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kazanıyor 
- Tafsilat 8 inci sayfada _; 
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lngiltere ile anJaşmamız 
hakkında gazetemize 

beyanatta bulundu 
Muammer Eriş diyor ki: 
10 UınıçgıUO'lteırede l&?)lY!ylYıD< semjP>atD ıoe kaırşoDandok 
lBu, bDzDm DçDın hem f§>Dır tE~Yll<0 hem blır guıruır 
vesnnesn ©>DQ'JlYla Dlfll~nonzneır ırue yaptaoaırsa lh1ep 
scevce seve DstD~eırek0 arrzy ederrek vaıP>tolaıır,, 

D~ğer taraftan Deyli Herald 
gazetesi diyor ki : 

''Dn~DO't~ıre HlYı~tYım®il:loııDını 00Dlhlraa 
ca~ D<ıre<d!D daDıresD00 vaısntaslDe 

maıoo l}:(lYJvvceıtn lfi'l n D<lYI o Da ifil masu ını<dla 
ç©J~ 6(yvvetun 

Siyasi sebepler vardır,, 

Mil ban 
MusoJioiye Frankooun milhim 

bir mesajını getirdi 
iki gemi dolu ltalyao 
teknisyeni Kadiks'e 

yollanıyormuş 
Roma, 31 ,(A.A.), - Franldst generali 

Milban Astrayaın riyasetindeki İspanyol 
heyeti :Musolinl tarafından kabul edllmiŞ
tir. 

Paris, 31 (A.A.) - Madam Taburi, Ovr 
gazetesinde yazıyor: 

~ 
: 
; 

Celil Bayar 
Bu sabah 

Şehrimize geldi 

Bu sabah ıehrimize gelen Celal Bayar 

Dün Ankarada İcra Vekilleri Heyeti toplantısına riyaset eden Baş
vekil Ccıat Bayar, ekı:;prese bağlanan rJıususi bir vagonla bu sabah şehri
mize gelmiş, Haydarpaşa istasyonunda Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
tJstündağ, İstanbul komutanı General Halis, Merkez komutam general 
İhsan tarafından karşılanmıştır. 

Başvekil, hususi bir motörle Dolmabahçe sarayına gitmiştir. 
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Yeni af kanunundan istifade 
edecek 

. . . 
i 

ltalyanl:ır, Romaya muvasalat etmiş o. 
lan Frankist generallerden l\filban Astra. 
yın Franko tarafından Musoliniye gönde
rilen çok mühim bir mesaji hamil oldulıu
nu söylemektedirler. Dün akşam Cenevre.
den gelmiş olan haberler, bu mesnjln mn
ı..ıv.-ıi hnkkında bizi tenvir etmiştir. lkl 
gemi, 2 haziranua 11:1.ı. ..... ırtı Kaflikse Jlit
mek fizerc yola tıkmaı;a hazırdır. Bu se
milerden birJsl 700 teknisyen, tayayrecl 
ve makinist nakledecek, diAerl de birçok 
malzeme ile diser teknisyenleri götürecek 
tir. 

Frnnko, kail yeni bir darbe indirmek f. 
çin her nevi takviye kuvvetleri ve malıe;. 
mc istemiştir. 

150 likler 
kimlerdir? 

. Bankacılar heyetimiz ve Londra elçimiz anlaşma im:mlandıktan sonra !ngi. 
lız hariciye nezareti binasından çıkarla rkcn: (Soldan sağa) Londra elçimiz 
:Fethi Okyer, İş Bankası Genel Direktörü Muammer Eriş ve Etibank Genel Di-
rektörü İlhami Pamir. IJS'" Yazısı 8 incide 

' !'~·~'••h 
Süvarı1erlmizin yarışlara i§tirak için 

..._ miş 
--- .~~~~~~~~~~~-=-

Azı h bir hırsız 
yakalandı 

'rahkikat devam ettikçe liste 
kabarıyor 

Eınniyet ikinci şube memurları, u
ZUn za.ınandanberi, bilhassa Üsküdar 
SCzntinde birçok yerleri soymuş olan 
atılı bir hırsızı e1e geçirmiştir. 
}{ Ayııi zamanda asker kaçağı olan, 

. ~§anlı Ali ismindeki bu hırsızın bu 
g\in •·wı }{ o~ eye kadar alman ifadesinde, 
k Urbagalıderedeki bostandan bir ce _ 
det, ~ızı!toprak camii müezzininin o. 

b~sın an bir kat elbise, bir kasko! ve 
ır C"'zd -

dak· u . an, Üsküdar Tophanelioğlun -
lli!i 1 hır evden bir palto, :Csküdar Çi
kat Paz~rbaşı mescidinde Hayrinin bir 
bir :~~ısesi, Üsküdar Ağahamamında 1 
bir •lırn ve bir leğen, Gümil'2Stıyundn 
anı evden açık renk bir palto çaldığı 

aşılnuştxr. 
Alintn d h . . 

Sızı ki a a bırçok yerlerdekı hır. 
l'a~kl arın faili olduğu sanılmaktadır. 
Ziya kat devam ettikçe listenin daha 

de kabaracağı söyleniyor. 

şehrimizden nyrıldıkları sıracTa çekil
rcsimlari 

Kahraman 
Süvariler imiz 
[Q)@ lii) lYı ş o e ırn ıro de 
mceırasnmoe 

B<aıırşn OaıınıcacaıkDaıw 
Dünkü yarışta da iki süvarimi1, 

muvalrakiyet kazandı 
Varşova, 30 (A.A.) -Atlama kuv

veti Konkuru, Akrobat atı üzerinde 
Belçikalı teğmen pos\'ik tarafındaıı 
kazanılmıştır. Uııal üzerinde yüzbaşı 
Öncü 15 iucl, Efe üzerinde teğmen 
Akal 17 nci gelmiştir. 

Polatkan, Öncü, Kasnr ve Gürka. 
nn Şeref kordelnları verilmiştir. 
'\'arşovn, 2!J - Bugün yapılan millet
ler arası Imdret müsabakasının baş
langıcında, ı ,60 metre irtifada olan 
maniaları yalnız boş müsabık aşma

ğa TnU\'Ctffak olmuştur. Bunlnrdan i
kisi Türk ekibinden Yüzbaşı Eyüp 

OS-- Devamı S incide 

Fig:ıro gazetesi ise şöyle yazıyor: 
"l\fusolin in in nrlemi müdahale komite

sindeki miimessilinin vaadinden nük!ıl et
mcği hiç de arzu etmediği zonnohınm:ık
tadır. ,, 

Muso1ini Japon elçisini 
kabul etti 

Rom:ı, 30 - !\fusolinl buyün Japon el. 
çisi Asaiyf knhul etmiştir. As:ıi, Japon 
hükumetinin lı:ıly:ı ve Franko ispanyası
na karşı olnn sempatisini teyit etti~ini bil 
clirmiştir. 

lbayn IM1aıo ~e~a ~alfi) lUJ ifil lYI ifil u ifil n kn 1n1 ~n 
babo lfil<CJaıkD clYı ırlYı m DeırD DşOem Dş 

<O> D a ifil O ca ır o ını <§! aı aı 1F U al ır o lfl) o 
Ds'U:~m®k'U:~d n ır 

Ank:ırn 30 (Hususi) - Yüı elliliklerinl cümcninde tetkik edilmektedir Lft •"h 
hnklarında heyeti mahsus:ı knrarı ol:ınla- ceza kanununun ikinci kitabını~ b _:~: 3İ 
rın Ye l.stikliH mnhkcıncleri tarnfından h:ıbındnki cürümleri işlemiş ol:ınln ır ndc • . . • rın a 
m:ılıkum cdılmış buhınanların afh için arrını istemektedir. Hunlnr deYleti ·ı 
h l 1 1• ·ı , n mı_ 
:ızır anmış o nn :ıyı ın mecfüı adliye en- ~ Devamı 4 ilncilde 

Alsas 
Alman 

Loren'de 
propağandası 1 

~lYı111HYılnl lb>ftırDın<dle ~Osaıs lb.@ırelfil<§lekn ~Dmaıınıeaıroıro da --------·! ~Uffiallfily<Elya DUitDlfDak cSllrtElUJSlYJ 
Japonya ~©s~eırmeneırn m tYı m klYı lii) m tYış 

c:e t R Almanya ile Fransa arasında da, Çe. 
a1<.0>Vy<e lUISYal koslovakya bahsinde olduğu gibi, bir 
ft 0 e M l\Jı tğal !}( (9 tre..,. Alman ckalliyeti meselesi mi çıkacak?. 
M9 tRT ft f ft cm <e I}( Fransızca "Entransijan,, gazetesin-
'# ~ ~ de Almanyanrn Alsas Lorendeki pro-

D ~t n y o ır pagan dasını gözden geçiren bir muhar-
Tokyo, 30 (A.A.) _ İyi haber rir, orada Alman nüfuzunun kuvvetlen-

alan mahfellerde söylendiğine gö.. diğine ve bir gün, Çekoslovakyadaki 
hariciye nazın Uzaki Sovyetlerbir- Sudet Almanları gibi, orad,ıki Alman . 
liği ile Japonya arasında muallakta ların cfa Almanya iltihak arzusunu gös-
kalan meselelerin toptan halledilmesi tereceklerine işaret ediyor. 
için yakında müzakerelere ba:':ınr-· Alsas Lorendeki Almanların da baş-
~ını rlerrıiıı etmektedir. lannda, Çekoslov.,kyadaki Henlayn gi------------

Merhum Sabri 
Toprağın tek lifi 

Encümenler tara-
fından reddedildi 

..-razısı 8 i11cide 

Alsas T.orrn<lekl :Hmnrıların ~lf tnflder 

bi bir şefleri vatidır. Ve Bikler ismin
deki bu genç, gazetenin ifadesine göre, 
Almanyanın bu Fransız toprağındaki 

"en kuvvetli adamı,, dır. 
Muharrir, Biklerin faaliyetini şöyle 

anlatıyor: 

"Bizden çrı!dıklarx vatanımızı tekrar 

cır- Devamı ~ incide 
~~-==::--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Franko tayyaresi 
Vaıansiyada bir Fransız gemisini 

tutuşturdular ı:JrYazısı 8 incide 
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Uzak şark vaziyeti 
Uzak Şarkta geçen yaz ortasından

bcri devam eden askeri bareklitın inki. 
ıafını istrateji mütehassıslarının bile 
kavrayabilmeleri kol~ değildir. Şimal
de Mançuryadan başlıyarak cenuba 
doğru bir kaç hafta evvel i~ıal edilen 
Amoy ıehrine kadar uznnan geniş bir 
ıohil mıntakasmda. iki milyon Uç yü.ı 
bin kadar Japon askeri Çinlilerle boğuş
makta:lır. Fakat bu mücadelenin tabi
yesi iyice anlaş·lmıyor. Japon kıtalan, 
biribiriyle rabıtası olmıyan bir ttılum 

cephelere ayrılmıştır. 
Bir defa timalde 1931 scnesindenbe

ri Japonların işgali altında bulunan 
Mançurya vardır. Japonlar bu memle. 
kette Sovyet RusyadDn gelebilecek teh
likeye karşı Uç yüz bin asker tahşid 

etmişlerdir. 

Cenuba doğru şimali Çin nuntakaaı 
belli başlı bir cephedir ki yakın zaman
lara kadar Şantung cephesinden ayn 
idi. Su~ovun lşgrui ile bu iki cephe ara
ıında bir rabıta kurulmuş olmakla be
raber, bu rabıtanın pek sağlam olmadı
ğı bildrilimektedir. Amoy şehrinin iş

gali ile cenupta bunlardan ayrı bir cep
he kurulmuş demektir. Bundan başka 

vaziyeti bUsbütUn karıştıran bir Amil 
de cephe gerilerinde bir takım mıntaka
Jann hila Çin hakimiyeti altında bu· 
lunmasıdrr. Pekin yakınlarında bile bir 
takım Çin kuvvetlerinin faailyette bu. 
lunduğu h~ber verilmektedir. Diğer ha
berlere gpre de iç Mongolistandan ge
len !"l"llilılr ı,.;,. 1c .......... " ç; .. :. ..... t,; t-•~,.; 

tahtını Japonlardan istırdat ctmeğe ça

Iıımaktadır. 

Görülüyor ki Çindeki askeri harekat 
çok dağınıktır. Bunun neden böyle ol. 
duğunu anlt.mak için bu harekatın t<> 

rihinl hatırlamak kli.fidir: Japonya ge
çen yaz, Çine karşı teşebbüse girişme
ğe karar verdiği zaman, Asya kıtası ü
zerinde bUyilk bir harp yz,pmayı dü. 
şünmUş değildi. 

Japonya dünyanın en kuvvetli aske
rt devleti idi Çin de dağınık bir mem
leketti. Bu memleket içinde yaşıyan 

halka bir "millet., adı bile verilemezdi. 
Birkaç darbede Çinin yola getirileceği 
sanılmıştı. Fakat biribirini takip eden 
darbelerle Çin "yola gelmedikçe,, Ja
ponya, yeni yeni tedbirler almak mec
buriyetinde kaldı. İşte bu mahiyeti 
anlaşılmaz ve içinden çıkılmaz vaziyet 
b8yle §Aşırmış görünen bir Japonya ta. 
rafından zaman zrıman alınan tedbirler 
neticesinde meydana gelmiştir. Japon
ya biltlln kararına rağmen, Asya kıta

ıında bUyilk bir harbe sUrliklenmiştL 
Bugün bu kıfa üzerinde iki buçuk 

milyona yakın askeri vardır. Fakat 
bugiln için Asya kıtasında büyük bir 
barba girişmeği gönlü o kadar arzu et
mez ki, böyle bir harp bütün hararetile 
devam ettiği halde hilll buna inanmak 

istemiyor. 
Bu, tngilterenin Avrupa kıtaeında 

blr asır devam eden macerasına benze
mektedir. 

İngilizler tarihte ''yilz sene mu. 
barebeleri., denilen bu milcadeloden 
aonrı nihayet yalnız "Kale,, yi ellerin
de tuta bilmişler ve Avrupa kıtasından 
çekilmek me:buriyetinde lt··1 mı~lardır. 

Japonya da Asya kıtasında ayni ma
cera.ya ıUrüklenmel:tedir. F.ıkot silah
larm ve hcı.rp tekniğinin tekamülü, ar
tık asırlık muharebe yapılmooına mil. 
salt olmadığından bu macera daha kısa 
kesilecektir. 

Filhakika Tokyodan gelen haber
ler Japonyanın ıstırap içinde bulundu
ğunu bildirmektedir. Bir k·ı; giln evvel 
kabinede ehemmiyetli değişiklikler ya
pılmııttr,. Bunların şümul ve m~nası 

hakkında tilrlU tUrlil tefsirler yapılmak· 
la beraber, bütün tefsircilerin birlertiği 
b!r nokta §Udur ki Çindeki askeri hı?re. 
k!t pek yolunda yUrUmUyor. Ehemmi

yetli olan nokta da budur. J~n hü-

HARER - Aks"m Potıtam 

Alsas Loren'de 
an pr . a Si J 
~nırDncj)e Alsas Lclr'eınHdlelKD ADmatrilDaırolii) «:na 

AUmanyaya nu=tenlhlak aır~YSlYI 
<at©ls'\CeırmeueırD m ıYı m ~ün m lYış 

~ Başturu/ı 1 tncld• 
alacağız!,,; "bizım Fransız olup olmı. 
yacağımız meselesi artık mevzuu bahs
ola.rnaz. Biz bu meseleyi kat'i şekilde 
hallettik ve menfi cevap verdik.,, 

Bunlrır Biklerin dilinden dtişrniyen 

sözlerdir. Şefi bulunduğu Yungman
hayt teşkilatt ''Landerpartay., partisin
den daha askeri ve gizli bir teşkiUittır. 
Bu teşkilatın ıubelcri 116 ta.nedir ve 
bunların toplantıları gizli yapılır. 193 7 
de, Str.ızburg ıubesi toplantılarını 

Sentoreli ctıdedsinde S numaralı garaj. 
da yapardı. Pclis burasını keıfettikten 
sonra toplantılar başka -yerde yapıl

maktadır. 

Blkler 31 yaşındadır. Babası Al
man, anası Lorenlidir. 1919 da Alman 
tabiiyetine geçmiştir. Asıl mesleğı a 
vukatlıktır. Kendisine Almanların ga
malı haçına benz!yen bir f§aretl alem 
olarak alan Bikleri, partiye mensup 
olanlar, kollarını kaldırarak: "Fray 
Folk! - Hllr millet!., diye selamlıyor· 
lar. O da: 

"Im aygenem land - kendi mem • 
leketinde!., diye ccvab vermektedir. 

Bu suretle, Bikler, Alsas Lorendekl 
Almanlar için, kendi memleketlerinde 
harbe muktedir bir millet olarak yaşa. 
malarmı, muhtariyetlerini istemekte
dir. 

"Hilr millet,, isminde haftalık bir 
me•mua çıkaran Bikler, bir de kütUp. 
hane açmıgtır. Ve Hitlerci propagan· 
da nc§tiyatı yapmaktadır. Gazete, 
D!.1-1,.-t!- -ı:-1..-.ı.......&. ~ .. ~'"'• ~ 

etmekledır: 
"Fransa Alsasa fena muamele eai

yor. Alsaslıların ana dillerini, almma. 
oayı unutmalarına pılı.şıyor. Mem
leketi silôhlarla kuşatarak iktısadiya
tına uırar veriyor. Majino hattı bir 

. yara.dır tıe Al.saslılar Fran3anın, ken. 
di emniyeti için kurban 'VCT'eccği ilk 
askerlerdir. 

"Fakat, Fransamn siyaseti muvaf
fakıyet sizlikle neticelenecektir, çünki.ı 
biz tamamiyle bir Alman nıemickcti -
yiz, bir Alman halJcıy1z ve arkamızda 
bizim kanımızdan olan yilz milyon k"i. 
§i vardır. 

Fransız milliyetçiliği Alman milli • 
yetçiliği1ıden çok daha kuvvetlidir. 
Bunun misalini, aramızda framrızoa 

konu§an halk gösteriyor. Hitler Af.. 
sa.sla alakadar olmttyorsa da, bizim 
her şeyi çabuk unutan ve yabancı h4. 
kimiyeti altında yaşıyan halkımtz ara
Blnda tr1:ımızm istiklali için Berlinin 
çaluıtığı muhakkaktır. 

Bununla beraber, buglln Alsasta na. 
musluoa bir reyülm yapılacak olursa, 
halk-ın yUzde yctm~ muhtar.Lyet f.stL 
ycccktir. Buna eminimi,, 

Bi!tlerin saf{ kolu sayılabilecek bir 

kfıır.etine giren yeni adamlar, başka 

politika tabiyeleri, batka askeri tabiye
ler kullanarak Jc:.p~nyayı içine dUttüğü 
çıkmazdan kurtarmağa çalıtacaklar. 

Bu arada Japon hilkQmetinin tazyiki 
ile Almrınya Çindeki askeri mütehassıs
ları geri çekmeğe karar vermittir. Bun. 
tar general Falkenkausen'in reisliği al
tında yirmi kadar mlitehassıstı. Berlin 
- Tokyo mihveri namına Almanyarun, 
bu miltehassıalrr z geri çekmesi, Çin -
deki mücadele Uzerine nasıl bir teılr 

yapacaktır,?. 

Bu, Alman miltehaasralannın cephe 
gerilerindeki rollerinin ehemmiyetlne 
bağlıd•r. Bu rol ekseriya izam edilir. 
Fakat ne kadar ehemmiyetli olursa ol
sun, ytoancı askerlerin geri çekilmele. 
ri, bir noktadan Çinliler için faydalı ol
malıdır: Çinlilerin kendi kabiliyetlerine 
olan güveni arttırmnh ve maneviyatla
rını yüksc'tmelidir, Kurtulu§ savaşın· 
da en ehemmiyetli muvaffakıyet unsu

ru kendine güvenme :ctedir. 
A. Ş. ESMER 

mus 

adam daha vardır ki, dalına Almanya. ı 
ya gidip gelmekte ve Berlinle temas 
etmektedir. Fritz Şplrer ismindeki bu 
adamın üzerinde, Almanyadan gelir-

ken, birkaç kere gümrük muayene 
memurları bizim paramızla 1000 -
2000 lira kadar bir para bulmuş1ar -
dır. 

Şpizer, memlekette bir reyi!m ya. 

pıhrsa halkın yilzde 80.85 inin muhta
riyet lehinde rey vereceğini sliylilyor. 

Al!ms üzerindeki Alman propagan-

dası arasında, birçok neşriyat vardır. 
Bunlardan başlıcası ''E. L. Z." {Alsas 
Loren gazetesi) dir ki, 4000 nüsha ba
san bu gazetenin 1500 nUshasını Al. 
manya almaktadır. Diğer neşriyat a
rasında gündelik gareteler 1000. haf. 
talıklar 4 700, yarım aylıklar 5700, ay
lıklar 15400, diğerleri 200 nilsha tut
maktadır ki, bunların yekfınu 70.000 
nüsha etmektedir. 

Bu neşriyat Alsas Loren arazisin. 
de, asıl f iatıarınm yansma satılmak
tadır. 

Barselonada, analan, babalan, harpteölen çocuklar toplanarak hükCtmet tara
fından iaşe edilmektedir. Sayısı on bini bulan bu çocuklara hergün süt verilmek
tedir. 

Almanya harb sannyline ve memle. 
ketinde bulunmıyan ham maddeleri 
sun'i şekilde yapmıya çalışırken oto. 
mobil sanayiine de büyUk bir ehemmi
yet vermektedir. Hitlcr, geçen sene 
söylediği bir nutukta, yakında herke
sin otomobili olacağını müjdelemiş ve 
kUçUk otomobil yapılmasını teşvik et. 
mişti. 

Benzini ve diğer yakılan ma4deleri 
sun'I bir §ekilde imal eden Almanya
da otomobil sanayii de inkişaf halin. 
dedir. Bugün açılan yeni bir fabrika. 
da yalnız küçük hususi otomobil tipi 
arabalar yapılmaktndır. Bu otomobil
ler bizim paramızla 300 - 350 liraya 
satılmaktadır ki, daha !jOk miktarda 
yapıldığı zaman daha ucuzlıyacaktır. 

Resimde, Hitler fabrikada bu oto _ 
mobillerden birini tetkik ederken gö
rülilyor. 

ltalya Krall 
'l·arıo Llbyadan Jtal

yaya dönüyor 
Roma, 30 (A.A.) - Kral bugün 

Bingaziden Dernt:ye gitmiştir. Yann 
Topbruka gidecek ve oradan Salvaya 
yatı ile İtalyaya dönrm:k ilzcre libyadan 

aynlaı.:aktrr. 

a talynn Ayan meclls1 
938 - 939 Büıçesıni katmı etti 

Roma, 30 (A.A.) -Ayan meclisi bu
g.. maliye nazarctinin 1938-1939 bü•

çesini kabul etmiştir. 
Maliye nazınmn verdiği izahata gö

re 30 nisantla 9 milyar 597 milyon li· 
retlik gümüş para tedavülde bulunuyor
du. Geçen senenin aynı devresine nis· 
betle 68 milyon 700 bin liret fazladır. 
HUkl1met nikel paralar yerine ba§ka btr 
haI!ta kullanacaktır. 

Maliye nar.n dalgalı borçların tevhi
di için istikraz akdinin Gilrı,':inülmedi 

ğini tasrih eyJemi§tir. 

--O-

Eski lnqiliz Kra~ı 
Versaydan avrıldı 
Paris, 31 (A.A.) - Dilk ve Düşes 

Dö Vindsor, antibe gitmek ilzerever 

say.dan ayrılmışlardır. Ve istasyonda 
dostları tarafından uğurfanmı~!ardır. 

U~an <Jev 
g• mıte • 
"Uçan dev gemiler .. icmt verilen bu ağır askeri tayyarelerin ilki İngilterede 

fabrikadan çıkmış \'e lecı ubeleri yapılmı~ tır. 
Bu deniz tayyaresi, içinde pek ağır bir yük \'e mühimmat oldu~ halde, saatte 

3000 mil gibi büy'ı.ik bir süratle uçabili yor. Tayyarenin arkasında, dümenin u
cunda top ve makıneli tüfeği vardır. 

Bu son sistem ağır a:;kcri tayyareler. lngiliz ha\'a ordusunu ku\'vctlendimıck 
için hazırlanan inşaat programında büyük bir yer tutacaktrr. Bu taya~Teler hem 

denizde, hem karada mühim bir müdafaa siUUu tc~il edecektir. i 

0
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f\UHUN 

Bir suikast plant 

F R.1NSANJN llatau meselesi etrafında 
oudiDi teminatı kaydederken Aıım 

L'11 bilhassa tebarli: ettiriyor ki, Türk 
efkdrı 11mumlye.<inin hassa,,iyeti eksi/mi, 
değil, bllllklı artmı,tır. Bunun ıebtbi de 
şudur: f'ran11ıı hariciye ne:aretl bir taraf
tan Tıirklye hariciye vekdleline en kail 
do.~tluk teminatı ırerlrken diner taraftan 
Fransı: dahlli11e ne:arelinln tnsvlbile lla
ln11dakl Errrımllerl TDrk davnın ale11hlne 
harekdf! getirmek l('f n dört uD: &ayfalık 

kocaman bir kitap neşredilmiştir. 
Asım il., di11or ki: 

"Fransıılar Hntaydaki Ermenileri Türk 
leruen ıı) ırmak ıçin ueşrettiklcrı bu kıtnp 
ile şöyle bir telkinde buhınuyorlıır: 

- Ernıentıer Türkler ıle birleşırse Ha
tnydaki Fransız mandası kulkur. Burııd:ı 
bir Türk idnrcsl kurulur. Halbuki Hntııy
do bir Türk idaresinin L:urulnınsı ileride 
Kilikyııyı Ermenistan ynpmak pltınının t-a 
hııkkukuna engel olur.,, 

Fransızların Ermenileri fğ(al için kul
landıklurı bu dilden biz Türklerin nrılııdı· 
lıımız mana ise şudur: BilyOk harpten son
ra Adananın işgali ile Türk vatanı nley
hlnde ortayn koydu~ ımlknstındnn L<>znn 
muıılıcdeslnin imzao;ındnn sonra vnzsec
miş delıil<llr. Suriye mandn5ını sadece S se 
ne için nldıktan sonra bu tnrzı idareyi o
rada ebedi bir Fransız lşsnll haline ge
tirmesi, b:ıhusu, bu işgal snhasını Halay 
mıntnknsıno do te~mil etmesi Anadolu top 
raklarına karşı olan sizli emellerin açık 
bir delilidir.,, 

Ba$mulıarrlr, gene 11a:mnda şunları ilt2-
ve ediyor: 
"Şimdiye kadar Hotny meselt"!!i Türkiye 

tein ororlnkl Türklerin hayat haklarını 
muhafaza etm~k. ayni ıamancla cenup hu
dutlnrımızdn kntokçılık ''esnire 1tlbl fona
lıklnra karşı hir emniyet mıntakası vilcu
cla Jlelirmek mnhiyetindeycli. Fnkııl Hııtoy
rlnkl FrııMız askeri lşıınllnf hfr 1tfin tek· 
rnr Anoclolıı !terlerine rlo~nı yürfimek I· 
çln bir ller! karakol terlhlrl cıaynn Frnn
sı7.ların bu tOrlD sulkno;tlan nçıl!a tıkıtktan 
'lonra Arlık bu millt rlnva TOrklye için en 
hı:ıynU hlr vntnn meselesi olur.,. 

1 r..:-.ıt Nl\tSAH ....... __ ....,.. ____ _ 
- Umumi af 

H VSBl'IN Cahlt l'alçın, yl1ı elllllkle· 
rln ve iıtlkldl mahkemc11l mahkum· 

tarının off cdlleceQI hakkında verilen ha. 
berter karıısında duuduDu memnuniyet 
ve ıevlncl anlatıuor ıre 1ö11le diyor : 

"Bugilnkfı offı urnumt bir merhaledir ve 
bize yeni merhaleler miljdelediAi de şüp· 
heslzdir. Bundnn sonraki merhaleyi mı:ıt
buat knnununun biraz tadili şeklinde gö. 
reccAimizi ümit ediyorum. Fnknl hu nok· 
tndı:ı hilkfimetln atacnSı adımı kola)·loştır
mnk vn:r.lfe~lnin bize terettüp ettiğini de 
söylemek lümnd ır. 

Tcnklıl hürriyetinin lüzu01 ve faydasını 
tnktır erlebllccek bir kimse taso''"''ur el· 
miyorunı. Pnkat, bllhossn siyasi terbiyesi 
noksan olan, hürriyet ananelerine osırlnr· 
rlnnhcri alı,knn huhınmıyan memleketler
de, meşru ve elzem tenkld hOrriyetl na· 
mına yapılohl\ecek suiistlmollerln vatana 
hakiki zararı dokunabilece)tlni her kıılern 
sahihi tdrAk etmelidir. Arnda bu vatani 
vazifede ku~ur edebilecek bir kolem gô
rülürse ek'leriyet onu me!ileftlnin şerer ve 
hıı:rslvclinl ı;ıl\ırtme~e mr.rhur edebilecek 
derecede şon hl<ı'll duymalıdır. 

Znten buı;ıiin. ilmi Mhndo s~z ve lenkld 
hürriyeti blıde tam :ı;urctıe mevcuttur. Jleıı 
beş 11eneclenheri FIKtR HAHEKETl.Elll'ıı 
de dfinynnın bllliln sosyal meı;elelerinl ,·e 
fikre nlt hnrckctlerlnt tam ve knU bir ıs· 
tikUıl ve hnrrfyet dolresindc fzoh edfyo· 
rum. Dünyanın en hilr bir memleketinde 
hile lııındnn daha fo:r.ln serbest yozı )'ıız· 
mul!n lmklln yoktur. Rir pıırtl od11m1 ela 
rldlllim. Böyle olduitıı halde, ilim ve kOtıilr 
<ıııh:ıo;ını ternviiı etmlven hıı en hür nco;rf· 
vnt reo;men hi<'hlr mlimnneata moru7. knl• 
~ndıAı Jtlhl uf:ıcık hlr ihtnn bile do"et 
etmemiştir. 

Su hn\rle !'!İ:Vao;lyot Ye aktünlitl' ımhnsı~· 
da da tenkit hnrrb·etfnl inki\llp Türl< 
yeo;fne yakışnrnk bir <ıuretle ı:ıörml'k hll~ 
s11<ı11nıtıı knlc-m sahipleri tıhrlelerlne cınse 

1ı rı· olırunlıık. bno;lret ve lllrlnl r.~erlerlnl. ·en 
•il knhlli vellrrini AÖ~terıliklrri t.ıımnn lııtf: 
köm~tin mnthııııt knnununıla m~tl!'ıP rl<' 

11
., 

'iİkllıtl mrmnuniyello ynpncııSıno şOP 
Nlllmeı . ., 

Suriye 
Guzete'eri mUdrlets'z olarak 

kapatılab lecek en-
Şam, 30 {A.A.) - Suriye: parl:ır;1 et--

tosu yeni matbuat kanununu kabu . . ' 
mıştir. gi 

Bun.dan böyle hükfımet her ı:an ce
bir gazeteyi müddetsiz olarak tatıl e ıı 

·1 • kanunu bilecektir. Suriye gazetecı erı .,.. 
. . li bir tar 

kabulünü mUteakib nilmayış cıır 
da müzakere salonundan çıkmJ§lar " 
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:JCarıata dait . -
En muzur mikrop 
H AY ATLARINI ha.otalık kor

kusiyle geçirenlerden hoıJ.an

mam: Sebzeden korkarlar, sudan kor
karlar, etten korkarlar. Yalruz kendi
lerini ra"ıatsız etseler bana ne? Fakat 
etraflarına da zararı vardır. Mesela va
purda sıcaktan patlarsınız, pen~ereyi 

~mak istersiniz, sizin gibi daha birçok 
kişi de ister; fakat beri ya:ıda oturan zat 

itiraz eder: Hava cereyanına taham· 
mül edemezmiş. .. Bunun aksini de gör
dilin: Hayli soğuk bir günde vapurda 
salonun penceresini kapamağa kalk. 
tun: ooamın biri : "Benim ciğerlerimin 
oksijene ihtiyacı vardır,. diye a.öylen
meğe başladı. Sıcak havada cereyandan 
kaçanla serin havada oksijen sevda. 
sma düşen arasında, ilalemi rahatsız 

etmek hu~usunda hiç bir fark yoktur. 
Yalnız onlar mı? Maruldan tifo, 

turptan dizanteri, aalitadan bilmem ne 
hastalığı geldiğini a.öyliyenler de her
kesin rahatını kaçırır. Çünkü onlar iyi 
adamlardır, kendileri gibi sizi de koru
mak isterler; sizi tannnualar bile ... 
Tramvayda, vapurda, otobüste oturup, 
insana kendini hastanede zannettirecek 
bir hastalık bahsi açarlar :falan şunu 

yemiş te bilmem ne hastalığına tutul. 
. mu§, az kalmış ölilyormuş; filan bu 

meyva yüzünden ailecek yatıyormuı. 
Bunları anlatan adamların belki acı

nacak birer meraki olduğunu bilirei
niz ama nihayet siz de insansınız, içi
nize bir kurd düşer, yemeğinizi yer. 
ken: "Acaba bu da beni hasta edecek 
mi?,, diye kötü kötil düşünmeğe batla
yıp iki lokma rızkının kendinize zehir 
etmeniz kabildir. Yavaı yavaı sizde 
de bir meraktır uyanır, en masum mey
valan kaynar su ile yıkatıp cnların t• 
dını da, hayatınızın tadını da kaçırabi
lirsiniz. Sari hastalıkların en kötüsU 
hiç şüphesiz ki hastalıktan l~orkmak 
hastruığıdır. Bazan biltün bir aileyi, 
blitiln bir mahalleyi, bütün bir şehri 
sardıl!ı görUlmUıtür. 

.l>lf' aUCUl! A~f' UG •••• u.ıv~ 1.w. _._,_• 

kimseyi veya filan müesseseyi zemet. 
ac o kimsenin veya o müessesenin da
va açmağa hakkı vardır; fakat kalaba
lık bir yerde, yanındaki arkadaım.a 
}'ilksel:: sesle marulun, salatalığın, pen
~eredcn gelen serin havanm türlü kötü
lükler getirebileceğini söyliycn adama 
kimse ses çıkarmıyor. Hıyann aleyhin. 
de bıılunanlan mahkemeye götürelim 
~emiyorum, far.at çileğin JÖValyesi ol
tl)akta ne beis var? 

Hem onlann haıstalık getirdiğini 
aöyliyenler bir takım insanlara zarar 
ettirmiyor mu? Bunu öne sürerek ken
dilerini .. usmağa davet edebiliriz. iste
dikleri kadar hastalıktan korksunlar, 
bize ne?. Fakat Allah içln olsun, o 
korkulannı içlerinde saklasınlar, her
kese ele sirayet ettirmeğe kalkmasın. 
lar • Yoksa kendileri, hayat için, dün
Yanın keşfedilmiJ veya edilecek mik
roplarının en muzuru olurlar. 

Nunıllah ATAÇ 

AtatlYı ırlkQ ın 
Seocaıını n kteB<n evı 

1 
ffeyet haziranın 

lk haftasında geliyor 
Vali 14 haziranda Atinaya 

gidiyor 

il A.tatürkün Sclanikte doğduklan evin 
l~ilhtartarnun kendilerine takdim edi. 
-.cc~· 

6 1 faZılnu;tı. 

:nuli~bcr verildiğine göre, anahtarları 
ıc/~k Öndere takdim etmek için mem
~ctı · 

}>c .rnııe gelecek olan Sellnik Bcledi-
teısin' . . . tira ın nyasetı altındakı heyet ha-

la,.~ nkın ilk haftası içinde İııtanbulda o
..., tır. 

Vali Atioaya gidiyor 

lla§\rckir · 
d .... d·· ıııuz, 6on Atina seyahc:.tin . ... , onu Ü 
diye r .. J nde, İstanbul vali ve bcle-
ıo,.._ e~sınin Atinadaki imar iılerini 

.... ,csı it" b. . 
•ı hu :sın ır tetkık seyahati yapma-

ausunda e . . . 
\raı· U mır ve:ım2tı. 1 at" ~· Ond . undağ, Atinaya haziri«lın 

ıaı lt c gıdecek ve Atina belediye re· 
1 • oca:yas'ın . f' . l k . . 
crını t mısa ın o ara ıınar ış· 

Ctklk cidecektir. 

•• ' f 't .. , J 

• "Yaz,. İstanbul için biraz da "toz .. demektir. Yatandasm sıhhatrm ve gelecek 
yabana turisti şehirden çabuk kaçırtma may:ı düşünmesi tabii vazifelerinden olan 
belediye, hiç değilse umumi caddelerin sık sık sulanmasını temin etmelidir. 

Son günlerde tramvay amelesi !stiklfil cadd~inde harıl harıl tamiratla meş
gul. Ve, cadde toz bulutlarından görünmez bir hal alıyor. Bazı dükkan ve kahve 
sahipleri, ince l~stik hortum1arla kendi önlerine isabet eden kaldımnlan suluyor ve 

tozu yatıştırmağa uğraşıyorlar. ~ " '" ' ~ ~~\ 
• Şehirde, suları şüpheli görülen çeşmeler kapanmış bulunuyor. HalK, saOec:ıe 

terkos musluklarından suyunu temin ıztıranndadır. Bu musluklar bir çok semtler· 
de biribirinden uzaktrr. Sularını bizzat ta§ımak vaziyetinde olan fakir aileler, ba 
halden J)('.k §ikayctçidirler. Çeşmelenn adedini arttırmak, muhakkak ki, halk için 
çok faydalı olacaktır. 

( $ IE IHI ii lrt il> E VE IMllEIMllLIEl~~TllE) ... , ...................... .. ıe:vııya ÇeUebo"ye 
melktup 

Hapishaneden kaçan 
üç katil aranırken 
Adapazarı jandarma karakol 

kumandanı öldürüldü 
Çavuş tYJ ııı p u s lY ya <dl QJJ ş lüı ırtYı ıı <dl lYı ğ a 

ve koDavuzoaur taııravun<dlan 
öDdürüOdltlığü zc.'.lınırDe~uunycır 

İzmit, (Telefonla) - D!in ak:Jarn , . lcro göre. Dnşçavuş pusuya dUşUıill
Adapazannda, bütün hallan sonsuz te- muş ve kıldvuzlar tarafından şehit 
esaür ve ıstırabını mucip olan kanlı bir edilmiştir. Bu adamlar, şiddetle a
vaka olmuıtur. Jandarma karakol ku- rnnmaktadır. 
mandanr, §ehre 2,S saatlik mesafedeki Valca yerine \'alimiz HA.mit Oskay, 
Yardan ismi verilen köv yolu üzerinde vllt.Lyet Jandarma alay komutanı 
!ehit egilmiştir. 

~ ..... ı:ıfı>tt!n 1andarma komutanı Ke. 
Adapazarından gelcnmalumata nan Sökmen emnlyet wuauıu ~" 

göre, vnka şöyle olmuştur: Hikmet, Adapaza!'ı mUddeiumum!st 
Katll sucundan cezalarını gören gitmişlerdir. 

3 suçlu, birkaç ay en-el hapishaneyi 
delerek firar etmeğe muvaffak ol
muşlardır. 

Pek halUk\ı, temiz ve sevilmiş aslan 
gibi bir gene olan Başçavuşun bu 
feci şahadcti, Adapnzarında ve köy
lerinde sonsuz bir elem doğurmuş-
tur. 

Gürültü ile 
mJücadele 

Yeniden sıkı bir 
şeklide tutblk 

edilecek 
Alakadar makamlar, son zamanlar

da gürUJtü ile mücadele işinin eskisi 
kadar sıkı tutulmadığını görerek bu 
hususta lazım gelenlere yeni emirler 
vermişlerdir. 

Verilen emre göre, bilhassa sabah 
saatlerinde bağıran satıcılar devamlı 

bir takibe tabi tutulacaklardır. Çünkü 
eskisi gibi memurların kontrclü devam 
1ı şekilde yapmadıklarım geren seyyar 
satıcılar, sekizden evvel bağırmağa baı 
lamışlardır. 

Diğer tr.ıraftan mevcut memnuiyete 
rağmen, bir çok taksi arabalarının ara 
soıraKm:raa kıaKson çaıruklan 'örül -
mektedir. Bu gibi nizamsız hareketlerde 
bulunart §Oförler de para cezasına çar
pılacaktır. 

Dünden itibaren belddiye zabıtası 

memurları, hem satıcıları, hem de ıo
förleri her tarafta kontrole başlamıı • 
tardır. 

Jandarmamız bu firari katlllcrin 
izini son günlerde bulmuş, bulun
dukları mevkii de tesbit etmiştir. 

Başçavuşun nezaretinde 10 kariıı.r 

Jandarma \'e iki kılAvuz, dün gece 
saat 23 de Yardan mevkllnden go· 
çerlerken çahlar arasında bir hışır
tı olmuştur. Başçavuş hemen elek-
trik feneri ile hışırtının geldiği ta-
rafa bakmış ve lA.hzada sllAhını o ta-

inhisar maddelerimizin 
hariçteki satışı 

rata boşaltmağa başlam:ştır. 
İşte bu esnada kimin tarafından 

atıldığı bilfnemlyen serseri bir kur. 
şun at üzerinde bulunan çavuşu şe
hit etmiştir. 

Bu ara.da kılAvuzl:ırm ikisinin de . 
kaçtığı görülmUştur. Zan ve tahmin-

Tramvay UnUoe gök
ten düşen çocuk 

Ortaköy, Ziynet sokak 28 numara
da oturan 12 yaşındaki Marangoz An.. 
don oğlu Dimitrl, dün akşam üstü 
caddede bulunan bir çitlcnbik ağacına 
çıkmış ve yemi§ toplarken muvazene
sini kaybederek yere düşmüıitür. 

Dimitrlnin §ansı bn kadarla da kal
mamı§, tam bu srrada Ort.aköyden gel. 
mekte olan tramvayın altında kal -
mı§tır. Vatman havadan dilşen bu ço. 
cukla birdenbire karşıl~ınca arabayı 
durduramamış ve Dimitri başından 

yaralanmıştır. 

Çocuk Şişli Etfal hastanesine kal
dınlmıştır. 

Bazı ·ecnebi firmalarla lstanbul
da müzakereler yapılacak 

Bir kaç gün evvel Ankaraya gitmi§ 
olan İnhisarlar Umum Müdürü Mithat 
Ycnel şehrimize dönmilştür. İnhisarlar 
Umum Miidürü Ankarada İnhisarlar 

Vekaletiyle temas ederek son Avrupa 
seyahatindt"n aldığı neticeler h'1kkmda 
izahat vermiştir. 

Evvelce de yazdığımız gibi inhisar
lar umum müdürü Londra ve Paristeki 
tetkik ve müzakerelerinde yaprak tü
tünlerimizle, tuz ve şaraplarımız için 
mühim bazı satış mukweleleri yapmı§
tır. Şimdi bu makevelelerin tatbikatı 

için §ehrimizde mütemmim müzakere. 
ler yapılacaktır. Bunun için tütün, ci
gara, tuz ve şaraplarımızı almağa ve 
satmtığa talip olan firmalann mümessi
leri yakında lstanbula geleceklordir. 

if ~ırnt<0>1n1 amca 
mdJıcdlafaıaı velkDDn 

Yaprak tütünlerimiıle diğer İnhisar 
maıddeleriı:ün ecnebi piyasalarda daha 
fazla satılml)Sr için İnhisarlar idaresi bu 
sene hariçte icap eden teşkilatı kura -
caktır. 

Bu arada, tütünlerimizi Mısrr piya -
sasında daha fazla sürmek için de ayrı. 
ca tedbirler alınacaktır. 

Kırşehir felAketze
delerl için teberru 

Beyoğlu civarında seyyar sütçülük 
yaptın Kırşehrin Av:ınos Ortaköyü aha
lisinden elli kadar esnaf aralarında 333 
lira 50 kuruş toplamışlar ve bu parayı 
Kırşehir zelzelesi felaketzedelerine 
yaı:ıdım edilmesi için Kızılayın Taksim 
şubesine yatırmışlardır. 

Adı deliye çıkmış sanat.kfu' ve hakild 
münevver bir arkadaşım ile Üniversi
te civarında bir lokantaya girdik. Lo
kantanın sahibi ve ahçıbaşısı olan hem
§&inin de adı yanına geniş manalı bir 
deli kelimesi yerleşmiş. 

Pişirdiği yemekler cidden nefis olan 
bu ahçı, hazan müşterilerine istenilen 
şeyi değil istediğini gönderir. Tabakla
rında yemek bırakan müşterilere kızar, 

para almaz; ve yalnız yemek parası alır, 
ekmeği bedava verir. 

Bu lokantada hakim olan yalnız onun 
sesidir. Bağırır, yemeklerini bağıra ba
ğıra methederek dağıtır, lokantaya g~ 

lenler ondan çekinirler. Sessiz girerler, 
sessiz çıkıp gider. 

Benim adı deliye çıkmış olan sevgili 
arkadaşım, daha kapıdan girerken bar
dağı ağzından tutan garsona çılu§tJ. Ar
kadaşım ahçıbaşının gözünden ka!;1113dı 
galiba ki ... Bize karşı nazile, zarif, mül
tefit oldu. Hiç kimseye göstcrmeaıgı ıu-
tufkfu-lıkla kapıyı kendisi açarak uğurla
dı. 

Deliden deli anlarmış derler .. derler a· 
ma ••. Bizim akıllı olduğumuzun alfunet
leri nedir? 
Beyazıt civarında bir topal dilenci ka

dın vardır. Bu kadının bir de topal k6-
peği vardır. Sakat köpek sakat kadının 
tam altı yıl şefik, rahim biricik sevgilisi 
ve seveni olmuştu. Son günlerde yanında 
görünmiyen köpeğini bu kadına sordu
lar: ''Zehirlediler!,, dedi. 

Zehirledilerl dedi ama nasıl... Gerilen 
dudaktan karşısında gözyaşı ve hıçkırı
ğın yetmediği acılar için gülünebil~
ni bir kere daha gördüm. 

Bir deli Mustafa vardı. Meydanda gÖ,. 
rünmüyor, sordum, hasta dediler. 

Za\'alh Mustafa ... Bütün İstanbul m
zıbatmdan o mesuldü. Her sabah hapis
hane kapısına gider, yoklama yapardı. 
İstanbul eşirrasının isimleri koltu~nda
ki defterde yazılı,koltuğunda telefonu, sf. 
lfillları. bastonu ... Oturduğumuz kahveye 
gelir. kendisine gösterilenlerin isimlerini 
defterinde bulur: ''akıllıdır o! .. .,, yahut: 
"0 adam olmaz o ..... diye sicillerini okur· 
du. Bilhassa çok sevdiği bilgin M. için: 
"0 adam olmaz o .... , derken gözlerini ne 
tatlı, ne zarif krrpıştmrdı ... 

R. Ekrem KOÇU 

lngiliz ·nazırı 
lnglllz gen~lerlnl 

memleket mildafaa-
\; 

sına çagırıyor 
Londra, 30 (A.A.) - Milli mildafa.a 

nazırı, bu ak§aıİl radyoda söylediği bir 
nutukta bütün İngilizleri memleketin 
ve imparatorluğun müdafaasını hazır
lamaya yardıma çağtnm1tır. Ve demit
tir ki: Gençler ister fili kıtaatta ister 
yardımQ kıtaatta hizmet etmekde ser
besttir. Faal kuvvetlere iltihak edeme
yenler ve biUıaSSll. yqlan ilerlemiı o
lanlar hava hucumlanna ka11ı müdafaa 
hizmetlerinde çalışabilirler. 

İnskip, bununla beraber büyük brl· 
tanyanın hedefi sulh olduğur.u ve bütiln 
alakadar memleketler tarafından gös • 
terilen itidalin çok endişeli ohın geçen 
haftayı tehlikesiz ı.:e atlattığını söyle ·~ 
mi§tir .. 
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150 likler 
IÇERDE: 1 . Balkan posta Ti teı,nt toqreal Aliu 
• Mnd•aıa De Bana U'UIDdakl ~ da ba batla l~ ~. llemlebd

utalt olant JapıJmnıaa karar Terllmlf- m.b umına _,,.,. !atanbal P,T,T, ..,. 
mldtlrl YUiaf lltmlftlr. 

tir. Ba mtıe BanQa, 2,5 saat Yapar, ,.. • laaaabal adll7eal lebU,.t mldllil == olobla olmak lzere 1 saatte llcll- Maatafa EneleD l6rGJea llmm as.iM 
• Tüilet emrine alıamaftu'. 

• Boltana Te Pllla'babeede npda • YertlmaD•• ,...ıal 22 temmucla Ga
madnkler ıüında blt:mlf olacaktır. Ki- latalaraJ' llflfstact. aeıJacaktır. Geltcü 
- ,...... meadnktea tatlfadeJ'e timdi- .... Mf'I( daim! 11f1f blauıada aç1l11eelı 
dea batlnaıtlırdır. lçJa oaaaea .... IOllaDCa olaıeaktır. 

• Anadolabllan ft Glbad• flrbtl- • .E,.!Gldea ıw.n. mütelıt ........ 
llQrlre tualıadaa birer PllJ Japı1mnı le kit Jab mektebi aeılacattır. EaatM 
bnrlqbnlmf Te Te baırhkJara baflan· obUan ldn bamtaua mlflenk f.tH•• 
...... ....... de erltldea Jdlmea talblt .... ~ 
... clalnll Amlrlerlala bDlrell An- tir. 

kanda ıapdmtf w baaaaa bir aenellt • Llae ... orta oblJarda .&dl lmtftlaa
tatbikatında ıörülen zorluklar gözden ıe- tara bugfln baflaııaeaktır. 14 bulraadan 
çlrilerek 7eni tedbirler alınmıştır. Bölge- sonra da olsuıılak JmtlhanJeruua lllnleri 
lmlrlltıerfnfn de arttınhnuına ınmm tesblt edUecektlr. ' 
'8r11m9şt0r. 

• BeJOlla halteri biçki ve aüıt d..,. 
Milat• ........ balla lıaltftl blnuaada 
açılmıştır. Sergi bir hafla devam edecek. 
Ur. 

• Kanbükte kurulacak bin eYli mahal· 
le lda ttlaircllik mGteblıSllll Pawttu 
ı>Ma ill .. lfttr. Otla' laraftaa. BarwuD 
imar pJt.ı de Prost tarafuıdaa huuiaaa
caktır. 

• K&prl DatlDde oldala albi diler bfl-
71k caddelere de çlTW ıeçJUer ppılacak
br. Hulru ayında pçlt yerleri çi1'tler
Je fpret edilecek caddeler ltarak6y. httk-
1'1, l'fMae, Tepel)ep n Sirkeci cadde-
lerlcHr. . 

• Yblaacla toplanacak olan miDetlera· 
rası temWik ko.....-.. htmabaJ J>eledi. 
7ell mmına dl bir heyet 16nderileeektir. 
:loJlll'lll temmudı ;rapılacaktır. 

• Çepne bulunmı7an aemllerde yeni ter
ios e9'melerf )'aptmlanuı için Sıhhat 
.adürlltll beledlye1e mlnca.tta bulun
mu11ar. 

• Tercnmanlano bir &met kaabt 111-
meleri luırarlapınlmıf(ır. Belediye tara
fınclaa lereOmaalıra bir 6raek elbise ııfl
AlDDesl de huırlanmaktadır. 

• Postane brşııında yaptırılacak olan 
)"eni V•lide hanının proJesf Nafia TekUe
Unce tasdik edilmiştir. İhale bu batta ,.._ 
pılaealrfır. 

• SeJtude camfdpl• arkası.ada Me,ratl
Jet deYrJndenberi tamımlanmıdaa b.Jan 
eald talebe yurdu binası maarif tarafuıdan 
ftmaJ etUrilmiştir. OnClm.ÜJcleki den 1ene-
Jd. ~ ....... Ut- --1.&-1.I ..a.__ --1.-
ıecextıt. 1 

• Ziraat ko11feransı cumhuriyet hayra. 
mı lilnlerfnde toplanacak n ayni zaman. 
da Aüarada bir de liıut Aletleri 1erglsl 
açılec•kbr. 

• Yumurta tOccarlarımııın İapanyadan 
alacakları işinde sene bir ihtillf çıbnıfttr. 
Panyı 'f'erectık olan Merkes b•nbn fran,.n- o amankl ra7ld tlıeriada belap et
melde, t6cearlar bana kabul etmenaekte
atr. 

• JılenıJeketJ1Dl:te selen se)')'ahlara kolay
lık olmak kere, budut teblrlerfmhde Te 
Galatada birer d3Tfı tmhTfl ıitelerl açılma
sı kanrlatlırılmıfttr. 

• Prmı S.,.feddlnln kana premes Ali
n llısU'dan MDmilfllr. Prenses tocuıo
~. 'O bin Mısır Uran tadar bir m.lru al-
mıttır. 

DIŞARDA: 

• Fransız dahlUn nnn Saro J'U'ID 
mm emniyet umum mndflrtl Muatesslenln 
del'let DUU'hi&Da ta"8Jal •mrler meclt
alode teklif edecektir. Maatesste losQlz 
bilkftmdarlannın Part. llJantlert.fn ao11 
.Onüne bdar mmnorf7et1ade kaleeU 'ft 

oadaa IOllN ..U,-et dlrekt6r1Qttne Baa
aiere ıetırilecektir. 

• General Vllbelatlnln ~Undeki 
Franıa ban be7.U dOD abalı ı..tns ha
va nazın Sir KlnıaJeyvut taralmdan U. 
bul edihalftit'. HeJ9t ı.udaa eonra son 
loılllz arp tanarelerf modellerini ı&r. 
mek lzere Northolt ban mqdanam ıa
mfşttr. 

• Polıoaı'a Ut llaearlstaıı aramda dlln 
yeni kootenjen Ye KlerlDc ınukanlesl pa
rafe edflmfştlr. Bu •nlaşma 1939 buln
nıoın IOlluna kadar mertyette kalacaktır. 
Polonyum ihracatı lebtne olarak elklalle 
:rOzdf elli bir fark .a.teımetıedfr. 

• Vfyanadan blldirlldJline dre .....ı 
mahfeller şimdiye kadar ŞuJalaill ülbeU 
hakkında beyanatla bulunmak istememek
tedirler. Bu sabahtanbert bir Jt1k arabuı 
Şatnlsfn main taftade danaattaclır. Su
reti amumf7ecle fri ..._. alan bir .. ..,.. 
dan Qrealldllfaı .. doJlf8D 1aeza llJ'l. 
alann hillfma olarak Su1ııJ,c ııe l>qaa talı 
tlt kampına ne de Lefpdıe ı&nderilmiJ
tfr. 

• Belçika muıt bankası, bbld edilen 
J;onoJann iakoato badcllftl Jlsde a e, ka
bul edibuJ7ea bonolana Ukoato JııAddlaf 
... _.. .... ----~ .. ............. #fi. 

to baddJni de yüzde 4 e JodirmiştJr. 
• fnıUfz harfciye nezareti merkeıl AY· 

rapa itleri dlrekt&ıil Strang din Partae 
nrmış Te lnılllz büyOk eldsfte 16rtıf. 
mlfllr. Streq Pmrfste laaa bir •addet 
kalacak n Londnre d&aecektfr. 

• Bolanda matbuat blrosu. Jloterdamda 
Ukranya mukabil fhtllU hareketi reı.ı 
Konovaleke suikaslte bulunarak 6ld0ren 
Sovyel aJaııı VaJbakwa tnklfi için Roffın. 
da hOUmetlnin çok )'ilksek bir para Ta. 
adetmekte oldalaml ilin ~emektedir. 

• Lfıboada )'eni relfmfn 12 fncl 711A
nflmfl ıenlfkleri, enelkl lilo 16 bin gencin 
iştirak ellili bOyilk bir tezahürle nihayete 
ermı,ur. Relslcamlmr Karmoae, sençllk 
teşekknllerini teftlı etmlt Te Salnar da ba 
muhtelif teşekknllere 200 yeni bayrak 
TernUfÜJ'. 

lstanbal Muamele ve lstlhlAk Vergllerl 
DlrektlrllğDnden : 

ttmi Sanatı SelM8i Veııtal lbı.mame No. 
Llt. 

Kilill Mehml!t TulJacr 934-935 3>0.00 2.19 
200.00 

Nesim Artidi Deri fabrikası 934-935 
. 

3543.90 
2330.48 

tstih. 
Muame. 

1,21 

Yakanda lsimJeri. JBDatlan ve wrgi miktarları ile seneleri yudı olan mülrıl1et" 
lflln ikametalhlan bulunamadılm dan hukuk usulü nıuhakemelcri kammu 

mudblnoe nam1anna matrah rnu•ınele ve iltihl&k vergileri illnen teblil olunur. 
(3204), 

~ """"'°'' ı lneld• 
........,.... fl)llbeUne kartı itlenmlı olan 
ft Mlet bnetlert a.lqhindekt suçlarla. 
ecubl .....-ıe banlann reisleri "' el. 
,u.rl alJlalact. lfleamlt dlrtlmlerdlr. 

Ba bltlmlerden fstlf•d• ect.nler bak
bada, JIMllDurln Ye hakimler bnunlarlle 

" banlan mlbenel, aalr bulUat bnunlara 
.,,.._ ...tlmtf lulbett nnwneleler h•klno. 
da af bran tamll olmıJacaktJr. 

150 liklerin listesi 
ı- ıuru Hamdi: llefl'utl1et tnkıWno. 

da IOIU'8 maballtler aratın sirmtı, Va. 
laldetUa waıDcla m1lll mtlcadele aley. 
..._. .............. Mürt Nı.ehban cemi.. 
,....... karulardaadır. Seltanabn IQvi O. 
..tee RolllanJaya bemıt " onda T•rf
bli Wlhiye umile bir teşekkül vücuda 
cetinaela uirqmıpır. Uç sene en.el sefa.. 
Jet içinde lHmflJtOr. 

2 - Zeki, bademel bassa kumandanı: 
Vahtdettlllhl blnbtraderldlr. Plrart ha. 
klmdm'la benber hçmlflır. S.a Remoda 
beraber balmuaat 1929 da lntther etmit
ttr. VUıldettlnln emrile doktor Rqat pa
llJ'J &dilrmekle maıauadur. 

S - Kanerfll Şaban ağa, Hazlnel bassa 
mlfettillertad•n ltihad ve Terakide lkeo 
90ancla afralq Sadıkla birı,,mtı, hür. 
rint Ye Juw lJıkaıı eı'ktamdaa olmuf. 
tur. 1928 de lskenderlyede ölmüştür. 

4 - Tntüncftb•şı şılkril: VahldeWnle 
.beraber bcPıı• Te 6llm0ne kadar San Re 
moda lllllan•uttar"· 

1 - Mll'll•Y TUılr, Ynerandu: tın. 
hatçılar zamanında Mısıra kaçmıı, Fas or
dusuade, cmhfmtf 'Ye altareUde latanb• 
la ıelmfftlr. Si•dl. Vabldtltiaia ollu J!;r. 
tutnılla benber Marsllyadadır. 

1 - Yner Serkurla: CerkeıdJr. lttlhaL 
çılarJa ıeç,l .. naedQll için muhalif olmaş.. 
tur. VahfdetUoJe beraber bçnut. sonra 
ayrılarak Mısıra sltmltttr. 7 - Jlefik, 
Hufnel huısa 'Ye defler hakanl mftdOril: 
v.ı.ldetllale b~lf Ye Gllmllııe kadar 
beftber 18f8Dllftlr, 8 - Avni ,Seeyaver: 
lılfltarebde 1an78 lnlllap ebnif, Ferit pa. 
f8 bbüıealade baluiye auın obnUJ, fira
rtlerle beraber Nınra kaearak üç sene n. 
Yel ilmllftflr. 9 - .Mmlafa Sabri, Şeyhis
llm; lılefnatı1euen aoar.a mulıalit olmuş, 
Ahali fırkasuıı tefkJJ etmiş, fırka Wlrri7e 
ti IWAfa fnkıJAp edince erkAD .aıraama 
•eçmlftlr. Damat Ferit kabinesinde iki 
defa •eJbls!lm olmut. bir bre sadaret 
kQmmbnıhlı etmlfttr. $imdi Mısırdadır. 
ıe - eem.ı. sıruı ıı ı•r; ._.._.:;.... 
.._..__. . i ~·-· 
iken azledilmiştir. Mütareke.den sonra Kon 
ya Tallsi tayin edilmiş, milli müca4ele a. 
Jeyhinde çalıpnıı Te isyandan sonra milli 
-....... ltoa)'aJa sfrlnce !stanbuta kaç. 
mııtır. Dalat Ferit bhlneshade dUılll" 
ııaıırblı JaPJDlftır. Şimdi :RomllDT•dadır. 
U - Ali BtlfUt, adliye nazın: IUilıatçıJa. 
nn muhalifiydi. Flrarilerle Mısıra gltmit. 
iki aene enel sefalet içinde Saray Bosna. 
da 6lm6ttClr. 12 - Fallt'eddln, 1Manf 'llnl 

n: Sen muahedesini inızalayaıalar aruın
Wır. 13 - Remzi, ticaret .,. slraıd aan. 
n: Sevt muahedeslal ima eclenlercleadir. 
ErkAnıharp ferllfdir. Bir zamanlar damııt 
Feride aran açılmış Te "Kızıl Hançer,. Is. 
mJle bir telhlf cıemfJ'ell kurmuştur. 14 -
Cakacı Bam dl, babrtye nazın: lttihatç~ 
lar ıamuındaoberl muhallOerdendl. Er. 
Umharhtre ferikUll ,.pmıştır. 11 - U.. 
dl, maarif nazın: M•lmnlt ŞeTlret peşanm 
kalnbindııeridlr. Erklnıharp ferlJderioden 
dl. U•ıml barpte ltlf1lıatçılark aI'ISı açıL 
mq, mtltarekede Damat Ferit kabinesine 
ıinDlfUr. Sem lımıl•mü lbere Parlse 
llclealer U'Ulada btllaımJ'orda. 18 -
Ballar Tahaln, IDvarl Jilıbapu: Eski ma
balffterden Ye BaJAsUran IP'UPU mflesals
lerlaclelldlr. t7 - Retat Halis, 1'em ıeflrt: 
SeTr maalleclellnl imza edenlerdendir. t8 
- Rna Tnflk. Aran uaa Ye S6ra11 dn
let reisi: Mfttarekeye kadar ilml •• edebi 
hayaWt tummııtı. Mütarekede ai)'Rsete 
ablmıftır, Sevr muahedesini imzalayanlar 
m"lstndadır. Kaçtıktan IODra Maverayı 

BrdOn emlrlnia 78fttnda mttaTfrHk )'&P. 
mıttır. Stmdl emirden .ıd11ı teblldfye L 

lstanbul Defterdarlığı Kulekapı 

Maliye Tahakkuk Şubesinden : 

Sene Sıra N. hlm ve 
töJıret1 

1 J.mail Hakkı 

93' 3 BamJt ., .. 
•• • 

Mevzuu fttipli 

lltlbJWln 
Tlcaretgih a4Nlıl 

Sigorta B. Z. Danilb Han 16 N. 
komiqolıcuau 

B. Z. YUlaıekkaldmm 478 M, 

Kahveci Şahkulu K. &n.dek N. 2 

" .. " 

• " .. 
Yubrda tlcaretph adreaierl )'Ulh m1lkelJetler mezkftr yerlerfnl terketmftltr 

oldufundan tebliğ makamına kaim olmak here llb olunur. 

Verglııln 
!fevl tlıbmwue No. 

80,00 x. 
60,00 zammı ZS/92 
24,00 B. 
88,81 E. 2J91 
51,0S K. 

t,88 x.. 
17:rt • K. 

a;ıs 

8,91 B. 3/1'2' 
28,97 K. 
6,fO B. , 8/18 
n yal adremı.ı meçhul bulunmut 

le ıeçtnfyor. lt - SOleymaa Şefik. tavayı 
imlbatlyecllerin bqı: Damat Ferit kabt.
neslnde harbiye nuın olmut ve milli kuT. 
ntlere kartı snkedilen kunellerfn ku. 
mandana tayin edilmittir. 20 - Miralay 
Ahmet Refik; kuvayl inzibatiye erkAnı 
harp reisi: fltlhalçılarla ıeçfnemedlli için 
muhalif olmuı, kaçtıktan sonra Romanya. 
ya silmiş Ye orada tecennün etmişlir. 930 
da bir Rumen timarhanesfnde lSlmilştilr. 
21 - Tank Mümtaz, kuva)'i imibaliye 
milralyôz kumandaııı ve Damat Feridin 
YHeri: Eski muhalinerdendir. Mütareke 
de '"'Omlt lmılnde bir meemaa çıkarmış. 
tır. Mısıra kaçnuı Te bir milddet de Yu. 
nanlstanda Ja'8tftıştlr. 22 - Alt Nadir, 
Jwv&Ji inzibatiye kumandanlanndan: iz. 
mirin işgalinde vazifesini yapmamıftı. Za 
ferden sonra Mıaın bçmıf ·n sefalet için 

de ~lmllıttlr. 23 - GüınWclDt'll lsmall, 
Buna valisi: Ahali fırkasını leşkil edenler 
cleo ve 1U1Afçılarla birleşenlerdeııdlr. Sici 
detll bir muhalifti.Mahmut Şevket paşan ın 
katlinden sonra memleket dışına çıkmış. 
mlltarekede ndet edince Bursa valisi ya. 
pılmıştır. Zaferden sonra yene kaçmış ve 
Fraau7a l!Jitmittfr. Şimdi Af•rsilJa eiva. 
nnda bir k6Jde yqıyar. 24 - Kaymakam 
Fettah, kuvayi lnzlbaUyeden Te Nemrut 
MUllafa divanı harbhadea: .lariyelfclfr. 
milll müeadele •197hlnde atra'mıştır. 
Mısıra kaçmış, sonra Suriyeye geçmiş ve 
orada ölmü,ıür. 25 - Konyalı ZepeJabf. 
d ... ay ... daııdır: Ahall :nı büniJet ... ıu.. 
ili fırkalan mleulaleriadmdir. Mmra 
kaçmıf, VahldellJn Mekkeye ıfderken ya. 
nıoa ~tılmış ve olradıklan muvaffakl
yetslzUk tıı.ertııe Surfyeye d~milttür. Şim 
di orada tiearet Y8PJJ'Or. M - P'anf zade 
Mesut. Cebelibereket mutasari'ıfı. 27 - ML 
raı.1 Sadık, Hürriyet Te ltilAf fıtkuı lf
derl: Kaçtıktan sonra Romanya n Yu. 
nanlıtaDda sefalet içinde yaşamış, gözle. 
rl11t hybelmittlr. $imdi Romanyada ıo
förlük yapan olfunun yardımile yqıJ'Or'. 

28 - Bedirhanlt Halli Rahmi, Malatya 
mulaaamfı: lataııbnldan ald.ıiJ emirle Te 

Sıvas konıresinl dağıtmak maksadlle Har 
put Yallıi Ali Galiple birleşmit. millt kuT 
vetler kar,ısında firar elmiJUr. 29 - Gf. 
rlW HOsoft, Manisa mutasarrıfı: Manisa. 
nın ft«allode mflsamaha g6stermfş, milli 
mikadeleye muhalefet etmlftlr. JO - Nem 
rut llUltafa, DiYanıharp mal: Mim mfl
eadeleye muhalefet ederek Bursa Talial oı. 
mUJ, on bir sün memwiyetten sonra ma. 
kamf P.da. hn"6·- - • - - -- -
••a&f& • uivanalıarp reisi iken mlDJ7etper. 
........ sWerdlılt tld4et 7hlıl•• ~ 
rut,, liıkobını almıştır. 31 - Hulusi Uşak 
bel,,diye reisi, 32 - Hain Mustafa, Adapa.. 
zan kaymakamı, 33 - Hafız Ahmet Tekir 
dal müflüsn. 3' - Sahil. Afıonluırahltar 
mutasarrıfı, ölmOşlilr. 35 - CelAl Kadri: 
Gaziantep mutasarnfı: Zaferden sonra 
Surl)'e)'e kaçmıştır. Simdi Haleptedir. 
il - Adalı ZeynelAbidhı, Hirrf1et Te ltL 
lif Utibi aniamlsj: Mısıra kaÇllUf, Mek. 
keye ıilmiş, tekrar Mısıra dclnmfittftr. 87 
Vufi hoca: Evkaf nazın Te Ayan uuı, 
Mısıra kaçmış, sonra Romanyaya ıitmit 
ve orada ölmüştOr. 38 - Ali Galip Harpul 
Yal isi: Miralay ve erkAnıharpllr. Romanya 
,. lı:açmıf Te ond• lilmfiştllr. 39 - Aslı 
Nuri Bursa nli 'f'ekili: Mısıra kaçmıftır., 
40 - Ömer Ferzi: Bursa müftüsü, MılU'a 
kaçmış ve orada ölmilştilr. 41 - Ahmet 
Aıım: lzmir kadılıJı müşaTirf, Bullarislan 
da &lmOftOr. 42 - Mustafa Natık lstanboJ 
muhafısı, ıtmrda 6lm0şUlr. 43 - Adil da 
hWJ'e nuın n ipa uası: Vl)'8D8da 6J.. 
m6şlür. 44 - Mehmet Ali Dahill1e nazın: 
Simdi Parlste bulunmaktadır. 45 - Salim 
Edirne valisi Te ıehremlal vekili, 48 -
Hoca Rasih zade İbrahim: KOtUıya muta. 
sarrıfı, 47 - Abdurrahman : Adana Talisl, 
48 - Ömer Feyzi şarki Karahlsar mebusu 
Mısıra kaçmıştır Te halen oradadır. 49 -
MOIAzlm Adil, İtkenceci namlle marnftut. 
50 - MlllAıim RJfkı: Bu da ayni Jlamla 
maruftur. Ar'kadaşlle beraber merkez ku. 
mandanhlınd• iazıbat zabltlili yapmış ve 
ba sırada milliyetperverlere ifknıce JaP. 
mıllardır. 51 - Şerif Xaraalaç kaymaka
mı, 52 - Mahmut Tahir: Çanakkale muta. 
samfı, Mısırda ölmüştür. 53 - Emin (pa.. 
şa) : tstanJ>uJ merkez kumandanı Mısıra 
kaçmıt{JT. 54 - Sadullah Sami: Kilis kay. 
makamı, 55 - Oaman Nuri: Bola mutasar 
nfı .,. avukat, Mısıra kaçmıftır. 58 - Cer 
kes Etem. 57 - Reşit: Cerkes Elemin kar
deşidir. 58 - Tevfik: Cerkes Elemin kar
deşidir, 59 - Eşref: KuJÇQbafı namile 
maruf, 60 - Hacı Sami: Kuşçubaıının 

m•ruU&- Hacı Sami;KuK'Uhe11nın karde. 
•Idlr,OlmOştilr.61 • Yilzbatı Kaçak Etem, 
lzmirlidir. Sabık Akhisar kum.adanadır. 
62 - Düzceli Mehmet oğlu Sami, 63 -
Burhaniyeli HaJll tbnhim, -84 - Su11Urluk 
lan Demirk:ınılı H:ırı Ahmet. <:erkeıı Flt'm. 

r-------------~,~ı 

1 

ENGUZEL 
Hıfzwılla noktai naıann· 
dan hır hsıata iyi iu 
edilmiş ÇOCUK ARABA· 
LARI, ın iyi ı#alt oı ın 
...,, fiyatlarla ,.,,,,., 

BAKER MAGAZALARINDA 
""'1Maktadır. 

/ '9( VA.YIS - ltll 

lele beraber kaçmıştır. Şimdi Aromapda
dır. 85 - Bal Osmnn: Hendek kuuuıda 
ŞllJI kariyesinden, 66 - lbnblm Hakkı : 
lımlt mutasarnfı, 87 - Birao Salt, 
Bandırmalı, 88 - Benak Tahir: et -
Maan Osman, Adapazan ·Harmantepe b. 
riyesinde (öbnüştür), 70 - Koca Otner 
oğlu Hilscyi n: Söke Ere#llsioin G(ll kari. 
yeslnden, 71 - Baki KAmfl: Adapazannın 
kapıfH bey kerlyeslnde 72 - Bamete 
Ahmet: (nfat elmiştlr), 73 - lılaaıı Ali: 
74 - Harüoürref il: KirmasUala Kara or • 
man kariyesindeo, (ölmilştilr), 7~ - Se
fer hoca: Eskişehirli, 78 - Nuri oAlu lsa: 
Bigalı, 77 - KAzım: Adapazan, 78 -
Llngalı Yakup, G6nenll, 7t - KonJa)ı 

Hafız Salt: G6nenli (ölmüştllr). 80 - Ah
n:aet: ftlütebit binbaşı ölmütlür, 81 - Ba 
teıos Salt; bmlrde dava vekili, 12 - lem 
Jı Ahmet .Nuri: (ölmQştür), 83 - Tabllıı: 
fstıınbul polis müdürü (Romanyaya kaç. 
mış oradan Parbe ıeçmiştfr), 84 - Ke. 
m•I~ Polis mftdür mmTfnl, 85 - Kemal: 
lspnrtalı ((emniyeti umumiye mldflr mu. 
evini), 88 - Şeref: lstanboJ poJll blritlcl 
tııbe mildürü, 87 - Bafıs Salt, ı.taüuı 
polis baş memurlanndan C&lmOttQr), 88 
- Hacı Kemal, Eski merkez memurlann. 
d•n (ölmüştür), 89 - Namık, PoU. me. 
marlanad• n, 90 - Nedim Şişli komf...ı, 
91 -Faat: hmtr merta memara ... p. 
loTa brmakamı, 92 - Hacı Yatuf. U.. 
poı/s müdürü, 93 - Sakallı Cemil: Uüa
panı merkez memuru, 94 - Maz161D BL 
)'lkdere merkez memuru, 95 - Fuat, Be1-
otıu ikinci komiseri, 96 - Mnlan ad• 
Rauf (serbest! pıeteıl ahlbi), Kart Se., 
rif pqa ne beraber ç.ılflDılştır. OimBftOr. 
97 - Salt .Molla (lürkçe lsWıbal ...,...ı 
l&hibl) lnıiliz mutliı>ler cemiyeti m~ 
af, ölmllştUr. 98 - lzmirll bafıı hmal1 
(bmlr mfteaval gazetesi sahibi) Te darGJ,. 

hlkme ausından (6lmflştQr), 99 - !lelik 
Halit Posta uı,rat umum mftdllrl Te A~dd 
de ıaseteai aahibi. BU.On Haleple Def1"17at 
ile meuııldür. 100 - Ali Sami Babrtre
li Bandırmada Adalet ıazetesi sahibi, 101 
- Ney,ıir Mustafa ~JAoikle Hakikat W• 
nede Temin gazetesi sahibi, 102 - Pirit 
lt&yttı ıazeteal başmuhaniri, tOI - Re
fi Cnat Alemdar s•zeteıl uhlbl .&-.. 
Taliai Muhiddin paf8DID olludar. ıı... 
kaçmıştır. 101 - Pehlivan Kadri, JW1 
Cevadın yardakçısıdır. 105 - Fam ad• 
Ali Hilmi Adana Ferda pıeteal a1übJ. 
?06 ::- Trabzonlu O~er Fem ... ,!11'8$ 
HaJepte ~yol suetesi ..ıı~ ıoa o
lmılrll 'Belet UYli .rueteal ..ıılli~ tot -
Tarsuslu KAmil pa~azade Sellmf, 110 _. 
Tarsuslu KAmil paşazade Kemal, 111 -
Sülcymanlyell ltflrt Hakkı, l 12 - tbrahlm 
Sabri Kustafa Sabri hocanm olla. 111 -
Burulı Cemil Fabrikat6r, 11' - ÇerkeS 
Rqıp ıa.ıuı easasa, 115 - EaçmJı b
uk Hasan Frauız ıablWli 7aPllUf, flmdl 
61mil1tilr. 116 - Cerkes Davut efk!Ja ... 
is.l, Bursa ve havallsinl uzun seneler kuıR 
knarmuş sonra firar etmiştir. 117 - Bla 
başı Cerkes Bekir Nigebban 1"1Pa me.
lialerinden Stuiyeye kaçmıf Ye orada &ı.. 
mOflOr. 118 - Necip Bursa furfkUar C.
mllln kalnbiraderi, Ut - Ahmet Bu*I 
lzmir umuru lslAmlye mfifettlfl (6lmlfı' 
tor.)' 
B1ı numaradan sonra Hsteye dahil olaDJllT 
Bandırma, G&aan, SU91rlık Te Yanyu ...,. 
Talfslode Aaınur Ahmet ile tep1kl ...ı 
eden k6ylftlerdeıı ibarettir. 

furlzm ittifakı sene .. 
ilk konJ(resl 

Enelkl akpm nihayete erdi 
Berlin, 30 (A.A.) - En~ 

turizm ittif akmm senelik kongresi, dit& 
aktam nihayete ermit ve bu mlluıHbeO° 
le alınan otomobilcilik tefi, yabana 111" 
lepler tueıfine bü,.ok bir Jllyafet _. 

mittir• 
Delegelerin büyilk bir kısmı, ulı f/W' 

babı Berlin'den hareketle ..ıstJuıi
kadar bir tetkik aeyahati ~ 

Vatana hıyanet 
nasıl olur 

Bir mahkeme karari uz1,.d 
aydıolab1or 1 

Berlin, 31 (A.A.) - Vah,,_. fil!". 
fmdan verilen bir karara aan bcll'# 
böyle, Vatana h•inlikde bul-:;:: 
mak için ecıaeb1 bir hilldUnet 
devlete ait gizli malumat vermlt ~ 
tart deyildir. Mukiir ajanla~ 
batta bulunmak lslD ona gizli iıJI" 
te olmasa da haberler vermek 98 
hainliktir. 
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31 MAYIS - 1938 

2Jc9nı değllmi? 
IF=<!Dç comazsaı 
yaızaıınon imza
su n o kcysuınıDaır 
Bizde adettir, taşra vilayetlerinde çı

kan refiklerimiz, bizim gazetelerde gör

dükleri ve beğendikleri yazılardan bazı
sını makasla makaslar, sütunlarına ge

~irirler .. 
Doğrusunu isterseniz, bizim buna bir 

diyeceğimiz yok. 

Yanhz geçen gün, nazarı dikkatimizi 
celbeden bir noktaya temas etmek isti
:Yoruz. 

Şark vilayetlerimizden birinde çıkan 
bir refikimiz, son nüshasında, gene \ak-

tile bizim gazetede çıknus. doktor Rasim 

Adasalın bir yazısını aynen sütunlarına 
ieçinniş; ''Cemiyet ve §3hsiyet,. ba~lığı 
tasıyan bu yazının bu reiikimiz taraıın· 

dan ayn n ahnmı~ olması bizi memnun 
ttti .. Fakat hayret etti~imiz şey, reliki· 
ınizin bu yazının gazetemizden alınmış 

olduğunu ilave etmeyi unutmasıdır. Hay 
di bundan vazgeçelim ama, hiç olmazsa 

ınuharririnin ismini olsun yazının altına 
ilave edh·ennek, küçük bir nezaket ol· 
ınaz mıydı! 

Ever.est'e 
ç, 'mak 
iıtigorlar 
DOnyanın en }iiksek da~ tepesi olan 

~verest, dağ sporcuları için ulaşılmaz 
bir gaye halındedir: Muhtelif teşebbfisle
re ra~rnen, dağın zirvesine hiç kimse 
~amamıs ve giden heyetler nisbeten a-
9a~ yerlerde kalmıya mecbur olmuşlar
dır. 
'~ı-~ı,,.~ ı1(l~larmdaki Everest tepesine 
~malc icın ougun Dır ıngııız neyetı u~-
l'asmaktadır. Kırk beş kişiden mürekkep 
Clan heyet ı:fağln ortasına kadar varmış 
\>e 3 numaralı kampı kurmuştur. 
İngiliz dağcı heyeti bu sefere çok bO

)ijk hazırlıkla çıkmıstır. Yanlarında se
lltlerce yetecek yiyecek bulunmaktadrr. 
1-'aıtat senelerce kalmadan evvel şimdiye 
kadar erişilmemi~ bir noktaya çıkacakla
?t ~it ediliyor. 

Piyango Genel Direktörlülünden: 

bircktörlüğGmilz muhasebe servisinde 
~b~rnak Uzere (yfiz) lira ilcretle imti
·IClllla ıki memur alınacaktır. 

Bu memurların: 
1- Yüksek Ticaret mektebi mezunu 

olması, 
2 - Yaslannm azamt otuz~i mQte-

caviz olmaması, 
3 - lHlsnühal sahibi olması, 
4-g· S ır hastalıkla malfil bulunmaması, 

- Askerliğini bitirmiş olması lazım-
dır. 

.fARER - 'A\ıntm oosta81 
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Sıhhi yardım teşkilitımız 
ço· noksandır 

Gen.çlerde şahit olduğumuz bir vaka bu 
hakikati en açık ve canlı şekilde orlalJa koydu 
Sıhhi yardım L 

şi, umumi hayatı • 
mızın en mUhim 
meselelerinden bl· 
ridir. 

lnsanlarm en 
çok ve en çabuk 
yardıma muhtaç 
oldukları zaman • 
laI'I ,.., hiç eUphe 
yok kf, hastalan • 
dıklan, yaralan • 
dıkları zamanlar. 
dır: ÇilnkU hasta ve 
yaralı bir adam 
tam manasiie, acız.. 
dlr. 

• 

Ya.km :r.a.mana 
kadar bu en mUb -
rem ihtiyaç, bizde 
hemen hemen ta • 
mamen ihmal e • 

Belediyenin bir imdad• 3ıhht ara'baM 

dılmiş bir vaziyette idi. O devirlerde 
Türkiyenln en medeni şehri sayılan 

lstanbulda, tamamen iptidai tarzda. 
dahi uf acık bir sıhhi yardım teşkil~tı 
yoktu ..• 

Fakat son on senede hastaneleri ı&. 
lah ve hasta nakliye otomobillerinden 
başhyarak, imd'.(ll sıhhi otomobille • 
rine kadar, sıhhi yardım te§kilitı 

memlekette teşmil edildi. · 
Diğer eehirleri bilmiyorum, fakat 

lstanbulclaki teşkilat her nekadar hiç 
yoktan iyiiae de, açıkça söylemek ıa. 
zımgellrse ihtiyaca tamamen gayrik& 
.eı.3•- T"'--o·-- '------ ··~ ,!'\~ene ev• 
velki model hurda hasta nakliye ara. 
balan bu eehir için cidden koca bir 
ayıptır! 

Bakınız, geçen giln karşrlaştığrm 
blr manzarayı size de anlatayım da, 
haklı olduğuma. bir kere daha inanı· 
nız. 

Gece saat (10.10,30) raddelerinde 
Beyoğlu caddesinden geçiyordum. 
Taksim polis karakolunun bulunduğu 
sokağın köşesinde eski ve hurda has. 
ta nakliyo otom,,billerlnden birinin 
durduğunu görflnce merak edip yanı. 
na. sokuldum. İçinde, ıstıraptan avaz 
avaz bağıran zavallı bir adam vardı. 

- Amanı Of, ölUyorum! Kurtarın 
beni, diye inleyip duruyordu. 

Bu adamı ne bekletiyorlar böyle di
ye etrafıma baktım, otomobilin mo
tör kısmında. eoförU gördüm. Motöriln 
içine iğilmie, elinde filetler, kan ter i
çinde bir şeyler yapmak için de uğra. 

şryordu. Halinden, çoktandır bu işle 
meşgul olduğunu anlamak güç değil. 

di. 
Orada. benim gibi yürekleri sızlrya. 

rak bu manzarayı seyredenlere sorun· 
ca, bu otomobilin yanın saattir tamir 
edilme1iğini, ve zavallı yaralının da 
yarım saattir böyle haykırıp durdu -
ğunu anlattılar. 

Bu sırada gözUme birkaç polis me
muru ilişti, tela13h tel!§lı karakola gi. 
dip geliyorlardı. Hallerinden onların 
da vaziyetten müteessir oldukları an.. 
latılıyordu. Bu sırada eoför, otomobL 
lin tamir edllemlyeceğini bildirdi. Za
~ .. u .. hoato hnnu da duyunca, sanki ıs
tırabı bir kat daha. a.rtını~ gıuı, 1nıc. 
mesini arttırdı. 

- Ah, ben ne yapacağun, şimdi dL 
ye hUngUr hüngür ağlıyordu. Polisle. 
rin biribirlyle muhaverelerinden, her 
yere telefon edildiğini, fakat b~ka 
hasta nakliye otomobili bulmak kabil 
olmadığını anladnn. O zaman gayri 
ihtiyari ben de işte karıştım. 

- Peki ama, imdadı sıhht bu yara. 
lı adamı niçin gölilrmilyor, diye sor • 
dum. 
Aldığım cevab şu oldu: 
- İlk tedavisi yapılmış da ondan. 
Meğer vaziyet §Uymuş. Zavallı a • 

damcağız, Ga.latadaki vapurlardan bl. 
rinde yük ta§ırken kazaya uğramıa, 

ayağı kırılmış, deniz polisi tarafından 
hemen Beyoğlu hastanesine götilrill· 
milş, fakat hastane çok garib bir zih· 
niyetle bu kimsesiz zavallı, ve cebin-

de beş parası bulun
mıyan adamı, "ye • 
rimlz yok?,, diye, 
ilk müdavatmı yapıp 

• yine sokağa bırak • 
mrş ve yaralı orada 
bulunan bir taksi ile 
Taksim merkezine 
gönderilmiş. Taksim 
merkezi de bu em. 
rivaki karşısmda. 
hastayı Cerrahpa. 
ga. hastanesine nak • 
!etmek için, bir has. 
ta nakliye otomobili 
istemiş, gelen oto
mobilse on adım lS • 
tede bozulup ka.1 • 
mı~ 

Yani hadise, cid
den gözleri yaşar • 

tacak bir facia olmue. 
Zavallı adam o kadar ıstırab çeki· 

yor, o kadar inliyordu ki, bu sırada. 
karakoldan çıkıp hasta otomobilinin 
yanma gelmiş olan hamiyetli bir ko. 
miser yoldan geçen bir taksi arabası. 
nı çevirdi, pazarlık edip yol parasını 
kendi cebinden verdi ve bir memunın 
refakatinde hastayı Cerrahpaşaya yol 
ladı. Biçare adamcağız bir taraftan 
inliyor, bir taraftan da: 

- Allah senden razı olsun komlBer 
bey, Allah çoluğun çocuğunu bağıgla-
8JJl diye dua edip duruyordu. İlin bun
dan eonraamı bilmiyorum. 

Fakat gözlerimle gördüğüm bu 
~o.nmı.ra., 1ı:ıt.o.nb\ll gchTindckl eıhht 

yardım teşkllltlanmız için cidden ko
caman bir yUz karasıdır. Bu halde blr 
adamı, •'yatak yok diye., sokağa bmı. 
kan doktor, ve hasta nakliye otomobl. 
11 diye ,Nuh Nebiden kalma vesait 
kullanan belediyeyi nekadar kabahat
li görsek hakkımızdır. 
Eğer zavallı yaralıyı, cebinden oto

mobil parası verip de hastaneye yol· 
Iıyacak hamiyetli bir vatandaş bu • 
lurunasaydı, biçare adamm hali ne o. 
lacaktı ? •. Bunu dilşUndükçe hfil! tüy
elrim Urperiyor .. 

Bugün biçare bir liman amelesinin 
b~ına gelen bu vaka, yarm hepimizin 
başına. gelemez mi? 

Kimsesiz, fakir bir yaralmm sokak 
ortasında saatlerce silrünme.si ayıbla
rm en bUyUğU değil midir? 

HABERCl • 

DQnyanıın meşm 

hur lkıırmo~a 
saçOoD=ııro 

Dikkat edecek olursanız tanıdığınız 
kırmızı saçlorın hemen hemen ekserisi 
nin inatçı denecek kadar azimMr ve 
çetin olduğunu görürsünüz. Tarihte mü
him rol oynamış kırmızı saçlılar pek çok 
tur. Mesela Napolyonun saçları kırmızı
ya bakan bir kestane rengi idi. Bu onun 
Korsikalı ecdadından laakal birinin kır
mızı saçlı olduğunu gösteriyordu. Ba~ın-

da beyaz perukasilc resimlerini gördüğü 
müz Corç Vaşington da kınnızı saçlı i
di. Ondan başka Amerikanın diğer üç 
büyük reisicumhuru olan Thomas Jel
fenson, Ardııev Jakson ve Clavir Coolid
ge de kırmw saclı idiler. 

Bütün kırmlZJ saçlılar kuvvetli şahsi
yet sahibi kimselerdir. lmp:ıratorluklar 
kuran, kaplarına sığamadıklan için dar
ağacında can veren, sanat ve edebiyat 
!leminde kendilerini dünyaya tanıtan 

kırmızı saçlılar pek çoktur. 
Garip değil mi kırmızı saçlılar sarışın 

veya kwnrallardan ya çok daha iyi veya 
çok daha fenadırlar. Onlarda hiçbir §CY 
mutavassıt değildir. Kırmızı saçlılar.~ 

ki oldukları kadar hassas, hayalperest 
oldukları kadar hırçın ve asabtdirler. 
Çoğu vasattan cesurdur. 
Kınnızı saçlılar tıpkı seri hareketli ma

kinelere benzerler. Onlar, herhangi bir 
mücadeleye hiç düşünmeden atılan insan 
!ardır. o kadar çabuk aşık olurlar ve 
aşklarını o kadar çabuk unuturlar ki 
şasarsmız. Kınnızı saçlıları tahlil etmek 
için en mükemmel ayna tarihtir. Tarihe 
§Öyle bir göz gezdirirsek kırmızı saclı 

Neronun Roma alevler içinde yanarken 
zevk ile flüt çaldığım görürüz. 

Tali Kleopatrayı öyle bir mü~üle sok
muştu ki onu oradan kurtaran ancak 
kmruzı saçlılara has zekası ve cesareti 
olmuştu. Daha on altı yaşında iken Mı· 

sırın bu güzel kraliçesi canını kurtarmak 
için kaçıyor, Mısırın koskoca ordusu onu 
kovalıyordu. O, bir gemicinin §iltesinin 
içinde saklanarak Mısır ordusunu atlat,. 
mış. Mısır donanmasının içinden geçmi§, 
Ruma a~erlcrim.kn yakayı ~ıyı~ ve 
Jül Sezar'm karşısına kadar çıkmıştı. 

Silte acıtıp da sıkıntıdan kızaran yüzüy. 
le Sezann kal"§lsına dinamik bir kımun 
saçlı kız pkınca o zamanki dünyayı e
linde tutan bu koca hükümdar ona teslim 
oluvermişti. 

Bundan birkaç asır sonra Sezarm yap. 
tığı bir yoldan mükellef bir araba içinde 
geçen kırmızı saçlı kraliçe Elizabet ise 
İngiltereyi bambaşka bir memleket ha
line sokan, onun bugünkü satvetini ona 
ilk kazandıran kadındır. Elizabetin salta
natı esnasında lngilterenin bahriyesi in
kişaf etmiş, ticaret artmış, edebiyat ve 
sanat en verimli devresini yaşamıştı. Kır 
mızı saclılar serisine dahil olan Vilyam 
Şekspir kraliçe Elizabetin zamanında or· 
taya çıkmıştır. 

Zamanmuzm en büyük kompozitör pi
yanisti olan Padereviski kırmızı saçlı· 

dır. Polonya en sıkışık zamanında onun 
sade dehakA.r sanatine değil büyük zekA· 
sına da müracaat etmiş ve onu cumhur
reisi yapmıştır. 

Dilnyanın en büyük sahne artisti olan ~~Ukanda yazılı şeraite uygun oldukları 
~ acıetname ve tasdiknamelerle tevsik 
aıc etek taliplerin 9 Haziran 938 g0nn 81 yaşnncdla knzamuk 
~;aınına kadar Istanbulda Bahçekapıda B< -n 

1 1 

En nıın n ın o e ıre a C!: Dk Sara Bernar da kızıl sa~ _i~i. Bütün kır. 
~ "'fi' mızı saçlılara has ener1ısı ile o, sanatını N EVYORKTA bir ahçının oğ!u olan Rober Stap he. bir bacak kaybetmiş olmasına rağmen 

~~.ıo Genel Direktörlüğü Muamelat ÇO atralln &'WiaM 
ısıne müracaatta bulunmaları.- BBaden. Pavel yeryüzünde izciliği kurmU§ olan tn-

'----._ giliz.dir. Şimdi 81 yaşında olan bu zat hastalan. 
----------- roı~tır. Vücudunda peyda olan kırmızılıklara bakan dok

lııı~asıt "e 
~ \'e •U &1lıeJ bir şapka. KordeU. 
~elt le 81ertni modaya göre değiş
\>e l:!u aerı:ıleroe kullanılabilir. 

~avı i ınoda tUtUn ren~ hasır s Qeklidir. 

torlar ihtiyar lngilizln gıdadan zehirlenmiş olmasına. ih
timal vermişlerdir. Fakat hastanın başı ucunda duran 
hastabakıcı: 

- Yanılıyorsunuz doktor, demiştir; hastamız kızamık 
çıkarıyor. 

Hastabakıcmm dediği doğru çıkmıştır. İhtiyar izci kı. 
zamık çıkardığını öğrenince gülmilş ve: 

- Bunda en.şılacak bir şey yok, demiştir, tabiat, kısa 
pantalonumu ve çıplak bacaklarımı görünce beni çocuk 
sanmış ve çocuklara mahsus olan bu hastalığı bana mu
salla.t etmiş olacak. 

Bu mUnsebetie şunu da hatırlatalrm: 

ÖlUlere hürmet eseri olarak birkaç dakika sUk\tt edil. 
mesl adetini çıkaran da Baden Paveldir. Boer harbi sıra.o 
smda Baden Pavel miralay olarak bu harbe iştirak et
miştir. Miralay, karşısında harbe.den orduda "'ÖnUllil ola-• 
rak çalışan Fransız subaylarından Villbuva Maröy'iln Ö-

lümUnU haber alınca: 

- Bu adamın hatırası ic:in bir dakika sükO.t edelim. 
Demiş ve bu A.det bugünden sonra yayılmış ve kökleş

mfstir. 

ntlz on beş yaşındadır. Denizde seyahat etmek için ta iht' 1 w kad sö d- · ti b 
1 

ıyar ıgına ar n unnemış • 
ayı ır. . Bugünkü sinema yıldızlarından Katerin 

Bu çocuk, geçen mart ayında bılet almadan bir kolayı- H b Mi Lo G" R 
bul 

, . . ep um, rna y, ınger ogera, 
m arak• Normandiya .. vapuruna bındi. Vapur engin- K1 Bo j t G '··-·-ara v ve ane eynor ıuuuu..1 saQ-
lere açıldıktan sonra, çocuk vapurda yakalandı ve ayni W . · dahildirl 

1 Am 'k .. d 'ldi ar serısme er. vapur a erı aya gon erı • 
Bır ay sonra. Yorjik vapuruna gizlendi. lngiltereye ka. 

dar geldi. Oradan Kuvin Meri vapuru ile tekrar memle. 
ketine iade edildi. 

Fakat ba.ba. evine dönUşti.nün tlçüncü gUnn, Rober yine 
ortadan kayboldu. 

"Nobel,, mükafatını kazanmış edebi
yatçılar içinde kırmızı saçlılar göze çar. 
pacak kadar çoktur. Kırmızı saçlıların 

içinde hapse girenler pek azdır. Fakat 
bir kere oraya girmiş olanlar da muhak
kak gayrikabili ıslah kimselerdir. Onlan 
da dara~acı paklar. 

Annesi bu defa artık tereddüd etmedi. Nevyorktan o 
gUn hareket eden vapurların listesini tetkik etti. O gUn 
kalkan Siti of Şatenoga vapuru kaptanına. bir teleiz tel-
graf gönderdi. lş hayatında da kınnm saçlılar pek 

• calibi dikkattir. Mesela dairtlerinde gar 
··.vapun:nuroa bulunması muhtemel olan on beş yaşm- son dil bilroluk icin en çok aranan kır

da bır çocugu 10.tfen arayınız.,. Uç asat sonra telsize cevab mız sa ... ı """''ı<l- d "1r11.ğıt ti · . . . ı ırı '>""'..... ar ır . . IM1 ge np go-
geldi. Çocuk hakikaten vapurdaydı. Kaptan kendisini is. t·· · · · nlard dah buk 
ti b edi l 

.. ıea· unne ışını o an a ça yapan 
cva nce şun arı soy ı: . ,, . yoktur. Şoför anyanlar ıse kırmızı saç.-

Annem babam bir gemıye tayfa olarak yazılmama. l. 1 1 - ek hi · t ' 1 Çünk .. . ı ara ış venn ç ıs emez er. u on 
zln vermedıkçe her fırsat buldukça evden kaçacağım. Ba- 1 d lüzum d fazl hız] · ek h . ar a un an a ı gıtm ır-
bamm ahçı dilkk3nmda bulaşık yıkamağa tahammillllm ard 
yok. Nevyorkta bir arkadaşımla beraber ortaklaşa gazete 

81 
v ır. 

satıyorduk. Arkadaşım beni aldattı. Bunun Uzerine Nev- Velhasıl saçmınız kırnuzı ise zekA ve c· 
yorktan iğrendim . ., nerjinizi iyi bir istikamete scvketmeğe 

TabU Rober yine Ameri.kaya. dönen bir gemiyle babası. çalışınız. Günün birinde dünyayı kendi-
nm evine ~nderilecektır. · nlzden bahsettirebilirsiniz. 
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Yazcm: Ş. Rober Düma -7- ~viren: F. K.. 

Yabancılar ala1Jından kaçıp 
Kassele dönmem lllzım 

Vç sivil memur Raynhardm etrafını 
çevirdi~ onıı bekliyen bir otomobile 
doğru sürüklediler ... 

Bu oyunu nasıl oynadınız? Afrika. 
öa benim rolümü kim yaptı? Bunları 
bana hiç söylemediniz ve ben de sor
maya cesaret edemedim. Almanyadan 
gelen mektuplara cevab olarak bana 
yazdırdığınız mektuplara imzamı at • 
maltla iktifa ediyordum. 
D~diğim gibi bu oyun bir sene de

vam etti. Almanların istediği malO. • 
matı onlara benim imzam altında ve 
be~m yazımla siz verdiniz. Verdiğiniz 
malumat herhalde yanlıştı, fakat ben 
bunu da sormadım. 

Günün birinde yabancılar alayında 
onbaşı olduğumu bana müjdeeldiniz 
ve şerefine Lizetle bana bir ziyafet 
~ek\:.iniz:ı, O ı::ıu <1.\lcı. l~lı::ı\.e l.JUlUllUJV.1. • 

duk. Ben orada büyük bir otelin asan
sörcülüğünii yapıyordum. Lfaet de ay. 
ni otelde oda hizmetçisi olarak yer -
leşmişti. Otelin müşterileri arasında 

Almanya, !talya ve bazı orta Avrupa 
devletlerinden gelmiş şüpheli teHlkki 
edilen adamlar vardı. Biz bunları ta. 
kibe memurduli. 

Bu otelde Filipini isimli İtalyana 
oynailığımız oyunu hatırladıkça ha -
1§. gülerim. Bu delikanlı İtalyan is. 
tihbarat teşkilatı emrinde çalışıyor, 
ayni zamanda altmışlık bir muganni. 
yenin parasını çekiyordu. Otelde Li
zete abayı yaktı. Otelin altıncı katın. 
aaki küçük odamızda, zavallı aşıkın 
gönderdiği ilanı aşk mektuplarını, Li
zetle beraber katıla katıla gülerek 
okuduğumuz şimdi gözlerimin önünde 
bir sinema gibi canlal).ıyor. 

Filipini tevkif ettirebilmeniz için 
size maddi deliller lazımdı. Bunları 

size biz teinin edecektik. Ateşli 8.şık 

sansöre binerek bana emretti: 
- Odama döneceğim. Rahatsızlan. 

drm. 
Felaket! Ne yapmalıydım? Aklıma 

derhal bir fikir geldi ve hemen tatbik 
ettim. 

- Asansör bozuldu madam! 
Asansör birinci katla ikinci kat ara

sında kalakalmıştı. Cıyak cıyak bağı. 
rıyor, imdad istiyordu. Polise ve hat. 
ta itfaiyeye haber verildi. Bu sırada 
siz işinizi gördünüz ve asansör tekrar 
işlemeye başladı. 

O akşam Filipini hapse girmişti. 

• • • 
Bir gün bana şu emri verdiniz: 
- Artık Fransadaki vazifen bitti. 

Yabancılar alayından kaçıp Kasse1e 
dönmen l§zım... Almanyadan böyle e
mir geldi. Derhal gitmelisin, çünkü 

dermekten bahsediyor. İş sarpasara • 
cak. Bu sebeble ben senin hesabına 
bir oovab hazırladım. Bak oku: "Me
rak etmeyin. Ben tek başıma bu işi be. 
cerebı"lirim. Yarından tezi yok emri
nizi yerine getireceğim.,, 

Bir ay sonra Kassele dönmüş bulu
nuyordum. Hariçteki vazifem on üç 
ay sürmüştü. Zabitvekili tayin edil. 
dim. Alman askeri istihbarat teşkila. 
tı sözünde durmuştu. Vaadimi yerine 
getirmek sırası şimdi bana gelmişti. 
Çünkü size Fransaya döneceğimi söz 
vermiştim. Buna muvaffak olabilmek 
için epey müşkülat çektim. Sizinle a
ramızda kararlaştırmış olduğumuz 

gibi kumandan Raynharda (beni is. 
tihbarat teşkilatına alan zabit) mü -
racaat edip teşkirnt emrinde çalışma
ğa devam arzusunda olduğumu ve 
Fransaya gitmek istediğimi söyleyin. 
ce o şiddetle itiraz etti: 

- Çıldırdınız mı? Siz artık Fran. 

•nııırnarm~amı•ım:Jınrnoııınaz:ıwıa• .. •.._ 

Almanlar beni Cezairde yabancılar 
alayında sanırlarlwn, ben Niste bir o. 
telin asansörciisüydüm. 

sada çalışamazsınız. Asker kaçağı ola
rak aranan bir adam orada çalışabi. 
lir mi? Fransaya ayak atar atmaz 
deliğe tıkılmaruz mukadderdir. 

- Müsaade edin kumandan. Ben 
tehlikeyi göze alıyonun. İnanın ki 
tehlike o kadar büyük değil. Ben 
Fransızları iyi tanıdım. Zabıta teşki -
latmm nekadar gevşek olduğunu bili
rim. 

- Müsaade edemem, siz Fransada 
tarundmız. 

Israrlarnn p.ıı:rn ..........-· .. --~· .... u.ıı.un 
uzerıne taıımatmız veçbile blöf yap • 
maya başladım: 

- Eğer Pariste harbiye nezareti 
kalemlerinden birinde çalışan ve bize 
çok kıymetli malumat vermesi imka
nı bulunan birini hizmetimize alabile. 
ceğiıni iddia edersem gene müsaade 
etmez misiniz? 

Kahkaha ile güldü: 
- Bir asker kaçağı harbiye neza. 

reti mensuplariyle temasa geçebilir 
mi? Pek yüksekten atıyorsun delikan
lı! 

Çok müteessir olmuş gibi göründüm 
ve elimi kalbimin üstüne koyarak: 

- Kumandan, dedim. Şerefim üze. 
rine size temin ederim ki... (Şerefim
den bahsediyordum ama, şerefle aıa.. 
kamın çoktan kesildiğini herkesten ~
Hl ben biliyordum) Ben bu işi yapabi
lirim. Tanıdığım bir kadın vasrtasiyle 
buna muvaffak olabileceğim. ümidin
deyim. 

"(Devamı vai}. 

Hani seninle birtakım romanlar, garib garib hayatlar ta. 
savvur ederdik de kendimiz de onun kahramanı olurduk: ben. 
~en onlara artık elveda! Ben hayatımın nasıl geçeceğini şimdi
aen biliyorum. En büyük ha.disereri Estorad beylerinin dişleri. 
nin çıkması, memeden kesilip mama yemeleri, gerek bahçemin 
fidanları, gerek beni ,Yıkıp çiğnemeleri olacak. Onlara takke. 
ler işlemek, Jemenos vadisinin ağzında oturan aksırıklı, tıksı
rıklı bir ihtiyarın muhabbetine ve hayranlığına mazhar olmak: 
işte hayatımın zevkleri! Çeviren: iN lYI ır lYI o o al IFo 

-14-Belki bir gün olur, bu köylü kadın kışları gidip Marsilya'da 
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Ne duruyorsun?. Alsan al Bu 
fırsat bir daha ele geçmez 

Kaç defa bomboş, içinde nüfus tez
keresile askerlik kağıdından başka bir 
şey olmıyan cüzdanlar çarptım. Yan
kesiciler hain aıdamlardır. cüzdaının i
çindeki evrakları yırtar atarlar. Fakat 
ben öyle yapmam. H'ıiviyet cüzdanla
nnr, askerlik vesikalarım paraı çıksa da 
çıkmasa da posta ile adreslerine yolla
rnn. 

Bu işe nasıl mı başladım, anlata
yım: 

On dört, on beş yaşında vardım. Be
yoğlunda bir kumarhanede garscnluk 
yapıyordum. Buraya çok paralx adam
lar geliyordu. Bunlaı:ldan biri, bir 
gün, gardiroba bıraktzğı paltosunun 
cebindeki sigara paketini getirmemi 
söyledi. Paltonun cebine elimi soktum, 
paketle beraber elime bir tomar ilişti: 
Haktım bir sürü kağıt para 1 .. 

Alıp almamak arasında tereddütler 
geçirdim. Nihayet al.maya karar ver
dim. Paketi sahibine götürdüm, dön
düm, işimin başına geldim. ~kat ak
lım hep paltonun cebindeki paralar
ldaydr. Yambaşnnda duran paltonun 
cebine elimi sokupta bir türlü alama
dzm. 

Para tomarının sıcak hayaliyle 
şünürken !bir ses: 

- Jozef paltomu tutr 

dil-

Baktım, tomar sahibi.. Yüzü gülü
yordu. Kazandığım anladnn. O dakika 
paraları almadzğnna pişmaın oldum. 
Paltoyu askıdan alırken, şeytan kula
ğnna frc:.t.3- • 

- Ne duruyorsun? .. A:ftsan al Bu 
fırsat bir daha ele geçmez. 

Elimi uzcıtmaıdan palto sahibine dön 
düm, elinde bir liralık bir kağıt para 
olduğu halde fıana 6akıyordu. Bu va
ziyet karşısında nasıl elimi paltonun 
cebine sokar da para tomarım alabilir. 
dim. Bu olmıyaıcak bir şeydi 1 

Şeytan da bir taraftan dürtüyor: 
- Haydi ali Ali 

Diye kulağıma fısıldıyordu: 
Palto ile yamna yaklaştrm, arkasınx 

döndü, giydirmek için tutarken, bir 
şimşek çabukluğuyla elimi cebine dal
dırdım, tomarı çektim, belime soktum. 

Müşterinin verdiği bir lira bahşişi 

teşekkürle aldım. Kaprya kadar uğur· 
ladım. O, hiç bir şeyin farkında değil
idi. 

Tomarı her ihtimale lkarşr, kuytu 
bir yere ısaklaoım. Paydosta. eve gel
diğim zaman saydım: Tamam yüz 
lira r.~ 

Bu havadan gelme para hoşuma git-

ti. Artık her akşam palto ceplerini arr
yor, kımştmyoi-, ôulduğum paraları!! 

yansını alıyor, bazan da hiç bulanu
yordum. Bu iş aylarca devam etti, Ve 
hiç bir kokusu çıkmadı 1 

Kumarhaneyi bıraktıktan sonra, 
kendim kumara alıştım, barbut oyna
dım, paseta kesti~ birikmiş bir kaç 
param vardı, onlan da çalığım yüz Iara
yı da hep kaybettim. On parasız kal

dım. (Bitirim), (Hırsızlar, kumarbaz
lar barbut kahvelerine bitirim derler) 
ler de bir çok adamlarla tanıştım. Bun 
lann içinde hırsızlar, yankesiciler de 
vardı. Bazıları ile ahbap oldum. Beni 

teşvik ettiler, işsiz de kalmıştım. öyle 
yüz, elli kuruş gündelikle çc:ılışmak i
şime gelmiyordu. Çok paraya alışmış
tım. Bunun için, beni teşvik eldenlerle 

beraber çalışmağa başladım. Onlarla 
işe çıktım, gözcülük, dümencilik et· 

• 
tim. Çaldım, .. İşte 'ben böyle hırsız ol-
dum! 

- Hayatından memnun musun? •• 

- Nasıl memnun olurum. Ömrüm 
hep hapishanelerde, polis nezarethane· 
lerinde geçiyor. Yılın dokuz ayını dört 
duvar arasında, mahrumiyetler içinde, 
sefalet içinlde, yoksulluk içinde geçi· 
ren bir adam hayatımlaın memnun ola· 
•bilir mi? ... 

Zaman oluyor ki, içeri düştüğüm za
man - içeri düşmek, külhanbeyi nıtıla
hile hapishaneye girmek değildir - ce-
""':-..:1- - .. 
lükten harap oluyor, yatağım olmadığı 
için tahtalar üstünde yatıyorum. 

- Niçin bir iş tutmuyors;n ? .. 

- Yapamıyarum. Bol para harca· 
maya, yemeğe, kumara 01.ıştığım için, 
başka işlerden alacağnn para bunlara 

yetişmez. Bir de artzk bu iş bende bir 
hasta Irk halini aDclı. M!alfun yar Alxş· 

mış kudurmuştan U:ıeterdir l 

- Hiç yakalandın mx Jozef! 

- Çalarken mi? .• 

- Evet!., 

- Bazan .. Faliat sonradan, çaldık' 

tan sonra çok ... Bazıları eşkali verirler, 
polis bizi tutar, muvaceheye gideriı, 

herif "budur 1., derse yandık .. Bazı iş• 

lerde herif tanıyc:ımadığı için poli• 
çok ldefa bizi Oıralrnıaya mecbur ol· 
muştur. Bırakmasa adliyeye sevketse, 
ortada delail olmadığı için mahkenıe 

beraet kararı verir. Yaptığım bir ço1' 
hırsızlrklardan bu suretle kurtuldı.l" 

ğum çok olmuştur, 
'(Devamı var), ....... ··-

lmçtan geçirilmesi bizi, arzularırmz hilafına birer İspanyol ~e 

geçirir, fakat öyle olsa da çıkıp boy göstereceği yer yine, kulis
lerinde hiçbir t ehlike olmıyan taşra tiyatrosudur. Önüme kor. 
lrulacak ne çıkabilir ki? Bazan bir erkeği meftun etmek kadı. 
nm gururunu okşar da onun için bir felaket olurmuş; benim 
için böyle bir tehlike de akla gelmez. Bol bol dut yaprağımız 
olacağı için ipekböcekleri ile hayli meşgul olacağız. Provans 

hayatının garib inkılaplarını, kavga nedir bilmesine imkan ol
mıyan bir aile hayatının fırtınalarını göreceğiz: mösyö dö l'Es
torad, karısının sözüne uyup yaşamak niyetinde olduğunu 

kat'i olarak söylüyor. Ben de onu hükmüm altına almaya kalk. 
mıyacağım için zannederim kararından vazgeçmez. 

Delice sözler söylemeye başladım. Halbuki ben bizzat değil, 
olsa olsa bir vekil bularak böyle delilikler edebilirim. Bunun 
için artık susuyorum. Y anaklarmm ikisine de birer buse; du. 
daklarım henüz k.iZ dudakları (daha ancak elimi tutınağa ce
saret etti). Biribirimize karşı hürmette, edeb ve terbiyede ku. 
sur ettiğimiz yok; o kadar ki adeta endişe edilecek şey! İş fe
na, yine saçmalamağa başladım, Allahaısmarladık, ciciciğim. 

birer hıristiyan etti ama Arablarm ihtiyatkarlığını da bize~: 
ras bıraktı; beni selamete çıkaran belki de, ~arlarımda l1 ııt 
ıa akan !bni-Serrac kanıdlr. Ferdinand korkusundan o kadc:tı 
halim selim olmuş, bu rolü o kadar iyi oynamağa başl8Jl11"ıj 
ki Valdes onun muhabbetinden bahsetmesine, vaidlerine ~d~ 
inandı. Ben olmasam, zavallı amiralin mahvolduğu gündU· ııt· 
liberaller, bir Ic:alm ne olduğunu bir türlü anlıyamıyacaJcl ~ 
Ama ben o Burbon'un ne çeşit insan olduğunu çoktan anl~~ 
§Imdır; Haşmetpenah bizi himaye edeceğini söyledikçe bel'.l~t. 
de şüphem, itimatsızlığrm artıyordu. Hakiki bir !spanyo:, ~~ot 
Jerini tekrara lüzum görmez. Çok söyliyen, aldatmak ısti:Y 
demektir. s.tl' 

Valdes bir İngiliz gemisine sığındı. Ben de, sevgili fsp ı>e" 
ya'mızm Endülüs'te talil dönünce Sardunya'daki kahyaına, 1, 
ni kaçınnak çarelerini düşünmesini yazdım. Usta merca.Jl :et' 
cıları, beni sahilin bir noktasında, kayıkla bekliyorlardı . .,. si-' 
dinand Fransızlara, beni yakalamaları için müracaat ~ttigı ~ 
man ben, Makumer baronluğu malikanemde, her türliı ka.Jl 819' 
da, her türlü suikasdlere de karşı koyabilecek haydudlarbaJle
smda idim. Gırnata'nm yarı Arab, yarı İspanyol so~ -;e 
danı Afrika çöllerine, Arab akıncılarından kalma topragın~UJJ 
bu toprakta o akıncıların atlarına tekrar kavuştu. paha iİJ.J 
benim adaletimden korkan bu haydudlar, İspanya kr3:1:rn;eJ1ıı.
tikam arzusuna karşı efendileri Soria dükünü, yani bır ur .;e 

Benim hayatımın roman tarafı sen olacaksın, Luiz'ciğim. 
Bana bütün maceranı anlat, baloları, müsamereleri anlat, ne. 
ler giydiğini, güzel sarı saçlarına hangi çiçekleri taktığını, er. 
keklerin sözlerini de, tavırlarını, hareketlerini de anlat. Unut
ma ki dilediğin, dans ettiğin, parmaklarının ucu sıkıldığını 

hillettiğin zaman yalnız değilsin, ben de seninle beraberim. 
~burada benimle beraber La Crampad'da (bizim köy evinin 
adı) aile anneliği ederken ben de seninle beraber Paris'de eğ-
lenmek "cı er· Z v il "' - · yl n· k 

Hami§. - Üçüncü mektubunu şimdi aldım. Kardeşçiğim, 
elimde bin frank kadar para var: onunla bana, bu civarda, hat
ta Marsilya'da bulamıyacağım güzel şeylerden al. Kendin için 
mağazaları dolaşırken La Crampad'daki mahbusu da unutma. 
Ne bizim ailenin, ne de nişanlımın ailesinin Paris'de öyle zevk 
sahibi kimseleri yok ki onlara ısmarlıyayım. Mektubuna sonra 
cevab yazacağım. 

V1 
Don Fclipe Henarez'den Don Fcrnand.o'ya 

Paris, Eylıi.l 

rez'i müdafaa ettiklerini öğrenince gözleri vahşi b_i.r ... ~gililıet· 
sevinçle parladı; o adaya, Arablann hüküm sürduğU bitlıı, 
elen sonra ilk giden Henarez ben olmm;tum. Yirmi iki ıca~: 3clJ 
Beni Serrac'ın Luar sahillerini fothctu •1i r,iinlcrde }1crll 110ıı'ıl 
bile lıilinmiyen bir milletin oi!lu olan Fcrdinand dt1 uur 
·· dürme.Ye-1alib,._oldu..--------------------



31 MAYIS - 193S 

Fransada enteressan bir muhakeme 

Bir adama öz kızını 
vermek istemiyorlar! 

Bu kız, 1918 de, tanınmış 
tüccarın münasebette bu
lunduğ~ı hercai bir kadın-
dan doğmuştu 

Gazeteciler me- dm. Böyle bir kadının kızma bağ • 
rnklı vakalara ras- !anmasına inık~ yok tabii. Kadın 920 

ı.c;. 

gelmek, okuyucu. 
lann heyecanla o. 
kuyacaklarr mev -
zuları bulmn.k üze. 
re sı~ sık mahke -
melere giderler. 

Onlar, daha zi -
yade ceza mahke • 
melerine uğrama • 

yr adet etmişlerdir. Fakat hukuk mah
kemelerinde de alakayı çekecek dava.. 
lcı.ra rasgelmek mümkündür. 

Bir Fransız gazetesinden aldığımız 
a,aağıdaki vakayı okursanız bu fikrin 
doğruluğuna siz de inanırsınız. Vaka. 
§Udur: 

Bugün ticaret fileminde tanınmış 

çok zengin bir adam (gazete bu ada
mın ismini vermiyor) 1917 şubatında 
Pariste askerliğini yapıyordu. O sıra -
larda bir kadına rasladı. Seviştiler, 

beraber yaşadılar. 1918 de kadın de. 
likanlıdan gebe kalmıştı. İkisi de bun. 
dan çok memnundular. Doğacak ço • 
cuk Uzerinde hulyalar kurdular. Ço • 
cuk erkek olursa adını Aleksi, kız o
lursa Gladis koyacaklardı. 

Fakat, üç ay sonra kadın ortadan 
kayboldu. Erkek sevgilisini aradı, ta
radı. Blitün gayretler beyhude, kadı. 
nm hiçbir yerde izi yok. 

Seneler geçti. Erkek evlendi, allt 
çocuğu oldu. Bu adam bugtin, altı kı. 
zının annesi olan kansından ayrıl -
ınak üzere mahkemeye müracaat et • 
.ıul:ıUı • ı:-... ı ... t. ıno ... a.., ı, .. ,,..,.~'""""' er''- _ 
rültUlerl, ne de işlerinin çokluğu, er
keğe bir defa bile yüzünü görmediği 
ilk çocuğunun hatırasını unutturabiL 
nıiştir. Zavallı baba her gün bu nere. 
de olduğunu bilmediği yavrusunu göz 
Yaşlarıyla anar durur. 
Çocuğu bulmak fikri zengin tüccar

da adetil. bir cinnet haline gelmiştir. 
Ka.rşılaşdıtğı her adama çocuğundan 
bahsediyor; gördüğü her delikanlıyı 
Aleksi, her kızı Gladis sanıyor. Ara. 
dan on beş uzun sene geçtiği halde bi
le şefkatli baba ilk çocuğunun hatıra
sını unutamamıştır. 

Vak'a bundan sonra daha garibleşi. 
:Yor, eğer hfıdiselerin bu son kısmını 
bir romanda okusaydık: "romancı h8.. 
diseleri hayatta olduğu gibi cereyan 
ettirmenin sırrını bilmiyor, inanılmaz 
Vakaiar yazıyor,, der, belki de romanı 
elinıizden atardık. Fakat hayat birçok 
defalar muhayyilesi en geniş roman -
<'tnın bile düşünemiyeceği tesadüfler 
:Yaratıyor. 

Zengin tüccar 1934 haziranında 
8a.yfiyeye, Porşfontene gitti. Orada 
her rasgeldiğine çocuğundan bahsedip 
:Uru~ordu. Bu konuşmalardan birisin. 

e bır kadın ona şunları sövlcdi: 
- Benim bir kız kardeşidı var. Ru

;':11de oturur. Harbden sonra sütnine
~k Yapıyordu. Eğer hafızam beni al • 
atnııyorsa o vakitler ona Gladis is. 

?ninde bir kız bırakmışlardı. 
h· Vakıa Gladis isminde Fransada 
ınıerce kız olabilir Fakat evHid has

;ıuYle çılgına dön;n baba artık ye. 
ı:e dU:abilir mi ya? On beş seneden 
J evladından ilk defa bir haber a-
'Yor H <uı • emen trene atlar, doğru Ru-e. 

SUtnine müspet cevab veriyor: 

11.·u·-t Evet. Gladis isminde bir kızn. 
ve a· da b r ım. Annesi çocuğu bana 1919 

JU,ı 1ıraktr, doğum kfiğıdında 14 ey . 
ılı. 919 da Pariste doğduğu yazılıy. 

~rk k e ıstırapla soruyor: 
Jıu;; Annesinin ismini biliyor musu-

fla~~anılnuyacak şey. Sütninenin du • 
ber arından çıkan isim, erkeğin bera-
~~adığı kadının ismidir. 

rıesi huk ne nıl oldu diyorsunuz? An
bUkttıuakkında tabii şimdiye krıdnr 
d.alda dnUzu vermi~sinizdir. Hiç bir 

llrnmıyan hoppa, hercai bir ka. 1 

de sütnineye bir mektup yazmış, pa
raca sıkıntı çektiğinden bahsetmiş, 
su-tık çocuğu için para gci'deremiye • 
ceğini bildirmiş. Sütnine bundan son
ra kadından biç mektup almadığını 
söylüyor. Zavallı sütnine ne yapsın, 
kızı almış, götürmüş, kimsesiz çocuk
lar yurduna yazdırmış. 

Baba, kalbi ümid dolu, kimsesiz ço. 
cuklar yurdunun kapısını çalıyor: 

- Yavrumu bana veriniz! 
- Çocuğunuz isminizi taşımıyor. 

Babalığınız resmen taayyün etmiş de. 
ğildir. Çocuk üzerinde hiçbir bak id
dia edemezsiniz. 

Baba derhal belediye dairesine baş. 
vuruyor, icab eden biltün muamelele
ri yapıyor, çocuğu resmen evlad ola
rak tanıyor, ve bunu nüfus kütükle. 
rine yazdırıyor. 

Artık evladını kucaklamasına bir 
mfuıi kalmadı mı diyorsunuz? 

Kimsesiz çocuklar yurdu, kendisi • 
ne bırakılan çocuklar hakkında çok 
titiz davranır. Onları yalnız besleyip 
l:ıüyütmekle kalmaz, istikballerini de 
temin etmeye çalışır. Gladisi istiyen 
babanın mürn.caati üzerine yurdun i
dare meclisi toplanıyor. Çocuğun ba. 
basma iadesi için sebcb görmüyor. 
Çünkü kız on yedi yaşını bitirmiştir. 
Binaenaleyh bakılmaya ihtiyacı yok
tur. Sonrıı., kimsesizz çocuklar yurdu, 
Glndisl Fransmn en maruf ailelerin -
den birisinin yanına yerleştirmiştir. 
u::, .. 'bu ...... d ... nıaddt vo ""a.ne~ n::falı 1. 

çersindedir. Gayet kuvvetli tahsil gör. 
müştür. Fazla olarak, yanında bulun
duğu aile kıza evlenirken 30.000 
franklık bir çeyiz vermeyi de taahhild 
etmiştir. O halde kızın menfaati, bu. 
lunduğu yerde kalmasını icab ettir
mez mi? 

Babanın bütün yalvarmaları, göz
yaşları tesirsiz kalıyor. Kimsesiz ço • 
cuklar yurdunun taş yürekli idare 
meclisi azaları Nuh diyor, peygam • 
ber demiyorlar. Kızı babasına vermek 
şöyle dursun, kimin yanında bulun -
duğunu bile söylemiyorlar. 

O vakit baba, Fransanın sayılı avu. 
katlarından Jak Abu'ya müracaat e
diyor. 

Avukat mahkemede heyecanla an -
!atıyor: • 

"- Sayın hasımlarımız kızın ma • 
nen ve maddeten büyük bir refah i. 
çersinde yaşadığını söylüyor. Biz bu
nun böyle olduğunu kat'i olarak bil. 
miyoruz; fakat sözlerine inanıyor ve 
bu refahın mümkün olduğunu kabul 
ediyoruz. Fakat müekkilimin de en 
büyüğü on sekiz, en küçübrü iki yaşın-

da olan altı kızı var. Bu yavruların 
hepsi iyi bir aile muhiti içersinde şef
kat görerek büyüdü. Kimsesiz çocuk. 
lar yurdu kızımızın refahla yaşadığı. 
nı söylerken bizim bu refahı temin e
demiyeceğimiz fikrinde midir? Vakıa 
müekkilim karısından ayrı yaşıyor, 

bu ihtilacı yakında mahkeme hallede. 
cektir. Fakat bu ayrılık müekkilimin 
evinde genç bir kızın, kendi kızının 

barınması doğru olamıyacağı mana -
sını vermez. Altı kız büyüten bir a -
dam, yedinci kızını da kucaklamak 
hakkına malik olmalıdır. Bugün on 
nokuz yaşında olan Gladis, kendisini 
çok seven, ve sevgisini on dokuz sene 
fasılasız aramakla ispat eden babası. 
nın evinde, hemşirelerinin arasında 

çok mes'ut giinlcr geçirecektir . ., 
Fakat kimsesiz çocuklar yurdunun 

avukatı buna kani değildir. O da ta
nınmış bir avukat, sefirlik etmiş bir 
zn t.. Ayan azasından Rene Bcsnar. Kı-
7.ını istiyen babanın mazisinden bah. 
ısediyor: karısından niçin boşanmak 

istediğini anlatryor. Altı kız babası o-ı 
l an hu zatın. nh 1!'iki vaziyeti pek de 
riUzgUn olmıyan bir kadınla sc\·iştiği
ni, karısından ayrılır a)Tılmaz bu ka. 

GaDarttasaırayıın DzmDır seyaıtııatn <dloDaynsnoe 

Hakem Esat cevap veriyor 
Izmirli hibm: "Ofsaydlarda; htanbuDu hakemlerin düttükfori hataya dütmediğini ve ayak 
uzatma itinde de; kendisine yapılan muameleye icap ettiği tarzda mukabelede bulunduğu

nu,, söylüyor. 

lki haf ta evvel lzmirde milli küme
nin deplasman maçlanrun her ikisinde 
de mağlup olan Galatasaray takımı fut. 
bol kaptanı ve bu seyahatte kaıfile reisi 
bulunan eski sporculardan Vahi, takı
mın bu yenilmelerinin sebeplerini ga
zetemize anlatmıı ve hakemlerin ya~ 
tıklan büyük haksızlıklardan şikayet 

etmişti. 

İzmir gazetelerinden "Y eniaısnn,, 25 
mayıs tarihli nüshasında 1zmirde ilk 
müsabakayı idare eden hakem Esadın • 
bir cevabını gördük. 

''Galatasaray hücumlarının ofsayt. 
la kesilmesi, sert hareketlere göz yum
mak, Galatasarayın üçüncil golünün 
sayılmaması, Saidin kolla attığı gol ve 
maçtan sonra takını kaptanının uzattığı 
ele hakemin ayağını ka1dırmak aureti
le verdiği cevap,, hakkında Vahinin 
sözlerine madde madde cevap veren 
hakem Esat, Galatasaray kaptanının 

beyanatını da aşağıya aldığımız satır • 
!arla takviye etmektedir: 

1 - Galatasaraym iki açıklan vur. 
taıiyle yapbğı alanlan ekseriyet itiba
rile ofsayd idi. Geçen sene milli küme 
maçlannda htanbullu hakemlerin daimi 
surette düıtükleri hataya benim ~ 
düıeceğimi ve iki üç metrelik ofsaytlan 
gôrmiycceğimi zannettiler ise Bay V• 

Serbest gUreş blrlncn ıfil 
Mıntaka şampiyonları 

seçildi 
lzmir, 30 .CA.A.) - Ankarada yapıla

cak serbest güreş birinciliklerine iştirak 
edecek olan gur~ller ~uillardu~ 

56 kiloda: Şefik Kandemir, ·ctzmir), 
61 kiloda: Zillfükar Yundar "(Aydmr, 
66 kiloda Akınal (İzmir) , 72 kiloda En
ver '(lzmir), 79 kiloda Bekir Şahin 
;(Denizli), 87 kiloda: Mehmet Takay 
~(tzmirr. 

Çorum, 30 (A.A.)- Burada yapılan 
güreş müsabakalarında 87 kilo birincisi 
Ahmet Ali kazanmıştır. 

Samsun, 30 (A.A.) - Ankarada yapı
lacak Türkiye serbest güreş müsabakala
rına iştirak etmek üzere seçilen sporcu
lar şunlardır: 

56 kiloda Osman Maden ;(Samsun)", 
61 kiloda Mehmet Cil (Sinop)', 72 kiloda 
Talip Yiğit (Samsun)', 79 kiloda: Hızır 
Koç (Samsun), 87 kiloda: Sait, '(Sam
sun)", ağırdan müsabık bulunamamıştır. 

Istanbul şampiyonlan 
Türkiye serbest güreş birinciliği müsa

bakasına iştirak edecek olan lstanbullu 
pehlivanlar şunlardır: 

56 kilo: Ahmet Yener (Kasımpaşa); 
61 kilo: Halil Yüzer (Güneş), 
66 kilo: Hiiseyin Karaca (D.Spor)] 
72 kilo: Faik Göken (Galatasaray) 
78 kilo: Hasan Koç (Güneş) 
87 kilo: Şevki Akalın (Beşiktaş)j 

Ağır siklet: Samsunlu Ahmet (B.J.K.) 

dmla evleneceğini söylüyor. Ve ilave 
roıyor: 

- Gladis bugün bulunduğu nezih 
muhiti terkedcrek böyle bir aile oca. 
ğma nasıl girebilir? Baba.sının almak 
istediği kadına anne demek nasıl e
linden ge!ir? Onun babasının kim ol. 
duğunu öğrenmemesi mes'ut yaşama
sı için lazımdır. Hatta şarttır. 

Muhakeme böylece bitiyor. Hakim
ler kararın başka bir gün verileceğini 
söylüyorlar. 

Kendi avukatına göre misilsiz bir 
baba, kimsesiz çocuklar yurdunun a. 
vukatına göre de, ahlaksız bir adam o
lan kırk beşlik zengin haykırıyoı·: 

- Bir babaya kızını vermek lçin 
düşünmeye lüzum var mı? 
Adamcağız mahkemeden çıkarken 

yanındakine dert yanıyor: 
- En küçUk kızıma da Gladis is

mini verdim. Bu minimini Gladisin 
resmini ablasına göndermek istedim. 
Kimsesiz çocuklar yurdunu idare eden 
kalpsiz insanlar buna bile razı ol:na • 
dılar. Artık bu kadar da olur mu ya? 

ai ve onun oyunculan hata ebniılerdir • • 
2 - iki tarafın yaptıkları hatalan ve 

gayri nizami sert hareketleri her oyun
cunun yanına kadar giderek phsına 

ihtar ettim. Her iki taknnda da biribi. 
rine ıille tokat vuran olmadı. Olsaydı, 
mütecavizi derhal çıkanrdım. Bunun 
aksini iddia ebnek doğru ıöylememek 
demektir • 

3 - ikinci devrede Hqim tarafından 
atılan golden Bülent ofaaytb. Çünkü 
pası verdikten ıonra Haıim kaleye ıut 
atınca topa doğru çıkıı yapmıt ve ka· 
leye girmek üzere olan topun üzerinden 
atlamıtbr. 

Bülendin ofsayd olmaması için bay 
Vahinin dedikleri gibi eter olması icap 
etmezdi. Yerinden topa doğru müeuir 
bir vaziyette kof1D8JDL1ı ve olduğu yer
de durman kafi idi. Futbol hizanma -
meıinde ıarahat vardır. (Ofsayd vazi. 
yetinde bulunan bir oyuncu ne topa mü
dahele edebilir ne de müessir olabile
cek bir vaziyet alabilir. Bu takdirde o
yuncu ofaayttır) der. Bunu anlamak 
için allame olmaya ihtiyaç yoktur. Bay 
Vahinin futbol niı:anmamesini bir ıdefa 
olsun tetkik etmeıi kafidir. Bay Vahi 
belki kıymetli bir futbuldidür. Bunun 
aksini iddia ebniyonıın. Fakat bilmeli. 
dir ki oyunculuk batka, hakemlik daha 
baıka şeylerdir. 

Hakem Esat 

Tamşvar 
Galatasaray la 
karşılaşacak 

Pazar günü Fenerbahçeye 1-0 ye. 
nilen Romanyamn Tamşvar klübü, per· 
şembe günü saat beşte Taksim stadyo
munda Galatasaray birinci timiyle bir 
müsabaka yapacaıktır. 

Fenerbahçenin sol açığı 

Bedri 
MUessisao 

heyetinden çıkarıldı 
Fenerbahçenin ve milli takımımızın 

eski ve namdar solaçığı dişçi Bedri, klü
bün evvelki günkü içtimamda verilen 
bir kararla müessisan heyetinden çıka. 
rılmıştır. 

Sevimli sporcumuz hakkında verilen 
bu ağır karora sebep; Bedrinin bir ay 
kadar evvel gazetemizde çıkan ve klü
bünün son zamanlardaki vaziyetini 
tenkit eden makalesidir. 

Klübün pazar günkü içtimrunda, ya
zısındaki fikirleri müdafaa eden Bedri 
bazı arkadaşlarının kendisini tenkit et
meleri yüzünden toplantıyı terketmiş
tir. 

Fener bahçenin 
kongresi 

F enerbahçe Spor K.lübü Müessisler 
Heyeti Riyasetinden: 

Fenerbahçe klübü müessisler beye· 
tinin 29 mayıs 1939 pazar günü vaki o
lan içtimaında idare heyetinin mesbuk 
muamelat ve icra<)tı hakkııKia verdiği 

izahat ve hesap müfettişleri raporu mü. 
zakere ve münakaşa edilip bu muame
lat ve icraat ve rapor ittifakla kabul ve 
tasvip edilmiştir. 

4 - lzmirin ikinci gölünün Sait tara
fından kol ile atıldığı da tamamiyle a
sılaızdır. Orada Sait Galatasaraylıların 
aon dakikalardaki gevıekliğinden isti
fade ederek Izmirin beraberlik golünü 
atnuıtır. 

Bay Vahi fartı heyecandan Saidin 
ayağını kolu olarak görmüıse goruı 

hatası kendisindedir. Ben bu golde ni. 
zamsız bir hareket gönnediğim gibi iki 
yan hakemi de böyle bir ıey görmemiı· 
lcrdir. 

5 - Bütün bunlardan aonra Bay Va
hinin üçüncü gole bir bahıore bulama
yıp hakAz kararlar neticesinde Galata. 
sarayın çöküverdiğini ıöylemeıi çok 
gariptir. Hasmın tazyiki karıısrnda gole 
mani olamadıklannı ıöylemeğe dili var
mıyor. 

6 - Maçtan ıonra Galatasaray oyun 
cularınm baıta takım kaptanlan Nec • 
det olduğu halde etrafımı sararak tri
bünlere karıı tarafımdan haksız olarak 
yendirilmiı gibi jest yapmalan ve a. 
laylı bir tarzda elimi sıkmak ve Öpmek 
istemeleri ve bunda israr ebneleri aca
ba Bay Vahinin dedikleri gibi maçın 

bibnesini müteakip usulen yapılması 

İcap eden merasim midir ?. Eğer la
tanbulda her maçta bu adette bilmem, 
fakat ben bu ıekilde küfürler arasında 
el sıkmak İstemeyi ilk defa olarak gör· 
düm. 

Ve bu şekilde bir tepekküre icap etti. 
ii tarzda mukabele ettim. lzmir halkı 
da fÜphe yok ld gözleri önünde olan 
bu çirkin hadiseye layık olduğu cevabı 
verdi. Arzu edilmiyen bu vaziyeti ken· 
dileri lıazırladılar. 

İşte hakemin, Vahiye verdiği bu ce
vaptaki itiraftan anlaşılıyor ki meşhur 
günün en büyük numarasını teşkil eden 
uzatılan ele ayakla mukabele etmek 
hadisesi maalesef bir hakikattir hem , 
de hiç güzel olmıyan bir hakikat. 

A vrupada futbol 
müsabakaları 

r-.IACARISTAı"\;DA: 
Fcrenşvaroş - Elektromos 5-1 
Ofner Elf - Nemzeti '2-6 
Sürketaksi - Kişpeşt 3-1 
Uypeşt - Scged 3-1 
Törekveş - Köbüş 2-3 
Etoraab - Hungaria 1-0 
Boçkay - Budafkh 4-1 
lSV!ÇREDE: 
N'ordştern - Grashopers 1-0 
Servet - Olimpik Marsey 6-1 
YUNANlSTANDA: 
Yunanistan şampiyonluğu için Atimı

da karşılaşan Apollon ve Olempiyakos 
takımlarından Apollon sıkı bir maçtan 
sonr~ ikiye karşı üç golle mağhlp oldu
ğundan Olcmpiyakos 937-938 Yunanis
tan birinciliğini kazanmıştır. 

Volverhampton 
Belçikada mağlup oldu 

Brüksel 30 (A.A.) - Avrupada bir 
turneye çıkmış olan lngilterenin Vol
verhampton futbol ekibile karşılaşan Ber 
şo 3-1 galip gelmiştir. 

Aln1anya şan1piyonhığu 
Finale şaıke ve Hanover 

takımları kaldı 
Berlin, 30 (A.A.) - Almanya §ampi

yonası için yapılan karşıla5malarda, fi. 
nale Şalkc ile l Ianover kalmıştır. 

Kolonya stadında 50 bin seyirci önün
de, Şalke, Düsseldorfun Fonına takımı
nı 1-0 yenmiştir. 

Hanover takımı da, Dresdende, 20.000 
seyirci önünde yapılan maçta Hambur
ger Sportferanyn takımını, beraberlik
le biten 90 dakikadan sonraki temdit 
de,·resinin netic(>Sinde 3-2 mağlOp etmiş
tir. 

Final maçı 26 haziranda Bcrlin olimoi
yat stadında yapılacaktır. 
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e e anlaşma 
Londraya gitmiş olan bankacılar hey

eti bu sabah ekspresle şehrimize gel
miştir. Heyete dahil olan · ış Bankası 
Umum Mü:lürü Muammer Eri§, Etl
bank Umum Müdürü İlhami Pamir, 

bu ak~am Ankaraya hareket edecekle.r 
ve temastan hakkında izahat verecek
lerdir. 

Deruhte ettiği vazifeyi Londrada 
bllyUk bir dikkat ve zek! ile başarmış 
olan mali heyetimizin reisi Muammer 
Eriş, b1.ı sabah kendisiyle konuşan bir 
mubarririmize şu beyanatta bulunmuş. 

tur: 
"- Heyetimizin vazifesi ve yaptığı 

temas ve müzake:elerin neticesi hak
kında söyleneb:lecek yeni bir şey yok
tur. Gazeteler bu mevzu etrafında sok 
tafsilatlı neşriyat yapmış bulur.uyoı::,. 

lar. Biliyorsunuz ki milzake.:-: ler 16 
mily:>n İngiliz liralık bir kredi ile neti
celendi. Bunun 10 milyonu endüstriyel 
tesisat için, 6 milyonu da askeri ihti. 
yaçlar için kullanılacak. Fakat heyeti
mizin esas vazifesi etrafında belli olan
lara il:lve edilecek bir cihetin mevcut 
olmayışını, seyahatimiz etrafında söy
ttnilecek yeni hiç bir §ey olmadığı ma
nasına almak ta doğru olmaz. Ingilterc 
de temas ettiğimiz her muhitten son 
derece güzel intibalar edinerek aynldı. 
ğımızı söylemekten kendimi alamam. 
Her tarafta çok iyi karşılandık. Gerek 
mali mahafilde, gerek diplomasi ale
minde ve gerek basit vatandaş halinde 
yaşayan İngilizler de memleketimize 
ve bilhaaaa BUyUk Şef Atatürke kar§ı 
bilyük bir sempati bulduk. Müzakere -
lerin biltiln seyrinde bu sempatinin te
airlerini sezmek bizim için hem bir zevk 
hem bir gurur vesilesi oldu. İngılizler 
ne yaptılaraa hep seve seve, istiyerek, 
arzu ederek yaptılar. 

Zek~ bir münevver, ve yilksek kıy

metli b1r maliyeci olarak tanıdığımız 

Muammer Erişin, deruhte ettiği ilk 
temsilt vazifeyi Londrada ulaştırdığı 

mükemmel netice ile bir başka sahada 
da, yani devlet adamlığı sahasında da 
büyük muvaffakıyetler vaad eden bir 
ıınıucsı ve ıı.ı:ımııyc:t ızan C'.tTIU§ oıougu. 

ııu buraya dikkatle k<ıydetmekten ken
dimizi alamıyoruz .. 

Mı.ammcr Eriş veda ederken, bir 
parça daha hararetlenen bir ifade ile 
fU sözleri iHive etmiştir: 

Frank o 
t ayyare eri 
Ma .!ridi bombJladılar 

Valtinsil}ada 
Bir Fransız gem"81ni 

tut u~turdu lar 
Valcnsiya, 30 (A.A.) - Sekiz Fran

ko tayyaresi buğün saat 19 .da limanı 
ve civarda grav ile kaban.:li bombar
dıman etmiştir. 

Bombalardan biri limanda bulunan 
Fransız eljen vapı:runa isabet etmiştir. 
:Vapur yanmaktadır. 

Vapur kumandanın:dan Marsilyaya 
gelen bir telgraf haberinde müretteba
tın kurtarıldığ: bildirilm~kteqir. -

M adrıt bombalandı 
.Madrid, 30 (A.A.) - Madri.d bu 

sabah iki saat m:lddetle büyük çapta o
büslerle bombanlıman edilmiştir. obüs
ler §ehrin merkezi • ..deki ma.'tallel-re 
düşmüştür. 

Umumi emniyet direktörliJğünden bil 
dirildiğine göre bombardıman net~.;esin. 
de ikisi çocuk olmak üzere Uç ki§i öl
müş be§ kişi yaralanmıştır. 

Fransa prott'sto etli 
Paris, 30 (A.A.) - Öğrenildiğine gö 

re Fransanın sensebastiyen baş konsol
ııu, serber bombardımanı dcfayısile Fran 
kist ispanyol makamları nezdinde pro
testoda bulunmuştur. 

Diğer taraftan Fransa hariciye nc-
2:areti, nlikantenin bombartlımanı hak
kında İspanyol barselon hiikur.letin.dcn 
bir nota almıştır. 

Jsnanyada Fransız harp 
matı~mesi yokmu'j 
Pariı, 31 (A.A.) - Bazı C4.;nebi kay

• klardan çıkan haberler üzerine harbi
ye nazareti bir tekzib neşrederek Fran
sıı oordusuna ait hiç bir tank ve 

harp malzemesinin İspanyaya gönderil 
memiı olduğunu bildirmektedir. 

- Londra müzakereleri esnaamda 
büyük elçimiz Fethiden büyük yaıdim
lar gördük. Kendisine ç.ok mlikemmel 
bir mevki yapmış olan büyük elçimiz 
cidden büyük bir faaliyet ve gayret 
gösterdi. 

• • • 
Muammer Erig doğruca Erenköyiln

deki köşküne gitmiş ve bir müddet isti
rahat ettikten sonra saat üçte İstanbu. 
la inerek tş Bankasında çalış:nıştır. 

• • • 
İngilizce "DeyU Herald,, gazetesinin 

yazdığına göre, Türkiye ile İngiltere 

arasında yapılan mali anlaşma iki esas 
üzerinedir. Türkiye, Ingiltereden aldı
ğı 10 milyon İngiliz lirası krediyi, ma
denleri işleterek ve ihracatım inkişaf 
ettirerek, 1 O senede taksitle ödiyc
cektir. Bu istikraz için yilzde 5,5 faizli 
bir tahvi!fit çıkarılacaktır. Bu krediyi 
İngilterenin .. ihracat kredi dairesi,, te. 
minat altına almaktadır. Bu ticari mU

nasebatı tanzim için de bir İngiliz • 
Türk şirketi kurulacaktır. 

Diğer taraftan, Türkiye, tngilterede 
6 milyon İngiliz lirası bir kredi ile harp 
gemisi yaptıracaktır. Bunlar muhrip 
ve hafif kruvazörler olacaktır. 1952 se
nesine kadar lSdenecek olan bu krediyi, 
harp sanayii oJ.cluğu için "ihracat krc
rli dairesi., teminat altına alamadığın. 

dan, bu borca mukabil garantiyi bizzat 
İngiliz hilkCımeti üzerine almakta.dır. 

"Dcyli Herald,. bu anlaşmaların a
mili hakkında da şöyle demektedir: 

Hiç şüphesiz ki, bu anlaşmada tngi. 
tiz hükumetinin, Almanyanın Türk ma

liye ve ailahlanmüsında büyük bir 
mevki işgal etmesinden duyduğu endi
çc büyük bir rol cynamıştır. Hakikaten 
bu anlaşmada Türkiyenin kendisini, 
nazi mali ve teknik kentrofünıdc:ı kur
tarmak hususunda gösterdiği arzu bü
yük 'bir S.mil olmuş., İngiliz hükumeti 
de bunu iyi kat'§ılamıştır • 

Bunu Romanya, Macaristan ve di. 
ğer Avrupa memleketlerine de teşmil 
et1:1}ek tt onl~rı doktor Şahtın mali i· 
7,0'11 l~\n;u ...... ... .u.4UUA"'""U~IU AllUU. vUU•· 

ıın?. 

Her halde, fngiltere hük1lmetinin, 
"ihracat kredi dairesi,, vasıtası ile mcılt 
kuvvetini kullanmasında çok kuvvetli 
siyasi sebepler vardır. 

Çinli~er 
{bD ~ nsitn ika me{Çteın 
m iYi ~a {Q) n o ifil lYı c lYI • 

ma geçtnoeır 
Kanton 

Ventden bon1hardı
mı1n edildi, ı ıoo öıil 

1600 yaralı var 
Hankcu, 30 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Lunghai demiryolunun §ark mmta

kasında Lan Feng ve Lovang istasyon
larının şimalinde ve aynı zamanda vey
şuvang civannda şiddetli mUharebeler 
olmaktadır. Çin kıtal:-rı, ·lis istikamet
ten aynı zamanda mukabil hücuma geç 
mişlerdi:. 

Japonların Lanfeng'i aldıkları haberi 
asılsızdır • 

Honan'in şimalinde tao;ing'in garp 
bölgesin.de düşman kuvvetleri mühim 
mık tarda f azlalalaştmlmıştır. Bunun 
üzerine Çinliler de dü§Illlnm sarı nehri 
geçmemesi için, ihtiyat tedbirleri al
mışlardır. 

Yangtse cephesinde Japonlar, Vu 
hu civarındaki şehirlere deniz hücum
larına yeni.den ba~lamışlardır. 9 düt • 
man gemisi, dün Titang'ı bombardıman 
ettikten sonra Tatung'a deığru hareket 
etmiştir. 

l\an•on homharchman Prlilrll 
Kanton, 30 (A.A.) - Japon tayya

releri Kanton ilzerine üç akın yapa
rak birçok bombalar atmışlardır. ı 100 
ölü ve 1600 yaralı olduğu tahmin edil
mektedir. 

ı<~ral J< Köş < 
Bostancıda Ad:iara karşı geniş 7 oda, 

telefonu, 2 dönüm bağı ile 3 dönüm 
muhtel:f meyvası olan sırasında 2 bö
lilk kullanılabilen bir köşk kiralıktır. 

Taliplerin tel. 44688 de Bay Rifata, 
veya Bostancıda Kasoplar No. 27 ye 
mUracaatları. 

HARER - ;A.lcsam postftın 

Mec İS 
57 Milyonluk fevka

lôde tahsisat 
kubuı elti 

Ank~ra, 30 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün Refet Canıtezin ba§kanlıf:mda 
toplanarak P.T. telefon umum m:.idür
Jü~ü, orman umum müdürlüğü, vakıflar 
umum müdilrlüğ:.i ile hava yollan dev
let işletme idaresi bütçelerini mUza"!.:ere 
ve kabul etmiştir. 

Bunlardan posta telgraf ve telefon 
umum mUdUrlüğü büt~esile bu iıdarenin 
938 mali yılı masrafları kalşıhğı olarak 
verilen tahsisat 9.949.102 liradır. idare
nin varidatı da aynı mıktarda tahmin 
olunmuştur. 

Orman m:idilrlilğünUn masarif ve 
varidatı 4.462.346 liradır. ili 

Vakıflar i.dastnin de masraflan kar
şılığı olarak 2.915.585 lira tahmin c
dibıektedir. 

Hava yolları devlet işletme idaresi 
için de verilen tahsisat 1.522,. 720 lira
dır. Bu idarenin varidatı da aynı mık
tar olarak tahmin ediltrJştir. 

Mülhak bütçelerin bu suretle kabu
lilnü müte::ıkip adliye vekaleti teşkilat 
kadrolannda yapılacak değişiklik hak
kındaki kanun ile dahiliye vek~leti kad
rolarında ve gene bu vekfıletin merkez 
teşkilat ve vazifelerine ait kanunda bir 
oeğişiklik yapılmasına ait layihalar 
müstaceliyet ile müzakere ve kabul edil 
di. 

Yine haklarında müstaceliyet kararı 

verilerek bug:inkü toplantıda müzakere 
edilen marif vekSleti merkez teşkilat 

ve vazifeleri ha1tkındaki kanun ile vi
Uyet hususi idarelerinden m:!aş almak
da olan ilk tedrisat müfettişlerinin u
mumi müvazeneye nlınmalan hakkın
daki kanunu milteakib 57 milyon liralık 
fevkalade tahsisat verilmesine, mHli mU 
dafaa vek!letinde rat işleri son tedkik 
mercü teşkiline ait kanunların ikinci 
müzakereleri yapılmış ve kabul edilmiş
tir. 

B. M. Mti.;llsi çarşanba günü topla
nacaktır. 
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Kral Faruğun kızkardeşile 
nişanlandığı 

ParUimeııtoya 
blldlrlldl 

Tahran, 30 (A.A.) - Başvekil, Veli
ahd ile Mısır Kıralı Faruk'un kız kar
ckşinin nışanlannuş olduklarını parla
mentoya biJ.clirmiştir. 

Başvekil icab eden muameleleri ta
mam: .. mak !lzere yakında kahireye gide 
ceğini söyleu.iştir. 

Yeni Har c1ye Na71r1 Parle
menloya takdim edildi 
Tahran, 30 (A.A.) -!ranın eski Lon 

dra uüy:ik elçisi Suheyli diın yeni ha
riciye nazın sıfatile par!:.ınentoya tak
dim edilmiştir. 

Kahram3n 
süvarilerimiz 

lltışlıırtı/ ı 7 ln<"iıle 

OncU lle To~uwn lluıı.ı.n Atnl'Ciır. 

Du nıUsabakaya Türk ekibinden 5 
SU\•arl girmiş bulunuyordu. 

• • • 
Kahraman sUvarilerimizin, hazira -

nın ikinci haftası içinde memlekete 
dönecekleri sanılmaktadır. Kendileri. 
ni burada merasimle karşılamak için 
program hazırlanmaktadır. Bu me
yanda askeri merasim de yapılacak. 

tır. 

Pol onya - Ro man ya 

Erkanı Harbiye 
Reisleri 

Diln ılk temnslurııu yaptılar 
Varşova, 30 (A.A.) - Romanya er

kanı harbiye reisi l{eneral Jonesko bu
gün Pobnya erkanı harbiye reisi gene
ral Staşiycviç ile ilk temaslarda bulun
muştur. 

Bu millakat hakkında selahiyettar 
mahafilde beyan olunduğuna göre, mez.. 
k\ır temaslar iki m:ittefik orduya reüte
allik bir takım teknik meseleler üzerin
de mutat olan malCımat teatisi cümlesin-

dendir. 
General Jonesko mareıa} Riy.dz Smig. 

Iiyide ziyaret etmiştir. 

.U MAYIS - t93S 

Ht.nlalJn kazanıqor 
Belediye azahklarnın 

Hen la y o partisi 
yüzde 67 sini 
kazandı 

Prag, 31 (Hususi) - Nazırlar mecM 
lisi dün Ba.svekil Hodzanın reisliğinde 
toplanmış ve içtimada muhtelif iktı
sadi meseleler görüşülmü§>tür. 

Hodm, bu toplantıdan sonra, Çe • 
koslovakyanın Londra ve Fransanm 
Prag elçisiyle konuşmuştur. 

Dünkü belediye seçimleri, geçen p~ 
zar günkü seçimlerde gözüken !Ola 
doğru ilerlemeyi teyid etmis ve daha 
ziyade fazlalaştırmıştır. 

Pragda, dünkü seçim, milli sosya
listlere ve ~omünistlere 9 bin yeni rey 
getirmiştir. MUfrit sağ cenah 10 bin 
ve Henlayn partisı 4500 rey kaybet -
:ııiştir. Seçimde kazanan evvelce Be.. 
neş'ın mensup olduğu milli sosyalist 
partisidir. Köylerde daha bu parti 
son seçime nispetle yüzde 22 nispe -
tinde kazanç kaydeylcmiştir. 

Müfrit ·sağ cenahın mağlubiyeti, 

gerek şehirlerde, gerek köylerde çok 
ağırdır. Faşistler yüzde 73, diğer par. 
tiler yüzde 20 kaybetmişlerdir. 

Çekoslovakyanm Alman ekseriyeti
ni haiz nahiyelerinin heyeti umumi -
yesinde, Hcnlayn partisi, belediye aza.. 
lıklarmın yüzde 67,25 ini kazanmış -
tır. 

Bu nahiyclerdeki 2503 belediye aza.. 
lığı şu suretle taksim edilmiş bulun -
maktadır: 

Henlayn partisi 1897, sosyalist de
mokratlar 185, komünistler 160, AL 
man demokratları 2, Çek partisi 259. 

Nahiye intihabatmm ikinci merha
lesinden bahseden '"Korrespondans 
diplomatik., gazetesi-, Henlayn tara -
fından kazanılan zaferin fevkalade 
mühim olduğunu, çünkü bu intıhaba
tın halk üzerinde tazyik yapan ve ör
rt idareyo muadil olan sefer bertik i
çinde cereyan c.ttiğini yazmaktadır. 

Alman toprakları üzerinde 
uçan Çek tayyareleri 
Çekoslovak ajansları, Alman top -

tiyy-;;e1~ritatıuô'da'~ı~~i iiüit~eti 
tarafından yapilan tahkilfat neticesi. 
ne dair neşrettiği bir tebliğde bütün 
bu Mdiselerin tevsik edilmiş olduğu 
ve mes'ullerinin de cezalandırıldığı 
bildirilmektedir. 

Bu gibi hadiselerin bir daha teker -
rür etmemesi için hükümet hudud ci
varında tayyare için yasak edilen beş 
kilometrelik mmtnkayı on kilometre
ye çıkarmıştır. 

Vistor Varşavski gazetesinin Karls. 
baddnn aldığı bir habere göre Çekos
lovak hududu kapalıdır ve yollar ağaç 
kUtükleri ile örtülüdür. Her tarafta 
nöbetçiler göze çarpmaktadır. 

Gi1 li nutkun hulasası 
Prag, 31 (A.A.) - Süd<.t Almanlar 

fırkası. Henlayncıların metalibatını 

izah ve teşrih eden uzun bir tebliğ ne~
retmiştir. Bu teblığ, 23 nisan tarihinde 
karlovivare kongresinde mebuslardan 
Kunt tarafından irad edillib şimdiye 

kadar gizli tutulmuş olan nutkun bir hU 

Merhum Sabri 
Toprağın te1< lif• 

Ankara, 30 l felefonla) - Manisa 
mebusu merhum Sabri Toprağın ya. 
bancı memleketlerden gelecek Türk 
olmayan yabancı göçmenler hakkın
daki kanun teklifi ve bu husutıtaki 
encUmeıı mazbatalar1 ruznameye a
lındı. Teklifi tetkik eden hariciye, 
sıhhat. dahiliye enciimenlerınln hep
si bunu reddetmişler ve ecnebi ta
biiyetindeki m use\·llerl istihda t e· 
den bu teklifin, ahkı'ımı mevcudenln 
ktrayctındcn llizumsuzluğuna kani 
olmuşlard•'" Sıhhat encUnıenl bu 
mUnasehel~,. mazbatasında şu aıUtn
lcayı yUrUtmcktcdlr: 

"lsl<L\n kanunu ve Türk vatandaş
lığı kanununda teklif olunan gayeye 
uygun bulunmak Uzcre Tiirk kUltU· 
rUne bağlı olnıayanlaTın göc;nıen o
larak memlekete kabul edflnıeınele 
rlnl temine k!\fl ve devleUn yüksel< 
menfaatini koruyan ve mlllt duyı;u
ları gözeten nhkdm mevcut ol<luğu 
glbl, hUkümet lüzumunda her tnrlil 
tedbirleri nlahllmek snlA.hlyetlnt ha
iz bulunduğundan yeni bir knnun 
tedvlrinc thtlyac olmadığına karar 
verilmiştir, 

lasasıru teşkil etmektedir. Bu bUlbada 
14 nokta mevcu.d olub en mühimleri 

ıunlardır. 
1 - SUdet, lere aid era.zinin kanunen 

tanınması, 

2 - Çek devletinin ve etnik hududta.. 
nn yeniden tenıild, her etnik grupun 
kendisine has bir hükumeti buluna • 
caktır. 

3 - Merkezt idare, bütün etnik grup 
lar arasında tevzi edilc.ı.:etir,. 

4 - SUdet grupu, mutlak bir maU 
ıpuhtariyete malik ve kullanacağı para
yı intihabda serbest ola-<rtır. 

S - Etnik bütün akalliyetlcrin ihti
yaclan nazan itibare alınır.ak suretilc 
biıtün münakalat sisteminin yeniden 
ten siki,. 

6 - Zabıta ve adliye işleri de dahil 
olmak üzere tam bir i.dari muhtariyet. 

Üç ahlA"sız talebe 
Müdür:erini 

tehdit ettiler 
lzmir, 30 (Hususi) - Bucadaki 

KültUr lisesi mildüril Haydar, çirkin 
bir teca\Uz Mdisesiyle kar§ıla.§ml§tır. 

Müdilr odasında çalışırken içeri o • 
nuncu sınıf talebesinden Zeki, Ahmet 
ve Salfiltaddin girmişler ve bunlardan 
ikisi ellerinde tabanca, Salahaddin de 
bıçakla kendisini tehdit etmieler, 
kendilerine son sınıfa geçtiklerine da. 
ir birer tasdikname vermesini iste • 
miş"er ve su tehdidi savurmuşlardır: 

:..... Eğer dediğimizi yapmazsan sem, 
karını ve kızını öldüreceğiz. 

Müdür Haydar, bu vaka kn.rşısmda 
soğukkanlılığını knybetmiyerek bu 
haydud talebelere nasihat etmek iste
miş, fakat küstahlar kendisini tahkir 
ederek §unları ilave etmlşlerdir: 

- Fazla lfıf dinlemeyiz, dediğimizi 
yapacaksın. Ya~ bir arkadaşımız gc. 

lfi~ı.-p~iı~:lıabe;·-~~~ye ·k~tk~ 
netice odği§miyecektir. Arka.mıida ln
tikamımm alacak iki kişi daha var. 

Oç kafadar bu sözleri mUteakip dı.. 
şan çıkmışlardır. Müdfir onlar çıkın. 
ca derhal telef ona sanlınış ve zabıta
yı keyfiyetten haberdar etmiştir. 

Polis şimdi çocukları aramakla. 
meşguldlir. Kendileri evlerinde bulu • 
namamıştır. Bu havadis echre yayı. 
lmca umumi bir nefret uyandırmıştır. 

Prens Bibest< o 
Bu sabah Yeşill{öyden 

haı eket etti 
Milletler arası havacılık federasyonu 

reisi Romanyzdı prens Bibesko, bu sa. 
bah Ycşilköy tayyare istasyonundan 
meml~ketine hareket etmiştir. 

Hatayda 
vahşet 

Adana, 30 Antnkyndun buraya gt>letı 
h:ıbcrlcr, Halayda feci hadiseler ecre) on 
ctllılıni göstermrktedir. Taşnak Ermcnile
rile Itııhntçı Aroplnrın harl!kclleri, tü>•ıcr 
ürpertici bir şekli almıştır. 

Bu sııhnh Asi nehrinden dôrt TürkOn ce
sedi çıknrılrnıştır. Bunların Tn~nnk çete
leri torafıııdon öldürülerek nehre atıınıı' 
oldukları anl:ışılınıştır. llu ~ob:ıh SOvc)·di
ye tekrar hnsılmış ,.e bir eve nteş ,·eril• 
mek istenmiştir. Keın Arnukıa dıı beş Tür!.'. 
köyü, Arııp çeteleri tarafından basııorıı1' 
sorulmuş ve halkı döyüJmüştilr. 

Köylerdeki ,.e nohlyclerdekl Türkler, 
Antakya ,.e Jskcnderunn panik tıııJiı:ıdC 
gelrneklcdlrler. 

llolay hudullorında çevrilen kordon. d:ı 
Türkler aleyhine kurulan bir tuınlıflln 
boşko bir ~ey dcl:til<tlr. Somdan, Bcyrtıll1111 

Hnlepten, gece ynnlorı kamyonJarlıı AroP 
getirilerek şehre sokulmakta ve sabııhlc-; 
yin lntihnp bürolarına Hatoy vatondoŞ 
diye tnkılim eılilnıekteclir. Antakyn posı:ı; 
''C lclgrııfhııne~indc ittihatçı Arapları 6 
koı rlonıı altındoıhr. Türkkr ne mcktUP rıf ,.er -
de tclgrnf vcrebllmcktcdlrlcr. Esnsen JıP 
len mekturılnr da nı:ıkmnkta ve yırtı 
ntılnın\.:t:ıdır. 

Antakvnda ,ı 
Londra, 30 - Röyterin tskcnderundatl p

dıAı nınlünıııta göre Antnkyn şehri /.rfl w 
IDr lnr:ıfındnn yopıl:ın müselliıb bir ~o
mnyişi müteakip askerler ,.e zırhlı o~rııP" 
hlllcr tnrnfındnn lşhnl olunmuştur. c ;. .. 
l:ırın ıılUıhlı niimnyisl !lırasındD bir:: ııer"' 
rarı l>JmOştür. ntr bomba ile bir evi 

1 
dllt' 

hn,·o edildllti ,.e bir kadının mnklU raIJ 
tüğü de haber veriliyor. Birçok do ya 
Tardır. 
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- Dilnktl nllabadao devam -
- Çocuklarınız mı da var?. 
- tki kocaman Jamn var .• Fakat Mu· 

ammer niçin bana a1z cliyonunuz? Bü
yük bir avukat olunca mı böyle ağır 

batlı oldunuz?. 
Bu sözler onun blll eski Nimet ol· 

duğunu bana anlattı .• 
- GörUyor musun, Muammer, ıene 

çok ıevcliğin 1emsiyeli Jaz gibi kibar 
bir kadın oldum.. • 

- Ben çılpı, itaatsiz Nimeti daha 
s* seviyordum •. 

Gül ütü acılqtı: 
- O çılıın km siyah cübbeli bir a. 

vukat öldürdü 1. 
- Öldüğünden emin misini?. 
- Heyhat, eminim Bir daha di· 

rlmlyecek gibi aldO. • 
• • • 

Geceleyin. epeyce saman Nimetin ha· 
yall kar)lllldan aynhmdı. J>ellımeD • 
deredeki çılıın hayatı tekrar yqadmı ı 
r ,.ı..~ ."'ı.,..::ıtır~nn ,.. ....... ı.+. vıtrıir. Ni-
met niçin deği§mifti?. 
' O akpm yemekten sonra aynlırken 
JiSyle decli : 

- Şimcli tnciltereye cicliyoru%, Mu. 
ammer .. Danilfte sana haber veririm. •• 
Bir dott ıgibi evimize selinin ... Otm. 
nu? 

Altı ay bekledim .. 
Bir akpın, bu macerayı tamamen u

nutmupen ondan bir mektup albm ••• 
Beni ertesi gün için yemeğe çatmyor
du .. Onlar Taksim civannda daha boya 
kokan yepyeni koca bir evde oturuyor
lardı. Buraya yeni tqmdıklan besbelli 
idi. 

O, kocası, ben sofraya oturduk. •• BU
tün yemek esnasında kocaaı siyasetten, 
lnaliyeden, itten 1-hsetti. Tatlı talı 
ıöylüyor, çek gUlilyordu. 

Yemekten ıonra, biı:e: 
- Çocuklar, dedi, biliyor musunuz ki 

~n it adamıyım.. Bu gece bir kaç ki. 
t iyle görilpete mecburum.. Sizi yalım 
bnaiayorum.. Beni muur garilnth: ve 
hıtJı tath konuıunuı:. 

Xonupıamız tadaız oldu. Nimet bu 
tece bana çok kederli gibi ıarilnUyor
du. 

• • • 
Biribirimizle bir çok defalar carilt-

ttık ve her defamnda bat bap blchk. .• 
llea:ıen her bulupnarnrzda kocasını te
lefondan çağınrlar, o da bizden af dile· 
~reıc çıkw ciderdi. 

~~etle rollerimiz deiitmiı cibiydi. 
barllllG.i o atır batlı bir kadın, ben çılcm 

etkek rotil oynuyorduk. 
Ben ona: · 
- Senin bu heyec&DID hayattan 
~olmana imklıı var mı? Artık 

etmek, çı1pı maceralara atıL 
~ll'Zuau kanında dolqmıyor mu?. 
~edikse o acı bir ıtllilJle ,cWUyor ve 
~cevap veriyoıfc!u: 
'lılr ..... Muammer, biz beraber ne cUzel 
t.L!1f t olurduk .. Ben on bet 1e11e du
-~ çathya çatlıya hicranı teren
::::ttinı. Sen de timdi ayni besteyi 

'Ilı_ ediyorsun, f aıkat pelı: geç. 
-ıı larar ecliyor: 

)Q ..._ Niınet, diyordum. HmraWmı 
~ki... Orada seni •e beni mesut ede

t>!21ıın maceralann izleri yolı: mu?. 
~daldan bilkUlüyor, heyecamm:i1-
"-lt. Pel'deti altında gizlemeğe ~lıfL 

• 

- Bay avukat, cliyordu, Scca1ı bir b 
dını baftan çıkarrruya çalrımak aize 
)-akıtır mı?. 

Bu konupnalar biç bir netice vermo
den aylarca devam etti. 

• • • 
Bir aabü ondan bir telgraf aldım. 

''Muammer, çabuk ıel, seni görmek 
istiyorum .• Bu ıqam gicliyoruz • ., 

Gittim. Kapıyı bana kencliai açtı •• Sa· 
londa kilitlenmiı sandıklar vardı.. Mo
bilya orjadaıı kaldınlmıt icli. Evde fe· 
tiJret aaklı gibi bir hal vardı. 

- Nereye cicliyor.un? cliye sordum. 
- Bir kaç gün sonra öğrenirsin, de. 

-tedi, Şimdi bafka ıeylerden bahsede-
lim. BugUn ne kadar gllı:elain.. Elbisen 
ide ne kadar pJc.. Hele kravatın!. 

Bu neı'eli tavn beni aldatamazdı. 
Kıaanmt ,azteri utırabı ve uykueuz
Jufuma ifade ediyordu. Ortada benden 
Alda•ak ldedill bir feWı:et oldutanu 
~eziyordum. 

Dcnı u<lcı.ııınZL ıı!.J& ı 

- Muur g8r, Muammer, decli. Evde 
~tka oturacak yer kalmadı.. 

O yatala oturdu, bana da bir iıkem· 
te 15aterd1.. 

- Ne oluyor7. 

- Hiçbir ıey yok.. Evvelce tahmin 
edilemlyen bir yolculuk, itte bu kadar. 
Bunu bırakalım .• Bu akp.m geldiğin için 
çok aevi11di~. Seninle vedalapadan 
citaeydim çok üı:ille<ektim. 

- Gittiğin yerde uzun zaman kala· 
cak mnm?. 

- Evet, belki.. Fakat beni dinle, 
Muammer, bana Değirmenclereden, 

senden, bizden bahset.. Sevdiğin ıem. 
siyeli kız depl? Sen ötekini, çayırlar il
zerinde kopn ve çirıgenelerle kaçmayı 
dilıUnen deli Jmı'"'sevlyordun, öyle mi? 

GillOyordu .. Oyle sinirli bir gülüt ki 
hıçkmklarm alı:mdan fırlamak istedi· 
ğini aenyordum. 

- Nimet, ne oluyor~ Söyle bana Al· 
Jah qkıJıa. yoku seni bir daha g5re
mlyecck miyim?. 

Sustu, ortalık branmıtı. Elektrik 
diliuıeaini çevirdi. Fakat IAmba yan~ 
dr.. 

GOlerek: 
- Yann cfdecelimiz için cereyanı 

keatirdiiinmi unuttum r dedi. 

- Nimet, yalvannm, beraber gide
lim.. Daha vakit var .. Bqma gelen fe
llketin ne oldupu bilmiyorum. FL 
kat Y.anyana çok mes'ut olacağımızdan 
eminim. 

Sinirli bir gUlllt çehresinde ıdolaıa : 
- Beraber kaçmak ha, neler dilfüunil

yoraun, zavallı Muammer!. Benim için 
mealeifnden aynlmayı, ailenle bozut
mayr, dostlanndan, .sevklerinden uı:ak 

kalmayı kabul e d l y o r s u n har •• 
Bildin bunları benimle beraber yap-
mak için ha... Fakat ben kocaamı bıra-

Şemsiyeli kız 
M.R 

sahtekar olduğunu ve tam tevkif ecli· 
leceği ııraıda kaçtığını okudum. 

• • • 
On bet gün sonra Nimetten bir 

mektup aldım. Mektubu Paristen yan· 
yor, o akpın Arjantine doğru hareket 
edeceklerini aöylüyordu: 

"Zavalh Muammer, benim talisiı: aev· 
g,ilim, beraber bulunduğumuz aoıı ak. 
ıam, kollanrun arasına dilpemek, ba· 
ıunı göğıUne dayamamak için kendim· 
le ne kadar çetin bir mücadeleye girlt
tiğimi bir bilsen!.. Sen bana heyecanlı 
hayatımdan bahsederken, ben hem gill
mek, hem ağlamak istiyordum. Heye. 
canll% hayat, Muammer 1 .. On aeneldir 
evliyim .• Bu müddet içersinde korku· 
suz, encliıesiı:, sakin bir dakika bile 
yatamadrm. Her indiğimiz otelde arka
mızda polisi aradık. Her geçtiğimiz ıe
hirde batka bir isim taııdık. Parumı 

veremecliğimiı: için otellerden kovul
dutumus oldu. Her akfam yatala P. 
rerken, 11,.anchlımu ..ıdt karfınuzda 

r•1iat. SÖtlllemek korkusiyle bir gözU
mUz 1,çrk uyuduk. Drrut uyudu, ben 
bekleclim. Ben uyudum, Davut bekledL 
Kocamın ne mal olduğunu evlendikten 
aonra öğrenmittim. Fakat onu bırakıp 

kaçmak cesaretini yahut alçaklığını 

kendiırlde bulamadım. Halbuki sen be
ni heyecansız yapdrğım için müvaheze 
ediyonunl •• 

"Seninle tekrar karJılaıağun gUn 
bir ldbustan kurtulduğumu hissettim. 
Fakat arzularına hayır dedim. Düılln 

bir kere .• Sen bir dolandıncıdan boıan. 
mıt bir klichn la evlenebilir miydin?. 
Yahut bir dclandıncınm kammı evine 
alabilir miydin? Çocukça af)amızın kia
ha temiz bir neticesi olmalıydı. Gazete. 
lerin bahsettiği Davudun kansını u
nut .• Fakat seni çok seven, çocukluk 
arkadaşını, §emsiyeli kın hatınndan çı· 
karma!. .. ,. 

-NOS-

İstanbul ikinci icra dairesinden: 
Dairemizin 37-36Z'l numaralı dosyasi

le bir borçtan dolayı haciz edilip paraya 
çevrilmesine karar verilen üstü vazolu çi
ni soba, üç Avrupa halısı ve duvar saa
tinin 6-6-938 tarihine müsadif pazartesi 
gfınil saat 12 den 14 e kadar Pangaltı 

Hamam Zafer sokağında Zafer ap:ırtıma

nmda birinci arttırması yapılacaktır. 
O gün muhammen kıymetin yüzde yet

mi' beşini bulmadığı takdirde ikinci art
tırması 10-6-938 tarihine müsadif cuma 
günü ayni mahal ve saatte icra edilerek 
en fazla bedelle talip olanın üstünde bı· 
rakılacaktır. 

Taliplerin yüzde 7 .S pey akçaselie mez. 
kQr gün ve saatlerde satış yerinde bulu
nacak memuruna müracaatları ilftn olu
nur. (V.P. 2461) 

kıp kaçan bir bdm halinde nasılya- Göz Hekimi 
p.yabillrim. Herkes ne der? 

Odanm yan karanlılt içerisinde g8z- o r. M u &"at Ram 1 
terinin yatla doJctufmıu anıamm. A yd ı n 
Yavaı bir aeale: 

Muayenehanesini Taksim-TaHmane 
- Beni 8p Muammer, dedi.J Sonra Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma 

buradan cit, bir tek kelime eöylemeden nakletmiştir. Tel: 41553 

git, çabuk ıit. · Pa1.8l'dan maada hergün: Öğleden 
Nimetin dedilinf yaptım.. sonra saat ikiden altıya kadar 
Ertesi aabah guetelerde, Davudun l91•••••••••••-· 

eDl bin Ura dolandırmakla suçlu bil: 

• 

31 llA YIS - tt38 SALI 
Hicri: 1357 - RebUlWur: f ....................... 

Lüzumlu T elelonlar 
Yangın: 

,,32 19,13 
... .._ Dlll .... ~ ·- ..... 

2,36 12,11 16,11 tt,83 21,31 2,il 

lsıanbul lctn: 2'm, BeJ'Ol]a için: ""'· ıtaclık&~ lc:ln: 80020. Oaktlclu! 
için: ft0625. t 

YeşllklSy, e.tırkiSy, Bebek, Tanbyn, BG,.ntdere,Fenerbahce, KandfDI, Ereta
kiSy, Kartal, Büyflkada, Heybeli, Buran. Kınalı. için: Telefon muhabere mem• 
nına yangın demek Ufidlr. 

Rami IUafyuf: 22711 • 1 
Deni• ,. ,. 36. .20 r 
Beyazıt kulesi : 2 ı 996. Galata yancın kulesi: C0080. 
Sıhhi lmdad: •4998. MOddelumumtllk: 22290. Emnfret mDdtlr1QB: tHa. 
Elektrik Şirketi: Bey<>lfu: 44801 • lstanbul: 24378. 
Sular: idaresi: BeyoAlu: •4783. Beşiktaı: 4093&. Clball: 20222. NUJılOllDa. 

niye: 21708. OakOdar • Kadıköy: 60771. 
Hnaıazt: latanbul: 24378. Kadık1S1: 80790. BeyolJa: "iMi. 

Tak•İ Otomobili latemek için 
BeyolJo ciheti: •9084. Bebek ciheti: H .101. Kadık.&J.: ciheti: ecM~ 

Denizyollan 
latanbul acentellll: 22740. Karak&1: •2382. 
ıtudanyaya: Pazar, Salı. Pertembe. Cuma ıttnlerl uat 8,IO Cla ı'opım. 

rıhtımından. 
Xanblpya: Salı Te Cuma dnlerl aat ıt da Topblını nbtunmclan bibi 

Te Teklrda!t, Milrene, Erdek, Şark61 tskelelerlne ulnJUÜ KarabllQa nnr. 
Akdeniz postası: Yann sefer yapılmıyacaktır. 
Karadeniz postası: Yann s:ı.at ıs de kalkacak olan npur; Akçabpı, Eı-ef. 

ll, Zonıuldak, Fi17os, Bartın ve Amasra1a utnyarak Cldeye aldecekUr. 

M·~zeıer 
AJUOf:ra. Roma • Blzau. Yunan taerlel'I w Clnlll KISfk, Aslted Mile :tW 

9U'lllelar, Ticaret we SanQt MOseal, Sıbh1 lıllln: 
,(Bu mClzeler beratla •at ıo dan ıe 7a kadar aeıktır.J 
Türk •e lsJAm eserleri rnOzest: Paıarteslden baıta berlfln aut tQ ~ 11 p 

kad:u: \'El r.u Jlllnleri 16 dnn 17 ve kru\l\_r .. sırı ltkh .... __ •• w.- . 
Topkapı Oıesl: RertOn saat H 4eıı iv ya a.._ a-ua· 

Memleket Dqı Dena Seferim 
Roman7a \'apurlan: Camarteal lllDJerl 11 Cle lt&tenCQ9; Sah 8'lnJerl 11 er. 

Pire, Beynıt, lakenderi79-
ltal;> an vapurlan: Cuma lfhı]erl aut 10 ela Pire, Brendbl. l!enedlk. ~ 

Avrupa Hattı · 
Sirkeci lstasyon MOdllrlıııtı Telefon 23071 
Semplon ekspresi bergün Sirkeciden ~at 22 ile kal&r •• A'fl'QP8ilaıa ~ 

sut 7,25 le Sirkeciye muvnsalııt eder. ' 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, J0,22 de ıellr. 
Edirne postası : llersün saat 8,bO de hareket eder. 19,SS de lelb\ 

Anadolu Hattı 
Herglln hareket eden şimendiferler: 
Sııat 8 de Konya, 9 da Ankara. 15,tl Cle Dl;vartialar YI Sammn, 21,JO & 

Eskişehir, 19,JO da Ankara ekspresi, 20 de Adapazan. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara mubtelltt Pazartuf, (:arpmtia 

Te Cuma günleri Haleb ve Musula kadar aefer. etmektedir. 
MONAKASA lLANLARI: • 
P.T.T. idaresi için 500.000 adet kAJıt masura açık ~slltme usullle ahQt 

caktır. Muhammen bedeli !500 Ura olan bu eblltme 3 hufran 938 cuma ıünl 
saat 15 de Ankarada P.T.T. umum mftdllrlOlftnde yapılacaktır. 

lnhfsarlar idaresi için 68000 kilo cf Yi yannkl çarşamba ıtınll sıat 2de ida
renin Kabataştaki levazım ve milbayaat fQbeslnde pazarlıkla satın alınacaktır. 

İnhisarlar idııresl için Lltapon, alçı ve reçine pazarlıkla satın ahnacaktır
Pazarlık yannkl çal'fllJJlba gftnll saat 3 de idarenin Kabataştakl lnuım ~ 
sinde yapılacaktır. 

GEÇEN SENE BUGUN NE OI.DU? . 
• Sofyada YRPılan bir ameliyattan sonra tilt tttet ClotuMa-
• Sovyet Rusyada on bir casus idama mahk6m edlldJ. 

l:tf!i eı:·ı!,J 
lstanbul Radyosu 

31 MAYIS - 1938 SALI 

18,30 plAkla dans musikisi, 19,15 konfe
rans, Şişli halkevi namına doktor Muzaf
fer Esat (Karakter) 19,55 Borsa haberleri, 
20,45 Türk musikisi ve halk prkılan, 20, 
45 ban raporu, 20.•s Omer Rıza tarafın
dan arapça sövlev, 2l Tahsin Kar:ıkuş 

ve arkadaştan, tararından Tllrk mu~iklsl 
ve halk şarkıları, (~aat ayarı), 22,15 Ajans 
haberlerl, 22,30 plAkla sololar, open •e 
operet parç.alın, 22,50 son haberler •e er
tesi ıOnOn programı, 23, son. 

ŞEHZADEBAŞl 
TURAN TtY A TR OSU 
Halk San'atkAn Na,u 

ve arkadaştan 
BüyOk varyete numa-
ralan, (Reuhanuı hl

l~ıl) Koınedl 3 perde 
OANS, SOi.O, Dt!ET 
Localar 100; Her yer 

Dr. lrlau Kayar 
Röntken Mütehaaaıaı 
HerıtlD l511eden aoma saat 3 ten 7 

ye kadar Belediye. Binbirdirek Nari
cxmker IOkakta Astaner apartmllD 

No. S.10 
20; Paradı 10 kuru, ... ~------••••••illi 



ıo HABER - Akşam poataD 

lstanbul Defterdarhği Hocapaşa 

Maiye Tahsil Şubesinden: 
Senesı 

934 
lsmi işi 

Kar aka~ Gömlekçi 
Ticarethane adresi 

Haseki 6 
Nuruosmaniye 80 
llısaniyehan 4-6 
Ebussuut C. 76 
Cela.Jbey han 1-2 
Vezir iskelesi 32 
Cermanya han 

:Verginin miktarı 
1 23 

44 04 

İhbarname No. 
4/14 

12/92 
14/32 
14/52 
13/27 
14/37 
14/62 
12/38 
93/35 

" 
,, 
,. 
,. 
... 

" 
" 

,. 

" 

Süleyman Srm Trikotaj 
Davit Bivas Elbiseci · 
Yunis Otelci 
lsak • Kasavi Elbiseci 
Hristo Kahveci 
Politopolu Sigorta komisyoncusu 
Nurhan Komisyonculuk limidet Şirketi 
Yaruyan Muhbir· Kumaşçı 
yan 

Kosti Yantof oğlu Komisyoncu 

Raşit 

lstavri Kızıloğlu 
Otelci 
Lokantacı 

Servi cami 9 

Saniha han 7 

Nöbethane C. 37 
Sultanhamaın 3-5 

7 89 
41 58 

6 16 
6 16 

38 94 
45 20 

142 00 K. 
28 40 B. 
25 56 z. 

360 00 K. 
72 00 B. 

432 00 z. 
17 49 

1052 ()() 

96/32 

14/85 
96/33 

Hocapaşa maliye §Ubesi 934-935 mali yılı milstahdem kazanç vergisinden borçlu olan yukarıda isimleri ve eski iş yerleri 
.razılı bulunan mükelleflerin terki ticaret etmiş olmaları ve yapılan tahkikatta iş ve ikamet adreslerinin bulurunaınas1 itiba
rile vergi ihbarnamelerinin tebliği mümkün olamamasına binaen hulnık usulü mahkemeleri kanununun 141-144 üncil madde
lerine tevfikan ilan yoluyla tebligat ifasına lüzum görillmüştür. Yukarda mOfredatı yazılı işbu vergilere nan tarihinden iti
baren 30 gfln zarfında jtiraz olunmadığı takdirde kat'iyet kesbedeceği il~nen tebliğ olunur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lstanbul Def terdarhğı Mercan 

Tahakkuk Şefliğinden • 
• 

Srra No. İsim ve şöhreti htigal nevi Ticarethane adresi 
Vergi mik. Nevi ihbar • 
tarı name No. 
Lira. 
38 00 
30 21 

Kr. 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 .... 
~ 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 
~ 

35 
36 
37 
88 
39 

40 

u 
42 
43 
44 
45 
46 
41 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

llya 
Mustafa 
Şükrli 

Aziz 
Ligor 
Yusuf 
Hayik 
Nişan 

Nobar 
Nikoll 
Yorda.n 
Tana§ 
Yasef 
/1. ı...:ı •• 11-L 

Vahram 
Rahman oğlu K~ • 
zmı ve Ali O. ESS
dullah 
Şahabeddin 
Burhaneddin 
Vahram 
Barutun Sinanyan 

.. 
Salamon Yaşuva 

Hacı Hüseyin 
Yani 
Mehmet Rahim 

lsmail Osman 

Tenekeci 
Tornacı 

" Saraç 
Kalıpçı 

' !{a.hveci 
!Jökmeci 

u 

,, 
Ardiye .. 
Terzi 
Elbiseci 
A o"' 

Terzi 

Mukriz 
Bakırcı 

" 
" Terzi 

" Boyacı 

KömUrcll 
Saraç 
Mukriz 

Dikişçi 

" " Osman AbdillTah. 
man Semerci 
Yasef Elbiseci 

,, ,, 
Saide Gömlekçi 

,, ,, 
Sadettin 
Leon Levi 
Mlkael Çuhacıyan 
Ahmet 
Halit 
Bekir Süleyman 
GUla.m 

Necmettin 

Vasil Yorgi 

Mustafa Halim 
Kir kor 
Münir Nazmi 
Mehmet Cemal 
Hayım Kaplan 
lstepan Kuşakçıyan 
Sabatay ve Şür. 
Malik 
Kir kor 
Mehmet Riza 

" 
Hamdi 
Karabet 
Adil 

Marangoz 
Kumaşc;t 

Kazmirci 
Sayacı 

Ardiye 
Manifaturacı 

Çuvalcı 

Mahalle bici 

Trikotaj F. 

" Han müsteciri 
Teneke fab. 
K.a.ğıt f ab. 

Çorab fabrikat 
Ökçe fabrikası 
Ardiye 
'Bağırsakçı 

Ardiye 
Eskici 

.. 
Dokumacı 

Çivici 
Ağızlıkçı 

,Fincancılar No 3 
Uwnçarşı 212 

.. " 210 
,, " 221 
" ,. 40 

Şerif pa..~a ban No. 57 
Uzunçarşı 25 
Dökmeciler 77 
Uzunçarşı 51 
B. Yeni han K/2 23 
B. Yeni han Kj3 23 
Mura.tyan han K/2 4 
Muratyan han bill. 
li'nıa.t nıuıA. t-JıiliL Nn. 10 /1 

,, ,, N. 22 
No 22 

Valide han No. S 
Fuat pa.,a No- 21 
Muradiye So. No. 8 

•• ,, 12 
Çakmakçılar 18 18/1 

" Valide han ikinci k. No. 
40 

Valide han ikinci kat 54 
K. Yeni han K/4 No. 6 
Valide han ikinci kemer 
ilst kat 33 
Caferiye han Kf.2 22 

" 23 

,, 
Muradya.n han bila 

" Bekir Dede çıkmaıı N o ı 

" Sarmçlı han 27 
Çakmakçılar 26 
Çakmakçılar 6 
Mercan han K/2 10 /1 
Yusufyan han 20 
Mahmudiye 
Tanburacı han Kjl 
11, 13, 15 
Mahmutp~a 59 

Ekberiye han No 5. 
,, ,, 

Şerü Paşa. han 
Sandalyeciler 15 /17 /19 
Şark han No. 13 
B. Ticaret han No. 7 /1 
Çuhacıyan han No. 4 
Ticaret Han No. 
B. Yeni han K/2 33 
B. Yeni han K/1 18 
B. Yımi han K/2 30 
Valide han K/l 3/ 1 

" " Abut Ef. ban 12/13 
Yaldız han K/2 16 
Uzunça?'§ı 64 

9 31 
14 90 
11 94 
7 25 

23 32 
28 84 
19 14 
29 81 
22 27 
23 81 
74 51 
~ı:\ ,~ 

29 92 

64 80 
38 52 
19 os 
19 08 

216 00 
198 00 

49 02 
7 93 

20 87 

172 80 
25 92 

65 

2 86 
64 80 
74 52 
87 20 
48 60 
14 40 

486 80 
213 32 

2 51 
9 91 

64 80 

Kazanç 25/23 

" 
" 
" 
u 

u 

,, 
" 
" 
" 
" 

25/24 
25/25 
25/26 
25j27 
25/28 
25j29 
25/30 
25/31 
25/32 
25/33 

" 

,, 25/34 
25/35 

,, 

" .. 
" 

... -,- -

25/ 37 

25J3S 
2."i/S~ 
~ '40 

' ,, 25/ 42 
,, 
•• 

" 
" 

" 

" 

" .. 
" ,. 
" 
" 

" 

" 
" 

25 / 4'1 

25/ 4.3 

25/44 
25/ 45 
25/46 

25/ 47 
25/ 48 
25/49 

25/50 
25/ 51 
25/ 52 
25/53 
25/54 
2.5/ 55 
25/ 63 
25/ 57 
25 5S 
25/ 39 
25/ 60 

15 53 " 25 / 61 
42 24 Müstahdem 2/ 30 

576 00 
486 80 
576 00 
576 00 
518 40 
52 88 
5 00 

86-1 00 
58 32 
14 40 
20 93 

9 00 
l 49 

36 50 
646 
2 64 

Kazanç 
Kaza.ne; 

,, 

" 
" ,, 

Ceza 
Kazanç 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
•• 

25/ 62 
25/ 63 

25/ 64 
25/ 65 
25/ 66 
2/ 14 
1/ 14 

25/22 
17/ 88 
17/ 89 
17/ 90 
23/72 
23/ 53 
1/11 

22/ 65 
25/ 67 

Yukarda adları, ticaretgah mahalleri, Ye hizalarında kazanç, buhran, ceuı. vergileri yazılı mükellefler ticaretgah 
ve ikametgfthlarmda arandığı halde bulunamamış, ticaretgahlarmı terkcderek yeni ikametgfilllarmı şubeye bildirme
ml§lerdir. Mezldir ~:ergilCrl havi ihbarnameler hukuk usulU muhakemeleri kanununun 143 Uncü maddesi mucibince ı. 
linen tebliğ olunur, .(3203) 
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Bayan ı~eyl4 yazıyor: 

s H 
Daha Genç Görünüyorum! •• 

••Ancak bir hafta süren 
bir tedaviden sonra bu 
derece g(}zelleştlğime şa
şryoru m ... BUttln arkadaş 
larım böyle daha genç ve 
daha gUzel görünmem 1-
çln neler yaptığımı soru
yorlar ve şayanı hayret 
bir şeklJ alan tentm tein 
iltifat ediyorlar.,. 

Yalnız htr hafta zar
fında binlerce kadın, ca
zip bh tene kavuşmuş. 

bl,.~ac yıış gençltıı;onıtş ve 
blltCu hrruştıklukl:ırı 

kaybolmuştur. Aıtmlcr, 

buruşuklrıklar.n; lhti
yarlaclığımrzda cildin be& 
lA .. ıd.o.l .., ..... ıı..-- -..aı • • 
unsurlarını kaybetmesin-
den ileri geldiğini kee· 
!etm tşlerdlr. 

Bu kıymetli unsurları 

cilde iade ediniz. Yeni
den gençleşecek ve taze
leşecektır. !şte: Viyana 
Untversltest Profesörll 
Doktor StcJskal'ln keşfi 

bu derece ehemmiyetli 
ve caziptir. Genç hayvan· 

"Uyanır uyanmaz, hemen el ay
namı alıyor ... Ve kilçllk buruşukluk
lnrımın tamamen zail oluncaya ka

dar gilnden gUne eriyip 
kaybolduğunu kemaıt hay
rfltle görüyordum! ... ,, 

Bayan LcylA'nm yalnız 

bir haftalık tedaviden 
sonra alınmış ve rötuş 

görmemi' hak:fkt 
fotoğrafı 

lardan istihsale muvat• 
fak olduğu ve "Biocel" 
tabir ettiği bu canlı h!l· 
ce:rreler bula.sası, şlmdl 

pembe rengindeki Toka
lon kremi terkibinde 
mevcuttur • Akşamları 

yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, dldtnld 
besleyecek ve gençleşti

recek Ur. Bir hafta zar-
.- - -- -<rı.ıa'.iUll 'V'--•-y-.a•au1::1ı..-

larmrz kayl>olacak ve 1 O 
yaş daha genç görüne
ceksiniz. GUndllz lçln 
(Yağsız) beyaz rengfn
deği Tokalon kremini 
kullanınız. Birkaç gün 
zarfında siyah benleri e
ritir, açık mosamelerl 
sıklaştırır ve en çirkin 
ve en esmer bir cildi yu.· 
muşa.tıp beyazlatır. 

Bayanların Hazarı Oi~totine: 
Satın aldığınız Tokn.lon krcml vazolarının 

bliyilk bir kıymeti vardır. Onları bnyilnlze iade 
ettif.rfnizde beheri lçln 6 h."'llruş alncak, aynl za
mnndn kıymettar mUkAfatlan bulunan Toka1on 
milsabnknsma iştirak hakkını veren bir bilet 

tnkdim ede~ktlr • 

Muhammen bedeli 4200 lirh olan 20 adet mUtenavip cereyanlı elektrik Jf'l6-
töril 16. 6. 38 perşembe günü saat 10, 30 on buçukta Haydarpaşada gar bitıJ' 
sı dahilindeki komisyon tarafından asık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu i~ girmek isteyenlt-rin 315 lira hk muvakkat teminat vermeleri ve ıc•· 
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komis1°ııl 
müracaatlr:ırr lazımdır. 

Bu işe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. '(31sı) 

_ .. ttııl· 
Kadıköy, Belediye Şubesi eınırlan içinde tarla, bahçe, arsa ve sair rP-

lerde bir çok kuyuleırın ağızlan açık bırakılmasından tehlikeli vaziyette ol"~ 
·"te• 

bu yüzden kaza vukuu melhuz bulunduğu anlaşılmıştır. Tebliğat için sab1ı- ·bi 
çok aranmış olduğu halde bir çoğunun nerede bulunduktan meçhul kaldı~ (> e

ikametgahı malum olanlru-a ıda yapılan tebliğata Tağmen tehlikeyi iıale c:~d' 
mişlerdir. Bir ay zarfında sahipleri tarafından bu kuyuların ağızlarını ~ete 
bir surette kapattırılarak tehlikenin önüne geçilme · aksi takdirde beted~ıit 
toprak ile doldurulma suretiyle kapatılacağı sahiplerince bilinmek Uzere t 

olunur. (B.) (3142) 
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Mafsal aQrıları 

Çok mGtlüı anlar geçirtir. Fakat bir 
kate G R 1 P 1 N almıalda, bütün 

fiddetine raimen romatiama 
alnımı çabucak ıinclirmek 

kabildir. 
Çllnkll huauai bir tertiple yapılan 

G R t P ı N kqelerl en muannld atn
lan kıs21 bir :ramanda geçirir. 

GRiPiN 
Hızır gibi imdadınıza yetitir, ağnnıı:J, 

acılarınuı defeder. lcabmda günde 3 
kqe almabillr. tanine dikkat. Taklit
lerinden sakınınız. Ve G R ı P t N 
yerine bqka bir mark• verirlerse pd
detle reddediniz. 

Çok ucuz flyatla 
satılık kUşk 

Kuzguncuk Nakka~ tepesinde yımıı 

beşinci ilkokul karşısındaki rr numara· 
h nerattti fevkalideyi havi çamhkh ve 

hol yemi~ alaçlan bulunan k~ yazlık 
ftya yalı lalb olarak ldnbktlr. GGr· 
ınek istlyenler içindeki eabiplerine mO 
rac:aat rtslnl~. 

324 M' A R'R!Z nö POMPA nm 
---------------------------------------------------------mcıu rnuhkmeldı •• N.ııayet biı çaıe du
filnüldli: Krala bir mektup eöndeıile • 
rek madam d'Etyoluo küçük evde fena 
halde aıkıldıiı haber verildi .• Bu blıber, 
tabii, bir nevi davet mlnaaına ıeliyor
du •• Kralın oraya gece yanandan evvel 
ıell't'lesi temin edildi ve o ıelmeden ev
vel bir kadın - bu phıalar tarafından 

tahrik ve himaye edilen bir kadın, yani 
madam d'Etyolun rakibi - eve pdi kur
nazca bir oyun oynadı ve kralın bu e
ve geldiii takıdirde milthit bir tehlike
ye mani% kalacatı huauaunda mnm 
d'Etyolu ikna etti. Halbuki, majeste 
nerede ise ıelebilir. Madam d'Etyol kra
hn hayatı hakkında enditeye dfiterek 
derhal çıkıp ıitti. lstenilea teY de z• 
ten bu idi. Madam d'Etyol baylece, ye
rini rakibine bırakıyordu. 

Bemiyi dikkatte clinliyen d'Asau mı
nldandı: 

- Şimdi her fCyl anlamala baflıyo
ruın.. 

- Diler taraftan, ahin madam d'Et
Yolu kap:cfa kartılamanız için de terti
bat abrumttı: o tekilde ki, ab onu, mf 
bu mabat için banrlannut olan eve 
ıatilrmek mecburlyetime kaldmu ... 
Ö,le ki, kral, madam d'Etyolu bulmak 
ID&badlyle ldlçilk eve ılttiii zaman, 
dlter kadm tarafından karplandı " bu 
•dııı ona madam d'Etyolun bir kaç ... 
- ıvveı, '8valye d' Auula beraber çı· 
kıp clttiiloi MSyledl •• Ve onların, yani 
9lalıııı madam d'Etyolun clttiliniz ..,_ 
de, tizi beraber ıördUklerinl, itimada 
tayan on f&hıı teyit etti. Kral kızarak, 
eaaaen Sibel olan bu kadınla beraber 
kaıc1ı •• Madam d'Etyolla aiı:e ıelince, 
lizin e>ra:San sal olarak çıkmamanu 11-
:sı:rıdı .. Baylelikle, bu entrikayı tekzip 
~cek yeılne iki f&hıs ta ortad~ 

1 olacaklardı • 
..... ~ elini ter içinde kalmıı olan 
-..... ıGrerek: 

-."":.ı~rum, dedi.. Ya JanT Ya 
.._, .. Yoba..~ 

- Merak etmeym, tövalye, madam 
d'Etyol Al vı ulimdirl •• 

- Oh 1 Bana ldeta hayat veriyorm. 
nuz 1 Demek oradan ut ve Alim oı. 

rak çıktı, öyle mi?. Demek ona da, tıp
kı benim için o)dutu pbl, bir mucize 
yaptılar!., 

- Bir mucize mi? Ne demek iatlyor-
aunuz?. 

- Nuıl? Janla oraya cfrdllfmlz ıe
ce. o evde aı: kalam öldUrWeceltmi bil
miyor muıunus? Siı ki. •• Bu bdar iyi 
malQmat alıyorsunuz 1. 

Beml müteheyyiç bir tavırla cevap 
verdi: 

- Slzi ıerefim Uzerine temin ede
rim ki bundan haberim yoktu. Ah 1 de
mek bu kont t •• 

- Bu nıden ut olarak çıkmamam 
huıuaunda bir karar veritmtı oldutuna 
biraz evvel ıöylememiı miydiniz?. 

- Evet.. Fakat ılzin sal olarak hapl
aanede bulundutunuzu öğrenince, ıon 

dakikada, kıtlden sarfı nazar ecllldiiinl 
dü1ürunU1tüm. •• 

- Beni pckill öldilrmete kalktılar 
ve abe söyledim ya bir mucize nycaln
de kurtuldum. 

- Naili bir mudı:e?. Buau bina an· 
lataanu L •• 

- BlWıııre anlatırım.. Eut olanı ıu
dur ki, itte at ve aallm olarak burada. 
yım.. Şimdi tekrar celelim madam d'Et. 
yola.. Demek onun da, kendisini tehdit 
eden darbelerden kurtuldufunu MSylU· 
yorsunua, öyle mi?. 

- Size ıerefim üzerine yemin odiyo
rum ki sağdır .. Pakat nerededir.. Bu
nu bilmiyorum.. Kaçınldı mı? Kayıp mı 
oldu? Bir yere mi kapatıldı? Bu hu
susta bir ıey MSyllyecek vuiyette deği
lim, fakat ıiıf temin edebilirim ki Af• 
dırJ. 

ŞiSvalye, emin ve metin blr aeaJe: 
- MUhim olan budurl dedL. Ona 

nasıl oı .. bulurum, o saman ona el 

U ykusuzluklarda 
Umumi bir raQbet 
l<azanmış olan: 

tath bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrıları, Asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpınb ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıklan 

EYi EDER 
N'e nebati ne kim
yevi zehlrll hiçbir 

madde yoktur . 

Ulf Doktoru 

Necati PAKŞi 
Hutalanal ........ ...... .... 

10 dan akpm 19 a kadar kabul eder. 

Sah" C1Ull8 günl.-i .... 14 -
18 • kadar para.aıadD'. 

Adr•: Karüö1 T&nel meydam, 
Terıane caddesi bqmda No. 1/2 

KARKIZ Dö PAMPADm. A2f 

D' AllU, isinde bafif bir aolukkanJr 
ilk ifadeli okunan bir aealı cevap verdi: 

- Sizi dinliyorum. möıyö •• 
Şövalye hafif bir ıüphe duymafa 

bltlımııtı. Filbıldka dö Vervil. vuife-
11nl ı&yıkiyle yapan iyi bir aaker ol
makla beraber, ayol samanda aadık ve 
iyi bir doattu. Nitekim bu dostlu&unu 
da, Sen• Jermenl derhal haberdar et. 
mek ıuretiyle 1Gıterml1ti. 

Halbuki fla*li, doat olan bu Ver
'f'ilin, emre muhılif addettiii bir fC1e 
mUmııaaat ıS.terdili .Bylencllli hal
de, bu da Marae, daha ilk ıünden, onun 
mlnl oldutu bUttın teflere müumıba 
gösteriyordu. 

Niçin? .. Hanci mabatla?. 
Bir taraftan, dö Verril, • yeni do9t -

ona bu Maraeden aakmmaıını tavsiye 
etmitti. Bu tavıiyeyi oı dereceye kidar 
nuan itibara almak lhımdıT. Gizli bir 
hiulkablelvuku ona, bu dostun umlmt 
oldutunu ve ıayet dddJ tavalyeainin, 
nuan itibara almm1111 ilam celdiiinl 
aöylilyordu. 

Diler tarJftan, onun hayatım kurta
ran ve kBrilkarllne itimat ettili Sen· 
Jermen ona ayni fCyi tavaiye ediyor
du ?. Demek ki ortada hakikaten bir IC)' 

vardı ve demek ki Vervile clSıterdiii 

itimatta haklıydı. 
Şu halde, mademki hakikat bu lcll, 

bu k\içilk pir, imalarlyle ne demek İL 
tiyordu? Makaadı neydi?. 

Filvaki, Semt, ona çok bUyUk bir 
hizmette bulunmuıtu. Fakat iyice düt6-
nülilrae, bu hizmet hakiki olmaktan ai
yade ı:ahirt delil miydi? Çllnldl, netice 
itibariyle, Berni onu V eruya, ldeta 
bu esrarengiz mlSıyö Jaka teslim etmek 
için 1etlrmi1ti. Bu m8ıylS Jak ise, pro
jelerinin tahakkuku için onu ıuunus 

bir ilet teklinde kullanmıı ve netice iti
bariyle bunun Dk kurbanı madam d'Et. 
yolla kendiıi. yani fBvalye otmuıtu. 

Bu Bemi cna, ]amn nerede bulun -
dulunu 18yledlll aman umimf miydi? 

Yoksa bir maksatla mı böyle yapmııtıT 
Şövalye uzun müddet bu samimiye

te lnanmıftı. Fakat pdi, birdenbire, 
ıüpheleomeie bqhyordu. Çilnkü Ber
ni, onun aalanmuı lbmı ıeleo bir ada
mı methediyordu. 

Binaenaleyh, tövalye ıayet dikkatli 
davranırken, ona dikkatle bakan Bcr. 
ol de, vaziyetten haberdar edilen 'ft 

bunun için de dikkatli davranacak olan 
bu rakiple çok kurnaı:ca bir fO)dlde 
davranmak lbmı ıeldiliol kendi ken
dine MSylUyordu. 

Bundan dolayıdır ki f&ralye, 80D de
rece ihtiyatkar banket ederken, Bemi 
de doatıutunu arttırmap çahfıyordu, 

- Ah, f8valye, nı:iyeti daha evevl 
Blrenmemlt olmam ne bUyük bir talih
li.diktir. Yoku timdi burada olmucb
ım anlh fÖvalyem L ı 

- Naaıl?. Rica ederhn, bunu inh e. 
dini.. 

- Kendlaine lpk oldutum Stızam 
hatırbycnunus, delil mi?. Siıe ondan 
bahıetmlıttm. .. Bana her fCyl o 8ğr~ 
ti •• baylelikle benim ve keıidilinio de 
f ellketlne aebep oldu t. , 

- Pakat ma.ya, bu SOnn tize ne 
8trettl? Ve •iz hangi fe1'ketteıı bahset
mek lıtiyonunuz?. 

- Şövalye, ılsin mevkufiyetlnlzi tn
llt eden hldlaelerden, alzi ve ayol -. 
manda beni mahvetmek iıtiyen Jrunn. 
li dütmanlwdan babaediyorum.. Kısa 

bir nman içinde benim de, tıpkı •lzfıı 
gibi, hapsedlJmem kuvvetle muhtemel· 
cllr .. Ahi Kadınlar, kadınlar! •• 

- Çok rica ederim, ~ d8 Bernl, 
her fCyl vazlb bir ıekilde anlatın. Ben 
sadece bir askerim ve gtlzel ıöı söyle. 
~enin inceliklerinden pek te anlam1111. 
LQtf en hldlseyi inh edin .. 

Bemt ayni tıwırla devam etti: 
- Niçin hapsedildiğinizi kendi ken

dinize hiç sordunuz mu? • 
- Dofruıu buraya geldifim gUn-

1 
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., __ _ 
Otomatik ---------• 

Dilnyanm her tarafında 
vo cildi tıraştan sonra 

yumuşatan 

Jmllnmlan, 
pamlık: gibi 

Telef on santralı 
22 numaralı otomatik Da}ıili ve Şehir TELEFON SANTRALI 

S. S. C. 1. Lenlngrad ( Krasoaya Zarya) 
fabrikası mamulAtındaodır 

Yüksek keyfiyette malze
meden imal olunmuştur 

Mükemmel surette montaj edilmi,tir. 

Mekanizması fevkalade çalışmaktadır. 
Bütün takımile birlikte satılmaktadır. 

Mufassal maIQmat almak için: 
TELEFON: 43956 müracaat ediniz. 

POKER Avcılara Müjde: 
Tıraş bıc;;aklarmı lmllanmız. 

Barut Fiatları Ucuzladı 
Zonguldak Valiliğinden: 

Mukaddema kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılıp ta talip çıkmıyan 
Zongul~ak - Devrek y~lunun 6x000 - 4 7x000 kilometreleri arasında yapılacak 
153.67 lira 68 kuruş keşıf bedelli şose esaslı tamiri işi arttırma eksiltme kanu -
nunun. ~O mcx ~a?desi ~uci~ince 6 • 6 -938 pazartesi günü saat 15 de Zongul • 
dak Vılayet Daımı Encumenınde ihale edilmek üzere yeniden kapalı zarf usu
tlyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 Haziran 1938 tarihmden iti1>aren tatbi]( e"dilmek üzere Kara Av Barutu aatıı 
fiyatlarında aıağıda yazılı tenzilat yapılmıştır. 

Kara Av Barutlan inhisar bayileri tarafından memleketin her tarafında a§ağı
daki fiyatlarda satılacaktır: 

Birinci neci 
Av Barutu 

Eksiltme şartnameler ve bunaı müteferri diğer evrak Nafia müdürlüğünde • • 
Ye Daiınl Encümen kaleminde görülebilir. • 

Muvakk~t temi~at 1152 lira 57 kuruştur. Eksiltmeye girmek isteyenlerin J 
tallmatnamesıne tevfıkan Nafıa :Vekaletinden alınml§ müteahhitlik ehliyet vesi
kalariyle Ticaret Odasından bu yıl için alınmış vesika ve muvakkat teminattan 
ile birlikte teklif mektuplarmr yukarıdaki günde ihale saatinden bir saat evveli. 
ile kadar ViUiyet Daim Encümen Reisliğine vermeleri ilan olunur. '(3015)' 

I kinci neci 
Av 
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denberı kendi kendime hep bu suali so. 
~uyorum .• 

- Ve tabii cevabını da bulamadınız •. 
Hakkınız da var .. Şu halde sizi bu hu· 
susta tenvir edeyim.. Siz bapsedildi
niz, çünkü kral, sizin kendisine bir o
yun oynamak istediğinizi zannetti-4 

- Ben mi? Ne münasebet, canım!.. 
Bilakis ben, majesetelerine, kendisini 
tehdit eden tehlikeyi haber vermeğe 

gitmiştim. 

- Mesele bu ya!.. Mevzubahis teh
like mevcut ldeğildi. Kral bunu biliyor. 
du ve işte bunun içindir ki kendi
siyle alay ettiğiniz zehabına kapıldı ..• 
Bundan başka kralın size kızmasında 
daha mühim başka bir sebep te vardr. 
Müthiş bir hayret içinde kalmış olan 

a' Assas hayretle bağırdı: 
- Nasıl? Tehlike nasıl mevcut değil

di? .. Halbuki.. 
- Bunu size madam ld'Etyol haber 

verdi, öyle mi?. O da yanıldı, daha doğ
rusu onu aldattılar. O da, büyük bir 
hüsnü niyetle, kendisini düşürdükleri 
hataya sizi de düşürdü .. Oyle ki, sizi, 
istemiyerek, muhakkak ve nakabili iç
tinap bir tevkife gönderen o oldu. ı 

- Fakat neden?. Nasıl?. Anlamıyo
rum. 

- Siz kendisine şato kapısrnda rast. 
ladığınız zaman majestenin nereden gel
diğini biliyor musunuz?. 

- Hc:ıyırl Nereden bileyim?. 
- Kral, sizin gittiği takdirde müt-

hiş bir tehlikeye maruz kalacağını o
na söylediğiniz evden geliyordu. Ora
dan henüz geliyordu ve en küçük bir 
tehlikeye tdahi maruz kalmamıştı .• An. 
lıyol'. musunuz?. 

- Filhakika, anlamağa başlıyorum.; 
Ve majestenin, hemen o gece, o eve 
gittiği takdirde tehlikeye maruz kalıp 
kalmıyacağr şeklinde sorduğu bir sual 
üzerinde bilhassa israr ettiğini şimdi 
hatırlıyorum .• Sözlerinizden öyle an. 
!aşılıyor ki, kral, kendisini korkutmağa 1 1 

ça1:§tıgımı ve onu, sırf şahsi menfaatim 
dolaıyısiyle o eve gitmekten menetmek 
istediğimi zannetti. 

- Eveti Bütün mesele bunda! .• Ye 
h!ildiseler de kralın bu kanaatini teyit 
etti, çünkü majeste, o eve her akşam 
gittiği halde, en küçük bir tehlikeye 
dahi maruz kalmıyor. 

- Peki, ne diye kralı istediği yere 
gitmekten menetmek istiyormuşum?. 

- Kralın cize en fazla kızmasına se
bep olan nazik ve tehlikeli mesele işte 
buradadır. Azizim şövalye, kral sizi ma• 
dam d'Etyolun aşıkı zannediyordu ve 
bala da böyle zannediyor. 

Şövalye infialle bağırdı: 
- Ben mi? Ben?. Fakat bu lbir al .. 

çaklıktır 1 •• 
- Durun, infialinizi muhafaza edin, 

ona ihtiyacınız olacak, çünkü henüz 
her şeyi öğrenmediniz .• Kral sizin, Ma. 
dam d'Etyoll;ln aşıkı olduğunuza mu
hakkak nazariyle baktığı için, sizin o
na haber verdiğiniz tehlikenin, sırf ma-. 
dam d'Etyolla başbaşa kalmak maksa • 
diyle uydurulmuş yalan olduğu zehabı. 
na kapıldı ve sizinle madam ld'Etyolun 
kendisiyle alay ettiğinize fena halde kı
zarak sizin tevkifinizi emretti. 

- Fakat bu cidden bir alçaklıktır!.~ 
Böyle alçakça bir yalanı krala kim ha
ber verebilir?. 

- Haber vermek şöyle dursun, şizin 
madam d'Etyolun aşıkı oldufunuz hak
kında krala maddi ve inkar cldilmez de

liIIer gösterildi. 
Şövalye, bitkin bir halde mmldandı: 
- Deli olacağım t Olmıyan bir şey 

nasıl isbat edilebilir? , 
Berni omuzlanru silkerek: 

- Cidden safsmızz, §Övalye, dedi. Ma
dam d'Etyol, o küçük evden ayrıldığı 

zaman kapıda kimi buldu? Sizi.. Onu 
kim alıp götürdü?. Gene siz .• O gece
yi kiminle geçirdi. Sizinle! .• Siz genç 
ve aşıksınız, madam d'Etyol da genç 
ve sarayın en meşhur güzellerini kıs-
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kandıracak kadar güzeldir. Geceyi baş 
başa geçirdiğiniz halde, aranızda. en kil· 
'çük bir haıdise dahi geçmediği hususun
da kimi ikna edebilirsiniz .• Hele bilhas. 
sa, yirmi şahit aksini iddia ederse! .. 
1.tstelik, kendisine bu deliller gösterilen 
şahıs, çılgın bir kıskançlık içinde bulu
nursa! •• 

D' Assas, acı bir tavırla sordu:
- Demek kral beni bu kadar kıska

nıyor ha?. 
- Evet, siz bu tehlikeli şerefe nail 

oldunuz... ı 
: - Her ne olursa olsun, ümit ederim 
ki, kral her §eye :rağmen, benim gibi 
mert bir centilmenin sözünü hiçe sa
yıp, bir kaç sefil sahte şahit, uşak veya 
hizmetçinin sözlerine inanacak değil .• 

- Yanlış kiüşünüyorsunuz, azizim, 
yanlış düşünüyorsunuz!.. Evvela görü
yorsunuz ki kral buna pekala inanmış •• 

işte nitekim sizi ounun için hapsettir • 
miştir .• Sonra, sizi itham edenlerin, si· 
zin gibi centilmen olmaclıklannı size 
kim söylüyor?. 
: - Ne münasebeti Bir centilmen ve 
asilzade böyle adi yalanlar söylemez .• 

- Azizim, cinayet işlemekten çekin
meyen bir asilzade, bir düşmanını mah
vetmek için, küçük bir yalan karşısında 
haydi haydi tereddüt etmez .. 

Kendisine, Sen • Jermenin müthiş 
esrarengiz kuvveti tarafınıdan cani va. 
ziyetiride hareketsiz bir heykel haline 
getirilen dü Barrinin korkunç hayaleti
ni hatırlatan bu söz üzerine d'Assas ür
perdi. 
: Ve dö Berninin, hiç bir şahit önünde 
vuku bulmıyan bu hadiseden nasıl ha
berdar olduğunu kendi kendine sorup 
muhatabının sözlerine de ldaha büyük 
bir ehemmiyet vermcğe başlarken, ayni 
.zamanda, madam d'Etyol kadar kendi
sini de tehdit eden korkunç bir entri
kaya düştüğünü hissetti. 

Fakat şövalye, Janın da kendisi ka. 

'Eski fiyat 
Kuruş 
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ıY en"i fiyat 
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dar ve belki ide kendisinden daha faz .. 
la tehdit edildiğini anlar gibi olunca, 
derhal bütün soğukkanhlığmr buldu ve 
muhatabının ~zli <lüşüncelerinc nilfus 
etmeğe ve müdafaa planını taıbakkuc 

:.çin muhtaç olduğu malUmatı ondan 
koparmağa karar verdi. 

Bunun içindir ki, gayet rıakln b!r 
sesle şöyle dddi: 

- Sözlerinizden öyle anlıyorum 1d 
madam d'Etyol ve ben, gayet kurnazca 
bir şekilde kurulmuş bir entrikanın kur• 
banı olduk. öyle değil mi?. 

- Heyhat! .• 
- Pekala 1 Fakat kimin tarafından 

ve ne için? Bunu anlamıyorum., 

- Halbuki mesele gayet basit .. Sizin 
sualinize cevap veriycrum .. Niçin mi?ı 
Çünkü madam d'Etyol bazı projelerin 
tahakkukuna bir mani teşkil ediyordu 
ve onu her ne babasına olursa olsun ber
taraf etmek lazımdı • 

- Madam d'Etyola nasıl bir tehlilie 
olabilir?. 

- Herkesten iyi biliyorsunuz ki ma. 
dam d'Etyol, kralın nazarı dikkatini 
celbetmişti .. Esasen kendisi de, • affı .. 
nxzı istirham ederim şövalye, .. kral& 

karşı lakayd değil gibi görünüyordu r.1 

Halbuki, bazı şahıslar, kralın iltifatla• 
rrnr kendi taraflarına çevirmeğe karar. 
vermişlerdi.. Ma!dam d'Etyol onlanıt 

yolu üzerinde yürüyordu ve muvaffali 
olacağı muhakkaktı. Binaenaleyh, bll 
şahıslar, her ne bah::ısma olursa olsUll 
bu tehlikeyi bertaraf etmeğe karar ver
diler .. Sözlerimi takip ediyorsunuz, de-' 
ğil mi? 

- '.Ar.la tın! •• '.Anlatın t.. 
- Bir katı tehlikeli olabilirdi .• 
D' Assas yerinde sıçrayarak bağırdı 1 

- Nasıl katı?. 
- Ah! Siz bu adamların ne kork~ 

mahlilklar olduklarını bilmiyorsunuz·:· 
Dediğim gibi bir katl tehlikeli olabt· 
lirdi, çünkü kralıp şüphesini tevlit et"' 


