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Pariste yapılan ifşaat·: 
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Paris, 11 (A.A.) - ''Ordre,, gaze

tes' ı 

aybetmişlerdir,, 
1 

1
• spanya harbinden almacak ders· 

~kkında "gizli bir vesika., neşret-

s 

mcktedir. Söylendiğine göre bu vesika 
Alman generali Von Reichenan tara -
fından bir rapor olarak okunmuştur. 

Parise 
mek 

müm ! 
lıır A meri k an tayyarecfsi Li ndhergln meş
lıu r r eko r ile uzun mesafe rekorunu k ırd ı 
~ ~~:~::a; ~l~~dG~:çc:;e~iy~Y~~:~ 
l' nldl m scyaha inin Uk merha!c~l 

ı .. llnrc.k t d :ı Am ı ikı.ılı 

:~~ıırccı Hovard Högs diln saat 16,57 
0 :Parise muvasalat etmiş ve Lö Burjo 

taJ: re meydanına inmiştir. 
b -Aın rikalı tayyareci bu suretle Lind-

r'"ın la b meşhur rekorunu on saattnn faz-
ı hır farkla kırmış olmaktadır. Ameri -
~ldan Pariso 16 saat 35 dakikada uç- ' 

.._~!!tur. Tayyareci ayni zamanda hattı ] 
4<1Ustak· 
ll ını Uzcrlnde uzun mesafe rekoru-
u da kırmıştır. 

' 'Ordre,, gazetesine göre, bu vesikanın 
en tipik cümlelerinden bazıları şunlar
dır: 

''ispanya, halihazırda bizim harp 
mektebimizdir. Fransa ile İngiltere Ak
denizi kaybetmişlerdir, General Fran
koya tamamiyle itimat edebiliriz. İki 

senedenberi harp malzememizi tecrü
be etmek ve askerlerimizi muharebeye 
alıştırmak suretiyle diğer memleketleri 
fersah fersah geçtik. 

Frankonun sayesinde İngiltere ile 
Fransanın hayati sevkülceyş hatlarında 
yerleştik. Siyaset sahasında İtalya en 
iyi sevklccyşin cür'et olduğunu ve 
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Yahudi ve Arap çeteleri kendile ri11e yt'nİ silôlılar icat etmektedir. Bir SH 

borımmdan )'(lpılmış olan bir buçıık met re boyundaki bu bomba çok tclılil~clidir. 

Flistinde 
kan övdeyi 
götürüyor~ 
Arap çeteleri 60 

Yahudi ö dürdüler 
Kudüs, 11 (A.A.) - Şimali Filistin· 

de vahim hadiseler clmaktadxr. Tulke
rim civarında kuvvetli bir arap çetesi 
Sanhadaki yahudi çiftliklerine hucum 
edeı·ek altmxş kadar yahudiyi öldür· 
müşlerdir. 

Tabor civarında İngiliz polisiyle a· 
rap çetesi arasında müsademe olmuş ve 
araplardan sekiz kişi ölmüştür. 

Polisten de biıı ölü vardır. 
Tulkerimde bir arap polis müfettişi

nin katledilmesi üzerine vaziyeti pel:: 
gergin olan bu şehir, askeri müfrezeler 
tarafından işgal ve saat 22 den sonra 
ışıkların söndürülmesi emredilmiştir. 

Filistinin şimalinde telgraf telleri u-

ı 
ı 

I 

zun bir mesafe dahilinde tahrip edilmiş- ı 
· Filistindc iJaını, yahudil:ri liızdırarak 

tır • 
tedhiş hareketlerine ı.evkeden ve 

Nasıriye, Teberiye ve sair merkezlerle 
telgraf muhaberesi kesilmiştir. V aziyet böylece arapların da mukabeleye 

'l1a. liögs seyahatinin son saatlerinde tay
f resinin tahmlnindC'n fazla benzin sar
Cltiğini radyo il<' bildirmişti. Bunun i. 

H f d d · d' B d b. , başlamalarına sebep olan 

Sultanahmet Ca-
aya a a gergın ır. ura a ır ço;c 

devriyeler sokaklarda dolaşmaktaxr. \ y&hudi suikastçı Yasef 
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an 
Q'e 

Tür 
kornis 

c r ar 
- Yugoslav muhtelit 

on mukaveleyi hazırladı 

ı\ttıhteli t k . • . H 

lstanbul, 11 (A.A.) - Tebliğ: 
Yugosla\•yaclan Türkiyeye gelecek mu 

hacirlerin muhaceretinc ait meseleleri 
müzakere etmek üzere Büyük Millet 
!\leclisi parti grupu reis vekili ve Trab
zon mebusu l !asan Sakanın riyaseti al. 
tında toplanmış ve haziran 1938 de baş. 
ladığı mesaisini 11 temmuz 1938 de müs
bct her iki tarafın menfaatine hadim 
bir neticeye isal ile ikmal etmiştir. 

MezkOr kombyon Hasan Saka, iskan 
umum müdürü Dr. Ce\·det Atasagun. 
Yugosıa,1·a hariciye wkfüeti Balkan ~u
besi şefi Milan A. Ristiç \'C •• .. :·;;::~.:: • .ra 
Yugoslavya Ziraat Vekaleti müşavin 

Voislov, ve Magov!icvinten terekküp 
ediyordu. 
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lngiliz arkeoloji alimlerinden profesör 
Bakster tarafından birkaç yıldanberi Sul 
tanahmette Arasta sokağında yapılmak
ta olan hafriyatın, Sultanahmet camiine 
tehlikeli vaziyetler do&rurduğu için dur. 
durulduğu hakkında çıkan haberler kıs. 

men yanlıştır. Hafriyat tamamen durdu. 
rulmamış, yalnız cami önüne doğru iler-
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HA7RIYE 

Kız 1\ açırma 
hadisesi 

Çapada 13 yaşlarında Hayriye isminde 
bir kızın 35 ya§lannda Hüsnü isminde 
birisi tarafından kaçırılmaya teşebbUs 

<'dildiğini yn?.mıştık. Miiddeiumumilik hu 
Jıuımstnkl tahkikatını bitirmiş ve lıildisr>. 

nin ağırcczn mahkemesine intikal etme-
sini knrarla§lırmıştır. -

• yenz Şehirde bir salgın 

~ l\JI lr lUI lfi1 
<dl tül~ lfffi') ©l lrll o o ~o 
Kadınlar arasında geçen iki 
kanlı hadisede de yaralılar 

burunlarından oldular ! 
11 ~ Vaşoli"'il~Sl ~Hır ~©~lYI~ 

Delikanlının kafası-
nı destere ile 

ut;uruyor u! 
Şiş l ide feci hir yaralaına hadisesi oldu; 
Bir adam, koyun gibi boğaz l anmakta ıı 
güç kurtarı ldı 

Dün akşnm Şişlide çok feci bir hadise 
olmuş ve 12 yaşında küçük bir çocuk, 
29 yaşlarında birisini buz dcstercsi ile 
başından nb'1r surette yaralamıştır. 
Kurtuluş caddesinde 199 numarah 

buzcu dükkfınında 12 yaşlarında Mch -

mM l'nyn çok sinirlidir, miişt<'ı ilC'ı l~ bi. 
le sık ftık lm\'&a etmektedir. Fakat clilıı 

bu kavgaların en mUthif'ini yapmı.,tır: 

Yine nynl caddede 250 numaralı dük-

kl'ında mahallebici çıraklığı yapmakta 
olan 2!l ynşlarmd:ı Servet dün akşam 

saat 17 suhınnda buz almak için Md1-
met Ka)anın bulunduğ udükkli.no. gel -
miştir. Bu sırada dükkanda kimse yok -
tur. Mehmet Kaya, Servetin istediği bu-

7.U kl"~m<'ğe başlamış, faltat SC'rvC't: 
"- Canım, bu kadnr az verilir 'mi? 

Sen her zaman böyle yapıyorsun, hiç ol
ı::.": Devamı 8 incide 1 
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dladisefec, fiAictec 

Eğlence yerle
, inde ucuzlu!.:. 
Tedbirlerin henüz tam<ımlanmamış 

olmasına rağmen, devletin ve beledi
yenin eğlenme, yıkanma ve dinlenme 
yerleri vergilerinde yaptıkları tenzi
liit, bir kaç gün içinde istanbulda ol
dukça müsbet neticeler vereli. 

Pazar günü Florya plajlan için 70 

bin kişi bilet almıştır. Gene pazar gü
nü Anadolu akşam postasını yapan A
kay vapuru, yolcusunun çokluğu yü
zünden Caddebostarundan sonraki iki 

iskeleye uğrayatnamıştır. 

• • • 
İstanbulluları §ehirden çıkarmak ve 

şehir içinde umumi eğlence yerlerinde 
toplamak için alınan tedbirler, §imdilik 
devlet ve belediye blitçelerinden yapı
lan fedakarlıklara dayanıyor. Bir ç.:.k 

müesseselerin tedbirlere intibak için 
hazılıklara başladıltlan bile şüphelidir. 

Yalova müstesna, lstanbulda daha 

hiç bir müessese fiyat ilan etmedi. Şe

hirde, Adalarda, Boğazda bir gün, bir 
hafta, bir ay otel veya pansiyonlarda 
kaça kalınabilir? Bir öğle yemeği için 
ne ödenir, ev kaça tutulur?. 

Müessese sahibi, anlaşmak için müı
terinin ayağına kac~r gelmesini mi, 
yoksa reklamı, mücadeleyi üzerine alan 

hlikCımctin veya belediyenin yapması-• 
nı mı bekliyor nedir?. 

• • • 
Mücadelede hilkOmetin ve belediye

nin yardımcısız kala:alanrun belli baş· 
1ı sebebi; İstabulda ve İstanbul sayfi
yelerinde müessese denilecek eğlenme 
ve dinlenme yerlerinin henüz kurul
mamış olmasıdır. 

Günlilk müşterisi e11iyi geçmiyen kır 
kahveleriyle, en büyüğü, yirmi odalı 
otellerle, bunlardan daha basit pansi • 
yonlarla mükemmel olarak ne yapıla
bilir?. 

Bir günde yiyeceği için on beş ve bir 
yılda giyeceği için en çok bir kaç yüz 
kuruş harcıyabilen bir ayak satıcısın
dan, bir sandalcıdan, bir arabacıdan, 

bir kır kahvesinden daha ucuz fiyat is

temek için insarun çok defa için zGrla
ması icap ediyor ve insan bu adamlara 

onlar istemeseler bile istiyebileceklerin
den fazlasını veriyor. 

"' .. 
Tedbirlerle, küçük iş yerlerinde şüp

he yok ki ucuz fiyat tarif el eri tatbik e
dilecektir. Fakat belediyeler bugünkü 

teşkilatlariyle bu yerlerde - eğer varsa
kaliteyi nasıl ayakta tutabilecekl .. rdir. 

Atina belediyesi, lokantalann n:üş
terilerine verecekleri yemeklere ne ka

dar gram ağırlığında et koyacaklarını 
tesb:t temiş ve fiyatı loknntalann dere · 
celerine göre ayırmıştır. Atinnda bir a

dam ayni miktar ve nefa'!tette bir yeme

ği müessese değiştirerek üç, dört türlü 
fiyatla yiyebilir. 

İstanbuda ve İstanbulun sayfiye, o
tel ve Iokantaların~a yaln.z kalite de· 
ğil, miktar farkları da vardır. Bazan 
bir otelde tabldot olarak verilen ye

mekle on iki yaşındaki bir çocuk bile 
karnını d~yuramaz. . . "' 

Hayat pahalılığı ile mücadeleye gi
ren hükumetin_ ve büyük şehir beledi 
yelerinin Ankarada, Yalovada, Bursa· 
da, Floryada olduğu gibi eğlence ve 
dinlenme yerlerinde kurulmuş veya ku
rulacak müesse~elerle, alfikadar ofo.ca
ğı pek tabiidir. 

Pahalılık mah:lut ekono:r.ik sebepleıi 
bir tarafa bırakılacak olursa, bir ce

miyetin daha fazla iptidailiğinin vasfı
dır. Ve böyle cemiyetlerde ucuzluk için 

Kendini bir 
roman kahrama
nına benzetmiş 

Fakat davayı 
kaybetti .. 

Londrada kaptan 
Con Kanning is -
minde bir adam 
kendisini bir ro -

man kahramanı 

yaptığı için bir ki
tapçıyı dava etmiş. 
tir. 
Kitapta Con Kan -
ning isminde bir 
kahra.-nan vardrr. 
Bu adam, mütiıiş 

Con Kanni11g bir dolandırıcı ve 
küstah bir çapkın

dır. Büyük bir müesseseyi dolandırdık -
tan sonra kaçmıştır ve daima polisten 
kendisini gizliyerek yaşamaktadır. Çap. 
kınlıklan da en adi derecede maceralar. 
dır. 

lşte. hakiki kaptan Con Kanning ro. 
mandaki Con Kanningin yaptığı bu fena 
hareketlerden dolayı utanıyor ve "kendi
sini,, aleme bu suretle teşhir edenleri 
davaya karar veriyor. 

Mahkemede kitabı yazan da, basan da 
kaptan Con Kanningi tanımadıklarım, 

hattA lngilterede böyle bir adam bulun

duğunu bile bilmediklerini. meselenin sırf 
bir tesadüften ibaret olduğunu söylüyor
lar. 

Kaptan Con Kanning ise bu kitabı o. 
kuyanlann romanda ismi geçenin bizzat 
o olduğunu zannettiklerini, bu suretle 

kendisinin fena bir nam kazandığmı, bfi
tün itibarını kaybettiğini söylüyor ve 30 
bin İngiliz lirası kadar bir z:ırar ziyan 
istiyor .. 

Eğer hakikaten i;in i~inde bir kasit ol. 
sa ve Con Kannlng romana bilinerek a

lınsa kitabı yazan ve basan ceza görecek
tir.Fakat mahkeme vaziyetin böyle olma 
dığma karar veriyor. Çünkü, evveH! ro. 
mancmın hakiki Con Kanningi tanıma.. 
dığını,ismini bile işitmediği tesbit olunu-

yor. Sonra, romanda tasvir edilen ada
mın çehre ve vücut itibarile hiç de haki
ki Con Kanninge benzemediği görülüyor. 

Bu suretle kendisini bir roman kahra
manına benzeten adam davayı kaybetmiş 

ve bilakis mahkeme masrafım venncğe 
mahkflın edilmiştir ... 

yapılacak mücadele, mücadelelerin is
tikamet ve şlimulüne göre, yalnız pa
halılığı ortadan kaldırmakla kalmaz, 

cemiyette kültür ve hayat seviyesinin 
inkişafına yarıyan bir çok esaslı deği -

şikliklf're de sebep olur. 

Şimdiye kadar bizde böyle bir mü· 
cadelenin yapılmaması yüzünden, bü

yük şehirlerde eğlence yerleri kapan • 

mış, patron, işçi olarak, bir çok insan a· 

cıkta kalmış, ayrıca , eğlence yerlerinin 

kiraları ve kıymctl~ri düşmüş, devlet 

ı ormal vergilerini kaybetmiş, daha fe

nası, halk: şehirlerde, kasabalarda ken

di içine çekilmiı. gezmek, toplu eğlen
mek, normal yaşamak itiyadını kaybet· 

rr:işt:r. 

İstanbullular bu kadar az mı eğle • 

nirler?. 

Birkaç gün ıv.>nra bana bu suali so

ran yabancı dostum, oteldeki odasın -
da gardrobundan çıkardığı viskiyi ver

di .. 

- içmez misiniz?. 

Pahalılık ecnebi dostumu kısa za

manda şehirlinin hayatına intibak ettir
miş o da lstıınbullular gibi eğlcnmiye a

lı~mıştı. 

Memlel:ette pahalılığa karşı açılan 

mücadelenin ilk aylannda, kısmen de 

ilk haftasındayız. Onun için mücade
lenin müsbct tesirleri hakkında derhal 

müsbet şeyler söylenemez. Fakat bu ta· 

rih hareket noktası olarak tesbit edi

le bllir ve bir çok şeyler söylemek için 
hazırlanılabılır. 

Neıet Halil ATAY 

-------------... ---~.., -
Dünyanın en küçük 

pi)ranosu satıldı 

kUttUN 

Yalnız adam 
HASAN KUMCA Yl yazıyor,: 

''Fransız ediplerinden Klod Farcr bet, 
gün sabahları saat beşten sekize kadar 
"Yalnız adam,. isimli bir roman yazıyor
muş. "Yalnız adam,. Pariste yaşıyan bir 
tiptir; bir dehadır. Pekal bu "Yalnız il· 
dam.,ın dchılsı onu diğer insanlardan a)'1' 

rıyor, yıılnız h:ı5ınn kalıyor, nihayet )'llı.. 
nızlık içinde ölilyor. 

~ -
ade bir piyano sesi halinde işitilmektedir. 

Budapeştede An -
dra Genter ismin • 
de bir meraklı dün
yanın en küçük pi. 
yanosunu yapmış 

bulunuyor. Bu res-
mini gördüğünüz 

mim mini piyano 
en mükemmel pi -
yanolar örnek tu -
tutarak yapılmış ol. 
rnakla beraber yedi 
santimetre boyun -
dadır. Sesi çok te -
mizdir. Fakat bu 
temiz sesi işitebil -
mek için bir opar • 
löre bağlanmış mik 
rofon lazımdır. Bu 
suretle bu ph•ano -
nun ince sesi alet 

Biraı düşünülecek olursa her azameti: 
adam bir yalnız adamdır. İnsanı cemi)"f 
içinde yalnız hırnkan deha dcftil, kibir .~e 
auımel hao;talığıdır. Hıı ha:rnlln blrtııkııtl 
boş beyinliler gibi şu veya hu noktadall 
bir kıymet olalılleeck nrlaml:ır d:ı bnz~!I 
hu h:ıstalıit:ı tulıılurlar. Xetkcde Rlod fil• 
rerln dediği gibi yalnız adam olarak öJQr, 
ler." 

-TAN 

Bulgaristan da 
Balkanlı ideali 

A TIMET E.UI.\' YAT~MAN ya:ıuor: 

Mini mini piyanonun iki oktavlık bir klavyesi vardır. Fakat bu piyanonun tuş 
lan o kadar küçüktür ki küçük pannakla bile dokunmağa imkfuı yoktur. Onun için 
bu piyano örgü iğnelerine benziyen iki küçük şişle çalınmaktadır. 

Bununla beraber Bulgaristan niha)et 
nkıl ve ldrlık noktasını bulmuştur. SoP.. 
ranyadan akseden sözlerde Balkan tesıı· 
nüdünan ifadeleri vardır. Bu sözlere görf 
Uulgaristanın \'ugosl:n·ya 'VC Türkiye iU 
dostluğu pürüzsüzdür. Romanya ve Yun..., 
nistan1a halle ihtiyaç gösteren meo;cleJcrl 
varrJır. Ilunıl:ııı rlolayı Dulg:ıriston hcnus 
Dıılkan Birliğine pirmek imkanını göreılll 
yor. Fakat mahdut birlakım s:ıhalar har~· 
clnrlcki işlerde Bnlkan milletlerilc işb!rlı.. 
Eline girnıck ihtimallerini iyi bir gözle kor 
şılıyor. 

Piyano}'U yapan meraklı bu i~le dört ay uğraşmı~. ve bu miiddet içerisinde bü· 
tün istirahat ve eğlence saatlerini bu i~e hasretır.iştir. ·Bu p{yano bir koleksiyon me 
raklısma meşhur ve değerli piyanolardan daha pahalı olarak satılmr~tır. 

Loqd Corcun Versaq 
muahedesi hatıraları : 3 

Bulgar slya5elinln aklın fc:ıpların:ı ,e 
çalışkan Bulgar ınlllclinin hakiki mcnfııı 
nllerine göre inkişaf etme.<;}, yalnız Dall•D" 
Jarda değil, baışı se\'en ve isli:rcn bülÜ11 

insanlar arasında büyük bir memnunbrt 
ve ilim:ıt uyandıracaktır. 

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

Amerika münferit Yakın ufukta görünen bn manzara, iO.
sanm gözü önünde daha uzak bir ufka Oı 
it bir mıınzarayı canlandın:ror. Bu rJn Bul 
garlstanın da d:ıhil olduğu bir Balkan fc• 
derasyonudur. Birç.ok fena 1ccrübelerft1 
bedelini çok nQır bir şeki lde ödiyen n&Y 
kon mlllcller!, uzak sa ı!mı ·n nk ir ~ 
Ukb:ırdc; hıırfce karşı elhirli§iyle mnşıl" 
rck bfr vnrhk kurmıık '\"C sulhün en S!I~ 
Jam bir desteği olmak ihtiyacını mutlnl" 
duyacnkl:ırlır. 

sulh tehdidini 
ortaya atm şt 

Umumi lıarplen sonraki sullı mııalıedc. 
sini inı:alayarıl11rın başında bulunanlar 
datt o :aman lnuillz başvekili Loyd 
Cor", bıı lıatıralarında, bilhassa itilaf 
deulcllcrlnin sullıa, :af erden iimillcrini 
kt:stiklcri :aman karar ııcrdiklcrinl i
şaret ediyor. 
Jllütarckc kon/cramının evvcM tondra 
da nasıl toplandıfiını anlatan ı.oy<f 
Corc, Amerikan cıımlıurui&i \'ilsonun 
"orı dört noktalık projesi .. ne geriyor. 

Amerika harbe ancak bir fırkasını 

sokmu§lu. Almarilaıın ilkbaharda itililf 
devletlerine kar§ı yaptıkları o tehlikeli 
taarruz esnasında Amerikanın bize yeni

den talimli fırkalar göndereceği hiç U
mid edilemezdi. Bizim İngiltere ve ı.~rnn. 
sadaki ihtiyat askerlerimiz de bitmek ll

zereydl. Yalnız, millet bu dava Uğrunda 
bfrlegı:nlş bulunmasaydı hUkfımet harbe 
daha fazla de\·ama kendinde hak bula • 
ma.zdı. Millet daha zayıf ve mütereddid 
olsaydı, mağlfJbiyet muhakkaktı. 

Milletin hissiyatını öğrenmek için kl
nunus:uıi 1918 deki işçi mitinginde harb 
hedeflerlmiz hakkında bir nutuk söyle
diın. Hiçbir Trade Union, işçi partisi li

der veya murahhası hUkumet için iste
diğim fedakfi.rlıklara itiraz etmedi. Fran
sız hUkfimeU, ve cumhurrcisi Vilııon da 
sonra fikirlerime iştirak ettiklerini bil
dirdiler. 

~l birllklerlne bulunduğum hitabe
den Uç gUn sonra cu.mhurreiııi Vilııon 

mahut ''on dört nokta" smı bildirdi. 
Denizlerin serbestisi hakkındaki mad

deden bqka İngiliz ve Frarunz hUkfımet

lerinln daha evvel ileri sürdükleri tek • 
litlere uymıyan bir nokta yoktu: Al -
manlarm işgal ettiği yerlerin tahliyesi, 
Alsaa Lorenln Fransaya iadesi, Alman, 
Avusturya vo Türkiye imparatorlukla • 
nnda ecbrcn tabiiyet altına almmı§ bü
tUn anasınn istiklali, bir milletler cemi
yeti kurulması, silahların tahdidi, harb 
tn?.minatı. 

Yalnız, denizlerin serbestisi hakkrnda
ki madde, Almanya hükumeti ile Vilson 
nrasmda milzakcreler başladığı zaman 
Amerika ile itilfıf devletleri arnsmda 
bazı ihtilAflııra sebeb olmuş ve müza
kereleri akamete uğratmak tehlikesini 
göstermiştir. 

Mülarnkeden evvelki ltilAf 

de sulh yapmağa hazırl:ımyorlardı. ltilAf 
devletleri mütarekeye bir konferans ta
rafından karar verilmesi hususunda ıs -
rar edlyorlnrdL 

Bu konferans 30 teşrinievel 1918 de 
Qual d'Orsay (Fransız hariciye nezare. 
ti) nde toplnndı. Müzakere esnasında 

göriildU iti itilüf devletleri bu tam zafer 
saatinde mağllıb ettikleri devletten ye
ni ve daha ağır talcblcrde bulunmak 

arzusunda değillerdi. Taliin kendi leh
lerinde olmadığı esnada tcsbit ettikleri 
tekliflcrlo iktifa edeceklerdi. 

Fakat "On dört nokta" nın müzakere
sine girişllince ben İngiliz hükfımetinJn, 
denizlerin serbestisi esasmı hiçbir şera
it altında kabul edemiyeecğini söyledim. 

Bıılkan federasyona, bugünün ıımrll si• 
yaseline alt bir mesele değildir. Fakat bO 
tün ileri görüşlü Balkan gençliğinin rutııı• 
na sokulması, ornda kök tutması bcklenC11 

hir idealdir. işte Dulgaristnndaki si)ıı~1 
fnkişafüır, bu idealin tah:ıkkukuna doArı1 
müshel hir :ıdımrfır. nıı itlb:ırla da ıncf11' 
nıınivet ııynndırması çok tnhilclir. 

Diıtcr Balkan mrJll'llerine diişen '\'tızifl'• 
Bulgar hüld'ımellııin uuıttığı eli tuıınıı•· 
füılgıırist:ının çelin dıı,·asını kola) bşttr• 
mak ve Balkanlarda hakiki snlhü n no1'• 
~ansız Balkanlılıl!ı kurma)·ı fW) e btı1:1eJı.. 
tir. B:ılk:ın milletlerinin, eski uım:ııılortl9' 
ki diimenııiı., mllphem gldi.;lcrinc ait ıırr 
türlü küçfik duygulardan fislOn kolm:ıl 9 r' 
kendi yüksek ideallerine ve insanlığa ı.ıır· 
şı bir hortlarıdır." Harb esnasında k:ır§ı tarafa, abloka 

tatbik ederek, bUyük bir zarar verebili-
riz. Almanya askeri harekatla olduğu CUMHUR\ YET 
kadar abloka ile mağlfıb edilmişti. Yiye- Eski adetlere rücfı 
cek, bakır, kauçuk, yUn, pamuk, deri ve l' 

A BIDI.\' DA \'ER ltolyada Jfllsolfniıt e dnha blr~ok miıhlm maddelerden bu su- rı 
~mri ü::erlnc faşist ricalinin lıir • 

retle mahrum bırakılmıştı. Hollanda \'e 1 · •· /1t1r~ 
ııf cnnba:lık <lerur.sinc varan a le/ı,; .JL 

İskandinavya Almanyaya yiyecek mcvad kelle.r yapma4a mecbur oldukları JıaVO"' 
gönderirken buna mani olmuııtuk. &ini tekrarladıkları ıonra diyor ki: 

ti' 
Bunun i(:in, bu noktada bir karara va- "Sinyor Musolinl, aralarında, sacı ., 

nlmadan evvel milloller cemiyetinin kalı d:ırmış, ndis mnkarnalarla gli~ 
Jenmı, ,·e1·a romall:mıalı insanlar da I• 

kurulmasını istiyordum. 1 • lunduğu şüphe.o;iz olan bu yaşını başın rtf' 
Albay Havz, bunun Uzerinc, ltiliı.f dev. ınış faşist ricaline, 0 hareketleri 3•aptı lf" 

Jetleri Vilson projesini her maddesiyle kcn. hunların eski Roma Adet '"e anane~ 
oUuğu gibi kabul elmiyecck olurlarsa A- rlne uygun olduğunu, her fı:ılyanın rtıll p 
merikanm tek başına sulh )apacağını dlmıığ itibarile olduğu gibi bcdenerı 11 

fe,·kalAde yük'tek bir kıratta olması lA•' 
bildirdi. Fakat konferansta bulunan dev-

geldUUnl söylemiş. ..., 
Jetlerin hiçbiri denizlerin acrbestisi eaa- ]ıoPr 

Acnha yeni Romad:ı, bütün eski ; 
sını kabul etmedi ve bu ·madde üzerinde fufctlerlnln birer birer ihya edildiiılnl ~ 
daha fazla ısrar edilmedi. recek miyiz, dersiniz. l\leselA, arena!*,... 

On dört nolctadan biri - harb tazmin&- sllıdiyatörün boğuşması '\"C harp arab• .... 
tına dair olan sekiz.inci madde - üzerin- rının hücum dörtnalile yarışarak bunl ıl' 
de de bazı müşkülata uğrandı, fakat bil- iclnre eden cengaverlerin hiribirlcrinl ' 
yük bir ihtilaf çıkmadı. Vilson planına neme.'il gibi.. ııell' 
göre, dUıımanın faaliyetiyle uğranan za. O vakii, ltalya, yalnız eskisi gtbl dt( 

kafaları, hem kolları kuvvetli ınuhariP ış' 
rarlar tazmin edilecekti. Bu, itlaf dev- Jet n<lamları kazanmakla kalnı:ıı: ıı~·rıilftıd' 
letlerini memnun etti, çilnkU onlar esa- manda turizm bakımından da çok ısl 

111
1 

sen bUtUn harbin masrnflal'tnl istemek 1 eder. Çünkü herkes eski Roma oyunııır 
niyetinde değillerdi. ı seyrelmek için yeni Romaya koşa~ 
Amerilrndan ayrı olara1\ har- -----------~ 

~sı 
be devam fıkri harbe devama mecbur olmayı bile ,~· 
Fakat bir nokta lizerinde daha ihtila! alarak, deni?.de abloka hakkmd:ın fiJ 

çikmı§ vo kar§ılıklı fikirler arasında hic; geçmiyecektik. M. Klemanso dn bızi~ğet 
bir anlaşma imkanı bulunamıyacağı zan- rimtze i3Urak etti. Albay Havı: da. d ,ı· 
nedllmlşti. taraftan ayni derecede kat't taJIJdllt 

devl<-t'eri konferansı Mister Balfurla ben kal'iyetıe karar mıs .eibi J?örünüyordu. 
(Dcmuıu V9f) Almanlar on dört nokta esam Uzerln- verml§tlk: Vilsonun yardımı olmaksızın 



-- 12 TEMMUZ - ·ı 938 

~IJ.ata daic -
Moda 

Ç OGU kim elerin - bilhassa kadın
rna"ı lann • mağazalarda top top kn-

,. arı aı:tırnı 1 • dlnı a arı, bır ~eyin Ç<'~lt ç~l-
dab• ~;kıırttırmaları, bcğ<'ndiklcrindcn 
değıı hr 1lislnl bulmak i!+tediklcri için 

' lr türl" k ~dl . u ·nrar \'eremedikleri 1-
r. Rır m • 'dest 

1 
agazaıJan, paramızın müsa. 

t,. n spetlndc, arru cttij;.rimlzi almak-
Uk ııdeür~c tiz; fakat bizi asri bu ııerbest-

ŞÜndü ·· llUr:rf • rur, asıl o rahatsn eder. 

kaııı dl et kuar ,·ermek, başkalarına 
klrıertnı~' kendi kendlmue ka~ı da fi
t•-· '·- zln \'c zc,·kterimb.in mes'ulh«~-
'lll ~bul • ııaıııc , etmek demektir. Yani bayii 

tıı0t1a ' 0 zor bir iş ..• Büyük kütlenin 

bt dü~:hemmlyct \"ermesi, herkes gl
aı bu P herkes gibi giyinmek ls1emc
tıka Yllzdcndlr. Karlterln seri halinde 
Para nl kltablardan hoşlandığı söyleniyor; 

arını .. 
lenııı ' munekkldlcr tarafından bc-
ıa'lllnıp mcthec1ilmt~. yahut mükifat ka-

ls~dı:,;u~arrlrlerln eserlerine \·ermek 
bunıa rl otcdocnbcrl malümdur. Büt\in 
~n kr, kendi kendimize karar ,·em1ek-

orktu • t.b1cı t ı;umuz içindir. Lokantalarda 
h ra~b usulü ile yemek yemenin gördü. 
sırı ,. ette, hiç 6Üpheslz, ucuzluğun te-

ardır • f kat b tetıe • a azı kimselerin bu su-
tlnde' 11 teden yemek beğenmek zahme-
3e\i 11

' nıcs'ullyctlndcn kurtulduklarına 
lldlklcrl de Bilpheslzdir. 

ıe!'J·a gibi, elbise gibi, kitab gibi fiklr
n de tin 
1 

. nıoda.sı Yardır: birçok kimscle-
tett enı veya eski blr fikre toplu bir su

e b ~ 
)' ... "' aglanıvermelerl bittabi iman ga-

" ucr)(~ ' 
oı111lab ~· ı;tbl güz<'l ıııcbcblerle de izah 

lhr· ı k "t YU2ud'" • a a bu, ekseriya, işin dış 
dir· ur. Asıl sebeb tasallut bile değil
ıe; ı° Y•~'lnları hep bir fikre koşturan 
"e l'adc lzllklerl, hürriyet denilen hak 

\'azlr 1 Şihırıı el ifadan kaı,:.mmalandrr. Dü-
\•e,._ ele, düsündüğtimUze göre bir karar 

·•qeJc g'" 
tliç letır unç b~~ .. l~t:ir; belki dünyada en 
rıııı • u ~·metten kurtulmak i"ln 

3aJı ,. • 
tlııe :delerine göre değil, menfaatle. 
~orc fikir edinmeyi lcad etmişti. 
~ttıe su o da rahat bir ıeydl: .. Şu sa
'lc .hareketteo benim bir kazancım o
'llt ' 0 hnld hak olan, hakikat olan 0 

ltı~Ue "-relccttlr.,, Hakkı, hakikati 
faatim'7.d 

flJtrı c aramak, menfaatimizi 
t.... tnizln d"" ·· "tll!ta ' U"1ncemlzln nazım \"e hakimi . 
&Up1ı k, kendimizi ona esir etmek hiç 

esiz ki h ~Yı §8 srmızdan hariç hakikati 
~: ıncnraatımlzJ ona uydurmak ar -
lJ. ... ::o daha az zahmetli bir fıareket
)'lne h t ınenraatıerlmb:I düşünmek de 

lcara:t ayıı gUç bir işti, yine bizden bir 

dt 1tO:~rtnek kablliyetJnl beklerdJ. Şim
btrr. O<'a kütleler ,.o onlarla beraber 

'<>k fikir . 
Cilt z h 'c sanat adam lan bu kadar-
tııı h'._ metten kurtulmak istiyorlar. YaJ-

""llQtııu r k llttıı a a adar eden meselelerde 

'-ıı ı:ı Sırf §ahıslarma, ze,·klcrlnc alt o
ıı "erde d e;rı be· e nasıl hareket etmeleri, 
lcaıal"Qı~enrnelori laznngcldlğint de ba~ 
'ttn hlrço n öğrenmek istiyorlar. Bunan 
~2 asrın k mUtefckklrler de, yaşadığı. 
0!ıııa, l·cnı bir Orta - Çağ ba~langm 
L ı •rzus qttJc u \'ar. Orta - Çağ'dakl gibi 
ı... es bir t k "Ql ed e fikri, bir tek ze' ki ka-
gılıı nı~Cck. .• l"anl herkc!ll, bUyttk kütle 
Jt 11\.lr \"O 
eııııııerı sanat adamları da kendi 

itle .. _ .ı ne düşünüp karar \'Crrnck zah· 
h..'"tll~en k • 
·'"lle, soıd urtulacak? ... Sağda da bu te-
l'~·en a da. Kendi kcn"tlnc dil~ünmck 
tııı •darna 8 ğ d n dlis a a, MI da ln5an oğlu-

tnam diye bakıyor. 

.;----- Nurullah ATAÇ 

~"hume Hayrlyenln 
btlli~l>I\ ili e V 1 Ü d Ü 
~it•İn ~k Um.um Müdürü Yusuf Ziya 

..._ aldesı eık"ı re·· ""d"" 1 
·q -bat. • Jı mu ur erin-

~.. • Koray b' f 1 Jıı~ • me uıu Şnkirin zev-
tll t urne H · . ii· 8 tem ayrıyenın ruhuna itha-
tl, ha~. l?Mız 1938 cumartes · .. ·· 

~·· --ına ı gunu 
,~da .. da A. ~1 nıüteakip au.t ıs de Oa-
-.ıt ... ı· 212 ..... _. d H·"d · 
L " Ud.. ,., ... lftllmu u aı camiinde 
'llfh... u ı-..ebe • 
··~i laıı va okunacağından mer-

I(,~ •• 

ıyan ve ıevenlere bilc!i • · nraz. 
AtLESt 

~Yın Suadlyede 
..._l'ıtıın \~ ır balosu 
~I Jc U2uaı 16 ltrar •ııı.~ ıncı cumnrlcsi günü ak-
ıJ,,,~ 111da11 S eertı.IYetl .Erenköy kamunu 
t lıld Ulldb•e 1:1" . t 
t ıe 11" Sabah p J gazınosund:ı ~:ı:ıt 1 
~~ 1111111 hl 1 kndnr dc,·:ım etmek üze- 1 

•tta r rıro · J ııııı,~hr. gramJı hır kır eğlencesi 

t ..... "'C~~~ 

J~rcnköy kız llscstntn bu ııenekf mczunl an, dün mC'kl<"bln eski mczunlarlylo bir 
arada mektcb bin:ı<omrla ioplanmışlardır. 'J'oplantıda mektebin blr~-0k eski me
zunları hulunmu'jlıırdır. Erenköy kız Us esi bu sene 70 mezun "\'ermtştlr. Mektc-

bin lise kı.-.mmdan bu seneye kadar 780 talebe mezun olmu~tur. Orta kı ım 

mczunlarlylo beraber mektebin şimdiye kadarki mezun sayısı 1869 dnr. 
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Ankara radyo 

istasyonu 
Ayın 23 ünde 

neşriyata başlıyor 
Ankara Etimcsut radyo istasyonunun 

tesi.!latı ayın 22 sinde bitecek ve neşri
yat 23 temmuzdan itibaren başlıyacak
tır. 

Radyo sabahın dördünden gece on iki
ye kadar, 20 saat mütemadiyen ve 
muhtelif dillerle neşriyat yapacaktır. 

Radyonun programı Ankarada, dahiliye, 
nafia, sıhhiye, maarif \"ekaleti erkanın. 
dan müteşekkil bir komisyon tarafından 
hazırlanacaktır. İstanbul radyosundan 
bir zat da komisyonda bulunacak ve bel
ki dahiliye veki~i ve parti genel sekre
teri Şükrü Kaya bu komisyona bizzat ri
yaset edecektir. 

Diğer taraftan, radyo makinelerinden 
alınan gilmrüğiln esaslı bir surette indi-

rilmesi hakkındaki kanun l!yihası mec
llsin önilmilzdekt devresinde müza1tere' 
olunacaktır. 

-o--

Ehliyetnamesi 
o~mayan~ar 

Sandal ve mot6r 
k ullanamuy dCak lar 

Deniz ticaret müdürltiğü ile emniyet 
altıncı gube memurları küçiik deniz ve
saitini kontrola başlamışlardır. Yeni kon
trol çok sıkı olacak, bütün vesait elden 

geçirilecektir. Bu arada bilhassa ehliye
ti bulunmıyan sandal, motör ve yelkenli 
vesait sahipleri cezalandırılacak ve pla. 
kası olmıyan vasıtalar da .seferden me

nedileceklerdir. Bu kontrola 15ebeb, yaz 
münasebetiyle her önUne gelenin yelken 
ve motör kullanmağa kalkmasıdır. Bu 
yUzdn sık sık kazalar vukubulmaktadır. 

. 

A)ııi zamanda meseld sandal kullan
mak için ehliyetname almış olan bazı 

kimselerin bunlarla motörlü vesait de 

kullanmaya başladıkları görülmektedir. 
Halbuki motörlil vesait için ayrı, yelken

liler için ayrı ehliyetname verilmekte ve \ 
imtihanlar ona göre yapılmaktadır. Ve
saitine küçük de olsa motör takan san
dal sahibleri dahi yeniden imtihan olarak 
ehliyetname değiştirmeye mecbur tutu
lacaklardır. 

"S .. us,. vapuru gelecek 
Sah gellyo~ 

Denizyolları idaresinin yolda bulu
nan Sus vapuru, bu ayın on dokuzunda 
limanımıza gelmiş olacaktır. Susun ilk 
seferi için zengin bir program hazırlan
maktadır. 

Şirketi Hayriyenin 
yerli vapurları 

76 numarah vapurun tecrübe
leri. bl:J .ha.ft~ Haliçte yapılacak 

Şirke~ı Hayrı.ye~ın Halıçtekı tezgah- kamların mümessilleri ve davetliler hu-
larında ınşa ettırdıği 7 5 numaralı va
purdan sonra tezgaha konulan 76 nu
maralı vapurun da inşaatı tamamlan • 
mıştır. 76 numaranın bu hafta içinde 
Haliçte tecrübelerine başlanacaktır. On 
gün kadar sürecek olan bu tecrübeleri 
müteakip 76 numaranın l3oğazda ilk 
tecrübesi 24 temmuzda alakadar ma-

Oyun a:etleri 
vergisi 

Bel diyec tahsiline 
başlanıyor 

Büyiik :i\Iillct Meclisinden yeni çıkan 
ve geçen ayın yirmi altısında meriyet 
mevkiine giren bir kanun mucibince ~im 
diye kadar hazine tarafından alınmakta 
bulunan tavla, domino, dama, şatranç, 

tombala ve bilardolann resimleri beledi 
yeler tarafından alınacaktır. 

Hazine tarafından şimdiye kadar klüp 
kahve, gazino gibi umuma mahsus yer
lerde kullanılan bilftrdolardan senede beş 
diğer oyun aletlerinden senede üç lira a.. 
lımnaktaydı. Bu resimler şimdi tama
men belediyeler tarafından tahsil edile. 
cektir. 

Yeni kanun bu resimlerin her sene ha
ziran sonuna kadar belediyelerce istifa. 
smı ve buna mukabil oyun aletlerinin 
damgalaftmasmı amir bulunmakla bera
ber kanunun ilk neşrinden itibaren bir 
aylık mühlet ,·erilmişlir.Bunun için kanu. 

nen verilen m!iddct hu ayın 26 cı günü :ıkşa 

mma kadar de\am edecektir. Fakat bu a
rada resimlerini maliyeye vermiş olan 
oyun aleti sahipleri de bulunmaktadır. 

Bunların makbuzlarile yapacakları mü. 
racaatları üzerine hakları tanıancak ve 
\"erilmiş olan resimler belediyece maliye
den geri alınacaktır. 

•• 
U nlversltelllerln 
askerlik kumpı 

Bu sene talebenin çokluğu dolayısile 

birkaç kısma ayrılmış olan üniversite 
talebe kampının ikinci devresi Yedek Su 
bay okulunda dünden itibaren başlamış. 
tır. Bu kamp da ay sonunda bitecektir. 

Toırıı'ltoırD a.ım~a 
ç ğ>O<dle 

zurunda yapılacaktır. 

Gene Şirketi Hayriye tezgahlarında 
inşa edilmekte bulunan 77 numaralı a
raba vapurunun inşaat? ikmal edilmiş -
tir. Bu araba vapuru tJsküdarla Kaba-

taş arasında durmadan sefer yapacak 
ve bu suretle Anadolu ve Trakya yaka· 
lan, yani Avrupa ile Asya biribirinc 
Boğazdan daimi bir vasıta ile tarihte 
ilk defa olarak bağlanmış bulunacaktrr. 

Şirketi Hayriye yeni vapurlarının in
şaatını ikmal ederken bunlardan sonra 
yeniden tezgaha konulacak 78 numara· 

lı vapurun planlarını hazırlatmaktadır. 
Bu ptıin1ar yakında ikmal edilerek tas· 
dik için Ankaraya gönderilecektir. 

Boğazın son zamanlarda yapılan 

mütemadi tenzilatlı tarifelerden 6onra 
eski· rağbetini görmeğe başlaması üze
rine şirket vapurlann adedini çoğalt· 
mak zaruretini duymaktadır. 

Inhlssrlar imtihanla 
memur alacak 

!nhisarlnr idaresi bu ay sonuna doğru 
münhal yerlere memur almak için bir 
imtihan açacaktır. lmtihanlar tahsil de
recelerine göre iki sınıf üzerinde ola • 

caktır. İmtihanda muvaffak olanlar mUl
haknta gönderilecek, yalnız bunhırdan 

bir müddet son.ra kursa devam etmek ls

tiyenler ayrılarak lstnnbula nakledile -
cekle~ir. lstanbuldaki kursa altı ay de

vam ederek muvaffak olanlar terfian ye 
nl vazifelere tayin edileceklerdir. 

İdare, ilk imtihanda muvaffak olanlar 

münhal yerleri dolduramazsa, bir ay son
ra ikinci hir imtihan daha yapacaktır. 

-<>--

Parh\meotolar 
konferansında Tiirk 

murahhasları 
Ağustosun ortalarında Laheyde topla. 

nacak olan parlamentolar konferansmda 
Tilrkiyeyl mebuslanmızdan Necib Ali 

KUçüka, Ziya Gevher Etili, Edib Servet, 
Doklor Kasım Müzeyyen ve Zeki Mes
ut temsll edecektir. 

Ayni heyet Varşovaya da gidecek ve 
orada toplanacak olan ticaret konferan
sında da memleketimizi temsil ederek 
bulunacaktır. 

Radyolu 
gazino!ar 

Çalgılı addedilerek 
az vergi mi verecek? 

HükOmetin, şubatta ucuzluk temin 
etmek için aldığı tedbirler arasında iç
kili ve çalgılı yerlerin vergi ve resimle
rinden de yapmış olduğu tenzilat, yeni 
bir takım vaziyetler ortaya çıkarmıştır. 
Alakadarlan müşkül vaziyete düşüren 
bu vaziyetlerden en şayanı dikkati rad· 
yolu gazinoların da kendilerini çalgılı 

gazinolardan addederek buna göre mu
amele yapılmasını istemeleridir. 

Bir de senenin muayyen bir vaktinde 
hazan da bir kaç hafta veya haftada 
bir gün saz getiren yerlerin çalgılı yer 
addedilip edilmiyeceği bir mesele ola
rak ortaya çıkm!şbr. 

Bir takım iskili yerler de, piyasada 
kollanmn altına udunu ve kemanını sı-

kıştırıp kahveleri ve gazinoları gezen 
seyyar çalgıcıların kendi gazino ve 

meyhanelerine de uğramalarını fırsat 

bilerek bu yerlerin çalgılı yerlerden 
madud olacağını ileri sürmüşlerdir. 

Reddi güç olan bu nevi iddialar bir 
çok müşküller d-cğurmuş bulunmakta-

dır. Şimdi alakadar makamlar bu müı:ı-
:ı; 

küllerin içinde çıkmağa uğraşıyorlar. 

-o-

Çirozcuların 
şikayeti 

Belediyenin bir 
yasağı kıtlık 
doğurmuş 

Bu sene şehrimizde çiroz kıtlığı var
dır. Bu yüzden bir tek çiroz hala iki ku-

ru5tan &§ağı inmemi5tir. Her sene hari

ce bile sevkedilen çirozJarımızm bu yıl 
az oluı:ıu sebeblerinden biri, Boğnziçin. 

de, bilhassa l{avaklarda hazırlanan çiroz 
askılarına bu yıl müsaade verilmemesi

dir. Bilhassa belediye Boğaziçindeki 

sayfiye yerlerine fazla koku geldiğini 

görerek ancak Boğaz dışındaki mevki -
lero çiroz sPrllmesi milsaadc:>sini vermiş
tir. Bu yUzdcn tabiatiyle herkes çiroz 
kurutamadığı için rekolte de az olmuş
tur. 

Haber nldığımıza göre diğer taraftan 
Boğazda çiroz yapanlar belediyeye mü
racaat ederek kendilerine müsaade e • 
dilmczkcn, Eminönünde balıkhane ya-

nında ve Ustilndcki binaların taraçala
rına ve damlarına çiroz serildiğini bildir. 

mlşlerdir. Böylelikle kendilerine de es

kisi gibi Boğaziçinde çiroz kurutulması 

için müsaade verilmesini istemişl<'rdir. 

---0-

Venlk6y nahiye 

müdürü serbest 
bırakıldı 

Yeniköy nahiye müdürü Alaeddinin 
temyiz heyeti umumiye karariie tahliye.. 
si dün saat 13 de yapılnu~ ve kendisi 
serbest bırakılmıştır. 
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lÇERDE: 
• Deniz kcn:ırl:ı.nnda yapılac:ı.k gazino, 

kahve gibi binalann pro;eleri belediye fen 
heyeti tarafından tetkik "e t:ı.sdik edilecek 
ve bina anc:ık ondan sonra yapılabilecek_ 
Ur. 

• Berber, :ı.hçı ve garsonlar cemiyetleri 
müşterek bir binad:ı. mektep açmağa Z.:ı.nır 
vermişlerdir. Iekteple b:ı.ıı dersler müşte. 
rek verllecek, nmell derslere de yalnız her 
meslek mensubu bir arada girecektir. 

• Mülki.re müfettişleri tarafından yapı
lan teftişlerde ı:crgi beknyası tahsilinde 
kanuna O) kın b:ızı mu:ımelcler SÖrülmÜŞ 

ve fazla vergi alındığı nnlaşılmıştır. Vaz.L 
yet tetkik edilmektedir. 

• H:ımidiyc mektep gemisi Akdeniz 
seyahatinden yakında dönecek ve Ram. 
deniz Un.rml:ırında Gedikli mektebi için 
talebe im~ dına gidecektir. Jfomidiye şimdi 
İz.mirdcdir. 

• Sult:ınahmclle profesör Bnkster tara
fından yapılan hafriyatın hu seneki mın 
t:ıknsı teshil edilmiştir. Bu arada bazı h:ı. 
rap binnlar istimlak edilecektir. 

•Boğazda h:ı'l"ag:ızi tesis:ılının Rıımelihi 

sarına k:ıdnr uzatılması lmrarfaştırılmışlır. 

Behek - lstinye yolu bittikten sonr:ı hnvn 
gnzi hu yoln da verilecektir. 

• Çöp arahnlarının gürültüyü bir dere. 
ceye kadar auıltncak şekildeki yeni tipleri 
Dnl:ıt :ıtölycsinde yapılmakta "C Deyoğlu 

cihetinin ihtiyacını karşılıyncak olan kıs. 
mı lıitmek üczrcdir. Eyliı1e knd::ır bütün 
Şehre bu arnb:ılar tahsis edilecektir. 

• İstanbul mektepleri 2.ı mıntnkaya ay. 
rılınış ve her mıntnk:ıy:ı maarif ,·ckaleti 
far:ıfırdan bir müfctıiş tnyin edilmiştir. 

• Cumhuriyet b"yramı rnünasebctile 
mekteplerde yapılan tahrir müs:ıb:ıkıı ının 
'evrakı tetkik edilmiş ve tasnif edill'n ya_ 
:tılar veliılele gönderilmiştir. 

• Kız sanat mekteplerine bu sene mü. 
sabnk:ı yoluyla meccani talebe alınacak
tır. Kız sanat mekteplerine nlın:ıcnk me_ 
murl:ırın imtib:ınları da dün yapılmıştır. 

• Belsrad tıp foküllesinden hastanelcri. 
rnizde stnj ynpm:ık üzere 3 talebe gelmiş
tir. Jstanbul fıniversitt'";indcn de üç talebe 
Bclgmdn gönderilecektir. 

• Tilrk kadın hekimleri birlilU bu senckı 
son celsesini yapmış ve Amsterdnmd:ıki 

beynelınil"l kongre mes:ıis.i üzerinde sö. 
rüşül m iiştür. 

• Akay "apurlnrındn h:ılkın istirahatini 
temin 1çin birer gemi komiserliği ihdns1 
karnrl:ı')l ırılmıştır. Ihı mC'murl:ır yolculn. 
rm şik:n etleri ile meşgul ol:ıc:ıkl:ırdır. 

• Ünh·e:-site felsefe profl"iörü Rayhcn
li:ıh Amerikanın Mlşigan üniversitesinde 
ı;:ılışınak üzere memleketimizden n)·rılmış 
ve dün hareket etmiştir. 

• Ieklep fnlehe!'öi il•en askerlikleri gelen 
)erin isimleri şubelere mektep idarclrl in. 
rafından lıildirllecektlr. 

Ormancılar 
toplandı 

Toplantıya 40 fabrika mü
messili iştirak elti 

Ankara, 11 (A. A.) - Memleketimiz
de orman idaresiyle yaptJldan mukave
leye göre orman işletmekte olan 4.0 fab
rika mümessili bugün saat 17 de ziraat 
vekii.lctinde bir toplantı yapmışlar ve 
orman işleriyle alakalı bazı mebusları -
mızla kereste toptan ve pernkende tfca. 
retini temsil eden bir kısım tilccarları
mız da bu toplantıda hazır bulunmuşlar
dır. Toplantının gayesi, kereste ve diğer 
orman hasılatı imalatını bu günün ~art
ları ve imkanları içinde pianla§brmak, 
milli piyasa işlerini fabrikalara vazife 

vermek surctile muntru:am temin etmek 
ve bfr taraftan da fiatları mUmkiln olan 
asgari hadde indirmektir. 

lsmarlzyacağzmız 
horp gemileri 

Bir heyet yakında 
Londraya gidiyor 

Türk • lngiliz mali anla~asile lngil
ten~den temin ettjğimiz krediye mukabil 
ısmarbyacağımız harp gemileri için Mil
li müdafaa vekaleti deniz müsteşarı aL 
bay Sa.it A1manm riyasetinde bir heyet 
bugünlerde Londraya hareket edecck1ir. 
Heyette mühendis ,.e in~iye mütehassıs
ları da bulunacaktır. 

(fürk l)il Kurumu 
Merkez Bürosu 

İ.stnııbtil, 11 (A.A.) - Türk Dil 1 
Kurumu Genel Sekretcrliğincie.n: 

1
. 

Ulu Önderimizin yüksek lütur \'e 
iradeleriyle Türk Dll Kurumu mer- ı 

:tez bürosu yaz çalışmaları için ls- ı
tanbula nakledilmiştir. 13 Temmuz 
ıoas den itibaren Dolmabahçe sara-1 
yında işe başlanacaktır. 

DIŞARDA: 

• Macar propaganda nazırı Haman is.. 
tifa etmiştir. Mumailyeh Macar nasyonal 
sosyalist lideri Salasinin adamlarile pek 
sıJ..-ı münasebetlerde bulunuyordu. Ho. 
manm istifasile Imredi hükfunetinin da
ha azimli bir şekilde nasyonal sosyalist 
hareketinden uzaklaşacağı zannediliyor. 

• Fransız hariciye nazın Bone bugün 1 
biribiri ardından Almıınyanın ve SovyeL 
ler birli~inin Paris elcllerini kabul elmiş 
ve kendilerile uzun uzadıya görülmüştür. 

• Yunan :ıdllye nazırı LokoteUs sıhhi 
sebeblerden dolayı istifn elmiş ve yerine 
T:ımbakopulos tayin olunmuştur. Yeni ad 
liye nazırı pazar günü Korfuya giderek 
lınşvekil "Melnksas dıı hazır oldıı~u halde 
kralın önünde yeminde bulunacaktır. 

• Jııgillcredc kralın sıhhııti iyileştijiin. 
den dün :ıkşnnı doktorlarına müracaat et
memiştir. 

• Portekiz reislcumhnru K:ırononea, 

Prinise ve Snotomc adalarını ziyaret eL 
mck üzere dün Angla vapuru ile hareket 
etmiştir. 

• Sendikalara dahil olmıyan teşekkfıJ. 

leri protesto etmek için fnglltcrcde cenubi 
Gal mnı:lcn nmcJesindcn 10.000 kişi dün 
grev ilim elmlşlir. 

• Hiller, ltnlynn generali Pariıımiyi ka. 
bul etmiştir. 

oskova 
radyosun a 
Türkiye için bir 

konser daha 
Moskovıı, 11 (A.A.) - 14 temmuzda ya. \ 

Jıımcı memlekellerlc kültür mün:ısebclleri 
idame umum Sovyct "\.oks,. cemiyetiyle 
S.S.C.B. radyo komitesi, Moskovadnn ko. 
r.-intern rad;ro istasyonu ile "dalga tulü 
l 7t4,, Türk il c için tertip crlilcn bir raclro 
konseri neşredeccklerdir. Konser Türkiye 
saııti ile 20 de başlıynca\:tır. 

Konserin programı şudur: 
1 - "Sl:ılin ş:ırkısı., Aleksandrovun 

bestesi, "Si ıncncliferciler marşı,, Duna-
yevskinin bestesi, "Rolromal lokomotifi,, 
Kab:ılevskinin bestesi, (Galy:ı. kız), Kazak 
şarkısı, (Çang:ıln) Gürcü şarkı~ı. (Komşu 
kadın) Ul.:rnnya şarkısı, (Karnavala clve. 
da) Snegt\rocka opcrnsındnn Kimskl Kor
soko'l"un bestesi. nu kısım şiınenclifercilcr 
Ştırl<ı 'VO rnks heyeti lnrafındıın \"C S.S.C.B. 
hnlk nrlisti Aleksnn,drO\'Un idaresinde or
ke tra şefi Lebedev icra edilecektir. 

2 - Bu kısım Aıerb:ıycan musikisinden 
ibaret olacaktır. (Şah s.1nem) opcrnsındaıı 
bir uverlfır Mngomnye,·in hcstesi Azer_ 
baycan ş:ırk çalgırıları heyeti tarafından, 
(Yadıma clü~lil) sazcli s.s.c.n. h:ılk artisti 
bayan l\l:ıınedm :ı t:ırafındım. (B:ılntl şt

r:ız) Azerlınycan naHrncsi Yonncsyıın ida
resi nllmda halk şarkıcıları beycti tarafın 
dnn ve (Kalbin şarkısı) J{nraye\"fn heste_ 
si, JTas:ınovıın idarl?Si ııltındaki koro ve 
orkestra tıır:ıfı ndnn. 

BerJin - Tokyo 
hava qolu 

K~i (Hindstan) dan bildirildiğine 

göre, Berlin lle Tokyo arasında bir ha
va seferi ihdası için mUzakereler cere
yan etmektedir. Bu yol Hindistandan ge 

çcceği için İngiltere1 le de temas edil -
mektedir. 

Karabük 
tetkikJeri 

lktısat Vekili bu 
akşam hareket 

ediyor 
Başvekil Celfil Bayarın rahatsızlığı 

dolayısiylc Karabük seyahatini, başvekil 
namına bugün iktmat vekili Şakir Kese

bir ynpacaktır. 
Bu seynhate ikt.ısat vekaleti deniz iş

leri müstcşan Sadullah Güneyle Sümer. 
bank umum müdürli Nurullah Esat SU
mor de ~tirak edece.kür. Seyahate bu
gün saat 18 de Galata nhtmımdan hare
ket edecek Dcnizyolları idaresinin Aksu 
vapuruyla başlanacak, ilk olarak Zongul
dağa gidilecektir. 

Zonguldakta kurul;ıcak 
f ıbrikaluı-
1zmitte temel atma merasimi yapılan 

klor f.ıbrikıısındnn sonrn diğer iki Cabri
kamızm Z<Jnguldaktn Çatalağzında ku
rulması mukarrerdir. Bunlardan biri a
sid sülfürik, diğeri de Sliperfosfat fahri. 
kas :lır. Bunlardan ikincisi sonede 9000 
ton istihsal kabiliyetinde olacak ve her 
yıl Cezairden fabrika için 6000 ton fos
forlt ham maddesi ithal edilecektir. 

Asid sülfürik fabrikası ise senede H 
bin ton istihs:ıhit yapacaktır. Bu iki fab
rika 1,650,000 liraya mal olacaktır. 

in önü 
CçlYıırocltlı havaca c: 

Dok kampa açoDC!o 
Eskişehir 11 (Haber) - Türkk-uşunun 

lnönü havacılık kampı bugün çalısmaya 
başladı. Üçüncü lnönü kampının çalış
mağa başlayışı dolayısile Türk hava ku. 
nımu reisi muavini Fikri Oran bir nutuk 
c-,öyledi ve lnönUnün bundan 18 sene ev. 
vel Türk istiklal savaşında Türk askeri
nin cesaret ve şehametini bütün dünyaya 
bir defa daha gösterdiği bir kahramanlar 
diyarı olduğunu tebarüz ettirerek dedi ki: 
Arkadaşlar, Türkkuşunun planör 

'e motörlü kamplarında göreceğiniz 
ameli, nazari derslerle az bir zaman
da kahraman havacıların safları ara
sına katılarak millet ve memleket i
cin faydalı birer uzuv olacağınıza hiç 
şüphemiz yoktur. 

Son günlerde Balkan turnesini mu
v"'.ffakıyetle başaran dost ve komşu 
Ulkelerde Türk havacılığını ve Cüm -
huriyet kadınlığını parlak bir şekilde 
temsil eden baş öğretmeniniz Bayan 
Srubiha Gökçen, hepinizin yarınki me. 
sainiz için ideal bir örnek olmalıdır. 

Sözlerime nihayet verirken ve siz
lere muvaffakıyet temennisinde bu
lunurken bütün çalışmalarımızda bi
ran bile hatırdan çıkarmıyacağımız 
Büyük Önderimiz Atatürk'ün Türk 
gençlerine havacılık mevzuu hakkın • 
daki hitabelerini tekrar ediyorum: 

"Türk çocuğu, 
Her işte olduğu gibi, havacılıkta. 

c" • en yüksek düzeyde, gökte, seni 
bekliyen yerini az zamanda, doldura
caksın. Bundan, gerçek dostlarımız 

sevinecek, Türk ulusu mutlu olacak
tır . ., 

Kocasını balta 
• re öldüren 

kadın 
iki gözü k6r· oldu 
Dün İstanbul müddeiumumiliğine, 

iki jandarma arasında küçük bir çocuk 
tarafından kolundan tutularak yUrütU 

len gözleri kör bir kadın getirilmiştir. 
Didar adındal-i kadın Mersinde kocası
nı balta ile öldürmüş ve mahkeme tara
fından yedi sene hapse mahkum .clmuş
tur. Fakat bir müddet sonra gözlerine 
hastalık geldiği için Mersinde tedavisi 
kabil olamıyarak fstanbula gönderil -
miştir. 

Maarif Vek· i 
Vandaki tetkiklerfn 
bitirdi. Karsa gidi. ·or 

Van, 11 (A.A.) - Refakatinde u
mumi müfettiş Abidin özmen ve di
ğer mütehassıs zernt olduğu halde 
beş gündenberl Van gölU sahllinde 
bulunan TatYanda, Thlatta, Adilce

vaz, Van kasaba ve şehirlerinde tet. 
kikatta bulunan Maarif Vekili Saf
fet Arıkan tetkikatını ikmal ederek 
bu akşam ayni zeyat ile Erclş'e ha. 

reket etmi~tir. Ercişteki tetkikattan 
sonra Karnkösc yolu He Karsa hare
ket edecektir. 

Menemencioğlu 
Münihte 

l2 TEMMUZ - 1938 ~ 

Piyankodan 500 
lira alan çoc k 

Annesine bakmak mecburlyetlle yaptııl'1 

boyacılığı bırakarak mektebe gidecek 
Tayyare piyruıkosunun dlln çekilen sonra kendisini sokakta bir kenarda ı;aıı· 

15.000 liralık bUyUk ikramiyesi Şişlide 1 dığıyla otururken bulan Nimet gt~esl 
seyyıır kundura boyacılığı yapan 11 yaş- sahibi İsmail karşısında kUçUk bir ço • 
lannda Hayri isminde bir çocuğa. çıkm~- cuk görünce 1500 lirayı vermemiş ve t. 
tır. Babası yoktur \"C 45 yaşlarında kö- vine kadar giderek parayı annesine te!' 

tilrUm annesine boyacılık ederek~ lim etmiştir. . 

maktadır. 
Anne oğul taliin kendilerine gösterdi' 

ği güler yi!zden çok sevinml§Ierdir· J{Ü' 
KllçUk Hayri uzun mUddettenberl bi- çük Hayri boyacılığı bırakıp mektebe 

rfktirmeye çalL~tığı para.siyle hayatında gideceğini ve bu parayla da kendisi ut· 
ilk defa bir bilet almış ve buna 15000 silini bitirinceye kadar annesine bak• ' 
lira çıkmıştır. Dün uzun bir aranıadan cagmr söylemektc;dir. 

Erzincandaki 
su baskıns 

93 ev su altında kaldı 
Ankara, 11 (Hususi) - Erzincan

da vukua gelen sel felaketi hakkında 
Dahiliye Vekaletine tafsilat gelmiştir. 
Merkez kazasına bağlı Cimin nahiyesi 
nin köylerinde 19 kişi ölmüştür. Ölen
lerden 16 sının cesedi bulunmuştur. 

Keleriç ve Karalar köylerinde 79 ev, 
Pişkidağ köyünde 14 ev su altında kal
mıştır. Evlerde bulunan bir~ok eşyayı 
seller götürmüııtür. Kelriç ve Pişkidağ 
köy mektepleri selin tiddetinc dayana
mayarak yıkılmıştır. 

Evleı1den birçokları yıkılmak tehli
kesi arzettiğinden tahliye ettirilrniştir. 
Sel bahçeleri mezru araziyi harap et
miş, her taraf sellerin getirdiği taı ve 
kumlarla dolmuştur. 

Kızılaym yardımı 
Ankara 11 (A.A.) - Erzincanın 

dört köyünde vukua gelen ıu baskının 
da zarara uğrayan yurddaşlarmuzm 

acil ihtiya~larma sarfcdilmek Uzere Kı
zılay merkezi umurnisinden Erzincan 
merkezine telgraf havalesi olarak §İm
dilik bin lira gönderilmiştir. 

Şehremininde 
BUyUk bir a aban 

yapılıyor 
Şehrimizde bulunan sıhhiye vekilı 

Hulusi Alataş dün Şehremininde yeni 
inşa edilmekte olnn hastane binasını 

tetkik etmiştir. Eski tütün pavyonların. 
da kurulmakta olnn yeni hastane altı bU
ylik pavyCJmlıı.n müte3ckkil ve 400 ya -
taklr olacaktır. lnşaat tamamlandıktan 

so:ıra Balkanların e.n büyük hastanefil 
haline gelecektir. Ce.rrahpa§a, Haseki 
ve Şişli hastanelerindeki üniversite se
ririyatlnrı buraya nakledilecektir. Has
taneye iki milyondnn fazla para harca
nacaktır. 

Tayyare seferi 
_... Raştarafı l incide 

çin Lö Burjeden evvel belki lrlandada 
karaya inmeğe mecbur olacağını sanı -

Yugos1avyada'1 
gelecek 

muhac·rıer 
~ Uaştara.fı ı tncJdS ı: 

Yugoslavyadan Türkiyeye gelec:e 
Türk göçmenleri için komisyon urı· 
fmdan hazırlanan mukavele metni ber 
iki hükfunete arzolurunak üzere koıııit' 
yon azası tarafın'clan parafe edilıııi§ • 
tir. 

Mukavele iki hükumetçe imza ve tas
dik edildikten sonra meriyetc gireeel:· 
tir. 

Romancı 
Maria Remark 
İsviçre tabiiyetine 

geçmek üzere 
"Garb cephesiıı' 

de yeni bir ~ef 
yok eseriyle bil ' .. ' tün dünyaca tanl 
nan Alınsn rc?llsJl' 
cısI Erib Marla ıe 
~rk Almnn tabll
yetlnden çıkınfŞ ' 
tır, İısvlçro ~ 
tine geçmek u:ıetG 
dir. 

Almnnyada b~ 
glinkU idareye s ' 
leyhtar olan re' 
mnnct, uzun n:ıUd ' 
dettenberi nıeııi ' 

Ieketinden u~ ; 
ta yaşıyordu. tsvtçrede yaş:ıdığı mudde 
yakmdn beş seneyi bulacağı için rc!lllef 
İsviçre tabiiyetine geçecektir. 

Erlh Marya. Rcmark bu yaz Frn~S' 
gelmiş ve Parls civarında bir köşkte ır 
tlrahate çekilmiştir. Romancı burada re' 
nl bir roman ve tiyatro piyesi baıJ!W 
maktadır. Bu seferki romanında nıe'~ 

ııe' bir aşk macerasıdır. Piyesi de bir ec 
u· 

denberi yazmaya ba§~tır. Ve lill 

yordu. \ 
Högs biraz sonra şu haberi gönder • 

m~:~=:.P~=~ o::e::· tP 
şey yok,, dan sonra ikinci bir eser ol" 

miştir: 

"Sıcaklar <!olayısiyle benzini idare ile 
kullanmak imkanını bulamadım. Parise 
kadar gidebileceğimizi Umid ediyorum. 
Bununla beraber, Atlas Okyanusunun O.. 
hür tarnfına geçmeden kıırnyn inecoği
mizi zannetmiyorum.,, 

Högs Pariste Fransız devlet adıınıla
nna Amerika devlet adamlarmdan bir
çok mektuplar ve Nevyork sergüıi için, 

'O' 
rak "Sonra" yı vermişti. tık cserind0 

muml harbi, ikincisinde de harb son~ 
nı anlatan romancı, "Üç arkadaş" ~ 
le de Uçilncll bir roman neşretti. ~ 

Bugün, Almanyadakl bütün en11 ıe
müsadere edilmiş olan romancı, eser ot 
rinin geliriyle yaşamaktadır. ls,1çrC 0, 
bllyfik bir malikanesi vardır. Kendi.Si b ~ 

\ 

hassa eski tablo ve hah meraklısıdıf 
Münib, 11 (A.A.) - Türkiye Hari- davetiyeler getirmiştir. evinde altı köpeği vardır. 

ciye vekaleti genel sekreteri Numan =============~= Menemencioğlu bugün Bcrlinden bu- ipek il k UmBŞ 1'"' 
raya gelmiştir. m a k 1 ne J er 1 1 t ha la tı tifade ettirilmemeleri ve fantezi · ıt" 

Türkiyenin Berlin büyük elçisi kel'l maş imali için jakarlarlyle birli ~t 
disine refakat etmektedir. Menemen- Ankara, 11 (A.A.) - lktrsııt Ve· mubayaa edllmek şartile, ikideıı 1' 

killctintlcıı: d k" 1 li t Ah ı 6 .. cioğlu ordu müzesi önünde ölüler a- ya e me ı · ezgu !arın se g.!' 
Ecnebi memleketlerden ithal edi- 1938 t·-'hi d ltib ltı a.1 ~" bidesine bir çelenk koymu§ ve öğle- ı.u' n en nren a v' 

yin Türkiye başkonsolosu tarafından lecek ipekli kumaş tezgAblarından fmda yuknrıda mevzuubahis nıu;ıı' 
şerefine verilen ziyafette hazır bulun- iki mekJğo kadar olanların teşYikl yellerden istifade ettirilmeleri 
muştur. sanayi kanunu muafiyetlerinden is- vafık gOrfilmUştar. ~ 

--------------------------- -=---------------------~-----=---_:..--~--------si'· 
Tienrel odasında Va Sezen 

dünkü toplantı UZ 
tktısat Vekili Şakir Kese birin riyasc- (OH~ o <O> m te lr(!g n 

tinde dün Ticaret Odasında bir toplan- Dünyanın bellibaşlı moda merkezi olan Pariste kadın ve erlıeİ' 
!: 

tı yapılmı§tır. Saat 16 da yapılan bu terzilik akademilerinde san"atın bütün yeniliklerini tekemmül ettirere· 
içtimada Vekalet müste§an Hüsnü Ya- şeref madalyasiyle taltif dilen ve gene Parisin en büyük kadın ve er· 

man, Sanayi Umum Müdürü Reşat, İç kek terzihanelerinde büyük mu ... cıffakıyetlerlc çalışını~ olan Yavuz se-
Ticaret Umum Müdürü Mümtaz ve oda 

1 

zen ilk mütehusts terzi olarak memleketimize dönmüş, Beyoğlu pa.r· 
erkanı bulunmuştur. Yarım saat ka· makkapr 113 numaralı Gayret apartımanındaki atelyesinde sayın ınilr 
dar süren toplantıda iktısadi meseleler teıileı'ini kabul etmeğe ~lam•ştır. ..-
üzerinde görüşmele ryapılmıştır. 144.Mi' •j _.. 

. ' . . '6 ·:"-" . ' • . .. . . f ... . ... ... ; - • . . .. 

• .. •..: ,, ···\.: ..•..• : • .l.J. •i 



~ l2 TEMMUZ - 1938 
;.:.~----== 

~aH.te2.i 
~Ya gadebnDecek 

rnnvnz? 
Yaıan: Osına~ Cemal Kaygılı 

ön Ara.ıra tazelenen bu bahsi, birkaç gUn 

\>c ~e liaber Yine tazelemişti. Amerikalı 
•wrupal ·u ger ı a mlcr yakında aya gidilip 

Yorın:bileceğinı kat'l olarak iddia edi -

~~katti diyorlarmı§ ki, bu i§i biz de
laıt bile Çocuklarnnz, torunlarımız mut 

a göreceklerc1ır· 
.\b • 

atik ' ne olurdu, §U llimler biraz daha 
t\ını davransalar da çocuklanmızm, to
ha~~llllızın mutlaka görebilecekleri §U 

lerı a ay seferlerini bize de gösterse -
Yahu ~ktlk artık ~u köhne dünyadan 
ke .. ~', lra;ı: da gidip ayı, yıldızlan, keh-

'1 lrı ' 1 t'ak 11 ~<ı aşalım! Alimle. in kat'i ola-
ııe t'riye sürdükleri bu iş gerçekl"şir

o Zaına 
§~ n gazetelerde, duvarlarda kar. 
Bağı cağıınız birçok llfın ve reklA.mlar a

;'Ukan §5yle olacaktır: 

şı ,_Av seferleri başlıyor! 
tl\l'tlb ... 

llııl'I 8Yı .ıycden: Temmuzun on bc-
Pl'rııenıb 

llıeLt • e glhıU ak5amı fezad:ı ilk 
il llb ·ı o lkı 11 enıı ve aya seyahat! 

(9) kın tam gUn batarken ~lrl<etln 
nunıa 1 

illıad ra ı hava sefinesi Ya~ tcpc-
cıı lıa . 1 

~ika \a anacak uı gcceyansmı bcı; 
1\1( ~ 

1 
geçe dlinynmızın hududunu a~ -,,,., dıı) 

~tlr. arın \'C ayın cazllJeslne girc-

1'ı~a kadar fezada ve masmnl ay 
•el't rı isinde ha' döndUrUcü bir hızla 
(~lilıCdeeek olan sofincmlz sah.aha yakın 

re) ıı 
t.~. l dttma yana,acak ,.e oradan 
e~ gı Yolcuı:ırla birlikte ildncl gün ak

Gel!ı~l'tn garb sahlllno yanaşacaktır. 
ila 31 q oraya çıma attıktan sonra ora· 
dfitt rmı dört s:ıat kalacak ,.e bu )innJ 

1<ıcıu.~at itinde bütün yolcular aym il'. 't crı Ycrlcrlnl gezecek \'C yirmi dört 
eıtL 0nra ... P cı~ . t;cmı oraclnn tekrar hareket 
)a. geı onu§te ZUhrcye uğnyarak bura-

b e~ektır. 
qa\·~ 

'~t genılmfzde yolculann hoş bir 
~~ lı\~~lıınelerl itin mUkcmmel bir saz 
llteı 'alon cazı ile dörtha3ı mamur ,.c 
411ıı1 11l'lı). bir do bllrc bulunacaktır. Fl

tııl( ıı~~1P, gclm ndnm bn ma onar bu-
~-~~. Ot. 
Artıht 
~ tıka ~rem ınU,tcrllerlmlz gemiden a-
t~ bı tlıırken or:aya içki namına kat'iy
'aır §ey ~ılrarmnk :ınhmctlno katlan-
bıı 'dır ÇU d.ittıı· • nkU oradaki acentemizin 
~ gine h 

tlaıın gorc ayın bUtiln ırmak ve pı-
"-ııYıı1<ı dan su yerine en tabü ~arab ,.e 
~"a.fınd :ır akmaktadır ,.e bunlar lıerkes 
cı.t lı;tı an Jlaraı>17, olarak istenildiği ka-

lı ~bilir! 
ıı da b' 
~l!h ır bll6ka ilan! 

"ka lf>Şt-nı bir ay ssvahall 
~ •ey ldıı.resiııdon: MC\'slmJn en par
(l~\'3bıı.hau, hiç fiÜphesla ldaremWn 
t ar e~YI •nuı) nar.rndald son aiatcm 
~ır. ; Yapılacak olan ay seferi ola • 
~ ç iu."tosun yedisinde gün do::.ar _ 

la.ıı aınlıC'a t 
l;enıı l'pc inden havalanat'ak o-

(t;ta11d) rn~; Yolda (lUUştc.rl) (Zühal) 
tilıı 8o l ldızlarına da uğrıyarak bir 
ı... nr, a~· 
~ ,. .. _ ., a '"ar&cak ,.e orada kırk se. 
k"I -...ı kald kt lir eıe.11 ~klpı &od sonra ayni yol \ 'C la-

• c erek buraya gelecek-
\' ' 

" al>tırda 
ltan.nı &chlr tiyatrosundan Bizınıla 

ıı... er hokk b 
~""""tlcltı a az oynatM'.aklar, halk 
11 .• 'Naı.1 Na~ldlo ka\'uklu AJI do dönü§-
"111 O\ \•o ld 

~tlnı Y1 ıılardakl lnsn tann tak-
~Ot: t.pacaklardır. 
(l• 

" 'dit(.~" • 
... ~ıı.ıııa lcrde blılm diinyamızdakl 
~ ltı hı l'dan YUz mll'f gllzellerl bulun
-~ ı. ~ " bu 
t 'İi1>e1< radan oralara beyhude ye-
6ttı ' kedi ·- • ttıııııettı ' au~ filan gibi hay\'anlar 
~lr b csı tavsiye olunur. 
(b"ııll§ka Uan daha· 
b,. Ya. · 

~ Uıı3·,.... Ay) nakliyat 3lrk<'tinden • 
~ -ı.ıızta • 
~ eıı , 11 ay arasında en muntazam 
~ kete ... ratıı nakliyat yapan !'Jlrkctimlz 

.... "C&rl 
l e ltılibJrn l'Şya nakliyat flatlan üze. 

tıı '-\._ tenzltılt yapmı&hr. 
:-"lll gCIDJle I ı_ 
~t e11 ~ ~ r hl~ her sah ve cuma 
~lldel\ ka~ile Vakti lllM'...ıoıman bayın 
<t\ ~ l'oı11 kınakta ''e fezada en kes. 
'>" "'eıı°') takıp ederek (Neptün) Tc 

ıı. ti Y'•ldızıa 
(\Jt....: l.ıne1rt rrua uğradıktan sonra 
"".:ıcı> ,.e ~~1~· <Zühal), (Mü teri), 
tıı. ~ "- ·libre) ye gidecek "'ahut 
"'Cll) la ,y. g" " 
' l<~ıeaın onde~.ck olanlar (Nep-

'tıtı' ~eteıddcıı başka bir gemiye ak
' ~ı._ ...._ erdir. 

l' S( -. ct1a 
"~llnd!Jn sabahtan akşama ka-

l'asath 
• •0etılndekl &ubcrnhde 

~ Devamı 11 incidı 
--.ıa Oelll&I KAYGILI 
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l~timat tehlikel~rden : 

Pazarlık yasağı 
GeırnçOeırcdle <Ç:ftınısl 

ycırg ~fil) u lUI k 

MecDDşnın 0 önlYımlYızdlekD nçtnma <dlevıresDın<dle 
mü~a~~ıre ec§lnoe~cek <e>Uaıın ~callf\)lYllnl jp>ır@JasDIFllde~n 

· esaısOaıır ıneo ~ırdDır? 

Mallarının Üzerıne fiyatlarını gazmıgan, gizli 
pazarlık yapanlar hangi 'cezalara çarpılacaklar?! 

Memleketin ik
tısadiyatı Uzerin -
de çok fena tesir. 
ler yapan, pazarlık 
derdile bu siltun -
larda ilk mUcadele
yi açmıştık. 

Çok geçmeden 
kıymetli hUkClmet 
adamlarımız bu ha
kiki memleket me
selesiyle yakinen 
alakadar oldular. 
Ve Türkiyeyi bu 
kurunuvustai iş -
ten kurtarmak 1 -
çin, derhal bir ka
nun projesi hıı:ı:ır. 

landı. Bu ıııenc ta -
tilden evvel çıka -

Mahiyeti itibari
le veya kanunen 
ııaznrhksız bir fia
ta tabi tutulması 

milmkün 
satışlar 

olmıyan 

hakkında 

bu kanun hükümle
ri tatbik olunmıya
caktır. 

Belediyeler bu 
kanun hUkUmleri -
nin tatbik ve taki
biyle alakalı işleri 

görmekle mUkel -
lef tutulmakta -
dırlar. İktısnt vekli
leti, bu i§J-..ri kon -
trol edebileceği gi
bi, IUZum gördUğii 

yerlerde doğrudan 

rrlması arzu edilen kanun projesi, mec
lisin tatilinden birkaç gUn evvel, ka -

mut.ay encümenlerinden geçerek mec -
lis ruznamesino alınmıştı. Fakat bu ka-

nunun tatilcien evvel müzakeresi kabil 
olamadı. Gelecek içtima devresine tehi 
ri icab etti. 

caktır. Malın mahiyeti, etiket veya işa
ret koymıya mUsait olmıyan hallerde, 
halkın görebileceği bir yore liste asmak 
suretiyle de o malın mahiyeti ve fiatı 

halkın ıttılaına arzolunacaktır. 

doğruya tatbik için memurlar kullana -
bilecektir. 

Ceza hUkUmleri 
Etiket koymıyan veya fiat bildiren 

başka bir §ey asmaya riayet etmiyen • 
lerden yirmi liraya kadar para cezası a
lınacaktır. 

Öğrendiğimize g5re, memleketi bil -
yük bir dortten kurtaracak olan bu çok 

lilzumlu ve faydalı kanun projesinin e
sasları, encUmcnlerln yaptıklnrı birçok 
tadilattan sonra şu şekil almıştır: 

Pazarlıksız flat ve ya ayrıca vasıflar
dan biri veya ikisini g5steren etiket ya. 

but işaret konmnsı mecburiyetinin en ev
vel hangi yerlerde, hangi ticaret §ube-

Etiket koyı!•1ğu ve liste astığı halde 
bunlarda yazılı miktarlardan aşağı veya 
yukarı mal satanlardan be§ liradan ~ir 
mi liraya kadar hafif para cezası alı

nacaktır. 

Projenin ilk maddesine göre, bu ka. 
nun hllkUmlerinln tatbik edildiği yerler-

lerinde, hangi maddeler hakkında ne su 
rtle tatbik edileceği, iktısat veklletinln 

teklifi Uzerlne Bakanlar heyeti karariy
Je ta~in olunacaktır. Dlr maim tayin e

dllmi§ fiatmdan aşağı veya yukarı satıl
ması yasak olacnkt1r. 

Bu fiillerin tekrarlanması halinde pa
ra cezaslyle beraber dUkktan, mağaza ve 
ya ticarethanenin bir haftaya kadar ka
patılmasına karar verilecektir. 

de veya bu kanuna tabi tutulan madde

ler k md perakende ticarette p:ız.ar
lıksız satış mecburi olmaktadır. 

Perakende surette satış yapılan dük
klinlnr, ve mağazalarla sair salı§ yerle-

Pazarlıksız satış mecburiyetine tabi o
lan hakiki vey hlikmt ı;ınhıslar kendile

rinin veya ilgili teşekküllerin memur, 
müstahdem ve hissedarlarının nisbetinl 

Bu macluede yazılı cezaya çarptınlan
lnrın isimleri; dUkktı.n, mağaza veya ti
carethanelerin halk tarafından kolaylık
!a görülebilecek bir yerine asılacak yaf
ta ile ve mahalli gazetelerle ilan cdlle
cektir. 

rinde sntılıın maddeler Uzerine bunlann 

fiatlarmı ve ayrıca vasıflarını gösteren 
bir etiket veya başka birer işaret kona-

evvelden belediyeye bildirmek §artiy -
le, maddeler Uzerine koydukları flattan 
tenzilat yapmakta serbest bulunmakta • 
dırlar. 

Para cczalanna dair olan cezalar ka -
ti olacak vo hiçbir mcrcio de itiraz edl. 
ı emlyecektlr. 

saı~oam mncııeon lb>Dır 
yavıru 

L ONDRADA bir fabrikada çalışarak hayatını kazanan 
zavallı bir kadının Uç yaşında bir kızı var. Kadın bu 

kızı evde yalnız bırakamadığı için işe gitmekten vazgeçmiş 
ve işsiz kalmı§tır. Niçin çocuğu evde bırakmıyor? diyeceksi
niz. Bunun sebebi çok basittir. 

Bu minimini yavru evde ne bulursa doğru midesine indiri
yor. Şimdiye kadar kendisine dört defa ameliyat yapılmıştır. 
Ve bu dört ameliyatta midesinden 23 parça eşya çıkanlmış
tır. Toplu iğneler, düğmeler, bozuk para, minimini anahtar. 
lar, bir elmas yüzük ve ilh ... 

Haziran iptidasında bu yaramaz yavru tekrar hastancyo 
getlrilmlşti. Doktor, ameliynt hazırlıklarmm yapılması için 
hemşireye izahat verirlrnn, küçük, masa Uzerinden doktorun 
saatini almış, camını çıkarmış ve sanki şeker yiyormu§ gibi 
derin bir zevkle kıtır kıtır saat camını yemiştir. 

~ 

Parrk kltlıtlYıplhaıneDeırn 
~ ARlS belediye meclisi azasından Beke umumi bahçe. 
r-"" 1erdo halkın okuması için kitap dağı(ılmasını istiyor ve: 

- Hava güzel olunca, diyor, umumi kütüphanelerde ltitab 
okuyanlar azalıyor. Halbuki Pariste kitab çok okunur. Okuma
yı sevenleri büyük ağaçların gölgelendirdiği park kanapeleri 
üzerinde kitab okumak zevkinden niçin mahrum edelim. 

Bckcye göre bu tasavvur hemen hiç masraf istemez. 
Bahçelerde ufacık kulübeler yapılacak. Belediye kütüpha

nelerindeki kitabların fazla nüshaları buralara konacak. Kilab 
meraklıları kitabları bu klübelcrden alacaklar. 

Her kitab kulübesine bir memur lii.znngelir fikrinde misi
niz? 

Beke bu fikirde değil. Her kulübede bir defter olacak. Ki
tab okuyacak meraklı istediği kitabın numarasını bu fihristte 
blacak. Kitabı nlacak, okuyacak, yerine koyaack. Şayet kitabı 
bitiremezse ismini, adresini havi bir makbuzu klübeye bıra
karak kitabı evine götürecek. Getirdiği vakit kitabı bırakıp 
makbuzunu alncnk. 

Bu takdirde kitnblar yağma edilmez mi? 
Beke, acele hUküm vcrmC'ylniz diyor ve anlatıyor: 
- Bu iı,ıin tecrübesi Amcrikada yapıldı. Çok iyi neticeler 

verdi. Mevsim nihayetine kadar tek bir kitab bile kaybolma
dı. 

M o !Ka<dleo> tasa ırırulf 
Val!PM<alk nstD'f©lr 

1 KTISADt buhranın şiddetle hüküm sürdüğü senelerde 
buhranın önüne geçmek için alman tedbirler arasında 

psikologların da bir tavsiyesi vardı. Onlar: "buhrandan hiç 
bahsetmeyiniz,, demişlerdi. Bu tavsiye birçok yerlerde istih
za ilo knrşılandı. Ukırdıya "dünyayı pespembe görüyorum,. 
cümlesiyle başlcmak bir moda oldu. 

Fakat buhran her yerde böyle karşılanmadı. O gilndenbe
rl vaziyeti ciddt tetkik edenler do oldu. Bunların arasında ga
liba en geç kalan Japonya imparatorudur. 

l\Iikado, geçenlerde sarayının varidat ve masraf defterle
rini tetkik etmiş, tetkikleri neticesinde sarayında israf yapıl
dığına kani olmuştur. Bu kanaatten sonra Mikado tasarruf 
yapmağa, bu suretle milletine örnek olmağa karar verml§tir. 

Bundan sonra Japon imparatorunun sofrasında ecnebi iç
kiler içilmiyecektir. ÇUnkU bunlar pek pahalıdrr. Bunların 

yerine Sake denilen Japon içkisi kullanılacaktır. Sarayda ec
nebi tutün yerine yerli Japon tUtünu ikame edilmiştir. Saray_ 
dan verilen, saraya gelen hediyeler kıymetli maden olmrya
caktır. .. 
~uDet oyınaımak günaırn 

<dle~no~nır 

M ONTEKARLODAK! İngiliz kilisesinin vaizi Düper Kar
re tatil müddetini geçirmek için Londraya gelmiştir. 

Arkada§ları kendisinin Sen Ceymis kilisesinde vaazetmesini 
rica etmişlerdir. Vaiz bu teklifi kabul etmiş, ve kilisede hiç 
kimsenin batırma gelmiycın bir mevzuu ele almış, ruletten ve 
dol:ıyısiyle kumardan bahsetmiş ve dcmlşUr ki: 

"- Montekarloda bulunduğum müddetçe kilisemde Rule
tin aleyhinde tek bir kelime söylem0dim. Bana kalırsa Rulet 
de i\t11kl o:yunlar gibi vakit ge(:irmeye yarar, yalnız çok para 
kaybetmemek şartiyle. Benim Montckarloda birçok ahbabla
rım var, bunlarm hepsi kumar oynar, fakat içlerinden henüz 
hlçbiıisi varını, yoğunu kum:ırda kaybedecek bir vaziyetcı 
düşmemiştir. Onun için Rulet hoş vakit geçirmeye yarıyan 

bir vasıtadır, ve hırlstiyan ahlakı noktni nazanndan da bu iş 
günah değildir.,, 

Dr. Rasim Adasal 

i NSANDA şehvet ve çiftleşme 
aletlerinin tabii dolgunluk ve 

faaliyetleri halinde cinsiyet diye ifade 
ettiğimiz kudret, vücud makinesinin 
teneffüs ve hazım gibi en müsbct fonk· 
siyonlarından biri olduğu herkesçe bi
linen bir hakikattır; buna rağmen di
ğer uzuvlarımızın rahatsızlıklarını ve 
mesela bir mide elemini veya nefesdar
hğını etrafımızdakilere gcrbcstçc an
lattığımız ve teselli kaynaklan ara:lı

ğımız halde cinsi ıstıraplarımızı ve ku· 
surlanmızı uzun müddet ve hazan da 
ölilnciye kadar ruhumuzda bir sır gibi 

saklarız. 

Biz doktorlar bile hastalarımızın 

muhtelif dertlerini dinlerken çok ıclc

fa cinsiyete temas eden noktaları ya 
ehemmiyet vermiyerck meskut geçer; 
yahut ta bir takım köhne telakkilere ve 
taassuplara kıymet vermek surctiyl~ 

bunların ruhi hastalıklar ve dolayısiylc 
aile faciaları doğuran birer sır olma~a
nnı kolaylaştırmış oluruz.. Halbuki en 
esaslı tedavi ve kurtuluş çaresi bütün 
bu ıstırapların tam bir vczahat ve sa· 
mimiyct ile ifade edebilmesine bağlıdır. 
Çünkü cinsiyetin fazlalık, noksanlık 

veya blisbütün kıidretsizlik şeklinde 
muhtelif şıklar gösteren gayri tabiilik
leri daha ziyade gözün nUfuz edemediği 
elin tesbit edemediği şahsi ve ruhi şi
kayetlerden ibarettir. 

Sevgi ve iştahanın mevcudiyetine 
rağmen cinsi münasebetlerinde şchv~t 
uzvu kabarmayan, kabarsa dahi tatlı 

bir zevk duymıyan ve derhal sönen bir 
erkekte bunun haricinıdcki muayene 
pek maddi bir arıza gösteremez. Bina
enaleyh en mühim teşhis ve tedavi yar
dımcısı bizzat muztarip gencin korku-
suz ve samimi itirafıdır. z 

Dün, çalıştığım müesseseye kadar 
gelerek bedeni teşekkülleri itibariyle 
çok kuvvetli bir atlet görünen müncv -
ver bir delikanlının cinsi yorgunluk et· 
rafında toplanan şikayetlerini bir iki 
cümle ile hülSsa ediyorum: "Yirmi beş 
yaşındayım ve nişanlıyım; genç nişan
lrmın bir saadet tecellisi olarak dört 
gözle beklediği düğün günümüz yak
laştığı halde ben cehennemi bir hayat 
yaşıyor ve ıstırabımı kimseye ifade e
demiyorum. Her hususta demir büke
cek kadar dinç ve kuvvetli bir genç
tim; bugün geçirmekte bulunduğum 

sinir buhranlarını erkekliğimin gün· 
den güne sönmüş olmasına bağlıyo· 
rum. Bana bu hususta yardımcı olu
nuz.,, diyordu. 

Bu sarih ifade karşısında muhtelif 
ruhi anahtarlar, rüya izahları ile hasta
larının seksüel hayatını kurcalayarak 
aydınlığa çıkaran psikanalistlcr gibi u
zun uzadıya uğraşmıya lüzum yoktu. 

Çünkü bu bctbaht ve beljbin genci 
biraz daha isticvap edince nişanlan

madan önce tam üç dört sene bütün 
gün donjuanlık ve hatta son aylarda çok 
yaşlı bir kadına jigololuk yaptığını öğ

rendim. 
Demek ki cinsi yorgunluğunu, nor

mal kamçı teşkil eden bir aşktan mah
rum olduğu halde, ifrat derecesinde 
münasebetlerde bulunmasından ileri 
geliyordu. 

Gerçi meşhur ruh hekimlerinden 
Stckel "insanlda intikaz kudreti, yani 
tenasül uzvünün kabarması doğuşta 

başlar ve ölümle nihayet bulur.,, fikrini 
ileri sürmektedir; fakat bu kabiliyet 
şahsa göre değişir. Çünkü ifrat derece
de cinsi münasebet bazı müstesna şa
hıslarda, idonjuanlarda, ve hilkatlcri 
icabı olarak iper seksüel yani tcnasült 
faaliyetleri fazla olanlar da normaldir. 
Fakat bunun haricindeki ifrat derecede 
tabii ve gayri tabii münasebetler sür
menaj doğurur ve bu hal kabilden çok 
tehlikelidir. 

Maatteessüf tababet bakımınl:lan 

14 - 18 ya şarasında her cinsi münase
bet suiistimal telakki edildiği hald~ 

socuk denecek kadar gençlerin bn~ 

dJnjuanlığa heves ettiklerini ve hatt1 
zaman zaman içlerinde marazi aşkları 
uğrunda muhtelif maceralara kapıla·1-

ları görüyoruz. Tıp kitaplarının harcı

nı teşkil elden cinsi sürmenaj Smillerini 
bütün çıplakhklan ve ruhi tablolariyle 
yevmi bir gazetenin sütunlarına geçi-

_.. Devamı 11 incide 
'Dr. Raaim ADASAL 
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Yazan: Ş. Rober Düma - 6 - <;eviren: rFa &<a 

"Sg. 45 in canlı portreleri lllzım ... 
lcahedelen emirleri veriniz. ,, 

- Bravo matmazel Şeytan! 1 
Barona dönerek ilave etti: 
- Ben size dememiş miydim Stram-

mer, bu meseleyi ondan başka kimse 
halledemez diye? 

Erna, aldığı talimatı tekrar ve devam 
etti: 

- Ayrıca bana bir vazlfe daha verdi
niz ekselans: Parise varır varmaz Sg. 
45 i tarassud edeceğim. Bu adamdan 
§Uphe ettiğinizi söylüyorsunuz. Kendisi 
hakkında bana biraz malümat vermek 
lütfunda bulunur musunuz? eşkiı.lini da
hi bilmiyorum. Bir fotoğrafım görsem, 
daha iyisi elimde bir fotoğrafı bulunsa. 

General gülümsedi: 
- Size bundan daha iyisini göstere -

ceğiz Erna... Baron ..• 
Fon Strammcr eneralin karşısına gel

di: 
- Emredin ekselfı.ruı. 
- Sg. 45 in canlı portreleri lazım .. U-

zımgelen emirleri veriniz. 
Strammer duvardaki bir telefonu aç. 

tı: 

- Allo. Telefondaki birinci müliı.zim 

fon Strammerdir. Şnayderle Voşler he
men işleri başına gelsinler. Ajanlarımı
za dair sinematekten Sg. 45 in canlı por
tresini alıp hazırlansınlar. Ben kumanda 
verir vermez filın gösterilsin. 

Fon Strammer generale dönerek sor
du: 

- Biltiln bobinleri gösterelim mi ek
selans? Birinci ve ikinci partileri de mi? 

- Evet baron. Madmazel Şeytan mes
leğimizin yenisi değil. Kendisinden giz

lenecek şeyimiz yok. Hepsini gönnesi 
faydalı olur. 

Ema güldU: 
- Evet, benden bu işe dair gizlene

cek bir şeyiniz yok; fakat bilmemi mü
nasip gördüğünüz şeyler olmak şartiyle. 
Geri kalanını tabii bilmfyeceğim. 

General de güldü: 
- Güzelliğiniz derecesinde kurnazsı

nız da matmazel Şeytan. 
Genç kadının elini tuttu, parmakları

nm ucunu öptü ve onu elinden tutarak 
salonun bir ucuna götürüp bir koltukta 
yer gösterdi. Kendisi de onun yanma o
turdu. 

Telefon başında kalmış olan Stram 
mer sordu: 

- Hazır mısınız? - ... 
- Haydi başlayın. 
Elektrik söndil. Strammcrin telefonu 

kapattığı, sonra karanlıkta yava§ yavaş 
Uerliyerek Erna ve generale yaklaştığı 
duyuldu. Strammer Emanın sağındaki 

koltuğa oturdu. 

Birden arkalarından bir ışık huzmesi 1 
süzüldü, karşılarındaki perde)i aydın -
lattı. l•'on Rogviç casus kadına iğildi: 

- İyi dinleyin Erna. 
Oparlörden bir ses duyuldu: 
- Sg. 4:> ••• 413 nnmnralı bobin ..• 
Casus kadın fısıldadı: 
- .F'ena rakam! 13 uğursuzluk getl. 

rir! 
- Böyle şeylere inanır mısınız? 
- Birçok kadınlar gibi... Zavallı Sg. 

45! 
Makine krsa bir müddet sustuktan 

sonra devam etti: 
- Dikkat! dikkat! S". 45 in fi 1 ... Biz

zat kendisi tarafından \Crilml,, mali'ımnt. 
Stop .. 

-Tebrik ederim ekselans... Benim 
ayrılışımdanberi teşkilatta büyük lerak
kiler olmuş. 

- Dlkat, başlıyor. 
Makine tekrar söylemeğe başlamıştı: 
"Piycr h nn Brosilof 17 mayır.; 1800 da 

Leningrnd, c .,kl ı,.,miylc Pctrogdadda 
doğmu5hı r. 1908 de harhiy·cye ı; i rmiş, 

1910 da birinci piyade hns ... a birinci a la· 
yında mülazim olarak \'a.r.lfc nlmı5, 191 :1 
1916 do. A rnstur~·a. cephesinde hnrbet • 
mbtir. 1!)18 ha~Jan;ıcında yii.r.ha.ıhğa 

terfi etıııi , Yaı.ifeyle Fran.,aya gitmiş, 
1919 da i-,-.iı. kalmış ,.e ihtilal dolap<:ilc 
memleketine döncmcmi:;tir. 30 mart 
1926 da Alman askeri bt ihlıarat t c}kila
tına dahil olmu~tur. Stop ... ,, 

Ema mırıldandı: 
- Fevkalade! 
- Daha durun, hepsi bitmedi. 
''Dikkat! dikkat! zabıtadan alman ma

li'ımat: 

Brosilor ı~ran.,ada her meslc~c glrml~ 

ı:ıknu~tır: otomobil Jıkamı:;ı, oda hizmet
çiliği, tak<ol ~ofiirliiğü, Rcno otomobil 
fabrİl\alarmda i~llik yapmış, 192.'5 de do
landırıcılıktan üç ny hap,.,c mahkum ol
mu:;tur. IIaı>i ... haneı.lcn çıktıktan sonra 
bir ratıl .. f•yle beraber yaşamış, barlarda 
dansözlük yapmı::ıı bu sırada Wa. 17 nln 
dcliiletl~·ıc hizmetimize girml:;.tlr. 

St.op ... 

Makine biraz sustuktan sonra devam 
etti: 

Dikkat l dikkat! Sg. •15 in ahlalô por
tresi: 

Brosllor harekatını nhlüki hiı:bir ba~la 
kayıtlı tutmıyan bir maccraperc tur. Pa 
ra. için her fenalığı yapar. Yalancı, r iya
kar biridir. Güzel l.:onu~ur. Çok lhtı~·at

h, buluttan nem kaııan, hafızası kun·ct
li, entrika.er, mulıatabını kandırma-.mı 

bilen, lmdınlann ho511na giden bir ndam
drr. J.iik~e susamış gibidir, ı:ok ıınra har
car. Bilh:t sa hafifmcsn·b l•atlınlara dü~-

;wııııır:rJın[D[DllL3C!Ji3f11Dlllll!J[;olma•• 111 lf 

kün, onların gö.r.tine zt•ngin ı;örünmcğe 

meraklıdır. 

~'ok zarif Ye şık gi)inir; Smokinıı; la
lmbı bundan ileri helmckte<lir. Umumi 
hnrb csna.,ında 1-'r:ınsadal<l \'azlfe 1 do -
layı iylc l'rans11. lhli.) at \"C mm ulZaf :r.a· 
bitleri nrasındıı. epry tanıdı~"I ,·ardır. l'a

risln t•ğlencc ~-crlNhııle 'c Rus mülte
cilerin ınulıHlrrindc JH'k maruftur. Stop. 

Fon Strammer, Ernanın kulağına fı -
sıldadı: 

- Ne temiz adam değil mi? 
- Llizumundun fazla titiz olmayınız 

baron. Sg. 45 in ihanetine dair henüz e
limizde delil yok. Casusluk işinde aziz
ler ve azizelerle çalışmak iddiasında da 
değilsinizdir sanınm. 

Makine tekrnr söze başladı: 
Dikkat! Dikkat! sı;. 45 in cnıılı portre

si: 
Smokin~ lfıknbiyle anılan Brosilof per-

dede göründü. 
:ı<.;rna mırıldandı: 

- lşte! 

Gözlerini dört açarak perdeye baktı. 

One doğru iğilmiş, dirseklerini dizlerine 
koyup çenesini ellerine dayamıştı. Per
dede görünen adamın harekatını, en u
fak jcsterine kadar dikkatle takib edi
yordu. Kulakları, casusun sesindeydi. 
Şivesini, ahengini hafızasında tutabil
mek için bütün dikkatini gözleriyle be
raber kulaklarına da vermişti. 

Brosilof, Berlino geld@ zaman, şimdi 
filminin gösterildiği salonda, farkında ol
madan filme alınmı§tı. Konuştuğu sıra
da, objektifi duvara gizlcnmiıı olan bir 

sinema makinesi filmini almı§, tavanda 
elektrik avizesine gizli bir mikrofon da 
sesini zaptetmişti. Erna şimdionu görü
yor ve sesini işidiyordu. Brosilof da bir 
az evvel onun oturduğu koltukla otur
muş, Ernanın da yüzünü aydınlatan kuv
vetli masa lambasının ışığı altında yilzü 
aydınlığa bürünmUş, karanlıkta kalan ge
neralle o da konuı;muştu. Filmde yllzii 
görünmiyen genPralin Brosilofa verdiği 
cevablar veya sorduğu sualleri Erna i-
şidiyordu. (Deıwmı ıınr J 

/, 

- Garson, çorbada bir kıl t'ar! 
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HolmesLerden, Nal 
Pinkeı fonlardan da 'ı a büyük, 

daha meşhurum. 

Ben Şarlok 

- 6-
- Nerelisin, adın nedir? Bunları öğ-

renmek istiyorum 1 1 
Hayretle yüzüne baktım. Ve kendi 

kendime sordum : 
- Deli mi acaba?. 
Bu sorgunun cevabını alr:ıak için, 

benim de onu sorguya çekmem lazım
dı. lli :Idete, asabiyete lüzum yoktu .. 
Bunun için gülerek sordum: 

- Sorgunuz çok tuhaiıma gitti. Hat
ta garip göründü. Lfıtfen kim olduğu· 
mızu ve beni niçin sorguya kalktığınızı 
söyler misiniz?. 

- Söyliyeyim? Ben cenubi Kolora· 
donun meşhur hususi polis memuru 
"Nagar,, ım ! .. 

- Nagar mı?. Tuhaf, böyle bir ad 
yeni işi:Iiyorum 1 .. 

- Ben Şerlok Holmcslerden, Nat 
Pinkertonlardan daha büyük, daha meş 
burum. Onların yaptıkları da iş mi sau
ki !. .. Muavinimle bu sabah buraya gel· 
dik. Maksadım, civardaki köyleri so
yan, yol kesen eşkıya çetesini tutmak, 
adaletin pençesine teslim etmektir. 

Düşünl:lüm: Bu da bizim gibi, eşkı
yaları tutacaklara hükümetin vereceği 
on bin dolar mükafatın arkasında .. 

Ah! Para, sen ne tatlı hayat trlısımı· 
sın! .• 

Nagara dedim ki: 
- Allah kolaylışk versin 1 .. 
- Allah kolaylık versin!.. 
- Işte, hususi polis ıınemuru sıfatiyle 

halinden şüphelendiğim adamları sor-
guya çekiyorum. Hüviyetlerini tahkike 

salahiyetim var. Verecekleri cevaplar 
beni tatmin etmezse, kendilerini hemen 
tevkif te edebilirim! .. 

Nagarm bu sözleri üzerine gülme -
mek, sonsuz kahkahalarla lo~anta sa· 
lonunu çınlatmamak için kentlimi tutu
yor, Sağlamgöz de şarabını içerek renk 
vermemeğe çalışıyordu. 

Tabii bir tavırla 'Nagara sordum : 
- Demek bizden şüphe ediyorsu-

nuz?. 
- Ha şunu bileydiniz ! .. Namuslu in

sanlar böyle ıssız, tenha dağlarda do
laşmazlar .. 

Kan beynime sıçra:Iı. Bu budala he
rif bizi namussuzlukla ithama kadar 
varıyor, çok ileri gidiyordu. Yumruk
rım, bu küstahın haddini bildirmek 
için hazırdı. Fakat, ufak bir hareket:, 
vakitsiz bir hiddet bütün proğramımızı 
alt üst edecek, eğer eşkıyalar lokantacı 
ile ortak hareket ediyorlaısa, üstünde 
bulunduğumuz izi kaybedecektik. 

Ve on bin dolar bir kuş gibi avucu
muzdan uçacaktı .. Fakat ne olursa ol-

~ 
sun bu şımarık ve zavallı adaına 
ders vermek liizımdı. Bunun içirı: 

- Daf;lada gezenleri, dedirn, r. 
mussuz insanlar farzediyorsunuz aO: 

siz de dağlarda dolaşıyorsunuz. 

- Ben müstesnayım, çünkü Jl'leı11, 
. d' \ rum. Buraya keyfimden gelme ıın· , 

zife icabı olarak geldim .. Halbuki : 5" 
Arkadaşlarınızla tutuştuğunuz bB~ 
hele hiç inanamıyorum. Ben sizi ~o 
loradoda hiç görmedim .. 

Alaylı bir kahkahadan sonra ded 
ki: 

~ 
- Şehirde binlerce insan var. • 

bütün bu insanları ayn ayrı tarıı} 
musunuz?. 

Bu sorgum Sağlamgöz de dahil , 
duğu halde öteki müşterilerle lokaı:: 
cıyı kahkahalarla güldürdü. ıJ 

Nagar bundan son derece kızdı .• 
avinini yanına çağırdı. Sonra, ba~ 
bağıra dedi ki: 

- Münasebetsizliğe lü:ı;um yok! pi 
her şeyi öğrenmek isterim. Siz ki# 
niz? 

- Söyelemezsem 1 ' 
- Seni de arkadaşını da hemen t' 

kif ederim. 
- Ya biz kendimizi tevkif ettirfll 

sek?. 
Nagar cebinden tabancasını çı~• 

dedi ki: 
- O zaman hakkınızda daha f etıl 

lur ! Elimde tuttuğum şeyin ne oldı;i.' 
nu elbette bilirsiniz 

Ben de bir yıldırım çabukluğiyltıl 
lumu ka~dırdım.. Nagar henüz tB 

casını üzerime doğru tutmıya vakit b 
madan, ben ona nişan almıştım bile·: 

- Bu da, dedim. Senin elinde"1 
yuncağa pek benzemez. Buna inarııf. . , 
Yanlış kapı çalıyorsun. Ve tıpkı yo· 
sen, günahsız yolcuları öldüren eş1' 
lar gibi hareket ediyorsun. 

Nagarın muavini de tabancasını~' 
mek istedi. Lakin, o da elindeki tabo' 
cayla Sağlamgözü karşısında görii 
bundan vazgeçti. 

Nagar bu vaziyet karşısında f 

dökmüş kediye dönmüştü. Fakat bıı: 
v k" ld v .. ı;rf ragmen gene ım o ugumuz Oo 

mek istiyor, israrla soruyordu: 
- Demek kim olduğunuzu söyJel-:'. 

istemiyorsunuz?. 
Sert ve dik cevap verdim : .t. 

"'\Jl' 
- Hayır! .. Koloradoıda oturduğ rS 

evvelce söyledim. Arkadaşım da .. ~I 
dır. Adlarımıza gelince, bunu oS 
mek sizi fay<lalandırmaz. t 

( l>C\'8011 '°'ı 
•11!.ErJm§l(!'J[l]t!.fülDI!JL!J CT.lWfJrJIJlllllf 
tayım: bir gün evvel sofrada, bir Rus prenses: bize bir hiklif" { 
!emişti: kont dö Vcstmorland, Manşı geçerken deniz tut.nlue• r 
kalfı.ıle rahatsız olmuş. ltalya'ya gidecekmiş, Alp'leri gcÇCc, 
söylemişler; hemen atını geri döndürmUş ve: "artık ben hiç bil"' 
den geçemem!" demiş. > 

"Bu sözlerim sana belki pek garib gelir ama kulağına küpe ol
sun, iyi düşün. Seçtiğimiz erkeği sevmezsek kabahat hem bizde, 
hem onda, hazan da onun da, bizim de elimizde olmıyan birtakım 
Mdiselerdcdir; maamnfih hayatta seveceğimiz biricik erkeğin bize 
ailemizin veya kendikcndimizin koca diye intihap ettiğimiz erkek 
olması da imkansız değildr. i: '• ~ ,, , . ~ ~ ı:.. ._:.. '.1'. ~ .. Senin o hüzünlü ff>lsefcn, annemin ahlak dersi. Biuıı·d~ 

yüreklerimizi çarptıran korkuları uyandırmaz da ne yapıırd1•. < 
ciğim? düğün yaklaştıkça ben de, kızlık halinden kadınlık 11alill 0 
Uiren o mlithiş geçide tahammUI cdebilınek için sabrımı, '"':.& 
hisleriını kuvvetlendirmeye çalışıyordum. Seninle bütün ı;oıı~ 
!arımızı hatırlıyor, mektuplarını tekrar tekrar okuyor, onlnrO 

"Kocamızla sonradan aramızda beliren hail, çoğu zaman hem bi
zim, hem de onun sebatsızlığımızdnn doğar. Kocamızı iı.şıkımız et
mek, aşığmıızı kocamız etmek kadar müşkül, nazik bir iştir; sen 
bunların birinde doğrusu hayret edilecek bir ~urette muvaffak ol-
dun. 

"Tekrar ediyorum, senin bahtiyar olmanı isterim. Şimdid0n iyi 
dÜ§Ün: izdivacının ilk üç ayında, nikahın şartlarına, şimdiye kadar 
aşk hususunda gösteıdiğin itaat, ııefkat ve zekfı. ile boyun eğmez
sen, betbahl olabilirsin. Sen, benim yaramaz ve gözü açık kızcağı
zım, gizli a~kın bütlin masum saadetlerini tattın. izdivacın, yani ar
tık gayesine eımiş :-ışkın ilk günleri hulyana uymaz, hoşuna gitmez, 
birtakım acılar, ıstırnblar verirse, gel beni gör. 

Evlilik hayatından bUyük bir şey umma; belki zahmeti, zevkin
den de fazla olur. Aşkını nasıl özene bezene yetişt.irdinse !<aadetinl 
de öyle özene bezene yetiştirmen lazımdır. Talie güvenilmez, ko
can senin için bir fı.şık olmaktan çıkarsa on:ı. evlütlnrmm babası di
ye bakarsın. İşte, yavrum, bütün cemiyet hayatı budur. Adını ta
§ıdığın adama herşeyi feda et; onun §C'refine, itibarına sürülecek 
en kilçUk leke, senin için en mlithiş yara olacaktır. Bizim seviye
mizde, bizim içtimai mcvkiimiıdeki kadınlar için kocalarına her !ieyi 
feda etmek yalnız mutlak bir vazifo dc.'ğil, mı>nfnalimizc de en uy
gun hnrl'l<C'tlir. BüyUk ahlak kaidelerinin en gllzel vnl\fı, hangi ha
knndan tetkik edilirse edilsin, hem doğru, hem de faydalı olmnln
ndır. Bu hususta bu kndar yeter. 

"Şimdi ba ka bir ı;cy söyliyeceğim: ben senin pek kıskanç oldu-

Çe vire n: iN] lYI ır lYI o o al !}=\) 
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ğunu ımnıyoruın; yavnıcuğum, ben de kıskancım!... Fakat senin bu
dalaca kıskançlık etmeni istemem. Dinle beni: kendini belli eden 
kıskançlık, bütün sırlarını meydana vurmuş bir siyasete bC'nzer. 
Bir insanın kıskanç olduğunu söylemesi, belli etmesi, bir oyuncu
nun elindeki kiiğıtları göstermesi gibi değil midir? halbuki biz, kar
şımızdakinin kağıtlarını göremeyiz. Her hususta, sos çıkarmadan 

ıstırab çekmeyi bilmeliyiz. Zııtcn nikahınızdan bir gün evvel Maku
merlc senin hakkında konuşacağım. 

Annemin güzel kolunu tutup öptüm; sesindeki heyecan bana da 
dokunmuştu, gözümden bir damla ynş annemin eline damlnftı. K<m
disine de, hana un layık olan o yiiksek deıslc en derin bir hikmet, 
cnmiyetin kuıduğu kaideleri körü körüne kabule kalkışmayan bir 
ş"fkat hıssettim; annemin benim tabiatımı, huyumu anlamış oldu
ğu da belliydi. O sade sözlere, hayatının ve tecrllbesinin kendsiine 
belki pek pahalıya mal ettiği bUUln bilgilerini sığdırmıştı. O da mü. 
tcessir oldu vr lmnn bakarak: 

- Renim yn VnICUğum ! dedi, mlith is bir gı>çittPn gPÇl"Ct'ksin. 
İ<jln ne olduğunu bllmlyen veya umduklarını bulamıyan nice kadın
lar vardır ki kont dö Vestmorlantl'ı taklide kalkarlar. 

Gülil§ıneyc ba§ladık. Sana bu sözün ne demek olduğunu anla-

li bir hüziin bulur gibi oluyorum. e r. 
Büllin o korkuların bir faydası oldu: hani resimlerde "öC 

kızları arasında görülen bayai;rr bayağı gelinler vardır, bcıı c~ 
larn döndüm. Bunun için, mukaveleyi imzaladığımız gün beri' 
ni pek sevimli ve pek hanım hanımcık buldu. .ı(>.P 

Bu sabah belediye dairesine teklifsizce, biz bize gittik. ) ııV 
da şahitlerimizden başka kimse yoktu. Ben şimdi bu nıcl<t ~e • 
yazarken hir taraftan da gelinlik elbisemi hnzırlıyorlnr, yeJl'IC cf 

ııtl· 
dar yetişecek. Bu ak§am, parlak bir düğUnden sonra gece)' 1ııı 
ııi nikah için Srnt - Valer kiliııesine gideceğiz. İtiraf ede~,~ 
korkularım, cnclişelcrim bana bir mazlum hali veriyor ve 

11eJ 
benim utandığımı zannettiriyor; bu da hir,;bir mana vcrcıll ııc 
birtakım hayranlıklara sebeb oluyor. Zavallı Felipe'nln d6 t, 
kadar "genç kız" olduğunu görmek pek hoı;ıuma gidiyor: ~~ 
den şaşırrp hrr ııeyden inciniveriyor, bir billur eşya rıısl: 
diişmiiş yarasnyn dönclii. 

- ('-<>k !':iikiir ki, dedi, hugiinlin lıir clP. yarını var. ı11ııı: 

Wç şlıph•~!>ız kı bunu söylerken bir telmihte bulunını:ı~ eıilC 
yoktu. O kadar mahcup ve çekingen ki kimseleri görmek ıııt,r) 

(Dcvanıı ' 
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d Artin hemen toparlandı. O, ilk sorgu
~ bu neticeyi tahmin etmiyor, belki 

rnun muhtelif saatlerinde bir kızla bu. 
u~nın doğru olmadığını ihtar için 
~&rıldığmı zannediyordu. 

1 Başçavuşun çıkışmaşı üzerine işi an. 
adı. Ve hfıdıseyi tevil edecek bir nokta 
bularnadığı için dosdoğru ccrnba girişti: 

- Amcamın kızı demedim başçavuş; 
evlatlığı olduf,runu so) lcdım .. 

- Peki. :sen Ermeni in, o Türk .. Nasıl 
olur da aranızda gonül münasebeti mey
dana gelir? .. -. . . 

- Ce, ap versene be .. 

r na.çarn ... un ta\Tmdaki mana şiddet L 
... 1 ~ 

~c:e edıyor, i)n sarpa sardığını, vaziye-
tın tamamen ale) hine inkişaf ettiğini 
&oren \rtin de amirinin karşı~mda zan. 
&ır zangır titriyordu. 

. na%avuş, birkaç şiddetli cümle daha 
Söyledikten sonra şu emirle yeni bir ka. 
fara geçtiğmi delikanlıya anlattı: 

1• - Bcma bak! Yarın o kız buraya ge
ınce bana da haber \ereceksin .. Görece-
ğim onu. Bakalım bu nasıl iştir; soralım 
anlayalım. Benim aklım almıyor. 

b
.Artin çaresizlik içinde bu emre boyun 
tiktü: 

ha - Peki başça\'UŞ, yarın gelince ~ze 
her veririm. dedi, odadan çıktı, kogu. 

•Una gitti. 
Ak~am üzeri mutat üzere hastaneden 

~e gideceği zaman kapı nöbetçisi onu 
'altvennedi, Artin sordu: 
~ Ben her akşam gidiyorum.. Niçin 
~ .. ~ıyo un? 
~ö~tçi 1flkayt bir ta\'ırla cevap verdi: 
..... Ba5 efendi öyle emir \'erdi.. Sen bir 

)'tre çıkmıYacaksın.. Askerlikte eve git
lbek olur ~u hiç? 
belikanlı bu vaziyet karşı!;mda boğa. 
~ tıkanan bir yumruyu, rahatının kaç 
gına, işinin altüst olduğuna üzülüşünün 

lltticesi olan bu hıçkırığı zor zaptetti. 
..... Peki! 

aı becıi, döndü, tekrar koğuşa girdi; erte. 
Sabahı, Zeynebin gelme saatini bekle- il 

llıeğe koyuldu. 

cı·~Ütün geceyi uykusuz geçirdi. Zeynebi 
İlıU~ündükçe büyük sevgisine rağmen onu 
) tıyatsızlıkla bu i~ sebeb olmuş görü
U or, kızıyor, hırsından sevgilisinin haya. 
ne doğru yumruklarını sıkıyor: 
ı~ Bu işi yapmamalıydın Zeynep! Ne 
Ctl U vardı gündüz bulu~manın? .. Ge

tr bize az mı geliyordu? 

~biye kendi kendine söyleniyor, gözleri 
~cereterde dolaşıyor, sabahın ilk ışık. 

'l:. nı ~hırsızlıkla bekliyordu. 
t rtesı gtinü, muayyen saatte Zeynep 
,~e hastane bayırına tırmandı; se\'gili. 
~ onu hergün bulduğu yerde, bayırın 
!-'alta ze ba~an çimenli noktasında aradı. 
~ t ~rtın göri.ınürde yoktu: 

~elk! gelir diye biraz oralarda dolaştı, 
tel eclı.; yarım o:;aat geçtiği halde Artinin 
ıtıa~edığini görünce aşıkım yerinde ara. 
t\ı]~a karar ,·erdi. Hastane kapısına doğ 

u. 
ha,.~Yncbin geli~ini, göz aşinalan hemen 
dan av~~<ı. yetiştirmişlerdi. Artine akşam
hilc berı tuhaf bir hapis, kı~labentlik taL 
!tıe eden ba!';çavuş, kızın ne yapacağını 

Z:kla bekledi. 
'<>n Ynep, bir müddet kırda dolaştıktan 
tıiı1r~ ha tane kapı ına gelince nöbetçi 
bir t~ anında ba~a\"\IŞU buldu. Çekingen 

a\'ırta nöbetçiye anlattı: 
~ ~rt~i görmek istiyorum .. içerde mi? 

)a.11~ etçı hiç sr ini çıkarmadı, gözlerini 
~a~ a ında duran başçanışda gezdirdi. 

...._ ~ı.ış lfı.kayt bi rtavırla c:orclu: 

...... c~ ) a~~caksın ı\:tini? . 

........ s .. >rec ·m~ .. Sö) lıyeceklenm \ar. 

...._ .... n r.e mıllettcıı in kız? 
'Urklımı 

.... A • 
~ ~rtin? 

~ lı:~ kadın birdenbire ~ekil değiştiren 
t:-
1 

illtat u,tnanm c:<'helJini an!nyamach. 
ti , Art· . 
. ile <!tı ını kırda beklediği zamandan. 

°l"n !l{lpheyi. delikanlının gelme-

çözer gibi oldu. Gene saf bir tavırla ce
vap verdi: 

- Ermeni?. Peki ama neden bunları 
soruyorsunuz? 

llicldet sırası çavuşa gelmişti. Koyu 
bir taassubun kara manasını taşıyan 

gözlerini Zeynebin gözlerine dikti, sert 
bir sesle mukabele etti: 

- Sen sade sorduklarıma ce\'ap ver! 
üst tarafına karışma! Düşün bir kere 
münasebet alır mı bu ~ş? Bir Türk kızı, 
Ermeni delikanlısına gönül \·ersin! .. Olur 
şey mi bu? .. 

Genç kız susuyordu. Onun muhakeme
sine göre sevişmek, milliyete, ırka göre 
değişen bir keyfiyet değildi. Gönül mace. 
rasından büsbütün farklı bir iş olan Ar
tinle kendi arasındaki münasebetin böy. 
le üçüncü bir şahıs tarafından kurcalan
masına biraz içerler gibi oldu, ça\'uşa ol
dukça sertçe cevap verdi: 

- O, benimle Artinin bileceği şey .. 
Ben size hesap vermek için değil. Artini 
görmek için geldim buraya .. Görebilir mi 
yim? Onu bana söyleyin başka bir şey is. 
temi yorum. 

Hastane kapı ında geçen bu ,·aka baş
çavuşu kafi derecede sinirlendirmi~ti. Zey 
nebin her harekete ayni şiddetle cevap 
vereceğini tahmin eden başçavuş son sö
zünü myledi: 

- Artinl göremezsin! .. Haydi bakalım 
çek arabam! Bir daha göremiyeceksin o
nu .. Sebcb arama! Sebebini kendin pcka. 
ıa bilirsin! 

V .. arkasını döndü, hastaneden içeri 
gitti, Zeynebi şaşkın bakışlarile başbaşa 
bıraktı . 

Ertesi günü, Artin Çanakaklcden alın. 
mış, İstanbul yoluyla şark cephesi emri
ne verilmek üzere sevke tabi tutulmuştu. 
Babasının tavassutu, başvurduğu ça

reler para etmedi. Delikanlı bir seYgi yü
zünden evinin yam başında hizmet gör
düğü hastaneden alınmış, şarkın karlı, 
tipili cephesine gönderilmişti. 

l lacı !'> liratın evi bu sevk yüzünden bir 
matem ocağına döndi.i. İhtiyar sarrafın 
ağzını bıçak açmıyor, kederi cok yüksek 
bulunuyordu. 

Çok geçmeden ikinci bir felaket buraya 
uğradı. Çanakkale mmtaka kumandanlı. 
ırrnm emrile harekatı şüpheli görülen 
Zeynebin tehcirine karar Yerilmiş; bir 
gün içinde iki ~nzibatın muhafazasında 
sevkiyata getirilen Zeynebin tesviye (1). 
kağıdı hazırlanmış; genç kadın Erdek va
purile yola çıkanlmıştı. 

Bu bir iki giin içinde baş döndürücü 
bir hızla akıp giden hadiseler Zeynebi 
sersemletmişti. Bu yerinden oynatılma. 
sının, htanbula gönderilmesinin tek su
çunu Artinle olan sevişmesine atfeden 
genç kadın bir gi.in bir gecelik bir yolı:u
luktan sonra Jstanbula geldi. Köprüye 
çıktı; o geceyi bir otelde geçirdi. 

Kimsesiz, tek ba5ma lstanbulda sokak
ta kal:ın kadınların mukadder akibetleri
ne doğru giden talii Zeynebi de iki gün 
içinde kaldırımlara düşürmeğe kafi gel. 
di. 

Maamafih genç kadın yalnız Artini 
duşünüyor, bu fe\'kalfıde sevgisinden bn~ 
ka gözü di.inyaları gGrmüyordu. 

İstanbul zabtıası nsayişi teminden u
zak hir hercümcrc içincleydi. 

Eli ayağı tutan bütlin gençler cephele. 
ri boylamı~lar, zabıta hizmeti ancak ih
tiyar polisl<'rin elinde kalmı~tr. l3inaen
aleyh Zeynep buardaki emniyeti umumi 
ye nezareti altında bulunuşurm kaldırım 
!ara düşmekle idrfık etmiş. tesadüf onu 
bu çıkmada hü bütün başka bir yola, 
casuc;luğa doğru itmişti. 

J tanbula geldiğinin ikinci gecesi, bam 
ba<jka bir canlılıkla knynaşan Galataya 1 
doğru indi; köprüyü geçti, Karak<iy m:!y j 
danında durdu .. Etra(ta tel:tük dolaşan 
şarho.:;lar. erkeklerin kollarında gezen a. 1 
çık c;acık kadınlar ,·nrrh .. Zeynep hu ilk 
gördii[rii v:ı::iyet knr~ı ınrla cince şaşırdı. 
şac;krr!rğını gidennek için, c::uıtin altında, 
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Ankaradaki dostluk nıaçlarını 

A ifil k <§1 lf <§1 <g üı c üı 
k <§1 ~ <§} ifil <dJ D 

Demirspor Güneşi, Ankaragücü de 
Galatasarayı yendi 

Finalde de Demirspor mağlup oldu 
Ankara, 10 (Hususi) - Evvelce ha- ı 

ber verdiğim gibi Ankaranm Galatasa
ray, Demirspor, Ankaragücil ve Glineş 
klUpleri arasındaki dostluk maçları cu
martesi ve pazar ~nleri Ankaragücü 
snhasında oldukça bilyük bir seyirci ka. 
labalığI önilnde yapıldı . 

Demirspor - Giineş 

Birinci günün ilk maçı Demırsporla 

Glincş arasındaydı. 

Maça hakem .Muzaffer Ertuğun idare
sinde tam saat ı 7 de başlanıldığı zaman 
her iki takımı sahada şu kadrolarla gör
dük: 

Güne~: l\luzaffcr • Xihacl, Tur~ut -
Saliilıııddin, Turgud, :\lustafa - ifa~ rI, 
Salih, lskcndcr, Orhan, Taceddin. 

Dcmlrspor: İsmail • Gazi, Hüseyin • 
liumil, İbrahim, ~cmsi - İbrahim, Fethi, 
Orhan, tskcmler, Zekeriya. 

Demirspor rüzgar altına düşmekle be. 
raber oyuna hakim bir şekilde başladı. 
Maç cereyan tarzına bakılınca Demir
spor lehine bir inkişaf gösteriyordu. De
mirspor muhncimlcrinin yerinde paslarla 
Güneş kalesini sıkıştırdıkları bu sıralar
da Güneş muhncimlcri de yava~ yavaşa
çılmıya ve rakip kaleye tehlikeli olmı
ya ba.5lndılar. Bilhassa GUneş merkez 
muhacimi 1skcnder derin paslarla oyunu 
nçmıya çalışmakta. Bu esnada Demir • 
spor mUdafilerinin hatalı bir hareketlfıe 
hakem penaltı cezası verdi. Bunu gole 
tahvil etmekte Güneşliler güçlük çekme
diler • 

Bu gole rağmen Demirspor ııuurlu ve 
kısmen müessir oyununa devam edebil
di ve devre bu suretle bitti. 

1kinci devrede GUneııin galibi)'etl ka. 
çırmamak, Demirsporun da düştüğü va
ziyetten kurtulmak için azami gayret 
gösterdiklerini görüyoruz. Maç çok seri, 
heyecanlı ve zevkil oluyor. Bu hareket
ler esnasında 14 Uncu dakikada Demir -
spor beraberlik sayısını yapmıya muvaf
fak oldu. Maç bundan sonra daha ahenk
li olmıya başladı, karşılıklı akınlar biri
birini takip ediyor ve maçm bitmesine 
yaran dakika kala Dcmirspor ikinci go
lünU atarak dostluk maçının ilk galibi 
olmak şerefini kazanıyor. 

Galatasaray - Ankaragücü 
Galatasarayla Ankaragücü arasında 

Refik Güven'in hakemliği ile yapılan i
kinci müsabakaya takımlar §U şekilde 

çıktılar: 

Ankaragücü: Kefcr _ Rb.a, En\·cr -
Abdül, Taşkıner, Rila Nusret - Hamcll, 
Namık, Fahri, tsmall, llamdi. 

Galatasaray: Cahid, - Sadettin, Ccrnil
Sülcyman, llüse~ in, Oğuz - Oıııer, Halid, 
11.ıralıim, &asri, J<0ctlıl. 

Mlisabaka baştan sona kadar Ankara
gücünUn açık hakimiyeti altında cereyan 
elli vo neticede Gnlatasnray1ılar 4-0 gi
bi büyük bir sayı farkıyla mağlub oldu
lar. Sarı kınnızılılar için neticenin bu ka. 
dar fena olmasına raı';'Illen, Ankaranın 

çinneğe başladı. 

Genç kadın, korkudan irileşen gözlerle 
etrafı seyrediyor, bir taraftan da Çanak
kaleyi, ihtiyar ermeni babalı~rın, SC\'gili
sini Artini, apar topar yola çıkarılışını 
dü5i.inüyor; geçmi~i hayalen bir defa da
ha yaşıyordu. 

(Devamı nr) 

( 1) Te.çriyc diye ö zammı lwllamlan 
1'l! br.ıleli snmarlan ödenen yollama ku· 
~ıtlarına denirdi ki bunlar bilet yeritıe 

bu yeni klilbli Umid verici bir oyun çı- ( muvaffak olunamadığı için llk kırk beıa 

kardı. dakika sıfır sıfır beraberlikle neticelen. 
Henliz doğru dlirilst bir on bir hazırlıya- di. 
mamış olan Türkiyenin bu en eski klü
bil bugün için böyle neticeler almaktan 
b:ı.şka bir şey yapamaz. 

Ankaragiicii - Oemirspor 
Dostluk maçlarının son karşıla.~ması 

Pazar günü yine Ankaragücü sahasında 
ilk günün galipleri Demirsporla Ankara
gücü tnkm1lar1 arasında yapıldı. 

Çok sert ve seri başlıyan oyun - evvel
ce verilen karar mucibince - bir saatlik 
müddet içinde hep ayni tempo ile devam 
etti. Zaman zaman iki kale de mUhiın 

tehlikeler geçirdilerse de gol kaydına 

İkinci hafta.}'I?l başladığı zaman GUç
IUlerin faikiyeti gözden kaçmıyordu. Bu 
rnda Gliç sol açığI Hamdinin uzun bir 

pasını alan Fahri iki Demirspor mUdafii 
arasından sıyrılarak ilerledi. Kaleciyle 
karşı karşıya kalınca hafif bir vuruşla 

topu içeri attı. lşte bir saat süren oyu
nun ilk vo son golü böyle oldu . 

Demirsporlular çok sert oynadılar. 

GUçlUler her zamanki yeknasak ve a -
henktar oyunlarını çıkararak maçı ka . ' 
zanmış oldular. 

Istanbul 1938 atletizm 
birinciliği programı 

1 - Jstanbul birinciliklerinde her at
letin en iyi dereceyi yapabilmesi için 
program muhtelif grup ve semtlere, gün 
ve saatlere taksim edilmiştir. 

2 - Bir atlet üs mqsa'bak;ıy.a_girebi
lecektlr. 

3 - Her müsabakadan derhal sonra 
Uç kategoride de o müsabakanın üç bi. 
rincisine bölge birinciliği madalyası ve
rilecektir. 

PROGR.\:\1: 
Kategori 1 - 50 m. 100 m. 200 m. 

400 m. 800 m. 1500 m. 5 bin metre. 10 
bin metre. Gülle, disk, ciıit, Yunan dis
ki. 

Yüksek atlama, uzun atlama, 3 adını, 
sırıkla atlama. 

110 manialı, 400 mania. 
Kategori 3 - 50 m. 100 m. 200 m. 

400 m. 800 m. 110 mania. 
Gülle, disk, cirit. 

Yüksek atlama, uzun atlama, sırıkla 

atlama. 

Kategori 4 - 50 m. 100 m. Gülle, Disk 
uzun atlama, yüksek atlama. 

PROGRAMIN GÜ~LERE TAKSİMİ: 

T<•mmuz 19 Sah saat 18 do Taksim 
stadııula: 

Disk atma finali. 1 nci, ilçilncli ve 
4 üncü kategoriler. 

1940 
olimpiyatları 

Tokyoda yapılma
yacağı anlaşılıyor 
Tokyo, 11 (A. A.) - Japonya, 1940 

senesinde Tokyoda tertibi mutasavver 
olimpik oyunlarından vazgeçmeği ve o
limpik oyunlar komitesine bu oyunların 
tertibini başka memlekete hayale etme
sini ta\•siyo elmeği ciddi surette derı1iş 
eylemektedir. 

Japonya 1944 senesi için namzetliğini 
koyacaktır. Japonyanın 1940 senesinde 
Tokyoda açılması takarrür eden beynel
milel sergiden vazgeçtiği mallımdur. Ya
rın verilmesi kuvvetle muhtemel olan 
bu husustaki karar, olimpik oyunlar 
hakkındaki karar üzerinde de müessir o
lacaktır. Bununla beraber bazı mahfel. 
lor bu kararın sonbahara kadar tehiri i
çin hükumeti tazyik etmektedirler. Çün

kü bu tarihte Çinde kazanılması ümid e
dilnn bir ?.af Pr olimpik oyunlarından \':l?.· 

ge~ilmesine mflnl olacak ve Japonynnm 
kuvvet ve refahını göstcrcecek bir pro-

Yunan usulü disk atma finali. 
1 inci kategori. 
20 Çarı;;amha saat 18 de Taksim ııta

c.lınc.ln: 

Gülle atıxın finali: 1 inci, üçüncü ve 
dördilncU kategoriler. 

21 ı•erşcmbc saat 18 de Taksim sta
dında: 

Cirit atma finali: 1 inci ve 3 üncü ka
tegoriler. Sırıkla atlama finali. 

3 üncü kategori. 

22 Cuma aat 18 de Kadıköy stadında. 
Uzun atlama finali. 

3 üncü ve 4 üncli kategoriler. 
Yüksek atlama finali. 

4 Uncu kategori. 
28 ('umarksl saat 15 de Kadıköy sta-

dında: 

100 metre seçmeleri. 

ı inci, 3 lincU ve 4 üncil kategoriler. 

400 metre seçmesi: 

ı inci ve 3 üncil kategoriler. 

5000 metre final. 
1 inci kategori. 

800 metre final. 

ı inci ve 3 üncü kate~oriler. 
50 metre seçme. 

ı inci, 3 Uncu ve 4 üncli kategoriler. 
Sırıkla atlama finali. 
1 inci kategori. 
24 ııazar saat 15 de Taksim stadında : 

50 metre final 

1 inci, 3 Uncil \'e 4 üncü kategoriler. 
Yliksck atlama 

1 inci ve 3 Uncü kategoriler 
Üç aıdm imal 

1 inci kategori. 
200 metre seçme 
1 inci ve 3 üncü kategoriler 
30 Cumartesi saat 15 de Kadıköy &ta-

dında: 

100 metre !inal 

4 Uncü, 3 üncü ve 1 inci kategoriler 

Uzun atlama final 
1 nci kategori 

400 mania finaJ 
ı inci kategori 
200 final 

1 inci ve 3 üncü kategori 
200 mania fjnal 

3 üncü kategori 

1 inci ve 3 Uncu kategort 
1500 metre final 

1 inci kategori 
10000 motre finnl 

400 metre final 
lllrinci ,.c üçüncü kategori 
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Bu 
0

şmanlarıJ 
Baştarafı 1 ıncide 

nuız~ tnrt da Ciyle ver,. demiştir. 
Mehmet Kaya bu sözlere kızmış ve: 
"- Ulan, buz tartılır mı, senin alaca

ğın bC:i kuru)uk buz için bu kadar zah. 
metini mi çekeceğiz?., diye cevab ver -
miştir. 

Bu §ekllde başlıynn mün:ılmı;a gittikçe 
hararetlenmi3 ve kavgoya müncer ol -
muştur. llk olarak Servet, Mehmet Ka
yaya bir tokat vurmak istemiş, fakat 
tutturamıynrnk dilkkfuun içine yuvar -
lanmıştır. Gözleri dönen Mehmet Kayn 
da derhal listune atlıyarnk elinde bulu
nan destcreyle sanki buz kalıbı keser 
gibi Servetin kafasını kcsmcğe başla -
mıştır. Servetin acı feryatlarını duyan 
civardaki esnaf yeti miı]lcr ve Sen·eti 
koyun gibi krsilmektPn r.Uçlükle kurtar. 
mışl:ırdır. Mehmet ı:ayn ya.kulanmış, 

Servet c:? kanlar içinde hastaneye kn.I-
dınlmıştır. 

Eu c'ıı eli bıcaklı a~ı\m 
marifeti 

Garson Cahid adında birul, kısk n·çJık 
yUzünden 25 yaşlarında Herminc ismin
deki sevgilisini yaralamıştır. 

!ki scncdcnberi sevi;ıen bu fld Aşık 

son günlerde gcçincmemeğe bn.5la~ -
I:ırdır. Cahid geçen pazar g{lnfi Floryn
ya giden sevgilisini eve dönünce sorgu
ya çekmiş ve kendisinden habersiz ne
den böyle gezmcğe gittiğini sormuştur. 
Neticede kafası dönen Cahid bıçağını çe. 
kerck Hcnnineyi omuzundan yaralamı;r 
tır .. 

K ı<lınlar nrasın<lıı buıun 
dli~manhğt 

Son günlerde çoCU:dardan sonra k?
öınlar arasında da kanlı Iıadıscler ve ) a 
ralama vakalan ço~aldı. Fakat bu yara
lamalar, erkeklerin yaptıi;;rı gibi, vücudun 
muhtelif yerlerinden mesela bacaklar
dan. karından veya göğüsten olmamak
tadır. Kadınların arasındaki \'akalann 
hususiyeti yaralann dalına yüzde ve ek. 
seriya burunda olmasıdır. Şu son iki 
günde şehrimizde altı kadın arasında 
üç vaka olmus ve bunun hep3inde de 
mecruh kadınlar burunlarını kaybetmiş· 
)erdir. 

EYvelce bunlardan birini . yazmıştık. 
Bugün de ikisini bildiriyoruz: 

Şişlide Kurtuluş caddesinde Bilezikçi 
sokai:'Inda 232 numaralı evde oturan 28 
yaşlarında Hayganuş ile 23 ya~lannd::ı 

Anna daima biribirlerile kavr,a eden iki 
kadındır. Şimdiye kadar bu kavgalar 
daima ağızda kalmış ve daha ileri gıtme.. 
mi~tir. Fakat bu geçimsizliğin gittikçe 
faz'alatıması. iki kadır.da da biritıirlerinc 
karşı olan kini arttmmc:, nihayet diin 
bu kin gütme son haddini bul.muştur. 
Küçük çocuğu."lun gürültü yapmaillll ba
hane eden Harnanu •. bütün hrrsile An
namn üzerine saldırmıştır. Tanıyanların 
ifadelerine bakılırı;a, esasen bu iki kadın 
arasında mlithi5 bir kı·'mnçlık da var
dır. Mec:eJtt biri biraz fazla suc:lense di
ğeri onun daha fa"la ını yapmağa çalı. 
şır ve ikisi de biribirlerinden güzel gö
rünmek için ellerinden geleni e:;irge
mezlenniş. 

!5te dün vukua gelen km·ga. bugüne 
kadar geçen münazaaların en müthişi 

olmu5, ağız dala~ı bıçğa varmı5trr. GOz
leri kararan Ha. ganu1 oda1a bulunan 
ekmek bıça'hnı kapmı5 ve da"ıa kuvvetli 
oldu&ru için Annayı y:re yatırarak üc:tü· 
ne çıktıktan sonra ilk önce burnunu \'e 
sonra da boynunu kesme~e bac:lamıc:tır. 
Anna can acısından acı ~cı çı11ıklara 

başlayınca bütün ev halkı odaya k~muş 
lar ve elinde kanlı bıçağile Ha:rgamşı 
yakalamıc:lardır. Anna kesilen burnun
dan akan kanlarla ha taneye kalclml
mı5tır. 

ikinci buıuıı lıôo'sc i 

Tophanede Türk,,.ücü sol:a"'nn:b. 8 nu. 
marada oturan Cemal vl! Zekıye buraya 
iki ay kadar e\ vel ta,mmı~lardır. Ayni 
evde Ayşe isminde 50 ) aJannda bir ka· 
dm oturmaktadır. Zcld) e ile Ayşenın ara 
lan iki aydanbel i açıktır: iki kadın bir 
türlü geçincmcme:,te \e sık sık kavgaa ! 
etmektedirler. N!ha) et dün de bu ~l~ildc , 
biribirlerine girm: ter ve Ze!<ıye eline 
geçirdi~ su talı ça1 ı il.. \yş~nin ü erine 
atılmış ve kadmca"'ı ın bumunu ve du
daklarını kesmişt.ır. Ay'jC haıstancye kal-

dmlmış, Zekiye hakkında takibata ba~-
lanmı~ır. 

Kııucısmı yaralamış 
Dün akşam saat 21,30 da. Ayasofyada 

da kira meselesi yüzünden bir ev sahibi 
kiracısını bıçakla ai;rır surette yaralnmı:ı
tır. 

Küçük Aynsofyada Kadirga liman cad
desinde 201 numaralı evde Mustafa is· 
mindc birisi ld~cı olarak oturmaktadır. 
Mustafanın işleri yolunda olmadığı için, 
bir iki aydır kim parasını verememek
tedir. Evin sahibi arabacı Cemil ise son 
günlerde artık kiracIBllll sıkıştırmaya 

başlamıştır. Mustafa her defasında "ya
kında hepsini vereceğim,. diye atlatmı>~t
tadır. Diln gece saııt 21,30 da arabacı 

Cemil ıınrho bir halde gene eve gelıniş 
ve Mustnfnya: "Arbk şunu bunu bilmem 
ya benim paralan ver, veyahut da şimdi 
evden çıkıp gidersin,. dcmilitir. Mustnfa 
Jıine yalvarıp ynkarmağa başlamı3 ve 
sonund:ı. da: "Acelen ne, buradan kaçmı
yoruz ya, elbet de paranı vereceğiz,, di
ye cevab vermi,ıtir. Fakat iş bu kadarla 
kalın:ı.mış \'C kafası lUtsUlü bulunan Ce
mil: "Para da parn!., diye tutturmu3 ve 
alamayınca da bıçağını çekerek: "Ya -
demki benim paramı vermiyqrsun, ben 
de onun yerine senin canını alırnn,, diye 
Mustaafnın lizerine hücum etmiştir. Mus 
tafa bu vaziyet kıırşrsmda müdahalede 
bulunamamış, kollanndan ve başından 

aldığı ağtr yaralarla yere yıkılmıştır. 

Cemil Mustafayı öldü zannederek der
hal omdan savuşmak istemiş, fakat ma
ha11e bekçisi üstü başı kan içinde olruı 

bir adamın kaçmakta olduğunu görünce 
yakalamıştır. Mustafa Cerrahpaşa haıı -
tanesine kaldırılmı~br. 

Hatay 
anlaşm3s1 

Ankara, (A. t\..) - Türkiye ile Suriye 
arasında dostluk ve iyi kom~uluk muka
velesini müzakere etmek üzere toplanan 
Türk ve Fransız heyeti murahhasaları 7 
temmuzdan 11 temmuza kadar Ankara
da yaptıkları konferanslarda mezkur mu 
ka,·ele mevzu teşkil edecek olan mese.. 
leler hakkında etraflı noktai nazar teati
sinde bulunmu~lardır. 

Eksperler komisyonları müteaddit 
toplantılar yapmı~!ar ve bu toplan
tılar esnasında teknik meseleler tetki:C 
edilmiş ve her iki tarafça karşılıklı cla
rak pojcler tevdi olunmuştur. 

Konferans mesaisi hitamında, mü
tehassıslara görüşülen meseleleri daha 
derin bir te.kika tabi tutmak ve yeni 
noktalnrm tetkikini hazırlamak imka· 
nım vermek için mesainin bir eylUI 933 
tarihine kadar tatiline kadar verilmiş· 
tir. 

Konferans mezkQr tarihte tekrar 
toplanacaktır. 

Yunan Hiildtrnclinin tehriki 
Ankara 11 (A.A.) - Yunan elçisi 

Fransa ile Türkiye arasında Hatay i~ı 
etrnfında hasıl olan anlaşır.a ve ahiren 

imza edilen vesil;alar münasebetile 
cumhuriyet hükümetine dost ve miıt· 

tefik Yunan hükumetinin en samimi 
tebrikledni ve Türkiyenin Ulu On:ler 
Atatürl:ün yüksek ve kıymetli ilham ve 
direktifleri sayesinde cumhuriyet hüku 
metin·n vasıl olduğu bu neticeyi hüku 
metinin S3rki Altdcnizde en kıymetli 

sulh amillerinden biri olarak telakki 
ett:ğıni, cumhuriyet hüklılT'etine iblağ 
ed:tmck üzere Hariciyemize bildirdiği 
öğrenilmiştir. 

Fi istin 
hadjseieri 

m-- Baş/aralı 1 incide 
Bu sab;::h Tulkerimde bir berber 

diik'tanında tıraş olmakta olan bir arap 
polis müfetti i silahlı dört kişi tarafın· 
dan öldürülmüştür. 

Dün ak~am Kudüste atılan bir bom
b:ı.dan iki yahudi ve bir arap yaralan· 
mışt r. Bir çete Kafrkana ismindeki a
ra? köyüne giderek köyde bulunan iki 
askerin teslim edilmesini istemtiştir. 

Bu n"l~erler o aralık köyde bulunma
dı':ları için tethişçiler iki köylü alıp 

götürmüşlerdir. Bunların cesedi bilfilıa
ra köy civarında bulunmuştur. 

HABF:R - i\kşam poetaa 

Parıste 
yapılan ifşaat 

[EJ"'" Baştma/ı 1 incide 
Fransa ile İngiltereyi kcrkutmanın güç 
bir i~ olmadığını isbat etti. 

İspanya harbine iştirakimiz en mü
him milli vazif ela-imizin ifası için kuv-
vetlerimizin tahşidine mani olmadr. 1 

Bilakis bu işi takviye etti . ., 

bp1ı n ~·anın protesıosu 
Londra, 11 (A.A.) - İspanya Cüm 

huriyeti hükfunetinin büyük elçisi 
bugün Hariciye nezaretine giderek 
İtalyanın gönüllüleri çekmek planını 
nasıl tatbik etmeye hazırlandığına 

dair bazı if1'aatta bulunmuş ve bu ter 
tibatı protesto etmiştir. 

İtalyan hükumeti, general Franko 
ile anlaşarak on bin kadar hasta ve 
malCıl Italyan gönüllilsünün geri alın
masını ve diğer gönüllülerin İspanya 
tabiiyeti altında ecnebt lejyon kıtala
rına kaydedilmelerini kararlaştırmış
tır. 

Romnda bir mü' Akat 
Roma, ı ı. (A. A.) - Harfdye na. 

zın lfont Ciımo bu akşam İnıôllz hü
ytik cJçlslnl kabul ederek İspanyol 
işi İngiliz • İtalyan anlaşmnsmm 
meriyetc konulması meselesi etrafın 
da gi>rüşmüı:-tür. 

Rn müH\knt, I.ondradan yeni ta
Jimnt nlnn İngiliz büyük elçl<;fnin 
talebi lizcrlne vukubulmnştur. 

Sovyetfer yeni ptand an mem
nun değil 
Moskova, 11 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: 
Londrada ademi müdahale komiteı;i 

tarafından hazırlanan ispanyadaki ec
nebi gönüllülerin geri çekilmesi planı
nı mevzuu bahseden lzvestiya ve Prav
da gazeteleri mezkQr plfuunın kolayca 
Cumhuriyetci İspanya zararına olarak 
kullanılabileceğini ehemmiyetle ka,-0-
ediyorlar. 

Haftalıtr 18.ıım .•• 
Londra, 11 (A.A.) - Ademi müda

hale komitesinin İspanyaya bildirilen 
karanna iki Uç haftadan evvel cevap 
gelmesine İngiliz siyasi mahafilince ih
timal verilmemektedir. Enternasyonal 
koır.isyonun ispanyaya gitmesine im· 
kan verecek nihai karar ancak İspan
yol hükumetlerinden sonra ,·erilebile
cektir. 

Sultanahmet 
•• camn 

_... Haştarafı l ıncıdtJ 

liyen kısmın ihtiyati bir tedbir olarak 
şimdilik daha ilcrlere kadar devam etti
rilmemesi kararlaştırılmıştır. 

Diğer noktalarda hafriyata eski şekil
de devam edilmel-.-tedir. 

Müzeler umum müdürlüğü arkeoloji 

miltehassısı Arif Müfidin riyasetinde 
ve eski müzeler müdürü Halil, eski eser
leri koruma cemiyeti azasından Efdalet 
tin, Nuri, Belediye imar işleri müdürü 

Ziya ve müzeler mimarı Kemalden mü
rekkep heyet, hafriyatın hakikaten SÖY
iendiği gibi cami temellerine zarar verip 
venncdiğini tetkik etmeğe ba~lamıştır. 

Fakat henüz bu hususta bir karar \'eril
memi~tir. 

B!r milyarder 
mahkum edj:di 
4 ivlıtyon fıra verecek I 
Avustu11•ruıın en zengin adamı Alman 

hfıl.Cımeti tarafından dava edılmektcdir. 
Bugün kendisinden bizim paramızla 

4 milyon liradan fazla bir para istenen 

bu adanı, bundan 24 sene evvel beş pa. 
ra31zdı.. Vmumi harp başladığı zaman, 
silah ticaretine giren ve büyük bir sipa
rişi taahhüt eden Sigmund Bosel az za
manda milyoner olmu5 ve A\'usturyanm 
meshur bankeri Roçild ile rekabete başla 
rnı~tır. 

. ··:: - -- !"'38 
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A'ir~@ını~u~ ~a~a1-lf'il©ln~o yeırnn IQ>Dli1laıUat 

- · Afyon, (Haber) - Vilayette inşaat 

faaliyeti ötedcnberi devam eden hızmı 

muhafaza etmektedir. V:ıli Durmuş Ev

rendilek gohrin ihtiyaçlarını altı scne

denheri azimli bir enerjiyle kapamağa 

çalışmakta ve muvaffak da olmaktadır. 

-

--
Bu cümleden olınak ilzere şehrin nok· 
sanlanndan olan yaz hali ve çocuk esir" 
geme kurumu binalarının da yapılın•111• 
na karar verilmiş ve ihale olunmu~tur· 

·n Bu resimlerde her ikl mUessesenı 
temel atma merasimine ait intibaları ve 
valiyi nutuk söylerken görUyoruz. 

Kazanan 
numaralar 

50000 lira 
kazanan 

24937 
Sonlan 84 le biten numaralar 2 ıer

lira amorti alacaklarc!ır. 
DiKKAT: 
12 bin lira kazanan biletin son çift 

rakamı da (37) ile bittiğinden ikinci a· 
morti (84) olmu§tur. 

3000 lira 
z 

23827 
1000 lira kazananlar 

5745 
17381 

500 lira kazananlar 
36035 5052 li409 375 1848 575 

355 2750 27237 1044 lOiOO 30347 

23973 

200 ı ·ra Si azaoanla r 
329;19 17943 17039 17531 17086 38541 
27617 14917 16385 26233 6486 95639 
24651 38900 20247 36972 14146 8972 

lOO lira kazananlar 
38336 33190 35856 20219 29567 9'781 
30610 15940 30605 14i91 7657 32019 

88i3 37713 33232 31072 13942 19542 
25326 20339 6199 10557 24126 23475 
26379 17052 15267 11524 3986 35520 

30058 24610 14'\76 25590 2367 

9704 10657 16269 39088 28534 30025 

33324 5499 17912 7858 

50 lira kazananlar 
24866 11714 7815 4428 31920 33902 
35087 19705 32403 22640 32082 10944 
27964 1351~ 20454 16356 20635 37944 
36203 30698 1702 38347 5594 24137 
2695 18001 31978 11576 27253 35908 
1213 34531 11950 25870 4327 20837 

33982 23711 20168 10219 28802 35758 
33897 23313 38324 36531 6210 28626 
29300 17689 38044 37851 21951 24457 
15315 22017 l9G78 16951 31.116 12623 
23512 11721 321.134 14671 15714 6422 
1124 171G) 28939 18:32 2515 13277 
3005 7911 29850 13513 1606 5907 

34799 37650 2402 23425 2fi474 16142 
9472 5743 11378 13163 12197 118 
J3200 5469 21040 27950 1186 26223 
3323 6376 21660 24284 4337 7726 
5846 37877 12230 30514 18172 38401 

12597 22394 19221 37218 15359 15856 
14081 4330 15550 19175 19356 20816 

2231 12282 4608 14549 22405 27680 
30861 33927 13201 1111 14524 35747 
28931 30219 39249 6606 24453 5798 
3662 29663 1340 10888 10103 27703 

29162 19853 18176 31378 24803 39979 
24530 26107 38767 31895 11084 21613 

2587 877 884-1 8341 37019 21465 
9931 3965 11951 15448 22427 20808 

14926 15930 3!769 34597 34110 18365 
14069 2003916635 72 16662 

30 11ra l<azananıar 
32034 19249 8138 12697 23771 70 
27210 15240 9329 32679 18476 18486 
7007 18123 2().162 2259:> 4783 82511 

24069 11883 21414 3018 2912 23269 
15318 15318 9671 14001 s142 s~fn 
28384 13932 12846 8313 9136 50D" 
19139 21424 35281 24033 10595 371o3 
26760 2tGQ.l 10729 14027 31119 1722~ 
20018 16893 55 4154 30651 219SJ 
28879 15782 9250 36651 1261929488 

9262 123•14 19962 21246 26174 2625~ 
30690 26792 26808 12230 31127 2~29 
5881 16706 862 39966 12588 3387~ 

36983 19017 3216 2822 10 .7 294::; 
35082 13329 6526 28532 6235 I93U~ 
34984 30140 9793 29445 26068 2984~ 

2372 14221 29880 9629 38173 14~ 
17670 19023 1S090 3786 21336 21211 

14768 12295 11249 13683 19909 19gSO 
2341 11873 12676 20644 10659 121~ 

29121 2005 2133 2657 15131 3605~ 
38750 3-1409 37358 39G38 1467 93~ 
27900 36176 15114 3317 15600 47Sn 
10737 18631 21113 33215 8717 33~Go 
19626 35369 30369 30342 22139 167:6 
28707 32382 14352 16571 16571 2091

5 
8128 2642 7571 13950 128~8 22~~ 

13141 38681 24838 12116 25673 22~ 
37901 3913 9275 2387 4658 )4 sS 
34940 35081 3901 23442 33744 321 ~ 
33704 11087 10!98 31133 30231 21~0 
34308 18223 12628 14555 7103 15·f~ 
33~5 31801 21936 14391 15222 6l~'ı 

t:~I 
29932 32487 14159 4306 39155 2;Jo'rl) 
23920 7954 29155 12ns 22586 ser :ı 
18950 22471 22471 10582 4639 32:,1 
39793 29130 18106 15831 15808 &.~l 

5071 3129 35051 19039 3955 21~; 
2228 7350 18986 17614 30827 39;ıı ~ 

22662 6287 377 7376 24934 212 , 

10000 lira 
mükafat kazanall 

21168 
20000 fira 

müli afal kazananlB! O zamandan beri A vusturyada bir çok 
banka ve mali müesseselerin sahibi ,.e}'a 
ortağı olan Bosel muhtelif bo~a oyunla. 
nnda ve mali meselelerde zekasını kut. j 
lanmış ve birço~( işlerde mühim rol oyna-

1 mıştır. =====-=:-=====-========= 

Bunların beher numarası beşer f># 
lira ka2anmıttır: oı~ 
19592 24322 36597 12028 37782 3Z 

6
, 

1532 10051 4884 3zsoo 25888 ıs41, 
4019 18107 17180 34819 12539 30

6
99 

38228 21260 39729 27039 28389 1°
5 

59 
1936 da Bosel ı\vustu11•a hükumeti ta· l 

rafından tevkif edilmio::.tir. Suçu bHrük ı 
bir mali suiistimaldir. Fakat muhakeme- , 
~i bugüne kadar neticelenemerniştir. 
Avusturyanın Almanyaya ilhakından 

sonra yeni hükOmet bu davayı tekrar e. 
le almış ve muhakeme nihayete ermi~tir. 
Verilen karara göre, banker 4 milyon li· 
ra ,·ermeye ve 18 ay hapse mahkum ol
muştur. 

9118 27668 7760 7169 28308 211,: 
690221110 38621 12455 34008 1ı3 

11342 3.7139 103 38841 32378 
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1onıK· ı rınt ıng tabağındaki son yemek kı-
ısını ekm • s".. e~ının son lokmac:ıle ıyıce 

·ı•rarak ağ 1 
li ~İğnem zma attı, duşunceli düşünoe-
\'akit ka C6e baJadı. Sofradan kalktığı 
ll'len ·drnı doymuş değildi. Buna rag 

e\ e Yemek . . 
Cocukı yıyen bır o olmu~tu. 

* 

Kansı gidip karşiki komşudan sorarah 
döndü: 

Sekize çe}Tek var .. 

llnu•"'.::• akşam Ytmeği yemedıklennı 
""ı.mıar d' dı ır ıye erkenden yatmlmı•lar-

. ~arısı da ğ . • 
koca~ı a zına bır lokma koymamış 
rıe 0 Hrnek } erken oturup mütevekkılfi 

yarık yerleri ve yumrular dışardan kolay 
ca farkdilıyordu. iki defa kırılmış ve 
sayısız yumruklarla garip bir şekil almış 
olan bunm \C d<ıima ~iş duran, tabii ha
linden bir mi li daha biiyiik kamıbahar 
şeklinde bir r;i h kul:ık, onun h<ırici güzel 
liğini itmam edıyordu. 

''8" .r parça et,, - Soudel'in bu gece şeni döğeceğini 

bildiğini. delterin de fazla olduğunu söy
ledi. 

- llk ıınaça birkaç dakika sonra başla
yacaklar. Kısa bir deneme maçı. Sonra 
Dealer Vels ile Gridley arasında dört 
ravuntluk bir maç var. Ondan sonra Star 
layt ile bir bahriyeli arasında on ravunt 
luk bir maç olacak. Benim sırama 

daha ~yle böyle bir saatten fazla vakit 
var. 

nu ~'ret .. O .. 
SUp oldu;" m~ştı. , ışçı sınıfına rnen-
kactınd u .bellı olan ıa},f, bıtkin bir 
lerj elaı. ~la:ımafıh eski gtizelliğinin iz
~irı Y ~ l uzunden silinmemişti. Yeme
rıu~t a ını karşiki komşudan ödünç al-

ması dolayısile bu sulc müracaat etmişti. 
Gouger de çenesini tekrar kırdığı için o
na darılmamıştı. Bütün bunlar oyun ica
batmdandı. 

Tom Kıng ce,·ap vermedi. Şımdi genç
liğinde be-lediği Buldok köpeğini ve ona 
yedirdiği kocaman et parçalarını düşü

nüyordu. Bugün kansına veresiye bir 
parça et verıviren kasap o zamanlar da 
olsaydı Tom King için belki de yüzlerce 
but \'erirdi. l\laamafih zaman değişmiş
ti. Tom King ihtiyarlıyordu. Artık ikin
ci seriye du~müş bir boksör. esna itan da
ha fazla kredi bekliyemezdi. 

Aradan on dakikalık bir sükut geçmics 
ti. Tom King yerinden kalktı. Şapkasına 
uzanırken kansına: 

ı. Aılen 
ll:ıe~ ın son birkaç kuru-.u da ek-

çıye \'erilmi~ti. ~ 

Erkek ,, 
hlar çık. agırlığı altında ıc;yankar gıar-

l lenüz traş olmuş olduğu halde cildi
nın altında anki ikı gündenberi yüzüne 
U"tura değmemiş gibi duran yeşilimsi si
yah bir sakal tabakası \<ırdı. 

- DoI;'TUsunu j tersen idmanım yerin
de değil Lizi, dedi. 

hanik· aran bır ic;kemleye çokerek mi
Çıka;-t~ hır_ Şckılde cebinden piposunu 
Ceketj 1

.' ag ına aldı. Sonra iri elleri 
bir a~nın Yan ceplerınde gene mihaniki 

rrııstı;~.1r~a .. raptı. Birdenbire hatırla
hın1a .utunu yo\,tu. Ka~lanm çatarak 
daldırtpoyu a~zından çıkartıp cebine 
ilin y··~:. ~Iareketleri. sanki iri adaleleri
ti '"a ul U) le mahvolmuş gibi batiydi. t
le~ !~· s:ık~n tavırlı bir adamdı. Elbise 
li t kı ve utüsüzdü. Kunduralarının 
da}·a ~ırnıan, altlanndaki kalın pençeye 

lardı n~ınıracak kadar zayıf görünüyor
J)akl · trtındaki ucuz gömleğin kol ka

l'a ı~"1 \·~ Yakası yırtıktı. üzerinde ho-

\'elhac:ıl o. karanlık bir sokakta veya 
tenha bir yerde korkulacak bir surattı. 

1 lalbukı Tom King cani değildi. Hayatın 
d:ı hiçbir cına) {"t işlememi~ti. O seYiye
deki :ıdaml:ır ic;ın pek tabii olan bazı rlö
ğüş ,.e ka\'galar ic;tisna edilerek olursa 
kimc;eyi incitmemi~ti. Kcndi~inin doğru
dan <lC'ğruya kavga c;-ıl:artt ıl!,ı da vaki 
değildi. O profecyoncldi ''e diığü~çülüğü
niin harvani cihetini hep para kazanmak 
içın ringe •çıktığı zamanlara saklardı. 

Ringin dışmda uysal. yumuşak başlı bir 
adamdı. l lele gençliğimle. yani çok para 
kazandığı sıralarda elinin açıklığiyle ta
nınmıştı. 

Tom Kıng konuşkan değildi. Pencere
nin yamnda sessiz, sadasız oturuyor, el
lerine bakıyordu. Ellerinin tersindeki da
marlar iri ve şişkindi. Ezik, biçimsiz par 
mak mafsalları o ellerin ne i~te kullanıl
dıklarını go teriyordu. ln.:;an hayatının 
damarlarının hayatı olduğunu hiç duy
mamıştı, Hikin o kocaman. şiş damarların 
ne demek olduğunu pek iyi biliyordu. 
Kalbi o damarlardan son süratle lüzu
mundan fazla kan pompalarnıştı. Artık 
onlar layikile çalışamaz bir hale gelmiş
ler. el§c;tikıyctlerinı kaybetmişlerdi. Tom 
Kingin mukavemeti de damarlarının şi~-

O sahah yataktan kalktığı vakit canı 
bir parça külbastı istemi~ti. O istek elan 
bakiydi. Bu döğüşü için layiki vcçhile 
hazırlanamamıştı. I layat pahalılaşmış. 

Kapıya doğru yürüdü. Onu 6pmek is
temişti. Maça giderken kansını öptüğü 

vakı değıldı. Fakat bu gece bu itiyat bo
zulmuştu. Çünkü kansı koşarak kolları
nı onun boynuna dolamış, onun lıa~ını 
kendininkine doğru çekmişti. Kadın ada
mın iri vücudunun yanında ufacık kalı
yordu. 

-Şansın açık olsun Tom! Onu döğ
melisin! 

e erı \'ardı. 

as~~1:rnafih Tom King'in ne olduğunu 
tipik ~.n eden kılığı değil yüzüydü. O. 
Şe ti ır Profesyonel boksörün. dört kö

dötü ~~ ~zun ı:cneler hizmet etmiş bir 
lı Ola Şç~nun bütün aH'imetlerini pek ran
hiçiın r:ı .ta'\ıran hir yüzdü. nurlaklar 

ta~et s~zcıı: ~unlann t~kil ettiği ağız 
tılL . ac;ınrtı. Adeta ,·üzde bir "'ara "'lr· 

Kincı değildi. dü~manları pek azdı. Dö 
ğüş onun işi. me.;leğiydi. Ringde acıtmak, 
sakatlamak, imha etmek için vururdu; 
fakat bunda düşmanlık yoktu. Orada bü
tün bunlar iş icahı yapılıyordu. Oraya 
toplanan halk döğüşçülerin biribirlerini 
bayıltıncaya kadar döğmelcrini seyret -
mek için para ,·eriyorlardı. Kazanan ha
sılatın fazlasını alırdı. Bundan yirmi se
ne evvel, Tom King, Gouger ile karşı
laştığı vakit Gougerin çenesinin ondan 
en·el yaptığı bir dötıüşte kmlarak daha 
yeni tamir edild;ğini pekala bildiği halde 
en kuvvetli yumruğunu o çeneye sakla
mış ve onu dokuzuncu ra\ıındda tekrar 
kırmıştı. Bunu Gougere karşı bir düşman 
hitı olduğu icin yapmamı~. ~ırf hac;ılatın 
fazlasını almamn en kestirme yolu o ol-

du. Şimdi sıkı bir yirmi ravunt çıkarta
mıyor. c ki!;i gibi diş;le. tımağile döğü

şemiyordu. Her maçında damarlan bir 
parça daha şişmiş, yavaş yarnş bugün
kü halini almı~n. 

iş bulmak zorlaşmıştı. İdman için eldi
ven giyecek doğru dürüst kimse bulama
mış, istediği gıdayı alamamıştı. Bir iş 

huhıp arka arkaya birkaç gün çalışmış, 
bacaklarını kuvvetlendirmek için sabah -
lan koşmu~. "Footing.. yapmıştı. Evde 

ekmek bekliyen bir karı ve iki çocuk du
rurken idman yapmak çok müşküldü. 

Soudel ile yapacağı maç ilan edildiği \'a-

- Hakkın var. Onu döğmeliyim. Baş
ka hiç çaresi yok. Ne yapıp yapıp onu 
döğmeliyim. 

Ne~li görünmek arzusile yavan yavan 
güldü. Bu sırada kansı ona daha fazla 
sokulmuştu. Tom karısının omuzlarının 
üstünden çıplak odaya bir göz gezdirdi. 
Bütün varı yoğu bu boş odada idi. Oda
nın kirasını da iki aydır verememişti. 

Şimdi yuvasını bırakarak gecenin karan 
lığına dalacak, dişisile yavrularının yiye 
ceğini en iptidai şekilde.tıpkı bir hayvan 
gibi dör,rüşerek kazanacaktı. 

111 gıb' . J J 

"-
1 acılmıştı. 

~rıe rn"t 
\'a~ ha u ecaviz. hayvani ve iri idi. Ya 
lta~ıaııreketıi \'e ağır kapaklı ?.özler. kalın 
Oııun ~ altında Meta mana-.ız idiler. 
}'Ordu ltna'lı vahşi hayvanlan hat ırlatı
''anııık·H~ı: gÖ7leri tıpkı bir \'ah~i hay
~ 1 g•bı idi.. Ahn hafif bir meyil ile 
~~ ~ar'"'rın ir•nde km·boluveri\'ordu. 'a ltc~•ımiş oldu~undan baştaki 

lri damarlar, şiş mafsallı ellerine hakar 
ken gözünün önüne elelrinin gençlik hali, 
mafsallarının ilk olarak Benny Jonesin 
kafa ında ezilmeden evvelki şekli geldi. 
Birdenbire açlığım bütün şiddetile his
setmi~ti. K~ndi kendine : 

- Tuhh be! Ne olurdu bir parça et ol
saydı! diye mırıldandı. 

Kansı adeta itizarh bir S('S]e cevap 
,·erdi: 

- Her iki ka aba da gittim. 
- Vermediler değil mi? 
- lki yüz elli gram bile vermediler. 

Hele biri dedi ki... 
BirdPnhire -:uc;muştu. 
- Söylec:.ene ne dedi? 

kit esnafın ona açtığı kredi pek cüzi bir 
nisbette fazlalaşmıştı. Maçın yapılacağı 

salonun sahibi ona avans olarak üç İngi

liz vermişti. Bu, maçta kaybedenin ala
cağı p:ıra idi. Birkaç para da eski arka
daşlarından ödünç almıştı. Onlar da da-

ha fazla olsaydı vereceklerdi. Fakat o se
ne işlerin kesat gittiği bir seneydi ve on-

lar da sıkıntıdaydılar. Hayır.. Kendini 
aldatrnağa ne lüzum vardı? İdmanı ta
mam değildi. iyi gıda alamamıştı, gönlü 

de ferah değildi. Sonra, adam kırk yaşın
dayken yirmi yaşında ikenden daha zor 

1 

forma girerdi bunu da he-.aba katmail)'
dt. Karısına: 

- Saat kaç Lfzi. diye sordu. 

- Onu döğmeliyim, diye tekrarladı . 
Bu sefer sesinde bir ümitsizlik vardı: 
- Kazanırsam otuz beş İngiliz lirası 

var. Bütün borçlarımı ödedikten sonra, 
elime de epeyce para kalır. Kaybedersem 

tramvay param bile olmadan geri döne
ceğim. Kaybedene verilecek parayı peşin 
almıştım. Alalha ısmarladık. Kazanmam 
solubru burada ahrm. . 
Kadın uzaklaşan kocasının arkac:ından 

bir müddet baktıktan sonra se!;lendi: 
fl>rı•rırııı l'nr ı 

-...._!Pı ~f'PTT"I~'! RPRtn/\N 
)o • -------~-----------
" rdu. Mabcl: ''Pariste ne oluyor? . ., dı· ı ı •ız!.!:-: 1;!i ~Ta sar~rycrciu. 
ıC <!U!l. d • . 
Çok ıUn ü. Fakat bu dütünce üzerindt. Marinyinin arkasında Şatıyonun bö-

durnıadr lüğü, önünde manastır, sağında Malc-
ı ~llhafrz ~skerlerinin toplandıkları truva bölüğü, solur.da Valuvanın bölü-
" U\'ra döndü. Bir kar dakika sonra da ğü olmak üzere bir murabba orasında rarj · . :ı 
c 11 titreten, bu fevkalade harekattan düşünceli bir ıekilde duruyordu. 
ı:.~di§c etnıiyerck kraliçenin dairesine 
ııı.lrdi. 
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PREOKLER 
tc lrfabclin işittiği gürültüler, Universi-

do1t tarafından geliyorJu. Sabahın saat 
•u llzuna d-:ğruydu: Altın hokka, Arp<t 

Si~i·Cehennem meyhanesi, Kazayağı. 
itle 1 d01<tor, Şarapsız kuyu, Mektep 
l'lctunu eşek gibi daha bir çok meyha· 

erden s" "l Yor uru erle kılıçlı adamlar çıkı-
1ark av~zl~rı çıktığı kadar bağırarak. 
takı 1 ıoylıyerek birleşiyorlar ve bay-

arını ara k F .. 
ları :ı ra er ve Kadolge kapı· 

na do~ . 
C gru ılerliyorlardı 
arı · · 

lar .. 
1 

e ıır.parat:>rluğuna bağlı olan-
' onıer· d b tınd ın e ayrakları, Galile soka -

ttn an hareket ettiler. Bu sokakta otu
Yahud'I 

l'lr sa 1 er, yağmaya uğrayacakları-
icada narak evlerini ellerinden geldiği 

llur tahkime başladılar. 
larıa nlar, Bazoş krallığına tabi olan -

•ur ha . . . 
~ın bö rıcınde bırleştiler. Kalabalı-
. Ylece su h .. •11t olını r arıcıne taşınmasr, ek-

'3hit Yan kıyamlardan birine daha 
l'I olunacağ h"k" . . . u Önle ına u umedılebıhr. Bu-
ltlct k rnek ve yatıştırmak için hüku· 
Çirı1-·U\'Vct1erj de hemen harekete ge· ... ,, v .. 
Ctlcend e uç bölüğün daha sabahleyin 
ditrrıiş en burada yer almasına dikkat eo
tiııc V •anılabilirdi. Bu bölüklerden bi-
.. U aluva iı..: .. 
" 'unc d · ~ıncısıne Şatiyon, üçün • 
b ı e Mari · · . • tı •ın:\ nyının Jllek samımı <lost•ı 
1t1arıda n J.ofruva dö Maletruva ku-

lıt, . e ıyordu. , 
tın}"i 

"-nlar Ye gelince: O da hazır bulu-
1"1 arasınd .. 

l'dl Gu a goze çarpanlart::lan hi-
ıt.t İızerızcl bir harp atına binmişti. Fa
bıthın~e zırh giymek tenezzülünd~ 

ıtı. Yalnız atının karnından 

Bazan Parise bakıyor, kendisin~ 

halkın gözü öni.ınde tahkir ederek dö
vüşe davet eden Büriı:lanı düşünüyor ve 
homurdanıyordu. Ona kızını vermek
tense ölümünü görmesini tercih ediyor
du. Sonra gözlerini Paris kapılarına ~e
virer<:k kendi kendine; 

- Acaba gelecek mi? diye mırıl

dandı. 

Bu sırada, uzaktan akseden gürültü
ltri duydu .. 

Titriyerek: 
- Ol. dedi. 
Fakat bu Büridan değildi. Manastı· 

rın öte tarafmda, §arkı söyliyen, küfre
den, bağıran, çağıran,· uzun borularını 
çalan, bayraklarını salhyan talebelerdi. 

Bu gürlütüler bir velvele h.al:ni aldı. 
Hayvan sesleri, ulumalar, havlamalar, 
miyavlamalar, anırmalar, ıslıkları kah· 
kabalar, küfürler Preoklerk'i doldur • 

muştu. 

Bazo1 krallığiyle, Galile imparatcr
luğuna mensup olanlar iki sıra üzerine 
ve muntazam şekilde dizilmişlerdi. 

Marinyinin işareti üzerine §ehremini 
bunlara doğru yürü::lü. 

Ortalığı bir sükut kapladı. 
Şehremıni tehdit dolu bir sesle: 
- Buraya ne yapmıya geldiniz? • 

diye sordu. 
Onun bu sualini Giyom Bürrask 

'.:arşıladı: 

- Geçit resmi yapmıya 1 .. 

Rike de ilave etti: 
- Siz ıde parasrz seyredersiniz. 
- Bugiin geçit resmi yapılacak bir 

gün değil! Hemen çekilip gidiniz .. Yok
sa askerlere, size hücuma geçmelerini 
emredeceğim. 

- Oh! .. Sen Lansi:ıl~yu tanıyor mu· 

sun? Nasıl ve ne zaman tanıdın?. 
- Onu bir felaket yüzünden tanı

dım. Az kaldı beni yesimden öldürecek· 
ti. Ne zaman mı? üç sene evvel .. Nere 
de mi? Pariste ... Siz bana o adamı tes
lim ediniz, ben de size Büridanı vere
yim .. 

- Benden istediğin o olsun.. On:ı 

nasıl işkence yapılması icap edeceğini 

bizzat sen söyle!.. istersen köpeklerin 
önüne at .. Şimdi beni dinle 1 .. Büridan 
Şeytanlar kulesine gidiyor. Ben oraya 
bir genç kız göndermiştim. 

Mabel içinden: 

- Kızı!. - dedi. 
- İşte elimden o kızı almak istiyor •. 

Anlıyor musun? Hemen Strajildo ... 
Mabel, kraliçenin sözünü kesti: 
- Hayır, hayır .. Strajildoyu böyle 

bir sırra kanştırmayınız. Oraya ben gi
derim .. Emniyet ediniz bana .. 

- Becerebilecek misin?. 
- Siz bana bırakınız kraliçem. Miis-

terih olunuz ve hemen Luvra dönünüz. 
Mabel telaş göstermemiye çalışarak 

n-crd:vcnlerden aşağıya i
0
nmiye başla

dı. Sevinçten neredeyse nefesi kesile
cekti: 

- Mirtiy J Kendi kızı! .. Onu bana e
liyle teslim etti .. 

il- • "" 

Kraliçe: 
- Strajildo 1 .. - diye seslendi. 
Vahşi hayvanlar uşağı içeriye be

lini bükerek ve: 
- Haımetpenah bu işte benim hiç 

bir suçum yok 1 - diye mırıldanarak 

girdi. 
Kraliçe masanın üstüne attığı bir 

keseyi göstererek: 
- Al şunu ve sesini kes 1 - dedi. 
Strajildo, keseyi aldı ve: ''Benim de 

aşk ve eğlentiyi düşünebilmem ancak, 
böyle on kese daha olursa kabil olur,, 
diye dil§ündii. 

Margarit ilave etti: 
- Ben yarım saat sonra Luvrda bu

lunacağım. Paris şehremini ile, Kont 
dö Valuva ve Marinyiyi orada bulmalı
yım. Bunu temin et .. 

Strajildo merdivene koştu. 
Bu sırada Margarit koltuklartian bi

rine çöktü. Başmı iki eli arasına alarak 
düşünmiye başladı. Ne düşünüyordu? 
Nasıl bir intikam hazırlıyordu? Yoksa 
aşkı mı düşünüyordu?. 

Başını kaldırdığı zaman renginin ta
mamen değiştiği, sakinleştiği, hatta 
dudaklannda bir tebessüm dolaştığı 

görüldü. 
Dudakları arasından; 

- Aşk ilacı 1 - diye mırıldandı. 

Kalktı .. Kuleden çıktı. Büyük otel 
dö Nelin geniş ve ıssız dairelerinden 
geçti. Köprüleri arkasında bıcaktı. ö
nüne çıkan hizmetçiye parolayı söyloai 
ve küçük kapıdan saraya girdi. 

Dairesine geldiği zaman, şehremi -
ninin geldiğini, vakit geç olmasına rağ
men kraliçe tarafından çağrıldığını bil
dirdiğini haber verdiler. 

Kraliçe: 
- Mademki benim çağırdığımı söy

lüyor, doğru olsa gerek .. Alnız içeri ... 

Emrini verdi, kendisi de masaya o· 
turarak yazı yazmıya başladı. 

Onuncu Liiinin kral olduğu zaman 
Nikola Barbet yerine şehremini tayin 

edilen Jan dö Pressi içeriye girmişti.. 
Kraliçenin emirlerini bekliyordu. 

Margarit yazısını bitirdikten sonra 
doğruldu ve yazdığı kağıdı şehreminine 
uzattı. 

- Okuyunuz 1 • - dedi. 
Jan dö Pressi kağrda göz gezdirdi: 

"Bu emirname ile şehremini jan dö 
Pressiye, her ne vasıta il olursa olsun 
Lansölo Bigorn adındaki caniyi yaka
lamasını emreıdiyoruz. Cani, kral aley. 
hine hareketlerinden dolayı muhakeme 



10 HABER - Aksam oostasJ 
===~~~==~~========~~~==== 

12 TEl\l~IUZ - SALI 
Hicri: 13j7 - Ccc:ızi)clc\·vel: H 

t aaf1 "'&Oaft OIJlo nuıuh Ak.... •ahi ~ 
2,41 12,19 15,19 1!1,12 21 ,41 2,23 

Lüzumlu Tele/onlar 
Yangın: 
lstanhuJ için: 2422"1, BcyoAlu için: 44544. Kııdıklly için: 600:?0, Psküdıı: 

için: 60G25. 
Yeşil köy, Dnkırk~y. nebek, Tnrab) n, Bül ük dere,1-'enerh:ılıte. Kandilli, Eren. 

köy, K:ırtal, JJüyükadn, Hc)bell, Uurg:ız, Kıntılı, içın: Telefon muhabere wemu. 
runa nıngın deır'!k klHlı.Jlr. 

Hami tlfaly~I: 22711 
l>enlı ,. ., 36 • .20 

Heynzıt knlcsı: 21996. G:ıl:ıtn ynngın kulesi: .f OO!iO. 
Sıhhi fmdad: 44998. Mfiddefunıummk: 22:!90. Emniyet mfldnrın~n: 24382. 
Elektrik Şirketi: Uey<JIDu: 44801 • lstnnbul: 24378. 
Sular: ld:ıresl: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Clball: 2022'l.. Nuruo!ma. 

~re· 21708. Oskildar. Kadıl:.öy: 60773. 
Havngnzl: Istanbul: 24378. KndıkOy: 60790. BcyoAlu: 446•2. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoı11u ciheti: 4908C. Bebek ciheti: .,ü. 101. Knılıklly ciheti: 60"47. 

Deni:yolları 
lstanbul ncenlel!ğl: 22740. KarakOy: 42362. 
Pıız:ırtcsi Tophaneden 16,30 l\lodany:ı, 20 Bnndırma 
S:ılı Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 l\ludnnya, 19 Karnbiga, 20 Bıındınna, Gn· 

laladan 12 Karadeniz. Sirkeciden 10 Mersin. 

Çnrş:ımbıı Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 O:ındırına, Sirkeciden 15 Ayva. 
lık, 18 Barlın. 

Po!rşembe Tophaneden 9,30 Izmtı, 1tı,:ıo Mud:ınyn, 20 B:ındırmıı, Gal:ılad3o 
12, J\:ır:ıılcriz. 

Cuıım forıhnncdC'n IG,30 Mııdın~o. 19 l\:ırnhtı.:n. SlrkerlcfC'n 10. Mersin. 

V A."t-_Y.--~ -'Y .. y ! 
V A't-~:_Y-~-~ ! 

Cumartesi Topruıneden 14, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 
18, Bıırlın 

Pazar Tophaneden 9, lmroz, 90,30 Izmit, Gnlnlndnn 8,30 l\fudnnya, 10,30 iz. 
mir Sür, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya, 

Müzeler 
Ayn!lofya, Roma • Blzan~, Yanan eserleri ve Çlnllf Kll$k, A~kf'rf ~füıe ve 

sarnıçlar, Tic:ırct \•e Sannyl l'ıliizesl, Sıhht Müze: 
1 Bu müzeler hcrgfin saat 10 dan 16 ya kadnr atıktır.) 
l'Drk ve IsUl:n eserleri müzesi: Pazartesiden haşke hergfin saat 10 daQ 16 ya 

kacl:ır ve Cumn gfinlcrl 1!i dan 17 :ye kadar açıktır. 
Topkoın Müzesi: Hergün ~nal 13 den 16 yn knd:ır B<:tklır. 

ff"cmlcket Dışı Deniz Seferleri 
Hoınanya vnpurları: Cumnrtesl günleri 13 de K~stenceye; Salı gflnlerl 18 de 

Pire. nevrut, t~enderfye. 
ltnlyan varıurlıırı: Cuma siinlerl sa:ıt 10 da Pire, Brendlzl, Venedil4 Trl)·este. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci İstasyon MQdürlilğü Telefon 23079 
Semplon ekspresi bergfin Slrkechlen saat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

s:ınt 7,25 le Sirkeciye muv:ıs:ıl:ıl eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergün snat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Ucrglia hareket eden $imendifcrler: 
Sııııt 8 de Ronyn, 9 da Anlrnro, 15,15 de Diyarbakır •e Samsun, 15.30 da 

Eskişehir, 19,10 dıı Auknnı eksprnsl, :.!O de Adepa1arı. 
Uu trenlerden snat 9 da hareket eden Anknra muhlelitl Paıartesf, Car,amba 

Ye Cuma günleri H:ıleb ve Mıı"ul:ı kadar sefer etmektedir. 

MflNAKASA !LANLARI: • 
Jloznd kazası hükumet konağı inşaatı kapalı zarf usuUle eksiltmeye konut 

'muştur • .Keşif bedeli 3540G lira olıın bu eksiltme 18 temmuz pazartesi aünü sa. 
al 15 de Elazığ'dn Tunceli narın müdürlüğiinrie :rnrııl:ıcaktır. 

GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 
• lrak krolı, şark misakının imznsı münoscbetile Atatürkü tebrik ettL 
• Jlcykozcln bir gaz.oz şişesi p:ıtlndı Te bir kızcnğını:ı:uı pors:ıklarını parçala_ 

dı. 

12 TEMMUZ - 193~ 

hstanbul Radyosu 
12 TEMMUZ - SALI 

18,30 hafif müzik, Tepcbaşı beledİ~ 
b:ıhçesfnrlen naklen, 19,15 Konfer8 ~ 
Beyoğlu holkevi nnmınn Semih l\fiitll 
(lluaşcrct tetakı..ilcri), 19,55 Borsa h~ 
!eri, 20 aSat nynrı: Grnnviç rasathane .,_ 
den nnklen, Vedia Rıza Te nrkndaşısrı •• 
rafından Türk musikisi (Kürdili, :Mı.ıll'tl 
yer, Hüseyni,) 20,45 Hnva raporu. ıo6 
öroer Rıza Doğrul tanıfındnn nr:ıpca 5 _.ı 
Jev, 21 s~1at ayan, orkestra, 21,30 CeSI"' 
KAmil Ye arkarlnşlnrı tarafından Tilrk 11' 
sfkisi (:'.\fahur), 22,10 Miizik ve varyete, 
peb:ı~ı belediye bahçesinden naklen. ~ ..... 
Son haberler ve ertesi günün progrll"' 
23 nt ayan, son. 

ilhan Tarus'a 
Küçük hikayeleri 
Dokt r 
Monro'nun 
Mektub 
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si ... mı edilinceye ka:for Şatöl zı:tc!arun.ı 
konulacaktır. -

1314 Milcidi tarih 
Fransa kraliçc-::i 

Margarlt d5 Bürgony,. 

Şehremini emri ok-umuş olduğunu 

başım kaldırmakla anlattı. 

Margarit: 
- Bu atdamI ne kadar zamanda yaka

layabilirsiniz, - diye eordu. 
- 'Uç güne kadar zrndana girmiş bu

lunacaktır. 

Bu urada kraliçe tekrar yazıya baş
lamı§tı. Bitirdikten sonra başım kaldı
rarak: 

- Şimdi beni dinleyiniz. - dodi .• Bu 
caninin muhabmeııi görülmeden, hiç 
bir gürültü ve biç bir rezalet çıkma

dan zındanda idam Cidilmesini istiyo
rum. 
-Nasıl madam?. 
- Maiyetimdeki kadınlardan biri si-

ze müracaat edecek ve ıu kağıdı geti. 
recektir. 

Kraliçe kağıdı §ehreminine uzattı. 

Şehremini hiç bir hayret eseri göster
meden bunu da okudu. Kağıtta aynen 
şunlar yazılıyordu: 

"Bu kağıdın hamiline kral ha
zinesinden iki yüz taçlı altın Ekü veri. 
leccktir. Bu para Bigornun katli bede. 
li:lir . ., 

Jan dö Pressi kağrdı iade ederek 
kraliçenin yanından ayrıldı. 

Kraliçe, Marinyi ile Valuvanın gel
dikleri zaman kendisini beklemeleri için 
alınmalarını söylediği ibadet ol:lası kcr
ridoruna geçti. Bir kaç dakikadanberi 
kendisini bekleyen senyörler içeriye 
girdiler .. 

Bunlar biribirlerini görmemezlik -
ten gelerek ve biribirlerine bakmıyarak 
~ayn kapılardan girmiılcrdi. ''Ya o, 
ya ben! Başka çare yok!.,, ldiyen bu iki 
ezen düşman içriye girince, Margarit, 
:Marinyiye yaklaıtı .. Onun elinden tut. 

tu. Böylece başvckiliı Valuvarun yanı· 
tu. Böylece başvekili, Valuvanın yanı
na kadar götürerek onun da elinden 
tuttu. 

Biri birine diş bileyen iki aıdama: 
- Ellerinizi biribirinize veriycrum. 

Hissettiğim kin ve gayz ate~inin bir· 
denbire parlaması tehlikesi var. Fakat 
şimdi aranıza giren ben sizin birleşme. 
nizi istiyorum, - ıdcdi. 

ikisi de şiddetle başlarını salladılar. 

Kraliçe devam etti: 
- Size sekiz gün sonra kat'iyyen ih

tiyacım kalmıyacak. O güne ka.dar sab~ 
rediniz. O zaman isterseniz biribirini:i 
öldürünüz. Fakat, o zamana kadar 
biribirinize hiç bir fenalığmız dokun
mamalıdır. 

İkisi de gene kabul edemiyeceklcrini 
anlatan işaretlerde bu'lundular. 

- Marinyi ! Eğer razı olmaz9an her 
tehlikeyi göze alarak krala gidecek ve 
senden gayrimeşru bir çocuğum oldu • 
ğunu söyliyeccğim. 

- Gidiniz Madam! tstet~iğİnizi yapı. 
nız .. Bu adamla bir dakika olsun dost
luk y.ıpmaktansa darağacında ölmeyi 
tercih ederim. 

-V2luva l Sen ide teklifimi kabul et
mezsen senin de vaktiyle aşıkım oldu
ğunu söyliyeceğim. 

- Darağacını tercih ederim .. 

Margarit onların bu taannütleri kar. 
şısında ölü gibi sararmıştı •. 

Jki adam hiddetlerinden morarmış • 
lardı. 

Biribirlcrine bakmaktan korkuyor • 
lardı. 

Kraliçe: 
- Sizlden uzlaşmanızr istiyorum .• 

Ayn ayrt, kendi başlarına hiç bir şeye 
yaramıyan kuvvetlerinizin birleşmesi· 

ni istiyorum. Sebebini de söyliyeyim. 
Bu geceden itibaren ayn ayrı hepimi. 
zin de bir düşmanı var .. Biz böyle hare-

kı!t edersek bizi yeisle, üır.itsizlikle öl· 
dürecek, bizi kalbimizden vuracak .• 

Marinyi: 
- Vursun, fakat barışamam. 
Valuva: 
- öldürsün, fakat imkansrz ! • !dedi. 

ler .. 
- Dü~manımızın adını daha söyle-

medim amma! 
tkisi de gözlerini kraliçeye çevirdiler. 
Kraliçe ilave etti: 
- Adı Jan Büridan, - diyerek hala 

elinde tuttuğu elleri brraktt. 
iki adam yüz: yüze geldiler. ikisi de 1 

titredi. Büridan adr, her birinin kulak. 
larında ayni dehşetle çmladr. Bu ba· 
kışlar.:ia ikisi de Büridanı öldürmek 
için biribirlerine karşı .duydukları kini 
feda edebileceklerini sezdiler. 

tkisi ayni zamanda ellerini uzattılaf 

ve el s:kttlar. M~tareke imzalanmıştr 

Bu öyle bir mütarekeydi ki bunu boz· 
mak i!rıkansızdı. 

Margarit: 
- Gı.zel, - deldi. Mütareke düşmanm 

mahvh e kadar sürecek .. Büridan yarın 
olilrse siz de serbestsiniz:. Bunu yemin 
ile tekit ediycr musunuz?. 

- Evet .... 
- Marinyi sen ne üzerine yemin e. 

diyorsun?. 
- Kızımın baş•na Margarit ! .. 
- Ya sen Valuva? 
- Emrinle ölen çocuğuma, oğlum 

}anın başına!. • 
Kraliçe titremeden: 
- Peki! - dedi.- Şimdi konuşalım. 

Uçü de oturdular ve konuşmıya baş-
lldılar. 

... • Jt. 

Mabel kuleden çıktıktan sonra doğ
ruca nehrin sahilinde, dalgalarla açılan 
dar bir yatakta duran bir sanrlalrn yanı
na gitti. Sandalın içinde yatan adamı 

sarstı. Adam doğrulur !doğrulmaz hiç 
bir şey söylemeden küreklere yapıştı .. 

Suların sathında '.:ıir gece kuşu gibı uç
mıya başladı .• 

Mabel kar§ı sahile çıktıktan sonra 
doğruca Grev meydanına gitti. Direkli 
evi c!.claştı. Moton sokağına girdi. Sen 
J an kemerine geldiği sırada, kendine 
doğru yaklaşan bir kaç kişinin ayak 
sesleri1!_i işitti. 

Bir sütunun köşesine gizlendi. Bir 
taş heykel gibi hareketsiz kaldı. Büri· 
danm karanlıkta gördüğü ve bir gece 
hırSIZI sandığı hayal işt~ buydu. 

Adamlar geçti. 
Mabel mücadalenin sonuna yetişmiş~ 

ti. Onlar kemerin altmdan geçe.rlerken 
saydı. Içlerinden Büridanı, Lansöloytı 

tamdı. ötekilerinin yüzlerinde maske 
vardr .. Acaba ötekiler kimlerdi. Onca 
bur.un ehemmiyeti yoktu. Büridanırı 

kolun-.ia yürüyen kızı farkedince: 
- Margaritin kızı Mirtiy, diye mırıl

dandı .. Allaha çok şükür tam vaktinde 
yetiıtim .. 

Mabet takip etti Vt onların dö Net 
şatosuna girdiklerini gördü. Büridantt'l 
buraya niçin giı:ıdiğini düşünmedi de
ğil .. İki kardeşin sağ olabileceklerini 
aklına bile getirmeyerek burasını sırt 
bir melce olarak kullandığı neticesine 
vardı. 

Bir köşeye çekilerek sabaha kadar 
bekledi. Kimse çrkmadığınr görerek 
dönmek üz:ere bulunduğu bir srrada ön• 
de Lansölonun, sonra sırasiyle Bürrda
nrn, kızın ve daha iki kişinin dışan çılc
tıklarınr gördü. Ortalık oldukça aydın
landığı için onları çok gerilerinden ta
kip etti. Preoklerkdeki manastıra gir
diklerini görldü. Çıktıkları zaman yan
larında kız yoktu. Kendi kendine: 

- Ala, - dedi. - Margaritin h."tzını ya
kalamak için şimdi nereye baş vuraca· 
ğımr bili~~rum. - diye mırıldandı . 

Yavaş yavaş Parise döndü. Universi• 
tenin çanları çalmıyor, uzaktan f ırtınll 
gürültüsünü andıran bir velvele işidili• 
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Dr. Rasim A<lasal 
renıed"ğ• Baştarafı 5 ıncide 

ı ııne ·· ıazna la muteessifim. Ancak son 
n rda dalı · ve ha a zıyade seksüel işlerde 
stalıklard .. 

tneslckta a ınutehassıs tanınan 
taııaıığ §lara bu. yoldaki müracaatların 
da içti ına bakılırsa cinsi sürmenajın 
ladı~ nıt bir tehlike teşkil etmiye baş -

vgı tnuhakkaktır. 
ereın · . 

lctın dis ıçın Eeryat e:liyoruz: Ve dev-
"'·'·· Panserler, sanatoryomlar a"· 
-ıt, tetni ::ı: 
ıcıeıe . . z mesken, ve kafi gıda me-

rını hall 
tctıcr· etmek hususundaki gay • 
lığ1 iç~n~~Yanı şükrandır. İçki aleyhtar
teın· . aykırıyoruz: Ve bu maksadın 

ını Yol da 
lerj ku un da ''Yeşilay., Cemiyet. 
l{iltlse tuyor, konferanslar veriyoruz .. 
nuınıc:· tehlikesine karşı bütün dünya 
diğ1 k '/anında, biz ıde elimizden gel
lışaraka ar ilim müesseselerimizde ça
kcndinıi!~·fi b~r devanın bulunmasına 

lnL ı verıyoruz .. 
~rev• h 

tahripı . 1 astalıkfann ve malaryanın 
lckcti erınc karşı, sıhhi tedbirler, mem· 

n. en ü 
t\>lcri cra köşelerinde açılan deva 
bUırı~ ~eYYar hekimler ve saire gibi 
hac/ ı gayrtlerle 'devlet \•azifesini zi-

lir ıy~~ Yapınaktadır. 
· · lNn artın k . 1~!.'l )lak .. a ta bulunan dehler 
'liy0nı ırkoy hastanesinin hesapsız pa
ka.Ea h arına Yeni paviyonlar katmakla 
eliği~ astaıarına ve hıfzıssıhhasına ver· on: chemıniyeti gösteriyoruz. 
Çarı .. mukabil herkesin gözünden ka' •e rn· . 
~t tihcu ıstık bir telakki ile karşılaştı· 
~~ lrılih~ ıstırabı her kulağa varmıyan 
~lıhaıtk ıın ve içtimai bir mesele de, 
t~fınd ak ~ (Seksüel işler) ve bunun 
•tıl'ılıcn ~ bır çember teşkil eden cinsi 
la.:<dır. i \'c marazi cinsiyet gibi bela
l'aıan ·~cınlekette bu mevzularla uğ
l:.cJ:i:ıı~crniyet}er, müesseseler ve hatta 
ltııl'lırı er Yok derecederi. Cinsiyete hfila 
~~ita ~~Usta zihniyeti ile büsbütün 
latinc L naıar veriyor ve ahlak mevzu-,. ıı:a 

'Yet tc rı§tınyoruz. AhHik ba~ka, cin-
lııu,t başkadır. 

11//§Wq,.~~bcı tıp kongcrelerimizde ko
ta · ...,Jr 

'1tıcıa b \>c hazırlanacak mevıa,ılar .a-
111~s"' unun da ehemmiyetli bir yer 
~ ·"ın b' llıt 'an: ır memleket vazifesi olaca· 
darlar Yor ve bunu şimdiden alaka -

a tckrr 1 cldiyorum. 

:i.ante:d 
Ayaı ~o~ebDOecek 

mn"nz 1' 
Yazan: Osman Cemal Kaygı!a 

c.-- Da61'lraf ı 5 incldı 
Alın size bir ilan daha: 

Ebedi hayat arıyanlara: 
Dtinyadn c~i nıcncncll olmıyan rahat

lıklar, güzellikler, konforlar, keyifler, 

zevkler, saadetleri ancak ayıla, ayın he

nüz bakir clcnllccck nrnzl \'C lkllmbıdc 
bul:ı<-aksmız 1 Ayın arazi \'e iklimi, onun 

kendi.ne mahsus hayatiyeti !'ichsen ya_: 
~md:üd ihtiyarlara bllo ebedi n sönmCT. 
bir gençlik \'erir. 

Ey hastalnr, ihtiyarlar, bcdblnlcr, ke
derliler, matemlilcr, yorgunlar, bitkin • 
ler, uyuşuklar, pısırıklar, Juıtti. kılıbık. 

Jıır, aldınız v:ı. ı ı~ hııynta yeniden doğ
nı:ık için (Ay) n scyah~t ccliniz. 

Ay: doğu tıırnf, nurlar eyaleti, sckt
zincl bay:ıt dnt"l, ölmezler oteli ... numnrn 

1000, 15-00. 

Bu da ay yolunda bir kazn havadisi: 
Eyllllün yirmi clolmzuncu gecesi saba-

ha karşı nym ccnub kıyısmd:ı Amerlka
y:ı harclı:et etmiş olıın Riyo dö Janeyro 

bandıralı bir harn gemisi çok sisli bir 

ha\ada fezaya doğru yollanırken yolunu 

s:ı51rmı5, önce Saman yola denilen bol 
yılı.lızlar tarla ınıla bir hayli bocalamış, 

<:onra da scr<:eri bir hacerl scma,iye 
çaraprak pnlclır küldür yuvarlana yu

\'arlana en sonunda gelip kıç tarafından 
Seretan bürcline takılarak oracıkta öyle 
aııılı kalmıı;tır. Amerika ,·e A'Tupa ha
\'a lstasyonlanna gelen (S. O. S.) lşa -
retleri llzcrinc şimdi hem clilnyamrzdnn, 
hem do ny ,.e yıld11..lardan birçok imdad 
gemileri mczkfır gemiyi kurtarmak üze-
re yola ı;ılmuşlnrdır. 

Bu da bir ay havadisi: 
Ay, (Ajans Atmosfer) 7 • 9 - Bura. 

ya dünyadan kıs:ı bir bal:ıyı scyah:ıtlno 

ı;clmlş olduklarmr söyJlycn İstanbullu 
Ni.znmccldln Nazif isminde bir muharrir-

lc bayanı Suad Den iı:ı bumdan dünyaya 

c,·ıattık olarak kUçük bir !:Qeuk ka~ınr

l:ırkcn yakalanm~ ,.e bura kıınonlarma 
~öre her lkl<;i <le bcllcrlndcn upuzun bir 
iple bağlnnıınık gclcllk1crl yere doğru 
sarlntılmı.Şlnrdır. 

Dr. Rasim ADASAL 
~;:.--=- -=---

Ceza kabı olarak asııiroıı doğru gayet 

ağır ah"crilmekto olılnklanna göre an· 

cali bir ay onnı oradadırlar. 

1 

'tlJ DOKTOR 

liucıa~u: P. Eczacıoğlu 
licrgun ~dıgar caddesi 55. Sirkeci. 

'~ras1 h • (lo - 12) ve (14 • 18) 

İ§te benim aziz okurlarım, Amerika 
vo Avrupa filimlerlnin aya gidip gelme 
iddiaları yakında gcrçckle§irse göı Up 

; duyacaklarımız n§ağı yukarı böyle §CY· 
lcr olacaktır. '"~ ~ -=·ı Osmmı C<'mal J(.4J'GILI 

ı ı ' r ,. • ı '\ . 

, ------------- ------- ---

Şr:ı1:·~1: .:~ai ~0 yeden 
Bu nkşnmki Bo~"tlZiçi büytik meht.ap Alemf ••• 

BAYAN SAFiYE 
lle memleketimizin en yilksek SAZ ve SES sahiplerinden mUrekkep fevkalft.de SAZ Heyeti. 

SAZ Heyetini hamil 71 No. vapur Köprilden 21.15 de refakat vapurları olan 74 ve 66 No. lu vapurlar 
da BEŞ~R dakika ara ııo kalkacaklar dır, 

Bfrinclc;inde ücret 100 Jrnnıştur. dll,"Crlerindo öO lrnnıştur. 
~·... ' -'"' ' . ~... : ' 't . • J • • ..:-·J . • • 

•-~ADEM i i KT • 1 DAR~ 

@ilEVŞIEIKlb.D@iON~ 

o 
rabletlerı 
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JIAZIMSIZLIGI 
MİDE, EKŞlLlK ve 

YA'NMALARINI 

' MAZON 
MEYVA TUZU 

giderir. Mide ve bar . 
sakları nhştırmnz. 

MAZON isim HOROS 
markasına dikkaL 

Mutlaka evinizde bir 
şişe bulundurunuz. 

tter 

ruLuoAG, 
1 GAZOZUNU 1 
1 Tercih ediniz, her yerde satılır. I 
1 

Kapsüllerine dikkat ediniz. 

- 1 

eczanede arayımz. ! ~o•ta kutusu t255 HormobJn J 

.. 

Bütün ağrıların panzeh·ridir 

Beyhude ıztırap çekmeyiniz ! 
BlR TEK KAŞE 

GRiPiN 
En muannit baş ve diş ağnlannı 
süratle izaleye kafidir. Roma

tizma, evcaı, sinir, mafsal '-e 
adale ıstırapları GlRIPlN'le 
tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronşite karşı en 
müessir ilaç 

G R i Pi N' dir 
kabında günde üç kaşe alına
bilir. !smine dikkat, taklitlerin. 
den sakınınız ve GRlPIN yeri. 
ne başka bir marka verirlerse 
şiddetle rt'ddediniz. 

\ . . ,). ' 

Açı dı 
Senelik muhanuncn ilk teminat 

,.() 'aıe;.'nı kirası • Dr. IHS/\N SAMI l 
• ~.:1Yeae ~aman vıran sanf mahaIIesinde hamam sokağında 8 GONOKOK AŞISl 
~a~tk·~~ .rnedre esi (depo olarak kullanılacaktır.) 120 9 Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 

~ ~~rıd o;.ün~e LQtfiye mahallesinde elçi sokağında 67-29 N'. ev. 48 3,60 pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolul 

Cennet Köşkü Taksim 

edebilirsiniz. Numaralı masalanmzı telefonla angaje 
Nitan, düğün için müsait şartlarla verilir. 
mız ucuzdur. 

Meşrubatı-
de 'etjlın~ a.~tı. senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller ayrı ayrı kira- Sultan Mahmut türbesi No. 113 
~ôliiı('bilir~zer ea~ık aı:tırmaya k~nul n:ıuştu_r. Şart~ameleri 1eva.."'IJ11 müdürlüğün ırı•• 

bet- 21•7_9 lsteklıler hıazlannda goste rılen ılk temınat makbuz veya mcktubile ,---------------
38 Perşembe günü saat 11 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 

. ~" : .. :- . ~.... ~ . : e -·- Taksim '.Abide karşısı 

~~ 
(B) (4288) 

''aı· ~ a r 1 ı 
ıa,~le·' ( usuuıe betonarme ltöprü i ışaatı 

~~ tı Samsun Su lşleri Sekizinci Sube Muhcndisliğinden: 
"R.tı~ 

>.\ KONULAN lŞ: 
tıa• l, S 
ls~ı iı~~i.I~ ~rşamba şose inin l 7 in d kilometresinde Hamzalı bataklıkları a. 
~t .SO lira ~ c ~aptınl:ıcak betonarme ~ose kôprüsünlin inşaatıdır.Keşif bedeli 

~'Q:, 0 
an bu iş 16-6.938 taı ihinde n itibaren bir nr müddetle pazarlığa konul 

~~:ı~ıPaıarhk 16-7 938 ta 'h' t 1 t · ·· " t b' d S ~ ~eri sek' . . • • rı ıne ras ıyan cumar esı gunu saa on ır e am. 

3 r. ıııncı şube mühendisliği binasında Yahidi fiyat üzerinden icra kılı-

i~lla~ l lekJib· El, ı'lt rt · uk ' · d 1 k · 1 • 1 -<ıtıc . fen • · ' me şa namesı, m ·avele pro1es1, bayın ır ı · ı~ en gene 
A 

1 ~ı.. ın~ı şartname ve projeleri 78 kuruc; mukabilinde Samsun su ic:leri se.. "' ve uh d' ~ ,. 
' l>az en ıslığinden alabilirler. 
. arlığa gir b'l k . . . 1 . 

~ 'r \·e 011 b' . e ı me • ıçın ıste eh !erin l 156.79 liralık muvakkat teminat 
ıı ~ ıJ ~~fia ~n lıralık köprü işlerini ta ahhfü edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve 
s' UeahJıi•ı·ktşlerini başarmakta kabili yeLi oldu&runa dair Nafia vekaletinden alın 

h.. '1 ' ı \•es'k . 
·'\! ~ 'i lııe . 1 ac:ı ıbrnz etmcc:i lazımdır. 
· 'I ı.. ~~ ıle tc~ı~e ala.n '?~teahhit rüksek vek~letçe ihalenin tasdik olunduğu kendi 
t~lıtll\ııı:ıı 1 ibır ~ t'dıldı~ı tarihten iti ha ren 15 gün içinde mm·akk3t teminatının 

· (~~24) ~a ve ayni zamanda r;ıukaveleyi noterlfütcn tescil ettirmeğe mec-

iQOKT<O>~ 
L"\ecattln Atasagun 

Her gUn sabahlan e.ckiz buçuğa 
ak~amlan 17 den 20 ye kadar !.file 
U •ayyarc apartm;mlan ikinci daire 

ı 7 numarada bastalanru kabul edu. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye !ı:a 

dar hastalanru parııc·z, Kurun, Ha 
ber okuyucularrru dakupon muka· 
bılın le oıu;ıvenc edu. Tı·l .. f· ?.:1• !');~ 

OPERATÖR 

ür. Halit Ziya Konuralp 
Tıp Falcilltesi ikinci Ccrmhf 

Klinigi Doçenti 
Istiidii.l Caddesi Elhamra Apar. 

tımanı No.: ı (Sakarya Sineması) 
Muayene Baatleri: Pazardan maa

d.a hcrgüıı saat 15 - 19 kadar. 
Trılef nn · .'f!l • !19 

İdaremiz mesai saatlerinin değişmesine binaen evvelce ilan edil mis olan 8500 
lira muhrunmen bedelli 500 litre Pare.~ Detmolinv veya emsali ha~t öldürücü 
mayic ait eksiltme 15.7.1938 cuma gününden 16.7.1938 cumartesi.günü saat 12 ye 
tehir edilmiştir. 

Buna binaen teklifi muhtevi zarfların 16.7.1938 cumartesi günü saat on bire 
kadar Haydarpaşada gar binası dahilinde ki komisyon reisl~rine teslim edilmesi la
zımdır. ,(4290), 

1 Muhanunen bedeli 1398 lira olan 62 adet gömme yangın msuluğu '(hidmnt)' 
ile 22 adet gömme yangın 'lllusluğu (hid rant) kutusu 28.7.1938 perşembe günü sa· 
at 10,30 da Haydarpaşada gar binası içindeki satmalma komisyonu tarafından açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 104 lira 85 kuruşluk 
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine ka~ar komisyona müracaat. 
lan 11iznndrr. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından pa
rasız olarak dağıblmaktadır. :C4370)J 
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kadar boyu ile ne de doğru söylüyor, istediğini 

ne de iyi biliyor. ve nasıl da yüksek sesle ilan ediyor ı 

Sütünün daima taze kalması için, gıaaıarının bozulmaması 
için. ve sıhhat içinde büyüyüp adam olması için ona bir 
FRIGIDAIRE ıazımdır. 

O şimdi bilmiyor ama. FRIGIDAIRE. annesi için de büyük 

bir kolaylık ve neşe menbaı olacaktır. Onun sayesinde 
birçok üzüntülerden kurtulacak . . ve her sahada tasarruf 
temin edebilecek misafirlerine soğuk şerbet, dondurma. 

ve saire ikram edecektir. 

Babası da içkisine istediği kadar buz kübleri katabilecektir. 

Hülasa BA y BEBEK SA YESiNDE bütün aile sıhhat ve 

neşeye kavuşacaktır. 

-r~ 

12 TEMMUZ - 1938 --=-


