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''Gelecekleri 
§_eqfana faş çıkartan mütefennin leri de. var!,, 
Nafia Bakanlığı nelerle uğraşıqor? y alınaya.k bir ordu bile 

Şirkete: Onlkl saatte Aya gitmek, uçan tayyareleri 
"Evvela 2,5 milyonu durdurmak, mlkrobları elektrik Italyanlara karşı koyar 
\7erın, sonra konuşa- cereyantle 6ldilrmek istiyor 

Jımf,, diyor 
d l'iaiia Bakanlığı Turayı devlette 
a\·a k nıı ·ayheden stanhul Tranı· 

''ay . f §ırketine dün ak§am halktan 
h:a aldığı 2,5 milyon liranın Nafin 1 
ltı" anlığı emrine yatırılmasını iste 
ı/§tir, Tramvay §'İrketinin PariEte· 

1 nıerkezinden yeni müzakereler 
~~ kl~u. paranın verilmesinden sonra 
~ı.n ık1 mümes il gelmisse de an· 
lırket!c yeni hir müzakereye ha~· 
CUıahılecektir. 

ı 'l'ramvav, TüncJ, ve Elektrik ~İr· 
teetJ • • " V erı merkez meclisi başkam .M. 
ı/Yl hu müzakcratı, §irkct namın.t 
lı tızat idare etmek iizcre, birkaç gü· 
l\e tadar memleketimize gelctek ve 
,. n ·araya giderek temaslara başlı· 
• 8Caktn. 

~Devamı 10 uncuda) 

Çat kapı! 
".t\nıan kocanız tram-

\tay altında kaldı! 1 

15 llra verin!,, 

Ôolandırıcı yakalandı 
ıı· 

Bir lmlaçlıl.: boylarıruı bakmada 
scmalann somu.:luğuna hakim ol 

mah i$tİycnler 

Son gelen 
İngiliz gazete • 
leri, yedi sütun· 
luk ve koca -
man harfli ser -
levhalarla fen 
ıabaaında atı • 
lan yeni a· 
dımlardan balı
ıediyor!ar. 

ı_ dır aydanberi lıtanbulda do • 
hı~ ırıcdık yapan yaman bir $& • - lngiliz alimi 
t-ilın·lx ~abıta tarafından ele geçi. 
dek"ııtır. Afyonlu Nuri iamin -
dırı 1 bu sabıkalının yaptığı dolan
~~:•lrk §İmdiye kadar görülme -

Bir İngiliz 
muhterii, bava -
da tayyareleri 

durduracak, deniz altında tah - ı 
telbahirleri bulacak, millerce me
şaf e ötede otomobillerin derhal 

il". 
sür'atini kesecek bir takım bulut

~ '(Devamı IOuncuda) larla uğrafıyormuf ve bu yolda 1 

~endi Vapurlarımızı1 lCendimiz yapacağız 
Eski Türkler, dünyamn · en 

'< tnükemmel gemicileri idi · 
esırnpaşa, gene tersane merkezi olacak 

.l 

O Kal11on devrinde Halic tersanesi 

~~ ::~onıi. Bakanlığı Halicin f kından lıtanbulu ali.kadar edecek 
'lllı t......_ ın hır zamanda canlanma· bir mE"ıele-dir. 
l>t- • ~in ed k ··h· b' l-{ ()Je il ece mu ım ır Uzun İt'tibdad ve harb senele • 

1 
'liçl~~· llleJgul oluyor. Bu proje rinde baknnsız'lık ve ihmal ve sair 

'''hi)J 1 tersane ve havuzların sebeplerle mevkiini kaybetmİ! 
•\d e hüt" ·ı · · · b l ' ih. ~n gemı erımızın u - Halice can vermek, burada binler-
~- ı ... ,a. edılm • 'b" ··h· b. · :'niiıu . . eıı gı ı mu mı ır ce ki§inin çalıtacağı bir tersane 
~lihi?)ı le ıhtıva ~~m~ktedir. Bu çok vücude getinJ?-ek çok büyük bir İf· 
·~ t,. arar bınncı derecede bü- tir,. 

-..ı.tti ve ~ ~ P,A - (l)elıtmJ 7 ncide) 

muvaffakıyetler elde etmif .. 
Grindel Metiyuı adlı İngiliz 

mütefennini ~trafı te1 örgülerle 
kuıatılmıı, huıuat bir de tayyare 
meydanı olan bir kulübe içinde ya
şamakta ve laboratuvarım orada 
kurumuf bulunmaktadır. 

(Devamı 4 ünçüde) 

SPOR 
1936 olimpiyrdı 

Bir fotoğraf harikası 
Berlin, 28 (A.A.) -1936 ıene

ıinde Berlinde yapılacak olimpi • 
yada 45 devlet İ§firakini bildir • 
mİ§tİr. Olimpiyatlar 6/ 2 den 16/ 2 
ye kadar, kıt sporları için Garmiı 
- Partenkirhen'de, ve 1/ 8 den, 16/ j 
8 e kadar, öbür sporlar için Berlin
de yapılacaktır. 

Muhtelif müsabakalara 3.500 
§ampiyon ittirak edecektir. 

Galatasaray-Fener maçı 
Yarın yapılacak maçlara dair 

bütün tafsil at bugünkü nüsha mı • 
zın spor sayıfasmdadır. 

f 
_... ...... -......................................... . 

Ordumuzun 1 
Baremi ! 

Ankaradan aldığımız malu-J 
mata göre, sivil memurların ha-~ 
reminde yapılan 'tadilatın aynii 
olarak askerlere aid haremde de~ 
ayni tekilde tadilat yapılması~ 
ve iki baremin birbirir.e uydu-~ 

-~-~~~~-~~~~;.-~~'.!!~~--_! ı 

ltalyanlar sarp bir tabiat 
ortasında perişan olur 

Bu sözleri bir Habeş prensi söylüyor ve 
llAve ediyor: "Biz Italyanları gayet iyi 
tanırız ve en az onlardan korkarız!" 

Habe§i&taııda çıkan diinya :ve :mlh gazetesinin bD§lığı 

26 Şubat la· 

ribli Belgrad' da 
çıkan Vreme ga
zetesinde çok §a· 
yanı dikkat bir 
yazı intipr et
mi§tir. Bu yazı 
Belgrad' da tah
sil etmekte O· 

lan ve aslen Ha 
bet Sarayı Kra· /labc§ prensi 
liıine mensub Mang.~ıu Sam·at11 

bulunan Mangıtu Sanvatu is
minde bir Habet delikanhsiyle ya
pılan bir mülakattır. 

Mangstu Sanvatu ltalya ve Ha-

be§ anlaşamamazlığı~a ve harbi
ne aid §U sözleri söylemi§tir: 

- Emin olunuz ki Habetlilerin 
en az korktukları devlet halyadır. 
Habe§liler esas itibariyle sulhu se
ven ve sulha taraf tar olan bir mil
lettir· Fakat onu harbe mecbur e· 
derlerse dü§manları için çok tehli
keli ve müthiş bir hasım olurlar. 

Bugün kralların kralı Habe§ 
imparatoru harp ilan ederse bütün 
millet derhal silahlarına nrılıb öl· 
meğe ko§acaktır. V c sevinçlerini 
gece sabahlara kadar atCf yak • 
makla gösterecektir. 

(Devamı 10 uncuda) 
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Sovyetlerle 
Amerikanın 

arası 

2S ŞUBAT 1935 -

açılacak gibi.. Alman iayqareleri bu yılın sonunda 
Vaşington, 28 (A.A.) - Röy- F k 

Başbakanımız 

Fransada çıkan haftalık 
Vu mecmuasına mühim 

bir gazı gazdı 
Paris, 27 (A. A.) - Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bildi• 
riyor: t-=: ajansı bildiriyor: Dıt:ırı Jıleri ransız, /noiliz ve ltalqan hava UV• 

Bakanlığının protestolarına rağ • 4' Evrensel değeriyle tarunınıt o
lan haftalık -Vu- mecmu.,'' 
bugün çıkan sayısını baştan bat
yeni Türkiyeye tahsis etmiıtir· 

::~:.:.·~~;;i:::1!i.nh;:::;:~ vetlerinin mecmuuna müsavi oluyor 
Rusyamn diplomasi bakımından 

Gazetelerde çıkan bir makale-tanmmasmdan rucu edilmesini il
tizam eden takririnin 19 Martta 
müzakeresine karar vermiştir. 

ye nazaran, Alman tayyareleri ye- Maıı· ye 
rin dibinde, betonlarla mahfuz bir bakanımızın 

mühim beyanatı 

Bunda Batbakan ismet lnönünüll 
bir yazııı vardır. Ehemmiyetli o
lan bu yazıy! aynen aıağıda bil• 
diriyorum: Daha evvel ayandan Bay Bar

bour buna mümasil bir teklifte bu
lunmuftu. 

Söylendiğine göre dışarı işleri 
bakanlığı böyle bir takririn kabu
lü aleyhinde tiddetli itirazlarda 
bulunmakta ve bu gibi meselelerde! 

münhasıran Reisicümhurun sala -
hiyettar olduğu meselesini ileri 
sürmektedir. 

Böyle bir takririn kabulü Rus· 
ya ile olan münasebatın sevk ve 
idaresini mütkülle§tirecektir. 

---0-

Ceza kanunu 
ve M. Esad 

Eski Adliye Vekili Bay Mah. 
mud Esad bu sabah Ankaradan 
eelmi§tir. Bu akıam Üniversite 
de inkılab der.sini verecektir. 

Ceza kanunu Bay Mahmud E • 
aadın vekil bulunduğu sıralarda 
deği~tiri1mitti. Son günlerde ise 

ceza kanunumuzun çok eski olan 
İtalyan ceza kanunundan alındı • 
dığmı, değiştirilmesi icab ettiği 
yolunda bajıı avukatları~ mütale • 

alannı yazmı§trk. Bay Mah~ud 
Eaad bu fikirler etrafında Anka • 
radan ayrılmazdan evvel "Kurun,, 
refikimizin muhabirine ıu beya • 
natta bUlunırnuıtur: 

"- Ben bu işte beyanata seli. • 
hiyettar değilim. Selahiyet Adliye 

Bakamnmdır. Ancak ıunu söyle
mek silerim ki tercüme ettiğimiz 

İtalyan ceza kanun,unun tercih se
bebi, fazla demokratik bir kanun 

oluşu idi. Ondan sonra İtalyanlar 
Faıizm rejimine uyacak bir kanun 
projesi hazırlayarak kanunlaştır -
dılar. Tabii olarak biz İtalyanlar 
Fa~izm rejimine uygun bir kanun 
yaptılar diye kendi kan,unumuzu 
değİ§tİremezd ik.,, 

-0-

Moskovada bir facia 
Moskova, 27 (A.A.) Bir kurşun 

kalemi fabrikasındaki infilak, 29 
kitinin ölümüne sebeb olmuıtur. 

infilaktan sonra çıkan yangını 
baatrrmak için §ehrin bütün itfai-

halde bulunmaktadu. Dütman tay 4 

yarelerinin bu mahzenleri tahrib 
etmesi kabil değildir. 

Almanyaya, birkaç senedenberi, 
tayyare intaatı için iptidai madde
ler getirilmekte ve bunlar yığıl

maktadır. Fakat ancak, bu son 
yıl içinde Alman tayyareciliği mü

dafaa kabiliyetinden hücum kabi
liyetine gesmiıtir. Zira, "Avcı,, 
denen tipteki tayyareler, yeni ke- ı 
şifler sayesinde ilerlemittir. 

Bu yılın sonunda, Alman hava 
kuvvetleri, İngiliz, Fransı'l, İtalyan 
hava kuvvetlerinin mecmuuna mü
savi olacaktır. 

--0--

Bir seyyah vapuru dev
rildi,· içindekiler köpek 
balıklarına yem oldu 

Nevyork, 27 (A.A.) - Atlas 
Denizinde çok tiddetli bir hrtma 
vardır. Sentlüsi aduı civannda 
bir seyyah vapuru alabora ol • 

muıtur. Denizden altı cesed çı • 
kanlmıştır. Yolculardan, müte • 
baki 22 kitinin boiulduklan ve
ya köpek balıklarına yem olduk
ları zannediliyor. 

Avrupa ve Amerika suiarm -
da, en az, 15 tane tilep zahmetle 
seyir etmektedirler. 

Dalgalar bir çok gemicileri a
lı b götürmüıtür-

Londra, 27 (A.A.) - Blaigo· 
wrie vapuru tarafından gönderi. 
len son telsiz, devrilmekte oldu· 
ğunu bildiriyordu. 

Gaskonya körfezi ile Vigo a -
rasında seyreden vapurlardan 
15 imdad iıareti gönderildiği 
Lizbondan bildirilmektedir. 

Londra, 27 (A.A.) - Swan
aeadan Bostona gitmekte olan 
lngiliz 3259 tonluk Blairgowrie 
vapurunun akibeti hakkında bü

yük bir endite hissedilmektedir. 
Dün İmdad işaretleri vermiı olan 
bu vapurun tayin ettiği mahalde 
bu sabah bir çok vapurlu dolat· 
mıısa da, hiçbir ize tesadüf edi • 
lememittir. 

Bu seneki büdcemiz dört milyon lira fazla 

Ayrıca, F rnnMZ mebuılannd-1' 
Roustan ve mc§hur Fransız ısıu• 

harrirlerinden Boplan, Ravaj, Lö· 
kat, Denni, Laprat, Rone Mart•11 

gibi ıahsiyetlerin de yurduınus 

ve inkilibımız hakkında çok de· 
ğerli yazıları bulunmaktadır. 

Bakanlar Heyeti bir müddet
tenberi müzakere etmekte olduğu 
935 bütçesinin müzakeresini bitir· 
mit ve bütçe hazırlanmıfbr. Bu 
hususta Maliye Bakanı Fuad Ağ· 
ralı fU beyanatta bulunmuıtur: 
"- 935 bütçesi icra Vekilleri 

Heyetince denk olarak tesbit edil. 
mit, tetkilitı esasiye kanununun 
tayin ettiği tekilde Büyük Millet 
Meclisine takdim olunmak üzere 
hazırlanmııtır. 

Masraf bütçesi 194.800.000 li
radır. Varidat bütçesi de bu mas· 
rafı tamamen . karıılıyacak mik
tardadır. 934 bütçesi 184.000-000 
lira olduğuna göre 935 bütçesinin 
buna nazaran 10.800.000 liralık 

bir fazlalığı vardır. Bu fazlalığın 
6 buçuk milyon liralık kısmı varİ· 
dalımızın bu sene içinde gösterdi
ği tabii inkişaftandır. iki milyon 
raddesindeki kısmı da bütçe hari
cinde cereyan etmekte olan bazı İ· 
rad ve masraf mahiyetindeki mua· 

"Vatan., piyesi ve Matbuat 
umum müdürlüğünün 

bir izahı 
Ankara,, 27 (A.A.) - Dahi· 

tiye Velci.leti matbuat umum 

müdürlüğünden bildirilmiıtir: 

Matbuat Umum Müdürlüğün-

ce gözden geçirilerek oynanma· 
sı siyasal ve ıoyıal sebeplerden 

dolayı münasib görülmiyen pi • 

yesler hakkında lstanbul gazete· 

lerinde aa çıkan haberlerin yan

lıt olduğu görülmektedir. 

Nitekim Namık Kemal' in 

"Vatan,, piyesinden "Padjtahım 

çok yqa", "Osmanlılar,, gibi u-

lusal kültüre uymıyan kelimeler 

çıkarıldıktan sonra oynanmasına 

müsaade verilmiıtir. 

melelerin bütçeye alınmasındandır 
Mütebaki iki milyon lira da bazı 
nevi varidatır11zda yapılacak ıs • 
li.hat ve tadilattan tahassül ede • 
cektir. 

935 bütçesi cümhuriyetin takib 
ettiği demiryolu programını tama
men derpif ettiği gibi sanayi 
programı için de 3 milyon liralık 
bir tahsisat ayrılmııtır. Maarif, 
ziraat itleri için iki milyon liralık 
fazla para tahsis edilmittir. 

Mili müdafaa hizmetleri ve di-
ğer vekaletlerin ihtiyaçları da ay· 

Geçenlerde Sorbon' da yeni 1üt 
kiye hakkında bir konferans vef"' 

mit olan Bayan Vandenbergh'd.• 
Türk kadını hakkında bir r-sJ 
yazmı§tl7. 

Mecmua, yurdumuz ve inkili• 
bımızı canlandıran bol ve çok gU
zel resimlerle süılenmiıtir. 

Bu mecmuada çıkan Başbak•ıt 

ismet nönünün yazısı aynen töY'• 

ledir: rıca tatmin edilmittir. 
Önümüzdeki sene sanayiin in· -'Avrupa ciddi bir siyaai bulr' 

kiıaf seyrini daha kuvvetle takib ran geçiriyor. Büyük harb sonun• 
edeceğimiz muhakkak olmasına dan beri açılan sulh ve uluslar•· 
göre vatanda&}ların kendilerine raıı birlikte çalııma fikirleri bd 
yeni bir külfet tahmil etmiyen bu son senelerde temelinden sarııl• 
bütçemizin de tahakkuku yolun - mıt görünmektedir. Her tara~' 
daki yüksek vazifelerini seve seve bu fikirlerin nazariyattan ibar•' 
ifa edeceklerine ka1"aatimz umu • rve asıl emniyetin silahta ve iW• 

Fransız ordusunda 
kalkınma 

.,..fakta olauğu zanları yeniden c•ıı• 
lanmıttır. 

Bu, insanlarm geni§ mikyaıt• 
geri dütünüt ü mü, yoksa geçirile!' 

Paris, 27 (A.A.) - Mareıal ciddt, lakat muvaffak bir buht.s' 

Petent, Revue Des deux Mondea mı? 
Ben bu ikinci ihtimale inannı-" 

istiyorum. Büyük mesele ve e.-' 
mesele milletlerin biribirleritt~ 
saldırıt fikrinden vazgeçıneterı. 
Briand - Kellog misakmdaki el' 

ki ve ana maksadm ameli bir •"" 
rette temin olunmasıdır. 

mecmuasında netrettiği bir maka· 
lede diyor ki: 

"Ordumuzun kalkınmasını ger

çek surette temin edecek ve filt 
hizmet meselesini halleyliyecek 

yegane vasıta iki senelik hizmeti 
askeriyed ir. 

1936 senesinde ordu mevcudu· 

muzu kafi bir miktara çıkarabil

mek için 1935 de sili.h altına a· 

hnmıı olan efradın hizmet müd· 
detini arttırmamız lazımdır. 

Nisanda alınanların 18 ay, ilk-
tef rinde alınanların ise iki seneye 

kadar arttırılmaaı muvafık olabi-
lir.,, 

Bu ameli temin elde olın•ı"' 
ve dünyanın herhangi bir köteıiJI: 

d'Jll 
de herhangi bir devlet ke., 1 

t 

her kayıddan azade sanırsa, ııe 
tarafta biribirine emniyetsizlik 

11 

her tarafta gelecekten endit' 
uyanacak ve yayılacaktır. 

ye kuvvetleri çalıtmaktadır. infi
lak ve yangm kurbanlarının aile-

ıine yardımda bulunulmak mak -
ıadile bir komiıyon teıkil edilmit· 
tir. 

r Sabah ~aze_t_e_le_r_i _n_e_d_ı ..... ·q_or __ l_a_r ?__....] 

Türkiye on seneden fazla k0~ 
fulariyle anlaımak için ve '

1 ~ 
dütmanhkları zihinlerde yerıfll:İ' 
için çalıııyor. Elde ettiğimiz 11~.,,
celer, çok müıbet ve çok 111Uh1 d' 
dir. Hatta, bizim politikaJ01

' .,ı 
biribirleriyle dütman oldukl•'

1 

9
_ 

zanneden diğer bazı milletleri;ıt· 
vik edecek güzel örnekler v• o'I> 
Türkiye kendi emniyeti için ~dl 
hassastır. Bu enditesini ısı• etf 
tedbirlerin yanında bilha1ıa ~ )1 Kardeş] erini buz dolabında 

öldürmüş! 
Sakramento -Kaliforniya- , 27 

(A.A.) - Biri 6 öbürü 7 yqında 

iki kız kardeıini buz muhafazası· 
na mahsus odaya kapamak sure-

tile öldüren 16 yatında bir erkek 
çocuk müebbed hapse mahkUm 
olmuıtur. 

--o-

Grip ve mektepler 
Bolu, 28 (A.A.) - Prib salgı· 

nı yüzünden Bolu merkezindeki! 
ilk mekteblerle orta mekteb on gün 
için tatil ec:lilmiftir. 

"Demiryolu malzememizi de kendimiz yapacağız,, 
KURUN - imler sütununda Sad -

rl Ertem Auusturya Ba§bakam Şu§ni
gln Avrupa seyahatinden bahsetmek • 
te ve Avusturyarun bugünkü durumu
nu anlatmaktadır. Avusturyanın Na. 

zllcre ml, yoksa Babsburg'lara mı ge
çeceğini araştırarak bunun halledil • 
mcsi zaml'na mütevakkıf olduğunu 

siiyledılı ten sonra Avrupa hükQmetle
rinin, bilhassa lngllterenin Avustur. 
ya hükümctinin müstakil kalmasın • 
dan çok menfaat olacağını söylüyor. 

C~fllURIYET _:Abidin Daver im
zrılı yazı ncmlryollanmızı kendimiz 
yapt•ktcm snnra ~imdi demlryolu mal
zemeslnl de kendimiz yapmak için Sı
vasta bir atölye açacağınuzı büyük 
bir scvinclc kaydediyor. Bu münase • 
betle slmdlue kadar demlruolu levazı-

mı almak için harice verdiğimiz para· 
ların milyonları bulduğunu, bunun da 
milli sı:r:.-etimlz için büyük bir ziyan 
olduy:.mu tö9fugor. 

l'rllLLIYET - .-t~mcd Şükrü Es · 
mcr Tramvay Şirketi davasından 

bahseden bir yazı yazmııtır. Yazıda 

davanın cscuından balısediyor. Tram
vay Şirketi avukatları dalıa ziyade 
lngiltere teamüllerini ileri süriiyor -
lar, halbuki bizim kanunlanmız in .• 
gilteretlen ziyade Fransız kanunları. 
na yal:ın olduğu için bu §ekildeki iti
razlar dinlcnnıeğe değer değildir. Nc
lf.!kinı şir~rl av•ı!:r..t!nrının müdafaa. 
larında getirdikleri misallerin hepsi 
lngUtereye aiddir. 

ZA/'r/AN - Zaman imzalı yazı ge. 
cenlerde Milliuet aazeteainde Ahmed 

Şükrü Esmerin yaznuı olduğu bir 
baJmal alcye cevab veriyor. Ve Bul • 
ga'" mrseleıi etrafında hak!ı olara~ 

oijsf<'rciiğl aaablyele Milliyet cnıdeıl-
nirı /:c'lldialnl tenkid 1Jl!ecf:l: bir tarzda 
cevab vermesinin doğru olmadığını 

söylüyor. 

AKŞAM - Akşamcı imzalı yazı 
"/Rtnnbul içinde lıalriyat,. başlıklıdır. 
Yazıya göre lstanbulda pek fazla eı. 
ki ve kıymetli eserler lıcild toprakla-
rın altındadır. Bunların ciddi bir ıu -
rete aranması ve meydana çıkarılma
sı vakti gclmiıtir. Ayaaolyadan sonra 
aSraybllrnu parkında ooktile meyda-
na çıkan saray lıaralıesi elralında da . 
halrlyat yapılması, ve bunun için mu
hakkak ıuretu ecnebi 11ardımı 6-k • 

d. . . . . . .. k uretı1 
ı ıyı nıyetını gosterme s tı• 

iyi niyetlerin sempatisini toP 
makla temin etmeğe çalıtıyor• ., . . .,. 

Uluslar Cemiyeti mühı~ doı· 
müessesedir. Bu müesaeıenııı J' 11 

ru ve haklı bir yolda ~et 11"_ 
ameli tesirli yüksek bir varh~.t" 
linde çıkmasına çalıphoı. En 1 

lerin ve dertlerin çoğu hafif}er·,,,, 
• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lenmemelidir. ,, 

SON POSTA - iki yıld~z ~· 
gahz, Avrupalı mil/ti/erin •ıze t"-,
nlget getiriyoruz diye zavall•,.;;, 
milletlerine nwıallat olmal0 

ıikdı/et edi11or. 
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~~ q&üşiün: 
~ ..... ,_, _ __.. 

En büyük 
sanatkar: 
laedri ı Apartıman 

. (Bütün okuyuculanmclan bir kapıcıları 
tıccım) 

HABER - Akpm Poıtuı 

Mensucat 
Fiyatları 
Yükseldi 

Kadınlar Birliğ ( 
kongresinde 

Türk murahhasları 
1 
1 

.Şikô.yetıer, temenniler 

6ir kundura boya
,,_, ~,.nın dif eö-" 

. B~lki kari!erim arasında Ued- Milsaadesiz olarak iş 
~denen bu büyük san'atkarı ta- bulma ile uğraşı-
>'a~:Yanbr vardır. Belki bu imza- yorJarmış 1 
h' utedc h~ı-icle rastlayıp onu ıa· 

d
1den I:'levcud sananlar da eksik Belediyenin hizmetçi vesair 

Fırsat duşkünlerl 
vaziyetten hemen 

.istifade ettiler 

1 

sJyliyeceklerl tezleri 
bazırhyorlar j 

18 Nisanda ıehrimizdc, Yıldı7. 

konferans salonunda toplanacak 
olan Uluslararası Kadınlar Birli
ği kongresinde Türk mürahhasla· 
rmın söyliyeceği mevzuların teıbi
ti it"yle uğraıılmaktadır. 

eğildir. müstahdemin itler:ni tanzim için 
t ~İtekim hatırlarım, bir gün mek- yeni bazı esaslar tesbit etmekte 
eut k olduğunu yazmıştrk. Son zaman-

ar'· ey en, edebiyat meraklısı bir 
t•ada§ım: larda apartı.man kapıcılarının hiz-

b 
Vallahi azizim, -demitti.- Ben, metçi yerleştirmek ve hizmetçi 

ll s · L kandırmak hususunda büyük bir "'l .aır P.edri'nin mrıralanna ba-
" ıy rolleri olduğu görülmektedir. Bu 
İd 0 rum. O, Füzuliden de, Nef' 
" en de, Tevfik Rikretten de, Yah- yüzden mühim para kazanan , ve 
ıa }\ ruhsatsız birer it idarehanesi vazi" emelden de büyük bir ıahı:-
ıet ! feı'ni gören kapıcılar olduğu gö· 

ıtı·· l\endisine kahkahalarla gül- rülmüştür. Halbuki hizmetçi işle
ti'Ujtük, Ziı·a, sahibi bilinmiyen rinin düzelmesi için her ,eyden 
e ıt ere Laedri diye imza konuldu- evvel ruhsatı olan it evlerin. n ka-
Unu hocamız bize söylem· ıti. yıd tutarak hizmetçi vermesini te-

de "~enıck ki, bu imza, bir ferde min etmek İcab ebnektedir. 
idJ·ıl, doğrudan doğruya halka a- --o-
l'ı ~r. Pek çok kimseler, hayatla- Tramvaylara atlıyan 
1-..ll a Yalnız bir kere ıair olmut- ÇOCUk 1 ar 
ltı~dır. Bütün bir ömrün bir tek sa-

11bi tsh .. .. .. b' • 
~· "' asausunu ır manzumecı-
ııltı. •• 
\' ıçıne sıkıttırmı§lar, sonra, ge-
eıeJ'k 

Mekteb talebelerinin tramvaylara 
atlamalarının önüne geçmek için 
sıkı tedbirler alınmaktadır. Bele-

..._ 1 etmektense, vakurane suı-
".ıtııla d 1 diye zabıtası memurları tramvay· l · r ır. §le, onların eserleri 
aedri' l d'I . . lara atlayan çoculdan yakalıya-Ye ma e ı mı~tır. 
li l rak babalarına teslim edecekler-

!)} e e, böylece doğmuf, m~hur 
"llp salkalanmı§ sahibi bilinmi- dir. 
JClln' --0-
}'t-• ıc:e şarkılar vardır. Diyebi-
;Uı~ ki, bütün güfte ve bestelerin Çekoslovak Cumhur 
elt'~ e doksanı bu kabildir. En a· refsinlu yıl dönilmil 
f11\ arından, en güzellerinden sar- Çekoslavak Cümhur Reisi Bay 
~~:a~, §U basit avam §arkısmm Masaryok'un 85 nci yıldönümü 
~l çı:zınek kudretine bakın! Üç dolayısıyle Martın yedinci Per· 

ttda h .. t .. b' b IA 
~di~1)f· u un ır romanı u asa ıembe günü tehrimizdeki Çekos-

ht · "'lovak konsolosluğunda konsolos 
C eyJıanenin şiŞeleri parlıyor Bay ve Bayan Gregor tarafından 

.\ıı: errah gelmiş yaralan bağlıyor bir kabul resmi yapılacaktır. 
~nı babam başucumda ağlıyor O gün konsoloshane it görmiye· 
r:nu, kimıbilir, k"m yazdı? cektir. 

~la kat, sade şarkılar mı ya?... ---o-
radd' 

diıc:ı •n hocaya, bekta,iye atfe- Tercllmanların imtl-
lta h fıkralar? ... Bunlardan baı· h ) 
d~ıer iün bir yenisi doğarak du- an arı devam ediyor 
•,tı ~r~ı:zda gülü::ıseme uyandı· Yen' den derslere ve imtihan· 

e •kayecikler? ... )ara tabi tutulan lıtanbul seyyah 
~ti Unları hangi mütevazi san'at- tercüınanlarımn yabancı dil bilme t/ Yaratıyor?... dereceleri yoklanmak üzere yapı· 
~ka~!na~ı~ laf, ha§. rarannı§ ... i lan ... şifahi i~ti.~ana B: ·yoğlunJa~i 
lıt llı gorub de geçıverdiğ · miz Dagcılrk Klubunde devam edıl
~lt? şna.\' tnı? Şu polis memuru mektedir. 
1d llı' u Ustabaşı mı? Şu müteka- Şimdiye kadar Almanca, Fran· 

t}~'. ~~ihtiyar nine mi?... ıızca, İtalyanca bilenlerin bilg'le· 
tı llfund .. k' ku . ki ~ t}l a unı ı, eğer o yucula- rı yo anıyordu. Geçen Pazartesi 
~~r ~~ında meşhur bir fıkranın, lngilizceye batlanacak ve bugün 
it- f't. rr.ın, Laedri'ye atfedilen ayni dilden imtihan devam ede

~~ ha~tı? kinıin tarafından, nuıl cekti. Fakat öteki dillerdeki i.mti
• 1lell (h Qlacera için yaratıldığını hanlar henüz bitmediği için, lngi
~aa~e.r~a - ister imzalı i:ster lizceye ba~lan:!.mamıştır. 
~ ~ al~~ hır nıektubla- sahibine Bugün lngilizce mümeyyizinin 
,11.ıd re,· da~larına aid resimli ya- de seç'lip, bu yoldaki yoklamala-

tı, lllsı;ı olarak bana yolla- ra baılanacağı ve bir müddet son-
l l!ll d ra netİC'elerin belli olarak yeni eh-
~l' ' ıa e b · · · d H l" k -... l ~ ~aı t . • e~ını ıçın, sa e a· ıyet agıt armın verileceği umu-
tı) ~ Cd ~~1 ıçın değil, bütün bir luyor. · 

'1:-..~te 1Yatı için eşsiz bir hazine - ~--
rt. 

Yeni bir hastalık l (Va-"fQ\ 
Y enibabçedeki Gureba hasta· 

Dün ak§a.mdan iti.haren feıhe· 
dilen Fransız modüıü dolayıııyle 
F ranıadan gelen yünlü ve pamuk
lu mensucatla diğer bir çok eşya· 
nm ve gene Fransız modüsü esas 

•tutularak bu eşyayı tenzilatlı tar:
fe ile idhal eden diğer memleket
ler efyaıma tenzilatsı:z tarifenin 
tatbiki piyasada mensucat fiyat· 
larının derhal yükselmesini mucib 
olmuştur. Hatta bu pahalılık yal
nız bu memleketler eıyaıına da 
munhaıır kalmamı§, bu vaziyetl 
fırsat bilen bazı tüccar bütün men
sucat ve manifatura eıyau üze· 
rinde umumi bir yükseltme yap
DU!lardır. En açrk manasıyle bir 
ihtikar demek olan bu yükselme 
perakendecilerde yüzde elliyi bul· 
maktadır. 

Alakadarlar F raıısa ile yeni bir 
ticaret anlaşması yapılmaaınm u· 
zun sürm · yeceğini muhakkak gör
mektedirler. O vakit Fransız mo
düsündeki tarife pozisyonların
dan istifade eden memleketler ge· 
ne bu haktan istif ad eye batlıya
caklardır. 

-o-

Yumurta 
• 

pıyasası 

Almanya, martta faz
la yumurta alacak 

Almanyadan Türk Ofise gelen 
malumata göre Almanyada bulu
nan yumurta stokları çok azalmıt· 
tır. Bunda, bilhaua, son zaman
larda soğuk giden havalatdan do
layı dahilden yumurta toplana.ma· 
muı ve hariçten de takayyüdat do 
layısıyle yumurta az gelmesi amil 
olmuftur. Bu itibarla önümüzeki 
Mart ayında Almanyanın çok yu

murta idhal etmek mecburiyetin
de kalacağı anlatılmaktadır. 

Almanyaya baılıca Türkiyeden 
yumurta ihraç edildiği cihetle bu 
haber yumurtacılarımız araımda 
alaka ile karıılanmıftır. 

---0--

Buğday konferans1; 
Geçen son Teşrin ayının 20 sin

de Budapeştede açılmıt olan buğ
day konf eranaı esaslı işler· n en 
mühim kısmını yeni bir toplantıda 
görütmek üzere 5 Martta gene 
Budapeştede ikinci bir dünya 
buğday konferansı toplanmasına 
karar vermi§ti. 

Alakadar mahafilde konferan
sm mevcud müşküller içinde buğ
day i§İnin müstakar ve normal bir 
hale sokulabileceği hakkr~da bir 
kanaat mevcud değildir. 

Türk Kadınlar Birliği azası 

kendi ihtiıaılan çevresinde tezle
rini hazırlamaktadırlar. Konuıu

lacak meseleler su•b ve 
kadınların it ve hukuk sahaamda 
müsavatı gibi meselelerdir. 

Bu mevzu üzer'nde Bayan Sa
fiye Hüseyin bir tez hazırlamak
tadır. Bayan Lamia Refik de 
"ah!akta müsavat,, mevzuu üze· 
rinde bir tez vücuda getirmekte
d ir. Bu işlerin çevrilmesi için, b!r
likte bir komisyon seçilmittir. 

Diğer taraftan, kongTe dolayı· 
ııyle Türk kadmmm soysal saha· 
da varhğmı göstermek üzere bir 
de ıerg; açmak kararla§mtfbr. 

Bu sergide tarlada çalıfan Türk 
kadmmm gördüğü iıler, cepane 
taşımış kadınlar, kozacılık, tütün
cülük, halı ve kumaş dokunması, 
incir üzüm işlemesi umumiyetle 
sanayi alanımızda Türk kadmı ve 
faaliyeti canlı surette gösterilecek 
ve bu eserlerden birer numune or
taya konacaktır. 

Bu itle uğra§mak üzere bir 
komiıyon ıeçilm'ıtir. Bu komiı· 
yon Bayan Safiye Hüaeyinin bat
kanlığı altında Baye.n Müıerref 

Üstündağ, belediye müdür muavi· 
ni Bay Hamid, müzeler müdürü 
Bay Aziz, Selçuk kız sanat mek· 
tebi müdürü Bay Asım, akşam kız 

sanat mektebi müdürü
0

Bayan Ay
şe, Bay Yunus Nadi, Üsküdar kız 
sanat mektebi müdürü Bayan Be
sime ve akadem: müdürü Bay Na· 
mık lsrnailden mürekkebtir. 

-0--

Maden ocağında 
yangın 

lngilterede Donistrop' da bir 
maden ocağında çıkan yangın do
layısıyle 11 O i§çi hemen iple dı§a· 
rı çıkardmıştır. 

ltçilerin bot kalmaması için 
baıka ocaklara nakil kararlaşmış· 
tır. 

- o-

Belediye masrafları 
ve varidatı 

Belediyenin · 935 varidat ve 
masraf bütçesi hazırlanmııtır. Va
ridat "61719021, masraf yekunu i
se 6,391,872 lira tahmin edilmek
tedir. Fevkalade masraf bütçesin
de yolların esaslı tamirine altmıt 

Ali Rıza 

Dün matbaamıza bir kundu a 
boyacıaı genç geldi. Harbiye e 
Çimen sokak 161 numarada ara• 
bacı Ozeyirin evinde oturuyor• 
muf. isminin Ali Rizıı Saz ıever 
olduğımu söyliyen bu gene diyor 
ki: 

- Kimsem yok. Babam ben da
ha iki yafmıdayken Karı cephe
sinde tehid düımüf. Kun:lura bo
yacılığı yaparak geçiniyorum. Ö· 
tedenberi musikiye büyük bir me• 
rakım var. Birikfrdiğim paralar· 
la bir keman aldım, sekiz seneden 
beri kemana çahııyorum. İstida
dım olduğunu söylüyorlar. Kon· 
serva ı:•!ar keman mul'ilim: Bravn, 
halkevi orkestra §efi Mühendis• 
yan, profesör Maka musikiye isti
dadım olduğunu söyled ' ler. Fakat 
bütün uğraşmalarıma rağmen se
kiz seneden beri musiki öğretilen 
bir mektebe giremedim. Bütün di
leğim ıudur: Musiki öğretilen 
mekteb!erden birinde 'hademelik, 
kapıcılık gibi bir it .istiyorum. 
Maksadım boyacılıfı bırakarak 
kemana çalı§a bilmektir.,, 

Bir makinistin aözrerl 
Dün matbaamıza Devlet Demir 

yoUarı makinistlerinden Hasan 
Atye :aminde ihtiyar bir adam ge· 
lerek şunlan söyledi: 

"Bütün harblere ve. istiklal 
harbine iştirak ederek bir çok yer
lerimden yaralandım. Harbten 
sonra devlet deımiryollarmda 
s,r.,ıun ve diğer yeı :C1 de nezaret 
makinisti olarak çalı§trm. Fakat 
bundan bir müddet evvel Adana 
deposunda çalışırken asabi bir 
hutalık net' ceıinde bir kaç gün 
vazifemi ihmal ettim. Bunun üze
rine beni işimden çıkardılAr. Böy· 
lece 34 senedir bu meslekte çalıt~ 
tığım halde şimdi sokağa atıldım 
ve 'lÇ kr ldım. Alakadaı makam
ların bana ve aileme acımaımı 
yalvanrım.,, 

Unyon Fraosez 
Şehrimizde bir Fransız klübü 

olan Onyon Franıezin idare mec
lisi istifa etmiıtir. Yarın yeniden 
idare meclisi seçeceklerdir. 

-0-

1. ~~llz seyyahları 
~ di&er ~l'tu.r. Evelden isminde 
~' lia . ngılız lordu iJe arka· 
t" ~"-d·tr: Oppenhaymer gezinti 
\i~tı. ~l~ e fehrimize gelerek bir I 

nesine yepyeni bir hasta müraca· ___ K_a_y-:--ı_b_Ç_O_C_U_k _ _ _ 
at emtiş ve oraya yatınlmıttır. 

Bir haftadan her; orada yatmakta 

bin, ıubelerdeki yolların cüz'i ta
mir ve in§asına kırk bin, istimlak 
borçlarına iki yüz yirmi bin, kana· 
lizasyona beş yüz elli bin, umumi 
har'taya yirmi beş bin, Ata Türk 
köprüsünün inşasına yüz elli bin 
lira konmu!tur. 

TUrk dili Tetkik ce
miyeti Azaları 

Dolmabahçe Sarayındaki husu
si dairede çalı§an Türk dili tetkik 
Cem"yeti üyeleri dün akıaımki 
ekspresle Ankaraya gitmitlerdir. 
Çali§malanna Ankarada devam 
edeceklerdir. ' 'I V e rfün hareket et.m · f-

l l~i b'• 
'(ıtı. ~un .. 
ti•. )el' de ~ne~. gelen Lord Aber-

ugun Mısıra gidecek-

'~!~lli~ l<r 
t~ı l>t-~tt, kalının akrabasından 
)'1\~t\ •~l' onnot, iki gün önce 
~~ ·~t-1, ~~h· vapuruyle gelip ıey-ı 

ti \)ili lıkte gezerek alqam 
~llPurla ayr.ılmqtır. 

Edimekapıda 
1a!ma tomruk 
· addeıi Kasap 
·okağmda 9 nu
naralı evde otu
·an Hüseyin· n oğ 
'u 10 yaşında 
Nevzad dört gün
• enberi kaybol
nuştur. Çocuğun 

ailesi polise mü-

olan bu hastaya henüz kat'i teıhis 
konulmmakJa beraber bu hasta· ' 
lığın memleketimizde hemen ilk 
defa olarak görülen bir hutalık 

olduğuna hükmedilmektedir. Bu 
hattalığın adına Spiro denilmek
tedir ki en çok Japonyada görü
len ve dünyanın başka yerlerinde 
etine pek tesadüf edil em· yen bir 
hastalıktır. Bu hutn.lrk hastaya 
s;sanlar tarafmdan geçmektedir. J 

racaat ctn'ştir. Zabıta tahkikat 
yapmaktadır. 

-o-

Reylerbeyi klübünün 
kongresi 

Beylerbeyi Spor Klubü reisl:
ğinden: 

Sen~Hk kongremiz 8 Mart Cu
ma günü toplanacafiından üyde
rimizir. o gün ıaat "10,, da klube 
gelmeleri. 

-<>--
Kartal Belediye 

relsllğl 
Kartal Belediye Reiıi Turgud 

istifa etmittir. Dün reislik · seçimi 
yapılmıJ, belediye meclisi azasın• 
dan Arif kaptan belediye. reisliği· 
ne intihab ediJmiıtir. . 

·' 
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Sir Con Simon mühim 
seyahatine çıktı 

Pariı, 28 (A.A.) - Sir Con Si·ı 
monun bugün 11/30 da Londra·ı 
dan tayare ile gelmesi bekleniyor· 
Sir Con Simon, lngilterenin Pariı 
ıefirine misafir olacak ve verilecek 
bir öjle ziyafetinde Bay Liva) ile 
Kampbell ha.zır bulunacaklardır .. 

Büyük Kurultay 
açllırken 

Saylavlar dönüyor 
Cuma aünü açılacak olan bü

yük Millet Mecliıine iftiralr etmek 
üzere tehrimizde ve memleketin 
muhtelif kötelerinde bulunan ıay· 
lkvların hemen yüzde dokıanı An
karaya avdet etmiı bulunmakta
dır. Diğer aaylavlar da bu aktam 
Ankaraya avdet etmİf olacaktır. 

Fırka grupu 
Ankara, 28 (Telefonla) - Be. 

tinci B. M. Mecliai C. H. F. ıru· 
pu bugün aaat üçte ilk toplantıaı
nı yapacaktır. Bu toplantıda Mec
lis divanı riyuet ve Meclis imir
likleri namzetleri teabit edilecek 
ve ırup riyaset divanı intihabı ya· 
':f.lacaktır. 

Büyük Millet Kurultayını, en 
ihtiyar aza olan Abdülhak Himid 
açacaktır. 

Saylav hakkındaki 
şikayet 

Dünkü nüshamızda Kastamonu 
müstakil aaylavı Nuri hakkında 
bir ıikiyet yapıldıiım yazmıft!k. 
Nurinin intihab mıntakaımclan 
gönderilen bu .tikiyetnamede ken-

' cfııinin Lıtamonu liıe müdürlü -
• iünclen namzetliğinden üç ay ev -
vel istif uı llzım iken bu iatifanm 
yapılmadıiı gözönüne konulmak • 
tadır· 

Mesele Büyük Millet Mecliıin
de tetkik edilecektir. 

Bay Kampbell, fevkalade murah
has olarak bulunmaktadır. Lon
dra anlatmalarına müteallik iki 
dıt itleri bakanı bu ziyafette ve 
öğleden aonra göriiflerini karıılat· 
tıracaklardır. 

Şuşniğ'in seya
hati ve lngiliz 

gazeteleri 

Şeytana taş çıkar
tan mütefennin 

Avusturya başbakam
nın iki maksadı 

ne imiş? 
Avuıturya Bqvekili Şu9nig'in 

( Btlf taralı 1 ıncid e) 
Yabancı kimseyi yanına alma

makta ve bulutlarının ilerleyiıi 
hakkmda tafailit vermemekte -
dir. 

yanında Hariciye Nazırı oldu· Fakat günün birinde mevcud 
ğu halde Pariıten Londraya geçi· el~ktrik kuvvetlerinden tam mi -
şinin iki sebebi olduğu aöyleni • naaiyle iıtif ade ederek her türlü 
yor. hücumun önüne aeçmek ittemek -

Bunlardan biri önce yazdığı· tedir. 
mız gibj Avu&turyada lır.parator • 
}uğun iadesi hakkında mÜ§avere • 
dir. 

İkincisi Avusturyanın paraca 
11luntııım ı'.derecek mikdarda, 
lngiltereden yeniden bir iıtikraz 
yapabilmesi meaeleıi .. 

Tekziblere rağmen, bu, böyle • 
dir. 

Avusturya Baıvekili, lnıiltere
ye gitmeden önce, lngHterenin bu 
iki sorıuya da '"hayır olamaz,, ce
vabı vereceji tahmin ediliyordu. 

İngilizce gazetelerden "Sunclay 
ExpreN,, Avusturya Batvekilinin 
geliıini "Avusturya paranızdan 

biraz CiP ha is~emeğe ıeliyor,, tek· 
lir.de bir aerlivha ile iC)atermiıtir. 

Metiyus, çok gezmit orta yatlı 
bir adamdır. Fen yolunda çalıı -
malan neticesini ıöyle hulasa edi· 
yor: 

"Elektrik kuvveti hayatın en 
büyük kurtarıcıaı ve koruyucuıu • 
dur. Dünyada bundan kuvvetli 
bir 9ey henüz tanınmadı .. ,. 

Ha.atalık mikroplarını öldüre • 
cek ıuaaı bulmak, 30 mil mesafe 
öteden tahtelbahirlerin izini kC! • 
f etmek, tehirler için yeni bir ha • 
va müdfaası icad ebnek ve eritil
mez bir ıür>atta aiden yani ıaniye
de altı mil yapan tayayreler icad 
ederek bunlarla batti aya 

kadar çıkabilmek imkanlarını el • 
de etmek iateıindedir. 

Bunlar "fenni romantizm,, ya • 
pan Jul Vem ve H. C. Velı'in ki
taplannda yazılanlara pek benzi-

Metiyuaun ortaya koyacağı bit 
diğer tabiriyle - polis tua'ı · 1"' 
tayyareleri harab etmiyeceği, fr 
kat makinelerini durdurarak iıl' 
meğe mecbur edeceği ıöy)eniY°'" 

Bununla beraber hücum }<artı' 
ıuııda toz çelik yağdıran fişekl,rle 

-Lid" tayyareleri parçalamak da ~ .. 
kiAn olacakmıı .. 
Dütündüğü bir diğer tay•1tf 

de, mayi halinde idrojenden alll" 
··tls~ mıt gazla ıevkolunan ve ınü 

bir çevrilme, inhina kabiliyeti bı" 
lunan roket tayayresidir. 

Saniyede 6 mil alacak olaıı ~ 
tayyare 239.000 mil ötedeki tJ1" 
on iki saatten az bir vakitte er'' 
bilir bir kudrette olacaktır. 

Metiyusun ketifleriyle lngill'' 
re, Almanya, F ranaanın yakıııd.0 
alakadar olduğu yazılıyor. 

lngf lterenln mOdS" 
laasın Alimlere 

havale edildi 
Londra, 28 (A.A.) - lın~ 

torluk müdafaa komitesiı: ayl 
11
• 

evvel, lngilterenin havn hiicUJI' ~ 
rından korunması için, fenıtİll . ' ıon keıiflerini tatbik usuHerİ111 

Ayni gazete, Avuıturyanm ıs• 
tikli.tini temin meselelerini de İn· 
gilterenin biç vazif eei olmacblt 
halde ka.rıtmakta olduğu "Avru • 
pa,, iılerinden biri olarak ıörmek 

nyacak teknisiyenlerle l·ill'lel" 
yor. den bir heyet teıkilini kararl•f11r 

Fakat Evereste çıkan kafilenin mqtır. tedir. 
fahri teıkilatçıaı kolonel Eterton Jil 

Bakanların beyanatı kendiıinin pek yakm arkadqı o- Bu heyetin tqekkülünü. •·".,.-
Viyana, 28 (A.A.) - "Korrea• lan bu fen adamnmı klübeaine avam kamarasında haber aıJll ı 

pondanı Diplomatik,, gazetesine yaptıiı bir ziyaretten avdetle ha- hava müatqarı Sir Filip Sat tf 
Y,aptığı bir beyanatta dıı itleri ba- km ne diyor: auenite baılamıt bulunan ~ 
kam Berger • waldeneıg demiıtir " - Evet, bunlar bir talanı ha • tın, immenin menfaatine b: LJ 
ki: yaDer ribi gelir •. Fakat mütefen. etmek arzusundan ıitayiıle ı,.y 

"Franaa ile lnıilterenin hakim nin Metiyuı ıize bunlardan bah·e- mittir. ,J 
devlet ve dıt itlerimize kimaenin derken, liboratuvarmda ça)ıf& • Heyete, elaeriıi ilim ol•" ,r 
müdahale etmemesi hakkındaki rak, 80 kadem ilemwd bir faü18yj "''az aza vardır. Ve hükw-tr

1 

görüılerimize iıtirak ettiğini ıe • ö1dürecek, yahut bir otomobili dalı olduğunu takdir eder_.,~ 
vinçle gördük.,, durudaracak lainette tua'ı n~ lann aayısını arttırma~ 111tr ~ 

Başbakan Schuachnigg, ayni redecek: bir makine ortara koy- heyete daha çok ehemmiye 
gazeteye demittir ki: mut olduğunu bilmelisiniz.,, cektir. ~ 

"Franaız ve lnailiz efkirı menı. ı b ı • 1 
ıeketimizin ihtiyaçları ve j~ •İya- stan ulun planı Şehir Mec ıs 
samız hakkında ayni anlarıı fikir- u··ç yılda Esnaf bankasının tıl' 

Bulgarlarla Yu• Ierini izhar etmişlerdir. Jf 
Uyeslne karar vet" 

goslavlar Yakin- Vtyanaya dllndfller hazırlanacak r .•. 
ğıru uma11z. Viyana, 28 (A.A.) - Bqvekil B .. h t" ur11"' 

Schuschniıı ile hariciye nazırı YUz yirmi beş bin u_gun eyi e 1 ca~ 
laşıyorlar Berger • waldeneıı, dün akt"m mıye top ana , 

liraya mal olacak ı.r 
"İran, buıkünedek afyonu doğ· 

rudan doğruya alıcı memleketlere 
atmakta idi. Tütün ve tömbeki Sofya, 28 (A.A.) -Bugün ha- buraya dönmüılerdir. Emaf Bankaıı hi11edar .,,f 

riciye nezaretinde Yuıoılavya Bul Her iki devlet adamı, Paris ve lıtanbul plinınm profesör mumt heyeti bugün saat on ..1 
aatııımız da bu vaziyettedir. Acu• El ,,.,. 

ıariatan araaında yeni hudud ıe • Londrada gördükleri hüanü kabul göçe yaptınlmaaına jüri heye • toplanarak Banaknın bundaO 
nun her yanına ıönderlyoruz. k dit· 

çitleri vücuda getirilmeai ve pua • ve elde ettikleri neticelerden lince arar verildifini dün yazmq- raki vaziyetini görüşecekler .,.ı# 
"Bir ht.ft:ıya kadar tamamla· k aıJıY 

port itlerinin baıitlettirilme.i için mıcağnıı um:luğıımuz bı' teklifleri pek ziyade memnun olduklarını tı · Şehir meclisinde dün b Şo'' 
aktedilmit olan konferanam tan - alır almaz mem!ek~t'mize hareket ıöylmiflerdir. Jürinin kararıt belediye reis • tasfiyeıine karar verilmittir· ;' 
zim edilmit olduğu protokollar edeceğiz. Teklifleriı:t hükômeti· ----------- liii tarafmdan Dahiliye Bakanlı. bir meclisi kavanin ve iktıs•d 8,1 
imza edilmittir. miz tarafından tetkikinden sonra Al manyaya tına bildirilecek, Bakanlıkça tu. cünıenleri müttereken Esnaf it ' 

Bu münaıebetle iradedilmit o- tekrar buraya geleceğimizi ıam- • h dik edildikten aonra Berlinde bu- kasının hesaplarını gözden g~ 1 
lan nutuklarda konferanaın ricu- yoruz.,, 1 racatımız lunan profCIÖr lıtanbula çairıla. mitler, bir mazbata hazırh1.~,r 
da. getirdiği eaerin Kral Boria ile------------- ğ caktu. meclis umumi heyetine verııı•t 
müteveffa Kral Alebandrm aç - Amerika MDşktllA.t oldu u dik- Profeaör Elıöç lıtanbul plinmı dir. ,1 
mıt oldukları Bulgar - Yugoılav M k lk d hllt kati celbettl . yüz yirmi bet bin liraya yapaca. Encümenler, Eınaf Bank~d"~ 
dostluğunu takviye yolunda bir e 8 anın B Son zamanlarda Almanyada iını evvelce aöylemittir. Profe • mayeainin dörtte üçü kayba-""· 
hatve tetkil etmekte olduğu aöy _işlerine karışmıyacak idhalit yapılabilmeıi için müaaa· eör latanbula gelnice kendiıiyle için ıermayenin ikmaline ~,,it' 
lenmiıtir. Yugoslav heyeti, yann Vaıington, 28 (A.A.) - Ayan de almaktaki mütkülit dolaynıy• ,.eniden pazarlık edilecektir. Mü- imkin bulunmadığına, dol• ,p'I 
Sofyadan hareket edecektir. meclisi hariciye encümeninin mu- le, aldıkları emir üzerine, Berlin- tf!huaıaa lıtanbulda te,kil edile • le banka mecliıinde belediY~i1~ 

Italyanın iktisadi va
ziyetl bozuluyor 

Roma, 28 (A.A.) -Havu mu
habirinden: 

16/ 2 emirnamesi ile ithalat he· 
yeti umumiyeıini kontenjana tabi 
tutan tedbirler bütün ihracatçı u· 
luslar tarafından resmi abülimel· 
lerle kartılapcaktır. Romadaki 
elçiler ve sefirler tarafından yapı
lan müracaatlar, İtalya ve ihracat
çı memleketler aruında nihai bir 
mübadele rejimi için iki taraflı 
.tlzakerelere l>aılanııç olacaktır. 

t Niaandan itibaren, ltalya ta
rafından takaı ıiıtemi tatbik edi
lecektir. 

halefeti üzerine Bay Boralı, Mek· deki Türk reımi makamları Al· cek bir heyet yardım edecek, El • me11illerinin tirketin fe. ;,ti 
sikadaki "Dini itiıaflar,, hakkın • man hükUmetinden reamen bu ıöç planını hazırlıyacaktır. Plin tasfiyesine karar veriJrneıiıı• 
da bir tahkikat icrası talebinden mÜtküli.tm kaldırılmaa!DJ istemi§· üç ay içinde belediyece tetkik o- melerine karar vermiılerdi~· · I' 

kk 1 k B .. • h" eeh•" 1.ı1l muva aten vazgeçmittir. lerdir. Bu te·al..büı üzerine Türk unac~, İcab ederae tashih ve unun uzerıne fe ır 111 1.ar 

eıya.ı için rd'haı müaaadeainin tadil edilerek kabul edilecektir. cümenlerin bu mütaleaaı~ı e ~ Uç haftadır uyuyan -
çocuk 

Bükreşten bildirildiğine göre, 
dört ya§ında b!r kız üç haftadan • 
beri uyumaktadır. Kendis'ni sun'i 
ıurette beılioyrlar. 

Doktorlar, bu vaziyeti enfloen· 
zanm tesiri olarak izah etmekte • 
dirler. Yerlilerden bazıları iıe ço· 
cuiun "nıhu ceıedini terkettiği,, 
kanaatinde imitler. Herkes geli:b 
bu §&yanı hayret hadiseyi görii· 
'"Orlann11 .. 

'-- d d 1 d ---..1 b" ProfCIÖr iir yıl i.-inde plim yap - ederek bankanın taıfiyet111 ~ !•" çı~asın a, uyu ur er~e, ır -,.. •y ,.;.. . 

kolaylık götülmeğe baflamqtır. mıt olacaktır. Belediye bu aene vermiıtir. Bugün bank• ~· 
Tü.-kiye malları için çıkanlan bütçeıine bu it için elli bin lira darlar meclisinin de tasfiyeY' 

güçla.kler biç bir zaman büsbütün ko1111111tur. rar vereceği muhakkak~~ 
idhalibn durdurulmuı tekfine __ S_a_r_d_a_k_l __ F_ra __ D_S_l_Z __ milyon olarak tesbit etrııi~titt• ~ 
girmemekle beraber alakadar id- 'rf:: ... M 
halat daireleri bilhaaaa mal bede- boku ku miktar 1920 ıeneıinde td~dl:dı~I"'· 

P · 28 (A A ) 5 L_ '- miıyonu tarafından tak '' linin ödenmesi itinde yapılan mu- anı, · · - arre na&· p.ı 
ameleleri geç çıkarmaktaydılar. kmdaki itilafnameler, ayan mec- olan miktann yarısıdır. .;'~ 

Alman mahafilinde Mart aym- lisi tarafmdan kabul edilmiıtir. lliların tediyesi tarzına ıeli tl 
da Türk etyuına daha fazlıı idhal Ayan mediai emvali emiriyeden miktarm 750 milyonu S-r,. )' 
kolaylıkları göıterileceii temin o- olan madenlerle Framız emval ve za.aı kömürü olarak tes•İY' 
hınmaktadD'. emlikinin kıvmetini maktuan 950 biJecelrtir 
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1STANBUL: 

Bu korkulu bir iş, reisi kurtar
mak için başka yol yok mu? 

17,30: İnkılAp dersleri 'Onivenİ· 
teden nakil - İzmir Saylavt Esat 
Bozkurt, 18,80: Danı mmikiei; plik 
19,30: Haberler, 19,35: Gavin kar· 
de§ler - §an 20: Keman ıolo- Ba
yan Nazlı, 20,30: Stfldyo Sigm or • 
kestrası, 21,15: Son haberler, 21,30: 
Radyo oskeetrası, 22: Radyo Tango 
ve Caz orkestraları. 

Mezit bey son tözleri aöyled& 
ten aonra kalenin yüksek mazgal· 
larından aşağıya gök sürleıneaine 
hen:ıiyen bir sesle haykırdı: 

- Tanıdım... Hoı geldiniz! .•. 
liaydi, gemiyi limana getir! ••• Li· 
tn"'-.ı • .ı.__1_1• 
~.\Qa ıenı DCK.1 lyonmı ••• 
Ali reis geride duran gemiye 

doğru ipret verdi. Sonra kendisi 
kotra. ile kocaman bir marti gibi 
3Üziilerek limana airdi. 

Mezit bey iki yıl kadar önce 
Yanından ayrılan bu cesur deli
kıınirnm geliıiyle, hayatının en 
•e-,inçli bir gününü yqıyordu. u. 
!aiına ıealendi: 

-Ahmed! ... Aatımı getir!. .. 
}( At geldi ve bir •JÇr&YJfta atladı. 

alenin genit meydanmı, büyük 
dtnıir kapııını, limana tiden do-
~ınbaçh yolu, bir yıldırım ıibi ıeç 
ti. Sipahileri de onun arkumdan 
\re dörtnal gidiyorlal'dı. 
d ~ vardığı zaman Ali reiı 
e henüz karaya çıkmııtı. 

d ~u eaki kara kurdu ile bu genç 
l eııız kurdu birbirlerinin boyun
t.rnıa. dalandılar· Çok ıeçmeden 
:;ıni de yanafDUf, leventler sipa. 
ilerle aarmq dolq olmuılardı. 

liaJk da yollan, kıyılan doldur • 
~f, ansızın gelen bu yeiit Tilrk 
"lllcııım görmek için ileri atılı• 
)'ordu. Ali reisin bir yıl evvel 1 • 
lleha.btı: taraflarmda kazandıiı 
~erlerin ıeai buralara lmclar cel
~1tti.. Fakat çabuk ardı keeilimt-
1· Deınekki timdi Türk donanma-
~.~ki zafer günlerine kavuf1DU1-

ll 1tfezit bey IColunu Ali remin boy 
)\i~ atnuı, gülümıiyorclu. Hem 
dr~orlar, hem de konuşuyorlar-

~ ....._ Senin yoicluğunu uıl ıon ay
)' d~ duydum. Burada her ıey 
):~nda, fakat denizlerde raha.t 
• ·•• Karada nud yolumum ke
~tıı.,. biziın1e bata çıkan yoksa, 
~:ıde de böyle olmumı iatiyo. 

- Buralarda ve daha. apğılar· 223 Khz. V ARŞOV A. lMS m. 
da bir konan gemiıi dolaııyor... 17= Hafif musiki, 17,45: Dert •e 

saire, 20: Şarkılı düo konser, 20~0: 
- Evet J.... Sözler, 20,30: Sesli filmlerden par· 
- ikide bir köylere bukm ya· çalar, 20,45: Sözler, 21: A.Jqam kon· 

pıyor, balıkçı kayıklanna bile ra· seri, 21,45: Sözler, 22: Beethoveııin 
hat vermiyor... eserlerinden sonatlar, 22,45: Konf'e

- Dalmaçya koraanları mı?... rans, 23: ReklAmlar, 23,15: Dans. 
175 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 

Hani yelkeninde kuru kafa ve 17,30: Si:>zler, 18,30: Kızılordu 
çapraz kol kemikleri var... için program. 18,55: Konser. 19,30: 

- Evet. •. itte o uğunuzlar... Sözler. 21: Bizetnin "Cemile,, ope. 
Vaktile Venedikten kaçarken sizi rasmm radyo için adaptasyonu. 22: 
de kovalamıt ve böylelikle bana Almanca neıriyaL 23,05: Fnnıızça 

ı ! 24: İspanyolca. ru amııbnız ..• 
1 • ld 545 Klız. BUDAPEŞTE, S50 m. 

A İ reıı gü ü: 18,35: Plak konseri, 19: Den. 19, 
- Boı yere üzülüyorıun!. •• E. 30: Piyano birliğiyle §arlalar, 20,05: 

ğer benim onlar için burada bir- Tiyatro, 21,15: Orkestra koueri. 
kaçgün kalmamı iıtiyonan, artık 23: Haberler. 23,20: Çingene mu • 
buna hacet kalmadı. ıikiıi, 24: Opera orkestruL 1,0S: 

Fak t, d? Son haberler. - a nas .•• 
- OnJar timdi gemileriyle be- 950 Khz. BRESLAU, 316 m. 

raber denizin dibinde tatlı bir uy· 20: Karnaval dans akt1m1t 20,40: 
kuya daldılar· Bir daha uyanma - Leipzig sergisi (ıözler). 21: H.ber· 

ler. 21,1 O: Radyo orkestrası, 23: 
mak üzere... .Aktfialite. 23,25: '.Akeam muıiküi, 

-Demek onları hakla:dmızl.. 24ı: Yeni mmiki. 
Ne zaman?... B"ÜKREŞ: 
- Gelirken ... Yolda-•• Bu sabah... 13 - 15: Gündüz pl& nqryatt, 

Mezit bey, Ali reisin elini iki 18: Salon orkestrası, 19: Haberler, 
avuc.11na alarak sıkıyor, onu tek· l 9,l5: Konserin devamı, 20: Konfe

ram, 20,30 Operadm nakil. 
rar tekrar kucaklıyarak öpüyor - ------------
du: 

- Y qasm Ali reis !..4 Bu aktam SARAY linemumda 
Bütün ıipahiler ve leventler Bugüne kadar çevrilm.if en es • 

hep birden haykırdılar: rarengiz macera filmi 
- Yllf&lm Ali reis!... FANTOMAS 
Mezit beyin hayalinde ,tmdi filmi bqlryor. Seyircileri cm• 

parlak J;aferlerin ıııklan parlıyor- bedecek ve heyecanl&ndD'acak• 
~ 0, bü7,iik bir oı-du ile kara.. trr. 
dan, Ali rew de büyük bir .filo ile T ANlA nDOR - GASTON 
denizden Venedik üzerine yürüye- MODOT - ıBOURDELLE -
cekler ve orada birleteceklerdi. WORMS - JE.A.N GAL· 
Bunun için sadece, Ali reisin ba- LAND - ANIELKA EL TER 
bumı kurtarmasını beklemek la- gibi ·bu eina filmlerde mütebu-
zımdı. Bunu da her halde umu· 111 6 artitt tan.fmdan: 
yordu- ilaveten DAGOBE.RT KRALI 

O g\in ve gece, Zarada büyük renkıli ve cazip bir SlLL Y SEN· 

bir bayram gibi geçti. Zaten tam 1.__ro_N_ı_F•O•~--J·UR-N•~--ıı 
zamanı olduğu için kuzular ko .. 
Qman §İtlerle atette kızarblnuı, ------------
,alıud fııtık, üzüm, badem ve pi - ALGO PAN 
rinçle doldurulmut, hem levent -
lere, hem de askerlere güzel bir Kmkhk, nezle, . ' 

'"'Zaten öyle Clelil mi?•. ziyafet çekilmitti. bat ve dit 
~ '"' Cemm, ben Cezayir, lneliali- Geç vakte kadar Mezit hey, ainlan için 
~~flanndan bahaetmiyonmı. Ali reüe kendi dütüncesini kabul en faydalı iliçbr. LGtfen "'":-• 
~ Vde. ikide bir konan gemüi, ettirmek için uğrqtı.O diyorduki: iemine ve markuma dikkat. 
"4 enedik filoeu kıydarmma - Şimdi küçük bir kayıkla ve -----------

'ltnııar yapıyorlar. Bunlara e&· bir iki kiti ile Venediğe gitmek ~--------.... -.. 
~ llkıldr ve bir donanma bra- korkulu bir iftir. Orada Şahin re-
'-ıl ' dediızı. Fakat ben bundan Riıı izini bulsan bile nasıl kurta
~k,~atn ki ... ŞimdiHDıeldin, hu racak&m? •.• Kaçması da bir türlü.. Akşam Post.ası 
lti 1 

de tamam oldu. Umarım Küçük bir kayık, her zaman yolda 

HABER 
> •ıtt1c Jı İDARE EVI 
......_ İç bir yere gibnezsin! •• ruaelin~ olan büyücek bir ge- ISTANBUL ANKARA CADDESi 
~ ... ~enıi burada kalacak, .fakat minin avı demektir. Bana kalırsa -. tid retgraı .&dnml: lsTANBtJL 11ABB 

......._ .. , eceğim.... ~ '~. ,j bu iti biraz daha geciktirelim. Bir Teletoe "-•mu ....... Ml"t 
4,eJ'eve? filo kuralun V dik •• • ı•----••-n••n•• ......... ..._ ... ._ ........ 

4'.ı· ~ ·•• ve ene uzerme 
~).1 l'eiı pllnmı anlattı. Mem büyük bir baakm yapalım. Yahud 1 ABOnE ŞARTLARI 

• b" d f l 1 1 UaJd 
oraya D' caaua gön ererek ıöyle l l'DrldJe• JJO uo 880 daO llJt. 

•~i;i ~11 ltorkulu 'bir İf... Şahin hatırı sayılır büyük adamlar deni- i l!lcaelılı uo "° "° ıuı 
)~k rtannak için hqb yol ze açıldıkları zaman yollarmı ke. lı ıLAn TARiFESi 
'>lt b~ll? ••• Meseli buradan bet, selim, ele geçirelim ve Şahin reisi rtaam llaJanlua .._ UM 'ltt" 1;_ atı; ile Vened~ üzerine bir vermedikçe onu vermiyelim. E- _ .. :::=..=..!!~· 
~~ • Pı &naaz mı7.. ğer gelecek baıhara kadar beklerw Sahibi ve Ne,riyat Mildürü: 

4'1i l:e~ıt bey harita bilmiyordu. sen daha kolay olur. O zamana HASAN RASiM US 
~e 1~ 0 na an1attr. kadar burada güzel bir filo yapa- Uudmtı ,..., CVAUI') .. ...._ 

......_ ~! bey bir aralık: m. Liman güzel, ağaç bol, pa-1••---------.. 
'>fi t\i il' fey canımı ıılayor.r. Beı ra da bulunur. Bir taraftan da en . -..... t kalaınaz mısın?... qajı yirmi bin kitilik bi,- akına 
)itlt. 1,tlaınarn, hemen gitmeli • ordusu yapanz, sel) denizden, ben 
~-ı:>,·~ı;:en yamı!... Fakat ne karadan Venediğin üstüne birer 

......_ c· ?... tahin gibi tepeden ineriz. Vallahi 
rrKs4 n 
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Esir Kadın 
.. ....-..-.......... - ...... . 

Nakleden: ı 

_<..!~.:!!!l_I 
HABER'ln 
tefrikası 

Daha ilk zaman, kendieine ao• 
rulmadan, ıençlilinin 1UÇlannı 
anlatmağa bqladıjı vakit mi? ••• 

Acaba, niıp.nlanmalamım ba· 
tmdan beri mi? ... ''Hayatımda hiç 
kiımeyi sevmedim ••• Bu, ilk haki· 
ld ..,ıamdrr !,, dediii zamandan 
beri mi? ••• 

Acaba, ıebe kaldığı zaman 
ım? ... Yoba, Turgud doğduktan 
ve baya.tlarmda, önlerine ıu Ha· 
diye çıktıktan sonra mı? ... 

Bu adam, bütün hayatında, 
battan ap.ğrya yalan mı aöylemiş
ti? Yoba, .adece bir sürçme mi 
olmuftu? •.. Bugün, gene ona ıı• 

fmmak isterken ve onu ıevdiğini 
.öylerken yalan söylemiyor miy• 
di ... 

mek istiyor.un? 
Kadın, tereddilt etmemitth · 

- Yalnız ıen ... Yalnuı HDİ Wi• 
yorum! 

Kamile, hentiz, annelik tekati 
tatmamıttr İn•iyaklarmda bir f'Ü .. 

ıeym halinde bile dU)llWDıtt1 • . 
Sonra, bdmbiı daha Wdtaf 

edince, fikrini deiittirmifti. Ço
cuk aevaiıi onda haııl oldu,_ da, 
Vahidle yalna kalmak için; ıön· 
lünü bafkaaiyle tak.ime uiraıma
mak için, hali çocuk istememekte 
devam etmitti. 

TuriUdu doiurmadan evvelld 
zamanı .•• 

O zaman, hiç 'bir enditeai, b:r
&'lsı. yoktu. Matınazal Jackaon e
vin bütü~ iıleriyle uğrqıyordu. 

811DUl)la beraber, ilk tesadüf- K&m.ileye hiç bir vazife dDtmü• 
lerinde, ıeıinin perdesi, Kamile· yordu. 
nin dikkatini celbetmitti. Hayır, Gündüzünü uyumakla ıeçiri• 
tathhğıyle değil, aa.mimiyetiyle... yordu ve gece yaıryordu ••• Vücud· 
Ecnebi bir memlekette, bir clost eoı lan, yürekleri ne güzel bir imi· 
vinde tanıfm.ıtla.rdı. Ev aabibeıi, cam içinde ıe~nler içinde çal
edebiyat .even yqlı bir kadmdr. kanıyordu. Bu, tam bir alıenkti. •• 
Şff!'ler okutnıuştu. Vahidin cam Çocuk istememelerinin .ebebi, 
at1almııtı. timdiıba ıüzel qk ıecelerinin tek 

ihtiyar bdm, ondan, bir ıiir teye uğramuıydı ! Likin, eonra, 
liylemeaini rica etmitti. ihtiyatsızlık yapmqlardr. itte 0 

V aıbid, itiraz etmifti; bunun zamandan itibaren, bu yapttfı İf
üzerine, evaahibeai, bu misafıri· den memnun oldu... Kanunda; 
nin de kendisini göstermesi için, lmcamım, tevdifi erkelin bir par. 
ona, qktan bahtetmeaini tavsiY.e çaaı büyüyordu. 
etmifti.. lkiıini de eararenciz bir ,efkat, 

Atk ! bir aJlka &armJ!tr. 
B11t delibnlmm Ciimağmı it- (Deıxımı Dar) 

pi eden yegane meseleydi. Va· :-:--:-.A.-l-iy_e_O_çüncii_" __ H_ukuk __ ma..::.::h_k_e-

hid, bunun üzerine coprı.Uf, alevli mesinden: 
alnli aözler .ctylem~ti. O derece JorJ'et tarafmdan P'•--1&..da 
hota sitmifti ki, Matmarel Jack- _.. .. ~ 

Bekçi daimda Peııaze aputı-
aon, onu, evlerine davet etmiıti. md 
Zira, komfU oturuyorlardı. man a Koatantin Zaharyadiı &• 

İfte, bunun üzerine, genç kızla leyhine açtığı botamna. da~ 
dan dolayı müddeialeyhe ıönde

aralarmdaki gizli rabıta batla- rilen dava arzuhali ikametpbr-
mııtı. Buluımuılar, gezmelere çık nm meçlıuliyeti hasebiyle bilateb
mıtlar, biribirlerine gecenin ka- liğ iade edildiğinden on ıünde Cbt 

ranlığrnda itaretler vermişlerdi. 
vap verilmek üzere t"111ii maka· 

Bu hayat, epeyce sürmi.i§tü... ka 
Ta memlekete dönünciye kadar... mına im olmak üzere keJfi1et 
Hatta, döndükten eonra. bile ... Ta-

ilin olunur • . ( 4013). · · 

ki, babuı ıu haıin sözleri Kimile- ..-------------
ye aöylemiıti: 

- Bu adam, bir' daha hu eve r--- Bu ailndea itibarea 
adım.mı abnıyacak.... Jı c_ 

Kamile, itaate a)J!mııh. itaat , Şebzade Hı.la" ı •ema 
etti. 1 bııı nada 

Kamile, henia, annelik tefkati Senenin en çok rajbet ı&ren 
bir daha göremedi. j fiimlerinden ALBERT PRE 

Ac:aba bu zamanlarda da yalan JEAN Ye 54 re.O kıılarmm 
eöylüyor miydi? Genç kız, sa.ade- ı •ttiıakile filme çılcilen 
tinin tamam olması için de inan- 1 

mıı~ı. itte. inlWan hayal de- ı D E D E 
nen kayaya çarpımıf parçalanmı§· il 
tı. · ,. Meıbura lJem bDytlk Fnnrz 

ilk günlerden beri, Vahid, ağ- opereti. Neıe, eilence filmi. 
zmda bir aöz geveliyordu. Niha-ı Ayrıca: arzuyu omamt D:rerine 
y.et. şa.mİmİyetleri ilerleyince, fik· E 5 K •ı M Q 
rını açıkça ortaya atmıı, fU ıuali j 

sormu;tu: !)!ilmini ğ6ıterecektir. 
- Bir çocuğun olma.mu ister ..,,nlllllOlııııııı ... -..-.-._-..... 

misin? Y oba, sade beni mi aev· 1 

Kahkaha tedariıi .•• 
Nevı11teniye karşı mücadele. ••• 

Buıün matinelerden itibarea 

İ PEK Sinem11ında baıhyor 
TedaYi edenler: 

LAUREL ve· HARDY 
llicı 

Çöl Arkadaşları 
Fran11ıc11 sazuı filmi. 

1t.f,'1 ı::;.:eden evvel bizi bir be .. tatkma çeviririz bunlan ve Ve-
' f'f araydm !... nediğin de altını üstüne getiririz.. 

e helltı? .• ~ ,(Devamı var) 

28·2·838 
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8 HABER - Aktam Poa~n 

öAonomi Silah ticareti 

Acunda ve ölkemizde 
huğday meselesi 

Ihttyarlar hakkındaki 
dedikodu bitmiyor 

lngilterede silih ticaret ve ima
lini tahk:k için kurulmu§ olan ko

- misyon heyecan yaratan bir mev· 
zu halindedir. ·( ı) 23 Şubat 935 akşamı lstan-ı 

bul radyosunda üniversite namı -
na doçent doktor Refü Şükrünün 
verdiği konferansın hulasasL 

1 Temmuz 1935 de ökonomik 
buhrandan kurtuluyoruz. Bize ·bu 
sevindi haberi veren "National 
Bank and Trust,, müdürü ve Ame 
rika Birleıik hükUmetleri eski i -
kinci Reisicümhuru meg.hur mali
yeci ''Dawes,, dır. 

"Dawes,, in müjdesinin talhak • 
kuk etmesini bütün kalbimizle te
menni edelim. Fakat buhranın or· 
tadan kalkma.aı için acun istihlak 
ve istihsal piyasaları araıımdaki 

müvazenenin iıhyası lazımdır. Ge· 
nel müvazenenin tekrar tesisinde 
buğdayın ehemm:yeti büyüktür. 
Buğday meselesinin istihalesini 

ve son tezahür §eklini acun ve ül
kemizde akislerine göre tetkik e· 
delim. 

(Buğday bilhassa beyaz ırka 

menaub insanlarm gıda esasıını lef 
kil eder. Sarı ve ıiyah ırklarda d'a 
son yüz sene içinde soysal ve öko
nomik tekamül neticesi buğdaya 
lcrcu-tı rağbet çoğalmIJtır. 

Nakil vaaıtalan sürat, hacim ve 
emniyet bakımlarından ancak on 
dokuzuncu asrm ortaılarma doğru 
ink!ıaf etmit oldukb.nndan ulus· 
lararası buğday ticaretinin kurul
ması da bu zamanlara tesadüf e • 
der. 

Gene on dokuzuncu asırda Av
rupa devletlerinin iktisadi bünye
lerindeki tekamül nihayet bulmuş 
ve ülkeler evren-sel iş bölümü pren 
sipi esaslarına uyarak ökonomik 
f aaEyetlerini sanayi veya ziraat 
sahalanndan birisine daha ziyade 
ehemmiyet vermek üzere tanzim 
etmitlerdir. Sanayileşen Avrupa 
memleketleri de bağdaylarmr ya· 
hancı memleketlerden satm al • 
mak istırarmda kalmıtlardır. Bun 
ların batında: Kanada, Amerika 
!Birletik devletleri, Arjant:n, Rus
ya, Avusluralya, Hindistan ve Şar 
ki Tuna. memleketleri bulunmak• 
tadır. 

Nüfus arbnası ve buğday reji • 
mine girme dolayısile yıllık uf a'k 
çoğalmalar istisna edilecek olursa 
uluslararası buğday istihlak hac • 
mi hemen hiç değipnez. Çünkü ek 
mek mübrem ihtiyacdır. 
Buğday istiıhlak hacmi tabit •kaJ

'dığı için bu mahsulün arz hacmi • 
ne göre fiyat münhanisinin elitti· 
kiyet ve hassasiyeti çok büyüktür. 
İstihlak hacmine göre istihsal faz· 
la olursa fiyatlar büyük mikyasta 
dü§Dlekte eksiJc olursa gene bu 
tarzda yükselmektedir. 

Acun buğday iıtihlik hacmi 
mal&n ve muta olduğuna göre is
tihsal 'hacmini ona uydurmakla 
buğday meselesini kökünden bal • 
lebnek kabildir. 

Fakat bu tevazünün manii ta • 
·bii imiJlerdir. Fa·kat lbu engeli ge
ne tabiatin himmet:Je yenebiliriz: 
Çünkü buğday §İmal ve cenup ya• 
rnn arz kürelerinde altı ay fasıla 
ile istihsal olunmaktadır. Bu au • 
retle şimal hasadına göre cenup 
ekimini ayar etmek elimizdedir. 

Genel harbden evvel bu usulün 
nisbi tatbiki ve serbest rekabet pi· 
yasasının nizmJ rolü buğday is • 
tihsal ve istihlak hacimleri arasm· 
da !bir müvazene temin ediyordu. 

Acun savatında bu müvazene 
yıkıldı. Avrupada buğday ziraati 

durdu. Fakat buna mukbi·l deniz 
atırı memleketlerde istihsal geniş 
letildi. Bu suretle harıbde bir anor 
mal müvazene peyda oldu. 

Avrupa sulha kavuşduktan son· 
ra yeniden buğday ziraatine ko· 
yulmuş ve deniz afırı memleketle 
rin rekabetine karşı da himayeci 
devletler yüksek gümrük resimle
ri koymuşlardır. 

Harbden evvel buğday idhalat• 
cısı bulunan Fransa 1himaye usul· 
lerinin tatbiki neticesi bugün buğ
day sabcısı vaziyetine geçmiştir. 

Harbi takib eden senelerde ev· 
vela &tokları tamamlanmış sonra 

istmsal çok olduğu için fiyatlar 
tarihin kaydetmediği bir seviyeye 
düşmüştür. 

Müvazeneyi temin için istihsal 
memleketleri aralarında buğday 

ek~mini tahdide karar vermişlerse 
de ·bu kararlar tamamile tatbik ol 
lunama.mıştır. 

Buğday işi geçen sene ıbu çrk· 
mazda iken tabiat bir sürprizle 
meseleyi hal1etmiştir. 

Ta.lıdid ve bilhassa kuraklık 
yüzünden büyük istihsal memle. l 
ketler:nde 1934 de buğday mah • 
sulü yüzde 20 kadar azalmıştır. 

Bu suretle fiyatlar yükselmiş 

ve buhranın bu cebheden görünü
şü 1934 senesi için müsaid bir saf· 
'.haya girmiştir. 

Hepimiz biliyoruz ki ·bugün ül· 
kem!zde de lbir !buğday meselesi 
vardır. Türkiye ziraat memleketi 
olduğu halde Cünııhuriyet devri • 
ne kadar mütemadi harbler, ikti • 
&adi, mali ve zirai teşıkilatın geri· 
liği, nakıl vasıtaları yoksulluğu 
ve yerli m.ahlulün kapitülasyonlar 
dolayıs:le harice karşı müdafaa e· 
dilememesi gibi 'birbirine bağlı 
sebeblerden dolayı memleketin ~h 
tiyacına kafi buğdayı istihsal e • 
demiyordu. ' 

Cümhur:yet bu mıı.hzurlarm 
kaffesini ortadan lkaldırdığı için 
buğday istihsali inki1af ederek ev 
vela dalhili ihtiyacı karşılamI§ son 
senelerde de milli istihlak llıacmi· 
ni aşmıştır. 

Ülkemizin üçte iki nüfusu çift .. 
çi ve bilhana buğdaycı olduğu 
için memleketin ökonomisi he
men de buğday piycuasına istinad 
eder. Bu ma;hsulün isti<hsal ve sa • 
b§ı bir kaç sene evveline kıa.dar 
çiftçi iç:n gayri müşaid şerait al • 
tında cereyan ediyordu. Köylü 
kredi yoksulluğu yüzünden tefeci

Azasının ihtiyarlığı ve esas iti· 
bariyle kendilerine büyük salahi· 
yeller verilmemesi dolayısıyle ten 
kid edilmedik y:anları kalmamış· 

tır. 

Silah yapan en büyük Jngiliz 
fabrikası olan ve Amerikadaki si· 
Jah tahkikatında da is.mi geçen 
Vikers - Armstrong müeasesen:n 
direktörü hü'kUmetin bu araştır· 

mumdan memnun olduğunu söy· 
lemittir. 

Diğer direktörler "böyle bir :fto· 
misyon kurulmasmı hoşnudsuzluk 
la karşılarız,, diyorlar. 

Bir diğeri de, Vikers - Arms
trong müessesesi hakkında yapa· 
caklan araştırma :çin bütün kolay 
lıkları göstermeğe hazır bulun
duklannı komisyon reisliğine yaz 
dığmı söylemi§tir. 

Geçen günkü gazetemizde,' 
"İngiliz Silah Ticareti Komisyo
nu,, nu, mahiyeti bakımından be
ğenm~yenlerin dediklerini etraflı· 
ca yazmıı ve dolayısıyle İngiliz 

parlamentosunda olan gürültüle· 
ri nakletmiıtik. 

HükUnıet taraftarı olan gazete 
lerşe 'bu biçim bir komisyon seçti· 
ği için Başvekil Makdonald'ı ade· 
ta kutlulamaktadır. Bunlarıda.n bi· 
ri diyor ki: 

''Bunlardan daha temsili ve ad
li değeri olan aza !bulunamaz ve 
bir araya getirilemezdi. Böyle te· 
şekküHere verilmesi mutad olan 
salahiyetten yukarı salahiyetler 
vermemekte de M. Makdonald ge 
ne haklıdır, eğer, beyyine elde et
mek yolunda bir güçlüğe rastlar 
ve bildirirlerse bunu tem:n •kuvve· 
ti kendilerine verilecektir.,, 

Ihsan Yavuz 
Kadın ve erkek 

terzi al 
Biitün ı,ıklar hep 

orada giyinirler 
Her keseye ve 
arzuya uygun el· 
bisenizi ancak 
orada yaptua· 
bilirsiniz. 
lstanbul Yeni-

postahane kar
şısmda foto Nur 
yanında Letafet 
hanında. 

lerin elinde idi. Haaadda da gene -------------
bir takım dalavereler yüzünden --.. ··-a~ 1111 ....... •••••D•• ... •.911 ... ._ il lltH••ıltl•hm 
aatı§ fiyatı ekseriya köylünün mas · ı·ı· Cil<lıye ve Zütmvıye mütıhassısı ii 
rafını bile korumuyordu. Dr.Bahattin Şevki ~i 

Bu dertlere çare bulunmak ü - kat. 9 dan 6 yakadar. ff 
zere evvela ufak mikyasta tetk:Iat 1 Bahçekapı Tat Han 2 nci !! 

ld Fak b·1~'- ı·· ~---.. ·····--·--:ı.: .... ·-·----····· .. ······ yapı ı. at · 1 a.nare uZl!Dluna ----.. - ---·-·-···· .. 
mebni .bu te§kilat genişletildi. Zi· ------------
raat Bankası köylüden buğdayım 
makul lbir fiyata satm almağa me
mur edildi. Alım ve satmı fiyatla· 
rı arasındaki melhuz zararı ve 
teşkilat masraf mı karı damak iç.in 
hasılatı bank.aya aid olmak üzere 
un üzerine vergi konuldu. Bu su 
retle vergi sikleti köylüye değil 
müstehlike aksettirilmiıtir. 

Banka satış işini tanzim etmiş, 
ihracat için yayla buğdayından 

bir tip yapmağa muvaffak olmu§· 
tur. 

Son a)tı ay içinde buğday; stolru 
muz cinsinin iyiliğ ve acun istih-

sal varlığı dolayısile çok iyi fiyat
larla ihrac olunmuştur. ihracatı • 
mız 150 bin tonla 7 milyon lirayı 
geçm · ş ·bulunuyor. 

Buğday ihracı meselemiz 1934 
senesinde acun piyasasmm müsa -
id teraiti altında lehimize hallo
lunmuştur. 

Bundan sonra hedefimiz satış 
kaıbiliyetimiz olan 200 bin tonu 
ihrac etmektir. Vasati bir besabla 
her sene bu satıştan elimize geçe
cek para on milyon liradır. 

Doçent Dr. Refii Şükrü 

rHABER'in 
HlkAyesi 
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Bekarlığa veda! 
----~ 

~'------=-----------------------~ - Ne yapayım? Ne yapayım? ı 
Diye düşünüyordu.. Zengindi, 

her türlü eğlenceleri yapmı§, bil
hassa çapkınlığın her çe§idini tat
mıttı. O kadar sıkılıyor, o kadar 
aıkılıyordu ki patlıyacağmı zan • 
nedi yordu. 

Ruhi - kahramanımızın is -
mi - birdenbire oturduğu marö 
ken koltuktan fırladı: 

- Buldum.. Buldum .. Evlene-
ceğim ! diye haykırdı. O zaman 

yaşının bir hayli ilerlemiş oldu -
ğunu farketti. Aynanın karşısına 

koştu. Yüzündeki çizgilerin bir 
hayli derinleşmiş olduğunu, ve 

şakağında birkaç beyaz 1 elin pı • 
rıldadığını büyük bir teessürle 
gördü. . 

- Evet, evet, evlenmeliyim. Bu 
bekarlık hayatının sonu yok. Ya
nmıda yalnız bana aid bir kadın 
görmek, dizlerime bnnanan bir 
yumurcağın bıyıklarımla oyna -
masmı hissetmek hakikaten çok 
zevkli bir şey olacak. 

Ruhi bu düşünceleri aklından 
geçirirken birdenbire yüzü buru§· 
tu: 

- Ala! Evlenmeliyim, evlen • 
meliyim amma, kiminle? 

Birçok kadm ve kız tanıyordu· 
Fakat bunların hiç birine itimad 

edemiyordu. Çünkü hepsinin iç • 
yüzünü biliyordu. Hepsi kendi • 
lerini maceradan maceraya at • 
maktan zevk duyan basit ve şı • 
mank kimselerdi. Bunların han • 
gisini seçebilir, ve hangisiyle ev • 
lenebilirdi? 

Fakat Ruhinin bu teessürü çok 
sürmedi. Bir çare bulmuf gibi a • 
yağa kalkarak çalışma odcuına 

geçti. Ve bir kağıdın üzerine şu 

cümleleri karaladı: 

ranfil takınız. Benim de eliJJldl 
bir beyaz gül olacaktır. 

Sonsuz ıaygıJşt·ıı 
Ruhi mektubları kendi eliyle 

• 'ııd postaya verdikten sonra terz1'1 
giderek yeni frağının prova••~ 
yaptırdı. Ve perşembe güııii11~ 
büyük bir sabırsızlıkla beklenıeğ' 
ba§ladı. , 

Beklenen hangi gün gelmeııııt 
tir ki? Nihayet perşembe günü el' 
geldi, çattı. 

Ruhi asla böyle heyecanlı bit 
gün yaşadığım hatırlamıyordıl· 
Bütün çalışmalarına, uğraşınal&' 
rına rağmen bütün gece gözii11e 
bir dakika bile uyku girmemişti· 

Gözünün önünde birbirinde0 

güzel, birbirinden tatlı bakıılı )<Ş' 
dmlar resmigeçid yapıyorlar, Rıl: 

~jııl 
hi bunlardan hangisini seçeceg 
bir türlü kararlaştıramıyordu. 

Aacaba esmer mi daha iyi, yo~' 
sa sarııın mı? Alacağı kadın ı 

,. 
yıf mı olmalı, balık etinde nıi? 

Ruhi esmerleri sarışınlara ter 
cih ettiğinden, esmer ve balık ~ 
tindeki bir kadını seçmeğe k~ll 
vermişti. Sarıımlardan her Jl~ 
dense biraz çekiniyordu. 8111'\J 
için: 

- Ne olur, ne olmaz! Sarıfııı· 
k. e'I' 

lar daha vefasızdırlar. Bel ı ,
1 

lendikten sonra beni aldatınd 
kalkarlar. Halbuki ben tanı rıı 

,. 
nasiyle bir aile kadını ile evle~ 
mek, ve gürültüsüz, mesud bir ~~. 

k . . d oil yat yatama 1stıyorum. ıye Jı~ 

şündü. Ve böylece esmer ve ba e' 

etinde bir kadınla bekirbğa ~ 
da etmeyi kararl~ştırdı. ,, 

Perşembe günü, sabahtan a1'f fı 
ma kadar gençleşmek, ve ~ü~eıı;~ 
mek için uğraştı- Mükemınel t 
b · · kk d tr~ anyo, masaJ, sıne a 'I ı 0 
birbirini kovaladı. Ve l;~yl~r 
tam vaktinde elinde zarif bır biı 

"Evlenmek istiyorum. Yaşım yaz gülle baloya gitmek üz~r~ il~ 
otuz sekiz, ayda altı yüz lira vari- otomobile bındi. Yol~a .. gulı.ı eY 
dabnı var. Şimdiye kadar hiç bir önçe saklamayı, ve goz~e .I< 1"' 
macerası olmıyan namuslu ve tirdiği esmer ve balık ettnde ,, 
genç bir kadınla tanışmak istiyo- dma yaklaşırken meydana çıl<' 
rum. lstiyen postrestant: 7 adre- mayı kararlaştırmıftı. d 

1
ti 

sine bildirsin.,, Otomobilden çıktı. Par~, 
~ :t- ~ ve §apkasını vestiyere bır e~ 

Aradan tam üç gün geçti ve Beyaz gülü arkasında gizliYe~o· 
Ruhi tam otuz mektub aldı. Mek· salona girdi. Kalbi yerinden ~ 
tublardan her biri uzun uzadıya pacakmış gibi çarpıyordu. 

1
r ~di 

kendisini methediyor. Namuslu, Ruhi o kadar büyük bir he ,J' t 
genç ve çok güzel olduğunu söy- cana düşmüştü ki unuttu· v~ ıı' ~~ 
lüyor, ve neticede şimdiye kadar kasında gizlediği gülü ıneY ',ır ;'tl 
hiç bir macerası olmadığını, er - çıkardı. Etrafta birçok yak';0.,ı ~~ 
kek namına ilk defa olarak ken - da karanfilli kadınlar kapıya ~t 
diaiyle mektublaşttklarım ilave · gözle bakıyorlardı. rd•ı ~ 
ediyorlardı. Ruhi bunlan görünce ş~~fjjb ~.~ 

sendeledi ve tırak diye yere d\l a.eP '« 
Ruhi bunları okudukça adeta 011 ı• .. 

memnun oluyordu. 
bayıldı. Karanfilli kadınlar rf 

bir ağızdan: t,1' ~~ 
Her halde bunlardan bh·iyle ev

lenib sakin ve mesud bir hayat sü
receğini umuyordu. Arkadatlar' 
da kendisinin birdenbire değişti
ğini farketmişlerdi. Arttk kendi
leriyle beraber hovardalık yapmı

yordu. Haline bir itidal, bir dur
gunluk gelmişti. 

- Ruhi! Ruhi! diye b9.ğırıJ 'Q 

~· 
üzerine doğru koştular. trıı'~· 

Maamafih Ruhirinin baY1 dı1'Jı' 
ta hakkı vardı. Çünkü bu kfll Jiİ' 
r~ hepsi a;larca ken~i!eriYb~017if 
şiıb kalktıgı, ve hepsının 
macerasını bildiği kadınlard1·,,. 

Gen~ Ad4 
/ 

Aktam olunca otuz mektubu ___.., _ 
karşısına dizdi. Ve her birine ay · _K_a_d_ı_n_l_a_r_ı_e_s_i_r_ğeflle 

rı ayrı şu cevabı yazdı: ı:1~• · d ğl baloStl ,,, 
...... ,- erne neı "Saygi değer bayan! "'"'· Y • 

"Evlenmek gibi gayet mühim 
bir meselede karar vermeden ev
vel bir defa da sizinle kar~ı karşı
ya konuşmak lüzumunu duyuyo
rum. Birbirimizi iyice tanımamız 

için çok EP.ydah olacak olan bu 
görüşme için perşembe ak'$amı ve
rilecek "~~.v.,, balosunda hazır 

bulunmanızı rica ederim. Sizi ta· 
nıyabilmek için yakanıza bir ka-

Türk kadınları Esirgeıııe 1,,cı 
neği menfaatine Şubatıq 28 ~teli 
Perşembe günü akşamı Par1' ~e' 
salonlarında senelik balosuJJ~e'e~ 
recektir. Bu baloya işt'rak .e ge'e 
kimselerin çok eğlenceli bır rdıtı' 
ve hem de hayırlı bir işe ya 

etmiş olacaklardır. tılıı'' 
Biletler Park Otelinde ~1'•j1 

Y ki. b. k' · · · 3 ycııı eme ı ır 1ş1 ~çın , 
2 liradır. 



apur arımızı kendimiz yapacağız ! 
&ki Türkler, dünyanın en zarif ve en ..... 

sağlam gemilerini inşa ederlerdi 
~ Suıtan Hamid devrine kadar Çok ileri olan ter

san~lerimiz sonradan niçin mahvoldu? 
~· 

(BQf taralı 1 incitle) ~cn~b~ .gnıpl~~ .. ya~acak!arı f da biraz da geçen devirlerde Türk 
Nasıl yapılacak? tesııat ıçın ıster hukwnetın dogru- tersanelerinden ve bizde yelkenli 

o dan doğruya sahih olması istenir- ve buharlı yapılan gmilerden hah-
• hıı ~li~darların söylediğine göre •e grupların da i§tiraki esasını setmek f aydah olur. 

Tarih bize gösteriyor ki Türk -
lerdeki gemi İn§aah pek eıki ku-

ıı· 'b 1' fu tekilde meydana konul • teklif etmetkedirler. Bunlardan 
ııi ~r: bilhassa Alman gruplarının tek • 

ıı.,._ "kum. et Deniz Yollan idare - l lifleri mülayim görülmektedir . 
~ y runlara kadar dayanır. Orta Aı-• 'eıı del\ı vapurlar intatı için bet Bu .gruplar ayni zamanda fahri -

L_ -t e -. k itl l eki yayı kaplayan bir denizin etrafını "1IS -uuayyen ta ı er e s z katarda çalışmak üzere Alman -
ı;k ınilyon lira verecektir. yadan teknisyenler getirmeği de çevreleyen, binaena!eyh suya hiç 

f' ~t:~~ de bu para ile harice taahhüd etmektedirler. de yabancı olmıyan Türk kavmi, 
e- ' fl ceıametlerde gemiler evvela Hazer ve sonra Karadeniz, 

t ''h lrfayacaktır. Ökonomi bakan- Alakadarlar ne düşünüyor Akdeniz, Hind denizi kıyılarına 
~iz fabrikaları müdürlüğü dayandığı zaman kendi gemisini 

~U . lllnarlanacak olan bu ge· kendi yapını§ ve bunda bütün dün-
ttnı -...ı. Gemilerimizi de kendimiz yap-4. d ~ ali kendi tersa~miz- yaya örnek olmuıtu. 

& y lab 1 mak, yeni ve eski gemiler için ha-
~ t .. al>ı İ eceği:ni ileri aüre • Fakat bizim burada yakın dev-

QUkum te b" ekl'ft b 1 rice para çıkarmamak, mevcud 
~· ~b.L. e ır t 1 e u un • rin muntazam terıan,6lerı0 n1· tetkı·k ş r'lll'· tersaneyi ıslah etmek ve nihayet "" 
ş· &,g ".teklifin eaaaı bükUmetin bu gemi in§aatında mütehassıs insan- etmemiz daha doğru olur. 

~, Lllıılyon lirayı bu iı için fabrika lar yeti§tirmek için yapılan hu Biz de muntazam tersanelerin 
hW~~lar müdiiTlüfüne vermesi hareket denizciler, yeni ve eski 1stanbu1, lzmid ve Sinopta mev • 
~edtr. bahriyeliler ve nihayet halk ara • cud olduğunu görürüz. 

~~dan tetkikat ve alak.adarla- aında büyük bir alaka uyandırmı§- Arapçadan alınan Darüssınaa 
\~ti Kaaımpaıadaki fahri· hr. (San'at evi) terkibi (Teraane) o-
~~& hYuziarın bir milyon lira 

' l\tı. .,~e remi tekneai, kızaklar ve 

~i ~-mı yapabilecek kudrete 
~ 11 'bileceği netice.ine varmak

ll'. 

1 l~ıenı· d" D · M·· ~ "ili ını ı enız uateıarı 

~ '~'n .~aduUah, Seyriıefain u-
"''· llıudürü iken, evvela Seyri

~ ,•tı.e a.id olan fabrikaların, ve 

Yakın devirlerde Türk tersane • 
lerinde gemi inşa edildiğini bilen-

ler ve nihayet Türklrein büyük bir 

kudretle becerdiği bu işin nasıl 

çöktüğünü görenler bu haberden 
ayrı bir sevine duyınuşlardrr. Bir 

larak kendi diline uyduruveren 

Türk denizciliğiı kendi yaptığı ge

milerle denizlerde Türk şerefini 
korumuttur. 

Tersanede ah§ab devrinin en 
parlak ve verimli olduğu devirde 

Kosva kalyonu, Ertuğru1 fırka -
teyni ve lzmid tersanesinde de 

Hüdavendigar fırkateyni yapıl • 
mı§tır. Türk san'atının inceliğini gösteı·en rıe deniz müzesinde mulıalaza edilen 

/ •li~ 'dan • havuzlar Seyriıef ainin 
~ !~ince • havuzlarm tekem • 
~~t· ~ın bü,iik bir gayret sarfet

ı. 

zama1'lar Türk gemici1iğinin be -

!İği olan Kasımpaşada o devrin 

meharetli ustalarından son ferd • 

ler~ konak olan kahvelerde bu te
!ebbüsler etrafındaki mütalealar O sıralarda Sinob teraaneai de , tarihi kadırgalardan biri 

epey faydalı olmuı, burada tami -il sld )L • pek de fazla kıymet vermek doğ-
'İtıd u u..hın bu uğra§mau neti - ru olmamakla b;raber _ kulak rat itleriyle uğraşılırken bir de 

~ \ f lJe "tiicude getiİileQ tesiO.t • ,.verecek olursa halen bu hissin ve Seragı Bahri isimli kalyon yapıl -
Bu sıralarda Jngiliz ustaların • 

dan da istifade edilirdi. Gemiler
de yetişmiş miralay Arif fabrika
lar müdürü oldu. 

liz usta ve 5000 Türk işçi çalı§ı • 
yordu. 1874 den sonra lngiliz • 
lerin çoğu çekilib gitti. '.:_~ar, ~ bi~ cemi~in DU ıan'at qkınm yaıadığını görü- mııtı. 

~""""Iİ bir ıparçaİmı ~t~ır ~ - rüz. 
''di~. ~eya yeniden yapat)Hmek -

· /'btik ,_ __ , ___ 
1 

Geçen devirlerde Türk 
l)t , ~ID IHUI &ntUDl&rl tak • 
4~ ı:ıılır Ye eaki te~e yeiı'i• tersaneleri 

Buhar devrinde 

tersanemiz 

Tersanedeki in'hitat de 1296 yı
Ktrım muharebesinin ilk çıkı - lında başladı. Parasızlık, aletsiz -

tında, lngifüJer, gemİie\·ini tamir lik, ileri gibnek iıtiyen §8.rlatan • 
için, şimdi şimendifer deposu olan lar, bu iti altüst etti1er. 

"' Y ahkö,kü fabrikasını kurmuşlar 
~~ h:!_ ~~ teıiaat yapılı!"'a iıteni -
"t ~Wc:lükt~ ~n •İltem geni'.i -
~ ·oq-ı ecli?ıeDilir. 

Nih'ayet Avrupada buahr devri v·l . . 1. b. ..h d . . , Fabrikalar, havuzlar harab ol. ve ı yems ısım ı ır mu en ısı d F k " • 
Türk sivil terıanesininı yeniden başlamıştı. Padişah olan ürüncü b . . t.. • • l d. u. a at Sayeı şahanede te • 

:ı u ışın i.'a§ına geçırmış er ır. •• 
kuruluşundan bahsederken bura - Selim tersanenin yeni şekilde 11_ rakkimiz hiç bir devirde bu dere-

~G"~bilerin 
r~taatları 
\~':•e Ha
t~11Qiidiir)ü -
l~t ~ !&Yanı 
.~~ _ _'"e açık 
>,~.,eda -
>'bir tek)jf 
.. t. ~ ~"' b• 
~~de. .~r ta -
l~fi uç ec. 
~ b;;naarffa-
, teraa. 
~~ ~as 1873 senesinde tersanemjzde inşa edil miş olan ilk zır/ılı 
~~ ~met: mukaddimeilıayr 
'~t --· r.'.r.~,~--....---..,--_.....~~~~-

"'lttı ..... ili§ 

~. ~ ~adır . 
~~ ilt· ~Iar -
' l, "• -') t Qjti ~inan 

\~ lnailiz 
~· t~~· Bu 
~i~~ ver-

ı. iller de 
~i. ~· 
•ı ~d 111 yap. 
~ ~ .. i1Ave 
~' loı: ö-

' '· llatula -

I 

1893 senesinde tersanede inga edilmiş olan Kilidülbalıir 

lahı ve timdi Kasımpaşa havuz • Harb bitince İngilizler bu fab- ceye vasıl olmamıştır!.,, nekaratı 
larının kazılması için olan iradeyi rikayı ve mühendiıi devlete hı • tersanenin fabrika damlarını çın -
imza etti 1856). Bu sıralarda İs- raktılar. Burası, o günler, her latıyordu. 
tanbula da ilk buharlı vapur gel • şeyi eksiksiz bir fabrika idi. Bu Türk terıaneıi ıon eserini 
di. Bu bir İngiliz gemisi idi. fabrikada, Avrupadan getirilmi! Şahini Derya kruvazöriyle meyda.-

Hatta 0 devrin bestekarları yel- olan Berut, Zuhaf krovetlerinin na koydu. • 

keruıiz, kürekıiz, çark ile giden bu makineleri taklid edilerek Merih Nihayet yıllarca ıüren bir ça _ 
tekneyi görünce: ve Utarid krovetlerinin nıakinele· hşma, daha do_ğnısu bir oyalama-

"Marifetli çark gcmi~l 
"lngilizden geJir iyisi ... 

Diye şarkı çıkarmışlardı .• 

Bizde de ilk zırhlı olarak 
Mukaddimei Hayr yaprıldı (1873) 

Bundan daha evvel, Türk ter . -

1 

sanesi Saiki Şadi, Utarid, Feyzi 
Bari, Birinci Taif gibi gemileri 

1 yapmı§h. Kırım muharebesine iş-
• tirak eden bu gemilerin tamiri 

için önce top takımı yapmak için 
kurulan Tophaneye bazı ilaveler 
yapılmıştı. 

Burada kurulan ve bakırdan 
gemi kazanı yapan kazanhane de 
Kaıtomonunun Bakır Kors nahi • 

l yesi san'atkarları çalışıyordu. 

ri yapıldı. dan sonra, kızakta bir türlü iler -

Artık tersanede çarkçılığa ve leyemiyen Abdülkadir zırhlısı bü
makine işlerine heves günden gü. tün sıkıntıları meydana koydu . 

ne artmaktadır. Bir taraftan Anlaşıldı ki Abdülhamid devri, 
çarkçı mühendisleri, çarkçı zabit- Türk tersanesini, bir geminin dü -

leri va Avrupada tahsil görmüt men demirini bile dökemiyecek 
mütehassıs makineciler yetişiyor • hale getirmişti. 'Bq gemi, öylece, 

du. Bu ane kadar tersanede ma • taş kızalda kaııtlı ve Meşrutiyetten 

kine ve gemi modelleri hep model sonra söküldü., 
çıkarmak usuliyle yapılıyordu. O Hürriyetten sonra da bir kaç 
sırada lstanbula gelen Şenks adlı teşebbüs ve tamir nevinde bazı 

bir İngiliz mühendisi hesaplı re - i§ler yapıldı, fakat Türk tersaneıi 
sim çizmeği Türk talebesine öğ • eski !halini bulamadı. 
retmi§tİr. 

Haliçteki tersanelerin en parlak 
devri Rumi 1864 ve 1874 yılları 
arasındaki yıllarda idi. Bu sıra -
da tersanede iki yüze yakın lngi -

Şimdi, Cümhuriyet devri, Türk 

tersanelerini yeniden canlant"lrı -
yor. 

A. Faik GUneri 



1 Faydalı bilgiler 1 
Sinekleri tanıyalım 

Balina balığı nasıl avlanır? 
' . ...... ""-~f-. l 

1 Şundan bunöall 

Köstebek nasıl ys~ 
- Köstebek yer altında k~ 

, 

Sinek, küçük büyük herkesi ve 
bütün hayvanları daiına rahatsız 
eden pis bir böcektir. Kasap dük
kanlarında etlerin üzerine konar. 
Çöplüklerde dolaşır, nihayet evle
re gelince, yemeklere bumunu so· 
kar. Her yerde gezer, bilhassa gü

neşli taraflarda çok dolaşır. Alt 
dudak ve çeneleri uzamış, başının 
altında gördüğünüz şi~kin ve u -
zun bir !hortum teŞkil etmiştir. Bu 
hortum sayesinde hayvanların 

!kanlarını emer. Yumurtalarını 

gübreliklere bh-akırlar. Yumurta
lardan çıkan yavrular orada bü -
yürler. 

Evvela bacakları ve kanatlan 
yoktur. 

Buna sürfe denir. Üç dört gün 
aonra 1biraz ,büyür, bir kaç gün da
ha geç.ince, Büyük bir sinek olur. 
Bu hayvanın iki kanadı vardır. 

Hiç yorulmadan saatlerce uçabi • 
lir. O kadar ki (Alabildiğine gi • 
den !bir arabanın bir penceresin -
den igrer, ötekinden çıkar. Gene 
girer, gene çıkar da fıiç lbir yere 
çarpmaz) Meşhur bir alim diyor 
ki: 

Sinek bin metrelik mesafeyi bir 
dakikada uçar. Bir saniyede 330 
defa kanat sallar. Bu hale göre 26 
günde dünyayı dolaşması lazım 

gelir. 

HABER 
Gocuk sayfası 

llUmece 1..-uponu 
28- 2- 935 

İskoçyanın şi.malinde ve Bahri ı lar bu büyük cüsseli hayvan için ı Balinaların büyüklüğü akıl
Muhiti Atlaside Şetland adasında hiç mesabesinde ise de, nihayet ları durdurabilir. Resimde gördü
uzun senelerden heri vücude geti- vücudunda bir yara açarak suyun ğünüz balinanın boyu yirmi metre 
rilmekte olan balina av şebekesi üstünde kalmasına sebebiyet ve - ve ağırlığı yüz elli bin kilodur. Ağ 
son zamanlarda tekemmül ebniş rir ve toplar birbiri ardınca de- zının uzunluğu altu ve genişliği 4 
bir hale gelmiştir. Yeni tesisata vam eder. metredir. 
göre avlanan balinalar buradaki Resimde gördüğünüz balinanın 

Deniz içindeki mahluklar ara -f ~brikanın muhtelif atelyelerinde ağzında üç gemici duruyor. Bir 
parçalanara1':, yağı, derisi, kemik- baHnanın ağzına on kişi birden sı- sında balina kadar büyüğü görül-

l · · l d'kt A g"'ab1·11·, .. Balı.na yaralandıktan son memiştir. erı ayrı ayrı ış en ı en sonra v • 
rupaya sevkedilmektedir. ra bir takım ağlarla sahile sevke- Balinanın diğer hayvanlar gibi 

Balina avlryan geminin başın - dilir. Fakat balina bu yaralarla meşin ve kösele yapılacak derisi 
da bir küçük top vardır. Direğin ölmüş değildir. Ona sahilde yüz - ı yoktur. Onun ancak yağından, e • 
tepesinde lbekliyen nöbetçi balina lerce mızrak vururlar ve böylece tinden ve kemiklerinden istifade 
farın geldiğini sezer. Atılan top• öldürürler. edilir. 

Güneşe dair: 

Güneşin nısıf kutru (693.193) ı I" 
kilometre, mesahai sathiyesi6 tiril 

yon kilometre murabbaı, hacmi 

(1,4) katrilyon kilometre mikabı

drr. . :{. ~ 

Güneşin hacmi arzın hacmin -

den 108 kere büyük, kitlesi arzm 

kitlesinden 355.000 kere ağrrdır. 

Zırhlı mı~ske Açık konuşmalar.: 

'1- lzmirde Şevket Aslan - Ço
cuk sayfamızda her hafta çrkan 

bilmecenin müddeti on beş gün -
dür. 

"" Ankara Melahat Erol - Han

gi kitabdan bahsettiğinizi anlrya· 

madık. Bize lutf en kitabın ve mü

ellifin adını bildiriniz. 

'!- Beykozda Neriman Hakkı -

Hediye listemizi her thafta Pazar· 

l lesi günkü sayımızda neşrediyo -

"il ğı yollarda dolaşır. BaıınIJl 0 
1 

rafı uzamış ve sivrilmiştir. ~ 
yakları kuvvetl:dir. Fakat .go ~ 
gayet küçük ve kuvvetsizdır· 

0 
; tebek böcek yiyen bir hay~~ 
1 duğu için yer altında bulabı ~ 

böceklerle kendisi besler. Üç t ~ 
lü dişi va~dır. 1 - Kesici:~ /lıl 
zr, 3 - Öğütücü. D!şlerırıııı ~ 
men hepsi keskindir. Bu ~ 
böceklerin kabuklarını k0 ~ 
kırabilir. Yuvasını yapmak ıJ 
toprağı kazarken nebatlarırı 
lerini keser. 

Mayıs böceği 
/ 

- İki büyük kanadı vüc~ 
büyük bir kısmını örter. A I ~ 
üç çifttir. Üçüncü çiftin ba! dj 
yerde diğer bir çift ka~t dt 
vardrr. Bunlar evvelce gor ıııl' 
nüz kanatların altındadır. f 
kanatlar üstekilerden şeff• 
çok uzundur. ., JI 

Bu hayvan geceleri aS~ ,1i 

yapraklarını yer, Mayıs ve~ 
randa yumurtalarını yere b 1, 
Y umurt8.dan beyaz bir ku1,1 # 
bu kurtlar kökleri yedikleri ı,ı 
daha fazla zarar yapmıf ol~ 

Bu muzır böceklerde 1' ıf 
k • • . • 1-"'J ,, ma ıçın en ıyı çare, on -

leyin avlamaktır. Çünkü o 
uyuşuk bir halde bulunurJaf• 

_______/ 

~·---~ fr HABER 
Gocuk sayfası 

Spor müsabakası kupOrıd 
28-2-935 

Güneşin ziyası ayın ziyasından 

470 bin kere büyüktür. Güneş, 

arzı, bedir 'halinde bulunan aydan 

300 bin kere ziyade aydınlatır. ruz. / _ ______ __..,,, 
Müsabakada birinci gelen köpekler 

lfarb tehlikesine kar~ı biitün dev
l<•tıer fen saha~ında yanşa çıktılar. 

Kurşun ve şarapnel yağmuruna karşı 
AJmanyada icad edilen zırhlı maske
lerin geçenlerde tecrübeleri yapılmış 
Ye ~ok müsbet neticeler vernıi:;;tir. Ye
ni maskelere kurşun işlemiyormuş. 

Resimde bir Alman askerini yeni mas 
ke ile görüyor~unuz. 

Bugünkü bilmece 

ıstanbulda kaç 
burun var? 
(Sarayburnu gibi .. ) 

1 

Tam ve ,doğnı bulanlardan bi-
rinciye : 

5 Lira 

Yırtıcı kuşları e~tle tutan avcı 

Ylba~mda Berlinde yapılan ha~sas 
köpekler müsahakaSJnda resmini gör
düıiünüz iki köpek birinci gelmiştir. 

Bunlardan biri bolduk. diğeri tazı 

cinsinden olup temas ettikleri 

kimseleri kokularından bulmaktadır
Jar. Birinci gelen köpekler. sahihlerini 
bin ki~i i~inde ~arçabuk bulmuşlar
dır. 

2 nciye bir kol saati, 3 ncüye 
bir albüm ve ayrıca 200 okuyucu
muza da muhtelif hediyeler vere· 
ceğiz. 

Resimde gördüğünüz yırtıcı 

kuşlar avcısı Almanyada silahSJz kuş 
avlamakta ve bu yüzden para 

kazanmaktadır. Avcının ellerinde ince 

,..,l 
çelikten eldivenler var~ı~·cliti ~r 
eldivenli eliyle tutarak dırJ ııçt1'~ 
getirmekte ve hayvanat bll 

,(Bilmece müddeti 15 günaür) satmaktadır. 

Resimli hikaye: Filin anlayışı ve yaramaz ·çocuktan öc ahşı 

•. , ~ • 
L---------....;ı~-+ı--------------~--_.;:;--~--------U-----~------~u;_-------------------------.i~-'1 

1 - Yaramaz Cevad, filin l 2 - Arkasını döndü .. Ye e-ı :ı - Filin hortumuna otur- 4 - Fil şiddetle hortumunu 1 5- Fakat, filler çok merha- l 6-0nu suyun ıÇ 
bumuna bir halka geçirmek Jindcki halkayı file uzattı.. du. Fili kandırdığını sanıyor - kaldırdı .. Cc,•ad korkudan tit - metli olurlar. O bu küçük ~o - dönüp gitti! 
•niblJi:ini diifllndii" du.. remeğe haşlamıştı_ cuğa acıdı .. 



Gündelik 
~kmeğimiz 
Hakkında · 

Bundan bir müddet evvel, ge
ne bu sayıf alarda, Amerikada 

Kuig Vidor tarafından kendi te
tebbüsü, kendi sermayesiyle çev

tilrniş olan ''Gündelik ekmeği
miz,, filminin uluslar arası Ci
da.Ic mükaf ahnı kazandığını yaz-

mıştık. Bugün de, mükafat ola

rak verilen madalyanın ters ve 

Yüzünün resmini koyuyoruz. 

Yalnız şurasını il&ve edelim 

ki, bu filmi bu sene lstanbulda 

Röreıniyeceğiz galiba. Mükafatı 

Veren jüri heyeti arasında Lond

ra büyük elçimiz Bay Fethi de 
'ardır. Ve Paris büyük eiçiliği-

mjz bu filmin, uluslar kurumunun 

bir mükaf atmı kazanmış olmak 

1tiha';iyle gösterilmesi için, Tür

k:ye Dış işleri • Bakanlığının da 

c:,lakadar olacağını bildirmekte -

dir. Bütün bunlara rağmen, 

"Gündelik ekmeğimiz,, filmini 

bu sene içinde yani mükafatın ve

rilmiş olduğu senede, lstanbulda 

göremezsek çok yazıktır. 

Cidalc her sene bir başka film 

için yeni mükafat vermektedir. 
Eğer bu senenin mükafatım kaza-

nan "Gündelik ekmeğimiz,; gele

cek seneye kalırsa, pek eskimif O• 

lacak· Bununla beraber, film bu-

·raya getirilebilsin, biz gene razı

yız. Çünkü olur a, bu filmin lı

tanbula gelmesi ile alakadar olan. 

lar, filmde "baldır bacak yok, it· 

lemez,, zihniyetiyle belki de ge-

tirmezler. 

Milyoner 
Olsanız .. 
Yıldızlar arasında 

yapılan bir anket 
Geçenlerde M • G - M stüd

yolarında "Hususi otomobildeki 

cinayet,, isimli bir film çevriliyor- , 
du. Bu filmde Meri Karlayl fakir 

bir telefoncu kızken milyoner o
luyordu. O aralık, birisi kendi
sine aordu: 

- Sahiden milyoner olsanız 

ne yapardınız? 
Sıkı bir rejim takib etmek 

mecburiyetinde olan Karleyl §U 

cevabı verdi: 

- Bir an tereddüd etmeden 

bir çiftlik satın alır ve büt~n öm

•ÜmÜ kaymaklı dondurma ile ca
nımın istediği pastalan yemekle 
gtçirirdim. 

Ayni sorgu, ayni filmde rolü o

Ja.n Uma Merkel'e soruldu. O da 

~öyle cevab verdi: 

- Ben de bir çiftlik alırdım. 

Fakat daha evvel ailemin bütün 
t>f 1 adını para sıkıntısından kur
tarırdım. Bundan baıka tanıdı

ğım fakirlere yardım ederdim. 
Onlarm ıbu ummadıkları para kar 
Jısında ne yapacaklarını görmek 
pek hoıuma giderdi. 

Çarli Raggles bu filmde ko

mik polis hafiyesi rolünü yapı

yordu. O da çiftlik sahn alaca

ğım söyledikten sonra: 

- Fakat, dedi, insan ne kadal' 
çılgınlıklar yapsa bu kadar para
yı sarf etmekle bitiremez. 

Ruasel Hardi: 

- Ben de, dedi, bir çiftlik ahb 
oturmak, dağların, kırların man
zaralarını rahat rahat seyretmek 
İsterdim. 

- Kabil değil, bunu yapamaz
sın, dedi Ragglea, çünkü aklın 

fikrin paraların çalınması ihtima 
liyle meşgul olur ve manzaranın 

zevkini tadamazsın. Bence bu 

paranın en mühim kısmını haki
katen muhtaç insanlara vermek 
en iyi çaredir. Ben öyle temiz 
ve kıymetli insanlar tanırım ki ... 

Baıka artistlerden Klayt T om
pson: 

- Benim bir milyonum olsa, 
dedi, Parise gider sanat tahlil e
derdim. 

Nevyorkun meıhur sahne ar -
tistlerinden olub sinemaya gel • 
mit olan Porter Hali içini çekerek 
dedi ki: 

- Ben hemen Nevyorka döner, 
bir tiyatro açar, orada istediğim 
piyesleri oynardım. 

Bütün bu cevablar iyi. fakat 
bu satırları burada yazan muhar-

rire, yani bana böyle bir sual sor
salar ben derim ki: 

- Burada bir sinema açar, ls
tanbula zevkleri geri kalmıf 

film tüccarlarının getirtmedik -
leri filmleri getirtir, onlarm türk -

çe yazılarım en tanınmış muhar -

rirlere en anlaşılır şekilde yazdı • 

rır halka gösterirdim. Bir de 
memlekette, F oks, Paramont ha
vadis gazeteleri nevinden bir 

Türk havadis gazetesi temelleri
ni atardım. 

• 

J 
"'·• 

1ui 

.. 

j 
Klode Kolbcr 

Canlı 
Sinenıa 

Lut Lümyer'ln yent 
tecrilbeleri 

Yakında, sinemanın mucidi 
sayılan Fransız ilimlerinden Lui 

Lümyerin yetmişinci yaşına giri· 
şi kutlulanacak. 

Lui Lümyer ilk defa olarak 
küçük ve kısa filmleriyle dünya
ya sinemayı tanıttı. Bu ihtiyar 
af ;m, o "gündenberi, çalı§maktan 

,·:ızgeçmemiştir ve sinema ale
minde yaptığı buluşlar pek de ite 
yaramıştır. 

Lui Lümyer hali. da bof dur
mamaktadır. Şimdi "Üs buudlu,, 

denilen ve seyredenlere canlr, 
şekilli hayaller görüyormuş hissi· 

ni veren film imali tecrübeleriyle 
meıguldür. Bu icad, prensip iti-

riyle ve laboratuvar tecrübesi o
larak bulunmuştur. Lakin bütün 

mesele onu sanayie tatbiktir. Lui 
Lümyer yetmişinci yaıına girer-

ken bununla uğraımaktadır. 

Temenni edelim ki ihtiyar a
lim, yetmişinci yaşını kutlulıya· 
cağı güne kadar tecrübelerini 
muvaffakiyetle bitirsin ve kendi 
eliyle, ilk olarak yarattığı sine -

macılığm en son tekamül~nü bi -
ze versın· 

"Üç buudlu,, film pek tabii 
hususi filmler imalini icabbetti -
recek. Belki de seyircilere bir ne
vi dürbin gibi aletler de dağıl
mak icabedecek. Esasen hatır· 
laraınız, vaktile Yüksek kaldırım
dan inerken "seyreyle efendim 
diınya güzelini,, diye bir adam, 
on para mukabilinde küçük bir 
kutudan, dürbin gibi bir şeyle bi
ze manzaralar seyrettirirdi. Bu 
manzaralar alelade kartlar ol -
duğu halde dürbinden bakmlınca 
kabartma gibi görünürdü. işte 
filmdeki hayaller de "Oç buud· 
la,, böylece aörebilecejiz. 



10 HABER - ~am Poıtuı 

En güzel tebessüm Bu ne vahşet? 

Bu müsabakayı bir Portekizli 
kadın kazandı 

Bir Aile, sinema yU
zttnden zavallı kızla

rını yok etmeğe 
Bu yarııa İf· 

tirak edıb jüri 
nın huzurun 
çıkmağa hiç hı 

erkek cesaret e 

dememişti. Şan 

zelizenin çok tıl 
bir dansing sa 
lonunda yapılar 

en güzel gü 
lü§ müsabakası 
nı görmek içir 
Parisin bütün ci 
ci kızları koş 

mutlu. 

kalkıştı 
Frankfort mahkemesi itidilme • 

1 

mit derecede acıklı bir hadise ile 
uğrqmaktadır. Bir aile on dört 
yqındaki bir yavruyu zorla ölü • 
me sürüklemek iıtemif, kızcağız 
mucize kabilinden bir tesadüfle 
kurtulmuıtur. 

Meseleyi iki ıözle kısaca anlata
lım: Alil bir adam olan Vilhem 
Höf eld karıu ve büyük kızının 
yardımiyle küçük kızı Hildegard'ı 
zorla ölüme te§vik suçundan mah
kemede sorguya çekilmiştir. 

Müsabakaya 
yazılmış bütün 

Mii•abakayı kazanan, baıında tül olan kadındır 
Bu adam sinir buhranları geçi -

ren kötü huylu ve geçimsizdir. Si
nirleri üstünde olduğu zaman ev • 
de dehıetli sahneler cereyan eder. 
Böyle bir babanın evlatlarına ve
rebileceği örnek ve terbiyeyi göz 
önüne getirin. Büyük kızı Mina 
buz gibi soğuk huylu, evden hiç 
dııarı çıkmıyan ve ellerini bulaıık 
suyundan çıkarmıyan aksi bir ka

kızlar, göğüslerinde kalb şeklinde 
kesilmit numara~r bir karton ol
duğu halde teker teker sahneye çı
kıyor, önce ürkek, sonra daha is
tekli gülücüklerle herkesten allat 
ve kahkaha topluyor. 

Jüri heyeti nihayet Portekiz}; 
muganniye Korina Frer'i birinci 
seçiyor. Bu beyaz ditli buğday 

"Beni ikinci 
metresim 

vurdu,, 
Adamın son sözleri 

bu oldu 
Evvelki gece Mevli.ne kapısmda fe

ci bir yaralanma olduğunu ve karnın· 
da bir kurıun yarası bulunan Şehremi· 
ninin tanınmıı zenginlerinden Hami 
din hast&lı.'ln~;İ:: kaldınP·C:ıl yazmış· 

bk . .Hiunid hastaned~ ölmüıtür. 
Hamidin öl:::eden evvelki L:adesine 

&Öre, cinayet, metreslerinin ifadesine 
bakılırsa- kaza olan bu ölüm vak'aıı, 
!U ıekildc cereyan etmiıtir: 

Evvelki gece Hamidin MeTli.neka • 
pmndan yapı! .. n istimdadı üzerine ye . 
tiıenler kendisini kamından bir kur • 
~u::.la r-'\lan::ııı olduğu halde bir ku 
yunun içinde bulmuılardır. Hamidin 
iki metresi vardır. Bu metresleri Hi. 
midin tabancasını kanıbnrken sar • 
hoılukla kendini yaraladığını ve son· 
ra kuyuya düıtüğünü söylemişi.erdir. 
Fakat Haİnid de ölmeden evvel tunları 
söylemiıtir: 

"- Beni ikinci gacom vurdu,,. 
Külhanbey argosunda gaco kadın 

demek olduğuna göre Hamid kendisi· 
ni vuranm ikinci metresi olduğunu 

aöylemek iıtemİ§tİr. Cinayeti inkar e
den kadmlar ve daha bazı kimseler ne
zaret albna almrm!!hr• 

Nafıa Bakanlığı 
ve tramvay şirketi 

(Bcq taralı 1 incide) 

Tramı·ay daı•ası ve Üniversite 

Şurayı devletin Nafia Bakanlıgi· 
le Tramvay şirketi arasında cereyan 
eden da,•ayı büyük hir alaka ile ta· 
kip eden lst:ınbul Ü_ııivcrsitesi dava
nın tam dosyasının Ünh·ersiteye gön 
derilmesini Şurayı devletten dile
ıni~tir. Bu dosya üzerinde HukUk fa. 
kültesi ikinci ve üçüncü sınıf tale· 
heleri idare ve usul hukukuna ta· 
allük eden noktalardan münaka~ah 
dersler yapacaklardır. 

Tramvay Tarife komisyonunun 
kararı 

Tramvay tarife komisyonu geçen 
liaftn tonlanmış, §imdiki ücretlerin 
üç ay daha ipka edilmesine kara·r 
vermisti. Komisyonun bu kar~ın Na
fia Bakn:ıhğma bildirilmiştir. 

Trann·ay kazalarının önüne geç
mek için tramvay kapılarında yapı
lacak tadilat bitmiştir. Cwnartesi· 
g'i~ :i hu suretle hazırlanan iki tram 
va,· arab:ısı tecrijhe seferine ~cak 

tenli kızın yalnız gülütü değil, 
bakıılan da insanı eritecek kadar 
güzel.. ikinci olarak sanfm Fran
sız güzeli Matmazel Unita Şekop 
seçilmittir. Mısırlılar gibi badem 
gözlü olan Fransızm gözleri gülü. 
tünden de daha cazib. 

Sağdaki Portekizli, soldaki 
Fransız güzellerdir. 

de dındır. 
On dört yatındaki küçük kızı 

daha ziyade asri ruhludur. Gün -
düzleri dıtarıda hizmet etmek eu
retiyle hayatını kazanıyor ve yal -
nız kazanıyor ve yalnız geceleri 
eve gelmektedir. En büyük zevki 
sinemadır. 

Çat kapı 
. dolandırıcı 

geldi 
Kızın boyuna sinemaya gitmek 

(80§ taralı 1 i".cide) suretiyle hayattan zevk aldığını 
Nuri dolandıracağı ev hakkında ve ev gailesine aldırıt etmediğini 

evvela muf 8.$1&1 • ve mükemmel gören aile kızgınlıktan küplere bi. 
tafsilat almakta, sonra iıe başla • niyor; baba olacak izbandud he. 
maktadır. Bu yaman sabıkalı rif bir gijn kamçiyi kapbğı gibi 
evin erkeği vazifesi veya it batın· . kızcağızı kıyasıya dövmüttür. Kız 
da iken hızlı hızlı, kapıyı çalmak- da bu evde hayatının tehlikede ol
ta, ~ıkan kadına föyle hitab et • duğunu adam akdh anlamıflır • 
mektedir: Kızgınlığını bir türlü yenemi • 
"-Siz .... beyin hanımısınız üe- yen Höfeld aile ~fradını batma 

ğil mi?, Öyle ise müteeuir olma - toplıyarak uzun uzadıya müzake

yın, acıklı bir haber vereceğin'; •• 
Yalnız bu o kadar mühim değil .. 
Sizin bey bu gün bir kaza geçir -
di .. Tramvaydan düştü .. Hastaha
neye kaldırdık .. Ayağını alçıya 

koymak için on lira lazım... Ben 
arkada§ıyım .. Bana, eve git, bul -
sunlar, çabuk al, gel, dedi. Ben de 
insaniyet namına bu iti yapıyo • 
ruın.;, 

Evin hanımı bu haber üzerine 
büyük bir teli.şa dütmekt~ ve he
man istenen parayı tedarik ederek 
hazan da fazlaaiyle kocasının sah
te arkadaıına vermektdir. 

Temiz giyinen Afyonlu Nuri bu 
itle çok muvaffak olmiıı, aon bir 
ay zarfında bu suretle yirmi evi 
dolandırmış, yirmi ailenin yüreği
ni heyecana vermiıtir. Afyonlu 
Nuri dün Dolapderede yakalan • 
mıı, ellerine kelepçe vurulmuı, 

bet suçlu ile emniyet müdürlüğüne 
gtirilmek üzere yola çıkarılmııtır. 
Nuri yolda gelirken bir fırsatını 
bularak kaçmııtır. ikinci ıube 
memurları hemen takibata geçmiı· 
ler ve bir saat sonra Nuriyi Tarla. 
başında Altmbakkal sokağında E. 
leni Rosonun oturduğu yedi katlt 
apartmanın tavam arasında yaka
lamıılardır. 

Sabıkalı timdiye kadar yaptığı 
suçlan itiraf etmittir. ı 

----0--

Hauptman İncil okuyor 
Flemington, 27 (A.A.) -

Tevkifi esnasında dinsiz oldu • 
ğunu söyliyen Hauptman bugün 

bir Protestan papazını kabul e
derek Alman incilini okumağa 
baılamı§tır. Hauptman, papaza 
ölmekten korkmadığını söyle • 

reden soma Hildegard'ı ölüme 
mahkUm etmi§tir. incir çekirdeği 
bile doldurmıyan bir sebeb için 
idam! .. 

Bir cinayetin korkunç netice • 
}erinden kaçınmak için de idam 
hükmünün bizazt mahklim tara -
fından icra ettirilmesi de münasip 
görülmütür •• 

Es;. üzerinde böylece bir lia • 
rar verildikten sonra ite baılamak 
gecikmemiıtir. Kıza lazım gelen 
telkinler yapılmııtır. Kendisinin 
aile için siyah bir leke olduğu, a
na ve baba.aının namusunu berbad 
ettiği israrla aöylenmif, kızcağız 
da yavaf yavaş buna inanmağa 
başlamıthr. Ak§amlari çekilen 
kırbaç ziyafetleri de meselenin alt 
tarafını kendi kendine hallediver· 
miştir. 

Nihayet bir gece Kız yapılan 
teklifleri kabu1 etmek mecburiyeti 
ile karıılaımıttır. 

4 Birinci Kanun gecesi derse 
gideceğine sinemaya koşmuştur • 
Bütün dayaklara rağmen gene si
nemaya gitmesi, bağışlanamıya • 
cak kadar büyük bit günahtı. itte 
kaçırılmıyacak bir fırsat meydana 
çıkmıttı. Aile kızı yakaladığı gi· 
bi Mayn ırmağı üstündeki köprü • 
]erden birine götürmüş, az sonra 
da ırmağın sularına düten ağır bir 
kütlenin çıkardığı gürültü işidil • 
mittir. 

Üstünde olan güzel elbiselerin 
kaybolmaması ve ablası tarafın. 
dan giyilebilmesi için evden çık

madan evvel bunlar çrkartılmıf ve 
sırtına hırtı pırtıdan ibaret bir üst 
baı giy<liri1mişti. 

Hatta soyunup giyinmesi için 
kendisine ancak yirmi dakikalık 

bir müddet verilmiş ve babası ka-

28 ŞUBAT 1935 

"Gelecekleri varsa 
görecekleri de var1,, 

(Bcq taralı 1 incide) 

İtalyanlar Habqlilerin ne ka
dar harcu, ve cesur olduklarım bi
}irJer. Bqkumandanlan kırk ya· 
ıını aeçkindir. Bununla 'lt:raber 
biz de ltalyanlan tanmz. Klalla
rın kralı da kırk yqını geçkin 
bulunuyor. 

Biz bütün ordumuzu~ yalınayak 
olduğunu itiraftan çekinmiyoruz. 
Ayni ıekilde İtalyanlar dıı dağla· 
rımızın ne kadar yaİçın olduğunu . . 
itiraftan çekinmezler. 

Meydan açık, gelecekleri varsa 
görecekleri de var. ltalyan ordu
sunun bu sarp dağlar karıısmda 

mahvolacağı muhakkakın. Biı dağ 

lar da İtalyan kuvvetlerine kartı 
yalmayak bir· ordu pek ili kartı· 
koyabilir.,, 

Roma, 28 (A.A.) - lyi haber 
alan mahafilde; Habe1istanın, sul
he tetneliğini filiyat ile isbat et • 
mesi lazım geleceği söyleniyor. 

Gene bu mabafile göre, Roma
daki Habq maslahatgüzarının ıöz 
leri, Habeıistanm timdiye kadar 
defalarla ifade ettiği ıeylerin tek
rarından ibarettir. Ancak, hadi
sat bu sözlerin aksini isbat eylemit 
olduğundan, İtalya ihtiyat tedbir· 
leri almağa mecbur olmuıtur. 

Habeşistan, ita/gaga 
tazminat vermige 

hazır 
Roma, 27 (A.A.) - Habqiı· 

tan maslahatgüzarı, ecnebi mat • 
buat mümeuillerine yap~·oldu
ğu beyanatında Habetistan hi9 
bir veçhile İtalyan müatemlekele· 
rine tecavüz niyetinde olmadığını 
ta.arih ettikden sonra, Habeıista • 
nın ıulh davasına sadakatle mer· 
but olduğunu ve Habeıistan ile İ
talyan arasında mevcud dostluk, 
uzlaıma ve hakem muahedesinin 
çerçevesi dahilinde muslihane bir 
hal sureti teklif etmekte bulundu
ğunu ve bu takdirde 800 bin liret 
tazminat vermeY,e amade olduğu
nu aöylenıittir. 

Roma, 27 - ltalya Habqista· 
na asker ve harb levazımı gönder
mekte devam ediyor. 

İtalya yüksek müdafaa komis
yonu bir tebliğ netretmiı, ve 1911 
doğumlulardan bafkalarmm ıim
dilik silah altına almmalanna lü
zum olmadığını bildirmittir. 

ltalgan kuvvetleri mart 
sonunda cephede 

bulunacaklar 
Paris, 27 - Maten gazetesinin 

yuna bağırm1Jtır. 
Bu vahtet çok. daha ileriye gö • 

türülerek onu bir sandalyeye o• 
turtmuflar, ailesine kartı bir veda 
mektubu yazdmnıılardır. 12 
metre yüksekliğinde olan Döyç • 
herrenbrük köprüsüne ge1dikleri 
zaman baba utanmadan ve sıkıl -
madan kızma cesaret ve metanet 
öğütleri vermeğe kalla§lllıttır. 

Kızcağız son dakikalarında bile 
dolu dolu gözleriyle: 

- Çok sürer mi babacığım? 
diye sormuıtur. 
Babuı hiç durmaluızm: 
- Korkma duymaum bile ... 

iki dakikada boğulup gidersin! .. 
Haydi çabuk ot .. Sakın bağırayım 
deme!. cevabını .vermittir. 

Kız buz gibi sulann içine dü • 
§erken gözlerini kapamqtı. Fakat 
ıevkitabii müdahale etti; 

bildirdiğine göre, İtalyan ordutd 
Mart sonunda tamamen Şarki .M· 
rikada Habeı cephesinde toplaıı • 
mıı olarak bulunabilecekt:r. 

ltalgan blöfü 
Londra, 28 (A.A.) -Deyli Tel• 

graf tunları yazıyor: 

Görünüte bakılırsa İtalya, ti•· 
bqlerin gözlerini dağlamak içİll 
'bir kolordunun müessir manJŞ' 
ruını hazırladıktan sonra Habe • 
tiıtanla doğrudan doğruya göriif' 
melere giritmek hususunda va1'it 
kazanmak istemektedir. 

Böylece, İtalya, belki de iste ' 
diği tazminattan batka, Habeti• ' 
tandan umumi mahiyette ıiy_..l 
ve ökonomik imtiyazlar kopar• ' 
cağını ümid etmektedir. 

İtalyan • Habeı ihtilaf mm al · 
mı§ olduğu vaziyet karıısmda L011' 

dra bir rahatsızlık duymaktadır · 
B. Musolini'nin pahalıya mal ol•· 
cak bir çete harbine giriımiyett" 
ği muhakkaktır- Fakat ıiıııdi1' 
kadar yapmı§ olduğu hazırlıkl~~ 
da muallaktaki meseleleri istedıf 
ıekilde halletmesine müsaade edl' 
ceği muhakkaktır. 

Rum patrlkhanestnd6 

gUrnıtn koptu . 
Fener patrikhanesinde e~ellıl 

gün gürültülü bir toplantı yapıldllf 
ve Sen Sinod meclisi saatlerce dr 
vam eden büyük münakaıal~ 
.a\ıne olmuıtur. 

-F • ikh ' • S ıı Sr ener patr anesının e 1r 
nod mecliıi 12 azadan mürekk',c· 
tir. Patrikhaneye menaub 18 fdd 
repolid her altı ayda bir altısı " 
iiterek bu iti yapmaktadır!~· 

Son zamanlarda bu 18 lerdeJ' 
üçü ölmüf, ve ikisi de çok ih~ 
lamı§ olduğundan Sen Sinod ·~ 
tek kalan Metrepolid için pa~1' 
Fotyosun aleyhtarlarından ° .,. t~ 
Metrepolid Y okovaıı atlataıa1' ~ ~ 
temiılerdir. Bunu hiasedeıı t• ~~ 
Metrepolid kendisinin İmroz ~el 
repolidi olduğunu öyle hayali. iY 
repolidlerden olmadığını iJerı ;;. \ 
rerek hiç bir kuvvetin onu seıı ir ~ )' 
noddan ayıramıyacağını ıöyl:-~ 
tir. Fakat it zora binmit 0 uf' 
ki mülhit bir gürültü de koP111 

tur. 
lc11i'" Meıele en sonra Beyoj!u l ti• 

. . d 1• e leri deıpodunun patrıfın e 1,. 
le iıtifa etmesi suretiyle baıtıt1 
bilmiıtir. ~ 

- "'' insan kudretinin fevkinde d•' 
gayret sarf ederek kıyıya lı• •' , 
vardı. Ve karaya ayak atar JıO • 
maz doğruca bir yetimhaneye oıı" 
ıarak baıına gelenleri anlattı. d• , 
hemen bir hastahaneye kaldıf _ıı· 
lar. Şimdi zatülcenpten yatıl1 
tadır. til1il1 

Baba ise bu büyük cina1e .. del1 t~ 
k"pr\J L, 

tonunu beklememif, kız 0 tıar•"' \ı'r 
... 1 k kol , 

~.şagıya yuvar anır en . • Jı•'ı 
ıallaya sallaya evine g~~''' ötter ~: 
ıile büyük kızına küçiıguıı g ııet • ~ 
d • ti oıet · iğı ceıaret ve metane 1ı • 
mittir. So~ra da karyolaıııı• ~ 
rerek horul horul uyumuttur• ~e • ı. 

· le P'" '~i Yetimhanenin telefonıY pati•· 
14'f eden haberdar edilen 

1
_.,,lf' 

cani bahayı yatağında yak• Jat'~ 
tır. Baba ile büyük kız '~i j,ı' 
itiraf etmişlerdir. Anne iıe bı;;ıa' 
ıeyden haberi o1madıjını 1 



~ HAHt::I' - Akşam l'oıtaH 

Yoksulluk içinde-=-=-On dö-rt-y---ılda yaratılaiı 
ölen Düşes makine adam! 

'' Keşke bir kitip kar1sı olsay
dım, bu hale gelmezdim!,, 

qd:e~en hafta lngilterede uil· 
!>ar a.ıleler arumdan bir kadm, 
aaıız ve borç içinde öldü. 
Su kadının adı Mey Etric'dir. 
anı iae "Leynıter Dütesi,,. 

but~u kadının ölümü birdenbire, 
ı~1un İngiliz gazetelerinin ıütun • 
"' cı. Yer doldUTan mühim bir ıf"r • 
"'ayeı· lll 1 oldu. Onun hayatını, çok 
ta ~~lı maceralarını anlata anla· 

tıreıniyorlar. 
~ .. 

do~u kadın neden bu kadar dilde 
~· 't1Yor. İngilizlerin pek ehem. 

lYet 'Ve d"w• l .. 1 ~ .. r ıgı aıa et unvan arm-
Sdtt ~ır~ne bir sahne aktrisliğinden 

' ıgı ıçin, bir •• 

~ S~nra, hayatlannı parla:k bir 
~ı Örneği iken birdenbre parça
~~ tak, her biri ayn düşerek, bil
i.· ''a kadmın günden güne borç 
"\'llld 
llıa .. e ve çocuğundan uzak yqa • 
'el g~ ınecbur kalışı bir çok kim • 
~ee~ın Yıllardanberi merak ve 
~it aınetini uyandmnıttır.. Bu ... 
bİiıl\1ey ~tric, yahud asalet .anı ile 
t~ eg hılınem kim, güzel ıe.ai ve 
\h el leınsil kabiliyeti olduğu için 
~ la Sok gençken aahneye girmit
• y' 1 da.nsediyordu .•• 

· lfi~~ir Va.kit1er gene bir ıirk dan· 
1i..U1 haYvanlara bekcilik eden bi· 
'lllrı k 
~k ızı bulunan T eodora, nuıl 
~, ! ,aiza.ns imparatoru Jüıtiyene 
~~•tsa, işte, -benzetişte yanlış 
~tn~aın- bu küçük İngiliz 
\iııi b·zu de, asırlardan beri aıale· 

1• ır ınühim görünmiyen servet 

~~~de saklıya gelmit olan bir a-
~:- 111 it- • • h .. "tl' ~erıaıne emen gırıver • 

ı .. 

• .lf • 

.,. &ir ln T h .• 
~1~ •• gı ız gazete mu arr1Tt, pa-
~ ?len Düşes'in evinde Dii1esin 

~•le b' ··ı ·k t ır mu a at yapmış ..• 
tibi h: derniyelim .. Çünkü kulübe 
\~1 ır Yerde, beraberinde üç dul 
ı~) 'l't da.ha olduğu halde acıklı 

C 0kıuUuk içinde yaııyorlaTdı. 
11 

l\zete muharriri diyor ki: 

\),~adının anensi, bana kızının 
~ b· 111dan dert yanmaaa da şöyle 
\t bı.,. etrafa bakarak işin acılığı 
~ u:~ile içerisindeki derin hu • 

t~ tı~~Üsünü görmek mümkün • 
~ ~.. en al mmış ve yıllardan • 
t~i ~llnediği genç oğlunun reı -
~~Olen Düşes odumm hemen 
~ 'e ~ına koymuıtu. Buık, karan 

'tı~~ bir ölüm ve ayrılık kokan 
ıt. 

" 
~ ~ . "' 
~~ E:triç, yahut öbür adı ile 
~ ~<>rJ r ~üşes'in ölümü, tali· 
h; ~&.ı 'U hır oyun oynadığı inıan-
~t ta:d~n pek tanınmıt bir fe-
~· Pıyonunu aldı .• 

t • .,.~ 
\ı \t janlar çok, hem de çok 
~ bi.,. e ngilizlerde ıeyrek görü· 

~· ~e=:~:r. kızdı.Bununla bera· 
\ • 'ık sını sahnede gören her· 
~iijU er, atebe ve memur "lngi

~- ~i~ '• &.dı vermitlerdi .. 
.'l koın· 
~~.'otı.,. ısyoncunun kızı idi. Fa 

1 ~i a "'dan arkadaşlarına söy· 
~ ı\ı , •. 

~ ~h ;zler çok dikkate değer: 
~~~}' 

1 

erni§ti. Keşke aade bir 
-q 0nc 

\>~ h· Unun kızı olarak kaltay 
ır katibin karuı olaaY.-

Leyruster Dü§eslnin gençlik ruml 

dmı, kim bilir ne kada:r daha ra
hat ve kedeniz yaıaycaktrm ... ,, 

Olmadı iıte .• Babam ben daha 
çocukken öldü, it bulmağa mecbur 
kaldık. Güzeldim. Sesim vardı. 

Sahne bana uygun geldi. D::.naı 

öğrendıgim zaman daha on üç ya
şındaydım ... ,, 

Etric, ıonra daha çok i1erliyerek 
müh:m oyunlarda roller almıttır. 
Oynadığı tiyatro, hınca hınc dolu· 
yordu. 

işte b~r gün tiyatronun tıklım tık 
hm dolu ve dizi dizi mevkilerin -
den birinde Seyntre Dük'u kendi
sini gördü. 

Kendiıin oyundan ıonra çağır • 
dı. Seviıtiler. Fakat çok sürmeden 
bu hayal dolu hayat birdenbire 
durdu. Delikanlının aileıi, kendi -
aini kızdan ayırrarak unutması i. 
çin bir dünya ıeyahatine gönder • 
diler. 

21 yaımdaydı. Delikanlı dön. 
dü. Etric'i alıp ailesinin sanını ve
rerek onu bir "Düşe.a,, yaptı. Kana 
da'Ya balayım geçirıneğe gittiler. 
Bir yıl sonra bir erkek çocukları 
oldu .••• 

Harb çıktı. Ve aradan bir za
man daha geçtikten sonra, işte bo
zuımutlar ve ayrılmııla:rdır. 

it bu kadarla bitse iyi •• 

Kıza çok ağlayıp ıızladığı hd
de çocuğunu vermemişlerdir. Bed
bahtlık günden güne artıyordu. 
Gerçi eıki Düşese para vermiyor 
değillerdi. Fakat bu para, nereye 
gidiyordu .• 

Kendini avutmak için, bu feli • 
ket şampiyonu, insanı daha çok 
felakete götürecek usullere bq 
vurmu9tu. 

Günden güne bozuldu. Nihayet 
bir köpek, bir kan.arya ve - biri 
annesi diğer ikiıi de kocalarını 

kaybetmiı iki haluı olmak üzere 
üc dul kadınla daha, küçük bir çi

çek bahçesi o•an bir kulübe içerisi
ne yerleıtiler. Düteı orada öldü. 

• • • 

Mühendis eseri tarafından 
öldürülmekten korkuyor 

Fakat makine adamı mahvetmek için tek 
bir kelime söylemek kafidir 

Dünyada ilk makine adamı ya
ratan kimdir?. diye soraalar buna 
hiç tereddüd etmeden Allah diye
b:liriz .• Çünkü Kitabı mukaddeıte 
yazıldığı gibi Allah Adem baba . 
mızı çamurdan yoğurdu ve ona 
hayatı sonradan nefhetti.. On dan 
ıonra, insanlar kendi suretlerini 
heykeler halinde yapmağa haıla
dılar ve içlerinden çoğu eserlerini 
harekete geçirmek, konutturmak 
için çalııtılar. Bunları saymakla 
bitirmek imkansızdır. 

Orta devirde bir çok muhteri . 
ler makine ile müteharrik inıan • 
lar yapmı9lardır. Bu makine in. 
sanla içinde şatranç oynayıp bin • 
bir makine hareketi ile karşısın -
laki en usta oyuncuları yenenler 
olduğu gibi, kiliıelerde halkı do-
landırmak üzere dini dalaverelar 
yapmak için papaslar tarafmdan 
hususi yaptmlmıt makineler var
dır. Fakat o zamandnbaeri halk 
bu dalavere!eri öğrendi .. Ve ma
kineler artık oyuncak haline gel • 
di. Bunla:rm çoğunu görmüş.aü -
nüzdür. 

Size bir taneaini de hatırlata • 
hm. Beyoğlunda sonrada Sirkeci -
de bir dükkanm camekanında 
kukla gibi bir feY vardı. Beı da.ki
kada bir cama vurur, geçenleri 
durdurur, osnra da dudaklarını 
oynatarak içeri davet ederdi. 

,,.. "" . 
Fakat yirminci uırdayız.. Bu 

asnn bir famine de makine a.srı Makine adamların 
d ·ı · bo d w•ıd · ç·· farkla kl... Meıelô. 

i{i, hemen hemen iman gövdeıi gibidır. 9u 
bağırıaklan çeliktendir. 

enı mesı §Una egı ır. un-
kü bu asnn ortaya çıkarmıt oldu- r 
ğu makine adamlar hakikaten 
bir harikadır. Ve timdi ıize bu 
makine adamların en mühimmi o
lanından bahsedeceğiz. 

ALFA ROBOTU 
Bugünün mühendislerinin yap 

mıı oldukları makine adamlar ha
~tikaten fevkaladedir. Bunlar içe
ıisinde Amerikada - gayet tabii 
olarak Amerikada • Kal:fomiya · 
da Golf oyunu dersi veren bir ma 
kine adam vardır. 

Vqingtonda, bir au bendini 
nıuhaf aza eden ve ıuyun miktarı· 
nı kontrfol eden bir makine ade.m 
dan batka biriai değildir. Ve te
lefon çalınca bu makine adam te· 
Jefona gider, suymı dereceıini ce· 
vaben bildirir. 

Fakat Ş:kago teTgiıinde göste 
rilm:, olan ve Alfa Robotu ismini 
la§ıyan makine adam bunlann en 
fevkaladeıidir. Çelik, cam ve 
alimünyoİndan ibaret olan bu ma· 
kine adamın ağırlığı iki bin kilo • 
dur. Gözleri birer fotoğraf ma • 
kinesi, kulakları birer mikrofon • 
dur. Alfa görür, duyu, elektrik 
iJaretleri ile verilen emirlere ce • 
vab verir, hareket eder. 

Alfa kendisini z"yarete giderse· 
niz ayağa kalkar, çünkü terbiyeli
dir, ı: ze doğru yürür, bir ıandalya 
göstererek: 

- Hot gd.diniz, der, oturunuz. 
Fakat bu nezaket bir dereceye 

kadardır. Zira, ona lahit bir me . 
rak ıaikuiyle fazla yaklqacak 
olursanız derhal bir tabanca çıka-
nr vo:, 

Ehemmiyetsiz de olsa küçücük bir 
makine - kUf yapmak için bu kadar 
karışık tertibat lanmdır. Beyoğlunda 
Galatasaray Mektebi karşısında bir 
paıtahanede bunlardan üç makine
kUf vardır ve bunlar pek muvaffak 
olnwf cinstendir. Kurulup öterken 
lMan salıicl zannedebilir. 

- Geriye, yoba ate§ ederim •• 
Diye haykırır .• Bu emri '-• ~·hal 

dinlemek lazımdır. Zira Alfanın 
takaaı yoktur, bir lafı iki defa 
tekrarlamaz ve ateş eder. 

Alfanın muhterii, daha doğru · 
ıu babası Harri Mey isminde bir 

mühendistir. Harri Mey e.aerini 

meydana getirmek için tamam on 
dört ıene çalıımıgtır. Mühendiı 

diyor ki: • 
- On dört ıene, yaratm~kt;ı 

·.>lduğum makine adamdan ba~ka 
bir §ey dütünemiyordum .. Herkes
t~n kaçıyor, kimıe ile konuşmi. 

vor, yalnız onunla me§gul oluyor -
dum. Yavaı yavaı ben de onun gi
bi olmuıtum .• 

Yani ıertletmif, gayn ınsani 
olmuftum. Bir zaman geldi ki ye
yemez, uyuyamaz oldum. Çddır

aıama az kaldı. Gece yarıst yata -
Rimdan fırlar, onunla uğraşır, bir 
ekliğini tamamlamağa çalııır : 
iım. ı 

Alfa beni daima bat ucuna 
çağrıyordu. Onun efendisi ben 
miydim, yolua o muydu? Bazan 
ben onun esiri olduğumu zanne • 
iiyordum. Esasen Alfayı yapıp 

bitirir bitirmez, beni az kalıın öl
dürüyordu. 

Demir bağlarından hiTisini ko
paraka yumruğunu beynime in • 
tlirdi. Hutahaneye kaldırdılar • 
Oç hafta ölümle pençeleştim .• 
Kurtuldum. Alfa tekra:r ayni işi 
yapmak istedi. Halbuki bir keli
me söylesem onu mahvedebilir • 
d·m. Hayatı elimdeydi. Çünkü 
Alfayı mahvetmek için bir tek ke
lime kafidir. Bu ıözün telaffuz e
dilmesi onun üzerinde bulunan 
bir plakta akiıler uyandırır ve bü
tün makine olduğu gibi bir an 
içinde bozulur, parçalanır, olc!u • 
ğu yere yıkılır. Eğer Alfa bir 
gün beni haben:zce ve gafil av -
hyarak öldürmezse, ben bu keli • 
meyi aöyliyerek onu malıvedece -
ğim.,, . - -
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Yugoslavyada Hırvat 
köyliilerinin nümayişi 

Dahiliye nazırı hadisenin nasal 

r- BORSA 
1 Hız,.larında ~ıldıı ışarcti "llanlar üze· 
rinde 27 2 de muamele görenler 

ı dir. I RaKamlar kapanış liatlannı .ıı;östcrir 

ı j nukut (_S~!!ş) \ 

I 
• Londıa o O, - • Vi\ aoıı 'i4, -· 
* f\e\'YOrk 12~ - * Ma1rir 18. -

J'dıµıso. 3Wttkıi : 

Buğday piyasamı~ 
ve dünya buğday 

istihsali olduğunu anlatıyor • 1 arı~ 169 - * Berlin 46, --
. • l\111Aoo 21 ~. - • V at,ova u. -
• Brük~e ııs. - • Budapeşte ~fi. -

Belgrad, 28 (Huauıi) - Hır·ı 
vatistanda "Slovonski Brod,, ıeh·] 
rinde geçen hafta zarfmda batgöı-j 
teren isyanvari hadiseye dair da· 
biliye nazırı Velimir Popoviç fU 
beyanatta bulunmuıtur: 

- Hadise mahallinde yeni bir 
vukuat yoktur. Sulh ve sükun iade 
edihni!tir. Hadise mahallinde hu
suıi bir komisyon tahkikat yap
maktadır. 

Ayın 12 nci günü Pattsırkovle· 
de 400 kadar köylü toplanmı§ ve 
hapaedilmit olan on köylünün ser· 
best bırakılmasını hükumetten İı· 
temiılerdir. 

Mahpus bulunan köylüler, bu
radaki ilk mekteblerin kapılarmda 
asılı olan ve ıırpça ile hırvatça 
harflerle yazılı bulunan levhaları 
indirmek ve yerine yalnız hırvatça 
yam ile levha asılmasını istemek 
cürmiyle yakalanmıılardı. 

Büyük bir hadise çıkacağını an
!ıyan mutasarrıf mahpusları ıer

beıt bırakmqbr. 

Fakat köylüleri bu ite tetvik et
tiği anlaşılan kotoliklerin reisi Mi
hovil Praksiç hakkında takibata 
bqlanmıttır. 

Prakaiç sonra Orivota köyüne 
ve ayın 17 nci günü Sibiny köyün. 
de bir toplantıda heyecanlı bir nu
tuk ıöylemiıtir. Praksiç bu nut
kunda demi§tir ki: 

- Romadaki papanın emri var. 
Hırvatlar bir araya toplanımlar 
ve hazırlansınlar. 

Pralniç sonra Oriovau köyüne 
gitmi§, burada da bir nutuk söyle· 
mittir. Buradaki nutuk heyecanlı 
olmUJ ve halk: 

- Kahrolsun Yugosla°Vya! di
ye bağırınıftır. 

Burada jandarma vaııtuiyle 

elebatılardan üç kiti derhal tevkif 
edilmiştir. Sibiny ve Staro Slot
nik köylerinden toplanan köylüler 
derhal Orivots'a gelmitlet ve jan
'darmalardan üç mahpusun tahli
yesini istemiılerdir. Jandarma 
kumandanı üç mahpusu tahliye et
mit ve köylerden dağdmı4lardır. 

Ayın 19 uncu günü mutasarrıf, 
hadisenin elebaşılarını tevkif et -
ı.:nek emrini almıt, 14 kiti tevkif 
edilmittir. 

Bunun üzerine toplanan yüz • 
lerce köylü Slobonalnitsa köyüne 
koımuılarclır. Buradan toplanan 
'diğer köylüler silahlı olarak tekrar 
Sibiny köyüne gelmitler, jandar -
maların silahlanm almıtlar ve 
tevkif edilenleri aerbe.t bırakbr
mıılardır. 

Vaziyetin tehlike kesbetniesi Ü· 

zerine derhal hadise mahalline en 
yakın jandarma müfrezeai yetit -
mit ve ,köylülere ateı açmıtfır. Bir 
köylü de jandarma kumandanmı 
kafasınd&ıı vurmuıtur. Birkaç ki· 
ti tevkif edildikten sonra köylüler 
da~ılmqlardır. · 

Öğleden ıonra aaat 14 de gene 

Sibiny ve Andriyevats arasında 
köylüler toplanmı~lardır· 

Buraya derhal jandarma alay 
kumandanı binbaşı hadise mahal-

• 

• Atinıı 'i4, - • Blllcreş 17. -
! • ('enevrr 81~. ·- • Belgral ~4. -
.. ~of\a H, - * YoLohama 35, -

j • Amsrerda ' ' 8\ - *Altın 948, -
• l'ra~ 100, - * Mecidiye 45, -

lııı<:m\hom ~·-· .. Rıınlcnm ~·-
line kuvvetle yeti§mİ§ ve köylüle-
re dağılmalarını söylemi1tir. Köy- ll=;=Ç:e:k=l=e=r=='=k=a=P=·=5=8=·:;;:;;1;;;;;8:)=~ıı 
lüler binbaııyı dinlemem?şler ve "' Londra 

• Ncvyork 
üzerine silihla hücum etmişlerdir. • raııs 

• 09 :\O • Stothl ın 
0.799 7:. • Vlvana 

319·
U675 

ıV•~ • ~laprlr 

Binbqıyı öldürmek üzere olan • l\lllADo 9.37- • Berlin 

1 
* Friitse' 3.397:'( • Var$OVa 

5.81- ı 
1,98-
4,!0i 
4.4ılO 1 • Atin~ 84 043~ • Rudapeste 

• C'cnevre 'l.4'>~o· • flü\:res 
* Sofya 67.30- • Pelgrsı 
• Amsterdam 1.17:5:' • Yokohama 
• Pra~ 19.o~ıo • Moskov• 

79.0167 
s.u m5 
'l.81·ı:> 
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köylüler cansız olarak yere düt • 
müttür. Bunun üzerine her iki ta
raf ateıe başlamıtlar ve adeta bir 
harp halini alan bu vaziyet bir 
müddet devam etmit ve 7 köylü öl
müf, üç andarma, 3 köylü de ağır- [;;...:_ ====E=S=H==A=M==== 
ca yaralanmı§br. r'• Is Pankw ICI. - 1 ramvay ~ı.:-:o 1 

.ı\ nadolu ~~.;rı • Çimento as 13.011 
Mesele derhal vilayete bildiril- l{ejı 2 97 Cnyon l'lc'!. -,-· 

mit, vali muavini doktor Hacı, da- ~ır. Mavri•~ ı .~.-

h 
Merkez Rankası fı3.·· 

~ırk ile!, 
Ralya 

-.-
iliye vekaleti müşavir1erinden u. ~ıı:ortıı -.oo ~ırk m. ecıı 

felefoo 
-.-

Hayduk Velkoviç jandarma ku- Pnrronti ı ~.Q4 

mandıuu, Zağrep polis müfettişle. ,=.=t=.k=~~,====t:a:=hv=ıı""'•_== er=ll 

-.-

. d b' . . . 
1 

ı__!S ı raz ar ~ 
rın en ırı yetıtmıt er, ve civar- =======;:ı 
d d · d kv' k I 1 ~ı933Türlr l'or. 1 30. ro r·:tektrlt -. - 1 

an a Jan arma ta ıye ıta arı 

1 
. . . rı 28,ııo Tramva~ 3 ı, 7s 

gelmişlerdir. \ . _ 111 '.)R.s~ llıhum ı:r.rn 
Hadise bastmlmıttır. Fakat a· ı bırıcr~z~Dahill 1 94.- "' Anadolu 47.90 . . 1 f:rııani ıstll.:raıı 97.- • Anıdola 11 47,90 

yın 20 ıncı günü saat altıda 200 19n A l'.\l _ ,oo Anadolu ııı 46,-

köylü "Slovenski Brod,, .,_ gelmiş- Aı~r'a• -.o<ı • r..tüıımsıı " ı;.us , 

lerdir. Jandarma köylüler;n dağıl. 
maımı ıöylemişler, fakat onlar 
dinlememitler ve jandarmalara a. 
tef açmıılardır. Jandarma da si
lahla mukabele etmit, köylülerden 
bet ölü ve üç yaralı düşmüştür. 
Köylüler dağılmıılardır. Fakat bi
raz sonra buradan üç kilometre i
leride u700,, silahlı köylü toplan
mıttır. Köylüler aralarından on 
kifiyi ayırmıtlar ve Slovenıki Brod 
da bulunan vali muavini ve dahili
ye nezareti müıteıarı ile konuıma. 
ğa göndermitlerdir. Bu heyet tev
kif edilenlerin serbest bırakılma· 
ıını ve mutuarrıfın da azledilme· 
sini istemiştir. Fak&"t heyete şu 
cevab verilmiıtir: ' 

"Hadise mahkemeye vcrilecek- ı 
tir. Siz evlerinize gidin.,, 

Bunun üzerine murahhas heye
ti müste§ar Velkoviçe: 

- Siz: gelin bunu köylüye söyle
yin, demi,tir. 

Müste§ar da derhal köylülerin 
bulunduğu yere gitmiş ve nasiha
t& hatlamrıtır. Fakat köyl~ler ken-
diıini dinlememitler ve ~öyle de. 

öksürenlere 

K A re z ·u K 

Oksürük Şurubu 
Göğüs nezleleriyle had ve müz

min kasabat iltihaplarmda, Za. 
türre, Zatülcenp ve boğmaca ök
sürüklerinde çok fay dalı bir ilaç
tır. Göğüsleri zayıf olanlara ay
rıca tavsiye olunur. Birçok profe
sörlerin takdirlerine mazhar ol
muttur. Kanzuk öksürük şurubu 
maruf eczanelerde bulunur. 
~--~---------------------Otomotör Tıcaret Türk Anonim 

tııt· 
Zahire Bora&1Inda !buğday fi. da 901 milyon kental lutınut ite' 

yatlan kuvvetli ve yükselmeğe Muhtelif yıllarda alınan rel~o jr 
meyyal 1bir istikrar göstermekte· ler gözden geçir:Iince, buğdaY ~ 
dir. Son hafta zarfmda kiloRI 4 tihaaiabnda bir eksilme old~ 
kurut 22 para orta fiyatla bir mil· görülür. Bu rekolte 1933 de . 
yon kilo yamllf&k buğday ve kilo· milyonı 1932 de 1.015 111il1°;: 
su 4 kuruş 17 buçuk para orta fi- 1931 de 1.010 milyon; 1930 ~ 
yatla 962,000 kilo sert buğday sa· 1.020 milyon 1929 da 934 ınilY~ 

h Jol• 
tılmııtır. Geçen aftanın orta fi. ve 1928 de 1.070 milyon keııtş ti' 
yatları yumufak 4 kurut 17 para 1923. 1927 devresinin yıllık"''~ 
ve sert 4 kuru~ 10 para olduğuna ti istihsalatı da 920 m]yon ~e 
göre, b:r kaç ıantim yüıkıelme ld 
vardır. ta ı. ı~ 

1934 dün rekoltesi dünY': ... 
Buğday ihracatı bakımmdan bu rl 

be~ kıt'uına taksim edilince:·L•'I 
ıene çok muvaff akiyetli geç· t ı••' 
mit bir yıl aayılabilir. ihracat ye· rupa 421 milyon kental is 

1 
ıı~ 

etmiştir ki bunun 323 milyoııı.JeJI' 
kônlan Türkiye buğday tarihinde idhalatcı ülkeler 88 milyon ~tifı 
şimdiye kadar görülmemi§ bir re· ıŞ talını da ihracatçılar yetiştirJ1'1 ~~ 
kordur. Rekolte baılangıcı olan Şimali Amerika 213 milyon O~ 
Ağuıtoa 934 den bugüne kadar IJllJ'° 
yalnız ltsanbul limanı 61970 ton bi Amerikada 85 milyon o·ı ·~ 

üzere Amerika kıt' ası 298 Jll1 )·~ 
buğday ihracatı yaprmıtır ki ge· kental; Asya 115 ınilyon; ;..ft'11.g 
çen yıl ayni müddetlerde ya:bancı J 

memleketlere yükletilen buğday ~ milyon ve Okyanusya ~a ·,.ısıil 
mılyon kental buğday yetıtt~ı ııt 

ancak 2375 ton tutabilmişti. Ara· 
bulunmaktadn·. Ancak A• ~ 

daki fark çok büyük, piyasamızı rekolte rakkamJarma Çin lr~1 1jf1 
aevindirec:ek kadar mühimdir. U- ı ~, ıı lrakın rakkkamları dahil ~d ./ 
nutmıyalıım ki Türkiye daha bun- ~ 

dan on, on beş yıl önce yakın tar· 
kın en büyük buğday ve un idha- Beıiktaı icra daireıindeo: tıf 
Jitcısıydı. Şimdi hem de büyük .' Hacız altına almıp açık atl;o' 

. l 'bıle• miktarlarda ihracat yapıyonı.z. Bu ma ıuretıy e paraya çevrı jıf' 

yıl Flistine ve bilhuaa Yafa lima· karar verilmif olan müde\1'\"er t<t' 
nına tecrübe ve nümunelik olmak mıı masa örtüsü on P' Jel 

b'r'" üzere bir kaç parti de buğday unu larm.ızı kadife oda takmıı 1 re~ 
gönderilmişti. Fakat Flistin hüka- müstamel çini soba, üç heı' ;ııl 
metinin gümrük ve kontenjan ka· iskemle, iki tomar koltuk, bit.~,~ 
rarlan bu itlerin açılmasına eng~l soba maa boru bir ~det 11 ~ 1 

olmuıtur. Demek ki normal za· camlı büfe b:r adet sarı ~· 
zamanlarda Türkiye yalnız buğday dızlı ayna, bir yemek ,o~' 
değil ayni zamanda komıu mem· sa, bir kişilik karyola nıaa tt•fı 
leketlerin un ihtiyacmı da gidere• ya, Üzerleri tahta iskemle, ; ıı' 
bilecek bir vaziyet almıt bulun· mad ayna müstamel büyük :ıeti 
maktadır. İstanbul ıilo ambarla· mn pul ve tellaliye üct~ıet' 
rmda bugünkü buğday ıtoku ınüşterisine aid olmak .~f ( 
30620 tondur. Bundan b&fka de· 9 - 3- 935 tarihine tesadı.ı 0e~ 
ğirmenler:n anbarlarmda 13515 den Cumartesi günü saat 15 tıJJ-
ton buğday vardır. 17 ye kadar Beşiktaş paıar ,i' 

• ,,. ,,. açık arttırma suretiyle P'rıı1 ~ 
Roma Uluslararuı Ziraat Ens· çevrileceğinden ta[b ohınl~r,l 

titüaünün statistiklerine göre a- gün ve saatte memuruna J1lı.ıt 
_cun __ h_ug_".,...da_y_iı_t:_iha_a_ıa._tı_1934 __ YI_I_ın_·_a_tI_a_n_i_la_.:.n:_o_I_~ur. ( 40~ 

' . . . . ..· - ' 
• • • ~ • - J • • • : : • ·;.· -~~.,,,.' 

c: 
mitlerdir: Şirketinden: ~ § 

Beyoğlu Birinci Noterliğinden ~~ 
re' sen tanzim kılmmıt olan 21 tet- ~i 

Atatürkün Nutku - Sen timdi bizim esh-imizsin. 
Hapsedilen arkadatlarımız koyu • 
verilmedikçe biz de seni salıver -
miyeceğiz... . 

Köylülerin dağılmadığı ve müs
teıarın da gelmediğini gören jan
darmalar derhal hücum etmiıler, 
köylüleri dağıtmıtlar ve müsteıarı 
da kurtarmışlardır. 

T e~kif edilen elebqı Praskiç'in 
ifadesi alınmııtır. Bu adamın hü
kUınetin aleyhine teıkilit yaptığı 
anlqılmıttır. Kendi ifade.ine gö
re, Hırvatların reisi olan ve geçen
lerde serbest bırakılan Dr. Maçek 
ile alikaaı olduğu anlaşılmakta
dır· Tahkikat ehemmiyetle de· 
vam etmektedir. 

rinisani 1934tarihve22436sayrb ~~ Türk harflerile basıldı 
sened mucibince F ord Acentesi ~g 
Otomotör Ticaret Türk Anonim f} 3 Cildin Fiyatı 600 Kuruştur 
Şirketi ta.rafından Betiktatda Has J~ f 1t· 
fırın caddesinde Yakub ağa apar· \~ Reisicümhur Atatürkün 927 yılında, Cümhuriyet H:ı11' ,. 
tımanının 5 sayılı dairesinde otu• l~ kası büyük kongresinde ıöyledikleri tarihi nutuk Devlet tJ11lt~ • 
ran Na~ım Şevkete Galata Meh- \f aı tarafınd~~ T~rk harf~erile za~if bir ~ek~lde yeni~en baııl~ıf 
med Alı Paşa haıuında 42 aayıh \ ~ tır. Nutuk, uç cıltten murekkeptır ve bu kitaplar hır arada rl1 

yazıhanede oturan Eyüp Sabrinin Y~ va dan bir kutu içerisine konularak satışa çıkarılmıştır. 
müteselsilen kefaleti ile aatdmıt \J Üç cildin değeri (600) kuruttur. . dest 
olan Ford mukalı '7e 18, 932, 386 ıf\ VAKIT'in Türkiyenin her tarafında bulunan bayHerııt 
motör aa.yılı 934 tipi 8 ıilimHl'lli \f de bu tarihi ve çok kıymetli eserai tedarik mümkündür. 
ve htanbul Belediyesi seyrüsefer ~! Müracaat y • __ "V AKIT 1 t b l _ A k ddeıi 

k 
· · 

944 
ı~ 1__ l \ - erı ,, s an u n ara ca mer ezmın 3 p ~ aayı ı ~ 

kamyon bedelinden bayi tirketin 

müşteri zimmetinde 1717 liıı:a ala- ············••ıı••······-11111',... 
cağı kaldığı ve meblağı mezkUrun Büyük 

KAŞE 
tediyesi 11 takside ıbağlan.mlJ bu· 
lunduğu ve borç ödeninceye ka· 
dar otonıOOilin mülkiyeti !bayi !İr· 
ket uhdesinde baki ve mahfuz 
kaldığı, binaenaleyh, mevzu ka
nunların mülkiyeti muhafaza olu· 
nan mebiler hakkında bayilere 
bahıedildiği kiffei hukuktan bayi 
tirketin istifade edeceli üçüncü 
şahıılann malumları olmak üzere 

Tayyare Piyangostl ;t· 
18. ci 1 eriip 5. ci Çekiş 11. ~!art 1935 deJ NEOKALMiNA 

Grip - Nevralji • Baş ve Diş ağrıları 
Artntlzm - Rumatlzma 

keyfiY,et ilin olunur. 

Büyük ikramiye,: 30.000 Lirad•~r 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikrarrt' 

ler ve 20,000 liralık mükafat vardır· 



Beşiktaşla lstanbulspor, Vefa 
ile de Beykoz oynıyacak 

ikinci kümede, Eyüb-Beylerbeyi, Topkapı-Albn
ordu, Hilal -Anadoluyu seyredeceğiz GaltıüucıTay - Fenerbalaçe ulri maçlaruulan birirwlt 

1 
Y arm lıtanbul likinin son maç· 

~rı oynanacak. Ve senenin tam 
ı>ıyona dereceleri tam olarak an 
la.ııJacak .. 

Bir taraf ta GaJatasarayla, F e. 
n . 
~ın kartılaımasmı seyrederken 

8 
~a bi nahada da, lstanbulıpor 

.. eıikqla, Beykoz Vefa ile bo) 

Galatasaray - Fener 
yarın çarpışıyorlar 

(S.) Sadi Karsan ne diyor? 
olçüıeceklerdir. Sporculara GaJata8araym eakf 
. Hiç §Üphe yok ki, yarın aene oyuncusu S. llkabile methur arka. 

tıın en güzel ve meraklı Jik haf dqrmız Sadi Karsaru taıutmata 
t.la.rından biriıi olacaktır. Ve b hacet yoktur. Sadi Kanıaa, finıdl 
e.ltr t kı -(' dt. hakemlik yapmaktadır. Bu kry-
boı a ~-ıln ıon lik maçlnı, fut ! ~·"< ~~ metli ıporcu, bundan sonra, pze • 
. :ıner~ darına iyi bir gün ~e ~ r~ tem•ıe ıpor yaıılarr ya.zacaktır. 

çııınek fırsatını verecf ~tir. . t:," ;f.; ''4 Maçlar hakkındaki dUftlncelerlnt 
• • 

4 1 · ~ ne§redlyoruz. 
. Şeref alanında seyredeceği • G~en Bqiktcq • lıtanbulspor maç larınclan birisinde talnm kapıanl«n Muntazam bir cereyan takib 

~ız, Vefa · Beykoz çarpıfmaıı, Müdafaadan ziyade hücuma e- fazla mümkündür. ettikten 10nra 1934 - 1935 aene-
ı· efanın rakibinden daha kuvvet- hemmiyet vermek, fakat bunun Yarm Fener kuvvetine aüve .. ıi birinci ve ikincilik maçlarmm k oltna11na rağmen, güzel ve ıı- için de, 11 oyuncudan 8--9 unun necektir ve bunda da haklıdır. sonuncu müsabakaları yarmoyna-
9• .. bir maç olmaya namzettir .. ' huuıı kale1ine dolması deiil, bi. Galatasaraylılara ıelince; bu nacak ve a•lqama da kat'i netice• 
~.n~ü: Beykoz, uğradığı birçok likiı herkesin yerinden fazla ay - maçta n.rı kmnızıblann kuvvet • ler anlaplmq olacektrr. 

~llhını mağlubiyetlere raimen, nlmıyarak iyi paslar vererek açık4 lerinden ziyade güvenecekleri e • Havalarm ~ müsaid ıit:mit 
dıç ... de yabana abla.cak bir takım lan ve gol yapmak vazifesi olan, zeli azim ve imanlan vardır.. olma11, lik maçlarmm teehhüriine 
kgıldir. Eberiya tanuızbk ve kale önüde bulunma11 icabeden ar- Ancak böyle bir güvenme yerini lüzum göıtermediiinden, bu eene-

~~llı oynaınamanm hQD'Jadığı kadatları iyi beslemek ve hepsi bir bulursa, onları herkeain ıimdiden iri mu.a.baltalar erken bitmit olu-
ıbetlere uğnyan Beykozun, ya- den ileri dolarak kuru kalabalık- tahmin ettiii akıbetten kurtara • yor. 

tıln - ekseriya Vefa karıumda la it yapabilecek, gol atacak arka- caktrr. Bu yıl birinci 
o duğu 'b' .. b" .. .. •~ı-...~ 
1 

gı ı - ıyı ır runu tut.ar.. datlarmı da tatırtmamaktu. An - Bugün Galatasaraym Fenerden n.Üuıc re11nt mü· 

1~· Be~k?z. maçı kazanamasa ~i: lı cak Bqiktaıın böyle akıllı ve he- daha zayıf olduğunu, ve tabii ıe .. aabakalarma İt" 
kı · · rakıbını epey yoracak ve ıkt . ıabh bir oyun oynamaıiyle yarm rait altmda Galataaaraym bu it . ·~~* tirak eden takmı-
L ı.ılb taraf tarlan heyecanlı daki, ıki m&ÇJlO~ bjr n~tice He bite- ten mağlub çıkmuını kabul etmek· ·~~ larm iki devre 
q ar · b'l kti d aeçıre ı ece r. cektir. ,.,.., l• beraber, ıunu da il&•• etmek zarfın aki oyun-

Bu nıaç için Beykoza, kuvvetli • • • Jbnndu ki: (Zurnada pefrev ol· lan nazarı itiba-
ta.lt"b· 1 ı kartısmda içlerde onu. (Geçmiı zaman olur ki hayali maz, n .. çıkarta bahbna) derler. ra almacak olur-
hn nıuhacimleri müdafaaya ala • cihan değer) derler.. Galatasaray· Fener maçları da sa görülür ki, 
l'~Jc (w) ıisteminde kapalı hir lıte bu son zamanlardaki Ga • böyledir· Takımlar vaziyetleri ne kuvvet itibariyle 
~"-ın oynamağı tavıiye ederken, lataMray • Fener maçlan da böyle oluraa olıun, oynanacak oyun • 1 bu kümeye giren 
l' ef a.ya da bilikiı bunun aksini oldu. Eskiden böyle bir maçtan dan ne çıkacaiı çok zaman biline· takımlar üç de-
k a.~?1.asını, Beykozun ıol atmak haftalarca, hatta aylarca evvel mez... ı receye aynmak· 

1
' ılıyeti çok muhacimler kartı .. bahıetmeye baılanırken, timdi Onun için Galatasaray. Fener tadır .. Bu üç de-

t •nda. taknnın merkezi ıikletini hü 'böyle bir ıün evvel ancak per • maçlarmda evvelden tahmin ol .. .• receye ayrılmak 
:'trı hatlarına yükliyerek, yalnız ıembe günü gazeteler birkaç sa • maz... ,, i teıbit etmek icab 
~~ez muavin geride kalmak tırla Galatasaray ile Fenerin kar. Ne çıkan~ bahtımıza. l eder. Şampiyon• 
~ile iki yan muavinin tamamen tılqmasından bahıediyorlar. 1. M. APAK 1 luia namzed üç 
,. nıuhacimin S-6 metre geri - Taraftarlar da öyle, diğer me • ~ ·:, takım vardır. 
h~bden aynlıııadan hummr ada rakhlar da, ne kimsede rıki he. Jkincİ kümede ~ .. ~~· J .Bunlar da ııra-
0 il' tazyikle ezebilecek bir ıiıtemle yecan, ne de takımlarda eski zevk- Bu hafta ikinci küme maçları t ' l ıiyle F enerbahçe, 
· ~bıa.aını öfütleriz. li oyun, eaki kuvvet ve ne de esk; da çok meraklı olacaktır. Betikt&t ve Gala· 

"' • • rakabet kaldı. Şampiyonluiun kimde kalaca- Kaptan Fikret tasaraydır. Orta 
~ Taksim alanındaki müsa. insan dütünüyor da; gayri ih- iı bugüne bdar ha.il kat'iyetle dereceyi muhafa-
'J>o ada seyredeceğimiz lstanbul- tiyuri, "yn=:d~ oldu!,, r] :yor. anlaıılamıyan. en batı. aiden ta· za eden klubler latanbulapor ve 
i~· "· Betiktat maçına ıelince, bu 24 saat ıonra, bu ıenenin tam- kıımla.r beklenmiyen mailuhiyet- Vefadır. Tunifte ıonuncu çdana
~1ta.Jo:ınm eakidenberi kartılat .. piyonluk mukadderatını tayin e • lere uiradıklan ikinci küme maç• mak İçin biribirine re.km olan ta• 
~ •rı Zorlu olduğunu hatırhya - decek bir maçda Fenerle • Galata- Ja.rmda, Tabimde Eyüple Beyler• Jamlar el,,. Beykoz ile Süyelmani-
l'~d, bu ıefer de iyi bir maç ıey. sarayı kartı karfıya göreceğiz.. heyi ka11ılatacaklarcbr. yedir. Üç dört tenedenhel'a bu hal 

~eihnizi umuyoruz. Bir tarafta Türkiyenin bugün- Şampiyonluğun namzedlerin· ••kwn . :-· ~ o":'Tak '
1 

•• 
oır t f h kü. ku I lmnl d d Eyüb' .. _ ,__!2b• • esının en e ı mu o a:ı 

h.,_ • ara ta geçen afta Süley- en vvet i ta ann an bi.. en un, r .. u ını yenmesi ih- H"ı·ı . onl x.. ·ı . 
~ .... llıy • k . . )' im ı a pmpıy u 15un en ı erı 
)e .. ı_.enın. a1111~da 'beklenmi • riıi, bir takımda da, aon 2aman. tımah lctrri'et ı o uma ratmen d' . 11... · ı k "? 

04 oır - L t.. _ _ lard d Be 1 .ı.. _ • • d bu ..1 nam:r:e ını yeneı;ıı ece mı . " aKtuete ucrrw--L aampı" a ug"'ra ıg"' ı kazalarda"" bela • y eıvcııymın • ı:e-- •--ndı· "0ıtJ k •.. ,.cu- r- .. - • •:v ~ . · Anadolunun aon oyunlarında 
l'itı..ı u . derecesi ve puvanlan üze- lardan sonra çok zayıflamasına nı ç.ok topladıimı ve tehl:kelı bir . t!.,_ .. .. 1 .. 
L Qe)c1 • _ '-ib ld .., ıı :.Krar goru mu yor. 
o\t Vazıyeti çok sanılmıt ve rağmen, ftımpiyonluk yolunun bi- J'lLll o uaunu unutmamak liZllD 8 . .. .. 1 b" 
t~ı bıa.çı nıutlak kazanması lbnn la önlerinde bir rakibci olarak du. gelmektedir. ik" 

1
.r ~~. ıud zef ır ma.çb' yapıyolr, 

erı .,... k IDGl • .. nu e ena ır oyun a 
t...1 ' 1 ur iye fampiyonu Be•ik. ran talisiz Galatasaray takımı. · v_.Jı..~ •• a .. d • T--L ·ı -, t d'" 'S' nav.uıN,. ..... •.. vyaapı ı e beklcnmiycn bir mağlubiyete uğ-
tibi i,. ıaer tarafta da Betiktq Herkes, anhyan, anlamıyan ya. Altmorduyu kartı kartıya görece· ruyor. 
~lı ır takibi yenmek için çok rmki maçın neticesinden büyük ğiz. Fakat yarm tampiyonluğun 
'ttte.çf&.ca.k, leçen hafta mühim bir bir emniyet ve bilgiçlikle bahıe • Kuvvetleri araımda büyük bir mevzuubaha olduiu böyle hir 
~ ~n ıalibi lıtanbulıopr, Eğer diyor. Fenerin rakibini kolayca fark o!mıyan bu iki t..kımm oyu- maçta herhalde yefil beyazlıların 
~--~ as beklenmiyen bir tekil al· ve büyük bir farkla yeneceğini ra- nu herhalde heyecanlı olacaktır. bütün varlıklarmı sarfederek ça· 
\'i\ l'~d fe;~ade bir oyun olma • hat rahat IÖylüyorlar.. Geçen hafta Anadolu aibi bir ra- lışacaklarına §Üphe yoktur. 

laı- e o an namzettir· Hakikaten, hakikat ve göriinüf kibini tüzel bir oyunla yenen H!lil ise, kendine denk böyle 
~\f.,. dnhulıpora tavıiyemiz; mü· bundan uzaktır denettıez.. Topkapı ile, takımını çok düızek· kuvvetli bir rakibini yenmek için 
f)\)~~Ua Jnünıkün olduğu kadar ka Mükemmel çabımıı eluibiz bir mit ve bu devre güzel ınuvaff aki- senenin bu son Jik maçmda varını 
t~l'i h CUnılarda ise çok açık •e Fener takımı, kartıaında, Nihad.. yeller kazanmJf Altmordu baka- yojunu aatf etmekten çekinmiye
.,~~ 6. ~bılelcrle kartı kaleye ine - aız ekıik, ıenç ve tecrübeıiz o • lnn nuıl bir netice alacaldardn-? cektir. 
lıl', ı·ıı "'• tiddetli çekmek olacak· JUDCUlarla çıkacak bir Galatasa • Günün en milfıim ve f&mpiyon· işte bugün bunlar, yarın birinci 
~ ·ı..__ raydan büyük bir it beklememek hık üzerinde müeuir maçı da Şe- kiline ınaçlan ayarmda mühim ve 

~l.&d\lt:1-'-&f& edeceibnUı tavsiye ve ıalibiyeti Fenerin lehinde gör· ref alanında Hilal ile Anadolu a- terefli ikinci küme maçlarını ıey
mek yüzde doksan belkide dalıa raımda o~ktır. Bu dewe redeceiimizi sö.termektedir, 

ayni 1Urette cereyan •tmekt oldu· 
ğundan ıpor harekatını yakıncLuı 

takib edenler bunu evvelden bili· 
yorlar. Yalmz biclay.U. talımin 
edilemiyen cihet kuvvet itibariyle 
üç katagoriye ayrılan bu talmn
baı-dan kendi bta.ıorilm'i içibcle 
hangilerinin biribirinden dalla iJi 
bir netice alabilmeleri muhtemel 
bulundulu ke,f iyetidir. Lik 1MÇ1i 

lan batlarken lıtanbul f81Dpiyooo 
luğunun, ön safta bulunan üç ..,. 
kmıdan hangiai tarafından kua
nılabilec4tği kuvveti• kettirilemea. 
Bu bö:rle oldufu fibi d8rdüacl
lük ve betinciliiin de l~anbal-
9J>OI')& Vefadan ~ DM* 
ol&c&lmı bib:Mk biraz ~. it
te f&IDPiyonluk için senebatm
dan beri yürütülen bütUn tahmin 
ve mUnakqalarm kinıe hak 'ferdi. 
fi yamı anlaplmq olacaktır. 

T etadüf e bakınız iri birinci Jdi.. 
me f&!Dpiyonluğunu il!n edecek 
yarmki mühim müsal>~ aene
Jerdenberi biribirinin -· ruibi 
olan F enerbabçe ile eaı.a. ... ray 
arumda yapılacaktır. F ea.rbah
çenin İstanbul f&mpiyonu olmur 
için Galatuarayı yarm 'fa y.ıu:iıe
ıi veya onunla beraber blmaıı 

liznndrr. Galatuaray pHI. ı•l· 
diii takdirde üç talı-nm pvnnla. 
n müsavi ıelmeldedir ki fUDPİ· 
yoluk için bunların t.Jaar prpq
maları İcab eder. Görülüyor ki lik 
maçlannm aonu ıeldiii halde 
f&Dlpİyonluiun banai taJam tara• 
fmdan kazamlacaiı elan dalıa bi
linememktedir. 

Her spordan ziyade hillıa11a 
butbolda yapılan talıminlerin ba· 
zan Ayktn neticeler verdiğini bil
melde beraber yarın son kozlarını 
paylaşacak olan F enerhabçe ile 
Galatasaraydan hanıiıinde ıali
biyet şanımm daha fazla l>ulun
duğunu turada izaha ça.lııalmı: 

F enerbahçenin bu •eneki li'k 
maçlarına çıkardıfı takım çok iyi 
antrene ediJmiı ve her hattmda 
insicam ve ahenk bulunan bir ta.
knndır. Genç elamanlardan tefek· 
kül eden bu tim bir ilôıi müıteına 
hemen her müsabakada iyi bir o

yun röatennit ve kümenin en Jnıv. 
vetli takımı olduğunu elde ettiği 
yüksek derecelerle iıbat etmiftir. 
F enerbahçe takmıınm kuvvetibi 
aldığı en mühim nokta takımda 
lik maçları bqlangıcmdan beri 
hiç bir değitiklik yapmamıt olma
sı ve ayni b.droyu muhafaza ede
bilmit bulun.muıd.ır. Daima yaD
yana oynamağa alıırnıt olan ~ 
}"Uncular bu ıuretle biribirlerij.Je 
çok iyi anlatmakta Te takan idil 
halinde iyi çahta.bilmektedlr. Sa
rı llciverdlilerin bug(in en ku .. 
•etli hallan muhac~ hattıdır. 
Zayıf bir müdafaa karı11111da e4'k 
~ (L4tfın 1a11&11J111 ,,,,,.,,.,,}. 



2 ve 20 komprimeflk ambalajlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

Üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

SPOR POST ASI 
Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütün spor ve 

~ençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe Yerilmesi lazım gelen 
yeni şekiller hakkındaki yazılara muntazaman takip etmek iste· 

yenler münhasıran S P O R P O S T A S 1 na •okumalıdırlar. 
Her yerde fiah 5 kuruştur. mutlak okuyunuz. 

iyi işleyen bu hattın yegane büyük 1 
kusuru sıkı bir müdafaa önünde 

hazan üç ortanın bocalaması ve 
kale önünde §aşırarak gol kaçrr-
n:asıdır. 

Takım lierLamunki oyu11u göste· 
remez akibet de fena bir netice a· 
lır. ilk devrede Vefa ve Galatasa
raya olduğu gibi .• 

Sarı kı:nn121hlara gelince: Ayni · 
oyuncuların bir arada uzun müd
det oynamalarının ne büyük bir 
kuvvet olduğunu yukarıda söyle
miştik. Halbuki Galatasaraylılar 

böyle bir nimetten bu sene istifa
de edebilmek imkanını maattees
süf bulamadılar. Takımları birkaç 

defa budandı. Her defasında da 
en kıymetli oyuncuları almmak 
suretiyle .. Hele beklenilmiyen son 
budanış onları çok cılız bıraktı. 

Lik maçları bidayetinde sağlam 
ve enerjik bir takıma malik olan 
Galatasarayhlar yarm en müh:m 
müsabakalarına en zayıf bir şekil
de çıkmak mecburiyeti kar§ısmda 
lbulunuyorlar. 

Mütemadi boşluklarını ikinci 
takımlarından çektikleri oyuncu-

larla doldurmaktan bıkmayan 
Galatasaraylıların yarm çrkara-

cakları takrm §Üphe yok ki Fener
bahçeden bir hayli zayıftır. Bu 
vaziyet karıısında Galatasaraylı
ların mağlubiyetini tabii görmek 
18.zmıgelir. Çünkü takımda her 

ni.mizde daha ileri gibniyerek ya
rınki oyunun neticesini bekliye
lim. 

Sadi Karsan 

Takımlar nasıl 
çıkacak 

Öğrendiğimize nazaran yarınki 
Galatasaray-fener maçında F e· 
ner her zamanki takımiyle çıka • 
calc, Glatasarayın ise ;öyle bir 
kadro teşkil edeceği söylenmekte 
dir. 

KaleJr. AVl ıi, müdafiler, Lilt
fi ve İbrahim, merkez muavin Fa· 
bir, yanlaraa da Kadri, Bekir ve 
Suaviden ikisi ile doldurulacak • 
tır. 

Muhacim hattında sol açık Dan
yal, sol iç Fadıl, merkez muhacim 
de evvelce Galatasaray takımında 

oynıyan ve bir zaman evvel Ada • 
naya gibni§ ve tekrar lstanbula 
avdet etmit bulunan Adnan, sağiç 
Münevver ve sağ açık Necdet oy
nıyacaktır. 

Antrenör 
Milli takını için f ederaayon ta· 

rafından getirilmit olan İngiliz 
antrenör geçen Cuma olduğu gibi, 
bu hafta da maçlan seyredecek ve 
oyuncular hakkında fikir edinme
ğe çalışacaktır. 

Yarınki maçta 
lstanbul nııntakası futbol lıeyetin. 

den: 

TUNLAR/ 

AT 
VE 

KUVVET 

nbaıdır. 1 

-------------
ZA Yl - Tatbik muhü~ü 1 

kaybettim. Yenisini yaptıracagım· 
dan eskis'nin hükmü olmadığı 

ilan olunur. ncılarda 1 
Usküdarda n,,ğa 

N o: 88 merhum kayma· 
kamGalib kızı Melahat 

Altaıcı Hukuk Dairesinden: 

ANKARA MEMURLAR 

Kooperatif Şirketi 
1 S T A N B U L' da 

kok satışına 
BAŞLADI 

Soba ve kalorifer için Uç boyda lcırılmıŞ 
tozsuz en iyi Alman koku. 

Kurşun mühürlü çuvallar 
içinde evlere teslim 

Tonu 231/ 2 Lira 
Müracaat yeri: 

Ankara memurlar kooperatif şirketi. 
lstanbul irtibat biirosu Sirkeci Llmaobaf11 
karşısında No. 32 .l\lühürdar Zade hanı 

Telefon! 23074 
2 ou'Darah Kooperatif 

Zehra tarafından Balatta Hızrr 
çavuş mahallesinde Mescid soka-

1 
ğmda 43 sayılı evde oturan Ab

durrahman Feyyaz aleyhine ~- 1 

lan bo§&nma davasında müddeia- I 
leyhin ikametgahı meçhul oldu· 
ğundan hukuk usulü muhakeme- ! 
leri kanununun 141 nci madd~.ai 1 __.... 

mucibince arzuhalin on bet gun \lı••••••••••••••••••••••••••lll' .. 
müddetle ilanen tebliğine karar 

Deposu Kuruçeşme Altmçapa 
Mahrukat deposu. Telefon 40456 

verilm~~du~ndanhk nüshaM ~~--~--~,~-~~~-~----~-~~~~~~~~ 
mahkeme divanhanesine asılan 1 
dava arzuhaline ilan tar:hinclen 
itibaren on gün içinde cevap veı·
meniz lüzumu tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olu
nur. (4014) 

İstanbul Aal'ye Birinci Hukuk 
mahkemesinden: 

Y ervant Simpatyan vekili Ha
çador Artin tarafından lstanbulda 
Şiılide Osmanbeyde Hacı Şükrü 1 

ı;okağmda 7 numarada Mehpar a- ' . 
leyhine açılan eski 1, 3, S, 7, 9, 11, 

Kara Gölge 
üçüncü kitab 

ASILMIŞ KADl!v 
Fiyatı 5 Kuruştur 

Bu meraklı ve heyecanlı romanlar serisınden her 
günde bir kitap oeşro unur. 

Her kitab başlı başma bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar : 
Numara 1 Bir Mühim Cinayet 

,, 2 San Saçlı Adam 

Gelecek Sayı : 
,, 4 Mavi Portakal 

Tevzi Yeri: Vakıt Matbaası - Anllara Cad.: lstanb~ -

13, 14, 17, 19, yeni 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19 numaralı gayrimen· 
kule mevzu haczin fekki talebine 
mütedair mahkemen:n 935 - 88 
No: su tahtında ikame olunan da- 1 

vadan dolayı tebliği muktezi da- I 
va arzuhali suretinin ikametgahı 

humm~~~~an~m~~#•••n:•••••••••••••••••••••A~ 
ha .. ılehpareye H. U. M. K. 141 nci 
madde~i muc:bince dava arzuhali 
suretinin (15) gün müddetle ili·; 
nen tebliğine karar verildiğinden 
mumaileyha ilanın ferdasmdan i- ! 
tibaren müddeti mezk\ire zarfın-
da mezkur davaya karşı cevap 

ı 

vermediği takdirde muamelei mü· \ 
teakibei kanuni yenin ifa olunaca· 
ğı de.va arzuhali ıuretinin tebliği 

makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (8600) 

ZA YI - Yüksek Hrtisad ve Ti
caret mektebinden 1 O - 1 O -933 : 
tarihinde almıt olduğum hüviyet ı 
cüzdanımı zayi ettim. Yenisini çı
karacağımdan hükmü yoktur. 

Abdurrahman Osman 

Dün ve Yarın Kitaplar~ 
Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserJerJ 

Yurdumuzun en saltıhıyetlı bilginler; elile 
güzel dilimize çev1 ilmektedir. 

Yirmi kitabı birden edinmek ve ~ok de~erli bir 1cil· 
tUphaneye sahip olmaık istiyorsanız 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı'na 

Abone olunuz . 
Bu külliyclta abone olmak iç~n müracaat etmekte olan of<\J' 

(\Jı' 
yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone §artlarını yazıYO 

Abone şartları : f ti 
Onar kitaplık 1 inci serinin 1

' 

"636", ikinci serininki "504., kuruştur. 

••d ti ri 

defasr.nda oyuncu değiıtirilmi~tir. 
Bu sebeble oyuncular beraber oy-

1 - 3 - 935 Cuma günü .yapılacak """",_umııınmımıııımııımıııumı.ı•-"""ııının...,..,_ 
0 e ffi e Şa f afi : Birinci seri için "236" ikinci ae ' e· 
için "204,, kuruş peşin alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira "' 

namağa alışmıt değildirler. İkinci 
takımdan alman gençler de henüz 
daha birincide oymyab'lecek ke· 

male ı:;elmemişlerdir. l;te bütün 
bu mülahazalar elimizdeki terazi

yi F enerbahçe lehine ağır bastır
maktadır. Bununla beraber haki
kati her iki tal rının yann çıkara· 
~ oyunu gösterecektir.Zaytt gö-
rünen takmıların pek çok defa 
kuvvetli hasmılanna galib geldik
leri görülmüı olduğundan tahmi-

resmi Uk maçları: 
1 - Taksim alanında: Alan gözcü

sü J(Nnal Üçt•r. 
E11üh - Be11lerbeyi A. takımları 

saat 13,.10 hakem Hclid İbrahim. 
Beşiktaş - lstanbulspor A. takım. 

ları saat 15.15 /ıal:em Saim Turgud. 
Yan hakemleri: Talat ônşık ve 

Feridun. 
2 - f}'ercf alanında: Alan gözcüsü 

H. G. Ezgü. 
Hilal - Ana~olu .:1. takımları saat 

11.15 :ıakcm J. 11. Apak. 
Vefa- Bcyokoz A. takımları saat 

13 hakem Suphl. 

lalı Rıza. 1 
Vda - Beykoz B. takımları saat 

U,45 hakem H. B. Ezgü. 
3 - Fenerbalıçe alanında: Alan 

gözcüsü Nüzhet. 
Galatasaray - Fenerbahçe gene 

laloımları saat 10 lıakenı Ali Rıdr:an. I 
Galntasaray - Fenerbahçe B. ta • , 

kımları saat 15,30 hakem Şazi Te::can. ! 
Topkapı - Altınordu A. takımları ı 

saat 13 hakem Said Saltihattin. 
G'olatrısaray - Fenerbahçe A. ta • 

kzmları saat Jg.JO hakem Şazi Tezcan. _ 
Yan hakemleri: Adnan Akın ve Ali 

Yan hakemleri: Samim ı~e Abdul - Rıdvan. 

rilmek üzere taksite bağlanır. , 
- Hangi seriye abone olursanız olunuz, peşin alınacak p f 

rayı gönderir göndermez on kitabı birden alırsınız. Kitaplar ~'11 
radaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası a 

1 

maz. - . ..,,,.. 
Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine daı~tı' · 

me~ursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd ıııe bİ' 
bu göndermeleri lazımdır. Me~ıur olmıyanlar bu mektub\J 
esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele edinİ%· 

Müracaat yeri. Vakıt Matbaası - Ankara caddesi. - lstan~ 
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~ çc6ı .ıvarı§ sı HABER - Akıam Poıtaıı 15 

Sıhhat ve içtimai 
Pt1ua venet V ekiletinden : 

·-·----

latan bul da ıon zamanlarda Difteri hastalığının çoğalmıya 
)\i:z tuttuğu anlatıldığından hem hastalığın önünü almak ve hem 
~~ Çocuklarımızı ileride bu hastalıktan korumak için küçük yaş · 
''ki Çocuklara atı tatbikine karar verilmiş ve aşı istasyonları 
lçtırdnııttır. istasyonların bulundukları yerler ve müracaat saat· 

Itri &t-ğıda göıterilmittir. 6 yaşından 12 yaşına kadar olan 
~~ktep talebeıine mekteplerde aşı tatbik edilmektedir. 2 • 6 yaş 
'""•nda bulunan daha küçük yaştaki çocuklara da açılan bu aı: 
Y~rlerinde atı yapılacaktır. Arzu eden aileler istasyonlara müra
rı.at derek bu yaf arasındaki çocuklarını aşılatabilirler. Aşı para· 

•:,olarak tatbik olunur. Atının hiç bir zararı ve tehlikesi yoktur. 
ÇOcukları uzun zaman ve büyük oluncaya kadar Difteri gibi fena 

h~•lalıktan korur. Bunun için ailelerin istasyonlara müracaat 
eı~tek çocuklarım aıılatmaları tavsiye edilir. 

2 - 6 yaş arasındaki çocuklar için difteri 
istasyonları müracaat saatleri 

2 den 4,5 a kadardır 
~cldcöy Belediyeai Dispanseri "Mühürdar caddesi No. 76,, 
'O 'İil~ Belediyeıi Dispanseri "Eyüp ~amii k~b,i1r mahallesi,, 
~~dar Süt ve mektep çocukları Dıspanserı iskele meydanı,, 
t .. ikt.t ,, ,, ,, ,, . "Akaretlerde,, 
~İtııekapı Sıhhat merkezi "Atik Ali paşada tramvay caddesinde,, 
~oflu Belediyesi Bat Hekimliği ''Tünel başında,, 
~ Yaııt Belediyesi mevki hekimliği "Beyazıt nahiye miidürlü
lf ilde,, B~yoğ)u Belediye hastanesi "Taksim sıraserviler,, 
~i Hastanesi "Aksaray,, (977) 

lıııııııı ~ 1111 ım .mmıamnımıı 100111 ~• • • r....._111mm .ııı~ınıını11~ ı" - vErıı çıKTı ı 
111 -lllllllllllııııııtllllllllJınıuıı ıı ntJll11llllltT'.J11 n111ı1 1 

Alafranga ve: alıı turk.ı I 
YEMEK ve TATLI KiTABI 

Hrrgün pişecek yemeklerin ve ıathlann hsıesinı \ 'C yapılışlarını 
bu kitıbda bulacaksınız. ' 

Satış yeri ; İstanbul Ankara caddesi No J 57 

lnkıUlb Kltabevj 
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118 BOR.Tt~·A 

değilim. L!kin inanmak isterim.. Sen 
~e kabul edersin ki Şövalyenin anlat· 
tıklarından sonra artık o adama, da· 
ha doğrusu o cananra güvenmek 
kat"iyyen doğru değildir. 

ltufael biraz düşündükten sonra 
dedi ki: 

-Doğru .. Bununla beraber herif ba 
na öyle şeyler vadetti ki .. Bunun üze
rine .. 

Ragastan ressamın sözünü kese· 
l'ek: 

- Arkadaşlar! .. Sözlerinizden hiç 
bir şey anhyamıyorum .• dedi. Rafael 
~vab nrdi: 

- Şimdi anlarsınız azizim... Siz
den aynldıktan sonra Makynelin e • 
,.ine gitmiştim. Kendisi beni aYutma • 
ia uğraştı .. Likin mümkün mü? •. Si
ti ikimizin de nasıl büyük bir sabırsız-
lıkla beklediğimizi anlatamam! .. Ha • 
)•atımı kurtarmak için ne yapmıs ol-
d - :ı: 

ugunuzu, ve hayatımdan ('Ok kıymet-
li olan sevgilimi, Rozitamı~ bana tek
rar kazandırmak için daha neler nt· 

::ca~nızı Makyavele anlatmışt;m, 
eıısınden haberi Yardı. Saatlerce 

~kledik. Gelmediniz .. Sizden bir ha -
. r alınz diye güzel Janus oteline 

tıttfk. Lakin ö~....._,diklerimiz pek f e • 
tıa §e 1 lt Y er oldu. Otelci Bartelomeo 

8~
0rnada herkesin duyduğunu bize de 

lı 0 Yledi. Yani katil gibi müthiş bir it. 
ı·nnııa tevkif edildiğinizi bildirdi. Si
lı~rı gibi temiz ve yüksek bir insanın 
~ ıç. bir zaman adam öldüremiyeceği • 
l't e ınanmıştrm Şövalye .. Yalnı~ huyu
l'tt llzu suyunuzu kendisine iyice anlat -
1"~ olduğum l\fakya,·el sizin halinizle 
bi nsuvanın öldürülmesi arasında 

r ?t)·akınlrk bulunduğunu söylemişti. 
lnkya,·el gene atıldı: 

kij "b· Evet.. Öyle düşünmüştüm. Çün-
11 8-.ır Borjiyayr öldürmek adam kat-
k,tı{'lın~z·: Bir Borjiyayı öldüren 
~" defiJdır •• Bir zalimin, bir kan 1 • 

11111 
göfsUne bir han~er saplamak. 

zehirli Jlir ),lanın başını ezmekten 
ba~ka bir ~ey değildir ... 

Rnfacl tekrar sözüne devam etti: 
- 1 ler ne ise .. Azizim 8övalye .. Bn

şın11,a gelenlere çok mnım sıkıldr. U • 
tanarak söylerim ki hu can sıkıntısı 

biraz da başka yerden geliyordu.Çün
kü siz haksız olarak bü)ük bir cina. 
yetle itham edildiğiniz sıralarda hen 
sizden kendim için bir şey istiyemez • 
dim. Halbuki sevgilim Rozitanın kur
tuluşunu yalnız sizden bekliyordum 
Şövalye! ... 

Rozitanınb ulunmnsı için öyle ~ıl • 
gınca şeyler düşüniiyor, öyle imkiin • 
sız planlar kuruyordum ki .. Bunu an
latmak çok uzun sürer. Sizden hiç bir 
\'akit ümidimi kesmemiştim. Çiinl\ü 
bir yanhşlığa kut ban gittiğinizi 'e 
yakında mutlaka serbest bırakılaca -
ğınızı sanıyordum. Ne yazık ki yapı • 
lan muhakeme neticesinde hakkınızda 
mnhldimiyet karan Yerildiğini duy • 
dum. 

Ungaı;tan ukada~rnın sözünü ke • 
serek: 

- Evet .. Öyle bir mahkeme ki deme 
git~in .• lşi on dakikada çırpı~trr:ıver -. 
diler!. Doğrusu ya .. Mahkeme a7.alan 
işlerin çabuk görülmesine çok emt•k 
sarf ediyorlar. Diyecek yok! dedi. 

Rafael cle\'am etti: 

- Son derece yeise kapılmış bulun
duğum sırada bu sabah aklıma birşey 
geldi.. 

Makyavel söze karı~tı.: 

- Ben~e bunu hiç beğenmedim .. 
Ragastan sordu: 
- Neydi aklınıza gelen Rafael? .• 
- Rozitanın kurtarılması için pa • 

paya müracaat etmek! •.• 
- Ne? .. Papaya mı?! .. 

- E,·et.. Papaya rica edeceğim .. 
Kendisi hakkında söylenen bütün fe
nalıklara rağmen bana göre bu muh • 
terem ihtiyarın bir çok Jyi taraffan 
Yardır . .Maarifi daima himaye ettiği 

- ±ft•t _. 

Kumbara Sahiblerine: 
iş Bankasının 10.000 lira mükafatlı 
935 kumbara keşide/erinin birincisi 
1 Nisan 935 de ANKARAda noter 
huzurunda çekilecektir. Bu kur' aya 
iştirak edebilmek için kumbara sa
hihlerinin 1 Mart 935 tarihine, yani 
Şubat sonıına kadar bankaya en aşağı 
25 lira yatırmış olmaları lazımdır. 

. 
DiKKAT 

EN SON İCAT 
YENİ 

SATILIR 

BAŞLICA BAHÇE 
KAPISINOA 

'ZAMAN 
ITAİVAT 

DEPOSUNDA 
TOitTAH 
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- Atla! .. :Emrini verdi. Dev gibi he· 
rif diz çöktü \e: 

- Aman Monsen) ör .. Affediniz e
fendimiz .. diye ynlvarmağa ba~Jadı. 

Sezar daha büyük bir hiddt'tle emri
ni tekrar etti: 

- Atla hay,·an herif .. ! 
Gardiyan ne yapacağını nusıl ede

ceğini şaşıı·mıştı. Sezarm ayaklarına 
kapandı: 

- Karıma, c:ocuklarımu acıyın!. 
Ben ölür ·em onlara kim bakar? 

Scznr, zavallının bu yah•anşlarını 

duymadı. Ye bir tekmede herifi yılan
lı kuyunun dibine yurnrladı. Gardi • 
yan düşerken etrafa tutunmak istiyor 
fakat taşların kimi ka.n~an kimi siv • 
:ri olduğu için rnm•affak olamıyordu. 
Nihayet bir su şapırtısı duyuldu. 

Zavallı herif hem suda boğulma -
mak için uğraşıyor hem de üsti.ine hii
cum eden yüzlerce yılan, çıyan, fare, 
akreb \'C knrakurbağa ile boğuşuyor • 
du. Çığlıkları kuyudan dışarıya kadar 
çıkıyor. Karanlık dehlizlerde korkunc 
akisler uyandırıyordu. 

Sezar tekrar haykırdı : 
- Yuknrdaki karakolun kumanda· 

nı ldmdi?. Doğru söylemekten başka 
çare olmadıt:rını bilen bir zabit iki bük 
lüm olarak Sezara yaklaştı: 

- Karakol zabiti lcöle11izdim Moıt • 
senyör. 

8 P.zar Borjiya hemen muhafız ne
ferlerinden birinin palasını kavradı 
zavallı 7,abitin omuzuna sapladı. 

Zabit gık demeden yere yuvarlan -
dı . .Ağzından burnundan kan geliyor -
du. Sezar fırıl fırıl dönen gözlerini 
ölJiiı· zabitlere, gardiyanlara çevirdi .. 

Zavallılar can korkusundan tirtir 
titreyorlardı. Seı.arın ağzı köpürmüş· 
tü. Me\'cudu saydı. Bunlar tam 23 ki
şi idiler. Ve o kadar cesur adamlardı 
ki şimdiye kadar Sezar uğruna hayat
larını belki yiiz kere tehlikeye koy -
muşlardı. Hepsi güçlü kuvvetli idiler. 
İsteseler Sezan bir yumrukta czebi • 

~~::-:---=--•=========--===== 

lirlerdi.Lfıl,in hiç biris i kımı ldamıyor, 

yüzleri ölü gibi olduğu halde susuyor
lardı. 

Sezar: 
:.._ s;z de hainsiniz.. diye bağırdı. 

Kanlı gözlerile zavallıları bir kere 
!'Üzdü. Bu sırada yılanlı kuyunun di
binde gardiyanın haltı susmıyan çığ

lıklarından başka tık şey duyulmu • 
yordu. Ortalığı derin ' 'e müthiş bir 
sessizlik kaplamıştı. 

Papanın oğlu: 

- Siz de şuraya girin! diye hfila 
korku) Ja bekliyen 28 kişiyi biraz ev -
vel kendisinin bulunduğu bodruma 
soktu. Demir kapıyı kapatıp kilidle
di. Sonra homurdanır gibi bir sesle: 

- Gebersin alçaklar! Açlıktan, su • 
suzluktan ölsün keratalar! diye söy • 
lenenk defolup gitti. 

~ "' .. 
On beş sene ~onra. bu hapishanenin 

bodrumunda yirmi üç insan iskeleti 
bulundu. Bunlar iğrenç bir surette 
birbirlerinin üzerine yığılmışlardı. Gu 
ya bir takım Yahşi canavarlar oraya 
kapatılmış da birbirlerini boğarak so
nunda hepsi ölmüşler, ynlnız isl.:elet • 
leri meydanda kalmıştı. 

#(. .y. • 

Sezar Uorjiya, Şövalye dö Uagas
tanın sapmış olduğu sol tarnftaki dar 
yolu tuttu. l\lerdhcnin yanına ge1ince 
önünde bir gölge ı>eyda oldu: 

- Kimsin? 

Sezann gürJiyen bu sualine tatlı 
bir kahkaha ccvab verdi. Görünen göl
ge mantosunu açtı. Elinde tuttuğu 
hın;ız fenerini kendi };izüne ~e,irdi. 

Sezaı·: 

- Vny sen misin Lukre ? .. diye sor. 
du. 

- Evet.. Ilenim .. Katili yakalatmak 
için dışarda kıyametleri kopardığım 
gibi seni de kurtarmak için buraya 
~eldim. 

- 'l'uhaf şey •• Benim burada tuza • 
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ğa dü ürüldüğümü nereden biliyor • 
dun? 

- G<'I anlatayım! •. Dunu Uagasta · 
nın ağzınrlan dinledim. Alçak herif .. 
Sonra beni de hançerle öldürmeğ·e 

kaikı~tı. 

.uir kaç dakika :-;onra Se1.ar emir e
mir üzerine veriyor, habercileri, pos
tacıkn, tatarları arka arkaya etrafa 
dağıtıyordu. • 

f'ç yüz kilisenin çanları da kıya
meti koparıyordu. Zellfüar koca Uo
mnnın her tarafında dolaşıyorlar, Ye 

e11i adımda bir durarak aşağıdaki ilfı
nı ahaliye bildiriyorlardı: 

"<;erek asilzadelerden. gerek halk
tan, gerek esnaf takımından, gerek 
memurlardan, gerek a..c;kerlerden, ge
rek papaslardan, gerek papas olmr . 
yanlardan, gerek Romalı, gerek ecne
bi bulunanlardan herkesin duyma"'· 
bilme i ve öğrenme.si için muhterem 
pederimiz Papanın emriyle aşağıdaki 
maddeleri iHin ediyoruz: 

1 - Her kim ki Şömlyc dö füıgas -
tan is mindeki o dehşetli caniyi, o kn • 
mk katili yaknlıyacak olursn bütün 
kabahatleri ve her ne olursa ols un 
lıiitün cinayetleri, büyük küçük bütün 
giinahları bağışhyacağı gibi, yaşadığı 
müddetce daima muhterem pederimi
zin merhamet ve şefkatinden uzak bu-

• J ıınmıyncaktır. 

H - Bundan ha~ka papalık maka
mı :: dil mahkemesi tarafından nan
kö•·liik. hainlik, dinsizlik, taammüden 
katil g ibi cinnyetıerle mahkum bulu
nan Hhgastan haydudunun kesik ba
şım ~ctirecek olana bin lira mük!'tfat 
'erilecektir. 

lll - Bu katili canlı olarak tutuh 
)>apalrk makamı adil mahkemesine 
veya onun memurlarına teslim edecek 
olana üç bin lira verilecektir.,, 

-28-

Jl/R SEDYE GEçJl·on 

Şövalye dö Ragastam biraz dinlen-

:a=::::ız::ı 

mek üzere u~·kuya dalmış olarak bı

rakmıştık. 
Güneş ufukta gözden kaybolmak 

iizere iken merdivenden yukarı çık

makta olan ayak sesleri Ragastanı u
yandırdı. Hemen karyoladan fırladı. 
Knpryı açtı .. lspadn K:ıpya içedye 
girdi. Arkasından Rafn<'l il<' Makya • 
vel de gelmişlerdi. 

Şövalye hüyük bir sevincle elini u
:ı:atnrak: 

- Yay Uafael ! .. Hoş geldiniz! diye 
misafirini karşıladı. · 

• flüyiik ressam dedi ki: 
-Azizim Şömlye!. Başınızdan ne· 

1<'1' geçti ? .. Size ne oldu? 'l'o,·kif edil
diğinizi duydum. İdam olunarağınızı 
ağlıyarak (iğrendim. Hu sabah hiitün 
Roma kiliseleri imdad çanları ile kı • 
yametleri koparmağa haşladılal'. Şeh· 
rin her ımılmllc ~inden Tellflll:ır r izi 
diri veya iilii olarak yalmhyacak ola
na papa tarafından büyük para mü • 
kaftı verileceğini ilim ettiler ... Bütlin 
bunlar nedir? .. 

Sevgili i hakkında arkadaşından 

iyi hir haber alacağını sanan JfafaeJi 
gükr yüzlii görmesi üzerin<' hem sc • 
'inen ve hem de şaşan Ragastan dedi 
ki: 

- Heı· işimizi düşünerek yapalım 

ve u ulii dairesinde hareket edelim. 
Evvela beni Mösyöye takdim etmenir.i 
rica ederim. 

Gt•nc Hcssam dedi ki: 
- ~ Ö\'alye!.. Size ~evgili arkada -

~ım Mak'yaveli takdim ederim. Bir 
gün dünyanın kendisine hayran ola • 
<'ağı büyük bir insandır. 

Makyavel elini Ragastana uzata • 
ı-ak ce\·ab verdi: 

- Rafnel benim hakkımda. pek bü
yük bir tenccüh gösteriyor. Dünya • 
nın kendis ine imyran olacağı ben de • 
ğilim .. Şövalye dö Ragastan dostu • 
muzdur. Hatta bütün dünya ~imdiden 
kendisini hürmetle anıyor!. Ah Şö. 

valye! •. Bilmiş olsanrı ki Romftdn Is. 
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miniz dillerde ne hüyük bir hayran • 
lıkla geziyor. Her yerde izden bahso
Junuyor. Dilhassa başınız j~in norji . 
yalar iiç hin altın vadettikten sonra 
biitiin halk sizinle meşgul oluyor. Ne 
kafanız ,·armı~ ki ortadan kaldmlma 
sı için üç bin lira veriyorlar!.. Sizi 
hiitün kalbimle tebrik ederim Şö,ııl -
JC!., 

Hagastan gülerek şu ce,·abı verdi: 
- Onlar kafamın kıymetini hiç bir 

\'al<it henim kadar bilemezler Bunun
Ja hernber hen de Borjiya aih•sini teş
kil eden kafaların topuna birden beş 
para hile vermezdim Çünkü hunlar 
in an hası değil canavaı· kafasıdır! 
Alçal, hel'ifler .• Kafamı getirene para 
vadetmişlet· ha?. t~padn I{npya, senin 
hundan haberin var mı? .. 

- Evet emriniz üzerine Romaya 
gittiğim zaman her :;;eyden enel kili
z-ıe kapılarına yapıştırılmı:;; olan il:in
Jaı· gözüme çarpmıştı. Bu ilanlar hem 
papanın hem de Sezar Uorjiyanın im
:t.alarını tnşıyordu. 

- lJanlarda ne yazılıydı?. 
- Sizi diri veya ölü olarak zalim 

Hor jiyalarn teslim edecek adama üç 
bin lira vcrilecekmi~ ... 

- lliını okuyunca ne dü ündün?. 
- Ortadan kaldırılması. kafasının 

kesilmesi için üç bin lira verilen bu 
yüksek adamın hizmetinde bulunma • 
nın kendim isin ne kadar büyük bir 
!;:Cref olduğunu bir kere daha anla • 
dım. lıimı okudum. Ye vazan ellere 
Janct ettim. 

- Bravo .. Js pada Kapya ! .. Çok te • 
şckkiirler .. Şimdi git bize hir kaç ~i~ 
en iyi şarablardan'getir. 

l spada J\apya hemen fırladı gitti. 
Uugastan arkadaşlarına dönerek 

eledi ki: 

- Arkadaşlar!. Şu göl'düğünüz a. 
dam bundan iki gün e\•vel hırsızlık e • 
diyordu. Kendisini ancak bu sabah • 
dan beri tanıyorum. Şimdi Romaya 
gidiyor, Beni Uorjiynlara teslim eder 

se üç bin lira alabileceğini öğreniyor .• 
Uıkin emin olun ki beni hiç bir vnJdt 
ele \·ermiyccektir. Siz buna ne der~i • 
niz?. 

Rafael bağırarak dedi ki: 
- Böyle bir herife güven olur nıu 

Şövalye? .. Verilen mükafat ~ok büyült 
tür. Sonra insanın kanaati hiı' noktn· 
da durmaz .. 

Makyavel söze karıştı: 
- Evet .. Lakin Şövalye bu adaı:ıt 

hakkında büyük bir güven göstermek· 
le herifi kendisine sonsuz derecede 
bağlamıştır. 

Du esnada İspada Kapya elinde 
şarab ;;;işeleri olduğu halde odaya gir· 
di. Şövalye ild se\'gili arkadaşile biı' : 
likdc sofraya oturduktan sonra ded• 
ki: 

- ~imdi konu~alım .. Başıma gelert· 
leri soruyorsunuz .. Anlatayım .. 

Ragastan ressam Rafaeli görülı de 
kendisini Makyavelin evinde beklen1c· 
sini söylediği zamandanheri neler gö· 
rüb geçirdiğini anlattı. Utkin ı.<ıkrrs 
ile Garkonyo arasında geçen konuŞ • 
mayr nasılsa unutub atladı. Bu konuş 
ma Rozitanın kaçmlmasrna dairdi. 

Ragastan anlatırken Rafacl jlc 
l\lakyavel pek büyük bir hcyeca11lıı 
dinliyorlardı .. Şövalyenin gösterı:ıtiŞ 
olduğu soğuk kanlılığı ve akıllar dur· 
duran ce~areti karsısında donup ktıl • 
mışlardı. Sözünii ; .itirdikten sonrıı 
l\a~astan dedi ki: 

- Benim başımdan ge~en bunlal'·: 
"' · d · · · R f 1 • · roi' ~ım ı sıra sızın a ae .. Hen sızı ı; • 

lcederli hir halde bırakmıştım •. Şiı:ıt~1 
neşeli görünüyorsunu7-- Yoksa se,·gı· 
linizi buldunuz mu? .. 

- Hayır Ragastan .. Liıkin iı:;ler yo
lunda gidiyor .• 

Mak~·avel atıldı: 
- işler yolunda mı gidiyor.. JJıı1 

Allah akıUar ver5in .• 
- Sen de bir türlü şu kuruntuctı1 -luktan vnz ge~emiycceksin Makyn'·e .. 

- Hayır RaCael.. Hen kuruntucu 


