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= NiSAN 1938 Çarşamba 

Başvekilimiz Atinada coş
kun tezahüratla karşılandı 
iki müttefik devlet .~ümes~~linin ~arşılaşışı iki dost. rl!il!e~in 

müte~<a'lil sevg:sım tebaruz ettırecek kadar sam:mı ıdı 

imzalanacak o~an 
anlaşma 

Aramızd~kl do"' luk bağını bir 
. kat daha arttırıyor 

Dost Eleıı Ba.şve1-oi1i Ge>ıerıal Metakias'1n mcmleketinıizi ziyaret ettiği ' 
gi(nlarde şehdmi:zd.e ço kilmiş bir enstantaneleri 

Atıı.ı.a, 0'7 CUı.cıt>w:ot' - n~,,...J&.U eo. , ~un curu.ya ıı;cıauw. Tt1ı1I; Ve l:'unan 
lfil Bayar ve Hariciye Vekili Tevfik b&yraklariyle donatılmış olan istas. 
Rüştü Arasla refakatindeki zevat bu- ...- Devamı 8 incide 
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; H<Stcav0 cdlca ı 

l Bir takı'!'- .°...gunlar~ müsa-
l maha edıldıgı takdırde bun-ı 
l dan zarar görecek ·olanj 
l Türk-Fransız dostluğudur 
i \= Antakya 27 (Hususi) - Hatayda seçim bugün başlamıştır. Hazırlık-

lar dün gece geç vakte kadar deva.m etmiş ve Milletler Cemiyeti kontrol 
~-~=- heyeti teşkilatı tamamen kurulmuştur. Komisyon azalan, ısçim mmtakala

larma dağılmışlardır. 
( Seçim kayıt muameleleri evvelki gün resmen başlamış, fakat muhte- !! 

lif unsurlardan bazı kimselerin nüfus kayıt işleri henüz bitmediği için, ka- i 
yıt işlerinin tamamlanmasına bir gün daha mühlet verilmiştir. Bu suretle, '! 

-=E kayıt işlerine dün de devam edilmiştir. ~ 
~ Otuz altr mmtakaya rey sanıdıklan konulmuştur. Bu mmtakalara 72 j 
~ miimessil tabim edilmiştir. Seçim iki dereceli olduğu için cvvelıl ikinci ~ 

müntehipler seçilecek, Hatay mebusları bunlar tarafından intihap edile- ~ 
~ ~ cektir. ~ 

) Türkler lercnman... intihabım protesto eltiler... ~ 
= Antakya 27 (Hmuıf) - Seçimlerde halkla hilkilmet arasında tercü- ~ 
~ manbk vazifesi dört Suriyeliye ven1miştir. Gamme, Hikmet, Reymon ve g 
g Kulender ismindeki bu dört Suriyeli yüksek ücret almaktadır. % 
~ Tercümanların Suriyelilerden intihap edilmesi üzerine Türk mümes- j 
§ silleri protestoda bulunmuşlar ve bundan sonra seçilecek olan !diğer on beş ~ 
~ tercümanın imtihanla alınmasını istemişlerdir. g 
~ Hataydaki seçim etrafında Ulus arkadaşnnızrn ne!rettiği makaleyi % 

J ikinci sayfamızda bulacaksmız). § 
• 11ııı1111nıı 11ıııııı11111ııınıı11111ııııııı11111ııım:rııııı1111111ıııııııııııı1111ırııııı1rrnıııııııu ...... 11tlll8fllllllllllllllflllllıııllUflllllıu11ıı---.~ 

Kral Zog Yarın 

Loyd Corç 
ınglllz- ltalyan 

Anlaşmasmın devam edece
ğinden emın değil 

Loyd Corc "Sunday Ekspres" .gaze· 
tesinde ya?Jdığı bir makalede tnglliz • 
İtalyan anlaşman hakkında dü§Ündük
Jerini anlabyor. Eski İngiliz &§vekili, 
bu anlaşmanın devam edeceğine kani 
değil, Diyor ki; 

Londra ile Roma arasında yeni bir 
''Agrement Centlmcns,, yapıldı. İngiliz 
gazetelerinin çoğu bu anlaşmayı tasvip 
ediyor. Ben anlaşmanın neticel~rinden 

şüphe ediyorum. 

Son iki sene zarfmda !ngiltere ile 
İtalyanın iştirak ettiği birçok anlaşma
lar yapıldr. Fakat bunlann hiçbirine 
Roma riayet etmedi. Bu son anlaşmaya 
acaba Musolini riayet eldecek midir? 

Tek taahhüt olarak elimizde onun 
imzası bulunuyor. 

Loyd Corc bundan sonra Alman, t .. 
talyan yardımı ile Frankocuların Akd~ 
niz kıyılarında muzafferiyet kazana· 
r.ak teıkil ettikleri tehlikeden bahsedi· 
yor ve diyor ki: 

Akdeniz kıyılarında görülen Alman 
_.. Devamı 8 incide 

Evleniyor: 

p~ 

~ '-' 
Tiranda adeta yer Yerind.ım oynuyor. (}ünkü halk, Anıavut Kı-alı Zogo'nun diiyiin §cn1ikleriııc ooş1.Jm1ş bulu>ı. 
maktadır. Ha::ırlıklaı m hepsi bitirilmiştir. lzdiva.ç yamı biiyülc mcı·a.simle yamlncaktır. Gelen t elgroflar Kral zo-
gonun dilğün şenliklerinde I talyan kra __;, ' 

ıınstem~ile<1.ooekoıanDiıka.e&rga.: Varo 1 Prosl planına göre 

=~~':~,~~~~~i:T::::e!;. Çoban! Bayezit mey-
ğini biUiriyor. Resimde, krrilt, annesi. d • 1 
ni, 1rrıal~cyi, Tcralın 1czz ~~rdeşlıerini ve Tallin, 26 (A. A.) - Türkiye ağır an 1 gen iŞ e• 
ailesinden bazılıarını milli kıyafetleri. sıklet şampiyonu Çoban ikinci kÜşı- tı·ıı·yor 
le gÖ14llyorsunuz. Diiğiin hazırlıklarına 

ı:lft eıı son gelen yabancı gazetelerde 

fJiirdüğil.rniiz ta/ silatı ı nci say/ amız
ila okuyunuz. 

laşmasmı Alman şampiyonu Ehret ile 

yapmış ve bu rakibini de 13 dakika 38 !stanbulun planım hazırlamış olan 

saniyede kucaklayıp yere attıktan Prost, Beyazıdı şehrin merkezi mey
sonra tuşla yenmiştir. 

danlanndım biri olarak ele almıştır. 
Mersinli Ahmed güreş esnasında 

sakatlandığından güreşi bırakmıştır. Beyazıt birçok nakil vasıtalarının top
landığı bir meydan olriıak dolayısile 

Erkmen mağlup bazı tadilata tabi tutulae<)ktrr. Bu me-

Tallin, 26 (A. A.) _Üçüncü turda yanda şunlıır vardır: 
Finlandiyalı Pertunen Türk Erkıneni Beyazıt meydanına bakan ve Aksaray 
19 dakikada tuşla yenmiştir. lki defa tramvay caddesi üzerine bulunan Sırma 
mağlilb olan Erkmc>n tasfiyeye u.~a. keş harımın avlusunda birkLıç sene ev-
mıştır. ra.-: Devamı 2 incide 
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Süıasa 

HafalJ 
• 

seçımı 

V AH.I~DAN sonra Hatay'da se
çim başlıyacaktır. Ayın 27 

sinde lakenderunda, 29 unda Kırık .• 
handa yapılacak olan seçimin, milnte
htplerin kendilerini cemaat listeelrine 
kaydettirmelerlnden ibaret olan bu 
aafhası, tahminlt!riınize göre, tekmil 
Hatayda beş hafta kadar sürecektir, 

Hat.ay seçiminin birinci ve en mü • 
hlm safhası bu olduğunu söylcmeğe 

ltızurs yoktur. Çunkli cemaatlerin nis
beti ve her c~nıaatin kaç mebus scç· ı 
meğe hakkı okluğu ancak bu kayrtlaı 
neticesinde anlaşıl<ıcaklır. 

Bu intihap devı esi açılırken Türki
ye • Fransa dostluğu hakiki imtihanı. 
nı geçirecektir. Eğer Hatayda Türk 
eberiyetini J~pat edecek olan kayıd 
Jılerinde bir takım oyunlara mUsama. 
ha edilecek olurt Türk unsurlarını 
hak kazanmaktan menetmeğe uğra • 
11an muamele ve müdahaleler yapılır
ıa, mahalli makamların bu hareketi_ 
nin tesirleri doğrudan doğruya Tür .. 
kiye · Fransa milnasebctleri üzerinde 
hissolunacağma §llphe yoktur. Bizler, 
Fransa hükfuneti tarafından Türkiye
ye verilmiş olan teminatın, Hatayda 
alacağı kat'f tedbirlerle ve bütün vaz.i. 
fe ve mes'uliyet adamlarını muhafa • 
zasıııa roecbur edeceği dilrUsUUklerle 
tevsik~ edileceğ}ni ümjd ettµek ist-iyo • 
ruz. 

Yarınki 27 nisan {:ünü Ha.tay Türk
JUğilniln istikbali bakımından hayati 

bir devrenin ba3Jangıcıdır. Bu devr~· 
nin iki ana vasfı üstünde ısrar ede
lim: Türkiye • Franşa dostluğunun 
imtihan mevzuu olmak J:>ir, Hatayın 
Türk eks~riyeti davasını vesikalandır
mak iki!. 

İki vasıf iki mühim vazife doğuru. 
yor: bir taraftan Fransız hilktı.meti
nin Hatay mahalli makamlarını dü-

rUst hareket ettirmesi, diğeri de me
BE>' nln ehemmiyetini tamamen anla. 
rmş olduklarına şllphe olmıyan Ha. .. 
taylı Türklerin seçim hakkını kul. 
lanınalan! 

(UlU3'tcın) 

Mısir kab!nesi 
istifa etti 

Kabineyi yeniden Mehmed 
paşa Mahmud kuracak 

Kahire 27 (A.A.) - Kral, Mehmet 
pafa Mahmudun iıtifasmı kabul etmi§, 
ve mumaıileyhi yeni kabineyi te§kile 

memur etmi1tir. Yeni kabine derhal 
teıekkül et.mittir, Bundan evvelki kabi 

nede 16 nazır mevcut iken bu kabinede 
13 nazır vardır. Tadilattan başlıca ne
zaretler müteessir olmamakta ve biri 

nasyonalist diğeri mlist•ıkil olmak Uıe
re iki devlet nazırına yeni k:ıbinede yer 

verilmemesi ilzerine meıru~iyet~i libe
rallerin nisbetini artırmıı bulunmakta
dır. 

İntihabat neticesinde vilcuıda gelen 
hükumet partilerinin koolhyonu eski 

vaziyetini muhafaza etmektrdir. 

Fran1'oeular 
iki şehir daha zabteldiler 
Saragos 27 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabiri bildiriyor: 

Kastdli)IS l!yaletinin Akdeniz. cephesi 
UzeriDde Fn.nko Kıtaları Latorreta ve 

' . 
Punto Pelado şehirlerini zaptetm:şter-
dir. P'rankist filo harekat esnasında 

orduya yardım etmi§tir. 

Tiranda dOcjüın şenllkDerı 

.Ar.rıav-ud. kralı 
yarın evleniyor 

. . 

Aratın izdivacı şereline dün 14 çiftin bir arada 
düğünleri yapı!dı 

Kraliçe, bütün Arnav.ud 
adetl~rini 'kabul edecek; 

~ Kral, da gi_inde 150 cıga
. } ~a içmek huyundan vaz-

· ·, ~ · geçecek 1 . 
. Arşidük Anton'u seYiyordu onunla evlen-

. · ,_j di.A t kral l . . ltal ~ mavu ınm ev enmesını ya 
i çok arzu eiliyor ve t;>u işte mutavassıt ol· 
ınayı istiyordu. Çünkü Arnavut kralının 
senede ancak 18000 İngiliz liralık bir ge· 
liri vardı. ·ıtalya, krala zengin bir gelin 
bularak, komşusunu zenginleştirmek arzu 
sunda idi. 

:.............-.-....ı.....,..,::.ı:....;..;.ı:...ı.;_;.....;;;......._.~ , Kral Zog ile evlenecekler arasında bir 

Kmıtas Geraldina 
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Akdt•nlz postası: \'arın ~alıııh ~aat 10 
hareket eı!C'cck olun Y<tpur: Çanııkknle, t 
mir, Kuşadası, Bodrum, Rnrlos, Dalya 
Fethiye, Knlkan, Kıış, Finike, Antalya, A 
iye, Mersin, Dörtyol ve Pal;a~a ~rıyar 
hkendernna gidecektir. 

Karadeniz postası: Yann saat 16 da h 
rekct edecek olan vapur: İnebolu Slno 
Samsun, Ünye, Fat~n, Ordu ,Trabzon 
füzeye uArıyarok Hopaya gidecektir • 

Müzetet 
AJ'a .. rra. "- • Rlran., Yun .. -lert .,. ÇI 

&llık, A•kPrt 'ifil•• n aaruıcıu, Ti..,.. w .. ..,, il 
-~·. !\ıllbl ....... 

c Bu ı:ııuuıor ııır cıın ... , 10 da9 ll ra .. ıı.d&J a 
tar.) 

Tlrtı ... f•IA"' nntm ..,._ Puart..ıdm 
IHr sııo ... ı ıo dan ıe r• ll&daz "' C...ıma 111al-1 
d•o iT r• lıadar açılllır. Arnawtluk hükümdarı kral Zog yann· 

ki perşembe gUnü evleniyor. Aylardan
beri yapılan düğün hazırlıkları bitmiştir. 
Bütün Tirana büyük düğün şenliklerine 
ba~lamak üzeredir. 

1\Irsırh prensesin, sonra Am~rikalı bir 
milyarder kızının isimleri geçmeye baş
ladı. Daha sonra, Rus dansôzü Tanya 
Vezirova'dan bahedildi. 

Bununla beraber, kral gene kraliçesini 
Roma sayesinde buldu·: Reni.aya gittiği 
bir sırada kontes Geraldina ile tanı~tı, 
sevişti ve bugün evleniyor. Kontes Ge
raldinamn annesi Amerikalıdır. Gladis 
Vircina Stevard ismindeki bu kadın Bu
dapeşteye gelmiş ve kont Yulyus Nagi 
Aponyi ile evlenmiştir. Fakat, bugün, 
Ger.ildina'nm babasından aynlını, ve f 
ba~ası ile evlenmiş bulunuyor. 

1 1'-ı>...., lıla...ı ııu itin 9Ut U 4• il ,. r.ıı 

Dün Tirana' da beleaiye salonunda kral 
Zog'un izdivacı şerefine 14 çifttin evlen
me merasimi yapılmış ve bunu mütt>akiı:> 
yeni evlilerin de iştirak ettiği bü;yük a· 
1ay, şehrin mühim sokaklanndan şarkı
lar söyliyerek ve kral ve kraliÇ.e için te.< 
zahüratta bulunarak geçmiştir. 

Kral Zog bugün 43 yaşındadır. Krall· . 
çe kQbte~ de 22 yaş~nda. Kral bu yai;l. 
gelinceye kadar: hayatında lier ~emeline. 
nail olmuş, yalnız ~rayda· bir krhliçe el<.: 
sik kalmıştır. Onun için, kralın bu 'izdi
vacı Arnavutlukta ve Sa.ray muhitinde 
büyük bir sevinç uyandırm1ştır. 

Evvela Ahmet Zogu ismi ile genç bir 
miralay olarak kendini tanıttırmış olan 
bugünkü kral, tahta geçtikten sonra, is
minin sonundaki bir harfi atarak, kendi~ 
sine Zog adını vermiştir. ''Zog,. arİıawt· 
çada (kuş) manasına gelmektedir. 

KI'3l Zog, bugünkü kraliçeyi hir seya· 

hatinde göörüp beğendiği zaman, kız kar 
deşleri de onu saraylanna gelin olarak 
almayı münasip görmü§lerdi. Çünkü, 
Macaristanın karlı dağlarında güztl bir 
kayakçı, Budapeştenin tenis sahalarıpda 
iyi bir tenisçi olan kontes Geraldina A· 
ponyi güzel bir kızdı .• 

Fakat, kralın annesi bu izdivaca pek 
razı görünmüyordu. O, ~tuna zengin bir 1 
gelin almak niyetinde idi. Halbuki kon· 
tcs Geraldina'nın konteslik ünvanından · 

Karlpostal satan "beyaz ~il~,, . 
~ea:ıs.tar\da kortteİ Gf.lldina "beyu 

güf, ,ismi ilflmrlmaktaCfır. Halk ker.ai
sini bir kÔnt~· ;ôlinaktan ziyade birkaç 
serıe· evvel, kUçQk mikyastaki bir güzel· 
tik kraliçesi müsabakasında birinci gel· 
miş olmakla. tanır. audapeştedcki bir 
müze<:le kartpostal sattığinı da hen~ kim 
se unutmamıştır. 

Bugünkü Arnavut kraliçesi katoliktir. 
Bunun için, Kral Zog ile evlenmesinde 
bir takım mü,killat ·çıkmıştır. Hatta, 
kralın üç kız kardeşinin geçenlerde Ame
rikaya gitmelerinin de bu m~le ile ala
kadat olduğu söyleniyor: 
VatUwıdaki papalık, bir katoliiin rnüs 

laman bir kralla evlenmesine mani ol-
mak istemi$tir. Papalı~n Ozetinde büyük 
bir nütu;u olan bir adam da kralm eski 
bir diişrriantdır. Bu adam. Amavutltikta 
uzun müddet o. zamanki Ahmet Zogu ile 
çarpıpn. eski l)aJVekil Noli'dtt. Hristi
yan v~ piskoJ)6s olan bti adam bugün 
Amerika~dır. 

başka ancak bir güzelliği vardır. ÇünkÜ. 'r···~·'""!-S.~~-""" ... .._~• 
babasının Maearistandaki emlAkinden "t· 
kendisine ancak ayda kırk, elli lira kadar 
bir para gelmektedir. 

Amavud Kralifest o'amn.v1tn•ar 
Kral Zog'un evlenmesi uzun mUddet

tenberi dUşünUlüyordu.Ve bu mesele yal 
nız Tirana sarayını değil, kral izdivaçla· 
nnda daima olduğu gibi, bütün Avrupa 
saraylarım meşgul ediyordu. ı 

Arnavut kraliçeliği tahtına ilk riarnzet 
bir Arnavut güzeli idi. Memleketin çok 

zengin ve mal mülk sahibi ailelerinden 
birine mensup olan, kara gözlü, esmeı 
güzeli Leyia, kralm gönlünü çok fazla 

çekmi~ti. Fakat, memleketin diğer ileri 
gelenleri ve saraya nüfuzu olanları bu 
izdivaca mani oldular. 

Eundan sonra, kral. müstakbel kansı

nı hariçte ararnağa başladı. Kraliçeliğe 
ikinci namzet, İtalyan kralrnm kızı 
prenses Covanna idi. 'Mu5olini bu izdi: 
vaca taraftar bulunuyordu. Evlenmeleri 
kati gibi görülüyordu. · 

Fal~at, birdenbire işler değişti ve pren· 
ses Co\·anna ile Bulgar ~ralı ·~oris ev
lendi.. Bulgarların verdikleri isimle kra· 
liçe .Yovanna bugün ~\mavutluk tahtı 
yerine Bulgar tahtında oturuyor. 

Kral Zog'un. hundan sonra. Roma!lY8· 
prensesi lleana ile evleneceği mevzu· 
ubahs oldu. Fakat, prenses Awsturyalı 

Komik Stan I.mel evlenip boşanmakta 
.!kor kırmak hevesinde göriiJlüyorl lıe

na ismindeki dansözle bir kere· evlenip · 
boşatınlış; ·sonra tekrar evlenmiştL Bir 
müddet evvet ayni kadındaiı ikinci defa 

boşanM komik, bugün g~İıe onunla ü
çüncü. ·defa evlenmek Ozıeredir. Burada 

eski kan kaca ve yeni filŞaillı. evlenme 
dairesine giderken nqe ipme görQlüyor. 

Mılltır 

~eınteketd••• eteni• ••f'erıerı 

1 
Rem•n,. T&rı•rtanı cuın11ntaı 1111aı.,1 l~ c!• K 

•11; llatı sıınıerı il de Pi .... Buut bUndtrtr•J9. 
ttal>'aa Yllf'Drları: cama 111ıııuı aaaı ıo da 

Kral M'fiayinaa :;eı:ıe! 1ere zehir kart§. 
tırılıp 1'.arı.§tırılm.a.dığını ycnı,,ckleri ta

darnk tesbita memur adıam 

Kralın kız kardeşleri son defa Amerika 
ya gittikleri zaman, Nelinin papalık üze 
rinde nüfuzunu kullanmama31nı rica et· 
mişler ve kralla banşmasma çaltşmışlar· 
dır. Bunun üzerine, papalık da, kontesle 

kralın izdivaçlarına, hem müslüman, hem 
hristiyan usulü merasim yapılmak şar
tile, razı olmuştur. 

K uıl rırautyı bnakıyor 
Kral bugün bekfu-lıktan izdivaç haya

tına geçerken bir a.dettinden de vaz geç
mektedir: Gayet fazla cigara içen kral 
Zog, kansının arzusu üzerine cigarayı 

bırakmayı vaadetrni§tir. Kralın günde 
150 cigara içtiği söylenmektedir. Bu ra· : 

kam gözönünde bulundurulursa kralın I 
kan1:1 için yaptığı fedakArhğm ehemmi· 
yeti herhalde takdir olunur .. 

Buna mukabil, kraliçe de Arnavut ~

detlerini kabul etmiye razı olacaktır. Bu 

Metlere düğün merasimi ile beraber baş· 
lamış bulunuyor. Düğün günü kraliçe, 
küçUk bir çocuğu öpecek ve ona kıymet· 
li bir heclire verecektir. Bunun manası, 

o çocuk gibi bir çocuğa malik olmak arzu 
sunu göstermektir. 

Yeni gelin, evin kapısrndan içeri gi-
rerken de. kaynanasının elini öpecek ve: 

''Bundan sonra evinizdeki bütün gam 
kasavet benim üzerime yüklensin, diye
cektir •• 

Kraliçe de kral için bu fedakarlığa gi· 
riyor ... 

Forda madalya 1 

verildı 
Metlıur An:.ıeril~h otomobil fabrika

törll milyoner Forda mihmild makine· 

ler müessesesi tarafında.ı bir madalya 

verilmiıtir • 
Forda verilen bu madalya Ceyms Vat 

madalyasıdır. Ve her iki senede bir, 

bu mucidin hatıratını anmak için, fen. 
nt tetkikat, icat ve imal işlerin!de mu
vaffakıyeti görülenlere verilir. 

• •nrl ıı Venedılı. TrtJ'eat17., 
Avrupa hattı ı 
llrlı...,, htaoon ~IDdllrlllllı t'alefoıı l30TI 
llemı•lea elupretl her ı:tın lllrlı~lden A&t J2 dt 

••• •• Avrupadı.ıı ıııeo.t aaat 7,~ IA llrktclyı .. .., 
..... ~, eııu. 

&en•an•IYnHI 20.30 4a uııtar, ıo.n c!• ıeıır. 
&dlr.. PMl&ll ııaı SO• aaaı l.llO 4• ı:ıar.ııaı .o .. 

tt.33 de ıelır 
ANAOOLU liA'l"l'lı 
flrr ıia barP'"l adf!fl -"''•nlllf llerı 
aa&t 1 41 KonJa. 9 da Aakara,111.ll dt l>IJarbeldl! 

• • llam•un, ı~.30 ı1a E.ıllltblr, 111, IO da AJllıara 
•ıı. 2•l de f<dıı.paıarı. 
Do ırenıt · dH ıaaı v da llanlliet ede AOUl'll • 

~~~~!~·::=~t .. -~~!:1rt:SırCIUID9 IDnı-1 ~b • 
.MOn"'kaoa il~ nı u , 

• lnhisarlar idaresi için 25000 kilo i 
ve 7000 kilo kalın kınnap yarınki perşe 
lıe günü idarenin Kabataştaki levazım v 
nıiibnyaat şubesinde pazarlıkla satın alına 

caktır. 

..:aecen ••n• tauqün ne oıdu " 
• ltalya ile Almanyaya karşı Lehisla 

ve Romanya askeri iş birliğine karar ver 
diler. 

&lnemaıar 

tsr ıllı'Brn 
Fcrrııh: Oç film lıirrTl'n: 
A:ak: YAKAN BUSELER (Tino Rossi) 

ve Gece haskını 
.4lemdar: Hint Meı.arı 
K .4/J/IW'r. · 
llale: KAR TOPU 

T•v•·uoıar 
ŞEHZADEBJ.ŞI 

TC-TI \:-l TlYATHOSU 

"[ı''' ~' ~~ı ı:ı '•j 

" 'ı 
J l~ 
I!~. r.1~f 

Sanatkar Na'jit v 
arkadaşları Hakkı 
Ruşen birlikte Mlç 
Pençef varyetes 
KURT AGZIXDA 
KUZU 3 perde Loca 
Inr 100 her yer 20 
paradi 10 kurş • 

HALK OPlı:ıltı.ITl 
Bu akşam Beşiktaş Sualpnrkta SEVDA O.. 
TEJ.l operet 3 perde, Yazan: Yusuf'Sururi 

Ueyazıt meydanı 
~ t:Jaotaratı ı melde 

vel hafriyat yapılnu~, burada büyük 
mermer direkli bir takı zafer uıeydana 
çıkarılmıştı. Miladın dördüncü asnnda 
yııpılıp beşinci asrında y1kıldığı tesbit 
edilen bu eser, btiyük tarihi ehemmiyeti 
haizdir. Mütehassıs, hem fevkalade kıy 
metli bulduğu lıu tarihi takı zaferle 
Beyazıt meydanının süslenmesini temin 
etmek, hem de münakalat ihtiyacını 

kar§ilamak üzere Beyazıt meydooım 

geni~letmek istemektedir. Bunun için 
Aksaray tramvay caddesinin Beyazıt 

meydanına baken ve Stnnake§ hanının 
bulunduğu 2'1a ile şimdiki inkılap mil· 
zeıı1nin bulunduğu Beyazıt medrescısi

önündeki dükkanlar kaldırılacaktır. 
Sırmaker:; hanının bulunduğu ada 

kalktıktan sonra meydan Marmaraya 
dcğru uzanacaktır. Bu suretle deniz ta
rafındaki iki katlı, portikli binalar Y"J>I• 
lacak, bn binaların üzerinde tarasalar 
olacaktır. Bu tarasalar üzerinde kahve· 
gazinolar, bıılunacaktır~· Bu tarzda ya· 
pılacak binalar, üniversitenin Marma
raya bakan manzarasını kapamayacak 
'Ve Univcrsite bin::ıJı Marmara)-a hakim 
bir vaziyete gelecektir. 



:Kal}ata daic 

Kütüphane 
Ç OK kimseler tanırım ki kilab 

larmı en sevdikleri arkadaşla. 
rına bile emanet etmek istemezler. 
Geri gelmemesinden korkarlarmı§. 
Fransı?.Ca bir beyit de kltab mübade
lesinin pek akilane bir hareket olma. 
drğmı söyler: "Ya geri gelmez, yahut 
yırtık gelir.,, 

Barbarosun 
türbesi 

asa asaus••:mm::::rn:nrnm::::ımn 
1 

i Doğru 
1 Değil mi?. 

Deniz ticaret 
mektebi 

Denizbanka bağlanıyor 

- KUHUN'da 

Yaş davası 
HASA~· Kumrayı ua::ıuor: 

-

''fstanbul guctccilcrinin birkaç. gi]n eT

nl Pnrkotclde Başvekil Cellıl Bayar ~erc-
finr: ,·erdikh>ri ziyRfctıe yaş mc clesinc 
temas cdlldl~i \akit Bayan Suat Der,·iş 

Bütün bunlar şüphesiz ki doğru

dur. Fakat bende mal mülk hissi bir 
türlü teşekkül edemediğinden, yahut 
o insiyakı kaybettiğimden midir? ne
dir? o endişeyi anhyamadım giUi. Ki. 
t.ablarmn ötekine berikine vermekten 
çekinmem. Hatta, ne yalan söyliyc· 
yim? adet.it bir zevk du):anm. 

Pıaoın tatbiki buse
ne mOnıklln oı~~l!k 

... _ı-. Celil Bayar ıehrımızı bun 
Ba§D4M''"n bU .. k T .. k, 

! • 
i 

Sular idareılne Terkoıun 
bir miraıı 

ltittiğimize göre, yil.ksek deniz ti· 
caret mektebinin de Denizbank umum 
mUdilrlüğilne bağlanması takarrür et
miştir. 

bahsi kadın ve erkek meselesi şekline çc' i 
rerck: 

Şimdiye kadar adrğnn veya hediye 
edilen kitabları saklasaydım, benim 
de, öyle pek küçük olmıyan bir kütüp. 
hanem teşekkül ederdi. Hani bir oda
nın dört duvarım raflı dolablarla kap. 
!ayıp sıra sıra cildleri di?.Cr, sonra da 
onların ortasına geçip derin derin nı~ 
talcaya dalarlar... Hayali bile iç.ime 
fenalık veriyor. Öyle kitab okumak
tansa mürekkebli kfiğıd yüzüne hasret 
kalmak daha hayırlıdır. 

Kütüphane bana bir esaret gibi ge· 
lir: kitaba esir olmak. Halbuki ben 
ki tabla dost olmağı severim: arkadaş. 
bk etmek, onu mütaleaya dalmak de
ğil, onunla konuşmak .•. Bazı kimseler 
ne kadar ciddi okuyor? Ellerine kita. 

bı aldıkları zaman adeti bir huşu duy
dukları anlaşılıyor. Her okudukların& 
inanıyor. ehemmiyet veriyorlar. Oda· 
larmm dört duvarmı kaplrya.n o kara 
veya renk renk cildler sanki kendileri. 
ni eziyor .•• Fakat işin garibi, o huşu, 
o ezilme onlann ruhunda bir tevazu 
değil, biIAkis bir gunır uyandmYOr'· 
''Bak! diyorlar, biz neler okuduk!,, 
Kitablarm ka~mda duyduklan ac
zin ezilme hissinin acısmt başka a. 
~lann yanında böbürlenme~e çt· 
karmak istiyorlar. Sanıyorlar kı, her 
okudukları cild onlara bir paye vere. 

cek! Beni ki bir iddiaya hak kazan· 
mak, hemcinsleri üurine bir üstiln
JUJı: edinmek icin olnnorlar. Hani 
komşuya giderken de neleri var,-nele· 
ri yok takıptakt§tırarak giden kadm. 
Jar vardır, herkesi kendilerine güldü-

rürler, bazı insanlar da tıpkı onlar gt. 
bi okudukl~ kitablan, hiç bir lüzum 
yokken, birer birer saymağa başlıyor· 

lar. Fakat birçok insanlar da onlarr, 
o za.vallI kadınlardan farklı zannedip 
gülmüyorlar, güleceklerine onlara 
hürmete, onları taklide kalkışıyorlar. 

Kita.b iyi şeydir, tatlı tatlı okunma. 
ğa yarar; sayıfaları arasmdakini k~n
dimize mal edip içimizi zenginleştir
meğe yarar. Fakat kütüphanenin raf
larma dizilip tozlanma.sına, yahut el 
atemin yanında övünmek için bir va
sıta. edilmesine hi~ bir lüzum yoktur. 
O r.aman kitab olmaktan ÇJk&r, arka. 
aaş olmaktan çıkar, ortalığr kasıp ka
vuran bir zalim oluverir. 

Kütüphane, kitab için bir m~, 
"mütalea eden adam için de bır ü. 
sera k~rdrr. Ben elden ele d~ 
J&§Dlak hakkına malik, yani hapeedil. 
memiş bir kitabm hUr bir dostu olma· 

ğr tercin ederim. Onu kaybedip bir 
yenisini almn.ğa mecbur olsam dahi. .. 

NuruDah ATAÇ 

Mektep kitapları 
ltesimli mi olmalı, resimsiz mi? 

KQltijr bakanlı~ı tarafından, ilk ve 
ortaokullarda liselerdeki müfredat prog· 
ramı kısmen değiştirilmiş ve yeni prog
ram, tecrübe mahiyetinde olmak üzere. 
tatbika ba~lanmıştrr. 
Diğer taraf tan, kitaplardaki resimler 

meselesi de kültür bakanlığı mensupları 
arasında görüşülmektedir . 
Öğretmenlerin ve bazı pedagokların 

iddialarına göre '.(okuma) kita?l~nda 
resim olmaması ve talebe dikkatinın yal· 

nız öfretilmek istenen parça üzerin~ top 
Janmasmm temini l~elmektedır .. 

Bu suretle talebe dikkatini tamamıle 
J>arçanm manasını öğrenmeğe hasrede-
bilecektir. . 

Okuma kitaplarından başka .. tan?· 
cofrafya gibi kitaplarda da resimlenn 
rnetin yazıları arasına de?il kitab~ 
sonuna eklenmesi ve metinde 1şaret edıl-
nıcsi istenmektedir. 

dan evvelki %iyaretinde b. ~ ti u:.n 
d 

• ·s·ı ve beynelmilel ır §O re o 
enızcı . .. b krsm-

: . 
! 
: 
: 

Hatırlarmnus, eakıi Terlooa §irke. 
tinden çekmediğimiz Jcıolmamıttı. 
Belediye bu mileaae.9eYi aatınoldığı 
::aman 86Vindik. 

- H kiılcnhcri kadınlar yaşlannı giz
lerler diye bir iddia vardır. Halbuki be
nim gördüğüm ynşlarını s:ıklnmak iidetı 

.kndınLırclan erkeklere seçti. Erkekler ~aş 
lanmnmnk, d:ıiın:ı gene knlmak için ak:ıl 
ve lııyı}darını traş cdiyorlnr. Ben, on yıl 
evı.·eJ ellerinden öpUiklerimin yanında 
şimdi kendimi daha yaşlı görüyorum ... 

Barbaros Hayreddinın •. bu~n. a •. 
. h lde bulunan turbcsının tamın 

sız: bır a . 
f a,.ıJarak imarı üzerınde 

ve etra ınm ~ . • b' 
. etle durmuş ve bu ışın ıran 

ehemınıy • • d' _._..:.rı 
1 '-ttı1rılması ıçın ırCAU4 er ver-

evvc ıNr- • d'ld'V• h J . . S elerdenberı arzu e t ıgı a -
mıştı. en 

. kalan bu i§ nihayet bu sene 
de gerı f"l k 

1 tahsisatla kuvveden 11 e çı a-konu an • 
caktır. 

Hazırlanan plfın mucibince Barbaro· 
türbesi gerek caddeden gerekıse 

sun Ç lk" -M mıaradan itibaren cnge oyWle 

k 
ad ol21n Bofaz kısmından göriilebi-

a ar • k 
k büyük bir park içınde olaca tır. 

lece . ·ım . . . . 
Bu parkın vücuda getin cıı ıçın §ıın-

di Betikuş polis merkezinin bulundu~u 
noktadan başlayarak kaymakamlık b1· 

nası ve cadde il%crinde bulunan öukkln 
Jar, Hayreddin iıkeleımdelri ardiyeler 

istirrilik edilecektir. 

Bu parkın deniz cephesinde bir tara· 
fında BeıiktaJ kaymaKamlık ve bele· 

diye riyaseti binası, diğer tarafında 
Türk deniz müzesi binası bulunacaktır. 

Parkın cadde kıımr :zarif bir parmak· 
]ıkla çevrilecek ve burası bot buluna

caktır. 

Parbn dört kapısı bulu.nacak ve bu 

kapılardan tam parkın ortasında lbtılu· 

nan türbeye giclen yollar iki sıra ağaç
lıklı olacaktır. 

Güzel sanatlar 
akademisi 

Rln• el•a ındak ~lr
klnllklerl temizliyor 

Güır:el sanatlar akademisi, Maarif Ve
kaletinden aldıft direktif üzeıiM bu
gün akademinin bulunduğu Fmdıklıda-

aci eski meclis binası ile etrafını imar 
etmek faaliyetine bıaJlanuştır. 

Akademinin bulunduğu binanın cad-

d kısmın.da bir cami ve müıtemilatı e . 
ile iki tüı'be bulunmaktadır. Abdem.ı· 

nin cephesinde bakımsız ~iı: ha~e bu
lunan bu türbeler gü.zel bir ıekılde ta-

• ettirilmegw e ve kezalik cami de te· 
mır • .. 
mizlenmeıe ba§lanmııtır. Camı ve tür· 

benin etrafında açılan aahaya güzel bir 
bahçe vilc:uda getirilmektedir. Türbele-

rin önünde ve cadde tarafında bulunan 
duvarlar da yıkıldığından bu surette 

bahçe ıve Türk mimarisinin zarif iki 
eseri olan bu türbeler meydana çı:knuı 
olmaktadır. 

Akaideminin kartıaında bir takım ar· 
salar bulunmakta ve timdiye kadar bu-

Jann pis manzarası, karıısrnda bu-
ra b" 
lunan sanat yuvası ile tam ır tezat 
tefkil ediyordu. Ayni zamanda tram

vay durak yeri il.zerinde tehircilik ba
kmımdan da kötil bir manzara ar.ıeden 
bu arsalar akademi tarafından çiçekler 

le tezyin edilmekte ve duvarların _rıkık 
manzarasını örtmek iUere yaeemın ve 

aarnlatrklar lclikitmektedir. 

-~ YEDEK Subay okulundan hu sene me-

l 'ar Çatıcacakları yerlere sltme:re 
zun o an • " ._. d 1 

l d r Ese \'apurlle nara en ı 
ba<lamış ar ı • 

v 150 kııdar subay sltmlştlr. 
mıntakasına ü 

TlFOYA karşı tedbir olmak zer:· 
* te terde olduğu gibi hütiln de'l'let mu. 

mek ferinde de oşı yapılnıda başlanm~,. 
essese ti r•t odası mcmnrlarına aşı )a. 
tır. Dün cıı •· 
pılmı~ı~ . 

t'T~l'\OUL surlarındıın b~zısının ) ': 
,,,. S · ar ,·eritmişti. F:skı e~erlerı 

kılma~ına kar ıkılncak surları h~~hit 
k ma kurumu Y 
oru tetkike girişmiştir. 

etmek üıereU"' t tanbul planı sehlr mecli. 
ı:ı pnosr .~ s . t r ı 

1 bl komı!lyon ara ını an 
sindeki husu~ ; Bu husu~taki rapor ı. 
tetkik olunmakta} .ır.meclisine yerllecektir. 
ki güne kadar şe ıırU Jaeak malzemeyi 

ı ·şAATTA ku anı 
ııjı N . 1 ·i olrnıyanlarını inşa. 

glizden geçlrmek~9~ üzere belediye tarn-
attn kullandırma IAboralu\'arı kuruta. 
fından bir mah:emc " 
raktır. _ • ., 11 tı deHım etmekte. 

• C:AZf körırnsu ın~ ... 

. . . . . : . 
ı: 

H .. 
u 
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- Artık su derdimi.:: yoluna gi
rer. Lüzum.8'U.:: pam vermekUm, iki. 
de biroo Bu.ttıZ kalmaktan 1curtuıu~ 
ruz artık! 

Dedik. itiraf etmeliyiz kt., ~ 
ye, halkın bu ar=u ı>e d~ bo. 

il şa çıltarmıyacak 00.:ı ~lm yaptı. 
il E::ciim!6, ıe1ıre i1ıtiyac. 1«ır§1lııya· 
ii cak fazla au gelmesini tem.inen 
!İ !JOlTara yeni borular tW~i. Kağıt. 
İİ hane sırtlarında terfih. haw.:larmı 
h t.!la'h. etti. Suyun et.ile-re mtlcropauz, , 
i! tBmia: bir halM gclm&i ~n filtre 
d tesi.!atını ycnilc§tird.i. 
ı· 

I
! Fakat 1§ bu. 'kadl:ır1.a kaldı. Ne fl.. 
1 mit edildiği gibi tari/elm indirildi; 

i ne do halkta.n /a.::Uı alman Oa.aı pa,-
11 ra'lar ilga edildi. Jle3el4, mılar iida-
1 reri ca7ai F'ket mmanında <il.dıığu 

:1 gibi halk-tan gen" ~ kin:ısı til. 
il makta berdevamdır. Su. tuilatın· li da ol8un, e1"ktri.k ııe h4~e 
• : ol8un Baat kıi~ı almanın <k>ğru o. 
'ıi lamıyaca,ğınt:ı Müı.-ümetçe 'karar 'V~ 
'ı rilmi§ken resmi bir Wır6'o1an au1.a.r 

• idaresini" halktan aaat 1ciraM diye 
1 bir pa:7'6 alma.81nt ne auretle tef!ir 
il edeceğim.izi bilemiyonı.:. 
H Bundan ~ka lm idarenin f&i -
ii satın tamira.tı illerinde dd ~k hal· 'I h-"ı dü§ünm6diğtni g(}rüyoruz. Bir lı m.lsal verelim: 

li .~ir eve ''buyurumn "6Tlev1ıa!' bir 
i kô.ğıt bıml..-ı&yor. Bu kağıtta: 
.! ''Evinize giden yo'ldtl. bozukluk ol. 
H duğtı görillmfi§tür. HeMlhınt.M ta • 

1
.. mir edilsrifG Jat~ ~ 

ffr n 19~ bir tebligat ..... 
Yoldaki terlcoll bonıau boaıulmtlf 

1 wya patlamtf30 baından ft2IS ne1 
1 DSyecebiniz. Biz M My~ c:m,;m.. 

fi dük 'V6 firkete bu'ltm hilcmetifti 30T• 

ıl duk. ~ tkdilm- kt: il - Bo::u.kluk o eve giden pbe bo-

'

i ~. Ni:amfttlm.e mucibince 
1 bu gibi bozukluklcmn 'mlJ.!TYJ/ı et.ı 
n st:ıhipZcnin46n ıslınır. 

Bu kararın saiki, denizciliğimize a. 
it bütün işlerin bir elden toplanması· 
na çalI§rldığı için, deniz ticaretimize 
teknik elem.anlar yeti§tiren bu yüksek 
mektebin Denizbank eliyle idare edil. 
mesinin daha iyi semereler vereceği 
düıünüimUş olmasıdır. Filhakika, de. 
niz işlerimizin inki§a.fı için çizilen ye
ni programın muvaffakıyetle tatbikm
da yüksek deniz ticaret mektebinin de 
bir rolü olması pek tabiidir. 

Mektebin Denizbanka devir işi bu. 
günlerde bitirilmiş olacaktır. Deniz. 
bank mUteh8815mlan mekteb tedris 
heyetiyle birlikte yeni ve daha esaslı 
bir çalıltlla ve mtifredat programı ha. 
zırlryacaklardır. Bu program hazrr • 

lanırkcn bu 11ahada ileri gitmiş olan 
memleketlerdeki mümuil mekteplerin 
teşkilat ve programlarmdan istüade 
edilecektir. 

Denh: ticaret mektebinin Denizhan· 
ka devrinden sonra alınacak tedbir
lerden biri mektebin çalışma randma . 
nını arttırmak olacaktır. Mektep, son 
senelerde az mezun vermektedir. Bu· 
nun muhtelif sebeblerinden biri, uzun 

bir tahsil devresinden ve staj müd<JC' 
tinden sonra mektep mezunlarına 

kuvvetli bir istikbal vaadedilmemiş ol

masıdrr. Çünkü mektebi bitiren genç· 

ler senelerce denizyolları vapurların- ' 

da otuz kırk lira ücretle mül!.ıim kap. 
tanlık yapmağa meobur tutulmakta • 

dtt'lar. Böyle yüksek bir tahsilden 

liOtll'a üç, dört sene az bir parayla 
naınut kalmak, sen'1eriınizin ·bu mek· 
tebe karp rağbet g&termemelerine 
sebeb olmaktadır. Binaenaleyh, şimdi-

den eorıra mektepten çıkanlara ta.bail 

ve emeklerine uygun maaş verilecek, 
terfi ve terfihleri için de ayrıca karar
lar alına.ca ktır. 

Denizbank her sene mektepten me. 
zun olan gençlerden beşini imtihanla 
seçerek Avrupaya gönderecektir. 

Demiş, misel olmak üzere de sofrada 
hulunnnlardan (llaher)ci Rasim Us ile 
,(Akbaba)~ı Yusuf Ziyayı göstermiş ... 

Dayan Suat Dcnjşin hu sözü hem haklı, 
heın de haksızdır. Sakallarını '"e bı)'tkla
rını tra, etmekle erkeklerin yaşlarını gl • 
lemek, yahut dalma geno kalmak istedlR
Jeri bir hııkikat diye kabul olunabilir. Fa
kat erkeklerin sakallarını ve bıyıklarını 
tnaş clmefori kadınların yaşlarını gizlemek 
.fldetlnden artık vazgeçtiklerine delil ola
bilir rnl'l Onun icin J;ıizc knlırsa snyın Ba
yan erkekler fle kadınlar arasında müsa\'at 
kaidesini bozacak, hatta iki cinsi biribiri
ne dllşGrccck surette söz söyJemenıeli, 
''Yaşlarmı yalnız kadınlar değil, erkekler 
de şimdi gizliyor! .. ,. demeli idi ... ., 

CUMHURİYET 'te 

Çocuk ve sinema 
B Ol'OK Millet Muliıine, 16 yaşından 

aşağı olan cocuklnrın sincmalar11. alın
mamaları şeklinde bir, kanun teklifi yapıl. 
dıuı maliimdar. J>cyanıi Safa bu mev:u 
etrafındaki flkirltrini ıöule tcsbit ediuor: 

"Proje sahibi, maceraya, fuhşa \'C her 
fürlil ahlnksızlığa teşvik eden filmlerin zn
rannı son sınıflarında bulunan geneler 
kadar, bunlardan pek aşağı seviyedeki ba
zı halk tabakalnn hesabına da endişe cı.. 

,meliydi. İlk merak edebileceğimiz nokta 
şudur: Proje sahibi, insanl:ır arasındaki 
farkı neden bir yaş farkından ibaret san
mış ve se,·lyclerl hesaba katmamıştır? 
Halk içinde öyle geniş bir tılbaka ,.ardu: 
.lı;J, hiç şüphesiz, mektep çocuğundan daha 
çocuktur ve beyat perdeden aldığı kötü 
tesirleri ıcrçekleştlrme kabiliyeti bakımın
dan da rael.:tcp çocu~undan daha tehlikeli
dir: Sinema seyrede ede sekiz yaşında bir 
çocutun •YY•tlifa T•Y'll çaplnnltltll, Jtım.z
hla n katUlile ba,JıyablJecelf Jdnısenta 
akJından •ecmcz; fakat otuz yqında bir: 
cahil serseri için bu tehlike daima hatıra 
seleblllr. 

Bunun için pek çok memleketlerde mm 
sansOrü ihdas edilmiştir. Böyle bir kon
trol bfzde de Tardır. Eter bagflnJcO film
Jerln menfi tesirinden şikAyetçi isek, nl
nıı çocukları değil, halkı da koru,.an bu 
kontrolun ihtiyaç nisbetindc kuvvellendi
rHmeslni istemeliyiz. 

H Biz bu csooba Mç ae makul bul. 

il madık. Belki de Ter"l«>a firloetinden 
i mima hılmı§ olmı t1mmnamed.6 

1 Bursa yolunda 
Bizde hennz çocuklar için ayn bir 1>!

nema, ayrı bir film yoktur. Sinema mü$le
rilerinin bGyük hir kısmını on altı yaşına 
kadar çocuklar teşkil ederler. Eller bunJn. 
ra beyaz perdeyi yasak edecek olursak, 
bir ynntlnn memleketle geniş halk yıAın
larının eRlenceslni ve kültürünü temin t'

den ~lnema :uınatını Te hareketini sakat
lamış, bir yandan da Çbeukları ZeTklf \'e 

canlı bir der len mahrum elmiş olmaz mı
yız? 

l
i böyl.e bir madd6 bulunmaM ortada· 
! 1ci ha.kaı::hğı 'V6 mmıtıkat::lığı W16 f 

1
5 edemez. Sular ~ abonelerine i bir bedel '17WkabilindtJ mı •tmakta. 
: dır. Halk brı llU!JU mu.aluJdanndmı 

alır. Buyun geçtiği yolla.rdak4 bütün 
a~ aatıca olan müeaaeae ta .. 
rafından tamiri Wb eder. Yalnc.ı 1 
miler dahilindeki aaat voya borular. IJ 
da bir oıua oluracı bu abonelerin H 
heat.ıbına tamir «'ülir. Bunun böy'Ze I' 
olması Zô.:ımdır. NG8tl bir /ınncı ! 
yıkılan fınmnı, bir vapur Ul.attai 1 
bozu7.an txıpunmıı, bir terzi kınlan i 
mal.."inuini müşteri he&Jbına tamir 
etffrcmezae, 8Ular idaresi de te8iaa

tındaki bozukluğun masrafını abo. ı 
Mlcrden alama.z. Ni:ıamnam.6 böyle 

il diyorsa 1/Cntlı~ttr 1.:C tashih edilmeli· 
ii dir. 
Hımnuann:nr::m:a:mı:nnı•:aa: • !: 

dir. Balat ıılölyesinde kurulan dört duba 
Unkapanınn ietirilmi,tir. Yakındı yerleri. 
ne konuhıcaktır. 

"' ÇOCUK haftasının dünkü dörrlüncO 
sünü de ~ehrlmir.in muhtelif )'erlerinde 
\'C halk e\'ll'rinde çocuklara mah~uıı ef. 
ll'ncelcr tertip erlilıni,tir. 

• f lCf te~kilAtı hakkınd11 kültür rakın. 
lı#ı yenirlen hazı kıırerlar almak üzere tet. 
kiklerde tıulıınmsıktadır. Bu hususta beden 
terl..ıiyesl t~pekt,rleri tarafından yapılan 
tetkikler bitmiştir. 

• Öğretmenler ıezinlbl hakkında ıöru
ülruek iızere dün lı:Qltiir direktörlüJılnde 

bir toplantı yapılmış \'e ııuinll programı 
teshil edilmişti. 

• DE:-ilZ sanayii ve Jıman ı,ıen li%erin. 
de Avrupıda tetkiklerde bnlunan İkfüııt 

Bir otobüs devrildi 
15 yolcu yaralandı 

Bursa, 27 (Hususi) - B~a • Ye. 
ni§ehir yolunda dün bir otobüs kaza· 
ır olmuş, dördü ağır olmak üzere, 17 
yolcu yaralanmı§tır. 

Kaza, §Oför Neodet idaresindeki o. 
tobüsiln, Bursa ile İnegöl arasındaki 
Ilıcak boğazını geçerken, direksiyonu 

kırılmasından ileri gelmiştir. Araba, 
bir hendeğe yuvarlanmı§t.ır. Ağır ya. 
ralılar, oradan geçmekte olan naf ia 
fen memuru tarafından, otomobili ile, 
derhal Buraaya. naklolunmuştur. Bir 
az sonra gönderilen diğer bir otomo. 
bil de hafif yaralıları Buı-saya getir. 
miştir. 

Yaralılar tedavi altındadır, kaza 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. ·--- ... ~ ·-- -vekAJetl deniz müsteşarı Sadullah Güney 
raporunu hazırlamak için Ankaraya sil
miştir. 

~ nlrkac gündenbcri şehrimizde bulu. 
nan İktisat ,·ckill Şakir Keseblr ile, üçfin. 
<'Ü umumi müfettiş Tahsin Uzer Ankaraya 
gitmişlerdir. 

o şı:mnfMfZDF. ellliven imalfttının son 
~enelerde bir hayli artması iizerine stok 
fazlal:ışmış. eldiven riyııll:ırı ıia yarıyan. 
ya düşmil~tür. 

$ \1mEM müc:td~le C<'miyetinin Eren. 
köy .sanataryomuna ilh'e olarak yapılan 
yataklı pa,-yon bir ııya k:ırlaı hillrilecek 
tir. 

o KUZU ı;atı,ıarı me,·sim itibarile iki 
üç gündenberi ('Ok hararetli bir safhaya 
~irmh bulunmaktadır. 

• CAGAOGLUNDA açılacak esnaf bu
tane~i 25 yatıklı olacak, her sene JO yatak 
ilAve olunacaktır. JJastııneye röntgen ciha
t:ı <tün alınmıştır. 

• UYU'STUl\UCU maddeler inhisarının 

Bunun lcin, projeyi vücuda ıetlren hu. 
l iik terbiyevi endişeyi pek yerinde•tu. 
yonız, fakat ileri sürülen çareyi de olı'hık
ça tadile muhtaç görüyoruz.,. 

Son Postada 

Yasak fırtınaları 
8 URllA"N Cahil ya:ıyor: 

"Relrdiyo yasal!lnrının kuvTetli hir iti
( Lut/r.n sayfayı çeviriniz) 

iltihekile kurulmuş olan hububat ofisi h:ık 
kında tetkikler yapılmaktadır. Ofisin ser
mayesi 40 milyon lira olar.aktır. 
• F.MlNOXO meydanının açılması için ha 

zırlıklar devam etmektedir. Yallde hanın
daki kirncıların tabliye müddetleri yarın 
akşam bilecek, ay başından itibaren de 
han yıkılmağa başlanacaktır. 

*EVKAF tarafından Yeniposlanc karşı. 
sında ynptınlaC".ak olan yeni Valide hanı. 
nın projeleri hazırlanmaktadır. inşaata 
haıiranda başlanması muht<'.rneldir • 

• 7.F.JJİRl.l gazlardan korunma komıs
yonıı dün toplanarak, şimdiye kadar aJı. 
nan tedbirleriıakkında görilşOJmüştfir. 

• üXIVERSlTE tarafından bir "kanser
le mücadele,, hartası yapılmasına karar 
Terilmiştir. Bu harta zarfında kanserler 
nıücadr.le rnenuu etrafında n~riyat yapı. 
Jacak, konrcranslar ,·crilccektir • 

• So)'ach almamıJ vc:ra fmıalannda kul
lanm ıyan memurlar hususunda baŞ\'ekAlet. 
ten dairelere bir tebliğ gönderilerek bu. 
nun bir suç olduğu cihetine \'e memurların 
dikkatleri celbedllmesi bildirilmiştir. 

* AKAY idaresi ay başından itibaren 
haşlamak ilıere adalar, Yalova 'Ve Anadolu 
hattına göç- edeceklerin eşyalan için )'Üzde 
yedi buçuğa kadar tenıilAUı bir nakli~ c 
tnrifesi tatbikine karnr vermiştir. 



Yeni alınan şilepler 
geliyor 

Bunlarla evvela Karabük fabri
kasının malzemesi nakledilecek 

Yeni kurulan Şilepçilik Türk anonim 
irketl için lngiltereden satmahnan 

e}lepler ny sonunda limanımıza hare· 
ket etleceklerdir. Şileplerin tescil mu. 
ameleleri limanımızda merasimle ya
pılaea.k:tır. 

Şirket. yeni ihracat mevsiminden 
en-el iki vapur da.ha alaca1ttır. AV'Ml.. 
pada. bulunan DenJzbank mütehassıs
ları üç limand satılık gemileri mua. 
;..ueyle m~gııl bulwmıaktadırlar. 

Bunl&r bakkındnld nihai karar bugün· 

terde Denir.bank heyetince verilecek· 
tir. Alınacak vapurla.rm bedelleri ta.. 
kas suretiyle ödenecektir. Bu takasla. 
harice satrlacak mallara mahreç te -
mini için .ayrıca müzakereler cereyan 
etmektedir. 

tık alınan iki vapur, lima.ıumıza ge. 
lir gelmez hariç postalara başlıyacak
tır. Çünkü, Karabükte lrurulmalrta o. 
!an demir ve çelik endüstrisi için ha· 
riçten külliyetli miktarda malzeme ve 
iptidai madde gelmesi icab ediyor. 

(rU m r ok Burilarm külliyetli miktarlara baliğ 0-

, lan navlunlan için harice döviz ver . 
komtsyoncuları mektensc, vapurlarımızla taş1nmn.ları 

Bor~Jarmı ödemeye kar.ar kararl~tırılnu§tır. Bu itibarla yeni 
verdi1er şllcplerirniz haziran ayından itibaren 

'l'iltk gümrük komisyoncularl birli. Hamburg. Londra. Trlyeste \•e Mar· 
ği dün öğleden S01lra Eminönü Hal· silya. Jimanlanna sefer yapmıya b~ 
keVinde senelik kongresini oJct.ctmi§. lıyacaklardır. Şileplerimiz gidiş sc • 
tir. Kongre l"Cisliğinc !komisyoncu ferlerinde ihracat mallarımızla kömür 
KAmn 'Osman -ve katipliklere Prk E. taşıyacak, geli§lerinde Karabük f ab. 
roğJu ve Yusuf Necati seçildikten son· rilmsının ma1lannı getirecektir. 
ra aerha1 mur.akel"e1ere geçilmiştir. ı----=E=-t-m--e-S_.:::_e __ te_S..:...l.-
Evvell idare .bcyetiııln senelik faali· 
Y.et raporu o'kunmu§tur. 

ııu raporda bir lı:ısrm komisyoncu- Belediye aldığı tedbirlerle 
ıarm öteaenbed taahhüt .ettikleri .aL haUedildiği kanaahnda ... 
ıaatl&ımt vermedikleri ve bu yu·· zden ~~xc.. Hükumetin et fiatıarmı ucıWatmak 
-..,... ..... bir~C>k ıışlertnin geri kaldığı üzere yap~ı fedak~lık ve '1-.AlM'-•e· 
J:i-zı'tma'kl:aydı. ~ 

Bu ııolda 'Uzerlnde muhteUf komis· n1n aldığı tedbirlerden sonra menfa. 
ym:ıcular rsöz istiyerek 3000 ldl~w- ll. atleri ha1eldar olan bir zümrenin ih. 
~ l'e,OeA bu paramı:ı cer halde talı.. das ıetmek istedikleri vaziyetle orta
aili 'Ytiluna ıgidilınesi etrafında söz ya çıkan et mesclesıni, beledtre bu
llSS'lem eroil'. Bu ıatada b'il'liğin ikin· gün nlmmış olan daha sıkı tedblrler
ıa 1'e'i B8.l1 Ziya söz lstiycrclc _şunla· ıe sona -enni§ tela'k'ki etmektedir. 
n;zöy1emjjtir: şetıiımiide "bulnnmalarmdan istifa. 

- .Jfurdüğumuz birliğin y.qamhSJ. de ederek 'Başbakan ceıaı Bayar iktt
r;1mbile btilmnı.n a.rkaa~arnnız. sat ;vekili Şakir Kescbirle .mtlilrte bu 

ııaah 1mllıta~ olıın1anıxa yardnn l!tmt?ği moselc~i tetkik etmiı ve almaıı ted. 
atiyörsalt 'mut1ak surette taahhüt et- birleri tamamen tasvib ederek hu tşiıı 
tiğbnizi Odemerniz 8.zmıdır. Aksi hal. haUinae goste.rilcn sUratt.en dolayı 
6e bu birliği yiirütmeğe imkin ynk.. mcnınunıyetini bildinniştir. 
'tdr. Sı:nı. e:ra ~lt'1iı;'lllliz ?lamına 'hükQ- Esasen bu mevsimae kıvırcık ve 
met'lıBr.aintle'ba:zı t.eşebbüSlerde bUlun dağlıç hemen bcmen yok denilecek ka. 
ma.k .tb:ere i.sinde benim de bwundu· aaru olduğu isin bugün btitün i&i ka· 
ium bir heyet, Anka.raya gitmisti. Bu ram.an koyununun tedariki tcşk11 ct-
~t nıam rbUtiin ~·ol ımasrana:rnn keiı nı"ldedir. :-SClediye, şebrin 1ht1yacıru 
di ceplt?rlnaan Iödemi§lerdtt. 1Filva'ki nazarı dikkate alarak mütemaaiyen 
i"btı, anc:a"k 200 lirayı bulan pek 'B.z bir karaman koyunu "getirmckteair. Di
pa.ra.Q.rr. 'Fakat emin olunuz bu .para yarbalm· ve Urfa tıavalisfnden ':bugün. 
il~ bizim için, iki milyon değerinde lerde yem partiler gelecektir. 
ldr i örlı1ın~. Bunu takdir tıt. mel Belediyenin toptan fiatları karşısın-

fylt, l'borcuttıuzu verelim rarkaaaş- da diğer ccleb komisyoncular rekabet 
lir... -'":r lm 

'llay Ziya.nm bu .sözleri üzerine ha. t-ucmcz o u~r. İki giln evvel ~ 
cclebin getirttiği ıki <sörii hayvan fia. 

:.~==:bc>rgla.nnı ödemeye ka. tm yilksekHğinden saWaruıyarak bu. 
~ ır. radan hmlre g'önden1miştir. 
fi lige ait diğer bazı mUzakel'eler- .Bugilne lrndar Jfiatlan :n:ıuhaf am e· 

aen !Sbnra yeni iaare heyeti seçilıni§· dici ıte'dbirler aımaıcta. nlıı.n belediye 
tir. bundan:lf0ı:ı..ra.y11.na"YQ.va:ştfiatları an. 

§iirmek için tedbirler almaya :ba§Ü3'"8.· 
''IAı'' caktır. 

:yat haline gel~i "ttn bU ~~l<irı 'Tntll- r----;:--;:---;:--,....-------
lak tı~tıe de\".nm etlirmek şart olduğunu 1r.landa _ (nalllz 
bu ntıında ık ık yazdım. Bunun da ilk ~ 
~artı be!e<J!)•e utilta kadrMtınlı feşkil e. anlaşm ası 
den mcmurlorın nıfirakahc vazifelerini 1 
yeni emirler beklenıedC'n yapmaları oldU- ngHiı mablifillndc öüyilk tiı r 
~u sö)·Jc<linı. nu Jmdor basit bir takip ınenmumyet 'havası uyanaırdı 
~~:.~~ecen {hmal edllrliğlnl :ınlayamı- .Lôn<ira, 27 (Hususi) _ !rla.nda-ln.. 

SOkakta'flçıkto ~ iyeı.-ek maildeleri ~mı. gilfz a.n1a!jllla.sı İngiltere mahafilinae 
ltiak Wıaktı. Bir umanlar sıkı emlr~r ve. ve lngiliz gaetelerinde l:füyilk bir 
Tiln:ıijİi. Bu •ya~k lili)ııl nıerlnilo wrHır. memnuniyetle bahsedildiği halde 1r • 
Fakat so)(avJırrUn men:ut ôeğildir. ·nŞe landa. mahafilinde memnuniyet aere . 
'ltaJiarında Ul y~r nafin birfktn08i n. 

f 
1h k • cesJ az8ır. Bu aa lralnaanm jkive :ay-

ı. nu ~ sn · iüif\in k8~e lJıı,ınrıtİCla me'V "' 
l!tit t!eQilHtr. h~k.'.ıtla ·uk taşımak yasaı.'.tı. rılmış 'btilunm:ısından ileri gclmekie-
ilkılfltı en kalabalık • erlerde bu \11 !Aın dir. 

, 
hü1:nıll :knlmanlıjtır. • 

!Dun bfr :rzeıecf ar'.kodeşla köprüden 
Sfe~rkc'b ö'nümQıde orke!tnıtla yük1e sll!en 
'bir 'Gd:ım ClrUUIC: i\tkıi'<Jaşım: 

- Shtidi ilk :ôrcc Rlmn polis hu aila. 
TM ilitar YIJPQöak! dedi. 

"l\'urfülük, kdlabıhıt: ora!ın<la 'bir koca. 
nıırn ~klü ;odam Clafüı ~ltı'm. tı.:ı y(iklü 
t!rfdl~ iz, ralint ntlırnlarhı öniimnz sıra iİ· 
ltYo'tlardı. lmiinontı "l\tcydonına klnşır. 
l:r!n 6prü üzerinde \'Otifc gör,clU~ü onlaş1• 
hin nıf:tf'erli hir tı1tmlttlalıknrşılıı~hl:ır. Fe. 
'kal haynH, ml!filtır }) kstfailı l~İie 'Aııknde. 
'Şlftı ~şıtClı. 

-1ruh r ey. de{li. 
"ôptQ fi '-l."ıir4yıa ~lt~an h6kl:ll':I gel. 

Ynl tlk. Buroöo llH mfijferli mcmlfr <luru. 
~ cırdu. ·i ·oca'mırn ıyül<lii • dam bunların 
rra :anllndcn ro1int lth:ıl e~ip Trie lltının 
L'aJab'&I f!fa k'anşlılar. 

Su ~~klat mevsfmlfü'in ~frlanınc.'flllr. 
kftan, ~r~ek f'ıftınnl:nı ,::ibi hir iki ~n 
denm etıll<çe Şe11!r tlt.11Qtrnda l5ekled~i. 
miz: selameti bulmamıza imkan yoktur.,, 

v:ım lmınarasmda tarıitturlıın ta. 
:rdfnı8a:n yaşa eialiilrlen, mubalffle
'ri tarafından da mukabil tezahürlerle 
kar§ılıınan ':başvekil Çember.layn .söz 
alarak anlaşma.dau bahsetmiştir. 

Başvekil İrlanda - İngiltere anlaş. 
'lriasmın il<i aost ôevlet -arasmdaki 
'tlOStluk ve i5 birliğini da.ha ziyade stk
la§tıracağınr söylemi~ ve İngiltere . 
1taJya nnla~ssınm da bir :be.ya~ ki. 
tab halinde ıpar.lô.meııtoya .. anelHlece
ğini bildirmiştir. 

Dilr.biln iade edilrli 
J;ondra, 26 {A. A.) - 1916 eenesi 

pas~alyalarmdn İdantlada Ingiliz tda. 
resıne karşı yapilan kanlı isyanın bas

tmlntl!Sr üzerine rırtandanm mıttava.a
tma n~ane olmak üzere o zaman Dö. 
valera tarafından ln:gillz kuvvetleri 
kumandanına verilen dürbünü, başve. 

= 

Kıbrısta Türk 
tü ünleri 

Kıbnsta ııçı'lan Türk tiitün f abı-:lxısı 

Kıbr:ıs Tlirklerf nden bir zengin Kıb. 
rısta yeni ve modern bir tiltUn fabrl. 
kası kurmuştur. 

Bu fabrikanın proje ve pLiııları in· 
hisarlar idaremizin mütehassıs ve 
mimarları taraf mdan hazırlandığı gi
bi diğer tesisat ve ihtiyaç vaziycUeri 

de yine bu idarece tesbit edilme\< ıu
reüyle müte.§Cbbfs ırkclJl§nnu:ayardım 
edilmi§tir. · 

Il.ıbrısta.k.i Türk tütün fabrikası ya
kmda imal!t& ba.şlıyacaktlr. lnhiu.r. 
lar idaresfibu fabrikaya memleketi • 
mi.men :nef'uı surette harmanlanmı§ 

tütil::ıılcr gönderecektir. A}Tıca, ıaare 
Xıbrısa eksper ve harmancı göndc
Terek hsr türlü teknik meselelerde bu 

Türk 'f e.bıikasma yardım etmeye kİ. • 
rar vermiştir. 

"* Eski Prusya birliğine rnensup' yrotcs; 
tan kili~csi papazları ve memurJan .bundan 
:böyle mııere 'S:ıdaknt yemininde btiluna. 
caklımhr. 1Bunn 'Yl!Pnnyan1ar ııdeail~ek. 
Jcrdir. 

'* StOkholmdan ıhih:lir'ildtıine üre Genel 
kurmay başkanı i:CDcral T6nıcl ıbükCımele 
.bir mektup göndererek hnr;p levazımı sa. 
tın nlmıi'k çin '61 milyon '.kuronluk tnh.. 
~'iisot 'istemiştir. Bu tnhsi'snt 1938-313 biltre
:sinde sarihilrm:ıcal.'tır. 

"' Llt,·:ınya ajansı. IKnunas -11\~ilne 6emlr 
yolunan a.,ih·aıu·n ra.zis~ on :metre ll• 

7.unlu~nda labriJ>-edildiğine tıoir ..P.olonya 
gazeteleri lanıhndan \".erilen haberleri !'•· 
l:mlıınıaktadır. 

• Federal cumhurreiı.inin imza eUllU 
yeni bir emirnnmcye göre, :babası yabnnoı 
da1ıl olsa 1'8l'C21lyade öo~n her k'lmse, bn
!bıımuu ':lb:ıncı r hm.:tımet hizmdlinde 
çalı.şmannısı orüle Brı:zily.a \'atandaşıClır. 
!Brezilya ..hükCimeUnln .ıemrJ ·ıe :yabanc.ı 

ımemlekc11cnlo bulunan 'Etc~ilyalı ana J>a. 
ibaüan aoA'an çocuklar Brezilya ntanda~1 
tellikK'i '1Cdilmcktedlr. 

• ~lmımya mOnnkalAt nazırı Dornıı 
'Mülhrr, ll'unay:ı ?ılaear huihıi:luna kadar 
1Eadll."tcn :sonra telli~ ,Seyahatini llılUr.nllş.. 
Ur. Dormpmntler .Macnr butluilundan ·ı. 
•anaya otomobille dönecektir. 

• Bir su.'lle cc,·.ap \·eren lngilb harbiye 
n:ı.zın Hor - OeHşa Şimdilik Akdeni.zdckl 
bütün İngiliz kunelleri ve müstahkem 
mevkileri idn bir hnşkumımdan tayinine 
itıflyaç olmodı!ıını bildirmiştir. 

Suç ıstatlst ikler5 
Ankara, 26 (Hususi) - Dıihili. 

ye Vekaletince memlekette işlenen 

muhtelif mahiyetteki suı;lar hakkm-

fda 1.utubnakta olan istatistiklerin bu 
suç1arın i§lenmesine saik olan i,Çtimai 
ve iktısadi amiller baktmından bir tet
kika. tabi tutulması düşünülmektedir. 

Olgulerın sosyal muhiti ve fertlerin 
şahsi :vasıfları gözönünde bulunduru
:ırak hareket edilmesi memleketin 
Jçt.imai hayatını tetkik bakımından 

çok faydalı görUlmektcdir. 
Bu maksatla alfilcadar Vekaletlerin 

murahhaslarmdan mürekkep bir ko • 
tmisyon tc.jkil edilerek 'bu işin bir dü
zene konması için icap e<ıen tedbirle
rin ittihazı hülfümcq;e karar altma a
lmmaktaaır. 

ltiJ .Çemberlayn bugün iki memleket 
arasındaki dostluğu tebariiz ettirmek 
için Dövaleraya is.de etmiştir. 

"'Adiiye 
Vekaleti 

Merkez teşkilat kadro
sunda değişiklik 

Fakülte meıunları Adliye 
hiımetına '00 lira maaşla 

ah nacaklar 
Ankara, 26 (H~uı\) - Adliye 

Veklletl teşldldt kadrolannda ynpı
lacak değişiklik hakkında vek~letçe 
hazırlanan kanun l!ylbaıı Medlae 
ı;öndcrllmlşttr. Mucip sebepler l!yl
hllıstnda ezçUmle şöyle deniyor; 

- Son senelerde bazı nkAJetlerln 
teşktı t kanunlarında yapılftn değf. 
flkliklor doltlyıslyl" vekllotler ııra
sındaki bh'Jl~I tcmlnen Adl11e Ve
ktleti merkez tc'kllA,tma alt kadro
larda da baıı urak detfşlkltkler yap
mak ıaruretl hruııl olmuştur. 

Bundan baş'ka hA.kimlik mesleAi· 
ne girmek isteyen fakülte mezunla· 
rının b1dayeten 25 lira ile vazifeye 
nhnmale.rı baklundakt ~ takytdata 
knr~ı fakülte mezunu gençlerin ad
liye mesle~tne karşı olan ra~betle
rlni artırmak f~ln 'bun!an SO lira Ue 
hizmete almak "' bu suretle blklm 
muaTlnllltnt 86 ıtraya c;ıka.rarak ha.
kim maa~ının 40 liradan başlamasJ 
nJ teıxıln etnıoJt tein hAklm kadrola
rında da adedi ekslltınek ve derec& 
Jerl yükseltmek gibi ta.dUAt yııpıl

maktadır. 

Yeni Jhtira,ıara ıöre tesis edilen 
ceza evlerinin tşlerlnfn e.rtmaaıodan 
dolayı vekllet hapishaneler mUdUr· 
lnğUnde bu işleri karşılamak tızero 
yeni lbtr tcşkHU ııyapdmasını ~~rur! 
gftrmJiştllr. Bu maksatla hapishane
ler mUdUrlUğU iki şubeden milrekkep 
olinak üzere ıımum müdürlük haline 
ifral olanacak ve bu tcşklllt lc.abı 
.olarak vntret haplshaneJerl Jrndro
suna yeniden 14 mudur ve memur 
llAvc olunacaktır. 

Yücuda getırllecek bu te_şkllıl.un 
lsillzam e.rledlğl bütUn uıuraf 617 
bin küallr lira olarak tesbit edilmiş
tir. 

Çin kuvve eri 
Ltnytyt tabltye 

ett11er 
J aponlar bir İngiliz eeuıi-sini 

tevkil ettiler 
Hankov 26 {A.A.) - Çin tebl.\ği: 
Sevkülccy§ J:Dülihaularile Çin Jata

atı Linyiyi tahliye ctm1ştir. Filhakika 
Yihsiene takviye kıtaatı gönoer:mekte 
büyük mü_şkülat çeken Japonlar asıl he· 
deflerinin Linyi olduğu intibamı vere
rek Çin 'kuvayı külliyesini bı.!ratla tut
mak ve YlhSierü zayıf hulundurtarak, 
mulıasara ile zaptetmek istiyorlardı. Bu 
manevranın farktna ıYaran. Çin oraus11 
kumandanlığı aün Linyinin tahli~ini 
cmretmiJtir. 

Şimü.i yeni hat JJiny.i :ıehrinin be! 
kilometre cnubundao ~mcktedir. 
'in uaruzunu püakürtmck :için ıtt.Cviye 
kıtaatı gönderilmektedir. 
Dii§ınan Yilısicn - Taqşva.ılk .nunta· 

..kasında Jidcletli bir taarrw:a gq;mi§tlr.. 
.Muharebe bütün iddntile devam ..edi -
fOr. Xuvvctlcrimiz ıncvzilcrini muhafa
za ediyorlar. 

Tıinpunun cenubunda Tingyuvana 
kaı]ı hareketlerine devam eden kıtaatı· 
mu: Kao_pntaih §Chrile San nehrin ti· 
malinde Şiyuan ıehrini geti alm!§tır. 

•Japonlar il erliyorlarmış 
Şanghay 26 (A.:A.) - Havaların fc· 

na olması &.ıkeri heıreketleri mü..}külata 
u~tmakla beraber ~apon kuvvetleri 
'Hoıien 111Intakasmaa ileri yürüyü§lc· 
rine cltvam ediyorlar. :;.!mdit e kadar 
mezkur mmtakada. anci'lk pek hafif bir 
mukavemet gönnil§lerdir. 

Sanghay. ~7 (A.. ~) - Röyter-ııjan· 
smm muhabiri bildiriyor: 

1337 ton hacmindeki !ngiliz'T~ 
vapuru dün ak3a.m Yang~e nehrinin 
munsabrnda tevkif edilmiştir. Japon 
askenlcri ·gemiye çlkarak '\-apunm Çin.. 
li olan mUrett.ebatmı wngillerile ya. 
nladıktan sonra esaslı ara§tırmalar 
~pmak üzere :vapuru Çingming ada. 
sındaki Japon üssüne evketm!şlerdir. 

aaponlar Tımgvodan bir el ateş e. 
diHUğin.i iöfüa ve vapurun gayrimuay
yen ibir 'ZalJlana kadar mevkıff kalaoa
ğım beyan etrnektedil'ler. 

Bir !ngiliz tonçekeri vaka mahalli· 
ne gitıneğe hazırlanmaktadır. 

27 NiSAN - 193Ef 

Amerikanın 
s lahlanması 

Yabancı devletlerde 
tecavüz s·y.asetl aiA-• 
metl mi teJtlk ki edUlr 

Pıoje ~u noktadan itiraza 
uğradı 

Vzışin.gton 27 (A.A.) - Ayan azasın 
dan Borah mecliste Amerikan bahriye· 
inin inkişaf projesine itiraz ederek bu 

projenin ycı.lıancı hUkumetlcr tarafından 
bir tecavüz siyaseti nimeti telakki edi· 
leccğini ve deniz: silihları yanımın 

artmiıiına ~ebep olacağını söylemi tir. 
:Borah, İngiliz siyasetinin diktatörlük
lerle demokrasiler arasında ihtilaf çık· 
ması tehlikesini bertaraf ettiğini ve İn
giliz • İtalyan itilafınm .. kuvvetlerin bir 
muvazenesi ve müşterek emniyet naza
riyesinden feragot., mahiyetinde oldu
ğunu ilave eylcmi§tir. 

Netice olarak Borah, Japonyanın o· 
tu:r; sene evveline nisbeten dahA aı teb· 
likeli olduğupu günkü, ''ıimdi pek meı· 
gul,. cMuğunu ~öylemiıtir. 

Prens Ulviye sulh 
oldu 

1-fmırlı prens Şpyf eddinin zevcesi 
PT~ t}lviyo mir8:3 meselesi <;loJaYJ
eiyle Mısır~ gj~m~ . .Alman mı..berle
:ro gör.e, ı:Tenseş '[Jlviye~ pre~in afle. 
şi ile :5ulh oJınuş ve 2WOO M1Ştr liraeı 
mijkabilinde, dava açmaktan va~. 
ml§tfr. 

Yalnıı, prenS<'ş, 1$aymvalidesi .ıe1· 
hinde hukı.ıku irslyesinj dava etmek 
h~"ını muhafaza etmektedir. 

Cekoslovakya 
Fransaya bir muh

tıra verdi 
Paris Z7 ı(Hususi) - Harfoiye nuı

rı'Bone bugün Çekoslovak elçisini b· 
1bul .eto:ıiştir .' 

Bu .gQrüıme esnaıısinda, Çek sefiri lla
~ıciye numnJ Çek061ovak hükO.metintn 
·r mulitıraSJnz vcmüftir. 
Muhtıt.aom muhteviyatı hakkında 

henUz lr :malfuna vcrl ors aa 
Pll,i .h ükClmet.i.nl,n. Fransa ye, P'r~n: • 
Çek anlaımasmı lıatrdattığr ıve, ~°'"" 
Jovakyayş öir bücımı halind~ ı<:m""
nın hu eaaıslar dahilinde nasJl hareket 
cdc~ğin,i ..ı.orduğu zanncdiliy.or. 

Londııada bir temas 
LQndra 27 (Huausi) - Hariciye ,Qa• 

%10 Lord Halif aks bu -.a.hah, ~lo
vakyanuı Londra el,sisini lı:abUl ct\nij, 
ve kendi.sile bir ~üddet .ıöril§UlUft:Ur. 

Siyası .mahatilde e:öykndi,ğine göre, 
Jngiliz .hükü.tneti ÇekQ-alov-..dcy;ı.dw .Al
.manl"-1' meselesinin aldı,ğr on ıeJAı ile 
~kından a.lakadar .olmaktadır. ]v'IalUm· 
dur ki, Sudet Alm.anlanrun tale.,Plcri 
Çckoslovakyada jiddetlc TelddedilrniJ ve 
bu taleplerin, Çtkoslow.kyanm anaya
sasına muhalif olduğu blldirilmitti. 
Diğer taraftan, Çe1coslovakya c1~iSi

nin, vaziyet karjısında tnglltcrenin rnı.· 
sıl hareket eBeceğini ö~renmc1t iıtediii 
zannediliyor. 
Almanyatla vazife verilen bir 

Südet Alman 
Betlin "Z7 (A.'A.) - Çekoalovakya· 

elan Jro;t1ktan sonra "ken8iaine Alman 
vataoda§r unvanı verilen ve halen Ra· 
yi~tağda""mcbus olan SUdetlcrden Hana 
KTobs 18ün ''Gaulelter,, liğe, yani nas· 
yona! sOıByalist partisinin krısrm cfliği· 

ne l)j'in c8ilmiştir. 
Krcbs muayyen olmayan bir ıtma 

'tayin cdicln ilk ~[tir. :.Krebs,Jıali :ha· 
mriia Almanya ôahiliyc nczamin& 
matbuat ;semsi :§elidir. 

1\ mer tl(a ordusuna 
75 bin ki~i dahu ilt\ve ediyor 

YB§ington, 27 (A. A.) - .ReisicUm. 
hur Ruzvelt, .yeniden muntazam lhti· 
yat ordusunu .tesis eden scf crber edi· 
lebilir, .talim görmüş askerler ımikta· 
rma 75 .:bin kişi .daha ilavesini tazam
mun eyliyen kanunu imz:ala.mrştrr. 

~ttna-1stanbul 
ha va et eri eri 

Atina 27 {Hususi) - Evv,elcc oldu
ğu gibi, Atina - .Selinik - istanbuH:ıat· 
tı üzerinde :yeniden tanr.ın seferleri 
başlanwı ıtakarrUr etmiştir. 

Halen projesi hazrdannr,.ta -olan bu 
seferler, kuvvetli bir ihtimalctgl)rc,:,yar: 

1 sonlarında başlayacaktır. 



.... ft ... 11 ~ çt. 
~k ll'llftl wm&ye. ile~

eketfn ucuz bOI enetjl,e ka· 
19N tlbf, Uç ana daVlJD!lil Mllet. 
ml1r ltb.ı klll'UlMtıt oJan. ba mi•• 
~ ... tıian yıl !çiıldeki ~··· it .. 1'baa \f8 ptek Mdfme JWbı-••• .,... _..İl mnaffakıyetll neti. 
ceıetı ve,.. 111aJunmakf&dD'. 

1838 .u JJb, 1938 -- ınaymm
da kutu1Jnf oJ&D. Btibuttın: Jnlrulue 
tetkillt ve kmmen taall~ ...- bL 
rlael ııeneBlctlr. ~ altı Jflerinhı en 
bU1'lk lldl\lliyetl .. ....,. Jlteaıe. 
ltdlr ... ~~ilk..,. 
IJnf pliCek ydlüRı ~ Verimini 
anlatacü kadar mu'"1tüı)1'ttıe t.a -
mamtanM11 \'Ut~· • • • 

Banlranm rnaten ltJit,nteli tılncle ll'k 
baa ~ yer. Guftmandlki 
kfOll.--1~. 

8-ka l4an lltntl. 1m madebln ku. 
rulaoü btJ' &liOlllm ılrket.,.. lda
nstal muvdık IN!mut w bu llı.tme 
Jl5 -JD l9H tarWlldıfa wı.r. 
··em kt'omlan Tlrk anQt'fm tlrk.U.. 
adiyle w..,,,. ~· 

19 mart 1938 ünberl faallıettt ba. 
Junan ..renctea, 1-ııb. afrkttbı im. 
rulllfUDlt kadar 1798 ton n.racat J'&P
- balımpı&ktaJdı ...... 931 ... 
• kadar Daraeati 9* We& p1u.ı • 
·~ 
aaı ............ ~....-u

tertıqJata •iti Erpal araim4& 22 
Jrf~ toJJ bOlak ve amalı ,.ı. 
~'#·•ıntt ~ 111111 • 
~ ~ 'bPka, bir ha\'& 

~ ~- telebtti .. " .... 
"" 9it IOJl1ıaü '18 ldlometTeUJı Mr 
havai hattı, tebilfn gUIB1 bir •rl 
h&Unde tamamlamıwtır. Çetbı bir ta. 
b~Wble~ -....memı~ 

K11ftnlluı 1üJr macleninde eene • 
Jerdeııberi metruk ve he.Jamm olu 
iabe ~ dil* telli81er birer birer el· 
den ~-. ~temfllenerels 
_... ve lltHmal )'8paCat hale gel. 
mlftk'. Bancluı aonra 1'Df teltllerle 
WJhaH ~ mademeıt 
lif lltm tnth•lme bqlaılJnllUr. se.. 
nelik fltDıaal 2000-2f00 ton aru~ 
dlr. . 

Jeolborlu. •DklrUerL 
Billıa. memleket blicdarmıa 

mulıqc oldulu tok mlhlm bir madde. 
)'i çıkarmak mabadiyle blriDcl aua· 

" tllm tat.1>lkltrindc olarak kuru -
lan Keçiborlu kUldlrtleriDdeld SOmer 
bankm hl•elıi litibub devrecUlmit 
ve llt'bl&llD. bllh..a .keyfiyet balu. 
mından bağcılık ihtlyaçl&rma 11)'IUll 

vasıflarda. olmuma. ehemmiyet veril • 

rette ldlkOrt satıımı temin fda blM. 
tDttba t&Jb\ e,ledlll .... atıl • 
.. .... Ziraat Banblll fQbe1erf Ye 

lı~ ifblrlil1,apı!mtfbr. 
Banka 'bq l&haclül ~ il. 

Uhul.ln tiha ziyade ta:ayOne~ • 
mek ve blok 1tlJrl1rt ihraç etmek Uze
n 19111 brartar &bmftn'. 

Bu ll9lle l~cle petrol arama IBha .. 
lind& lfardfn ve Jlntert.ıe llOlldajlar, 
Adanı, Trüy•, llldyat ve dtpr mm. 
tablarda 1'eeitt• :va~. 

JladeİI lram& ltlerfnde KDn alınli 
~ 1Dl"-l, BoDraıdlf 8tmU kur
.. m141DI, ~bakır,~·
lllDll hrfmi, Ktiılldiı ~ o • 

1 • 

bam mollbden, Gtbnli &CI 1r1f mm. 
li kurlun. Projman brpn, Turbal 111· 
ttmuvu, G&Ynlk ~ Kltah~ 
Y• se,id&ner JID)'ft. J)eıflnafau 1ba. 
yit; Ta\'limb llVft, Bilecik llnJlt, 
Yerllly ltııylt; Ddmlupmar llılJlt m&· 
denlerl Ulet'lnde ~ ft jeo. 
1ojtk Mtldlder ,apdnuttır. 

Kalen anma itlerlnde. 1111Dleketm 
nmhwtf mliıtakaJarma ~ 
.lf'OIPlktlller, lslmJerl .... kqıtlar. 
• bUJumnut .. ,.at haber ftrlJmfe 
blnlok macıea zubmlarma bllılm1I • 
br. 

Gesilell ve g8afen ~ bu IU• 
h1D'lar, ehemmtyetlerllle c&e taalf e .. 
dilmltlerdfr. Madenin nıuht.eel l1n -
kblarma dair ,urtıWen. m11talealar 
ve bilhassa maden yatalı hakkında 
bir tunif yapıım,. ve n.Ucede amur. 
lar kıymetlerine göre ~ 1nlma ay. 

ZAYi - 1&M etPl .... ...,._. • 

~-..... ~P" 
........ :Mlllall ... JGktur. 
K'4tlıly...... llıboli~ _., 

~-. ..... ',...,,,, ,,.,,, 
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Yazan: Rober Dilm.a Çeviren: F. K. 

Susunuz yüzbaşı ! Böyle şakalar yapmakt a n 
sizi meneder im. Rütbenizi unutmayınız ••• 
Bir generalden bohsettiğloizlo farkında 

değilsiniz gallba ? ... 
-3-

Bir an için onların böyle bir mak- 1 
satla hareket ettiklerini kabul ede. 
lim. Bu takdirde bize bula bula No. 
zey faprikalanndan birini mi yollar
lardı? Böyle bir adamdan derhal şüp
he edeceğimizi kesıiremiyecek kadar 
budala değiller ya bu adamlar! 

- İşte onlar da böyle düşünerek 
çok kurnazca bir hiJeye müracaat et.. 
mi~ olabilirler. 

- Böyle bir hile derhal belli olmak 
tehlikesine maruzdur. 

- Fransızlar, "lzcnştaynverke,, de
ki d~ğer esrarr, mesela "uçan torpil,,i, 
•'ölüm §Uaı" nı öğrenmek emelindeyse. 
ler? 

- Eğer Fransızlar bu tecrübeleri. 
mizden haberdar olsaydılar, böyle bir 
tcş~bbüse girişmeleri mevzubahs ola
bilirdi. Fakat hem bunlardan haberle
ri rok, hem de tccrU.belerin nerede ya.. 
pılclığmr kat'iyyn bilmiyorlar. Nere • 
den öğrenecekler? Ltineburg gayet 
aıkr bir muhafaza altında ... Orada hı. 
yanct edebilecek hi9bir adam yok. D.i. 
rektörün kızı, harbiye nazırının y"e· 
ni tayyare yüzbaşısı Konrad fon Kal. 
rid ve direktörün sadık adamı, eski 
zabit vekili Stup şüphe edilemiyecek 
adamlardır. Bu vaziyette Fransız.lar 
atölyenin esrarını kimden öğrenecek
ler? Tecrübe atölyeleri ve fabrikanın 
direktörü general kont Raynhold !. 
?A:ı.ıstayn fon Lörtz hususi telgrafla 
onlara maliımat verecek değil ya? 

General hiddetle !bağırdı: 
- Susunuz yüzbaşı! Böyle şakalar 

yapmaktan sizi menederim. Rütbenizi 
unutmayınız baron... Bir generalden 
nasıl bahsettiğinizin farkında değilsi. 
niz galiba ... 

Ytizbaşı kıpklI'JllIZ! oldu. Hazır ol 
vaziyeti alarak mırıldandı: 

- Pardon general. 
General ayağa kalkmıştr. Yüzbaşı· 

nın önünde durdu, onun gözlerinin içi. 
ne bakarak söylendi: 

- Bir daha böyle bir şey yapmayı
nız. Benim neslimden hiçbir zabit btı 
şekilde bir şakayı aklından bile geçir. 
mezdi. Ayıb! Ayıb! 

Odanın içinde aşağı yukarı dolaş • 
maya başladı. Mahcubiyetten yerin di
bine geçecek hale gelen yüzbaşı ise 
lıep hazır ol vaziyetinde hareketsiz 
durdu. Nihayet general asabi dolaş .. 
masına son verdi, şöminenin önünde 
durup yüzbaşısına soğuk 'bir nazarla 
bakarak: 

- Emrim, dedi, bu adamı talin1atım 
dairesinde kabul edecek.siniz. Sv'lra 
mülakat hakkında bana malfunat ve. 
rirsiniz. Gidiniz yüzbaşr, arbk r 
söyliyecek sözüm. yok. 

- Baş üstüne general. 
Yüzbaşı fon St.rammer, topuklarını 

.sert bir hareketle biribiri.ne vuıııp ba
~ryla. funirini selamladrktan sonra o
dadan çıktı. 

Oda.sına girince rahat bir nefes al
o ı. Kolluğuna geçip oturunca, biraz 
sonrn.ki ziyarete hazırlrk olmak üze· 
re, masasının üstündeki muhtelif dos. 
~·•darı çekmecelerine koyarak ziya • 
t<'tçinin gözüne ı;:arpmamasinI temin 
ettikten sonra başr iki elinin arasın. 
da düşünceye daldı. Biraz evvel yap
tığı gafı amirine unutturması lftzım
dr. Bunun için de elinde mükemmel 
'bir fırsat vardı: Da:nyel Gude'nin is
ticvabı ..• 

- Şu adamdan mümkün mertebe 
fazla malümat elde etmenin yoluna 
bakmalıyım. Mahirane yazılmış bir 
raporlu generalin tekrar gözüne gire. 
bilirim. 
Kapıya vuruluyordu, seslendi: 
- Girini4. 
N&betçf Jcapıda belirdi, hazır ol va .. 

ztyetinde e.şikte durdu ve fon Stram_ 
meı in işareti fizcı ine .ilerledi. Zabite 
bir kağıt uzata ken: 

- Bekleme salonunda oturuyor, 
dedi, ibunu verdi. 
Yüzbaşı kağıttaki iki kelim.eyi oku

yunca. gülümsedi. .. Çağırılan z.iyare~ 
çi,, cümlesini pek beğenmi§ti. Kendi 
kendine söylendi: 

- Fevkalade ihtiyatlı davranıyor, 
bravo! 

Sonra nefere emir verdi: 
- Buraya getirin. 
- Baş iistüne yüibaşun. 
Birkaç saniye sonra Danyel Gude 

ile fon Strammer kar§ı karşıya idiler. 
Alınan zabiti, mühendisi büyük bir ne· 
zakctie, fakat elini uzatmaksızın kar. 
§ıladı ve almanca: 

- Hoş geldiniz, dedi. 
Danyel Gude ses çıkarmayınca bu 

sefer fransızca olarak devam etti: 
- Almanca bilmiyorsunuz galiba? 
- Evet. Almancada evet ve hayır. 

dan başka kelime bilmiyorum. 
- Ben biraz f.ransızca 'bilirim. Ken. 

di kendimi takdim edeyim: yüzbaşı E· 
rih Rayn.hart ... 

- Mühendis Danyel Gude .. 
- Lut.fen oturmaz mısınız? 
Mühendis, zabitin gösterdiği koltu-

ğa oturdu ve: 
- Teşekkür ederim mösyö, dedi. 
Fon Strammer: 
- Liıtfen bana mösyö demeyiniz, 

rütbem yüzbaşıdır. Siz de ihtiyat zabi
ti.siniz değil mi? 

- Evet, mülazim. 
- '.Arkadaşız şu halae- Taru tığımı. 

za memnun oldum. 
EJini uzattı, mübalağalı ve cali bir 

samimiyetle mühendisin elini sıktt. 
Tekrar oturduk.lan vakit aralarmaa 
k1sa bir sükut oldu. Söze evvela yüz. 
ibaşı başladı: 

- Mektubunuz bizi alakadar edi • 
yor. !Komisere vermek liıtfunda bu
lunduğunuz evrak tetkik edildi ve 
hepsi nizamında bulundu. Şimdi artrk 
kon~biliriz. Sizi dinliyorum. 

Mühendis cevab verdi: 

- Eğer bir mahzur görmez.seniz, 
sualinize cevab vermeyi tercih edece
ğim. Bu şekilde vakit kaybetrnemi;;, 
mevzuumuzıa alakası olmıyan şeyle· 
ri konuşmaktan kurtulmuş oluruz. 
Öğrenmek istediklerinizi sorunuz, em. 
rinizc tabiim. 

Alman zabiti, mühendisin yüzüne 
uzun uzun ibaktr. Halinden hiçbir en.. 
dişe izi belli olmuyordu. 

- Pek ata Bize şu mektubu gönder. 
menizin sebeblerini. hitfen söyler mi -
siniz? Mektubunuz bu değil mi? 

Çekmesind~n bir mektup çıkarmış· 
tr. Mühendis: 

- Evet, dedi, bu mektubu ben gön· 
derdim. Muhteviyatını da. teyid ede • 
ı·im. Altı gün evveline gelinceye ka
dar, Nozey tayyare fabrikası erka • 
nındandım. Bu fabrikaya 1932 sene ~ 

sinde desinatör mühendis olarak gir
miştim. ''Eto.bilizatör 33,, keşfine da
ir tetkiklerde bilhassa çalıştım. 

- Bu keşif, fabrika direktörü Fer. 
nan Nozeyin değil mi? 

-Herkes öyle sanıyor. Fakat haki. 
katte keşfin sahibi benim. İsmi etra
fında reklıi.m yapılabilmesini · istiyor • 
du. Ben de rnzı oldum. 

- Niçin? 

- Nozey bu keşfin ticari sahadaki 

tatbikatı dolayısiyle elde edilecek ka
zançtan bana büyük bir hisse verme-

yi vaadetmişti, buna mukabil ben de 
susaaaktun. Fakat patron bu vaadini 
tutmadı. Şifahi ı:aitlcrini tahril'i ta. 
ahhüt §ekline getirmeınekte lsrar gös. 

terdi. Aldatıldığınu anlayınca., haber 
bile vermeksizin, fabrikadan ayrıl • 
dun. 

(Devamı var) 
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Beşikta_ş klübündeki ihtilaf 
had bir şekil a ldı 

Hüsnü ve Hakkı istifa ettiler 
Diğer faal sporcuların da çekilecekleri söyleniyor 

Beşiktaş klübünde aylardanberi de- lemiycceğini anlayan gençler bu vazi· 1 Memlektimizin en liuvvetH futbol 
vC'crl. eden ihtilaf bugün maalesef bu klü ] yet karşısında klUple olan alakalarını klüplerindcn biri olan siyah beyazlılaı-
bü sevenleri müteeSJ;ir edecek bir şekil kesmeğe karar- vermişler ve ilk: olarak rm senclerdenberi takım ve oyuncu de-
almıştır. da siyah ibeyazlılann ve milli takımı· ğiştirmeden idameye muvaffak olduk-

Mazisi bir hayli eski olan (faal spor mrzm emektar müıdafii ve kaptanı Hüs- lan güzide ''onbir,, !erinin böylece da-
cular - idare heyeti) anlaşamamazlığr nü ile kıymetli muhacim H::ı1{kr klüple- ğılması bütün sporcuları ve spor se· 
iki ay kadar evvelki Fenerbahçe - Be- rinden istifa etmişlerdir. venleri müteessir edecektir. 
şiktt•Ş maçındaki beraberlikten sonra Takımın en iyi iki rüknii olan Hak- Bugün kendisine müracaat ettiğimiz 
klüp umumi katibinin birinci takım kı ve Hüsnüden sonra bütün faal id- Beşiktaş klübü umumi katibi Hikmet 
kaptanı Haklnya yazdığı mektuptan manc1larm birer birer çekilecekleri söy· Balkan; bu son v9'ziyct ve gelecek haf-
sonra ziyadeleşmiş hatta o zaman faal lenmektedir~ taki Beşiktaı .. Galatasaray maçına si-
sporcul21r idare heyetinin kendilerine yalı beyazlıların iştirak eidip etmiyecek 
tarziye vermesini istemişler ve uzun leri hakkında sorduğumuz suale §U cc-
münakaşalardan sonra bu ihtilaf mu- vabı verdi: 
vakkat bir zaman için halel<lilmiş - ve - Hakkı ile Hüsnünün istifa ettik-
hatta ıdoğrusu • lıc:ılledilmiş gibi göste, !erinden haberim }?Olr .. Bunu şimdi eiz-
rilmişti. den öğreniyorum. önümüzdeki pazar 

Klübün faal sporculan geçen pazar günü yapılacak olan Galatasaray - Be-
günü toplanan kongrede idareciler ara- şiktaş maçma muhakkak surette iştirak 
srndan uzakl<>ştırılma&mı istedikleri ha- edeceğiz. Eğer geçen haftaki gibi biı-
zı zevatın yeni idare heyetine tekrar rinci takımımız sahaya ~ıkmak istemez-
scçildiklerini görUnce, o günkü hususi se ayni kuvvette olan ve geçen pazar 
maça da iştirak etmemişlerdi. • altr klüp muht8itini mağlup eden fut-

Aradan geçen üç gün zarfında yaptık Be§ildaş 7c!iıbiindeıı istifa eden Hilsnü bolcularnruzdan müte§ekkil ekibimizi 
lan temaslaradn hiçbir fayda elde edi- ve Hakkı çıkaracağız.,. 

Ankara ve 1zmirdeki Föı st 
Vienna maçlarında 

Hakemler haksız-
lık mı yaptılar? 

Son haftalarda şehrimize gelen Vi· 
yananın Först Viyana takımı memleke
timizde yaptığı altı maçtan 3 ünü ka
zanmış ve 3 ünii kaybetmiştir. 

Biz kafile reisi Tot ile, memleketi
mizi terketmeden evvel görü~tük, An
kara ve İzmir maçları hakkındaki fikri
lerini sorduk? Kendisi bize, bizim 
ekseriyetle gördüğümüz, acı fakat doğ 
ru bazı hakik<ıtclerden bahısetti. Aynen 
neşrediyoruz : 

- Ankan.ıda, muhtelitlc maç yaptık 
tan sonra federasyonun ikinci reisi ile 
temas ettik; ve Ankaragücü - Gençler 
birliği ile yapacağımız maçı Eşref Tev
fiğin idare etmesi hususunda mutabd~ 
kaldık. • 

Ertesi günü sahaya çıktık. Fr:ıkat ha
kem olarak E§ref Tevfiğin yerine Aısım 
diye birisini bulduk. Oyun başladr. Bu 
arkadaş verdiği kararlarda isabetsizlik 
gösterdi. Oyunun sertleşmesine m~sa· 

maha etti. HM:ta yan hakeminin cyun
cu1anmızdan birine bayrak ile vurması
na bile göz yumdu. 

bmire gittik. Oradaki maçınuzı Türk 
spor kurumunun ehliyetini haiz olan ha 
kem Mustafa idare etti. Orada biz 
(ikisi pcnalttdan olmak üzere) 3·2 ye
nildik. Penaltılara itiraz etmiyoruz. 

Hakemin kanaati öyle olabfür. Fakat 
bizim muhacimlerden Fişeri on sekiz 
içinde bekler düşürdüler ve çiğnediler. 

H2•kem buna ses çıkarmadı. Birinci gol 
den sonra ikinci bir gol attık hakem 
bunu da ofsayd addetti. Bu da kanaat 
meselesi olabilir. Avut atışlarmda top 
yerine konııyor. Kaleci topa vurmak 
üzere geriliyor, fakat durmadan topun 
yanından geçiyor, bunu bek takip edi· 
yor. Ayni hareket arkasından ancak 
ikinci bek, üçüncü ıdefa olarak gerili
yor ve topa vuruyor. Biliyorsunuz ki 
bu harektler vakit kazanmak için yapı
lır ve hakemin böyle şeylere mani ol
ması cümlei vezaifindendir . Bu
nunla beraber bu hareketler tevali etti 
ve hakem susmakta inat gösterdi. 

Biz futbole başlarken yenmesini Öf· 
rendiğimiz gibi yenilmesini de öğren

dik. 
Memleketinizden ve halkınızdan gör

düğümüz misafirperverlikten memnu
nuz. Burada şunu kaydediniz ki İstan
buldaki m.:.~Jarnnm idare eden hakem-
1eriniz crdden üstat ve herhangi. iki 
Avrupa takımı arasındaki maçr idare 
edecek kabiliyettedirler. Kendilerine 
teşekkür ederiz.,, 

Avrupada futbol 
maçları 

Avı-upanm muhtelif memleketlerin- Preston Nortlıend-Arsenal 
de yapılmakta olan futbol §ampiyon.. Stoke Siti-Layçester Siti 
luğu maçlarmm bu haftaki karşılaş- Vest Bromviç.Hundersfild 

1.3 
1..2 
5-1 

malarx neticclerl ~ardrr: Çlın{OSLOV AKYADA : 
lNGİLTEREDE: Sparta..Tenis Borusta. (BerUn)' 

Birmingham • Everton 
Çarlton-Mançester Siti 
Çelsea-Detbi 
Grimisbi Tovn-Blakpol 
Lids United.Brentford 
Li verpol..Bolton 
Midel&burg.Volverhampton 
Portsmut-Sunderland 

0-3 
o.o 
3.0 
1.0 
4-0 
2·1 
0-3 
1.0 

İstanbul mıntaka heyeti 
dün toplandı 

:tstanbul mıntakası heyeti dün saat 
dörtte mıntaka reisi vali ve belediye 
·başkam Muhiddin Ustündağın riyascin 
ide, bütün ajanların iştirakile toplanmı§
tır. 

Bu toplantıda 19 mayıs spor şenlik· 
lerile 939 yılı bütçesi mUzakere celil· 
miş ve bunun haricinde de mıntakayt 

alakadar eden bazt ulak tek ıneseleler
ler de görüşillmüştür. 

Istanbulspor lo lar 
Trakya gezisinde 

Tekirdağ, 26 (A. A.) - Trakyada 
bir geziye çıkan lsta.nbu1spor kltibiin· 
den 35 kişilik bir kafile dün Edirneden 
buraya gelmi§ler ve törenle karşılan.. 
mışlardır. !sta.nl:ıul sporcuları Tekir. 
dağ muhtelitiyle yaptıkları maçı 2-1 
kazaD.ID.IŞlardır. Bugün Çorluya giden 
misafirler oradan Istanbula dönecek
lerdir. 

Edirne öğretmen okulundan 30 ki
§ilik bir kafile Tekirdağma gelmiş ve 
burada. bir milsamere vermiştir. Edir. 
neliler bir gece Tekirdağmda kaldık
tan sonra dönmüşlerdir. 

Bütiln bunlardan sonra, her zaman 
söylediğimiz gibi hakemlerimizin sıkı 
bir imtihana tabi tutulmalamu ve liya
kat kesbedenlere ehliyetnamcleri veril· 
mclerini istemek elbette hakkımızdır. 

* • ~ 

Ankaradan gelen bir habere göre, 
Först Viyana ile Gençle.rbirliği - Anka
gücil maçında hakem· duran Asımın li
sansı bu müsabakooan scora alınmış ve 

futbol federt-syonu da ''müessese usul ıve 
nizamlara muhalif harekette bulunldu
ğu için,, bundan sonra gerek resmi ve 
gerekse hususi kar§ılaşmalarda lı,ıkem
lik yapamayacağına karar ıvermiştlr~ 

Sk. Prcsburg.Sk. Ostrav 3-6 
Sk. Presburg-Elektromoş (Budapeşt) 

Teplister Fk.-Tura (Laypzig). 
Sk. Paradu'bitz.As. Beey> 
Batazlin-Berşo 

FRANSADA: 
Us. Valansiyen...Olimpik Marsey 
Fc. Mcts.Ekselsiyor Rube 
AB. Ka.n..Fc. Ruen 
Rasing Lens-Rasing Paris 
Red Star-Antıö 
Rasing Ru.be·Şoşo 
Set.Olimpik LH 
Fi ves LiLRasing Strazburg 

1TALYADA: 
Atianta. Torino 
Triyeste-Livorno 
Lııziyo-Floransa 

Yüventlis-Sampieda.rena 
Ceneve 93.Lukka 
Bo1onya..Milfuıo 

Ambrosiyana.As. Roma 

2.1 
3.3 
6.2 
4.2 

1-2 
1-2 
6·1 
2-1 
0.1 
2..2 
3-1 
1-1 

2-1 
0..2 
5.0 
0.1 
3-0 
2·2 
1-0 

Beroeımilel boks kongresi 

Dü1ya 
şampiyonları 
Listesini tanzim 

etti 
Dört AvrupalT, iki de Amerikalı mu· 

rahhasın iştirakiyle Romada toplan .. 
mrş olan beynelmilel boks kongresi 
bütün sıkletlerdeki dünya şampiyon
larI listesini tesbit etmiştir. 

Kongrenin en ehemmiyetli karar • 
la.rmdan birini teşkil eden bu ilsteye 
göre ve sıkletleri sırasiyle dünya §am. 

piyonlart§unlardır : 

1- Bonni Le~ (lngiltere)' 
2 - S. Essebar (Portoriko) 
3 - Lou Ambers (Amerikan)' 
4 - Bam.ey Ros (Amerikan) 
5 - Fredd Stil (Amerikan), • 
6 - Jon Harri (Amerikan) 
7 - Joe Louis (Amerikan) 

Yürüyüş 
Lonılı"ada. Vite Siti stadında. yedi 

mil üzerin.de tertip edilmi~ olan enter
nasycnal yürüyüş müsabakasını 50 
dakika 18,2 saniyede dünya §an1piY.o. 
nu !sve~ll Mikaelson kazamnıştır. 
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Suçlu mu~ suçsu~ mu! B~.- a;~-~iye Fikri 
R r b ··zd" aüm difJordu; fakat ıdam mahkum- b• t d ..., •t •? 
]a~::a 'm:~s:s ';;;;cre;e konulunca aklı başına geldi R"" 

1~ _an~ -~~) d:ı • 
Vimi küçük bir kasabadır. Eğer bu ;~;l::l~~~:e::d~:~~~cs:ne verili- 0p01 aj mu QTTlTlmlZ gece 

kasabada ölen KanadalılC'lrın hatırası yor. 18 şubat 1938 de mahkeme huzu- şık bz•r kadının teCQVU••zu••ne ug"'radz 
fçin bir fıbide yapılmamış olsaydı, ka. runa çıkıyor. Hakimlerin sorduğu bü-
abarun hiç ehemmiyet olmıyacaktı.. tün suallere tek heceli, evet, hayır gibi 

Fakat bu fıbideyi görmek için bu küçük kelimelerle cevap veriyor. 
kasabaya akın akın seyyahlar gelir. Abi-
de civarında seyyahlara harp hatıraları, 
ufak tefek eşya satan bir iki dükkan 
vardır. Bu dükkanlann birisinde Raşel 
Rönar isminde bir sı:ıtıcı kız çalışır. 

Bu kız bir sabah dükkana gelmedi .• 
Vakit öğle olduğu halde hata görünm~ 
yince araştnmağa başladılar. Abidenin 
civarında geniş bir saha vardı. Cihan 
hm-binde kanlı harplerin cereyan ettiği 
bu sahayı harpten sonra bozmamışlar, 
seyyahlara göstermek üzere muhafaza 
etmişlerdi. Kasabanın her yeri araştırı
lırken jandarmtılar burayı dolaştılar ve 
ve bir obüsle açrlmış bir deliğin içeri
sinde Raşelin ölUsünü buldular. Kızın 
tam sol memesinin altında bir bıçak ya 
rast vardı. 

Bir kaç gün sonra da jand~ala: ~u 
obüs deliğinin biraz ilerisinde ıçensı~
de ekmek, sucuk ve çikolata bulunan bır 
el çantası buldular. Bu, zavallı .kızın 
sabahleyin evinden dükkana gelırken 
beraberinde getirdiği öğle yemeği idi. 

Tahkikat bir türlü ilerleyemedi. Bir 
çok §Üpheli adamlar yakalandı. Fakat, 
bunlar vak'a günü nerede bulundukla
nnı isbat ettiler. Yakalananları serbest 

bırakmak icap etti. 
Vak'a 15 temmuz 1937 tarihinde ol-

muştu .• 

12 Ağustos 1937 de, bir bisiklet çal-
mak euçiyle Vimiden 48. kil~ı:ıetr~ .u: 

kt ki bir köyde Hervo ısmınde bınsı 
:ı:a a . b 
yakalanıyor. Bir jandarma nefen u a· 
dama ıs temmuz 1937 günü nerede ol
duğunu soruyor .• Hervo şaşınyor. Sı
kı1tırılınca, nihayet ağzından §U cüm -
1c sık:ıYor: 

- Genç ltızı öldüren benimi .• 

Maktul Ra§el 

idama ma1ıkı1m cdil.Cn cleli1Jaıılı 

Muhakeme çok kısa sürüyor. Suç -

lunun. mahkeme tarafından tayin edi. 

len ve istint::ık sırasında bulunı::ıamıJ o
lan avukatı kısa bir müdafaa yapıyor. 

Jüri, suçlunun itirafı karşısında hakim-

lerin suallerine evet diyor. Mahkeme, 
Hervonun idamına karar veriyor . 

Hervoyu hapisanede idam mahkum-

larma mahcus hücreye koyuyorlar, ve 

idama mahkum edildiği için zincire vu· 

ruyorlar. 

O, bütün bunların farkında değilmiş 

gibi hapisanede derin bir sükunet ve 
tevekkül i~erisinde 6aatlerini geçiriyor. 

Yalnız bir gün gardiyana kendisini 
ni~in bağladıklarını soruyor. 

- Ölüm cezasına mahkum edilenler 

daima bağlanır. 
Cevabını nhnca hayretle haykmyor: 

- Nasıl, demek ben ölüme mN'ıkQm 

edildim, öyle mi?. 

O vakit birdenbire uyu§ukluğundan 

uyanmış gibi oluyor. Gardiyandan kağıt 

ve kalem istiyor. Avukatına verilmesi 

ricasiyle bir kağıt yazıyor. Bu kağıtta 

yalnız ''ben masumum,, cümlesi var • 
dır .• 

Esasen ml'llıkemenin kararmr takip 

eden Fransız gazetelerinin neşriyatı 

Fransa<la bu hadise etrafında derin bir 

alaka uyandırmıştır. Bu alaka devam 

ediyor. Meseleyi başından itib<>ren bü-
t ün tcferrüat iylc okuyucularına anla

t an Pari - Suvar gazetesi 24 Nisan 1938 

tarihli nüshasında Hervonun suçsuz ol· 
Zabıt tutuluy~, suçlu adliyeye verili. Biraz sonra yalnız ooşma hareket 

yor. Orada da ayni itirafı yapıyor .. Ver- ettiğini yeminlerle temin ediyor. Vak'a- duğunu kat'iyetle iddia ediyor. Ve : 
diği cevaplar arasında hakikate uynu- nın tarihini soruyorlar. (17 temmuzda "Bu cinayetin Hervo tarafından ya. 
yan bir nokta var. Kızın göğsümle yal· öldürdüm) diyor. Kızın 15 temmuzda pılmıı olması maddeten imkansızdır, 
mz bir bıçak yarası bulunnuktadır. öldüğü kendisine söylenince, "evet di. diyor, çünkü genç kız 15 Haziran 1937 

Hervo kızı iki defa bıçakladığını söy- yor, tarihleri k~nştırdım .. Ben onu 15 
lilyor .. Müstantik, hatıralarını d<ıha iyi temmuzda öldürmüştüm. 14 temmuz 
toplam::ısı için Hervoyu tevkifaneye gecesi beraber baloda id.ik., •. Bu ifade
gönderiyor. Jcrin ~ir çoğu tevsik edılc~ıyor. 14 

Ertesi günü ikinci defa istintak edi. temmuz gecesi Vimide verılen baloda 

de sabahın saat sekiz buçuğunda 

öldürülmü§tÜr. ıs Haziran 1937 

günü Hervo, Vimiden tam 48 kilomet

re uzakta olan Fline Leralş köyünde üç 

ıdefa görülmüştür. Birisi s<lbahm saat 
yor. Bunu diğer bir çok istintal:lar ta- bulunan bütün gençler kas<ıbadan ol-

.. b ulara Horvo- 1 d yedisinde, birisi sekizinde, üçüncüsü kib ediyor. Bütun u sorg 1 • k·mscnin baloda bu unma ı-
d b. r.ok mıyan uç ı · öğleden sonra bir buçukta .• nun verdiği cevaplar arasrn a ır :s- - •• l··yorlar Bun!dan sonrakı 6or-

oktalar gını soy u . 
tezadlar biribirini tutmayan n da ''yalan 6öyledim, diyor, beraber 
var. Me~la bir istintakında kızı öldür- ~loya gitmedik.,, Y<ılnız bütün ifade • 
mek için tanımadığı iki adaııidan yardım terinde israr ettiği bir tek nol:ta var: 
gördüğünü söylüyor.!.r" .,.. 

Hervo bu kırk sekiz kilometrelik me-

safeyi yanm saatte ekı:naz. Bisikletle 
gitmiş dahi olsa bu mümkün değildir .• 

~l]'ra11•1ın3I3~11UillITJ~Ml·l·ff tiMi(•1~ . ---
babasına. izin alma yolunu bulma .. H ctt 

Doktor: "Ne yapıp yapıp ... evdekiler Feridden tamamen (/: ;I> ~ 
ı ı . rd On n bu temennısını 
ı.,, dıyo u. u ba.rab oluyorlardı. \: j •s 

O gün Selim son ~ebbus~~atıcı bir hava esmesine imkan ~~ . 

Kapalı bulunduktan yerin pencer~ 
sinden ip sarkıtarak kırklara kanşan 

kibar haydud Mahmud Nadirle her işte 
.arkadaşı olduğu anlaşılan Bayan Rem
ziye Fi!cri, gazete makineye verilin • 
ciye kadar yakalanamamışlardır, 

Fikrimize göre bugün dahi yakalana
cakları pek şüphelidir. 

İş !jığırmdan çıkmtık üzeredir. Ne ya. 
pıp yapıp en kısa zamanda meselenin 
halli neye bağlı ise onu yapmaltdır .• 

Bize bu fikri veren dün geceki mü
essif htidisedir. 

Muharririmize tecavüz 
İlk günündenberi bu meselenin peşi· 

ni bırakmıyan ve bütün tetkikleri ve 
hiikümleri doğru çıkan röportaj muhar-

ririmiz dün gece bir tecavüze uğramıştır. 
Bu tecavüzü yapan bir kadındır 1 Hem 
zengin tuvaletli astragan mantolu ve 
maalesef eli copalı bir kadındır f • 

Şaşılacak şey l 
Muharririmiz Beyoğlunda Bursa so· 

kağında Etfimyadis apartrmanının 4 
üncü dairesinde oturmaktadır. Sinema-

nın gece seansından çıkmış evine git
mektedir. 

Bu saatte Bursa sokağı, bilhassa Al· 
yon sokağına sapan kısım epeyce tenha 
olur .• 

Apartımanm bulunduğu yere beş on 
' adım kala hususi bir otomobil durmak. 

ta ve açık kapısının önünde bir bayoo 
ayakta olduğu halde birisini beklemek
tedir. 

Beyoğlunda her zaman görülen man
zaralardan olduğu için muharrir arka
t:laşımız aldırmaz. Y;ıya kaldırımından 
ve ayakta duran bayanın yanından ge. 

çerken, süslü ve karanlıkta güzel olup 
olmadığı - sünkü arabanın da lambala
n söndürülmüştür - belli olmıyan k> 

dm birdenbire muharririmize adı ile 
ıseslenir. Nazik bir dille kendis~ olup ol. 
madığıru '3orar, "benim,, cevabım alın-
ca : 

- Cemiyeti nizama sokacak, şunun 

Hervoyu yedi de, sekizde ve bir buçukta 
gören insanleır namuslu adamlardır. 

Öyle ise Hervo suçsuzdur.,, 
Gazete makalesini;ı sonunda bu idam 

kararının temyiz mahkemesi tarafılldan 
nakzolunınası icap ettiğini heyecanlı 

cümlelerle anlatıyor. Bakalım temyiz 
mahkemesi ne 1'.arar verecek?. 

bunun peşine, işine düşecek bir een mi 
~aldm?. 

Diyerek kürkünün altından kısa, ka
lın, yanın 'baston boyunda bir sopa çı
karmasiyle muharririmizin başına vur
ması bir olur .. Neye uğradığını şaşıran 
arkaıdaşrmız kendini toplayıınıadan bu 
ağır, kalın sopa biribiri arkasına başı. 

na, omuzuna, vücudunun her tarafına 
şimşek aür'atiyle bir sok defa iner. Ar
kadt>§ımız bir istimdat sesi çıkarmadan 
yere düşer ve otomobilin hemen uzak -
laştığını baygınlık arasında işidir. 

"Hadise bunda nibarettir,, denilebil
diği gibi "hadise bundan ibaret değil

ıdir, karışık bir mahiyet almıştır,, dahi 
denilebilir. Bu hadisenin Mahmut Na. 
dir - Remziye Fikri vak'asiyle sıkı fıkı 

ilişiği var denilebilir. Mahmud Nadirin 
yalnız Remziye arkadaşı değildir, deni
lebilir. Hususi otomobilin direksiyo
nunda bir esnaf şoförden başkası vardı 
denilebilir. Velhasıl bir çok şeyler ıdc

nilebilir. Ve hepsine cevap beklenebi • 
lir. 

Arkadaşımızın tıbbi muayenesi ya
pılmış, başının sol tarafında iki ve sol 
köprücük kemiği üstünde ı,;r olmak ü
zere üs ağır darbe yeri tesbit edilmiş -
tir. Öteki bereler nisbeten hafiftir. 

Arkadaşımızın y<ırım yam"-lak verdiği 
malCtmat iizerine husuı.i otomobillerin 
arasında buna benzer bir otomobilin 
bulunup bulunmadığı araştmlmakta • 
dır. 

Hadise o kadar ani olmuştur ki ar
kada§tmız, mütecaviz kadının hangi un
sur.lan .olduğunu anlayamamıştır, yal
nız biraz peltek ve çabuk konu~tuğunu 
ve mantosunu farkedebilmiştir. 

Vaziyetin seyrini müşküle uğratma -
mak için fazla bir şey yazmıyacağız. 

Mis sokağındaki Afiyet Kıliniğindc 
bir kaç gün kalmağa mecbur olan arka. 
daşımıza geçmiş olsun deriz. 

Elde edebileceğimiz malumatı yarın 
bildireceğiz. 

lstanbulun en çok saldan lıakiki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'e verenler kür ederler. 

Y:A BAN C I• ID'l ,L LE R 1Eı ı N A KJL; 1 H 1A 1K 1KU 
Sabrinin rengi uçmuştu. Safinaz Hanım sebebini hadiselerde 

aradı. Söze sitemle başladı: 
- Artık bizi tamamiyle wıuttuğunuzu sanıyorduk Sabri 

Bey, - dedi. llmidin kesildiğine yoruyorl.~r .. v~. yapacaktı! Ağabeysine izin l · c ·~ :;r.ı 

alarak bu ıstırablı muhıtte fe~l:ıbileceğine pek ihtimal .vermi. - \f; ~ 
arıyacaktr. Buna muvaffak dd . mumiye müracaat ettı. Avu. ı',.,A IIADERL~ EDEDJ l'~FfllKASJ : 6 0 

- Unutmama imkan tasavvur edebiliyor musunuz hnnımc. 
fendi... Selim Beyi de burada bulduğuma çok sevindim. Mecbur 
olmasaydım, sizi yine rahntsız etmek cesnretini kendimde bu. 
lamıyacaklım. Yordu. Evden ~tktı. Ba§mü ~~üsünü yaptr. Yal~z oğluyla 

katlarıyla görüştü. Tekrar ~e§e . . alabildi. 
görüşebilmek kayıt ve .şa~~le ı~;:ıe birlikte kö§kc getirildi. 

Suad, iki resmi ve bır ~ıvıl po "irince göz yaşlarını 
'd'" ttıgı odaya o F Suad, Fen ın ya • wl un yatağına yaklaştı. e-

tutmaya muvaffak olamıy~akw og unc::efkatiyle öptü. Ferid, ya. 
tidi bir baba, bir kardeş, bır aga~Yi ~ .. penin babası olduğunu 
n kapalı gözlerini açıp da kendı~ın ~a bir sevinç ve memnu
anlaymca canlandr. Solgun dudak arın 
niyet çizgisi belirdi: 

_ Sen misin baba? ? • ldu sana böyle yine? 
- Benim oğlum! Nasılsın . !\c o ? 

- Beni sorma baba ... Sen nnsılsm ··~ b. şey yok 1\urtuldu-
- Ben ivivim oğlum ... :Merak ~:ce ır . 

~ • " . . . ·· elıyım. gum zaman seni ıyıleşmış gorm na rağmen, babasının 
k 1 astu bulunması • 

Ferid, halsiz ve ç:o 1 • w. • !arkına varmr§tr: 
gören bir adam gibi hareket ettıgının 

- Baba, görüyor musun? 

- Evet oğlum. 
- Ne zamandnnbcri? w k t annenin cezasını 
- Viyanada tedavi cdil~i. oglum .. F~ aöm1liyor göstcnniş-

kcndi ellerimle vereıbılmrk ıç.ın kendım gbulundu. 
tim. Yazık ki benden cv,·cl bır davranan . ..ddet konuş· 

F ·a· . de<Tişti Gözlerini kapadı. Bır mu 
crı ın rengı t:ı • 

tnadı. Sonra: . W• olmalısın baba!.. Cezası. 
Eli .. k"rletmec1wıne memnun - crını 1 } •• d w•1mi? 

nı başkas·nrn \'CT 'nıcsi da.ha ıyı e~ .. ldürscydim, Jahn iyi o. 
- Doğru oğlum ... Fakat onu n o 

la.caktr. 

Yazan: Has an !Ras m lUJs 
Mevzuun cinayete temasından orada hazır bulunan polis. 

ler memnun görllnmcdiler ve bunu bir İ§arctle Suade anlattılar. 
Genç adam sözünü değiştirdi. Daha bir müddet konu.5tular. Fe
rid konuştukça açılıyor, açıldıkça kafası içinde kıvranan, yü
reğini kasıp kavuran kıskncm acısını duymuyordu. 

Suad, Fcridin yanında müsaade edilen saatten fazla kalmış
tı. Artık gitmeleri icab ediyordu. Suad ayağa kalktı. 

- Allahaısınarladık oğlum, • dedi.. Tekrar ediyorum, lmr. 
tuhışumda seni iyileşmiş görmeliyim. 

- Güle güle baba ... Kurtulacaksın ve bu çok uzun sürmiye. 
cek. 

Ferid, nemli gözlerini babasına göstermemek için başını çe
virerek yastığa gömdü. 

Selim köşkten ayrılmadı. Hadiselerin sarsıntısına tahammül 
e:iomiyerek yatağa dUşcn arµıesinin yanma girdi. Ona vaziyeti 
kısaca aniattı. Onlar konuşurlarken kapıyı vuran Şayeste, Bü
yük Hanıma, Sabiha. Hanımın ağabeysi Sabri Beyin geldiğini 
bildirdi. Safinaz Hanım, önce bu hnberc inanmııdr. Bunda hnk
kı da \•ardr. Sabri aylardanberi uğramıyordu. Sabfhanın köşk. 
ten a>Tılması Sabrinin de ayağını kesmiı,ıti. 

- Gelsin ... Buraya gelsin, • dedi. 
Şayeste a>Tıldı. Az sonra da Sabri içeri girdi. Safinaz Ha. 

nım yatağında doğrularak bu pek beğendiği gence yer göster
di. ·sabıi gösterilen yere geçip oturmazdan önce Büvük Hanı
mın elini öpmek nezaketini ihmal etmedi 

- Hadiselere merak ettiniz, değil mi? Siz tasavvur edebi. 
lir misiniz ki, Suad bu işi yapsın? 

- Hakikati bildirmeye geldim size zaten Büyük Hanım .. , 
Nimet Hanımla Doktor Nedimi öldüren Suad Bey değil. 

-Kim? 
- Kim olduğunu tahmin cdemiycceğinizden eminim. Hemşi-

t-cm Büylik Hanım .•• Sabiha yapmış bu işi. Bu sabah bana ha
kikati olduğu gibi füraf etti ve doğru karakola. koşarak 
teslim oldu. 

Safinaz Hannnla Selim ha>Tetler içinde kalmışlardı. lkisi 
birden, bir ağızdan: 

- Ne? Sab;ha mı? - diye sordulnr. 
Sabri, kendisinden umulmıyacak kadar sakin görünerek an· 

!attı: 
- Evet Sabiha!.. Umar mıydınız? Bana her şeyi anlattığı 

halde, bu işi niçin yaptığını bir turlü itiraf edemedi. Doğrusu. 
hu söylemek icab edc.rsc, hayretten 11eyccammı kaybetmiş bir 
haldeyim. Bunu niçin yapar? Neden lüzum görmüştür buna 
bimivorum. Yalnız bildiğim onun çok ıstırap çektiğidir. 

Hftdiselerden çok uzak knldıkçn, her şeyi olurunn bıraktığı. 
na çok müteessirim. Hele hemşiremin bugünkü vaziyete düş
müş bulunması beni bir kat daha miiteessir ediyor. Fakat ne 
yapabilirdim? Selim Beyle evlenmesiyle ba~!ıyan ilk yanlış 
adJmm onu böyle bir uçuruma sürükliyeceğine kat'iyyen ihti. 
mal vermemi$tim. Fakat oldu. O, benim hemşirem olmaktan 
çol.: sizin kızmızdı. l{ararlarınıza itirazı aklımdan bile geçire
mezdim. 

(Devamı varJ 
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OIQmden kuvvetlll 

Mih. Zoşçenko 

-ı; •• ., .. ,.,ll_ 
d dikkatinizi bir n*ta 

Fakat bura a . b * Bana eorarsaıruz zenginlere gıpta ve 
haset edecek yerde onlara acımak la
zım. Zenginlerin hayatı emb olunuz ki 
bizim hayatımızdan daha beter, daha 
acı ... 

k 
1. ı'stiyorurn .. Sısayev u 

·· ine çe me" 
uzer 'kl . ·n günün birinde nasıl ol 
hergelelı erını B .. 

- nı biliyormuş.. unun ıçm 
s:ı sakılaca~ı k'f edilmesini bekli· 
de her dakıka tcv ı 

Altınları ise, oidufu gibi, yerli yerin· 
de duruyorlannıı .• Çünkü bu.nlan boz
durmağa henüz ihtiyaç hissetmiyor .. 
muş. 

Buna meydan vermek istememiş .. Bir 
gece ateşine fal;ın aldtrmaksızıo meşin 
ceketini sırtından çıkarmış.. Yakasını 

sökmüş, altınlarr almış ve "anca bera
ber, kanca berober,, diyerek teker teker 
yutmağa başlamış .. 

c,;,ğı için ameliyatı yapacak profesörün 
midedeki aitınlan oışımıast ihtimali 
var ... 

Fakat nıicle sancılarına da tahammül 
etmek imkanı olmadığı için altmlara bir 

Ellerindeki servet ve para çok defa 
onların başrna bir bela kesilir. Bütün 
hayatlarınca ellerindeki paray:ı dikkat 
etmek. bunu korumak mecburiyetinde· 

<lirler. Hele bu paraların çalınması ve· 
yahut b.:~ka bir felakete uğramaması 
için katl<mnıaıdıklan eziyetler yoktur. 

Geçenlerde bana böyle bir para hika. 
yesi anlattılar. Pek hcşuma gitti .. Sizin 
de hoşlanao<ığımzt tahmin ettiğim için 
anlatayım: 

yormuş... k·f"nden bir hafta önce ar-
Hatta tev 1 1 • 

Leningraddan sıvışmak la. 
kaıdaslanna . s· 

g
# ~leceaini bile söylemış.. ısayev 

zım · 
1
"' göz önünde bulundurdu-

büttin buıı arı 
_ . . db'rli davranmağa başlamış .. 
gu ıçın te ı . . d . b' . . 1 karşı kendısıne en ır 
Her ıhtıma e 

Ceketinin geni§ kenarlı ya. 
ceket almış.. . b' 

. . tane altın ruble ıle ır ta-
kası ıçıne O:l . • 

Lafı uzatmıyalrm .. Sisayev. bu min. 
val üzere bir sene kadar vakit geçinni§. 
Fakat sonra, günün birinde kendisini 
çalı~tırdrkları için aoğuk almış.. Ciğer· 
!erinden hastalanmıı .. Sizin anlayacağı
nız zatürree olmuş .. Öksürük baıJ.aınrş .. 
Ateş yükselmiş .. Nezle, şu, bu falan 
hepsi tamam .. 

Altınlardan be§ ve yahut altı tane 
ya yutmuş, ya yutmamtı, odanın ıçin -
den bir feryat yükselmiş .. Meğer oda 

arkad··şlarından biri uyumıy~rmu~ .. Si· 
sayevin altınları yutmakta olduğunu 

görünce feryadı basmış.. Diğerlerini 

yutmasına meydan vermemiş.. Sisayc. 
vin ellerinden yakalamış: 

başkr. cihetten yol bulma çarelerine ba~ 
vurmuş .. Binbir çeşit amel iiact kullan -

mış .. Nihayet bunların tesiri görülmüş .. 
Altınlar teker teker sökün etmişler .. 

Fakat gelgelelim, altınlar noksan 
çıkmış! İş burada çatallaşmış.. Midede 

başka altın kı:.J.p kalmadığını anlamak 
bir mesele olmuş .. Oy le ya: Burada iki 
ihtimal var .. Ya altmlan patu':iı ara

sında aşırılmış ve mideye noksan git· 
mişti .. Yahut bunl2'rdan bir kaç tanesi 
midede kalmıştı. 

Leningradda, Sisayev isminde bir a
dam varmış .. Bu Sisayev arap gibi. ol· 
dukça esmer bir ~dammış .. ".Nep., dev· 
rinde bunun bir berber dükkanı var· 
nıış .. 

de ziynet altını dıkmış .. 
neH 'f bu işi gördükten sonra ken -

en . - ba 1 ... b' z emniyette hıssetmege § a. 
dısını ıra . . 

F k t den ceketı de artık sırttn-
mtş a a d 

·· k ramaz olmuş .. Bakmrz, az a
dan çı a 
ha unutuyordum.. . . 

S
. ·ev y<'lmz bununla ıktıfa etme -

Velhasıl, sol böğründe sancılar d..a ar
tınca bizim altın baabası son günlerinin 
yakla,tığınr hissetm.iı. Derhal i~ine bü· 
yük bir acı çökmüş .. Öyle ya, öldükten 
sonra, ceketini atacaklar, ıevgili altın • 
cıkları da keıı·dindcn uzakla!ftUŞ oiaeak
kır ... 

- Aman biraıder, ne yapıyorsun, de
miş? Altınlarında gözüm yok .. Onlan 

almak niyetinde değilim.. Fakat sana 
acıyorum .. Çünkü insan zatürrceden 

pekala kurtulabilir. Bu suretle boıubo
ıuna paracıklarını ziyan etmiş olursun! 
Hem sonra mideni de bozarsın .. 

Midede hiç bir §ey kalmadığını hesa. 
ba kattığına göre, üç altın noksan çıkı· 
yormuş. O takdirde işin içine hırsızlık 

Fakat bu Sisayev anasının gözüy. 
mü~. Saç sakal tıraşında.'l başka şeyler· 
le de uğraşıyormu~ .. Sizin anlayacağınız 
herif ayrıca ve gizlice para simsarlrğı 
yapıyormuş.. Kaçak ecnebi parası ahp 

ısay y d b' .. 
mis. Pantalonıınun kuşa~ınaç· a ı1r ~u: rü ~kağıt para yerleştirmış.. ızme erını 

tmamıc: Daha geç lazım olacak de unu r . 
dolar cinsinden ecnebi ~aral~nm .. ç~~· 

· tabanı arasına istıf etmış .. Butün 
menın . . . y 

bunlardan sonra tevkıfını beklcmege 

veriyormuş .. Daha bir taktm ~zli işler· 
le mefgut oluyormuş.. Tabii her gizli 
it gibi bu iş te güniln birinde duyulmuş. 
Sisayevi enselemişler .. 

başlamış .... 
Tabii fazla beklemesine mahal kal· 

Onu, 1926 senesi yazında enselemiş· 
ler .. Bir müc!:Jet kodese tıkamışlar. Son· 
ta oradan çık\ np uzak bir yere dehle. 

mamış .. Pare>lar yerli yerine yerleştik
ten kısa bir zaman sonra sırtında meşin 
ceketiyle onu enselemişler .. Sonbahara 
doğru da "mürettep yerine., sevketmiş· 

ler .... 

nıişlcr 1 Neyse .. Ben bu gibi işlerden pek 
çakmadığım için daha fazla üzerlerin· 
de durmıyacağım. 

Hasılıkelam, bu para muhtekirini Si
bcryamn uzak bir köşesine sürmüşler .. 
.Herif tabii gitmek istememi~.. Fakat 
gclgelelim ,gitmt'ğe mecbur etmişler .. 
Y~i ister iste.,.ıe;ı: p-i)nde!'mişler.. 

Sisayevin gittiği yerde ne yaptrğr, 
:ıasıl vakit geçirdiği pek te malum de
ğU ...... Her halde hoşça vakit geçirmi~ 

0 Jsa gerek .. Çünkü yanında bir hayli 
miktarda para varmış.. Yırtrklarmt, 

söküklerini dikmek vesilesiyle sık sık 
pantabnunu ayağmdan çrkarır, parala

n. tek~r teker sekermiş .. 

• 

MARKİZ DÖ PAMPADUR 
------------------------------------------------------öld .... tlL:ttcn sonra, bu defa da saadet

ten öldüreceksiniz .• 
- Ölmek mi?. 
Jülyet güzel bir jest yaparak bağır. 

dt: 
- Evet ,sir 1 Eğer beni .istihfaf etsey-

diniz, eğer bana kızsaydıruz, mahvol
muştum ı Siz gider gitmez, ben de. 

_ Ne yapacaktınız, madam?. 
Jülyet sür'atle ayağa kalkarak bir 

dolaba koştu. Çekmeden küçücük bir 
şişe çıkardı ve ateşin bir 5esle: 

- Her şeyi mukadder.,ta bı:-~ara~, 
büyük bir cür'etle elde etmek .. ~tedı. 
ğim bu saadet anını, hayatımla odeye • 
cektim ! .. Siz gider gitmez, be~ ?e _ken· 
dimi zehirleyecektim ,sirl Umıtsızlık ve 

hicabımr b.ınunla dindirec.ektim! 
On beşinci Lıli, ürkek ve seri bir 

. 1 k" .. k . · nu elı·nden aldı. Jest e uçu - şışeyı o n 
Jülyet, bir dehşet çığlığı kopardı: 
- Açmaym, Sir l Bu zehrin kokusıı 

dahi öldürmeğe kafidir!.. 
Genç kadının .çehresindeki solgunluk 

üreprtisi, ve besbelli olan dehşrti, söz

lerinin ba~la.d ğı işi ikrr.al etti .. 
Kral pencereyi aı;arak, şişeyi hızla 

dışarıya fırlattı ve §İşe duvara çarpa -

rak parçalandı. ' 
Jülyetin çehresinde, ademi memnu

niyet ifade eden bir hal belirdi.. Çün· 
kü dramatik gföterişini son:ına kadaır 
yapamryac;ıktı ... 

Filhakika, bu küçük şişenin içiı1de 
sadece su veya zarar vermiyecek bir 
mayi bulunduğunu zannetmek, Jillyet· 
le, onu idare edenleri anlamamak olur. 

Bu ıişe, hakikaten müthiş bir zehri 
ihtiva ediyordu •• 

Evde küçük bir köpek vardı. 
Jülyetin planı, bu köpeği kralın gö. 

zü önünde mahvetmek ve böylelikle, 
yapmak istediği tesiri, en yüksek dere· 

ceye çıkarmaktı. 
Fakat, mademki, kral tamamiyle kı.

ni olmuştu .. Her şey yolunda gidiyor, 

elemekti .. 

ı~ ;J ç ü k köpek, cidd!n ueuz; kurtul· 

muştu! .. 
Kral, gelip tekrar yerine oturarak, 

şöyle dedi : . 
_ Görüyorsunuz kı, ölmenizi iste. 

miyorum!.. 
Jülyct mırıldandı: 
_ Sir, b".i zehri majesteleri beni ter .. 

kettiği gün için saklamak istiyordum. 
Genç kadın. bu defa, cür'etinde helki de 

fazla ileriye gidiyordu. 
Lüinin istikbali düşünmek istemediği 

ve ancak halihazırla alakadar olduiu 
be5belliydi. Çünkü cevap vermedi ve 
jülyet alelacele devam etti : 

_ Bana, kalbimin hikayesini sordu
nuz, Sir .. Bu hikaye gayet basittir •. Ar~ 
zum hilafına ol"rak, hiç bir zaman sev. 

' me<liğim ve sevmiyeceğim bir adamla 

evlendim .. 
On beşinci Lüi gülümsiyerek: 
- Bu zavallı kont! dedi .. 
- Kıskanç, sinsi, haşin.. tıtc kont 

dü Barri ,sir ! .. 
_ Vakia hiç te hoş bir tablo çizmedi· 

niz. fakat bunun, aslına mutabık .cldu
ğunu tasdik etmek mecburiyetinde· 

yim .. 
_Ah 1 Sir, bilseniz ne k~d.aır ıatrrap 

çektim ı Taşrada bir şatoda kapi':.ltydım, 
beni adeta nezaret altında bı.ılunduru. 

orlardı. Bunun için Parise gayet sey· 
~ek gelirdim, geldiğim zamanlarda kont 
gene beni müteın<diyen nenrt altıncla 

bulundururdu .. 

Kral: 
_ Bakın bunıı unutuyordum, de-

d
. F kat kont bunun pekala farkma va· 
ı. a 

rabilir .... · 
-ı.ı sı·r V' ont beni hara Pariı. _ .r ayır. .. n . 

Lüideki konağımızda zannedı-
te. Sen· k 

V da beni anca yarın veya 
yor.. ersay . 
öbür gün ~ekhyor.. d'· B . . 

.. 1 üzerine kral, u arnnın, Bu soz er . y 

yemek esnasrnda söylemış oldugu §ey· 

teri hatırladt 

Sisayevin arkada§ı pek te yalan söy
lememiş .. Altın babası, hakikaten az za· 
man sonra iyileşmiş t Sancıları geçmiş!. 
Fakat gel gelelim yeni bir felaket başgös 
tenniş .. Midesinde bir sancı başlamış .. 
tştihası, ifrazatı kesilmiş .. 

girmiş olacaktı. O zaman da ilacı ve ma
sajları durdurmak lazım gelecekti. 

Arkadaşlarını itham edebilmesi için 
elinl.:le kuvvetli bir delil yoktu.. O tak-

dirde, altınların midede bulunduklannr 
kabul etmek lazımdr .. Uzun düşünceler 

den sonra bunların midede kalmalarına 

karar verdi.. Öyle ya, bundan ne zarar 
olabilirdi?. Altınların paslanmak ihti. 
malleri yoktu .. Binaenaleyh hunlar ili 

Herif iyi ki altınJarın hepsini yutma. 
m.tş .. Böyle bir halt kanştırsaydr işte o 

zaman işi, işti.. 

Sisayev olmayıp ta bir ba§-ka adam 
olsaydı, bu dertten kurtulrriasr işten bi· 

nihaye midede kalabilirler'di. 

Yalnrz paralarm böyle haıırcketsiz ola. 
rak midede durmaları Sisayeve çok act 
geliyordu. 

le değildi .. Küçücük bir ameliyat her 
ıeyi hallcldebilirdi .. Fakat Sisayev, böy-

le bir ameliyattan şiddetle kaçınıyor • 

mu§ .. Evvela sıhhati müsait değil .. Sa· 

niyen ve en mühimmi, profesörlere iti • 
madr yokmuş ... 

Maamafih, belki de bu paralar §Unun 
bunun elinde, dolayısiyle de harekette 
idiler. Kimbilir?. 

.. Ru1Ç&clan çeviren: 
Öyle ya ,kendisi baygın olarak yata· Ferah FERRUH 
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---------------------------------------------------------------------~akla bulun.an altı ıamdam srrayta i 
Yaptığı bu hareket cidden büyük bir • 

cür'etti. JWyet altı p.mdanrn yanmasi· 
le tc:ıhaddile eden bu ant vaziyetin kor. 
kunçluğunu kavradı ve korktu. Yüzünü 
hemen elleriyle kapadı, arkasını krala 
dönerek bekledi .. Bu onun için korkunç 
bir heyecan am oldu. Soğuk bir hava, 
tepesinden ayaklarına bxlar bütün vü
cudunu titretti. İğfal ettiği bu adam, 
bir tek kilçiik i§aretle kendisini Bastiye 
göıııderebitircli. 

On ~şinei Lui, sevgilisinin birden -
bire kollanndan f ırlayışrnı hayretle 
karşılamıştı .. Onun mumlan yeıkmış ol· 
ma!-rnt, kendisini daha iyi göstermek is
temesine hamletti. Bunun üzerine genç 
kadına yaklqtı ve onun yüzünü bndi. 
sine doğru çevirdi. Ayni zamanda şu 

sözleri mırıldandı: 
- Mersi Jan ! Ah benim biricik sev

gilim. zalim karanlığın güzelliğini g<Sr
meme mani olduğunu nihayet anladın . 
Haydi güzelim, ellerini yüzünden çek .. 
Mademki J!ıklan yaktınız .. Müsaa:de e
din sizi doya doya seyredeyim ... 

Kral, J ülyetin ellerini yakalamı§, yü
zünden ayırmaağa çah11yordu. Jülyetin 
mukavemeti birdenbire kırıldı. Yüzü 
tamamiyle meydana çıktı .. Ayni zaman. 
da dizleri llzerine düşerek inledi: 

- Merhameti .. 
- Janl.. Siz .. Kimainiz?. 
Kral bu sözleri ,sert ve baş:n ve ka· 

dmlara kcır§ı hi!r bir zaman sarfetmedi
ği vahşi bir tonla söylemişti. 

Bir an hayret ve hicap duyarak du. 
d3klarını mrdı. Çehresi müthiş bir Tıid. 
detin tesiriyle krpkınnm oldu. 

Böylece, genç kadın dizleri üzerinde 
aebşet ve heyecan içinde ürpererek kral 
ayaktc>, kendisinin bir çocuk gibi alda
ttlmasmdarı doğan bir hicapla karı§ık 
hiddet içinde hareketsiz kaldılar . 

Bu, bir kaç saniye ıürdü. Fakat on. 
lal"a "l.aatter kadar uzun göründü. Niha-

yet kral bir ka~ adım geriledi. Yüzün· 
de Jiilyetin farkedemediği bir tiksinti 
ifadesi dolaştı .. 

Bu anda yegane düşüncesi, bu ka· 
dından izahat isteyememesiydi, Zih
ninden, derhal buradan çıkmak, §a

toya koşmak ve bu meçhul kadını yaka
latmak geçiyordu .. 

Onun, erkeklik ve krallık gururunu 
rencide eden bu kadına karşı kat'iyyen 
bir merhamet hissi duymuyordu • 

He payni vaziyette duran ve bir tek 
kelime bile söyleyemiyecek kadar deh· 
şet içinde bunalmış olan Jillyet, onun 
çıkıp gitmek üzere olduğunu hisset • 
mişti .. 

Bu sükut, bu hakaretamiz istihfaf, 
Jillyetin tahayyül ettiği şeylerden çok 
daha korkunçtu: Kral ona sırtını çevir
mişti.. Artık ona bakmryot'du bile .• 

Jülyet artık kral için mevcut bile de· 
ğildi .. 

Hareket etmek, yalvarmak, bir şeyler 
söylemek istedi .. Fakat felce uğramıı 
gibi lamıldayamryordu. 

Kral hazırlığını bitirdj, mantosunu 
1 

sırtına attı, şapkasını başına geçirdjkten 
sonra kapıya doğru yürüdü, 

Fakat, tam kapıdan çıkacağı srrada, 
birdenbire durldu ve çehresi sapsMı ke· 
silmiş olduğu halde sordu: 

- Ya, Jan?. Jan ne oldu?. 
Gururunun kırrldrğt ilk anlarda, Ja· 

nı tama.men unutmuştu. Bir an Jaıun da 

bu komedi de rolü bulunduğu zehabma 
k;.,ptldı. Fakat bu ihtimali derhal red
detti. Binat onun lda bir tuzağa kurban 
olduğu dii§ünı:esine vardı. 

Bunun üzerine kt'ndı vaziyetini t,ınu
tarak yalmz onu dü~ündü, sür'atle Jül· 
yete doğru d5ndü, onu bileklerinden 
yakalayarak ayağa kaldmJı ve gözlerini 
gözlerine dikerek bağırdı: 

- Madam ld'Etyotu ne yaptınız?. 
Bu sözler o ana kadar Jü!ycti !eke 

uğratmış olan deb_şeti birden <lağıtt1. 
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Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Gr.atoıoJI ve Gr.atometrı 1 

mUtahaSS1sh 

tada aramaktasınız. Bunu da l:ı.e§enmedtin.. 
Bu tahlil heX.kındaki dü~ün.cenizi öjren... 
meği çok isterdim. 

Ankara Y. S. O: 

Kendinizin, akrabanızın. aMka
dar olduğuma im kimsenin, be
rabır iş yaf>lığınıı t•e yapacağı· 

mı l:b zatın labiatlerini, huyları· 
nı, kabiliyel 11t·istidatlarım, te

mayüllerini ve evsafını yazı ve 
imıasım mütehssısunıza tahlil 
ıltirerek kati şekilde ölrenebilir
sinit. Tuttuğunuz bir işte muvaf -
fak olacak mmnız?Mukitiniı size 
kar~ san.imi midir? Kusıer ve mt· 
ıiyttltriniz nedit, hayatta muvaf-

-762-

A.D.R.F.K: 
llGkkımdaki te,·ecclihünüze teşekkür e

derim. Sorduğunuz suallere S?rasile ceva• 

malısınız. 5 - Musikiye karşr istidadınız 
şayanı hayret bir kolaylıkla inkişaf edecek 
tir. Yalnız bidayette sabırlı olmasını bil
meniz lazımdır. İyi kalpliliğinizi de takdir 
etmekteyim. 6 - Resimle de meş;cl olma• 
nız ince zevklerinizi yUkseltecektit'. 

niz ortal..!Lr. Bo3ucuz orta veya ort.anın al
tındadır. Hareket ve kararlarınııdada faz. 
la mütereddit göiünüyorsunuz. Haddıza· 
tında böyle olmaması lAzungeldJ~ine göre 
harici tesirler aram.ak zaruri gôt'ünüyor. 
Meseli içki ... EvvelA liatıra gelebilir. Katı 

Gencsiniz, yaşınız 25 etrafın'daa:x.. ti~ 
yunuz uzundur. Bünyeniz çok iyidir. Sili• 
haliniz mükemmedir. Zekanız ve çahşma
nız da mükemmeldir. Hayatta muvaffak 
oliııak karanndasınız. Bunun için her ~yi 
yarım.ak a:ı:minizdir. Yalnız zckAnua faz~ 
güvenmeniz n başkalarını tenkide meyli
niz ~ardır. İstihza tahiatlıılı iyi delildir. 
Daha•uysal olmağa meehnrsımuz_ u:vsallıit 
kerhen yapılan bir iş değil icabında bir. 
lüzum olarak almalısınız. EcneM bir dil 
öğrenelıilirsiniz ve öğrenmelisiniz.: 

-763-

'Ankara. Ö:Y.T: 

oI•rak iddia etmemekle beraber l:iüYük bir 
ihtimal .ne sık sık içtiğinizi söyJlyebilirim. fak olabilmek için ne yap_malısı

nıt ... Bflnları yazı ve imzanın tah
lil erltrt'lt mülchamsımtı size ili-
111: kabul etmiyecek şekilde söyli-

bım:ışttı:tlatdır: 1 -Husaıı ve alıngan ol
duğunuz için l:ialti katı:.nelicesi rcalılnı.::ol .. 
mıyan .ııe fakat arZllıı~a; ın.enfaatiniıe llY"" 
nııyan bir haberden bile müteessir olar· 
sunuz. bu da haleli ruhiyenize tesir eder 
'Ve sizi sıkar. üzer. Halbuki beklerseniz bel 
ki iş düzeleccktil". Menfi hükümleriniıde 
aceleci olmanız iyi değildir. Bu halden 
vazgeçiniz, pek çok şey kazanmış olacak .. 
sınu:. Slhhallnh: liakktnda endişeye lü· 
zum ~·oktur. 2 - Alıngan olduğunuzu ka
bul ettikten sonra tam ne~eJi ·olmala im. 
kiin yoktur. Alınganlıitınızı azal1ınız. 3 -
Zekilnm çok iyi biıldum. Yalnız mfrtered-

Yaşınız 30-35 dir. Boyunuz uıu1:1ca1 bü 

Bu takdirde bundan kaliyyen vazgeçmeni· 
zi tnsiye ederim. Bu 1alidirde hareket -ve 
kararhrınu:da göııe çarpacak·tercddüdden 
kurtulursun w: .. 

ytbiür. Yflzlercı oltU.yucım:uzun 

t11kdir mektuplilrı bunun en srıl· 
lam delı'lidir. Böyle bir tahlil için. 

sağ tıe !Ol el ile yazılmış herhangi 
aört satır Y.azıy1. müleaddit im
zayı, mümkünse elin kağıda çizi1"' 

yeniz dolıtullcad1r. Her ııeyden evvel hid· 
detli olmaktan kurtulmak. sinirlerlnizie 
hAkim olmak lazımdır. Çok: çabuk kızıyor 
ve hiddetinizi k,ofoylılda bırakıruyor.sunuz. 

ZekAnız. çaUşma kabiliydiniz çok iyidir; 
Hiddetli olmanızın sebeblerini beraberce 
t:ı.hlil ve teshit edebilmek üzere eski yazı· 
larınızdan mümkün olduğu kadar fazla ör-
nek gönderiniz. 

-765-

Fatih. R. 'A. H: 
Yaşıını 20 etrafında. Bün~ce 'dolgunsu· 

nuz. Boyunu"t. ortadır. füıhali ta~a sever, 
çalışmağı bir zarnret olarak kabul edersi• 
niz. Yaşça pelt genç olduğunuza ~öre ça .. 

-767-

Beyazıt H. R. 2: 

dit vaziyetlerin.iz de vardır. Buna liizwn 
yoktur. Tahsilde peklla muvo.fiak. olabilir
siniz. 4 - Tulumlu olmağa haddııatında. 
istidadmız ~ardır. Fakat bunu 13aletta.yin 
değil lıc <;aplı "i'C dü$ünrcli bir halde yap-

-764-

Samatya. G.8.7.6: 
tmznnm h:ıl :klle okuyıımaaım. Brinye-

, lış~ı bir; zevk olarak- alma ve .sayın.anız 
ehemmiyetle şayanı tavsiyedir. Zekanız 

çok iyidir. fakat hayal ıı:.ı.hasında · daha: 

kuvvetle işlemektedir. saadeti . kendi faa· 
Jiyetinizdc Mitil hnri ı:ten sıcTecek hir vnı;ı-

Hakımdaki derin teveccOhünüze leşel:• 
kür ederim. Sualerini e cevaplanm: 1 -
İçl:iyi bırakınız veya çok azaltınız. 2 - · 
Tatiiaten faalsiniz. Bu faaliyet arzunuzu Te 

me~·Jinizi müsliet bir şekilde tatmin etme
lisiniz. Aksi tıalde menft şekilde faaliyet 
muhakakktır. 3 - Zekılnız iyidir. Ve Qa. 
yatl~ muvv.ffak olaruıyacağınızı düşünmek 
hile far.fadır. 

Bunun yerine mütihı bir mkançlılt ka· 
im oldu, 

Gen~ kadın, ihtirasların dana güzel 
bir- hale getirdiği çehresini; yaılar için-; 
de parlayan göi:lerini ve iliümmalı du
dakiannı. kralt doğru lialdirdi. Aa biı: 
tavaüı:. 

- Merak" etmeyin! dildi Scvıaillniz 

emniyet altındadır. Hem de lW'§ınuda 
bulunan ve leYmediğini.z bu betDaht 
kadından. daha Düyi& bir emniyet 111-
tzmW.. 

Iibrabı. ve anbJ: içiııde toplayan bu 
titnık ES üzcriiıe: knıJ; bu meçhul kL 
dma diha. büyük bir dikkatle baktı; Bn 
bir kıa; saatlik aşk hatırası bütün ... gch;. 

vetiy)e tekrar; benliğini kavradı. Burun 
d~ c:iııs bir at gibi açılıP. kapan· 
ma~ba~ .• 

Bu ka.dmın.umimiyctinden artık şüp~ 
he· etrrriy,ordu: Jan hii bir tchJikeye 
ma.nı~ değildi. 

Bunun üzerinır kralda btt teceuüs u-
yaırdr ...• 

Bu kadın kimdi?. 

Burada, nsıl ve niçin 0ulunuycmhı? 
MU:t.yet; kuröam oldUğu bu kmştk 

i§ neyi ifade ediyordu. 

Her n~ bahasına olursa olsun bu.nu 
öğremneğe karar verdi. . 

Cidd1, fak~ içinde artık Jülyeti ez. 
miş olan istihkarın bulunınadığı bir ın· 
Je: 

- Kiımi.niz, Madam? diye scrou .. 
J,iity;tt a:vap verdi : 

-Heyhat Sil"! Demek ki çehrem ma
jest.eleri iizerhıde füç bit teırir bırak

mamış.. Bütün felaketime sebep olm 
ıey, kralm lıi:iyük baloda barlat iltif.at· 
k~r bir nazar atfrtt:i.ği zehabına kaprl. 
mıt ohnamdadfr. 

Sonra içini çekerek ilive etti : 
- Demek ki yarulinı§rm .• 
Bu sözler üzerine k:rai. Jü.lyfti dedıal 

tanıy.aıak: 

• - JM.m.tc$ dü. Bar.tiL. 

D.ye bağrrdt ve şapkasmı çıkararak 
nazikane bir ıelam verdi .• 

On be§incl LUi, kont dü Baniyi sev
mezdi. Oııun ibfüane çefuesi; hafif -ve 
ho§sohbet saray nedimleri araSlm:la çir
kin göriinilyordu. 

Dil Barriyi ya:ı.1 ıcvimli <ılmr.tnakla 

beraber, en ııachk nedimlerinden birini 
aldatmrı olmak düşüncesiyle garip bir 
memnuniyet duydu •• Ayni zamanda bu 
hissin tevlit ettiği bir ikinci lii11 ile Jül
yete laı.rşı daha lfavvetli bir t;eııt'lpatı 

duymağa başl<adı .. 
Jülye~ tiu anda kralın içinden geçen· 

!eri belki de anlamr§tı .. Çünkü o ana ka. 
ıdar korkudan takallüs etmi; olfln du
daklannc:Ht gizli bir tebessüm belirdi. 

Bundan ba~ka Jillyet, kendisinin gii;. 
zel bir kadın olduğunu da billyordu. 

Güzelliğinden emi.n olan bir kaldın 
ise, kendisini bir erkek ka'I'.Şmnda daima 
kuvvetli' hi$Peder. Hattl tiu erkek kral 
olsa dilij. .. 
Knllık .. Güzellik .• Ayni derecede iki 

kuvvettir. Hatta bu iki kuvvetten han
gisinin daha tehlikeli oldu~nu ve gü
zel, ayni za:manda 21alim bir kadımn za• 
lim bir kraldan daha korkunç olup ol. 
madığını söylemek hayli güç bir mese
ledir. 

Belki okuyucu; bize cevaben, güzellik 
ve zeıliınliği'l nadiren birleştiğini iddia 
edebilir; bu hususta bir sürü felsefi 
münakaşalar da yapdabilir. 

Fakat mevzuumuz bu değildir. Bu
nun için, sad~ce şunu ı;öyliyelim ki Jül
yet pek tc zaliaı ve fena hir kadın ol. 
mamakla beraber son derece kuI'lülZdr. 
Kralın yumuşayan nazarlarmdaı1 ve de
ğişen sesinıden derhal anladx ki, büyük 
tehlikeyi atlatmıştı. 

On beşinci Lui: 
- Kontes dü Barri ! d1yç bağırmış

tı ... 

Jülyet to soğuk kanhhğxm topladık
ça. heyecanını biltJ.;is dw fazla g&ter. 
meğe çal~prak <:evap verdi: 

- Evet Sir, kendisini affetmenizi 
yalvaran kontes dü Barri... Onµ affe~ 
din. Çünkü bu sahtekarlığı ona ilhanı 
eden ... 

- Bunu ilham eden kimdir, madam? 
Rica ederim sözünüzü tamamiıym .• 

- Bana bu ilha.nır ıvcren, benim.gibi 
zavallı bir kaıdmm mı.ık-aweınet cdemi
yeceği müstebit bir Tanndtr .• Bu T.an
n beni size doğru götürüyordu.. Bıı 

Tanrının istr.ini siz pekala biliyorsu • 
nuz., 

O devirde, en büyilk san'a~~rların, 
heykel ve r.e5irııl~rin1i-e canlandırdıldan 

aşk Tanrısı vartlt ki; Jlilyet hunu kaste
diyor- v~ bununla kralın• erkeklik guru
runu ok.şuycrdu .• 

TZıhrik odlltned~n evvel gelip J anı 
görmcğo ceıı.aret edenıiyen, bu sanıiırH 
ve büyük aşktan adeta şaşkın bir hale 
gelen ve Janm aşkı kar~smda mahı::up, 

mütehayyir ve hilrm"Otkar görünen on 
be§inci L1'i. Jülyetitı bu aşkı kar§.tJrnda 
kendisini gıı.yet ferah hissetti • 

Der.in bit' .aşkla sev~k ve ~vilmck 
ont.ı;. ~et i~irnie bxralçıyordu. 

Fakat flött etmek, ge9ici aşk uıace
raları içinde vakit geçirmek, eğlenmek, 
onun ~ok sevdiği bir: §eydi. 
' On beşinci LUi rtıanteısunu çıkardt; 

yatağın il.zcn-i~ attı,, bir ~olt"ğa otur. 
<lu ve ciddi tavrını tamaııtlyle bırak~a.k 
tebe~ü.mle sordu: 

- Demek, sizi eJinjzıden tutup; l:ıura
ya getiren Tanrıya mukavern~ edeme
diniz, öyle mi? . 

Jülyet de büyük bir ciddiyetle : 
- Heyh?-t! dedi. O, kalbimin yolu.nu 

kolaylıkla buldu .• 

- Doğru!u, m~dam ,jtiraf edeyim ki 
bu macera pek hQ§ •. :Sunu baırıa anlat· 
malrsınız. 

- Sir .. Evvela size bir ıey &Oı'mlJrl'.ıa 
müsaad~ buyurun.. Bu ma,ceraya ıim
di.. Esef ediyor musunuz?. 

01) beşinci LUi samlmi bir tavırla CC>-' 

vap verdi: 

201j 

- Hayır! .. 
Filhakika doğru söylüyordu; Gözleı

rinde bir kn•ılcmı parladı. • . 
Evet 1 K<Jllmmda sıkmıJ olduğu, şim

di karşı~ında ürperen ve korkuyla kan. 
ştk.bir i.§tiyakla kendisini gene vcrmcğe 
hazır olan bu enfes mahluk, onun ~ 
şını döndürüyo.rdul. 

Jillyetin çehı-esinde gizli bir &Urur. 
ifadeıi belirdi. 

Bu dda kral elindeydi! .• Genç kadm 
bütUn. hülyalannın tahaldrukunu g()riir 
gib.i Q}du: Sar~a taJtdim ediliyor, en 
asil ~dınlan kı~k~dınycrr, bütün bll 
dcbdıbe ve ihti~ın yegane hakimi O'l" 

luyordu!,. 

Haki}.ti bir heyecanın titrettiği ~ 

set1le-:. 
- Şu halde, Sir. n:ıademki' hiç bir 

şeye esef etnıiyorsunuz, mademki beni 
aHedfyorsunuz, size. şunu söytlyeyinı 
ki, cesa,rcti küstahlığma. kadar vardır• 

mama. siııin .hiddetinizden ç~kinmcmenM 
yegane sebep sizsiniz. 

On beşinci LUi hayretle dinliyordu. 
- Büyiik baloyu hatırlayın, Sir •. Be. 

ni yeıdıne kz.dar götilrrrıek ten.eızülüno1 
de buluı:ıiiuğunuz, benim için unutul .. 
maz anJ hatırlaym .. Bu gibi hadiselerin 
bir kadının kalbi üzerinde snınmez i~· 
ler bırakmamış olma.sına nasıl ihtimal 
verebilirsiniz'!. Sizi .. Uzun z-arn~dan. -

beri, :seviyordumı sir .. Ah! Öyle bisse. 
diyorum ki, bu kadar samimi olu§\U!lı 

beni majestelerinin nazarında dü.JUre-
eektir. 

- Bilakis, madam, f!amlıniyet on sev· 
diğim blr şeydir. Bilhassa. bu samimi
yet, böyle güzel dudakların arasından 
çıkaf'Sj!lı ve iki şa ane g& bu samimiyeti 
tasdik ederse 1 .• 

Jülyet hedefine eri§mi§ti ! •. 
On be§inci Lii:i teslim oluyordu! , 
Jülye.t ürpere:ıek kekeledi: 
- Sir, sir !.. Eğer bana böyle ııeyJer 

söylet'Senizt beni az kalsın deh§etten 
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Senelik muhammen 
kirası 

Beyazıt.ta Vezneciler mah•Qtehide 
Tramvay caddesi aokafmda 8'/9 N. 
dUkkiıı 120 
A.rpaemininde Topk&pı caddtlinde 

.9.00 

95/11~ N. ev 
Zeyrekte Çinilihamam yanında Hacı 
Kasım ağa mektebi araumda 2 N. 1J 
baraka 
Kapalıçartıda Divrlk sokağında 20 No. 

ıı dakkin 
B:spalıçarfıda Gelincik aok&fmda 2' N. 
hdtlkkb 
Kapalıçarşıda Yanm '!'afhan aokafmda 
1 No. il dilkkAn 

108 

12 

12 

12 
12 

s.ıo 

0.90 

0.90 

0.90 
0.90 

Kapalıçarpda Divrik sokağında 21 No. 
11.-dUkkAn 18 1.85 

Yukarda semti, menelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller 939, 940, 
ya n · ·a verilmek üzere a ık rt 

' hiıalarn~a gaaterileıı ilk teminat mai1MIZ veya mütubUe ber&1* ti-4.938 ~ 
§Cmbc günü saat 14 de Dalın! Encilm•rıde bulumııalıdırlar. 

(i) (~) 

Dtınlz Hsnk Akay lş'etmes•nrlenı 
Aıla'ar va Anadolu · Kıycsana Göç nakllJ•~ı. 

Yazlığa gideceklerin göç eşyalarmm gehirdeki evlerden sayfiyedeki evlere 
kadar blitUn medeni memleketlerde yapıldığı gibi rahat ve eınniyeUi ve uca 
olarak nakli için toletmemizin te§ebbUsiyle Antalya Umumt Nakliyat TOrk lr 
aonim ılrketi hususi blr servis açmıttJr. BUyllk parça eeyamn nakil ilcretl a. 
ra.ba, hamal vapur dahli 120 kuruıtur. 

Telefon 24220 ve 23801 nakliyat mayısın blriikien hazlramı\ 15 ine kadar-

dır. Yaz sonunda dönil§te ayni auretle ol8,C4ktır. 

EfY• tarlte81nde tenzlllt 
l'4Ya tarifesinde ı Mayıs 938 tarl binden baflamak bere aPfsdakl tea.

zlJlt yapılmı§tır. 
6 kuruttıJ1 25 kuııP kadar U kurUf. 

26 kuruftaA m ımruea war s.- kurU• 
151. kuruftaD 1GO kurUP b4ar 'I,& kunllo 

101 kuruttaa yubn fiiıtlaıda 10 turu .. 

Gll~heklm• 
Dı.Muıat RamtAgdın 
Muayerıebaueain.I raırmın.raJtm•ne 

' -

larlabatJ Cad. t'B1'A Apt. oma 
aakletmlltlr. reı: ü6Dı1 

Pazardan maada heqıün: Oiledeı· 
eonra .. t ikiden alll)'a kac:lu 

Dr. irfan Kayra 
Rantkeıı Mntehanm 
HeııOP ölleden &Qqr& saat 3 ten 7 

. ye kadar Belediye. Biııblrdlrek Nuri· 
conker IOklkta Aslaner aplrbmaD 

No. 8-10 
E ........................ . 

- * Dok lor 
Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mlltebauısı 
Pa.ıardan bapa ıUnJerde öiledea 
10nra IUt (2,5 tan 6 ya) kadar 
istanbucla Diftllyounda (104) nu
maralı hı11uat kabinemde baıtalamu 
kabul der. Salı, cumartesi ıUııleri 
Abah "9,5 - 12,. Aatleri haJdk! 
fukaraya mahıuıtıır. Muayenehane 

· Dlf DQkllWll · 

Necati PAK.Şi 
Hutaiarml ........... ... 

ıo ... -...u.1sa..,bllaJ ..... . 
Sü ftl cami ,a.leri .... '' -

11 ................. 
Adrel: 1tarak81 Tlnel _,._. 

Ter ... • cadcleti .,.._da Ne. l/I 

D .KTOR 

ve ev telefonu: 22391. - Kemal Uz,san 
ln~mur ardoıyor 0peratlSr. oroıot 

KuJıuebe falariD8 vl1af ve b11tlln Galata • KarakGY • Abdullah et. 
gibı çaboa.bilecek blr Tlrk aramyor. lokaDtuJ ııarflllJlda GallçJ Han 
Ayda en gok otua lira vetileeektlr. eerrBD 15 den 90 J8 kadar 

DakWo bilenler tercih olunur. '""''nra: ''""' 
Ankara caddeeinde, ıoı numarada 11.----------'1 

Cumhuriyet JdltUpJıanesine mUraca&t. 

} 
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rEkzema ve en muannit cilt yaralanodan : nrtulmak içlnl

1 1 kullan;nız. Binlerce hastavı kurtarmıştır Ecz,;:elPrden •Rleyinb. lı 

'®, Çatal, Bıçak , Kaşık 
1. Fabrikası 

HABER - 7\ksam postan 27 NtSAN - 1938 

ÇAGLA VAN Gazinosunda Bu aksam• 

Si 
Milli revü ve Naamet ElmasriyyE 

Tanınmıf san'atkfir arkadaşlarının lftlraklle kutlulanacaktır. Tel. 40335 .................................................... 
inli Generatör 

Bir kilovatlık 1 urbinli Jeneratör 
Fabrikalan mamulatından s. s. c. i. 

Toptan Sabt Yeri: 

Yüksek keyfiyette malzemeden 
imal olunmuşt:ur. 

idareli ve ucuzdur 

Balkanların birincisi ve Avrupaıun 2 incisidir. ÇA -
TAL, KAŞIK ve BIÇAK aldığınızda muhakkak BAŞ 

KURT markasını arayınız. Paslanmaz, sarannaz ve kml- j 
maz. Avrupa mallarından dah.a yüksek daha ucuzdur. ·ı 

Tahta kale caddesi N o. 51 .... M.uf·a·S!.al_m.al.Qm-at·al·m-ak·ı··~.in·:·T·c·le·fo·n·: .4 .. ~2·6·2·m·lir·· .ac·aa·t·e·d·in.iz··---··---------· 
................. e .................................. . 

-- Arada büyük fark var 
1 PerttN Çocuk Pıulra8s: ~diye kadar hiçbir bem.er:I taratmaa.n tak. 

lid edilememiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa. çocuk cil<L 
leıi için hazırlıımıua olması ve terkıöinde talıri3 edici hiçbir madde bu. 
lunmamasıdır. 

•-~A O E .M DAR~-• 
1 i K Ti 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI ·-
1 fablatlerl Her eczanede arayınız. ı Posta kutusu 1255 Hormobln · -

Şişman, vUcutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vucudiln lltL 

valarmda ve koltuk altlarmm pişiklerine kar§ı bundan daha müessir bir 
pudra henüz keafedilmemiştlr, 

ONU OtGER AD! ('I' ALK PUDRA) lan ile ka.nşbrmaymız. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
1. nci keşide 11 Mayıs 938 dedir. 

Büyük ikramiye 4.0000 Liradır. 

3 günde 
Yeni ve cazip 

gü.zellikte 
Bir ten 

Huruşukluk.lardan kurtulınağı ve daha genç ve güt.eJ 
görünmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız tenine malik olmak istersiniz değil 
mi? Evet dersimz, bu basit güzellik tedbirini tec. 
rübe ediniz.. Her akşam, yatma.zdan evvel pembe 
reııgindeki l'OKALON kreminl kullanınız. Bu kre. 
miıı terkibinde Vıyana Universite Profesörü Or. Ste. 
jskalln cazib keşfi olan ve büyük bir itina ile inti
hap edilmiş genç hayvanlardan istihsal ve "BfO. 
CEL' tabır edilen mllceyrelen canlandıran yerı' cev. 
ber mevcuttur Bu cevher si2 uyurken, cildinizJ 
besler ve gençleştirir. Dk tatbikrndan itibaren erte. 
si sabah, cildinizın ne kadar tazeleşmiş ve gençleş. 
miş olduğunu göreceksiniz. 
Hastanelerde 60 . 70 yaşlarmdak.1 kadınlara yapı. 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla.. 
nn tamamen zail olduğu görülmüştür. 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOK.ALON 
kremini kullanınız. Terkibinde tu.e krema ve tasfL 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
mesamata nüf ıu Be derinliklerde gizlenmta ve hiç 
bir sabwıun i.hra<; edemediği gayri saf maddeleri 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
rerkibindek.1 kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet. 

U unsurlar ise, açık mesamatı kapatn ve Uç gün zarfmda en çirkin ve 
en sert bir cild1 beyazlatıp yumuşatır. 45 . 50 yaşlarmdakJ kadmlara 
bile bir genç kızın tazeliğinJ ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. Be. 
me::ı bu günden bir tilb veya bir varo TOKALON kremı alınız ve tarif 
edildiği veçhUe kullanınız. Neticesinden son derece memnun kalacaksmrz 

Dr. Süreyya Atama) 
Operatör • Ürolog 

Beyoğlu • Parmakkapı tramvay dtL 
r-ağı, No. 121 birinci kat. 

Muayene saati: 16 · 20 

-@iö~ IHleklmo 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 5 

Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefettin 
apartmıanı 

' 

! 

DENiZBANK 
DENiZYOLLARI 
işLETMESI 

Acenteleri: Karaköy- Köprübaşı 

Tel. 42362. Sirkeci Milhürdar Zade 

- Han telefon: 22740 -

aaradeolz Postaları 
1 l\fayıstan itibaren Karadeniz 

postalarında aşağıda. yazılı deği

şiklikler olacaktır: 

SALI POSTALARI gidiş ve dö-

r ALFA-LAV.AL 
Dünynda. mevcut süt makinelerinden en emnl7e 
le kullanabileceğiniz yegdno markadır. Gene 

Deposu: 

M. CAMCAN 
Galata, Mahmudiye Cad. No. e1 

Te'arat adre"I • lst~nbul - CA '1C \ 

IKARAMÜRSEL Fabrikasının 
nüşte Zonguldak, İnebolu, Sinop, 1 

Samsun, Gireson, Trabzon ve Rl·ı '- Y C UZ 0 ğ U 0 8 Z W e 
zeye uğrayarak Hopaya kadar Birinci sınıf b c dikiş ile 
gidecek; gidişte ilA.veten Tirebo- ar Ve 

~:~~I;~ dönüşte Pazar'a uğraya- ıSMEALBRLı_SAEMA 24 ve 27 IC ra 
PERŞEMBE POSTALARI gi

diş ve dönüşte İnebolu, Ayancık, 
Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, Or· Karamürsel fabrikasının memleketimizin her tarafında tarunmı~ çol 
du, Giroson, Görele, Trabzon ve saglam ve zarif yünlü kumaışlanndan çok mahir makastar tarafından itine 
Rizeye uğrayarak Hopaya kadar ile dikilmekt9 olan 

~iJecek ve dönüşte na.veten Of , 1 1 Jbl 1 24 27 JI 
\"(') -~kçaabada uğrayacaktır. i smar ama e se er ve ra 

PAZAR POSTALARI gidiş ve I üzerinden jmaJ edilmektedir. Muamelemiz pe§indir. 
C1önilşte Zonguldak, ınebolu, Ger- , · (Pek yakında ucuz hazır elbise dairemiz de açılacaktır.) 
ıe. Samsun, Unye, Fatsa, Ordu, : ( Sultanha Tiam iklnc1 Vakii hanı altında ) 
Uireson, Vakfıkebir ve Trabzona •-• __ 
uğrayarak Rizeye kadar gidecek 
ve dönüşte ilA.veten Sürmene ve 
trlreboluya uğrayacaktır. (2339) 

oaoooooooooooooooooooooaooooc 
o 
o 
o 
o 
o 

il 

~---'Wl-1211---~I 0 o 
Mürebbiye g 1 

Ecnebi, türkçe bilen bir madam; ailelcı O 
orasında 5-14 yaşında çocuklara mürel 
1.ıilik yapmak ve ya hasla c:ocuklara bak O 
mak için iş aramaktadır. Fransızca ve O 

ROMA TIZMA, LUMBAGO, SiY ATIK soğuk algınlığından ileri gelen 
tiddetli ağnlan teskin ve izale eder. 

Beyoğlu \~cncdik ~oknk 21 Xo. ikinci 1 
:ılmanca bilir. Taşraya da gidebilir. CJ O O O O O O O O O OD O OD O O O O O O O O O O O Dl 1 
kal.Jozcrın. Zonguldak valiliğ:nden: 

~DOKTOR ÇIPRUT• 

1 
Cildiye ve Zühreviye mütehassısı 1 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı 

'ıtar~ısında Pos sokağı köşesinde 

Meymenet apartımam. Tel: ,3353 

16)0 K T ©~ 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan sekiz buçuğa 

ık~amlan ı 7 den 20 ve kadar Lme 

Zonguldak vilayeti içinde aşağıda isimleri ve keşif bedelleriyle muvı 

te minat miktarları yazılı: 
Yo lı.ın ismi keşif bedeli Eksiltmeye ko. Muvakkat 

nulan KSM. T. teminat 
1 - Bartın Safranbolu 68130.24 41130.24 3084.77: Tes 
2 - Zonguldak • Devrek 25367.68 15357.68 1152.57: Şose 

lı ta.n 

3 - Ereğli • Devrek 32269.60 19269.60 1445.22: 
4 - Beycuma • Çaycuma 53826.80 31326.80 2349.51: Yeni 

inşa 

5 - Safranbolu - Araç 25014.89 15014.89 1126.12: Sınai 
l~:tlll.21 18: 

Yukarda şose esaslı tamiri ile yeni şose inşaatı işlerinin cem'an 1221: 
ra 21 kuruşluk kısımları inşaatı işleri kapalı zarf usuliyel eksiltmeye k 
muştur. Eksiltmesi 16.5-938 pazartesi günü saat 15 de Zonguldak vilayeti 
mi encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna mütefcrri diğe 

rak Zonguldak nafia müdürlüğünde yazılıdır. İstekliler bu işlerin hepsine 
içlerinden herhangi bir veya birkaçına talip olabilirler. Eksiltmeye girmel 
yenlerin talimatnamesine tevfikan Nafia vekatctindcn alınmış müteahhitli 

li tayyare apartmanlan ikinci daire 
17 numarada bastalannı kabul edeı. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye D 
dar bastalamu parac· '- Kurun. Ha 
oer okuvuculanm &kupon cnub liyet vesikası ile ticaret odasından alınmış vesika ve muvakkat teminatlı 

ı.. ltn fr 'Tlua yene eder l'elPt ·~ .• 5;;c birlikte teklif mektuplarını yukarda yazılı günde ihale saatinden bir saat ,•••••••••••••i- ilne kadar vilayet daimi encümeni reisliğine vermeleri ilfi.n olunur. 


