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lskenderunda 
fener alayları 

Bütün Hatay, mnsonne az rastBanoır lb>Dır cg~kunOulk 
DçDınıde bayıram yapoyor t 

Var olun 
Antakya şoförleri ! 

Kıtalarımızın ağırhklarını nak il çin 
bütün arabalarını tahsis ettiler 
--ttinı DE haöiD EmE PARIS ET A NKA.ctA 

~ ••es'1arques 
Alexandrette 

Franstı ıaztttt1trin4cn Entransijan'ın 
ordumımm Jskenderuna girdilini haber 

veren parçası 

Antakya 7 (Hususi) - Bütün Hatay 
ve bilhassa Hassadan ve Payasdan An· 
takyaya kadar olan mıntakalar misline 
çolt az tesadüf edilir bir coşkunluk 

içinde bayram yapmaktadır. 

Asi nehrinin iki kıyısı, geceleri bir 
nur yağmuru manzarası arzetmektedir. 
"Yaşasın Atatürk,, seslerinin gökler-: 
yüksel:iigi her da'ldka duyulmaktadır. 

Antakya şoförleri, bütün arabalarını, 
Türk kıtalarının ağırlıklarını Antakya· 
ya nakil için tahsis etmişlerdir. 

Bu Türk çocuklarının fedakarlıkları
nın derecesine tasvire imkan yoktur. 
ihtiyaç kalmadığı için arabalarında;ı 

istifadeye lüzum görülmiyen fOförler, 
bu şereften m;lhrum kaldıklarından do· 
layı ağlayacak hale gelmişlerdir. 

Bir Fransa Senegal taburu, Antakya 
yakınındaki "Harbiye,, ye gelmiştir. 

Bir Faslı müfreze de Reyhaniyeye git· 
miştir. 

~ Devamı R incide 

Çocuk meselesile es asit 
şekilde uğraşmamız lazım: 

13 yaşında ev soyan 
bir hırsız 

çocuk yakalandı 
Yemiş çalarken pencereden 
gördüğü eşyaya imrenerek 

bu işi yapmış 
Bu sabah adliyenin önünden geçiyor

dum i büyUk kapının merdivenlerini tır
ırıanan 12-13 ) n lannda üstünde eski 
l'trtık elbiseler bulunan bir çocuk gözü
ırıe il~ti. Yanında uzun boylu bir polis 
lrıcmuru bulunu) or, küçüğün boyu me • 
lrıurun belini biraz geçi) ordu. 

Her giln sokaklardan toplanan yüzler. 
Ce küçük scrsenler aklıma geldi. Bu da 
herhalde bunlardan biri olacak diye dU
IUndiun. Fakat merdiveni çıkarak. ) ana 
dönen küçügtln eli rini kelepçeli görün
ce lçinıde bir merak uyandı. Bu kadar
Clk bir çocuğa kel pçe vurmak Itizumu
llu gormek için herhalde oldukça mühim 
bir suçun bulunması lazımdı. Ben de ar
kalarından merdıvenlcri çıktım. Polis 
Çocuğu adli tabıbin odasının kapısına ka
dar götUrdil; burada bir bekçi~ c teslim 
ederek içeri girdi. Bu fırsatı kaçırma
inak llzımdı. Hemen sokuldum. 

- Ne o küçük, dedim, ne kabahat yap. 
tın da bura)a gc>ldın? Küçük hırsız Şaban ellcrfode kelepçe 

~ Dcvıımı 8 fnrirle ile bu sabah adliye önünde .. 

'---------------~------~-------------------

8 i r ihtiyar karısını, 
bir sebzeci de met

resini ağır yaraladılar 

Mareşal F vzi Çakmak 

- - Mareşal
Fevzi Çakma
ğın teşekkürleri 

Ankara ,7 (A.A.) - Genel Kur· 

may Baıkanı .!daretal Fevzi Çak

mak, kuvvetlerimizin Hataya sir· 
meai dolayıaiyle aldıkları tebriklere 
ayn ayn cevap vermek imkanıızlıjı 

~ 
yibtincleıl te.-kkiffenm. ibliiıaa 
Anadolu Ajanımı tavait buyurmuı· 
lardır. 

,., -- ~ 

ispanyaya 
işleyen ingiliz 

gemileri 
Almerla bitaraf llma
nı kAfi gUrUlmlyor 
Barsclona, 8 (A. A.) - Müdafaa ne

zareti tebliğ ediyor: 
Şark cephesinde Villa Vieja mmtaka

sında muharebe şiddetle devam etmek
tedir. Kıt'alarnnız 221 rakımlı tepeyi 1§
gal etmişlerse de Frankistlcrin tayyare
lerin yardnnı ile yaptıkları bir 
hücumu neticesinde tepeyi tahliye et
meğe mecbur olmuşlardır. Fakat parlak 
bir mukabil taarruzumuz bu tepnin tek
rar elimize geçmesini temin etmi§tir. 

Frankocuların tebliği 
Salamanka, 8 A. A.) - Umumi karar. 

gah tebliğ ediyor: 

Kastellon cephesinde Talcs mıntaka -
sında Veo kasabası kıtaatımız tarafın

dan işgal edilmiştir. 

Ortana mıntnkasında Castro ve Villa 
Vieja şatolarının garbından geçerek i
lcrliyen kuvvetlerimiz Nules kasabasını 
da garptan ve şarktan geçerek geride 
bırakmışlardır. 

ingiliz gemi rnücehhizler:nin 
beyannamesi 
Londra, 8 (A. A.) - Gemileri İspan

ya limanlarına giden İngiliz armatörleri 
komitesi bir beyanname neşrederek, 

Frnnkist İspanya ile ticaretin Alman ve 
İtalyan milessC'selcrinc tahsis edildiği -
ni bildirmistir. Komite bu sene İngiliz 

vapurlarının cUmhuriyetçi İspanyaya 290 

Dc":ımı 8 incide 

lktisai Vekili 
Bu sabah Ankaradan 

şehrimize geldi 

Suriye ile 
iyi komşuluk 
müzakereleri 

Ankarada Suriye namına hareket eden 
Fransız müme sslllerl ile 

Dün başladı 
Fakat Suriyede Fransa ile an
laşmamıza bile itiraz ediliyor 
Ankara 7 (A.A.) - Bu sabah saat 

11 de, Türkiye ile Suriye arasında ak
ti tekarrür etmiş olan dostluk ve iyi 
komşuluk muahedesini müzakere ve 
ihzar için, tarafeyn murahhasları ha -
riciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Arasın 
reisligi altında toplanmışlardır. 

_.. Uev:ırnı 8 lncicle 

"''•··--~111111111 
Suriy e nDçDını 
m llıteıred<dl ot ? 

Acaba mandater devlet Suriye men. 
faatlerini müdafaa mı edememiştir? 

Hayır Suriye 1 B!z senin hakkını ye. 
medik, Hatay'm hakkmı 'erdik. 

Yazan: NIZAMETTIN l\.AZIF 
(Yazısı ikinci sayfamızda llôdıse

ler, FikMer sütunum11zda) 

~ııııınıtlllllllnıııuııınııın1111111111ıııııH1ıııu 1"'8tın1111nt 

.Japon lmpara'ltcrunuını 
--~-=-------------__;:_ ________________ ____ 

beyanınamesn : 

"Milletin bütün serveti 
emre amade 
olmahdır ,, 

Japonlar Şansinin cenubunda 
umumi taarruza geçtiler 

Tokyo, 7 (A.A.) - J apon kuvvetleri· 
nin Şansi'nin canubunda urnum.i taar· 
ruza geçtikleri, neşredilen bir tebliğde 
bildirilmektedir. Tebliğde bildirildiğine 

göre, bir topçu düellosu esnac:mda Çin· 
li'ler boğucu gazlı obüsler kullanmışlar 

ise de bu gazlar Japonlardan ziyade Çin 
liler arasında telefatı mucip olmuştur. 
Tebliğde netice olarak bu taarruzun 

6 marttanberi bu haYalide hareketsız 

duran Japon kıtalannın tekrar faaliye. 
_... Devamı 8 incide 

Zehir kaçakcılarına 
daha ağır 

cezalar verilmelidir 
Çlndekl Japon askeri kumandanları bite 

kaçakcıhkla itham edlllyorlar 
GUn geçmiyor ki yeni bir eroin fabri. 

kası, yahut zehir satan yeni bir şebeke 
yakalanmamış olsun. Başka memleket
lerde umum nüfusa karşı nispeti bizde
ki ile mukayese edilemiyecck derecede 
fazla da olsa, bu iptilanın memleketimiz
de çok yayılmış olmadığını kabul et.sek 
de yine, bu mel'un afetin azalmadığını, 
pek yavaş da olsa mutlaka ilerlediğini 
söyliyebiliriz. Zira almış bulunduğumuz 
tedbirler, lilzumundan pek çok "merha
metli tedbirler" dir. Böyle tedbirlerle 
bu mel'un afetin kökilnil kaznnağa de
ğil, tahrib dairesini daraltmağa bile inı
kln bulunamaz. 

Eroin'in, morfin'in, kokain ve esrarın 
millf"timize dilşmanlık c>tmc>si memul her 
hangi bir bel5.dan daha az zararlı oldu
ğunu aöyliyebillr mi~ iz? 

( iııılc afyon•[(~:J ilk cfoh Y&blandığı 

zııman koluna bir damga \'Urulur. İkinci 

defa yakalanırsa kurıuna clldlk 
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dladisetec, µ/acte 
Suriye niçın 
mütereddit? 
Yazan: Nizamettin NaıH 
Şamdan gelen ilk haberlere ina

nalrm mı? 
Suriye gazetecileri, memleketimize 

her gelişinde kendini bize bir parça 
daha sevdirmiş olan Başvekil Cemil 
Mardama sormuşlar: 

- Türkiye ile Fransa arasındaki an
laşmaya Şam hükumeti de muvafakat 
etti mi?. 

Ankara mahafilinde devlet adamlığı 
vasfı hakkında çok güzel intibalar ha
sıl ettiği günleri hatırladığımız sayın 

başvekil ibu suale, tek kelime ile 
kat'i bir cevap vermişler: 

- Hayır ... 
i\caba kom_şumuz Suriyenin en res

mi ağzından çıkan bu cevap neyi ifade 
ede!>ilir? Frans:ınm mandası 

0

altında 
bulunan Suriyeyi, Paris ve Antakyada
ki Türk - Fransız konuşmalarının ce
reyanından hiç bir surette haberdar et
memi§ bulunmasına mı? Yoksa general 
Rolzingerin orgeneral (*) Gündüzle 
ve Davazın Bone ile girişip neticelen
diıi:likleri müzakerelerin prensiplerine, 
Suriyenin ilelebed muhalif ve aleyh
tar kalmak arzusunda olduğuna mı?. 
J\sırlar ve asırlarca Yakın Şarkın bü

yük kültür, siyasa ve ekonomi merkez
liğini yapmış olan Şamda, samajeste 
Muaviyenin ve 'Omeyye oğullarından 
siyasal zekayı bir an'ane halinde teva
rUs etmiş olacağını tahmin ettiğimiz 

yeni Suriye başşehrinde böyle bir ha
tada uzun müddet israr etmemek di
rayeti gösterileceğinden emin olduğu
muzu söylersek dirayetsizlikle itham 
edilebilir miyiz?. 

Sanmıyorum .. 
Komşumuz Suriye, gerek kendi milli 

menfaatleri hesabına, gerek bizim a
rap fılemine gösterip samimi ve dürüst 
mukabelesini gördüğümüz ve kıymet 

verdiğimiz ldostluğumuz hesabına böy
le bir hataya saplanmak insafsızlığın

da bulunmıyacaktır. 
Şam gazetecilerine Başvekil Cemil 

Mardamın bildirdiği memnuniyt"tsi:ı:li

ği Suriye mümessili S. A. Emir Adil 
Aslanın, Ankara gazetecilerine, neş'e

mizi arttıracak, neş'emize cenup kom
§Umuzun da iştirak ettiğini bize müj
deleyecek bir cevap verememesi takip 
etmiş bulunuyor. 

Emir Adil Aslan, sadece: 
"- Türkiye ile Fransa arasında dai

mi bir dostluk teessüs etmesini arzu e
derim.,. 

Demekle iktifa etmiştir. Muhterem 
Suriye mümessilinin bu fırsattan istifa
de ederek, Suriyenin Türk dostluğuna 
verdiği ehemmiyeti tekrar etmemiş bu
lunmasını neye hamletmeli? "Hüku
metinden henüz bir telgraf almamış,, 

olmasına mı?. ''Suriye gazetelerini he
nüz görmemiş,, bulunmasına mı? Ha
yrr ... Bu mülakattaki 15konik cevnplar, 
sadece, bir diplomatın, bir siyasi mü -
messilin ihtiyatlı hareket etmek arzu
suna hamlddilebilir. Bir siyasi memu
run memleketini yakından ilgilendirdi
ğini saklamadığı bir meselenin seyri es 
nasında şeflerinden saat b:ışına direktif 
almaması ve memleketi efkarı umumi
yesinin dalgalanışlarından günü günü
ne haberdar olmaması mümkün müdür? 

_... Deıramı 4 üncüde 
Nizamcttin NAZiF 

(*) Şehrimizdeki Fransız memurla -
riyle gazetecilerinden, ım:r:ahhas orgc
neralimizin adının ''Gündüz,, olduğunu 
''Gulduz,, şeklinde yanlış olarak neşre
dilmem~sini Pariı matbuatına bildir
m,.Jerini rica ederim. Zira, nrtrk canım 
nJolıyor, dnirleniyoryum, muka~elci 
bilmisle !talkt§rp resmi FC"an:uz Ş?lhsi

yetJerinin adlarını yanlış yazınağa bnı
lıyacatnn. - N. N. 

Filistin çarpzşmalarırızn sebebi neymiş ? 

Yahudi kadınlarla 
polis silah silaha! 

Dcdlam a<dlDDelfll 'falGillYl©ID ~elfil~~ 0 me<SJeır '1S~lY!dlft 
mnuoetnınnn <e>lfll asoır©JaınlQ>aırD lb>ekll'e~ ~ @ı lkD 
MesDlhı\t:en IQ)~ırll DMD$. 

Filistinde !;arpışmalar gene şiddet

lenmiştir. Bu defa yahudileri galeyana 
getiren hadise, kendilerinin mukad:les 
bir şahsiyet saydıkları 18 yaşındaki bir 
gencin idam edilmesidir. 

Salamon ben Yasef ismindeki bu ya-; 
hudi gencini, ırktaşları bir kurtarıcı o
larak tanımakta idiler. Çünkü, bir cfsa• 
ne, onun Tevratta bahsedilen Mesihten 
biri olduğuna inandırıyordu. 

Efsaneye göre Yahtı1dileri esaretten 
kurtarmak için iki Mesih gelecektir. 
Bunlardan biri Süleyman bin Yusuf 
(yani, bugünkü yahudi dilinde Salomon 
ben Yasef) ismini taşıyacaktır. Bu me
sih ırktaşlannı kurtarmıya muvaffak o
lamadan bir düşman tarafından öldürü
lecektir. 

Bugün İngilizler tarafından mahkum 
edilerek .idam cJunan bu Salomon ben 
Yasef, sakın Tevratta bahsedilen ilk 
Mesih olmasın?. Tel Aviı;'d~ki çarpışmada polisle 

~nır 
Yahudiler bunu muhakkak görüyor

lar. O zamana kadar ismine dikkat edil
memiş olan bu genç, yabancılar tarafın
dan to.am edilince mukaddes bir şahsi -
yet sayılmıya başlanmıştır. Çünkü, is· 
minin ve akibetinin cf sanede bahsedilen 

kahramana aynen uyması onun yahu
di milletinin on asırdanbcri beklediği 
Mesihlerden biri olduğuna şüphe bırak
mamaktadır. 

fC°lt©~ ır~f«;o lnl o 1711 
s~~lUI~ ~©ınDoOn@o 

- ıl 

' Salomon ben Yasef, bir cinayeti yü 

züriden idama mahkum edilince, bütün 
yahudi rüesası genci kurtarmak için İn
giliz hükumetine müracaat etmişler, 

hatti Avrupanın bir çok yerlerindeki 
yahudi cemaatleri bile bu hususta te· 
şebbüslerde bulunmuşlardır. 

Fakat, Salomonun kurtarılması müm 
kün clamamış, yahudi idam edilmiştir. 

Bunun üıerine, yahudiler, muharebe· 
yi adeta dinen caiz görerek, mesihleri 
ni öldüren ' 'düşmana,, ateş açmışlardır. 

Bugün Filistinde çarpışma yalnız 

dağlarda çetelerle ve askerle değil, şe

hirlerde halk ile olmaktadır. Bilhassa, 
Filiııtinin yahııdi merkl!zi olan Tel Avi"' 
şehrinde halk geçen gün büyük bir nü· 
mayiş yapmış, bu esnada polisle kanlı 

bir çarpışma vuku bulmuştur. Bu nü
mayişe yahudi kadınları da iştirak et· 
miş ve polis onlara karşı bile silah çek· 
miye mecbur olmuştur. 

Bununla beraber, yahudilerin, mu· 
kaddes kitaplarında bahsedilen ilk me
sihlerini öldürdüğüne göre, şimdi gene 
ayni efsane mucibince, kendilerini asıl 
kurtaracak olan ikinci mesihi bekleme
leri ica petmektedir. 

(Filistin hadiselerine dair son ge
len telgraf haberleri iç aayfalarımızda
dır.) 

Polonyada 
Nasyoncıl sosyalistlerin 

faa liyetı ve bir istizah 

' f 
~ 

Vnr§ova, 7 (A. A.) - Mebus Dovnar, 
Polonyadn Alman nasyonal sosyalist tc
şekküllcrinln faaliyeti hakkında. htikfı

metten fstizahtn bulunmuştur. M<'bus, 
dahiliye nazırından, şiddetli bir propa- ıı. 

gnncla yapan bazı gizli nasyonnl sosya. 
list teşekküllerin feshedilmesini taleb 
etmiş vo Polonya ordusundan kaçan Po
lonya tebnnsr bazı Almanların dürUst ol
mıyan hareketlerini t ebarüz ettlr<'r<'lt 
enerjik tedbirler alınmasını istemiştir. 

,. , . 
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Polonya kanunu esasisi mucibince, bir 
istizahla karşılaşan hükfunet. şifahen 

cevab vermeye mecbur değildir. Tahri
ren cevab vermek içln de 45 gUn müh
leti vardır. 

Amerikalı meşhur b:r siyasi ola n 
Mak Niyu gazetecilere ve fotografç.la
ra son derece sinirlenen bir adamdır. 

Kendisi otomobili ile fazla hızlı git • 
mekten ve sarhoş olarak gezmekten 
suçlu olarak mahkemeye verildiği za-

ırelf1lODke a~Oartan 
~tYJÇÜ~ \fOU<§lo~ 

11 yaşmdaki kUçUk film artisti Ct>n 
\"itc rs büyük bir kaza at latmı§tlr. 

Geçen gün Holi\'\lddn c;:ocuklar top. 
lanmış, bava fişekleri, çatpat atarak eğ
leniyorlarmış ... Bu arada bir çatpat kü
çük kızın avucunda patlıyor ve kıvılcım
lar yüzüne, gözüne sıçrıyor. 

Bereket versin, çocuk c;abu,k davranı
yor, ateşleri elinden atıyor. Bu suretle, 
başka tarafına bir şey olmuyor, yalnız el 
leri yanarak kurtuluyor .. 

Resimde Ccn Viters annesiyle bera
ber görülmektedir. 

itfaiye tal•mlerlndekl 
facıa 

Coimbre. (Portekizde) 8 (A.A.) -
Geçen Çarşamba günü ilf aiye nümayiş.. 
teri ecmasında yaralananlardan üç kişi 

daha ölmüş ve bu suretle ölenlerin adedi 
on biri bulmu~tur. 

man bir gazeteci kendisini kapıda bek· 
Jemiş ve resmini almak için hazırlan -
mıştır. 

Fakat, Mak Niyu, öfkelenerek, ken -
disinin fotoğrafını almağa hazırlana'1 

bu gazeteciye, tabancasını çekerek ateş 
etmiştir. 

Fakat gazeteci soğuk kanlılığını kay
betmemiş, adamın ateş ederken resmin~ 
almıştır. Kurşunlar kendisine isabet et· 
memiş ve bir duvara saplanmıştır. Ga

zeteci, s-::nra da duvarın yanına giderek 
resmini çektirmiştir. Mak Niyu da "a
dam öldürmeye teşebbüs., suçu ile tek
rar mahkemeye verilmiştir. 

'8 TEMMUZ - 1938 

KUKUN 

Çem berlaynin şapkası 

H .1SA.V Kum,ayı yazıyor: 

"ı.;emberlnyn'in Musolini ile anlaşarak 

Akdenizde bir muvazene bulmak için pek 
çok çalıştığı malumdur; 1nsillerede bir .. 
takım kimseler bu siyaseti şiddetle tenkit 
ederek: 

- Zavallı adaıu 1 ~IusolinI kendisini al.. 
dntıyor da farkında değil .. ,, demektedir. 

Jngiliz Uaş,·ekili bir kac gün eVYel bir 
ziyafet esnasında söylediği bir nutukta 
muhaliflerinin bu türlü tenkitlerine: 

- Eğer bir gün ben Musoliniye alda· 
nacak olursam şapkamı yerim.,, 

Diye cevap vermiştir. 
İngilizcede "Şapkamı yerim,, demek, 

ıürkçcdc "Hen kendimi astırırım,, yerine 
kullanılır bir tabirdir; bu suretle Çember .. 
!ayn l\lusolinl tarafından bir gün aldatıl.. 
<lığı sabit olursa asılmıığa rnzı olac~ını 
ilftn etmiş olU!r'Or. 

Fakat bize kalırsa muhterem lngilu 
Daşvekili dikkat edip hic aldanmamağa 
bakmalıdır. Zira İngiliz imparatorluğu 
gibi büyük bir devlette bir hükumet rel.. 
:;inin aldanması milyonl:rrca insanın asıL 
ması demektir. Bu kadar milyonların anı.. 
sında - hükOmet reisi oba dahi - bir 
adamın fazla'veya noksan asılmış olması 
netice üzerine müessir deAildlr." 

TAN 

Dükkanlar kaçta açılır? 

M. ZEKERiYA. Ser.tel yazıyor; 

Bizde her feY kanunla halledilir. Hal. 
kın içtima! terbiyesi, hükômelin eli do. 
kunmadıkça kendi işlerini kendi kendine 
halletmesine kAfi gelmiyor. Her işte bil.. 
kOmetin müdahalesine ihtiyaç hfssedflfşi 
bundandır. 
Başka memleketlerde teamüliln hallet. 

tiği işleri bizde kanun halleder. Şimdiye 
kadar hayatımızı tanıim eden teamüller 
şarka mahsus itiyallardan doAmuşlu. Şim 
dl garplıla,ıyonız. Hayatımız, yaşayışımız, 
dlencelerimlz değişiyor. Fakat hayatımı .. 
zı tanzim eden teamülleri değlştlrmeAe 
cesaret edemiyoruz. TeamGller şarklı kal. 
dıkça hayatımızda da aksnksıklar sörfilll.: 
yor. 
Dükkanların akşamları muayyen saatte 

kapanması kararı, içtimai hayatımızdaki 
değişikliğin bir neticesidir. Fakat bu ne .. 
ticenin tahakkuku ancak kanunun müda. 
haleslle mümkün olabilmiştir. Fakat ak .. 
şamları dfikkAnlarını muayyen saatte ka· 
pamaAa alışan halk, i~ yerlerini sahahla~ 
rı açma işini kendi kendine tanzim ede .. 
mcmiştir. Orada hliliı şark teamülleri hA· 
kimdir. 

Dükkiınlar kaçta 'kapanır, biliyoruz. Fa 
kat koçta açılır bilmiyonız. 

Anlnş1lıyor ki, bunun da halli için h!i. 
kıimelin müdahalesine ihtiyaç nrdır. Fil 
hakika i5 hayatının tanzimi için iş )'erle· 
rlnln sabahlan açılma sanU de bir nizam 
:ıltına alınmak gerektir. H:ılkın geceden 
i lifıııic edehllmcsi ancak bununla müm .. 
kündür. 

CUMHURiYET 

Karanlık içinde 
kütüphane 

M. TURllA.V yazıyor: 

"~uruosmaniye kitaphonesi yakın za • 
manlara kadar Efkafın t>mrl altında oluP 
kitapları muhafaza ettiren, ışık masrafını 
gören o müesseseydi. Sonra uıevzuun mü· 
nasehcli dolayısile kltaphancnin idaresini 
Maarif Vekfıleti eline aldı ve masrafı gör· 
nıek Yazifcsi de tabiatl:rlc ona geçti. J.tıklP 
Vekt'ılet, bu güzel ve zengin kitaphanc:re 
eJ korken y:ılnız memıırJnrın ücretini dil· 
şünmüş ve bütçesine o masrafı kaydede· 
rck ışık meselesinde • nasılsa - tegafül et 
miştir. Efkaf dairesi ise kendisiyle alCıkll" 
sı kesilen kllııphanenin ışığını temin el. 
meyi boş bir külCcl sa)·dığın ıfon billçesııı· 
de bu işe tolısis olunan ma,rafı silh·ennlŞ 
t lr. Bıı durumdan çıkan neticeyi söyJeırıe 
Ae Inzum yoktur, deAil mi? .• Maarif, ışı~ll 
lilzıım görmeyince ve El·kaf karşııının~ 
kaldırınca kitaphanede sarfolunan clekırı 
~in heılclini öclt>yecek yer kalamıyacalııt1• 
ılan sabık şirket - haklı olarak _ cere~·ot11 

kesiyor, kitaplrnnc karanlık lı;inclc k:ıl1• 
yor. 

Bizim blhliğimizc göre mır, her b:ııtıf1 
bir sebeple olursa olsun, kesilmez, çoifı.ıl• 
tılır. Şu halde M:ıaririıı vcy:ı Evk:ıfın fş. 
len ilen halayı hemen diizellcrek kesilC11 

nuru - kabllse faiziyle, yani biraz dahil ço 
~ııllılmak sııre!ile _ Eteri ''ermesini dilcrlı• 
Çiinkü iki <lııin:nin ma<ıraftn t:ısarruf ııul• 
Ynsiylc hlr kll:ıphaneyl 1 şıksız hırakrn:ıltı .. 
rı, sünde oraya açıl:ın yirmi otuz diıııa· 
i'{ın ıımdıığıınu hulamıyarak geri dönrııe .. 
sine sebep oluyor ki günahtır!,, 
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Maden kömürü 
ihracatını himaye 

içın kararlar 
Ankara, 7 (Hususi) - Zımpara, kur

ııun, çinko gibi bazı maden cevherlerile 
llladen kömürlerinin harice imrarını tc
n:ıin etmek maksadile kabul edilen red
di rUsum ve tenzili riisum usullerınin 
1938 takvim yılı içinde de tatbik ooilme
Bi kararlaştınlmıı;ıtır. Bu kararname o
Baslanna göre, 1938 takvim senesi için. 
de Zonguldak kömür havzasında bulu
nan kömUr madeni mUstahsillerinin im
rar edecekleri kömürler için tabi okluk
lan yüzde 3 rllsumu nisbiye haddi üze
rinden resim tahsil olunacaktır. 

Bu suretle tahsil olunan resimlerden 
kanunen asgart haddi teşkil eden yüzde 
l ler kat'i olarak hazinf'ye irat kaydedi
lerek mUtebakileri müstahsiller namına 
en:ıanete alınacaktır. 1938 takvim sene
si sonunda görülecek hesap neticesinde 
in:ıraıııt mlktan 50.000 tona kadar olan 
tnUstahsiller ecnebi memleketlere yüz
de 20 sini ve 50.000 tondan fazla olan
lar da yüzde 25 ini imrar etmiş ise mez
kur sene içinde namlarına emanete alın. 
tnış olan meblağ kendilerine geri verile
<:ektır. 

Zonguldak limanı ile ağızlardan ve ls
lanbuldan ecnebi vapurlara verilen ih
takiycler ile bu ybrlerden ecnebi sula
rına sefer edn Türk vapurlarına verilen 
Ve son Türk limanından itibaren saıfe
dilen ihraklyeler ecnebi memleketlere 
lnırar edilmiş gibi muameleye tiıbi ola-

!ak, ancak yüzde 20 kategorosine dahil o
lan müstahsıller ecnebi memleketlere 
sattığı kömürün en çok yUzde yirmisini 
İhrakiyc olarak verecektir. 

lhrakiyenin bu mlktan tecavüz eden 
kısmı iç piyasaya satılmış addolunacak
lır. Zonguldak kömür havzasındaki kö
InUr madeni müstahsillerinden iki veya 
daha ziyadeslnin ecnebi memleketlere 
köınür satışı işinde birleştiklerini ve bu 
suretle birleşik olarak yukarda gösteri. 
len miktarlardan aşağı olmamak tizere 

ecnebi memleketlere kömür satacakla
rını taahhüt ettiklerini işbu kararname
llin neııri tarihinden itibaren bir ay için
de iktısat ''ekaletine yazı ile blldirmele
l'i takdirinde vckıllet bu suretle birleşen 
Inaden kömürü müstahsillerinin nisbi re
l!in:ı tediyatından emanete alınacak meb
lağlarının birleştirilmesine reddiyatm 
ltendilerine bu birle~lirilmlş meblağın 
l'apılnıasma karar verecektir. 

Zunpara madeninin nisbt resmi 1938 
takvim senesi zarfında bu madenlerden 
~cncbi memleketlere yapılacak imrar
arda yUzde 1 üzerinden tahakkuk ve 

tahsil olunacaktır. 
1938 takvim senesi zarfında kut'§un ve 

l:inko cevheri müstahsillerinin ecnebi 
~en:ııckeUere imrar edecekleri cevher
er için imtiyaz: mukavelenamelerinde 
l'azııı nlsbi resimlerin azami .hadleri ü
~erfndcn rUsum tahsil olunacak, bu su 
•etı • 

o tahsil olunan resimlerden kanunen 
aııgarr h ita addi te~kil eden yüzde birleri 
trıut'f olarak ha7.ineye irat kaydedilerek 
!! tebakileri müstahsiller namına ema-
Eıle ı 
~ ınacaktır. 

ıı Başve~<il 
1( tı ay sonuna doğru 

ttstamonlye gidecek 
l<aat 

ledi aınonu halkını temsil eden ve be-
da1tf e. reisi İzzet Okta;>ın başkanlığm
ltiı C bır heyet §ehrimlze gelerek başvc
rıı;h. eıaı Bayara memleketlerinin ta.zi-
~u sun • 

~İl·ar muşlar ve kendisini yurdlarını 
ll ete da,·ct etmişlerdir. 

?tılıel4ıvekU bu davete teşekkürde bulun-
ve bu d K lraret ay sonun a astamonuyu zi-
Cdcceğini bildirmiştir. 

11
1ktisat Vekili 

11 
Sabah Ankaradan 

ı1t~ebrlmize geldi 
bahh1t~at Vekili Şakir Kesel;;r bu sa
~tlllli 1 

.ekspresle Ankaradan şehrimiu 
ı~ !tir Şak' K b' .. .. ""lllit 1ti · ır ese ır, pazar gunu 
~traıi ':1Ya fabrikasının temel atma 
Ccı~ı .;ıınde bulunmak üzere Başvck;l 
tclttir •Yarın refakatinde irmite gide· 

• 

dit$ 
1 -..... 

.. 

Şehrin nmlıf('Jif ~·"rl('rinılc ilkokul kam ı>lan nı;ılılıi:'lnı ynıınıştık Iluraılnki rr.. 
!timin, Florynda kurulan tocok knmıını dan iki giıriinii~ii tcshlt cdİl'or. Yaln11. 

bu kampta 72 tocuk Yardır. Kamplar, bir DC\İ ııc:ık hına ınt>ktcbi mahiyetin
dedir. Üfrctmcnlcrfnin n('r.art>tl altıncla bulunan kilc:iiklcr sadcrc dcnh: Ye gü-

~ IE IHI ii llt 1() IE VIE 

n"ş hanyolariylc, kır r.ğlcncclcriylo kalınıyor, ılC'rs ele giirliyorlnr. nütiin bir 
kı"! lmıınlı sınıflıırıla ol.uılul\ları tabiat derslerini, tabiatın lmcağınıla tekrarla
mak imkünını buluyorlar. 
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Menba sularını 
kontrol 

rallmatnamenin tat
bikine ba.şlanıyor 
~ehir meclisinin son celsesinde ka. 

bul edilmiş olan belediye zabıtası t..n
lima tnamcsinde Ş<'hirdc satılan sula
rın flthhi bakımdan haiz olacağı şart
lara uzun bir kısım verilmiştir. Ez. 
cümle suiarın el değmeden kaplara 
doldurulması, su konulacak kabların 
70 derecenin üstünde kaynar su ile 
yıkanması, kablarm behemehal cam -
dan mamul bulunması gibi sıkı kayıt
lar da bu meyandadır. 

Istanbulda adam 
başına yılda 5 kilo 

balık düşüyor 

ilk mekteplere 
tehacüm 

Bu sene daha fazla 
oJucağı anlaşılıyor 
Bu hafta ba§ındanberi maarif mü

dürJUğünde toplantılar yapan ilkmek. 
tep baş öğretmenleri bu sene tahsil 
çağma giren çocukların takrıbi mik
tariylc birınci sınıflardaki bo§luğu ve 
her s1nıftan terfi edenlerden sonra o 
sınıflarda okuyabilecek talebe mikta
rını tcsbit etmişlerdir. Fakat bütün 
mallımat henüz tamamlanamadığm • 
dan ilkmekteb başöğretmenleri bu 
toplantılarına devam edeceklerdir. 
Toplantıların sonunda önümüzdeki 
ders y1lındn mekteplerin vaziyeti ile 
alabilecekleri talebe miktarı ve buna 
nazaran takip edecekleri tedrisat 
şekli tayin ve tesbit edilecektir. 

Belediye şimdi bu hükümlerin tat -
bikı için faplıyete geçmis bulunmak. 
tadır. Şehrimizde bu şekilde faaliyet
le bulunan yalnız bir tek su mcnbaı 
ve tesisatı bulunmaktadır. Bunun ha· 
ricinde çalışanlarsa sayılamıyacak 

kadar çoktur. Birçok mcnbaların su
larınm saç depolarda biriktirilip veya 
Bakırköy civarında depo edilip sonra 
damacanalara konularak şehre getir. 
tildiği, su kablannm ağızlarına konu
lan kapsUllerin şehirde ticaretinin ya
pıldığı, istenilen kapsülün, istenilen 
suyun ağzına vurulduğu, Terkos ve 
sahrınç sularının istenilen namlar al
tında şehrin her tarafmda satıldığı 

malüm bulunmaktadır. Biitün bun _ 
Iarla mücadeleyse esaslı bir kontrola 
ve sıkı bir takibe vabestedir. Baka
lım belediye bu muazzam i~in altın
dan nasıl kalkacak? 

Asım SUreyya men'i 
muhakeme 
it ar arı aldı 

Belediyo iktısat. işleri müdürü Asım 
Süreyya ve eski belediye müstahdemin 
müdürü Refik aleyhine hamallar me. 
selesinde suiistimal yaptıkları yolunda 
birinci sorgu hakimliğince açılan tahki
kat bitirilmiB, ve men'i muhakemelerine 1 

karar verilmiştir. 
--o--

Avni Bayer 
müdafaasını ya~tı 
Asliye birinci ceza mahkemesi dün o

t.obüs davasına devam elmiş, Avni Ba
yer yazılı olarak mUdafaasını vermiş -
tir. 

Avni Bayer müdafaasında beractini 
talcb etmekte ve Ahmet Eminden taz
minat istemektedir. 

Aynca Ahmet Emin hakkında verile. 
cek kararın Uç dilde gazete ile de neş

rini talop etmektedir. 
Taraflar müdafaalıırını yapmış olduk

larından, mahkeme ovrakı tetkik cclip 

karar vermek iizerc duruşmayı ayın H 
ne bırakmıştır. 

t •• .... , 
' ' 

'riirkiyc sahillerinde balık avı git
tikçe genişl"mektedir. Yapılan istatis
tiklere göre 937 yılında evvelki sene
ye nispetle istihsalatta mühim artma 
vardır. Ayni zamanda harice yapılan 
ihracat da fazlalaşmaktadır. 

937 yılında lstanbulda 2927 kap 
kabuklu deniz hayvanı, 74278 tane 
istakoz, 5,166,.'324 çift palamut ve 4 
milyon 112,038 kilo da muhtelif deniz 
hayvanı tutulmuştur. 

Bu hayvanların bir kısmı harice ve 
Tiirkiycnin diğer yerlerine gönderil -
mekte ve kalanları lstanbulda istih • 
lak olunmaktadır. Hariçteki müşteri. 
lerimiz arasında evvela Yunanistan, 
sonra ltalya g{'lmektedir. 

Bu deniz mahsulleri taze ve tuzlu 
olmak üzere iki ~ekilde ihraç edil
mektedir. Taze kısım için belediye u-

Sirkeci 
istasyonunda 

Banliyö yolcularına 
ayrı peron ayrılıyor 

Nafia vekfüelince hazırlanan plan 
mucibince Sirkeci istasyonunun etra. 
fını açmağa başlıyan devlet demiryol 
ları idaresi bir taraftan da garın et
rafında yeni tesisat vücuda getiıınek 
için faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

Yine hazırlanan plana göre şimdi 

istasyon polisi, inzıbat subaylığı ve 
baştabibliğin bulunduğu binalar yı • 
kıldıktan sonra bunların yan tarafın
daki sahada sırf banliyö yolcuları i. 
çin bir kısım yapılacaktır. Bu suretle 
Sirkeci istasyonunda Avrupa hattı 
yolculariyle, Trakya yolcuları ve ban
liyö yolcuları ayn a)Tı kısımlardan 
girip çıkacaklardır. 

Şimdi cami bulunan kısım yıkıldık
tan sonra burada tramvay yoluna sı
ralanan binaların arkasına sırayla 
mağazalar yapılacak, Sirkeci araba 

\•apur iskelesinin yanında bulunan ve 
çok çirl:in bir manzara arzeden umu. 
mi halfı. kaldırılacaktır. Bu halanın 

yer!ne bir yeraltı ha15.sı yapılacaktır. 

Bu mN:afcnin g-eri tarafında asri 
nntrC'rolar ınFa edilecektir. 

T©lfldi:clfil amcaı 
S©~IYl~~alln1Uo g U 
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cuz fiatla buz temin etmekte ve mal
ların bozulmamasına yardım etmek -
tcdir. Belediye balıkçıların gemilerine 
verilen mühim miktarda buzların fi
atlarmı bir miktar daha indinncğe ka 
rar vermiştir. 

lstanbulda yılda istihlak edilen ba
lık nispeti adam başına 4,17 kilo isa
bet etmektedir. Bu 937 yılına göre • 
dir. Halbuki 936 senesinde bu miktar 
ancak 2,64 kiloydu. Yalnız 933 sene
sinde tstanbuldaki balık istihlaki en 
yüksek nispeti teşkil etmiştir. Bu yıl 
nüfus başına 5,17 kiloyu bulmuştur. 
Bu rakamlara göre 937 de 1stanbul
luların yediği balık eti 931 ve 932 
yıllahria mnsavl, ~alnız '933 sCıfdinö 
göre azdır. Ancak 934, 935 ve 938 yıl
larma göre de bir miktar fazlalık 
vardır. 

Etek trik tesi
satını ıslah 

Nafıa esaslı tetkikler 
yaptırıyor 

.. . 
~ 

İstanbul elektrik işleri umum mU

dürlüğli §ehrin bütün mıntakalarm -

daki elektrik ııebeke kablolarını sıkı 

surette tefli§ ettirmektedir. Bu işleri 

gören mühendislerin verecekleri ra -

porlnrdan sonra gerek şebeke ve ge. 
reksc kablolar üzerinde ıslahat ve ye

niliklere derhal ba§lanacaktır. Hazır

lanan programa göre kabloların bu

günkü kudreti iki misline yakın arttt. 

rılacak ve her tarafa daha kuvvı;:tli 

cereyan scvkelmck kabil olacaktır. 

Bu suretle şehrin en uzak mıntakala

rında da yüksek kuvvette cereyan bu· 

lunacaktır. Yapılan tetkikler bütün te

sisat üzerinde olmaktadır. Boğaroa 

\'e Maıınaradaki deniz altı kabloları 

da sıkı bir surette gözden geçiril. 

mektcdir. Bunlardan tamiri lüzumlu 

göriilenler yenilenecektir. Fabrikada 
buglin muattal kalan iki büyük turbi-

nin faaliyete geçmesi için tetkikler 

yapılmaktadır. Ayrıca elektrik tcsi -
satı ya pmn k veyahut tesisn tı geniş -

!etmek için şirket tarafından konan 
birçok IUzumsuz formal!teler ortadan 
kaldırılacaktır. 

~ 

Şimdiden hasıl olan kanaate göre, 
1938 • 1939 ôers yılında şehrimizdeki 
ilk mekteplerden g~en seneden fazla 
bir miktarı çift tedrisat yapmak mec
buriyetilc karşılaşmaktadır. Çünkü 
şimdiye kadar geçen senelerin tcc -
riibeleri, ilkmekteplere her sene mü
racaat eden talebe miktarının bir se. 
nekinden daha fazla olduğunu göster
mektedir. Şehirde her sene açılan 

mektep miktan mevcut talebeyi gene 
karşılamamaktadır. Bu şekilde ilerde 
bütün mekteplerin çift tedrisat yap • 
mag·a mecbur olacakları görülmekte
dir. 

Sanayi mektepleri 
mezunlarının 

kongresi 
Memlekette mevcut bütün kız ve 

erkek sanat mektepleri mezunları ya
rın saat 17 de Sultannhmetteki sana
yi mektebinde bir toplantı yapacak • 
lardır. 

-0-

Trah yada arıcıhğın 
.. ıslahı 

Edime, 7 (A . .A.) - Bir aydanberl 
Budnpestede Dodollo çiftliğinde olan a
ncı munllimlPr dün akşam Edirn<'ye 
dönmUşlcrdir. Diğerleri 25 temmuzda 
dönecek ve ağustosta Edimede açılacak 
olan ancılık kongresine iştirak edecek
lerdir. 

Dodollo çiftliğinde bir de kümes hay
vanları kursu açılncaktır. Tavuk V<' tav. 
şancılık Uzcrinde çalışacak olan bu kurs 
mcccnni \'O S<'rbestlir. Yalnız yemek iç
me>k masranarı vardır. Ancılık kursun
da olan Trnk) a muallimleri ikinci posta
sı bu kursn gitmek imkanını bulmu~tur. 
Bunlar da ikinci arıcılık kongresinde bu
lunacaklardır. 20 Ağustosta hu kurs kin 
Tekirdağında bir ~arabcılık kursu nı;:ıla

caktır. Bu i!=ıll?r için ziraat veki'ılelince 

hazırlanan program gelmiştir . 
--o--

Teşekkür 
Bir müddettenberi çekmekte oldu

ğum maynsılı dikkat ve ihtimnmla mun. 
yene \'e bir tertıb ildçla tedavi ederek 
heni evca ve ıstımplnn kurtarmış olıın 

BE-yoğlunda İmam sokağında bazik dok
tor bay Celiil Sonad'a alenen teşekkiirü 
borç bilirim. raket postahancsl 

Muhsin Selçuk Eı: 
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Suriye niçın 
mütereddit? 
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1ÇERDE: 
• TRAK vapurunda bir hırsızlık vakası 

olmuş, bazı kamaraların perdeleri çalın· -mıştır. Hırsız yakalanmıştır. 
• lZMlR _ Pire hattında naYlun ücretle

rinde mühim tenziliil yapılmıştır. Yakın
an yeni tarife neşrcdilecektir. 

• SEYAHAT ııcenlaları memleketimiz. 
ilen Avrupaya grup halinde seyahat ede· 
ceklcr için programlar hazırlamıştır. Tu_ 
ring .klüp le memleket Ye şehir dahilinde 
geziler için teşebbüse girişmiştir. 
., • ARPA ihracatçılannın dünkü toplan· 
tısında ,·erilen karara göre ecnebt madde 
si yüzde beşten fazla olan arpaların fhra· 
cı menedilmektedir. Biralık nrpaların da 
ih;acı ayrıca şarllnra t!ibi olacaktır. 

• lJ.K ''e orta ol,ul kitapları hazırlan • 
maktrdır. Yeni terimleri kitaplara koy • -mak üzere maarif Yeki'ıletinde bir komis. 
yon toplanmıştır. Alfabe için de yeni bir 
müsabaka açılmıştır. 

• ORTA tedrisat kadrosu hazırlanmak· 
tadır, Hu mesele üzerinde meşgul olmak 
üure orta tedrisat umum müdürü Avni 
yakİnda şehrimize gelecektir. 
'• \LEHlSTAN'ıla açılacak Lenbers ser· 

gisine tüccarlarımızın da i<;tiraki icin Ti
'caret Odasına sergi tarafından müracant 
'e<ıilmiştir. Sergi 3-18 Evll'ıle kadnr deynm 
~ecektir. • 
ı;;1A1'"RARA radyo istnsyonunun inşaatı 

ı ~mameo bilmek üzeredir. Te5isııt on beş 
~güne kadar Nafia tarafından teslim nlınn· 
ycaklır. 

• CXlVERSITE kamptan, imtihanların 
bazı fakültelerde geç kalması yüzünden 
a} nl zamanda yapılamı:racak ve kamplar 

h ii2 devreye nyrılmıştır. Birinci clc,·re ya
••ın bitecek, bir kac gün sonra da ikinci 
'öevre başlıyacaktır. 

1 ~ ?llATDAA işcilcrj birliği, emekli ınes· 
.ıckcl:ışl:ırınıı yardım fcin bir mü~merc 
h":ızırl:ımıştır. G Ağustos gecesi Saraybur· 

~ nu park gazinosunda yapılacak olan bu 
müsnmcre gnrdcn parti programında 
'dans müsahakaları ve milli oyunlar ,·ar· 
aır. 
.. • MUHACIHLEHfN n.ıkliyatı için va -
pur hulunıımadığı cihetle nakil işlerj bu 
sene geri kalını~tır. Vapur için 14 Tem
mÜzda bir münakasa yapılacaktır. 

• ELEKTRIKidarcsi şehrin şimdiye ka 
d:ır cl<.'klrik bulunmı:ran semtlerinde tesl· 
sat ynpmal('l karar vermiştir. 

• EMINO~"'O meydanının açılmasında 

·yerin doldurularak yükseltilmesine karar 
,·erilıniştir. V:ılde hanı önündeki y:ıy:ı kal 
dırımı da iki, üc melrc seri alınacaktır. 

,. lSTA~BUL hazinei cYrak t:ıı;nir i5lc
rinde çalıştırıl:ıcak olanların kadrosu ha· 
zırlanmış ve 1 Hazirandan illb:ıren mutc· 
her olmak üzere kabul edilmiştir. 

• Sl\'AS kültür direktörünün Daşkan
lı~ı :ıltınd:ı 40 kişilik bir öğretmen kafi. 
lesi Malatya, Elôziğ, Tunceli ve Diy:ırba
kır'da bir yurd ~czisi yaptıktan sonra 
SiYasa dönmüşlerdir. 

Oğrelmenlerimiz hu gezilerden çok mem 
nun olmuşlar ve kıymetli bilgiler edin. 
mislerdir. 

• BOLU ve müllınkalına hol ya~mur 

"düşmüştür, Yağmurdan tülün ve mısır 
mahsulü çok istifade etmiş, çiftçi sevin· 
mi5lir. ·--

Başvekilimize 
çel! ilen bir telgraf 

ve cevabı 
Ankarrı, 6 - 1\lersinde ilk umumt ma· 

ğazanın tcmelalrna merasimi ıniinasebelilc 
urnumt mağazalar umumi müdürü Fnhri 
Atnmer Il:ış,·ckilimize bir telgraf gönder
miş, Celal Dayar da bir telgrafla muknbc
le etmiştir. llu tclsr:ıfl:m neşrediyoruz: 

Başı•ekil Cclôl Bayar, Ankara 
Umumt mıığ:ız:ıl:ırın bu günkü temelat

mn töreninde ha1..ır bulunan llicc:ır ve a. 
llikadarların, ilk ol:ır:ık 1\lersin'de yükse
len bu ulusal eserinizden öliirü derin te. 
şekkürlerini, duydukları se\"fnçlcrle ve 
iıcizleriniıı sons<:z tazim lıislcrimle birlik 
te arza müs:ıraat C) lcrim. 

Unıuml ma~azalar umumi müdiirü 
Falıri 1lamcr 

Bay Fahri At:ııncr 
l:mumi mağazalar umumi rniidiirü 

İlk umumi mnğıız:ıınızın temalalma me
rasiminin icrası 'esılcsl} le çektiı:ılniz tel. 
grafınızı, son z:ımanl:ırll:ıkl blh ük ,.e faz 
la meşguliyetim dol:ıyısi) le nnc:ık bugün 
okudum. Kredınin ucuzlaması ve tc\Ziinin 
inzilı:ıl altına :ılıııın:ı.;ı husuc;unda Cumhtı· 
riyet hiiküınelinin gösterdiği gayretin y:ı. 
nı haşınrla umumi ın:ıj:1az:ılıırın mrınlcke· 
timizdc tlc kurulmasına hiiyiik c·lıenımi _ 
yel ''erdiğim nıalCımdur. 'femclalm:ı me
rasimine iştirak etmek isterdim; fakat bu 
arzumu kiişat merasimine lıırnkıyorum. 

Memleketimizde hiikfımetin de işliraldle 
büyük hnnkıılnra vazife olarak Yerdiğimiz 
bu işin kısa bir zamanda tec'lsüs etmesini 
Te mnvnffoluyelJI neticeler chJc edilmesi. 
ni çok •akın bir nUıkn ile hekleınrkte ve 
temenni l'yleme'kte) im. 

Telgrarınızn trşekkilrlcr ederim. 
Baıvekil Celal Bayar .. 

DIŞARDA: 

• Romanya hapishanelerinden bir cok· 
farına ağır hapis mahkQmlarının nizam· 
name hiliıfına olarak ve mahkQmiyetlerile 
telif kabul elıniyecek derecede iyi mua
mele gördükleri anlaşıldığından Dahiliye 
nazırı bir çok hapishane müdürlerini az· 
!etmiştir. 

• Almım:rada parti ''e muhtelif teşek· 
küllerinin azaları bundan sonra evlene. 
eekleri zaman lıınirlerinin muvafakatini 
almağa mecbur tutulmuşlardır. Evlenecek 
kimsenin ırk şartl:ınnı haiz olması IAzım 
gelmektedir. 

• Almanyada bulunan 1tıılyan generali 
Parlani, Vunsdor karargiıhını gezmiş Ye 
lıalyn sefnrelir.de şerefine verilen ziya
fetle hazır bulunmuştur. Bu ziyafette At. 
man genel kurmay reisi general Keilcl ile 
kara ordusu lrnmanılanı general Dr:ıYşiç 
de iştirak etmiştir • 

• Japonyada Kobc fezeyanlarının yap
tığı z:ıvlat hakınd:ı neşredilen en son res 
mi rakamlar 600 ölü Ye 200 )aralı kay. 
dedildiğini bildirmektedir. 

• Almanyada yahııdilcrc ait malların 
tahriri ''e istimali hakkında Göring tara
fından neşredilen knrarname mucibince 
Glosnu yahudi mezarlığında yapılan araş. 
tırmalar neticesinde bir mezar taşının ar 
kasında bir kaç bin mnrklık altın bulun
m115hır. 

• İngiliz Dahiliye neuıretfnden bildlril. 
diğine göre, Temmuz nihayellcrine doğru 
ve nihayet AS.:uslos ortasına kadar büyfik 
Britanya lınlkına 35 milyon gaz maskesi 
le\'zl edilecektir. 

ita/yan hudu
dunda vurulan 

Fransız 
Tahkikat ne netice 

verecek? 
Roma, 7 (A. A.) - Havas muhabiri 

bildiriyor: 
Fransız mnslahatgUzarı Blondel, İtal

yan milisleri tarafından geçenlerde bir 
Fransız talebesinin hududda Udincd bo. 
ğazmda yaralanması hadisesi hakkında 
Kont Çinno 12ezdiaae tir. teeP-bbtislc bu
lli!lmuştur, 

Kont Çiano, verdiği eevnbda hMiscyi 
h:ıber alır a1maz tahkikat yapılmasını 
emrettiğini, fakat daha neticeyi tamami
le alamadığını bildirmiştir. 

Avusturya 
mültecileri 

Cenubi Amerikada mı 
yerleştirilecekler? 
Konferansın ilk celsesi 

bedbinlik uyandırdı 
Paris, 7 (A.A.) - Avusturyanın Al

manyaya ilhakı akabinde Avusturya 
mültecileri meselesini tetkik etmek üze
re bir beynelmilel konferansın toplan
ması için Amerika tarafından yapılan 

davete cenubi Amerikanın bütün dev
sletlcri ve bir çok da Avrupa devletini.is 
bet cevap vermiştir,. 

İtalya bu daveti kabul etmemiştir. 
bizzat kendi halkının harice muhacere
tini istiycn polonya, Çekoslovakya ve 
Romanya ise müstenkif kalmışlardır. 

Fransa ise evian konferansına ancak 
müşahit sıfatile iştirak etmektedir. 

Filhakika 1919 dan beri fransaya 400 
bin ecnebi gelmiş ve lbunda:ı başka 200 
bin ecnebi de tavattun eylemiştir. Bina
enaleyh Fransanın bu 600 bin mültc.'.:i 
dolayısile istiap kabiliyeti temamile aş
mış bulunuyor. Siyasi mahafilin kana
atine göre ecnebi muhacirler, halkı az 
olan ve çok zengin bulunan cenubi Ame

Yazan: Nizamettin Nazif 
CiF" Ba~tarafı 5 incide 

Müzakerelerin bitmesi anında Fran
sa Hariciye Nazırı Bone, Pariste ve 
Fransa büyük elçisi Ponso Ankarada, 
biribirine benziyen ve biribirini tekit 
eden birer beyanatta bulundular. Bo· 
ne'ninkine nazaran daha açık ve uzun
ca cümleler ihtiva ettiği için Ponso

nı ·nkini alıyorum : 
'' ..... Bu eserin tahakkuku bazı kim

selere bati görünmüş olabilir. Fakat 
o eser, hakiki mevzuundan kat'iyyen 
ayrılmamış bir fikrin devamlılığı ile ta· 
kip olunmuştur. Bununla beraber va
z;femizi henüz tamamlamış değiliz. 

D :ıst Suriye ile Lübnan lda, samimi ve 
açık olan bu politikaya zamanında işti
rak edeceklerdir.,, 

Acaba, mandater Fransanın Hariciye 
nazırı Bone ile ayni Fransayı Garbi As
yaya en yakın bir Avrupa devletinde 
temsil eden büyük elçi Ponso, nasıl o· 
luyor da ortada SuriJ!eyi dilgir edecek, 
hatta tere'ddüde sevkt:dip düşündürecek 
bir vaziyet taahddüs etmediğine kani 
bulunabiliyorlar?. 

Acaba mandater devlet, deruhte et
miş bulunduğu Suriye menfaatlerini 
müdafaa mı edememiştir?. 

Düne kadar Fransa karşısında zeka
sı ve gücü yettiği kaıdar milli haklan
mı.1.r müdafaaya katılmış olan bu sütun
da - hakşinas olmak endişesiyle - beyan 
edelim ki; 

''Bu Fransa, çok defa Suriyenin he
sabına ve arada sırada da Suriyeyi pa· 
ravan yapıp kendi hesabına, kendi ha
yati menfaatlerini tehlikeye sokmayı 

dahi göze alarak çalışmıştır. Ve biz an
cak gizlenemiyecek, dolandmlamıya

cak, gasbedilmiyecek derecede bizim, 
dünyanın kabul ve tasdikine iktiran e
derek açıkça bizim olan hakları istedi
ğimiz ve çok asil hareket ederek kuv
vetimize ıdayanmayı ve fırsattan iıti· 

fadeyi istemiyerck yalnız bizim olan 

haklarla iktifa ettiğimiz i~İn Fransa Ö· 

nümüzde eğilmiştir. Yoksa, karşımız

daki bütün zaafına, bizimle elan me
selesinde düne kadar kendisine en ya
kın olan efkarı umumiyelerin dahi de· 
vamlı tenkidine uğramasına rağmen bu 
Fransa öyle ldikine gitmiş ve öyle bir 
keçi inadr ile, aylarca davayı anlama
mazlığa vurmuştur ki .. 
Hayır Suriye ... Ne bizim hakkımızı 

ye, dost kt•cağımıza atılma, ne de 
Fransanın günahına gir, senin hal-larmr 
kendi menfaatleri namına feda ettiğini 
iddiaya kalkış ... 

Hayır SuriY.e ! Biz senin hakkını ye
medik, Hatayın hakkını verdik .. 

Nizameddin NAZiF 

Mot6rsüz tayyare 
ile bir rekor 

' 

Berlin, 8 (A.A.) -Alman tayyarecisi 
Flinssh, motöroaz tayyare ile yeni bir 
rekor kırmıştır. Bremen tayyare mey
danında hareket eden tayyareci, Lübek 
'c kadar giderek tekrar hareket nokta
sına dönmüş ve bu suretle 314 kilomet
re katetmiştir. 

Liman lşçllerl 
Limanda yükleme ve boşaltma lşçile

rilo liman fdarl"si arasmda çıkan ihtilaf 
tamamlyle halledilmiş, işçilerin hepsi bu 
sabah çalışmaya başlamışlardır. Hadise, 
yazıldığı gibi, grev mahiyetinde olma -
mışlır. 

rika devletleri topraklarına faydalı bir ı-----------------

şekilde yerleştirilebilir. T ,· F Q B ,· L 
No!<tainazar farkları var ,._.. ~I 
Ovi::ın, 7 (A.A.) - Millteciler mese- Ilı. Ihsan 8amı 1 

lesini tetkik etmek üzere toplanan kon- i ifo ve paratifohıstılıkluın:ı tuc 
feransta ingiltere delegesi Lord Vin - nıamai: için ağızdan ıiınan tifo hap 
terton, ingiltcrcnin, lngiltereyc sığın- •arıdır. Hiç rahatsızlık vermeı. Her 
nıış olan mültecileri kati olarak başka ke, ;\labilir. Kutusu 55 Kr. 

.... h b b k" bb ...... 1 

memleketlere nakletmeyi vazife l••••••••ıııeamm•••ı••••ıi 
bildiğini ve mamafih bu mültecilerin 
İngilliz müstemlekelerine yerleştirilme
leri meselesinin tetkik olunabileceğini 
söylemiş ve her halde iktisadi, gİyasi ve 
iklimi• şartlar bakımından bu mesele
lerin kolayca halledilerniyct.:eğini ilave 
eylemi~tir. 

Fransız delegesi, memleketinin azami 
mıktarda m:ilteci kabul etmi§ bulundu
ğunu kaddetmekle beraber Amerika re· 

ısıcum urunun u apta ı teşe usunu 
sempati ile k;ı.rşıladığını beyan etmiştir. 

Konferansın daha ilk celsesinde prog 
ram hakkında derin noktai nazar farkla
rının mevcut olduğu müşahade edilmiş
tir. 

Bu cihet alakadar mahafilde oldukca 
betbinlik uyandırmıştır, 

~ 8 TEMMUZ - 1938 

Fransanın işgal 
ettiği adalar 

Japonya protesto etti. Çin de 
Fransadan izahat· istedi 

Tokyo, 7 (A.A.) - Hariciye müste 
şan, llorinuşi, bugün öğleden sonra 
Fransa sefiri Arsene Henry'yi kabul e
derek Parasel adalarının işgalinden do-

layı Japonyanın protestosunun hüku· 
metine bildirilmesini kendisinıden rica 
etmiştir. Bu akşam hariciye nezaretinde 
bu hususta bir nota neşredileccktir. 

Çin, izahat istedi 
Paris, 7 (A.A.) - Çinin Paris 1:.:i

yük elçisi Vellington Ko, Hariciye na

zırı Boneyi ziyaret ederek Parasc:l ada
larının Çine ait olduğunu kaydettikten 

sonra mezkur adalara Annamlı jandar:
ma müfrezelerinin göniderilmiş olması 

hakkında izahat talep etmiştir. 

Hariciye nazırı Bone verdiği cevapta 
mezkfir mıntakanın seyrisefain için ta· 

biaten sok tehlikeli bulunduğunu, bi· 
naenaleyh, bütün memleketlerin vapur• 
lan için emniyet tertibatı vücuda getir· 
mek üzere orada telsiz istasyonu, me· 
'.•:-roloji müessesesi ve fenerler vücuda 
gtiri'mesi zaruretini tebarüz ettirdik· 
tc:n sonra jandarmaların mezkur mües• 
seselerc ait memurları ve mezkur mü • 
esseseleri korumak için gönderildiğini 
bil:hrıni,+ir . 

• • * 
Fransa mevzubahis a'daların kendi 

himayesi altında bulunan Annama ait 
olduğunu söylemektedir. Malbuki Çin 
ve Japonya bu adaların Çine ait oldu
ğunu iddia ediyorlar. Böylece Çin ,.e 
Japonya harbindenbcri ilk defa olarak 
bir fikir üzerinde birleşmiş bulunuyor· 
!ar. 

Zehir kaçakcılarına 
daha ağır 

cezalar verilmelidir 
Çlndeki Japon askeri kumandanları bile 

kaçakcılıkla itham edlllyorlar 
_... Baştarafı 1 incidı 

Asla. 
Eşkiyalık, yolkesicilik edenler vardı, 

azami eiddetle hareket ettik, vatanda
şın ırzma, malına, emniyetine hücum e
dene zerre kadar merhamet etmedik, 

. ya dağ başında "meyten istlsal" ine ça. 
lıştık, yahut adaletin eline verdik, astı. 
Memlekette gizli açık siyasi, içtimai fe
sat §ebekclerl vardı. Şiddetle saldırdık, 
ortalık tertemiz oldu. Spektil!syon ya
panlar, ticaret adı vererek dalavereli 
işler yapanlar, paramızın kıymetini dil

eürmeğe çalışanlar \lardr. Ne yaptık? 

Karşılarında elimiz kolumuz bağlı mı 

kaldık? Hayır! ı;iddeile harekete geçtik. 
Komisyonculuk yapabilecekleri dikkatle 
seçtik. Borsa tellallannı eledik, dilrUst 1 
olmıyanlann gözyaşlanna bakmadık. 1 
Hatta gUnün birinde bu tedbirler de ka
fi gelmedi; borsayı kapadık. Ankarada 
yenisini kurduk. 

Sinek yapan köyleri, kasabaları sıtma 
zehirlerine boğan bataklıkları ne yapı

yoruz? Dc.rhal kurutmuyor muyuz? 
Koyunlarda kelebek, sığırlarda veba 

belirdiği zaman hududları kapıyoruz. 

"Aman bu salgın Çize gelmesin!,. diye 
bUtUn baytarlık bilgilerimizi seferber e
diyoruz. Ekinlere saldıran çekirge bu
lutlnrmn merhamet mi ediyoruz. Dört 
buğday başnğınt kurtarmak için on mil
yar çekirgeyi gebertiyoruz. Salgın ha5. 
tahkların öntine geçmek için çok sıkı 

tedbirler aldığımız zamanlar lizerinden 
ancak ynrmı asır geçmiştir. Balkan har
bi sıralarında kol!'!rayı kahretmcğe ka
rar verince ne yaptık? Koleraya tutula
nı diri diri kireç kuyularına atmadık mı? 

Acaba eroin propagandası yapan ah -
lfık bozucu; 

BUyUk zehir kaçakçılarından birinin 
ı;:antasmda, "arsıulusal kaçakı;:ıltğa kartı 

mUeadelc,, teşkilatı tarafından ele geçi· 
rilen vesikalar göstermiştir ki Tiyen " 
Çin, Sofya, lskenderiye, Paris ve NeV" 
york arasında mekik dokur gibi gidi.P 
gelen "muteber ve zengin seyyahlar,. 
dan çoğu esrar, afyon ve eroin kaçak~"' 
sıdır. Aralarında pespayelcr de var, diP• 
lomatlar da var, milyonerler de. Zateı:ı 
bu mel'unlar milyoner olmıyacak da kinl 
olacak? 

Ccnevrede yapılan son içtimalarda 
Mısır, Kanada, İngiltere mUşterekeıı. 

Çindeki Japon askeri makamlannı bile 
kaçakçılıkla itham etmiş bulunmak~ .. 
dırlar. Bu şartlar içinde eroinciden bet 
mefsedeti bekliyebiliriz: 

Bunlar casusluk edebilirler. 
Amerikada ve dUnyanm her yerindi 

en azılı sabıkalılar bu kötU işte kull&
nılmağa başladıkları için gangsterlik vl 
haydudluk edebilirler. 

Bunlar bol para ile oynadıkları içlJS 
rUşvet vere vere umumi idare ahlAknıl 
üsada çalı§abilirler. 

Bunlar her şeyi yapabilirler. GözüınU• 
zU dörl açmalıyız ve her zehir kaçakçı• 
lığını iyiden iyiye elemeliyiz. 

• * • 
Biz bUyük afyon momleketlerindeıs 

olduğumuz halde bu yolda para kazaJS• 
mak hırsına tutulmamış, ah!Akı mazbut 
arsıulusal saygı kazanmıg bir devletlJl 
vatandaşlarıyız. Arsıulusal mücadelet' 
böylece büyük bir insani yardımımız dıY 
kunuyor. Dahildeki cezaların ıl~ 
detlendirilmesini istemekten kastmıdı 

bu işteki milli korunma arzumuza da U" 

!aşabilmekten ibarettir. 

HABER 
Acaba dürüst vatandaşı morfine alış

tıran eski tiryaki; Südet Almanları 
Acaba genç dolikanhlann burunlarına 

kokain uzatan satıcı kolera mikrobun
dan, koleraya tutulmuş olandan daha 
az mı zararlıdır? 

Böylelerini tutunca, içtimai bünyenin 
sıhhati namına akla gelen ilk tedbir, ki
reç kuyusuna atmak, iğneli fıçıya eok
mak olmasa bile mutlaka en az "101" 
yıl nğır hapis eczası olmalı ve bu ceza 
hiçbir milli bayram vesilesile affedil -
memelidir. Bir vatandaşa eroin satmak 
şöyle dursun, morfini, afyonu methetmiş 
olan için dahi ecza tcrlib etmeliyiz. 

' .... 
Son günlerde yapılan tetkikler, hiçbir 

eroincilik ve morfincilik hadisesini bir 

"münfcrid vakn" halinde ele almanın as. 
la. do{,'Tll olınadığnıı meydana çıkarmış -
tır. Bu kötU işle uğraşanların hepsi bi
lerek bilmiycrek bir "arsıulusal te3ki
lfıt" ın mensubu oluyorlar. Bunlar uzak 
şark memleketlerinden, Mısıra, Mısırdan 
Balkanlara, Makedonynya, Parise, Lon
draya vo tA şimali ve cenubi Amerikaya 
uzanan bir zehirli zincirin birer halkası 
olarak ele alınmalıdır. 

Vitıston Çörçil "Çekoslovakyada hatJd 
açılıyor,, serlevhası altında neşrcdiltt' 
bir makalesinde Çek meselesinin soff 
saf hasmı gözden geçirmektedir. 

SiidetJcr'le Çek hiikumeti arasında bİf 
anlaşmaya varılmasını çok mümküff 
gören Çör çil şöyle diyor: 

"Südctler Almanyaya ilhakı isteıııi• 
değildir. Yalnız, en son bir tehdit ol~ 
bunu hazan ileri sürmüşlerdir. f{atı' 
liderlerinin Alman Nazi teşkilatına dil' 
hil olmak arzuları da, Avusturya Nazile' 
rinin sükutu hayale uğramaları nzerirı' 
tavsarnıştır. 

Ç.ekoc::Iovakya gibi kiiçük bir devlet i~! 
de müsavi iş arkadaşı olarak çalı~ 
Südet liderleri için gün geçtik~e kuvvttl" 
nen bir arzu haline gelmektedir. 

Bundan başka, her iki taraf tan da, Ç' 
koslovaklann şunu gözönünde bulu, 
malan ıazımdır ki, bir umumi harbi; 
hep olurlarsa en fazla zarara u~~11 
olan gene kendi memleketleri, kendi : 
caklan, kendi aileleri, kendi malları 01 

caktır.,, 
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dlaBu' cWı 14dlıe ............................... 
lEskl Türk 

çamaşıraarı 

Epey oluyor, Kurunda yazdığım iki 
üç makalede, yerli roman ve hiki.yenin 
<:enıiyet ilmi, milU Met ve ananeler, kos 
tüm ve tuvaletler tarihi bakımından çok 
kıYmetli vesikalar olduğunu tesbit et. 
rneğc çalışmış, yazılarımın içinde, ör· 
nek olarak, "Lüleci Yekta efendi hikaye
si,, ile bugünkü romancılardan birinin 
tserinden bazı parçalar nakletmiştim. 

Bugün, ayni mevzua bambaşka bir kö· 
§eden bakarak milli roman ve hikayenin 
Vesika kıymetini canlandrnnak istiyo. 
rurn. 

Bundan iki üç asır evvelki Türk ça
lllaşrrlarını, esvaplarını, bu çamaşır ve 
esvapların hangi kumaşlardan yapıldığı. 
nı pek az kimse bilir sanırım. Bilenler de 
tarihçilerimizden kalem erbabından ziya
de, belkide bir satır yazı yazmaktan sı
kılan meraklı, kendileri de antika olmuş 
beş on kişidır. 

1290 da basılmış bir hikayenin yaprak 
!arını kanştmyorum. Mevzuu on yedin. 
. ci miladi asır vekayii arasından seçilmiş 
olan bu hikayenin bir yerinde. çok zen
gin bir efendinin, gözdelerinden edip ve 
zarif bir gence. bayram hediyesi olarak 
lertip edilmiş bir bohçadan bahsedilmek 
ltair. Bu beş satır, eski Türk çamaşır. 
lan ve tu\'aleti bakımından çok kıymet. 
lidir: 

' "Bir dikme atlas içinde bir altın ba~-
8arık. bir telli berd~r. bir çiçekli hind
ka.r, bir çiçekli şal. bir elmas kabzalı br. 
~ak. bir penbezar iç donu. bir tosmah 
Uç'kur, bir incili yağlık. telli i-;lerne bir 
liiz havhsı. bir elmaslı saat, bir srr· 
matı kese içinde üç}-üz altın ... 

Yahya efendinin arabacısı bir Veli 
Mahmut vardır. Bayram münasebeti ile 
Veıi Mahmuda da bir bohça çamaşır ha. 

ıırlamr. Ayak tak'1111ının giydiği çamaşır· 
ları da bu bohçadan bahseden satırlarda 
buluyoruz: "Bir gAver fes. dört değenni 
ascıar iplik alacası entari. mavi bo~ası 
dizlik. bir karacalar kusağı, bir yelken 
bezi don. bir .ı\me-rikan gömlek ... 

Hikayenin mevzuu her ne kadar on 
}'edinci asra ait ise de, bu çamaşırlann. 
nzıldığı tarihe, yahut pek a:ı: evveline 
ait olacak.lan. bilhassa "Amerikan göm
ltk., kaydından da pek güzel tahmin e. 
debiliri:ı:. Böyle de olsa en az bir asır ev· 
\'tlki Türk kostüm ve tu\'aleti tarihi ba. 
~nundan ehemmiyetlidir. 

Eski Türk kostümleri \'e tu\'aletleri ba 
kımından diğer zengin bir kaynağı da 
divanlarımız teşkil etmektedir ki 0 divan
larda Türk kostüm ve tuvaletleri,. ne ka· 
dar ~ayanı dikkat bir çalışma sahasıdır. 

Reşat Ekrtnı KOÇU 

-s.l11y 1 
~lleu c t'rde elbise hmıusunda <'ı.ki 
~ lif kalmadı. Jlcrkes istediği gibi 
'inek istiyor. Bu modeldeki elbise, 
"1~ .,. .... , ... reaglnde bir pantalon krr-

lcı...... l' hhıı ve plijlarda gtymek için 
·•qı~ 

'Ve mB\1 damalı bir mantodan 
ibarettir. 

/ 5 

tMisE:~J 

Tiyatrocu ı·uk 
Sıkı bir devlet kontrolü aitına girmelidir. 

memleket dertlerinden biridir. 

Aqda insan 
var mı? 

Bu iş hakiki 
Bundan bir müddet evvel, bazı §ahsi '· 

teşebbüslerle, ''Türk tiyatro sanatkarlar · 
birliği,. ismi altında bir cemiret kurul. 
muştu. Şimdiye kadar tamamen ba~ı boş. 
himarcsız ve yardımsız bir halde kalan , 
tiyatrocuların, aralarında bir birlik yap· i 

'ı malan hiç şüphe yok ki memnun oluna. 
cak işlerdendi. Fakat aradan pek az 'a- t 
kit geçince, birliğin haricinde kalan ı-a· 

natkArlardan çoğunun, birliğı tanımak 

istemediklerıni. birliğin bütün sanatkar - , 
!arın umumi cemiyeti olabilmesi ,.e bü. 
tün tiyatrocuları içine alarak şümullü ış 

ler yapabilmesi için, Türkı~edekı tiyatro 
sanatk~rlarının kısmıazamının iştirakile 

kurulacak başka bir teeşkküllün ancak 
tanınabileceğini ileri sürdüler . 

1 - Birlık reısi: E. Dınçer 
2 - G. Sekreter: F. Ozlevenl, 
3 - Muhasip: M. Uyımsal, 
4 - Asli ıiye: Ihsan 
S - Asli üye: Mehmet 
6 - l'edek üye: Şayeste, 
7 - l' edek üye: Zeki Alpan 
8 - Yedek üye: Ş. Sener 
Bir!ik dört oy gibi kısa bir zamanda 

Bazı gazetelerde de bu i~ hakkında gün 
lerce süren münakaşalar yaprldı. Cemı· 
yeti kurmuş olanlar. 

- Bizim teşekkülümüz mc~rudur ,.e 
ruznamelerimiz bütün sanatk~rlara açık 
tır diyorlar, 

Türk thıatrn ~n11atkô1la1 bidiği rrisı 
1-.tem Vinçer 

~ ar/İ$/. varyeteci. akuyuctt ve sazende ola· 
rak yüz elliden fazla üye kaydetmiştir. 
Bunlardan Anadoluda mıişkiilôla düş. 

tiiğihıü Jıabrr ı•eren üyelere yardım edil. 
miş vt boşta kalıp birliğimize müracaat 
eden iiyefore iş verilmiş ayni zamanda 
hasta olduğu haberi verilenlere de bütün 
masraf birliğe ait olmak üzere tedavi et
tirilmişlerdir. Kısa bir zamanda pek bii. 
,.,7,1ı ,·nrdımlarda bıılunan (Tiirk tiyatro 
sanatkarları birliği) idare ht}'eli bugiin 
cımılmriyct formalitesine ı1ygım olarak 
tc~ekkiil elmiş ve faaliyetine da!·a esaslı 
bir Şl!kilde başlamıştır. 

Fakat diğer taraf kat'iyyen ikna ol. 
muyordu. Nihayet, yeniden bir kongre 
yapılmasına karar verildi.Muhalif, muva 
fık her sanatkann bu kongreye gelip 
istediğini söylemesi.nizamnamenin yeni· 
den yapılışında fikirlerini anlatması ve 
itimat ettiği arkadaşlarını idare heyeti. 
ne getinnek üzere rey \'ennesi ilftn edil· 
di. 

kongrenin semtine bile uğramadı. Ve bu 
şerait altında toplanan kongre yeni ida. 
re heyetini seçerek dağrldı. 

Bu tezkere, bize bir çok iyi haberler ve 
riyor ama, ne yalan söyliyelim, asıl der
din kökünden halledildiği hakkında bir 
kanaat edinmiş bulunamıyoruz. 

Dün birlikten aldığımız bir tezkerede 
~öyle yazılmaktadır. 

Ortalıkta koparılan fırtınalardan sonra 
kongrenin çok kalabalık \'e heyecanlt ola
cağı ümit ediliyordu. Fakat ilk kongrede 
ekseriyet bile bulunamadığından toplan. 
tı geri bırakıldı. lkinci kongrede etrafın 
da patrrdı edilen hadiselerden hiçbirisi 
hemen hemen görüşülmedi. Beklenen ta
nmmrş sanatkarlardan birçokları. mesel~ 
işin temelini te~kil edeceği umulan Naşit 

26.6-938 tarihindeki birlik kongresinde 
ekseriyet olmadığından 3-7.938 tarihine 
talik edilen (birlik kongresi) dün Bey
oğlu Tıalkevinde kıymetli sanatkdr ( Muh 
lis Sabahaddin, Aziz Şadi, Şevki Şener, 
Zeki AlpanJ t'e daha bir çok alôkalılar 

huzıırile yapılmıştır. 

Bugünkü cemiyet, belki birçok faydalı 
işler görecek ve en büyük bir hüsnü ni· 
yetle çalışacaktır. Fakat memleketin ih· 
tiyacr, artistler cemiyetin simdi bu ~ra
it altında tamamen karşılama~ına imk~n 

yoktur. Bundan evvel de bu me\'ZU üze· 
rinde yazdığımız bir yazıda söylediğimiz 
gibi. bugüne kadar daima ba~ı boş 
bırakılmış olan artistleri bir inzıbat al. 
tına almak, cemiyetin ciddi bir de\'lct 
kontrolü \'e devlet müzaheretini temin 
edebilme ile kabildir. Ve bu işte memle 
ket için çok lüzumludur. Tlt1BER 

Birlik nizamnamesi okımmıtŞ birliğin 
gayesi anlatılmış ve hükı2mett verilmek 
üzere yeni bir ek nizamname hazırlan. 
mı~ ve (Türk tiyatro sanatktirlar birligi) 
tam bir salahiyetle çalışmak iizere idare 
heyrli srçilmiştir. 

Vogusıavyalı Dnlversı
telDler Paırıste konser 

verecek 
M !LOŞ Kaploviç kor08una mensup 110 Yugoslavyalı ta

lebe, birkaç konser vermek üzere Parise gilmi§ler-

dir. 
Milog, Sırpların milli kahramanları sayılır, Kosova mey

dan muharebesinde sultan Muradı öldilrmliş olan bu adamın 
hatırasını Sırplar birçok masallarla eUslemişlcrdir. Efsaneye 
göre, Miloş. tekin olmıyan dağlarda perilere §arkı söyliycn 
bir kahramandı. Ve onun ilahi bir _sesi vardı. O §arkıya baş-
ıaymca billur sesli peri kızlan bile onu dinlemek için susar

lardı. 

50 sene kadar evvel Sırb Universiteei bir koro kurmaya 
karar verdiği vakit, bu milli efsaneye dayanarak, te;,ekküle 
onun ismini vermişti. 

Yugoslavyalı gençler tarafından Pariste verilecek konser 
lerin programlarında eski Sırp millt rapaodileri, komiteci şar· 

kıları , ve en yeni Sırp eserleri bulunmaktadır. 

* Çocuknaron uykusuna 
dair ••• 

L )NDRA belediyesi çocukların uyku saatlerini tanzim et 
mek için neşrettiği bir tamimi bütün yatılı mekteplere 

göndermiştir. Bu tamime göre: 
Dört yaşından küçük çocuklar saat altı buçukta yatağa 

girecekler \'e asgari 12 saat uyuyacaklardrr. 
Yedi yaşından küçük çocuklar saat yedide yatağa gire

cekler \'e asgari 11,5 saat uyuyacaklardır. 
On bir yaşından küçük çocuklar saat sekizde yatağa gi· 

recekler \'e en az 11 saat uyuyacaklardır. 
On dört yaşından küçük çocuklar sekizle dokuz arasında 

yatağa girmek ve en az 10 saat uyumak mecburiyetindedir· 

ter. * 
Dünyaınoın en eslkn 
gazetesn kapaın<dlo 

1500 senedenberi Çinde çıkmakta olan dünyanın en eski 
gazetesi Peping Bao kapanmıştır. Bu gazete milattan 400 
sene sonra, tabilerin. gazetecilerin ve tipografların piri sayı
labilecek Su Şung isminde bir Çinli tarafından kurulmuştur. 
Bu gazete kurulduğu tarihtenberi 1500 başmuharrir değiştir
miştir. 

Pekinin Japonlar tarafından işgali üzerine Japonlar dün 
yanın bu en eski gazetesini kapatmrşlardr. Fakat bir müddet 
sonra tekrar intişarına izin \'erdiler. Yalnız, gazete eski ana. 
neltrlne sadık kaldı~ı \'e Japonların arzu ettiği şekilde yazı 
~adığı için bu sefer kati olarak kapatılmıştır. 

Mayns 
karşı 

t>öcekDernne 
bo~ucu gaz 

A LMANYANIN Şelzvig - Holştayn eyaleti mayısböcek· 
!erinin hcumuna uğramıştır. Bu böcekler bir çekirge 

bruıkmından daha mühim zararlara sebeb olmu§lardır. Milyon· 
!arca mayısböceği, uğradıkları sahada bütün ekinleri mah
vetmişler, ve bu senenin hasadını adeta tehlikeye koymuş

lardır. 

Mahalli hükümet, böceklere knr§ı boğucu gaz kullanmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Halkın yarduniyle bu mücadele iyi 

netice ''ermiş, kısa bir zaman içinde 120 milyon mayısböccğ' 
öldürülmüştür. Ôldlirülenlerin yansı dişi olduğuna göre bı' 

çarpışmanın gelecek yıllar için faydalı olacağı tahmin edili· 
yor. 

Bu suretle ziraat için zararlı böceklerin öldürülmesindo 
ilk defa olarak boğucu gaz kullanılmış oluyor. 

* Burada Pün muhare-
beDernını<dle öDeını 40aOOO 

asker yatoycr R 

1 TAL YADA Bari vilayetinde Kan civarında aylardan
beri yapılmakta olan ara§tırmalar sonunda tarihin en 

kanlı savaşlarından birine ait geniş bir mezarlık bulunmuştur. 
Bu mezarlık, Romalılarla Kartacalılar arasındaki Kan muha· 
rebesine aittir. Bu muharebede iki taraftan 80.000 adam ve 
6000 beygir ölmüştür. 

Arkeologlar bugüno kadar bu korkunç orduların harb sa· 
hasına dair hiçbir vesika elde edememişlerdi. Bugün keşfe· 
dilen mezarlık aşa~ı yukarı 20.000 metre murabbaı genişli· 
ğindcdir. Bu sahada 40.000 me1.ar bulunduğu tahmin edili· 
yor. Bu keşif !!ayesindo tarihçiler, eski mllverrihlerin an· 
laltıkları, fakat cereyan sahası tesbit edilcmiyen bu savaşın 
birçok karanlık noktalarını aydınlatmış olacaklardrr. 

-tc 
Md:lı~ayDk kaıOcdhrımuaır, 

demir cadcdleleır 

P ARlS belediyesi, Parls yollan için yeni tecrUbeler ya. 
pıyor. Franısanm merkezinin bazı caddelerine bizim 

köprü üzerindeki sarı taşların çok kliçUk (30 santimetre mu
rabbaı) modeUni, iki renkli olarak kullandı. Bunlar caddeye 
gUzel bir mozayik manzarası veriyorlar. Diğer bazı caddeleri 
de erimiş demir (font) ile döşedi. Bunlar tabii tecrübe ma-J 
hiyetinde ... Tecrübelerin neticesine göre Paris kaldırımları-

nın nelerden yapılacağı tayin edilecek. 

Vakoında bunu 
aıınuaımaık 

B<abDD cnacak 
Aya gitmek kabil olacak mı? Ayda can 

1ı mahluk \'ar mı? Yarsa acaba onlar da 
bizim gibi "insan,,mı, yoksa başka bir 
mahlCik mu? 

Bu sualler gene ortaya çıktı. Fakat, 
bunun asıl sebebi, mevsimin meselesi ol· 
masıdır. Sıcaklar beyine dokunduğu İ
çin alimlerin bazı saçma şeylere kalktı
ğını zannetmeyin. Aya seyahatin mev. 
sim meselesi olması başka sebebdendir. 

Yaz geceleri gökyüzüne baktığınız za
man binbir yıldız görürsünüz. Arada bir 
de, bir tanesi •"akar,. bize doğru yakla~ır, 
yaklaşır; büyür, daha parlak bir şekil a
lır, sonra birdenbire kaybolur. 

Bu akan yıldızlara bakıp şairler gök· 
teki ilahların dökülen altın saçlannı dü. 
şünürler, aşıklar niyet tutarlar veya bu 
sönen yıldızlan kendi talilerine, sevgile
rine benzetirler .. 

Bu şairane manzaralara karanlık, ay. 
sı:ı: gecelerde rastgelinir. Fakat ay oldu
b'U zaman da dikkatimizi çeken bu yus
yuvarlak çehredir. Onda kimimiz ayın 
on dördü gibi güzel bir genç kız görürüz, 
kimimiz ihtiyar bir dede. 

İşte, bugünlerde - daha doğrusu, bu 
gecelerde - alimlerde bu yıldızlarla ve 
ayla meşguller. Bu yıldızlı \'e mehtaplı 
gecelerde gökyüzünde aşk maceraları 

geçip geçmediğini, aydakilerin de bizim 
gibi "mehtap .. alemleri yaprp yapmadık· 
!arını tetkik ediyorlar. 

Çünkü, bu mevsimde yıldızlar bizim 
gözümüze çarpacak bir şekil alırlar: Yıl
dız yağmurlan pek çoktur. Ay ise kendi
ni daima bulutlardan uzak tutmağa mu. 
\'affak olarak bize gülümser .. 

Fakat bu yaz, alimler gök:rüzüne daha 
ümitli olarak bakryorlar, bilhassa Ameri· 
kan alimleri. Çünkü Amerikada ayı ve 
yıldızları daha iyi görmemize yanyacak 
yeni bir teleskop yapılıyor. Yakında bu· 
nunla tetkiklere başlanacak. 
Dünyanın en büyük teleskopu, şimdiye 

kadar Amerikada Mont Vilson rasatha. 
nesindeki teleskoptu. Amerikalılar buna 
"koca göz,. ismini veriyorlar. Nısıf kut· 
ru 25 metre kalınlığında bir adeseden ve 
o nisbette büyük diğer tesisattan mürek 
kep olan bu teleskopla gökyüzünde ye. 
ni dünyalar keşfedilmi~tir. 

Fakat, bugün gene Amerikada, Kali· 
forniyada Mont Uolomar dağındaki 
rasathaneye konulacak olan teleskop bun 
dan daha büyüktür. ''Amerikan yıldız.. 

tara seyahat kurumu .. tarafından yaptı
rılan bu teleskopun gayesi, ayda insan 
olup olmadı&'lnı \'eya bir medeniyet ese
ri bulunup bulunmadığını tetkik etmek
tir. 

Bu yeni teleskop gökyüzündeki yıldız. 
lan. ayı \'esaireyi şimdiye kadarki teles
koplarla görebildiğimizden sekiz misli 
büyük gösterecektir. Bu suretle, gaye 
bilhassa ay olduğuna göre. onu \'e üze. 
rindekileri şimdiye kadar görüldüğünden 
sekiz misli bü;-ük görmek kabil olacaktır. 

Bugün. mevcut teleskoplarla ayın üze· 
rinde kutru 500 metre olan şeyler görüle
biliyor, daha küçüklerini görmek kabil 
olmuyor. Halbuki Mont Palomar teles· 
kopu ile ayın üzerindeki kutru 60 metre 
olan şeylere kadar görmek kabil olacak. 
tır. Yani, şimdiye kadar ancak ayın üze.. 
rindeki dağlar, tepeler görülürken, bun. 
dan sonra, yeni teleskopla "insan .. ya· 
pısı şeyler de görülebilecektir. 

Bugün ayda en bariz olarak görülen 
bir yanar dağdır. Bizim dünyamızdaki 
Mon Blfin büyüklüğünde olan bu dağın 
geniş bir krateri vardır. Bundan başka, 
daha birçok yanar dağlar da farkedilmek 
tedir. Fakat bunların sönmiiş mü, yoksa 
faaliyet halinde mi olduklarını görmek 
mümkün değildir. Yeni teleskopla bun. 
lan da görmek mümkün olacaktır. 

Ayda bize bcnziyen bazı rnahlO.kat bu· 
lunduğu anlaşılırsa, şüphesiz ki, oraya 
gitmek için biz insanlar daha büyük bir 
he\'es duyacağız. Çünkü, artık gidecew'İ. 
miz yer bir dağ başı değil. bir komşu e

vidir .. 
Fakat. yapacağımız seyahat pek lnsa 

bir şey değildir. Çlinkü gökyüzünde ha
zan elimizle tutacağımız kadar yakın gör

~ Det'amı 11 incide 
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Duvardaki 1lizli kapı açılır açılmaz 
bir lô.boratuvara girdiler 
il 

Fen doktoru, mühendis Ernst Veygel
man Berlinin dış mahallelerinde bulu -
nan kimyevi maddeler fabrikasının ima
lata mahsus binalarından uzakça bir yer
de yapılmış ayrı bir binada oturmaktay
dı. Çalışkan ve zeki bir adam olan mil
hendis "kendi kendisini yetiştirmiş., de
nilen cinsten bir adamdı. Azmi ve ça -
lı§kanlığı sayesinde §imdiki mevkiine 
yükselmişti. Altmışını bulmuş olmasına 

rağmen hala dinçti. 
İki zabiti, fabrikanın bahçesine baktın, 

yazıhanesinde kabul etti.. Generali gö. 
rUr görmez, Prusyanm sabık bir ihtiyat 
ylizbaşısı sıfaliyle, askerce karşıladı. 

Topuklar birbirine bitişik, beli birdenbi
re kırılmış gibi reverans yaptı ve: 

- Hoş geldiniz, ekselans, dedi. Ziya
retinizin şerefi beni minnettar ediyor. 

General koltuğa oturdu. Bir iki keli
meyle hadiseyi anlattı. Fon Strammer 
ağzını açmamış, bütün dikkatini Veygel
manın çehresinde toplamıştı. Hayır, bu 
adamdan şüphe edilemiyeccği muhak • 
kRktı. Hayreti snmimiydi. 

- Felaket ekselans! 
General sordu: 
- Her doktor, cnsusluğun burada ya

pılmadığından kat'i surette emin misi
niz? Size memleketin yilksek menfaat
leri namına açıkça cevap vermenizi 
ric,a ediyorum. 
Veygelman ayağa kalkarak generalin 
önünde askerce vaziyet aldı ve bir I 
harfi kadar dimdik, kelimeleri tarta 
tarta cevap verdi: 

- Casusluğun burada yapılması lm
klmıızdır, ekselans. Burada benden baş.. 
1ı:a kimsenin bu gözden ve formUlünden 
haberi yoktur. 

Gaz hakkında teknik maliımat verdi. 
Tecrübeler esnasında sır sızmaması için 
ne kadar sıkı tertibat alındığını uzun u
zadıya izah etti. 

İki zabit bu uzun nutku dikkatle din
lediler. Veygelman sözünil bitirince ga· 
neral: 

- Demek, erkanıharbiyece teşkil e
dilen askeri teknik komisyon azasın -
dan başka kimsenin bu hususta malu -
matı yok, diye sordu. Her hangi bir 
adam, siz farkında olmadan buraya gi

rip vesikaları aşırmış olamaz mı? HattA. 
yalnız görmesine bile lmk!i.n yok öyle 
mi? 

- lmkanı yok ekselans. Size bunu 
ıerefimle temin ederim. 

Veygclman sözlerini kolaylıkla isbat 
edebilecek vaziyette bir adamın emin 
haliyle ilave etti: 

- Zaten bu imkansızlığı şimdi bizzat 

Benim: 

Mühendis cebinden küçücük ve acn- • 
yip bir anahtar çıkarıp duvardaki bir e· 
leklrik prizi şeklindeki yere soktu. Du
varda gizli bir kapı vardı, açıldı. Yazr
hanenin bitişiğinde bir laboratuvar var
dı. 

Generalle Strammer, Veygclman'm 
peşinden laboratuvara girdiler. Mühen
dis duvarın içine betonla gömülmüş bir 
kasanın kilit mekanizmasını kerıdinco 

malüm bir şüre ile işletti. Kıısanm ka
im kapısı, rezeleri üstünde, sessizco 
döndü. 

V cygelmıın eliyle işaret etti: 
- Görüyorsunuz ya, dedi. 
Mantarının üstü kırmızı mumla kapa

tılıp mühürlenmiş küçük bir şişeyi gös
teriyordu. 

- 3·1 numaralı gazden nümune •.. 
Sonra bir dosya~-ı işaret etti: 
- Bu dosyada da gıızin formülilnU 

muhtevi K. F. D. 23241 işaretli vesika 
ve projektör planı var. 

- Müsaade eder misiniz Her doktor? 
General elini dosyayıı doğru uzatmış

tı. ~lühendis hemen dosyayı alıp gene
rale uzattı: 

- Emredersiniz, ekselans. 
Fon Rogviç dosyayı alıp evrakı birer 

birer ve uzun uzadıya tetkik etli. Stram 
mer ile Veygelman sessizce ona bak -
maktaydılar. General trtkiklerini biti • 
rince dosyayı kapayarak: 

- Her şey yolunda filhakika, dedi. 
Bir müddet sessiz durduktan sonra 

ilave etti: 

-Teşekkür ederim, Her doktor. Mü 
saadenizle gidelim. Çok vahim bir mese
le ..• 

Veygelman kasayı kaparken içini çe
kerek tasdik etli: 

- Evet ekselans, vatan için büyük 
bir kayıp! 

Laboratuvardan çıktılar. MUhendis ka 
pıyı kilitledi. Misafirlerini fabrika ka
pısına kadar uğurladı. 

Tekrar yazrhıı.nesine döndüğü vakit 
masını başına geçti ve başı ellerinin 
arasında uzun zaman düşünceli ve dal
gın kaldı. "Pariste bunu kim işaa et
ti acaba?,, ..... Birden kapı vuruldu. Dü
şüncelerine dalmış olan Veygclman ye
rinden fırladı. Sonra kendisini toplayıp: 

- Giriniz! dedi. 
Geleni gülümsiyerck karşıladı. 
- Merhaba Brünel. 
- Hürmetlerim Her doktor. Sizi ra-

hatsız ettim, affedersiniz. 
Gelen otuz beş yaşlarında kadar, ge

niş omuzlu, azimkAr tavırlr ve sevimli 
görünUşIU biriydi. 

- Beni asla rahatsız etmediğinizi bi
lirsiniz azizim. 

- Sabahlan sıcak oluyor! demem üzerine düşes gözlerini eğdi. 
Babam: 
- Artık bu kızı evlendirmeli, dedi; Umid ederim ki hareketim-

den önce düğününli yaparız. 
Ben gayet tabii bir tavırla: 
- Nasıl arzu ederseniz, dedim. 

Mühendisin hususi katibi söze başla
dı: 

- Her doktor, sizden vazifemden af
fımı ricaya geldim. Müsaadenizle hemen 
bugün buradan ayrılacağım. 

- Ne? Gidiyor musunuz? 

Gülümsiyerek karşısında duran mulıa 
tabına hayretle bakıyordu. Devam etti: 

- Benden müsaade almağa mühtaç 

değilsiniz. F'nkııt bu nni karıırınızın se
bebini olsun öğrenemez miyim? 

- İş icabı Her doktor. 
- Yna .... 

Veygclman tekrar masıısı başına ge
çip koltuğuna oturdu. Bir sual sorııcak-

mış gibi oldu, fnkat derhal vazgeçerek 
l.ıir müddet düşündü. Sonra tcreddüdü
nil gösteren bir tıı \'irin: 

- Pekfıl:i., dedi. Gidebilirsiniz, ser
bestsiniz. Demek sebebi hakkında fazla 
bir şey söylemek istemiyorsunuz? 

- Söylememe imkan yok. 

- Şu halde size hayırlı yolculuklar 
temenni ederim. i'\o zaman dönccekısi
niz ? 

- Hiç belli olmaz! 
- Buradan ayrılışınızın sebebini so-

rarlarsa nasıl izııh edeyim? 
- Nasıl isterseniz ... 
Veygclman içini çekti. 
- Güle güle Brünel! 
- Teşekkür ederim. 
Veygelmanın hususi katibi binanın i

kinci katındaki odasma çıktı. Ve şimen
düfer tarüesini tetkik etti ve kol saa
tine bakarak mırıldandı: 

- Bol bol vaktım var. 
Pencere önUne oturdu. Cebinden sı -

kardığı, Berlinin btiyUk .,ıcşam gazete
lerinden birinin sayfaltırını çevirdi ve 
sekizinci sayfanın alt tarafındaki bir illı
nı Uçüncü defa olarak okudu: 

"Fran•m:<'ayı iyi bilt•n bir Alman ~en
ci, bir l•'ran<.;ız ihracat mü<'""""csinılo 
katip sıfatlyle çalı5tınlmak iizere, iste· 
nllmckt<'dir. Ciddi referans ibrazı Jii. • 
zrmdrr. 

Reynuar, dir<'kfiir, ı;antlyc !!Okağı :?3 
numarada, Pari!'i adresine tahriren mü
raraat edilmesi...,, 

Brilnel gazeteyi katlayıp cebine koy
du ve mmldandı: 

- Orada bir §eyler olduğu anlaşılı

yor. Nedir acnba? 

Bir kııç dakika ı:ıonrn Veygelman'm 
hususi katibi Hans Brünel, cebinde Pa· 
rls için bir bilet olduğu halde, akşam 

ekspresinin birinci mevki, bir kompartı
manına rahatça yerleşmiş, Bcrlintlen 
ayrılıyordu · 

(Dcrnmı Yar) 

- Tom ! Artık lıüll}aya ve rÜ· 
yaya veda et, harekete geç ! 
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Yaşım ilerledikçe düşünüyordum: 

bir milyon dolara nasıl kavuşacaktım. 
Gece gündüz hesapla uğraştrm, mua -
deleicr hallettim, kafa yordum, zihin 
patlattım! boşa koydum dolmadı, ıdolu 
ya koydum almadı, bir türlü milyona 
sahip olmanın tılısımlı sırrını bulama
dım. 

Kendi kendime: 
- Ah bir kere diyordum, milyonu 

elime geçirebilsem, b:ığrrma basaca -
ğım, nadir ve kıymetli bir çiçek gilıi 

koklayacağım ve seveceğim. 
Dikenleri mi? .. 
Onun lafı mı olur? 
Katlanacağım. 

Evet, evet, ben seni bilirim, şöhre· 
tini işittim, güler yüzlü halaskar: 

- Altın! .. 
Bütün dikenlerinle, iğneler-inle, ne· 

yin varsa hepsini istiyorum, bana gel!. 

Bir gün bir ses işittim: 
- Tom!,, Artık hülyaya ve rüyaya 

veda et, harekete geç .. Seni milyona 
ulaştıracak yol, çalışmak yoludur. 

İşittiğim senin sesin mi? bir sevgili
nin sarılan kolları gibi hareket, faali
yet beni kucaklıyor. 

Beni mi çağırıyorsun? .. Geliycrum. 
Bekle, muhakkak sana kavuşacağım. 
Ey tılısımh 1,000,000 !. 

Bir milyon, rüyalarımın gökünde u
çan bir emel bulutu olmuştu. Bu bulu
tu kucaklamak için şu kararı vermiş -
tim: 

Dereleri, uyuklıyan nöbetçinin diz
leri üstündeki kılıç gibi sakin, otları 

bol, çimenleri taze, havası güzel, alçlık 
bulutuları, genç kız kaşlarının üstün

öeki saç yığınları gibi, ağaçların mavi 
çizgisi üzerinde dinlenen bir memle • 
kette yaşıyordum. Bunun için, evvela 
sığır yetiştirmek suretile milyoner ol
mağa teşebbüs etmek, bu yolda çalış· 
mak Hizımdı. 

Uzun hesaplardan sonra, sığır tica
retile uğraşanların hayvan başına altı 

dolar kar ettiklerini anlahm. Böylelik· 
le bir milyon doları toplamak içi:ı 

168,66 3-8 büyümüş ve bir kaç yüz 
de ikişer yaşına girmiş bir hayvan sü
rüsüne ihtiyaç vardı. 

Teksas ve Oklahoma vilayetlerint::le 
60,000 den fazla sığırı olan bir tüccar 
bilmiycrdum. Hatta bunun iki misli 
bile benim işime yararr.azdr. Böyle bir 
sürü elde etsem hangi harada ve na
sıl besliyebilirdim? Y eki'ınlar büyü -
dükçe, yaptığım hesaplara da artık 

aklım yatmaz oldu, ben de bu işten cay 
dım. 

Pcco'da kampta çalışırken, sığırt -

maçlardan "Sağlam gözlü,, Vilyam::ı 

rastladım. Kendisinden daha atik bir 
adma, bilardo bilyesiyle Vilyamın gö 
zünü kör etmişti. O vakayı büsbütün 
başka türlü anlatıyor; sözde en kor • 
kunç sığırtmanlarla yaptığı bir yum • 
ruk kavgasında tek gözünü kaybetti • 
ğini söyliyordu: 

"Sağlam göz,, Meksikaya sıksık ve 
gayet acele seyahatlar yapan bir adam· 
dı. 

Eski polis müdürü değişip yerine 
başkası seçilmeden memleketine dön • 
mczdi. 

Serseri miydi?. 
Şüpheli bir adam mıydı?. 
Hırsız mıyıdı?. 

Ne idi, nenin nesiydi?. 

Bu hususta hiç bir şey diyemem. Bil 
diğim bir şey varsa, ''Sağlam Göz:,, 
Meksika hakkında bir çok malumata 
sahipti. Orada iyi ve kötü günler yaşa. 
mıştı. Bir çok ticaret işlerine karışmış, 
alım satım yapmıştı. 

Kazanmış. iflas et«ıiş, eğlenmiş, sefa· 
hat alemlerinde yaşamış, külhanbcyle· 
riyle düşmüş kalkmış, sefalet çekmiş 

bir ac1am:iı. 

Kendi anlatışına göre, korku nedir 
bilmezdi. Savurduğu bir yumrukla, bir 
adamın bütün lişlerini döktüğü çek ol
muştu. Tam bir macera adamı ve na· 
muslu bir kabadayı idi. 

Sağlamgözün bir çok kabadayılık hi· 
kfiyclcrini,kafa yarma, göz patletma 
maceralarım dinledikten sonra, milyo. 
na kavuşmak için, kendisi gibi, göz:Ü 
pek, macera düşkünü, hovarda meşrep 
on beş yirmi delikanlı ile Meksikaya 
gitmek kararını verdim. 

Tereldütsüz verdim bu kararı .• Çü:l· 
kü artık aklım kabul etmişti ki, bir 
milyon kazanmak için, biraz da macera 
arkasında koşmak, hareket ve heye· 
can dolu bir hayat içinde uğraşıp di· 
dişmek lazımdı. 

Çalışmadan, didişmeden, mücadele 
etmeden, hayatta muvaffak olmak, ser
vete kavuşmak kabil miytli? Bu olsa oı· 
sa ancak kör bir tesadüfle rastlayacak 
bir piyangonun yardımiyle olabilir\'.li. 

Piyango! .. 
Bunun bana çıkması, bu devlet kuşu· 

nun, benim talisiz başıma kcnması ne 
kadar uzaktı. Tali kuşu, beni nerede 
bulacak, nasıl bulacaktı?. 
Kararım kati idi.Meksikaya gidecek, 

çalışacak, uğraşacak, binbir maceraya 
atılacak, para kazanmak için her teh· 
likeyi göze alacaktım. 

ölüm .... 

(Dcrnmı "ar) 

...•••••~'Juornm(!)~L!J1m~1ın!!Jl1•ııll 
le çıkıp fuayede bir dolaşayım, herkes benim bu dedikodulara mab~ 
sus müsııııde ettiğimi, sefirin aklına böyle bir izdi\·acı zorla sokma• 
ist<'diğimi sanacak ... Halbuki Sezarın kıırısından şliphe etmek cai' 
Jcğilse kızından şilphe etmek büsbütün caiz değildir. 

lki saat sonra annem, ben, dilşes dö .Mofrinyöz ve madam dö 
l'Espard, locanın önline dört gül gibi dizilmiştik. Ben yan oturmuş, 
halka yalnız bir omuzumu gösteriyordum. Salonun dibinde, sütun
lar arasında, iki köşeden birini işgal eden bu geniş locada görül
meden her şeyi seyredebiliyordum. 'Makumer geldi, ayakta dur
du ve bana istediği gibi bakabilmek için dlirblinünü gözüne götlir
dü. İlk perde arasında, benim hep Oğlanlar Şahı dediğim, kadın 
güzelliğinde bir delikanlı geldi. Kont Banri dö Marse locaya gir
diğı znman gözlerinde bir hiciv, dudaklarındıı hir tebessüm ve bii
tün çehresinde bir istihza vıırdı. Anneme, madam d'Espard'a, 
düşes dö Mofrinyöz'c, kont d'Egrinyon'ıı ve mösyö dö I<nnalis'e 
hUrmellerini arzettiktrn sonra bana: 

Çeviren: INJ lYI ırlYI O Oaıllıı ~ li AÇ 
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Düşes dö .Mofrinyöz ile madam d'Espard bir anneme, bir de bS' 
rona baktılar; gözleri parlıyordu, alaycı, kurnaz bir halleri vardı; 
t;özlcrindc ımramndıklan birtakım sualler okunuyordu. O iki uııtl 
yılan nihayet işi anlar gibi oldulıır. Bütün gizli şeyler arasında eti 
çabuk yayılanı aşk oluyor; zannederim kadınlar, bir kere sevdiJet 
mi, aşklarını bir koku gibi neşrrdiyorlar. Bir kadının muhabbctiJll 
kimseye belli etmemesi için herkeslerden başkıı bir mahlfık olı.11~· 
sı hizım. 

- Çok ha)-ırlı bir haber aldım, dedi, herkeslerin gıpta ile kar
şılıyacağı bir haber ... bilmem sizi ilk tebrik eden ben miyim? 

- Bir izdivaç haberi, değil mi? dedim. Fnknt her sözU edilen 
izdivacın aslı çıkmaz; bunu benim gibi manaslırclnn yeni gelmiş bir 
kızdan mı öğreneeeksiniz? 

Mösyö dö Marse, Makumer'in kulağına iğildi, sadece dudakhın
nm krpırdamasrna dikkat ettim, ne dediğini anladım: 

- Baron, dedi, zannednim siz bu işvebaz kızı seviyorsunuz, 
ama o sizi kl'ndint> lilct <>tti; ml'S<'le bir nşktan ibar<:'t dı>ğil, bir 
düğünden bahsedl1lyor; öyle olunca insan işin l!: ylizünli araştırmıı
Jı. 

Makumer o kendini beğenmiş dedikoducuya, zannederim şöyle 

bir cevap verdi: 
- Benim işvebaz kız falan sevdiğim yok! 
Bunu söyl"rkenki hali o kadar hoşuma gitti ki babamı görünce 

oldivenimi çıkıırdım. Felipe en ufak bir korkuya, en ufak bir şlip
lıeye düşmemişti. Onun hakkında beslcdiğinı Umillrrin birini bo
şa çıkarmadı: yalnız bana inanıyor, kibarlar alemine de, o alemin 
blitün yalanlarına da hiç kapılmıyor. O Arab oğlu hiç aldırmadı, da
marlarındaki asil kan, zeytuni çehresinin rengini bir an bile değiş-
tirmedi. 

İki genç kont gittikten sonra gülerek 'Makumer'e: 
- .Mösyö dö .Marse beni size hicvelLi, dcğil mi? dedim. 
- Hiciv değil. sizin için bir düğün kasiı.lcsi söylrıdi. drdi. 
- Sözlerinizden hiçbir şey anlamıyorum, dedim. 
Bunu söylerken gülümsüyordum vo ona daima başını döndüren 

ve büyük bir mükafat olan bir bakı§hı baktrm. 
Babam, madam dö Mofrinyöz'e: 
- Elbette! dedi. Birtakım alcakça dedikoclulnr uydurmuşTa1'. 

Bir genç kız kibıırlar alemine <lrvama başladı mı, lH'men onu evlPn
clirmPğe kalkıyorlar ve ortaya manasız manasız sözler çıkarıyorlar! 
Armand'ı ancak kendisinin de istiyeceği bir adama vereceğim. He-

.Felipe'yi tam nrzu ettiğim şekilde bulmnk zevkini, o leziz zef' 
ki taddıktan sonra bittnbl daha fazlasını da arzu ettim. Ona, ar•' 
mızdıı. kararlaştırdığımız bir işaretle, şu bildiğin tehlikeli yoldll11 

ıwneercmin öniine gelmesini istediğimi bildirdim. Birkııç sııat soıl' 
ra baktım duvara tırmanmış, eliyle balkonun kenarına tutunı.11ıJf> 
bir heykel gıbi duruyordu, lıenim dairenin ışıklarını seyrediyordıJ: 

- Felipe, dedim, bu akşam tam istediğim gibi hareket ettin!~ 
sizin evlcnm0k üzere olduğunuzu Röyleseler ben de tıpkı sizin gi 
harı~ket ederdim. 

- Sizin, h<'rkesten önce heni haberdar cdecc!;'inizi bilirim dC··' 
dedi. 

- Böyle bir imtiyaz için kendinizde ne gibi bir hıık görUY0f' 
sunuz? 

- Ben sizin sadık köleniz değil miyim? 
- Gerçekten öyle misiniz? 
- Eve t, dPdi, hem asla değişmiyecc>ğim. 
- Pı>ki, dedim: ya öyle bir izdivara zaruret hasıl olursa, ııcıı 

do n1.a gösterirsem ... 

'(Devamı var) 1 
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\'azan: Rahmi YAGIZ 
Şarı Kapc, tekrar tekrar 
yaıvardı: Ben Türklerı çok 

seveırım, teğmenim ı 
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. Arkadaşlarım dedığımı yaptılar. Sözle-' 
rııni noksansu tatbik ettiler. lki dakika 
~nra amonyak depolarında açılan de- ~ 
likler, zaten bozulmağa yüz tutan tahtel
bahirin havasım kullanılmaz bir hale ge. 
tiren amonyak gazı çıkardı. Süvari bu 
SUikasdm sebebini araştırdı. Şükür ki 
ellerim bağlı bulunuyordu. Bunu benden 
bilmedi. 

Hava ağırlaştığı anlarda bir mermi di 
reğimizi kırdı. Bir tanesi de dümen civa. 
nnda patladı. Dümeni arızaya u~rrattı. 
işte bu suretle çare iz kalan kapiten Di· 
diye teslim olmak mecburiyetile karşı 
karşıya gelince tazla muka\emet edeme. 
di. Talie baş eğdi.. TurkU\ azı suyun üs
tüne çıkardı. Size teslım olduk! 

Hikaye epeyce uzun sürmü'itÜ. Kom
fU batarya subayları, tabur kumandam, 
ve diğer kumandanlar yüzba'iı Rıfkının 
batarya:iına akın etmi'ilerdi. Teğmen lh. 
san bir taraftan Şarl Kaponun anlattık
larını yüzbaşısına tercüme ediyor. bir ta
raftan da mevzi" başlayan arkadaş akı. 
nını kom .. •~- gb teriyordu Yüzbaşı 

Rıfkı gelenlere likkatli dikkatli baktı. 
Sonra Teğmen İhsana onları işaret etti: 

-Tamam!.. H<p i geliyorlar. Daha bir 
§ey bile bğrenemrllik şu herH\erden. Al
la'1ın beli~ı ça' uş bizi O) aladı .. 

Serjan Şarl Kapo teğmen İhsana tek
rar tekrar yalvardı: 

- Ben Türklcpi ç"k iyi tanır ve çok se. 
Verim teğmenim! Bunu hareketimle de 
isbat etmiş bulunuyorum. Gemimiz topa 
tutulduğu zaman, suyun altında taşa tu. 
tulan bir c!nmuz yavrusu ~ihi ezileceğimi 
z~. bir c' ü le parçalanıp mahvolac:ti! • 
za Türkle:-in ulU\ vucenabına sığınmağı 
cana minnet sa· ·:uştım. Çok rica ederim 
te~. Beni bu işkenceli halden kur 
tann. Etlerimi çözüil\erin! kapiten Didi
t-enin sorguya çekilmesinde size büyük 
Yardımım olacak. Onun yalanlarını mey
dana koyacağım. Her sorunuzun tam 
\'e de>brru cevabını ancak ben vereceğim. 
İhsan bunları da yüzbaşı Rıfkıya an. 

lattı. Esasen bu adamın böyle kıskıvrak 
bağlı duruşunu manac;ız bulan yüzbaşı 
tözülmesinne izin verdi: 

-. Sen bilirsin İhsan efendi.. Çözüver 
gitsin! O da onlar ı;ı;ibi serbest dursun! 
Ben biraz ileriye çıkayım: Gelenlerin a. 
rasında tabur kumandam falan vardır 
belki .. Karştlayayım onlan .. 
Yüzbaşı !?İttikçe yaklac;an kalabalığa 

d<>iru yürüdü. Teğmen Ihsan acele sor
IUya geçti.. Safın bac;ında duran. mana. 
Ilı bir gururun ifar!ec;iJe dinlenen hasını 
Yerinde tutm1~a ı:alıc;arı Alfrerl Didiye 
'e yakla')tı. T<omı-=m:t1h ~id~ti: 

- Geçmic; nl ıın kapiten! 
- Mersi temnen ! 
- Zorlu bir öltim tehlikesi atlattınız! 

- Evet! 
- Nereden ıtelivordunuz? 
- Donanmadan! 
- Yani Boğaz dt')ınCJan? 
- Donanmadan! 
-Nereve J,!idi}ordunuz? 
-Vazifeye! 
- Evet.. Ama hangi tarafa? 
- Şimale doğru! 
- Peki.. VaTifeniz neydı? 
~ Her taht.el~~irin vazifesinin ayni. 

Ş?nan gemılennı bulmak. torpido at
blak: batırmak .. Bu kadar .. 

- Tek ıtemi miydiniz? 

1 
- Tahtelbahirlerin her zaman çift bu

Utunası şart olmadığına göre evet! .. 
lcııI>idiye İhc:amn sorgularım:. ~lay eder 

•kh ce\'ap veriyordu. Genç teğmen 
daha ikinci sualde bunun farkına var. 
:ı· evveıa harrete dü~müş. ~nra hidde
t ~Ptlmış fakat en do~ru harekf't şek. 
ı!:: itidalle bu jc;j yürütmek olduğunu 

•nniş. sorgusuna devam etmişti: 
...;; Mürettebatınızdan hiç kayıp yok 

-Yok! 

~iraı ilerde. sizden biraz evvel bir 
J)· Ştn!IJ da topçularımız tepeledi.. 

•diye bu ~zle alakadar nlciu: 
' Anlamadım teğmen! .. 
' Biz, size at~ açmadan az evvel de 

şurada, biraz ileride, tahtelbahir manii 
civarında bir Fransız tahtelbahiri daha 
görüldü. At~ açıldı. Gemi suyun üstüne 
çıktı. Bir isabetle parçalandı •• Yaralı ve 
esirleri Çanakkaleye götürdüler. 

- Hangi gemiydi bu teğmen? 
- Bilmem... Henüz ismini öğrenme-

dim. . 

Vidiye bir dakika düşündü ... Kendile
rini telakete uğratan su altındaki dW'U
şun sebebini şımdı anlıyordu. llerdeki 
tahtelbahir Satir olacaktı .. Çünkü tHotil. 
ladaki üç Fransız gemisinden biri, Satır 
kılavuzluğa geçirilmiş; en öne alınmış, 
Turkuvazla Triton en geride bırakılmı~ 
tı. Demek Safir de imha edilmiş, batırıl
mış oluyordu. Dıdıye arkadaşı Jan Gay. 
yarı hatırladı .. Acaba o da şimdi esir 
mi bulunuyordu. Bu noktayı teğmenden 
öğrenmek istedi: 

- fopçularımzın imha ettiği tahtelba
hirin müretebatı ne oldu? 

- Onlar ateş altında kaldıkları zaman 
teslim olmak btemediler. Delice bir ha. 
reket yaptılar. Suyun üstüne fırlayan 
tahtelbahir, ucundaki maskara topunu ! 
ateşlemeğe, hücum eden destroyerlere bu 
gülünç şekilde mukabele etmeğe kalkış
tı ... Bir öbüs ona yetti.. Mermi. tahtelba. 
hiri kibrit kutu:ıu ezer gibi parçaladı, ge
mi battı. Destroyerler denizden birkaç 
cesetle bir iki yaralı topladılar. Bilmem 
aralarında çok merak ettiğiniz süvari de 
var mıydı? .. 

Bu haber, teğmen İhsanın bu tafsilAU 
Alfred Didiyenin mağrur başım göğsüne 
düşürdü. Esir olduğu halde işin alayına 
giden süvari eğik başım kaldırmadan 

mırıldandı: 

- Yazık! .. Jan Gayyar ne iyi bir ar. 
kadaştı... Cesareti fevkaladeydi.. İngiliz 
dostlarımızın arasında tekbaşına kalan 
Triton ne olacak şimdi? .. Öjen Klaviye 
)·almz başına ne yapacak? .. 

Alay sırası şimdi de teğmen İhsana 
gelmişti .. Esir Fransız denizcisinin biraz 
evvelki istihzasına ayni şekilde cevap 
vermekle işe başlıyan İhsan devam etti: 

- Ne 6? .. Ne oldu kapiten? Birden
bire ddeğiştiniz? .. 

Didiye gözlerinin ucuyla genç Türk 
subayına baktı; ağzını açıp tek kelime 
söylemedi. 

Elleri, ayaklan çözüldükten sonra bir 
zaman oturdtıb"\l yerde bileklerini, ba. 
caklarını uğuşturan gedikli Şarl Kapo, 
çok geçmeden kendini toparladı .. Gözle· 
rinde sevinç kıvılcımlan uçuşan kart ça. 
vuş etrafına bakındı. Kendisini bağla

rından kurtaran teğmen. süvari Alfred 
Didiyenin yanında duruyor, hareketin. 
den sü\ ariyi sorguya çektiği belli olu
yordu. 

Şarl Kapo bunu görünce dişlerini sık
tı; kötü bir bakışla süvariyi uzun uzun 
süzdü. Sonra kendisini son dakikada bağ 
latan, elleri ayaklan bağlı bir halde esir 
düşüren kaptanından intikam almak. o
nu düşman önünde küçük düşürmek. 

yalanını meydana çıkarmakla hakarete 
maruz bırakmak için yanına gitmek iste- · 
di, yerinden kalkmağa davrandı. 

Esirlerin etrafında duran topçu erleri 
süngülerini bu adamların yakınında bu· 
lunduruyor. ufacık bir hareket yapana 
derhal saplayacakmış gibi hazır dW"Uyor 
lardı. 

Şarl Kapo yerinden kalktı .. Bir saniye 
durdu, sonra teğmenle konuşan süvariye 
doğru ilerlemek için bir adım attı .. Adı. 

mını attı ama ilerliyemedi. Yanıbaşında 
duran nöbetçi gediklinin sıradan ayrıldı

ğını görünce elini uzatmış, onu yakasın. 
dan tutmuş. silkeliycrek tekrar yerine 
gelmişti. 

- Nereye gidiyorsun k9C3 herif? 
Kapo evvela şaşırdı. fakat esir oldu

ğunu hatırlayınca toparlandı. nefere 
kendi Ü\'arisile konuşan "I:ürk subayını 
işaret etti: oraya gitmek istediğini an. 
latm::ığa uğrac;tı .. ~ilbetçi bu işaretlerden 
bir ~v anlamıyor. Kaponun çırpınışım 
soytanlr~:ı h::ımlediyor, gedikliyi gülerek 
seyrediyordu. 

(Devamı var). 

RABER ~ 'A&nn-poefal. 

Dünyanın en muazzam spor ve gençlik hareketi 

SolkoDDar lb<§lyramo 
Çekosıovakyada nıuazzam 

tezahürat arasında yapıldı. 

Son hafta içinde Çekoslovakya dun. 
yanın en büyük, en azameW spor ve 
gençlik hareketlerine sahne oldu. 

Şöhreti bütün dünyayı sarmııı olan ıro
kollar bayramını seyretmek üzere dün
yanın her tarafından on binlerce insan 
Prag şehrine akın ettiler. Çünkü sokol
lann bayramı, dünyada bir misline daha 
'tesadüf edilmiyecek muazzam bir hare
ketti. 

Bu bayram hakkında son gelen Fran
sız gazetelerinden birinde tafsillt veril
mekte ve sokolların ne demek· olduğu i
zah edilmektedir. Bu yazıyı aynen aıı. 

yoruz: 

"Her altı senede bir vukubulan Sokol• 
tar 'kongresf. en uzaktaki mil'ıetıere men 
sup turistleri bile buraya cezbeden gen
liklere ve gösterilere vesile olur. 

Bu sene şenlikler, Çekoslovakya 
cumhuriyetinin 20 inci yıldönümünden 

dolayı pek parlak olmak llzundı. Fakat 
günün kaygıları bu ııenliklere bir ciddi
yet veriyor ve çok vatanperver olan bu 
millet Sokolların idealine "disiplin, kuv
vet ve birlik yoliyle vatan müdafaasına 
kabiliyetli olmak" la mukabele ediyor. 

Eserlerini yaratmak için ortaya koy • 
muı oldukları bütün inanlarma rağmen 
Tirs ile Sunyer, o eser için bu derece 
haşmetli bir inkişaf ummamış olmak IA.
zundır. Ve cemiyet, 1882 de ilk defa or
taya çıktığı zaman ancak 75 azası var
dı. Bugün bunların Çekoslovakyada l 
milyon ve slav memleketlerinde pek 
çok azası vardır. 

Sokollar bu isimlerini yugoslav masal 
ve efsanelerinden alırlar ve masallarla 
efsanelerdeki kahramanlara Sokol (şa. 

hin) likabı verilir. 
Sokollan kuranların, istiklallerini 

kaybetmiş olan slavları bir aı:aya getir-

iz mit yarışları 
Tahsisatın noksanlllı 

,uzUnden 
Yelken ve yüzme müsa

bakalarından 
sarfınazar edildi 

İzmit vilayetinin tertip ettiği deniz 
festivalinin - bütün hazırlıkları bitmiş 
olmasına rağmen • tahsisatsızlık yüzün
den yapılıp yapılmıyağının belli olma -
dığını dün yazmıştık. 

Dün akşam geç vakit bir kısım para. 
nın hazırlandığı bildirilmiş bunun üzeri· 
ne de yelken ve yüzme müsabakalann. 
dan sarfı nazar edilmiş, İstanbul klüpl~ 
rinin yalnız kürek müsabakalarına işti. 

raki 'kararlaştırılmıştır. 

İstanbul klüpleri · masrafları kendile. 
ri ederek - lzmite gidebilirlerse şarbi ve 
yüzme yarışlanna da girebilereklerdir. 
Müsabakaları görrneğe gidecekler için 

Haydarpaşadan tenezzüh trenleri oldultu 
gibi gece de oradan f c:;tanbula müte\·ec· 
dhen saat 1,30 da bir tren kaldmlacak. 
ttr. 

Sokullar bayramın'da talebe 1ıareketleri 

mekle güttükleri çifte gaye, onların ruh· 
larını ve bedenlerlnl terbiye etmek ve 
kendilrlnl milli guur sahibi etmekti. Bi
liriz ki onlar bu gayelerine erişmşler ve 
büyük harpte mücadeleye karı§Dll!I olan 
alaylar se aokollardan terekküp etmiş
tir. 

Sokollar, partilerin ve dinlerin fevkin
de olarak memleketlerinde: "Hürriyet, 
müsavat ve uhuvvet., dövizlnl tahakkuk 
ettirmeğe uğraşırlar. Sokollarda mnıf 
yoktur. Başlarına, şahin tüyU ile yuvar
lak bir kalpak geçiren Sokollar arasında 
herkes müsavidir ve ister nazır,lster il· 

çi olsun bir Sokol diğEUine kardeş diye hl 
tap eden. Biribirlerlnl eellm1amak için 

kısa ve tannan: "Nazdar" kellmellnl Jm-1 
lanırlar. Nazdar, "Taliin açık olsun!,. 11-
bi bir manaya gelir. Bu da,aokollar ara
sında cari olmak llzmı gelen kardetlllin 
bir semboll!dilr, zira bu tabir sokollar ha 
ricinde ancak büyük taarfmdan ldlçtıfe 
karp kullanılabilir. 

Prağ, lkl haftadan beri bir bayram 
manzarası alm11tır. Daireler ve maiua-

lara, hattl gazeteci kuUlbelerl bu ba~ 
ma f§tirak eden milletlerin bayraklanıu 
çekmi§lerdir. Sıcak sucuk satan aeyyu 
esnafm arabalarmda bile bir kaç bayrak 
görUnmektedir. Şehrin merkezinde kuru 
lmuşolan radyo hoparlörleri bayrama lt
tirak için J!erelerden ne kadar sokol gel· 
mekte olduğunu mütemadiyen bildir • 
mektedir. 

Renk renk ellbeseler glymif olan bu 
gençliğin halk ile aellmlqtığım görmek 
kadar sevimli ve canlı bir gey tasavvur 
edilemez. 

Mektep gençlerinin tezahllrlerindeıı 

sonra 14-18 yqlarmlaki genç sokoJ.. 
1arın kongreleri bqladı. Bunlar 29 hazi
rana kadar aUrdü. Ve bunları, 3,., 5 ve 
6 temmuz günlerindeki büyük bayram
lar takip etti. 

Cumhurrelsi bay Beneıı, bayan Bene1-
le birlikte, Mazarik stadında genç so • 
kollarm temsilinde bulundu. En az yUs 

bin seyirci tarafından cumhurreiaine 
yapılan tezahüre bakarak onun mllletl
ce nekadar sevilmekte olduğundan .Up.. 
he edilemez. 

Tam saat 2,30 da milli bayrak törenle 
stat kapmına çekildi, törene herblrl 36 
gençten mürekkep 56 jllpl lMSlp IC>ko
lu) tarafmdan yapılan temrlnlerle ~ 
landı. 

Bunları ima kmnm etekilkli ve l)eyu 
gömlekli kUçllk aotol lm1armm 24 lllk 

~(Ut/en aoyfr.Jyl ~rim.). . 
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lskenderonun fener 
alayları 

_.. Baştarafı 1 incide ı 
Antakya, 7 (A.A.) - Bütün An. 

takya sevincinden geceyi ayakta ge • 
çirdi. Dün köylerden yüzlerce kafile 
halinde milli kıyafetlerle Antakya ya 
gelen halk şehrin esasen kalabalık o. 
lan nüfusuna bir kat daha katılmış, 

ungin tenvirat altında pırıl pırıl ya. 
nan sokaklar iğne atılsa yere dilşmi. 
yecek hale gelmişti. 

Bu memul harici kalabalık iaşe işi. 
ni ve gerek santral, gerek şebeke te. 
sisatı hesaba katılmamış olan bu ke. 
sif tenviratta elektrik idaresini im • 
kansızlık içine sokmuştur. 

Davul zurnalar sabaha kadar çalın. 
mı§, milli oyunlar oynanmı§, ve fası. 
]asız hava fişekleri atılmıştır. 

Asi kenarlarında ve hUkftmet cad. 
desile bütün ~ıda bayrak ve am • 
pulden gök yüzü görülmez hale gel. 
miştir. 

Askerin saat 10 da şehre girmesi 
mukarrer olduğu halde kıtaatm gele. 
ceği Antakya • Topboğazı yolu altı 
kilometre mesafeye kadar daha gUn 
doğmadan kesif bir karşılayıcı kit. 
lesile dolmuştu. 

Şehrin methalinde Asi köprüsü ya. 
nında kurulmuş olan tribünlerin et. 
rafı saat 6 da tamamen dollnuş, da. 
ha bir ki§i alamıyacak hale gelmişti. 
Köylerden gelenlerle birlikte askeri 
istikbal için meydana ve altı kilomet. 
relik yol üzerine biriken halkın alt _ 
mı§ bin kişi olarak tahmininde herkes 
müttefiktir. Bu miktarı seksen bin 
kişi olarak tahmin edenler de az de. 
ğildir. 

Asker tam saat onda tribünlerin ö. 
nUnde aslanlar gibi dimdik geçti. 
Türk ve Fransız kumandanları selam. 
ladı. Tribünlerde Antakya Başkonso. 
losu, İskenderun Konsolosu, Halk Par. 
tisi Başkanı, V.ali, Kaymakam, Bele. 
Cliye Reisi ve Parti ve Hükfunet erka. 
nile memleketin ileri gelenleri bütün 
cemaatler mümessilleri ve Fransız 
misafirler bulunuyordu. 

Tribünlerin karşısında alay bando. 
su ile spor klilbünün muzikası yer 
almı§tı. Askeri mektepliler, ve bun. 
ları da bayraklarla atlı ve piyade es. 
ki istiklll mücahitleri, esnaf alayla. 
n, takip etti. 

.. .Krdı arkası gelmiyen bir zincir ha. 
linde bu suretle belki yirmi bin kişi 
kahraman Türk alaynın komutanını 
selamladı. Resmi geçit cidden muhtc. 
şem oldu. 

Sabahleyin erken siyahlara bUrUn. 
müş olarak orduyu istikbale gelen 
genç kızların, orduya kavuştuktan 
sonra matemlerindcn sıyrılarak albe. 
yaz elbiseler içinde krtaatı takip e • 

gruplarla yaptıkları milli rakslar takpi 
etti. 

Kıiları takiben sahaya giren Yugos
lavlar çok alkışlandı. Ayağa kalkan se
yircilerden herbhi Yugoslavlan bay -
raklarfyle, ııapkalariyle veya mendille -
rfyle mütemadiyen selamlıyorlardı. 

Daha sonra Çek gençleri, Uç geniş di
zi halinde etada girip bütün sahayı kap
lıyacak surette dizlerini çözdUler. Hep 
birlikte yaptıkları hareketler hakikaten 

takdire layıktı. Bir harekette elbiseleri
nin yalnız kırmızı kJSnnlan, dlğer bir 
harekette de beyaz kısımlan görtiltiyor
du. Sanki bu kırmızı ve beyaz dalgala
rın blribirini takip ettiği bir rUya deni-

zi, yahut rfizgann keyfince sallanan bir 
gelincik ve papatya tarlasıydyı. 

Bunların arkasından genç Sokol kızla
n sahaya çıktı. İnsan, delikanlıların mı, 
yoksa genç kızların mı temrinleri daha 
ly! yaptıklarını tayin edemiyordu. 

En heyecanlı dakika, hiç şüphesiz Çek 
lerle Yugoslavların staddn beraberce 
görlindüklcri dakika idi. 

İki kardeş milletin karde§liğine eem
bol olan birtaknn hareketlerden sonra 
iki grup, kral Piycrin Sokol elbisesi ile 
ahnml§ bir resmi önUnde toplanıp bfri
blrine hediyeler verdikleri dakika idi. 
Yugoslav milli mar§ını bu sırada alkış
hyaa balkın heyecanını tarif için keli. 
.. '"-lamaya 

!Ik nuarda eoğuk tavırlı gibi görlinen 
Çekler doııtluklarrnda ne kadar hara -

dişleri herkesi çok mUteha.ssis etti. 
Ve birçokla.ruıı ağlattı. 

Bu kafile dakikalarca §iddetlc al • 
kışlandı. Geçen halk arasında Halep. 
ten gelen iki yüz elli kişilik bir kafile 
bilhassa nazarı dikkati celbetti. Ge • 
çit resmi İstiklal ve Marscyyez marş. 
!arı He nihayet buldu. 

Asker hükfunet caddesinde ve çar. 
şı içinde bir gösteri geçidi yaptıktan 
sonra yerine, istirahate çekildi. 

Şim<li bu satırlar yazılırken bütün 
Antakya 19 yıllık hasretine kavuş • 
muş, bilyUk bayramını yapmakta, her 
taraftan sevinç ve yaşa sesleri Makı 
tutmaktadır. 

Şehitler abidesine çelenk 
konuldu 
Beylan, 7 (A.A.) - Türk kıtaatı 

dün akşam buraya gelmi§ ve içten ge. 
len yüksek bir tezahUrle karşılanmış. 
tır. Bu milnasebetle §ehitler abidesi. 
ne merasimle büyük bir çelenk kon • 
muş ve abide önünde kurbanlar kesil. 
miştir. 

lskcndermıdu fener alayları 
İskenderun, 6 (A.A.) - Anadclu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Gece burada muazzam bir fener alayı 

tertip edilmiştir. Bundan batka Umar. :la 
mavna ve kayıklarla deniz alayı yapıl· 
mıı ve geç vakitlere kadar havafişek

leri atılmışbr. 

Çin - Japon 
harbi 

_.. Baştarafı l incidt1 
te geçmesine bir başlangıç olduğu kay
dilmektedir. 

Çinde harbin yddöailmU 
Şanghay, 7 (A.A.) - Çin, muhasama· 

tın başlangıcım te.5kil e d e n 
Lui·Kuçido hadisesinin yıldönümünü 
dün anmıştır. 

İşgal altında bulurunıyan bütün eya
letlerde bu münasebetle tezahürler ya.. 
pılmıştır. Öğle üzeri, üç dakikalık bir 
sükQn muhafaza edilmiştir. Herkes, mu· 
tat yemeklerini yememis. yalnız sebze 
ile iktifa etmiştir. 

Tokyoda 
Tokyo, 7 (A.A.) - Çin.Japon ihti· 

lafının yıldönümü münasebetiyle bütün 
J aponyada öğle zamam bir dakika sü -
kut edilmiştir. İmparator, Başvekil 
prens Konoye taraf mdan bir mesaj neş. 
retirerek askerlerinin kahramanlıktan 

sayesinde Çin'de husule gelen vaziyet 
hakında memnuniyetini bildirmiştir. Me 
sajda imparator bilhassa Japonya ile 
Çin arasında devamlı ve sağlam bir te~ 
riki mesai tesis edilerek her türlü ihtilaf 
imkanlarına mani olmak liı.zımgeldiğini 
tebarüz ettirmiş ve bu maksatla mille. 
tin biitün servetinin emre amade b11lt1n. 
dumlmasını istemiştir. 

Bu mesaja cevap veren Başvekil prens 
Konoye, Çindeki Japon aleyhtarı Bolşc. 
vik rejimin ezilmesi ve Çin ile Japonya 
arasında bir teşriki mesai husule gelme. 
si sayesinde uzak şarkta nizam ve asayi. 
şin teessüs edeceğini ve neticede dünya 
sulhuna da hizmet edilmiş olacağını be. 
yan etmi~tir. 

• 
ıspanyaya 

işleyen 
ingil'z gemileri 

_.. Baştoroh ı fnchJe 
bin ton maden kömUrli naklettiğini, bu
na mukabil Franki.ııt limanlarına 28.749 
ton kömUr taşındığını tasrih etmekte
dir. 

Beyannamede şöyle denilmektedir: 
''lspanya sulannda İngiliz gemileri 

bombardıman edilmektedir. Bu gibi kor
sanlık hldiselerinin devamı İngiltere hU. 
kO.metlni İspanya ticaretinden daha mü
him olan uzak şark ticaretini konımak
tJ\n meneden bir masebak ihdas etmiş 
olacaktır. 

ispanyaya işleyen İngiliz 
gemilrrı 

Londra, 7 (A.A.) - Hükumetçi ls -
panya ile deniz ticaretinde bulunan va
our sahlblerinin bir muhtırası tizerine 
İngiltere deniz ticaret o.fası ticaret ne-

- - . . .. . . . 

HABER - :A.l:şam postan 

Küçük hırsız 
_.- Daştıırııfı 1 incide 

O, yüzUme bir mUddet baktıktnn sou 
ra gayet tabü bir tavırla cevab verdi: 

- Dün bir ev soydum da .•• 
- Bu 1111 gece mi yaptın, yalnız mıy-

dın? 

- Hayır, gUndilı ... Ben kunduracı çı
raklığı yapıyordum. Ahmed isminde bir 
arkadaşım kandırdı. Dlln i~ime gitme • 
dim. Kurnkapıdan Unlı:apanma gezmeğo 
geldim. Vakit öğlendi, knrnnn da acık· 
mıtşı. Baktım, biiyük bir bostan içinde 
erik, kaysı ağaçları dolu. Hemen bosta
nın tahtaperdesinden ntladnn, ve ağaç• 
larm birine çıkarak karnımı doyurmağa 
başladım. Bu sırada gözUm yandaki evin 
penceresine lllştl. Odada elbiseler, ça • 
maşırlarla mnsnnm ve bir konsolun Uze
rinde saat gibi bkçok gUzel eeyler gö
zthne Hişti. Param yoktu. Dayanama
dmı. Şunlardan birkaçını alayım da sa
tayım, dedim. Görlinürde evde de kimse 
yoktu. llkönce ağaçtan pencereye atla
mak istedim, olmadı. Ağaçtan yere in
dim ve ba'~ kapısına biraz dayanınca 
açtım. Taşlığ1'\;irer girmez orada bulu
nan bir çift ayakkabıyı belime sokarak 
odaya geçtim. Elblseieri, çamaşırları bir 
paket yaptım. Pakete odnda bulduğum 
saat ve diğer para edecek eeyleri de 
doldurdum. Artık kaçacaktım. Fakat ak. 
silik burada önUme çıktı. Tam bahçe 
tahtaperdeslnden atlıyacağnn smıda 

bahçıvan uzaktan gördil. Bağırarak koş
mağa başladı. Şaşırdım, elimdeki bohça
yı atarak savuşmak istedlmse de para 
etmedi. Arkamdan koşanlar beni yaka
ladılar ... 

Bu macerasını kUçUk o kadar tabii bir 
şekilde anlatıyordu ki, elinde kelepçe 
olmasa insan bir hikliye söylediğine ka
ni olacak ... 

- Peki, senin ismin nedir? 
- İsmim Şaban. On üç yaşındayım. 

Kumkapı Kndirgasında Salihli çıkmaz 

sokağında 3 numarada oturnn seyyar 
sebzeci Salimin oğluyum. 

- Soyduğun ev kiminmiş, haberin 
var mı? 

- İyi bllmiyorum ama, karakolda l· 
fade verirken işittim. Unkapanı Uncu 
sokakta olan ou ev sucu Ramazan Is-
minde birisinlnmlş ... 

- Peki, eve girerken hiç korkma-
dm mı? 

- Evde kimse yoktu kL Sonra eşya. 
lan satınca param olacaktı. Bol bol sine• 
maya gidecek, öteberi ahp yiyecektim.,, 

Bu sırada uzun boylu polis memuru 
odadan çıktı. KllçUk Şabanı muayene I• 
çin içeri soktu. Bir müddet sonra adli ta• 
blblik muayene neticesinde çocuğun ak· 
1ı başında olduğuna dair rapor vermiııtl. 

Şaban memurun yanında adliyeden çı· 
karken kelepçe içinde olan iki elini Ö• 

nüne tutmuş ve sanki sıkılmadan her• 
kese göstermek istiyordu. 

Sabııhacldin A l'GEN 

çocuklar arasında bir hadise 
daha 
Dün yine kUçUk bir çocuk, kendinden 

büyük birisini odunla yaralamıştır. 
Kadıköyünde oturan 14 yaşlarında 

Mahmut gece snat 19,30 da Kadıköy 

kumluğunda dolaşırken yanına arkadaş

larından Cemal gelmiş. ve bir mesele 

yUzilnden biraz sonra iki arkadaı;; kav -
gaya başlamışlardır .. Bu sırada Cemal e
line geçirdiği bU~'1.ik bir odunu bUtün 
kuvvelile Mahmudun bacağmm yuka!"I 
kısmına vurmuştur. Acıdan feryada ba.~
hyan Mahmudun sesine koşanlar kendi-
sini hastaneye kaldırmışlar ve 
do ynkalaml§lardır. 

Cemali 

"Patron,, ve " mils
tahdem ,, tabirleri 

Almanyada 
~ ullanılmıyaca k 

Berlin, 8 (A.A.) - Partinin başında 
Bitlerin daimi mümessili olan Hess, Gö· 
ring'e bir mektup göndererek kendisin· 
den, sınıf mücadeleleriniı hatırlatan 

"patron,. ve "müstahdem.. tabirlerinin 
yerine "müessese şefi., ve ''arkadaş .. tfı· 

birleri ikame edilmesinin nac:yonal.sos· 
yali t partisince arzu edildiğinin bütün 
nazırlara bildirilmesini istemi~tir. 

J hayfa'dd hadiseler 

Bir nümayişte 20 kişi 
öldü; 100 kişi 

yara landı 
OIFilgDDteıre rFnonstlınde!kn askeırnnn lYıç 

ifor~a:ı"'a çukaıre~oır 
Kudils, 7 (A.A.) - Resmen bildi • 

rildiğine göre, dünkü Hayfa hadisele
rinde 20 kişi ölmüş ve 38 i ağır olmak 
üzere 100 kişi yaralanmıttır. 

Hayfa, 7 (A.A.) - Dün akşamki 

vahim hadiselerden sonra bir İngiliz 

polis müfrezesinin buraya gelmesi, 
sükuneti in.de etmiştir. 

Birçok tevkifat yapılmıştır. Olenler 
için bu sabah cenaze alayları tertip e
dilmiştir. 

Araplar, protesto makamında ma • 
ğazalannr kapamışlardır. Hayfadaki a-

ı 
raplar, nümayiş yapmak teşebbüsün • 
de bulunmuşlardır. Mağazalar kapan· 
nuştır. 

Hayfa, 7 (A.A.) - Nümayi§ yapan 
Araplar, sokaktan geçen beş Yahudi. 
yi yaralamışlardır. · 

Londra, 7 (A.A.) - Filistlnde hô.. 
diselerin fazlala§ması dolayısiyle, 

sonbahar bidayetinde buraya yeniden 
bir fırka gönderilmesi tekarrilr et. 
miştir. Bu suretle Filistinde İngiliz 
askerlerinin miktarı üç fırkaya çıka
rılmış olacaktır. 

Suriye ile müzakere
ler başladı 

~ llaştarafı 1 incide 
Fransız heyeti B. Ponsotnun riya -

setinde olup yüce komiserlikten gön
derilmiş olan Halep delegesi B. David, 
kumandan Bonot, B. 'Jlaslet, Ankara 
Fransa büyük elçiliği başkatibi B. 
Roux ve elçilik katiplerinden B. Bop
pe' den müteşekkildi. 

Suriye hükumeti Ankara mümessili 
Emir Adil Arslan da hazır bulunuyor
du. 

Türk heyeti de hariciye vekaleti ka
tibi umumi muavini Nebil Batı, sıh -
biye müsteşan Asım Arar, gümrük 
muhafaza komutanı general Seyfi, em 
niyet umum ·müdürü Şükrü Sökmen • 
süer, hariciye vekaleti birinci daire U. 
müdürü Cevat Açıkahn, adliye vekil • 
leti hukuk müşavirlerinden Şinasi Dev 
rim, Nafia Vekaletinden Namık Cemal, 
kurmay yiizbaı1 Cemal ve Tiirkofis as
başkanı Odabaşıoğlundan müteşekkildi. 

Ziraat Vekaletinden U. Müdür Sadri, 
Hariciye vekili, Fransız heyetine 

beyanı hoşamedi ettikten sonra, Tür
kiye i1t 'Fransa arasında imzalanan ve 
yeni bir devir açan mukavele ve mer
butlarını işaret ederek iki memleket 
arasındaki münasebetlerden ve Türki
ye • Suriye dostluğundan bahseyliye
rek bu kadar zamandır iktisap olunan 
tecrübelerden istifade ~dilerek mevcut 
ihtiyaçları tatmin edecek bir mukave
le ihzarına mütedair olan bu müzake
ratın yakın bir zamanda iyi bir suret
te intacı temennisinde bulunarak 
Fransız büyük elçisi gibi bir şahsiyet
le teşriki mesai etmekten büyük bir 
zevk duyduğunu beyan etmiş ve celse 
yi açmıştı::-. 

ilk olarak söz alan Fransa büyük 
elçisi, müzakeratın hüsnü suretle in -
tacı hakkında beslediği ümitlerden 
bahsederek hükumetimiz ve hariciye 
vekilimiz hakkındaki takdir hislerini 
izhar ettikten sonra halen mevcut 
1926 mukavelenamesini Fransa namı
na imza eden Fransa dahiliye nazırı 

ve o zamanki Fransa büyük elçisi B. 
Sarraut'nun ve B. de Jouvenelin hatıra
larını ihya etmiştir. 

Bunun İl :erine Türk heyetinin his
siyatına tercüman olarak hariciye ve -
kili, Fransa dahiliye nazırı B. Sarraut
ya heyetin sempatilerini bildirmesini 
Fransa büyük elçisinden rica etmiş • 
tir. 

Konferans kfıtibiumumiliğine orta 
elçi Cevat Açıkalm tayin edılmiştir. 

Bugün saat 16 buçul:ta idari ve de
miryolu mesaili k.o:nisyonlan ilk top • 
lantılarınr yapmışlardır. Müzakerat 

samimi bir hava kinde cereyan etmiı
tir. Yarın sabah dokuzda iktisadi ko • 
misyon ve 16 da demiryolu komisyo
nu toplanacaktır. Ve mesaiye böyle 
devam edilec~ktir. 

".Suriyen n büliin hukuku 
mahhız',, muş 

I 
tesi askerlerimizin Hataya girmesinin 
Türkiyenin Fransız mandasına iştira

kini tlzammun ettiğini yazmakta ve 
bunun Milletler Cemiyeti misakı ve 
manda şartlarile nasıl telif edilebilece• 
ğini sormaktadır. 

Şam hükumeti, bugün neşrettiği bir 
tebliğde Ankara mümessilleri Adil 
Arslanın dört temmuzda hariciye ve
kaletine ve ora.da anlaşmaların imzası 
merasimine iştirak için çağmldığını 

anlıyan mumaileyhin derhal itizar e • 
derek çekildiğini ve bi~~enaleyh Suri· 
yenin bütün hukukunun mahfuz kaldı
ğını zikretmektedir. 

Yaralama 
hadiseleri 

Dün Karagümrükte ihtiyar bir hal
laç 30 yaşlarındaki karısını beş yerin
den ağır surette yaralamıştır. 

Karagümrükte Sarmaşık caddesinde 
17 numarada oturan Ahmet karısı Sai · 
meyi son günlerde herkesten kıskanma· 
ğa başlamıştır. Dün de kansına: 

''-Ben ihtiyarım •diye sen başkaları· 
na bakıyorsun.,, demiş ve sonra ''o hal· 
de al .. diye elindeki bıçağı zavallı kadı
nın ötesine berisine saplamıştır.. Bet 
yerinden yaralanan Saime Haseki has· 
tanesine kaldırılmıştır. 

Üskitdardaki vak'a 
Dün Üsküdarda bir sebzeci, metre

sini altı yerinden yaralamıştır. 
Üs~ü1darda Tabaklar mahallesinde 

Balcıbaba yokuşunda 3 numarada sey· 
yar sebzeci Sami, metresi 30 yaşlarında 
Hüsnüye ile beraber oturmaktadır. Sa· 
mi az kazanan bir adamdır. Bu yüzden 
Hüsniye öteye beriye çamaşıra gidere!: 
kendisine paraca yardıml:la bulunmak· 
tadır. 

Dün Hüsniye, gene çamaııra gitmel~ 
için hazırlanmağa başlamıı ve Sami de 
bu sırada kendisinden para istemiştir. 
Kadın parası olmadığını söyleyince 
kavgaya başlamışlar, Hüsniye kapıyı 

çekerek evden çıkıp gitmiştir. Fakat 
Sami peşini bırakmamış ve Zeynep Ka· 
mil hastanesi önünde yetişerek tekrar 
ille para diye tutturmuştur. 

Bu vaziyet karşısmda Hüsniye S.ı· 

mi}· kovmak istemiştir. Fakat kend~n· 
den geçen Sami bı!Jağını çekerek zaval· 
lı kadını altı yerinden yaralamak sureti· 
le yere sermiştir. Hüsnüye Nürnune 
hastahanesine kaldırılmış, Sami yaka " 
lanmıştır. 

Mes'ut bir evlenme 

ria limanının İngiliz ticaretine katiyen Şam, 7 (A.A.) - Suriye matbuatı 
kifayet edemiyeceğini bildirmiştir. Va- son Türk - Fransız anlaşmaları aley
pur sahipleri barselona ve valensiya li- hine neşriyata başlamışlar ve bu an
manlarının kendilerine tahsis edilmesini laşma ile Suriye hukukunun ciğnen -
ıstemişlerdir. filhakika hükumetçi İspan diğini ileri sürmekte bulunmuşlar • 
ya limanlarına 140 İngiliz gemisi işle - J dır. 

· Burada intiıar eden bir arap gaze -

Bay Ali Kılıç'ın yeğeni Berin Kılıç'l8 

yüksek Ticaret mektebi talebesindtf1 
Enver Inscl'in nikahlan. dosttan hıızıl" 
riyle bugün Beyoğlu nikah dairesinde 
aktedilmiştir. Tarafeyne saadet dileriz. 

ZJ\ Yf - Vefa okulu orta 1 den 934 

senesinde aldığım ihraç \'esikamı kaY~ 
b0 ttim. Yenisini çıkaracaf:ımdan e~l<ic:ı· 
nin hükmil yoktur. 
Bakırköy Karlaltepc Aksu caddesi 6 

numarada Sadık ollu Kdmn 
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&el Aylocn lokantaya ıirdi. Bir 
l'lkibc meydan okur gibi etrafına 
bakındı. Bir masa seçti, şemsiyesini 
Yanına dayadı ve kuru bir sesle emret. 
ti: 

- Bir fincan süt ve iki gevrek .. 
Garsoniar bu emri ifa için derhal 

koşrnadılar. Ve masaları do!lduran ki. 
bar halka altın ve gümüş başlıklı şam • 
Panya şişeleri, istakoz ve keklik yavru. 
ları taşımakta devam ettiler. 

Noel haykırdı: 
. - Sağır mısın? Sizden bir fincan süt 
ıstcdirn. Hasta mide mi pis yemekle
rinizle dol::luracak değilim ya .. 
.. Bu sözleri söylerken tavrında yalan 

80Yliyen bir adam hicabr vardı. Çünki.i 
Cebinde ancak beş frangı kalmıştı. Bek· 
le:ııc salonlarının fena kokulu sıcaklığı_, 
Poyrazın düşmanlığı ve sokak çamur. 
larının pisliği arasında geçen bir günün 
Yorgunluk ve kederini bu ışık ve saadet 
tufanı içerisinde bcğmıya gelmişti. 

Gevreklerden birisini süt fincanına 
ld:ığradı, fakat burun delikleri, yakın gı· 
daların kokusiyle ıstırap çekerek açı· 
~~.kapanıyordu. Demiri eritmeğe ka. 

1lıyctıi olan midesi, bir aydanberi de· 
~anı eden mütemadi perhizden sonı a 

1 
er gördüğü şeyi istiyen ve hiç söz din 
c.ıniyen bir arsız çocuk gibi olmuştu .. 
Şınıdi Noel, bugün kendilerinden iş is. 
ted;ği patronların baştan savma cevap· 

~~t~n'. diişünüyordu. Bu cevaplar hep 
ırıbırine benziyordu: "Şimdilik fazla 

~cta~. alamayız, boş yerimiz yok .. Sizin 
Vu ışı becerebileceğinize kani değiliz. , 

c daha buna benzer bir sürü şeyler .. 
karanlık düşünceleri arasında bir 

'es işitti: 
- Susadım .. 

b· :Oikkat etti. Masasının önünde siyah 
ır ha}•a! duruyordu. Bu, gece gündüz 

0 lokantadan ayrılmıyan elli yaşların· 
~a bir kadındı; bir müşteriden bir ist~. 
:.ı, diğerinden bir tavuk kanadı istiyc-

te}( b 1 ' 1. ·· 1 • h k es enen, neş e ı soz en ve are 
b Ctlcriyle kimsenin canını sıkmıyan ki. 
k.ar bir dilenci .. Kenqisiyle şakalaşan, 
tndisine teklifsizce ''madam irma .. di

~~ hitap e:len garsonların tl'kdirlerine 
ıJe kahkaha ile mı.kah::lr eden bir ka· 

dın. l 
İrma, Noelin önünde bir ikram bek. 

!erken. erkek di~lcrini grcırdatarak: 
- Beni rahat bıraksanız olmaz mı? 

dedi. 
- Fakat ben niçin kızdığınızı anla· 

yorum. IIekimler sizi yalnız sütle bea. 
lenmeğc mahkum ettiler. Yalnız bu fe. 
na bir şey degil ki.. Ben de sütü çok 
severim, benim gibi köyde doğan, ço · 
cukluğu tarlalar aras nda ineklerle ge· 
çen bir kadın hiç sütü sevmez olur mu? 

- Masal dinlemek istemiyorum, be. 
ni rahat brrakınrz. 

- Ne yapayım, susadım , susamak 
cinayet değil ya .. 

Kadıncağız hem bu sözleri söylüyor, 
hem de geriye çekiliyordu. Çünkü No
elin üzerine dik:len kin dolu bakışların· 
dan korkmuştu. 

Bu sırada yan taraftan neş'eli bir ses 
yiikseldi: • 

- Madam bir bardak şampanya iç. 
me:ı: misiniz?. 

İrma uzatılan baıı.lağa cfr:ğru atıldı, 

içkiyi son katresine kadar içti. dudak
larını sildi, teşekkür etti. Noel de o ta· 
rafa bakıyordu. İrmanya şampanya i!:. 
ram eden bu zat, .zayıf, başı saçsız bir 
adamdı. Duru§u Noelin bütün gün 
yalvardığı patronlara benziyorı;Ju. O 
dakikada Noelin dimağından bir inti· 
kam arzusu geçti, bugünkü patronları 

andıran bu çıplak kafaya o patronlar 
hesabına bir kaç yumruk yerleştirmek 

ne kadar ~üzcl olacaktı. 
İrma söyleniyordu: 
- Ne nefis şampanya! .. 
- Bir tane daha içiniz .. 
- Biraz oturduktan sonra içsem ol· 

maz mı?. 
- Hayır .... 
- Bir cigaranız var mı?. 
1rma iki cigara alıiı ve bir tanesini 

kııl,,~nırn ark" 0 "1a sıl: -: ır ! .. 

HARER - :Aham nmtftll 

Noel mütemadiyen c adama bakıyor 
ve gittikçe daha fazla kızıyordu. O, 
hodbın ve midesini düşünür bir zengin 
dikkatiyle istiridyelerin lezzetine ba. 
kıyor, limonunu, biberini itina ile ka
nştırıyor, buz kovası içeı isinde ki şam • 
panya şişesini sallamayı da unutmuyor. 
du. Bu manzaraya Noelin ağzının suyu 
aktı. Ve bu saadeti bozmayı kararlaş

tırdı .. 
Dişleri arasından ıslık çalar gibi bir 

sesle: 
-Affeders:niz, mösyö, dedi, bu ka

dına bir bardak şampanya ikram eder. 
ken bana b'ir nezaket dersi vermek ni
yetile mi hareket ettiniz?. 

Çıpk.k kafalı, patron kılıklı adam 
şaşırmıştı. Ne söyliyeceğini bilmiyor
du. Kelimeler agzından do küldü: 

- Ben mi.. Şey .. Ben hiç kimsenin 
işine karışmam ve kimsenin de işime 
karışmasını istmem. 

- Böyle oluşu daha iyi.. Aksi tak 
dirde baş nıza gelecek vardı. 

Birdenbire lokantada inanrlmaz bir 
sükfıt teessüs edivermişti.. M uzikacı· 
larıı1 yaylan havada kalmış, kadınlar 

yemek yemeği unutmuşlardı. NoeEı. 

gözleri hala yıldırımlıydı .. Rakibine ge 
lince, tekrar istiridyeleriyle meşgul ol. 
mıya başlam • ştı, fakat ncş'esiz clarak ... 
Biraz düşündü, sonra bıı tehdide karşı 
susmanın gururunu kırdığını zannede· 
rek mırıldandı: 

- Sizin bana böyle bir tavırla söz 
söylemeğc hakk ı nız yok .. Vakia demin 
size cevap vermek istemedim.. Fakat 
bu korkumdan değil.. Size her vakit 
bir ders verebilecek vaziyette olduğu· 
mu biliyorum. Yaş m, servetim buna 
miisait ... 

Fakat bu sözleri söylerken, st>sinde 
tehditten eiyade rica manası vardı. A
deta arkadaşca konuşmıya başlamak 
istiyr•r ~ ibi yıdi. 

Tesadüf neler yapmaz? 
Hanri düvernuvtt 

Noel mukabele etti: 
- Ne demek istiyorsunuz?. 
- Ne söylemek istiyorsam onu .. Söz. 

]erimin manasını da sizinle münakaşa 

edecek değilim ya ... 
-Beni tahkir ettiniz .. Ya şimdi tar

ziye vereceksiniz, yahut şampanyanızı 
bulandıracağım. 

Noel yanı başından şemsiyesini aldı ve 
demirli ucunu komşusunun şampanyası 
içerisine daldıtidı. Patron kılıklı adam 
karnını masasından kurtararak ayağa 

kalkabilmişti.. O ayağa kalkar kalk· 
maz Noel hemen üzerine atıldı ve su
ratına bir toat indirdi. Zavallı adam bir 
clile yüzünü tuttu, öteki edile de raki. 
binin yüzüne okşamayı andıran hafii 
ve korkak bir fiske vurdu. 

Noel artık kendinden geçmiş, düşma
nın iizerine atılmış, boğazından yakala· 
mış, olanca kuvvetiyle sıkıyordu .• Gar
sonlar yetiştiler, ihtiyan Noelin elin • 
den kurtardılar ve Noeli dışarıya attı• 
lar .. 

Fakat, Noel, çıkmadan evvel rakibi· 
ne meydan okuyacak kadar vakit bu· 
la bilmişti: 

- Seni sokakta · bekliyorum... Al. 
çak ... 

Lokantacı müşterisini temin etti: 
- Hiç korkmayınız, mösyö Kottero 

hiç bir şey yapamaz. Fakat isterseniz 
çıkarken yanınıza bir garson veririm. 

Kottero, isteksiz olarak gece yarısı
na kadar lokantada oturdu. İrma da 
karşısında ... Bir taraftan yiyor, diğer 

taraftan da Kottervyi glıya teselli edi· 
yordu: 

- Ben bu serseriyi tanırım .. O ha· 
kiki bir külhanbeyidir. Melon şapkasına 
ve rogan kunduralarına aldanmayınız. 

Arka cebinde muhakkak bir revolver 
vartlır. Çıkarken dikkat ediniz. 

Artık çıkmak, hem de yalnız çıkmak 
lazımdı. Çiinkii lokantacı himaye tek. 
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lifini bir daha tekrar etmemişti. 
Kottero sckağa çıkar çıkmaz rakibi

ni gördü. Noel yakasını kaldırmış, el· 
lcri cebinde sokakta dolaşıyordu, Fa -
kat bereket versin ki biraz ileride bir 
pclis bir şoför ile konuşuyordu. Noel, 
buna rağmen Kottero'ya yakaştı. 

Kottero inledi: 
- Bana bir şey yapmayınız.. mı:. 

yorum, ıdemin içeride size karşı kaba
lık ettim. Anlıyorum, siz şimdi çok ileri 
gideceksiniz, fakat şuracıktaki polis işe 
karışacak, tizi yakalayacak, hapse tıka· 
cak. Siz<. acıyorum ve onun için bu za
vallı kadına l>ir bardak şampanya ik . 
ram ederken kimseye hakaret etmek 
fikrinde olmadığımı tekrar ediyorum .. 
Bu tarziye size kufi değil mi?. Artık 

bırakınız beni, yoluma gideyim. 
Noel de yumuşadı .. Bundan başka 

şiddetli ve sıkı bir yağmur da başlamış-
tz .. 

Kottero haykırdı: 
Şoför başını salladı ve kapalı saatini 

gösterdi: 
Kottero birdenbire Noele döndü. 
- Şimdi biribirimizle kavga edecek 

yerde şemsiyenizden istifade etmeme 
izin versenizde bir otomobil buluncuya 
kadar beraber yürüsek, olmaz mı?. 

Kottero, Sen sokağında oturuyor -
du. Sinirleri sakinleşen Noel bu teklife 
peki ıdedi. Beş dakika scnra gevezelik 
ederek yürüyorlardı Operanın önün -
den ge~erken dost olmuşlardı. Sen rıh. 
tımına geldikleri vakit, ertesi gün için 
biribirlerine randevu vererek aylrıldı· 

lar. Bu surete Noel, ziraat makineleri 
fabrikatörü oan Kotteronun fabrikası· 
na patronun hususi katibi olarak gir
di. 

On beş gün sonra yeni elbiseleri, 
sıhhat ve neş'e taşan ~ehresiyle rahat 
bir koltukta yerleşmiş olan Noel tesa. 
düfün insan hayatındaki ehemmiyetini 
~üşünüyordu. Bu sırada patron birden 
bire kapıyı açtı ve çok güzel, muhteşem 
tuvaletli bir kadını içeriye &-:>ktu ve 

1 

mağrur bir tavırla: 

• 

- işte yeni katibim!. dedi. 
Sonra, anlattı: 

Devamı 11 incide 
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72 ----------------- . 
,: ... t.ı:.ınden urpererek uyanıyoı u:n .. 
Kan ter içinde hançerime davranıyo

rum.. Kalbim: Kim o? diye bağrıyor .. 
Kim dacak ! Korku ... Büridan ben ar. 
tık hep korkacağım .. Kraliçeyi ölmüş 

gorünc.eye kadar korkacağım. 
Büriclan, bu güçlü kuvvetli adama, 

bir zamanlar neş'esinden yanına varıl -
nııran adama korkuyla bakıyodu. 

Got ye devam etti: 
- Ne demek istediğimi anladınız, 

sanırım. Hem bunu daha e\"vel, Got
Yey nehre dalıp ta yakaladığınız, çu. 
vaıı yararak içinden çıkardığınız zaman 
anlamış olmanız lazım .. Nel kulesine 
Uğ:ayıp ölmeden kurtulanlar muhak 
kak delirirler. Beni de l..ıöylece bir deli 
korku, kin delisi farzediniz ! O mel'un 
kuleye girmediğiniz için kendinizi 
nıes'ut sayabilirsiniz. 

Büridan: 

- Oraya bu gece gideceğim .. 
Gotye hayretten dona kaldı. Deli -

kanlı: 

- Evet, • diye ilave etti.· Gidece
iHrn. Bu gece sıra benim .. Ne! kulesin
de beni bekliyorlar. Fransa kraliçesi 
l\targarit ~ö Bürgony kollannı bana a
çacak ve ... 

13üridanın omuzuna bir el dokundu. 
:Başını çevirince omuzuna dokunanın 
FiJip dö Nel clduğunu gördü. Rengi 
bembeyazdı. Gotyc yandaki odaya ge · 
Çerek bardağını doldurdu. Onu bir yu. 
duında içerken küfür savurmaktan da 
Ctri kalmadı. 

:Si Fili~ le Büri~an yal~ız k_a~~ışlardı. 
b r tnuddet sakın sakın bırıbırlerine 
aktılar. Nihayet Filip tatlı bir sesle: 

d - Oraya gitmiycceksiniz, Büridan ı 
C:Ji.. • 

Siıridan cevap vermedi. 
i'Uip ilave etti· 

._
11 
"':" 'kraliçenin b.ir orospu olması hana 

ti t:Fı derecede bir azaptır. Fakat sen. bir J 
~:ospu olduğunu bildiğim halde sevdi· 
ını bu kadının davetine gitmemelisin .. 

u.ır.ıJaıı, onu benden bir gece ıç n 

çalmana tahammül edemem. Orada ölc
C"!ğini t.ildiğim ha.ide bunu istemiyo· 
rum . J)ünyada arkadaşlık, samimiyet 
ve inanç kalmamış .. 

- H.a:a mı ümitlisin?. 
- Evet, Büridan 1 Umitliyim... O 

mel'un gecede bir rüya gördüğümiı sa. 
nıyorum .. Gözlerimin gördüğüne, ku
laklarımın işittiğine inanmıyoruıv .•• 
Margaritin namuslu bir kadın olduğu
na inanmak için, buna kafamı immd:r
mak için ne yapmak Hizım gelirse yapa. 
cağım .. Bu gece gitmiyeceksin oraya, 
Biiridan 1 Biliyor musun ki ben gece
leri ne yapıyorum? Onu Gctyeye sor .. 
Gece. daha karanlık basar basmaz gidi· 
yor ve Nel kulesi yakınında gizlcniyo. 
rum. Hançerim elimde, ben bir söğüt 

ağacının yarık gövdesinde .. Orada bir 
serseri, bir hırsız gibi gizleniyorum. 
Kuleye yaklaşanı öldürmek için.. Fa. 
kat bugüne ka:iar kimse gelmedi .. 

- Bu gece de saklanacak mısın?. 
- Evet! .. 
- Ya ben gelirsem?. 
- öldürürüm Büridan .. 
Müthiş bir sessizlik başladı.. Bu sı· 

rada iki kükreme işidildi. Bunlanian 
biri bahçeden, biri de bitişi!< oddan 
geliyordu. Aslanla Gotyenin kükreme· 
leri ... 

Büridan sordu: 
- Filip. demek beni öldiircceksin ? 

Bu canavar kadın için beni, dostunuzu, 
hatta icap ederse kardeşiniz Gotycyi 
öl<lüreceksiniz öyle mi?. 
. Filip alnından akan soğuk teri sildi. .. 

Gotye bir küfür daha savurdu .. 
Büriclan devam etti: 
- Yarın Preoklerke dövüşe gidece

ğinizi, babanızın, annenizin, katilini, 
malınızı gazbe.:leni öldürmiye ahtetti • 
ğinizi unuttunuz mu? Şayet bu caııwar 
kadının aşkı yüzünden bunları unuttu-

. nuzsa bir hainden başka bir şey olc:maz
sınız. 
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söylemek istersen beni Fru dö Montel 
sokağında arama .•. 

Mabel, Büridanın kolundan tuttu: 
- Dur biraz! - dedi. 
Konuşmasında bir heyecan gizliyı::li. 

ııave etti: 
- Demin beni bir hayli düşünldiiren 

bir şey söylediniz.. Babanızla anneni· 
zi tanımadığınızı ...• 

- Doğrul 

- Nerelisiniz? 
- Artuva'nın Beton kasabasından, 
Mabel elini alnına götürdü. Eğer 

Bürilan onun, bu sırada ne düşündük· 

!t>rini anlıyabilmiş olsaytiı şunları öğ

ır.necekti: "Zavalh delikanlı! Ne ana· 
rı. ne de babası var .. Benim de ç.ocu
ğum yok. Onu sıyanet etmem lazım 

g':'lmez mi? Onu sıyanet etmek, inti· 
karnımdan vazgeçmek!.. Onun da adı 
oğlumunki gibi Jan 1., 

Kadın birdenbire bc.şını Luvr'ıın 

büyük kulesine çevirdi. Sonra Nel ku
lesine haktı: , 

· - B:Jridan · dedi. Sana bir şey söy 
liytceği'll. Sana ilk defa olduğu gibi 
kuv·. ct:i birisi tarafından gönderiliyo
nım. Fakat bu seferki erkek değil, ka· 
drnciır ve seni intikamını alabilmen i
çin d~ğii, aşk ve eğlence için çağırı · 
yor. 

Büriclanın kalbi şiddetle çarpmaya 
baş\a.,,ıstı. "Margarit, demek kendi a
yağınla geliyorsun! Demek sana nasıl 
yat:ldşabilecegimi düşündüğüm bir sı· 

rada ! eni sen çağırıyorsun 1,, diye dü
şilnciü. 

Mabel dikkatle delikanlıyı suzuyor
du. Bii.ridan bir kahkaha salıverdi: 

- İrıtikam öyle bir yemektir ki onu 
kımseye vermek istemem. Azıcık dü
şün'Tlek kabiliyetindeysen, o adamı, o 
zaman. niçin görmeye gelmediğimi an 
Jaya'ıılırsin. Fakat bu başka! Bir ka· 
l::lın l Aşk 1..0. işte. buna mukavemet 
f:demem . 

- Demek geleceksin? 

- Şüphe mi var! .. Beni söylediği-
' niz gibi kuvvetli kadınları severim. Be 

ni kolları arasında ezecek kadınlara 

bayılırım. 

- İstikbalinizi temin edebile~ek bir 
kadın l 

- Yoksa bir Baron zevcesi mi? Yok 
sa bir kontes mi? Şüphe yok ki istikba 
limin düşünülmesine de ihtiyacım var, 
Hele böyle bir fırsat çıktıktan sonra .. 
Ne zaman geleceğim ..•• 

- Bu ,gece saat onda .•• 
- Nerede? 
- Nehrin karşı tarafına bakınız.: 
Büridan gene bir kahkaha salıver • 

di: 
- Nel kulesine mi? Orada cehen

nemle karşılaşacağımı bilsem gene ge· 
lirim. 

Mabel uzun uzadıya Büridan'ı süz
dü. 

Ona gizlice bir şeyler söylemek is· 
tiyormuş gibi dudakları kıprrdaıdı. 

Gözlerinde bir merharr:t belirdi. Bü
ridan'a ihtiyat ve sükun tavsiyesinde 
bulunan bir işaretten sonra yavaş ya· 
vaş sahil boyunca uzaklaştı. 

Büridan, N el kulesine bakarak ayni 
yerde kıpırdamadan duruyordu. 

-17-

lKI KARDEŞ 

Kadın çekilip te yalnız kalınca, Bü
ridan geldiği yolu takip ederek geri 
döndii. Kralın sarayı civarında bulun· 
duğu halde, kralın aya'k basmaya cesa
ret edemediği ve devriyelerin hiç bir 
gün girmedikleri fena namlı, karma· 
karışık, dar sokaklara daldı. 

Bu sapa yollardan geçerek, Fru d5 
Mantel sokağına vardılar, Peşinden de 
gene Lansölo geliyordu. İkisi birlikte 
harap şatoya girdiler . 

Bu sokak, diğer yakın sokaklardan 
daha işlek olmasına rağmen iki karideş 
gene burada .oturuyorlar, burada kal- . 
maktan bir türlü vazge~miyorlardz. 
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NERl:YE GiDERSf:N Gi1 ... SEN Si-
4İl'1 ~ERiFi"'1i2.SiN··· 0URA0.At-(\ 
İ~İNİ .SENİN 'VE1'<İLİN vAPA
ÇAKTtR· 1 '>TED~ 

~iN Z.AM~··· J 

8 TE.\l~tUZ - 1938 CUMA 
Hicri: 1357 - Cemnzlyelen·el: 10 
111-.ın • .,.,. •l•-t• ilah~ 

4,37 19,43 
Çark dönümü fırtınası 

.,.,.... '•'"'• nt•• ıaı11dı """''" T•I• ,.,..,. 
2,37 12,19 16,19 19,43 21,14 2,19 

Lüzumlu T elelonlaT 
Yarıgın: 
lstanbul için: 24222, Beyogıu lo;lo: 44644, Kadıköy için: 60020, Uskadaz 

lçtn: 60625. 
Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarabyo, BQylikdere,Fenerbahçe, Kandilli, Eren. 

k5y, J<arlal, BQyOkada, Heybeli, Burgaz, J\ınnlı, için: Telefon muhabere memu
runa yangın dell'ek kftlldir, 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz • .. 36 • .20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yangın kulesi: 40060. 

r- Sıhhi imdad: 44998. Müddelumumtılk: 222!l0. Emniyet mfidllrlilğll: 24382. 
Elektrik Sirkeli: Beyogıu: 44801 • lstnnbul: 24378. 
Sular:" ldoresf: Beyoğlu: 44783. Reşiktaş: 40938. Cibnlf: 20222. Nunıosma

, niye: 21708. Üsküdar. Kadıköy: 60773. 
Hnvngazl: lstanbul: 24378. Kadıkl:\y: 60790, Beyoillu: 44642. 

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

Denizyolları 
İstanbul acenteliği: 22740. Karaköy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mudanya, 19 Knrab!ga, 20 Bandırma, Ga

latadan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
11,. Carşnmba Tophanc"den 16,30 Mudanya. 20 Bandırma. Sirkeciden 15 Ayn. 

lık, 18 Bartın. 
... ~.Rcrı:cml>c Top1ı.11ncc1<!n 9,30 İzmit, 16,30 Mudanya, 20 BanCiırma, Galataaan 
12 •• Kıii-an "'"l.l:ı. 
' .. ~:n.r..Lilu~l\M<lo;n.J.l: . .::i!L:•~uJnn)e,_19 J\-1.r,1lıi~~. ~irl:.'l·l,l•n 10, "lersln. 

ONU OA iMA TA.$tVAC.46ıM 
ARTIK ALLAH4 t)MARl..'\" 
DiK flc1iNi -./~ ~i&:r---
VO SENİ 
0E'~Li YoR··· 

Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 20, Randırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 
18, Dnrtın 

Paznr Tophaneden 9, 1mroz, 90,30 lzmit, Gnlatadan 8,30 Mudanya, 10,30 iz. 
mir Sür, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya, 

Müzeler 
Aya~orya, Roma • Bizan~. Yunan eserleri ve Çinili Köşk, Askeri Müze ve 

sarnıçl:ır, Tfcnret Ye Snnııyi Mnzcsf, Sıhht Mnze: 
(Bu müzeler herROn stıat 1 O dan 16 ya kadar açıktır.) ~ 
Türk ve lsll'ım eserleri müzesi: Pnzartesiden başka hergOn saat 10 dan 18 ya 

kadar ve Cuınn günleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı MOzesi: Hergiln saat 13 den 18 ya kadar acıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Hoınnnya vııpurl:ırı: Cumartesi gOnleri 13 de Köstenceye; Salı snnlerf 18 de 

Pire, Beyrut, lskenderiye. 
İtalyan ,·apurlnrı: Cuma günleri snal 10 dn Pire, Brendlıl, Venedik, Trlyeıte. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon Mildilrlüıtü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergfin Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

saat 7,25 te Sirkeciye muvasalnt eder. 
J\onvanslyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir, 

Anadolu hattı 
Hergün hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15.30 da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ek<;presi, 20 de Adnp:ı1arı. 
• Ilu trenlerden sııat 9 da hareket eden Ankara muhtellti Pazartesi, Çarşamba 
ve Cuma günleri Haleb ve J\lusula kadar serer etmektedir. 

MÜNAKASA!LANLARI: • 
f nhisarlnr idaresinin Siircl müstakil müdürliiğüne bnAlı Mclejan "\"e çay tuzl:ı 

Jnrın<la şartname ''e projeleri mucibince yaptırılacak idare hinnlar.ı ve tuz an. 
barları inşaatı a~Tı ayrı kapalı zarf usulie eksillıncye konulmuştur. Ek-;iltıne 
1' temmuz perşembe günü Siird müstakil müdürlüğünde müteşekkil komisyon. 
da ynpılacaktır. 

GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
1(. Japonl:ır hugün Pekin ci\·arında Çin lilerc hücum ettiler, h:ırrı haşladı. 
* <;ark misa"kı lmr.:ı cdllıli 

18,830 plftkla dans musikisi. 19,15 kOll' 
ferans, Ali KAmi Akyfız (Çocuk terblyesil 
19,5:i Borsa haberleri, 20 Granvlç rasatbll• 
neslndeo naklen saat ayarı: Müzeyyen '' 
arkadaşları, Hüzzam, Uşak, Kürdili, 20,•S 
Hııva raporu, 20,48 Oıner Rıza Doğrul t•• 
rafından arapça söylev, 20, S.A. orkeslrt'• 
21,30 l\luzarfer !!kar ve arkadaşları: şııt· 
tar:ıhan, 22,10 Tcpebaşı belediye bahcesııı
den naklen: Varyete müzik. 22,50 Son b.., 
herler ve ertesi ı:;ünü programı, 23 saat'' 
yarı, son. 
BVKRBS: 

19,15 Rumen şarkıları, 19,35 keman k011 

seri, 20,15 pl6k, 20.40 plı1kla Faust oper" 
Si, 

BU1MPR$1'E: 
19 sig:ın orkestrası, 20,30 piyano retl• 

tali, 21,2j Macar senfonik orkestrası, 22,15 
zenci Ye hlnt ş:ırkıları, 23,15 cazbant, 24• 
10 ı;iıı:ın orkc~tr:ısı, 
BERT.iN: 

19 h:ındo, 20, opera plakları, 21, pJ5l:• 
22 radyo orkestrası, 23,30 cazhant, •e h'' 
rır müzik, 1 serenallar 
V.4RŞ0l'A: 

18 rıızlı:ınt, rn.10 piyano '"e vfyolotıstl 
knnc;pri. 20.30 ra<lvo orkc~trası. 22,10 şırı 
kıl:ır. ~'I ,.,,,1, 1) nrkr~•r-.•• f-.MfınıtRn nflt' 

ra pıır(,ıl. rı. 

• T"'~--
'10 ı B U R t D 'A N BURtDAN 

._..._...._,,....,. ______ ... ______ iiiiiiiiıı~------------------------------------------
N el kulesi vakasınclan sonra aldık -

mak, geceleri dolaşmaktı. Kapılan 

lan yegine tedbir gündüzleri çıkma -
kimseye açmıyorlaıidı. Bir çok defa 
gelip çalanlar. bulunmuştu. Gotye za
manlı zamansız ,gelip kapılarıru çalan 
bu adamın Strajildodan 'başkası olma
dığıru anlamıjltr. 

Kraliçe ibu meşum celladı, hiç §Up
he yok ki, kontrol için gönderiyordu. 
Şüphe yok ki, Sen nehrinin, esran mu 
haf aza edip etmediğini anlamak isti
yorlarldı. 

Strajildo bir seferinde kapıyı çalıp 
ta gene cevap alamayınca kapıyı zor
layarak açmış, Gotye ile Filip 'bir yere 
gizlenerek onun şatoyu baştan aşağı 

dolaşmasına her yere girip çıkmasına, 
merakını gidermesine göz yummuşlar
dı. Strajildo o günden sonra - emniyet 
getirmiş olacaktı ki - bir daha uğra -
madı. 

Büridan, iki kardeşin oturduğu ka
tın hizasına gelince bir baykuş gilbi 
öttü. 

Tozlu kapr açıldı. Gotyenin iri vü· 
cudu göründü. 

Büridan, Bigornla içeriye girdiler. 
Bigorn dehlizde nöbetçi kaldı. 

Bürildan odaya girince: 
- Filip nerede?. - diye sordu .. 
- Dışarıda! 

- Kendini öldürtmek mi istiyor bu 
adam, deli mi?. 

Gotye omuzlarını silkti. Kardeşinin 
tedbirsizliklerinden bıktığını anlatmak 
istiyormuş gibi kollarını ka~dırdr: 

- Burada curmuyor, - dedi .• Rahat 
edemiyor. Çıkışıyorum kendisine. Git· 
mesine mani olmak istiy.orum. Dinlemi
yor. Bir defasında bana ne dediğıni bir 
bilsen! 1nanılmıyacak şey ama söyleme
lyfm.. Beni öldürecekmiş, fakat kaıide. 
ti olduğum için cesaret edemiyormuş, 
burada uzun zaman kapalı kalmıya ta-
ıammül edemezmis. Savet crkmasına 

mani olmakta devam edersem yapacağı 
iş kendisini öldürmekmiş! .. 

- Havasızlıktan mı sıkılıyormuş? .• 
Fakat konuşmamıt mıydık. Geceleri 
çıkmıyacak mıydınız? Niçin gece ldo • 
taşmıyor?. 

- Margariti gece nerede görsün?. 
- Hmım! .• 
- Ne çare,.o bir çılgın .. Onunla ba-

şa çıkamıyorum .. Bizi ya astıracak, ya 
hut ta parçalatacak .. Bazan o kadar kı. 
zıyor, o kadar kızıyorum ki kudurmak 
derecelerine geliyorum. 

- Demek kraliçeyi görmek için 
gündüzleri çıkıyor!. 

- Allah kahretsin c karıyı. Onu gör
mezse öleceğini söylliyor. Asıl onu gör
düğü zaman öleceğini bilmiycr. Şimdi 
lik nefes almamız, kraliçenin bizi öl
müş bilmesinden'dir. Strajildonun çu. 
valından kurtulduğumuzu haber aldığı 
gün öldü demektir • 

Gotye derin derin içini çekti ve he
heyecanla önündeki masaya yumruğu· 
nu indirdi: 

- Ben, dedi, Filibin aşkı yüzünden 
ölmiye razı değilim. Ben y~jlmak isti. 
yorum .. Eğer Filib güzel, temiz, leke
siz bir kız sevmiş olsaydı, diyeceğim 

yoktu. Bilakis acırdım kendisine.. Fa· 
kat bugün onun sevdiği ''ölüm., ün ta 
kendisidir. Cehennemin bile kabul et. 
miyeccği bir cani. Bugün çok mütees
sirim Büridan.. Çünkü kardeşi artık 

kardeş olarak tanımıyorum. 

Gotye biraz durdu. Sonra: 
- Gel içelim, dedi. Bereket venin 

ki iyi düşüncelerim var •• 
- Nedir 1;?. 
- Dinle .... 

Bu sırada bitişik bahçeden uzun bir 
kükreme i§idildi. 

- Artık seslerini pek iyi tanıyorum. 
Bu bağıran Neroridur. 

Gotyenin dudaklarında korkunç bir 
J?ülümseme belirdi. Yavas seıı.le: 

________________________ ;._ _____________________________________ ____ 

- işittin ya?. 
- Evet ... Korkunç bir ses .. 
Gotye kadehindeki içkiyi bir yudum· 

da devirdikten sonra: 
- Gel, deldi... Ses ne kadar korkunç. 

sa kendisi de o kadar korkunçtur mü -
bareğin .• Bu, kraliçenin sevdiği aslan .. 

Büridan düşünceli bir - vaziyette sa· 
raran ve bakışları mutadı hilafına sert. 
leşen Gotyeye baktt .. 

Yarı karanhk bitişik odaya girdikleri 
zaman, Gotye, Büridanı camları kırık, 

çivilerle tutturulmu§ kalın bir pe~de

nin sıkı sıkıya kapattığı bir pencereye 
götürdü. Büridan, perdede açılan deli. 
ğe bir gözünü dayadı .. 

Gotye s"rdu: 
- Benim burada bir çok saatlerim 

senin gibi dışarısını seyretmekle geçti. 
Ne görüyorsun, bakalım. Anlat, dedi .. 

- Etrafını büyük binaların çeviı:ldiği 
büuük bir avlu •• 

- O binalar Strajild~ adındaki vahşi 
bir hayvanın idaresinde bulunan uşak, 
vahşi hayvanlara ait ahırlardır. Orada 
bir de l, ray görüyor musun?. 

- Sarc:ıy mı?. 

- Evet, madam Margaritin birader. 
zadcleri aslanların, kapl:ınların ve sai
renin oturduğu yer .. Bahçenin nihaye. 
tinde .. Gördün mü?. 

- Büyiik ve sağlam bir bina.. Bö. 
lünı bölüm bir yüzü var binanın. Her 
bolümün önü de demir Ç'ıbuklarla çev· 
rilmiş. Parmaklıkların arkasında as· 
la:ılar dolaşıyor.. Doğrusu korkunç 
hayvanlar .. 

·- Bir ısırışta bir göğüs parçalaya . 
cak kadar kuvvetli ve bir pençede bir 
erkek kafasını ezecek kadar kuvvetli -
dirlcr. 

Büridan, Gotyenin yüzüne baktı: 
- Bir erkek kafası mı? - diye sor. 

du: 
- Erkek veya kadın .. İyi bakarsan · 

şunu ~a göreceksin .. Bahçe arzani ola.-

rak bir demir p2rmaklıkla ikiye de ay. 
rılmıştır. Bizim pencere, bahçenin tam 
vahşi hayvanlar kısmı üzerindeö.ir. 

- Eeee ! .. 

Gotye garip bir şekilde güldü: 
-- Ara sıra • dedi - bu demir par. 

maklık açılır .• Aslanlar pencerenin al • 
tına kadar gelirler. Bahçenin ön kısmın 
da kralla şövalyeler yer alrrlar. Orada 

göreceğin gölgeliğin altında oturarak 
aslanların oynaşmalarını seyrederler ., 
Sen onları asıl o zaman görmelisin 1 ••• 
Bak nasıl kükriyorlar. Kral coıarak al
kışlar. Bağırır, tepinir.. Hayvanlara. 
yumruklarını gösterir. 

- E .... Sonra?. 

- Düşün bir defa .• Gene böyle Stra-
jild~nun, parmaklıkları açıp ta aslan. 
tarın pencere altına geldiklerini ıdil~ün •• 
Düşün ben de gelip bu pencereyi aç· 
mışım. Sizin gibi buraya getirdiğim 

birisini bu pencereden aşağı atnuıım., 
Düşün bir kere bu manzarayı .• 

- Korkunç şey ... 

- Ne demek istediğimi anladınız 

ya?. Titremeniz, anladığınızı gösteri. 
yor. Bunu ilk defa düşündüğüm gün 
ben de sizin gibi titremiştim .. 
·- Got ye .. Ama o bir kadın 1. 

- Bir kadın değil ... Dişi bir pars, 
dişi bir kaplan .. Siz şarap, güzel koku 
ve eğlence sarhoşluğu arasında yaka -
lanıp ölüme götürülmediğiniz için an • 
larr:azsmız. Diri diri çuvala girmediği
niz için bilmezsiniz. Ben bunları gör • 
düm. O acıyı tattım. Yüz sene yaşasaııı 
bile o nakikanın dehşetini unutamam •• 

Bak Bü:i:lan ! Bir gece içinde saçlarını 
beyazl:ındı .. Sapsarı kesilen bu kadın,, 
ricalarımı içinde en küçük bir merha -
met belirmeden dinledi. O müthiş ölüııı 
hazırlığını 6rpermeden seyretti. O 
gundenberi artık gülmenin ne olduğunu 
unuttum Büridan 1 Korkuyla yaııyo. 

runı. Kı:ırku kafamda hayaller uyan'd.ırr· 
yor. Ağır bir uykusu olan ben, bit arçad 
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Aqda • 
ınsan var mı ? • 

Yakında bunu anlamak kabll olacak 
/ ( B04 tarafl 5 inctdı) ( 

~Qz Yildızlann dünyamıza en yakını 
0 dar uzaktadır ki, oraya, saniyede 
~000 kilometre giden ışık kadar bir 
bil· ~e gidecek olsak tam 4 senede vara. 

lriz .. 

?!!~'Ya seyahat için eskidcnberi dOşünül-
u, olan vasıta, bir mermidir. içine bi. 

lleceğimiz bu koca mermi ile bizi havaya 
~tacaktar ve, gide gide kendimizi ayın 
Uzerinde bulacağız. Fakat, bu seyahat 
ile kadar garip olacak, biliyor musunuz? 

Evveıa, bizi aya atacak merminin hı
;nı a:ya kadar hesap etmek lizmı değil. 
~r. Mermiye bizi ayla dünya ara.mda· 

bi mesafenin bir noktasına kadar atacak 
r hız verilsin, kAfi. Çünkü, asıl mesele 

lrıernıiyi o noktaya kadar götürmek ve 
d'' 
1 Urıyanm cazibesinden ayırmaktır. Ay. 
~ dün:ya arasında öyle bir nokta vardır 
"il' 0rada dünyanın cazibesi sona erer, a-

n cazibesi başlar. 

bi l§te •. bu noktaya gelince mermi birden. 
re bıran boşlukta kalacaktır: Ne ileri, 

ile ieri .. Düşmek denen şey burada mev 

~t değildir, çünkü, ne dünya, ne ay hiç 

~ ~yi burada kendilerine çekemiyor

d' • Cünkü iki kuvvet de ayni derecede. 
ır .. Orada hiçbir şeyin ağırlığı yoktur .. 

k Faıcat mermide bizi ileri götürecek bir 
U\'\tet bulundulu için. bu "bitaraf mın-
~aYt,, biraz sonra geçeceğiz ve ayınca. 
~hbesine gireceğiz. O zaman ne olacak. 

ıı· 1}'or musunuz? Dünyaya nazaran, te-

lletaıclak bulunacağız. Yer başımızın ü. 

da~nde, gökyüzü ayaklarımızın altın
dır. 

Conkü, arzın cazibesinden kurtulup a.. 
~cazibesine geçince, mermi birdenbire 
fır takla atacak ve hafif olan ba' tara
r dünyaya, ağır olan alt tarafı aya doğ. 
~istikamet alarak "ilerliyecektir •• .. 

Bu suretle, aya, gene ayaklanmızın ü- ı 
zerinde düşeceğiz .. 

18 kiloluk insanlar 
Merminin kapağım açıp a) a ayak ba. 

sar basmaz kendimizi kuş gibi hafif his
sedeceğiz. Bu, yeni bir dünyaya geldi~i
miz, en büyük hayallerimizden biri ha
kikat olduğu için duyduğumuz sevinçten 
mi ileri geliyor? Hayır. Vücudumuz ha. 
kikaten hafiflemiştir. 

Çünkü, ayda cazibe kuvveti dünyada
kinden çolç daha azdır. Orada. orta sik. 
lette bir adam. 12-13 kilo kadar bir a. 
ğırlıktadır. Vücudumuz dünyada yaşa
mak için yapıldığına göre ay için pek 
hafif rnahlfildar teşkil edeceğiz. Oyle ki. 
ayağımızı yere bir \'Urur vurmaz, kendi. 
mizi havada bulacağız. Artık herhalde 
yürümemiz deği~ecek \'e çekirke gibi sıç· 
raya sıçraya gideceğiz .. 

Ayda acaba insan var mı? Bunu, tabii 
oraya gidince göreceğiz ve dünyada i. 
ken baktığımız teleskoplar bizi aldattı mı 
aldatmadı mı, onu da orada anlıyacalız. 
Yalnız, orada insan, veya bize benziyen 
yahut benzemiyen mahlük varsa acaba 
nasıl bir şeydir; bunu şimdiden şu şekil. 
de tahmin edebiliriz: 

Aylılar herhalde bizden daha kısa boy 
lu, küçük yapılı mahlCıklar olacaktır. 

Çünkü orası, havası, suyu ve toprağı iti
barile dünyadan daha fakir, daha kısır 
bir yerdir. Çünkü ay, dünyadan daha 
ihtiyardır. 

Bununla beraber biraz evvel de söyle
diğimiz gibi, cazibe kuvveti de dünyada. 
kinden daha az olduğuna göre. insanları 
nın bizden daha ağır olmaları lazım. Ak
si takdirde, bizim ayda yaptığınız gibi. 
zıplarsar. yere ayak basar basmaz hava. 
ya sıçrarlar .. Belki de öyledir. kimbilir .. 

Oradaki insanların ne yiyip ne içtikle
rini de aya gittikten sonra göreceğiz. 

Şimdiki halde yapılan tahminlere göre. 
ayda su vardır, fakat bunlar deniz halin-

dedir. Bununla beraber, nehirler olmak 
ihtimali de yok değildir. Bu da ayın en 
ince hatlanna kadar her tarafını iyice 
görmemizi temin edecek Mont Palomar 
te.'eskopu yapıldıktan sonra anlaşılacak .. 

Fakat, aydaki hayattan memnun değil
sek geri dönmek, dünyadan oraya git. 
mekten çok daha kolay olacaktır .. Çün
kü, ayın cazibesi az olduğuna göre, bizi 
dünyadan getiren mermiyi hareket ettir. 
mek için az gayret kafidir. Mesela, bir o. 
tomobil motörünün hrzı bile bizi aydan 
binlerce kilometreye kadar atabilir. 

40000 kilometreye yükseldikten sonra 
da "bitaraf mıntakaya,, girmiş oluruz 
ki ondan sonra bizi dünya, cazibesine a
larak, kucağına çekecektir. 

Bunlar, yan ilmi, yan hayali tasa\'\'Ur· 
lar .. Fakat bir gün olabilecek şeyler .. 
Belki zannettiğimizden daha evvel aya 
seyahat mümkün olalak ve bugün bu ta. 
savvurlan uzak bir ihtimal sayanlara 
güleceğiz .. Biz değilsek bile herhalde o
ğul veya torunlarımız gülecekler .. Onun 
için, bu yazıyı saklasanız iyi edersiniz .. 

HnkAve 
TesacJi f neler yapmaz? 

_... Bnştaralı 9 uncuda 
- Kendisiyle çok tuhaf bir şekild~ 

tanııtık .. Bir lokantada yemek yiyor
dum. Biraz ıarhottum. Aklım baıım

dan yükseklerde uçuyordu. Mösyö No· 
el biraz yüksek sesle bir garsonla ko. 
nuıtu. Bu hareketi beni kızdırdı. Kız

ldığım dakikalarda ne yaptığımı zaten 
bilmem. O dakikada bu zavalhya müt
hiş bir yumruk indirdim. Az kaldı öle
cekti .• Zavallının upuzun, hareketsiz 
yerde yatışına acıdım .. Vicdan azabı 

!iektlm, timdide istikbalini temin ediyo. 
rum. Öyle değil mi Noel?. 

Noel tatlı ve samimi bir ıcale cevap 
verdi: 

- Evet, mösyö Kottero. 
Çeviren: 

Muzaffer ESEN 

Şirketi Hayriyeden: 
Önümüzdeki 9 Temmuz 1938 Cumarteıi günü Hoparlör tertibatı ve elektrik 

tenviratı ile hazırlanan 

71 ve 74 numarall vapur lar 

seferlerini yapacaklardır. Mutat lüks tenezzüh 
14 saat 14,30 da, 11 saat 14,45 de Köprüden kalkacaklardır. 
74 numaralı vapurda en yüksek SAZ HEYETi ve 71 numaralı vapurda en 

Yüksek SALON ve CAZ ORKESTRASI vardır. 

Fazla tafsilat cep tarifelerinde mevcuttur. 
. Boiaziçinde mukim aayın yolcularımızdan tenezzüh vapurlarına Köprüden 

bınınek ve avdetlerinde Köprüye kadar gelmek iıteyenler iskelelerinden alacak
ları tenezzüh biletile batka ücret vermeksizin posta vapurlanndan istifade edebile
ceklerdir. 

DOKTOR 
t(ecatdn A!asa11u n 

•it lieı &ün sabahlan .. ek.iz buçuğa 
il llınluı 11 den 20 ye kadar ·l .IJe 

'1 taY}'are apartmanlan ikiııcı daire 

C 111lınar.tda bnt&lanru lı:abul edeı. 
dt~rteai günleri 14 den 20 ye :ıca 
btrı baıtaJannı par;ı :., Kurun, Ha 

ı-. 1. 
01ruyuculamu dalrupoo mub· 

•:-ı ip rnuıı vtnP eder r, ···f ');~·,;:,;{ 

"----------~~---~~-
1>oktor 

Hafız Cemaı 
LOKMAN HEKiM 

&> l>ahiliye MUtehussı sı 
.:_zardan başka ıilnlerdr öğleden 
"""flra 'tta ~ ( 2,S tan 6 yı) ka~ı 

1 ·y~N i T~SliMAT 
.lMüMABERLERiMiZ 

DAUAYUICSEIC 
rAiZ, DA~A EYi 

ŞARTLAR, T[MiN ro~~ 

1 

llatt llbud• Dıvanyounda ( ı 04) nu· 
"-~ h,,ıusi ubincan !e i'ıaataluını 
.. 1-1. ~r. Salı, cumuteai ıünleri 

f111tar 9,S - ız.. uatleri hakiki 
•t ,,. •tı mahıus~ur. M uayt"nehane 

telefnnu · Z239K UOLANTS~ RANK-UNi NY. 

- --- -
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ı· PATI 

Kan çıbanlar1, el ve ayak parmaklanrun arasındaki ka§mtılar, dolama, 
mem iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traş yaraları, ergenlik· 

ıer, koltuk altı çıbanlan, ANTIVIROS ile 
li l edavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. 

' 

ŞARK lSPENÇIYARl LABORATUARI T. A. $. ..ifl 
~ ooııııın-•~ 

U ğrayacaklan Umanlar Vıpurlarm tshn1erl Hare~et gUnlerl 

Pire, Brindial. V cncdik 
Trieste 

BUtU.n A mıpa lçln eklprea 
Ue telikl ederler •• 

P.Foac:an 
F.Grimam 

trenleri P. FOKUJ 

F.Gnmam 

Pire, Nıpoll, Manaya, Oenon 

Knılı, Sellnlk, Ooloe, Pire, Patras. 

Campidoglio 
Fenicia 

Meran o 

Aysaranda, Brindisi, Ankona, Venedik 
Trieste 

Quirinale 
Diana 

Veata 
Sellnik, Midini, tzmfr, Pire, Kalamata. lseo 

Patras. Brindisi, Venedik, Trieste Albano 

" • 

Burgu, Vum, K5ıtence 

Sulina, Kalas, lbrall 

Fenicia 
beo 
Diaaa 
Menmo 
Albano 
Abbazia 

Fenicia 
Diana 
Merano 

8/7 
16/7 
22/7 
29/7 

14/7 
"JJ1 /7 Ba&t 17 de 

11/8 

21/7 

__,, 4/8 

14/7 
"JA/7 
11/ 8 

13/7 
15/7 
20/7 
27/7 
29/ 7 
3/ 8 

13/7 
20/7 
27/7 

8&&t 17 dil 

SaatlSde 

Ba&U1 dil 

Saat 17 de 

Kumpanyamız Venedik tarikile Pa riı ve Londra için, gayet tenzil edil mit 
fiyatlarla, birleşmiş biletler ita eder. 

Fazla malilmat almak için Galatada Mumhane Şarap bkelesi 15-17,141 
"ADRIATtCA,. Umumi Acentalığına (Tel. 44877-8-9) ve Beyoğlunda Galata

saray civarında Yolcu Dairesine (Tel. 44686) müracaat olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 
1·8.938 tarihinde pazartesi gUnU saat 15 de eksiltmesi yapılacak olan iki a

det emllsfyon makinası, ve emilgatörUn eksiltme saati resmi dairelerde mesai 
saatlerinin deği~me.i Uzerine yine ayni giln saat 12,30 a alınmıştır. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin tekliflerini ayni gün saat 11,30 a kadar ver-
meleri li.zımdır. (2223) (4160) 

• 

· Dc?vlet Dem1rgolları ve Limanları işlt-t."'11e 

Umum idaresi ilanları 

D nncu ı,ıetme )ltldllrUlğilnden: 
Yeni mesai saatleri mUnasebetlle ve 11-7-1938 günUnden itibaren yeni 

bir iş'ara kadar 15 numaralı katar Yeşllköyden her sabah saat 7,25 yerine 
saat 7,13 de kalkacak ve lstanbula saat 7,50 de varacaktır. 

Gene ayni tarihten ıtıbaren 32 numaralı katar lstanbuldan her gUn 
saat H,00 yerine 14,15 de kalkacak ve K. Çekmeceye 14,48 yerine 15,03 
de varacaktır. 

39 numaralı katar da K. Çekme cedcn her gUn saat 15,05 yerine 15,10 
da kalkacak ve tstanbula saat 15,57 de rnracaktır. 

Yeni cep tarifesi bastırılmıyacağ ından elde bulunan Banliyö katarları 
cep tarifelerinin bu tadtllt dahilinde tashihi rica olunur. ( 4283) 

Muhammen b~:!eli 17494.66 lira olan 93 kalem muhtelif g:ız boruıu 

ve raptiyeler 20 - 7 - 1938 çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasında satın alın.t caktır • 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312.10 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, Nafıa MUteah~it lik vesikası ve tekliflerini aynı gUn saat 
10 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parastr darak Ankar ada malzeme dairesinden, Haydarpa-
pda TeseUUm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4147) 

lstanbul defterdarlığından 
Senelik icar 

lira 
Büyükçarşıda: Sahaflar kapısında kAin yeni 23 sayılı dükkan 12 
Yukarıda yazılı mal 15-7·938 cuma günü saat 15 de ihale olunacaktır. Kira bede· 

li dört müsavi taksitte ve taksitler peşinen tahsil olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey 
akçelerini vakti muayyeninden evvel yaptırarak defterdarlık Milli Emlak 1'.füdur-
iünde müt~l satı§ komisyonuna müracaatları. ,(M), ,(4043), 

' 



12 HABER - ~itı"m r:>oıtsn 8 TEMMUZ - 1938 ~ 

' 1 > ' . 
1 , l . -

i li~ 
kuıAnaş ve tüllerle duvar kağıtlarınızı 

ahnazdan evvel bir kerrede 

Mağazasına uğrayıp 
fiatlarını öğrenseniz 

malları görseniz, 
ne kaybedersiniz ? 

~ H arbiyede BE 
Münhasıran 

Bahçesi ~ 

'· Münir Nurelli ın 
Yaz konserleri için açılıyor 

1 L K KON S ER 

1 10 T~:ı Pazar akıamı Saat tam 9,30 da 
Tel. 42344 

200 Liraya acele 
satılık otomobil 

28 nodel açık hususi Buik markalı al
tı lastiği vardır. Lastikleri yenidir, kul
lanılacak haldedir. 

Müracaat Galatada Ziraat eBankası 

yanında Abalı han numara 3-4. 

t L AN 
"Yağlama yağların mamulat usulü,, 

hakkındaki icat için Sanayi Müdüriyeti 
umumiyesinden istihsal edilmiş olan 
10-5- 1928 tarih ve 718 numaralı ihtira 
beratı bu kere ferağ ve yahut icare ve
rileceğinden mezkur ihtiraı ı:atın al
m3k veya isticar etmek arzusunda bu
lunan zevatın Galatada Taptas hanında 
18 numarada mukim Bay Tcodor K. 
Sinanidise müracaat etmeleri. 

Urolo~ · Operatör 

Dr. OSMAN-S-ÖNER 
idrar Yolları.Hastalıkları 

MUtohassısı 

Sirke(ıde Kızılay hanı yanında 

Malatya hını No. 1 • 2 

Çünkü 

--Radyolin 
Diş doktorunun bütün hastalanna 

söylediği gibi di!leri sadece parlatmak
la kalmıyarak onl~cı mikroplardan mu· 

1 OPERATÖR 1 zır salyalardan ve hamızlardan temi:ıle-
Dr. Halit Ziva Konura lp yİp çelik gibi sağlamlık veren ycganeı 

J iksirdir. 
Tıp Fakültesi ikinci Cerrahi 

Klinigi Doçenti 
istiklal Caddesi Elhamra Apar. 

tımanı No.: 1 (Sakarya Sineması) 
Muayene lttlatlcri: Pazardan maa. 

da herglin saat 1.S • 19 kndnr. 
Telrf nn : !l!l • .'l!l 

Her sabah-her öğleyin-her 

lakşam yemeklerden ~onra 

a y ın 

Adres ; Beyoğlu istiklal caddesi Numara 353 
( Singer mağazası yanında) Telefon 40345 

T il T 
LATOR ERi 

ıl ' İ stanbul - Ankara - İzmir 


