
HALKIN GÖZÜ 

HALKIN KULAGI 

HALKIN DiLİ 

Sene 8 - No. 2842 ÇARŞAMBA - 29 HAZİRAN 1938 İdare işleri telefonu:"40203 Fiatı: 1 kuru, 

Memleke yeni Matbuat hürrireti 
sanayi hamleleri 

Şükrü Kayanın güzel bir nutku 
Şarkta ve garbda yeni r-.. o-oooooooooooooOOOOHOOHOOHHOOOO -HHOHOHOOOOOHHOOOOOOOHOOOOOOOHHH-..... 

·şeker fabrikaları açılıyor j Gazeteciliğin ne derece şerefli olduğunu gösteren 
· . . . . . . 1 birşeg daha: Bu, AT ATÜRKON de gazetecilik 

Başvekıl ve D~hılıye Vekılı dün Partı l etm.iş olması ve bununla mü/ telıir bulunmasıdır 
Grupunda muhım beyanatta bulundular "·············-·······································.-·~····································· ······················· .. ······························································-r Ankara 28 (A.A.) - B. M. Meclısı- 1 istibdad devrinin endişelerini, telakki-

nin bugünkü toplantısında basın bir - !erini ve bir meslek mensuplarının ma 
liği kanununun kabulü münasebctile ı uz kaldıklan halleri pek iyi hatırlar -
söz alan Dahiliye Vekili ve Parti Ge - sınız. Bizim neslimize mensup olanhr 
nel Sekreteri Şükrü Kaya şu beyanat- bir çok şeylerin hasretini çeken gön ı-
ta bulunmuştur: !erinde matbuat hürriyetınin hasreti -

cBir çok maddeleri yüksek tasvibi - ini taşımışlardır. Bu bize zamanın bü -
nize iktiran eden bu kanun hakkmda tün kötülüklerinin ve fenalıklar nuı 
bazı maruzatta bulunmak için miısar matbuat hürriyeti olmaması yüzünaen 
adenizi rica edeceğim. geldiği kanaatini vermiştir. Böyle bir 

Bazı malumat ve hakikatler vardır kanaatle yetişen nesil için elbette ev-
kl, ne kadar tekrar edilse, hatti. ede- velemirde matbuat hürriyeti ihtiyacı-
biyatta denildiği gibi tekrir dahi olsa, nı kendi ideallerine göre tanzim et -
onları söylemekte ameli bir fayda var- mek ve matbuatı idare edecekleri ken-
dır. Gazetecilik san'atı dünyada ve her di ideallerinin yüksekliğine yetiştir -
yerde ayni manzarayı arzeder ve ayni mek ve ona lazım gelen şeref ve ha)' -
safhaları geçirerek tekamül etmiştir. siyeti vermek bir vazife idi. 
Bizim memleketimizde de gazetecilik Bizde matbuat hürriyeti 
hayatı diğer liberal mesleklerde oldu - Denebilir ki bizde matbuat hürriyeti 
ğu gibi zamanın kötü telkin ve telakki- cumhuriyetle başlamıştll". Diğer rejim-
lerinin neticesi olarak çok geç ve güç lerde nasıl olursa olsun, taklidci bir he-
inkişaf etmiştir. Bu meslek hakkında Dahiliye Vekili Şü.kril Ktıya (Devamı 5 1nci ıayfada) 

Türk • lngiliz l lstanbulda da bir talebe 
aapercıı Ceıaı ,,.,_,. 

Ankara 28 (A.A.) - C. R Partisi ~Tuncanın reisliğinde toplandı: 
Kamutay gıııpu bugün -28/6/9JI- iii- Kürsüye gelen Başvekil Celil Bayar 
leden evvel Antalya saylavı l)r. Cemal (Det7a.rm 11 inci ıa11/ada) dostluOu hocasına tabanca çekmiş! 
Gittikçe art D ilihlan ma 16 mifronluk kreCli muka- Suçlu talebe dün muhakeme eclifcli, tabanca deallea 

d AJ J velel:!d!~diİcliliate teri• tahta bir oyuncak oldatuau aö1ledi, mahkemede 
yarışın a man ar Ankara, 28 (Hususi) -Bugün Meclıs- hocasının elini Öpti Ye cezuı tecil edildi 

lngı·ıı·zıere yetı·şemı·yorlar te 
16 m~~onluk ~~i _hak~=ki mukıl- tstanbulda bir talebe mektebinin sini ölümle tehdid etmiştir . 

............. -~!!'!':. ..... !!~.!~!! ... -............ _.. müdür muavinini tabanca ile tehdid Bunda, bir ders meselesinin imil ~l-
H atag hakkında ettiği iddiasile adliyeye verilmiştir. öuğu anlaşılmaktadır. Suçlu çocuk dun 

Berlinde endi-.:e ba-.:aösterdi Sulhi isminde olan 14 yaşı_~ ~u t~~ibi_ adil ~nver._Kara°:a mua~ene et-
., >re " k 1 çocuk Davudpaşa orta mektebınm 2 ın- tırilmış, farıkı mumeyyız oldugu an • 

Deniı ıillblari yanıına nilaayet verilmeıi için Alman
yanıa bir anlqmaya muvafakat edeceii sö1lenlyor 

muza ereıer Ci sınıfında okumaktadır. laşıldddan sonra da, müddehunumil:Jt 
Paris 23 (Hususi) _ Hatay hak _ İddiaya göre mekteb müdür mua • Sulhiyi Asliye 4 üncü ceza mahkeme • 

kındaki müzakerelere bugün de Fran- vini Fuada tabanca çekmiş ve kendi - sine vermiştir. (Devamı 3 ncü nyftuitı) 
H b" sız Hariciye Nazın Bone ile büyük el-

Londra 28 (Hususi) - ar ıye nazın &ilterenin hava müdafaasının yeni bir (Devamı 11 inci sayfada) 

Rorbelita Avam Kamarasının bugü~ orıanizasyona tlbl tutulacağını, halen ~=-c:=~··~ .. -···;:;··~··;;···~··-···;:;··~··;;···;.:··-···;:;··~ .. ·:;;··~00;·;·;-: 
Joplantısındı beyanatta bulunarak, in- (Devamı 11 inci sayfada) 

Paşabahçede yeni bir 
tersane yaptırılacak 

Denizbank 1eni teıiaabnı Bof aziçinde kuracak, 
balıkbanenin de Botaziçinde rapılmaıı muhtemel 

PC1J4bcıhçeclerı. bir manzara "" 
Belediyenin Çubukluda bulunan gaz ra su tesisatı yapılmata baflanml§tır. 

depoları tevsi edilecek, mevcud dört tan- Denlzbank, faaliyetini daha esaslı fek-
aıı ayıaı ona iblll olunacaktır. Depola- (Dncıtm 1 mcı ıa.llfada) 

,-······-·······································\ 
~ Zabıta romanımıza~ 
1 yarın başhyoruz 1 
~ : 
"'···············································~ VARDA 
adasındaki hayalet.. 

6 ay evvel Londranın meşhur bir 
mecmuuında çıktı ve o kadar ratbet 
gordü ki kltab halinde baslldıtı ıa -
man derhal kapışıldı, muharrirıne 

Amerikada tabı hakkını istemek üze
re en meşhur Amerika kltabcıların -
dan düzinelerce mektub geldi. Der -
ten Fransız ve Alman gazetelerinde 
tefrlka edildi. Avrupanın dlter lisan
larına da tercüme edildi. 

VARDA 
adasındaki hayalet.. 

Size ecnebiler tarafından l(iylene 
aöylene efsanevi bir mahiyet alan in
gllls (Entelllcens Servis) inin İnglli:ı: 
cözlle nasıl çalıftıtını gösterecek ve 
bilhassa İngillz hayatını anlatacak -
tır. 

~··············································· .. 
: ' 
~ Zabıta romanımıza i 
i yarın başllyoruz i 
~ : 
~'•••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••N••••'r 

~k yüzünden işlenen 
cinayetler neden 

bu kadar çoğaldı? 
r---- Doktorlar diyorlar ki: ----......... 

1 - Erkeklerde kıskançlık artmıştır I 
2 - Kadınlar fazla laübalidirler / 
3 - Delirenlerin adedi /azlalaşıyor I 
4 - Büyük harbin üzerimizde gaptııı 

tesirleri de hesaba katmak lazımdır? 

Son zamanlarda a
mil ve müessiri sevgi 
ve kıskançlık olan 
birçok cinayetler iş· 

lendi. 
Gah şurada bir a• 

dam bir kadını çaki· 
le sekiz yerinden ya
raladı, gah burada 
bir diğeri yolunu ke
sip kalbine bıçak sap
ladı.. Bir başkası ta
bancasını çekip gen9 
bir kızı gergefi üs- Aık yüzündn ifleneR ıcm cinayetlerin kahrcı1ft4nlan 
tünde öldürdü. Bir Hayredctin Ali Rızcı Hcımdi 

b&fkaaı karısının dudaklarını, bir diğf'r · i' ı ri İpsalada lkl kişiyi öldürüp kendill 
göpünü doğradı. öldü. 

Nihayet ıonuncusu da biri 1stanbu. (Dey- 7 nci 1a1fatla) 



Her gün 
Uza/qarkta 
Fransa ve Japonya 

""9m- Yan11 ı A ... E.,.... 

V irminci asır başladığı sıralar

da Çin, şimalden cenuba doğ

ru, sahil boyunca şu nüfuz mıntakalarına 
ayrılmıştı: Şimalde Rus nüfuzu vardı. 
Çarlık Rusyası, on dOkuzuncu asrın ikin
ci nısfından on sene sonra Amur nehrine 
kadar gelmi~ dayanmış Mançuryayı al• . . 
rnıya çalışıyordu. Orta Çin, Ingiliz nü-
fuz mıntakası idi. Cenubi Çinde de Fran
sız nüfuzu bilimdi Japonya Uzakşark 
sahnesinde bir kuvvet olarak belirir be
lirmez, önce Rus nüfuzunu tasfiye etti. 

Resimli Makale: - Bir kafanın kompartimanları = 

Japonyanın Rus nüfuzu ile mücadelesin- -
de, bu nüfuzu kendi menfaaUeri bakımın- Ingilterenin sabık hariciye nazın Eden vazifesim bıra~- Dünyada en çok verim temin eden vücud dinlenmiye pay 
dan 

0 
zaman tehlikeli gören, İngiHere- tıktan sonra yeni bir faaliyet sahasına atılmadan önce biraz ayıran insanınkidir, en kuvvetli eser de düşünmiye mesai 

nin yardımına mazhar oldu. dinlenmek için Frinsanm cenub sahiline gitmişti, gazeteler saati bittiği dakikada hatime vermesini bilen kafadan çı-
Cenubdaki Fransız nüfuzuna gelince; nazırın orada siyasi ~serleri okumakla vakit geçirdiğini kar. Kafamın çalışma, düşünme, dinlenme ve eğlenme 

bu nüfuz, Fransanm Hindi Çinide kur- yazdılar. Halbuki Eden döndüğü .zaman: olarak muhtelif koınparfımanlara ayırmasını bilelim ve bir 
duğu imparatorluğa dayanıyordu. Fran- - Tek satır okumadım, tek mesele düşünmedim, dedi. kompartlınand~n diğerine geçerken arkada bıraktığımızın 
sa, Uzak§Clrkın Avrupa devletleri tara- Çahş!lla ile dinlenmenin ayrı ayrı şeyler olduğunu bilen- knpısını iyice kapıyalım, iyi eser çıkarmak iyi yaşamakla 

lerdenim. · k". d"' 
fmdan yağmasından Siyam körfezinin =:::=:::=:=:=====================,,;m,;,;,;u;nı;;;u;n;;;u;;r·~===::::!============= 

~~;:E~~~~:~;tr;5; 
tesi sene de Tokin'i aldılar. Bundan son- Çelik Cig" erli .t'''' 0

"

0
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0

"
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••••• ................... ---·-·····"-: 29 gaJtmda· bı•r 
ra da Siyamı, hatta Birrnanyayı ele ge- v 
çirmiye çalıştılar. Fakat asnn sonlarına Adam !.= Hergün bir fıkra :.~ Jngiliz kadını idama 
doğru İngilizlerle karşılaştılar. Hindis- B i 
tanda büyük bir imparatorluk kuran İn- r ç oynuyor ~ f k. . 1 . k. • • • ~, Mahkum edildi 
giltere, ansızın Birmanyayı ilhak etü. Ç 

1 ıçen e iÇ 
1 ıçmıyenın : 

Bundan sonra da Hindistan ve Birmanya mektubları 
imparatorluğunu Fransız imparatorh) İçki içen adamdan ~çki içmiyen a-
ğundan ayıran Siyamın Fransa.ya karşı dama: 
mülki tamamlığını korumak siyasetini cDün ak§am sizin mahdumla bi -
takib etmeğe başladı. Uzakşarktaki bu zim mahdum btrlikte geznı.iye git -
nüfuz mücadelesi az kaldı, 1893 senesin- · mi§lerdi. Gece eve sabaha 1eaTşı ge1-
de İngiltere ile Fransa arasında bir har- mi§ler. O zamana kadar bir yerde 
ba sebeb oluyordu. oturup içki içmiş olacaklar~ onlan botr 

Fakn t Fransa bugünkü gibi, Avrupa- • cın evvel bu fena huydan t:esaire .. ve-, 
da Alman tazyiki altında bulunduğundan ıaire .. > 

böyle bir maceraya girişmiye cesaret e- lçki içmiyen adamın içki içer. ada-
demedi. Ve İngiltere ile anlaştı. Çinin ma cevabı: 
son yağması olan 1898 senesi taksiminde cMahdumunuzla mahdumumun bir-
Fransa Kanço körfezini de ele geçirmiş- likte bir gece eğlencesine gittiklerl!11.i 
tir. Bundan sonra 1904 itilafile Fransa, ben de haber almıştım. Sfai1ı mah -
İngiltere ile Antant Kordiyali akdetmiş dumu bilmem, fakat bizimkinin zer-

Resmini gördüğünüz kadın, koca -
sının eski kansından olan çocuğunu 

ve o zamandanberi de bütün sömürgele- re kadar bir şey içmediği muhcıkkak-
rinde fakat bilhassa Uzakşarkta İngiltere Ciğerlerine Ariz ~lan bir hastalık. yü- tır. Çünkü ~esi gün uyanır uwın - trenden atarak öldürmüş. Uzun milel -
ile işbirliği yapmayı dış politikasının e- zünden, demirden bir teneffüs makinesi maz, süra1ıiye sarıldı. Ve kar.a kana det cinayetinin meydana çılanadığını 
sasb bir umdesi addetmiştir. içinde yaşıyan1 ve şimdi de g-jnde 4 da - su içip hararetnıi ancak brı suretle • gijrerek sevinirken, adaletin pençesi 

İngiltere ile Japonya 1921 senesine ka- kika açık havada teneffüs etmeğe mu - teskin edebildi .• vesa.~re vesairl? ... ~ i yakasına yapışmış, ve yaptıklarının he 

dar ittifak halinde kaldıkça, Fransız sö- vaffak olan 27 yaşlarındaki Amerikan de- • ................. - • ._ ............ - ••••• - ............. ,i s:ıbını sormuştur. Kadın idama mah _ 
mürgeleri de Uzakşarkm bu yeni beliren likanlı.sı, her türlü ihtiyacını, bu demır - Jlaf.ag mes /esi 

d 
e kum olmuştur. 29 yaşındadır ve bir 

devletinin tecavüzünden masundu. Bu en teneffüs makinesi içinde görmektc-
muahedenin feshinden sonra 1921 senesi dir. Sırtüstü yatmasına rağmen, karşısı- Bir boşanma İngilizdir. 
sonunda Uzakşarkın statüsünü garanti na konulan bir ayna vasıtasile, istediğıni Davasına sebeb oldu --------
rnaksadile akdedilen dokuz taraflı rnua- görebilmekte, hatta resimde gördüğünüz Şam (L'intran) - Berut hukuk mah- Üç drıkikada yangın 
hedenin esaslı rükünlerinden biri de gibi, hastabakıcısı ve babasile birlikte kemesinde garib bir talak davası ikame söndürecek bir robot 
Fransa lidi. mükemmel briçte oynamaktadır. edilmiştir. Erkek maruf ailelerden bi~ 

Fakat Japonya yedi senedenberi, U.zak- hayli genişliyeceği muhakkaktır. Japon- Arab, genç kadın ise Türktür. O vakte 
prkı hegemonyası altına almak siyaseti- ya bir senedenberi Çinde askeri müte- kadar gayet ahenkli bir hayat geçirmiş 
ni takib ediyor. Çine karşı girişilmiş bir hassıslarm bile kolay kolay kavrıyamı- olan bu aileyi talak davasına sevkeden 
teşebbüs gibi görünen bu hareket, ayni yacaklan bir tabiye tatbik etmektedir. sebeb ise Hatay meselesidir. 
zamanda Sovyet Rusyanın Çarlık Rus- Bir gün Pekin, ertesi gün Şanghay, Nan- Erkek Hatayın Suriye idaresi altında 
yasından artakalan nüfuzunu, İngiltere- kin Am v- kalmasını istiyordu, kadın ise Türkiyeye , oy, .ıwınton, Hinan - bazısı geç, 
nin Şanghay ve orta Çindeki nüfuzunu b d iltihak etmesi arzusunda idi ve ne vakit azısı a güç olarak - Japonyanın eline 
ve Fransanın da r.enubdaki nüfuzunu li- geçen bu şehirler binlerce kilometre u- Türkiye, Fransa ve Suriye arasında ye-
kide etmek gayesini istihdaf etmektedir. zunJuğunda şerid gibi bir arazi üzerinde- ni bir hadise çıksa kadınla erkek arasın
Japonya Mançurya ile uğraşırken, orta dir. Japonya bir senedenberi Çinde var- da da derhal bir kavga zuhur ediyordu. 
Çinde İngiltere ve cenubi Çinde de Fran- k · d"ğ" hed ' Nihayet Hatay meselesini açmadan yek-ma ıste ı ı eflerin her birine var-
sa ile doğrudan doğruya karşılaşmamıştı. mıştır. Fakat esas hedef, Çini diz üstüne diğcrile konuşamaz olmuşlardır. 
Fakat artık Mançuryayı almış, geçen se- çöktürmek olduğuna göre, bugün bu he- Mahkemeye verilen istidada talaka se
nedenberi de doğrudan doğruya Çin ile definden geçen seneye nazaran daha u- beb olarak cahlak zıddiyeti> göstcrilr 
uğraşmıya baş1amışbr. Bu uğraşma Ja- zakta olduğu iddia edilebilir. miştir. 
ponyayı merhale merhale orta Çine ve J aponya, Çin ile uğraşırken, Uzak- Bacaklı lokomotı~.f1er 
Jtihayet cenubi Çine getirmiş bulunuyor. J tı 

şarkta menfaatleri olan diğer devletlerle T 'k til" ·ık · d d 
Birkaç gündenberi Tokyodan gelen ha- "h • -r .LN omo ın ı ıca ı zamanın a ı illa çıkarmaktan kaçmıyordu. Fakat b. k ·ı · d B nl d b'l 

berler, Japon askerlerinin Hainan adası- b . . baş v ır ÇO nevı erı var ı. u ar an ı -
u ışı armakta karşılaştıgı zorluk, ha b' tan · pek "bti 

Londrada Monç isminde bir makine 
mühendisi yangınları şayanı hayret bir 
şekilde söndüren bir robot (makine in -
san) vücude getirmişitr. Bir binanın her 
hangi tarafında olursa olsun bir yangın 
zuhur ettiği takdirde bu robot otumatik 

bir surette hususi telefonla yangını her 
tarafa haber veriyor, sonra yangın mus
Iuklar~nı açıyor ve ateşi daha başlan -
gıçta söndürüyor. Robotun bu f aaliyeü 
ancak birkaç dakika sürmektedir. Yapı
lan tecrübeler çok iyi neticeler verdiği 

için, yakın zamanda her evde böyle bir 
yangın robotunun yer aldığını göreceğiz 
demektir. 

16 polis tarafından beklenen 
pul koleksiyonu 

Sözün Kısası 

Plaj ihtikarı 

K adıköyle Pendik arasında şehrm 

Anadolu yakasının büyükçe bit 

plajı vardır. Geçen pazar bu plaja gittik, 
Plaj kapısındaki ufak gişede oturana sor• 
dum: 

- Kaç kuruş? 
- Yirmi! 
- Kabine dahil mi? 
- Evet! 
Gerçi yirmi kuruş kşbine de dahil ol

duğu halde gene az para addedilemezdi 
ama, şehirde ucuzuna alışmadığım için 
bana biraz makul göründü. 

Bileti aldık, plaja girdik. Plajın iki yan 
tarafında ufak, ve kapılan gayri munta
zam kabineler vardı. Bunlar soyunmalt 
için pek müsaid yerler değildi. Ve esasen 
hepsi de daha evvel gelenler tarafından 
işgal edilmişlerdi. 

Plajın geri tarafındaki nisbeten iyi ya
pılmış kabinelerin kapıları asma kilit • 
lerle kilitliydi. 

Bilet aldığım gişeye gittim. 
- Asma kilidlerle kilidli kabineler var. 

Onlardan birini açtırsanız! 
Dedim. Gişede oturan zat, hemen bir 

bilet kesti: 
- Altmış kuruştur. 

* Plajın bir köşesinde, senelere':! yağmur 
altında kaldığı eğriliğinden, tahtalarının 

çatlaklığından belli, üç sandalye ile bir 
masa bırakmışlardı. Bir aralık bu san -
dalyelere oturduk, plajın adamlarından 

biri yanımıza geldi: 
- Yirmi beş kuruş vereceksiniz! 
Dedi, sordum: 
- Niçin? 
- Sandalyeleri ve masayı işgal etti .. 

ğiniz için! 
Plajda iki saatten az bir zaman kal -

dık, eğer fazla t--alsnydık, kim bilir d:ıha 
ne akla gelmedik şeyler yüzüııden daha 
ne kadar para verecektik. 

* Molyer bir tarihte bir bina kiralamış1 
üzerine cTiyatroya girmek bPdavadır> 

ilanını koymuş.. Tiyatro halkla dolmuş. 
Oyun oynanmış bitmiş. Halk çıkacağı 

sırada kapının ön:inü adamlar tutmuşlar. 
- Para vereceksiniz? 
- Ne parası, tiyatroya girmek beda • 

vadır diye levha asmışsınız ya! 
- Öyle ama, tiyatrodan dışan çıkmak 

para iledir. Parayı verir, çıkarsınız, ya
hud içeride kalırsınız! 

* Bizim açıkgöz plajcılar da bunun ben-
zerini yapıyorlar: 

- Plaja girmek pahalı değil, fekaı; plaj
dan istifade etmek için jçeride kesenin 
ağzını açacaksınız! 

* Açıkta denize girmeyi menediyorlar .• 
bunda haklıdırlar. Fakat açıkta deniz6 
girmeyi menederken, plajcının da ıhtikar 
yapmasına mani olınak icab eder. Yoksa: 

- Açıkta denize girme! 

Demek, bu dört yanı denizle çevrili şeh
rin halkına: 

- Sen ömrün oldukça .denize girme • 
miye mahkumsun! 

Demekten farklı değildir! 

*** 
lngiliz Akdeniz filosu 

nı işgal etmek mecburiyetinde kalması k d" · · b' b" ssa ır esı gan · Pragda açılan pul sergisine, İngiltere 
en ısını, ırer ırer, menfaatlerinin tas- B h k t" d' - ı · d ld .. ihüınalinden bahsetmektedirler. HaTita- fi · . b kt .. d 1 u ar uvve ı ıger enn e o ugu kralı beşinci Corcun dünyaca meşhur o- Belgrad 28 (A.A.) - Gazeteler, :fıı. 
yesını sonraya ıra ıgı ev etlerle kar- "b" t k ı kl · h k t · k ya bakılacak olursa, bu hareketin şümul k . . gı ı c ere en are e e getırece lnn yüz binlerce İngiliz lirası değerinde- giliz Akdeniz filosunun yakında Yu • 

şı arşıya geürmektedir. Sırası Sovyet e d 1 k tilin" k t afı d "d ve ehemmiyeti anlaşılır: Hain an, 1898 R t .
1 

Y r e -0 oma ar a ar n a a e - ki pulları da gönderilmie>t;... Bu pullar goslav sahillerini ziyaret edecegın'" · i bil· 
usya ve ngı tereden sonra sanılan t 'k' · ba .. kr d takı · ~~ 

senesinde. Fransanın eline geçen Kanço Fransa, Hainanm işgali tehdidi karşısın- k~ dı ı ~an . ca1~ı şeb ıneket ıti~"l~d~- sergide herhangi bir hırsızlık ve yangın- dirmektedirler. 
Jimaniyle Hindi Çini sömürgesinin ara- d ·· 

1
A • ı emır manıve ayı ar e e ge rır ı dan korunması maksadile gece gu-ndüz 7 ............... - .............................. - ......... . 

a ansızın, on p ana geçmış bulunuyor. B 1 - - d""k 1 k tif d · T A K V 1 M ıanda iki milyon nüfuslu bir adadır. Ada- un ar yere surun u çe o omo e polis hafiyesi ve 9 resmi üniformalı polis 

J el
. F A. Ş. ESMER ileri dogr'" u hareket ederdi. tarafından beklenrn-·'-tedir. 

nın apon ıne geçmesi, ransanın Hin- ;::===================~~===~~~====~~===~~~~t:A~======:;:= di Çinideki vaziyetini tehlikeye düşüre-

ceği otuz sene evvelisinden anlaşıimış o- 1 S T E R 1 N A N 
1 

f S T E R 1 N A N M A ı. "' 
lacaktır ki, Rus - Japon muharebesinin 
fer.dasında imzalanan 1907 itilfıfiyle Uzak
§Clrktaki İngiliz, Fransız, Rus ve Japon 
nüfuz mıntakalan çizilirken, bu adanın 
Japon askerleri tarafından işgal edilemi
yeceği tasrih edilmişti. Fransa bu defa 
Japonyanın dikkatini bu 1907 itilafı üze
rine çekmiştir. Fakat Japonya, bu yoldan 
Çine yardım etliğini bahane ederek ada
nın muvakkat işgaline lüzum gördüğünü 
iddia etmektedir. Bu iddianın ne derece 
doğru olduğu bilinememekle beraber, 
Hainanın işgaliyle Çin askeri harekatının 

İs!anbul belediyesi ile İstanbul evkafı arasınch Gazi 
köprüsü yüzünden bir ihtiliıf çıktı: 

İstanbul evkafı Gazi köprüsü inşaatını gözden geçirirken 
temel ayaklan yüzünden köprü seviyesinin Unkapanı civarı 
seviyesine nazaran yüksekte kalacağını ve bu itibarla Sına
nın mühim ese!'lerinden biri olan Sokullu camünin manza- 1 
rasını bozacağını görmüş, köprünün daha ileriye alınma
sını ıstemiş, İstanbul belediyesi bu talebi göze almaktan 
kaçınmaz, fakat şimdiye kadar yapılmış olan temellerin 

bozulması lazım, bu da her şeyden evvel binlerce liralık 
bir masrafa mütevakkıf, fazla olarak inşaat ta gecikecek.. 
Şimdi mesele Başvekaletin hakemliği ile mütehassıs bir 

}<omisyonun tedkikindedir. 

H~ngi taraf lıak~ı'. hangisi haksız, söylenemez. Neticeyi 
k~nı~!or_ı:un v~.ece~ karardan öğreneceğiz. Fakat belediye
nın kopru yennı fayın ederken, evkafın da köprü meselesi
nin ilk tedkikleri yapıldığı sırada bu noktayı hatırlamıya
rak sonradan düşünmüş olmalarına: 
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Şpor teşkilatı kanunu 
Liyihanın esasları: Ankarada bir beden 
terbiyesi yüksek enstitüsü kurulacak 

Gençlerin klüplere girmeleri, boş zamanlarında beden 
terbiyesine devam etmeleri mecburi olacaktır 

Ankat·a, 28 (Hususi) - Spor teşkilatı 
hakkında kanun layihası Meclis ruzna
mesine alınmıştır. 

Layiha esaslarına göre yurddaşın fizik 
moral kabiliyetlerinin ulusal ve inkılib
cı amaclara göre gelişimini sağlıyan o
yun, jimnastik, spor faaliyetlerini sevk 
ve idare etmek maksadile Başvekftlete 
bağlı bir beden terbiyesi genel direktör
lüğü kurulacaktır. Genel direktörlüğün 
merkezi Ankarada olacaktır. Genel di
rektörlük assıulusal spor temas ve mü
nasebetlerinde merci olan resmi bir te
şekkül olacaktır. 

Gençleri klüplere girmeleri, boş za
manlarında beden terbiyesine devam et
mekte mecburi olacaktır. Hangi yaştaki
lerin ne müddet ve hangi mevsimlerde 
spor mükellefiyetinde bulunacakları, ne 
gibi daireler, müesseselerde beden hare
ketlerinin tatbiki lazım geleceği Heyeti 
Vekile tarafından tayin olunur. 

Beden terbiyesi genel idirektörlüğü 
merkezd bir genel direktörle genel sek
reterden, federasyonlar heyetlerinden 
teftiş, hesab, sağlık dairelerinden, neşri
yat ve propaganda, muhaberat, mua.me
ıat, arşiv, sicil ve lisans ve müze, kütüb
hane şubelerinden teşekkül edecektir. 

Genel direktörlük lüzumu kadar yerli 
yabancı mütehassısla memur ve müs-, 
tahdem kullanacaktır. 

Beden terbiyesi gen! direktörü Başve

kil tarafından intihab ve Cumhurreisi
nin tasdiki ile tayin olunacaktır. 

Merkez istişare heyeti beden terbiyesi 
genel direktörünün reisliği altında mem
lekette spor bilgi ve ihtisas1 ile tarunmı~ 
olanlar arasından Başvekil tarafından se
çilecek beş zat ile Kültür, Müdafaa, Da
hiliye, Sıhhat Vekaletlerinden intihab 
olunacak birer mümessilden terekküb e
decektir. 

Her vilayet bir beden terbiyesi bölge
si, valiler bölgelerin başkanı olacaktır. 
Bölgelerde beden terbiyesi ve spor işle
rile meşgul olmak üzere valilerin mes'u
liyeti altında bölge beden terbiyesi di
rektörü ile o bölgede tatbik edilmekte 
olan spor nevilerinin alakadar f ederas
yonlarla mütenazır olarak her biri için 
valinin seçeceği ve beden terbiyesi genel 
direktörlüğünün tasdik edeceği birer a
jandan terekkUb eden heyetler buluna
caktır. 

K.lüpler 
Gençlerin beden terbiyesi sporu bu 

kanunla kurulacak, hükümlerine inti
bak ettirilecek olan klüpler ve grup -
lar vasıtasile yaptırılacaktır. Mekteb 
ve kışla dışında daha çok spor mükel
lefiyeti çağında yurddaş bulunan köy, 
kasaba, şehir ve münferid mahallerde 
klüp spor grupları kurulacaktır. 

ispanyada İngiliz gemilerinin bombardımanı 

lngiltere Romada dün 
teşebbüslerde bulundu 

Kont Ciano /ngiliz sefiri arasında gönüllülerin 
geri çehilmesi meselesi de görüşüldü 

Londra 28 (Hususi) - İngilterenin 
Roma sefiri Lord Pert bugün hariciye 
nazırı Kont Cianoyu ziyaret e~erek, 
Franko tayyareleri tarafından Ingiliz 
gemilerine yapılan bombardımanların 
İngilterede uyandırdığı fena akisleri 
ıınlatmış ve bu gibi hadiselerin teker
rürüne mani olma'k için, Franko üzeri
ne tesir icra edilmesini istemiştir. 

Lord Pert ayrıca, İspanyadaki gö -
niillülerin geri alınmasına müteallik 
bazı müzakerelerde de bulunmuştur. 

Gönüllüler meselesi 
Londra 28 (Hususi) - Ademi mü

dahale tali komitesi bugün toplanarak, 
İspanyadaki ecnebi gönüllülerin geri a 
lınması hakkındaki İngiliz plB.nının tat 
b'iki için lazım gelen ımal.i tahsisatın 
teminine dair müzakerelerde bulun -
muştur. 
• 
1stanbulda da bir talebe 

hocasına tabanca 
çekmiş! 

( Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
Sulhi, yapılan muhakemesinde: 

- Benim muavini tehdid ettiğim 
yok. Tabanca diye bahsedilen de, kıllf 
içinde tahta bir tabancadır. Mahallede 
hırsız polis oynarken, bunu kullanır -
dım. 

Bundan sonra dinlenen şahidler -
den Fettah ve Seyit ismindeki mekteb 
hademeleri de, hadiseye şahid olduk -
larını, fakat kılıfın içindeki tabanca -
nın tahta yahud hakiki tabanca olup 
olmadığını anlayamadıklarını söyie -
nüşlerdir. 

Durusma sonunda mahkeme Sulhivi . . 
3 gün müddetle hapse mahkfım etmtş -
se de, bu cezası tecil edilmiştir. 

Salondan çıkarken, hakim suçluya: 

Gönüllülerin sevkiyatı için yapıla -
cak olan masraflar İngiltere, Fransa, 
İtalya ve Almanya arasında taksime -
dilecektir. Sovyet Rusya yalnız idari 
masraflara iştirak etmeği teahhüd et -
miştir. 

Frankonun beyanatı 
Londra 28 (A.A.) - Times gazete -

sinin Saragos muhabirine beyanatta 
bulunan Franko münhasıran ticaret ya 
pan vapurların serbestçe uğrayabilece
ği bitaraf bir liman ihdası fikrini yeni
den ileri sürmüştür. 

Barselona 28 (AA) - Öğle vakti 
5 tayyare, Barselona'nın cenubunda 
kain Bane kasabası üzerinden uçmuş
tur. 

Bu tayyareler, on kadar bomba ata· 
ıak bir takım hasarat vukuuna sebe -
biyet vermişlerdir. 

Bir Japon neferi bir 
Amerikan sübayının 
karısına tokat attı 
Vaşington 26 (AA.) - Hükumet, 

bir Amerikan sübayı karısına bir J a -
pon neferi tarafından tokat atılması ha 
disesi üzerine, Tokyo nezdinde protes
toda bulunmuştur. Filhakika, Tsingta
odaki Amerikan konsolunun bildirdi -
ğine göre, Tulsa Amerikan gemisinden 
çıkmakta olan bayan Tomas Massiyc 
bir Japon nöbetçisi, suallere Japonca 
cevab vermediği için, iki tokat at
mıştır. 

- Senin istikbaline sed çekilebilirdi. 
Fakat, affettik. Şimdi muavininin elini 
ctp de, tarziye ver, demiştir. 

Sulhi de, muavin Fuadın elini öp -
müş, muavini de kendisini affetmiş -
lir. 

Spor mükellefiyeti çağında yurd -
daş sayısı beş yüzden fazla olan ka:sa
ba ve şehirlerde her klübe beş yüzden 
fazla ve iki yüzden noksan düşmemek 
şartile kasaba ve şehir klüpleri tesis o
lunabilecektir. 

Memur, işci sayısı beş yüzden iaz -
la olan müesseseler, fabrikalar kendi 
memur, işcilerine beden terbiyesi yap .. 
tırmak için genel direktörlüğün teklifi 
ve istişare hey'etinin kararı üzerine 
hey'eti vekile tarafından verilecek ka
rara göre jimnastik salonu, spor ııla -
nı, yüzme havuzu gibi tesisleri yapma
ğa veya antrenör tutmağa mecbur o -
lacaklardır. 

Bulundukları merkezin beden terbi
yesi amirlerinin vesikalarını taşıyan 

ve en az beş kişilik bir grup halinde 
spor hareketlerine veya müsabakala -
rına katılmak üzere seyahat eden spor· 
cular devlet nakil vasıtalarında mer'i 
tarifeler üzerinden yüzde elli lenzilat
h ücretle seyahat edeceklerdir. 

Maarif Vekaletine lüzumu olan yük 
sek vasıflı beden terbiyesi ve spor öğ
retmenlerile antrenör ve monitörler 
yetiştirmek, beden terbiyesi ve sporun 
sıhhi teknik kavaidini tesbit, sporcu -
larm sıhhi kontrolleri işini tanzim et
mek üzere Ankarada bir beden terbi -
yesi yüksek enstitüsü kurulacaktır. 

Çinde Japonlar 
Bir ihraç hareketi 
Daha yaptılar 

Londra 28 (Hususi) - Birkaç giinden
beri cenubi Çinde faaliyetlermi artırmış 
olan Japonlar, bu mıntakada, Suatov ya
kınlarında iki bin asker karaya çıkar

mışlardır. 

Diğer taraftan Japon Dom~i ajansına 
göre, Çinliler Nankinin 100 kilometre şi
mali şarkisinde Şaokanhadaki büyük ka
nalda bulunan sedleri tahrib etmişlerdir. 

Mümbit geniş bir arazi parçasını sular 
istila etmiştir. 

lzmitin kurtuluş 
YıldiJniimii 
İzmit, 28 (Hususi) - İzmitın kurtulu

şunun 18 inci yıldönümü bugün muaz
zam tezahüratla kutlulanmış, şehir do
nanmış, nutuklar söylenmiştir. 

Tekirdağ muallimlerinin 
gezintileri 

Tekirdağ 28 (AA.) - Tekirdağ mu 
allimleri kültür direktörlerile birlikte 
Trakya seyahatine çıkmışlardır. Mu -
allimler Hayrebolu, Lüleburgaz, Edir
ne, Kırklareli, Vize, Saray, Çorluyu 
gezecekler, üç gün sonra Tekirdağma 
döneceklerdir. 

Afyon belediye reisinin mektubu 
Afyon belediye reisinden bir mektub al -

dık. Bu inektubda deniliyor ki: 
aAfyon ekınekcllerinin grev yaptıklarına 

dair haberler size yanlış olarak verllmıştır. 
Afyonda.ki fırıncılar verilen narhtan dolayı 
grev yapmış değillerdir. 

On ve on beş gündenberi müteaddid de-
1'0.lar azami olarak verilen para cezalarına 
ve ekmeklerin müsaderesi gibi tecz!yelere 
rağmen çıkardıkları ekmekler noksan -ve -
zinli ve ekle salih bir halde pişkin olmadı -
ğından ve bunu itiyat haline getirmekte ol
dukları görüldüğünden dolayı fırıncılar 15 
gün müddetle icrayı san'atten menedilmiş 
v~ anı olarak verilen bu karar derhal tatbik 
sahasına konmuş ve alınacak tedbire kadar 
şehir ihtiyacını önlemek için bir iki gün 
Esklşehirden ekmek celbedilmiş ve bugün -
den itibaren belediye işe bilfiil vaz'ıyed ede
rek kendisi fırın işletmeğe başlam1ştır. Neş
riyatın bu suretle tavzih buyurulmasını say
~ılarımla rlea ederim.• 

Müstakil bir Yahudi devleti 
teşkil olunmasını tacil 

ediyormuşuz! 

Bir Türkiye - Lübnan - Yahudi 
devleti ittifakı için de görüşme

ler oluyormuş 
Belgradda çıkan Pravda gazetesi Filis

tin hakkında bir makale yazmış, müsta
kil Yahudi hükumeti karşısında Türki
yenin takib edeceği siyaset hakkında bir 
takım tahmin ve tefsirlerde bulunmuş
tur. Gazeteye göre Türkiye müstakil bir 
Yahudi devleti teşkil olunmasını tacil 
etmekte imiş!_ .. 'Ayni gazete makalesinde 
bir Türk - Lübnan - Yahudi ittifakının 
mevzuu bahsolduğunu, hatta bu mak
sadla salahiyettar Türk - Yahudi poli
tik mahfelleri arasında müzakereler ce
reyan etmekte bulunduğunu ileri sür
mektedir. 

Gazetenin verdiği bu haberler hiçbir 
membadan teyid edilmediği gibi, salahi
yettar mahfellerde bu hususta malıiınat 
ta yoktur. 
Esassız ve mevsimsiz bulduğumuz bu 

makalede Pravda bir Yahudi devleti teş
kili meselesi müvacehesinde Türkiyenin 
vaziyetinden _!>ahsederken ezcümle şöyle 
demektedir: 

c ••• Filistin in yeniden taksimi ile meş
gul bulunan komisyonun mesaisi Türki
yede azami dikkatle takib olunmaktadır. 
Ankarada, 20 senedenberi Yahudileri de, 
İngilizleri de, Türkiyeyi de m\itevaliyen 

rahatsız etmiş olan bu meseleniµ bu se
ne sulh yoliyle ve birbiriyle çarpışan her 
iki tarafı memnun edecek tarzda halledi
leceği zannolunmaktadır. 

Ayni zamanda Suriye ve Lübnanda 
dahi bazı değişiklikler olmasına intizar e
dilmektedir. Harbden evvelki güzel ve 
bugün oldukça inkişaf etmiş bir halde 
bulunan yerleri hala unutamamış olan 
Türkiye bu sahada dahi ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Modern Türkiye Arabla
rı hegemonyası altına almak gayesini ta
kib etmekte değildir; fakat umumi harb
den sonra bu havalide vukua gelen de-

• Tarihi bir hata kaşzsznda 
son pişmanlık fayda . 
'Vermıyor 

Yazan: Selim Rat"J, Eme4; 

im derdi ki b;jyük harbin hit:ı· K romdan tamam yirmi sene son-
ra Avusturya - Macaristanın baritai a
lemden silinmesine sebeb olanla• yaptık
larına pişman olacaklar! Çünkiı onlar 
orta Avrupada mühim bir müvazenct. 
unsuru olan bu devleti kaldırıp yerine 
irili ufaklı bir takım cdevlet nıüştekkalı• 

' ikame ettikleri zaman Almanyanın şark 
ile olan alakasını tamamen kestikleri.ıi 
ve araya, aşılması kolay olmıyan bazı 
manialar koyduklarına kani olmuşlardı. 
Avrupanın bir an gafletinden istifade e
derek Avusturyayı ilhak eden Almany"ct, 
bu hareketi ile yirmi dört saat içinde: 

1 - Garbi Avrupa ile şarki Avrupa
nın arasına bir karaçalı sokmuş oldu. 

2 - Beş milyon İngiliz lirahk döviz 
ihtiyatını yirmi üç milyona çıkard1. 

3 - 220 milyon tonluk yeni bir çeük 
ve demir ihtiyatı elde etti. 

4 - Avusturyanın üç muhtelif nokta
sında muhtemel petrol kuyularına el 
koydu. 

5 - Çekoslovakyanın cenubund:ı 564 
kilometrelik yeni bir Alman cephesi kur
du. 

6 - Orta çağların askeri ve ticari yo
lu olup eski Alman imparatorlarının Ro
mada taç giymek için ihtiyar ettikleı·i 

Brennerden geçen Venedik - Nürenberg 
şahrahını bir hamlede avucu içine alciı. 

Ve bu suretle onu şarki Avrupadan tec
rid etmek istiyenlere, Almanya, şark ile 
garb arasında mühim bir mani ihdas et
miş oldu. 

Vaktile Avusturya Macaristanın orı.a 

A vrupada oynadığı rolün mahiyetin~ ta
nımamazlıktan gelenler, bugün, bu ha -
talarının akibetini pek acı bir surette 
görmüş oluyorlar. Çifaydaki iş işten 

geçmiş ve atı alan Üsküdan boylamlşt:r. 
Selim Ragıp Emeç 

Vali bu sabah 
Yunanistandan dönüyor 

Atina belediyesinin daveti üzeı ~ne 

ğişiklikler yüzünden yakın şarktaki zen
gin petrol kaynaklarına giden yollan 
terketmek mecburiyetinde kalmış ol-

aktan müteessirdir. ~m gün evvel Yunanistana gitmiş olan 
mB ·· k" dern ve müterakki Türki- Istanbu~. Vali ve belediye Reisi Mu -

ugun u mo h'dd. U t·· d • Ş h. M ı· · R · 
ye Cumhuriyeti Fransa ve Büyük Bri- ı .ıı_ı s ~n ag, e ır . ec ı~ı eıs 

il Yet sıkı münasebetlerde bu- Vekılı Necıb Serdengeçt:, Şehır Mec -
tanya e ga ı· · " 1 d S l" · I t Ik' 

B 
. . b' Tü' k' ısı aza arın an e amı zze evve ı 

lunmaktadır. unun ıçın ızzat r ıye .. p· d k lka G · M · · .. . . . . gun ıre en a n rı arı vapun-
mustakil Yahudi devletı teşkil olunma- 1 b b h h · · ı · ı ct· . . .. e u sa a şe rımıze ge mış er ır. 
sını tacıl etmektedir. Lubnan uzun za- H , t G 1 t ht d v ı· M · . . .. ey e a a a rı ımın a a ı ua vı-
mandanberı Fransa ıle sıkı munasebet- n· Hüda' Karataban İstanbul Komu • 

w d y h d h. ı l ' lerde bulundugun an, a udiler a 1 tanı Korgeneral Halis, Belediye Reis 
İngiltere ile buna benzer münasebetler Muavinleri, Şehir Meclisi azaları, par· 
idame ittiğinden bir Türk - Lübnan - Ya- ti, vilayet ve belediye erkanı ile dost~ 
hudi ittifakı akdetmek Türkiye için dahi ları tarafından karşılanmıştır. Vali ile 
muvafık bir şey olur. Bu blok istikbalde beraber Yunanistan seyahatine iştirak 
Akdenizin bütün şark sahillerine hakim eden Belediye İktısad Müdiirü As•m 
olabilir. Süreyya Atinadan Belgrada geçmi~ ol 

Filistindeki Yahudiler bu ittifakın ak- duğundan hey'etle beraber bulunma 
di fikrini büyük bir meserretle karşıla- maktadır. 

maktadırlar. Haber alındığına göre bu 
maksadla salahiyettar Türk ve Yahudi 
politik mahfelleri arasında müzakereler 
cereyan etmektedir.-. 

Karışıklıklara karşı 

Kudüs 28 (A.A.) - Filistin Arabları 
tezahürata devam etmektedirler. 

Tulkerimde grev ilan edilmiş ve bir 
karışıklık çıkmasından korkan hükıiınet 
makamları askeri işgal altına alarak ışık 
söndürme saatini tayin etmişlerdir. 

Şehir, pek sıkı bir nezaret altına alın
mıştır. 

Yalıudilerin nümayişleri 

Kudüs 28 (A.A.) - Bir Arab otobüsü
ne taarruzdan dolayı mücrim olan iki 

Yahudinin idama mahkCımiye~ni Tcl:ı

vivden sonra Kudüsün Yahudi halkı da 

protesto etmiştir. Sinema ve kahvehane
ler kapatılmıştır. 
Diğer taraftan Telavivde belediye dai

resi önünde Filistin statüsünün tekrar 
gözden geçirilmesi taraftarlarının bir 
nümayiş yapmış oldukları haber veril
mektedir. 

Zabıta, halkı dağıtmış ve nümayişçi
lerden bir k.ısmın1 tevkif etmiştir. 

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

Sokak ortasında bir 
yaralama hadisesi 
Dün akşam Beyoğlunda Yeniçarşı .. 

da bir yaralama hadisesi olmuştur. 

Vak'a saat 16.30 raddelerinde cereyan 
etmiştir. Aralarında sıhriyet bulunan 
Siirdli Cemil ile Resul adındaki iki 
şahıs, ailevi bir geçimsizlik yüzünden 
yolda kavgaya tutuşmu~lardır. Ağız 
kaYgası ile baş1ıyan münakaşa az son -
ra kızışmış, Cemil Resulü bıçakla Yel .. 
ralamıştır. Suçlu yakalanmıştır. Re -
sul Beyoğlu belediye hastanesine k<1l .. 
dırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Almanya ve Fransada 
tayyare kazaları 

Ravms 28 ( A.A) - Bir askeri tav -
yare düşmüş. 5 kişi kömür haline ge
lerek ölmüştür. 

Berlin 28 (A.A) - Bir tecrübe tay
yaresi, hükfunet merkezinin civarmda 
yere düşmüştür. 

Kaza neticesinde 3 kişi ölmüştür. 



Şehircilık mütehassısı Prost, mesai- ~irit~işti. Prost, ~u ra~ord~. da aldı -
sine rlevam etmektedir. Şimdiye kadar gı fikırden sonra ımar ışlerını mun~ -
yapılan çalışmalar neticesi Kadıköy ve zam şekilde, çizilecek ıp~ogram dahi -
Üsküdarın nazım planı vücude getiril- linde ilerle~e?ilm~ ~ Istanbula m.us
miştir. Prost bundan sonra istanbu _ takbel şeklını gecikdirmeden verebil -
lun nazım pl~nı üzerinde mesgul ola _ mek için bazı tekliflerde bulunmustu.r. 
Cak ve c:ehrin güzellig" ı ile alaiah semt Bu teklifler belediye tarafı:ıdan Nafia 

-ı • 1 · ·· derilmiş" ti lstimliı.k l · a lerine yeni şeklini verecektir. Veka etme gon r. . A A 

. .. .. . . . : nununda yapılmak istenen tadıJiıt bu 
Emmonu meydanındaki ıstımlak mu t kı·n d bulundugwu gibi 

• • A e ıuer meyanın a • 
runelelcri devam etmekte, ıstımluk lrn- b"lh 'D t beled"yenm· yerine is -. . _ d . 

1
. v • 1 assa :ı:-ros , ı 

Nafia Vekili 
Elektrik fabrikasının tevsii 
hakkında direktifler yerdi 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya dün .sa -
bah Taksimdeki Nafia İstanbul Başko
miserliğine gitmiş, mühendislerden 
mürekkeb hey'eti top1ıyarak elektrik 
fabrikasının tevsii etrafında görüşmüş, 
direktifler vermiştir. 

Vekil, öğle yeme@ni, Nafia Vekfıle
ti imtiyazlı §irketler umum müdürü 
Emin, elektrik umwn müdür vekili 
Kadri, vekalet teftiş hey'eti reisi Şe -
fık, elektrik umum müdürlüğü hey'e
ti fenniye müdürü Emin vesair bazı ze
vatla beraber Parkotelde yemiştir. 

- . 

nunundakı maddelerın rnusaa esız ıgı t ı:k . 1 .. d ha faydalı beledivc .... d b. .. 1_ b" 1 . ı· lAk ım u ış erını a , J 

yuzun en ır tur u ına arın ıs .ım a ·- hesabına da hal.lt hesabına da daha el-

Öğleden sonra, Metro hanında, u -
mum müdür Kadrinin riyasetinde de 
ibir hey'et toplamın~, iabrikanın tevsii, 

1 

sebekenin ıslahı ve tesellüm muame -
İesi üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

Dünk4i toplantı dan bir intı.ba 

leri .işi tamamlanamamaktadır. lstiın - verişli şekilde idare edecek bir enılilk 
lak. kan~un~. belediyenin ;a~ılması- teşekkülü vücude getirilmesini teklifde 
m ıstedıgı tadılat hakkında Nafia Ve - ön plana almıştır. 
kaleti henüz fikrini söylememiştir. Prostun tekliflerine belediye de iş-

Sirkeci rıhtımında 
yeni tesisat yapılacak 

İktısad V:ekaletinin :ihraç maddeleri- le ve istihlak vergileri, meşin \.'e sahti
miz:den baztlanna daha kontrol vaz'ı ka- yan müstesna, beş beygirden az kuvveiı 
rarı :ii%eıinc iç tiearet müdürü Mümtaz muharrike ile çalışan deri fabrikalarına 
.Rekin riyaseti altında dün öğleden evvel da teşmil edilmektedir. 

Şehircilerden profesör Vagner İs - tırak etmektedir. İmar plfuıının tek -
tanbulun ileride alacağı şekil etraf!Jl - mili hazırlandıktan ve tatbikata geçil
daki mütaleasını belediyeye vermiş ve dikten sonra bu emiak: teşekkülünün 
bu mütalea Prost tarafından gözden ge faaliyete geçmesi istenmektedir. 

Sirkeci yolcu .salonu önünde vapur
ların yanaşmasına mahsus olan saha 
çok dar olduğundan vapurlar buraya 
kıçtan yanaşmakta ve yolcular da mer 
divenle inerek sandallara binmekte ve 

ve sonra İstanbul Ticaret ve Sanayi Oda- Gene beş beygirden az kuvvei muhar
:sında iki toplantı daha yapılmıştır. Top- tike ile işliyen makarna fabrikaları da 
iantıya Ticaret borsası komiseri Feridun ya maktu bir vergiye, yahud d;ı muame· 
Manyas!, oda umumi katibi Cevad Niza- le ve istihlak vergilerine tabi tutulmak
mi, değirmenciler ve ihracatçılar iştirak tadırlar. 

Deniz işleri: Müteferrik: 

L Ga · -ba..ı:n__ A '-•ü"bı" sandallardan salona çıkmaktadırlar. imanın vapurlara su Terme JTUllU ~ umum1 ~ h r -

etmişlerdir. iktısad Vekiletinin hazırla- Teşviki sanayi kanunundaki makine 
dığı ön proje okunarak bunun etrafında idhalatı resmine aid muafiyetler de ta
görüşmcler yapılmıştır. Görüşmeler ınev- marnen lağvolunmaktadır. 

tankları aeliyor Ankaradan döndii Halk için çok sıkıntılı olan bu a. ın o-
cud zirai ve ticari şartlarımıza nazaran Makine idhalinde, gümrüklerde, yüzde 

• nüne geçilmek üzere Deniz Tıcaret 
en iyi vasıflı buğdayı ihraç etmek için 50-60 tenzilat yapılacaktır. 

~tan?ul. limanı .iç~ Hamburga ~i - Gayri.mübadiller işinin ta~i~esi hak Müdürlüğünde, Müdür Müfid Necdet, 
ne şekilde vasıflandırmak lazım geldiği 50 kadar iptidai madde için de güm-

panş edilmiş olan ikı su tankının ın - kında hazırlanan !kanını layihasında Gümrük Muhafaza Başmüdürü Hasan, 
şaatı tamarru::n bitmiş ve tankla~ Turk gayrimüba~ler ılehi_ne ta.dil ~·ap~. - Dcnizyolları Müdürü Raufi Manyas ve 
kaptan ve murettebatının idaresinde o- sını temennı etmek uzere bırkaç gun Liman işletme Müdürü Hamid Saraç-

etrafmda cıereyan etmektedir. rükte yüzde 50 den altmışa kadar muafi
Yarm öğleden evvel de toplantı yapı- yet temin eder bir liste hazırlanmaktadır. 

larak dün yola çıkarılmışlardır. T~nk- evvel ~~aya gi~en~ ~a~rimübadi~. - oğlundan müteşekkil bir hcy'et top1a -
lar bir aya kadar limanımıza gelmış o- ler cemıye~ ~un:ı ~:ı~~ Ş~p dun narak vaziyeti .tedkik etmi~ ve vapur -
lacaklar~ır. . sabah şe~~. dönmuşt~r. J?un . .sa - !arın iki taraflı yanaşmasını temin için 

Iacak ve görüşmeler nihai kararlar alı- Şimdiye kadar fabrika !esisi için ev
mncıya kadar devam edecektir. Buğday- vela belediyeden müsaade alınmakt.:ı, son 
dan sonra arpa, tiftik ve yapağı hakkın- ra bu müsaade İktısad Vekaletince tas· 
da görüşmelere başlanacaktır. dik olunmakta idi. Yeni projeye göre, te

Son sıste~ tesısatı eulunan bu tank- hah' ~ynmubadiller c~yetı idar~ Sirkeci yolcu salonunun önüne bir is -
ıa.~~ be~erı 300 ton su . ~!maktadır. ~ey eti, Gala~da Bahti~·ar h~.dakı kele dubası yapılmasını lüzumlu bul -
Sur atlerı saatte .' 0-11 mıldtr. ıdare .. mcrkezınde .toplanmış, katı~bı .u - muş, bu hususta alakadar makamlar 

Su basma tertıbat1arı mevcudlardan mumı, Ankaradakı temaslarına aıd ıza- nezdinde teşebbüs yapılmasına karar 
bir misli kabiliyeti haizdir. Tanklar su hat vermiştir. Gayrimübadiller cemi - vermiştir. 
alına, vapurlara gitme ve su boşaltma yeti umumi hey' etinin bir toplantıya S 

1 
•. - p facak duba talı _ 

. 1 . . ~ .. ' tl kl d d t a·lın • d ht 1a· a on onune ya ı ış ermı azamı sura e yapaca ar ır. ave e ı esı e mu eme ır. minen 30 metre uzunluk ve 8 metre 

Limanıa ıs~ladığı duballll'dan [ilence yerlerinde ucuzluk ~enişliğinde olacak ve vapurlar iki ta-
bın yapıldı Kaymakamlar, mıntakalarındaki ga raftan dubaya yanaşarak yolcular ra -

Limandaki vesait ihtiyacını karşı - zino, sinema ve eğlence yerlerinin u - bat bir şekilde salona çıkacaklardır. 
baınak üzere fabrika ve havuzlara Si - cuzlatılması hakkında bu nevi mües -
pariş edilen saç dubalardan birisi ik - seseler sahiblerile temaslarına devam 
mal edilmiş ve duba teslim alınmıştır. etmektedirler. Bu temasların bugün bi
Duba 200 tonluktur ve son derece kul- tirilerek yapılacak tenzilat mikdarının 

Gümrük muamelesi hakkında 
yeni bir emir 

lanışlıdır. Diğer iki duba da yakında vilayete bildirilmesi muhtemeldir. Te~iki sanayi kanunundan istifade e
ikmal edilerek teslim alınacaktır. Bütün kazalardaki eğlence yerle - den bfızı sınai müesseselerin getirdikleri 

Liman işletmesi bundan başka Ka - rinde ucuzlama nisbetinin müessese - makine alfıtı ile ham maddelerin mühim 
radenizde Alaplı limanına da yeniden }erin nevine göre yüzde on beşle yir - bir kısmı gümrüklerimizden vergi ve ril-
2"4 mavna daha ısmarlamıştır . .Bu mav- mi beş arasında olacağı anlaşılmakta - sum muafiyetlerinden istifade edE'.rek 
nalar da yakında limanımıza getirile - dır. girmektedir. Bu müesseselerin gümnik-
cek ve bu suretle limanın tahmil ve Beyojlu Halkevi için bir bina lere verdiği beyannamelerle malın mua-
tahliye işlerinde kullanılan mavna re Janılacak yenesi neticesinde zuhur eden farklar ü-
duba l·h11·yacı tamamen ka,..,., lanmış o- ""T" -..-;ne bu fazlalıktan hem ceza alınmakta ... 'il.... v • • • aı r·· b. .." .... 
lacaktır. Beyoglu Halkevının ı~g et ~ ı- ve hem de vergi rüsum ~ muafiyeti bu 

y · b tarif • naya mühim mikdar<la kira verilmek- kabil eşyaya tatbik edilmemekt~ idi. Son 
. eaı_ ara a_ Tapara eaa . tedı·r. Halkevı·ne modern bı"r bina ve .;J 

zamanlarda ticari muameleler yüzün1,;e11 
f 1 Ş~rkdetıdH~?:k

1Y1 ike araba vapuru ftan - :bir spor salonu liı:ıın olduğundan Tak zuhur eden bu farklardan rüsum ve mua-
e erın e egışı ı .Y. apmış ve se er sa . . da \.. • .,.......,. satın alınacak ve aln k 

sım crvann ıUlr cu,.-.. fiyet hakkı baki kalmak üzer.? y ız . a-y ısını çoğaltmıştır. Usküdar ile Kaba - . b" b" · a olunacaktır l 
d k" . yepyenı ır ına ınş · nunen muayyen olan para cezasının a m-taş arasın a ı araba vap~r~ seferlerın- Yeni bina, Beyoğlijnun gençliğini ması lazım geldiği bildirilmiştir. 

den başka yakında Yenıköyle B~ykoz bir arada bulundurabilecek ve bera -

J"'"rasınktda da araba vapuru seferlerı baş- berce spor yapabilecek tarzda olacak -
ıyac.a ır. 

Yaz tarifesinde Üsküdardan Kaba - tır. 
Askerlik işleri: 

KUçDk sanayiciler Kamutaya 
müracaat ettiler 

13eş beygirden aşağı muharrik kuvvet 
kullanan şehrimizdeki bazı küçük sanayi 
müesscscleri telgrafla Büyük Millet Mec
lisine müracaat etmişlerdir. Sanayiciler 
muamele vergisinin küçük sanayie de 
teşmilinin kendi inkişaflarına mini ola
cağı ve istisna edilmelerini bild"ıpniş
lerdir. Bu meyanda konserve fabrikaları 
ve marangoz.larla diğer sanayi erbabı 

vardır. 

Türkofis kadros~nda yeni 
değişiklikler 

İstanbul Türkofis müdürü Subhi Ziya
mn L-0ndra ticaret konseyyeliğine, İz
mir ofis müdürü Cemal Ziyanın İstanbul 
ofis müdürlüğüne, İstanbul ofis müşavi-
ri Fuadın Boma ticaret konseyyeliğine, 
Roma ticaret konseyyesi Mithatın İzmir 
ticaret odası umumi katibliğine, Londra 
ticaret konseyyesi Mahınudun Mersin o
lis müdürlüğüne nakil ve tayin edildik
leri haber alınmıştır. 

Almanya idhalat içiı yeni 
bir kaJ1d koydu 

tışa ilk araba vapuru saat 6,50 de, Ka
bataşdan ise, 1, 1 O da kalkmakta, sefer
lel'e saat 23,20 ye kadar devam edil -
melrtedir. Bu seferlerden bir kısmı Sir
keciye de uğratılmaktadır. 

Toplantılar: 

Haber aldığınma göre Almanyaya ih
raç edilecek malların bedelinin yüzde 
yetmi§inin ödenerek yüzde otuzunun 
malların idhal iskelelerinde muayenesin
den sonra verilmesi hakkında Almanlar 
yeni bir karar almı§lardır. Şimdiye ka-

ŞUbeye davet cıar bu mahi~tte hiçbir idhalitçı .me.mle-
Kadiköy ASkerlik ŞubWtıden: ket tarafından alınmış bir karar olma-

Kültür iş /eri : 
Üniveraite imtihanları 

!.tahul wllimleri yardua 1 - Kadıköy yerli askerlik şubesinde ka- ması ve mal bedellerinin ödenmesi an
yıdlı gayri lslam erattan ŞİDldiye kndar hlç lapnalar bükümleri pahilinde hususi 

cemiyeti toplubsı 115kerllk yapmamış olan 316 - 832 doğumlu şartlara baAlı kaldığı halde Almanyanın 
İstanbul Öğretmenleri :Yardım cemıyetl san'atkir; erat sevkedlleceklerdlr. böyle bir karar ittihazı Almanya ile olan 

İdare Bey'eti, dün. kaza mümes.illl olan 
maarif memurlannın da lştlrnklle Kültür 2 - sevke tabi <>lanlann celp pnslalnn ticari münasebetimizde güçlükler doğu
D!rektörlütüntıe blr toplantı. yapmıştır. Bu çıkarılmış ve mahalle mümesslllerlne veril - racak mahiyettedir. Bilhassa bunun söy
toplantıda, son altı aylık devre lçlnde on ~u mııt.ır. lcndiği gibi kanuniyet kesbetmesi ihti-

Ünive.rsite İktısad Fakültesi birin - allime faizsiz ödünç para verllcllğf, ölen mu- 3 - Bedel vereceklerin Oedelleri (5 - Tem- mali ticari mehafilde derin akisler tevlid 
· ıf · ihanl · · · - nlllmlerln allelerlne 280 Uratian aşağı olma-~ .s~ ımt . _an bıtmış.tır. Bugun d.e malt üzere yardım edlldlği, Cemiyet.in ye _ muz - 938 günü akşamına) bdar kabul edi- etmi,Ştir. Almanyanın diğer idhalatçı 
ı~mcı sınıf ımtıhanlan hıtmekteclir:. 1- dek akçesini ç~tmak üzere tertib ~dllen ıtece'tttr. memleketlere de bu yeni karan tatbik 
kınci sınıftan geçecek 1alebeler, gele - tedansan, tenezzüh vesaire gibi teşebbüsler- 4 _ Bedel vermlyenJer 8 _ Temmuz _ 938 edip etmiyeceği hakkında maH1mat mev
eek sene, yeni açıldığı için daha tale - le 2000 tiradan tatla varidat temin edildiği J.e sevked.Uecekle.rinden llgill olanların ona cud değildir. Alakadarlar vaziyet hak-
besi olmıyan üçüncü sınıfı teşkil ede - t.eSblt olunmqtur. göre hazırJanınalan ve JOtlamalarını Jap kında lazım gelen makamlara müracaat-

k .. .. üzd" k" d . de .. .. Tatil devresinde :faalzyet.Uı ne tarzda o- -
1 

'-l • . tten t• 
c~ , onum e 1 A ers senesın uçun- lacağı da kararlaştırılmıştır. tırmak naere de tubeJıe bQf Tiırmalan... ta bu unacaıuar ve yenı vazıye ıca-
cu sınıf da teşkı1atlandırılacaktu. cemiyete, yeniden 90 muallim ba kay - -· --- ret heyetimizin de malibnattar olmasını 

Fen Fakültesi ihzari sınıfının im - doluımıaft9r. Cemal Sahir Opereti fstiyeceklerdir. 
tihanlan ayın birinci günü bitmekte - TAcviki saıayi kanunuıda 
dir Geç b ıf tal bes" · b- gir rocuk denize dü,W, kurtarıldı Bu gece Temsil yoktur. -y 

. en sene u sın e ının u- .. ya•lan ladı"IAt yük bir ekseriyeti muvaffak olama _ Galat.ada sandalcı Caferln oğlu 17 yaıın- Perşembe Be}'lerbeylnde I'" 

mıştı. Bu sene imtihanlardan alınan 1a Keleş sandalla Haliçte dolaşırken oradan Cumartesi Şehremininde Teşviki sanayi kanununda tadilat ya-
geçmekte olan bir motöre sandalı ballamak Y-1 -ret 1m k - İkt d Veka'let"ınc" haz netice g""en senekine nazaran ,,uz·· de _....,. pı a uzere ısa - ır-

-~ ., iatem1f :re sandalın ipi ayalına dolqarat c rt "d · b • :ı. 
yetın~ beş nisbetinde talebe lehinde _ denize diİfDliifse de etraftan Jet.itenler tara- ! ~emmuz ııma esa en iti aren lanan proje Meclis umumı ueyetine 
dir. fından kurtarılmıştır. AŞK R ESM 1GEÇtD1 sevkedilmiştir. Bu projeye göre, muame-

sis müsaadesi evvela İktısad Vekaletm-
cc verilecek, ondan sonra belediyece ı·uh· 
sat verilecektir. 
Fabrikaların tevsii veya ayni branşta 

yeni prodüksiyonlar ilavesi için de İktı
sad VekAletinden müsaade alınması la
zım gelmektedir. 

Ticaret odası hey'eti intihab~ 
Ticaret borsası idare heyetinin yeniden 

intihabı zamanı yaklaştığı için şehrimiz 
tüccarları arasında bu mevzu etrafında 
görüşmeler yapılmaktadır; Yeni jdarc 
heyetinin ağustos başında işe başlaması 
lazım gelmkete olduğundan intihab işi 
önümüzdeki aY zarfında yapılacaktır. 

Şimdiden sonra idare heyetlerinin iki sene 
için seçilmesi etrafında da kuvvetli bir 
cereyan vardır. 

Ankara borsası ' 
... 

-·--
Açılıf • kapamf fiatlan 28 - 6 • 938 

ÇEKLER -
Açılış Kapam, 

Londra 6,26 6,26 
Nev-York 126,3476 126,60 
Parla S,62 S,62 
Mlllno 6,64715 6,6475 
cennre 28, 96215 28,9526 
Amsterdana 69,915 69,916 
Berlln fi0,895 50,896 
Brlbel 2t,4221S 21,4225 
Atına 1,l4ö 1,145 
Botya l.MS Ui4li 
Prac 4,!!Sti 4.385 

~ Madrid 6.966 6,956 
Varwcm. 2'.79'J6 2S.79'l5 
Budapefte 2ö.04 26.04 
Blikref 0,94:115 0,9426 
Belgrad 2.W 2,885 
Yoltohama 5b 546 S6 64ö 
Stokholm 32,275 S2,27ö 
Moskova 23,786 23 7Sl> 
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Erzurum da elektrik ve su Yurdda spor hareketleri 
• • h }) d•J • b J Borsada güreş müsabaka
iŞI a e 1 IDIŞ U unuyor ıarı, Erzurumda at yarışları 

tertip edildi 
Kışın ıehir elektrik nuruna kavu~mu§ olaca~ bunu 

su tesisahnın yapılması takıb edecektir 
Bursa (Hususi) - Halkevi spor komi -

tesi seri halinde üç güreş müsabakası ter
tib etmiştir. 

Bu müsabakalarda fazla puvan alan 
güreşçilerden birinci, ikinci ve iief.incü -
lere birer madalye verilecek, ayrıca fazla 
puvan alan güreşçilerin mcnsub oldu
ğu klübe bir kupa hediye .:?dUecektir. 

Müsabakalar Halkevi gösterit salonun
da yapılacaktır. Müsabakaları, güreş a -
janı Salim İkizer organize edecektir. 

Ünye-Fatsa maçı 

uat 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

veskarlığa kapılmıyarak matbuat siyr} 
setimizde ancak kendi idealimizi tecelli 
ettirmek istiyoruz. MuharrirlP.rimiz 
memleket işlerini tenkidde serbesttirler. 
Tenkid hürriyetini ve çerçevesini tayin 
ve tahdid edecek, muharririn irfanı, vic
danı ve aklı selimidir. Böyle bir taltdirin 
kanuni mes'uliyeti de elbette büyük olur. 
Bu takdir salahiyetinin geniş serbestli
ğindm:ı. doğabilecek mes'uliyetleri her 
ferdin veya her muharririn ayn ayrı te
lakkilerine bırakmıyoruz, bütün bir mil
letin iradesinin ifadesi olan kanunların 
hükümlerine tevdi ediyoruz. Yazı hürri
yetinin hakimi muharrir, muharrir mes'u 
liyetinin hakemi de hakimdir. (Alkışlar). 

En. iyi hürriyet 
Hürriyetin tarifi çoktur ve güçtür. En 

iyi hürriyet memleketin menfaatine uy
gun, milletin seciyesine muvafık, devle
tin haklarını ve menfaatlerini koruyan 
hürriyettir. Matbuat hürriyetini en iyi 

Ünye (Hususi) - Müşterek bir konser ve en veciz olarak anlatan Büyük Şefi-
vermek ve bir futbol maçı yapmak üze- miz Atatürk cMatbuat hürriyetini, ~ene 
re davet edilen Fatsa halkevi gençlerin - matbuat hürriyeü korur-. diyor, bizim 
den mürekkeb 100 kişilik bir kafile kasa- takib ettiğimiz emel ve siyaset bundan 
bamıza gelmişlerdir. Gençler tarafın - ayrılmıyacaktır. (Sürekli alkışlar) 
dan Atatürk anıdına merasimle çelenk Şerefli meslek 

konmuş, müteakiben maç ve konsere Gazetecilere ve gazete sahiblerine aid 
başlanmıştır. olan hükümlere bu noktai nazardan bak-

Maç Ünye Halkevinin 5-o galibiyetile mak realiteye uygundur. Matbuat d:işü
neticelenmiş ve Fatsalı gençler coşkun te- nu'' lu" rken, gazete sahı"bı' ile gazete mu

ikinci ve mühim bir ihtiyacını da bu su-
Yazıda ba1ısi geçı·n Ltllapaşa cama 

Erzurum (Hususi) - Erzurum inşaat zahüratla uğurlanmışlardır. harrirlerini ayrı ayrı düşünmek icab e-
kra ..ı.....,.;., b··, nmaktadll' retle temin etmiş olacaktır. 

sezonuna te r &~u....,. 'WU • Erzurumda at yarışları başladı der. Bugün burada mevzuu babsolanlar 
Müfettişi umumiliğin grup inşaatı he • Temizlik meselesi dogvrudan dogrv uva muharrir smı:fıdır. 

h Erzurum (Hususi) - Erzurumun se - J 
men hemen bitmek üzeredir. Muazzam Belediyenin yeni talimatnamesi bir a- 1 ı Şimdiye kadar çok bakımsız ve himaye-

lk · nelik at yarışları bu hafta baş ıyaca.{ ve -
lfolordu, müfettişi umumilik, Ha e'.ll, zirandan itibaren mer'iyet .mevkiine gir- Ik siz kalan bir meslek erbabı olarak içı"miz-

b. al k dört pazar devam edecektir. Burada ha 
vali evi, m:.ifettişi umumi evi ın arı miştir. Bu talimatname, esnafa birço te- 1 de yalnız muharrirler kalmıştır. Bu va-

. · k süvariliğe meraklı olduğu için, yarış ar 
çatıya alınmıştır. Yeni bir doğumevınm mizlik mükellefiyeUeri tahmil etme te - ziyetten kendilerini kurtarmak içı"n li.-

dil · t' G da • aı· t çok a.18.ka görmektedir. At yarışlarının inşası müteahhidine ihale e · ınış ır. e- dir. Belediye son zamanlar ou t ı.ma a vık oldukları ve mensub oldukları c:u:orı>fli 
' d b" A la ka başlamasile cirid oyunlarına da nihayet J r- -

ne 120 bin liraya çıkacak olan :no em ır uymadıkları için birçok dükkan n - mesleklerine kavuşmaları elzemdir. Ga-
.. · d · ~ - d verilm~tir. ilk rnekteb, istasyon yolu uzerın e ıns- patmıştır. Esnaf eksikliklerini gece e ça- zetecilik her memlekette muhtelif safha-

edilmeğe başlanmıştır. lışmak suretile telifiye gayret etmekte- Edirnede at koşulan lar geçirmiştir. Bidayette bu işe her yer-
Erzurumun şimendifer istasyonu hayli dirler. Bütün kahvelerin duvarları yağlı Eçlirne (Hususi) - Bütün Trakyaya de bir zamana kadar şübheli ve endişeli 

yükselmiştir. Bu mevsimde nihayetlen - boya olmuştur. Lokant.alar temizlenmiş- şamil olmak üzere Edirnede senede iki gözle bakılmıştır. Gazeteci önceleri ken-
dirmeğe çalışılmaktadır. tir. Bu meyanda, Erzurumda kahvelerde defa yapılan büyük at yarışlarından ilki disi yazar, kendisi basar, kendisi satardı. 

Yeni bir sineına yapılacak lnilama şeker usulü de kaldırılmıştır. eski kışlalar önünde yapılmıştır. O devirden sonra gazetecilik patron eli-
Kıtlama usulü demek, bir parça şekeri ağ Altı t · ı· k tt·V• b" · · koşunun v başl d a·zd ki fh b Erzurumda eskiden bir sinema varmış, a ın ış ıra e ıgı ırıncı ne geçmege a ı. ı e sa a u. 

b . b' .. za alarak bir fincan çayı içmek demektir. birincisi Mustafa Turgudun Binnazı,, i- Diğer memleketlerdeki safhalara gelin-
güzel bir bina olan u sınema ır gun Bu usulde, müşterinin önüne gelen ufak d"' 
yanmış. Ondan sonra bazı müteşebbis - kinciliği Akif Yavuzun Ferruhu, ort a- ce, gazeteler ya anonim şirketlerinin e-
ler küçük, kötü salonlarda, sinema oy _ şeker parçalarının tekrar geri götür:il - tın iştirak ettiği ikinci koşunun birincisi lindedir veya devletin eline geçmekte-

' . lik .. .. d . düğü gibi başka müşteriye gene getiril - Raşid Habbatın Arslanı, ikinciliği Sinan dir. Gazete, bir iki istisna ile henüz biz-
natıyorlar, fakat yersiz yuzun en sı- di~· b' d 1 . . İ 
nema rağbet göremiyordu. Son müste • gı tes ıt e i mıştır. Yörükcünün Cemili, üçüncülüğü hsan de ferdin malı olarak ve ferdi sermaye 
cirin mukavelesi hitam bulunca, bina sa- La1apap parkı Atlının Çetini, beş atın iştirak ettiği ü." ile çıkmaktadır. Bunun bizde böyle çık-

Sinanın eserlerinden olan Lalapaş.ı ca- çüncü koşunun birinciliğini Ahmed Ke- masından hiçbir endişemiz, ../k:orkumuz 
hibleri tarafından başka bir işte kulla -

münin arkası mezbelelikten kurtarılmış sebirin Ejderi, ikinciliği Tevfik Devrimin yoktur. Gazetelerimiz milli gayeye hiz
nılmak üzere alındı. Ve Erzurum da üç 

ve Lamber planı mucibince bir parlt ha- Ceylanı, üçüncülüğü de Adnan Akbıyı- met etmektedirler ve kendi sermayele-
'dört aydanberi sinemasız kaldı. line ifrağ edilmiştir. Kısa zamanda bu ğın Arifesi kazanmıştır. rile memleketin nef'ine çalışmaktadır-
Halkın bu ihtiyacını düş:inen belediye park bütün Erzuruınun toplanacağı bir Sıra 3000 metrelik büyük koşuda. Ha- lar. Gazetelerimiz büyük milli davaları-

ile idarei hususiye elele vererek, bir sine- mesire olacaktır. Bu parkın orta yerine san Çavuş Akayın İncisi birinci gelerek mızın daima ön safta gelen mütlafileri ve 
ma inşa etmeğe karar vermiş bulunuyor- 50 bin liraya bir havuz yapılacaktır. Bu sona erdi. İkinciliği Ahmed Çavuşun Do- muhafızları olmuşlardır. 
lar. Sinemanın projesi hazırlanmış, tas - havuzdan kışın patinaj mahalli olarak is- ğanı, üçüncülüğü de Te\'fik Devrimin Kanunun asıl hedefi 
'dik ettirilmiş ve binanın inşası da müna- tifade edilecektir. Ceylanı kazandı. Bu kısa maruzatta bulunduktan 
bY~ç~ılm~~ Businema b~~================================== 

sonra 
kanunun asıl hedefinin gazeteci de dahil 
olduğu halde gazetede çalışan unsur ol
duğunu söyliyeyim. Hari~e kalan daha 
birkaç basın mensubunun kapsamak ve 
onları da nizamlamak yakında tahakkuk 
edecek bir gayemizdir. Muharrirlik bizde 
en yüksek bir şereftir. 

evvelce yanan sinemanın yerinde yapıla- Trabzon lisesinin temelatma merasimi 
caktır. 

Elektrik mesele& 

Erzurumda elektrik meselesine bir hal 
sureti bulunmuştur. Halkın şu veya bu 
sebeble daha fazla karanlıkta kalmasına 
taraftar olmıyan vilayet şehir tesisatını 
münakasaya koymuştur. Şehirde tesisat 
yapılacaktır. 150 beygirlik bir motör de 
sipariş edilmiştir. Şimdilik bu. tesisata bir 
motör, elektrik verecektir. ileride bir 
santral kurulur, yahud Tortum şelale -
sinden istüade edilirse tesisat bu şelale
nin elektriğine raptedilecektir. Önümüz
deki kış Erzurumu nura kavuşmuş olarak 
göreceğiz. 

Su i§l 

Bir gün Avrupada bir basın cemi -
yetinde arkadaşım Doktor Arasla bu -
lunuyorduın. Orada memleketlerini 
temsil eden hariciye nazırltı.rı, vekil -
ler ve yük,;('k mümessiller vardı. Mil -
}etler Cen vetine mensub bir meclis ol 
duğu için S 2 milletin bütün mümessil -
leri toplanmışlardı. ve en yüksek ba -
sın müessisleri orada hazırdı. Kongre
de söz alan her mümessil vaktile ben 
de gazeteciydim ve muharrirlik ya ~ 
pardım diye başlıyordu. ve bununla if
tihar ediyordu. 

liürriyeti 
Biz, akan, coşan inkılap çağlıyanı 

içinde birer su zerresiyiz. Güneş ziya • 
sile parlıyan bu zerrelerin o. büyük şe-. 
lalenin kütlesine katılıp gitmesi mu • 
kadderdir. Kuvvet kudret ve küçült 
zerrelerden doğan çağhyandadır. mil .. 
lettedir. O şeref ve eser tamaınile Türk: 
tarihini ve inkılabını yaratan ve yı.i -
rüten Büyük Atatürk'ündür. 

(Bravo sesleri ve alkışlar.) 
Si&"orta meselesi 

Ankara 28 (Hususi) - Meclisin bugünkü 
toplantısında kabul edilen Basın Birliği ka
nununun müzakeresi hararetli olmuş, birçok 
hatibler a almışlardı.r. 

Bu arada Basm mtliğl memuplarmın si
gorta edilmeleri hususunda Birlik merkezi 
!dare hey'etinin sal5.hlyetI üzerinde duran 
Kemal Ünal -İsparta- Avukatlar tanum•
rtıı olduğu glbf bunun bir kanuni mecburi -
yet haline g~eshıin daha doğru olaca
ğı mütaleasında bulunmuştur. 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel sekreterı 
Ş5.krü Kaya şu cevabı vermiştir: 

ııAynl meslek mensubu zümrelerin h..:ıyat 
tarzını düşünerek ihtiyarlık, malruiyet, ö -
li.im hallerinde stgortn.Ia.rını temin etmek 
yüksek cemiyetlerin vazifeleri 1eabmdandı:. 
Ve bu behemehal yapıJ.malı.dır. Avuka.Uaıın 
BirH~ teşekkül edeli, baroları kurulalı hay
lıca zaman olmuşttrr. Mesleğin hududu ta
ayyün eLmlştir. Kazançtan anlaşılmıştır. 

Hangi yaşda mesleğe girdiği, hanci )aşta. 

çıkt.ığı bellidir. binaenaleyh avukatlık kaııu
:rnnda muayyen seneler üzerinde böyle bir 
karar alınmıştır. Halbuki bugün bizim top
lamağtl. çalıştıtımn meslek müntesipleri -
ııin mebde ye miintehası belli delildir. Ka
zançları ve. sayılan, ekseriya müp\ell oldllk
ları hastalıklar nelerdir, bunlar aa.rih su -
rette maliım değildir. Yalnız bildiğimiz bir 
şey varsa o da, muharrir mesleğine men.rop 
olanların hayatlarının gayri muayyen ve 
açık söyliyellm, atuerlnln de bran1ık olma
sıdır. Kurduğumuz Kurum, bu meslek men
suplarını toplıya.cak, perifan nzcyeUeıı kur
taracak ve bu kanunun verdiği direkt.iller 
dairesinde, faaliyet zamanlarında ve Ihtfyar 
:ıklarında bayatıamıı lrorayabflecelr ve te • 
kaüdlillderlni temin edecek tararlar alaeak· 
tır. Bu vaziyeti kanunla ihdas ~ olur~ 
sat Kuruma daha bidayette ademi muvaffa
tiyet karşısında bırakablliriı Arkadaşımın 

dediği gibi bunu nizamnameye bırakırsak 

ben zannederim ki Birlik, en önce bu vazi
feye başlıyaca.k.tu:. Kanuna konmamasının 

sebebi budur.ıı 
Dahiliye Vekiline tqekkiir 

Kanunun kabulfınü müteakib söz alan 
Ziya Gevher Etili cÇanaklcale. B. M. Mec -
!isinin bir gün evvelki cel.'5eainde kabal et • 
mi§ olduğu a.vukaUar kanunu ve bu celsede 
kabul edllınl§ balunan Basın Birliği kanun 
luyihaslle Cumhuriyet idaresinin bu W mes
lek erbabına geniş ve müemmen bir Lltikbnl 
hazırlamış oldufunu eski bir gaY.eteci sıfa. -
tile minnetle karşılamakta olduğunu söy -
!emiş ve bu tadar güael bir eseri bamia -
dıiından dolayı Dahiliye Vekili Şükrü Ka -
yaya ve tasvib eden B. M. Meclisine karşı 
Basın Birliği mensuplarının duydnklan ~k
ran hl.slerlne tercüman olmuştur. 

Naşid Uluğ -Kütahya-, müzakere mev:ı:u
unu teşkil etmiş olan kanun lliyfhasının na
sıl ve ne suretle hazırlaninı.ş olduğunu an -
J:ıtnrak bu kanunun Turldyede gazeteciliği 
tam bir meslek olarak tesis eden bir kanun 
o!duğunu söylemiş ve demiştir ki: cıDön bu
rada yüksek ve şerefli bir mesleğe yeni blr 
kamın kazandırdınız. Yeni Avukatlar Kanu
nu. Bu kanunla meslek erbabına bir de va -
zlfe tahmil ettiniz. Yaptıkları işlerde onlan 
tıpkı !imme hizmeti gören insanlar olarak 
tanımış bulanuyorsunuz. 

Biz gazeteciler de daima gördüğümü~ işi 
mühim bir amme hizmeti olarak tarumıı ve 
ona göre çalışmış kimseleriz. Bo kanun hü -
kuınlerile verm~ olduğunuz hak ve vazife -
ıeri biıyük blr dikkat ve şerene ifa edeceği
mizi huzurunuzda vadetmiş btılunuyornz. .. 

Paşahahçede yeni bir 
tersane yaphrılacak 

(Baştarnfı 1 inci scı'Yfa•) Erzurum suyu bol bir memlekettir. Bu
nunla beraber sular muntazam borularla 
şehre getirilmemektedir. Nafia Vekaleti 
suyun şehre kadar getirilmesini deruhde 
etmiştir. Borular gelmiştir. Yarı resmi bir 
teşekkül olan imar birliği de suyun şehir 
dahilindeki tesisatını yapacaktır. Bu su
retle Erzurum elektrikten sonra gelen 

Trabzon (Hususi) - Evvelce teme! at
n \ merasimi yapıldığı yazılan Trabzon 
li~ ıi, projeye göre 2-l dershanelidir. Bu-, 
rada, 1800 talebe, ferah ferah okuyabi -
lecektir. Bina bütün sıhhi şeraiti haiz o
lacak, üç laboratuan, iki kütüphanesi, 
bin metre murabbaı bir jimnastik, bir de 

konferans salonu, Jtifi mikdarda yatak

hanesi, mutfak ve banyo tesisatile ka -

lorifer tesisatı da bulunacaktır. 

Resim, binanın temel atma merasimi
ne aid bir intıbaı tesbit etmiş bulunmak

tadır. 

Mümessiller bunları söylerken Ara
sa döndüm ve Tevfik Rüşdü, biz ken -
aimizin gazeteci olduğumuzu söyliye -
lim mi· dedim. Doktor Aras: 

le sokmak için birçok yeni inşaat vücu
de getirecektir. Bu münasebetle Deniz
bankın yeni binalarını ve tesisatını Bo
ğazda yapmasına izin verilmiştir. Haliç
teki havuzlar askerileştirilecek ve Haliç
te daha ziyade askeri inşaat yapılacaktır. 
Yeni beş senelik sanayi programının bil
hassa üçüncü senesinden sonra Haliç ter
sanelerinde beş bin tonluk gemiler yapıl
masına geçilecektir. Denizbank, kendi 
havuzlarını Boğazda toplamış olacaktır. 

Pazar Ola H,":t.san 

c::J 
CJCJ 
c::ı 

- Akşamcılara müjde Ha· 
san Bey, 

... çalgılı, çalgısız her yer-
de .•• ıruş. 

Bey Diyor ki· 

İçki Hatları ucuzlatıl· Hasan Bey - Zannetmem 
.azizim, gazetelerin zabıta vu
kuatı sütunlarında fazlalık 
ıöze çarpmıyor. 

cDeğil mi ya birader• cevabını ver -
di. (Gülüşmeler). 

Gazetecilik şerefi 
Fılhakika hayatımın bir kısmında 

gazetecilik ~tmiş olmak şerefini hala 
duyarım. Size gazeteciliğin ne d~rece 
şerefli olduğunu gösteren bir şey da 
ha söyliyeceğim. Bu, Atatürkün de ga
zetecilik etmiş olması ve bununla müf
tehir bulunmasıdır. 

Aramızda ve aranızda bu şerefle ö
vünen ve bu şerefi taşıyanları layik 
olduğu mertebeye çıkarmak isteyenler 
çoktur. Şahsıma tevcih olunan iltifat -
lara teşekkür ederim. 

Ben, biz, hepimiz büyük Türk in -
kılcibının bu büyük eserin ancak bir 
neferi olabiliriz. Bizim yapabilecef; -
miz her işin şerefi Büyük Şefimizin i
deali olan inkılabımıza aiddir. 

İstinyedeki sahih havuz, ihtiyacı kar
şılıyamamaktadır. Boğazda ıikinci bir 
havuz vücude getirileceğinden birkaç 
gündenberi Paşabahçe koyunda tedkikat
ta bulunulmak-tadır. Burada yapılacak 

sondajlar müsbet netice verdiği takdirde 
yeni havuz, koy içeriye oyulmak sureti
lc Paşabahçede vücude getirilecektir. İk
tısad Vekaletine verilmesi istenen balık
hane için de Boğazın münasib bir yerinde 
yeni balıkhane binası yapılacaktır. Eğer 
balıkhane Belediyeye verilirse o zaman 
yeni bina hal civarında olacaktır. 



1 1 
VANDIM 

Dediler ki: 
- Plaja git, kumlarda yat, biraz vü

eudünü yak, sapsağlam olursun! 
Söz dinledim, plija gittim, bir saat ka

dar kumlarda yattım. Bet on dakika de
nizde yüzdüm ve döndüm. 

* Gece yattım, uyudum. Biraz sonra kor-
kulu bir rüya gördüm: 
Yamyamların eline esir düşmüştüm. 

Beni çırçıplak soymuşlar, boyuma göre 
yapılmıf bir ıskaraya koymuşlardı. Iska
ranın altında yanmış kömürler vardı, vü
cudüm yavaş yavaş pirzolalaşıyordu. Ben: 

- Of, aman! 
Diye avaz avaz bağırırken, sağdan, sol

dan, atılıyor, vücudümden ufak, büyük 
parçalar koparıyorlardı. 

Kan ter içinde uyandım. Hakikaten vü
cudümde bir yanıklık vardı. Elektriği aç
tım, aynaya baktım.Kıpkırmızı idim. 

- Güneşte çok kalmış olacağım! 
Gene yattım. Fakat uyuyabilirsen uyu .. 

sabahı dar ettim. Kalktım; güçlükle gi-
yindim, sokağa çıktım. Tramvaya bin
dim. Biri koluma dokundu. Kolum acıdı: 

-Of! 
Biri sırtını sırtıma dayadL Yanık sır

tımın, yanma acısı arttı: 
- Lfttfen biraz ötede dursanız .• 
- Vay beyim, rahatsız mı oldunuz, o 

tadar rahatınızı istiyorsanız tramvaya 
binmeyiniz. Otomobiller ne güne duru
yor. 

- Rahatsızım da .• 
- Rahatsızsan evinde otur, burası hu-

IUSİ hastane değil, tramvay. 
Sıkıntımdan terlemiştim. Ter vücu

düındeki yanıkları kaıındırdL Şöyle o
muzumu, kollarımı oynattım: 

Sol tarafımda duran biraz uzaklaştı. 

Adama teşekkür edecektim. Fakat ben o
na teşekkür edemeden o yanındakine 
döndü: 

- Bitli midir, nedir; kaşınıp duruyor. 
- Fena teY·· lekeli humma hastalığı 

insanlara bitten gelir! 
Yanıklar beni öyle rahatsız ediyordu 

ki.. belki biraz rahatlarım ümidile şöyle 
bir kıpırdandım. Daha çok acıdı. Yüzü
mü buruşturdum. Ne de çabuk farkına 

vardılar: 

- Adam sinirli galiba, dikkat et kaşı, 
gözü de oynuyor. 

- Şimdi boğazımıza sanlır ha .. 
Yaşlı bir kadın bir bana, bir konuşan

lara baktı .• gözile beni işaret etti: 
- Uyuz olmuş, baksanıza elleri, yüzü 

kıpkırmızı. Bari ilaç yapsa .. 
Bir züppenin biri yerinden fırladı: 
- Monşer sıhhiye müdüriyeti, polis, 

bunlarla alakadar değil mi? Hepimiz u
yuz mu olacağız? .. Bilhassa böylelerinden 
uzak kalmak için daima birinci mevki 
tramvay alırım. Fakat oralara kadar da 
giriyorlar. 

Pencereden dışanyı 'Seyreden çocuk, 
içerinin dışarıdan daha eğlenceli oldu
ğunu sezmiş olacak ki başını içeri çekti, 
annesine sordu: 

- Anne uyuz nedir? 
- Sus oğlum. 
- Biliyorum, o kırmızı yüzlü amca-

nın adı uyuz .•• 
Tramvay mevkife gelmişti: 
- Müsaade ederseniz ... 
Bir kaçışma oldu. Bana yol açıldı ve 

tramvaydan indim. Matbaaya geldim. 
Yazımı yazdım. Of .•• Bütün vücudüm 
yanıyor. 

ismet Hul'llsli 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
Olta ile tutulan canavar 

Bir olta ile ya

kalanan en büyük 

balık Amerikan 

sahillerinde tutul
muştur. Bu, bir 
köpek balığıdır. A
ğırlığı otuz kilo

clur. Sahile çıka

nldığı zaman halk 

bunun olta ile tu

tulduğuna inan
mamış, balıkçılar 

tarafından karnı 

7anldıjı zaman 
içeriden iki tane 
büyüt olta çen
ıeU çıkanlmış

tır. 

OUnyamn en uzun mantarı 
Dünya mantar 

ziraatinin büyük 
rekoru 1927 de Al
man profesörü 
Buchner tarafın

dan kırılmıştır. Bu 
zatın o sene yetiş
tirdiği mantarın 

boyu 2, 70 metreyi 
bulmuştur. Profe
sör bu· mantarın 
yetiştiril

mesinde bütün uy
kularını, haya.tı

nın birçok müb
rem ihtiyaçlarını 

feda etmiş, bazı 

günler yemek ye-

. . 
• . . . '., 
~· 

mediji olmuştur. Fakat iradesinin ve az

minin karşısında neticeyi elde etmiştir. 
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L SLER 
Bozalı ralılıaa 
Kınkkaleden bir mektub alıyo

, rum, yazan bir genç kız. anlattığı 
meselenin içinden çıkarılacak başlı
ca nokta şu: 

c- Karşımda iki genç var, birin
cisi sübay, ikincisi dişci .• 

Ne üniforma gözlerimi kamaştırır, 
ne de mavi gömlek tiksinti verir. A
radığım sadece müstakbel yuvada 
lstinad edilebilecek bir erkektir ... • 

Genç okuyucumun mektubunun 
alt kısmını iktibas etmiye lüzum 
yok. İki (Buud), iki son arasında 
mekik dokuyan rakkas muhakkak 
bozuktur. Vasat noktaya gelip dur
masını beklemek IAzım. 

Sübay yüksek tahsil görmüştür, 

tiniversite mezunu sayılır, münev .. 
ver bir adamdır. Dişciyi ise büyük 
ekserfyeti itibarile sadece meslek 
tahsili ile iktifa etmiş saymak mec
buriyetindeyim. 

Kafasını yüksek tahsil görmüş bit 
gencin kafasına göre Ayarlamayı dü
fÜDürken, birden ilk veya orta tab 
allin yetiştirdiği jencin 1eviyesın. 

inmeyi tasarlıyan bir genç kız için: 
- Aradığı hayat arkadaşı, his or

tağı değil, yalnız ne olursa olsun bi!' 
erkektir, diye düşünmek hakkımız
dır, ümid ederim ki okuyucum bu 
vaziyette değildir, bunun için ken~ 
disine biraz daha beklemeyi, olgun· 
laşmayı tavsiye edeceğim. Hislenn 
fırtına dalgası yapmakta olduklan 
sırada verilecek karar daima yanlış 
çıkar, insanı istemediği neticelere 
götürür. 

• 
Befiktatta Bayan (B. B.) ye: 

Hayatı anlamıyanın gözünde ço
cuk bir üzüntü, bir yük, eğlenceden 
alıkoyan bir mania, fakat kocasını 

seven bir kadının gözünde ise yuva~ 
yı kuvvetleştiren bir vücudduf. 

Geçenlerde bir gazete mahkeme 
karan ile akidleri bozulan çiftler 
hakkında bir istatistik neşretmişti 
Bilmem gördünüz mü? Yüzde (91) i 
çocuksuzlardan mürekkebdir. 

Bu satırlarımla size cevab vermiş 
oluyorum. 

Çile karşı en 
yeni ilaçlar 

Yaz gelince birçok kadınları yeni bir 
derd alır: Çillenmek. Çünkü kısın hemen 

hemen görünmi -
yecek kadar aza • 
lan çiller bol gü. 
neş gq,rür görme21 

Babasmı öldürmek isteyen çocuğa 
ceza verilmesi istenildi 

arttıkça artar. 

Şimdiye kadar 

iddia makamı çocuğun auçuou ka le tam teıebbüs 
mahi7etinde görmÜft bu bakımdan ceza verilme

sini istemiıtir, muhakeme karara kaldı 
muhtelif zaman• 

larda çile karşı sa• 
yısız iliç yapıldı. 

Bunların çoğu te
sirsiz, bir kısmı da 
zararlı idi. Yeni 
ilaçların arasında 

gerçekten tesirli 
ve tamamen za -
rarsız olanları var:. 

Çorluya tabi Küçükhalkalıda baba - mıştı. Suçlu dün adliyeye verilmişti!\' 
sı Mehmedi bir gece uyurken bıçakla Müddeiumumilik suçluyu Sultanahmecl 
ve taammüden öldürmeğe teşebbüsten 2 nci sulh ceza mahkemesine vermış. 
suçlu 15 yaşında Hasan ile, suç ortağı yapılan sorguyu müteakib Necib tev ~ 
yanaşma Mehmedin muhakemeleri A- kif edilmiştir. 

ğırcezada son safhaya varmıştır. Otobüs neşriyab davası 
Müddeiumumi iddianamesinde ba -

basını öldürmek isteyen çocuğun bu 
fiilini tam teşebbüs mahiyetinde gör -
müş ve bu madde ahkamınca tecziye-

Bunlar _ çoğu bil- sini istemiştir. 

Otobüs davasına Asliye 1 inci ceza• 
da dün de devam edilmiş, müdafaala • 
rın ikmali için muhakeme talik edil • 
miştir. . 

diğiıniz maddeler Suçlu vekili Besim Şerif de müdafa-
arasından. seçil- asını yapmış ve duruşma karar tefhi • Komünistlik suçundan maznun bu • 
miş • basit losyon mi için, talik edilmiştir. lunan şair Nazını Hikmet, ayni suçta11 

Nazım Hikmet lstanbula getirildi. 

veya §Ütlerdir. Zeytinyağı yerine su satan Ankarada görülen muhakemesinin ne .. 
Çiller azalıncaya veya bütün bütün adam tevkif edildi ticelenmiş olması dolayısile, İstanbulaı 

geçinciye kadar her sabah akşam mun- getirilmiştir. 
tazaman kwlanılmaları lazımdır. İhtiyaç Küçükpazarda zeytinyağı diye tene- Ağırcezadaki diğer muhakemeye de. 

kalm~~~~~Çil~~~~.k=e•t=e=n=~=e=s=u=s=a=~=n~N=e=c=ili=,-•yaa•k•~•a·n~·~h·a•fi=·=c•cl•s•ed•e=,•d•~-·-d·e•v=~-•e•d•il•~-·~t•ir=·
gösterirse ilaca da yeniden başlanır. Bun
lara ilaveten bazı tedbirleri de unutma Pollıte: 
mak gerektir: 

ı. Hiçbir vakit yüzünüzü sıcak su ile Bir hamal 12.5 kQl'Uf için arkada• 
yıkamamalısınız. Yıkanma suyu daima flDID kafuını patlatb 
ılık olmalı, derileri kuru olanlar bu suya Dtln saat 14 il 20 geçe Slrkeclde Demir -
(bir leğen suya bir avuç hesabile) temiz kapıda, Orhantye caddesinde bir yaralama 
bir bez torbacığa konulmu§ biraz kepek vak'aaı oımuıtur. BlcUae fU pldlde cereyan 
koymalıdırlar. Yağlı derililer kepek ye- ttmlştlr: 
rine birkaç damla teinture de benjoin İstanbul ile Edirne arasında aeter yapan 
d 1 tm lıdırl 32 numaralı otobüs, yolculan Slrkeclye ge -
ama a ar. . tırml§ ve Demlrkapıda İstasyon otellnln fi • 
2. Hiçbir vakit açık havaya kremsız, nünde durmuıtur. Otobii.sdetı yolculardan 

pudrasız çıkmamalıdır. Kırlara gidildiği Molz hamallıt eden Edirneli Topal Bayram 
vakit krem pudra yerine cildi güneşe ne, bavulunu taşımak lçln pazarlık etmeıe 
karşı koruy~cak bir yağ veya süt sürün- bqlam14tır. Topal Bayram, bavulu göttlrmek 
,melidir. Fazla olarak bütün yaz ya şem- Jçln 15 kurut lstemlf, Molz ete 12,5 kurut 

1 b" k k 11 vermiştir. Bu sırada, gene hamallıkla geçl -

Şehir lılerl: 

Kapalıçarp yollan · ufalta 
tahYil edilecek 

Kapalıçarşı içerisindeki yolların ekı 
serisi bozuktur ve tamirleri icab et 4 
mektedir. Bunların tamir edildikteD! 
sonra da az bir zamanda gene bozula .., 
caklan anlaşıldığından çarşı içerisin -. 
deki bütün yolların sökülerek yerleri -ı 
ne asfalt yollar yapılması kararlaştırıl., 
mıştır. 

Yakında Çarşı içerisinde bir umuınlj 
hela da yapılacaktır. , 

Muallimlerin meaken bedelleri siye, yahud kenarı ır şap a u anma- nen Hakkı da muhavereye karlflllıttır. Bak-
yı ihmal etmemelidir. Çünkü çilin en kının bu müdahalesine kızan Bayram, onun Dahiliye Vekaleti, muallimlere ve -
kat'i ilacı çillenmemektir. Bunun en kat'i üstüne atılarak yakasını yırtmıf ve sonra da rilecek mesken bedelleri hakkında be~ 
çaresi de güneşten korunmaktır. Molzln bavulunu götürmete taltmıf, fakat lediyeden yeni malfun:at istemiştir. Be--

3. Bundan sonra çil ilaçbrı gelir. En Hakkı da bavulu bıratmanııttır. Bayram, e- lediye bu hususta Dahiliye Vekaletin• 
· ·1 · llnden bavulu alan Bakkımn peflnden kot- . •. . . ~ 
ıyı erı: muş ve yerden aldığı bir taşı, arkasmdan, verdıgı ızahatta mesken bedellerıne t 

1. Yüz gram süt, k b"l d k beynine lndlrmlttlr. a u e ece paranın temini için büd ı 
Alt~ış gram gliserin. , Vak'a mahalllne gelen zabıta memurıan cede belediye hizmetlerinden birine aı 
Sekız gram Chlorhydrate d ammo • Bayramı yataıamlf}ardır. Battı Uadeye cay id bir teşkilitın lağvedilmesi lazım ge-ı 
uiaque. rl muktedir bir halde can kurtaran otomo- leceğini bildirmiştir 

Hepsi karıştırılınca iyi bir tuvalet sü- blll ile ha.ataneye taldırılm14tır. • 
tü olur. Akşam sabah ince bir tülbendi Haleb vapmundan bir pnç denize Bir liman ameleai kazaya ujrach . 
bu süte batırarak çillerin üzerine bas - dOftl, boğuldu Liman idaresi amelesinden Büaeytn otıuı 
tırmalı ve kurumıya bırakmalı. Dü B da d K" ""' lm ._._ Mabud pmandırada baih İngtlla bandıra ... n ay rpqa an op~ ... ye ge e.w .. 

2. Losyon: olan Akay ldareslnln Baleb vapuru yolcu • Iı Mardunya vapurunda oaııtırten aoı aya •i 
225 gram Gülsuyu. !arından Muatata Kemal adlı bir genç va • ima ambann demir tapalı dilferek yara.. 
50 gram eau oxygenee a volwnres puron güvertesinde dolafırten mtlvazene • Ianmıt. Beyotıu butanesine kaldınlmıttır. 
5 gram Teinture de benjoin. aln1 kaybederek denize d6'mütttır. Vapur Bir araba bir otomobille çarplfb 

çillere sürülür ve kurumıya b1rakılır. derhal durdurularak sandal lndlrllmealne 
a. 450 gram gülsuyu. ratmen Muatata Kemal kurtanlamamıt ve Btlrilcil Rızanın ldarealndekl 2M3 numa ı 

.ı. • bolulmuıtur. ralı beygir arabaaı llt Olman Cemalin lda.ı 
50 gram Glyc~rıne neutre. br reslndetı 1213 numaralı otomobil araaınd8' 
5 gram Borate de soude. İ çocuk dut ağacından dlflp Panıaltıda blr çarplfDla olmUf, her 1tıai d'f 

ayni ıekilde ve günde iki kere kullanılır. yaralandılar hasara ulr&Dllftır. ı 
Daha kolay bir ilAç: , Şehremlnlnde Tevtıt :rıtret 10talmda o- Bir araba ile bir tramYay çarpı~ 
Limon suyunun çilleri azaltmakta bü- turan Balll1n otlu 15 yqında !facl Vez\r • Süıiicü Mecld1n idarealndetı 2'114 n~ 

yük bir faydası vardır. Renklerini sol - hanının avlusundaki dut atacmdan dilferek ralı yi1k arabaaı ile 223 numaralı tramvay &4 
_ . alırca yaralanmıt. Cerrahpqa baltanellnde -

durur, goze çarpmıyacak hale koyar. Dı- tedavi altına al.uumftır. ruında Slrkeclde bir çarpıtma olmut, arabllı 
ğer bütün lllçları yaptırmayı bir külfet * Beylerbeyinde BürhanlJt mahallealnde hasara ulramlf, tramvayın da camlan kı 1 
sayanlar bile bunu yapabilirler. Yanın oturan Betım ollu Basan bahçealndekl dut. rılımftlr. 
limonun suyuna birkaç damla da sirke atacıodan dtlterek ricudüntın muhtelif yer- Bir çoc:nk aranıyor 
katılır. Akşamlan bu suya batırılan bir !etinden yaralallllllf, !filmune hastanesine Yedlkulede Demirhane caddulnde '11 nu4 
pamuk parçası çillerin üstünde gezdirilir. kaldırılmlftır. maralı evde oturan Baildln otıu ve Pertev • 
Bir saat sonra temiz su ile yıkanılır ve Bir kamyonun tek•leji lanlclı, ni1al l1ael1 blrlncl aınıt taıebulnden H ya • 
yajlı bir kreJD sürülür. yol kapandı 11Dda Lttttı dtln aaat aekllde mektebden ıtq 

Basit ve ucuz bir illç daha: Beyazıddan Abaraya gitmekte olan 1818 neslni alınalı: Ozere evden çıJı:mıt ve blr da ~ 
Bild·~· · ı 1-d t ka ·1· numaralı -t kamyonu CumhurlJet cadde - ha avdet etmemlftlr. Qoculun batma bil 

ı6mız a e a e ere yı nıp ezı ır. ~"' 
~. ka k k ılın b' ka k u1 llnden geçerlı:en teterletlerlnden blrlal fır - tasa ceımesı 1htlmalln1 nazarı dikkate ~ 
cı şı su çı ar ca ır Şl 8 an • hyarat tramvay yolunu lı:apatmJf bu yüz - ebneynl valt'adan zabıtayı haberdar etmıt. 

dırılmış bal katılır. Sabah akşam çilli den blr saat tadar mtınataı&t mtnlı:atl ol- eocuJı: polll vaaıtaalle aranmata bqlanmıı • 
yerlere sürülür. muttur. ar. 

Bacaksızın maskarahkları : Cambazlık merakı 
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Konya kadısı benim ikinci ıiirimi okuyunca Vali Paşaya 
koşmuş: "Bu çocuk, şiir namile küfürler savuruyor. 

Başına bir beli getirecek 1 ,, demişti 

Vali müşir Mehmed Sa.id Pa§a bana:, cSizinle mühim bir mesele hakkında 
konu§acağım!> dedi 

Hem bu seferki, evvelkinden 
de berbaddı... Öbüründe hiç ol-
mazsa, arştan lamekandan dem 
vuruyordun? Bunda, arşı, ferşi 
taaıa hazretlerinin tasarrufatı samada-

1 B •• ''eL? niye.sine dil uzatıyorsun. u ne cuı .. ~: 
Bu ne had bilmemezlik? Böyle kotu, 
ve dünyada da, ahirette de muzır şey
lerden başka yazacak mevzu bulamı -
yor musun? 

Muhavereyi kısa kesmek, ve kadının 
elinden, dilinden bir an evvel kurtul
mak için: 

- Bir kusurdur oldu ... dedim ... Bun
dan sonra, kat'iyen böyle şeyler yaz
mam! 
Kadı efendi, vadime inandığına hiç de 

deJalet etmiyen münfail ve şüpheli bir 
eda ile kolumu bıraktı: 

- cAllah ıslah etsin?• demek ister 
gibi başını iki yana sallıyarak gitti!_. 

İlmi rical içinde, taassubca degil, 
taazzumca bir benziyenini daha gör
mediğim bu mahabetli kadının ru.hu 
şadolsun: Bu gazelimden sonraı-galıba 
suya sabuna dokunmıyan .bi~- iki man
zume daha yazarak - şaırlıge, yahud 
nazııııhğa nihayet verdim. Çünkü bu 
vak'adan bir iki gün sonra, vali müşir 
Mehmed Said paşa bana: 

- Bugün, dedi, sizinle mühim bir 
nıesele hakkında konuşacağım. 
. Ve beni yanına oturttuktan sonra 
ilave etti: 

- Gazetede çıkan şiirlerinizi görü
yorum. Ben, bizim İran taklidi şiirler
den hiç bir lezzet almam. Hatta layiki
le anlamam bile. Yazdığınız şeyler, iyi 
olabilir. Fakat ne olursa olsun, onları 
yazmak için sarfettiğiniz kıymetli za
manların kaybını telafi etmezler, ede
mezler! .• 

Maalesef, itirafa mecburuz ki, mem
leketimizde sanayii nefise zevki, henüz 
rnahdud eşhasa münhasırdır. 

Biz Türklerden, refaha mazhar 
olmuş bir şair, bir ressam, bir heykel
traş, bir musikişinas görmedim, duy
madım. Hele şairlerimiz, hemen istis
nasız, zaruret içinde yaşamıya mah -
kfım bulunuyorlar. Bu yüzden öe ken
dilerini içkiye veriyorlar, üstelik, sıh
hat nimetinden de mahrum oluyorlat. 
Bütün ömürlerini, sefalet içinde ve 
(Felt!k) naınile icad ettikleri !hayali bir 
musibet imiline ltarşı daima, itab küfür 
ve muahaze ile geçiriyorlar. Sizin de, 
bu bedbaht zümreye iltihak etmenize, 
gönlüm razı olmuyor. 

Yaşınız, her şeyi öğrenmenize müsa
iddir. Bir fenne bile intisab edebilirsi
niz. Maamafih, memuriyette kalsanız 
bile, idari, adli veya mali mesleklerden 
birinde ihtisas peydahlamanız lazım

dır. Bu ihtisası peydahlıyabilmek için 
de, mutlaka Avrupa dillerinden birini 
öğrenmek mecburiyeti vardır. Çünkü, 
maalesef, lisanımızda, hiçbir meslekte 
ilerlemiye yardun edebilecek kitablar 
yoktur. İnsan, bizim kitab1arımızdan 
ne kadar çok okursa okusun, -gözü bağ
lı olarak kuyu dolabına koşulmuş bir 
at gibi- küçük bir daire içinde döner, 

durur. Terakki ve tekamül yolunda bir 
adım mesafe katedemez. 
Paşanın bu samimi ihtarı, beni son 

derece mütehassis etmişti. Gözlerim 
yaşardı: 

- Paşa efendimiz, dedim, ikaz ve 
irşadı dev1etlerine kemali minnetle ar
zı teşekkür ederim. Bundan sonra, hem 
şiir yazmıyacağım, hem de mutlaka bir 
ecnebi dili öğreneceğim! 

Bugün, yani bu konuşmadan aşağı 
yukarı yarım asır sonra, bu satırları 
yazarken: 
· - Acaba, diyorum, paşanın beni şiir 
yazmaktan vazgeçirmek istemesinde, 
kadı efendinin de tesiri olmuş muydu? 

Çünkü, ben, mahud gazelimin gaze
tede intişarından bir gün sonra, kadı e
fendiye, vali odasının kapısı önünde 
rastgelmiştim. İhtimal, kadı, gazelimi o 
kur okumaz, soluğu vali makamında ~·1-
mış, paşaya: 

- Bu çocuk, şiir namile küfürler sa
vurup günaha giriyor. Bu gidişle, başı
na mutlaka bir bela getirecek!. demişti. 
Zira, kadı, paşanın hakkımdaki teve:
cühünü çok yakından. biliyordu. Hatta, 
bu gazelimin intişarından birkaç haf~a 
evvel, paşa maarif meclisinde bana bır 
talimat not ettirmişti. Ben bu uzun ta
limatı, bir hafta sonraki içtimada okur
ken, paşa: 

- Bakınız, demişti, Hazım bey söy
lediklerimi ne kadar iyi kaleme almış! 

Bu iltifatı, ilk tasdik eden, kadı efen
di idi. 

(Arkası var) 

-Tashih-
22 numaralı tefrikada bahsolunan şair 

Galib Bey hem hemşerlm, hem de sıhren 
akrabamdandır. Buna muhalif sözler benim 
değildir. . ............................................................ . 
Otomobil şampiyonu olan 

Fransız dilberinin 
Londrada başına gelenler 

Resmini gördüğünüz kadın Fransanın 
kültür fizik birinciliğini kazanmış olan, 
kırmızı saçlı bir Paris dilberidir. Fran
sada, kadınlar arasında otomobil yarışı 
şampiyonudur. Londraya da yarışmaya 
gelmiştir. Londra caddelerinde arabasını 
nizami hadden üstün bir sür'atle sürdü
ğü için, polis tarafından durdurulmuş, 

kadın ancak bildiği iki kelime ingilizce 
ile derdini anlatmıya çalışırken, kızıl 

saçlarına vurulan polis, kendisine ceza 
yazmaniıştır. 

ış ene 
cinayetler son zamanlarda 

guzun en 

bu kadar çoğaldı? 
,. Doktorlar diyorlar ki: 
1 Erkeklerde kıskançlık artmışhr 1 
2 Kadınlar fazla laübalidirler 1 
3 Delirenlerin adedi fazlalaşıyor 1 
4 Büyük harbin üzerimizde yaph§'ı tesirleri de 

hesaba katmak lazımdır 1 

Doktor Fahri Canı 

(Ba•t•r•f ı 1 de) 
Bütün bu saydığ1-

mız cinayetlerin tah
kikatı şu neticeye 
vardı: 

Aşk ve kıskançlık
lar ..• 

Demek memleketi
mizde bilhassa son 
zamanlarda aşk de
nince bir takım in-
sanların aklına tabanca ve bıçak geliyor. 

Ayni zamanda cinayetlerin kısmı aza
mına kadın ve erkek münasebetlerinden 
doğan kıskançlığın sebeb olduğunu pek 
bariz bir sur~te görüyoruz. Eskiye naza
ran bu cinayetler aded itibarile de art
maktadır. 

Bütün bunlara sebeb nedir? 
Erkekte kıskançlık mı artıyor; kadında 

ahlak telakkileri mi hafifliyor? 
Yoksa ziyadeleşen cinnet veya kan 

dökmek arzusu mu? 
Bu sualleri hekimlerimize sorduk. Bu 

husustaki mütalea1arım aşağıda derccdi-
yoruz: 

Doktor Fahri Canın fikirleri 
Değerli doktorumuzu Tıbbı Adlide va

züesi başında buldum. İşinin çokluğuna 
rağmen beni mutad nezaketile karşıladı 
ve suallerimi arka arkaya bir bloknot il
zerine yazdıktan sonra bir iki dakika 
sustu ve sonra şunları söyledi: 

- Kadın ve erkek münasebetlerinin 
doğurduğu menfi ve hatta feci netice ve 
akıbetler hakikaten pek çoğalmıştır ve 
hakikaten korkulacak bir mahiyet al
mıştır. 

Fakat bunları tahlil ettiğimiz zaman 
yalnız birkaç şeye bağlamağa imkan yok
tur. 

Suallerin hepsinde isabet var. Evet ev
vela erkeklerin kıskançlığı artmıştır. l''a
kat erkeğin kıskançlığı da kendi kendine 
artmamıştır. Bunu arttıran sebebler de 
var. Bu da kadının son zamanlarda fazla 
laübalileşmesi. 

Bu Iaübalilik sosyete dediğimiz modern 
cemiyetlerde maalesef daha çok görünü
yor ve kim ne derse desin bugünkü ma
nasile sosyete hayatı aileleri yıkan bir 
müessir oluyor. 

Muhterem doktorun sözün'!.i kestim ve: 
- Fakat cinayetler, sizin sözlerinız

den anladığım manada (sosyete hayatı
na) girmiş insanların muhitinde olmuyor. 
Bu nevi canileri daha basit insanlar ara
sında görüyoruz, dedim. 

Doktor: 
- Hiç şübhesiz! diye cevab verdi. Çün

kü ötekinde terbiye ve tahsil buna fren 
koyuyor ve işi kana kadar götürmüyor. 
Onlar bu bağları kanuni yollarla koparıp 
atıyorlar. Cemiyetlerde tahsilin, terbiye
nin ve görgünün tesir ve faydalannı in
kara imkan yoktur ... Basit insanlar ise 
böyle vaziyetler karşısında eski namus 
zihniyetile hareket ediyorlar. 

- Bu cinayetlerde demek başka amıl 
aramamalıdn-. Sebebler tamamile içfxi

maidir, marazi bir mahiyette değildir öy
le mi? dedim. Mesela yalnız Tür ki yede 
değil, bütün dünyada harbler görmüş, 

ihtilaller görmüş, ölüler 11rasında yaşa
mış, ölüm karşısında ölüme kanıksamış 
ve hayatın kıymetsizliğini anlamış bir 
sürü insanlar var. Böyle insanlar için bır 
cinayet işlemek daha kolay değil midir? .. 

- Bunu geçen gün biz de arkadaşlar 
arasında konuşuyorduk. Adam öldürmek 

çoğaldı, bunda harblerin, ölüme kamk
samaların da tesiri olabilir diyorduk. Es
kiden hiç tabanca atamıyan bir ,insan 
harb senelerini cebhede geçirip cesedlerı 
çiğniye, çiğniye yaşamağa alıştıktan son
ra silah karşısında ayni ürkekliği göste
remez. Buna misal olarak hudud şehir
lerinde bu gibi cinayet vak'alarının dai
ma daha fazla olduğunu işaret edebilirız. 
Sonra meseıa pek muhterem bir bayan 
tanırım. Umumi harbden evvel bir insa
nın burnu kanasa ve bir parça kan görse 
düşer, bayılırdı. Umumi harbde bir has
taneye hastabakıcı olmuştu. Kısa bir za
man sonra onda bu kan korkusu kalma
dı. Değil yara görmek, en müşkül ame· 
liyatlarda bile hazır bulunabiliyordu. 

Evet devrimizde erkekte bu temayül 
vardır. Fakat bugünkü kadının yaptığı 
şeyler bu temayüle inkişaf veriyor. 

Cemiyetlerin şirazesi bozuldu. Bugün
kü hayat telakkileri bu müvazenede bazı 
şeyleri ]~zumsuz gördü kaldırdı, attı. 

Şimdi cemiyet teknesi büyük bir müva
zenesizlik içinde sallanıyor. 

Sebeb bazı cahil ve seciyesiz ınsania.· 
rm atılan şeyler yerine, yeni kıyınetleıi 
koymaktan aciz olamalarıdır. 

Eskiden Türklerde mukadd~s olan şey
ler vardı. Mesela bir arkadaş, arkadaşı
nın karısına bakmaz, onu ayartmağa uğ
raşmazdı, hatta bir mahallede o mahalle
nin tulumbacısı için o mahallenin kızla
rının namusu kendi namusu idi. Şimdi 
öyle mi? ... 

Biz ne vak'alar görüyoruz. Daha ge
~nJerde oldu, temiz bir aile, bir de aile 
tiostları var. Aile dostu aylarca, seneier
ce kadını kendi dostu olan kocac;ınoan 
ayartmağa uğraşıyor. Kadın nihayet ka
rasından ayrılıyor. Henüz boşanmadan 
bu adamdan gebe kalıyor. Herkes kendi
sinin kocasından ayrı yaşadığını bilmek
tedir. Kadın rezaleti kapatmak ıçın ~ocu
gunu yok etmek istiyor ve niliayet bu 
vak'a ölümüne sebeb oluyor. 

Daha bunun gibi nice vak'alar göriı
yoruz. 

V bence bu nevi cinayetlerin artma
sındaki Amil bütün bu sebeblerdir. He!e 
bilhassa kadının biraz fazla Jaüball oluşu. 

Doktor Rüşdü Recebin fikirleri 
Doktor Rüşdü Receb suallerimi dinle

dikten sonra: 
- Bence dedi aşkla bıçağın ve tabı.m

canm hiçbir alakası yoktur. Bıçak, ta
banca tamamile ahlak, terbiye ve c~hil 
ile bilgi işidir. 

Kendini bilen terbiyesi ve ahlakı iyi 
olan insanların muhitinde cinai aeltlar 
yoktur. Canilere dikkat edilecek olursa 
tkserisinin cahil olduğu ve e~eı medeni 
bir kıyafette ise bile muhakkak l\hJakı 
bozuk olan insanlardan bulundufu gö
rülür. 

Son zamanlarda aşk ve kıskandık ci
nayetlerinin çoğalmasının daha do~usu 
çok görünmesinin sebebi erkeklerle ka
dınların aon senelerde daha faz.1a ve ıiaha 

Doktor Kcizım ismail 

ilk ve daha uzun te
masta bulunmıı.la:ı

dır. 

Eskiden de bıçak 

ve tabanca ,-mneleri 
olurdu. Fak&. ~ ..... m
da daima bır koöın 

bularnıyan C'am tn
banca ve b!ç:ı.ğır.ı 

meyhane masat:ırın• 

da umumhane sokakları civannd l ve 
dört beş külhanbey arkada~ arasında kul
lanırdı. Çünkü eskiden erkek kaJını yal
nız aile muhitinde sakin ve t~miı bir 
yerde görürdü. 

Halbuki bugün erkek kadınla her yer
de beraberdir, gazinolarda, barlarda, 
meyhanelerde, bilumum eğlence yerle
rinde başbaşa arkadaşlık ediyorlar. Bu 
kavgaları da arkadaşlık ettikleri sırada o
rada tahaddüs eden ufak bir sebebden çı
kıveriyor ... Kıskançlığın arttığına ihti
mal veremem. 

Her zaman kıskanç insanlar vardı. Fa
kat bu kıskançlığın ani reaksiyonunu 
göstermek için eskiden yanlarında hazır 
bir Jtadın bulamazlardı. 

- Bu nicayetlerin artmasında marazt 
bir amil yok mudur? 

- Esasen kıskançlık tamamile marazi
dir. Bütün şuuru yerinde olan bir erkek 
veya bir kadın eşini sevebilir, fakat b!r 
cinayet işliycek kadar kıskanmaz. 
Eğer bu cinayetler artıyorsa bunun se

bebini kıskançlıkta değil, büsbütün baş
ka şeylerde aramalıdır. Mesla içkilerin 
daha sert olması, eroin ve kokain ve ilah .• 
gibi zehirleri kullanmak itiyadının daha 
artmış bulunması ve bu gibi adetlerin 
maalesf memlekete girmesi bu cinayet
lerd funildir. Bu da bugünkü yaşayışımı
zın bazı cahil ve ahlaksız insanlar tara
fından henüz hazmedilmemesi de bu gibi 
istenilmiyen vak'alann zuhuruna sebeb 
oluyor. 

- Şu sualimize lutfen temas eder mi
siniz dedim, acaba cinnet artıyor mu? 

- Evet memlekette son zamanlarda 
cinnet eskisine nazaran daha çoğalmış

( Devamı 11 inci saytada) ........................................................... -
Bir milyon dolarlılı 
Miras ve 
Bir telı şart 
Bu nazlı ve gü

Eel kız Kanadal._ 
dır. 23 yaşındadır. 
1928 de ölen baba· 
sı, vasiyetn .. ,.,...n_ 
sinde: 

cKızırn bütün 
ömrünce Kanada
da yaşarsa, kendi
sine bir milyon do
lar verilecektir> 
diye bir madde 
koyduğundan, kız

cağız bir yere kı
mıldıyamamakta -
dır. Nihayet canı
na tak diyerek 
mahkemeye müra
caat etmiştir. Ma •• keme, meseleyi uzun 
uzadıya mütalea ettikten sonra genç kı
zın Kanadada bir evi olduğu takdird~, 
dünyanın istediği yerinde oturabilecell 
kararını vermiştir. 

Genç kız ıimdi aeyahate çıkmış bulun
maktadlr. 
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Meşhur bir film ylldızı 
Düberry'nin muhteşem bodrumla

rından çıkıp da mehtabın saf havasını 
teneffüs etme kelbette hoş olurdu. 

Geçid resminde komutanlarını se • 
lamh:y~m askerleri andırırcasına iki ya
nımıza dizilenlerin arasından geçe geçe 
yukarı çıktık. Gazinonun büyük salo
nunda bütün gözler bize çevrilmişti. 
Prens hemen herkesi tanımıştı. Düşün
aüm de: Kımbilir kaç kızın kalbi o da
kika bir ımrenme ve ürperme ile çar
p.yordu! .. 

Otomobil gene hareket etti ve uçtu. 
Par s"n gecesinde başka yerlere göre 

ııe tuhaf hususiyetler var!. İnsanın vak
ti o1.,a da bunları tedkik etse ... 

Binbir ışık arasında pırıldayan yolla
n ezdık. 
Kalabalık caddeleri bir yıldırım gibi 

yardık. 

Parisin çemberinden dışarı fırladık. 
Koca Paris, yavaş yavaş söndü. 

cJuanvibe doğru gidiyoruz. 
Bir su kenarında küçük bir kır ga

zinosu var. 
Prens, otomobilin durmasını ihtar 

eden düğmeyi basmakla beraber: 
- Sevgili dostlarım, küçük birer vis

ki almazlar mı? .. 
İtiraz eden yok. İndik. Gazino sevim

li bir yer. Gösteriş palavralarına bt?l 
bağlamamış, her şeyi sade. 

Müşteri olarak da altı kişi meydan
da. Biri masa başında, yan dalgm. 
ötekiler tezgahın önünde, uzun ayaklı 
Bar Ameriken taburelerine yerleşmiş
ler, şarab içiyorlar. 

Bizler de ayni içiş sistemini tercih 
ettik. 

Tezgahtaki kadın, iş adamlarına has 
bir çabuklukla, bir iki saniye içinde 
ıervisi tamamladı bile. 

O dakika gözlerim, yanı başımızdaki 
delikanlılardan birisine ilişti. Bu, bir 
tanıdık idi. Ama ne.reden? ... Yanılıyor 

c- Mon prens, samımiyetimi af buyurun!. 
parti, tezgah başında, Amerikalıları an- adı altında büyük bir film çevriliyor 
dırır bir neş'e ile viskileri yuvarlıyor- ve baş rolü oynamak şerefi bana veril-
lardı. di. Saraylarınızın debdebeleri içinde 

Ansızın yabancı bir ses: cieğilse bile, taklidleri arasında geçir-
- Prens Nazım Abad!... Şerefini- diğim birkaç saat bana büyük zevkler 

ze!... tanıttı. Maiyetim vardı, saraylarım 

Prens döndü. Hep baktık. Film yıl- vardı, cariyelerim vardı, haremlerim 
dızı kadehini kaldırmıştı. Bir lahza ı- vardı. Hele param ... O kadar boldu ki 
çinde ne kadar neş'eli ve sevimli bir altınları sigaramın dumanlan kadar 
hal takınmıştı. Sanki deminki aleliıde kolay savuruyordum. 
delikanlı, bir gülümseme ile filmlerin Prens, ilk defa olarak kahkaha salı-
scvgili neş'e kahramanı oluvermişti!... verdi. 
Bu sevimlilik prensin de hoşuna gitti. Delikanlı, tam bir artist çehresile i-
Güldü, kadehini kaldırdı. lave etti: 

Delikanlı bir iki adım yaklaşarak: - Yalnız ... Ne yazık ki bu zevk, her 
- Mon Prens! ... dedi. Samimiyetimi gün yalmz birkaç saat sürecek ... Stüd

af buyurun!. .. Akraba olmasaydık, bu yoda paydos borusu çaldı mı, haydi bil~ 
cesareti kendimde bulamazdım!... mem hangi gazino köşesinde pinekle-

Ak b ? ıneg~ e!. .. Bir mihrace hayatının lüksle-- ra a mı .... 
_ Evet, Mon Prens!... Bugün saat .cinden ayrılıp da bir kır gazinosunun 

dokuzdan on yediye kadar amca zade- masası başında viski çekmek, insana 
lerinizden birisi idim. Ben de bir mih- öyle gam veriyor ki! ... 
raceydim. cHindli Prensin Sevgileri» (Arkası var) 

~~fi[i~~~=:~~:.~~:~:;,;!·:: ~ Bir dok
1
t
1
orund günlük 

Bir münakaşa vardı. no arın an 
İçiyoruz. Yanı başımda bir ses: Bugünkü program 
_Hayır, dostum!. .. Rejisör, makul (Üremi) gahud 

olmıyan bir nokta üzerinde ısrar etmek 1 S TA N B U L 
hakkına malik olamaz!... .zg Haziran 1938 Çarşamba ( Azoleml) 
Başka bir ses: Hali tabllde gıdalar vaaltaslle vücude 
_ ReJ'ıso' "r, emrı"ne ı'tiraz edilemiye- ötıe netmata: ldhal edilen maddeler iki buyük kısma 

12.30: Pllkla TOrlı: musiklsl. 12.50: Hava- l k t k ner 
~k bı"r kumandandır ... Öyle mi ·sıe- ayrılır. B ı ısını amamen yanara e -
"~ dls. 13.05: Pllkla Tnrlı: mUllklal. 13.30: Muh· Jl haline Inkılab eder. Ve bir taraftan 
di... Yapacaktınız!... tellf pli.it n~riyatı. hararet diğer taraftan cSa dedlğimla gibi 

Hiç durmadan ayni söz!... Rejisör... Akfam •etrfyatı: enerji husule getirir. 
R ·· ·· R ·· ·· ' 18.30: Pllkla dana mualklal. 18.50: Kon- Bir tı.sım gıdalar da vücude dahil ol-
eJıSor... eJısor.... ferans·. ""'-'nönü Halkevl namına, Dr. Sani 
Bu So .. z bana sanki bir keşif kudreti A1IU duttan sonra vücudün zayi ve harab o-

Yaver (Çocuklarda boğaz hastalıkları ve ta- lan kısımlannı tamir eder. Termlm eder, 
verdi. Döndüm, deminki delikanlıya tayyüdat>. 19.20: Nezihe Uyar ve arlı:adaşla- zayiatı tazmin eder ve büceyratın bun-
baktım. Az kaldı, bir feryad salacak- n tarafından Ttirlı: muaW.sl ve bal lı:şarlı:ıla- yeslne temessül eder. 
tım. Tanımıştım! ... o, benim çok eski rı. 19.55: Boraa haberleri. 20: Saat Ayarı: Bu gıdalardan mühim bir kısmı bll-
bir dostumdu. Evimde, yatak odamda, Orenvlç ra.sadhaneıslnden naklen. Şehir hassa albomlnll ve noklelnll maddeler 

Band01u: Bay cemıı ldare3lnde. 20.45: Hava yandıktan ve temesaül e. ·.ten sonra mü-
albümlerimde belki on beş resmi var. raporu. 20.4.8: ömer Rıza Dotrul tarafından zadı temessul bir madde meydana ıetı-
Çok eski bir dost. Bununla beraber da- arabca söylev. 21: Tahsin Karakuş ve arta- rır. o da uredlr. 
ha tek kelime konuşmadığım bir insan!. daf}an tarafından Türlı: mUllldal ve halk Bu üre denilen madde tanda milnhal-

-rkıları. 21.45: Orkeatra. 22.15: Ajana ha- dl Bazan da bu lhtlrakat natamam o Sınıf arkadaşım Bedianın kulakları ,.. r. -berlerl. 22.30: Pllkla sololar, opera ve ope- ıur. üre te§ekkül ederken kısmen asld-
çınlasın! ... Ona, resimlerinden aşık bi- ret parçaları. 22.50: Son haberler ve ertesi ürik bWCU'atı tefektül eder tı bu münhal 
le olmuştu!... Çoğumuzun «Beşerden ıttnnn programı. delildir. Bu asldürlkler vücudün öteain-
üstün• gibi taptığımız bir film yıldızı- e de berlstnde, böbrekte, afra lı:eaealnde 
m etile, kemiğile yanı başında görmek, A N K AR A hattl mafaallarda teralı:üm eder. Taş, 

kum, nelı:ria denilen hutalıkları meyda 
sinema alemlerinden uzak yaşamış bir na ıetlrir. 
insanın ne kadar da tuhafına gidiyor!... 29 Haziran 1938 Çaqamba Hail tabUde tanda Utrede ürenln mtk-
Şu dakika bu alelade delikanlının film- ötıe nefri>"a&a: dan 0,25 dlr. Bu buan 0,40 a tadar 
}erdeki harikulade güzel yüzü için 12.30: Xantık pllt nqrlyatı. 12·50= PllJı:: tabll addedlleblllr. Fakat bu mlkdan te-

k Türlı: muallı:1sl Ye hallı: p.rlı:ılan, 13.15: Dahlll cavüz edene böbrekler sehlrl klfl derece 
dünyanın birkaç yüz şehrinde bir aç ye hartcl haberler. süzüp dıoan atamıyor ve tanda teralı:üm 
bin kızın ah çekmediği ne mal\ım!... AJqam netr17au: ediyor demektir. i§te (Öreml) buna der-
Daha iki ay önce son filmini İstanbul- 18.30: Karı.tık plllı: neşriyatı. 19.15: Türk ıer. 
da seyrettiğim yıldız ile yanı başımda- muslklsl ve halk tartıları <Makbule ve p- öremının yaptılı fenalıklan başta bir 
ki genç arasında dağlar kadar fark var!. lı:adqlan). 20: Saat lyan ve arabca netrl- gün tarif ederiz. 

yat. 20.15: Türk mualkisl ve halk JUkıları 1----------------1 
Filmlerde, eşine kolay kolay rastlanı- <Mukadder ve arkada§lanl. 21 : Şakir Ka- Ceftb isteyen ok11711ealaruamm P8lla 
lamıyacak bir bebek ... Yakından, her- raçay tarafından bir lı:onUfDla. 21.15: stüdyo .-uı11 roliamalannı rlea eten.. AUl tak· 
gljn yüZlercesile karşılaşiığunız basit ıalon orkeatraaı. n: Ajana haberleri. 22.1&: dHe lstelderl müabeleab blaMllr. 

~~~~! ... ~~~~~~~y~:a:rm:~~P=~=:a:m~v:e~~==ü~~==·~--~~=============~ 
zelleştirme zaferine ne canlı bir vesi- • 
ka! ... 

Koca bir film yıldızının bir kır gazi
nosunda gece vakti işi ne? .. Ama da 
tuhafım! ... Koca bir Avrupanm alika
dar olduğu koskoca Prens Nizım A
bad bu gazinoda olduktan sonra o ne 
diye bulunmasın' ... 

Ben onu tanıdım, o da prensi tanıdı 
ki, birdenbire sustu, arkadaşlarına ya
'·aş sesle bir şeyler söyledi. Bunu, 
henden başka farkeden olmadı. Bizim 

Heybeliada Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
ı - Deniz Haritacı sil.bayı yetiştlrilm ek için Deniz Lisesinin on birinci sını

fına aşağıdaki prtlan haiz okur alınacaktır. 
2 - 17:20 yqlan arasında olmak, Lisenin on birinci sınıfına ilmıalsiz geçmi§ 

veya liseyi bitirmif bulunmak. 
3 - isteklilerin İstanbulda sıhhi muayeneleri yapılacak ve müsabaka amavın

dan geçirilecektir. 
f - Kayıtlar 21/6/938 den 20 temmuza kadardır. Dilekçe, nüfus cüzdanı, okul 

tasdiknamesi, ap kliıdı, kendisinin ve ailesinin bümühaline dair vesika ve 9 
adet vesika fotoirafı ıetirmeleri. •37951 

Harici Aıkeri Kıtaab 

Pınarhisar civarında bulunan kıtaat iç in 470000 kilo kuru ot kapalı zarfla ekıJ 
liltmeye konulmuştur. Eksiltmesi Vizede Askeri Satınalma Komisyonunda ya .. 
pılacaktır. Şartnamesini görmek isüyenler hergün komisyona müracaat edebi .. 
lirler. Eksiltmesi 20/7 /938 Çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. ilk teminatı 
1148 liradır. :Münakasaya i§ürak edecek! erin eksiltme saatinden bir saat evvel 
teminat ve teklif mektublarile lcab eden sair vesaildn komisyona tevdii.. Mu .. 
hammen fiatı 152?5 liradır. c400h 

~ 

Kırklareli Tümen Birlikleri için 1200000 kilo yulaf kapab zarfla eksiltmt!ye 
konulmuştur. Beher kilosunun muhaınmen fiatı 6 kuruş olup ilk teminau 4850 
liradır. İhalesi 4/Temmuz/938 Pazartesi günü saat 17 dedir. İstekliler şartname
yi 100 kuruş mukabilinde Satınalmd Komisyonundan alabilirler. Taliblerın ka
nunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile teminat mektublannı havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bir saat evveline kadar Tümen Satmalma Komisyo-
nuna vermeleri. c26:11 c3526:t 

/llıltıllı/llıl 

Kapalı zarfla 10/Haziran/938 de eksiltmeye konulan Tümen Birliklerinin ~2~ 
JWn SAdeyağına talih çıkmadığından eksiltmesi kapalı zarfla 1/Temmuz/938 Cu· 
ma günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen bedeli 29520 lira, ilk teminatı 2214 
liradır. Münakasaya iştirak edeceklerin bildirilen gün ve tayin edilen eksiltme 
saatinden bir saat evvel teminat ttklif mektubları ve 938 senesine aid ticaret 
odası vesikasiyle Lüleburga da Tüm Satınalma komisyonuna vermeleri. 

c27ıt 35!;8:ıo 

~ 

Tümenin Adanadaki kttaat ve müessesat ihtiyacı için 81000 kilo s:ğ1r eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 20250 lira ilk teminatı 1518 
lira 75 kuruştur. İhalesi ll/Teınınuz/938 Pazartesi günü saat 15 dedir' Şartna
mesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Adanada Askeri 
Satınalma Komisyonuna müracaatları. c43:ıo c3857:ıo 

~ 

Cinsi Mikdarı M. Bedeli İlk teminatı Ek. Şekli Ek. Tarihi 
Ton Lira Lira -

Sığır eti 190 57000 4100 Pazarlık 30/Haziran/938 15.30 
• 29 8120 609 ı 30/Haziran/938 16.30 

Yukarıda yazılı iki kalem sığır eti ayrı ayrı ihale edilecektir. İsteklilerin şart
namesini okumak üzere her gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin belli gün ve 
saatte teminatları ve kanuni vesikalarile Lüleburgazda Tüm Satınalma komis • 
yonunda bulunmaları. c48~ c3956. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü llinlan 

502,5 lira muhammen bedel ile 600 kilo soğan, 480 kilo sakız kabağı, 1260 kilo 
ayşekadın fasulya, 600 kilo patates, 810 kilo domates 270 kilo lfilıana, 810 kilo 

1 

bamya, 1800 aded patlıcan, 270 kilo pırasa, 270 ıspanak, 480 kilo semizotu, 
15/7/938 Cuma günü saat 14 de pazarlıkla satın alınacaktır. O gün ve saatte iaı
teklilerin Salıpazarında Askeri Fabrikalar yollamasmdaki Satınalma Komisyo
nunda bu işin muvakkat teminatı olan 38 lirayı her hangi bir malmüdürlügüne 
yatırarak alacakları makbuzla birlikte 2490 No. lu kanunun istediği vesaikle ko
misyonda bulunmaları. Şartnameler her gün komisyonda görülebilir, c3995ı 

~ 

14/7/938 Perşembe günü saat 11 de kapalı zarf ile ihale edileceği Resmi Ga· 
zete, Ankarada Ulus ve İstanbulda Son Posta gazetelerile illn edilen Vida ve 
Perçin çivisi şarinamesinde değişiklik olduğundan mezkiir ilin hükümsüzdür. 

c3878ı 

lstan bul Askeri Leva:ı.ım 
A 

Amirliği lıinları 

Nakliye ve motörlü birlikler okulu için 48 kalem akkümülAtör tamir malzeme
si 6/Temmuz/938 Çarşamba günü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım A .. 
mirliği Satınalma Komisyonunda pazar !ıkla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 500 lira olup ilk teminatı 37 buçuk liradır. İsteklilerin kanuni ve-
sikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c3997:ıo 

MMf 

İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat için 11750 kilo tereyağı l/Tem· 
muz/938 Cuma günü saat 11,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kilo~u 
100 kuruş olup ilk teminatı 881 lira 25 kurll§tur. Şartnamesi komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarHe beraber teklif mektublarını ihale saa· 
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. cl6ı c3562. 

MMf 

İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı Müessesat için 340000 kilo koyun 
eti ll/Temmuz/938 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede Levazım annrliği sa • 
tınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır.. Tahmin bedeli 
136000 lira ilk teminatı 8050 liradır. Şartnamesi 680 kuruş mukabilinde komla
yondan alınır. İsteklilerin kanun\ vesika larile beraber teklif mektublarmı iha· 
le saatinden bir saat evvel kamısyona vermelerL (3816) 

~ 

İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı Müessesat için 220 ton sığır veya 
keçi eti 11/Temmuz/938 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul Leva
zım amirliği satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli (75900) Yetmi§ beş bin Dokuz yüz lira ilk teminatı 5045 Beş bin kırk 
beş liradır. Talipler keçi ve sığır etine ayrı ayrı fiat vereceklerdir. İşbu etler· 
den hangisi ucuz ise o alınacaktır. Şartnamesi 380 kuruş mukabilinde komis • 
yondan alınır. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublannı ıhale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c3817ı. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Sahnalma Komisyonundan: 

Eşyanın cinsi Mikdarı Tasınlanan İlk teminatı EKSİLTMENİN 
tutarı tarihi giımi saati 
LK. L. K. 

Gü.:MH. örgüdünde-
ki hayvanat için 2 817 geyim 331. 73 
No. nal 
Gü. muhafaza kara- 192 tane 2487.20 
kolları için oturak 
terazi. 

25 00 

186 00 

15/7/938 Cuma 10,30da 

15/7 /938 Cuma 11 de 

ı - Yukanda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saaUerinde açık eksiltmeleti 
yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evşaf komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni vesi • 

blarile birlikte Galata eski İthalit &ü mrüğü binasındaki komisyona gelme
leri. cC.ı c39'17ı 
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Y••n: ~ L içinde atletlerimizle karşılaşıyorlar 
Geminin arka tarafında ipek bir tente altında Şövalye Cem ile Civanna oturuyordu. 
ikisi de ıözlerini ufuklardan ayıramıyor ikisi de tatlı bir tahassüs ile.düşünüyordu Türk atletlerinin dereceleri umumiyet itibarile Mısırlı· 

' lardan üstündür.Müsabakalardan iyi neticeler alınmasını 
Benim için vuruşmayıruz .. 

zin canına kıymayınız. 
birbirini- na oturuyordu. İkisi de, gözlerini ufuk- geçiyor .. Şövalyemin vücudü sakat kal- yeni Türkiye rökorları kırılmasını bekliyebiliriz 

lardan ayıramıyor, ikisi de, tatlı bir ta- rnasına rağmen ruhu, varlığından t-n 
Diye yalvarıyordu. 
Civanrıanın bu yalvarışı, Antuvanın 

cür'etini arttırmıştı. Etrafını çeviren 
o keskin çelik çemberini yarıp çtkınak 
ıçin, önündeki askerin üzerine atılmış; 
ileri doğru fırlamıştı. Fakat tam o anda, 
başına inen bir kılıç darbesile yere yu
varlanmıştı. 

Bütün kılıçlar onun yere serilen vü
cudünün üstünde havalanmıştı. Artık 
son darheyi vuracaklardı. 

İşte o zaman, yoku~an bir gülle gi· 
bi inen blr adam; 

- Dayanın kahpeler!. Buna Poyraz 
Ali darbesi derler. 

Diye bağırarak ortaya atılmıştı. 
Poyraz Alinin çevik vücudü, kurul

muş bir yay gibi oradan oraya sıçrıyor 
ve her sıçrayışta, elindeki kılıcın altın
da biı vücud yere seriliyordu. 

Poyraz Aliyi gören Türk gemicileri 
<le sanki birer Poyraz Ali kesilmişlerdi. 
Artık orada, boğaz boğaza bir mücade
le başgöstermişti. 
Boğuk feryadlar, birbirini takip edi

yordu. Kanlı cesedler, üstüste serilı • 
yordu. Ve bütün bu velvelenin üstün
de, Poyraz Alinin gür ve tannan sesi: 

- Koman, §U kahpeleri!. Yw·un!. 
Devirin! .. 

Diye yükseliyordu. 
Askerlerden biri: 
- Linet olsun, alacağımız paraya!.. 

Zorla cehenneme gitmek istemem. 
Diye bağırmıştı. Elindeki kılıcı fır

latarak bütün kuvvetile kaçmıya baş
lamıştı. Kaçan askerin bu sesi, bir ku
manda tesiri göstermişti. Öteki a()ker
ler de, etrafa dağılıvermişlerdi. 

Tam o zaman, bir nal sesi işitilmişti. 
Rahib Löyola da artık orada durmanın 
kendisi için bir felaket teşkil edeceğini 
anlamış; biraz evvel Antuvanın indiği 
ata binerek dört nala firar etmişti. 

Ortada, kaçamıyan bir tek Hanri kal
mıştı. Hanrı de elindeki kılıcı demirin
den tutarak kabzasını Poyraz Aliye u· 
zatmış .. diz çökerek: 

- Teslim!. .. 
Diye bağırmıştı. 

• 
SAADET YOLU 

Aradan, tam yirmi sekiz gün geçmiş
ti. 
Güneş, gurub ediyordu. Tulonun se

ması ve sahilleri pembe bir renk altın
Cla yavaş yavaş esmerleşiyordu. 

Limandan, birbirini .müteakib beş 
eemi çıkıyor.. Akdenizin engin ufuk· 
!arına doğru süzülüyordu. 

Bu gemilerden en öndekinin direğin
de, düz beyaz zemin üzerinde birbiri
ne çaprazlaşmış olan kan rengi iki zül· 
fıkar resmi bulunan büyük bir bayrak 
dalgalanıyordu. 

Bu gemiler limandan çıkarlarken, 
karaya bağlı olan gemilerin küpeştele
rine biriken gemiciler arasında, şu ko
nuşma geçiyordu: 

- Poyraz Ali Reisin forsunu taşı-
yan bu gemiler nereye gidiyor? .. 

- Cezayire. 
- Niçin? ... 
- Koca Reis, emir vermir .. Poyraz 

Ali Reis Cezayire gidip hazırlıklara gi
ı şecekmiş. Artık sefer zamanı geldi 
ya?. Bir ay sonra da, biz hareket ede
ceğız. 

- Haydı bakalım, Ali Reis!.. Cezayi
ıe b·zden de selam götür. 

- Cezayirin, ahu gözlü dilberleri-
e .. . 
Ti.ırk levendlerinin göğüsleri bu ta

hassürle kabarırken, !Poyraz Alinin 
orsunu taşıyan gemi, hafıfce yana yat
ış .. giUikce esmerleşen dalgalarm ü
erınden, enginlere doğru kayıp gidi
ordu 
Geminin kıç tarafında, ipek bir say
anın altında, Şövalye Cem ile Civan-

hassüsle düşünüyordu. küçük bir şey bile kaybetmemiştir. Be
Geminin baş tarafından, vakit vakit ni; tatlı ve berrak bir mayıs güneşinin 

Poyraz Ali Reisin verdiği kumanda ılık harareti gibi yakmadan, kavunna
sesleri işitiliyordu: dan, bunaltmadan saf ve leziz bir mu-

- Kaçma, sancaaaak ... Baştan, bir habbetle seviyor. 
flok daha... Gahya, abaşu gabya yel- Mes'udum .. çok, pek çok mes'udum ... 

Mısırlılar ve Romanyalıların bu 
hafta içerisinde şehrimize gelerek mil
li atleUerimizle çarpışacakları bir sı -
rada rökorlarımıza ve son zamanlarda 
e!de edilen derecelere şöyle bir göz a
talım. Bunun netıcesi olarak Mısırlı -

Balkan bayrağı koşusu muhakkak 
ki en ümid vericidir. 100 de İrfan 200 

' de König, 400 de Cemal veya Galib, 
800 de Receb koşabilir. Benim fikri • 
me göre de en verimli takım budur. 

kenlerini biraz daha laçka... Dikkat, Siz de beni se~mekte devam edin. Ve; lcıra karşı ne vaziyette olduğumuzu da 
serdümen! .. Kaçma sancaaaaak... Bi- yabancı ellerde yaşadığım için, kat'iyen müsabakalardan evvel anlatmış olu -

Koşularımızı bu şekilde sıraladık. 
r.imdi son hafta içinde Yunanistanda 
bir çok birincilikler alan ve oldukça 
güzel dereceler yapan Mısır atletıeri -
nin son rökorları üzerinde duraiım. 
Yalnız isimlerini pek doğru öğreneme
diğimden sadece dereceleri bildirmek .. 
le iş görelim. 

rinci posta topcular! .. Gece vardıyası- teessüf etmeyin ... 
na ... Topların başında hazır durulacak.. Ben de sizi sık sık hattrlıyacağım, ve 
toplar dolu ,ağız otları konmuş bulu- ebediyen unutmıyacağım. Günden gi.i
nacak... ne artan sevgimle kendisine bağlandı-

Bütün bu emirler ve kumandalar, ğım şövalyemin hizmetlerinden vakit 
Civannanın kalbine hafif bir ürperti buldukca, size mektublar yazacağım. 
veriyordu. Allaha ısmarladık, sevgili Ciyo ... 

Sükütü, evvela Şövalye Cem ihlal _ s o N -

etti: •••···•••••••••·••••···••··•••···•·•••••••••••····•••••••··••• 
- Ne tatlı yolculuk .. hayatımd:ı bu 

kadar mes'ud bir seyahat ettiğimi bil
miyorum, Civanna ... dedi. 

Civanna, ufuklara dalmış olan gözle
rini. şövalyeye çevirdi. Nar gibi kırmı
zı dudaklarında beliren tebessüm, bir
denbire genişledi: I 

- Ya, ben? .. Şu anda öyle hislerle 2 
mütehassisim ki, Cem .. bunları izah et-

3 mek mümkün değil. İnanamıyorum, se- ..,_.....__ 
ni tekrar bulabildiğime, hayatımı artık <;.ı---+--t
ebediyen sana raptcttiğime; bir türlü ~ 

1---1--f..--4,__ 
inanamıyorum. Hele, bundan sonra, 6 
bütün ömrümü seninle beraber geçire- t---t--t----

ceğimi düşündükce, saadetle çırpman 7 t---+-

kalbimi, göğsümün içine sığdı.ramıyo- 8 
rum. 

- Çok ıztırab çektin, Civarına. 
- Oooh .. onu bana sor, Cem ... 
- Fakat bütün bunların mükafatı-

uı göreceğiz. 

- Hiç şübhe etmiyorum, Çcm. 
Arkalarından bir ses işıtmi~'er; baj

larını çevirmişlerdı: 

- Uğurlar olsun, saadet yolunun 
yolcuları!. .. Biz, şu sakin denizin üze-
1inden böyle memnun ve mes'ud akıp 
giderken .. arkamızda bıraktığımız muh 
terem rahib Löyola Hazretleri, acaba 
şu anda ne gibi hislerle mütehassis bu
lunuyor? ... Doksan dokuz şeytan şah;d 
olsun ki; şimdi bunu birisi bana nakleı
se, cehennemdeki şatolarımdan birini, 
büyük bir memnuniyetle ona feda e
derdim. 

Bu sözleri söyliyen, Antuvandı. 

BİR MEKTUB 

(Fondl) kasabasında, Vespazyo Kolo· 
nanın zevcesi, Ciyolya Gonuıaya 

Sevgili Ciyo! ... 
Sekiz gün süren tatlı bir yolculuktan 

sonra; Afrika sahillerinin altın kumsal
larile karşılaştık. 

Bu yolculuğun neş'e ve saadetini 
tasvirden acizim .. onun için, hem ken· 
dimi, hem de sizi, beyhude sözlerle 
yormıyacağım. 

Sahilde, kayaların üstünde, geniş 'bir 
tarasaya benziyen düıı1ükteki, hurma 
ağaçları ve yüksek palmiyelerle ,muhat 
cılan bembeyaz köşkümüze yerleşeli, 
bugün tam dokuz gün oluyor. 
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SOLDAN SACA: 

ı - Ege mıntakasında blr kaza. 

2 - Taharri et.sek. 
3 - İsim - Eserler - Rabıt edalı. 

4 - Uzunluk - Esmek masdarından em
rihazır - Sadizm denilen kadın dovıne 
Uletıne J.smlnl veren Marki. 

5 - Eğlence-Rakı lçtlırken yenilen 4eyler. 
G - Parıltılı bir kumaı - Yollama. 
7 - Gozu gormiyen - Çok olmıyan - Beyn. 
B - Nefi lahikası - Bir ecnebi isim - Bey-

gir. 
9 - Ancak o kadar. 

10 - Bir vazife görur. 
YUKARDAN AŞA(il: 

ı - Çabalamak masdarından nehl h&.zır . 

2 - Parmakta çıkan. 

3 - Bir nota - Yırtıtı kapatmak için ko
nulan parça - Vazife. 

4 - Taharri et - Yemelc: masdarından em
rihazır - Çocuk dofurtan. 

5 - Fot.ograf camını koydukları 

mahfaza - Eğlence. 
6 - Asıl - Çiınkü. 

7 - Hararetli - Bir nota - Altın. 

teneke 

8 - Ayı yuvası - Layık - Uzatı işaret i~lu 

kullanılan nida. 

9 - Kaza ile. 
10 - HlzmeUeri. 

' 
2 

Size bu mektubumu; bu köşkümün 
penceresi önünde .. berrak bir güneşin, 
sonsuz bir gümüş ayna gibi parlattığı 
Akdenizin engin ufuklarına göz gezdi
rerek yazıyorum .. ve o ufkun münte- 8 
hasında, sizin hayallerinizi arıyorum ... 

'1 

9 
Dün, parlak bir merasimle; Şövalye 

Cemin hayatını resmen benim hayatı
ma bağladılar. Bahçemizde davullarını 
gümbürdeten Türk mehteri, ellerinde
ki yatağanlarla oyunlar oynıyan Türk 
levendleri, ne görülecek şeydi... Şeref
li bir Türk amiralinin dostu olmak, me
ğer insana ebedi saadetler teminine 
kafi imiş. 

Poyraz Ali, saadetimizi temin etti. 
Hele o fedakar Antuvan, az kalsın bu 
uğurda mahvolup gidecekti. Beni mil
dafaa ederken başına yediği korkunç 
bir kılıç darbesinin yarası; ancak, he
nüz geçebildi. 

Günlerim, tamamile şen ve mes'ud 

ıo E L. 

. ............................................................ . 
BALK OPIBITI 

ıurdu 

Bu akşıtmı: Ye· 
şilköy istasyon 
bahçesinde 
Perşembe: Beykoz 
iskele tiyatrosunda 
Cuma: Bebek bele
diye bahçesinde 
Cumartesi: An• 
doluhlsan tdman

klObQnde 

ruz. 
Yüz metre rökorumuz İstanbulda 

yapılan Balkan oyunlarından evvel at
letlerimiz kampta iken Amerikalı an
trenör Lewis zamanında Galatasaray
lı Semih tarafından 10,6 olarak tesis e
ailmişti. O günden bugüne 'kadar bu 
rökora yaklaşan pek olamadı. Sür'at 
koşucularımııın hemen aşağı yukarı 
hepsi on bir saniye içinde neticeleri 
daima taksim ettiler. Bu mevsim en 
iyi dereceyi Deniz lisesi - Bursa lisesi 
karşılaşmasında İrfan yaptı. Krono -
metre 1 1, 1 üzerinde durdu. Ayni atlet 
ayni dereceyi geçen hafta gül kupasın
da da elde etti. Fakat bu kere rüzgar 
arkadan bir hayli şiddetli esiyordu. 

200 metre rökorumuz da gene Ka • 
dıköy pistinde Balkan oyunlarında en 
fena kulu varda koşan Raif tarafından 
22,5 la kırılmıştı. Bu mevsim başında 
ve bilhassa kış idmanlarında bu rö -
kortmenimizi çalışırken görmüştük. 
Fakat sonra nedense ortadan yok oldu. 

Bu mevsim, bu mesafede iki allet 
23,3 derecesini yaptılar. Bun1ardan bi
ri İrfan diğeri de Viyanalı König'dir. 
Son yarışda yüzlerce seyircinin alkış -
ları arasında İrfan Viyanalı rakibini 
güzelce mağlup etmiştir. 

400 metre rökoru futbol oynamasi
le meşhur olan Güneşli atlet Melihe a
ıddir. Son Balkan oyunlarında Bükıeş
de 49,9 la Türkiye 1·ökortmeni olmuş -
tu. Bugün ayağından sakat olduğu için 
meydan gene Viyanalı König'e kalı -
yor. 

600 metre rökoru pek eskiden beri 
Galatasaravlı Besimin inhisarı altın -
da idi. Nihayet Güneşli Receb Anka -
rada üç şehir karşıla!imasında t .59.9 
yaparak egale etti. En kuvvetli rakibi 
Galib de tam 2 dakikada koşarak o da 
ivi bir derece yaptı. Yalnız bu iki at -
l~t de hesabsız bir koşu neticesi olarak 
gül kupası yarışında rökor kınnak im
l:anları varken işi beceremediler. Bi -
rinci gelen Receb 2.0 3/ 1 O yaptı. 

1 500 metre rökoru evvela Receb 
sonra da Rıza Maksud tarafından kı -
rı'ldı. Bir iki senedenberi Türkiye rö -
koru 4.11 2/ 1 O dur. Mevsimin en iyi 
derecesi gene Receb tarafından 4.14 le 
yapıldı. 

5000 metre rökoru gene Rıza Mak· 
suda 16 d. O s. 2/1 O la aiddir. Bu me -
safe üzerinde Artin, Hüseyin, İbrahim, 
Sokrat daima pek parlak olmıyan de -
recelerle çekişmektedirler. 

t 0,000 metre rökoru mevsim başın
da Demirsporlu Hüseyin tarafından 
34 d. 28 s. ile kırıldı. Bir daha da üze
rinde uğraşılmadı. 

Mısırlı Fahum 11,2 ile ıoo metreyi 
22,6 ile 200 ü, 50. 7 /1 O la 400 metre. 
yi almıştır. Bu koşularda ikinci geler. 
Mısırlı da sırasile şu dereceleri tut • 
muştur: 11,3, 22 7 /1 o, 50. 8110. Yu -
nanlılar ise ancak bundan sonra dere • 
ce almışlardır. 

800 metrede Mısırlı atlet Yorgoko 
pulosun arkasından gelerek 2.J 4t il 
yapmıştır. 1500 metreyi koşan Ali Yu 
suf ile 4.33 yaparak dördüncü olmuş • 
tur. 5000 metreyi Mısırlılar almayı Ü· 
mid ederken müsabıkları abandone et
miştir. 10.000 metrede Mısırlı atlet Ü· 

çüncü gelerek 32,55 7/10 la yeni Mı -
sır rökoru yapmıştır. 

Mısırlı atletler atmalardan yalnız 

ciride iştirak etmiş ve 56,90 la ikinci -
li kalmışlardır. Bizim rökorumuz Ga · 
latasarayh Karakaşa aiddir ve S9 m. 
25 dir. Fakat son zamanlarda atletleri· 
miz 45 metre ile uğraşmaktadırlar. 

Güllede biz bir hayli parla1c mevki 
i~gal ediyoruz. 14 metreyi rahat rahat 
geçen iki atletimiz -var. Biri Aleş İb • 
ıahim, diğeri de 15,05 le Türkiye rö -
kortmeni Galatasaraylı İrfandır. 

Atlamalar üzerinde durmamı7.a se -
beb yok. Çünkü yarışacak Mısırlı mev
cud değil. 400 metre manialı yarışa gı
ren Mısırlılar pek parlak olmıyan 59 
saniye ile ikinci olmuşlardır. t tO ma· 
nia1ıda Mısır atleti koşmamıştır. Fa -
kat Faik bu yarışın şüphesiz galibi o -
lacaktır. 

Bayrak yarışlarında 4XIOO de 44, 
6/ 1 O la birinci gelen Mısır takımı eğer 
bu dereceyi yaparsa bize rahatca mağ
lup olur. 

4X400 de 3.32 8/ 10 la Mısır roito
ru yapılmıştır. En son 3.35 4/10 ya -
pan Galib, Cema1, Receb, König takı· 
mı biraz daha gayretli koşarsa herhal
de çok zevkli bir çekişme göreceğiz de
mektir. 

C. R. ŞahiıııinJ' 

Bir tavzih 
T. S. K. Atletizm Federasyonu Bqtanlı -

ğmdan: 26 Haziran 1933 tarihli aqam ga -
zctelerinden birinin spor sütununda ilana -
ton koşusu hakkında çıkan blr yamda milli 
takım atletlerinden 800 ve 1500 cil Ankaralı 
Galibin bu koşuya iştirak ettlrlldlll JU1l -
maktadır. 

800 cü Galib hemiz Ankaradadır. lılara -
ton koşusuna girmemiştir. Tavzih olunur. 

···············································----· .. 
11 O metre manialıda Galatasaray - r 

lı Faik kendine aid olan 15.6 lık röko- Nöbetci eczaneler ru Ankarada gene egale etti. 
Taksimdeki son gül kupası müsaba

kalarında da Faik 1 5. 7 derecesini aldL 
400 metre manialı rökoru gene Fa

iğe aiddir. Fakat nedense bu mevsim 
atletizm müsabaka programlarında 400 
manialıya tesadüf edemedik. Fakat her 
halde Mısırlılara karşı bu mesafe üze
rmde de yarışacağız. 

Bayrak yarışları için bir şey kayde
clemiyeceğim. Takımda kimlerin konu
lacağını bilmiyorum. Fakat Türkiye 
4X400 takımı hiç de fena değildir. E
ğer aralarında Melih de bu1unsa bir rö 
kor bekliyebilirdik. 4Xt 00 için de ay-
ni derecede dört adam mevcud oldu -
ğundan ve öğrendiğimize göre de Ka
dıköy sahasında bilhassa at'letlerimiz 
Çenç idmanlarını büyük bir gayretle 
yapıyor ve başarıyorlamllf.. ... ... 

Bu rece nöbetci olan eczaneler .......... , 
İstanbul cibetindekiler: 

Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: <E
sad). Zeyazıdda: (Cemil) . Samat.yada: 
(Rıdvan>. Emlnönünde: (Beşir Kemal>. 
'Eyübde: (Arif Beşir) . Fenerde: (Bmll· 

yadD. Şehremininde: (Nazım). Şebııade

başında: Cİ. Halil). Kara gümrükte: (Bu· 
ad). Küçükpazarda: (Yorgl). Batırtö

yünde: cistepan). 
Beyo(lu cihetlndekiler: 
İstikHU caddesinde: lGalatasara1 - oa
rih). Galatada: <Hidayet>. Kurtuıatıa: 

(Kurtuluş). Maçkada: <Feyzi). Betlk
taşta: CNaU Halid). 
Boğaziçi, Kadıköy Te Adalardakiler: 
Üsküdarda: (Sellmiye). sarıyerde: (l(a
rıı. Kadıköyünde: <Saadet - Osman Ba
lüsi>. Büyükadada: <Halit). ıre,bellde: 
(Halk). 
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Cemiyetler kanunu dün 
mecliste kabul edildi 

Dahiliye Vekilinin mühim beyanatı 
" Türk milletinin tarihte, bilhassa inkılabdan sonra 

verdiği sözden döndüğü görülmemiştir " 
Ankara, 28 (Hususi) - Meclisin bu

günkü toplantısmda bazı müesseselerin 
idaresi ve cemiyetler kanunu layihası 

müzakere edilmiştir. Bu münasebetle be
yanatta bulunan Dahiliye Vekili demiş
tir ki: 

cBu kanun Türk camiasının ve Türki
yede oturan diğer cemaatlerin nizamı 

ammeye ve ihtiyacatı hazıraya uygun bir 
şekilde birlik teşkil edebilmelerini temin 
için yapılmıştır. Kanun, teşkilatı esasiye 
kanununa ve diğer ana kanunlarımıza 

tamamile muvafıktır. Ayrıca istisnai hü
kümleri yoktur. Yalnız eski cemiyet ka
nununun bugünkü teşkilatı esasiyemize 
uygun olmıyan ve ihtiyaçlarımıza teva
fuk etmiyen cihetlerini çıkarıp icab e
den hükümleri yeniden koymayı istihdaf 
etmektettır. 

Türk milleti beynelmilel meseleleri 
bilhassa Cumhuriyet teşekkül ettikten 
sonra taraıf eynin rızalarile halletmeyi 
kendisine şiar ittihaz etmiştir. Beynelmi
lel mevcud olan muahedatı hiçbir vakit 
bir taraflı olarak ihlal etmedik ve etmek 
niyetinde değiliz. Şu veya bu muahede
nin bize tahmil ettiği külfetler muahede 
hükmü baki kaldıkça tarafımızdan ifa o
lunacaktır. Türk milletinin tarihte, bil
hassa inkıliıbdan sonra verdiği sözden 
döndüğü görülmemiştir. Binaenaleyh 
mevcud muahedat ahkamı tamamile ba
kidir. Beynelmilel ahkama uygun olarak 
koyduğumuz usuller sırf Türk milletinin 
ve cemiyetinin birliğini temin eden ve 
hülasa olarak Türk milletini ve Türk ce
miyetini alakadar eden nizamı amme kai
deleri ve kanunlarıdır. Biz l&k olmakla, 
biz milliyetçi olmakla diğer milletler i

çin, diğer insanlar için ve bilhassa din
ler . ve mezhebler için gönlümüzden ve 
kalbimizden ne bir nefret, ne de bir kor
ku ve endişe duymaktayız. Biz, onlara, 
bütün dinlere ve rnezheblere olduğu gibi 
ancak müsamaha ediyoruz. Evet, bütün 
din ve mezheb saliklerinden beklediği
miz şey kanunlara riayet etmeleridir. 
Kanunlara, nizamlara uymıyan herhan
gi bir şey cemiyeti veya cemaati, herhan
gi bir ferdi olduğu gibi, kanunlarımıza 

uydurmak için elimizde gene kanunla
nn verdiji kuvvetli, müessir müeyyide
ler vardır. Onun için bu kanunu mütalea 

Gittikçe artan 
silahlanma yarışı 

(BQ.f tarafı l inci 1a11JcıdaJ 

ederken, ve bu kanun hakkında rey ve
rirken zihinlere ve akıllara şu veyahud 
bu yolda tanınmış bir hakkı veyahud 
mevcud olan bir vaziyeti değiştirmek gibi 
gizli bir maksad takib ettiğimiz gelme
sin. Türker arkadaşımın barut bunu sari
han söylemeğe sebeb olmasından ve ve
sile vermesinden dolayı kendisine teşek
kür ederim. Kanuna uymıyan gizli hiçbir 
maksadımız yoktur. Biz cemaatlerden ve 
cemiyetlerden bizim nizam ve kanunla
rımıza riayet etmelerini istiyoruz. Etme
dikleri takdirde kendilerini kanunları
mıza riayet ettirecek her türlü kanuni 
vasıtalar vardır.> (Alkışlar) 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekre
teri Şükrü Kaya bu kanunun bir mad
desi üzerinde söz alarak demiştir ki: 

cMaddenin son fıkrası Türker arkarla
şımızın temennisine cevab veren bir fık
radır. Demincek te arzettiğim gibi bizim 
prensiplerimiz ve kanunlarımız dini dün
yadan ayırmıştır. Rühbanlar ve ruhani
ler ancak kilise dahilinde kendi ritleri 
dahilinde, adab, hukuku umumiye ve a
sayişi umumiyeye münafi ve muzır olma
mak üzere ayinlerini yapmakta serbest 
ve hürdürler. Bunun haricindeki dünya 
işlerini tamamile tumporel olan işlerin, 

şani rühban haricinde olan işlerin laik
ler tarafından yapılması, prensipiınizin 

esasıdır. Binaenaleyh mektebler halk , ' 
hastaneler ve diğer hayri müesseselerin 
idaresi ruhani vazifesi olmıyan kimsele
re mevdu bulunacaktır. Bu müesseseler 
arasında hastaneler gibi, çocuk bakım ev
leri gibi, fıkaraperver cemiyetleri gibi 
hayır müesseseleri veyahud mekteblel' 
gibi tedris vazifesi gören müessesel~r 
VJtrdır. Bu müesseselere - devlet olmak 
sıfatile - yardım etmek bir vazifedir. Bi
naenaleyh hükfımetiniz gerek hastan~ 
lere ve gerek mekteblere azami surette 
yardım etmeğe hazırlanmıştır ve yardım 
edecektir. HattA bir gün vaziyeti umu
miye ve ahval müsaade ederse belki bu 
gibi müesseselerin bütün külfetini üzeri
ne alabilir. Bu maddenin son fıkrası bu
nu temin için konulmuş bir direktiftır. 
Onu arzetmek için çıktım. (Bravo seslerı, 
alkışlar). 

Berç Türker (Afyonbrahisar) - Ya
şasın Türkiye Cumhuriyeti. 

Hatay hakkında 
müzakereler 

(Baş tarafı l inci ıayfada) 

mevcud iki bava divizyonunun beşe çı- çimiz Suad Davaz arasında devam e -
karılacağmı ve 43 bin hava efradına ~ dilmiştir. 
bin kişi daha ilAve edileceğini bildir- Paris 28 (A.A.) _ Hariciye Nazm 
miştir. B. Bone bu sabah, Türkiye büyük el ~ 

Horbellp, bu yeni organizasyondan çisi B. Suad Davazı kabul etmiştir. 
sonra İngiliz hava kuvvetlerinin kat'i bir Bir Alınan gazetesinin mütaleası 
mükemmeliyet iktisab edeceğini beyan Berlin 28 (A.A.) - Korrespondans 
eylemiştir. Diplomatik, Hatay meselesinin göster-

Almanyada endişe diği inkişafı mevzuubahsederek ezcüm 
Deyli Ekspres gazetesi, deniz sil8.hlan- !e diyor ki: 

ma yarışının Almanyada h.~sule getirdiği «Ha)dkflt şudur ~ Fransa istemiye 
akislerden bahsederken şoyle demekte!- istemiye )'iiir.ilmeğe :mecbur kalmıştır. 
dir: Fransa, Hataydaki bakiki vaziyetin i
. cHitler, Alma~yanm dünya ~~. ya- cabatını yerine getirmek hususunda u
rışında pek gende o~du~nu gozonunde zun müddet tereddüd etmiş, münhası
tutarak, bu yarışa bır nihayet vermek I an şekle bağlı hukuki mülahazalardan 
üzere beynelmilel bir anlaşmaya muva- doğan hattı hareketini değiştirmekten 
fakat edeceği rivayeti vardır. Mareşal uzun müddet imtina eylemiş ve Ha -
Göringin ernirnamesile bahriyeye yeni tayda hatalı bir vaziyete düşmüştür. 
yazılacak olanlann bile bugünkü prt- Şimdi o itilafgriz vaziyetinin, hadisa
ları dahilinde Alman bahriye kuvvetini tın tabii seyrini değiştiremediğini gör
artıramıyacağı kanaati umumidir. müş ve fazla olarak da çok kıymetli si-

1935 de Londrada yapılan bir muahede yasi imkanları elden kaçırmıştır. Bu -
ile Almanya İngiltere bahriyesinin yfü:- gün göstermeğe çalıştığı siyasi Süples 
de 35 ine muadil bir filo vücude getir- kaydedilmeğe değer mahiyettedir.» 

Turk - İngiliz dostluğu Memlekette yeni sanayi hamleleri 
(Bet§ tarafı 1 inci sayfada) 

velenin tasdikine aid kanun layihası mü- (Devcımı 11 inci sayfada) 1 çen sene parti meb'uslarının intiliati 
zakere ve kabul edilıniştir. Bu münase- memlekette programa yeniden bağlan- dairelerinde yaptıkları tedkiklere al'! 
betle encümen namına mazbata muharri- ması düşünülen sanayi hamlelerinden 
rl Zeki Mes'ud beyanatta bulunarak an- ve bu arada prkda ve garbda açıla • 
!aşmanın ehemmiyetini· anlattıktan son- cak yeni şeker fabrikalarının ve pan -
ra kürsüye gelen Muammer Eriı anlR~- ca: ziraatillin yapacağı iktısadi ve _zi -
malar etrafında uzun izahatta bulunmuş raı faydalardan bahsederek bu faalıye
ve demiştir ki: t~. bi~ ~ evvel ba~~ak için bu .s~n~-

raporlardan alınan iyi neticeleri ve ljl 
sene de yaz tatili dolayısile meb'uslt(. 
rımızm parti ürgütleri ve halkev led 

cArkadaşlar, yüksek tasvibinize arzc.y. ya~ ıstı~zam ettiğı h~aye prensıbı u-
lunan kanun layihası 27 mayıs 1938 tari- zennde. ızahat ve~iştır. . . 
hinde Londrada imza ettiğimiz üç muka- .. Partı grup~ ~ır çok hatıble~n Ade 
veleyi ihtiva etmektedir. Bunlardan bi- mut~leasını dınled~~~n .sonra huk~ -
rincisi 2 eylfil 1936 tarihinde iınzalannıış ~etın şeker ~8?8yıını hım~ye ~rensı -
olan Türk _ İngiliz klering rnukavelf'sin.- bı hakkındakı. ızahat~~ muttefıkan ve 
müzeyyel olarak bu defa imzaladığımız alkışlarla tasvıb etınıştır. 
bir mukaveledir. Bundan sonra Dahiliye Vekili ve 

Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, ge-

faaliyetleri etrafında ve partiyi i:lgi • 
lendiren işler üzerinde yapacakları teC! 

kikleri raporla parti genel merkezine 
bildirmelerinin çok faydalı olacaimt 

tebarüz ettirdikten sonra halkevleri • 
nin nahiye ve köylere kadar teşmili • 
nin umumi bir arzu olduğunu ve bu. 
hususun partice karar~ırıldığını be· 
yan etti. 

Grup, Genel Sekreterin bu izaha • 
tını al'kışlarla tasvib etti. 

İkincisi, Export Kredi Garanti Depart
man tarafından garanti edilmiş olan 10 
milyon İngiliz liralık bir ticari kredi mu

Aşlı yüzDnden işlenen clnagetler 
kavelesidir. 

Üçüncüsü, hükfımetimizle İngiltP.re a
rasında imza edilmiş olan 6 milyon İng!
liz lirasını ihtiva eden diğer bir mukave
ledir. Müzeyyel klering mukavelesi, 2 ey-

(BQffilıf'afı 7 inci aayfa.da) lak telakkisi ve malikiyet iddialarının 
tır. Bugün için en büyük Amil zehirle iti- hududları çok genişlemiştir. , 
yadları ve kendini bilmiyen bazı gençle- Bence bu sebebler kıskançlıklara delil. 
rimizin sefahate fazla düşkünlüğüdür. bilakis erkek tahammül ve müsamahası-

Doktor KAzım lsmailin Fikirleri 
ltil tarihli mukavelenin bazı maddelerini Doktor Kazım İsmail değerli fikirleri-

nın fazla geniş olmasındadır. Yalnız er
kek değil, kadın da öyle .. Avrupalıların; 
geniş tahammülünü taklid ediyorlar, fp 

kat yalnız bir görenek olarak, ruhlar bu 
meselelerden Avrupalının tekamülünt 
ulaşmamışbr ve ruhi tekamülleri bununı 
için müsamahayı idame ~ttiremiyoıP. 

Çünkü o ~eviyeye gelmemiştir. Kendile. 
rine fazlasını tahmll ediyorlar ve tablt 
bir sukutu hayal karşısında aksülamel 
çok şiddetli oluyor. Ani bir hezimet veyı 
bir teessür esasen asabi olan bir tabiatta 
müdhiş bir reaksiyon yapıyor. Bu cina .. 
yetler bence bunlann neticesidir.~ 

tadil etmektedir. Bunlardan başlıca1ı-ın ni şöyle hülasa etti: 

S.D. 

şimdiye kadar İngiltereden Türkiyeye it- - Ben yeni neslin insanlarında eski 
hal edilen malların 1 temmuz 1938 tıtri- neslin insanlarına nazaran kıskaçnlığın 
hinden sonra anlaşmaya merbut bir lls- daha inkişaf ettiğini zannetmiyorum. Es
te mucibince senevi ·3.100.000 Türk lira- ki zamanlarda hatta bizim çocukluğu
lık mikdara indirildiğtdir. Türk - İngıliz muza tesadüf eden zamanlarda bir erkek 
kleringinde birikmiş olan bazı paraları kadınının değil, kendisini, elbisesini bile 
eritmek maksadile 'rürkiyede yapılacak kıskanır, kimselere eteğinin ucunu gös
olan işlerden bazılarının 500 bin tngiliz termek istemezdi. Erkekler şimdi kıskanç 
lirasına kadar olan mikdarın gene F.x- değildirler. Münevverler için de avam i
port Garanti Departmanın muvafa.ıtatile, çin de bu böyledir. Ben kıskançlığı bu 
bize yapılacak kredi ile bu işe tahsisini cinayetlerde bir amil olarak alamıyorum. 
amirdir. 2 eyl(tl 1936 mukavelesinde bcı- Bilakis hem kadında, hem de erkekte ah
u madd~~ huwd tab~ üb~~ nu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

maddeler içerisinden bu arzettiğim kre- E R K E K L E R ,. T E s H ,. R E D E R E K 
dileri ödemeğe tahsis ettiğimiz yaş mey-
va ve sebzeler ve buğdayı yeni bir mad-

de ile takas listesinden çıkarmış bulunu
yoruz. 1938 senesi nihayetinden sonra 
Türkiyeden İngiltereye ihraç edeceğimiz 
üzüm ve incirin bedelleri 322 bin lirayı 
geçtiği takdirde bu mikdardan fazla olan 
kısmı kredi anlaşmalarının ödemesine 
tahsis edeceğiz. Yeni anlaşma evvelr.c 
yapılmış olan Brassert anlaşnıasını tadi
Ien bazı maddeleri de ihtiva etmektedir. 
B_u anlaşma mucibince A:nglo Ti.i.rkiş 

Kontuvar yerine Anglo Türk.iş Konwciiti 
Limited namile bir şirketin tesi:;; edile
ceğini amirdir. Kredilerimizi ödemek i
çin madenlerimizin bir kısmı, yaş mevya 
ve sebze konservelerimiz, 322 bin İngiliz 

lirasından fazla üzüm ve inciri bundan 
başka ödemek imkanlannı genişletmek 
gayesile de Anglo Türkiş Komoditi tara
fından satılacak pamuklan da burs.ya 
tahsis etmiş bulunuyoruz. Bu gönderece
ğimiz emtianın tutarı evvela, evvelcP ya
pılmış olan Brassert anlaşması taksitle
rini ödedikten sonra yeni yaptığımız 16 

NAS 1 L 

MEŞHUR 
OLDUM 

ART 1 K 
Dünya benimdir! .• 

111 

milyon İngiliz liralık taksitleri ödemeğe C 
tahsis edilmiş olacaktır. Arta kalan roik
dardan yüzde 60 ı klering hesabında blo
ke olarak kalmış olan paraların itrasınr. 
tahsis olunacaktır. Yüzde 30 <la İngiliz -
Türk anlaşması esasına göre serbe~t dö
viz olarak Merkez Bankasında emirmize 
amade tutulacaktır. Kalan yüzde 10 da 

ildim, hemen yarı ölmüş gibi idi, 
yüzü buruşukluklarla dolu, cildi 

solmuş, ihtiyarlamıştı, fakat karakte
rim daima gençti, dans, eğlentiyi se-

.İngiltereden Türkiyeye gelecek olan ga
zete, mecmua ve kitaba tahsi~ edilef"ek
tir. Diğer bir maddesi de 1938 senesi z::ır

fında İngiltereden mübayaa edeceğJınlz 
.şileblerin _karşılığı olarak göndertıceği

miz 250 bin İngiliz liralık buğday bPdPl
lerinin bu işe mahsub edileceğidir. İ~te 
müzeyyel klering mukavelesinde tadil 
ettiğimiz maddeler bu arzettiğim m11dde
lerdlr. 

Batihlerin IÖzleri 

Ytıtaek tasvibinize arzolunan kanunun 
ihtiva ettlii mukavelelerin hututu esutyesl
ni bu sureUe arzetml§ oluyorum. -Alkışlar-

Gene bu kanun üzerinde Bayan Nakiye 
Elıün -Erzurum- ve Bayan Benal Arman 
-İzmir- ve diğer muhtelif hatlbler söz ala -
rak İngiltere - Türkiye mftnasebatının ta -
ri~eıılni yapmışlar ve iki memleket arasın
daki dostluğun bu yeni tezahürünü mem -
nuniyetle ifade eylemişlerdir. 

İktısad V eldlinin beyanatı 

verdim... . 
Fakat kimse beni dansa davet etmi

yordu. Bunun erkekleri gençliği arı· 

yorlar. Nihayet bir cild mütehassısı ile 
istipre ettim. Cildimin genç ve ta2e 
tutan kıymetli bir cevher olan Biocel'e 
ihtiyacı olduğunu söyledi. Fen, son 
zamanlarda bu Biocel cevherini, genç 
hayvanların cild hüceyrelerinden istih
sale muvaffak olmuştur. Bu cevherde 
bizzat sizin cildinizdeki hayatı 

unsurlar mevcuddur. Biocel 
şimdi, cildinizin beslenmesi ve 
gençleşmesi için ihtiyacı olan 
tam nisbet dairesinde Tokalan 
kreminin terkibine kan§tınl· 

mıştır. Bu kremi her alqam 
yatmazdan evvel kullanırım ve 
gayet muvaffakiyetli semereler 

\ 

elde ettim. Diğer taraftan her sabah da beyaz renkli Tokalan kremini kullan
dım, bu da siyah benlerimi eritti, açık mesamelerimi sıklaştırdı ve esmer ve 
sert cildimi beyazlatıp yumuşattı. 

M Ü H 1 M : Cild unsuru olan meşhur Tokalon kremleri her yerde satılır. 
Muvaffakiyetli semereleri garantilidir. Aksi takdirde para iade edilir. 

Keskin Qelediye Riyasetinden : 
mek salahiyetini almıştı. İngilterenin 
bahri silahlanmasına bir nihayet veril- misi; üç tane, 10 bin tonluk ceb zırhlısı Hatiblertn .sürekli alkışlarla karşılanan 
mezse Almanya, bu nisbete asla yeti- (11 pusluk top) 3 tane 10 bin tonluk kru- bu beyanatlarını müteakib aöz alm1' olan 

Keskin kasabasının c22639• liralık keşif bedelli elektrik tesisatı 45 giin müd
detle ve kapalı zarf usulile ilin edilmiş ise de talib zuhur etmediğinden i§bu 
müddet kapalı zarf usulile bir ay daha temdid edilmiştir. İhale 11/Temmuz/938 
Pazartesi günü saat 15 de Keskin Belediye Encümeninde yapılacaktır. Talibleı 
işbu tesisatın heyeti umumiyesine birden talib olacakları gibi 2997 liralık san
tral binasına ve 1200 liralık 200 aded ağaç direğe, 6500 liralık 60 normal bey
gir takatmda kondanseli buhar makinesine ve 11942 liralık elektrik tebeke tt
sisatma ayn ayn talib clablllrler. 

vazör (8 pusluk top), 2 tane ıo bin tonluk Ekonomi Bakanı Şakir Kesebir de §Unları 
şemiyecektir ve gene İngiltere bu silah- mücehhez kruvazör (& pusluk top) 8 ta- söylemf4tlr: 
lanmaya bugu-n nihayet verse bile Al • Bütün anlaşmalar iki tarafca lı:arşılıkh ' • ne 6 ili 7 bin tonluk kruvazör (6 pusluk 
manya mev'ud nisbete varabilmek i- top), 2 tayyare gemisi (19250 ton), 22 :;~a~~r:ı:~~~:~e;ı =a=:1::ı~ 
çin lO senelik bir zamana muhtaç ola- süper destroyer (1625-1800 tonluk), 30 Ayni kanaat ve zihniyetle bu anlqmaların 
caktır. küçük çapta destroyer, 61 tahtelbahiri tatbikatta al tarafı memnun edecek ıeralt 

Almanyanm, İl1§a ettirilmekte olan ve- vardır. Almanya, bütün bunlara ikmal altında gittikçe daha ziyade 1nlı:tpf edece • 
ya sipariş verilmif bulunan 15 pusluk edil · b' kilde malik l bilm k · · lln1 tbn1d edlyoruz. mış ır şe o a e ıçın, Anlqmaıann tatbiklne dair olan anuıı 
toplu 35 bin tonluk iki zırhlısı, 11 pusluk en aşağı 6 sene beklemek mecburiye- l&ylhasınm kabul buyurulmaaını hilktimet 
toplu ve 26000 tonluk diler iki harb qe- tindedir. numna rica edlJOram. •&DıfJN• 

Proje ve şartnameler Keskin Belediye sinden istenir ve alınabilir. Taliblı 
eksiltme kanunu mucibince icab eden vesaiki hamilen 11/7 /938 Pazartesi 
nü saat 1" den evvel Keskin Belediye Encümenine müracaaUarı te1üar 
olunur. c3844> 
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Kulağınıza kOpe olsun 1 

TAM Nt.~'E 
VE SIHHATE 
KAVUŞMAK 

Bir hamlede nezle ve gripi pçırır. Harareti ıür'atle düıürür. 
Baş, <lif, ıinir, mafsal, adale ağrıları ancak GRiPiN almak 

suretile çarçabuk defedilebilir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat 
Taklidlerinden sakınınız. 

HR$RRRT 
sıhhahnizi 
hôditf edi!JOT 

/;/ =~ .. 

OHLR/11 
iT 

ilı ö~ iirünüz 
............ 1 ı. , ....... ı ............... ,.,.. .... ' 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Çok temiz bi- Karbonattan ve toz karbonat almakt11ki müşkUlQt göz 

OnUnde tutularak yapılmıştır. Her eczanede saWır. 

flit,,;, .7i:'1!ilı ~ 

OTOMOBiL ve 
MAKiNiST Okulu 

Taksim - Stadyom 
ŞOFÖR OLı\CAKLı\Rı\! Yenl ders dev • 

resl başlangıcı 11 temmuz 938 dir. Devre 

muddetl uç aydır. Kendlslnl makineden an

lar bir tofor glbl takdim edebllmek ve tuta;:afı mesleğin ehil olmak için okulumuzdan 
dıploma almak llzımdır. Teori dersler 25, Dlrekslyon tallmlerlle 50 llradır. Kayıd mua
melesine başlanmıştır. Tafsilat için progra~ Lsteylniz. 

AMATÖR EHLİYETNAMESİ ı\LACAKJ •. ut: Her zaman müracaat edeblllr. Huausl 
Teori dersleri ye Olrekslyon tallmlerile Belediye imtlhanlaruıa kısa bir zamanda ba
sırlanır. Telefon: 42508. 

-...- + ------ - ----------- - --- ------ ----

SELANIK BANKASI 
1'esis tarihi ı 1888 

• fdare Merkezi ı İSTANBUL (GALA'!'A) 

TiirlıiyeJelıl Şabelni t 

tSTANBUL (Galata ve Yenicaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Y •naniatanJalıi Ş.bel-'rİ ı 

SELANtK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servial 

Daktilo aranıyor 
Tnrkçe, almanca iyi bilen tercn
meye muktedir bir bayan aranı· 
yor. Taliplerin Yenipostane karş1-
sındıı Mimarvedad caddesi No. 26 

Radyolin diş Dıacunu fabrikasına 

mUracaatleri. 

Adapazarı icra dairesinde keresteci 
Tahsin Arar konkordato işini gören 

Komiser Hakkı Annudçuoğluna: 
Adapazarında kereste ticaretile meş -

gul iken konkordato yapmak üzere me
hil talebinde bulunan keresteci Tahsin 
Arara Adapazarı icra tcdkik merciincc 
17 /5/938 den itibaren iki ay mehil ve -
rildiğinden Tahsin Ararda alacak iddıa

sında bulunanların evrakı rrıüsbitE:lerini 

ibrazla 20 gün içinde kaydettirmeleri, Sem 
Posta gazetesinin 3/6/938 tarihli ve 
20203 sayılı nüshasile ilan edilmiş idi. 

Mezkur ilim üzerine 20 gün içinde ala .. 
caklılar alacaklarını kaydettirmi§ ve 
müddet geçtiği halde başkaca kaydetti -
recek alacaklı zuhur etmemiş olduğun -
dan konkordato müzakere olunmak üze
re alacaklıların 15/7 /938 tarihine müsa
di! cuma günü saat 14 den 16 ya kadar 
müzakere ve toplantı yeri '>larak tensib 
olunan Uzunçarşıda Ticaret odasının 

içtima salonunda bizzat ve kanuni sala
hiyetini haiz resmi vesaikle beraber ha
zır bulunmaları ve içtima ,gününe la -
kaddüm eden 10 gün içinde evrakı müs
biteleri görülmek üzere mesai dairemize 
komiserliğimize müracaatları Eizumu 
ilan olunur. 

Kayıp: Üsküdar malmüdürlütünden ve
kaleten almakta olduğum 127,802 numaralı 
maaş cüzdanımın beratını kaybettim. Yerıt

slni çıkartacağımdan eskisinin hükmü yok -
tur. 1101 

Tıbbiye okulu 3097 İsmail Berkli .............................................................. 

llan Tarif em iz 
Birinci •ah ile 400 
llıinci aahile 250 )) 

Üçüncü •ahi le 200 )) 

Dördüncü •ah.ile 100 )) 

iç aahileler 60 )) 

Son •ahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak
lar ayr>Ca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. 'l'aın, yarım 

ve çeyrek sayfa ilanlar içln ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştır. 

Son Posta'mn ticaıi ilanlarır.a 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlancıhk Kollektif Şirketi 
Kab.ramamade Ban 

Ankara caddesi 

······························································ 
Son Posta Matbaası ................................ 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

ı t S. Ragıp EMEC 
SAH PLER: A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Kadınlar için . 

En müessir diş macunudur ................................................................................ ··············-

Diş 
Doktoru 
Diyor ki: 

Yeırnek kırıntıları dlf •r•larınd• çll• 
neme ••tıhlerındakl çukurlard• ka· 
hra• ek9lr ve h••ll olan ••it mlnelerl 
bozar, dlflerln çUrUmealne rol •çtır. 
Hele bu ••IUer bOtGn gece aıızda 
bırakıldılı takdirde Muzır mlkrobl•r 
mllr•rl•rc• •rtar ve dlfler .. r'•tt• 
bozulur, 1Htyazht1111, -•••mhlı .. t.-
111•111e11 k•rbeder. Aızı•ızın •llh•t 
ve glzelllllnl "'uhat••• etmek lflll• 

Dlflerinlzl gUnde Uç defa 

R A OY O Li N ile f1rçalaymız ! 

KUVVET ŞURUBU 

v • 
1 TAL • 

1 N 
Kanıuhk, kemik haatalıklan, dimağ yorgunlukları ile 

•İtaminıizlikten C:oğnıa btıtlin zayıfbklan geçirir. 

VITALIN 
Her annenin bilmesi icab eden bir ku••et ıurubudur. Çoaık· 
lanmıa Vitalin ku•vet ıurubu Yermekle onlan aağlam, tlr

bliz ve net' eli yetiftirirainiz. 

ViTALiN 
Mektep çağındaki ıençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlarm 

hayati kudret ve kuvYetlerini arbrır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYO(;LU • ISTANBUL 

Aslpln Benan 
•zı •oluk algınlllınden, nezleden, gripten, Mt 

dit •lrtleranden koruı•c•k •• IJI lllç bud• • 
lamine dikkat buyurulma11 

HAUL SEZER KARYOLALARI 
En şık ve en sağlam karyolalardır. Somyeleri dünyanın ea nlaat 

somyelerid.ir. Fiatlar ehvendir. Fabrika salonlanndaki metheri mıuet 
ediniz. 

Sirkeci, Salkımsöğüd, Demirkapı caddesi No. 7. Tel: 21832 

• 


