel? 
- lzenştaynverkedeki arkadaşlar .... 

tecek ve onları eğlendirecek mütenev· 
vi parçalara ayrılmıştır. 

Azerbaycan şiir edebiyatı 
antolojisi 

.Azerbaycan devlet neşriyat dairesi, 
Azerbaycan §iirine ait bir antoloji ter
tip etmiş ve bastırmıştır. Bu kitapta. 
milli şairlerin ve halk epik şiirlerinin 
birçok nümuneleri vardır. Bunların a
rasında en mühim.mi, ezcUmle, .Azer. 
baycan edebiyatının en eski abideler. 
rinden birini teşkil eden "Kitabı Dede 
Korkut" un bir parçasıdır. Bu ilk de. 
fa olarak rusçaya. çevrilmiştir. Ayn
ca Iran şairi Nizami'nin Leyla ve 
Mecnununa bir başlangıç ta bu kitap-

ta yer alınış bulunmaktadır. Diğer ta
raftan on üçüncü asır şairlerinden Ha
sanoğlu'nun şiirleri de mevcuttur. 
Başkaca ibu eserde Mirza Şafi Vazıh'm 
şiirlerinin tercümeleri de yer almış 

bulunmaktadır. Boedenstaedt'in al • 
manca tercemesi ile garbi A vrupaya 
bildirilmiş olan bu şair, bu suretle 
Sovyetlerde de layık olduğu tarzda 
bilinecektir. 

Çok küçük bir şiir kitabı 
Moskovadakl Puşkin müzesine 

4,2 X 5,6 santimetre buudunda Puş. 
kinin şiirlerini havi çok kilçük bir 
kitap verilmiştir. 266 sayfa olan bu 
küçük kitap Puşkinin 134 şiirini, ve 
6 sı renkli olmak üzere 13 resmini ih. 
tiva eylemektedir. 

Bu küçük kitabı, :Moskova mektep
lerinden birinde talebe Tolia. Kovri} 
kin vücuda getirmiştir. Kitap, baştan 
başa. matbaa harfleri ile ve Çin mü· 
rekkebi He yazılmıştır. Resimler, 
zevkle renklendirilmiş Serov, Tropi ~ 
nin ve Kiprenski gibi büyük ressam. 
larm tablolarının çok muvaffak olmuş 
kopyalarıdır. (A. A.) 

firara teşebbüs edinceye kadar tevki
fi geciktirmek istiyorum. Ne o}ur, ne 
olmaz, karşı t araf bizi uykuda bil ~ 
melidir. Sonra. bu adamın başka suç 
ortakları var mı yok mu, bunu öğren
mek faydalı olur tabü .. 

Şimdi azizim 'Klerjo, beni yalnız bı. 
rıı.k, birkaç dakika sonra M. Nozcyi 
kabul edeceğim. Allahaısmarladık. 

- Hürmetlerim kolonel 

-XIV-

- Kalkıyor musun sevgilim. Giyi
viyorsun ha? Nereye gidiyorsun? 

Franziska, yarı çıplak bir vaziyet· 
te, yatakta doğrulmuş, şımarık çocuk 
taklidi yaparak söyleniyordu: 

- Beni yalnız bırakıyorsun, öyle 
mi? Benim burada korkudan ödüm 
patlar. Yeni karından ne çabuk bık -
tın. Bıkmadın öyle mi? O halde neden 
böyle geceyarısı dışarı çıkıyorsun? 

Haydi sevgilim, nereye gittiğini cici 
F'ranziskana söyle ... 

(Devamı var) 

S EVG!L! meralim (1)', bak, işte ben de oradan kurtuldum! 
Hani bana. Blua'ya daima mektuplar göndereceğini va

aö.etmiştiıi.? :İşte sana ilk ım.ektubu yine ben gönderiyorum. O 
güzel kara gözlerin ilk cümleme takıldı kaldr, değil mi? hele 
kaldır da sonrasını dinle: sana ilk aşkımı anlatacak mektubumu 
alınca asıl o zaman şagıracaksm ..• 

İlk aşk. .. Hep "ilk aşk" der dururlar; demek fbir ikincisi de 
olurmuş! Sen şimdi bana: "Sus! sus da. manastırdan nasıl çı· 
kabildin? rahibe ol.maktan nasıl kurtuldun? önce orasını anlat,, 
üiyeceksin. Karmelit manastırında neler olup bittiğine sen ne 
bakarsın? benim kurtulmam. bir mucize gibi gözükse bile, yine 
tabii değil mi? Urkmilş bir ruhun ferya.dlarr nihayet, aman 
bilmez •bir nizamın emirlerinden de üstün çıktı, işte o kadar. 
Benim üzüntüden eriyip ölmemi içi götürmeyen halam, hasta. 
Jığıma biricik deva diye rahibeliği gösteren annemi en sonun
da yola getirdi. Sen gittikten sonra. ben kara sevdalıya dön. 
müştüm; bir an evvel kurtulmam da o sayede oldu. 

HA91ERIN IEIOJ~~Ô fR<OMAND 
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şeyleri anlamamız için yardım ederdi! Yanımda senin o şefkat. 
lı, tadlr varlığım ilıissemediğim gün ben de herhangi bir KarınEı. 
lit gibi oldum, yani bir yeni zaman Danaid'i: dipsiz bir fıçıyı 
doldurmaya. değil, belki bir gün dolu çıkar ümidi ile her gün, 
ne olduğu anla§ılmaz bir kuyudan boş bir kova çekmeye mah. 
kum bir kadın. Halam bizim kendi kendimize olan hayatımızı 
farketmemiş. O, iki dönümlük manastırını semavi bir alem gi
bi görmeğe alışık olduğundan benim hayattan ne diye bezdiği. 
mi bir türlü anlayamıyordu. Biz yaştaki kızlarrn rahibe olabil
mesi için ruhlarında ya fevkalade bir sadelik (ki bizde yok, 
meralciğim!) Yahut hatamı ulvi bir insan haline getiren feda
k;'.irlık ateşinin bulunması lazımdır. Halam kendini, pek sev. 
1liği kardeşinin uğruna. feda etmiş; fakat, kim kalkıp da krndi
ni tanımadığı insanların veya birtakım fikirlerin uğruna feda 
eder? 

Şimdi Paris'deyim; meleğim, bu saadeti de sana borçluyum. 
Röne'ciğim, sensiz kaldığım günkü halimi görseydin, bu kadar 
genç bir kalpte o kadar derin hisler uyandırabildiğin için göğ
sün kabarırdr. Bir arada o kadar hulyalar kurduk, kanadları
mızr o kadar beraber çırptık, o kadar zaman beraber yaşadık 
ki 1..annederim ruhlarımız biribirine kayııaştı; lıani MacarlI iki 
kıs kardeş varmış, mösyö Boviza.i bize ölümlerini anlatmıştı, 
işte onların vücutları gibi. Mösyö Boviza.j (2) da nereden aklı. 
ma geldi? Adr nerede? yüzü nerede? kız mekteplerine hekim 
etmek için daha münasibi can sağlığı! ... 

Sen de kardeşçiğinle beraber hasta olmadın mı? öyle keder 

etmiş, öyle yeise düşmüştüm ki aramızdaki bağları birer birer 
anmaktan başka bir şey yapamıyordum; hasret onları birer bi
rer kıracak, sana beni unutturacak diyordum; eşini kaybetmiş 
bir kumru gibi hayattan tiksindim, ölmekte bir tad. buldum ve 
tadlr tadlı ölUyoı;dum. Blua'da, Kamı.elit manastırında 'bir ba-
şına kalmak! bir taraftan da rahibe olmak korkusu... Hem 
madmazel dö La Valiyer'in (3) önceki hayatını yaşamadan, ya
nımda Rene'm olmadan rahibe olmak! Bu bir hastalık, hem de 
öldürücü bir hastalık değil de nedir? 

Bir Karmelit rahibesi günün veya gecenin herhangi bir saa. 
tinde ne yapar? ne eder? mallımdur. Biz, her saati biribirinin 
tıpkısı bir vazife, bir dua, bir iş getiren o yeknasak hayatı; in
~ana etrafındaki eşyanın olması ile olmamasını bir tutturan o 
tüyler ürpertici hayatı kendimiz için her anının başka bir lez. 
zcti bulunan bir hayat haline getirmiştik: hiç pir hudud tanı
madan neler neler düşünmez, neler neler kurmazdık! hayal bi
ze bütün ülkelerini açmıştr; gah sen, gah ben biribirimiz iç.in 
kanatlı bir at olurduk; en uyamğımız ötekini uyandırırdı ve de
lişmen ruhlarımız, bizim için memnu olan" bu a.ıemi istedikleri 
gibi baştan başa. dolaşırlardı. Azizler HaY,atı bile bizeı en gizli 

On beş gündenbcri aklıma ne deli deli sözler, fikirler, hepsi. 
ni de ancak sana söyleyip sana anlatabileceğim neler, neler ge
Jiyor! hepsini de susmağa, kalbime gömmeğe mecbur oluyorum. 
Karşı karşıya gelip anlatmak kadar tndlı değil ama, içimi şu 
kağıtlara da dökemesem boğulacağım. Kalb hayatı bize ne ka. 
dar lüzumluymuş! bu sabah hatıra defterimi yazmağa başla· 
<lırn, ümid ederim ki sen de ba::ılamışsındır ve böylece sen, an· 
cak hayal ettiğin halini bildiğin Paris'de yaşıyacağın gibi ben 
de ancak senin anlattığın kadarını bildiğim o gi.izcl Jemenos 
vadisinde yaşıyacağım. 

rncııamı l'<Ir) 

(1) ıl!eral, dişi geyik demektir. Fraııstzcasııula biche. 
(~) Beauvisage, güzel yüz demektir. 
(S) X1V üncü Dui'nin gö:dclc1 inden Ma lc1. is"llc dr. l,a. 

VaZZierc, hayalının son ıseııderini rahibe olarak bir G\tı ıı.olitcs 
manastırında geçirnıi§t.ir. 
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lngiliz f akımının 6 • 3 kazandığı 

Almanya - lngiltere maçı 
iki takımın da solaçzklaı·ı Bastin ve Pesser 

sahanzn en iyi oyunculaı·z idi 
Berlin, 16 (A. A.) - Futbol ale- top ufak bir kavis çizerek Alman ağ- derhal müdafaadan hücuma geçmiş -

minele uzun za.mandanberi büyük bir larma takılmıştır. lerdir. Robinson Alman kalesinden 10 
alaka ile beklenen İngiltere_ Almanya ıngilizlerin fiçüneii golü metre mesafede bir pas almış, hiçbir 
futbol karşılaşması 6-3 Ingiliz milli Bu golün üzerinden üç dakika geç. müdahaleye vakit bırakmadan bir iki 
takımının galibiyetile neticelenmiştir. memiştir ki 1ngilizler, yine ayni ma... adım ilerliyerek topu 16 metreden pla. 

Olimpiyad stadında 100 bini geçen nevra ile üçüncü sayılarım yapmışlar· se bir şiltle Alman ağlarına takmıştır. 
bir seyirci kütlesi önünde ve Belçik~ Topu yine Bastin ortalamış, fakat bu Bu beşinci golden sonra. büsbütün 
lı hakem LalJ,genüs'ün idaresi altında defa, Brome Alman merkez muavini- plansız hareket etmişlerdir. Almanla. 
yapılan bu maça güneşe ka.rşr oynıyan ni atlatmış ve 18 pas çizgisi dışından rm hücum hattı üç ortası ile çalışarak 
Almanların vuruşu ile başlandı. çektiği şütü gole tahvil etmiştir. açıklarr ihmal etmiştir. İkinci haftay-

lngilizlerin golü Haftaymm ortalarından itibaren mm daha ilk dakikalarında yedikleri 
İlk anlar her iki tarafın biribirini İngiliz muhacimleri f ev kala.de süratli beşinci golün şaşırtıcı tesiri geçtikten 

kollamasiyle mütevazin bir şekilde ce. oynamaya başlamışlar, topa hakimi • sonra Almanlar tekrar kendilerini to
reyan eden maçın 16 ıncı dakikasında yetleri driblingleri ve kuvvetli şiltleri parlamışlardır. Güzel paslaşmalarla 
Alman kalesine inen bir İngiliz bücu· ile herkesi hayrette bırakmışlardrr. İngiliz kalesine inmişlerse de bir tür
mu esnasında, sağ açık sol müdafi Haitaymm sonuna kadar devam eden lü müessir olamamışlardır. Alman hü. 
Münzenbergi atlattı ve kaleye yakla- İngiliz baskısından arada bir kurtu • cum hattının en mükemmel ve rakib 
şara.k fevkalade bir şüt çekti ve kale. lan Almanlar, İngiliz kalesini ziyaret taraf için en tehlikeli oyuncusu eski 
ci Jakob bunu ancak bir yan sıçrayış etmişlerse de, İngiliz muhacimleri gi. Avusturya milli takımının sol açığı 
ile defedebildi. Fakat sahaya iade edi- bi tehlikeli olamamışlardır. İngilizle- Pe$.c:er olmustur. İngiliz müdafaası hu 
len top, kale yakınlarında duran sol ~ rin iki açığı, Almanların müdafaa hat- oyuncunun akınlarını, ancak topu kor 
çık Bastinin önüne düşmüş ve gayet tını allak bullak etmiştir. nere atmak suretile kesebilmiştir. 
soğukkanlı hareket eden İngiliz sol a.. lngilizlerin dördtineü golii 61 inci dakikada yine Viyanalı açık 
çığı, takımına ilk sayıyı kazandırmış- Sağ açık, l\fothevs 42 inci dakikada taknnı lehine beşinci korneri yaptır. 

mış ve çok mükemmel bir korner çek-tır. yıldırım sürati ile Alman kalesine ine-
miştir. Lakin büyük bir dikkatle oy-

Oyun mütevazin bir cereyan takib 
ettiği için hiç beklenmiyen bir anda 
yedikleri bu golden Almanlar şaşkın
lık eseri göstermemişler, bilakis da. 
ha. enerjik bir oyun oynamağa ve sil
rekli akınlar yapmaya başlamışlardır. 
Almanların beraberlik sayısı 
Soldan yapılan akınların birinde, 

Alman sol açığı Pesser İngiliz kalesi 
için çok tehlikeli olmuş ve İngilizler 

bu tehlikeyi korn~r yapmak suretile 
a&VU§turmuşlarsa da mükemmel bir 
k8fe V\lru§U yapan Pesserin havalesi 

Alman sol içi Sevansa gelın.iş o da. ka. 
leye beş altı metre mesafede duran 
sağ iç Gelleşin önüne bir kafa pası 

vermiş, Gelleş, topu beş metreden ya. 
vaş bir vuı-uşla topu İngiliz kalesine 
sokmuştur. 

Maçın bu safhasına kadar yoklama 
taktiği yapan İngilizler, yavaş yavaş 
hft.kimiyet ve inisyatifi ellerine alma
ğa başlamışlardır. 

logilizlerin ikinci golil 
26 ıncı dakikada, soldan yapılan bir 

hücumda Bastin topu ortalamış, topu 
kapan sağ iç Robinson ok gibi fırhya
rak, Alınan merkez muavinini atlat • 
mış ve 18 metreden çektiği bir şutla. 

rek yandan ve zaviyeden İngilizlerin nıyan İngiliz sol hafr Veş bu sıkı şutu 
dördüncü golünü yapmıştır. 

da stop etmiştir. 
Almanların ikinci golü Almanların biribirini takib eden hü-
Haftaymın son dakikalarında Al - cumlarr arasında birçok gol fırsatı ol. 

manlar daha canlı ve toplu oynamaya muşsa da gevşek bir oyun tatbik eden 
başlamışlardır. Bir Alman hücwnunu Uç orta ve hususile ·merkez muhacim 
İngiliz sağ müdafii topu kornere at · Gavşel yerini değiştiren sol içi ve ta
mak suretiyle durdurmuştur. Pesserin kım. kaptanı Sepu, İngilizlerin dina -
çektiği korner kalenin önünde süzü • mik olan müdafaası karşısında icab 
Iürken merkez muhacim Gavşel fırlr- ettiği derecede hareketli olamamıştır. 
yarak kafa vurU§U ile topu İngiliz ka- 63 üncü dakikada lngiliz sağ müda
lesine sokmuş ve haftaym 4..2 İngiliz. fii ile çarpışan sol açık Pesser sakat. 
lerin lehine neticelenmiştir. !anarak kısa bir müddet için sahadan 
ikinci haftayım çıkmak mecburiyetinde kalmıştır. AI. 
İkinci haftaym başladığı vakit, Al- manlar 66 mcı dakikada sağ açıklan 

manlarm büyük bir enerji ile hareke- ile lehleıµe altıncı korneri de kaydet. 
te geçtikleri görülüyor. Netekim bu mişlerdir. Fakat bu da bir netice ver
enerjik oyunları neticesinde, İngiliz.. mekten uzak kalmıştır. 
leri dakikalarca kendi yarı sahaların. Almanların üçüncü golü 
dan dışarı çıkartmamışlardır. Ancak Bu anlarda İngilizler müdafaa oyu-
Almanların süratli, fakat şuursuz lbir nu tatbik etmişler ve 79 uncu dakika
tarzal oynamaları tabiatile semeresiz da 9lmanlarm sağdan yaptıkları bir 
kalıyor ve bir müddet sonra, müdafaa hücum esnasında İngiliz sağ hafı Vi
hattı ile haf hattının tekrar anlaşa • lingham kaleciye bir geri pası vermiş, 
madıkları görülüyor. Buna mukabil Vudley avuta gitsin diye topu tutma. 
Almanların sürekli hücumlarına kar- mıştır. Fakat lngiliz kalecisinin bu 
şr müdafaalarmda büyük bir taktik gafletini sezen solaçık Pesser, kaleye 
kullanan İngilizler, geçici bir kasır • çok yakrn bir mesafeden tam avt çiz. 
gayı andıran bu taarruzalrdan sonra gisi üzerinde topu yakalıyarak ilerle. 

ltalga • Belçika milli maçı 

't 

Bu hafta yapılan beynelmilel futbol tcmas1arırıdan İtalya - Belçika maçının 6.1 gibi kahir bir zaferle İtalyanlar 
1ehinc nihayetlenmi§ o!duğunu evvelki gün yazmıştık. 

Mila.noda 30 bin kadar seyirci önünde oynanan bu müsabakan ilk d m:.:t~, u
0

Jl cc . ..... n etnıı ~ e 2.1 ltal-
yanla.r l~hinc bitmiştir. ikinci kısımda. çok üstiln oymyan İtalyanlar dört gol daha kaydctmcğe muvaffak olmtıl'lar
dır. Atılan altı golün üçünü meşhur akıncı Pio1a yapmıştır. 

Resmimizde galib İtalyan takımı görülüyor. 

1ngilizelre tnağli2P olan Alman milli futbol takımı 

Bu spor değildir 
.Türk Spor Kurumu sa
yın Başkanı Adnan Men
derese: 

Gün geçmiyor ki yeni bir hadise 
stadları dolduran spor meraklılarının 
adedini azaltmasın. 
Vakayı müteakip yazılan yazılar, e. 

dilen şikayetler nihayet sönmüş bir 
balon tesirile mahallinde sönüp kal. 
masın. 

Hayır, spor bu değildir. 
Sporun gayesi neticeyi almaktır. 

lı"'akat vasıtaları bacak kırmak, yanlış 
hüküm vermek, oyuncu ayartmak de
ğildir. 

İstanbul ve Izmirde Milli Kümenin 
bu haftaki maçlarında biribirine zıt 

iki hadise cereyan etti! 
Zevkli bir maç seyrine gelenler bi

rinde dayak yiyen bir hakemi, diğerin. 
deyse tecavüze uğrıyan misafir bir ta
kımı gördüler. Zevkli bir maç yerine, 
gerilmiş a.sabın çirkin hamlelerini 
gördüler. Bunların müsebbibi kimdir? 

Müsebbib teşkil~ttır! Beceriksiz ve 
ya tarafgir hakemlerin ellerine düdük 
verip maç idare ettirdiği için. 

Müsebbib, bazı: kendini bilmez klilp 
taraftarlarıdır. Sporda galibiyet ka • 
dar mağlubiyeti de kabul edemeyip 
çirkin taşkınlıklarda bulundukları i . 
çin. 

Müsebbib oyunculardır. Sporda ara
nılan en büyük hasletin vakar ve asa
bına hfilı:im olmak olduğunu unuttuk. 
ları için. 

Ve nihayet müsebbib klüp idareci
leridir. Çirkin hareketlerini gördükle. 
ri oyuncuları teşkilattan evvel bizzat 
kendileri cezalandırılmadıkları için.. 

Sayın Başkan, bu hafta lzmirde mi. 
safir takıma ve !stanbulda hakeme 
karşı kalkan yumruklar, memleket 
sporunu tehdid eden yumruklardır. 

Ben tstanbulda fena idaresinden . 
miş ve yakm bir mesafeden Alınanla
rın üçüncü gollerini yapmıştır. 
logilizlerin altıncı golü 
Bu golden sonra tempolarını tekrar 

hızlaştıran İngilizler 84 üncü dakika
da, altıncı gollerini de yapmışlardır. 
Bu gol şaheser denilecek kadar mü -
kemmel olmuştur. Sağ açık Mathevs, 
aldığı derin bir pası, yıldırım. gibi bir 
ınişle hemen hemen avut çizgisine ve 
!wrner bayrağının yanına. kadar sür
müş ve sonra topu ceza çizgisine doğ. 
ru ortalaınıştır. Bu suretle havadan 
havale edilen topu sol iç Gulden kale. 
ciye kıpırdanmak iınkanr vermiyen 
şiddetli bir vole şiltle topu Alman ağ. 
larma takmıştır. 

Maç da bu suretle 6·3 İngilizlerin 
galibiyeti ile nihayet bulmuştur. 

Vefa 
Karadeniz seyahati

ne ~ıkıyor 
öğrendiğimize göre Vefa Karade. 

nizli gençlerin daveti üzerine Karade
niz vilayetlerinde bir turneye çıkacak
tır. 

Yeşil beyazlılar iki gün sonra şeh. 
rimizden hareket edecekler ve ilk ola
rak Ereğliye gideceklerdir. 

Davet 
Spor şubemize bağlı klüplerin 19 ma

yıs merasimine iştirak etmek üzere 19-
5-938 pe~be günü saat 14 de evimiz 
merkezinde spor levazımlarmı beraber 
alarak bulunmaları ehemmiyetle bildiri
lir. 

dolayı hakemı takbih ettiğim gibi, 1 
mirde maçı fena idare eden hakemi 
üstünde gezdiren elleri de takbih e 
yorum. 

Futbol feedrasyonuna, İzmirde 1 
mirli hakemlerden, İstanbulda !sta 
bullu hakemlerden, Ankarada Ankar 
lı hakemlerden şikayetler vaki olm 
tur. Federasyonun Başkanı acaba 
zamana kadar bir çare düşünmüşl 
midir? Hayır, yalnız Başkan Sed 
Rıza, mensup olduğu Güneş klübün · 
deplasman maçlarını baş antrenöre 
dare ettirmekle vazifesini tamam 
yaptığına mı kail olmuştur? 

Kurumunun prensip ve disiplini 
uymağı kendine vazife bilen Galat 
saray ise mukarrer olduğu veçhile m 
halli hakemlerJc maç yapmağı kab 
ederek İzmire gitmiş ve bu doğrul 
ğunun acısım fena halde çekmiş · 
Maç esnasında hakemlerin tarfgirlib 
ne kurban olduğu gibi, maçtan so 
da hasım klüp taraftarlarının çirk 
tecavüzüne uğramıştır. 

Bu böyle devam ederse ne meml 
kette futbole hevesli bir genç, ne 
yuncularını bile bile sakatlaınağa 
tecavüze uğratmak için gönderec 
bir idareci ve ne de dayak yemek iç 
eline düdük alacak bir hakem bulac 
ğız. Burada federasyona düşen va · 
büyüktür. 

Şimdiye kadar vaki olan şika.yetl 
ve bunları teyid eden neş.~iyat · 
nokta üzerinde temerküz etmiştir: 

1 - Hakemlerin tarafgirliği ve 
idaresizliği. 

2 - Tekmeli oyun. 
3 - Klüp taraftarlarının tecavü 
Buna kar31 alınması laznngelen te 

birler: 
1 - Sabık federasyon başkanı b 

Hamdi Emin hakem derdinin halli 
doğru - değerli bir İngilizin hakem!' 
dersi vermesi surctile _ esaslı bir ad 
atmıştı. Bu hareket bazr kimsel~r 
taaccübünü mucib olduğu gibi, işi 
len ve anlıyanları sevindirmişti. B 
Sedad Rıza her nedense bu usulü d 
vam ettirmedi. Hakem kursuna bir 
ca getiimek suretile yeniden başla 
mak ve sona ulaştırmak zaruridir. Y 
ni yetişecek hakemler sıkı bir teft 
ve kontrola tabi tutulmalıdır. 

2 - Yine sabık federasyon başk 
nı bay Hamdi Eminin zamanında b 
maçta hakem Uıraf mdan dışarı çıka 
lan oyuncu mkteakip maçta oynay 
mazdı. Bu usul tekrar tatbik edilir 
hem hakemlerin oyuncular üzerin 
otoritesi artar ve hem de istenen ,. 
beklenen tesir görülür. 

3 - Deplasman maçları ayrı ay 
bölgelerde yapılmalıdır. Mesela İzm 
İstanbul maçları Ankarada, Ankar 
hakemler tarafından; Ankara - tzm· 
ma~ları !sta.nbulda İstanbullu hake 
Ier taarfmdan; Ankara • İstanb 

maçları da İzınirde İzmirli hakem] 
tarafından idare edilmelidir. Federa 
yonca bu şekil biraz külfetli olacak 
da bir kar müessesesi olmadığı içi 
memleket sporunun selameti namı 

birkaç sene bu fedakarlığa katlanma 
zarureti vardır. 

Türk spor kurumunun sayın başk 
nm.dan yukarda saydığım dilekleri 
na.zarı: dikkate almmasmı ve Tür 
sporculuğuna kalkan yumruklara ke 
fi idarelere artık bir nihayet ver.di 
mesini bekliyoruz. 

Sporda saygı, sporda salah, spord 
sükfin, sporda fazilet, sporda. seciye vı 

ahlak istiyoruz. 
Bugünkü spor, spor değildir. 

'Alını.et Mesıit 
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HABER - Ak9'1m ıtnsts~ 

Başvekilin 
seyahati 
~ Ba,kıra/ı 1 iadd• 

itibaren orada bulunduğu müddetçe 
her tarafta dost ve müttefik Yugoslav 
hllkt1met ve necip halkı tarafından 

Şefimize ve TUrk milletine kareı sa. 
mlml ve canlı tezahüratta bulunuldu
ğunu memnuniyetle kaydetti. 

Yugoslavyanm güzel payitahtında 

gerek Naip Altes Prens Paul ile ve 
Naip heyeti muhterem azalarile ve 
gerek Yugoslavya Başvekili Ek8elana 
Stoyaclinoviç ile vukubulan göıii§Dle. 

Kamcfa yaralananlardan: Şo/61' H~e yln (krmxıtlısı), oo ayağından ~ro-
' ?anan mil§te ri 1 amafl. .. 

Bir otomobil 
lerdekl fikir ve görilo tevafuku ve 

' Balkan antantının ısellbeti ve bunun 
1 

sinesinde mUtezayiden inkişaf etmek· 
te olan Türk - Yugoslavya doetluğu

parçalandı 
_.. Daşlarafı 1 incide 

bldırmıa çıkmı§tır. Diğer tramvay 
ara.bası da yoldan çıkarak iki metre 
kadar yUrümllştUr. 

Vatmanlar derhal frenlere hfildm 
olduklarından tramvay arabalannı 

durdurmak kabil olmuştur. 
Kazadan sonra Şişhane yokuşu ba

tında nokta bekliyen 587 numaralı po. 
lla Abdurrahman yeti§mi§, tramvay
lar arasına sıkışmıı olan otomobili 
muayene etmi§. Içeroe bir kadının 
baygın yattıgmı, bir ihtiyar adamın 

da feryat ettiğini görmüştür. 

Otomobilde bulunanlar §ehir tiyat • 
rosu artistlerinden Halide ile eniştesi 
komiser mütekaidi İsmail Başkırdı. 

Halide, kazayı hafifçe yaralanarak at-. 
latmı§Ur. İsmail Başkır sol bacağın • 
dan ağır yaralanmış ve Sen Jorj has. 
tanesine kaldırılmı~. 

Artist Halide karakoldaki üadesin
de ıöyle demi§tlr: 

"- Yaralarım ağır değil; hatta hiç 
yaralanmadım. Fakat boynum §iddeL 
ll ağınyor. Geçiroiğim heyecanı da 
mıutamryacağnn.,, 

Kazaya uğnyan otomobilin §oförU aran 
JnJ§, kaçtığı anlaşılmıştır. Neden son· 

ra otouıobilln u.hlbl olan Zeki gözlln
den yaralı bir halde vaka yerine gel. 
miş, kaza esnasında kendisinin §Oför 

yanında oturduğunu, başından yara,.. 
!andığını, mildavatını yaptırmak üze. 
re Senjorj haatahanesine gittiğini 

söylemigtir. 
Zeki eoföriln Valdehanmda oturan 

HUseyin olduğunu, önden giden oto
mobilin yanından geçerek yollarına 

devam etmek istediklerini, kazanın bu 
ylU.den olduğunu söylemiştir. Şoför 
kazadan bir müddet sonra polisler ta. 
rafından yakalanmıştır. 

69 numaralı Harbiye - Fatih tram
vayında bulunan 301 numaralı kon
trol vekilı Mustafa da şiddetli mllsa. 
deme esnasında başını camlara çarp. 
mı§, yaralanmıı, hastanede tedavisi 
yapılmıgtır. 

Kazadan tramvay cirketi §eflert ile 
seyrisefer mllhendisleri haberdar edfl· 
mio, vaka yerinde kırmızı boya ve te
beşirlerle kaza yerleri ıoaretlenmlı, 
tramvaylar yollarına konmuttur. 

120 numaralı tramvayın ön ça
murluğu parçalanmıı, sol tarafı ezil
miş, diğer arabanın da sağ tara.fı ha. 
sara uğramı§tır. Tramvay telleri de 
birbirine çarptığından tamir arabası 
gelerekıteller tanzim edilmi§tlr. 

Otomobil yol Uz.erinden kenardaki 
bir sokağa çekilmig, bir sa.at sonra 
ae~-XQlua&~ "'" 

Tramvaylarda olan yolcular büyük 
bir korku geçirmi§lerdir. 

lng,ltereden kredi 
ahyoruz 

~nkara 17 (Huınısl) - Batvekil Celil Bayar, Hallc Partisi Meclis gru
punun bugünkü toplantısında Looorada ki k~i milaerelerinin safahatını an
latmı§ ve mUsbet neticeye vanldığıru, mukavelenin imzaaı için Londrada bulu
nan heyetimize salihiyct verildiğini bildirmiştir. 

Bu kredi işini Baıvekil fU suretle hulba etmiıtir: 
1 - Mevcut klering aiatcminin devamı ve dahıa iyi iılemesi blokajm eri-

tilmesi için alınan tcıdbirler. 
2 - 1ktmadi itler için kredi. 
3 - Alkeri malzeme &ipariıleri için kredi. 
Bu kredilerin heyeti mccmUEllU on altı milyon tngiliz liraama 

0

(100,800000 
Türk lirası) baliğ olmaktadır. 

Fırka umumt heyeti İngiliz mllnasebatuun yeni maddi bir ifadesi olan bu 
beyanatı hararetle allatlamııtır. 

• • • • 
MiSAFiRiMiZ 

Dün akşam hususi trenle 
Ankaıraya hareket etti 
Dönüşte şehrim~zde 

üç gün kalacak 
) DUn sabah ıehrimize geldiğini bildir-, 

C!iğimiz, dost ve müttefik Yugoslavya. 

Dm Harbiye ve Bahrilye nazın general 

Mariç, öğle yemeğini huaust olarak Pc

rapalaı otelinde yedikten sonra otomo-

billerle tehirde bir gezinti yapmıı ve dün 

limanımıza gelip Köstenceye giden bil- ı 
yük Yugoslav vapurunu ziyaret et
mİ§tir. 

Generıll Marlç ve yaveri. beraberle

rinde mlhmandarlan olduğu halde dUn 
mUzelerl de ıemıi§tlr. 

Ak§&D1 yemeğini müteakip, mot8rle 

Haydarpapya geçen, bilyük mlsaftr, 
lı:endlaine tahala edilen hususi trenle 

tam aut yirmi birde, askcrt merasimle 

ve halkın bllyllk tezahüratı arasında 
uğurlanarak Ankaraya gitmiıtir. 

General Ma.rlç, Ankarayı ziyaretin
den ve memleket içindeki aeyyabatten 

sonra 19hrimlze dönerek, 
glln kalacaktır. 

burada Uç 

Almanlar 
Ren, Muyn ve 'fona 

nehlrlerlnl 
bf rleştlrecekler 

Berlin, 17 (A. A.) - Alman hilk<l
metinin aldığı bir karara göre, Ren, 
Mayo ve Tuna nehirleri birlbirlerile 
blrlCJtlrilecek ve Tunanın mecrası ge· 
nişletllecektir. Bu hususta ne§redilen 
bir kanun, A vusturyanm Almanya.ya 
ilhakının ve dört senelik planm tatbi· 
kinin, bu birlettlrme keyfiyetini mllb. 
rem kıldığını kaydeylemektedir. Bu 
işler, 1945 aenealnde nihayete erecek 
tir. Tuna nehri de Almanya hududuna 
kadar genişletilecektir. Bu husuata l~
zmı olan .krediler, ldi bütçeden alma.. 
caktı:r. 

nun samlmillği ve sağlamlığı n.zertnde 
bilhassa durdu. 

Naib Altes Prensin veroiği öğle ye. 
meğinde Majeste Valde Kıraliçenlıı 

bulunduğunu aynca kaydetti. 
Ka.r§ıhklı .söylenen nutuklarm ve 

intişar eden tebliğin itlyadnnız veçhi. 
le hakikatin bir üadesi olduğunu söy. 
ledl. Yugoslavya mebuslar reisile gö. 
rilşmelerinde iki taraf meclisleri aza. 
larının heyet halinae memleketlerlml
zl ve meclislerini karşılıklı ziyaret et. 
melerinin derpiş edildiğini Balkan 
müttefiklerinin devlet adamları ara • 
mnda olduğu kadar memleketimiz.de 
mevcut olan muhtelü teşekkill!erin 

mümessilleri arasında dahi kar§ılıklı 

ziyaretlerin yapılmasının çok iyi ola. 
cağını ilftveten izah etti. Fırka grup 
heyeti umumiyesile Belgrad seyahati 
hakkındaki taf silltta.n memnun ve 
mütehassis olduğunu sllrekli allfı~lar
la gösterdi. 

Başvekil sözU Sofyadaki tevakkuf 
ve görüşmelere naklederek komşu ve 
dost Bulgar hiikfunetinin ve muhte. 
rem Sofya halkınm heyetimizi çok 
sempatik bir tarma karşıladığını ve 
Majeste Kıratın öğle yemeğine alıkoy
duğunu ve gerek Majeste Kral ile, ge
rek Bulgar Bqvekill ile yapılan ko-
nuşmıılann iki tarafın halisane dost
luk anularmı ve Bulgaristanm Bal. 
kan Antantı aza.sile iyi kom.,uluk ve 
JDell1. tqrik1 temayUlAtmm bir lfad96 
151 olduğunu memnuniyetle anlattı. 

Fırka heyeti umumiyesi bu beyanatı 
alkışla karşıladL 

Eroin . 
kaçakçlları 

.... Baıtarafı 1 lnclde 
dükkAruna gidilerek araştırma yapılmış
tır. 

Dükklnda bulunan bir pirinç flçm i
çerisinde pirinçler arasına saklanmı,, 

ldğıda sarılı bir gramofon iğnesi kutusu 
içinde 175 tane çakmak taşı bulunmuş
tur. Araştırma derinleştirilince bir fa. 
sulye varilinin arkasında da gene kağıda 
sanlı 250 gram esrar çıkmış, buradan 
Yudanm evine gidilmiş ve orada da bir 
~ak bulunmustur. 

Yuda çakmağın eskiden 1~aldığmı, dülc
kAndaki esrar ve çakmak ta;ımmın da 
bir düsmanlık eseri olduğunu iddia et
mistir. Fakat ta§larm ve esrarın sanlı 

bulundufu kA.ğrtlann eşi dükkAnda mev
cut olması bu iddiayı çürütm~edir. 
Kaçakçı bugQn mahkemeye verilecek· 

tir. 

Yakalanan ero"nciler 
Memurlar, Tavukpazan medrese llOka

ğmda oturan, eroin kaçakçılığmdan üç 
defa mahkQm olmuş sabıkalı topal Ha
san, kardeşi ıene sabıkalılardan Ali ve 
akrabaları Mehmedin de eroin sattıkla
rını haber almışlardır. 

Bunun üzerine muhbire i~tli bir 25 
kuruşluk verilmi, ve cami avlusunda e
roini alırken satıcılar memurlar tarafın
dan bastırılmıştır. işaretli 25 kuruş da 
Ozerlerinde bulunmuştur. 

Bu üç kişi de bugün mahkemeye veri
leceklerdir. 

UlSvlı kaçakcun 
Istiklru caddesinde tütilncülük ve sar

raflık yapan sabıkalılardan Vasilin, ec
nebi paraSI alıp satmak suretile döviz ka 
çakçılı~ yaptığı duyulunca, • kaçakçılık 
barosu memurları tarafından gönderilen 
bir kadına 45 Türk lirası mukabilinde 5 
tane biner leylik banknot satarken tutul
muştur. 

Bunun Ozerine dükMnda araştırma ya 
pılmış ve 58 tane ecnebt tah\ili mcyda· 
na çıkarılmıştır. 

ıs· MAYIS - 1938 

Hatay davası 
Atatürk davasıdır 

_. Baıtara/ı 1 incide 1 
rine kavuıacakları hayali.le oyalanan 

SurİJede bir ahtapot sı"bi PPJflP kal· 
mak arzulanndan keneli İlteklerile vaz· 
ıeçmelı niyetinde olmacbldanm anı.. 

mamızdan ileri plmekteclir. 
Dünkü nüabamada behıettiğimjz 

Oryan paça:nasmm yumurt1adığı her
:aeler Franaı:a zabitlerinin Türkler •ley· 
hinde kullandddan sözler Fnuısamn 

balriki mabadmı açıkça ortaya koymak 
tadır. 

Biz, Franunm, bu kötü zihni~ti ta
tıdıimı bilmiyor değildik. Buna rai• 
mm, dünya yüzünde hakkım hiçbir il• 

zılbya meydan vermeden, kötü kiti ol· 
anadan elde ebnek yolunu tuttuk. Fa· 
kat bu hiçbir zaman Türkün hakkını 
kuvvetle alabilecek bir mevkide olma· 
maıından ileri gelmiyordu. Bu ..dece 
dünya yüzünde ıul.h.a hizmet etmek i .. 
tiyen bir devletin mevcut bulunduğuna 
ve hakkından emin olduğuna ipretti. 
Görüyonız ve çek iyi anlıyonız ki bu 

gün Fransa, Türkün bu tarzı hareketi· 
ni zaafına yormakta, Hatayda binbir da
lavere çevirerek Türk kardqlerimize 
hakaret 1avurarak, kan dökerek kanh 
tırmıklarla hürriyete ıuaamıt ve bu 
hürriyete hak kazanımı bir ülkcrıin göv 
deıincle yeniden ve daha betka türlü, 
daha iç paralayıcı yaralar açmaya. hazır 
lanmaktadır. 

Fransa, buna müsaade edecek bir 
Türk milletinin mevcudiyetine kani bu· 
lunuyona aldandığını sonunda ıöre
cektir. 

Türle sabırlıdır, fakat bir dereceye ka
dar. Onun tarihinde milli davalanna 
iıtihzaya benzer hareketlerle mukabele 
edenlere verdiği dersler eltin satırlar 
la yazılıdır. 

Hatay danu, Atatürk davasıdır. Ata 
türküu davası Türkün dansıdır. Bu da
vayı baıannak Türk milletinin ve Türle 

milletini idare edenkrin elindedir. 
Franaızlarm, Hatayda çevirdikleri 
~ mahiyetini anlanwlc için 
ıu telgrafı okumak kilidir: 

Ankara 18 {Hususi) - Fransanm, bü
tün taahhütlerine rağmen, Hatayda Türk 
hakimiyetini baltalamak için çevirdiği 

entrikalar Ankara mahafilinde derin bir 
teessür ve asabiyet uyandımu~ bulunu
yor. Hatayla hiç ali.kalan bulunmayan 
kimselerin kamyonlarla seçim mıntaka· 

lanna götürülüşü, Kmkhandaki Fran
su istihbarat zabitlerinin Türkler aley
hindeki müdahaleleri herkeste büyük bir 

hayret ve o nisbette nefret doğurmuştur. 
lskendenından gelen haberler, bu Fran
sız zabitlerinden birinin halka hitap e
den şu dikkate değer sözlerini bildir
mektedir: 

(- lyi biliniz ki hepiniz bir imtihan 
geçiriyorsunuz. Eğer Fransanm buradan 
aynlacağmı sanıyorsanız aldaruyorsu
nuz. Fransa burada kalacaktır. Bu imti
han sonunda Fransaya düşman olanlar 
meydana çıkacaktır.) 

Fmsanm, mandater sıfatile bulunduğu 
Suriyeden bir türlü aynlmak istemediği 
yolundaki umumi kanaatleri, Fransız za
biti açık beyanatile teyit etmiştir. 

Cumhuriyet halle partisi BQyük Millet 
Meclisi grupunun dünkü toplantısında, 

Hatay meselesine ehemmiyetle temas o
lwımuştur. Başvekil CelM Bayar Ha
taydaki IOD vaziyeti tasvir ederken 
cereyan etmekte olan intihabatın ba
gmda Türk lehine her tarafta. verilen 
tezahüratı cebir ve şiddetle durdur
mak, Hatay halkını tehdit ve süngü 
altında kendi emellerine münkad et
mek için manda idaresinin malfunnt 
veya mUsamahasile Hatayda Türkle
re ve alelumum TUrk taraftarlarına. 

yapılan nareva muamelelerden ve 
Türklerin arasına nifak koyabilmek i
çin tevessül ve icat edilen türlü m a
rüetten fırkayı vaktlle malfunattnr 
etmeyi vazife bildiğini söylemekle be. 
raber hldiselerın inki§&fma. hakkın -
dan, davaamdan emin olan insanlara 
mahsus itidal ile intizar edilmesini 
tavsiye etmiştir. 

içinde bulunduğumuz safhanm is- , 
tılzam ettiği tedbirlerin alınmakta ol
duğunu ve bu meyanda ciddi şiMyet 
ve te§ebbüslcrin yapıldığını izah et. 
mlştir. 

Bu mevzuda söz alan hatiplerden 
bazıları sulh ve iyi geçinmek arzumu
zun manda idaresince suiistimal edil. 
mekte olduğunu acı ve eikAyctli beya.
natlarile ileri sürm~tür ve hatip:e.r
den Antalya mebusu Rasih Kaplan, 
(kardeşlerimizin evlerini basmak. ara-

lnmak, döğmek ve tahkir etmek sure. 
tile her gUn yeni bir zulme maruz kal. 
malanna seyirci durmaya tahammü • 
lümüz kalmamıştır.) diyerek hakkı ve 
dostluğu anlamak ve takdir etınek js. 

temeyenlere karşı daha başka türlü 
hareket etmek llzmı geldiğini söyle· 
mlş ve Fransız koloni memurlarmın 
samimiyetle tutlnıyacaklan sözlerine 
inanmıyara.k daha enerjik hareket et
mesini hUkftmetten ietemiştir. 

Südet Almanlarının reisi 
Haynlayn 

An1aşamamazlı~n vahim neticeler doğuraca~ kanaatinde 
Bu ylQızdeın Çek· Scvyet aınoaş

masonan bczuDmasında usırar 
edeceği saınıomıyoır 

Londra 18 (Hususi) - Çek0&lovak· lıyor. demektir. Bunlar da esasen çok 
yadaki SiUet Almanlannın tefi olan mükemmel §erait dahilinde ya§lm&kta 
Haynlayn ile Çek hükQmcti arasında, ve Slovak olmak haysiyeti.le bunlar 
pek yakmdD müzakerelere bqlanacağı Preeburc mmtakasmcla kendi köylerin 
söylenmektedir. de oturmalrtadır. 10 nimndaki plebisit· 

Haynlaymn, müzakerelere baflamak te, bunlar, teknik, !DC9elelerin hal su
için, Çek - S<wyet anlaşmasmm bocul- retleri karıısmdald memnuniyetlerini, 
muını kati olarak istiyeceği zannedil- "evet,, demekle bildirmiflertilr. Yalan· 
miyor. Vadyet çok nazik olmakD be- larda muhafazaklr mebualardan Spir 
raber Umitaiz değildir. Zira HanyJayn de Taymia ıazetcsine yolladığı mek
ın bir anlaımamıa.zbğm vahim neticeler tupta ayni mesele b&1danda efkimımu
dofuracağmı müdrik olduğu 18yleni- miyeyi aldatmaia kallmuftr. İngiliz hü· 
yor. k<lmetinin bugilnldl mUzakeı-elerde ha-

Almanyadakl Çekler ki.kate hürmet göstermesi temenni edil· 
İngiliz liberal mebuılanndan Mande- mektedir. 

rin bir iıti.zı:fı takriri üzerine Avam Ka- --A-d-
1
-
5
-
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marasınm bugün Almanyadaki Çeklerin 
vaziyetini müzakere eyliyceeğini mcv- kapı I arı n da 
mubahseden Almanların Berliner Bör- Muharebe oluyor! 
ıen Zeitung gazetesi ezcUmle ldiyor 
1d: Londra, 18 (A.A.) - Habeşistanın 

Liberal mebus Mander Almanyada Milletler cemiyetindeki murahhası Lo
ya:;ayuı 400 bin Çekin vaziyeti hakkın ranko Taezaz, dün Avam kamarasında 
da İngiltere hilkQmetinin Almanya neı; bütün fırkalara mensup bir çok parla
dinde ''dostane tcşebbUsler., de bulun- mento azası huzurunda Habeşistanın 
masını istemektedir. Hakikatte Alman- vaziyeti hakkında bir konferans vermis-
kiti vardır. Bunlardan 173,000 i Alman tir. 
yada Çek pasaportu ile yalnız 301,700 Loranko Taezaz 14 mayıs tarihli ha· 
milletine mmıuptur. 25,700 U Çc:1c ve berlerin Adisababa kapılarında muhar~ 
2,700 il de SlovaktJr. belerin devam etmekte bulundufunu 

Bunlar Avusturya da dahil olmak bildirmekte oldu~nu söylemiştir. 
Uzere büyük Almanya topraklanttla Konferans, İtalyan - Habeş harbini 
yaıamaktadır. Ingiliz mebusunun 400 gösteren bir Sovyet filmi ile hitama er-
bin Çekinden, kola kala, 29 bin Çek ka- mi~ir. 



'HABER::;~ llblfm 

Canh insanlar 
Mlb. Zoşçenko 

' 
Fakat köy f{ı.rası muvafık bir derlCe • 
narla f§i mmtaka merkezine havale 
etmtı .. 

&m zamanlarda. canım her nedense 
mUtemacllyen papasla.rdan, kiliseler • 
den bahsetmek istiyor. Ortada. bu çok 
mühim ve orijinal hftdiseler dururken 
kalemim hep bu çeşit mevzuları ara
yıp buluyor. Bu çeşit mevzuların mi. 
zaJı çerçevesi içine girdiklerini, tabii, 
inkara imkan yok. Bahusus, kilise son 
zamanlarda. faaliyetini de arttırmış 
bulunuyor. Papaslarm btiyük bir kıs -
mı, bu günlerde, halkı dine davet et. 
mek için harıl harıl çalışıyorlar. Dini 
vaızlar, nasihatler gırla. gidiyor. Ha
sılı kelam, hayatın bu cephesinde gö. 
zc batacak bir faaliyet var. Bundan ö
türü bu mevzulardan bahsetmek, ha
yat hadiselerinden ayrılmak demek 
değildir. 

orada yatıp kalkacağım .. Hem ben ki. 
lisenin karanlık kısmında. değil, bir 
penceresi olan aydınlık kısmında otu. 
racağım... Siz istediğiniz kadar buna 
kızabilirsiniz! Bana vız gelir. 

sık kilisedeki odasında misafir edi -
yormuş ... Bütün bunları yaparken de, 
oturduğu yerin bir ibadet evi olduğu
nu hatırına. bile getirmemiş .. 

Bu son hfidise köydeki dindar insan
ların tahammülünü taşırdı. Köylüler • 
den bir kısmı. papasa bir baskın yap· 
maya ve onu me§hud cürüm halinde 

kendinizi üzüyorsunuz! .. Biz papaslar, 
dünya. ile ilişiğini kesmiş, yatmaz 
kalkmaz, yemez içmez kimseler deği
liz. Biz canlı insanlarız. .. Biz dünya 
zevklerinden uzak kalamayız! .. llk gel
diğim gün size söylediğim şeyleri tek. 
ra etmekten başka. bir şey yapamam: 

İstida, mıntaka merkezine gelince 
mmtakadakiler bu işe bir miktar gfil· 
mU3ler •.• Ve papa.slarm hususi ha.yat. 
larma kar1§mamak l&zmıgeleceği der
kenariyle istidayı köy şftrasına geri 
çevirmişler .. 

Genç papas bal~ kilisede otunnak
ta, kilisede yeyip içmekte, kilisede 
yatmaktadır. Fakat dindarlar, (asıl i. 
şin tuhafı, ''Dinsizler cemiyeti,, nin 
yardımiyle) papas için küçük bir ku
Jübe kurmaya başladılar. Papasın son. 
baharda. bu kulübeye taşınması muh
temel. 

Bu havadis dindar köylillerin ca • 
nım sıktı. Öyle ya, kilise gibi ibadete 
mahsus olan bir yerde, ikamet etmek, 
bunun tabii bir neticesi olan çamaşır 
yıkamak, pire ve buna ben7.er ha§e
releri üretmek revayı hak mıydı? 

yakalamaya karar verdiler ... 
Benim ormanda yabp kalkmaya ve a· 
ğa.ç kabukları ile geçinmeye hiç de ni. 
yetim yok· Siz buraya. geleceğinize 
bana bir oda bulmakla meşgul olsa
nız daha. iyi edersiniz! Haydi baka. -
hm, şimdi buradan defolup gidiniz! .• 
Rezalet çıkarmaktan vazgeçtiniz! Ca. 
mımı kırmanıza. gelince, şunu da iyi
ce biliniz ki bu hareketiniz edepsizll. 

Neyse, hikayemize gelelim. Köy ki. 
liselerinden birinin yaşlıca bir papası 
vardı. Adamcağıza bir hastalık arız 
oldu. Köyden ayrıldı. Onun yerine ye
ni, tislclik de senç ve enerjik, bir pa. 
pas egldi. 

li'akat dindar köyltilcrden hiçbirisi 
papası kendi C\;ne almadığı için, işler, 
papasın dediği şekilde cereyan etti ... 

Dul kadın papasın yanma gelip de 
köyün dindarları bunun bir vakıl ol. 
duğunu gözleriyle gördükten sonra, 
papa.sa karşı olan öfke ve galeyan 
son haddini buldu. 

Yalnız, ben şahsan papasın bu ku. 
lübeye gitmek istiyeceğinden şüpheli
yim ... Çünkü kilise hem daha iyi hem 
daha ışıklıdır. 

Bu genç papas köye gelince şöyle 
bir hadise çıktı: 

Papas, köy kilisesinin işini eline a
lır almaz ona köyde bir ev verecekle. 
rini, her tilrlü istirahatini temin ede
ceklerini umuyordu. Halbuki umduğu 
gibi olmadı. Köylülerden kimisinin 
fazla odası yoktu. Diğer bir kısmı ise 
papası evlerinde bulundurmaktan çe -
kiniyorlardı. Bunlar: 

Genç papas kiliseye yerleşti. Hattiı. 
orada, gaz ocağı üz.erinde yemek bile 
pişirmeye başladı. Bu hadise köylüler 
arasında bir sürü dedikoduları, mü • 
nakaşaları doğurdu. Hatta köylüler, 
papasın kilisenin içinde nasıl oturdu
ğunu,nasıl yatıp kalktığını, ne pişirip 
ne yeyip içtiğini seyretmek için kili. 
senin küçük penceresine gelip içcrsini 
dikiz etmeye başladılar .. 

Köylülerden biri dayanamadı. Yer 
den bir taş alarak, kefareti budur, di~ 
ye papasın oturduğu yerin küçük pen. 
ceresine fırlnttı. Köylülerden bazıları 
dn. kilisenin kapısına yüklenerek kır
mayı ve zorla içeri girmeyi teklif et
tiler. 

Fakat bunu yapmaya meydan kal. 
madı. Çünkti papas, kendiliğinden ka· 
pıyı açarak, kapının önünde bekleş. 
mekte olan dindar köylülerin yanma 
geldi, geniş yenli kollarını sallıya.rak: 

Rusçadan çeviren: Ferah Fenulı 

ğin tA kendisidir. Yarın dini merasim T .
1 
F Q B .
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esnasında, her dini hareketimin fiatı· ı- _.. 
nı arttırmak suretile bunun acısını çr. 1 
karacağımı da. unutmayınız!. Dr. Ihsan Samı 

Dindar köylüler, kar§ıla.rında. böy- Tifo 'e paratifohutalıklınna tuı 
le zorlu bir papas görünce apı§IP kal. I mımıt için ağızdan alının tifo bap 
dılar. Adetiı. ne yapacakla.rmı şaşmiı- landır. Hiç rahatsızlık Tcrmer.. Her 
lar. Tabii artık rezalet çıkarmaktan k~ alabilir. Kutusu .ss Kr. 

- Biz papası evimize alacak olur
sak, hakkımızda dedikodu yaparlar, 
diyorlardı. Fakat genç papas, kendi· 
ııiııe gösterilen bu fena. kabul tarzın. 
dan müteessir olmadı. Köylüleri etra
f ma toplıyarak onlara şöyle bir kon. 
feran.s verdi: 

Papasın kiliseye ye:-Ieşişinden tak
riben iki ay sonra, köylüler arasında 
yeni ve pek enteresan bir dedikodu do. 
Jaşrnaya başladı ... Meğer papas, kili -
scdc yawp kalkmakla, yeyip içmekle. 
pire ve bit üretmekle kalmıyormuş. 

Oslclik buraya kadın da getiriyormu!)· 
Genç papas köyün dul kadınlarından 
birine flşık olmu., .. Onu geceleri sık 

- Sizden oda istediğim zamruı, de
di, bana oda vermediniz! Şimdi de, it 
oğlu iUer, kapımın önünde gürültü 
yapıyor ve camlarımı kırıyorsunuz. 

Bu hareketiniz, cidden, çok güzel ... 
Te§ekkür ederim. Fakat arkadaşlar, 

siz nafile telaşlanıyorsunuz! Boşuna 

da sarf1nazar ettiler. Fakat ertesi gün liıı••--•--••ı••
de köy şurasrna bir istida. dayadılar: 
Kilise gibi mübarek ibir yerde bir pa· 
pasın yatıp kalkıp, keyfine bakması 1 :11111111111 ==••===:a:ı:ı.:sıaa111mm•c=::111•••••== 

muvafık değildir. İdari makamlarca. I Or. lrf an Kayra 1 
bu papasın kulağı bükiilmezse yakın. 
da. büyUk rezaletler çıkarması ihtlma· Röntken Mütehassısı 
1i de olabilir .. ilah .. şeklinde. Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 

Biz meseleyi hiç de büyUtmUyonı.z. , ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri-ı 
conker sokakta Aslaner apartıman 

- Evinizde bana lba.rınacak bir yer 
vermeyişiniz, benden evvel burada bu
lunan ihtiyar papas arkadaşınım fe
na 'Çalı§bğlllI ispat ediyor. Hal -
buk1 ben, böyle ufaktefek gtiçlilkler
delı yılacak bir adam değilim. Orman. 
aa yatmaya ve ağaç kabukla.nyl& ge
çlmneye lhiç de niyetim Yok. Ben bu. 
raya randevuya. gelmedim. Siz kendi
n.iz lbeni davet ettiniz! Bhwmaleyh 
'Den, kendime münasip 'bir yer bulun- ı 
caya knclar ki!iseye yetleşeceğim ve / 
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andan itibuen o~ mevzu bahia plısı bir 
9n dahi gö:ıllnden kaçmnıyaca.ktır .. Ve 
emin olabilininiz ~ lbu va.rifnini 
kat'iyyen ihml1 etmiyecetkir. 

- Çok iyi, oğlum, Bizden meamu -
num.. 

Demi hiirmctlc eğilerek yeni emirler 
bddedL. 

M .... Jak d ......: • osyo , cıvam .. ._ -
- Şimdi oğlum, bit: kaç gün istira

hat edin.. Bu :iatirahata hak ikuandıruz. 
Sonra tekrar faıaliyete ıgeıçerainiz. Bu 
Damyenin ne iatediğUıi her ne bahası
na olW'la olsun öğrenmek llz:mı.. Bu 
neticeye vaaıl olmak itini sizin zekiruza 
lıırabyorum.. Ben ıu bizim iJd ayyaıla 
IDCflUl olacağım.. Hayd~ gidin, oğ
lum.ı 

Bu söder üzerine, mösyö Jiıılc, elini 
uzattı. Bemi, ibir dizini yere koyarak, 
bu eli bilrmetklr bir tavırla öptü. Son
ra ,dotnıJara,k, yüzü !daima mösyö Ja
t::a çevrilmit olduğu halde drJanYa çık
l!r .• 

Bcrni ıidince, mösyö Jak, bir sürü 
evrakla raporu çınrarak büyük bir dik
btle gCi.ıden ıgeçirmeğe ha§ladı. 

..n 

ESRARENGiZ EVDEKi HASTA 

XrebiYon, Rezerwar &0kağmdaki es
rarengiz eve naarl gireceğini ve orada.ki 

hata~ kadının Madam d'Etyol olup ol
madıgmı :rıaısıı anlayacağım düşünüyor 
ve bir çan: anyortdu, 

Noe.nin iddia ettiği rüya bir çok nok
talarda hakikate o b.dar uygundu ki. 
pir, esrarengiz hasta lradmla J.aam 
ayni şahıs olduktan neticesine vanyor
C!u. 

Maamaf ih yanılması ihtimali de mcv
euttu; ayyqın bu ildadarı noktada doğru 

olan garip macerası, bu mühim noktada 1 l 
yanlı olabilirdi. itte !bunun içindir ki 
Krebfyon, her ne 'bahasına olursa olsun 

bu eve girip, bu hastarun kim o!duğu
nu gözleriyle görmek ihtiyacını hiase .. 
diyordu. 

Fakat buraya nasıl girecekti? Ne 
vasıtayla?., Şair, bütün muhayyile 
kuvvetine rağmen işte bunu bulamıyor· 
du. 

Evvel!, bizzat aç~ lbu eve girip, 
ev sahibiyle görüşmeyi ve ona her §eyi 
açıkça anlatarak, ziyaretinin sdbebini 
izah etmeyi dütünilyordu. 

Fakat, basit olmakla beraber, ayni 
zamanda çok sengüzeıtcuyane clan bu 
!Pfeyi derhal reddetmişti. 

Ortada iki şıktan birisi vardı: Ya 
Jan kendisi gizleniyordu ve yahut ta o
nu kapatmışlardı. 

1pnci şıkta ise, mesele daha mühim 
ve ldaha tehlikeliydi : Filh~, açıkça 
bu meçhul adamlara müracaat etmek, 
saf lbir şekilde teslim olmak, onlan u
yanık bulundurmak ve istedikleri ted
birleri almalarını intaç ettirmek olacaktı: 

Hatti, lbu te§ebbüsün. bizzat faili 
için büyük bir tehlike teJkil e'tmiycce
ği ne malumdu?. 
faatlcri bulunan bu esrarengiz şahısla .. 
Şik~lanm muhafazada büyük men

nn, kendilerinin meydı!ına çıkanldık

Jannı görüp, zavallr, hastayı, her zaman 
için ortadan kaldmruyacaklarmr kim 
temin edebilirldi?. 

Süpbesiz bu çare ilk tıkta fenaydı ve 
ikin-ei şıkta cb, korlkunç bir tıcihlike ola
bilirdi; binaenaleyh bundan vazgeçip 
yeni bir çare bulmak lazımdı . 

Samimiyet, kapatılmış olan madam, 
d'Etyol için tehlikeli olabilirdi: cesa
ret 'Veya cebir ise Krebiyon isin meı'um, 
kurta:1ı11Zı'k istediği insan için de fayda
!IZ bir netice verecekti. Biıwenaleyh, 
geriye kurnazlık kalıyordu. 

Şair, bu eve kurnazlıkla girmekten 
başka çare olmadığnu kenldi kendine 
söylüyordu. Fakat naSil ibir kurnazlık?. 
Bu 6uaJ, onun bütün ~tine, ra~ • 
men cevapsız kalıyordu. 

.ıarı dikkatimi ~lbeden bir hadise vu. 
ku buldu ki o da ıudur: Diğelerinden 

dahaı korkunç bir delil getinnC1St icap 
eden Damyen, dilğünün hemen ertesi 
!ünü gelerek, araştırmalarında muvaf
fak olamadığını, bunun için, namusu
ma emanet ettiği kağrtlan almağa gel. 
~iğini söyledi. Ben de bu kağıtları ona 
iade ettim. Fakat itiraf edeyim ki, istc-
nıiycrck ... O zaman içime ıu kat'i ka
naat girdi: Bu kağıtların benim elim. 
den alınmasına ve sizin baiıruz üzerin· 
de dolapn fırtınanın dinmesine yegane 
ıebep d'Etyolla kmnın evlenmiş olma. 
larıydı ve eğer bu izdivaç vuku bulma. 
saydı ı0 zaman Damyen gelip bana bel
ki de eheıruniyetsiz bir evrak daha ge· 
tirecek ve vazifemi yapmamı, yani bü. 
tün bu evrakt kralın eline vermemi is· 
tiyecekti.. O zaman siz mahvolacaktı· 
nız .. 

Alnından iri ter damlalan akan Tur. 
n~m, ıdehıet ve heyecan içinde: 

- Korkunç l Korkunç! .• 
Diye mırıldanıyordu. 
Berni devam etti: 
- Fakat bütün bunlar, nihayet ~rer 

kuvvetli ihtimaldi .. D'Etyol tarafından. 
büyük gUrültülerle ilin edilen bu izdi
vaç bir ~k kimselerin dilini çözmüı
tü ve bunb:ır, böyle güzel bir kıım, 

böyle içrkin bir erkekle nasıl evlenebi. 
leceğini söylüyorlardr. Genç gelinin 
kilisede bayılması da baıı dedikodu .. 
lan mucip oldu. Bu bir saaldet veya 
heyecan baygınlığı değildi.. Hülasa 
bütün bunlar benim nazan dikkatimi 
celbediyordu. Fakat her §eyi bununla 
halletmcğe imkin Wlr mıydı? .. Hiç dur
madan tahkilcatnna ~ ettim ve it
te bu esnada öğrendim ki, bizzat d'Et
yol. .. Bazan bcndenize iyilikler yapmak
ta olan ... Genç bir §ahsa, yakmdlaı evle
neceğini söylemi§ti .. Bu genç §Cllua, te
sadüfen müstakbel madam d'Etyolu ta
nıyordu. Bu haberi duyunca, bu 1aıırs 

yeğeninizle alay etmcğc ba§lanuı ve 

his çokiruneden, melek gıl>i güzel olan 
böyle bir kum, hiç bir ~ kendin 
gibi çirkin lbir adamla cvlcnmcğc ruı 
oJamıyacağnu söylemi§, bu sözler d'Et
yolu çildılen çıkarmış ve aynen §Öyle 
demi§: ''Bu güzel kızı arzu ediyorum 
ve ister arzusiyle, ister cdbirde o lbeıUm 
olacaktır.. Esasen bütün tedbirlerimi 
aldan ve eğer kuzinim inat ft isyan et· 
meğe kalkarsa, çok sevdiği bir insanın 
ha§ma öyle korkunç bir felaket açacak
tır ki, tevlit ettiği lbu bctbahtlrk için 
gözyaşı dökecek zaman dahi bulamıya
caktır. Fakat bu cihetten endiıc duy. 
muyorum, çünkü 1ruzinim, hakikatler[ 
görmesini bilen zeki bir kızdır ve ln
basmın hayatını kurtarmak için, kendi 
saadetini feda etmekte bir an dahi tc
recJdüt göstermez.,, 

"Bana lakayd bir tavırla söylenen bu 
sözlerin, benim nazarımda ne !büyük 
bir ehemmiyeti bulunduğunu ve bun• 
ların ktZJruzlaı ıizin aleyhinize tertip 
edilen suikastler hakkındaki kanaat ve 
düşün<:elerimi tamamiyle takviye etti
ğini tabii anlarsınız. 

Turnem inler gibi bağırdı : 
- Ya Ra'bbim! Bütün ;felaket ve aı. 

zaplan benim b:t§rma mı yıkılacak?. 
Şimdi hakikati ben de anlryef', ben de 
görüyorum.. Kızım, zavallı yavrum, 
kendisini benim için feda etti. Tehdit 
edilen hayatrm ve şerefimi kurtarmak 
için ..• Ve ben, eefil bir bb olen ben, 
hiç bir §eY görmcldim, hiç bir teY an
lamadnn, hiç bir !CY gezmedim r •• 

Bu ani f eve.11<mdan korkan Bcmi: 
- Yalvarmm, mösyö, dedi, yalva. 

nnm size, sakin olun biraz kendinizi 
toplayın .. 

Turnem hiddetle: 
- Ah! Şimdi .. 
Diye bağırldr ve lkaprya <!oğttıı yüril .. 

dii .. 
Fakat Bemi, sür'atle onun önüne 

geçti ve !kendisinden hiç de lbclklcnıni.ı 
yen amirane. bir tavn'la fÖyle ldedJ : 



10 

Hial: 13'>/ - RcbiilleTYel 18 ............ . ............ 
4,40 19,22 

KokuJya fırtması 
raıııt ...... ~ - a..., .,.._ 

2.~ 1~.1a 16,01 19.22 21.ı2 

HABER - ~ poet1111 

ŞEHZADE BASI 
TURAN TiYATROSU 
Halle San'atHn Na~t 

Hakkı RQfen 

HALK OPERETİ 
Bu akşam: Beşl.L:taş 

Suat Park. Perşembe: 

ıs MAYIS ""7" 1938 

Radyo 
18 M.~YIS - 1938 ,ÇARŞAMBA 

Yangın: 
fstanbul tçtn: 24222, Beyo~1u için: 44fiU, KadıkBy için: 60020, Usklidar 

tcbı: 80125. 

ve arkadaşlan 
Uice Pençe! varyetesi 

AÇAN GOLLER 
Komedi 3 perde 

OA1'"S, SOLO, DÜET 
Localar 100; Her yer 20; Paradi 10 knT'llş 

Baklrköy Mlltiyadl 
Sinemalanııda 

GOL FATMA 
Operet 3 perde 

C"stat Muhlis Sabahat. 
tinin en gftzel eseri ..• 

18,30 Spor "fe ıencllk ba)Tamı, O 
Yüksek ticaret ve iktisat mektebfnda, 
40 p14kla dans musikisi, 19,15 kon 
Bakırköy halkeTi namına doktor lb 
Zati ( Cocuk mahkemeleri), 19,~ Bo 
haberleri, 20 Nezihe Uyar ve arkad 
tarafından Türk musikisi ve halk f&I': 
n. 20,45 Hava raporu, 20,48 Omer 
tarafından arapta s&ylev, 21 KlAsflı: T 
nıosikJsl, Nuri Halil TO arkadaştan 

fından. 21,45 orkestra, 22,ta ajans 
leri, 22,30 plkla sololar, opera ve o 
parcaları, 22,50 soıı haberler n erteal 

Yqillray, Büır.k6y, Bebelr, Tarabya, Bilyiikdereof"enerbllhçe. Kaııdillı Erea
klSy, Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur;az, Kınalı, için: Telefon muhabere nıemu
l'WUl yaııguı demek kAridir. 

Topbpı MOıesf: Herg(ln saat ıs den 16 ya kadar açıktır. 

Memleket D111 Deniz Seferim 
Rami itfaiyesi: 22711 
o.afs ...... 29 

Romanya vaparlan: Cumarte&i l(hılert 13 'de Kllsteneeye; Salı g(lnlert ı8 Cfe 
Pire. Beyrut, İskeııderlye. 

Beyazıt kulesi: 21996. Galata yanııın kulesi: 40060. ltal:ran vapurJan: Cuma gtin1eri ııaat 10 da Pire, Breııdfzi, Venedik, Triyeste. 
Sıhhi lmdad: f4998. Müddeiumumtlik: 22290. Emniyet mildürlüAil: 24332. 
Elektrik Şirketi: BeyoAJu: 44801 • fstanhw: 2071. Aıwupa Haltı 

Sirkeci İstasyon M4dilrlülfl Telefon 23079 his: fdaresi: Beyo~u: 44783. lleşilrtıt: 401J33. Clbali: 20222. Nbruosma
alye: 21708. 'OU.lldar - Kadıköy: 60773. 

!Javaıazf: İstanbul: 24378. Kadiköy: 60790. BeyoAla: 44842. 
Semplon ekspresi heratm Sirkeciden. saat 22 de kaJkar ve Auupaaan ıeleui 

saat 7 ,25 te Sirkeciye muvasalat eder. nfin programı, 23 son. 

T ahi Otomobili lstemei için 
B~u ciheti: '9084. Bebek ciheti: 38 • 101. Kadık61 ciheti: 9007. 

Deniz yallan 

Konvanst:yonel 20~ da kalkar, lo,22 de aelir. 
Edirne postası: Herıün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de ıelir. 

Anadolu Hattı 
Beratın banket eden şbnendiferler: 

BOKREŞ: 
19,15 mfizlk, 20,15 şarkılar, 21,15 S 

sun p14kları, 22,05 pJAkfa kabare m 

lstaııbal Kenteliti~ 22740. Karakb~ 12312. 
lhdaıQa:ra: Pttar, Sah, Perşembe, Cuma günleri saat 8,30 da Tophane 

nhhmından. 

Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 •tte Diyarbakır Te Samsun, 1!5,30 d.a 
Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapazarı. 

22,45 kare konser. 
BUDAPEŞTE: 

18 piyano kooserJ, 19 cu plAtl:ırı. 20 
oper.adan tmuil nakli (perde arala 
sigan orkestrası) 24,10 cazbant. 

Jtanbi8aJ&: Sak Ye Cuma günleri saat 19 da 'foplıane nhtımmdan kaltu 
Te TwrdaL Mfirerte, Erdek, Şarköy Wtelelerlne uğnyarnk Karabigaya vanr. 

Bu trenler.den saat 9 dn hareket eden Ankara muhtelill Pazartesi, Çarşamba 
re Cuma gfiıılerl Haleb Te Masula kadar sefer etmektedir. 

MlJNAKASA İLANLARI: • 
Akıı&m postası; Y&'l.11. saat 17 de lareket edecek olen vapur; Gelibolu, Ca

wkhle. Edremit; AYTa)ık Te Dikiliye llirıynrak l!anire S[tfecektfr. 
Ksaclab postan: Yanıı sefer yapılmırncaktır. 

»J;a.ı. 
~ Boma - Blum. Yunan •erleri ve Cinllf Kllşk. .Askeri MQ.ıe Te 

ISIUı;Jar. ncaret Te Sanayi Mlhes;t Sııihl MiM: 

l'ıfuhammen bedeli 4283,53 lira olan 10,700 adet muhtelif biiyiialüklcrde Os. 
ram, rungsram, Luma, Filips veya bu marblnr.ı muadil olduklannn dair salı. 
hiyetli makamat tarafından verilmiş Tesike ibraz edm diğer marlta ampul yarııı
tt cama günll saat 15,30 da Dnlct Demlryollamwı Sirkcciddi 9 uncu işletme bi
nasında acık eksiltmeye konulmuştur. 

BERLIN: 
19: plakla hnfif müzik, 20,10 radyo 

kestrası, 21 radyo orkestrasının (deva 
22;30 Rus hant hımtlan, 23,30 şarkıh k 
ser, 1,10 plakla ıerenatlar. 

(lift m!ftler herıftn snt !() dım H,. kım açıktır.) GEÇEN SENE BUGUN NE OIDU? 
TOrk vtı fslllm e!lcrlcrl mDıe.,i: t) l,:trı~·ı;itlf'n bıı~kft hf!rgiin sıı:ıt 10 d:ın 16 ya 

kad:ır ,.e Cıı;nn FtUtılcrı lG c.lı:ın 17 ~e 1 n ı.~r ocıb.lır. 
• Genelik b:ı~ rnmı büyük mernsimlc lrntlulandı. 

- Nereye gi.d.iyontUnw?.. Ne yap
mak iıtiyorsunuı ?. 

~ çıqvı bir kahlıWıa atarak 
cuap verdi: 

- Ne ımi yapaca~? O aefili öldii· 
rüp ..• 

Boı!IJi ~ .nkerek aaWn lbir 
Mile: 

- Bu lbit çılcınlıktır, ckdi., Siz ta· 
mit edib.eı t>ir ~ ,.puıak istjyor-
11111ıu .. Baı hareket~ çocuğunuıla ehin 
~ bir an i~ lbcrtara.1' edilen fe
!Oeti yıkaalıktır. 

BilfU\ bir kat'i,y,~ ve otoriteyle 
ta.ıleneo bu eöılcr üzerine Turneaı ol
ctutu yerck durdu. 

kni on•, kendisini toplamağa va· 
kit bırakmadan devam etti: 

- Rka ederim, beni ldiı;ı.leyin, m&. 
yij .. 

Ve hiddet içindt;_ söy:lc:nen Tum~ 
hllt tereddUt ettiğini ıörllnco illve 
etti: 

- Zannede.,ripı ki, bu rica,m yerine 
ıetirmenizi hakett~. 

Kendisine yapıla.n iyUiği istihda( e
den bu ima üzerine, T~egı, 'crmleri
nhı ~tını yırttığtnı hisseden bir ~t gi· 
bl durdu ve sUkunetini topl,rt\ifa ça
bpralc: 

- A{(mızı rica oderim, ıuösyij dö 
Berni, lded.i, aizc t~kkUr e'1!leyi a· 
m&roiyle unutmuıtwn .. 

Btrni ittic4lle <:evap verdi: 
-' BW)dan bahsetmiyelim.\ Qtı.ırun .. 

B~ni ctinl,ey\ıı ••• Her halde ~qir cder
aiııiz ki ben, aize sırf korkqos bir teh-
1,ilr,'y\ babcr ve~ğe eelmedim ve 
böyle alçakça bir suikblti ortan çı.lcar
mağa muvaffak olan bir adam, siıe iyi 
tavsiyelerde bulunur. 

Tutncn:\: 
- Doğru, diye mınldandr, bu al~k· 

~ ~ıeden adeta kafamı kay~yo-
ram.~ 

- ~t, bu \ıidisenin si_rl bir ~li 
PJlrtbfmr garUyorum.. Binaenaleyh 

• JJ:ış·. ckiliıniı: lııgillcrcıfo H:ıl<h in '\'C ı;denlc ~örli.~ill. 

sizin., heı: teYi i)'.iı bilen 'ft eiıo yol &~
terebilecıek aadık ft çıJn. bir dotta. ih
~anıı: vı.r. Si.ıo brp ı<it!tel'diği,m 

hattı hareke~ ~iw. böyle bir doşt ol~ 
dulwnu ~kili~· ia~t cd.C!lıijr. 

Turnem ~ecanla: 
-Do.l~?, 
Dıcidi ve derlıil ilive etti: 
- Mös_yö dö Bemt bWm laA.n\lma 

dahi ihtiY,acıruz ol!,ujq ıUo. FlJU bi
lin kj, bir an dahi ~~dUt etuıtnı1 

Bu ıükraı, i{a.deşinin biraz 11ktığı 

anJ.aıılan Bcrni: 
- Rica ederim. ~unları W.Jı,;n. 

dedi .• Sizin &itli qil ve ~u im' Vı
sana hizmette lbulqgm~ o~ mji
tevellit vicdan istirahati, ~im i,sin \! .. 
fi bir mükiftııttır .• Di.Jcr ~1'9ftan, Wt· 
mus bon;umu ya~rkcn, .uq,, ·eil)i l)ir 
dost kazanmıı olmak ta benim için bil· 
yük bir şereftir. 

Turnem, Berninin eli!ıi. fı\\.ıpk: 
- Ben~ ıahstmcla ölü~4 kad,r, 

sadık bir d05t bulacalmnı~ dedi. 
- Sizin vaziyetin.iz ~ isj,n ga

yet. vazihtir ve ben !bunu 1W: lıitç keli
meyle hülA~ c<le:c;eğim: MAA,iy~tini a.n-
lç)_y,amawj~ s9eple~n d.o~ .. y,oie· 
niniıio 1uil) ~dııııı o~~ çok 
b~k ~n~tleri vardı. Çirkin ve 
ucu~ ola.o O:ıı ıadam, bu izdi~IA bU· 
yij~ milJ~qllere ~ı k~~iım ve 
Ue~ ml.tlW 9l~uğwıu ~yor<lu. Şu 

"~ adil olqujv. ~İl\, e\;in o~ ka.rşx 
,a.ıcrdiğiııiı ~-~.<h ıuiiaWnaj edere.le. 
siıe ~üm Qlf,Q kliıtwı ~ttı .. 'Ve 
~ ,ıçaklıi~ ~tn!tiaini kafi dtreocqc 
mUseUih ~ed.4ıce .. ~~ mUracaat 
etti ve onı,ı \ki tc;yd~ biri~ terçih et
n:ı.k roeç~riye~ bna~tı: ~ onun-
1.ı evlerunı:lc ve b~ eqretlt ,P\ ku~ar
~}t. v~ yahu~ t~ Q~ ~ivaoa r~ı olQ.1!· 
yar~~ ei.ziu öl~ih\~l,i. ve l\&Ul ~r~
aizli,ğ~ tevlit ~~.. ~in 1uzııµ;, 
ken_di~ni li.ıin isüı f e4a da asli tcre4-
ldüt etmec\.i._. 

Tumem: 

- Zivallı y,av.ruın.ı., 
Diye hııılqrdr. Bemi ıde devam etti: 
- s· . c:ıhdit eden tehlike, bm<;e 

ti,Qld.U~ bcrtlaıraf editmi§tir. Fakat bu 
teb,lilctı;ı.cı. bel' zaıe~dcn ~ ~üt
hi! bir !ckilde yeniden bclirm.iyecefiru 
lP.ı» t~ cd.ebilir? Mösyö d'Em>tun 
haQei ~rkwıs plin.ı ~ tttimıc
ie \liraı:tıiwı ~iliır? Bu adamın, 
yann sizi ~vetmektt iQüy.ük ;Qir men
faat göı;:w,i>;eceii ne malum?. 

Tıv-n~IX\ ~tin :Qjr tav.ırla: 

- Şu halde wahvold,~ 1 dedi. 
- ~e m~ebet, ~! •• Cea~ ol· 

n;.JintJ, fı~aR &~ ge~niz, ken
dinizi müdafaa etme~ JJ,ıım.. 

- K~ amta~ kap~cak) ona 
he{ §~i ~\a.c"1ı:,,. onıuı :r,a.rdmmıa 
ımıh;u- o].m,M için yalvarac~wı,.. 

Berni 'Qa.Jını salhy,-arak cevap verdi: 
...,.. f~ ibiır U$tU 1 Kr.Jl za~fj ba.fjJ ve 

ko~l\41~ ~tıla~en blr i~dtt; 
lten<U•iıx yapılacak bir teıirle. ı\ıi fe
da etmiyoceii ne ~alUm.? .. 

- Şu halde ne ya,pmalı?. ~a zaxallı 
yavrum.. Onun hal~ ne olacak?. 

Bcrni ı;lğrı:. a.irr: 
~ Siıin d~ dAşm~nı~m kUjland~ 

ai~Wı kullanmanız ~an.. Şunq u
n\l tıtı.a.yın ~yeğe~, sUİn ~NllZ 
düşmanmı~drr .. On\!!\ eibi, k~\ı,k 
etrxıcnü, itimat ıö~tec~niı ~bırlı 

olmanı» la~ı~ •. Sonriı, •~li ldM!ünü
yorU!ll. da.. Siz her t~afu ~ızm}.Z.Iı arr
yor ve bul~Y,onunu.ı.. Bu müddet 
zarfın ·a möşyö d'Etyol ne yapıyor? ..• 
Zevcesini bi.ııat onun, bir YCI'.~ ~at
madığı ne ~ÇU;ı;ı?. Bili}'!t;t'~ ki bana 
f9yle biT aual ıoracaksuuz : Bunda ne 
men.{aat g<;>roQilir?. Eh 1 Eğer ~ •ı.ıa.· 
lin cevabın1 vertbilaeydi'l'- Sizin isin .. 
ve k~ıt\_.\z \sin bu ~~~ tn4\.§e etmez
dim .. 
Tumcıp to)qw. etti: 
- Şu halde .. 1)t yapmaJı?. 
- Bence mctcl~y\ Qjl(ijfiniıi ~i 

etmemelisiniz. D~dınıza evvelce ol- 1 

ROMA:: 
20,40 orkestra, 21,30 bafif mfü:llc, 22 

klislk mü:uk, 24,15 cnıhant. 

dqiu gibıi, itimat ıöet«nıekte devam C"" 

diniz. Yalltız onu mi.iteaJadiyen takip 
celin, b\k\,~ i§1erim, battl Mbillo dil· 
ıilılı.ç.ı.rini tme. es ~cı tef erri1atlanna 
kadar öğrcnmeğc çalı§ın.. Siz~ bqı 

~,nı~ ı~li dıolapknn dclil1ıeıW bu
lup toplayın. .öyle ki, sizi o ~ 
ithamla tıJlabxet:mek iıltwği gün, siz 
m~fer bir §tkildıe buolann JR]aıı ol
d~ isbıat ~e9inlıı. Bu delil • 
ler ~ olu1)~ tıi& ko~d11n sa.h
teUr~ meyldana çı~ lbt..ı defa ken
diniz oııu, me.rbiaırnetsiı mahvedebi.lini
niz., ~a.Qt size telaaı' edi~ bu 
ne'ictY' varabi~~ i,sin ~ d'Et
yolu 'bir an evv:t\ göadeo. ~ırmamak. 
gece, gündüz onu gözetlemek lbnn.c 
Bundan ~.§lca bt..ı ~e.nl de ~tle
m..ni.n ~rlı o*ağı fikria~ bu 
a~ ~nde garip §Üpheler uyrtıtıdırr· 

y~. t~m 'bana ki ~ öQ Tur
n~ si.ıin. i$tilWı'l~lo ~m ua
deti ıancak bunlarla :kabildir V c belki 
d'-1 d'Etyolu ,ıözdını b~aanu. la· 
ZITll,n d~Ç~~ ~uz. 

Tur~~= 
- Belki de hakkıruz var! .. 
Diye mırıldandı. Bunun üzerine Ber· 

ni de onun sarsıldığını görünce, onu 
tt~ ecı~ek cıeune1. 1JJııit1ıevt iebatlar 
zikrederek uzun uzun konuıtu. 

~ ~ ı a 

Beı:nj., 1:"Jrne~ k:Q~n~ t~kottiii za. 
m~ bi~ 1ijpbe~z ~k gü9 w ~
y.i halletmiJ olacakt1 'ki ldu~a 
bi memnuniyet tebea~i.\. ~- .. 
dlJ. 

B,w.ı,i,. ıeri. adımla~, do~ Fvan 
sol&ağın &i.tti ve dertıa\ nıötyö Jık. tara· 
(q_ıdan ka.bul ~dildi. 

Mösyö Jak, onu §Üpbesiz, büyük bir 
~blnız»kl~ ~kliyor ve §Üpbesiz onun 
t~btiaüne bü_yU,k bir che~ot atfe· 
diyord~. ~ü genç erkeğin. içeriye 
eirdiğini görür gö,nnea derhal sordu: 

-Ne old,q?._ 
- Mesele hallediJdi, moosenyöc ! Bu 
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Koıtr - Plı~ıu 
Çarpılma. çatlama, kabarma ve saire 
&ibl hiçbir anu a&termes. 

Kontr • pl&klar ba gibi arızalara 
karşı garanti ne satılır. 

KIZIL, KAYIN, KARAACAÇ'dan mamul 
Kontr • plWar atok olarak her umu mevcuttur. 

SATIŞ YERLERi: 
Istanbulda: ıınsTU MURAT OGLlJ, Mabmutpaf& Ktırkc! Han No. 

H lSAX PlLAF1DlS, Galata, Mahmudiye caddeal No. 21. 

Ankara'da : VEıtBl KOÇ Tlca.rethanelt. 

lzmtrde ~ KARL BORNFJDLD 
İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Kerestecller~ 
YUSUF ve KADRİ lŞMAN. 
8.ABAN MAHMUD KOKNER. 

Samsunda: G()ÇMEN OGLU KARDEŞLER. 

Umumi satıt yeri: latanbul, Sirkeci, ?ılilhOrdarzade Han No. ı 

YENİ KONTRPLAK Ltd. Şlrltetl. Tel. 22401 

------· 
·p . / ı, ıni .ıı 'ı ı:··t: , , 1, ;r ılı ı , . ı'. 1 f"ı. ·ı • . . 1. l'ı , ı ı , 

• ı ı ır ı ·I•', t 1111 ıJ, ı ı · 1 , ı 11 , , , 

({an çıbanları, el ve ayak pnrmaJdarmm arasmda.kl kaşıntılar. dolama, 
mem iltihabı ft çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, trae yaralan, ergenlik· 

ler, koltuk altI çıbanlan, ANTlVlROS ile 
Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. 

ŞARK ISPENçtY.ARI L!BORATUARI 

Devlet Dem1ryolları ve Lim.anları işlef"Te 
· Umum idaresı . ilanları · 

Muhammen bedell ll905 llra olan 49 adet muhtelif basküller 13.6-1938 Pa. 
zarteat gllntı aaat ll5.30 da kapalı zarf u suHl ile Ankarada idare binasında aatı. 
nalmn.caktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 892,88 11 ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafia mUteah bitlik vesikası ve tekllflerinl ayni gUıı 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lAzmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malr.eme Dairesinden, Haydarpqa-
da tesellüm ve eevk şefliğinden dağıtılacaktır. (2739) 

· l«itanbul Beledi"esi ilanları 

Beyoğlu Kaymakam1ığmdan: Bulunmuş beyaz kuzunun .(3). gün içinde 
aahıöi çıkmazsa satılacaktJr. (B.) (2924) ,. 

ıtdenfz boıuk, dillnlJ paslı 

KABIZ 
cekf10rsanız siz de on binlerce kişi ıtbl 

tecrllbe ediniz. MiDE ve barsakları 
Yormadan Ye alrştırmadan bhaJ eder 

ve temizler. 

Hazımsıztığı, Mide Ekşilik, 
Şişkinlik ve yanmalarını 

Giderir 
İştıh? ve sıhhatinizi dOzeltır. İçilıııesf 

:ıyct 1 Ur; tesiri kolay ve mOleyylnllir. 
~on derece teksir edilmiş bir tuz olmak· 
111 mOmasll hiçbir mOstahzarla kıya' 
. ::ı bııl etmez. Mn:ıon isim, Horoz m:ırkıı ' 

• ..... ~•.nmnidl-kkmamı ....... ~ ı.m:m• 

Klrahk veya satıhk 
hane 

Uç kalla 8 oclıı, snmıç, tulumbalı kuyu, 
bahçesi, istııs;) ona cl\·or, trcı. süzcrgiılıı, 

havadar ve Marnı raya nazırdır. 
Kadırga: Talcbeuurdu karşısında 49 No. 

S11rıyerde kiralık ev 
Sarıyerde Sarıhüseyln soka#ında 34 nu

maralı mOstakll dört odalı, mutratı, bah
çesi bulunan n bar.ı noksanlan lkmaJ 
edlJmek Ozere olan ev kiralıktır. Taliple
rin lstanbulda Sultanh:ımamıncla Katırcı· 
oğlu hanında kat 4 ~o. 8 de Mahmut Ak· 
kuzuya mfiracaatları. 

oı, Doktoru 

!Vecati PAKŞi 
Haıtalamu bergün sabah saat 

10 dan aktam 19 a kadar kabul eder. 

Sah• cuma günleri saat 14 ten 
18 e kadar parasızdır. · 

Adres: Karalcöy Tünel meydam, 
Tersane caddeıi blırnda No. 1/2 

İstanbul beşinci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup satıl· 

masma karar \'erilen, karyola, oda takı· 
mı, soba, dolap ve dikiş makinesi gibi eş. 

ya 20-5-938 tarihine müsadif cuma gü
nil saat dokuzdan on bire kadar, Beyoğ. 
lnnda Tünel caddesinde Otçu c:okağmda 
Paparuvano apartrmanı önünde açık art 
tırma ile satılacağından alıcıların mez
kar saatte m.-:ı.ha11inde bulunacak me
TTturuna müracaatları ilan o'unur. 

(V.P. 244 t) 

HABER - :A.tieam poeta91 

lstanbul DefterdarlıQından: 

!'arh No. San'at.ı Mahallesi Sokağı Kapı 
No. 

lhbuna. Sene!i 
:me No. 934 

M Amura. k&ntır Ş. 
451iJ. Ziya MUıılr ve 

Kemankeş Merkez Rıh· 

- .Angel Tahta işi 
700 J1 Panayot Hri!to Terzi 

1045 Aram Tevfik Terceme i§i 
1513 Yusuf Nafiz Kahveci 
1812 Hüseyin Alçı tUccan 

lSM 

1835 

1836 

1837 

1838 
1845 
1846 

Aram 

Apuatol 

Hiliıeyin 

Ha.san 

Koço Ku.akya 
Mehmet 
Veli Hfuıeyin 

Elektrikçi 

Kuncluracı 

Itriyatçı 

Lokantacı 

Kahveci 

Odalar muciri 

Aşçı 

Odalar muciri 

" 
" 
" 
" 

" 
,, 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 

tmı H. 
Gömlekçi 
Tulumba 
Gümrük 
Halil paşa 
Kara Mus. 

29 
13 

51/ 53 
22 

30/48 
5/52 
6/30 

21/89 
3/ 25 

tafa pap. 118/4 5/42 
Bilyllk Mil· 3 30(14 
let Han 
Kara Mus
tafa Pf. 
Kara:Mua· 
taf& J>e. 
Kara :Muı. 
tafa~ 

8 

19 

Hasan P§. han 19 
Kaxaköy 37 
Kara Mus.. 85 
ta.fa P§. 
Kara Mus· 
ta.fa P§. 
GUmrUk 
Şeftali 

57 
33/35 

6/26 

6J27 

6j29 

6j32 
6/47 
6/48 

6/49 1846/1 Veli Hüseyin 

1847 Mari Oğur liye 
296 Adil ve Kurban 
296 J1 Adil ve Kurban Odalar muciri .. ,, ,, 

6}54 
2/39 
2/40 
1J27 
1/39 
1/40 
lj24 

52/1 Adisea Era Ş. Ycnicami Karakq h. llj12 
119 Hclvert Münih 
119 f1. Helvert Münih 
137f1 Stayo 

Komisyoncu ,, Selanik han 27 
Komisyoncu ,. ,, ZT 
Balkan Matbaası ,, Per§eJllbe 11 

153/1 Hristo lpçl ,, 
219 /1 M. Kıl ara Kuma§çı ,, 
277 Yorgi Abdos oğlu Cameı ,, 
.280 Birezki lavzkı Yaıı makineleri ,, 
364/1 Selçuk Tepeşku T. Terzi ,, 
408/1 Emin Zeki Komisyoncu ,. 
486/1 Yorgi Mayanoz Kalorifer mUhen. ,, 

disi 
631/1 Petro Panayot 
753/1 Eşref 

Avukat 
Kahveci 
Avukat 
Madent e§Ya 

812(1 Filai 
1083 Sadi 

1089 
1091 
1093 
196 

1097 

Ahmet Re§ad Mimar 
Celil Mimar 
Ahmed Zeki TabclAcı 

MUnir Tevfik ve Ş.Balkan Ticaret 
Gar.etesi 

" 
,, Balkan Ticaret 

Gazetesi 

" ,, 
,, 
" 

" 
" ,, 
,, 

,, 

1U3 Mahmut AhmedNe§riyat idaresi ,, 
1116 Riza ve Naı'b Sandıkçı ,, 
1453 Cahid Fazıl Terzi ,. 

6 Raçik Miskiciyan H. Kunduracı ., 
7 Hristo V Mihal Kunduracı ,, 

105 Nikola Tabelacı ,, 
125 /1 İsmail Hüseyin Kahveci ,, 
125j1 İsmail Hüseyin Kahveci ,, 
137 Pedros Çilingir ,, 
214 Hirant MescldyanHurdacı ,, 
238 Angelya Eczahane ,, 

1333 Rahmi Terzi ,, 
1399 Osman Kahveci ,, 

413/ 1 .. " " 
1124 f amail Hüseyin ,, ,, 
9)6 Diran Artin Demirci ,, 

1529 Rü§dU Zezgin llan v~ ne§riyatçı ,, 
1877 Zeynel lbrahim A9çı ,, 

Pazarı 

Fermeneciler 129 3 j13 
Haraççı 12 3/39 
Yenicami 22 1/17 
'.!Y-eı'itıffiti~ f'lfJ 
Fermeneciler 59 3/64 
Voyvoda han 17 3/71 

Tabtas H. 
Jeneral han 
Fermeneciler 
Ka.manto han 
Perşembe 

pazan 

18 3/75 
70 4/ 39 
84/ 1 2/ 67 
3/ 4 4/9 
35 2/53 

Çağlayan han 19 
Çağlayan han 13 
Sel~ik han 11 

1/5 
3(1 
3/15 

Taptas han 5/1 1/21 

Taptas han 5/ 1 lj22 
llyada H. 10 3/ 69 
Ömer S. 7 3J50 
Hulüsi B. H. 2/ 4 2J13 
Ycnicami 1 11/25 
Ycnicami 9 4/15 
Zincirli H. 13 1/ 38 
Yeni cami 82 3 /96 
Yenicami 82 3/ 97 
Mahmudiye 6 1/41 
Mahmudiye 33 1 / 48 
Mahmudiye 85 1/50 
Selanik han 28 3 / 56 
Kefeli Hürriyet han 2 / 9 
Kefeli Hürriyet han 2f10 
Yenicaml 82 3/ 98 
Kuyucu 18 ljlS 
Bullur 9 3/67 
Per§embc pa. 53 3/ 23 

65 
65 

196 

Şevket 

Şevket 

Kasap 
Kasap 
Mümessil 

zarı 

Kemanke§Topçular 106 
106 
17 

6/35 
6/ 36 
2/ 32 D. Golandı 

521 Dimo 
1546 Artin 
l 669 /1 Ahmed 
2093 Rifat 
2232 Kirkor 
2238 Fevroniye 
2238 Fevroniye 
562 HürmUz 
626 A. l\'.funil 
759 Ali Süleyman 

1575 Hüseyin 

Sucukçu 
Kasap 
Piyazcı 

Takibi mesalih 
Aşçı 

Kahveci 
Kahveci 
Aşçı 

Itriyatçı 

Köfteci 
Aşçı 

,, Topçular 
,, Merkez Rıh-

t1m han 
,, Helvacı 16 
,, Kıl meali 31 
.. l\'.asablar 12 
,, Yani Sopolos h. 
,, GUmrük S. 57 
,, Rıhtım C. 61 
,, Rıhtım C. 61 

Yenicami Fcrmeneciler 64 
,, İlyada H. 11 

Kcmnnke3 Kara Oğlan 18 
,, Kılmcali 43 

1/ 92 
6/31 
6/39 
6J33 
6/ 55 
6, 58 
6/56 
2J76 
3/ 29 
6/ 25 
5/ 48 

" ,, 
., 
" 
" 

" 
,, 

" 

" 
it 

,, 

" 
,, 

" ,, 
" 
" 
" ,, 
,, 

.. 
,, 

" 
" 
" 
" 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
.. 
,, 
.. 
il 

" ,, 

,. 
935 .. 
,, 
,, 

" 
" 
" ,, 
.. 
" 934 

" 935 
,, 

,, 
.. 
,, 

" 
" ,, 
,, 

" 
,, 

" 936 

" ,, 

" 

Kazanç 
L. K. 

10 00 
154 80 

7 65 
120 82 

l 35 

U6 50 

70 80 

118 25 

94 78 

22 50 
3 91 

180 80 

102 37 
20 83 
12 07 
20 70 

i65 60 
36 

186 30 
l65 60 

54 
348 97 
41 40 
7 70 

67 66 
19 58 

221 89 
139 08 
15 15 

3 78 

130 21 
16 44 
11 84 
17 92 

73 

41 95 
3 52 

12 
19 85 

348 86 
9 33 
1 25 
3 60 
2 10 
5 55 

25 35 
43 77 
2 52 
4 80 
4 80 

12 60 
10 80 
25 21 

22 74 
2 80 
6 96 

120 
7 27 

27 25 
23 62 
7 50 

30 
52 26 

470 40 
242 23 

18 .. 
22 60 
28 23 

iBuhran 
L K. 

2 
30 96 
1 76 

24 17 
27 

29 30 

14 10 

29 44 

24 64 

5 18 
78 

41 61 

40 95 

23 55 
4 79 
4 82 
8 28 

66 24 
7 20 

74 52 
66 24 

12 42 
80 26 
16 56 
1 M 

15 56 
4 50 

51 63 
31 99 
3 03 

76 

26 04 
3 78 
2 73 
4 12 

00 17 

9 65 
81 

2 76 
4 54 

69 77 
1 83 
• 25 
1 72 
• 42 
1 11 

11 07 
8 75 
1 58 
' 96 
' 96 
2 52 
2 16 
5 80 

5 23 
1 56 
1 23 

48 
1 45 
6 27 
5 79 
1 72 

12 
12 02 

94 08 
55 71 

4 14 
5 20 
5 65 

11 

Cem 
L . K. 

27 86 
1 15 

26 37 

38 97 

28 43 

3 38 

27 14. 

15 36 
3 12 

12 07 
20 70 

165 60 

186 30 
165 60 

8 10 
52 35 
41 40 

10 15 
2 94 

32 27 
20 86 

2 40 
1 80 
2 68 

' 11 

6 29 
• 53 
1 ·80 
2 84 

62 79 

1 00 
9 96 
7 83 
• 38 

1 94 
3 78 

3 41 

120 • ' 

4 08 
5 34 
1 12 

30 • v 

7 84: 

36 33 
2 70 
3 39 
5 08 

Galata ~besi mükelleflerinden olup yukarda isim ve adresi ve vergi seneleri yazılr eşhasm gösterdikleri adresler. 
de bulunamamaları hasebile namlarına tarholunan vergiye a.it ihbarnamelerin tebliğine imkan görülememiş olduğun· 
dan hukuk usulu muhakemeleri kanununa tevfikan tebliğ makamına kaim olmak. ür.ere ilan olunur. (2913) 
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21 mayıs 938 cumartesi al':,~~. 
K i nı 

Belediye Bahçesi 
Büyük bir Gala ile açıhyor 

ÇaDgı Heyeti : 
Keman: Nubar, Necati, Cevdet, 
Kemençe: Sotiri. 
Klamet: Ramazan, Şeref. 
Piyano: Şefik 
Banco: Abdi, Cemal, Şevket, 

Kanun: Ahmet, Is mail. 
OKUYANLAR: Ağyazar, Yasar, Celal, Hamit, Yahya. 

Bayan okuyucular: Mahmure, Afitab, Fahriye,Radife,Dürdane, Muzaffer 

Bestekar: TANBURİ SALAHAOOIN 
Bu büyük çalgı heyetini bir arada topla mağa muvaffak olan müessese sa

)1n şehir halkını memnun edebilirse sevinç duyar. 
Telefon: 43703 

öğle öğle 

akşam 

her 

akşam 

her 
Yemekten Yemekten 

Sonra 
Diş sağlamlığında harikalar yaratmakla meşhur olan 

yegane diş macunudur. 

Diş macunlannm incisi ve fırçala)ınız ne mikropların, 
şaheseri olan Radyolinle ne de rahatsızlıklaqn tah-
dişlerinizi muntazaman ribatından korkmayınız. 

. Sabah, öğle ve aliıam ner yemekten son-
ra di§lerinizi muntazaman fırçalayımz 

Türkiye Kızılay Cemiyetinden: 
çadır bezi mübayaası 

Kızılay Cemiyetince yaptırılacak çadırlar için lüzumu olup İstanbul sa
tış deposundaki şartnamede yazılı evsafı haiz 

100.000 metre çadır bezi 
satın alınacağından alakadarla~n 30-5-938 pazartesi günü saat 15 e kadar 

' 1 

ı1cPo direktörlüğüne müracaatları. ___________ _. 

Ekzema ve eo Z' cilt yaralanodao i ortulmak içlnl 
kullaoıoız. Binlerce hastayı lrurtarmıetır Eczanpln•l•n ;sıeviııi» 1 

T 
~i'" Çatal, Bıçak, Kaşık 
~ Fabrikası 

Balkanlarm birinciıi ve Avnıpaıuıı 2 incisidir. ÇA • 
TAL, KAŞIK ve BIÇAK aldıinuzda muhakkak BAŞ 
KURT markaıını arayııuz. Paılanmaz, arannaz ve kınl
mu. Avrupa mallarmdan daha yüluek daha ucuzdur. 

Toptan Sabı Yeri: 

ffABER - J\lt~ poet:m 
==================~==================================-

• 1 

lUİSK'ET SARARI 

200 •••• 

fO .• 

~ 
o• 

S.OFıRA 

SAllAPl .. All1 
340 ...... roo.kr. 
200 • Q) • 

ro • • •• 
kırmızı · •c>k • dlimt·84'11:. 

Müjde Müjde Müjde 
En Has~yet:DD ve En lLe~nz 

YE i H 
KARAMELASI 

nın her parçası üzerinde YE Ni HAYAT 
kelimesi yazılıdır, alırken buna dikkat et
melerini sayın ve aziz mÜ§terilerimizden e
hemmiyetle rica ederiz. 
Ayni zamanda YENl HAYAT. fabrikası
nın ekstra iki kavrulmuş ve sakızlı fındık
lı lokumlan §ehrimizin en kibar gazino ve 
kıraathanelerinde açık ve ambalajlı ola -
rak kullanılmaktadır. 
Sağ tarafta görülen resim müşterilerimi -
zin mal tedariki için gösterdiği alaka ve 
ehemmiyetin bir timsalidir. 

Büyük siparişler için 
ifelefon: 40058 

Fabrilia adresi: Abdülvahit Turan Kara -
meli Fabrikası. Topçular Caddesi No. 92 

Galata. 

Müjde Müjde 

-Turbinli Generatör --------
1 Bir kilovatlık T urbinli Jeneratör 

s. s. c. ı. Fabrikalan mamulatından 
Yüksek keyfiyette malzemeden 

imal olunmuştur. 

idareli ve ucuzdur 
Tahtakale caddesi No4 51 l Mufası:al maltımat almak için: Telefon: 4~·262 müracaat ediniz. -2 ............................................................................................. ... 


