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Hataydaki Fransız kumandanı Kole 
bütün siyasi partileri lağvetti 
Mahut komisyon bir hafta zarfında 

. ... ~ . "" . ... - . r . •· . . . , . : ~ t 

atayı terkedeceğini Cenevreye bildirdi 
Atatü r k --

.\1arn1arada bir gezinti 
yapmak üzere lstan

iJuldan ayrıldı 
htnıılıııl, 2l (.\.A.) - Hei:-i

cıımlııır Atatüı·k "Sın uroııu" yat. 
lariJ c Mnrmnraıln IJir O'czinti yap. 
ınnk ÜZ<'l'C, 

0

hıı~üıı öğl eyin lstnn · 
hıı ldn ıı hn re ket ctmişlca· , .c sn at 
on scklzılc ı ;r<Jcğc \'nsıl olnrak 
or:uln bıılunnıı donnnmnınız ta 
ı·nfı mln ıı sc liım in ıınıışlm·ıl ır. 

ı\ tntUı·k, yat laı·mcln clonnnımı 

kuııınııdnııı Şükür Okım'ı knbul 
htıJ,ı ı·m ıı~lnı·d ır. 

fstnıılıııl, 21 (A.A.) - Sll\'ıtl'O· 

nn yntı l~ı·ılcktc bir müılılct kat. 
cl ıl, t nıı sonrn ~nnt 22 de hnrclH'I 

Nııı l•.tir. 

otadan sonra 
yapılacak iş 

Hükumet Milletler Cemiyetine bir 
nota verdi; Hataydaki kontrol komis
yonu ile alnkasını kestiğini bildirdi. Bu 
teşebbüsün Milletler Cemiyeti tarafın· 
dan nasrl kar§ılandığına dair henüz ma
lumat gelmemiştir. Fakat Cenevre 
müessesesi Türk notasını ne şekilde 
telakki ederse etsin, varılacak netice 
birdir: Hataydaki beynelmilel kontrol 
komisyonunun hiçbir hukuki mevkii 
kalmamıştır; çünkü bu ko.nisyon inti-

habata ait kayıt i§lerinde gösterdiği açık 
tarafgirlikleri ile Türkiyenin itimadını 

tamamen kaybetmiştir. Şu halde Mil
letler Cemiyeti Snncnğa göndenniş ol
duğu komisyqnu bir dakika bile tcred
dü t etmeksizin geri almalıdır. 
Eğer beynelmilel komisyon Hatayda 

kendisine verilen \'azifcyi hakkı ile yap 
rnı~ olsaydı yalnız Türkiye ile Fransa 
arasında iyi bir uzlaştırıcı hizmeti gör · 
miiş olmakla kalmayacaktı; ayni zaman 
da Milletler Cemiyetinin son seneler 
zarfında dünyanın her tarafında sarsın
tıya uğrayan şerefini de yükseltmek 
yolunda bir muvnffakiyet göstermiş bu
lunacaktı. 

Bugünkü netice ise tnmamen bunla· 
rın aksi oldu. Zira beynelmilel komis
yon Hataya varınca Türkiye ile Fran
sayı uzlaştırıcı bir heyet gibi değil, ıbila 
kis bu iki memleketi birbirine düşürü
cü bir .heyet gibi hareket etti. 
Vakıa Milletler cemiyeti adına iş 

rrören bir komisyonun aralannda ihtilaf 
bulunan iki devlet arasında bu şekilde 
bir rol oynamış olmasını akıl ve mantık 
kabul etmez. Fakat bir taraftan Türki
ye ile Fransa arasında anla§ma formü· 
lüniin mahiyetini, diğer taraftan bey
nelmilel komisyonun Hataydaki nüfus 
kayıt muamelelerinde varmak için ça
lıştığı neticeyi bilenler için akıl ve 
mantıkın kabul edemediği bu hakikati 
teslim etmek lazımdır. 

Bütün cihan biliyor ki Türkiye ile 
Fransa arasında Hatayc:!aki nüfusun 

ASIM US 
~Sonu Sa. 6. Sa. 5.) 

Komisyon 
Türk - Fransız 

müzakerelerini 

Protesto 
etmiş .... 

Yeni 
karışzklzklar 

Jandarmalarla 
bir köy halkı 

çarpıştı 

• 1laf'ayil.a7ci iııti1uıp 

Antnkyn, 24 (A . .A . ) - Fransız ku

mnnclanı Albay Kole bir emirname 
neşrederek Bataydal<i bütün siyasi 
pa rtilerl feshe tın iştir. 

Arap rilcsn~ındnn A rsuslnin tev
kifi <lolnyıslyle Antakyanın Arap 

nıahallesiııde protesto grevi devam 
ediyor . .Albay Kolo grev nihayet bul. 
duktnn Uç giln sonra Arsusinin ser
best bırak1Incnğmı Arap rüesasına 
bildirmiştir. 

(Sonu Sa. 6. Sii. J.) 

Nunıan ~1enemencioğlu geliyor 

1 icaret müzakeresi yapacak heyet 
yarın ALmanyaga gidecek 

Ankara, 24 (A.A.) - Almanya ile 
yapılacak ticaret müzakereleri için 
Bcrline gidecek olan Türk heyeti mu. 
rahhasası reisi Hariciye umumi katibi 

Numan Mcncmeııcioğlu bugün Anado
lu Eksprcsile lstanbula hareket et • 
miştir. 

(Sonu Sa. 6 Sil. 5) 

Sabiha Gökçen 
Meclis kürsüsünden tebrik 

ve takdir edildi 
Ankarn, 24 (A.A.) - B. M. Meclisi. 

nin bugünkü toplantısında hava sı

nıf r mcnsuplnrma verilecek zamlar ve 
tazminlcr hakkındaki kanunun müza. 

kere ve kabulü vesilcsile. Kamil (İz _ 
mir) kürsüye gelerek 5u beyanatta 
bulunmuştur; 

'.(Sonu sa. 6 sü. 5) 

. . . . • . ·•1 ;.' ,, 

Topcu Alış okulunda 
dünkü tatbikat 

Kahraman topçularımız komu.tan
larznın önünde muvaffakigetli 

4enemeler yaptı 
(YaZ'lsı 4 ·ibıcil sayıfcımı::da) 

Dost um uz ve müttefikimiz . 
....................................................... 

Stovadinoviç hüklımeti .. 
nin üçüncü yıldönümü 

Dün bütün Yugoslavyada 
mutantan surette tes'it edildi 

Bclgrad, 24 (A.A.) - B. Stoyadi. 
noviç, bu sabah ttalyadan dönmüş ve 
buraya gelmiştir. 

Belgrad, 24 (A.A.) - Stoyadinoviç 

hükumetinin üçüpcü yıldönümü bugün 
Yugoslavyanın her tarafında mutan • 
tan surette tesit edilmiştir. 

(Sonu sa. 6 sil. S) 

(j>ünkcin peşinden : 
-- ~-

Par iste Gül Günü 
Ynkın bir günde İngiliz kralı ve kraliçesi Fransız payitahtını ziyaret edecek. 
Bu ziyaret siyasi bakımdan Hitlerin Roma seyahatine karşı hazırlanımt bir 
harekettir. Fakat iki nümayiş ara&ında manzara itibarile büyük bir fark 
olacaktır. 

Zira Hitlerin Romayı ziyaretinde en çok göze çarp3n §ey türlü harp silah· 
lan, top ve tüfek gürültüleri idi; halbuki Fransızlar İngiliz lkml ve kra· 
liçesinin Paria ziyaretini silah ile de&il, gül ile temsil etmeğe karar ver· 
mişlerdir. Yüz binlerce gül ısmarlanmış, kral ve kraliçenin geçecddcri cad
delerin, oturacaklan binalann her tarafını gül demetleri ile süslemek için 
tedbirler alınrruşbr. Bu suretle Berlin • Roma mihverinin sembolü !kılıç İ&e 
Londra • Paris mihverinin sembolü de gül olacaktır. 
Güzel bir tesadüf eseri olarak lngiliz kraliçesi Eliznbctin en çok sevdiği 
çiçek de gül imi§. Bahar mevsiminde çiçeklerin kraliçesi olan gül Parisin 
kral ·ve kraliçesi gününü süslemesi şüphesiz İngiliz milletini de menmun 
edecektir. HASAN KUMÇA Y I 



-------8ATAK[ll(TA.N·~.~ 
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Yazan : Ka<dloırcan Kafuı No. 70 
imparator Avrelyenin Helyopoliste

ki ıüneı mttbudundan alıp da Ayasloğ
daki Diyana mabedine koydurduğu 

kırmızı parf ir sütunlardan sekizi bu 
mabetten alındı. Atina, Roma, Delf, 
Sizik, Baalbekin bütün eski mooetlcri 
Yüstinyanosun valileri tarafından yağ
ma edilerek buralardaki sütunlar ve 
güzel taşlar hep Bizmaa gönderildi. O 
sıralarda bilinen en mqhur mermer 
ocaktan senelerdenberi Ayasofya için 
iılettirildi. Prokonez, beyaz mcrmerle
rinı: Ağnboz adası, yeşil mermerlerini; 
Karyadaki Y azos ocağı, beyaz kırmızı 
ınermerlerini: Afrikanın timdiki Ceza
yir tarafları, san renkteki eıki taılan
nı Frikyanın Sinada ocakl~ı. damarlı 
pembe taılannı: Mısır kendi Parfir
lerini, Tesalya ile Lakonya ir.e pek 
meflıur olan yeıil mermerlerini hep 
Ayaıofyaya yolladılar. Kapılar, perde
ler, resimler ve diğer silsler için altın, 
ıümUı, filditi. mücevher ve ipek satın 
almıyordu. Kubbeye lazım olan tuğla
lar Rados adaamdaki bir cins hafif top
raktan orada yapılıp getiriliyordu. Bu 
tuflalarm heplinin Uıtünde ''Megaliı 
Ekliıyaa., yani "Büyük kiliıe,, kelime
leri bulunuyordu. 

YU.tiııyanoı hemen hemen impara
torlufun bOtiln ıelirini bu ufurda har
cıyor, fakat ıene yetiıtiremiyordu. 

tmpaırator her gUnkU &ibl gene· ora
ya ıelmif, yapılan itleri gCSzdcn geçiri
yordu. Bunlann hepsi de onun iıteditf 
pbl oluyor ve botuna eidiyordu. Fakat 
buna rafmen yUzUnde derin bir keder, 
ıZSzlerinde yaı okunuyordu. 

iskelelerden birinin llatUne çıktı; 
orad1n -daha iy:l g8rebilecekti, halbuki 
hiçbir teY 18remf yor gibiydi. ÇilnkO 
kafqr yalnız para dUtUnilyordu. Bu 
bflyllk ve dUnyıda hiç kimseye kısmet 
olmayan ıerefll iti yarıda bıraknq ol
mamak için lhrm gelen parayı nereden 
bulDWıydı? Btliterin Itllyadan ııttr
difi hazineler birkaç ına içinde eriyi .. 
vermiftl. 

Halle arasında ve tarihlerde yqayan 
bir rivayete göre, o sırada sarayın ha
dtmlanndan biri imparatora yaklaıtı. 
Onun önunde eğilerek pek tabir bir 
sesle §ôyle dedi: 

- Efendimiz para kalmadı diye ni
çin Uzillüyorıunuz? Yann bana, gtl
vcndiğiniz adamlardan birkaçını veri
niz: size lhım olan parayı bulup gön
dereyim! 

imparator bu adamı biran battan 
apğı kadar sUzdü, dudak büktü ve 
batnu sallayacak yilzUnU bafka tarafa 
çevirdi. 

Kendisi zamanın en büyük imparato
ru olduğu halde para bulamıyordu; 

bunu bir hadım, sarayında yüzlercesi 
bulunan hadımlardan bfri mi yapabile
cekti ! 

O glln hep öyle, yaslı geçti. 
Yüstinyanos erteıi gün gene kilise

nin hemen hemen durmuı gibi olan it· 
Jerini g8zdcn geçiriyor, ayni zama~a 
derin lferin dUıünUyordu. Bugün dün
den daha kederliydi. 

Bu aırada gene dilnkU adam göriln
dU. impantora: 

- Bana, ıUvendiğiniı birkaç adam 
verin de &idelim. 

Dedi. 
İmparator bu sefer onu daha dikkat

le ıilzdil. 
Bu adam belki bir deli, bir kaçıktı. 

Fakat ya değilse! Onun y;:runa birkaç 
adam verip de göndermekle bir ıcy kay 
bcdecek değildi. Fakat ya doğru söy
lüyorsa!. 

YUatinyanoı zaten orada bulunan 
hazine nazırı Stratejyosla nazırlardan 
'Vuilideı ve tehrin valisi Teodor Ko
loldnteal birçok adam ve yirmi bir ta· 
ne genç ve dinç katırla birlikte h.U
mın yanına yattı. Afü-ra bindiler ve 
teJırin d!farama çıktılar. O sırada çok 
cGzel bir saray g8rllndil. O kadar 1d 
insan ellle yapdmzıa benzemiyordu. 
En önde giden hadım kapının 8n6nde 
durdu ve- attan inmelerini aöyl~. 
Radmt.-~n lrilylik bir salona sok

tu. Oraya girer girmu hayretle baka· 
1ıaJddar. ÇUnkU brıılannda yıfınlarla 
altın duruyordu, 

Kenarda bir kürek vardı: hadım onu 
aldı. En yalan duran adama: 

- Torbayı açı 
Dedi. Sonra açılan torbaya kUrek 

kürek altın doldurdu. 
Kilrcklcri sayıyordu. Kırk olunca 

durdu ve diğer ad ı::ıma ayni emri verdi. 
Ona da kırk kürek koydu. Böylece bil
tiln çuvallan doldur:Iu. Nazırhıra dön
dü: 

- Artık gidebilirsiniz 1 • 
Hepıi de hayret ve hürmetle onu se· 

lamladılar, geldikleri yoldan geri dön
diller. 

Yilstinyanos altınlan görünce şaşır
dı. Cözlerine inanamıyordu. Avuçltorı
na aldı. Hayır, aldanmıyordu. 

- Bunlan nereden aldınız? 
Diye sordu. 

Hazine nazın ona battan sona kaklar 
maceri:J}'ı anlattı. Etrafa göz attı. Me!j· 
bul adamı göremedi. Biraz beklediği 

halde gelmeyince emir verdi: 

- Gidin onu bulup getirin, görmek 
iıtiyoruqı l 

Hemen koıtular. Şehirden çıktılar. 

Biraz evvel bıraktıktan o gUzel ve be
yaz sarayı boı yere aradılar. Onun ye
rinde timdi yeller esiyordu. Bunu da 
gelip lmpati'ltora anlattılar. Meçhul 
adam ondan ıonra hiçbir yerde görU
lemedi. Baıta Yilıtinyanoı olduğu hal
de herkeı bunun bir mucize olduğunu, 
altınlann Allah tarafından gönderildi
fini taylediler ve buna inandılar. 

Bu, YUıtinyanoa için bllyOk bir aa7 
adetti. Onun gerçekten Allahm en ıev· 
gili kulu o):iutuna, Ayuofyayı yaptır
makla eııiz ıcvaplar kuandığına ıüp
he edilmiyordu. 

Kocaamın son zamanlarda insanlık
tan Uıtün bir varlık halinde kalblere 
yerlettilini ıören Teodora onu bakı
nıyordu. Ondan niçin daha geride ve 
qatıda kalsın r Elbet kendiıi 4e büyUk 
bir kftiae yaptırabilir, hatta bu sırada 
paruız k~J,"ak ona d\ Allah tarafın~ 
y&rc!~ lefe\W~ 6 

Fakat o uracı. sıo denberi patrik 
bulunan Epifaniı öldU. Teodora kendi 
dostlan olan monofizitleri it başına 
getirmek için bunu fırsat bildi. Trab· 
zon piıkoposu olup Hormidaı sarayın

daki papasl<cı idare eden Antimosu giz 
lice namzet gösterdi. Vaktile Teodora
yı manaatıra kapatmak iıtiyen bu adam 
timdi onun sayesinde patrik oldu. 

Antimos, yalan bilmiyen, dünyama
lında gözil olmayan, korkusuz bir adam 
dr. Bunun için monofizitler onu sever
lerdi. Fakat Ortodokslar sevmiyorlar
dı: 

- Severos bir gavurdur. Şeytanlara 
uıaklık eder. Piyetros Apameos peze-. 
venktir, Zocrte delidir. Antimos ise bir 
maskara, bir komedyacıdır. 

Diyorlardı. 

Teodora kiliseyi de pençesine aldığı 
nı sanıyordu. Fakat Got kralı Teodatın 
elçisi olarak Bizansa gelen ve sarayca 
iyi kabul &ören ptıpa Agapit din i§leri
ne de kanıtı. Antimosun patrikliğini 

kabul etmedi ve onunla konuımak bile 
istemedi. O zaman Teodonnın arzusu
na hizmet eden imparator papaya: 

- Arzularımı yap, yoksa sürgüne 
gidersin! 

Dedi. 
Papa gene boyun eğmedi. Teodcn 

baıka yol tuttu ve papayı para ile kan
dırmak iıtedi. Papa onun adamını din
lemodi bile .. 

Yüstinyanos en çok Zoorasa güveni
yordu. Bu adamın papayı kandırabile
ceğine tUpheıi yoktu. Papa onunla ko
nuımayı kabul etti. Fakr.ot gönderdiği 

adam, ke§i§in kapısını kapalı buldu. 
Zooraa ona töyle dedi: 

-Şimdi büyük perhiz zamanıdır. 

Allah bu zamanda it yapmoyı yasak et
miıtir. 

Daha çok Uıtline vanlmca: 

- Batb diyeceğim yoktur. Eğer 
zorlananız o da aizfn bileceğiniz §ey
dir. 

Diyerek çekildi. 
İmparator papanm önünde küçük 

diltmilttil. Çilnlril hNc verdiği adamla· 
n ıaz geçiremiyordu. Bunun ~in kız

dı. Muhafız kumandanına emir verdi : 
- Git, Zooraıı tutup getir! 

( Arkaaı var) 

Uluslararası 
kadın hekimleri 

kongresi 
Kongreye lşllrtik 

eden murahhasları
mız döndü 

Amsterdamda 
topla.nan Beynel -
milel kadın hekim 
lcri kongresine, 
m emleketimizden 
işt irak eden Dr. 
Ahmet Asını Onur 
lstanbula dönmUı 
tllr. Kendisini Or. 
taköy Şifa Yur· 
dunda ziyaret e. 

Ahmet Asım Onur den bir muharrlri
mizc, sayın Doktor aeağıdaki beya. 
natta bulunmuştur: 

- Hollanda Ginekologl Cemiyetinin 
ellinci yıldonUmü milnasebetile, Ams
terdamda toplanmnğa davet olunan 
Uluslarr :·ası kadın hekimleri kongre
sine, 35 millet İ!lltlrak etmiş ve 644 
ginekolog gelmiştir. Memleketimiz· 
den de 7 meslektaş hazır bulunmuş. 
tur. 

Kongre, 1912 de Berlinde toplanan 
son kadın hekimleri kunıltayından 

sonra, ilk defa olarak ic;tima etmiştir. 
Kongrenin toplantıları 4 gün aUrmüş
tUr. Bu esnada 3 eau me\•zua dair 10 
rapor okumnut ve 115 eerbest mevzu 
U7.erine tebliğat yapılmıştır. Birçok 
yenilikleri ihtiva eden bu tebliğler al. 
manca, fransızça, ingilizce, italyanca 
ve hollanda .. gibi 5 lisandan birisile 
yapılmııtır. 

Esu mevzular ıunlardı: 
l - Gebelik ve dofum eanasmda 

görülen havalenin sebep ve tedavisi, 
2 - Thromboae ve Embolle, 
3 - Hormonlar. 
Serbeıt mevzular araamda benim 

de (On Uç aenedenberi doğum ameli. 
yeterinde katanı iptali his ile aldığım 
iyi neticeler) iıimli bir tebliğde bu
lunduğumu bllf yorsunuz. 600 vaka U. 
~ yaptıfnn bu t.r&vay epey allka 
uyaııdırmı~ olmalı kiı kongreden son· 
.ra birkaç alman profesörU tecrübcle. 
rim hakkında mütemmim izahat iste
diler. Benden ba§ka Türklyeden Dr. 
Hadi İhsan, Prof. Tevfik Remzi, Ali 
Eıat ve Liepmann da tebliğat yaptı. 
lar. 

Kongrede 10 muhtelif fenni film 
gösterildi. Bir kıamı renkli olan bu 
filmler çok enteresandı. 

Kurultay devam ettiği müddetçe 
her akpm hükflmet, Amsterdam be. 
lediyesi ve kongre idare heyeti tara
fmdan lza eerefine ziyafetler veril. 
difi gibi kongre bittikten sonra Hol· 
landa dahilinde otokarlarla tenezzllh. 
ler tertip olundu ve eimal sahillerine 
gidilerek denizlerin nasıl kurutulup 
tarlalara tahvil edildiği gösterildi. 

Amsterdamda müzelere, klUp ve ıa.. 
1r lokallere meccanen girmek için, 
kongreıistlere serbest duhuliye kart.. 
lan tevzi olundu. eehir dahilinde bil. 
kfunete ait bütün nakil vasıtalarından 
istenildiği kadar istlf ade etmek Uzcre 
çok ehemmiyetsiz bir Ucret mukabi
linde karneler verildi. 

Kongrenin toplandığı Amsterdamın 
en mühim binalarından biri olan (Ko. 
lonial İnstitut) de bir de yeni filet ve 
tıbbf müstahzarlar sergisi kunılmug· 
tu. 

Gelecek Uluslararası kadın hekim. 
leri kongresi 4 sene sonra Romada 
toplanacaktır. 

ilk Pamuk Mahsulü 
Bu yıl pamuk m<ı!ısulünden ilk parti 

Trabzon yolile Almanyaya gönideril
mittir. Iğdırdan gönderilen bu parti
nin Almanlar tarafından bUyilk bir ala 
ka ile karşıhmacz.ğı ve çok beğenilece
ği umulmaktadır. 

Vena çıktı 

KövünYolu 
• 

Hlk&yeler 
~azan: Ref k Ahmed Seveng• 

Fiyatı 30 Ku,-uş 

U.; senelik turizm 
plinı 

Dört turistik bölge üzerinde 
tetkikler yapılıyor 

HtikC'ımetin, ana 
politikasına aldığı 

turizm meselesini, 
ilmi esaslara bağlı i 

bir progr:ım \'e siı· 
tcmlı bir mctodla 
halletmek için, ik
tısat V ekaletıne LAğ 
h olarak kurduğu ır.•.sı;.:;aı.....-

turizm bürosu, üç 
senelik bir turizm 
planı üzerinde çalıı 

. 
·-"" 

_.,,.:.., 

,J_.::..:_ ..... 
L:;~r--..... · 

maya batlamıştır. Turist bölgelerrni röatcrir harita 
Bu her köşesinde, turizm için birer vaziyctlerı (yeni ctellerın nerelerde .,e 

bUyilk faaliyet mevzuu olabilecek aa- ne bUyilklükte kurulması lazım gele· 
yısız hususiyetler ihtiva eden yurdu- cc~i, eğlence imkanları ve yerleri (rıe 
muzun ıu bölgeleri, bu UÇ, senelik pro· gibi eğlence yerlerinin kurulması ıaıııt1 
gramın içinde yer almıılardır: geleceği) spor ve av imkanları ve te: 

1 - 1st:mbul, Bursa, Kocaeli, Trak- sisleri (deniz ve kara sporlan) sıhh1 

ya. 
2 - İzmir ve hinterlandı. 
3 - Karadeniz sahili, 
4 - Ankara. 
İktısat Vekileti, bu planın haıırlan

masmdan bUtün alakalı makam, mües
sese ve şahıiyetlerin mütaılea ve bilgi
lerinden istifade etmek için bir anket 
açmııtır. Vekaletin üzerinde tetkikler 
yaptığı mevzular ıunlardır: 

Bölgenin tabii ıUzellikleri ve husu
siyetleri, tarihi servetleri, sıhhi fayda
ları ve imkinlan; otel, lokanta, gazino 

tealıler, yol ihtiyacı, münakale ve ıart· 
hırı, et ve ev sanatları, mutbak husu· 
siyetleri yemiş sezonh:ırı, turistik te· 
cessüı ve alakasın: tahrik ve çekecek 
diğer hususiyetleri, bütün turistık ,,. 
kaycti mucip olan §artlar ve haller 
(bunların tashıhi için teklifler) umum•· 
yetle turizm planı ve organizas)'orıU 
hakkındaki dü9Unceler. 

Turizm bürosunun; memleketin bil· 
tün huıuıiyetlerinl mevzu olarak ele 
alan anketinin, çok !>üyük bir aJalca 
görmeıi beklenmektedir. 

Versay muahedesi 
16 ıncı yıl dönümü 

28 haziran dünya tarihinin büyUk bir 1 
döniım noktasıdır : Bundan 19 sene ev
vel o ıün, umumi lwrpten &onra Ver- ( 
aay sulh muahedesi imzalanmıgtır. Bu 
tarihi ıünün yıldönümünde bu~Un Av· 
r:.ıpa son senelere nazaran biraz ldaha 
sükun içinde bulunuyot ve daha ziya

KURUN-"" 
AHONe J'AHll-"1-~J 

lltmlektı Mtnıltkeı 

ltindı dııında 

Aylık 9!> 155 l\r .. 
de İngiliz - Fransız dostluğunun kuv
vetlendiği görülüyor. 

İngiltere ile FrMsa arasındaki mua
hedeleri tarihte ıu ıuretle ıözden ge· 
çirebiliriz: Bunların ilkini 1420 de bu
luyoruz. 

"Yüz ıene harbi,, nden sonra, 1420 
de yapılan Trua muahedesi ile Franaa
nın İngiltere tarafından fethi taaı

nıyor ve Fransız kralının tacı İngiliz 

kralını veriliyordu. Fakat, çok geçme
den Jan Dark Fransanın iıtiklilini te
min etti .• 

Ondan ıonra, dünya ıulh ve 
harp tarihinde diler büyUk bir muı:ıhe
deyc rastlamak için 1830 ıeneıine ka
dar beklemek lizımdır. O ıene Fransız 
kralı Lui Filip, Londra elçiıi Taleyra
nın vasıtası ile, Franıa ile İngiltere 

arasında bir anlaımayı Londra hilk\ime 
tine kabul ettirmit ve bu ıuretle "yüz 
ıene harbi,, ndenberi ezeli dilşman olan 

3 ayJık 280 42~ • 
8 aylık 47~ 820 • 
Yıllık IK)IJ 1600 • 

l'arlfesıııdcn Balkan Hlrııaı ltın a:>d" 
ıtuı kurut dütülür. Posta bırlığıne gir· 
ıııyeo yerlere •1da yetmiş beşer kuru~ 
.ıııırııedfll r. 

.\hoııe kaydını bilıJıren rueklup n 
ı t•lgral acrellnl, abcme parıııınıo poslll 

veya banka ile yollaıııı Oı:rellnt ldıırr 
ı<endı Ozerıne alır. 

Tnrkl11tnln htt poıto muktztn<tt 

H.UHUNo obont urmlır. 
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iki devlet ilk deta barıınuıtır. l 
1855 de, Kırım muharebesi dolayısi· I 

le İngiltere ile Fransa arasında ilk ha- 1 
kiki' dostluk anlaşmasr yapılnut. üçün- I 
cü Napolyon ile kraliçe Viktorya Lon
dra ve Parise birbirlerini görmeye git- •ı 

Giln doluıu 4.30 4.30 
Gün batışı 19 • .U 19.46 
Sabah namazı 2.27 2.27 
Otle " 12.16 12.16 
ikindi ,, 16.17 16.17 
Aktam ,, 19.45 19.43 
Yatıı .. 21.40 21.40 

mitlerdir. lmdk 2.9 2.9 
Fakat harpten sonra, Napolycn iıtc- - ............ --.. --....... _._ .. 

diği halde, kraliçe Viktorya anlaşmayı 
uzatmamıştır. 

1870 de UçüncU Napolyon Almanya· 
nın tsp~nya üzerindeki arzularından 
endi§eye düıerek lngilterenin tekrar 
<ioatJuğunu rica etmiştir. F"kat Lon
dra bunu yine reddetmiş, bunun Uzc
rine Almanya ile Fransa arasında harp 
başlamıştır. 

1903 de nihayet Fransa ile İngiltere 
arDSındaki "samimi anlafma,, tekrar 
canlanmıı, bunun yardımı ile Avrupa
da ıulh temin edilmiıtir. 

1914 de Puankare İngiliz kralı be
şinci Corçtan Almanyaya karıı Fran
sanm tarafını tutmasını istemiı, fakat 
tnıiltereden bu yardımı temin edeme· 
mittir. Bunun üzerine harp kopmuı
tur. 

Bu sene ıde İngiliz - Fransız dostlu
ğunun kuvvetlenmesi herhalde Orta 
Avrupa meselelerinin şiddetlenmesine 
ve bir harp halini almasına mani olmuı 

Dünkü Hava 

ffa,•a Dolu Anadoluda ve Karadeniz kı
yılarında bulullu, diler bölgelerde açık 

ıeçmiş, rilzdrlar ılmall istikamette Ege 
kıyılannda kUTVetllce, diAer bölgelerde 
orta kuvvelte esmiştir. 

Dün latanbulda hava açık geçmlı, rOı
gAr fimllll tarkidcn saniyede 2 - 4 metre 
hızla esmlttlr. 

Saat 14 de hava tazyiki 758.9 milimetre 

idi. Sühunet en yüksek güneşle 59.3, tılU· 
gede 28.5 ve en düşilk 15.4 santigrat kaY· 
dolunmuttur. 

15 Yıl Evvel Bugiin 

1 tur. 

Kibrit lnhlıarı itin verilen karar Qurf· 
na hüktlmet Aflrupadan 80 milyon kulrı 
kibril ıalın almala karar vermi,tlr. Bil 
kibritlerin kulnları üurine konacak etikti 
rumi lcin maliye vekdlell reuamlar ara
$tnda bir mDıabaka nrmı~ ue mıisabal.:aua 
1~ reuom i~llrak crlertk r.eıimleri Defter· 
darlr6a vermiıltrdlr. 



Günün 
....... meseleleri: 

iki köpr ü 
Yazan: Mauırlce iF'eırnct 

Franıızca "Tan,, gazeteıinden: 
'l'eıbih biraz mübalagalı, fakat vazi

)cti çok iyi ifode ediyor. Bu teşbihi 
npan "Gazette de Frankfort .. un ya
tısına imza koymamış bir karidir. Fa
~t bana haldiseleri çok iyi bilen birisi 
tıbi görünüyor. 

l:.te aldığı ve mukavemetlerini birbi
ri ile mukayese ettiği iki köprü Avrupa 
ile As b" 1 • "k" d"" C ~ yayı ır eştıren ve ı ı un yayı: 

ilrple Şarkı yaklaştıran köprülerdir. 
Bunlardan biri kısadır: Süveyş ka-

~alı: .Diğeri uzundur ve bu köprüyü 
ngılız siyaseti pek fazla cesaret gös· 

tcrerek Akdenizle Basra körfezi ara
~nd.~ kurmuştur. Mısır, Filistin, şarki 

rdun ve Irak bu köprünün ayakları 
altında kalıyor. 
. İkinci köprünün vazifesi birindsinin 
l§İni yapmak ve o köprüden geçilmez 
01duğu zaman onun yerine kuJlanılmak 
tır. 

köprülerin başları taarruz tehlikesi
ı:ıc <ı;ıktır ve müdafaaları zordur. Sü· 
\'ey§ kanalından geçmek veya .Bender
b-."1İrden Basraya şu P. ve O nun kü
Çıik vapurlarile bir sefer yapmak bu 
kanaati edinmeye klifidir. Bu vapurlar 
denizde iskandil yapa yapa gidiyorlar 
Ve birbirine dolaşık adaların arasından 
tnüşkülatla geçiyorlar. Fakat başka ça
re yok. 

Bununla beraber, eğer bu köprüler 
kcsılecek olursa İngiltere, imparator -
luğunun büyük bir kısmını kaybetmek 
tehlikesi karşrsm:ia kalacaktır. 

Bu tehlikeyi karşılaır.ak için İngilte
re ne yapmıştır ve ne yapmaktadır? Bu 
8Uali İngiliz - İtalyan anlaşmtılarından 
Sonraki bugünlerde sormak yerinde 
tlur. Hususi ile ki Akdeniz, Kızıldeniz 
\>e bu denizden Basra körfezine kadar 
Uzanan Arap memleketine müteallik 
0Iacak bir 1talyM - Fransız anlaşması 
da düşünülüyor. 

Süv,.cyş kanalı bahsinde vaziyet açık: 
lllgiltere Maltaya ve Kıbnsa bu kana
lın temellükünü veya idaresini elinde 
tutmak i11in yerleşmiştir. Yine bunun 
için Mısırı işg<'•l etmiştir; Disraeli 18 71 
de, Lcsseps tarafından tesis edilen şir
ketin 17 5,000 tahvilat senedini almış
tır; büyük harpten sonra da Londra 
hükfımeti Filistin ve şarki Erdün üze
rinde manda istemiştir. 

Yine ayni gaye iledir ki, İngilizler, 
935 ağustosunda Mısırla bir ittifak 
ll'ıULı.."ıedesi imzalamışlardır. İtalya ile 
bu sene 16 nisanda yaptıkları muahe
denin VIII inci ilave maddesi ile de 
"aktile İstanbul muahedesini imzala
?lltş devletlere düşen taahhütleri teyid 
ctınek istemişlerdir. 

Bütün bunlar, zaruri elan tedbirler. 
F'akat acaba kafi mi? Bundan şüphe 
caizdir, netekim Londra da şüphe et
ll'ıekteı:iir. Tttbii, Mısırla yaptığı ittifak 
nıuahedesi İngiltereye Süveyş kanalı 
hususunda, imtiyazlı bir mevki te
ll'ıin etmektedir ve bu vaziyet Süveyş 
kanalı şirketinin 1968 de bitecek olan 
iıntiyz.zından sonra da, yani kanal ve 
kanala müteallik diğer tesisat Mısır 
hükumetinin olduktan sonra da devam 
edecektir. 

Fakat İngilizler şu yirmi sene zarfın 
da öyle iki tecrübe geçirdiler ki, bu 
tecrübe onlara kanalın taarruza son 
derece açık olduğunu göstermiştir. Bi
rincisi, büyük harpte Türk kıtaları, çö· 
lü geçtikten sonra gelipiasamiliye önün 
de karargah kurdukları zrıman; diğeri 
d~ 935-36 senelerinde Habeş harbi es· 
na~ında İngilizler, İtalyanlara kanaldan 
geimeyi menetmeye veya bu kanalı 
kullanmayı tehlikeli bir htıle koymaya 
ne kadar kclaylıkla muvaffak oldukları
nı görmüşlerdir. 

işte bunun üzerine, ikinci köprüyü 
düşünmüşler ve Hayfadan Basra kör
fezıne kadar bir askeri yol yapmayı ta
savvur etmişlerdir. Bu yol, bugün esa
sen Akdenizi Ummanla birleştiren ha
\'a yolunun yere vuran gölgesine bcn
zcmekteöir. 

Yine :,unun üzerindedir ki İngilizler 
bir de Gaza ile Akaba arasında bir de
ıniryolu pn>jeıi ha.zırlamaya başlamış· 
!ardır. Bu yol belki kanalla ayni vazi
feyi g8recektir. 

Akaba kimin? Kimse biıtı•yor. Kör-

fezin nihayetindeki bu noktaya hem 
Mısır kralı, hem Erdün Emiri, hem de 
ibnissuud hak iddia ediyor. Araıların
da alaşmcaya kadar da İngiltere ora
ya sağlam bir surette yerleşmektedir. 

Basra körfezinin teşkilatı bilhassa· 
İngiltercnin gerek ticari, gerek hava 
yollan ihtiyacını karşılay~ak şekilde 

yapılmıştır • 
Hindistana ve Avustralyaya gitmek 

için "imparZJtorluk hava yollan,, tay
yareleri Basrada Bahreynde veya 
Şarca'da yere iniyorlar. Bahreyn ada
larının en mühimi olan Manamada İn
gilizler geçenlerde küçük bir deniz üs
sü yapmışlardır. Eskiden Basrada 
duran "hava kuvvetleri,. nin deniz 
tayyareleri için de yine burada 
bir üs yapılmıştır. Mübarek adasında 
da bir tayyare istasyonu vardır. Tayya 
relerin benzin ihtiyacı Bahreyn adala
rm:ian temin olunuyor. 

929 da Ir21k ile yapılmıı olan ittifak 
muahedesi İngilizlere, tayyarelerinin 
inmesi ve askeri tayyarelerinin karar
gah kurması için lazım gelen sahaları 
vermektedir. Arap hükümdarları ile 
yapılan muhtelif anlewşmalarda o arazi
lerden tayyarelerin serbestçe geçmesi
ni temin etmektedir. Nihayet, geçen -
terde İtalya ile yapılan anlaşmanın III 
üncü ilavesinin 6 maddesinin 2 fıkra
sında şunlar okunmaktaıdır: 

"İngiliz hükumeti bu Mazide (Ara
bistan yarım adasında) asayişi ve mem 
leketin inki§afını temin i11in zaruri her 
türlü tedbirleri almak hakkını kendinde 
bulundurmakla beraber, himayesi altın 
da bulunan Arap şeflerinin muhtariye
tini muhafaza edecektir. İtalyan hüku
meti bu mıntakada h içbir siyasi nüfuz 
teminine çalışmayacaktır.,, 

Bu suretle bu mm.taka İngiliz diplo
masisine kalmış oluyor. Bu dipolmasi 
de orada kendini çok faal bir şekilde 
göstermektedir: 

930 da bir İngiliz harp gemisinde 
lbnissuudla Irak kralı arC)Sında yapılan 
sulhu hatırlamak ve geçen martta At
Jcn Düka ve Düşesinin yaptıkları se
yahati unutmamak kafidir. Bu ziyaret 
~nasında Düşes Ar<>p kadını kıyafe

tinde giyinmiş ve yüzüne peçe takmış
tı. Vehabi hükümdarı kendisini çadı

rına kabul etmiş ve büyük hürmet gös 
termiştir. 

Yeni İngiliz - İtalyan anlaşmasının 
metni dikkatle okunursa insan iki his 
altında kalır: Evvela, lngilterenin he· 
men hemen çok ince ileriyi görüşüne 
kr:ırşı bir takdir hissi duyuluyor; sonra 
biz (Fransızların) da Roma hükumeti 
ile imzalayacak olduğumuz mütemmim 
anlaşmaların hazırlanması hususunda 
bir endişe hissediliyor. 

Zira, nihayet bgiltere ile İtalya di
ğer devletlerin esas menfaatlerile ala
kadar olan meseleleri Basra körfezinin 
kadar olan meseleleri tek b.-ışlarına 

halletmek iddiasında bulunmamış -
lardır. Musolini - Laval anlaşmaları

nın (7 kanunusani 935) erte -
si günlerinde İngilizler bize oldukça 
şiddetli bir şekilde - ve pek de haklı 

olarak - o kendi hesabına fakat onların 
menfaati ile telifi kabil olmayan bazı 
taahhütlere girişmiş olmakt;:.n dolayı 

darılmışlardı. 

Bu taahhütlerden yalnız bir tanesini 
işaret edelim kafi: Dumera adasının 
Italyaya verilmesi. Halbuki bu ada 
Mendep boğ~zmın kontrolü için hiç de 
ihmal e:lilir bir şey değildir. İtalyanlar 
bu adaya yerleşir yerleşmez İngilizler 
kömür depolarını Perim adasına nak· 
!etmekten vazgeçtiler. 

Bu iki köprünün müdafaası ıçın, 

Fransa her şeyden evvel İngilterenin 
müttefikidir. Hindistanın bu iki y.olu -
Süveyş k<tnalrndan geçen yolla eski 
Asya Türkiyesindcn kararlan veya ha
vıdan geçen yol - Fransa için de ih
malı caiz değildir. Çünkü bunlar Fran 
sayı Madagaskara ve Asyadaki toprak
larına bağlamaktad:: . 

Fransanın Suriye siyaseti acaba ln
gilterenin Arabistan siyaseti kadar ile· 
ri görüşlü oldu mu ? Pek emin değiliz, 
fakat bu noktayı göz önünde bulundur 
manm henüz za!Aanıdır. 

İtalya ile olan tneııelelere gelince, 

Adliye Enkazı 
Müteahhidin depozito akçesi 
irad kayded•lerek kaldırılacak 

ihracat maddele
rimizin kontrolu 
Pazartesi günü Odada 

toplantı yapılacak 
lsta n bul Ticaret ve Sanayl Odası 

tktısat VekAletl ıe ticaret umum mil
dürlilğilnden aldığı bir ,tamim üzeri
ne şehrimizdeki arpa, buğday, tiftik 
ve yapağı ihracat tuccarlarınm hep
sine birer mektup göndermiş, pazar
tesi günll Odada yapılacak bir top
lantıya davet etmiştir. 

Bizzat le ticaret mlldürü Bay Milm
tazm da hazır bulunacağı toplantı
da, şimdiye kadar ihracat maddele
rimizin kontrolü tein yapılmış olan 
bilumum nizamnameler gözden ge
çirilecek, arpa, buğday, tiftik ve ya
pağı madclelerlmlzln standarlze ve 
kontrol için yapılacak yeni nlzam
n amelerln esasları tesblt edilecek, 
bu hususta tUccarlarımızm miltalea-

' 1arı sorulacaktır. 
Toplantıdan sonra ağustosun dör

düne kadar rlc,·amlı bir şek!lde top
lantılar yapılacak, bu maddelerden 
başka fındık. ''e daha bazı madde
ler Uzerlnde ı;6rUşUlerek bunlar için 
yeni kontrol nizamnameleri hazırla

nacaktır. 

tlkokul Talebelerinin 
Dünkü Denemesi 

İlkokul talebesinin fikri kabiliyeti· 
nl yoklamak Uzere beşinci smrf ta.le. 
belerinden 500 kişilik bir gnıpun dUn 
üniversite konferans salonunda dene
me imtihanları yapılmıstır. 

Sorguları Pedagoji Profesörü Sad • 
rettin Celal sormu~tur. Bu sorguların 
saynı 203 dir. 

Netice evrakın tetkikinden sonra 
anlaşılacaktIT. 

Edebiyat Fakültesi Bu 
Devre Mezun Vermiyor 

üniversite Edebiyat Fakültesinin 
imtihanları tamamlanmıştır. Netice 
Edebiyat fakültesine bağlı fakUlte. 
)erdeki imtihanlardan sonra anlaşıla
caktır. 

Öğrendiğimize göre Edebiyat kıs. 
mında Haziran devresinde hiçbir me
zun alınamamıştır. 

· Belediye Zabıta 
Talimatnamesi 

Yeni belediye zabıta talimatna
mesi Şehir l\lecllsinln geçen devre 
toplantılarında milzakere edllmlş, 

sekiz yUz maddeden ancak üç yüzU 
kabul ve tasYlp edilmişti. 

Talimatnameyi hazırlayan eneli· 
men haftada iki gün toplanarak di
ğer maddeler üzerinde çalışmakta
dır. Yeniden bazı dileklerde bulu
nulduğundan bunlar da tetkik edil
mektedir. 

Müddeiumumi Ankaraya 
Gitti 

tstnnbul müddeiumumisi B. Hlk· 
met Onat. bazı adlt meseleler hak
kında VckAietle temas etmek üzere 
dünkü trenle Ankaraya gitmiştir. 
Müddehımnmt pazartesi günü d6-

nccektir. 

Liselerde Olgunluk 
Liselerde olgunluk imtihanları baş

lamıştır. llk imtihan türkçe Kompo. 
zisyon'dan olmu5tur. 1.mtihan altı 
Temmuza kadar sürecektir. 

Sultanahmette yanan adliye binası
nın enkazının kaldırılması bir müte. 
ahhide ihale edilmişti. Bu müteahhit, 
enkazın arasındaki pişmiş tuğlalarla 
kiremitleri ve işe yarar taşları sat -
mış, toprakların kaldırılmasına gelin. 
ce müteahhit işin bu tarafına yanaş
mıyarak enkazı olduğu gibi bırakmış.. 
tı. 

Bımun üzerine müteahhidin depo· 
zito akçesi olan 3000 lira Milli Emlak 
idaresince hazineye irat kaydedilmi~
ti. 

Aldığımız malumata göre, beledi. 
ye ile Milli Emlak idaresi arasında 

geçen müzakereler neticesinde enka. 
zın belediye vcsalti ile kaldırılması 

tekarrür etmiştir. 
Müteahhidin irat kaydedilen üç bin 

lirası da enkazın araba ve kamyonla
ra nakli işinde kullanılacak amelelere 
}'evmiye olarak verilecektir. 

Diğer taraftan müteahhit aleyhine 
açılan dava da görülmektedir. Dava
nın mevzuu, müteahhidin hakkı olma· 
dığı halde enkaz yerindeki bazı sütun· 
ları ve taşları satmasıdır. 

Müteahhit bu taşlardan ve sütunlar
dan bir kısmını mukavelesine istina. 
den sattığını, bir kısmından da haber. 
dar olmadığını söylemiştir. 

Bu davada Milli Emlakin gösterdi. 
ği şahitler dinlenmiş, muhakeme mü
teahhidin yemin etmesi için başka gU. 
ne kalmıştır. 

Zeytinyağı yerine 
su satan açıkgöz 

Dün yakaland t 
Küçükpaza.rda Yağ iskelesinde Yo

ğurtçu sokakta kebapçı İzzet dün ka
rakola gitmiş, yanma bir zabıta me
muru alarak dükkanına dönmüş, ls • 
mail isminde birisini yakalattırmış • 
tır. 

İzzetin söylediğine göre, İsmail bir 
ay evvel elinde bir teneke ile izzetin 
dükkanına gelmiş. 18 kiloluk zeytin. 
yağını 590 kuruea \'ereceğini söylemiş
tir. 

İzzet ucuz bulduğu bu zeytinyağı • 
nın 250 kuruşunu peşin vermiı;ı, geri 
kalan 340 kuruı;ıu da birkaç gün sonra 
ödeyeceğıni söylemıştir. 

İsmail tenekeyi bırakıp gittikten 
sonra izzet zeytinyağım kullanmak U. 
zere tenekeyi açmış, fakat zeytinyağı 
yerine tenekenin su ile dolu olduğunu 
görmUştür. 

İsmail geri kalan parayı almak Uze
re diin İzzetin dükkanına gelince köf. 
teci kendisini yakalattırmıştır. 

Sorguya çekilen lsmail şimdiye ka
dar birçok kimselere tenekelere koy. 
duğu suları zeytinyağı djye sattığını 

itiraf etmiştir. 

• E\'KAF kanunu mucibince yapılan 
tek mütevellilik imtihan lan Bc:roğlu ta
rafında bitmiş, diln de İstanbul tarafında 
y:ıpılmıştır. İmtihana 47 kişi girmiştir. 

Lim anda ik i 
Kaza 

Bir vapur unıur ye
. rinde k bra ya oluı du 

.LJüıı .>"'uı bır deuız kazuısı oatıa 

olnıuş, Karadeulzdeo gelen Non·eç 
bandıralı Torvangeı H1puı·u BoğHzııı 

Servi burnunda ruazot aldıktan soıı · 

ra hareket etmiş, fakat bir mUddct 
sonra Umuryeri nıe\·kllnde lrnrnyu 
oturmuştur. 

Kazadan haberdar olan ııenizbank 
tahlisiye mildürlüğU derhal ,·apurn 
yardım istenilmesi üzerine Hora tah
lisiye gemisini göndermiş, gemiııın 

kurtarılması ameliyatına geçilmiş -
tir. 

Norveç \'apııru, 6500 tonluktur. 
950 ton meyankökU yUklUdür '" 
Amerikanın Baltimur llmanmflan 
gelmekteyd1. Geminin kolaylıkla 

kurtarılaca~ı umulmaktadır. 

İlifXCl BiR KA:Zı\ 
Bundun başka dün ikinci bir ka

za daha olmuş, İngiliz bandıralı 

Stanhlom adındaki büyük bir ,·apur 
Karadenlzden gelmekte iken Knra 
burnunda karaya oturmuştur. 

Tramvaylarda Para Çalan 
Biri Yakalandı 

Zabıta memurları tramvaylarda pa· 
ra çalan Ropen ismindeki bir sabıka
lıyı yakalamışlardır. Ropen, Bohor is. 
minde bir Yahudinin lil lirasını. Ab. 
dinin 33, Hamidin 30, Avramın 44 li. 
rasmı çalmıştır. 

Kaybolan On Lira 
Kimde Çıktı 

Cafer isminde bir zat evvelkı gere 
yeni tanı§tığI Refika GUlşen adında ki 
bir kadınla Şişlide bir gazinoya git -
miş, birlikte takı içmişlerdir. 

Cafer kadından ayrıldıktan sonra 
cebindeki 10 lirasının olmadığını gö
rerek zabıtaya ba§vurmuş, kadını y:ı
kalattınnıştır. Paralar meydana ç:ıka
rılmış, sahibine teslim edilmi§tir. 

BlR lLKMEKTEPTEN KİTAP ÇA. 
LINDI - Ortaköyde 39 uncu ilkmek. 
tep başmuallimi Zeki zabıtaya müra. 
caat ederek mektebinin yanındaki ev
rak mahzenine hırsız girerek bir hay. 
li kitap çalındığını ihbar etmiştir. 

Zabıta tarafından yapılan tahkikat 
sonunda bul\ların, 14 yaşında İbra. 
bim. 17 yaşında Faik, 15 yaşında 

Necdet, 17 yaşında Mehmet 18 yaşın. 
da Şcrafc~tin , 15 yaşında Muzaffer ol
duğu anlaşılmış, yakalanarak mahke
meye verilmişlerdir. Çaldıkları kitap. 
lar meydana çıkarılmıştır. 

FABRiKA ŞEFİ ·KÜFÜR MÜ ET
MİŞ? - Beykoz kundura fabrikası a.. 
melesinden Elmas ile Edip, Mazhar, 
Şerif, Burhan, Mustafa, Kazım. Sabri; 
Kfızıın merkeze müracaatle fabrika 
şeflerinden Akifin kendilerine küfür 
ettiğini iddia etmişlerdir. İddiacılarla 
Akif mahkemeye verilmişlerdir. 

---0-

y eni Balıkhane Binası 
Yeni balıkhane binası Keres • 

tccllerde llmon ve yumurta hdllnln 
yanında yapılacaktır. Yeni binada 
soğuk hava mahzenler! olacak ve 
bina çok asrt şeralU muhte\•l bulu
nacaktır. 

935 deki hatayı tekrar etmekten çeki
nelim: hiçbir §eyi tesadüfe bırakmaya
lım: tembelliğe veya hisse kaıpılarak 

yapılacak bircienbire hareketlerden b.
çınahm ve şunu unutmayalım ki 11öy
lemeye lüzum yok denilen ıey söylen
se daha iyi olur. 

üniversite Konferana sal.onunda. difa deneme inıtih4mtıa tôbi tutu
•an i1Jro7cul tıcıle1J,elCJinden 0r. ~ ' 



Yarınki profes
goııel güreşler 
Tekirdağlı Mülayim ile 
intikam maçı yapacak 
Bundan böyle profesyonel serbest 

Topçu Atış Okulunda 
Dünkü Tatbikat 

fer kadar parlak zaferleri bu 53yede 
kazanmıyor mu? 

"Vasmus, vazgeç de gel uslu uslu gir lçerr 
ye! Tabanconı sok beline, hançeri de öyle 

yapda gel hele ! ? •.• ,, 

güreş pehlivanlığı müsabakalı:ın Emin
önü Halkevinin kontrolü altında yapı
lacaktır. Buna sebep de, bazı organi
zatörlerin orada burada yaptıkları mü
sabakaların halkımız tar;:,fından hoş

nutsuzluğu mucip olduğu görülmüş 

olmasıdır. 

Dün, Topçu atış okulunun senelik 
büyük ta~bikatı fevkalade bir muvaf· 
fakiyetle yapıldı. 

Cumhuriyet ordusuna her sene as. 
rm bütün teknik ve ilmi yenilikleriyle 
techiz ederek verdiği kıymetli eleman. 
larm çok az zamanda bu mektepten 
aldıkları feyiz, dün bir daha bütün ko. 
mutanların gözleri önünde canlandı -
rıldı. 

• • * r •ell 
Top ateşleri arkasından ner ı)et· 

piyade kuvvetleri Receptepeyi za~er· 
tikleri vakit düşman başka c~P~ rs. 
den top ateşi ile kuvvetlcrimizı 1118 

Kendi8inc taraftar bildiği l. 
ranlı ~eyhin sonradan lngilfale
rin tarafırı,a geçtiğini ve kendi
sini Lcivrcnse teslim edeceğini 
sanan ''Almanların Lavrensi11 

Vilhclm Vasmıwun firara te§eb. 
bü.s safhası. lranlı Şeyh} TcarıaaJ 
arkasındmı seslenerek, gerlye 
dömne8ini tavsiye ediyor ve bu 
teşebbüste tatlı canından ola'W. 
Zcccğini söylüyor. Şeyhin 'bu sCSz. 
Zerine kıa.rşı, o, tsrar1a durdu: 

- Benim için canımın tatlı olmadı
ğmı sen de bilirsin. Bence tatlı olan 
şey, idealim uğurunda uğraşmaktır. 

Benim için ancak bu yolda faaliyetten 
çekilmek zoru; acıdır. Fakat, şarklıla. 
nn da dediği gibi "Mukadderat böyle 
ise, elden ne gelir!,. 

Şeyh, bu cevaba au mukabelede bu· 
lundu: 

- Öyle diyorsun, ama teslimiyet de 
göstermiyorsun ki! Bak, kaçıp kurtul, 
mak ve faaliyetine deva;n etmek arzu. 
sundasm! ~ 

- Evet; çünkü ben şark muhiti i. 
çerisinde faaliyette bulunan bir garp. 
lryım; en son çareye de başvurm ağı 
gözetirim. Ancak ondan sonradır, kl .. 

Şeyh, güldü: 
- Sanki şarklı en son çareye de 

oaavurmağı gözetmeden yelkenleri su .. 
ya indirirmiş gibi söylüyorsun! Biz de 
öyle düşünüyoruz! Bu kadar zaman.. 
dır aramizda bulunduğun halde daha 
hala öğrenemedin mi? 

Vilhelm Vasınus, o vaziyette, böyle 
ayak Ustu, bir noktainazar münaka§a· 
sı açılması üzerine, bir nöbet daha sa. 
bursuzluk ala.imi göstererek: 

- Şeyh; dedi; tam da bunu konuş. 
manm sırasmr buldun! 

Bunun üzerine tekrar eleden lran 
Şeyhi: 

- Ben demedim mi sana, içeriye 
gelmeni söylemedim mi? Dedi; elbette 
böyle ayak ilstü konu§ulmaz! Hele gel 
içeriye de rahat rahat konu~ahm ! 

''Almanların Uıvren.si'', hiddetle bir 
hareket yapmak ti?.creyken, kendini 
zapta. çalıştı. Şeyhin adamları uzak • 
I~rş olmakla beraber, gene de ya. 
kında sayılırlardı! Kendini tutmağz 
tecrübe ederek: 

- Xonuşacaklarımrz bunlar mı? 
ÔyleYBe, nafile zahmet! Dedi; ben, bu 
vaziyetteyken sohbete dalmak niye -
tinde değilim. Bir an evvel bir netice. 
ye varmak istiyorum. Ya kaçıp kur· 
tu1mak, yahut da .... 

. - Vasmus, inat etme de gel! 1ı;e. 
rıde bunları da konuaabiliriz! 

Vilhelm Vnsmus, tereddüde kapıldı. 
Bu aralık, hançerle tabancasını elin. 
den bırakmadığını f:ırkederek, etrafı.. 
na şöyle bir bakındı. 

Acaba Şeyhin ndamlarmm biraz u. 
zağa çekilmi§, hançerleriyle kılıçları-

Dört Cemiyet Arasındaki 
· ihtilafın Aslı Yok 

Bakkallar, garsonlar, mahallebiciler 
ve kahvccilerden ibaret dört cemiyet 
arasında bu gibi yerlerde Ç'llışan yar
dımcıların hangi cemiyete kaydedilme
si lazım geldiği etrafında ihtilaf çıktı
ğının doğru olmadığı anlaşılmıştır. 

Dün kendisile bu hususta görüştü
ğümüz oda esnaf şubesi direktörll bay 
Kizım Yorulmaz bir muharririmize 
ıunları söylemiştir: 

,, B 
- azı gazeteler bu dört cemiyet 

arasında ihtiJAf çıktığını yazıyor. Kati. 
yen doğru değildir. Odaya da bu hu
susta hiçbir müracaat vaki clmamış
tır.,. 

---<>-

Türk - Amerikan Ticaret 
Anla§maıı 

Amerikndan talimat bekleyen A
merikan ticaret heyetine yeni tali . 
mat &"elmiş olduğunt!an birkaç za -

nı kınına koymuş, tüfeklerini omuz 
!arma asmış, yahut da yere indirmi'] 
ve .... tabancalarını kılıflarına. aokmu.~ 

olmalarını fırsat bilip de, bir sıçrayış 
ta avluyu geçmek, ileride bir ağac: . 

bağladığı Kaşgay Hanının hediyesi 
cins atın üzerine atlamak ve dörtnala 
koşturup stepi ~mak, imkansız mıy-
dı? Hiç değilse böyle bir tecrübeye 
girişcbilfrdi, ya? Neticesi ne olursa 
olsun! Zaten kendisi Şeyhin yanmdarı 
dışarıya uğradığı zaman da, buna ya.. 
kın bir şey yapmağı aklından geçir. 
mişti! 

"Almanların Lavrensi", şimdi ak • 
lından geçirdiğini yapmak ür.ereyken , 
Şeyhin sesi, gene kulaklarında çınla

dı ve akai, kendisini yerinden kıpır -
damamağa zorladı. 

Hayret! Ne uyanık, ne tetiite a · 
damdı bu lrı.nlı ~eyh; işte aklından 
geç,eni gene ·ezbere okuyuvermişti! 

Şöyle sesleniyordu: 
- Vasmus: vazgeç de gel uslu us

lu gir içeriye! Boşuna yorulma, ... ken. 
dini boşuna tehlikeye atma! Taban. 
canı sok beline, hançeri de öyle yap 
da gel hele!? .. 

(Arkası var) 

Galata Rıhtımına 
Y anaıacak Vapurlar 

Vakttıe yapılmış olan bir nizam. 
name :mucibince, Galata rıhtımı va. 
purların yanaşması için altı kısma 

taksim edilmişti. 
Bunlardan 1 ve 2 numaralı kısım

larına denfzyolları vapurları, diğer 

ilç kısma da ecnebi ''apurları yanaş
makta. idi. 

Bu defa, Deniz.bankın vapur1an 
artmış olduğundan kendisine ayrıl
mış olan kısım kA.ft gelmediği görUl
müş, nizamnamede bazr tadilA.t yapıl 
masma karar verilmiştir. 

Bu maksatla dün Deniz Ticaret 
mUdUrlüğünde deniz ticaret müdürli 
Bay Mfiflt Necdet Denizin başkanlı
ğında olmak üzere liman işletme di
rektörü Hft.mit Sııracoğlu ve gUmrük 
muhafaza başmUdürü Bay Hasanm 
iştiraklle bir toplantı yapılmış, nl -
zamname gözden geçirilerek, rıhtı • 
mm ilç numaraır krsmrnm Denizyol. 
Jarma ayrılmasına karar verilmiş, 
nizamname o şekilde tadil edilmiş. 
tir. 

Esnaf Dispanserine Yeni 
Aletler Alınıyor 

Yeni esnaf dispanserinde blrkac 
gUne kadar esna!rn muayenesine 
başlanacaktrr. 

Halkm çok rağbet gösterdiği güre~ 
leri, medeni memleketlerde olduğu gi
bi, kontrol altına almak icap ettiğinden 
ve bunu karşılamak için mümasil mem
leketlerde olduğu gibi - bir profesyo
nel teşkilatın bulunmaması da Emin
önü Halkevini, bu kontrol vazifesini 
üzerine almağa sevketmiştir. 

Bundan böyle yapılacc..k serbest gü
reş müsabakaları hiçbir hile ve desise
ye meydan vermemek üzere müsabaka 
şartlan Eminönü Halkevi tarafından 

teıbit ve ti•kip edilecektir. 
Bu cümleden olmak üzere yarın öğ

leden sonra Taksim stadyomunda Te
kirdağlı Hüseyin, Kara Ali, Mülayim 
ve Babaeskili İbrahim güreşeceklerdir. 

D:.inya şampiyonu Jak Şeri ve Avus
turalyah Ine§hur ~piyon Corc Mod
rin şehrimize gelmiştir. 

Corc Moı:lrin ilk güreşini Kara Ali 
ile yapacaktır. Bundan başka Tekir
dağlc ile Mülayim bir revanş maçı ya
pacaklardır. Bu güreşin hakemliğini 

dünya ıampiyonu Jak Şeri deruhte et
miştir. 

HOSEYIN, JAK ŞERtNtN HAKEM
LtGtNI KABUL ETMiYOR 

Mülayim ile Hüseyinin güreşinde, 

Jak Şerinin orta hakem !durması takar
. rür etmişti. 

Tekirdağlı Hüseyin dün matbaamı
za gelerek bunu kabul etmediğini bll
ldirdi. H Useyin şöyle dedi: 

''- Jak Şeri hakem durursa ben gü
re~mem. Çünkil bir müddet sonra kar
şrlaıacağım bir güreşçi yakında durur
sa benim oyunlarımı öğrenir.. Bu ise 
benim t?Anamile aleyhimdedir .. ,, 

Bu hal karJısmda orta hakemi olarak 
başka birisi duracııktır. 

--0--
.Yeni Elektrik Şirketi 

Müdürü geldi 
.MIIU idareye devrolunan Elektrik 

şirketinin müdUrlüğüne tayin edilen 
Nafıa Velrdlcti münakalA.t umum mü. 
dürü B. Kadri, dün şehrimize gele
rek vazifesine başlamıştır. 

Elektrik şirketinin teıeııum işi 

bir hayli ilerlemiş \'e sonlarına yak. 
!aşmış bulunmaktadır. Muhavvile 
merkezlerinin de yarısından fazlası 
tesellüm edllmlştır. • 

Nafıa. Vek1Uetl teftiş heyeti re • 
lst B. Şeftk'in riyasetinde tesellüm 
işiyle meşgul olan heyet, bu ayın so
nunda işlerini pitirmiş ve şirket bü
tün müştemllft.tiyle hükiımete intiluıl 
etmiş bulunacaktır. 

Bina tamamiylc ikmal edflml-,, l-
Jetıeri de birer bir.er alrnmağa baş. ( Yeni l\'eşriya t ) 
lanmıştrr. Bundan evvel de yazıldı. -------------
ğr gibi hUtün esnaf cemiyetleri dis
panserin ihtiyacını temine karar 
vermlı;ttr. Hu ~Umleden olarnk ba
hl<çrlar cenıh·cti illııırıanı:ıer amelfy:ıt 

odası için çok mUkemmel ve gayet 
sfyaletlk btr lAmba satın almışlardır. 

Kasaplar cemfyeU de 800 Ura sar. 
fJylc elcktrikll bir dlyaterml clhazr 
alma~a karar "ermişlerdir. 

Esrarlı Ada 
Jüt Vernin bütün dünyaca tanınmış 

.. ,c bütün dillere tercüme edilınit olan 
ölmez eserlerinden "L'ile mysteriuese,, 
adlı ıeyahat ve macera romanı güzide 
gençlerimizden Fehmi Baldaş tarafın -
d~ dilimize çevrilmiş ve Kanaat kitap 
evi tarafından basılmı~tır. Tavsiye ede-
riz. 

Dünkü atışta İstanbul kumandanı 

General Halis, topçu müfettişi Gene. 
ral Halil Kemal, Selimiye kumanda· 
nı General Oı::man Tufan, Çatalca 
mevki müstahkem komutanı General 
Vehbi, daha birçok askeri ümera ve 
erkan, kara, deniz, hava erkanı, Harp 
Akademisi ve diğer askeri mektep 
mensupları, geııç subaylar hazır bu
lunuyorlardı. 

Dünkü tatbikatta topçu ile piyade. 
nin düşman karşısında tayyare, ~es 
ölçme aletieri, telsiz. tayyare dafi 
topları, motorlu vasıtalar ve diğer al!l. 
ri bir orduyu tecbiz eden vasıtalarm 
yardımı ile hareketleri göstcriJecek. 
ti. 

Saat ona on kala başlıyan cehen~ 
nemi bir uğultu, karşımızdaki Recep. 
tepe sırtlarını karıştırıyordu. 

Her tatbikatta Türk mermileri ile 
dolan bu sırt, harp tarihimizin kahra. J 
man bir zabitini top sesleri arasında 

1 
anmaya da vesile oluyor: 

Recep !rf an Lüleburgaz harbinde, 
askerin tehlikeli bir anında kendisine 
ait olmıyan fakat vazife göremiyen 
bir topun başına geçmiş, bizzat bar· 
bederek askerlerini büyük bir felaket
ten kurtararak şehit düşmüştü. 

Genç bir subay; 

- lete diyordu. Kahraman Rece • 
bin ismini verdiğimiz tepeyi şimdi 
top mermileri ile dövüyoruz. Fakat o. 
ra.sı dilşman elinde farzediliyor. Biraz 
sonra Türk askerler; Receptepeyi zap. 
tedecek ve Türk bayrağını dalgalan
dıracaklar .. 

• * • 
Receptepeye yapılan top atı"ı on da

kika devam etti, Muhtelif bataryalar 
muhtelif istikametteki düşman mevzi. 
!erini dövüyordu. 

On dakiia devam eden .'!'.ıştan son· 
ra piyadenin topçu ateşi himayesinde 
ilerlemesini temin için a..5ırma ateşle
re ba.5landı. Hakiki mermilerin arka. 1 
sından ilerlemenin ne kadar tehlikeli 

başlamıştı. ·di 
Bu, tatbikatın ani bir safb~sı 1 d~ 

Harpte her türlü ihtimal gözon~ll ıe 
tutulmak icap ettiğinden ant vazıyc 
nasıl mukabele edilecekti. 
Tuğay Komutanı derhal icap ed~ 

bataryalarına ateş emri ,·ermek !ı.IT 
tile harp halinde alınacak ve alıtıtll~: 
sı Iazımgelen tedbirleri gösternıiŞ 0 

du. 
Baştan sona kadar büyük bir JJ11l; 

vaffakiyetle sürçmeden devam e~. 
atışlardan sonra mektep komutal11 

bay Muza! fer tenkit ve IntibatarJ1llı 
mektebin orduda:.Ci vazife ve ba,şarıte: 
rım anlattı. d 

Bundan sonra tatbikat esnasın s. 
birçok sualler sormak suretile biltUtl 
harekatı dikkat ve alaka ile taldP .~ 
den General Halil Kemal tenkitıerııı 
yaptı. • 

Gösterilen muvaffakiyeti. baJtilô 
harplerde karşılaştığı hadiseleri, 11811' 
tarihinde geçmiş hMiseleri rnisal ge: 
tiı-mek ~uretilc anlattı. Çok lsabetJı 
kararlar verilmek suretile elde e<lileıı 
iyi neticelerin sebebini. mekter idare· 
sinin gösterdiği tedris usulünde ve 
Türk askerinin yüksek kabiliyetinde 
aramak llzmıgeldiğini söyledi. 

Bundan sonra İstanbul kon:ıntS111 

General Halis, mektep komutanı .A.1.
bay Muzatf eri bu muvaffakiyetli ııetl· 
cclerin alınmasında amil olduğund8 ıı 
dolayı tebrik ederek sözlerini şnrıe 
bitirdi: 

- Biz birbirimize apoletleriınlz't• 
muayyen vazifelerimizle bağlı değl • 
liz. 

InkıJAbın bize tevcih ettiği vazife 
şudur: Vazifeyi bitinceye kadar ysP' 
mak, kötü günleri yaşamrıı ohınJsf• 
bugtin bu mesut neticeleri görmekle 
en büyük saadeti hissediyorlar.,. 

~ • .y. 

Atış tenkitlerinden sonra General 
ve komutanlar mekte}?e gelerek öğ:ıı 
yemesini yemişler ve mektebin tatb1• 

kat kısımlarmı tetkik etmişlerdir· . ~ . 
Dünkü t atbikat ve elde edilen neti· 

celeri iki cilmle ile ifade edebiliriz: 
- Ha zerde elde edilen bir za.f er. 

N. J... 
olduğu düştintiltirse, topçularımızın ' 
aşırma atışlarda gösterdikleri maha. 
ret anlaşılmış olur. --------------

Bu esnada tayyare dafi toplan tay. 
yarenin arkasında gelmekte olduğu 
hedefe ateş etmekte idiler. Burada da 
takdirle karsılanan muvaffakiyetler 
elde edildi. 

Tayyare bütün sürati ile hedefi çek
mekte olmasına ve tayyare topları 

mermilerin uzak köylere düşmesi t.eh. 
tikesi ka!'§ısmda ancak muayyen bir 
hat üzerinde flteş etmek mecburiye • 
tinde olmalarma rağmen, hedefi hava 
boşluğunda parça !adılar. 

Bütün bunlar olup biterken rasıt 
tayyare bölUklerin arasından o ane 
kadar kuvvetlerimizin meçhulü kalan 
yeni düşman bataryalarının mevkile
rini haber veriyor, ihtiyat topçu ba.. 
taryaları derhal bu yeni düşman mcv. 
zilerine ale~c başlıyorlardı. 

Tatbikatın tam bir harp sahnesi 
haline konmasına maddeten imkan oL 
mamasına rağmen, genç subaylara 
çok çetin ve ani karar verme vaziyet
leri karşısmda yapılacak hareketler 
hakkında milmkün olan fikirler veri. 
fiyordu. · 

Hiç şüphe yoktur ki, bütün techiza· 
lı ile harı?kete geçen topçu ve piyade 
kuvvetlenn in bir hayli mesrafları o
luyordu. 

Mektebin yorulmak bilmez komu • 
tanı Albay Muzaffere sordum. Bana 
şu cevabı verdi: 

Sirkeci Meydanı 
Geniıletiliyor 

Nefla Vekaletince, Sirkecide ııtıl>' 
yon karşısındaki cami ile bunun 3•a• 

nındaki binaların kaldırılmasına k6 ' 

rar verilmiş, Vek~letln mUtebassısı 
Yula tarafından bir proje hazırıaıı· 
mıştır. 

Bu proje şehir mtitehassısı prost 
tıtratından da tetkik edilerek tasvlP 
olunmuştur. Temuzdan itibaren b\J 

binaların kaldrnlmasına başlana· 

caktır. 

Bundan başka Şirketi Hayrlyeıılll 
arabrı. vapur iskelesi de yıktlaca1'• 
bu radıı nsrf bl r iskele Yl!-Ptlacaktır. 

Yunan Elçisi Geldi 
YuoaniEtanın Ankarada buluna.JJ 

elcisi B. Ratael dünkü ekıpresle şell· 
rimlzo golmlştlr. Memleketine kUçUlt 
bir seyahati mUteakıp yaz me•ı;fr.nl· 
ni lstanbulda geçirecektir. 

öıum 
Gazi lisesi kimya öğretmeni ba>' 

Mazhar T-:>burun pederi Bulgaristanıfl 
Rusçuk eıı:-afından Mustafa Salih To· 
bur oğlu dün vefat etmi§tir. 

Değerli lıir zat olan Mustafa S~ihirı 
ölümü teessiirle karşılanmıştır. Aile· 
sine ve Mazhar Tobura taıiyetlerimizi 
bildiririz. 

- İstipdat devrinde hükumetin ba.

1
~ T İ F Q B İ L 

1 şında bulunanlar orduya ehemmiyet 

vennedikleri gibi ''hele bir harp olsun /)ı. Ihsan Samı 

m ı 1 i .1 · - - --~-~~·-~~-"'-~·· 
an ç n ger ye bırakrlmrş olan TUrk M!.mi3'l, (Hususi) - Mani.roda Karalcöy ma'lwlTcsinde rıToan 'bir yangın. 

• Amerikan ticaret anlaşmasr mü- jdan dehten itfaiye otomobili bir 1'irajı dönerken devrilmi§ti. Rc3'imcü devrilen 

kuvvetimizi o vakit görürsü11üz,, der-

1 
!erdi, Halbuki zafer, harpte olduğu l'ifo ve paratlfobutalıltlanna tutı 
kadar ha.zerde de kazanılır . ., ruamak için ağızdan alının tffo bap--

Evet, zafer hazerde de kazanılıyor. ııındır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 
zakerelerl tekrar başlamı~tır. otomobil gC>riUmektedir. 

du. Türk milleti, harpte kazandan za· iil••klle!l•a•la•b•i1•ir•.•K•u•tu•ıu•5•5ıtK•ı .... ., 
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Bir çeyrek saat sonra, Rider'in de
diği çıktı. 

Zira, polisJ Hor§am postahanesine 
"a.rdığı zaman, telef onu yapan adam 
~a ortadan kaybolmu§tu. 

Bundan başka, postahanedeki me· 
lllur, tarif edilen şekilde bir adamın 
relip telefon ettiğini hatırlamıyordu. 
aundan da, telef onun dışarda, bir te
lef on kulübesinden yapıldığı anlaşılı. 
Yordu. 

Rider bu h§.diseyi müddeiumumiye 
rapor etmek istediyse de, ne mUddeiu. 
Ztıunıiyi ne de muavinini yerinde bula •. 
Zll.adı. Sonra Skotland Yard'ın telefo
nunu açarak müfettiş Simpson'u iste. 
di. 

Ona §Öyle diyordu: 
- Bana kalırsa, sizin Fransız poli· 

Sile muhabere edip Ravini'nln nerede 
bulunduğunu tayin etmeniz lazımdır. 
Bununla beraber, belki Pariste de de
iildir. 

Simpson sordu: 
- Acaba nerede! 
Rider yavaşça: 
- Doğrusunu isterseniz, dedi. Bu 

nıeseıe, §imdiye kadar zihninde 
hallooemedfğim bir meseledir. Kendi. 
sinin öbUr dünyaya gitmiş olduğunu 
söylemeğe dilim varmıyor. Zira, par • 
ınağma taktığı me~hur "Uğur yüzUk. 
lerı,, oldukça, o ... 

Simpson çarçabı:k sordu: 
- Yani, Ra\'lni'nin öldüğünü mU 

8Öylemek istiyorsunuz.. 
- Belki de azizim ... Belki de ..• 
Rusa bir müddet için telefonun ö

biir ucundan ses gelmedi. Sonra i 
Simpson: 

- Pal:eti aldın mı? Diye sordu. 
Rid€r alaka ile: 
- Her dakika. onu bekliyorum, ce.. 

Vabını verdi. Sonra yazıhanesine git· 
ti. 

.Mevzuubo.hsolan paket, öğleden 
SOnr& saat üçte Rider'in eline geldi. 
l\Uçük bir paketti. Kalınlığı Uç par. 
?nak kadardı. Taahhütlü gelm~ti. 

Londrada.n postaya verilmiş olduğu 
üzerindeki damgadan anlagılıyordu. 

Rider, bu küçük paketi açmadan, e. 
linde eöyle bir teraziledi. Salladı. Ku. 
lağa koyup dinledi. Fakat paketin 
hafifliğinden, içerisinde kliçük bir 
mR.kinc saklanmı§ olmasına ihtimal 
veriliyordu. 

Paketin sarılı olduğu kağıdı kesti. 
Cıka.rdı. Altından mukavva bir kutu 
sıktı. Mücevher kutusunu andıran bir 
ıeydi. 

Rider, kutunun kapağını açtı. İçe. 
rlsinde pamuk görünüyor ve pamuğun 
ortasında üç tane altın yüzük gö7.e 
çarpıyordu. Rider, yüılikleri alarak, 
masası Ur.erine koydu. Uzun zaman 
baktı. 

Bunlar, Corc Ravini'nin meşhur 
''Uğur ytizUklerl,, idi. Rider on daki
k& kadar böyle, hülya içinde baktı. 
Çünkü, Ravininin öl.mü§ olduğunu bi. 
liyordu. Artık bu vaziyet karg1emda 
kutunun iı:lnden çıkan kartvizite bak· 
rnağa lüzum yoktu. Kimin ne yaptığı 
tnalfımdu. 

Kartvizitin üzerinde "C. F,, harfle. 
ri yazıyordu. Altında da, "Şimdi sıra 
senin cümlesi yazılmıştı. 

Yanm saııt sonra, Rider, Skotland 
Yard'da, müfettia Simpson ile karşı 
karşıya idi. Simpson, Raviniye ait yü. 
zUkleri iyiden iyiye gözden geçiriyor 
\'c hele bir tanesinin üzerinde görülen 
kUçUk siyah lekeye fııaret ediyordu. 

Nihayet: 

- Ravinin öldüğü muhakkak, dedi. 
Fakat §imdi yapacağımız ilk iş, Ravi. 
ni'nin Parisc gidiyorum diyerekten 
nereye gittiğidir. 

Bunu .araştırıp bulmak, Simpson L 
çln, tasavvur ettiğinden de güç bir i§ 
olacaktı. Bereket versin Lu imdadına 
Yetişti. Hani 5u Ravini'yo arkada§hk 
eden adam. 

Milf ettiş Simpson derhal telefona, 
sarılarak eehir polisine talimat verdi: 

- Derhal Lu'yu bulunuz. Bir taksi
ye koyup beraber getirin. 

Slmpson telef onu tekrar yerine as~ 
tı. Rldere dönerek: 

- Beni meşgul eden mesele şu, de-

di. Deh•herif, ne yapmak üzeredir. A
dam mı öldürecek; yokaa. hırsızlık mı 
yapacak? 

Rider düşünceli bir tavırla: 
- Bence, o, bahsettiğiniz iki ihti. 

maiden ikincisini tercih edecektir. A. 
dam öldürmek, :Mister Flek için. daha. 
mühim olan hırsızlığa. giden teaadüfi 
bir kapıdır. 

Rlder bundan sonra, Simpson'dan 
rica etti: 

- Lutfen, "İngiltere devlet ba.nka. 
sı,, na. telefon edip, Avustralya.ya 
gönderilme~! dil§ünUlen altınların gi -
dip gitmediğini sorar mısınız? 
Sımpson, telefonu tekrar kendine 

doğ:u c:ekti. Beg dakika sonra muh
telif kimselerle konu§tuktan sonra a· 
sıl :.:.lAhiyet sahibi adamla k&I'§ılaş
mı§tı. Rider, ellerini, şemsiyenin sapı 
üzerinde ka~urm111 öylece duruyor. 
du. Yüzünde acı bir ifade vardı. Tele. 
fonda cereyan eden muhabereyi adeta 
dinlemiyordu. Bir müddet sonra Simp. 
son, telefonu yerine koydu: 

- Altınların, dedi. Bu sabah gitmiş 
olması llizımken, grev dolayısile, on. 
ları Avustralyaya. götUrecek olan 
uoıanik,, vapurunun hareketi geri 
kalmış. Altınlar, Tilböt"i'ye kadar mu. 
hafaza altında olmak §artiyle bir 
kamyonla götürUlmU3. Tilböride, Ola· 
nik vapurunun kasa dairesine konul· 
mu§. Vapurun kasa dairesi, en yeni ve 
muhkem cinstendir. Con Flek'in ora. 
da işe glri§eceğini hiç zannetmem. 

Rlder: 
- Neden böyle düşünüyorsunuz? 

Dedi. Bilakis, evvelce de söylediğim 
gibi Mister Flek'in peeine dii§eceği iş, 
bilhassa o altınlar olacaktır. 

Rider ve Sompson, h~l Con Flek. 
ten ve onun altma. kar~ı duyduğu ih. 
tirastan bahsediyorlardı. Bir polis h&· 
fiyesinin nezaretinde olarak, içeriye 
Lu girdi. 

(Devamı yarın) 

Taraçadan 
düşen kapcı 

llün sabah hastanede 
öldü 

Beycğlunda Sakızağacında Dove 
apartımanmda. kapıcılık yapan 65 ya. 
§mda Artin Manok, evvelki gün apar. 
timanm taraçasına çıkmış ve duvara· 
bir çivi çakmak istemiştir. 

Artin fazla iğildiğinden gözleri ka. 
rarak, muvazenesini kaybetmiş ve 5 
kat yUkseklikten aşağı uçmuştur. 

Artin Manok yere düştUkten !Onra 
sıhht imdat otomobili ile Beyoğlu 
hastahanesine yatırılmış, fakat dUn 
salmh ölmU§t.Ur. 

Manokun cesedini adliye dı>ktoru 
Enver Karan muayene etmi§, vUcu • 
dunda. hiçbir yara ve bere izi gör. 
mediğinden ölilmtin ne ıekilde vukua 
geldiğinin tesbiti f çin ceeedi morga 
kaldırtmıştrr. 

içki Alemindeki Cinayetin 
Muhakemesi Batladı 

Kasımp~ada bir içki !leminde ar. 
kadacı tesviyeci Enver! kazara taban· 
ca ile vurarak ölmesine sebep olan ka
til Alaettinin duruamasına dUn 4 Uncü 
asli~e ceza mahkemesinde başlanmış. 
tır. 

Hallaç Hamdi Tevkif 
Edildi 

Karısının yanaklarını ve ge>pünü 
ustura. ile k~cn hallaç Hamdi, dün 
sorgu hakimliğince tevkif olunmu§ • 
tur. 

Alet Çalan MahkUm Oldu 
KUçilkpazarda demirci Al!onsunun 

dükkft.nından bir yığın alet ~alan l!la. 
bıkalı hırsızlardan Mehmet 3 ilncü 
sulh ceza mahkemesinde 1 ay 7 gün 
müddetle hapf s ceıasma mahldı.ın ol
muştur. 

• Ziraat vckAletl keten ve kenevir mÖ
tehasısı Fuat Eren vJIAyeUınizdeJd keten 
zlrnatl \•azJyetlnl tetkik etmek üzere dün 
tımite gllmtştlr, 

Mütehassısın Terecdl rapora 1<lSrt vl· 
Itıyeıteki keten ve kene,·ir ziraatinin in
kişafına esaslı surette çalışılacaktır. 

Yeni Avukatlık kanunu 
Gençler ne şekilde Avukathk yapabilecekler 

Ankara (Hususi muhabirimizden) -
Avukatlık kanun liyihaaı adliye encü
meni~e bazı tadillta tibi tutularak 
umumi heyete ıevkedilmiıtir. 

Avukatlık meıleğine kabul .clunmak 

için: 
A - Türk olmak, 
B - Yirmi il~ yaıını bitirmiı bulun-

mak, 
C - Bir Türk hukuk fakültesinden 

veya mektebinden olmak veya ıiyasal 
bilgiler okulundan mezun clup da nok· 
san kalan deralerden hukuk fakültesin 
de imtihan vermiı olmak veya yabancı 
bir memleket hukuk fakültesinlden me
zun olup da Türkiye hukuk fakülteleri 
programlarına göre noksan kblan ders 
terden imtihan ile taıs~ikname almış 
bulunmak, 

D - Avukatlık atajım ' yapmı§ ve 
hakim muavinliği imtihanında ehliyet 
göıtermiı olmak. 

E - Levhasına kaydı istenilen baro 
mıntakasında ikametgihı bulunmak, 

F - Avukatlıkla içtimaı caiz olma· 
yan bir hizmet veya meıgalede bulun 

mamak. 
G - Bu kanuna göre avukatlığa ma-

ni bir hali olmamak ıarttır. 
A) Şeref ve haysiyeti muhil bir suç· 

tan veya ağır hapıi müstelzim bir cil· 
rümden mutlak surette yahut bir cü
rümden bir E>ene veya daha ziyade ha· 
pis ceıaaile mahkum olanlar, 

B) Cezai veya inzibat? bir karar ne
ticesinde mesleki bir ıuçtan ıdol;,yı hA
kim veya memur yahut avukat olmak 
vasfını kaybetm;ı elanlar, 

C - Meslek ıeref ve haysiyeinc uy· 
mayan halleri bulunanlar, 

D - }iileli ve talkıirli olmayarak 
lflbına karar verilmit olup da itibarı· 
nı geriye getirmemi§ olanlar, 

E - Avultatlık vazifelerini daimi 
ıurette ifaya man~ vücut veya akılca 
bir mal<lliyeti bulunanlar, 

F - Tasarruf ehliyeti mahkeme ka
rarile tahdit editmit vutyette bulunan
lar stajyer veya avukat olmaktan men-

edileceklerdir. 
Maag, Ucret veya aidat mukabilinde 

görülen hiçbir hizmet ve vuif e, İJ ajan 
lığı, tüccarlık veya meslekin vakal' ve 
haysiyetile telifi mUmkiln olmayan her 
türlü meıgalc avukatlıkla içtima ede
miyecektir. 

Avukatlık ıtajı bu fasılda yazılı ıart· 
lar dairesinde bir avukat neıJdinde ve 
Adliye Vekaletinin tensip edeceği mah 
kemclerde ifa edilecektir. 

Vaki olacak talepnameye aıağıda 
gösterilen vesikalar raıptolunur: 

a) Kanunun aradığı §artlara mUteal· 
lik vesikaların asıllarile tasdikli ikiıer 
sureti; 

b) Namzedin birinci :maddenin g ve 
h bendleriı1de yanlı hallerin kendisin
de bulunmadıpna dair bir beyanna· 
me: 

c) Yanında staj göre1:eği avukatın 

yazılı muvaf2'kati; 
d) Namzedin ahltkt gidigl hakkında 

iki avukat tarafından tanzim kılınan 

takdimname. 
Bu vesikaların birer sureti baro reisi 

tarafından ta;dik edilerek Adliye Ve
katetine gönderilir ve diğer suret veya 
asılları baro doıyasında saklanacaktrr. 

Avukatlık, lmme hizmeti mahiyetin· 
de bir meslek olacaktır. 

Gayesi avukatların hukukt bilgi ve 
tecrUbclerini adalet hizmetine tahsisJ 
tarafların hukuki münasebetlerinden 
veya karplıklı menfaatlerinden doğan 
ihtilaflann hakka u,nun olarak halline 
tavauut ve umumiyetle mahkemelerle 
diğer reımi mercilere kanunun tam 
olarak tatbiki hususunda yardım etmek 
olacaktır. 

Bir avukatın kayıdının terkini veya 
ölümü halinde baro reisi alakalıların 

talebi üzerine veya iJ Hhibini haberdar 
etmek şartile resen işleri muvakkaten 
takip ve tedvir edecek bir avukat tayin 
edecektir. 

Yukarki fıkrada yazılı itlere ait ka
nuni mehiller dosyaların devir ve tes
lim tarihine kadar işlemez. Şu kadar 
ki; bu müddet hiçbir halde on be! gü
nü geçemez, 

tıln avukata tevtdii keyfiyeti baro 
reisinin mahkemelere vukubulacak teb
liği ile tesbit olunacaktır. 

Her avukat levhaya kaydı tarihinden 
itibaren Uç ey içiricle bir bilro tesise 
mecbur olacak. Büronun evsafını tayin 
barolara ait olacaktır. 

Mügterek çahıan avukatlar için ayrı 
büro mecburiyeti mevcut olmayacak· 

tır. 

Avukatlar bUro iglerinde katip ve 
daktiloğraftan baıka yalnız avukat is
tihdam edeceklerdir. 

Avukatlıktan menedilenlerle her ne 
suretle oluna olsun teşriki mesai eden 
veya bu gibilere bürcsunda vazife ve· 
ren avukat idare meclisince ilk defa· 
sında işten ve tekerrüründe meslekten 
çıkarma cezasile cezalandınlacaklardır. 

Avukatlığa veya. memurluğa mzıni 
suç1ardan birile takip altında bulunan 
lar veya mahkum olanlar avukat y<mın· 
da ıstihdam edilmeyeceklerdir. 

Mıntakası dahilinde en az on beş 
avukat bulunan her vilayet merkezinde 
bir baro te§kil edilecektir. 

Bıı:o kurulamayan yerlerin en yakın 
baroya bağlanması veya bunların bir
leıtirilerek ayn bir baro te§kili ve mer
kezlerinin tayini Adliye Vekiline ait 
olacaktır. 

Barolar, teıekkill keyfiyetini Adliye 
Vekaletine bildirmekle §ahsiyet iktisap 
edecektir. 

Umumi heyet baronun en yüksek 
mercii olacaktır. Bu heyet levhaya ka
yıtlı bulunan avukatlardan terekküp 
edecektir. 

Umumi heyet: 
A) 1dare meclisini ve baro reisini 

seçmek; 
B) Baro mensuplarından alınacak 

duhuliye ve yıllık aidatı tesbit etmek; 
C) tdare heyetinin yıllık hesaplanru 

tetkik ve rUyet etmek; 
D) BUtçeyi taadik eylemek; 
E) Baro reisinin istifası halinde bir 

karar vermek: 
F) Meslek işlerine ait tekliflende bu· 

lunmak; 
Ve bu kanunda r,aıılı diğer hususla

rı ifa eylemek vazi!elenlc müke1Icf ola
caktır. 

ldare meclisinin vazife ve salahiyeti: 
A) Avukatlık vakar ve haysiyetinin 

muhafazasına, meslekin adalet gayele· 
rine uygun olarak sadakat ve tcrefle 
icrasına nezaret etmek: 

B) Stajiyer ve avukatların baroya 
kayıt ve kabul veya nakil talepleri hak
kında karar vermek; 

C) Avukatlık levhasını tanzim ve 
mesleki vecibelerin ifa edilip edilmedi
ğini murakabe etmek: 

D) Avukat ve atajiyerler hakkında 
inzibati kaza hakkını kullanmak; 

E) LeV'hada kayıtlı avukatlar ara· 
ımda tahaddüı eden mesleki ihtilafla
rın halline, talep vukuunda, tavassut 
etmek; 

F) Avukatla mUvekkil arasında çıkan 
lhtillflan müvekkilin talebi üzerine tet
kik ederek karara bağlanmak: 

G) Adliye Veklleti ve (F) bendinde 
yazılı ihtilaf hakkında mahkeme tara
fından talep olunan mütalelan rapor 
halinde bildirmek; 

H) Baronun mallarını idare ve muh
taç avukatlara yaıpılacak yardım §eklini 
teıbit etmeJC: 

İ) Senelik bütçeyi hazırlayarak umu 
mi heyetin tasvibine arzetmek: 

J) Baro namına iktisap ve iltizam 
huıuılarında baro reisine mezuniyet 
vermek; 

K} Avukat yanında yapılacak staj 
itlerini tanzim ve murakabe etmek; 

L) İdare meclili azası tarafından 
verilen istifalar hakkında karar ver
mek: 

M) Adli müzaheret bürosu teşkil ve 
idare eylemek: 

N) Umumi heyet kararlarını infaz 
etmek; 

O) Baronun ücretli memurlannr ta
yin ve azletmek; 

P) Dahili idareye taalluk elden bütün 
itleri görmek: 

Reis baroyu temsil edecek idare mec 
lisinin reisi sıfatile haiz olduğu salaru
yetlerden maada: 

a) Umumi heyet ve idare meclisi ka· 
rarlarıru infaz etmek; 

b) 73 ncü maddeye tevfikan verilen 
mezuniyet dairesinde baro namına il
tizam ve iktisapta bulunmak, taahhlit· 

lere girişmek, baroya yapılan teberril
leri kabul ve büt!jeyi tatbik etmek; 

c) Mahkeme ve resmi daireler hu
zurunda b::ıroyu temsil ve müdafaa edc
ce k avukatı tayin etmek; 

d) Avukat sicillerinin, Adliye Veka
leti tarafından gönderilen nümuneye 
tevfikan tanzim ve muhafazasını temin 
etmek vazifesile mükellef olacaktır. 

Avukatlık vek::ır ve şerefine uyma
yan mı ve hareketlerde bulunanlarla 
mesld.i faaliyette vazifelerini yapma
yan veya vazife icabı elan dürüstlüğe 
riayet etmiyenler htıkkında bu ~anunda 
yazılı disiplin cezaları tatbik olunacak
tır. 

Disiplin muamele ve kararları idare 
meclisi tarafından tertip ve tatbik olu· 
nacıık. Bu takdirde idare meclisi disip
lin meclisi unvanını alacaktır. 

Baroya kayıt ve kabulden önceki fiil 
ve hareketler meslekten çıkarma ceza
sını istilzam etmiş olmadıkça disiplin 
takib,•tına mevzu teşkil edemiyecektir. 

Disiplin ~"i!<ibatın ın icrası avukatın, 

tahkikata başlandığı sırada, kayıtlı bu· 
lunduğu baroya ait olc:.:aktır. 

Baro reisi ve idare meclisi azalan 
hakkındaki takibat 81 inci maddenin 
birinci fıkrasında yazılı hakimin ten
sip e:ieceği en yakın rorolardan biri 
tarafından yapılır. Şikayet veya ihbar 
mevzuun..ın tahkika değer mahiyette 
olup olmadığının tayini bu hakime ait 
olacaktır. 

Hakkında tr.ıkibat yapılmasına karar 
verilenlerin varif eleri takibat neticesi
ne kadar vekil veya ihtiyat aza tarafın 
dan görülecektir. 

Mevzuu, irtica veya komünizm olan 
yahut milli vahdet ve §Uurla telifi milm 
kün olmayan fiillere müteallik davala
rı deruhte etmeyi itiyat edenler, disip
lin takibatına lüzum kalmaksızın baro 
idare meclisinin talebi üzerine haysi
yet divanı kr.ırarile meslekten çıkanla
cakla11:lır. 

Muhitindeki temas ve faaliyetleri 
itibarile muayyen bir 'baro mıntakası 

dahilinde avukatlık yapmaları milli, 
mesleki ahlak veya menfaat bakımın
dan tecviz edilmiyenlerin isimleri, ba 
ro idare meclisinin talebi üzerine hay
siyet divanı kararile mensup olduktan 
baro levhasından silinecektir. 

Kt1ydı silinenler levhasından çıkarıl· 
dıklan baro mıntakası ldahilinde avu
katlık edemiyeceklerdir. 

Yukanki fıkralarda yazılı kararların 
ittihazından önce Cumhuriyet 00.Şmüd
deiumumisinin mütaleasi!e alS.kalı avu
katın yazılı müdafaası alınacaktır. 

tkret avukatla müvekkil arasında 
serbestçe tayin olunur. Dava ve takib 
ücretleri hal:kındaki akdin yazılı §ekil· 
de olması şart olacaktır. tkretten do
ğan davalr.ırda yazılı mukaveleden baı
ka subut delili ikame ve istima oluna • 
mayacaktır. 

ücret mukavelenamesinin muayyen 
bir meblağı ihtiva etmesi lazımdır. Her 
ne suretle olursa olusun hasılı davayı 
iştiraki tazammun eden ücret mukave
lenameleri batıl olacak. 

Hukuk ve ceza davalarının neticele
rine göre değişen ücret tayini halinde 
de hüküm böyle olc:ıc:aktır. 

Her barcnun idare meclisi her dört 
senede bir seçim devresi ba§langıcında 
kaza mercilerin;deki muamelelerle diğer 
işlerden alınacak ücretin asgari haddini 
gösteren bir tarife hazırlay<:ırak Adliye 
Vekaletine gönderecektir. 

Adliye V ekalcti haysiyet divanının 
mütaleasını aldıktan sonra tarifeyi tas
dik veya lüzumlu gördüğü tadilleri ic
ra edecektir. 

Yeni bir tarif enin tasdikına kaıdar 

mevcut olan tarife hükmü devam ede· 
cek. 

ücretsiz dava deruhte edilmesi ha
linde keyfiyet, baro idare meclisine bil
dirilecektir. 

Mahkeme, avukat ücretini takip olu
nan işin ehemmiyet ve mahiyetine ve 
sarfolun.an mesaiye göre takdir ede
cektir. 
Şu kadar ki; mahkOm aleyhine tah

mil olunacak ücret tarif ede yazılı had· 
den aşağı ve üç mislinden yukan ol• 
mavan ücret dav:~ı açacak avukatlar 



(Vata fara/11. 4"oicle) 
1Dt&t7&, 2' (A.A.), - Bat&7dak1 

llllletıer Ceml79tl komlQ'onu JIU. 
Jetler CemlJ'etlııe bir telgraf sGnd .. 
rerek Tllrt. l'ranlDI uterl mlzaka. 
relerini, bu mtlzakerelerln J'rana• 
mandası ahtlmına muga7lr oıd.a;ı. 
nu llert etıreret, proteıto etmltttr. · 

UOURLAR OLSUN! . 
Cenevre, H (A.A.) - Anadol• A..a 

Jan1mm husuıl muhabiri bildiri • 
70!': 

Bata7dakt komlıyon, tnUhabat 
muameleelnln aym 7frmlalndenberl 
taUl edll4111nl ve itlerini tamamen 
tentye ederek blr hafta zarfında 

Hatayı tertedeceklerlnl Mllletler 
Cem17etl umumi k&Upllllne telgTaf. 
la dtlıı blldlrmlılerdlr. 

.<Usta yanı l incide) 

Çok bUyilk milli gayretler sarfedil
mil olan bu Uç sene zarfında Yugoa. 
lavya bUyUk terakkiler tahakkuk et. 
tırmif ve millt faaliyetin her salııumı. 
da devamlı neticeler elde etmiştir. 

Belgrad, 24 (A.A.) - Bugün, 24 
Haziran 1938, Doktor Milan Stoyadi
noviç liUkbıetinin iktidar mevkiine 
gelmesinin UçUııcU yıldönUmUdilr. Nis.. 
beten kısa olan bu müddet zarfında 

Yugoslavya her sahada bUyUk terakki. 
ler kaydetmiı ve harici po1itikada ge
nlı bir faaliyet g6stermiftir. 

Belgrad, enternasyonal hayatta mu. 
hlm bir mevki alm11 ve Avrupa poU. 
tikası zimamdarlanndan birçoğunun 

ziyaretine sahne olm1Jltur. 
Diğer taraftan doktor Stoyadino • 

viç de hemen bütün komşu devletler 
hWdımet merkezlerini ziyaret eyle • 
miı ve kOIDluları ile olan miiııasebet. 
lerinde Yugoslavya)"! alAkadar eden 

Umumi kAtlp, komtıron reisinin 
bu telgrafmı bu ıabah konse7 bala. 
rma teblll etmı,ur. 

PARlSTJDKl GöRUŞMJDLJDR 1 
Parla, H (A.A.) - Hariciye naım 

Bonne, Hata,. hakkında Tnrklre bll
Jlk eloltl7le cOrlltmtıttO.r. 

Hatayda 1nffmmı tem.M eden bUtUn meselelere eayam memnuniyet 
BuriyeU aaker'lm.. hal suretleri bulmqtur. 
ZORAKi KA YiT Dr. Stoyadinoviçin iktidar mevkllne 

gelmesinden evvel bu mUnaaebetlerln 
Antakya, 23 (A.A.) -Anadolu A- ne vaziyette olduğu hatırlardadır. 

Batayda 1'&Pılmakta olan intiha
batın kısa bir atlde lnkltaa utratıı. 
mumm derplf edilmesi muhtemel
dir. 

BlR KÖYDll ÇARPIŞMALAR 
lakenderun, 2' (A.A.) - Ceyld 

k"78Dde llldar edllmlı bir mllzekke
re Ue birisini tevkif erlemet late-
79n Jandarmalar ile köJ' halkı ara-
11Dda tlddetll bir çarpııma olmut
tur. Taşla ve ıllAhla hllcuma ufra. 
J'&D jandarmalar ılllh lsUmallne 
mecbur kalmıt ve iki mtıtecavlz 01-
mllfttlr. Jandarmalardan iki kiti ya
ralıdır. 

ince baro idare mecliaine malOmat ver
mel• mecbur olacaktır. 

Deruhte ettili iti haldı bir nbep ol· 
mabıan takipten vuıeçen avukat hiç 
bir llcret iddlaamda bulun•n111: ve tıc
reti iadeye mecbur olacaktır. 

Avukatm asli veya itin diler bir 
awkata tevdii halinde ücretin tamamı ..,. 
Şu Udar ki, awkatm kuıur ve ih· 

malinden dolayı ul1 veya it ~ bir 
awbta tevdi edilmft ile i1cretin aden· 
mai 1lzun plecektir. 

JlOvekkilhı taahhUdU halinde bunlar 
dan berblri n aulbla neticelenen it
lerde, taraflar, avukat llcretlerinl tedi
J'• huıunnda mntnelail borçlu sayıla
caktır. 

Avukat milvekklli tarafından verilen 
wya onun naqpna alcbp emval ve nn
ltuc!u Ucret ve murafm tediyesine ka· 
iar ve alacalı nilbetinde yedinde hap
ledebllecektir. 

Avukat, mumele De lwarJqtınlan 
w,. büim tarafından takdir olunan 
tlcretllıden dolayı kendi mnaW netice
alnde milvekkllin mubafua veya iktl
lilp eyledili emval Userinden diler ala
calrhJara karp rilçhan hakkmr haiz 
oJacak. RUçban hakkı, ·nkiletnamenin 
tndml tarihinde ura alacaktır. 

Bu bnun 1·11-938 tarihlnden iti 
1'aren meri olacaktır. 

Yeni kanuna ıare mebuslar, TiJAyet 
"f'e belediye meclial ualan Univenite, 
Jllbek veya tali mektep profes8r ve 
mUaWm \Pe allltanlan huntl mlene
• .,. pJualann mtlpvir ve avu~ 
.-onild ve kooperatif tlrketlmn idare 
rw.dillıri anlan ve hayır ve Wm mtıes 
lele1erl relsl n uaiarı avukatlık ede
IDlyecelderdir, 

Yeni kanan mudblnce btanbul ba
--.da buiımaa avukatldan pn1ar 
1Mlletd bırakmaJa mecbur 1rl!tacak1ar-•: 

Buo reili H.,an Hayri Tan (Edlr· 
•1bın), Vafi :Rqid (Saylav), 

llümud Elad Boakurd (•ylav), ad
lf1e encOmeni mazbata muharriri Sa

ddin Yargı (aaylav), irfan Alpayaı 
f*JJav), irfan Ferid (Saylav), Hlzun 

DfOJ (aaylav) Ulh.. 
.,. . . 

htanbul baro.unda halen kayıtlı 
700 awbt vardır. Baroya 1rl!yıtlı 

.. bu mevcudun tlıkriben ytlzde yirmi 
lranun ltJlhaamda taarilı edilen 

~rellrl deruhte etmlt 1nılunmöta-. 

telde ıBr• ıa:y11ıa hnunt,et kel
• wonra bu ,u.de yirmi bq •=" terketmek lnecburiyetlnde b-

Janıının hueuıl muhabiri bildiri- İtalya ile olan mUııasebetler gerğin 
7or: 

bir halde idi, Almanya ile olan mUna-
Dlln Babıhurun ıec;lm btırosunda &ebetler memnuniyet vermiyen bir 

mOealf hAdlseler vukubulmuştur. mahiyette bulunuyordu. Macaristan ı
Bllronun relıl ekalllyet kOylerlne gf. le olan mthıaaebetler, çtlrilk bir vaz1. 
derek köylOlerl baıılarıaın arzula. yette kalmııtı. Nihayet Bulgaristan 
rma ratmen önOne katmıı ve neza- ile olan mfh>•eebetıer de Kral Alek • 
retl altında btıroya eoktuktan sonra 18.Ddrin Soyfayı ziyareti gilnlerinde ne 
kapıları kapatarak toptan Arap lla- ise 0 halde hlll devam eyliyordu. 
teılne kaydetmele bqlamııtır. Bu Halbuki bugUn umum! vaziyet, bil. 
arada Tllrk cemaati listesine kayde- yük mikyasta defifDlietfr. 
dilmek lstlyenlerl "Hangi milletten. Filhakika, buglln, Yugoalavyanm 
ıln,, ıuallnl ısrarla tekrar etmlt ve hemhudut olup da kendisi ile dost bu· 
mesel& "Arabım ama Tllrk cemaat!- hmmacbfl veyahut fyl komşuluk polL 
ne yazılmak istiyorum,, diyenlere, tlkası gtltmedift memleket mevcut 
.. madem ki Arapsın, Arap 7azılacak- değildir. 

mn,, cevabını vererek zorla Arap Dıt ticaret vaziyeti, Milletler Cemi
kartı vermiştir. Delegenin köylere yeti tarafından ltaiyaya k&ı'II konu
gtderek nutuklar ıöylemeıl monte - lan ekonomik r.ecrr tedbirler devreleri 
hlplerl bizzat celbetmeal ve ldlomet- MJJ&IDlda mahsu8 derecede fenalae • 
relerce yollardan yaya geldikleri mqtı. Bundan dolayı, Yugoslavyanm 
halde kapınm Onllnde saatlerce ao bll,ut garp komausu ile ticari mUna. 
auauz bekle7en T'1rklere "Gldlntı, aebetleri yoluna koyduğu ve Yugoa • 
blttlıı akalllretle:tl yaıdıktan eonra lav lbracatı Ye maliyesi için çok fena 
alil 1aıacatım,, diye ceY&f •traul oıaa netlt.eJel bertaraf eyledlif tgbf" 
nahiye mlldtırUntın ve J'andarma şefi. Dr. Stoyadinoviçin bu bahisteki iyi • 
Din mtıdalıaiUfiiil ~d» olıauı Ttt ıtkteri ~k bllytlkttb'. 
bunlar bu )'USden hldlse çıktılı tak· Bugf1n Yugoslav diş ticaret mUva. 
dlrde meeull7eUn tamamen kendisi- uııeal, yeniden bir fazlalık anetmeye 
ne alt oldutunu Milletler Cemiyet! baalamJf Ye bunun neticesi olarak 
komisyonu delegesine ihtar mecbu • devletin varidatı, masraflarım teca -
rtreUnde kalmqlardır. vUs eylemekte bulunmqtur. 

Delege buna ratmen tahrlkltma Bunun Ur.erine, memlekette kuvvet. 
devam etmlf, bu hal mukadder oldu.. ll bir endllstrilepıe faaliyeti batlamıe 
tu Teçhile iki taraf arasında mtıea- ve bUyllk nafi& illeri yapmaya koyu. 
sif hldllelere sebep vermlt ve bu lumnqtur. Memlekette hayat stan • 
arada ıeçlm bOroeu da lıtlllya utra. dardmm yilkaelmeainhı ve memurlar 
mqtır. _ maqlarmm fazlaJaabrılmasmm en 

Bu karıeıklık esnuında blro rel· birinci sebebi buradadır. 
ılne de ılllh tevcih edlldlll ve ken- Memleketin tabit .zenginliklerini in. 
dlılnln ıorlukla kurtanldıfl Otrenll- k1taf ettirmek mabadile, Dr. Stoya
mlttlr. dinoviç hWdllnetl, ormancılık endU.. 

Btlro civarında ıoo -150 kadar ıl- tlriaine ve latlhaali millt müdafaaya 
llh ıeel ltltllmltUr. Delege bunun tab.efa olunan madencilik endilstrisine 
tllerlne kayıt muamelesini tatil ede- bOyilk allka göatermfetir. Bu sureUe 
reıc Antak7a7a dönmlftO.r. ltlttlll- ldlAhl•nma ili de iyilettirilmi§ ve or
me nuaran bOro rellll bu tecavtllln du, motoriaemıe, milletler arasmdakl 
Tllrkler tarafından yapıldılmı iddia. bir ÇU'plfma ihtimalinin mecburiyet-
7a J'eltenmekte ise de tahrtkltmın imine aluren kendfainl tamamile uy. 
netlceet olarak Mllhane köyOııden durm111 bir hale gelmi§tir. 
mllfrlt Tllrk taraftan Araplardan Kraguyevats fabrikaları ve tezglh. 
Mehmet Atrell'nln, lttlb:adı Vatani ları, Zenltza deye demir fabrikaları, 
parttetne mensup eski muhtar Arap halen her tUrltl •illh, hattA. ağır top 
Necip Hallo tarafından alır surette ve tank dahi imal eylemektedir. 
yaralandıtını öfre!llnce bu lddlaam- Daha birçok f abrlkalarda tayyare 
dan vazı~P ıeçmedlll beill değil- motorlan ve tayyareye IAzmı olan 
cJlr. H&dlae hakkında mahallerinde diğer bUtUn 1 ev azımı yapmak. 

tadır. Milli endüstrinin bu hı. 
1aptıflm tahklka~ bahBI gecen de- ldtafı sayesinde Yugoslavya bugün 
!egenin ldeta kudurmut gibi Mez- siWı Jmalfnde yabancı memleketler • 
buhane bir faaıtyet gBıterdlllnt ve den ithalAt yapmak mecburiyetinden 
ne Cenevrede yapılan niıamnameyt 
ve ne de hiç bir ıe71 göztı görmlye- _vareste--•b•ul•unm-•uttur._.· _____ _ 
rek ifrat derecede Arap propagan- kaç gQndenberl Ttlrklerin bUyOk bir 
duı yaptıflnı cGetermektedlr. teh&COmle kaydedilmekte olmalan. 

B&dllenln civar btırolarda aklı dır. Filhakika ermeni Uıtesl tama
rapmamuına lmkAn olmadıtından men dolmuş Alevi ve Arap 118telerl
bu ubah Karau ve Afıiye btırolann- ne Jl8Zılacak pek az mtıntehlp kal. 
da hazır bulunmak istedim. Mahaııt mıetır. Meısell dfln dlfer llstelere 300 
nahl7e mtldtırlerl Te jandarma ku- ka71t yapıldıtı halde Tllrk llsteslne 
mandanları intihabatın komla7on 130~ kişi kaydedilmiştir ve bu fark 
tarafından bllAmtlddet tatil edilmiş bundan eonra her gtın daha ziyade 
oldulunu bildirdiler. Her bllronun artarak gtdecekUr. 
ön&nde 4 • 1 ıaatllt J'Oldan gelmlt Halep, (Hususi) - TUrk taraftar. 
en u lkt J'tls TOrk mtınteblbl bek- hfl blyOk mlkyuta tezahOr ettnek
lemekte idi. Bunların arumda çok te mUftO. Nakit Ta Cablrl allelertnln 
lhtl7&r olanlar da nrdı. Balkevl bu tezahllratta en llert gelenlerden 
bunJarnı otokarlarla köylerine la. oldufu görUlmektedlr. Bu esltl TUrk 
delerlnl temine çahflllalttadır. aileleri Hata,. meselesinde ve dlfer 

Komlqonun tatil karanna aebep davalarda hauut7et gBetermette
haJdkatte dlnktl h&dllle dettı. bir '1lrler. 

':.' Dibi Kabul Edilen 
Kanunlar 

Ankara 24 (A.A.) - B. M. Mecliıi 
bugün Hilmi Uraym baıkanlığmda 

yaptığı toplantıda Türkiye - Sovyet 
ticaret ve tediye anlaımasma bağlı liı
tede değiıiklik yapdmasına, bava sını
fı ile denizaltı aınıflan mensuplanna 
verilen zamlar ve taızminlere ait kanun 
liyihalan ile genel ithallt rejimi ka
ramameline bağlı listede yazılı bir la
mın qyanın gümrlik resminde yapılan 
zam ve tenziller ile ecnebi memleket
lerden ithal edilen yirmi bin ton kok 
kömilrlinün gümrük resminin indiril
mesine ait kararnamelerin tasdiklerine 
ait kanun Jiyibalannı kabul etmiftir. 

Bunlaıidan batka yine bugünkü top
lantıda toprak mahıulleri ofiıi tqkili
ne, Türkiye cumhuriyet merkez banka 
11 kaaunun bazı maddelerinin ve or
man koruma teıkilitı kanununun bir 
maddesinin değiıtidlmeıine mevzu fi
yat üzerine satıı mecburiyetine ait ka
nunlar adliye harç tarifesi kanuna ek 
kanun liyihası da müzakere ve tasvip 
edilmiıtir. 

B. M. Mecliıi pazartesi günü saat 
14 de toplanacaktır. 

Matbuat Kanununda 
Yapılacak Tadilat 

Ankara 24 (Telefonla) - Dahiliye 
ve adliye encümenleri yarın.saat onda 
matbuat kanunundaki tadilitı görUıe
ceklerdir. Bu defifikliğe göre müıtear 
isim remizlerle iıma1IZ yazıların kim
lere ait olduğu en büyük mtilkiye me· 
moru veya müddeiumumi tamfmdan 
ağrenebilecektir. Layihanın diğer 

etallanna nuaran okullarda ve mües
seıeleıfde disiplini bozacak vakalar in· 
tihar vakalan gibi müsaade alınmadan 
yazılmayacak ve ıui töhreti olan kim
seler cuetecilik yapamayacaklardır. 

Baam Birliği Kanunu 
Ankara 24 (Telefonla) - Önümüz· 

delcl gUnlerde mecliıte giSriltillecek Ba
ım birlifi kanunu projesinde gazete
lerde çahpn muharrir muhabir müıah· 
ılllli .. foto~ ..... ~ 
mukavele yapmUı mecburiyeti kon
muıtur. tı kanununda olduiu gibi her 
iki taraf mukaveleleri fesh için muay
yen mUddetten evvel haber verecekler 
dir. Feshi iıtiyen tuminat verecektir. 
Çahpnlara yılda muayyen mezuniyet 
hakkı projede yer almııtır. 

· Fmdık Çuvallanmn 
Damgası 

Ankara 24 (Telefonla) - Fmdık 

çuvallannın üzerine konacak iptetler 
tktıaat Vekateine tesbit edilmiştir. Bu 
lıaretlerin konmasına 15 ağuıtosta baı· 
!anacaktır 

Ankarada Mesai Saati 
Değifiyor 

Ankara 24 (Telefonla) - Ankara 
dairelerinde yu mesai saatinin tatbi
kine salı cünUnden itibaren batlana
caktır. Ankaradaki memurlar sabahle
yin sekizde ite batlayıp anıt 14 de pay
doı yapaaldardır. 

Vekiller Heyetinin bu karan yalnız 
Ankaradaki memurlar hakkındadır. 

Ruznameye Alman Li.yiha 
Ankara 24 (Telefonla) - Siyall bil-. 

giJer okulu kadrosuna yetmiıer lira ma
aılı Uç doçent, otuz beıer lira maitlı 
Uç aıistan ilivesine dair liyiha ile ceza 
ve tevkif evleri umum müdiirlüğünUn 
vuüe ve teıkilitı hakkın&.kl liyiha 
"Decliı ru.mamesine alınmııtır. 

Spor Teıkilib Kanunu 
Ankara 24 (Telefonla) - Kayseri 

ve Elkitchir tayyare fabrikalanna mü
tedavil aermaye verilmesi hakkında 

mecliıe bir kanun liyihası verilmiıtir. 
Bundan batka vakıflar bnununun 

bazı maddelerinin değiıtirilmeıi ile 
ıpor tqkilitı hakkındaki liyiha da mec 
Uae verilmlıtir. Spor liyihıısmı tetkik 
etmek ilzere teıekkill eden muvakkat 
bir encümen yann ilk toplantıaını ya
pacaktır. Uyiha tatillien evvel mecliı· 
ten çıkacaktır. 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reıeri bay ŞUkrU Kaya aon ilci kanun 
liyihaamm tesri müzakerelerini tıte
mİf, bu iıtek kabul · edilmlıtir. 

• Loııdra an?atmalanm bütçe encn
menl bucUn 18rliftU. Anlqmalann tu
dikina dair ltyiba gelecek hafta bqm· 
lda umumi heyette müzakere edilecek· 
~. 

Notadan so 
yapllacak i 

Sabiha Gökçe 
(Vata ttlf'a/ı l '~ 

"Hava mensuplarma aft '!Su ka • 
nun kab111U mibıasebetile p; 
har bir meaeleyi ylllaıek huzurl.arndl!'t.ai>• 
anetmeyi milnuip gördüm. .Ata 
rejiminin her Ahada memJekelt1~• 
yaptığı himıetler saymakla ttlkenllld: 
Amrlama istiap edemiyeceği bu ~ 
klyatm en mtllılmlerinden biri de bal 
vaeılıkta katedilen büyi1k merbalel
dir. Gerek genel kurmay1* makamJll# 
ca, gerek m1lll müdafaa V ekatetiJlCI 
vebircUmleileCumhuriyeth~ 
timir.ce sarfolunan resmi mesaideil 
batka Hava kurumu vasıtuile mUlr 
timizfn gösterdiği yttksek alikayı bU" 
rada iftiharla zikredebilirim. Ve b1' 
münasebetle her vakit takdis eıuıt
miz bflyllk ordumuzun aerefli bir f1'ıt 
besi olan tayyareciliğin btıtiln meıı-. 
suplarmı ve bu arada her vakit kSıdl 
lem&larmıızda yttklek kabmyetınf 
gösteren ve bu defa da Yuııanlll*8Dt 
Yugoslavya, Romanya gibi mtıttefik 
memleketler semalarında ve Sofyad• 
Tllrk kudret ve kabiliyetini ve bu ka. 
biliyetin genç kızlamnlZda dahi vUcU
dwıu göetereıı Büyük AtatUrk kJJJ 
muhterem Sabiha Gökçeni yWmek hiıl
liyatmıza tercüman olarak tebrik et
meyi ve kendisinin bUttln gençlerhiıl
.ze çok iyi bir nUm\Dle olmum1 candd 
clilerim.,, 

Menemenci 
oğlu 



ll11tuunmen bedeli 21100 lira oıaa 110 adet lo ve 150 adet dıt kam.. 
otoba. lletllt tl-'1-1888 paıarteel gtınil ıaat 16,30 da kapalı zarf U• 

Antarada ldara blnuında u tıa almacaktır. 
ite girmek late191llerln l.'111, 10 Hralık muvakkat teminat il• ka. 

ta)'ln ettlll v89lkalan ve Nafıa mıteahhltllk T•IJtuı Ye tetllflerlnl 
fta e&at lf,10 a kadar JlC>QılqOll Nl&lllfne YermeJerl ll.11md1r. 
1-rtııameler parum olarak Aak arada MalHme Dalrealnden. Hardar

tueııtım ve snk flflllfnden datıtılmaktadır. ( 2806) 

'remı.ıtk amelealae 7aptlnlacü 1100 olft poetal kapalı ıarfla ekıllt
konulmuttur. Beller ctftlne' lira beclel tahmin edtımt,tlr. Ntımune

._·""ameal Jevuım mtldlrluttlnde cörflleblllr. ll!Wltme 4-7-938 pazar. 
llail ıaat U de Dalal Bnctımenda yapılacaktır. tateklller 2490 N. 11 

da 7uılı vestka ,.. 390 liralık lllı temlııat matbu veya mektublyte 
teklif mektuplamu llavt kapalı nrflann 711karda yazılı ~inde ıa-

4 de kadar Daimi llnclmn• Yermeıtdlrler. Bu ıaatten aonra vertlecek 
kabul oluamu. (8889) (8.) 

beledlreslodeo ı 
Cartamba kuuıu4a tahminen "H6,. hektarlık ha~aıır hattta11nın 

uı iti senet tutnam.ı dal reetncıe ekllltmere oıkarılmıttır. 
l - Yapılacak harltamn muham İnen bedeli m•ktıl arasının hektarı 
• Ura 1&711 meekb arulnln bek tan .. 12 .. liradır. 
1 - Mlnakua aoı1t eblltmı uu Jf7lı 2480 1&J'Jlı kanua 'mucibince~ 
t.naeaktır. 
1 - M11Yakkat temlaat 191 lira H turutıar. 
t - Mlnakasa • • T • 111 tarlllt ili a'8&4lf J&larteal lbll eaat 18 da 
~ Belediye dal1'911Dcl• ter• ql11nacakt11'. 

1 - Poeta ile ıısndirlten teııllt m ektuplan tacteU teahhltltl olması l&
ttr. 
1 - fartname Çarf&mb" Belı41 reıl mulıuebııtaden paruız alına. 
• (1818) 

Baıvek Alet 1 tatfıtlk Oeael Dfrektlrll· 
Arttırma, Eksiltme ve ihale Komlsyo-

ndan ı 
1 - 18 forma kadar tahmin olu nan 938. 88711am Maarif Ylllıtmıa 

to adet bukıeı kapalı sarf uaullr le ekılltme7e cıunı.qtsr. 
a - 18 1&1falık beller forma için 10 Ura berhl.,. lHG llta bedel tala· 
e4lım11t1r. Tllde ,ee ••ouk ile ...,.71• ti ltral* muYUbt teminat 
UI YefUmek l&umilllr. 
a - Bbtltme 1938 Haziranının 27 net pazartesi gtıııU saat 16,30 da 
~~hltiUl\J ...., .. ..,,J!llJt&ll' •&T ı:•••Jt.fı'. 

edeceklerlıı bir aut ~1 mıktuplarl7le teminat llU'flarmı lıo+ 
oa rellllllne •ermeleri 1&111ncllr. Ntımue 4atre4e aörllecektlr. Şart. 

beclel.ıs olarak komta1on k&tlpllltndeıı lıtenıblllr. (IHO) 

. 
BaşvekAlet istatistik Genel Dlrektlrll· 

1 Bkslltme ve lbele Komlıronua~an ı 
ı - Kapalı sarf uuUyle.. eblltm eal 1apdacak olan lt 1anm ml17onu 

olmak' llMn 4eme ve &71rma makluılerla4• IEUU&ııılmak ı-:ın N-

aluıacak 1 milyon fittir. . 
t- Belıer milyon fit için tahmin olunan bedel 8760 Ura4ır. lkl milyon 

•'4ell berlacla ~ 7,,1 muva--at teminat verllmeat lbımdır. 
1 - Bblltme 1988 Butranmnı iT net puarteel dili 1&at 18 da U· 

•uı lllldlrllt btauın4& toplanacak olan tomlqoa4a açıl&CUtır. ittırat 
tllrla 1»lr .. t •n•l tekllı mek tuplarl7le temblat •flllkalamn ko. 

on relllllln• yermelerl lf.lımdlr. Nt1m une 4altecl• mevcut poven ınakt .. 
fltlerhıhı &Jlll olacaktır. Ba bap talı! .. rtname hcleıatı olarak komle

klttpllltnden ... el>Ulr. (Hat) 

DlbaVe 1'..,. 
T4n'Ciime 
ICiilliyotı 

11711157 
VaBM• Jllftll.llterıoma ........ .... 

....... HUia ... .,....,. .... Kadı. 
k6riade ......... 1Mh1llMI .... AJna 
ilk~• ,... lbrablaaala ~ .... 
inada .... da ............ AIMldlıb 
olJa Aluaedla Kadıkfly lbnblaıla •• 
haDell • AınJıkçe,me ırent lbnlalm• 
~-sohtında UJn eıkl 19. • mlker• 
rer ,..ı 1 1/1 bJu No. la ... tar.la Kol. 
blfı Abcllrrallman maesl I01 ta.ıı Ko. 
raeaade Ahaıet.,........ haull a,rblJ Re.. 
il memarlarındu hmau lwıesl eepbeal 
...-.ddıma Arnbk lbrahlm... flllllal 
caddeal ile mahdut Oaklidarda lbratilnıa. 
ıa 1a9l1esl ..trınelaa ıam•u UllO) bla 
bet J1a lira kıJmetı mabamaı•aell bit 
bap hanenin aoılc artırma ile aablm111nı 
karar nrtımı,ttr. 

işbu hane 9 No. yu tatı1an kapıdan ıt. 
rlldikte çimento sıvalı sahanJuk ve kort. 
dor ulmcla d6rt beaaraak merdl•en1e f1-
kılır sokak üzerine bu1k ll\'IDh bir oda, 
odadan ela aama merdlvenlt jnlltn bod. 
rum ka~ında 1/9 numarayı at.n kapıdan 
ıokağa çıkıhr. Bodruın katladı blr odtı 
vardır. Bodrum k1h koridorunun kaPfısı. 
na tesaıdüf eden mahalde ıernlnf elmento 
Yt k6rglr kadim oealı hHl mutfak var. 
dır Mutfakta mermer delikli bJr tat. ufak 
bir susulbfnt' me•cut olup mutfaktan ca. 
metr.lnh bir kapı Ue bahçe)'t çıkıhr. 

Mutfak kaamen eimento kaplı '" kumen 
tat ~• delilkll tatı bı~l kerlndt çakına o. 
danın d6şemeıılyle meı1tur ufak bir mahal. 
bU mahaltı.n iki buamak tat merdivenle 
oıkıtdılla bir k6mllrlllk •• bir hela qrcbr. 
Bahçe tat duvarla tahdit edilmiştir. Bab
ced• bir kuıu blr incir •cı ve beJ811 
....,. alacı vardır. lletbaJdea v!llMDto 
bPlı tatlılı• aolwutı ahpp H bauınılch 
mtnll••Dle blrtaet uta eıkıbr. Da JDerdl.. 
'f'tllbı albadı bir lt&nlrJü vardır. BJrtnct 
.... cW14ıkta dak eeplaellDde blJ6k 
Mr oda. bab" tarafında bet.......- .... 
dlYeale oakılır. Bir eüaalllı ha'fl lüce 
tlrafılll tlllll' bir oda .. ba odadan ao. 
lmıclakt korlctora tetlllr. Koridorda mer. 
mer tap baTI alatvb bir bela ..,_t 
.., ba afü koridor e.iHe ... bir 
dolap vardır. AJnl merdl...ıa laerlae 
t111d8f eden oa llç IJNaaıüla lthıel bla 
~r. llerdlvan bqı11da tahta ft eame
klnla blllnmOt blr sofa •• ba 10fada llh. 
ta ...... ile Ql'llıaı, bir Jlklllc ....... . 
Wak tarafıacla 1ftllk .......... . 
Ull Jla'fl bir oda. balıca tanatmda' 11fü 
bir kol'f4or lwriade tabla lıılllD Ut u. 
nlmıt bir dolap....,,..,. 'fe...,...... mu
ıuıu bulunan .Wturkı W bela TJl'dll'. Bl. 
nama tara1eJ1a Wta daftrliri Urıtr 
olup lbtrlert talata lllpllm8dır. C...Mll 
klrgir ve 11nbdır. Arka tarafı abppbr. 
Binada e~trl- vı lfrkoıs teei~ll ~veot.. 

1-
....... 10 Teıamus ts8 llİ'Ollaai l 
na 937 /1957 No. De 'Oıktıdar icra dake
alala- manen No. wada herbala t&re
blbnesl loln ıçıkbr. lltnda Jmh olan. 
Jırdan fazla malılnıat ılaıak laüJenler ifba 
fll'lnameıe '" 937/1957 numar:..c 
DWll&l'lll ile ıaeınmi1etimlae t 
ılmellclfr. 

t - Gaırl ...Uul 1 Ataatoı ttal ta. 
rlhlndt earpmba dnll aat H dı 'OUL 
darda lbsaat,... sertfber ~- 10kl
lmda ıt Mo. .. adlb9 blnulada o...... 
len IHlll111'1• 04Uuada Do defa bellnl. 
diktan IODN en eok ırtıruı ihale edWr. 
AaCllt Artırma W.U nauUmlHft llirm• 
tla ~ 71 tnt IMdma ..,. lltlf titbtlll11 
alaalau ...,._l dan dJlw .ı.ealtldlr 
babnl .... ....., ...,.na o 11Jrl ..... 
tal ili t119l11 edlbnlf aJacalclıllftlllD ...._ 
nnauadaa tula11 oıkmaaa n Ooll utan. 
aıa tatbhlldl ltNl bbut ClleN ll'tlnaa 
ti lfln daha ttmıtıt e4'1lerek 11 ,.._.~ 

4 9BftU)J[ ROL111 f'8AtINDA 

Vll&ı'•t merbllııe ballı KctırpU. Yenl, K&bt •• Karab .. ti7ıııae 
Blamll k11111 wkesM~e "~ •'ll•luaetll mwWade 'H Brcut 
Oem&Jd7e k .... • ...._1' • Barlıeto köJ'OJlde (1111 aetmeıı eTlaln 
toptan ,.. perak'8t.Je anılarak Uıaleel hakkmdakl Bdıhat Veklletlıda .. 
mlrlerllle .. ,.._.. •flql• dltlrtlla kOF ve ıruplama 19-11-831 taıth 
ve t"/8711 l&1lk btanıamqe -teTflkan !O Hulran 938 den itibaren (11) 
da mHcleUe ~ tıkanlmıf o14utun4an ' Temma Hl tartldae 
mtll&dlf paarttll lbttnat tam H de p&S&rlıtla Ulalı e4PeceWr. 

1 - llerkn. Kıtlrfll. Yeııllt011Dde (8) adet tek (t) tlp kerpiç n• 
rla maammea bedell (1481) Ura ( 48) kurut. muvakkat teminat mlkt&
n ua 7) lira (il) tan.-r. 

a - Ker•n ICl.lal UJUcle (U) adet tek (8) tlp terpfo eTlerla •a
hammen bedell (81'10) ilra (98) ll:11ruı. muTakkat teminat miktarı <Hl> 
ıtra (il) Juı,..,. 

a - ••rkeı Karabat tGJllnd• ( 60) adet tek <•> tip kerplc evlerlJl 
m1lhammea "4eU Cl8ttt) Hra. muvakkat temiaat mlll:tan (IHf) Hr• 
Uf> lıuruttur. 

4 - Brıam Osmaıılre lruuı merkezinde (31) ..Set tet (t) tip bl'llc 
evletin. muhammen bedeli (UOH) Ura (11) hru.t. mun.kkat temtu.t 
mlktarı (801) lira (11) nruıtur. 

ı - Brpnt O.manlre Jruuı Barbeto kö>1lll4e (18) adet tek (1) tap 
kerpiç evlerin muhammen be4ell (1680') lira (at) tunıı, muvakkat.._ 
mlnat mlktan (lHI) Ura (il) k•ruttur. 

6 - Blsmll IEuuı merkezinde ('15) adet tek (9) Up urplc 91'lerbt 
muhammen 'be4ell OH••> lira (IO) kurut. llmftkkat temtnat mlk• 
(3120) llra (18) hnttar. ~ 

T - Blıamll bluaun AllbU1&fl • Mehmetli mftkllnte (101) a4et • 
(9) tip kerplf eTlel'la muJaaillmea bedeU (10110) Ura (tt) lal1'11f, ••· 
valıkat teminat mi~ <•&Ot) lira ('l) tanetV .. 

a - TaUplerbl plb. tmf.d 'fe ııart tartnamelerl a&rmek 'ıp tatil .... 
!erinden maada h•r ,aa latUbaJ. An tara, BIAlll Ye Samna lülD mı-.. 
lt1tterlne mtracaat ecleblllrler. 

• - T•ptmlaoat bu eYltN •uk tul tereateler 1>11arltak11' llUD ıat
dtırlyetl an•ana•ua .,. .. 'ffrlıeottı.- •u blWt.eZ.rla h4ell ('I) m• 
takada 7aptmlacak (198) eYlıı m111ıammea 1te4ell brlclacle4lr. 

10 - Pasarhtm IOll Jraran Dlyarbak11' itkin mt41rl,.Ua4e ~apıı-.. 
tından taUplerha ataoaldan eT!uln becteU Jretlflerlnla mlktarma sere + 
hale lblue kadar kalaunt tAtmlnatla mıı malıandıtına yatırarak tbalqe. 
tşttnt etmelel'l Ye .,.._ bflf, ttlb. teni T• ıctarr eartnamelerl cll'lllY 
late7enlerla 1>. Bakır lakla m'1ftrlllln 1lrlul ft Btamll kaJmakamlılda
mıa mtraoaat e4eblleoekler41r. (IT1f) 

tNI t8rlbüule Pt'l•ltt ,aal .-t H .. t ~ bllcllra"8rl lclb t4er. 4lılJ Otkldanla...,... ~ ....... .... ................... ld .... 
sokalm.da ti Net. I• adli:ve bluuııda 01. c:a eatıt bedellnta parlaomaısındaa laadf 
ktlclar fen ••arlul* oduaau ıaPllHP bhrlar. 
artırıuadl bedeli llbf llUJenhi ılacallP 1 - Alıcı ....... HMl lalrlcladı • 
nıo'hanf Olu -.r •lloüı...,a bu ..,. rak lbale....,....,. ıt'1l ferli harea;. 
rl •entraı Ut ...... MUlaif ıtaea.._, 111 .. • .... wlaf tam hdellnl ..,.. 
meOmuandan failaJa callilak 11rtl1• 111 mtll _.._.. Garrl meüalla -
~k' artırana lbalı edlUr. 8011• bir 111- aladan dciln • ....._ 'fel'tlQer tanzifat 
(el el~• -Si~ l~ lfPJ~ ve fh 'fe ta'flrl,. .. c1e1Wl)lt nal ftkif .. 

MM•••"8flli ~alt ol:l ırtırma eQ 

f - Gajri mtü.al kendlalDI lbale 0. 
lana• klmH derbal '"" •erllea müllt 
leiade pal'l)'a ...,..... lblJı braft f ... 
olanarak kndbhadea '"91 en ,.._ 

7 ... Geiterllfa ... arlmaaJI .... 
nlt ......... ll'hma fll'IUmeslnl .....,. 
'" lllzmnla ma16mab aı.at " 9"1alan ..... 
1UIDtll blnıl etmlf ad .... ltD»ar oıuw. 
Yubıdl ,aateriJeD ,.,... menlnll ltba UM 
.,. ......... artu- .......... , dahil 
4le lllhJaetlt .. olaaar. (...., 

tellUfte IJulnla na. ana all8lf _.... .--.- Yeni 09kh 
bedtlle ....... 1'111 ...... ..,. ...... 

maaa ...... Si 1111 .Udeüe ll'brnt•JI 
eıbnkp ea ook artırana ihale ttllllr. 1'1 
lbaJe 1111111dül fark ... llC8ll d•ler ·~" 
'6 betten baeap olanarak falda diler ... .... ................. ..... 
memarfyltlMllH llı01claa tütU o1anu.r. 

1 - lpottlt mutt alleetblarl8 ...... 

ilk • 
B. 8lld • ftrg...., 

VUUNatJ BABll 
.....,. ..... ftab ,.. -

olaa ba 1*1bur _, llcUlol • 
olarak HUmt KitüeYl tarafmdla 
ao 1ııırat tt,atıa aepohnmnlltur. 

Jlbdarlana " lıtlfü Wkı eabtplerlaln 
,.JTl na.sıkQl :llerlnd8'1 haklannnı hQiu. 
lfY1e falı '" nuilrafı dabll Olan iddian· 

ili '"* u&n tatflalnclea ltlWtln • ..,. , ......... -------------~ 
içinde nNkt mlabltelerlı1e blrllkle me-

.. .,. .... ,.. ...... ,. ,...,.,.,. ,.,. ~=-==--
Kunın un cep romanlarl serisi: 4 

BALK 0PDBTJ 
Ba ..... Aaaclolalll. 
an ...... Yarda 
ki .......... ..... 
•kfıum ......... ... 
~~ela: 

1 TUll 

Mle ffdlCC. 
~. 
a.;ı.a.,...v 

l*lli ....... ,.,...,.,..,. ... 
NCed ,auı Gir: 
•• Jdltap~ • 
f(llde Walfıift,. ,. 
.,,. .,. iMi .... .................. 
........... j ,,.,,.,. ...... 
.,., 2'ercl.ulı"' 
'l'lrt o7nıyatOlll 

"""' ~ ..... •. ,_.,.,. ... ..,.,. ,,,,.,. .. .... ,.,., .. .,, 
ltft.,,,., ,.,.. .. .... , .. ,_.. ,.,,........"' 
nt ............ 
tGlt yapalar 'I t 'f. 
...., ,,,.: ı .. .....,_.._ 
r... 

runca )"ere aerlldlllnt, v8' o abus )11dnb, HCC-. 

de7e kapandıtmı aörlnce ta.tkmlıtımrs bir ut 
daha arttı. 

Hemen atala fırladık. Ba)'t OkJ'&D~• 
dalc&7& tutular~ mahvolan bu ıua.a enkama 
bakarak blrlblrlmlst 1114tk. K•h•Jtak kt,.lolt
tor., mtıhlm JılcUHlerlıı eatrl, kvbuı ollaut, ft 

bu 7t1k• d&7&aam&Yarak 'bOJle bardwennlltL 
lklmllln en akılheı ıeııe Şerlok Holm• oıktı. 

Hemen blr yutık kaparak, mlaaflrlmllhı bafllll1l 
aı~a )'trl.,Urclt. Ben cıe tJrondl tlteshll 4u4ak
larma usatınn • 

Adamm Jbbd• •DSI• MI' 11tıralaın, D«erba 
isleri okuıı11.ror4a. Kqa1ı g&slerlntn altı mor hal-
1alarta eemlmfttt. 31m41 bOtln enerJt8bat b1'e-
4erek ıartmıt olan ct114a.tıarmrn tenarlan prlp 
bir lfllllsasla kınılmJttı. Oıt.1~11: tratı ela uamJt. 
tı. 00.lelt •• nıraıı~a 4& atlamıa dnl•ne rs
kanma411r &918'dlfOl'4•· 

Hetm•tor4u: 
- Neli ..ı V•uoa f •• 
-~ .• 1Mlma1 ld IClr• ..,. ,_..;.. 

luJr 111Ueeıd olaeatf •• 4141m •• &elamın J9lr latif 
atan nabsnu J'Otldlm. 

Rolln• adamm portta1'hrlen ltfr bt1et Olbe 
raraJr mml4e841ı: ' 

- ...-.ı•taa bit -- tilletl ....., • 
.... ~ ...... ,. ...... ~~--



THERMALE 
istasyonları 

1v ' o· 'd azı ınar a 
Geçiriniz. 

Bütün sporlar 
Golf - T enis - Y achting 

ESSi 1 ·--------
Dinard 

1 Haziranda açılmıştır. 

le Gr~nd Hotel 
60 Franktan başlar. 

Pen - Guen 
Pen Saint - Cast yakınında 

Guen (Şimal Kutupleri) 

Celtic - Hotel 
200 oda, büyük konfor, mutedil 
fiyatlar, güzel plaj, ince kum, 

golf, tenis, cazip ve güzel 

mevki, Radyoaktiviteli memba 

suyu. 

ÇOCUKLAR CENNETi 

1 Evaux - Les - Beins 
Romatizma, Kadın hastalıkları 

En müessir istasyon 
Le Grand Hotel 

Rents 5, R. Cardinal - Mercier, 
Par is 

Tatilinizl 
Gün~ş memleketinde 

~eç ri n ız. 
Ve şimdiden 36, A venue de 
L'opera, OPE. 66-95 adresin
deki. 

LA MAISON de la COTE 
D'AZUR 

Müessesesinden malüm::ıt iste
yiniz. Uzun ikametler için gö
türü şeraitini gösteren ve SYN
D!CA TE D'iN!TiATiVE' de 

CANNES et MENTON tarafın 
dan tertip edilen kataloğomuzu 

talep ediniz. 

-------------------· ....................... --..... --.... ~--------------------Thermale L'Auvergne 
CH ATE LGUYON 

LE MONT -

: Barsak ve Karaciğer - ROY AT: Kalb) Şiryanlar. • 
DORE: Nefes darlı ğı, Akciğer boruları. -
SAtNT • NECTAtRE : Böbrekler 

Gayet Radyo Aktiviteli ve Tanınmış Zengin Arsenikli 
Suları ile meşhurdur. B uemsalsiz tarzı tedaviden isti· 

fade etmek istiyenler için en mükemmel ve ideal istıısycndur. 

Çocuklar, .teneffüs cihazlan, sinir bezler i, cilt, faz-la yorgunluk, 
kansızlık ve ~eker hastalığı NUMUNELiK ÇOCUK PARKI 

Tafsilat için Syndicat D'ınitiative des Stations Direktörlüğüne mÜr<)Caat. ........................ 
Kadın ve Çocuğun istasyonu. 

LUXEUIL k:i~s 
1938 senesinde 8,000,000 Frank 
sarfile tamamen t ecdit edil

miştir. 15 Hazir2r0da açılmıştır. 

Luxeuil - de - Bain,s 
Otel) METROPOLE, ILICA ve 

Termaletablisimanı 

PARKI 
karşısında (mükem

mel) pansiyon : 60 Franktan 
itibaren 

Baınoles - de - Orne 
Matbah ve odaları mobilyalı 

küçük apartımanlar aylrkla ki

raya verilir. Tafsilat için Guil
mard. Les Lierres adresine 

yazılması 

1 E VDti\\~ 
REıN lSTAS YONU 

1 

Mayıs - T eırinievvel 
Termal E tablisimanı 

CACHAT MENBA! 
Plaj, Golf, Tenis, Gazino --

L'Ermıtage D'Evıan 
OTELi 

ideal bir muhit arzrmıda her 
türlü konforu temin için sayısız 
mefruşat ile yenileşt\rilen ve ı 
güzelleştirilen meşhur ev. Ye- , 
meklerinin nefasetile maruf lo
kantası, tedavinizi kolaylaştıra
caktır. 

il 

MOLANTS[ MNV 
UNiNY. 

lstarıbııl Birinci Ticaret Malıkcme.,in
rlen: 

I 

En hoş ve en güzel dudak ruju, 
C OT Y' nin size takdim ettiği. 

RUJDUR 

MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 
' .......... ._. 

DiKKAT 1 Paris COTY fabrikalarında imal ve ihzar 
edilmiş bir fransız mustahzarıdır. 

':f biselerinizl 
GÜVELERE 
lf11rşı Koruyunuz ~ 

.: .= ~ 

FLiT daima ÖLOl.iRUR 
, 
• 

Umumi dıposıı , ı . Krnpln, lııu-uı, Calall, VOJ"da Ha~ 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
Sııllarıalımt!l Sulh 3 üııcii Jfııkıık JJa 

mcsi11dPn: 

S:ıhib ve maliki bulunduğu 31 Mayıs 
1938 tarih ve 2374!i nıım:ır:ılı hamiline mu. 
lınrrer 37fı/ 73 liralık çekin zayi olduğun
rlan b:ıhisle iptaline karar verilmesi Çnk
m:ıkçıl:ırd:ı Sünlıiillii hrınıln 24 num:ır:ıua 
J\Iolz Kııneti l:ırafınıl :ın hfwrzııhal t:ılep e. 
dilınl<ı olm:ıkla 'fi<'arel krınıınıınun ll38 in
ci m:ıtirlcsi murihincc mezkur çekin hul:ııı 
tar:ırından .f!l ııiin z:ırfınd:ı m:ıhkrrneye ib
razı ve ihr:ız crlilmctli~i l:ıkdir<lc bıı müıl

clclin hitamıncln iplal inc k:ırar verileceği 

iliin olunıır. f2:i!lli:i) 

lilıRl ı !Va abone olu· .z ..... r· ıı . . <'!\ ııııı 
eyııep, .,c ıse ve 3) rıycnııı .,. • ıı• 

Sahibi ASIM US Neşri;at müdürü Refik A. Sevengn nuz v11 edininiz 

-----~~-------~------------------~--K~.=u~R~UN:::;:--;~un---;ki~.7ta-p--=-§e~k~lı~·n~d~e-=r~om=:an:-;t=eÇ.fr~ik~a~s~ı.-~--------------------------------~------~--

Bizans lmpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Sarlok Holmes 
iş başında 

Baker Street'deki dairemizi bir sahneye ben
zetirim. Çilnkü orada ne oyunlar, melodramlar, ko
mediler, kısaca tiyatro ııı evzuuna girecek çeşitli 
n e ler oynanmaınrştır? .. l•'akat son güıııerde şahl
Cli olduğum bir vaka, ze vkle seyrettiğim bu oyun

ların en heyecanlısını teşkil etti. 
Uşak, üs tünde Doktor Ilakstabl ismini taşı. 

yan bir kart getirdi. Kavun değil ki koklıyasın .. 
Küçilcük kağıt parçasından türlü türlü diplomalar 
almış, blı• doktorun hüviye ti elbette ki aıılaşıla

nıazdı. ·ı·'alrnt aradan birkaç saniye geçip de, kart 
sahibi görününce, aradaki farka şaştık kaldık. H a-
kikaten Dr. Hakstable dev yapılı, üstünden aza-

Bizamı mcv:wu 
uzun yıllar o~rı 

ayrı tetkik ve te
tebbü edilmiş bir 
rı,ev~u olduğu hal-
d6 bugün bile ay
lınlatılmamış bir
çfJk taraf bırı rnr
dır. Tevfik Yctim
lioğlu trırafından 

lisanımtza çevri-
len Bizans lmpa-
rnfnrlıığunun ta-
rihi m/11 ldtop 
bı, rıydınlaltlmn

mış tarafları tes
bit etmekte ve bii
tii n Bizon,, tarihi
ne terruı3 e</f'rck 
Şarki A ırrupa im
paratorluqımım 

bin <ıenelik vu 7.-u
ıı tını hiktiııtı et. 
rnektedir. 

Fiyat1 vilz ku-
ru~ olup lıer ki-

met akan Ye tıdeta Jnsana bir da~ hi ssiJıi \'t•rcıı trıpçırla fmlıınur. 
bir adamdı. Fakat, bu dev yapılı adamın, oclaıl:ı n Tnpfrrn mürarnat 
lçe rlye adımrnı attıktan •e kapıyı kapadıktan son- mahalli: - lstaıı-

nıutasıırrıf olduklurı l s tanbul .1.:U~·üt;ıı) D· 

sof)n Dizılari~c l\ôlipsinan mescidi s01\.
8 

ğında 14 l kiitük, 137 tıdn \"C 24 pıırscl J:I 
eski mükerrer 1, )eni 36 kapı. ·. dorl 0 ,e 
ve iki sofa ve lıir ıııutf:ık ve iki helıı 

1 
bir laslık ve il,i tnrnça ve hir ta,·ııııarıı:,,. 

· ır'" ye ufak bir lırılı"e ve derununda elek ' ·ııı· 
tesisatını hm i hir hııp ahşap hııııcııın 1d 

.. e C4 
lci~ııvuu zımııınrla s:ıtılnı11sı tııkarrur ., . • il• 
rek miizn) edeye konulmuştur. Ilcyetı ııfll O) 
mivesinin kıvmeli nıuhaııımim·si csO , - . n~•· 
~ekiz yüz liradır. Birinci :ıçık arttırın· bll 
28 - 7 • 938 tnrilıine ınii s:ıdiC perşeı!ı r' 
glinii saat (ondan on ikiye kndıır) ıc.11 

K · ı · esil11 
olunacaktır. ıyınetı mu ıaınrııııı 

0 
yüzde yetmiş beşini hulduğu takdirılc • 
giin ihalei kat' iyesi yapılncnkt ır. nuı~~il 
dığ ı lakılirde en son artıranın tnnhhlll 

baki kulııı:ık şarli) le on lıcş gün müddei: 
le temdit edılcrek ikinc i uı;ık nrtırn111~ 
12 • 8 • !l3S tıırllıine ıııiı sadiC cuma gilıl 
saat (ond,ın on ikb e) k:ıılar icra kıll119' · ·ıe· c:ık ve o ı::ıııı en çok artı run:ı ilıale edı ( 
ccktir. İ potek sahihi :ılacaklıl:ırl a di~C 
:ıl~ıkndarl orııı işlJU gnyri ffil'nl,ul üzcı 1 ~; 
deki hak l arını lııısıı si) le faiz ve nı:ısrıı ıc 
dair olnrı ıdılınlarını evrakı ıııii shıtelcrı) 
) irmi giiıı iç inde hılrlirrnell'ri Jrızıınılır·1 
Al, si h:ılılc hakları tapu sicilleri) le snl>' 
olrn:ıdık<;a ı-. :ıtış lıedcliniıı pa) hışınasınd1111 

hariç ku lııe:ıkJ;ır<lır. :'ıliılerakiın vergiler 
lıordarı nislıeliııılc hissednrlaru ve deli~· 
. k ·ı . eril· lt\'C ve vakıf! ır :ııııınu nıucı JJnre ' 
. · ı · l • • ı - k t • ' ·ede• nıes ı ;tzııııge en yınnı sene ı :l\' IZ u 

li ve ihale pulu ve tapu masr:ıfl:ırı nıu!· 
!eriye aittir. Artırma şıırlnnmesi işbu •· 
ı:ın tarihinden itibaren m:ılıkcme dh·ııl1· 
h:ıncsine inlik kılınmıştır. Talip oJ:ıııl~: 
rın k ı ymeti mııharnnıincsinin ) üzıle ycı 1 

buçuğu nishetinılc pey akçesini hamilen ° 
giin ve ırn:ıliııde l s t:ııılrnl Divnnyohınd~ 
ıl:ıirci rııah sımııııla Sııll :ınrıhınet iiı;-iin<" 1 

s ulh hıı!.:ıık molıkenıesi lın c; l,il:ılıı•Iİl1c 
!l3R/ li ııııııınrıı ile ıııııracıı:ıtlnrı ilün oJll• 
nur. (8~78) 

~~~~~~~~----------------~~~~~~~~~~~~~~~~r~a:ı....o~r~t~a~d~a~k~i~m~a~s~a~·~a~d~o~~~r --=ıı..ı.:.ı.=..~l~·i:.au.~b~o~·l~u=--=b~o-c:...._ ________ _.._,.,.~Z,.__,~,~t Y~rdu.~~----------------~ 



Çiçek ve sebze 
Sofranın Ü7.crine konulması 

lazım olan şeylerden biri de -
çatal, bıçak, tabak, tuzluk ve 
saircden maada, fakat yine on
lar ka.lar mühim olan - çiçek. 
tir. 

Temiz ve beyaz örtülü bir sof
ranın üzerine her türlü çiçek ya
kışır. Çiçek yoksa bunun yerini 
solmamış ve çabuk solmı~·acak 
yeşil yapraklar da tutabilir. 

Hatta sofranın üzerine mey. 
va ve seb7..c de bnv'e c:ii~ olnrak 
konula bilir! 

Mesela havuc!ardan yapıla

cak bir d<ramm etrafına kırını_ 

zı turupları dizersiniz ... Salata
lıklar dipleri kesilip dikine ko
nulunca güzel bır yeşil sürahi 
hissini verir ... Masanın ora!'ıına 
burasına serpiştirilecek yeı::;il 

salata veya marul yaprakları 

da size iştah vererpl· bi .. M::>nza
ra an.edecektir 

Bu belki giilünc ~eııı. J· a t·nt 
Avrupada sofralarda bu usul a
det olma~a başlamış gibidir. 
Çünkü, i~tah açmak için sofra.. 
da yemek ve tabak renklerin
den başka daha canlı ve deği. 
şik renklere o kadar ihtiyaç 
vardır ki, çiçek olmadığı tak
dirde sebzelere veya meyvalara 
bu VQzifeyi gördürmek kabildir. 
Hatta, çiçekten artık bıkmı~ o
lan gözler sebze ve mey\·nlarm 
renginde daha biivük bir iştah 
bulacaktır 

Sodalı dondurma 
Yemeklerden sonra belki, 

hazını kolaylaştırmak için so<la 
almak ihtiyacını duyuyorsunuz. 
J."'akat bunu içmek pek hm= de
ğildir. Halbuki, dondurma ye. 
mek daha fazla hoc:umızıı gi
der ... 

O halde dondurmanızı soda i. 
le yapın. Bunun için. sodalı su
yu dondurma ile karı~tırınak 

kafidir. Yalnız. suyı.:. dondur
maya karı~tırmadan evvC'I a\TJ 

bir kapta iyice soğuturşamz. 

dondurmanın birdenbire enme
sine mani olursunuz. 

Sodalı dondurma ycmf'kler
den sonra alınacak en giizc1 bir 
içkidir. 

Hd ~ ıqt Hl m o rl e IJ 

Buzlu çay 
Buzlu çay da yazın harareti 

kesmek için içilecek en güzel 
§Cydir . ., 

Sır.ak yaz günleri çay jçcnle
ri görünce hayret edersiniz. Fa
knt kendilerine sorduğunuz za. 
man: 

- Çay harareti keser, derler. 
Bu, iki cihetten doğrudur. 

Çay, içcrinizi ısıttığı için, içeri
sinin harareti ile dışarısının ha
rareti bir olur ve havanın sıcak· 
lığını pek fazla hissetmeyiz. i
kincisi, çay, hakikaten, ağızda. 
ki harareti. susuzlui!u kesmeye 
birebir gelir. 

Sıcak çay içmeye tahammül 
edemezseniz buzlu çay için. Bu
na süt de ilave edebilirsiniz. 
J.'akat, sütsüz ve biraz da az şe_ 
kerli i~erseniz ağzınızda bir bu
ru'duk hasıl olur ki bu, harare
~ \'e susuzluğu gidermeye ya
nır. 

PerdeiiK ~unıaş
tan balo esvubl!?. 

Geçen asrın başlangıcında 

gayetle sade giyinmek, göze 
çarpmamak tercih edilirdi. O , 
zamandan moda tarihine ge
çen ve acaip görünen bazı ha
diseler hatırlanır. ~fesela, son
radan Kont Bernstorfla evle
nen kibar genç kız, Dresden 
ııehrinde ilk defa ba 1oya ~ötü. 
rüleceği ve bu suretle sosyete 
ile tanıştırılacağı sırada mü
rebbi"esi olan kadın, kendisi-
n<> o zaman:ı kachır" vap ola
rak kullanılmamış bir kumaş
t.m balo elbisesi dikti. Bu fis. 
trın. rrıfü•lın rlr-rı•leı kııll'astan_ 

dr. An,.ak bildiğimız ve çorap
luı 1 ı l. ;; r ... ~i.imüz, bu ince 
miislinden değil. daha kalın o
lan ve pencerelere asıhır P<'T

dcl ık ımınac;tfpıdı 

O zamana kadar, hıç bır 

kadının giyinmediği §Ckildc 
ortaya çıkmakla sonradan 
Kontes Bcrnstorf olan kız bü_ 
tiiıı baloda di!;i, erkek her. 
kesin !;!Özlerini l•nryrh iizerinde 
to11'"'l'Ylıs. umumi bir alaka u
ya'1rJtrmı~ ve znmanına göre 
ı::ı•·t.k re'{crunu kırmıı:;tır. 

\ 

--

. 
l 
~· 
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No. 128 Cumaı tes, 25/6/938 Parasız verilir 

Ulem3 ık ve Edebiyat 
»Jebiyat eserinde ilmin his. 

eesi ne kadardır? Zaman zaman 
edebiyatın ahllkla olduğu gibi 
Wmle de sıln bir surette aJa.ka
Jandığından bahsederler. 

Ahlild kıymetlerin bazan ya
n kalmış bir edebi kıymeti ta. 
mamlar gıöl olduğu, karii sU
l'IUdediği olagan eeylerdendir. 
Bilhassa bunu sahne eserlerin· 
de daima görmek mtımkUndUr. 
Jmanm alışık olduğu, inandığı 
~etleri esere bir lokomotif 
Pbl takmak halis sanat. ve san
atl anlayanlar için bir mi.na i
fade etmez. Fakat .. iyi,, ile "gü
.ı .. in hududunu ayırmayanlar 
tok defa ahli.Jd kıymetin kolay 
parlayan telkinlerine tabi ol. 

muelardır. 
tıim ve felsefeyi de sanat ha. 
~da kıymetlendirme vası'.:.a-

• olarak kullananlar vardır. 
Bunlar faJ:ilet ve saadet his· 

Jerini bol bol istismar edenlerin 
)'Ullllda i.deta bir ekalliyet un
IUJ'U sayılırlar. Evveli. ilmin ve 
felsefenin telkin kudreti, ahlak 
kıymeti gibi geniş kütlelere sL 
nyet ebniş değildir. Anlayanı 

uıtır. 
Mahiyet itibariyle de fazilet 

w saadet hissinin zıddınadır. 

AblAk hissi yaşanan insanların 
hayatım saran ve harareti olan 
bir varlıktır. Halbuki ilim ve 
felsefe tamamen mücerrettirler. 
Jliasl ve şahsi mahiyetleri yok
tur. Zekaya hitap ederler. 

Fakat ilim ve felsefeyi bu
g6nlrll insan cemiyetlerinin iç. 
timat rabıtalarını kuvvetlendi
ren. tıpkı ahlak veya din gibi 
lmanlan birbirine bağlayan ve 
mtlfterek düşünceler yaratan 
bir Amfi olarak kabul etmekte-
cllrler. Ve modem cemiyetin ha
~bn ~a ilim kıymetinin insan. 

birbirine bağlaması yeni ve 
keşiflerden biridir. 

• • • 

Yazan: SA D R 1 ERTEM 
ruhlara hucum etmektedır. Bu 
sebepten bizim ebediyatmıızda 

fikrin, ilmin ve felsefenin bir 
mesele olarak mevzrubahsedil. 
mesi artık zaruriteşmiştir. 

Edebiyat eserinde ilim ve fel
sefeyi bir motif olarak kulla
nanları aldatacak, onlan yanlış, 
sapa yollara sevkedecek bazı se-

bepler vardır: 
l - Eksık killtUr: Kendileri

ni tam ve kamil bir kültür sevi
yesine çıkarmamış olanlar ilim 
ve felsefeyi motif olarak kullan
dıkları zaman bilerek, bilmiye. 
rek allamelik hatasına duşerler. 
Orijinal sanarak beylik billdlm
leri ortaya atarlar. Eksik kili· 

La Fonten'ln Kuşu 

Ve 

Radyo karşısında gazete 
5inıanıanın romu ve tiyatroyu öldünlüğü uzun zaman

danberi IÖylemnel&tedir. Ayni •ekilde radyonun ela gazeteyi 
öldürmekte olduğu düıünülebilir. 

Fransız muharrirlerinden Kleman Votel bu hususta yaz
dığı bir yazıdıl diyor ki: 

"J..a Fontenin masalında ''ölecek ıekilde kuı tüyünden 
bir okla yaralanmış,, kuı ''zavallı talihine,, §U suretle yanıp 
yakılmaktadır: 

inamı kendi felaketine yardım eder n? 
Zalim Adem oğullan, siz kanatlanmudan çektiiiniz tüy. 

lerle ölüm aleti yapıyonanuz ! 
Radyonun rekabeti karıısında kalan gazete de aynen bu 

kuı vaziyetindedir: bir radyo gazetenin havadislerini alıyor ve 
onlan htıılka dağıtıyor. Halk da gittikçe daha az gazete almak
tadır. 

Şüphesiz ki gazete, La Fontenin kuıu gibi henüz ölecek 
ıekilde yaralanDUJ bulunmuyor. Fakat guete maddi tarafın
dan pddetle yartıltanmııtır ve fÖyle ıdiyebilir: 

- tıin felaketi ıu k:i, rakibim zorla benim silahlarımı alı
yor ve sonra bana karp kullanıyor .• 

Radyo bir haber vaaıtası olarak kalacaktır. Hükfımet bu
nu istiyor ve daima da istiyecektir. Çünkil mikrofonu elinde 
tutan hUk6mettir ve bunu siyasi "hakikati,, yaymak için kul
JanaC"'"1ttır. • kullanmaktadır da .. 

Sonra radyonun ıu cihetlerden gazeteye üstünlüğü var
dır: Zaman, mesafe gibi ıeyler onca meçhuldür. Ne bildirmek 
istiyorsa onu şimıek eürati ile etrafa ne,reder. 

Televizyondan da baheetmiyorum. Bu da tatbik me.ldine 
konulduktan sonra radyo haberlerine bir de canlı resim ilave 
oJunaca ltttr. 

Vazıh gazete halkın lehine bu kadar Ustiinlüğil olan bu 
rakip karş,smda acaba nasıl mukavemet elde bilecek 1 Tamamen 
ıahsi bir fikirle bu ıuale ben ıu cevabı vereceğim: 

"Hadise,, radyo gazeteciliğine ait olacak, guete ise, sa
dece havadis vermekten vazgeçip yalnız ''fikir,. le meıgul ola
cak, ymi hadiselere kıymet verecek, tefsir edecek, münakap 
edecek .. 

Demek oluyor ki meselede manevi cihetten kaybettiği bir 
ıeY yok, batta kazanıyor diyebilirim. 

türlü kari için bu ilk zamanlar
da ciziptir. 

Alli.mevari sözler dinlemek 
basit seviyeli ve çeyrek münev .. 
ver namzetlerini derhal sarar. 
Ve yaşanmamış, ruha sinmemiş 
kıtabi bir kUltür edebiyatta bir 
muvaffakiyet unsuru olamaz. 

.Maamaf ih insan cemiyetleri· 
nin yeni bir devre ve bilhassa 
Rönesans çeşnisi taşıyan bir ça
ğa girmek iu.ere olduklan za. 
manda ukaWık edebiyat tarla
sının tabii mantarlandır. 

2 - Mücerrede kaçan, :mücer
redi bir kitabın telkini ile tek
rarlayan insanlara göze çarpa. 
cak ilk vasıf sahasını şaşırmış 
olmakbr. O ne edebiyatın. ne 
ilmin, ne de felsefenin malıdır, 
Çok defa bu i~ mediokr ada. 
mm cehlin alacakaranlığında 
bağdaş kuranlara bir ~vi ay
dınlık hissini vermesidir. 

ÇünkU bütün bu fikirler, f'else. 
fi düşünceler yapmnamış bir 
hayatın akisleridir· Yaşayan a .. 
dam fikir, felsefeyi, ilmi kendi 
ruhundan bir alev gibi gcçinne
ğe muktedir olan insandır. 

Bu nevi sanatki.rm elinde 
fikir. felsefe, illin gerçekten Us-
tün bir ham maddedir. 

Fakat fikrJ, felsefeyi, ilmi 
yine sadece bir ham madde ha. 
linde arzeden adam yaratan de
ğil, satan ve ticaret yapandır. 

• • • 
Sanatkar killtürlil olmalıdır, 

Felsefeye i.şiııa bulunmalıdır, 

Hatt! halis sanattır mutlaka 
filoaoft1D'. İlme asli yabancı 

kalmamalıdır. Fakat bunu fel• 
eefe tarihini ezberlemek, bir L 
lim meselesini ezberlemek, bir 
f"ıkri ağızdan kapmak mlnasına 

anlamak mttmtun değildir. O 
zaman boks&ii veya pehlivanı 
biz kollarında ve vücudunda 

kuvvet toplamıı.t insan değil, 
sırtında gıdalarını bir yeme1' 
dolabına doldurmuş bir acaip 
mahlilk halinde görUrüz. 

Sanatkar her uey kullanır, her 
. 'kıymetten istifade eder. AncalC 

o şeyi yaşanmış olmak ve pluııt 
bir hale getirmek §&!"tile! 

f ıansay' b\r zaman\ ar parma
ğında oynatan adam 

Taleyran 
( O.ilmilniln yllzfincil yılı vesilesıle) 

Diplomaside plıeser bir avantilriıt 

olan Taleyrarun ölümünün yüzüncü yılı 
Franı.ada kutlanıyor. On dördü·1cü Lud-

vikten Lui Filipe gelinceye kadar bet 
hükümdar ve yedi rejime hizmet eden 
papClll Taleyran Fransa Baıvekil ve Ha
riciye nazırlığı esnasında Napolyonla da 
çarp şmıştır. 

ıfitmit, kendisini hariciyede tutmak
la birlikte idareyi de büabiitUn teslim 
etmemiftir. 

Şato Briyan, Taelyran hakkında: O 
hadiseleri yaratmak delil ancak kayde
derdi,. diye yuDUf- Napolyoıı bir cün: 

Tareyhın On döııtlüncü Ludvik Taleyram pis
kopos yaptığı zaman, papas ablak itiba
rile iyi not almamıştı. thtilil başladığı 

.günlerde papas ele aldığı bir deftere 
balkın istediklerini yazmış ve derhal Pa
rise hareket ederek ortaya atılmıştır. 1h
ti1ilcilerin yaptığı toplantılarda söz söy
leyen papas derhal ön safa geçmiıti. 

Fakat Gfoten ortaya çıkınca ta Ameri
kaya kadar firar etmiı ve 1797 yılında 
Parise tekrar dönebilmiştir. 

O vakit Hariciye nazırı olan Şarl 

Dölakru<'}'ı kovdurarak Hariciye nazır

lığına kendini tayin ettirmiştir. 
Çok az zamanda otuz milyon frank 

servete sahip olan Taleyran Napolyoııa 

kafa tutmağa başlamıştır. 
Bir mektubunda Napolyon hakkında 

Bonapart yirmi harp kazanmış ve bu 
zaferler onun genç yüzünü güzelleştir

miştir diye yazmışsa da - aralarındaki 

bu balayı çok kısa ıürmüıtür. Bu adam 
hakkında imparator şüpheli bazı ıayialar 

İngilizler benim 1stanbula varmakhlı

ma cenuptan mani oldular, fakat ben ar
zumu fimalden yerine getireceğim, diye 
söylemiı. Taleyran bu .az karpaında 

ausmuı, fakat bir kadın dostuna ıönder
diği mektupta bu bahsi ıu suretle anla
tır: 

••öyle zannederim ki Napolyon deli
dir., fakat birkaç yıl sonra bu mektup 
N~yonun eline geçmiı ve Taleyranla 
aralannda münazaaya sebep olmuı. İs

panya harpleri esnasında Pariste galeya
nı körükliyen Taleyranm bu hareketini 
Madritten derhal Parise dönen Napolyon 
ilenen takbih etmiı ve odayı büyük bir 
hiddetle terkeden Taleyran ''ne talihsiz
liktir ki bu derece büyük olan Napolyon 
o ıderece fena terbiye edilmit .. diye söy
lenmiıtir. 

Napolycn on kere Taleyranı id~cnla 

tehdit etmiı ve imparatorluğun inhila
linden ıonra idam etmediğine piıman 
olan hükümdar "'ben Taleyran ile Fute
yi idam etseydim timdiye kadar tahtımı 
muhafaza edecektim,, demiıtir. 

tmparatorluk inhilal etmezden önce 
Taleyran on sekizinci Ludvik ile müna
sebete girişmiJ ve Ludvik kral olunca o 
da Başvekil olmuıtur. Fransada o zam&a 
Taleyranın nasıl bir macera dütkünü ve 
güvenilmez bir adam olduğu bilindiii 
halde birçok büyük adamlar keooiainin 
fikrini alm~!ttan geri kalmamıştır. Uzun 
yıllar teyzezadesi olan bir kadım sevmiı, 
fakat Hindistanda bir 1ngilizle evlenip 
bo§anan bir !"ransız kadınile evlenmit
tir. En büyük ressamlardan David, Prü
don ve Jerann meydrcıa getirdikleri lev
halar, Taleyramn kadından çok mesle
ğini sevdiğini gösterir. Bu levhalar ara
sında Taleyran cübbe, dar ~talon, tüy
lü ıapka, ipekli imparator vekili elbiıe
aile resmedilmiştir. Fransa tarihinin en 
kanlı devirlerinde bu adam türlü, türlü 
renge girerek her rejime uymuı ve Fnn
sayı parmağında oynatmııtır. 

Şnıe l ing 
(Beşinci sayı/adan devam) 

...a ayn ayrı 3 antrenman bok. 
sörile dövüşüyordu. Bu çetin id. 
mandan arta kalan zamanına 

da bilardo oynamak, yapılacak 
mühim maça dair sohbet etmek, 
karısı film yıldızı Anni Ondra
dan aldığı mektupları okumak 
ve kendisine cevap yazmak gibi 
meşguliyetleri katıyordu. 

Maks Şmeling; boks sahasm
ôa boyuna kendisinden bahset. 
tirerek, Ustüste çarpışan ve bu 
arada umumiyetle muvaff aki· 
yet gösteren hemen her zaman 
için kıymetli bir boksördür. A
matör olarak meşhur Kolonya 
mektebinde ders alan genç, pro. 
fessiyonel sporcu olmasile ba§L 
nsmın ilk safhasında görülmii§.. 
tür. 2 sene sonra Kolonyadan 
Berline giderek ve h ... yatmın 2 
senesini orada yuhıruklaşmayla 
geçirerek, "hudutsuz imkanlar 
memleketi olan,, Amerikaya 
yollanmıştır . 

Biribiri arkası sıra Almanya 
yan ağır şampiyonu, yarı ağır 

Kadınsız tehirler 
Kadım az veya hiç olmıya.n 

şehirlere lngilteredc ve lrla-. 
dada çok rastgelırsiniz Bunlar
dan bir kısmı kadmlann esasen 

ayak atmadıkları yerlerdir, bir 
kısmı da kadmlarm bqka 
yere hicret ettikleri şehirler .. 

Yalnız erkeklerin bulunduğu 
yerler, maden ocaktan civarın
da onlar taraf mdan tesis olunan 
kUçUk köylerdir. Erkekler, u· 

zaktakl ailelerini görmeye haf
tada bir giderler. Fakat kadın. 
lar buraya hiç gelmezler. 
Kadınlann terkedip gittikleri 

yerler de memleketin en verim
siz tarafJarıdrr. Burada toprak. 
tan yiyeceklerini çıkaramıyan 

da Avrupa f8.1Dpiyonu, Alman
ya ağır Siklet eampiyonu ve a
ğır sıklette dUnya şampiyonu o
lan Maka Şmeling; ringten ga
lip indiği zamanlar olduğu gibi 
mağlUp indiği zamanlar da hak. 
kmdaki alakayı muhafaza ede. 
bilen beynelmilel bir kıymet ve 
töhrettir ! ?, 

erkekler kadınlarını civardaki 
sanayi şehirlerine göndermeye 
mecbur oluyorlar. Öyle ki, bil -
tün kadınlar kasabalarını ter
kedip bu bUyUk şehirlere göç
etmişlerdir. Onlar da kocalarını 
görmeye haftada blr gelirler ..• 

Jan D' Arc'in muhake-
me evrakı 

Fransızların efsane ve milli 
tarih kahramanları Orlean Ba.
kh'esi Jan Dark'm muhakeme 
evrakı Fransa tarafından lngil. 
~en satın -alınmıe bulunu
yor. 

On altmCJ &8Jrda eereyan e. 

den bu muhakemenin evrakı 130 

yaprak kAğıttan mürekkeptir. 

Bunlarm en milhim kısmını i- ,. 
dam hUkmünUn hülbasmm ter
cümesidir. 

Bu mUhim tarihi vesikalar 
bugüne kadar Klumber şatosun
da Niyakasl dukalarınm kütU~ 
hanesinde bulunuyordu. Bu ev. 
rak bugün Orlean vilayeti tara
fından satm alınmıı ve Fransa. 
ya getirilmiştir, 



Nk;in gü/Qyoruz 
(Vga.oıı aaya/tMIM dnon1.J 

tabutwıa koymuılar; kaamıpap me. 
sarlllına gömmutler. Anlqılı7or J'& 

• bir ayalım mesuda demek ••• Ve ben, 
artık bu yolun yolcusuyum. Çok sev ... 
41tlm ctısel tablatln batrına ıömWe. 
cettm. Fakat ne yapayım ki hiçbir 
'81 sOrmlyecettm: hiçbir 181' hisset. 
mlyecettm. Tepemdeki karanlık Hr. 
Tfdea korkunç rUıglrlar, vabtl bir 
haJTan gibi uluyarak geçecek, gece. 
Dla derlnllklerlnde llrpertlcl akisler 
bırakarak azaklqıp gidecek. 

Sıra 811'a dikili tatların altında, 

bir yıtıa kemikten llrken insanlar bls 
dea kaçacaklar: fanilerin kucakları. 
aa sıtınacaklar •• O kadar sevclillmls 
ve eenr gördllillmlll çocuklar, göıle. 
rl kapalı, dili tutuk, rengi uçuk 6111)11 
görlUklerl zaman kaçacaklar, bqka 
odalar saklanacaklar. Sanki arka. 
ıanndan gellyormuıuı gibi, gllnler
ce haftalarca llayallmilden llrkecek • 
ler; yedlttmlı tabaklardan yemlye. 
çekler; yattıtımız yataklarda yatmı. 
yacaklar. 

Bllmlztn deldltl her şey, korkunç 
ve lfrenç görtlnecek, o kadar eeTllen 
ve özlenen baba, dört kişinin arkasın 
da hemen evden uzaklattınlacak; bir 
an enel toprata gömmek, onu kımıl. 
damaı nefes almas bir bale getirmek 
için ae mtlmkOnse yapılacak, tat tah. 
ta, toprak, çakıl ne varsa Gstllne yı. 
ftlacak, ıtık girecek bir delik bırakıl 
mıyacak .•• 

Bir ay, bet ay, nihayet bir sena 
IOnra ..• 

Utlar ... kemanlar .•. kanonlar! ... Ve
dia Rııa Ye arkadqlan tarafından 

U"ak prkı: 

Nlbaetl keadlıae aeTketmecledlr Alem. 
de ........ 

Gamtl pdll plek bö7le gelir, blyle 
pter ... 

Madlen Aarol . 
(9 .... ..,.,,,.,. deNM) ıı 

bbillni almlfbr. Fakat, huıan 
bir film çevirdikten sonra ken. 
C1tlfni herkesin görmesini iste • 
mas mı! Bllhaua artiatler, o 
kadar uirqatak ve mtlfldll ee
ralt altında çevirdikleri filmle
rbı mukabilini aldıkları para -
Janta delil. kasanchklan eöh • 
ret, takdir ve alkışlarda bulu
J.Odar. 

İtte, '\fadlen Karol da .. Ablo
b,, menedlleeek de bflltln çalJI. 
tü1anm bola gidecek, beni o 
filmde nud oynadıfmu Jiimae 
l&'llP takdir etmi~k di3•e en
dlteye dtlşmtlftlr. 

Yeşilköyde 
(Bflf tarafı 7 IRCide) 

Gündelik ça)lfJD& programnnm ar, 
kadaşlarm ifUraJd1e alqamdan hazırlı
yoruz. Sabah saat 7 de kallat. Bayrak 
merasimi ve kahvaltıdan 80111'& deniz 
eğlenceleri ve türlü oyunlar •. 

Öğleyin lU8a bir istirahatten aoma 
müzik, voleybol, ve diğer çocuklara öf
retiJecek oyunlar etrafında çalıplıyor. 

Kampta çocuklara hoe vakit geçirt. 
mek için tilrlU oyunlardan bqka kukla 
oyunu da burada öğretmenlere öğretil
mektedir. 

Aynca; lspelrterlerden Bay Mamur 
Tekin: kampta okuma ve okmnanm tek. 
nlği, Hilrrem Arman. talebe ile koaue
ma ve isah, Bedri Akalm mtlzik, Feyzi 
Selen tarafından ela h1klye anlatma 
tekniği hakkında arlradqlara konfe. 
ra.nalar verilmektedir. OnDmtlDkl Pa. 
zaıtesi gflnil de kampta bir mOsamere
miz var.,. 

Bay Recep Çekiç bunlan söyleclikten 
aomıa yanımdan aynlch. Bahçeye doiru 
yollandı. Bahçede öğretmenlere Kalkan 
oyunu öğretilecekti. 

• • • 
Okul ayni samanda bu yıl açılacak 

çocuk kamplarından birini teekll et • 
mektedir. Binanın temizliği, yatakhane
lerin intizamını burada işaret etmeden 
geçemiyeceğim. 

Oiretmenlerin çocuk lraınplarmda 
Uzerlerine aldıklan vazifeleri başarmak 
için gaeterdikleri aJlkalı çallflll& ve 
kampların intizam ve mflkemmeliyeti 
kendilerinden beklenen en yüksek ran. 
dmıanı verecefi muhakkaktır. 

H. BEDRE'ITtN 0LGEN 
....................... ııı.. ............. ... 

Olacatı bu değil mi! .. işte ben. bu. 
nun için mtlaaadenlzle atıyorum kah. 
kabayı!!!!!. ............ _ 

(Tablm) 

Dr. Oe..U 8lleıJ'lll•• 

Hll<IJye 
(10 UNCU aayıfflda11 dewM) 

sun? Rengin uçmuı? Hasta mıaın?. 
- Hayır ••• Denize girdim de .•• 

- Gecenin bu vaktinde mn 
- Ne yapayım, senin ytızllnden... , 

- Benim yllzllmden mi T O da nesi!. 
- Oyle ya: Senin anlattıtın şeyleri 

ben de Tomlye anlattım. Şaştı kaldı, 
inanmadı: 

"- Sen rüya görmüşsün ... Daba hA
lA u7ku aersemlsln. SOzlerlne inan
mam için denize gir, bir banro J'aP. 
da kendine gel bakayım." dedi. 

"Ben de hiç tereddüt etmedim. u,.. 
ku sersemi değildim ama, lçtll'lm faa-, 
la tçkt Hynlme dokunmu,ıu. Kota. 

rUn lçlnde7dlk. Soyunmadan, etm .. 
den birdenbire atladım .•• Tomml de 

motörü aldı, uzaklqtı. Beni denizde 

usun bir mllddet tutmak lsteyordu. O • 
gelinceye kadar iliklerime kadar don• 
dom ... 

"Geldikten sonra da motörle yalnıs 
sabile kadar çıktım. Beni evine cG-
tilrmek, kunıtmak latedl. Kabul etme 
dlm, k09tum bura7a geldim." 

- Peki, bOtnn buna mukabil Tom~ 
mlyl, anlattıklarımın doğru oldufuna 
lnandırabtldln mi! ı 

- Zannediyorum. Çllnkll kendisi .. 
saaen polis kanetlerlyle beraber gls

U istihbarat memuru olarak çabtıror .. 

muş. Senden aldıtımız maUlmat için 
teşekkflr ediyor... ! 

- Bir şey detti. Fakat, asıl mllhlm 
mal6matı kendisine timdi Terebtıl

rlm: P'll Tudoru buldum: Londrada 1-
mlf. 

- O balda Tommlye telefon et. raa .. 
deTIJ late. hepelrıl anlat. Yalrın, 86yle-. 

41klerlae lnanmaua •• denize gtrm .. 
nl istene sakın girme ..• 

Film tlrketl. l~e yeni 
bir f"ılm çevirmeelııl teklif et. 
mit. rejisör fllmiıı aenaryoeuna 
befenmediğhıden teklifi reddet. 
mittir· Bu filmde bat rolU alaa 
Marlen Ditrlh de ltterenberp 
iltihak ettifinden filmin çevril• 
meai mUmldln olamamqtır. ŞU-. 
ket bafka bir rejisöre filınl çe. 
virtmek istemipe de Kari•' 
razı olmadığından muvaffak ~ 
lamamışbr. Bunlardan bqka 
Şart Buaye de haftalık llcreti • 
Din 500 dolar fulalqtınlmHDll 
istemiş, teklifi kabul ohmmıdı. 

imdan stüdyoyu terketmiftlr. 
Stüdyo direktörU Stumberg, dUa 

ya nm en meehur arttatlerlnia 
firkete harp açtıfmı. şirketin l'akat. Londrn;!'t "yak basar 

bumu ftlmlnfn d~ oraya gel· 
mit oldufunu görmOş ve çok re
vinmlftir ... 

lf. Holivudun U~ parlak f ld1. 
u Ma.rlen Ditrih ılo P..ejiaör İş. 

terer. be• g Vt' t'nrl Buaye HolL 
vut stüdyolarını tel'kettiler. 

bu h11rbi kabul ettfiini, hangi 
taratın ga'ip geleceği henüz bt· 
linemediğini söylemiatJr. 

lnaanlanta mulıteıif ttıbiGtte ycı-
. rahldaklanna hangimiz fUplae ede

biUriıt. Yalnız bu mulıteli/ tabiat. 
te1oi ~rda,. en çok haftgi.rintta 
ımıva/fak olduğuna Aiç dfkloat et. 
tink mi, .. Yahut daima ne,eli olan 
bir iMtlfttn aoabcı keder duyduğu 
yok mudtır1. 

Dr. Cemil Blileymanm yGZıatnda 
""paikolojlk Adt.uaenifl yorulmak. 
Manft ohyGOflğntaz bir tGhlilini h· 
laoıılkMntz! 

B u güzel hilkatin, bu renkli ta. 
biatin, qkın, 19fkat1n basre. 

ti olmasa, ölllm bu kadar korkunç o. 
lor muydu! .•• 

İnsanı tetbit eden, onun, haddlca. 
tında korkun~ oldutu değil, toprata 
karU}manm, 7ok olmanın fecaatidir .•• 

Bir ook kere tehlikeye dQşdOm: O. 
lllmle karşıkarf17a geldim. Yandım: 

Oıledlm; geride kalanlara bakdım • 
~b !.. o hasret ac1&1 )'ok mu T ••• 

Olllm. belki de ben hlo duymadım, 
farkında olmadan camını alacak: be. 
Dl bu mlhnetbaneden çekip götllre. 
cekdl. Yatarken duyulan acılar, oe. 
kilen ııtıraplar, insana ha7attan bez. 
glnllk TerlTor: ölOm, basan bir kur. 
tulut yolu gibi göztlk07or ••• 

Ayatımın kemlllnl keserlerken a. 
)'anmışdım. Fakat sealm çıkmıyor; e. 
terin uyuıuklutu benimi sarmıt. bir 
ıey sö1lemek iatlyorum, dilim dön • 
mUyordu. Bu ses, hay•tta, da7anıla. 
mayan, takat getirilmeyen acının 11. 

tırabın ieslydi. OUlmden korkmak ak
lıma gelmedi. Hep zannediyordum ki 
o sessizlik ve endişesizlik içinde ge. 
lecek ..• 

Bir aralık gözlerimi açar gibi ol • 
dum; batımın içinde dolan slnete 
onun aydınlattıtı renkli tablate bak. 
dım. 

Serin çınar altı.. yalala döklllen 
•errak v~n aeel... denize dotru u. 
sanıp giden yeşil dlgell vldl .. Gök. 
de uçuşan bulutlar.. Denize akseden 
mebtap .. Deniz, sema, Ye güneı ... Hep. 
al bir rüya gibi gözlerimin içinde ya. 
şıyordu. Ve bu, ne derin ve acı bir ta. 
baasllrdü! ... 

B en, hAdlsatı affediyorum. Jn. 
sanlardan gördllttım fenalık. 

ları, blr yangın bir yıldırım gibi, ö. 
nllne geçllmez bir kaza telA.kkl ediyo-

rum. Sevdiklerimden ayrılırken. sil. 
kdna, ebediyete kavuşurken, beyni • 
me hllcum eden hatıraların arasmda, 
o galiz çehreyi görmek istiyorum. 
Yalnız tllr .• Yalnız aşk.. Yalnız gll
zellik ..• 

Zaman o kadar dar ki, nefes alır
ken saniyelere dikkat ediyorum. Be
nt o ailrllklllyor; o çe~lyor; ölOme o 
yaklaıtırıyor; beni zaman öldOrUyor. 
Her saniye bunun farkındayım. Vtl. 
cuduma saran zerrelerin ayrı ayn 

can verdlflal blsedlyorum. Bana her 
ter zebrol~or; bayat ışıklarım aöntl. 
yor. 

Beni, içinden neşe ve saadet taşı. 
yor, kahkahaları dtlD7ayr tnturor 
gGrenler belki derler ki: 

- Ne geoit yürekli insan! .•• 
Belki de: 

- Ne hissiz ve düşilnceslz adam! .. 
Fakat neremden belli?.. Boyum 

bir yetmiş Uç .. kilom atmıt bir ... Bu 
mariz bllnyenln içinde neşe ve kah • 
kaba yer bulur yqar mı! •.• 

Ah.. siz onun sırrını bilseniz.. O. 
ıomun, tebl!kenln yantbatınııda do. 
laştıtını sezebilecek kadar hassaslye. 
te maUksenlz, enerji kendi kendine 
dotar, ecelin, fellketln ve alze hlsslı 
diyen o cebin insanın yUzUne: 

- Hissiz sensin .•• 
Diye batırır; korkakhlın ve irade. 

sizliğin suratına. o dllnyayı çınlatan 
kallkahalarınızın en bellğlnl, en kud 

retllalnl savurur; karşısına geçer, 
için tçln gOlerslnlz. Yaşayana, kanının 
itinde hayat eseri olana bu yakışır. 

Ya1an: 

Dr. Cemll 
Süleyman 

Hem gam nitin? .. Keder nltin? .• 
Aleme surat asmak, cemiyete 

oue gibi çökmek, kendlkendine kala.; 
retmek için mi? Fakat ne hakkı 

var? .. HattA bizzat kendi ken!llnızı 

bedbaht etmlye ne salAblyetinlz varf. 
Çtlnkll bahtiyar beyin hanı var, 

partımanı var ... Saadet hanımın e 
masları var, incileri var değil mi!_ 
Hayır böyle dllşOnmlyec.-ekslnlz. 

raya oturup çocuklarınızın arasın 
sıcak bir çorba lçeblllyorsanız, g 
nUzOn önüne getireceksiniz ki o da 
kada o bir klse sıcak çorbayı bal 
mıyan. sizin seviyenizde, sizin kl)'Ul 
tlnlzde insanlar var. Eğer hayat ta 
larrnızdan memnun del'llsenlz. 
bu dünyaya gelmeden evvel dllftlH 
cektiniz. Sokağa çıkarken, şemat:r 
olmıyan, yağmurdan ıslanan tabi 
mi küfreder!.. Islanmak mukad 
dir. RllzgArda durup zatUrreeya ta 
mamafa dikkat etmelidir. Bğer 1 
ların hepsi kürk girselerdi, yer 
de tilki mi kalırdı!. Hilkat ne ., 
sın? .. O da şaşırdı ..• 

Tayyare plyangolarının ilk keti 
lerlnde ikramiyelerin azlığına k 
bir dostumuz vardır. Bir buçulı: U 
ya bllet alır; mutlaka kendi k 
nacakmıo gibi, eline Uç bin lira 

.çerse, bu para ile bir apartıman 
pacağını hesap eder; adeta keder 
nir. 

Yer yüzünde buna benzer ne 
tabiatler, her ıeytn mutlaka köUl 
rafını görmekten zevk alan, 1 
yaşadığı cemiyeti bedbaht eden 
aksi karakterli insanlar, bir d 
gözyaşı için kendini yiyen ne 
ruhlu hllkatler vardır!.. Bilseler 
idrak edebilseler ki, bir gecelik 
gibi gelip geçecek olan b11 h 
her dakika, her saniye, blltla lt1' 
re bedeldir. Bu ömrü heder 
ecel gelmeden ölmek deme~ 

• * • 
Kesilen bacağımı, bir 

(Sonu 1 ~ üncil 
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EHkl vesikalar 
nasıl muhafaza 

edilmeli 
Sovyetler Birliği İlim Aka.. 

demisi, son seneler zarfında, 
eski ve kıymetli vesikaların 

uzun zaman muhafazası veya
hut restorasyonu sahasında 

çok büyük muvaffakiyetler el. 
de etmiştir. Bu gibi işlere, A
kademiye merbut hususi bir 
lAborntU\·ar bakmaktadır. 

Bu Hiboratuvara, son za
manlarda. eski bir Babil bal
çık tableti göndermişlerdi. Bu 

tabletin laboratuvarda tetkiki 
neticesinde tabletin birkaç 

mıhi yaZT işaretini havi sathı 

altında ayrıca başka bir tab

leti ihtiva eylediği anlaşılmış. 

tır. Bu dahili tableti zarfın

dan çıkarmak kabil olmuş ve 

mazrufun bir Babil Bankasına 
çekilmiş bir çek mahiyetinde 
bir yazı olduğu meydana çıka. 
nlmıştır. 

Vaktiyle meşhur Rus sey
yah Kozlov, Mogolistan'da 

Kara - Koto'da iki binden faz... 
la parşömen sanlmıs eseri ha
vi bir eski Çın el yaZTsı kfi_ 
tUphanesi bulmuştu. İki bin 
seneden evveline ait bulunan 
bu .kıymetli eserler okunama
mL~tı. Gayet ince olan parşö. 
men kağıt o derece rutubet
ten müteessir olrr..us \"e o de. 
rece birbirine yapışmış idi ki, 
bu rulolar birer bastona ben
zemekteydi. ilim Akademisi
nin Laboratuvarı, bu ruloları 
çok yüksek statik elektrik 
potansiyelini havi hususi ve 
tecrit cdifmiş bir masa üze. 
rinde kurutmuş ve bu suretle 
parşömeni mükemmel bir su
rette aMnağn mm-affak ol _ 
nuştur. Bu usul ile, Çin tarL 
hine yeni aydınlıklar veren 
bir seri vesika okunnbilmiş_ 
tir. 

Bu lftboratuvarm başka bir 
vazifesi de, üzerinde yazılar bu
lunan ağaçları ve kabukla.. 
rmı muhnfazn eylemektir. 
Böyle bir ağaçtan kütüphane, 
1931 sen ~ J Tacikistan'da 
Muk dagmda bulunmuştu. 
Sogdian dilinde yazılı ,·esıka-

lar o derece azdır ki bunların 

muhakkak surette muhafaza. 
sı icap C) l mekte idı. Labora
tuvar, bu l!;ite ele mm af fak oL 
muştur. 

Volga Almanları Cumhuri
yeti dahilinde. bazı l azılnrı 
ihtiva ceren ağa" kabuğu bu_ 
lunmu tu. Fakat kıvnlmıq o
lan kabuk, hemen ııf'l ' ' t fak 

US - KliRl un 11,\ \"J si 

Ne Van=', Ne Yok? •• 

Bir kadın Amerikaya vapur- Bütün lılarsilyaıım kadım bir 
da üçüncü mevki ile gitmiş, bi- kadın vardır: Gözünde siyah 
rinci mevkile gelmiştir. gözlük, elinde beyaz bir baston, 

Fakat, bu gidiş geliş arasın.. ko!unda imi olduğunu gösteren 
da otuz sene geçmiştir ve otuz bir bandla, !Okak sokak dolaşır 
sene sonra lngiltereye tekrar ve herkes kendisine kendisine 
gelen bu kadm, Klodet Kolber- gönlünden kopanı. kesesinden 
tin annesi Madam Şoşuao'dır. çıkabileni verir ..• 

Madam ŞOiuan ile kOC3S1 Geçen gün yine Marsilya-
Müsyö Şoşuan, ,bundan otuz Be- Jılardan biri bu kadının kör oL 
ne evvel. A vrupada geçiııeme- madığmı keşfetmiş ve belediye.. 
dikleri için, küçük kıilarmm e- ye haber vermiştir. Yapılan 
linden tutarak, Amerikanın yo- tahkikatta kad.mın kör olmadı. 
!unu boylamışlardı. Sonradan ğı. bundan baska, şehrin en zen

Klodet Kolber ~i ile ~ur gin bir semtinde lüks bir ap -
olan kızlan bugun onları mılyo- tımanda oturduğu, kocasının da 
ner yapmış bulunuyor. Her haL _ . . 
de, Madam Çoşuan bugün A.vnı- hususı ders veren bır muallım 

. .. .. .. ki .1 olduğu meydana çıkmıştır ... 
paya yıne uçuncu mev ı e • .. _. 
gelseydi herkes şaşardı... llarsılyalılar mubalagacı ol· 

Ölüler arasında deli 
olan doktor 

'arşova RiJsudski Üniversi-

maları He meşhurdurhr. Acabn 
bu kadın da. bugün yalanı mey 
dana çıkınca: "Şaka yaptım!, 

mı diyecek? 

parçalara ayrıldığından açıla.. 
mıyor ve hakikatte ne olduğu 
anlqılamıyord~ Uboratu. 
var, bu kabuğu yalnız açmak .. 
la kalmaınıa, fakat ince kabulC 
pa....'"Çala.nnı tesbite dahi mu. 
vaffak olmuatur. Enfraruj şu~ 
alarm tesiri altında yazılar a.. 
çıimış ve temizlenmi§l.ir. O 
zaman bunun Altın Akm dev
rine ait bir vesika olduğu 

meydana. çıkmıştır. Bunun 18 
tabakası Uygurca, 7 tabakası 
da. Mongolca yazılm~tır. Bu, 
Uygur harfleriyle yazılmış 

yegane vesikayı teşkil eyle.
mektedir. 

1936 senesinde Ermak buz. 
kıranı ile Çeliuskin burnuna 

giden bir Sovyet heyeti, vesi· 
katar dolu bir kutu bulmuştu~ 
Fakat bu vesikalar o de.rece 
küflenmiş bir halde idi ki o. 
kunrealarma imkan bulunamı· 
yordu. 

Llboratuvar, bu vesikaları, 
en inc.e ve en dakik a.ıetıerle 
deşifre edebilmi~ir. Bir göz 

hekiminin yaptığı ameliyat& 
pek benziyen usullerle oku.. 
nan bu vesikalar, 1878 sen~ 
sinde Çcliuskin'i ziyaret eden 
cesur Arktik kaşifi Nordens. 
kjoeld'e ait bulunuyordu. Bu 
vesika, Sovyetler Birliği İlim 
Akademisi tarafından, resto .. 
rasyonunun bilcümle saflıala· 
nm gösteren resimlerle bir. 
likte 1937 Paris Enternasyo
nal Sergisine gönderilmişti. 

"TASS,, 

teı!'İ doçentlerinden bir kadın 

doktor, morgda öliiler arasında 
kalarak aklını kaçırmıştır ... 

Üniversitenin yanıbaşmdaki 
morg dairesinde bir gUn tetki -
kat yapmak fizere giren bu ka
dın doktor, çahsmnya o kadar 
dalmıştır ki, vaktin g~iğini 

farketmiyor ... Morgda da Met
tir: Aksam saat 6 da kapılar 

kapanır ... 

Va,ant!no aşkı 

Ned.:wn sonra aklı b=ı~ına gelip 
çıkmak istiyen kadıncağız; ka
pıların kapalı olduğunu görü
yor. Şimdi ne yapacak? lçerde, 
öliiJerin arasında, tek başına 
kalmıştır ... Ve geceyi orada ge_ 
-;irmeye mecburdur ... 

Geceyi geçiriyor. Fakat sa -
')ableyin gelip baktıkları zaman 
kadını deli olmu9 buluyorlar ve 
..imarhaneye götürüyorlar ... 

Kocası muallim 
dilenci kadın ... 

Zengin dilenciler her mem-
l kette görülüyor. Marsilyadaki 
')Özde ama bir dilenci kadının 

m<'ydana c:ıkan sırrı dn bu hikfı · 

ve•erden birini teşkil etmekte 
dir. 

tekrar moda mı 
Rudolf Vallntino öleli on iki 

sene olduktan sonra tekrar ka
dınlan peşinden sürüklemeye 
başlamıştır ... 

Her yerde olduğu gıbı Ame. 
rikada da yazın büyük şelıirler
de kimse knlma?. ve sinemalar 
ideta kapılaı mı kap ... rlar. 

Fakat bu sene, Nevyorkta iki 
sinema vardır ki gece giiııdüz 
dolup boşalmakta.dır. Niçfo? 
Çünkü bunlardan biriude Ru. 
dolf Valfuıtinonun ·Şeyh,, filmi, 
diğerinde d" ''Şeyhin oğlu .. gös
teı ılmektedir. 

"Dünyanın çok !!evılmi~ erkc
~i •. ismini alan bu artisti tekrnr 
canlandırmnğı Emil Yansen is· 
minde bir adam dUşünınüş ve 
g~cn sene 250 lira kadar bir 
para \•ererek. Rudolf Vnltinti
nonun eski fılmlcrinden otuzu. 
mı almıstır. Bugün ise, bu tHm
lerin her blrin'len bir milyon IL 
ra kadar nara kaznnmnktadır ... 

rini görmeye gidenlerin çoğunu 
kadınlar teşkıl ediyormuş. Bu 
tekrar modaya çıka~ aşkın ya· 
kında A vrupaya da gelccc!;'i 
zannedilivor. 

_Yense de, yenilse de hakkındaki a/ilkayı muhafaza eden 
~---··-··-··--· .. -........ ·-···· - ........... . .... ______ _ 

Beynelmilel şöhret: 

Şmelingin Hayatı 
Ş MELING'in dünya ağır. 

siklet boks şampiyonlu. 
ğunu 2 inci defa kazanarak, 2 
kere şampiyon olmak gibi bir 
mazhariyete erişeceği kuvvetle 
umuluyordu; J.akin, nasibinde 
yokmuş! Hi~ değilse §imdik! 
halde umduğunu bulamamış va. 
ziyettedir. 

Kendisinden evvel, şampiyon-. 
tuğunu kaybeden hiç bir şampi.. 
yon tekrar yaptığı bir maçta 
unvan kemerini kuşanamadığı 

gibi, o da bu imkindan mahrum 
kalmakla beraber, şöhreti he
nüz gölgelenmemi~. 1936 da 
yendiği Zenci Co Lulsin karşı. 
sında 1938 de ringe serilmesi, 
bir suit.alihe atfolunara.k, onun 
hakiki değerini esef edilen bir 
l.rıza dolayısile gösteremediği 
Ueri sürlilüyor ve asıl netic~ 
nin, bir daha yapılmasına mü. 
sait davranılması gerek bir in. 
tikam maçında ortaya kona cağı 
hususunda neşriyat belirtiliyor. 

Bu husustaki ne.~riyat, sürüp 
gidecektir ve bu bahis, kolay 
kolay aktüalite olmaktan çık
mıyacaktır. Müteakip safhalar. 
dan sırası geldikçe bahsedilmek 
U1.ere, burada Maks Şmclingin 
bayatı anlatılacak. 

M:n.ks ŞmeJing; 1905 tarihin
cfo Ukkerm:ırkda Kl:ıyn - Luk
kovda doğmuştur. Babası, bir 
denizciydi; "Hapag,. vapur 
kumpanyasında dümenciydi. Bu 
vesileyle aile; Hanıburga göç. 
etti \"e Maks, çocukluk ve ilk 
gençlik senelerini orada geçir. 
di. 

Küçük yaşt.anberi boksa me
rak sardıran Maks Şmeling; u. 
zun müddet amatör olmak üze
re yumruk dövü§lerino girdi ve 
19 yaşındayken prof essiyenel o
larak yaptığı ilk boks maçını, 
'rakibini nnkavt ctmek surelile 
kazandı. 1926 da, 21 yaşında, 
Almanların yarı ağır sıklet 

§nnıpiyonu oldu. 
}.faks Şmeling; 1927 senesin. 

de de yarı ağır siklctte Avrupa 
5ampiyonluğunu elde etti. O za. 
mnn yaşı 22, boyu 184 santimct. 
re, ağırlığı 160 kilogram, kolJn
nnm eriştiği mesafe 190 santL 
metre, göğsünün genişliği nefes 
salı,. ermiş olarak 100 santimet· 
re, boyunu 42 santimetre, bazısı 
32 santimetre, bileği 19 santi
mct r<'. 1938 de 32 yaşında sa.. 
bık diinya Aa.!f1piyonu ve dünya 

1;}8.mpiyonluğuna yenideD nam. 
zet olarak da, boyu 185 santi. 
metre, ağırlığı 176 kilogram, 
kollarının eriştiği mesafe rno 

.. 

santimetre, göğsünün genişıı0ı 

nefes salıvermiş olarak 107 
santimetre, boyunu 44,4 santi. 
metre, bazısı 38 santimetre, bi
leği 20 santimetre. 
Şampiyonluğu kaybedenler 1 -

çin Amerikalılar "Artık bir da_ 
ha asla elegeçiremezJer!,, der • 
ler. Bütün kendisinden evvelki 
§ampiyonlar için söylenen ve 
yerinde görülen bu sözün bük _ 
münü, 2 inci defa olmak üzere 

-
RESiMLER: Maks Şme. 

ling; ~1 y~-nnda. Almanya ya. 
rı ağır sıklet şampiyonu iken. 
Yuloanda, daJuı yeni yaptığı ! 
inci dc/a1oi dünya ağır sıklet 
boks şampiyonlıık maçı an. 
trcnmanına giderken, seyirci
ler arasından geçin1iyor_ A§a
ğıda, kart$t film yıldızı Anni 
Oıulra ile 'birlikte .. 

şampi>•onluğa namzetliğini ko • 
yanlardan Maka Şmelingin bo.. 
zacağı sanılıyordu. Almanya. 
baştan aşağı bu neticeyi bekli • 
yordu. Avrupa.da da ekseriyetle 
böyle olacak za.nnedilmekteyd.L 
Ve namzet, şampiyonluk maçı 

için karsısına çıkarılan bütün 
engelleri yendikten sonra, sıra 
ısrarla yapmak istediği maça 
gelince, hazırlık antrenmanla.n
nı hararetlendirmi3, "en büyWC 
hedefi,, saydığı 2 inci şampl. 
yonluk için bütün fikri, ruhi ve 
bedeni kuvvetini bir araya ge • 
tinneği göı.etmişti. Buna rağ 
men de, ... da.ha pek yakında 

kaydolunan netice, malfun! 

Maks Şmeling, Amerika 
gittikten sonraki antremnanl 
nnı Nevyorktan çok uza 
Kanada hududu yakınında b 
lun.an Spekulator denilen yer 
yaparken de nazar değmesind 
büsbütün kurtulamamıştı; .& 
merikada "Fanlar,. denil 
boks sporu meraklılan, kad 
erkek, çoluk, çocuk 100 ler 

SC>irci, onu görmek, antrenm 
nını seyretmek üzere toplan 
yor, objektifler üzerine çevrili 
yor, resmini imzalaması ic;; 
kurşunkalemler uzatıhyord 

Bu sırada dıı., tehacüme m 
olmak üzere kendisine refak 
eden polis memuru, onu yakl 
mak istiyenJere karşı konıyo 
du. 

Nevyorktnn 400 kilometre 
zakta Ayrondeyks "Su kenarı 
daki beyaz ev,, de yatıp kalk 
Maks Şmeling; antrenmanı 
öğleden sonra yaparak, bu sı 

• (Somı 15 inci a<ıyt/ada . . 



Tam yirmi bir yaşında, ne bir eksik. 
1>ir fulL Halbuki. otuz yaşındaki 

)'Ildız me,.vkilnde. YUzil de on altı 
ftlJIDGa. bir kızın yüzü ..• 

Pakat Jaall tavn on iki yqındakl bir 
=ocutwı hali tavn ... 
BUttın bu ayrı ayn yqları kendısin
DUJI topluyor! 

Hesap yapmumı bilmiyor da ondan. 
Ba. eauen, onun en batta gelen me. 

tldlr. 

• • • 

Omı ne l8tel'le onu yapar. canı nasıl 
llPlıaa& letene öyle yapar. ne aman 

o aman yapar. Ona yakıean da 
budur. 
llattln bir kllltüril, yüksek bir 
yoktur belki ama. ondan daha 

emmel bir hUBUBiyetl vardır: için· 
gelen hislerle hareket etmesi. 

lf..ı bul lnaanlar vardır: Bir şey 
klerbıln f:ırkmda değillerdir, 

Ne eksik, ne 

Tam yirmi bir ya
şında bir yıldız 

fakat her eeyi bilirler. İ§te o da bunlar. 
dandır. 

• • • 
Mektepte derslerden pekiyi alamu

mıe-

Bunu hiç de kendisini mazur göster. 
meye çalışmadan itiraf ediyor. 

Fakat hayatta bin bir eey öfrenmit
tir. 

Bunu da ne öv".me övüne 116y1Uyor, -ne 
de saklıyor. 

Hayat onun için ideal bir mekteptir. 
Arkadaşlarına dalma h8rmet telkin 

eder. Meaell, Simon Simcm onun hemen 
hemen mektep arlı:adqıdır, beraber ear
kı deni almıelardır. Geçenlerde ondan 
bahaederken tlSyle diyordu: 

- Danyelln karpamda kencHml blklr 
bir kız karşıamda imişim gibi biasedL 

yorum ... 

• • • 
Onun gibi her telden çalan bir arıı.t 

daha yolı:tur. 

Neşe mi istediııl&? Buyurun! 
Iatırtp mı latedlnia? Buyurun! 
Hiddet mi latedlnia ! Buyurun! 

istihza mı latedlniz? Buyurun! 

BtıtUn blınlan hiç r.orluk çekmeden. 
hiç aramadan ~anp verir. 

Biıim ll'lorya 
pl4J1 ile diğer ya. 
banca pl4 flarda de .. 
nize giren taefeli 
kadın 1oalabalak'kı

n. Fakıat sıhhi 

f'.&rllar İÇitldf N.. 
de tleıt~ girmek 
tatiyorıtGnıı .. K ıı· 

"'"" doktorunun 
tavaiyclerini oku • 
yıınıız. 

• 

• 

Denize girmeden &ıce yaz ve 
kış denize alqık olmıyanlar için 
mevsimini tayin etmek icap e
der. Denize girme mevsimi ilL. 
!imlere göre değlfir. Burada 
memleketimize göre delliz mev
simi düftlnWebilir. 

Haziran on befinden itibaren 
muhitin hararet derecesi yWr. 
ııelmeğe baelar ve Atuatoeta en 
yükaek dereceyi bulur. Muhitin 
hararet derecealnln yObelmeet 
denizin hararetini de tedricen 
yUkaeltir. Eylfilden itibaren da 
dllpıefe hatlar. 
Şu halde 15 Bulrandan ır; 

EyliUe kadarki saman denlsıe 
sfrmek için en mfiaait mevalm. 
dir. zaten (Karpuz bbutu de-
nize dtlpnedilı:ge girmemelidir) 

4 diye ortaya ablan e& de bun
dan batb bir ee1 delildir. 

nk yazılarda c1a anıattıfmııs 
gibi deniz banyolarma her yıl 
bir doktor müsaadesi olmadan 
bqlamamalıdır. 

Denir.e girmek yalnız eğlence 
ve zevk olmadığını, denizin ılfa 
Yerici huaalarmdan istifade 
demek olduğunu anlatmıştık. 
Nami ki her hutahfm kendine 

Denıze klmleı 

• 
gı 

ve nasıl 
melidir? 

mahsus illçlan varsa denizin 
de her hastalığa karıı yaramı. 
yacağıru bilmelidir. Deniz eağ· 
lam ainlrliler ve bazı hutalık
hlar için faydalı olmakla bera. 
ber bazı hutabklar için de m
zumundan fula mahzurludm. 

Böyle uluorta deniae girip de 
mevcut haatabiJ teedit. hatti 
hayat pahasına mal etmek doğ· 
ru olamu. 

Normal ve sağlam olanlar i
çin de bir yq hududu tayin et. 
mek lbmıdır. MelelA (60) tan 
aonra daıılze girmeğe mUaaade 
olunamaz. 

iki yqma kadar dotrudan 
doğruya denize llOlı:malı: auretl
le deni& banyolan birçok mah
zurlar tevlit eder; çocuğu kur. 
kutur; tırkelı: yapar. 

HU8Ulll yapılan kapalı havuz. 
larda Te banyoluklarda yapılan 
deniz banyolarmm hararet de
receleri tanzim edilebileceğin -
den onlar l8tlmıa edllebilir. 4 
yaşındakileri kati mecbUriyet • 
ler k&r1ıamda 3 • 4 dakikadan 
fula bırakmamalıdır. 

Bu gibi çoeukları denizde faz. 
Ja bıralrmak ve zorla aokmak gi. 

bi .b8.llet 1drlııında beyine kan 
hücumu ve buna benzer buı 

vakalar görUfmflttllr. 
Böyle 60 ı tecavüz edip de 

doktor müsaadesini almayan ve 
r.evk için deniae giren ihtiyar • 
larda zatürree git-" bazı ~asta
hklarm husul~ geldiği görill• 
milştilr. 

Dört yaşından yukarı aaabl 
ol:nıyan lenf al bünyeli, zayıf ve 
cılız çocuklar da deniz banyola. 
nndan pek ziyad~ i. ı · "'tde ede
bilirler. 

Kendilerıni normal teıikki e
derek uluorta denize girenlerde 
bazan ölüme götUrecPk kadar 
baygınlıklar, ciltte kırmızı leke 
ve der.izden çıktılctan sonra ha. 
rareti yilkselenler, uykuJarmm 
intizamı bozulanlar, vUcutlamı
da kaşınmalar ve kR barcıklar 
görUlenler iyice tetkik ettirme. 
den tekrar denize girmemelidir. 
Deniz tahammülsüz sıcak hava
larda .Ucudiln hararet derecesi. 
ni tadil eder: ferahlık verir. 

işte bunun içindir ki dokto
run direktifine göre bazı hara
ret dereceleri yüksek hastalar 
denize girdikleri zaman yilksek 
dereceleri düşerek istifade eder. 
ler. 

Kendi düşUncesile fenne mu
gayir bir şekilde hııreket eden 
bazı hastalardan (Bana ııtma 
nöbeti geldi. Denize girdim, geç
ti) diyerek tefahUrle s yleme • 
lerl acaiptir. Denizin bazı baL 
talıklara hararet d~UrdUğU gö
rillmekte ise de doktorun direk
tif olmadain bu iti yapmak doi
ru olma&. Belki de birçok mah
zurlar tevellüt ederek bayat pa· 
huma mal olur. 

Hele kalp bozuklu~ olanlar
da bu çok ma hıurlu ~ iftlr. 

Dr. ATASAGUN 



Telefonda bir macera 
(8 foci sayıfaadn dewm) 

- O halde anlatayım dinle: Tomml 
Hn,·erlinln babası bilylik bir ticaret;.. 
hane sahibi ... 1''abrlkaları var, mağa

zaları var .•.. 
- Tebrik ederim ..• 
- Dur, dlnle ... Arkası daha mühim. 

Bunların Cck Orl isminde bir kA.Up
lel'i varmış ... 

- Ne dedin? 
- Dlr k!tlplerl varmış ..• 
- Hayır, onu anladım. Kl\.tlpJerlnln 

ismi ne imiş, onu anlamadım. 
- Neye seni bu kadar alA.kadar e

diyor bu isim? 
- Hayır, alA.kadar olduğum yok. 

Anlamadım da, acaba tanıdığım bir 
isim ml diye sordum. Neydi, neydi? 

- Cek Orl isminde biri imiş işte. 
- Peki, devam et ..• 
- Tomminin bir de kızkardeşi var. 
Tekla burada, az kals10: 

"Diliyorum, diyecekti, Doroti Ha
verli, yahut sadece Dodo." fakat, ken
dini tuttu. ÇünkU Katrin bu heye. 
canla hiktlyeyi anlatmakta devam edi

yordu: 
- Tomminln bir de kızkardeşl var

mış. tsml de Dorotl Haverll. Yahut sa
dece Dodo ... Bu Cek Orl ile Doroli se
vişmişler ..• Fakat, adam onlara ne o
yun oynamış, biliyor musun? 

- Ya kızı, yahut ela paraları almış 

kaçmış olmasın? 

- Hayır, adam daha zeki imiş. 
Hem paraları, hem kızı nlıp kaçırma
yı düşUnmüş. Fakat iki karpuz bir kol 
tuğa sığmayacağı için, yanına bir de 
ortak almış ... 

- Her halde, paraları ortağına ve
recek, kızı kendi alacaktır ... 

- Hayır, öyle yaparsa pek zeki dav 
ra.nmamış olur, bunu sen de biliyor
sun ya! Bll!kis kızı arkadaşına vere
cek, paraları kendisi alacak. Fakat, 
evveli kendifıl hiç planda yoktur ve 
iki rolil de Fil Tudos oynayor ... 

- - Fil Tudor mu? 
- Evet?! Ne var bunda şaşacak? 

Yoksa tanıyor musun bu adamı? 

• • * 
Tekla, biraz evvel telefonda ayrı 

ayrı isimlerini öğrenmiş olduğu bu üç 
sahsi, böyle bir tek hadisede kahra
rnan rolünde bulunca hakikaten çok 
hayret etmişti. Fakat, arkadaı;anın 

bir ı.;evezelik ve sırf dedikodu olsun 
alye anlattığı bu hlkiiycnin mabadinl 
de kendisi biliyordu. 

.1.,,-··1c saklamadı: 
- l~vct, dedi, Fil Tul'loru da biliyo

rum, Cek Örl'il de, Dorotl Haverllyi 

d~ . 
- Yn? Jloıloyu da tanıyorsun de-

mek? 
- Tanıyorum, demedim: hlliyo

runı eledim. ötekileri ne kadar htıi
yorsam onu da o kadar biliyorum . 
lTl"psini telefonda öğrendim. Fakat, 

ıo - KURP~'ım tf,,\\'fo~SI 

blr lkl muhavereden edindiğim malu
matla senln anlattığın bu meraklı po
lis hlkA.yeslnln arkasını ben getlrebl· 
lirim. 

- Anlat bakalım... Yalnız, kısa 

kes, burada telefon işleyor, benhu he. 
sabıma yazılıyor ..• 

- Fll Tudor! Dorottnln kalbini ve 
babasının paralarını çaldıktan sonra 
Amerlkadan kaçıyor ..• Fakat, geride 
bıraktığı yalmz Dorott ile Mister Ha. 
veril değil .•• Ayni zamanda Cek Orl 
de eli ve ağzı acık kalmıştır. ÇUnkll o
na, Bermudaya gideceğini, orada bu
luşacaklarını ve paraları pay edecek
lerini söylediği halde, başka yere git
miştir. Cek Orl onu Bermuda'da a
rayor, Dodo lae vaziyeti blllyor ve mü
temadiyen onu Avrupada, en bllyUk 
şehirlerin en bllyllk otellerinde ara
makla meşgul. .. 

... * • 
Tekla Torkelson, hikayeyi bu şekil. 

de bağladığı l~ln, arkadaşından gUzel 
bir "bravo!., aldı. 

Katrin daha fazla telefonda kala
mazdı. Çllnkll Tomml Haverıtyt deniz 
kıyısmda bırakmıştı. motörle bir ge
zinti yapacaklardı. Bu esnada belki 
ondan bu meraklı hikA.yenln diğer ta
raflarını da öğrenebilirdi. 

Tckla da hikayenin mabadini tele
fonda takibe gitti. 

Talihi yUzUne gülmeğe başlamıştı: 
Şikago ile konuşacak hatların ikisi 
de boşalmıştı. Her halde Katrin ile 
görüı;;ürlerken er>ey vakit geçmiş ola
caktı ... 

Ml~ter Cek Örliln numarası çaldı: 
Ses yok. 

'·'- Her halde uyumuş olacak ... " 
- Trrrrr ... Trrrrr .... Trrrrrr ....• 
- Allo!! 
- Mister Orı ! 
- Dışan çıktı efendim. 

- Siz kimsiniz! 
- Hizmetçi. 
- Ne zaman gelecek acaba! 
- Belli olmaz efendim. Çıkarken 

bir !3"Y göylemedl. 

Der tleşme .. . 
!lir t•ski y11ra sı:nr sen şarkını söylerken/ 
Samr mıs111 yenidir maeeramı~dakl ha:~ 
Sü11111ii1 ı,ıkların karanlığı ürpeun, 
isti b(l/.:ışlarımda senin ar:un ruğlamaı. 

f,':(11111 aııımııl11rı111ın Jıiilyas1111la ısırıan, 

naım111 nıilıişlrr ııar hatıramda kayııaııı 
Kıyısı: de11i:lerin sularında çırpınan. 
!~imsi: /;11şlar pil>i mılaı:lıiiım rrğltr1ır, 

lncirırn lııı kalp t11ııır u1111t111a11 aiınalıı, 
Sorma 11nşadııiım ha11atımda ntlu ııarl 
1'111'ıwı: geceleriıı karıberlilmi• salıa/11, 
l' cııi 11(111/rr brl-:lı'unı iimirlimi lıırrıalar. 

\1,/ K T".11 1 /. l!T.;/l Uf 

- PokAlA, şimdi gelirse santrala te. 
lefon etsin ... 

Tekla Torkelson, kendi kendine: · 
"- Ne aksl tesadllf! diye söylenl .. 

7ordu. Bermuda lle konuşmak mnm .. 
kUn oldu, şimdi de blr saattenberl 
bekleyen adam meydanda yok .•• " 

Bu sırada Berlin merkezinden işa
ret geldi: 

- Allo? Amerika .. Allo Viskonsln'l, 
Burası Berlln .... 

- Evet .•• 
- Abonenlzln istediği zatı Bcrlln-

dekl otellerin hiç birinde bulamadık.1 
- Pek!Ul ..• 

Tekla Torkelson bunun üzerine Pa
rlat açtı, Fil Tudorun aranması için, 
bir polis A.mirl tavrl ile, emir verdi •.• 
Sonra, Amerlkadakt abonesini ara
dı: 

- Allo, Mis Dorott Haverll? 
- Allo! Buldunuz mu! 

- Hayır efendim. Berlinde bulama.o 
dık. Parlse söyledim ..• BekleyMuz ..• 

- Aman söyleyin, çabuk olsunlar, 
neredeyse sabah olacak. Şimdi burda 
saat bir, Pariste .. . 

- Parlste altı .. . 
- Altı! Aman, kuzum, çabuk olsun .. 

lar ... mr kere daha tembih ediver •.• ' 
- Peki efendim, kapatın, cevap ge .. 

lir gelmez ben sizi ararım ... . "' . 
Biraz sonra Parlsten de yok cevabı 

gelmişti. Tekla derhal Londrayı ara
dı ve Dorotl Haverllye haber verme• 
den evvel bir müddet bekledi. Belki 

lt""'il Tudor çabucak bulunur da Mis 
Haverllye müjde verirdi ... 

Hakikaten öyle oldu. 

Bir müddet sonra Londra santralı 

Teklaya bildiriyordu: 
- Abonenlzln aradığı zat Londra

da, beşinci caddede, Fayrtıay otelln
de bulunmaktadır. 

Artık talihi hakikaten gülmeye baş 
lamıştı. Büyük bir sevinçle, Dorotl 
Haverlinln numarasını çaldı: 

- Allo, Mis Haverll? Pardon. Mis 

Doroti Haverll? 
- Durda yok efendim, dışarı çıktı. 
- Drı;ıarı mı çıktı? Bu ııaatte nere. 

Ye gidilir? 

- Her halde baloya gitmiş olacak 
efendim ... Esasen gideli çok oldu ..• 

- Tekla saate baktı: üç! Hakika
ten, Herlln, Paris, Londra derken U

cü buhnuşlard1 ... Yarım saat sonra or
'.alık aydmlanacaktı ... 

Bu sırada birdenbire kapı açıldı. 
lçeri giren Katrin Vlllets idi. 
- Daha hfUA burada mısın? 

- Görüyorsun işte, buradayım! Za.. 
ten burda olduğumu umrlut:un için 
gelmedin mi? 

- Evet. Fakat. .. 
- A ! Ne oldu ~ana böyle tltrryor, 

(Sonu 14 üncü ıayfada) 

• 

Yeşilköyde Bir Kamp 
Kamplarda vazife 

alaca3 Uğretmenler 
burada nasıl 
yaşayorlar 

• LKOKUL çocuklarının, okulun 
1 tatil bulunduğu yaz mevsiminde 

eğlenceli bir vakit geçirmelerini temin 
etmek, bütün bir yıl içinde yorulan di· 
mağlarmı dinlendirmek, ayni zamanda 
gelecek ders yılma onların tam ve gür." 
bu:z bir vaziyette yetişmeleri için her 
yıl kurulan çocuk kampları bu yıl da 
geniş bir mikyasta kurulacaktır. 

Kamplar şehrin en güzel sayfiye yer· 
!erindeki okul binalarında açılacaktır. 
Kamplarda vazife alacak öğretmenleri 
bu hayata alıştırmak ve kamp tedrisa. 
tını kendilerine öğretmek maksadile Ye
şil köy ilkokuitmdıı bir hazırlık kampı 
açılmıştır. 

Bu yazımızda kamp hayatını anlat. 
maya çalışacağız! 

V AKİT akşama yakın. Yeşil köy 
kamp binasından içeriye giriyo. 

ruz. Bilyük bir koridor. Her ild tarafta 
muhtelif odalar. Karşı tarafta büyük 
bir salon, kapıların üzerindeki etiket· 
!erden okuyoruz: "Kamp gazetesi ida .. 
rehancsi'' (Kamp direktörü), (Ders 
salonu), (Bir numaralı yatak odası .. 1-
ki numaralı .. ) ilah .. 

Kamp gazetesi idarehanesi cidden 
dikkate değer bir yer. Burada büyük 
makinelerin, koca mürettiphanenin c::a. 
hııtrğmı zannederseniz aldanırsınız. Bü
tün gazetenin kadrosu biri bayan, ikisi 
de bay olmak üz.ere üç kişilik ... önlerin. 
de son bir nüsha var. Bu da yarınki 
gaz.ete!, Kamp hayatına ait eğlenceli 

yazıları ihtiva ediyor. 
Sağ taraftaki büyilk salondan giriyo .. 

ruz. Göze birçok masalar çarpıyor. Ü· 
zcrlerbde satranç var .. Öğretmenler bu. 
rada satranç dersi görüyor. Ders veren 
ispekter Bay Muvaffak Uyanık türlil o
}'Unları tarif ediyor. Kendisi de bu işe 
pek meraklı .. Beni görünce dersin ma. 
hiyctini şöyle izah ediyor: 

" - Azizim; oyunların içerisinde ku
nıar haline gelmemiş yegH.ne oyun sat.. 
ran~tır. İnsanın fikri kabiliyetini yük. 
scltiyor ... 

Talebeye satranç ôğretmek hiç de fe
na değil!.. Öğretmenlerin bu oyuna kar. 
şı :ılükaları çok fazla olduktan sonr:ı .. 

Salondan dışarıya. çıkarken kampın 

terbiye işleri şefi Bay Recep Çekiçle 
karşılaşıyoruz. Bununla kampın faali
yeti etrafında kont•suyoruz. Üstat an. 
tatıyor: 

" - Bu yılki kampımız geçen yılkin
den daha mükemmel .. Okulun balıçesi 

ve oyun yerleri çok muntazam .. İştirak 
E'den öğretmenlerin sayısı 40!. Bunların 

8 i buyan diğerleri de bay!. 
Burada en birinci gayemiz, çocuk 

--

Kampta Voleybol oyunutt w 
oyundan sonra bir istirahat. , 

kampında vazife alacak öğretmE'nin tam 
mıinasile bu işe kabiliyet kesbetmesini 

temindir. 

7 - 1\tlHl!.~ " un tr.A\'ESl 



Pllerllaı•~ ~ 

'* ~ fi1mtll 
ediJmeıilbpf - ........ 

Mldea'Olta4&a b1c1ınlma -

··----~ .-.. .. -~ 
llllll• • Alman e!çilelinin 
_..-.ttea.J!IW. 

ilk Wru •ileiı'., \ü4 
lahJbl oldu. Y8Uleferc. 

ile meyctaa ptirdlil 

"'1 tl!ak.. .Bl&llV~ razı 

~-.~olmaz! 
l'Diid oevJren &irketiıl mildl

rtl, .. Abloka,. am Fraiıko aley
hinde olmadraJmı, olsa bile bu 
filmin göaterllme8hıe mani alu • 
naımyacağmı ileri 8Gnlll. .... 
kat, iddiasmd& haklı olduğQnu 
htbat etmek için, ftimln bir 
kopyaamı ltaıyaya gönderdi. 

l'llmi İtalya;,. Napoliye geti
ren, Amerikan film 8a1URU' da
inei eeflerinden biıidlr ve ken
diat, .. elddetli hareket eden 
bli' lalURlr memu:u olank ta
nımnJlbr. 

ltalpda film!, General l'ran. 
konun adımlan da g6recekler 
ve kenctileüıhl üyhfnde ntt. 
delil mi hWdlm vereceklar. 

l'abt bu hllkmll her nıemı. 
ket beklemiyordu ve fUm, ilk 
defa olarak, hllyUk biz' fnıliis 
lfnema elrbtl tarafından l&t1ll 
aJmarak, 'bir. hatta kadar evvel 
Loııdrada g&ıterilnteye ballan.. 
dı. 

BIQ\11Dla beraber, hıgifteiecle 
...... gQ:ıi ..... ldiCtıııııeUa 
....., .... ~Ye .... 
dlmeline maı.aır olmaclllı 16 
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