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Çekoslovakyada intihabat Dünkü maçlarda 
Hôdisesizgeçendünküse~imdeFenerbah9e 1 ~~ Beşi~taş 6-3 • ~ rakıplerım yendıler 

Henlein partısi kazandı - ~- -
~ .. 

Henlein Macar gazetesine beyanatta bulunarak dedikl: 

"Çeklerin şimdiye kadar istifade ettikleri 
imtiyazlar artık nihayete ermelidir,, 

Son bir f 
tecrübe 

Büyük l\lillet Meclbinde Hariciye 
bütçesi müzakere edilirken Hatay 
meselesi ctrafuıda. söylenen sözler 
bu l\filli danının nnsıl mühim bir 
safluıya gir<lil,rinl gösterdi; söz alan 
mebuslar artık bu meseloc:le bükü. 
metin kat'i ve müessir tedbirler al
masını istedi. Frnn.sa. ile siyasi mü
nasebetin kcsllmcsl, Düyunuuınumi
yeden Fransızlara nlt olan taksitle
rin ' 'crilmesl, Türklycdeki Fransız 

mektclcrlnln «lo t milletlere mahsus 
usullerden istifade ettirilmemesi gi
bi dllekler ilel'l sürüldü; hattA 
bundnn daha ileri gidenler oldu: 

~ -~ . 
Prağ, 29 (A.A.) - Nahiye intiha

batı bu pazar da bütün Çekoslovakya
da tam bir sükun içinde devam etmiş
tir. 

Stekkende Çekler 1931 de 8 azalık 
elde etmişken bu intihabatta 10 azalık 
almanlar ise o zamanki 10 azalıklan
na mukabil bu sefer ancak sekiz azalık 
kazanabilmişlerdir. 

Fridlandda Henlaynciler reylerin 
1931 deki yüzde 68 ine mukabil yüzkle 
83 ünil almışlardır. 

Janovda Henlaynciler 1931 in yUz
ue 53 üne mukabil yüzde 65 kazanmıı 
lru-, Alman demokratlan ise yüzde 46 
dan yüzde 34 e düşmüşlerdir. 

Prag, 29 (A.A.) - Nahiye intiha
batının şimdiye kadar elkie edilen neti 
celeri komünist ve sosyalist Alman 
müntehiplerinin kütle halinde Henla
yncilerc rey vermekte olduklarını gös
termektedir. HenlayncHer büyük bir 

evvel seremoni yapılıyor .... 

(Yazısı 7 inci sayı/ada) 

Prens Bibesko Ankarada - - - - -
Türkkuşu talebelerinin 

uçuşlarını gördü Dot,rrmlnn doğnıya emrh·aki deni
len usullerin Hat.ay Jşine tatbikin
de ısrar edenler bulundu. Mecliste 
Hatay meselcı:.l saat on dörtte ko
nuşulmnğa başnlnnnuştı. 

Pragd.an bir göriınii§ .• 

ekseriyet kazanmaktadır. p d k• b 1 
(Sonu:Sa.4.Sü.4.) rens az zaman a 1 aşarı ar-

MUuıkcı·e o derecede ateşli ve he 
)'Ccanlı hir sekil nl<lı ki s.aat.sJ.cmJ· 
70 '6<!1dlğl znmnn Meclis kUr:süsün-
de söz alan hatipler bal! Hatay U
zerincleki ınlllt ıztırabı anlatmakla 
'LlUroml~o .. lıu•ılı. Her hnlde Hntny 
meselesinde tırtık Fransız rıuı..Cuu.o

tl ile Hataydakl sümiirgccl Fransız 
idaresinin birbirinden ayrı gibi dü
şUnUlmesl dOb'TU olnuyaca~ı, Paris 
hüklımetinJn aldatıcı vaatleri ile "a~ 
kit geçirmek milli dnvanm halllnl 
gcclktlruıckten başka. bir netice 
''ermlycceğt noktasında umumi bir 
ittifak vardı. 

Nihnyet llnrlciye Vckill Te\"fik 
Rüştü Aras kürsüye geldi. Söyledi· 
ğl sözlerden meselenin cı;asında 

meclis azası ile hükumetin de ayni 
fikirde oldul;,'U anlaşıldı. Yalnız 

Tedlk Rü, tU Aras yeni bir ,·azlyet
t-0n bah ediyordn: Fransa büküme
tl Paris büyük elçimiz Suad Davasa 
llatay işinde Türkiyenin tamamile 
tn.tmin cdilccel;,rf hakkında yazılı 

bir senet 'cmılş. n:ısn bir zn,. 
Jnan zarfında bu ya7.ılı taahlıildiin 

yerine getirilip getlrilmlyeceğl an
laşılncnğı için hUkfımet te son bir 
tccri.ibe olarak beklemek kararına 

\'armış. 

İşte llariclyo ' 1eldll Millet Mecll
sı nznlnrının ela bu kararda hükii· 
lnettcn ayrılmama mı rica ediyor
du. :ımm davalarda hiç bir vakit 
hUkiımetLcn ayrılmıyan Meclis ta· 
bli olarak Tevfik Rüştü Arasın bu 
sözu üzerine müzakerelerine nlhn· 
ret Ter<U, Hariciye bütçesi de bu 
su.retle ta elik edildi. 

llaklkaten Te,·tik Rfö;tll Arasın 

hah ctttt"i yeni vaziyetin ehemlye
tı inkılr cdllemez. Şimdiye ka«lar 
lfatnyda. manda idaresi adı altında· 
<la fşgallerinl muhafaza eden Fran
sızlar burada bir 'Jl.'ürk idaresi ku
.,tılma ı lıu nsundn süz ,·eriyorlar
dı. li'akot intıhnbııt için nüfus kay· 
~1 işinde takip ettlkleıi tarzı hare· 

et ile bu Uzlerhıln tnmamilc nk
;lrıo gicllyorlnrdı. Frnnsızların an· 
k.O.Şrna dccUklcrl bu taahhüt sözde 
toal<lığı için ~nlrklerc sacleco protes· 

etmek dllşllyoı-<lu. 

ASIM US 
Sonu: Sa. • Sü. 5 

-ç-~-c-u~k-1-a-~-.~k-~~r-l_a_r_m~a- da~n ~dolayı hayret içinde 
dığını söyledi 

yurdu talebeleri 

kal· 

Dün begoğlu parti binasında 
verdiler 

Cinayet 
Kadın yüzünden 

biribirini vurdular 
Dün akşam üzeri Kızıltoprakta iki f 

kişi birbirini ağır surette yaralamış
tır. Yaptığımız tahkikata göre, Kızıl. 
toprakta Fikirtepesinde fırıncı Ah • 
met Tak ile İbrahim Ferahın arası 
bir kadın yüzünden açıktır. 
İbrahim Ferah dün akşam üzeri Is

tanbuldan Kızıltoprağa dönmüş, evine 
giderken fırıncı Ahmet Tak ile karşı
laşmıştır. 

İbrahim Ferahın bir müddet evvel 
kadından ayrıldığım zan ve tahmin 
eden f ırmcı Ahmet Tak İbrahim Fe
rahın yolunu kesmiş, nereden geldiği
ni sormuştur. 
İbrahim Ferah cevap vermiyerek 

Sonu: Sa. lı Sü. 5) 

Yüzellilikler 
Affolunacak 

Ankara, 29 (telefonla) - cümhuriye 
tin 15 inci yıldöniimünde ilam mukar
rer af hakkında adliye vekaleti tara
fından bir proje hazırlanmış, Büyük 
Millet Meclisine verilmiştir. 

Proje, önümüzdeki günlerde adliye 
encümeninde müzakereye başlanacak 

haziran ayı içinde neşrolunarak meri
yete girecektir. 

Proıenin ihtiva ettiği esaslara göre, 
siyasi mahkumlardan Ü!j zlimrenin af

Sonu: Sa. Sü. 5 

Ankara, 29 (A.A.) - İki gü.ndenberi 
şehrimizde bulunan enternasyonal ha
va f edcrasyonu başkanı Prens Bibes
ko, bu sabah beraberinde hava kwu
mu başkanı Fuat Bulca olduğu halde 
Türkkuşunun Ergazi kampındaki te
sisatını gezmiş ve yapılan uçuşları ta. 
kip etmiştir. 

Prens bu sırada antrenman uçuşla
rı yapmakta olan genç pilotların uçuş· 
!arını takip ettikten sonra sırasile ya
pılan para~ilt atlayı§larr, romork uçu-

§U ve filo uçuşlanm takip etmi§ ve 
kurum başkanı tarafından kendisine 
izahat verllmiştir. 

Bu sırada. bir habik yüksek rekor 
planörü ile akrobası mümareselerl 
yapmakta: olan Türkkuşu öğretmen 

ve rekortmenlerinden genç pilot Ali 
Yıldızın yaptığı son derece mahirane 
fikürleri gördükten sonra kendisini 
hararetle tebrik etmiştir. 

En son olarak hava başkanına han
(Sonıı: Sa.~ Sii. 5) 

Katil hadiselerinin ço
ğalmasına sebep ne? 

Avukat Mustafa Hayrinln fikirleri: 

''Kanunlarımız içtimai bünyemize 
uygun değil de ondan •.. ,, 

(Yazısı! inci sayfada) 

~peşinden: 

imtihanlar 
Mektep imtihanlarının artık en ciYch'Ji bir deninde bulunu

yoruz. l·aı·ın için haz.Il'lanan genç nesil lmtlhnn kııpılarmda. titre· 
şirken hocaların vo talebelerin pek çok ehemmiyet nrdlkleri bu 
bllgi kontrol usullerinin bazıuı çok garip neticclerlnl hatirlanın
mıık mümkün olmuyor. 
Rusyımm yctiştfrdiğl büyük mu iki ,·o sinema artistlerinden 

Şnlyapin ilo gene büyük Rus ediplerinden Gorki çocukluk ve genç
lik arkndıışı imiş; ikisi de gençllklorlndc Knzan oper~'Illlll imtJ. 
banlnrına nıüracaat etmişler. Fakat bu ses müsabakasında nsıl is
tidadı edebiyatta. olduğu sonra<lan anlaşılan Gorkl kazanmış ta 
hayata atıldıktan sonrn. dünyıının en meşhur bir ses artisti olarak 
şfihret bulan Şalyapin kaybctmlşt 

J{ültür tarihinde bir çok benzerleri bulunabilecek olan bu nıJ. 
sal mektep imtihanlarmm J-ıymetlnl hiçe indirmez ise do mektep 
lıntihanlnrıncla mnT"aflak olanlariçln onrndan gelecek bayat lmti· 
hnmnı düşünerek mağrur olmamak, kaybetlenlerin ele mm·affııkı

yctinden ümitlerini kesmemek lüzumunu gösterir. İnsanlar :için a .. 
sıl muvaffalnyct bııynt lmtlhıınmı mn,·nfta'kıyetlo vermektir. Fakat 
im lıntlhnmln nmYaffnk olmnk için mcktcııte olduğu gibi mektep
ten sonra ön her gün meı..-tcııtc imiş gibi ~alışoıa~a clcl"am etmek 

8 'A'All.&W ......,_._._ 



BATAKLli'TAN 
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-- ---- --- -

No.46 \'azan: Kadnrcan Kafıı 
Teodoranın vaktile ona kartı duy-

duğu kini bUtün tazelik ve ugınbğile 
)'tlrelfnde buluyordu. Bunu da yapıt
tumak lhımdı. 

- Nanea Puntiyakotun dyaf etle
rinde sık sık garülen ihtiyar yahudi 
S&lamoe henliz yaııyor mu? 

- Borçlulan pek çok oldufu için 
8lmtlf olsaydı duyardık. 

- 'Nerededir, ne yapıyor? Bunları 

anla! 
Erteıi gtln Teodoraya, Serkiytis ig 

için seçilen maliyecinin adını bildirdi
ler: Kapadokyah Y oania.. 

Sonra Salam01un bir ay kadar önce 
Blzanıtan çıktığını ~ylediler. 

- Yahudinin vekilini &frenin 10nra 

bndilinl bulun. llmdi de Y oaniıi bu
nya cetlrlnl 

Getlrdiler. Bu, kara kafb, kara ıöz-
11. usunca burunlu, orta boylu, tılawı: 
"eemerce bir adamdı. Hayatı apğı 

Jllkan Serkiyoaunkine bemiyordu. Ay-
111 memleketten oldufu gibL. 
Blanıta töyle derlerdi: 
- Kapadokyalılar kattı huylu ln

....ıarmr. Onlara yer verineniz kirle
tirler; para kuandınrianu uıtırlar ve 
Wrbirlednl çekemuler. 

Teodora ona tordu: 
- Adam olmak ilter miainT 
- Vuillaaya daha çok faydalı ol-

mak iıterlm. 
PamfUyı valiıi Serkiyoa halka zulüm 
ediyor; vergilerin çoğunu kendiaı alı
yor ve imparatorun bakklnı göndere
miyor. Pinti bir adamdır. Biriktirdiği 

paralan zaten orada nasıl yiyecek? Mo
rutun biri .. Hemen yola çık, hesaplan 
ıar, ne kadar eksik gönderdiğini anla; 
malından ve parasından tamamlayıp 

aetir. Kendisine, buraya kadar gelebil
mesi iı;ln lhım gelen yol parasını borç 
olarak verebilirsin 1 

- BaıOıtlhıoJ 
Yoanis gitti. 
Teodora tollJ'a ta emirleri vmB: 
- Hemen bugün Pentapcliı kuman-

danına bir mektup yu. Valiyi, sırtın
daki elbiıeden batka hiçbir malını ve 
paruau vermeden kapı dıtan at9m. E
ler bunu yapana oraya kendisi vali 
olur. Yapmazsa mektubu götürecek 
olan abitin vali olacağı hakkında da 
bir mektup ver. Fakat zabit bunlarda 
ne ya.ah olduğunu bilmiyecek. Kuman
dan birinci mektuptaki emri yerine ge
tirine ikimi mektup açılmadan yakıla
cak! 
bllıniyecek, kumandan birinci mektup 
ta1rl emri yerine getirine ikinci mek
tup açılmadan yakılacak 1 

Bu emir de yapıldı ve o akıam Mar 
ktıllUı adında bir yiUbap otuz askerle 
lrirlikte bir kadirgaya binerek Af ri
Jraya dolru yola çıktı. 

- Bclizer geldi. 
Dedller. 
Teodora onu kızıl bir manto içinde, 

altın ltlemell bir koltukta otururken 
kabul etti. Genç kumandan sararmıt
~ Dimdik vilcudu öne doğru eğibni~ 
ti. tmparatorlçeyi milcevherler içinde 
kl bir Meryem gibi ı&rünce ıöz ka
paklarını dil1Utdü. Birkaç kısa ve yor 
sun adımdan ıonra diz çöktü; alnını 
ve avuç içlerini yere koydu. Teodora 
elinin hafif bir harekctile mantosunun 
ftlemeli eteğinin bir ucunu onun yU
.zilne doğru itti : 

Belizer onu öptü. 
Genç kadın tok bir aeıle, tane tane 

eöylecli: 
- Genç kumandan, imparatorluğa 

bailılıim kendin için de hayırh ol• 
aktır. Bianı aenden büyük hizmetler 
umuyor ve bekliyor. Traky;\daki son 
TUileye blr an önce ıitmck için sa
raydaki yemin merasimini bile unut
man gözüme çarptı. Sayıdan Wta k• 
Janlan veya kalacak olanları yakından 
billyoru.ı. Sen kendini yaptığın itlerle 
ıöıteriyonun. Bunun deleri daha çok 
tur ve mUkaf aıtını göreceksin ı 

Teodorarun katlan çatı.Iımıtı. 
Belberc, doğrulması için izin vertli. 
Sonra İmparatorluğun tark ve garp 

komtulan haklanda haberler ıordu. 
Belber ona ordu h.aldunda keıik fa
bl derli toplu fikirler veriyordu: 

- ttaı,a11 0.trosotlardaıı tembl&... .._ -.. ,.__lr o 1ılll 7utma-

ğa çalışacaktır. Kral Teodorlk Papayı 
da elinde bulundurmaktadır. 

- Şarkta tranhlar bir den lltemU 
ler mi? 

- Bu lt daha kolaydır. ttalyada ser
best kalabilmek lçin çok yorpnluk 
ve zaman istemez. 

- Bunlan imparatora söyle 1 
- Emrederıinil 1 
Teodora ıusmuıtu. Gözlerini bir 

türlü ona çeviremiyen Bclizer artık 

gitmek lhım olduğunu aalamıştı. Ka
pıya doğru ıeri geri çekilirken Teo
dora tatlı ve yüksek bir ıeıle: 

- Kumandan, bana bakınız 1 
Dedi. 

Gcniı omwılu. uma boylu n hey
betli asker birden dotruldu. Genç b
dırun iri kara ca.r:lerinin panltılarile 

oldufu yere mıhlanmıt gibiydi. 
Teodora aeslni bir pert!e daha taıt

lıtaıtmb: 

- Hayatını asker bmpl.annda ve 
çok zaman yolduk i!j#nde ıeçirenlere 

birer can yoldqt llmndır. Şunun bu
nun hizmetleri hep eksik kalır. Anto
nina gerçekten fedaJı:lr, alDllı, çaüt
kan bir kadındır. Onu tanıdım ve çok 
befendim. Dofruıu tam abe liyık bir 
eştir. Onu nlklhlı a1mıya karar verdi
finh için samimi tebriklerimi bildiri· 
rim. Düğün bediyeıi olarak Antonina
ya bir inci gerf:ianlık ve size de yUkaek 
bir kumandanlık huırladım. Umit e -
derim Jd bunlan vermek için çok bek
lemıyeceğlm. .. 

Belizerin gözleri büyümüt ve du
daktan aynlnuftı. Birkaç saniye baka 
kaldı. 

Teodora sordu: 

- Yoksa yanılıyor mrfnn? Onu sev 
miyor muıunuz? 

Genç kumandan toparlandı: 

- İmparator uyıun bulmaıl diye 
çekiniyordum. 

Teodora yeniden Hrtletti; 
- Benim arzularım imparatorun tda 

arzularıdır. 

Belizer yerlere kadar eğildi: 

- Şu anda kemimi her zamandan 
daha bahtiyar buluyorum, ey mukad
des Vasilisaml 

iki giln aonra Belizerle Antonina 
parlak bir tekilde evlendiler. Genç ku
mandana gönUl vermig olan astı kızla
nn, onu domat edinmiye can atan en 
zengin ve methur adamların ağızlan 

açık kaldı. 

Bunlan ıurada burada tenkit eden
ler eksik clmuyor; yakalanıp mahke
meye veriliyorlaı:1dı. Piıman olanlar 
yalvarıyorlar; fakat kurtulamıyorlardı. 
Çünkü Teodora kendisinin bulanık " 
bul.apk ıençliiini hatırlatanlara hiç a
cımıyordu. Yooakis adında genç ve a
sil bir pir diğerlerinden çok cesur çık 
tı. VuiUsalık tacının lekelendillni l&y 
liyerek haykırdı: 

- Mukaddes saray orotpularla do
luyor! 

Etrafına kenıdial gibi atqU bir ta
kım delikanlıları da toplamıotı. 

Yaıkalandılar. 

Bir kısım halk onlan alkıoladı. Mah
kemenin etrafında yüzlerce kip top
landı. Yanakiı hikirnin karııamda da
ha çok c09tu. Sarayda ıeçen gizli it
lcrd~n bile b&haetti. Teod~ra bunları 
haber aldığı zam.an fena halde kızıdı. 

Fakat kendisini tuttu. En kısa bir za
manda suıturc:ıbilmek için mahkemeyi 
hemen keımek lazım olduğunu anla
dı. Biru aonra PrilkUı mahkeme bi
nasına rinnlı, hlklml hemen Alonun 
yanmdald odaya çıiırtmııtı. 

Hakim nlona döndüğü zaman suç
lulara bUyUk mukaddeı Vasillııanın 

devlete ileride birçok hizmetler edebi
lecek olan gençleri ÇtXukça bir takım 
gevezelikler yüzünden mahkitm etmek 
istemediğini, onları bağııladığmı bil
dirdi. 

Aıkerlere onları serbest bırakmalacı 
için emir verdi. 

Yanakis: 

- Gevezelik mi? Bunl.ann hepsi de .• 
Diye bağırdı. Fakat bir taraftan ar-

kadafları: 

- BudalalıJı: etme 1 

Katil bAdiselerinin eoğa-ma
sına sebep ne ? 

Avukat Mustafa Hayrinin fikirleri: 

"Kanunlarımız içtimai 
bünyemize uygun değil,, 

•ecıia ~elerWe Adlt
ye Vekilimi.: B. ŞUkrll Sar<J90~ 
11' adli iljler hakkındaki beyana
tında on dokuz bit\ mahka2mtu1 
ackU bff&infn katil suçu U6 hap
aedilmi~ cıldukl.annı bildirmekte 
üfi.. Bu mu.Mm içtimtd dert h'lk
kıw, laUkiimet alınacak tedbtr• 
lf'ri 611J6tte diifllnece1c ve alaaık. 
tır. Biz bu mevzu etrafında ta
nuımı.7 'VA değeTli amt.k4tl4rımu: .. 
dan B. Mustafa Hayri ile görii.
flip bir adliyeci aıfcıtile diı§ün
cUUclerhtt teabit ettik. 

B. Mau1ta/a Hayri bM ~ Ue 
adli kanunl.anmız hakkındaki fi
kirlcsrile katil 1a4d"'61erinin ço-
6ıılma aebeplerini ~ek 
biıe §1m14n alJyleda: 

- Suç, içtimai bir hastalıktır. Her 
hastalık gibi marazın geli§f, büyüyü 
fll ve sirayeti tayin edildikt.en sonra. 
tedavi UAçlan da ona göre tertip olu
nur. İçtima! hastalıklar da bu suret
le kareılanır. BilbaBB& haatanm ru
huna, bünyenin istidadına ve bastalı
fm &Ihhatine ihtimam derecesi gözö
nUne alınmalıdır. 

Vukuat istatistiklerimJz vardır. 
Suçlar muhit muhit sekenesine göre 
aynlıyor. MeselA lsta.nbulda, İzmir ve 
Ankara. gibi eehirlerde yankesicilik 
vakalan g<>k görllltlr. Halbuki Sıva&
ta veya Mardin vilAyetinde bu suçl&
ra belki de tesadilf edllmlyor. Bwıun 
için muhlUere göre suçlar tesbit o
lunduktan sonra bu suçlan ikaa nıld 
saikler ve fa.ili tenbih ~receısi aevi
'9 ve ht•l berinde aranmalı; ondan 
sonra karşılama tedbirleri konulma,. 
lıdır. Mesela bazı Jnsan vardır, ki 
yaptıjı kabahatten dolayı yilzO.ne 
sertçe bakmak, kapalı hafif bir tek
dir o phsı ağlatacak kadar müt.PP11-
sir eder, bazı kimııeler de vardır, ki 
en galiz sözle tekdir ve hattA dayak 
bile müessir olmaz. İ§te suçluların bu 
noktadan kabllfyetlerl ayırt edilir ve 
tenbih cezam ona gftre tanzim kılmır
• (ibreti mUfllllire) auretinde hem 
faili bir daha suç ikamdan menetmıe 
olur ve hem de suç ikam& mQata.it 
bqkalarmm cUr'et ve ceaaretlerinl 
Jmv. Omm lçhıdlr, ki ceza tehdidine 
(ibreti mtlelllre) ctenUmlftlr. 

TehdlcUnl yertııe getlrmlyen her 
hareket ı.lnls kalır· lılelelede de. 
... CM& tehdidinin akim )rılmaınaaı ve 
yerini bulmuıdJr. Fiillerin dolul tar
Si iki telrllde vuku& gelir. Biri bedi, 
cliprl gayri lhtiyariclir. Kut; yapb
IJ 19yt bilerek ve neticesln! de takclir 
ederek tılenen ftillerdlr. Kaadl flll
lerde hiç pvwelr olmamak ceza faili, 
bir daha bu dllftlneelere aevlredeml· 
yecek kadar mtiesslr bulunmak ikti
za eder. 

TelAkkl mlihim bir rol oynar. Bazı 
kimseler vardır, Jd laetlnefse taa.11\ik 
eden en ldlçük bir tecavttzli llfziye 
kaıgısmda silAha bile sarılır. Bazı in
sanlar da vardır, ki en ağır baka.ret
lea ~ hatta dövülmeyi bile mesele ad
detmes. tete bunlar daha ziyade mu
hit tesirlerine bağlıdır. Kanun umu
mi bir bakıt ilaerine tanzim olunmak
ta w bu U8ul h• teeeklrUlde ve ~ 
miyette kullanılmakta ise de cemiye
ti mUteeulr eden AmlDer, dalma bir 
husuliyet teekil ettifinden, kanun 
tertibinde bu cihet gömen kaçmamaı
lıdır. Yani kanun vücuda getirilirken, 
<'.a.miarun mUstemir hadiseleri ve bu 
hldiaelerln Avamill ve fail ruhiyatı 

gözönUtıM tutulmalıdır. 

Yllkaek lnkıllbmıızm her şubede 
verdift iyi semerelere karşJ, namlu 
adli kısımda o kadar mUBalt vakit 
ve vaziyetler ele geçtiği halde, bekle
nen ve bUbBSI& cemiyet, devlet için 
elamı kaideler tertip olunamadı. Bu
na 1ebep, içtima! ve adli kanunları· 
nmm kendlmlzl g6rmeden, muhlUml
ll ldlmedm IJdm almlp oldlliu pbl 

Awtımu etrafında. ff1rirlerini aljyli-
yn değ«lıi awkat Mfllltafa Hayri 

tatbikine geçilmeainden huaule gelen 
aansmtı ve bu aanmtmm açtığı bof'
luklardır. Yanı bUnyemizdeld :maraz. 
lıstJdadı ve bu emrazm enva ve ev· 
safı, aebep ve Amilleri göretilmiyerek 
başka muhitte, bqka bünyede lnaan
lar için mevzu kaideler alımp kendi
mire tatbike girieildi. Bu da h!dlsele
rl kareılamayı gtlçleştinni§tir. Yalım 
ceza hldlııe ve kaideleri detll. cemi
yetin bUtlln ihtiyaçları esaaı a.dll ka
nunlara tAbidir. Memur da olaa, me
bus da olsa, u.bit de olsa, Jrltip de 
olsa, esnaf, tllccar, zUrra tlh.. cıem\. 
yetin blltün fertlerlnln resml ve gayri 
resmi suçlarda. muhakeme yollle me
suliyetlerl tayhı edilir. Bu ltibarladır, 
ki adliye. hUldllnet auabatmdan olma
yıp, devlet m.UOllleSatmdandır. Bu hay 
siyetıe de adli kanunlar, devlet camia.
sının nlzimı ve zabıtası vazifesini g~ 
rUr. Bunun içindir, ki bütün kanun
lar birbirine bağlı tutulur. MeselA bir 
alacağmı tahsilden mahrum kalan 
kirn.oo Dor5luounu döull:.·••,. .... , . .,.nvn,. 

hattl öldilrllyor. Keza diğer misal: 

ması tek1if1ne mlltehuıaıa profeaör ve
recek oevabı bulamBlDlf. Yalmz! 

- Bir insanın fmzasmı inkir ede
ceğinl aklmıa aığcbramam. Böyle bir 
hAdise ile kar§ılqmadJ#mıızdan bir 
kaide dllşUnmedlk.,, 

Dediği pytan kulağmııza geldi. Ya
ni §unu demek isterim, ki iki metre 
boyunda Danlmarkalılarm elbisesini 
bir metre boyunda Çinlilere giydir· 
mek. keza bir metre boyunda Çinli
lerin elbiselerine de iki metre boyun
da Danimarka ve Amerikalıları sığ
mağa icbar etmek!. Böyle her v~hile 
biribirine aykın, yekdiğerinlıı gayri 
cemiyetlerin kanun.larmı elbise giy
dirir gı'bl lrullanılmumm makts neti
cesi yU.ziinden, cemiyet müteesair ol
mU1tur. HattA bu sebeple adll kanun
larımızın yerl~bilmek için uzun ö
milrlil olması icap ederken, u aman
larda muttasıl değiftirilınesine ihti
yaç hasıl olınası da no~i nazanmı
zı teyit eder. 

- Bilhaasa katil hldiseleri neden 
çoğalıyor? 

- Bir defa 111muhakkaktir,1d mil
yonlarca insanm yazı kaideleri ile in
zibata alınmasına imMn yoktur. An
cak esas olan an'ane. terbiye. telAkld 
hilllsa. aile muhiti ve bilgileridir. 

Meselenin kanun kaideleri ile değil 
alle muhit talimleri ile halledilmesi 
iktiza ediyor. Aileler efradına hilsnU 
ahlak, iz'an talim ve telkin ederse, ai
lelerden teaekkUl eden devlet camia.
smm enclişeei de o nlsbette ualmıı 
olur. 

Bu kat4elerde c!e 88yledffim gibi 
ce~nm milessfr ola bllınes1 ~zayı oe-
kecek p.hsm his ve ruh! idrak dere
cesine Ubidlr. Bunun için de halk te
tekkWlerinin muhitlerini aöylediftm 

(Banu 11 ~-"' vu.rflfUCJ&J 

Bir kocanın gizli i§lenen, mahkeme- r 
de lsbatı çok defa gayri milmkün o-

KURUN-
ABONB fARll-ıtSl l 

lltmltht llemlelteı 1 
lftndı dııındo 

lan kansmm zina filini gözile gör
dUğü halde onu bo§amak için isbat 
etmek aruretinde ve buna da imkln 
bulamamumdan bu kan ile kanunun 
mecburi yapnması ve hattl infak, 
iqe. ve ibatesine mecbur tutması ko
cayı karıya bizzat ceza tertibine eev-

kedlyor? Dövüyor, vuruyor, hatt.4 &
dtlrUyor. Bu tekilde olduiu gibi hill 
ve muhit! duygular da balan &mil o
luyor. Kan kocalıfm ne demek oldu
tunu bilmeden evlenenlerin bu W
beUere uğradıklarmı görllyorua. Bu
nun gibi birçok mıl&ller gaeterllebl
Ur. NetiC6 tudur, ki: Kanwılarm, zin-
cir gibi bltibirtne ballı olması eart-
tır. Bia ile medeni ve icra lranwıunu 
tsvlçreden, ceza. kanununu ltal~-adan, 
ticaret kanununu da muhallet teşek
kUllıt!rden alarak kendimir.e tatbike 
koyulduk. Eğer İtalya kanunu başka 
bir teşekktll için faydalı olsaydı, da
ha yakın hemhududu bulunan cemiyet 
ler, devletler kendilerine tatbik eder
lerdi. Keza İs\'içrenin de öyle, Alman 
lann da öyle. HUiasa her teşekkWUn 

kendine göre kaide koyması llziınesi
ne uyulıilasmdan bqka çare yoktur. 

Sbe diğer bir misal aöyllyeyhn; 
ceza kanunu içtima! baatalıfm ~ 
tesi oldufu gibi icra kanunu da ceza 
hUkmll gibi (teUmmei kaza) dandır: 
Ceza icrası ne ise hukuk icruı da o
nun kadar mUhlmdir. PekAll biUyor
IUDUZ, kl lsviçreden alman bu kanun, 
evvelA tadillere uğradı, eonra da kö
Jdinden değf§tirildi. Fakat gene de 
bllnyemlze uymadı. Tekrar değieUrll
dl, gene de olmadı, ııaıa da olamıyor. 
Hatta bunu bünyemize uydurmak i
çin tsviçreden mUteh&SBıs bile getirt. 
tik. Bilmem artık alt tarafı ne oldu. 
Duydufumur.a. göre, lllmsm icra t. 
klblnde imzanm lnkln halinde icra 
kanunu hiçbir it göremiyor. Takip 
muattal bhyw. Bma bir glll'e bahm-

AJhk 
1 aylak 
O aylık 
Yıllık 

96 
280 
'7~ 

900 

1&& Kf1. 
42& • 
rlO • 

1600 • 

Tarifesinden Rlılkan Blrlllt için aydı 
oluı kuru, dütülur. Posta blrllllne sır. 
aılyea yerlere arda )'elmlt beter kurut 
zammedılır. 

Abone kaydını bildiren mektup w 
telirır Ocretını. abone parasının posta 
H)'a banka ile yollama Qcrelinl idare 
keı~ı üzerine ılır. 

rarklu~nln '"' pNla merbılndı 
ICUHUN"a abone uaıılır. 

Adres delittlrme Ocrett 2S kunııtur 

Dünkü Hava 

J 

Y eeilköy Meteoloji istasyonundan 
alman ma.ltlmata göıe bava yurdun. 
doğu Anadolu ile Karaden1zin prk 
köteJerinde çok bulutlu ve cüz'I yağıt
lı, Trakya, Kocaeli bölgeleri ile~ 
ıimal taraflarmda buluUu, dijer böl
geelrde açık pçmit, rUı.ga.rlar Trak· 
ya. Kocaeli, Ege ve Karadenizbı garı> 
taraflarmd& cenub, diğer yerlerde ti
mal iatlkamette orta kuvvette esmlt-
tir. 

Dl1n ktanbulda hava. açık ~· 
rllaklr cenupu garbtden saniyede 2 • 1 
metre hızla eemiJti.r. 

Saat 14 te hava tazyiki 760 nıllL 
metre, . sUhunet en yüksek 23/1• eo 
dilfUk 5 /11 santigrat kaydedllmiftlt' 
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h"4*"'71MUU geçeıs Franaıa ~ 
Zan hakkında 1'Ulcalmetimi.rin /ı~ 
mU.mead~ w.ntaaile 11'~ ~ 
metine bir t10ta tevdi ett;ğt ~ 
h. ırrca,..,.,_,, bK a9nt1p W4IGlt ~ 
bu hafta~~.: .~ 
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Fen aleminde mühim bir keşif: 

Takma kalp mes'elesi 
Yazan: Dr. Cemil Sü~eyman 

Takma ıöz, takma burun, takma saç, 
takma kirpik olur da takma kalp neden 

olmasm? ... 
lnaan, gayri mümkün zannettiği bir 

§eyi yalandan tetkik edince ne kadar 
basit bir ıey olduğunu görüyor; nasıl o· 

lup da aklı ermediii için asıl kendine ıa1ı 
yor. Japonyadan ses gelecek, Ameri

kaüa pklabanlık eden bir ınaskarooın 
horoz gibi öttüğü İJitilecek demiı olsa-

lardı inanır mıydık? •• Halbuki Mısırda 
dünyayı 'Velveleye ver~n arabm meva
liini bir gramofonda söylüyormuı gibi 
hayret ve taaccüp alameti ~österme· 
den dinliyoruz. İlk çıktığı z:unan gra-

mofonuda öyle dinlemez miydik? ... Gu
ya içinde koli~ük kUçUk adamlar var da 
onlar söylüyormuı gibi, o zaman için 
bir mucize olan büyük ke§!e kıymet 
bile vermemiştik ... 

Takma göze, takma batağa aklım e· 
riyordu. Fakat yakından görmediğim 
için takma kirpiği zihnim almıyordu. 
'Acaba göz kapaklarmın etrafını iğne 

ile deliyorlar da kıllan mı oraya soku· 
yorlar diye düşünüyordum. Bir te&a· 

aüf yardım etti, onu da öğrendim. Me
ğerse ne basit şeymjşf ... 

Bostancı tramvayında, karşımıza bi-
ri. genç, biri ihtiyar iki hanım otur -
muştu. Genci biraz fazla tuvaletli .... 
Boyalı denmeyecek, kızıyorlar. Fakat 

öyle bir tuvalet ki bıçak sırtıyla ııynlaa 
penbclcr, mailer, kırmızılar, turuncu
lar, peatil gibi tabaka tabaka çıkacak ... 
Halbuki çirkin bir kadın da değil .. Gaz
la benzinle biraz silinıc, hiç belli ol
mayan kaıına bir kalem çekilse, çizıi· 
leri meydana çıkacak; bili.kis güzelle· 
ıecek... O kadar alımlı ve manilı bir 
çehreıi var! ... Fena da giyinmemiş. Te
pesine nar çiçeği bir kapüıon oturt
mu§, kmm kırım krntıyor. Elindeki pa· 
ketin kenarından ye§il mayosunun omuz 
§eritleri sarkıyor. Belliki plaj~ gidiyor. 

ldan kurulacak, saat gibi tıkır tıkır iş

liy~ekmiı ! ..• 
Ya kurması biter de münasebetsiz bir 

yerde, meseli bir otomobilin önünden 
geçerken duruverirse ... 

Fakat frenk, elbette bunu da düşJn· 
mUıtür. Senede bir kere kurulan saat
ler yok mu? ... Ucuna bir de münebbih 
takar olur biter. Bunlar düşünUlecek . 
§ey değil .•• Hayvanlaşmakda ne ise ~ 
ma, insanlar maddeleşirse ne olur diye 
ldüıünüyorum. Kalpleri yerli yerinde 
dururken benliklerini kaybetmiş ne 
tipler var! ... 
Aşk nedir, nasıl tedavi edilir diye 

bir anket açılmıştı. Kimi sinir hastalı· 
ğıdır validol alınırsıı. geçer dedi. Bir 
baıkaıı barsak uf unetidir diye hint ya
ğı tavsiye eti. Bir üçüncilsü, mide b~
luğu - patlıcan dolması yiyiniz iyidir 
dedi t ••• İnsanlara çelik kalp takılırsa, 
beJeriyet bu dertten kurtulacağa ben-

ziyor ... Mesela: 
- Sabihayı gördüm, kelbim çarp • 

dıl ... 
- O da ne demek! •. Sabihayı görün· 

ce hiç çelik çarpamu? ... 
- Kalbimin içinde ber şey burkul· 

du! ... 
- Zenbereği dolaşmıştır ... 
- Zavallının kalbi durmuş! ... 
- Kurması bitmiştir .. , 
Dene'.:ek. Kalbine bıçak sokmuş da 

öldürmtış gibi hadiseler olmıyacak. fç 
sıkıntısı, vicdan azabı, korku, heyecan, 
vefa, sadakat, bunların hiç birinin, in
san kabinde, yeri ve manası kalmıya-

calc .. 
- Şunu yapacaktım ama gönlüm 

razı olmadı, bunu edecekdim ama vic
danım müsaade etmedi gibi kuyuve §e
rlite bağlı kalmıyacak .. Aşk yUzünden 
cinayetlerin, vicdan azabından intihar
ların arkası kesilecek .. Y e'sin felaketin 
eebcbleri ortadan kalkacak.. Hayatı 
sermedi dedikleri ölümsilz !dünyada in

Tahı1 .. , m yanuı çııuuaıaı, ~ıwaa"'ty'"'e.,,y..-e· · • aanlar ebear-sa3icte-ınamar nıac=-aın'~ 
geldik, indi. ihtiyarı onun yerine, pen- Bilmiyoruz ama belki de cennet dedik· 
cerenin önüne oturmak için davrandı, leri budur •.• 
etrafına baktı; birdenbire irkilerek, yı- ZMlan gelecek, takma kalp imal e· 
lan görmlif glbi y~rindcn fırladı: den zeki fabrikası, takma ciğer takma 

- A.. kırkayak!... bobrek, takma beyin de yapabilecek .. 
Baktım hakikaten kırkayak... Ya - Uzun uzadıya tahsile, tctebbua, inkı· 

mm.da Adana müze müdiri Halil bey o- laba ihtifale ne lüzum varı ... Milletin 
turuyordu. Güldil: kafasını mı .değiştirmek istiyorsunuz? ... 

- Koıkmayın .. dodi, kırk ayak de· Ismarla Almanyaya beş on milyon ka
ğil.ı .giden hanımın kirpiği düşmüş. fa .•• Mütehassıta ihtiyacınmı var? ••. 
Elime aldım, evirdim; çevirdim .. Her- Alemin yahudilerine etek dolusu ya
kes bana bakıp gülüycrdu. Takma kir- ra vermeğe ne hacet! .. Fabrikalar dok-
pik... Halbuki ne basit ıeymiı t ... Bil- tor bztı, mühendis başı, avukat ba~ı-
diğimiz yakı ... H<!l1iya yaralara yapıştı· da yapacaklar ... 
nlır, penbe renkde flaatrlar vardır. On· Evet bu yukardanberi sayıp dök • 
Jann üstüne•kılları dizmi1ler. Göz ka- düğüm §eylerin, mani.sız bir geveze-
pağının üstüne yapıısınca kirpik gibi likten baıka bir şey olmadığına ka • 
duruyor, hiç belli olmuyor. nit.m Bunları zaten gevezelik olsun di-

Fakat içimde hlla merak var. Gö· ye yazıyorum. Fııkat dün gece bir ha
zünün kirpiğinin biri uzun, biri kısa.. diıe oldu, insanlardan korWum. Frenk, 
Zavallı acabl ne yapdı; tek kirpikle yapar mı yapar. Kalp de yapar. göz 
plijda nanı dolaştı 1 de yapar, baş da yapar ... 

Bir kere de bir baloda bir kadının 
perukatı düımüıtü. Karagözün ıılorlı
fı gıöi bir şeyin kalktığını gördüm altın 
kxvnmtr lülelerin altından cavlak bir 
kafa çıkınca, ne hale geld:ğimi hiç u
nutmuyorum. Bana ne oluyordu?... Bir 
günah işlerken üzerime gelmitler gibi 
soğuk terler dökdüm. Günlerce aklı· 
nıa. geJdikee ellerimi yüzilme kardım. 
O da çok geci bir sahne idi. Zavallı, ne 
~UzCJ ve levend bir macar kadınıydı ı ... 

Takma kalp modilı&ı taammüm edin
ce kim bilir, ne komik hadiselere ıl
hit olacağız r ... 
Eğer kalbi hayvanlardan alıp insan

lara takacc.klaraa, öküzden, eıekden a
lınmasına çok dikkat etmelidir. İnsa
nın huyu, sesinin tonu ldeğiıir diye 
k?rkulur. Meseli kadınlara ceyi.in kal· 
hı ..• Erkeklere aslan yüreği diyeceğim 
ama, o zaman da yeryUzUnde kadın mı 
katırdı? ... Karnı acıkan karrsmr yeme· 
Ye kalkardı ... 

nyoronofun, maymun aşısı yaptığı biri-

Sabaha karııydı. Tatlı uykumun i
çinde yanımdaki odada bir gürültü ol
du. Ama ne gür:.iltü !... Yüz kişi miydi, 
bin kiti miydi? .. Evi birdenbire eşkiya 

basmış zannettim. Bağıran, çağıran, 
ıUrahilerl bardak1arı havaya (ırlatan, 

tekme vurup masaları deviren ... Ya · 
taktan nasıl fırladığımı bilmiyorum ... 
Meğene radiyo açık kalmış, l<ad

ran, bir amerikan ba111na bağlı istas
yonlardan birinin üzerinde duruyor-

1 anlatıyorlardı. Haftasına kalmamış, ı 
zavallıda maymunluk e:r.areleri belir· 
tneye ba§lamıı. Meseli aıçuar, masa • 
~tn ilstüne çıkar, eline ne geçerse, kok· l i.illll'ift"llll ' 

ar koklar, sonra atar kırarmığ ! ... Kapı· 1 
Yı bırakır, pencereden tırmanımuı t 

Jl'akıt diyorJarki takma kalp çelik- J 
ten olacak. Mihlnilri tertibatla dıprı-

ı. 
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Şirketi hayriye ile belediye arasında bir anlaşma 

Kabataştaki 
iskelesi 

araba vapuru 
yenileniyor 

Şimdiki iskele yıkılarak denizden bir kısım doldu
rulacak yeni iskele üzerinde iki asri hela yapılacak 

Kab:ıta.staki Araba vapuru iskelesi 
son zamanlarda. fazlalaşan nakliyatı 

temine klii gelmediğinden Şirketi 
Hayriye tarafından bu iskelenin ge
nişletilerek inşasına karar verilmiş-
tir. 1 

Ancak yeni vo büyük bir iskele için 
mevcut ~skelenin yeri dar olduğundan 
civardaki bir iki binanın istimlakine 
lüzum hasıl olmuş, Şirketi Hayriye 
mühendisleri tarafından mahallinde 
tetkikler yapılmıştır. 1 

.ı ~cticede yeni ve büyük iskele için 
bir proje hazırlruurak belediyeye ve- 1 

rilmiştir. Bu proje belediye daimi en· 
cümenincc ve belediye reisliğince te~ 
kik olunmuş, şehir mütehassısı Prost 
da projeyi gözden geçirerek tasvip et. 
miş, neticede Şirketi Hayriyenin pro
jesi tasdik olunarak inşaata müsaade 
edilmi§tir. 

Şirketi Hayriyenin proşesi §Öyledir: 
Kabataştaki şimdiki vapur iskelesi ı 

yıkılacak, iskeleye girerken sağ taraf· 
taki bir bina ile beraber bir fabrika
mn bir köşesi istimlak edilecek ve bu 
binanm önündeki deniz, şimdiki iske· 
lenin denize uzanan kısma kadar dol
durulacaktır. Bu suretle 155 metre 
murabbaı bir saha meydana çıkacak
tır. 

Şirketi Hayriye burada modern bir 
iskele ve gazino ve iskeleye girerken 
kadın ve erkeklere ait olmak ii7.ero yer 
albnd • .iki -"'~"' d~ yt.~ 
Helfllann üzerinde blr de bcnzın satı§ 
yeri inea edilecektir. ~ 

İskeleye giren nakil vasıtaları 
soldan girip benzin satıŞ yerinin etra
fından dolaşarak sağ taraftan~

caldardır. Bu iskele şirketin mukave
le müddeti bittikten sonra. belediyeye 
terkcdileccktir. 

!stanbiılun yeni imar plinında da 
Kabataşta. !böyle bir iskele ve önUnde 
meydangösterllmi§ bulunduğundan 
Şirketi Hayrlyenin i17.Crine aldığı bu 
imar işi Kabataş ve civarını süslilye. 
cektir. Bu imar hareketinde belediye
nin kesesinden hiç bir para. çıkma· 
maktadır. 

Şirketi Hayriye Yalovaya Araba 
vapuru işletmek üzere Akay idaresi 
ile temasa geçmiştir. 
Anlaşma yapılırsa otomobil ile Bur

saya gitmek istiyenler sabahleyin er
kenden kalkacak olan araba vapuruna 
binecekler ve Yalovaya. çıkacaklardır. 

Vapur akeam üzeri oradan kalkıp 
yine tstanbula gelecektir. • 

muı··· Gilrilltliyü bir fokstrot takibet
ti ama ben de bittim, Korkudan heye
candan az kaldı tıkanıyotfdum . . 

1ıte kalbim çelikden olsaydı, ne kor
ku duyacaktım, ne heyecan .... 

- 28 Niaan 1938 -
Taluim 

Dr. Cemil Süleyman 

'--~~:;I] ~~illf;f.:&.~ 
Vtildchnnınuı '!Jlkı1maya 'ba§Uınaığını ytı..,"'mı§tık. Resmimiz hanın yıkılan • 

kısmını gö!Jteriyor •• 

Çocukları kurtarma yurdundaki 
talebelerin müsameresi 

İstanbul belediyesine bağlı çoeukla
rı kurtarma yurdundan geçen sene me
zun olanlarla yurdun himayesinde bu
lunan talebeler tarafından dün saat on 
altıda Beyoğlu Halk Partisi binasında 
bir müsamere verilmiştir. 

M üsamercde vali ve "belediye reisi 
~~~it~ it•tü~~~ belcdiY~iktiut 
mudilru Asım Sureyya. teftiş iieyeti 
reis vekili mektupçu Necati, hapisane 
başhekimi Zati ve diğer belediye erka
nı ve birçok davetliler hazır bulunmuş 
lardır. 

M Usamereyc istiklal marşı ile bat
lanmış, bunu yurt müdürli Kiznn Za
firin 6Öylevi takip etmiştir. Müdür, 
yurdun nasıl kurulduğunu ve gayesini 
etraflıca izah etmiş, talebeden Saba
hattin nasıl yetiştirildiklerini anlatmış 
ttr. 

Sonra yurt talebeleri eski hayatları 
ile bugünkülerini mukayese eden can
lı tablolar göstermişlerdir. Şürler o
kunmuş, bütün talebeler yurdu kuran 
v;:li ve belediye reisi Muhittin i.tstiln
&ğın elini öperek kendilerinin sefa· 
Jetten kurtarılmalarmdan dolayı teşek 
kür etmişlerdir. 

Milli danslar oynandıktan sonra da 
vetliler büfede izaz edilmişlerdir. Mek 
tep müdürü ile muavin Sıtkı bilhassa 
takdir edilmişlerdir. 

--0---

Beynelmllel cerrahi 
kongresi 

Boynelmllol ccrrabt cemiyetinin 
on birinci senelik kongresi 19 Ey· 
luldc Viyana.da toplanacaktır. Bu 
toplantıya Tilrk operatörleri de işti
rak edecektir. Kongrede söz söyl& 

lsır genç kızın san
dalına binenler 

Nereye gittiler ? 
Kunıkapıda oturan Vahide adında 

hlr fJCDÇ Ju,., sık mi deni,; ~sine 
çıkağı sandalını sandalcı Malımuda 
muhafaza ettirmekte ve Mahmut da 
parası kendisine ait olmak suretile 
sandalı kiraya vermeh1:edir. 

Geçen Salı günU akşamı dört deli· 
kanlı yazın ilk gUze1 gecesinde bir de
niz sefası yapmak istemişler ve san· 
dalcı Mahmutla uYll§arak, "Engin,, 
adlı kayığı kiralamış, denize açılmış
lardır. 

Fakat aradan dört beş saat geçtiJC
ten sonrn, gençlerin avdet etmediğini 
gören sandalcı Mahmut, meraka dil§
mli§, sahilde beklemeğe başlamıştır. 

Bckleyi§ sabaha kadar slirmfi§, fakat 
sandal yine görünmeyince Mahmut 
bir kazadan korkarak, derhal Bayan 
Vahidenin C\ine gitmi§, kendisine me
seleyi anlatmıştır. 

Aradan Uç gUn geçmiş olma.sın& 

rağmen sandaldan ve dört gençten 
hfılfi bir haber yoktur. 

Kendilerinin akınWarm tesirilc de
nizde boğuldukları yahut da, sandalı 
çaldıkları ihtimali etrafında polis e. 
hemmiyetlc tahkikat yapmaktadır. 1 

mek Uzerc şimdiden 200 hatip kay· 
dcdllmlştlr. · 

Mesajeri kumpanyasmın bir va
puru 4 EyHUde Marsllya.dan kal
kacak Napolf, Atına.ya uğrayaraJC 

şehrimize gelecektir. 



, t-KURUN 30 MXYIS 1931.. Generaı 
Cenevre tarih cemiyetinin toplantı ıoda 

Mariç 

Profesör Pitart Türkiyedeki tarih 0110 sabah Belgrada 
vasıl oldu 

çahşmalarını anlattı 
Cenevre, 29 (A.A.) - Cenevre ta,. 

G O 
.. be 1 s rih ve arkeoloji cemiyetinin son celııe

i ruznamesinde &}'an Aift.:t ve Pr. 

Demokrasilere 
cum edlyo 

hÜ • Pitart'ın isimleri yaz.ılı bulunuyordu. 
Fakat Bayan .Af et rahatsı:rJığı dolayı
sile toplantıya yeti~emediğinden kon

Dessau, 29 (A.A.) - Propaganda 
nazırı Göbels, ~eburg n yQD,al 
sosynliı:t partisi kongresi milnasCbeti
le topla.nmı~ Qlan oıı ibinlerce klşlnln 
~nUnde sl5yh!diği bir nutukta ezcümle 

mi tlr ki: 
"Meml ketimiz için ve halkımız a

r mda tam bir ulh içindeyiz. Faknt 
bu sulhUmüz di er devletlerin saye
inde temin edil.mi§ değildir, Onun en 

kudretli hfunisl Alman kılıcıdır. Esa.-
en dünya yUzUnde ~lnız da değiliz, 

birçok dostlarımız vardır. Eğer dün· 
ya i.lzerindA yalnız olııaydık, son Uç a· 
~ muvaffakiyetlerini elde edemez. 
dik. Birkaç ay evvel 68 milyonduk, 
~ 15 milyonuz. Bu neticeyi ha.r-

tmeksizin ve tufek patlatmaksızm 

elde ettik. 
Göbels, müstehzi bir ifade ile §Öyle 

Bevam. ctmi§Ur: 
L ''Demokrasilerin Berlin - Roma 
mihverini bozmak istemeleri kolayca 
fulıa§ılrr. Ancak Bitler ve Mussollni 
()CstU' ye kiye.setli iki devlet adamı-
' pır.,_ 

GO"bels demokrasi hükOtlet merkez. 
derinde oturan ha,p unsurlarına şid -
üeUo Ucum ehni§, ~ askeri ta~ 
İ'eleri ta.rafından Alman hududunun 
ihlfilini protesto eyle~ ve nihayet 
9ekoslovak hududunda Alman kıtaa;. 
tmm hareketlerde bulunduğu haberle
rlnln mUnhamran Çekoslovak hareket
lerini giz!emeye matuf bulunduğunu 
söylemiştir. 

BakırkUyDnde yapı

lan maçlar 
Dün Bılkır ö~c Barutg\icü sa. 

hasında sabahtan ak§am.a kadar bil· 
~bir kalabalı önünde mutat maç· 
larma devam edilınJ6t:4". 

Bu maçl.a,rrn birincisi ~e.n lise
. ile &ru~cti ilçillicü genç takımı 

ya.pmI§ ve neticede Barutg\içlüler 
3 - O g lip gel~lcrdir. 

Bundan sonra. o~nan Bakırköy 
genç takımiyle Bakırköy Rumla.n A 
takımları arnsuıdaki maçı da bir sür
priz eseri Qlarak gcn.Ç taktmlar 4 - 5 
ağabeylerini yenmişlerdir. 

Üçüncü kanıılaın:Qnda. Ba.rutgUcU 
birinci genç takımı ile özeııspor A ta
kımı yapmıv ve BarutgUçlUler dalmt 
~ir Mkiıxı.lY.et~ so:g.ra 12 - O oyupu 
kar.anını§} ardır. 

Bu maçı Ungnspor gen~ takımile 
&J·utgUcü ikinci genç takımı arasın. 
aaki oyun takip etmiş bunda. 1 • O Ba· 
rutgUçlüler mağlup olmuşlardır. 

Gilnjin beşinci oyunu Uingaspor ve 
Ba.rutgücü genç takımları yapmış Ba
nttgUçlUler bunda da 1 • O galip gel
mi lerdir. 

Son oyun Laıtgaspor ve Barut.gücü 
"A. tnkımlan o_yna~lardır. BarutgU
cUniln faikiyetile devam eden bu maç
t'h Barutgüçlülcr 4 - O gt.llU> gelmlşler
alr. 

~Deırnce-
11 müs b k m z 

iki ylldız birbirini 
arıyor 

" 

feransı tehli' edllmtWr. 
Pr. Pitart'a gelince, konferansçı 

TiiJk\yenln ma.zl ini ~c için 
bugün sartetmekte olduğu muazzam 
gayretleri ~hemmiyetle kaydetpıi§ ve 
bu mazinin beşeriyetin ilk anlanna 
rilcu ettiğini ve u~ktl asrl TUrki
yeyc ~tiğini söyliyerek demlrft.lr ki: 

"Bugün pek az memleket var<\lr ki 
Tilrkiyenin yaptığı gıöi ilme bu kadar 
kişi tahsis etsin ve para. koysun. Ata
tUrkUn himayesinde kurulan Türk Ta
rih Cemiyeti Rclsicümhurda.n en y\Uç. 
sek mUzahereti ve kudretli WSV!kleri ı 

almaktadır .. ,, ı 
Profesör Pi tart çok kalabalık ve de-

rin bir alaka. ile dhıliyen bir aami!Jı 
kütlesi önilnde nazariyesinin b_aa1ıca 
unsurJıınnı izah etıni§tjr. 

Bu nazariye mosolot!k devresinbı 
sonunda v neolotik devresinin l>Y
la.ngıcında garbt Aşyadan Avnıpaya 

akm eden insanlar hakkında idi. 
Pitart demf.§tjr ki1 
''Eğer bu insanların - ki 'l'Urklerln 

ecdadı dır -A vrupaya gell i olmuay· 
dı - bunlnrm anannludan geldiğine 
şüphe yoktur -, ve onların beraberle
rinde getirdikleri tlraatçılık ve hay -
vanlarm ehlile~mesi bulunmaMf· 
dı belki de Avrupa daha uzun mUddet 
en iptidai medeniyetinde_. tae kesme. 
nin başlıca endüstri ve hayvan ve ba· 
lık avlariyle meyva. toplamanın ~
ne yaşama unsurunu t~kil eylediği o 
snflıada daha uzun mliddet kalacaktı, 
zamanımızm ke~ifleri sayesinde, "ex 
orlente lux,. formülü gibi eski bir ta. 
bir yenideıl ca.nlanmıa oluyor. KU~\t 
Asyadn. seyahat eden A vnıpalıla:r ken· 
c:Ulertnı tr ne'\Yl ana toprakta. 'bulu. 
~orlar. 

Belgrad tayya
re sergisi açıldı 

Belgrad, 29 (A.A.) - Dl\n saat 
11 de beynclmllel birinci Be\grad 
tayynre sergisinin kUşat resml icra 
edilmiştir. Bu sergiye lnglltere, 
Fraıısn, ltalyn, Almanya, Çekoslo
vakya, Polonya, Hollanda, Ameri
ka ve Macaristan iştirak etmıoıer

dlr. 
Serginin açılmasında Kralın ve 

nalbl hUkQmet Prens Polu.n mumes. 
sillerl, Başvokll D. Sloyadlnovlç ve 
hU~met crkAnı, kQrdlplomatlk, a
taşemlUtcrler, Ayan ye ınebusıuı 

meclisleri reisler!, umumt erkAnı. 

harbiye relsl, askert qrrare kuv
vetleri kumandanı, bu mUnasebet\e 
Bclgrada gelmiş olan muhtellf eC<! 
nebt heyetlere mensup generaller 

e yüksek riltbell zabitan hazır bu. 
lunmuştur. 

Bclgrad, 29 (A.A.) - Belgrad en 
teroasyonnl taryare sergisine tşU. 

rak etmek Uzere bu sabah 38 Al
man harp tayyaresl buraya gelmiş 
ve bu tayyareleri karşılamak ttze· 
re havalanan elll kadar Yugo lav. 
keşif tayyareleri birlikte şeh1rde u

çu lEı.r yapmışt\r. 

ynl zamanda 250 subaydan 
mU-rokkcp bir Alman grupu <la. Bel
grada gelmlştlr. Bunların ba,ında 
general fon Forser var"()ır. 

Süvarilerimizin Varıova .. 
daki muvaffakıyeti 

Varıo,,.a, 29 (A.A.) - DUnkU bl~ 
langı~ müsabakasına Türk, Alrn•n, .Bel 
çika, Fransız, Romanya, Pdonya mil
letleri işt:rak etmiı ve 85 ıirmittir. 

Parkürll hatasız y::pan lS ıUvaıi
den b ti Türktür. Bunlar araıında 
1I12.niler yükseltilerelo: yapuan ikinci 
müsabakada Saim, Ok ile tekrar hata· 
ız -ve parkUrll en aeri yapmak eureti· 

le birineiliği aldı. İkinci Alman, ilçUn
cU Belçikalı, dördüncU Fransız, be~in
ei Romanyalı oldu. 

Belgrad, !9 (.A.A.)- Yugosluya 
Harbiye ve Bahriye nazırı General 
Marlo bu sabah 'filrkl7eden Bolgra. 
da dönmttştUr. 

Sofya, 29 (A.A.) - Yugoslavya 
Harbiye ve Bahriye nazırı General 
Marlo Türklyeye yaptılı seyahatin· 
den memleketine dönerken Sofya 
istasyonunda tevakkuf etmlt ve is
tasyonda Harbiye nazırı General 
Daskalof ile Yugoslavya ve Tilrkl
yentn ~ofya elçileri tarafından kar. 
şılanmıştır. 

Trenin tevakkufu sırasmda Yu
goslavya sefareUnde şerefine bir öğ 
le ziyafeti verilmiş ve b\1 ziyafette 
Bulgarletan Harbl~·e ns.ıırı lle er
kA.nıharbiye Refet ve dlfer zevat da 
hazır bulunmuştur. 

General Marlç eaat 20.25 do Bel
grada hareket etmiştir .. 

Salamanka, 29 (A.A.) - Karuıl
hı umumt tebliğ diyôr: 

Tremps mıntakasında dil.§manm bil· 
tt1n° Ucumlan, muvaffakıyetle tardc
dilmiıtir. 

Kastellon cephesinde mlihhn miktar 
da ilerliyen kıt&lanmız, P.icayo tepCo! 
sile, Macia, Del Ponton ve diğer ileri 
mevzileri lJgal etmişlerdir. 

Teruel cephesinde taarru.ıumuz mu
vaffakıyetle devun etmektedir. Bu cep 
hede Aldehuela ka~atlle Corovillaıı 
tepesi, Loı MochqelQ&, Lomasetr, e 
Esc:andon geçidi etimJze geçml§ ve bir 
çok eslt -atııımı tır. 

Banelon_. ~ (A.t\..) - Mlllj mü 
faa nez$.reti teb\ij ec\\y.ot: 

Tı:fmP.t nuntakNında Conkues ve 
San Kornelio tepelerinde cümhuriyet
siler mU it Mticeluı. muhar be at.o 
mi lerdir. 

Şark ordusu: El Vastcltarda cUmhu 
riyetçiler\n muannid.ane mUdaıfaaıına 
ralmen asiler ilci tepeyi itıal etmiıler 
dir. 

Diğer cephel~rd~ b)Ada ıayan bir 
tU xoktur. 

Barıelona_. Z~ (A.A,.) - Franko tu 
yareleri bu Kbıh iki dc!la ri bom
b~dımana teıebbUs ctmiJlerso de mlh 
dafaa atoır karı11rnda ~ıribalanru iaa 
bet ettirememiJler ve u bombaların 
ckaeriıi •Uya dUtmUttUr. Mamıüih el· 
var köylere birkts bomba dütmü~ ve 
üç bet klti yaralaıınujtır. Hasar çok 
hafiftir. 

Alikant, 29 (A.A.) - Son bombar
dıman neticesinde yıkılın binaların en 
kuı altından 27 enet çrkanlmıttır. 

Hastanelerdeki y!lralılardan elH•i bu
gUn ölmU1tUr. l 00 kadar yaralı ~aha 
çok afır vazlyette ntmalrtadır. 

aıttğmen ihan Ece ile 14 \1 cO. yüz
b•Jı EyUp, Unaıt :ile 1 S ine\, asteimen 
Kudret Keaırıı ite 16 ıncı oldu. 

Birincilik kupası Türk bayrağının 

ı:a{tr diretiııe çekilmeaile beraber mc-

Çekoslovakya 
(U t tarnfı 1 lnclde) 

Londra, 29 (A.A.) - Roytcr ajan· 
smrn kaydettiğine göre, Çckoelovakya 
da bugünkü intihabatın tam bir sükCin 
içind~ gcsmiı olması LQndrada d~rin 
bir memnuniyetle kar§ılanmı§tır. Çiln
kli bu, 'Vaziyetteki gergirili in kısmen 
zail oldufuna bir !delildir. 

Mc:.selenin esaar, Hodza - Hcnl n 
müzakerelerinde haıtedilccek olınaısına 
rağmen ve henüz birçok müşkülAtın 
iktlhamı lbımgelrnekle beraber bu,gün 
kil intihabatın htdisesiz cereyan etmi_J 
olması ileride yapılacak m\\zakereleri 
kolaylaştıracak mahiyettedir. 

Pru, 29 (A.A.) - Bu sabah aaat 
2 de imali garbt hududu dvannda 
Tlsovada Hcnlaynd Almanlarla de. 
mokrat Almanlar arasında kavga ol
muı ve tabancalar atılmııtır. Henla· 
yncileı:tlen lbir ki§i ağır ve üç ki i de 
hafif 5Urette yaralanmıştır. Jandarma 
müdahale ederek ooayiıi tesis eylemiş.. 
tir. 

Tiıova, 1800 kitilik bir mevkidir. 
Burada yalnız bcg Çek vardır. 

Prag, 29 (A.A.) - Hcnlayn P.eıti 
Hirlap gazetesine uzun bir mülakat 
vermiıtir. 

Çekoslovakyadaki Südet Almanları 

lideri, evvela tngiltereyc yaptığı seya
hatten bahıctm~ ve Südet Almanları
nın Çekoslovamdaki Macarlarla teı
riki mesaisini iyi görmek tngiltercnin 
menfaati iktiza ınclaıın bulu~duğunu 
kaydettikten ~ra ~mi§tir ki: 

Çeklerin ıimdiyc kadar istifade ede 
elrnekte olduktan imt1™1ar artık so

na ermeli ve (ekalliyetler) tabiri tim
diye kadar tazammun ettiği istihfaf 
manasını kaybetmelidir. 

Henlayn, Almanlara idart mubta~ 
yet verilmesinin !devletin tamamiyetini 
bozacağına dair Çekoslovak hükCimeti 
tarafından ileri sürUlen iddiayı reddct
mit ve böyle bir mqhtariyetin münha-
11ran Pragın merkeı:ciliğini ihlll edt-? 
ceğini kaydeylemi~tir. 

Henlayq, SUdetlerde yapılan askeri 
hareketleri hükC\metin verdiği 'Yaitlere 
..m~alif ıörerck bu hareketlen tenkit 
etmif ve mamafi anc,.k bir sınıfın ve 
bazı miltehasaıs kıtaatın ail!h altına 

çağmlmıı olduğunu söylemiıtir. 

Henlıyr:t, ıulhun neline olarak vaıi
yctu;hl ı;1:a g-tntif;i ; • ..ı.,. •• 1: .. .:ı~ ~el-

diği kadar ~lt makta beraber, Alınan
Jann hukukunu temin etmek eiyaseti
ne •onıına kadnr devam edeceğini be
yan ederek aözlcrini bitirmiJtir. 

Prag. 29 (A.A.) - Siyaıt Çek mah
fellerlndc aöylcndiğina göre, bugün 
Hodra ile Petc~ v Kllnd isimlerinde
ki iki SUdet mebusu orasında cereyan 
eden müzakereler neti<esindc Vf.Zİyet· 
te !bir ııallb hasıl olmu tur. 

Emin bir mcnbadan öğrenildiğine 

göre, iki mebus Hcnlaynin partinin 
taleplerini turilı eden ıahsi mektupla
rını hamil idiler. 

Müıahitler iki taraf arasınd2.ki mU
zakerclere devam edilmekte olduğunu 
ve ak§am Hcnlayn partisinin mcsul 
ma:bf ellerinde artık "mijtckaddim art
lar,, dan bahsedilmediğini beyan ct
me~tedirlcr. Parti zimamdarlan So.; 

kollarla milli muhafızların sil!hlan a· 
ln1.Uğı için hUkumet tarafınc!an veri
len teminatın 'kafi addedildiğini söyle
mektedirler. 

Ankarada Turing klüp 
§Ubesi açıldı 

Ankara, 29 (A . .A.) - Turizm ve 
otoınobll klUbUnUn Ankara morkezl 
idare heyetini teşkil etmek üzere 
Anka.ra Palasta blr içtima yapılmı~ 
tır. Bu toplantıaa. eski idare heyeU 
azalarlle diğer alt.kadar bazı zevat 
bulunmuş ve netice olarak aşağıda.. 
ki zevat heyeti idareye setllmfştlr: 

Doktor Zekai Tahir Burak, mll
hendls Et m Mihrap. Necatı Topcu ... 

Son 
t er· 

bir 
be 

( llst tarafı J snci.de) 
Şimdi Prıınsa hUkQmetl s5z yeri· 

ne y zılı enet 'ermiş bulunuyor. 
Bu y zıh tnnlıhU<liin tııtblkl Tilrk.l· 
y nJn nm rzul rının t t.mlıı ede
ceği gl 1 llotııy TürklcrinJn ay t 
hnklnnnı kurtarncnktır. 

Demek ki rtı bugün ıtırr tat
bik \asıtnları altında pılan lntl
h p u ullerinl do bir tarV· 
t bırnknrnk bu intJh bm netloeel· 
n1 beklemek n1Umk n ola ktır. ·~

tice Prnn ız hükumetinin vcrd.lğl 

yıızılı tnnhhUde 11ymnı:l1 ı t kdlrde 
Jlntnyd.a o no · Qr gerek kapt 
ve tc ctl, gerek intihap Cilan al
tında. yapılmış ol n bUtun muame
leleri hiç olmnnuş ay m en kısa 
rolclnn en r dlknl tedblrle.rJ almak 
hnsu und Tihldyc hnl'Ckct crbes
Usinl nlm1ş olnc ktJr. D hA doğ!'1l. 

su "Fr.msız hükiiınetinln razı1ı btr 
taahhüt şeklinde Hntay Türkleri. 1-
çfiı tanıdığı hnklnr,. ruk Oumha. 
rlyct h0trumct1nln kendi kuvveti 
ile yerine gettrllcbllecckttr. 

Hülaca Til:rldyc Hr..tav <Javasmı 

)'lllnronnbcri sulh yolu h ilet· 
mek tein mUmUklln ol n her asıta· 

7a baş \•urmnştur; son bir t crCbe 
otarn k Fransamn hUkllm te verdi~ 
)'U.Zlh tnnhbü<lfin ycrino gctlrllm 
ni de bckllyecektir: bu tccrUbe do 
netice vermediği takdirde artık 

TUrldyenl hareket. erbcsttsı elde 
etmekten mUtcvclllt mesnllyct ta-
mamflc Fı·nnsnyıı alt olacnld.ır. 

ASIM US 

~ 

Y .. zelirkl r 
(Ust tarntı ı 1nc:Jcle) 

Iı istihdaf cdi'me~teldir. Bu üç ıümre 
§Unlardır: 

ı - YUı:ellitik 1\stcye dahil bulu
nanlar, 2 - Haklannda heyr.ti mahıu
aalarca karar verilmiş olanlar, 9 -
lstikljl mahkcmc;leri mahldlmlarJ. 

Gittikçe istikrar ve 1kuwc.t lıul , 
gönüllerde ve kafalarda yer alctn re.
jim bu prcje ile bir zamanlar ~rda ve 
kendisine fenalık yapmak istiyenlcre 
bu suretle geniş ölçijde bir atıfet ,aı
tercçekt\r. 

---0--.--

Cinayet 
(Ust tarafı 1 inaido) 

yolwıa dc.vam etmek isteyince fırıncı 
~öğsünden itmiı:ı, derhal ralarmda 
kq.vga ba§lamış, blraz sonra da bıçak
lar ~kilmişt r. 

Neticede fırıncı Ahmet göğsiinden 

ve sol memesinin üzerinden ağır u
re\le yaralanarak yere yıkılmı~tır. lb
ra,him Ferah da &ığ kolunQan delin 
bir yara almı§tır. 

Yoldan gc~enicr ycrd,e ytııtan iki ya
ralıyı görUnce vakadan zabıtayı ha.. 
bCrdar etmişlerdir. Yara! ar Hqydar
p~ hastahanesine kaldmlmı§l~. 
Bunlardan fırıncının hayatı tehlik~ 

dedir. 

Türk kuşu 
(Üst 

g~l~r ve te isnt gez4irihni,§ ve Prens 
:Qibcsko burada ördüğü yUksek dili~ 
liıı, fevkalade organi?.aSyon, mükem
mel talim heyeti ve mükeı:nnıel uret
te yet.işen talcbelef(l malikiyetinden 
dola~ memnun oldtı.iunu başkan Fua~ 
Bulcaya bildİ.I'Dliş v kendisini tebrik 
~rek Türkı.ışu cki:pW:I;ı bcynelnıllel 
konkurlarda kcndileri.ni ~öştermeleri· 
ni tavsiye etmiştir. 

M ydandan ayrılırken gen~ talebe. 
ye dönerek; "En kısa bir mma.nda. elde 
edilen ba§8.I'.ılardan dolası hayreUtr 
içeris.ind yim. Bana bugiln çii1.ıe\ 11-· 

{l.tler g~irttiniz. Hepinize ~Ur e
diyQr ve yannn:nzm ba§arılarla PÇ· 
mcs.üli dileyorum,, dernistir. 

otlu, Mazlum Ataman, şevket su. -A-
0
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-
8
-
8
-r .... J_D_d,...,a..-k-:-1 

reyya, Mecdi Kut. 

Yeni hoy t. :A.nkarada adedi slt. maç 
tikçe artmakta olan otomobilciler Anadoluhisarı klübU tarafmdan da· 
arasında. propagandalar yaparak vet edilen GUneş takımı, dUn .Anadolu 
meml ket d•hllfndo ve Avrupade. Hisara gitmie, Hisarlılar tarafından 
mUşterek n,haUar tert"p etmek, misafirlere bfr öğle yemeği ziyafeti 
Ankaraya turist c Jblne calışmak, verilmiş, ,.c akşam tıterl fkl taknn 
için yenl blr rebber vücuda getirmek cgzenıiz mahiyetind bir maç yapmış· 
gibi blr cok mUhfm vazlf lerle meş. lar, netice 6 - 2 Güneşin lehinde bit

ml tir. 



Yazım: Kur, • tromayer l'errıkH 

"Şeytan kemendi,, /? 
f nsan den ilen mel'un ellle eza, cefaya oA'
w-ayan hayvan denilen mazlum: işkenceyle 

kıvranan bir geyik .. 

Modern 
istasyon 

Dünyanın en asri istas· 
yonu açıldı 

tn.gilterede, dftnyanrn en modern 
tren istaıyonlarınden biri yapılmıştır. 
Çcrlngton - Motıpar hattı üzerinde bu 
lunan bu iıtasyonun, dUn açılma tö
reni yapılmııtır, Dikkat edilen, bu ia
tasyonda aUtun namına birıey yoktur. 
Ve ıırklar, tavanda görülen ccmı boru
lardan ibarettir. 

Bu yeni hava gemi
lerinde top ta var 

t 

Johor sultanı Doroti 
Lamurla evlenemeyince 
24 yaşında bir İngiliz dansö

züne aşık oldu 
Johor 8U.]tanmm meahur sinema yıl

dızı Do?"Oti Umura. lşık olduğunu, o
nunla evlenebilmek için bütün serve
tini fedaya ve karısını bop.mağa ha· 
zır bulunduğunu yumıttık. Ancak, ( 
yıldızın evli oluşu, zavallı sultanın e. t 
mellerlne blr set çekmişti. f 

Haftalardanberl Doroti~ benziyen 
bir kız bulmak için didinen nıalyeti, 
nihayet ona istediğini temin etmıoler- . 
dir. Sultan timdi blr İngiliz dansözün 
evlenmek için hazırlanıyor. f 

Bu Lldya HU admı tatıya.n 24 ya• 
~ çok gUzel bir kızdır. Johor aul· ' 
tam onunla Londrada t&mtnultır· 
Sultanın. nişan hediyesi olarak verdi• 
ği elmum kıymeti 200 bin frank tut.. 
maktadır. Diğer hediyelerin kıymeti 
ise 900 bin franktır. 

Dorotinin güzelliğini bilen okuyu· 
cularmuz, yeni dansözün aşkı uğruna 

.. 
Sultanın boşadığı 1can8I Mi8 HU. .... 

feda edilen kadını, Johor sultaıımm --------------
kansmı, elbet merak etmiflerd.ir. Mis 
Hills buradal:i resimde de göıilldUğil 
gibi Doroti ile yapılacak bir mukaye. 
sede hiç de fena not alımyacak bir ka· 
dnıdır. Johor sultanı, Dorotiye oldu
ğu gibi, vaktile bir barda varyete ya. 
pan bu Iskoçyalı dans&e de derhal 
abayı yakmıo ve onu kanlığma kabul 
etmi§tl 

Sultan, evlilik bağını mUmkUn oldu· 
ğu kadar sUratle koparmak ve İngiliz 
dansözüne bağlanmak için, talihsiz 
Mis Hills'in ''bo§ k~dmı,, tayyareyle 
yollamış! 

Hasta bakıcılar 
define arıyorlar 

ln,.gilterede bir manastır hutahan& l 
sindeki hemtlreler define aram$ ko-
yulmuşlardır. Zannedildiğine göre, 
hastahanenin avlusunda bllyllk bir 
.clefmı9~ 

Fakat ne kadar derbılJkte ve hangi\ 
köşede olduğunu bilmiyorlar, Yalnız, 
geceleri, hastalt.r uyurken, kendi uy
kularından feda ederek, aabaha kadar, 
topraklan kazıyorlar. 
Manastır bin eenelik bir binadır ve 

tarihte ismi geçmektedir. Kral ı inci 
Çarla ile sekizinci Hanri zamanmda 
burası çok me§hurdu ve oraya o za. 
manlarda altın gömüldUğü rivayet e
dilmektedir. 
Hastabakıcılar bu defineyi bulur

larsa yine hastahaneye sa:rfedecekle
rlni söylüyorlt.r. 

Bir çocuğun· ceaedi bulundu 
Dün sabah Valde hanının önilıtdeki 

maıvnalann arasında ayağn& kısa 

don bulunan, bir çocuk cesedi cöNJ.. 
mUı, çıkanlarak zabıtaya haber "Teril
mittir. 

Yapılan tahkikat aonunda bunun 
1 S gUn evvel denize yilmıek üzere 
riren ve boğularak ceaedi bulu~ 
yan İbrahim çocuğa ait olduğu anlapl
mııtır. 

Ceset morga kaldmlmııtır. 

ıR§111 
Dokuzuncu bilmecede 

kazananlar 
Dokuzuncu bilmecemizi dotru 

halledip hediye kazananlar l)UDla~ 
dır: 

1 - Faruk Hayri; latanbul, Kum: 
kapı orta okulu 2/a dan No • .280 

2 - HUsnU Erkal; Bursa. Yetil~ 
Mes'udumarkrevl mahallesi Fırın ıa 
kağı No. 7. 

3 - Uluer Cardam; İstanbul. 'Oı
klldar, Beylerbeyi 27 lncl ilkokul• 
sınıf 5 No. 119. 

Halit, Aydrn, ortaokul No. 667. 
Zehra Yazan, FaUlı - Careamba 

Cumhuriyet kıs orta No. 35. 
İsmail Çıralı; İstanbul - Sulta

nahmet. 
Muzaffer Gnıtepe; Kayseri, orta 

okul. 
Sadık Bozkaya; Bolvadin, ilkokul 

No 333. 
İbrahim Demirkan; Necltözil .u. 

Ş. sinde. 
Şeref, İstanbul erkek lisesi No. 

551. 
Fehlme, tstanbul, Çapa kız orta. 

okulunda. 
K~zım Ataç, GUmnşane, orta oku· 

lunda. 
Faruk özgen ; İstanbul, Bebek, il· 
kokul. 

Nevzat lzblr; Atın, U:kokulunda. 
Gnınmser Dorer; Trabzon Orta 

Hisar. 
Esma Ral; İstanbul, Küçftkpa1ar11 

KA.tlp Çelebi caddesi. 
Halit Birgül; Giresun, Gazi Pata 

caddesi. 
Selman Yaşar; Tokat, orta ok•· 

lunda. 
Asım Taşe:: tstaııbul, FaUh. orta 

okulunda. 
Hayri Öğe; YeşllkOy, ıslah enıtt-

tnsnnde. 
Salt, Kayseri lisesi No. ına. 
SUreyya Güvendi; Eskişehir llıeıt 

No. 1616. 
Azamet SOzen Malatya, ilkokul. 

Suphl, Ankara, Çelebl Balkerlı 

bağlarında. 
Hnseyln önal, tıtaubul, Beşiktaş. 

Bülent Ertem, FaUh, orta okul 
No. 149. 

Zeki Yazar: Amasya, Set ağzında. 

Zekiye Kabadayı; Eıklşehlr lhse 
ıl No. 1662. 

Ahmet, Pınarhisar, bakkal Zllber 
etiyle. 
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- Sınıf geçersen seni de beraber 
götUrUrüz, geçmezsen bir yer yok ... 

- Geçeceğime söz veriyorum, ba
}>a ••• 

Alp Doğan, hakikaten, sl\z verdl
ll gibi, sınıfını geçti. Çünkü, geçece
iinden emindi de, onun için söz ver
mişti. SözUnU tutmak için de, gene 
;calışmakta devam etti ve sınıfı bi
rincilikle geçti ... 

Artık, babasından istediği şeyi el
~e edebilecekti. Babası ona, sınıf 

geçerse bir kayık almağı vaadetmlş
tl. O sene yazı ğeçlrmeye Yalovaya 
gidecekler, orada güzel bir deniz ve 
açık hava hayatı yaşayacaklardı. 

Alp Doğan da denize bayılırdı. Sı
nıf geçmeseydi babası onu Yalovaya 
götürmeyecek, Bursadakl teyzesinin 
yanına yollayacaktı. Babası llo ağa
beysi ve ablası Yalovaya gitsinler de 
C1enlze en fazla meraklı olan Alp 
Doğan gitmesin! Olacak iş mi bu!? 

Gitmemek ihtimalini dUşUndükçe 
~ocuk fena oluyor.du. Fakat hele şU
kUr! Bu ihtimal orta.dan kalkmış, 

Alp srnı!ı geçmfştJ. Babası da, vaa
dettiğl gibi, onu Yaloyaya götUrdil 
:ve kendisine bir kayık aldı ... 

Alp'ın en sevdiği şey deniz ve de
niz hlkdyelerl idi. Issız bir adaya dü
şerek orada tek başına yaşayan Ro
blnson'un hika.yesl onu ne kadar 
meşgul etmişti! Şimdi kendisi de bir 
.deniz romanı yazmıştı ... 

Evet, Alp Doğan hlk!ye ve roman 
)'azmasını da biliyordu ... Biliyor ve
ya bllmeyor, fakat he,·es ediyordu, 
tabi denlzclliğe, denizlerde macera
lara heves ettiği gibi. 

- Baba, mUjde! 
- Söyle oğlum! 
- Bil bakalım ... ? 
- Bfldlm tabll Sınıfını geçtin! 

/ - Evet, baba. Hem de birlncllik
~e! 

- Aferin oğlum ... Gel öpeyim se
ni... 

Babası Alp Doğanı çok severdi. 
Küçük yaşta anasını kaybetmiş olan 
~o~uklnrına bu yokluğu hissettirme
meye çalışan B. Ahmet Doğan bil
hassa, en kUcUklerl olan Alp'a. bütün 
sevgisini vermişti. 

Alp Doğan, imtihandan sonra mek 
lep kitaplarım bir yana atıp sokağa 
lırlamadı. Onları, çok seydlğl ve mu
kaddes tanıdığı bir şey gibi, gilzel
cc, bir köşeye koyduktan sonra, tek-

Büyük 
M acera 
Fil m i: 12 

GorllJc:r Yf{,rit Ar lanın karşısına 

tekrar çıkmışlardı ı 

Denize 
ahlan şişe 

rnr masasrnnı başına geçti ve bu se
fer atlasını açarak, derin bir araş
tırmaya koyuldu. 

Okyanuslarda küçük bir ada ara
yordu. Robinsonun adası gibi, ıssız, 
kimsesiz bir ada. 

Buldu: Bu, Tongatabu adası idi 
ve engin denizler ortasında, kilçil
cük, ıssız bir ada ldi. Alp Doğan, 

yazmak istediği romanın kahrama
nını buraya yerleştlreblJirdi. 
Romanın lsmtnl de derhal buldu: 
"Tongatabu'dakl tek adam ... " 
Bundan sonra iş romanı yazmağa 

kaldı. Alp Doğan ona da hemen 
başladı ... 

- Yarın gidiyoruz, Alp ... 
- Sahi mi? 
- Evet ... Hadi sen de alacağın 

şeyleri hazırla. 

Ertesi gün Yalornya hareket edi
yorlardı. Yalovaya gider gitmez de 
B. Ahmet Doğanın ilk işi oradaki 
sandalcılara oğlu için güzel, sağlam 
bir kayık yaptırmak oldu. 

Alp Doğan kayığa kavuşunca ar
tık kendisini dünyaları fethetmiş gl
nü kayıkta geçtrlyor, kıyıdan pek u
bl hissediyordu. Hemen bütlin günil
zaklaşmamak şartiyle kürek çeki
yordu. 

Kilelik denizci, geceleri de romanı
nı yazıyordu. GUndUz kendisini, kli
çük kayığında ve küçük dalgalar ü
zerinde, büyük bir yelkenli gemi ile 
zcdlyor, gece de, o gün hayalinde ya
şattığı maceraları roman şeklinde 

yazıyordu. 

Bazan da, Romanda daha ileri gi
diyor, aklına gUndUz düşündüklerin
den daha başka şeyler gelerek onla
rı da Tongatabudakl tek adama. yap
tırıyordu. 

Ertesi gün de, bu kahramanın ro
manda yaptığı şeyi, kendisi, Yalova 
Okyanosundaki gemisinde ( ! ) tatbllc 
ediyordu. 

Alp Doğan, böyle deniz macerala
rında okumuştu: Kazaya uğrayan ve 
insanlardan uzak yerlerde kalan 
kimseler, ka.ğıt yazıp bir şişenin icl
ne atarlar. Şişe gide gide bir insa
nın eline düşer ve kazaya. uğra.yan
dan haberdar olanlar imdadına ko
şarlar. 

Tongatabudakl tek adam da böyle 
yapıyordu. Fakat, Alp Doğan, bunu 
hakikaten yapmak sevdasına dilştu. 

(Sonu 8 inci sayı fada.) 

Yiğit 

Fa.kat cesur genç, elindeki kılıcı· 
m fırlattığı gibi ••• 

~"'u Belçikalı, dördüneU Fransız, be~ın-

Hediyeli bulmaca 

Bu karışık yollarda iki kişi yolu
nu kaybetmiş. Biri A, biri G. çıkma. 
ları için de bir kapı vavr. Fakat G 
bu kapıya A dan evvel gelmek isti· 
yor. 

Şimdi sizden istediğimiz şu: 

ı - Kapıdan çıkmak için A han
gi yolu, 

2 - Kapıya ondan evvel gelmek 
lc;:in G hangi yolu takip etmelidir? 

Bu müsabakamız hedlyelldlr. Doğ
ru yapanlara güzel ve değerli hedl· 
yeler verilecek. Yaptığınız şekli bir 
ka.ğıda çizip BlR AYA KADAR aşa
ğıdaki adrese gönderin. 

"KURUN,, gazetesi 
(ÇOCUK Sayfası) 

1STA..~BUL 

aZrflarınızı açık bırakır ve Uzerl· 
ne "GAZETE,, diye yazarsınız, pos
ta 30 paraya kabul eder. 

Bilmecenin doğru şekli ve kaza· 
nanlarm isimlerini beş hafta sonra 
basacağız. 

Eğer şimdiye kadar resim gön· 
dermedinizse bllmecelerlnizle bera
ber bir fotoğrafınızı yollamayı u
nutmayın. Bütün okuyucularımızın 

resimleri basılacaktır. 

Burada yırtılmış bir resim var. 
Gayet güzel bir resimdi. Bu parça
ları bir araya getirerek resmi tek· 
rar meydana çıkarabilir misiniz? 

-Tecrübe edin, başarırsınız. 

Hatırınızda 
kalsın 

Bakanı göstermeyen cam 
Son günlerde !ngil~erede kitap hır

sızlarının çoğaldığı görülmüş. Hırsı

zın kitaba meraklı bir insan olmıya
cağına göre, acaba bu kitapları niye 
çalıyorlar diye düşünülebilir. 

Çalman kitaplar iki nevidir. Bazı

ları çok kıymetli, antika kitaplar; 
bunlar hazan binlerce lira kıymetin

dedir. Diğ~rleri de mektep, bilhassa 
üniversite kitapları; bunları da hır

sızlar, fakir talebeye ucuz ucuz satı
yorlar ... 

Bu ~dtap hırsızları en fazla umumi 
kitaphanelere tadanmışlar. Herkesin 
serbestçe girip okuduğu bu kütüpha,. 
nelerde hırsızlar da kendilerine iyi bir 
memba bulmuşlardır. 

Fakat, hırsızların farkında olmuş 

ve tedbir alınmıştır. 
· Alman tedbir nedir? Evvela, kü
tüphanelere bekçiler koymuşlar. Bu 
suretle, hırsızlar, yakla§amaz olmuş .. 
Fakat, eskisi gibideğilse de, yine ki
taplar çalınmakta devam etmiş. 

Bunun ti7.erine bS,§ka bir çare düşü
nüyorlar. Diyorlar ki: 

"Bekçi korsak, kitap çalmıya gel
miş olan onu görür, ya çalmıya teşeb
büs etmez, veya ba§ka bir yol arar. 
Halbuki, bizim istediğimiz, hırsızı e
le geçirmek.,, 

Bu düşünce ile alınan tedbir şudur: 
Kütüphanelere gizli gözcüler koyu

yorlar, bunlar, kapalı bir pencere ar
kasındadır. Pencerenin camı öyledir 
ki, bir taraftan bakan görür, fakat ö
bür taraftaki, kendisine bakıldığım 
görmez. (Böyle camlar vardrr.J 

Bu usul, hakikaten, birçok kitap 
hırsızlarını meydana çıkarmıya yara
mıştır. Ondan sonra, görünmiyen kim 
selerin kendilerini gö7.etlediğini anlı
ya.n hırsızlar tam cürüm esnasında 

yakalanmaktan korkarak bir daha 
kütüphanelere uğramıyorlar ... 

Bu yeni icat camların bilhassa böy
le, hırsızları göretlemedc büyük yar
dmıı olacağı anla.~ılıyor ... 

Hayvanlar için en tatlı et 
Et yiyen hayvanların hepsi insan 

etinden ziyade diğer hayvanların eti
ni tercih ederler. Yalnız, bazıları di
ğer hayvan etinden ziyade insan eti 
ister. Bunun sebebi vardır: O hayvan 
ya başka yiyecek bulamamıştır, ya
hut ela ihtiyarlamıştır, yiyecek baş.. 

ka hayvan aramıya gücü yetmez, ü
şenir, karşısına çıkan insanı öldürür, 
yer ... Onun için bu daha kolaydır. 

Yalnız, nusyadaki beyaz ayıların, 

genç bile olsalar, başka hayvan bul
salar bile yine insan etini tercih et
tikleri görtilmcktedir. Bu hayvanlar, 
önlerine ne kadar diğer hayvan eti 
atılsa, insan parçalayıp yemek ister-

Aslan Merihte 

Gülüp söyle
mek için 
Kim haklı? 

Öğretmen sınıfta çocuklara bir ,... 
zı vazifesi verdi ve: 

"Sizin fikrinizce bu uırdald en b6-
yük icat nedir!,, diye ııordu. 

Çocukların hepsi buna ayrı &Ja'I ce
vap vermişlerdi. Cevaplan gözden ge
çirirsek hepsinin kendi işine yanyan 
~yi en mUhim gösterdiğini görUıil.z: 

Sınıfta yazısı en kötü olan çocuk: 
"Yirminci asrın en milhim icadı:>"'" 

zı makinesidir,, diyordu. 

Mektebe her zaman geç gelen bJrl 
vardı: . . 

"En mUhim icat tayyare,, CiiyQrdu. 
Daima yazdığını bo1.8.Il kUç{\ıc Ali 

de: 

"Asrımızın en mühim ica.dr, yuı 
Ia.stiğidir,, cevabını veriyordu! 

Oyun 
Bahçede oyun oynamak için liUll'ıo 

!anmışlardı. Çocuklardan biri, geç pi 
di. Öğretmen: 

- Hadi koş, dedi, sırala.nmıe cm. 
ran arkadqlarının en arkasına geç.. 

Çocuk: 
- Geçemem ki, dedi : Sıranın m 

arkasında ba§ka biri var .• 

Unutma 
Çetin bir ya.ra.ma.zlık yapmlltr. :An

nesi sordu~ 
- Bu yaptığın eey içlıı an ~ ~ 

teessirsin, değil ıiii? dedL Söyle ~S. 
kayım, "müteessirim,, de?! 

- Mütessiriın, anneciğim. •• 
- Pekala. Müteessirim demek. bir 

daha. y&Dll'\IU'"· .ı.-...,hl.U'. 

daha yapmam, demektir. Unutma ... 
kın ha? · 

Fakat, bir saat geçmedi, küçtlk Oe
tin ayni şeyi tekrar yaptı. 

O zaman annesi: 
- Müteessirim amma, yavrum, ele

di. Sana ceza vereceğim. .• 
O zaman Çetin, annesinin sözilnll 

unutmamış olduğunu gösterdi: 
- Unutma, anne, dedi: MUtee.1-

rim demek yapmıyacağım demektir. 
Sen de ceza vermiyeceksin ..• 

ler. Hatta, birçok defa görülmilf: 
Ayılar, bir koyun sürüsüne rastJa.. 

dıkları zaman, ö güzel yağlı koyunla
rı, körpe kuzuları yemek istemeyip 
çobanın U7.erine atılıyorlar parçalayıp 
yiyorlar. Ancak çobanı yedikten 8CDt 

ra, karınları daha doymadıysa, Jro. 
yunlara sıra geliyor ... 

Bu beyaz ayılar, köylere hücum 
ettikleri zaman da açıkta yatan ko
yunları bırakıp, kapıları, pencerelıllrl 
kırarak evlere girip insanları pa.rp· 
lıyorlar ... 
· Bunlar, biitün hayvanlar içinde, in
san etine en düşkün olan ve bunu cll
ğer etlere tercih eden hayvanla.rdJI' ... 

Goriller 
VIAit Aslanın 
Peşinde 
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taJrımı, Tamşmır Jialeclsl ayafmdan füpu bp17or .. 1 

Fenerbahçe Romen takımını, Beşik. 
taşta İzmirli rakibini mağlôp etti 

Taksim stadındaki Mllll KOme maçında ... --------- - ~ -1-- - - f Beykoz 
ıFener stadındaki hususi maçta - ~~- ~----~ 

Beşiktaş: 6 istanbulsporu 2-0 yenerek 

Mıntaka kupa-
Fenerbahçe: ı 

o 
•• 
Uçok : S 

ızmırıuer bu golden sonra canla. sını kazandı Dtln Taksim stadında 'Oçok ile Be
flktaş arasında mlllt küme maçları
na devam edtldl. Bu maçı Kemal 
Halim idare ediyordu. 

Tamşvar • • 

'Oçoklular bir giln evvelki kadro
larını muhafaza ediyorlar. Buna mu 
kabil Beşiktaş da en iyi oyuncula
ları olan Hüsnü, Nuri, Şereften mah 
rum bir şekilde sahaya şöyle çıktı
lar: 

Mehmet Ali, Faruk, Fethi, Rlf at 
Feyzi, Faruk, Hayati, Hakkı, N&zmı, 
Muzaffer, Eşref. 

Oyun Beşiktaşın seri bir hilcuml· 
le başladı. 6 dakika bu şekil
de devam etti. Beşinci dakikada Ha· 
yatı ilk golü yaptı. 

İzmirliler bu golle beraber der
hal caqlııuhJar_._ Vt ~ mQtlm.lı4lxu 
BQtfdaş kalesine hücum Ustune hu-
cum yapıyorlar, fakat bir türlU ne
tice alamıyorlardı. 30 uncu dakika
da Muzaffer iki İzmir beklerini ge
çerek ikinci defa Uçok kalecisini 
maflQp etti. lzmlrl1ler hAklm oyna
malarına rağmen bir tUrlU gol çıka· 
ramıyorlardı. 

39 uncu dakikada Hayatlden gü
zel bir pas alan NAzım lzmir kale
clslle karşı karşıya kaldı. Atayım 

mı atmıyayım mı? diye dilşUndU. 

Sonra topu sol köşeden içeri atarak 
UçUncU defa topu Uçok ağlarına tak 
tı. Biraz sonra da devre 3-2. 

İkinci devreye tzmlrlfler daha se 
rl başladılar. 6 inci dakikada Uçok. 
lular bunun semeresini aldılar. Ve 
ilk gollerini yaptılar. 11 inci dakf. 
kada Beşlktaşa frikik oldu. Salt gU. 
zel bir şiltle tzmlrln ikinci golUnll 
de yaptı. 

Bu gol bUtun İzmir oyunculan. 
nı canlandırdı. Hilcum UstUne hU
cum yapıyorlardı. 

Beşiktaşlılar kazandıkları gali. 
blyetl elden kaçırmamak için çok 
çalışıyorlar. Fakat Uçokun hücum. 
larına bir tUrlll mlni olamıyorlar. 

:Ve nitekim de Salt, Faruk, Namık 
ınUsellesl Beşiktaş kalesine kadar in 
diler. Top Namıktan Saide, Salt te 
Faruğa geçiyor ve Faruk ta UçUn. 
cu goltl yapıyor •• , 

nıyorlar ve bir tek galibiyet sayısı Milli kiline haricinde kalmış olan ls- Şehrimize gelen Tamşuvar takımı 
icln çok çalışıyorlar. tanbul birinci kümesinin Altıklüp a- dün ilk maçım Fenerbahçe stadmda 

Oyunun 20 inci dakikası güzel rasmda yapılan m.mtaka kupası şanı- 8 bine yakın seyirci önünde milll kü
paslarla Beşiktaş kalesine her an piyonasmm final maçı dün, rraksiın me maçlarından çıkarılan Fenerbah· 
korkulu hücumlar yapıyorlar. stadında, Beşiktaş Oçok maçından ~ile yaptı. Güzel bir oyun çıkaran 

7 dakika zarfında 3-0 mağltlp va- evvel oynandı. Bir gün evvel de final· Sarı - Lacivertliler bu maçta Romanya 
zlyetinden beraberliğe kadar çıkan de Süleymaniyeyi yenerek finale kalan kupası finalisti olan rakiplerini 1 · O 
Uçok onbiri hiç olmazsa bir gol da- Beykozla lstanbulspor arasında oyna- yenmeğe muvaffak oldular. Adnan A
ha yapmak istiyor. Fakat buna mu. nan bu oyuna saat 15,10 da başlandı. kının idare ettiği bu oyuna. takımlar 
vaffak olamıyorlar. Beşiktaşlılar da Hakem lzzet Apaktı. şu kadrolarla çıktılar: 
'O'çokun yaptığı hücumlara karşılık Takımlar şöyle dizildiler: FENER.BAHÇE: 
vererek mukabele ediyor. BEYKOZ: Hüsamettin - Yaşar, Farıik - lle. 

30 uncu dakikada Hayatlden gü- Mustafa - Sadettin, Baha<ıır - f(lt, Angelidis, Esat - Naci, Yaşa.r, 
zel bir pas alan Hakkı biltün lzmir Mehmet, Sait,, Ga?A.nfer - Turhan, Şaban, Fikret. 
beklerini çalımla geçerek elle tu· Kazım, Şahap, Ca'lıit, Sefa. TAMŞVAR: 
tulmasına rağmen dHrdUncil golU ya ISTANBULSPOR: Hikler - Gerber, Galogsi - Kobn, 
pıyor. Bu golden biraz sonra Haya- Saim - Samih, Ali - Faruk, Enis, Fargo, Yanosi - Bülıer, Fot, Stok, 
ti topu beşinci defa tzmır kalesine lsmail - Nejat, Enver, Farıik, IMnet, Reyter, Per~m. 

•

0 knrs&o t·~~tal~:hf~·~~~~,~~18ÜY.Wla.~~:;F~eı:ı~e,r~bi.li::~erin liiİewpu 
Bunu 43 Uncu dakikada Feyzinin liğU veçhile, ykoz, · '°mt!I!'".ırı'ıtrecı~ 

şahsi bir hUcumla yaptığı altıncı gol bazı eski elemanları da alarak diln- nerle durdurdular. Semeresiz geçen 
takip etti. ~ 4 Uncü dakikada Feyzi kilnden daha kuvvetli bir kadro hazır- kornerden sonra Fenerbahçenin sol-

lamağa muvaffak olmuştu. dan Fikret vasrtasile yaptığı yeni bir 
bir gol daha yaptıysa da hakem Ke- Buna mukabil İstanbulspor oldukça hücumda ortaya gelen top ayaktan a
mal Halim ofsayd verdi. Maç ta 3-6 zayıf bir kadro ile sahaya çıkmıştı. yağa dolaştıktan sonra Yqarm bir 
Beşlktaşm galebesile bitti. Bu vaziyet ilk dakikadan itibaren, VUl'U§iyle Romen kalesine girdi. Go-

NASIL OYNADILAR: oyun üzerinde de neticesini göster- lün hıziyle Fenerbahçeliler Romen 
tzmirlller ilk on dakikada gayet meğe başladı. Beykozlular rakiplerini kalesine birkaç akın da.ha yaptılarsa 

güzel bir oyun çıkardılar. Ve bu on derhal tazyik altına aldılar. da sayı adedini çoğaltamadılar. Yavaş 
dakikadan sonra bozuldular. Eğer Fakat lstanbulspor mildafaasmm yavaş hakimiyeti alan Tamşvarlılar 
birinci devrede ikinci devredeki o- canlı oyunu, Samihin yerinde müda- paslarla Fenerbahçe kalesine i.nmeğe 

haleleri Beykozun bu hücumlarını 25 başladılar. Bir iki tehlikeli hücum Fe
yunlarını çıkarmış olsaydılar. Oyun inci dakikaya kadar semeresiz bırak.. ner mildafaas.ının yerinde müdahalele-
hiç te böyle bir şekilde bitmezdi. tr. 25 inci dakikada Beykozlular gibıel rile bertaraf olduktan sonra oyun 
Bilhassa ikinci devrede Salt, Na· bir §Ütle ilk gollerini yaptılar. mütevazin bir cereyan aldı. 
mık, çok iyi idiler. İlk devrede ya- Biraz sonra Şahabın çok tehlikeli Devrenin sonlarına doğru yeniden 
pılan gollerde kalecinin pek çok ha ve sıkı bir ıütü, İsta.nbulspor kalesi- canlanan Fenerbahçe Naci ve Ali Rl
tası vardı. Uçokluların hücum hatla· nin direklerine wrarat, muhakkaJC m vurtasile muhakkak bir gol fil'S&tı 
rı, Alsancak hUcum hattından daha bir gol atlatılmı§ oldu. kaçırdı ve birinci devre de 1 • O Fene.. 
"ahenkli ve daha anlaşmamış bir va· İki taraf da, devre sonuna kadar rin galibiyetile bitti. 
zlyettedlr. bil ··k b. ·· il lKtNC! DEVRE yu ır ener3ı e oymyor, güneşin 
Beşlktap gelince: müthi§ hararetine rağmen biran du. ikinci devreye Romenler başladılar. 
DUnkil maca Şeref, HüsnU, Nuri· raklamıyorlardr. Oyunun ilk yarm nk dakikalarda Fener kalesi müşkül 

den mahrum bir şekilde çıkmaları· netice de~eden Yani 1 • 0 Boyk~ anlar geçirdi. Ostüste atılan üç kor. 
na rağmen fena bir oyun oynamadı zan Ustilnlilğil ile ni.b.ayetlendi. ner neticesiz kaldıktan sonra Fener
lar. ikinci devreye takmıiar daha yavaş bahçe oyunun hakimiyetini tekrar eli. 

İlk devrede yaptıkları Uç golden bir tempo ile başladılar. Sıcak oyun. ne geçirdi. 
Muzafferin yaptığı gol ofsayd idi. cuların enerjisini yavaş yavq kesi- 15 inci dakikada Angelidis çıkarak 
Hakemin bu yapılan ofsayd golU yordu. yerine Esat geçtL Sol hafa gelen Fik· 
gHrmemesl hatalı idi. İkinci .devrede Bütün didinmelerin netice verme.o retin yWiııe de Orhan girdi. Bu tadi
nasıl olsa atarız zihniyeti hlktm ol- mesi iki tarafı da sinirlendiriyor, ara li.ttan sonra Fenerin hAkimiyeti daha 
duğu için 6 golden yukarı çıkamadı sıra sert hareketler yapılıyordu. bariz bir gekil aıdı. 25 inci dakikada 
lar. Hakem seri müdahalelerle bunların 35 metreden verilen frikiği Ali Riza. 

H. N. E. geçiyordu. Maç bu suretle Beykozlula- ~ok güzel çekti. Direğe çarpan top ge

.... -

rm hakimiyeti altında oynandı ve o. r \! 
yun da böylece 2 • O İstanbulsporlu-
ların mağlflbiyeti ile bitti. 

Beykozlulan kazandıktan kupadan 
dolayı tebrik ederiz. 

o 

Fenerbahçe mUessls
lerl dUn toplandı 

Dün sabah Fenerbahçe klübü miles· 
sisler heyeti senelik toplantısını yap
mıştır. 

İdare heyetinin bir senelik raporu 
oP'[unmuş ve neticede eski heyeti ida
renin faaliyeti tam.anı görülmüş ve 
eski idare heyeti olduğu gibi lbka ~ 
dilmiştir. Yalnız bunlardan mUnhal 
olan ikinci reisliğe Sait Al!ettin geti
rilmiotir. 

ri döndü ise de bu fırsattan aa iatif a
de edilemedi. Boyuna gol kaçıran Fe
nerbahçeliler sarfettikleri enerjiden 
yorulmağa başladıklarından oyunun 
son dakikalan TamFann h!kiıniyetl 
altında geçti. Fakat sayı vaziyeti de
ğişmeden Fenerbahçe oyunu l • O ka. 
zandı. 

NASIL OYNADILAR! 
Fenerbahçe takmıı gü7.el bir oyun 

çıkaramadı. Müdafaada Hüsamettin, 
Yaşar muvaffak oldular. Henüz genç 
bir oyuncu olan Faruk birçok falsolar 
yaptı. Haf hattında Mehmet 
Reşat ve Esat iyi idiler .Angelidis çok 
bozuktu. Forvette Fikret fevkalade i
yidi. Naci, Ali Riza, Yaşar çalı§tılar 
ve muvaffak oldular. Şaban durgun ve 
bozuktu. 

'Romenlere geilnce takım itibarile 
güzel bir oyun oynadılar. Paslan dai· 
ma yerlerini buluyordu. Kalecileri gü .. 
ml birkaç kurtarış yaptı. Bekleri va
sattan aşağı olmakla beraber hafların 
iyi oyuncusu beklerin kusurunu kapa. 
tıyord~ 

Forvet hattında açıklar ve sağiç iyi 
oynadılar. Kusurları uzaktan şüt at
malan idi. Hakem Adnan Akın oyunu 
mükemmel bir şekilde idare etti. 

Gayri federeler araıında .. -- - ,. ___ _ 
Şişli: s 

ArnavutkUy: 2 
Apoyematinl gazetesi tarafmdan 

Jtonan kup& için gayri federe takmıla.r 
arasında yapılan maçlarm IKar dö fi .. 
nal karşılaşması, dün u.bah ~im 
stadında Şişli ile .Arnavutköy aıum· 
da yapıldı. -

Çok heyecanlı ve münakaşalı bir o
yundan sonra, Şişli Arnavutköyü 3 • 2 
yendL 

Nuri Bosut '.Anıavutköyün itiraz et
tiği ikinci gol Clolaymiyle 10 dakik& 
süren konferan.sma rağmen ma.çı çolC 
güzel idare etti. 

HlJRl.JNa abone olu
nuz ve edininiz 
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ALMANLARIN LAVR~NSI 
~=~-~~~"46~~ 
"Telgraf çektim!,, 

BOyDk Brltaoya konsolosu, Şiraz vallslne 
soruyor: Nasıl'/ Memnun musunuz? Memnun 
ve mOst~rlb oldunuz mu? Şimdi, HkselAns 1 

Tari1' 9 T6§rin'8am 191511 •• 
şıra WZUi, Bflyü.k Britanya 
kcmaolo.!haneainde, bu devletin 
~iraz konso'lo8U olan David 
O'Konnorun m~afiridir. Çalı§· 

ma odaMnda onunla karfı kar~
ytılar. Almanlar aleyhinde lngi
Uzlace hazırlanan bir pl.dnın 

ooli taraf ınclan yerine getıril.me
afni iatiyen komıolos, kon~ 
ttın deoom BCJ/ha.!ıncla, ııalinin 

bazı Uira::lanna mukabelelerde 
bulunuyor ve tıalfnin hülcUmetil6 
temas etmek üzere 3 gün müJılet 
'8lcmuine kar~ da, ezcUmle ~Y· 
kJ diyor: 

- Şimdi cıkşamın 800t 10 u. 
dur. Yann aabah erkendma ioap 
eden tedbirleri almak lıltfunda 
bulunaoaksınız. Bu ~ze verebile
ceğim biricik V6 nihai mühlettir. 
Ek...ııtel4Mınız bu mühleti §imdi 
do kı80 buluyorlarB<J, bunu vazi. 
fldin ne.ıııketinin bir icabı aaya
nak, bu ı.srıınmdan dolayı, beni 
mazur göriJ.rler/ 

Bllyük Britanya konaolosunun mUh
Jetl bu derecede takyit ·etmesi Uı.eri
ne, Şiraz valisi, ne diyebilirdi? Ba§ka 
ne pbi bir itirazda bulunarak, nasıl 
bir kaçamak yolu araştırabilircli bu 
kaU takyit üzerine? 

Yeniden bir nokta bulup da o nok
tadan itiraz? 

Şiraz valbi susuyor, fakat susarken 
ftkJt kar.anmağa yarayacak bir itiraz 
noktası bulmak için zihin yoruyordu. 

Evet, bir itiraz noktası daha?! •• 
David O'Konnor, valinin sükutunun 

bu maksatla olduğunun derhal farkı. 
na varacak zeki bir adam olmak iti· 
barile, bunu da sezdi; fakat, onun bu
lacağı yeni bir noktAd4.D bir itirazını 
daha dlnleyip de bu itiraza da aynca 
cevap vermek kUlf etine katlanmak is· 
temlyordu. Zaten hayli zamandır hep 
bu bahal konuşuyorlardı. Bu akşam
c!an evvel aralarında birkaç defa bu· 
nuıı konuşması geçtiği gibi, bu akşam 
da ayni mevzuda söz bir hayli uza
mı§tı, işte! Hatta lüzumundan çok da.
ha fazla! Ve glmdi bir nöbet daha u
amuına ne !Uzum vardı sanki? 

Herhangi bir ltlraz neticesiz kala
eak olduktan sonra! ? 

Konsoloe, planı hazırlandığı tarzda 
\'e mukarrer mUddet zarf:nda kesen. 
Jreı yerine getirmek azmindeydi; ka
rar dllfUnUlilp ta§lllılarak, etranı su
rette hesaplanarak verilmi§ bir karar 
olduğu gibi, pl!n da mükemmeldi. Ma.· 
clemJd bu plf\n yerine getirilince "Al
mınlırm !brensl,, gimalden, ceı;up

tan, §iru ve Buşehr cephelerinden 
bkaç içerisine almarak sıkıştmla
eak, kıskıvrak edilecekti; hiç bir ve~ 
Jılle tereddüt caiz değildi. UmumJ har
bin civcivli bir zamanmda kendilerini 
buralarda bilhassa rahatsız eden bu 
:Almanı kıskaçla yakalıyarak, buralar
C!a Alman tehlikesini ezmek mutlaka 
lAznn olduğuna göre, hazırlanan plln 
da verilen karara göre mutlaka tat. 
bile edilmek gerekti; hem de Vilhelm 
:Vasmu.sa göz açtırmadan! 

"'Almanla.rm LAvrensl,, denilen bu 
tılgıncuma macera heveslial ada.mm 
kurnazca bir mukabil pl§.n hazırlıya.
ralr, İngiliz pl!nmı suya dU§Urmealne 
fırsat bırakmadan! 

David O'Konnor, misafiri bulunan 
ifraz valisine kll'II ner.aketsiz dav
n.nmamafı gar.önünde tutmakla bera· 
ber, konUfmanm bo§una uzadığını ih
aa yollu bir kımıldanışla, göz ucuyla 
aate baktı ve ayni zamar -!a, validen 
~Diden bir itiraz beklemediğini, de
min ~lediklerlnl tekrarla da daha 
t:.riz surette ihsas etti : 

- Şu halde; dedi; yarm ak§IJJl bü
tan zabitler, bUtnn candarmalar, .. tn
gfltere aJeytıtnde temayUl besliyen 
memur, ablt, candarma, bunlarm 
hepsi vazifelerinden çıkanlmıf bulu
nacaklardtr· Belki de hareketle lf ade 
balacak blTtakmı hoşnutsuzluktan, ılz 
1utıneabnm. llrudakl bOWn AJ. 

man tacirlerin ve onlarm bllWn do8t. 
Iarmm yann akpm tevkif ecJUıtılf bu· 
lunmalan l~eldiğini de biliyorsu
nuz. Şimdi akşamm saat 10 u; yarm 
sabah erkenden tedbirlerinizi almap 
başhyacaksımz. Ve.. 

David O'Konnor, çehreaılnde sevim· 
n bir ifade, dudaklarında tatlı bir te
bessüm.: 

- Lakin; dedi; ne diye tekrarlıyo
rum ?!. Demin ieittinlzdl .• ve mutabık 
da kaldık, her halde, değil mi?. Gerçi 
henüz nihai cevabınızı vermedlnizse 
de, Ekselfuısınızın dirayet ve kiyase
tJnlzden olduğu kadar bu mezlyetleri
nlzln bu meselede memleketinizin le. 
hine olarak kararımızı ta.svip ve plA
nmıızm infazını der'uhde ,eklinde 
tezahür edeceflnden emlnlm- Ve bu 
arada .. 

BUyUk Brltanya k0!1801oeu, Şiraz 

valisine en doetça tavnı ile, §UD.lan 
da söyledi: 

- Size bir noktayı daha ~yllyerek, 
resmt bir makam i§g&.l etmeniz itibar 
rlyle bir bakıma da yerinde olan te
reddüdUnUzU izale edeblleceğlml sanı
yorum. Demin usule riayet etmiş ol· 
mak noktasına temasla, Tahranla mu
habere etmek istediğinizi llcrl sUrdU
nUz ve bunun için benden 3 gUn mUh· 
let istediniz. Halbuki bu 1§ için UzUl
menize ve yorulma:ııza hiç de hacet 
yoktur. Çünkü ben, bu noktadan te. 
reddüt edeceğinizi hesaba katarak, 
bugUn öğleden sonra Tahrandaki sefi. 
rlmize bir telgraf çektim ve kendisin
den, Başvekilinizle vaziyeti görll§me· 
sini, alınması zarurt tedbirleri mtısa
maha ile karşılıyarak tasvip etmesi l· 
çin temennide bulunmasını rica ettim. 
l3aşvekfllnfzln bu fltima.smıızı hUsnU
suretle ka.r§ılıyacağından ve temenni
mizi IOtfen mutayim bulacağımdan 
şUphe etmiyorum. Size seflrimln ceva
bt telgraf mı g~stereceğim ! 

Şiraz valisi, şimdi yeniden bir mU
lAhazaya vararak, gözlerini BilyUk Brl 
tanya konsolosunun gözlerine dikti. 
O, soruyordu: 

- Nasıl? Memnun musunuz? Mem
nun ve müsterih oldunuz mu §imdi, 
Ekselans? 

Dün 350 Bursalı lıtanbula 
geldi 

tatanbulla Mudanya araımda igle
meğe b:ı~Jıyan Tralr: vapuru ı~en haf 
ta İstanbuldan Bursaya yapılan teneı:
ztlhc bir mukabele olmak Uzere Bur
salılm- için btanbula bir teneı:ıilh ter
tip etmişti. Bu teneuUh dlln, Buna 
valisi. hUkQmet erklinı, muhtelif mll-

esseselerin ittlraki ile yapılauıtır. 
350 -den fa.ıla Buraalı Mudanyadan 

sabah hareket ederek t&tanbula gel
mişlerdir. Trak vapuru saat onda bu 
davetlileri tekrar Mudanyaya ıötUr

mU§tfir. 
Trak bu milMsebetle diln Mudanya 

ile İstanbul araaında ild eefer yapaırf
tır. 

UYKUYA UYANIKLIGA. DA.t:R 

G ECELEYlN uyku tutmıyan· 

lara kartı tUrltl öttltler ve
rllmiştlr. 

Kimi, "Yatmadan önce adamakıl· 
h yorulmayı,, tavsiye eder. Kimi: 
"Yatata girilecek zamana yakın her 
hangi surette heyecanlı bir fey o
kumayı,, meneder. "Cumhuriyet,, 
gazetesinde Dr. Rusçuklu Hakkı Us· 
tadımız da, uyku meselesini bakın 

ne yoldan halletmiş: 
0Gtınlllk u1kumuzu lkl1e, içe bö

lemes mlfb? dJ7or ••• Bltaa bir p 
ceJ1117b ile pçlrmek t.ttıoru. O.. 

Şişe ••• 
( AUUICI MytJodan dntl#&) 

Blr kllrt 7udı: 
"Toaptaba adNJDda tek "-frm• 

balaaaqonım. Açlıktan 6lecwı1Jm, 

Derhal imdadıma plba..." 
X&lıdı 1)1ce katladı... Bir fltenln 

içine ko7du ... Şişenin a&ıını mantar
la aıkı •ık17a kapadı ve, kayıta bl· 
tıp her umanklnden biraz daha açı
lara denize attı. 

İ•tanbul limanında demirli bulu
nan bQyUk bir 7atın •ahlbt, denizde 
gördGttı tlfeJI almca, merakla açtı. 
Bu, ceAur bir T11rk gemicisi olan 
Necdet Çellkbat idi. Kendtstnt olan 
büyük bir yatı vardı ve bununla bU
tUn dQnya denizlerinde dolaşırdı. 

şışenln içindeki kAlıdı oçıp oku
yun<'a: 

- Hemen gitmeliyim! dedi. Yazı 

tUrkçe ... Der.1ek ki o ıssız adaya dü
şen de bir Türk .. Bu zavallıyı kurtar
mak şerefini ben nzertme almak ls
teyorum ..• 

Ertesi sabah "Altınok" yatı Ça
nakkale boğazından çıkarak Akde
nize açılıyordu. 

GGnlerce stıren yolculuktan ıonra 
Necdet eÇllkbqm yatı BUyllk Okya
nosta, Poltnezyaya gelmiş ve Ton
gatabu. adasına yaklaşmakta idi. 

Adaya tık ayak basan da ceuur 
T11rk gemicisi oldu. Arkasından a
damları çıktılar ve adayı dolaema
ya başladılar. 

Çok geçmeden bir atacm altında 
uyumakta olan bir adam gördüler. 
Necdet: 

- lşte, aradrfrmız bu! dedi. 
Gemiciler derhal adamı kucakla

dılar. Zavallı adam belki açlıktan 

bayılmıftJ ve ölmek Uzereydl. He
men koftura koştura gemiye götllr
dUler. 

Bu, saçı sakalına karıtmrş, orta 
yaşlı bir adamdı. Issız adada bllyUk 
bir ıstırap çektiği belli ldl. 

Adam, gemide kendine gelince de
li gibi hareketlerde bulunmaya bat
ladı. Dilinden anlamayorlardı. Her 
halde, şişedeki kllıdı çok evvel yaz
mış, şimdi ise tUrkçeyt unutmuş ola
caktı. Yalnız, hare-etlerinden. iten· 
dfslnl adadan alıp götürmelerine ra-
11 değilmiş gibi görUnUyordu. 

Fakat, dinlemediler. Bu halini, 
dellliğlne verdiler ve adamcağız, bns 
bUtiln asıbUzvkoştu-nruydUo- cmt öy 
detlllllne verdller ve adamcatıza 

bUsbQtUn acıdılar. 
Hakikat; adamcağız yatla lstan

bula getirildikten sonra meydana 
~ıktı: 

Du, Con Vudsdey isminde bir tn
glllz lltml ldl ve Tongatabu adasına 
tetkike gitmişti. Orada da. rahat ra
hat oturma.kta ve çalışmakta. idi. 
Bir müddet sonra da kendl gemisi 
gelip alacaktı. 

Fakat, kimse bu lşin nasıl oldu
tuna akıl erdiremedi. Yalnız, Alp 
Dotan meseleyi haber alınca bu hA
dtseye kendtstntn sebep oldulunu 
anltyarRk biraz nznlmekle beraber 
biraz da iftihar duydu! 

Devrilen araba 
BalınköyUnden Kazlıya doğru giden 

toför HU.eyinin idaresindeki 4251 nu 
mm-alı bot kamyon, Zeytinburnu de
mir eıya fabrikası önilnden geçerken, 
ehliyctıiı: ıUrUeil Hasanın arabasına 
arkadan çarpmıı. arabayı devirmittir. 

Arabanın aıtlarmdan biri ağır ve a
rabacı Hasan da hafif yaralanmıı, ıuç 
lu ıof8r yablanmııtır. 

ce uyandınız. PekAIA, çıkınız yatak· 
tan. U(traşmaymız tekrar uyumak 
için •• Kalkınız, ne isterseniz onu 
yapmız ..• Uyuyamadım, 7orgun dtı
.,crim diye korkmayınız. Kısa bir 
gece ayk1l81lndan sonra gttndtlz, öt· 
leye doğra u7lm basarsa, gtlntln 

bir boş saatinde nyuyabiHrsiniz.,. 
Dr. Hakkı, hiç şUpheslz ki, bunla

rı ilmi bir temele dayanarak ileri 
sllrUyor .. Fakat doğrusunu isterse· 
ntz, llmf olmakla beraber ameli de
fli. Muhterem doktor, "Gece uyan
dıtınıı zaman talkınıı, ne t•terH
nlı 7a1nnıı.,, diye buyuru7or. Ya bir 

t 
Poliate: 

Bir aylık çocuk neden ölmüt 
Şehreminlııde Seyit&ıer mahalle

ldnde oturan Vedianm yanmdald 
bir aylık bir çocuk evvelki gUn ölmilf, 
fakat doktor raporu ile defin Jdiıdı 
almmadan ceeet ortadan kaybolmut
tur. 

Bu vaziyet karpamda poU. tahki
kata bql.amıf, ve Vedianm ifadesini 
almqtır. 

Vedia QOCUğu 20 gQn kadar evvel 
Sultanabmetten bJr kadından aldıjmı 
aöylemlı ve demi§tir ki: · 

- Gece uyanınca çocufun mmne ol
duğunu gördüm. Korktum ve hiç kim
seye haber vermeden cesedini Sultan. 
selim camlin arkasındaki eski bir su 
mahzenine bıraktım.,, 

Polisler öltl çocuğu kadmm ga.ter
diği mahzenden çıkarmışlar, ve bele -
diye doktoruna muayene ettirmişler

dir. Doktor çocuğun ölümünü şüpheli 
görmüş, ve ölUmiin nuıl vukua geldi· 
ğinin tcsbiti için cesedi morga kaldırt
mıştır. 

PENCEREDEN DOŞTO - KUçük
pazarda oturan ZUhdUnUn 3 yqmdaki 
oğlu Turan dün sabah evinin beş met. 
re yüksekliğindeki pençere önünde oy
narken, dışarı uzanmış, muvazeneaini 
kaybederek aşağı düşmUştil.r. 
Ağır surette yaralanan Turan, he

men Etfal hastahanesine kaldırılım§, 
vaka hakkında tahkikata b~lanmıg. 
tir. 

TRAMVAY ALTINDA KALAN 
GARSON - Evvelki akpın HalaskAr
gazi caddesinden Şigliye gitmekte o
lan vatman İbrahimin idaresindeki 
113 numaralı tramvay arabası, kar§J· 
sma çıkan Uğur lokantası garsonla· 
rmdan Karakqı altma aJ.mıe, Kara. 
kaş ~mdan ve vücudü.nden ağır su
rette yaralanmıştır. 

Yaralı Beyoğlu hastahanesine yatt
nlını§tır. 

HlDDETLt BAKKAL - Erenkö
yünde Şqkmbakkalda bakkalık ya
pan Kemal Aksak, çırağı Filibi, bir 
müşteriden beş kurue eksik almasına 
kızarak, döğmllş, kaçan çocuğun ar. 
kasmdan kavanoz kapağını atarak 
batından yaralamıetır. 

Çocuk tedavi altına alınmış, hiddet
li bakkal yakalanmıştır. 

LEYLA. OZOMüN MAR1FETt -
Şehremininde İbrahim çavue sokağın· 
da oturan Fethiye Yaylıı.gül, dün po
lise müracaat ederek evde bulunma
dığı bir sırada çantasındaki bir çift 
klipe ile yüz kuruşluk bir altının ça
lındığını ve ayni evde oturan Leyla 
Üzümden §Üphelcndiğini söylemi§tir. 

Tahkikata ba.şlıyan polis Leyla '0-
zlimil sorguya çekmig, LeylA Üzüm 
suçunu itiraf ederek, altm ile küpe
leri sakladığı yeri göstermiştir. 

Mücevherler sahibine teslim edil
miş, Leyla üzüm hakkında takibata 
girişilmiştir. 

ZlFr TUTUŞTU - Dün sabah Hue
ki hastahanesinde pavyonlardan biri
nin önllnde, asfalt yol yapılırken ka.
ı.andaki zift tutuşmuş, hemen yetişeıı 
itfaiye taraimdan bir zarar vermeden 
söndürUlmüştUr. 

Otobüa çarpb 
Sanyerle Taksim araıındı lpiyen 

335 numaralı otobüs şoförü Kazım, 

Sarıyer çaI'§ısından geçerken, Osman 
Karanın idarcıindeld arabaya çarpmıı, 
arabtıyı parçalamııtır. 

Arabanın içinde bulunan 50 yaımda 
Ayfe kadın yaralanmıf, toför yaka
lanmıttır. 

evin Qst katında kiracı isek ... Buna 
ev sahibi, - hele biraz ileri gider. 
sek • mahalleli tahammnı eder ml 
bakalım. 

Gece uyuyamadıfımız zaman, 
"GUndQz bir boş saatte uyuma.ta 
gelince,, , kA.tir uyku, daima boş sa
atte değil de, işe başladığımız za. 
mantarda geldiğine göre, bu tavsi
yenin de, çalıştığımız yerden bizi 
kapı dışarı edilmemize sebep olaca· 
tından korkulur. 

ESKİ FAKAT KIYMETSİZ 

YENİ ÇIKAN tedbirler ve nizam
larla, lstanbulda bir çok eeyler "10· 
zumsuz.. bir hale gtrdl... Gelin bu· 
tun bakalım: BugUn hiç bir faydası 
kalmıyan ,eylerden biri nedir? 

Ona her gtın rNtl17oreunus, 

Katil 
(U gboG aaysfadaft deoam.") 

yola sevke çahpnalıdır. Bu huaust& 
ne kadar emek ve külfet ihtiyar olun
sa o kadar llyıktlr. Çünkü öldUrillen. 
adam, cemiyetin bJr varlığıdır. Ne D
dar &dam ölüyorsa o kadar mevcut .. 
aldıjı gibi ölenlerin tenaat1ltlnden ço
falacak devlet mevcudu da aiyaa ul
ruyor demektir. Suçlardan, blthıua 
kaWden usun ııeneler hapse konulan 
kimıuınfn zllrrlyetl kesilir. Devlete i
ki baoh nefret veren katil ve ona mfl.. 
muil alır ve uzun mOddetll auçl .. 
rm llrama mAnt olmak gerektir. Yal· 
mz suça ceza tertibi için masraf yUk
lenmek, mahkeme tezyit etmek, hapl• 
&&neler inşa eylemek maksadı temin 
etmez. 

Kasten adam öldürmek bir guursus. 
luktur. Fertleri şuur sahibi haline ge
tirmek inkilabımızm serlavhasmda ka 
yrtlı esaslardandır. Mektepler bu hu
susa hizmet edeceği kadar halk te§ek· 
kUlleri mektep haricinde kalan ve kal
ını§ kimseler ~de de mtirebbilik 
vazifesini yapmalıdır. 

Yoksa dünya yttzllııde eopayı, tap, 
bıçağı, silahı kaldırmanın, saklamaı

nm fmkAnt yoktur. Ekmek bıçağı ile 
de, çakı ile de, balta ile de orak ve 
tırpan ile de, adam öldUıillebillr. 

ipek rekoltesi bu 
sene fazla 

Allkad~laı&n aldıfmuz malQmata 
göre; bu yıl Buruda ıeçen eenedeft 
ziyade lpelc böceil bealenmektedir. 

Havalar müaait bir vaziyette devam 
ettitinden bu seneki ipek rekoltealnbı 
ıeçen yıla nazaran cerek bllte co
rekae miktar itibarile bir hayli dııııba 

fazla olacağı umulmaktadır. 

Bu sebeple ipek: böceği bealiyenlcr 
vuiyetten ıon derece memnundur. 

Geçen yıl bir kısım tilccarlar hiç bir 
sebep yokken aırf ıpekUlbyon yapmak 
maksadile fiyattan yükııeltmiıler, ipek 
ve dokuma itleri ile alakadar olanlan 
mühim zararlara sokmuılarfdı. Bu yıl 
da ayni ıekilde devam edildiğinden 
ipek fiyattan 15 liraya !kadar yüksel
miş, ipekli l"U~lann da mallyet fi
y~lan bu suretle: artmıı cldufundan 
satıf bir hayli anlmıJtir. Eskiden pe
rakende 130 kuru~ satılan bir mal bu· 
giln 165 - 170 kuruşa satılnıaktadır. 

Bu hal yüzünden fabn"kalarm bir kıı 
mı tatili f c:.ıaliyet etmemek için stok
larla çalışmak mecburiyetinde kalmıt
lardır. Tahmin edildiğine göre, birkaç 
fabrika mUsteana bugUn elde kalmıı 

100 binlerce uıetre ipekli kumat mev
cuttur. Fabrikalar bllyUk zararlara 
meydan vermemek için sun't ipek te
darik etmlıler, ve tezgihlann yilzde 
sekseni bu tekilde çalIJmağa ba§laınIJ 
tır. 

Diğer taraftan hUkfunet tarafmd.tn 
ıtcıındardiı:e edilen kumaıtar bile, ç8ı:
g0, ipek, atkı, ıunt dokunmaya battan 
mıı olduğunı:Jan ipekli menıucatm ka
litesi eıkiye niıbetle bo.zulmuıtur. 

Halk SanatkAn 
Nqit ve arkadq

lan 
MiçtJ Pençe/ 

varyetesi 
Bugün gUndUz 1&· 

at 15 te Çitte Keramet. 
Vodvil 3 Perde.. 

Gece !Ut 20,30 da Kudret Helvam. 
Komet!4 3 Per~ .. 

Dana, Solo, DUete, Varyete. 

Köl'}e başlarında, dik rokuflard& 
kartınıza çıkıyor: göznnuznn önUn· 
de, karayatıı alnından nohut tane
ıl glbl terı .. r döken iki bllklnm her 
teller cu.ıanıyor. 

Nedan bahsettiitlmf kestiremedi• 
nlı mt~ 

"Mola 7erler,, lndPn bauedtro-

Sırt hamallılı kalktıktan IOD,., 

moıa T•rmek usultl de pek tabii ot•· 
rak k~l1ttıfı tein, bugün bu yOk•8~ 
taşlar& ne semerini, nt> de tnteılll 
1aslıyno !"ra tesadGf edlleml1or. 

Madem kl bu mola taşlarına "er 
kl eserleri koruma idaresi,, de ıablP 
tıkacak delildir: Bunlan tutmak~ 
mAna ne?. 



Aşk fırtınaları 
Nak leden: Hikme t Münir 

~ u hik!ye, benim büyük aok fırtı
g n:ımm hikayesidir. Halbuki önce, 
:ne kadar sessiz bir deniz gibi idi kal
biın ! .. Seveceğim ve evleneceğim de
likanlıyı dlişUnüyordum. O delikanlının 
eınsalslz bir fey olmasını da istemiyor
dum. KUçUk arzularım vırrdı: Eli aya
ğı düzgUn bir genç... Hali vakti yerin
de olsun. Beni saysın, beni sevsin .. is
tikbalinden emin bulunsun! 
İ§tC biltiln istediklerim ou birkaç ke

liıneyle hUlA.sa edilebilirdi. 
Henliz on sekiz ya§larmda iken ai

lem, gençlerle arkadaşlık etmeme as
la müsaade etmiyordu. Daha sonraları 
bir ak§am evimizde yapılan bir davet 
esnasında, uzun boylu. sanom. sessiz 
bir delikanlı ile tamgtmı. Babanım ta
nıdıklarmdan birinin oğlu imiş. Benim
le dansettl . Konu!}tuk. Birbirimizi daha 
l!tk görmek imklm olup olmadığını sor
du. 

Sonra bir gün buluştuk. Arkadaşlığı-
1:nız başlamı§tı. Derken bu arkadaıılık, 

eevgıye inkilap etti. Her ikimizin aile-
8i bundan haberdar oldu. Bir sene geç.. 
ıneden n~şanlandık. Bir iki ay sonra da 
evlenmeğe karar vermiştik ... 

Meıı'uttuk. Bu saadetimize hiçbir 
gölgenin düııeceğini zannetmiyorduk. 
Faknt glinlin birinde arkadaşlarmıdan 

birisi çıka geldi ve nişanlımı bir başka 
kızla gördüğünü söyledi. 

- Perihnn, diyordu. Bunu sana ha
ber ve rmek istemezdim. Fakat dostun 
olduğum için söylcmeği vazife bildim. 
Arkadaşım, sözlerini bitirdiği zaman, 

dünya baŞmıa geçti sandım. Ona kar§ı 
ha~'S1yetiml korumak ve dedikodulara 
ıneydan vermemek için; 

- Biliyorum, dedim. Onun bir baeka 
sile flört yaptığını biliyorum. kap e
den tedbiri alacağım. 

Ve bundan sonra, nişanlnnla bulu~up 
ıncselcyi açıktan açığa. konu§acak yer
de, budıslaca 1iaçmağa başJadDn. 

Hemen o gece telefonumuz çalmııı 

ve nişanlım, benimle sinemaya gitmek 
istediğini hildirml§ti. "Hastayım,, de

dim. Çıkmadnn. 
Fakat i§I bununla da bırakmıyordum. 

Ondan intikam almağıı azmetmiştim. 

"Yatmağa gidiyorum,, diye odama çık
tını, herkes yattıktan sonra ı,'iyinerek 

Sessizce sokağa çıktım. Deli gibiydim. 
~ereye gittiğimi bilmiyordum. 

Gece yansına kadar açık muzikll otel 
lokantalıırmdan birinin yolunu tutmu!}
hım. Yolda, nişanlmım arkadaşlarmdan 
birine rastladım. Sellmlaştık. Gece yal 
tuz başıma nereye gittiğime hayr~t et
ı:tıiş gibi §apkMı elinde baka kalIJ\J]b. 

Müzikli lokantaya. girdim. Oturdum. 
~ir içki ısmarladnn. Saat on bir yoktu. 
~İ§anlımı gördUm. Yolda tesadUf etti
iiın arkadll§ile gelmişti. Ben de, yanı
ı:tıa kadar gelip benden dans istiyen 
hır eski tanıdıkla dans ediyordum. 

Bu tanıdık, yanağını yanağıma. kadar 
•oku§turmak cesaretini göstermişti. lh
thnal bu cesareti, yalnız bulunuşumdan 
aıryordu. O zamana kadar çekingen 

~vranırken, nişanlımın içeriye girdiği
~! görünce, partnerime enikunu sokul
~urn. Ondan hoşlımıyormuşum gibi yap. 
%. 

l'Jiııanhm içmişe rıe benziyordu. Be-
tı' ,,. 
tın hareketim onu fena halde kızdır-

dığını yil7.Unden anlıyordum. Fakat ne 
0

• ne de arkada§ı bir masaya oturma
~ar. Nişanlım, arkadaşmm kolundan 
~.ekerek dIŞan çıktı. Az sonra, otomobi
~tn. lokantanın bahçesinden doğru u
tıl.lttaııtığmı farkettim. 

"' * • 
hiıı~i6anlım da, benim gibi kıskançlık 
. lenıe hareket ediyordu. Acaba ben 
~dcrek vaziyeti kendisine izah etsey 
tı 1-Ydlın? Fakat artık geçti. o gece için 
h~ Yapabilirdim? Eve döndüm. Fakat 
'4o ~ l.IYUyamadrm. Sabahleyin, kabvealtı 
~tasında babamın yüzünü kederll, sı
tıc tıtı buldum. ~caba nişanlım kendisi
cl bir şey mi söyledi, diye dUşUnüyor-
l:tıı. 

" :akat kahvcaltımıza başlamadan ev
babam beni odasına çağırdı. li'a; Sıın:ı bir &ey söyliyoce~im. dedi. 

btt:t 1ınctın ol, l'loğuk kanlrlığını kay. 
e ... 

' Bu sözler benim !c;in k!fi idi. Çok fe-
na bir şeyin vukua geldiğini hissetmiş
tim. O sırada, milyonlarca ihtimal gö
zUmUn önUnıien geçti. 

- Ne var baba? dedim. Ne oldu! 
Çabuk söyle! 

- Nişanlına dair söyliyeceğim, de
di. Bir kılzaya uğradı . Bir otomobil ka
zasına! 

Babamın bu sözleri söylemesinden 
sonra artık, ne oldu bilemiyorum. Ba
~ım dönmüııtu. Çılgmca haykmnağa, ağ
lamnğa başladığımı söylüyorlar. 

Fakat babamın otomobiline bindirile
rek hastahaneye götürüldliğUmU hatır
lıyorum. Orada bir kovuşa girdim. 

Nişanlım, bir paravanın arkasına ko
nulmuş bir yatakta yatıyordu. O man
zarayı hiç unutamıyacağım . Sevgilim, 
ölll gibi yatıyordu. 

Yanıbaşında annesi, babMı oturuyor
lardı. Bizi görUnco ayağa kalktılar ve 
ümitsiz olduğunu fısıldadılar. 

Ben bunu JEitir ieitmcz, ne yapaca
grnu şaşırdım, Zavallı SC\'gilim, oelli ki 
canını kurtarmak için çabalıyordu. 

Sonra önUmdcki yatak buğulanmağa 
başladı. Gözümde kayboldu. Ben, oldu
ğum yerde yuvarlandığımı hissettim. 

Dundan eonra, hastahanenin yatakla
rından birine kaldmldığmıı vo ba§ucum
da bir hastabakıcı bulunduı;unu hatırlı
yorum. 

Bu hal, ciddi bir hastalığın başlanGlCI 
idi. Haftalarca hayatla ölüm arasında 

çırpındım. Nişanhmm sıhhi var.iyeli hak 
kında da hiçbir haberim yoktu. 

Sonr~ temit ve kokulu bir bahar sa
bcıhınua lıerııey yerliyerine geldi. Geç.. 
miş günlerin btitiln nkalan zihnimden 
silindi. 

Hast11hanedeydim. Fakat tabiatı bü
tün biizelliği, bütUn tazeliği ve rengile 
görüyordum. Içimde hayatın yeniden 
fışkı.rdığrnı hissediyordum. Yanıbaşım

claki h:ııtabakıcı gülümsilyordu. 

- Onu gormek istiyorum, dedim. Gô

rebilir miyim?? 
Kr dakika sonra: sevgilim, sevgili 

nişanlım y:ınıbaşımda belirdi. Tamamen 
i~ılefjmişti. lştc o dakika, hayatımın en 
heyecanlı dakikasıdır. Fırtınalar içinde 
çırpınan aşkımızın !Ut limanlara slizUl
düğU dakika! 

Ogün bugUn, aramızda hiçbir hadise
nin geçmemesine dikkat ettik. 

Gelecek aya da evleniyoruz. 

Acaba şaka mı yapıldı 
Kurtulu~ta SavaJ sokağında 122 

numaralı apartımanın ikinci katında 
oturan tiiccardC)(l ömcrin yatak oda
sına dün gece bir hırsız girmiş, duva
ra asılı olan ceketinin cebiıldeki 200 
lira ile 120 lira kıymetinde altın bir 
saat ve kösteği bağh bir ~am altınını 
çalmıştır. 

Hırsızlıktan haberdt•r olan Orr:er, 
hemen polise baıvurmuı ve bir hafta 
evvel arkadaıı Abdurrahman evine 
şahitler huzurunda: 

- Senin evine girmek birıey değil, 
Ben §U tarasadan balkona ve orzıdan 
da yatak odasına girip seni soyaca
ğım, dikkat et dediğini hatırlamış ve 
o zaman bunu ş<ıkaya aldığını söyle
miJtir. 

A1':iurrahman aranmağa ba~lanmıt· 

tır. 

'-30 MXYI! 'f9.U 
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Meksika isyanının iç qüzü 

Petrol davası 
General Sedillo nasıl 

isyan etti? 
Meksikadnki çabuk bastırılan son· 

isyan, blr mUddct öucedenberl de
vam eden petrol ibtilA!ı me~elesi lle 
alAkalı görülmektedir. 

Hakikaten, Mcksikada petrol me.
selesi ,ııo zaman ortaya çıksa, derhaJ 
arkasından bir isyan ve JhtilAl ha· 
reketi başgösterfr. 

Meksi.kadaki pctrqı lhtilf1fı hüku
metle şirketler arasındadır. Son de
fa, Cumhurreisl Kardenns Meksika
dakl bUtUn petrol şirketlerinin hüku
met tarafmdan satın alınmasına ka
rar verdi. Bu şirketler on yedi tane
~lr ve bunlar lnglllzlcrle Ameri.ka· 
lIJarındır. 

Meksi~a hUkQmetJnln bu kararı 
bllhasa İngiltere tarafından büyük 
bir it raz ile karşılandı. Fakat, Cum~ 
hurrefsl Kardenas ne şircktlerin baş 
.ka bir hal şekli bul;ı:ııak üzere yap
tıkları mUracaatı dip.ledJ, ne de si
yası görUşmelere ;glrlşm~yi dinledi. 
Çilnkil, hUkumeUn awıyasasn;ı.a gene 
kendisinin koydurm:uş olduğu bir 
kayda göre, memleketip dahili iş

lerine hiç blr yabanc} devlet karışa
mazdı ..• 

'.Amerika hilkfımetj Me;ıtsiyanın bu 
kararını sUkfinetle karşıladı. Fakat 
lnglltere, en son olarak, Meksikaya 
ffddetll bir nota gönderdi. 

General 8edttlo 

Kardenas köylü bir aileye men· 
suptu. On iki yaşından sonra kendi 
hayıı.t.ını kendisi ~azanmaya mecbur 
olmuş, tarlalarda çalışmış, hattl yol 
üzerinde dJlendiğl olmu9tu ... 

Kardenas da buna sözle değil, ff
lJyatla mukabele etmeyi doğru bul4 

Clu: Londradakt sefirini geri çağır. ./ 
Ciı 

Buna mukabil, General Sedlllo 
büyük bir servet sahibi idi ve San 
Luls Potosldo geniş arazileri, maH
kA.neleri vardı. Cömertlik göstere
rek de fakir halkı kendinden yana 
çckmcğe muvaffak olm~u • 

liA.RDESAS ommuRREtst 
OLUNCA ••• 

Bu ıuretle, lngfltcre ile Meksika 
arasında slyast mnnasobat kesll
ttl. 

MEKSl.KA UZERİNDE 
TAYYAREl.ıER 

J' 

:Vaziyet bu şekli aldığı zaman 
ı;:Ultttıurrc?s! Knrdonnoa. bir h aber 
yerdiler: 

- Mekslka üzerinde Amerikan 
Jayyareleri uçuyor • 

< 

Kardenas bunlara ehemmiyet ver-
medl: 

- İspanyada hUkClmetçllere gön
'derUen tayyarelerden olacak, dedi. 

Hakikaten, Meksika semasında 

görUlen altı Amerikan tayyaresinin 
evvell, İspanyaya gitmek üzere yo4 

ta çıkmış oldukları zannedildi. 
Fakat, sonra verllon haber büyük 

bir endişe uyandırdı: 
-Tayyareler, San Luis Potyosi'de 

~araya indiler ... 
San Luls Potosl General Sedfllo

nun idaresi altında bulunan btr eya~ 
Jetti. Burada, asker! vali, ayni za .. 
manda, kendi mah olarak, btıyUk bir 
araziye sahipti. Amerikan tayyare
~erlnln San Luls Potoslde indikleri 
erer de bu arazi idi... 

'.Artık şUphe kalmamıştı: General 
Sedlllo hUkfımete karşı bir darbe ha-
iırJayordu ... 

\ '.Amerikan tayyarelerinin Meksl· 
kaya gelmesi halk arasında. büyük 
bir heyecan uyandırmıştr. Fakat, 
Cumhurrelsl Kardenas, halkı teskin 
etmek için, Amerikalı ta.yyarecilerin 
levklf edlldlği hakkında. bir haber 
tıkarttı. 

Fakat, bununla ihtilA.1 hareketi 
aurdurula.mazdı. 

General Sedlllo esasen. Kardena4 
aın eski bir düşmanı idi ve halk, o
nun hUkflmete karşı ergeç bir hare
kete gececeğinl blllyor.du. 

YUZLERCE MUHAREBE EDEN 
GENERAL 

1910 dan 1929 a kadar Mekslka
)'I altüst eden mUtemadt lhtila.ller 
esna.smda, Sedillo muhtelif reislerin 
idaresinde, yUzlerce muharebeye iş
tirak etmişti. 

Muharebeler sona erdiği zaman, 
General Sedillo galipler tarafınday
'dı ve Cumhurrelst Kallcs kendisini 
ziraat nazırı yaptı. 

Kallestn en yakın iş arkadaşları 
arasmda 2 kişi vardı kt, cumhurrisi
ntn en yararlı adamları oldukları 

halde kendi aralarında hiç geçlne
mezJerdl. Bunlar, Lazaro Kardevas 
"~ .. 

" 

Bundan iki sene evvel Meksikada 
gene bir lhtil!l çıkmıştı. Bu hare
ketin başında. Cumhurrelsi Kallesln 
o zamana kadar en yaknı arkadaşı 

bulunan Kardenas vardı ve hareke
tiode11-vı u vaUak olarak, eski haml.Jl· 
nı memleketton dışarı sürdü. Kendi· 
si cumhurreisl oldu ... 

Kı.ı.rdenas cumhurrelsi olunca, Se
dlllo ta.blt bunu çekemezdi. O za. 
mandan sonra, aralarındaki düşman 
lık daha. fazlalaşmıştı. 

Kardenas da bunu b111yor ve Se· 
dillodan kurtulmak için bir çare a
rayord u. Bununla beraber, ona k~r
şı hiç bir harekette bulunmaya ce
saret edemeyordu, ÇUnkli Generalin 
orduda ve halk arasında birçok ta
raftarı olduğunu blllyordu. 

Onun orduda bulunmasını kendi
si tçln daha tehllkeli gören Karde
nas, nihayet bir çare dUşiinmtışttı. 

Generali San Luls Potoslden yüz ki· 
lometre uzakta Mlçoakan eyaletlntn 
askeri valisi tayin ederek ordudan 
uzaklaştırmak istemişti. 

General Sedtllo bunun ne demek 
olduğunu anlamış ve bir hastalık ba
hane ederk, memuriyet mahaUlne 
gitmemişti ... 

TAYYARELER GELİNCE 
HAS'.l'ALIK GEÇTİ? 

General Sedlllo .. San Luisdekl ma
llka.nestnde oturuyordu ve o civar
da.kiler kendisinin hasta ohnadlfnn 
pekAlA b111yorlardı. 

Amerikadan altı tayyare gellnce. 
General fillen ayafa kalktı n H· 

kerlerine isyan tııaretlni verdi... 
thtllAl birdenbire patlamıştı. Bu

nunla beraber, Cumhurreltd Kartı.
nas büyük bir cesaretle lsllerin U.ze
rirıe yUrilmUş, askerin başına bizzat 
kendisi geçerek, San Luls Potosiye 
kadar gitmiş ve SedilJoyu general
likten azlettiğini bizzat kendisi Te 

orada illn etmiştir. 
lhtııA.lcilere karşı hareketi cum

hurrcisi ile harbiye naıtn Avno Xa
maço idare eimtşlerdtr. tsyan bas
tırılmış bulunmakla beraber tekrar 
alevlenmek ihtimali kalmamış de
ğildir. Bilhassa., bundan evvelki ih· 
tilA.llerde Kardenas kttnetlertne 
mağl\ıp olarak Teksas'a lltlca etmiş 
olan ''Yaldızlı Gömlekliler" ismin
deki teşkUAtın lhtllllctıere yardım 

etmesi muhtemel görUHlyor. General 
Rodrige•ntn idaresinde bulunan bu 
kuvvet Meksika hududunda hazır 
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Haftalık 
RADYO 

30 Mayıs 938 pazartesi 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

· Saat 18,30 Plikla dans musikisi, 19,15 
çocaklara masal: Bayan Nine. 19~5 

Borsa haberleri, 20,00 Rifat ve arka.
da§ları tarafından TUrk musiklst ve halk 
l&J'kllnn, 20,45 hava raporu, 20,48 Omer 
Rıza tarafmdan arapça llÖylev, 21 Fazıl 
saz heyeti: lbrahim ve arkadaşlan ta.
rafından (saat ayarı), 21,45 orkestra: 
ı - Ro81nl: la pi volöa uvertür, 2 -
Masene: Panse Dotom, 3 - Morena: 
Vals di Donav Erzlt, 4 - Midleton: 
Rev dBn negr, 22,15 ajans haberleri. 
22,30 plakla sololar, opera ve operet 
parçalan. 22,50 son haberler ve ertesi 
gUnUn programı, 23 eon. 

31 Mayıs 938 Salı 
OGLE NEŞRIYATI: 
Saat 12,30 plakla tUrk musikisi. 12,50 

havadis. 13,05 pi.Akla Tllrk mw!lklsl, 
13,SO muhtelif pU.k neıriyatı, 14 son. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

Saat 18,30 pi.Akla dans musikisi, 19,15 
konferans: Şi§li halkevl namına doktor 
Muzaffer Esat (karakter), 19,M Boru 
haberleri, 20 Vedia Rıza ve arkadaşla
" tara!mdan TUrk muslkfıl ve halk ear 
Jalan, 20,45 hava raporu, 20,48 Omer 
Rıza bra!mdan arapça söylev, 21 Tah
sin Karakuş ve arkadaştan tarafmdan 
Tilrk mu&kl& ve halk oarkılan, (saat 
ayan). 21,4:5 orkestra: 1 - Bizet: Al
lezfyen SUvft, 2 - Pinozf: Serenad, 
3 - Glinka: Vals fantazl. 22,15 ajans 
haberleri, 22,30 plflkla 80lolar, opera ve 
operet parçaları, 22,50 son haberler ve 
ertesi sUnUn programı, 23 son. 

1 Haziran 938 Çarpmba 
OGLF. NEŞRiYATI: 
Saat 12,30 pl!.kla TUrk musiklst, 12,SO 

havadis, 13,05 plakla Tilrk mwıikfm, 

18,SO muhtelif pllk neerlyalt, H 110n. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18,80 pllkla dans muslldst, 18,4S 
Kızılay haftası: konferans: RUıııtU Dirk 
tilrk (kwlay azası), 19 plAkla dana mu
alklsi, 19,15 konferana: Doktor lbrahlm 
Zati (fireni! ve kanserin umum! mUna
sebatı), 19,M Borsa haberleri, 20 Ne
ıdhe ve arkadqlan taratmdan Tllrk mu 
sildsl vo halk ~arlalan. 20,4.S hava ra
ponı, 20,48 Omer Rıza tara!mdan arap-
ça söylev, 21 kltuılk Tilrk musikisi: Nu
ri Halil \'e arkada§ları tarafından (sa
at ayarı), 21,45 orkestra: l - Çayko
vsky: Mal"f solnel, 2 - Llst.: Rapeodi 
no. 14, 3 - Detose: Serenad, 4 - A
rensky: eleji, 22,15 ajans haberleri, 
22,30 pliı.klıı sololar, opera ve operet 
pnrçalan, 22,50 son haberler ve ertesi 
gUnün programı, 23 son. 

2 Haziran 938 Per;ıembe 
OGLE NEŞRlYATI: 
Saat 12,30 plakla TUrk musikisi, 12,50 

ha .. ·ııdis, 13,05 ptıkla Tilrk musikisi, 
13,30 muhtelif plAk neşriyatı, 1' eon. 
AKŞAM NEŞRlYATI: 

Saat 18,30 plAkla dans musikisi, 18,45 
KD:Ilay haftaaı: konferans; doktor Fet
hi (Ku:ılayın yardımlan), 19 pWtla dans 
musiklııL 19,15 spor musahabeleri: Eş
ref Şefik, 19,55 Borsa haberleri. 20 Sa.
dl HoşsM ve arkadaştan tarafmdan 
Tllrk muslklal ve halk ıarlalan. 20,4:5 
bava raporu, 20,48 Omer Ru.a tara!m -
cfan arapça söylev, 21 Radife Neydik 
ve arkadqlan tarafından Türk mWlik.lsl 
ve halk şarkılan (ııaat ayan). 21,45 or
kestra: 1 - Kamaak: Potpurrl Viye
ııuvaz, 2 - Buzke: melodi, 3 - Trana. 
latör: vals, 4 - Linke: Serenad, 22,15 
Ajans haberleri, 22,3~ plikla aololar, 
opera ve operet parçalan, 22,50 son 
haberler ve erteai gilnUn programı, 23 
son. 

3 Haziran 938 Cwna 
AKŞAM NEŞRlY ATI: 

Saat 18,30 pllkla danl musikisi, 18,45 
IUmıay haftası: konferıuıs: doktor ~ 
:am İRmail (barışta kmlay), 19 pl.Akla 
dans musikisi, 19,15 konferans: Ali KA
ıtıi Akyilz( çocuk terbiyesi), 19,55 bor
la haberleri, 20 Muzaffer nkar ve ar
kadaşları tarafından Tilrk musikisi ve 
halk varkıları, 20,45 hava raporu, 20,48 

O:ncr Rıza tarafmdan arapça söylev, 
21 Müzeyyen ve arkadqları tarafından 
'l'Urk musikisi ve halk prkıları (saat 
&Yan). 21,45 Orkestra: l - Glinka: 
kusıaıı o ludmila uvertür, 2 - Verdi: 
'l'ravyata, 8 - Bask: Roz - mus, • -
Sindlng: O Prentan, 22,1ı5 ajana baber
lett, 22,30 pU.kla sololar, opera ve ope 
ret parçalan, 22,50 eoıı haberler 'f'e 

1 Dün ve Yarın ( 
\ fercDme Külliyatı l = 
~ 1 ınciSeri = l No. Kuru~ 
3 1 Safo 100 

( 2 Aile çembtd 100 lı 
:: 3 Ticaret. banka, boru 'l& 
l • Devlet ve lhtllll '111 

1 l ,: =lhtJl&u : ( 

' 

8 LAtuur 60 
9 lafahana doiru 100 

i 10 Rasin Il 75 l 
i (Bu seriyi birden alanlara 1 Ura 33 ) 
( kunıt Urnm edlllr, ve ı lira S% lmrut 
I peoln alınarak kalaDJ ayda 1 er Ura- l 
1 dan ' 'erealye btrakılll'. > l - ~ 

i 2nciSeri ) 
il 11 Gorio Baba ıoo -
_ 12 Dellllğlıı. psikolojisi 50 ) 

\ 13 ilkbahar aelleri 715 i 

J 
14 Engerek düğümU 60 j 
15 Rutn m 75 i 

18 Samımı saadet M J 

1
1 'l latatlatlk 80 1) 
18 Çocuk dl1fOrtenler fSO 
19 nım ve fellef e 80 \ 
20 Cemiyetin aalllan 100 

j (Ba seriyi blrdea alaalan 1 Ura SO i 
\ kuraı ikram edlllr, ve t Ura ıo kanıt 
i Petla almaralı kalaaı a)'da l er 1Jra. 
~ dan \'erealye bırakılır.) 

i
) 21: !!~~~et Seri _M , 

Yeni Umt zihniyet '7~ 

KomOnlzm M 
\ 24 Günün lktısadJ l§lert 80 

f 2S Cumburtyet eo 

J 28 Tercll.me 100 
_ 27 Dettıtıler 75 

( 

28 L&olıon !O 
29 Kapttallmn buhranı M 
30 Salambo 12& 

= (Bu ıterlyl bll'den alanlara 1 llra n 
karaı ikram ecllllr, ve 2 Ura 88 lnuıq 
peoln alınarak kalam ayda ı er Ura- ; 
elan vereel7e blrakılır. 

4 üncü Seri : 

31 Ruba iV -
\ 32 Metafizik 40 
: 33 bkender 60 

~ 34 Kadın ve sosyallım 100 
) 3S Demokrit ~ 
! 38 Dinler tarihi 125 -
! 37 Filozofl ve sanat 40 J 
( 38 Etika 100 i J 39 Herakllt 2:5 
ğ -tO Ruhi mucizeler 75 
~ (Ba seriyi birden alanlara 1 Ura 4 :a 

\ lı:oruı ikram edilir, \'e ı Ura 16 lı:uruı } 
ğ pc§ln almaralı: kalanı ayda 1 er Ura- İ 
\ dan vcr~lye bırakılır.) ı 

~ sinci Seri ( 
\ il Oepro!Undia 60 1 
j •~ GUnUn hukukt ve lçtimat 75 , 

1

\ meeelelert 
: 43 EflAttm M 

\ 4f GWl harpler '1& 
i 4S Dlaraelinin hayatı 100 
~ 46 Metafizilı nedir 25 

J 41 Yeni adam '15 i 
% t8 tralyetin teslrlert 75 I 40 Politika felsefesi Tft 

İ SO Estetik 25 
İ (Ba acrtyl blrdt>n alanlara 1 lira )1 

'

- 58 kuru, lkn.m edilir ve 2 Ura S6 ku· 
ruıa pcıtn alınarak kalanı arda J er 

1
_ 

~ liradan \'Crcatye brrakıhr.) 

( 6 ncı Seri =) 
i! 51 Ernelt J 100 
{ 52 Para 25 ~ 
;; 53 Ser.ar 40 J 

M 11ml felsefe 
55 Karıncaların hayatı 

56 Demosten 

57 Çlçeron 
M Blpnot.iıma 

59 insan 

40 \_ 
'Tft 

8& ' 4 e 

ı: ı' 
60 Yent kadm 4C 

(Ba .eriyi blrclea alanlara 1 in te 
kuruı ikram edilir: ve 2 Ura 4 lnaruı:t 
peşin alınarak kalanı ayda 1 er Ura· 
dan vereal1e brralulll'.) 

7 nci Seri 
61 Vikontun ölUınO 
6ı Enelt II 
63 Usa 
6f Evlilik 

30 
100 
100 i 

:q 6."i r;ızu pamuk harbi 

Sabe Yerh fi 
~nkıırft <:nılılr"I - \"Al\IT Klt:ıhnl l 

istanbul Defterdarlığından: 
Sıra 

No, İsim ve şöhreti 

14 Koc;o toıemecl Asmalrmuclt Tepebaşı pasajı 8 

75 M'.anol Yorglyadlı Teni ,. ,. Tlmonl 15 

76 Nlko ve Vaıll Sobacı .. ,. Yenedlt 3 

Sened IUJrtan N eT'I 
Un K. 

934 aı 60 Kuanç 
6 10 Buhran 

934 76 60 Kazanç 
17 89 Buhran 
11 H Zam 

93' J7 S7 Kazanç 
6 16 Buhran 
4 15 Zam 

bıbanıam• 
No. 

23/21 

23/21 

23/23 

77 AbdOllzlz Muhallebtcl Sarı Lütfü TTUnel meydanı Kan- 935 
çllarya U/6-1 

H U Kazanç 
18 63 Buhran 
92 61 Kazanç 

28/24 

78 .. .. .. .. 936 

79 Abdllllzfz Muhallebici San LUttu Ttlnel meydanı •e 936 

80 Edvar Dena.rt 
Kançllarya 14 l5/1 

Mimar TÖm tom İltlkltl 377 /3-1 98' 

81 Refall Muiz Fa.raci Dlş llAtı bayll Asmahmesctt Elhamra han 258/6 98' 

82 Osman Salim Birahane, lokanta Asmalımeselt Meşrutiyet 1/5 )U 

83 Hıfzı ve Papa Dlmltrt Terzi •• .. tıtlklll 200/2 934 

84 Antuvan Slmlroı Manlfaturacr .. ., Panalya 6 934 

86 Sıvastı Bakkal Yazıcı Yazıcı 44/1 936 

86 Menelloe Sarfı Kunduracı Tom tom lıtıtlll 281: 935 

18 U Buhran 
62 71 Kazanç 
11 H Buhran 
25 20 Kuano 
6 Ol Buhran 

81 00 Kazanç 
18 63 Buhran 
12 15 Zam 

1691 U Kazanç 
388 80 Buhran 

26 78 Kazanç 
6 H Buhran 

29 40 Kuano 
6 88 Buhran 

35 20 Kazanç 
"I 04 Buhran 

315 00 Kazanç 
63 00 Buhran 

23/25 

23/26 

23/27 

23/29 

23/81 

23/H 

23/87 

12/46 

12/73 

87 Nlko Dlmttrtya.dlı Lokanta. bl- Tom tom ada İltlklll 5/3 
rabane 

936 175 93 Kazanç 14/11 
35 19 Buhran 

88 Hasan ve Mustafa Kunduracı San Llltfn Meırut11ıt 111 

89 Madam Maille Bavata Lokantacı Almalrmesclt Venedlk 21ll 934 

90 .. .. .. .. Aımalımesclt Venedlk 31/l 

91 Şerif Terlikçi Bedrettln Yaşmak 8171ran '71f 934 

92 Dlmltrl Vaıll ve ollu Aktar Aımahmesclt Venedlk 11 935 

93 Herman Kasketcl Haermlmt Yenlyol 16/8 984 

9• MAdam Angellkt Terzi Asmalrmesclt tstlklll 202/2 936 

95 Selim Berber 
" " lH/l tH 

96 Hasan Bakkal Tozkoparan Kabristan 10/12/U 934 

97 Ohannes Kolacr Tom tom DUzoğlu akaratı 4/5 

98 Neriman Terzi Asmalımesclt tstlklA.1 214/2 934 

99 Rodolf Haybovtc Piyano muaııtmt .. ,, Terkos 8/1 934 

100 Petro Angelldfı Cenaze levazımı .. ,, Hacoplu pasajı ıs 934 

101 Murad Klrkor Pansiyoncu Sarı Lütfü tıttklAl 380/! 934 

102 tlya Todori Bakkal Sarı LUtfU tstiklll 384 934 

108 Dimltrl Terzi Tom tom DUzyol 1 934 

ıo• .. .. u .. 
105 Dhnltrl oflu Yorgt Bakkal Hac1mlmf Yenlyol 1 936 

106 .. , . .. " •• .. 
107 Neriman Terzi Asmalımcscıt fstfkJA.J 214/2 934 

108 Yakup Geronberg Boyacı Tozkoparan Asmalımescit S. 70 936 

109 Karı Milller Şapkacı · Sarı LUtfü lstfklA.l 388/1 934 

110 Avni Mustafa Doktor Asmalımesclt Tepebaşı C. 73 934 

41 25 K:azanç 11/H 
8 U Buhran 
1 48 Zam 

10 30 Kazanç 11"/U 
2 08 Buhran 

71 63 Kaıanç 2/U 
U 30 Buhran 
32 50 Kazanç 6/6 
6 60 Buhran 

'6 00 Kazano '127 
81 87 Zam 

9 00 Buhran 
"I 6'7 Zam 

88 08 Kaıanç 10/'7 
7 61 Buhran 

31 32 Kazanç 4/37/1 
8 28 Buhran 

H :H K•ıanc 
5 25 Buhran 

2 5 O O Kazanç 
6 32 Buhran 
l 60 Zam 

27 75 Kazanç 
6 65 Buhran 
3 40 Kazano 

68 Buhran 

22/7f 

7/34 

1/8 

91 43 Kazant 12/40 
18 29 Buhran 

2 13 Kazanç 17 / 4 
10 60 Zam 

283 60 Kazanç 
56 70 Buhran 
15 00 Kazanç 

3 00 Buhran 
80 80 Kazanç 
16 16 Buhran 
61 60 Kazanç 
14 17 Buhran 
9 24 

60 00 Kazanç 
12 00 Buhran 
60 00 Kaıano 

13 80 Buhran 
9 00 Zam 
4 50 Ceza 

90 Buhran 
13 97 Kazanç 

2 79 Buhran 
59 40 Kazanç 
11 88 Buhran 
16 66 Kazanç 

8 U Buhran 

16/8 

18/U 

22/63 

22/64 

U/69 

22/70 

22/94 

22/95 

12/9 

23/66 

111 Apostol Şoga Terzi 
" ,, Aznavur han 12 934 24 00 Kazanç 17 /11 

112 SakaJaridls Danı mualllmt 

113 Kalef 

114 Dlkran Arabaclyan 

115 Lisan Diros 

116 Iürakoç 

117 Tanaf 
1ı8 Franğill 

Aktar 

Terzi 

.. 
Doktor 

Paatacı 

Terzi 

.. ,, Tepebatı 61 

Haonnlml Kumbaracı 50 

Asmahmesclt lstıkJtı 202/t 

.. ., Saka 8/2 

Hacımlml Kumbaracı 55 

Asmahmeselt Hamalbaşı 3 
.. ,, Venedlk 36/1 

4 80 Buhran 
986 403 60 Kazanç 22/66 

.,, 

9116 

986 

934 

984 
934 

92 80 Buhran 
60 62 

T .Ti Xazano 
1 83 Buhran 
1 20 

86 75 
7 35 
6 62 

84 40 
6 88 

105 45 

Zam 
Kazanç 
Buhran 
Zam 
Kazan o 
Buhran 
Kazanç 

15 82 Zam 
H 25 Buhran 

S 89 Buhran 
Kazanç 
Buhran 

H/Tl 

1'll 

18/H 

23/20 

U/ll 
28/1'1 

9'telli IUnlln PJ"Oll'IDllt 
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iMMiSAR SARAPLARI 
Jandarma Genel 
Komisyonundan: 

Komutanlığı Ankara Satınalma 

1 EmnJyet sandığı llıloları 1 
Saftllk· kıymetli 

mücevherler 
Rolümüzde teşhir edilen gayet kıymetli mücevherlerden mürekkep kolleksl-

yonları behemehal görünüz. (3037) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

Istanbul-Edlroe yolunda asfalt kaplamalı 
· şose inşaatı eksiltme llAnı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Kırklareli viIAyetl dahilinde LUleburgazdan itibaren Edirne fstlka~e. 

tinde takriben 38700 metre uzunluğnudakl yolnn tesviye, sınat imalAt. 
Şose Ye asfaltlı kaplama ve teferruatı inşaatı kapalı zarf usullyle ekıllt. 
meye çıkarılmıştır. Bu inşaat ne iki senelik mUtemadi tamiratının keşif 

bedeli "l.480.059,, lira 67 kuruştur. 
2 - Eksiltme 16-6-938 tarihine mUsadlf Perşembe gUnU sa.at 16 da Na• 

fia VekAietlnde şose ve köprUler reisliği ekslltme komisyonu odasında 

yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mUteterri diğer evrak 37 Ura muta. 
bilinde mczktlr Reisllkten alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek lstiyenlerin 58.125 liralık muvakkat teminat 
nrmcleri ve Nafia Vcka.letinden alınmış mUteahhltllk veslkasfyle bir de. 
fa en az 400.000 lira bedelli asfalt kaplamalı yol veya mUmaslli inşaatı 

muvaffakıyetle ikmal etmiş olduğuna .dair şose ve k6prUler idaresi relı
lfğinden alınmış vesika ibraz etmeleri IAzımdır. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlfatı dairesinde hazırlıyacak. 

ları kapalı zarflarını ikinci maddedeyazılı vakitten bir saat evveline ka
dar komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde ''ermeleri muktazldlr. Poe. 
da olacak gecikmeler de kabul edllmez. '(3119)' 

D~ı,.ıet Dem1ryolları. ve Limonları işfpf~,. 
Umum idaresı ilô.nları 

lira olan bir adet p!An freze tezıdf 
8 - 7 • 1938 cuma. gUnü saat 15,30 da kapalı zarf usuıu lle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

I f : f U :. f '"'t • : 1 1 

Bu işe girmek isteyenlerin 1350 liralık muvakkat teminat ne kana. 
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mUteahhitllk vesikası ve tekllfierlnl 

1 - Aaağıda. çeşit, miktar tahmin bedelleri yazılı eşya hizalarında gösterilen tarihlerde eksiltme usuliyle sa- ayni gUn saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri IAzrmdır. 
tm alınacaktır. Şartnameler parasız olarak Anka rada Malzeme Dairesinden. Haydar~ 

2 - Şartnameleri parasrz olarak Komisyondan alma bilecek bu eksiltmelere girmek istiyenlcrin kapalı zarf ek
siltmesile alınacaklar için şartnamede yazılı belge ve teminat makbuz veya Banka mektubunu muhtevi teklif mek· 
tuplannı eksiltme saatinden en geç bir caat evvel Komisyona. vermiş olmaları ve açık eksiltme ile alınacaklar için bu 
vesika. ve teminat makbuz veya Banka mektuplariyle tam vaktinde Komisyona baş vurmaları. '(2941) 

Cinsi ve miktarı Tahmin Teminat Bedeli Alım usulü ihale tarih, gün ve saati 

A - 3000 Portatif Çadır 640 K. 765 Lira K Zarf 10 /6 /938 Cuma S. 10 

B - 6500 Matra 130 K. 633.75 :I(. ,. llf.6/938 Cumartesi S. 10 

C - 14000 Yün Eldiven 35 K. 367.50 K. Açık 13 /6 /38 Pu.artesi S. 10 

Ç - 1000 Tulga 450 K. 337.50 K. " 13/6/38 Pazartesi 15 

D - 2000 Liralık N a.fta1in. 27,5K. 15000. K. ,, 14l6J.38 Salı 10. 

• 

a,19 Hayım Yako 
" 

,. ,, 2 934 1 80 Kazanç 23/16 
36 Buhran 

120 Marko Matos Hancı H " " 39 " 36 00 Kazanç 23/15 
7 20 Buhran . 

121 Muiz dö Toledo Komisyoncu ve Sarı LUtfU Zünblll S. 5 ,, 186 00 Kazanç 23/6 

mukriz 37 00 But han 
122 Petro Diş tabibi AsmalJmesclt Tepebaşı 73 .. 9 87 Kazanç 23/31 

1 97 Buhran 
123 Sedat Doktor Asmalımesclt Tepebaşı 73 .. 13 Kazanç 23/32 

2 60 Buhran 
124 Nlkola Hristo Diş imalcisl Tom tom Llnardı U .. 10 50 Kazanç 23/34 

2 10 Buhran 
125 Muiz Kundura eskici Tozkoparan Kabristan 20/1' " 1 73 Kazanç 23/35 

35 Buhran 
126 Karlo Soba. tamircisi Hacımlml Kumbaracı 52 .. 18 Buhran 23/40 
127 Hristo Boyacı Tom tom Bostanbaşı 96 •• 21 60 Kazanç 23/42 

4 97 Buhran 
3 24 Zam 

128 Albort Vontura Lokanta.birahane Asmalımesclt Meşrutiyet 63/3-5 936 318 00 Kazanç 13/7 
73 14 Buhran 
47 70 Zam 

129 lstlratl Marangoz Hacımiml Lüleci hendek 10 934 84 00 Kazanç 22/84 
17 16 Buhran 

1 80 Zam 
130 lzidor Melkştayn Mücevherci Sarı LUt!U 1stikl!l 404 .. 887 00 Kazanç 23/48 

204 01 Buhran 
133 05 Zam 

Kukanda adı, işl ve eski adresi yazılı Galatasaray Maliye Şubesi mUkelletıerl yeni adreslerini bildirme
miş ve yapılan araştırmalarda. da bulunamamış olduklarından hlzalarm da yazılı kazanç vo buhran vergileri
ne alt ihbarnamelerin bizzat kendile rlne tebliği mUmkUn olamamıştır. Hu kule usulU muhakemeleri kanunu hU· 
kllmlerlne tevfikan ve tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet na.n olunur. (3162), 

paşada Tesellilm ve Sevk Şe!llğinclen dağıtılacaktır. '(2988): 

XQN iJb:SUMAT 
iLMüJ.fi'BERLE~iMiZ 

DO KirOR 
Necaettln Atasagun 
Her giln sabahlan ıckh buçuğa 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar Ule 
U tayyare apartm.anlan ikinci daire 

17 numarada hastalamu kabul edez. 
Cumartesi günleri 14 den ZO ye tıa 
dar baatalaruu para!'·ı. Kurun, Ha 
ber olcuyuculamu dalcupoo mub
h lin '" mu~ vene eder. r .. ıı>t 2:~~58 

Göz Hekimi 
O ıra Murat Rami 

Aydın 
Muayenehanesini Taksim.-Ta.Uı:ııaDe 
Tarlabaşı Cad. URFA. '.Apt. nm& 

nakletmi§tir. Tel: 41553 
Pazardan maada. hergUn: öğlede11 

sonra saat ikiden altıya kadar 

glDl Ull \jU••~-


