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Askeri bir anlaşnıa nıı? 
Fransa tayyarelerile ingiltereyi 

müdafaa edecek 
BUNA MUKABiL: 

!toıaotara karşı Fransayı, lngUterenln 
koruması lazım •• 

~-------....... ·······- ................ ____ _ 
londra, 2 (A.A.) - Havaı Ajanıma b:Jdiriliyor: 1 

1 İcra Vekilleri ve Fırka 
idare heyetle_ri Atatürk'ün 
Başkanlığında toplanıyor 

Evenina Newı gaz~t~si, dün aktamki nüıhaımda: Fran- İ 
~ın bir hücuma maruz kaldığı takdirde lngiltereuin e.ıkeri ve f 

hrı kuvvet?erinin yardımına güvenebileceği hakkında veri- ı 
lecek bir teminata mukabil bütün hava kuvvetleriyle lngiltere-
n· ı 
ın Jardunına gitmeği kabul edeceğ · ni zannettirecek bir çok i 

eıbab vardır. Bu ıekilde lngiltere için hava cihet" nden hiç bir •

1
! 

tehlike kalmıyacaktır,, demektedir. 
~·-.. .... __ . . --··-··-·--_ .. _____ ........ -

d J\sı~lar ~ar1n m tillea• 
•arını b ldirecekter 

L lond 2 . ~ b· ra, (A.A.) - Neşredı • 
~İl\ ;. tebliğe göre, B. Bald • 
~lt~d ır COn Saymen ve Eden B. 
S~, en ve La val ile Dowl' . ng 

V ~de görütmüşlerdir. 
ilde ~u bulan iki huıuıi müzake
~tt_ \'rupa siyasetinin umumi 

)' tı l~rütülmüıtür. 
lttnk: huıuıi içtimada F ran
~ (Devamı 10 uncu da) 

~ 
~~dra'do n~leP 
~ .. onuşulacak? 

~' ~ tılaaıı Başbakanı IJay Fitinden 
6'.., to 8f!kanı Bay Llwal, dünden -

1 ~ lcl lldrada bulunuyorlar. Denebi-
"ıtı~ -4vrupa banıının temelini ı 

> Oted,Q U6ra1ıyorlar. 
f "Cbttca e,. beri, ıu, bilinmektedir: 
6'1111eı Ce lngUtere, uluslarara8ı 

' ""1el) işlerini Ulusular Ku • 
"'1tt,~oli11le düzene sokmak iste -

Büyük 
( lngiliz • i;;;;;;;·k~nuımal~;::·f 
.
1
: nın yapıldığı Londradan bir ::.i 

görü1tiif 

toplantı öğleden 
sonra yapılıyor 

Saylav seçimi 
münaseletile u
lun arz~Jilecek 
beyanname muh 
teviyatı üzerin
de konu~mak ü
zere C. H. F. u 
mumi reislik di· 
vanı tarafından 

toplantıya davet 
edilen Bakanlaı 
Heyeti azaların· 

dan Ankara'da 
bulunanlar bu 
sabahki Ankara trenile gelmifler 
dir. Hariciye Bakanı Tevfik Rüş
dü Aras, Okonomi Bakımı Celal 
Bayar, Akçe Bakanı Fuad. Sü Ba
kam Zekai, Bayındırlık Bakanı 1 
Ali, gümrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rana bu sabah ıehrimize gel-ı 
mitlerdir. 

Bakanlarımızm gelişinde bir
çok saylavlar Vali Muhiddin O .. 
tündağ, lstanbul kumandanı Ge
neral Halis ve muhafaza bat mü· 
dürü Huıeyin, ittaıyonda bUlwı

mutlardır. 
Bakanlar Haydarpaşa garm • 

(Devamı 10 ncuda) 1 

Kadıköy Fırıncıları 
aralarında anlaşmış 

. ~it, 6/ı:~:r· Ancak, Almanya, kendi
~ ,, 

1 
kurultaklarla (devletler • 

"ili fl'::;ak lıakkı tanınmazsa, bir 
~'>ıı110,.d~ar Kurumuna girmeğe ya
~~ kQct • Fransa da. Almanyanın 
~ti) ol ar •Ü8el gücü (askeri kuo-

lff,, ~Opr':::7~ boyun eğmediği lçinr. 

Evvelce 7 ,5 kuruşa satılan ek
Bu_s_a_b-ah~~~Z~l~-1~~~.~d~~ mekleri şimdi 
bir kadın e ze e yerın e 9 kuruşa 

'""' açarı bulunanuyor • 

... ,~~Gftldı6ı " fit "ClllJGlauı ~ gore, flmdi, Frama. 
llo "le llGtaQ •ıı.el güçte kendisiyle 
~ki, in ~cak gibidir. Ancak, isti • 
-. "1Q ola~ııtere lle arasında tam an
~llclGrı tin; Cermenler baı kal· 
ı.,. or-ıllda"°j'it, Fransızlar, kendi 
'1.' 8öulelik~oUtereyl de bulabUıin· 
~ llauılll;ı _e, oene, komıularına 

fit te 11011d oii edebUıinler. 
·~ 6tr .. A.vr°; bUinlyor ki, lnglltere
llt,."'ı ~ ';: iılerine karışmayıb 
ll"it tlllt,,,. in 

11
almak,. lateği vardır. 

~~,Olı1101ıı,. :u lz~er de, artık, Büyük 
•Ql ler) llıtı OÜnkiı uraklar (tay • 
lıo llıı bn. nden bir ada gibi 

"· '11 -YlllQ kal ta '1Q ~llad anuyacağını söyli • 
IJ"dı,.. an onların da korkula-

~ .. li llltaı,,,._ ,, " 
"1c1e lleıa bq böyleyken, güç gibi 

'}-; "rl?.. Glıla,mayı bQfarabUe -
•Q dl •ekf 
ltı~~"e. A.ı:.a oiln önceki dedikodula· 
~lQ loktıtkt nyayı Uluslar Kuru • 

""' k;ıçilkı: sonra. büyük kurul
~Qlcı 11& llalnı ilan çizerek Avrupa 
llQ«tOlı ~ A ı kendi ellerinde tu • 
ft~ılll ,.,.~ llcf!k, bu lateğin /tal • 

o:r- 0 11a tem 11 ~ ~tere b e i olarak geç -
~ .... ~ili d ... ~ 11 lr iz göremedik . "Ct _""V(Jan u • 
~ :'4 ~CiP' mut fUdur: Büyük 
,,;,·_"le -., llllkarda anı w • -..,..tt fafabuı attıgınuz bı· 
~l 'adet,. rlerıe, PUiat ( u~L) 
~.''1 ı>az 1 lUı 
~,,! Otlcerı f:rebilecekler, ıüsel 

"""'• vvctleri) azalta • 

<Va-na> 

yanarak öldü olub bitenler çıkardıla_r 
Kadıköyünde ve civaı:mdakl 

Feride isminde hiç 
kimsesiz olan kadın 
7 köpekle birlikte 
yalnızca yaşıyordu 

Bu ıabah saat dokuz buçukta 
Laleli, Taşhan 8 numarada oturan 
70 yatlarında kimsesiz Feri de is-

mindeki bir kadının odasından 

duman çıktığını odabatı Mehmed 
görerek nokta memuruna haber 
vermiş. Bunun üzerine derhal oda 
nın kapısı kırılarak açılmış ve 

(Devamı 10 ncuda) 

Şampanya 

kaçakçılığı 

Nazen görülen dava
da mabkt\m oldular 

yüzünden herkes iaşe 

memnun .. 
Erdek Hususi muhabirimizden: 

Fakat 
ıa o da bu kadar zaman ve faali
yete rağmen ankazından da isti· 
fade edilmek tartiyle bugüne ka-ı 
dar Marmara Nahiyesinde (7) ve 

Burada hala bonbardımana ben· 
zer gürültüler duyulmakta ze!ze
le de arada ııırada istirahat hal· n
deki kimsel-:rin duyabileceği fe· 
kilde devam etmektedir. Maama

Geçen yıl vapurculuk şirketinin fih yeni bir zarar ve ziyan yoktur. 
Avrupadan satın aldığı Tan va- Felaketzedelerin biran evvel 

Paşalimanında ise ( 1) baraka ya 
pılmasıdır. Diğer yerlerde ise he
nüz yapılmış bir şey yoktur. Hal

buki havalar günden güne fena
laşmaktadır. Y arm öbür gün ora
lara malzeme ve erzak göndermek 
mümkün olmıyacaktır. Zelzele do 

puru limanımıza geldiği zaman 

gümrük mu haf aza teşkilatı tara -
fmdan vapurda beyanname harici 

(Devamı 10 uncu da). 

iskan edilmesi için lazım gelen 
bütün gayretler sarfedilmektedir. 
Yalnız anlıyamadığnnız ve nazan 
d ikkatimizi celbeden bir cihet var .(Devamı 10 ncuda). 

f mncılarm bir anlaşma yaptdda
rını öğrendik, tahkikat yaptık. Al 
dığımız malUnıat bu anlafmanm 
doğru olduğunu meydana çıkardı. 
Anlatalım: 

Bundan bir ay evveline gelin
ciye kadar Kadıköyündeki fmn• 
larda lstanbulun hemen her ıem• 
tinde olduğu gibi narhtan afağıya 

(Devamı 10 uncu da) 

.............. -... ····-···········-·--.. ·---• 
1 BorJlya 

Bugün gazete
m izin içinde 
BORJ iY A'nın 
ikinci sekiz sa
yıfalık forması 
vardır. Bundan 
evvelki a sayı
fallk forma 31 
2 ci kanun 935 
tarihli sayımız
dadır. ....................... _______ ....... _ . 



2 -
Tekaüd 
maaşları 
Mayıstan itibaren 
daha fazla olacak 
Ankara, 1 (HABER) - 1683 

numaralı askeri ve mülki tekaüd 
kanununun dördüncü maddesi • 
nin 8 fıkrasında §Öyle bir kayıd 
vardır: 

B - Beş senenin hitamından 
ıonra tekaüd edilenlere ikinci sü
tunda yazılı mikdarlar verilir; 

Bu kanun 1 haziran 1 ~30 tari
hinde mevkii meriyete girdiğine 
nazaran ilk bet yıllık müddet ö • 
nümüzde!<i mayıı 1935 de bitecek 
ve o günden itibaren yukarıda 
mikdarları yazılan yarım dere. 

celi maaşlı devlet memurlann • 
dan tekaüd olacaklara hizaların
daki maaş verilecektir 

Bugün ılk beı yıllık müddeti
çerisinde tekaüd olanlarm aldık
ları veyahud alacakları para ile 
önümüzdeki dene zarfında ve • 
rilecek nisbetler arasında mühim 
farklar bulunmaktadır. Bu fark
lara örnek olmak üzere ıunu kay
dedeyim ki; 30 lira maa,b iken 
birinci denede tekaüd olan 25 
)"lllık bir memura 40 lira tekaüd 

maaıı verilmekte idi. Bövle bir 
memur ikinci devrede 44 lira ve 
on yıl sonra batlıyacak olan ü • 
çüncü devrede ise 48 lira alacak
tır. 

Birinci dereceden 150 Hra ma
qh bir memur kanunun ilk dev
resi içerisinde tekaüd olduğu va
kit 145 lira alıyordu. ikinci dev-

rede 184 ve ilçüncü dene içeri • 
sinde tekaüd olur,a 225 lira te -
kaüd maaşı alacaktır. 

14 üncU derecP.den 20 lira ma
aşlı bit memur tekaütlüğiinde bi-

rinci devrede 33, ikinci dP.vrede 
36 ve üçüncü deVTedede 40 lira 
maaş alabilecektir. 

Kanunun bu planda tesbit et • 
tili devreler arasındaki farklar 
oldukça mühimdir. Devreler ara-

sında maaı derecelerine göre 2 

liradan 1 O, 20, 30 ve 40 liraya 
yakın farklar bulunmaktadır. 

-<>--

Vahşi bir italyan 
Nlşanlısıoı ve onun 

bft tU o ali esini 
UldUrdil 

Napoli, 1 (A.A.) - Josef Mu
ıeci isminde bir tahsildar, evlen • 
me istediğini reddetmeıi üzerine 
kurtunla nitanlumı, nitanlısının 

baba ve aımesini öldürmüttür ve 
iki kız kardeşini de yaralamııtır. 
Ha1k, katili linç etmek istemi,tir. 
Hadise, Katanzaro civarında ol -
muıtur. 

-o--

Zooguldakta Atatürk 
gecesi 

Zonguldak, 31 (A.A.) - Ata-
türkün Türk tarihinin ana yolla • 
nna airl araıtırmaları hakkında 
Bolu aaylavı B. Cevat Abbas ta
rafından ilk önce Zonguldakta 
verilen konferansın yıl dönümü 
olan bu gece, halkevinde "Ata • 
türk tarihi,, gecesi yapılmı' ve 
bütün memleket münevverleri ve 
kalabalık bir hali< kütlesi hazır 

bulunmuıtur. Verilen heyecanlı 

konferanslarda Atatürkün tarih 
tetkikleri anlatılmıt ve halkevi 
güzel aanatlar ıubesi tarafından 
konserler verilmiıtir. Gündüz bü· 
tün mekteplerde talebeye Ata -
türk;in Türk tarihi üzerindPki a· 
raş.tımıalan hakkında konuıma
lar yapılmıttır. 

HABEF - Alttam Postası 

Bir şahidi diri diri yak
ını ya teşebbüs ettiler 

Almanya 
izahat 
istiyor 

2 ŞUBAT _ -~ f 

Soğuk ve ~ 
sıcak· 

Diinyanıo ayrı ayrı 
verlerlnde adaJll 

öldürüyor • 
Paris - Af rikanın ıiıııaliıtdlı ~ 

C . F .. b" mıklıf • ezayır ve asta mut tf so.-
.. "yor· 

Lindberg'in çocuğunu kaçırma Roma andlaşmasında 
davası SOn Safhalarına geldi Almanyanın vazi-

ve kar f ırtmaları hüküm suru ıjı 
F aıta bu yüzden karın ks.hıd __.a. 
bir metreye yaklaımıt birçok F 

Flemington, 1 (A.A.) - Haupt ı Harding isimti bir tahit,, çocu
manın muhakemesinde tehadet ğun kaçırıldığı gün, yeni Jeraeyde 
teklif elmİ§ olan, Bronka nahiye • 
sinde bir güzellik müessesesi sa • 
bibi Bayan Favet Rivking müe.a. 
seses · nde bağlı ve ağzı tıkalı bir 
halde bulunmu§tur. Müesseseye 
de ateı verilmi§ti. Bayan Rivking 
kurları lmıttır. 

Bayan Rivking, Bayan Haupt
man'ın sık ul: müessesesine geldi
ğini ve on dolar, yirmi dolar gibi 
bahtitler bıraktığını bildirmitti. 

Bugünkü celsede Ki11 isminde 
bir Macar amelesi, çocuğun kaçınl 
dığı gün, Hauptman'm yanmda bir 
köpekle, kansının çalışrtğı fmna 
girdiğini gördüğünü söylemİ§tİr. 

Yunanlstanın deniz 
sllAhları proğramı 

Atina - Yunan deniz itleri 
bakanı Bay Hacikiryako, son gün
lerde Yunan deniz kuvvetlerinin 
ziyadelettirilmesi hakkında yapı -
lan proğrama dair Atina gazetele
rine izahat vermiştir. Bay Hacikir 
yako aynen ıunlan ıöylemittir: 

"-Memleketin deniz programı 
uzun zaman evvel tanzim edilmiı
tL 1Qt4 .,. ... _i"" kada,. R t"'""irln 
muhribi, bir kruvazör ve bir mik • 
dar deniz altı gemisi yapılmasilll 

nazarıdikk<\te alan kanun proje.si 
teırii mecliıler taraf mdan tas • 

dik edilmittir. Binaenaleyh Türk 

hükUmetine yeniden tebligat icra· 
sı mevzuubahis değildir. Bu metin 
sarihtir. Bir zırhlı yaptırmak mev
zuubahis değildir. Bu hususta ya
pılmıt olan netriyat yanlı§tır.,, · 

--<>--

Japonlar Amerikayı 
tehdld mi ediyorlar? 

Nevyork, 2 (A.A.) - Ameri· 
kada yapılanlardan daha ucuz fi. 
atla piyasaya ham pamuktan ya
pılmıt Japon mensucatı ç1km19 ol
ması, Japonlann yeni bir tehdidi 
ıayılmaktadır. 

Henüz bunlara rağbet mühim 
değilse de, Japon mensucatmm 
nefasetinin gittikçe arttığı nokta· 
11 üzerine dikkat çekilmektedir. 

Prendtoonda mavi renkli bir oto
mobilde bulunan iki kişinin durup 

ona Lindberıin evini sorduklarını, 

otomobilde bir de merdiven oldu
ğunu söylemiştir. Fakat bu iki kişi 
den hiç biri Hauptman değildi. de
mİ§tir. 

Üçüncü §ahid Vanbenke isimli 
bir lokantacı idi. V anbenke çocu-

ğun kaçmldığı alqam, köpekli bir 
adamla konuıtuğunu, bunun Ha • 
uptman olduğunu söylemi~tir. Van 

benke, köpekli adamın, kendisine, 
isminin Hauptman olduğunu söy
lediğini il& ve etmiıtir. 

Görlng, Bitlere mek
tub g6tllrllyor 

Va11ova, 1 (A.A.) - Avdan 
dönen General Hennan Göring 

dün öğle yemeğini Batbakan, Dıt 
ve iç İf leri bakanlan ve iki gene
ral ile yemiı ve sonra saraya gi • 
derek üç çeyrek saat kalmııtır. 

General Göring, dün alqam 
Berline hareket etmittir. Kendi
sinin B. Hitler tarafından Mare • 

bir mektubu hamil bulunduğu ve 

bu mektupta Almanyanm iki 

memleket araamda hadiı olabi -

lecek zorlukların anlqma ıuhu i-
çinde halli arzuıunun teyit edil • 

melde olduiu iyi, malGmat alan 
mahafilde bildirilmektedir. 

-0--

Hlndlstanda lnglllz 
aleyhtarlığı 

Dombay, 1 (A.A.) - İngilte

re • Hindistan muahedeşinin red

di ile neticelenen müzakeratta 

ıiddetli lnriliz aleyhtarı sahneler 

olnıuttur. Bu netice müslüman a

zadan Jinnah'ın idaresindeki müs

takillerin Gandi fırkasına müzahe 
retleri yüzünden olmUf ve bu 
suretle yeni tqkili.t kanununa ta· 

raftar olan Ağahan fJTkaıı müslü· 
manları ekalliyette kalm19lardır. 

yeti nedir 'l 
Paris, 1 (A.A.) - Almanya -

run Avusturya istiklali hakkında • 
ki Mussolini - Laval antlaıması 
projesi hakkında bazı izahat iate-

diği teyit edilmektedir. Bu teteb
büs Alman sefiri tarafından pazar 
tesi günü Bay Lavala bir §İfahi no 
ta bırakılmak ıuretile yapılmıttır. 

Bu istek, antlaımayı yapanların 

fikrince tasavvur edilen misak ile 
uluslar derneği arasmdaki rabıta· 
yı yeni antla!manm uluslar deme 
ği çerçeveaiıie ıirip girmiyeceiini 
anlam ağa matuftur. Keza Alman• 
ya ademj müdahale antlapaaı ile 
Fransa ile İtalya aruında rolünü 

de öğrenmek istemektedir. B. La
val, ayni zamanda Romaya da ve-

rilen bu ıüalleri, Roma ile an1aı • 
tıklan sonra ancak Londradan av
detinde tetkik ederek cevablannı 
verecektir. 

15 bin yıl su altında 

lar kapanmıtlır. Bu yüzden oto· 
mobiller itliyemiyor. Birçok kiıot' 
ler aoğu.ktan ölmüıtür. 

Cezayir ve F asta bu kadar ~' 
ğuk senelerdenberi görülnıelll~ 

Dünyanın yarı tarafında ite t' 
detli sıcaklar hüküm sürüyor. s~t: 
cak bilhassa Arjantinde çok 111, 
hittir. Boe11os Ayreste aıcakhk , 
dereceyi bulmuş tur. Kırlarda!!,.-

- }ti' 
caktan ölenler vardır. Şubat ot· 
jantinde yaz mevsiminin sonU~ 
80 senedenberi bu mevsinıde 11' 
kadar tiddetli sıcak görütıneO'İf' 
tir. 

Bulgarlatanda sular t•f11 

Sofya, 1 (A.A.) - Çok-~ 
tarda yağan kann çabucak eri~ 
meıinden Hasköy mıntakasııı .. 
dereler tatmıt ve Haaköyllıı '*' 
mahallesile civar köyler su altıı"t 
da kalmıttır. Yüz evin huara 11 

radığı ve bazı köylerin yıtnld•I' 
bilcJiriliyor. Kitaat halka yardi' 
etmekte ve yiyecek dağıtuıakt'' 
dır. 

Karlsnıh, 2 (A.A.) - Ren neh- YurdCla havalar 
rinde yapılan bir direnaj ameliye- Ankara, 1. (A.A.) - Zi,.,a 
ıi etnaaında bulunan bazı ağ~ "ekil,ti. meteoroloji enıtitüsü11Ô; 
gövde ve kütüklerinin 15 bin yıl- aldığımız mal<bnata göre soıı 

danberi su albnda kaldıkları an· saat içinde yurdun Karad~ 
latılnııttır. Akdeniz kıyıları ile Ege mmı-~ 

Habsburg'Jarın geri yağ~~rlu, :iiğ;;;~rler ka; ~e ~ 
dönmeleri la kantık yağmurlu ıeçmiıtir· 

konuşulmamış Karadeniz kıyılarında y~ 
bazı yerlerde fırtına ile kafir 

Londra, 1 (A.A.) - Havu a- olmuştur. 
ajansı bildiriyor: ~ 

B. Blum'un Avıuturya. Maca- Ölçülen en çok yağış nıi~ 
ristan Habsburg hanedanmm i. Rize, Giresun ve Orduda 46, tJ 
adesi ihtimali hakkında Popüler yolda 21, Edremit ve Siirtte 
gazeteıind~ çıkan makalesi Lon- milimetredir. 

dradaki Franıız heyeti murabba· Toprak sathında karın en f~ 
sasını hayrete dütürmüttür. kalınlığı Karsta 59, SarJk•os;; 

53, Bayburtta 35, Sivaıta 30 
timetredir. 

B. Lavale 8. Muaolini ile ıö • 
rütmeleri esnasında a.tf edilen hat-

b hareket doinı değildir B. La
va!, Meclis hariciye komisyonun
da Roma görüımeleri baklanda 
i:ıahat verirken de söylediğ\ gibi, 
Avusturya mıntakasmda böyle 
bir değiıiklik hakkında ne tasav
vurda bulunmut ne de böyle bir 
teklifi kabul lüzumunu görmüt -
tür. 

bün Edirnede tekrar taf&ll ~~ 
ca nehri bugün yatağına çek•~..J 
ğe baılamıttır. Düne n~ 
suhunet dereceleri 4 ila 6 d dOf 
etraf rnda büyük bir f arkl• 

müttür. · I 
En dütük suhunet derece~~rı ...&' 

fmnn altmda olmak üzere ~·_. 
11, Erzrumda 8, Afyon, Si•-' 
Ankarada 4 tür. • >' 

[ ~~hta~_t_e_k_r_i_n_e_d_ı~~-or~l_a_r?~] 
En yüksek suhunet dereeele~" 

danada 18, Antalya ve Dörtf 
16 derecededir. f 

Bugün Ankarada öğlede1' ~ 
ra saat 14 e doğru suhunet ••.t'it' 
üstünde bir dereceye yükıelsO~;ı;' "Doktorlar biribirlerini tenkit 

Kurun Asını Uı bugünkü 
baş ua=ısında Sayl:m seçimi münaae
betiyle halkın gösterdiği yüksek alti· 
kadan balısetmektedlr. Yazıyı fÖyle 
bitiriyor: 

"On yedi, on ıekiz milyon koskoca 
Türk milleti büyük Önderimizin ar· 
kasında bir tek adam, bir tek dilin, 
ayrılmaz ve çözülmez bir tek varlık 
olduğunu bir kere daha anlatntı§tır.,, 

Ciimlıuriyet - Bugünkü bCJf yan
gı Abidin Dcwer yazmıştır. Esaa 
nıeozu Türk • Sovyet dostluğudur. 
Yazıda Türklerle Rusların menfaat 
gözünden birbirlerine çok muhtaç ol· 
duklannı, cd.i.dcn boı yere birlbirle
riule çarpışan bu ulusların fimdl bl
ribirlerlne her sahada yardım ettik· 
lerlni yazıyor. Ve Türk· Sovyet dost· 
luğurmn bugün uluslar için bir örnek 

olmakla blnuyacağını, tarihte en 
ıağlam bir dostluk örneği kalacağını 
ilave ederek bitiriyor. 

MUliyet - Ahmed Şükrü Esmerin 
bllf yazısı Londra görüşmeleriTıden 

bahsetmektedir. Avrupa sulhü için 
üç devletin batıda cqılaşmalarının ker 
li olmadığını, doğuda da ıağlanı bir 
sulh ve emniyet unıulduktan sonra 
bu batı anlaşmasının hiç bir kıyn;et 
ve ehemmiyeti olmadığım, umumt 
sulhün bir zincire benzediğini ve 
bu zlnciri de her hangi bir halkanın 
çürük olması zinclrin koprnCZ3uıa ser 
beb olacağını söyliyerck yazısını biti· 
riyor. 

Zaman - Zaman imzalı yazı "Say
lao ıeçiml yaklaşıyor,, ıerlerıhalıdır. 

Bu münasebetle bir çok kimselerln 
ıaylav olmak l~in müracaat ettikleri-

t 1. .d. ? e me ı mı ır.,, 
ni söyliy.erek bunun sebeblnl dünya -
nın her taralında saylavlara r:erilen 
geniş saUilıiyetlerde buluyor. 

Akşam - Akşamcı imzalı gazı ge
çenlerde bir dilıme neticesinde ·bUeği 
kınlan Necmettin Sadığa Ankarada 
yapılan tedavi dolayııiyle çıkan dedi
koduyu yazıyor. /stanbul doktorları-
nın Ankarada yapılan tedaviyi ten -
kid etmeleri. dolayısiyle Ankaradakl 
doktorun kızmasını yerinde bulnu • 
yor. 

Son Posta - iki yıldız imıalı yazı 
dünya sulhe yakla,ır sanılırken bir • 
den So1.1yct Ruıya aleyhine Japonya -

Almcnrıa • Lehistan arasında yapıl • 
dığı meydana çıkan anloşmanın, dün· 
yanın ıulhten riyade harbe yakın ol
duğunu isbat ettiğini yanyor. 

R.. .. b . ı· arb• "" uzgar gar ve tıma ı g. ,.. 
devamlı olarak saniyede b•;,:i.ıı' 
sür'atle eımi§tir. Hava .-
yin tamamen kapalı idi. ~ 

Hava derece derece açıl Jıl~ 
baılamış ve 14 ten sonra ıaÇ• 
ziyadeleşmİ§tİr. 

--o-- ,e 
1 t kişi bir tayys 
kazasında uıdll "' 
Berlin, 1 (A.A.) - l\fo•~' 

Bertin hattında iıliyen bir ~~J' 
Rua tayyaresi Stettin ~' 
Podejuch tepelerinde si• f ·~ 
den yere inmeğe çahıırkel1 . il Is" 
ve içind~ bulunan 11 kitiıı•0 

ıi ölmüttür. 
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:~=q&üşüm: 
atbuat balos~a 

ti 8-. dair 
)ı} Ya~ ~unun balosu. her 
en 1Ji;!1lan turlü türlü baloların 

•oqe 1 • 
hllrı erı, en kibarlal'l, en can-
de Lep_,~ıntla yer tutuyor; belki 

q •ın· b 
~ ı,.. ın atına geçiyor! •.• Fa-
ler ıa:ne.ki, neı' e noktumd~ 

aul'a.d nk ne faik oldu doğruıu. 
• ~lıetl'l a yalnız biz değil, bütün 

bi h~ e~, kendilerini evlerinde gi 
' ~ ler. Kolay, rahat bir in· 

P:k!oze çarpıyordu. 
)Qt I r balolar bklım tıklım olu
p~~ llaan, geldiğine, geleceğine 
~~~Iu:o~. Sonra, bUTalara, 
le!.... • etaızhk yapabilecek k · m-

..... rırebT 
'-ı. . 1 ıyor. Kotiyyon dağıl· 
"- ıtınde k f .. l D "llllQ h . a a goz yarı ıyor. a 
\.,i edıyeler de b:r teY olsa ... 

' ~~albuki, Baıın kurumu'nun
e he' 'ttifi 't...ra.rı<es, ·hatta kendi tercih 

~ 7 l fta ve arkadaılarına ya
~ler .erde maıalar buldu. U-
.1,, hır neı'e h hüküm. .. .. 'il. lıı T avası ıur-
~hir· gı z gazete!erinin bir mu-

1• bana dedi k"ı· ....... ş· . . 
~lı!ıdı, kotiyyonumu aldım .•• 
' ne kolay almıyor ve için· 

ile I" li . Uzel hed ·yeler ç.ıktı. 
ftaıd,'~•katen de, hepimizin u.r
~11 °Yle mükemmel hediyeler 

~" etnıiıti. 
'F:kat, bir de it in kul" ı arka11 
~)it ~~: Hepimizin eğlendiği 
' ır ıecede, kurumumuz uğ
. •eh' b· ' lr ıç r menfaat beklemek 
~ apı önünden ayrılmıyan ve 

~;.fazla kimseyi brrakmıyan 
~ ~ !~runızın sabrr ve mehare 
l?~ı •utunfarda takdirle ve te-
' e lca.ydetmeii vazife bil-

D 1-ieı, B k ·-. ı, ~ J .. ~f annmz Hakkı Tarık 
~~'~U~zıuz intizamı temin i
:~ once çalııtıktan baıka, 
lı\j d·e~lendiiimiz gece df' 1Tgat 
c: •dındı· M··k 1 b" 'd L Oldu • : u. e~me • ır 1 are-
;:,__rtttc;ı~·u •çın, hıç hır teyı kendi 
.~l)o~den geçirmekıizin yap
~~ll k u. Elinde not defteri ve 

•-alem, en ince teferrüata 
ti~'"" ~t1c·1c ~111 1 ediyor ve balonun in 
~ ı •aat 'b• . 1 • d , C\erıd· . . r ı ıt etıyor u. 

~ııı 1•1nı azıcık ·· d ·· - ·· ·· • L ~k 
111

.. uz ugumuz ı· 
~t'-1 • • utee11ifim. Bu arkadat 
'\ ~ •sınde, öyle neı'elenm'ttik 
~ iiı~ C~l Nadir batta ol
,.~ t, re, bir tüliiat numarau da 

~ a:.:;,ak i~edik ! ! Kendimizi 
'll\ıı Ilı ·~tını,, adeta muziplik 

iı ı:, ~ tep çocukları yatına 
Se)f u UJorduk. 
~ ı on k· Tk b" 

11• l>lı, ••h 11 ı ı ır gazeteci 
~ •• ILnt-p J •. ,·•derek ar eur,, nn yanı-

tlah. ' Cemal Nadire, bepi
·••ına .. ı 

'Allo, ' toy e ıöylettik: 
'1ilıilc · Allo !. .. Müzik dursun! 
Ce dUrdu. 

'~ ~adir bize ıordu: 
? at.yorıunuz? Ne aöyliye-

~I· \ ...... . 
~.t-ra11 • • 
C\ı~i. 1Y•ce tütaüledik ! 

...... il . 
I\~~ kotiY'Yon az geldi. ...... . \,. S-ı, .. . 
C\lQıi ... ıaterinı. 

...... . 
\' lloı,. 

), ' rac1,ollterizn ! -dedi. 

11.. ~et..:. ~un ıneınuru yef tinci-
f ~l 1~ (? ! ) lllal adNir bu arzu

htti .. ~İıi ke ~uına teblii etti. 'it. nduniz alkıılayarak 
~ ~cı.t •iirp • • • • !"\ \J ~~.. rızunız bır çok-

'.._ \lnı ettirdi iae de Ta-
~ O ıüz , 

' ~ el int' zammı biran 
"~d._ 1

• •~ktığımızı uzak
~- · 8•zıın için bu kadar 

S-hıan bir • .iabeyin 

Farmakoloğlar 
toplandı 

Eczacılar klübUnUn 
JAğvedllmeslne 
karar verildi 

Türk f armakoloğlar kurumu 
dün saat on dörtte latanbul Hal
kevinde ıenelik kongresini yap
mııtrr •. 

Celıeyı· eczacı mektebi mual • 
timlerinden Refik açmıt, kongre 
reisliğine Balıkesir ıaylavı Mu • 
zaffer aeçilmit, idare heyetinin fa
aliyet raporu okunmuttur. 

Beyoğlu tarafındaki eczahane 
ıahibi eczacıların kendi ticari dert 
lerini halletmek üzere açtıkları ec
zacılar klübünü eczacılar arasın -
da bir ikilik vamnf, telakki eden • 
ler olduğu için bu hı:suıta birçok 
azalar ıöz ıöylemitlerdir. 

etNicede eczacılar klübünün 
lağvına karar verilmiş, yeni idare 
heyeti intihabına geçilmiştir. 

Neticede eczacılar klübünün 
mal, Hüseyin Kamil, ls~et, Eyüb 
Sabri, Hamdi Samal, Tahsin seçil
mittir. 

o 

Oayrlmllbadlller 
komisyonu 

HABER - 'A'litam Poılatt 

ilkbaharda 

lstanbul 
Limanı yeni projeye 
göre idare edilecek 
kömür cıepolan 
kuruçeşmede 

kalıyor 
Bakanlar Heyetince, lıtanbul 

limanının inkiıafı için, ıarf ı ka-

bul olunan bir milyon liralık .tah

ıiıaüa yapılabilecek itler üzerin
de deniz ve hava müstaıan Sadul
lah ·ıehrimizde temaslar yapmak-

tadır. Ökonomi Bakanlığı li
manlar umum müdürü Muhsin Na-
im de yakında tehrimize gelecek 
ve lstanbulda bu it üzerinde dai
mi bir çalıtma bat1ıyacaktır. Ye
ni proenin ilkbaharda tatbikine 
ba§lanacaktır. 

Öğrendiğimize göre, lstanbul 
limanının yeni tekli ıöyle olacak· 
br: 

lstanbul liman, kömür, su, nak 
)iyat ve rıhtım ve antrepolar iti 
bir elden ve liman umum müdürlü
ğü tarafından idare edilecektir. 

Rıhtımlar, Saraybumunda mu 
haf aza bekleme noktanndan baş
lıyacak ve Fındıklıda Ziraat Ban
kasına aid odun deposu yannıda 
nihayete erecektir. Bu nhtunlar 
üzerinde bulunan bütün binalar 
liman idareıi eline geçecektir. Bu 

Gayri mübadiller komisyonu 
Ziraat Bankaıından emlak aatı1 
doıyalarını devralmağa devam et

" mektedir. · arada, timdi gümrük idareıine aid 
Komiıyon itleri büronun ve a- olan ambar ve antrepolar, Saray· 

likadarların müracaatların1 günü 
.~ •• u. ........ ___ ... :, __ ı ......... ..ı:.. ·-·'· :,.~ .... v ..... 

Cerrahi Cemiyeti 
toplantısı 

Türk cerrahı cemiyeti aylık top
lantısını yarın ıaat on yedide Be
yoğlu haataneıinde yapacaktır. 

-~ 

Liman bUt~~·• geldl 
Yeni liman idaresinin Şubat a

yına aid bir aylık muvakkat büd
çeai telgrafla liman umum müi:lür
lüğüne gelmittir. 

-0--

Hallç Şlr~ellne altı 
aylık mUhlet verildi 

Son günlerde Haliç şirketinin 
vaziyetini tetkik etmekte olan lk
tiıad Vekaleti tirkete bir ihtama· 
me göndererek gayri aafi hasılat 
üzerinde yüzde sekiz belediye his· 
11ini vermesi için altı aylık mühlet 
vermiıtir. 

Diier taraftan Haliç tirketi ma
li cihetten çok mütkül bir vaziyet
te olduğunu ve belediye hissesini 
veremiyeceğini ileri sürerek bunu 
venneğe yanqmamaktadlT. 

Şirkt altı ay zarfında da bor
cunu ödemezse lktiaad Vekaleti 
tirket hakkında kat'i ve son kara
nnı verecektir. 

--0--

ŞofUrler Tayyare 
cemiyetine yazıldılar 

Şoförler Cemiyeti Tayyare Ce
miyetine müracaat ederek bütün 
ıoförleri Tayyare Cemiyetine aza 
yazdırmııtır. 

iıtemediği b · r taka yaptığımızdan 
dolayı müteeaaifim. Arkadaıla

nm da bu sabah, ayni hiıdedirler 
aanrrım. 

(Vl·ftO) 

bumu antrepolan, mukavele bit· 
tikten ıonıa da flm'1\ f'vıd flrketi 
ne aid Tophane antrepolan, Fın

dıklı ıo~ hava depolan, lıtan
bul kumandanlığı ve güzel sanat-

lar akademisi binalan liman u
mum müdürlüğüne geçecektir. Bu 

binalar depo olarak kullanılacak
tır. Yalnız güzel sanatlar akade-

misi binaıı depo olarak kullanıl
mıyacaktır. 

Kömür depolannın gene Kuru
çeımede kalması muvafık görül-

müttür. Y ~lnız bu "depo!arda mo
dern tesisat yapılacak ve depolar 
birleıtirilecektir. 

Gemilere 111 verimi iti de bir 
merkezden idare edilecktir. 

Yeni yapılacak rıhtım intaatı. 
parça parça ve liman itlerine en
gel ·olmadan yapılacaktır. Yeni 
rıhtımlarla İstanbul rıhtımının u-

zunluğu iki kilometreyi geçecek
tir. 

Otomobil kazası 

Dün saat 15 te Beyoğlunda Ok
çu Muıa caddesinden geçmekte 
o!an 1840 numaralı takıi otomo • 
bili, makaracı Recebin 11 yatın • 
daki oğlu Mehmede çarparak ıağ 
ayağından yara!amıttır. 

Kantar -.aıan 

Dün K~lyoncu caddeıinde kö • 
mürcü Hızmn dükkanından kan
tar çalan Y orgi, kaçarken yaka • 
lanmıttrr. 

Da vak 
Dün ıaat 16 da Küçükpazar 

Hacı kadm mahalleıinde oturan 
ıucu Niyaz\ Çetme sokağından 

geçerken bir çocuk meaeleıinden 
Hasan oğlu Ali tarafından dövül
düğünü iddia ede 1 k poliıe müra
caat etmif, tahkikat bqlam11tır. 

Tütün 
depoları 

Grup grup hl r idare 
allına verildi 

Bundan bir vakit önce inhisar
larda tetkikler yapan Amerikalı 

mütehauıaların ıslahat için ya
pılmasını tavıiye ettikleri itler a
rasında tütün depolannın grup, 
grup birleıtirilmesi de bulunmak
taydı. inhisarlar umum müdür· 
lüğünün yaptığı tetkikler, netice· 
ıinde bu tekil uygun görülerek lı· 
tanbul tütün depoları üç grup ha· 
linde birletlirilmittir. Birinci 
grup Haliç depoları grupudur. 
Bu grup müdürlüğü CibaHdir. 

ikinci grup Boğaz depolar gru· 
pudur. Bu ~rup müdürHiğü Or
taköy f eriye sarayları depoıun· 

dadır. Üçüncü grup Üsküdar gru
pudur. Bu grup müdiirlüğü de 
Oıküdar depoıundadrr. Boğazın 

Anadolu ıahilindeki depolar bu

raya bağlıdır. Depoların böyle 
üç kısma ayrılması az vakitte iyi 
netice vermittir. 

• -0-

A l manya ile zeytin 
yağı ticaretimiz 
Şimdiye kadar Almanya ile 

zeytinyağı ticaretimiz hiç bir za. 
man Hamburg üzerinden doğru

dan doğruya olmamıftı. Berlin ti-

caret mümeuilimizin yaptıiı te
ıebbüıler üzerine Hamburıda bir 
firma ilk defa olarak doğrudan 

doğruya Hamburga ihrac edilmek 
üzere memleketimizden zeytinya-
ğı almağa baılamıttrr. Bu firma
manın aldığı zeytinyailar üç par
t'ide altmıı bin kiloyu bulmuıtur. 

-0--

llluslar arası kadın
lar kongresine 
hazırhklar 

Şehrimizde bulunan Uluılar 
araıı Kadınlar Birr ği Bataknı Ba
yan Etli ile ik,inci batkan Bayan 
Manuı dün latanbul camilerini 
gezm · tler, öğle yemeğini Holanda 

Elçiliğinde yedikten ıonra saat 
t 7 de Bebekte Bayan Limia Re
fik tarafında" verilen çayda ha· 
zır bulunmutlardır. 

Uluılar araıı Kadınlar Birliii 
Merkez Büroıu Umumi Katib Pon 
peı'in idaresi altında 14 Niıanda 
lıtanbula gelmit bulunacaktır. 
Kongrede resmi liıan franaızca, 

lng·lizce. Almanca o1maıı karar
lattrrılmıttır. Türk Kadın Birliği 

müzakerelerin Türkçeye de tercü
me edilmeıi için tetebbüslerde bu 
lunmuttur. 

Kongreye Batkanhk yapa~k 
olan Bayan Etli Yıldız Sarayı mü
zakere salonunu pek beğenm:ıtir. 

--0-

Ergani lstlkrazmm 
tahvili eri 

değiştiriliyor 
Hükiimetin, tamamını Ergani 

demiryolu intaatına tahıiı ebnek 
üzere yaptığı 932 dahili iıtikrazı
nın dört milyon liralık B ıeriıine 

aid muvakkat tahviller bugünden 
1tibaren Merkez Bankasında uıl
lariyle değiıtirilmeye başlanmıt • 
lır. Merkea: Bauke.ıı 28 Şubat ak ~ 
§amma kadar tahvillerini defitti
renlerden yapılacak muamele için 
hiç bir ücret almıyacaktır. 

•ngilterede yeni 
ev kanunu 

"lngilterede bir milyon aile ııe-· 
falet •çökmüt o!an mahalle!erde 
oturuyorlar. İngiliz halkmın dört
te biri havasız, ıtı.ksız daracık ev
lerde yaııyor. 

Yaıar.ılmaz bir vaziyette olan 
ve ıefaletten baıka b

0

r ıey ifade 
etmiyen evler yalnız Londranın 

civarına münhasır değildir; hiç 
umulmıyacak mahallelerde de bu 
gibi evlere rastlanılmaktadır. 

Londrada bodruma beziyen 
günetıiz ve rutubetli evlerde ya • 
tıyanlar 100.000 k:ıiden aıağı de
ğildir.,, 

Son yıllarda lngilterenin genel 
dütünceıi bu yüz karası vaziyete 
kartı kıyamet koparmağa batla • 
mııtır. Hangi fırkadan olursa ol • 
ıun, herkeı bu ıef alet yuvalarınm 
ortadan kaldrrılma11nı iıtemekte
dir. Halkın ağrr baımaıı sonunda 
hükumet bet yıl iç'nde 33.000 ev 
kurulmasını derpif eden bir proje 
yapmııtır. 

Ancak bu projenin gerç~\let • 
meıi her yanda zorluklarla kartı
laımaktadır. Bundan dolayıdır ki, 
Sağlık itleri Bakanı Hilt'n Yunı 
parlamentonun ilk toplantı11nda 
görüıülmek üzere yeni bir ikamet
gah kanunu hazırlamıştır. 

Bu kanun teklifinin dikkate de-· 
ğer ana ç·zrileri vardır. Bahıe 
mevzu olan projede, haddinden 
fazla kalabalık olan ev ve dolayı. 
ıiyle odalara bir ölçü teıbit edil • 
mekte, bu öfçüye riayet etmiyen • 
lete verilecek ceaz göıterilmekte, ' 
çok kalabalık evlerin tesb\1 edil· 
meai için mahalli memurlarr- -r:""'r.., u 
hiyet verilmekte, böylfl! ~... 9ı1· • ıt -r o ltt!f• u ır• 

yelleri ortadan kaldırmak ve bu 
gibi yerler:n yeniden üremeıinin 
önüne geçmek maksadiyle ica. 
hında para yardımmda bulunul.: 
maaı göz önünde tutulmaktadır. 

T eıbit ,.dilen ölçü ifr1t.ta var • 
mamıttır. Bu kanun layihaıı eıas 
itibar!yle mümkün mertebe evli -
lerle on yatından atağı olan ço • 
cuklardan gaytİ, erkek ve kadın. 
ların yatadıklan odalan ayırabil
mek maksadiyle ev halkının ·az 
olmıını iıtemektedir. ---Bu kanun ana çizgilerine 
göre, b~r tek odalı evde betten 
fazla, "dört odalı evde yediden 
fazla, bet yahud daha 'çok odalı 
evde de on kitiden fazla kimıenin 
oturmasmı yasak etmektedir. 

Eğer odalar kanunda teıbit &o 

dilmit ölçü büyüklüğünde değilıo 
evde oturanların ıayıeı da ona gÖ• 

· re aza1maktadır. On yatından a • 
şalı olan çocuklar ''Y anm k ·ti,, 
ıayılmakta bir yatından atağı o
lanlar da hiç ıayılmamaktdır. 
ikametgahların vaziyetlerinde 
f evkalide zorluklar varsa geçici 
o!mak üzere iıtiınalar yapılmak • 
tadrr. 

ikametgah sahibi, kanunda teı
b!t edilmiş olan ölçünün atılma • 
maıına dikkat etmekle mükellef • 

tir ve bu ö!çünün korunmasından 
meauldür. Eğer ev sahibinin teı -
bit edilmit ölçünün atıldığından 
haberi varaa meıuliyette ona p&J. 
ayrılmıttır. 

ikametgah ölçüıü atılacak o. 
lurıa 5 lng·liz lira11na kadar para 
ceza11 alınrr ve mahkeme kararın
dan sonra ikametgah vaziyetinde 
değiıiklik yapılmadığı müddetçe 
' .. • • •1 • ı ·ı· ı· Der KUU l!rUI ayn~ :aa ng :: 1 • 

1 

ra11na kadar para cezaıı alına• 
caktır. Müdalıale salahiyeti yalnız 

.(Devamı 5 ind de). j 
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- 95 - - Hay hay! Yeni dünya ÇOCU• lar, ıırtlaklatmıılar, aırtl~~, Kazanç ihtimalinin kayboluşu 
herkesi Valeryoya darlltmıştı 
Elçi çıktı. 
Çıkmas:le beraber de aalonda 

bir §arr.ata koptu. 
- Ah Valeryo !.. Gördün mU 

aksiliği ... Bu züğürtlükte birden • 
bire yüz elli bin altın ka2:anmak ... 
Olur ıey değil!.. Masal znnnedi -
yorum. 

- .... 
- Bu fırsat bir daha ele geç -

mez .... 
- ..... 
- Yahul, insan es'r aldığı in· 

ıanlarm kim olduklarını sormaz 
mı? .... 
- ...... 
- Bütün emeklui sıfıra indir

din, Valeryo! ... 
- ..... 
- Kırk yılda bir it yaptınt onu 

da yüzüne gözUne bulllttırdın !. .. 
Son söz Valeryortun gUclirte git• 

miıti. 

Yerinde do~ruldu. Onu ıCSyli • 
yenin yüzüne dik dik baktr. Şimdi 
eldiveninln tekini onun gözlerine 
fırlatacak, böylel'kle düelloja ça. 
ğıraeak :;:ımlırdı. 

F akrı.t bunu yapmadı. 
- Bir ayda onları arat' bulu

rum. Siz de o zaman bu ıözltri 

burada geri alınmı2 r .. 
- Kcıke böyle bir teY ol1a ! .. 
- Garccekıiniz !. .• 
- Biıı de öyle iateriz ..• 
Ötetlen blrll a·u\dn 

- Şimdilik Şahin Reiıin ÜZ.t• 

rindo görüıclim ! ... 
Baıka biriıi cevap verdi: 

- Gene batımıza beli olur ve 
bu ~fer, ho.rı&ıyle çocuklarının Ö· 

cünü almak için kim bilir neler 
yapar? ... 

- Ona, Venediklilere ilitme -
mesi ~in yemin ettiririz. 

- Sö:zünil tutar mı? •.. 
- Şahin Reiı tutaı·... Onu iyi 

t&nmm ben ... 
Bunu, Şahin Reiıle iki clefa kar 

şılaıa.n ve aüclükle onun elinden 
kurtulan bir Senatör ıöylemiıti. 

Fakat Valeryo o tarafa hiç ya -
naşmıyordu: 

- Şahin Reis, berteyden evvel 
benim eıirimdir. Şeyh E.bu Said 
yalnız kendi kızı ve torunları iç:n 
de bizim istediği.mİz kadar para -

• yı verır. 

- Bir defa elçlnin ağzını a -
rayalım. Haz:ne tam takır ... Para 
l&ztm. •. Şimdilik krrk elli bin al • 
4ın alabilirsek .• 

V aleryonun arzusuna rağmen 
elçiyi geri çağırdılar; söylediler. 
Aldıklan cevab §U oldu: 

- Şeyh Ebu Said bana "hepsi 
için, topdan görü§!,, C:edi. Baıka 

türlü İf yapmanın lmklııı yoktur. 
- Bu ıizin son ıöziinU:ı mü? ... 

- Evet! ... Para Uzerinde, çıkı-
lır ve inilir. Fakat bunda, kıl ka .. 
dar oynayamam. Herkeı · n Um idi 
Valeryoda idi. 

Likin hepıi bottu. 
Şeyh Ebu Saidin elçiıi, tek ba • 

!illa ıeri döndü. 
Venedikte, kurtaı"'mak için pa .. 

sarlık ettlli Habibeyi or~da ıcs • 
rilnce: 

- iyi ki paralan -vermemişiz!.. 
Dedi. Faltat Şahin reiale çoc:u'da· 
n meydanda yoktu. 

Onlara ne olmuıtu? ... 
~e1,h Ebu Said kızına kavuıun-

ca kederinin h:ç olmazsa yarı ya
rıya azaidığı sanılır. Halbuki it 
böyle oltna.mıftı. 

Çok ıevinmi§tİ; yıllarca ayrı· 

hklan, hele bayle korkunc bir baı· 
. kin, deniıde geçen uzun ve kor
kunc saatlerden ıonra da onun 
ıai oldu~unu görmek büyük ıa • 
adetti. 

Fakat çocukları? ... 
Şeyh Ebu Said, torunlarına bes

led"ii hasret ve aevginin, her an 
uttJğını, zaman zaman burkulan 
bir han~r gibi k ıhine iJcdı ğini 
duyuyordu. 

Bundan batka Habibenin de 
yü..ü sillmtiyordu. Onu bulmuıtu 
fa.kat her aıı bin defa ölürces:ne 
iıtırab sektiğini de görüyordu. 

Zavallı Habibe, yemiyor, içmi
yor, bitkin, solgun ve sarı, pence
renin batından ayrılmıyor, 'Ufuk -
ta bef:ren her yelkenliden, sev • 
diklerinin hllberini umuyordu. Li
mana ıiren her ıe.miyi adamlar.ile 
yoklatıyor, kaybettiklerini bot ye
re arayordu. 
Şeyh Ebu Said bu ıefer, kızını 

da avutmak için didiniY.ordu. 
Ona: 
- ÜzUlme yavrucuğum. Heps!

ni kuıtanrız. Zaten oraya bir elçi 
göndereceğim ve istedikleri ka -
dar para. vereceğim. Venedikte 
bol para verd'.kten sonra yapılnu
vac:..lf iı voktur. 

Dıyordu. 
F abt elçi elleri bot ve kuru 

bir ümidle dönünce küplere bin· 
mitti: 

- Neden geldin? ... lki yüz bin 
veraeyd'n !... Bu kadar para ile 
Krallar kurtarılabilir ... Bu işte bir 
dalavere var ... Yoksa sen mi mis-
kinlik ettin? ... Allah belanı ver-
sin!... Önüme çıbna~a utanmadın 
mr? ... Defol karşımdan... Defol, 
timdi kaf aııı vuracağım ... Hemen 
ıeı-i clUn, Venediğe git ve onlan 
ne paha'Sına olursa olıün kurtar· 
maja çalıt ! ... 

Diye haykırmrıtı. 
Elçi yüz geri aitti, Onun arka • 

ımdan en ziyade ,güvendiği adam 
larından Harun ile Süheyli gön
derdi: 

- Kendin'zi belli etmeden el
çinin ardına dü,eceluiniz? Şimdi
ye kadar ııe yaptı? Benim dedik -
lerimi söyledi mi? Yoksa yalan mı 
söylüyor? Bunlari herhalde öğre
nece~iz ... Ayrıca siz de Venedikte 
llmn gelenlerle, fakat gizli ola .. 
rak, görii,eceksiniz ... Şahin Reis-o 
le torunlarının nerede olduklarınr, 
ne yaptıklarmı, n'çin bize bu ka
dar çok para verdiğimiz halde ve
rilmediklerini öğrenecek, hemen 
b

0 ld' k .• ' ı ırece ıınız .... 
Harunla Süheyl uzun zamanlar 

lıpanyollarl&. çarpı§an orduda bu
lunnıuf!ar, bir kaç sene es·r kal
mıtlar, lıpanyolcayı öğrenm:şler
di. Venedikte kendilerini ispanya 
lı iki tüccar gibi göstereceklerdi. 
Eğer elç ! bu iti beceremezse onlar 
bu sefer birer komisyoncu gibi a
raya gİl'ecekler, daha büyük pa
ralar adayacaklardı. 

Şeyh Ebu Saidle kızı, yeniden 
bekleme~e ba!lamıflardı. 

Beklemek? ... 
Söyliyen doğru söylemiı: Bek

lemek ateıte yanmaktan daha zor
dur. Valeı,o, çılgm bir halde Ve-

Sul hazım: Hayvana santı gelir. ğu, doğar dopaz bunların ninni- mıılar, unutulub yok olnıutl.,.• 
Geitrlr fakat nefes m.uııtazamA·\o· • • d' 1 b altı ku · k ö ' Y4& aıın m er ve u o n geçmıt at varlıktan gelen ve bir · ı. 11 

Yukardahi Ycdıile üç yü~ ili beş yüz h'k"' l · · ··... · y k ;., ' ı aye erını oerenır. o sa, ye- olan Atatilrk tanrılık etnı.oı"'..t 
gram sülfat dö sud verilir ve bayva.- ; 
na cliyet yaptırılır. ni dünyalı olamaz. Her yeni sanlık etmi9. Onun için b" fi 

Helmentiyaz: lfrat:ıt içinde kurt • dünyalı çocuk yürüıneğe ve konut- de vardır, her çağda vardır ff 
lar ztıhur etmesile belli olur. Birbiri mala baılaymca bü altı sorudan Irk var oldukça vardR". 
ardmca dört gün suyun içinde yedi imtihan edilir. Cevab verirse, B l L.ıa-' 

tik l 'dir - uranın da. gene J7P'P" 
gram eme · verme 1 • yeni dünyalı olur. Cevab vere .. d ? 

Anterit: Arnzr, inkıbaz, dört be§ vu mı ır. .J 
gUn sonra ishal, karnın gf tarafı mezse, hastadır o, hemen sanator- - Var'aır amma, her on bil~ 
husastır, iştiha azalır, ıevif keelllr. yuma yatırılıb sağalmasına çalııı· da bir olur. Ve Atatürk her ol 
Beş yüz gram ıiilfat dö eud nrmeli lır ld b · d • ha,·nnı di ... ·cte rckmeli ve 'baytara •• yı a ır yaıma aha gırer• I 

" ., :. - Biz de aanatoryumdan he - J.ıt 
müracaat etmeH. nüz çıkmadık. Öğretiniz bize.. Bu ıırada radyo çmgırak 1 
Bronşit: Bir çok ıebeblerden olabl- mele batladı. Bütün düny•Y' 

Ur. ÖksUrUk, hurundıın lfrazatla bel- - Sakarya bir ırmaktır. Açık ~ nün haberleri verilecekti. 
1i olur. Ha)"\'finı sıcakta hulundu.tma- aarl ile kıpkırmızı akar. Hele yaz d iler. Haberler ba§ladı: ,,,i 
lı sıcnk s11 içirmeli ve b:ı) tara mür:ı · ao1ılarında hep kıpkırmızıdır. Bu ef'. 
ra:ıt dmeli ırmak insanhjm kurtulutu için ilk - 1: Büyük, batı denlıl .-

Pcrikardit: Uarnnın çhi ve emsa- beyaz ve kitmızı kan akıtan ır .. (Ok anos) korkunç bir ftrtın',j 
li shTi bir maden yutm:ısı ve bu ma .. 1 t l ı 4 · k • teri P' 
denin işkembeyi delerek kalb nahly• makini§. Atatürk bunun arkasında anııt r. imcU gö ıf ~ 
... c- k ... il ı · ·ı 1 H yı'rm"ı u·· r gUn, yı'rmı' do··rı a-e "ın • rikası bütün makinelerini İf ~ 
~·e auar er emesl ı e o ur. ayvan :r .~... v 
yüıiimek istemez, &öfsünün ön tara· sanlık için çarpıfmtf. Sonra bin - rek fırbnayı durdurmuştur. ı,.J~ 
fmda şişler husule gelir. Boynundaki letce yıl zincire vurulmu§ inıanlar kaç ye~il martiden ve iki ;,ıf 
r::ah damarı bariz bir stırette atar. balıg""ından baıtka kazaya u 
ıt her yaz ıonu buraya gelirler, ır .. % 

Hayvanı hemen kasaba vennelidir. E- yokt ......__ı.. l l ur. ,..ı 
ğer hastalık tevessü etmi~ lle eti ye • maala yüz erini yıkar ar ve Ata - d v 
nemeı. 

• türke kendilerini de kurtarmaıı - 2: Eski dünyada Hin .. it~ 
için dua ederlermif. Bir aün bu denilen o ruh bucağında küçiil' Temn.türi: Kanla karışık krrm~ 

idrar i:. emesi ile belli olur. Bu hasta
hğa uj!rayan ha}'1'8nlar ~buk 'kan 
ksybecler. Devası yoktur. llayvanı ita• 
saba vermelidir. 

Pryclo nefrit: Böbrek hastalığıdır. 
lptidasrnda belli olmaz. Sonra 80Dra 

haymn bulanık, havada ~bucak koyu 
bir renk alan ve amonyak kokuıu net 
reden bir idrar i§er. Za)"ıllaı· ve me· 
calsizlenir. Denaı yoktur. Haynnı 

kasaba Yermelidir. 
Vitüler humma: Hayvan yemek 'Ve 

geviş getirmekten keeUlr. Yatıp •t1· .... -
der eüt azalır. Hayvan sivri maddele· 
rin batmasını ve ate;-in yakmasını he
men hemen duymaz. Bu bastalıiı bily 
tar büyilk bir ihtimamla tedavi ıde • 
bilir. 
· l\tanut: Memenin bir veys bir kaç 
ağzmın uf unetlenmcsl, şlşınesi, sıcak 
olmıısı ite tebarüz eder. Humma g'flit 
i~tihA kRçar ıilt aZ:ılır. Mem• ür.eriae 
un l1l!eline g:ir kısım tiorik hesabı ile 
yap~lmış pomada sürülınelidir. Maa • 
mafih hususi bir tedaviye lüZ'ttlti gös
terir. 

Ek8ik dofuru~: Son'un danlyı do -
ğurduktan sonra kısmen içeride kal· 
masıdır, Vakit gesirmeden on iki sut 
içinde baytar~ gCS!termelidlt. 

Danalarda ishal: Memedtkl dana· 
larda görülür\ kann §işer, ateş gelir, 
iştiha kesilir ve p:is kokulu hazan kan
lı bir ishali gtirUHir. 

Bunun olmaması için göb~ f'&rast 
der.enfekte edilmeli, hayvan yavru dil 
§iirürse ahır da dezenfekte edilmeli. 
Sütii çok mikdarda vermemeli. 

Del-ast )itmi gram k:ıtım ta:rffr ver 
mek ve bir knç gün tilnde iki rram 
niıoo;:ıf tül üç gram aronit bizmot vtr 
meldir. 

Boynuz kırılması ı Çailak veya 
kır.ıkla beraber kan ııelme!f; batta.ta 
mürtlcaat etmeıt ve baytar rılinctre 
kadar soğuk su ile banyo ykJQrtaltdır. 

Uyuz : Kuyrukta ve böyu.nda bitle
§en ,.e azalardan baŞka bütün vücude 
yayılan hastalıktır. Hayvan katınır, 

cildi terler, vüe'Udunda kabuklar ha
sıl olur. Kılı dökUUtr. Ü~ kısım gll8e .. 
rin bir kıstnt tentilr diyod konmu~ 111 
ile ılık banyo yapmalı ve üzerine 1ll • 
şasta tozu dökmelidir. 

(Devamt var) 
·~;dii!T";ıttr;ı···;ie";~m;;~~·;:ı;·q·;ıı; 

lar, gemiler uçururken Şeyh Ebü 
Sa.idin adamları da Şahin reiıle 
çocuklarının izler:ni arıyorlardıı 

Şahin Reisin yerini az :zamanda 
keıfetfler. O, !İmdi Garda gölü
nün kenarında ve aarp bir kayanm 
tepeıindek'i Valeryonun §&to•U· 
na kapatılmıştı. Fıa.k&t çocukların 
izine onlar da bir türlü raıtlaya.. 
madılar. 

• (Deuamı ""') 

ırmak, akarken durmuf. Herkes hadise 1fitilmiıtir. Şöyle ki,~ 
ıaımıf. Irmak akarken durur mu? diciler uykularından uyanJll~ 
diye .. Derken anlaıılmıı ki bu du- Uyanır uyanmaz büyük bir dl ,,1 
ruf, insanlıim kurtulub, düzelece- yapmı§lar ve istiklal iıteı:nif~ 
iine belıe imiı. Nitekim öyle ol- Kendilerine yeni dünyada Jıl 
mut• Irmajın bua\inkü adı kurtu· lilin iıtiklalıizliğin yeri ol~ 
lUM liasırhk ırmafıdır. Bütün bütün acunun hür ve müı~.,I 
yeni dünya her yılın yaz ıonu bu- duğu bildirilmit ve istekJerİ ~ 1 

raya gelir, bayram eder. lalden ne kastettikleri ıotu~ 
- Ya Dumlu pınar nedir 1 hır. Bu ıotuya kartı GaJı 

demiılerdir ki ı f 
çin y:p~b~-iik';:.;.~~ilit;.:ie:ri (istiklal demek; mukadCI~ 
almdığı yermit• Atatürk orada çilerimizin ıokaklarda bl _, 
bir ınavi güneı ıibi dojnıuı ve in- iatedlkleri gtbi dolaımala...-.,1 
ıanlık ilk defa orada karanlıktan lediyenin müsaade etmesi d 
kur~lmuı. Yeni dünya her ıüz tir.) f!, 
batında orada da bayram eder. Bunun üzerine yeni duıt~ 

- Lozan ne demektir? belediye teıkilatı olmadıfa . ı 
- Orada genel insanlığın batı· rilmiştir. Gandicilr buna eJISİS' 

na buyrukluğu evrensel insanlık lunca: ~ 
tarafısıdan onaylanmıı. Atatür - - Öyleyse, tekrar oru .;.; 
kün bir kanadı varmıt· Adına 1 • ve uylrumuza dönebiliriz. dı 
n~bU derlermiı. Bunu Atfllürk yeni bir uykuya dalnııtl•rdıı'j 
adına o becermiı. Orada da her ....... 3: Barışbucak'ın K~ 
yaz ort:aaı (Emperyalizmanın ge- boyunda yapılacak olan ~ 
beriıi) adında bir bayram yapılır Karagöl harbi ~isi b•fiııJ' 
•• Atatürkle lnönü anılır. üzeredir. Şimdiye kadat b~ 

- Balkan bir insan adı mıdır? ce atratoıfor tren\ harbi i/ı ~ 
- Hayır. On binlerce yıl önce, yolcu götürmüttür. Harbe~ 

on binlerce yıl birbirini boğazlı- lardan daha mükemmel •~ ~ 
yan insanların yaıadıkları <lağla- olacağı anlaııhyor. Har~,,; 
rm adıdır. Atatürk onları da bir- bet yüz çe§İd Karagülle ı• 
leıtirmi9. Ve ilk evrensel bant ler var. , 1 
oradan doğmu,. Prençip ve kral - 4: Eiki dünyadan ye~/ 
Alekaandr ırmaklarının köıesin • ğanlar için menekıeden, 1 ~ 
de bir yer vardır ki adına Beog - leylalrtan tribünler hazırl•d, ~1 
rad parkı derler. ilk evrensel ba • tır. Harbi umuminin soııuJI ~ r 
nı bayramı orada yapılıt. lib gelenlerin ıerefine bU t 

- Ya barıı kelimesi? balo verilecektir. Çocuk~ 
_ Bunun ha.ılı baımıı bir ta . havada ayrı tribünler kU 

rihi yoktur. Umumi ve sonsuzdur. tur. . t fi f 
Atatürk barııı insanlığa ıon:;uz o- - 5: Adlarını diplo~ 
larak istemi§. Bu o demektir. Ya- misyoncu olduğunu ıöyli~ 
ni dünya ve insanlık var oldukça eski dünyalı, harb teıkili ,ı'I 
barıı var olmalıdır. manaıınadır. darcsini gönüllü olarak ili el' 'f 

- Yeni dünyaya ıelince? ne almağı teklif etmişler•' 
_ itte onu görüyorsunuz. bul edilmemiılerdir. ol;, 
-Atatürk bir tanrı mı imiı. Batta profesör Esoe• _,.~ 
- Hayır. Sadece bizim Rlbi et- halde bütün eaki dünyalı fY~ ,J 

k 'k 1 · h b' ·..,; ,ef") ten, emı \:en bir insanmış. Yalntz ar yenı ar ı umunıır 

duyıusu büyük ve dimaiJ örnek- ğe karar verdiler. OıııiJdO f 
•İZ, eııizmiı. Buıünkü yl'ni dün- Omegaya dedi ki: ~ ( 
ya ondan baıka bir teY değildir O - Çocuiun meme 1''dl' f 
nun için Atatürk ölmezliğe karıt- di. Ben Cenub kutbun~ ,il 
ını,. Bir dünya ve bir insanlık ya- deyim, çocuğu emzirefiıll' 
'adıkça o da yaşıyor. Eski tanrı- titirim. ; 
1ar yokluktan gelmitler, çoğalmıt- • ~(~--
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r---.~~;..iiiiiiii~==--~--~-lnın~gilitıte:ı:recediee0EUn gellç 100 yaşında 
~s·ır Kadın veni ev kanunu • 
.... .(Başt.arafı3ncüde) ölenler ailesı •• 

A k V H • R ikametgahm bulunduğu mmtaka-
Ş e ıs omanı nm memurlarına verilmiıtir. d k. k 1 i04 

........._ nakleden: ( vı. na) Bu kanun liyihaaı, yeni evle .. 63 yaşın a 1 genç iZ a 
~ HABER'in tefrikası No. 5 rin yapılması, ve dolayııiyle yeni yaşındakı· Cimi baba ve aileler 

l mahallelerin kurulmuını, mak • 
&oıı ~ önünde, Miı Yack- ı bükillüıüne bakıyordu. sada yetecek ölçüde, yeni ikamet-
1\ita ır hır koltuğa uzaD.JDl!b. Ki.mile, ııkıldı: . 1 ~ .. P okuyordu. Köpeklerden bi- _ Haydi, gidelim artık... gahlarm temin edilmeıine bağ ı 

Yqadığımız çailann en yatlı 
adamı Zaro öldükten ıonra, yer· 
yüzünün her yanında yatlı adam 
ıeriıi birer birer kendini ıöater· 

meie bafladL 

·., oıı nkl tutmaktadır. Bundan dolayı ka • 
,~ & arı üzerine batını yas- Kapıya doğru yürüdüler. 

8
: UJUyordu. Turgut, oradaydı. Alnını par-

'ttr~ IU leli iıittiler. Babçevan, makbğa dayam11tı. 
d&ıı auluyordu. Çitlerin altm .. Kamile: 
di ~ Dudu arkalarından gel- - içeri mi girmek iıtiyonun? 
~ ~İflek de ayağa kalktı. Deli- -diye sordu. 
ı., ' İkisini de okpdı. Hayvan- Çocuk: 
~·:~bel tenbel gerindiler. Son- - Hayır! -diye batını ıalladı. 
tı. 111 de kıvrılıp yanyana yat· Ramiz: 

M" . - Merhaba, Turıut ... Nasılım 
~ebb~ye, .Y~rinden kalkıp ha- bakalım? 
&Q le ınısa.fırıni selamladıktan - Merhaba ... 
'tübla, tekrar kitap okumağa ko- Turgut, ellerini pantalonunun 

du. cebine aokmut, iki adım geriledi. 
"ftı~.lll erkek biraz bahçeyi do- Parmaklıklar, almnda penbe izler 

birakmıftı. Kamile, çocuğlmun 

ltaıniz: saçlarım oktadı. Oğlancağız, ba-
'lİz7 Evinizde ne kadar ıüzelıi· ımı, annesinin okıayıtma uzattı. 

·dedi, Ve on]arla beraber yürümeğe bat 
kadın, rüldü: ladı. Ba§ınm annesinin elinden 
..... E.viınde mi? çıkmaama çahııyordu. 

mm, Sağlık Bakanlığına ihtiyaç .. 
larmı bildirmeleri ve ona göre de 

teklif yapmalan için memurf;;ı, 
mmtakalarındaki ikametgah vazi
yetlerini bir an evvel araıtırmağa 
davet etmektedir. 

Sailık Bakanlığı mahalli ihti • 
yaçlarm ölçüsüne göre projenin 
tatbik müddetlerini teıbit edecek-
tir. 

Bu kanuna göre yeni inkitaf 
sahalannın tatbiki maksadiyle, 

Yq, gerçekten mühim bir me· 
sele halindedir. 

Dün, bir adam, 70 yaıma gel· 
di mi yqb tanılıyordu. Bugün bir 
adam, daha erken bir vakitte yaf
b ıayılıyor, tekaüd ııraaı geliyor .. 

Zaronun ölümünden sonra, her 
keıin dikkat gözünü daha çok çek· 
meie batlıyanlar araaında, tU 104 
yaımda ve hi.li. çalıtan lngilize 

bahae mevzu olabilecek arsaların ne dersiniz? 
satın almmaaı yahud da ypılacak Bu adamm adı Ceymı Maylı· 
olan yeni evler hakkında bu gibi dir. 
anaların sahipleriyle görütüp an- Merdiven yapıyor. 
Jaıabilmeleri için mahalli memur: Evet, bu kadar yıldanberi mer· 
lara kanunla aalihiyet verilmek .. diven itiyle uğratan ve bunu bu 
tedir. . kadar ilerlettikten sonra, bu ya -

(Franklurter Saytung'tan) tında bile bırakmağa hiç bir ıe -
'&ıı Sözü kısa ke~ için, bahçe· Evin eıiğinde, Matmazel har-

ı Çağırdı: kırdı: =-=' ;== .. ='"'='""=*'="=·=·:·=="'=""=-=··=""='*'==~ 
ile ~uşluğun anahtarmı vene- - Haydi, Turgud ! içeri gel... = il R A D Y O il 

beb görmiyen Ceymı, yahud onu 
herkesin çafırdıiı gibi, kısaca 
ıöyliyelim: Cimi, 1831 yılında 
dofmuttu. Yani, İngilizlerin kra
liçesi Viktoryaamm, kraliçe olma

' ZUnı. Vakit doldu. = -
kn. k•• 1 • • ğ 

fı...ı ,. unıeı ~·· evın sa tara-
\İtilc aydı. Dürdanenin yalııma bi-
1"-d duvara yaslanmıtlardı. Ora
~ a., duvar vazifesini gören bir 
~ h •ardı ki, ta dibindeydi, Bu 
--~il üstünden sarmaıık gibi 
1..._--ar sarkmıı, kümesin üıtünü 
--.ııııtL 

~rellerden içeri baktılar. Zarif 
~~· inini mini bir havuz içinde 
~._.. 1-. .a •• ll&MLUJ.CU,UA .J -1-1-s 

"el,. 
1 

ıörünce, evveli orta.lığı 
l'ııı he eye vererek uçuıtular. Son
"' ep·ı...· ~İ: •ı oırer yere konarak ıin-

0 
....., ~n, Kamile, kapıyı açtı. 
'lr .. ·~_Kaçacıklar ... 
p~lar... ı 

li hır t, renk renk kutlarm hep
frtı..d derı, kiime halinde, dı!arı 
ti, .._ ~lrDuzı renkleri erkekle-

Jt . UÇuyonlu. 
"'Cici;' ldinıe.inin üstünde bir 
~ et dCSnclükten IOIU'a sahibe-
.._ ~nıa, omuzlarına, kollan
d11a, lr--~ar. Bu esnada, ıenç ka
)otd~elerin ~eriae bakı-

~. 
it • 

~i),~&rabbi ... Ne bot kadm!,, 
)otd11. O Uyordu. K&mileyi aevi
l'ıld~ lllİdi onun tarafndan kı
t\ill ~sonra muhabbeti büıbü
~bıiıiQ .'!:_Genç kadm, elbette, 
"hlttı ;-'U1dan daha yükseğine 
\cS)le,d~ı~zat delikanlının fikri 

8 ı. 
Ilı " •ırada K.. . 

il lteııd' . ' "Dııle, arkadatı· o-...... lllı diitünd·· ..... .. .. k 
ı ~ ziJın. . ugunu gorere 'le İat 1d~ı b&fka yerlere sürük-

...... F e ı. 
tih.ı. •etonları gör . s· -· '?Or ID emıyorum. ız 

....._ l Ulunuz? 
llJa "Y'a.ları :nerede? 

~~·in ~ Yuvalarında deiildi. Kü 
dıler b. blraflarnıda t•• kl d l'·· · oırb · l une er e 
· li)ler:n · 1_ ır erine aokulmuılardı. 

titılti ı ıtabartnı l 
er-it llhı için k 11 ar, biribirle-
- ele, aa el arııtırmıılar ve dit i 
'"it' ra al'tyl 1)orlard e oynatıyorlar, 
~e ı. 

-...... .._nç 1'.drn: 

Oğlan, bu emre itaat etmedi. 
Mürebbiye, ayni aözleri telaarla
dı, Çocuk, kaılannı çattı. Ramiz, 
gülmeğe batladı. Turgut, ona dik 
dik baktı ıve yanlarından ayrıldı. 

Kamile: 
- Çaya dönaek ... -dedi .• Zevce 

niz, herhalde gelmiı bulunacak ... 
Sizi merak eder. 

- Artık kıskanmıyor. 
c._, ı. ... .ı...,. ...... l~l&.r.l~ .ı. 

iift'ırcli: 
- Ne zaman ıidecekainia? 
-Aman, bu giditten bana bah-

aetmeyin... Aklıma ıeldikçe öyle 
korkuyorum ki ..• 

- Niçin? 
- Çünkü yeni bqtan hayatımı 

kurmağa uğarqacağım ve buna 
muvaffak olamıyacağım .• 

- Ne metin erkekıiniz mqal
lah ! 

-Benimle alay etmeyin. Buna 
hakkınız yok. . 

- Sizi azarlamak hakkımdır, 
Ramiz ... Bir seneden beri kanmz 
haataycb. Burada, onun baımda 
otunıyordunuz. Fakat mademki 
artık iyiletti, yeniden hayata atıl
malısınız. Burada, ıizin için, ya. 
pacak hiç bir ıey yoktur. lıinize 
tekrar döıt elle aarılmalısmız. 
Yükselmek emelini ıizde görür
sem daha sözüme girersiniz. Si
zin gibi genç ve arhlıatli bir adam, 
buranm tenbel muhitinde uzun za 
man mea'ud olamaz. 

- Kim il~! Demek ki benim 
ritmemi iıtiyoraunuz? 

- Ramiz 1 Size aöyledim. Ken
dimden ula bahaetmiyeceğim. Sı
zin dostunuzum. Siz bana düıün
celerinizi anlatabiliyonunuz. Fa
kat, ben. kendiminkileri aize nak
ledemem. Çünkü benim 11r orta
ğım yoktur ~e olamaz. Bundan 
bahıetmiyelim. Siz, bir aileyi ida
re etmek vazif eıiyle mükellef si
niz. Bu vazifeyi takdir etm,.Ji, ona 
giire davranmalısınız. 

BugUn 
l8TANBtJL a 

18 Framızca den, 18,30 jimnu .. 
tik; Bayan Aude, 18,50 danı muıikiıi 
plik, 19,30 haberler, 19,40 ıpor Ep-ef 
Şefik, 20 orkestra; plik, 20,30 Bayan 
Bedriye Tüzün, Demir Caz, 21,11 aon 
haberler, 21,30 radyo orkeıtruı, 22 rad. 
yo caz ve tango orkeatralan 

223 Khz. VARŞOV A, 1345 m. 
18 Danı muıiki, ıözler, 19 H•berler, 

lıl,ao pıyaao mnılklal; ıs,...a 16ah:ır, 20 
piyano konaeri, 20,20 konferans, 20,20 
çiter lletiyle kon.-, 20,45 sözler, 21 
köylü prkılan, 21,45 popüler senfonik 
konser, edebiyat, reklim, 23,15 dana. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18 Sözler, 18,30 kontrebu aletiyle 

konaer, 19, Sözler, 19,30 orkestra, 20,. 
15 operet Lea Clocbes de Comeville, 
22,40 haberler, 23 askeri konser. 24,25 
çingene orkeıtraıı. 

841 Khz. BERLlN, 357 m. 
19 Plak, 19,35 bahri neşriyat, 20 

opera operet parçalan, 21,10 Leipzig' .. 
den nakil, 23 haberler, 23,20 Münibten 
kış sporlan haberleri, 23,35 muıiki pro
gram araıı, 24 danı musikisi. 

iş anyorum 
Buharla ve elektrikle itler 

makine ve motörlerde ve hava 
gazı elektrik ve terkoz tesisatı İf
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rum. Adresim Babıali Cağaloğlu 
yokutu Nur matbaaıı No.33 Ca • 
nip .. 
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HASAN RASiM US 

sından 6 yıl önce ••• 
Daha on yqmdayken, babası • 

nm merdiven marangozluğu itine 
ıirmit ve bu it in ustalıklannı öğ ~ 
renmeie koyulmuttu. itte o ıün, 
bqiin o itin bqındadır. 

104 liik Ciminin ailesi, battan 
bqa çok yaııyanlar aoyundan .. 

Ciminin, büyük babası 102 ya. 
tında ölmüttür. Babası 103 yaıın· 
da ... Annesi iıe, tam 100 yıl yata· 
mıftır. Fakat annesi bU yüz yıl İ· 
çinde tam 21 tane çocuk dünyaya 
ıetirmittir. 

Cimi, sabahleyin saat 6 buçuk· 
ta kalkıyor. Fakat ortalık lotlama· 
ğa baılayınca hemen itini bırakı· 
yor. Çünkü gözleri, eıkiıi kadar i· 
yi görmüyor. 

Biraz YClflanmıı Je•enize!? 
lnıilterenin Sutamton liman 

ıehrinde yaııyan bu adam, oranın 
merdiven ihtiyaçlarından bir ço· 
ğunu temin etmiıtir. 

Gene birçok gemi kumpanyala
n için de merdivenler yapmakta
dır. 

Merdiven yapma sanatının, yüz 
yıldanberi hiç değifmediğini söy. 
lüyor. 

Merdivenler, hala Ciminin bü
yük babaıının vakitlerinde oldu
ğu gibi elle ve ayni biçimde yapı· 
lıyorlar. 

Oıtünden çıkılmağa batlanan 
ve boru biçiminde bir gemi merdi
veni henüz ortaya konmadı. 

Yalnız bunları meydana koya
cak aletler biraz değiıti iıe, bun
ların if i karıftırmaktan baıka bir 
ıeye yaramadığını Cimi baba, bü. 
yük bir kanaatle söylüyor. 

104 lük Ciminin yüzünde pek 
kırııık yok .. Hila dik yürüyor. Bir 
yüz yıl yaıadığına adeta inanını· 
yacakıınız. Yalnız, ıaçlarmm ak
lığı, size uzun bir yafayıf yolcu
luğu yaptığından haber verir. Bu
nunla beraber, kaygusuzluğu, ıi· 

ze, onun saçlarına da bakmağı u

rinden yedisi ıoğuk ve açlıktan 
ölmüıler. Bundan hemen üç yıl 

sonra, on yedi çocuğundan doku
zu, dört ay gibi kısa bir vakit için
de birbiri ardınca ölmüı .. Cimi ba
ba, bunların tifo hummaımdan 
öldüiünü yazıyor, ne doktorlar, 
ne hiç bir kimıe, onları bu apansız 
f eli.ketten kurtaramamıf ... 

104 lük Cimi, "ben, ölseydim, 
kederimden, ancak o zamanlar Ö· 

lürdüm,, demektedir. 
Fakat it bununla bitmiyor. 
Bu büyük acıya, kendisi daya

nabilmit olsa da kanıı dayanamı· 
yor. Ve kııa bir zaman içinde o da 
ölüyor. 

lıte, ıonra yalnız kalıyor. 
Şimdi Cimi babanın, çocukla ,. 

rından yalnız üç taneıi var. 
Bunlardan biri, tıbkı bizim ko

ca yatlı Zaroda olduğu gibi 80 ya· 
tında... O da babaımın izinden 
gitmittir. 

lngilterenin baıka bir yerinde 
babasının gösterdiği ustalık ve 
üstünlükle merdiven yapmakta · 
dır. 

Kalan ikinci "çocuğu,, 74 ya -
tında bir kızdır. Bu da kaaablık 
ediyor. Daha genç denebilecek 
bir baıka kızı da 63 yaımdadır. 
Bu 63 lük genç kız cİa babaaınm 
yanında yaııyor, ona bakıyor. 

Cimi baba, yabud asıl ismiyle 
Ceymı Maylı, yüz yıl içinde, acu
nun pek değifmediğini ıöy]emek
tedir. 

Fakat tam kırk yıl var ki, Lon
draya, merkez tehre gelmemiı
tir. 

Gelecek yıldönümünde, bu kırk 
yıllık bir aradan sonra, Londraya 
kadar bir uzanmak ve 105 inci yı
la girmesini orada kutlulamak is
tiyor. 

Oğlu, yanına geldiği zaman -
lar, hazan Cimi babayı otomobil 
içerisine alıb ıezmeğe çıkarmak .. 
tadır. 

Fakat Cimi, hala atlı hir ara• 
bayı daha iyi buluyor, Vft otomo • 
bilde gittikçe, durmakaızm, oilu .. 
na yavq sürmesini öğüt veriyor. 

Tabii, ne de olıa babasıdır. 80 
yatındaki oğlu, onu, tam bir uy -
ıallıkla dinliyerek, yirminci asrın 
çıldıraııya hızını da feda ederek, 
yava§ yavaı tarihlik bir kafile ha
linde ıehrin sokaklarında dolatı· 
yorlar. 

104 lük ihtiyar, bir 104 yıl da
ha yaııyacağma inanını§ değilıe 
de, her halde ölümü dütünmüyor. 
Hem, yeni yapılan birçok gemile
re muhakkak surette birer merdi
ven yapılmak lazım geldiğini ve 
bunlardan bir çoğunu elbette ken
di yapacağını umuyor. 

insanlara bir kere çıkmak,· son
ra inmek, gene çıkmak ve gene İn· 
mele gibi bir çetrefil seyahatten 
hatka bir ıey temin etmiyen bu 
gayesiz ustalığı içinde 104 lük 
Cimi baba, hayabn ıonuna da 
varmamak üzere sanatmı sanki 
bilerek ıeçmittir. 

\i. .. --» !q o kadar d·· k" d"' 1 
""'led·ı Uf un ur er 

"Sizi tanıdığım vakit, yakında 
patronlan olacağınız itÇile.rle uğ
raJUııyordunuz bile ... Gerçi, enle· ISaııdmfı yerı (VAKiT) llatba&aı nutturacak bir üstünlük halinde -------------

~ . 
~~larının u 
~ d 111 ilstiind CUlıa buarak, 

''"•· en, faeton'lan ıey-
lt. .,flta •rtad . 

.. 11lırı t. a, d11lıkanl d 
00111 ı a, genç 

unun •e ..,.;~.d ·-u unun 

resan ve hararetli bir gençtiniz ... 111•••••••••••• .. 
Sonra, hararetli haliniz delilik de
receaini buldu •.• Tasavvur ettiği
niz kadm olmadıimu anlataTak, 
ıizi tedavi ettim ... Zevcenizi na· 
hak yere iıtiraba dütürmenize ma 

ni oldum. Şimdi artık bizi kıskan
mıyor. Şimdi artık buradan ayrıl. 
maruz, eski hayatmıza baılama
mz lazım. 

,( Devamı var ) 

kendini göıtermektedir. 
104 lük Cimi bab•.yı görenler, 

böyle anlabyorlar ... 
Daha otuz yatmdayken baım • 

dan büyük acılar geçmİf ... 
1857 Rus savatında kardetle • 

YENi ÇIKTI 

Komünizm 
Fiati 50 kuruf .. 
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~ 
tbu Kraliçesi! 

Çelus!dn faciası, pro~esör Ş!mit, 

kaptan V <!rorim, tayyareci Ba· 

buşkin ve Molokov'un isi.mler·ni, 
daha bir ço!darıyle beraber meş

hur etmişti. Bu pek tabiidir. Bü
yük bir faciaya veya saadete ma-

ruz kalan!ar hemen meşhur olur

lar. Fakat bu pek ha.!dı şöhretlere 
ıa~ıip olanların yanında, bir de, 

onlar kadar şöhrete layık o!anla1 
da vardır ki, halle, ekseriyetle bun 

lardan haberdar bile olmaz. İşte 
bu meçhul kalan kahramanlar ara 

-
tından birini, bugün okuyucular1-
"UJza tanıtmak istiyoruz. . 

Kendisinden bahsetmek iıted i-
iimiz kahraman evvela b · r kadın
dır. Sonra bir al!.m.dir. Daha aon 
ra da Rustur ve Şimal kutbunda 
iki sene mütemadiyen sadece üç 
arkadaşı ile beraber yaşamş, bir 
çok il~i ve fenni tetk'.klerde bu 
lunmuştur. 

Bu kadının ismi Nina Demme' 
dir, ve prof eser Samoiloviç ona 
"Şimal kutbu Kraliçesi,, ünvanın· 
vermiştir. 

N'na Demme öteki kraliçelere 
benzemez. Gayesi, falan ve fi!an 
memleketin güze!lik kraliçesi ol

mak değildir. Bunun!a beraber, ti. Veda hararetli oldu. Vapur ay. 
kendisi, eğer istemiş olsa, bu gü- rılırken onu, ı'lah!arıımzla ateş 
ze!l'k kraliçeleri ile müsahakaya ederek selamladık. O da bize dü-

~~işec~k derecede de kadındır ve ı düğüyle cevap verdi ve biraz son-
4'\!Zeldır. ra ufukta kaybo!du,, 

Şimal kutbu kraliçesi banyoya 

hazırlanıyor! 

Fakat bu kış da kolay geçti. 
Nina, yalnızhk~armda en ziyade 

kendilerini teselli eden §eyin rad

yo makine!eri olduğunu yazıyor 

ve diyor ki: 
Esasen Şimal kutbunda geçir· 

diği , iki ıene müddet içinr!e, gü- Art:k gi.1ndeJik hayat başlam1ş- "Radyo sayesinde artık mesa-

zelliği ve kadm!ığı ile arkadaşla· 
nna büyük heyecanlar vermiştir. 
Hoı bu heyecanı da anlamak pek 
kolaydır. Zira, Hoken adasında 

tı. Günler boş geçecek değildi. Şi- fe kalmamıştır. Her akşam Mos-

kendisiyle beraber yaşayanlar, iki 
sene gibi bir zaman onun yüzün-

den başka kadın yüzü görmemiş· 
lerd'r. Bunun!a beraber, kutup 

kraliçesinin arkadaşlarından hiç 
birisi, onun bu cinsi farkına tel

mih yapıcı bir tek kelime bi!e sar· 
<etm · § değillerdir. 

ma1 topraklarının garp kısmında
ki kısmının haritaamı yapmak, ne 
balat ve hayvanatını tetkik etmek 
lazımdı·. O kış esnasın da, bir kere 

Nina, ya 1nız başına köpek'ere' y '.
yecek aramağa çıkmı ştı. Büyük 

bir fırtınaya tutuldu. Köpek!er bi
le yollarını şaşırdılar ve Ş 'mal 

ku~bu kraliç~i az kalsın kutup
larda kaybolup gidecekti. 

Bir sene geçmişti. Nina ve üç 
ar!cadaşı b 'r geminin ge'mesini 

bekliyorlardı. Fakat buz kıran Se 
lov gemisi, bütün gayretlerine rağ 

1932 senesi yazında Nina Dem 
me üç arkada§ ile beraber I?ussa
nov buz kıran gemisiyle Vanevev 
adalarına in'yordu. Burada, Nina men, bir türlü çözülmek bi~miyen 

kovayı ve Leningrad'ı dinliyor, 

gözlerimizi kapayıp ta biraz da 
kendimizi hayallere bı.rakiığımız 

zaman, oradayız zanned.yorduk.· 

Fakat Nina 6 Teşrinievvel 1932 

tarihinde yani Sovyet ihtilalinin 
on beşinci yıldönümü gecesi bü-

yük bir ölüm tehlikesi geç'nniş· 

tir. Bunu kendi ağzından dinliye
lim: 

"Büyük bayramı ku!lulamağa 

hazırlanıyorduk. Öyle b'r devrede 

idik ki ne gece, ne de gündüz var-

dr.Hep a1acakaranlık. Bu, İnsanın 
sinirlerini berbat eden bir şey. U-üç arkadatı ile birlikte bir ıene buzları kıramamış, karargaha 

ki N. d f zun ve bitmiyen ku-tup gecelerin· yapayalnız kalacak ve çalışacak- ya aşamamıştı. ına, not e te-
. d 1 d. den daha fena. B' rdenbire eve tı. N'na karaya indiği günden iti- tın e şöy e ıyor: 

haren bir yevmiye - hatıra def- "Petrolümüz ve odunumuz bit· doğru bir ayı ile iki yavrusunun 
teri tutmuıtu. llk gününü §()yle an mişt~. Fakat kömürümüz vardı. geldiğini gördük. Derhal tüfekle
'atıyor: Ya'nız bu kömürü nasıl yakacağı- rimizi omuz!ayıp vurduk. Ben, a• 

"Ev iyi. Oda1ar genif. Yatak- ı mızı bilmiyorduk. Kibrit kalma- yının izini takib için dışan çıktım. 
lar da iyi. Fakat en lazmlı olan mıştı. Konserve meyvaınız da bit- Bir şey bulamadım ve dönmeğe 
§ey. kütüphane. Buranın kütüpha- ı mi§tİ. ikinci kı§ı nasıl g'eçirece- başladım. Üzerimde beyaz bir fa
nesı de rüzel. Ruuanov bugün git ğiz d!ye korkuyorduk,, neli vardı. Alaca karanlkta arka-
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üçyüz yıl önce lstaJ11 

bul meyhaneleri 
ve meyhaneciler 

lstanbul meyhanecileri bundan 
üç yüz yıl önce §Öyle tarif edilir • 
d:: "Esnafı melfinan, menhusan, 
mezmuman, yani meyhaneciyan.,, 

Bu kurun!arda, lstanbulda b'n 
altmış meyhane vardı. Altı bin de 
meyhaneci. 

Meyhaneci emini, Galatada Do 
muz kapısında oturur, vergileri 
toplardı. Oç yüz yıl önce, en çok 
meyhane bulunan ıemt, Samatya, 
Kumkapı, Balıkpazan, Unkapa -
nı, Cibali, Ayakapı, Fener kapııı, 
Balat, Hasköydü. Bunlarm arasın 
da hemen hemen baştan başa bü
tün dükkanları meyhane olan yer 
Galata idi. 

Yare yalvarmağa bir kimse h'cab 
etse hemen 

Bir kadeh mey kişinin cümle hi
cabın götürür. 

Diyen şair!er de gizliden gizli -
ye, rakı içmekten geri durmazlar
dı. 

Rakı ~çin şiir yazanlar, rakıya 
c. Aslan südü,, derlerdi. 

Alim geçinenler d~ "elma yiyib 
alessabah bir kase ıarab içenin 
öldüğüne taaccüb ederiz.,, diye 

rakınm ve farabm propagandası
nı yapıyorlarmış. 

Meyhanecilerin sokakta atayla 
dolaş.maYarı, çok dikkate değer 
b'r haldir. 

(),. .. ,:;.., 1r.J ;; ... .,.a ,..,..._...,ı..9"".._:1-.-!-
sarhog eden boza satan bozacıla • 

rın sokakta naSD) dola§tıkları şöy: 
le anlatılıyor: Segah ve rehavi ma 
1<amlarmdan hazin Rum türküleri 
3Öyliyerek, tulum çalarak gezer -

ler. Esnaf, kırmızı fesli, yeşil tak
keli, bazuları sıvalı, beli Arnavut 

lştib kılıçlı olurdu. Hamur emini
n' n arkasında yüz kişi silahlı yü. 
rürdü. Meyhanelerde ne kadar sa 

zende, komik varsa hepsi def, 
nefir, tanbur, santur ile alaya işti
rak ederlerdi. 

lstanbul da ki meyhanecilerin 
çoğu, bulundurduğu şaraba göre 1 
ad alır ve o şarabı ile meşhur olur 
du. Nar şarabı satan altı dükkan 
vardı. Yirmi beş meyhanec~, hur
ma şarabı satan bir dükkan, altı 
meyhaneci, dut şarabı satan iki 
dükkan, on iki meyhaneci, karpuz 
şarabı satan üç dükkan on üç mey 
hanec;, Misket şarabı sa.tan yet -

. miş dükkan, dört yüz meyhaneci, 

ıı1'n'"ı11,...11ı""""'"'"''''"'"""""'"'"""'""'"'""''"'ııııttHll1tllnllH•mm11umıınP1 

daş1arım beni de ayı zannetmiş· 
lerdi. Tüf ek!eri doğrultup bana 
doğru nişan aldıklarını gördüm. 
Bir kazaya kurban gide::eğ'mi an 
lamıştım. Bağırsam, sesimi belki 
yanlış anlarlar diye derhal Travi
ya!a diye bir parça okuroağa baş
ladım. Şarkıyı duyunca, arkadaş
larım vaziyeti an!adılar ve böyle
ce kurtuldum.,, 

d .. ~ kış şarabı satan altmış il 

yüz elli beş meyhaneci vardı· 
Rakı satan meyhaneler de'~ 

idi. Rakıya da "rakı şarabı,, 
nirdi. Rakı satan üç yüz IJJefh 
ve bin ~eyhaneci, muzlu rıJ<l e( 

tan üç dükkan on üç nıeyh311,.t, 
cı··Jw hardaliye rakısı satan beş il ı,.r 

on üç meyhaneci, vardı. BtıII 
dan ba.tka ıhlamur rakısı, cısr~ 
rakısı, saman rakısı, karanfil, 11

1 
elm, arpa rakısı satan meyh11ııe 
bulunurdu. . b 

Bu meyhaneciler arasın~a l'ı~ 
di meyhaneciler!, öbürlerıne f 
benzemezlerdi. Yahudilerin et 
dükkanları ve altı yüz mey~arı ~ 
leri vardı. Yahudiler, hiç bır 
man Rum meyhanecilerindetı ;: 
kı içmezlerdi. Ayn meyh~ıte e 
vardı. Yirmi otuz yıllık çeşıd ~..! 

d'51"" 
şid şarablan, Bozcaadanın ıv•1 , 

tarabı, lstanbulun KetehorY8 f~~ 
rabr, hep bu Yahudilerde btılıııt 
muf. ıl 

Bundan üç yüz yıl önce 18~., 
mış bir kitab, rakı ve şarab 
maada üç yüz kadar daha f{tdr 
veren içki bulunduğunu kayde 
rek §Un,arı yazmaktadır: f 

"Her bir badehanen · n birer :f 
ne isim'eri vardır ki erbabırt8 ~;( 
li değildir ama bizlere malU~ lr 
ğildir. O me§rubatın her birı ·N 
tanbulun bir köşesinde giılı h' 
Erbabı orava 1!id'p İçer ca.ll ~ef 
oetı ederler. Ama, n1aıları11ı Jt~ 

hude berbad ederler. Kar e 
meyhanecilerdir.,, 

N. A.O 

· t~ 
Kanlı bir cinayetin faili, AL''~: 1 

d ·ı11ılı 
yadan idoma mahkum e ' . 
ilam lıü kmü yerine getirilnıi~l;~rıı~; 

1( atil, resimde görülen a bıl 
Adı, /ohan /Jogensberger ol0"eıı.J 

1 
dam, otuz bir yaşında bir ~11~ JI~ 
16 't<:şrinisani 1934 te Kata~ırıdıfl''I 
niscr ismindeki fakir bir ki'· 

10 
ı 

riktirdiği pek az bir paraya. ttıl111et~ 
rek, balta ile öldürmüştür. BtJ rı' 
yaşındaki kadının ak saçlı baŞ:ı,,ııı~ 
büklüm olmuş gÖı•dcsinden ~.nar: 

.. dtl"lf ~ casına ayırdıktan sonra, gor /{lfl rl 
den korkarak ağlanıağa koU'1 J;i ıo 
dürdüğü kadının yedi yaş~rı_d~e 1 
nrınu da balta ile kanlar ıçıtı 
sermiştir. 

,ı!• 

1934 senesi gelm·ı, Ağustos ol· · •••• :::V 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==···· 

muştu. Artık gene vapur gelme- =ıJ Doktor 

Ali ismail ,;,' 
sinden ümit edildiği bir sırada ı.I 
buzlar çözülmeğe başladı. Bir • 
gün, Nina bir tayyare sesi duydu. :z 
Bu bir den' z tayyaresiydi. Biraz !i h 

H müte assısı f 
sonra tayyare suya indi. içinden ~ teıl ( 

. be" HaydarpCl§a hcutanesı 

Urologue - Opera t o1 

tayyareci Alekseyov çıktı. Şimal Babıali caddesi Meser'~ıl 
kutub yıldızı, ki sene durmadan n &g J H li 88 numarada her g~Jl 1,1,cı' hüküm sürdüğü beyaz malikane- •• 'k"d kı:t.e ,,. " 
. d l ak M k d :5 sonra saat ı ı en se · ••. ::' sın en ayrı ar , os ovaya ön· :..-..., .... ;:::; ....... :::~..-

dü. 
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bir dakika içinde karanlık suların i· 
çinde kayboldu. 

Ragastan gözleriyle Tiber nehrini 
araştırdı, Fakat hiç bir şey göreme
dL 

içeri girerek pencereyi kapattı. 
.Alnını uğuşturdu: 

- Acaba bu esrarengiz işin içyüzü 
hedir? ismi lleatris Kont Almanın kı
zı ve biri onu kaçırmak istiyor. Aca· 
bakı' 1 K0 

., m .. ım •• 
Bu esnada Sen Piyer kilisesinin 

saat çanı duyuldu: 
- Gece yarısı. 
Ragastan bunu söyledikten sonra 

hemen dışarıya çıktı. Ve h1tufkar ha· 
nıisi Sezar Borjiyanın kendisini bek· 
lemekte olduğu Sen Saraya doğru se· 
ilrtti. _,_ 

ROMA GECELERi 

1 
.Şövalye dö Ragastan odasına yer-

eşir, elbiselerini tamir eder ve yemek 
rerken; Sezar Borjiya da dört kişi· 

d
ik maiyetiyle Şen Saraya gidiyor-
u. 
Şen Saray yapılış itibariyle iki kıs 

:'a,a ayrı~~bilecek bir şekildeydi. Oniki 
dar buyük genis ve süslii odadan 

~~rekkep olan ö; tarc:.fı resmi \'e a· 
e ı1de bir şekil gösteriyordu. 

1 Sezar maiyetiyle bu mükellef ısa· 
i~~lardan durmadan geçti. lri yarı 
ıa arap nöbetçi tarafından muhafa· 
dl. edilen bronz bir kapının önüne gel 

eli. Bllrası Lflkres'in hususi dairesiy
Yetiıc:Pı de.rhal ~çıldr. Sezar ve mai· 
d Çeri gırer gırmez gene sessiz sa· taa;: kapandı. Şimdi duvarlan yeşil 
relrn~ koc:ıman ve geniş bir salona 

k ışlerdı. Tavandan dökülen koyu 
ırrnııı b' 

bir Şek' lr ışık. salonu yan kıranlık 
ılde gösteriyordu. 

-~::ta bir çok kıymetli İtalyan 
laruua he>:kelleri bulunu>:or 

ve bu çıplak heykeller insana şehevt 
hisler veriyordu. 

Orta yerde geniş bir havuz ve fıs· 
kiye insanın yüzüne serinlik serpiyor· 
du. Heykellerin f evkaladeliğl bunla· 
rın bü)ük sanatkir Mikel Anj tara· 
fından yapılmış olduğunu belli edi· 
yordu. Lukres Borjiya bunun için 
Mikel Anjı her zaman himaye edi)or· 

du. 
Tunç kapmm karştsrnda g{lmUş -re 

altın kakmalı büyük bir kapı daha 
görünüyordu. Bu sefer kapıyı f evka· 
iade mütenasip vücutlu iki çıplak ka· 
dm bekliyordu. Sezar Bor jayinın bir 
işareti üzerine kuştüyü yastıklara u· 
zanmış olan bu kadınlar kalkarak 
kapıyı açtılar. Sezar arkadaşlarıyle 
birlikte birinciden daha küçük, fakat 
daha süslü olan ikinci bir salona gir
di. 

Odayı altın şamdanlarda yanan 
mumlar aydınlatıyor ve güzel bir ko· 
ku insanı bayıltacak derecede ken· 
dinden geçiriyordu. 
Diğer taraftan harb, flüt, kitara 

ve kemandan mürekkep bir saz hey
etinin çaldığı zafer ve aşk şarkıları, 
kendilerine refakat eden tatlı kadın 
sesleriyle birlikte kulağa geliyordu. 

Bu odada bir bakışta büyük bir ma· 
sa ile bir avizeden başka bir şey gö· 
rünmüyordu. Fakat biraz dikkat edi· 
lince ötede beride insanı uzanmağa 
ve istirahate teşvik eden ip~k göze 
çarpıyordu. 

Masanın üstünde yapılış tarzı yal· 
nız Lftkres tarafından biJinen gayet 
lezzetli ve güzel pastalar, türlü türlü 
şekerlemeler, meyvalar vardı, 

Etrafında bir çok kimseler eski 
Romalılarda olduğu gibi yarı uzan· 
mış bir şekilde oturuyorlardı. Bunla· 
rın hepsi erkek ve yalmz biri kadm
dr, O da Şen Sarayın sahibi, Sezar 
Borjiyanın kız kardeşi ve Papanın kı· 
zı olan dilber I.ukrcs Borjiya idi. 

Sezar içeri airer ıirmez LUkrea 
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uzanmış olduğu ipek şiltenin üstünde 
yarı yarıya doğruldu. Parmaklarına 
taktığı kıymetli yüzüklerle birer ser 
\·et taşıyan ellerini kendisine uzattı. 

- Ne kadar geç kaldınız, karde-
şim ! 

- Beni affet sevi ili LQkrcsim. Bu 
sinyorlarla Floransa yolu üzerinde 
gezmeğe çıkmıştık. Ancak gece olduk· 
tan sonra dönebildik. 

- Pek AIL Fakat kardeşinize bir 
şey söylemiyorsunuz? 

Sezar, kendisinin odaya girişini 

büyük bir endişe ile takip eden \'e 
Lukrcsin yanında oturan bir ı dama 
doğru döndü. Ve dük dö Gandi ismiy· 
le anılan Papanın ikinci oi;lu ve Se
zar ile Lılkresin karde~i Fransuva 
Bor jiya idi. 

lki kardeş gülümsiyerek ellerini 
birbirine uzattılar. Bnkışlarmdan 
birbirlerinin en ufak hareketini bile 
kontröl ettikleri anla~ılıyordu. 

Bu esnada Lukres birdenbire Fran· 
suvaya doğru döndü. Başını elleri a· 
rasına alarak öptü. 

Sezar gülümsedi: 
- lşte tam kardeş muhabbeti .. Yal 

nı1. anlamıyorum. Bu nasıl muhab
bet?. Halbuki bu bahislerde kendimi 
bakkıyie mütehassıs sanırdım. 

- Il:ıkkın var .. Ben Fransu\'a), se· 
verim. Çünkü aramızda en i)isi odur. 

Fıansuva endi~eyle söze karıştı: 
- SHtlrrini1e fl'şel\kürler ederim 

kardeşim. Yalnız ailt!ntizin bu vaziye
te gelme,;ini Rncak Rl'zarın sevgili 
kılıcına borçlu olduğumuzu unutuyor 
sun uz. 

Sezar c-evap 'erdi. 
- E\'et, doğrudur. Kılıç kullanma· 

sını çok iyi bilirim. Meç \'eya kılıç .. 
Bu benim işimdir. 

Ve bunu der demez bir hamlede 
belinden ~ıkardığı hançerini bütün 
kuVYetiyJe masanın üstüne sapladı. 

Gözleri kan çanağına dönmililtü. Sor-

radakiler şaşırdılar. Fransuvanın yü· 
zü sapsarı oldu. 

Bu korkunç vaziyet I.O.kresin kah· 
kabasını ortadan sildi: 

- Haydi, yemek yiyelim! 
Lukresin bir göz işareti üzerine 

sırmalı bir kapı açıldı. Çıplak dokuz 
hizmet~i kız, ellerinde siragüze, Chio 
şarapları ve bil ur kadehlerle girdi
ler ve hizmet etmeğe ba~ladılar. Do
kuz daYetliye dokuz hizmetçi kız a)TI 
ayrı hizmet ediyordu. 
Lılkres çıplak değildi. Fakat üze· 

rini örten ince tül Yücudunun her ha· 
reketini belli ediyor, bu şekilde dnha 
cazip görünüyordu. Ara sıra hiç kim· 
senin farkında olmıyacağı şekilde o
danın başka bir köşesinde gerilmiş 

olan bir tül perdeye doğr~ bakı~ r
du. Perde' t znman zaman kımıl• a
masından on .. dn birinin saklı olrluğu, 
kendilerini gizlice gözetlediği e din· 
lcdiği anlaşılıyordu. 

Lukres sordu: 
- Güzel Romamızda dinlenmeğe de 

ğer bir haber yok mu? 
Davetliler arasında olan Dük dö 

Ricnzi cenb verdi: 
- O •• Bütün Romada inanı1amıya· 

cak, f evkatade garip ve meraklı bfr 
masal anlatılıyor. 

- Neymiş bu masat Rienzi? 
içilen nefis şaraplar başları f}i

den iyiye döndürdüğünden Rienzi 
Fransurnnın kendisine yaptığı işare· 
ti görmemişti. 

- Bu bir aşk ma..~lıdır. 
- Aşk masalı mı? O halde çok iyi, 

çabuk anlat. Yaşasın aşk. insan yal
nız onun için yaşamalı ve yalnız o· 
nun için ölmelidir. 

Lukres bunu söyler söylemez Fran
suvanı.t boynuna sarıldı: 

- Anlatın Dük. 
Herkes ilfn·e etti: 

- E,·et, eyet anlatın. Aşktan başka 
hiç bir şeyden bahsetmiyelim. 

l\1ilzlkin insanı bayıltan ahnekleri 
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uzaktan uzağa aksediyor. Hizmetçi· 
ter de yavaş yavaş vazifelerini değiş· 
tirerek birer sevgili olmağa başlıyor
lardı. 

Rienzi devam etti: 
- Ah ... B.u saf ve duyulmamış bir 

aşk masalıdır. Yalnız bunu burada 
anlatmaktan çekiniyorum. 

Sezar sert bir sesle: 
- Anlatın diye emretti. 

-Mademki bizzat siz emrediyor· 
sunuz, pek al!.. Diyorlar ki, büytlk, 
meşhur bir sUA.hşör aşık olmu§. 

Gözler Sezara doğru döndü. 
- Fakat bu öyle alel!de bir aşk 

'değil.. Eskiden bronz kalbU olan bu 
büyük kumandan şimdi güvercin 
kalbli olmuş. Günleri tamamen ah, 
vah etmekle geçiyormuş. Fakat işin 

en tuhaf kısmı sevdiği, bo kadar pe
şine düşen kumandana metelik ver· 
miyormuş. O kadar peşine düştüğü 

halde arkasına dönüp bir defa bile 
bakmıyormuş. 

Ldkres Fransuvaya daha ziyade 
yaklaşarak sordu: 

- Peki bu Aşıkın ismi neyml§? 
Rienzi tamamen sarho!J bir sesle 

cevap verdi: 
- Artık onu siz bulun. Yalnız şu 

kadar söyliyebilirim ki bu Aşck içi
mizdedir. 

Sezar birdenbire gürledi: 
- Aramağa lüzum yok. O Aşık be· 

nim. Bir şey söylemeğe cesareti olan 
varsa söylesin. 

- Ah Monsinyor ... inanınız ki ... 
- Vahşi bir ceylana benziyen sev-

gilime gelince pek yakında elime geç
tiğini göreceksiniz. 

Lôkres gülerek sordu: 
- Şu halde azizim Sezar, demek 

beni terkedlyor, bana ihanet ediyor· 
sunuz öyle mi? 

- Hayır Lfikres, seni terketmiyo • 
rum. O nasıl benim olacaksa sen de 
er geç benim olacaksın. Nasıl ki se
nin karın benim olmuştu değil mi 
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Rienzi? Zaten hepiniz benim değil 
misiniz? Kim aksini iddia edebilir? 
Benim, benim, ve yalnız benim... Du· 
yuyor musunuz? 

Sezar Borjlya artık kendisinden 
geçmişti. Hiddetten tirtir titriyor, 
kan çanağına dönen gözleriyle etra
fına bakıyordu. 

Bu esnada Lfikres Fransuvanın 

boynuna sarıldı. BararetU bir sesle: 
- O halde sen bana kalıyorımn 

Fraruıuvacığım. Benim okşayışlanm· 

dan yalnız sen memnun oluyorsun. 
Beni yalnız sen seviyorsun. Şu halde 
ben de sevgimi yalnız sana verece· 
finı. 

Fransuva kardeşinin puselerlnden 
kurtulmağa ve sı1l'ılmağa çalışıyor· 

du. 
Sezar çıldıracak dereceye gelmiş

ti. Bir anda evvelce masaya saplamış 
olduğu hançerini çektL masayı iterek 
kardeşine doğru atıldı: 

- Lftkresin bütün sevgisi eana mr 
alt olacak? Al öyle ise ... 

Bunu der demez elinde j;uttufu 
hançeri bütün kuvvetiyle Fransuva· 
nın göğsüne sapladı. F:ransun bir 
şey söyliyemeden sırtüstü yere yu· 
var landı. 

Fransuva.: 
- Oldüm ! diye mırıldandı. Ağzın· 

dan, burnundan kan boşanmıştı. 
Herkes korkudan taş kesilmişti. 

LQ.kres ise yalnız biraz geriye çekil -
mişti. Dudaklarındaki sinsi tebessüm 
kaybolmamıştı. 

Fransuva inliyordu: 
- Bana.. ılı ıa.. Ah yamyorum

Su." Merhamet, biraz su... 
Sezar: 

- Ya7 Su mu istiyorsun? Pek llA 
kardeşim. Şimdi sana içirlrlm. 

Dedikten sonra kardeşinin ayağın
dan yakaladı. Yerde sürüyerek götü
riirken kendi kendine konuşuyordu: 

- Kardeşim Fransuva için su-
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rayın arka tarafını tamamen görebi
lirsiniz. 

- Ya, öyle mi? O halde görelim. 
Otelci pencereyi · açtı. Rutubetli 

soğuk bir hava Ragastanın yüzüne 
çarptı. 

- Bu serin1ik nereden geliyor? 
- Tiber nehrinden. 
Tiber nehri iki sıra evin arasından 

akarak geçiyordu. Ve her evden su
yun içine doğru inen bir kaç basamak 
görünüyordu, Otelci uzaktan bir yeri 
eliyle göstererek: 

- İşte şu geniş merdivenleri gÖrü· 
yor musun 7 Şen Sarayın merdivenle
ridir. dedi. 

- Pek al! .. Rutubetli olmasına rağ 
men bu odayı tutuyorum. · 

Otelci p(•.cereyi kapattı. Odadan 
çıkarken yavaşca Ragastana fısılda
dı: 

- Usulümüz peşin para eJmaktır. 
- Şövalye parayı verdikten sonra 

otelciden bir iğne iplik istedi. Bunun· 
la elbiselerinin yırtık taraflarını dik
di, tamir etti. Her tarafını sildi, sü
pürdü. Ve büyük bir iştiha ile yeme· 
ğini yedi. 

Saat dokuz olmuştu. Şövalye kılı
cının kabzasını da iyice parlattıktan 
sonra büyük bir sabll'Slzlıkla gece ya· 
nsının olıµasmı beklemeğe başladı. 
Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. Güzelli· 
ğl memleketten memlekte yayılan ve 
her erkeği bir görüşte kendisine bat· 
lıyan Lftkres Borjiya ile karşılaşmak 
ona büyük bir heyecan veriyordu. 

Bütün şehir derin bir uykuya dal· 
mıştı. Gecenin sü.k6tunu yalnız Tiber 
nehrinin şmltılan bozuyordu. 

Ragastan bu sesten garip bir hü· 
ziln duyuyordu. Hemen silkindi. Za
ten vakit te gece yansına yaklaşıyor
du. Kılıcım beline taktı. Mantosunun 
giydi. Kandili söndürdü. Tam odadan 
çıkmak tb;ereydi ki kulağına garip bir 
ses gddi. Dikkat etti bu ses Tiber neh 
rinden geliyordu, ve bir insan inleme-

sine benziyordu. Ragastan gayri ih· 
tiyari titredi: 

-Bu bir insan inlemesi. Aldanmı· 
yorum .. Yanılmıyorum. 

Bu sırada inilti tekrar duyuldu. 
Hem ses daha vazıh ve daha yakın

dan geliyordu. Ragastan: 
- Tiber nehrinden geliyor. Evet 

yanılmıyorum; ses Tiber nehrinden 
geliyor. 

llerlcdi pencereyi açarak nehrin ön 
tarafında merdivenlerin bulunduğu 
iskele gibi yere çıktı. Gece pek karan· 
lıktı, Ragastan elleriyle yoklıya yok· 
lıya dört basamak indi. Ellerini su· 
ya soktu. Birdenbire parmaklarına 

bir kumaş parçası ilişti. Bu bir insan 
cesedi idi. Şövalye omuzlarından tu· 
top çekti. 

Denizden qckan meçhul adam sor· 
du: 

- Siz kimsiniz? 
-Korkmayın bir yabancı, bir dost .. 
- Hayır burada dost yoktur. Ah, 

ölüyorum. Beni dinleyiniz.. 
Meçhul adam elleriyle basamakla· 

n tuttu. Ragastan kendisini sudan 
çıkarmak istedi. 
-Hayır, bırakın. Faydasız ... Nasıl 

olsa öleceğim. Fakat ölmeden evvel 
intikam almak istiyorum. Intikalll· 
Dinleyin. 

Ragaatan saçları dimdik olarak 
kendisini dinliyordu 

- Dinliyorum. 
- Kont Alma'ya haber verin... Kı· 

zma haber verin-. Onu kaçırmak isti· 
yor ..... Bunun için sakın.-. 

- Kim bu Kont Alma ve kızı? 
- Kızı... Beatris Primver ... 
Şövalye bu sözü ititince beyninden 

vurulmuşa diindil. 
- Onu kaçırmak mı istiyorlar de· 

din? Kim kaçırmak istiyor? 
- Beni öldüren.. Benim-

Bu esnada adam derin bir öliltn 
raşesi geçlrdl Taş basamaklan tuta.il 
elleri gevşedi. Suya doiru kayd.L ~· 
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1300 liraya küçük 
tayyareler satılıyor 
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ır Yerine üç son def• ı.ıanbuıd. ıo~ıanm•! Eski dertlerim Bu tayy4:1reıer s~atte ancak 9,5 
"'ı;.,~.ntreno•• f 1 olan T~kiye ·~~an Cemıyetle~ı lıtre benzin yakıyor 
ı..,.IQ merkezı umu.ana: tarafından verı· Geçen ıün ıazetede okudum. 

u:ı• idman Cemiyetleri it- len mühim kararlar arasmda tun- Bayan Vahide lnegölde bir klübe 
1Ulll Merkezinin son iç- lar da bulunmaktadır: batkan olmuf. Bunu okurken içim 

· d da verditi kararlardan Berlinde yapılacak 1938 olim- de büyük bir sevinç duydum. De-
e.. atletizme olduğu ıibi piyadma Türk ıporcularmın itti- mek ki içimizde en nihayet idea
~~ ~knnını hazırlamak İ· r&k edip etmemelerne henüz ka- lizme yeftebilen bir arkadat var

...._uız Antrenör getirmek rar verilmemittir. Yalnız lngilte- mıt- Neyse dedim. Ve eski dert· 
lliJıı reden bir futbol antrenörü ıetiri- lerim ıene tepti. O güzel helecan 
~ talcıını hazırlamak yolun- lecektir. Londrada bulunan atle- dolu ıün!eri hatırladım •• 1929 da 
İti~en böyle bir titizlik e- fzm federasyonu reisi Bürhaned- büyük bir zevkle · C.S. birinci-
t~ e beni memnun etti. din Felek bu antrenör meselesiyle l'klerine hazırlanmıttık. 

. Ci1le zannediyorum ki, metıul olmaktadır. lngiliz antre- Zavallı O. Besim Kotalay ne 
111Dumı, bütün hüsnü ni· nör m:lli futbol takmumızı hazır· çok yorulmuı, hepimizin aileleri-

~lınen bu futbol antrenö- lıyacaktır. mizden ayn ayn izin almak için 
-~ 1anbt hareket etm:t bu- Eski atletizm antrenörü Her nuıl didinmitli. 

Abrahamın vazifesine n"hayet ve- · Geçen gün Besimin Vahide için 
~d· • • • rildiii için Atletizm federasyonu yazdıklarım okudum da kendi 

IJe lcadar, milli takımı ha da Amerikadan b:r atletizm antre kendime güldüm. Besim yaz11mda 
i ~~irı antrenör ıetirmek nörü getirecektir. J 925 senesinde Bayanlarımızı kot 

h· ?' kaç kere yapıl.anı, Umumi merkez bütün bu ted- turabilmek için ne büyük ııkınb• 
"• S hır fayda vermemiıtir. birleriyle sporculuiu maddeten Vf lar ve ne rok terler döktüğünü an-

l·: 2' 

~Je dünyada en az milli ~~:e:.:~ı:~ yolunda ciddi- latı~:~e töyle 'b?r dütündüm. Za-

\', ~1 yapan bir memleket 1 L.- Denizcil"k federasyonu Tallı Besim acaba lt'l9 da bizleri 
• bol milli takmu hare- haric olmak üzere öteki federaa- kotturduiun zaman daha mı az 

• ~~ bizde çok ender- yonlar Ankaraya nakledilecektir. adulmııtın T 
'1.tbo •çın eaaab ve daimi bir 2 - Batbakah General ismet 1929 da kartılatbimnz ıüçlük-

cla l faaliyeti yoktur. Ve lnönünön Bqkanhtı altında bir )eri töyle bir ıözümün önüne ıe-
fU aebeblerden çok ıüç- olimpiyat kom"tesi letkil oluna• t tiriyorum. tle o zaman bu iki, 

1....._ .\ııı .caktır. Bu komiteye Receb Peker, yani 1925 le 1929 zu mukayese 
' • • •tar olan futbol klüb- Ali Çelinkaya, Ali Rana, Şükrü · ed ·yorum da hiç bir fark ıöremi· 
~d 01Uncuları, haftada İm· Saracoğlu, Aziz Akyürek, Halid yorum. 
· ijil~an bir kaç tünde, Bayrak ve Rahmi Apak iza ola-

''ı 0 •e takmı arkadqlany. caklardır. Zavallı ıponımuz il sene ıibi 
._lr büyük bir zamanda bir adım bile 

~rıman. yaparlar.. . 3 - Havacılık Te _,.. mecmu-har d L-- -r-· ilerlememitti. Zorluklar az mıy-
ıa:11 .c111 e aynca hır--. ası, .umumi merkez"n de vardımiy --1111 tala " dı? Bir de 1935 senesini bu eski 

m için ~abıırlar- le Tayyare Cemiyetiyle beraber 
h ~ı-n. zamanlarla mukayese edeyım· de-

er •-u antrenman ciddi ve tam bir spor mecmuası 
~ardır ki, bu da o- halinde çıkarılacak, memleketin dim. 

{SL:'llllza çok fazla ıelecek kıymetli ıpor muharrirlerin"n bu Şimdi radyoda jimnastik den
)a~~) bir vaziyete geti- mecmuaya yazı yazmaları temin leri, atalyomda bol bol Bayan ae-
.~'1111 edilecektir. • yirci, sokaklarda bol bol spor la-

~ tıamzed olan o- 4 -Tetkilit nizamnamesin~n yafetinde Bayanlar var. Fakat it 
teli) Jalnız milli takım !çin. eaaah surette ıılihı hususunda açı tatbikata geçince, maalesef saha
~ ~~erde, federasyo- lacak ankette memleketin bütün !arımızı ıene 10 ıene evvelki ka
~ aQ rü ile çalıtmaları fik. tanınmıı spor idarecileriyle bazı dar bot ıörerek üzüldüm. Neyse 
• CG.ak lllleie de imkan yok- eski sporcularm fik:rleri sorula- ki içimizden bir Bayan Vahide çık 
it~ il bu çocuklar için cakttr. b ve yalnız o idealine ulatb: Ba-

~~fe a~~akb uluaalh SalAbaddlnln tedavisi yan Vahideye büyük muvaffakiyet 
'"l'llld era er' er temenni ederken bunun yeni ye-

• f11>1.a~ !"-ç yaptıkları takım- Umnml merkez, son maçla a-
.. ~ '- kı r G ı tiıen Bayanlanmıza güzel bir mi-'tl~..: al ı Ounaları da esaslı yağı rı an a ataaaray merkez .... d h sal olmuını .diliyorum. 

L·ı Ulu dütünülilrıe, bu- mu acimi Salihaddinin tedavisi 
"' lteıı 1 ~ek iç"n kendi takım iç"n 250 lira verilmeıne karar ver- En. Em. l'palc 

~•lb.-ı dı laknn arkad••ları i- mıtir. Umumi merkeziiı bu yardım 
L :--q ~ lıte bence milli takım için f a1· 
:aı.,.,. .. lllecb11riyetinde olduk karan, Galatasaraylılar arasında 
., .. ,,_ ı dab olab:lecek tek yofbudur. 
•de-_ aaılqılır. Bunun irin: oiiyük memnuniyet ve tükran u· 
~-~ T ••• 
~.~bir orıuıı Antrenörü önün yandırmıfbr. 
~· .. llıillı11"1la ile hazırlana- so .. ,et sporcutar1 
~d 

0
talcnn yapmak, an- Sovyet Rusya ile memleketimiz 

~ 1'ınculan bir araya sporcuları arasında bu yaz Anka
" a&Jilerj ~linde tophyarak ra ve lıtanbulda temaslar yapıl
ı. ... _. ldllı bu ite hasretme- ması kararlaıtırıJmıtlır. Her sene 

·-ıı übl • lerj I enyle alakaları- yapılan bu temaslar, iki doat mem 
' e ıc_; e k9:_bildir ki, bu ne leket gençr tini birbirine tanıtmak 

"-llti:,. ınunıkündür. Bat- noktaamda çok faydalı görülmek
~)lftırın IUrette, bu oyun- tedir. 

ir. aJc çok az fayda ------------

~~ .... 
· l'&ı-Jci,. he.ıd töyle dütünüyo • 

e e ınillı takım 

'd"'-1 !:1 eden ve llf~ e;: 
"'~ere11 iiç CUlann yüzde dok 

S F ~vardır: 
-.; ~· ' enerbalıçe ve Gala-

lcluı, de b 
., '-'treııar kuerıa n hemen her 

'~~ llalllr •• Fakat 
ct..~tler ehe ~azlalığmdan 

,-,ıı, Uc· • 11Yetle birinci 
~, '-hi -~ınıf •e lnıiliz-
~ 1'-iQ-=e erd.en oluyor-
~1· 1 !~ayda tabiatiyle 

''"-,-~k aa o~örüne naza. 
~ ıecı....., UJor. 

on harap ıe-

tireceği antren&re vereceii 300 Ji. 
raya yakın IDU.fl, bu ilç klüb ara
•mda ta.kaim ebe ve bu üçklüb de, 
kendi kendilerinden üst tarafmı 

ekliyerek federasyonun beraber 
seçeceği ve beğenecti üç birinci 
~ınıf lngiliz antrenörü memleketi· 
m:2 e ıetineler, milli takım itlerin 
de ayni,zamanda federasyonun da 
emrinde bulunacak olan bu antre
nurler bu üç takımı çalıtbna· 
lar, muhakkak ki, hem memleke\ 
futbol itler· nin batında tiden bu 
talomlarm mükemmelen yetiıtir-
mit ve böylece memleket spo
runa hizmet edilmit hem de milli 
takımnmz iç"n tam randman ve
rebilecek oJ.UDCUlar J.elİfmİf ola
caktır. 

Hiç bir tarafla konupnadım 
amma, bu fikri klÜblerin memnu· 
niyetle kabul edeceğine eminim. 
Demek ki itin bu 1araftan da dütü 
nülecek tereddüt edilecek bir ta
rafı bulunmuyor. 

• • • 
Milli takıma namzed oyuncular 

verebilecek diier klüblerden yu
karda hiç babıetmememden bu iti 
üç klübün inh · aarmda görmek fik 
rinde olduğum zannedilmesin. 
Ben bu ulusal itde, inhiaarcıhğın 
en büyük düf11l&Dıyım.. Ancak 
ıöyle dütündüm: 

Bu klübler esasen antrenör ge
tirmezler ve getirmem· tlerdir de. 
Mali vaziyetleri buna müsaade et• 
mez •• Binaenaleyh bunlar için ay
ni vaziyet yoktur. lçlerndeki bir 
kaç milJI takım namzedi oyuncu. 
lan yetiıtirmek ve çahıtırmak i
çin federaıyonunda emrinde bulu 
nacak bu üç antrenörü haftanm 
muayyen günlerinde ve kendi klüb 
!eriyle meıgul olm,.dıklan zaman 
larda bu klüblere taksim etmek 
lazımdır. 

Eaaaen avuç dolusu para vere-

ilim ve fen burün o hale ıel • 
mittir ki yapılan hiç bir 19yin ta -
mam ve mükemmel oldutu iddia 
edilemez... Yarın mutlaka ondan 
daha mükemmelinin yapdacatına 
tüphe edilmemelidir!. 

Hava rekorları b"rbirini takib 
ediyor. Bu rekorlarm sabibleri ya
rm ellerinden kaçıracaklanm bil
dikleri için durmadan çalışıyor, 
kendi rekorlarını kendileri kırma
ya uğratıyorlar. 37 bava rekorun
dan 24 ünü elinde tutan F ranaa 
bunun en bariz misalidir. Fakat 
ne de olsa rekor tesis etmek fabri
kalar arasmda doğan rekabetin 
mahsulü hususi letebbüslerden i . 
barett:r. Bunun dlfmda kalan res
mi, yan resmi bava letkilab mev
cuddur. Milli müdafaa tayyareci
liği, hava ticaret aeyriaeferleri ve 
hususi tayyarec"lik. 

Milli hava kunetlerinde ara • 
nan en büyük meziyet avcı tayya· 
relerinin ıüratli olması Te bom • 
bardıman tayyarelerinin fazla 
bomba tqımafa mukted!r olma. 
landır. Buıün seyahat tayyarele -
ri artık 250 kilometre sürat temin 
etmekte olduklanna ıöre avcı tay 
yareleri için saatte 40 kilometre'\. 
ye yakın bir ıürat tem:ni mutlaka 
lbımdır. 

Ordular için aynca 6ç ldt:lik 
melez tayyareler inta edilmittir. 
Bunlar hem a•cı, hem hafif bom -
bardıman, hem de uzak ket"f tay
yarelerinin yerini tutmaktadırlar, 
son ıünlerde F ramada top tqıyan 
tayyareler bile yapdmıfbr. Bu 
toplu tayyareler Fransızlar da 
çok ıüvenmekte ve harb esnaam
da sivil hallan mikrob ve ıaz har
b · nden liorunmaaı için .böyle tay • 
yarelerden milrekkeb filolar yapa 
rak düf1Dan tayyarelerine kartı 
üstünlük kazanmayı dütünmekte
dirler. 

• • • 
Hava ticaret yollarında raki'b 

milletler birbirler:le zorlu bir ya
nta giritmit'erdir. 

Parisle Londra arasmda itle
mek üzere Fransızların yapbklan 
yen! tayyareler bu yolda eskiden 
it ltyen Golden - Kliffer tayyare
lerin den saatte 30 kilometre fazla 
süratlidirler. Paris ile Cezayir ara 
smda yolcu nakl"yatma batlandı
ğı ribi Fran11zlar uzak tark ..yolu
na tahsia ettikleri Dövualin tayya. 

ceiimiz bu adamlan, hiç bot bı
rakmamak Te mütemadiyen çalıı
brarak tam randman almalıyız ki, 
yapılacak fedakirlıim kartılığı 
almmıt olsun. Hele lzm • r ve An
kara mıntakalan için de ayni va
ziyette iki lnıiliz an\renör ıetirl
lebilir. 

Ve miJli takım kadrosu teab:t 
edilirken bu antrenörleri bir hey
et halinde toplıyarak mütterek fi. 
kirlerinden :stifade edilirse, o za
man yalnız iyi bir milli takıma 
malik olmakla kalmayıp, her gün 
biraz daha, tersine akan b~r nehir 
gibi geri geri tiden futbolümüzü 
de kurtarmıt ve ilerletmft olaca
tmııza bntün kalb"m!e inanıyor 
ve ıpor teflerimizin de buna inan
masmı diliyorum. 

izzet Muhiddin Apak , 

relerile lng~~zlerin lmper!a) Er • 
ves ve Hollandalıların K. L. M 
tayyarelerine rekabet etmeğe ça • 
lıımakta ve F ransadan bet günde 
Hindi Çinide Sayıon'a gideb:J -
mektedirler. 

Cenubi Amerika yolunda Al • 
manlarla F ranıızlar birbirlerile 
rekabette devam etmekted"rler • 

Fransızlann · Aeropoatal'ı bü -
yük f edakirlıklarla gen it tetkilit 
ve !nit yn ~ert vücude ıetirdiği hal 
de Almanların Doyçe Lufthango' 
suna muvaffakıyetle rekabet ede-
miyor. 

Dornie Süpervol markalı Af. 
man tayyareleri timal denizinden 
Kanarya Adalan yoluyla ve Bah
ri Muhitin ortaamda demirli da -
ran Westfalen vapuruna ufraya • 
rak sonra bu yolu bet ıünde ıeç • 
mektedirler. 
Framızlar, Afn"kanm iç:ne dol 

ru da uçuılar yapmafa hazırlan· 
maktadırlar. General Vilmen'in 
bu yaz Afrika içlerine doinı yap
tıiı toplu UÇUf bu yolda yapılmıt 
bir kqif hareketinden bqka bir 
teY delildir. Belki de Franaanm 
Şimali Afrika müslemlekesile 
merkezi Af rikada Kongo müstem 
leka"nin Sahra71.Kebir üstünden 
birbirine bajlanacağı zaman çok 
uzak delildir. 

• 
Huıulf tayyarecilik yolunda 

mühim adımlar atılmışl~r. Bugün 
yitmi b · n franıa küçük seyahat 
tayyareleri İııfa edilmektedir. 
Fr&IUl&da halkı hem tayyareciliğe 
tetvik etmek hem de tayyare sa
nayi" ni korumak maksadile çetid 
çqid tayyare sahaları İnf& edil • 
mekte oldutu ıibi aablan tana • 
relerin (7000) frangını hükWnet 
ödediğine ıöre (13000) . franıa 
bir tayyare sabn almak mümkün 
olmaktadır. Bu b!zim paramızla 
(1000) küsur lira eder ki otomo
billerin fiyab kal'fısında biç de • 
mektir. • 

40 beygir kuVTetinde motörle -
ri olan bu küçük tayyareler saat. 
le IJl k'.lometre süratle ıittikleri 
ıibi saatte dokuz buçuk litreder 
fazla benzin de yakmıl.tadırlar. 

itin ıürat ve ucuzluk yolund; 
nereye varacajını kestirmek ko
lay olmamakla beraber timdikin
den daha elveritli neticelere eri -
tilecetini tahmin etmek de süC 
def ildir. 

Dünkü maçlar 
tlçUncD kllme 

Dün Şild haftası olduiu için 
resmi maç -olarak yalnız Şeref sa
hasında üçüncü küme müsabaka
ları yapılmıtlır. 

Bu maçlarda Dojanapor • Süm
menporla 1-1 berabere kalmlf, 
Feneryılmaz Halici 1-2, Kara· 
gümrük de Ortaköyü 1-3 yenmit
tir. 

B~ykoz- GDneş 
T &kaimde Beykozla, Günet ara

smda yapılan hususi maç ol
dukça heyecanlı olmuı, birinci 
devre ~ beraberlikle bitmiı, İ· 
kinci devrede oyun daha sert ve 
zorla olmUfo Neticede Beyko
fUD canlı ve tüzel o}'Jlayı,ma rai· 
men Günet takımı 1-2 plib ıel· 
mittir. 



Şampanya 
kaçakçılığı 

( Bt11 tartılı l itteüle) 

kaçak §&mpanya bulunmuftu. Mu· 
hafau te§klllbnın ihtisas mabke
maine verdiği bu mesel~ye aid 
davaya gümrük aekisinel ihtisas 
mahkemesinde bakdmıı ve vapur 
culuk 9irketi meclisi idare reiai 
Rütenle kaçakçılıkta alakadar o
lan Aziz Mahmud muhtelif ceza
lara çarptırılmııtı. 

Temyizden n•k:zeıa ıelen ve bir 
müddettenberi sekizinci ihtitu 
uıahkemainde nakzen bakılan bu 
davanın kararı verilmiıtir. Seki
zinci ihtiau mahkemesi yeni ka. 
rarınc:la da eski mahkUnıiyette is
rar etmiıtir. 

Vapurculuk ıirketinin, Riııen, 
ve Aziz Mahmudun Tari vapu · 
randa şampanya kaçakçıhfı yap · 
tıldarı sabit olduğundan 1918 nu · 
maralı kanunun ikinci f ıkruına 
tmikan Rüıenin altı ay hapsine 
ve 418 lira para cezası mahkd
mlyetine, Aziz Ma.hmudun Uç ay 
hapaine, fakat cezalarının 59 un· 
cu madde delaletiyle üçte birinin 
tenzil edilerek Rütenin 4 ay bap
•İn•, Aziz Mabmudun 2 ay bap
ıine, IN'J'a cezasının 278 liraya 
tenziline karar verilmiıtir. 

Diler mamunlar suçsuz 11Sriıl· 
tlüiünden beraat ettirilmitlerdir. 

Kadıköy fırıncılan 
(BOJ ttaah 1 ineille) 

ekmek satıyorlardı. Narh dokuz 
kunıt olmasına rağmen bazı fam 
lar 7 ·buçuk, 8 kul'Uf& ekmek ata-
ıtt!li;rorlm Ilı. B...ıu,n kullandık•• 

n unlar iklnc:i olduiundan fiyat 

narhtan dütük olmuma rağmen 
bunlan çıkaran mmcılara IDanen 
Ur da temin ediyordu. 

Fakat bundan on aün nnl 
Kadıköyde ekmek fiyatlan bir· 
den'bire narh fiyatına yükaelmiı
tir. O ıünden beri bütün Kadıköy 
de ve civanndaki f mnlarda narh-

tan ataiı ekmek aablmamakta. 
dır. Bize haber verildiiine ıöre, 
Kadıköy fırıncıları aralarında an

laım11lar ve narhtan dütük fiyata 

ekmek •tm•m•i• karar venaif
lercllr. Bu arada b.ir kaç fırını da 
terefiyelini vrı:erek kapatbnmf
lardD'. Bu anlqma üzerinedir Jd 
ekmek fiyatları narh fiyatım bul
lllUf, ..ki ucuzluktan, rakabetten 

eaer blmamıftır. Bu itlerden an
hyan bir tilccar bize dedi ki: 

"Kadrkay, Göztepe, Erenkay, 
Do.tancı ve civarındaki fırmc.ıla-

rın anlaımuı bir hakikattir. Şün
di .ımıek fiyab her tarafta dc>kuz 
kurut on para olmasma ralmen 
kullanılan kalite apft yubn ek. 
mek kaliteaidir. Anlaflll&dan ev
Tel iN kaliteden yapılan ekmek
ler ,.,di buçuk, aekiz kurup. aatr • 
byordu. Belediyenin narh koydu
la elanel!n unu 4,80 B,20 dir. Ka
dık8y fınncılarmm kullandıkları 
unlann fiyah iae 3,60 ,4,50 dir. 

tuvaJda bir lira kir bırakır. 
Bu hesaba ıöre, bir fmnm yevmi-

ye kazancı iılediii çuval adedine 
röre yübelir. 30 - 35 lirayı bul-
dup olur. Halkın aleyhine olan 
bu anlatmanm alakadar mekam
lar tarafmdan elMmmi;retle takilt 
edilmeai lbımdır. E'.bmekleria 
yapıldıfı 'UDlann da hanci blite
den oldafa meydana çıbn:lmalı, 
aalqma bozulmalıdır. 

. 
icra vekilleri 

(BCI§ taralı 1 ıncide) 
dan çıkınca motörle doğruca Dol 
ma'bahçe ıarayma gitmiş1erdir. 

Saylav .seçimi için C. H. F. U· 

mumt reiılik divanı Önder Atat:ür· 
kUn ba9kanhiında toplanarak fır
kanaı yeni saylav namzetlerini 
teebite baflamı~tır. Umumi reis· 
lik divanı bu it hakkında fırka 
nizamnamesinin bu husustaki hü
kümlerine uyarak fırka umumt İ· 
dare heyeti ve fırkanın meclis gt'U· 

pu idare heyetiyle istişare etmeğe 
de karar vermit ve bu iki heyet de 
toplanl~a ça'ğn\mıttır. idare he
yetlerinden Anktırada bulunan 
zevat da bu aabah İstanbula gel

mitlerdir. 

Askeri bir 
anlaşma mı? 

(Baı taralı 1 incide) 

Güpegündüz 
kaldırılan 

2 ŞUBAT 

Zelzele yerin 
olub bitenler 

( Bllf taralı I · Yunan tüccarı 
ıız nazırları muhtelif noktalar Ü • layısryle ihdaı edilen yeni 
zorinde mütalealannı bildirecek • Nerede olduğundan de ilga edildi. Bundan ıoot' 
lerdir. Yapılan mUdavelei efklnn bftlA haber yok it buhranı da baılryacak·~ 
pek aamimi ve dostane bir hava çin enditelerimize hak n 
içinde geçmesi um,umiyetle mem- Atina, 2 (A.A.) - Yunan mat- zımdır. Fırtına ve yataıut 
nuniyet tevlit etm~tir. huatı, Sofyada sakin olan Yunan halkın çadır ve haaırlardaO 
Konuşmalardan ne netice tücX&rından llyadiıin meçhul ta· mıt (çoban ıığınakları) ııd• 

ahnacak? hıılar wafnıdan ıüpe ıündüz ve zaman beklen ;lmeıi bibsıell' 
Londra, 2 (A.A.) - Otrenil. sokaktan almarak ortadan kaldı· doiru mudur?. 

diğine göre, Fran•ız murab'haıla· nlmau hakkında hiç bir havadia Göriittüğilm hir lcaç f• 
rı hava kuvvetlerin'n tahdidi mu- alamdıimdan dolayı hayret et • de: laıe cihetinden çok .. 
.ahedeı:.ini ve Almanyanm ıili.h al- melctedir. kaldıklarını hatta bugünkü 
tına aldığı eErat adedini. konÜf • Yunan elçililinin teıebbüıleri • ğu eıki hallerinde bile bul 
ma arda mevzuu babsetmitlordir. Qe ve Bulgar hükUmetinin vaidle- larını itiraf ederek hükU111edt 

Nim resmi Fransız mehafilin • rine raiJDen llyadiıin nerede ol • lığına uzun uzun dua e 
Tebltg de ıöylenildiğ"ne gt>re lngiliz - dutum. dair hiç bir haber alma· ler. Yalnız baraka yapıbDS 

l•tanbul, 1 (A.A.) -Tebliğ: Fransız konferansmdan ıayam mamıftır. yetin°n en ziyade Mamıar• 
1 - Umumt reislik divanı 1/ 2/ kayıt neticeler elde edildiii me"f'• yesinde temerküz ettirildifl 

1935 u.at 11 de Onder Atatürkün zuu bahaolamaz. Sovyet borçlan buki (Av9a) adamım h. 
batkanlıı.nda Dolmabahçede c. Bu konferansın, tamamen nok- ve Amerika daha ziyade muhtaç oldu" 
H. F. nın yeni ıaylav namzetleri· tai nazar mubadeleıinden bafka lemiılerdir. Merkezi b .. 
ni teabit vazifeıine baılamııtır. bir ıey olmadılı ve baz~ enelden :Vqiqton, 1 (A.A.) - Bay çok eaulı tedbirler almu,_ 

2 - Umumi reislik divanı bu teıbit edilmit meeeteleri konut. Hull, Sovyet borçlan hakkında, men (Avıa) ve köylerinddi 
it hakkmda fırka nizamnamesi • malc iç"n toplandıtı bildirilmekt• bay Troyanovskiyi ıörmüıtür. ka on tahta ile bir avuç çiti 
Din mahlU. maddesine uyarak Gö' ··-e kıaa olmut -e bav Hull dir. ru~ ' ... 1 

' dii:ni ve bununla yüz 
fırka umumt idare heyeti ve fır· tU beyanatta bulunmuıtur: f#I 

M. Flanden ve Laval bazı AY· bir yükseklik bile çıkma~ıll ~ 
k&nm meclis gnıpu idare heyeti • rupat meaeleler hakkmda Bay - Sovyet Rusyanm vaziyetine rilen tahtaların pek muntar"" 
le iıtiıare etmefe karar ·vermiı ve bakılma ıimdilik bir anlatmanm •J&ff 

Macdonııla, Sir Con Saymeıı ft aallam ıeyler olmadığmı ı 
dant etmittir. daha dig'"' er ln-"liz ai-ıileri ile olmuı ilmidini tqıyamıyoruz. • 1 d" 

3 - Fırkauıızın icra Vekilleri 0
• J- mıt er ır • 

.-jm müna-.ebetiyle, ulusa arze- bizzat temasta bulunarak hunla. Buna müteeesifim. Çünkü Ruaya• Kanaatimize kalırsa: 'f 
~ 1_.._. •--- ırA.. ek da piwa•• butmak iıteyen riftçi ve k · · · B d d di1eıcek beyanname ınuhteviyatı nn noıuAl nazarıanw u:ıt• en.m ı -- -:r omıteıın n an ırma a 
iizerinde konutmak üzere davet iıtiyorlardı. Fransız n&zırları Dok· ıanayiellerimize ve Rusya· aı faaliyetlere aksaklık v 

tal ....... aJannı bildD'. d:lderinden da emlakine vu'ryed edilmit d. H lbuk" b k "t • olunmuılardır. ·- ır. a ı u omı e 
· d. t ·ı· ı_ __ .:ı l nnm ce vatandaılara muhabbetim var· _.J 

4 - Fırka idare heyetleriyle tım 1 ~ı ız &r'&aaUJ a • · mıntakuına en yakm yeru• 

J,._,a Vekilleri 2 Şubat curnartMİ vaplarmı bekliyorlar. dır. Erdekte tetekkül etmit 
O ı' · d M Fil d Müzakerelerin katı olarak hi- h au.t 11 de Dolmaba.hçede topla • le ,erme av ette . n en zamandan vesaitten ve d 
La. ı F Alm A • tirildi~ni bildirdikten ıonra, bay d · "f d nac.aklardır. ve va• r&n.1ız, an, .q.YUa • IJ& ta daha ziya e ıstı a e 

tu lı H J d b J - '-1 1 Hull, tunlan ilave etmiştir: 1 kkakt ti rya , o an a , apoıyaal a • - mu ıa ır. -"' 
Bafbaka"ın dave zeteciler tarafından IU'lluak ha- - Rusya ile ticaret için bil • tl':J 

latanbul, 1 (A.A.) - C. H. F. h ed 1 • d hana -pı•-- olan ihracat ve Bu yardım it inin ·daha ~ 
Ulll1llDI reislik divanı yeni aaylav zı sualler tevci i mı§M • J- uauı zam bir tekle konulacaiıOI 

Franaız nazırları ce-rap Yermek. ihracat bankasının mevcudiyetin· 
~ıı.-:. bakk;~~tit;'.Ş.:çin un iaa•ia• etmiiJerd,iL. ·~- .. d&.-.U hir un bJmu detiJ.4ir. ediyonıa. 
Eır.,. 1 •fe franauı nazırlar1 memnun Fakat ha hususta bir katar ver· Atlatılan mtlbl-' 1936 cumartesi günü ıaat 11 de 
toplanmasına karar verilmittir. Londra, 1 (A.A.) - Franm mek banka idaTe heyetine aittir. bir kaza 

uı:rlar M Fle de ve Uval Bay TroJanovıld cesaretini ~ .. a Fırkanuı meclis grupu idare heye· n 1 
• n D Baraka ve iaıe vazi~~t~ 

11 tini 2 Cubatta Dolmabahçede top· dün saat 16,40 da DoWDiq kaybetmit görünüyordu ve beya • kik etmek üzere dün ,uaaı---~, 
~ S ' k · ı--.:ı· F natta bulunmak iıtememi,tir. lanmaya davet ederim. tratı ter ebnıf ~ır. rananm reainin (33) numaralı r 

1/ 2/ 1935 Londra büyük elçiai de müzakera- = ile Erdek Kaymakamı~ 
iSMET INONV ta ittirak etmektedir. Mısırda bir tren kaza• damıa kumandanı, belecli1' 

Bay Pekerln daveti M. Flanden ve Laval müzak.. sında sekiz kişi UldU ve hililiahmer müfetfti 5-' 
latanbul, 1 (A.A.) - C. H. F. rattan memnun aörünüyorlarclı. Kahire, 1 (A.A.) - Şehirci· ve hükamet doktorundaıı 

umumi reialik divanı yeni saylav Zannedildit·ue aöre bu mibake • varında bir timendifer çarpıtma- kep heyet Marmaradan 
ııamzetleri hakkında istişare için reler bugün bitecektir. 11 olmut ve ıekiz kişi ölmü9tür. tam yolla Ekinlige doğru 
flrka idare heyetlerinin 2 Şubat Franq büyük elçiliiüıde bu• Bunlardan birisi lngiliz birisi de dereken Ekinlik burnund• 
cmnarteai aaat 11 de Dolma bahçe· gün bir öğle ziyafeti verilecek ve JtalY'-ndır. Birçok yaralı vardır. lara çarparak batmak tehi 
de toplan.muma karar vemıiıtir. ağlebi ihtimal M. Laval bugün maruz kalmtlard.w. Sadedi' 
F k .. "d h _.. ·ını" va Londradan Pariae bar-eket ede • • hi b" k be k • • "• ır anın umumı ı are eyn • pıden • ç ır ıey ay tme ıızın ıiddetli olmuf ve aemi ta• 
zifeye çafırırım. cektir. imza edebileceği bir anlaımaya maia baılamııtır. Etraftaıl 

C. H. F. U. Katibi Alman hUkQ111etl nezdinde vücud 'Yerilmek iatenildiii görül! lan yardımlarla içindekilet 
R. PEKER tetebbUate bulunacaklar mektedir. nlmqlar. Mühim bir rabol 

Batbakan Londra, 2 (A.A.) - Tahmin- LAvalln Almanya kuv· romörkör Erdek limanıııa 
Dün tdırimize aelen General lere aöre, luail'z h9kaıılan Al· ti' rl h kkında mittir. Makinist kurtul•_..-., 

laıet lnönil ile iç lıleri Bakanı manlarm hukuk miiaviliji tale. ve e a harika kabil'nden oldu~ 
Şükrü leaya, Atatürk tarafından biyle Framı.zlann Almanlar tara- nutku yanm 2 _ 3 bin lira kadat 
kabul edilmi§lerdir. fmdan emniyet teminatı verilme. Londra, 2 (A.A.) - Reuter &· edildiğini söylemektedir· 

Ceneral lnönü sarayda kalmıf, ıine dair olan talepler!Din ayni jans~ bildiriyor: . . ilk mekteb ted 
~ilkrii Kaya Park otele geçerek zamanda muza.kereıi için Alman Dün aabahki Fransa. Jnııltere 
öile yemeiini orada yemif, sonra hükUnıeti nezdinde yeni bir teteb- konuımalarmdan pek büyük bir başladı 
tekrar saraya dönerek Atatürk ta- büste bulunulması hakkında ıarar kısmı Franıız büyük erkinıhar • Zelzele neticesinde 
Tafmdan kabul edilmiıtir. edeceklerd!r. biyuinin Almanyanm askeri va · ilk mektebimizin wuifiSI' 

Şükrü Kaya, lıtanbulda bet, Konuşmaların Alman• ziyeti hakkındaki mütaleatmı i . baılanmamı9tır. Smıflatl .. ufl 
alb sün kalacak, ve tekrar Anka· J hl zah eden B. Li.val'in nutkuna tah- lif yerlere dağıtmak 1ur~ew 
rava dönecektir. ya a ey ne olmadı- . l -- F kA 

ı - ııa o unmuı""" • ransa er anı· cak dünden itibaren t 
ğına dikkat ediliyor harbiyeainin mütaleasma aöre Al· aata bqlanmıttır. Erci.Is Bu sabah bir 

kadın yandı 
( Ba§taralı 1 inci de) 

dötemelerin alevler içinde yan • 
makbi olduiu ıörülmütlür. 

Biraz uiraıtıktan aonra yan • 
ıın aöndürülmüpe de Feride ka
dmın da tamamen yanarak öldü
ğü anlaıılmııtır. 

AJDJ zamanda Feri de kadın ta· 
rafmda.n beslenen yedi köpekten 
biri de yanmıthr. 

Bu mruenıiz hldiae etrafında 
polia tahkikat yapmaktadır. 

Londra, 2 (A.A.) - Reuter a- mania lrükCbneti muntazam auret- maarif uğrunda maddi.-
janaı bildiriyor: te veya kıamen talim edilmit efra· gayretleri cidden pyaJll 

Fransız ve lnıiliz nauhaverele- dıa maliktir ki, bunlar aded itih., d. ı 
d 1 1 rtvle Framız askerlerine faik de- dir. Bu meyanda ken ~• 

rin e e de edi ecele neticelerin her 9oJ · d vennek ıartiyle bir yer 
hanai bir suretle oluna olsun Al· jilaeler bile, her halde müsavi ir- '-• 

• ımıf açan kıymetli fU"'"" m;ınya aleyhine müteveccih ol· ler. Yalnız. barb levazmu itiba· U ıv:J 
rivle Aİmanya apiı vaziyettedir. Sadık Beye 1'rymetli 1 1'\P'-.. 

duklarmı zannettirecek hir tekil # da tetekkür etmeği bo~ 
almamuma büyük Britanya hil • JI l 
kfiınetince pek zi,..de ehe1111Diyet Balıkesir va 8 
verildiii günden ıüne meydaaa. - A .. A .. e·ER··-·=w··i rar adalara 
pkmaktadır. Bilhua, son tün. Bahkea:r Valiai ~ 

bta.nbuld• en çok aatılan b )erde lnıiltere tarafmdan Alman · aıhhiye müdürü ve 
pzetedir. llinlanm ~ "HA· d bd 

yanın vaziyeti tam bir SU'rette na • müfettiti oldulu bal e 
BER,, e verenler klr ederler. .ı-.. 

zan dilr.kate alınarak Reicb bülc4 ıaat heıto tekrar ad .... -
• ı •rr r ·ı •• __. •• _.._... ..... 

metinin ha.,nyetind•.,.. mwki.. terdir. 
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MUHTIRALI 
TAKV-iMi RAGIP 

1935 Yılına 12 Yaşına Girdi 
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en özenli ve en doğru takvim 
Ve heyet bilgilerinden başka herkese gere~ı olan genel bllglleri de 

içinde bulundurur. Ay başlangıçları ve sayıll ulusal günler 
ıstanbul rasathanesinden alınmıştır 

Ciltli Fiatı 35, Ecza Fiatı 25 Kuruştur. 
Kanaat Kütüphanesi 

PEKTORiN Krem Holsonıin 
F=>t:KTORiN 

- Ök8ürüğünüz mü var? 
,-8Neıle ini oldunuz? 

-Kanzük-
Konzo~ ö~soro~ 

nru~u 
ro . 

J:::> n~ıte mi tutuldunuz ? . 

~KTORiN'den 
Şaşmayınız. 

Y egane ciddi gü
zellk kremidir. Te- Bilcümle ökıürUk, göj'üı neı 

ı elerile hat ve müzmin kasaba\ 
ıJtihablarında, zatDreye ve zatül
cenb ve boğmaca ökıürtiklerinde 
çok f aideli bir şuruptur. Gağnı 
leri zayıf olanlara da ayrıca tav· 
siye olunur. Her eczanede bulunur. 

PE:KTORiN 
~EKTORIN 

aeşir I<utusu 35 kuruştur. 
Kemal - Mahmud Cevad 
Ec:zaneıi, Sirkeci 
~[S. 6;2] __ _ 

l<iralık yalı 
<lrı,.;-rıgtl'köyünde Kuleli caddesinde 

~~, oda]ı kullanışlı müstakil bir 
'°aı ga>'ct ehven :Ciatle kiralıktır. 

1 n.h~ ~e kış oturmağa müsaittir. 
'/ Ctl'tıı eıı Ve kumpnnya suyu vardır. 

~ıı .... ~t i t" 1 . . . ı· d k" 79 "'Qar 
1 

ıyen erın ıttuıa ın e ı 
11 1 haneye müracaatları. İt;"(ANBUJ.-ANl<ARA CADDESİ. 

• : IN/<ILAP K/TAPHA..!:t.E~(:,. 
~ (3820) 

11 
Devlet Demir yolları ilanları 1 

~~ktanYa - Bursa yolu ucuzlatı dı. Tenzilat 15 Şubat 1935 den baş
"'lt~ ır, Mudanya . Bursa mesafesi için; çocuklardan yarısı alın -

ere: , 

t ~i .. 
.~· Yolcuda 
~ lıerj b' . n 
Q a)ltt ' 1nnci ve ikinci sınıf -
~ ~ıtcu ~Yaların tonundan . . 126 
h ~da sınıfta olan e~yaların 
·~ı \> n 

1 
40 

ıı 

30 
111 
20 

ti&· 'aon1 · • • • • · 84 
~iltttlerj a l8.§1nacak uzun 
~lrtİai~:o~undan . . • 210 (asgari 5 ton ücreti alını!) 

f ıo.."'aonl erın tonundan . • 294 (3 tondan fazla olanlar) 
,:llll tiai al taşınacak ağır ve 
~ \>'b rn erin tonundan 420 (asgari 5 ton ücreti ahnır) 
.~ •On İ • d . ' 
~ ObiI \> Çın e taıınacak o -
h. ~~ e emsalinin 
'ıtı \> n 
~ 'aon . : • • . • 294 (asgari 3 ton ücreti alınır) 
~~!>bil ıçınde taıınacak 

~tıd,tı \>e enısalinin 
t 420 · (asgari 5 ton ücreti alınır) 
'~I, ..... l kuru, ücret alınacaktır. ... a il 

mat İstasyonlardan s orulmahdır. ( 497) 

l ............... . 
~nı bir Roman 5 kuruşa 

t • •• . •. 'I ! ' . 

Vakitsiz ihtiyarlık 
Erkeklerde vakitsiz ihtiyarlığa kar~} 

Hornıobin 
Tabletleri 

Uzviyeti tenblh eder, sinirleri kuvvetlen
dirir ve vakitsiz ihtiyarlığın önüne geçer. 

lstanbul'da fiyatı 150 kuruş 
Eczanelerde bulunur. 

mıınıııı ııı l!llllillll !ll~illlrnıı ın~~ll~ı 
~Jffoo.m mınııı ıı ıı ı ~mm mmnımı ııı ım ıı~ıınıııınıı ıı~ıı ııoomıııı-~ vettı çıKTı 
~ 111 -nıınıınıııııwurııııııtıımnıı ır ıoıımnuınııuıımmııın fi1 Alafra ıı~a "e a laıuık.ı • 

~ YEMEK ve TATLI KiTABI 

Ilı 
Hcrgün pişecek yemeklerin ve tatlılann hsıesin• ve \'apıhşlnnnı 

Cıltlı 125 hu kitabda bulacaksınız. 
ciltsiz 100 S J • _ 

--s atış yeri; stanbul Anka ra l ıddcsı No 15ı 
-:: kuruş 

llıııı~ıill~ıınllllllWIRl~ll~ ~ mmım~ lnkılAb Kitabevi ,ınnıın ıttlıı 
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1 ercüme Külliyatı 
SAFO 

Alfons Dode - Haydar Rif at 
100 Krt 

Aile Çemberi 
A. Mauroiı - l. H. A:Jiıan 

100 Jtrı 

Ticaret, banka, borsa 
:kt. Dr. Muhiiı Etem 

75 krt 

Devlet ve ihtillll 
Lenin - Haydar Rif at 

75 krt 

Sosyalizm 
K. Kantıky - Sabiha Zekeriya 

15 krt 

). Rasin :.pü-l-lig-at_ı_l_• 
Ahmet Retit - H.Na:rım 

75 krt 

işçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rifat 

80 1r:rt 

Ruhi hayatta lllşuur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 

80 kıt 

Gorio Ba a 
Balzak - Haydar Rifat 

100 K!'f 

Deliliğin piskolojisi 
Dr. Bernard Hard - lzeddin 

50 krı 

Türgenyef - Sami z. Süreyya 
75 krt 

Engerek düğümü 
F. Moryak - Peyami Sefa 

80 lal 

1 

Samimi saadet 
T olıtoy - 1. H. A1itan 

60 kra 

Andreles - Suphi Nuri 
ııo krt 

Çocuk düşürtenle7 
H. G. Menuıier 1. F. Rasim 

80 krt 

ilim ve Felsefe 
Moris Şilk -. Hilmi Z iya 

30 kuruş 

Cemiyetin Asılları 
Frederik Engelı - Muhiddin 

100 kuruı 

·~·~~---· ~~,..e-n~i~i 1:-m· i Zihnıqet 
Bacherlard - H. Ziya 

75 kuruş 

'l 2 
Hükümdar millet 
Russel - Galib Kemali 

50 kuruş • 

·---------~~:-------·-------=:--:-~iiiZ'ii= ~~--------ı~ ı 
Komünizm 

Lenin - Stalin - Buharin 
Haydar Rifat .. 

50 kuruş SO?uaan.rer

1
isininSikincaiaaçy •• 

1
.
1 

Adam. 1! r a oy ı a urdu!! 
g Tramvay yolu, Jluallim Naci cad. No 115: i~ 

h t'J is lstnnbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her türlü asri S~ •--=----w.ıa--~---·'• 
e~e e!tolunan :: konforu haiz çok temiz, fiyatları çok ehven "e lmdın erkek her t ürlü :: Günün ikiısadi işleri ~r~rtjtı ile ok uıtur. Batından sonuna kadar zevk, merak ve ji hastalara açık ha tahnne. H 

1 
Prof. Dr. Suphi Nuri 

it.. ~caktır. Unan bu romanlardan her on bet günde b ir kitap :: Yatak fiyatları iki liradan iti haren • :: Fiyatı 60 Kr. 

·~tt er kitap b l fi Doğum \'e kadın ameliyatıanylc apandisit. fıtık, basur n buna ~~ •-----------:ıı ı.. '-.t. aı ı batına bir romandır ve fiyatı yalnız be! ı ·· .. .'\ ~! uenzcr a meliyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat list esi ve U D ., t v • 
ıtanc l :: bro~ür gönderilir. Telefon: (42221) i: agı ma 1 erı : 1 

ardan ve azete müvezzilerinden aravınız. :: •• 

-.•••••••••••- ::._, .................................................................................... ~ ... ---~,,,,;• AA KIT Matbaası •••-••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••M•••u••••N••••••••••••••••••••••••••••••..,...__............ • 



llAnlarınızdao fil) da bekli.>orsanız 

HABER'i 
Tercih etmeniz lazrmdrr. ·---....... ·-·····-·······--· .... -· .... -.... --~ 

1 , ll!lııııııııımntııııııııllftdlll ·--~uıııınııııaııııııtmmııııııııııımınııııınıınmııııın~ 

'·-··--· 3 o o y ı I ..... __...;' 

Av.:ısturya h:.ıdudundan pek uzak olmıyan 5420 kademlik Kreuz.ach dağları üz.erinde manevraya çıkan 
'.4lman cukerleri, ayaklarında kız::ık ve kar ayakkabıları vardır. Çok ağaçlıklı olan buralarda hareket 

pek güç sayılmaktadır. 

Bir Almari vapur kumpanya•ı am ~alajaız otomobil nakliyatını temin 
için fenni tertibat yapmıftır. Bu kumpanya seyyahlan kendı lük• 
otomobilleriyle gemilerine alıb her uğradığı limana gene kendi oto
mobilleriyle, resimde gösterilen ıekilde, karaya çıkarmaktadır. 
Kumpanya, bu wretle bütiin ıehir leri clolQ§tıAran •onra tekrar oto-
mobilleriyle birlikte ıeyyarları gemiye alıyor. 

( .~akıeaeo :ı J N O· 

j ti lKMEl: k• h • i 8 
·--~-~~~J sonra ı şe ır t.........--

d le fı 
- Anladım, dedi. Bu harikuli.- dolatık ve garib ıeyler !. ne . 11 

de feyler, benim zamanımdanberi aliyet anındaki bir hareketiıı• 
değişib bu kılığa girmit oluyor. ıarlaym! ~ 
Müsaade edersen, sana bütün Artık burada, tecessüın soıı 
hunlara dair, bir usul üzere ıora- teyi bulmuıtu: . . , 
yım. Sen de, azar azar anlatırsın. - Buraya bak, dedim. SıJI~ 
Evvela, "lş yok t,, demekten kas- yoksa mideniz yok mu? Haı111' 
din nedir 7 hazınızdan büsbütün ku 

Tuhaf arkadaıım, bir hayret a- insanlar mısınız? 
lameti gösterdi: _ Hiç öyle ıey olur mu 1 d 

- Bunda soracak ne var? c!edi. k_. 
1 

Fakat onları, belli başlı nıa . .J 
iş; kalmadı, bitti .. Onu, makine er uğrunda kullanabiliriz p.iefV 
yok etti. Y anılmıyoraam eğer, benim midem, azami nisbette 
sizin zamanınızda epey makine f 

lumatla doldurulmuştur. -·• 
vardı. Buhardan hayli istifade durun! Ben, gene karııtırıyol""' 
etmif, ıonra elektrikle işe batla 1 · _, 

Önce, ilk söylenecek söz efl 
mı•tınız. Fakat gene iyi hatırım· . 

~ latmab, ıonra bu bahae airıf ,i 

da kalmışsa, radyo kudr,.tinden, d '' 
henüz istifadeye giriıiyordunuz... yim. Evvli., "kimyevi gı .a•: t 

"Evet!,, dedim. cuda getirildi. bu; şüphE-••1 • •1, 
- Fakat, makineleriniz ne ka- lükler·n üçte birini ortadan .~tf 

dar iyileıirse, işleriniz o derece Sonra "dağ keteninden efbı I p 
güçleşiyordu. Ne kadar ilerlese- geliyor; bu yaman şey işte 1'. 
niz, o kadar fazla şeye ihtiyacınız sene içinde, herkese, blki bOi 
oluyordu. Hayatın giditi; gittikçe dayanabilecek, bitib tükenııt' b 
hızlandı. Haykırdınız; gırtlağı . elbiseler yapıldı. Ve şunu d• tıf' 
nız yırtıldı. Fakat durdurmanın ki, kadınlar isyan ettikten ,o 1 
imkanı yoktu. Her biriniz, ken- bunlar, moda denilen belafl~" 
di icad ettiğiniz makinenin ditli- tadan kalkmasiyle bir aradıı ; 
sine kapılmıştınız. Ve hi~ biriniz, - Mo_da ortadan k~l~•t O ~ 
bunun ıonu ne olacağım tahmin e- dır? dedım. Aman ne ıyı 1 ,Jl 
demi yordunuz. çılgın fikir, o. ne taşkı~ b~d ' 

_ Dosdoğru! dedim. Bütün tı ..• Dağ ketenın~en elbıseh ~ 
bunları nasıl öirendin bövle? - Evet. dedı. Kalktı. ~ 

Daf keteninden elbise Jiyin - ortaaan ICaldırdığımız şe. \e p 
mit adam gülerek: biri de, hava değişikliğiJir· f 

_Bu da iş mi? dedi. Maluma manınızda, işlerinizin ha'°' b' 
tımın bu tarafı, bana iyi ameli . zünden ne kadar arttığııı1 

ı yat edilmiş olduğundan biliyorum. dütündünüz mü 7 ı 
H d - . . - . . . b. )<ııÇ 

Tele/on tel. •ermek için ku:lanı- 1 , 1 
lan köpeklere Avusturya ordu- YENl ÇIKTI J 
•uncla gaz maskesi takıldığı görü· : Cemiyetin Asılfarı 
lüyor. Köpeğin sırtına takılan bir 

Fiah 103 kuruş bobinden, köpek yürüdiikçe tel 
ıağılmakta ve böylece, hat ıeril· ı' Tevzi yeri - V AKIT Matbaası 
mİf olmaktadır. 

TLJQKiVE 

l \ Q~LiT 
BANKASI 

.. DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-.~D~Q 

Almanyada Bavyerada yapılan 

kıJ ıporları müsabakalarında 90 
metre atlıyarak rekor yapan meş
hur Norve~li Ski fampiyonu 

Sorcnıen 

Anlamıyorsun değil mi? Şimdi ava egıştıgı ıçın, ır ~ 

ne dediklerimi, pek kestiremiyor- lü elbiseler giymeğe mecb0
' r 

d E 'h . ~· sun! Zarar yok. Sırası geldikçe yor unuz.. ve ı tıyacınıı ·~ 
S - k b" . elci• ıöyliyeceğim. Ne diyorctum? E ıgınaca ır yere gıree ~i-

vet.. Bu makine köleliğinden iki Bu, başedilir mi? .... Sonra .1 ~ 
yüz sene sonra, "tabiati alt etme- bilir, o hal, ne korkunç şe)'d~~p' 
nin büyük bayramına,, vardık u~madığ~nız bir zamand~i.iıf'' 

_ yok canım, dedim. Sahi alt nızde behren koca, ıslak b"I 
ettiniz mi? (adını hatırlıyamıyorum) ,; 
Damarlarımda ayni korku; ye- muydu?! Evet ... Buluttu 5

""
1 

niden canlanmıştı. Tuz dolu denizlerin üstündeıı,~ 
- Sen ne söylüyorsun? dedi laşarak, geçerek; rüzgnr~r~ıf 

Alt etmek de laf mı? Yok ettik. lıyor. Ve arkasından, ha ' ıJ çı 
Her teY durdu. Yüzlerce yıl bu . mur, dolu, kar yağıyordu l3 
nun için çalıştık. Ve nihayet, kilir tey mi 7 1, 
i•te muvaffakiyet! insanlık, arzu- - Fakat, dedim. Bat.311 ~ 
~ h ı d l d B ·· ıLıı> larını çoğaltacağı yerde, ihtiyaç- ava ar a o uyor u... ıı 1 
larını azaltma yoluna sapınca me- lara nasıl muvaffak oldurıllı ~İ 
sele kalmıyordu. Dağ keteninden elbiseli ' ,1 

it kolaylattı. Evveli ''kimye- - Güç bir §ey değil. ~;y~,il1 
vi gıda,. yı icad ettik. Görmelisin. tattı: iklim amillerini, bı~ ıe' 
Ondaki sadelik, ondaki pratik ka- üzerine saldırttık. Deniıı~ ,
biliyet ! Halbuki, ıizin devrinizde kibini değiştirdik. Oy le ~:~ b1 
sabahtan akşama kadar, toprakla- yun yüzü; adeta sıvışık oof 
rı kazmak, ekib biçmekle vaktiniz çim aldı. Kabuklaştı... . Jt ~ 
geçiyordu. Omeklerini görüyo . sunu istersen, bunu etraf 1Y ~ 
rum. "Çiftçiler,, diyorlar galiba. latamam. Çünkü bu; bati~ 
Bir tane de bizim müze~e var. na bir ameliyattır ki, "'~,t 
Kimyevi gıdayı bulub çıkardıktan bana tatbik edilmedi. f~·ıı; 
sonra, mahzenlerde bunu. asırlar- netice gördüğün gibi, go ~ 
ca yetecek kadar saklayıb depo et- rengine döndü. Deniz; ıJI 
meğe başladık. line girdi. Ve hava; her 

Ziraat; demode oldu. Yemek, bir ... Böylece tabahhurııt. J1 
içmek de onunla beraber gitti. iş . ve beraberinde birçok i9Jef 
ev gaileleri, her şey, her 'ey bera· tadan kalktı. biİtii' 
her .. Şimdi, günde bir h1'p yutu - Bir parça durdu. Be~: dt ~ 
yorsun. işte o kadar ... Sonra, ha- hadiseleri gözümün ön°11 

..,,, 

7.ım cihazı denen şeyi de düfünün. jandırmaya çalıttım. Ve 
Borular gibi, gayda gibi Mr takm1 toplıyarak: bi''' 

.............. --.. - .. -...... - Demek, dedim. ''1°01' ıa 
Pari•in F oli Berje tiyatromnda den Dümerg kabine.i adliye na.zı- lehe çaht,, iıler ve birÇ~·ııt ' 
''Siycui bir bale,, verilmiftir. Bu- n Hanri Şeron kıyafetinde görü- suz yorgunluklann ötı~ 
raJa balerinlerden bırini, iatila e- 70rmnu. melde neticelendi • .(De~ 


