
.. . 

• ••• . . . -
Kazanan 
numaralar 

10 uncu sayfada 

......_: kuruı •Telefon: 23872 - Sene: 7. Sayı: 2121 12 BlrlncikAnun 1937 P Az A R 11An i§leri Tel: 20335 • 

Kardeşlerimize 
Y·apılan tazyik 
devam ediyor 
~ ~Ofsltlerın Suriye bayra~ı 

ıiddi;;mç~k~;:·;;:: 
llütüQ mesuliyet 
llıahalli .büktimete 

ait olacaktır 
~talcya 11 (Hususi) - Bankalara İskenderun, (Hususi) - Garo Türk 
'" olanların malları haczcdilmck- düşmanlarını silahlandırmak hususun 
' ~~mi bir ay içinde borçlar ö- da ciddi mesai saırfetmcktedir. Bu 
'1 etlıgı takdirde rehinlerin banka maksatla Gocer aşireti reisi Kocuya 
~ tescil olunacağı tebliğ olun • silahla yardım edildiği gibi paraca da 
' dır. lcraata her tarafta. birden yardım temin edecek imkanlar bahse
tıı..ı· llıhışt.ır. Bu karar, bilhassa Tüik .dilmiştir. M~eli. binlerce ton kömür 
~-:~.tazyilt maksadını istihdaf et- ve odun ruhsatiycsi Kocuya verilmiş-
\ ~l?' . tir. 

~ S~rye bayrağı çekilirse... Erzurum vapurunda .•• L 

~lakya, (Hususi) - Sancakta }·e· İskenderun, 11 (Hususi) -Wtanbul 
'tl Suriye ooyrağmı çekmek mak· ile .tskendenın arasında ba.şhyan de -
~e tahrikit yapıldığı himolun - niz seferleri münasebetile buraya ge
~bGt dır. Böyle bir hareket vukuun- len Erzurum vapuru halle tarafından 
"ı:ttılıı~.~esuliyetfn mahalli hUlrumete büyük merasimle karşılanmıştır. Va • 
~ ~ ve önüne geçilmesi mUekUI pur binlerce kiti tarafından ziyaret e-
~~erln ıneyda.na çıkacağı gayri- dilmiş, salonda bulunan Atatürkün 
~inap görülmektedir. ~ gözyqları içinde öpülmilftür. 

~lektrik Şirketinin 
18 milyon lirayı 

A.y sonuna kadar 
~. 6demesi istendi 
'llıvay Şirketi erkanı aleyblndekl kaçak

çılık davasının muhakemesi ayın 
' .. 24 Onde başlıyor S lrık §irketinin tahkiki netice- müdiri Loldistayn da vardır. 
~ ıı~~kemeye intikal eden kaçak- Elektrik Şirketine son mühlet 
"'ti ~~inden sonra tramvay şir- Bundan bir müddet evvel yapılan 
~ ~kında yapılmakta olan kaçak- tahkikat neticesinde elektrik şirketi • 
~~t kikatı nihayete ermi§ ve l:İu nin halktan 18 milyon lira f a.zla para 
\ ~klnından birçokları hakkın- aldığı ve bu paranın iadesi 18.zmıgel • 
tit-, u muhakeme karan verilmi§· diği meydana çıkmıştı. Ancak bu meb 
~ l!ğın tekrar mü§terilere dağrtılması 
~ lbllha.kemcleri bu aym 24 ilncü mUmkUn olamıyacağından hüklımete 
~'tat 14 deyapılacak olan maz... iadesine karar verilmişti. S tr~tnda tramvay şirketi di - Bu sırada şirket hükumetle mUza
~. ıaı.iindort, başmWıendis Blan - kerelere girmiş, 18 milyonu iade etme-
~i.slerden Gileri, levazım ~ Devamı 8 incide 

~b~ ~~!!~~·~et !~!~~Unn~.~:!~ttt. klima 
~~~unda olmuş ve bütçe hesaplariyle, idare heyetinin _bir senelik 
~ olunmul}t'.Jr. Yukardaki resim toplantıda bulunan avukatları 

Musolini 
ltalyanın Milletler Cemiye-
tinden ayrıldığını illin etti 

Roma. 11 (Hususi) - Mu&olini gün dirdi. Baıvekl bundan sonra, İtalyanın. ' gibi kuvvetli br mllctc hi~ bir şey yap. 
terdir dedikodusu yapılan nutkunu bu büyUk demokrasiler uğrunda hattı ha lamıyacağını söylemiştir. 
akşam saat 21 de önünde büyük bir reketini .değiştirmiyeceğini ve İtalya Nutuk 10 dakika devam etmiştir~ 
h~k yığınının top~~ığı balkona ~ka !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rak, 1taly:ının hiç müteessir olmadan 
Milletler Cemiyetinden çekildiğini bil 

Jftlsoliııi 

Stoyadinoviç 
Sofyaya gidiyor 

Sofya, 11 (A.A.) - Yugoslavy~ 

Ba}vekili Stoyadinovi~'in yakrooa Sof 
yayı ziyaret edeceği teyit edilmektedir. 
Ancak, evvelce zannedildiği gibi bu 
bu seyahat, Bulgar-Yugoslav paktı 

r.m imzasının yıldönümü olan 24 Ka 
nunusaniye tesadüf etmiyecektir. Filha 
kika Stoyadinoviç Kanunusanide Al 
manyaya gidecektir. 

"Tan,, sahibi 
Valiyi dava 

edecek mi ? 
Valf, otobüs işlerinin 

teftişini istedi 
lıtanbul vali ve belediye reisi Mu

hiddin Üstündağ ile Tan baş muharriri 
Ahmed Emin Yalman arasıooa, son za-

manlarda şehirde artan otobüs servisle 
rinin, dolayısiyle sebeb olduğu bir me 
sele çıkmı§ bulunuyor. Meseleyi k:sa•.:a 
kaydedelim: 

l - Ahmed Emin Yalman, "İstan 
bulun otobüs dedikodusu" başlığiyle 
gazetesinde bir yazı ne§rediyor. 

2-Muhiddin Üstündağ makalenin 
intipr ettiği gün, Tan gazetesine bir 

_.. Devamı 4 üncüde 

--------llll•ııııııııııınııın 
Otel odasıında 
bir mücadele 
Yabancı adam, 

içinin bftttlo 
kötlllUğUoll ortaya 

vuruyor! 

ERKEK-KIZ 
heyecan içbulc... Herifin elinden 
kurtulmaldan ba§kıa ça.re yok ... 
Fakat, iğreııç ruhlu adam, pi.! bir 
giilü~le sırıtmakta ve Kenanı kcm
dinc doğnı çekmektedir. 

Birdenbire, Erkek • Kı::, "çcJ.:il!" 
diye hayktnyor 11e elini arka ce
bine götürerek tabancasına aarılı
yor ..• 

Beşine' 
sayfamızda 

okuyunuz 

Gümüş lira yapmağa 
hazırlanırken ... 

Jkl kalpazan taksimde kurdoklan 
lmalAthanede yakalandı 

Beypazarlı Mehmet ~lyazi ErWrk 
Ye Seıa.nikll Cemal Ay isminde iki 
kişi birden zengin olmaya kn.rar 
,·ermişlerdir. Bunlar Taksimde U
cuzhane sokağında 23 numaralı evi 
kirahyarak burada yeni gümüş lira 
imal etmlye teşebbüs etmişlerdir. 
Bu iki arkadaş Ura dökecek malklne 
yi yaptıktan sonra kurşun vıt) gü
mUş tedarik etmişler, birkaç ta/ne U
ra dökmUşlerdlr. Fakat bunla.rı be
ğenmediklerinden makine Uzeirtnde 
bazı tadllft.t yaparak yenld<

1
n Ura 

dökmeye karar vermişlerdir. Emnl· 

yet ikinci şube memurları bu işten · 
daha teşebbUs safhasında iken ha
berdar olmuşlar, dUn eYI basarak 
para basmaya mahsus Alet ile bir 
miktar kurşun ,.e gilmüş bulmuşlar 
dır •• 

Mehmot Niyazi He Cemal de yaka; 
lanmış, Emnl)•et mUdUrlüğijne gett
rllmiştlr. Bu iki klşl birden zengin 
olmaya karar verdikleri için bu işe 
teşebbüs ettiklerini, .fakat tecrübede· 
muvaffak olamadıklarını, piyasaya ' 
ka.t'lyyen sahte lira sUremedlklerini 
itiraf etmişlerdir. 
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Filisti/n ~eteleri 
Ecnebi 'memleketlerden 

Para .va! sil~h alıyor 
Geniş teşkilatın bu şekilde 
yardım göl·düğü tesbit edildi 

Filistindc Arabl.arı mukavemete teşvik e<len bir 1ıatib·... • 

Kudüs, 11 (A,A,) - Tethişçileri 
tcnkU etmek üzere snu haftalar zar
fında sartedtlon gay.fetler isyan ha
reketine mUhlm bir darbe indirmiş
tir. 

Polis suikastçılarm lkl çeteye 
mensup olduklarını "'Te bu çetelerin 
tahminen altmışar kişiden mUrek-

kep olduğunu ye bunlardan birinin' 
I<'ilistlnln şimalinde diğerinin de 
cenubunda fanıtyette bulunduğunu 

anlamıştır. Bu cetelerln reisleri mün 
ferit tethlş hareketleri yapmak üze· 
re gönUllUlcr gC>ndermektedfrl c> r .. 
Tethfşçiler ecnebi memleketlerd<' O: 

~ Devamı 8 incl<!e 



= 
Vış Süµısa 
- -
lngilferenin büyük <Hô. .dis.eler ve f ikir.ler . .. 

Kadınlara dair 
düşünceler 

bazı politika adamları 
Vaz~yeti nasıl görüyorlar ? 

Yazan : Şekip Gündüz Va(ğali"\l: Dr. Rasim Adaaal 
Avrupadak.: siyasi buhrana bir niha· 

yet verilebilir mi? Eğer Avrupayı sa
ran ha&talığm tedavisi mümkünse bu
nun ilficı ne olabilir? Almanya ile 
anlaşmak mümkün müdür? Mümkünse 
nasıl?. Almanyarun arzulıır. ne şekilde 
kabul edilebilir? 

Fransız gazetecilerniden J. J. And
rien ile L. Boussard, İngiliz parlamcn· 
tosunun en nüfuzlu altı azasiyle temas 
ederek bu esas etrafında fikirlerini al
mış bulunuyorlar. Bunlardan ikis.: mıı
hafaukir, birisi liberaldir. Diğer ikisi 
ise işçi ve milli işçi partflerine men
supturlar. Avrupayı tedavi etmeğe ça
lışan tabiplerin en kuvvetlisi İngiltere 

olduğuna göre bu adamların düşüncele
rini öğrenmek faydasız telakki edile. 
mcz. Muhafazakarlardan başlıyalım: 

1 - Sabık nazırlardan meşhur Wins
ton ChurçilJin damadı Duncan Sandys 
henliz otuz ya§ınt doldurmu§ bir saylav
dır. Bu zat diyor ki; 

"-Eier bütün siyasi hükümler 
ve sulh muahedeleri bir arada tet
kik edilmiyecelue müstemleke mese. 
lesini münakapya bUatmak hem 
fayclastzdrrt hem de böyle bir müza· 
kereye giriımek istemeyiz .. Söyledi
iim tartlar içinde bir tesviye tarzı· 
na ulqabilirıe ve bu netice Alrnan

yaya maddi menfaatler temin edebi
lirae buna mukabil Bertin hükôme -
tinin yahudi aleyhtarlığmdan ve 
hıristiyan dinine kartı takmclıjı ta
vırdan '\"aZ ~çmerini talep etmeliyiz. 
Jngiltere ile Fransa arasında karar_ 
laştırıfan ıon ~il ve kurulan it 
birliği belki sadra ıifa verir netice

ler doğurmaz, lakin bu vaziyetimiz, 
Almanya ve ltalya ile olan münue
bctlcrimizi ıslah için beılediğirn.iz 

arzu ne olursa olsun Parüle Londra 
nasında Roma - Berlin mihveriyle . ..,, 
mukayese edilemayec:ek derecede sar-
sıl:nn7. bir ahenk mevcut bulunduğu. 
nu aleme ıösterecektir.,, 
Noville Chamberlain'in temsil etti

ği ekseriyet gnıpunun lideri Sir Tomu 
Moore rae fU cevabı vermittir. (*) 

"- Loadra konupnalan Jqi.1-
tere ile Fnnsaaraamdııaki ~tluiu, 
lnıilteN • Fransa •• Almanya ..,._ 
amda llir anl•pnenm esaslaruu 
müıtereken anamk manmı vere -
cek tekilde kuYVetlendirmit- Bizce 
bu esaslar ancak tunlar olabilir: 

l - Milletler c..niyetinin ulilu 
(Almanyanm umumi harpten mes'ul 
olduiunu kaydeden maddelerin ilga
sı.) 

2 - V eraay muahedesinin Cene
ve mukaveleıinden aynlmaıı. Böy. 
lelikle Milletler Cemiyeti bir t&hri
katçı tetkilat halinden çıkacak ve bir 
tavauut ve tefaat tetkilab halini ala
aokbr. Bu takdirde Almanyanın t
talya ve Japonyanın, hattiı Şimali 

Amerika Birleıik devletlerinin Mil
letler Cemiyetine tekrar girmeği 
kfth\ıl etmeleri mümkündür. 

3 -Almanya Milletler Cemiyetine 
girince derhal 19 uncu madde mucİ· 
hince Yenay muahedesinin meşru 
sulh yollannclan tekrar tetkikini iı
tcyebilecektir. itte anomlc o zaman 
müstemleke meselesini şu üç JDHe

leye bağlayarak konutımJr müm.. 
kün olabilir: 

t - Silihlann tahdidi. 

2 - Gümrük tarifelerinin indiril· 
rnesi. 

3 - Paranın ve kambiyonun istik

rarı. 

Gelelim liberallere, bu partinin }i. 

d 
· otan Sir Archibald Sinclaire'in 

erı 

fikn: ıudur: 
.,_Bizce, Avrupada ıür'atle ve 
niyetle sı:lhü tesis dmek için 

el!I kestirme çare. İngiltere ile Fran. 
en Al!T'BnY" ile anlasmaaı, Al-••n?" . ...... ~ptidai maddeler ve pa-
ırıanv.a ..... 

• ~ -.vuımaımrn koia,,]a~tınl· 
....... f"it d 

d' ~er devletler tarafı:-ı an da 
,,,es~ '<· b'1 -1- '--1't'• • t-•-ı • tel ddcdi1e ı ccca ırJ un ıs t:"K en. 
h~ 1 

autlaka kabul edileceğini bu 
nın 

1
"'t. inandırılması ve ınüstemle

dev e ın 

ke sahasında Almanyaya bir pay ay
rılmasıdır. Böyle bir anlaımamn a· 
na ~artı, ancak bütiin milletler için 
hnk ve teşkilat müsavatının kabulü 
olabilir. Maamafib biz, timdilik Av. 
rupadaki intizamsızlığa kartı kona· 

bilecek en iyi kuvvetin Fransız ve 
lngiliz demokrasileri araımdaki 

dostluktan ibaret bulunduğuna ka
nuz. 

Milli işçi partisine mensup saylav -
lavlardan Harold Nicholson düşünce • 
sini §Öyle r.zah etmi§tir. (*•) 

"- Fransız nazırlannın Lond -
radaki temulan ıu ııüzel neticeleri 
ortaya koymuftur: 

1 - Fransız milletinin tahmin 
edilemiyecek derecede kuvvetli bir 
halinde buhınduiu anla~ılmışbr • 

2 - Avrupa meselesinin bir dev
let veya bir devletler ınapu meae • 
\esi olmayıp "bütün Avnıpa için bir 

1 
mesele,. olduğuna tebarüz ettinnİ! • 
tir. 

3 - A vnıpa meselesinin pamuk 
ipliği ile seçici bir tesviye tarzı .. 
~lanması kafi olamıyacairnı, bu 
messelenin yepyeni bir göriiJle bat -
tAn •taiı tetkik ve hani icap ettiji 
meydana çıkmı§hr. 

.Mü.Erit işçi partisi namına konuşan 
genç saylavlardan Artlıur Hendcrson 
da demi§tir ki; 

"- Avrupeda siyui ve iktıaadi 

bir salah temin etmek için Franıız 
ve İngiliz nazırlanmu konuşup an -
laımaian çok iyi ohnuttur. Bu an. 

laıma ve kurulan işbirliği Fqiıt 

devletler arasında mncut anlatma -
dan ~ ifbirliğinden daha miihim-
dir . ., , 

Anketıe aon •.:evabı veren saylav 
SchinweU'dir. Bu zat ölen sabık baıvc· 
il Makdcnatd'i son intihabatta 20.000 

rey fazla kazanarak, rmğlüp etmiııti. 

Yani ingf.Ez ~ilerinin gözdelerinden -
dir. 

İ§te ıöy,Jedilderi: 

H_ EAi dnirdeki gihi kunetler 
müvazenesi prensibine gitmek iate
nildiii anlaııbyor. Bizce yaprlaaılc 
berhanp 1Jir anlatma ıu fart1an haiz 
olmazaa "iilriirmüz kalır: 

1 - Eifn' bir komünist düflDUU 
misak yaj>dma11na intin blnıluna; 

2 - Eier Rusya ve Çekoalovaıkya 
tarahndan da kabul edilmit ve imza· 
lanmıı ol~sa; · 

3 - Eğer ispanya meaelesini 
a1argada bıi8Jarsa. 

Faşist devletler, iıtedikleri 
zaman Av~pBDin herhangi bir nok
ta&mda keyifkrine göre hareket et. 
mek hürriyetini elde edecek olduktan 
sonra Hiderl~ bir anlapna yapmak 
neye yarar?7' \ 
Görülüyıor ld(ılgil~z parlamentosun -

daki bütün ciyut partiler, belki başka, 
başka cümleler -ve kelimeler kullanarak 
konuşmuşlardır,\amma mutlaka hepsi 
esas itibariyle ~teyi söylemiılerdir. 
f ngiliz s~yasi pa:rtiS:ri tam bir sulh ve 
devamlı bir istiiktar istemektedirler. 
Yapılacak yarnn~yamaJak anlaşmalara 

bugünkü kargaplığrn devamını tercih 
edecekleri hissediliyor. 

Şekip GUNDOZ 

(*)Bu zat lopa parlamentosundaki 
muhafazakar aa:ra.tann yüzde yetmit 
hetini tem.il etmeldedir. 
.. (**) Bu zat dip~ ve ınubarrirdir. 

Bu yakın1arda seyretm:ş olduğumuz 
çok nefis bir filmin beıert mevzuu etra 
fında başlayıp kalabalık bir çay ziyafe
tint kadar sürüklenen hararetli bir mü
nak.:ışadan ilhamının alan bugUnkil mü 
sahabemin ba§hğı belki de me~hur fran 
sız l'diplerinden La Bruyere'in '•karak
terlr.r" adlı kitabında "Kadınlar hak
kında'' etiketi altında toplamış oıctuğu 
dü~:inceleri hatırlatabilir. Onda ''Balı
ğı Y.uyruğundan başına kadar gör.den 
geçirip beğendiğimiz gibi, kadını da iır 
karrin ökçesinden başlığına kadar ı.üze 
rek değerini biçmeliyiz" Kabilinden o
kud•ığumuz vecizelerden müellifin ne 
kastetmek istediğini pek ala anlıyorruz. 
Ben ruhiyat kitaplarının st4.:iyeleri ve 
mizadarı inceliyen bahislerinde bulabi 
leceğimiz ıeylere ve kadının cilve ve 
gamteleri, aık ilinlan, yürüyüı ve gü
lüfÜ~· Gibi jestlerinden çıkarılan fan
te.zik ınanalara dokunmadan hakiki ha
yat sahnelerinde çalıpn bir hetnfChri 
ııfatiyle oynadığı rolları, erkek arkada
ııııın yaı:u batında baprabildiği ıeyleri 
eıelrmek istiyorum. Eeaasen bütün içti 
mai tahlillerimde daima müsbet iı öl
çüsünü kullanıyor ve realizm aınrrJanm 
aımakU.n çekiniyorum. Henüz evlenmiı 
olan veyahut da bir aşk buhranı ile ev
lenip de her hangi nahoş bir kaza ve 
ya felaket M>nunda yeni.den bekarlar ka 
filesine katılan küskün erkeklerden de 

·---·---~ 
._._. .......... _. ....... ------, 

: 

i . 
Doğru 

Değil mi? 
Pendik oanllyösii 
halkının dileği 

! Devlet Demiryolları 1darufo~n '>16 l 
katlar tnunta.zan~ çalt§tığını ve lfu 
sahada tecrübeai çok eski herhangi 
bir memleketin mümasil 1dareZeri·ıı
den hiç de aşqğı kalmıyarak belki 
bımumla;ı ileri oWuğunu herkıe.<1 bi
liyor. b;tc biraz da bu nıükermneli
yeı tir 1..'i ~larc cihc:.zında vfacı1c bir 
vidanın iyi i.§1.ememsini, ba::an insa· 

i tuı büyilk bir hata kadar bilyilJ; 
gösterebiliyor. O uf acık lcusur nıc
selh. eski Şark Demiryollllrında ve
ya Tramvay şirketin.de olsa, halk 
bunıt fark bil,e etmıiyecek, o idarcle- • 
rüı diğer bliiyiik aksakl1kları yanııı
da bunlar devede kulak kabilinden 
ehemmiyetsiz §Cylcr olduğu. için 
hisscdilnıiyecektir. Fakat Devlet 
Dcmiryollarında vaziyet öyle mi ya' 
Bahsedeceği mi::: aksaklık Haydar

~l' - Pcn.dilc baııliyösümle sabah
ları stk .'/'lk olmaktadır. Bıı hatla 
Pendiktcm k<ıllı.-an ilk trenden ı·c i
kinci trenden biraz evvel yiik katar
ları YCÇnıekte<iir. Ba::nn, bunUır ge
cikmekte) hattı ~gal ettikleri içiiı 
yolcu trenleri onları beklemek uıec
buriyctiııde kalm.akfadtr. "Be., 011 1 
dakiT•a teahhurdan ne Ç'lkaı·,,, detıi· 
lcmez; çünkii trcnlcriıı yolcul,amıı 
k~prliyr, götürecek oı<ın uapur bcı:xın 

• pclc /azUı gcciJ~cn treni bekkmıe<liği 
; cihetle yolcular daha sonraki vaptı· 

ra ktı.Vırak i.J1erinden giiçlerindcn 
olmaktadır. S<ıbah?cyin yediye !'CY· 
rck T:a?a l:öp1·iide bıılwıabilm.el~ i
çin 1JV>.,scla Pcndikte saat dört bu
çııkta ııyku.sum' terkecum i§çinin, 
.<1c'kbie ki;p,-ii<le bulunmaya gayret 
eden mcın.ıtr oo csnııfın bu ?fİİzdcn 
.<ttkuıtt çekti!ii açık bir Jınkikattir. 

: llalbıık; bu mahzımm öniine geç- • 

1 ~ 1 
! mek çok basit l>ir iştir: geciken yük I 1 i frcııleıini Maltepe, Bostancı, Eren-

W ~ j l:üy giW m'ii.~it istasyonlarda yo'lcu 

' · • i : i reııi g~-i.nCC1JC kadar .ayn hatta çc-
... ~ ...... _ - - a kip bekletmek ptık ala kabildir ve 

1 i nctekim arasıra da yap1labilmekte
: dir. Bu no1:tmıl istasııon şeflerine 
~tebliğ ctrnc7; ıı~ banliyö tre1ılcri>ıi 
l geciktir11ıcnin mes'uliyeti mucip o1-
\ duriımu bildirmt;k mesel.ey& hal ;çin 
1 kafi bir tedbir o'UJoaldır. Halk".tn 
İ bckledi!fi clc bu4ur. 
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bulunmadığım cihetle ifratçı feministler 
gibi b:isbütün mübalagalı hükümler yü 
riitmiycceğim de tabiidir. 

Dünya üstündeki en mükemmel ha 
yat örneğini uniyle buleyip yara:1an, 
göz yaşları ve ıstırablar içinde büy:itüp 
başka ba}ka kucaklara aıtan kadın tari 
hin ilk çağlarındanbcri bin bir suitefeh 
hüme ve tonki.de, medhü ı senalara oldu 
ğu kadar bir çok pddet1i zemlere uğ
ramıştır. 

Edebiyat, tebabet, ruhiyat gibi ufuk 
suz ruh ummanmı iskandil ,eden ilimler 
kadın tabiatını anlamak, bilineceyi çöz 
mele için nelere söylemediler"neler yaı; 
ma.dılar 1 Bir çok namlı müteıf ekkirler 
bile kadının her •.:ihetten erkeğin dunun 
da olduğunu, hiç bir zaman cemiyetin 
mesuliyctli i~lerinde ortağı ve yardmıct 
sı olamiyacağını yazdılar. Schopenhaur 

"kadının saçları uzun, aklı kısadır" Aug. 
Compte da ''Kadın devamh çocukluk ha 
!inde yaşıyan bir mahliıktı.tr." diyordu. 

Onlara göre kadının aile reisliğini 
yaptığı "mader §ahi" ı.:emiyeıtlerden bile 
er~eğin iradesi altında bir oyuncaktır: 
kadın çocukluğunda babasının, e-.rlen· 
dikten sonra kocasının: dul \kaldığı tak 
dirde büyük oğlunun hükmüialtında bu 
Junan daimi bir esir.dir. 

Kadın sır! zevk dağıtmak ve çocuk 
yapmak için yaradılmıştır. En ~i~di i!" 
ler"nde bile süslü görünmektenı.ıkıcle bır 
de dudaklarına ve göz kapaklarına boya 
lar sürerek aynaya bakmaktan\vaz geçe 
mez. Kumar ve içki kadar tehlikeli o 
lan kadına gönül açıklığı ile inanmak, 
ona sır tevdi etmek bir çılğmhkt.ve hele 
onu idari işlerde kullanmak bir !!::inayet 
tir. 

Kndrnın mevkii aile ocağında çama· 
~rr telmes.i ve çocuk bcıiğinin başında
dır. Erkeklerlıı yaptığr işleri kadınlara 

da vermek ne ferdler için Ye ne Je ce 
miyetler için faydalıdır. Bir çok kanlı 
kavğalar, bir çok dünya savaıJarı kadın 
kıskançlığı ve parmağı yüzünden .,ımu! 
bir çok bilyük vatanperverler boyalı 
bir dudak, sahte bir gamze ve yılan gibi 
krvrılan ince bir bel karpaında şan ve 
şerenerini çiğnemişlerdir. Dünyanın her 
tarafmda ve her devrinde td;ıdarlarır. 
prenslerin sarayları ve şatoları birer fu 
huş yatağı, en yıkılmiyacak gibi gör:i
nen tacları ve saltanatları çürütüp devi 
ren rezalet yuvaları idi. Roma impara 
torluğunuNeronla Galigolanın havuz ha 
şı alemleri, Mesalin gibi fahişeler yıktı. 
İmparator Sezar bile şeytan ve fettan 
bir Mısır faciresinin, Kleopatramn kur
banı olmuştur, onun arkasını büyük ku 
man.danı Antuvan takip etti. Yüzlerce 
asır önce Çanakkale kıyılannda ıeneler 
ı.:e ıürüp iki milletin bütün genç savaş
çılarını bitiren dehşetli Trua faciası en 
g-:Uel Yunan kadını olan Elen yü7.Ün
den olmamış mı:drr? 

Şimdi üstünde oturduğumuz en şirin 
dünya beldesini kahraman Türk ulusu
nun kucağına daha kolaylıkla attıran 
en mühim sebeb Bizans sarayının lı:adın 
reı:aletleri değil miydi? Tarihte Z~liha 
Jer ,Semiramialer, Lükreı Bocjiyalar ve 
büyük fransrz inkılabının bir an önce 
baş göstermesine yardım eden müsrif 
madam Dubariler, ve Pompadürler in
sanlık için nasıl birer Afet olmuıtardr. 

Tabiatiyle edebiyat tarihinde kadı
nın hep bu menfi cephesini &öateren bir 
çok kuvvetli eserler de buluyoruz. Kud 
retli franaız roma.11.:ıu Balulun "fesat 

çi kadın La Rabouilleuse"eaerini komedi 
Fransezde seyretiğim zaman cece mu-

hayyel bir roman olduğunu unutan hisle 
rimle bir an içinde bayağı kadın düşma
nı kesilmiştim. Bu eserde sade madde
nin ve vUcudundan alevler gibi rıpı- . 
ran ıehvctin esiri olan genç metres za
yıf ruhlu ve bunakça bir ihtiyann klSr 
himAyesi altında neler yapmıyor? Bir 
çok zavallıları mirastan mahrum etti
rerek diğerlerini de öldüriicU düellolara 
sürüldUyordu.Bizim büyük Ye huuı f&i 
rimi-ı Tevfik Fikret bile balıkçılar şiirin 
de .. Deniz kadın gibidir, hiç inanmak 
olmaz ha!.." mısraı ile oynak kadın ru 
hunn nejterlemiyor mu? Her ıeye inan 
mak lazımsa. Sokratın bile ters huylu 
kanamdan Kaantiptcn dayak yeme kor 

:JCaWıta dai! 
Eski~er, yenile~. 

A.'f.~IN hususi~ Z delİl biri de hemen biç alil" 
nin, yeni ~irlere, rouharrirlCX:esidil" 

o o t edrtW• o itiraf edeınt -"•11 gos erm aıgtnı ıanıaıv-
(Bitta.bi edebiyatla. meşgul 0 

bahscdiyoı:um.) ırıubat· 
EskidenJyaşını başını a.lnllf ıarın1"" 

rirler, yen' yetişenlerin yaı.dı_k öJ11le-
b .. yük. bir tŞ g J 

kmnazlar, pnlara u · diye bl-
sine imkan! olmıyan adam ıar c)hıllıe 
karlardı. [AJfred ~~~y, ~~ ~· 
française'Cf namzetlıgını ko~ dall bıt 
ma.n, o he,tetin ihtiyar az.aS~ ·'iiS· 
1.atı da zİ}\nrete gitmiş. 1~tiY_3!:Siziı' 
tad" genç [Alfred de VignY ~·ur cJe• 

' nsıe • · 
yazıla.nnız:t bilmiyorum, nıo artııc 
miş; çünki~ bt'n yaştaki _adBIJl~ o
yeni kitab okumaz, eskıleri ·t lUSı otı 
kurlar ... (1 mon fı.ge on n~ 1~ .Pi çiill• 
relit.) BClld bu hal daha. 1): ~ 'aııJa" 
kü insanların çoğunda Y~yı yattaıl 
mak. sevnick kabiliyeti bil' 1~ Jel• 
sonra. duruı-; yeniden oktldukla.t urıeğeı 
zarlar, onu yazanlarla a.la=ta. ~1ıca.r· 
hatta onlarıa küfür savurına d bO)'ll1' 
lar. İnsan yaşın ica.blarına a ıcüf'11' 
eğmelidir: ıanlamayıp ktZill~~Je a}A.ı 
etmektense okumamak, genç 
kadar olmnrnak daha iyidır. ·""tt" 

• ·ft .... ne g_.-
Bu hafta. gelen Ma.rı..., .. : potJJJ'iC 

sinde, geçelnlerde ölen Rene aJi;ıl< <:P" 
ona: "Ben ! Yaşta.ki a.da.nıla.r i ~ 
ki kita.bları tekrar okunı&Z, yen oıı ~ 
teri okur" !demiş. (A m~n a.gered de 
relit plus, ıon lit.) Yanı )..U ,,dtJI· 
Vigny'ye söylenen sözü.n tJ.?1 ,,uııtı 
Hiç ışüpbesiz ki Rene pouınıc Vjg!l(' 
söylerken, :vaktiyle Alfred dekeııdiJıifl 
nin aldığı cevabı düşünnıilŞ• ~ğı· 
o nevi ihtryar üstadlardall 0 

nı göste.rmıek istemiştir. . dui'J• 
MademkiJ kendisi yenilerı 0~ eti 

nu söylemiş, bunu ya:an te~ş.t ı· 
memize hi~ir sebeb yoktu~" (li? z~ 
ce'ba beğendikleri hangilerıY o,r.s ~ 
ettiği mecmuada, la Revue '\raJI• 

b. r3 tı1l .; İ$ 
Mondc.,·da 1genç, yeni ede 1> şupbeS 
lan çıktığını hiç bilmiyo1:~ ıat ,,,,r 
o mecmuada güzel, değcrlı yıııt~ 
drr; fakat gerQCktcn yeni, gticeri ~ 
genç yoktur. O halde şu n~ .eJ1il": 
kara.biliriz: "M. Rene D.:ıumıc ~. ıe" 
okumuş ama onlarr beğcnıneGl 1

0-, 
memiş; \beğenip sevseydi mccJJl~ 
c:ğmrdı. Vaktiyle Stephane . ..,. j3Jı1' 
mc'ye budala (imbecile) dedi~· l"ııl 
delaire'i anlamadığı gibi ibugiiJl {'"Uf 

. • 11 •. onlaı' .. at-Claudel'ı, Supervıe e ı, . ıtılll""._ 
- yaşlan n~olursa olsun - yeıtt arss~ 
rirleri kötilı görmüş. Gençl~ uıti)~ 
zevkleri ve kafaları itibarılc ftl!tc" 
eski olanları almış. Keşk~ ~. ~ .ıi.' 
de Vigny'nin ziyaret ettigı . ye,W'f' 
bi, eskileri tekrar ok~Yd~:r ~ 
hakiki yeniyi bilmemcsıne 1 

ret gösterebilirdi.,. h A 1 }.Ç 
Nurulla 

. ço1' ge 
. rak bıt ,,., 

kusu ile evine uğramaya 
1 

rinde •-
. . . ·n eve 

ı.:elennı genç talebesını 
s_irdiğini okuyoruz. . adt bitl' 

... "f · • 1 · daha zıY adıl' nntı emmıst erın ara1' 1' 

rine ve sathi vakalara da!an azdrkJl.11 
lar hakkmda söyledikle.rt ve ~utUrı tO' 

ru daha da uzatabilir: tıeınenkte olÖ"~t .. ıne .,.... 
manlardan, her gün gor yısı:t ııı1. 

1 
muz sinema filmlerinden sa •'ati< ııı1 
ler alabiliriz. Fakat. bilhassad g"'ıf1ll' ~~ 

• w d topla r . 1tıçı.• 
netı" damgası altın a . ~...:.u "' , 

• htld~~- !~' 
dın vefasızlı~larını veya na1ıı: 0 .,, 

olarak kullanmak çok ına ve bilh~' et 
çünkü duyğulaır dünyasın~ an cif15 '1.tl 
ahlak ile hiç alakası 011111Y utt• ert 1 

her bu• • .-a11''' il~minde erkekler de ıı ıcaw~ ~,.. 
ıafaız kadınlardan bi~e ~18 raf• bJ~ 
Binaenaleyh bu cihetı. b.ır.1ta tabUJl' 

. "l U.Ü ı e rak hep müsbct ıt o Ç • 

devam ediyorum: ·yllle t>S~ 
Antifeıniniıtlerin dab~u:ıerle ıJa:

loji tebabct gibi müsb~ ~ ifleri"dec1_, 
pnlan kadınların ceınıY 1 .-ı., MI' 

· kalına ~- c1 """ keklere nazaran gen ddll ~;O cJW 
olmalarını bir taktın ına eraıosd Jr 
lilleriyle teabit etmek ::pJa~cS' 
m:iılerdir. Uıenıneden ·yeti'~ " 
tatistiklere bakarak u~uıı::ıuJd~ 
ların daha hafif bUnye fo kUtut 1"' 

· 1 · · dar ka a .... .11 ;I cih zavıye erının • it s~ -tt~ 
de iıfliyen uzvun Y~ttı ciddf olP'l~ıı 
rin 0 nisbette kuvvetli ved bU ıcaf~tlt 

·· e e rıv:, 
daha kısa olmasına gor. ti"'0rdıl'..ıe tıil . - · ı ınek ıs " • .,.o .ı büyük sevıncı gız e . -gadıtUn ı.ı•"_J,. 

cağını iddia etmişlerdır. . etiııi t~~:.Z 
de ana olmak mecbu~~eirn .ti~ 

Doktor """"'- ıo ı?'. 
.-:. oeva.Jlll 



~==== 
~mi 

tv1ıa vını a Dar 
&ntırepo 
"azaifesı 

Geçen 9 ~ f tblJ '>f C lr 

lstanbul konuşuyor 

~,~ gun, tan•dığım tacirlerden bi
' li §Unları anlattı: 
" ayatı 
°"il h ucuzlaştırmak yolları ara-

lııı~tı ep tüccarın pahalı mal sattı-
4.1ııc~'li ve hazan ihtikar yaptığından 
lttıra11 .~r. Fakat, · eşya fiyatlarını 
~ ta~ sebepler var k4 pahalı mal 

t0r n· atıerinden tüccarı tenzih 
-.ıa;d ır tanesini anlatayım: Son za
~:la a ;ıntrepo buhranı var. Antre

~ı ~:er Yok .. Bunun bir sebebi de, 
ı,"ıdcıı cPoların tamir edlimesidir. Bu 
~, 'ı..~'Ja, rnavnalat'da bekliyor. 
~dır ll'ası, antrepo masrafından pek 

. Gu l ~da n erce, haftalarca bir mal 
it', Sa beklerse, eşya fiyatı da yük -

~ llti~r~ ~ıayat pahalılığı olur.,, 
~ \iı.. §ıkayet etmeğe hakkı vardı. 
~~ ~>'eti 

' n ne dereceye kadar doğru 
l~ ~ tetkik etmeğe bile lüzum 
.... ~ ~ll" ara~öy köprüsünı:len geçer -

~_çtckı mavna kalabalığına bak-
~ 1Ydi. 

~~~ttıanlarda m1vnalar Halici dol. 
~ adar çoğalmış, ve bir ada ha
~ ~tır. llıatta, Ha1.:ç v:ıpurlan, bu 

t Sa>'l lab~lığından şikayet etmekte -
~lacııduğne göre, Haliçte 1500 -

@la~etecHOe&-0<.e k@nlYlşmakfcan 
jpek çe~Dln1~1il) 

Balıkpazarının 
balıkçı esnafı 
Balığın bolluğundan da, 

az'ığından da şikayetç~dir 
Hele burada 

lokanta işletenler 
pek dertli ımışler 
Yem:şıc Bmfıı:.inü arasına ı!ii koca • 

man bir sahaya Balıkpazarı derler ar.ı

ıa, bu büyük çarşıd.ı balıkla .ılakası 

olan kısım b'r iki !:>kakla 10-15 dük.. 
kandan ibarettir. 

Em.:ınönünden iki dakikada gidilen 
balıkçıların bulunduğu soka~ta, bir 
çok ta balık lokantası bulunuyordu. 
Bu daracık yobda durmadan ilerledik, 
Deniz kıyısı istikametine doğru indik. 

Ben balıkçı dül.l:anlarmın çok daha 
fazla uz:!yıp gideceğ.=ni umuyordum. 

Fakat kö~eyi döner dönmez, dük - ~ 
kan!arın ardı kesildi. Meğer bu sokük· 
ta topu topu, 20 dükkan bile yokmuş .• ~~ tllavna var:iır. Bu mavnaların 

ter c de tüccar eşyası b ekliyor. Ve 
ıCtı .. 

tıııaıt gun eşyanın maliyet fiyatını 
Geri dönmek ve b;:lıkçıfarla, lokanta 

cılarla konuşmak lazımdı. Fnkat daha 
evvel bu işi, olduğum yerdeki esnafla 
yapmağı tercih ettim. 

Balıkpa;;armda b·ı 1ık satışı 

"'\'q·tadır. Vakia mavnaların ant -
da1ıaıfcsini görmesi, V:nan Şirketi 
~~karlı bir iştir. Fakat bu kar, 

'Clt alılığı hesabına geçmektedir. 
• oluyor ki, hayatı ucuzlaştır -
cı .. s· bi 1 ,,k ~la '" 1 r çok mesele erle ala a-

lıi }' halledilemiyecek derecede 
~t ~lo:fü. Fakat bu girift 
~ göze çöp gibi batan açık ta
~ h .var. Mesela: Mavnaların 
~,, alıne girmesi gibi .. Her şey-

1t' tnavn~lann fü:erinden bu va
ldırmak Uizımdır. 

H.A. 

Sokağın son dükkanına doğru ilerle -
dim. İşportalarına balık dizmekle meş.. 
gul orta yaşlı bir adama kendimi tanıt
tım. Aksi akri yüzüme baktı, halinden 
anladığıma göre: 

- Ne yapalım gazeteci isen, demek 

istiyor~u. 
Bunu belki açıkça da söyliyecek~ 

amma, ben kendiler.:ne iyilik etmek 
dertledni dinlemek için yanında bu 
lunduğumu tatlı bir lisanla anlatın~e, 

her halde bu fikirlerden vaz geçti. Eski 
\,-u-

9
-

0
--

5
~~-

8
-v---- tersliğini bıraktı. Fakat ağzından tek 

J bir kelime de çıkmadı. 
b O konuşmadı amma, etraftan yanı-

b Q a ve ki 1 i mıza gelen bir kaç kişi ile konuşmanın 
'lf) 'h kabil olduğunu anladım. Ve bu sefer 

~··•ad an döndü onlara döndüm .. 
i d, 11 (A. A.) _Başvekil Sto- içlerinde garip bir adam variiı. 
~:_ Bclgrad istasyonunda bil- - Benim derd.:m var amma, çare bu. 

11
""'1et erkanı, ayan azası, me- lamazsınız, deyip duruyordu. İsrar et

~: kalabalık bir halk kütlesi tim: 
~lla.\ il .hararetle karştlanmıştır. - Derdini söylemeyene çare bulama-
~alat nazırı en kıd<'mli kabine yız, dedim .. 
lııııı,.an Spaho, 1tnly::ı. seyahatin • O zaman yarı müstehzi yüzüme bak-

i~i taffakıyetinden dolayı Stoya

~ ~k etmiştir. 
~ \' 
Yetıeı· in Berlin 

~v"rr ~efiri 
~lıtı 1 esıue döıımiyecek 
~hu~ 11 CA. A.) - Alman istih
~~,etı Oslından: 
r~ 'l'ı er birliğinin Beı Jin masla -
\~1! ıı.e~Un .Alman hilkiımetinin ha-

l\ ~r· ~etıne Sovyetlcr birliğinin 
~'Ye~~ . Yurenef'in vazifesine 

~ ~ haber vem.iştir. 

I~ *' l<urşun hırsızı 
~'"\~~b hapis yataca~ 
~il l. ~ru.t fabrikasında r.alı§an 
~~all \llf ı, paydosu müteakip 
~ ~ Çıkarken bermutad üstü 
~ ı \'e Clb· • .._i,5 k· ısesmin muhtelif yer-
1.cı~ aQ.ı· ılo kurşun E>akladığı gö
ıtıı~iıt %:~e teslim edilmiştir. 
J,...~~ltı ll'ınci sulh t'<'zada yapı -
tıı.~lr. asında 1 ay hapsine karar 

'ijıı 
f\nrn eşrafından tüccar ve ar-

'iiı.~llıeuet Aldıkaçtı kalp sektcsin
ı -~i b .. rahmana kavuşmuştur. 
l~ ı t:i~~ıı saat 11 de İstanbul be
t.L tı1.ı.... nda Klod Farer sok:ıö-rn 
~ b .. ,araı c 
~hııt 1 apartmandan kaldırı-
1~4tn camii şerifinde namazı 
<ı nı~0tı.ra Edirnekapı §ehitli
~ ~tnle~nine defnedilmiştir. Ölil

~hiı- bo etfıniz ticaret aleminde 
t'ah §luk bırakan Ahmet Aldı

ltt .. }0et diler ve kederdidc al-
·•\lın · 1 sevenlere taziyet su-

r1n'l1 ?) • 

tı: 

- Bana, yüz, iki yüz lira verir misin? 
Sermayem yok .. Bir dükkan açayım lda 
para kazanayım.. 

Bu sözleri hiç duymamazlığa gelme -
yi tercih ett:m. Fakat muhatabım yaka-
mı bırakmıyordu: '" 

- Cevap versenize ... Hani derdini 
söyleyen çare bulurdu! .. 

Gene hiç ses çıkarmadan, bir iki dUk
kan ilerledim.. Burada da, iki balık~ı 

benim yüzümde.n biribirler,'yle adeta 
kavga ettiler. Biri: ' 

- Yahu kısmet ayağına kadar gel -
miş, kaçırma, söyle derdini de yazsın, 
diyor •. 

- Ne münasebet... Bir kelime bile 
söylemem .. diye israr odiyordu. 

Onlar, münakaşalarına devam ede 
dursunlar, ben fotoğrafçı arka!Jaşı pe
şime takarak, köşe başındak.· dükkana 
doğru ilerledim. 

Genç bir balıkçı, burada kocaman kı
lıç balığını parçalamakla meşguldü. Bir 
taraftan müşterisine dert anlatıyordu: 

- Lodos lralığı fena olur diye size 
kim söylemiş bayım. . Bilakis en lezzet
li balık lodos balığıdır. Ağzının tadını 

bilenler böyle mevsimde balık yerler. 
o müşterisi ne konuşa dursun, biz de 

{ ' t1'nclaki komşusunun dükkanına git
tik, b1r resim almak istedik. Adam, hiç 
beklemediğimiz bir jest yaptı. Fotoğraf 
makinesini görür görmez, pürtelaş giz
lenecek h:r delik, bir köşe aradı. Bir ta
raftan da: 

- istemem, istemem. Benim resmimi 
kat'iyyen almayınız .. Ben korkarım öy
le işler::len diye feryat -ediyordu. 

Balıkpazarının balıkçıları ne garip a

:lamlar diye dü§ündüm. Çünkü hiç bir 

yerde gazeteciden bu kadar çekinen 
insanlar görmemişt,'m. İçlerinden yal -

ruz birisi bizimle doğru dürüst konuş.. 

tu, dertleşti. 

-Balıkçılık artık zor bir iş oBu, di
yordu. MUbarek çıktığı zaman pek bol 

çıkıyor, çok ucuz oluyor. Fakat gene de 
satılamıyor.. Çıkmadığı zamanlar da 

- bugünlerde olduğu gibi - fiyatlar ateş 

pahasına fırlıyor. Müşteri yanına soku.. 
lamı yor .. 

Balıkçd~:dan ayrılınca, balık lokan
talarına uğradık.. Hem yenilen, hem 
ic;.:ıen bu lokantaların önleri, mostralık 

çeşit çeşit balıklarla dolu idi. 

Lokanta kapıl!lrmda lduran garson -
lar gelen geçeni: 

- Buyurun, taze balıklarımız var, 
buyurun, diye içeri çağrıyorlardr. 

Bunlardan birisinin yanına sokula -
rak kendisine halini sorduk. Bu sırada 

patronu da yanına gelırı:şti: 

- Balık çok pahalı, kar bırakmıyor, 
c!iye dert yanıp ldurdular .. 

Mostral'arm yanında duran garson 
eline bir uskumru aldı: 

- Bakınız, dedi, Bunun çifti bize 
20 kuruşa maloluyor, halbuki 25 ku _ 

nt§a satmak mecburiyetindeyiz .. Yani 
pi§İrmesi, limonu, garsonluğu, hepsi S 

kuruşa geliyor ki, bunda zarar cttiğiır;. 

zi tabii takl:lir edersiniz .. 

Sonra bizim başh;a bir şikayetimiz 

de, Lüleci sokak denen şu yolumuzun 

çok 7.am:ın seyyar satıcılardan geçilmez 
bir hale gelmesidir. Baı:an öyle oluyor 

ki, dükkanlarımıza g.~rmek için müşte

riler yol bulamıyorlar. Bunların patır
dısı da ayrı bir mesele .. 

Bir de şu el arabalarının buradan 

ii@lfllt@ırı amca ... · 
lr'llolfll emeaı 

{ geçmeleri, bu sokağı allakbullak eldiyor. 
Eskiden yolun baş tarafında çubuklar 
vardı, zaten pek dar olan sokağa ara -
balar giremezlerdi. Sonra nedense be· 
lediye bu çubukları kaldırdı. Ve her 
şey altüst oldu. , 

Burada dinleyip öğreneceklerimiz 

tam::ım olmuştu. Dar sokaklardan Ba -
lık paziınnın çok çamurlu ana caddesi -
ne çıktık \ •e matbaanın yolunu tuttuk. 

HABERCi 

Aydında 
Bf r 1' a plan dört 
kişiyi yaraladi 

Aydın, 11 (A. A.) - Bugün Köşk 
nahiyesine bağlı Mnnastır köylüleri -
nin yaptıkları bir sürek avında avcı
lar bir kaplanın hücumuna uğramış -
lardır. Üçü ağır olmak üzere dört ki
şiyi yaralıyan kaplan, öldürülmüş ve 
yaralı avcılar memleket hastanesine 
yatırılmıştır. 

Yıkıran bir bina 
4 ölii 16 yaralı var 
J{ovno, 11 ( A. A.) - Btıgün öğle za 

mını, inşası bitmek üzere bulunan bir 
kaç katlı belediye garajı yıkılmıştır. 
Şimdiye kadar enknz arasından 4 ölü 
ve ;16 yaralı çıkarılnııı;ıtır. 

OnçgıDUteıre 
Vadesi gelen 

Borçlarını vermiyor 
Vruıington, 11 (A. A.) - İngiltere, 

15 kanunuevvelde vadesi gelen h.arb 
borçlarını ödcmiycccğini Amerika Bir
leşik devletleri hükumetine tebliğ et
miştir. 

Maamafih, İngiltere büyük elçisi, i
yi bir netice alınabilme:si ihtimali be
lirir belirmez. İngiliz hiikümetinin bu 
mesele Ü7..erinde Amerika birleşik dev 
letleri ile müzakereye girmeye amade 
olduğunu da bildirmiştir. 

Tren kazasında 
ölenler 

Londra, 11 (A. A.) -- Castlecary 
şimcndücr kazasında ölenlerin adedi 
34 ü bulmuştur. 

I stanbul Ba1ıkJXlZıaT"lıtilrı1:i d:i 1'1dhı
lardan biri ve llabr.rciye dert yanan 

loT.:antacıUır 

5'acifı cüg.oc Ai: 
.............-~~ - ~ __ ...__.. 

Paı<dJ Dşaılhl ı 
ırlYışve'te 

aooşteoıraın veznr 1 
Osmanlı sadrazamları, ''ezirleri 

arasında birçok vatanseverler, mem· 
lckctc faydalı işler görenler, savaş
larda bUyilk yararlıklar gösterenler 
olduğu gibi, iktidar mcvkilne ulaş
mak, sadaret ı>ostuııdn yıllarca otur
mak hırsllc, en kötU hareketlerde 
bulunan, rakip saydıkları vezirleri 
bir iftira ve tczvlr ilo (Kubbealtı) n· 
dnn uzaklaştıran, sürgünlere yolla
tan, katlettiren, çalan, çaldıran, pa· 
dlşahlan rüşYet :ılmaya teşvik eden· 
lcr de vardı 

Bunlar, biliyorlardı ki, padişahlar 
istedikleri zaman, canları istediği 
daklkada bilyUlt kUçUk, hatırlı, ha
tırsız, vUkeltıyı, Ulemayı, yeniçeri 
ağalarını, zorbaları lrnbahatsiz ve 
günahsız knzıklatan, boğdurtan, as
tıran adamlardı. 

- Alın şunu, kellesini uçurun. 
Emrini 'ermekten zerrece vicdan 

azabı duymazlardı, vezirler, bunu 
bildikleri, binlerce facia vo rezalet· 
lere şahit oldukları halde, gene birl
birlerinin aleyhlerinde kötü kötll 
isnatlarda, yalan yanlış iftiralarda 
bulunmaktan geri kalmamışlardır. 
Du ahlO.ksızlıkları yaparken vicdan
ları titrememiş, yüzleri bile kızar
mamıştır. 

Bunların başında, samur budala· 
sr, sarhoş lbrahimln sadrazamı Sofu 
Mehmet paşayı göstereblllrlz. Sofu 
::'\1ehmet, padişahın teveccühUnü ka
zanmak, mevkiini kuvvetlendirmek 
için onun bir dediğini iki yapmıyor, 
dilediği her şeyi. Bu istek memleke 
tın zararına. bile olsa: 

- Ferman efendhnindir! 
Diyerek itiraz etmeden kabul edi

yordu. 
Sofu Mehmet yalnız bu cinayeti 

~·apmakla da kalmadı. Padişahı pa
ra, kıymetll eşya ve hediyeler alma
ğa teşvik etti, sarhoş !brahimi rüş
Yete alıştırdı. 

Sadrazam çok para canlı, bir a
damdı. Padişahı rüşvete alıştırdık
tan sonra. kendisi de servet toplama 
ğa, konağını ipek halılarla, mücev
herlerle doldurmağa başladı. Onun 
rilşvet yollarından biri şuydu: 

Memuriyete, bir vazifeye tayin 
edeceği adamlardan para almak! .. 

Filhakika, bu fcvkalA.de bir bu-
luş, orijinal bir fikir değildi. Fa
kat, Sofu Mehmet, bu tarza başka 
bir şekil verdi. Orijinal bir formül 
buldu: Htişvet alarak bir vazifeye 
tayin cttiğl adamı. bir, nihayet iki 
aydan fazla. yerinde tutmadı, azletti, 
yerine bolca rUşvct. aldığı başka biri
s ini gntircli. Ge tirdi ama, yeni gele
ni do uzun zaman meYkiindo bırak
madı, işinden uzaklaştırdı. Ve bu 
hal böylece devam ederek, Sofu Meh 
nıet kesesini doldurdu. 

Sofu Mchmedin hiç sevmediği a
dam, Derya kaptanı damat SiU1htar 
Yusuf paşa idi. Yusuf paşa, o sıra .. 
ınrda doksan yedi sefine, Uç yüz şay
kadan mürekkep bir donanma ve ye
dl bin yeniçeri, on bin sipahi ve sek
sen bin aslrnrle Girit cenginde bulu
nuyordu. Paşa, padişahın iltifatına 
mazhar olmuştu. Sofu Mehmet bun
dan kuşkulandığı için Yusuf paşayı 
Mısır va1tllğino tayin etti. Fakat em 
rlni yollamaya vakit bulamadan 
kaptan paşa l s lanbula geldi. 

Sofu Mehmet, lbrahime Yusuf pa
şayı kötü gösterdi: 

- Devlet bu kadar para, sarfetuği 
bir c;ok asker mahvolduğu halde eli
mize bir kuru kale geçti. Bunun se
bebi aşikAr: Düşmanla uyuşup, yüa 
binlerce altrn Ye ce,•ahfr aldı. DUft• 
!ardan size ne ~Bnderdl? İki kırmızı 

t'ft~ fk.ı .. , . . . - li, 
Hüseyin R.OftU -ıiRP AN 



Fransız Hariciye 
Nazırına suikast 

Bir Macar tethişçi, fiile teşebbüs 
edemeden Prağda yakalandı 

RABER--~§Ml~O~OS=bW==========~=================~===;:..:::.:::::.;;-=--==-=~ 
"Tan,,. sahibi Patronile ın _. 

V 1· . d tiyatroya , . den Düşmekte de 
8 iYi ava edfY. or·te ""--ırı,,, 

d k · ? Bir daktiloya sarkın· ~--... ~ e ece mı • Altın fiatları dU!mt k Jel ıo82 lılık eden genç mcktcdir. Dün borsa h:ll'~. 

Prag, 10 (A. A) - Oeteka bildiri
yor: 

Fransa hariciye nazın Delbosun 
Pragı ziyareti esnasında kendisine su
ikast hazırlığında bulunmak cürmü 
ile Pa.riste tevkif edilen Macar ted
hişçi Kolomann hakkında. salahlyet -
tar mahafilden ~ malUmat ven1mck
tcclir: 

Paris polisi Kolmarun tevkifinden 
Pragı haberdar etmiş ve üı.erindc 

Pragdan gelmiş bir takım §ilphcli 
mektuplar bulunduğunu bildirmiştir. 
Bu tebligattan iki saat sonra bu ınek 
tupları gönderen adamı yakalamıştır. 

Bu adam Fransız lcjyonlar.mda hiz

met etmiş eski bir asker olduğunu be

yan eylemiştir. Bu ad~mm bir bacağı 

yoktur. Ve onda Fransız hükümctin

den alacağı haklar bulur.duğu bir fik
ri sabit halindedir. İfadesinde bir su-

ika.stin mevzuu bahs olmadığını ve hiç 
bir §Criki cllrınü de bulunmadığını 
söylemiştir. Maznun hapsedilmiştir. 
Müzakerelere devam edilecek 

Bükreş, 10 (A. A.) - Gazetelerin 
istihbaratına göre Fransız - Rumen 
görü~erinde yardım paktı mevzu
ubahs QJ,ıtıu§Sa da milletler cemiyeti 
misakının 16 ncı maddesinin tcfsirin
deki f cvkaladc güçlük dolayısiyle hiç 
bir karar \'crilcmemiştir. Dostluk pak 

tına istinat eden müzakerelere devam 
olunacaktır. İki memleket erkAnıba.r
bfyeleri devamlı temas halinde bulu-

nacaklar ve siliıhlanma işine büyük 
bir ehemmiyet verilecektir. 

13 ünde gcle?1ek 15 ine kadar kalacak 
olan Fransa hariciye nazır:ı Delbos 
ha.klanda gazeteler henilz hiçbir neş
riyatta bulunmnmakta ve münhası -
ran Stoyadinoviçin lta.lyadaki konuş
mnlnrile rn~"tll olmaktadır. 

Siyasi mahafilin ka.r.:aatine göre 
Delbosun Bel,gradı .ziyaretinden an -
cak basit bir noktai nazar teatisi yn
pılacalrtır. Sol cenah mut.alefet par
tileri de bu ziyaretten istüade ile 
şiddetle büküınct aleyhinde buluna • 
caklardır. Daha şimdiden bu yolda 
beyannameler dağıtılnuya başlanmış
tır. 

lÇERDE: 
' :,n)l:ıY IJ:ı) ıın .ı ·alı:i>enın bir kaza nc

l:iı .ı:sıııdc 10ciııen tı)-nğı ru~1)-a J.;onınuştar. 

,. l:.skı Gultıtnasray J.nrnkoluuun yıktı· 

rıl.ırak )erine modern bir bina )'npdın::ı.sı
na k:ırıır \'Crilıııişlir. 

* Gümrüklere :ılıııııcak yeni sncnıurln
rın üııtilı:ın cnnkının iııecleıııcsi bilmiş· 

tir. !)0 kişiden on Lıc~ kişi nıuvııffıık ol· 
muştur. 

• Konser komitesi tlün Onh·crsilcdc top 
]anmıştır. 

~~ r.Inli)e vc:ktı.leti teftiş lıe)·cıi lı:ışkanı 

Uıisnu lstanbula sclmişlir. 
• Dün Türk borcu :Lirinci tahvilleri 

14,lO, ikinci tahviller 13,45 lirnya düşmfiş· 
tur. !lcrJ\cz b:ınkasının hisse senellcri de 
yeni bir )'Ükselmc h:ımlesi göstermiş, 96,5 
tln knpanmışlır. 

&iJS"° Bll§tarafı 1 iııcido 

tekzip gönderiyor. V c bu tekzibin birer 
suretini de bütün gaz:etelcre yolluyrırak 
neşrini rica ediyor. 

3 - Tan baş muharriri bu tekzibi 
bugünkü baş makalesinin başına geçire 
rek, vali tarafından, gazetesinin bir mu
harririne söylenilen bir cümleyi kayde
derek sarfedilen bu sözün izahım isti
yor. Aksi takdirde bunun hesabını cum 
huriyet mahkemesi huzurunda soracağı 
m bildiriyor. 

Bu cümle şudur: "Ahmed Emine 
benim tarafımdan söyle, bu maka-
leyi yazmak için kaç para aldı. 

Ahmed Emin Yalmanın hadiseyi do 
guran .makalesinde, bazı dedikodular
dan bahsolunmaktaydı: 

ı - Belcdiya:e kendilerine şehrin 
muhtelif semtlerinde otobüs işletmek 
imtiyazı verilmiş olan bazI kimseler, 
ruhsatnamelcrini başkalarına satmıJlar 

dır. 
2 - Belediye nizamnameleri muci

bince beş on lira ile geçiştirilecek hare 
ketler vesile ittihaz edilerek bazt oto
büslerin plakalan geri almmış ve el al 
tından ya ayni adama, yahut da bir ba§ 
kasına satılmıştır. 

Tan baş muharriri yine ayni yazısın 
da diyor ki: 

''Eğer halk arasında dolaşan !ıaber 
ter dognı ise bu yolda ptansız ve usul
süz hareketlerin her vakit için önüne 
geçilmelidir. Eğer yanlış ise halk ten
vir edilmeli ve memleket için zararlı 
bir dedikodWlun önil alınmalıdır.'' 

Belediye reisi Muhiddin Üst:indpğm 
Tana yolladığı ve bir suretini de "HA 
BER" e göndererek neşrini rica ettiği 
Tekzib ise dünkü sayımızda çıkmıştı. 

moh em ede nçılan piyasa, 10i2 de kıı ıaıla 'bU ~ 
Genç bir daktiloya rorlrJntılık ettik- önümüzdeki günler zarf ,. 

}erinden dolayı, kendilerini karakola kulun da.ha d:ı devam cdcceif 
davet eden polise rüşvet teklif eden iki kak görülmektedir. ~ rP" 
gencin asliye birinci ceza mahkemesin- Jiükümet borsa harici:ıde ~-
de duruşmalarına başlanmıştır. rak düşrülüp yültseltilc:ı ~ti .. 

Vak'a şöyle olmuştur: bir istikrar vcnnc}t için k·Jjılia b9f • 
Dakt.~lo Azize, Yemişte tüerorlık ya· mak üzeredir. M.nli~·c ,·ek~ 1111 

pan patroniyle gece tiyatroya giderken, ltanl~ı altında topla.n:U: ~ ~· 
Rahmi ve Salih adında iki l:i~i arkasına günfcrde müzakerelcrını Uk ~ 
takılarak, patronuna hh:settirmcıden ca rtır. Bu hususta gelen :oel' 1""1" • 
kaş, göz işareti yapmıya başlamışlar, altının borsada kote cdi!e 
genç dak1.:ı0 sarkıntılıktan müteessir dadtr. 
olmuş, ainirlcnmiş, polise başvurarak 

mütecavizJcri yakalatmıştır. 
Bunlardan Salih, kendilerini karako-

la götüren polisin kulağına eğilerek: 
- Kızı bu adamın elinden kurtar -

mak için bu i~ yaptık. Hele şu on lira-

yı al da hir akşam keyfi yapwl.. . 
Diycrc_k, cebinden çıkardıgı on lıra

hk kfığtdı uzatmıştır. 
Dünkü duruşmada, t3aktilo Azize, 

vak'ayı anlattı. Salih, polise rüşvet. ver· 
diğini inkar etti. Arkadıışının Ar;:r.cye 
alakası olduğunu ve kıskançlıktan bazı 
hareketler yaptığını söyledi. Mubake • 

me, şahitlerin celbine kaldı. 

L man işletme 
müdürii Ankaraya 

gitti .. a·· .. R 
lstnnbul liman işletme mu uru a-

ufi Manyas iktısat veklHetinin isteği 
üzerine Ankaraya gitmt12t;r. Bu seya
hat Dcnizbankın teessUsU münasebe -
tile' Ankarada toplanacak deniz mU
esscseleriylc alakadardır. işletme mU
dürü lslanbul limanının son bir sene

lik geliri haklmıda izah.ı:. v~C:k ve 
ayni zamanda Trabzon l::nanı ıçınA ha 
zırlanmış olan projeyi il;(tısat vekale

tine arzedeccktir. -----

• 
r be çı 

Kaza US dt 
Bir"ni yarala~ 

Dün nkşıım üzeri .A.le~::r--ol 
mildürlilğil biııasuıdo. abl1.! 
muştur. dolfU il tJff 

Saat on altı buı;uğıı d~ rfl-. 
binasında kAtlplerln ° gt~ .... 
ullD.h sesi işitilmiş, 'içerin~ t/1-
de bir adamılı karnındn ocıa~ .. 1df 
rak yattığı görülmüştür. pe ~ 
bekçinin elinde tabancı:ı .ııtre 
bir yaziyetle durduğu. n ıu ·~ 
binin de odada bulundu d•f ~ 
müştUr. Tahkikata .Aierı;..,.. ~:.
müdüıii Ye zabıta ıncınll C•''_,
muşlnr, yaralıyı heın~n rdJf• -~ 
hastanesine kaldırınıŞ ~dlD 'f- \ 

Nnhlyc k~tibl Babnc ~ 
şöyle anlatmıştır: Til ""rcU~i 

"-Ufak bir tabanca atra• it"? 
nu sntmak istlyordtıJil· Jll ol~ 
Ahırkaptô.a oturan }{(ı.~ıad• b 

0 
~ 

ammcır isminde birisi 0 kçJll I ~ 
kcn iceriye Alemdar ~o.ba~~ 
maralı Mustafa girdi. llll· )111~ 
mnk Uzerc bcl~çiye ''crd ·a b~ 
rln işi ile meşgul 01ınrı~ gt~~ 
Mustafa tabancayı tılıP 'faf111J1 

Clc lrnrıştırmnyn başlad~ 
mlyo fırsat kr.lmadnn kort•" 
de bire patladı. Çıkan t etti·" 
nmmerln karnına lsabCnııttıı'• 

Akalliyetler mcselesile Çek - Polon
ya münasebetleri ve keza Rumen - Ma
car mUnasebctleri mev:zuu bahs edıl • 

memtstir. 
Delbos Tntare;koyu Parise gelerek 

milzakere~t~re dcv:ıına davet etmiştir. 

• Gelecek cumıırlcsi hukuk ve iktisat 
faküllc.'\.İ l:ır::ıfınd:ın Maksimde bir tanış
ma toıılanlısı yapılacaktır. Toplantıya bü 
lün Üniversite profesörleri tl:wct edil· 
miştir. 

• l\lcııılcketinıb:cle şeker sarriyolının 

siin<lengünc fazl:ılaşlığt görüldü~ünılen, 
mevcut slokun tak..,.lycsl için, hııriçten 

25.000 ton şeker sctirilnırsi için Türk şe· 
ker fobriknlarmıı müsaade ,·crilmiştir. tık 
pnrli gelmiştir. 

Ahmed Emin Yalman, işte bu tekzi 
bi bugünkü baş ıruakalesinin başına geçi 
riyor, "İstanbulun ötobüs dedikodusu" 
başlıklı yazısında dürüst ve makul ten 
kid hududunu aşan hiç bir nokta olma 
dığını; kabahatin, ortadaki yanlış ve .u 
sulsüz hareketlerin yazılmasında değıl, 
yapılmasında olduğu kaydederek di

yor ki: 

Japonyada iş yapan 
Bir Türk firması biz
den mal almak istiyor 

Suçlu bekçi yakalan flPı 
·rnıelt 

~oşoir vak~ T' N ı'M 
Hr.tgı adı ıiynret 

Bclgrnd, 30 ( /ı.. A.) - Buraya aym 
--------

130 yeni 
harp gemisi 

19ID senesine kadar 
lnglllz filosunda 

hizmete başlıyacak 
Londra, 11 (A.A.) - 1940 senesi 

nihayetine kadar 130 parça İngiliz 

harp gemisi hizmete girecektir. 
İngiliz filosu 60 eski geminin silah -

lannın alınmasına rağmen 70 yeni ge
miye sahip olacaktır. En büyük nisbct 
destroyer, tahtelbahir gibi küçük bir -
liklerden mUrekkep olmasına rağmen 

bunlar meyanında beş hattı harp ve 
dört te tayyare gemi&i mevcuttur • 

Tekamül 
kursları 

Doli torlar tçln 
Unlversitede açılıyor 

Doktorlar için tıp fakültesinde Üni
versitedeki morfoloji enstitilD:inde (te
kamill kursları) açılmasına karar veril

miştir. Kurslar mayıs ve eyllil cylann.da 
açıli1.:aktır. Her devre bir ay devam ede 
cek, Ayda on gün ders verilecektir. Tc 
kamül korsunun programı hazırlanmış 
tır. Kurslara memleketin bütün doktor 

1 rı iştirak edeceklerdir. Arkada~ımız 

;izaıneddin Nazi~in bu mevzu üzerinde 
gazetemizde neşrıyatta bulunduğu ma-

lumdur. 

pJaka ücretleri 
Maliul bir hadde 
f od iriliyor mu ? 
Ş f "rlcr cemiyeti pUkn paralarının o o . 

1 v ndan cıikayct ederek bunun ın-
fazla ıgı ıı • • 

• •1 senelerdenberı beledıyeden d' ·1ınesın 
. ırı ektedir. Cem:yet son zamanlarda 
ıstem. yeni bir teklifte bulunmuv. 
bclcdı~.eyetlerinin benzin sarfiyatı iize-

Jaka ucre . . . 
P. alınmasını ıstemıştı. . 
rın }J ber aldığımıza göre bcledıye bu 

'f 
8 trafında yeniden incelemelere 

teklı e tır Bu hususta müspet bi:- ka· 
ba11:lamış . • . k d' 

ıı k cağı tnhmın edılme tc ır. 
rar ~ı a 

• Fatihteki Tophane medresesinin ta
mir edilerek eski el yazısı kütüphanesi o
Jıırıık kullıınılmasına karar Yerilmiştir. 
Bina buı;finkü şeklini muhafaza edecek, 
ortarlaki büyük salon okumaya ayrılncak 
ıır. tst:ınbulıın muhtelif külüplınnelerlnde 
Jıulunon bütün el yazısı eserler ele hurııyn 
nnkledileceklir. 

• nnş,·ck!ı!et stııtislik genci direktörlü· 
ı;n tnrnfındnn, memurlıır hakkında bir 
mahrem stntlslik lıazırl::ınm:ıya haşlanmış· 
ıır. Bu hususla sorulacak sorgular basıl· 
ıııış. nlôkndorl:ıra dn~ıtılm:ıyn haşlanmış· 
tır. Suallere verilerek cernplnr sicillere 
beçmi~·eecktir. 

ııı Çok (ocuklıı hakimlere )'apılacnk yar
dım itin hazırlanan tnlimıatname ,.c cet· 
,·eller dünden itibııren ht:ınbul hfıkinıle· 
rine claltıtılınayıı başlanmıştır. Cetvellerde 
ı;-ocuklnrın sayısı, yaşı '\"e tahsil dereceleri 
si.istcrilecek, ay sonuna kadar Adliye ve· 
külctine gönderilecektir. 

* I\ü~ıthane yolundaki nnn terkos boru 
lnrında tıımirot yapılacıığından yarın lstnn 
bul '):ık:ısın:ı su \·erilmiyccektir. Su kesi· 
mi ~mat ondan on beşe knd:ır sOrccckllr. 
~ Anknrad:ı, Yenişchlrdo y:ıpılnn posla 

ne binnsın{ıı inşaatı bilmiştir. 
.$ Recep Peker dün iııkıllıp J,ürsüslindc 

:. ılın ilk ılcrsini Yermiş lir. Derslncle Türk 
İnkılfıbının y:ıhancıJar için \;'Ok kuv\'elJi 
bir inceleme me\·zuu oldu!iunu, )'ab::ıncı 
polillkıılnnn ülkemizin içine kadnr gire· 
ıek propngıındn y:ıpmalarmn m:ıni olmak 
için 'l'ürk relimi ideolojisinin yurtdnş
lıır ıırıısındn yayılması lüzumuna iş:ırcl 
etmiştir. 

:ı. Prens Scyfcıtinin na:ışı :r•ırın İskenclc 
riycyc söndcrilcccktir. 

• Geçen hır h:ırtn içinde ı;ümrük muha 
f.ıza tcşkil5tı, ':'elmiş :ııtı k:ıcnkcı. üc 
) üz on bir kilo ı;umrük kacnRı, ekiz kilo 
iki yüz ıtrnm ııyuştıınıcu madde, beş yüı 
ılokı.:ın üc cldlcr sisar:ı kağıdı, )'Ü7. ~ı·kseıı 
dHrt Türk linm. )ÜZ yetmiş nltı RÜmüş 
ınecirli)c, il,i tnfek ile on dört knçnkçı 

lınyvnn ı ele seçi rınişt i r. 
Dl .. \HD\: 

.Y. \'.ırşoHıda, yuksck ticnrcl okulunda 
1.ch 'e \'nlıudi talclıcleri ıırnsrnrl:ı k:ıYSll· 
lnr olmuştıır. Birçok lnlt>bc a~ır surette 
~ .ırabnnııştır. Polis, Yahudi talebe cemi
) clinı kn~ltn15tır. 

.\'. lnııllız işci lhkrlertnclen Laııslıury 
•lı1n l>r.ıs:dn rcislrumhur tıır:ıfındnn fısle 
'.\<'ntcl'llne dn\'cl edılmiş 'c miltenkiben 
h•ış,ckil ,.c lı:ırici)·e nazırı ile mülüknlJ:ı.r
'111 lıulunmııştıır. 

• t .nn,lmry Dcldka kralı J.copotdun ter 
,Jc 1.1ıigi iktisadi esns dahıllnc Milletler 

"Muhiddin Üstündağ tenkid kat'§t 
sında çok asabidir. Bu asabiyet yukar· 
daki mektubundan bellidir. Fakat iş bu 
kadarla kalmamıştır. İstanbul valisi dün 
muharrirlerimizden bay Reşat Feyziyi 
belediye fen heyeti binasının önünde o 
tomobilinin yanına çağırmı§ ve şu sözle 
ri söylemiştir: 

- Ahmed Emine benim tarafım
dan söyle! Bu makaleyi yazma!< için 
kaç para aldı? 

Bu sözler şu zevatın önünde söylen 
miştir: 1 - Belediye reis muavini bay 
Ekrem, 2 - Bay Vedad Abud, 3 - Mu 
harririmiz bay Reşat, 4 - Valinin po· 
lis memuru, 5 - Valinin şoförü. 

''Ben Muhiddin Ostündağı şer!f ve 
haysiyete kıymet veren bir insan tanı
yorum. Bunun için hiddet halinde ol
sun, şeref ve haysiyetim hakında sözler 
söylemenin hesabını kendisinden istiyo 
rum. Eğer kendisi hakkında bu yolda 
bir hissim olmasaydı attığı taşı ancak 
kendi scı.:iye~ini gösterir bir ölçü diye 
karşılar ve geçerdim. 

Muhiddin 'Ostündağdan aözUnü a
çık surete geri almasını ve sözü hi1det 
sevkiyle, düşünmeden sarfettiğini izah 
etmesini bekliyorum. Bunu yapmaJığı 
takdirde söylediği sözµn hesabını cum 
huriyet mahkemeleri huzurunda istiye 
ceğim." 

ıır:ısınd:r bir yakınlık kurmaya cıılıştıfiın

dan Çckoslo,·:ık n:ızırlar1111 haberdar e~ lc
miştır. 

:t. Alrnany:ı ile Hom:ınya arasında l!l35 
ticaret munhl"ılcsine bir zcyl imznl:ınmış
tır. Uıı onla ma mucibince, Almanya Ho
manrrı.lnn ynpnınktn olduğu buğday.odun, 

ya/;, şıırnp ill111l:ıtını nrttırmııktndır. 
• llc~lçikn kr:ılı Leopold Tielı;-ikııyn d!Sn 

nıcl, iizcre J.onrlrndıın hareket etmiştir. 
"' Avusturya hGkiımcti llolısburg htıncda 

ııınn :ı.il hiltiin c111Y:ıl ve cınli'ıkin iadesine 
lrnrar vermiştir. 

:ı: lııgiltcrcıle Ediııhıırs ile Kl:ısgov nra
sııııln iki yoku treni ı:arpışnııştır. Bir ı;ok 
ölü \C otuz kııdar dn yııralı \'nrclır. 

:ı: ll:ıltık de\lclleri konfcrnnsı, Eslonyn, 
1.elonytı, J.itv:ınya hariciye ıızırlnrının 

i~tir:ıki ile di\n Re,·alda toplıınmışhr. 
lf. 1ıwiı;ı c devle! konscl·i, 1038 federal 

lıiltçc prolc ini illif:ıkla 1as,•ip etmiştir. 

Prolenin rnnsraf faslında 541.400.000 
frnnk, vnriılnt fn lındn 519,800.000 frank 
Y:ırdır. hılıtcıncl açık, 21.GOO.OOO frank
tır. A~!.cri ıloirc hlilçe~i. seçen sene 106 
mibon 400 lıin frank iken bu bntçe 
123.500.000 fr:ınka ı;ıkm ıştır. 

Japonyada iş yapan ve !rak, Suri
ye, Lübnan ve daha bi:çok yerlerde 
§Ubcleri bulunan bir Tüı·k firması İs
tanbul ticaret odasına müracaat ede
rek, memleketimizle geni5 mikyasta 
ticaret yapmak istediği lıildirilmiştir. 

Firma, ilk parti olarak memleketi
mizden pamuk, tiftik, c.eviz, zeytin, 
zeytinyağı ve domuz kı:ı alacaktır. 

Kendilcxine icab eden malfımat tica -
ret odası tarafından gönderilmiştir. 

Müntahap bir OR'KES'J'R,A. 
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enatonun en iyi konuşan genç 
'le zeki hatibinin böğrüne 

hançer saplamış ardı 
11.~ 1nel1i} mi .. nl k dmı d .. ·· el · 
"C bir J~ , b~ a uşunc erı-

kat daha bağlamıştı. tıabe Ve 
'rıetredilmiş, üstü ısırgan ve bal-

0Ua.ıı ile örtülü bir ihtiras te
laıt ~nziyen kafası bu yeni bırs
bit ıt._~ bir hız almış, yeni ve tatlı 

"'-lllt ile ve bir kat daha katmcr-
tılııı bir az.imle tasarladığı plana sa
n·lştı: 
~r laşla iki kuş vura.bileceğini an
~Uk§tı. LU.çiyüsün kollaı ına, sevdiği 
h~~ın ateşli dudaklarına engin 
k •_Yelle kavuşmak için aradığı 
l endısini Tarkinlilerin tahtına da 
~ilecekti. Hem hıç şaşmadan. 

it a sapmadan. drudoğru. 
~~ha bu vaziyet karşısında Ta
il' to ana ne yapacaktı? Bir oğlu ile 

. tununun sevgilisi ve damadı 
~;Wsu çiğneyip tahta çıkmalarını 

edecek miydi? 

-:~1Ya Yillardanberi hükmetmeye 
ta;'<Uf bir kadının Pal8tinosta ihti -
b. bir hizmetçi oJmağa kat -
~Cııt;... 
~ <:ı•nı sanmıyordu. Belki ilk 
t~ kadere boyun eğecekti. 
'ıı ~t. ?u Tanakil adlı kan, her 
l'ıı( hırını kusmak istiyen bir P.nge-
ı._ gibi, fırsat kollamaktan, bir do· 
'il ~ev· 
~itti 1tnıeye çalı§nt&ktan vazgeçmi-

' · Duyacağı kin bu karıyı mut
l~ hareke e eevkedecck. o günün 

dııı k e Bm'seri herifin birıni tahrik e
~ etldllerini mutlaka devirmeye 
~1\'erccekti. Tannldlin yıJlarca 
Ilı at sUrdi.!ğü şu Rom:tda böyle bir 

"hiı·b~labilmcsinden daha kolay ne 
1rdı? Senatodakilerden hangisi 

S1°1ınak istemezdi? Şimdi kral 
~ l'afUs Tülliyüsiln önlinde köpek gi
\tı:: takla.nan senato 112.asmm onda 
~ ill~· Tanakil'in gösterece~i yol<lıı.n 
l'~tecrube etmiye. mutlaka can 
~ ı. Hele Etrüsk atlılarına ku • 
~~da eden herifi tahnl: etmek bü -

~" anası için çocuk oyuncağı gibi 
~ ~ olacaktı. Binacn~Jeyh korku
'lı-tıtd ~ görmemek için Ta nakili de 
~rı kal.dırmak lô.zımr.cliyordu. 

~itil' ~liıya. kocası Kassiyfüı ve 
~-.t~ 181 LftçiyUs kralla birlikte. Ro
)e gıt~t-an yeni sunı ı:özıicn geçırme 
"~~ kleri zaman. Kornelya mutfak 
~t ek pişırirken ve büvük anası 
~lll~asında bitlenirken . k1z1Jcık a
~ göig-e vurduğu otlar ii7.erinc 
'1> buıı k baldırlarını lrıısıya kaşıya 
~ ları düşünüyordu 

bil' t. en h"r .. ·ı· .. 1 . 
ı. 'iat " gun onu a~şuncc erme 
~ tıl' daha bağlıyor, ve planını da
. ~ \'<lde olgunlaştırdıkc;a Roma tah
~\l'nı~ askına ulaşmak ıcin açmıya 
~lldcı Yol, yazın bu cehennemi gün
~ \>e duınanlı g-özlerin" susamış ku 
liU:tol',Çat~ak bir kaplan di'ı gibi gözü
~ı lhtı~~nına aykırı hareket etmele
~ hİl- lı olan her Romalının kafası 
~~ tl)lşarap tulumunun, bir su fıçı.c;ı-
'll!ı~ llaı gib' ··nı b tıı. 'Q.111 ı go yor ve u kaplan 
~ bı.ı ~Usuzıuğunu gidermek için bil
~ l'oı-cı af~]arı kopnrmtya karar Ye
~ ~· Luçiyüsü nerede yakalarsa 

t'ıc.._eilisi ~vvurlardarı bah8ediyor, 
ti!~ ıtdnı durmadan tahrik ediyordu. 
\ <tl. () ~lnda saltanat hmn yok de-
~iıı tlst ~ b~ına taç giymek ve her

~~4 tıı~,,. Unde olmak istiyordu. U . 
~~ l'ıılı~fak o_lamamaktan iirküyor
~~ ~ et~~ delıkanlmm çekingenliği 
• ~ onu ıkçe sinir.lcniyor, zaman za
~ ~alttı da aradan çıkarıp tek başı-
~1ll\ ?c; düşünilyorchı. Zaten plam

t~ı~r ltıUd ıın tatbika da koyulmuştu. 
~ ~ dettcnberi senatonun ileri 
~~ bi larından bazılar. hiç umul -
t"''-"da: ~inanda öJUveriyorlardı. 
~~1~ kırni attan dllştiyor, kimi 
tıı... ~ip do~ırken muvazen~ini 
~\vı:ıı., lt1 'l'arpin kayahğma yuvarla-

ni bilemiyordu. Biraz aklı başında 

olanlar ihtiyatlı harekete başlamışlar
dı. Fakat bu ihtiyat da hiçbir ecye ya
ramıyordu. İşte iki gün evvel senato
nun en iyi konuşan zeki genç hatibi, 
zeki ve genç Sillanın böğrüne de bir 
hançer saplayıvernıişlerdı. 

Herkesi bir korku almı§lı. Acaba 
genç hatibe kim, niçin kİymıştı? Ba
zıları bunu bir kadın macerasına at
f cdiyorlardı. Etriisk sih'ariJerinin 
kumandanı olan Papulııııyalı Artık, 

Romaya giizcl bir Lfı.ti•ı kızı getir -
mişti. Gc-;cn J üpite-.r bayı anımda Sil
lanın bu kıza kendi eliyle şarap içir
diği göriilmüş ve bu yüzden bir kavga 
çıkmış ve Silliınm çcne~inc bir yum
ruk indirıniştı. Senatonuıı ihtiyarla • 
n: 

- Herhalde Artık o yumrukla hın
cını alamamış olmalı ... 

Diyorlardı. Mamaafih kulaktan ku· 
lağa başka şayialar da ycyıhyor. Sil
larun çenesinden bıkan ~rviyü.s Tül
liyüsün emriyle bu cinayetin işlendiği 
de rivayet ediliyordu. Tabii ortada bu 
ihtimali açıktan açığa konuşan ve ka
bul eden görünmüyordu. 

Betbaht kral Serviyfu; l'ülliyüs! Ro· 
ma surlarını kuvvetlendirmek ve Ro
mayı imar etmek arzusıı •• n öyle ka -
pılmış, bu işe öyle akıl sardınnıştı ki, 
senatoyu tedhiş eden ou hadiselerin 
hiç farkında değildi. Gün battıktan 
çok sonra Palatinosa dönüyor ve sa
bah güneş doğarken tekrar işinin ba
. ma gidiyordu. Arasll'a §unun kaya
lıklara yuvarlandığım, berikini yılan 
unrdığ:ınr, bir diğ<'rinin T1berde boğul 
duğunu duyduğu znman hadiseyi kat
iyyen kötii tarafından almıyor, de -
vam edip giden yorgunlıığun verdiği 
likaydi ile: 

•·- Yaaa ... Vah vah ... 
Diyor, kafasını yine ı§lerine daldı

rıyordu. 

Cınayctıerin, kazaların. 1.aman.c;ız Ö· 

IUmJerin sımm öğrenmeye zihinlerini 
saphyanlar onun bu halini kat'iyyen 
hayra yormuyorlıırdı. Giin geçtikçe, 
krahn kanlı bir plii.nı nc.i.m adrm ta
kip l'tmekte olduğuna inananlar çoğa
lryordu. 

Hnlbuki bu hadiseler hep Palatinos 
ta ki kızılcık ağnc-ın ın alt rndan idare 
ediliyordu. Gil7.e1 Tulliyı:ı Romüliisün 
kardeş kanına bulnnmı§ kargısmdan 

yeşeren ve büyüyen bu koca ağacın 

altında karargahını kunn•Jş. 7.ekiı.sını 
durmadan işletiyor ve gii7.elliğini 

torb..ı torba dağıtarak elde ettiği ta
raftarları sıığa sola saldırıyor. yatak
lara yıla:n, böğürlere hançE'.r soktunı • 
yordu. Kral Serviyüsün herhangi bir 
hUcum karşısında müdafaa kudretini 
arttırmaya c:ah~tığı Romada vatan· 
daşlar için en ufak bir emniyet kal
mamıştı. Bu Roma, içinde, bir parça 
sivrilmiş olanlara düşman bir gizli 
kuvvet tarafından ve çoktan istila e
dilmişe benziyordu. 

Tulliyanın taraftarları ... Oh! Bun -
lar hiç de bol değillerdi. Güzel kadı
nın Romayı tedhiş içln kurdutfu cete 
dört kişiden ibaretti: 

1 - Kendisi. 

2 - Genç bir esir. 
3 - Yaslı bir esir. 
4 - EtrUsk sUva.rilcr kumnnda e

den Artık'm muavini Türsen . 
Genç esir, PaHltinosta dolaşan Ar

sinyilstü. Kampanyanın iyi bir ailesi
ne mensup olan bu genci. Artık. yap
tığı akınlardan birinde y2JraJayıp ge
tirmişti. 

Güzel şarkı söyliiyordu. Onu evve
la Kapitoldaki JUpiter mabedinin '.ka
hinine hediye etmi5lcrdi. Sonra bir 
giln mabedi ziyarete gide-n Tanakil 
bu güzel sesli körpe delikanlıyı gözü
ne kestirince kahin istcmiye istemiyc 
Al'SinylisU Pa!Atinosun beş odalı evi
ne göndermişti. 
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odasonda rc>nr müca<dlene 

a a cı a m içinin bütün 
ülüğünü. ortaya vurdu •• o 

Beni kendine doğru çekmeğe uğraşıyordu; "Çekill,, diye 
haykırdım ve arka cebimdeki tabancaya sarıldım. 

Çıkan kısmılann hülasası · 
.Uclel:Zlıd, Kayseri.ele bir arkdaa
şmın yanı11a 9itmclr üzere eıxleıı 
J..ıaçıyor. Kompartımanda tam~tığı 

bir delikanlı onu E.'lkişchir ciı·a

rmdaki 7c<;yii>ıc clal'ct ediyor. Kö
yün gilzcl J..ı:::ları, bu sevimli deli
kanlı ile çok ya1:ıııdan alc'ikadar o
luyorlar. Hatta içlerinden biri, ona 
tııftl1ııyor. 

Kavscriilc bulıman mıw1limc ar-
7:ada§ı, erkek clbiscsilc evine ge
len Mclck:::adı,_ muhitin dcdi7w<lu
swıd.aıı iirkcrc7-., so!iuk karşılıyor. 
Mclekzrıd, yabancı bir §Chirde pa
rasız tıe 1::frıı.cıcsi:::dir. Kalilığt otel
de temiz giyinmiş bir adam anım
la rılaka.dar olııyor. O gece, yattı
ğı odada Bay Kenan için bir ya· 
tak hazırlatıyor. JJI elel:zadı, btt.z 
gibi ter dölrliircn bir kor'l.."U alıyor. 
Korkmcı'l..-ta hakJ.."ı oordır. Çün1di, 
'biraz sonra, iyi loalpli görünen a
dam, içinin biit'Ütı 7'.ötiilüğünü or
taya uumyor. 
Hami, iyi kalbli telakki ettiğim bu a. 

dam, şimdi gözümde bir ifritten fark
sıidı. Onu çok korkunç görüyordum ..• 
Yanıma epeyce yaklaştığ[ halde gözle
rinde okunan kötü niyetini tatbika bir 
türlü cesaret edemiyordu. Benden tek.. 
rar uzaklaştı .. 

Ben adamın kötü niyetin.:. anladıktan 
sonra her hangi bir tcşeıbbüse geçme • 
sine meydan vermiyecok vaziyetler ih
dasına baş vurdum: 

- Sizden iyilikten başka lrr şey gör. 
miycceğimi bana yaptığınız yar.:inn tek
liflerinden anladım. Beni lstanbula gö. 
türecek olduktan sonra paraya hiç te 
ihtııyacım yok.. Teşekkür ederim. 

- insanın paraya ihtiyacı olmaz o
lur mu hiç? ... Cebinizde gene beş on 
kuruş bulunmalı . Ne olur, ne olmaz 1 

Bu sırada tekrar bana yaklattr. Söz
leriyle kendinde kuvvet toplamıya ça
h~tığını hissediyordum. Devam etti: 

- Paranın ne ehemmiyet.:. var.. Hem 
lstanbula vardıktan sonra ödenecek ol. 
duktan sonra •.. 

- Fuzuli borç yapmayı sevmem ... 
Bunu söylerken kapıya doğru ilerle

dim .. Kendimi dışarıya atmanın en e
min bir çare olacağını kestirmiştim ... 
Fakat iki adım atmadan arkamdan ses.. 
lencı.:: 

- Ne o! Gidiyor musun? 
- Evet .• Bir zabit arkal:la a rastla -

dım. Mahfele davet etti. Oraya gidece
ğim. Ben gece gelir yatarım. Yarın sa. 
bah ta hareket ederiz. 

Ben bunları söylerıken durmuş, bu 
korkunç adamın yüzüne bakıyordum. 

O, eliyle bıyıklrını şöyle bir sıvaz -
Jadıktan sonra bana yaklaştı. Kapıyla 

aramdak.~ mesafe beş adımdan fazlaydı 
sanırım .. Kolumdan tuttu: 

- Yok, dedi, acele etme .. Az sonra 
grdersin ... 

Bu sırada beni kendisine doğru çek
miye çalışıyordu. 

Okuyucularım. ne kadar fena bir va. 
ziyette bulunrlu~umu takd:r ederler .. 
Herifin elinden kurtulmaktan b:?ışka ça· 
re olmadığını anlayınca birdenbire ıde -
ğrştim: 

- Ne oluyoruz? dedim. 
Adam pis bir gülüşle: 

- Hiç ne olacak .. diye cevap ver. 
di ve bu sırada beni kendidne bfü:bütün 
çekti. Zayıf kollanma bütün kuvvetimi 
toplayarak it ... :m. Kendim de bir adım 
geri çekildim .. Adam, bu mukaven:ctim 
karşısında ne ye uğra:lığrnı bilemedi . 
Fakat kendisini çabuk topladı. Gene 

Rcıı vunlan söy1erkeıı durmu.ş, bu 
kmkun.ç adamın ıyiizime 1Jakıyordu111 

- Bir şey yapacalt değilim. Neye 
korkuyorsun, dedi. 

- O halde çekil l ldiye bağırdım. 
Fakat o aldırmıyordu .. Baktım olacak 

Wıhi değil: 
- Çekil diyorum sanal diye yeniden 

bağırdım .. Sonra elimi arka cebime ge>,. 
türerek sür'atle, İstanbuldan gelirken 
aldığım ta:bancamı çıkararak cidamm 
göğsüne dayamm: 

- Çekil, diyorum, yoksa ate ede -
riml .. 

lfrit adam hiç te böyle lbir vaziyetle 
karşılaşacağını tahmin etmemiş olacak 
tr ki donup kaldı.. Kendı'sini tekrar 
toplamruıına meydan vemıel:len ve 
sür'atle tabancayı sol elime geçi~rek 

sağ elimle pof suratına. bir de tokat 
aşkettim. 

Adam şimdi büsbütün ~şırnuştı, ne 
yapacağmı kestiremiyordu. Fakat iben. 
yapacağımı tasarlamıştım. Hemen kapı. 
ya ko§tum, açtım ve sür'atle tahta mer· 
divenlerden inerok, tabancamı gene ce
bime yerleştirdikten sonra koşarak o. 
telden çıktım. Doğru askeri mahfele 
gittim. Orada jarl:larma zabit.: Nafizi 
buldum. Ben her tarafımın titrediğini 

biliyordum .. Yüzümün sarardığını da 
Nafizden öğrendim. Adeta hastalan -
mıştım. 

Daha o zaman b<ışıma gelen bu vaka
yı nt' zaman h:ıtırlasam hala bugün oL 
muş gibi ürperirim •. 

Nafiz Bey, beni böyle sarannı:i ve tit-
rer vaı:yette görün~e: 

- Ne oldu, size?. 
Diye soı1du. 

Hadiseyi ondan gi,ıkdim: 
- Biraz başım ağrıyor. . Belki de 

hastalanıruık üzereyim. dedim 
Eksik olmasın. hemen bir asoirin al

dırdı, onu içtim. Az sonra sakinJe~ır}ş 

bulunuyordum. 

Bum~a ıreı- vakte kadar konusı.rak 

vakit ger.irdik.. . 

Bir hnbn •'a ihntı 
O gece. zabit arkadaşlarla beraber, 

istanbuldan yeni gC'len ve ilk temsille -
rini verecek olan bir tiyatroya gittik. 

Nafiz Bey, çok ryi bir gençti. Bana 1 
gençliğime bakarak baba nasihatlerin • 1 
de bulunuyordu. Uzun uzadıya Kayseri 
halkından bahsetti. 

Nafiz Bey: 
- Kenan Bey, bu kadın sizi galiba 

gözüne kestiMi, dikkat ediniz .. 
Diyordu, Filhakika Nafiz Bey aldan

mamı tr. 
Kadının 1n'laşlran, benim de .gözüm

den kaçmı§ değildi. Nitekim tiyatro bi
tip te dışanya çrktığımız sırada, kapı 

önünd~ giyinmiş olarak lbu kadına rast
ladık. Elinde bir de güzel, bembeyaz; 
bir köpek tutuyordu . 

Ben köpeği sevmek · te:iim ve eğr"Je
rck okşamrya 1başfadım. 

Genç kadın: 
- Köpek hoşunuza mı gitti küçilli 

bey?. dedi. 
- Hem pek çok .. 
- Siz daha hoşsunuz .. Siz de benim 

hoşuma gittiniz .•. 
Genç kadının sözüne küçı.ik bir gü. 

liimseımcyle mukabele ettim. Keyfim 
yerinde ıolsaydı, o geceyi nerede geef
receğrmi düşünmeseydim 'belki bu !ka
dın ibana ayn bir mevzu olabilirdi. Fa.. 
kat ben onunla alakadar olacak, üzerine 
düşecek bir vaziyette değildim. 

I 5.mimin foyası ortaya çıktrkt n 
onra ben:. ciddi lbir end~ almıştı~ He

le tiyatro da Ditlp sokağa ldUştüktcn 
sonra lbu endioı;c beni büsbütün sarıyor

du. 
Nafiz bey, kadınla aranıızda geçen 

konuşmadan sinirlenmiş olacaktı .. Ha. 
kikatcn daha bugün tanıdığım lbu arka
daş, üzeri~ bir baba, bir ikbrdcı. bir 
yakın himayesi gösteriyordu. Hatta ka
dma tcrı tir cevap vermekten bile çe.. 
ldnmedi.. Bana da: 

- Bu kadınlarla münasebet: ıpeyda 

ctmeğe gelmez. Kenan Bey, dedi. Bun· 
lar insanın başına bin lbir feIAket geti • 
rcbilirler. Sen aslan gibi bir genç.sin. 
yazık olur. Hareketime ~cenme •. 

Ben güldUm .. Sözlerini doğru bul • 
duğumu, giloenmediğfmi. bilAkis mtm -
nun olduğumu söyledim. 

Nafiz Bey, beni ayn.i otelin kapısına 
kadar götürdü. Kenditıinden hfidiseyi 
saklamış bulunduğum için benim ora -

da kalacağımı sanıyordu. Hiç renk ver
medim. Elini sıktım. O ayrıldı. Ben ka
pı önüne kadar gelerelc ldurdwn. Pdc: -
ala gene otele (fdebilir ve kendime lbir 

yatak isteyebilirdim. Fakat .. işin bir fa.. 
kati vardı kl bu mevcut bulunmayınca 
buna cesaret etmemin imkanı yoktu ... ı 

Okuyucularım elbette h:ıtırlamıJlar -
dır: Paraıızdım .. Beni parasız yatıracak 
hir adam ancak hamim kıratında bir 

rl:iam olabilirdi. 

Gece epeyce ilerlemlşti .. Kayseri 60-

kaklarında ''cinler cirit oynüyordu.,, 
denebilirdi.. Otelin lcaprsı bile snmıla 

kapatılmr tı . Bir müddet durdum.. Na
Hz Beyin ta:n:ırncn uzaklaştığına kani 
olduktan sonra ne yapacağımı düşünmi

ye başladım .. Gece olldukça da ayaz ya
pırordu. Pardesümün yakasını kaldır. 

dım GözUme otelin tam karşı sırasında 
garaja benzer bir yer ilişti. içinde bir 
de otomobil vardı. 

Beynimde tim ek gibi bir fikir belir
di: Bu otomobil içinde gccelcyemez 
miydfm?. 

Bu dü§linceylc ilerledim. Bu garaja 
benziyen yerde de tkimseciklre yoktu ... 
Hemen otomobilin kapıtunı açarak bir 
gölge gibi içine Ü%üldüm. Geceyi i te 
burada geçirdim. 

Sabaha karşı, daha etrafta ayak 6CS

leri belirmeden, beni, gecenin soğu

ğundan, bekçi ve polislerin görmc&in -
iden koruyan otomObili bırab.rak 60kak 
lara düıtüm. 

~~ da llılnfn gllnJerce su içinde ka
~: gibi şişmiş cesedi bir sa
~ bir kıyısında bulunuyor

bu hali neye hamledeceği- (Devamı var) J üzerime çullanarak: 

Tiyatroda geçirdiğimiz saatler olduk 
ça neşeli geçti., Hele artisti.er arasında 
genç. şuh, sanşın bir kadının, gözünü 
oturduğumuz locadan ayırmayııı ara
mızda bir taktm muhavereleri.n geçme· 
sine sebep oldu .. ( Denmr var.l 



Beykoz klübünde 
Spor 

adedi 
şubelerinin 
ona çıkarıldı 

lstnnbulun en Cnal spor teşckkullerınden 
biri olıın Be.} koz klülıünün idman ulıele
rini ona iblağ ettiğini memnuni)clle ö~
rcniyoruz. 
Teşekkül tarihinde; futbol, kürek, yüz

me. ,·oleybol ''e tenis ile meşgul olan sarı 
siyahlılar geçen sene güreş, boks ,.e at· 
Jetizm şubelerini açmışlard ı. Bugün de 
bunlara ntıcılık , .e da~cılık ı:ıibi çok enle· 
resıın iki şube rfahn illtve elmiş bulunu· 
yorlnr. 

Denizcilikle kaptanları Fahrinin gnHe 
tile birçok Türkiye rekorlarına. ruthoİılc 
de milli t:ıkımımızııı e~ki oyuncıılnrındıın 

Boks aleminde ----Bu hattanm galıpıerl 
Ne\ yorktan veriJcn ııınlünı:ıta göre, ıu.r 

siklet dünya boks şampiyonu Hnnri Arns 
trong, son mııcında Tomi Şavezl ilk dev
rede nnkn\·t etmek surctilc yenmiştir. 

Ayni sün )apılnn diğer bir maçın dn 
hafif siklet dünya şampiyonu Lu Amber, 
on r:ıvudluk bir mııclan sonra Frımki -
Yalliısa .sa), hcsabilc f:(nllp gelmiştir. 

Maks Bir'in 
çocuğu 

Erkek oldu 
Şmcling bu yüzden 2000 dolar 

kaybetti 
~ski <.lunya boks şampiyonu :aıaks llirin 

bır çocuk bcklcdilii Ye bunun erkek olaca
ğına dair gene eski dünya ş:ımpJyonu Sme 
JinsJc bahse girdiğini yazmıştık • 

Son selen habere göre Mak~ Birin erkek 
çocuğu olmuş ve ilk tebrik ziyaretini Şme
ling yaparak, knybetliği 2000 dolnrı l\loks 
Bire teslim etmiştir. 

Üç sene evvel başlanmış olan 

lbrnlıiıııin yorulmak bilmez çulışm:ısı sa
ycsiııcfc mühim bir rnrlık ı;:ôslcren Bey
kozluların yeni açtıkları spor şuhclcrinde 
de mu,·nfok olımıl:ırını temenni ederiz. 

Spor teşkila ı 
Devletleştirilecek 

Pakat klUplerin 
bugünkü vaziyeti 
değlşlirilmiyecek 
Ankurud:ın lıildirilıliğinc göre; Parti 

l:ırnfınd;ın spor işlcriıııir.ııı ıJeı ıdc nlneııı;iı 
şekil hakkında ~npılan lelkiklcr, bir tıık
rir halinde lınzırl:ınmış ve hu trıkrire bir 
de kanun projesi ilth c edilmiştir. 

Bnşvel.iıHr verilmiş olan lıu projc)e 
sure: Türki) ede heden terbiyesi dc,·lct 
ıeşkiliılmn bnğlnııacıık fıık:ıt bııgiınkü ıınııı 
ıör kliiplcr olduğu gibi knlacaklır. 

Memleketle kurularak olun ) iik'iek he
den lerbiye<;i cn'ililü-;ii spor lıoc:ıl:ırı yc
llştircccklir. 

Yerilen takrirde Hni spor tcşkil61ının 
B:ışvektilctc h:ığlı olması ynzılmışsn da 
lıu işin l\foarif ''l'klıl<'llnr rl<'Yrcclllmc~i de 
muhtemeldir. 

Pera klUbUnden istifa 
edenler 

Sporting 
isminde yeni bir 
klüp açıyorlar 

Bazı idari meseleler yüzünden eski 
klüplerinden isımr etmiş olan, g:ıyrlfcdere 

Pera klübü birinci futbol takımının en 
mühim uzu\'lnrından: \'Jastardis, Filip, 
Civelek ve Budurlnln e)iki Sporting kHibü 
yeniden lmracaklan söylenmektedir. 

TelkDır<dla~cıa 

~
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dun kömürü buhranı 
bütün memleketi sardı 1 
Kcnya0 ~dana ve Dzmntten sonra 
ll~mDır \?e MeırsDnde de buhran 
lb>aşOacdlo, 11© klYlrlUlşa kömür buDu
li'ilamoy©>ır. ıauınufll bDır sebel'o>D de 

• 

ihtikar! 
altında kömürcü Halk yağmur 

dükkanı önünde bekleşiyor 
İzmir, (Ilusı.si) - Odun kömürü !iatlan yüksele yüksele nihayet on kuru

şa kadar fırlamıııtır. Buna. rağmen şehrin birı:ok semtlerinde halk odun kömü
rü bulamamaktadır. Bu yilzden halkın ve bilhassa. işçinin çektiği sıkıntı her 
türlü tasavvurun fevkindedir. Kömürcü dükkanları önünde halk kömür almak 
için adctfı nöbet beklemektedir. 

Havalar yumuşak gittiğine göre daha birkaç gün bu kömür buhranının 
daha umumi bir ıstırap ~c:klini alınası belki mevzubahs olm.ıyabilir. Fakat 
bir kerrc havalar soğuyunca bugün on kuruşa. bulunmıyan mangal kömürünün 
yarın kilosu on be.5 hatta yirmi kuruşa satılmıyacağını kim temin edebilir. 
Bu kontrolsüz gidiş fakir halkı hakkile endiseyc düşürmektedir. İzmir gibi 
kırk bine yakın işçsi olan bir şehirde 60 - 100 kuruş gündelikle çalışan insan
ların bir kilo odun kömürü için on kuruş vermeleri hayat pahalığıru feci şek
le sokabilecek bir haldir. 

Odun kömürü niçin bu kadar pahalıdır? 
Bu sualin cevabını salabiyettarlar vermelidir. _ J 

Memlekette fakir halk henüz evlerine soba koyaca.K, kolt kömürü yaliacalC 
vaziyette değildir. Zira ucuz sobalar tedariki imkansız olduğu gibi kok ve aö
mikok fiatları da odun kömüıiinden farklı değildir. Kış bütün şiddetile ibas
madan vilayetin ve belediyenin bu işe mutlaka bir çare bulmaları ve fakir 
halkın ıstırap içinde kıvranmaktan kurtarılma.sı lli.zmıdır. · 

tzmirde olduğu gibi baı.ı kazalarda da. kömür buhranı mevcuttur. Ku.,ada
sı belediye reisi Mitat, kozanın kömür ihtiyacım temin için İzmi.re gelerek va
li Fazlı Güleçi makamında ziyaret et.mi~ ve Kuşadası belediyesi adına. yüz bin 
kilo kesim ruhsatiyesi ver!lmesini istemiştir. Kuşadası belediyesi bu kömürleri 
ucuz fiatla. maliyet fiatına halka sattıraca.ktrr. 

" 41gol 
M emlR ketimizde geni§ stJ1ı01a' _,et" 
eden bö1Jle büyük orm<.ı1ılartf' ~ 
diyetine rağmen bu yıl~~ 
yerlerinde ~etli 'btr od1lfl. 

bttJı.mnı bafg~ 

Bir süpürğe 
Yüzünden 

1 ÇUpçD, arkad•f10 

ağır yaral_•~ "'-

Tayyare kupası 
Turnuvasının final 
milsabakası yapılıyor 

Spor mınfakası 
Konya da 
evsiz ·kalanlar 
Parti ve Kızalay yardım etti, 

iane toplanıyar 

lzmir, (Hususi) - ~()6 tP' 
lik &melelerinden Beyeehfrl:i ıoı. p'4 -
maralı Ahmed ile Kırşehirli ~ ~ 
maralı Mehmed bir ~ .:-.-.~ 
ainden kivp etızıielerd.iır· ~-, 
mOOin elinde buluna.ıı ~~ ~ 
disine ait olduğunu soy1emif. ~' 
de onu vermiyeceği oevs.blDI t, *' 
tir. Bwum üzerine evveli. ~ 
ra da. bJC;&kl& biribirlerine Uç sene evvel federe ve gayri federe 

İstanbul klüplerinin iştirakiyle başlı
yan (tayyare kupası) fudbol turnuvası 
<lömi final kar§ılaşmalan bazı sebebler 
dolayısiyle bitirilememişti. 

kuruldu 
İstanbul fudbol ajanı tayyare kupa

sının galibini meydana çıkaracak cılan 
iki müsabakanın lik maçlarından sonra 
muhakkak surette yapılmasına karar 
vermiş ve bu karşılaşmalan yapacilk o
lan Galatasaray~ Güneş ve Beşiktaş 
lciJplerinin murahhaslarını çarşamba gü 
nü mıntaka merkezine davet etmiştir. 

Evvelce verilmiş olan karara göre, 
Güneşle Beşiktaş dömi fir,al müsabaka
sını yap<l.:aklar ve bu ka~ılaşmanın gali 
bi de finalist Galatasarayla çarpışacak
tır. 

if 
~a~.-.ii-

Tekirdağ muhabirimiz yazıyor: 
Türk Spor Kurumu nizamnamcs:ne 

Mersl·nıı· Ahmed göre Tekirdağ spor bölğesi teşekkül et 
miş ve faaliyete geçmiştir. 

Spor bölğesi ikinci başkanlığına kül 
Profesyonel olmak tür direktörü Emin Ataç, bölge fudbol 

isliyor ajanlığına Nadir Toptop, atletizm ajan 
lığına Necmi Barut, denizcilik ajanlığı Milli gı.ircş takımımırnı en kıyınellı 

azasından n llcrlin oliınııiy:ıdında 79 kilo na Necip Okan, gJ.reş ajanlığına Cev-
dn dünya üçüncii ü )lersinli Alııııel, nlii- det C~.:ioğlu sekreterliğe Mahmud Su-
Irndarlnrın kendisine geçinecek bir iş bul· mer seçilmişlerdir, 
ınodıkl:ırıııı ileri sürerek proresyoneı 01- Silivrideki miisabaka 
ınnk fstcdiijiııi bildirmiştir. Pazar günü Silivrililerin daveti üze-

Holen Mersinde askerliğini yııpmııkta O· rine Tekirdağ halkspor klübün.dcn 25 ki 
lıın Ahmet, nskerlik nıGddelini bitirir bl-

7. ı\ vrııJl:ı' ı ııilrııl'k :ır11ısımdn imiş. şilik bir kafile Silivriye gitmşler yakın 
ıırııw 

bir alaka ve coşkun bir sevinç le kar 
şılanmışlardır. 

Halkspor-Slivri gen~lcri arasında 
yapılan fudbol maçı çok kardeşa."lc ol
muş, oyun 1-1 beraberlikle neticelenmi~ 
tir. 

Yakında Silivri sporcuları Tckirda 

ğına gelecekler, Halksporla revan'} ma 
çını yapacaklardır. 

Tekirdağında bir maç 
Pazar günü yılmazsporla Tekirdağ 

spor klüpleri arasında yapılan fudbol ma 
çr Tck:rdağsporun 2-1 galibiyetiyle nc

ü.:elcnmiştir. 

Galatasaray mürakaçe 
heyeti diin toplandı 

Yeni idare heyeti seçildi 
Galatasaray kllibü yüksek muraka

be heyetinin mutad toulantısı dün 
klilp merkcziııdc yapılmı~tır. 

l1aporlnrın okunmasmdnn sonra is
tifa eden eski idare heyeti aza.larımn 
yerine yenilerinin s~imi yapılmış ve 

' yemi idare heyeti şu uvattan teşkil 
edilmiştir: 

Reis: Sedad Ziya, ikinci reis: Y~cıa.r 
( !stanbul saylnvı). 

Katip Adil Oğuz, muhasebeci Sel
man, veznedar Muslih. 

Aza: Arif Neşet ve Bekir. 
Yedek azalar da: 1zz~t Muhiddin, 

Osman Münir, ErcUınend, İhsan. 

Konya (Hususi) - Son sel feli.keti 
üzerine şehrirpizde evşiz, barksız, & -

çıkta. kalan yüzlerce yu.rtdaşa gereken 
yardrm için çalışmalara devam edil -
mektedir. 

Bu iş için teşekkül e:den komisyon 
C. H. Partisi İlçcyönkurulunda top -
lanmakta ve tedbirler alınmaktadır. 

C. H. P. İlyönkurulu ilk yardım iş
lerine sarfcdilrnck üzere Kızılay şeb -
rimiz şubesine 500 lira -.·ermiştir. 

Kızılay genel merkezi, scylabm ne
teccsi açıkta kalanlara ilk yardımla -
nn yapılma.sının temin için şehrimiz 
şubesine bin lira göndermiştir. Bu 
yardım tevali edecektir. 

Şehrimizde teşekkül eden yardnn 
komitesi halktan iane toplamayı da 
karalaştırmış ve bu yolda çalrpna 
lara. başlamıştır. İlk partide üçyUz kü
sur lira toplanmıştır. 

Dört yaşında bir kıza 
tecavUz edlldl ı 

Konya, (Hususi) - Şehrimizde Mü 
ccllid mahallesinde oturan Mehmet oğ
lu Durmuş isimli bir adam, gene ayni 
mahalicde oturan Hasanm dört }'Q§m -
daki kızı Havvayı "sana §ehr alaca
ğım!.,, diye kandırarak odasnıa götür
müş ve mvallı kızı berbat etmiftir. 

Bu canavar ruhlu adam yakalaNmf, 
ve"fiili livata .. suçile adliyeye veril 
miştir. 

lzmlrde 750 göçmen 
evi yapılıyor 

1zmir (Hususi) - Romanya ve 
Bulgaristan göçmenlerinın .iskinı için 
vilayetimizin muhtelif köylerinde in
şa edilmekte ola.n 750 göçmen evinden 
mühim bir krsmı ikmal edilmek üze
redir. Göçmen evlerinin bir an evvel 
inşasına ehemmiyet verihnektedir. 
Şimdi hükumetc;e bedeli verilen kira 
cvlcrfode bulunan g~nlerin mühim 
bir kısmı 'bu evlerde iskan edilecek -
Ierdir. 

la.rdır. bir., 
Ahmed, eol kaaığmdan ~ .aıJ1" 

ra almıştır. Mehmed tut~~-~ ~ 
ye verilm.L,t.ir. AJııned ~-. 

ta.nesine kaldmlmlştn"· ~ 

Yurddan ır J 
KUçUk H!berl~~-

f da ııınır 11' 
Jio lkinclteşrin ayı ıar ın. Ablıırı ~s) 

• ·rfn nık me doireslntle 12.ı çı ı • 
·ro•3 mışlır. ki bi ııı ~ 

.Y. :'ıler.sindc Çankaya nıc esile {aklr ''/' 
heyeti kış meYsimi dola)'lptırJPtf> fi . ya 
kimseı;iz iO çocuAa cJbıse -" 
t.lirıuiştir. da serıtı.•> ,J 

• İzmirin Dikili kauısı: tenıin ~~ 
1ş \'C Ziraat bankalarınc )acaktır· ~ır'tlf• 
üzere bir besi çifUlli ku~utfrak edtc- ,ıs 
tin sermayesine halk da Jf ·ok tıfd 

• "h aun• I; Bu çiCtlik hayyan ı rllC 
1
_..11 

olncaktır. kııasın• r-' 
• Konya vilftreti ÇUJ'l1'' fidan .,.er~ill 

edilen göçmenlere 20-30 ;•~ınıısıııı te 
iı.kAn sahasının a~açJan 1 ~ 

k .. d' _.... 1'• elme uzere ır. eiektrır .- _., 
• nartın buııünlerde •t nııklıt• .. ,.,. 

mak üzeredir. ''eni eJektr~J>endisliJi d~' 
Lekesi Bartın belediye nıku "abul oıun 

cfl re .. fın<l:ın muayene e ı e cakttr· yo),ul 
lıın ııonra şehir ııydınJan• daki 22 ştıl'• 

.Y. Konya ,·ilayeti Çom.ra dafıttırf1l~11, . . eJbtSC re k3, .. 
yavru ile 26 bekçi) e r;Aride bir ,,, 

• lzmirde norno"anın ·e gaseJ ,art• 
de Hatibe adındnki genle ;arafınd•~ır-1' 
Ali iı1minde hir delik•~ 'narak • 
kacırılmı,tır. Ali yaka 

8 rı Jı•cl 
nrHmi,tir. . .,.8 nıeıtı0'

11er ,,.. 
:v- fımir poliıı ko~ıııe~ delitil'lf~ro,.."' 

ıosunıiR yenidrn bırço. ıfli Jtl ~-
pılmı~tır. Taharri_ ı..0;;~;e e""'1:,.,rı•" 
yeni mt>murtar gelırıl ıl• 5ivll nı rsrıo"' 
t:ın hir ço/tunıın tanıd k vaıife 
üniformalı polis olnra 

11
1"1.' 

taşlamışlardır. • ıcısyurıdell ~~ 
• Menemenin ) anık 'ki ırtad•fl rt1' ff• 

da Hüseyin t'>·anık 'f'C ~öyiine ,ıde t1I ~ 
rısınıl:m sonra ~v~t bir ıns Jfle~ .,,,11 
san HCise:rinin eTJ111• BU ıf,şl 
zünılen, taşlamışJırdır. ..tcfer' 

1~ fr'' yakalıınmışlardır. ktebinlrt ıe ı.ııı• 1 ~· 
• hmir ıiraat me ı·ı··•i Jı• i ..,j)t 

·raat - aıet ~~..JI'' ~ ıhndan Ulb:ıren :ıı Ziraıt ,.el~ JJI"" 
ih düşünillmekledlr. bU bu& 
~esal müdürll Ali osnıan 

de telklkat yapacaktır• 



Gızıı harp 
~deetzrı Ziya: 
~:fta evvel evimin kapısından 
~ n. merak dolu &özlerle )'tl
fltut baıu:ıH~tın. Uç gUn dren mi•a· 
~ '-na ~u evln içinde acalp va
;, ~.ıeçUflnl hissettirmişti. Sana 
~1 anlatamamıştı~ Fakat ya· 
~ ln.ı aöylemlşUm. lfte yazıyo-

-~- benim en eski ve en sevgili 
~ımanı. Onun için senden hlç 
~ *aklamata !Uzum görmllyo

keudı kendime bile itiraftan 
ltm bazı sırları okurken bun 

'-dece eana yazdıfımı dllşUn· 
'te lllelrtubumu derhal yakma-

~kfl ben, erkek olarak yaşamak 
6tr aCıamım. 

••• 
1 7Wnda bir genç kızla ev· 

llfll'l"l!llllll bot sörmlyenler oldu. Bel
de.. launlann içindeydin. Fakat 
.-clllfilnen oldu mu kl; kırk 
... na kadar hiç bir IJ8Y gör
ıaaaeun ne demek oldutu· 

emlt ve ömrtl yokluk için 
it olan bir adapı, blrifenblre 

.~ıuraa, ilk iş olarak ne ya

.... au dllşOnen oldu mu? 
~ larkhlar, bu çeflt bir ruh ha· 
...... laa:rat prtı içinde ilk it ola· 

~ ~adın) ı dUşUnUrOz. Bir Fransız 
ta;... 4111@Qtkahnın ayni şeyi dtıı;;ünüp 
~edltinl bilmiyorum. Fakat 
~ 0t.t.anıan şark toprağına bas
'-tt ~ln herhangi bl r erkeğin yapa-
lt, t Yaptım. 
~tını melek gibi bir mahlüktu. 
~., lUc. göze çarpan haslet, insan
~ e hayvanlara ayni his ve ayni 
~ttle. acımnsıydı. Bizim bir alle 
~ hallnae idame ettirdiğimiz 
~11d11ıınanlığını, ilk gilnUnden ltl 
'-~ • hoş görmediğini lhu.s etti. O 
~~"Ook defalar, çocuklarımın bah 
~kı arından aşırarak sokağa fır
~~' arı, kUçtık kedi yavrularını, 

'lcla, mavi ipek yorganının üaı
tedavl ederken buldum. Kii

Oflunı, yüksek seıle blle konuş· 
1l görmediği bu genç kadın-

t&- korkuyr ve bahçedeki a
.,.,......an. blrlne .boğazından ıeclril

nını~ıe bir kedi asarken, .göı 
J."un rıencereslnden ayrılmıyor-

~r1lk oğlumla nadiren konuşu· 
~ :ı. Zaten derslerlle meşgul o
~ l\n hemen hemen hiç odasın
~~knııyor, yalnız yemeklerae 
'ılı Yordu. 

~it '6nelik bir tecrübe denesi· 
>-.ı,:r•nıa verdiği yanılmaz mtk
~tG, :• on1arı takip ediyordum. Dı 
"1''-"b. rslın yoktu. Sen·etlm, bizi mu-

t "'1'Q Yaşatma#& k&fl r;ellyordu. 
' s btıyUt oğlan odama geldi: \el. lllla bir şey söyllyecelim baba, 

....., ~a1retıe yüzüne baktım. 
~il a11a bir iki ay mtlaaade eder 
~~l_,llcllp Beyollunda bir pansi· 
-~ 0turayım. Burada blç çahşa
~ .. 1 Ilı . lmtthanlar gellyor. 
:~ le111, dedim, kardeşlerinin gU· 
'il ~tı? 
~ · b'"1tr. BUmiyorum. Fakat bu
~~'1l 1'll evde üatüste on satır oku· 
~'11a llıktnı yok. 
~ı. 'k. bu_ anuıunu reddettim. Böy 
~ btt :ramın dip tarafında yaşı
~, ı1'81, bir şüpheyi yenmiş o-
'4>ı. Ilı • S .. ~ leçtı . Göze görünür hemen 
~ 'lttıı!cllse olmadı. Yalnız bir ta· 
~," .. esna? O da tu: Bir gUn 
~. ~. vıınt oflumun odasına gfr
~ bı:e tömelmlştl. Ktumln Us· 
~11. kedi :ravrusu, baygın, yatı· ... 
~-it O? dedim. 
~ ke4J, dedi, galiba otomobll 

..,: )._: SOkakta buldum, getir-
~ l'ltnıata çalışıyorum. 
i..~~e~ek mektebi bltlrmeden 
'-~'hat 
~-''tat cevap verdi: 
~'lll ~rcık bir 1J8Y? .. 
\~ ~ lçt 'uğulduyordu. Ylrml 
~~ ar biç olmaua beş ytlz ke 
S i111,..~ ~e kedi düşmanlıtını S ~'lllld ilin mtıateına bir numu· 
~'ti, e bugüne kadar yaşatmıf 
~ ba,~· birdenbire kedilere acı
~tt d«s ~ıttı. S l'tııa~dthrı, odadan çıktım. 
~ t>t.hı da Java, yavaş bazı buy· 
' '~'- •ıımata baelamıştı. Sık
~~~ a ıecelerl. aaabllefiyor 
!\ it , 1:: benim kendlalle llylkl 
~totd adar olmadığımdan ştkl 

'O.arı :· Gonun birinde bUytlk 
h..~!ta~ abıederken: 
~ ~ '1ı terbtyeılzl ! r 

"'l. 4. bahat kurcalamak tehıt
nıa o ısrar etti: 

- Bana karşı. bu eve girdltlm ilk 
gündenborl. dalma dtlşmanca hlıler 
beıllyor. Halbuki ben onun annesi 
sayılınm. Bir anneye kartı ne tekll· 
de muamele yapılması llzımgeldlll
nl oğluna öftetmellsin! 

- Ne yapıyor sana? 
Dedim. Dudağını büktü: 
- Ben onun için bir dllfmanım. 

Onun haklanna ortak olan, bu ev· 
de bir tufeyli olarak yaşıyan ve da· 
ima hakaretle karoılanması Ilzım
gelen bir düşman! 

- Ama ne oldu? Bana bir vak.a, 
bir IAkırdı zikret! 

- MeselA ... Geçen aabah erkenden 
bahçeye inmiştim. Kamerlyeye dot· 
ru gfttlm. Oturmuf, ders çalışıyor
du. Beni gördü. Bir sellm vermesi, 
bir fey söylemesi llzım defli miydi? 
Hayır. Başını tekrar kitabının Ustu· 
ne etdl ve oradan bir hizmetçi, bir 
uşak geçiyormuş gibi, beni görme
mezllte geldi. 

- Dene dalmıt olacak. 
Hiddetle yerinden fırladı: 
- Yahud da komşu evin ı>encere

alndekl gölgeye! 
- Olablllr! dedim. 
- Evet. olabJJlr. Fakat bana kar-

şı borçlu oldutu bUrmet vazifesini 
yapmak şartile! 

Sesimi çıkarmadım. 
••• 

Bir gece, gene böyle lüzumsuz ve 
manasız gibi görünen kısa bir kav
gadan sonra, yataktan fırladı. Gece 
llkle aşağıya indi. 

Dışarda parlak bir ay aydınlığı 
vardı. Bir müddet kumlarda ayakla· 
rınm tıkardığı çıtırdıyı: dinledim. 
Sonra uyudum. 

Gö1Umü actıtrm saman ortalık 

Rönt~ m.iUe~ -Jltdenizde 
bit' mal«Ja, bir 1cü.gak makaB ~ iki 1'i.. 
(la görüyorum, "bafka bir ,ey yok. 

Haata - .Allah .Allah! Ş" 'halde tir. 
bu§ıom.ı bcm ~ koym~cm' 

Ben de öyle 
- Karın öldü ha ... Üzülme, zavallı 

artık ıstırap çekmekten kurtuldu. 
- Ben de öyle ... 

Vakti yok 
Dilenen adama, kadıncağız birkaç 

kwııt verdikten eonra ayrıca nasihat 
da vermek lUzu:munu duydu: 

- Oğlum gençsin, çalışsana ... Di
lenmek ayıp değil mi? 

- C')qımıya vaktim yok ki, günde 
tam on saat dileniyorum! 

Felaket 
Aslan terbiyeciainin muavini, teli§-

la eefinin yanma koştu: 
- Patronu, erkek aslan yedi! 
- Yaaa! Yazık ... 
- Aslan şimdi hastalandı, midesi 

bozuldu galiba ... 
- Felaket! 

Bir ltÇI gibi fabrikada çalqbm; hlzmetçutk yapbm ! (20) 

Hacerın annesine acıyordum 

iki geçimsiz kızın 
arasında ezilmişti 

Kimi suçlu bulmalıydım ? H1rçın 
ablayı mı, sinirli anneyi mı, 

yoksa Hacerı mı ? 
HUportaJı yazan : Neriman 

Anneıi araura parmaklarından üzeri. 
ne damlıyan yemek sularını görldükçe 
lafını yarım bırakarak çocuğun arkasına 

yumruğunu indiriyor: 
- Kör ol&aı .• insan gibi yesene önü· 

ne konanı!.. diyordu. 
Çocuk, gClya ywnruğu yiyen kendiıi 

değilm=ıt gibi gene kendi bildiği gibi, 
ba1ka bir lokmayı daldırıyor, iıine de
vam c!:liyordu. 

Münakap uzadıkça uzamııtı. Benim 
mevc.urliyetimden haberleri bile yoktu 
diyebilirim .• Anne olacak kadın, fena 

halde kızmııtı: 
- Otur kız. amannn.. otur.. ş.:mdi 

avazım çıktığı kadar yangın var! diye 
bağınnm.. Hacer aofraya oturmak 
için sustu. Anne münalcapdan üstün 
çıkmı§, Haoeri alt etmiıti. 

Ben kenarda kala kalmııtım. Hacer 
nel:!en •onra farkına vararak: 

- Gel NeTiman diye beni eteğimden 
çekti .• 

Ablası: 

- Gel karaqım, acaı .• 
Anneli: 
- Gel kızım gel, dedi ve bana hita • 

bında devam ederek: 
- lıte' bimn halimiz böyledir ... 

Çocuğa hoş gel::lin diyemedim .• Gel yav· 
rum.. dedi.. Sonra da fildyet dokı bir 
snle: 

ğurıduğu iğbirann tesiri olacaktı .. 
Çalıııyor ve yoruluyordu. Buna ınu

kabil aileainckn de muhabbet ve itibar 
beklemek hakkı değil miydi? 

Dü~üncesi, 9üphe yok lci ne koca, ne 
de serseri bir hayattı. Bu iıç.~ kızı tah. 
teffuurlyle evinde aaaöct arıyordu. Bu
lamayınca ıstırap çekiyor ve turçınla • 
ııyordu. 

Hacerleridc bir kaç uatten fula o
turduk.. Sonra be~ree çıktık.. Y oL 
da bir kaç evin kapısına uğradık. AyalC 
ta geçen bu bot bepenlen sonra , son 
uğradığımız kapıda kaldık. Yani bura
ya girdik, geç vakte bdar lmnuıtuk. ' 
Burası da keıidileri aibi bir iitçi evi, bir 
i§çi yuvurydı. ) 

• • • 
Hlacerden ayn1dığım zaman cazip l\::fr 

ır.. içindeydim. AnılcSan iki cün seçme.. 
aine rafmcn onlarda pçinliğim bir kaç 
saatlilı: zamanm 1airindaı kurtu1Mna -
DUftnn. Pazartesi günU, erlcenclen. ı..;. 
rikaya geld;ğim zaman omuıJa bprda 
karplqtık • 

Zavallı Jaz ! Bana hllt anneeinden, 
Jo.dıcardetinden bahscijiyordu: 

- Onları utandmmlıc için menin ya • 
nmda bir kaç söz eöylemektcn kıendimi 
alamadım, diyordu. 

- Utandılar mı bari?. 
- Şeytan kulağına lnqun atkı çok., 

iyiden iyiye atarmıştL Kadın ya- , 
nımda yoktu. Dell gibi 'alktım. Ya
vaşça nıerdlvenleri lneJl'ek bahçeye 
çıktım. 

- Bu kızlar, beni vakits!z öldürecek.. 
ler •. Bır gün ıırakk diye arka üatü ye
re dü§IDÜ§ bulacaklar beni.. 

O, sözüne devam ederken ben de 
sofra batına sıklfmıı bulunuyorldum ... 

iyi geçti. Bakalım bu .q.m nnü mu . 1 
amele edecekler. ! 

Pazartesi pnü.. Bolbinler il:iribirini 
kovalaldı. Çalııtrk .. ÇatJa1.Mr .• lUp ay
ni hava, ayni ahenk.. Alqam u.tll l>o
ru ıötmczden yarım N&t !kadar CYft1. e-: 

· Ortalıkta kimseler yoktu. Dallar· 
•'fil birkaç saka kuışu cırıldaışıyordu. 
Denh: kenarına doğru indim. Kame
riyeye birkaç adım kalmıştı ki kula· 
lhma sesler geldi. Hemen bir çalının 
dibine çHmeldlm. StırUnerek o tarafa 
doğru gittim. 

Oflum elinde bir kltap. ayakta 
duruyordu. Karım onun ayakları dt
btne diz çötmtıış, tırnaklarlle panta
lonuna yapıışmıış. ağlıyclrdu. 

Sonra birdenbire inledi: 

Hacerin, yolda annesi için u.rietti.ği 
cümlelerle, ona kartı fena lbir hisle dol· 
muıtum. Şimdi ona acıyordum.. tki 
~imaiz kız aruında ezilitq görilncn 
bu anneye fyi gözle~. 

Daha eve adımı atar atmu bl'§llat • 
tığım bu vaziyetten dolayı kitıV. suçlu 
bulmalıydım?. 

Iinde defter bir idare memunı dıolatmı
ya t>aıJadı. ı 

Gece ifine bhnaı5~iyeıüeri byde
d.~yordu. Bana lda pdi. Ktiçlk-4ıir te'o 
rcddüt devreai ceçiinliktıen sonra: 

- Peki yazınız, dedim •. 

- Ru annelik artık beni boğuyor. 
Rana ar.ı! MerhamP.t et. bana: Sen 
erkek de~il mlııln? Bent niçin iste
miyorsun? .. 

TG§ detn'inde Mirli bir yazı müdü
rü ~ muhaniritı yıa.zıamı redMJdi
yor. 

Hırçın ablayı mı, sinirli anneyi mi, 
yoksa Haceri mi?. 

Benim bildiğim, benim tan*lıfım 

Hacer, fabrikada uysal, tatlı bir kız gibi 
görünüyordu. Onun böyle kavgacı olu
ıuna pek ihtimal veremiyordum. Fab -
rikada çalıpnaaı ne kadar sade, ne ka· 
ldar kendi halin<le ve arkadqhğı ne 
kadar mlikemmcldi .. 

Hiç olmazsa lbir gıccc için çalıpalry.· 
dım.. Bu hayatı da görmeliydim. Yalnız 
çok yoruluyoıidum. Sırtmı ağnyordu. 

Gündik yorgunlutu üzerine buna ne 
dereceye kadar t•hammi.U gö.terebik· 
ceıktim. Oilum başmı ona dofru cevirdi. 

{}özlP.rinde kin partıyo-.;.au. Çoktan
berl toplanmış oldufllilla şüphe et· 
mediğlm. korkunç ve yırtım bir hld· 
detıe karımı Mçlarrnda.n tuttu ve ye 
re doiru fttl: 

herkes ötekine bir kelime söyleme· 
den yaşamata mecburdur. Eski ha
yatımızı, hiçbir fey olmamış gibi, 
idame edty9ruz. 

- Kaltak! 
Diye homurdandı. l 
Yerimden fırlamak, ber lklılnt de 

orada. oraçrkta iki ktsstebek gibi 
ezmek lste<tlm. Fakat a \'aklarım bl-

Otlum babasının bu rezil vaziyete 
dUşmeslne razı olmadığı için bana 
bir ışey söylemiyor. Karım kendisi
nin bir orospu olduğunu llAn etmek 
taraftan değil. 

Fabrikada kimacden tikiyet ctıriyor
du. Hatta neş'e içinde yUzen bir hali 

Gece it aaatinin ba§langıcı yaldattı .• 
Koakoca fabrika lbcnilz eesııizdi. Maki • 
neler ıaraıında dolapn erkek, kadın it· 
çiler uybU% geçecek olan 'bir geceniıl 

tasasızlığı içj.n~er .. 
Uykusuz kalacağıma yanmıyonull4 

Acaba yeni bir f"Y öğrenebilecek mL 
yiın .• Beraber çalıJtığım kızlann ağzın
dan bir ş.cy alamadım.. Bu gece bir de 
erkekleri tecrübe etmeyi aklnDdan ge ~ 
~riyorum .. Fakat lbu naaıl olacak? On• 
lar kadın işçilerle yalnız pbbfllMyt, 
onlara uzaktan garip garip bakmayı 

biliyorlar. 

·ı 
Aramızda bir gizil harp var. Bu 

vardL Güle oynaya çaltııyor, evine ayak 
kısar burnaz ordaki bu tahavvülün se· 
bebini anlamak güçtü .. rer kütük dbl donmııf,ltt. Bayırdan 

aşalı ıdo~ru. denize doğnı kaydığı· 
mı hissettim. 

••• 
Şimdi bu ev, benim eviın, blrlblrl- ı 

nln tanına suRartıış Uç cana.'\'ıH·ın yan 
yana yaE1adıklar1 bir indir. reurada 

gizil harp, tıçümüzden birinin ölümü· 
ne kadar devam edecek. Ve sen, ar
kadaşmın evinde farkına vardığın 
korkunç manzaranın sırrını, bu lza· 
hattan sonra, artık anlayacaksın. 

Gö7.lerlnden öperim Ziya, 
tU..TARUS 

Bu kız, muhakkak işinden, fabrika. 
ıından, çalı1maktan zevk duyuyordu. 
Bunda, kazandığını evine vermC9ine 
karıı evinde gördüğü alakasızlığın, ka· 
zancmr kcnd.~sine ıaklayaırmmasınm do. (Devmnı var) 

Yuan: Ali Rıza Seyfi. 

Çünkü onun vardiyasında ' biıim Türk gemicileri, 
detti. bllyUk yata yeni alman lnglll.zlerin tayin 
edilmiş olduğunu da b111.f.ordum. Kaptan Paolo 
kendisinin ttırkçe bllmecy.!finl, Ttlrk gemicileri· 
nln de fnglllıce kumandalan anlamadıklarını 
söyllyerek varlyaaına yeni lnsillz gemicilerini 
lstemlf, Dolan kaptan dA bunu münasip görmüş· 
w. ı 

Kıc tarafta dlrıetlın küpeşteya dayanmış 
dururken uzakta deniz'ytızUne yakın mavi bir 
T'1fın yanıp .OndtılUntL gördüm. Bu ışık içinde 
bUyUlı: bir geminin ılYfh teknesi farkolunmuştu. 
Anlaştldıtına göre bir atlantlk postası ta uzak
larda kendi kumpanr,.asına mensup başka bir 
vapur daha gördUIUDden ona işaret veriyordu. 
Ben böyle düşUnllrken çok garip bir iş oldu: Köp 
rU Uıttınde bulunan ikinci kaptan Paolo da he-

ı 
men lrtlçtıt bir ışık ~kararak ona cevap vermişti . 
nu hal bent ~rlmc1en sıçratmıştı. Artık dUşU11-
mete hacet ı;arm49~en bir atılışta köprU Ustunc> 
çıktım ve Paolonun. yanında bulundum. O beni 
~örünce irkildi. Dudaklarını ısırdığını ve gözle
rinden kötü bir atef fırladığını farkettlm. Ona 
dedim kl: 

- Vakitler hayrolsun kaptan; bana şu mavi ., 

ışığı neden yaktığınızı söyler misiniz? 
Hic şaşırmadan karşılık verdi: 
- Uzaktan yakılan ışığa cevap vermek tein 

yattım! 
- LAkln ona cevap vermek bizim tein IA.zım 

bir şey değildi. 
İtalyan bu sözüme karşı omuzlarını silkti ve 

denizcilik usul ve merasimine dair karışık bir 
şeyler mırıldandı. Bu sırada yUzUne gelen öfke 
bulutunu da#ıtmağa talrşmış, bana saflyane bir 
gtılllşle söz söylemeğe başlamıştı. Herifin ağzın-
dan bundan sonra bir şey alamıyacağımı anhya
rak böyle atılganlık göstererek eşeklik ettiğim 
için kendime .son derece kızdım. Çünkü ondan 
iyice şüphelenmiş olduğumu göstermekle bun
dan sonra onu çok tedblrll davranmağa sevket· 
mlş oluyordum. 

Bu kızgınlıkla gidip yattım. 
Uyanarak güverteye çıktığım vakit güneş 

doğuyordu. Ben geniş, mavl bir deniz il.zerinde 
s:-'Jah zamanının gilzelllklerlne dalmış idim kt: 
rüzgar altından bir top sesi ile lrklldim. Sis kil· 
mest hUA o tarafları kapıyordu ve bir dakika 
kndar ne ben, ne de ileride duran lostromo Tu· 
tan reis bir şey göremedik. Top sesini köprU Us· 
tUnde gezlnan Doğan kaptan da duymuştu. Daha 
görUnürde bir ~ey yoksa da kaptanımız bir gemi
nin kazaya 11ğrıyarak yardım istemekte olması 
ihtimallnc karşı top sesinin geldiği tarafa doğ
ru yarım yol fJe IJ('rlcmr il'r başladı. Beş dakika 
karlar hUylc ilerlemiş idik ki: Cok kuvvetli bir 
top sesi daha :,;atın ~Uv('rtesinde hulunnn herkest 
heyecana ~etlrdi: çllnkU bu ikinci top sesi, öyle 
k:ızn.ya uğrayan vapurların atacağı küçük topla-

rrn değil, harp gemllerlnln taşıdığı ağır topla
rın korkunç uğultusu idi. 

Topun uğultusu yavaş yavaş kayboldu ve 
hemen gene o anda sis perdesi sıyrıldı, blr mil 
kadar rüzgAr altımızda gördüğüm manzarayla 
bUtün vücudumdaki kanın başıma, yüzüme hl1· 
cum ettiğini ve yUre:,imin patlayacak glbl vur· 
mağa başladığını duydum . . ,, 

Orada karşımızda, bordaları bir hizada lkl 
büyük gemi vardı. Bunların her ikisi de o kadar. 
çok bir istim kuvntile yol vermiş idiler ki pr~ 
vaları (başları) yeşll denizi yararken iki :vana: 
birer tek, köpük dalgası fırlatıyordu: su çırpıntli 
ve serplntllerl, köpükler baş Ustlerlnden aşara~ 
gUvertelerinl çağlayan glbl yıkamaktaydı. 1 

Bu iki gemiden bize daha uzak olanının b~~ 
yu uzun, rengf kara idi. Dört dlrettne, rande11 
gabye yelkenleri, yan yelkenleri açılmış, flok'• 
ları da kaldırılmıştı. Beyaz bacalarındaki gemi! 
çapası resmi gösteriyordu ki; büyUk ve meşhur: 
"Kara çap:- atlantlk kumpanyası., vapurların• 

dan biridir. Ellmdekl kuvvetli deniz dürbUnil 1181 
onun gUvertelerlnl iyice görebiliyordum. Bu gil• 
Yertelerde yolcu doluydu. Bütün yolcular ve g.,. 
mlcller iskele tarafına dolDJ,uşlar, 'o taraftan keır 
dilerlne yaklaşmakta olan öbür gemiye bakıyor• 
Iard~ • ' 

Bizim de asıl dikkatimizi nsttıne ~eken bıt 
ikinci gemi, kovaladığı görUnen bUytık yolcu va• 
puru ne hemen bir boyda olup şimdi manen ona; 
yaklaşmakta idi. BüyUk Okyanus dalgalarmm 
Uzerlnden ceylb gibi sekiyor, gUvertealnln blP. 

(Dnamr...-). 
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Harbiye 3 - O Genç e 
Bir iğin· yendi 

Ankara, 11 (A. A.) - Lig maçları
na bugün de şehir stadında devam o-
1 undu. Fıküstür nıucibince bugün Har 
biye ile Gençler birliği karşılaşıyorlar 
dı. Geçen hafta Ankara Gücüne kar
şı yaptığI maçı 6-2 gı'bi büylılt bir 
farkla kaybeden Gençler BirliBnin 
bugün yapacağı çetin maçta ne n°etı"ce 

biyeni.ıı soldan yapmak istP.diği hücum· 
taçla durduruldu. Ve Gençler birliği 
mukabil bir hücumla sağdan Harbiye 
kalesine kadar indiler, bu sırada top 
Salihattinin uzun bir vuruşu ile sola 
geçti, ta.kat Mehmet çok müsait vazi
yette yakaladığı topu aceleyle dışarı-
ya attr. 

alacağı menı.kla bekleniyordu. Maçı Devrenin 15 inci dakikasında Har
İstanbulsporlu Kemal Halım idare et- biye merkez muhacimi Abdurrahman 
ti: ~a ~ saat 14,15 te ~nçler ortalardan kaptığl topla ve süratle 
Bırlıgının sa.gdan bir vuruşu ile b~- Gençler birliği kalesine &Okuldu ve sr
landı. t kı bir şiltle takımına ikinci sayıyı ka-

lk anlarda mütevazin ve çok heye- zandırdı. 

Silahlanma ın mukavemet 
ediyor _ .. 

k barıyor Tokyo, u (A. A.) - Tebliğ: lan Japonlar geri pusıtiirtfilinuş~-
Cene"Te, 11 (A. A.) - :M.illet.Ier)ce· Nan.kinde Jap0n kıt'ala.rı tarafından Bu meyanda Çinliler dört Ja.p<>Il b 

yarışı 
Masraf lor glltllt&e 

miyetinin silih.Ja.n bırakma. servisi\~- , muha.sa.ru edilmiş olan ıÇın ordusu gc- tını zaptetmişlerdir. \)er· 
rafından n~redilmekt:e olan "askeri \ n~ral :Matsuinin teslim olma teklifine r Japon menbalannda.n aıına~ ha ısı 
yıllık,, dünya silah yart§l:ı.rı hakkında & bır mukabil ta.a.rruzla cevab vermi~ ol l lere göre şehrin cenubu şarkı l«LP 
birQOk malumatı ihtiva etmektedir. . duğu için Ja.pon ordusu 10 ilkk1nun ~alınmıştır. idS.-
Dünyanın askeri masrafları altın ~a.t 13,30 da. bütün noktf.1.arda Nan- Çinlilerin ı;ıimdi uzun ve mu~ talı· 

dolar hesabile 1932 de 4: milyar 300 kine karşı umumi taarru~ g1 çmiştir. ne bir muka\.-emot göstcrcceJderı 
milyondan, 1935 te 7 milyar ı milyo • Şehrin etrafmda. muha.rebe bütün şid- min edilmektedir. . . deld 
na çıkmıııtır. petile devam etmektedir. Saat 17 de Japon tayyareleri ~in ıçın . • 

Japon kıt'aları pek cıiddetli ç~,....,ış - Çin mevzilerini bombardnnnn ctn1~ 
1913 de askeri masraflar. altın do- \ "' - t" ı 

lar hesabiyle iki buçuk nıilyara baliğ ma.la.rdan sonra surun cenubu şarki • lerdir. bU· 
olmaktaydı. sinde ki.in K''tllghva.men kapısını ve To~!o, 10 (A.A,) - GnzeTtol~nlJl 

biraz sonra da şehrin bir kısmını iş- sust nusha.lar çıknrarak ;r.ınn b,.ş
Bu fazlalık, 1913 de 6 milyon ilcen \gal etmeye muvaffak olmuşlardır. Şeh işgalini nnn etmişlerdir. Şehir nli1' 

halen 8 buçuk milyona. ~ıkan daimi ıl . . tan nşnğı donatılmıştır .. Halk şc 1,., 
nn bu kısmrnda sokak muharebelen ıer yapmaktadır. Gazeteler Çin •

01 
e-

kuvvetlerin., artmasından ve orifula - ~evam etmektedir. ponya ııe beraber cahşmaYl kab &' 

rın makineleşmesi neticeı:;in.de asri si- Cenub mmtakasmda Japon kuvvet- dinooye kadar harbe devanı edllec 
!ahların pek pahalıya mal olm~md.Ü ~ 10 ilkkanun saat 17 de Vuhuyu ~ini yazıyorlar. •• llnıet 
ileri gelmektedir. i~gal etmişlerdir. Japon zorile yeni bir buki 1 :11• 

\$iangsi eyaletinin merkezi olan \Pekin, 11 (A,A,) - Pekinin 
8 ~e-

ISpB D Y Bd 8 Asilerin, Nroıchangdaki hava meYdanı iki Ja. ıst mahreııerlndo, Çlnde harbin yeııl 

bahr~ ablokasJ 1)Q[l. tayyare filOSU tar~fmdan bom- Tam'fetmesfne rağmen yakındt tııat 
ı : _ \r.. . bir ıhikOmotin kurulmnsını:ı n ..ruo-

canlı geçen oyunwı 3 üncU dakikasın- 35 inci dakikada Harbiye kalesine 
da Hrurbiyeliler sağ taraftan Gençler kadar sokulmak fu-satrnı elde eden 
kalesine oldukça tehlikeli bir hücum Gençler birliği kaleye yakm bir mesa
yaptılar. Fa.kat Cahid ayağın • fede lehlerine verilen bir serbest vu
da. topla kaleye girmek üzere olan ruştan da istifade edemediler. 
Abdürralımanın ayaklarına ahlarak Bundan sonra oyuna ta."Tlanıen ha -
takımım muhakkak bir gol tehlikesin- kim olan Harbiyeliler 43 üncü daki • 
den kurt.ardı. Bundan soııra mukabil kada yine merkez muhacım Abdürrah 
bir hUcum yapan Gençler birliğinden manm srkr bir şütü ile üçüncü golleri
Alinin çektiği ve kale direğini yalıya- ni de yapmış oldular. Bundan sonraki 
ııı.k avuta giden ştitü Harbiyeye bir iki dakikada vaziyet de~şmediğinden 
tehlike geçirtti. maç 3-0 Harbiyenin galibiyetiyle ne-

barorman ve yerde bulunan 20 Çın tay edll~ktedir. Bu hUkOmetlD P .. 

mfimkftn giJrfilmlyor Ya.ı\'5i tahrib edilınişt.4-. mfntahıg ile hiçbir aJAtrnsı olıtı~~6 
Ba.rcelon, 11 (A. A.) - Milli müda- Ji'pon tayyare filolarmm hücumu • ca.ktır. Hükflmet, bUylik bir fb~ıtl çı-

9 uncu dakika.da Harbiyenin çok sı- ticeJ,,ndi. 
kı bir hücumu ancak kornerle kurlan- - ::::::::::::----~---"-------

labildi. 24 uncu dakika-ıa Gençlerin Tiranda Ö~en 
hücumu sırasında. sol haf Yumıfun 
çektiJ;lj sıkr bir şut da dıreğe çarptı e 1 ç i 1 i k 
ve Harbiye de bu suretle muhakkak 
bir gol teh1ikesi geçirmiş oldu. 33 ün- b aşkatibimiz 
eli dakikada Harbiye aleyhine çektlen 
bir korner avutla neticelendi. Oyun Cenaze yola Çl karıldı 
yine süratle de\."Rm ediyor ve her iki Tirana, 11 (A. A.) - Arnavutluk 
kale önünde de cidden tehlikeli vazi- ajansı bildiriyor: 
yetler haois oluyor, fakat nedense ne Türkiyenin Tirana elçiliği başkati
Gençler '\.'e ne de ffii.rıbiyeliler elde et- bi Vedad Uşaklıgilin cenazesi, dUn bu 
tikleri bu güzel fırsatlardan istifade rada. Mkeri mera.simle kaldırılınış ve 
edemiyorlardı. Nihayet Harbiyeden Şe merasimde kralın bir mümessili ile 
rif geriden aldığı bir pasla Gençler hükfunet azalMT1 elçiler ve elçilikler 
Birliği kalesine doğru süzüldü. önüne erkanı ve müteveffanın dostları hazır 
çıknn müdafileri de atlattıktan sonra bulunmuştur. Camide namaz kılmdık
srkr bir 6UUe 43 üncü d:ıkikada. Ha.r- tan ve müteveffanın mezayasnu teba
biyenin ilk golünü yaptı ve devre 1-0 rüz ettiren nutuklar söylendikten san 
Harbiye lehine bitti. ra, na.aş Dra.ç'a yola çıkarılmıştır. 

1kinci devre ba.~lar baş!ama.z Har- Draçtan vapurla Türkiyeye naldolu -
nacaktır. 

!Icuih CÜq.ot fd: 
......._... ,,_,, ,...., ~ -......--

P ad üş a ın e ırÜşve .. 
te aoaştoraın 

veznr 
Baştarafı 3 Uncüde 

somaki direk birkaç e lr .. Kendisini 
sorguya çekin, sorun .• 

1brahfm rilşvet ve hediyeye alış
tığı için, Sofu Mchmedin sözlerine 
inandı, damadı Yusuf paşayı hapset
ti. Yusuf paşa da; Sofu Mehmcdin 
Venedik balyosundan altmış bin fi
lorl aldığını sGyledi. 

1kl dllşman paşa, btrlbirlcrl hak
kındaki ithamlarını 1sbat etmek için 
padişahın karşısına çıktılar. Biri 
sustu, öteki söyledi, fakat ikisi do 
iddialarını 1sbat edemediler. Konuş 
ma arasında Sofu 1ehmet; Yusuf 
paşaya : 

- Bre mendebur! .. Utanmaz ne
dir bu yalno~ılığın ! 

Diye küfretmişti. Padişah bu say-
gısızlığı hoş görmedi, evine döner 
dönmez azletti. 
Damadı Yusuf paşaya da şu emri 

verdi: 
- teli beylerbeyini al, git Girldl 

baştanbaşı:ı znptet, yarım bıraktı
l,'ln kArı tamamla!.. 

Yusuf paşa sert ve dik cevnp ver-

di: 
- Akdonizde en şlddetU fırtına· 

ların hUkUmferma olduğu bir mev
simdeyiz .. Havalar hozuk, kış kı· 
vanıet .. nu sebeble şimdi j:\'ldemem ! 

Filistin çeteleri 
Baştarafı 1 incide 

para ve mühimmat almakta.dırlar. 

Geçen hafta mühim miktarda patla
yıcı maddeler almışlardır. Polis, 
umumi valinin katili olduklnrr zan
nedilen iki kişiyi tevkif etmiştir. 
Bunlardan biri itlraratta bulunmuş
tur. 

Tethiş fnnllyetleri karş1srndn. A
rap ve Yahudi partileri toplanıp mü
zakerede bulunmamakla beraber 
Filistin meselesinin süratle halledil
mesini istemek için müttefikan ha
reket ctmeğe' karar Termişlerdlr. 

Elektrik ş:rketi 
Baştarafı 1 incide 

mek veya tarihini mümkün olduğu 
kndıır uzatabilmek için, bin bir çare
ye başvurmuştu. Şimdi öğrendiğimize 
göre, hükumet elektrik şirketine son 
bir tebligatta bulunmuş, bu iş hak -
kında artık müzakere edilecek bir nok 
ta kalmadığı, ve paranın nihayet ay 
sonuna kadnr ödenmesi Ifızımgeldiği 
kat'i olarak bildirilmiştir. 

Tayinler 
Ankara, 11 (Hususi) - Erzurum 

seferberlik mfidürlüğüne 11a.ksut 
Gökçe, Mersin t?mniyet direktörü Sa
hir Işık Tokada, sıhhat müfettişlerin
den Ferhad agıp Zünbül M:ıraş sıhhat 
müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

' Padişah kızdr, gözleri döndil, ya
nrnda bulunan bostancıbaşıya hay-
kırdı; ,_. .......................... ~! 

- Kaldır şunu!.. Göz heklmJ 
Yusuf paşa lstfflnl bozmadı, kor- D M 

kusuz bir t;esle sarhoş lbrahfmln yU- T. uı at Rami Aydın 
züne ba~ırr1 ı : - , Muaueneban ·nı T _Ne duruyorsun. hemen ölclur.. .J esı akaim.Talimane 

Rica yalvarma pera etmedi. Yu· Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma 
ı:;u f paşa boğuldu . 1'""n1rnt sonra<lnn nakletmiştir. Tel: 4.1553 
padişah pişman oldu. Cesedi getirt 
ti. Gözleri dolu dolu oldu. Acıyan 1 Pazardan maada hcrgün: Oğleden 
bir seste dedi ki: "k"d 1 

_ Yazık oldu kıydrm .. Ne S!U~el; , .... •.o.nra saat 1 1 en a tıya kadar 

kırınrzı eJrna .. ~ib! yRa~at~JTir~~~ış. 
ı.ıuaeyın u~ u 

faa nezareti tebliğ ediyor: na ~· ) Çin tayyaresi mukabele etmiş Pekinde yerleşecek ve bu şeh :ıı-ıııo 
Asiler deniz. ticaretimizi autltma.k ve h ada cereyan eden ruuha.rebe ne- nln mel'!'kezl olacaktır. Söylen ıınal 

.. 
1 

. a.b- t"ı ·' J ta .1 . 16 ç· gfüe \bu takdirde Japonınr.tlş rıııs 
uzere spanyanm Akdeniz eahilinı ce e apon yyancı en ın cephoolndeki askcrt hareke e 
loka etmek niyetinde bulunduklarını tayyanesini düşürmüşle.."'iiir. nihayet vereceklerdir. 
bildirmişlerdi. Yalnız onların 700 mil ~arp bitiyor mu ? Hankeu, I ı (A.A.) - Havas: fakat 
açığa kadar sahilleri a.bloka attın.&~ a- Şangl\ay, 11 (A. A.) - Takounpao Burada ısrarla devam eden 'l/C b'r ri 
lacak kuvvetleri yoktur. Ablokaya te- ga.zetcs~in iyi bir menbadan öğren- ııhhatini tevaike imkan olnuY

80 
•
1 
lifi 

§ebbüs ettikleri takdirde kuvvetlerini diğ,i.ne (i:J\'!'e, Japon hUkfırı:eti Çindeki vayete göre Çin ile Sovyetler. :sı:ta" 
taksim etmeleri lazrmgelır. Halbuki askeri haı\eklta nihayet vermek ve arasında \ askeri bir paktdun ıırıt sta 
böyle yapacak olurlarsa cumhuriyet bütün gayr\"t.Ierini o havalinin iktısadf mı§tır. Rıesmi mahafilde bu }ıus:~ 
gemileri asi kuvvetlerini kolayca tah- ve siyasi kddtrolunun t.eşkiline tahsis ketumiyet muhafaza ediliyor. u; ise 
rib edebilirler. Asi filosu bir kül ha- etmek tasavvtmıııdadır. Söylendiğine yetle iyi malı'.hnat alan rnahaf~:eıDc 

göre JaponyaE"lli bir hükfunet kurul bu paktın yann, 12 Kanunue 
linde harekete geçecek olursa filomuz :rruı.!Im teşvik ektedir. 

1 
_mcriyctc giı;ıeceği tasrih cd~ 

bu filo ile ~laşmağa muvaffak o- -
ıacaktfr. Halbuki S.:,iler böyle bir kar- Nanlö • dayanıyor 1 ıuııu'~ 
şı~c;madan daima kaçınmışlardır. Şanghay, 11!; (A. A.) - Nan.kinden dlfllD1Jnu1111111lmnuıınuı!fl 

Alfonsun yeğeni alman habeır.te[e göre Çinliler zan.ne -
San Scbastiyen, ıı (A. A.) _Sa.bık dildiğinden f°it.ıa muka.vemet göster • 

kral 13 Uncü Alfonsun yeğeni Don mektedirler. • 
Çocuklar: 

Joze dö Bmtiere, buraya gelmiştir. Cenub kapsmndan şehre girmiş o • Mn~n Defnne 
&0l9Şlınde . ,.e-Astlerin bombardımanı 

Ba.rsclon, 11 (A. A.) - Dün saat 
16,40 ta. bir ast gemi, Alicante'yi bom
barırudan etmiştir. Biri kadm ve bi
ri de çocuk olmak üzere iki kişi öl
mü.,, kırk ki~i kadar de yaralanmış.. 
tır. 

Barclon, 11 (A.A.) - '.Alilerin Ca • 
narias, Baleares ve Almirante Cervero 
adlı harp gemileri dün on beş dakika 
kadar Alicantey~ bombaı:ldıman ctmit • 
ler ve cumhuriyetçilerin sahil batarya· 
ları tarafından açılan ateı iaerine açı
ğa çekilmişlerdir. 

Asi kruvazörlerinden birinde bir yan 
gm çıktığı zannedilmektedir. 

Aragon cephesinde, Frankrstlerin 20 
bombardıman tayyaresi 40 dakika avcı 
tayyaresi tarafından himaye eldild.iklcri 
halde Bezaralos ve Candasnos tayyare 
mcydanlannı bombo.rd.:man etmişler -
dir. 

Cumhuriyetçilerin tayyareleri Fmn· 
kist tayyarelerle harbe tutll!m~ar, a
silerin rki bombardnnan tayyaresiyle 
bir avcı tayyaresini dü.lşürmüşler ve üç 
avcı tayyaresini yere inmeğe mecbur 
etmiıllerdir. 

Bir cumhuriyetçi ta}'}'3resi düşmüı
tür. Dün akşam, asilerin 18 bombar -
dnnan tayyaresi Barbastro ve Castejo· 
nu bombarldnnan etmişlerdir. Cumhuri
yetçi tayyareler bunlara hücum ederek 
hiç nyilat vermeksizin iki asi tayyare
sini dÜ§Ürın~tür. 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

iDARE EVi: 

lstanbul Ankara Caddesi 
Pustıa kut11eu ı lat11•bul 2l4 

Telgrar aoresı: ıstoobul HABER 
Yazı ısıerı teıeronu i 2 3 8 7 ı 
idare. ııan ; c 24370 

1 

ABONE· ŞARTLARI 
Tilrtlfl• Ccnrbl 

Senelik 
6 aylık 
1 aylık 
t ll)'hk 

1.400 Kr. 2 .700 Kr. 
730... l.4~0 .. 
400 • 800 .. 
•~o • so9 • 

Sahibi ve NeşriyatfMüdürü; 
Hasan Rasim Us' 
IJıuıtdı~ı ,,~, 

Son \dakika 

lske~erunda 
bir . 1hadise 

İskenderun,\ ıtı (A.A.) - Arap bir 
liği mensuplaı;ı. bugün polis karakolu 
önünde toplanıı.(rak karakolun camlan 
nı kırmışlardıq Nümayişçileri dağıt 

mak için dcrhıılj asker kuvvetleri ccl 
bolunmu}tur.ıtrfümayi~çilerden bir çok 
lari yaralanmq~r. Arap birliği. reisi 
tevkif olunmu(i~ur. Asker, asayiıi mu 
halaza etmekf{dir. 

Kaza~a uğrayan 
Aıhnt!ılD gemisi 

yi taki.p edie/or musımtız~ Miki~ıııı Jl'"ı 
ycocmlı maaerasını takip edem'~ ıf'Y 
§inıdiyc kadl:ır çıknn J..-ısımlarıtı :;,;ıif 
ya kcyduğı~mz Jmldsa.nnı 01.."tLY atr 
ve bundan 80t?Ta, de/itıe arktıst,ıdO. 
~n Mi.kinin peşi.ne tak-:ılabilir~~J 

Kaptan Mişo, vaktiyle ~ .... bit' 

sakladığı, fakat yerini b~cdiJ1}ci)ıe 
defineyi arayıp bulmak içın ''f"r' 
başvuruyor. j~liki, bu işi ka.bUl ed'nbl'f 
Nişanlısı Mini do kendis!yl~ bC1' critıi 
gidecektir. !tikinin definenill Y e
bulabilmesi liçin, kendi.sine ~ öı» 
debilecek bir tek mahliık v8l'dır. tirdi· 
Mişo'nun vııktiyle Afrikadall ge·ııtıclt 
ği gorildir. Miki, Afrkaya gideb' Sf11l' 
için, üç ki§ilik bilet aımıstıT· :sıı bifİ 
da Mikinin eski düşmanır.rınd~j)cl)1i 
olan topal Deba ve Fakabastı, ?Jj)ci• 
öldürmek teşebbüsündelerkeJl, iJ<B)°' , 
nin bir defi.De aramak için Afr dC" 
gideceğini i!iitince, bu kararl~:rıı}(· 
finenin bulunmasından sonra) a oıı1'1' 
m.ışlardır. Mikiye görünDteden 
da vapura. l:iinmek üreredirleT· 

lımir, lljOiusu.si) - An.ta.lya. ya.
kmhırında 1mzaya. uğıı.van Alman 
ba.ndırab1 Ma.hiss:ı. vapurunun 29 ta.y
fası 1.skendenından gelen Erzurum 
vapuruy~ l~a.ya gelmişlerdir. Kaza.
zede geırl.irlm kaptanları sigorta mc -
selesi yü'~den vaka mahallinde kal
mışla.rdır 1 Tayf alarm üadesine göre 

· ootrt:Wt ü7.el"Cd' nnın gemı =ı ır. tnn11111111tllllllllu111111ılllfllltltı11111111lllllH~ 

M~!ıktepınneıre, Çocuk veıııerl
~' Okul DlrektörD!erııne 
~eihtep kitaplannı:ı almadan • ••• bir kere aki tanıdığttt'ı 

.. " VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayı~l!Z. lllı, °!la, Li•e, Yük•ek ve Mulek... Her okalıın:J::, 
sınıfı ı ~.her- dilden, her türlü maarif nqriyahnı but 
holayl la ve derhal edincbüira niz.. ""' 

R~=• :rerıl~ almonın ıonunıla yandma, yorrıltJl"-
kit kayb mne olabüir, üziilebilirai niz.. vo 

llıt" ' . ita yerde kıymet vermeli: (V AKIT KiTABE 
de mektJ,,1 kitapçılıfında ilıti•at kazanmııhr. 

KitaMuzerine gelecela her •orguya karıdık oerilir.1" lgtt'f: . 
AD !S: latanbul - Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. e 

Valat. Jı ·\ bul 1Poıta kutaıu: 46. 1' 

-------~--~--~~~~----~ 
\ 20335 

GAZETEMiZE \\YERECEGINlZ iLANLAR VE lLAN JŞLERINlZ 
lÇ~N U NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: .. 

Adr .. : 1 1 ADkaraCaddesi 

V T Yudu altmİİİİdaİl•lllİNlol:lımols••D•~~~ 
••••••rteı fon: 20335 
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KAHRAMAN KTZ 
la. - ·- --~ t. .f 
Çitttı rankaveli yalnız başına ele ge-
tinj elt istiyen Raskas, hiddetle dişle· 

gıcırdattı ve: 

l'r~kl>ekala, dedi, şu halde ben de, 
lkı~1c • avaıe, sizin kendisini yok et 

it.o ı~tediğinizi söyl:yel.;eğim. 
la•ın,tinyan, kocaman kemikli yumruk· 

......, ~ktı. Raskas devam etti: 
kı·rta tankavel bu akşam hayatımı 
tc"lıh,t<Iı. Bu akşam yakalanmasını is

.rOturn Y '1 e · arın başka mesele .. 
lıç'arı ~ sözler üzerine, Raskas, ayak 
ba~tı. \!zerinde yükselerek Korinyana 

. ~ah· 
li~i g ıp, Yumruğunu kaldırarak dişle

ıcırdattı. 
.......... ~.. . 

'1l &eb ger bir tek kelime söylersen se
ertirirn 1 ...... li: • 

<>lan , .. ~et, ama bu akşam Trank.;ıvele 
)aı.. u t.an borcumu geberteme.zsin 

l<orin.van. 
...... A.ı· . 
biye 

1::ııa seni gebertirim r 
d tiı.. . agırdı ve yumruk b1"ıtün '<İd· 

" ınd' :s 
ıı • .,.ta • 1

• Fakat Raskas seı i bir ma-
hir ıle, Önce k'' ··1-~" b' ..3 c Ya 

1 
uçu u.ı, sonra ır(ıen-

11'1\a İn~·andı ve kafası rakib'nin kar· 
''lllcıer· 1

' }(orinyan sendeledi ve dö
h ın Üzerine "kt" "'ask ço u. 
....., t!~s da bağırdı: 

ÇıJt 'il1tnd' 
acaı; 1 artık, seninle nasıl başa 

b'tnı .. _ 
~or· ogrendim ! 
...... M.nvan inledi. 

'.},( V]d\j . ' 
k rn. Mıdemde kc•·aman bir 

r • "ar :a -
t tekginı' '.I'\ u hiyanetinin cezasını gö-
\iltu oen A ı B ' B ·· ile, " .. u ne... u gu-

b': l(a~~ı 
ııoalk 1 ırn geliyorlar! Çabuk aya-

~iltk 
cı, as eli . 
)' hp,Şa nı uzattı, Korinyan da bu 
"ttu1::11 İt ~k ayağa fırladı. Yakın bir 
"<>td 0rıtun • 1 • · t ll, Çı ç Kı ıç ~ar.'Trtıları gelı -
~thdftıcri ~lıkiar, lanet nidaları. ölüm 
~oab baıı ~Yuluyordu. İki casus kaç
h.:ı~tıı koıt \ rlar, . gelişi güzel ileriye 

~ ı>irrıiıu ar. Nıhayet tesao:jfen mut· 
.. l' , 

v .. nr;ıııım viVhrım 11iirt1-

-----------------------t .e geçtikten sonra, büyük salona var
dılar.. Salon bomboştu. 

Sol taraflarında, çığlıklar, tahkirler, 
ır•lar korkunç bir şekilde azıyordu. 

İki casus bu mutantan salona girince, 
dehşet içinde durakladılar, arebdenin 

içine düşmekten korktular, şaşırdılar 

etraflarına şaşkın nazarlar atfetfler. 
ve nihayet, büyük bir halı ile örtülü ko
c<!m"ln bir masa gördüler . 

Korinyan mırıldandı: 
- Oraya! Oraya saklanalım! 
Masaya doğru atıldılar, yere çöktü-

ler ve birer sıçan gibi, halının altına 
girdiler. 

Bu m:idedt zarfın.da, suikastsiler, 
sesin çıktığı tarafa koşmuşlardı. Gayet 
tabii olarak, Trankavelin saklanmış ol
duğu perdeye doğru atıldılar. Butvil 

başta yürüyordu. Butvil, Bon - Anfan 
sokağındaki aka.deminin en sadık mü
davimlerinden b:riydi. Binaenaleyh, 
claha ilk nazarda, düello muallimini ta
nıyarak hayretle bağırdı: 
- Mösyö Trankavcl ! .. 

Bir an çehreleri bembeyaz kesilm'ş 
olduğu halde, biribirlerine baktılar, Yal 
nız Sezar dö Vanlomun dudakların ke
narında garip bir tebessüm verdı. Orna 
no korkunç bir küfür savurdu: 

Gaston onun talebesiydi, onu 0ğlu 
gibi severdi. Bu tereddüt gaüet kısa sür 
dü, Hemen bunun müteakip, kapıyı zor 
lamiya başladılar. 

D:.ik d'Anju. Düşes dö Şevröı on 
üçüncü Liıinin ölümünden ve An d'Ot 
Tişle evlenmekten bahsederken, bır an 

bile ürpermemişti. Fakat, kcnrl:sini 
Trankavelle yalnız görünce, soğuk bir 
ter:n saç köklerini dogrultuğunu hisct 

ti. Ve dehşet içinde titreeyen bir sesl:: 
- i'•iüsyö beni öiöürmek için <z: kaf 

dinal mı gnderdi?. 
Trankavel gülümsedi. Bu korkunç 

tebessüm prensi bütün vücuclile iirpert 
ti ve düdlo üstadr üzerine üri~ ·,;ık~e, o 

ti ve di.iello üstladı iizerine yiirüdükce, o 

KAHRAMAN KIL 

Düşes zarif elinin bir hareketile on
ları susturarak devam etti: 

- İşte onun hh1.:um planı: Evvela, 
asillerin kuvvetini imha etmek. Sonra, 
on üçüncü Lüiyi ele geç!rerek bu za
yıf, iradesiz, kıskanç mahliıku, kendi
sini zengin edecek ve düşmanlarını 

sehpaya sü: l ':liyecek emirnameleri im
za eden bir makine haline sokmak. Fa
kat bu işte bir mani vardır. Bu mani, 
bir kadındır .. 

Düşes dö Şevröz, bu sözler üzerine, 
hep hareketsiz duran An d'Otrişe doğ
l"u dönerek hürmetle eğildi.. Bütün göz
ler kraliçeye dikildi. Düşes durmadan 
aöyliyordu. 

- Binaenaleyh bu manii yalnız 
şimdi değil ileride de yıkmak istiyor. 
Kardinal, evvela bu kadının kalbini 
kazanm:ık istiyor. Fakat, bu kalbi eri
şemiyeceği kadar yüksek bulduğu için, 
yalanlara ve riyalara, yani müstebitle
rin en emin silahına müracat ediyor. 
Bu yalan ve riyalar, eserini yapmıştır. 
Mösyöler ve kraliçemiz şimdi, sözde 
kraliçeden başka bir şey değildir! 

B:r heykel gibi hareketsiz duran kra
liç~nin vücudu ürperdi ve mağrur İs
panyol g:izelinin peçesi altından hıç

kınka benzer bir şey koptu. Hazır bu
lunanların dudaklarından nefret ve kin 
nidaları yükseldi. Mari dö Şevröz elini 

kaldırdı. Herkes sustu. Bu küçiik el, 
bu kuvvetli harp a.damlarmı idare edi
yordu .. Bu küçük ve zarif el, onları 
zafere veya ölüme götürüyordu. 

Düşes devam etti: 
- ileride de kraliçemiz, hali hazırda 

olduğu gibi mahvedik1;ektir. Farz=din 
ki, kral bir sene veya altı ay sonra öl
müş. Burada hazır bulunan monsenyör 
tahta çıkıyor (Dük d'Anju ürpe:di). 
C zaman ne olur? r.'runscny:.;r kraı;çc
m'zin iyi bir dostudur. Birleşirler .. Ve 
Kardinal müthi~ bir sukutla yuvarla
nır. İşte bunun içindir ki Kardinal, 
şimdiden monsenyör d'Anjuyu kraliçe 

'An d'Otrişten ayırmak istiyor ve bu-

nun içindir ki mümkün olduğu kadar 
çabuk Dük d'Anjuyu ele geçirmek, 
ona tesir edebilecek kendi yakınların
dan birisile evlendirmek istiyor l İşte 
matmazel dö Monpanseyeyle monsen
yörün evlenmeleri hikayesinin içyüzü. 

Bu esnada, sükunet her zamandan 
daha korkunç bir şekilde salona çöktü. 
Kati sözlerin artık şimdi söyleneceğini 
herkes anladı. Düşes biraz &aramuşu. 
Fakat gülümsedi, güzel başını salladı ve 
Şaleye bakarak şöyle dedi: 

- Zayıf, hasta ve zavallı bir kralın 
ölümü ihtimali eğer yakında tahakkuk 
ederse .• 

Şale mosmor kesildi ve bütün vücu· 
dile ürperdi; anlaım~tı r 

- Eğer kral ölürse, dedi, ve eğer 
monsenyör Gaston, Rişliyönün tesiri 
altına girmezse, Fransaya, eğlenceden 

hoşlanan ve zevk ve debdebe içinde 
yaşayabilecek olan genç bir kral (bu 
sözleri söylerken, bu sözlerin tcsirile 

bile adeta sarhoş gibi kendinden ge
çen Gastona bakıyordu) ve bize layik, 
en güzellerden daha güzel, haklanmıza 
hürmet ve saygı gösterecek bir krali
çe verebilt•.:ek bir evlenme yapılacak
tır .. Bu kralise, Fransa kralının bu 
m:istakbel zevcesi.. 

Düşes dö Şevröz, An d'Otrişi, on 
üçüncü Lüinin zevcesini işaret edecek· 
ti. "İşte o yeni kraliçe!,, diyecekti. 
Esasen herkes bunu anlamıştı. Ve her 
kes kraliçeye doğru bir hareket yap

mağa hazırlanmıştı .. Fakat, tam bu 
anda herkes dehşet ve hayret içinde, 
yerinde donakaldı.. Binada birisi var-

dı. Birisi her şeyi duymuştu! .. Uzakta, 
boş salonların birisinde boğuk bir ses 
duyulmuştu .. Sonra, hafif bir lanet ni· 

.da:;r yükseldi, bi:- münal--.aıanın ilk keli· 
meleri duyuldu ve nihayet bir ses ba
fırdı: 

- Alimella seni •gebertirim! .. 
Suikastçiler kılıçlarını çekerek, sa· 

londan fırladılaı;.. -- -" 
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HAD/BELER VE FiKiRLER 

3.000 
Lira kazanan 

3425 
500 lira kazanarlar 

16687 13446 26665 27370 17187 22867 
39747 2624 4799 
12503 11224 24713 24504 

200 Hra kazananlaa 
18072 27475 3977 9537 27277 6947 

13986 25112 27524 13281 37055 2421 
7928 34774 10313 34312 38584 3846 

24680 29369 15770 35384 24891 1136 
5974 14354 2942 6S62 23631 

10617 29623 9034 

4286 25545 5368 20790 27924 36700 
18369 12302 10648 27763 671118797 
1901 14911 22497 11281 1125 7864 

11059 9443 37211322l 19374 34586 
34388 30163 3317 29078 11626 14175 
28263 23050 29999 11301 16345 25172 
37105 20910 10040 23160 14414 5005 

9339 26121 2548117461 14508 19174 
8031 31687 891 26772 31665 
1718 74'18 6454 14213 :13016 10846 

33046 10839 28788 2318'~ ~2183 24395 
21004 11188 5290 20947 6485 26043 
233j 36942 23667 l 2000 4929 38367 
8628 13313 38283 21526 1883 2287 4 
2170 18402 15353 21495 33875 22596 

33261 25161 :)975 5235 30281 8783 
33326 26429 30678 124!;7 32076 ~6585 

30 lira kazanooJar 

Kadınlara dair 
b:zı düşünceler 

~ Baştarafı 2 inclcıc 
ıibi ve bilhassa her ay başuıda bir kaç 
gün adeta bir hastalık halinde bulun
masr ıtibariyle de her yerde ve her an 
erkek gibi serbestçe çalı§amaz; ağır ve 
yon.•.:u işl~ri bapramaz. Binaen{jleyh 
hangi c:hctten bakılırsa bakılsın kadın 
umumi bir ölçU ile erkek işinin dunun
dadır. 

Kaldırım üstünde ve içki sofrabn et 
rafında kurdukları hayali felsefelerine 
bir cereyan vermek sevdasına dÜ§Ctl ba 
zı kalendermeşreb filosoflar daha ileri 
giderek erkeklerin vi.i'.:udca .da, çehrece 
de kadınlardan çok daha gfüel oldukla 

Ne-denı 

'Aspirin ? 

100 lira kazananlar 
25218 7375 23226 32297 14841 15742 
23682 34638 18259 11680° 9361 

32053 32759 37548 34125 10974 

45t4 32165 2S88 2G9i 2i894 39300 282GO 
Jjrnt 13552 sıoG2 JG74ı rn20 27982 2.::;s9 
17809 27848 37219 9970 24794 38G39 34Gi0 
331G 17450 33238 3G143 30410 25259 3Gl\28 

13947 25534 318' 4470 9920 27407 137GO 

rını ikide birde söylemezler, ve horozları 
arslanları misal olarak göstermezler 
mi? Gerçi eski Yunan beldelerinde de 
:Fidyas gibi bazı meşhur heykeltraşlar 
umumiyetle eserlerinde genç erkekleri 
daha mütenasip ve daha cazip çizgiler 
le göstermişler ve şairler, mütefekkirler 
haklarında güzel mısralar bile yazmış-

Çünkü-ASPiRiN ·sen eler~I 
denberi her türlü soğukali 

gınlıklarına v~ ağrılara karşı 
fesiri şaşmaz bir ilaç ... oldu~unu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinde,, 
1 

~ ka" 
34244 22299 35069 9198 25830 11027 
11837 32142 18492 24623 24623 34623 

1121 27584 8481 57G5 104G2 38251 9G81 
33757 39724 33491 25130 37889 31707 24921 
14910 29772 2::ı978 18G57 31936 18934 24496 
23508 14434 2700 3700 2904 36277 12524 
13137 25833 31976 15148 56G4 15753 1057 
26332 11859 33G8l 27701 22099 8200 30334 

lar ve bestelemişlerdir.Fakat, bu o dev 
rin bir cereyaniydi. 

emin olmak için lütfen ~Afi nıar -' 

BugilnkU yazımı tamamiyle bitaraf 
kalmak suretiyle apğr yukan kadınlara 
mijmtaz mevkiler ve haklar vermekten 
çekinen antif eministJerin dll§Ünceleri ve 
kanaatleri ile ördüm ve iJledim. Bun
dan sonraki müsa.habem de feministle· 
rin noktai nazarlariyle bizzat kendi ka

sına dikkat ediniz 
6133 6009 23210 15111 11913 10981 

681 22243 10707 14247 2922813675 
17339 26445 6242 23594 

50 lira kazananlar 
3002 3rn2311123 38453 18604 22909 

16733 9~83 7996 30145 21312 35186 
14310 10054 2691 36951 2223 30676 
32533 3659 15433 7885 313 25920 

29093 35807 20324 34042 36720 7769 
32S21 20346 22103 27465 3019 21075 

51~ 145:i 315Gl 35593 33 3615U 2496 

naatlerim:n hülasası ols.'.;aktrr. 
Doktor Ra8im Adasal 

ıs anbuı Haricı Askeri 
. kıtaatı ilanları .,_.~ 

5761 35202 31576 10352 8691 23632 
30203 39784 32 9175 39704 33133 
13830 35655 39106 54213700~16351 

30258 38292 rns81 9914 21521 2532 
37251 18262 7825 14484 9925 20302 
33872 17960 80018 31290 7083 36003 
11646 11033 7670 24426 37777 18839 

8G70 18552 10410 172G9 33G65 30148 36316 
2948 19552 37G75 29417 1850 8852 283Gl 

2GG:i4 23374 39750 32793 3!1071 22732 30101 . 
12586 23918 G920 8319 14987 16519 39313 
3~313 35908 16163 17114 28098 22508 1764 
2~5GD 6215 18250 3G333 902G 1G046 7822 
18629 25450 32220 78rı7 28:.!59 10656 13r,oo 
28288 25238 3fi4l5 32528 17706 14401 9182 
~595t 11530 10G7l 3804 30749 18052 55G4 

590 18110 4412 39439 33842 15044 2'129 
S81G2 20245 17574 394G3 15047 29023 18488 
1049 5836 29531 35589 37974 3146 2407 
1~589 10633 1252j 307Grı 20041 30399 13381 
14424 1i4iG 1950 19481 39890 3~237 27001 
12230 32G75 14392 27!153 211926 38167 

Şartname bedeli 357 kuruş nıuka
biJnde ..atınalmadan alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2<490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü ınacldelerinde gösterilen vcsaikle 
teminat ve teklif mektuplariyle birlikte 
ihale saatinden en az bir saat evvel An
karada M. M: V. Satınalma Komisyo-

le günü 20. 12. 937 Pazartesi günU sa
at 10 da dır. İlk teminatı 1755 liradır. 
İsteklilerin kanuni belgeleriyle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 

bir saat evveline kadar Mardinde As. 
Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

22889 8656 255315467 18433 2876 
11026 15250 27960 788 38291 15205 

34009 1008 37006 250 11478 9903 
10498 16489 13128 132 28517 2634 

406 2897 20968 25121 30691 22119 
16620 21668 29206 36052 37692 144.63 

nuna gelmeleri. (627) (8078). 
(626) (8077) 

9242 18949 29485 10456 6246 20270 
8627 31881 16429 14454 

• 

Mardin Hudut tı..buru için kapalı 
zarfla 1so.ooo kilo Un almacal:tır. İha-

Her bir tanesine tahmin edilen Eiat 
349 kuruş olan 20000 tane 'kilim lcapalr 
zarfla eksiltmeye konulmu§tur. İhalesi 
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--------------------------------------------~ xv 
ONA KEFALET EDiYORUM! 

Ne oluyordu?. Bunu izah edelim: 
Şu oluyordu ki. bu catının altında tra
jedi ve komedi bir arada oynanıyordu ; 
b:iyük salonda ölüm havası vardı: An
naisle Rişliyör::in düellosu lıuraı.!a ta
karrür ediyordu. On iıçünr:tı Liıinin 

yok edilmesi. An d"Otr.ş n, kayın ira· 
deri Gastonla evlenmesi projesi bu fa
~ia eserleri. bu korkunç ~~rgiiı:e1tlcr, 
cellat hayaletlerin"n refakat ettikleri 
insanlar tarafından hazırlanıyordu. 

Oradan yirmi adım ötedeyse, Korin
yanla Raskas, kendi komedilerini oy
nuyorlardı. 

Trankavel onları, uzak bir salon.da 
bırakmıştı; ve, Raskasın kılıcile Korln
yanın kamasını da aldığı için, ikisi de 
silahsızdılar; zulmetler içinde, mağtUp 
izzeti nefisleri kınlmış. görülmeleri ih
timalinden dehşet içinde, evvela, süku
r.etlerini muhafaza ettiler. Yalnız, ara 
sıra, derin derin nefes alıyorlardı. 

Nihayet, salonun hafif ziyası, saye
ılnde birbirlerini görebildiler. Kulakla
rını kabarttılar. Ve suikastçilerin ses
leri hafif bir mırıltı şeklinde duyuldu. 
Bunun {izeıine derhal casus damarları 
kabardı. Alçak sesle fikirler teati etti-

ler. 
Korinyan öyle dedi: 
_ Bana öyle gel!yor ki, bu binayı 

ziyaret ctmeği düşümiyorlar; buraya 
. adamlar bizim burada bulunuşu-

gıren • . 
dan asla şüphe etmıyorlar. muz . 

1 1 Ve Korinyan Iatince bır şey er ının -

d J'akat Raskas sözünü kesf'rek dan ı. ' 

sordu: 
""leli"'' - Bir şey mi soy e nız . 

A ·s sararak mırıld::ıdı: 
nnaı k 11 Ahı Demek doğru!.. 

_ Tran avc · .. 
, t ay Livertan ve Busyer 

Şcver, J•on r • w • 

b. - dan bagırdılnr. de ır agız ı C ı 

k 1 ı Trankavd · as us· _ Tran ave. 
. d Trankavel. kıvılcımlar 

Ve hır an a. d kald 
b · ortasın a r .• aaçan kılıç çcm crı . k r 

Hepsi oradaydı 1 Dük d'AnJU, ra ı-

-=--------------------------. ce, Anneis. Düşt:s, Prenses Butvil ve 
Bövron, Şale :ı.·c Lü-.inyi,Ornano, Büs 
yer. Ievcr. Fontray, Liverdan, Vandom, 
Burbon .. Yani b:r kılıca karşı on bir: 
kılıç, on biri ele, düellolardaki meharct
lcrile şöhret kaz:anan on bir ıil1hıor. 

Kadınlar - yani Gast;on d'Anju, kra
liçe, Annais. madam <lö Şevröz ve ma
d:ım dö Konde • bu. hadisenin vuku 
bulduğu odanın nihayetinde, yarı açık 
duran bir kapıya karşı durarak seyredi
yorlardL Oclanm ortasında Trankavel 
ve Trankavclin etrafında sclikten ~em
ber vardı. 

D"Jk d'Anju, uzaktan şöyle bağır .. 
dı: 

- Bu adam Kardinalın casusudur 1 
Öldürün onul 

Düşes dö Şevröz gülümsiyerek: 
- Bakalım nasıl ölecek, dedi. 
Annai.a ürperdi ve b:iyük salona <lö-

ncrek iki casusun gizlenmiş oldukları 

masanın yanında duran bir koltuğa ken 
disini attı. Gözlerini kapamış, iki elile 
kulaklarını örtmüş, hiçbir şey görmc
meğe hiçbir şey işitmemeğe çalı!ıyordu. 

Hiçbir şey görmemek, hiçbir §ey 
işitmemek istiyordu. Niçin? Bir casu
sun ölmesinin ne ehemmiyeti vardı?. 

Ve bu sözleri kendi ken.dine telkin et
mcğe çalışırken, dehşetle his&ett' ki 
kalbinde müthiş bir sızr vardt ve an 
ladı ki casus kel:mesi içindki korkunç 
hayalleri canlandırmıyordu. İki elini 
masanın üzerinde takallOs ettirdi ve 
mırıldandı. 

- Ya bende de iğrenç bir i~san 

ruhu vardır ve yahut bu adam casus 
değildir .. 

Biran bitgin bir vaziyette din1edi, 
bütün mevcudiyetile dinledi ve kendi 
kendine şöyle dedi: 

- Onu kurtarmam lazım! .. 
Bunun üzerine ayağa kalktı, kadife 

perdeye doğru yürüyerek bu perdeyi 
araladı .. 

Trankavel, Korinyanın kaması sol 

elinde, Raskasrn kılıcı ise sağ elinde, 
gözlerini Annaise dikmiş kendisini 
mlldafaa ediyordu. Birdenbire onun 
büyük salonda kaybolduğunu gördü 
ve içini çekti. Sadece kendisini müda
faa ediyor, hücuma geçmiyordu. "Ya
nılryorsunuz, ben casus değilim!,, de· 
mek, aklına bile gelmiyordu. Parisin 
bütün akademilerinde meşhur olan kılıç 
"muline., si, 'baş döndürüı.;ü bir stirat
le dönüyor ve on bir rakip kılıcı yanına 
sokmıyordu. Tam karşısın.da Butvil ve 
Sezar dö Vandom vardı. 

Sezar Trankavele bir darbe indir· 
meğe gayret ederek şöyle diyordu: 

- Sırrımız bura.dan çıkamaz ı 
Butvil de §iddetli taarruzlar yapa

rak: 
- Yazrklar olsun, mösyö Trankııvel, 

diyordu, bunu sizden katiyen beklemez· 
dim. 

Diğerleri de, sağda ve solda bütün 
cnerjilerile döğüşüyorlardı ve herkC'sin 
aklında «u dı:isünce var.dr: 

:ır ~ :ı: 

- Eğer bu adam ölmezse, biz mah-
voluruz. Srrrımız:ın mezarı burası ol
malıdır!. 

Trankavel ne Vandoma, ne Bı.:tvile 
ne etrafından yağan hakaretlere ne de 
gitgtde artan ölüm tehditlerine cevap 
veriyordu. Annais ortadan kaybolduk
tan sonra, Trankavel, on adrm ötesin
de kılıç cemberinin üzerinden, ancak, 
DU§Csle Prensesin arasında duran Gas
ton d'Anjuyu görüyordu. Bunları de
min de dediğimiz gibi, dipteki kapının 
önünde duruyorlardı. Trankavel bir 
taraftan, kılıcını hep aynı yıldırım sü
ratile çeviriyor diğer taraftan da Gas
tona bakarak düşünüyordu: 

- fşte beni tahkir eden adam l Öl
meden evvel, bu prens cenaplerına 

hatasını hatırlatıp tarziye isteme!: • 
yim .. 

Birdenbire gözlerinde bir kıvılcrm 
parladr. Şüphesiz gözetlediği fırsat gel
mişti. Bir yıldınm süratile hafifçe bü
küldü, 'kılıcı durdu ve hemen aynı za-

ptı• 
manda ileriye doğru bir baJl'lle ~·iilf" 
Butville Vandom kılıcın ucunu go ra· 
]erinde görünce, ancak kenara :ıar4 
mak suretilc l.:anlarını k~arçelilı: 
Trankavelin istediği de bu ıdi. 
çember yanlmıştr. • ·le riY' 

Trankavel bir kasırga gibı J .Y -11." 

d kil ttlklerı r.· ~ 
atıldı ve ka mların teş e apı~· 
pu yanp geçerken, yak~.ı~~a~l. }J' 
tığı Gastonu da beraber surükl ... cıaıı 

. arkas .. . 
kadakı erkekler de onun b rurıl•· 
hücum ettiler, Fakat kapının·~·~ gör• 
rına kapandığım ve kilitlendıı;ı 
dülcr 1 1 ·evaP 

Korinyan mağrur bir eaaY a v 

verdi: b\" anıay•· 
- Latince söyliyorum. ta 

1 

mazsınız. derdini ti 
- Filhakika Fransızca .... ıcsıı . rnaraa ıı .. 

anlatamadığınıza göre anla -aostıl"" 
yok .. Şimdi söyleyin baka!ı~ 1 geçir" 

alı. ırıı c e 
Bu akşam, dUello mu ım 1 k ıa .. ırn ..... 
mekten vaz mı geçme • . ~ bir diitU•· 

- Ne münasebet 1 Benırn 
cem var. 

1 
- Sizin mi? . dostıJıı1 

- Evet, benim! DinJeyın ..,.,rrıt•r111 
~ı.ul acua aJ\" 

Bizi rahatsız: eden meır-· rıra 'fr 
kl ·c so . .cfır 

çıkıp gitmclcrini be erı -~ re yı.>· 
··turı.ır ye tıll kaveli masa başına go eder ,,e. 

lanır.'.:aya kadar sarhoş 
k bag"'larXZ:· ıca1'ı sucuk gibi. sımsı ı .. Udi. ~<aS 

Bu fikir pek de fena deg .• 
.. başladı. · W' derhal, kısk;ınmaga ıcavelı 

d d. f kat Traıt doY 
- Evet, e ı, a. . lattıı1• 

mek için, sizin de ıçnıeniZ 

tum! .. le yaparıf1'1 1 

- Doğru. Ben de oy etti: 11'' 
Raskas hiddetle devam ..... 1n 'e 

· · .dilıtY .... . 
- Fakat içmek ıçın, d-

ğini yemeniz icap edecek ... kti f1'1\lıc•dY 
- Evet bu da doğru, çun · ~ııe 

' . rneyı 
des kitaplar. yemeden 1~ e 
yorlar ve ahi. b tr1.ilc3te~,, 

Bu ana kadar, bütün. tlıJ fak•t• :rı· 
alçak sesle cereyım et":.J.Ş ~ ~l cJı• 
va! yavaş, iki casus. bına ""a t>Jtl' 
mn bulunduklarını unut:ınaS 
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~/NEMALAR: 

r 1 Tıp Fakültesi sabık nisaiye muavini birinci sınıf m:.itehassısı operatör. 

SCLEVMAN if~~IER 
Kadıköy Moda caddesindeki 91 No. 1ı hanesinde her gün hastalarını 

kabul eder. 

\ı: \ \' 
'1 1-::ı.t.I( 
"'ti\ 

\t\ ''''" 

ll)ttıt 
tı\ ~ 

\~1•.\tc 

tıı.o ~tg ~ 
~"ng 

' ıu 

""'o"• ~it 

BEYOGLU 
Bıi)ıil.: çıl~ırılıkl:ır 

l\rıco rııın iı;;i çok 
"'! gcııl'rolr n :son l'lllrİ 
Çin - t;iıı (S:ırıglıa) ııı 

seıınıil 

kş (;Cl'C"İ 

ı Manya Velevska ve 
\'ieılnn ıııiicııdcJe,i 

Po ... ı:ı "o~ ım nl·uhı rı \·ı• 

Cirıı J.un(.l<htın ~ürı·~i 

C.ör. i~il. sö~ leııw 
Tnrıc n k.ıçl\or {Hirkçe) 

J l\lazurka 'c .\lernlıunn:ı 
ı Bay Tekin ım·ı;lıııl ıli

ynrlarda 
r programmı bildirmemiştir 

ı Yol kesen haydut l'ıl•l

hikıınların sonu 

ISTANBUL 
Si ncınn: Son uçıış Ye 

................................... 
Üsküdar-Kadıköy ve havalisi 

halk tramvayları Türk anonim 
şirketinden ; 

Bugünkü oilct Ucret t:;rifclerimizc bağlı hususi hükümlerin 6 mcı 
maddesi mucibince tramvay şebckelerim izde tam ücretH yolculara ait !bi
let ücret tarifcsile seyahat etmekte olan resmi elbiseli subaylar, 15-12-
937 gününden itibaren, bir mıntakalık ücretle iki mıntakaya ve iki mın
takalık ücretle üçüncü, dördüncü ve beşinci mıntaknlara seyahat ede
bileceklerdir. 

Cenrz .. J ... Levazım . Satı ·naıma · 
- -,·,. Kofuisyonu ilanları .. 

Yavrum. Ye tiyatro: ı - Tah~in edilen bedeli 125 lira olan bir adet Romorkör teknesi 15 Bi-

, 
Diimbüllü lsnıııil "e v:ır- rincikfınun USi tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 11 do paurlıkla sabla-
yctc, caktır. 

l.eylaklar nç:ırken 
YC ı;ııngstcrlcrle kar~ı 

k rşıya 
Programu:u blldirmeml§Ur 

\·unıruk knılı rn Cellk 
kııle 

2 - Bu romorkör, l(asımpa§ada Deniz Yollama Memurluğunda her gün 
görülebilir, 

::; - İsteklilerin % 7,5 tıcsablyle 938 kuru tutan pey ak~clermi İstanbul 

Defterda.ı lığı muhasebe müdürlüğüne y~tıranık pıukabilinde alacakları mak· 
buz veya banka mektubu ile birlikte ve belli giln V<' saatte Kasınıpaşada bulu· 

ı Programını bildinnemi§Ur na.n komisyona müracaatları. (8317) 
fur:ırenı;lz ad:ım 

1- Beher metresine tahmin edılen bedeli 98 kuruş olan 15000 metre yerli 
K A o .. • K O Y pamuk kumaş 13 - Birincikanun - 937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 

1 ı,ııarlnr calarken . 14 de kapalı zarf usuliyle alınmak üzere milna.kasava konulmuştur. 
t Programım blldlrmemıştir • • 

2 - Muvakkat tcmınat.1 1102 lira 50 kuruş olup, şartnamesi Komisyondan 
hergUn parasız alınabilir. USKUOAR 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilind Tanzim edecekleri 
Programmı bildlrme~tlr kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve santten bir saat evveline kadar 

Kasımpaşada bulunan Komisyon Ba§kanhğına makbuz mukabilinde vermeleri. 
(8040) "1t11,. B A K 1 R K O y 

41>1 s Yıkılan belde (Sanfran· 
ı-isko) 

perde. 

ı s tan. b u ı e e ı e d iye s i i ı a n ı a r ı 
Konservatuvar yatı kısmı okulu için lilzumu olan 4 lane saz açık eksiltme

ye konulmu§tur. Bunların hepsine 1198 lira bedel tahmin edilmiştır. Listcsile 
şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2·'190 N. lu kanunda 
yazılı vesika ve 89 lira 85 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber 13-12-937 pa.z.a.rtesi günü 53.at 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(8028) 

Üştıtmekten mtltevellld Kıztıraplara karşı 

En esri tesir, En 1kat'i netice 

Grip, nezle ve soğuk 
algınlıklarında bil -

hassa müessirdir 

GRi 

Romatizmahlara e -ı 
hemmiyetle tavsi -

ye edilmektedir ................. 

G 
R 
• 1 

p 
• 1 

Ba.j ve diş ağrıları
nı süratle dindirir. 

Pil\l 

Kırıklığı giderir, 
'bel ve adale a.ğnla

rmı keser 

icabında gDnde S kalşe alınablllr. 
isim ve Markaya dlhkat. Taklitlerinden sakınınız. -
Şirketi Hayriyeden: 

Sayın Y olculanm.ızm Nazan Dikkatine: 
1 - 11 llkkinun 937 tarihinde meriyete geçecek bir aylık 

fevk.alide tenzilatlı abonemar kartlarının aelecek aym ~den 
itibaren idarei merkeziye kontrol müdüriyetile Köprü Boğaziçi gi. 
şesinde satııma baıJanacaktır. 

Birinci ve ikinci kanunlarla tubat ve mart kıf aylan için Paşa
bahçe, Beykoz, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Büyükdere, San. 
yer, Yenimahalle ve Kavaklara kadar tenzilat nisbeti yüzde 35 
den 40 a çıkanlmıştır. 

2 - 1 llkkinun 937 sabahından itibaren Harem Salacak ve
Üsküdardan Befiktaı ve Kabataıa, Beşiktaş ve Kahatqtan Harem 
Salacak ve Üıküdara tek bilet fiyat lan 2 şer kul'\lf tenzil edilmitfu. l<'l•AJ'\SIZ TİYATROSUNDA 

OPERET KlSMJ 
Saat 20,30 da 

iNTiKAM b!AÇI 
3 perde 2 tablu 

~ :/-. 

Akayişlet~esi ~üdürlüöünden;~~~~~~~~~~~~ 

~TUCRUL SADJ rEK 
Ttl.ATfü>StJ 

Kadıköy (Süreyya) 

sinemasında pazar -

teıi gUnü akşamı 
l>ü:'.:NA:'.';:\IA GECESİ 

\"•Hlvil 3 perde. Yazan 
ltesat ~uri Salı (Bakır· 
köy) de çnrşambıı {Ü~kü· 
dar)da 

* * * 
ŞEHZADEBAŞI 

,. T 1 Y A T R O S U 
~u gece 20,30 da Sa· 
•:ıtkir Naşid ve ar
ndaşlan KUçük Se . 
ıiha W: Mişel varyc
e 1. Gündüz: Pranga 
ııahkfmnı dram ko -

"'1taş11 mcdi 5 perde. Gece: 
~Muamma, k.1medi 3 perde. 

lı 
1'rli,,':f0Yıu $ ütıcü sulh 'huk"'Uk Mk'im·'\(cn. 

).rlıh • 
~ il alceınenin 937-1S68 sayılı dos-
~o. d.ae ttanbulda Valide hanında 49 
alıan ta Yfi vekili avukat Hüdaverdi 

~ ıııcıa 'l'afınadn Beyoğlunda Tepe -
ite 243 "N'l'e~başı Meşrutiyet caddesin
~ dair .0 : da Frederik hanında. 6 No. 
tt~ııe a~de oturan Aleksandra aley
"'l.lti daı aıı 20 liranın tahsili hakkın
toıı.deri~adan dolayı müddeialeyhe 
r~tlğı ~ n davetiyede altı ay en·el 
~lldlığu h~len ikametgahı meçhul bu 
\> Şııllı~ş ınu~irin meşruhatından an-
e 2f) ~e davacı vekilinin isteğiyle 
~ıııa İt fasıla ile ili.nıen tebligat ic
~ to3 'tar verilerek muhakemesi 
~ iııbu'-at 1} a talik edilmiş olduğun

ttİr?tieQi~ ~ \•e saatten mnhkemeyc 
\ta diru: e b::O vekil göndermediği ı 
~ lll olu gıyabında muhakemeye de-

1lla ltı~~cnğı davetiye tebliğ mnka· 
"il olınak üzere ilan olunı.u·. 

(10309) 

idaremiz Vapurlarının Raspa ve Sülyenle boyanma ve kazan tuzlarının kırıl
ına i§i açık eksiltme surctilc bir mÜt('ahhi de ihale cdild.:cktir. İhale işi 1 S. Birlııcika
nun. 1937 Çarşanba günü saat 15,00 de İdare merkezinde Şefler encümeninde ya
pılacaktır. 

Şartname her gün işletme Şefliğ"nde görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
(100) lira pey akçelcriyle Encümene gelmeleri. (82!32) 

ALGOPAM 

1938 ay gu··n Cep 5 Muhtraı 30 40 takvimi defte~i ve kuruş 
Cebi şişirmiyen en hafü ve en temiz rnıthtıradır. He:r yerde arayınız. Deposu 

Yeni Postane Caddesi M. A_ygljp 

1 Askeri Fabrikalar Salınalma Komisyonundan: 1 
Hir adet buhar lokomotifi alınacak 

Tahmin c<lilcn beOeli (35.000) lira olan yukarda yazılı bir adet buhar lo
komotifi Ankarnda Askeri FabrikalarUmum ~füdürlüğü Satmalma Komisyo-

• nunca 2 -1-Hl:.iS Cuma gilnU saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna
me (1) lira (75) kunı§ mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olıın (2625) lirayı havi teklif mektuplarını mezkür günde saat H de 
kadar komisyona vermeleri ve kendiler inin de 2490 numaralı kanunun 2 Ye 3. 
mnddelerindekı vesaikle mezkur gUn ve aatte komisyona müracaatları. 

(8193) 

lstanbul Nafia MildürlDğUnden: 
15-12-937 Çarşamba günü saat 15 de Nafia müdiirlüğünde ll0.000) lira ke

şif bedelli lstanbul çocuk hasta.nesi be§ inci pavyonda yapılacak kat iltwesi in
şaatı açık eksıltmeye konulmuştur. 

~1ukavele, eksiltme B:ıyındrrlık işleri genel, hususi \"e fenni şa.rtnamelen, 

proje, keşif hulasasiyle buna mütcferri diğer evrnk dairesinde görlilecektir. 
Muvakkat teminat (750) liradır. 
isteklilerin en nz (6000) liralık bu işe benzer is yc.ptığına dai:r idarelerin

den almış olduğu vesikalara istinaden l stanbul , ·afia mildürlüğilnden yazılmı§ 
ehliyet ,.e ticaret odası v~sikalarile geJ mcleri. (i!'.191) 

Haliç vapurları işletmesinden: 
31-l2-937 tarihinde konturat müddetleri !bitecek olan köprü, Knsrmpaşa ,.e 

Fener iskelelerimizdeki büfelerin yeniden bir sene mtiddetle arttırma ve ihale
leri 23-12-937 Perşembe günü saat 11 de müdürlük komite::;i huzuriyle yapı
lncağmda.n isteklilerin dah:ı evvel şartn nmeleri görmek üzere Galalnda Mehmet 
Ali paşa hanında 51 No. lu İdare merkezi bürosuna müracaatları. (8222) 

fstanbul Nafia MOdftrltlğ ünden: 
15-12-937 Ça~m.ba günü saat 16 da Nafia Müdürlüğünde (2055) lira ke

şif bedelli Hasköy Gümrük Muhafaza Deniz vasıtaları tamirat atölyesinde ya
pılacak elektrik tesisatı, iIE:tlerin monte edilmesi, ve tezgfı.hla.nn kuvvei mu
harrike!line ait işler açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele. eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, 
proje, keşif hulasasile burı:ı mütefeITi diğer e\Tak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat C155) liradır. 
lsteklllerin en az (1500) liralık bu işe benzer iş yaptığına. dair idarelerin

den almış olduğu vesikalara istinaden t atanbul Nafia ~füdürlüğünden yazılmıt 
ehliyet ve ticaret odası vesika.larile ~1 meleri. (7999) 
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İGNELERİ 
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KULLANDIGI 

SON SİSTEM 
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· Bu ill\nı Sirkeci Nihat Işık, ve Ankara Şehir Sesi Kozmik mağazalarına geti
rene nümunclik bir kutu iğne parasız verilir. 
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ELEKTRiK FENER ve PILL~RI 

E " 
ç o k 

dayanır va 

daha fazla '''k 
varır. OOnyanın en 

iyileri olan Eveready 
pillerini israrla isteyiniz. 
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Satıhk j Dr. Suphl Şenses 

t . ki İ 1 ldraryolları hastalıklan mütehassısı ~ mo 051 e Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lcltlergo Apt. Muayene-' tel1 ~ 
Standart markalı, be~ beygir kuv- ·--- Cumartesi fakirlere parasız Tel. 43924 o !!!?"~ 

vctindc çok az kullanılmış bir moto
siklet 350 liraya satılıktır. lstanbul
da. Cağaloğlu yokuşunda 44-2 numa
rada Foto Aliye müracaat. 

_ ........................ __. ............ ._.. ....... ...... 15·····-... ··••·········· .. ··· .. ··•··•···· ...... ····-.._..· :i Meccani muayene İi 
•• p •• ff e111cmbo gUnler1 saat 2 den fi e kadar :: il Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 :5 
i numarada Doktor Milmtaz Gürsoy ij f. fakirleri parasız muayene eder. İl 
.::=::n:ı::.-::::: ....... :.~:::.-

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden inlUll mahnım eder 

Karbonat komprtnıeıerl 
Çok temiz bi - Karbonattan ve toz karbonat almıııktlıki aııüfkiillt 

eöz önünde tutularak yapılnuıl.D'. 

HER ECZANEDE SATILIR. 

Satına(fna Komisyonu ilanları 

33. Tümen birlikleri hayvanatı ıçın 
350.500 kilo yulaf vermeyi taahhüt e
den üstenci nam ve hesabına 88500 ki
lo yulaf pazarlıkla satınaiınacaktır. !
halesi 14 Birincikfınun :137 Salı günü 
saat 15 de yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 5088 lir:?. 75 kuruştur. İlk temi
natı 382 liradır. İhaleyi müteakip kat'i 
teminatı alınacaktır . .;:ı~.rtnamesi her
gün öğleden evvel komisyonda görii
lebilir. lsteklilcrinin ilk teminat mak
buz veya mektupları ile _beraber 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin
de yazılı vesikalan ile Fındıklıda ko
mutanlık satmalma komisyonuna gel-

Nez e - Grip - ve üşütmekten hasıl olan 
Hastahklarda hallrınıza gelecek ilk isirtl 

meleri. (8284 > 

' 
DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün S<ıbahlan ı:.ekiz buçuğa 

aksamları 17 den 20 ye kadar l.ale 
li ;ayyare apartrnanlan ikiııci daire 

17 numarada hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günieri 1' ôen 20 'fC ka 
dar haıtalamu parasız, Kurun, Ha 

ber okuyuculanru dakupon muka· 

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

• • 
Kadınların ay sancılarını derhal geçırır· 

ve 12 lik ambalajlarını ısrarla arayınız. 
Baş - Diş - Romatizma 
Eczanelerden 1 Jik 

Taklitlerinden sakınınız. 


