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Habeş m·eselesi kapanıyor mu 
• 
it alga 

Henüz asker 
göndermedi 

Adlsababa'da siyasi 
müzakereler başladı 

Habeşler uzlaş
mak ümidinde 
Roma, 14 (A.A.) - Reuter 

muhabirinden: 

'/auptman ve bakı1lan mahke 
:e ıalomi, hakim IJe ~ocuk. 

Resmi ltalya mehaf ili, "Harb,, 
kelimesini, kullanmakta oldukla
rı lugatçadan çıkarmağa çalıt • 
maktadırlar. İtalya • Habet me
selesinin sulh yolları ile halledil
mesi ihtimalleri hakkında nikbin 
bir hava vardır. • 

Roma, 14 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: iDAM 

ll.ııptman yakasını Ulilmden kurtaramadı 
Jt\ . 

~rı kararını 11 saat 19 dakikada verdi. 

Adisababada siyasi müzake • 
relere devam edilmektedir. Bita· 
raf bir mıntaka yapılması hak • 
kında kısmen bir anlatma yapıl • 
dığma dair fayialar teeyyüd et• 
memekte ve doğru zannedilme • 
mektedir. Henüz hiç bir ltalyan 
kuvveti vapura bindirilmit değil
dir. 

~cıu bir şeyler söylemek istedi.. 
~lnaton, 14 (A.A.) -Jüri 1 3 saat mllzakereden.....,.. j;ı. 
t.Lt~' --.ı 11,15 te müzakerey• ri 'heyetini tetkil eden 8 erkek ve 
-"'IQaıittir. 4 kadm yemek getirttniılerdir. 
-.!'eıninıton, 14 (A.A.) - Ha- Muhakemenin muhtelif safha-
~~ hakkında bir karar ver- lannı hülisa eden hakim Tran • 
~ ~ere müzakere eden jüri tard, Jüriye hitaben demiştir ki: 

~ ~ ıaat münakqa ettikten - Kondon'un ,ahadetinin 
dtt bır neticeye varamamıı!ar- büy'..ik b:r kısmının kendilerin• 

' (Devamı 4 üncüde) 

ıı~Plınan ın hapı.hanedeki oclaaı 1Je yanında elektri.Ju.i 
~ Ulam santlalytm.. · 

" Grip JDenizlerde 
\lttepferıo kapanıp fırtına 
~ 'Panınıyacağı 
~~esf belllolacak Birçok vapurlar 
~ a.~ telaıinaizde bütün alı- gDçlflkJe sefer 
~~le~ ve mekteblerin bir yapabildi 
1' "-ıbact ~ilnıesine rainıen sal- Bir kaç aündenberi poyraz fır-
~ C..... --e ~l~eai üzerine Sai 
._..~~~•iı hutaııim seyri tıansile bera~r devam eden kar 
t....~ ~lere ihtiyac olup ol- aerpintisi l;u sabah tipi halini al • 
....._, a tetkikat yapmak mıttır. Kar fasılasız devam etmek 

tedir. 

1 • 

(Devamı 4 fincUde) 

Hitler öldü mü? 
Alman membaları 
bunu tekzlb ediyor 

Son bir iki gün içinde Alman 
Cümhurreisi ve Batvekili Hitle
rin öldüğüne dair Pariıte kuv • 
vetli bir rivayet çıkmıt olacak ki, 
lngilizce "Deyli Herald,, gazete
si Berlin muhabiri gazetesine 
fU haberi bildirmektedir: 

"Hitlerin öldüğüne dair Pa -
riste dolatan rivayetin doğru ol
madığı dün gece burada resmen 
tekzib edildi .• ,, 

Korsan peşinde 
Inglllz harb gemllerl 
araştırmıya çıktılar 

Hong Kong açıklarında, kor· 
l&Dlar tarafından yakalandığı ha
ber verilen Kamurü Maru adlı 
Japon gemisini lngiliz harp ge • 
mileri aramağa çıkmıtbr. 

Bu lngiliz gemisinin de kor -
sanlar tarafından yakalandığı ri
vayetleri vardır. 

Geçenlerde, yetmit Amerikan 
İngiliz çocuğunu bir gemide ele 
geçiren korsanlardan biri Çin 
askerleri tarafından yakalanmıt
br. 

'

- Kamaı Atatürk .. "i 
Ankaradan bUdirUdiğlne göre 1 

" Reisieünwr Kamdl Atatürk pek i 
yakında mef!lleket içinde bir •e- ı1 
yahate çıkacak ve Şubatın ıon • 
larına dolru Ankarayı teıril e • 
dttektlr. 

/Romanya ve Romen 
Türkleri 

Kiraz Hamdi, nihayet yerini buldu 

Köstence, (ffususr) - Roman· 
yaya birdenbire kar bastı. Siliıti
re, T otrakan taraflannda bir met
re kar var. Pazarcık cihetinde de 
karın yüksekl' ği seksen santime 
yakındır. Bulgar - Romen hudu
dundaki kasabalarda kıt fazla ol
duğu için, bu sene buralardan Tür 
kiyeye hicret edecek muhacirler 
yerlerini bırakıp yola çrkamadı -
lar. Zaten ilk giden kafile b'le 
Köatencede bir hayli aıkınb çek • 
mitti. 

Köstence Türk konsolosu Nebil 
Beyin o vakit muhacirlere kartı 
gösterd' ği yardımı bütün Türkler 
tükranla tekrarlıyorlar. Muhacir • 
ler Köstencede vapur beklerken 
soğuklar bastırmıttı; bunların ara 
sında gebe kadınlar ve hastalar 
vardı. Nebil Bey bu zavallılan 

konaoloıhanenin üst katına aldr." 
sobalı odalarda istirahatlerini te
min etti. Maamafih hududdaki 

(Devamı 4 üncüde) 

Yahudi 
·hükumeti 

Uluslar kurumu man
dalar komisyonu 

kabul etmedi 
Filistin ve Maverayı Erden'de 

bir Yahudi hükUınti kurmak üze
re Uluslar kurumuna yapılan 
müracaat kurumun mandalar ko
misyonu tarafından son toplan • 
bda reddedildi. 

İngilizce "Mançester Gardi • 
(Devamı 4 üncüde) 

- Kürlı iıuanı nı~n uahr bilir müin1; 
- Satın alan YtlllllT tla onJan ... 
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Uluslar kurumu 
Versay andlaşması
nın bir bekçisi 

olmamalı! 
Berlin, 13 (A.A.) - Alman is· 

tihbarat bürosundan: Mülhem ol
duğu muhakkak olan ve "Sulhu 
teşkil için malum Fransız formü
lü" serlevhasını ta§ıyan bir maka
lede"Döyçe Algemanye Çaytung,, 
gazetesi, uluslar kurumunu yara· 
tanlardan başlıcası otan Vilsonun 
bu kurumu hiç de Versay muahe
desinin bekçia.i yapmak niyetinde 
olmadığını yazmaktadır. 

Makale şöyle bitmektedir: 
"- Eğer bu antlaımalara iJti

rak edenlerin hepsi hüsnü niyetle 
hareket ederler ve alınan yeni vazi 
yetler, 1919 muahedelerinin sade· 
ce yeniden tanınmasından başka 

bir maksada matuf olursa, Avru
pa tarihinde yeni bir devir batlı· 
yabilir. 

Fakat Almanyanın ıulh ve ira
desinin ölçülmesi, mezkur muahe· 
deleri yeniden imzalamak veya 
imzalamamakla ölçülecek olur • 
aa, bu, Londranın serbest münaka
ıa prensipini inkar olur. Alman • 
ya, Baıbakanının açıkça söylediği 
gibi, sulhun devamlı bir surette 
tanzimi itinde tefriki mesai et -
mek, fakat bu iniinakaıaları tam 
bir hukuk müsavatı içinde yap -
mak istiyor. 

--0-

Iogllterede işsl zlere 
yardım 

Londra, 14 (A.A.) - Avam 
kamarası, üçüncü okunuşunda, 
itsizlere yardım kanun layihası -
nı kabul ebniştir. 

ispanyada mühim 
bir. mesele 

Madrid, 14 (A.A.) - Bugün, 
hük\ımetin istikbali için çok mü
hiJ.!1 bir gündür. Filhakika, fırka 
rei_sleri, silah ·kaçakçılığı mesele
si _hakkında vaziyetlerini tesbit 
::n bugün toplanacaklardır. Hü

•- · ;:ıeti teşkil eden iki grub, bu 
. .:ele hakkında birbirine zıd i-
t i vaziyet almaktadırlar. , 

Hollanda da tevkif 
kampı 

La Haye, 14 (A.A.) - Hüku
met, Holandada genel asayiş i -
çin tehlikeli olabilecek yabancı -
lar için bir tevkif kampı yapmak 
niyetindedir. 

Vatana hlyanetten 
mahkum oldu 

Viyana, 14 (A.A.) - Krupp -
Be;ndorf fabrikaları idare heye
ti azasından Avusturyalı sanayi
ci Fritz Hamburger, hiyaneti va
taniye cürmünden, divanıharb 

tarafından müebbed hapse mah
kum edilmiştir. . 

Hamburger, 1934 Temmu -
zunda, milli sosyalist asilerine si
lah vermeğe teıebbüs ettiğinden 
mahkum edilmi§tir. 

Sar'da gümrllk 
hudutları 

Paris, 14 (A.A.) - Resmi ga
zete, şunları yazmaktl\dır: 18-2 
tarihinden itibaren Snr arazisi, 
Fransız gümr<ık hudı:tlan içinde 
bulunmaktan çık.-cak ve Alman 
gümrük hudutları içine girecek -
tir. Bu itibarla Fransız gümrük 
hududu 18-2 de Fran~a - Sar hu
duduna çekilecektir· 

Ge.teral Kazım Özalp 
Jlydm, 13 (A.A.) - Kurul -

tay ba§kam General Kazını Oz -
alp burada bir gece kaldıktan 
sonra Burdur yolu ile Antalyaya 
,~decddir. 

_,..,,, HABER' - '.AKıam Postası 

onan gazeteleri Italya 
için ateş püskürüyor! 

Kalimnos' da tazqik çok itaıva 

şiddetlendirilmiş Yen~r=!0!;;~~~~ bir 

Aksam saat altıdan sonra 
sokağa çıkmak yasak! 

yaptı 
Roma, 13 (A.A.) - 21 Şubatta 

Cenova'da denize indirilecek olan 
Eugeniodi Savoia ismindeki yeni 
krovazör, 1935 de servise girmi~ o
lan Emrnanuele Filiberto famin<leki 
krovnzör sisteminde dir .Her iki kra-

Atina, - Yunan gazeteleri, on 
iki adada İtalyanların yaptıkları 
tazyikler hakkında uzun uzadıya, 
tafsil at veriyorlar. 

Aneksarititos gazetesi bu hu
susta diyor ki: 

"Kalimnosta, örfi idare devam 
ediyo?. Adanın hakim noktaları
na mitralyözler yerleıtirilmiı bu
lunuyor. Aktanıları saat albdan 
sonra sokaklarda dofatmak ya • 
sakbr. Masum adamlar, halta ka
dınlar bile tevkif edilmektedir. 

Çarşamba gunu Kalim-
nos adası polisleri yukarı Kalim
nos halkının şehre inmesini me • 
netmek istedikleri cihetle arada 
bir çarpııma olmuf, ve yirmi be§ 
yaşında bir Rum ölmüıtür. · 

Rodostan gelen yeni ltalyan 
polis kuvvetleri Kalimnos adaıı
na çıkarılmıflardır. 

ltalyan harb gemileri, gece 
gündüz Kalimnos limanı önünde 
dolaşıyorlar. 

Diyos adasında bir Rum pa -
pası beş sene hapse 15 bin liret 
para cezasına mahkiim edilmit -

tir. Kalimnostaki kanlı hadise -
lerden sonra Y ~nanistana kaçan 
bir Rum da gıyaben mahkilm e -
dilmiştir.,, 

Patris gazetesi de ıunları ya~ı
yor: 

"Kalimnos adasındaki örfi ida
re son derece arttırılmıştır. O ka
dar ki Ada merkezinden köylere 
iki kişinin beraberce gitmesi me -
nedilmiş, dükkanların saat albdan 
sonra kaptılması ve evlerde de sa
at ondan sonra ı§ıklann söndürül
mesi emredilmiştir. Tevkifler de -
va.m ediyor. 

Diğer taraftan Yunan Başvekili· 

Çaldaris §U beyanatta bulunmu§ -
tur: 

"Radostaki Yunan konsoloslu - vazörün hacmi 6,900 ton, genİ§lik
ğundan gelen resmi haberler ga - Jeril8.20 metre ve uzunlukları lll. 
zetelerdeki yazıları teyit etme- 70 metredir. süratleri 36 1/2 mildir 
mektedir. Bundan gazetelerin faz silahlan, 8 152. 12 lik top ile, tay

la mübalağa yaptıkları anlaıılı-· yarelere kar§ı ate§ yapacak 102 lik 
yor. lHr top ve 6 torpil atm koğandan 

~b l d ibarettir. Yunanistan bir çol( ae ep er en 
dolayı ltaJyanlarla dost geçinmek ~ 
istemektedir. Gazetelerin halkı Amerıkada 
fa~l.a ~eyecana dütürmesi doğru. Japonya gizli kuvvet
degıldır.,, 

Yunan hükUmeti Pirede hal-· lerml bulunduruyor 
ya aleyhinde yapılmak istenen mi Va§İngton, 14 (A.A.) -Alas-

kada veya başka yerlerde hava tingi menetmiıtir. 

Telefon Şlrketlle ko
nuşmalar başlıyor 
Ankara, 13 (HABER) - Is

tar. bul telefon· tir keti mümessil -
lerinin bu:günlerde An.karaya da -
ve .. edilmeleri muhtmeldir. Na -

fıaca, bu tirketin son zamana ka

dar olan hesaplan üzerinde tetki
ka • yapılarak verilmit olan ra • 

por okunmuıtur. Nafıada bu itle 
uğlaımak için bir komisyon teı -
kil olundu. Komisyon gelecek 

mümeasillerle konutacak ve ne -
ticeyi tesbit edecektir. 

Tttrklye-.Jsvlçre tıca.;. 
ret anlaşması 

Ankara, 13 (HABER) - Tür
kiye - İsviçre arasında imzalan -
mı§ olan ticaret anlaımasmm son 

bir yıllık uzablma11 11 tubattan 
itibaren mevkii meriyete girmit 
bulunmaktadu. Esaslarda ve lis -
telerde umumi bir değiıiklik yok-
tur. 

üssülharekeleri tesisi projesi i -
çin tetkikata memur meclisi as -

keri komisyonunda bir zat Kali
fomiyadaki 100 bin Japonyalı -
dan 25 bininin yarın silahlanabi
leceğini söylemit ve Alaskada 
bir üssülhareke tesisini Japonya
ya kartı küstahlık olarak tavsif 
eylediğini ilave eylemiıtir. 

Bunun üzerine komisyon reisi 
müdahale ederek mütearrizane 
addedilebilecek her türlü beya -
nattan ictinab edilmesi ıayanı 
arzu bulunduğunu söylemiş ise 
de beyanatta devam eden bu zat, 
Loa Anjelos limanında uzun se -
ferlere kabiliyetli 150 balıkçı 
gemisinden mürekkeb bir Japon 
filosu mevcud olduğunu söyle -

yincc reis aleni celseyi tatil etmİ§ 
ve tahadetlerin hafi celsede ya • 
pılması İcab edeceğini bildirmit-
tir. 

--o-

Eski Hicaz kralı hasta 
Umman, 13 (A.A.) - Olü I

rak kralı Faysalın biraderi, eski 
Hicaz kralı emir Ali Bağdatta a • 
ğır hastadır. 

[ Sabah ~azeleleri ne diqorlar? l 
~'Sovyet Rusya demokrasiye doğru mu gidiyor?,, 

KURUN - Asım Us bugünkü yazı- gizli ittifaklar siyasasının tekrar or - goslavya iılerinden balısctmekedir. 
sında Kadıköy - Uslı.'Üdar tramvay - taya çıktığı ve güçlünün zayıfı tepele- Yazıya göre ölen Kral Aleksandr 
lanndan balısctmel:tcdir. Üsküdar - mek için kendinde hak gördüğü açık- ıon zamanlarda lıalkın üstündeki bas 
Kısıklı tramvay hattı ziyan ettiği hal- ca anlaşılacak ve bu, barıJ rulwnu ya kıyı, yatJi diktatörlüğü kaldırmayı ı·e 
de Üsküdar Haydarpaşa l:e Bostancı ralıyacak, ve belki de öldürecektir. 0- ı tabii bir serbesti vermeyi düşünüyor· 
lıatlarının kar etmesinin muhakkak nun içindir ki dalıa dün kendilerini du. Fakat Marsilyada feci surette 
olacağını ı·e bu karın da takriben se. hava akınlarına karşı korumak ıçın katli bu işi bir müddet durdurmuştur. 
ncd 180 bin lira kadar bulunacağını birbirlerine ıanlanlar, Uluslar Kuru- Şimdi Yet'liç ayni işi yapmaktadır. 

1 kaydettikten sonra bu hatların işletil- munun iki üyesinden birinin ötekinin AKŞAM - Akşamcı bugün Teb-
mesile belediyenin bir imtilıan geçir - gırtlağına ıarılmasının önüne geçme- riz - Trabzon transit yolundan balı
diğini söylüyor. En sonra yazın bura- ğe borcludurlar.,, s<'den bir yazı yaznuştır. lramn tran
larının fazla kalabalık olacağını tek- l'tllLLIYET - Alımed Şükrü Es • ıit yolu olarak bu yolu kabul etmesi 
rarlıyarak bu hatta şimdikinden çok mer bugünkü yazuında, geçenlerde için ileri sürdüğü ıartları çok yerin -
daha fazla araba işletilmesi ııe tram- Soııyet RU8yada toplanan büyük Sov- de buluyor. Bu şartlar yolun lıer za
vay hatlarının çift yapılması lazım yet kongresinden l'tlolotof'un söyledi- man geçilebilir olması, ı·ergi re rü • 
geldiğini Utıve ediyor. ği nutuktan bahsetmektedir. ıumların indirilmesidir, Ak§amcı bu· 

CUlllllURIYET - BugÜnkü baş- Ahmed Şükrü Esmere göre Molo - na Trabzon limanının yapılmasını da 
makaleyi Abidin Daver yazmıştır. l - torun teklif ettiği işci sınıf Ue köylü ilave ediyor. · 
talya ile Habeşistan ar!fSındakt ıon ıınıfı arasında müsavat, bir dereceli SON POSTA - iki yıldız imzalı 
meseleleri tahlil ettikten sonra yazuı lntilıab, gizli rey verffl!!k gibi üç bü - yazı Bulgarların ikide bir Balkan 
nı şu şekilde bitiriyor: yük kaide komünizmden demokrasiye harbinin yıl dönümünü milli bir bay-

. "/talya ile Habeşistan arasında bir atılmıı büyük adımdır. ram gibi kuUulamalarını tenkid et -
ıaı·aş çıkarsa büyiik ıavaştan evvelki 1 ZAMAN - Zaman imzalı gazı Yu- mekte ve bunu gülüne bulmaktadır. 

Lo drada 
Belçikanın, tekUfJ • ..: 
kabul etmesi sevlnr 

karşılandı 
Londra, 13 (A.A.) -Franll'' 

İngiliz teklifinin, Belçika hükt • 
meti tarafından tasvibi, pek ili' 
yük bir memnuniyet uyandırılllt 
tır. 

Berlinden gelen telgra*"' 
perıembe günü için beklenen/#) 
man cevabı hakkında hulasa•• 
larak malumat vermekle bera..,, 
iyi haber alan ınahfeller, bu_ .. 
f umatı tefsirden imtina etmeklt. 
<lirler. Bu mahafile göre, Fra~ 
fngiliz teklifinin bazı k11mıl ... • 
mn ayrıca müzakeresi imkan "-" 
bilinde olmakla berabe~, Lu ~ 
liflerin heyeti umumiyesi bir ... , 
teıkil etmektedir. Bu itibarla 
zılarıinn kabulü ile diğer baz~ 
rının reddi mevzubahs olanı• 

Tayyare ile 
Yirmi bin mlllik tdı 

gezinti •• 
Londra, 13 (A.A.) -Akiı,.d 

hakkında endiıeler göste..ı.
Lord Semphill, Port • HedJaoel' 
da. sağ ve salim olarak karaya lfl 
mittir. 

Lud. Semphill, son günleı4ıl. 
hafif bir tay.)•ue ile, tek bat 
olarak İngiltered"-'ı' Avustural 
ya bir uçuı yapmıı, A"'ıstural 
daki bütün devletleri g1:ı.'mli'6 
Lord, 20.000 milden fazla ..... 
yolculuk yapmışb. Şimd;. d~ 1'" 
giltereye dönmeğe hazrrlan1' 
tadır. 

Lord, Pazar günü, garbi A 
turalyada bulunan Pertten 
bir mıntakayı geçmek üzere h' 
valanmıştı. Hava fena olduğ\dl 
dan bir koyda yere inmiı ve 
tına durunca tekrar havalan 
bu sabah Port - Hedland'a g.I 
miıtir. Lord, oradan da Bruııl 
hareket etmiştir. 

Lord Semphill, İngiliz haY 
lığı~ın ileri gelen eski şahsiyİI 
]erindendir. 

Hitler Sara gidiy 
Sarbruk, 13 (A.A.) -Alrtif! 

cephesi idare mahafili, Al~! 
Batvekili Hitlerin birkaç gün 
mak üzere 7 martta Sarbruk'e 
leceğini haber vermktedir. J.f 
Sar havzasım ziyaret edece~ 
Kahramanlık mUJı.-: 
latı ,alan bir . ge 

Londra, 13 (A.A.) - 1 
yetperver cemiyet taraf ındaP 
nulmuı olan Stanhop altın "*" 
dalyası, senenin en cesur ha • 
tini yapmıı olarak göıterı 
bahriye zabiti Hug Rital'dtO 
verilmi9tir. 

Ritardson, lkincikanun " 
nın karanlık ve f ırtınah bir ,,. 
hı, Volfhund gemisinde ikelS 
gemicinin denize düıtüğüııiİ 
mü§, elbisesi ile hemen deııis' 
lam ıştır. 

Gemiciyi, ilerde duran ~~r t ti 
siye simidine kadar göturtıl bit 
bo~una çalıştıktan sonr~· . ıı. 1'., 
tahlisiye simidini gemicırıııı lJi 
nına kadar geti .. mi~, nihayet ıf 
bir 'müşkwat ile bir sandal tı. 
fmdan kurtarılmışlardır. 

Orta tedrisat ufll~ 
müdürü kim oısc sif: 

Ankara, 13 (KURUN) _. J-tt' 
lav seçilmesi dolayısile ~y 

0 
san Aliden inhilal edeee~t"t 
Kültür Bakanlığı orta ~e.drt t 
mum müdürlüğüne eskı ı11' iİ 
sat umum müdürü olup da ; 
titliğe nakletmiı olan ~aY . 
Şemseddinin getirilınesi ibt• 

leri söylenmektedir. 



,, 
l· 

r 

v 
lııtJt h l:itınlar, -esl<iyle kiya.s et· 
~~ d a!t§inas!ığrnı gösteren için
"~ Yabana atılamaz! 
• u•. 

hb ı •iltıda ka~em kalem sayılan 
f ·el"d tıt0ı; e dev adımları attığımızı, 
~· .. tafı 
1c ı: l! .ara. bn!<ara!<, görebi!ece-
~~ii~e ~- ı:eı·!ey;ş.·n "dile kolay,, , 
~ı~... ·0 .ay, olc!uğunu anlayaca-

bq }." akat b .. , k. 
t.lb·· en, oy.e sanıyorum ı, 

~ı~da um, ~~ze, esaslı noksan!arı
"\tııu ttı. bırıni gö:;terecektir ve 
~d a.s' 'h 

Bir ihtilaf 

lnğlltere ile ticaret 
konuşmaları başla

mak üzere mi? 
Şehrimizde bulunan lngiliz El

çisi Sir Persi Lorcn, dün Ankara • 
ya gitmit~ir. 

Yeni Türk- lngiliz ticaret an
la~ası konutmalarına ait taliına
bn Londradan ge!d" ği anlaşılı

yor ..• Evvelce de ıöylenild~ği gibi, 
iki tarafın ncktai nazarlarınrn tet
kiki iç: n duran konu,ma!arm An
karada yeniden ba;lıyacağına 

hükmedilebilir. 
e~e'~t· ·11 e:memize de yardım 

•• t• --0-'i . 
ş~:ıar, ,.,t.al: I:ır... • Cel~I ve Fahri . R~.Y-

~ t ·'" l>hea:z, c!emiryo 'larını istis- l arın 8 n nesi ö 1 d u 
~i ı "1

l'ol"U- O h -' t akk' . Teessür~e haber aldığımıza gö-
l a~ AOı, &a. aı:ıa er ımı-

11,,,_ et İnönu'" ' .. · b re merhmn Çürüksulu Osman Pa-l .. il~ "" n~n nzmıne orç-
~-)1 · "akat 1 ' · ' · h · 1 §anın oğlu doktor merhum kayma
cıı \~l'an Yollar ~.u~ıer~. şe.kr.erC: . kam Şevketin karısı lzmit inhisar 
~~: t:d~~u~ g'.t.. •

1
'-a , enk~z P~l gt~rı lar müfettişi Celal ve Al pullu te-

ı ·• e Jo , so.<a .ar c. ıe ın- . 
l{~~a acınnca1 k'd · O ker fabrikası memurlarından Fah 
l>o~ : ki, hos1.

0
:'.. mb~v ı etyız. I rinin annesi Süreyya lzmitte öl· 

· "'.\ •· ._ ır sem yapı ı-
~0.. l!artıın :ınla ful 1 k müş, cenazesi l:z.m "tten getirtile-'; l r u t nrı apa-

ll go :al< Yok l • C'h . re~< Edirnekapıdaki ai!e mezarlı -l· tı ... ş.e angır... ah hm 
~)' ,, ',_""-An ,:eara ·· 1 •• ğına gömülmü§tür. Ali ra et 
S

:re.1irl . · mus eena- o- l . 
i~ .vlt~ er.ıni:zde cle höy'edir. ey esın. 
; t'·tı.i b/n~nıanm en iptidai ka
~ ~):) 1l'oru:'llıyoruz. Yapılanı kötii 
~ıl'oru ... Yapıldıktan sonra ha
' lliı·' ı. (),:-. --en , 

ı-.. "~ Ce Pe.t ço!, ci!1etlerce geri 
"'!!~ l ?ltıl> v s \r il.ıı b·ı e . ark komşulan • 
h~ hunun . e. bu hususta ger:yiz. 
~·ı 0tcı~0~~In:lir ki, her yıl Gar
~ 1l:l%ı l\e ;! ve lat;~~ sanayiine 

· ·adar cereme ödüyo-
~· ~ir 

1 k· ltiihc d · ı: n ıs arkadaımı de-
l""' Sc.ı • ._ .. •. \J • ... rrın d 
'~~, ıer:11" ~ n ev g:bi temeli o-
l~~ 'l\l'ı~ .. ... e~ t?eçece1:e yükleri he 

'- .J <.Cl?Jı • 
Q"llr b nı sağlamla.:tırmak 
~ · rıa'h , · ~ 

t~<t • ~ l<i 1 • 
11•' ' • b:zde temel 

~itı ıt~ fJ.ev" e. dtn'8un, toprağı kaz 
~: <>t\.ırt §etır, l:ealdırım taşım i-

"\ 'b Utlar T b'' k ".oı bu ... '. a 11, ço geçme-
dıg~ l&mn JUmıu-

Ticaret od2s1nda 
"bir yılan hl kAyesf" 

Ticaret Odası meclisi, dün, on 
il<: aydır odada elden ele dolaşan 
deri - lastik rekabeti raporunu 
müza!<ere etmek üzere toplanmış
tır. Fakat Oda Meclisinin üç defa 
müzak~re edem~diği bu rapor dün 
c!e (bir defa daha idare heyet'nce 
tet?d~{i ! ) kaydile ba~ka bir celse -
ye bırakılmıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
luğu alır ... 

Noksan!arnnızı bilmek, öğren
mek çok iyi şeydir. Albüm, bize, 
pek büyük mazhariye~ler~izi gös 
terecektir. Fakat, ondan, yol ve 
sokak yapmağı şi:cdiye kadar be
ceremediğimizi de öğreneceğiz. 

\Va·~O) 

Karanlıktan ho~lan
mıyan iµek 

Kaçak et Hizmetçiler 
Sucuk ve pastırmada Muayene olmıyan ka· 

kullanı hyorniuş ldın lar çalıştırılıyorlar 

lngiliz ç iftçiler birliğinin son 
içtimalarından b·rinde bir çiftçi 
hususi surette beslediği bir ineği 

üzerinde yaptığı ıu müşahedeyi 
an!abnıştır: 

Be!ediye yeniden 
teftiş yaptırıyor 
Şehirde kaçak et kes.minin art

tığı ve bunun mezbaha resmi üze
rine çok menfi tesir yaptığını yaz
mıttık. 

1-Ial!nn şüpheli olan etleri ye
mesi be?ediye zabıtası nizamları
na da aykırı olduğundan polis bu 
gibi kaçak et kesimini şiddet~e ta
kip etmek iç"n emir a!mıştıl'. Di
ğer taraftan kaçak hayvanları, et 
har n ele satmağa herzaman imkan 
bulamıyan kaçakçıların bunları 
sucu!< ve pastırma yaparak sattık
ları anlaşılmııtır. Hatta piyasada 
sucuk ve pastırmaların hemen bir 
çoğunun kaçak olduğu söylenme!< 
te:lir. Bunun için sucuk ve pastır
ma yapan yerler son günlerde sıkı 
b' r teftişe tabi tutulmuştur. 

----0-

Müddelumumiliğe 
garlb bir müracaat 

lstanbul Müddei umumiliğine 
imza rerinde (doktor, avukat, ne
batat mütahassısı ve hikmeti tabii 
ye muallimi Ali Rıza) adını taşı -
.yan garib bir istida verilmiştir. 
istida sah 'bi Saylav olmak İste -
me!ctedi~. Müddei umumilik isti -
dayı adliye doktoruna havale et -
miştir. 

Ali Rıza adliye doktoru b·r ra
por verirse intibahtan ıonra da 
Saylav olabileceği kanaatindedir. 

--<>-- -

Bir şllepçl ilk şirketi 
kurulacak 

Deniz yolları :daresinin şilep • 
cilik için bir müddetten beri yap
tığı tetkikler bitmiş ve bu hususta 
ki rapor Ökonom! Bakan!ığına ve 
rilm!~tir. 

Bu rapora göre lskenderiye, 
Triyeste, Marsilya ve Hamburga 
Türk ihrac mallarının vaktinde, 
en ucuz fiyatla taşınması iç'n de
niz yo!larınrn iştirakile ve hususi 
sermayelerin birleşmesile bir şi • 
lepc"Hk şirketi kurulacaktır. Ra • 
por tetkik edilmektedir. 

Hayırh misafir 
Eminönü Tav§antaşı mahal'e -

sint!e Giill:ek camiindeki kulübe
de oturan Hüsniyen'n 6 lirasını 
çalan misafiri Y ozgadlı Nazi!e 
yakalanmıştır. 

Yaralama 
Küçükpazar, Emirler hanında 

oturan Mehmed Hulusi dün saat 
17 de Kutucu sokağından geçer • 
ken bir sigara meselesin den do
layı gaz ocağı ta.mire· si O sman ta
rafından aopa ile bnşmdan yara -
landığmı iddia etmi~, tahkikata 
başlanmı§tır. 

Baca tutustu 

Son zamanlarda tehr'mize mem 
leketin muhtelif yerlerinden, hiz
metçilik yapmak için kadınlar gel 
me!<te ve bunlar aileler nezdine, 
elaltmdan, yerleşmektedirler. 

Halbuki belediye nizamları 

mucibince bütün hizmetçHer'n sı
kı bir muayeneden r.eç'rilmesi la
zım geldiği gibi bütün hizmetçile
rin "belediye müstahdemin Büro
su., na kaydedilmeleri mecburi
dir. Evlerde hizmet edenlerin her· 
hangi bulaşık bir hastalıkla ma
lul olmamaları için konulan bu 
kayıtlar maa!esef layıkıyle tatbik 
edi!ememektedir. Bun<la en mü
hiırn amil gene korunmak isteyen 
aile!er olmaktadır. Çünkü bu te
kilde kayıtsız ve muayene olma -
mış hizmetçiler bulunsa bile bun
ları tutan aileler gelen memura: 

"-Bu b:zim evli.tlığrmrzdır .• 
O:yerek hizmetçiyi korumakta

dır!ar. Buna kar§ı yeni tedb:rler 
aranılacaktır. 

--0--

Talebe kaskellerl 
gene çoğaldı 

Çiftçi akşamları !Değine yemi

ni falan verdikten ıonra ahırların 

eleldriğini söndürdüğü halde sa

bahleyin geldiği zaman e!cktriği 
yanar bulurmuş. Uzun müddet bu· 

nu ev halkından biri yapıyor zan• 
netmiş, fakat bir gün ahrrın elek-

triğini söndürdüğü halde kendi 
dıtarı çıkmamış. Bir dakika sonra 

ineğin yavaş yavaş elektrik düğ· 

mesine doğru yaklaştığını, ve ağ· 

zıyle kendi kendine elektr:ği yak· 
tığını gönnüştür. 

Çiftçi bu hareketi ineğin ka· 
ranhktan hoılanmadığı ıeklinde 
tefsir etmektedir. 

1 

Kıbrısta şişman ka
dınlar revaeda! 

Madrid' de çıkan Ahora gaze-' 

tesin'n yazdığına göre, dünyanın 

her yerinde zayıf kadın moduı 

alıp yürüdüğü halde, Kibrisde, 

lıali, fi§man kadınlara rağbet e
dilmektedir. Meseli, zayıf bir kız 

la izdivac esnasındaki mihri mü• 

eccel ve mihri muaccel 1500 frank 
Kültür Ba!c:anlığı geçen ders yt- ediyorsa, şişmanınki 8000 frank 

lında bütün ilk okullarla liseler e•diyormuş. Bu ıuretle Kibr'sli 
ve. san'at okulları talebesi için mu 
ayyen bir kasket nümunesi kabul 
ederek talebenin bu kasketi giy

mes · ni mecburi tuttu. Ayni za· 
man:!a oku!larda okumıyanlarm 
da bu kasketleri giymeleri yasak 

ed:lmi~ti. Fakat bu kar:ırın iyi tat
bik e::Jilemediğ' ve talebe olmıyan 
kimse'erin, hatta bir takım uygun 
suz adamların gene bu kasketleri 
taşıdıkları görülme!ctedir. 

Kü~tür Bakanlığı talebenin şe
ref :ni alakadar eden bu · fle daha 
sıkı davranmak için yeni tedbirler 
düşünmektedir. 

--0-

Diln gelen seyyahlar 
Koniskştayn isimli seyyah ge. 

m'si dün gece altı saat gecikerek 
limanımıza gelmiştir. 

Gemi, gece yarısı gelmiftir. 1 -
çinde 169 Amerikalı seyyah 
vardır. Seyyahlar burada ancak 
altı yedi saat kaldıktan sonra 
bugün saat 14 de ltalyaya doğru 
hareket edeceklerdir. 

-0-

Türk f :şman kızlarına rağbet gö1-
terenler de Filistin arapları imiş. 

Eşek arıları para 
ediyor 

Şimdiye kadar eşek arıları fay· 
dasız addedilirdi. Fakat, son za-

manlarda Kanadadan Macristana 
bir ilmi heyet giderek köylülere 

haftada vasati 3750 franklrk e~ek 

arısı toplatmakta ve bünlan satın 
almaktadırlar. 

Geçen yaz, hu uzun kar.adlı 
ve kara vücutlu eşek arıları, Ma· 
cariıtanın bazı köyler"nde faz~a' 

üremiş ve can ııkmıttı. Halbuki, 

bu hayvanların Tse-Tse denilen 
sineklerin ıokmasından ileri gelen 

uyku hastalığını ortadan kal-'ır

dıkları anlaşılmıştır. Arılar, Ka· 
nadada çoğaltılacak ve bu hasta-· 

lığın nakili olan ı'nekleri yiyecek 
tir. Macar köylÜsünün yüzünü gül 
düren. işte bu keş; ftir. 

Kafatesında hazım 
elhazı 

Sigorta kanunları Len:ngrad radyosundan ha' .. ! r 
Memleketimizde timdiye ka- verildiğine göre, b'r hastahanede 

dar tatbik edilen sigorta kanunla- doğan bir ucube çocuğun ce!'.c:li 
rının ve mevcud talimatnamelerin kadın has!alık an kliniğine ver' l
yapılan tatbikatla, ihtiyacı karıı· miştir. Çocuğun kafa tası içind'" 
lamadığı anlaşılmıştır. Bu ka- beyinden bir iz hu!unmamışhr. 
nunların değiştirilmesi bir zaruret ~afasınm iç~nde mide, ince ve ka 

olarak ileri sürülmektedir. lın ba'.jırsaklariyle hazim c"hazı 
Sigortacılık tetkik heyeti Mar· zühur etm: ştir. Böyle bir ucu- c, 

tın dördünde Ankarada toplanma- tababet aleminde ilk defa olarak 
ğ:ı çağrılmuıtır. Aldığımı7 malii· ı h tt' .. · · · A ı · 1 · • 

•• • • 1 zu ur e •gı ıçın . a ım erın sen c:e-
mata gore bu toplantıda sıgorta- . rece:le ala!uısını ce!l:etme!;:~c ' ir. 
cılık kanunları üzerinde yapılacak 1 

~~~~~~~~~~~~~~ 

değişikliklerin esasları görüşüle-
ccktir. 

Panga1tıda Zafer soka~ında 23 Takas yolsuzlojlu 
numarada oturan 0.;ep Def i ~·men Takas yolsuzluğu tahkikatını 

Gaz mBskesl fahrt
kası açılıyor 

Hiıaliahmerin açacağı gaz m<.s

kcsi fabrikasının in~aatı ilı~le e • 

dilmişfr. Fabrikanın yapılm~ına 
yakında başlanacaktır. 

ciyanrn odasındaki sobanın baca - yapmıt olan gümrük müfettiş' Ali 
sı tutu~muş, derhal yeH~i!erek Kemal dün gümrük başmüdürü 
söndürülmüştür. Seyfiyi ziyaret etmiş ve bir saat • 
r1ır stzhk ten fazla görüşmüştür. Takas tah-

Aksaray, Çakır Ağa mahalles: kikatı fez1elteai bur,i:n!erde baş 
Cami sokağında oturan Cevad po müdürlüğe verilecektir. 
lise müracaatla dün gece evinde ~ _ 
kiracı Memduhe tarafından anne- I ve bir hamam takımının çalındı • 
ıine aid bir palto, bir bat örtüsü, iuu iddia etm'.ıtir. . 

---o--

~ehf r meclisi 
toplanıyor 

Şehir Meclisi bugün toplana • 
cak ve şehir bütcesi müzakerele • 
rine devam edecektir. 
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Habeş meselesi 
kapanıyor mu? 

(Baf taralı l inciü) 

Kahire, 14 ( A.A.) - Ha be • 
tistan meselesi, Reuter muhabi • 
rine, Habeş imparatonınun, 

mümkün olan her vasıta ile ltal
ya - Habeş ihtili.fma bir hal 
çaresi bulmak için çalıtbimı 
söylemiıtir. Mümeuil, ltalyanlar 
ile olan son çarplflDada 4 Habe
tin öldürüldüğünü, fakat impa • 
ratorun bunu kabilelere, onları 
ltalyanlara hücum etmeie tetvik 
etmit olmaktan çekindiii için 
bildirmediiini ilave etmittir. 

Roma, 14 (A.A.) - Yüksek 
Millt müdafaa komitesi dün tek
rar Bay Mussolininin başkanlıtı 
aJtmda toplanmıftır. 

Paris, 14 (A.A.) - Gazeteler, 
yapılmakta olan müzakerelerin 
ltalya - Habeş ihtillfma aulh 
yolu ile bir netice bulunmaama 
müsaade edeceğini kati surette 
ümid etmektedirler. 

Komadaki Habeı maslahat -
ıüzan, Pati Parizien muhabirine 
demiştir ki ı 

"ltalyanm uker hazırlıklan 
bize hayret vermektedir. Fakat, 
daima dost olacağımıza, İtalya • 
nm hiç bir vakit Habetiatana 
hücumu diifünmedİiine ve 1928 
dostluk muahedesinde biç bir de
iitiklik olmıyacaima dair Kral 
ile Bay Mussolininin verdikleri 
söze inanmakta devam ediyoruz •• 

ltalyan el~lal görU9melere 
memur ecllldl 

Londra, 13 (A.A.) - Re.mi 
lngiliz haberlerine göre, İtalya 
hükUmeti, Aduababa' daki s~firi • 

ni, Habeş hüldbneti ile, ihtiliflı o-

·' fü cnlılltil:ada hududmı tubit e

'"dilinesı ' için müzakerelere bqla
maja memur etmiıtir. Müzakere 
edilecek mevzulardan birili hu • 
dudda yeniden çarpıtma tehlike • 
lerini asgariye indirmek için u .. 
JUtmalar yapmaktır. 

ltalyanın prot••toau 

Roma, 13 (A.A.) - Reuter &· 

janaı muhabirinden: ltalya dıt it· 

leri bakanlığmm beyanabna göre, 
İtalya hükumeti, 29-1-35 hldiıe· 
sinden dolayı Habet hükGmeti 
nezdinde protestoda bulunmuı n 
bunu yaparken, tazminat istemek 
hakkını muhafaza etmiftir. 

Proteıto, umunıl mahiyette ve 
teferruauız olarak yapılmıfbr. 

Habeflller Erltre'd• l50 
bin asker toplam19lar 

Roma, 13 - Alman haberlere 
söre, Habetliler Eritre hududun • 
da Valualda 50 bin asker topla • 
mıılardır. 

Romada efkin .umumiye siik<l· 
neti muhafaza ediyor. Gazeteler 
iki kolordunun ıeferberlijine dair 
mütalea söylemiyorlar. Yalnı;z ec· 
nebi gazetelerinin mütalealarım 
yazıyorlar. 

Seferber edilen iki fırka Habq 
literin Eritre hududundaki top • 
lantısına kartıdır. Habetlilerin 
tahtidatı tehlikeli bir hal alırsa 
o zaman bu iki fırka yola çıkarı· 
lacaktır. Rivayete ıöre ltalyan 
kuvvetine general Rodo1f Cranzi· 
yani kumanda edecektir. 

Eritre ve Somaliye eylulden be
ri harb malzemesi gönderilmekte
dir. 

Hariciye milsteıan ~. Saviç 
lnıilis teftrl Sir Dromondu kahul 
ederek Habqiıtan baklanda uzun 
müddet aörüflllüfliir. 

Romanya ve Ro
men Türkleri 

(Btl§ taralı 1 incide) 
Tüıkler kar kalkınca Anadoluya 
g;tmek için tekrar Köstenceye ine 
ceklerdir. 

Silistire ve T otrakan Türkleri 
Bulgar - Romen ımırmda kalma 
yı daima tehlikeli görmektedirler. 
Bu kasaıbaların günün birinde 
harb sahnesi olarak istila görecek 
ği ve bu yüzden buralardaki Türk 
lerin tehlikeye düteceği endişesi 

gün geçtikce kökleımektedir. 
Romenlere gelince, daha geçen 

lerde hududda tetkikat yapan da
hiliye müfettiıi umumisi Türkler
le temas ederek muhacerette isti • 
caJ gö.terilecek bir sebeb olmadı
ğını aöylemiftir. Titülesko da mu· 
haceret taraftarı değildir. Son ve· 
rilen Gir emirde, hektarı piyasaya 
g.öre bin dört yüz ley tutan arazi
nin yüz elli ley fazlasile hükUmet 
tarafından mübayaa edileceği bil
dir~lmittir. 

Türklerin elindeki arazi ve em· 
lakin Bulgarlar eline geçmemesini 
temin düıünceıile ittihaz edilen 
bu karar Türkleri sevindirmiftir. 

Esasen Titülesko Türklerin hu· 
duddan hicret etmelerini doğru 

bulmamakta ve 'batka bir arzulan 
varsa tabnin edileceğini, veıile 

buldukca söylemektedir. 
Totrakan ve Siliat:re Türkleri 

hemen umumiyetle müstahsil bir 
unsur olup, hepsinin birden Tür -
kiyeye hicret etmeıi bu kasa.balan 
birdenbire botluia dütürecek ve 
binnetice Romen - Bulgar hudu
du as&yİf bakımından da zayıfla· 
mrt olacaktır. Bu ciıhetle Romen 
hükômeti, hudut Tüdderinin hic
retini memleketin umumi selamet 
ve emniyeti noktasından f aydah 
a&nnemektedir. 

Hucluddaki Bulgar1ara gelince, 
her zaman tehdidkar vaziyet takı
nan komiteciler, Bulgar hükWne • 
tinin ordudan batka ibir kuvvete 
dayanmadığını söylemektedirler. 
Bulgarların bundan maksadı ati • 
kardır: Bulgar ordusu Romen hu
duduna tecavüz ebnek fır!atrm 

bulunca, bu fırsattnn istifade et • 
mekte ı:;ccilaniyecd fr. 

Berel(et versin l:d hudud Türk
lerinde, Bulgarlar hakkında umu• 
mi ve eski bir kanaa.t vardır: 

"Soldati ima, diplomaıı nima !,, 
Derler. Bu sözün açıkca mina-

81 ıudur: 
"Bulgarlann ukerliii iyidir 

ama, diplomuide h:çtirler !,, 
Hü'lnmıet siyasetini tenkit eden 

bazı Bulgar münevverleri bile bu 
sözü aralarında her zaman tekrar 
layıp dururlar. 

Çoktan beri Köatencede otur· 
makta olan yüz elliliklerden Ki
raz Hamdi geçen gün fücce • 
ten ölmüftür. Kiraz Hamdi bura • 
da bir Romen kadım ile evli idi. 
Kiraz Hamdinin buradaki metru· 
kitı bu kadının elinde kalmıttır. 

Köılence yaz mevsiminde Ro -
manyanın en güzel b!r sayfiye ye
ridir. Pli.jlan, büyük otel!eri, mü
kemmel gazinolan Balkanlardan 
hayli müfteri çekmektedir. 

iki yıldan beri batlıytın Var
na - Köıtence plaj rekabeti bu 
yıl Romenleri daha fazla hareke
te geç'recektir. Köstence Varna -
dan çok daha tirin bir kasabadır. 
Yaz mevsimin.de Yamaya akın 
yapan Balkan müıterileTinin bir 
kısmını Köstenceye çekebilmek 
iç·n, timdiden yeni tedbirler ve 
eğlenceli programlar dütünülmek 
tedir. Kö•tencede birinci sınıf o -
telterden sayılan çok muhteıem 
oteller vardır. (Otel Karol) bun· 
)ardan biridir. (Otel Karol) a her 
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Vergiler 
Azaltılacağı hakkın
da yazılanlar asılsız 

Son günlerde bazı gazetelerde 
- Maliye Bakanlığı vergiler tet • 
kik bürosunun vergilerin tahsil 
teklinin baa:tleıtirilmesi yolmıda 
yapbğı tetkikten ötürü- bazı ver 
gilerin tenzil edileceiğ teklinde 
haberler çıkmaktadır. 

Bu huauıta Maliye müsteşarı 

Faile dem:ttir ki: 
- 1934 bütçesi tahminlerine 

nazaran tahsilitm fazlalığı dola -
yısile bazı vergilerde tenzilit Y4L • 
pılacağı etrafındaki neıriyat efkA 
rı umumiyeyi aldatmaktan b&§ka 
bir §ey değildir. Şu dakikaya ka -
dar varidat göz önüne getirilmek 
ıuretile vergilerde tenzilat yapıl -
ma11 ne dütünülmii§ ve ne de mev 
zuu bahıolmuıtur. 

Bu g:bi, memlekette herkesi a -
likadar eden, bir haber yazdırken 
biraz dikkat ve ihtimam gö&teril -
meai, alakadarlardan sondınası 

ve efkin umumiye üzerinde ya
pacağı aksi tesirin de göz önünde 
tutul.ması herhalde doğnı bir ha • 
reket olmuı olur. • --------
Denizlerde fırtına 

( Baştarafı 1 inci de) 
Karadeniz ve Akdenizde tid

detli fırtına hüküm sürmektedir. 
Ekseri vapmlar Boğ~an dlfUI 
çıkamamaktadırlar. Cümhuriyet 
vapuru fırt.maıım ara verdiği bir 
sırada müfkülitla Boğazdan çık
mıtbr. Gül cemal, Ereğli önünde 
müth:! bir fırtınaya yakalannıq 

ve güçlükle limanmnu. gelebil
miJtir. Bartm seferini yapan An • 
talya vapuru Amasra limanına 11 • 

ğmmrtbr. Karadenizde seferler 
durmut gibidir. 

Bandırmaya kalcan Gülni1ıal 
on saat gecikerek Bandırmaya ıi
debi'mi§tİr. Raıathane lıavarım 
yağıtlı olarak devam edeceiini 
bildirmektedir. 

Fırtınanın şiddetinden Anadolu 
kıyıımdan Heybeli Adaya cere
yan nakleden elektrik kablosu 
kopmuf ve Heybeli elektriksiz kal 
mıfhr. Elektrik sirlceti kablonun 
nn günden evvel tamirine de im • 
l<an görememeldedir. Diğer ada • 
lara cereyan veren ka;blolarm kop 
mumdan da endite ec:lniyor. 

Sovyetlerln Ankara 
elçlst 

Mosl,ova, 13 (A.A.) - Sov • 
yet birliği Ankara büyük elçisi 
B. Karahan Sovyet ittihadı mer • 
kezi icra komitesi azalığına seçil· 
mittir. B. Karahan ayni zamanda 
Ankara büyük elçiliiini muhafa. 
za edecektir. 

General Fahreddin 
Ankaraya gidiyor 
Türkiye Cümhuriyeti namına 

lran - Efgan hudud ibtilifınm 
halli için hakemlik vazifesini ıör
müt olan ordu müfettiılerindenGe 
neral Fahreddin Rusya ve Berlin 
yoluyla şehrimize gelmittir. Gene 
ral Fahreddin lran - Efgan hu
dudu hakkındaki kararını hükil • 
mete vermek üzere bu akşam An. 
karaya gidecektir. 

lran ve Efgan hüktlmetler~ne 
hakem karan hük\ımetimiz tara • 
fmdan tebliğ edilecektir. 

sene A vrupadan bir çok zengin· 
ler, prens ve prensesler gel!r ve 
haftalarca kalırlar. 

Bu yrl Köıtencenin Balkan say· 
fiyeleri arasında mühim bir yer 
tutacC'lğı ve çok kalabalık olacağı 
umulmaktadır. 

M. N. 

idam 
(BQf taralı 1 incide) 

den tüphe edilmiyecek tahitler 
taraf mdan teyid edildiii nokta -
sma dikkatinizi çekerim. 

Hauptmanın evinde bulunan 
fidye parasına dair hi.kim demiı
tir ki: 

- Bu paranın Fit tarafından 
bıralaldığmı umuyor mu.unuz? 
Bu paranın Hauptmana bir ayak· 
kabı kutusunda verildiğine ve 
bir dohı.b"ia 4 ay durduğuna ina· 
myor musunuz? 

Merdiven hakkında hakim 
demittir ki: 

- Merdivenin yapılması için 
kullanılan tahtanın hiç olmazsa 
bir kısmınm Hauptmanm evin • 
deki tavan arasının döteme tah • 
tasından yapddıima dair tahit • 
ler taraf mdan verilen ifadeler 
size bir kanaat veriyor mu? 

Hakim, sözlerini töyle netice-
lendirmittir: 

- Cinayetin mamun tarafm· 
dan hırsızlığa tetebbüs esnasın • 
da yapıldıfına hüknıediyorsa • 
nızı, cinayet istemiyerek bile ya· 
pılmıt olsa, bu, birinci derecede 
bir cinayettir. 

Sayed cinayetin hırsızlığa te
tebbüs esnasmda yapıldığı hak • 
kında ıüphe ettirecek makUl .lü. 
tünceleriniz varsa, mamunu be
raat ettirmek li.smıdır. Ve ta • 
yed maznunun birinci derecede 
bir cinayetten suçlu olduiuna 
hükmediyorsanız, münasib gö • 
riineniz, kendisine mü.,bbed ha
pis cezasmm verilmesini de tav· 
siye edebilininiz.,, 

Bir çok gazeteciler, bu hülba· 
yı, Hauptman'm suçlu tan~ 
ıı lehine olarak tefsir etmekte • 
dirler. 

Fleminaton, 14 (A.A·)· -Jü-
ri heyeti, karamu 11 saat müza
kereden sonra saat 22,30 da Ter· 
mittir. Jüri heyeti Hauptmanı bi· 
rinci derecede cinayetten auçlu 
tanımakta ve onu ölüm cezasma 
mahkUm etmektdir. Hauptmann, 
18 Mart ile bqlıyan hafta içinde 
lektrik sandalyesine oturtulacak

tır. 

Flem;ngton, 14 (A.A) - Jüri 
heyeti, Hauptman'ı Lindberg'in 
çocujunu taammüden öldürmek· 
ten suçlu tutarak ölüme mahkGm 
elmittir. 

Hauptman' ın kararı temyiz için 
3 çaresi vardır. Temyiz davasmm 
b!r çok uaul ve muamele yüzün
den, Mayıstan evvel yapılmasına 
ihtimal yok ıibidir. 

Flemington, 14 (A.A) 
Hauptman, idam hükmünün icra 
edileceii Trenton hap!ıhaneıine, 
48 saatten evvel sevkedilmiyecek
tir. 

ilk defa olarak, hakim Tranşar, 
mahldim hakkında, idam mah
kilmlarma tatbik edilen mutlak 
sük\lt kaideı:ni refetmiıtir. 

Hauptman, ıardiyanlarile konu 
ta bilecektir. 

Mahlmmun avukatlant hükmü 
istinaf etmeğe hazırlanmaktadır -
lar. Bunlar, reis Tratar'm Haupt• 
man'm hakkında sarih bir aleyb
tarbk ile ittiham ebnektedirler. 
Kendisinin jüri heyetine yaptığı 
tekl'flere dair, 32 itiraz noktası 

bulmutlardır. 
Flemington, 14 (A.A) - Dün 

saat 11 ,45 de müzakereye çekilen 
jüri heyeti, kararını mahkemeye 
anc:ak gece 22,45 de, yani, 11 saat 
19 dakika müzakereden sonra bil 
dirmittir. 

Haupbnl\n, karan lnprrdama -
dan d~nlemittir. Yalnız, hi.kim, 
ölüm hükmünü bildirince, ha
fifce aendelemiftir. O all'&da bir 

H ŞUBAT 19:J5 ~ 

Yahudi hükuilıet• 
. -111) 

(BtJf taralı 1 ~~ 
yan,, gazetesi, bu havadisi ~ 
ken, yapılan müracaatın e......
kısaca anlatarak ıöyle diy~~ 

"İstida, Filistindeki ZıY • , 
tatilciler birliği merkez koıDİ" 
si reisi VayDfal taraf mdall ~: 
rilmitti. istenen ıu idi: Yah0 , 

ler, önce Filistine daha çok 1' 
hudi girmesini Uluslar kUfd ' 
mundan istiyorlardı. , 

Bugünkü muhacir tak)'ibl' 
nı kaldınlmasını ve böyleee fi: 
listinde bir Yahudi çokluiU : .. 
min etmeği ileri sürmütlel' , , 
Bu ıuretle, yani Yahudi e~ 
yeti temin etmek yoliyle . İ~ 
Filistinde bir Yahudi hükUP'
kurmağa adını abnıt olacaklt'' 
dr .• ,, / 
~~~~~~~~-------

Grip ' 
(80§ taralı 1 ;,.clJ~ 

Bu sa'bah kendisile görü~__.,; 
muharririmize Sağlık Çe~ 
Ali Rıza demiıtir ki: , 
"- lstanbul büyük, mekt'!İ. 

dedi çok. Hastalığın seyrini~ 
teblerde tetpk ediyoruz. N~-.-~ 
Cumartesi ıünü alabilece'? 
tahmin ediyoruz. lcab ederte 
tebleri yeniden tatil ~ 

Av.osturya fabrtJıl' 
larında kaza~ 

Viyana, 13 (A.A.) - '' • ,, 
he Nahtrihtenstelle,, gazeteııı , 
tiertuvang ve Şteifeld f ab~, 
lannm infilak ~erek harab 
duklanna dair olan yabancı 11" ~ 

berlerin asılsızlığını bildirdi 
izinlidir,. ~ 

Yalnız Şteifeld fabrika•11 , 

çöküntü yüzünden hasara Jı' 

ikİiayyare çarp~ 
Londra, 13 (A.A.) - ....,. 

bakanlıtıt iki lngiliz askeri ,J_' 
ya.resinin Malta açıklarında -_;, 
sademe ettiklerini haber ve~ 
tedir. Tayyarenin içinde buldP"' 
iki zabit ölmüttür. _A 
~--- Bu akıam -
,.. S A R A Y ıinemaıınb / 

EDDIE CANTOR'un en (ÜS,a 

TUNÇ;A~kt~<kt Tl-,all 
Zengin dekorlar· Nqe ·Kah~ 

.. $ 
İhtiraı • Şarkılar - Danalar • G ' 
maıbncı mizanıen - Broadva1,,.. 
süze1 kızlan. _.,J 
lliveten: BABA NOEL:~ 
renkli SlLL Y SENONI _.,,
.ikincisi _, 
Fox Jurnal'de Sair manzaralal' ..,a• 

11Dda "MOKA VK., vapurunUO 
.._~ maaı (dramatik salın~ 

ı ·· l k · · e -~ şey er soy eme ııtemıf v il" 
bezgin bir tavırla ağır ajıt 
haneye doğru yürümüttür· ,el. 

Bayan Hauptman'm be1 td'' 
ise, az ıürmüıtür. "Kor~""' 
rum demittir, daha ümidis01 

d. ' me ım.,, • i C' 
Ölüm hükmünün tefhi!ll~:ııJ ( 

kib eden müessir ıükutu 1 r'_' 
den yalnız Relly olmuştur· .,itİ.' 
maileyh, jüri lzasmdan 1ıer ~ 
nin ayrı ayrı reyini tekrar e .J.' 

. . . b l d ''ti' _:t' nı ıstemıt ve un ar a: , fil' 

man, birinci derecede k~tl~ ,;.,I 
fus ile suçludur. Cüınlesııı• 
eylemitlerdir. re~ 

Jüri, ancak beıinci def• t~ 
toplandığı zaman, ittif a~ı i)ıİ ~ 
edebilmitt!r. Jüriye dahıl 'o'JI; 
dmın ölüm cezasına ınuar~~ -~ 
duldarı söyleniyor. HiiJaıl&I ti'~ 
kıh, halkın jüri azasile b~~ 
teması ynsak edilmiştir. , ti 
Relly, hükmü istinaf jçııtı , 
türlü z2.hmete kat1anaca6~, ~, 
hatta lazrm geline, teınY1 ,11'1 
dar müracaat olunacafİJJ11 

mittir. 
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__ Şahin'in ..._ ____ 

.. Şikayetler, temenniler 
Haklı bir istek 

PCJ§abahçeli bir okuyucumuz
dan CJ§ağıclaki mektubu aldık: 

Yazan~~ •• • • 
'<ad ,,. K. ........................... oc u ·•·•·· -an aflı 

"Y ıllardanberi beklediğimiz e
lektrik nihayet köyün yanına ka-ı 
dar gelebildi. Köyün her evinde 
tesisat yapılarak tebekeye bağlan
dı. Fakat tir ket ile köyümüzdeki 
inhisar fabrikası arasında 50--60 
metrelik bir sahaya kablo döteni
lih dötenilmemeıi hakkında çıkan 
anlaşamamazlık yüzünden tavan
daki yanmıyan ampullerin altm
da hali gaz lambası ile oturuyo
ruz. Anlatamıyan her iki tarafın 
da hüsnü niyetle hareket ederek 
bir an evvel bu iş! hal ve hu suret
le bir köy ve bir kazanın medeni 
bir V4'.Tlığa kavutmasma enga) ol
mamalarını diler ve bu itle alikllh 
makamların dikkat nazarını cel: 

Ali Reisin gemisi Şeytan adasma 
sığınmıya mecbur olmuştu 

ti lid abibe, Kara Yusufun gözle • 
n e ha~ l w k .. -tü ~•an ıgın son ertesını go-
Yor v d tıa... e o a ya vat ya vat ıatır • 
~a. ba~lıyordu. 

'rnd ~ta Yusuf dudaklarmm ara • 
an rnırıl danıyordu: 

Lu : ... O ... Tıbkı o ... Hatta bu yüz, 
tl, ruı ... T ıbkı o ... O .•• Ne kadar 
b huna benziyor· Tıbkı bunun on 

e§ Y1l ·· 
#\}' oncesi gibi. .. 

tc•ı 1 reis de bu genç adama hay
\ e bakıyordu. 
g~lirdi mi yoksa? ... 

" unlerdenberi süren yorgunluk, 
tiClllin • d• ...... . ~ • 
~o , ın ıregıne aaıldıgı gecenın 
'1l t ... -usu, §imdi onun beynine mi 

l'Uyordu? ... 

\',;;Ne oldun Kara Yusuf? ... Ne 

h ~~·;a Yusuf ağır bir uykudan u· 
nır gib· ·ık· d' s· ı ·· lenıek . . ı sı ın ı. ır §ey er ıoy-

ku ıçın ağzını açb, sonra yut
lldu ve: 

dtı- liiç! ... Birdenbire tuhaf ol
~··· Eski günleri hatırladım da. 

ı:ı· 'Ye ınırıldandı. Sonra Habibe
Cıtı ~lini bir daha, uzun uzun öptü. 
erıye d .. d" 
4 

on u. 
(~111 l'eis onunkoluna girdi ve ıe
tek 1kta, Şeyh Ebusaidle Murad 
tiİd~·n bulunduğu tarafa doğru yü. 

uler 

ıeYtan adasında 
lttıd aktarn büyük meplelerin ııı
~ a, büyük bir ziyafet vardı. 

~ay· . St! ırın en güzel çalgıcılan saz 
lt}Gorlar, maval okuyorlar, (ya 
~ kı çekiyorlar ve gene Cezayirin 
~l \frak çengileri, görülmemiı o· 
~r Yapıyorlardı. 

len . erkeı, yediden yetmite, di -
tıd 

)ir:ı· en Pataya kadar, herkes ae 
b-. ~~0r.du. Gök her zamandan da · 
dtt nı1ı, ay parlak, yıldı7lar bol -
~c; nahçedeki birkaç bülbül de 
~el .~eceden daha coıkun ve gü -

vt"· F UYorlardı· 
iİtj lt~~at bunların içinde yalnız 
~ 1~1 Üzüntülüydü: Ali reiı ve 

'Yu f Ş au ... 
diae eyh E: busaidle Murad reis ve 
fal'k' kodamanlar bunun çoktan 'k ~a Var;~ı~lar, sebebini anla -
'ttıcl ••tcıniılerdi. Fakat her defa -
l'll. 'ta. da &erek Ali reis, gerek Ka-

' u~uf fu karıılığı vermitlerdi: 
hll.tırtı orgunluktandır... Azacık 
l'll,~ /ı ağrıyor da ... Geçer ... Bi • 
'~· •nleniraek bir ıeyimiz kal • 

l\li r · 
~\>'! et eıs ke?di tasasınm yavq 
t1>1ii raftakılere de bulathğını 
L Yordu B .. -ul>fl.tl · unun ıçm ara ııra 
~lı-na flnıyor, oynıyan bir çengiye, 

.... n b:.. .-.. ı ··ı.. . d r ~ • :ı- gıya gu umsıyor u. 
~ldttau t bu gülümıeyitin takma 
.. 9ok ne kadar belli oluyordu. 
~~ b ~eçhleden siliniyor ve genç 
tibi k 111 Yıl Üzüntü çeken bir yüz 

b· Or~al~larla doluyordu. 
11~. akılerden hiç kimse henüz bi "'atleJcJ L ' 
t •ebeı,. e ueraber elbet bunun 
~ı· 1 vardı: 

bı._ ı reis h 
~ll ' areınden çıktığı za. 
~ h:th Y uau~un koluna girmif, 
İı l\lllduld E:buıaıdle Murad reisin 
~~iır arı Yere doğru yürütmek 
~bire1d Fakat Kara Yusuf bir
~ık1 .:nnUf, Ali reisin kolunu 

' \'J'ryarak kulağına dof
' tt 11 tayleınitti: 

er her 19' benim zum 

tiğim gibiyse çok fena. Bunun gü. 
nahını bütün hayatımca, koca bir 
dağ gibi yüreğimin üstünde taıı
yacağnn ... 

- Ne demek istiyorsun? ... An. 
lamıyorum, Yusuf! •.• 

- Çok fena! ..• Çok fena! ... Ya· 
zık !... Bu fırsat hiç elimiz~ geçmi
yecek ... Aradığımızı, ayağımıza 

kadar gelmişken yollarda bıraktık. 
Kabahnt hep bende... Bunun ce- beylemenizi rica ederiz.,, 
zaamı çekmeliyim. Sana vaktile Evkaftan şikAyet 
haber vermeliydim onu... BqiktCJ§ta Türk Ali mahalle-

Yusuf, hem arkadatınt bahçe • sfode Sel •okağı 33 namarada otu
nin kuytu kötelerine ıürükliyor, ran Ayşe imzcuiyle Evkaftan ıika
hem de böyle söylüyordu. Ali re- yet eden fU mektuba aldık: 
is, gözleri büyümüş ve rığzı açık ol- "İstanbul Mercan Tığcılar, 63 
duğu halde bakıyor ve ıoruyordu: numaralı dükkannnm 934 Evkaf 

- Fakat ne demek istiyorsun, vergisi 97 kuruş iken 200 kumt 
Yusuf? ..• Hangi fırsat? ... Ayağı • fazlasiyle 297 kurut alınmııtır. 
mıza kadar ıelen kim?... Senin Sebebini sordum, yanlıılık olmuı, 
kabahatin nedir? .•• Bana neyi ha- dediler. · 
her vermeliydin?... Şimdi yol ve pul masrafı yapa. 

Kara Yusuf kenardaki taşın üs- rak ve işimi gücümü bırakarak iki 
tüne oturmuf, batını avuçlarının liramı kurtarmak için uğraşıyo
içine alarak sıkıyordu. ikide bir rum. Her idare tikayeti nazarı iti
aarsılıyor, derin bir ağrı çektiği, hare alıyor ve icabına bakıyor, a
bu ağrının acısına zorla dayandı- caba Evkaf da nazarı dikkate alır 
ğı anlatılıyordu. mı dersiniz.,, 

Ali reis de Kara Yusufun yanı- ~,f=======::::;::;:=:=;;::;;:;;;;;;:;~jJ::;"'T"';;; 
na oturmuıtu. Bu en sevgili arka· R A D Y O __ 
dqının omuzuna elini koymuf: - -

- Yusuf 1 ••• Söyle bana! ... Seni 
üzen nedir?... Biliyorum ki o kı· 
zı çok seviyorsun, fakat ben bu 
derece olduğugu evvelce bilmiyor
dum· Sonradan öğrendim. Bilsey
dim, inan ki, onu gemide tutmak 
ve aana bağışlamak icin ölümü bi
le göze alırdım. 

Diyordu .. 
- Biliyorum Ali reis! ... Sen ba

na bir rei~ değil, bir kardet gibi 
davr<">.nıyortun... Fakat onu ha • 
ber verıneliydim ... O kızı esir pa
z.uınJı.n nnsıl aldığımı, nasıl ge
miye getirdi:'.:imi, ne yapmak iste
diğimi an!ntm3.hydım ... 

- Anlntsaydın, itin sonu bu • 
raya varmaz, bütün o acı hallere 
meydan vermezdim. 

- Fakat, hunun için değil. Ben 
timdi kendime üzülmüyorum. Se
nin için üzülüyorum. Sana kar91 
yaptığnn yanltılığa acıyorum. 

N 'b'1 - e gı ı .... 
- O kız ... Güzel Stella, öyle sa-

nıyorum ki senin aradıklarından 
1 

biriydi. Hepimizin aradıklarından 1 

biri ... 
- Fakat ... Nasıl olur? ... 
- Evet. .. Bayağı olur... O kız, 

senin karde§indi Ali J ••• 
- ? ? ? .•.• 
- Bunda hiç fiiphem yok ... 0-1 

nu senden gizledim ve itle itlerin I 
böylelikle bozulmasma ıebeb ol-

1 
dum. Senden gizli hiç bir fey yap ' 
mamahydım ..• Eğer görmüt olay- l 
dm, her halde tanırdın ... Kimbilir? 
Belki yüzünden tanımazdın, am
ma bir defa gözlerini görseydin!.. 
Gözler insanı hiç aldatmıyor ••• 

Bugün 
173 Khz. MOSKOVA, '1H m. 
1'1,SO SözJer, 18.SO Kuılordoya &1lz.e1 

ııan'aUara datr &özler ,1,so Roman parçalan. 
21 Operalardan l&hn6ler, 22 Almanca neerl· 
yat. 23,0~ Franaı..ıca Detrlyat. 24,o.\ hpa.aı • 
yolca neortyat. 

8%8 Khz. V ARŞOVA, 1843 m. 
16,46 Şarkılar, ı;!i~er, 19,l& Kwutet mu • 

alklsl. Sözle r, 20,%0 PopUlcr konser, aö:rler. 
21 Sollst konseri, 2ı,46 Haberler, 2% Sollat 
konserlnln devı:unı. 2%.-16 Konferan&, ıs !Uk· 
IAmlar, 23,16 Dans, 28,46 Almanca konfe • 
ra.ns. 24,06 Dana plAklan. 

KJı.ı.. PKAG, '70 m. 
17,66 ocuk konSt'ri, 18,20 Piyano keman 

konseri. 18,40 PIAk. 18,46 Ziraat. 18,M; Al • 
manca netrlyat, J9,IS5 Haberler (Alı:wmcıa), 

20,HI l'IBk 20,10 PJAk, 20,16 Boaça ders,20,80 
Orkestra koruıerl, 21,16 Kuart.et oda mwılldal 
Zl,40 Ilnberlcr, 2%. Plyca, %3 Son haberler. 
ZS,U5 Senfonik ca&. 

KhL LEİP'LİG, 882 m. 
18,SO Aııya ve dUnya (konfera.mı). 19,10 

II&Jk llctlcrlyle konıre. 20~ Gllzel aaıı'at • 
laJ" ve tarih. 20,ılS Şiirler. 21. Haberler, 21,10 
Hafif muıılkJ, 22,JO Söı.Jer. %8,10 &ber~r, 
Spor. 23,SO Meebur korolarm pWllan. z.& 
Yeni muslkl (Berllndcn nakil). 

6.U Hhz. BUDAPEŞTE, MO. m. 
18.M Macar prlnlan, 19,06 Den, 19.!5 

konser. 20,10 Radyo piyesl.2 2Caz orkeatn& 
(arlı Gaulo). ZS,10 Haberler. !S.SO Opera 
orkr,stm!IJ tarafmdna koruıer. 
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dikat etmedim ... Daha iyi bakma- = 
lıydım ... Fakat heyecan ve aşk!... 
~!Ayır ... Atk değil, çünkü artık o-
nu sevmek de benim için yasak. .. 
Cğer sen izin verirsen... A.nnen, 
baban razı olursa, ancak c zaman 
onu tekrar aevebilirim .•• 

(Devamı oar) 
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- Müıbet feyi söyledim: Git•-ı 
ıin 1 Lakin ben de size bir sual so
racağnn ... Ona para veren kadının 
adı nedir? 

- Kendisine para verenin ka
dm olduğunu ıanmıyorum, Kami
le! Bunlar, dostlardır. Daha doğ
rusu, kara y~lü dostlar ... Suç ar
kadqları? •.. Likin itin içinde ka
dm da olsa, sizin dütündüğünüz 
değildir. O kadın, Vahidden, si
zin gördüğünüze nisbetle pek ağır 
muamele gördü. Vahid, ona, si
ze yapbğından daha fenasını yap 
tı. 

- Ona da acıyorsunuz, değil 
mi? ... Bari gidin, kendisine söyle
yin, Vahidi o kabul etsin .•. 

- Bütün kadınlara kaTJı, size 
yaptığından fenasını yaptı .. Kuzi
niniz Hadiyeden ve diğer kadın
lardan istihfafla bahsediyor. La -
kin, sizden ..•• 

- Ben, onu kovdum, Ferid! O. 
benim istırab çektiğimi göreme· 
di· Bunun içindir ki bana hürmet 
ediyor ve geri geliyor. 

- Ve gene bunun içindir ki ken 
disini kurtarabilirsiniz. 

- Sefalette mi? 

- Öyle sefalette ki, bugün, 
dürdane hanıma, kendisini kabul 
etmesi için rica edemedim. 

-Dürdane hanıma, Vahidin bu 
raya geldiğini söylediniz mi? 

- Bunu söylemekle pek mi bü
yük kabahat işledim? Vallahi far
kında değildim. 

- Görüyor musunuz: Bana bu
nun fenalık olduğunun farkın da
sınız ve parası olmadığmm farkın
dasınız ... Eğer size bahsetmediyse 
bunlan nereden öğrendiniz? •• 

- Dedi ki: "Eğer beni kabul 
etmezse, kendime bir it arıyaca
ğım. Çalışacağım. Artık bu hayatı 
sürmek istemiyorum.,, 

- Siz de Dürdane hanıma bun
ları anlf\Uınız? 

- Hayır, yalnız buraya geldi
ğini anlattım. Baıka şey anlatma
dun. 

-Ehemmiyeti yok ... Vaziyetin
den hiç bir §ey değ-İtmedi. Gene 
de gözleriyle beni yiyecekler, su
allar soracaklar ..• Ah, Ferid! Ba
na niçin ~:ınu yaptınız? ... Demek 
ki çalıtmak istiyor? 

- Eğer reddederseniz, tabiati-
le çalıtması lazım gelecek. 

- Lakin ne it yapacak? 
- Bilmem. 
Bunun üzerine; Kamile, divana 

oturdu. Batını elleri içine aldı. Son 
ra, gözlerini kaldırmadan: 

- Buraya ne sıfatla girmek is
tiyor? 

Cevab vermezden önce, Ferid, 
koltuktaki eski yerine çöktü. Ya
vaı yavaı, 11ğmdırıcı bir sesle: • 

- Azizim, KB.mileciğim ! Vahid 
sizin kocanızdır. Size kar§ı, ger
çi, çok kabahatlidir- Ne kadar 
mümkünse o kadar suçludur. Bu
na rağmen o, sevdiğiniz bir adam
dır. Demek ki, ahlakında alçaklık 
tan batka hususiyetler var. Bet 
ıene zarfında ona ne zaman siz • 
den bahsettimse sizi sevdiğine da
ir yemin etti. Buraya dönmesi -
nin sebebi, karşıla,aca~ı muame
leyi keatirmiı olduğu içindi. Ken
disi mağrurdur. Evet, onda mu
ayyen manada bir lr'Jrur vardır. 

Vahidi ·btr kadın kartnmda aal 

biçare mevkie düşmüt olarak gör
medim. Sizin kartımzda iıe, biça
redir, boynu biıktiktür. 

- Bu son kıt ondan bana ni
çin bahsetmedinz 1 

- Sukutunu göriiy~rdum. Onu 
ıize lô.yik bulmuyordum. 

- Sukutu mu? ... Bu sukut yal· 
nız altı aydan heri ıni başladı? 

- Altı aydanberi kendini ko • 
y-.ıverdi. Eski ahbablarmı terket
ti; yenilerini buldu. Fakat bu ye
nileri eskilerine rahmet okutuyor. 
lhtimalki bunlar, kendi muhit • 

)'!rinde muteber ve zavahiri koru· 
yan kimselermiı; fakat, Vahidle 
birlikte gezerlerken, maazallah .•• 
Geçen ilkbahardanberi, fakat bil
hassa sonbahardan itibaren, ne 
zaman bir yere girib de Vahidi 
karşımda görsem, oradan çabucak 
sıyrılmanın yoluna bakıyorum. E,.. 

lini sıktığımı görmesinler diye ö
düm patlıyor ... Anlıyor musunuz? 
Kocanızın samimi vicdan azablan 
ve kendini doğrultmak arzusu kar
§ısında, ve bataklıktan çıkmak U. 
timdadını itittikten sonra ona el 
uzatmamak insafsızlık olur. Şim· 

di, size düşüncemi söyliyeceğim: 
Eğer ona kartı hiç bir tefkat duy
muyarsanız, (bakınız, aık değil, 

şefkat diyorum) ona, ve mütterek 
habraJarmıza kartı tefkat duymu
yorsanr.ı;, kendisini kovunuz, u
zaklaı tırınız. 

- Ferid ... Mevzu bahsolan ben 
değilim ... Bahsettiğiniz .o dostlar. 

- iyice tarif mi edeyim 1 Hani 
eğlencesiz yerlerde çok çahıan ve 
kalabalık tehirlere para sarfetıiıek 
için gelen gençler ve ihtiyarlar 
vardrr. Oralarda, saadet ararlar •.• 
Basit ve para kuvvetiyle yaratılan 
saadet ... Fakat, tahayyül ettikleri 
hayatın içine girebilmek için, bir 
vasıta lazımdır. lıte, kocanız, böy-
1~ bir rol oyııuyordu. Onun için
dir ki, kendisinden si7e bahsetmi
yordum ve onun içindir ki ... 

- Fakat, azizim, farzedelim ki, 
ona evimi açayım; burada, itsiz, 
güçsüz nasıl oturacak? 

- Siz, çalı§mağa insan seciye
sini yükseltecek bir vasıta diye mi 
bakıyorsunuz? ..• Vahid, burada, 
ailesi içinde ya§ıyacak. Bu sözle-

rim &İze pek Burjuaca görünecek 
amma, zarar yok, gene söyliy• 
yim: Ailesi içinde, doğru yolu bu
lacak! Ben, kendi hesabıma, ıöy
liyecek, hürmet edilecek ve müda. 
f aa olunacak bir ailem olmaması
nın derdini, acısını çektim. Eğer 

evlenmit bulunsaydım, karım, sİ· 

zin çektiğiniz azabları çekerdi. 
Lakin, beni bugünkü halimden kur 
taracak, tedavi edecek de o olur· 
du. Nitekim, siz de. yavaş yavaf 
bu yola geliyorsunuz ..• Hissediyo
rum ... Bir erkeği düzeltmek için, 
aile, İ§ten daha iyi bir vasıtadır, 
azizim. 

- Kendisine söyleyin ... Bin Ii· 
ra yollayım; peıimi bıraksın .•. 

- Ben onu kurtarm 1,, diyo • 
rum; siz, "mahvedeyim!,, diyor • 
sun uz. 

- Bu parayı ona verecek vazi
yette değilim zaten ... Bunu yapar
sam çocuğumu mahvetmit olurum. 

Yüzünü elleriyle örttü. 

\(DevlDIJ .-ı 
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- Kendini bir Mazhar Oımana rasını ihmal etmeye gelmez. On- ı \ 
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m~:~·::~:~:i ~::;•Y.:r;:: ~:ı:: ~! 0~~:~;:~:a•İY:!:.~~~'":'u!~:.-/Karadeniz kıyılarında bit 
caklarını umduğum ıçin müte5elli j Göğsünlize iliştirdiğiniz ufak bir 

oluyorum. Öyle ya, Tüı·k kadını- mendil veya bir fantezi kravat bi- e e e e t e ' 

:~;1:: ~:~ğ~a~~I~: k:~::ı:;; bleı"r:ar::1;a:dja~:Im~;.:~~~rİmİ dinliyen yeryuzu cenn e ı . 
"Kadınlarla, erkekler arasında ... :ı 
müsavat yoktur,, iddiasını ortaya - Azizim, dedi, altmııına gir. 
atmak için insanın hakikaten bi- miş. saçları ağarmış, yüzleri buru
raz "Mazhar Osmanlık,, olması la- §Uk bir kadın mesela pudra, ruj 
zım gelir! kullanamaz, fazla dekolte giye • 

Fakat ben aize basit bir misal 1 mez, bunları yaparsa Hk defa ken-
vereceğim: di hemcinslerine karşı gülünç o • 

Biz erkekler on sekiz yaşına bas. lur .. Fakat biz seksen yaşına da 
tık mı hususi idare tahsildar:arı girsek en şık elbiselerimizi giyer, 

, ltarşımıza dikilir: göğsümüze ipek mendil kor ve en 
- Yol parası.. . nadide kravatları takabiliriz. Bu 
Peki, bu yoHarı biz çiğneyoruz bizim için az teselli midir? 

ve eskitiyoruz da hanımlar hususi Arkadaşımın öne sürdüğü bu 
bir motörle yere basmadan mı yü- mantık, kökleşmiş kanaatimi büs
rüyorlar? Şüphesiz hayır!.. bütün değiştirmemekle beraber 

Ya evliler arasındaki müsavat- yüreğime birn.z ıu ıerper gjbi ol
sızlık, kadınları bile hallmize a • du ve her gün yeni bir siparişle ba
cındıracak kadar acıklıdır. Sabah- şımın etini yiyen bizim bayana: 
leyin alaca karanlıkta kalkarsınız, - Yarın altmışını aşarsan, gö
kahvaltı etmeğe vakit bulmadan rüşürüz. Sen kapalı bir elbise için
acele, acele giyinir, ıokağA fırlar- de gençliğe hasret çekerken, ben 
sınız, işinize geç kalmamak için... gene böyle, bugür.kü kadar ,ık 
Daha kapıdan çıkmadan evde ka- ve zarif kalacağım, kalabileceğim. 
lan bayanın sesi sizi ekseriya §ÖY· diyorum. 
le bir cümle ile uğurlar: 

- Hani geçen gün bir kumat 
almıştık ya ... Eksik geldi. Elbise 
terzide bekliyor, akşam gelirken 
bir metre daha almayı unutma •• 

Yahud: 

- Yağ kabının dibi ,öründü. 
Bugün, yarın bitecek .. Bofuna ata
larımız "kadın tuz diyince erkeğin 
yüreği cız, cız eder,, dememitlcr. 

• • • 
Fakat dikkat ediniz ve çok yal-

varırım, bu düşüncelerimi ona u· 
laştırmayınız. Bu sözleri ben içim
den söylüyorum. Tanrı saklasın, 
onun yüzüne karşı söylediğim ve· 
ya ıizin gevezelik edib de ağzınız
dan bir şey kaçırdığınız gi.in tas1 
tarağı toplayıb "diyarı ahıra,, gÖ· 

çettiğimin resmidir. Başka türlü 
bizim bayanın elinden ve dilinden 
kurtulmak ne mümkün ••• 

Şimdi, bayanlar, baylar hepini
ze ıoruyorum· Elinizi vicdanınızın 
üzerine koyarak doğruyu söyleyin. 
Benim bu korkum bile, kadınlarla 

Hele giyim işlerindeki müıavat
ıızlık saymakla tükenmez, yazsam 

kırk cild tutar. Siz otuz dokuz 
derece altında yün elbiıeler ve ka· 
palı yakalar içinde güneıte kalmıı 
kartopu gibi aızarken, kadınlar, 

göğüsbağır, kollar açık, ince bir 
tuvalet içinde püfür, püfür dola· erkekler arasındaki müsavatı veya 
§ırlar. müsavatsızlığı gösteren canlı bir 

Üzerinizde ince bir palto, ayak- örnek değil midir? ... 
Oğuzcan 

larınızda lastiksiz bir ıskarpin kı- ---------------
§ın karlı günlerinde nçıkda düt - v .. ". ""'8r;vat· 

man piyadesi yakalamıı bir maki- Hayalt sosya llzm-llmi 
neli tüfek süratiyle, dişlerinizle sosya ltzm 
yürüyüşünüze tempo tutarken ka· Meşhur Engels'in bu çok kıymetli 
dmlar kürklü mantolarına hürü • asta öğütü Haydar Rifat tarctfından 
nür, ayaklarında ııcak şosonlar, dilimize büyük bir muvaf!akl)et ile 
sizin zavallılığmızla alay ederek çevrilmiştir. Ehemmiyetle tavsiye e • 

deriz. 50 kuruştur. 
yanıbaşmızda müsterihane yürür- HoUvut 
ler. Holh·ut'un 9 numaralı nüshası zen

Siz eriyen ve dağılmaya yüz tu- gin münderecat ile çok güzel re~imlcr 
tan kravatınızı yenilemek için bir ile intişar etmiştir. 

~ ..: .. nı yalnız bizde değil, baııka memleketlerde de hüküm 
lflrüyor. ltalyada da deh!!etli bir grib •algım var. ltafyan mekteble. 
rinde hastalığın •irayetine mani olmak için •ıkı tedbirler alınmıftır. 
Re•imde bir mektebte talebeye iltiç dağıtılma.ı görülüyor • 

Kafkasya sıra dağlarının Edir
nede olan tarafı, Karadeniz kıyı
larına gelirken Rion vediıiyle kar· 
tılaşır· 

Rion nehri, garbi Maverai Kaf • 
kasın en büyük nehridir ve bu 
mıntaka oranın en münbit ve mah 
ıuldar mmtakasıdır. 

Sıcak ve ıık aık ya~an yağ • 
murlar münasebetiyle de yabis 
bir havası olan bu mıntakada por
takal, mandalina, limon, tütün, 
çay. üzüm gibi birçok şeyler yeli
tir. Toprakta buyük maden zen· 
ginlikleri vardır. Bol miktarda 
manganez, bakır, barit, amyant, 
petrol, kömür ve grafit bulunur. 
Bundan başka, radyo - aktiviteleri 
bol kablıcaları vardır. 

Bugün Rion vadisi Gürcü Sov
yet cümhuriyeti hududları içinde
dir. Eskiden, burada ziraat ve 
meyvacılık pek azdı. Bugün bile 
250.000 hektardan fazla arazi he-
nüz vahşi omıanl<lrla örtülüdür. 
Fakat eskiden olduğu gibi binler· 
ce kurban veren ısıtmadan eser 
kalmamıştır. Gürcüler buralar • 
da çok çalışmışlar, bataklıklan 

kurulmuşlardır. Böylece 300.000 
hektara yakın arazide bataklık · 
tan artık iz bile bırakılmamıştır. 

Burası, Amerikanın Floridası gi
bi baştan ba~a bir bahçelik ve ye
tillik haline gelmektedir· 

Pek yaknıda, burada, Sohum -
dan Batuma kadar uzanan bu Ka
radeniz kıyısında büyük bir su !eh
ri, daha doğrusu bir sıhhat istas 
yonu kunılmuş olacaktır. 

Bu it için timdi, orada 6000 iş
çi, mühendis, mütehassıs, yirmi 
dört büyük kazma makinesi, sa
yısız kamyon, traktör vesaire ça
lıımaktadır. Her tarafta kanallar 
kazılmakta, nehirlerin kenarları 

düzeltilmekte, yatakları İcab e • 
den yerlerde derinleştirilmekte · 
dir. 

Rion nehrinin mecrası bile bu
günkü mansabından başka bir ye
re nakledilmektedir. Bu iş için 
muazzam ıu $elleri yapılmıştır ve 
nehire başka bir yatak kazılmıt • 
tır. Böylece nehrin sol sahilinde 

büyük mikyasta ziraat yapılabi 
lecektir. Eskiden, senede iki de • 
fa nehir taşar ve bu ıahili kami · 
len ıular altında kalarak mahsul
ler berbad olurdu. Bundan baş
ka, nehrin bu tarafı, daima bir 
bataklık halinde kalırdı. Böyle . 
ce. Karadeniz limanlarından Poti 
şehri 500 hektarlık arazi kazan 
mış olacak ve burasını bağlık ya 
pabilecektir. 

Poti'de bulunan bir merkez. 
buralarda yetiştirilmekte olan mey 
valarm cinslerini ıslah için uğraş 
maktadır. Bundan başka veniden 
yetiştirilecek hurma, badem, gibi 
1e>ni,ler için tetkikat yapılıyor. 

Bu sene 3000 muhtelif a i!aç di 
!<ilmiştir· Geçen sene 250.000•a . 
ğaç dikilmişti. 19 kilometre üze 

-...... 

Rion nehri vadi•inden iki gör:inüı , 

Fakat en mühim nokta bıırada Yasemin, lavanta çiçeği gibl~ 
k~uç~k nebati olan _ağa~ların di- çeklerden koku yapmak üzere t~ 
kılmış olmasıdır. Şımdıyeı kadar rikalar kurulmuttur. Bugün,~ 
40~0 hektar aikilmittir. 1937 ıe- cistanda yapılan gülyağı, ~ ~ ~~~ 
nesı sonunda 15.000 hektar da, gu hemen en iyi cins gülyağı ıle }~ 

ayola ismini taşıyan bu ağaçlar- &yardadır. '.J 

dan dikilmiş olacaktır. Ayni za. Rion nehri mansabının şidl~ 
manda, Margeyşevan'da bir ka- de, bataklıklar ve balta değıtl ~ 
uçuk fab.rikası ya~ı~mağa başlan- ormanlıklar arasında 30 kilo~j~ 
mıştır. Çınden getırılen gutta per· nıııf. kutru olan bir göl "'··il 
ka nebatı olan ağaçlardan 30000 i Paleoston ismini taşıyan bu go 1 
get~rtilmiş ve dikilmiştir. 1937 ~e: derinliği vaıati 7 metredir "~ 
n~sı sonunda bunların ıayısı ıkı rafındaki bataklıklar da 1~ 
mılyon olacaktır. metre kadar bir batak sathı ~tf"ıı 

Evvelce yalnız 600 hektar üze- ki, eskiden burada pirinç ıı 
rinde yapılan çay zurraı yapılır - yapılırdı. l 
ken, bugün 20.000 hektar üzerin· Fakat bu ziraat bin bir ~tb ,-1 
de ziraat yapılmaktadır. Ayrıca mukabilinde olduğundan bal~ b'' 
çayın cinsi de düzeltilmiştir. geçmi§, buraları olduğu gibi ııı' 

1934 senesinde bu mıntakaya, rakmıştı. Şimdi burası da ~rıJ 
ilk defa olarak, Japon turpu deni- luyor. "'f~ 
len daykon dikilmiştir. Bu, çok Velhasıl, Kafkasyanın eıı f'01 

çabuk yetişen ve hazan tanesi 8 yeri olan fakat tabii bir hşld~t 
kiloya kadar ağır olan bir sebze- ha doğrusu vahşi bir halde b• ıı'~ 
dir· Yerde, tayyare kanatları ile mıt olan bu yer, bugün bir ,e~ lf 
gemiler için kullamlar bir nevi yağ Karadeniz kıyısında bir cellııe 
yetiştiren turga ağacı yetiştirmek line getirilmektedir. ıetJ 
üzere 500 hektar arazi ayrılmıştır. yO ~ ---___________ _;_ __________ ___ 

rinde, bu ağaçları dondan ve rüz I' 
A d k k . . . 1 1 , . 'it1t 'I I gar an oruma ıçm çıt er yapı - • ' • ' ~lman mühendi-1 F ormıı 1' 

mıştır. ikinci beş senelik planın lovakyada esrarengiz bir tekilde öldürüldüğü yazılmıştı. j\lf1f;JP; 
ortasına kadar bu mınt kRya ya- dusuna aid bazı keşifleri bildiği için Almanlar taralırıdatı fi O 
rım milyon ağaç dikilecektir. düğü iddia olunan mühendiıi Reı-mimizde uki Ncui ıellerirıJe 
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liindistanda bir boğa De ·zin sıcaklığı 
~ılaniyle as l boğuştum harr ·k kuvv~t çık 

mu
ırmi? 

ılanıarla beraber, onlarla arka- "' • . • , b •• 
daş olarak büyüyen .çocuk! Fra sız alımıKlod un teşe u-

boğ~o;;or Sradling Hindistanda 
l'e htl 1 anları yakala.m11ğa giden 
d Yılanı.. ·· . d .. d et letıt· .. r uzerın e uzun mu' 
~dı"' ikler Yapan ve boğaların 
lilcıe~ı tnıntakalarda b!r çok teh-

Str dal.la.tan bir lngiliz alimidir. 
a lın " Ctr;q g ın en heyecanlı ma -

' 
1111 

kendisinden dinliyelim~ 
ı ...... Bo"' 
~il ~ ga Yılanlarının yatağı o-
n~!~n Uya hava\isinde b'r küçük 
Colde dk~narındnn geçiyordum. 
le kUçiikıa.~rnak üzere kendi elim 
~~!Un hır sandal yapmı§tım. 
t~k c~nu~ kıyısında beni bekli
tıdi>' 0 an 1ki Hindliyi bulmağa 
ıl:'ıı. ~rd~.rn. Bir saat kadar dolaş
da,Ua aun buluşacağımız Hindli 
Otelci ~'rtıdan biri hastalanmı~, 
t~l ed e tek başına gelmeğe ccsa
t~I\' ernernişti. Benim yanı.mda 
taıttu erden ba§ka bir silahım 
1~hlik. 

1
. Gölde dolaşmak o kadar 

~den ekı bir it olmadığı için, kim
~l orlonuyordum. Zaten iki 
tiliı ~eride ve bir saat ileride 1n
t'1qil aı:akolları bulunduğund~J> 
~tıi d erın tuzağına düşmek.t.efi ı -

ı.ı. e l'oktu. 
'lltıdı· 

toıq 1 dostlarıınıı ula-mayınca 
tırı .. ~b~en""•nda gölgeli bir ağa -
~. Q~ne çekildim. Yorulmuş - · 

11,rı ~eş tepemde kaynıyordu. 
l ita abasına dönmek için bir ' 

~ ~ dar kürek çekmem liizım 
tı endirne .. d. Aw dib· cuveneme ım. ga -
~'ıqt 111

' sokuldum .. Knyığın içi
tlQ.r k 

.~lda ~ , uykuya daldım. 

yutmak istiyordu, dediğime inanı· 
m2 ! Çünkü boğa yılanları siklet 
itibariyle benden çok daha fazla 
ağır ve büyük su aygırlarını, ya
ban eşeklerini bir hamlede yutar
lar ... Bunu gözlerimle gördüğüm 

için, biraz ,sonra boğanın midesi
ne gireceifmi biran içinde düşün· 
düm ve geri çekilmek istedim. Fa 
kat, boğa yılanı, ele geçirdiği şi-, 

lcarını o kadar kolay kaçırır mı 

zannediyorsunuz? O, insanı kaç
bkça kovalar .. Ve hiddetlenir. Bir 
an içinde, bir kurtuluş çaresi bul
dum .. Kendimi geriye atarak ka
yığı birdenbire devirdim . .Ve ben 
derhal kayığın altında kaldım .. 
Boğa, insan oğlunun böyle ani 
bir hilesiyle karşılaşacağını nasıl 
keşfedebilirdi? 

Kayısın altından yani suyun i
çinden onu seyı·ediyorduro. Zaval 
lı..,.boia ! Bdşmı sağa sol~ salladı .. 
Kayıgm sırtına sert di~lerini vur
du .. Birdenbire nereye gittiğimi, 

hangi deliğe gird:ğimi anlayama
mıştı. Sonra yavat yavaş ağacın 

dalındaki düğümlerini çözdü .. On 
metreden fazla boyu ve çok kor
kunç gt;rünüşü ile ağaçtan süzü
lüp gitti. Onu gözümün ucuyle 
kayığın altından, kaybolduğu nok 
taya kadar takip ettim. ğer, suyun 
içinde dolaşan göl farelerinden 
b!ri ayağımı şiddetlice ısırmamış 
olsaydı, kayığın altından çabuk 
çabuk çıkmıyacaktım.,, 

~li.. rı.n Yarım saat bile geçme-
bıı- 0ırd L• d . Doktor (Stradling) Hindistan-~ lıef • en·.ure yüzüm e serın 
~ ~ad~ın dolaştığım hissettim. dan Londraya dönerken, üç büyük 
t lt i~ı· çok sıcak ve bunaltıcı yılan getirmişti. Hindistan seya
)iı?.~~r lllde bu c!crece serin bir hatine çıkarken, beş yaşında bı
.~ dq!Ul\agı] ve nerden esebilir di- raktığ~ küçük oğlunu on bir ya§ın
~~ ~a:erek gözlerimi araladı • da buldu. Çünkü altı yıl HindiG-

t,. ·ı an, rok korkunç bı'r man tanda dolaşmıştı. 
~~"lek ;\" -
ı~ıı ka ar~tlnşhm ! Bunu defte • Doktorun oğlu, yılanlarla çok 
}. ~lıtı'n }'.~ederken §İmdi bile tüy- çabuk arkada§ oldu.. Babasının 
~~~~tı ~~tPerdiğini duyuyorum. getirdiği yılanlardan •birini boy
~tt~·ltıiı? Q~.:nı.! Ne görsem beğe. j nuna aıar, kollarına dolayarak 
~ ~de ~uthış bir boğa yılanı, sokak sokak dolaşırdı. Strad
~ 'e.~drn l\gacın göle uzanan dalı- ling'in oğlundan biitün mahalle 
~ t llıa.~' \'c başını yüzüme ka- çocukları kod<uyordu. 
~~· btn· ıştı f Birdenbire gözle - Küçük Stradling bu Y.ılanla be
~ ~~'~rin 1 ~Cnd ine çeken elektrikli raber büyüdü .. On sekiz yaşına 
ti'-· e .liıı.t' 1 · · · · · · ld' · b b 1 ~ .ı ~ı Sa.t :: ı... rı sıvrı dışlerını ge ığı zaman, a ası ö müştü. 
b~"~~1,... al uıanmış ince dilini Doktor Strad!ing'in oğlu bugün 1 

~ıı· ..... 1n ·· 
~· ı lı)>a d Uııtüne değdirmek... cenubi Amerikada büyük bir 
~~~U ~ ırdıktan sonra yutmak sirkde boğa yılanları mütehassısı 

• Qlla 1 olo.rak çalışmaktadır. 
'• •ak ''••,,, ın gülmeyiniz! Beni B. S. 

••••• • 
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, 

I 
~~ •ııQll 

' 1-' l>qci Q bo " " l · halk · · k b ... el· w • l , ctltQt ga gurq erı ın aeynnı pe egen ıgı oyun ar-
~~ 'iti~ )Q bunlar ıimdiye kadar atlı veya yaya boğa gürqçileri ta-

1;ıtı ı P!lrrdı ş· d• b' 'l"k b l B w .. ·ı • t>oı Q • • ım ı ır yenr ı u unmu§tur. oga gure§çı en, 
ile otomobile binmif oldukları halde çarpıımaktadır. l§te 

tesenlerde Madridde yapılan bir boğa güreıi ... 

ü niçin neticesiz dı? 
Petrol şirketlerinin bu 
işde i rolü nedir? 
Geçenlerde telgraf haberleri 

denizin hararetinden muharrik 
kuvvet çıkarmak üzere senelerden 

beri çalışan F ranaız; alimlrinden 

lorj Klod'un bu teşebbüsünden 
vazgeçtiğini yazıyordu. 

Bu hususta okuyucularımızı ay· 
dınlatmak için prolesörün ne yap
mak istediğine dair yazdığı bir 
makaleyi naklediyor~z: 

"Bundan on sene kadar evvel. 
deniz suyundaki kuvvetten istifa · 

de ebnek meselesiyle meşgul olu -
yordum. Birkaç alime, nazari ola -
rak, deniz suyunaa mevcud ha -
raret farklarından istifade yoliy - • 

I 

le bir tabahhür tevlid ederek bu
nun kuvvet haline getirilebilece . 

ğini isbat etmiştim. Alimler na -

zariyenin doğru olduğunu, fakat 
tatbikatta bunun kabil olamıya -

cağını iddia ettiler, birçok nokta -
lara ve ezcümle, suyun tazyikine 
mukavemet edebilecek bir boru 

yapılabileceğine itiraz ettiler. Fil

hakika böyle bir boru yapmak çok 

müşküldü ve muhakkak surette 
lazımdı. Çünkü bu boru, denizin 

Fransız alimi Jorj Klod, Kübada denize indirdiği 2 metre kutrunda 
ve 200 metre uzunluğunda borunun önüde .• 

ancak derin yerlerinde bulunan 
soğuk suyu satha çıkaracaktı ve 

bu suretle üstteki hararet farkın • 

dan doğacak tebahhürat ile ma -

kine kuvveti elde edilebilecekti. 

etmek kolay olacaktı. de edebiliyorum. Şimdi 25.000 
iki bin metre uzunluğundaki hatta 30.000 kilovatlık kuvvet el-

boruyu denizin dibine indirdik. de edebilirim. 
Birkaç gün sonra, suyun tazyıkı 

boruyu patlattı. Tekrar bir yeni-

Büyük boru denize indirilirken \ 

Bir başka müşkül daha vardı. sini yaptırabilmek için iiç sene ça
Bu mütkül deniz sularının satıh - lışmam icab etti. Ve nihayet 1929 
taki tabakası ile dibteki tabakası senesinde ikinci bir boru yapıldı 
arasında büyük bir hararet farkı ve denize indirildi. Fakat bu bo
olan bir sahil bulmaktı. Böyle runun yapılmasında fabrika bir 
bir sahili ne Fransız sahillerinde, yanlıtlık yaptığı için o da patladı. 
ne de Fransız müstemlekeleri sa
h illerinde bulabildim. Yaptığım 

uzun tetkikat neticesi en müsaid 
yer olarak Küba adası sahillerini 
buldum. 

Böylece Kübaya gittim. Deni· 
zin dibine indirilecek boruyu yap
tırdım ve 1926 senesinde boruyu 
deniz dibine indirdik. Küba sa -

hillerinde, denizin sathında hara -
ret 29, dip taraflarda ise 5 ile 6 
derece arasındaydı. Böyle 6 de -

recedeki suyu 29 derecedeki su -
yun hızasma çıkabildiğim takdir -
de, bir tebahhür husule gelecekti 
ve bunu mihaniki kuvvete ifrağ 

Artık ne ümidim, ne de taham· 

mülüm kalmıth· Her taraf tan a
leyhime makaleler yazılıyor, teşeb 

hüsün saçma olduğunu söylüyor -
lardı. Şurasını itiraf etmeliyim 
ki, büyük bir inkisara dü~tüm ve 

teşebbüslerimden vazgeçmeğe ka
rar verdim. Bununla b~raber, ken
dimi toparladım, cesaretimi ele al-

dım ve gene çahşmağa başladı~, 

ve bu sefer mükemmel bir surette 

çah§an üçüncü boruyu yaptırdım. 
Artık timdi, deniz harareti farkın-

dan, fenni tabiri ile deniz suhune

tinden elektrik, makine kuvveti el-

Fakat bunu elde edebilmek için 

kurulacak fabrika çok pahalıya 

mal olacaktır. En az üç milyon do

lar bulmak lazım. Bu parayı bul· 

mak ne kadar müşkül §ey .. Hem 

bulıak bile fabrika öyle hemen -

cecik kurulamaz. Hem f abrjka 

yalnız Küba sahillerinde kurula • 

cağından ancak burası istifade 

edebilecek. Avrupa sahillerinde 

ayni neticeyi almak çok müşkül 

dür· Çünkü yukarda da söyledi -
ğim gibi denizin sathı ile dibinde 

ayni derecede büyük hararet farkı 

yoktur ve kafi miktarda derinlik 
yoktur. Bununla beraber, bugün 

almış olduğum netice ile nazari o
larak kabul edilen iddialarımın, 

tatbikat sahasında da kabil oldu

ğunu isbat etmiş olmaktan mem-

nunum.,, 

Profesör Klod'un makalesi bu

rada bitiyor. Şunu ilave edelim 

ki, eğer profesörün keşfi tatbikat 

sahasına konulabilecek derecede 

ilerlemiş olsa, petrol ve kömürle 
işliycn fabrikalara it kalmamı§ 

olacaktı. Bu takdirde petrol ve 
kömür işi yapan §İrketlerin artık 

dünya yüzündeki ehemmiyetleri 

düşecek, gittil çe hiçe inkılab ede. 

cekti. 

Dünyayı idare edenlrin, hatta 
ellerinde oynatanların başında da 

petrol şirketleri olduğuna göre, 
profesör Klod'un mesaisinin ne 

için ve ne gibi entrikalarla netice

siz kaldığını anlamak, artık şim
di güç olmasa gerektir. 



Yeni Spor 
müsabakamız 

Sporların hangisini seversiniz? 

Sizin düşünüş n görüşünüze göre 

l.ıu sporların faydasını anlatınız! 

Bu müsabakamızın müddeti 

bir aydır. Kısaca göndereceği

niz mektub!an tasnif ederek, en 
fazla rey alan spora iştirak e
denlere çek değerli hediyeler 
vereceğiz . 

Hediyelerimiz §Unlardır: 1 in
ciye - Bir fotoğraf makinesi, 
2 nciye - Bir futbol, 3 üncüye 

- Bir futbol kundurası, 4 ün

ci.iye - Bir kayak, 5 inciye -
Bir boya takınu ve ayrıca 25 
kişiye de muhtelif hediyeler. 

Gödcrdiğiniz mektublara, buı ı 
müsabcltamıza aid kuponu koy-
mayı unutmayınız! j ---------.... ----------1 

Holivutta film • 
cevıren ... çocuklar 

J 

Holi\'udda film çeviren çocuklan 
narak kendi aralarında film 
tertip etmişlerdir. Bir çok filmlerde 
ara) a gelerek eğlenirler. 

bu re'iimde görüyorsunuz. Küçük san'afü{ırlar bir gün stüdyoda topla -
mevzuları bulmuşlar ve reji~örler miidahale etmeden bir çok sahneler 
gördüğünü?. minimini san'atkarlar stüdyoda ancak yılda bir defa bir 

'Fıkra mUsabakB' 
mızın neticesi 

Çoktanberi devam etme:; 
lan (Şen Fıkralar) DJ~S~ ,1 
mızın neticesini bugün ıl~ 
yoruz. Aşağıdaki okuy~ ._di
mız sıra ile, vadetliğinııı 

yeleri kazanmışlardır: ;,J 
1 - lzmirde Hicran ~ 

2 - Pangaltıda Belkıs. '/ 
3 - Bursa da Ziya Raıf' S / 
Şiılide Cavidan Karayel, I / 
Bursa da Melahat Tunç, 
Kadıköyünde Tiraje Ke~ 

Okuyucularımızın f ı ,J 
en ziyade zeka ve buluşlatl 
tasından tetkik edilmiştir· i' 

Hediyelerimiz per§ernbt _., 
leri matbaamızda dağıtıl~ 
dır. t 

Hediye alanlardan att' ti 
denlerin resimlerini ne§red 
ğiz. 

--------------~ 
Fotografcı ve çocuklar Geçen haftaki bilmecemizin halli eken aygır 

m11İ'91it1or m11l1111l? ı. l'Smlmbl alıyor 1-

- Bew; fotoğrafcının bir saniye sonra alacaiı vaziyeti tekecek bir fo- E\'velki hafta sorduğumuz bilmece
nin doğru yapıştırılmış şeklini bugiin 
neşrediyoruz. Bu bilmecede kazanan • 
tarın listesini Pazartesi günkü sayı • 

toğrafcı bekliyorum-

l ŞAKA 

- Anne! Aynaya bak tığın 
korkmuyor musun? 

- Niçin? 

1 

- Morarmış bir surat.. Çengel gibi 
:UWık kirpikler. Ve sonra, boya, ho· 
ya, boya ... Hah. şirnıli aklıma geldi: 
Babam neden her akşam h:ına cadı 
mMalı söylüyor? 

Mekteplerde yemek
leri ısıtmıyorlar 
Çocukların hu derdinden mübala

ğasız on defa bahsettik. Nisantaşında 
ilk mektep talebesinden bir ~oruk bi
ze gene bu dertten bahsediyor ve di -
yor ki: 

"Evde babam, yemek hususunda 
pek titl7 bir adamdır. Hergün sefer 
tasıma iki türlü sıcak yemek koyu -
yorlar. Fak:ıt mektehte yemekler m
tılmadıih i~in, aç kalıyorum. Tabiat 
buya .. B«'n de soğuk yemek yiyemiyo
rum. Eqkiden yemP.klerimizf ı~ıtacak 

ateş buluyorduk. Şimdi bununla kim· 
• mesgul olmwyorl,. 

sayllyecek söz bulamıyoruz. Çocuk
lara gllnah değil mi? Yemek mtaeak 
Wru •tef ftl'Mler, ne olar! 

200 hediye mızda bulacaksınız. 
Okuyucularımızdan gördüğü- ı .. .. . 1 

müz rağbet ve teveccühe güvene-1 Bugunku bılmece 
rek, çocuk b_il_meceai hediyelerinij lstanbulun ka~ kapısı var? 
bu haftadan ıtıbaren (200) e çıka- (Edirnekapı .• Eğrikapı_) gibi her • 
rıyoruz. kesin bildiği kapılardan 15 kapı bula-

Çocuk sayıfasında her hafta i · caksınız! 
lan ettiğimiz muayyen bjr bilme. Tam ve doğru bu- . • . -

d , ., ve bu bilmecede kaza • lanlardan birinci. l:Sırıncıye 1 ce en .... 1 5 ,. / k. . 
nanlara hasredilen (200) hediye- yb~ ıra~t k·ıncıye3 5 ı ·ıra 

1 

ır yazı ı a ·ınu, 
den başka, ayrıca eğlenceH müsa- ncüye bir büyük ._ _____ llil 
bakalar tertib eckrek bunlar için albüm ı•c ayrıca 200 okuyucumuza da 1 
de birçok hediyeler vermekteyiz. 1 muht~lif hediye~~r ~~riyoruz. (Bilme-

HABER, çocukların eğlencele- ı ce muddeti 15 gundur) 

ri, ihtiyaçları ve derdıeriyte çokl Hediye .kazananlar 
yakından alakadar olan yegane 
gazetedir. HABER'in bugünkü 
sayısında çocuklar için hem bir 
bilmece, hem de ayrı bir müsaba
ka vardır· 

Çocuklara en 
·ce, ... . ... ,, .. .· . . ...... ' : : . :.:~·.·., .. 

• • : ':~ :,,1. -~ 

. ~· \'·: .:.·;' . . 

v o 

H A B E R 

-, 

Almanyada küçük çocuklar için kabul edflen en faydalı beden hareketlerinden 12 figür dercediyo • 

ruz. Çocuk beden hareketlerile -evde ve mekteplerde- meşgul olanlara bu yeni usulde beden hareketleri yaptır-
malarını ta'V'lliye ederiz. Çocuklar bu hareketlerle gürbüzlqiyor ve sıhhatlerini kazanıyorlar. 



.. Q. •• ın:Ja gCsterüccc.l o.an ". :u. :;o ..... ,, i ~tı:ı:nı:..e ou yen; da •• sı 
~ ~ - Erek için sol, kadın için sağ ayak, öteki ayağın üzerinden 

l'ıı.acak. 

§ÖY ece öğreneceksiniz: 
geçirilecek ve ayak burnu ile yere 

Kate Von Nagy, Avrupanın 

§Üphesiz en sevimli ve en C'ana ya 
kın artistidir. Kendisine, Ameri 
kaya gelmesi için yapılan bütün 
tek/illeri reddeden güzel Kate 
Von Nagy'yi yukarda "Kadın,! 
Aşk ve Şeytan,, /ilminde bir sah
nede gör5yorsunuz· 

Pat Paterıon'an bir tuvaleti 

2 - Fokstrot adımı ile ileri geri sallanılacak, dönülecek. 
3 - Erkek için sol, kadın için sağ ayaklar burun ve topukları ile vurularak tempo tutulacak· 

op-e-ra_t_ö-rlere göre güzellik: . .,..Ql'JIJ 

l,.,~0livud, (Hususi) - Stüdyo
~iı et bir artist grupu vardır ki, 
~l.lıt~nları tanımayız ve görmeyiz. 
l~i el.tın baıında film operatör • 
l,l't :elir. Operatörler de, yıldız · 
hutu et bi%im gördüğümüzden büs-

J:'~ haıka bir gözf e görürler. 
~l~J, IQ Operatörleri, sinema yı} • 
~lla tı hakkında görüıürlerken 1 
~'tı:~1! olduğumuz lisandan 
~İ)~ bır lisan kullanırlar ve "za-j 
f ~ ' 1!1k, gölge, birinci plan ve 

11 ırıl..· 
... QJ •öder aarfederler. ta Qı.ı g·· · t~ ka 0 rünmiyen sanatkarlara 

~~ dın güzelliğini öğrenmek 
Jıllıeraklı bir §eydir. 

'd~ ~erakı biz de duyduk. ve itil erıyle görütmeğe karar ver-

,;e~ Carbo Holivuda geldiği 
~ t11\.- • • 1 • • k 
-, ~ lllCrt onun resım erını çe -

OJ>eratör Vilyam Dan-

yeis diyor ki: 
- Sinemanın en güzel kadını, 

benim için, Greta Garbo ile Nor· 
ma Şirer ve Janet Mak Donald
dan mürekkeb bir kadın olabilir. 
Eğer bu üç kadını bir arada halle
dib bir tek kadın yapılabilirse ... 
Hem bilmem dikkat ettiniz mi? 
Bu üç yıldızın müşterek bedeni 
kabiliyetleri vardır. Üçünün de 
yüzlerinin çizgileri sarih olarak 
çizilmiştir. Bu fotoğraf için çok 
iyidir. Janet Mak Donald'ın iri 
gözleri vardır ve yüzünü öteki çiz 
gileri sarihtir. Galeta Garbo ile 
Norma Şirer'in de öyledir. Giizel 
bir artistin yüzü, alelade bir ka
dından başka, yani tamamen şah
si olmalıdır. Bu şahsiyet olmazsa, 
artist yıldız olamaz. Bu itibarla, 
yani tahsiyetleri itibariyle, hiç 
bir yıldız yoktur ki, ayni suretle 

resmi alınabilsin. Her yüz için ay 
n ayrı ışık tertibatı yapmak la-, 
zımdır.,, 

Bir başka operatör olan Jorj 
F olsey, kadın güzelliğinin tayini
nin kabil olmadığını söylüyor .. 
Çünkü her şeyden evvel bir gü . 
zellik ideali yoktur. 
"- Benim için fotoğraf almak 

icabeden her yeni yüzün ayrı bir 
meselesi vardır. Çok yuvarlak bir 
yüz için yanaklara gölge verib in

.. 
.. 

Morin O'Sallaven ev kıyaletüe bahçesinde 

celtmek, uzatmak lazımdır. Fa - ---------------------------
kat burun çizgisi en mühim nok . 
tayı teşkil eder. Sinemada güzel 
görünmek için net fotoğrafı alın -
mış bir burun 18.z,mdır. Burada 
ışığın mühim bir rolü vardır. 

Alelade, yani muntazam çizgi
leri olan bir yüz için en iyi resim! 
çekmek usulü artistin yüzüne do· 
nuk ve her taraftan ayni ıiddette 

bir ışık vermek lazımdır. Ben tid
detli ışık kullanmam. Donuk ışık 
kullanırım. Yani, tabii ışıktan da
ha kuvvetli fakat onun kadar mü
savi ışık kullanırım. Resmin par · 
lak olması için artistin karşısına 
mütemmim bir ışık konur. Eğer 

saçları ıan ise, başının üzerine 
de bir ıtık konmak lazımdır.,, 

Diğer operatörlerden F olsey, 
Jimmi Hove ve daha başkalan 
kadın güzelliği hakkında fikirle
rini söylememişlerdir. Çünkü, di. 

yorlar, o kadar çok artistin resmi

ni çıkarıyoruz ki, birisini beğen
sek ötekiler darılırlar. 

Lida Terkil. 
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Yaş~~ kur~ mey
ve ihracat mız 

31 Mayıs 1934 te Türkiye ile Belçl • I Milyon T. Lirası hesabile 
ka arnsında bir ticaret anlaşması im- 1932 1933 193' 
za edilmiştir. Bu anln~maya bağlı ta· Mensucat 1/)3 1,.60 1,70 
lens (CJering) nhklimına göre iki KimJJevi nıad. 0,80 0,8() 0,75 
memleket arasında alış veriş 130/100 Cam, v. s. 0,30 0.30 0,40 
nisbeti dnhilindc yapılacak yani Bel· Makina, r•. s. 2.SO 4,- 6,-
çika Türkiyeyc yaptığı her 100 liralık Elektroteknik 5,- 0,30 0,45 
ihrncnt için 130 liralık Türk mah id· l\lemlekctimizden Almanyaya ya • 
hal etmek mecburiyetindedir. Yüzde pılan ihracat ta bilhnssa tütün ve ku· 
30 lehimize bir nisbct arzcden bu an- ru rneyvn üzerinde toplanmaktadır. 
Jaşma henüz ümid edilen nctice)i Yer· YAŞ MEYVA lllRACATIMIZ: 

memiştir. Yaş mey,·a ihracatımızın henüz in • 
Son Belçika statistikleri bu mem· kişaf etmediğini ve sebepJe'rini bu sli

Jckctle olan ticaretimizi kıymet bakı· tunlarda bir müddet evvel izah etmiş
mmdan şöyle tcsbit etmektedir: tik. Y:aş meyva ticareti için herşey • 
Aşağıdaki senelerin ilk altı aylarında den eYvel iyi ambalfıj ,.e hususi terti· 

lhrncnt ldhalat 1 bntı <soğuk hava vesaire) haiz süratıi 
1932 908.,60 3.063.000 lira nakıl rnsıtalnrına ihtiync olduğu mey 

1933 . 508.IdO 2.433.720 ,, dandadır. 

1934 967.920 1.884.720 ,, En çok yaş meyva istihlak piyasa· 
Senenin ilk altı nyı Türk mahsul - lnrına ynni bilhassa A\Tupanın şimal, 

Jerinin ihracat me\ imine tesadüf et- orta ve garbi şimali memleketlerine 
mediği için yulmrdaki istatistikleri soğuk hnvn tertibath sUratJi marşan· 
I:'.izım gelen ihtirnzi kayıd ile karşıla- diz tren seni terinin ihdası için 1'Urk • 
mak lfızımdır. Buna rağmen Türkiye- ofisi bir müddetten beri tetkikat yap
nin lehine olan bir hareket başlangıcı makta idi. Du hususta henüz• mUsbet 

bir neticeye ,·anlamadığına göre tet· 
açıkca görUlmekt.cdir. lki sene içinde kikatın devnm ettiği anlaşılmaktadır. 
BeJçlkndan idhalfıtımız hemen bir Son senelerde memleketimizin meb
rnisli azaldığı halde ayni memlekete zul ve mütenen·i meyvaları yaş ola • 
ihracatımız da hissolunacak derece • rak bilhassa dahili piyasada istihltik 
de artma Yardır. edilmiş ancak cüz'i kısmı ihrac olun • 

Belçika istatistikleri 1934 Un son muştur. 
nrsfındnki ham madde, kuru meyva, 
tütün ve bilhassa buğday ihracatımı
zı ihth-a etmediğine göre zannediyo
ruz ki 1934 sonunda bu memleketle n· 
ramızdaki alış veriş anlaşma nisbeti 
olan 130/100 e değilse bile 100/100 
nisbetine yarmıştır. lld ulus arasın • 
c1aki ticaret anlaşma nisbetine \-arın • 
cıya kadar aradaki kıymet farkı Cüm 
hurlyet Merkez Bankasında (bloqu~) 
kalacaktır. 

• u i<. 
Belçika Türınyeye 1931 - 32 sene • 

sin3e yaptıı(ı ıliracatı muhafaza ede-

bilmek için kendi piyasasında Türk 
maJJarına daha geniş mahrecler te • 
min etmek mecburiyetindedir. Belçi· 
lcanrn masnuat 1'ürkiyenin mahsuHltı 
ziraiye sattıklarına göre iki ulus ara
sındaki ticaret hacminin genişletilme· 
si hususundaki mesai tabiatile teshil 
edilmiş bulunmaktadır. 

Türk ihracat mnllannr Belçika pi· 
yasasına daha iyi tanıtmak için Brük
selde dc\'let ticaret ofisi \'C ticaret o· 
daları federasyonu tnrafmdan arpa, 
mısır, tuz, tUtiin, zeytin, zeytinyağı 

ve kuru Uzüm gibi mahsul:"ıtımız hak
kında etüdler hazırlanmıştır. 

ALı'1ANJ'A: 

iki sene ev\'el imzalanan ticaret an· 
la cı:ısmdnn sonra Türk - Alman n.r 
Jış veriş hacmi bilhassa 1934 de ümid 
verici bir inkişaf de\·r~ine girmiştir. 
Ticaret anlaşmasına bağlı tnkns (Cle· 
ring) hükümlerine göre Almanya 
1'ürkiyeye yaptıtıı her 100 liralık sa • 
tışa mukabil 100 liralık Türk malı id· 
hal etmek mecburiyetindedir. Arada
ki ııisbet iki taraf için mUsavi olarak 
100/100 demektir. 

J934 senesi istatistiklerinin genel 
heyeti henüz hazırlanmış olduğundan 
Almanya ile aranuzdaki ökonomik 
münasebetleri son üç senenin ilk altı 
aylan zarfında mukayese edeceğiz. 
Aşağıdaki scnclcrill Uk altı aylarında 

Jhracat ldhalat 
1932 9.250.000 ·SJ25.000 lira 
1933 8.080.000 9.125.000 n 

1934 9.200.000 12.800.000 .. 
'.l'ürkiyenin ihracat mevsimi bilhas-

Yaş meyvn müşterilerimiz başında 
Mısır, Rusya, Suriye ve Filistin lıu -
lunmaktadır. 

Jhracatımız bilhassa üzüm, incir, 
kayısı, elma, armud, portakal, kavun 
ve karpuz lizerinde toplanmaktndır. 
1929 senesi ile son Uç senelik ihracatı 
şöyle mukayese etmek kabildir. · 

Kilo Lira 
1929 11.395.000 889.000 
1932 5.SOO.JJOO 381.000 
1933 6.000.000 350.000 
193d 8.000.000 ,50.000 (*) 

(*) 1934 senesi için tahmini rakam· 
lar kullanılmıştır. 

Yukarda bahsettiğimiz sebebler do
layısiyle ynş meyva ihracatımız kom
şu memleketlere \'e az mikdarda ya • 
pıJabilmektcdir. 1929 senesinden son-: 
ra alış verişin darnlmnsı amilleri 
içinde müşteri memleketıerdeld tah • 
didatı göstermek lfizımdır. Bilhassa 
1933 senesinde Rusyaya portakal ih. -
racntındaki güçlükleri de ilave etmek 
icab eder. 

iNCiR VE IJZIJ/fl SATIŞLARI: 

Memleketimizin başlıca ihracat 
mnhsullcrindcn ve kuru rneyva fasile
sinin en mühim iki rüknli olan incir 
l'e üzüm satışlnnmızın• hem siklet 
hem de kıymet bakımından 1934 de 
çok iyi neticeler ''erdiğini eynlce yaz 
mı:.. tık. Son istntistikler bu hususu da 
ha ziyade belirtmektedir: 

Sene 
1933 
1934 

İHRACAT 

İncir 
20.000 
30.000 

Üzüm 
30.000 Ton . 
33.000 ,, 

Fiyatlar 1934 de bir sene eYveline 
göre yüzde 50 - 60 kadar yükselmiıt -
tir. 

R. Ş. 

Cumhuriyet geneler 
. mahfilinde 

Cümlıurlyct Gençler Malıfilinden: 

1 - l\fahfilin Yıllık Kurultayı 15 
Şubat 935 Cuma günü saat 10 da Be -
yoğlundaki Mahfil l\lerke1Jnde topla
nacaktır. Bütün Mahfil il.relerinin 
gelmeleri. 

l'IABER - Akıam Poıtl'aı 

A vrupanın dağlık 
kısımlarında tehlike 

• 
baş gösterdi 

Avrupa dağlık kıımılarında ya 
9ayanlar İçin korkunç bir tehlike 
bat göıtermiıtir. Bu tehlike gittik 
çe daha çok insanın hayatına mal 
olmaktadır. 

Son günlerde heyelan yüzünden 
22 kiti daha ölmüftür. Bunların 

on be!i Avuıturyad'a yediıi lıviç
rede mahvolmuılardır. 

500 lngiliz sporcu seyyahı, 11-
viçrenin tehlike mmtakaıında bu
lunuyor. Ayuıturyada heyelan kur 
hanı on bet kitilik yekunun daha 
artacağına ihtimal veriliyor. Çün
kü fırtınalı dağlara yeni çıkmıt 
dokuz kitil;k bir heyetten henüz 
bir haber yoktur. lıviçredeki fe
lakete sahne olan yer, Sen Antvan 
iıimli bir köydür. Burada kayan 
toprak bir evin üstüne yıkılarak 

bir kadın, bir erkek ve iki de ço
cuklarının ölmeı~ne sebeb olmut
tur. Bir diğer evde de diğer bir 
ka"t kocayı ve akrabalarında~ bi
rini öldürmüttür. 

M·acaristan 
Barsak ibtlyacını 
memleketimizden 

' 
tedarik edecek 
Bundan bir müddet evvel Bu· 

dapef tede kurulan Türk • Macar 
ticaret odası ıon zamanlarda iki 
memleketin ticari münuebatı için 
çok fay dalı itler yapmağa baıla
mııtır . . Oda, Tü'rkiye ile Macaris
tan' araıında ökonomik itlerin ge
nitlemesi için faaliyete gcçmittir. 

Türk • Macar ticaret odaıı Tür
kofisle temasa giriıerek birçok 
Macar ithalat firmalarını tanıt· 
mııtır. Bunlar arasında Macaris
tanın en büyük barsak - firması 

vardır ki hu firma odanın tavas
sutiyle şimdiye kadar batka mem
leketlerden temin ettiği bütün bar
sak ihtiyacını memleketimizden 
tedarik etmeğe karar vermiıtir. 

Fransa 
Kontenjana TUrk 
malları llAve etti 
Fransa, 935 yılının ilk üç ayın· 

daki kontenjan taksiminde, mem
leketimiz için, bazı maddelere hiç 
hak vemıemİfti. Bu arada Fran
saya fazla ihraç ettiğimiz fasulye, 
mercimek, daı:ı ve kuıyemi bu
lunmaktaydı. 

HükUınetimiz, sebebi anlatıla· 
mıyan bu hisse vermeyiı hakkın

da Fransa hükumeti nezdinde te
şebbüslerde bulunmut ve birkaç 
teıebbüsten sonra Türkiye için bin 
kental 'fasulye hissesi temin edil
miıtir. 

Ayrıca mısır kontenjan hisse
miz 25.000 kental iliveıiyle 50.000 
kentale, bakla 10.725 kental ila
vesiyle 21.275 kentale, kabuklu 
ceviz hiaaemh 45 kental ilavesiyle 
385 kentale çıkarılmıştır. 

· Ayni zamanda, gene hiiklime
timiz tarafından yapılan teşebbüs
ler üzerine, mısır için konulmu, 
olan muvakkat kabul farlı da kal
dtrılmıştır. 

sa senenin son altı ayma tesadüf et· 
tiğinden yukal'lci istatistikleri de ihti· 
yat kaydile telflkki etmek lazımdır. 
.Almanynnın geçen senenin son ayla • 
rınclaki h:ıraretJi siparişlerini göz ö • 
nünde tutarsak 1934 im memleketle 
alış veriş nisbctinin 100 00 e vardığr
nı ve ticaret hacminin de mühim mik
dardn inkişaf ettiğini tahmin edebili
riz. 

2 - Her on lıeş günde hiı' verilmesi 
söz birliği edilen parasız Tiyatro o • 
'yunlarımn beşincisi 15 Şubat 93S Cu -
ma günü saat 15 de Mahfilin Be} oğlu 
Cilmhuriyet Halk Fırka ı binasında -
ki salonunda veril~ektir. l ............. H .. A·a··E·R············· 

Büro ] 
BÜRO - Ticari bir müessesenin 

muhabere, idare ve muhasebesinin ya· 
pıldığ'ı mahale Büro derler, bir Büro
nun tanziminde biri çalışmanın ~n
zlml, diğeri de evrakın tasnifi olmak 
üzere iki mUhfm mesele \ıırdır. 

Cam 

Çalışmanın tanzimi - l~eride ça • 
lışacak müstahdemlerin ahvali sıhhi· 
yestnt bozmıyacak surette sıhht ve vA· 
si bir bina seçilmelidir. Fazla iş rnn
dmanı temininde ışık büyük tesir gös 
terir. Duvarların rengi açık, elektrik 
tertibatı muntazam, karanlık cihetlc'r· 
de camlar ''prizm,, li olmalıdır. Pis 
kokular neşredebilecek teshin vasıta
ları kullanılmamalıdır. Masalar ns • 
gari 1,20 metre boyunda l,70 eninde 
o1malıdır. Dosye için dolaplı yazıha· 
ne]er şayanı tavsiyedir. l\laamafih 
yazıhanenin ön tarafındaki dosye ve 
kfifrt yerleri yazıhanede oturnnın kar 
şısını görmesine mani olmamalıdır. 

BUtün Bilro'lnrda yazı makinesi kul· 
)anılması taammüm etmiştir. Çok yer 
lerde muhabere stenograf katibe dlk
. te ettirilir. Bazı yerlerde de muhabe
re bir fonograf makinesinde tesbit e· 
dilir ,.c kfl.tip 'oradan nakleder. Harf· 
ce gönderilen evn)kın nüshai saniyesi 
behemehal muhafaza edilmelidir. Bu· 
nun için kopye makineleri kullanılır. 
Bir kattan diğer kata enakın nakli 
husus bir tesisatla idare olunur. Ay • 
nl odadaki iki masa arasında ise hava 
kablosu ile enak se\•kedilir. Bir oda
dan diğer odaya veya haricle muha • 
bere telef onla yapılır. Her türlü he • 
sabat için hesap makinelerinin kul • 
)anılması faydalıdır. Sevkolunacnk 
evrakı paketlemek ve adresleri yaz • 
mak için hususi makineler de mev
cuddur. 'l'amimlerin tertibi için bir 
çok sistemde makineler vardır. Tica • 
rette müstahdemlerin girib çıkmasını 
ve i~~erde gö terilen mesai mikdarını 
kontrol edecek Aletler de yapılmıştır. 
Bir çok bürolarda müstahdemlere bel 
U başlı lazım olan nasihatleri göste • 
ren tabloların asıldığı görülür. Vez • 
nelerde alınan parayı kaydeden ma • 
kineler bulundurulduğunu da ayrıca 
işaretliyelim. 

Kağıtların tnsnifi - lyi bir tasnif 
araştırmaları kolaylaştırır ,.e zaman 
kazandırır. Tasnif olunacak şeyler 

ya ayni şekilden az cesamette fişler
dir. Yahud mcktub, devi, katalog gibi 
vesikalardır. Fişler ticarette beynel • 
milel olarak 0,125 metre boy ve yedi 
buçuk santim eninde olarak kabul e • 
,dilmiştir. Bir de on beş santim boy, 
on santim en.de fişler mevcuttur. Fiş· 
)er mukavvadan olur. Ve gözlere yer
leştirilir. 

tnce kağıttan fişler dosyalar içe· 
risine raptolunur. Vesikalar ya bir 
Klasör "musannif" içine toplanır yn
hud dosyalara konur. Bu dosyalar 
ya yatırılmış bir surette üstilste ya • 
hud kitab gibi dik olarak yanyana ko· 
nur. Bu takdirde sıra itibarile soldan 
sağa doğru sıralanmış olmalıdırlar. 

Bu son tasnif usulü her türlü dosya -
)ara daha murafıktrr \'e zaman kazan 
dmr. Her iki türlü tasnif için yapıl· 
mış dosya dolnblan mevcuddur. 

Kullanılan malzeme her ne olursa 
olsun yapılan işin ihtiyacatrna ye 
muvafık ve kontrola müsaid bir tarz 
kabu,1 edilmelidir. Tasnif ya dosyala· 
nn numara sırasile dizilmesi suretin
de yahud alfnbe sırası ile olalıilir. Al· 
fabe sırası üzerine tanzim edilmiş fiş
lerin numara sırası ile tasnifi büyük 
kolaylıklar göstermektedir. Dosyada 
bir çok isimlerle kaydedilebilecek fiş
lerin bulunması için muhtelif nokta • 
Jara kayıt fişleri konur. 

te IC 
CAI\I - Pencere camı ticaret ' 

knh11lıkta olarak bulunur. AdJ dJ 
bir buçuk flfı. 2 milimetre kahnlıtı' tt' 
dır. Yarı çift cam iki Uıl Uç nıfli.Jlle iJ6 
kalınlığındadır. Çift cam ise Uç ClO' 
dört milimetre kalınlığında olur. Cli' 
itibarı ile de ikinci, üçüncü n döt Jt• 
cU cins olarak Uç şekilde lbuluıt641 
Dördüncü cins denilen cam pek 
camdır. Cam, tek olursa altmış. ~ 
çift olursa kırk ve çift olursa otUS dl•· 
nesi bir sandıkta olmak üzere san ~ 
la satılır. Camlar için başlıca on 
boy kabul edllmi:.:tir. Şunlardır: 6f 
0,39Xl,14 0,4SX0,96 0,57X0,81 0,66,C~ı1ı 
0,36X1,20 0,45Xl,02 0,54X0,87 0,66:X 

0
1

15 
0,33Xl,26 0,42X1,08 0,51X0,90 0,60~ ' I 

Mnamafih boyu 2,52 metreye re e; 
1,11 metreye varan büyük camlar 

41 vardır. Cama muhtelif manzarala~ 
yerilir. Gre taşı veya asid fJoori ff 
ile cflflsr alınır ve üzerine harfler~ 
resimler hflk olunur. Kırışıklı o1U dl' 
ziyayı geçirir fakat bir tarafınd~f' 
ğcrinin görülme ine meydan 

mez, renkJI olur. Buzlu olur. Dört ~ 
lfmetreden kalın cam ile ayna yap• ur 
Aynalara vaktile cım ile sır sürUldJ!• 
dil şimdi gümüş kullanılmakta d' 
Ayna iyi aksettirmek için ~ayet ~ 
satıhlı olmnhdır. Karanlık yerl çııı 
dışarıdan gelen ziyayı dağıtmak t 
"prizm,, gibi camlar kullanılır. cfJO 

BUZLU CAl\I - Camı buzlu fıit 
haline koymak için üzerine sulu• c' 
boyaya batırılmış bir bezle bir ııı 
tabaka boya sürülür. 

CAM KOLLEKSlYONL.Aıtl; 
Cam imali tarihte çok eskidir. tljO 
milletin kıjrmettar cam maıııul C' 
mevcuddur. l\faamafih cam imaliıtlı? 
rih sırası ile "mektep,, lere tef t• 
eder bir cedvel yapılması çok gilçti 

Antika camlar pek çoktur. )l~ 
camları sarıyı andırır bir renge ~ 
liktir. Yunanistandan inciler, , 
dökmeler kalmıştır. Bunlar kirU;, 
yaz l'eya madmtrak renktedir. ~ 
ltal)ıın camlan mavi, yeşil, meıt elif. 
rengi ve san idi. Kırmızı cam na , 
dir. Çiçeklerle işlenmiş ve fili~. 
antika camlar çoktur. Bizans ~~ 
rı Yunan ve Roma vazolarını an~ 
lramn uzun boyunlu şişe "vazo,, .. ~ 
meşhurdur. Bu tnsnif arasında .~il'(' 
ye camlarının ayrıca bir mevkiı S:,,, 
cuddur. A\Tupada en kıymetli • 
mamuıatr ltnlyada ayizeleri, Ftıl~~ 
da Normandiya tabak ve şişeterft ,,r 
manyada Nürenberg ve BohemY' 
muliitı halinde görürüz. 

Satılık iki blnB ~ 
Galatnda dört dükkanlı, .0~ bİ' 

odalı ve ayda 90 lira iratlı 1~~ 
na acele satılıktır. Rıhtııl' ol' 
tevsi ve terakki etmek üzetc' 

duğuna göre fiat kelepirdir·. ••· 
- d ,,,,. 

Galata, Topçular cad ~·s-J~ 
ıaoğlan sokağında Kahvecı 

efendiye müracaat. (3896~ 

.................................. -··-·····•@1111 ::•••••••••••••••••••••••••••••M•• ............ :: 
ı. •• Doktor 

Ali 
:: 

il ismah '!"" 
~~ Haydarpa§a hastanesi beıJ ır 
i~ mütehasıııı r . 
r. llrologue - Operated te' 
n Babıali caddesi Meserret ~ 
:: l. 8 d h .. ··;I•" ii ı 8 numara a er gun o d'1 Bfr misal olarak bir fabrikatörün 

kataloglarının ,.e fii carisinin tasnifi. 
ni alalını. Su suretle yapılır: Ham 
maden, işlenmiş maden, makine illet· 
ler, kanalizasyon, elektrik işi, mücs • 
sesenin işleme malzemesi. 

f! sonra saat ikiden ıeki7!e 1'' .. ------111 ::::::::::::::::::::::::::::..: .. :-::: .. =-=~=~-

Muhabere eğer muhabere edilen 
yerlerin rnilcdarı hinden dun i"'c Alfa· 
be sırası ile tasnif edilir. Binden fnz. 
la olursa numara usulü tasnif tercih 
edilmelidir. 

BUro'yu tamamlamak için bir de 
evrak odası ister burada da tasnife 
son derece riayet edilmelidir. Aksi 

kf' Esirgeme derııe~ 
nin balosu .... 

1 _,il"" 
Şubatın 28 nde, Park otc. b'J'' 

larında E irgeme Derne,rin111 ıJJf: 
su verilecektir. Dühuliye bit gilfll 
yemek iki liradır. Hem gayet ·r ııı· 
bir gece geçirecek, hem de ~1 

01' 
yır cemiyetine yardım et1t1ış 
cnksrnrı.. 

Türkiyeyc idhal olunan Alman 
.ııallarınrn kıymet h:ıkımından ehem
mi) et derecelerini ·on Uç senenin ilk 
nısıflannda mukayese edersek şu ne
ticeye varıyoruz: 

3 - Davetiyeler bu gilnden itibaren 
her gün saat 14 den 20 ye kadar mah
fil iç işleri çevirgenJiğinden parasız 
ahnrr. Kapılar sa.at 14 de açılıb salon 
dolunca kapanacaktır. Çocuk alın· 
maz. 

f. Jstanbulda en çok satılan 
~ gazetedir. ilanlarını • "HA. 
! BER,, e verenler kar ederler. 

, ..... ---·-·······························-· .. ······-- takdirde yapılacak taharriyat ile u- lilııııııııiı••ı••llİI••••..,... 
zun milddet zayi edilir. 
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JapOnya, Çine ııiçin 
saldırmıya başladı? 

<~va111 Çin 
l'ek haşma ve kuv
"ets· d. h tb ,_. .z r. a UKI.~ 

J 
aebe ~l>o~Yanın tam Çin He müna. 
t-ı.1 h~ erınin düzelmeğe yüz tuttu· 
l~ ır sırada yeniden Çin toprak· 
dg ll<ı leca vüze kalkması fa§mağa 

.. e.cek b" h • d. d" l ır u ıse ır. 

\·e ba;>onların har:!ketleri günle"' 
\' .. 1 ·aftalarla ölçülemez. Y ıllarle 
" l"'tt· E:.. u on yıllarla ölçülf!bilir· 

l:n::n ~as niyetinin ne olduğu bi 
t~:ıin~Inekle beraber, Çahar hadi 
ları .. en anla~ılan mana, Japon 
tı hn otede bericle uyand1racakla 

:>·n 
llQı " Utsazluklnra kulak asma • 

t dif .. ~· 
"'!!ınde olduğuc!ur. 

Sad.. h . el • k"b t>hın ~ nrıta an vazıyet ta ·1 

d!.ld <ı.cnk olursa o zaman Cehol hu 
unu d·· l 

t'\ 'ıf uze tmek 'eklinde nazik· 
- ~ \\d ::r 
11 b· e olun::ın davanın pek hak· 
l.~r ır Şey olmadığı meydana çı· ... 
tr~~~,'\1esele basit değildir Evvela 
d'\ Ç. a hakiki gınır yoktur. Ccho! 

.... , nh d 
~~d· •ar a dağlık arazi üzerin

ır · b d1:;1 
• '. Uralarda şehir filan olma· 

... ıcın b 
t~ b· ~ unların esaslı bir suret· 
lttı•.~r "'İrinden ayı:-d edilmesine 
hır·j:~? l"oktur. Çinlilerin me~hur 
ııııg 'Yan generali F eng Yu Hsi· 
~ h odrada durmakta ve Japonla-

Japon cnkerleri bir manevrada. bir kaleye hücum talimi yapıyorlar • 

a el' • tde •nı bildirmek üzere hücum 
c:e~in· 

t~.t'd' ı..; ı açılttan açı~a söylemek· 
1....,,\

1
· Fakat bu adam, kendisine 

"l.l ·eu· e, 
1 

,1 Yardımcı bulamamıştır. 
l~ı :ı.~ı Mançuri ordusunun arta 

~k ~.~azı lnıvvetleri de orada bo. 
ba,~il.tı uı:n bir halde yerleşmi§let 
hottt Çın!ilere, hazan Japonlara 

lı.. to. Cltnelrte bulunmuşlardır. 
ha, f Yrıca Çinlilerin kıtalarını da 
liı-.... 'l1'~de ~:'\rba dcGru hareket et ··qe •. 
dı.ı. a ıste:likleri de bildiriliyor 
~e.rrna;na ~mrşı Japonlar ses çı 
hıı~a. 1klarınclan orta ·1a barı• 
ı>:ını~ak bir sebeb yok gibiydi. Ji' ""·.. ~ . 
't ... rınb ~ .... lqtil&F nkımından da yeni b" ~-~· , ~· .': • 
~l'?ıl Sdcarılnınsı faydalı ve lü ' ":~>--.. .. .. .. - -. ·1 
t'• \l D°.; • • ı ....... ,/!• · • _, ~ 
litı ;, ... ru rnüyordu. Çünkü bü ....... · ~ "~ · • 5..,,._,,___._. 

~,; 1_ bu Çetin , b u,r Jap<J•l aaHerı mıtraJ.yöz bQ§ında 
"-tt to. .. ve sarp arazı are· 
n U&aid değildi. halde Moı!golistanın şimdi Man -

~Un .ıUraJarda fazla soğuklar yü _ çuko ;le birle~mesine büyük bir 
lı.ı. een barınmak imkanı da yok- ihtiroaJ verilebilir. Bu alaka. Ja. 
l~l"}a, ~~a~ burada müthiş soğuk _ ponların ~ u halde pt;k ho§una git· 

~a. sıı.t:~ıı:ct~ ,iddetli rüzgarlar mektedir. 
e bu.na g~ ıçın birkaç kat P.lbise bi- iç Mongolistan bu suretle elde 
~::ıl'lların .arşı beş para etmez. Ja. edilecek olursa, bu, dış Mongo

~:ttU~i.i ı::e soğuktan ne kadar listana karşı elde bir silah ve bir 
S .t'I) •• lllalurndur. Fakat son vasıta olacaktır. Zira Japonlar 

S"t' 1Stnd J h" 111 bir e aponlar bu kadar komünizm propagandasından pek 
I ~l"ek toprakta bile ne yolda z~yade çekinirler. 
Q..ı. et edileb"I ~· • . 

"Ir ı ecegmı ogrenmış- Şimdi Çahl'\ra bir hücum yapı-

U Ja,l>onı laci\k cılursa Mongolların daha 
~~ ~eheh arın son hareketlerine kuvvetli ta rafa katılmaları ihtima
~t-1tıciaj bulunabilir. Bunların li ve imkJ\nı artacak ve kolaylaşa. 
~.~dl\ u Japonların iç Mon~olis - caktYr. 

naklarını ele geçirmeği ötedenbe. 
ri kendisine bir amaç edinmi§ bu
lunmaktadır· Bazılarının ~annet

tikleri gibi Japonya Pekine ya • 
hud Tiyençine gitmek dileğinde 

değildir.. Bu iki yerin bütün dün
yanın gözü önünde bulunması, son 
ra müthiş bir infilôka sebeh olabi
lir ki Japonların bunu knrşılıya
bilmeleri o kadar kolay değildir 

ve değmez. 

Bununla beraber Mançukoda 
bulunan Çin imparator h:ınedanı
nın tekrar Çini elde etmek ve İm· 
parator Kangteyi tekrar tahta ge
çirmek hususunda kuvvetli dilek • 
leri Japonları iyice sıkışrk vazi -
yellere sokmaktadır. Halbuki Şan
si ve Şensi herkesin gözünden u
zantır. Orayı istila etmek hem 
kolaydır, hem de kimseyi kızdır
maz. Daha sonra Japonlnrın ara
dıkları ve istedikleri birçok ka
zanç ve menfaatler de orada bu
lunmaktadır. 

İşin ahlaki ve manevi tarafla
rını bir tarafa bırakalım. Ortada 
65 milyonluk bir ulus var:lır ki her 
yıl hiç olmazsa, 75!>.000 kişi art . 
maktadır ve bunlara yer ve top -
rak lazımdır. Bütün bu hareket 
ve te~ebbüslerin sebeblerini bu -
rada aramak ve bulmak mümkün -
dür. 

Başka birçok memleketler ka

Dolandırıcılıkta 
bir rel,oı~ 

Viyanada iki kişiyi dolandıran 
bir banka direktörü mü idi? 
Son zamanlarda birçok spor, 

moda, sinema rekorları kırılJığı 
gibi dolandırıcılıkta da yeni bir 

rekor yapılmıştır. ı 
Büyük bir maharet ve zeka ile 

yapılmıt olan bu fevkalade dolan
dırıcılık şöyle olmuştur: 

Viyananın en büyük barların
dan birinde F redrik isminde bir 
artist bulunuyordu. Fredrik'in va
zifesi barlara devam eden yaşlı 
kadınlarla dansetmek yani Jıgo· 
loluk yapmaktı. 

Yakı şıklı bir delikanlı olan F re
drik bu suretle birçok tanınmış a· 
darıların karılariyle tanışmışb. 

Fredrik bir gün gene barda dan 
sederken yanına garson yaklaşmı~ 
ve kendisini 8 numaralı locadan 
istediklerini söylem:ş. O da dans
tan sonra 8 numaralı locaya git-
miş. 

Locada şi~nan, etrafı 11 lhn çer
çeveli gözlüklü sert bakışh bir a· 
dam bulunuyordu: 

- Fredrik siz misiniz? 
- Evet! 
- Pek ala, oturunnz öyleyse! 

Beni t'\myor musunuz? 
- Hayır! 

- Ben, Ticaret bankası direk· 
törü K arl Lehman'mı. 

- Şimdi tanıdım. isminiz ga· 
zetelerde sık sık geçer· 

- Beni ba~ka yerden taınmıyor 
musunuz? 
. - ! ..... 

- Yani karım size benden hah 
aetmedi mi? 

- Anlamıyorum. 

- Öyle bir anlıyorsunuz ki? .. 
Karım Marlayı tanıyor musun? 

- Marta isminde birçok kadın 
tanırım. 

- Dolamhat;lı yollardan yuru
yüh beni abdal yerine koyma, ku
laklarını aç, ve beni dinle .•. Karı 
mı tanıyoı ~un. 1-latta iki saat son· 
ra burada randevünüz var Hayır. 
hayır, inkara kelln§ma ! Ben hep· 
sini biliyorum. Karım seni sevi
yor. Ve sen de parasını ~ekmek 
için onu oyalıyorsun. Bunn da bi. 
liyorum. Bir defa şuna kanj ol ki 
ben her istediğimi, para He yaph· 
rabilecek iktidardayım. istersem 
seni derhal buradan attırabilirim. 

Fakat bu şekilde harekPt etmek 
istemem. Çünkii ne de o1s" karımı 
severim. Şimdi beni din1P: 

her teyi biliyorum, değil mi? -
ya kurnazlıkla, veya zorla boy • 

nundaki iııci gerdanlığım çahb 
bana getireceksin. Ben gerdanlı. 
ğı tekrar karıma götüıecıak, bu 

suretle senin idi bir hırsı2 oldufu
nu ishal edeceğim, karım da bu 
hareketinden müteessir olarak ten 
den soğuyacak, ve tekrar hana dö. 
necek. Eğer bunu yaparsan sana 
on bin kuron hediye edeceğim. 
Fakat unutma ki yapmazsa., mnh· 
volacaksın· Haydi şimdi git. 

Zavalh jigole perişan bir vazi· 
yette dışarı çıkmış, hllkik1tt en iki 
saat sonra da banger Kari Lehma
nın karısı bara gelmit bulunuyor
du. 

Fredrik bir hayli teredc!üd et • 
tikten sonra kadına !:-ütün haki • 
kat• olduğu gibi anlatmış .•. Leh , 
manın karısı kocasının büt~n ha • 
kik11ti bildiğini öğrenince büyük 
bir telaş göstermif. Neticl"de ya 

kocasını, yahud da aşıkını kay • 
letmek v~ziyetinde olduğunu an -

lamış. Beraberce düşünmüşler, 
tatınmışlar, ve bu tehlikeyi atlat
mak için şöyle bir çare bulmu~lr.r: 

Kadın inci gerdanhğ'ı Fredrik'e 
verecek, Fredrik de bunu kocası -
na götürüb on bin kuron alacak. 

Kocası kansına gerdanlığı geri 
verdiği zaman kadın ağlayıb dö . 
vünecek, ve bir daha böyle bir 
şey yapmamağa söz verecek Fred. 

rik'in böyle adi bir hırsız olduğu

nu aklına hile getirmediğim il5.ve 
edecek. fakat ara dar bir müd<let 
geçtikten sonra kl\dınla Fredrik 

yeniden bulu~acaklar. Y "lnız bu 
sefer bir barda değil, daha gizli 
ve daha emin bir yerde .•• 

Hakikaten böylı- yapıyor ıır· 

Fredrik otomobille kadım evine 
götürürken kadın da gen~ aşıkına 
boynundaki inci gerdanlığı veri • 
yor. Ve eve giriyor. 

Fredrik de ayni otomobille Kari 
Lehmana randevü verdiği vere gi
diyor. , 

Lehman kendisini sabırsızlıkla 
beklemektedir. 

F redrik cebinden inci gerdan • 
lığı çıkarıb Lehmana veriyor. Leh
man gerdanlığı biraz muayene et
tikten sonra soruyor: 

- Otomobilde iken mi aldınız': 
- Evet. 

- Pek ala .. Ç:>k te,ekür ederim. 
Size on bin kuron vadetmiştim de. 
ğil mi? Bu işi yaptığınızdan, ve 
bir aileyi mahvolmi\ktan kurtar • 
dığınızdan doldyı yirmi bin kuron 
vereceğim. 

()t'~~leYanan istiklal hareketini Birincisi ile ali.kası bulunan i-
( S0tı t?lek istemeleridir. 

Düşündüm, ta~mdrm. Karımı 
zorla senin elinden kurtarmak i · 
çin çalı~acaf,ıma, onun isteP,iyle 
avrrlmasım d;ıha faydalı buld"m· 
Şimdi ~en iki !laat sonra stelen ka 
n,..,la dC\nse•t:Jd•n 'onra ot,...mo. 
bille evine götürürken - nasıl. 

pılalarım Japonlara kapamışlar -------------
Lehman hemen cebindPn muh· 

teşem çek defterini çıkarmış ve 
Fredrik hesıtbına yirmi hin kuron 
ödmeleri için bir çek im7alamı~, 
Frcdrik de c;eki alır Rlmaz zıplıya 
zıplıya odadı.l.n çıkmış. 

• ~~u d on •ene içinde Sovyet nü -
1ile . 1!l\tı M 1• t.ı ?1ı~tir k' ongo ıstana o kadar 
l~·tı h~~l 1 burasının Çin ile olan 

t-, ~ arını ta .. .. 
mamen çozmu§ • 

L, ~() .. 
tJıt ··~ol 
~ ttıudd Prensleri zaten uzun 
1~~1 ht.ıı\t ettenberi Çinden mem -
~ le.,itt· nnıuyorlar ve birçok di . 

et\ .ı ın Ye • 
'«o)ll rıne getirilmemesin . 

~ So11r:1 sızlanıp duruyorlardı. 
~--'' lı Mongollar, eskidenben 
~\ıt~' ~ı:lledanı ile iyi münue . 
~ tı)tth.1 nduklarından Çin cüm-

'd,ı:. J ehi b" l.k uı:ı1 •
1 

~ ıra a aları bulun-
1 erı •ünnekte idiler. Şu 

kinci sebeb ise Japon dışarı işler 
bakanı Hirotamn Japon parla. 
mentosunda geçen hafta söyledi
ği gibi Sinkiang'ın Sovyetle§tiril
mesi kaygusudur. 

Her ne kadar Sinkiang yahud 
Çin Türkistanı Mançukodan bir 
hayli uzakta ise de Japonya Çinin 
göbeğinde bir yerin Sovvet nüfu
zu altına girmesini hiç bir surette 
istemez. 

Şimdi üçlincü sebebe ~elelim: 
Birçok müsahedecilerin gördükte. 
ri ve anladıkları Jt"ibi Japonya Çi
nin şimali garbında Şenci ve San·J 
sideki zengin demir ve kömür kay 

ve Japon ticaretine karşı yüksek 
tarife duvarları kurmuşlardır. 

Japonlar, garba karşı h!ç bir 
şey borçlu olmadıkJnrını söylü -
yorlar. Garbtan ne öğrenmiş!er. 
dir ve kendi telakkil:?rine göre, 
Cenevrede Japonlar büyük bir 

1 
tahkire uğramışlardır. HC\lbuki 
gurur ve izzeti nefis Japonyada 
çok kuvvetli ve şiddetlidir-

Bund"\n başka Japonyada gün 
geçtikçe biraz daha kuvvE'tl~n~n l 
bir prensip vardır ki bu da: "As
ya, Asyalılarındır !,, veci7esid:r. 
Japonlar, Çinde kendilerine karşı 
uyanmıf, yalıud uyanacak her ban 

gi bir reaksiyondan da korlanu
yorlar. 

Çincleki boykot hareketi sön • 
mü§ ve tesirini kay~etmi~tir. Ve 
tecriibe göstermiştir ki böyle bir 
hareketin orada daha bir~ok yıl
lar uyanması imkanı yoktur. 

Çinin uluslar derneğinden ay
rılması da Japonların durumunu 
kuvvetlendirmiştir. Şimdi Ja 
ponya, Çinin yanıbaşındadn; kuv· 
vetlidir. Çin tek başınadır ve kuv· 
vetsizdir. Onun için Japonya Çine 
saldırmaktadır: 

ASYA ASY ALILARINDIR ! 
O. M. Grin (Deyli Herald) 

Fakat ll.sıl gürültü iki viin son
ra ko pmus. Çünkü FrecJrik ban. 
kava uğradığı '!1\man çek s;ııhte ol. 
duğu iç:n metelik atamadığı r,"bi 
Kari l.ehman da günler rec-t:ği 

halde bir tilrlü inci gerdnnl-1i!1 ka
rı~nıa i1'de e~m~ğe V"'n""'rnamı~.·· 
Ve ,. .... ,.'et ortlP•a ,.,lcnn"hr 

M~iY·r z•v,}11 F,. .. .trik'; do' .. n
cJ,T":»tı adııını, K10r1 T ... h_,~ .... )pı htç 
"'~k""'ı o1'11ıyan kurnaz bir dolan
dırıcı imiı ... 



Parçalanan bir y •• z 
den umut kesil 
Sanatkarameliyatçllar, insanları 

nasıl ''tamir,, ediyorlar? 
Otomobilden parçalanan bir 

yüzden artık umud kesilmiş sanı
lır .. Genç bir kızın .ba§ına gelen 
bu kaza ne kadar acıklıdır. Bu 
genç kızın henüz niıanlanmış, hem 
işi gücü yerinde bir delikanlıya ni
ıanle.nmış olduğunu dü~ünün. Ön 
ce ~ok sevdiği ve güzelliği etrafın
da ağzı açık dolı:,şan bu delikanlı, 
nihayet nişanlısının yüzünü ber -
had ve "bakılamaz,, bir halde gÖ· 
rünce, herk~ bu sevginin ıoğu
masmdnn korkar. 

Ayni ıeyi, genç bir erkek için 
de dü9ünebilirainiz. 
Bir parılparıl yanak ve aağJamlık
ları, sporculUkları, zekalarile genç 
kızlar üzerinde her zaman için iyi 
tesirler bırakan delikanlılar ara-

sında bir de bakıyorsunuz ki, fa. 
lan delikanlı, korkunç bir tram -
vay veya otomobil kazasiyle acık· 
lı bir manzara nlmı~ .. 

Onun yüzü ne kadar canlı ve 
aevimlidurur; gözleri, rahat ve 
bol kirpikli kapakları içerainde ne 
kadar temiz ve zeki bakardı! 

Şimdi bu kapa'ılann yırtılmıt, 
kulağının ezilmiı ve kaıının kop
m~ olduğunu görüyor ve acıyor
&unuz .• 

Haklısınız da .. 

Görünüşün, imanlar üzerinde 
çok t~iri vardır. itte bu aebeble
dir ki, doktorlukta ameliyat iti
nin bir de sanat tarafı kendini 1röa
t.erdi. 

Bu berbad yüz, bu umud keıil· 
mit güzellik sürekli bir zahmetle 
gene geriye alınıyor. Ayni deli • 
kanlı veya genç kız eskisinden -
hatta daha güzel - denebilecek 
bir ölçü ve sevimlilikle kar§mıza 
çıkıyor. 

Bugün, bir adam böyle bir ka· 
zaya. uğradı mı, artık bütün haya· 
tınca bu feci ve önüne geçil eme • 
mit damganın köleai olarak ya • 
fıyacak değildir. 

F al<at bundan, sakın ters bir ma 
na çıkarmayın .• Tramvaydan ge· 
~ sakınmak, oto1»obili görünce, 

alınmıştı. Yüzün o kadar şiddetli 
yanmıt ve bozulmuıtu ki, en ya· 
kın arknda~ları kendisini tanıya • 
mıyorlardı. 

Her hangi genç. kız için ne bü
yük bir acı, ne korkunç bir f ela
ket .. 

Kızı derhnl bir hastaneye kal
dırdılar. Ve flanatkarca ameliyat 
i§leri ba,ladı. 

Doktor, önce onun göz kapak
larını yenilcmeğe başvurdu. Bu · 
run delikleri etrafındaki ~işkin • 
tikleri ve kulaklarını da yenili • 
yordu· Buralar, cene ayni kızın 

bacaklarından alınan a~ılarla te
min ediliyordu. . -

Sonra, knfa derisinden bir par-
ça kaldırarak gözleri üzerine gü -
zel bir çift kaç yaptılar. 

Daha sonra sırtından bir deri 
parçası edinerek ona yeni bir üst 
dudak kazandırdı ve yüzünde ge
ri kalan çukurlukları da kolların· 
dan qılar ahb oralara nakletmek 
suretiyle doldurdu. Düzeltti. 

Bugün bu kız, böyle 25 ayrı a~ı 
ile, kazadan önceki kadar ve bel
ki daha güzel olarak görülüyor. 

Şunu da aöyliyelim ki, bu gibi 
"insan tamirlerinde,, kullanılan 
parçalar nereden alınırsa oraya 
büyük bir zarar gelmiyor! 

Hele inaanın göğsü, bu ç0şid 
ameliyatlarda yardımı dokunan 
en bol saha.dır. Ve doktorlarca 
ekib blçmeğe en müsaid olara:ıc sa
yılıyor. 

Böylece tırnaksız parmaklara 
yeniden trrnak diktikleri ve yetit
tirdikleri oluyor. 

Gerçi bu çeşid ameliyatın ilk 
ba§langıcı 1597 yılındadır. Fal<at 
modem tatbikatı büyük harbten 
ıonra dah.a çok açılmağa, ihtiyaç 
dolayııiyle yeni yeni ilerleyişler 
göatermeğe ba§lamıştır. 

lngilterede bir hastahanede 
19.ÖOO adama "yeni yüz,, kazan
dırılmı~tır. 

~ .. 
o, yaVB.f gelib aizi ezmeyecekmit ===================== 
gibi görünse de, gene inanmayıb 
yaya kaldırımın üzerinde süzgün 
bir gelin gibi, fakat dikkatle yürü· 
yütünüze devam edin.. 

Nihayet insan elinin, bu iti bir 
yoluna koyamadığı da olur. 

Fakat timdi yapılan da az de· 
ğildir. Sanatkar operatörün İfi . 
ha§ma bir kaza gelmif adamın yü
zünü kötü bir biçimden kurtar 
maktır-

Bundan on ay önce, Bukmgan
fayr' da 12 yqında b'r İngiliz kızı 
bir kaza ile yü:ı:ünd•n korkunç ıu
rette yaralanmıttı. 

Lakin bugün, o kadar sevimli
dir ki, ıanki baıından böyle bir 
kaza hiç geçmemi,. Her ıeyi unut. 
tu. Çünkü yeni ameliyat ustalık 
ları ona "yeni bir yüz vermittir ,, 
denebilir. 

Bu kızmyenibir yüz elde edif i· 
ni dünya gazeteleri uzun uzadıya l . .. .. .. ngılterede 1829 da yapılmıı olan 
ve opera toru candan overek yaz- ilk l k t •1 b l d .. .. d .W o omo ı , u un ugu muze e 

• pek harab bir hale geldiği i~in, a• 
Diler Mr Taka da, yükıek bir lının tam bir örneği yeniden yapı

aileye mensub genç bir kız, bir • larak müzeye konulacaktır. Re•im, 
denbire deposu parlryan bir oto • Bu e•ki lokomotif örneğinin hazır· . 

ff ABER - 'Akıam Poılast 

alide sultanı u 
yollıyan hekim baş 

Sarayda içten içe bir hareket, 
bir kımıldanma vardı. Çünkü, 
Viyanada "Tahsili ilmi tıb,, et· 
mekten gelen ve hekimbaıı oğlu 

olmak dolayısiyle iltimaıla gene 
hekimbaşı tayin edilen Me.sud E
fendinin saraya ilk defa gelerek 
padişahı muayene edecekti. 

Mesud Efendi hakkında birçok 
rivayetler vardı. Ve bu rivayetle
rin hepsi de kendisinin aleyhinde 
idi. Viyanadan gelen bazı kimse
ler, hakkında, fU sözleri söylüyor
lardı: 

- Mesud Efendi Viyana da ka
ti yen tıb tahsil etmemiıtir. Bütün 
vaktini barlarda, tiyatrolarda ve 
diğer eğlence yerlerinde gezib toz
makla geçirmittir. Doktorlara an
cak böyle yerlerde tesadüf etmiş
tir. Yoksa mal\amat tarafından ıı 
fırdır !. 

Fakat bu sözler ancak kulaktan 
kulağa ıöyleniyordu. Çünkü o 
asırda hekimba§ı demek padita • 
hın yanında bulunabilen, ve ken • 
disiyle hususi olarak koauıabilen 
bir adam demekti ki "neuzubil • 
lah,, böyle bir adamla dütman ol • 
mak mahvolmaktan beterdi. Çün · 
kü bir münasebetle padiıahm ku • 
lağına iki kelime fnıldadı mı a • 
dam yerinden kut gibi uçardı. 

Sonra Mesud Efendi kendi ha
linde bir adamdı. Ricalden her 
hangi birinin aleyhinde bulunaca
ğa da benzemiyordu. Bütün bu 
sebeblerden dolayı vezirler hekim 
baıılık gibi mühim bir mevkie 
her hangi bir ukalinm gelmesin -
dense, uysal bir cahilin gelmesini 
daha faydalı bulmutlardı. 

Nihayet Mesud Efendi saraya 
vardı. Bütün te§Tİf at usullerine 
riayet ederek padip.hın yanma 
girdi. 

Şimdi bütün maharetini göster
mek ve padi§ahın gözüne girmek 
için lnzmı gelen her ıeyi yapmak 
vakti gelmi§tİ. 

Paditahın yanında sadrazam, 
birçok Endron hocaları ve doktor
lar bulunuyordu. 

Pacli§ah kendisine iltifat ettik . 
ten sonra sordu: 

- Nasıl, bari Viyanada iyi tah
sil ettin mi? 

- Şüphe mi var paditahnn.. 
Gece gündüz ''Tahsili ilmi bb,, ile 
meşgul oldum. 

- Oh, oh! Pek m•mnun oldum. 
Bari gel de beni bir muayene et. 
tiri gün var i ~mğ tar fımda bir 
ağrıhissediyorum. 

Mesud Efendi, heyecan içinde, 
ilerledi. Kulağını paditahm sağ 
tarafına yerleştirdi. Dinledi, din
ledi: 

- Lutfen öksürür müsünüz! 
-Ohhö! 
- Mükemmel, tamam.. Evet, e-

vet ... Anladım. 
- Ne anladınız 7 
- Şey .. Siz sağ tarafınızda bir 

ağrı hissediyorsunuz. Bunu anla
dım. 

- Bunu ben de biliyorum. Fa-1 
1 

kat bu ağrınm sebebi ne olsa ge· 
rek? 

- Sey, §eyinizden muztı:ııripsi
niz. Almancasmı biliyorum da, a-

Naaıl derler .• Şey, fey canım §eyİ
nizden rabatsızıınız ! 

- Neden? 
- .......... Kalbinizden, evet, e-

vet, kalbiniz ağrıyor. 
Paditah sadrazama, aadrazam 

nedimihaasa, nedimihaa doktorla
ra, doktorlar Mesud Efen diye, Me
ıud Efendi de padiıaha baktı. Ni
hayet padiıah koca sarıklı batını 
iki yana doğru salladı: 

- Meıud Efendi oğlumuz, bu 
itte bir hatanız olsa gerek 1 Her 
ne kadar ilmi bbba vakıf değil
ıem de zannımca kalb aağ nahiye
de değil, ıol nahiyededir. 

- Evet, hakkı iliniz var.Kalb 
sol nahiyededir. Fakat öyle bir 
hastalığa mübteli.smız ki ıol ta -
rafta bulunan kalbinizin ağrııı sağ 
taraf mıza aksetmittir· 

- Ya? Peki bu hastalığın deva-
sı nedir? · 

- Bir miktar zeytin yağı ile bir 
miktar vasser alıb karııtmrsmız. 
Bununla aağ tarafınızı iyice oğ

duğunuz takdirde iki gün ıonra 

hiç bir ,eyiniz kalmaz. 

- Vaaser ne demek? 
- Vauer mi? Şey.. Türkçesi 

aklıma gelmiyor. Hani içilir. 
S••t .. , - u mu. 

- Hayır .. 
-Salep mi? 
- Değil.. 

- Çay mı? 
- Yok •. Yok.• 
- Peki, o halde nedir? 

- Peki, o halde nedir? 
-Renkıiz, teffaf bir mayidir. 
- Yoksa rumlarm maıtiko de-

dikleri rakıdan mı bahsediyorsun 1 
- Hayır, estağfurullah, demek 

iıtediğim ıey ıudur. Su, ab, mai .. 
Hazır olan doktorlardan biri i

tiraz etti: 
- Fakat, zannımca su, zeytin 

yağı ile karıımaz. 
-Evet, hakkınız var, o da doğ

ru. Fakat zorla karı~tınrız. Neden 
karı§maım. Bir kabın içinde yan 
yarıya su ile zC1tin yacı doldunıb 
att:şe sürülür, kaynıya kaynıya el
bet ki karı~ır. 

Bu sözlere kimse cevab verme
di. Muayene de bittiğinden padi
§ah yeni hekimbaşı Mesud Efen
di ye izin verdi. 

Mesud Efendi de ağır bir yük 
altından kurtulub dıprı çıktı. 

Paditah her nedense Viyanada 
tahsil ettiğini iddia eden yeni he
kimba§ıyı hakikaten llim ve her 
Jeyİ bilir sanmıştı. 

Mesud Efendi de çok ihtiyatla 
hareket ediyordu. Her hangi bir 
kimse hastalandı mı yanına mua
vin ismiyle birkaç doktor alıb öy
le gidiyor, ve hastaları onlara 
muayene ettirdikten sonra sözde 
kendilerini imtihan ediyor ve öğ
retiyormu9 gibi sözlerine bazı fCY· 

ler ilave ederek illç veriyordu. Yu
karıda söylediğimiz aebebten do
layı da hiç kimse aleyhinde bulun
mağa cesaret edemiyordu . 

Mesud Efendi hekimbafr mev
kiinde uzun müddet kaldı. Fakat 
gelgelelim bir gün şapa oturdu. 

Akıilık bu ya, Valide su~.:ı~~~-l 

niden yanına iki doktor afıb 
yene etmek için saraya gitt 
kat he.remağası hekimbaşıyJ 
yana çekti: 

- Valide sultan hatun k 
Böyle üç, dört kitinin yanı 
mesine asla müsaade edeıne 
ten kendisi de bana öyle ten 
ti. Hekimbntı yalnız olnra 
ıin dedi. 

Zavallı hekimba~ı bu so 
zerine hafif tertib mahvold 
hissetti. Zaten aleyhindeki 
kodular gün geçtikçe artı) 

Fakat batka çare göremediğ 
nihayet yalnız içeri girmeğ 
rar verdi ve girdi. 

Valde sultanın hastalığı 
bir hastalıktı. Eski dokto 
Jllet1gaıi veya Daülmerak 
leri bu hastalığı Mesud Efeo 
tiyan bilmiyordu. 

Odaya girdiği zaman Vaid 
fan gene nöbete tutlmuştu. 
ri açık olduğu halde hiç kı 
madan yatıyordu. 

Mesud Efendi alnından 
akarak Valde sultanın her l 
nı dinledi, muayene etti. fllıJ 
baktı. Bir şeyler mırıldandı 
hayet ilaç olmak üzere HiJJ 
ile sinameki tavsiye etti. 

ilacı kullandıktan yarrıı1 
sonra kat'i tesiri görüleceği 
V alde ıultamn hiç bir şeyı " 
yacağmı söyliyerek yarıs:O 

sonra tekrar geleceği vadiyle 
dini saraydan dar attı. P.b 
hastalığı diğer doktorlara t• 
derek bir ilaç öğrenib, yarrıı' 
sonra döndüğü zaman bu il~' 
bik etmekti. 

Doktor arkadn§ları hastof' 
linr.iye kadar Hindyağı ile sil1 
ki verdiğini duyunca büyülı 
teliıa düttüler. Hemen pe ~ 
mak lazım geldiğini kend1•

1 

yice tarif ettikten ıonra kef' 
nin tavsiye ettiği fevkalade tcıJ 
li müshilin hastaya verilnıerı' 
temin etmek için süratle 
dönmesini söylediler. 

Mesud Efendi cüppesiııi ~ 
uçura sarayın yolunu tutttl· 
da kendisini haremağası lı' 
dı: J 

• it" 
- ilacı Valde sultana ıç 

mi? 
ı . . . . . tıet" 

- yı tesır etmesı ıçın 

fazlasiyle içirdik. 
-Ne oldu? 
- Bir hnl oldu. 
- Anlamadım! · 

•• • • • . jtt• 
- Gonde dığın z yere g 

meti rahmana kavuştu. ge 
Mesud Efendi renkten re~, 

rerek geriye döndü. 1<ul3 i 1"'1 
zaktan uzağa haykırışlar, 
sesleri geliyordu. . e~ 

Artık bu son hadise uze~~ıı 
sud Efendi aleyhinde ktJlıı tı' 
lağa ıöylenen laflar bağ,rıı b'I 

ra söylenmeğe başladı· ~:~J 
mi bir heyet toplanarak oelıi 
fendinin azline, ve yeriııedı· 
Efendiyi tayine karar verd·~t 

Bu hadise Mesud Efet1 :~ı 
acır geldi. o kadar ki "" ~c 
nattı ve serserivane dolaflll 

ü~ ııene sonra öldü. Jf. S· 
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HAFTALIK 
Radyo Programı 

JlatU musiki. 11,5:5: Haberler. Jl,ü: Sözler. 
11~: Cbopln komerL 11,115: KoııferanL 

(!nımDca). n.nı BekJ&ml••. %1.'0ı Dua. 
U: Sölller. U,OS: Dana. 

1'76 Kbz. MOSKOVA, 1'71' m. 
17.IO: r.ma ~ ıa.ao: Km1on111 ıoıa 

... ft ..aJd. 18,IO: Kolkozlara flirler. il: 
Sealonlk kQPıer uaklL n: Çekçe neşriyat. 
11,0IS: hstıstce 1M11rl)"at. H,OS: Almucıa Det
rlya4 

882 Kb&. MOS&OVA, (StnUn) 181 m. 

11: FraDaa operalamıdıın parçalar. 18,ZO: 
Bir opera f4n•lllola nakU. D,30: Kanpk 
lrolllerwdlliaamuaıklaL 

MI KD. BUDAPEŞTE, 660 m. 

119,10: PJyan:> koıuıerL lG,10: Sözler. ID,'9: 
JllDeıu' prialuı. IO,,GO: Stüdyo temauı. 12,60: 
lbberlcr. ıa,ıo: Caz.benci. 13,60: Opera or· 
kestr.aaı. 

iM Khz. B.ÜIBURG, in m. 

11,30: twylll tui1J1an. 19,10: Sö&ler. 11,IO: 
P1Ak. 19,~: Söl.ICJ'. l:J,35: Haberler. ZO: 
StraaulllUll aerlerlııdeıı (Viyana mualklıl ). 
21: llaberler. 11,15; Kon~. (Berllndea aa
ldl). 11,45: l"t'nl ve eı;::ı org mu ikisi. n: 
"J>er llaWlleb" adlı Jılarınerln e.ulerlaıdea 
open. 

t:;0 Wız. BBES!..At1, St8 m. 
17,SO: Bııdyo orkestruı. ltı 8öder. Jt,(>3: 

Dilet ve prkdar. 19,40: Sö:ıdu. JO: ljen plik· 
lar. 13,,0: llsft&ıwı ba.ber lcmaU, 21: Gü.nUa 
Juq babcrlerl. 21,15: Ulwıal ueorlyat (mual· 

1'111 akı'~). 22,80: Çite mualldal. 23: Haber· 
ler, 2S,.SO: D:uaa. 

21 •ub•t P•rtembe 
ft3 Kii&. V Aq()V A, ı:ı. 
19,2:5: Trio kouer. 11,ta: llhrler .. IO: Beet

bovenlD .oaatlarmdan. 10,JO: lhler. IO,IO: 
PWL - llaier. lll &uart.e& ft lmla&et kon· 
merL llMt Bat=1er. Ilı Orkenn. 11,ü: 
KODI---. il: Bek'Amler, 11,llı Dua mu
lllJdal. 11,'8: ...... 

11' Kb&. ll08KOVA, 171' m. 

l'2M: Fuka ~ ll,IO: Km1orta ıı:1n 
komer, lt,N: Vnrd mn.Udel, Ilı Karijdc 

kouer. Ilı •!men• aeerlpL 11,0lh tngl
Uzce ... ıt,yat. U.Uı ,&1mea. edllıl ftell'lya\. 

UJ _.... llOSKOVA, (l!ltalla) 111 m. 

171Mmdld ............ 18,IO: Blf.,..... f.em· 
llllln1 -.kil. il.Ilı Dau .....ald8L . 

MI Dil. 8111>.\nfT&, llO m. 
11.,llı ~ ............ ..,salaı'. lt,10: 

Den. lt.'61 nM ~ IO,llı Kit çorJa.. 
n. it.Ilı l'l1UO "-1. 11,llt .... r&aj. IS: 
........ 11,llı Cin.-. mulldlL 18,415: 
o,uı. lllaJorun eeerlerlnden koıuer. 

9M Khz, llAMBUBG, mm. 
11.111 lhler. 11,'61 ............... Ut 0-,._Dc Dep"l;rat. 11,tl: Bona laaberlerL 

19Jllı Bsta llalıulerL IOı Piyano k-rL 
ZO,Uı Su• _,,... aldı üeç. il: Haberler. 
Sl,10: Dana. IS: Haberler. 2S,%0: Vaıılılngton• 
da 1mı1 G • .,seıı taraımdan hal ta du.)'UIDla

n. 1: Gece kouerL 

llO Dz. BBESLAU, ilim. 

1',IOı llaftf maalkL 191 Aktftallt.e. 19.SO: 
'l'ullu ~ 18,IO: Sösler. IO Operd ee 
.......,., il: "'- llaberler. 21,10: "Mekslko 
~" adlı ntıfrl)"at. 22: Ulusal Dflt
l'l;Ja&. Ilı Baberler. 21,%:5: Borlln kanun..ı.. 

22 Şubat Cuma 
111 Kim. VABfOV A, U'8 m. 

11.11• PIAlr. U.161 Dana maıdldsL 19,,lh 
KOllferuı.L ZOı Orkedra. ZO,ZO: Aktüalite. 
IO,llı farlrdar. JtMı 6öıJer. U,OS: Sözler. 
11,Uı CJbopla kouerL (Fllbaımonlk tan.
flpdan), Zl,IOı Şllrler. U,tlı Jlek1AmJar, Uı 

lider. 6',0lı Dana. 

11' ma. MOSKOVA, 1'21' m. 

17,IOı Mder. 18~: Kmlonta koueıt. 
19.IOı Blldş9 plyeel. 11: Aktam kon1erL nı 
Çek~ 11e1rırat. 11,os: tnıwzcıe netrQ"•'
M,Olı ........... riya&. 

m Kils. llGaOVA, (ltalln) 111 m. 
l'h Sovfet ~ tualmcl&n konter. 

ll,IO: Bir opera ...... nl naldL Ilı Dua D1D 

llkl& 
iti Kils. BUDAPl:ŞTIC, UO m. 
il: Opera orkeetıul. 11,IO Spor • ......._ 

rL 11,SOı ..... opaft deni. 11,oaı l'lyaao ile 
fll'lular· IO,IOı llaıcar &opntma dair ... 
ıv. (draa&). 11.llSı Çlnpme mqelkl .. 11,,GO: 
Dil llaberlerL D,80: llalJerler. Si.Mı '1'&)'11 
........ 11--.1&1 c.d'=nL 

iN ID& llAllBVBO, W m. 
ll,IOı Oeao ladar &aıafındaa el armonlld 

UuerL U,.Uı ilkler. 11,"ı ..... lıabede
IL lt,llı Man4olla mutlldll. Jlı llUerler. 
n.uı ına.ı ~ n: Stüd,fo tem.w. 
•ı ....... il.il: Otomobil •rpılndea .. 
po&411J. (plllc). n,'8: f'Wc. M: Aktam kon· .... 

111 S11s. BUSL41J, 111 m. 
17,IOı l'Wc. 11: Shlw. 11.H: Geneler ...

..,..._ 19.IO: l!lkler. IO: lılandolla ........... 
11.Aı BMde Olkeetra. ile x- Uberler. ıı. 
UJ tnu..ı mmlldll nepty& n: ~ ._. 
tıelerlndea pucaıar. il: Balııerler. ll,llı .,._ 
wWlıtll 

28 !fubat Cumarteal 
m Kı.. VAJ&ŞOVA, 1M1 m. 
11,llı ~o lronerL 11,lae 11'.0llfenu. 

•ı Dlo ~ IO,lt: ..., ..... IO.Me 
~ - l!lllder. tı: o..n.tra. 
............. (lllJano, laılma). •ı ... 
........ u.u ..... - .......... , .... 
(Loat1ndıut Midi). 

1M Kim. llOKOVA, 171& -. 
.... _ at •aMlT 'sllllla 

.tarın ki maçlarda 

Fener-Vefa, Beşiktaş-Beykoz, 
Galatasaray - Stileymaniye 

ikinci kümeden de Anadolu-Eyüp Topkapı
Kasımpaşa, Altınordu - Hilal karşllaşıyorlar 

Sonuna yaklap.n likmaçlarm·' 
dan üçü daha yarın oynanıb bi
tecek. 

Beıikt&fta ,apılacak olan maç 
da Galata1aray ile Süleymaniyeyi 
kartı karfıya ıöreceiiz. 

Kümenin bqmda tiden takı· 
mlarmdan Galata-.rayla, ayıf 

takımı Süleymaniyenin kartılat • 
matı sünün en ehemmiJwtaia maçı 
olacaktır. 

Bu maçta 1e)'l'etmei• deler ye
gane nokta, Nihaddan mahrum o
larak sahaya çıkacak Galatasaray 
takımınm nud bir oyun OJDIJ'& • 

bileceiidir. 
Yarın sabaya kumen delilik 

bir kadro ile çıkacak olan Galata· 
saray takımı için, oyuncularmm 
çoiu ıenç Ye tecriibelia olan SU.. 
leymaniyeyi yenmek pç olmıJa· 
cakbr. 

haua bir an bile topu ayakta tut- lan takdirde, topu ııln çıkıtlı v .. 
m•m•lıdırlar. fa müdafaasına kaptırmalr tehli. 

• • • keaine maruzdur... Bu da ~k 
Günün en mühim maçı iae, Tak- avantajların kaçmasına aebeb o

ıimde, Fener· Vefa arumda ola· lur. 
caktır. Bu maçı kimin bamealıa 

Kümenin en kuvvetli takımla· :elince; netice normal llir .-Ude 
rmdan ikisinin çarpı9ma11m ıey • bitene, ve pek büyük obmyaa bir 
redeceiimiz bu maç, Vefa takımı· farkla F enerln lehinde olalrilir. 
nm hakiki kıymetini anJamak için Fakat itin ilk devredeki aihl, 
iJi bir imtihan olacaktll'. b&mbatka, beklenmiyen bir netice 

Bu 1eneki maçlarmm ekseri • ile bitmesi de ihtimal'1en pek .. 
ıinde hakikaten muvaffakiyet ka- zak değildir. 
zanmıf olan Vefa, ilk devrede, ikinci kOme 
kimsenin yenemediii f&IDpİyon • Bu haftaki ikinci ldime mat!• 
lufun en kunetli namzedi ; eneri nndan en milhimmi Kadddl7flad. 

ş:~İ, Fenerbahçe bu maııa. oynanacak olan E;rüb • Aaadola 
karfılqmaııdır. 

biyetinin acıımı çıkarmak için ya. Kümeııin f&Jllpiyonluk ,olunda 
nn en iyi oyunlarından birisini en batta aiden bu iki takım, ıecea 
oynama.la p.hpc•ktır. hafta beklenmiyen mailObi1etle. 

Vefa ise, Feneri yemuek ıibi re u~-alanna rax-en, hlll • 
takma biqük bir muvaffaldyet 11

• a&&• •™ 
• • • ilerde gidiyorlar. 

Günün ikinci derecede eli~ bw.ndıracak p.lebeye ulqmak Belki de kümenin f&Dlplyonumı 
miyetli maçı Kadlkayandeld S.. ,-olunda canım ditiııe takacak ve tayin edecek &ir kabiliyette olan 

d ıs,-leo~. 
tiktaş • Beykoz OJUDU ar. bd taraf da tam talnmlan ile bu maçm neticeti merakla beklen-

Son zamanlarda kendini çok 1- mekteclir. 
çıkacaklardır. Vefalı Muhtefem 

Yı• toplıyan Beykoz, bazı oyunla,.. Sonra Betiktattaki K-'-pı 
ve HalUk, verilen ceza henüz kati- um.- • 

nndaıı mahrum olarak oynıyacağı Kasımpap. maçı gelir ki, bu da ta-
~l~iien Betlktqm, bayle ebik ,-et keabetmemiı olduiuııdan ıe · kmılann kuvvetlerinde ~ tiff' 
b ka~--- L-- ela, -'..ıb• 1 ne takmılarmda yer alacaklardll'· müsavat bulund .. ~· kin meraklı 

ir QnMU ... ,um nuu ıy e Hem• latanb.ıhın en 1eri oy · .._ .. ·• 
boy ölçütebilecek vaziyete ıelmlt- IUJ&D takımı olan Vefa için, yu- olacaıktır. 
tı·r Onun ı',. ·m bu maçm ol"'-'-- Günün diler ikinci idim. 111•-

• :3' ' u-.p karda Beykoza tavıiye ettiiimiz ~ 
-1- 1 ıı rok muhtemeld;• da Takıimde Hilll ile Altmorda 

llKl 0 ma ~ ... • aibi, iki iç mulıacimi ıeri alarak 
Beıiktatm galibiyeti kazamna- (W) ıiateminde bir oyun oynamak arasmda yapılacaktır. 

11 ihtimali tabiatiyle çok fazla ol· hücumdan siyade müdafaaya e- Bu devre kendisini çok c!lbıel· 
muma raimen, hunu h• halde bemmiyet vermek, taJnmı ıalibi- ten ve herkeai yenen Hilllln ba 

ı rah ld d l maçı da kazanman kuvvetle mah-pek ko ay ve atça e e e em • yete yaklqbnr.. temeld' 
yeceiini dilfünmek pek ~enia bir Bilhuaa eolclan yapılacak hG. ır. 

1 
M » A« 

it olmaz· Sıkı ft bpah bir mli- cumlarcla, Y qar gibi çabuk bir • · 
dafaa sistemi olan Be,.koza ıol ÇI• müdafaanın b.rt11mda, topu bir Cuma gllnktl maçlaı 
karabilmek için Betiktatm Mri ve KDlye bile ayakta tutmak caiz de- latanbul mmtabaı futW ı.. 
açık bir oyun oyn•ma11 llm ı• tlldir. yeti batkanbimdanı 
lir. Vefa için aeri, çok 1erl, Dep 15 Şubat 1935 Cuma 8'Dfl ja. 

Beykoz& ıelince, çoli tehlikeli lumanb pbuk pulqan •• mü • pılacak mmtaka birincilik ~ 
olan Betiktat muhacimlerlnl, iç clafaa için de tereddütsib atak • 1 -Tak.im alanmdas alan 
mubacimlerl ıeride, Mt maaYin larla çalım yapan raldblerinin, ıözciiaü Nuri Boeut. 
oynıyarak çok l:rl tutmaları lcab kendilerini atlatmalanna mani o- Saat 13 de Albnordu • HlW A 
eder. • lüilecek bir OJ'llll OJD&mak tanl· taknnlan hakemi Nuri Bomt. 

Talmnm p,...I, ıol atmaktan 1e olunabilir. tt ~ ~ Saat 15 de Fenerbabçe. Vefa 

ziyade, ıol yemmıeie dikkat et- Fenere ıelince, JrarııımdaJd ta- A takınılan hakemi Sadi ICanaa 
mek olmalıdll'. Atılacaiı yana, imadan daha kuvvetli olduluna 2 - Betiktat alanmda, ... 
iyi ve akıllı oymyacak 8' mWıa • ıGphe olmamakla hera&er, yann ıözcüaü Supbi. 
cimle de bu iti bqannak gerektir. )a1' de yabana ablamlfacak bir Saat 10 da Galatuaray Süte,_ 

Be,kozlular, rakiblerinin aeri raklble kartdattıfnu bir an unut. maniye genç takım hakem Tal&t 
çıkqb mildafauı kart11mcla bil • mamab •• bütün takım gözünü aç lıık. 

mahdll'. Saat 11,15 Galatuaray . 56 • 
konlM!I'. 19,ao: Senlolllk kowr. ne •1mc·• Vefanm ıol atmak kabiliyeti leymaniye B takım hakem Halid 
~ 11.0Gı Fnuaca .......,.., M.Mı ne kadar aaa, ıol yemek kabili· lbrahim. 
~ Dt'llrlyat. 

sn mm. 110saovA. (l!ltalla) 111 -. yeti de o kadar azdır. Saat 13 Topkapı . Kaınnpqa 
11.ıa: Opera.....,. .. llMIL 11,111 o... Hatırlamalıdır ki Fener müda· A takım, hakem Suphi· 

_..,ki.. Mı ~ Dfllı1Ja&. fauı Vefa mubacimlerinin kapalı 15 Galatuaray • Süle-... •i•e 
K15 Ku. BUDAPZŞTm, 6GO m. ' ....... 1 

ll: <Jubanıl. ıs.ao: Hafta .......... ll.tlı bir oyun kartumcla ıol atma b· A takını, hakem Halid Galib. 
l!lalon ork......._ IO.SOı ll&der. Ilı ...,,._ biliyetlerinin pek çok azaldıiı tec- Ezıü. Yan hakemleri Taİlt 1-
... "Olnlmlle cul&n" .,..... 11,ıoa ... rObelerle sahlttir. Oiıun için, pek tık, Ekrem Enoy • 
berler. 11,80: ObulJ Oaadrl9 .... 
"' KJuı:. RAMBUBG, 111 m. tehlikeli ıöriilmemesine rainıen, 3 - F ener&alıçe alanmda. A.. 
11,IOı ıı,urw. 111 l'lllr. 11,111 ~ Vefa muhacimlerine çok dikkat lan gözcüsü Şazi Tezcan. Saat 

....,.._ .. .uı Ban npon. il: ._.. ebnelc llznndır. 10,30 da Betiktq • Beykoz B ta. 
mGdh. Ilı Jlüerlııır, il.Ilı Almaa opera Ç _,_n 
ma .. ld ... uı ll&berler. 11,11: llUlılld I&: a. ilnau fınatı bulub bir veya İ· kımlan hakemi Abdullah Rize. 
• llanlerl. ki gol yapıverine, çok iyi bir mü. Saat 12,15 de Eyüp. Anadolu 

950 
m& BBULA'IJ, 

111 
m. dafaa oyunu oynamalı biJ,,n Ve- A takınılan hakemi Adnan. 

17: Karqdr oılle9tn. 11: ..... lt.tlı 
farlalar. ıt.Hı ...,.... .....,_ ...,.. fa11 o aman JWD1Dek pek mGtldıl Saat 15 de Betiktat • Be,kn 
tos ına..ı ll"fl't;J'at. 11"4h Precnm ....._ bir it ola&lllr... A takımlan hakem lnet Mtthitthl 
:1~ ..:"..:!;!~':':: == ı Fener muhacimlerine ıelince, Yan hakemleri: .Abdullah, Ri-
._ llım ı L Kı o.. - .._ a,.Jdaimda topla fazla a,nathk· a, Tallt Kemal. 
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Gümrükte işi olan
ların dikkatine 

\': :': .. ! •, .... : .• ~ .... > .... .. . . - ......... · . 

K A Ş E 

N EO KAL MiN.A 
22- 3- 93-1 günlemeçli ve 6117 -

'86 say ıh genel yazıya ikinci ektir: 
ı - 11 l\lart 1934 günlemeçJi Bul· 

gar an laşlJlasınm Fransızca metninde 
yapılan tetkikte, sözü edilen 6117 -
486 sayılı genel yaz.mm ikinci boğu
munda 80,000 kilo kontenjan alan ka· 
şar peynfrinin kaşkaval olduğu gö
rülmüştür. Bu kaşar peyniri kaşka
val olarak düzeltiniz ve yalnız kaşka· 
val peyniri iı;in tetkik l\1üdtirlüğümüz 
den usulü dairesinde kontenjan iste
yiniz. 

2 - Gene amlan genel yaztnm 7 nd 
boğumunda gösterildiği gibi gümrük 
resminden yüzde 55 nisbetinde tenzi
lat yapılarak peynirler de yalnız kaş
kaval peyniridir. 'l'arifenin 24 - A 
pozisyonunda yazılı kaşar da dahil 
olduğu halde diğer peynirler bu res
min tenzilinden istifade edemez. Bir 
yanlışlık yapılmaması için bu husus-
lar tekrarlanmrştır. . 

Gümrük ve lnlıisarlar 
Vel:ili Y. 

Adil Okuldaş 
2 - 1156 sayılı kararnamede yapı· 

lan değişilı:lfkıer lıakkında: 
21 - 8 - 19:.ıt tarih \'e 2 - 1156 sa

yıJı kararnameye ektir: 
Birinci Teşrin 934 - Mart - 1935 

devresine aid kontenjan kararnamesi· 
ne bağlı (K .. L.) listesinde yazılı 389 
tarife numarası karşısına (ve motör 
kaput fitilleri) ibnresinin de eklenme· 
si; lktisad Vekilliğinin 3 -12 -1934, 
22 - 1-1935 tarih ve 8171, 388 --6461 
sayılı tezkereleri ve Gümrük \'e İnhi
sarlar \'ekilliğinin 15 - 1 - 1935 la· 
rih ve 8806 - 145 sayılı mütaleaname
si üzerine icra Vekilleri Heyetince 
24 - 1 - 1935 de onanmıştır. 

REISICÜIJ1HUR 
K.ATATÜRK 

Faturalar hal•kında: 
Gümrüklere ibraz edi1en faturala

rın, bilhassa mensucata ait olanları· 
nın müfredatı olması lazım geldiği 

halele hazan müfredat..~ız fatura ibrazı 
yüılln<fen mesela tarifenin 381 "C,, nu 
marasma tetkiki icap eden bir malın 
381 '"D,, numarasına verilmesi gibi 
yanlışlıklara ve binnetice hazine za. 
rarma sebeb olmak gibi neticeler do
ğurabildiA"i bir hadisenin tetkikine ait 
müfettiş, raporundan anlaşılmıştır. 

Bu itibarla faturalarda: 
1 - Kapların adet, marka, numa

ra, ağırlık ve kıymet, eşyanın geldiği 
memleket ismi, kıymetin fop veya sif 
olduğu yazılı bulunmak, 

2 -Bu izahattan bajka bilhassa 
pamuklu, yünlü, ipekli mensucat için 
lüzumlu olan, eşyanın miktar ve nev
ine ait ölçülere müteallik maUlmat 
bulunmak. 

3 - Faturayı veren ticaret evi ve
ya fabrikanın salahiyetli mümessili
nin el ile yazılmış imzası bulunmak, 

4 - Uakiki ve yegane nüsha olarak 
verildiğine dair ticaret evi veya fab
rikanın tastikini havi bir şerh bulun
mak, iktiza eylemektedir. 

Gümrükledınizde beyanname usu
IUnün tatbildne başlandığından bu ya 
na faturaların bu yolda hazırlanm1ş 
olarak ibrazı bir kaide şeklini almı§
tır. 

Gümrüklerde zikredilen hustlSa dik 
kat edilmek ve kaidenin tatbikine ri
ayet edilmesini temin eylemek ve 
ıs - 3 - 193S günlemecinden sonra 
sayılan kayıtları ihtiva etrniyen fatu
raları tamamlattırmak gerektir. 

Bu dairede muamele yapılması bil
dirilir. 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekili Y. 

Adil Okuldtıl 

.ııı---- Yeni çıktı ----. 

1 

HAY ALI SOSY ALIZM 
ve 

ILMl SOSY ALIZM . 

ENGELS 

HAYDAR RIFAT 
SO kuruf •• 

Japon menfe şehadetnameleri B: 

11- 12 - 1934 günJemeçli ve 
55-12 - 814 sayılı genel yazıya ektir: 

ı - 5/ 12/ 1934 günlemecine kadar 
fahri konsolosluklarımıza tasdik edil-

Grip - Nevralji - Baş ve Diş ağrıları - Artrltlzm - Rumatlzlll8 

~ :·." ... ~""~,,, .. ... "' ; ... . ~ . . .. . . ~ .. ,.., .,. _... 

----------------------------~ Zatıveb umuroıye, ıştahsız,11< •e kuvvetsizlik ba 1ltıoda bliyük fayda •e tesiri görülen 

Fosfatlı Şark Malt Hulasası 
Ku!lanını'Z. H~r eczanede sahi ır. 

miş menşe şehadetnameleriyle bilfiil 
yola çıkarılmış bulunan Japon mal· 
larınm, gümrüklerce muayene.sinden 
sonra Japon anlaşmas11ım hükümleri
ne uygun olarak bir defaya mahsus , 
olmak üzere memlekete sokulması ic- •••m••••••••••••------••••••••~••••••••••~___.-.~

1
;-

ra·vekiJJeri heyetince 24 -1-1935 0·· ksu·· renlere ı ı· h · ı u M ~. d ·· ı ·· ğ ·· d n· 
günlemecinde görüşülerek 2 - 1901 1 n 1 sa r ar . u ur u un e 1 

sayılı kararname ile onanmıştır. 

2 _ Bu karar hükmüne göre, 23 aded alttan sürme araba: 
5 - 12 - 1935 gUnlemecine kadar Ja- Şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek istife;; 
ponyadan yola çıkarılan malların ay- lerin 3.3.1935 pazar günü saat 14 de yüzde 7,5 güvenme parall'l' 
ni günlemece kadar Japonyadaki fah· Cibalide levazım ve mübayaat tube sine gelmeleri (730). 
ri konsoloslanmızca vizeleri yapılmış 
bulunan menşe şehadetnamelerini bir 
defaya mahsus olmak üzere kabul e
diniz. 

3 - Bo karar hükmü rlışmda ka
lan malJara ait menşe şehadetname· 

leri sözü edilen 55-12 - 814 sayılı ge
nel yazı ile tebliğ edilen şekilde ola· 
caktır. 

Gümrük ve lnlılsarlar 
Vekili Y. 

"Adil Okuldcq 

Zayi ve itibardan düpnü§ pa .. 
saport. 

İstanbul lran Ceneral Konsolos 
luğundan ita kılınan ve Beniamin 

Budab oğlu 11 namına a·d olan 
36088 umumi ve 415 hususi nu -

maralı ve 27 Mordad 1311 ve 16 
Ağuştoı 1932 tarihli pasaport baş 
ka bir kimsenin elinde görülecek 

olursa kanuni takibat icra oluna -
caktır. 

BORSA 
Hız1 12nnda vıldız ışıretı '>lantar üz". 

rinde 13 2 de n .ııamele ıı,örcnler· 
dir Ra am 'ar k ar:ınış liarlanı ı ırösrt"n• 

N_u_k_ut tS~~IŞ) 
• l.undra 
• !\evvort 
• ı art5 
• r. · ııAao 

tı lo. -
• 12~ -

l (JQ. -

ı ı3. -
• Rrllbel 1111. -
*Atini 24. 

• \, "ıına 
• f\JııtJrlt 

* ~erlin 
• \'arşnn 
• f'uı.lapeste 
• IHıkrcş 

:ı4, -
18, -

48. -· 
24, -
~b. -

17. -
• ( eacvre 816. · • • Aelıırar ~•. -

• ~oha :t4, - • \' ulı.ohımı 35. -
• Amsıerdın• ll!I, - • Altın 944, -

• Prıı 100. - • ~leddlye 45. -
* (111thn'm :'I •. • • R n~nnı "4fl. -

Çekler (kap:--sa. -~~ 
· • l.oo.ıra ı.ı7. fi • Sıokhl ııı 

• l'\ev)Ork 0,7918.tO • Vluna 

• Pııls 12.<•a • .\1ıdrlı 
• M114ııo 9.3-'3tı • rerıın 
• rrlikseı 3.40 • Var$OYI 
• Arln• ,.~ ııı • Rıırlıpe$tt 
• Cenevre 2.4~ ıo • Plilcreş 
• Sorya 68.cıs' o • Be'graı 
• Amıttrdın 1. 1741< ' Vokohamı 
• Pru 111,ıırıı. • Mnskovı 

J. 14~ . 

4.tM 
s . .11011 
1,977, 1 

4.t~·'· ı 
4.4•75 

79.0 .4; 1 
8~01 • 

'1.17' 
ıooı 7!1 

KA"ZUK 
Oksürük Şurubu 

Göğüs nezleleriyle had ve müz

min kasabat iltihaplannda, Za
türre, Zatülcenp ve boğmaca ök

sürüklerinde çok faydalı bir ilaç
tır. Göğüsleri zayıf olanlara ay

rıca tavsiye olunur. Birçok profe

sörlerin takdirlerine mazhar ol

muştur. Kanzuk öksürük şurubu 
e 

maruf eczanelerde bulunur. 

Bu sakallı resim 
bir alameti fari-

lrl , kadır. Bunu taşı· 

~ ~ yan dört köş" 
ı . --~ .~ 1 madeni kutularda .-.,( ~ ıl• • en tesirli ağn ve 

( ..... 'TJyti. ıı I sızı ilacı vardır . 
! j!I , ı LÜTFEN ismine 

l.t dikkat. 

ALGOPAN 
{f PA ~A~f(A 

Müs!a.hza.ra.lı 

HUBUBATU!YLARı 

SrHHAT 
v e 

Huvvtt 

"12000,, metre band Saksonya f artname ve nümunesi veçhile ,-t~ 
alınacağından vermek istiyenlerin 25.2.1935 pazartesi günü s&ıll ( 1 '; 
de "yüzde 7,5,, teminat paralarile Cibalide levazım ve mübayaat tıS 
be.sine müracatları. (622) 

-------------------------------------------------=,....-./. ,,,,,,,, 

Taksim Abide karıııında 

AY Salonund8 
çok büyük takdirlere mazhar 01'~ 

MüUiR n~Rrn~ı~ 
GORSES 

her 
Muvaff akiyetle aeanslarınıt 

zaman devam etmektedir. ;\)'11~ 
da her Cuma gündüz ıaal dörtle 

beş buçuğa kadar 

Zengin Progra·nı:;. 
ÇAYLI MUSi"1 

Duhuliye Yoktur 

Kara Gölge 
üçüncü kitab 

ASILMIŞ KADI!V 
Fiyatı 5. ı Kuraşlur 

Bu meraklı ve heyecanlı romanlar ıeris nden her on bef 
günde bir kitap oeşro uour. 

Her kitab başlı başma bir romandır. 

Ş;mdige Kadar Çıkanlar: 
Nu .nara 1 Bir Mübım Cınayet 

., 2 Sara Saçh Adam 

Gelecek Sayı: 
., 4 Mavi Portakal 

""' Tevzi Yeri: Vakıt Matbaası - An1<ara Cad. ! ısta" 

---------------··---~tıJ'i! İstanbul Dördüncü lcra memur hammen kıymetinin yüzde ye ıe~ 
luğundan: be§İni bulduğu takd:rde ibş,.ıır 

Haliçte Tekirdağ iskeles!nde yapıhr. Aksi tadirde en s0ıı ~01e' 
E S H A M ı 1 bağlı Çakır nam gemi 1339 aene- ranın taahhüdü baki kaJıııa1' ıel 

ı~ !'anır.ası ıo. ıraınvay ..ıı . o sin c!e eğrileri kestane ve meşeden re arttırma on beş gün dahş j~i' 
Anadolu ~6. ırı <;ımerııo as ısı;., imal edilmiş su iç.ndeki kısmı ba· did edilerek 7 - 4 - 937 1~' ,~ 

• Hejt 1 ! "i ( nvon l>ef. -. • ııİ 5I r 
c:ır. ııavrtvr ,.· c~ •ark ııeı -.- lsta.nbul Beşinci Icra Memur- kır kaplı güverteli tek anbarh çift ne müsadif Pazar günü e.Y ,,~ 

d k l b k .. .. e bı •' ~Merkez Rıınkısı ıs ·o Raıva • l ~ ire li yelken eri yeni ve ir san· te en ço arthranın ustun ~ .. 
l ' 'ilno.... - .oo 'ırk m. ,..:... -.- ugundan: ı k {20 1 Jet' " · · ~ '"" ...._ d 11 ·· d · ı· ek" · aca tır. 04) numara ı ıe' Pn ... nnt• P.n~ ı eıeton - .- Mahcuz ve paraya çevrilmesi- a ı uç em r ı s ız parça z :n· 

k ·1 b. d t ı cirli İstanbul limanına mukayyet nununun 125 ne: maddesiııe r ;1
4 

• t"k 1 tahv"l'er I ne .arar ver en ır a e pır anta f.k . k h b 1 ı.JJI' ı rs ~ raz ar 31 f " 41 · f" t ·ı· t h ı an ıpote sa i i a aca~ ... ~11' ==-;;;;;-:;:;..::;;-;.;;..:;;;-=-.:-::=====;;.....;=== iğne, taşlı yüzük, iki atlet altın yü sa ı gayra sa ı on. a o ac- e•· 
1 

• l 9JJTiırlı. l.lor. I 30.; ~ 

1 

. . . il 2~. o 
• .. - ın 1\l.3' 

lstltri!ıl"lılılll I 94.! 

~.lek lTI K 

rramvı.,. 

l~ ıhtım 

Anadrılo 
!:rıınl ıstlkru:ı 97 - Aıııdolu ıı 

<ıt" ... Mu. ,()O Ana dolu 111 
- .no ·''lime~~" \ 

1 d b h l dig· er alacaklıların gayri ıtJ .ir~ -. - zille, b ir adet simokin düğmesi, min e e er gayri safi toni alosu- ıJ~ 
31 75 üz~rinrleki haklarını ve hı.t'. Jd~il 
17. 'o bir adet topaz taş, ~ehrihalin on na (80) rradan hey' eti umumi- ,o 

· (3 ı· k akd' faiz ve masar"fe dair ola11 .,; 
.470, 1 
47,95 • 

46. - 1 
q ·~ 

sekiz'ne müsadif Pazartesi günü yesıne 280) ıra ıymet t ır 1 1 ,, 

larını evrakı müsbitelerİY e L· ıJi• saat 14 den itibaren Çarşıyıkebir- edilen Çakır nam geminin nısfı 111 .!:' 
gi.in icinde icra da"resine ~,_.. 

de Sandal bedesteninde açık art· açık arttırmaya konulmuş olup - Jde _, 
meleri lazımdır. Aksi ha . 

0
111'' 

hrma ile satı 1acaktır. Arttırma i- 12 - 3 - 935 tarihinde şartname t ( 
ları tapu siciller"yle şsbı 

1 
... 1'1 

kincid"r. Almak İstiyenlerin yev- si divanhaneye talik ed"lerek y vY ıı 
. dıkça satış bede1inin pa o''. 

Taş az!met h eb' l mi ve vakti mezkUrda orada ha- 23 - 3 - 935 tarih'ne müıadif arndan haric kalırlar. ,A.)akll ,~~ı: 
raya as ıy e zır buJumnaları ilan olunur. 3949 Cumartesi günü saat 14 den 16 ya · e ıı 

gayet ·§!ek rın işbu maddei kanun•Y . -1e" 

S J k k h h 
p Uro o~ = Operatör '1 kadar lstanbul Dördüncü icra Da- mrna göre hareket etıneJe.r~ tifl 

atı 1 a ve ane H Doktor Kemal Ozsan ~ İresinde satılacaktır. Arttırmaya ha faz'a malumat a)ınak 15ııı'~ 
Çenberlita§da bakkal Bay n '' a ı.·· T ' d 1 N .... i: karışmak için yüzde yedi buçuk lerin 934 - 1812 dosya ııtJ .. ,P 

I• ". ra o>rı\ npçu 1r <'a • <>S• o. """' •• t;v 
Mea'uda müracaat (7988) m:=:.:::.:a Telefo11 '1235 :::::.::::::::ml1 teminat akçesi alınır. sıyle me~uriyetimfae oıürıı. 

Nısıf bisaeyc isabet eden mu- rı ilin olunur. _(3952) 
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Tabletleri 

Ebrkeklerde tenasüli zafiyeti ve 
eı gevşekliğini tedavi eder. 

Eczanelerde bulunur. 

... Fiyatı 150 kuruştur. 
-......... __ 
Maliye Vekaletinden: 

lı b~a.rp edilmekte olan Gümüt paralardan dört milyon liralık kıımı 
~ .~' 1&1nan zarfında tamamen tedavüle vazedilmit olacajından eı 
-.!."-üt paraların 1 Şubat 1936 tarihinden itibaren herhanıi bir kıy 
~' lllUbadele vaııtaıı olarak kullanılmıyacaiı hilafına hareket e· 

lelci ~ ~akkında kanuni takibat y apılacalı 2257 No. lu kanunun 
~ nıaddeai mucibince illn olunur. (558) 

n Sütnine aranıyor 
"-tdı ltGllceıe MOdörlOğOnden : 35 lira Ocretle Oç ıOtnine ye ibtiy1e 

'· T aliblerin Darllllcne MOdiriyetine mOracaatları ilin olunur. 
~ (669) 
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() Doktor Ahmet Asım I 
~~~!tŞ!~!1 Yurdul 

~ ~-=bulun en güzel yerinde genit bir park ortasında her tttrUl asri : 
1 'la haiz çok temiz, fiyatlan çok ehven ve kadın erkek her ttlrlU 
! ? ra açık hastahane. 

1 
~ fiyatlan iki liradan iti bar~n 
~ bl • "' kadın amellyatlanyle apandisit, fıtık, basur ve buna 
~ 8 nteliyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ve 

r lllndertllr. Telefon: (42221) 
'9 ...... 
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BORJIYA 

R:.Uael başını salladı: 

5 . . . 
.i .. 
ii .. 
!! 

- Ben de ressam Rafael Sanzio'
ruın. Bana yaptığınız yardımdan do -
•:>ı teşekkürler ederim. Fakat rica 

tderim söyleyin! Beni buraya kim 
ıetirdi? 

- Seviyorum ve seviliyorum. Fa· 
kat talisizliğim pek feci. Yalnız zan • 
nediyorum ki siz de ayni dertten mus 
taribsiniz. 

- Ben getirdim. Sizi yolda boylu 
~Yuna uzanmış ölü bir halde bul

llll'I, 

- Benden l>ahsetmeyin. Ben bir kı
lıcla, zafer hırsından başka hiç bir §e

ye malik olmıyan bir zavallıyım. Mev 
- Hangi tarııfta 1 küme bakmadan benden çok daha 
-Otelden yirmi adım ötede. yüksek bir kıza gönül vermiştim. Ve 

lrı - Evet, şimdi hatırladım. Dört çeş- düne kadar da bir feyler ümid etmek 
" Sokağına doğru gidiyordum. budalahğında bulunmuştum. Nihayet 

!' Uarael ellerile yüzünü örtü. Hıçkı- yaptığım büyük hatayı anladım. Dün 
ır gibi bir ses le inledi: öğrendim ki ben onu sevdiiim halde 
- Ne korkunc rüya! o, beni sevmiyor. 

)'ı ~gastan delikanlının neden dola- Teessüründen dolayı Ragastarun 
inı:~§Üp bayıldığını öğrenmek, ve gözleri doldu. Ağlamamak için yüzü· 
il\ kan bulursa kendisine yardım et - nü buruşturdu. 

e istiyordu: Rafa~l bunu görünce ellerini ka· 
l\ij- Büyijk bir kederiniz ve teessürü- vuşturdu: 
ita ı olduğunu görüyorum. Eğer im - - Vah zavallı dostum .. Size bütbn 
t "n varsa s ize yaı·dım etmek isterim. kalbimle acıyorum. 
't:nku size karşı büyük bir muhabbet Bu iki gencin yanyana durarak tet-
~entpati duyuyorum. kil ettikleri livha hakikaten çok şai • 

..... :ıfaeı kendisine gösterdiği bu sami rane idi. Her ikisi de ayrı ayrı meyus 
"'11,>ette d haktı n olayı Ragastana minnetle olduklan halde bir anda dertlerini u· 
kıı· • ·Yavaş yavaş boğazını sıkan hıç nutmuşlar, yekdiğerinl avutmağa ça· 
birıgın &eçtiğini du)uyordu. Yavaş hpyorlardı. Ragutan birdenbire te • 

leele <'evab verdi: bessüm etti. 
it~ ll'et, size itimad edebilirim. Öyle - Ne rarib iş? Hakikatte teselliye 
~Ost diyorum ki siz benim için iyi bir ve yardıma muhtac olan siz olduğu • 

11 olacaksınız. nuz halde size ben kendi derdimden 
biri Unun üzerine iki gene ellerini bir- bahsediyorum. Hayır benden bahset -
lkll ~ uıattrlar. Ragastan memnun ve miyelim. Benim teselliye ihtiyacım 

_ r Besle şu sözleri söyledi: yok. Kendi tabiatimi çok iyi bilirim. 
'~k ~demki beni bir dost sayabile - On beş gün buradan uzaklaşıp ta kır 
'lllıu adar bana itimad gösterebiliyor- lara kavuşunca hiç bir derdim kal
'l!tı1t~lu halde derdinizi de söyleyin. maz, her §eyi unuturum. 
Qaı evasınr bulabilirim. - Romayı terk mi edeceksiniz? 

"8ın~el hakiki ve içten bir dost kar- . - Bir an evvel terketmek isterim. 
_ .. 01dufunu anlamıştı: Fakat size herhangi bir yardımda hu-

bec1~0valye dedi. Ben Romanın en lunabilirsem büyük bir memnuniyetle 
ltag t adamıyım. gidişimi geri bırakabilirim. 

... dtıa =: acı acı güldü. Hiç kendi- Rafael bu sözler karpınnda çok ae-
'-dtlt bedbaht bir kimseye te - vindi: 

_ ;hrıefe lmkln varmıydr? - Öyle zannediJorum ki yardım .. 
t, lllıt 0ksa birisini seviyorsunuz da nız benim için çok kıymetli olacaktır, 

lle\"'ftlfyor mu? Bir takım bllmecUjim, tammadıjım, 

, 

BORllYA 6t 
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nu bilmiyorum. Demek ki, demin hak
kımda sarfettiğiniz medih ,.e senala -
ra layık değilim. Şunu da ilave ede • 
yim ki, ben, dünyada, fakir, kimsesiz 
bir adamım. Jtalyaya, zaten monsen
yör Sezar Bor jiyanın hizmetine gir • 
mek ümidile geldim. 

Prens Manf erdi, şiddetle: · 
- Ya Sezar Borjiyanrn hizmetine 

girmemiş iseniz?. 
- Girdim- Sezar Borjiyayı ıör

düm. Bana ümidimin fevkinde pek 
güzel bir tarzda muamele etti. Kendi
si her ne sur~tle itham ediline edil
sin; onun alçak, hain ve namUSBUZ ol
duğu söylensin; hulasa, ne denirse 
densin; Sezar Borjiya, benim hakkım 
da o derece büyük lt\tuf ve inayetler
de bulunmuştur ki, nankör olmak kor 
kusu ile aleyhine dijnemem... Bir prt 
la bunu yaparım: O da, fayet bUtUn 
bunlan kendim tecrübe eder de bir 
kat't hüküm verirsem ... 

- O halde buraya gelmekten, ce • 
miyetimizin içine sokulmaktan mak -
sadrnız ne? 

- Namusum üzerine yemin ederim 
ki, buraya gelirken, Sezar Borjiyanın 
düşmanlan arasına dilteceiimi bilmi
yordum. 

Bu esnada, Primver ileri atıldı, 

dedi ki: 
- Aziz Senyörler! Şövalye Ra~ 

tan haklıdır. Kendisinin burada bulu
nuşu bir anlaşamamazlıktan ileri gel
miştir. Bundan da yalnız ben mes'u
lüm,l Şövalye I Buradan çekilip ait -
mekte hürsünüz. Burada gördüğünü -
zü, işittiğinizi ifşa etmiyeceğinize da
ir söz vermeniz bizim için klfidir. 

Ragastanın benzi attı. Sapsan ke -
lildi. Tapınırcasına sevmekte olduğu 
gene kızla arasında artık müthit bir 
uçurum açrlml§tı. Buna sebeb olan 
kendisi değildi. Bu işin nasıl olduiu • 
11u bile anbyamamıştı. latırabını belH 
eden titrek bir sesle Primvere ıu ce · 
nbı Yerdi: 

- Sizi de affediyoı um ı .. Tesadüf en 
öğre:ıdiğim sırları kimse) e fa~ etmi
yeceğimi SÖ) Jememi isti) Ol UllU:t. , Bu 
sözleriniz ispat edi) or ki, :söı. 'eı ıne • 
diiim takdirde be11im bir sır ca:::ouslı
yacak adıınılardan olduğumu sanmak 
tasınız. Bu zannınızda benim i~in en 
büyük bir tahkirdir 1 lş1e bu tahkiri
nizi affediyorum. llununla lıeraber, 
mademki söz vermekliğimi istediniz, 
işte, söz veriyorum. Bir Şö,alyenin 

verdiği söz, namus demektir. Namus. 
hayattan daha kı) mctlidir efendim. 

Şövalye Raıastanın sözlerindeki 
samimlik ve ce8urluk, hareketlerinde 
ki açıklık ve tabiilik, mücahidleri hay 
rette bırakmıştı. 

Hepsi birden baş eğerek onu selam 
ladıJar. Ragastan, bu hürriyet taraf • 
tarlarının kendisine karşı gösterdik • 
leri bu glizel tezahüre mahzun bir ta· 
vırla baktı. 

Mecliste hazır bulunanlan sel~mla· 
dıktan !'JOnra, kıra çıkan dar yola doi 
ru yürümeğe başladı. 

Buz gibi donup kalmış olan Prim • 
ver, kahraman Şö·ral)enin yavaş ya • 
\'ll!} uzaklaşmasına baktı. Annesinin 
ölümünden doğan ıstırabı, timdi, büs
bütün artıyordu. 

O şefkat dolu göğüse dertli başını 

yaslıyarak hüngür hüngür af lamağa 
öyle ihtiyacı vardı ki ... 

-14-
KEDERLI YUREK 

Şövalye Ragastan, yer altından yer 
.yüzüne çıktığı '-akit, beti benzi gayet 
soluktu. Gtlya Appien yolu üzerinde • 
ki mezardan hakikaten bir ölü çık· 
mıLJtı. 

Zavallı delikanlının ha)·atında yeni 
ve esulı bir şey hasıl olmuştu: Aşk. .. 
MeyWt bir afk i-

lki sıra mezarlar arasından, ahes
te adımlarla ilerliyordu. Pek düşün • 
celfydi. Neye uğradığını anlamağa 

çalışıyordu. Beynine, kesik kesik, §U 

fikirler gelmekteydi: 

-



ı Polis Hafiyesi ( X: 9 ) Gizli bir çete Pavrs isminde zengin bir a~I 
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BOR.JIYA. 

- Evvelcede, güzel kadınlara rast
ladıl,ca, onlan sevdiğimi zanneder • 
dim. Hatta hazan, ha.> li tutulduğum 
da olurdu. Lakin, bu hislerim çabuk 
gelib gcserdi, O kadar çabuk ki, bir 
meyhaneye gitmek, bir kavgaya tutu11 
mak, .>ah ud biriyle düello etmek, :-;ev
di ' im kadının hayalini bana unuttu • 
rurdu. 

•·Kısacası, o zamanlar. hürdüm. ba· 
şım boştu. Ne güzel söz: "Hür,,. .. Bu 
sözue öyle güzel bir m:ina varki işitin 
cc fıdeta sarhoşa d~nüyorum !- iste -
cli~in yere gidib gelmek, keyfince ge -
z ip tozmak. bütün alemleri tanımak! .. 
At sırtında gezmeğe çıktığın sırada, 

yeşil dallnrile seni selamlı)an ağaç -
lan, latif bir pıtırtı ile mantonun üze
rine düşen yağmur tanelerini, şapka • 
nm üzerindeki tüyü harekete getiren 
rüzgarları kendine dost, arkadaş . ..;ır
daş etmekte ne bahtiyarlıktır, Ragas
tan! Dünyada başı boş olmak, hiç bir 
yerde, hiç bir sokakta, hiç bir evde a· 
Jfıka ve münasebetin bulunmamak, 
bütün dünyayı dolaşmak, kalendera • 
ne yaşamak demektir! 

Şövalye, biraz durdu. 
Elinin tersile alnındaki terleri sil-

di. Sonra, pek sevdiği: 
"- Hürriyet ... Başı boşluk!,. sözle • 

r i. i bir kere daha hasretle yadetti. 
Du ~ırada, yüreğini bir hasret kap

Jr.ı.ıı§h. ü zerine hir titreme anz ol • 
muştu. Kendi kendisile mücadeleye 
l.ıaşi:tdı: 

- Ben, ne hudala)',m ! Ne tclc\ş edi
yorum ... Ne korkuyorum ... Dün nasıl 

başı boş idi.> sem, bugün de gene öyle 
değil miyim? Sezar Borjiya denilen 
o adama ''Allaha ısmarladık?,, demek 
ten ve ltalyaya veda etmekten beni 
kim menediyor? Yarın Kapiten'e, o 
ıUzel atıma eğerini vururum_ Dere • 
tepe, yollan aşmağa başlanm. Yağ • 
mor demem, güneş demem, gf dttim. 
Bnt, bal hudan kim menedebile • 
aıkf-

Delikanlı böyle dü:. ünürken, gözü
nün önünden güzel bir hayal, dalga 
gibi gelib geçti. Se\'diği kadını bir an 
eV\'el nasıl vazıh olarak görüyor idiy
se, şimdi de görüyordu. Onun döktü • 
ğü göz ya~ları yerine kendi kanını a • 
kıtacağını düşünü)ordu. 

Ragastan şimdi anlıyordu ki, bu 
hayal, kendisini asla terketmiyecek; 
sevgilisinden ayrılması bir türlü ka • 
bil olmıyacak. Dudaklarından şu söz. 
ler dökülüverdi: 
"- Ah, Prim ver!,. 
Her nedense, elleri, gözlerine git

ti. Parmaklarını kirpiklerinden ayır • 
dığı vakit, nemlenmiş olduklarını gör 
dü. 

"- Demek ki ben adam akıllı aşık 
olmuşum!,. diye düşündü. 

Sonra, bu işden korktu: 
"- Eyvah, ben bu kadar zayıf yii· 

rekli bir insan mıyım? Nefsimle mü • 
cadele kabiliyetim mi yok? Aşk filfın, 
yerinde dursun? Gerçi seviyorum, bu 
şüphesiz, fakat bu yüzden esir mi ola· 
cağım? .. Her derdin bir çaresi olduğu 
gibi, elbette bunun da vardır. Evvela 
şunu düşünmeliyim: 

"Sevdiğim gene kızın etrafını bir 
takım gene, güzel zengin Senyörler, 
Prensler, Kontlar almış. Bunların bi· 
ri elbette o gene kızı sevmiş, onunla 
evlenmek istemiştir. Benim gibi serse· 
ri, fakir, kimsesiz bir adamın böyle 
zengin bahtiyarlarla boy ölçüşmesi 

kabil mi?- Onların istedikleri kız ba
na varır mı? Nafile yere merh'ameti • 
ni kazanmağa uğraşarak gülüne ol
mıyayım .... ,, 

Gözünden bir damla yaş daha aktı. 
"- Haydi, haydi, zavallı Rngastan ! 

Yoluna devam et! Ve yanndan tezi 
yok, Sezar Borjiya iJe vedalaşarak 

Komadan ayni!,, diye kendi kendini 
teşvik etti.,, 

Fakat. birdenbire titredi: 
•- Sezar Borjiyayı bırakıp gitmek! 

Öyle mi7 .. Fakat niçin? Bu adamm 

tfAVı~ . BU ! \/01!' 
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KULLANMAZ.! 
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BOR.JIYA. ~-. 
-==-=====~====ıo-======-====- ~=================="==::::. u~ 
yanında hem bugı.inunıü, hem de ya • 
rınınıı emniyet altına alnu~tım. Onüm 
de büyük senet kapıları açılmıştı. llu 
adam, bana birdenbire yüzbaşılık rüt· 
be.si vererek beni taltif etti. Rüyada 
bile görmediğim şeyler hakikat sure • 
tinde tecelli etmek isidadını gösterdi. 
lş böyle iken niçin bütün bunlara sır
tımı çevirerek Homadan ayrılayım'! ... 
Evet, niçin'! .. .,, 

Sorduğu bu sualin cevabını gene 
kendi verdi: 

nız yarah değil, eğer yaralı olsaydı 
elime kan bulaşırdı. 

Yavaş yavaş sabah olmağa, etraf 
aydınlanmağa başlamıştı. Ragastaıı 

bundan istifade ederek yerde yatanın 
yüzüne baktı. Ve mechul adamın 

gene, kıvırcık kumral saçlı, geniş alın 

h, güzel ve açık yüzlü bir adam oldu· 
ğunu gördü. Delikanlı yalnız bayıl " 
mıştı. Elini kalbine koydu. Atıyord~ 
Etrafına bakındı ve güzel Janus ote • 
linden ancak 20 adım mesafede oldu· 

.,_ Prim\·er için!,. 
Gene düşüncelerine devam etti: 

t ğunu farketti. Bunun üzerine dclikaıı 
lı.>, omuzuna aldı ve otele doğru yil • 
rüdü. "- Komada kalacak olursam, o kız 

için herşe)i feda etmem lazım gele • 
cek ... Alma hanedanile Borjiyalar a · 
rasındaki düşmanlıklara da karışaca
ğım" Papa, benim düşmanım olacak .. 
Bunlar hep ali.. Hepsine katlanayım .. 
J.<~akat acaba sevdiğim kız, bütün bu 
f edakarlıklan kendisi için yaptığımın 
farkına varacak mı? •• O, kimbilir han 
gi asilzadeye zevce olacak! Sen, buna 
dayanabilecek misin, Ragastan? .. Ha
yır! ... O halde, sefalet, bir köşede ze • 
liHi.ne ölmeği gö ... al ... Kılıcını beline 
tak, atına bin; hemen Komadan defo
lup git! Bunun da bir kı7.a gönül kap
tırmak gibi bir delilikten ileri geldi • 
ğini unutma! 
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KONUŞMA 

Şövalye Ragastan, Roma şehrine 
girdi. Güzel Janus oteline doğru yü -
rümeğe başladı. 

Otelin sokağına sapmış, hızlı hızh 

yürüyordu ki, ayağı, kaldırım üzerine 
uzanmış bir şeye ilişti. 

- Acaba nedir? 
Diye söylenerek eğildi. 

- Bir adam .. Belki de bir sarhoş -
tur. Yahud bir yaralı.. Ey, kendine 
gel, kalk be adam 1 

Ragastan daha ziyade eğildi. Ve ~
damın hiç kımıldamadan durduğunu 
gördü: 

- Zavallı pek fena bir halde .. Yal-

Otelci Bartolomeo kapıya vurulan 
şiddetli tekmelerle uyandı. Ragasta " 
nın omuzunda hareketsiz bir cesetle 
içeri girdiğini görünce hayret etti. 

ikisi birden hala baygın olan deli " 
kanlıyı Ragastanın odasına yntağıı 
kaldırdılar. Soğuk su ile vücudunu, 
şakaklarım oğmağa başladılar. 

Otelci: 
- Yoksa ölmüş mü? 
Diyerek delikanlının kalbini dinle-

di. Atıyordu. 
- Ben bu delikanhyı tanıyoruıt1• 

Bir çok defalar arkadaşlarile birlik • 
te buraya gelir, şarab içer, yemek } a 
Jerdi. Mesleği ressamlıktır. lsmi de 
Rafael Sanzio ... 

Ragastan bu ismi hiç tanımıyor .. 
du. Otelcinin sözlerine kulak vernte .. 
den genci kendine getirmek için çalı .. 
şıyordu. Biraz daha masaj yapt1ktall 
sonra: 

- Kendine geliyor. diye mırıldandı. 
Hakikaten delikanlı ya,·aş ya'"llf 

gözlerini açtı. Kendine geliyordu: 
- Kendinizi daha iyi hissediyors11-

nuz değil mi? 
Ref ael cevab verdi: 
- Evet, evet .• Çok teşekkür ede -

rim. Kendimi daha iyi hissediyoruı:O
Fakat siz kimsiniz? Rka ederinı ! 

- ismim Şövalye dö Ragastan·dıt• 
Silahşorum. 


