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Talebe babalan i 

Dikkat 
,) Ilkokulları bitirenler, hangi ortao-
ı 

ı 
J 

kullara ve orta okul mezunları hangi 
liselere ralmacaklar? 

- .Yazısı 4 üncüde -

S Kuru~ • Telefo:ı: 23872 - Sene : 7. - Sayı: 231 5 6 Temmuz 1938 Çar5anba 
-========================================= tıa.o işleri Tel: 203 35 

Ko ır o ~ lh1 <al in) D IR< <er~· [lı) ©) lfl) n y ~ ~ ® n s ~ ~ lill <§) ® ır lYl ını ©lal ifil al ır©J ıret o~ kaı ırş n o @.\ ifil <§1 o ~ 'ltaı ifil ~@ifil rr ~ D lQ:ı Udi ~Ü ifil 

Askerimiz Antakvada, 
H©ıt@ıy0nD©llr0 UDlUI Ş~iF At@ıtlÜl1rk9~ 

~ lÜI k lr c§} liil o@) lr o liil o lb Ü o <dl Ü ır<dl Ü o~ lr 

••• 1t••••··························--·················-·--································-··························· .. ······················ . . 
! !lataya giren Türk diltil 1CTlc1ini h<ırarctlc karş1lıyan llatnylı gençler ve izciler : . . . . ................................................................................................................................................. 

Bu akşam Antakyada 

Konıutanlarırnız 
şerefine ziyafet 
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Size Atatürkün ve ana lJU dun 
selô.mlarını qetirdim ! 

Beyaz, kırmizı- ı 
sız kalamaz! 

Hataylı bir genç, kesilen güzLerce 
kurbanın husule getirdiği kan 
göllerine ipek mendilini datdzrdı 

ve böylece haqkzrdı 
l<ırıkhan, 5 {ı\..ı\.) - Anadolu ajan. 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
liasc:adan gcleıı Türk kıtaatı hududu 

saat altrcla geçmiştir. 
~~~~~~~~ 

HA B E ; y=·ın da:-i~::ı 
ok uy ucu' arına i ki 

Yeni ı oman ve·rme<Te 
~ 

b a ş lı yo r 
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:Son deı ec..! merakl ı 

Casus romanı 

Antakya halkmm bir kısmı ile bütün 
Kırıkhan ve civar köylerin halkı otomo
biller, kamyonlarla daha geceden yollan 
doldurmuş ve ahali geceyi uykusuz geçir 
miştir. 

Asker, hudutta, IIalkevi mümessilleri, 
Kırıkhan kaymakamı ve belediye reisi 

ve Aktepe nahiye müdürü tarafından 

karşılandı. 

A::.ker bando ile, muntazam yürüyüşle 

ilerledi. 

Hududa 12 kilometre mesafedeki Ak.
tepeye gelinceye kadar halk ç:lgın bir 
halde orduyu alkışlıyor, bir çokları sü
varinin ününe yatıyordu. 

i\J...tepcdc Antakya başkonsolm;u Celal 
Karasavan, albay Feyzi l\kngüç. kolonel 
Kolc \'e yaveri krtaatı selamladılar. 13u. 

rada <ılaym kumandam miralay Şükrü 
Kanatlıya hatıra olarak üzeri ) azıl ı bir 
altın :mal hediye edildi. 

Halaylı genç kızlar 

Fransız- ltalyan hududunda hadise 

~t©l0y©ılii1 llc§llr 
Fransız ~eyyabla
rına ateş açtılar 
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Başvekil 
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Ankara, 5 (T elefonla) - Baş\'ekil 

Celal Bayar bu ayın ortalarına doğ

ru memleket içinde bir tetkik şcyaha. 
tine çıkacaktır. Ziyaret edeceği ilk mer 

kez kömür havzası olacaktır. Burada 
düşünülen bazı tedbirler için yerinde 

kararlar alınacaktır. j 
C elal Bayara seyahatinde mütehas.. 

sısl ar refakat edecektir. 

Dün 
~nır 'ltıraım"av 

aJlral lQ>alSll na.ı 

~all<dlnırnm ~lCJışttiı 
Tarabyaya da 

Kurbağa yağdı 
Dün hava bulutlanmış ve öğleden son

ra da bir miktar yağmur yağarak orta
lık biraz olsun serinlemişti Fakat bu sa-

bahtan itibaren tekrar hararet yUksel

meğc başlamıştır. Dün e"'iı. serin zaman
larda, 19,8 dereceye kadar düşen hara • 

Dl'1"" De'l'omı 8 incide 

Eli bıçaklı 
çocuklar! 
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Son zamanlarda on beş yaşından kü
çük çocuklar arasuıda da bıçak ve hatta 
tabanca taşıyanlar ve bunlarla hadisele
re sebeb olanlar çoğalmağa başladı. 

Mektep talPbclerine kadar sokulan bu 
fena adet bilhassa sokaklarda mahalle 

ikisi de mahallenin kabadayılarından ol
dukları için sık sık biribirleriyle ç:ılış

maktadll'lar. Nihayet dün ehemmiyet • 
siz bir sebeb yüzünden iki arkadaş yi-

o 
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Kurbanlar lrnsildi, evvela askeri 
tabiriyle; çakı gibi mızraklı süvari, 
mUteakıhen motörlü }otalar, piyade, 

fen kıtaları, topçu \'e sıhlye teşkilfltı 

lrıtaları girdi. 

f:.lwıdeıwıcle izciler geçerken çaışı şu 
gördiiğiiııüz şekli almıştı 

• çocukları içinde önüne bir an evvel ge
çilmesi lazımgelcn büyük bir derd hali-

' ne biribirleriyle kavgaya tutuşmuşlar

dır. Fakat hu defaki kavga çabuk yatış
mamış ve bilakis gittikçe kızı§mıştır. Bu 
arada ikisi de ceblerinde taşıdıkları ça
kıları ç~ararak biribirlerinin üzerine o

lanca hırslariyle atılmı>;lar. Ve bu arada. 
daha atik davranan Emin, elindeki ça
kıp var kuvvetiyle Salahaddinin sol 

koluna saplamı§tır. Bu müthiş darbe 

) M nu~©IFil @\~(Ç a ~ a 
) M; Heyecanlı bh· l 
) acera romanı 
~-....._._ ( -----------

Bando meydanda yer aldı ve kı

taat '!'ürk ye Fransız kumandanları
nı selı'.\mlayar~ık geçti. önde san

c.tk gcc:crlrnn !Jiitiin hail\: nefes almı
yan bit· kiitle Jıalin<lc şanlı sancağr

ınrzı lıuşu ile selAın l ayord u. Sıcak 

derecesi gölgede 4 '.l idi. 

Buna rağmen piyade, arkasında 

çanta, tcpı.:den tırnağa kadar terden 
sırsıklam olduğu halde fevkalade 

muııtnzanı, inzibatı mükemmel, dinç 
adımlarla geçiyordu. Bütün .Aktcpe
lile r . eivnr köylüler ve bilhassa 

~ Devamı 8 incide 

ni aldı. 

lşte dün de bu şekilde bıçaklı iki kü
çük çocuğun kavgası az kalsın bir cina
yete sebeb olacaktı. 

ŞehrC'mininde Melekhatun mahalle
sinde Katib Murad sokağında 26 numa

rada oturan 13 yaşında Salalıaddin ile 
:lbrahim ça\'UŞ mahallPsinclc oturan ı4 
:raşlarıncla I!,min, iki arkadaştır. Fakat 

karşısında acıya tahammül edcmiyen 
Salfıhaddin yere yuvarlanarak feryada 
b:ışlnmış, yetişenler kendisini derhal te
da\'i alt ırın nlmıı::l::ır VC' Emini de yakala
mışlnrdır. 
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Silindir 
Yazan : Nizamettin Nn7.if 

Fransız matbuatı c:::şkun bir konse
re başladı. Orgeneral Asım Gündüz 
ile General Holzinger arasında ecre -
yan eden Antakya konuşma.lan ve Pa
ristc cereyan eden Bone·Davaz müza
kereleri biter bitmez başlıyan bu kon
ser, Türk vatanındaki tek ve Milıi yal
çın cephenin, karşımızdakileri günler
ce nasıl ve ne şekilde düıündürmü2 

olduğunu açıkça ihsas etmekttdir. 
Paris, adeta, kabuslu 'bir uykudan 

uyanışın bayramı içindeldir. Paris, çe· 
tin bir müsaraadan çenesini ve otuz 
iki dişini sağlam kurtarabildiğine şük
reden bir yorgun pehlivan halinde· 
dir. 

Fransız gazetelerinın konserini din
lerken, Gar'bi A vrupanın 40 milyonluk 
bir medeni insan yığınını temsil eden 
bu "alet , lcrin, hep biriden çaldıkları 

müşterek bir notu memnuniyetle kar· 
şılamaktayız. Bu not "Şarki Akdeniz
de sulhun Türkiyesiz kurulamıya ağı· 

ru,, artık eyice anlamı§ olan bir Fran
sayı terennüm ettiriyor. 

Nerede o Prezidan B!Um günlerinin 
serkeş müstemlekat nezareti? 

Nerede o 1921 anlaşmasını türlü tilr 
Ilı tefsirlerle boğuntuya gctirmeğe kal· 
kışını§ olan Fransa ''Hükema? !,, aı? 

Bir müstemlekecilik macerası, sayı
sız tuhaflıkları ile tarihe kan§ırkcn 

bütü::ı bunları bir defa daha hatırla -
mış olmak asla bir zebunkii§lük addo
lunamıyacaktır sanırım. Daladiye'nin 
haıdisemizi anlayışta ve tutuşta göster· 
digi realizm'e tarafımızdan bahtedile
cek bir kaç takdir kelimesi, nasıl yer
siz ve çok addolunamıyacaba ....• 

Bone ile yaptığı müzakerelerin so
na eri i münasebetiyle, Fransız mat -
buatz mümessillerini kabul ettiği za • 
man okuduğu tebliğde, Paris büyiik 
elçimizin şöyle bir cümle kullanmış bu 
lunması da bu fikrimizi kuvvetlendi
rebilir: 

"Bu müzakereler esnasınkla - Ata· 
türk'ün de son nutkunda beyan olun
dugu üzere - pek mesut bir faaliyette 
bulunmuı olan Başvekil Daladiye'ye 
derin saygılarımı sunmak isterim.,, 

Acaba, kat'Jımızda cephe alan Fran· 
sa, bir Baıvekil Daladiye'dcn mahrum 
bulunsaydı Hatay davasındaki Türk 
talepleri istcldigimiz şekilde elde edi
lemiyccek miydi? 
Hayır.... Sözlerimizin ak:ş tarzı böyle 
bir suali mukadder addcttirmeğe mü· 
sait değildir. Hatay meselesini hangi 
dıl'mdan tetkik odersek edelim, böyle 
bir tereddütlü düşünceye asla cevaz 
ve mcsağ bulamayız. Hatay davasının 
başlangıcında ve bütün seyrinkic, her 
merhalesinde inisiyatif daima bizim 
tarafta, yani Atatürkün iradesi altında 
bulunmuştur. Ve henüz tatbiki §ekli 
tekemmül etmemi§ olan bu iş bun -
dan sonraki merhalelerinde de gene o
nun şahsi hassasiyeti, devamlı mura
kabesi ve tamamile iraldesi altında bu· 
lunacaktır. Daladiye gibi anlayışlı bir 
devlet adamı, işimizi belki kolaylaştır
mıştır. Fakat karşımızda bir başkası, 
yani bir kolay kolay laf anlamazı da 
olsaydı onu da yola getirebilirdik. Zi· 
ra edaya her ıdik kafalıyı iknaa kafi, 
beliğ bir kudretle çıkmış bulunuyor • 
duk. 

Suad Davaz'la ayni zamanda, mem· 
leketi matbuatını k&ıbul ct>miş olan 
Fransa Hariciye nazırı Jorj Bone'nin 
beyanatını da ''Resmi metin,, halinde 
neşredenParis gazetelerinde okudum. 
Şöyle bir cümlesi var· 

"Fransa 1921 anla malarının, San -
eafr (-Hatay) daki Türk unsura lm
susi ve mümtaz bir vaziyet verilmesi
ni tazammun eylediğini teslim etmi§· 
tir. Diğer taraftan, Tilrkiyede, toprak 

HABF.R - J.\1cMıım noet!t!ft 

Katno " Hakkımda bftır şeyDeır konuşup gtYıDtYışerek 
beınDmDe aDay ettDkDceırD11i1D g~osünce ıKencdlDml 

kaybet"DmK ,, diyor. 
Los Ancelesteki bir mahkemede bir 

suı;lu iki hakimi tabancayla vuranık öl
dürmüştür. 

Art.ur Hnnson ismindeki bu adam, pek 
ağır olrnıyan bir suçtan dolayı mahke
meye verilmiştir ve bu cinayeti i.'jleme
sine scbcb de lnt bir hiddettir. 

Mahkeme huzurunda isticvab edilir
ken, hakimler heyetinden iki aza biribir
lerlne dönerek bir geyler aöylUyorlar 
ve gülüyorlar. Bu hareket, Hansonu hid· 
dete getirmeye kB.fi gelmi§tir. Adam, 
derhal arka cebinden tabancasını çıka
rıyor ve beı kureunu birden bu iki aza
nın üzerine bo§altıyor •. 

Salonda büyük bir kargaşalık bqlJoi 
yor. Kadınlar çığlık koparıyorlar. Kimi 
bayılıyor, kimi kendisini kapıya dar atı
yor. Bu sırada reis derhal yerinden at
lıyor ve adamın eline sarılarak daha faz
la ateı etmesine mani oluyor, tabancası
nı elinden alıyor. 

İki aza, ku~unların tesiriyle hemen 
ölrnUşlerdir. Bir yandan onlar yerden 
kaldırılırken, diğer taraftan katil tevkü 
olunarak götUrUlilyor. 

Hanson hAdiseyi göy le anlatmaktadır: 
"İkisinin benim hakkımda bir teyler 

konuşup güldüklerini gördüm. Benimle 
alay ediyorlardı. Bunun Uzerine, kendi
mi bilmiyerek, ateş eltim.,, 
Adamın deli olup olmadığı tahkik edi

liyor. 

hırsı gütmediğini tekit etmiştir,. 
Fransa Hariciye nazırı, bize taalluk 

eden cümlesinde •'a confirmc,, tabirini 
kullanmı!tır. Bu "Tekit etmittir,, ml
nasma tercüme edilebileceği gibi ''Ta
hakkuk ettirmiıtir,, manasına. da ah -
nabilir. Bu takdirde son cümleyi "Tür 
kiyenin toprak hırsı gütmediği bizce 
tahakkuk etmiştir,, suretin;ie anlamak 
doğru olur ki, o zaman Fransa Harici· 
ye nazırına şöyle bir hitapta bulunmak 
hakkını, daha kuvvetle kazanm:ı olu -
ruz: 

''- Bay Bone, bugüne kadar Arap 
memleketlerinde bizi istilacılıkla it· 
ham etmiş olan P.ropagandamzı ve 
P.ropagandaları bizzat Fransaya tek -
zip ettiriniz.,, 

Elimize geçen Fransız gazetelerinin 
hepsi V.Al anlaşmanın, ananevi Türk -
Fransız dostluğunu kuvvetlendirdiğini 

yazmaktadırlar. Bu telakkiyi evvelce 
bu sütunda ortaya attığımız tcllkkiy:, 
yani tamamile yeni ve Kemalist Tür -
lriyenin siyasi telakkisine uygun olan 
telakkiye göre 1öyle tashih cldebiliriz: 

"Bu anlaşma, bir Türk - Fransız 

dostluğu ananesi kurmak için atılmı2 
çok kuvvetli bir adnndır. 

Bundan böyle, dünyanın hiç bir za· 
man sarih ve ma!Um olmıyan gidişle
rinde, Fransa, takınacağı tavırlarla ve 
bizi anlamakta göstereceği devamlı ze
ka ile, kurulan taze, yeni ve mazisiz 
dostluğu olgun köklü asilleımif, siya
si bir kanun halini almıı bir dostluk 
yani ''Ananevi bir dostluk,, haline 
yükseltebilir . ., 

Fransız gazetelerinden bazıları 

Türk - Fransız anlaımasımn diğer ba· 
zı devletlerin, bilfarz Almanyamn bir 
takım temayüllerine set çekmit oldu · 
ğunu da ehemmiyetle kaydetmekte -
dirler. Bu satırlar, FraMrz gazetele · 
rinde hala bizi anlryan bir zihniyetin 
teessüs edememiş bulunduğuna delil· 
dir. 

Biz, bütiln çarhlarr, ancak kendi 
milli dehamızın kumandasiyle ha~cket 
eden bir makineyiz. Ancak inisiyativ'i 
milli olan itler için harekete gelen ve 
hareket ettiği zaman tek vi:iası laçka 
olmadan sona kadar yürüyen, her ma
nii ezen bir silindiriz. 

Menfaatlerimizi her hangi bir "Ta
viz,, mukab:lindc elde etmediğimi% gi· 
bi her hangi bir siyast anlaşmanın bl· 
zi, ''inisiyativ,, i bize ait olımyan f(Sy· 

alınan re im: Katil ve iki kmbam ... 

Cennete giden 
kestirme yol ! 

Tunuslu Arablar arasında bir efsane 
vardır ve bu yüzden her 8ene yüzlerce • 
ki§i ölüme ailril.klenmektedir. 

Efsane ou: 
Guya peygamber, Seyd Ebu Elci da

ğındaki bir kayayı göstererek: "Buraya 
kim çıkarsa cennetlik olur... Cennette 
güzel hurilerle dolu bir sarayda, en bü
yUk zevk içinde ya§ar ... ,, demi§. 

Kaya, çıkılamıyacak kadar sarptır, ve 
çok yüksektir. Buraya çıkmak için ölüm 
tehlikesini yüzde yUz göze almak lazım
dır. Esasen, kayanın ta tepesine çıkıl
sa bile bir daha aşağıya inmenin imka
nı yoktur. Fakat, oraya çıktıktan sonra 
zaten ölmek ve doğrudan doğruya cen
nete gitmek hevesinde olan Arablar, 
bunu dUeUnmUyorlar bile._ 
Şimdiye kadar kimsenin çıkamadığı bu 

kaya )ine bütün Arablann ihtirasını 

harekete getirmekte ve cennete giden 
bu kestirme yola ul&§maya bir~ol< ki i 
tcşebbUs etmektedir. 

Arablar, kayaya çıkamayıp yarı yolda 
uçuruma yuvarlananlara da evliya naza
riyle bakıyorlar ve onların da, cennette 
peygamberin vaadettiği güzel hurili sa
rayda tUrlil zevklerle dolu bir hayata u
lqmak değilse bile, günahlarından af
fedileceğine inanıyorlar. 

Son defa yine Seyd Ebu Elel kayasına 
tırmanmak istlyen bir Arabın fılıni alın
mış ve kayalara tırmanışının her anı 

tesbit edilmiştir. Fakat Arab, daha yan 
yola gelmeden uçuruma yuvarlanmıştır. 

Avustralya - lngillere 
hh va yo'u a~ıldı 

Sidııey, 6 .A.A.) - lmpıırotorluk hava 
yolları idaresine ait olan Çall:ıncer deniz 
lnyyaresi İngiltere ile A,·usluralya araıun
da yoku n posla sen·islerin 1 açını:J \'e 
dün saat 16.25 de - Sidney saat - Darvin 
de konma desteklerinden birine Arız olan 
bir sakatlık üzeı ine tayyare bir gün yo
lundan geri kalmıştır. 

le veya böyle bir tı.kım istikametlere 
sevketmesine de imkan vermeyiz. 

Kıymet ve ehemmiyetini tebarüz et
tirmek için büyük bir dikk:ıt sarfetme
yi neıriyat vazifelerimizin en '.llühim· 

terinden addettiğimiz Türk • Fran111z 
anlaşmasının, dıt siyasamızda taassup- 1 
la muhafaza ettiğimiz prensiplere ay
kırı bir tarzda iatiısmAnna kalkışılma· ı 
sın. I 

Niumeltin NAZiF 1 

Kobe'de ru.\(yan 
Boğulanlar var 

Kobe, 6 (A.A.) - Tu~yan esnasında 

Fr:ınsız \'C Portekizli olnı:ık üzere Qç sene 
bt boğulmuş, bir Alman da l arıılanmıştır. 

Ecnebi kolonisinde blrkııç kişinin daha 
tuğ) ana kurban glttillı zannedilmektedir. 

IS TEMWZ - 1038 

-----.-.---------~------ ~ .. KURUN 

Yahudilerin mesihi 
ff ASA.V KUMÇAYI yazıyor: 

"Filislinde Süleyman bin Yusuf isminde 
bir Yahudi Araplar aleyhine yapılan bir 
suikast terUp ettiği için Ha) fadaki lngiliz 
divanıharbince ölüm cezasına mahk<ım e. 
dilmişti. İngiliz manda idaresi, bütfin dün 
ya Yahudilerinin şcfıı:ıtlerıne rağmen, di· 
vanıharbin kararını infaz ederek Sülcy. 
manı bin Yusufu astırmıştır. Şimdi Anu
pa gazeteleri haber veriyorlar ki bu şekil. 
de asılan adam Filistinde Miliillan sonra 
70 scne:;indcnberi Jlk defa olarak asılıın 
Lı ir yıılmdi imişi Bunun için bütün dun~a 
Yahudileri kendisini Mesih olarak tanı 

yormuş! 

Fikrimizce 1868 senesindenberi Fills. 
tin kıta~ında ölüm cezasını mucip otan 
bir suç işlemiş bir tek Yahudi çıkmadığı
nı iddia etmek bırnz güçtür. Eller Filistin. 
de bu kadar uıun bir zaman zarfında hiç
bir Yahudi idam edilmemiş ise bu hAdlse 
ancak ağır suçlu Yahudilerin suçlarını 
maharetle örtmeleri, yahut herhangi bir 
yol bulup cezadan kurtulmaları ile tefsir 
olunabilir. 
Şu halde Filistin de kcndilcrJni ,ımdb e 

kadar ölüm cezasından kurtaran Yahudi. 
terden hiçbiri Mesih olmayıp da kurtulut 
yolubulunamadı#ı için idam edilen tek a
jtır suçlu Süleyman bin Yusufun Mesih, 
)'ani billün Yahudilik Aleminin kurtarıcısı 
diye llftn edilmesi garip delil midir.?,. 

CUMHURIYBT 

Askerimiz Hatayda 

T ORK askuinln llataua giri~lni bir il. 
hak dt/jil, fakat bir %Of tr ve kurlu

ıu, olarak leıbil eden Abidin Daver, Ha. 
tay Türklerinin arlık canlarından, malla. 
rından hiç bir endişeleri kalmamaıı ld· 
ıımgtldlğini, çi1nki1 arlık Türk ıi11111i1ltrl. 
nln hima11tslnde bulunduklarını ıöylü. 

uor ... 
Muharrir ya:ına şöyle devam etmekte

dir: 
"Biz İstanbullular, hasretini çektlAimis 

l\lehmetci#in kokusunu duyduğumuz gün, 
nasıl kurıuıu,un, istikl6lln, zaferin koku. 
sile mest ve mesut olduksa, bugün de Ha.. 
tııylılar ayni saadetle sarhoş ,.e bahtiyar
dırlar. Belki, onların sevinci ve he)·ecanı 
d:ıha bllyilktilr; çünkü, onlar MehmetclAin 
ha31'1!tlnl, bftttın Tfh'k yurtlarından daha 
~ok çektiler. On sekiz sene Türk sOnglllc. 
rinin parıltısını özlediler, on sekiz sene 
Tllrk atlarının yelesine hasret kaldılar, 
on sekiz sene hududun öte tarafındaki 
Türk borularına, yavuklunun sesini dinler 
gibi, kulak verdiler,. On sekiz sene, dile 
kolay! On sekiz senede, yeni doitmu~ Ha .. 
tay kızlan büyllyilp gelin oldular; bir ka· 
rışlık Hatay ollanları delikanh olup as 
kerlik çağına girdiler. Hattıy Türkleri ara~ 
sında hnsrellerini mezara götürenler oldu. 
Fııknt, işte nlhnyet Atalürkün muzaffer 

'Ve htılllskAr ordusu, Hatay Türklerini de 
kurtardı, Hatay Tiirklerinin JstiklAlini de .. 

Hntııylılar, h::ı)T:ımınız, ba~ rıımınuı 

kullu olsun!,. 
TAN -

68 yaşında kadın 
çalışat>ilir mi ? 

68 ya,ında ihtiyar bir kadın dilencilik 
yaparken yakalanmış, müddelumu• 

mill~e ııerilml,, müddtiumumflik, ihtiyat 
kadının çalışabillp ratı,amıyacaf1ını ttı. 

bit için adliye doktorluğuna uvketmi,. 
Doktorun verdili rapor, ihtiyar llaryamıll 
çalışabllcceli ,eklinde, fakat, ıurluuu mu
hakeme eden hdkfm, doklorıın raporu11d 
vicdan kanaatini lemin edecek malılytlll 
görmemiş. Kadına beraat kararı vermı,. 

Sabiha Ztktrl11a, hddiseul şöyle tahlil t• 
diyor: 

"68 ya~ında bir kadın çıılışnmnz. Sokak. 
ta da dilenemez. Devlet, memurunu tekaill 
clmek için muayyen bir sin kabul e.ımiŞ.. 
tir. lçtimat sigorta kabul eden memleket
ler her nevi işçi için muanen çatışın• 
müddeti tayin etmiştir. ihtiyarların çaJıt
tırılmasına karşı b:ışlıyan cereyan çok e5' 
kidir, bu cereyanın gayesi ihtiyarlara h•" 
yatlarının son demlerini humr içinde I' 
çlnnck fırsat ve imklnlnrını vermektedir• 
Medeni memleketlerde hergün artan "ihtLr 
yar evleri,, cemiyetin ihliyarlara teminin• 
çalıştıllı içtimai sigortanın bir ifadesidir• 

Bizde de ihtiyarlar için DariUaceJf 
,·ardır. Belki bu müessese ihtiyaca kAll 
değildir. Fakat biz bütün içtimai leşkiJAi" 
l:ırımızın kurulmasını, tekamülünü, ç~ 
kısa bir zamana sıkıştırdıitıınz için matlall' 
olan tckômillü görmüyoruz. Fakat gaycrolf 
bunları mükcmmelleşlirmektir. 

lhtiyarhk sigortası ccmi)'ctin ferde ıe. 
min etliği en bü)·ük hayat garAOtistdl~ 
Bütün gençlllini, zindeliAlnl, kolunun ... 
kafasının emeiUni bu cemiyete veren ıd• 
mın, ihliyarlılhnda bu hayatı cemiyele 
sorta ettirmek h:ıkkıdır. 

Doktor ferdi, fcrd ol:ırak kabul cif~ 
için, aleyhte; hAklm, ferdi, cemiyetin bit 
unsuru, adaleli fertlere hıık lemin eden ~ 
ıemel trJlrkkl ettiAi için lehte karar ~e 
yor. Ben Mkimin reyi ile beraberim.,. 



& TEIOIUZ - ıoss 

Lrpta dait - -Ka1Jbolan 
samimiyet 

U ZUN uzun mektublar yazabllmeğt 
pek lsterdbn; fakat bir tirli e

llaaden ıelmez. En he' esli günlerimde 
bUe kltıdm bir, hatta yanm sayfum. 
daa fuJaamı dolduramam. .Bilmem Da8ll 

obn111ta, dostum Burhan Belge'ye bir 
laaıaalar adet& makale büyilklüilbıde 
lllektapıar )'UIDlftım; on.lan yazarken o 
kadar da ke)'lf duyardan ld ! ... Fakat ba 
da Mr yıldan ziyade •lnnedl, gtia geldi, 
ona da llCiyUyecek bir teY bulunadnn 

a 

Şehrin m gQze1 birkaç saifiyı ynln'dı çoeuk kampları kmuldttlunu biliyorsunuz.1lkokul çocuklmc, 'ölre1menlerinin nezaH ti altında, bu kamplarda bol hava, gi4nq 
ve denizle başbaşa, dizdizedir. Ancak gönül istiyor ki, lam bir sallıle kay1t0lı olan bu üç unsur, mahdut bir zümrenin çocuk lanno inlıiıar ıttirilnıiynd umuma tqnnl 

8elld de bu, her zaman yuı )'UIDak ı 
lllecbaıfyetl ytlzündendlr. Biz muharrlr
leıı, aklnnaa ıelen ,eyleri makalelerlml· 
•e hurewjlmb için artık mektuplan 

~ hir teY balunıyonıL Gerd Wr
M lllllhantrlerln clldler dolasa meldap
larr ftrdır; hattl Flaubert'lnldler an• 
•ederbn o mahantrta bltb eılel'leıta
clea daha btiytlk bir yektn tatar. Fabt 
..._ btlJlk adunJardır, bizlerle 1uJU 
edilemez. Rem doiraana •tenena bea 
Olalaraa mektaplanna da pek mektap dl-

!::.'8-· t»ia zaman birer ~r ve 
~ ~ öllmlerlndea Hara toplanıp 
8

"trecl0eceklerl dtlttbatllerek yazdnuf
tar. &e.ce mektup aaeak bir ldtfyi, ba 
dllanJ'I doldlll'U lwMDlar aruındu .._ne. bir tanelllDI aWıadar edecek 

hadır. Eberl19 be7Hk 8Öllerden O.
ret oı.. atk mektaplanu da heaaba 

~- Zaten onlann da - adet& 
tlearet lllllbaheratı ctbl - bir pyeleıt 
-....... llalhld mektup, lnunm içinden 
~eablre dojan ve ktllfetmce. her 
-..rqa aaaat ve dD dölEmek ammmc1aa·a
~ olarak kiiıda döktllen bir MDttml 1-
::.ı elmabdrr. lıte ben NJle mektup 

,..madıtıma llztlltlyoram, yoku lılr 
it ... )'alıut ıördtlillm bir te)'i blldlr
lllelr lda ~ •yfa doldurmak - ... 
~erim ki • herkes gibi bnlm de e
~ ıellr • 

...... ~ ki tarif eWilm tekilde 
--.qp1ar J'umalr lrlolk. bllJ1lk .... 
~ ....... olunu; oUnkll her ma-

bfuı, ister latemea, tuannaa 
~;la.iç olmazsa yazdığı teylerba 

~ -~ ldtl)'I dejll, .. çok MiJ'tlk bir 
·::-auaı ••bdar eCIBeal Mdlfeebd 

~· Ba ltal, ........ alclıp ba lav
--.. onda umlmlyeUn birdenbire ta
ll9er.ee1 bnlr&nmı azaltır. F.a ı,tıdnclea 
:: kGtuattne, en ldlçtiitlnden ea btlJ'llitl-
4-.~ her malıarrlr "mnmnl bir a
h dır; aklma: blembdn aeana her 

1 •• ba vutım dtberek ıenr. o. 
~~ ~endlndea ...__ bile Jiae 
~ ken61al dlaUyecek hlo ol
... lıir )'abanea baludaiaa• fanecler. 
il ._, bir tamdlk delU, adım bllmedl· 

,,;~e ~ d6kmektem oeldadlll 

.: ........... hayatndaa flk&yet ecle-
48111m: ....... blrtalmn •kmtdar 

~il gibi zevkler de tattmr, hatta 
'iD tdaraam bile bir tadı vardır. Fakat 

..,..._ ki bir lnuaa ıeroektea .. 
:::!, 0lınalr. tuauaa. tekelltlfe bit b

.._ ...Sece kendi kendW olmak 
-.....,etini b7bettlrlyor. 

............ Nurullah ATAÇ 

•••kan antantı 
devıetlerı 

Erkinı harbiye 
murahhasları 

Ankarada 
heyet memlekeUmizde bir 

hattaya kadar kalacak 
bar~ antantı devletleri erklru· 
bi ye IDUrabhaılarından mürekkep 

r .. kertb h' ~ eyet ıe nmizden geçerek 
.. a n &itnıiıtir. Yuı-ı&v, Yunan 
l'l«a Ulnen ıakert murahh'llan Anb
flladaa erkanıbarbiye subaylanmız tara· 

resaı lP ~I ve ıcllln •bah Ma. tdn..J_:;a ÇakJnak tarafmdan kabul 
it' . 

.. ::- Anlcarada bir haf ta kalacak 
1b1zia ~e.t zarfınta erkiruharbiye 
4ı1i~ olacaklardır. 

llltotsa ._'Yet Albay Yanakobloe, Pa· 
liaa gOlll Pezopulos Konıtantin Va. 
ı..._ ~· Alde Aromulos. Mf
~-.U,.'daa 'ç 'Ye 1ilzbatı Sakarilliı 
1>-,..). ID8rekkeptir. (Jurul 

edilsin; bütün iliolıul küçüklerine yaz kanı plarından istifade imkôm oerilsin. Bunun için de hiç ıüPhe yole lci, lumlplan genif lttmılı '" ~lann lunnpa iftiralcini il&. 
tiyariliktm "karmak icap tdiyor. 

ŞEIHilltDE VE ~l IE M l IE K E T~T.._E~·~ 
Meyvelerimizin ıslahı 

Ermeni Patriki 
Dün Dahiliye Vekilini 

ziyaret etti 
Halayın kurtulUfU dolayıalle 

Ermenilerin sevinci 
Ermeni Patrik kaymakamı Piako. 

Mütehassıs, Ziraat 
Vekôletlnce angaje 

olundu 
pos .Aralaııyan dUn Perapalas otelin. M 1 keti 1 de mev 
de Dahiliye Vekili ve Parti Genel 8 m 8 m Z • 
Sekreteri a şükril Kayayı ziyarete.. cut olmıyan meyvalerl 
derek Hatayın kurtulutu dolayısiyıe yetiştirmek için tetkik· 
TUrk Ermenilerinin aevinçlerini ve 
tebriklerini bildirerek bu hJalertn BU. ler yapılacak 
yl1k Şefimiz AtatUrke ve Bqveldllmlz Şimdiye kadar iktısat vekileti emrinde çabtan meyvecilik mütehasmı doC-
CeW Bayara ibliğını rica etmiftir. tor Baade'nin mukavelesi nihayetlenmiıtir. Doktor Baade bu defa .ziraat vekl· 

Piskopos Arslanyan bu münasebet. Jeti tarafından angaje edilmektddir. 
le kendisiyle konu§an gazeteciiere a. Mütehassıs, iktısat vekaleti emrinde, meyvelerimizin ıslahiyle, yeni meyve-
pğıdaki beyanatta bulunmuotur: cilik iataayonlarırun kurulmaar için tetkiklerle, memleJr.etimlain ~ hlt-

- Hatayın kurtulUfll dolayıaiyle lamından mmtakalara aynlmasr ve bilhassa meyveleri.misin iatandardisaayonu 
Türk Ermenilerinin ar ir l aevinç ifleriyle me11uı olmaktaydı. Bu sahalarda fim!diye kadar geniı aclımlar atilmıı 
hislerini htlkOmetimize bildirmeğe ve bir çok yeni meyve istaıyonlan kurulmuıtur. 
gelmqtmı. Hatay davasmm bqlangı. Doktor Baade, ziraat vekileti emrinde çalıtırken, meyvelerimmn kalite bala • 
cmdan itibaren Tllrk Ermenilc-i bu mından ıslahı ve tabii vaziyeti milsait olan uhalarda memleketimizde mevcut 
milli davanın tahakkuJru için, ke~dl. olmıyan yeni meyvelerin yetiıtirilmesi huaualanyla meHUI olacaktır. 
!erine düten vazifeyi görmekten bıran Malatya iıtaayonundan sonra diğer mıntakalaıida da yeni istasyonlar kurula· 
geri dUrt?":ıdılar. Biz, hariçteki Erme. caktır. 

nilerin itlerine müdahale etmek iste. ---------------------------
meyiz ve etmiyoruz da... Fakat H.ı -
tayı, 'l'Urk vatanmm ayrılmaz bir p:ır. 
çaaı s::.ydıfmıız içindir ki, orada ya. 
11J8D ırktqları kendilerini tehdit e • 
den tehlikelere kaqı ikaz etmeğl miL 
U bir borç biliyoruz. Her zaman oldu. 
ğu gibi, mahiyetleri malum bazı tq.. 
km insanlar, fırsattan istifade ede.. 
relt işleri güçleriyle mqgul halkı teh. 
dit ile ifsada çalışıyor .... Halbuki Ha. 
tay Ermenilerinin kahir ekaeriyeti, 
ılk gUndenberi Tllrk kardeşle .. iyle tef
riki mesai etmektedirler. 

C'nları. bu doğru yoldan geri çevir. 
mek isti yenler son zamanlarda, faali. 
yetıerinl genişletmek istemişler iae 
de, her tarafta halkm cıiddetli muha. 
lefetlne uğramaktadırlar. 

Neteldm, Hatay Ermenilerini Suri. 
yeye hicrete icbar etmek .. '""'ldiyle 
sarfedilen gayretler neticesiz kalmış 
ve hakkı gören halkın akli selimi bir 
kere daha muzaffer olmuştur. 

BUyUk Şefimiz AtatUrkiln kvtar -
dığı Hataym yeni rejimi altında TUrk. 
lerle Ermeniler için yeni bir refah ve 
saadet devreei açılmıt olacaktır. 

Hataydaki ırktaşlanmızm bu haki. 
kati takdir ederek TOrk kardeşleriyle 
teşriki mesaiye devam edeceklerinden 
emin bulunuyoruz. Bu dUrtıst hare • 
ketleriyle, Hatay Ermenileri, yeni re. 
jlme li.yik olduklannı filen isbat et. 
miş olacaklardır. 

Denizaltı 
gemilerimiz 
28 Temmuzda 

AJmaayada denize 
lodlrlllyor 

Almanyada yaptınlmakta olan iki 
denizaltı gemimiz 23 Temmuzda kle· 
nize indirilecektir. Gemileri teslim a
lacak ve limanımıza getirecek olan 
8 subay ve 11 erden mürekkep heye· 
timiz bu hafta Almanyaya hareket e
deceklerdir. Heyetimiz, biJ.&ilerini art· 
tırmak için, denizaltı gemilerinin ku
rulmasında da bulunacaklardır. 

Bir muharrir 
beraet etti 

Mizah ansiklopedisi müellifi Rauf Ya. 
zar aleyhine açılmış olan müstehcen nef. 
riyal davası, dün ikinci ceza mahkemesin 
de neticelenmiş, davaya sebeb olan yazL 
nın müstehcen olmadığı hakkındaki ehli 
vukuf raporu ve iddia makamının beraat 
talebi üezrlne heyeti htıklme, Raur Yaza. 
rın beraıııllne karar \"ermiştir. 

Tonton amca 
madenci 

Maden tetkik 
enstitüsü 

A vrupaya yeniden 
20 talebe gönderiyor 
Maden tetkik ve arama enatitUatl ba

len Avrupa ve Amerikada, eutitil he
ubma tahsilde bulunan talebelere 11&-

veten yeniden 20 talebe göndermefe ka
rar vermlttır. Gönderilecek talebelerden 
on Uds1 maden lflerl ve maden endtlatrl
lerile alAkadar muhtelif ihtJııulan, di
ğerleri ise jeolojik filmleri talısll ede· 
celderdir. 

Madenlerde çalılJD&}an için Sibbatle
rinin mllsait olma.eı prt bulunan bu 
gençler llae veya kollej mezunları ara -
IIDdan seçilecektir. 

Gönderilecek gençlerden mUhendlaUk 
tahsil edeceklerin ilk aeldzl doinıdaıı 

doğnıya mllhendlallğin teknik braqla • 
rmda çal11acaklar, diğerleri ticaret ve 
orgaııizaayon mllhendlai olarak yetlftl
rileceklerdir. Bu ısıra, mUııabaka imtiba· 
nmdakl liyakat derecelerine göre tertib 
edilecektir. 
İmtihanda ka:rananlarm en ziyade U -

ısan taraf1arma ehemmiyet verilecektir. 
imtihanlar, Ağustoının 29 ve 30 uncu 

gflnlert Ankarada yapdac:aktır. Bunun f. 
çln 24 Ağustosa kadar eutitllye mtlra
caat kabul olunacakt!r. 

Balıkpazarında 
bir feryat! 

DDkkAn •ahlbl albl 
tavuklar da eeza 

g8rd8 
Son gtlnlerde Balıkpuarmda prlb bir. 

vata cereyan etmlftlr. Buradaki tavuk
çu dtlkklnlarmdan biri belediye abltam 
talbnatnam.e.ı tartıarma riayet etmecll
itnden kapatılmJttır. Bu kapatma 111, .,. 
lelQaul dDJddnm berine bir k'iıt ;JalJlle 

tırmat ve bir de mUhGr vurmakla olm111-
tur. Fakat dflkkl.nm içindeki canlı malı• 

lf1klarm iqeal diifllnWmemJe olacak ki, 
ilk gllnden ltlbarea tavak ft horollarm 
feryatıan yWmelmefe baeJamJlbr. a& 
açlık f8l')'adı ,llbıler geçtikçe ytıreJder 

paralayıcı bir oekfl almJI ve 71lfb 1" • 
reklfler buradan geçemez oJmUllardJr. O 
kadar ki bu canlurq açlık feryadı dvar
dakllerl bizar et:mfl ve bldlse, hayvu. 
lan koruma lfln1 lberlne alanlann ku· 
laklanna kadar \'U'llUlbr. 

Fakat, bu huauatald hUkilmler MrlJi 
olduğundan kfmae dilkUııı açmayı O.. 
rlne almaya cesaret edemedlif gfb1 dik• 
kh aahibf de dllkklm bpamDJI oldu • 
ğmıdan meydanlarda görllmnez olm11fo 
tur. 

Nihayet dDkkAnm cesa mtlddetl dol· 
m111 ve dllkJWı açılnuftır. DllkkAna g1. 
renler zavallı tavuklardan mtlbbn biz 
tmınmı ölü bulmUf)ardlr • 

Mer:! ez bankasında 
bloke paralar 

Ankara, 5 (Telefonta)- Z-4579 .. ,. 
h kararnameden önce Tilrk paruı tay. 
metini koruma baklandaki 10 ve 11 
sayıh kararnamelerin bu husuataki hil-

kümlerine tevfikan yapılmq itbalattaıı 
miitevellit ve halen merkez bankasında 

bloke mebaliğin ithalitın yapılclıp 

memlekete 23-6-938 tarihinden itibaren 
üç ay zarfında icra olunacak herbanci 

bir mal ihracı auretile de bloke edllme
•İ ve bu müddet zarfında bilfiil ihracat 
yapılmadığı takdirde bu kabil parala-

rın da 2-8337 aayıh kararname hüküm
lerine tabi tutulması VelriDer Heyetin 
ce kararlıJttmlmqtır. 

Gazeteciler 
Yalovada 

Denizbank Yalova bphcalan mtl
dürlüiU istanbul ıuetecilerine mah • 
ıua olmak üzere dün Yalcwaya bir ıe
zinti tertip etmiıtir. 

Davetliler dün aı,am lriiprUden 1Ut 
18 de Y alovaya aiden npmla hare · 
ket •tmitler ve otel Termale ıitnılt • 
terdir. 

Dün ıece oteııle milafir edilmit o
lan cuetedler bu akpm uat 17 de 
d8neceJderdlr, 
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IÇl!:l{DE: 1 
.Y. Knmbi)·o rnilrnkiplerlnln de tnkns 

tetkik heyetlerine aza sıfotlle iştirak ede. 
bilmelerine Vekiller he)•etince karar veril 
mlştlr. 

il- Otomobil plltknlarının değiştirilmesi 

kıırarlnştırılmıştır. Resmi otomobiller kır
mızı, tnk~ller beyaz, hususller altında ny. 
rıca H harfi bulunan siyah pliikn taka 
caklnrdır. 

1(. Belediye iktis!ll işleri müdüril Asım 

Silreyya tetkikatın bulunduğu B:ılk:ın 
memleketlerinden cumartesi ~ünü şehrimi 
ze dönecektir. 

il- Alınanyndn yaptırılan yeni vapurları
mızdan Sus ynkında llmanımızn gelecek. 
tir. İzmir körfezlerinde işliyecek olan Sur 
ve Efes ''apurlarının da tecrfibesi ve le. 
sellfim muamelesi yapılmı1tır. Mersin h t
tına işllyccek Etrüsk \'npurunun da ~·:ıkın. 
da tecrilbcleri yapılacaktır. 

1(. Şark villlyetlerinde kurulması karnr. 
Jaştırılan yeni şeker fobriknlanmızın yer
lerini tayin itin yakında o mıntnknya iki 
tetkik heyeti gidecek ve 1etkikaıta bulu. 
nacaldardır. 

llo Ankara gilmrük kursu bitmiş ve İs. 
tanbuldan iştirak eden heş memur muvar. 
fnk olarak gelmi~lerdir. Bunlar vekaletin 
gösterdiği yeni vazifelerine yakında başlı. 
yacaklardır. 

zt. Kasımpaşad:ı inşası yarım kalan üığıın 
tekrar bir miilealllıide verilmiştir. 

• Mısır üniversilellJerinden mürekkep 
elli J;işilik lıir kafile dün şehrimize ı;cL 
miş ve Galatasnraya misafir edilmiştir. 

Bıı~ııın bir heyet lar:lfınd:ın şehirde gezcll
rilecr.klerdir. 

• Irandan tahsil için A ' ' rupa ' 'e Amc. 
rik:ıya g5nclerilcıı üç grup talebeden ilki 
olarak 20 kişilik lıir k:ıfüe dün şehrimize 
gelmiştir. Bir müddet kaldıktan sonra Pa. 
rhe gideceklerdir. 

• Sovyct Uiccarları yeniden piy:ı c;amız

'dan tiftik almaya b:ışlamışlardır. Satı5l:ır 
hi bir fiyatla yapılmaktadır. 

~ İtfaiye tarafından yangınların tabuk 
söndilrülmesi ve eşyanın kurtarılması itin 
yeni tertibat alınmaktadır. Dunun için ay_ 
rıca bir komisyon teşkil edilmiştir. 

ıt Darüşşafnk:ının bir yıllık varidat ve 
masrar raporu maliye tarnfınd:ın istenmiş 
tir. Rapor yakında hazırlanıp gönderile. 
cektir. 

• Eminönünde Selilnlk honmarşeslnfn 

bulundu~ ndadaki binaların hoşaltılmn
sına hoşlanmıştır. 

1(. Hayat ucuzluğunu temin edecek ted. 
birler üzerinde tetkikat yapan İngiliz mü.. 
tehassısı Denham,.bugünden itibaren Trak 
ya mıntakasında çalışm:ıya başlamıştır. 

4 Ankara - İstanbul hava seferlerinde 
ae~işiklik yapılmıştır. Yarınd. n itibaren 
Anktmıya posta 9,5 yerine 8,5 da kalkacak 
tır. Cum:ırtesl illtve postal!lrı :ığustos sonu 
na kadar 16, eylfılde 15, teşrinicvvelde 14 
i:le hareket edecektir. 

• Terkos gölllnde belediye tarafından 
yeni bina vo tesic;at yapılmaktadır. İngil. 
tereye ısmarlanan makinelerin de bir kıs. 
mı gelmiştir. 

l/o Beyoğlu akşam kız s:ınat okulu direk 
törlüğüne Ankara Ismclpaşa kız cnstitiisü 
öğretmenlerinden Refin ta}in edllmişlir. 

lf. Sultanahmct hafriyatında mozn~ikle. 
rln Toron soka~ı oltın!l kadar ilerlediği 

tesbit edilmiş, o sokaktndn da h:ıfri~·ot ya. 
pılmosına karar verilmiştir. 

l/o :Karogümrük civarındaki Selim Ah
metpnşn camisinin eski şekline göre esaslı 
tamiratına üç senedcnberi devam edilmek 
tedir. Cnmiin nllındııki dükkunların tahli. 
yesine karar ''erilmiştir. 

l/o Hukuk fnkiillesl tarafından "Hukuk. 
birincileri,, ismi ile bir broşür hazırlan. 

m:ıktauır. Broşüre irntlhanlarcla birincilik 
kozananlann resimleri basılacaktır. 

il- Deri Uiecarları muamele vergisinde 
lehlerine ynpılaıı tadilattan dolayı lıükQ 
metimize teşekkürlerıni bildirmişlerdir. 

• Üsküdar \'C Kadıköy mınlaka.sının i. 
rnar pliının:ı güre yeni tramvay hallan 
yapılacak ve bu arada Selimiyeden bir 
hat Kndıkü) üne geçecektir. Üsküdar trnm 
vay ücretlerinin ucuzlatılması için de bir 
komisyon tarafından tetkikler yapılmakta 
dır. 

• :Köy kızlcırı eğilim kursu faaliyetine 
de\'am elmcktcdir. GO talcbe'>i vardır. Bun 
lar mezun olduktan sonra köylerde ebelik 
ve hocalık ynp:ıc:ıklnrdır. Ilıı kurstan iyi 
netice olınm;n diğer yerlerde de buna 
lıcn7.er kurslar ııçıl:ıcaklır. 

Yün ipliği Makineleri 
Teşviki sanayi kanunundan 

istifade edecek 
Ankara. 6 (A.A.) - Haber aldı

ğımıza göre, dokuma veya halı tez

gAhlarmm ihtlyaelarmı karşılamak 
tein ithal edilecek olan Strelchgarn 

imaline mahsue yUn tpliği makinele

rinin teşviki snnayl kanununun bah
şettt~l muafiyetlerden istifade et
meleri tktısat Vekflletince kabul o. 
lunmuştur 

DIŞARDA: 

• Çek baş,·eklll Hodza ö~leden sonra 
Henlayn partisi delegelerini kabul etmfş. 
tir. 

• l\lusollnl Agro Pontinoda bu~day har. 
manlarını nema! üzere Aprlliı:ıya selmiş. 
tir. Düte, çıplak gölıde ile bir harman ma
kinesinin üsHlne çıkarak muyntfaki;)'etle 
kazanılan buğday harbinin bu sene bütün 
İtalyanlara ekmek temin ettiğini söyle. 
miştlr. 

• Berllnde cıkan \'ölkişer Beobahter ga. 
zctesi, bazı gıda maddelerinin azalmasın. 
dan dola:rı endişe etmektedir. Bu eksiklik ı 
Viyanadn hlıısedllmt'ğc başlanmıştır. 

• Milletler cemi}·eıt birliklerinin en. ı 
ternasyonal ittihadı dün Kopenhaı;da Krls 
lianburg şrıtosııncl:ı kongresini akdetmiş. 1 
tir. 'Kongrede 30 meml~keti temsilen 11l0 1 
nzo hazır bulunmaktadır. 

Stoyadlnovlç 

Yugoslav yadan 
gelecek Türkler 
Hakkında beyanatt a 

bulundu 1 
Bclgı·ad, 5 (A.A.) - Dün Üsküpte 

aktcdılen Vardar eyaleti Yugoslav 
radikal birliğinin bir toplantısı esna • 
sında Başvekil Stoyadinoviç mühim 
bir nutuk söylemiştir. 

Cenubi Sırbistandaki Türklerin hic. 
reli hakkında Başvekil, Yugoslav te. 
beasındaki Türklerin hicreti için Tür. 
kiye hükumeti ile halihazırda müza. 
kereler cereyan ettiğini ve bu müza. 
kerelerin h enüz nihayet bulmadığını 
söylcdıktcn sonra Yugoslavyadaki 
Türk ekalliyctinin pek müstakim biı 
unsur olduğunu ve hüklımetin kendi. 
sinden tamamiylc memnun bulundu. 
ğunu kaydetmiştir. 

Stoyadinoviç, şu sözleri ilave etmiş 
tir: 

"El<;ascn gidecek olanlar yalnız hic. 
ret etmek arzusunda bulunan Yugos. 
lavya. tebeasındaki Türklerdir. 

&tal yanlar 
Hududu geçen iki 

Fransıza ateş açtılar 
Biri urkasından ağır snrette 

yaralandı 
Paris, 5 (A. A.) - Havas ajansı bil-

diriyor: 
Bir Fransız talebesi dün, Fransız - 1-

talyan hududunda İtalyan milisleri tara
fından ağır surette yaralanmıştır. Sala
hlyettnr mahfellerden bu hususta aea
ğıdaki maırımat verilmektedir: 

Hadise yukan Alp eyaletinde Abriese 
yakın Udine boğazı civarında vukua gel
miştir. lki Fransız turistinin, haberleri 
olmadan hududu birkaç adım tecavUz et
mesi Uzerine, İtalyan milisleri, hiçbir ih
tarda bulunmadan, hemen derhal bunla
rın Uezrlnc ateş açmışlardır. İki Fran
sız, hemen yeri dönmUşlerse de İtalyan 
milisleri ateşi kcsmemişlerdir. Bu su -
retle, Fransızlard:ın birisi arkasından 

birkaç kurı;unla ağır surette yaralan -
mıııtır. 

Vakay:ı haber alır almaz Fransız ha
riciye nezareti, derhıtl bir tahkikat açıl
masını emretmiş ve tahkikat, yukardaki 
ilk neticeleri vermiştir. 

Tahkikat, tnmnmiyle nlhayetıendik

ten sonra, Fransız hUkfımeti, herha.lde 
şayanı teessüf olan bu hiıdise karı;ısın
da b:ıttı hareketini ta)in eyllyeeoktir. 

Eroin satan 
bir şebeke 
yakalandı 

Polis dün eıoin satışı yapan altı kişi. 
lik bir şebeke yakalamıştır. Bunlar E. 
min. Kflmil, Kel Celal, Salih, Mehmet, 
Kadri isimlerindeki sabıkalılardır. 

Tahtakalenin kenar semtlerinde tuttuk 
lan bir evi merkez yaparak, birçok adam 
lan vasıtasile şehrin her tarafında gizlice 

beyaz zehir sattıktan öğrenilen bu şebe. 
ke, bir ihbar üzerine memurlar tara. 

fından takibe başlanılmıştır. Nihayet 

dun, sivil memurlar, Tahtakalede birisi

ne eroin vereceği sırada Emini cürmü 

meşhut halinde yakalamışlardır. Emin

den sonra diğer arkadaşları da öğrenile. 
rck ele geçirilmiş ve evlerinde yapılan a. 
raştırmada mühim miktarda eroin ve es. 
rar bulunmuştur. 

FfABFR - Aksam ooetam 

Ademi mUdabale 
komitesi 

Tam anlaşmaya vardı 
Londra, 6 (A.A.) - BugUn öğle

den sonra toplanan ademi mUdabale 

umumi komitesi, İspanyada harp e
den yabancı gönUllUlerln geri <;ekil

mesi ve kontrolUn yeniden tesis e
dilmesi pllnı Uzerinde tam bir anlaş
maya. varmıştır. 

Sovyet delegesi, hlikumett tarafın. 
dan tekit edilmesi kaydlyle mutaba. 

katını vermiştir. 

Karadan kontroliln yeniden tesisi 
ve son defa müzakere edilen formUl 
ilzerlnden deniz kontrolUnUn takvl
reslnln 'beraber başlaması takarrUr 

otmlştlr. 
Londra, 5 (A.A.) - Gönilllillerln 

geri eeltilmesl, kontrolün yeniden 

tesisi ve muharib hakkmm tanınma

sı hakkında bugün öğleden sonra 
ı · abul olunan ph\n, tasvip tein Bur. 

goşa. yollanmıştır. 

lngiltere Başvekftletinde 

komisyon 
Londra, 5 (A.A.) - Bugiln ög-le-

den sonra başvekrtlette İspanyol me
selesinin heyeti umumlyesinl mu. 
zakere eylemek üzere bir konferam 
toplanmıştır. Başvekil Çemberlayn 
B. Hodgsonu kabul etmiş ve lngiJ. 

terenin Burgostakl ticaret ajanı, ln
giUz gemilerinin bombardımanı lle 
ala.kadar Frankonun ce\'abı hakkın
da şahsen tafstlA.t vermiştir. B. llod. 

gson ile birlikte başvekilin yanmdıı 
Lord Halifaks, B. Butler ve hariciye 

encUmenl müsteşarı B. Kadogan da 
girmiştir. 

Harp 
Barselon, 5 (A.A.) - Mlllt ml.ida-

faa nezareti tebliğ ediyor: 
Şark cephesinin bUtün nuntaka -

Jarmda şiddetli muharebeler cere -
yan etmektedir. Kuvvetlerimiz düş -

manın hücumlarına şiddetle muka -

vemet etmektedir. 
Salaınanka, 5 (A. A) - Umumi ka

rargahtan tebliğ ediliyor: 
Tcrurl cephesinde kıtaatımız bu gUn 

cenub istikametinde yedi kilometre iler
lomi§tir. 

Kastellon cephesindeki kuvvetlerimiz 
norleme;ğe dovam etmektedir. 

Beki mmtakasmda birkaç mevzi ir;,;gal 

cdllmiştlr. 

Japonyada 
Feyezan 

11000>00> e v sıu 
aOitoır11 da U<au~ o 

Yüzotuzbir öıü Uçyüz kayıp var! 
'fokyo, 5 (A.A.) - Domei ajansı 

Kobden bildiriyor: 
BUtün şehrin evlerinde hemen he

men tamamını teşkil eden yUz bin ev 
etraftaki bUtUn ırmakların taşma

sını intaç eden milthiş yağmurdan 

dolayı, su Ielnde kalmış ve 2100 ev 
de, bUtUn barajları yıkan suyun te
siriyle tamamlyle mahvolmuştur. 

Şimdiye kadar 131 ölli ve 300 den 
fazla kayıp tesbit edilmiştir. 

Diğer tarftan öğrenildiğine göre, 

Kyto ve Osakaya devamlı ve şiddet
li yağmurlar yağmıştır. Maamafih 
hasar burada Kobede olduğundan 

nisbeten daha hafiftir. 
Dahiliye nazırı Amiral Suetesu. 

geçen hafta zarfında tesbit edilen 
hasarm 100 milyon Yeni bulunduğu. 

nu bildirmektedir. 

Çin - Japon Harbi 
Tokyo, 5 (A.A.) - Amirallık ma. 

kamı tarafından bildirildiğine göre 
Japon kıtaları pazartesi günü saat 18 
de Hankeu'da Yangtse üzerindeki Çin 
bataryalarını zaptetmiş olduklarını 

bildinnektedir. 
Bu bataryalar Çinlilerin nehrin üze. 

rinde ilk seddi iruıa ettikleri mahalde 
yani füntiang'un mansabına doğru 

35 kilometrelik bir mesafede bulun _ 
maktadır. Çinlilerin Hankeu'yu mü • 
dafaa eden başlıca barajları Kinkiang. 

da bulunmaktadır. 

Deniz haritacı 
sobayı yetiştirilecek 

Deniz haritacı subayı yeti§tirilmek fi. 

zere, bu sene deniz lisesine ehil liseleri 
bitirmi§ veya onuncu sınıftan on birinci 
sınıfa geçmiş gençler alınacaktır. Bu 
suretle denizciliğimizin bu şubesi kıy -
metli elemanlarla zenginleştirilecektir. 
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ilk ve ortaoKul mezunları 

Hangi orta ve lise-
le r e girebilecekler 

1'e hacllmU önlemek için l\ültür DlrektHr
JUgUollo hazırladığı listeyi neşrediyoruz 
Li~e, orta ,.c ilk okulların yeni ders yılı ( 

hazırlıklarına başlanmış bulunmaktadlr. 
Bu hazırlıkların en başında ilk n orta o. 
kul mezunlarının yeni orta okul ,.e lJselerc 
yerleşlirHruelerI meselesi geliyor. Her yıl 
t:ılebe ,·elileri tocuklarını yeni okula yaz_ 
dırmak lcfn okul idarelerine müracaat e
derek yer istemektedirler. 

Bu hal hem bir okula fazla talebe teha. 
cümllne sebeb olmakta, hem de t:ılehenin 
beylıudc yere uzak semtlerdeki okullara 
yaıılın:ıl:ırını intaç etmektedir. Kültür <li. 
rektörlü'1ü bu \'aziyetl gözönüoe alarak 
hangi ilk okul mezununun hangi orta o
kulu, Rene hangi orta okul mezununun 
hangi Jisl'ye kııbul edileceğini tesbit et. 
miş; bu suretle bir çok karışıklıkların ö. 
nilrıu almıştır. 

1stantıuı kültür direktörü Tevfik Kul 
yeni şekil etrafında kendisile görüşen bir 
muharririmiıe şunları söylemiştir: 

"- Son yıllarda bütün ıelıirlude oldu
ğu oibi lstaııbıılda dn okul sayısı yeni ya. 
pılacal: müracaatları karşılıyabilecek niı. 

belle artmaktadır. Bıı okul çokluğuna ral}
mcn ba::.ı çocukların oturduğu semtin el. 
varuıda1.·i okula ya:ılmak istememeleri 
yü:iinden bir kısım okulların haddinden 
f a::.la kalalıalık, diğerluinln de az talebe. 
li oldııliu görülmüş, bunun önüne oeçme/,. 
için Jıanoi ilk okuldan çıkanların hanol or 
ta dereceli okullara ya:ılacaklarrnın tesbif 
edilmesi faudalr nörülmiiştür. 

Ymi şrkll biiliin okııl idarelerine lebli{l 
edilmiş hıılunmnkladır. Bülıin tnlelıeleriiı 
bu cetvele göre hareket etmeleri lô:rmdrr, .. 

BAKIRKÖY MUHTELİT ORTA OKULU. 
NA: Htızırlanan bu ceh·ele göre Bakırkö) 
muhtelit okuluna Bakırköy 1, 2 Bakırkö~ 
4 (O~menlyc) Yeşllköy 4 üncü ilk okullar 

BEYKOZ IVHTELİT ORTA OKULUNA . 
Sarı~·er 14, Büyükdere 30, Kireçburnu 36, 
RumelikavaJıı 4 ı, Paşabah~e 42, Çubuklu 
37, inci ilk okullar. 

BEYOGLU MUHTELİT ORTA OKULU. 
N.\: Kasımpaşa 3,4,5,6,9,10,Şişh:ıne 11,Top 
hane 37, Feriköy 17, :\fecidiyeköy 12, Şişlı 
43, 44 üncü ilk okullar. 

BEŞtJ\TAS MUHTELİT ORTA OKUI.U. 
N.\: Aknretler 1 ", 38, Maçka 22, Dikili taş 
34, Ün<'.u ilkokullar. 

CACALOr.LU ERKEK ORTA OKULU. 
NA: Cağaloğlu ı, Alemdar 44, Sultanahmel 
2,, Kadırga 3, 61, Yedikule 43, Kızılteşme 
58 inci ilk okullar. 
CİBALI MllHTELlT ORTA OKULUNA: 

Horhor 56, Fatih 63, Fatih 11, 12, 18, Un. 
kapanı 5t, Fatih 40 ıncı okullar. 

ÇAPA KJZ ORTA OKULUNA: Merhı 
efendi 22, Çapa 31, l\lallepe 32, Topkapı, 
31, Balat 21, Hasköy 2~, Kocamustafapaşıı 
28, S:ımatya 29, 52, Aksaray 45, 56, 64 On. 
cü okullar. 

DA VUTPAŞA ERKEK ORTA OKULU~ 
NA: l\lerkezefcndi 22, Çapa 31, :'llaltepe 32. 
Balat 21, Ha~kily 24, Da1·utpaşa 25, Kocn. 
mustafap:ışa 23, Saınııtya 29,52, Aksara~ 
45 inci ilk okullar. 
mıtRG>.N EHKEK ORTA OKULUNA 

Sarıyer H, Büyükdere 30, Kirecburnu 36, 
Rumellka,·nğı 41, Rumelihisarı 27, Uluköy 
28, Yeniköy 33, Anadoluknvağı 42, Anado. 
Jııhls:ırı 34, Kanlıca 36 ıncı ilk okullar. 

EYÜP l\ll:HTELlT ORTA OKULUNA: 
Rami 33, Eyüp 36, Feshane 37, Nişanca 
38, Defterdar 40, Halıcıoğlu 1, 2, Hasköy 
21 inci ilk okullıır. 
FATİH EHKEK ORTA OKULUNA: Fet. 

hiyc 16, Balat 55, Çarşamba 15, Salmatom. 
ruk 17, Atikali 19, Zincirlikuyu 20, Knra. 
güıııriik 27 inci ilkokullar. 

GAZI OS~t\:-;PAŞ.\. ORTA OKULUNA: 
Kılıç:ıli 20, Orloköy 23, Arnavutkciy 25, Be 
bek 26, Ortaköy 3!) uncu llkokular. 

GELENBE\'l EHKEK ORTA OKULUNA: 
Fııtih 11, 13, Gelenbevi 40, Fatih 18 inci 
ilkokullıır. 

HEYBEI.fADA )IUHTEI.İT ORTA OKULU 
NA: Büyükada, Burga.z, Kınalı:ıda ilk o. 
kullan. 

ISTANBl.:l. KIZ ORTA OKULUNA: Ca. 
~aloAlu 1, Alemdar 44, Sullanahmet 2, Ka
dırga 3, GI, Dnvulp:ışa 25, Yedikule 43 
Kızılceşıne 58 inci ilkokulnlr. 

KADIKÖY EHKEK OHTA OKULU!'\A: 
Ceviı!ik 7, Moda 81 Acıh:ıdem 10, Kızıllop_ 
rıık il, 49 uncu ilk okuliar. 

KADmOY 2 lNCt ORTA OKUi.UNA: 
Cevizlik 7, l\lod:ı 8, 41, Acıbadcm 10, Kı. 
zıltoprnk 6, 19 uncu ilk okullar. 

KADIKÖY 3 ÜNCÜ MUHTELİT ORTA 
OKUf .UNA: Acıbadem 10, Yeldeğirmenl 

11, 12, Talimhane 35, inci ilkokullar. 
Kı\SntP,\Ş.\ ERKEK ORTA OKUi.UNA: 

Kasımpaşa 3,4,5,6,9 ,.e 10 uncu ilkokulJar. 
KU:'lfKAPI ERKEK ORTA OKUl.U~A: 

Beyazıt 5,6,10,42, !lll Kadırga 3,61, Sülcymn 
niye 7,8, Gc<likpaşa 59 uncu ilkokulalr. 
!'\İŞA~TASI KlZ ORTA OKULUNA: Fe

rikôy 17, Mecidiyeköy 42, Şişli 43, 44, Ni. 
şaııtnşı 15,25 Maçka 22 inci ilk okullar. 

sor.EYMANIYE ERKEK ORTA OKU. 
l.UNA: Beyazıt 5, 10, 42, Süle.rmaniye 7, 
8 inci ilk okullar. 

'lAKSl~l EHKEK ORTA OKULUNA: 
Fını.lıklı 13, Ptmuakkapı 29, 45, Nişanıaşı 
15, 52, inci ilkokullar. 

ÜSKODAR 1 JNC1 ERKEK ORTA OKl1· 
LUNA: Toptaşı 15, 46, İhsaniye 9, Paşa. 
kapısl 20, imrahor 21, Kepçedede SO un.. 
cu ilkokullar. 

üSKÜl>AR 2 lNCl KlZ ORTA 0KüLl1· 
NA: Toptaşı 15, Harmanlı 17, lhsanbll 
19, Paşakapısı 20, lmrahor 21, Kepçededll 
30 uncu ılkokullnr. 
üSKÜDAH ' 3 CNCÜ ORTA OKULUN..\: 
Allamatnşl 22, Sultantepe 24, Nakkaştepo 
25, Kutguncuk 45, SeHimsız 48, Beylt!rbe)i 
27, K\Slklı 13, Tophaneli oAlu U, Burha. 
niye 29, Çenselköy 28, Fındıklı 32 inci Ulı: 
okullar, 

PERTEVNtYAL LİSESİNE: Aksaray 44 
üncil ilk okul. 

CUl\fURlYET KIZ LİSESİNE: Fatih 13. 
Balat 55, Çarşamba 15, Salmatomruk 171 
Fethiye 16, Atikali 19, Zincirlikuyu 20, 
Karagilmrük 27 inci ilkokullar. 

ERENKÖY KIZ L1SES1NE: Bostancı 1ı 
Erenköy 4, 38, lçerenköy 16, Göztepe 5, 
Merdivenköy 18 inci ilkokullar. 
HAYDARPAŞA LİSESİNE: Harmanlı 11 

inci ilkokul. 
KANDiLLİ KIZ LlSESL.~E: Rumellb 

sarı, 27, Uluköy 28, Yeniköy 33, Anadolu· 
hisarı 34, Kanlıca 36, Beylerbeyi 27, Çen. 
gclköy 28, Çubuklu 37 Sarıyer 14, Büyük~ 
dere 30, Kiretburnıı 36, Rumelllmvalh 41, 
Paşahahı;e 39, AnadolulrnYağı 42, Kandilli 
32 inci ilkokullar. 
· İNÖNÜ KIZ L1SES1NE: Firuzağa 2, Fıtı 
dıklı 13, Kılçali 20, Ortaköy 23, 39, Arna· 
,·uıköy 25, Bebek 26, Beyoğlu 45, 29 uncll 
ilkokullar. 
CUMHURİYET KIZ LİSESiNE: Çaplı 

Eyfip ortaokulları. 
' ERENKOY KIZ LİSESİNE: Kadık6y 3ı 
Üsküdar 2 ve 3 fincü orta okullar. 

1STANDUI. KIZ L1SES11''E: Bakırkö)'ı 
Çapa, lstanbul, Siileymaniye, Heybelia. 
ada kız orta okulları. 
İSTANRUL ERirnK LİSESİNE: Kumkl 

rıı. Heybellada, Eyfip orta okuJiarı. 
HA YDARPASA ERKEK LİSESİNE: 1Js. 

küd:ır l, Kııdıkl\y 2, 3 ilncü orta oku11arl• 
Jle)•beliacia orta okulu. 
KABATAŞ LİSESl?\'E: Gazi OsmanpaŞ• 

Emirgiın, Reyoğlu, Beykoz: ortaokulları. 
FINDIKI.I KIZ LlSESİI\"E: Üsküdar ' 

inci, Beykoz orla okullun, 
PETITEVNlYAl, I.1SESl?-.'E: Fatih, Dıı· 

vutpaşa, BakırkBy, erkek orta okulları. 
VEFA ERREK JJSESİNE: Gelcnvcbl or. 

taokuln. 

Yeni N'eşriynl: 

'l'r aducteur 
Almanca ve fransızcanın biribirile mu· 

kayesoli olarak öğrenmesini kolaylaştır• 
mak maksadile lsvlçrede Şodö Fon'de Tto 
dııctcıır isimli bir mecmuanın çıkmak!• 
olduğunu elimi .. e gelen bir sayısından 1111• 

ladık. Her iki lisanda az melikesi olanlıı
rın işine ~·arıyacak şekilde hazırlanan lJtl 
mecmuanın bir nüshası meccani olar•" 
istiyenlcre gönderilmektedir. l\tcraldılıır 
aşağıdaki adresten bir örnek nilshası istlı 
ycblllr. 

Re Troducteur 
Chaux dö Fonds 

(Sulsse) 

Kolaylı k 
B. Sıtkı Zorlu son muvazene ve işti gflO

deliklerindeki ddfüiklikler dolarısile ııtr 
Jıayli emek s:ırfile ev,·elce çıkardığı u}\Ob 
Jnylık,,ını yeni nisbetlerc göre tadil 're iP 
ettirdiğini matbaamıza gelen bir nüshasıll• 
dan öğrendik. Filh:ı'klk:ı Zorlunun b

11 

"Kolaylık,,ı her müessese ve muhasebeci!' 
fnydrılı olduğunu kördük. Trvsiye ede~ 

Konferanslar, çağı rılar 

Tilrklye sanat mektepleri mczunl•ıt 
cemiyeti başkanlığından: 

lstanbul erkek sanat mektebi biıı•; 
sında 9-7-938 Cumartesi gilnü saat j. 

de verilecek tanıştırma çayında TUrııf' 
ye sanat mekteplerinden bu ıene ıı:ıe' 
zun olanl!ll'la evvelce mezun olanları' 
bulunmaları rica olunur. 

tiııküdar halkc\1ndcn : 
1 

6-7-938 Çarşamba günü saat 21 d 

Cskildar Halkevi salonunda HaydarP~ 
NUmune hastn.ne$1i doktorlarından NıJJ' 
Osman Eren tarafından "Cilt hastal~ 
lan ve saç hıfzıssıhhası" başlığı aıuıı"* 
halkımızı yakından ilgileyen önemli ~ 
konferans verilecektir. Salon berkti 
açıktır. 

Askerliğe çağırış 
Bcyo#lu Askerlik şubE'si reisli~indeıı: ıf 
l\luvnzzaf askerliiıinf henüz yapnı•~.,_ 

ol:ıh 315.329 (dahil) doğumlulardan piJo· 
rlc sınıfına ıııensup Jslıiın eratın se,·kC 
mek iizere hemen ş•ıbeye gelmeleri. 
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YAZAN: Nizameddin NAZiF 

. lsm.au Hakkı Baltacıog~ ıunun hacim 
ıtfb • 
d arıyıe Ufak, fakat muhteva bakımm-
d ~ çok bUyUk yeni bir eser vermiş ol-

USUnu söyliyebilirlz. 

Az Yapraklı kitabların · hemen daima 
az kıymeuı veya çok defa tamamile kıy
:etsiz birer matah oluşunu, görmüş ve 
n~ınış bulunmamızdan ileri gelen bir 

:ya ırgayı.5In, üç beş gün el uzntamadığı
~ız bu es0r, şimdi, gözümüzde tam no

ulnu almış ve kitnh dolabımızda layık 
o du~u 

s saygıya kavuşmuş bulunuyor. 

d Yirnıı giındrnbcri her bilgi derecesln-
~n okuyucul:ırın istifadelerine arzedil

?nıJ olan .,._, ı f ·• 

"Hürriyetsiz devamlı sulh 
teminine imkan yoktur,, 

OngDDteıreınDını e s kft IHlaır ~c nye lNJ aıCEoıro 
bDır nutkulfil(d)a l9>@yne s ©yD e c§ID 

~---------------------- ----------------------~ 
1 
Hürrıyettn üniversal bir surette teminı suretııe büyük 1 

ve daimi sulhun i dealine doğru büyü k bir adım 
atııacağı~dan şüphe edilemez. 

" - . 
Eski İngiliz hariciye na 7.m Sir .\ n

toni Eden, geçenlerde çok e nteresan 
bir nutuk söylcrııiı;tir. llu nutku h•r
cüınc ctliyoruı. : 

gibı lngıltere de istırab çekmiştir. Şimdi 
b·ziın \'azifcmiz İngiltere için çalışmak 
olduğu gibı. lngilterenin bütün milletler 
a:a~ındaki şerefli mevkiini korumak da 
olmalıdır. 

5 

~o<ea~tan lb>Dır 
1Kec9Jn ~a'17o U <dlu u 

Yazan : Osman Cemal Kaygılı 
Evvelki gün, öğle vakti, tam sıca

ğın sunturlu zamanı, güne~in dondurma. 
cı, şerbetçi, sucu dükkanlarına istikbal
de bolbol saadetler, refahlar dağıttığı sı
ralarda, İstanbul tarafındaki üstü kapalı 
tramvay duraklarından birinde idim. Bu_ 
rası sanki tam manasile ve dört ba!;ı ma-,. 
mur bir sıcak hm-a mahzenine benziyor. 
du. I lele guneşe gelen tarafın yağlı bo_ 
ya kaplamalarına bilmiyerek sırtlarını 
dayıyanlar bırdı:!n of! deyip irkiliyorlar; 
bilhassa sırtları incecik bluzlu genç ba
yanlar, bu vaziyette, kızgın tava içine 
atılmış taptaze, dipdiri kefallar gibi ol
dukları yerde zıp zıp zıplıyorlardı. Ben, 
orada tramvayla gelecek bir yolcu bekli
yordum ve a}'ni yerde benim gibi yolcu 

di "'<' s e adlı eserden bahse-
Yoruz. 

nus·· d dii .. ,un ilkleri, duşıinebildikleri için, 
şunrnok mahkumiyeti ile doğdukları-

nı anı • 
d.. aınış bulundukları için buldukları 
nıunyanm her sathına bir derinlik ver-
l eğo ve k"ndilerinden evvel verilmiş 

"- lngilizlerin asırlardanberi takıp e
degelmekte oldukları ~iyasct l'kallıyrtle. 

rin de, ckscriyetlcrin de hak 'e hürı ıyct. 
!erini arni şekilde korumak olmu~ıur. 

t ngitleredc en mütevazi vat;:ıncla~la en L 
leri bir ferd kanun onünde ayni me\ ki
declirler. 

Bugün İngiltere hürriyeti, müsamaha
yı \'e adaleti müdafaa ediyor. Fakat in _ · 
sanlJüın iı:til:bali için bugün yaptıkları
mız kafi değildir. Bu uğurda bütün kuv
vetimizle hazırlanmakhğımız lazımge 

lir 

bekledikleri hallerinden, tavırlarından 
belli birkaç kişi daha vardı ki bu bckle
yicilcrin benden başkası bayandı. Aksili. 
~e bakın ki gelecek yolcularımızı, içlerin 
den çıkacak diye dört gözle beklediğimiz 
muhtelif tabelalı tramvayların bir çoğu 
gelip geçtiği halde nedense beklediğimiz 
yolcular bir türlü görünmüyorlar ve on. 
lar bir türlü görünmedikçe bizden bir sü 
rü, içten gelme, sessiz kalayları yiyor
lardı. Benim oturduğum yerle biraz sol
da oturan ve yolcu beklediği anlaşılan 

kırklık bir ermeni bayanının arasındaki 

boşlukta gayet sevimli, tüylü ve kurşun.. 
nili, beyazlı bir kedi yavrusu sereserpe 
yatını~ uyuyordu. 

ta
o an de.-inliklerin yanlış hesaplannı 

Sh"h lUkı 1 
•
0 c;:altşmış olanların, bütün ölUr-

a~ crını ve olmezliklerini 102 küc;:iik 
-l·fanın · · ~ }ilk . ıc;ıne sıgdırmak ancak çok bU-
..,,,_ bi!gı meydan muharebelerini ka
--ıurıak .. 

ıçın yaratrlmrş olanların işidir. 

d Bir kitabın üstüne s1dece Felsefe a

id~~ atınak büyük iddiadır. Böyle bir 
t ıa, ancak Bnltncıoğlu gibi melodlu 

1 etkik ve tetebbua gönül vermiş olan-

barıkn haddi sayılabilirdi. BinııenaleYh ilk 
a ı ta · 

d ll ele nlınamıyacnk derecede ya-
ırgadıı;.....ız b . d" b" Ve cuu u c>ser, şım ı ızc saygı 

1 korku nl'lı!ı\·or. "Felsefe" yi okumak 
sınan • 

bir .. ~akkı Baltacıoğlunun ne büyük 
du- rnUnevver adam işi" başarmış ol-
mınu anlnmnğn kfıficlir. 
l 

..._. - Böyle bir eseri, yani felsefe fı.le
"'•ının bil 
ten!< tUn yıldızlarını, 15ıklarındnn, 
da lertnden, kokularından, manaların -
ıe n - bir kcılimeyle kainatlanndan -
"'sl'tn kaybcttirmiyerck hulasa eden bir 
" er; 
€""-- bizde başarabilecekler UçU beşi 

-..ıacz. 

2 
Jah - Bunların içinde böyle bir işi sa-
ibe!~etıe, dürtisllUkle, kitab esnaflığı şa
:r ıno tutulmadan yapmağa karar ve-
Cbl!e k · w b CC' do galıba Baltacıoglundan 1-
arettır. 

..... Binac·naJC1yh hu eser irin "kendisini 
"'

1CtnJ • "' ' da ekctımizdP başarabilecek olan a-
13 rn. tarafından meydana getirilmiş e-
Qrdır d" b , . " ıye ilırız. 
l3u e 
B ser b:ın:ı faydalı olabilir mi? 

Ve _n~tan aşağı okuduktan sonra ccvnb 
rıyoruın: 

ı~ Y<'ni bir şey öğrenmedim. Fakat 
fsı:., n zaman bunu elime alacağımı ve 

""lade ede - . . tah . . z· cegunı mın edıyorum. k: sırnla:ıış, ailelcşmo ve teselsül ba
be arından vo çok kere cildleri dör t 
•• ş Batır içinde hakiki ve en sağlam 
llnıudufıka .. , 1 • . Olrn n erı ıle hulasa etmekte 

ası bakı d ~eıı mın an kafalarında kavak 
lar ~~ esen bonim nevimden mağrur

Çın dahi fn'-·dalrdır 13 J • 

liri u Cse>rden başkaları istifade edebi
cr ınl? 

nu ikin . 
den cı suale de hiç tereddüd etme-

!Ju cevabı veririm: 
- ı:r k ve 

1 
er es. Bizde felsefenin lehinde 

a e>~ hinde b ı 
feısor u unanlardıın kaçı adına 
••do -

0 
dE.'nilen ve "kısmen doğru" ile, 

,gruyu andıran" .. 
leni" .. 1 akla en yakın ge-
Cden'.• 

1 
e~. mantıki" Yi ve "en iyi ilzam 

''en f e . en manasız" ve "en saçma" yı, 
:ran u:ensız hezeyan" ı içinde bulundu-

... rnana ıf' ı b" ~. Yahut h" oy e ır dalmıştır? pek a
ıçbiri. 

\>ıııarını k"t 
danı 1 ab başında geçirmi bir a-
l ' tne>tod nedir bilt b' ş 8 • zevki n ır adam heve-

ltıeJc,, ne' sanatı "ö~enmck ve • öğrct-
''ancak hulasa edilebilc>cek bir adam 
d zeki ola ' 
ôktUJct nın,, yıllarca göz nuru 

en sonra 
llihirU bi ulaşabileceği bir dağı 
haline Bo~ okşayışla minimini bir çakıl 
~u !:akılı e~uş ve önUmüze fırlatmıştır. 
•nsan d alıp bir parça tetkik ed · 
d • erha1 .. .. ınce 
ığını anlıyo ne buyuk bir dağa ttrnııın-

r. 
"F elısefenı 

lleyda 1.. • n sefaleti" etrnfmda fik' 
._,_ ;Jtıek veh in ır 
~Iar nı e ve "vice" ine tu-
~ • e\'Vel! b f 

nırturaa u elsefe dağına tır _ 
nun ladnu ınnnevver ferd olmak onuru

alnulJ olurlar. 

Nizamettin NAZiF 

13ir İngiliz \atandaşı, memleket kamın
larına itaat ettiği müddetçe hükumetin 
vazifesi ona hürriyetlerin her ne\ ini te
min etmektir. 

t ngilterenin kendi memleketi için te -
min ettıği ''<' edeceği şartların bütün in
sanlar ara._,mda da vücud bui.:luğunu 

görmek büyük hir emelimiz olmalıdır. 
Öyle değil mi? Eğer insanlar, tamamiy. 

le mü~avi olmazlar, ayni haklara sahip 
bulunmazlarsa nası l iş birliği yapar ve 
nasıl biribirlcriyle anla~abilirler? Sir F.dcu 

Bunun gerçekleşme i için de kanun 
hakim olmalıdır. Bu böyle olduğuna gö. 
re bizim hedefimiz ne olmalıdır? 

Bunun için kanunun hakimiyeti bü -
Hin milletler tarafından tanınmalıdır. 

Bunu istemeliyiz, çünkü bu, milletler a
rasında medeniyetin yaşıyabilmesi için 
esaslı bir şarttır. 

Hürriyetin ünh·ersal bir surette temi. 
ni suretile büyük ve daimi sulh idealle
rine doh,rru büyük bir adım atılacağından 
şüphe eden ,·ar mıdır? 

Umumi şekilde bu hürriyetin temini. 
hudut aşırı milletleri bir:birlcrine daha 
ziyade ısındıracak ye bu, ~imdiki halde 
sulh için bir tehlike halini alan propa
gandadan ziyade faydalı olaraktır. 

kuv\'etlenmektedir. Lord Bald\"inin tek. 
rar tekrar bize söylediği gibi demok 
rasi mevcut hükumet şekilleri arasında 

tatbiki en güç olanıdrr. 
Ayni zamanda adli usullerle adaletin 

de her yanda temi:oini arzu etmeliyiz. 
Bunun gerçekleşmesi için de yeryüzünde 
büyük bir tesanüde, mukabil itimada lü. 
zum vardır. 

Demokratça düşünmek kolay olduğu 

halde bu fikirleri tatbikat sahasında ye_ 
rinc getirmek ve demokrat bir vatanda~ 
olarak hareket etmek zordur. 

Hürriyet ne kadar baskı altına alına

cak olursa ihtilaflar da o nisbettc arta· 
caktır. 

Demokrat bir hükumetin muvaffakiye
ti, bütün vatandaşların bu uğurda el bir
liği ve iş birliği etmesine bağlıdır. 

Ben. bütün imanımla bir demokratım . 

Fakat böyledir diye ba:ıka türlü dü~ü -
nen hükumetlerm yaptığı işleri görme -
mek, bilmemek de akılsızlık olur. H ürriyet , bizim için milli hayatın bir 

şartı, bütün dünya için de enternasyonal 
anlaşmanın hakiki bir vasıtasıdır. Hür. 
riyetsiı devamlı sulh tcmimine imk~n 

yoktur. 
..... yalnız Avrupanın bir buhrana tu

tulduğunu ve bizim de içine girdiğimiz 

bu buhranın geldiği gibi geçip gideceği
ni diişünmek doğru değildi r. l çinde bu· 
lunduğumuz buhranı bütün bir beşeriyet 
çekmektedir. Tarih in öyle bir devrinde 
yaşıyoruz ki onun hadiseleri ve muhte
mel neticeleri herkese korku telkin et
mektedir. 

Demokrasinin geçtiği yol, dar bir ge
çittir. Burada muvaffakiyetsiz ve dikkat. 
siz bir hareket yapılacak olursa o zaman 
yasağa, yahut sola sapılır, burada zülme. 

istibdada yol açılabilir. O zaman da de.. 
mokrasiden ortada hiçbir eser kalmaz. 

Son yıllarda otokratik hükOmetler, 
kendi meselelerini halletmek yolunda 
sayıc;ız birtakım hamlelerde, teşebbüsler. 
de bulunmuşlardır. 
Onların metodlan bizim metoclları -

mız değildir. Fakat onlann bu davalarını 
ne büyük bir ihtiras ve hararetle takib 
ettiklerini de görmemezlikten gelmemeli
yiz. 

Bu sebeble, clüyamn bunca tehlikeleri 
,.e tehditleri altında bizim demokrat a
kidelerini ve bunun tatbikatını muhafa
za edebilmemiz için kuvYetli bir liderliğe 
\'e bütün milli zeka, gayret ve bilgimizi 
bu ideal yolunda teksife ihtiyacımız var. 
dır. 

Alınacak ders buradadır. Onun için bL 
zim de milli \'e enternasyonal idealleri -
mizin gerçekleştirilmesi yolunda ayni şe
kilde heyecan Ye hararet göı:termemiz ge 
rektir.,. Ntızım km·vetler gev~emiştir Ye anarşi 

Harp Avrupa medeniyetine müthiş bir 
darbe indirrni~tir. Bundan diğer milletler 

~nır~D ırDli"ilD yDye li"il 
0°Kara ©llYIU 0 allal ır 

1 NG1LIZ mebuslarından Vilyam Davidson parla
mentoda h ükumetten garib bir istizahta bulun_ 

muştur. 

Londra hayvanat bahçesine geçenlerde Brezilyadan 
çok nadir cinsten yüz kadar örümcek getirilmiştir. Bu i
ri örümcekler, çok tehlikeli mahliıklardır. insanı bir ye. 
rin<len ısırınca birkaç saniye içersinde öldürebile~ek 

kadar zehirlidir . 

Fakat , uzaktan gözüküşleri çok güzeldir. Parlak siyah 
renklerinde insan gözünü çeken misilsiz bir cazibe var
dır. Onun için bu hayvanlar hakkmda ilk defa tetkik. 
lerde bulunan İ ngiliz alimi - ayni zamaı:•la şair r uhlu bir 

adam olacak _ bu mahllıkları birçok erkekleri peşinden 
sürükliyen genç ve güzel dul kadınlara benzetmiş, ve bu 
örümcek ler e kar a d ullar ismini vermiştir . 

Örümcekler hayvanat bahçesinde hazırlanan yere yer
leştirildikten ::ıonra bunlara bakmağn memur edilen bek. 
çi, hayvanların birer birer eksilmekt e olduğunu hayret
le görmüş, örümceklerin yaşayışını tetkik edince bunla. 

rın biribirini yemekte oldukl arının farkına varmıştır. 

Hayvanla r m zehiri kendilerine zarar vermemekte, bilakis 
arkadaşların ı yedikten sonra daha fazla taravetli ve gü
zel görünmekt~ymişler ! 

Kısa bir müddet içersinde örümceklerin sayısı bir dü. 
züneye kadar inmiştir. B unu gören hayvanat bahçesi 
direktörü kalan örümcekler i ayrı ayrı yerlere koymak 
mecburiyetini duymuştur. 

Şimdi , İngiliz mebusu, a i t olduğu vekilden, örümcek
leri b ir ibirinden ayırmanın ve onların biribirini yemele.. 
r ine müsaade etmek kadar insaniyete aykırı olup olma
dığını soruyor. 

Mebusun fikrine göre, bu hayvanlar hakkında yapıla. 
cak en insani muamele hepsini b irden öldürmek olacak-
mış. 

~ n ır ~ o lYı v lYı ~ ıYı uıHdl ce ln) 

mceş lfiluır ooaın ma~s ıraı 

F HA.NSADAI{! Fontenblo, eskiden korulukları ve 
kayalarıyla meşhurdu. Parisin canavar Vaydman 

meselesindenbcri bu ormanın ehemmiyeti bir kat daha 
artmıştır. Katilin madam Kellerin cesedini sakladığı ma. 
ğara şimdi bütün seyyahların bilhassa uğradığı ve dolaş
tığı bir yer olmuştur. Haydudlar mağarası ismi verilen 
bu yer, o gündenberi her gün binlerce ziyaretçinin uğra. 
ğıdır. Bu ziyaret merakı o kadar artmıştır ki, mağara
da seyyahlara rehberlik ederek para kaznnmağa. kalkan 
açık gözler de meydana çıkmıştır. 

Bunlar seyyahları mağarada dolaştırmakta, katilin ö .. 
lüyU sakladığı yeri göstermekte ve buna mukabil bahşiş 
almaktaymışlnr! 

* c:::D aı ~oını ~aı©JonDa ıro [Q)a O D 61l aı 
(§)eırn sn li'll©leli"il eu l9>n~e 

~ö '17 <e~~lkUe ır K 
G UN~~ ~!tında yen~ .bir şey yoktur, diyoruz. Fnknt hcı 

gnU yınc bir ycnılıklc karşılaşıyoruz. 

Tabiat bazı yerlerde hnsis davranmış, iptidai maddelerden yer 
yüztinUn bir kısmını mahrum bırakmıştır. Buralarda kimya 
sanayiin yardımına koşmuş ve fabrikalara yeni ilk madde
ler tf'min etmeye başlamıştır. Japonynda kimyagerler bali
naların yağ vermekten ba~ka işlere de yanyacağını keşfet
mişl erdir. Bu maksatla balinn avlamak için yüzlerce gemi
den mürekkep koca bir filo açık denizlere açılmıştll'. 

Kimya ilmi, balinanın vUcudunu saran iç deriden yüne pek 
benziyen bir ncsç maddesinin elde edilebileceğini meydana 
çıka rnuştır. 

Japon alimleri i!iin ilersini de ihmal etmiyorlar. Avlana 
avlıına balina nesillerinin münkariz olacağını do. düşUnmli~ler, 
koyun sürüleri gibi balina sllrlilcri ycti!ilinnek imkanlarını 
aramağa bn§lamııılardır 

Buna yatmış uyuyordu da denemez; 
çünkü hayvancağız, ateşleri külleruni~ 

bir mangal kapağı kadar sıcak olan bu 
tahtanın üstünde sıcaktan adamakıllı bu 
nalmıs ,.e yan azap. yan keyif içinde 
kendinden geçmişti. Bir aralık, ona elim 
le dokundum, kımıldamak değil. göz
lerini bile aralıyamadı. Sonra solumdaki 
bayan çenesini okşadı; fakat o bu ok
şamaya da bana mısın? diyemedi. 

Biraz sonra güneş bizim bulunduğu. 
muz yere biraz daha fayrap edince orası 
artık durulamaz bir hal aldı. Kadın bir 
parça nefes alabilmek için dışarıya çı
karken bu kendinden geçmiş, yan bay

gın kedi yavrusunu da yerinden kaldı
rıp sözde daha serin bir yere koymak is.. 
tedi. Kadının elleri arasında yer deği~
tiren hayvan büsbütün alıklaştı. bitkin.. 
leşti ve yeni bırakıldığı yerde dilini bir 
kanş dışarıya uzatıp kamı kalaycı körü 
ğü gibi işlemeğe başladı. 

Kedicik şimdi sıcaktan büsbütün bayı 
lıyordı:ı; neredeyse tıpkı sıcaktan bayılan 
insanlar gibi cansız bir külçe halinde o
racığa yığılıp kalacaktı, kadın: 

- Aman kedi bayılryor! diye kalktı, o
radaki suculardan avuçlarına buz gibi 
su doldurup getirdi, hayvanın yüzüne, 
gözüne serpti. Serinliği, ıslaklıb'l duyan 
hayvan bir parça gözlerini açar gibi oldu. 
İkinci bir duştan sonra ise kendine gelip 
ıslanan yerlerini neşeli neşeli yalamaya 
koyuldu. Oraya yeni gelmiş olan spor 
giyinmiş, çıplak ayaklı ve denizden ha. 
fif pancar rengi almış bacaklı iki genç 
kız, vaziyeti öğrenince hemen koşup bir 
bardak limonata ile geldiler ve kediye 
parmaklarile bir hayli limonata yalattı· 

lar; limonatanın kalanını da oolca bolca 
onun yüzüne, çenesinin altına, göğsüne, 
sırtına döktüler. Artık kedinin keyfine 
payan yoktu. !\tini mini, filizi gözlerini 
karşısındakilere dikmiş. boyuna yalanı

yor, yalanıyor, yalanıyordu. 
Derken incecik, ipek ceketi nar çiçeği 

renkli bir ba~a tazecik çantasından ko. 
lonyasmı çıkanp ona koklatacak oldu. 
Fakat bu küçücük kaplan torunu buna 
razı olmadı. Yüzünü ekşiterek istemem, 
ziyade olsun! der gibi acaip bir ses çı

kardı. Daha sonra bir başka küçük ba
yan ona bir )•ağlı halka alıp önüne doğ. 
radı. Ve onun bu sıcakta bu yağlı halka
ya pek rağbet etmediğini gören başka 
bir genç kadın, gidip iki dakika sonra 
ona kalınca bir kağıt içinde bir parça 
kaymaklı dondurma getirdi. 

Biraz evvel sıcağın şiddetinden oldu!,'U 
yerde bayat bir pelteye dönmüş olan ke
dicik hele o, buz gibi kaymaklı dondur. 
mayı gövdeye indirdikten sonra bir ch·e
lekleşti, bir şeytanlaştı ki adeta bir deli 
fişek olup orada yapmadığı oyunbazlık, 

canbazhk kalmadı. 
Bu kadar ikrama. bu kadar iltifata, 

böylesi okşanmaya karşı hani ne diyeyim 
bilmem ki orada bütün bu hali hayretle 
seyretmekte olan k'lranta bir erkeğin bi
le yalandan bayılacağı gelmi~ti. 

Osman Cemal KAYG/Ll 
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Şiddetli rüz.gllrın tesiriqle qan~ın 
[filtikçe genişliqordu 

Fakat Dcnisin bilmediği ve hesap -
hyamadığı bir şey vardı: geminin 
dört mazot deposundan biri Dcnisin 
kamarasına bitişikti. Deponun made. 
ni cidarları kızarak içindeki mayi. 
:in kısmen tebahhur etmesine, dolayı. 
siyle deponun infilakına sebeb oldu
lar. Ateş almış mazotlar geminin 
muhtelif yerlerine yayılarak yangını 
genişlettiler. Oüverte döşemesi de a. 
teş aldı. 

Tayfalar tulumbaları bırakarak ge
minin ateş almamış yerlerine kaçtı • 
lar. Denis de baş tarafa geçti. Orada 
bir müddet için emniyetteydi. 

~--~---...... -. 

Şiddetli rüzgarın da tesiriyle yan
gın gittikçe genişliyordu. Yat için 
artık kurtuluş yoktu. Kaptan gemiyi 
tahliye meri verdi. Tayfalar filika _ 
ları denize indirmeye koyuldular. 

Denis pl8.nının muvaffak olmasın
dan dolayı büyük bir se\"inç içersin. 

Deııis, son depomm i11fiW/wıda11 birknç saniye eı·ı·rl, Baronun li:olıınclmı sırıla. 

rak denize atlamışlı ... 

de sahile bakıyordu. Bütün Monte - ne yattan açıldı. 
karlo şu anda rıhtıma dökülmüş, ya. yapıştı ve birkaç dakika sonra yata 
nan gemiyi seyrediyor olmalıy<lı. yaklaştılar. 
Bunlar arasında da Güssi, Conni ve... • • * 
Erika da vardı. Filikalar yanaştıkla- Denis ve baron geminin baş tara. 
rı vakit onlar da orada olacaklardı. fında yangının gittikçe büyümesini 

Bir aralık dönüp bakınca fon Stör. heyecanla seyrediyordu. Fırtına ya -
hc>.ymın yanıbaşında olduğunu gördü. vaşlamıştı, maamafih gene rüzgar e. 

I<"ilikalardan biri tayfaların yarısı- pey kuvvetliydi. Bereket istikameti 
nı alarak gemiden R)Tılmıştı. Geri geminin kıç tarafına doğruydu. Aksi 
kalanlarsa ikinci filikaya biniyorlar_ takdirde çoktan dumanla boğulmuş 
dı. Bu i§e nezaret eden kaptan, ba • veya dil şeklinde uzıyacak alevlerle 
ronla Denisi çağırdı: kavrulmuş olacaklardır. 

- Hazırız her baron! çabuk olmak Bu aralık mazot depolarından biri 
lazım ·· daha patladı. Bu infilak teknede rah-

Fon Störhaym Denise döndü: ne açmış olmalı ki, yat sancağa doğ. 
- Kağıtları veriniz. ru m€ylelti ve yavaş yavaş batmağa 
Denis, baronun plUnların kaybolu. b~ladı. Dakikalar böyle geçti ve son 

şunu farketmemesine imkan olmadı- iki depo bir anda patl::ıdı. Geminin 
ğın bilmekle beraber anlamamış gö. Denis fon Störhayma hayret ve 
ründii: dehşetle bakıyordu. Sordu : 

- Hangi kağıtları? - ~·için kal<lınız? 
- Planların sizde olduğunu biilyo- Baron Denisin koluna girerek ce-

rum. Onları bana geri verin. Bu tak_ vab verdi: 
drde sağ ve salim karaya çıkabilirsi- - Şerefimi kurtarmak için! 
niz. xxı 

Denis haykırdı: Yatın kıç tarafında ilk alevlerin 
- Asla! çıkmasiyle beraber rıhtımda topla • 
- O halde yatla beraber mahvol. nan halk tayfaların filikalara binişi-

mağa mahkfımsunuz. ni uzaktan seyretmişti. Lord Stret • 
Kaptana seslendi: ford ve Giissi ile bcra bcr ol art Erika 
- Hareket edebilirsiniz kaptan, da bu seyirciler arasındaydı. Üçü de 

binbaşı Kardenl ben gemide kalıyo - Denisin filikalardan birisinde olduğu. 
ruz. na kani bulunuyordu. Kaptan onlara 

Kaptan şaşırdı: baronla Denisin gemide kaldıklarını 
-Gemiyi en so nben terkedeceğim! söyleyince Erika bir c;ığlık kopardı: 
- Hayır kaptan. Derhal harekete. - Kurtaralım! Denisi kurtaralım! 

deceksiniz. Size emrediyorum. ltaat Aman yarabbi! 
ediniz. Kendisine kalabalık arasından bir 

Kaptan tereddüd etti. Baron onun yol açmağa çalışarak lord Stretforda 
amiriydi ve he remrine körü körüne i· bağırdı : 
taat etmesi lüzumu bildirilmişti. Bu. - Peşimden gelin! 
nunla beraber denizcilik ananesine ve İskeleye koştular. Hafif bir sandala 
nizamlarına göre ~se tehlike zamanın- atladılar. Güssi ve Conni küreklere 
da gemisini en son olarak terketmcsi baş tarafı havaya kalktı ve birkaç sa
icab ediyordu. ~e yapmalıydı? niye sonra dalgalar arasında kaybol. 

Neticede disiplin hissi galib geldi du. 
\'e kaptan filikaya atladı, küçük tek. Son infilaktan biraz evvel Denis, 

••ıııım~ı~mraınD11nı·&10ınnm•••• 

baronun kolundan silkinip kurtularak 
kendini denize atmıştı. Halfı. azgın o
lan dalgalarla boğuşarak yattan u. 
zaklaşmaya çabaladı. Lakin çok u -
zaklaş::ımadı, geminin sulara gömü • 
!ürken yaptığı girdab onu sürükledi, 
başına gemi enkazından bir kalas 
çarptı. 

Tekrar suyun yüzüne çıktığı vakit 
mahvolmuş olduğunu anladı. Azası 

artık ona itaat etmiyordu; yarı bay
gın gibiydi. Bir daha dibi boyladı. 

Bütün enerjisini toplıyarak yüze çık. 

mağa muvaffak oldu ve birkaç daki
ka su üstünde kalabildi. Fakat beşe. 
ri takatin de bir hududu vardır, niha
yet mücadeleden vazgeçti. Son bir de: 
fa Erikayı düşündii ve kendisini su
ların eline bıraktı. 

Dibe gideceği sıradaydı ki bir el o. 
nu saçlarından yakaladı. Bir kaç sa
niye sonra Güssi ile lord Stretford, 
müşterek dostlarının hareketsiz vü . 
cudunu sandala almış bulunuyorlar -
dı. 

Denis gözlerini açtığı vakit kendL 
sini sandalın kıç tarafında, başı Eri· 
kanın dizlerinde olarak, buldu; gü. 
lümsedi. Genç kız bir sevinç çığlığı 

attı: 

- Y:ışıyor! 

Saadet delisi bir halde başını iğdi 

ve Dcnisi dudaklarından öptü. 
Cüssinin hayretten ağzı açık kaldı, 

kiirekleri bıraktı ve kckeliyerek sor
du: 

- :\'e oldu? Ne oluyorsunuz? 
Erika cevab verdi: 
- Görmüyor musunuz, kmtuldu. 

Denisim Ya~ıyor. Ona kavuştum. BL 
ribirimizi sevdiğimizi bilmiyor muy
dunuz? 

Güssinin gururu fena halde kırıl. 
mıştı. Fakat cvab bulmakta gecik - , 
mcdi: 

- Ben de Primı•ozu seviyorum. 
Bilmiyor muydunuz? 

-SON-
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lngiliz neferi tabancasına sarıldı; 
gözleri dönmüştü, bir kurşunda 

beynimı dağılacaktı! 
-55 - . 

Onlar ixiP eğlendikçe, karyolanın al· 
tında içim içime sı~mıyor, aklımı ka· 
ç•racak bir hale ~eliyordum. 

lçki ! 
Kadın!.. 

Şarkı! .. 
Bunlar benim sevdiğim, bayıl<lı;ım 

şeylerdi. Tahammülüm kalmaınıştı. O 
k:ıdar ki, karyolanın altından fırlamak, 
ne olursa olsun aralarına katılmak 

istiyordum. Fakat bir de işin sonrasını 
dlışün:lüm. Herifler benim pestilimi 
çıkarırlar, Arabyan hanının işkence e
dasında dayaktan imanımı gevretirler, 
Kroker bodrumlarında angaryadan an· 
garyaya koşarlardı. 

Sabretmeği daha muvafık buldum. 
Cigarasızlıktan da kafam kazan gibi 
clmuştu. Hele susuzluktan ağzım kireç 
çanağına ·dönmüştü. 

NE UYUYAN VAR, NE GiDEN ! 
üstelik idrar >da sıkıştırmıştı. Kasık

larım şişmiş, çatlayacak bir hale gel -
miştim .. Giderler, yahut yatarlar diye 
sabrettim. Dişimi sıktım. Bekledim. 

Kıpırdayan bile olmadı. Altı ağızdan 
İngilizce bir şarkının kaba nağmeleri 

dökülüyor, vur patlasın, çal oynasın 

gidiyordu. 
Talihsizliğime lanetler yağdırıy.cr -

dum .. Bir tarafatn da, beklediğim ada. 
mın odaya gelmiyerek, Ingiliz askerle· 
riyle kızların gelme~ine şaşıyor, buna 
bir mana veremiyordum. 
Düşündüm, düşündüm bu aksiliğin 

nasıl olduğunu bir türlü bulamadım. 

Ve artık öyle bir hale gelmiştim ki, 
ş.öyle olmuş, böyle olmuş diye düşün -
mcğe, tefsirler yapmıya tahammülüm 
kal:namıştı. Çünkü çatlıyacaktım. Ne 
bahasına olursa olsun, her şeyi göze 
aldım, karyolanın altında sıkıntımı def. 
ettim, işedim ..• 

Oh, rahatlanmıştım artık!. 
Öyle amma. idrar karyolanın altın -

rlan, muşambanın üzerinde uzun bir yol 
bırakarak f ngiliz askerlerinin ayakları
na doğru akmıya başladı. Baktım işte 

tehlike var. hemen ayakkaplarımı çı. 

kardım, sızan idrarın önüne koydum .• 
Bir sed yapmak istedim, nafile, bir fay
dası olır.adı. İdrar yolunu almış gidi· 
yordu. 

P iYASTOS! . 

-A! Al.. Bu adam da kim? .. Ne i§i 
var bunun burada .. 

Artık yakalanmış, pıyastos olmuş· 

tum. Bunun için işı şansa havale etmek 
l.i..ı:ımdı .. Yerimden kalktım. Bir adıoı 

attım, atmadım. İngiliz askerlerinden 
biri elini tabancasına attı. H crifçi oglu· 
nur: ı::ozleri clonmüş ,sual sormadan: 

- Burada ne işin vardı?. 
Demeden canıma kıyacak, bir kur. 

şunda beynimi dağıtacaktı. Fakat ar· 
ka:laşlaı iyle kadınlar başına toplan:h .. 
lar ellerini tuttular ,ahiret yolculuğun. 
dan kurtardılar beni.. 

içlerinden lıiri İngilizce bir şeyler 

sordu. Anlamadığımı işnretlc bildırdirn. 
Bunun üzerine, kadınladan birinin 
delaletine müracaat etti. Burada ne a· 
radığımı, karyolanın alt na niçin sak• 
!andığımı sordu, 

Hemen aklıma bir kurnazlık geldi ... 
Hiç tereddüt etmeden gayet soğukkan. 

lılıkla cevap veııdim: 
''BRAVO CON11,, 

- Benim bir karım var .. iki de ço· 
cuğum .. Sekiz yıldır beraber oturuyo .. 
ruz. Son zamanlarda baştan çıktı. Ah. 
Jaksız oldu, bu akşam ~u otele gelece
ğini, hatta bu odayı gündüzden kira .. 
layacağını haber aldım .. Onu yakala • 
mak, namusu kurtarmak ve cezasını 

elimle vermek için odaya girdim, karyo· 
lanın altına gizlendim. Fakat ne yapa .. 
yım ki onu burada yakalayamadım, ben 
müşkül bir vaziyette kaldım. 

Sözlerimi bitirdikten sonra masuın 

bir tavır takındım. Ağlamalı bir gözle 
İngiliz askerlerine bakmıya başladım .• 
Kadın sözlerimi İngilizceye tercüme 

etti. Uçü birden bir şeyler mırıldandı. 
lar. Ka:lın onların söylediklerini bana 
tercüme etti: 

- Yalan söylüyor!.. 
Cevap verdim: 
- Yalan değil, doğru söylüyorum. 
Sonra ağlamıya başladım. Ağlarken 

de söyleniyordum : 
- Yakalayamadım. yakalayamadım. 

bir tutsaydım lıu rezalete meydan kal· 
mıyacak ,cnun cezasını verecektim. 

Kadın söylediklerimi İngilizlere ter· 
cüme etti. Esasen askerlerin üçü ide fi. 
til olmuşlardı. Sarhoşluktan burunları• 
nı göı müyorlardı. Ortada kendilerini 
zarara sokacak bir vak'a hırsızlık faları 

Vaziyetim müşkülleşmişti. İrgeç. da olmamıştı. Kadınlar da benim tara· 
idrar izleri görülecekti.. O zaman ne fımı iltizam ettiler.Askerlere yalvardr 
olacaktı? Artık o kadarını düşünme . lar. Çünkü, kaşla göz arasında ellerine 
dim, işi talihe ve tesadüfe bıraktım, birer on liralık sıkıştırmış. adreslerirıİ 
beklemeğe başladım ve bir ıde cigara de almıştım. Bunun için, İngilizler s&-
yaktım, çekine çekine nefeslendim, ka· züme inandılar. üçü birden ellerini u· 
fam biraz yerine geldi. zaltılar, beni tebrik ettiler. 

Dördüncü nefeste odada bir hareket - Bravo Coni ! 
oldu. İngiliz askerlerinden birj karyola- Hatta bupunla da iktifa etmediler, 
ya atıldı, çekti. Kad•nlar koştu. beni beni koyuvermediler. alıkoydular, sa· 
karyolanın altında arka üstü yntmış bir Laha kadar hep birlikte içtik, eğlendi!.c, 
vaziyette görünce, yos:ralar şaşkın şaş. şarkı söyledik. dansettik. ,, 
kın bağırdılar: - B 1 T T t -

J1.Rll I•i:iOO!J::J~l(!)ı:mJ~l@l!Jlrıl!Jl!D~[Jl•Bl-
ve damarlarımdaki kanın yalnız sizin için aktığını daha i)1 

riğıetiyor. Nekadar ~evildiğinizi bilmiyor musunuz? 
"Onun canını sıktım! ... ., Bu sözleri, bir deli gibi, yüzlerce 

defa tekrar ettim durdum. &nim asil ve güzel Luiz'im, be
nim size olan mutlak sadakatimi ve mukaddes şuurunuza sar. 
sılmaz imaıumı hiçbir şey çoğaltamaz sanıyordum; yanılmı
şım, kurduğunuz akide gönlün'<' yeni bir nur gibi nüfuz etti. 
Siz bana benim kendi hislerimi söylediniz, ruhumda kanşık ve 
karanlık bir halde bulunan şeyleri bana anlattınız. Sizin ceza
nız böyleyse mükafatınız nasıl olur? fakat beni köleliğe kabul 
etmeniz beni bnhtiyar etmeye kafiydi. Siz bana ummağa <'C'..

saret edemediğim bir hayat bahşettiniz: artık benim dünyada 
bir vazifem var, ya~anıam bihude a~'ğil, kuvvetim bihude de

....... '·' .•.· .. ~;. 

Sizi gördükten sonra evime dönüyorum; odamı Arabl., 
bütün ihtif1amı ile süsledim ama siz:n resminizi yabancı gcW 
lcrt'en snklıyan örtüyü kaldırınca, o resmin karşısında 11ef 
!,ey rfri k lrnlıyN. O zaman onu seyre dalıyor, kendimi s0tlo' 
mız bir hayranlığa bırakıyorum ve saadet şiirleri yazıyorut11' 
Böylece yükseldiğim göklerden istikbalimi, artık funide ccs:J' 
rcl ettiğim bütün bir hayatı görüyorum! 

ğil; hiç olma1..sa sizin için ıstırab çekmeye ynrıyacak. 
Size söylcd'im, tekrar ediyorum: ben sizin için daima, mü

tevazı ve naçiz bir köleniz olduğumu söylediğim gün ne idiy. 
sem öyle kalacağım! e\·et, söyleclığiniz gibi şerefinizi kirletip. 
mahvetsc;li.z bile, kendi kendinize getirdiğiniz felaketler d<.'I 
şefkatimi arttıracaktır! yaralarınızı kurulayıp iyileştiririm, ~ 

sizin suçlu olmadığınıza. kabahatlerinizin başka birinin cin:ı.~ 
yeti olduğuna dualarımla Allah'ı ikna ederim... Benim kal
lıimde llllD Jcln hem bir ananın, hem bir babanın, hem de bir 
1&:6@1ha lıllkrt tm!nndufunu Mylem<>dim mi? ben sizin ici.n~ 
her şo <len evvel bir aile değil miyim? eıru·ederseniz her qey ~ 
emreder~nfz hiçbir 11ey olacağımı söylemedim mi? fakat ma. 
demk'i ttfütün bu kalplcd bir fışık kalbine siz hapscLtiniz, bazan 
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da, aşıkm arkasınca bir knrde .. bir baba bulunduğunu bildir .. 
mekle 1 ('•ral:cr, l:ir l:al:ac.".on, bir kardeşten ziyade bir aşık oL 
rr.anıa müsaade edin. 

f;~zi butün güzelliğiniz ve bütün şaşaanız içinde siikunla, 
heri e~kı i hayran ederek Şanzelize'den arab·ın11da gc:;erk2n 
girJı.ği.:m zaman kalbimdeki hisleri bir okuyabilseniz! ... BiL 
sc·nız ki gi.izclliğir..izin, rcftarınızın mcdhini duyduğum zaman. 
hic; dl' ı:ahsi bir gurnra kapılmıyorum ve si1.e hayran olan o 
taııp.ro:ıtlıgım im:anlan da .Eeviyorum ! ... lCılfeLI ip bir selfımınıI7.· 
la ı-uhumtla çiçekler açtığınız zaman hem biitiiıı aczimi biliyo. 
rum, hem de ifühar ediyorum; evime dönerken Rnbbim bana· 
ho~nutluğunu bildiımiş gibi sevinç içindeyim ve bu sevinç 
içimde nurlu bir iz bırakı~-.or: ciga.ramın dumanında parlıyor, 

Bazan gN-ek•rin sü1>lınun<la veyahut etrafınızı çeviren {ı.1~ 
min binbir gürültüsüne rağmen, o küçiiciik sevgili kulağını ıl~ 
içinde bir resin çınladığını duydunuz mu? size edilen binler -
dundan haberiniz yok mu? resminize böyle sessizce baka bn!C 
ı.ihuyct bütCn hatlarınızın sebebini, onlarla ruhunuzun IJ1~ 
kemmeliyeli arasındaki münasebeti keşfettim: hmn cisrrıaO 
hem de ruhani \'arlıklarınızın arasındaki bu güz.el ahenk u~ 
rine isranyolca soneler yazıyorum ama bunları, benim §iif1

1
, 

mevzuumun yüksekliğine hiçbir zaman crişemiyeccği için, 9 ~ 
ze gcindenneğe cesaret edemiyorum. Kalbim sizin kal'biniıe jj 
kadar mezcoldu ki bir fınım bile sizi düşünmeden geçmiyor; set 
böylece hayatımın ruhu olmak istemediğiniz gün benim }l 
"dakikam bir ıstırab olacak. 

:Devamı var)' 
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lisir alınan Tıtrkm•az Fransız acnizaliısı •ur, başT.ımımıda11 ı·ckili Etıı·cr paşa tara
fından ( Mustccip onbaşı; adı ı·crilmiş ve bir de merasim ;yapılmıştı. Bu resimde, 
talz/<!lbahirin giivertcsindc merasime işh rak cdm 1 llilıad ve Terakki kabinesi er
kanı ve mebuslardan baz;ları goriiliiyor. 

Diye sormuştu. Ve neler. l\lüstccıp on
başının bir mennisile nac:ıl direğinin kı
:ıldığını sonra tahtelbahirin nasıl suyun 
llıerine çıktığın, mürettebatının elelrin. 
dk' 
1 

e ı beyaz teslim bayraklarını nasıl sal. 
adıklarm saf bir mübalfığa ile anlatmış-

tı. Yüzbaşı dürbünü aldı .. Kendi mahfuz 

~ahallinden l 'raz açıldı. Denize hakim 
~~noktadan denize çevirdiği dürbünü

~un ~dcsclerinde emir neferinin verdiği 
abcrın doğrulu&runu gösteren manzara

Yı bizazt gördü, inandı .. 
Fransız tahtelbahiri teslim olmuş, esir 

edilmişti.. 

, V>k geçmeden teğmen lh~an, bir sürO 
beyaz elbiseli Fransız bahriyelisini, et

taflannda tüfekli bir çenberle sarılı ol. 

~Uk\an halde yüzbaşının yanına getirdi; 
Urn.ındanım askerce selfunladı sonra 

anlattı: 

~ - Yüzbaşım 15 dakika evvel hemen 
~nünıüzde prcskopunu gördüğümüzü 
d~ber verdiğimiz Fransız tahtelbahirini 
ıreğini kırmak suretile teslime mecbur 

~~tik. Esir aldık. Gemiyi sahile çektir. 
un. l\luhafaza altına aldırdım. Subay 

Ve rn .. 
urettebatını buraya getirdim. 

- Çok teşekkür ederim İhsan ef,..ndi.. 
Fransız tahtelbahiri mi imiş! 

- Evet yüzbaşım! 
- İsticvap ettin mi? 

~ Hayır yüzbaşım! Evvela onları size 
ietırdı"rn 1\1 ·· · .. • · · k·ıd h · unasıp gorecegınız şe ·ı e 

arcket etmek üzere isticvaplarmr son. 
raya bırakt 

ım. 

- Tahtelbahirin ismi nedir? 
}'ü- (Turkuvaz) yübaşım! .. Başında bü 

k harflerle bu isim yazılı! 
- Peki, raporunu yazalım .. Fakat ev

~i~ Vazi?·eti tabura bildirelim. Bu fev. 
a ade bır haldir. Daha ilk defa bin tah-

telbahir tutuluvor. Bunun çok ehemmi. 
Yer . · 
d 1 var. Bılhasc;a efrachn cephe gerisin. 

ne bulunan ~ehirler halkının maneviyatı
a t · esır etmek noktasından. 
~-: Evet Yüzbac;ıml Ben de övle tahmin 
"1..11Yordum. • 

.- Ben t{?lefonla bunu tabura bildire.. 
l'~:. Sonra şu heri fi eri istic\·ap edelim .. 
ru Uzbaşı çadıra girdi.. Telefonla tabu-

aradr, buldu, kr aca anlattı: 

Yü~ Allo. burası B 8 bataryası.. Ben 
hın a~ı Rıfkı .. Bu sabah tarassut posta. 
bir ~ız saat 10.30 da tam önümüzde 
ta ahtelhahir preskopu gördüklerini 

a Pt okr ettiler. Derhal arni noktaPa ates ç ı s· . . . • J :ıt 
onb · ırıncı top nışancımız Müstecip 

a ının ı · · b · 
l?j • lır ısa etı tahtelbahirin dire-
., nı kopard C . a· : ı. remı suyun üstüne çıktı. 

ıze teslırn ld C"" a· . . \ 
1.. 0 u. ;.:ıım ı elımızdedir Bü-
un müreteb t · · 
buı ::ı ı ve zabıtam da yanımda 

Unduruy 
tuyoru 0 rurn. l\Iuhafaza altında tu. 
muame~ ... Bunl~r hakkmda yapılacak 
rirn. nın emır buyrulmagım arzede. 

l'abur k 
le ile ce,, umandam, yüzbaşıya iki cüm-

. ap verdi· 
aıt telef · 

- 0 on hatları Yalnız bu haberi tac:ı -
Bi raya geliyorum! " 

k nbaşı \az· . 
olorduy ırctı alaya, alav da hemen 

harel-)e c: a anlattı .. Birkaç d::ıkika. mu. 
tı:ı .... ;aha rnrn m ht l'f aga hasr d'l . u e ı makambrrn. 

e 1 dı. Kolordu kumandam işi 

büyi.ık bir çabuklukla umumi karargaha 
arzetti. Turkm•azrn ele geçişinden çok az 
sonra. bir saat içinde havadis Boğaz mm 

takasını dolaşmış, 1stanbula gelmiş; Ba. 
bıfıliye, umumi karargaha, saraya, halka 
kadar aksetmiş; hazı gazeteler ikinci ta. 
bı yapmışlar; Tasviri Efkar penbe kağıt
lı ikinci tabında bunu birinci sayfasm. 
da büyük harflerle yazmış, daha o gün 
ha\'adis memleketin her tarafına yayd
mıstı. 

Bundan yalnız iki makam haberdar de 
ğildi: 

Birisi, Boğaz ağzım saran iti!M deniz 
kuvvetleri kumandam amiral Dörobek, 
öteki de son defa "suyun üstüne çıkıyo. 
rum,. haberini aldıktan sonra Turkuvaz. 
la irtibatını kaybeden denizaltı korgan 

lan filosunun komodoru kapiten Teodor 
Brodeydi.. Karargahı umumt bu haberi 
alınca bir sevinç dalgasile çalkanmış; 

ba~kumandan vekili ve harbiye nazın 

Enver paşa. kabine arkadaşlarının teb 
riklerine garkedilmiş; genç kumandan 
bunu büyük bir muzafferiyet sayarak he 
men Ç.anakkaleye gitmek, tahtelbahiri 

orada, yakalandığı yerde görmek karan-
Bir taraftan Enver paşanın otomobili 

hazırlanırken bir taraftan da bu muvaf
fakiyeti ihbarı tacidare, kainpederi Os. 

manlı imparatoru sultan Reşada haber 
vermeğe koşan nazır Babıali ile saray a
rasında otomobiline mekik dokutuyordu. 

Yüzbaşı Rınu bataryanın mevkiini 
tabura telefonla söyledikten sonra ça. 
dırdan çıktı, çadırın önünde bir sıraya 

dizili duran muhafaza altındaki esirlerin 
yanına gitti. 

Başta SÜ\<ıri Alfred Didiye bulunan 
safta 18 kişi vardı. Bunların 4 ü subay, 
4 ü gedikli, 10 tanesi de neferdi. Yalnız 
safın nihayetinde Mla elleri ayaklan bağ 

h bllunan ve yerlerde yuvarlanan bir e
sir yü.zb::ı~ınm dikkat gözüne çarptı. Sol 
kolundaki al:imetlerden gedikli olduğu 

anlaşılan bu adamı yüzbaşı Hıfkı tepe. 
den tırnağa kadar süzdü; sonra bir şey 

anlamamış bir adam tavrile omuzlarını 

silkti, esiri teğmen lhsana gösterdi sor· 
du: 

- Bu adamın neden elleri kollan bağ. 
lı? .. 

- Bilmem yüzbaşım! !)aha öğrenme
dim. Biz salla gemiye gittitrimiz zaman 
bu adamı mürettebata mah us mahalde 
bu ~ekilde bir köşeye atılmış gördük. A. 
da~cağız biz içeri girince yalvarmağa, 
kendisini kurtarmamızı ricaya başladı .. 
Ben aldırınaclım. Bulduğumuz gibi o -
nu buraya taşıttım.! 

- Haydi lhc;an efendi şunları bir is. 
ticvap edelim. 1\lalüm ya merak! llen' 
şimdi tabur kumandanı buraya gelecek . 
:Neredeyse eli kulağındadır da ham 
Biz de Fransızca bilen var mı? .. 

-Tercüman falan yok yüzbaşım! Beıı 
biraz anlarım .. Ama o kadar derin değil! 
C8 bataryasında bir yedek subay var. 
O biliyonnuş.. A!';kere gelmezden evvel 
Oc:manlı banka ında memurmuş. İsterse
niz telefonla batarya kumandanına söy. 
lcyin; göndersin! 

'(Devamı var), 

Merkezi Avrupa kupası 

Futbol maçları 
Muhtelif memleketlerde devam edil

mekte olan merkezi Avrupa kupası 

maçlarının bu haftaki karşılaşmalar :ıe
tlceleri şunlardır: 

Torinoda: Juventus - Hungnria 6-1. 
Agramda: Hask. - Kladno 2-1. 
Budnpeştede: Ujpeşt-Ambrosinna 1-1 
Budapeştcde: Ferençvaroş - Zidcni-

ce 3-0. 
Milanoda: Fe. .Milnno - Ripensia 3-1 . 
Bükreşte: Rnpid - Ujpeşt: 0-4. 
Pragdn: Spaı1a - GC'nom 1-1. 

Deınirçan kaya. 
Çanl\11 ıdaki maçı kazandı 
Çnnkında yapılan Bozkurt takımı ile 

Ankaranın Demirçankaya arasındaki 

maç heyecanlı bir mücadeleden sonra 2-1 
Ankaralıların lehine neticelenmiştir. 
Bu maçta ankaralılar çok sistemli ve 

enerjik bir oyun oynamışlardır. 

--o--
Uşakta futbol 

Uşak, 4 - Bugün şehir stadyomunda 
karşıln§an '!'uran takımı ile Afyon Ko
catcpo arasındaki maç Afyonluların 2-1 
galibiyeti ile neticelenmiştir. 
Uşak Gençlcrbirliği 10 temmuzda Es

kişC'hirde bir maç yapmayı da kabul et
mişlerdir. 

--0--

Yent açılan bir 
spor klilbü 

Kağıthane Çnğlayan spor klübünün 
kilşat merasimi dolnyrsiyle pazar günü 
yeni klübün sahasında Halıcıoğlu spor 
klübü ile muhtelif mlisabakalar yapıl -
mıştır. 

Ttletizmde: cirid atma, gUlle atma, 
disk atma 100 metre sürat, 800 metre ve 
1500 tmctrc koşularını kazanan Kağıtha
ne Çağlayan spor klübü, futbol müsa -
bakasında B timleri maçını da 1-0, A 
takımları karşılaşmasını 5-0 gibi büyük 
bir farkla kazanmıştır. 

Bu yeni teşekküle muvaffakryetler 
temenni ederiz. 

-o-

Ferlköyliller galip 
izmitteki maçı 2-3 kazandılar 

Gayrifedcrc klüplcrden Feri.köy takı
mı pazar günü İzmite giderek orada Ak
yeşil klübüylo bir müsabaka yapmıştır. 

Çok güzel ve heyecanlı geçen bir o -
yundan sonra Fcriköyller rakiplerini 3-2 
yenmişlerdir. 

Ayni klübün İstanbuldaki B timi de 

Gayrctsporla karşılaşmış ve bunda da 
Fcriköylüler 6-4 galib gelmişlerdir. 

~ 

'1 .. = 

Almanya -Fransa 
Atletizm karşılaşmaları 

Al man e kipin in kahir galelıeslle bitti 
...,..... 

Fransa - lialya atletizm maçından bir en stanta11c: 800 metre koşuda Fransız Faine 
rn üncle koşuyor, arkasrndan Almanların meşhur Tarbiğ'i ve onun arkaswdan da 
Goit geliyor. Bu yarış ikinci planda görü nen bir Alman tarafından kazamlmıştır. 

Alman ve Fransız atletizm takınılan 
geçen pazar günü Berlinde büyük bir 1 
meraklı kalabalığı önünde karşılaşmı§

lardır. Alman atletlerinin kahir galebe
siyle nihayctlcnmiş olan bu karşılaşma
da alınan teknik neticeler şunlardır: 

100 metre sürat: 
1 - Almanya. Şering, 10.8 saniyede, 

2 - Almanya Kes yarım metre farkla, 
3 - Fransız Ştolts, 4 - Fransız Des

sus. 
200 metre ~urat: -1 - Alman Nekeron 22,3 saniyede. 

2 - Alman Nürnbcrger 22,4 saniyede. 
3 - Fransız Jordian 22.6 saniyede. 

400 metre ko~u : 

1 - Almanya Linhof 48.8 saniyede. 
2 - Fransız Joye 48.9 saniyede. 3 -
Almanya Robes 49.5 saniyede, 4 -

Fransız Skavinski 51.1 saniyede. 
800 metre ko~u: 
1 - Alman Becbig 1 dn!dka 54.4 sani

yede. 2 - Alman Aşşberger 1 dakika 
54.8 saniyede. 3 - Fransrz For 1 dakika 
55 saniyede. 1 - Fransız Gua 1 dakika 
55.4 saniyede. 

1500 metre ko~u: 
1 - Alman Sthrbr 3 dakika 57.8 sa

niyede. 2 - Fransız Norman 3 dakika 
58.4 saniyede. 3 - Alman Böçner 3 da
kika 59.5 saniyede. 4 - Fransız Leyşt

ne 4 dakika. 

5000 metre muka\"cmct: 
1 - Alınan Siring 14 dakika 54.5 H · 

niycdc. 2 - Alman Astertag 14 dakika 
59.3 saniyede. 3 - Fransız Elgazi 15 da
kika 32.5 saniyede. 4 - Fransız Roş~~ 

15 dakika 41 saniyede. 
110 metre manialı : 

1 - Alman Vcgner 14.6 saniyede. 
2 - Alman Kukman 14.7 saniyede. 3 

- Fransız Brinson 14.15 saniyede. 
Uzun atlama: 
1 - Fransız Long 7,52 metre. 
2 - Alman Mayşum 7.40 metre. 

Bir lokomotif rekoru 
Londra, 4 (A. A.) - İngiliz mamula

tından bir lokomotif Londra - Northend 
demfryolunda saatte 201 kilometrelik 
bir sürat temin ederek bundan evvelki 
İngiltere rekorunu 11 mil farkla kır 
mrştır. 

Son taç giyme münasebetiyle imal-e
dilmiş olan bu lokomotif aerodinamik U.1 
pinde olup dlinyada mevcut lokomotifle• 
rin en modernidir. 

--O--
Yüzmede yeol bir 

dünya rekoru 
Meşhur yUzücü bayan Ragnlıild Heger 

Kopenhagda bir millik serbest yüzmede 
23 dakika 11 5 /20 saniye ile dünya re
korunu kırmıştır. 

-· . . . · . . .... 

Uvrf in rafı ılrııi1:l<' çcnilıııi · olan hlnnh ulcla, lınlccmsizlllc, nliıkac;ızlılc, ,.<' ılı\.lın bin bir türlii ı;;cbeblcrlc, programlan ya

ııılııııs ~ Ümll' ıııüsalınkalarmı dahi ynıı:ı nınzl .. •ıı, \ıılmrn ~··ıı IC'ri , c• ı.ürnn ,\ııJ,ara lıl 1r, su soıırl:ırının ne mükemmel \ 'C 

fa~ dalı bir ŞC'~' olduğunu ı;ok iyi aıılaınt!j lar, ,.c hn' uı.larda bizlerin ııannağım m ağızda bırakacak, mlikcmmcl yüzme 
nıiisalJaknları ynıuyorlar. 

Son post~ ile J;C'lrn l 1lus rcnt•imi:r.clc•n ı,u yuknrılald resmi n ldık. Ankaradıı Knraıl <'niz Jıa,·u7.unda bu pazar yapılan mUsa
lıaknlnrılıı nlırınıış olan bu resim Ankara Jı ı.ııcırculnrn gıııta ' c hayranlıkla bakmak ta nckaılar haklı olıluğumuzu göstepne
ğc l<fıfiılir saııırıı. 
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Askerimiz Antakyada , lng·liz 
serma e arla ı 

Çatal ağ1 .. ında bir 
liman yapılmasını 

teklif ediyorlar 
Murgul demir madenırrnı 

tcşkiıutıandırılması için hazır
lanan mukavele paı afc edıldı 

Ka.rnbükteki demir sanıı.yii fabrikal:ı

rmı kurmakta olan İngiliz Gibs fabrika
larının eehrlmizdc bulunan mümessili 
hlikfmıetimize yeni bazı tekliflerde bu
lunmuştur. 

Bu aradn Karabük föbnkası lstihsala
tmm seri ve ucuz bir eckilde nakledile
bilmesi için Karadeniz sahilinde Çatalağ
zmda bir liman yapılmnsı tas wur edil
mektedir. Aynca lokomotif fabrikası ile 
tersanelerimiz.in inş:mb için de teklifler 
ynpılmIŞtır. 

Murgul bakır madeninin tcskiüıtlandı

rılması için bir İngiliz firması ıle iktısat 
vekaleti ıı.rasındaki muz!lkerelcr bitmiş 
ve bu hususta bir mukavele parafe edil
miı;ıtir. 

İngiliz fırması .Murgul madeni tesisatı 
için beş milyon lira sarfedecektlr. İnşa
at€ yakın bir zamanda başlanacaktır. 

Yeni 
ters nemiz 

Tetkikler ve sondajlar 
taman1landı 

Yeni tersanemizin inşa ı için Haliçte 
uzun zamandanben Alman ve Türk mü. 
hendi !eri tarafından ~ apılmakta olan 
tetkikler ve sondajlar tamamlamm5t1r. 

Alman mühendisleri yakında memle
ketlerine dönerek kati projeyi hazırlaya
caklar ve Denizbanka göndereceklerdir. 

Projenin tac;dikinden sonra. bu yıl i
çinde muhakkak :rurctte in~aata başlan. 
mış olacaktır. Denizbankm bu yıl biltc;e. 
sine in :ıatm ileri h.Tmn için tahsisat kon 
mu~tur. 

tık olarak tersane saha mm rıhtımları. 
nm yapılmasına başlanacaktır. Tersane
nin ancak üç senede tamamlanabileceği 
zannedilmektedir. Tersanede üç kızak 
bulunacak bunlann ikisi küçük, biri bü
yük vapurlara mahsus olacaktır. 
Almanya~ a ı :;marlamış oldu!:rtımuz 14 

gcmili1< parti tamamlandıktan sonra ti· 
caret filomuz tamamen yenileştirilecektir. 

Dun urbağa 
ya-dı 

Baştarafı 1 incide 
ret bu sabnh 28 dereceye çıkmıştır. 

Rasathaned n 'crilc-n malfunata göro, 
sıcakların bu §C'kildc tedrici surette art
ması muhtemeldir. 

DünkU ynğmurl:ır esnasında şehrimiz
de bazı hüdiselcr olmuştur. Sirkeci - E
dirneknpı arasında lşliyen 20 numaralı 

tramvay arabasına yıldırım dUşmUş ve 
yolcular korkudıı.n arabadan athyarak 
knçışmıRlardır. Vatmanın ihtiyatlı hare
ketiyle derhal durdurulan tramvay ara
basının yıldırım tesiriyle blltiln elektrik 
tesisatının ynndı~ görtilmUş ve çalışa -
mıyacak hale g len araba başka bir 
trıımvay tarafından depoya götlirillmüş
tUr. 

Tıırabyadaki Tokatlıyan oteli clvnrına 
da on dakika kadar ceviz büj üklilğtinde 
kurbağa ynğmrştır. Bu hüdise bazı kim
selerde he)ecan uyandırmıştır. 

Bundan başka dün yine yurdun bazı 1 
köşelerinde hafif zelzeleler olmuııtur. 
Bu mmtakalnr Balıkesir, Bandırma, Ça
nakkale, Biga, Bursadır. Hiçbir tnrafta 
zarar yoktur. 

Maraş, 5 - Saat 3 do çok ~iddetli 
yağmurlar yağdı, fırtına Aksu köprüsün
de bir mühendis klübesini parçaladı. Ci
Yarda birçok l erlere yıldırımlar dü tli. 
NUfusç'.l ZBl iat )oktur. 

ZA Y1 Şehadetname -- Bc.ktrköy ikinci 
flkokulundan 18.6.93 ı tarih ve 40.413 
numaralı şahad tram mi z:ıyi ettim. Ye 
rı· :ni çık::ı·",."'~mda:1 hi.U·mti olmadı· 

ğmı ilfin ederim. ARI F. 

~ Ba~larafı 1 itJciıJe ı ren Ermeni mahfillerinde mahsus bir 
Kürtler ve bunların daha bir ay e\'- emniyet husule getirmiştir. 
Yeline kadar muhalif olan Koco a- Fransız askerlerinin heyeti umumi
ğası ba.;ımdn büyük şapkası ve sır- yesi miktarı, üç güne kadar 2500 kişi
ma elbisesiyle kadın, erkek, çocuk; ye varacaktır. 
binlerce halk çılkınca askeri alkışla- Mandater makamlar, pclitik mev-
yordu. kuflar için merhametkar bir surette 

Askere bol şerbet ve ayran ikram hareket etmeyi düşünmektediı. 
edlldl. Karşrlayanlar arasında Er- Bugün öğle üzeri, yüksek komiser
meni kardeşlerimiz nazarı dikkati lik delegeleri albay Kole, örfi idareyi 
celbedlyordu. Dandomuzun Tilrk kaldırmıştır. 

marşından sonra mnıseyyezl çalma- Bu akşam, bir Türk - Fransız teza-
sı Fransızları çok mUtehassis etli. hürü olarak Antakyada hususi bir zi-

Bu satırları yazarken askerlmlz yafet verilmektedir. Bu ziyafete, albay 
kırıkhanda istirahat ediyor. Kole, albay Şükrü ve genel kurmay-

Yarm sabah Bedirgeye harekete- lar delegeleri .ştirak eylemekte:iir. 
decektir. Hahıylılar, ulu ~efe şiikran 

Atatüı klen Hut11ylılara selam hislerini bi dırdiler 
Kırıkhan, 5 (.A.A.) - Anadolu A- İskenderun 5 (A.A.) - İskenderun 

jansınm hususi muhabiri blldiri- limanının yerine Lazkiye ve Trablus 
yor: limanlannın kullanılması için Suriycde 

Alayımızın kumandanı hududu seçimle beraber başlamış olan sistem!i 
geçtikten sonra, Hataylılara "Size mücadelenin şiddetlendiği Antakya ve 
AtatUrkiln, TUrk ordusunun ve ana- Iskenderumla ekserisi Türklere aıt 

yurdun selA.mlarını getiriyorum" de- bulunan nakliye vasıtalarının bundan 
dl. bilhassa zarar gördüğü anlaşılıyor. Su-

Bütün Türk matbuatı namına as- riye ile Hatay arasında tesis edilen 
kerl mUmessillmizi tebrik ettim. lessepase usulü ile İskenderun liman 
Çok mütehassis oldu ve kıtaatr~ mat şirketinin tatbik ettiği bazı tedbirlerin 
buata selA.mım bildirdi. bu mücadeleyi kolaylaştırdığı haber 

I 

lskenderurıda 

g«'Çİt 

büylik resmi 

İskenderun, 5 (A.A.) - Payastan 
gelen Tilrk kıtaatı tam saat beşte 
hududu geçmiş ve hudutta iki Fran
sız zabiti tarafından selftmlanmış
tır. 

Biraz sonra İskenderun konsolosu 
J<'ethi Denli ile Hatay halk partisi 
rt:lsi Abdülgani, vall, parti erkn.nm
dan bir gurup biltun cemaatlerin mil
uıesslllerl nskero hoş geldin ettiler. 

Durada askere ayl'an ve şerbetler 
ikram cdllrll ve kıtaat yolun iki ta
rafmda birikmiş olan köylülerin al
kışları arasında muntazam yillilyilş
le ve marş söyllyerck 1skenderuna 
ilerledi. 

fokcnderuna bir kilometre mesa
fede Antakya ba~konsoıosu lle aske
ri ınUmessil Albay 1'"'eyzi l\Iengüc de 
Hassa hududundan gelmişler, kıta
atı lıekloyorlardı. Biraz sonra Iran 
konsolosu ve daha ötede kolonel 
Kole askeri karşıladılar. 

İskenderun şehrinin kapısında 
Fr.ınsız askeri bandosunun tempo
suna ayak uyduran aske~ daha ~ 
jeride Antakya spor klllbUnUn ban
dosunu önüne lcattı ve resmi geçit 1-
çin tayin edilmiş olan meydana doğ
ru ilerledi. Burada Albay Mengüç 
ve Kole, konsoloslar, Parti ileri ge
lenler!, Fransız yüksek memul'ları 

bckleyordu. 
Yirmi iki kilometreyi kırk iki de

rece hararet altında geçmiş olan kı
taat, cidden muntazam ve büyük bir 
çeviklikle geçti. Çok alkışlandı. 

Şehir methnllnde İskenderun halk 
partisi reisi kısa, güzel bir hitabede 
bulundu. Askeri geçit yerinde ku
rulmuş ve üzerinde "Hatııy lrnrtul
du, yaşa, varol Atatürk" yazılı bil
yUk tl\kın altından geçerken meyda
nı, civar sokakları ve bütün evlerin 
pencerelerini, taraçalarını dolduran 
binlerce halk, yaşa ve nlk1ş sesleri 
ile ortalığr cınlatıyor, fotoğraflar 

durmadan işliyordu. 
Askeri, daYul, zurna ırn belki 

600 e yakın bayrak ile on bini müte
caviz muazzam bir halk alayı takip 
etti. Kurbanlar kesildi ve asker ye
rine yerleşerek lstirahata çekildi. 

Öı fi idareye lüzum ka' madı 
Paris 5 (A.A.) - Havas ajansı An

takyadan bild:riyor: 
Türk kıtalannın bugün Sancağa 

muvasalatile Antakyada imzalanan as
keri anlaşmalan ve bunlann tatbiki 
protokolu ile tasrih edilmiş olan sis. 
tem filiyat sahasına geçmiş bulunmak
tadır. iki ordunun iş birliği fili mahi
yet almıştır. Bu iş birliği ile bundan 
böyle, Sancağ n miilki tamamiyeti ve 
politik statüsü temin olunac.aktır. 

Yeni rejimin tesisi, memleketin po
litik vaziyetinde gerginliğin izalesinde 
ve unsur:ar arasında gizli olarak mev
cut hasmane hissiyatın yatışmasında 

şimdiden kendisini göstermiştir. Türk 
Fransız askeri iş birJiği, ezcümle bir 
dakika için menfaatlerini tehlikede gö-

verilmektedir. 
Anlaşmaların imzası münasebetile 

vali Abdürrahman Melek, Atatürke, 
Celal Bayara Hataylılann şükran his
lerini ifade eden telgraflar çekmiştir. 

Beyaz, k11 mızı ız kalamaz! 
Reyhaniye 5 - Türk a~keri burada da 

Sevgide ıfrat! 
Bir ana, çocuğunu öldü

recek kadar seviyor ... 
Oğlu aptal o1-

ıduğu için onu öl· 
dürmekten sekin 
meyen bir ana· 
dan sonra, ingil
tercde bir kaClı -
nın daha evlat 
katili olmakla jt· 
ham edildiğini 

yazmıştık. 

Bu kadın, oğlu 
nu doğrudan doğ 
ruya öldürme -
miş, onu, ölümü

ne sebebiyet verebilecek bir halde ya
şatmıştır. 

Çocuk henüz ölmüş değildir, fakat 
hayabnın kurtarılması için birhasta -
haneye kaldırılm ıştır ve sıkı bir teda
vi altındadır. lyi olsa bile annesine bir 
müddet verilmiyecektir. 

Bununla beraber, annesi mahkeme
ye verilmiş ve kendisinden çocuğunu 
ölüme mahkum etmesinin hesabı so -
rulmuştur. Uzun milddet ve herkesi 
heyecana vererek devam eden bu mu-

hakeme neticelenmiş, kadın 3 sene hap 
se mahkum edilmiştir. Yalnız, bu cez:ı 
tavsiye edilen şekilde çocuğuna bak -
mak şartiyle, tecil clunmuştur. 

Rebekka Burman ismindeki bu ka
dın, evladını pek fazla sevrJiği i!rin bu 
hale koyduğu iddiasındadır, Bulundu
ğu bir beyanatta şöyle idi yor: 

"Ben, doğru hareket ettiğimi 
s:-narak böyle yaptım ve çocuğu
mun faydası için çalıştığımı zan. 
diyordum. Corci'yi yataktan dı -
ıarı hiç çıkarmıyordum. Zayıf, na
hif bir çocuktu, gezerse, koırt·sa, 
hatta yürürse bile yorulur, !utst 
olur, diye !korkuyordum. Her gc. 
cc sabahlara kadar ba§ı ucunda 
beklerdim. Bütün paramı onun 
uğnında w:-fcttim. 

"Kocam öleli iki sene oldu. Ba 
na bırakbğı da Corci' den ibaretti. 
Şimdi onu da elimden aldılar ... 
Başkalannın elinde nasıl terbiye 
edilecek, bilmiyorum. Fnkat fena 
bir çocuk olarak yeti,mesinden 
ı,orkuyorum .... ,. 

Zavallı kadın dokuz on yaşındaki 
çocuğunu hiç yataktan dı§arı çıkarını· 
yarak, oynamasına, gezip yürümesine 
mani olarak onu havasızlıktan boğ -
muş, hareketsizlikten felce uğratmı"?, 

gıt:iasızlıktan zayıflatmıştır. Bununla 
beraber, gene hala ona kendisi bal: · 
mak istemektedir. 
Rebekka'nın macerası bir çok kişi -

yi çok müteessir etmiştir. Hatta bir :ı
dam onunla evlenmeye talip olmuştur. 

büyük bir sevinçle ve tezahüratla kar~ı
landı. Reyhaniyelilerden rnüte,.c:ekkil ve 
milli elbiselerini giyinmiş bir süvari kı
tasr, a:>kerelrimizi Reyhaniyeden çok ile. 
ride ka~ılamış ve kendilerine önculük 
etmiştir. 

Askerlerimiz Çatalhöyük ve 1\la~rikire 

köylerinde de, halkın arzusu üzerine kı
sa birer mola \·ermistir. Gc:c;ilen her köy 
\'e her kasabada Türk ordusunun değerli 
komutan ve erlerine soğuk ayranlar, 
~erbctler ikram edilmiş, ayaklan dibinde 
kurbanlar kesilmiştir. 

Bir köyde, Hataylı bir genç. kesilen 
kurbanlardan husule gelen kan birikinti. 
lerine ipek mendılini batırmış ve: 

- Beyaz, kırmızısız kalamaz! diye 
haykırmıştır. 

Reyhaniyede. Halayın tim~ali olan si
yah brtülü bir genç kızın, Türk askeri 
üniforma ı giyinmiş Hataylı bir genç ta
raf mdan siyah örtülerinden kurtanlşı, 

büyük heyecana ve tezahürata sebeb ol
muştur. Siyah tülleri altından kurtuluş 
elbisesile çıkan genç kız. askerlerimize 
kısa bir hitabede bulunmuş ve bilhassa 
şöyle demiştir: 

"- Büyük ordumuz ... Kahraman or
dumuz. Yirmi senedenberl hasretinizi 
çeken, ve buglln size kavuşan bUtiln Ha
taylılar, kurtarıcı ordusunu selamlarken 
ölürcesine ht3yecan duyarsa, hoş görün.,, 

l\ Ierasim ve şenlikler gece de de\·am et 
miş, Reyhaniye meydan ve sokakları 
fener alaylarile, türlü eğlencelerle sabaha 
kadar uyanık kalmıştır. 

Fes ortadan kalkıyor 
Kırıkhan, 5 (A.A.) - Anadolu A

jansının husust muhabiri bildiriyor: 
Aktepe havallsincle fes ortadnn 

kalkmış gibidir. Gerek Aktepe, ge
rek lskendcrun büyük heyecan içtn
d~dlr. 

Ytqoslav dostlarımıı da biıim 
kadar sevinç duyuyor 
Belgrad, 5 (A. A.) - İskenderun 

sancağı hakkındaki Fransız - Türk i
tilafına dair tefsMerde bulunan samup
rava gazetesi, Türk efkarı umumiyesi
nin yirmi senelik milli emelleri temsil 
eden bu meselenin halline karşı gös
termiş olduğu alakayı kaydettikten 
sonra şöyle demektedir: 

Fransa ile akdettiği siyasi ve askeri 
itilaftan dolayı bu aralık memnun olan 
yalnız Türkiye değildir. Onun bütün 
dostları ve bütün sulh taraftarları da 
bu basiretli hareketi müttefikan seHim 
lamaktadırlar. Bu suretle Cenevre bü
rolarında ve arşivlerinde pek uzun bir 
zaman sürüklenmiş olan bir ihtilafın 

kati surette hallini intaç edecek nihai 
bir safhaya girilmiştir. Yugoslavya da 
Türkiyeye tebriklerini göndermekte· 
dir. Bu tebrikler, Türkiyenin meşru 

emellerinin memnuniyete şayan bir 
şekilde tahakkuk ettiği şu sırada Yu
goslavyada duyulan memnuniyetin bir 
ifac!esi dir. 

Frnnsız ~aıe e'cıi de, anlaş
madan memnun •• 
Faris 5 (A.A.) - Matbuat bilhassa 

Fransız - Türk itilafları ve dün Anka
rada parafe edilen dostluk muahedesi 
hakkında tefsirlerde bulunmaktadır. 

Pöti Parizyen şöyle yazıyor: .. 
Bu itilaflar Fransız - Türk münase

betleri tarihinde mühim bir mevki iş

gal etmekte:lir. Bone ve Daladiye ta
rafından takip edilen dürbinane ve re
alist siyaset sayes~nde ilelebet sürün
cemede kalmak tehlikesini gösteren İs
kenderun ihtilafı şimdi halledilmiş bu
lunmaktadır. 

Milletler Cemiyetinin halline muvaf
fak olamadığı bir iş iki memleketin 
menfaatlerine kuvvetle hizmet edecek 
dostane bir teşriki mesaiye yol açan 
açık bir görüşme ile neticelenmiştir. 

Maten gazetesi şöyle yazıyor: 
Türkiye ile .Fransa arasındaki müziç 

anlaşamama.zlığın zail ol:luğu ve şimdi 
yakın şarkta sulhun menfaatine olarak 
Fransa ile Türkiye arasında bir teşriki 
mesai devresi açılmasının limit edildiği 
söylenebilir. 

Ekselsiyor şöyle yazıyor: 
Bu muahedcnin ehemmiyetini tama 

m:ıe olçmek için, 913 de böyle bir mu
ahede akdedilmiş olsaydı bunun büyü!~ 
harpte Frans:ıyı ve müttefiklerini her 
sahada ne gibi zararlardan korumuş 

olacağını tahmin etmek kafidir. Bu 
muahede, yakın şarkta yalnız Türkiye 
ile Fransa arasında her turrn niza se-

r 

istanbul 
Gümrüklerinde 

yenilikler 
Bazı yeni strvisler 

ıhdas edilecek 
Bu yıl içinde İstanbul gümrükler 

baş müUürlüğü teşkilatında yenilikler 
ve değişiklikler ynpılacaktır. Bir ay
dan fazla bir zamandanberi Haydar -
paşa, Derince, İzmit ve Tuzla gümrük 
]erinde tetkikler yapan İstanbul güm
rükleri abş müdürü Mustafa Nuri, ya
pılacak ıslahat programlarını hazırla -
mıştır. 

Haydarpaşa, Derince, İzmit ve Tuz
la gümrüklerinin muamele şekilleri ve 
çalış:na tarzları için İstanbul gümrük
leri nümune tututa~ak ve bunılarda 
da aynen İstanbul gümrüklerinin ça· 
lışma ve muamele tarzları tatbik eıdi

lecektir. 
Ayrıca bu gümrüklerde bazı yenı 

servisler ihdas edilecek buralara me
murlar alınacaktır. 

Gümrükler baş müdürlüğü Çubuk -
ludaki gez tanklarında yeni tesisat ya
pılmasını kararlaştırmıştır. Tanklarda
ki mayiin kat'i bir şekilde, terclddüde 
mahal kalmadan, kolayca ölçülmesi i
çin yeni bir alet konacaktır. 

Bugünkü ölçüş şekilleri kat'i bir ne
tice veriyorsa da zahmetli olmaktadır. 

Bundan başk;. İstanbul gümrükleri 
baş müdürlüğü binasının en Ust katın
da memurlar için büyük bir lokanta 
inşa edilecektir. Gayet ucuz tablldot 
verecek o.lan bu lokantada, civardaki 
bütün deniz müesseseleri memurları 

yemek yiyebilcccklerdir. 

Son dakika 

12500 lngiliz lırası verdiler 
Londra, 6 (A.A.) - Ademi müdahale 

komitesinde hasıl olan itilaf üzerine İn
giltere, Fransa, Almanya ve İtalya hü .. 
kumetleri, ilk yapılacak masrafların mu.. 
kab,li olmak üzere 12.500 zer lngiliz li
rası vermişlerdir. Komite, plan metninin 
iki İspanyol tarafına tevdi edildfüten sor. 
ra neşredilme5ini İngiltere hükumetin. 
den istemiştir. 
Bur se'on gP.ne bombalan<~• 
Barselon, 6 (A.A.) - Neşredilen 

resmi bir tebliğle. Milis1erin Karr.pil
lo mmtakasında düşmanı durdurduk -
lan bildiritmektcltlir. 

Tales mıntakasmda Milisler, taar -
ruz eden Frankistleri Ayodar istika
metinde ricat etmeğe icbar etmişler -
dir. 

Beki mıntakasında düşman Vill:l 
Vieja'ya taarruz etmişse de durl:lurul
muştur. Frankist tayyareleri dün Ba'r
selonu bombardıman etmişlerdir. 70 
bina harap olmuştur. 15 ölü, 25 yara
lı vardır. Frankistler diğer bazı kasa
baları da bombardrman etmişlerdir. 

beplerini ortadan kaldırmak ve feci bir 
tarihi hatayı tamir etmekle kalmıyor, 
ayni zamanda şarki Akdenizdc sulhcu 
kuvvetler arasında muvazene husulüne 
en faydalı şekilde yardım etmiş olu· 
yor. 

Övr gazetesinde madam Tabouis, 
şöyle yazıycr: 

Fransız - Türk dostluk muahedesi

nin imzası Londrada büyük bir tes"r 
husule getirmiştir. Bu muahedenin, 
iyi bir şekil:ic teftir edild · ği takdirde. 
hakiki bir mütekabil yardım mahiye· 
tinde olduğuna hükmediliyor. 

Yunanh <!osl.arımıza gclincr .. 
Atina 5 (A.A.) - Atina ajansı bil· 

diriyor: 
Türk - .Fransız anlaşmalarının iın· 

zası münasebetile, gazeteler, metin
lere u:ıun sütunlar 'tahsis etmekte ve 
anlaşmanın Elen efkarıumumiyesi ta· 
rafından samimi bir sevinç ile setarn· 
]andığını teyid ile derin memnuniyet• 
!erini beyan eylemektcı:iirler. 

Gazetelerin tebarüz ettirdiklerine 
göre, Yunanistan, Türkiyeye çok sıltr 
dostluk ve işbirliği rabıtaları ile Fran· 
saya da son defa Fransız gemilerinirı 

Faleri ziyaretleri münasebetile bir ke• 
re daha teyid olunan eski sağlam ra· 
bıtalarla bağlıdır. 

Türk - Fransız anlaş.~aları, şar1'i 
Akdeniz de sulhun takviyesine yar :1 rıı 

edecek ve yeni bir emniyet kalesi teS" 

kil eyliyecektir1 



6 TEMMUZ - 1938 

Bir 1donanma günüydü. Resmi geçit
ten dönüyorduk. Kordon boyundan ge
ç_~rken bütün gemiler düdüklerini öt
:urdüler. Defne dallariyle süslü bina
ıardan alkış ve k.cnfeti yağıyordu. 
Bölüğümün başında, kılcımı şakırda

tarak, sert adımlarla yürürken konfeti 
ve alkış yağdıran evlere bakıyordum. 

.. Ansızın bir sarı baş ve bir çift yeşil 
gozle karşılaştım. 

ilk aşkım, mütemadi zelzelelerin ha- r 
rabeye çevirdiği, Anadolunun uzak bir 
kasabacığında doğıdu. 

Babam zahitti. Srra sıra söğütkrin 
arasından akan yan kuru bir derenin 
kenarında, nasılsa yıkılmamış toprak Ben de cna: 

Süheyla Şefik 

ta tepesinde bir hışrrtı oldu. Sonra bir 
fıkırtı, bir gülüş .. 

Bir de başımı ka1dırayım ki, mu

tasarrıfın kızı değil mi? 

Ü da benim kadar vardr. On, on iki 

yaşlarında .. 

9 

kahkahalarla, Soysuz da oıır.uzlarım 
kıstrrıp duıdaklarını ısırarak kıs kıs gü
lüyordu. 

• İlk aşkım Anadolunun bu harap ka
sabacığmda, büyük karadutun üzerinde 
doğdu. 

Bazı günler, Nimet, ben, Soysuz, at
larla Pınarbaşma giderdik. Soysuz, bizi 
eğlendirmek için, öyle oyunlar oynarı:ir 
ki, gülmekten katılırdık. 

Kenarlarından renkli Japon fenerleri 
sarkan bir pencerede, kızıl bir atlas 
perd~nin arkasına gizlenen bu zarif sa-
nsın ha" k 1 .. .. 1 • -ı• ı ıcmı suruyen, omuz arına 
pa~l<'k sarı apuletinin sırmaları dökü
len şık ve mağrur zabiti dikkatle süz
du. 

damlr bir evde oturuyorduk. 

Biraz ilerimizde, iki katlr kiremitli 
bir ev vardı. Buraıda mutasarrıf cturur

- Sen hiç merak etmek Soysuzcu
ğum. Bir tarafımı bile lekelemem!.. 

San saçları, omuzlarına dökülmüştü. 
Karadutun lekeleriyle nakışlanan pem
be beyaz yüzü ne kadar sevimliydi! 

Bazan, .cnlarm evinde, Nimetin be
bekleriyle oynardık. O karım olurdu ... 
Bir de yattığı zaman gözlerini yuman 
taş bebek vardı. Bu da çocuğumuz .• 

Diyordum. 

du. 

Bazan da mahalledeki çocuklarla be
raber saklambaç oynardık. 

r.·· 
-'0 z göze geldik. Genç kızm, atlas 

P"._ .. enin ucuyla yarı gizlediği beyaz, 
iiegırrni bir yüzü vardı. 

Mutasarrıfrn, san saçlı, mavi gözlü, 
pembe yanaklı, bebek kadar güzel kı
zmı, ilk defa bir kara dut ağacında gör

Ben utancımdan süt dökmüş kedi gi
bi sinerken, mutasarrıfın l:xzı gevrek Bir gül'}, gene böyle bir oyunıda, Ni

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- metle berabe~ bir evin ha~p bodrumu-

Amma, ellerim kırmızılı siyahlı ol· 
muştu. Birdenbire koca dut ağacrnın 

?üneşe bakarken kısılan yeşil göz -
lerı kırpışan iki yıldıza benziyordu. 

düm. Karşılaş şımız tuhaf oldu: 

Babamın neferi Soysuzla, Pınarba:' 
şmdan dönüyorduk. Soysuzun altında 

fıstık gibi besili bir kır at vardr. Ben o 
gün babamın uzun yeleli, uzun boyun
lu, altın renkli kısrağına binmiştim. 

B , b b t l na saklanmıştık. O gün Nimet sarısaç -

lZ uram aram er er- ı~rrnr ~rdüıımüş, ~ırmız~ bir kqrdeıa 
ıle baglatmıştı. Bırdenbıre ba an o ka-

. liayalimdc yaşıyan ideal genç kız 
tıpi buydu. 

.. Binlerce el durmadan şakırdıyor. dü
duk]e ·· .. z r otuyor, konfetiler yağıyor, mı-

ken in11iltere 'de kar I 
dar güzel göründü ki, gayri ihtiyari 

kollarımı boynuna doladım. Bu küçük 
sarı başr göğsüme çekerek yüzünü, gö
zünü, dudaklarını, rast gele, öpmeğc 
başladım. ıka çalıyor. 

G" d onlüme yığılan dertler, elemler bir-
b enbire eridi. içimde ucsuz, bucaksız 
ır boşluk oldu. 

Öyle bir ferahlrk. öyle bir sevinç 
duydum ki. ... 

Şimdi, mızıkaya uydurarak adtm a
tark 
k en, mahmuzlanm kırılırcasına şr· 
trdı Yor. kaldırımda sürünen kılıcımıa 

~ırmadan topuzu bacaklarımı dövüyor
u. 

Soysuzla, kıvrıla kıvrıla uzanan dağ 
y:::llarmda uzun uzun yarış etmiştik . 

ikimiz de yorgunduk. Mutasarrıfın 

büyük bahçesi önünden geçerken, ker
piç duvarın üzerinden sarkan dallar
daki karadutlar beni imrendirdi. Kıs

·ağıımrn dizginlerini kastım. Arkadan 
gelen Soysuza döndüm: 

- Soysuzcuğum, bizim "Altınbaş,. 
buradan öteye bir adrm bile yürümem 

* * * de yürümem diyor .. ürktü mü ne?. 

Temmuzun ilk gün

leri ndc biz burada 
buram buram ter • 

lcrken, hararet göl

gede 35 şc çıkar -

ken tngilterede kar 
yağ1yl)r ... 

Bilhassa temmu -
· zun ikisinde lngil -

terenin büyük bir 
kısmı ve bütün Gal 

Diyebilirim ki, ben öpüşün tadım, 

toprak damı çökmüş yıkık evin b:l:iru
munda, küçük Nimetin dudaklarından 
aldxm. 

Aradan bir sene geçmeden, mutasar
rıfı başka bir yere tayin etiler. Ağlıya 
ağlıya ayrıldık. 

Anadolunun bu uzak kasabacığında 
ıdoğan ilk aşkım gene orada gömüldü. 

(Sonu yann) 

b Gece "Kordon boyu,, na çıktzm. Dedim. Ah benim iyi kalbli Soysu - havzası siddetli bir 
... Urgun bir yaz akşamıyıdı. Kağıt fe- suz .. Şeker gibi bir adamdı. Sinsi sinsi soğuk dalgasına uğ- HALK OPERETİ 
"erlerin k d'JI . ki' . gülerken: ramıı:. ve birçok şe.. Perşembe günü Bey. 
rrı·ı ' an ı crın ren ı zıyaları, " koz iskele liyatro-

• 
1 }'onlarca yıldızrn yakamuzlandırdığı -Anladım küçük beyim, anladım - hirlere, bu arada en sunda. Büyük operet 
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1Ilsiyah durgun denizde, yorgun yor- diyordu. - Ama mutasarrıf bey görür fazla Linkolnşer 3 perde 

e-un d B b b .. 1 k h lngıltcrcde bu yaz har vai!an bir şehirde bir temmuz günü Cuma a:u··nu- ak,·~, mı uzanıyor, kıvrılıyordu.. e ey a ana soy erse arrşmam a 1. -' v kontluğuna kar yağ j .. ~" 
TJ k manzarası.! B b k b ı d. b h lJ ~a larda hoplatıcı bir laterna sesi.. Hemen kısrağımı duvar ıdibine siir - m1ştrr. e c e e ıyc a -

bientzde türküler. Karşxyakaıda kalrn düm. "Eğer'' in üzerine çıktım ve baş- İngiltere daima yag"murlu ve olduk,..a vagm" ur uag"ıyordu. ı:::!efild'de bir buf'uk ~esinde, r - ır J .ı ":i ır Gum::ırlesi günü ak-
f- rşık çizgi gibi aheste aheste yürü - ladım yemeğe .. ·· soğuk bir memlekettir. Fakat temmuzda saat içinde koca nisan ayındakinden faz- şumı Anadoluhisarı 

~tı feneralayı.. Zavallı Soysuzun, hep: la ,·agm~ ur yağm1ı:.tır. idman yurdu bah _ ö ı kar yağd1ğı Öu seneye kadar görülme- J -s 
Y e ınes'udum ki... - Aman küçük beyim dikkatli ol, Karda Linklonşer ve havafüfode yerde ~esinde, 

V'ür"' k miştir. P B ı h · i'-'ın . ur en düşünüyordum: Bu benim üstün başm lekelenmesin .. Sonra anne~ 2.5 santim kadar bir kalınlığı bulmuştur. azar ey er eyı 

n.. aş ım oluyordu. Ufak tefek gö- ne ben ne derim?. Son günlerde lngi1terenin yukarda O taranarda havalar hala fena gitmekte.. ~ c1 k f iskele liyatrosun _ 
ııı eg~l 

1 
. . da hüyük operet 3 
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rrı Oır mum verdirerek Faris sokakla4 

rında dolaştırdıgmızı sormuyorum. 
Kent titredi ve sendeledi. 

Bigorn devam etti: 
- Benim gibi sizin de hatırlamanızı 

istiyorum. An dö Draman ve küçük ]a
nın hayalleriyle yapacağın bu uzun se
Yahut tam sizin istediğiniz bir seyahat 
olacak .. 

Kont şaşkın bir halde kekeledi: 
- Cinayetim 1 Hakiki cinyaetim !.. 
- Ne güzel. .Görüyorum ki yavaş 

Yavaş anlamrya başladınız. Iyice '-a. 
tırlıyorsunuz değil mi?. An hançerl..:ı 
Vurulmuştu ve ölmemişti. Fakat bana 
Pek merak oldu o küçük Jan 1 Acaba o 
ne oldu?. 

Valuva inledi .. 

- Oğlunuz Jan, ki.tcük Jan, mon -
!I .. ~ 

~n.yor Vaiuva .. Acaba o ne oldu, der-
;.ınız? O ne kadar da güzeldi. Sevim
~'. l~tif bir tebessümü vardı. Melek gi

'.. bır çocuktu doğrusu. Kendisini nehre 
goltüriirken ne kadar da ağlıyordu, za
va lıcık. 

Kont: 

- yetişir l Yetişir artik ! Big.crn ba
na acıyorsan sus J.. 

- Ok d ~l a ar ag !Yordu ki zavallı yav-
rucuk G.. d' . 

· orsey ınız yürekler parala-
nırdı Ana d h 
1 • smı a ançerle yaralamış • 
ardı. He b b ~ 
·· P a asını çagrıyordu götü· 

rurken E ' 
ba .. vet monsenyör kont .. Hep 

basını çağrrıyordu. 
Vaıuva hr k h k ~ 

ladı .. Bir .,, çl ıra ıç ıra aglamrya baş-
d ~ey er mırıldanıyordu. Büri _ 
an ne söyl d·-· . ona e ıgını anlamak için başını 

Yaklaştırmıştı: 
- Ah ... - diyord o"l -· ben· k u. - ecegım sıra•da 1 albimd d 

Y<ıtım h en e yaralayan sefil .. Ha
ın akik' · fil ı C 1 cınayetini hatırlatan se-

. ocuğumu .. .. 'b' görü gonır gı ı oluyorum 
Yorunı on U ' 

Uzatar"'k u.. facık kollarını ban;ı 
" Vaki nıı .. lrzakİ aşıyor .. Uıaklaştmnrz o-

B aştırrnız 
uridan: .• 

- Demek, - dedi. Çccuğunuzu öldür
düğünüz için nedamet iduyuyorsunuz? 
Yaşama kuvvetini böyle kaybettiği 

bir sırada kont: 
- Evet .. Oh! .. Evet, dedi. 
- O halde sizi affedeyim. 

Va'uva moraıan yüzünü kaldırar:ık: 
- Beni af mı edeceksiniz?. 
-- Evet .. Sizi azap çekmeniz için ya-

§atmak istiyorum. Fakat önce vaad e
diniz .. Fidyeinecat olarak ne vereceksi
niz, bana?. 

Kor.t fidyei necatı işidir işitmez ha-
ki:d bir ümide düştü: 

- N c isterseniz! Ne kadar isterseniz 1 
- Çıkar ipi boğazından Bigorn !. 

Lansölo beklediği emri yerine getir
di. Fakat yiğitliğe leke sürmemek için 
bir kaç küfür savurmayı da unutrradı. 

Büridan devam etti : 
- Şimdi hayatınızı bağrşlamama mu

kabil sizden ne istediğimi söyliyeceğim. 
Siz Tamplde bulunmadığınız zaman
larda işlerinize kim bakar?. 

Valuva, Büridana hayretle baktı .. Bu 

bakışta kendisine böyle bir sual soran 
adamın zengin olmaktan başka düşün
celeri bulunduğunu anlatan bir hal var
dı .. 

- Kim bakacak? Yüzbaşı! .. 

- Bu yüzbaşı yazacağınız ve i1T.r.a-
layacağ mz şeyleri yerine getirir mi? 

- Körü körüne .. 
- Yani emir ne olursa olsun?. 
- Kaleyi yakmak, Luvr satayım. 

hücum etmek için bile olsa. 

Büridan sevincini gizlyeyemedi: 
- Şu aydınlık yeri görüyor musu

nuz?. Orada bir masa, üzerinıde kağıt 

ve mürekkep var .. Masa başmıda da ele
min iki arkadaşınızı temizliyen dostla
rım c:uruyor. Şimdi benimle oraya ge
t, _eksiniz. Kurtulmamz için size yazdr
rd.cağım emri yazacaksınız. Ben yaza -
cağmız şeyi yapmak için şehre girece· 
ğim. Siz de ben dönünciye kadar bu-
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Şüphelenen bir ses: 
- Kimsiniz? ıdiye sordu. 
- jan Büridan .. 
- Vay siz misiniz?. 
- Evet, monsenyör, sızı tanımak 

için adınızı sormıya ihtiyacım yok .. 
- Söyle bakalrm teklifin ne?. 
- Burada değil monsenyör 1 Kapıya 

pek yakın. Bir kapı hem •dinler, hem 
görür. Hatta bu kapt mezar kapısı bile 
olsa .. Kapılardan çekinmek lazımdır , 
monsenyör!. 

Büridan bunları söylerken kulübe
lere doğru yürümiyc başladı. Uç atlı da 
küçük bir tereddütten s:nra onu takip 
ettiler. Büridan durdu. Onlar lda atla
rından indiler. 

Bu sırada Büridan: 
- Yalnız gelmediğinize iyi etmedi -

niz. Yanınızdaki asilzadeleri geri gön· 
~erseniz çok iyi olacak .. - dedi. 

-Onlardan gizli hiç bir şeyim yok. 
Dt>stlarrmdır onlar 

- Söyleyeceklerimi yalnız size söy
lemek isterim monsenyör 1 Asilzadeler
den gizli bir şeyiniz bulunmaması be
nim de bulunmamasını icap ettirmez. 

Valuva etrafına şüphe dolu gözlerle 
bakarak: 

- O halde sizi dinlemeden gitmeyi 
tercih ederim. 

- Hayır Monsenyör l Gidemezsiniz. 
Size söylemek iste::liğim şeyi dinleye -
ceksiniz. Arkadaşlarınız gitmek iste . 
mezse ben göndermenin yolunu bulu
rum. 

Kontun yanındakiler: 
- Edepsiz. - diye bağırdılar. - Bu ne 

demek? .. 
Bu sırada bu iki adam hançerlerini 

çekerek Büridanrn üzerine yürüdüler. 
Bü61an: 

- Bazoş ! Galile!. - diye bağırdı. -
Ve o dakikada Valuvanın üzerine atı· 
larak onu kollan arasında sıktı. 

Giyomla Rikc krhçların1 kaldırarak 

kulübeden dışan fırladılar. 

Lansölo ortada görünmüyordu. 
Giyom: 
- İki kişi! Sen şöyle dur Rike ! On· 

lan ben şişleyeyim .. - diye gürledi. 
Rike: 
- Çekil oradan be!.. Ben bir dür· 

tüşte ahirete göruderirim, diye homur
dandı. 

Kralla, imparator, biribirlerini iterek 
homurdanarak her biri bir düşmanın 

karşısına dikildi. Sonra şiddetle hücu
ma geçti. Sol elleriyle hançerlerini ısağ
lariyle kılrçlarmı tutuycr1ardı. Gecenin 
sessizliğini müthiş krlıç şakırtıları boz
du, karanlık biribirine çarptıkça kıhç
lardan fışkıran kıvılcımlarla aydmlan • 
dr. 

Bürrask: 

- Sakınrn kendinizi! diye bağırdı. 
Kılıcı boğazınıza saphyorum. 

Odriyo: 

- Dikkat et asilzadem işkembeni 
değiyorum. - diye haykırdr. 

Valuvanın arkadaşları kendilerini 
cidden büyük bir metanetle müdafaa e
diyorlar, saldırıyorlar, siper alıyorlar. 

Fakat biç bir şey söylemiyorla:ridı. 
Birinci olarak Giyom rakibini yere 

sermişti: 

- Hüda hakkı için öldünüz asilza· 
dem - dedi. - Bunu zaten size haber 
vermiştim .. 

Hemen o dakikalarda Rikenin rakibi 
de yere serildi. 

- Çok müteessirim, ne yapaymı, lde
di. Çoktanberi bir asilzadenin karnını 
deşmek arzusundaydım. 

Iki arkadaş işlerini bu suretle gör • 
dükten sonra kulübeye doğruldular: 

- Şimdi sıra içkiye geldi!. - diye ba
ğırdılar .• 

Kulübeye girerlerken kılrçlarrnr kın
larma koymuşlardr. Çinko bardaklar 
dolduruldu. Zarlar ortaya çıkanldı. Bir 
kaç saniye sonra da: 

-· Dört, beş .. Çift iki.. Rike ! Haydi 
benim asilzadenin kesesine. 
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Hicr!: 1357 - Ccmaziyelt\n'el: 6 

"""•'" ·~ 4,35 

'akJ1 catt"lh ntl• lklnd• ""'""' •••• t--.lıı 

Lüzumlu Telefonlar 
1angın: 

2,35 12,18 16,19 19,44 21,45 2,17 

lstanbul için: 24222, Beyoğlu için: 44644, Kndıkl5y için: 60020, Uslcildaz 
için: 60625. 

Ycşllköy, Bakırköy, Bebek, Tarabya, BOyükdcre,Fenerbalıçe, Kandilli, Eren
t6y, Kartal, BOyOkada, Heybeli, Burgaz., Kınalı, tein: Telefon muhabere memu. 
nına yan11n dell'ek kArldlr. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Denhı: • • 36. .20 
BeyaZtt kulesi: 21996. Galata yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi lmdad: 44098. Müddeiumumilik: 22290. Emniyet müdnrlüğiı: 24382. 
Elektrik ŞirkeU: Beyoğlu: 44801 • lstanbul: 24378. 
Sular: İdaresi: BeyoJ11u: 44783. Be~lktaş: 40938. Clball: 20222. Nuruosma. 

niye: 21708. Üsküdar. Kadıköy: 60773. 
Ha.aaazl: lstanbul: 24378. Kadıköy: 60790. Beyo~ıu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36. 101. Kadıköy ciheti: 60447, 

Deniz.yolları 
.btanbul acenteliği: 22i40. Karaköy: 42362. 
Pıızartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mudanya, 19 Karablga, 20 B:ındırma, Ga

fatadan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 

Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 
Iı1', 18 Bartın. 

Perşembe Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galaladao 
12, Karadeniz, 

Cuma Tophaneden 16,30 Mudanya, 19 Karabtga, Sirkeciden 10, Mers!n. 

( 

HABER - :A.lteam pOStus 

• 

Cumartesi Tophaneden 14. Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayuhlt, 
18, Bartın 

Pazar Tophaneden 9, Imroz, 90,30 İzmit, Galatadan 8,30 Mudanya, 10,30 İı· 
mir Sür, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya, 

Müzeler 
Ayasofya, Roma • Bizans, Yunan eserleri ve Çinili Köşk, Askert Ptfftıe ve 

aarnıclar, Ticaret •e Sanayi Müzesi, Sıhht Ptlilze: 
(Bu mOzeler hergün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Tilrk •e lslAm eserleri mOıesl: Pazartesiden başka herglln saa t 10 dan 16 ya 

kadar ve Cuma ıilnleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkopı Milzesl: Herıiln saat 13 den 16 ya kadar acıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya •apurlan: Cumartesi ıonleri 13 de Köstenceye: Salı ıtınlerf 18 dı 

Pire, Beyrut, lskenderiye. 
İtalyan •apurlan: Cuma gtlnlert saat 10 da Pire, Brendiıi, Venedik, Triyeste. 

J\vrupa Hattı 
Sirkeci latasyon Modnrınıo Telefon 23079 
Semplon ekspreal hergiln Sirkeciden saat 22 de kalkar ve .\VTUpadan geleni 

ıaat 7 ,25 le Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Herıiln saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Hergiln hareket eden ,ımendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 "de Diyarbakır •e Samsun. 15,30 da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapaıarı. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara muhteliU Pazartesi, Çarıamba 

•• Cuma günleri Haleb Ye Musula kadar serer etmektedir. 

MlJNAKASA tLA..~LARI: s 
İnhisarlar idaresinin Çamallı tuzlası için 1000 kilo Kreozot '\'e 5000 kilo 

Katran pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlık yarınki perşemhe günü saat 3 de 
idarenin Kabataştaki levazım ve mübayaat şubesinde yapılacaktır. 

GEÇEN SE~TE BUGDN NE OLDU? 
• Mudanya - Bursa treni devrilmiş ise de ne :rolculara ne de ngonlara bir 

şey olmamıştır. 

~ TEMMUZ - i 938 

Yazan v'2 çiun. 
WA 1-T'DTsNe,J-.. 

lls t anbul Rad y os 
18,30 plfıkla dans mu~ikisl, 18,50 Kadı• 

l köy balkevi namına konferans, iffet Halilf 
(kadın ''e çocuk), 19,20 Nezihe Uyar 
arkadaşları: Kürdill hlcazkir, Nebaveıı 
ve Uşşak, 19,55 ha\"a raporu, 20 

rasathanesinden naklen saat ayan, Şeb 
bandosu, Bay Cem il Dölener idaresiııd 
20,45 hava raporu, 20,4 Ömer Rıza Do 
tarafından- arapça söylev, 21 S.A. orkest 
21,30 Tahsin ve arkadaşları, Uşak fasl 

22,10 Tepebaşı belediye bahcesinden n 

kil, müzik ve varl·ete. 22,50 son haberi 
ve ertesi sünün programı, 23, 

Son. 
BÜ KREŞ: 

19,15 Verdinin plAklan,, 20,15 salon o 
kestrası, 21,30 piyano konseri, 22 kah 
müziği, 22,45 kafekonser. 
BUDAPESTE: 

18,30 slgan orkestrası, 20,15 

20,!5 plGk, 21,50 cazbant, 22,45 opera o 

kcstrası, 24,10 sigan orkestrası, 
BERLIN: 

21 temsil nakli, 23,30 melodiler, Te cıs 
hant, 1, serenatlar, 
VARŞOVA: 

18: cazbant, 19,10 vlyolons~ Te piyan 
konseri, 20 şarkılı 1'onser, 20,30 radyo ofl 

kec;tr:ıc;ı. 22,10 kon~l'r. 23 konser . . 
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- Şimdide benim asilzadenin kese

sine ı .. sesleri yükseldi. 
• • • 

Büridanı kontun üzerine atılmı§ ve 
kollannl:lan kıskıvrak tutmuş bir vazi -
yette bırakmıştık .. Valuva büyük bir 
kuvvet sarfederek: Büridanın kolların -
dan kurtuldu. Hançerini sırtına indire
ceği sırada Büridan bir yıldırım sür'a· 
tiyle koluna yapı§tı. Hançerini aldı. Ve 
gene bunun ucunu Valuvanın göğsüne 
dayayarak: 

- Yiirüyünüz monsenyör 1 deJi. 
Yoksa kendinizi ölmüş bulursunuz .. 

İ§te bu sırada Valuva, arkadaşlarının 
birlbiri ardı sıra yere serildiklerini gör
dü. O zaman mukavemet göstermenin 
pek lüzumsuz.: olduğunu anladı. Omuz • 
larım istihfafla silkerek: 

- Serserilerin ellerine dU§tüğümU 
anlıyorum .• - diye homurldandı. 

Büridan sükunetle cevap verdi: 
- Hayır monsenyör!. 
- Bir tuzağa düştüm! .. 

. - Doğru 1 Bir tuzağa düştünüz .. Tu· 
zak vahşi hayvanlan yakalamak için 
kunılur. 

- Kesemi mi istiyorsun?. 
- Hayır, monsenyör!.. 
- Ne istiyorsun öyleyse?. 
- Ne istediğimi şimdi anlarsınız. Siz 

lutfen yürüyünüz •. 
- Nereye?. 
- Yukarıya 1 • 
Büridan, bunu söylerken k.clunu gi

decekleri istikamete uzatmıştı. Valuva 
işaret elilen yeri görünce mosmor ke -
ıildi. Gösterilen yer, Marinyinin eseri 
Monfokondu. 

Büridan koluna girmiş, şiddetle sü
rüklüyordu. Çalılar arasında bir hayli 
yol aldıktan sonra nihayet bütün sikleti 
altı ılitun üzerine yükletilen büyük bi
eanm aJtma geldiler. 

Valuva bu korkunç binaya korkulu 
19sJer]e .baktı .• Gördüğü "y korkusu

nu dehıete çevirdi. 

ilk ufki J<iri§in üzcrinlde bacaklarını 
açarak oturan garip kıyafetli bir adam, 
elinde bir zincir sallıyor, garip hareket· 
lerde bulunarak hazırlıkla uğraşıyor -
du. Ayni zamanda !bir serseri prkısı 

söyliycrek kahkahalar salıveren bu ada
ma, Büridan: 

- Bitti mi? • diye sordu: 

Meçhul şahıs sevinçle içini çekerek: 
- Tamam, - deldi. - Sonra bir may· 

mun çevikliğiyle zincirden aşağıya ka· 
yarak kedi gibi ayakları üstüne düıtü. 

G üterek yanlarına yaklaştı; yerlere ka· 
dar eğilerek: 

- Tamam 1 tp hazır monsenyör!. • 
dedi.. 

Valuva: 

- Bu ses! .• Bu adam 1.. diye mınl -
dandr. 

Büridan serseriye cevap verdi: 
- Pekala! Git orada bekle .• Oraldan 

kımıldama Lansölo !. 
Valuva delice bir korkuyla hıçkıra

rak: 

- Lansölo! Lansölo Bigorn mu? 
diye bağırdr .. 

- Evet efendim, dedi. Evevlce asıla
cakk<'n bu gece adam asacak bendeniz.,. 
Monsenyör! .• 

Büridan serseriye: • 
- Sen susacak mısın? - !dedikten son

ra Valuvaya hitap etti: 
- Sizi asacağından doğan sevincin· 

den ne söylediğini bilmiyen bu serseriyi 
affediniz monsenyör! .• 

Bigorn: 

- iyi amma. ip boğazına takıldıktan 
sonra monsenyörün bacaklarım kim çe· 
kecek? - dedi. 

- Çapkın 1 Haydi gevezeliği bırak 
ta işine bak .• Yoksa kovulursun!. 

- Rica ederim, efendim Büril:fan ..• 
B:ına istediğinizi yapınız, bunu asli .• 

Çünkü bu çok muhterem senyörün asıl· 
drğını görmemek henim için öllimden 
farlcsrz .clur. İşte böyle bir neticeylt 
karşrlaşmamak için susuyorum. • 

"-------------------------~-------------------------.... -----------Büridan Valuvaya döndü ve ona: 
- Muhterem kont, - dedi. - Size ya

lan ıöylediğim için benim ide affedilme
mi rica ederim. Mektepten mezunum .. 
Okuyup yazmam vardır. Yazı bilmek· 
liğimi suiistimal ettim. Mektubumda bu 
'büyük Monfokon eserinin mucidi Ma
rinyi hakkında .görüıeceğimi bildimıiı· 
tim. Fakat ıöylediğim gibi bu yalanldı .. 

Valuva soğukkanlı görünmek iıtiye
rek, soğuk bir dille: 

- Maksadınız neydi? Kısaca ıöyler 
misiniz?. 

- Bol bol vaktimiz var monıenyör •. 
Şüphesiz anlatacağım .. Aııl maksadım 

sizi yakalamaktı .• Bu kadar ... 

- Peki öyle olsun .. Haydi beni ası
nız da it olup bitsin 1 Fakat ıunu bil
meniz tazım ki bu size taaavvurunuzdan 
çok daha fazlaya oturacak .• 
· - Aldam sen de .. Hayata karıı ha· 
yat .. Sizi §Uracıkta sallanclırdıktan sen· 
ra gam yemem. 

Bigorn ili ve etti: 
-Müsterih olunuz monsenyör 1 Elim 

pek, hafiftir 1 ipim de yepyeni... Onu 
Viyey Barbet sokağındaki ipçi Papelar
dan aldım .• Hem peıin parayla. Güzel· 
ce de yağladım.. Sizin cellat Kapluı, 
yağ almak için kendisine verilen parayı 
cebine indirdiği için asılacak adamlann 
iplerini iyi yağlamıyor .• 

Büridan : 
- Eğer monsenyörün son bir vasi

yet,leri varsa söylemelidirler. Emirlerini 
tamamen yerine getireceğimden emin 
olabilirler. Dua edecekseniz, - şüphesiz 

inandığınız bir şey varsa - size bunun 
için, ancak üç dakikalık bir mühlet ve
riyorum. 

Valuva hapı yuttuğunu anladı. Ba
şını önüne eğdi. İçini çekti. Ölüm saa -
tinin yaklaşmasından doğan korkunun 
zayıflattığı sesiyle: 

- Vasiyetim yok .• - ldedi. - Duaya 
gelince, hiç bir günahım olmadığından 
buna da lüzum &örmüyorum. 

Bu sırada Bigorn, kontun ellerini ar· 
kadan bağlıyordu. Belki bir hançer daı 
besiyle öldürürler diye kaçacaknu§ gib; 
şiddetle silkirıldi .• 

BUridan, diltündüğünü yapmadı •• Q. 

nu ancak tutmakla iktifa etti. Bigorı: 

hemen bacaklarına sarıldı. 
Lanıölo: 

- Haydi yürü!.. diye bağırdı. 

Kontu, darağacının kilLdeıine çıkan 

yoku,tan çekerek çıkamuya ba§ladı. 
Büridan arkalarından gidiyordu, 

Pek dilşilnceliydi. Terliyor ve kalbi 
çarpıyordu: ''Bu adamı istediğimi yap
tıracak kadar korkutabilecek miyim?.,. 
diye dütünilyordu • 

Lansölo, kontu, darağacının üstüne 
çıkarınca birinci kirişten sarllln bir ipin 

altına itti. Sonra da hemen ipin ilmiği· 
ni boğazına geçirdi. 

Bilridan kollarını kavuştunnuı. dil· 
§Ünce dolu bir gözle seyrediyordu. 

Yıldızlann hafifçe aydınlattığı bu 
gece de, uzaktan, zar oyununda biribir· 
lerine hile yapmıya çalışan Giyom Bür-

raskla Rike Odriyonun gürültüsü, daha 
uzaktan da Pariste, rahipleri gece du· 
asına çağıran bir kaç manastırın acı çan 
sesleri işidiliyordu. 

BUridan, beklediği korkuyu, Valuva• 
nın yüzünde görebilmek için çırpınıyor• 
ıdu. Lansöloye iıaret etti. Serseri geri· 
len ipi çekti.. 

Valuvanın ağır vücudunu iki üç kiti 
çekmek suretiyle gü~ kaldırabilirdi. 

Maamafih o, bunu yapabileceğinden e· 
mindi. İpe bu emniyetle yapışmıı ve 
bu emniyetle çekmeye başlamııtı. Va· 
luva boynunun uzamıya, nefesinin kesil• 
miye başladığını hissetti ve gğzJerinl 
kapadı. 

Lansölo, bu sırada ipi çekmekten vaı 
geçmiş gibi durdu. Ve: 

- Monsenyör, deldi. Dijonu hatırlı· 
yor musunuz?. Size Dijonu soruyoru1!1· 
Beni Şatöle hapisaneıinc tıktınp, eli• 
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Pazarlık osulile betonarme kö~rü inşaatı 
l\·arıa Vekdleti Samsun Su l5leri sekizinci şube mühendisliğinden: 
Pazarlığa konulan iş: 
l - Samsun Çarşa n ba şosesinin 17 inci kilometresinde Hamzalı ba-

takları an k k b t k" ·· ·· ·· · a analı üzerinde yaptırılaca e on arme şose opsusunun ınşa-
atıdrr. Keşıt bedeli 15423.80 lira olan bu iş 16. 6 - 938 tarihinden itibaren 
blr ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 16 _ 6. 938 tarihine rastlayan cumartesi günli saat on bir
de Samsun su Jşleri sekizinci şube mühendisliği binasında vahidi fiat üze -
tinden icra kılmacaktır. 

1 
3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 

şleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 78 kuruş mukabilin • 
de Samsun su işleri sekizinci şube milhendisllğlnden alabilirler. 

4 - Pazarlığa girebilmek için isteklllerin 1156.79 liralık muvakkat 
tenıınat vermesi ve on bin liralık köprü işlerini taahhüt edip muvaffakiyet
le bitirdiğine ve bu kabil Nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna 
dair J>..· 

nafıa vekA.letinden alınmış Müteahltlik vesikası ibraz etmesi IA.zım • 
dır. 

ti Mubanınıen bedeli 17494.üö lira olan 93 kalem muhtelif gaz borusu ve rab. 
• Yeler 20-7-1938 çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada ida. 

re b. 

rı 

"' t• 

o 
f' 

ınasında satmalmacaktır . 
. Bu işe girmek isliycnlerin 1312.10 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta. 

i~n ettiği vesikaları, nafia mü!):ahhitli k ve::sikası ve tekliflerini ayni gün saat 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

t Şartnameler parasız olarak Ankara da malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
~m ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (4147) 

• - '.. ,,_ ~· ' •' . , ...... ,,.,,.i.._.,.ı r J.- : 

· Is~an~uı :·::.Bel~~iyesl~-~" llapl?:i·ı~:~ 
, . ~ ...... .! .• " -·. : r~ • ' .. ~,.,, "" .. - ,ı • ' ·• ,., .. • ::. ~ .. ı.:, :,, \ 

Muhammen be. 1lk teminatı 
Adet deli -2000 Çiğdene tahtac:ı 4, OOXO. 26XO, 02 45, 00 
340 Gürgen kalas 4, OOXO, 28XO. 04 36, 00 
260 Taban ağacı 4, ooxo. ıoxo. os ı. 40 
300 Kol ağacı 3, OOXO, 08XO. 08 O, 75 ------750 Başlık O, 60 

8000 Pannak O, 06,5 
3000 Gürgen tekerlek ispiti O, 15 

~ . l3alat atölyesi için lüzumu olan malze me ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 
dıste~i{e şartnamesi levazım müdürlüğün de görülebilir. İstekliler 2190 N. lr kanun
h a Yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera
,er 7-7.938 per~embe günü saat 11 de Da imi encümende bulunmalıdırlar. rB) (3867) 

Pendll' Belediyesinden: 
Se ~enctik belediyesince yeni yaptmlan plai üç sene müddetle kiralanacaktır. 
ka~:lık :ı-ı~ammen kira bedeli 200 lira dır. 25-6.938 tarihi~den. 9-7~938 tarihi~e 
n.. r 1~ gun müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İhaleı katıyesı 9-7-938 gu
teu ~<tat 11 de icra edilecektir. Arttırmaya iştirak etmek için yüzde 7,5 muvakkat 
di~ınat ~ak~uzu ibrazı mecburidir. Talip olanlar yukarda yazılı gün ve saatte Pen 
ltı ~le<lıyesınde müteşekkil daimi endi mende ve fazla malUmat almak ve şartna. 
~mek istiyenler hergün belediye re isliğine müracaatları ilan olunur. (4194) 

YrNi rrsuMAT 
ILMü~ABERLE~iMiZ 

Zı\yt 
ltöyu ilk-: 1934 senesinde ırn.ğıthane 
tn . Oıiulund ~ 
eyı zayı . an aldıgım şehadetna-

e8ı.. cttım " . . . _ 
~lSlııin b · .ıenısını n1acagımdan 

Uknıu ~·oktur. 
87 l'io. Hakkı Yener 

- , -

BANK-üNi NY. 

200 Liraya acele 
sBlıhk otomo'lit 

2 3 nodel acık hususi Buik markah al- ı 

lı lflstiJi \'ardır. Uıstiklcri yenidir, kul- ! 
1 

lamlacalt h:ıldc-<lir. 1 
Müracu::ıt C:ılatada Ziraat l3ankası l 

yanında Abah han numara. 3-4. 

.,,, /11 

T. C. Ziraat Bankası 
,.,z-____.,.,..~- ~--~ . .............,r _ _ -,--~ 

~ \ 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikranıiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lirası 
bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiY-e dağı
tılacaktır: 

• ~ Aded 1 ,000 liralık 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,000 " 4 

" 
250 " 1,000 

" :ııo 
" 

100 " 4,000 
" 100 " 50 " 

5,000 
" 120 " 40 " 4,800 ,, 

160 
" 

20 
" 

3,200 
" 

DiKKAT: Hesaplarınllak~ paralar bir sene içinde 50 LiRADAN '.AŞAGI DÜŞ
MIYENLERE ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EyliH, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin
r1e r.ekilecektir. 

.. ı. ... ' '. • ç• .. ~ : : 

. .. . . \ 

TüRK TiCARET BANKASI A. Ş 
. . . , . -, . . 

.. ! ............... ~ .. . 

MERKEZi: ANKARA 
HER NEVi BANKA MUAMELATI 

Her ay faizleri ödenen : 

Kapoala Vadeli Mevllaat 

ŞU~EILIE:~: 
ANKARA : ::~:~z!~' !~~:=Ok ~~!:bolu iSTANBUL 

Telefon: 2316 Bolu Esldş hlr Tekirdağ Telefon: 22971 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardir. 

TELGRAF ADRESi: 

M~'::~ı':k: TüRKBANKşubeıer: Ticaret 
..... · . ' . 1 : , . ) . 1 ! • 

'. ~ . 
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rE·KzAaMitulına:<içinı··-:: A~ ~LE~":: ş EİK~ n! DİN~~:~~~· 
l•ullnn ıııız. ilin !erce hastayı kurla rnııştır "••: eın ılı•n ı stcy 11111.1 _________ , 

Türkiye Cum~uriyeti 
Nafıa Vekaleti istanbul 
Elektrik işleri Umum 

Müdürlüğünden: 
lIUküınetçe satın alımın lstnnbul Elektlrlk Şirketinin nıuaıııcıatı 1 

Temmuz 1938 tnrlblndcn itibaren "İstanbul Elektrik lşleri Umum l\lüclür
lüğü" tarafından fiilen işletilmektedir. Gerek Beyoğlunda Metro lıanıııda
kl Umum l\tüclürlüğc ve gerek Beyazıt ve Katlıktiy şubelerimize yazı ile vu. 
ku bulaca!\ müracaatlnrda şirket kt>ll mcsi zlkrctlllmlycrelc yukarda der<.'e· 
dilen adresin aynen ayzılınası muhterem müşterilerimizden ri<-'n olunur. 

u.:\ru~ı :urnenı.Uı\ 
(4184) 

300 DEFA--
Çalmakla bozulmıyan 

PO L Y DO R Gramofon 
plaklarını 

Gramofon ~atıcılarından isteyiniz. Yeni lnılll edilen plal\lar daht pek 
yakıııtlıı satışa <;ıkarılacaktır. 

Çorum Nafıa MUdilrlUğilnden: 
11-7-938 pazartesi günü saat 16 da Çorum nafia eksiltme komisyonunda 

ihalesi yapılmak üzere 13000 lira keşif bedelli Sungurlu hükumet konağı ba 
klyei inşaatı kapalı eksiltmeye konulm uştur. 

Şartname, keşif ve evrakı sairesi na fia dairesinde görülebilir. Muvakkat te. 
minat 975 liradır. lsteklilerin müteahhi tlik vesikalarile birlikte ihale komisyo-
nuna müracaat etmeleri lazımdır. (3840) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden 
(İnsulin N. V.) adındaki müstahzara ait 1 32 sayılı ruhsatnamenin ziyaa uğra

dığına dair sahipleri tarafından gazetelere yapılan ilim üzC'rine yeniden 7 /15 sayı
lı ruhsatname verildiği cihetle uı); olduğ u anlaşılan 1 /32 sayılı ruhsatnamenin 
hilkmLr kalmamış olduğu ilan olunur. 

p .,. lST AN BUL ~ • 

()tomobllcller, 1 
şoförler 

ve işçileri Cemiyeti ııden 
4 - 7 - 938 gününde cemiyet, Tak
simde Anaçcşme sokağın9a 22 
numaralı (Eski Emlak Şirketi Mü

diıriyet) binasına nakletmiş oldu-

- gu umum azaya ilan olunur. -

Bir Amerikan 
mUes'tesesl bir 

t e !< n : s y ı-· n arıyor : 
Şerait: Elektrik i~indcn anlamak 
1 - lngilizce \C fraıuzcarı okuyup 

anlı) acak kadar bilmek. 
2 - Türk olmak, a kcrlik vazifesini ik 

mal etmiş bulunmak. 
3 - Yaşı otuzu geçkin olmamak. 
Taliplerin, a kerlik. mektep \'e iş ve. 

sik.ılarım hamilen hcrgün sa hnh 8-1 O \'e 
akşamları 5.8 arac;ı Tokatlipn otelinde 
43 ?\'numaralı dairede Bay Escn·e müra
caatları. 

liii •••• Mm.m:::::::::r.::1 .. a1:111:::::m::::::ı: 
B ·ı 

l>r. irfan liayra !: g u .. 
ı Röntken Mütehassısı !i 

1 
Hergün öğleden sonrd saat 3 ten 7

1 
li 

ye kadar Belediye, Binhirrlırek Nuri· 

conker 90kakta Aslaneı apartıman 

! No. 8-10 
·-=m::::::::::::::::=::-.:::::.:mm:.91f'UllUllC:X 

'T.,TAll .. PUAKfOf UTlf 1>00311l 

·- rableller• .- er 

il \Z l:\IS iZ I.lli 1 
l\llDE, EKSlt.IK ve 

Y.\X:\1 \L,\RINI 

MA:ZON 
MhY\'\ Tt;ZU 

giderir. :ıııcıc Ye har . 
s.ıkl:ırı tılı'jtırııı:ız. 

:ıı \ZON isim llOHOS 
ııı.ırkn!lımı dikk:ıt. 

l\lullaka C\'İnizclc hir 
şişe bulııııdıınıııuı.. 

ilhan Tarus'un 
1 Küçük hikaqeleri 
Doktor 
Monro'nun 
Mektubu 

- Yakında çıkıyor -

f"Czanede araymız. • Poı•la kulueu 1253 Hormollln ı 

Uış Doktoru Dıyor kı · 
"Jyi bir diş m:wnnunda, di_s ctl<•rinc muzır tc• 

!>lrlcri olmıyan antis<'ııtik bir madıle bulunmalı'' a!'öıl 

,u-,kri tcmi.r.lı•yicl madde, mineleri ıııyırmayarak 11ckll· 

dı• hazırbıınıış olmalı, l!;iııde Jıfımız olmadıktan başk9 

t\r.;ı:ıdald himızları tla tcıni:dcmck üzere kale\ i mad• 
'.,_? dcl<'r lhtha ctnı<'li \"C nihayet koku \'C lezzeti ncflt 

olmalıdır.,, 

lşle Radyolin budur! 
Sabah, U_Q-le ve akşam yemeklerinden sonra 

RADYOLiN ... .. ............ ~ 
Türk Hava Kuromö 

Büyük Piyangosu 
3. üncü keşide 11 1 emmuz 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan b2ı§ka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 v• 

20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimöiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak etmek sure

tile siz de talihinizi , •deneyiniz .• 

l~lUJIMH5A11!A 
CAN V<UD.TAQ.10. 

-.. , .. 


