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Çatalağzında askeri bir lir11an 
yapıl1111~sı kararlaştırıldı 
Karadenizde 

lngiltereye 
Verileceği yolunda ecnebi gaze
telerde görülen rivayetler bu 

haberden . çıkmış olabilir 
Askeri Jiman 5 milyon, sivil liman 12 

milvon liraya mal olacak 

•• us 

d İktısaı Vekili ile bi;likte Zoilgul- MalUm olduğu üzere bazı yabancı 
akta tetkikler yapan heyete refakat gazeteler l ngilterenin Karadenizıde bi.-

~dcn gazetecilerden gelen mallımattan hava ve deniz üssünden :stifade edebil-
azırlanacak yeni imkanlarla evvela mek üzere Türkiy eye ve Romanyaya 

~~Pılacak limanların Zonguldakta Çatal müracaatta bulunduğunu yazmışlar, 
§~zı ve Trabzon limanları olduğu anla- her iki hükumetin bu teklife m uvafakat 
lar~:~tadır. Mersin ve Samsun liman. cevabı verdiğini ilave eden gazeteler de 

nraya kalmıştır. 
Çat ı olmuştu. B u neşriyatın, Çatalağzında 

a ağzında bir mendirek dağın 
arka d ' bir askeri liman yaptırmağa kara r ver· 
13 sın a mahfuz liman yapılacaktır. 
hu işin on iki milyon liraya çıkacağı 

acksap ediliyor. Çatalağzında birde 
s er· r nı· 1 ıman yapılacak, bu tesisat t a be~ 

11
Y0 n liraya malolacaktrr. 

memiz h aberinden ve bu tesisat işini 

İngiliz firmalarına havale etmemiz ih 

t imalinden galat olduğunu tahmin et • 
mek mümkündür. 

lngiltereye 
ıs lnarlayacağımız 

harp gemileri 
Askeri bir heyet dün akşam 
şehrimizden 

!n&iltcreye ısmarlıyacağımız harp ge. 
tnılerı'rnı· . . .. k el ak z ıçın muza ·er er yapın ve 
~rnanyada inscı edilen denizaltı gemile
b•rnizin denize indirilme merasiminde 
k~lunınak üzere bir heyetimiz dün aksam 

1 
Sernplon ekspresile hareket etmiştir. 

hareket etti 
1\Iilli müdafaa vekaleti deniz müsteşarı 

albay Sait Almanın rei~liğinde olan he
yette deniz subarı ve gediklileri bulun
maktadır. 

Almanyadaki denizaltı gemilerimiz 23 
temmuzda denize indirileccklerdir. 

~meır D !ka ClYlmDıılYlrr ~ensnırnnn 
C~@m@l9>nDnırne saı D~oıraırn adam 

Ruzveltle a·lay 
etmek istemiş ! 
Şöyle diyor: 
ıvı emıekette hayatın canlandırılması la

~' in dır, Bu programa Huz\1cltln iskarı>in
erini ıınr J atarak ba~lamak arzusundayını 

Ilokat!ı1 ydalandıktan soma 
_... Yazısı 2 incide 

Frankocular 

Fransayı 
tehdit 

ediyorlar 
"Bir çok Fransız 

şeh1rlerinl harabeye 
~vire biliriz ! " 

Fra11kocu1arın lıaıoa kttvı•etleri ba~kımıatı 
dam general Kinde/an 

Franko hükumetinin Hava nazırı Kin 
delan bir l::ıpanyol gau.tcsinde neşr~ttiği 
makalesinde, I.eon Blumun, ba~vckilliği 
esnasında Barsdona hükQmetine asker 
göndermeye karar verdiğini, fakat kendi
sini bundan Fransız erk!lnıharbiyesinin 

o.r Devamı 12 i11cidf 

lngil iz gazetelerine göre 

Alman lktısat 
Nazırı 

Yakında Ankaraya 
gelecek 

ltzgilizce "Deyli Telgraf., gazetesinin 
JJerlin mulıabirindetı: 
B~rlin iş mahafili, burada Türk 'e Al

man iktisat veh.fıletlerı mümco;~illen ara. 
sında yapılmakta oları müzakerelerın 

neticesinde Türk - Alman tıcari münasc. 
batının inki~al edeceği ümidindedir. 

Doktor Ş:.ıhtın ikti~at nazırlığı zama
nında ba;lamış olan Türkiye ile ticareti 
genişletmek ve Türk ticari menfaatlerine 
işbirlilti etmek siya-;etinc bur:iin. Şahtm 
yerine gclm;5 olan doktor Furk tarafın. 
dan deYam edilmektedir. Alman iktic:at 
nazırı da yakmda Ankaraya gidecektir. 

indiği zaman almmış bir resmi, uçar 

Tayyare ile devrialem seyahati 

Amerikalı tayyareci 
Alaskaya vardı 

Beş sene evvel yedi ğünde yapılan 
devrlalem şimdi üç g ünde yapılabiliyor 
Dilnyayı dolaşma r ekorunu kırmak il· 

zere sefere çıkml§ olan tayyareci Ho
vnrd Högs, b\r flnza çıkmazsa bu daki-

kada Ameriknya döıımü3 ve belki k!llk
tığı noktaya varmış olacaktır. Son &elen 

• ~ Deı:amı 12 incide 

AVARLIK 
(Q)d:Jıın ~ece 

S@~aı !K 
INl öş;aırn"ttaı$ o ın©l aı0 
@ ır'ltals o uıı (ğJ a 

14 Yaşında bir kız 
taarruza uğradı 

Kendilerinden şüphe uluııan iki 
delikanlı bugün Adliyeye 

verildiler ~ l'a:ısı 12 lnl'ide 

l'ilistinde zırlılı otomobi/lrrlc devriye 
gezen hıgiliz askerleri 

Filistinde iedhişciler 
lngi lizl.erle 

h a r b e d i y o r -- Yo:m 12 incide 
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:Hadiselec, likiclec 
Kımqa sanayii 
Ekonomi Bakanı B. Şakir Kesebir 

10 temmuz pazar günü İzmit'te Türk 
kimya sanayiinin temellerini atmıştır. 

İzmit klor ve audkostik fabrikaları 
malQm olduğu ıJzere ilk be:; senelik en
dllstri planının beıinci ve son şübesini 
teıkil etmektedir. 

Yeni fabrikaların .istihsal edeceği 

kimyevi maddelerle mürekkeblerinden 
bir~ok sanayi iılerinde istifade ettikten 
baıka milli müdafaa ihtiyaçlarımız bakı
mından da büyük bir eksiğimizi tamam
Jıyacağız: Zehirli gaza zehirli gazla 
karıı koymak veya gazlı bölgeleri te -
mizlemek imkanlannı ·bize klor fabrika
sının istihıalleri verecektir. Sekiz sene 
kadar var, büyük bir memleketin baş
lıca bükilmct adamlarından biriyle y e
ni Türkiye hakkında görüşürken mu
hatabım bir aralık bana 9ordu: 

- Kimya sanayiiniz var mı? 

- Henüz bqlamadık. 

- O halde milli müdafaa.dan nasıl 
emin olabilirsiniz? . 

Fakat o zaman ne tüfeğimizi ne de 
mermilerimizi henüz · memlekette yap
mıyorduk. Silrh stokları lbir memlekc· 
tin kendi harbına ancak mahdud bir 

zaman i~n kafi gelebilir. İspanya'nm 
her iki cephesi de ccnebı sadakasiyle 
çarpışıyor. Çin dahi idhal maddeleriyle 
harb etmektedir. 

Fakat bir an Çin'e yardım edenlerin 
onun mukavemetiyle aHlkası kalma.dığı
ru, yahud general Franko•ya Alman ve 
İtalyanların silah ve malzeme gönder
medikdiklerini farzediniz. Birinin mu
kavemeti ve diğerinin taarruzu derhal 
durur. 

Milli müdafaa sanayii namına hiç bir 
§ey bulmıyan yeni Tllirkiye zaruretlerin 
1.:ebrettiği merhalelerden geçti. Evveli 
her şeyi dışardan satın aldık; sonra 
tamirhaneler kurduk: nihayet milli i
malat işlerine sıra geldi. Davamızı ta
mamlıyacak olan iki esaslı işten biri 
Karabük'te diğeri de İzmit'te tamam· 
lan makta.dır. 

Hiç ~üphcsiz pek yakın zamanlarda 
ve başlıca hususlarda milli müdafaa 
ihtiyaçlarımızı kendi kendimize temin 
edeceğiz O zaman Türkiye'nin nüfuz ve 
ehemiyeti yeniden artacak, taarruzu 
imkansızlaştıran Türkiye, sulh vazife
sini daha iyi görecektir. 

Demir ve çelik ve ona tabi sanayi 
ile kimya sanayiinin bir milletin kültür 
seviyesine icra edeceği tesiri de hesab 
etmek lazımdır. Bunlar ince ilim, fen 
ve ihtisas unsurlarının çoğalmasına hiz

m~t cdec~~r. Böyle sanayii olmıyan 
mrlletler ıçın, mekteblerin nazari ders
leri ne kadar mJkemmel olursa olsun 
gaılb, daima bir muamma olarak kalır ve 
bu muamma ancak kimya ve elektrik 
pratikleriyle çözülcıbilir. 

Yeni Tilrkiye inıasrnın iskeleti çok 
tan bitmiıtir. Bu sanayi ile şimdi onun 
kaplamalarına geçtik. Bu bina, Univer
ıite ve sanayi killtürünün esaslanma· 
siyle tamamlanaı.:ak ve işte o zaman 
yeni Tilrkiyc yeniçağ medeniyetinde 
AtatUrk'Un İ§Clret ve tayin ettiği yerini 
alacaktır. 

F. R ATAY 

Trakyadu kurakhk 
Trabzon 13 (A.A.) - Sıcak ve ku

rak olanca şiddetile devam ediycr. İki 
aydır yağmur yağmadığından müstah
sil, rençber büyük bir zrr. luk içinde
dir. Bu yıl mısır tarlaları yarı yarıya 
ekilmemiş ekinler de verimsiz kalmış
tır. Bu sene ıdörtte bir derecesinde 
fındık mahsulü de kuraktan yer yer 
dökülmektedir. 938 fındık rekoltemiz 
100 bin kantar tahmin edilmektedir. 
Frndıklarımızın satış işlerile uğraşmak 
üzere gehrlmizde bir fındık satıı koo
peratifi kurulmuştur. 

Amerika cum 1urreisinin otomobiline saldıran adam 

Ruzveltle alay 
etr1ıek . t . 1 ı.s ernış. 

ŞöyDe dftyoır: aıMemB<ek<e\C'\te IJ=Dayaıttuırıı caın
OandnırıBmaso oaızom<dJuır D ~lYl pır(O)<Strama 
Ruzveutnın nsn.ıaırlfJ)DnOeırnına paroa'\taııra~ baş
oama!K aırzuslb!Joıı(ğ)ay(dlım R IJD 

Geçen cumartesi günü, Amerikada Oklahomada cum

hurreisi nin otomobiline bir adamın atıldığını ve derhal tev. 
kif edildiğini telgraflar haber vermişti. 

' 'Bütün bunlar iki dakika ya sürmüş, ya sürmemiştir . ., 

Tevkif edilen adam, 5:~ ya5mda ve Hokadey ismindedir. 

Kendisine hareketinin sebebi sorulduğu zaman: 
Bu sabah gelen İngilizce gazetelerin verdiği tafsilata gö. 

re, hadise hakikaten çok meraklı bir şekilde cereyan etmiş

tir. 

- Cumhurreisinin ayakkaplarını boyamak istiyorum, 

demiştir. 

Kendisinin deli olduğuna hüküm verdirecek olan bu söz 
terin altında ince bir istihza gizlidir. Hokadey sözlerine de

vam ederek şöyle demiştir: 

Ruzveltin arkasındaki otomobilde bulunanlardan biri, 
gördüklerini şöyle anlatıyor: 

''Cumhurreisi, her zamanki gibi, etrafındakilere gülüm

süyor, şapkasını çıkararak selam veriyordu. 
"Bu sırada sol tarafta bir hareket oldu: Kalabalık ka

rıştı ve bir adam, hızla ileri atılarak, cumhurreisinin otomo. 
biline doğru fırladı. Fakat kendisini derhal sivil polis me
murları tuttu ve cumhurreisi o tarafa doğru şöyle bir baka. 
rak, otomobilini sürmesini ~före işaret etti. 

- Cumhurreisinin ayakkaplarım boyamak istiyordum. 

çünkü memlekette hayatın canlandırılması lftzımdır. Bu 
programa Hnzveltin iskarpinlerini parlatarak başlamak ar· 

zusundayydım ... 

"Ahali büyük bir galeyana gelmişti. Adamın üzerine a. 
tılmak, kendisini lincetmek istiyordu. Polis memurları hal
kı güç zaptettiler ve adamı alarak götürdüler. 

Hokadcy siyasi partilerin tahrikli.tına alet olarak kulla
nılan bir adamdır. Evvela kendisinin deli olduğu zannedil
mişsc de sonra maksadının böyle bir te~bbüsten ibaret ol
duğu ve suikast yapmak istemediği anlaşılmıştır. 

Polis, tahrikatçılann kimler olduğunu ara5tırmaktadır. 

Sokak kapısında ! 
kalan l<ıaliçe •.. 

Basit bir hiznıetcisi bugün 
el üstünde taşınıyor! 

Ayriı Leg 

Karnavalda, eski bir an'aneyi can · 
landırarak, at üzerinde çıplak gezdiğı 

için, ingilterenin bir şehrinde bir 
genç kızın mektepten kovulduğunu 

yazmıştık. Kız ~okakta dolaşırken üze. 
rine bir adamın hUcum etmesi de bu 

hikayenin son ve meraklı safhasını tej· 
kil ediyor'du. 

tngilterenin başka bir şehrinde kar 
naval kraliçesi olan bir genç kızın ba 

!ından böyle meraklı bir macera geç. 
miştir. 

Her yerde clduğu gibi Dorçeskerde 

de karnaval kraliçeliği için müsabaka 
yapılırken Ayris Leg isminde bir genç 

kız buna iştirak etmek istiyor. Bu, J '.i 
yaşınd bir kızdır ve böyle eğlencelere 

iştirak için kendisinde tabii bir arzu 
vardır. Fakat fakir bir kızdır, bir aile· 

nin yanında hizmetçidir. Çalıştığı evin 
bayanı ise böyle bir hakkı olduğunu ta· 
nımıyor. 

İşte mesele bundan çıkıyor: 

Ayris, bu müsabaya iştirak edeceği· 

ni söylüycr, fakat bayanından bir gün. 

lük bir izin istiyor. Kadın: 

- Hayır, olmaz 1 diyor. Pazar gün il 

izin yaptın. Hafta içinde bir yere çıka

mazsın. 

Ayris bunu dinlemiyor. Çünkü mü· 

sabakaya girmek hevesi kendisinde git· 
tikçe fazlalaşmaktadır. Hizm'!tçi kız 
evden kaçıyor. 

Müsabakaya giriyor, kazanıyor, kar. 

Londradn çevrilmekte olan bir filınirı 
kutuplard:ı, ayılar arasında geı;cn bir i. 
ki sahnesi geçen gUn Londrnda hayva

nat bahçesinde filme çekilmiştir. Sıcak 

bir gUneş altında terliyen aktörler, hay. 
vanat bahçesinin beyaz ayılariyle bera

ber bu sahneleri oynamışlardır. Bu sah
ne lerde bir beyaz ayı makinenin objek
tifi karşısında gayot güzel pozlar almış 

ve film çok güzel olmuştur. Resmimiz, 
filmden iki sahneyi göste rmektedir. 

naval kraliçesi oluyor ve .. eve geliyor: 

Kapı kapalı ... Nesi var, nesi yok, bütürı 
eşyaları da kapının önüne yığılmış .. 

Gece yarısı s -::kakta kalan kızcağız bu 
kapının önünde kraliçeliğini dinlete· 
miyo: ve eski bayanı kendisini, bütün 
yalvarmalarına rağmen, içeri almıyor. 

Fakat, böyle bir güzellik kraliçesi 
gece vakti, sokakta kalır mr? Kendisi

ni içeri alacak birisi bulunuyor. Ertesi 

günden itibaren de şehrin yeni kraliçesi 
el üstünde taşınan bir şahsiyet olmuş 
tur. 

Gelinler kucak
ta taşznzgor ! 

Bu yeni arlet de, ekzan· 
trik Amerikalılar;n 

buluşu .• 

Amer ikan Cumhurreisinin oğlu Con 

Ruzveltin düğününden sonra şim:iı ge · 

rck Amerikada, gerek Avnıpada yeni 

bir moda çıkmış gibidir: 

En eski kiliselerde evlenmek .. 

Ruzveltin oğlu ile evlenen kız, ni. 

kahlarının memleketin en eski kilise· 

sinde yapılmasını istemiştir. Bunda bir 

uğur görüyormuş. Bunu Con da, babJ· 

sı da kabul ettiler, Hatta Ruzvelt o 

şehre gitmek için uzun bir seyahate 
bile katlandı. 

Con Ruzveltle karısının nikahlarının 

kıyıldığı bu kilise bir iki asırlık bic 

yerdi. 

Fakat f ngilterede ondan ç.ck daha 

eski kiliseler var: Geçenlerde evlenen 

bir çift te nikih merasimlerini 1 O Utr· 

lık bir kilisede yaptırmışlardır. 

Fakat, Mister Mils, nişanlısı Mıs 

Glein ile evlenmek için bu bin senelik 

kiliseye girerken eski bir adeti tatbik 

etmiş, kızı kucağına alarak götürmüı. 

tür. Eski kileselerde nikah kıydırmak 

gibi gelini kucakta taştmanın da bir 

adet olacağı zannediliyor. 

- -- ~lWN 

Makine adam devri 
HASAN KUJ,JÇA 'ı'l ya:ıyor: 

"Amerikada işsiıliAin artmasını rnucll' 
olan sebebleri tetkik edenler şöyle bir ıı•· 
ticeye 't"armışlar<l ı r: llu memlekette ~·afi 
makinesinin icadı ilzerine bir dnktllO 0~ 
katip yerini almıştır; yazılınnelerdelı' 
müstahdemlerin üçle ikisi açıkla kol!U1ş 
tır. Sonra diktafon çıkmış, bununla dn bir 
adam iki ki~I yerini tuımuş, her yozıhatle· 
ye giren bir diklnfon ile iki sıenogrııfl1111 

bir tanesi işsiı kalmı~tır. Dalın sonra bir 
hesap m11klne:ı;I lcnt edilmışlir. Bu moki11° 
Jle de iki muhasebeci fiç muh::ıscbccin 111 

işini ·sörmeğe başl::ımışlır. Hundan sotlf"ll 
bir fatura makinesi; bu nevi iş üzerinde 
çalışan müsıahdemlcrin dörtle üçOnfi 8

• 

çıkta bırakmıştır. 

Bir slnlislik makinesi meydana çıkrl11ş' 
bu da bef memurdan dördü işe yaranı•• 
olmuştur. Nihuyel şimdi kayıt ve taksll11 
işine yarı:ran öyle bir makine daha ıcııl 
edilmiş ki bu da on iki kişiden on birlıı0 

ihtiyaç bırakmıyormuş 1 ' 'e daha şirndideıı 
bu cins makineden Amerika memlekeııe~ 
rinde 25.000 tane kullanılıyormuş ki, sıı· 
dece bu yüzden işsiz kalan kimselerin sn• 
yısı 300.000 i buluyormuş! . 

Bu vaziyete bakınca Yeni dünyayı ikll• 
s:ıdi buhrandan kurtarmak içın mücadele 
eden cumhurrelsi Ruz,·eltin ıılııcailı el1 
müessir tedbir az emek ile cok iş çıkıırıııı 
makine icadı gayretine blr nihayet ,·errnelı 
olduğu hatıra geliyor. Bununla bcrııberı 
bu meselede fazla ümitlere kapılmak d• 
doğru değil. Zira bir takım Him adarnı:ırı 
ihtira volunda daha ileriye giderek <M•· 
kine acİıım) yapınağa çalışmaktadır. sıı 
maksatla çalışanlar mu.,.affnk o1duklaı1 
gün yarı makinesi, diktafon, hesap nıak1• 
nesi, statlstlk makine:o;I gibi işlerden soıır' 
günün birinde işçi yerine (makine işçı>• 
memur yerine (makine memur) hilll\sa bil 
günkü canlı insanların gördükleri işleri" 
ha~ına (makine adamlar) geçecek ıleme1'• 
tir: O ,·akil ~ndecc makine ndnm çalı50C'JJ1'• 
canlı ad:ım her tnr:ıfla f'itlrnhııle çekile• 
cektlr. Daha doı:trusu, bOtiin insanlık 11ır 
i şsizler tıleml haline girecektir.,, 

TAN -Gençlerin derdi 
S ADlllA Zekeriya, münevver gırllC'J~ 

ğin bir derdinden bahsediyor: fıl 
nesil, cinsi dhldk meselesinde bir c1we1 ·ı 
ııesillc bir liirlü anlamıyor. 

Pariste lalısilden dönen bir genr. mu• 
harrire, bu derdi şöyle te~rih ediyor: 

"Biz hayatta kadın erkek farkı tanıını· 
yoruz. Bir genç kızla lam mnnıısile nrkad9ş 
olmayı, yeni yetişen genç kızlar da erkek· 
le arkadaş olmasını biliyorlar. Fukııt si• 
veya sizden evvel gelenler kafes arkasın111 

çocukları olduAunuz, cinsi terbiye ,.e ciıı· 
sl morali iptidai manasile anladı~ınız Jçill 
bizim bu arkadıışlıl!ımızı çirkin şüpheler• 
le karşılırnr. bir moral haline gelen dedi· . ~ 

kodu bntfin taassubu, muhofnznkilrlıAh' l 
faaliyete geçiyor. 1nkılıi.bın bizlere verdi# 
hürriyeti, siz muhnfozakdr zihnil·ctıerinl• 
le bizden geriye olmak ı~tiyorsunuz.,, 

Sabiha Zekeriya diyor ki: 
"Bu çocu{!un söyledikleri hepsi do§rı>: 

Fakat yeni dediği nesiller, iddia ettiği gU>1 

·inst moralde bu kadar iradeli,bu kadar kil~ 
vetH bir morale sahip oldular mı? Eğrr 0 • 

dııtar~a. cinsl ahlAk tekAmülündc cok ııerı 
kııdcmelerc çıkmışız demektir. Fakat ıı•· 
\ııtn lınktı{!ımız zaman bunu aynen blirıe 
gürnıü3·oruz. 

Hiç şüphe yok ki namus mcseJcslndC 
çok muh:ıfazakılr bir muhltleylz. Genç kls 
!arla erkeklerin beraber gezmesi hiç rıll· 
ınusla alAkadar bir mesele o1madı~ı hıııdt 
bunu bir namus meselesi yapar, lı:ıttA ııırıı• 
daha neşeli, biraz dah:ı lA!ihali olnnlıırı 
"!,..keli,, telılkkl ederiz. Bu muhitin nnnı11~ 
hakkındaki geri hir görüşüdür. Foknt ,·eıt 
gençler arasında da, tnnıdılıı ve3•a tanı~1~

1 

ğı herhangi bir kızı, ilkönce elde eırnt 
1
' 

onun saffet ''e mıısuniyetlni istismar e 
mek, onıı cinsi bir temayille arkadaş ,·nP· 
mak hfs:ı;lnin hılklm olduiunu görfiyortl~ 
HaıtA eskilerin bir tabiri vardır. "AteŞ 11 
b:ırut bir arada ynnar.,. Kadın ateş, crl<t 

1 
barut zlhnl)·etı ve iradesizliğini taşıdık~ 
muhitin bu husu5ta biraz endişeli oırn• 1 
ta hakkı var. Yukardakl gencin dedfAI 1 • 
bl kadını veya erkeği arkadaş telAkki ede• 
cek clnst bir moral, ancak iradesi, kar•: 
teri, cinsi morali kuvvetli muhitlerde 11 ıt 
ma bulur. Bizde daha cinsi terbiye dene., 
terhiye .ıençlere ''erllmemiştlr. Bu ıerbl> ıı 
yi almadan hnyata atılan gençlerin bire<' 1 
mfişküllerlc karşılaşması ınrurtdfr. Ci":. 
moral, cinsi terbiye ı:ıörmiyen, ha3·at h• 
kındakl te!Akkllerl, kökünfi maziden kC:..~ 
parmıyan, ha)•otın değişikliklerine k• 

ı•· eskiyi muhnraza etmek lstfyen muhaf• 
kAr muhitlerde teeıısns edem,z. . ,.t 
Yeni nesiller bu arkadaşlığı tesis ettıklt l'I 

zaman muhitin mukavemeti kendfliAfnde~ 
yıkılır. İstedikleri hOrrlyete kavuşına1' t 
cin bu hürriyete lAyik olduklarını ısb~ 

1"1' 
etmeleri, muhitin lçtimn1 terbl)'C ve !>C 1 ~-c~lni, cin~i rılıliık lelıikkilerinl, yuı.stl • 
ıncleri llııumlır.,, 
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n .. 

~a~ata daic 
... -lVluhtelif 

gürültüler 
H f~;ı~::N herkes gürültüyü tieYme
,.. dıgındcn bahseder ama lnanma
tJ "n • t .. 
0

• ' ogu kim <'fer bunu ba kalarından 
&rcnip l}n " 1 BI bi .. ·· ıt·· b Yllırı v oy er. tta guru \iye a-

f ar, onu bf<'Jip ararlar demiyorum, 
arkına 

l'ad • 'annazlar. l\lcsela bir taraftan 
ta~ro~-u bangır bangır bağırhrkcn bir 
bir 

1 
tan da iskambil oynıyım , ·eya başka 

onıa le rnc ~I olan insanları dü~ünün, 
ltıC(l~ın radyoda çalman musikiyi dinlc
dinl tkleri muhakkaktır; halbuki musiki 
•lly~nllrnck, dikkat edilmek, fikri bir fa-
ot t sarfcclllmck artivlc bir ~ürültü 
ltıakta • da ~ h çıkıp bir güıcl sanat olur. Can· 
n gon .. ı 

iki . u den dinlem~·cn kim:.c için mu. 

1 
' •nsanı tarh: cclcn lü7.umsu7. bir ~es 

0 ınakt 
l'aft an kurtulamaz. I\rncll de hlr ta· 

an kon 
ııuıı usan, hatta bağıran, ta' la 
ğl d~rınr tat <tiye \'lJrnn insanın dinledi· 
n~ lkkat ettiği nasıl iddia olunabilir? O· 

bu; l'adl·o~ u açması ndccc adet y<'rini 
sun ,.<' . k 

!itr.n dl la ·onu komsu ya ~ö!o>tMi;t ol-
''1ıruı Yedir. Hele rad~·o çalınır, pullar 
tart ur, kahkahalar a\'rulurkcn, bir ta. 

an da .... ..,,ıt · scd ,.,u, u ti s(l\'tTlrdiklcrin•l"n hah-
'" enlere bayılırnn "O mahilcr ki derya .,redir _, · s . u<'ryayr bilmezler . ., 

':.Q son ·· 1 'apu gun erde adalara gi~mck iı;:in 

lcrı ta hlndlni:r. mi! bindiniısc kahn·rl
&l n tcpı.llcrlno, nane ckori satanın da 

Sesine _ 
dlr }" \'Urdugunu f'lbct farkctmi-:,inlz-
..ı:,~ arkedilm<>mc ine imkiın ,·o~: kön.. • Quen b • t' -

köprij a~la3,p ada~-a. odadan başla~·ıp 
ıqrtı Ye kadar hlı;: ılurmamnrasma hlr tJ. 
ı.:ıld ' bir tatrrtrdrr gidiyor. Dün akşam 

•rıyo d 
dcğıı ~ um, hiçbirini usturmak kabll 

· Rır tane!ifnl çağmp ordum: 

ı.tı~ Bu tıkırtıya no lüzum var? herkes 
tnii;o dolaşfığmrzı, tepsinizi, ~işcnlzl gör
Cdi r nıu! hu trkrrtılar insanı rahatsa 
l"a.~or, cllmd<'kl gazeteyi okuyup anh
hıl? 1Yortnn. Bunu kesmek kabil değil 

-~· l:ör • e J apaJmı? dedi. biz de i!;iimlzl 
tab Ccoğız. Herkes bizi görmez, çünkü ki
da, ' gazete okuyanlar ,·ar. Bağırmamız 

1.,_mcncdilcll, onun için böyle tepsiye, 
:ruyo 

'unnaya mecbur oluyoruz. 

da:; ~anı kitab ,·eya gazete okuyan a
~ :agız izi muhakkak görecek \ C si· 

gorebtl ı · .. s n dıyc mutcmadlycn trkrrlı· 
hızdan 
~~le ~ahatsız olup kendi ho~una giden 

llitt ugraşamıyacak ... Bu çekilir mi! 
tat ahı cm ' b H'rmcdi , .c tep isine çat 

v' 'llrarak uzaklaştı. 
aparı d 

tı:ıasrn d ar a, kahl"e, nane ı:;ckeri sahi· 
tinı. errııyorum: kah\ eyi ben de SC\"C• 

, Şlrrıdt tu
2 

unutmuş olmakla beraber o· 
• otuz b 

11.Aı. <'~ sene en·eı nane ,.e limon 
~"~ri · 
1(1h,. nın 'le ne ise yaradığ1n1 bilirdim. 

<'rlni taz1~ n, şekercinin scslt>nmcsine de 
~'nn· 1 • Ur ... k. nsan sesi, ne de olsa, munis-

' .. c r te .. A 

1 
azla ruhatsız etmez. Kah\ ceile 

""'s enrrı ~ tcPsi e"', bırakıp da böyle çat çat 
btııtıte 'unııatannı, kim tcnb;h etmiş 
1 lorurn· ~tc 1 1 

• fakat her kimse o 7.at bu 
• l ce d .. .. 
ti neıı ıışunmcmlş, emrinin ,·erccc-
tiibc ~cyı hlzut tecrübe etmemiş. Tec

dJ. ııu: 9.~Ydl hiç !i.Üphcslz o da Ynzgcçcr 

llcnıet1 nuü • .. nı~~cfi olduğunda, yapura bl· 
de ~Üph g ruftuıll'n kurtarmak istl'dlğin· 
dıtrııak ~.Yok. Fnkat bir ~ürültüyU kal· 
"•dırı çın daha fena bir gürültünün 1-
. a sehcb 11i.ir lns olmuş. Okur, vazar, düşü. 

anı • t 1kıtt 1 ardıın han"isine sordumsa bu 
1 Brda 111 ona f(' n §lkay"t etti 'c ın .. an sr.~1-

rclh cdcrcf;inl l'iii~· lc>dl. 
"--._ Nurullah AT AÇ 

TUrk • lran 

Hudut 
'!' ~zakere!eri 

t tabzon 13 0tılaııa • ( A.A.) - Şehrimizde 
}'oııu ~. - Türk - İran hudut komis-
d' rııuzak ır. erelerine devam etmekte-

~lu r ah J • • • 
~ ıas a rın gezınt s; 

t tıkara 1 
k0Planaıı ' . 3 (A.A.) - Trabzonda 

ı 0rııi,>7o 'l'urk - İran tahditihudud 
t;ı. ııu rn·· k tı del ..ıza eratına iştirak eden 
P~ egclcr· d .. . 

arı ~- 1 un ege vapuru ıle ho-
~tıda bi;zcye gelmişler ve ~ ::hir ı..:iva
~cu . gezinti yapmışlardır. burada 
ter· er, eı 

ılcrı . • nasında haklarında gös -
Ilı" 1Yı k b"" l.lt~hag • a ulden delegeler bilhassa 
llu ı sıa ol 

t il tek rn:.ışlar ve gece aynı va· 
.rar ·rrab .... .. 1 d" zona -uonmuş er ır . 

AABER - ~lCeam nostıuıt 3 

Diin Aı•kara caddesinde garip bir hadise olmıtş. genç bir baba ile ana, çocuklarını sokak ortasında eski karı koca arasında kızılca kıyamet kopmuşlıtr. Yetişen polis
paylaşamnmak yitziiııılen saçsaça. baş başa gelmişlerdir. Scbeb şıtdttr: Bir matbaada ler. kargacı lan yakalı yarak adliyeye sev ketmiş/erdir. tJ çiincü sullı ceza malıkeme
çalışan M elımcl, lnmdnn epeyce müddet evvel karıs ı alrylıiııc boşanma daı·ası aç. sinde durıı§maları yapılmış, altıncı Jıukuk talıi mıılıakeme evrakının getirtilmesi içirı 
mış, karar almıştır. Malıkcme, kız çocuğunun babasına verilmesini tensip etmiş· daı•a başka giinc bırakılmıştır. 
tir. Ancak, ynıırımm11 çnk seren ana, onu babaS11ın vermek istememiş ve bu yı(zdcn Fatilılc Çarşambada bir çncuk bahçesi tesis edilmiş ve diiıı merasimle açılmıştır. 

Ş IE IHlil\~ ID IE VIE \Mt IE IMl \L IE I[ lE l T \E. -~ 
ıstanbulda 
taksitle ev 

nıenı urlara 
yapılacak 

Sultanahmet 
camii tehlikede 

değildir 
ilk tetkikler bu 
neticeyi verdi 

Sultanahmette Arasta sokağından 

başlıyarak muhtelif istikametlerde de
vam eden ve bilhassa Bizans imparator. 
]arma ait sarayların mimari ve tarihi 
kıymeti itibriyle en yükseği bulunan 

Aslanlı sarayı meydana çıkarmağı istih · 
daf eden hafriyat son günle~e bazr 
dedikd::luları mucip olmaktadır. Ba.ı:I 

Türk mimarları, profesör Baxterin ida
re ettiği ve hafriyatın Sultanahmet ca
mii arka avlusu ve temelleri dibinde 
ilerlemesinden dolayı bu büyük mimari 
ve tarihi eserimizin tehlikeye girmekte 
olduğu endişesini ileri sürmüşlerdir. 

Bu endişeler bir mütalca olmakla be· 
raber :ierhal nazarı dikkate alınmış ve 
esasen hafriyatın alacağı şekli tayin 
için teşkili takarrur eden mütehassıs 

heyetin bu kısma ait vaziyeti de kont
rc l etmesi muvafık görülmüştür. Diğer 
taraftan Müzeler İdaresi ve Belediye 
tarafından yapılan kontrol hüJasasx ü
zerinde de tet!dkler yapılmıştır. 

Bu ilk tetkikler hafriyatın hiç bir 2'3-

man Sultanahmet camii için bir tehlike 
teşkil etmediğini göstermiştir. Çünkü 
esasen bu sahada mütemadi bir kontrol 
yaprldığnl':ian böyle bir tehlikeli vazi. 
yete imkan görülmemektedir .. 

Radyo abone 
ücretleri 

Henüz ödemiyeolere 
verilen mühlet 

Posta idaresi, cezalı tahsil müddeti 
başhyalr on beş gün geçtiği halde el 'an 
ıenehk ücretlerini vermiyen radyo a · 
bonelerine birer ihbarname göndermiş
tir. Bu ihbarnamelerle radyo aboneleri· 

ne ÜCJ'et zamanının gelip geçtiği ve ceza1ı 
tahsil müddetinin de bitmek üzere old11 
ğu hatırlatılmak için postahaneye ug 
ramaları tavsiye edılmcktedir. Esaı:cn 

bu ihbarlar:ia postaya her hangi bir pa
keti veya kıymetli mektup ve sairesı 

gelmİJ olan kimselere yapılmakta ola:ı 
ihbariye kağıtları kullanılmaktadır. 

Şimdilik cezalı tahsil müddeti bu ay 
nihayetine kadar devam edeceği iç:n 
bu kadarla iktifa edilmektedir. Bu ay 
sonuna ka:iar da posta idarelerine mü 
racaat ederek radyo ücretlerini verme
mıı olanlara ayın son günü birer mek
tup gönderilerek son defa olarak on 
beş günlük mühlet verilecektir. Bu 
mühletten de istifade etmeyip abone 
ücretlerini verIT.eyenlcr hakkında tel. 
siz kanununun emrettiği şekilde Cum· 
huriyet müddeiumumiliğine müracaat 

Belediyeye bu 
şekilde bir teklif 

yapıldı 
Ankarada modern memur evleri ve mahalleleri vücuda getiren İngiliz firmaları 

bu tesisatı Ankaradan sonra l stanbulda da yapmağa karar vermişler ve bunun için 
simdiden müracaatte bulunmuşlardır. l s tanbul belediyesi bu mahallelerin vücuda 
~etirilcceklcri yerleri kararlaştırmak üzere tetkikler yaptırmaktadı:. llk olarak sa:.?. 
Agop mezarhğı sahası düşünülmektedir. Firma ile anlaşıldığı ..,.e ış tahakkuk ettıgı 
takdirde yapılacak mahallelerdeki e\'ler ay ni boy ve ayni şekilde olacak ve kış z~man 
ları kalorifer tertibatı bir yerden idare edi lccektir. Bu evler yapıldıktan sonra kıraya 

,·erile~k ve istiycnlerc de taksitle satılacaktır. 

Demiryolu Er-zincana 
varmak üzere 

Hattın ray arızah kısı mlarında 
döşeme işi bitti 

Bu suretle artık şark bölgesinde 
üçüncü umumi müfettişlik merkezi o. 
lan Erzuruma doğru ilerlemekte bu. 
lunan demiryolunun Cumhuriyet bay. 
ramına kadar Erzincana ulaşması 

muhakkak addedilmektedir. 

Ankara 14 (Hususi) - Sıvas -
Erzurum hattı üzerinde süratle ilerle. 
mekte olan ray f erşiyatı Çaltı ve AL 
ma boğazları gihi fevkalade arızalı 
kısımları aşarak Erzincan dahiline 
girmi~ ve Kemaha 38 kilometrelik 
bir mesafe kalmıştır. 

Yeni vapurların 
faydası 

'~Trak,, la bir ddha 
• anlaşıldı 
Evvelce İstanbul - Mudanya arasında· 

kı vapur seferlerinden zarar etmekte 
olan Denizyollnn idaresi bu hatta Trak 

vapurunun çalır;ımağa başlamasından son 
ra kara başlamıııtır. Eskiden işliyen Ül-

gen gibi eski vapurlar süratlerlnin az 

olması yUr.Undcm bir gidip gelme seferi 

ancak 24 saatte yapabiliyorlar, aynca 
çok fazla kömür sarfediyorlardr. 

Bu suretle bugün Trak vnpurunun bir 
ayda yaptığı sefer adedini o zaman an
cak iiı; vnpu r başarabiliyordu. 'fabii bu . 

ııuroUe hu hattaki iiç gemide <;alışan ı' 
adam çokluğu ile kömür ve tamir mns· 
raflnn btiyUk bir yekn teşkil ediyor ve 

Deniz yallnnnın :r.nrannr mucip oluyor
du . Hnlbuki bugün bütUn bu masraflar 
~ok azalmış bulunmaktadır. 

Bu suretle Denizyollan bu hattan kiır 
ctmeğe başladığı gibi halk ta vaktinden 
kaybetm~mlş olmaktadır. İleride ısmar

lanan yeni vapurlnnn hepsi geldiği za· 
man bütlin hatların kar miktarınm çok 
artacağı muhakkak görülmektedir. 

edilerek takibatı kanuniyetlc bulunul
ması istenecektir. 

1938 lzmir 
panayırı 

lzm ir Belediye si 
büyük hazırlıklar 

yapıyor 
20 Ağustostan 20 Eyllılc kadar devam 

edecek olnn beynelmilel lzmir panayırı 
için biltün haurlıklar bitirilmiş gibidir. 

Bu seneki sergi bu yıla kadar olanların 
her cihetçc en mükemmeli olacakUr. 
Sergide şimdiden hemen hiç • . ..,ı:ı yer 

kalmamıştır. 

İzmir belediyesi sergiyi ziyarete ge
leceklerin çok fnzla olacağını tahmin e
dcrl'k tertibat almaktadır. Belediye gc-

çen yıl otellerin ihtiyaca kafi gelmedi
ğini görerek bu seno için lzmirde boş 

bulunan bliyük evleri tutarak otel eck

linc sokmağn karar verm~tir. Bu suret. 
le Türkiycnin her tarafından gelccc-kler 

!iehirde kolayca yatacak yer bulnbile -
ceklerdir. 

Ayni zamanda belediye günün muhte. 
lif saatlerinde şehirdeki otellerin ve 
evlerin hangilerinde ne kadar boş yatak 
kaldığını hususi bir bürosu vasıtaslylo 

müracaat edenlere bildirecektir. Bu şe
kilde istasyonda ve rıhtımda birer bilro 
kurulacak, lzmlre gelecek yolcular ya-
1 aeak yer için buralara milracaat ede
cekler ve buradaki memurlar da hangi 

Emlak 
Şirketi nin 
malları 

Vn " ındu satı h"o 
çıkarılacak 

En büyük hissedarı bulunan Maliy~ 

Vekaletinin de tensibiyle şimdi tasfiye 
halinde bulunan Türk emlak şirketi ge
lecek ayın on beşinde fevkalade bir top
lantıya çağırılmıştır. Bu toplantıya se
bep, şirketin mevcudatı meyanında gö. 
rülen gayri menkullarr pazarlıkla ve 
münasip görülen fiyatla satılması ve 
ferağ muamelesinin yapılması için tas
fiye heyetine mezuniyet vermek:iir. 
Bu karar alındıktan sonra §irketin bi1-
hasas Taksimde toplanmış olan emlaki 
peyderpey satılacaktır. 

Emlak şirketinin elindeki em1Skin en 
mühimmi, bilhassa stadyom olarak 
kullanılan Taksim kışlası teşkil etmek
tedir. Bu kışla Prost planı mucibince 
ortadan kalkacaktır. Fa'kat. belediyenin 
burada daimi bir sergi sarayı yapmak 
hususunda gösterdiği arzuya rağmen 

henüz burada ne yaptlacağı taayyün 
etmiş değildi. Muhakkak elan cihet bu · 
radaki stadyomun kalkacağıdır. Bu itı
barla stadyom binasına belediyenin ta
lip olacağını sanmak mümkündür. 

" Ege,, ile Karadeniz 
gezintisi 

Denizbank, Ağustos başında Eğ~ 

vapuriyle yapılacak Karadeniz seyaha
tinin ana hatlarını hazırlamı§tır. Prog. 
ram yakında halka ilan edilecektir. 

Merlyet m evkline 
giren kanunlar 

Ankara, 13 (Hususi) - Meclisın 
son toplantılarında kabul edilen kanun 
lar Cumhurreisinin yüksek tasdikine ik
tiran etmiştir. Bunlardan pazarlıksıı: 

satı§ mecburiyetine dair kanun, toprak 
rr ahsulleri ofisi kanunu, ne ter hare 
kanunu bugünkü resmi gazetede ne§r
edilmiştir. Af kanunu da tası:iik edilen 
kanunlar arasındadır. 

Bu kamın resmi gazetenin 16 temmuz 
cumartesi nüshasında neşredilecek ve 
ayni gün meriyet mevkiine konmu~ 

olacaktır. 

ote l ve evlerde boş yer varsa yolcuları 
oralara gönderereklerdir. 

Böylelikle lzmire gelecek halkın sa
atlerce otel, otel dolaşıp yer aramalnn
nm önüne geçilecektir. 

Belediye bundan başka, daha bir çok 
tertibat almıştır. Sergi bilhassa eğlence 
cihetinden çok zengindir. Yazlık barlar 
ve diğer eğlence yerleri hazırlanmış

tır. Serginin gece tenviratı çok muhto
HCm olacaktır. 
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Celal Bayarm Loyd Corcun Versay 

iÇERDE: 
• Beşikt:ıştn 50 inci ilkokul ismi ile ye

ni bir mektep açılm:ısına karar verilmiş. 
tir. Mekteplerin talebe adedi ve şubeleri 
de teshil edilmektedir. Bu sene ilk okullar 
dan 25000 talebe mezun olmuştur. 

• Belgrad tıp fokülleslnden üni\•ersite
mize selen üç Jalebeyc mukabil bizden Yu 
goslav~:ı~a gidecek olan üç tıp talebesi bu 
gün İsta:ıbuld:ın hareket edecektir. 

• Gazino ve eğlence yerlerinde yapıla
cak tenzilatlı tarifcler kaymalı:amlıkl:ır ta. 
rafından sıkı bir kontrol altında bulundu
rulm:ıkladır. Şimdiye kadar 600 tarife tas 
dik edilmişli. 

• Ç:ımlıcıı yı giizcllcştirme cemi:reti ile 
beledi~c torııfından şimdiye kadar Çam~ 
lıca tepelerine on hin a~aç dikilmiştir. 

Cemiyet Çıımlıcada asri bir otel y:ıpılm:ısı 
iQ:in de teşcbhü5ala girişmiştir. 

• Ağustos b:ışındn Avusturya, Çekos. 
lovnkyıı, fısır ve J.ehistandan yüzlerce 
seyyah gelecektir. Bu nrnda finh·ersile ta
lebeleri de vardır. 

• l{ap::ılı çarşı \'C Mısır çarşısının ta. 
mirine a}'nlan tahsisnt Jıaşkn yere s:ırfe. 
dildiğinden buraların tamiri bir müddei 
geri k:ılmıştır. 

• Kömür Jıayzasında tetkikat yapmak 
üzere İngiliz maden miihendisliği şirketin 
den Henşay isminde bir mühendis d:ılı::ı 

gelmiş ve Zongı.ıldnğ:ı gitmiştir. 
• Çocukların oyn::ımnl:ırınn tahsis ecli. 

len ilk okul bahçeleri yarındnn Hih:ıren 

açıl. caktır. Bunlnr İstanbul 3,5,fi, 25, 27, 
!7 ve 64 iiııcü, Ueyoğlıı 1 ve G ıncı, BeJ 
ş iktJ., 23 ve ~O inci, Üsküdar 19, 30 ve 48 
inci mckteplerdir. B:ıh~clcr ö~lcdcn sonra 
oçık bıılunacnktır. · 

$ 30 ağustos _ 5 cylul arası her sene oJ. 
cıu;u gibi bu sene de tnyyarc h:ıftası ola. 
c:ıl,tır. O h:ıflo zarfında yapılncak eğlen. 
ce 'c ıııfüomerelerin progr:ımları tertip e. 
dilmcktcdir. 

• Maarif vekMeti mesleki tedrisat müdü 
rü Rüştü Ank:ırııdan gelmiştir. BerJindeki 
san:ıt sergisine ı:ıilmck üzere 20 kişilik 
bir heyelle beraber, ayın 19 unda Alman. 
yaya h:ıreket edecektir. 

• Hariciye vckdleli lıususl kalem müdii· 
rü Refik Amir şehrimizde yapılnn ameli. 
yatı:ın sonra iyileşmiş ve Peropalasta isti 
rehate haşl:ımıştır. 

• Sılıh:ıt Ye ictiınnt mu:wenet vekili 
doktor Hulösi Alat:ış şehrimizdeki tetkik· 
!erine devam etmektedir. Yekil hastanele. 
ri gezmiş ve ihti)'ncları hnklnncln malumat 
almıştır. 

• Toprak mahsulleri dairesi icin teşki~ 
Iat projesinin h:ızırlanmasınn başlanmıştır. 

• Şclılrcilik mfilelıassısı Prost bir ay 
sonra tekrar gelerek plan üzerindeki me
saisine devam edecektir. 

• Kuruceşmcde yapılncak yeni kömiir 
depolarının inşasına yakında başlanacak. 

fır. 1n~aJt icin bazı evlerin Ltiml!ıkino 
de lüzum görülmüştür. 

• 19 mayısın resmi b:ıyram günleri ara. 
sınn alındığı ve bayramlnrın son günü cıı 
m:ıy:ı gelirse cumartesi de d:ıire ve mües. 
sesclerin kapalı knlacağı hakkındaki ka. 
nunler viliıyele bildirilmiştir. 

• Pratik fennakoloğlar hirliğinin sene
lik kongresi geçen ayın 30 zunda yapıla. 
cnkken tehir edilmişti. Kongre cumnrtesi 
günü gecesi s:ıat 22 de Emiıtönil halkcvi 
solonunda topdnnncaktır. 

ırandaki demir 
madenleri 

iki Alman Şirketi 
tarafından işletilecek 

Fransıua ''LO Tan,, gazetesinin Kıı

lıire muhabirinden: 

"Mısırın büyük gazetelerinden biri 
olan "El Ehram,, m yazdığına göre, iki 
Alman şirketi, Tahrandan 20 kilometre 

mesafede bir yerdeki demir madenini 
işletmek il.zere, İran hlikümetiyle muka· 

vele imzalamıştır. Mukavelelerin değeri 
30 milyon mark tahmin ediliyor. 

Almanya buglin, lngilterenin yerine 
geçerek, 1rnnın harlcl ticaretinde, Rus-

yııdan sonra ikinci mevkii elde etmiş bu 
Iunmaktadrr ... 

Japon 
tayyareleri 

Kanton'da 240 kişi 
daha lUdürdüJer 

Kanton, 13. (Röyter) - Bugün Tsen 

~ng kampına Japon ta;,'al'eleri tarafın 
dan yapılan hücum netıcesinde 240 kişi 
ölmüştür. 

Ekonomi muahedesi hô.tıraları : 5 
siyaseti Haıırbe sebep olıdllı.ıı~unciian doBa\/

1 

DIŞARDA: 
• lngil!erede kralın kardeşi oük de Gleu 

cester ve knrısı, şarki Afrikada Kenyada 
bir seyahate çıkacaklardır. 

Vugoslavyanm. r~smi' Kayserin mu hakem 0' 
gazetesinde Uvilliiyor • 

• Dre.cıden şehrinde bir snnaloryomda 
bulunan Romnnya valide kraliçesi Mari. Belgrad, 13 (A.A.) - Avala ajansı 
nin sıhht vazh·eU iyileşmekte ve etrafın, bildiriyor. 
d:ıkilerin endişesi zail olmaktadır. "Sa.muprava. gazetesi (Celal Bayar 

• Polonya hariciye nazın Bek dün tay. İ§ başında) başlığı altında yazdığı ma
yare ile öğleden bir:ız sonra Rigaya vasıl 
olmuşlar. Bekin rc.smt ziyareti iki gün kalede, Celal Bayar h:ikumetinin Tür-
kndar sürecektir. kiye ekonomisini azim derecede kuvvet-

• Amerika haricl)·e nazın dün Vaşing. lcndirdiğini, bir seneden az bir müddet 
tondn lsveç \elinhdi ile prenses Luiz şcre. zlrfında memleketinin hayat seviyesini 
fiııe hir öğle yemeği ''ermiştir. hissedilir derecede yükseltmiş olduğunu 

• Arjantin, Amerika, Sili, Brezilya ve Pe 1 ve bu yoldaki bütün gayretlerinin mu-
ru reisicumhurları, sulh konferansı tnrn. 1 rr ki tl t .. ı d'-' . k 
fındnn gönderilen notaya ce\·ap _,·ererek 1 va~ a ye e etevvu~ ey e ıgını yazma 
Şako ihtil!'ıfındn h:ıl\cmlik kapm:ıJ(ı kabul 

1 

t .. dır. 
elliklerini biJrlirmişlerdir. • o • • • k 

• Ynr;osln\'yaoa \'alide kraliçe ~lari bh Un 1 İ iş 
kaç giin kalmıık iızcre nıedrlcn Londraya 

hareket etmiştir. kazası oldu 
• A\'am knmnrası, dün, Türk • lnsiliz 

kredi :ıntaşm:ılnrı hakkındaki kanun pro, 
jesiııin üçüncil müzakeresini yapmış ,., 
tasvip etmiştir. 

• Nevyorktn talıcdilen Ukran}·a risale
lerinin J.clıistana sokulması Ye yayılması 
Leh d:ıhiliye nezaretince yasak edilmiştir. 

• Hitler dün Sovyetler birliğinin yeni 
Derlin büyük elçisi Mer:ıkolefi k:ıbul et 
miştir. · 

1'1a 1011erl ve şehit 
yetimlerlnl davet 
Beyoğlu askerlik şubesinden: 
Şubenıize kayıtlı şehit yelimlerilc ına 

lul sulı:ıy \'C eratın 938 senesi tütün ikra 
mlyelcri nşnsıdn sosti:rilıliği Ycthile teni 
edilecektir. l\liikclldleriıı rapor, maaş sene 
di resmi \ c cüzdanlarile birlikte şubeye 
selrnclrri ,.c tayin edilen günün haricinde 
tcclb nt yapılnııyncağı. 

Malul subaylar: 
1- 30 dahil num:ıraya kndar 14-7-

938 perşembe 
31-60 dahil numaraya kadar 19-7-

938 salı 
l\l:ıl(ıl erat: 
1-40 dahil numnrııyn kadar 21-i-938 

perşembe 
41-80 dahil numaraya kadar 26-7-

938 salı 
Yetimler; 
1-40 ıtnhil nurnn_rayn kadar 28-7-!131l 

ı>erşcmhe 
41-80 d:ıhil numaraya kadar 2-8-93 ~ 

salı, 

81-120 dahil numaraya kadar 4-8-93t 
perşembe 

121-174 dahil numarayn k:ıd:ır 9-8-
938 perşembe, 

nu günlerde müraca:ıt elmiyenlcrc 
ıı-ır -938 cuma giinüne kndar yalnız 
salı günleri tediyet y:ıpıl:ıcaktır. 

* • • 
Bakırköy nskerllk şubesinden. 
Ş•ıhemizde kayıtlı malul subay ,.e ernl 

ile şehll yetimlerinin 938 senesi tütiin 
ikramiyesi te\'7.İalınn hnşlıının15tır. Aliıka. 
daranın şubeye mürac:ınt etmeleri ll~n o
lunur. 

_Bir işçi nğar y<ıralandı, iki işçi 
de öıilnıden kurlu.du 

Diln ı,ıehrimizde Uç amelenin feci su
rette yaralanmasiyle neticelenen füi va
ka olmuştur. 

Bunlardan biri Nişantaşında vali ko· 
nağı caddesinde Yunus Nadinin yapı-

sında vukun gelmiştir. 
Ameleden 37 yaşlannda Dursun ser

vis asansörünün durduğu bo§lukta çaJı. 

şırken muvazenesini kaybetmiş ve on 
r· "' ' -:ıden düşerC'k ağır suretle yaralan· 
r111:.ır. İmdat otınobiliylo hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

İkinci vaka devlet demiryollarınrn ye

ni mahalledeki istasyon inşaatında ol 
muştur. Tll§köprUlU Recep Kaya ile Yu· 
suf, toprnk kazarlarken iki metre yük
sekliğindeki bir toprak yığını Uzerlerine 
yıkılmr§ ve iki amele topraklnrm altında 
kalmışlardır. Etraftan hadiseyi görenler 
yetişmişler ve bereket çabuk davrana
rak ikisini do muhakkak bir öllimden 
kurtarmışlardır. Ameleler Ermeni has· 
tahanesine kaldtrılmışl:ırdır. 

Dolanda Veliahdl 

Prenses 
Julyana 
ff 3mtle olduğu 
haber veriliyor 

La haye, 13 (A.A.) - Hollanda u -
mumi matbuat bürosu bildiriyor: 

Prenses Jüliana'nın sene sonundan 
evvel yeniden bir çocuk dünyaya getire
ceğine dair ecnebi memleketlerde neş
redilen haberler resmen ne teyid ne de 
tekzib edilmektedir. bununla beraber 
saray mahfillerinde bu habere ehem· 
miyet atfedilmemektedir. 

•• 
Harbiyede BELVU Bahçesi 

Pazar akşamı 
~I 

17 Temmuz 

Münir Nureddln 
KONSERİ. Tel: 42344 

Kolombia' nın 
Son 

17467 No. 
Gaziantep şarkısı 
Gaziantep şarkısı 

17468 No. 
Erzincan halk şarkısı 
Erzincan halk şarkısı 

17469 No. 
Halk şarkısı 
I laik şarkısı 

Plakları 
Urfah Mehmed 

Dönberi dönberi 
Yar yüreğim 

Erzincanlı Esad Ertürk 
Ceylan 
Harkimi patladım 

Ürgüplü Refik Basaran 
Köprüden geçti gelin • 
Sebeb. 

Yavuz 
DlpHom 

Sezen 
teır;gD 

Dünyanın bellibaşlı moda merkezi olan Pariste kadın ve erkek 
terzilik akademilerinde san"atın bütün yeniliklerini tekemmül ettirerek 
şeret madalyasiyle taltif dilen ve gene Parisin en büyük kadın ve er
kek terzihanelerinde büyük muvaffakıyetlcrle salışmış olan Yavuz Se· 
zen ilk mütehassıs terzi olarak memleketimiz:: dönmüş, Beyoğlu Par
makkapı 113 numaralı Gayret apartımanındaki atelyesinde sayın mü~· 
t~rilcrini kabul etmeğe •başlamıştır. 

sini ıstiyorlardı .. 
Harp 1 nsaolyete karşı bir cinayet sayılıyot 
ve mesullerln'e aynen cinayet cezalarınıO 

verilmesi isteniyordu 
Versay muahedesinden mesut olan mesul olanlann cezalandınlmıuınıı iftl' 

devletlerin büyük bir samimiyet ve an- yorlardL ÇünkU, tngilterenin bu bilcUfll. 
laşma içinde çalıştıklarmı ve tıı.m bir mu 
tabakatle neticeye vardıklarını· göste
ren bir çok deliller vardır. Muahedeye 
bir intikam aleti, bir işkence kazanı O• 

larla uğradığı zarar pek fazlaydı. 
tıı• 

Bu barbıırlıktan d:ı Kayser mesut 

tutuyordu. ue 
Amerikada bu hususta İngiltere 

larak bakanlar Vilsonun iki mütehassıs hartı' beraberdi. Filhakika, Amerikayı 
politikacının kurbanı olduğunu ve onun, 
kendisine karşı yapılan ınüdahcneler -
den sonra nihayet muahedeyi imzaladı· 
ğmı söylerler. 

Muahedeyi, verdiği mahkümiyet kara
rının yUksekliğini gözönünde tutarak 
lüzumu kadar bile şiddetli bir ceza ol· 
madığını ve bizim bir idealizm tecrübe
si yUzUnden çamura sUrUklendlğimizi dU 
şUnenler billikis aksini kabul ediyorlar 
ve Klemanso ile benim bir Ameı ikan 
sulhuçusunun fikrine uyduğumuzu ileri 
stirUyorlar. 

Halbuki KIC'manso ıı:;rar ve rica kar· 
şrsrnda mukavemetini kaybedecek bir 
adam değildi. 

Daha harp bitmeden evvel bile, Fran
sız, f ngiliz ve İtalyan devlet adamları· 

nm muhtelif fırsatlarla söyledikleri söz. 
ler muahede esnasında \'arılan netice
nin tam bir ittifakla elde edildiğini is· 
pat eder. Vilsonun muahede plAnı da 
dikkatle gözden geçirilirse, onun da Av 
rupalı arkadaşları ile tam bir fikir bir· 
liğindo oldusunu gösterir. 

Vilsonun A vrupaya tek başına bir eh
li salip gibi geldiği ve düı;man hükumet· 
Ierlnc karşı bir Milletler Cemiyeti kur
maya çalıştığı yalan ve saçma bir fikir. 
dir. 1ngillz ve Fransı?: hükümetleri Vil· 
son harbe girmeden evvel bile projesi
ni t.ıısvip ettikten baska, bu projeyi sulh 
muahe<.leslnirı esas kısmı olarak kııbul 

edeceklerini bildirmişlerdi. 1 

Gene onlar, daha Vilson projenin laf. 1 
silatma giri.smcdcn evvel, mllteha!Sls 
komiteleri te~l:il etmişlerdi. Onların hn 
zırlandığı planlardan biri de bugilnkü Mil 
Jetler Cemiyetinin nizamnamesldir. 

Etrafı heyecana vermeyi seven iktı. 

sntçılarm muahede hakkmdaki "Pare 
bataklığı., , "ScmC'res!z entrikalar,, . 
"Soygunculuk., , "Knrtaca usulü sulh, 

gibi biltUn sô:ı;lerl esasen geç kalmış Hl.· 
kırdılardır. Bu tenkitlerin, dah:ı hıı'IJ' 

devam ederken itilaf devletleri sulh 
şartlarını bildirdikleri znma:n yapılama· 

18.umdı ve ancak o zaman bunlar cesa. 
ret gösterebilen bir tenkit sayılabfllr

di. 
Venıay muahcdC'sinc hücum edenler 

1916 da bizim bir iki aydan daha fa.zla 
muharebeye devam cdcmiyeccğimizi 

söyliycnlcrdir. 

KA l'SER VtLH~L~l'İN )fUIIAKt~u:st 

TEKI..1Ft 

Harbin mesuliyetl meselesinde Kay· 
ser'i muhakeme etmek teklifi üzerinde 
o kadar mlnıısız ve alaylı sözler söylen
miştir ki, vaziyetin asıl ve esasını izah 
etmek llizumunu görüyorum. 

Bu teklif ilk defa olarak, 20 Te§rinl· 
sani 1918 deki mütarekeden ı50nra top
lamın "İmparatorluk kabinesi,, :ıin ilk 

içtimamda Lord Kurzon tarafından orta· 
.rn ııtılmL~tır. Bu teklifte benim mcsull
yetim olduğu hakkındaki düşUnceye ce
vap vermC'k için şunu söyliycyim ki, 
Lorcl Kurzon bu karara., 1L memanso 
ile berabC'r yaptıkları bir göıiişmed~n 
sonra karar verdiklerini söylem~tir. 

Halbuki ben bu görüıııoede bulunmamış
tım. 

Harbin son Uç senesinde Fransa, İn· 

gilterc ve Amerikada gitikçe kuvvetle
nen bir cereyan vardı: Cezanın, muha· 
rebcde, harp zaruri olduğu için bir de
receye kadar kabul edilen şiddeti geçe
cek şekilde barbarlık göstermiş olanlara 
verilmesi lazımdı. Bu arzu ve bilhas.sa 
Fransada çok kuvvetle izhar olunuyor
du, çUnkU Fransarun istilA edilen yerle
rindeki ah:ı1i bu tarz barbarlıktan çok 
mütenss!r olmuı;tu. 

1ngili2:1er, bilhassa açık denizlerde ti
caret gemilerine yapılan hilcumlardan 

sUrUkliyl'n asıl bu mesele olmu§tur. 

Diğer bir fikir cercyanma göre. tı•~ 
bin insanlığa kal'§t işlenmi§ bir clnS)-e 
olarak kabulU ve mesulilnc de, insanl•r 

arasındaki cinayet.lerde verilen ceıa>" 
benzer bir ceza verilme3i isteniyordll· 

ıef• 

Fransızlar sulh konferansma g6n1.1 
. ı·~·eti diklen muhtırada "Harbın mesu ı,, 

,eıe 
bahsini "Tazminat,, bahsinden O\°' 

d•· almışlardı. Klemanso milletleraras1 n 

Jet için Kayser'in muhakemeye ?eır.U~ 
mesi "Tarihin en büyük h8diseJeriJldt' 
biri olacaktır ve bunun yapılması ı~· 
dır .. diyordu. 

Lord Kurıon hu meseleyi imparator 
,ı· 

luk kabinesinin toplantısında ortaya l 
tı ve bütUn kuvvetiyle müdafaa ett · 

Mesele Uzerinde hararetle bir rnUn~~~. 
şa oldu. Muhtelif fikirler ileri surüld 

•• Bunların arasında lehte olanlıır, tsı:ıl , 
miyle aleyhte olanlar \'e müteredd' 

davrananlar vardL 

Nihayet, Lord Riding'in son takriri ~: 
zerinde, mesele saray adliye encuıneıı 
ne fıavnlo edildi. 

~9 
EncUmen, harbe scbcbiyt t ve harP 

nasındaki taarruzlarda, inSjniyetc ıcsrf
1 

bir cUrUm ta&kil etmek noktasından. es... ıı• 
ki Alman İmparatorunun veya ,.cliı> 

dC' 
tının mesul olup olmadığını tcsbit c I· 
cek ve, mesuliyetleri görülUJ'BC', osıı 

.:e 
marka hllkümetinln eski İmparator 
ya eski vellahtı tevkif edip cdemıyece~ 
nf kararlaşlıracaktı. 

e· 
Adliye encUmeni derhal · meselc)1 

1 ld b 
· .. eıı 

e a ı ve unu tetkik ve intaç ıçın ,. 
muktedir ve snlahiy<'ttar hukukçuıs f· 
dan mUteş~kkil bir heyet teşkil etti· 

simleri kendilerinin h • ılaıku dih el sıııı~· 
sındakl büyült muvaffakıyetlerini tel' 
lime kflfidlr. Hevct mUddeiumumi 5ıf . ~ 
F.E. Smith'tcn başka sonradan J,-0 

Birkcnhid olmustıu) şu 

rekkepti : 

u· 
zevattan fil 

Buı;UnkU adliye nazırı Sir Gordon fW 
ıı· 

vard, Pr. T.H. Morsan, Sir Con Makd0 d 

nell, Sir rrederik Pollok, Sir .Alftt 
1 

Hopkinson, Mr. Petcrson, Gill ve d•11 

bazıları. 

Sir Smith mesele haktndaki iddi&f:; 
28 ktıbin"nln teşrini3ani topl:ıntıFUl 

serdetmiştir. Lord Birkcnhid gUnfin ~ 
meşhur hatibiydi. Bir meseleyi izah ıı 
susunda Uı:erine kimse yoktu. 

( Dc\'amı ,·ıtr) 

--~~~~~~~~---~ 

Onuncu yerli 
mallar sergisi 
Başvekil larafıodııll 

açılacak 
1 

22 Tmmuzda açılacak Galat.asar~ 
onuncu Y erlimallar sergisinin hazırlı dl 

lan hararetle devam etmektedir. sere> 
ile Başvekil Celal Bayar ve lkusat "t' 

kili Şaltir Kcscbir çok yakından aJjlı~ 
dar olmaktadırlar. Şakir Kesebir zo.:ı 
guldak seyahatine çıkmazdan e"'·J 
Milli Sanayi Birliği umumi katibi l'l'11ıı 
Güleryüzü kabul etmiş ve kendisinde 

izahat alarak direktifler vcrmL~tir· tıl 
Galatasaray lisesinde yeni büros\l 

uıı ' nakleden Sanayi Birliği, geceH g ; 
düzlü sergi işleriyle meşgul cıaıakt' t 
dır. Yavaş, yavaş bütün müessescl~. 
paviyonlarmı yapmağa başlamıştard', 
Bu seneki serginin basvekil CelAl ~ 

~ dl" 
yar tarfından as-ılması mukarrd f 
Ayni zamanda bugünlerde daimi set 

binası işi de halleldilecektir. 



~EMMUZ - 1938 

~·den1~ 
<Saıata sa !fı1 n o D 

~eırnndce ~Dır 
~e(ğn lfll"U:n 

ta.~lllttdanberi Uıerinde çalı§tığnn bir 
ta. 8ab vesikalar, beni diln de Gala
retiııt llleriııde, kalafat yerlerinde bir 
a&ırı.::"e. 6Urükledl. Saatlerce, gcçmie 
~ gözUınde canlandırmağa uğraşa-

dolaetnn. 

re ~an, Cczayirdcn, Franııa, lngilte
'h.na e lfolandadan gelerek bu sahillere 
!aııb:n ve içindeki malların boşalıp ls
~ dan nıal yüklenmesi tam altı ay 
lllk 11 

katyon lan görUr gibi oldum: GUm 
~:ini Ali ağanın Kuruzevrek'i, Fır· 
lıı, ta' Cıdo Ali, Abacıoğlu, Kalııfatoğ
l~d tranoğlu'nun gemileri... Bunların ten.: her biri "2000 kadar pak ve rnü
ta.Yfa~ babndır askerler., olan 
fer ltaı r .. 300 dükklinda işliyen 1000 ne
~ afatçı ... 3000 nefer usta gemi ma-

heııdoı~arı.... DUkklnları Galata kule.si 
g'ginde bulunan ve cruı kurtaran, 
tı.erer a, Palamar ve halat büken 600 

tellcl.J. urgancı esnafı... 100 mahzende 
lltcı r ipi satan 300 nefer kendirci es
dik ....... 90 dükkanda yelkenler biçip 

etek 
keııcı genıfler donatan 300 nefer yel-
~ eaeatıarı .... 70 dükkanda züt, reçine. 
ti \> kııı, katran satan 100 nefer zift. 
dır"lı:e katrancı esnafı .... Gemilere seren, 

" k" rırp ~ urek, bodoslama, vesaire.. ya-
cı e lan 200 dilkkünda 300 nefer scren
IÇiıı:afı ..... Bir gemi yaralandığı zaman 
ltınıb dolan suyu bo§altmak için gemi tu
lllıııb ası Yapan 7 dükkanda 80 nefer tu-
r>ıısıa acı esnafı .... 10 dükkanda 45 nefer 
lttıllı cı esnafı ... 15 dükkanda 25 nefer 
dil b·~aatç.ileri esnafı... Hepsi bir kaç 
!arı 1 

en ve bilhassa latinccye tııılna o-
c , .A.tıas ,.,. .. 'b' k" 1 
o dıik ıuınor gı ı ıtnp ar okuyan 
hal'etklnda 15 nefer haritacı esnafı .. Ni-
ıı-_ dUkkanları olmıvan Galatada 
~- ~ , ' ('~se .l>~§ada Lonca yerlerinde dola§an 
btij l'isı Cezayirli, Rodos yanındaki Söm 
tıoı ~-d~Ir dalgıçlar.. Bir ronkU film 
nı c:0zı:m~n önUnden akıp geçti ... Hep
tı?ı~Zayırlı esvapları giymişler: Başla
ilr(aı kırmızı fes üzerine kafes destar, 
le1c arında bornoz, beyaz dimiden göm
eaı b\lo kısa diz ealvarı, üstünde kırmızı 

· eıı lana erinde çatal bıçak, ellerinde bal-
dll't C&k, UYaklarmda filiir, ekserisi bal· 
deb çıplak ve Ynhnayak serenbaz, cUn-

lde~lt taziler ... Deniz kennnnda, iki ~1iz 
t-e el 

1 
at kat harabathanelere miğdele

lc b·o tnuelar ... Hanende ve snzendeler
di,,.e~ ha~·ı hüy ... Bir gürUltU ... Ta§ mer
haıa1t· nıeyhancsi, Kefeli, Manya'lı, Mi
hıır ~ kaekavaJ, Saranda adrndaki mee
'>ı.ıı1c eyhanecııer tilrlU türlü Misket, 

ona Sa Caada • kız, Mudanya, Edremit, Boz. 
aoltakl Baraplarmın fıçılarını asmışlar .... 
lle .arda baş açık yalmayak meyha-

~l Elsırleri • 
e, ti ayaklar altına serilmiş ... Ve 
'aııa~: '"e zarif, on yedinci asnn bUyUk 
l'ot r :muharriri Evliya Çelebi geci· 
i ... o . k 
le her ıç i içmez .. Yalr.rz konu§kanhğı 
~Qk la Yere girip çıkar .. Her §eyi öğren 
lerı.. ter ... Sokaklnrfüıki sarho§ gcmki
b "Pe · it b . rıvan hallerini soruyor... Hazin 
n_ eyıt işitiyor: 
"ile •e 

rnıesum ki, ldrnl 

~ ldııı 
ctmc ... em cfün

ya nedir 
kimdir meyi Sah

bl nedir .... 

hn saki olan 

'-...____ Rcsnt Ekrem KOÇU 
-------

~ ~· itli •ık değişm,.ine rağ. 
'btttı ttıevk ~!för modası t~ne!erden· 
t~~lle ._ PJlnı ınuhafnza ediyor, resim 
~iy0 Oda olan zarif bir layyöıil 

r. 
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Turizmin esasları 
Yol, otel ve gümrüklerimi2in mükem"!-el bir 

hale konmasıdır ! 
Devlet dahiU ve 

harici turizme pek 
haklı olarak ehem
miyet vermeye bag 
!adı ve ciddi bir 
memleket i§i olan 
turizmle me§gu ı 

olmak üzere, bir de 
umum mUdUrlük ku 
rnrak ba§ına da 
Vedad Tör gibi 
kıymetli bir ele • 
man geçirdi. 

DilşUnUlen pro • 
gram tahakkuk et
tiği zaman, yaban
cı memleketlerden 
yurda mllyonlar ı;c 
tirccck olan tul'i~m 
l§i, memleket da -

hilindo de geni 
bir gezme hareketi vUcuda getll'eccğin
den hiç aUphc yok ki çok faydalı ola -
caktır. 

DahUI turizmi inki§af ettirmek için, 
evvel! otelleri \'C yolları kat'i bir ıslaha 
tabi tutmamız icab ctmPktcdir. Bozuk 
yollarda bağırsakları ağzına gelircesine 

sallana sallana vo pis hanlarda, bakım
eız otollcrdc bitlcne bitlene gezmeye 
çıkmağa katlanacak babııyeğit nerede 
bulunur. Geçen sUn bir ahbabım arı!attı. 

lstnnbulun hemen burnunun dibinde, 
Terkos gölU clvannda cennet kadar gıı. 
zel yerler varmı§. Buralan bir kere gö
ren insan tabiatın gUzelliğine nlhayetsiz 
bı-r hayranlık duymaktan kendini alamaz
mış. Fakat yohıuzluk yilzUnden ''atan -
daılarm bu güzelliklerden istifadesine 
lmk!n kalmıyonnue. 

Ayni arkadaş §Öyle diyordu: Kışın tay 
yarcden başka hiçbir neyle gidilmesine 
imkan olmıyan bu güzelim cennete, ya
zın da otomobille ancak altı saatte si· 
deblliyoruz. Yollar o katiar bozuk. Hal
buki buraya muntazam b!r şose yapılsa, 
yolculuk iki saate inecek ve her hafta 
binlerce vatanda§ bu güzel yerlere gidip 
gelebilecektir. 

Dostumun anlattığı hfı.diso ufacık bir 
misaldir. Turizm i~inde hiç §Üphe yok kf, 
yapılacak işler çok daha §UmullU, çok 

daha. külfetli olacaktır. Bu yüzden bel
ki do çok. pek çok para harcamak icab 
edece'ttir. Ama "kaz gelecek yerden ta· 
vuk esirgenmez., şeklindeki güzel atalar 

sözünU hatırlayıp, çok para getireeck 
ve memleketin güzellcıımesine yardım e 
decek bir işe masraf etmekten çekin -
miyeceğimlz tabiidir. 

Harici turizm isini eline alırken de. en 

-:!6.. ___ ...;:,..,....._,_ _ _... 

cheıupıiyctli nokta olarnk gümrükleri
mizin vaziyetine bakmalıyız. 

Cümhuriyet hükumetinin elinde vo A
li Rana gibi çok kıymetli bir vekilin ida
resinde Tilrk gilmrükleıi bu gUn esi.isi
ne nazaran tanmmıyacnk kadar değiıımfş 
genç Tilrkiyeyo yakı~acak bir hale ge
tirilmtııUr. Türk gUmrUk memurları 

dUnyanm en nazik, en makul gUmrilk
çUlcri olmuetur. Yakında gUmrilk bina· 
larımız da ıslah edilince, noksanlarımı
zın hemen en milhim kısımlarını ikmal 
etmiş olacağız. 

"Şark gilmrUıderin1o insana i§kence 
ıparlıır ve bah§ijsiz f§ yapılmaz,, dedi. 

koduları bizim için artık tarihe karış • 
mı§tır. 

GUmrilkler bakanlığı bu kanaati kö
künden yıkmak için Türkiye lehinde en 
mUcıısir propagandayı yapacak tedbirleri 
almıştır: 

- Yeni de olııa yabancı yolcunun ya
nında getirdiği zail e~yası günırilk res· 
mi vermeden Türkiyeyc girer. 

2 - Yolcunun otomobil, tayyare ve 
diğer nakil vasıtalrıyla buralardaki ye. 
m"k ve yatak eşyası, kamping ve spor 
levazımı, bazı ı:;artlarlş, muvakkat mua
fiyetten, ve turizmle alil.kalı propagan
da vasıtası ve matbu evrak kat'i mua
fiyetten istifade eder. 

3 - Yolcularla turistlerin eşynın lü -
zum olmadıkça açılmaz, gUmrUk muaye. 
neleri yabancı diller bilen, nazik vazi
feleri hususi bir kurstnn geçirilmek su
reUle kendilerine öğretllmi;, bulunan 
memurlarca yapılır. 

4 - Trenlerle gelen yolcular ve 
gümrük muameleleri trenlerde vo uyku 
saatlerinin dışında, deniz yolu ile gelen 
ve gidenlerin muameleleri de gUmrilk 

salonlarında yapı

lır. Mcselt\. Galata 
V\3 lzmir yolcu sa
lonlan yolculara 
sıkıntı venniyecek 
surette tanzim e· 
dilmi§lerdir. 

5 - İstanbul ve 
lzmir limanlarm
da yolr•ıların cş-

ynsı İstanbul li
man işletmesinin 

sıkı kontroluna ta
bi bulunan hnmal
Jarca naklolunur. 

6 - Muayene -
ıer gece veya 
gUndüz yolcu ne 
ımınan gelirse 
bekletilmeden ya
pılır. 

Bu tedbirlerin gUzol tesirleri görUl -
meye hllfSJamış, memlekcthnize gelip gi
don ecneb1lcr, gUmrUltlrlmWn en hara
retli birer propagandacısı olmuşlardır. 

Tilrk gümrilklerinde ecnebilerin mUukü
lata uğradıktan tek bir nokta vardır, o
nu da buraya kaydedersek, naznrı dik. 
kate alınacağına eminiz. 

Bura.do., çar§ıdn. veya başka antikacı 
dUkkAnlarmda, (antika) ismi altında sey 
yalılara birGOk eski eşyalar satılır. 

Filhakika bunların tamamen seı bcst 
bir surette satJ§ı yasak değildir ama, 
gümrükten çıkarken, memleketten çıka
rılması memnu tarihi kıymetteki mal
lardan olup olmadığını tetkik etmek icab 
eder. Fnko.t, gümrüklerimizde bu iuler
den anlıyan, daha doğrusu Asanııtlka 

miltehnssıslnrı ) oktur. Muayene memur
ları çok zamnnlar hakli tereddüde düş. 
tUklerinden, ecnebilerin elindeki malla
n tetkik için, mecburen müzeler idare
sine yollamak mecburiyetinde kalrrlar. 

Ve mlizclcr idarl'.'sinin cevabı gelin
ceye kndar da, seyyah aldığı maldan 
çoktan vazgE'ı;lp, buradan ayrılıp gitmek 
mecburiyetinde kalır. 

Sık sık tekcrrilr eden ve memıe1- .. •ı -
miz hesabına yabancılar nezdinde fena 
tesirler bırnknn bu halin önüne geçmek 
hiç de zor değildir. 1füzeler idaresi 
gUmrUkte dnimt bir memur bulundurur. 
ea mesele halledilrnlıJ olur. 

Turizm işine blivük ehemmiyetler ve
rilirken, bu noktanın dn nazan dikkate 
almacağından şliphe edilemez. 
Yazımı bitirmeden bir kere daha tek

rar edeceğim, gerek dıı.hiıt, gerekse ha
rici turizmi inkişaf ettirmek için, evvela 
yol ve otel işini düzeltmeye mecburuz. 

HABERct 

Kacllo~ mamur araın 
lntBkamo 

~nrr ~aDUlnla R'J>Dır jp>Osta 
va p iYi ır l1JI 11"\l aı ç a ır LQ> tt o R 

A MER1KADA, müstahdemlerinin ekserisi ltadm olan bir 
idarehancnin direktörü yazıhanenin bütün odalarına 

§U levhayı astırmıştır: "kadınla konuştuğunuz :z:aman anneni
zi, kız knrdeşinir.i, nişanlınızı hntırlayınz. Bu sizi manasız söz
ler söylemekten koruyacaktır.,, 

Şimdi siz, bu levhanın müesseseye gelen erkekleri kızdı. 
racağını tahmin odeceksiniz. Halbuki hiç de öyle olmam?§, 
Kadın memurlar sinirlenmişler, direktörden intikam almağa 
1'arar vermişler. Ve odalara ikinci bir levha e.snualardır. Bu 
levhada da şu cilmleler yazılıymış: "erkekle konuştuğunuz za
man babanızı, erkek karde§lerlnizi, sizinle evlenmek isliyen 
delikanlıları hatırlayınız. Ancak bu şartla bir erkcklP, konuş
mağa ttılıanunUl edilebilir.,, 

ll-
IO d'Jı ın~allfüD!n en huzno 

uçan Hııa~vaıne 

K ANATLI böcekler arasında en hızh uçan hayvanın A
vustralya adasında ya§ıyan "Çingirek" isimli bir b5-

cek olduğu sanılırdı. Bu Avustralya böceği saatte 90 kilom et. 
re hızla uçar. Fakat Meksikada yaşıyan kanatlı bir böceğin 
Çing'irekden ~ok hıdı uçtuğu anla§ılmıı:ıtrr. Mekslkelı böcek 
mlithig ve inanılrnıyacak bir hıza maliktir. Saatte 1000 kllo
metre uçabilen bu hayvan !ennln dahi kolay kolay yetişcmi· 
yeceği bir rekor kırmı, oluyor. 

l{anatlı böcekler umumiyetle saatte 28 • 53 kilometre a
rasında hızlı uçan mUthi~ hayvanlardır. 

1 NGlLlZ bandıralı Nantukct posta vapuru cenubi Ame
rikada Brezilya kıyılarından takriben 300 mil uzaktan 

geçerken garib bir kazaya uğramıştır. 

Gece sakin sakin yoluna devam eden vapur birdenbire bir 
aeye çarpmıştır. Kaptan, bu çarpışın §iddetinden evvela bari· 
talarda gösterilmiyen bir kum yığınına çarptıklarını sanmış
tır. Fakat bilahare vapurun, bUtün hızıyla yoluna devam e
den kocaman bir balinaya çarpmış olduğu anlaşılmıştır. 

Bu çarpış balinanın hayatına mal olmuş, fakat vapur da 
muvazenesini kaybederek devrilmek tehlikesinden gUçlilklo 
yakayı sıyırmıştır. 

~ 

lQ>~~a ~al0<9JorroDaırD 
lğ)caDe~a"7'~ mcecnnsn azaso 
M E:KSlKADA Sinalos şehri belediye reisi, civarda ~oy-

gunculuk yap~n çeteye mensup bir adamın saklandığı 
yeri bir tesadüf neticesinde öğrenerek hilkürı!eto haber ver· 
miııtir. Arkadaşlarının yakalanmasına. fevkalade öfkelenen 
çete, geçenlerde bir gece şehre girerk belediye reisi ne be-

lediye meclisini tcı:ıkil eden dokuz azayİ dağa kaldmnak su
retiyle intikam almıştır. Ertesi gün belediye reisinin ve bir 
tizanm kurşunlarla delikdeşik olmu§ cesetleri ı:ıehir civarında
ki ağaçlarda asılı olarak bulunmuştur. öteki azaların ne oldu
ğu mc~hul bulunmakla beraber ayni akıbete uğramış olmala
rrndan endişe edilmektedir. 

Sinir 
BiR 

Dinamodur 
Şahısta onurun; hayatta mu· 

vaffakıyetin; askerlikte zaftQ"in; 
politikada ıeref ve istiklalin .... 

Yazan~ Nlzameltin Nazif 
Sinir hekimliği moda oldu olalı her

keste sinire karşı bir dü§manlık belir
di. Haddiniz varsa bir hadise karşısın· 
.da hafifçe sinirleniJıiz, yahut bir işe 
• işinize • bir parça sinirle sarılınız. 
Derhal teşhisi yapıştırıveriyorhr: 
"- Deli. Deli olmasa bile tab:i bir 

tip addedilemez. Anormal.. .. 
Acaba şu anormalleri ve "Deli,, leri 

bir kalemde tay ediverseler, yalnız ta· 
bii tiplerin elinde kalacak olan şu dün
yanın hali ne olur? 

Dün, pencereden s~kağa bakıyor .. 
dum: 

Tasmasız iki uyuz köpek, Ankara 
caddesinin göbeğinde bir kemik için 
hırlaşıyor. Geçenlerden kimi yere tü· 
kürüyor, kimi boş bir sigara paketi 
atıyor. Mücellit di.ikkanlarının önleri 
mukavva kırpıntılarıyla dolu. V c. bu 
hale zerre kadar sinirlenmiyen bir tan· 
zifat memuru binalardan birinin mer
divenleri önünde esniyerek geriniyor. 

Ne tabii adam 1 
Temiz kıyafetli şişmanca iki Bay, bir 
ellerinde birer mendil, bir cllerin'de 
birer baston, terlerini aile si
le, sallıntılı bir yürüyüşle yokuşu ini· 
yorlar. 

Tam bir berber dUkkA.nının önünden 
geçerlerken, yrldırım hm ile sokağa 
fırlayan bir kalfa, Kartaca surları il· 
zerindeymiıı gibi, sipyon'un lejyoner
lerini biran evvel kızdırılmış 1:eytinyağ 
ile kavurmak emrini almışnuş gibi bir 
kova çirkefi kaldırımlara fırlnttı. Pis 
serpintilerini bol bol yeyen bayların 

umurlarında olmadı. Şöyle bir baktı • 
lar ve gene salına Hlına yollarına 

devam ettiler. 
Ne tabii adamı 

Dün bir muharrir arkaçlaş. bir diğer 
muharrir arkadaşa : 
"- Kuzum • diyordu • senin son 

kitabım ağız tadiyle okuyamadım. 

Halbuki bu kitap senin en gUzel ese
tindir. Ne çok tashih hatası var. 

Müellifin, yumuşak bir sesle şu ce
vabı verdiğini duydum: 

- Evet .. Benim de nazarı dikkati • 
mi celbetti. Saydım, üç yüzden fada 
hata buldum. 

Ona dikkatle baktım. "Acaba asabi
yetten kan beynine fırlayacak mı, ya
hut kalbi duracak mı,, diye. 

Hayır. Dostumda en ufak bir gayri 
tabiilik sezmedim. Acemi mürettip ve 
dikkatsiz musahhih, kitabını okunmaz 
bir hale sokmuş, mahvetmiş, berbat et 
mi§ti ve o zerre kadar sinirlenmiyor· 

du: 
Ne tabii adam! 

Terzi dükkanmdaYJZ. Pantalonu sa
kanın şalvarını ve ceketi, haminnenin 
hırkasını andıran yeni kostümünü gi· 
yip ayna kar§ısına geçtiği arida, deş. 
tumun yüzüne baktım. Kılı bile kıpır· 
danmadı. Ve terzi, teklifsizce sırtını sı· 
vazlayıp, yılışık yılışık: 

- Eldiven gibi, tıpa tıp oldu bayım. 
Vücuda bu kadar uyan bir kostüm her 
zaman yapılamaz. Bu bir düşeştir. 

Dediği, zaman saf saf gUlümaedi: 
- Borcumuz ne kadar? .. - deıdi

Dayanamadım: 

- Yahu 1 • dedim - bu kostümUn ne 
sini beğendin? Sana uydurmak için 
bunu yeni baştan dikmek lazım. 

- Sinirlenme canım.... • dedi .. dört 
günde eskir, yenisini yaptmveririz. 

Ve, saksıdan bır çiçek kopanp ;ya· 
kasına taktı. Sokağa çıktık. Şıklığına, 

zevki selimine ve iyi giyinmeyi bilme
sine iruınmı§ bir adam gururuyla ya
nımda yürüyen dostumu gören bir dU· 
şük pantalonuna bir de yakasındaki 

çiçeğe bakıyor, kendini tutamıyor: 
- Purrrrrt ! ... 
Deyip gülüyordu. Dostum, bu hali 

görüyor ve zerre kadar sinirlcnmiyor
du. 

Ne tabii bir ada.mdıl 
~ Devamı ıı incide 

Nizamettin NAZiF 
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Daha Lirnbos pa~ donanmayı Erdek 

önlerine demirlettiği, .l\lannara manevra. 
lan sıralarında bir gün beyaz bir kotra 
geldi, donanmanın arasından geçmek is
tedi. Nöbetçilerin müsaade etmemesi ü
zerine Erdek sahiline gıtti. Demirledi. 

Limbos paşa Barbarosta bulunuyor, 
1 

manevraları idare ediyordu. 

Güvertede dolaşırken Erdek kıyısında. 
sereninin üzerinde lngiliz bayrağı dalga. 
lanan beyaz, bembeyaz kotroyı gördü, 
Dürbününü getirtti, o noktaya baktı. 

Amiralin dürbünü, kotranın.kıç ayna
sında sarı pirinç harflerle yazılı: 

The bee 

- Babanızın mektubu amirale mi, al
baya mı? 

- Albay Treskorta! 
- Gemiye gelmek ister misiniz? Ami. 

rali görmek için? 

- Tabii.. Fakat şimdi kotramı muha
faza altına almak, ufak tefek işlerimi 
yapmak üzere biraz burada kalmak mec 
buriyetindeyim .. Binba~ım .. Amiral için 
bir mektup ver cm size? .. 

-·Verin! .. 

Delikanlı boynunda asılı meşin evrak 
çanta~ından bir mektup çıkardı. Oratla 
acele kurşun kalemle amirale şu mektubu 
yazdı: 

ıi·· .. v·~-~·ci·~·;;···- ~~ 
1 5 
i Dilekleri J 
i li • 1 il Su yanında u i kuraklık çeken il 
iı Dün m~b~a!!~ r Shas »ı•- ı1ı i! yetinin Su~chrl kazasının Avanos na- 1 
=ı· hiycı.lnin Baruibalii. köyünden olduğu- : 

1 
nu söyllyen bir okuyucumuz geldi \'C =.:~.· 

• şöyle bir temennide bulunda: :: ii "Biılm kö~ün ciunndan büyük bir g 
1 su ~~mektedir. Bo sn böyle gürül H 
s . : 
i 
i 

t 
: 
i 
s 

~ 

gürül akarken chann kuraklık çek- H 
m<'..si doğru olamı.racağı cümhuriyet H 
hükümetimlzln gözünden karmamı) g 

: Liverpool. "Liverpoldan kotra ile yola çıkan,67 : 

ve bu sudan kaza dahilindeki 40.50 g 
köyü ıı;ıılamağa tcı:ebbüs cdllmi}ti. H 
Bunun l~ln altı sene kadar C\ vel ka- ~i 

nallar açılma~ başlamı~ ,.e bir kısım g 
kanallar da ikmal edilmi)ti. Bütün el- H 
var halkının !:Ok mühim bir ihth'acını :! 
kar)ılıyan \'e köylünün cidden yllıünü ~i 
güJdüren bu teşebbüs, no yazık ki, o :! 
zamandanberi '·anda kalm15 bulunu- H 

Kelimelerini kolaylıkla okumasına yar. günde Alanşı, Akdetıizi aşan, Marmaraya j 
öım edince Limbos yaverini çağırdı sor- ' Türk sularına gelen armatör(x)itı oğltl ben 1 
ôu: Davist, siz büyüğümün ellerini opmek i 

o1 •• 

yor. Şimcll, kaza dahilinde böyle bir g 
zengin su gürül gürül akarken 40 - 50 g 
köy zaman zaman kuraklık !:Ckmekte; i! 

_ Karşıda bir kotra var. Erdek kıyı- bahtiyarlığına erişmekle mesut olacak. 1 
sında: tır.,. 

- Bir İngiliz kotrası olacak! 

- Evet amiral! 

- Biraz evvel o kotra donanmanın a-
rasına ginnek istemişti. :Nöbetçiler bırak
madılar .. Sahile gitti.. 

- lçi kalabalık mıydı? 
- Hayır amiral.. Yalnız bir delikanlı 

var .. Dümen tutuyordu. 

- Size zahmet olacak; bunu gidip tah 
kik ediniz! 

- Başüstüne amiral! 
Yaver, derhal Barbarosun istimbotuna 

atladı, sahile gitti. Kotranın yanında ka
raya çıktı.. Kotranın genç sahibi etra
fım saran \'e dilinden anlamayan Erdek
lilerle konuşuyor; onlara meram anlat. 
mağa uğraşıyordu. 

Kotrasile size kadar gelebilen 
küçük kapiten 

Davist 
Sonra bunu zarfladı. Binbaşıya uza

tırken en cana yakın bir gülüşle, yüzün
de çok hoşa giden bir mana taşıyarak ila. 
ve etti: 

- Size zahmet olacak binbaşım!.. A. 
mirale derin saygılarımla!. 

- Bir şey değil!.. Siz burada bekle
yin!.. Ben gemiye döneceğim. Amiralin 
cevabını size ya bizzat getiririm yahut 
göndereceğimi haberle anlatmm .. Şimdi. 
lik gudbay. 

- Gudbay binbaşım!. • 

Binbaşı genç ingilizin başına toplanan 
yerlileri dağıttı, çocuğu rahatsız etmeme

lerini, kendi haline brrakmalarını tenbih 
ledi. Sonra istim üzerinde bekliyen bota 
atladı, Barbaro a döndü. Amiral yaverin 
dönüşünü güvertede dola~ dolaşa bekli
yordu. Binbaşı yanma gelince sordu: 

- Oğrendiniz mi? 

- Evet amiralim! 

!i halkın gözleri .'.'lemaya dikilmi~, bir se- i! 
n nelik emeğini \'C nafakasını kuraklık- i~ 
•• tan koruyac.nk halaskar bir yağmur g 

1
.. beklemektedir. Alakadarların bu ı;ü- ii 
=:. zel teşcbbiisiin tamamlanma<ôiı için na- ii 

zan dikkatlerini çekmenizi rica ede- ii 
:: ı :: :ı r m.,, :: 
iİ Okuyucumuz dil<'ğinde haklıdır. Bil. g 
:1 hassa nafia ,·ekô.letlnin yurdu sulama ii 
!:.ı işlt>rinl en ön ırıarta. ele alarak monta- ~i 

zam bir planla, muazzam bir çah~ma g 
:ı •• 
i."I deuesine ı;rdiğf bu sıralarda, bu ka- :: 
.. bil hadclb:atında küçük \'O fakat ma- g 
n halli fayda \'C ehemmiyeti itibariyle g 
n büyük natamam tc,ebbfödcrln de der- g 
~ hal intaç cdilecc~ini beklemek \'O is- g 
~i temek yerinde olur. Öyle sanryoru7. iİ 
H kJ, Sh'acı valisinin bu husu ta yeni bir i: 
~~ te5ebbü., ,.c himmeti 40-50 köy hal- ~i 
:: kmm yfüiinii giildürebilir. ~

1 H St\'ASU ii 
" w ~ u ............................................................ -······························· .. ······················· ... 

Köylü rejimi şöyle 
mukayese ediyer: 

~
~ .. ı:y o;, cs~e:ncyimlz nrsa şehre ~ötürür, ,·crirı11k; kalanını da ~cliP 
alırlardı. Şlmcli biz şehirden gidip ahyonız, alamadığmuıı da siz. getirip ,·eri· 

~:ıı,:.., - - _... - - --- - - ,../ 
'İlift.i\1'1'\1Mtt 

Sandıklı Tıalkcvi atruc"lJrküt 

Sandıklı, (Hususi) - İlçemiz: halke
vi tarafından tertip edilen köy gezile
rinin birsi de dı.in yapıldı. 

Saat 8 de evimiz: önünden başta köy
ı.;ü ilçebayımız: olmak üzere öğretmen, 
memur ve halkdan mürekkep (50) kişi
lik bir kafile otoı'böslerlc hareket etti. 

Sırasile kesik, ekinhisar, resil, ürküt, 
kılandıras, başağaç, köyleri gezilerek 
saat 19 da geri dönüldü. 

Ziyaret edilen köyler her cebheden 
in•.;clcndi. Hastalar muayene edildi, ço
cuklara aşı yapıldı, hastalara ilaç, ço-

cuklara şeker, sıtmalılara kinin ... erildi. 
Köylünün dilekleri tesbit edildi. Her 
sahadaki isteklerine, sorularına cevap 
verilmeye çalzşıldr. Mahsul, ağaç, hay
van, çocuk bakımı ve hastalıkları üze
rin.de konuşmalar yapıldı. 

Köylüler kendilerine hiç bir külfet 

köyünde köyliiler arasında 
. . • ·ı·ıctc(. tahr..:: etmeyen bu zıyaretın ıyı ı f(J' 

den başka ~iç bir.maksada mat.uf ~1 1,r dığını taktır etmışler, çok sevını111~ 1 
dakikala.r geçtikce kafilenin etrafı~ 
daha çok toplanmağa, içlerini aç.a ııt 
daha çek sokulmağa başlafl'l1j} 
ve memnuniyetlerini milli oyun~r ;,. 
namaksuretile de izhar ctmişlerdır. 'fı 
filenin beraberinde götürdüğü beled

1 :!' 
bandosu da köylülerin ayni zaınat"dt1" 
neş,'eli saatler geçirmelerine yar 
etmişdir. ıef 

Hülasa her sahada muvaffakiyedt ı; 
'd e gösteren evimiz bu alandada cı 

muvaffak olmaktadır. . lJ 
Bu faideli ziyaretin eski ddl' fi' 

görmüş ihtiyarlar üzerindeki tesirleri, 
anlamak merakından kendimi kurt•'' 
madım. Bir ihtiyara sordum. 

- Nasıl memnun oldunuz mu? 1ı 
- Nasıl olmam oğul. Eskiden ,,. 

size varırdık, şimdi siz: bize gcliyoıi 
nuz, dedi. 51ı 

Yaver genç adamın yanına gitti. Bu de 
likanh 17 yaşlarında kadar çok genç ve 
çok güzel bir İngilizdi.. San ipek gibi 
saçtan, muntazam çizgili terütaze yüzü. 
oymaya benziyen mini mini ağzı, çekme 

ve muntazam burnu, güneşten hafif es
merleşen ve çok tatlı bir renge içinden 
ışıklı gibi duran yüzü, fildişi teni ile çok 

güzel, çok cana yakın bir erkekti. Gömle. 
ğinin kolları sıvalı, kısa pantalon ve çıp 
lak ayaklı yabancının yanına sokulan ya 
ver ona İngilizce hitap etti: 

- Safa geldiniz! 
Genç adam, meram anlatamamak müs

klılatile bunaltı!;rı sırada ona kendi diliyle 

- Kimmiş? 

- Liverpoldan kotra ile geliyormuş. 

17 yaşlarında var yok .. Genç bir sporcu 
olacak.. İsminin Davist olduğunu söy
lüyor. Maruf bir armatörün oğlu imiş. 
Size bir de mektup verdi. 

Limbos Yaverin sözünü kesti: 

- Verin mektubu! 
Binbaşının uzattığı mektup amiralin 

parmaklarında evrildi, çevrildi, sonra a. 

Karısının kafasını 
balta ile uçurdu 
Kendisi de... ÇJLDJRDJ ! 

Yanrmız.daki bir başka ihtiyar 5 

karışarak : r.J 
- Oğul biz eskiden neyimiz va ~r 

götürür verirdik. kalanını da gelip 8 
.o' 

]ardı. Şimdi eksiklerimizi gidip alı} e 
ruz:, gelip veriyorsunuz; Allah devlet 
zeval vermesin. 

fi' 
.,.... .ı mükalemeyi. evim:zin bu geıilCıııl 

nin köylüyü ne kadar faydalan.dırdığ ıl 
konusan bu ses büyük bir sevinç verdi. 
Tatlı yüzünde hafif bir kırmızılık uçu~tu 
hemen yavere döndü kendini takdim etti: 

- Ben, İngiliz seyyahı Davistim. Li. 
verpoldan geliyorum. Kotra ile seyahate 

çıktım. Yola çıkı51mm 67 inci gününde 
buraya, Erdeğe gelebildim .. 

Bu lnsa fakat a~ğı ~'Ukarı bütün soru
layacak bir halde yaverin ellerine sarıl. 
dim yavere istediğinden fıla malumat ver 
mişti; Türk deniz binbaşısı ce,·ap verdi: 

- Ben, O manh donanma kumandam 
Ye İngiliz talim heyeti rei~i amiral Lim-

bos paşanın yaveri binbaşı Enver ... Si
zin mü5külat içinde kaldığınızı gördüm 
de yardıma geldim. 

Delikanlı sevincinden ı::rçrıyacak, hop
layacak bir halde yaverin elelrine sanl. 
dı .. Kuvvetle sıktı. Ve söylendi: 

- Ben, çok talili bir adamım muhak. 
kak: gene muhakkak annem beni mukad

dec; bir günde, büyük bir yortu sırasında 
doğurmuş olacak .. Size rastgelişime ~u 
dert anlatmakta çok zorluk çektiğim sı. 
rada sizin önüme çıkısınız bunun mü
kemmel bir misali.. 

Yaver delikanlının sözlerinden bir şey 
anlamamıştı .. Bir taraftan bu sözlerin 
mahiyeti zihnini kurcalarken diğer taraf 
tan delikanlı ile konuşmasına devam etti: 

- Anlayamadım! 

- Pardon anlatayım .. Babam gerek a-
miral Limbosun gerekse İngiliz talim he 
reti azasından harita mütchac;c;ıc;ı albay 

Tre~kortun çok iyi doc;tudur. Albaya bir l 
de mektubu var. Elden vereceğim .. 

Yaver bu sözle alakadar oldu: 

çıldı .. Limbos mektubu okurken dudak. 
!arını çerçeveliyen bir tebessümü yave
rinden saklamağa lüzum görmemiş. oku. 
masını tamamladıktan sonra ayni neşeli 
tavırla yaverle konu~ağa devam etmiş
ti: 

- Beraber getinnek i temediniz mi? 
- Teklif ettim .. Şimdilik kotrasına çe-

kidüzen vermek için biraz mrşgul olaca
ğım söyledi.. Ben malümat getirmek ve 
bu hususta yeni emirlerinizi telakki et. 
mek üzere buraya döndüm. 

- O halde size ikinci defa zahmet ola. 
cak! Lütfen tekrar sahile dönün, .. Deli
kanlıyı alın, beraber gelin! 

- Başüstüne amiral! 
. Binbaşı Enver ters yüzüne istimbota 

atladı. Tekrar sahile gitti. Davist kotro. 
smı kenara çektirmiş, dalga tutmaran 
bir köşeye çıkartmakla ·meşguldü. 
Binbaşının tekrar döndüğünü görünce 

sevinçle ona koştu: sordu: 
- Nasıl binbaşım! fyi haberler inşal

lah! 
Em·er bey güldü. izahat verdi: 
- Mektubunuzu amirale verdim .. Hoş 

landı. Şimdi sizi gemiye istiyor. 
- Hazırım binbaşım! 

- Oyley~e buyurun'. İstimbota gide-
lim! 

Ya,·er, oradakilere kotraya göz kulak 
olmalarım tekrar tekrar tenbih ettikten 
sonra Davistle birlikte Barbaro·a avdet 
etti. 

(DC\'atnı \nr) 

Bartın, (Hususi) - Çaycuma nahiye
sinde tüyler ürpertici bir cinayet olmuş, 
bir adam gece kansının kafasını balta i. 
le koparmıştır. Feci hadisenin tafsilatı 

şudur: 

Çaycuma nahiyesi merkezinde kundu
rncıhkla meşgul Raıf adında kırk be§
lik bir adam vardır ve biraz da aklmda 
bozukluk olduğu için halk arasında Deli 
Raif diye anılmaktadır. Fakat Raifin de-

Bartın'da 

Mahkumlar 
okutuluyor 

Halkevinin bu teşebbüsünü üç 
öğretmen üzerine aldı 

Bartın. (Hussui) ....... Halkevirniz hapis
hanedeki mahkumlara okuma ya1.ma öğ
retmcğe karar vermiş ve bunun için fa
aliyete girişmişti. Halkevi azasından o
lan öğretmen Seyfi ve Muharremle öğ. 
retmen Hıfzı bu hayırlı vazifeyi Uzerle. 
rine nlmı!:lar ve evvelki gün mtiddeiu
mumiliğin müsaadesilc hapisahneye gi
derek mahkumlara halkevinin kararını 

bildirmişler ve okuma yazmanın cezala
rını bitirdıkten. sonra namuslu birer va
tandaş olnrak içine karışacaklan cf'miyet 
hayatında kendilerine çok faydalar te -
min edeceğini anlatmışlardır. Mahküm
lar bu alakayı şükranla karşılamışlar ve 
hemen derslere baıılanmıştır. Dersler 
haftada iki glin verilecek ve bir gün de 
mü1.ak 0 re yapılııcaktır. Kurs sona erdik
ten sonra muvaffak olanlara halkcvi ta
rafından 5chadetname verilecektir. 

!iliği gelip geçicidir ye halk arasında bu
lunarak mesleğiyle uğraşmasına m:ini o
lacak derecede değildir. 

Bundan birkaç ay evvel Raifin evinde 
bir hırsızlık olmuş. bu ada.mm bazı eşya
ları çalınmıştır. Raif yaptığı tahkikat 
neticesinde hırsızlığın ayni evde bcra -
berce yaşadıkları karı~ı tarafından yapıl-

dığını öğrenmiştir. Raif, kendisi gibi bir 

az aklmdan zoru olan karısını sıkıştırmış. 
karısı da çalıp köyüne kaçırdığı eşya -

!ardan bir kısmını tekrar eve getirip 
yerlerine koymuştur. Karı kocanın ara
sı, bu hô.diı1eden sonra, fena halde açıl

mış, Raif karısı Emineyi müteaddid de
falar evinden koğmuştur. Fakat kadın 
her defasında yine dönüp eve gelmiştir. 

Emine birkaç glin evvel koğulduğu ko-

.. h . . . . zadıY ve mıJte assıs ettıgını uzun u 
yazmamak için kayıt ettim. / 
~~~~~~~--------' 

Izmltte 9 Halkevl 
daha uçılacak 

!zmit, (Hususi) - Nüfusu iki biııd; 
fazla olan kasaba ve köylerde birer )ı ııtl 

· kevi açılması kararlaştırıldığındSil 

yıl şubat ayında halkevlerinin )11d611 ıJJ 
mil gününde vilayetimiz mıntakaSııı ııl 
tesbil edilen §eraiti haiz dokuz kfl8& .ı 

-teJY 
ve köyde birer halkavi açılacaktı!'· ııeıı' 
evler şuralarda açılacaktır: Gey .. ·c, #' 
dek, Karasu, Gölcük, 1hsaniyc, ı\1'~ el 

s:~·ıe Sapanca, Danca, ve •ruzlada. Bw .ı• 
,·ıJol' 

gelerek yıl, bu dokuz evle bcrobcr . 0~ 
yetimlzde mevcut halkevleri ndcdı 

casınm evine yine dönmüş ve işte bu dörde c;ıkmış olacaktır. 
hadise Raifi çileden çıkarmıştır. --o--

Yapılan tahkikata göre, Tlaif cinnyeti 
işlemekte son dakikaya kadar tereddild 
etmiş, fakat öyle bir an gelmiştir ki ya. 

tağında gözleri kararmış, beyninin yan
dığını hissetmiş ve birdenbire fırlıyarak 
aşağıdan baltayı kapmış ve karısının o-

M e rs 1 n de k uduZ 
tedavi ~dilecek ıcıı· 

Mersin, (Hussui) - Kuduz ve~'8 ~ 
duzdan fiÜpheli hayvanlar tarafındı:ıfl ıı·• 
rılanİar, şimdiye kadar Konya, r::ı~ı tııl' 
gönderilmekteydi. Sıhhiye vekalctı. ol' 

dasına girerek uyurken iki darbede ka- fil 
nun hem külfetli ve hem de masrtı _.ı_' 

fasını boynundan koparmıştır. Sonra oda. tev 
duğunu nazarı dikkate alarak bU ,..ı 

nın duvarlarına sıçrıyan kanları temiz- 1J11• 
!emek için şuursuzca saatlerce didinmiş vinin Mersin hastanesinde yapılabl ~1ııl 
ve sabah olur olmaz da usulu uslu kah- için icab eden levazımın gönderileceı~' 

bildirmiı:tir. Sıhhat müdürlüg·ü hazır veye giderek oturmuştur. Raif bundan " 
sonra alacaklılarını dolaşarak borçlarını lara başlamıştır. ~. _,, 

vermiş ve onlara: "Artık beni ~öremcz- r============:=:;:;;- "' 
siniz, hakkmızr helal edin!.. demiştir. giderek hli.dise:\o; anlatmış ve tesliJj\ 
Daha sonra Devr~kte bulunan kız karde- muştur. çd• 
!iine aeele ı:rlmcsi için bir telgraf çek- Raif o gUn nkşama doğru büsbUtUıt 
miş. Müteakiben de nahiye müdürüne aırmıetrr. 



Yazan 
••• ,, t 

"" .... 
ADAM Vetöy 80luk 

soluğa geldi: asan
sör bozuk olduğu i
çin Uç kat merdiveni 
hızla çıkmıştı. Saat 
sekizi on geçiyordu: 
madam Vctöy etin 

tlıil§tu. •~ Yanmasından kork-
ll • uvnra J 
dıktan 8o ılbcr ne derdi? Bir nefes 
...... aaba nra kızma : 
...... lial'l n gelmedi mi? diye sordu. 

:"· ··nelk~· a~nc. Telefon etti, işi çık
Ctı de h(' bırnz geç kalırım., dedi. 

dtrıııa8ın ~en Marta'ya eti ateşten kal
~rad 1 

Söyledim ... 
aın 'Vet" . 

...... }{ oy ınler gibi bir sesle: 

1 
tlfnıe~~~~ Yanıma kar kaldı! dC'di. 

iltte~'lniıs . ıçln oturdu. Sanki mlsaflr
ııı,ltııgt1, gıbi başından şapkasını çıkar-

~ ...... Ne işi 
illan t çıktığını söylemedi mi'> ne 

b.ı.. elefo . · 
"'~ art k n ettı? Bir ccvab versene! 

1 
-.... J.. ~l senin bu bulmacalarından ... 

hıı "·•eb 
U e .. Ne ded· ll§hyan altı harfli bir ke-

lltı 8aat k ın, anne? ha! telefon ede. 
r ...... liiç, G:d~r oluyor ... Neye sordun? 
'h.rtrt eder rlirsUn, birazdan ;>ine tele-
o • l-'ern ;; l u il~ d('f e6e beklcmQmizl söyler ... 
er Yok nı ası değil ya! ... Ah~ bu crkek
l(ı~ aayıe u kızcağızım! .. Ama öğleyin bir 
ıtıı Çıktı. ıtıernı§t1, i§i böyle birdenbire 

...... Olur 
-.... }{ a, anneciğim. 

o ll'deş· 
' 6ğıe>lin ın de gelmedi, değil mi? 

l'ıyla bir t Sôylenıişti ... Futbol arkadnşln
....._ E:.- 0Plantıaı vnnnL5. 

lııh et, öyle ö . s yledl. Olmıyacak şey 

lıışıın 
lttıdııtça 01rnuzıannı silkti, annesi ya~ • 
~ord ıı nırn k 

il, a b 1 çe llmez bir kadın olu-
Ct~lerı va ası Yemeğe gelmezse çeke -
ıı:ıı ardı' z t 

l:a1ın · a en gelse de evin tadı 
lıtıı, ıştı? bi . 
C(ıı bir tC1h . r rnUddettcnbcrl babası-
ıı •1 bir h lıkeyc maruzmuş gibi düşUn-
~llke>ce~!ı ~ardı. Mişlin yine omuzları
l """"'lır~ • içinden "maliyenin bUYük 
~blı~e .. rından Jilber Vetöy ne gibi bir 

l'lı'- ~e rna 
11 "1ltl bu ruz olabilir? .. dedi ve de. 
eai: dalahfına kendi de gUldU. An-

~o-... Sen art k 
ıı/gun? di ı k<'ndi kendine mi gülti-
' l'tıiyız., Ye sordu. Sebebini öğrenebl
~dine ~a:~Yır mı? pek ala, sırlarını 

t.ı.Itları a... Doğrusu ya! kocam gibi 
ıt ın da h t 

~ adam Vet" 8 ırmıı pek sa~,yor ... 
· oy kapıyı vurarak çıkıp git-

~ "-n>.ı-ı • . • • 
llt lerle \'aktı ... güneş türlü renk-

redi, ark doğuyordu. Madam Vetöy 
tı.a' Aliş!inasına aldığı hırkayı düzeltti. 

lıtar ses·' duydun mu? kapıda bir a
ı.. ..\?!ahta ı var: değil mi? 
"'~n r ııesını M . ld, . 11ofay8 ko lşlın de duymuş, he-
•n · rengi ıımuştu. Gelen kardeşi GI 
~& dU~llıU., ub~uş, gözleri uiş şiş. süngü-
-.:: " ır c· ı ... kız kardeşini görUn-
" ........ s {o• en de h" . 
t qa ııen ala. soyunmamışsın! dedi. 
fid., de rn· b' 

n g( 11 • 
1 ır yere gitmiştin? ne. 

ıtİıJli ~orsun? 
lııadı n, l§ln 

fını anı Bakaya gelecek tarafı ol-
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• Aına nereden buluna-

Belki geç geleceğim! 
Bir qünlük zabıta hikô.qesi 

cak? saat altıyı çeyrek geçe sularında. 
Vetöy: "Ben bu akşam belki geç geli
rim,, diye telefon etmişti; eon dakikala
rına dair bundan başka hiçbir şey bilin
miyordu. 

Bu da pek müphem bir şeydi. Jilber 
Vetöy acaba daireden mi telefon etmi§· 
ti? hayır: çilnkti o maliye nezaretinden 
her zaman saat tam altıda çıkurdı. O 
halde ne diye daireden telefon etme -
mişti? o, telefon C'tmek için sokakta bir 
kahvehaneye, birahaneye uğramağı se
ven adamlardan değildi. Araba dairesin
den çıkarken o ak§am C\'€ geç dönmesi 
lıizımgelec:eğini bilmiyor muydu? 

Odacı şaşırmış. her ne sors:ılar: 
- M. Vetöy daireden her günkii gibi 

çıktı. Her zamanki gibiydi. Öyle bir dil. 
şünceli. sıkkın hali yolttu, demekten 
başka bir cevab veremiyordu. 

Bu iş komiser Miron'a lıa,·a\ı> "dilmiş

ti. Sağlam, dinç, kurnaz bir delikanlı; 

şimdiki polisler gibi giyinmis, yani aya-

ğında zarif iskarpinler, 11ırtında bir yağ
murluk, elbisesi çizgili kumaştan, başın
da da bej rengi bir fötr. Bittabi bıyığı, 
sakalı matruş ama ~irnıi yıl evvelki ka
dınların pek hoşlandığı Şerlok Holmes 
tipine hiç de benzemiyor. 

Komiserin ilk sorguya çektiği insan, 
Jilber Vı;ıtöy'ün kaUbi madmazel Deniz 
oldu~ saçlarının, benzinin, gözlerinin 
rengine kadar çekingen bir kızcağız: her 
hususta orta: ne gUzel, ne çirkin; ne kı
sa, ne uzun: ne sanşın, ne de esmer. 
Madmazcl Deniz, kendileri ile konuş

tuktan on dakika sonra bile yüzlerini 
pek iyi hatırlıyamadığı insanlardandı. 

Fevkalade korkmuş olduğu belliydi. Ko
miser ondan çok şeyler öğreneceği ümi
dindeydi. 

- Mösyö Vetöy ne znman çıktı? 
- Her zamanki gibi saat altıda. 
- Yalnız mıydı? 

- Evet, yalnızdı. 
- Kendisini görmeye gelen kimse ol. 

du muydu? 
Kızcağız şaşırıyor, kızarıyor, doğru 

dilrtist bir cevap veremiyordu. Jllber 
Vctöy'ün o giln kimlerle görtiştUğtinU an
cak odacının yardımryla anlatabildi. Bil
hassa memurlar, birkaç maliye müfetti
§i, vergi milraklbi,. en yakın ahbabla
rından birkaçı, mtiddciumumi muavinle
rinden Jervla, bir de oğlu Gi gelmişti, 

komiser bunu duyunca yerinden sıçradı: 
- Ne? oğlu da o gün daireye geldi 

mi? bana bunu ı:ıöylememlşlerdl. 
Bu hususta odacıyla Deniz arasında 

hiçbir lhtllfi.f yoktu. Gi Vetöy o gün ma
liye nezaretine uğramış, babasıyla ko -
nuşmuştu; saat tam dört buçukta. 

* • * 

G l. komiserin karı;ısrnda. aldırışsız 
bir taVlrla oturmuştu. Evvelce 

yedi sekiz defa daha sorguya ~ekilmiş 
olduğundan nrtık alışmıştı: gazetecilerin 
ikidebir gelip fotoğrafını almalarma da 
ah§rnıştı; hatta böyle az çok meşhur ol
duğu için biraz koltukları da kabarıyor
du. 

- O gün saat dört buçukta gidip ba. 
banızla konuşmuşsunuz: niçin? 

Komiser bunu, dclikanlmın gözleri içi
ııc bakarak sormuştu: Gi sarardı. 

- Evet ... Ben o gUn babamı gördüm ... 
Ne olmuı,ı? 

- Bana söylememiştiniz. O gün dört 
buçukta babanızla görUştüğilntizU hatır
lamamış olmanız çok garib. Hem babanı
zın daklilosu sizin yüksek sesle, bağı -
nr gibi kônuştuğunuzu duymuş; sonra 
babanız da hiddetli hiddetli cevablar 
vermiş. Hem siz o akşam 11öylediğiniz iç
timaa gitmemişıılniz, eve de ortalık ağa
rırken dönmüşsUnUz ... 

Gi yine sakinleemiş, yüzüne renk gel
m{§tf. 

- Yani dedi, babamı benim öldürdü
ğUmil söylemek istiyorsunuz. Bunun se
bebini de gösterirseniz minnettannız o
lurum. 

- Paraya ihtiyacınız varmı!j. Baba _ 

mz da para vermek istememiş. ı 
- Orası doğnı. Babamdan para iste

meye gitmiştim. Bunu söylemedim, çün- \ 
kü annemin öf;rC'nmesini istemiyordum, ' 

1 
ona söz anlatmak güçtür. Zaten babamı \ 
daircsınde görmem de yine onun içindi. 
Annemi birnz tanısanız onun yanında in- ., 
sanın iki dakika rahat etmf'sine imkiın 
e>lmadı~ını anlardınız ... Babam para ver
mek istemedi, beni başından s:w<lı. O 

akşam içtimaa gitmediğim de doğru. Bir 
iki arkadaşı görüp onlardan borç iste -
dim; sonra sabaha kadar bir kumar oy. 
nadım. 

- Tesadüfen de kazandınız, dPğil mi? 
- Ew•t, tcsadiifen de kazandım. 
- O akşamki şansınızın doğru olup 

olmadığını kolayca anlarız, dülikanlr. 
lfo • lfo 

M EI...POMEN Klübli sahibi ~iı.ıman, 

gayet nazik bir adamdı. Komiser 
ona Gi'yi göstererek sordu: 

- Bu dolikanhyı tanır mısınız? 
Gi gUlümsüyordu. 
- Hayır, efendim. 
Gi şaşırıverdi: 
- Nasıl tanrmazsınz? dedi. Ben bu a

yın yedisinde buraya gelip oyun oyna
madım mı? iyice bir dUfJUniln; hattA. ba
na kartımı siz verdiniz. 

Komiser Miron: 

- Peki, o kart nerede? dedi. 
- Çıkarken geri aldılar. Muvakkat bir 

karttı: daimfsini sonra vereceklerdi. 
- Doğru mu? 
Kumarhane sahibi gene başını salla. 

dı. 

- Hayır. Zaten bizim buraya. yirmi 
yaıırnı doldurmamıo delikanlıları kabul 
etmemiz memnudur. Biz kanuna riayet 
ederiz, bay komiser. 

Gi: 

- Vay erlebslz herif! dedi. Yalan 
söy!Uyorsunuz. Korktuğunuz için yalan 
söylüyorsunuz. Siz başınızı kurtarın da 
benim mahkum olmam, idam edilmem u
murunuzda değil ... 

Komiser: 

- Susunuz, dedi, siz besbelli hakikat
l~ri de inkıira kalkıyorsunuz. 

• • • 
G ERÇ1 inanılacak §CY değil ama o 

soluk, o renksiz madmazel Deniz
in bir nişanlısı vardı. O da kendisinden 
pek parlak değildi: hani kötU giyinmiş, 
mahcub, acemi avukat katipleri olur, 
hangi kıza ıişık olsalar reddedilirler. işte 
onlardan biri. Denlz'i nasılsa kandırabil
mişti. Her akşam küçük, gilrülttilü bir lo
kantada buluı.ıurlardı. O akşam: 

- Neniz var, Deniz? dedi. Sizi dügün
celi görilyonım. Ne oldu, yavrucuğum? 

benden hiçbir derdinizi saklamanız doğ
ru değil ... 

Deniz gerçekten sinirliydi: 

- Bir §eyim yok, Lui, dedi. Nem ol. 
sun istiyorsunuz? 

- Yoksa M. Vetöy'Un ölilmUne mi sı
kılıyorsunuz? hakkınız da var, şimdi iş

siz kalacaksınız. Ama ben onu dUşün

düm, bizim avukata söyledim. Arkadaş
larından birinin. avukat M. Jasmen'ln 

yazıhn:rnsindc bir yer açılacakmış: sizi 
oraya koyacak ... Neniz var, Deniz? bu 
haberime de sevinmediniz. Hissediyo

rum ki benden bir 3eyler gizliyorsunuz. 
- Sizden ne bir gizlediğim var, ne de 

size bir söyliyeceğim var. Benim dlişUn-

celi, sıkkın olduğumu da nereden çıka
rıyorsunuz. Hep kahkahayla gülecek de. 
ğilim yo.! kahkahayla gUJmem bir sebeb 
var mı? yani ne yapayım? ... 

- Peki, peki. Ofkelenmişsiniz. İnkar 
etmeyin, belli, bir öfkeniz var. Canmızı 
sıkmışlar. Ama yine halinizi garib bul -
duğumu saklryamıyacağım ... 

Denlz'in o akşam hali, tavrı bir tuhaf 
olduğu muhakkaktı. Patronunun ölilmUn
clen miltcessir olması tnbüydl ama kafa
sında bir türlti halledemediği bir mesele 
olduğu da belliydi. 

• • * 

K OMlSER Miron odasında bir aşa
ğı, bir yukarı dol&§Jyordu. Onun 

birazdan parlayıvereceğini gözlerinden 
anlayan Erve ile Vendöy, - Mlron'un iki 
muavini - seslerini çıkaramıyorlardı. Mi
ron birdenbire köpUrdll: 

- Hayır, hayır, hnyır, hiç memnun 
değilim. Gcrı;i elimde bir maznun \'ar a. 
m:ı ya yanıldımsa? bana öyle geliyor ki 
o delikanlı babasını öldürecek adam de
ğil. Zaten babasıyla pek iyilermiş; baba
sı bazan sertlik edermi§ herkes söylil
yor, biribirlerini çok severlermiş. Hem 
Lir oğlun babasına pusu kurup onun el
ll'rini kollarını bağlaması, sonra da ne
lıirc atı\'ermesi nkhn nlacağı şey değil ... .. 
acaba Jilbt>r Vetöy o akşam kiminle bu-
luşmuıl ? ... "BPn belki geç gelirim., diye 
telefon ctmi~ ... Bütün bildiğimiz bundan 
ibaret. Doğrusu büyUk bir ip ucu değil. .. 
Öğle yemeğinde bir şeyi yokmuş, 

her zamanki gibi gülüp oynuyormuş. Ak
şam vaktind(' döneceğini sanıyormuş, 

öyle olmasa karısına söylcrdi. Dairesine 
gitmiş: her günkü ziyaretler, her gün
kü telefonlar. Daktilo krz da halinde bir 
değlslklik filim görmemiş. BUtUn gUn 
yalnız o~luyla konu~up kavga etm<•si 
inı:ıanı düşlindürUyor, işte o kadar oğlu 

ibe§e doğru çıkıp gitmiş. Babası da bir 
saat sonra daireden çıkıyor, belki geç 
kalacağını söylemek için telefon ediyor. 
On gün sonra elleri ayakları bağlı ne. 
hlrde bulunuyor. llk akla gelen şey bu 
işin içinde bir kadın parmağı fiilin bu
lunduğu; yahut parasını almak için öl -

dürmüşler... Fakat her zaman doğru e
vine giderken o ak§am geç kalacağını 

biliyormuş; demek ki bir tarafa gidecek
miş. Cinayetin bir kıskançlık yUzUnden 
olmadığı da belli. 

Erve: 

- Ama, dedi, madam Vctöy, kocası
nın evvelce de iki Uç defa böyle: "Geç 
geleceğim,, diye telefon etliğini söylil
yor. 

- Olabilir a ! adamcağız eski bir ar
kadaşına rasgelmiş, yemeğini onunla be
raber yemek istemiştir. Bütün ahbabla
rı, tanıdıkları kat'i olarak söylUyor: 
çapkınlıkta filan gözU yokmuş. En ya. 
kın dostu, müddeiumumi muavini Jerv
la, bilse o bilecek... Vctöy'U daireden 

çıkmadan birkaç dakika evvel görmUş, 
hiçbir şeyin farknda olmadığını söylU
yor. Kızı, bir zamandanberi babasının 

bir tehlikeye maruzmuş gibi, bir şeyden 
korkuyormuş gibi bir hali olduğunu söy
lüyor ama bunun doğru olduğunu zan -
ncttirecek hiçbir delil yok ... Kalıyor oğ
lu... evet, ama bir insanın babasını bu 
şekilde öldUreblleceğine bir tUrlU inana
mıyorum ... 

O sırada hademe kapıyı açtı ve: 
- Bay komiser, dedi, madmazel De

niz sizinle görüşmek istiyor; bir söyliyc
ceği varmış. 

- Burada mı? gelsin. Belki yeni bir 
§ey öğrenmiştir. Pek budala bir ııeye 

benziyor ama... hele bir dinliyelim. 
Kızın mahcub bir hali vardı: 

- Sizi rahatsız ettiğim için affınızı 

rica ederim. dedi. Size söyllyeceğlm 

şey ... nasıl anlatayım? ... pek mllşkUJ .. 
- Benden bir istediğiniz mi var? 
- Evet Ben ... nasıl söyllyeyim ? .. ya-

kında evleniyorum ... Nişanlımın sizden 
bir rlcast var ... mösyB Vetöy'ün katli 
mesefeslne dair ... Onun aklına bir şey 
gelmiş ... Belki sizi de alAkadar eder •• 

- Söylediklerinizden vallahi hiç bir 
şey anlamadım... Nişanlrymışsmız; ıua, 

memnun oldum. Allah bahtiyar etsin. A. 
ma siz buraya bana sadece onu blldirme
ğe gelmediniz ya! nl!)anlmız benden ne 
istiyor? ne iş görtir? ııimdi nerede? 

- Dışarda. Beni koridorda bekliyor. 
- Buyursun. Belki onun no demek 

istediği sizinkinden daha iyi anlaşılır. 
Zavallı Lui içeri süklilm pUklUm girdi, 

kendisine gösterilen iskemlenin bir ucu

na ilioti. 
- Bay komiser, Uzerime vazife ol-

Çeviren 

INJ lYI ır u o o a ıru 
A\taıç 

.nuyan işlere karıştığım için affınızı rica 
ederim; fakat mös)ö Vctöy'Un öltimil 
meselesine dair aklıma br şey geldi ... 
Onun kflğıtlarrna bir bakmama mUsande 
buyurursanız ... 

- Siz çıldırdınız mı? onun kfığıtları

nı knrlştırmanıza nasıl müsaade edebili
rim? 

- Şuracıkta: sizin huzurunuzda ... 
- Maksadınızı kavrıyamadım ... Doğ -

rusunu isterseniz beni şilphelendiriyor
sunuz. Hele sebebini söyleyin. 

- Onu söylemese cesaret edemiyo
rum. Bana budala deyip kapı dışarı at
manızdnn korkuyorum ... Belki dli§tindü. 
ğüm doğru çıkar; ama doğru çıkmazsa 
ömrtimün sonuna kadar kendi kendime 
karşı da rezll olurum... Hele Deniz bir 
daha bnna varmak istemez... Doğru çı

karsa. ben de bilsbiltiln abdal olmadığı
mı anlar sevinirim; hem de gazetelerde 
adım geçer ... ya yanılmışsam ... 

Gözleri dolu dolu olmu3tu. Komiser de 
müteessir oldu: 

- Hangi kağıtları görmek istiyoreu
nuz? diye sordu. 

- Bütün kağıtları değil, bir tek ka
ğıt ... 

- Hangisi? 
- Orasını- söyliyemem ... Ama merak 

etmeyin, onu hemen bulurum. 

:ı(o * • 
E lRAZ sonra Lui sevinçle bağırdı: 

- Zannederim buldum. 
Gözleri parlıyordu. Büsbütün başka 

bir adam olmuştu. Miron müstehzi bir ta
vırla: 

- Katili mi buldunuz? diye sordu. 
Lui memnun memnun güldü: 
- Katil aramayın. 
- Ne demek istiyorsunuz? 
- Katil olmadığmı söytuyorum. 
Vetöy aradığı kAğıdı çabucak bulmu§

tu, şimdi göğsti Uzerinde sıkıyordu. Ko
miser: 

- Benimle alay mı ediyorsunuz? de
di. Bana bu çeşit münasebetsizlikler s8y
lemek için mi geliniz? katil yok da ne 
demek? Vetöy kendini öldUrmedi ya! 

- Öyle olmuş, bay komiser. Vctöy 
kendini öldlirmil§, fakat katledildiğini 

zanneltirmek L<ıtemiş. Sebebi de işte bu 
knğıttn: sigorta poliçesi. Bazı sigorta 
şirketleri intiharı da kabul ederlcr a. 
ma bu şirket öyle değil. Bakın Vetöy 
öldUrUlmüşse ailesi 400.000 frank ala -
cak; kendisini öldürmüşse on para ala
mıyor. 

- Vetöy ne diye kendini öldürmüş 
olsun? 

- Son gilnlerde bir parası kalmamış 
da ondan. 

- Ama onun bü~'Ük masrafı yokmuş 
ki! daireden çıkınca doğru evine döner
miş. 

- Evet nma at yarışlarında para 
kaybedermiş. 

At yarışlanpn ayağını attığı olma
mış ... 

- Doğru. Ama yarışa her gidenin oy
naması ll'izımgelmediği gibi her oynıya
nrn da yarışlara. gitmesi lazrmgelmez. 
Vetöy de kendisi gitmezmiş; bir lokan
tacıya para verir, onu gönderlrmlş. 

- Siz nereden biliyorsunuz? 
- Anlatayım. Deniz ile ben her ak-

§am yemeğimizi, kUçUk bir lokantanın 

arka salonunda yeriz. Her ak§am ben 
ondan evvel giderim. Bazan patron ge. 
lip benimle konuşur. Vakit geçirmek i
çin... Şundan bundan bahsecdriz. Bir 
gUn bnna Deniz'in ne iş gördüğünU sor
du. Maliye ne;aretinde büyUk bir me
murun, mösyö Vetöy'ün katibi olduğunu 
söyledim. Bunun Uzerine bana: "Ya! de
di. Onu ben de tanırım. Her gUn bura
ya gelir, at yarışları için para bırakır. 
"Benim için daha kolay oluyor, vnl:it 
kaybetmiyorum,. derdi. Dairesine gider
ken uğruyor; buraJa tanıdıklarından 

kimseye rasgelmcsl ihtimali de yok. Ba
zı kimsC'lcr böylC'dir. sanki yasakmış gi
bi yarışlara para koyduklarını herkC>ı:ı _ 
ten gizlemek isterler. Ona daktilosunun 
bittabi buraya geldiğini söyliyecek deği
lim, bir dahn uğramaz. Onun geldiği Ea

at başka, sizin geldiğiniz saat başka, bu
luf)malarınn imkan yok,, dedi. 

Miron hayretten dona kalmıştı: 
- Vay canına! dedi. Ama ölümü hiç 

de intihara benzf'miyor; buna ne der
eini7.? 

- Zannederim şöyle bir şey olmll§: 

'(Devamı 15 incide)1 
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Miltl takımlannın önümüzdeki 
mevsim yapacağı maçları 
şimdiden tespit. ediyorlar 1 

Holanda ve İsviçre takımları kimler le karşılaşacak? 
İsviçre fullıol fcclera~yonu milli l:ıkııııı. , 

nın 938.939 seneleri futhol ıne\'siıni için. 
de yapacağı lıütün milli ııwçları şiıııtlidcn 1 
tesbil etmiştir. Bu maçlar şunlardır: 

11 Eylul Dohlinılc lsviçrc lrlnndn 
2 Tcşrinic\'\'el h,·içrcılc İsviçre . hvcç. 

Atletiznı 
Rekor kırma tecrübeleri 

yapılacak 
17 Temmuz pazar günü saat 16,30 da 

Kadıköy stadında yaprlacak rekor kır-
ma tecrübelerine aşağıda isimleri 
zılı atletler davet olunurlar. 

Kategori 4: Uzun atlama: 

Cemal F.B. Çaroğlu A.S. 
Kategori 3: 300 M. Koşu: 

ya-

Muzaffer H.S. Fethi B.J.K. Kıizrm K. 
P. M:aryo A.D Merih F.B. Sait G.S. 

Kategori 2: 4 X 100 m. 
Haydarpaşa spor, Akm spor. 
Kategori 1 : 30 O M. Koşu: 
Gören Güneş, Zare lst. Spor. Kemal 

G.S. Mehmet G.S. Faruk G.S. Füruzan 
F.B. 

Kategori 1: 4 X 500 
Kemal (Kocaeli) Galib (Kocaeli) Ga

lib (Ankara) Artan (İst.) Re~b (!st.) 
İbrahim (İst.) Hakkı (İst.) Sarkis (!st.) 

Bütün kategoriler: 
200 Mania: 

Neriman H.S. Ali G.S. Marnakis T.Y. 
Y.K. 

Oksoor 
1 

Bu haftaki müsabakalar 
Okspor Kurumu genel Sek~·eterliğin

den: Kurumumuz tarafından tertip e. 
dilen ok atışlarının gün ve saatI itan 
edilmediğinden gi5rmek istedikleri hal
de gelemedikleri halktmızca yaprlan bir 
çok şikayetlerden anlaşılmıştır. 

Bu ulusal sporumuza gösterilen ya
kın ilgiye minnettar olan Okspor, ba
dema atışların gün ve saatlerini saygı 
değer matbuatımızın yüksek delaletiyle 
halkımıza ve bu meyanda üyelerimize 
bildirecektir 

Bu haftaki atış 16. 7 - 938 cumartesi 
günü saat 15 te !stanbulun en eski ve 
tarihi stadyomu olan Okmeydanında 
yaprlacaktır. 

Profesyonel futbolcular 

Avusturyada 
Tarihe karıştı 

Anşluslan sonra A vuslurya sporundan 
Almanya gilıi profesyonelliğin, kalkacağı 
talıil idi. 

İşte 30 haziran larilıindcn itibaren bu 
ülkede de profesyonellik tarihe knrışınış. 
tır. 

Eskl.İ>rofcsyoııel oyuncuların hepsi bi. 
rer sidl memuriyete tayin eclilıııişlerclir. 

T.S.K lstnıılıul hölgesi atlclizın ajaıılıflın 
dan : 

17 temmuz pazar giinü 16,30 ela I\aıl ı
köy slndındn yapılacak 'rekor kırma tcc. 
rübelerinc nşnğıd:ı isimleri yazılı ntlcller 
davcı olunmakt:ıılır: 

Trakyaya ait bir spor 
fı imi gösteriliyor 

lstanbulspor klübündcn: 

Trakya umumi müfettişliği film atel
yesi tarafından alınan klüb:.imüzün son 
Trakya seyahati ve spor teması ve ha
r::ketleri ile Trakyanın kalkınmasına, 
İstanbul ve Atina üniversitesi gençle

rinin Trakyayı ziyaretlerine Trakya 
ve ege askeri manevralarına ve mimar 
Sinanm Trakyadaki eserlerine dair 
film 14 temmuz per~::mbe günü akşam 
saat 20,30 da Beyoğlu Halkevi tem::ı 

salonunda gösterilecektir. 
Klüp mensuolarının tesriflerini rica 

ederiz. 

23 tcşrinicHcl: Bolonynda, ltalra - ls. 
vkrc. 

6 Teşrinisani: lsviçrcde İsviçre - Porte. 
kiz. 

2 l'\isan ls,·içrede İsviçre - ::\lac::ıristan. 
7 :\l:ıyıs lwiçrcılc ls,·içre _ Holnnıla. 
14 ;\l.ıyıs füüksclıle Belçika - İsviçre 

4 llııziran \'nrşovnd::ı Polonya - İsviçre. 
Önümüzdeki senenin sekiz milli ııınçını 

claha dört Jıcş ::ıy evvelden teshil etmek 
cidden güzel hir iştir. 

Darı-;ı bizim ba~ınıızn. 
Ho'landa ma~ları 
Holanda futbol fc<lerasyonu da /Snü. 

nıiizılcki mevsim için, Daniıııarkn, Alınan 
ya, Belçika ve ls,·içrc ile knrşılnımn ya. 
pılrnasını teshil etmiştir. 

nirinci rıınç Jfopcrıhngıla 23 !cşrinicncl 
de oyıı:ınacnklır. 

Şeref stadı 
nın ismini değiştiren garip 

karar 

Her tarafta teessür 
uyandırdı 

:\lcrhum Şeref 

Bir vakitler lstanbulun ikinci küme 
klüpleri arasında silik bir halde 
yaşam.-.ğa çalışan Beşiktaşı, birin
ci sınıf bir teşekkül haline getiren 
ve çok sevdiği siyah - beyaza bir 
de saha kazandıran mcchum Şere
fin, stad kapısındaki ismini, ayni 
klübün yeni idare heyeti kaldırma. 
ğa karar vermiş ve sportmenliğe 

hiç yakıştıram'!dığımız karannı da 
dc.:hal mevkii file koymuştur. 

Eski, yeni bütün Beşiktaşlıların 
11evdiklcri, hürmet ettikleri Şere· 
fin ismi iki gündenberi stadın ka
pısından silinmiştir. 

Bc§İktaş klübünün yeni idare 
heyetinin, klüplerinin bugünkü 
varlığında çok şeyleri kendisine 
borçlu oldukları ölmüş bir ılrka

c!aşlarına karşı yaptığı bu "iş,, af. 
fedilmez bir hatadır. 

Siyah - Beyulıları idare eden· 
!erin bu hatayı derhal tashih ede
ceklerini umuyoruz. 

Bu yakışıksız karar değişmiye. 
cek olursa spor teşkilatının ve ga· 
zetecilerin yapacağı tek bir hare
ket vardır: 

Tcşkilüt tarafından, sporculuk 
kadirşinaslığına ve centilmenliği
ne sığmıyan bu karar ceğişme. 

dikçe bu stadda hiç bir resmi mü-

Güiünç, hem de f ecf biı hikfıg~ 
u~m n-re 

Pazar günü !zmitte yaprlan deniz fes
tivalinin feci organizasyonundan bahset
miş, lstanbuldan giden sporcular ve ga
zetecilerin gece sokakta kaldıklarını 

gene bir çok lstanbullularm komşu şe

hirde yemek bulamadıklarını yazmıştık. 
Şimdi de, bu seyahatin hem gülünç 

hem de acI inlibalarma bir kere daha 
temas edeceğiz .. 

• * • 
Atletizm federasyonu reisi ve suspor-

larI federasyonu reis vekili Vildan Aşirin 
deniz festivalindeki müsabakalara gire
cek şarpileri çeken motörde gazeteci
lere yer vermek nezaketini göstermesi 

üzerine (Haber) den A. ·Fuad ve ben, 
(Kurun) dan D. Talat, (Akşam) dan da 
Tevfik, Modadan kalkan romörkörle !z

mite hareket ediyoruz. 

Harikulade bir hava, düzgün bir de -
niz, nefis bir grup ve mehtap ..• Velha
srl bulunmaz hir deniz yolculuğu. Motö
rümüz akşam saat sekize doğru İzmit 

l'örfezine giriyor ..• 

* • • 
Gece yarısına bir saat kala İzmit is

kelesine ayak bastrk.. Deniz yolculuğu· 
nun kusursuzluğuna rağmen bir hayli 
uykumuz gelmiş, canımız birer kahve 
içmek istiyor, derhal belediye gazino

suna gidiyoruz. 

Topu topu üç masa dolu ve bunlardan 
biri bir hayli kalabalık. 

Dikkat edince bunlarm Galatasaraylı 

denizciler olduğunu ve aralarında meş. 

hur Ömer Besimin de bulunduğunu gö
rüyoruz. 

Masalar ekleniyor ve karşılıklı yol hi
kayelerini anlatmağa başlıyoruz. Saat 
on bir buçuk olmuştur. Yol yorgunluğu 

nu bu saatten sonra daha ziyade hisset
meğe başladığımız için yatacak bir otel 

aramak üzere kalkıyoruz. Bizim kalk
mamızla beraber, nükteleriyle , meşhur 
atletizm rekortmenimiz bizimle alaya 
başlıyor: 

- Ne, diyor, siz bu saatt<'?n son:ı o
tel mi bulacağınızı sanryorsunuz, biz ki 
saat altında !zmitte idik, öyle olduğu 

halde hala çocukları yatıracak bir yer 
bulamadık 

Biz Besimin sözünü şakaya alarak 
sokağa çıkıyoruz - ve daha tstanbuday
ken tavsiye ettikleri - şehrin en lüks 
oteline gidiyoruz. 
Kapıda karşımıza çıkan otelci "Sekiz 

yatağın boş olduğunu, fakat valinin em
riyle polis tarafından misafirler için 
kapatıldığından bize vercmiyeceğini., 

söylüyor. 

Bu vaziyet karşısında polisin bizi bir 
otele göndermesine karar veriyoruz ve 
doğruca polis müdürlüğüne gidiyoruz. 

Nöbetçi memur telefonla konuştuğu 

bir çok otellerdr>n birinde bize bir yer 
bulacağım söyliyerek önümüze düşüyor. 

* * * 
Picı bir köy kahvesinin kapısı (jnün

deyiz. Polis memuru kapının cnmmı vu-

o~~nut®ıre©J~ 
Futhol hakemi ararııvor 

l ıı~iltere<le fu llıol hak cm 1 iği ecklı ile<' ek 
ı.ıcnc nunı1.cllt•ri lııılnınk için, fl'fiC'r:ısyon 

hiitiin rnırılak::ılurn lıircr sirkiilcrlcks gön . 
clerilnıi5tir. 

aab::\k:mın yaptırılmaması. 

Matbuatımıza gelince, Şeref 

stadına ne isim takılırsa t<>kılsın 

hiç bir zaman bu sahanın asıl İsmi 
olan "Şeref stadı,, namı yazıları

mızda kat'iyen başka bir şekilde 

yazılmamalıdır . 

lf®sttn ~©ıD n ırn ~ e m ü~aılf d ırDceırn ırn 
~en~ını neır '? 

ruyor. Biraz bekliyoruz. Bir adam gözle
rini uğuşturarak cama yaklaşmıştır. Po
llııin (Kapıyı aç!) sözlerine: 

- Mal sahibi kapıyı kilitledi, anahta
rı da beraber götürdü. 

Otelin bu hapishane gibi üstünden ki
litlenen kapısı polis memurunun omuz. 
lamasma tahammül edemiyor vo biz de 
içeri giriyoruz. 

Her basamağından başka sesler çıka
ran köhne merdiveni tırmandıktan son
ra iğri büğrü koridoru geçiyoruz, bir ka
pıy1 açıyorlar. 

Muazzam blı oda, içinde 6-7 yatak var 
ve bunlardan yalmz ikisi boş, kapmm 
açılınasiyle insanın genzini grcıklıyan 

müthiş bir koku .... 

Koridoru adeta koşarak katedip geri 
dönüyoruz, fakat meriivenleri yavaş in
meğe mecburuz, çünkü çökmek tehlike
si var. 

• * * 
Polis memuruyla, bekçi ile namütena

hi İzmit sokaklarım dolaşıyoruz, otel a
rıyoruz, fakat yok ... Mevcutlar da hep 
birincisi gibi, pis, müteaffün ..• 

Bu esnada İstanbullu sporcular kafi
lelerine de rastlamaktayız, onlar da 
tahammülfersa hallerinden kurtulmak 
için otellerden çıkmt~l::ır, sokaklarda sa
bahı bekliyorlar, bir kısmı da hamama 
gidiyor. 

• • • 
Nihayet saat sabahın iki buçuğu ol

muştur, içimizden biri organizasyonun 
mesuliyetini üzerine almış olan valiye 
müracaat etmeyi hatırlatryor. Derhal 
valinin evine gidiyoruz, üst kat pence
reden ne istediğimizi soran bayana 

kendimizi tanıtıyoruz ve bize bir yatacak 
yer bulunmasını validen rica ettiğimizi 

söylüyoruz. 

Beş on dakika beklemekle geçiyor, 
bu esnada bulunduğumuz yoldan iki ka
dınla bir çocuk geçmektedir. Hemen ya
nımıza yaklaşıyorlar ve kadınlardan bi
ri: 

- Kuzum kardeşim, diyor. Kimyager 
....... beyin evi acaba nerededir? Saat 
altıda gelen trenle 1stanbuldan geldik, 
o saattenberi buralarda dolaşıyoruz, bu 
adresi hilen bir tek insana rastlıyarna. 
dık 

Ben de yabancı olduğumuzu söyle· 
yor ve kadınlar yanımdan uzaklaşırken 
düşünuyordum: 

- Acaba bizde onlar gibi aradığımızı 
sekiz buçuk saat bulamıyncak mıyız? 

• • • 
Nihayet üst kattaki pencere açılıyor 

ve valinin polise telefon ettiği, bizim 
derhal karalwla müracaat ederek Hal
kevi reisinin evinde misafir edileceği
miz haberi veriliyor. 

* • • 
Polis memurları ve üç dört bekçi çar· 

şının ortasında baş başa vcrNck Halke
vi reisinin e,·inin nerede olduğunu dü
şünüyorlar, düşlinüyorlar, fakat', bir tür
lü bulamıyorlar... . 

• • * 
Artık uykusuzluk ve saatlerce dolaş

maktan bitkin bir haldeyiz, imdadımıza 

bir mahallcbici yetişiyor, Halk mahalle
bicisi Osman, halimize · acıyor, dükka
nrnın kaldırımına bir kaç sandalye çı

karıyor. oturuyoruz; etrafımızı yollarda 
gezen sporcular alıyorlar. Fakat konuş
mağa bile takatimiz yok ... 

'f. * ~ 

Saat üçü g<'çiyor. nu Mnarln nnsıl ol
cltı hilmi~·orıım, birisi yanrmıın gc>liyor 
ve ilk defa kabul c-"clilmediğimiz lzmitin 
en lüks otelinde yerlerimizin hazır ol· 
duğunu söylüyor. Koşa koşa gidiyoruz. 

"Akşam, akşam,, avazeleriyle gl/ 
mi açıyorum ve korka korka. he~ 
alime bakıyorum. Saat hentiz 
sekizi... Derhal kendimi topluyorııı' 
mitlı gazete müvezzileri ısı::, 
Akşam gazetesini satıyorlar, t 
gün evvelki değil, o günkü gaıe 

* * :(.. 
Saat 10 da İstanbullu sporcuııır. 

türk heykeline çelenk koyacak!~' 
tün gençler Halkevinde topiııJl°ı,u 
kafile hareket ediyor, önlerinde. 
bando; mızıkacılara dikkat edı) 
hepsi tamdık simalar .. 

Biraz daha dikkatli bakınca bllr 

- bir gece evvelsi bizimle berabe 
arayan - mahalle bekçileri oldUğııll 
rüyorum. 

* • • 
Ö - - . ·~dt1 gleye dogru, memleketil11"' 

krom fabrikasının temelatma ıııe 
yapılıyor, saat 13 de belediye g 
da yemek yiyoruz, hava müthiş. 
Garsondan buz istiyoruz, adarncıığd9' 
sert yüzümüze bakıyor ve "13U 
buz istenir mi?,, diye çıkışıyor. JJ 
yorum, 1zmitte buzlu su acaba 
saatte içilir? .. 

• 
Bütün gece 

sporcuların iştirakiyle 

yapılıyor. 

Organizasyon no kadar bE'rbat~ 
nik cihet o kadar mükemmel .. · 
sızıltıya meydan verilmeden JllU 
nihayetleniyor. 

* "' :(.. 
Gece Yavuz, davetlilerle do!Jllııt 

taııbullu ve İzmiUi bir çok insan " 
yük harp gemimizde eğleniyor!~· 

İzmit festivalinde - hiç bir rne 
yeti olmadığı halde - spor kısmtıl.
resini kusursuz ifa etmiş bir ar 
eşine, bu eğlenceyi ( ! ) hazırintııJl 
birinin zevcesi şöyle söylüyor: dt' 

- İzmit festivali fevkalade 01 

ğil mi kardeşi~! 
İstanbullu bayan gayri ihtiyari: 

ı 1 rıe - Evet stanbuldnn gelen c . i 
nuşurken, onlarm "lzınit festh•ıı.lill~ 
rümüziln sonuna kadar unutıtl 

ce<' 
ğız ( !)., dediklerini duydum, 
veriyor. 

* * :(.. 
Saat 23,30 bizi lstanbula ka\'Uşt 

olan tren İzmit istasyonundan Jı 
ederken bütün pencerelerden t1' 
nidaları yükseliyor ... Herkes dC 
nefes almaktadır. 

* • • 
Salıildtn ilerliyen trenin bir ''~ 

da amatör bir caz mütemadiyen 
kompartimanımızm pcncercsindC11

0
iJll 

tabı seyrederken güzel tangolıır 

ruz.... ~ c~ 

Gecenin ilerlemiş saatine ra~~ 
yuklıyanlar sayılacak kadar aı. et 
yet yeni tanıştıkları, fakat berab 
yet çekmeden doğan samimi)'<'tı:.1 
cak ahbap oldukları yeni dostJıırı) 
nakaşaya dalmışlar ..... 

·~ * :{. - ,cı~t 
Saat sabahın iki buçugu f{ı.ı.) 

d yıı:· dan kalkan Akay vapurun a c~ 

Uykusuzluğa rağmen herkes ı:ıı et 
yalnız Talat - çünkii o gazeteslıı c 
fonla malumat vermiştir - bir9

11_,r 
. ' uyumayı düşünmekte, nitekırll 

da hafiften kestiriyor;. 13iı' 

A. Fuad de ona takılmakta ... t 
defasına sabreden Talat nihı.ı.fC 
rini aGarak b:ığırıyor: tı 1 

- Bak bAnl kızdırma "ln~-ıll!l ttC 
te bir festivale daha gidersııı .. 

kisar ederim ha!... t-ıİ. 
Osman rl 

1 

' 
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Fransızlar bir sinema 
ekademisi açacaklar. 

Holivut bütün ecnebi yıldızların toplandığı bir Babil, her 
milletten yıldızlarin cennetidir. Fakat bu Amerikalı olmıyan yıl
dızların ekseriyeti Fransadan gelir. Bunun sebebleri mütead
dittir. Bir defa Franınzlann çok zengin bir edebiyatı mevcut .•• 
Klasiklerden bugUnUn neşriyatına kadar filine alınacak on 
binlerce eser var. Sinema filmleri, bu itibarla en zengin, en 
hissi, en insani mevzulan Fransız edebiyatında bulabilir. 
Fransız eserlerinden seçilen filmleri en iyi anlıyabilecek, en 
iyi temsil edebilecek olanlar da Fransızlardır. O hald Holivut 
Fransadan yıldız çekmekte haklıdır. Ve mütemadiyen de yıl. 
dız çekmekte devam edecektir. 

Fakat bu yıldız çekiş Fransız sinemacılığının aleyhine o
luyor... Fransada yetişen, tanınan, mevki ve şöhret kazanan 
yıldızlar Amerikaya gidiverince Fransız sineması boşalıyor ... 
Fransada çevrilen sinema filmleri kuvvetini kaybediyor. Mil
letler arası sinemacılık sahasında Fransa kıymetini elden ka
çırıyor ... Fransız filmleri ihraç edilemiyor. Ve bu yüzden 
Fransa milyonlar ziyan ediyor. 

Bunun içindir ki son senelerde Fransada yeni sinema sa
natkin yetiştirmek için birçok teşP,bblislere başvurulmuştur. 
Bu teşebbüslere, tamamiyle faydasız kalmıştır denilemez. 
Son bir iki sene içersinde Fransada Mişel Morgar, Korin LU
fer, Mişlin Şerel, Madlcn Robenson, Annl Verne, Jilber Jil ve 
ıaire gibi birçok yeni yıldızlar yetiştirildi. Fakat bunlar 
Fransız sinemacılığı için klfl değil ... Sonra bunlar da biraz te
kimW ederlerse muhakkak Amcrikaya gidecekler. O halde 
Fransız sinemactlığmı kurtarmak için ne yapmalı? 

Fransız efkln umum.iyesi, Fransız gazeteleri bu mesele- • 
den uzun uzun babaediyorlar. Bulabildikleri son çare ıu: si
nema sanatklrlan hUdalnablt yetişiyor. Bunu bir sisteme· bağ
lamak, sinema ıanatkln yetiştlreeck bir akademi açmak la. 
zım. Tiyatro mektepleri, konservatuvarlar, tiyatro akademile-
ri var ... Niçin bir de sinema akademisi olmasın? 

Tin o Rossl anasından bahsederken göz !erinde tatlı bir ışık tutuşuyor, yüzünde eş. 
siz bir güliiş dolaşıyor. Ve yalnız o vakit büyük bir sanntkAr oldu{hınu unutu.)or. 

' - Annem eşi bulunmaz bir kadındır. Sekiz çocuk büyüıtll Ye terzilik yapan baba. 
mın dükkanında yirmi sene durup dinlenmeden <:::ılıştı. Baham, Tinonun b:ıbıısı ol
duılu için gurur duyan bir ad:ınıdır. Fukııt hen annemin gözlerinde hl'ilıl küçücük bir 
çocuğum. Hiılıl başımı dizlerinin üzerine kor, Ye tallı sesile sÖ) lediAi Korsika ninni. 
terini uyumağa hazırlanan bir çocuk merıunile dinlerim. Arada sırada beni gördü~ü 
Y::ıkit annemin duyduğu se,·inci size aninin bilmeme imkan yok. Sonra annem çok re. 
dakar bir kadındır. Benden hiçbir şey bek lcmcz. Ren mesut olayım, bu ona yetişir. 

- Yakında Korsikııya gilmcAc niyetiniz var mı? 

- Gazino dö Pnri Cilminln çc,-rilmesl lıit~r bitmez. Yani alh harta sonra. 

- Korsikaya gider gitmez, şüphesiz şerefinize lıliyilk şenlikler yapıln<'ak. 

Şüphesiz cocıık arkn<laşlorıın lı<.'ni lek rar görmekten ınl'mnıın olııraklıır.Onlar.~rı he 
raber KKorsika meylıa"ııcleriıu.lc knı.leh lo kıışturacağız. Fakat emin olunuz Korsikıı) a 

'dönüşümden asıl 

gençler sevinecek 
- Ajaksiyoyu terk 

ederken kaç yaşın -

d.ıydınız? O vakii le 

şarkı sôyler miydi • 
niz? 

d ..._ Orı llf!\I 
•ııı 1 t ı, z ) rı,ınıfa lılim. Çocuk toplnn tıl:ırıncla ara sıra şnrkı söylerdim. Fakat ar-

1.... ~il 1 enıııııc lıcı .ılıcr s:ıı kı sö.)lcıncklcıı hiç hoşlanımıı.larılı. Çünkü hiçbirisi çık. 
"'-''"""Dl 1111,;re çıkaıııaıl.ınlı. Annem, daoo mini mini bir ~·ocukken kolları arasında be. 

'clııtııt 1 başlar başlamaz bağıra bağıra şarkı söylediğimi de her vakit tekrnr .... . . 
!tor ık 

' llır ık. e.) ahalinden sonra neler yapacaksınız? 
' .\ıner ~ Plıi ı oku.) :ıcaE;ıııı. Sonra Amerikaya döneceğim. 
~ l>ek çı :)a donıneklcn memnun musunuz? 
S Ilı n °

1 
· ı\ınerıkalıları iyi anlrıyabilınişseniz onların çok iyi adamlar oldutunu 

~t :ı ra ; 1 
ir. Fakat Anıerik:ılılar çok müşkülpcsenllirler. Bunun için kalbi ümit 

' il\ r k ~erık:ı):ı Relenler ekseriya n'ıunffak olamazlar. Yalnız bir lek Frans~z ars; 1 nır \ hnkıkl ın·ınasilc meşhur olmuştur: l\loris Şö,·alye. Onu Amerıkada 
~ n 1111~ llkunuzü ltm~nn h:ım:ıld:ın, müşterilerin e\•ine el taşıyan bir kasap çı. 

b lettuz rla, en müne' ver Amerikalıya, en kibar sosyete kadınlarına kadar ..• 
.\ rıtı lılıkıcn llionrn arlık rekliımdan mföıt:ıtnıdir. Zaten umumi zan hiliırınıı 

ltnkk lıl r rckl'ııııtlan hoşlanm:ızl:ır. Ben muka\'elenameme bir madde koy. 
~ .\ınırnııa ~ıııerik:ıda hkbir reklam yapılını)acaktır. 

~er kalı kaılınl:ırılan ask mekluhu aldnıız mı? 
)İ e, daha doAru bir tabi~le binlerce ... Hem de bunların çok samimi oldu-

~ "'-'tt.ı>lara ne <'evap verdiniz' 

"' """ Qlrttı kin ne ılüşünliyorsunod 
Parı için mi? Çok muvaffak olmuş bir film. Mevzu çok sQzel ve lnsa. 

onayan Mftel Alfa tamam roUlne ll)'lk bir kadın .. 

Frat-f~ 
) lnsan yıldız 
olunca ne film 
çevırirken, nede 
ıstira 'ıat eder
ken müsterihtir! 

YAZAN .Jozet Cay 

T
ATİL ... Bu ild heceli kelime gözü

mün önünde tatlı hatıralarla do
lu yeni bir Alemi canlandınyor. Yemye
ıil iki çayır aras1;lda koşan minimini 
bir ırmak, bardaktan boşanırcasma ya -
ğan bir yağmurla iliklerimize kadar ıs
landığımız bir gezinti ••• Uzaklarda ha\'a
yı yırtan bir şimendifer dUdilğU. Pan
curlan kapalı bir köy odasmm badanalı 
duvarlannda dolaşan gölgeler. 

Tatil kelimesi bize yalnız güzel ve 1&

lrane, fakat faydasız şeyleri hatırlat. 
maz. Bizi tatlı hulyalar içersinde oyalar 

da... Gelecek tatili dUşUnürken, hiçbir 
yere gidemiyeceğimize, işimizin başm • 
dan kmııldanamıyacağımıza yüzde yüz e

min olsak bile, hayalimizde piyankonun 
cömert lütfuna güvenerek uzun ve tat
b seyahatler tertib eder, ıstırabımızı ve 
bu JBtırablı dakikalarda bizi sıkan !-&tlı 
hatıralan unuturuz. 

1nsan on yaşmda tatili geçirmek üze
re sayfiyeye giderken heyecan içinde • 
dir. Sıkı bir çalışma içersinde geçen do-

kuz aylık mektep hayatından uzaktası
nız. Gözlerde sevinç parlar, kitaplar bir 
tarafa atılmıştır. Birinciteşrln o kadar U• 

zak görilnilr ki. •• 
Daha kUçUcllk bir kızken her ıene 

Parme'ye, DOvile giderdik ... Panneyi bu 
(Devamı ıs incide) 

Tlno 1 
Rossı 

Neler 

anlatıyor? 
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Benua, qanına qelenlerin sivil 
polis olduqunu hemen anladı 

Benua esner gibi yaptı, omuzlariyle: j 
"bana ne,, manasına bir i:laret yaptı. Fa
kat otelci gevezeliğine devam ediyordu: ı 

- Evet, fabrikayı ziyaret etmek son 
zamanlarda yasak. İçerde fevkalade 
mlihim bir keşfin tecrUbelerl yapılıyor -
muş. Bu keşfin neye dair olduğunu bil
miyoruz. Fakat söylenilenlere bakılırsa. 

- Lütfen bana bir bardak bira daha 
veriniz. 

Bcnua, arka larafındnkl masada otu
ranlann konustuklannı duymasına mani 
olan otelciyi yanından uzaklaştırmak i
çin bu çareyi bulmuştu. 

Filhakika, otelin lokantasının devamlı 
müşterileri, binaenaleyh o civar ahali -
sinden oldukları anlaşılan arka masada
kiler yavaş sesle fabrikadan bahsediyor. 
lardı. Bütün dikkatini kulnklıırmn veren 
yüzbaşı, onlardan birinin tecrUbelerin on 
güne kııdar yapılacağını söylediğini duy
du. Adam devam ediyordu: 

- Bu havadisi nereden mi duydum? 
Doğruluğuna inanmıyorsunuz değil mi? 
Yeğenim Gerbeler yazdı. 
Biliyorsunuz ki o Maver ve §ÜrekAsı ban
kasında kasadardır. Patronu gelecek 
hafta sonuna doğru buraya çağrılma -
smı bekliyormuş. 

- Stutgartlaki Maver bankası mı? 
- Evet. Bu işe ldzungelen parayı ve-

ren bankalardan biri. .• 
Birden Benua, mUkAlemeyi işitmez ol

du; arka masadaki ahbablar fnııltı ha
linde konuşmağa başladılar. İçeriye ye. 
ni bir mlişteri girmişti. Benuanm ısmar
ladığı birayla gelen otelci bu adamı se
lıimladı: 

- Bonsuar Her Komiser. 
Benua, arkasındakilerin birdenbire ne

den sustuklannı anlamıştı. 
Yüzbaşı saat on bire doğru odasına 

çıktı. Yeni hiçbir malümat elde edeme
mişti. 

"' * • 
- Galiba bu şekilde işimi yoluna ko· 

ya bilirim. 

Benua sevinçle ellerini uğuşturdu. Ga
raja inerek otomobilini çıkarttı. Otelci: 

- Gezinti yapacaksınız değil mi? diye 
sordu. Tam sırası, hava çok gilzel. 

- Evet. 
- Pasaportunuzu karşıdaki belediye 

dairesindeki polis komiserliğine şimdi - 1 

don göstermeniz iy olur. Burada ecnebi
lere pek fazla dikkat ediyorlar. 

meden vize edilmiş olduğu halde dıı;ıarı \ ye koştu. Dört sarhoş, avazı çıktığı ka-
çıktı. dar bağırarak, §arkı söylüyorlardı. 

Yanm saat sonra Benua Mörsclberge Belediye dairesinden bir polis dışan 

üç kilometre mesafede eski bir taş oca- çıktı. Sarhoşlara yaklaı;ıarak bağırdı: 

ğı civıınndn resim sehpasını aç~, re - _ Hey terbiyesizler! kesin sesinizi! 

sim yapmağa koyulmu§tu. Kendisine res- yoksa hepinizi deliğe tıkarım ha! haydi 
ımm eUsU vermiş bulunuyordu. 

hepiniz evlerinize ... Fabrikaya mahsus sırtını çevirerek 
gezintisini aksi istikamette yapmıştı. Sesler derhal kesildi. Sarho&ların 

Bu suretle zabıtanın dikkatini Uzerino dördU birden koro halinde cevab verdi-
çekmemiş olacaktı. Bir mUddet sonra 
yanına iki adam geldi, Benua bunların 
sivil polis olduklarını anlamakta güçlük 
çekmedi, kendileriyle .havadan sudan ko 
nuştu. 

Akşam UetU kasabaya döndU. Arabayı 
garaj:ı bıraktıktan sonra poslahaneye 
uğradı. 

- Benim için bir §ey var mı matma. 
zel? 

- Hayır efendim. 
- Fakat bende sizin için bir uey var! 
Spor ceketini açtı ve göğsUnde dur

duğu için biraz ezilmi§ bir buket gUl çı
knrıp uzattı. 

- Fakat .. 

- Rica ederim kabul edlnlz. Bu çiçek-
ler kasabaya gelen bir yabancının bu
rada tesadüf ettiği yeg~ne genç ve gli

zel kıza duyduğu takdir hislerinin bir ni
şanesi olsun! 

Genç kız tereddüd ediyordu. Benua 
öyle zarif, mahirane ve iltifatkar ctim
lelerlo ısrar etti ki Dorote Şmit daya. 
namadı, elini güllere uzattı ve elinin 
Benuanın eli içinde hapsedildiğini gör -
dü. 

Postahanenin kapanma saatinde iki 
genç bala konuşuyorlardı. 

~ . . 
Aradan Uç gün geçti. Benuanrn hayatı 

can sıkıcı bir yeknas.:ıklığa dökUlmliştU: 
kırlarda resim ynpmnğa çıkıyor ve pos
tacı kızla saatlerce gişenin önünde ko
nuşuyordu. Artık ahbnbhğı ilerletmiş -
lcrdi. 

Benua "kızcağız fena değil,, diye dil-
5ünUyordu. Fakat iş çok uzuyor. Halbu
ki benim vaktim yok; on güne kadar de
miı;lerdi. Postahane etrafında çok dola. 
şn'Sam dedikodu alıp yUrUyecek. Yavaş 
yavaş yola gPlmeğe başlıyan Dorote de 
dedikodulardan korkarak beni kapı dı

şarı ediverecek. İşi biraz sliratlendirme
li. .. ,. 

ler: 

- Baş üstline polis efendi! 

Bcnua söylenerek yatağına döndü. 

Uykusu kaçmıştı. Tekrar dil5ilnceye dal

dı. Aklına albay Geronun bir sözil gel

mişti: "Hadi eler cnsu un önünde do. 

rnn bir limon gibidir. Onların bir damla 

u aresinl zali ctmemeğl bilmek liı.zım

dır.,, Gilldil ve kendi kendine söylendi: 

"Blzlın lmloncl de neler söyler? filmdi 

bl'n bu sarhoş giirültüsünden ne u~arc 

çıkarabtllrlm?., 

Tekrar uykuya daldı. Sabahleyin göz

lerini açtığı zaman bir iki dakika geçme

den planının hazır olduğunu hayretle 

farketti. Sevindi ve bu sevinçle, sabah 

kahvesini getiren şiı.ıman, sarkık me -

meli ve seri halinde doğurmaktan kalça-

• lan acaibleşmiş çirkin bir kadını gli -

lUmseyişle kabul etti. Bu tebesslimü U

zerine alan kadıncağız reverans yaptı, 

bu hareketle muazuun memeleri sarsıl. 

dı, gayda §eklindeki karnı içeri ~ekildi 

ve sonra tekrar şişerek eski halini aldı. 

Benua tuvaletini yaptı ve alel!cele 

giyindi ve odasından çıktı. 
(Devamı var) 

... 
1 •• , -- l!>Zô 

Con, Ebert, arkadaşlarına bizden 
• 

bahsederken: ''biran evvel işlerinı 
bitirmeli9iz ! ,, diyordu 

-7 
Bir karınca gibi sessiz merdiven ba

§tna kadar gittim. Parmaklıktan eğile
rek aaşğıya baktım. Geçidin dibinde, 
aralık bir kapıdan hafif bir ışık sızıyor
du. 

Ayaklarımın ucuna basa basa, nefes 
almaktan kcf'karak merdivenleri indim. 
Işık sızan kapıya yaklaştım. Aralıktan 

içerisi biraz görünüyordu. Kiler gibi 
bir yer:li burası ... 

Lokantanın sahibi Con Ebertle uşa
ğı Hüdson gayet yavaş bir sesle konu
~uyarlardı. Ebert diyordu ki: 

- Na.gar delinin biri! Bütün hususi 
polis memurlan giLi kendisini beğen
miş, budala bir adam .. Onun korkula
cak bir tarafı yok .. 

Uşak Hütson itiraz etti: 

- Yooo ! .• Bütün hususi polis me
murları ldeme .•. İçlerinde öyleleri var 
ki, Allah şerlerinden bizleri saklasın! .. 

- İyi ama, şimdi burada onlardan 
yek kil Neden korkuyorsun?. 

- Peki anladık, ya öbür iki adam1 
ne diyeceksin?. 

- Onlar mı?. Yolcu .. Heriflerde hiç 
poiis gözü yok .. Onun için ne Nagarl:t 
arkadaşından, ve ne de bu iki yolcu
dan korkulamz. Bunları çarçabuk ah· 
rete yolcu et~ek hiç te güç bir iş değil! 
Asıl mesele Kokhedle Koksun gecik -
melerinde ... Şimdiye kaıdar gelmeleri 
lazımdı .. Saat epey ilerledi. Hele ben, 
bir kere yukarıya kadar çıkıp bakayım. 
Müşteriler uyudular mı?. 

Hemen kc:ıpımn önünden çekilerek 
karanlık bir köşeye büzüldüm. Con E
bert, merdivenin alt tarafından bir müd 
det yukarıyı dinledi. Bir kaç basamak 
daha çıktı, gene dinledi. 

tki basamak daha! .. 

iki daha! 
Çıktı ve sonra kayboldu. Bulundu

ğum yerden ilerisini görmek kabil ol
madığı için, Ebertin yukarda ne yaptı· 
ğını farkcdcmiyordum. 

Nefes almaktan korkarak, olduğum 

yer:ie duruyor, etrafr dinliyordum. Bil
mem aradan kaç dakika geçti, Ebert, 
yavaş adımlarla önümden süzüldü. Ve 
bir saniye sonra merdiven 
bir ses duyuldu : 

..... ' uıcır ... 
Bir gıcır daha! .. 
Bir daha!.. 
Ve bir daha! 

tarafından 

- Evet! .• 
- Evetl 
Cevap veren, uzun saçlı ressamıarın 

biriydi.. 
Uçü birden kilere girdiler. Ebcrt 

sordu: 
- Niçin geciktiniz?. 
- Yukarıdaki müşterilerin uyuma· 

lannı bekledik.. Dördil de emin .;e 
korkusuz bir uyku uyuyorlar §imdi ı. 

- Nagarla arkadatını sayma 1 Bun· 
lar damızlık ahmak! Fakat öteki iki ar· 
kadaş, bunlar hakkında ne düşünüyor .. 
sun uz? .• 

Con Ebertin bu &orguıuna, uzun ~aç· 
1ı ressamlardan biri şöyle cevap verdi: 

- Kim olursa olsunlar, meslek .;e 
hüviyetleri hakkında mUnakaıaya tu· 
tusmanın sırası değil .• Benim fikrlıllC 

kalırsa, bir an evvel işlerini bitirmeli· 
yiz .. Bunların yüklü olduklarım zanne· 
diyorum. Yarın, buradan ayrılırlarken 
arkalarından bir kaç el tabanca sıkarıı, 
iş olur, biter! .. 

- Ala 1 .. Milnasip ! .• Sen de mi b(;y· 
le düşünüyorsun Kokhedl •. 

- Evet ben de öldürmek taraftarı
yım. Çünkü kendilerine hiç emniyetirıı 
yok .. Muhakkak bunlar lda Nagar gibi 

hafiyedir. Yalmz aralarında büyük fark· 
lar var: Ötekiler muzırdır, bunlar ken· 

dilerini belli etmiyecek kadar kurnaz !.ı 

Uıak Hütson atıldı: 

- Ne ıduruyoruz, öyle ise, dedi. rte
riflerl hemen bu gece keselim!. 

Uzun saçlı ressamlardan biri: 
.~ 

- Bu kolay bir iş 1 dedi. Yalnız Cott 
Ebert bize mani olmasın, ku kadarı ki· 
fi.. Derakap pasaportlarını vize eder, 
Ahret postasına bindiririz .. 

Ebert soğukkanlılıkla cevap verdi: 

- Ben işinize karışmam .. lstediğiniı 
gibi yapın .. Yalnız bana adam öldUrt· 
meyin. İnsan boğazlama işine beni ka• 
rıştırmayın 1 .. 

- Bu cihetten kalbin rahat olsurı. 

sana adam boğazlatmayız. Şimdi rıı•· 

garay gitmeli, öbür arkadaşlara habet: 
veremliyiz .. Onlarla beraber buraya 
döner, iskeleleri de getiririz. Hücurıı: 

gece dı~arıdan yapılmış gibi pcncereterı 
kırar içeri gireriz. Dördünün de canın: 
cehenneme yollarız. Ebertle Hüdsoıı 
burada kalrrlar, kimse lokantacıdat'l 
şüphe etmez. 

- Te§ekkür ederim. Şimdi oraya gi. 
diyorum. 

Sahte Vanebuk meydanı geçerek be
lediye dairesine girdi. Birkaç dakika son 
ra pasaportu hiç bir m~kUUi.t gösteril-

Yüzbaşı o akşam erken yattı. Fakat 
uyuyamadı: Doroteyl ne şekilde elde e
debilecekti! 

Arkasından iş:dilir i!idilmez 
- llay aksi şeytan hay! Gözüme lam · sorgu: 

btl sırada toz kaçması ne talisizlik! ı - Kokhed! Koks! Siz misiniz?. 

bir - Plan çok güzel! .. Gece yarısı ol· 
du, hatt~ geçti bile .. Durmıya geıınetı 
bu gece bu iş bitmeli •. Haydi iş başına t 

(l)cvnmı rınrJ 

Saat bire doğru bir glirilltliyle uyan
dı. Sokaktan sesler geliyordu. Pencere- Bu Con Erbertin sesiyıdi.. 

Ne? gönlUn o IAtif çılgmlıklarma, arzunun karşı konulmaz dave
tine bir vazife mi demişler? neden? hangi korkunç kuvvet çıkmış 
fa bizi, zevkin bUtUn lncellklerlnt, kadının bin bir hicabını ayaklar 
altına alıp da bu hnzlan birer vazife ktlmağa mecbur etmek iste
miş? insan, sevmediği bir adama ruhunun bu çiçeklerini, hayatının 
bu güllerini, CO§mUŞ hislerinin bu (Jlirlerinl bah:ıedebilfr mi? bu gi
bi hisleri hakka, hukuka bağlamağa kalkmak! ... Onlar ancak aşkın 
güneşiyle doğup açılır; tiksinmenin ve nefretin soğuk rUzgiırları 
onlann tohumunu bile kurutur! bu gibi mucizeleri yaşatabilmek an
cak aşkın ktındır ! . 

Ey benim büyük, yüce Rene'ciğim, senin yüksekliğini şimdi an
ladım! senin kavrayışın, anlayışm karşısında diz çöküyorum. Evet, 
benim gibi nikfıhı kanuna göre ve herkesin gözUönünde kıyılmı§ ol
masına rağmen yine adetA Aşıkı ile gizli gizli evlenmiş olmak iyi; 
fa~at bunu yapamıyan bir kadm, ayağının altında toprağı hlsscde
mıycn bir ruhun göklere atıldığı gibi kendini anneliğe atmalıdır! 
bana yazdığın mektuplardan gayet zalimce bir hakikat meydana çı
kıyor: sevmenin ne olduğunu bu dünyada ancak Ustün erkekler bi
lir. Bunun sebebini artık biliyorum. Bir erkek iki emre itaat e. 
der. Gönlünde ihtiyaçla his karşılaşır. Aeuğı veya zayıf erkekler 
~htiyacı, his sanırlnr; Ustun erkeklerse ihtiyacı, hissin o harikulade, 
ınsanı l~~yran kılan kuvvetiyle örterler: his, şiddetiyle onlan çe
klngenlıge ve kadına tapınağa scvkeder. 

Bittabi hassasiyet, iç alemin kudreti nispetinde bulunur, bunun 
için ancak dahi bir erkek, bizim lnceliğimlze yaklaşabilir: o, kadını 
tu.Yar. !lezer, anlar; onu, hissinin çekingenliklerlle zaptedilmiş arzu
tunan kanadlan Uzerinde yüksnıtir. Bunun içindir ki zeknmız, gön
lümüz ve .Ucudumuz. hC'p birden mest olup bizi sürüklediler mi, biz 
toprağa düşmeyiz, göklere yükseliriz; fnknt yazık ki oralarda çok 
kalmak kabil değildir. 

••• 

Çeviren: ~(b!)ırlYIDD~IMl !4\TAÇ 
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İşte, kardeşçiğim, evlilik hayatımın ilk üç ayında edindiğim fel
sefe. Felipe in!nn değil, melek. Onunla konuşurken kendikendime 
düşUnliyor, düşlindliğümü yüksek sesle söylüyor gibiyim. Onu da 
bir başka şekilde benim kendimdir dediğim zaman bir edebiyat he
vesine düuUyorum, mecazi bir söz söylUyorum sanma. 

Onun bilyüklUğü insan:ı hayret veriyor: arzusunu tatmin etmek
le uzaklnşmıyor, bilakis daha ziyade bağlılık gösteriyor ve bahti
yarlıkta, sevmek için yeni scbebler buluyor. Ben onun indin-

de kendi §ahsının en güzel, en yüksek kısmıyım. Görüyorum, an
ğiştirmek şöyle dursun, bilakis itimadını çoğaltacak, hassnsiyetinde 
yeni yeni kabiliyetler inkişaf ettirecek ve biribirimize merbuliycti. 
mizi kuvvetlendirecek. 

Ne gli7.el eoşgunluk ! benim ruhum öylo ki zevkler bende kuv
vPtli §llklar bırakıyor, beni ısıtıyor, benlfğimin ta derinliklerinde 
izleri kalıyor. Onlan ayıran zaman uzun günlerin kısa gecesi gibi. 

Batarken tepeleri yaldızlnmış olan gtineş, sabahleyin doğarken de 
onları yine soğumamış, adeta sıcak buluyor. Hangi $Üze! tesadüf 
beni hemen böyle bahtiyar etti? annem bende binbir tUrlU korku 

• Ki i 1 ·1 • uyandırmıştı; onun, hiçbir burjuaca meskcnetle lekelenmiş 01111~ 
makhı beraber bana bir kıskançlık eseri gibi gözUken taıunlnlC 
doğru çıkmadı; hakikat, senin korkularının da, annem, benim kor· 
kularımızrn da esassız olduğunu gösterdi. 

Şantplör'de yedi buçuk ay, biri ötekini knçırmı§ iki Aşık gibi ~~: 
§adık. Zevkin gUllerl a§kımıza bir çelenk oldu ve biz bize geçir<\ 
ğimiz hayatı bezedi. Her gUnkUnden daha ziyade saadet hissett_' 

ğlm bir sabah birden kendime dönUp Rene'ml ve onun sırf cexrıı' 
yet kanunlarına boyun eğerek kocayn varmış olduğunu dilsilll· 

ııl' düm; senin hayatını anladım, onu ya~ıır gibi oldum. Meleğim. 
çin ikimiz ayrı ayrı diller kullanıyoruz? senin sadece içtimai 1 ~t 
nikah olan evlilik hayatınla benim sadece mes'ut bir aşk olan ev!~ 
lik hayatım biribirini nasıl anhyabilir? hiç mahdul, namabdll 

anhyabilır mi? sen arz lizcrlnde kalıyorsun, halbuki ben gökteyiıtl• 
SPn insani bir alemdesin, ben ilahi bir Alemde)im. Ben aşk l<U~~ 
veliyle saltanat stirliyonım, senin saltanatın hesaba ve ,.azifC) 

dayanıyor. Bono ·adar yüksekteyim ki düşüversem bin parÇ8 oJıl' 
ıı· 

rum. Ama susmalıyım, çllnkU sana böyle bir aşk baharının ŞS~9 

sını, zenginliğini, o gUzcl sevinçlerini anlatırken utanıyorum· 

On gündenberi Paris'de Bak sokağında cici bir konaktayız; bl~ 
rayı da Felipe, Şantnlör'rleki köşkü düzelttirdiği mimara duzcıtt 

tl)·IO 
miş. Rossini'nin o ilô.hl musikisine tekrar kavuştum; ,·nlt ıe' 
kcnrtim de farkına varmadan nşlun kıvrandırdığı bir ruhla dirt 

diğim o musikiyi bu sefer, mes'ut bir izdivacın meşru hazları .1.?~~ 
de açılmrş bir ruhla dinledim. Çoğu kimsclrır benim güzelleştiği 

1 
söylilyor; bana maılaııı dediklerini duydukça bir çocuk gibi scdll • 
yorum. 
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(Ç©CÇ:lbJl!k IFn©ıft©.l~O 
Hediye kazananların 
İsin1lerini neşrediyoruz 

25 hazıran tarıhlı bilmecemızın halli: 

" p._ ... - • ~ • ~ 

l'oplu ığııelcrı şo~ le ıralamgalıdır: Bi 
rınci!ıi ufki hattm üçüncü noktac:ına hır 
toptu ibe ikincı ufki hattın altıncı nok
ta ına bır toplu ığne. tiçuncü ufki hattın ., . 
1Ktnci nokta~ına bir toplu iğne dordüncü 
Ufki hattın b~inci noktac:ına hir toplu 
ığne. be, ınci ufki hattın bırinci nokta ı
na bir topdu ıi'fne. altıcmm dördüncü nok 
tasına bir toplu iğne. 

1'31R KONSOL SAATl KAZAN.\N 

Bırinci: Selim Akoğlu 4;2 inci ilkokul. 

JYOK BlR ŞlŞE LOSYON KAZANAN 

lkınci. Ncnman Tuğlu E ki~chir ılk o. 
kuı 

' 

BiR ŞlŞE KOLO~l'A KAlANA~ 

Üçuncii: Nat4k I tanbul erkek lisesi 
talebesinden: 

ntRER otş FIRÇASI KAZANANLAR 

1 - Asuman Nedim Al<kuı::u, 2 Se
lniha Fatih çelebi Süleyman sokak 20 

•3 Riza Uzunyusuf, 4 Remzi Kaleli çay 

tarhayı oğlu. 5 Süleyman Sanat mek -

;~bi 392, 6 SAbahat cağaloğlu, 7 Hiçri 
•t. erke(< lisesi 97., 8 Fikret 15 inci 
0kuı 471, 9 Eşber Göktepe P.T.T. me. 

m'!lru kır.r, 10 Erol demirci P.T.T. me
murof,lu, 

BlRER SABUN KAZANANLAR 

11 - Ömer F.rsun Sirkeci c'evrişlı:r 

18,. 12 S. Saru Tozkop~ran, 13 Ali 
Sağlam cnğ:llo&hı 14 Fi!<ret hanıma 

Ş:hrı:mini Saray meydan cd. 64,. 15 Ca 
hit Pertcvnihal lisesi, 16 Zeki vefa ::. 
sesi, 17 Lemi Taner Kadiköy 7 ıncı 

okul, 219,. 18 Aliye Altuncu Fındıklt, 
19 A:han lalrli Tayyare apart,. 1• 23, 
20 Behice Kcm.'ll Fatih,. 

BlRER DEFTER KAZANANLAR 

21 - K<lyı:ı'111n Havman Nazlı apı·t. 

5 Orteltöy, 22 Ümit Tiiı:cr Çatalca 2 
İnsri okul sınıf iiç No. 53, 23 Er~un 
dinç:! ç.atalc,, 21 Kndri azim~r Şehre

mini, 25 Türl-iı.n Etüıı kız lisesi 436, I 
?5 "'-'·-r• .. -ı-. ı;---ı· ı-o ?ln ?7 v •• -
.. .... .. .. .. • - .... ~- .. .11 . ... • ). • • • t 
dagül çevik Sirkeci Hocapaşa, 28 S. 
Çohadar K.O. okul, 29 Gülçin Orkunt 
Ha~ fırın nrkası 22, 30 Leman Doğan
ay, 31 Mahmut Şi;li. 32 B. Çağlı Sa -
matya Müdafa c<1. 52, 

Yen• ııeşri)·at 

Asker 
Abiılin l>:ı,·cı-, nlhny \'u~l·hkc ,.c Esnt 

Bıilkaı. R. ~. <;ııvı.l:ırlının ~·:ızılı:ırı orılul:ır 

konıışuyor, orılulı:ırıln moıörleşnıt'. lııı~ün. 
kü molörlil harplerde pi~ ııdc lwlkıyor 11111? 

l\lııharelıc lalim ,.c lerlıiycsi, lıü\"ük zıı lılı 
yarışı, ll:ıtay tarihi \'.S. )n7.ıl.ırik• 1 üncü 
:o.ayısı çıkmıştır. 

"Hukukç!J ~özü ile 
milliyetçiıi k,,. 

Cuınhuri~el llalk partisinin ıl:.ıH!I ,.e 
lc~,·iki ile l!alkevlcrinılc profesür ,.c do. 
çenll<'rin ''eı·diAı konfcrıın:.lnr lııı dcrtı 

kitap halinde ncşrolıııııııııyn lın)l:ııııııışlır. 

Srırli lrııı:ıJ.:ın "\'ernsl·liıı lıiyolojisi .. konrc. 
1 

ronsınılan :.onnı lıu kt•re ıle Yunız ,\ha. 
d:ınııt "hukukı;u sözii ile' nıilliyelçilık., 
konferansı bir broşiir halııııle neşredilmiş 
tir. Prensi Jl ve um delerim izi her okıı \ :ı. 
nın anl:ırıılıilcccği bir :ıçıklıkl:ı ''e ilmi 
hlr göriı'jlc i1ııh eden hu lıro~iiru ele hııyük 
külüphnnclcrden tedıırik etmek vey:ı h:ıl

kevi kiitiıphancleriııde okumak imkanı 

,.ıı rclır. 

HABER - ;A.lCsam oostasY 

Bir tesadüf Sinir 
netic3si karar-

l .d. BiR 
aşlzrılan zz zvaç 4 d 
İran vcliııhtı prens Muha~med ~iza _i- D 1 nam o ur 

le Mısır kralının kız kardeşı Fcvzıyenın 

resmen nişanları bu sene Kahirede ya.- Şahıata onurun; hayatta mu-
pılacak, düğün de gelecek sPne veya iki vaffakıyetin; askerlikte zafcdn; 

sne sonra Tahranda olacaktır. politikada şeref ve istiklalin .... 

Uununla bcnıber bu iki milslüman dev- \'azaıı: Nizametlın Nazif 
lct arasında bir izdivaç rabıtası daha 
şimdiden teessüs etmiş gibi görüniı:;or. 
gerek Jranda, gerek Mısırda dostluk te
zahüratları devam etmektedir. 

İki hükumet atasında bilhassa, ikisi
nin de birer yeni hanedan olması en bü
yük benzerliği teşkil ediyor. Riza Şah 
memlekette nasıl büyük bir inkılab yap
tıysa. Mısır kralı Faruk da müstakil ~h. 
sırın ilk hiiklimrlarıdır. 

Bugiınkü İran \'eliahtı prens Şabur 

:ııuhamml'd niza ile prenses Fe\'ziye de 
garb kUltUril ile yetişmiş iki gençtir. llu 
gtin Hı yaşında bulunan prens tahsilini 
1sviçrcde yapmış ve sonra Tahran harb 
akadr>ınisinden rrkanıharb tc:>ğmeni ola
rak çıkmıştır. Ana lisanından başka 1n
t;iliZ<'<', almanca \ "C rusça bilir. ~poru, e-

Prenses Fevziye ise ı 7 yaşındadır ve 
sarayda yaptığı tahsili ile garb kültürü 
içind" yetiştirilmiştir. Ana lisanından 

başka fransızca ve iıı<;ilizce bilir. Bugün 
de farsça öğrenmeye baı,:lamıştır. ŞUp

hesiz ki, bir gün tran krali~esi olacak o
lan prr'nsesin o memleketin lisanını hil
nıt>si lazımdır. 

O da, müstakbel kocası gibi, sporu se
ver. İki scnP- e\•vel 1sviçrede ağabeysi 
ve diğer kardeşleriyle beraber kış spor
ları yapmıştır. 

lrnn veliııhtıyla prenses Fevziyenin 
evlendirilmelerine bir tesadüfle karar 
verilmiştir: 

Bir gün. Kahiredekl İran sefaretinde 
bir kabul rt>smi vardır. Bu ~eraslmde, 
Mısır \'alide kraliçesi Nnzlı sultanın rna
ıyct k(ldınlarmdan biri, salonda bir tablo 
görüyor. Bu, güz<'! bir delikanlının por. 
tresirlir. Sorup öğreniyor: İran velinh
tının reıımi olduğunu söylüyorlar. 

Saraylı, bundan valide kraliçeye bah
SC'diyor. o da kızını hu prensle evlendir· 
rnC'ye knrar veriyor. 

Fakat, bugün kızının düğününün iki 
sene sonra yapılmasını kararlaştıran da 
odur. Kraliçe, prensesin Tahrana iki se
ne sonra biraz daha bilyüdlikten sonrn 
gitmesini istiyor. 

Ba~taratı 5 ıncıde 
üç, beş gün evvel ~-:>kakta kötü bir 

bastona dayana dayana yürüyen kılık
s:~ bir adama rastladım. Tanıyacak 

gibi oldum, tanıyamadım. O sırada tek
lifsizce koluma giren bir arkadaş. ku
lağıma fısıldadı: 

- Yahu! " ...... ,, gazetesi sı:hibi filıln 

değil mi bu? 
O an:la hatırladım: 

- Öyle ya .... 
- Ne kadar, yıpranmış ... Yarı ölü. 
V c devam etti: 
- Sen. mütareke yıllarını pek ha· 

tırlamazsın. Burada değildin, bunun 

gazetesi akşam üzeri çıkar ve hele or
dunun izmire akın ettiği günlerde ne 
basabilirse satardı Gazeteyi müvezzie 

vermeğe bile lüzum görmezdi. Zira 
halk matbaa önüne birikir, gazete ka
pışılırdı. 

Bir gün ..... tam, İzmire girdiğimiz 

gün makine kırılmaz mı? Ben gazete· 
nin tahrir müı:lürüydüm. Hemen oda
sına koştum. ''Aman! - dedim - fela -
ket! Makine kırıldr.,, Ne cevap verse 
beğenirsin? "Kırıldıysa, kırıldı. Ne ya

payım ben? .. demez mi? .. Hani şöyle 
biraz sinirlensin, biraz kızsın. biraz 

hiddetlensin! Aslıl. Kıh bile tepremi
yordu. "Hemen bir başka maY..Jne kira

lıyahm, sayfaları oraya nakledelim.,, 
diyecek oMum. Hiç unutmam, elini 

şöyle bir sallamış: "Adam sende .•. ,. de· 

miştı- bu telaşın neye? Bugün de gazete 
çıkmayrversin.. Kıyamet kopmaz a . ., 
Halbuki rakipleri dört gazete sataca -
ğız diye, didinir, sinirlenir, ıdururlar
dı. 

• "' * 
Arka:laşa bir dirsek vurdum: 

- Belki o gün kıyamet kopmadı a· 
ma .. Bak şimdi kopmuş işte. Sinirsiz 
zatın gazetesinden bugün eser yok. O 
günkü sinirlileri ise bugün en büyük 
gazetelerin başında görüyoruz. 

Sinirsiz aktör tanrdım. Şöhreti pek 
kısa sürdü. 

Sinirsiz tacir tanıdım, servetini mu
hafaza edemedi. 

l~lUJlllfiH~A1tıA 
Sinirsiz tabip tanıdım, eline gelen 

her hasta ya öldü, ya başka bir tabibe 
kaçtı. Velhasıl muvaffakıyeti, serveti 
ve şöhreti hep sinirlilerde gördüm. 

Sinirli olmak samimi olmak demek
tir. Sinirsiz adam yalnız kendi şahsına 
saygısı ve menfaatine dikkati olmıyan 
adam demek değildir. O başkalarının 
menfaatine de dikkat etmiyen, başka· 
)arını da korumaya lüzum görmiyen 
adamdır. Sinirsiz adam anlayamıyan 

adamdır. Sinirsiz adamın kulaklannın 

duyduğundan, gözlerinin gördüğünden 
burnunun koku ve dilinin lezzet ala

bildiğinden emin olamayız. Eli yumu
şağı ve serti anlıyamıyan sinirsiz ada· 

mın cemiyete faydalı olduğunu kabul 
edenler hata ederler. 

CAN IAUQTAQ.IU. 

• -· . 

Sinirliye: 

- Neye sinirleniyorsun? Sinirlene
cek r.e var? 

Dememeli, onu tedaviye kalkışma

malı, bilakis sinirlenmiyenlere onun 

sinirlendiği şeye sinirlenecek bir isti· 
dat aşılamağa çalışmalıdır. 

Sinirli vatandaşlarına bakıp: 

- Vah zavallı ne de sinirli 1 
Diyebilen normallerin bol olduğu 

memleketlere tarihin bütün devirlerin-
~c: 

- Vah zavallı memleket! Ne sinir
siz meır.lcket ! 

Denmiş ve acınmıştır. 

Tıp, sinirlere pek bühtan etmesin. 
s:,ir, şahısta cnur'un, hayatta muvaf· 

fakıyetin, askerlikte zaferin ve poli· 
tikaı:ia şeref ve istiklalin dinamosudur. 

Nizamettin NAZiF 
Nizarr.ettin NAZiF 

!ı• o r. 1 H S \ N S J\ Mi 
1 GONOKOK AŞrsı 
: Belsoğukluğu 'e ihtilatlarına kar§1 
ı pek tesirli ve taze a~ıdır. Dh·anyolu 
j Sultan l\ lahmut türbesi !'\o. 113 

11 
= 

ı.~tanbııl 4 uncü icra memurıuaundan: 
\'ıklory:ı Döberlln Sigorta şirketinclrn 

borç alınan parayıı mukabil 1 incı dercn·
de ıpolek gösterilmiş olup horcun odenmc 
nıesinıleıı dola) ı s:ıtılrıı:ısın:ı karar 'rrilc·n 
'<' tnm:ınıııı.ı ehlf\·ukuf l:ırafından (2~800. 
yirmi dört bin sekiz yüz) lira kıymet tok. 
dir edilen Be.ro~luncl:ı Asm:ılımescit 
?ılt•şruliyel sokağında eski 35 mükerrer \"«' 

yeni 145 \'C 14:i.1 numıırnlı nparlııııanın 

lıırnııınınııı C'\'sar Ye mC'snlı:ısı nşıı~ıdıı ~n
zılıdır: 

Gıll'R/,ıf Eı\'KU J.C.\' l'ASI FLARI: 
G:ıyrimcnknl ficyoğlunıın, trnmYa) cnrl. 

desı uzerinde olup altında lıir dükkfını ol
mnk iizerc 6 k:ıllı lam kiıgir bir lıinııdır. 

ZJ:ıll iN /\ l 7 / . 
Çirlc knnııtlı ve hır kapıdan bina~ a sırı. 

lir. Zemini mermer hir koridor üzerınde 
c:ınılı lıir kopı ile kalorifer dairesine ini. 
lir.7.erııini hC'lon 'c iizcri tonoz kcnıerlı hır 
sofıı iızeriıı•le zemini lıeton J.:ıılorifer mn. 
kine <lııircsi, bir kömürltik \ ' C :ıvdııılık ın ı 
h:ılli \ ' C im :ıydınlık ın:ıh:ılden diğer lıir 
kiimiirlük ,.c hir h:ıliı ,·ıırdır. 

nıuıscı KııT: 

Zemin kıılındnn mermer merdivenle cı. 
kılır. Zemini kor:ısiman bir koridor 'e cu. 
meklinlı bölmeden zemini tahin diğer Lıır 
koridor iizcrinde, iic oda, bir mutfak, hır 
lınnyo, bir halu olup bu daire 25 - :1 irmı 
hcş lira kir:ı ı::etinnckledir. 

iKiNCi J( 11': 

Birinci kntt:ın sene mermer mcrdhenlrı 
çıkılır. Zemini k:ır:ısiman bir k:ıridor \C 

c:ımektııılı bölmeden zemini tahıa döşeme. 
li diğer lıir k:ıridor ıizerinde clört oda, hır 
rııulfok, bir lıalü, bir banyo olup bu d:ıire
dc borçlu l\lııcl:ırn l\:ımrr olurın:ıklodır. 

0Ç()ı\'CÜ Kıl 1': 
ı\Joz:ıyik merdh·cnlc çıkılır. Zemini kn

rnsiııı:ın lıir koridor ve camcktinlı hölnır. 
den zemini tahta döşemeli diğer bir kori
dor:ı ı;irilir. nur:ıda beş odu, bir hal:i, bir 
mulfıık, bir banyo rnrdır. Bu daire ele ny. 
d:ı 40 lirn klrn ı:ıcıirir. 

TJOlı'DCNCl' Kıl 1': 
Üçüncü kıılın ııyni olup hu daire de :ıy_ 

da 38 lir:ı kirn ı::etirmektcclir. 

RBŞINCI J\AT: 

Bu knt da dördüncü k:ıtın :ıynı olııp a'. 
do 38 lirıı kira getirmeklcclir. 

Al.7'1.VCI H.47: 
T:ılıta korkııluklu ve tahta basamakh 

rncrdh·enle çıkılır. Ufak hir koridor '<' 

c:ımlı bir hiilme ile lıu daireye girilir. Bır 
sofa üzcriıırle iki oda, bir hal:ı, bir ınııl
fak ve zemini kırmızı çini sahil çifl<' ıno. 
zayik c:ımıışır teknclcrf ve sahil iki su de-
posu ve Mr kıızıın ve üzeri :ıcık zemiııı 

kırmızı çini, cephesi beton parmaklıklı 
bir tarııcn olup bu tıırnç:ıdan demir mcr
dh·enle çıkılır. Zemini kırmızı ('fni ~c 
elrofı duv:ır korkuluklu diğer bir tarnçn 
vnrdır. Binanın her tnr:ıfıncla elektrik, 
hovogıızi ve tcrkos tesir.atı vardır. 

GAl'RIMENKUT.t.:1'' ALT/l'l'DAKI DCl\1\.4-
'l\'l:V R\'S,\Fl: 

('sıü kC'pcnkli ''C camrkfııılıdır. Zemini 
çini olup nydn 20 liro kir:ı ,;elirmektrdir. 
mmu nu: 

T:ıpu knydındn olduğu ı::ibidır. 
JIESHIASI: 155 metre mımıhh:ııdır .• 

TMWIU OLUN.\.\' l\ll"MF.1': 
Gayrimenkulün buhınduRu mevki şerefi 

ile temin elH~i kira bedeli ve lınllhnzır cm 
liık piyns:ışı nnz:ın ilihnr:ı alınarak g:ıyrı. 

menkulün heyeti umuıniyesinc (24800 - 11. 
rıı) kıymet takdir edilmic;lir. 

Yukorıcl:ı hududu, evsafı, ve meı;:ıhao:ı 

yazılı gayrimenkulün t:ımamı açık nrttır. 
mny:ı konmtrş olup 22.9.938 tarihine rııo;t 
lıy:ın perşemlıc f!Ünü s:ı:ıt ıo dnn 12 ye 
kndıır Ycniposluncdeki d:ıircmizde açık 

ıırllırnı:ı ile s:ılıl:ıcnklır .• \rttırrıı:ı hedell 
mulınnııncn kıymetin ~ iızdc 75 ni huldu-

llu lnkdirde sn:1 rimenkul en çok :ırllırıının 
üzerine ih:ılc edilecek, aksi lnkclircle en 
son nrtıırıının lanlılıiidii bııki knlnııık üze
re ıırllırınn 15 gün ınii<ldellc temdit <'dile. 
rck 7.10. 938 tarihine rnstlıynn cumıı siinıl 
s.ı.ıl 10 dan J~ :1c kndar dnirC'mizdc 2 inci 
açık arllırması y:ıpılac:ık \"'C bu 2 inci art. 
tırınada g:ıyrimenkulü en çok nrttırıının 

üzerine ilıııle <'dılcccktir. 

S:ılış pe'}lndfr. T:ıliplC'rin :ırttırm:ı' ı 

1ıirnıezdcn e,·,·el ımıhammen kınnetin 'uz 
de 7.5 ni~h<'tinrlc pey okçesi ,·ermeleri'<'
yn milli bir bankanın tcmin:ıt mektubunu 
ihraz etmC'lcrl lllzımclır. 

Birikmiş 'ergilerlc hclcrli~ eye :ıil tcn
viri) e, t:ınzifi~l' \'C lrll!ıli~c resimleri ve 
v:ıkıf i<':ırı-.i s:ıtış lıctll'lindt•n lcnzil edilir. 
20 senelik ta\"iZ lıedeli nılı~teriye aıtıır. 

200-1 ııunııırcıl• fcrıı ,.c ifl:"ı-• knııununun 

126 ıncı mndtlcsiniıı t iin<."Ü fıkrasınC'ıı hu 
gayrimcnkııl üzerinde ipoll'kli cılııC':ıklıl:ır 

l:ı dtlier nliıkııdarl:ırın ve irlifıık luıkkı :ı. 

hiplerinin bu haklarını 'e hususile fııiz ,.e 
m:ı'irafo d:ıir olan iddialarını, hu il.inın 

neşrı tnrihinclen ilib:ırrn 20 glın içinde 
cvr:ıkı müsbitelerl ile bildirmeleri irııp 
eclrr. Ako;i halele h:ıkl:ırı lopu sirilile s:ıbit 
olnıodıkcn satı'j bedelinin na~ l:ı~m:ıc;ındıın 
h:ıriç kalıı<'akları ,.c claha fazla ın:ılfım:ıt 

:ılmıık İ!.liycııleriıı 2:J.8.938 lnrilıinden ıti. 
haren herkesin görchllccrği için açık hu. 
lundurıılncıık olıın artlırın.ı ~nrln:ımrı;i ıl 

34.CiO!i nıım:ır:ılı dairemiz dosyn~ıııu miı
r:ıC'ııatl:ırı il~in olunur . 
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Tayyare ile Frankocuiar . r 
• A • Fransayı tehdıt 

devrıalem seyahatı ediyorlar 
Baştararı ı incide 

telgraftan gazetemizde nyrıcta okuyn-
caksınız. 

Böyle bUyUk bir rekor kıran Hovard 
Högs Amerikanın meşhur bir simasıdır: 
Milyonerdir, sinema sahasında bir çok 
keşifleri vardır, film çevirmekle uğra-

13ır •••• Slııema artistlerinden Katcrin 
licpbörn'e. {ışık olan genç hayatını si· 
nema ile tnyynre arasında taksim et
miş gibidir ...• 

Tayynrecinin asıl hususiyeti müteşeb
bis olmasıdır. Amcası bir stüdyo sahibi 
olıın genç, eline bir miktar para geçer 
geçmez o da sinemacılığa heves etınie 
ve tayyn.rcciliğe olan s.evgisi ile beraber 
ilk filmini ge"irmiştir. fuvadn geçen bir 
macera. üzerindeki bu film kendisine 
milyonlar knzıı.nmaya: yol açmıştır. 

Katerin Hepbörn'ü seven Hovard, o
na rol verdiği bir filmi kendisi için en 
büyük muvaffakıyet saymıştır. 

Bu sahada muvaffak olan Hovard, 
kendisini artık havaya vermek istemiş 

ve tayyarecilik öğrenerek, az sonra bır 
tecrUbe uçuşuna girişmiştir. 

Fakııt:. senç tayyareci, bu tecrübe u
çuşunda (12 EylUl 1935), Los Ancelos
tan Nevyorka. gelerek, saatte 500 kilo
metre ile, dünya slirat rekorunu kır

mıatxr. 

Tayyare ile dovrifileme şimdiye ka
dar beş kere teı:ebbüs edilmiştir. 1924 
te Smit, Hclson ve Ved ismindeki fiç 

tayyareci ilk defa olarak dünyayı tayya
re ile dolaşmıslar, fakat bu seyahati an
cnk 6 ayda bitirmişlerdi. Üç Amerikalı 
tayyarecinfn takip ettiği yol Amerika, 
Japonya, Çin, H"ındistan, Iran, Paris ve 
lrlandadır. 

1kinci teşebbüs 1931 de olmuştur. 
Post ile Gati Ncvyorktan kalkıp Bcrlin, 
Moskovn, Siberya, Kamçatka, Alaska 

yolu ile tekrar Nevyorka gelmişler ve 
bu devrialemi 17 günde yapmışlardır. 

Bu rekoru, iki sene sonra, meşhur 

tek gözlü tayyareci Vili Post dünyayı 7 
günde dolaşarak kırınıştır. 

Ondan sonra, geçen sene, kadın tay
yareci Amelya Erluırt bu rekoru kırmak 
üzere bir dc\"Tialem seyahatine çıkmış, 

fakat, bilindiği gibi, zavallı kadm engin
lerde kaybolmuştur. 

Bugiln Hovard Högs kendisine daha 
kısa bir yol seçerek, Vill Post'un reko
runu büyUk bir farkla kırmış buhınuyor. 
Eğer bugün Nevyork'a vardıysa dün;>a
yı 3 günde dolaşmıs oluyor.. . 

Gelen telgraflar 
Moskova, 13 (A.A.) ·- Tayyareci Hu

gucs ve c1rkadıısları, Grinoviç saatiyle 
12 yi bir dakika geçe Yakutskdan hare
ket etmiştir. Eğer hava müsaade eder
se tayyare Yakutsk'dan Asyanm mün
tehasmda Anadire gidecektir. 

Anadir'da 
Anadir, 1 3(A.A.) - Amerikan tay

yareci Hughes buraya gelmiş ve Pasi
fik'i ge"erek Amerikaya dönmek ve bu 
suretle de\Tiiı.lem uçuşunu ikmal etmek 
üzere derhal hareket etmi§lir. 

Son met haleye doğru ••• 
Nevyork, 14 (A.A.) - Haghes saat 

18 de "Grneviç saati,, Alasku'da :Fair
banks'da karaya inmiş ve saat 1,35 de 
tekrar havalanmıştır. Tayyareci Ya
kutsk ile Fairbanks arasındaki 3330 ki
lometrelik mesafeyi 12 saat 17 dakika
da: kntetıniştir. 

Fairbanks'dn radyoda beyanatta bulu
nan Hughcs mürettebatın birnz yorgun 
olduğunu söylemiş ve Fairbanks De Nc.v 
York arasındaki mesafenin merhalcsiz 
katndiJemiyeceğinf zannettiğini ildve 
etmiştir. 

Canavarlık 
Dün gece şehrimfzde bir taarruz vakası ! 
olmustur. Hadisenin kurbanı. Nişanta.. 

~mda oturan 14 yaşlarında Agavni is
minde çok güzel bir Enneni kızıdır. Agav 
ni) c, küçiık olmasına rağmen, bütün 
mahalle delikanlıları takılmak'ta kendisi 
le görü~ek istemektedirler. 
Bunların arasında bilhassa Hüseyin 

isminde 25 ya~lannda birisi, bu güzel kı 
za göz koymuş ve rast geldiği yerde mu
sallat olmağa ba~lamıştır. 

Agami Hüseyine fazla yüz vermemek. 
le beraber, arada sırada kcndisile görü!)..
mektedir. Ancak son günlerde, Hüseyinin 
hareketleri h,zcağızı ürkütmü~. Agavni 
dclikaıilı ile selam sabahı kesmcği müna 
sip görmüştür. 
Bunda;ı bir müddet sonra, dün akşam, 

Agavni, Maçkada bir arkadaşına gitmiş 
,_:e saat 10,30 srralarmda "Ta~hk,, tara
fından tramvay yoluna doğru yürümeğe 
bas}amıstır. Bu sırada arkasından iki ki
§inin gelmekte olduğunu görrnüsse de 
ehemmiyet vermemi~ ve yoluna devam 
etmiştir. Fakat b:ı meçhfil şahıslar hızlı 
hızlı kıza yakla~mı~lar ve birdenbire üze. 
rine atılmışlardır. Agavni neye uğradı

~mı anlamamış, ağzı sımsıkı kapatıldığı 

için bağırıp imdad çağıramamı~ır. 

lki kişi, km kucaklarına a1mı~lar ve 
tenha olan caddeden ta~lık denilen ye
re doğru götünneğe ba5lamışlardır. Niha.. 
yet taş döküntülerinin arasına kadar gel 
dikten sonra km yere yal,ırmışlar, el ve 
ayaklarını tutmak suretile zorla ta
arruz etmişlerdir. 

lki delikanlı, bir mfiddet sonra, kendi
sini kurtarmak için boğuşmaktan ve yer 
den yere vurulmaktan \ucudu ~·ara bere 
içinde kalan, baygın düşen zavallı A. 
gavniyi yol üstünde bırakarak savusup 
gitmişlerdir. Kızcağız bir iki saat sonra 
kendine gelmiş ve güçlükle yürüyerek, bu 
lundu;ru ~ere yakın olein dayı_mın evine 
gitmiş, başına gelenleri anlatmıştır .. 

Bunun üzerine dayısı, onu yanma ala
rak Nişantaşı karakoluna müracaat et
miştir. 

Agavni, zabıtaya verdiği ifadede, ka
ranlık ol:nasmn rağmen, kendisine ta
arruz edenlerden birini Hüseyine ben
zettiğini s5ylemiş, hlidisenin eweliyn
tmı, HUseyinle olan tanışıklığını anlata
rak, mUtcnrnzlardan birinin o olması 

pek mlihteıncl bulunduğunu ileri stir-
müştilr. 

Polis, derhal harekete geçmiş ve Hil
seyinlc arkadaşnu }'3kalamrştır. 

Agami bu Sabah adliye doktorluğuna 
muayene ve bik:rinin fzale edildiği tcs
bit olunmu§tur. 

Suçlular adliyeye teslim edllmi~ler • 
dir. 

Çanak kalede 
yapılan hafriyat 
Amerikalı profesDr
ler izahat veriyor 
Çanakkalede, Turova harabelerinde 

yedi sencdenbcri yapılan hafriyat aona 
ermiş ve hafriyatı: yapan Amerikan pro
fesörü Karl Blegcn memleketimizden 
ayrılmıştır. 

Profesör 1stanbuldan hareketinden 
evvel bulunduğu bir beyanatta, hafri -
yatta varılan neticelerden şöyle bah
setmiştir: 

"- İlk Turva hafriyatı bundan 68 
sene evvel, 1870 de profesör Şliman 

tarafınt:ian yapdmıJ ve 20 sene aürmii§. 
tür. Burada dokuz medeniyetin ayn 
ayrı tabakalar halinde izleri bulundu -
ğu tahmin edilmektedir. Profesör Şli
man bunlardan ilkini, yani en alttaki. 
ni araştırmıya b~lamııtı. 

''Şliman öldükten sonra hafriyata 
profesör Dörfcld tdevam etmiş, fakat o 
da mühim bir neticeye varamamıştır. 

''Bizim hafriyatta aldığımız neticeye 
kadar Turvadaki 9 §ehir 9 devri tcmsıl 
etmektedir. Bunlar ayrı ayn dckuz ka. 
ledir ve ayni devirlerde yapılmııtır. 

"Bu):iuğumuz Çanak, çôrr.lek gibi 
eşya kırıkları ile tesbit ettiğimize göre 
Milattan 1350 sene evvel burada büyük 
bir zelzele olmu§tur. 

"Bir iki sene sonra belki tekrar Tür
kiyeye gelecek ve Anado]unun başiu 
bir tarafında tetltikatta bulunaca -
ğız.,, 

Truva harabelerinde bulunan bir 
çok kıymetli eserler btanbul eski eser· 
ler müzesine getirilcc:ek ve ayrı bir kö. 
şeye konulacaktır. 

_.. ~aştarah 1 incide 
vazgeçirdiğini yazdıktan sonra şöyle de.. 
mektedir: 

"Fransa ile harbedecek olursak ilk 
hafta zarfında Bordo, Tuluz, Marsilya, 
Biarritz ve Beyonu bir harabeye çevire. 
biliriz. Ayni zamanda Fransız dcmiryol
lanm da tahrip ederiz. 

"Dört be~ Fransız ordusunu geri püs
kürtebilir ve Pirenelerin yegane geçidi o
lan Bidassoa'dan Fransaya girebiliriz.,, 

(Deyli Herald) 

Cephelerde vazıyet 
Barselon, 14 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Şark cephesi: Frankistler Sarrionu is
gal etmişlerdir. Cumhuriyetçiler 577 ve 

648 rakımlı tepeleri zaptetmişlerdir. Sar
rion üzerinde cereyan eden bir hava mu

harebesi neticesinde sekiz Frankist tay. 
yaresi düşürülmüştür. 

Şark cephesinde, Artana mıntakasmda 
cumhuriyetçiler Famefayı, Kastro kalesi
ni ve 608 rakımlı tepeyi istirdat etmi~ler
dir. 
Bombardımanlar 
Valansiya, 13 (A.A.) - Frankist tay

yareleri dün ak~am ansızın Grao mmta. 
kasiyle Valans cİ\cırını bombardıman et
mişlerdir. Hasarat miktarı henüz malüm 
değildir. 

Kartecenanın dün Franko tayayrelcri 
tarafından bombardımanı neticesinde 
yirmi ki~i ölmüş ve altmış ki5i yaralan-
ınıştır. ' 

Bita raf müşahit komisyonu 
gönderilemıyor 
Londra, 13 (A.A.) - Başvekil Çem. 

berlayn bugün Avam kamarasında, is
panyaya askr:rl olmıyan mevkilerin bom
bardnnanmr tahkik için enterr.asyonal 
bir komisyon gönderilmesinden vazgeçil
diğini bildirmiş ve maamafih her i'd ta.. 
raf da kabul ederlerse iki lngilizdcr; mıi
rekkep bir komisyonun gönderileceği 
ilave etmıştir. 
lngiliz pı.Amnı Barselona 
kabul etli 
Barselona, 13 (A.A.)' - İspanya cum

huriyeti hükfımeti gönüllülerin geri a. 
Iınması hakkındaki İngiliz p13nmı kabul 
ettiğini İngiltereye bildirmiştir. 

lngiltere ha!a cevap bekliyor 
Londra, 13 (A .. A..) - Avam kamara

sında muhaleiet lideri Atlinin bir sua
line cevap veren başvekil Çemberlayn, 
Franko nezdinde İngiliz ajanının ~imdilik 
Londrada kalacağını söylemiş ve demiş

tir ki: 
''İngiliz gemilerine karşı yapılan taar

ruzların mahiyeti hakkında Franko hük\1 
metinden sorduğumuz suallere cevap bek 
liyoruz. Münferit vaziyette bulunan ge
milere yapılan hücumlar ancak kasden 

olabilir. Hususile ki mevzuubahs hadise.. 
lerde hu gemiler tanınmış ve buna rağ. 
men Üzerlerine mitralyöz at~i açılmış-

tır.,. 

lng i lter e 
2,5 milyar 

Türk liralık 
Da hili lslikrazlle 

s ilahlan ma tahsisa
tını artıracak 

Londra 13 (A.A.) - Hükumet ha
va kuvvetlerini artırmak için Avam 
Kamarasına 22 milyon 900 bin İngiliz 
liralık munzam bir bütçe tevdi etmi§-

tir. Silahlanma masraflarını karşılamak 
üzere yakında 400 n-.ilyon İngiliz lira
lık bir istikraz akdolunacaktır. tık saf 
harp tayyarelerinin adedi 940 senesi 
martının 31 inde 2370 i bulmuş olacak
tır. 

Knnadnya s pııriş 
Londra 13 (A.A.) - Hava nazırı 

Kingsley Vood Avam Kamarasında be
yanatta bulunarak İngiltere hükumeti 
nin Kanada ile mutabık olarak Kana
daya derhal bir heyet göndererek mü
him bombardıman tayyareleri siparişi
ne karar verdiğini söylemiştir. 

Heyete hazinenin eski maliye müs
teşarı Hardman riyase\t edecek ve ha
va mare:.ali Ellington da dahil buluna
caktır. /' 
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Ha t ay anlaşması 
karşısında ltalya 

neler düşünüyor ? 
Fransızca "Tan,, g~etesinin Roma ı· 

tnuhabirinden: 
İskenderun sancağı meselesinde va

rılan Türk - Fransız anlaşması hakkın· 

da İtalya fikrini söylememiş, ne Fran. 
sa, ne Türkiye, ne de Suriye tarafını 

tutmamıştır. 

Bunun sebebi, İtalyan mahafi!ine 
.göre, meselenin henüz halledilmiş sa· 
yılmaması ve bunl:fan sonra bazı neti -
ederinin beklenmesidir. Italya, bu hu
susta, kendi menfaatlerine göre, daha 
sonra vaziyet almayı tercih etmektedir. 

Bununla beraber, gazetelerde çıkan 
makalelerde bu anlaşma ile Türlciyenin, 
kendi lehine bazı kazançlar temin ettiği 
i~aret olunmaktadır. 

"Fransa ise, Türk • Fransız dostluk 
muahedesine mukabil Türkiyeye San
cakta yolu açık bırakmıştır. Eu anlaşma 
hatta Fransız - Sovyet itilafı ile, bir a
l1enk teşkil etmektedir. Türkiye artık 
Boğazların tek sahibi olduğu için, Fran. 
sa, icabm1:la, Fransız - Rus kuvvetleri
nin B:ğazlarda iltis<ık peydasına imkan 
teminini düşünmektedir. ,, 

Bu tezi ''Relazioni İnternazionali,, 

gazetesi ileri sürmektedir. Gazete, 
bu Fransız - Rus iltisakına Türkiyenin 
rizasını almanın fedakarlığa değer bir 

Ba lkan antantı 

Genel Kurmay
lar toplantısı 
Aokara da yaptığı 

toplantılarını biti rdi 
Ankara, 13 (A.A.) - Balkan An· 

tantr devletıerf erkAnıhnrbiyeleri 

heyeti toplantısı bitmiş ve delcgelor 
memleketlerine dönmek il.zere bu
ı;;ün 1stanbula hare.ket eylemişlerdir. 

Antant devletleri erkAnıharblye 

Iıeyetıerinln bu son Anlcara toplan
tısında Yunanlstanı Albay Panayo
ti Yanakopulo, Albay Kfryakos Pe
zopulos. Yarbay Konstantin Vallis, 
Önylizbaşı Jorj Kardellis, Rom.an;ya
yı: Yarbay Aldea Romilos, Yarbay 
Trayan Teodersko, Yugoslavyayı 

da Binbaşı l\Iih:ı.11 Lazoriç temsil ey
lemekteytli. 

Heyetimiz de Tuğgeneral Remzi 
Yiğitglden, Yarbay Adil Egeli, Yar
bay Okdemir, Binbaşı Kenan Orunç· 
dan müteşekkil bulunmaktaydı. 

Loyd Corcun 
hatıra ları 

Almanyada pek fe na 
karşıland ı 

''Dcyli Telgraf,, gazetesinin Bcrlin »rn 
habirimicn: 

Loyd Corcun Dcyli Telgrafta çıkmak· 
ta olan \'crsay konferansı hakkındaki 
hatıraları Berlinde iyi karşrlanmamı~tır. 

''Doyçe Algemayne Saytung,, gazete. 
si, Loyd Corcwı hatıralarmd-:ıki Kayser 
Vilhelme ait olan kısmın bir hülasasım 
vermiş ve ayni sayısında "Loyd Corc 
Vilsona karşı,. başlığı altında lo}'d Car. 
ca hücum eden bir makale n~rctmiştir. 

''HABER - Loyd Corcun Versa~r mua 
hedesi bakındaki hatıralan gazetemizde 
tefrika edilmektedir. Yukarda bahsedilen 
en heyecanlı kısma bugünkü sarımızda 

geçilmiştir ... 

Fi listitı de 
Hayfa, 13 (A.A.) - Tedhişçiler 

Hayfa civarın.da bir yahudi otobüsi.ine 
silah atarak taarruz etmişlerdir. otobü
sün yolcuları 'itaçmaga muvaffak olmuş
lardır. Vaka mahaUine gönderilen bir 
bahriye müfrezesi ile mütecavizler ara
sında çarpışma olmuşdur. 

Şehrin muhtelif mahallelerinde dört 
bomba patlamışdır. 

Kababel Hava da petrol borusu ci
varında aslr..eri kıtalarla tedhişçiler ara
sında bir müsademe olmuşdur. bu esna 
tedhişçiler el bombası kullanmışlar, as
kerler d~ mitralyöz ate~ile mukabele 
etmişlerdir. tcdhişçilerden altısı ölmÜ!, 
birkaçı yaralanmı!drr. 

şey olduğunu Fransanm umumi harpte 
anladığım yazıyor. Bunun için, Anka· 
rada büyük mikyasta bir teııebbüs ya· 
pılmaktadır. ki buna İngiltere ije ya· 
hancı kalmıyacaktrr. 

Bu neşriyata bakarak 1talyanın San 
cak anlaşması karşısında, Akdneizin şar 
kında bir vaziyet deği§ikliği meselesini 
ortaya çıkarmayı ~imdiki halde lilzUn'l 
görmediği anla§ılır. İtalya, hiç sesini 
çıkarmadan, bir tarafta durmaktadır. 

Bununla beraber, Filistin hakkınldakl 
Peel projesi neşrolunduğu zaman !tal· 
ya itiraz etmiş ve Akdenizin şarkındaki 
müvazenenin bozulmaması lazım geldi. 
ğini ileri sürmüştü. 

Bugünkü vaziyetinin sebebi nedir? 
İtalya acaba doğrudan doğruya kendisi 
An'karaya bir teşebbüste ıni bulunmak 
istiyor? Malumdur ki, kont Ciyano, A
tatürkü ziyaret projesini terketmiş de· 
ğiMir. 

İcabında Sancak meselesindeki Arap 
- \'ahudi noktai na.zannı müdafaa et:ie· 
rek İtalya oynayacak bir kart bulabi]e. 
cektir. Şimdiki halde, bitarn( duruyor 
ve sükutu tercih ediyor. İstikbal hak
kında şimdiden hüküm vermek istC111i· 
yor.,. 

Ka yma kamlar 
arasında 

Ankara, 13 (Telefonla) - Kar· 
makamlar arasındaki yeni nakil ,,e 
tayin lcri bildiriyorum: 

Bor kaymakamı Faik Tunc uıu· 

kışlaya, Mesudiye kaymakamı ııa.· 

san İlhan Engin Fatsaya, Fatsa kıı1 
makamı Mazhar Basdoğan M.esudi· 
yeye, U~ak kaymakamı Kemal 01111· 
düz Merlce, Savur kaymakamı Nıt· 
zım Gunsen Uşağa, Vize ka.ymakaı:l11 

Nurettin Aynukuş Savura, Başkale 

kayma.kamı Reşat Öncel, Kuyuluhi" 
sara., İspir kaymakamı Cevdet-TUll" 
cer, Başkaleye, Balya kaymakamı 
Hakkı, lspire, Yavaş kaymak-atılı 
Necdet Yılmaz Alucraya, Kızılcana· 
mam kaymakamı Vasfi Kocageva.stl• 
Torol kaymakamı CeHU Tayyar As· 
vaclğa, Çorlu kaymakamı Niyazi 
'Olkil Oltuya, İskilip lrnymakaı:llt 
Mümtaz Arkan Çiçekdağma, Dinar 
kaymakamı Abit Celcel Beslrlyeye• 
Kağızman kaymakamı Mesut KAnl 
Nevşehire, Keşan kaymakamı Ha.Ol" 
dl Orhun Kllğızmana, Fekeye Doğı.ı• 
bayezit kaymakamı Fuat Coruh !'ofıt· 
lazgirde, Bala kaymakamı Mahir 1· 
çöz Sungurluya, Sürmene kaymaı.ıı· 
mı Nasuhi Koruşman Blreciğc, :Ma· 
navgad kaymakamı Sadık Tuncer 
Harrana, llgaz lrnymakamı Sıtlu ıı:· 
rlkçloğlu Bingöle, eski Niksar ka.1· 
makamı Kemal Kebana, Hasankaıe 
kaymakamı MUnip llban Suşehrille' 
Olti kaymakamı Ahmet Fovzi gıı.· 
murcuoğlu Hasankaleye, Lülebur· 
gaz kaymakamı Suplıt Batur Gııl .. 
zana, Garzan kaymakamı Milmtaı 
Nayman Gurpinara, Bartın kayııııı· 
kamı Sit Şayin Kemalpaşaya. Gö· 
reli kaymakamı Halit Arkan aartı" 
na, Gerze kaymakamı Halll Tufa.ll 
Doğubayczide, Nevşehir kaymattıı.· 
mı Besim Tuğay, l\L Kemnıpa$ıı 
kaymakamı KA.mil I<~uat, AraM1' 
kaymakamı Hami Ari kan mahalli~: 
dareler umum müdürlUğü şube Ill 
dürlUkierine, Çınar kaymakamı :Ji.l· 
min Köksal, Ermenak knymnkaııı1 

ıet 11.:sat, Kayaaymnn mahallt idare 
1 

umum müdür muavinliklerlne, eslt 
Nahiye mUdUrlerlnden Hamdi Ona)' 
Kızılcahamam kaymakamlığına, l\fıı. 
raş maiyet. memuru Tevfik ıcutl~ 
Ilehesni kaymakamlığına, Mll1e 
celisi kanunlaı' kalemi mcmurıar111• 

ıı· 
dan Fuat Alper Orhangazi knYill • 
kamlrğrna., Trakya umum müfettiş 

b' 
lik enak mtidürü Puat Aksoy .A.te. t:l 
gir kaymakamlığına, emniyet uıJlıl fil 
mUdUrlüğU memurlarından :Eıcre t· 
Ermenak kaymakamlığına, vllAYe. 
ler idaresi umum mtidürlüğünde }> 

dil Baysal Dinar kaymakamlığın:: 
vektılet seferberlik müdUrJüğU ııı e 
murlarından Fevzi Öncel, Sürııır~t· 
kaymakamlığına nnkll ve tayin ed 
diler. /' 
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Jack London ; 

bir yumruk kadar hükmü vardı; hattl 
yumruktan da iyi idi. Çünkü wrana da
ha az efor sarfettirirdi. Sonra kOrakotJar 
da King bütfln ağırlığım Soodete yüklü 
yordu. Bu, her seferinde hakemin müda
halesini mucip oluyor, hakem onları ayı 
nncaya kadilr King dinleniyor, diitri 
de yoruluyordu. 

aoı.o XVSBADAN N\'AJI 

~ Korakora. giriyor, çıkıyor, m
~ acıtan bir adale y$nı halinde 
'1ttıran lll~telif hareketle gitgide hmru 
~ . . bu hücum kasırgası halini alı
?ı • 1~~ ile kendi arasında duran 
~. ~ ortadan biran evvel kaldır
?,_~ ~tün gayretini sarf ediyordu. 
- King ıse bütün bunlara tevekkül ve 
~tahammül ediyordu. O hem ken
~ ~ hem de artık kendisinden gitmiş 
~ &eılçlifi., ve onun Adetlerini iyi bi
CİJe Soudelin lursınm bir kısmı geçin 
l'bk......~ yapılacak İ§ yoktu. Onun yum 
.. ~birini bqmın tepesile dm-• 
~ için bililtizam eğildiği vakit için 
~ IÜldü. Bu yaptılJ boks kaidelerinin 
~tınediği bir kurnazlıktı. İnsan elle. 
~kemiklerine dikkat etmeliydi. Hal-

smda kırpışıp korkan: gözler değıldi. Bil
iıkis herşeyi görüyor, büyük bir soğuk. 
kanlılıkla mesafeyi ölçebiliyordu. ''Brr parça et,, 

kalkıyor, Soudeli kendine dofru yürüme 
~e icbar ediyordu. Her ravundun sonun. 
da, K~n manevrası sayesinde gong 
tam kendi köşesinin önünde iken çalıyor 
du. Bu minval üzere iki ravunt daha ge. 
lip geçti. Soudelin bu işi biran evvel bitir 
mek gayretile gösterdiği fazla sürat Kin
gi rahatsız etıneğe başlamıştı. Çünkü üze 
rine yağan yumruklardan bir ksımı he
deflerini buluyorlardı. Buna rağmen o 
itidalıni elden bırakmış, yavaş hareket 
etmekte ısrar ı?diyor, genç seyircilerin dö.. 
ilişmesi için bağırmalarına kulaklarını 
tıkıyordu. Altıncı ravuntda Soudel bir 
an için gene ihtiyatı elden buakmş. Kin 
gin müthiş yumruğu hedefini bolmuş ve 
Soudel dokuza kadar yerde kalmıştı. 

Soudel Kingin kaburgalanna sıkı bir 
yumruk tutturmuştu. Halkm kısmı aza. 
mı Kıngin bu yumruğa nasıl tahammül 
edebildiğine şaşmışlardı. Orada bulunan 
lardan ancak bu işi iyi bilen eskiler Kin. 
gin tam yumruğu yiyeceği sırada eldi
venile Soudelin pazusuna dokunduğunu 
görmüşler, ve onun ne demek ofduğunu 
anlamışlardı. King bu ufak hareketile o 
müthiş yumruğun şiddetini yan yarıra 
azaltmış • eliyle ona bir nevi fren yap
mıştı. Dokuzuncu ravuntta KingiA ant 
sağ kro~si bir dakika zarfında havada 
üç kısa kavis çizmiş, üçündüde de Soudel 
iri vücuduna rağmen boylu boywıa yere 
serilmişti. 

Bir dakikalık istirahat için kö§esinde 
oturduiu zaman King bacaklarım uzattı. 
kollaFım iplere yasladı. Göğsü saklama..· 
la ıüzunl görmediği bir şiddetle inip çı
kıyor, yüzüne sallanan havlulann vücu
duna fırlattığı havayı derin derin tenef. 
füs ediyordu. Gözleri kapalı seyircilerin 
seslerini dinliyordu. Birçokları ona ses.. 
leniyorlardı: 

- Neden döğüşmüyorsun Tom? diyor
lardı. Korkuyor musun? ondan? 

On sırada oturanlardan birinin kendi· 
si için: 

kaııısmdakinin tepesine yumruk 
~ demek ekseriya bütün ihtimam
~ara rağmen pek kolay sakatlana. 
il . bu naıik kemikleri incikmek demek 
L.~ tepesine yediği bu yumruktan 
~ dalla mutazamr olduğuna e. 
~ King hem döğüşüyor hem düşünü 
~: Parmaklartndan birinin sakat
~ olması Soudele u.ıun zaman bi!sir 
~ 0-, gene olanca. hızıyla yum
'- - vurmakta devam edecek, gene za_ 
__. iuanacakt'r. r.Akin bir gün gele-

~ ~ onun tecrübeleri ıeçen senclerre 
~·-o, parmaklarından birini Kingjn 
~ nasıl sakatladJiını hayıfla dü
~ bıaşbyacaktı. 

~ ravunt baştan aşağı Soudelin 
bitmi~i. O Kingi bir yumruk yağ
~ tutuğu halde King ona hiçbir 
~ı>mamış. bir tek yumruk bile vur. 
L:""I' ~ eskiv yapmak kotar ik' .girmekle iktifa etıni~ti. Sade bir ara 
._birkaç yumruk vuracakmış gibi yap
~~ bir yumruk yediği nkit başını 
~~ enerjisini olduiu gibi tasarruf• 
~yarbk., 1111ıkabeleye cesaret 1 

- A:iale bağlamış. daha hmlı hareket 
edemeı. Yüzde iki yüz Soudel kazanacak. 
dediğini duyuyordu. 

Gong tekrar ç,almış. boksörler yerle
rinden fırlamışlardı. King iki adım atın. 
caya kadar Soudel onun karşısında di
kilmişti. King bunu enerjiden tasarruf 
için yapıyordu. idmanı yerinde değildi. 
iyi gıda almamıştı. Atacağı her adım 
onun için kıymetli idi:. Bundanı başka<> 
raya gelmek için üste bir de iki mil yol 
yürümüştü. İkinci ravunt aynen birinci 
ra\-unt gibi Soudelin hücumları, Kingin 
müdafaasile geçti. Halk kızıyor, Kinge 
neden döğü~mediğini soruyordu. Soudel 
zengin bir mirasyedi gibi bol bol enerji. 
sini sarfederken King ancak ihtiyarhp 
has bir hasislikle kuvvetini saklıyordu. 
Seyircilerin ekseriyeti döğüşü pek muva. 
zenesiz buluyorlar, Soudel lehine bire kar 
şı üç bahse girişiyorlar.dı. Kingin nasıl 
bir boksör olduğunu iyi bilen birkaç kişi 
vardı ki onlar bu bahislere tereddütsüz 
iştirak ediyorlar, kolayca para kazanma
nın yolunu bulmuş insan?ann itminanile 
için için gülüyorlardı. 

wnt be~ıyalı yanın dakika kadar geç.. 
mi~. Soudel vaziyetin verdiği emniyetle 
bir açık vermi~. Kingin gözleri ve sağ 
kola ayni anda harekete ~diler. Bu. 
maçın başından beri onun vurduğu ille 
hakiki ywnruk havada, omuz hizasından 
başlayıp aşağı doğru bir kavis çizen ve 
vüaıahııı bütün yükünü taşıyan kısa bir 
kroşe idi. Sanki uyur görünen bir aslan 
birdenbire, şimşek gibi bir pençe atmıştı. 
Bu darbeyi tam çenesine yiyen Soudel 
adeta cansız gıbi yere düşmüştü. Seyir. 
cilerin ağzı açık kalmış. aralarında tak
dirkir mmltılarla koııuşmağa başlamış
lardı. Demek onda adale tutukluğu falan 
yoktu. İstediği zaman balyoz gibi vurabi. 
liyordu. 

Soudel sarsılnuştı. Y anüstü dönerek 
ka1kmağa tqebbüs etli; lakin Suvaııyör 
lerinin ıkan üzerine vazgeçti; dizinin üs. 
tümle cloirulıarak yerinden brlamağa mü 
heyya, sayıyı beklemeğe başladı. Dokuz 
da yerinden kalktı. King, yumruğu bir 
iki santim daha çenenin ucuna doğru vur 
rnadığına nadim olmuştu. O takdirde 
maçı nakavtla bitirmiş, otuz İngiliz 
lirasını almış olacaktı. 

Yediınci ravuntta Soudelin hızı geçtiği 
görülüyordu. Muhakkak ki bu onun şi111-
diye kadar yaptığı maçlann en sıkısıydı. 
Filvaki Tom Kmg ~lı idi. Fakat Soa
del şimdiye kadar karşılaştığı geçkinler 
arasında böylesine rastlamamıştı. To
mun mükemmel bir müdafaası vardı. 
Ç:Ok soğukkanlıydı. stelik her iki eliyle 
de naka' t çıkarabilecek ymnnıklar wr. 
mağa muktedirdi. Buna rafmen Tom 
King sık sık vurmuyordu. El mafsalla. 
rmm ezik olduğunu unutmuyor, ellerini 
acıtmaktan maçın sonuna kadar idare 

Karsta jandarma eY. 
teri ve yeni 

karakollar 
Kars, (Hu81181) - Arpaçay, Çıldır. 

Göle ve Ardahan l:avılariyle Okan, 
Kurtkale ııahiyelerinde yapılması ka-

rarmştmJan jandarma subay evleriyle 
nUmune karakoUarmın temelleri valimiz 
tarafmdan merasimle atılrrıll*Jr. 

ene gpnçlijin hm geçıneliy 
fl ~ hareketleri batr ft metodikti. t Jrapawı, yavaş harebt eden göde-

Ravundun kalan kısmı hareketsiz geç
ti. Soudel ilk cfefa olarak hasmına karşı 
bir hürmet duymuştu. King ise evvelki 
bati. uykulu halini bırakmamıştı. 

etmek istiyordu. Köşesine oturduğu za- l---------------
man zihni meşguldü:. Şu pro(esyooel bok 
sörlük ne tuhaftı. Kendi boks bilgisile 
Soudelin gençliği bir araya gelseydi orta 
ya bir ağır siklet dünya şampiyonu çı
kardı. Halbuki Soudel hiç bir zaman dün 
ya şampiyonu olamıyacaktı. Ring tecıil
besi, kurnazlığı yoktu. Onu ancak genç. 
li,brini vermek suretile satın alabileakti. 
O zaman da iş işten geçınt, olac:attr. 

ilhan Tarus~un 
Küçiik lıikayeleri 
Doktor 
Monro'nun 
Mektubu Jlrı ayur bir hali nrdı. Halbuki 

~ Rölzleri heqtyi gören, her olup bi. 
~ ..._. ~olaa aöalerdi. 
~ar kaçınılamıyacak bir yumruk karşı-

'Oçüncü ravunt ta. evvelkiler gibi tek 
taraflı olarak başlamııtı. Bütün hücumu 
yapan. yumrukları vuran Smıcle!di. Ra-

Ravundun biteceğine yakın King ken
di köşesine yaklaşmış. gong çalar çalmaz 
hemen iskemlesine oturmuştu. Soudel i
se köşesine gitmek için ringi baştan başa 
katetmek mecburiyetinde kalmış, hem e. 
nerft sarfetmiş hem vaktinden kaybetmiş 
ti. Bunlar ufak şeylerdi ama bu gjbi u
fak şeyler üstüste gelince bir yekQn teş· 
kil edebilirdi. Her rawndun başlangıcın 
da Kin~ bililtizam yerinden gayet yavaş 

King bildiği her şeyden istifade ediyor 
du. Korakora girmek ~n hiç fırsat kaçır 
mıyor, her korakora girişinde omuzuyla 
hasmının kaborgalanna çarpıyoı'du. 
Rin~ fC'lc:cfc .. inc ~öre omuz darbesinin 

- Yakında ~kıyor -

! 1 il! 

---------------------- ~fendimiz Preolder'e mi g:J.e
tek? 

- Ha.yn •• Ben awıaatırtia buluna
cağım, 

Mabel keneli kendine: 
- llanaama ıidcuk. - di.ye 111Jrıl

dandı. Bu llHda büyük bir utırap isia 
de Mirtiy'in oturdlıp evia manaıma 
ait olclujwıu dütüamittü. 

X.aliçe devuq etti: 
- Saatle benimle bttaıber geleeek

lin. BU bahçıvMan oturduğu rahibin 
kulübemsi yerinde bulunacağız. 

Mabel: aarar:k. Dudaklarından Md· 
4-ya benıaer bir teY fırladı. İçinden: 

- Allü• - diye mmldanch.. 
Allah, kadtt, tel&düf_ Bu üç tabir 

b&d4i aatillkte ayni ıeyi, her üçii de 
lleftiaıizdeki hakikatleri ifade eder. 
~ Usa de izah edemediği ve ıebepl~ 
~ ~ğt Mdiaat karpıml:ia 
~ duçar olduğu ltayreti anlatıyor 

u. 
Ae~ zamanlar, iman bir t'Y kar'J!lmda 
~~uyunca. ite J"Bbancı bir kuvvet 
~ırdı. Malııel de, Marpriti, Mir
~ in •fmdıfı yne drükliycn seb~bi 
lıılıyanıadığı için: 

- ADah t.. diye aöy1enınişti. 

l !fint yoluna koyan "Allah,, tı ve bu 
: •Allah., kendisine karşı ç.c-k mer

ftıetsizce davranıyordu. , 

it - .Acaba intikamımı almayı Allah 
teaıiyor mu? - diye dii§ündü. Yahut 
~ int:kam vaktinin gelmedigini bil-

llnek iıtiyor? Fakat b:n çok azap 
t_ktun. Yıllardır be kledi:.n. Yanında 
'dııfum seneler içinde hiç bir sö
ltlft hiç bir hareketim, hiç bir bakı -
.... Olta, kendisine karşı besled"ğim 
..... _~ _ıaruı anlatmadı. O daima te
~ ,ardü. Bir ·damla gözya
.. &latermedim. Allahım çektiğim 
...... '-P kAfl delil mi? Allahım artık 
"- '-~yan ediyonım t Beni Marpri
~ kaY\IflDUI uabmdu koni. 

--------------------------yaMu-ın:n sana. Oğlumu öldüı-eı:ı ka -
dının kızını baıim elimde buluadur. 

Mabelin AJlahına söylediii bu aia
leı kmdiaini teakhı etti. 

--33-
SöZ DINLIYEN ALLAH 

Sen ]ermen Depre manutınnın ra
hibi Mesair Kleman Maho aJtnnı ya
şında olmasına rağmen kendisini çok 
iyi muhafaza etmiı bir adamdı. Sık ve 
siyah kaşlarının altındaki gCSzlerinden 
ha§in tabiatH biri olduğu anlatılıyor -
du. O cemaatinin imtiyazlanm pı:ldet· 
le müdafaa eder ve talebelere kartı de
rin bir nefret beslerdi. 

Filhakika, §imdiye kadar muhtelif 
drnrlerde manastırlarla talebeler ara
ımda kavra eksik olmamııtı. Bn mii
caôelelerin aul sebebi de Preokler'di. 
Talebeler buraya hikim olmak, kilise
nin elinden bu araziyi almak istiyor
lanlı. 

Kilise iıe, onların bu tecavüzlerini 
önJiyerek kendi hududu haricinde bu
lunan arazi parçalanru eline geçirmek 
istiyordu. işte bu minaebetle kayta 
eksik olmaadı. Bu ha.tplıade buan ki
lise, buan talebe plebe çalarciı. Fa
kat Klemaa llaho zamamruta. galip 
manastır bir kaç müı.im muuffakıyet
ten IOIU'a talebelerin taarrmuna uğra
ınamıttı. .l:kıgün Buotblaruı, Galileli
lerin ve talebelerin toplanımlan da ki
liae ytizüaden değildi. 

ile.Ur Xleman Maho, Trank.ıtveJ'in 
kumanda ettiği bölüğü içeriye alması. 
ü~ bölüğün, kilisenin bu ezelf dütınan
lanna kaqı munffakıyet kazanama
ması endi§esinden ticri celmifti· Böyle 
bir vaziyette Trankavcl bölüğü imC:a
da kopcaktı. 

Bat papaa yemekhanede Trankavel
le zabitleri ıerefi.nc mikellef bir kah· 
valtı huırlatmıftı ve kendiai de tenu 
zülen buna ittirak etti. Bu sırada Tran 
kawel yumıda bnhı""nla lair lll'ada 

*EZ 

RTTRTI>AN ------------------------------diğerlerine örnek .clarak bir hale ., 
miye teşebbüs ettiğim zaman nelerle • 
karşılaşacağımı biliyordum. Yalru: 
köylüleri ve şehirlileri ezmedim? Dere 
beyliği de çiğnedim.. Hükdmet içinde 

müaaviliği tesise çalıftım. Fransayı böy 
le geniş ve mü"Saviliğin hüküm sürdüi\ı 
bir bale ve o sabanın ortasında hü
kümdarın tahtından bafka göze çarpan 
bir şey bırakmamaya çalııtım. l>Gğru ! 
Ekseriyetle, avamın cinayet ad·nı ver
dikleri hareketler karpsında *redim, 
fakat azmimden bir ıey kaybetmedim. 
B'Ula kimsenin hikim olmasını kabul 
ed:ıncm .. Gerçi, bazı ıeceler, kulaiıma 
gelen şeylerden korkardım. Fakat o za. 
man beni tca.elli edc~ek bir ıeY vardı. 

O da kuımdı. Hükumet iflui dimağı 
mm yorulmasma. kı.ıım beni teselliye 
sebep olurdu. 

Mirtiy yüzünü iki eli araaana alarak 
mırıldandı : 

- Babai ..• 
- Mirtiy 1 İşte ır.iUetin hakkımda 

dütündülderini yüzbme çarpan adam 
bu!.- Itte etrafımda dU)"duium haka
retleri topbyarak yüzüme fırlatan ı · 

dam bul- itte Büridan ı ... Ben de An
gerrand dö Marinyi. t9te nipnbm de
diğin adam. tıte sen 4e beni teselli e
den kızım. 

Marinyi daha boğuk bir sesle illve 
etti: 

- ikimizden birini intihap et! 
Mırtiy çok fena bir vaziyete gelmi!

ti. 
- intihap un? - diye mırıldandı. Ba 

hamla nipnlımdan birini intihap mı 
'edeyim? .• 

Bu sırada yüksekten gelen imirane 
bir ses, odanm sessizliğini bozdu : 

- Bu dakikada, bu kız, ne Bürida
nı, ne de babaaını intihap edebilir! 
Burada benim de bir hakkım var. Ma
rinyi bunu ıiz pek iyi bilirsiniz. 

Herket bafllU kaldıııdı. Biru ~--

Mirtiy'in indiği merdivenden ıimdi de 
bir kaduun iııdiiini &ördüler. Bu ka
dın Margarit dö Burgony idi. 

Marinyi gözlerinde bir sevinç pa
rıltısıyla bapnı eğdi. 

Büridanın batmr bir katil ar~um 

sardı. Bu mada Margarit Mirtiy'e 
doğru ilıerledi. 

Kraliçeyi gören iki maskeli adam 
titrediler. Bunlardan biri lrend~ini kra
liçenin Bnüne atmak istiyormuı gibi 
bir hareket yaptı. 

Bu sırada Margarit koynundan ÇT· 

kardığı bir gümüş düdüğü çaldı. Kapı 
Jiddctle açıldı. içeriye bir sürü asker 
yığılc1L . 

Lansölo: 
- Haydi! - diye bağırdı. 
Bilridan kendini kaybetmit bir hal

de, kraliçenin merdivene doğru çekti
ği Mirtiy'in üzerine atıldı. Kendisini 
bir sürü adam yakalıyarak süriWedi. 
B6ridan odanın bir köşesine götürül
düğü s•rada Marinyi ile kraliçe ara
sında bulunan knın merdivenlerden 
çıkarıldığını gördü. 

Genç ku: 
- Imdad, Büridan - diye bağırdr. 

Büridan haykıl4dı ve orada ölmeye ah
tederek ıatdırdı. 

Kendisini yeniden yirmi kol birden 
yakaladı. 

Bir kaç saniye içinde elinden eilihı 
almnuftı. Etrafına bakındığı sırad-ı 

iki maskeli adamın ıda kendisi gibi ya
kalandığını &örmüştü. Giyom'la Rike 
ortada görünmüyorlardı. Lansölo d:l 
bu görüruniyenler arasındaydı. 

-22-
MABEL 

Biz Mabeli, Bilridan'la arbdat1annl 
takip ederek Mirtiy'i bahçıvanın evine 
yerleıtirdilrlerini öğrendikten ıonra. 

Lnr tarayına dandilğil ve kraliçenin 
yanına cirdiii bir mada tnellulittllCo 
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l'azıırlesi Torılıaııeden 1 !i,30 Mudanya, 20 B::ındırma 
Salı Tophaneden 9,30 lzmıt, lli,30 Mud:rnya, 19 Karabiga, 20 Rıındırma, Ga· 

latad<ın 12 Karadeniz, Si°rkecic1cn 10 Mersin. 

(.'arşaınha Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 
lık, 18 Bartın. 

Pcr~c>rnlıc Tnphancrlcn 9,30 İzmit, 16,30 Mudanya, 20 füınclırmıı, Galatadan 
1~ . lvır·ı 'ı· : ııı. 

• f'('IE~HABA SoBi 
BVRA'DA Ne AR-=--'---

'{oRSvN? 

Cumartesi Toplı:ıneden H, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 
18, B:ırtııı 

Pazar l'ophaneden 9, I111ro2, 90,30 lzmil, Galatadaıı 8,30 l\lııclaııya, 10,30 tz. 
mir Sür, ı~. K:-ıradeniz, !Z2,:W Mudanya, 

Müzeler 
Aya~or)a, Horn11 • Bizans, Yunıın eserleri ve Çinili Köşk, A~ker1 l\1ü1e ve 

sıırnıı:l:ır, Tıcarcl \'e Sıın:ıyi Mü1esı, Sıtılıl Müze: 
(llıı rııü7.eler hcrı:ıın sııal 10 elan rn ya kıııl:ır eı;ıklır.) 
l'ıırk ve Tslfim eserleri ıııii1esı: l'azıırıesıılen lııışka lıerı;tiin sııal 10 clıın 16 ya 

kadar ''c Cuııııı ırnnlcri lli dan 17 ye kadar aı;ıktır. 
Topkapı l\lıiwsi: llergün saat 13 den 16 ya k:ıclar açıktır. 

ffA emleket Dr.sı Deniz Seferleri 
lloııııııı yu "ııpıırlıı rı: Cumartesi gün lert J 3 de Köstenceye; Salı ı;ıiin lerl Hl de 

Pıre, lie}rııl, l'>kı-nclerı}e. 
lt:ılyan \'Aımrları: Cuma günleri saat 10 da Pıre, Urtmdizl, \'enetlık, l'riyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci hı:ısyon Müdürlüğü Telefon 23079 
Serııplon ekspresi lıergüıı Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

saal 7.~5 le Sırkecıye muvasalat ecler. 
Konvan<;iyonel :ı!O,:lO <la kalkar, 10,22 de gelir. 
Btlırne postası: Herglln sııat 8,50 de hareket eder, J 9,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Herıııiıı lıııreket eden $İmenı1Herler: 
Saııt 8 de l\onya, 9 da Ankııra, 15,15 <le l>iyarhakır ve Samsun, 15,:m da 

Eskıst•lıır, 19,10 rla Ankara ekspresi, 20 de Arlapanırı. 
Bu trenlerden saat 9 dıı lıarekcl eden Ankııru muhlPlili Paııırtesl, C.:arşaınba 

ve Cuma ııünleri Haleb ve Musula kadar sefer etmekteuır. 

MtJNAKASA lLA.l\lLARI: • 
1nhisarlar idaresinin I<nraağııç hnrul clcposunda mevcut 2000-2250 kilo 

kacl:ır hıırdıı çinko pazarlıkla satın alınaraklır. Pazarlık :rnrınki cuma fıÜUÜ saat 
l de idarenin Kabataşlaki levazım ve mübayaal şubesinde yapılacaktır. 

GEC.:EN SENE BUGUN NE OLDU? 
• Çin • Japon harbi alevleniyor 
• Pnris, Londra ve nomada muvafrakiycllcr kazanmış olfın süYnrilerimiz 

~chriınir.e clönı!ü. 

lstanbul Radyosu 
H TE;\l;\ICZ - 1938 PERŞE:'ılBI:: 

18,30 harir müzik Tcpclıaşı beledhe 
bahçesinuen naklen, l!l,l:; spor ınu~a1~ab~ 
leri, Eşref Şefik, 19,55 Borsa h:ıberlerı, 2 

saat aynrı, GraılYiç r:ıs:ıth;rnesindcn n:ık· 
len, Seıtar Kürnıükçü ve :ırkııd:ışları ı~rıı; 
fından Türk musikisi (Jlüscyni, Suzıdı j 
Hisar buselik, Şehnaz buselik, ::\eJıavrııl 1 
20,45 hava raporu, 20,48 Ömer für.a Du~ru 
tarafından arııpça söylev, 21 saat ıı):ırlr 
21 ,30 Semahat Ozılenses ve :ırkad:ışları 1~; 
rafından Türk musikisi <Uşşnk ve hnlk ıu 
küsii), 22,10 konser NO\'Olniden naklCJI 
J\cmal idaresinde orkestra, 22,50 son ıı~; 
berler ve ertesi giinün programı, 23 s:ıD 
ayarı, son. 

1 OPERATÖR 

Dr. Halit Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi ikinci Cerrahi 

Klinigi Doçenti 
rstiklal Caddesi Elhamra Apar· 

tımanı No.: 1 (Sakarya Sineroa.51) 
Muayene saatleri: Pazardan rn,<PJ; 

da hergün saat 15 - 19 kadar. 
Telefon: ,,5 - 99 
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ı ı .. ıakika Mabeli krali~e Margarit, 

ş:ıhane bir surette yatak odasında bek· 

liyordu. Bu süs ve ziynet yüz kızart • 

mıya:ak bir şekildeydi, heykeller ve 

resimler yoktu. Bunlara mukabil avi

zelerle altın çerçevelere yerleştirilmi-ş 

resimler duvarlara asılmıştı. Buradaki 

her şey, her süs, her ziynet bu büyük 

kadının azametine delalet edecek bir 

şekildeydi. Hatta kapısının üstünd! 

insanın "Burada kraliçeler:n en fazi· 

!etlisi oturur .. levhasını arayacağı ge

lirdi. Bu bir riyakarlık mı}~:lı? Ha -
yrr ! ... 

Margrit Luvr sarayında iktidariyle, 

faziletiyle, güzclrklcriyle ve afifliğiy

le şörct kazanmış bir kraliçe olmak is
tiy:;rdu. 

Marinyi ve Valuva ile konuşmasın

dan sonra hayatının ha!ümi olan Büri 

dana kar:iı beslediği aşkını tatlı tatlı 

düşünmek için bu odaya çek;lmişti. 

Bu aşk kendisini hem hayrete, hem 

lele korkuya düşürüyordu. 

Ne! kulesinde geçen vakalan düşü

nerek odasında geziniyor, hiddetleni

yor. Fakat, gördüğü hakarete ve bezi· 

mete mukabil kalbinde gene aşktan 

ba§ka bir şey bulamıyordu. 

Bazan aklına Mirtiy gcl:yordu: 
Kızı! 

Rakibesi! 

O vakit dudal:larmda bir sevine; çiz

gisci beliriyordu. Bi!rid"nı en ağır iş

ken:elere mahkfım edecek sebepler bu· 
luyordu. 

Güncs do~mak üzereydi. Bif~ik c
da:ıa dnima kendisini bckliycn hizmet

çiyi ça,ı.:arak, kral muhafız a .kcr: yü'! 

baş ıs mı bJl:nala rmı emretti. 

On dakika sonra 1-Iük dö Trankavel 

)Iargarit'in kabul salonu yaptığr oda· 

111'1 gi rdf. 
Trankavel ert::si günü için tedb:r 

ılmak için geceyi uykusuz geçirmişti. 

1 1 

- Yüzbaşı, · dedi. Talebeler arasın

da bir heyecan olduğunu işittim. Ne 

oluyor? 

- Madam! Talebeler, Bazoşlar ve 

Galileler Başvekili ıdövüşe çağıran Bü
ridanla birlikte bulunmaya karar ver

mişler. 

- Ne· Büridan Preokler'c gitmeğe 
cesaret edecek mi? 

- Evet, haşmetpenah ! 

- Onu tevkif ederek böyle bir re· 
zaletin önünü almak daha iyi olmaz 

mı? 

- Buna çalışıldı. Fakat serseriyi e
le geçirmek mümkün olmuyor. Devri

yeler onu yakahyabilrr.ek için Farisi 

altüst ettiler. Talebelerin harekete ge

çecekleri zaten onu ararken ortaya çık 

tr. Gelip haber verdiler. Bir geçit res• 

mi bahanesiyle. Bozaş'lrlarla Galile'li

ler ve talebelerin Preokler'de bir isyan 

hazırladıkları tahakkuk etti. 

Kraliçe bir kaç dakika kadar düşün

ceye daldı. 

Zırh elbiseleri içinde mühip goru· 

nen yüzbaşı ayakta duruyor ve Mar
garit'in: 

- Git! • demesini bekliyordu. 

Kraliçe birdenb:re: 

- Trankavel o adamı muh.:!.:.:k 
yakalamanız lazım - deı;li. 

- Kimi madam? Bütidanr mı'? Ya

kalanc:ıcağından emin olabilirsiniz .. 
Kral emretti. Bir kaç saat sonra ölrr: üş 

bulunacağından emin olabilirsiniz, 

- Sizden Büridanm öldürülmesini 
değil, ele geçirilmesini istiyorum. S:ı ğ 

olarak ele geçirmek. .. Hem ben bu is· 
yanı seyretmek te istiyorum. 

- Bundan daha kolay yerine geti
rilecek b;r arzu clamaz madam, .. Ya

rın sabahleyin erkenden üç bölük Pre· 

okler'cle yer almış bulunaı:aklard·r. 

Den de yanımdaki kuvvetlerle manas

tmn surlarına gireceğim. Eğer baş 

ini tehlikesizce her şeyi seyredebile 

cekleri bir yere götürebilirim. 

- Neresi orası? 

- Manastır bahçıvanının evi. Efen-
dimiz askerlerimin arasınıda mı yer a

lacaklar? 

- Hayır, hayır!... Ben doğruca ma

nastıra giderim. Kraliçenin boyle bir 

teşebbüsünden kimse haberdar olma

malıdır. Sizi manastırda bulur ve e· 

mirlerimi orada bildiririm. 

Tankavel çekildi. Margarit te yatak 

odasma girdi. Güneş doğmuştu. !Iiz· 

metçi kız mutad zamanında içeri gir
di. Margarit; 

- Yatağı boz! • diye emretti. 

• Kız donuk bir tebessümle emri ye

rine getirdi. Kral ç.~k zaman yaptığı 

gibi sabahları kraliçeyi ziyarete gelir

se onun bütün geceyi uykusuz geçir· 

di;:{ıni anlamaması lazımdı. 

Mabel de, işte bu sırada edaya gir-

di. 
Margarit 

- Ne yaptın? - diye sordu. 

S:;.ğuk bir tavırla Mabel: 

- Geç yetiştim. Şeytanlar kulesin· 

deki evi bomboş buldum. - dedi. 

- Lanet olsun!.. Ya şeytanlar ku

lesındeki muhafızlar ne olmuş? 

- Ya öldürülmüşler, ya yaralanmış 

lar, yahut ta kaçmışlardır. Bütün ge

ce Büridanm izini bulmaya çalıştım. 

Fakat bu çalışrr.am boşuna oldu. Büri

<lanla Mirtiy'in nerede olduklarını an
lryamadrm. 

Mabet, kraliçeye bu isimleri söyler· 

kcn ona yiyecek gibi bakıyordu. 

Kraliçenin yüzünde hiç bir teesür e· 

seri görünmüyordu. 

Onun müteessir olması lazım değil 

miydi? Neı kulesindeki vaka, bütün ge 
cenin uykusuzluğu ve bu haber bu 

teessürü d:;ğurmaya kafi değil miy· 
di? 

- Ha.eır kraliçem! 

- Onu içenin aşık olacağ ını, azab · 

içinde klvranacağmı söylemiştin de~ 

ğil mi? 

- Hem cehennem azabı içinde ma

dam. Ruhen, kalben ve cismen öyle bir 

azap çekecektir ki, bu azabın yanında 

çarh işkencesi, köpek işkencesi ( 1) 
hiç kalır. Bu eksiri içecek adamın kal

bi parçalanır. Ruhu, teskin edilemez 

bir üzüntüyle sürüklenir. Vücudu, hiç 

bir şeyle sönmesi kabil olmıyan bir 

ateşle yanar. 

Bu adam. kendisine bu eksiri içire• 

ni istese de istemese de sevecektir. 
Kin beslemiş olsa bile sevecektir. 1· 
radesi elinden gitmiştir, bir şey yapa· 

m?yacak bir haldedir. Aşkı, sevdiği 

kadının nevazişleriyle eksilecek yerde 

artacaktır. Bu eksir, içirileni, bir kaç 

ay veya bir sene içinde öldürür. 

- Ala! Büridan iki saate varmaz, 
ele geçmiş bulunacaktır. 

Mabel titriyerek sordu: 

- Ya Mirtiy ne olacak? 
- Büridan tevkif cıdildikt~n sonra 

kızı nereye sakladrğını söylememesine 

imkan var mı? 

Mabel, Margarit'in bu sözünü elin· 

de olmadan başını sallıyarak tasvip 

etti. İntikam planının mahvolduğunu 

görüyordu. 

- Kraliçe Büridanı nasd ele geçire 
cek? 

- Bugün Marinyi'yi Preokler'de 
dövüşe davet etmiş değil miyt:li? 

- Ey? .. 

Marinyi oraya gidecek, fakat onun 

la beraber dört bölük te asker buluna· 

cak orada. Muharebe planım Tranka· 

vel'le ben tertip ettim. Mükemmel bit 
tuzak. Kendim de gideceğim. 

( 1) Köpek işkencesi etleri ve ayak 
ları bağlanarak yere yatırılan mücri· 
me, RÇ köpeklerin saldırması suretin· 
de yapılan işkencedir. 



Clln k ~ Uaşt.arntı 1! '1m.:ucıa 

'ara blr dumanla örtUıu. silik bir 
bata ra gibi görUyorum. Fakat Dovll 
8e\I • ilk tanı§tığım erkek çocukları, ilk 
tırıatiletirni, ilk çocukluk a3klanmı ha. 

tıyor 

btı:n ~n lkl yaşındayken kendisini çok 

tor Uş, kocaman bir kız olmuş sam • 
ert' Canı danslı çaylara gitmek istiyor, 

~ Çocultlan arasında kendisine ar-
lar seçiyor. 

DO\IU 
~l bana ilk randevularımı, kumral 
~· Pernbe yüzlU bacak kadar afncan

tiııı elinden aldığım ilk çiçek demetle
~Yakıcı gUneş altında el ele dolaştı-
~CUkları düşündilrür. 

ll§ta kendini büyilk zannetse bile bu 
lar Çocuk tarafları kalıyor. O zaman

lla(:Unakaşa ede ede, çekişe çekişe ya

larını l'l?ntı ter içinde, saçlarımız ıakak
lıa\la ııa Yapışmış bilya oynardık. Açık 
d:ı\la Sineınasını bedava göreceğiz diye 

bftib~l~ra tırmanır, erkek çocuklar gibi 
doğ~l'itnize küfreder. döğU3UrdUk. Bu 
l..:n !erden sonra ekseriya ağzım, yü 

~il" itan lc;:ersinde eve dönerdim. Her 
"ille 

fıııı gelen bahçenin duvarından a§tı-
' llut - - 1 ~la agaçlarına tırmandıgım, ham e -

Oldu .ıı Yiye yiye hastalandığım da çok 

~CUkluk zamanında tatiller sadece 

lar 11J.
2 bir neşe kaynağıdır. Yaşlı adam-

a çtn do bir ihtiyaç. 

tııı eıı de birçoklnrı gibi tatil zamanlan

Sto:~~"nhaue geçiririm. Londra, Berlin, 
~l'liltsolın, Prag, Viyana, Budapeşte, 
daıı eı, kan ve ateş içersinde boğulma
l'ak fl\rveı lspanya, tatlllerime birer uğ-

Oldu H 
lııerk · emen hemen bUtUn Avrupa, 
ıı:u~ ·CzlerıyJe , şehlrlcriyle. köyleriyle, 

ıaıı:lerıyıe , e>n kıbar lokantnlariyle, kül 
~~ eyıcırinın toplandığı kahveleriyle, 
.,.., \"e k tar ış sporlariylc, gUzel bir fotoğ-

aibuın · • IQ a u gıbi gözlerimde ve hafıuım-
lt:~k:rilidır. Tatili seyahat ederek geçir. 
'lıı" e, bir sayfiycnin sakin muhiti ic;er-

ı.ıe "l itan ° dürmek arasında çok fark var. 
~. !füıi •. 
~U 1Y•, hangisi kötU... Bu hususta 
~at'i bir fikrim yok. 
~, n her giln yaşadı~ muhitten u

·~. a ası bir zevktir. Eşyasız, maksat
'~httı:kadaşsız dolaşmak. Şlmendifcrle 

çları rden uzaklaşırken kırlann ilk a
t insana halas müjdesi verir. Pa

' nekadar sıkıcı bir şehir olduğu o
~~~Zakıaşınca anlaşılıyor. 

'i v:ısıtalnrı arasında en çok tay. 

'll~ te\'e>rim. Tayyarede insan tama -
~ YeryUzUnden ayrılmış oluyor. Arz. 

" , l'aber bUtUn can sıkan hatıralar 
:ııı;r. gUrUltUsü~ le karııılaşınca, toz hn-
ı.. !lıriy0 d • 
"~'or r, algalanıyor, uçuşmaga baı.ı· 

"e "h ~ nı ayet yok oluyor. 
1n ~·a adanı, bu asırda tam manasile ta
~ll I>aınıyor. BC'nim tatillerim de ekse. 

Yarıın k . ıt bt alır. Ya bır telgrak, veya-
~ ~ t telC'fon mkCılc>mc>si beni sevdi

\ ı~ dicminden ayırır, Parise çağı
t ıı, n Yıldız olunca; ne film çevirir

IJı.. 1i' ı° de istirahat ederken müsterih. 
~b \> 

1 
Vaki sizi davet eden telgrafa ce

\ Ctın 
~lldur eınek, telefonu kapamak mUm-

>aıııııa: Fakat ben bir defa bile böyle 
't-atu~a cesaret edemedim. 

~t 
0

: tadını tam çıkarmak için eer

~ ltıı~a tak gitmek lazımdır. Fakat bu

~'baı n ~·ok gibi... lns:ı.nm arkasında 
~ 'l'n arı: dostları, sevgilileri ,·ar ... 
~.tlbıYlı CörUnmlycn lfietlk tellerle bağ
~ ı.. ~ · AYnlsak bile bizi geriye çe -

"ilgı h" 
~ııediyoruz. 

~lllt 
sesiz, genç bir kadın 

~ lıiıtnetçi ar amyor 
~ı.lJ.~ 
~ <t llJt· • dört klolllk bir ailenin ye-
~~ı lttnekten hariç ev hizmetleriyle 

• olacak bir hizmetçiye lUzum var-

~ ~l!~it· 
~l ~ · Inabiye beş lira verilecektir. 
}\ l~li :anda, giyeceğine ait bazı ek. 
t:ıı.tıı:la Untazanıan temin olunacağı gi
~ Vey 

~·llcaıt aşama husustan da ayrı tu-
ı, tır. 
'il~ 6~· 

ııo~ Yoğurtçu parkı karşısında 
~ No. 22. Telefon: 60524 __ 

~~~ --. 1 

hl'~~ HekDmU 
~t~0~· Şükrü Ertan 

tl tilu N 
~~S Uruoımani7e cad. No ~ 

66 
(Dr. OsmııD Şerefettin 
ıtpartımanı 

Belki geç 
geleceği mı 

Baştaraf ı 7 incide 
za v:ı.llı \'etöy'iln mettıliği kalmamı§. Bit

tabi onun kumar iptlhismı da ailesinden 

kimse bilmiyor. Kumara o kadar dtişkün 

ki paza bulmak için namueunu, şerefini 

de feda etmesi kabil. Bir gün fena bir 

harekete kalkı§maktan korkuyor. Karı
sını da, çocuklarını da sevdiği için ken

disi hapse girerse onların hali ne olaca
ğını da dU4Untiyor. Kendini §erefsiz bir 

!eten kurtarmak lı;in ölmeğe karar veri. 

mlıı. Fakat intihar ederse her ff?Y mey
dana çıkacak, ailesi de sürünecek. Bu

nun için lntihann da gizli kalmasını, an
laşılmamasını istiyor. Su kenarına gidi

yor, ayaklarını sımsıkı bağlıyor; bir bile 

ğ!ne de, sanki bağlanmış gibi, ip takıyor 

ve sUrüklenercık kendini nehre atıyor ... 
Evin içinde yalnız kızı onun kederli, dü

~Unceli olduğunu farkctmiş... Zavallı, 

oğlunun da kendisi gibi bir kumarcı ol

duğunu bilmiyormuş. Delikanlı da acına. 

cak halde. O akşam gittiği kumarhane

nin sahibi, sonra ceza görmekten kork
tuğu için, onu tanımadığını söylüyor. 

Miron: 
- Maşallah! dedi. Siz işin her nokta

sını dtişUnmilşsünüz. Hukuk bilginize de 

diyece>k yok. Sigorta poliçesi nereden 

ahlınıza geldi? 
Lui kızarar:ık: 
- Ben a\'ukat katibiyim, dedi. 

Miron: 
- Zannederim haklısınız, dedi. Ya

rın bütün gazetelerde rcsm!ı1i7. çıkar; 

Şerlok Holmes gibi meşhur olursunuz. 

Sigorta şirketi de, sizin sayenizde, dört 

yüz bin frangını kurtaracağı için elbet
te di~gUnUnUzde gUzel bir hediye gönde

rir. 

Lui sarardı: 
- R:ıkın ornsını dU~ünmemiştim, de

di Demek ki Madam Vetöy ile çocukla
rı <;efil olacak? zavallı adamcağız da in. 
tıharı anlaşılmasın diye elinden geleni 

yapmış ... 
.Miron dılşiiııüyordu; r.ihayel: 

- Kola ·. dedi. biz lıu işi kapatırız. 

Sigort.'l 11irkctl zengindir, para)1 versin. 

Si:ı:- d~ m<'~1ıur-1>lmakfan vazgeçivcrir:fı

niz. 

İstanbul Asliye Beşinci Hukuk Mah

kemesinden: 
Davacı Merzuka tarafından Fatih~~ 

macar kardeşler caddesinde 88 r.uı;ı:

rah hanede İbrahim Hakkı aleyhine 

n~ılan: Beyoğlunda mektep sokağında 
nısıf hane iııcrindeki haczın fekki dava-

sından dolayı müddeialeyh İbrahim 
Hakkıj•a usulen gönderilen dava arzu
halinin zirindeki mübaşir ve mahalle 

müm:ssili meşruh<.tına nazaran muma
ileyhin bu ikametgahı terk eylediği ve 

hali hazır ikametgahı da meçhul bulun· 
duğu anlaşılmasına ve davacı vekilinin 

talebine binaen keyfiyetin ilanen tebli

ğine tahkikat hakimliğince kara veril

miş ve dava arzuhali ilanen tebliğ edil
diği halde arzuhale •.:evap vermediği ve 
14 _ 9 - 937 tarihli tahkikat celsesine de 

gelmediğinden hakkında gıyap karan 

verilerek tahkikatın devamı 26/ 10/ 937 
tarihine talik kılınmış ve mezkur günde 

de müddeialeyh İbrahim Hakkı gdme

diğinden muhakeme gıyabında cerç:.n 

etmiş olduğu ve bu kerre müddei ve
kilinin sebkedcn talebi veçhile müddei

aleyhe yemin tevcihine Mahkemece ka
rar verilmiş olduğu:l:lan H. U. M. K. 
nun muaddel 337 inci maddesi mucibin- 1 
cc yemin için rr.o:.iddeialeyhin ilanen da

vet olunmasına ve ilan için de bir ay 

mühlet itasına ve devamı tahkikatın 

11/10/938 Gah günü saat 14 de talikine 

ve bu bir ay müddet zarfında yemin 

için mahkemeye gelmediği takdirde 
yeminden kaçınmıı sayılacağının ilanen 

tcıbliğine tahkikat Hakimliğince karar 

verilmiş olduğu ilanen tebliğ olunur. 

13/7/938 

DOKiFO~ 
r·ecattln Atasagun 

Her gün sabahlan •eklı buçuğa 
~kşamlan t 7 den 20 ye kadar l~le 

U ·ayyare apartmanlan ikiııci daire 

ı 7 numarada baıtalanru kabul edeı. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye !.."3 
dar haatalaruu parar · ı, Kurun, H a 

t>er okuvuculamu d akupon aıub· 

tıılın it' 'Tlll~Vl'llt ecitr r, . ı .. t 'J;{!ıfl:{ 

1 1 1 • 1 • ılı ,.,,,~fl' •l ll -------
htanbul Betin ci i:··~ • 

dan: 
• lı: 

Viktorya ıdö Berlin Sigorta Şirke -
tine borçlu Pazarcı Dimitrak i km So
fiya Dimadiain ipotek irae ettiği Be -

yoğlunda Hüseyin Ağa mahallesinin 

İmam Adnan sokağında eski 8 yeni 1 O 
10-1 ve 10·2 sayılı gayri menkulünün 

tamamına ehli vukuf tarafından 21835 
lira yirmi bir bin sekiz yüz otuz beş 

lira kıymet takdir edilmiş ve evsafı a

şağıda gösterilmiştir, şöyle ki: 

10 Kapı numaralı apartıman mt'dha

li clup kapısı demirdir. 
Zemin kat: Bu katta mermer döşe· 

meli antre ve mermer merdivenlerle 

çıkılan mermer taşlık ve sabit büyü!< 

çini soba vardır ve üzerine içiçe birin

de musluk ve birinde mermer §Ömine 

bulunan iki oda ve bir hali mevcuttur. 

Bu katta ayrıca bir merdiven altı 

bir kapıcı odası ve ayrı ayn iki oda 

mevcuttur. 
Birinci kat: Bir numaralı .daire ca· 

mekanla bölünmü' bir koridor üzerine 
beş oda bir küçük oda zemini karosi

men terme sifon ve alafranga hala ve 

emaye musluk ve banyolu dairesi ve 

zemini karosimen maltız ocaklı m atbah 

clııp bu dairenin tavanları kartonpiyer 

ve istampadır. 
lkinci kat: İki numaralı dairede bir 

koridor üzerinde beş oda ve bir küçük 

o:ia bir alafranga hala zemini mozayilc 
diğeri gibi banyosu dahi mevcuttur. 

üçün<:ü kat: üç numaralı daire iki 

numaralı dairenin aynidir. 

Dördüncü kat: Terası olup came -

kan aydınlık bir merdiven başı üzerin

de hir oda bir matbah mahalli çimento 

tekne ve bugata ve sabit kazanlı üstü 

gnkanizle örtülmÜ§ bir tarasa ve bir 
koridor üzerinde üç oda ve bir hala 

mevcuttur. Bu kısmın üstü oluklu gal· 

vanizie ve kısmen kiremitle örtülüdür. 

Zemin katta: 10-2 numaralı dükkan: 

Zemini çiment.c ve önü camekan ve üs

tii kepenklidir. 

Zemin katta 10-1 No. lu dükkan: 
Zemini çimento önü camekan ve üstü 

kepenklidir. 

Bodrum kat: Dört kömürlükten iba

rtltir. Bynların üstleri çinko örtülü

dür. Birinci kata kadar merdiven mer

mer bu kattan sonra mozayiktir. Bina 

tam kargir üç katta şahniş ve tamamın· 

da elektrik. terkos ve havagazi mev

cuttur. 
Sahası: 17 5 ,5 yüz yetmiş beş buçuk 

metre murabbaı olup bundan 160, yü:ı: 
altmış metro murabbaı bina kalanı ay

dınlrktrr. 

Hududu: Şarken: Apartıman, şima· 

len 8,28, garben yol, 8 apartrman, ce

nuben ev ile mahduttur. 
Yukarda evsaf ve sahası ve hududu 

gösterilen gayri menkul açık arttırma

ya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya işti

rak edecek müşterilerin kıymeti mu -
hammenenin yüzde 7 ,5 nisbetin:ie pey 

akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olmaları icap eder. 

Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye 

ve vakıf borçları borçluya aittir. Art -

tırma şartnamesi 31 ·8-938 tarihine mü 

sa•:fü Çarşamba günü dairede mahalli 

mahsusuna talik edilecektir. Birinci 

arttırma 22 -9- 938 tarihine müsadif 

Per§embe günü dairemizde saat 14 ten 

16 ya kadar icra d:lilecek, birinci art· 

tırmada bedel, kıymeti muhammene
nin yüzde 7 5 ini bulduğu takdirde üs
te bırakılır. Aksi takdirde s:n arttır • 
manın taahhüdü baki kalmak üzere 

arttırma on beş gün daha temdit edi
lerek 7-10·938 tarihine müsadif Cuma 

günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede 

yapılacak ikinci arttırma neticesinde 

en çok arttıranın üstüne bırakılacak -

tır. 2004 numaralr İcra ve tflb kanu· 

nunun 126 ıncı maddesine tevfikan 

hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan 

ipotekli alacaklarla diğer alaka.darları
nın ve irtifak hakkr sahiplerinin bu 

haklarını ve hususiyle faiz ve mesarifc 

dair olan iddialarını ilan tarihinden i· 
tibaren 20 gün zarfında evrakı müabi

teleriyle birlikte dairemize bildirmele· 

ri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu 

sicillerile sabit olmıyanlar satrş bede

linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifi. 

yeden ibaret olan Belediye rüsumu ve 

Vakıf bedeli müzayededen tenzil olu

nur. Daha fazla mallımat almak isti· 

yenlerin 938-1165 numaralı dosyada 

mevcut evrak ve mahallen hacız ve tak 

d iri kıymet raporunu görüp anlıyacak· 

larx i la n olunur. 

s at ışı 
lstaobul Emniyet Sandığı Dlre1' töriüğftoden 

Bay l\1irvecldın ile Bayan Emme !\le brurenin sandığımıza 16693 hesap .No. si
le (1700) lira borçlarından dolayı birinci derecede ipotek edip vadesinde borçlarım 
ödemediklerinden dolayı haklarında yapı lan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 
ıncı haddesinin matufu .ıo ıncı maddesine göre satılması icabcden Kadıköy Osman
ağa yeni Rasimpaşa mahallesinde eski lla litağa yeni 1\lısırlıoğlu halen .(Yavuz) so. 
kağında, "tram\'ay cadde inde,. e<:ki 18 1\lü. yeni 9 1\o. lı kfıgir zemin üzerine ah
şap bir evin tamamı bir buçuk ay müddet le açık arttınnaya konmu5tur. Satış tapu 
sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttır maya girmek istiyen (350) lira pey akçe. 
si verecektir. Milli bankalarımızdan biri nin teminat mektubu da kabul olunur. Bi
rikmi~ bütün \'Crgilcrle belediye resimleri \'C vakıf karesi ve ta\iz bedeli ve telli. 
!iye rusumu borçluya aittir. Arttırma şamamesi 18-7 -938 tarihinden itibaren tet 
kik etmek i tiyenlere sandık hukuk işleri scr\'isinde açık bulundurulacaktır. Tapu 
sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta ~art namede ve takip dosyfüında vardır. Art 
tırmaya girmiş olanlar. bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hak
kında her şeyi öğreruniş ad ve itibar olu nur. Birinci arttırma JG-9.938 tarihine 
müsadif cuma günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar ya
pılacaktır. Mm•akkat ihale yapılabilmesi mesi için teklif edilecek bedelin tercihan 
alınması icabcdcn gayrimenkul mükellefi yeti ile sandık alacağım tamamen geçmiş 
olma~ı şarttır. Aksi takdirde son arttıranrn taahhüdü baki kalmak şartile 4.10-938 
tarihine müc:adif salı giinü ayni saatte \'e ayni mahalde son arttırması yapılacak
tır. Haklan tapu sicillcrile sabit olmıyan alAkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 
gün için evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle 
haklarını bildirmemis olanlarla hakları tapu sicillerilc sabit olmıyanlar satı~ bede. 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malfimat almak istiyenlerin 37-10 
dosya numarasile sandığımız hukuk i~leri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

DIKKAT 

Emniyet sandığı; sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstennek 
tahmin edilen kıymetin yarı ma kadar ikraz yaparak usulüne göre 
terrnektedir. (4460) 

isti yenlere 
kolaylık gös-

lstanbul 4 Uocll icra memurluğundan : 
ı.~tanbul 4 üncü I cra AI emurluğıwdan: ı 
Muhittin tarafından Bayan Mesudedcn 

alınan 4953 liranın ödenmemesinden do
layı sntılınnsınn karar "erllen ,.e tamamı
na yeminli üç ehli YUkuf tarafından 

(58000) lira kıymet takdir edilmiş olıın 

i\lercandıı d:ılrei harbiye sokağında eski 
l 1 yirmi bir defa l1 yeni 2G, 42 No. 1694 
ıııeıre ınurııbhııı nltındıı 8 dükktinı ol:ın 

ktirgir h:ın .C80 hisse itlbııri} le 48 hissesi 
parıırn çcvrilcce~inden mezkur gııyrl men· 
kuınn eYsnr Ye mesııhııcıı aşağıdıı yıızıh· 

ılır: 

Gauri mrnkuliirı evsafı: Gııyri menkul 

tam kargir olup cephe~inıle ,.e cadde ü· 
-terinde 11ltı ilükKin \"C ıçiıti'ic-mulea öit 
odııları ınOşlcınlldlr. 

Zemin /.:at: Cndde Ozerlndekl 2ü :\o. lu 

tlükklln uslor kepenkli ''e zemini kısmen 
ahşap kısmen çimento olup senede 480 li· 
ra kira sellrmektedlr. 

28 No. lu dükkOn ustor kepenkli olup 
zemini tahta ,.e \·ltrinleri müstecire alt ol
mak fizere scneYt 480 lirıı klro getirmek· 

tcdir. 
30 :\o. lıı ılilkkiın ustor kepenkli Ye ze· 

mini tahta olup ayda 28 lira kira getirmek
tedir. :12 No. han kapısıdır. 3-l !\o. lu dfık· 
kı1n ııstor kepenkli ve camekAnli olup ze· 
mini knresimeııdlr. Ayc.la 25 lira kira gc· 
t irmrkteclir. 3R Xo. hı dOkktin astlr ke· 
peııkli zemini olışnp ve iki kısımlı "olup 
sene,•i 450 lira kira gelirmektcclir. 

,,2 .\'o. lu lıanırı </ahili evsafı: 32 No. lu 
işbu hanın methnllnde ınU\·akk:ıt surette 
yapılan camckftıılı bir clilkklın olup ordıı 
altı lirn kim getirmektedir. işbu hona çir! 
knnıılh demir kapıdan girildi. Zemini bfl· 
:rükçe morsilro taşları ile dfü,eınell iistO 
nçık ve :ıllın<l:ı snğnıcı olan bir avlu fizc
rin<ll' mermer bir hD\'UZ bir musluk Ye et
rafında ıliikkt\n ve •mnliılhıınc olarak mü· 
teaddil odalar olmıık üzere merdh·en bıış· 
larındn ikişer gözlü helalar ,.e hımın dörl 
dılı ilzerindc gt>zinli mnhnlleri ve kori
dor UTcrlnr!e odnları havidir. AYlu dahi· 
lindeki bir nunııırnlı clllkki\nın zemini alı· 
şap \'e cameklinlı olup ~cnccle 1:?0 llrn ki· 
ra getl rmektedlr. 

İki nuın:ırnlı cliikkı"ın uyııi e,·saftadır. 
Üç numaralı dükkl\nda aydıı 7 lira getir
mektedir. Oörl nıımarıılı dllkkiinda nydn 
!I lira beş numaralı nyd:ı 7 lira nltı numa
ralı aydn 7 lira yedi numnrnlı oyda li· 
ra <11ekiz, dokuz, on numaralı diikklinlnr 
hnlen boştur. ı l, 12, 13 numarıılı dükkftn· 
lardıı scnevt 270 lira kira scllrmektedlr. 
14 numaralı rHlkknn oydn 10 lirrı kira ftC· 
llrmektedır. 15 nıımnrnlı dükkAn ayda 10 
liro kira ııı•lirıneklc<lir. 111 numaralı rtük· 
kAn anlu 10 lira kirıı gctirmektedlr .. 17 mı· 

mnralı merılh·en h:ışıncln heln'iı olnn ıliik
kôn ııyıl:ı 15 lira kir:ı gclirıncklc·ıHr. lR nıı · 
ın:ırıılı rlükkftn hnlrn hoştur. 19 numnrnlı 
:ı\'rl:ı 7 lira 20 nıımarnlı ııyrla !>ekiz lira ki· 
rıı l!!'lirınckte 21 nıınınrıılı diikkfın lıoşlur. 
22 numnralı ıliikkl\n cnclcle Ozerinıle 3R mı
marnlı <llikk/ln \'C 23 nuııııırnlı cliikkün \'e 

3t numnrnlı rtllkkftn ,·ardır. 
2t numaralı rtükklln ıı~·dıı 10 llrn kim 

ı:;ellrıııcklrclir. Bu dfikkAnl:ırın reııhrlrri 
canwkünlı ,.e kanntlı demir kepenklidir. 

Hanın üsl kalınrla zemini asfalt bir tıırnça 
,.c l!<'Zİnli mnholll ilr ikişer ı:özliı iki hrln 
\'Prılır. 

1 • 2 ııunı:ırıılı odalar O}'dn 17 linı kira 
getirmekte; 3, 4, 5, 2. :?3, 24 ve 25 num:ı
rolı içiçe geçilir odalar \'Atılır. Ve hu kı
'ıııı iiıcdnılc H nıının~alı ı~ı:ılınllc_ dnlıil ı 
ıılııı:ık lı1rrc :n ılo ıın lıı a kıra ı::rtırnıck · 

ıec!ir. 

Ayni kalla 6 numar:ıh oda nyda 7 lira 

7 numaralı odıı ayda 8 lira 8 numaralı da 
ııydn 8 dokuz numaralı oyda 8 llr:ı lOnu
ınaralı oda oyda 9 lira 11 numaralı oda 
ayda 8 lira 12 ııurunrnlı oyda 6 lira 13 nu
maralı oyda 6 lira 14 nuınıır:ılı oda h:ılen 
boştur. 15 numaralı oda hissedar Apdill· 
gaffar oturmaktadır. 16 num:ır:nlı oyda 10 
lira 17 numaralı oyda 10 lira 18 nuınarolı 
nydn ı 1 liru 19 numaralı oyda 10 lira 20 
nunıarnlı :ıydn 8 lirn 21 ııuınnrnlı 9 lira 
21i nuınnr:ılı 7 Jiro 27 nuıııornlı i lıra 28 
numarıılı 7 llrn 20, 30 numaralı odalar 
lıoşıur. 31 ııumoralı oda 8 lira 32 numaralı 
ocln boştur. 33 numıırnlı od::ı oyda 8 lirn 
34 numaralı boştur. 35 numaralı oda oyda 
!) lira 36 num:ırhlı oyda i lira 37 num:ırah 
oda m:ıl sahllJi ,·ekili oturmaktadır. 38 nu
mnrnlı oda oydıı 8 39 numaralı ayda 9 li
ra 40 numaralı boştur. 41 numaralı od:ı 8 
lira .C2 numara!! & lira 43 numaralı oda 
nydıı 8 lira kira gellrmekledlr. 

HUDUDU: 
Tapu kaydı gibidir. 
Mcsahası: lG9 I metre murabbaı olup 

bundan 1373 ıneıre murabbaı bina Ye 321 
metre ınurnhbnı üzr.rine :ıçık avlu mahal
lidir. 

Takdir olunan kıymet: Gayri menkul Is· 
tnnbul kadim hanlarından ve kı1sir olornk 
inşa edilmiş 1 e de esaslı surette muhtacı 
tamir olııp hulunduğıı tııe\'kiin şcn•fi ile 
içindekt rnüteoıldil odaların halen boş ol
ması l'e temin elliği kira bedeli ile hali
hazır emlük pi)·nsası nazarı itib:ırc nlınıı
rnk tamamın:ı elli sekiz bin lira kıymet 

takdir edilmiştir. 

Yukarda hudut, c,·saf Ye s:ıiresi yazılı 
gayri menkuliln 480/48 hissesi açık nrtlır· 
mayo konmuş olup 15 - 8 • 938 tarihine 
rastlayan pazartesi srınü saat 10 dan 12 :re 
kndar Yeniposıahancdcki dairemizde açık 
arıtırınn ile satılacaktır. 

Arttırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu takc.lirde say
rı menkul en çok nrıtırana ihale cclilecck· 
tir. Aksi takdirde en son ortlırnnın tnalı
hiidü hnki kalmak ilzcre nrllırnın 15 gün 
müdcletle temdit edilerek 31 - 8 • 938 tn· 
rilıine rııstluyan çarşnmlın günü saot 10 
don 12 )'C kndnr yine dairemizde ikinci 
açık nrttırması yapılacaktır ve hu ikinci 
arttırmııdo arıtırmn bedeli muhammen 
kıymetin yü7.de )'etmiş beşini hulmaz.stı 
borç 2280 numaralı knnun hükümlerine 
ı;/5rc l.ıorç beş müsa\·I tnksilte ödenmek ü
zeı;.e tecil edilecektir. S:ıtış peşindir. Tn
llplcrln arllırınayn girmezden en·el mll
hammen kıymetin rüzde yedi buçuğu nls
belinde pey akçesi ''ermeleri ,·cyn milli 
tılr bankanın tcminııt mektubunu ilırnı el· 
nıclcri liiıınıc.lır. Oirikıniş vergilerle lıc
lcdiyrl·e nit tenvit'iye, tıınzHiye ''e tdlrıli
ve resimleri \C v:ıkır icarcsi salış bedelin
den tenzil edilir. 20 scnclil• ta\'İ7. berleli 
miişterlyc nillir. 2001 numaralı krn ifll'ts 
kanununun 12G ncı madde~inln dördüncü 
hkrnsıncn bu gayri menkul iiıcrindc ipo
l<'ldi nlncnklılar ile diğer :ıH'ıkad:ırnnın \'C 

lrtirıık lınkkı snhlplerinin lıu haklarını ve 
hu'lusi~·ıc faiz \"e ınMrnfo dotr olan lclclin
lorını bu iltının neşri tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müslıilelcriyle mü
rıırnııtı kop erler. Akc;I halrle lıakl:ırı in· 
pu siciliyle sabit olmndıkça salı'! bedelinin 
payln~mıı<ıınclnn hariç knl:ıcnklıırı ,.e da
lın fozl:ı malilmat nlmnk isli:renlerin 25 - 7 
• !138 tarihinden illb:ıren hrrkesin görebil· 
mcsi için oçık bıılundıırulnr.ak olan nrttır
ma şnrlıınnH·~i lle 34/ır.12 ıımnnr:ılı ılos· 
Yt!..SI nn miiracoalları ilan olunur. 

'(V. P. 2516), 
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Eğinlilerin 
Matbaa işlerinizi Ankara caıddesinde 

Burhaneddin matbaasınR veriniz 
işlerinizi kendi işi gibi düşünür. Çünkü kendisi de Eğinlidir. 

Telefon: 20845 1 ...................................... ·---- Rahatını, kesesini sevenlere tavsiye ---· KUŞTCVC kullanınız 
Bir liraya kumaıiyle kuıt5yü yastıklar 

Yorgan, şilte ve yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuştüyü kumttşla
rının en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuştüyü Fabrikası. Tel: 23027, 
Satış yerlerimiz: Ankarada. Beyoğlunda Yerlimallar Pazarı 

ır---·-----, 
Dudaklarınızın 
Güzelliğini ve cazibesini arttırmak 
için JOLI FAM rujlarını kullanınız 

Bu adamı canından bezdiren şey: 
G R 1 P 1 N 'i tecrübe edinceye ka':iar 
çekmeğe mahküm olduğu ağrı ve 

sızılardır. 

GRiPiN. 
En şiddetli bat ve diş 

ağrılannı keser. 

·na·p·N .~ l 1 
Romatizma, sinir, adale, bel ağrılarına 

karşı bilhassa müessirdir. 

, .............................................. ~ 

1 

Otomobilinize, de~ 
motörlerinize de d 
yaca nam kazanJtllŞ 

VARTA 
Markalı 

Htimülotörlıri 
kullanınız. 6'J 

AKDENiZ Mağazası, Galata Mahmudiye caddesi No· ............................................... ~./ _::::::-::; 

Açıldı 

Cennet Köşkü Taksıııı 
edebilirsiniı 
Meşrubatı 

Numaralı masalarınızı telefonla angaje 
Nişan, düğün için müsait şartlarla verilir. 
mız ucuzdur. 

••••••• Taksim Abide karşısı • S% 
000000000000000000000000000000° Kırıklığı, nezleyi, soğuk algınlıklann· 

dan mütevellit bütün ağırı, sızı ve O O 

GRiPiN 
sancıları geı;rir. 

icabınca günde üç kaşe alınabilir. 
ismine tdikkat. taklitlerinden sakını

nız ve GRtPiN yerine başka bir marka 
verirlerse şiddetle rede! ediniz. 

o il o 
o o 
o o 
o o 

o LI ı ,~ • - ..ıl g ROMA TIZMA, LUMBAGO, SiY ATIK ooğuk alg•nloğmdan il«i sel.. ~ 
:JWJ l.AQJ u L u D A G g tiddetli ağnlan teskin ve izale eder. ~ 

,SMT DAYANIR 1 1 CJOOOODOOOOODDDOOOOOOOO~ 
GAZOZUNU M.. k ·ı ··ı · ı 8~ 

Son moda renklcci var. Sıhhidir ,.e 1 Tercih ediniz, her yerde satılır., Usa ba a 1 e m U ercı m a ınac •••••ıtı.••i Nueo •• L•• .. ••O-.ec•• ...................... ._ ............... . 
ı•T.ANauı... 

Dudakları bozmaz 1 Kapsüllerine dikkat ediniz. inhisarlar Umum Müdürlüğünden: çl 
••••••••••••ı•-•• İdaremiz neşriyat ve reklam şubesi için fransızcadan türkçcye ve tür1' r 

, 
' 
f 

1 
.............................................................. -.. .............. ~~~~-----

l«itanbul Beledi~esi ilanları 

Hcıcdıyc \"C mucsseseJerıne lüzumu o lan 106350 kılo ınaıı_s.ıı kom • .uu açık ek
siltmeye konulmuştur. Bir kilo mangal kömürüne 4 kuruş 25 santim bedel tahmine· 
dilmiştir. Listesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2190 ::\o. 
lı kanunda yazılı vesika ve 338 lira 99 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 15-7-938 cuma günü saat 11 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 

Kirallk kapalı yüzme 
havuzu ve gazino 

Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde yeni yapılan Çocuk Esirgeme kurumuna a
it sinema binasının altındaki 25 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde ve 170 
ila 3,5 metre derinliğindeki kapalı yüzme havuzu ''Pisin,, ile etrafındaki gazino ve 
müştemilatı açık arttırma ile kiraya verilecektir. ihalesi 25 temmuz 938 pazartesi 
günü saat 10.5 (on buçukta) Çocuk Esirgeme Kurumu Genel l\lerkezinde yapıla. 

caktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin Kurum hesap işleri direktörlüğüne müra· 
caat etmeleri. (4406) 

Deolet Demırgolları ve Limanları iş/Pime 
Umum idaresi ilanları 

idaremiz mesai saatlerinin değişmesine binaen evvelce ilfm edilmiş olan 8500 
lira muhammen bedelli 500 litre Parex Detmolinv veya emsali haşarat öldürücü 
mayie 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 dahilindeki komisyon reisliğine teslim edilmesi la· 
zrmdır. (4290) 

fransızcaya tercüme yapabilir muktedir bir mütercim müsabaka. ile alınac~t~· 
İmtihan 19-7-938 salı günü saat 9 da İnhisarlar Umum !\lüdürlüğü biJl:! 

- --_ yapılacaktır. 
DOKTOR ____ ! 1 - Türk olmak, 

YUSUF P. Eczacıoğlu 

Hüdavendigar caddesi 55. Sirkeci. 
Hcrgün: (10 - 12) ve (14. 18) 

2 - Ya:ı 21 den aşağı olmamak. ı 
:i - Askerliğini "fili veya kısa hizmetli yapmış olmak veya tecil edilmiş btl 

mak. 
4 - Siyasi haklan sahip ve hüsnü ah lak eshabmdan olmak, haysiyet~ ıtlfı 

, arası hastalarını kabul eder. bir cürüm \·e alelıtlak ağır hapis \'eya o derecede eczayı müstelzim bır 
•~E~~~~~~~~~~~~!!!• mahkum bulunmamak. 

5 - Taliplerin türkçe ve fransızca iyi bilmec;i, resmi kitabete \akıl oluP !Jıl 
sanların birinden diğerine doğru olarak sürat ve kolaylıkla çe\ ircbilmcıcr1 

' 

İstanbul limanına mensup Hüdaverdi 
isminde 120 hamule tonilatoluk tam ta
kım yeni bir çektirmenin altıda iki bu
çuk hiı;scsi pek ucuz bir fiyatla satılık. 
tır. t stiyenlerin Kantarcılarda 63 numa 
da Ilalidin kahvesine müracaatları. 

tır.. 

l\lüsabaka me,·zuu 
1 - lki sayfalık türkçe bir nizamna me ,·eya idari mevzua ait bir yaııf1111 

sızca ya çevrilmesi. . 'f 
2 - Fransızca bir rapordan iki sayla tık bir yazının tiirkçeye çcnilme~ı. ı,t-1 

lt'rin en geç 18.7-938 pazartesi günü saat ikiye kadar idaremiz memurin ~ıı / 
müracaat etmeleri. (4417) =--' 

Tllrklye Cumhuriyet Merkez Bank ası 
9 ı 7 ı 1938 vaziyeti 

AKTiF Lira ıı PASiF 
a-. 

~Ull u.ıt klloSf'&D) 17 158 383 
Banknot. 
Ufaklık,. 

• 
• 

• • 
• 

Oablldekl llılubabll'Mr ı 

1"Urk 11.raaı : • 
Hariçteki muJıablrletı 

• 

Altm satı kilograı ll 054 6H 
Al tma t&hYtu ka bll 1erbe8t 

~Ylzler. 

Dlğu d l'vtzler " borçlu 

kllrlng bak1yeler1 , , • , 

llaz.lııe tabrillerta 
')eruhte edileD avralo oakttyt 

""···lığı. 

Kanunun 6 - 8 inci mad
jeJerlne tevfikan Haz.ine tan. 
(rodan vaki tediyat. 

8enedal cll:r.dıuın 

Hazine bonolan. • • • 
1'1"Rr1 eenetler , , , , • 

2·1.127.600.16 
14.406.113.-
1.300.4!H .no 

l 6'•rnutyt: • • , , t t 

30.033.1!'>0.70 

300.00;;.:;2 30D.DO:>.:>!! 

12. 736.038.3:J 
27:>.17 

lhtl.)ıtl ~k~: 

Adi ve tevkıllld .. 
tiu.su.1 

• • • • 
• • 

1 t."<la vUIClelU tianknotlar: 
Oerubte edilec evr11.lu ı11.kUyt 

Kanunun 6 ·1:i incı madde-
ıenne tevtıkaıı nazlar taralm. 

9.042.017.7·.t 2t.779.231.2l jan Vllkl tecii.r•t. 

1:'>8.748.:>63.-

Deruhte ec'Jleıı evrakı .ıakUy~ 

tıaklye81. 

Karşılığı uunamec a.ltm olaraıı 

uaveteo tedavllle vazedilen 

H.eeskoın mukatı\11 llAveteıı ı.eo 

raııecı. 

O - f)•f) 14!1.600.614.-
1 ı;, ;) '· ~ .- ıı l'tlrk t.ırıu.1 l\lt'\lduat> 

Uörlır 1'11abhlldat11 
4.200.000.- A.Jtma tahvili kahil döruler 

r,:ı.4. 75.760.01" ~7 .07~.700.6~·· 
n1ğer rJ/h. .. ·'"'r H a1aca1dı 

2.712.234. t 1 
H.000.000.-

1 :>8.7.J8.:'>G3.-

1 :i.0;;7 .D IO.-

1 t:l.GOH.014.-

ı f>.000.000.-

13.000,000.-

1.012.47 

1 ' 
E!lbam ve I'aJıvlllt ctltdanu 

G Ö H k . - l -·--1 w 0 ·--·--1•••0
•--•... lD 1 1•• .. Z e 1 m 1 1 ;:• .... •..,,...•• •---•••••H••~•ft ......... •••••:: ' eruhte edl en evrAru ft&~ 

Dr. i\1urat Rami Aydın 1 ~ llr. irfan Kayra 1r1' ~~:::,ka,~;:~ e.kh;:,; 
-cıtrtnı '"'lclyrler1 

l\lubt.eW ; - • ... .a 1 Sf>.508. H8..18 

!H.:;Sl7.4FU.30 

:: Röntken Mütehassısı u j Bt-rbest uham •• tllhvflA.t ,. f)')- ("~f) ,..,, 
Muayenehanesini Taksim-Talimane :: u --'-· _,_.,_._ .. _, -·-''-'1 

46.474.088.21 
•• •• Avıuull11rı 

Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma fi Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 İİ 4ttm •• lftm Ourtae 

nakletmiştir. Tel: 41553 ~~ ye kadar Beledıye, Binbirdirek Nun· ıı· 
Pazardan maada hergün: Öğleden ~! conker sokakta Aslaner arıartıman rahvıııır nzertn• 

:: No. 8· 1 O U ll.IMedartaı 
1 
:: ...... ·························--................ ~··- lıloht.f'ltf .__ ....................................................... .. ...................... 

sonra saat ikiden altıya kadar 

• 40.0 ı 4.02 
9.3oı. rnR.:i3 u.:Hs.112.:;: 

4.500.000.-
1S.01>6.0t1 .31-jj 

1 Temmuz 1938 t:ırilıint.lcn ililıuren: 

sso.801 .;;o ı .s .. l 
lskoıılo haddi % 4 Alim 

re1ra. 
üzerine :ıY:ıns % 3 


