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Erkanıharblyemızıe temas etmek üzere 

Suriyed_eki Fransız 
kıtaları umum kumandanı 
Vaydman 
canavarı 

Tahkikat ııerıe
dlkçe veni me
seleler çıkıyor 

Ankaraya geldi 
Halayda umumi af ilan edildi 
fakat Türk olan mücrimler 

hala mahpus 
Gai-o gayrette 

berdevam 
Ankara, 16 (A.A.) - Milletler Ce 1 ica.batından olarak Türkiye ile Fraıı 

miyeti Konseyinin Hataya müteallik sa. arasında. mUnakit muahedenin 
olarak ittihaz etmie olduğu kararlar ..... Devamı 8 melde 

"1erJka bir nota daha verdi, Japonya 
,l~glltereden de UzUr diledi 

~~rikan ganbotu- , 
___ · -lnitı:~Iyöz ile de 

Günahkar papasın · 
dedi kodUlu macerası 
kadımn kocası isminin teşhir 
edilmesinden 
müteessir ... . . . • eu m edilmiş 

,. ra, ı ~ (A,A.) - Gazetecne- ı bir portesto notası teydl etmfşttr. 
1\ " 1 11J tı. t.>\ v ...... _ ....... .... "'•l~pn.. nallv ..... ,,.!!'. .. •!'h f!'ll'7.ph>t:ıl Cin 11.U • 

ltze h~ diselerl hakkında yeni 1 _.. Devamı B merde 

,kadın otomobil 
~a:ıtJnda can verdi 
~~""yı otomobil 30 metre sDrUkledl, 

,..~Sedl hastahane kapısında sabaha 
kadar bek lellldl 
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füıtllin kur~ıılarınaan Jcı1ıiıı1 
~..,~.,beraber 

_.., Taz11ı 'I tncl~e 

Prağdaki 
müzakereler, 
Fransız Hariciye 

Nazırı nııan 
dağıtıyo~ w• ı. 

Prağ, 16 (A. A.) - . Saat 17 • de 
Fransız hariciye nazın neıoo8 baş
vekilete giderek başvekil Hodza. ile 
bir saatten fazla gö~§İnUŞtür. 
Öğleden sonrıı Çek hariciye naZırı 

Kamil Kroffa . DclboSu FraJısa. . el~!ll· 
ğinde ziyaret etmiş ve kendisi ile u-
zun müddet görlişmü§tür. ·' · 

Reisicümhur Beneş, ·Fransız ·haı;, . 
ciye nazırı Delbos §erefine bir öğle 
ziyıif eti vermiştir. · ·• • · • · • . · 

Delbos, · Fransa· ve Çekoslovak or
duları dostluğunun bir niŞa.riesl olmak 
üzere bugün milli müdafaa na.Zrrı 
Machnik'e lejiyon donör nişaruru ver
miştir. 

Nazım 
Hikmet'in 

En gfizel eseri 

HABER'dE 
Neşred lecektir 

h 
nu ·saba1tkf '1M::ayı YQ-pqıı otomobil_iıı ,, _______ ..__ ... _,, 

foförü. Ahmet 

- Pek yakmda -

~di latan.bul hapishanesinin ay
rı kmımlannda dörder aylık mahkıl
mJyet mU.ddetlerllüıi ilk &iinlCTini 
dold~ papaa Doalt.eoa j!e Madam 
i!:Jeni S. Din maceraaı, eehirde, bilhas
sa Balat muhitinde hlll alaka. ile 
aıılatılmakta, dedikodu devam etmek 
tedir. 

H. S. kendisiyle göril§Cll bir arka· 
dqonıza bu sabah şunları söylemi§· 
tir: 

"- HAdiseden dolayı çok müteessi
rim. Ben üç devir ya.samış bir insa· 
nım. İstibdad, meşrutiyet ve cumhu
riyet devirleri ... Cumhuriyet devrinin 
mbıtrun ve adliyesine ebediyycn min
nettarim. Kuı.a. bir zamanda suçlular 
ceza.larmı gördüler. 

Çok mUtee.ssirim, bilhusa gazete - • 
lerde ismimin yazılma8ı beni çok ke· 
derlendirdi . ., 

.... Devamı 8 incide 
Pa.pa8 Dositeos k1yaf et 1.:anu.nundan 
oo sakalını 1:ırptırma:::dan evvel.. • 



c::_1Jış JUµı&a 

Çan - Ka - Şek 
Japonyanın merha·
metine sığ nacak mı? 
Ç 1N'1N hükumet merkezi olan 

Nan.kin, nihayet Japon asker
leri tarafından işgal edildi. Binaena-

leyh Japonya nskeri hedeflerinden bi
rine daha va.rmıe bulunuyor. Altı se
ne evvel Çinden Mançuryayı ayırmı§
tı. Geçen ağustostanberi giriştiği as-
keri harekat esnasında şimali Çini is
tilası altma aldı. Gelen telgraf haber
leri, Pekin merkez olmak üzere bura
da bir muvakkat hükumetin kuruldu
ğunu bildiriyor. 1ç Mongolistan Çin • 
den ayrılmıo ve istiklalini ilan etmiş
tir. Cenuııta da Japonlar Şanghay • 
dan garba doğru ilerliyerek Nankini 
aldılar. Japonya şimdi ne yapacak? 

İhtimal bu muza.fferiyetin Çin ma
neviyatı üzerinde yapacağı tesiri gör
mek için azıcık bekliyecek. Esasen 

Japon hükiimeti, btnıdan evvel oldu
ğu gibi, bundan sonra da takib ede
ceği hareket hattının Çine, daha doğ 

nışu Çank - Kay - Şek'e tabi olduğu
nu birkaç vesile ile bildirm.i,tir. Ja-
ponya, Çinin mağlO.biyetini itiraf ed 
rek Japonya.ya iltica etmesini bekli
yor. Sulh eartlarmm ne olacağı sa,rih 
surette belli değil. Fakat Japonya Çin 
arazisini ilhak etmek istemediğini de 
f alarla krar etmi~ir. Hariciye veki-
li Sat.o, birkaç gün evvel bey~atta 
bulunarak, Japonyanm bu nokta! na
zarını hfili d~ştirmediğini, fakat 
Çin mukavemette ısrar ederse, yarın 

için teminat veremiyeceğini söylemiş
ti. Binaenaleyh Çinin mUlld tamamlı
ğı hakkındaki bu teminat hlll duru
yor. Filhakika. Nankinin sukutundan 
sonra Çang - Kay - Şek için takib. e
dilecek Uç yol vardır: 

ı - MağlClbiyetini itiraf ederek Ja
ponyanın merhametine sığmma.k. 

2 - tstüa edip Japonya. ile görilş-
mek ve sulh yapmak vazifesini diğer 
generallere bırakmak. 

3 - Gama çekilip mtıcadeleyi de-
vam ettirmek. 

J aponyanm birinci ve ikinci uıkla
rındnn hangisini tercih ettiği malfun 

değildir. Fa.kat Japonla.nn sulh yap
mak istedikleri de muhakkaktır. Ta
bii kendi teklif edeeeği şartlarla. Ja-

ponya., geçen yazdanberi, Çinin mnğ
lfıbiyetini itiraf ederek, sulh icrasın
da bulunmasını beklemektedir. Önce 
5imnli Çinde giriştiği teşebbUsle bu ne 
ticeyi elde edebileceğini ümid etmiş-
ti. Çin mukavemet ettikçe Japon as
keri ha.rek!tmm sa.hası genişledi. 
Şa.ngbay Japonların eline geçti. Çin
liler garba doğru çekildiler. Nankin 
alındı. Şimdi ne yapacaklarını kestir-

mezden evvel, Çinin hattı hareketini 
öğrenmek istiyorlar. 

Acaba Çank - Kay - Şek ne yapa
cak? Bu azimkir ve metin kumanda· 
nın kendi ifadesine baktlrrsa, Nanld
nin sukutundan dolayı asla meyusiye 
te düşmüş görünmüyor. Nankin teh-

i ngilt:erede 

Altı ayda 12 
bin nümayiş 

.yapıldı 
Bunun yalnız yirmisi menedildi 

Londra, 16 (A. A.) - Avam kama
rasında i§çi mebus Strauss, umumi 

likeye düşer düşmez, bir ta.yyare He 
bu §Chirden çekildi. Ve ricat edebilen 
~erlerini de garba doğru çekti. Çin 
topraklarında tek bir Japon asl~cıi 
bulundukça mücadeleyi devam ettire

ceğini bildirmekt.edir. Filhakika sa -
hlllerden içeri doğru ilerledikçe, Ja-

ponyanpı askeri vaziyeti müşküllcş -
mektedir. Fakat ehemmiyetli gümrük 
\'aridatmm mcnbaı olan ŞM.gbayı, 

Çinin dimağı vaziyetinde bulunan 

Nankini kaybeden Çang - Kay • Şek 
için de vaziyet kolay değildir. Belki 

de J aponlnr bundan sonra ~g -
Kay - Şek ve onun hükfıınetini veya 
ona tabi olan herhangi hükumeti 

yok fa.rzcderek onn göre hareket et
mek istiyecekler. Bunun içindir ki 
haf talardanberl Çinde böyle bir te -
şekkül meydana gelir gelmez, Japon

ya derhal bunu Çinin meşru hükfune
ti olarak ıta.nıyaca.k ve müzakerelere 
girişecekttr. Fakat bugüne kadar böy 
le bir kuvvet belliıriig değildir. Bila
kis Japon tecaVUzU Çinin millt birli
ğini takviye etmiş gibi görünüyor. 
Çang .. Kay • Şekte şahısla.nan Çin 

mukavemet azmi knılmamıştır. Fa -
ka.t her BeY Japon tazyikı altında bu 
birliğin devam edip edemiyece~e 

bağlıdır. (Ulustan) 

'Ahmet Şiikrii EsmPr 

Doğru -----Değil mi? 
---llliİİ--------K Um tt r il biten 
'vapurun hlkAyest 
Bir arkx:ıda§tmız anlattı: 
Fenik.eden bir alı.lxW beni hatır

lamı§ ve o civarın nefis portakalla
rından bir 8andı7c portakal gönder
meyi dü§UnmÜ§. En iyi1eri1:den se
çip hazırlatarak sandığı Devlet De
niz Yol?.arı ldaresbıin "Sadıkzade" 
vapun,yla sevketmiş. 

Geçc>ı gün bir lcomisy<nıcu idare
hanesi telefon etti: 

"- Efendim, Fenikcde>ı size tes
lhn edilecek bir cma>ıet var. Adre
sinize gönderecektik, faka.t bu, pek 
f en.a bir şaka gibi tesir yapacağı 
için -vazgeçlik. Yalmz mfressesemi:: 
hakkında herhangi bir Şüpheye 
düşmemeniz için filan yerde1.."i an
trepomu.ı;a. bir aralık uğrayıp ema
neti görmenizi bilhassa rica ediyo-
nız.n 

Davet garibime gitti, fakat çol. 
ısrar cttik'leri için dedikleri yere uğ
radım ve bizim "emanet" in feci 
halini gördüm: sandıkta bir tane 
aağlam. portaka.l yoktu) porta:Joolla
rın yalnız kabukları ve posalan 
l~m~, Buları al-.-mtş, berbad bir 
şcT·:le girmi.!ti. 

Sebebini izah ettiler: 
- "Sadıkzade" ııapuru Fcnikc

<len kalldıktan sonra yolda kömiirü 
lJitmi§. /stanbula haber g&ndcr~. 
Bıtra&m "/nönfi.'' vapuro lzmire kö
mür aötürdil V6 "Sadtkzad6'1 de 
11öylcoc Jstarıbıda scJ..·iz on günWk 
bir gecil:me ile geldi. 

Sordum: 

- Benim "emanet" nihayet bfr 
~aııdı1ctan ibaret, fakat tüccar tal>fi 
llu vaziyette df'ğildir: kiminin mal· 
7>ozıtlm.u_,, kimi m.alı vak-tinde ala
~dığı için t.aahhüdii.n'ii ymine ge
'ircmiyerc1; zarara. girm::qtir. Gc;ni
•lc tüccar malı wır ~nıydıt 

- Olmaz olur m~ efendim, tabi" 
•ıardır. 

toplantıların ve kafile yapılma.sının 
polisçe ınen'ini eiddctle tenkid ederek 
medeni ve siyasi hürriyetler mesefesı 
uz.erine parlamentonun nazarı dikkaU- ı 

ni celbetmi§tir. Bilhassa Londra poli
sinin hattı hareketine itiraz ederek bu 

ı/. ... ~ olisin bazı vakit söz hürriyetine bile 
P •. 1 ·..+: Arkada§ımtzııı "acıklı porta.lcal hi-

u··aahale ettiğini soy em151 ..... r. 
m Myeai" ni ycı;:dıl:. Bu mcuzu fü::erin-
Dah.ıliye müsteşarı Thoınas, verdiği \ ~ b" h ı· 

lMJ ır c.ıı ı söz söy1emek kabil, /a-
cevapta, son altı ay za.:1~nda 12 bin loo.t hadisenin bel~ti "karşısınd<I 

dlawata daie 
ıde";,ast ede~ifj 

T ÜRK okurun:ı. taklid .,..,~ 
güz.~l insan tipini 1Ufk ~ip 

lesinden Ycya. muhayyiles~~ JeJJle
verecek sanatkarı, edibi kostell 

Ta.~arruf t•e yerli mallar 1ıafiası nıünasebetiylc 58 inci. ilTrolntl tale
beleri1ıde11 kırk ki§i iş bankasırulcm kumbara aımı§lardır. Resmim~ bu 
yauruları gösteriyor. 

Kadınlara dair: il 

istikra ~ harplerim·z adsız kah-
raman kadınlarla doludur 

]\:adın, ı tırnp ve .;cfnlet karşısında 
sUratle nksUUimeller Teren çok Jnce 
,.e hnssns bir nıh tıışıdıtı cihetle 
mumakkak ki cWıa ıuJhperverdir. 

Yazan: Dr. Rasim Ada.~al 
B undan evvelki yazımda(*) feminist 

!erin, kadının hayattaki mevkii 
hakkında düşUndüklerıni ana hatlariy 
le göstermiş ve şahsi kanaatlerimi kat 
~tan çekinmiştim; fakat cemiyette 

ka.dınla erkek müsavatını veren tı~lahi 

yettar mütefekkirlerin kuvvetli delille
rini incelerken tamamiyle bitaraf kala 
miyacağınu ve iste"r istemez biraz da 
feminist olckağımı görüyorum. "a§k kay 

1 nağı olan kadının daima medeniyetin 

bir unsuru, ailenin desteği ve çok mil 
eHir bir terakki ftmili olduğunu" söyli 
yen feministlerin iddiaları belki müba 
lafalı.dır. Maamafih kadın ne bedeni 
ve ne de ruhi kabiliyetleriyle erkeğin du 
nundadır:. Ve hatta birçok yerlerde er-

• keğc nazaran aalın. iri yapılıdır. 

1 Çok yapyan ihtiyarlar arasında kadın 
lann adedi daha fazladır. Bazı hayvan 
lartia dişi, otorite itibariyle erkeğe da
ha faiktir. 

An kovanının cumhurreiai di!i de
ğil midir? İlkah fiilinden sonra beyler 

ı ölcKirülür. Çünkü lüzumlan yoktur. 
Kuş yuvalarında da analar hakim

dir. Yavrula~ yemek yemesini, uçma 
sını ve bütün diğer hayat, sevkitabii 
leri analar öğretirler. Faal kadın ::eka 
sının rekek zekSsına nazaran daha dun 

olduğunu ileri sürmek de haksızlıktır. 
Gerçi bugüne kadar kadın dehası bize 
ne bir Sokrat, ne bir Galile ve ne de bir 
Viktor Hügo verobilmiştir; ve belki de 

erkeklerin dahi artık kolay kolay vereme 
diği bu müstesna başlara güçlükle sa
hip olabilecektir. 

İnsaflı bir araştırma yapmt4 ı;mu
miyetle kadınların son uuda okumiya 
ba1ladıklannı ve anı.:ak pek yakın hir ta 
rihte erkeklerle yan yana olarak mccbu 

rt tahsile bi!ladıklannı görliyoruz. Or 
ta çağda, ancak asil ailelerin bazı kadın 
lan huıusi hocalardan bir şeyler öğre 
nebiliycrlardı. 

Cemiyetin bübJn sanat ve meslek
lerinde en işe yarar erkeklerin !Joğaz 
landıf;rı ve binleı.t.:e yetim çocuğun dul 
analann ellerinde kaldığı 1u devirde 
kadınları sade aile ocağın.da tasavvur 
etmek göz göre bir .safdilliktir. Yeni Al 
man rejiminin ortaya attığı bu cere
yan istiklfil mücadelesi için kahraman 
ta çarpıpn Çin ve İspanyol milletle
rinin kadınlarına kabili tatbik midir? 
Yarın ayni hal, ayni imkansızlık Alman 
milletinin başına gelmiyecek midir? 

Sokaklarda aç ve 5ıplak kalan sayı
sız öksüzleri her yerde insaflı ve cö
merd olmiyan cemiyetler değil, bizzat 
o şefkatli ve çalışkan anneler besliye-

•.:ck ve büyütecektir. Kadınların cemi
yet hayatına, siyasi meselelere karışma 
larında hiç bir mesele yoktur. Kadın ıs 
tırap ve sefalet karşısında süratle aksül 
lameller veren çok ince ve hassas bir 
rUh taşıdığı cihetle muhakkak ki, da.
ha sulhperver ve binenalchy halk küt 

Kadınların bugüne kadar insanlıfa 
ve her memlekete görmiiş oldukları hiz 
metleri tebarüz ettirmek için tarihten 
ve edebi eserlerden bir çok veciz misal 
ter almak mümkündür. 

Bence ahlaki ve içtimai eserler için 
nümune olarak gençliğe daima bi!yük 
şahsiyetlerin hayatlarrnı ve başardıkla 
rı i1leri göstermeli.dir. İdeal bir asker, 
Anibalın, Napolyon Bunapartın ve Ata 

türlı.(in menkibeleriyle eserlerini oku-
makta nefis feragati ile cesaretin ne de 
mek olduğunu anlar ... Çünkü bu büyük 
kumandanlar askerlik sanatında örnek 
olabilen üç büyük baıtır. 

Ayniyle kadının beşeri hizmetleri 
için büyük kaçlın ba.ılannı çöstermek 
rllzımciır. Eskı 'i unan ve .t<oma ıteıe-

• ~ 1 
rinde l;t:.itün tabii kudretlerin yarat.ı.:ı-
ları ve hakimleri olarak tapınılan erkek 
ilahlar arasında kadın mabudlarının da 
büyük rolleri vardı. Atena, Demeter Af 
rod'.t gibi ilaheler, Güneş mabudu olan 
haşmetlu Apollonda.n daha az kudret
li değildiler. 

Jan Jale Ruso, oğlu Emile haki'ct va 
tanda§ın tarifini yaparken en başta mi 
sal olarak bir İıparta kadınını almış

tır. Harp meydanına beş oğlunu da gön 
dermiş olan bu ana, sabırsızlıkla cep· 
heden haber beklediği sırada bir poıta 
cı titrek bir sesle "bütün çocuklımnız 
öldü ... " deyince, kadın kızgınlık 

la "Sefil esir, ben sa.na bunu ıorma~ım? 
Harp ne alemde? .. " demi~: ve "nihat 
zafere ulaıtık." cevabını alır alm3z ıe 
.,.inçle mabede koıarak ilahlarına dua et 
mek için s"•.:deye kapanmı!ftı. 

Madam Roland, Fransa ihtilali sıra 
larmda çok çılğın cumhuriyetçi olan 
mütefekkir bir kadındı. Pariste en meı 
hur siyasilerin ve bilhassa Jirondenlerin 
devam ettiği salonu ile nıeıhurdu; fa
kat Montanyardlann kini ile giyotine 
gönderilince pek az erkeğin cösterebile 
ceği bir cesaretle şu tarihi sözü haykıra 
rak ba§ını baltaya vermi~ti: "Ey hur
riyet ! Namına ne kadar feci •.:inayetler 
işleniyor I .. " 

Fransız tarihlerinde erkeklerin aa
vaş meydanlarından kaçıştığı bir anda 
koca ingiliz ordusuna karşı soğukkan 
lılıkla vatan topraklarını karış karı~ mil 
dafaa eden ve diri diri yakılan Jan d'Ark 
ile 1472 de cüretkar Şarlın muhuara
ıanda gösterdiği yararlıkla J. Hachette 
unutulmaz blrer kahramandırlar. Türk 
tarihi ve bilhassa son istiktaı harpleri
miz bu adsız kahraman kadınlarla do
ludur. 

lıte son g:.inlerin bir Çanakkaleıi , 
olan Ma.drid müdafaası! .. Bütün bom
ba ve zehirli gaz yağmuru altında ya
nan ve yıkılan bu muıtarip 1ohirde de 
kadınlar birer Jan d'Ark ve birer Ane 
değil midirler? 

Ya betbaht Çin k.a.dml:ırı, Rus ihti
lalinden önce müatebid çarların saltana 

ın~k lazımdır... ~il>' 
Yuknrdaki satırları dostuııı ,ıı· 

mettin Nnzif'in dUnkU yaWJındaJl ~ 
yorum; ·beni çok dilşün"dUrdil, ~ 
tc!mır o!:udum: "Ka-:ie taklid ..,-ı· 
cel: .güzel insan tipini verecek de blf 
l:lr, cd:b ..... Nizcrn:?t~in Nasif (oıııJd 
g;ın l':oool gibi zengin ol~ ttJI>" 
edelim ki müstakbel sen·etinlD. i 
li dinamit cinsinden taJırib ediC 
şey_ olmaz!), tCf3!s edecetl ,"'1 
mU.k8.fatının o da "idealiet lıif ı 
h . ·1 ini .... .+ k~· nrrıre ven mes .. &- .. l1' 
dealist muha.mir, yani eeerlerl ~· 
sanların iyileşmesine, ahlAJd u~ 
lerine çalı§all, onlara taklid :ıı ti· 
örnekler teklif eden ~· 1_ ••,ıı:ıe1'· 
ya.tro değil, bütün edebiyat bır ur ı1· 
tebi edeıb'' clir. Şinasi'nin uıe;t ~· 
rifi •• ... hıslct - amuzı edeb old~ııeri· 

•----•-- .. bav dan. .• ,, .ı.rura.n.ı.a.n MetleriJll, (~ 
nl, ihtiraalarmı oldukları gib~, . y,,rJ 
doğr~su kendisinin görd~~) ı:ıU· 
bir "mizac adesesinden geçu ~:. ~ 
kilm vermeksizin tasvir ed~}1"' 
muha.r:rire pek ehemmiyet .~t ~i· 
cek. Mese1i Ha.1M;i Ziya upk~ 
zamettin Nazif mükifatına. enre
ğini korken Mavi ve SiyaJı,'ı Öll~ 
bilecek ama A~k"' memnu'u gır ~ 
miyecek. Muhanin:le sadece b UJl t" 

li&na endişesi aranmıyacakı 0~ de 
seri ile muha.kka.k bir alılik ~ 
vermesi istenecek. Gerçi N --:-. ..t~ 
Nazif mun.hrririn realisna erl~e
manl olmak istemiyor, ıasl'it ~ 

,..A1>J11ı 
cek insanın .. Türk sosyetesıı-- otfı11> 

lmmasıru kabul ediyoı:; an-~ 
muhayyel olmasında. da. bir ~ 
görmü. yor. Fakat bir no~ ~ 
ediyor: ''taklid edilecek ~ ~ 
tipi...", yani muharrir ~....t. f# 
da da muhakkak hükUm ~~ ~ 
nunla da kalmıyacak: bir~·~ 
surlar, fena temayüllerin ~j: 
mesi kabil olduğwı.u_.. ··~Jt\~ 
yı.ıu Uı..Jluu ~ onl8J'do..· 
mağa. J.mkln olduğunu kaıbUİ • 
Yani muharrir muha.kka.k ~I' 
ca.k ve edebt e9e1' ~ bir fit" 
ğil, bir ders olacak. .Beld_.,ıl'~-, 
meros'a yer vermediği halde tı.ıJl 41 
§Crefli bir mevki ayıran Eflt 
böyle düşünmez mi? ~ ,..ı-

Niza.mettin Nazif bu f le J<~ 
ruz değildir :ramanımızda. ço eri ı,elt 
ler sanat eserinden böyle bir~~· 
liyor. Biribirlerinden lbirÇO~ sJl di)~ 
da ayrılan, biribirlerine dUşnl dC ~ 
bakan fa.scistler ile boJ.şevik1':ıetİ ot; 
nat eserinin bir propaganda. '

1
"':,. ıtı1 • 

·.rot~ ...ı· 
masını istemekte birleştnı,, ri J<"'' 
Zamanımızda. her sanat ese ,,u.sli ti" 
sında: ''Ne demek istiyor!,, 1~otı· rulmuyor mu? Ben bu na.le . ıı•ttl 
dan fazla müteessü değilinl• ~ ,.. 
- ne kadar arzu ederse et.tin~ 
na.tklrm, edibin hilk~ ~.~ı ,. 
kw-tula.mıyacağma. ika.ni.iJIJ• ~uP 
&eri ıh.iç bir şey isba.t etnıCS.ı ,Ö)'li)~ 
pek doğru olmadığını ~u dJ. f'~~ 
Andrc Gide de çoktan anıa u ı>uıt; 
muharnrin, romancının bU%1 ııuıctltl 
do pek iyi olmuyor: ~:yi i~t· 
vermek istemeden, hıç bil' . ~t j11 

al d h .. klim verınesı, :«ı.lt 
ç ışma an u . . b~ "":':..:ı~ 
mesi daha iyi idi. Şnndi diJli JıW' .... , 
olmadığını düşünüp k~UJll' .~~ 
vermek, isbat etmek: gll>l• uğil 
kıvcriyor ve rcaliteyı .oıduğU ~ 
za.cı adeseı;inden geçi:rC~~· 
gibi tasYire hiç ga.)Tet ~ ,.11tÇ 

Nurullah 
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B1RlNC1KA~UN - 1 t4 eti 
Hicri: 1356 - Şe~., 

Gllal'flD dntuf• j6,,, tJll' 
i90 ,J-"!~ ....-! 

Vakit Sa~ Öğle tkinbl A.k.-;~ 
5,'50 12,10 H,30 16,-'2 ~ . 

n olduğu halde Siberya . "' 
gidiyorlardı. RasiıO it ~· ı ntıdan ancak 20 sının yasak e· ı ayrıca mfitaloo ildves-.ne W.zum glSr

t~~ ~ ... ni ve bu 20 iden 13 Unün f~ist 1 ~iiıtorıı:::. 
dıl ıgıi in de a.ntifaşist olduğunu tas- ·--------------• ,·e 7 sn -· 

lelerini zaman zaman harp ve buna 
~nzer felil.ketlere sürükliyen kanunla. 
n tadil etmek hususunda yardımları 
da. dokunabilir. 

tı zamanında genç kızlar .gizli nihilist 
te§kitatının en ziyade itimada ıayan ve 
fedakfir uzuvları idi. (Siberya mahkum 
ları) gibi filmlerde erkeklerle ayni safta 
ve ayak bileklerinde ağır zirl.;ir halkala 

Dr. 1~ 8'n ----:--_ ~~ 
("') t! Birincikdmın 

rih etmi§tir. . mtZda~tır 



YumurtacıUok 
nıalhlvoDuycır 

l1ıusa.ı okonomi ve arttırma. kurumu 
~ haft.a.sı müna!!ebetile propa
la.r da yapmaktadır. Geçen gün meyva 
li hakkın.da her tarafa. asılan resim-

levhaJnrdan b:ıhsetmiştik: "Yurd
daş elına ye ... Portakal ve elma yiyen 

~atı~ ~lur.,, ve saire. .. Elma ve por 
ttıaı~ gıbı meyvalarm lezzeti herkesçe 

\Undur. Bu meyvaları halka tavsi-

~etnıek için, biraz fiatlannı ucuzlaş 
·•.ı:mak 18.zım. 

a· 
1 

ızee, pahalı olan ve dışarıya satı-

: rnaıı iç piyasada propagmda et
d e;ye lüzum yoktur. Elma ve portakal 

~ rnernleketlere bol bol satılmakta
~ · l!alde tanıdığım bir tacirden öğ
·1:ııdj ~ · 
~·a. gırne göre, bu yıl yalnız Alman-
d.U '.la 200 bin sandık portakal sevkc
va ecektir. Bu hafta içinde bir Alman 
lıt PUru yalnız portakal yüklemek için, 

et-si.ne harc!{et etmiştir. 
11~lınaıara gelince, Almmyadan, Mı
~ a.n, Suriyeden, her taraftan talep
lttı, "ardır. O halde elma ve portaka

~nıleket dahilinde sarfiyatını art 
~il için neden endişe ediyoruz? 
~~adar telişa ne lüzum var? 

l1ıı t, dı§arıya satamadığmıız malla
~ ll'ıeınıeket dahilinde sarfiyatını 
t .~ıyız. Bu nevı maddeleri ye

t,ttltip müstahsili korumakta büyük 
~da \'ardır. Fakat, portakal ihraç et 

~+ S~tiyle işinden me~~un olan 
t ... ;.~ılleri korumakta hıçbır fayda 
~Ulenıez. 
~orunacak iş, yumurtacılıktır. 
~ yumurta satamıyoruz. Bun
~ç dört sene evvel, her hafta ls
ta Pi;rasasma, Anadoludan binler 

~8llıdık yumurta gelirdi. Şimdi bir 

d ~ sandık bile gelmiyor. Sebe

~ ilttya yumurta ihraç edemiyo -
la Sarriy:ı.t olmadığını gören köylü 
li "uk~uluğa ehemmiyet vermiyor. 
~ alJta. Pahalı elmalan ve portakal

:taVsiye ooeccğimire, çok ucuz 0-

~Urtavı tavsiye etmeliyiz. Yu-
lt 8arf'iya.tmı arttırmakla köylü

~uş oluruz. ÇUnkü en fakir 
ile tavuk yetiştirir. 
~ H.A. 

B:r kız 
Sokak ortasında 

bıı Vuruldu 
~ "l k urşuo yiyen 
~\'~Ilı 6Smek üzere 

ılltes· 
1 bir ':· (Hususi) - Şehrimizde 
.\~dttt <:ıtı.ayet olmuştur. '"1. da su i&lerinde memur bulu

t ~ttn. 
' l? et adında 20 yaşlarında. bir 
~ ~tu~~l8:1'mda bulunan İsmail 
~~1: ile bir müddettenberi ta 

~~.et ba 
1 .. ·ı:ıt ~ • ~anı tatilinden istifade 

l'iıniı.e gelmiş ve burada 
l-~-... )dİiberra ı'l d ·· ·· Hetür "\' tı·· e e goruşm~ . 
~ htı-u~ de kızın evine gitmiş, 
~ te dışarıya çıkmışlanlll'. 
~' konuşa konuşa. Develon • 

~' Se gelınişlerclir. 
~ere){ l"ınet birdenbire ta.banca-

~ • }.{Uberraya befJ el ateş et-

~~ 
ı ~at-dan. ~ördü muhtelif yer
~ll.~ ~ ettıgınden Müberra kan-
~~~ ere 'YUvarlanmıştır. . 

~l~ ;=:en polisler, işlediği ci

t tltı~ btt:z ilerdeki itfaiye 
~~ ~~· SOğukkanlılıkla. ilerli
:r., -~ lttt d if etmişlerdir. 
~ ~~~haı tnenleket hastane

. ~lıııl ış Ve tedavi altma. alm-

ı, %ı. ban__ tnuayene neticesinde 
~ ~atıl'Saklnnndan, kolun -

· 'ltıtııı lldan Yaralandığı anla-
l>~tııı lt }'aralan ağırdır. 
'tl tskaıı_çlık yüzünden iş
ti-, ~~ta ve tahkikat yapıl

bu~ç kız ifade veremiyecek 
~~~ llnduğundan hadisenin 

atıl8.§ılaınamıştrr. 

s an bul ltonuşuyor 
GaıırDp bDr COD~lkattsDzll~k ylYızlQıın(ğ'Jen 

Galatada yeni 
park yapılırken 
Kara Mustafapaşa caddesi 
genişletileceğine büsbütün 
darlaştırılmış 
i .................................... -......... . 
j \'azan: 

i HABERCi 
! ................................................ ı 
Geçen gün, akrabalarımdan bir zat 

telefon etti ve daha merhaba demeden: 
- Şimdi, dedi, hemen fotoğrafçıyı 

veya fotoğraf makineflni yanına al, 
derhal Galataya gel, burada sana öyle 
bir manzara göstereceğim k.:, beledi
yecilik hayatını:3a bu kadar garip bir ha
ta yapılmasına pek end:r tesadüf edilir, 

O gün vaziyetimiz sıkışıktı. İşleri 

bırakıp, bu davete kabct etmem imkaru 
olamıyacağını kendirine anlattım. Bu • 
nun üzerine, göstereceği yerde yapılan 

yanlış işi bana kısaca anlattı: 
- Vakit bulur bulmaz git, bu hali 

gör, dedi. 

buradan geçmeye korkarsınız. Hem 
korkmazsanız, bu sef~r .de hicap duyar. 
sıruı:. Çünkü sokağın her kö~si, çift -
ler:n randevu mahallidir. Eğer iki üç 

Aradan ancak iki gün geçtikten son
ra, vakit bulup bahsedilen yerr gezebil
dim. 

.. tane lamba takılsa bunların hepsi dü.. 
zelccek, amma, ne çare.. 

Burası Liman hanı ile Liman Daire ıi 
arasında geçenlerde istimlak «lilen kı· 

sımda kurulan yeni parktı. 
Bir yüzü, Karaköyden başlıyarak 

nhtım boyunca uzanan geniş caddede, 
bir yüzü Vman harurun önünden geçen 
krsmı da, diğeri bir yüzü de Rıhtım 

caddesine müvazi olarak, gene Kara -
köytden gümrük yolcu salonuna kadar 
uzanan Karamustafapaşa caddesine ba
kan bu park, güzel bir şey oluyordu. 

Fakat ayni park, şehircilik noktasın· 
nan kocaman bir gnf abidesi olmak yo
lunu da tutmuştu. Nrçin mi? Bakm.z, 
anlatayım: 

Avuç dolusu para aarfedilip, §İmdi 

bir kısmında park kurulan meydan a
çıl:lıktan sonra, burada yapılacak yeni
likler düşünülürken, ilk evvel! civar • 
daki eski dar yolların genişletilmesi he· 
saba katılmalı değil ırlydi? Fakat ya • 
parkı yapan mühendisler, böyle hare
ket etmek şöyle dursun, büsbütün baş
ka türlü düşünmüşler, yahut ta biç dii
ıünmelden hareket ederek, eski hayratı 
da berbat etmişler. 

Sanki koskocaman parkı da biraz u· 
faltmakla büyük bir şey kay~dilınemiş
g 'bi, Karamustafapaşa caddC9ine ba-

kan yüzü, içine alıp bu yolu daha gc. 
ni1 koyacaklarına, getirip sokağa doğ· 

ru yürütmüşler, zavallı sokak, büsübü

tün darlaşmış .. Anlattığrm vaziyeti da
ha iyi kavramak içm, yukardaki resme 
bakmanız klfidir. 

Böyle bir gaf karşısm:la evvela hay -
retle dona kaldım. Sonra da oralı es· 
naftan b:r kaçiyle konuştwn. 

Bana şunlan söylediler: 

- Belediyenin sokağın darlaşmasma 
nasıl müsaade ettiğine şaşıyoruz. Hele 

§imdi &yoğluna çıkac.ak bütün yük a. 
rabalan da bu caddel:len geçmiye mec
bur edildiği bir sırada yapılan iş, vazi-

yeti büsbütün berbat lir hale soktu. 
Bu sırada, bir yığın araba, yukardaki 

resimde gördüğünüz gibi biribiri üzeri.. 
ne yığılnuş, yolun daracak ağzmd.an 

bir türlü geçemiyorlardı. 
Karşımdakiler sözlerine şöyle devam 

ett:ler: 

Parkın önündeki kaldınmlar 
düzeltiliyordu. 

- Sonra başka bir derdimiz de, yo
lumuzun berbat kaldırımlarıdır. Şimdi 

bakınız yamn yumru bir cadde diye 

gördüğünüz bu sokak, yağmurlu za
manlarda ufak göllerle doludur. Pis 
bir çamur da caba .• 

Oradaki esnaf, yeni parktan, başka 
bir noktadan da memnun görünmüyor. 
lardr. Meselea bir berber: 

- Park yerine buraya bir lina yapıl
sa idi, bizim işimize 1daha yarardı. ts
timlaktan sonra dükanlarmuzın önü a. 
çıtmış, oldu amma, işimiz de azaldL. 

Berberden aynlrnca, burada oturan 
'diğer insanlarla konuştum. Yaşnı bir 
adam: 

- Aman oğlum, evvela lağım derdini 
yaz, ıdedi.Burarun en az 500 sene evvel 
yapılmış bir ana lağımı var ki, her gün 

baJtmıza iş açar. Onu bir yola koymak 
lazımdır. 

Esnaftan başka bi.risi de: 

- Işıksızlık ta bizim en Düyilk derdi
rr.:Zdir, diyordu. Limanın böyle i11lek 
bir yerinden, her t!.rafı Liman Dairesi, 
Lim:ın Ticaret Müd'lrlüğü gibi bir çok 
mühim dairelerle dolu tir sokakta tek-

Tonton 
anıca 

Beı z·n arıyor 

Bdki daha epey konuşacaktık. Fakat, 
yolun ağzında birih=ri üzerine yığılan 
yük arabaları o kadar çoğalmış, araba 
cıların biribirlerine bağırmaları o kadar 

bollaşmıştı ki, ,:ster istemez, etrafımızda. 
k.leraen ayrılıp yolun baş tarafına doğ
ru yürüdük. 

Dakikalarca hiç değişmeden devam 
eden bu variyeti seyrederken, bir taraf 
tan zavallı arabacılara acıyor, bir taraf. 
tan da parkın yolu darlaştıracak bir 
~~kilde yapılmasındaki garabete _§ali· 

yoröuk. 
B"lediyenin nazarı dikkatini celbe • 

<lerlm. Daha inşaat tamam olmadan, bu 
} anlışlık !derhal düzeltilmeli, parkın 

KaraMustafa Paşa caddcdndeki duva
rı yıkılarak, bu sokaf;ın hiç olmazsa 
o kısnu genişletilerek, bugünkü garip 
vazıyet ortadan kalıdmlmalıdır. 

HABERCi 

Göçmen er 
lzmlrde yapılan yeni 
evler baharda itecek 
İzmir, (Hususi) - Göçmen evlerinin 
inşasına hümmalı bir faaliyetle devam 
edilmektedir. Evlerin inşaatı kış 

mevsiminde, noksnnsız olarak bitecek 
ve baharda göçmenlerin iskanlarma 
terkedilecektir. 

Yeni sıhhat vekili Dr. Hulusi Ala
taş göçmen ~!erine büyük bir önem 
vermektedir. Tek göçmenin açıkta 

kalmaması, bilhassa sağlık durumla -
riylc al!kalı makamların yakından 

meşgul olma.lan istenmiştir. 

Bergamuou mahsul 
ve stok vaziyeti 

Bergama, (Hususi) - Bergamada 
bu mevsimde satışlar çok müsait geç
miştir. Elyevm 300 bin kilo buğd3:Y· 
1.000.000 kilo tütün, 700 bin kilo ar
pa, 90 bin kilo mısır, 60 bin kilo çav
dar, 7000 kilo üzüm, 500 bin kilo bak
la, 600 bin kilo palamut kozası, 100 
bin kilo pirina, 120 bin kilo nohut sto 
ku mevcuttur. Tütün satışları durgun 
dur. Mil.stahsili en ziyade ala.kadar e
den iş tütün işidir. 

Calatada l.iman Hanı önünde yapılan 
park, Karamuıtafapa§a caddesini 

büsbütün darla§1I1Iu o kadar / 
ki, artık buradan iki araba 

yanyana zorzonına geçe.. 
bilmektedir •• 

5'.acifı CÜflOC Ai: 
........... -. ,_, - ~......._. 

'GDırl'lt klYlmaınıda
nu madalyasonı 
taD<mamnş U 

İkinci Abdülhamit zamanmda, 
halka kıymet ve ehemmiyet verilmez
di. Orta sıruf ve 11ehirlerdcki iJçilerle 
beraber, askerler de ha:kir görülür, on· 
]ara da saygı ve sevgi gösterilmez, bil· 
hassa Mehmedcikler daima ezilir, czd.i
rilirdi. 

Anadolunun bu mert ve temiz yii· 
rekli çocukları yalın ayak, çınl çıplak, 
aç ve sefil bir halde yurdun bir kÖJC· 
sinden öteki,köşesine, Arnavutluktan 
Hicaza, Hbudan Giride, Giritten Ye
mene Yemenden bilmem nereye gön
derilirdi Zavallılar. 

- iki 

Bile demezler, tikayet etmezler, 
Rumelinin karlı dağlarında Bulg:ır çe
teleriyle, Yemenin haşin ve ateşin çöl
lerinde asilerle boğuş!rak can verirler-

i. 

O devirlerde masarifi umumiye na
zırlan, levazrm amirleri, keselerini dol
durmak için askere kurtlannuş bakla, 
çürfur..üş sebze, aylaıt.:a kalmış peksi
met yedirirlerdi. Yola çıkarılan asker
ler çok defa ~llarda aç kalır aralarında 
ölenler de olurdu. 

Siyaha boyatılan eski pirinç çuval
larından elbiseler yapılır, askere elbise 
d!ye bunlar giydirilirdi. Ve bu pirinç 
çuvalından bozma elbiseler, üç gün 
içinde ağarır, çuval markası meydana 
çıkardı. 

İdarei mahsusarun meşhur Taif va
puriyle Yemene asker götüren eski 
kaptanlardan ve nükte adamlarından 

Seyit Bilal, böyle sırtı numaralı bir 
askere: 

- Bu ne numarası? ... 
Diye sormuı. Ana.dolu çocuğu da 

§U cevabı vermiş: 

- Alay numarası! .... 
Osmanlı edebiyatı tarihinde ba lı ba-

11ına bir yer işgal eden ve e11i olıruyan 
hiciv 11a:rlcrinden İzmirli Eşref de, A· 
nadolu çocuklarının mütemadiyen Ye
mene sevkedilip orada can verdiklerine 
telmihan şu latayı yaz~tır: 

Yazılsın kanla tarihi husuıiıi Hamit 
hanın 

Zamanında memaliki kerbela meyda· 
nı olmuştur. 

Cenabıhak aceb ıonnaz mı mah,er· 
de bu milletten 

Niçin bir padi§ahın keyfinin kurbanı 
olmu!tur. 

Giden .gelmez. tariki ahretten farkı 
yoktur hiç 

Yemen evladı 'islamm mez.ariıtaru 
olmuştur. 

Yemende, Rumelide ve Giritte bir 
çok türk askeri can verdiği h 31de sanki 
burada askeri muvaffakiyet gösterilmiş 
gibi ora fatih l lerine verilmek üı:ere liya 
kat, hamiyet mad~lyalan yaptırılırdı. 

Fakat bunlar: yokluk içinde varlık gös
terenlere verilmiyor, konaklarında, köşk 

lerinde yan gelerek göbek şişirenlerin 

''sinci iftihar I" lanna takılıyordu. 
Girit için ihdas olunan madalya, 

gene böyle rastgelene dağıtılmış, fakat 
asıl verilmesi içap eden, orada epeyce 

(Lütfcıı sayfayı çcı,-iri11i::) 

H. Rüıtü TJRP AN 



.. 
Vaydman itiraf ediyor: 

Janini 
-öldürdüm 
KDşk bahçesi değil, 

Adeta mezarlık ••• 

1 • 

Parls zabıtası tahkikatına devam ediyor, 
bir kadın· daha ortada yok 

Paris, (Huuat) - Paris mbrtuı müracaat ederek kansmm kayboldu
cani Vaydmwnm cfna~ ne su- ğunu bildirmi§, kötkte bulunan kadm 
retle ftlediğin1, öldllrdfiğil adamların iskarpinlerinin lberlııde Strubarg 
cesetlerini nuıl ortadan kaldırdığını fabrikalarından birinin markam bu -
anlamak için yaptığı ara§tnınalara luııduğundan bunlar kendisine göete-
Oevanı ediyor. 1 rilmi§, .fakat kanıma alt olmachifm 

(Volz.i) kötkünün adeti. bir mezar- söylemi§tir. 

Iık haliJii alan bahçesi, mezarlık mah- ı Çetenin faaliyeti 
zeni büyük bir dikkatle aranıyor. Bu kanlı çete, yalnız adam öldilr • 

Bu karanlık mabz.en cidden kork • • mekle iktüa etmiyor, daha batka lt
unç bir yer. İçeri girince pis bir koku ler de yapıyordu. 
duyuluyor. İnsan burnunu "tıkamak ı _Ecnebi memleketlere kokain, 
~ecburiyetinde kalıyor, şapkasına ö - morfin, ve eroin gibi eeyler göndeıri-
ribn~k ağl~. sanlı~or. 1 yordu. 

Koşkiln önunde bır taş merdiven, • 2 - Harice para ka.çıryordu. 
merdivenin altmda bir çukur. Jan dö 3 - Beyaz kadm ticareti yaplJWo 
Koven.in, zavallı Amerikalı dansözün du. 
gömüldüğü yer. Mahzende bir çukur 
da.ha bu da Artür Fromerin ... 
Şurada, burada atılmı~ paçavralar, 

k:arionlar. Beride bir çüt acil kadm 
iaka.rptnl, ötede patiska bir kadm göm 
leli, berinde kırmızı ipekle işlenmiş 
bir latm: Janiıı. .. 

Aca.b& bu gömlek kimin? Şüphesiz 
bir eğlence, bir zevk kadınının de
ğil. Bir aile kadmınm. •. Fena tali ne
ticeel Vaydmanla karşılqan madam 
Kellmin .•• 

Vıbpııı1iD en karanlık kÖGESinde bir 
yığm klğJt parçaları. caninin hatJra.. 
lan ..• Kordelilar, mendiller, birçok fo 
toğraf. Ne çok da çocuk resimleri var. 
İman bunları gördükçe, bunlarm da 
:Vaydman tarafından öldürülmesi ihti
malini dü§Ünilyor, titriyor •.• 

lıte, madam Kellerin ve çocuklan
nm resimleri de bunlar a.ruında bu
lundu. 
Kapınm yanında, kırmızı salib mar

kalı bir hasta.bakıcı gömleği, bir pe
roka... Bunlar da kimin? Bunların 

sahipleri de mi burada gömülü? 
Kötkte bulunan gömleğin üzerinde

ki laim, birçok kimseleri heycana ver
di, te1işa dilşürdU. 

O ç aydanberi kaybolan J anet adlı 
bir kmn annesi kô§arak köşke geli
yar, gömleği görmek istiyor, kızma a
it olmadığını anlayınca geniş bir nefes 
alıyor. 

Mabrende bulunan kadın eşyaları 

arasında siyah renkli ve çok kısa bir 
gömlek de bulunmuştur. Bunun kU -
çut bir kıza ait olmast muhtemel... Bu 
kız da kim? 

itte. za.brtanm Uzerinde durduğu, ay 
Cbnlatmıya çalıştığı bunlar ... 

Bir Alıash kadından da 
haber yok 

Sibenhayn isminde birisi de polise 

Su a ııı• 
iı ~ren kumandan unutulmuştu. 

Bayram alayında. Girit kumandanı, 
o zaman ikinci mabeyinci olan Hacı Ali 
papıun yanma gitti. Konuıma aıraaın
da, Hacı Ali pqanın gözU kuman.k 'ID 

göptıne Dlftf. Bir sUrü nipnlar vardı. 
Fakat, Girit madalyası yoktu onların 
arasmda. •• 

Hemen: 
- Niçin Girit madalyasını takuıadı

!11%? Şevketmeap efendimizin gozune 
ilitine buna fena bir mana verir, istih
kar ettiğinze hükmeder. 

Kurr.:ı.:.dan istifini l- •adan c:va:ı 
ver-Oi: 

- Ben Giritte bulunmadım ki! ... 
Hacı Ali pap tatırdı : 
- Öyle söz mü olur? Bu madalya 

bilhassa sizin muzafferiyetinize işaret 

olmak üzere yaptınlmııtır. 
Kumandan eski sözünü tekrarladı: 
_Hayır, bir yanlıtlık olacak .. Ben 

Giritte bulunmadım. 
Bu sırada, Girit madalyasını göğ-

Janlni de 3ldllrdtlm 1 
Katilin müdafaa vekili diyor ki: 
''- Altıncı cinayetini bana itlrat 

etti. Aynen §U sözleri söyledi: "Janin. 
Kelleri de öldilrdilm. Fakat, bu cJna. 
yeti yalnız yapmadım. Bana yardmı 

edenin ismini sorgu hakimine söyll • 
yeceğim, cesedin bulunduğu yeri ona 
göstereceğim ... ,, 

Mareşal Fevzi Çakmağın 
kartmı taklit eden 

Bir sahtekar 
tevkif edildi 
Yirminci asırda her §eY tekimül et

tiği gibi aa.htekArlık adı verilen fiil 
de bir hayli aarileoti, tekimül etti. 
DUnyanm hemen her tarafından bu 
gibi karışık işlerle uğraşanlara dair 
türlü türlü vak'alar, havadisler duyu
yoruz. Fakat §U1"8.Sını itiraf etmeli 

ki, sahtekarlık işleriyle uğraşanların 
çoğu muhakkak ki r.ekt adamlardır. 

Fakat ba.zan da aralarında budala
ca iş yapanları da bulunmuyor değil 
Bunlardan birisi de dün İatanbulda 
tevkif edilmi§tir. Bahaeddin ismini ta 
~ıyan bu adam, Genel Kurmay Bat
kanı Mareşal Fevzi Çakmak'm kart 
vizitini taklid ederek kullanmak iste
mi§, ancak bu hadden aşın açık göz. 
lWUğün çabuk farkına varılmıştır. 

Sahte oütus tezkeresi kullanan 
Bir kadın tevkif 

edildi 
Dün sahte bir nUfus tezkereslle 

memleketimizden Suriyeye gitmek is
tiyen 19 yaşında Diınitri km Elizabet 
namında bir genç kız yakalanmt§tn'. 
Birinci aulh ceza mahkemesine aev -
kedllen Elizabet, sorgusu eanaamda 
guıılan aöY.lemiıstir: 

"-Ben evvelce Mısırda bulunuyor· 
dum. Sonradan beni lstanbula getir· 
diler. lzmlrde bar sahibi bulunan Ih
san isminde birisi, bana gazinosunda 
çalışmayı teklif etti, ben de kabul et
tim. Fakat nüfua tezkerem yoktu. O 
bunu da temin etti. Bir müddet orada 
çalıştım. Sonra tekrar buraya dön • 
dilm. Bir milddettenberi bir ahbabım
la TokaUiyanda oturuyordum. .Ahba
bımın Ankaraya gitmesi üzerine ben 
de Suriyeye gitmeyi düşündüm ve gi
derken beni yakaladılar. Bu tezkere
nin sahte olduğunu bilmiyordum. Eli
.zab~t. esas itibariyle 331 tevelliltlU -
dür. Halbuki sonradan tertib edilen 
vesikada 331 tevellütlü gösterilmekte
dir. Suçlunun arti8tlik yapabilmek i
çin böyle bir vesika uydurduğu tes • 
bit edilmiş ve mahkeme tarafından 
tevkifine karar verilmiştir. 

GUneş klftbll süne takmıı olduğu halde ıeyhıslim 
i eri ıirdL Bunu gören kumandan, Bn aabahkt akşam gazetelerbıdea 
ç Aali pqaya dedi ki: birinde Gtlneı klllbllıılln Ankarada 
Hacı • • . bir şube açacalt 7azıJ~ordu. Bu llw-

- S8zlenme ıtı~t buyurm~yona- susta meakflr klllblln sallhlyettar 

fÇERDE: 
* Yeşllay cemb·etinin senelik kongresi 

ayın 25 inci cumartesi günü toplan:ıcaktır. 
• Emniyet altıncı tuhe direktörlüAü, 

eski hariciye konajtndalti birinci şubeden 
boşalan yere taıınmııtır. 

• ~ bankuı genel dlrektöril dün akşam 
Ank:ıraya gitmiştir. 

* Edirnede Trakya umumi müfettişinin 
başkanlıltndakl toplanan valiler tctimaı 
nlhayetlenmiştir. 

*Akl}am 17 ile ı 9,30 arasında yilk arabalan 
nın köpriiden ıeçmelerl yasat edilmiştir. 

• Kaslamonuda Kızamık köyünde nleri 
ahırları ve samanlıktan Jm1U 15 çiftçiye 
maddi yardımda bulunulmuına Vekiller 
heyetince karar verilmlftir. Haribedelere. 
aynca 600 metre mlklbı parasız kereste 
Terilecekllr. 

• SirkecJdeld yeni yolcu salonu n sun
durmanın lnpatı bitmek üzeredir. Sundur 
manın açılma t6renl pazarteal günQ yapı
lacakbr. 

_,. 
Milletler Cemıyetine~-e--rd-ı-.Q-1-m-iz ...... n_.o~~ 

KURUN' da 1 ceml~•eli ile onun namına tıate~~ ~ 
he:reHerdir. Milleller cemiyeti ""'~ 

BiR Türk· Franır: lhttldfı ıeklinde namına hnrc!.ct eden komisyonlar ~ 
devam edip oiden lfalay meselesinin dakl Franıııı idaresi karşısında fh " 

bir Cenevre m~selesl haline oirmek ü:cre bulucmı')'acak olursa ister istenael ~ 
buluııdulu~u kayclettllclen •onra. .bım nıi)·e• ile bu heyetler f'ransııJarııı ~ 
Uı d~yor kı: . icra YBsıtaııı haline girerler ki 'J'GJ'~ 

"'Mılleller Cemıyeti namına hareket e- cumt ariyeti böyle bir neticeye asla 41 
den komis)'On Hatay intlhabatının idare mül "demez. Bunnn irin günftn b~ 
tarzına daJr olan talimatnamenin hazır- llatay meselesinin yeni bir Milletler 4' 
}anışında bu nıiyetin icaplanna asla rl· yeti meselc.l doğurması ihtimali~ 
ayet etmemiştir. Onun irin Cumhuriyet jildir. Cene,·re müessesesinin de "" 
h~ınetl b~ taUmatname tasdik _ediler~k 'Ye aelnınelinde altıknlı olanların şiındi 1"' 
tatbık me,·li:ılne k~nmağa te.~~b~s edıl· böyle bir ihtimal karşısında dikkatli 
mezdcn evvel komu)·onun duştüiu hatayı Junmağa da,·et olunması ıazımd.Jr. ,,. 
ihtar etmeie lüzum gönnüt, bu mak1atla Zanne<!b·onu ki bükümeUn verditf ee6' 
Milletler cemiyetine bir nota gündermiı- la bu hususta kiıfi hir ihtar teşkil ed Jlr 
tir... tir. Ortadaki hatanın düzeltilmesi lçi:d~ 

Ve, ilc'Jve ediyor: zım olan herfel' yaptlacakbr. Aksi t~_....., 
"S•' noklayı açıkça söylirelim ki Ha- d M'll ti ,.. __ . t' · - • de oUP...-e ı e er' ~nıye ının uz:enn • _...,, 

tay i~indc Fransızların kendi ba,larına itu dalları birer birer kendi eliyle ":'"şt' 
hilarl'r olmaları imkhsızdır. Fransızlan ite karar ,·erdiğine hükmetmekten .,. 
bu m~selede bitaraf hareket etmeRe mec- diyecek bir ~ey kalmaz.,, 

• Pastırma Te IUCUkJann belediye tali· 
matına aytın olarak elltetl Te kurfUnlu 
olarak sablmadılı 16rilldQllnden, allb
darlara aıtı kontrol yapıhnuı hakkında 
emir -.erilml,llr. Karara riayet etmlyen 
emaf ceıalandınJacakbr. 

bur •derecek olan kuvnt, ancak Milletler ------------~__.,-
-----------------:-----~ 

Vergilerde 

• DOn albn fiyatlannda bazı tcmenflc> 
Jer olmaJ, ealdal ıtAı dllpnette dnam et
mlftlr. Abt Ye saht fiyattan 10,58, 1080 
kanıt arasındaydı. • 
* De'Ylet Demiryollan tahsil için Al

manyaya talebe ıönderilmesine karar ,..,.. 
mlştfr. Talebe müsabaka ile seçilecektir. 
Seçime motör ve tesTiye aanayilnde ça
lıfmıt olanlarla sanat mektebi otuııarın
daa maun olanlar kabul edileeektlr .. 

• Tona 40 tilin oJan fındık navlunu, 37 
şWne indirilmiştir. 

*Devlet Demiryollan idaresi, mllheodJa 
kadrosunu genişletmek üzere, mllhendb 
mektebi mezunlan arasında bir milsabaka 
i111tihanı •çmafa karar •ermiştir. Mllsa
babda kazananlar. hllktımet hesabına 
Almanl'8da Qçer yıl tahsil ıöreceltlerdir. 

tenzilat 
Miktar yılbaşında 

IU\o edilecek 
Buhran, muvazene ve hayvan ver

gllerlnde yapılmasına karar verilen 
tenlzlA.t etrafında tetkiklerde bulu
nan komlıyonu Ankarada inceleme
lerine devam etmektedir. Komtıyon 
faaliyetini ay başına kadar tamam
lıyacak, yapılacak tenzili.tın mlk 
tarı yılbaşında bildirilecektir. 

ltalyada hararetle karşılanmııbr. Çünkll 
İrlanda büyük Ilritanl'a imparatorluğuna 
mensup ilk devlettir ki ltaJyanıu Habeşis
tan üzerindeki hlkimiyetlni tanımak fi. 
zere bulunuyor. 

• fsl'içre federal meclisi "Rheto - Ro
mane" lisanının (şarki İsviçre lehçeal) 
dördüncü milli lisan olarak tanınmasını 
ittifakla kabul etmiştir. 

• Viyanada dün akpm Alman şimendl-

Mevldt 
tktıaat Vekal-:ti sanayii nı~ 

mil:iürü Bay Sadinin kızı bayaıı ~..dl 

adet A<bpazannclan gelirken ~ 
aelrtıei cllmağiden \'cfat etmitti. .'Y• ~ 
18 Klnunuenel 937 cumartes& __l':d 
öğleden sonra saat 1,30 da Hafı.ı ~ 
tara{mdan lt3bcıtaı cmüinde ~ 
Nebevt okunacağından ar.zu edeDJP
teıriflerr. rica olunur. (1356) 

Bay Sadi mahdaJıılll 
EdipAGAR~ 

lLAN 
Kadıköy icra Memur~ 
Bir borctan dolayı mahcuz olDP :: 

tılarak paraya çevrilmesine kal'8l' 
rilen altml§ lira kıymeti ~ 
li br ımekli bir :reis beygirin 2•. 12. sf.10 
tarihine müsadif Cuma gilnil saat .. 
dan 11 re kadar tt-- ~~ti.il 
rmd& açık arttırma. ile eatııa.ea5~W-

• Yakında Praada açılacak olan beynel
milel sergJ7e hütametimh: de davet edil
mlıUr. Hazırlıklara bqlanmak için Ttlrk 
ofla şubelerfle ticaret odalarına emirler 
verllmltti r. 

• Yeni imzalanan Ttlrk ·Yunan kaçak· 
çılık mncadele mukuelenamesi bllldlmle
rlne ı~re, Adalar denfzile Trakrada mu
habere edebilecek muhafaza teıklllb a· 
mirleri tesblt edilmif ve kendilerine IA· 
zımgelen tebligat yapılmıştır. 

. rerlerl propaganda santralının iki bily(lk 
vitrininden biri Ejechiel Lebenschusı ls
ıninde bir şahıs tarafından yıkılmıştır. 

ruaumu mllfteriye ait olmak oı;ere _.e 
tiraya talip olanla.rm ,evD1 ~. ~d 
mezkUrda aat11 memuruna m~ 
etmeleri ilin olunur. 

• Şile, Catalca Te Sanyer kazalarında
ki 7 köyde yeniden ilkokullar açılacaktır. 

*Bu yıl tehrimlzin bulday ıtok mikta
rı tı,493 tonu buldulu ı5rillmQşUlr. Bun· 
dan başka deAirmenlerde 7389 ton bulday 
vardır. 

* Hukuk fakültesi son sınar talebelerin
den 40 kişilik bir snıp sfimestr tatilinde 
geziye çıkacak, proresör Muhlis Etenin 
baıkanhğında AUnaya gidecektir. İkinci 
grup Bükreşe, Qçüncü bir sruı> da Peşteye 
gideceklerdir. 
* Taksi saatlerinin otomobillerin sal 

tarafına aldınlmasına tarar verilmiştir. 
• Dün Çiçekçiler cemiyeti idare heyeti 

seçimi yapılmış, eski heyet ibka edilmiştir. 
Ayın Yirmi birinde garsonlar, 22 sinde 
dokumacılar, cemiyetlerinde i<fare heyeti 
seçimi yapılacaktır. 

DIŞARDA: 
• lnsiliz arnele fırkası sabık lideri Lans
burl Varşo\"ad2 Becki, mareşal Smigly
Rydza Te başvekil Slrladkovsklyl ziyaret 
etmiştir. Lansburi matbuat mümessilleri
ne beyanatta bulunarak beynelmilel bir 
konferansın Acilen içtima davetinin zaruri 
oldu~unu söylemiştir. 

• in-içre federal meclisi ,ımdikl reisi· 
cumhur manini doktor Jobannn Bauman 
nı 1938 senesi için reisicumhur intihap et
miştir. Phllpp Etler, reisicumhur muavi
ni intihap edilmiştir. Baumann, liberal 
demokrat fırka~ına mensup olup adliye ve 
ıabıta umurunu tedvir etmektedir. 

• Yunan kralı George, diln Belgrada gel
miştir. Kral, naip Prens Polun misafiri o
Janılt sara:rda kalacaktır. 

• flalyada sunı kauçuk yapılması için 
olal'fi programı dahilinde tabut edilen 
llyihanın aynnda müzakeresi esnasında. 
ayandan Tofani bugün Almanyada her se
ne 25 bin ton sun'l kauçuk yapıldıtını ,.e 
ltal)·nnın da bi>yle hareket etmesi lılzım
gcldiğini söylemiştir. 

• Fransız baricJye nazın Teklll Sotan 
ile Almanya bftyfik elçisi diln Pariste Sar 
mıntakasındnki Farnsız - Alnıan hadu· 
dunda münakalAtı tanzim eden bir anıa,. 
ma ile hudut cinrındeki bazı ormanların 1 
mülkiyeti luıkkında muhtelif anıa,malar 1 
lmıalamııJardır. 

• İrlanda hükumetinin Romada bir si· 
yasl mtlmeasillik ihdası hakkındaki karan 

Bu phıs, tevkif edilmiıtir. 
* İtalyan - Fransız ticaret anlaşması 

bir sene müddetle uzatılmıştır. 
• Akklda ikf Arap öldilrlllmDtUlr. Bun- Sineması 

lardan birisi Akk~ belellllC rebhllr. Katil HER YERDE ŞEN 
henüz meydana çıkanlamamıttır. 

TAN 
* Arjantide 1937·1938 senesi ılnat HARRY ROY 

mahsulu, kuraklardan ve donlardan milte· ve her gün ilk ~' 
esir olmuştur. Bazı mıntakalarda rekolte- W 1 VS I< 
ıer: .... son be, senenın en fena reko1te1erı- Manya a e 
dlr. Cumartesi matinelerinden 
* Meksika umumi mesai konrederasyo- itibaren 

nu, bir faşist hareketinin önüne geçmek I M t 1 doktor 
için azasını askeri bir teşekkül haline ıe- ~~iii8~imiiaiziieii~iiiii~~1 tirmele karar vermiştir. ~ 
* Fransız hükl'lmeti 10-7-937 de imza-

lanan Fransız - Alman ticaret muahedesini r iL 
tasdik için mebusan meclisine havale el· ş A R F' 
mlştir. 
* Enternasyonal iş bürosu, Cfanodan (Eaki Ekler) smema!IJllda. 

tıalyanın bu müesseseden çekildi#ini bil· Sinem.anın iki bUyUk ~~ffl 
diren l>İr telgraf almıştır. ...., a ttnT ~~_: * Arjantin federal mahkemesi lhtlW SCHA GutTRl, .ıuu-""• 

HARDİNG. HUGUErl'E J)u~ ;.d propasanduı yapan üç Arjantinli bir Pa· ~-
rasuaylıyı iki ilA beş sene hnpse mabkCım CEClL SOREL JA~ 
etmiştir. DELUBAC .-MP * Bolivya parlamentosu ltoridorlannda gibl en bilyilk artistler ~ 
kanlı bir ka,·ıa olmuş 'Ye radikal mebus JP 
Bessonc hükömet partisi mebuslarından (ngı•ltere taCJP 
Chiapnrayı tabanca ile beş kurşun sıkarak 
öldilrmilştnr. • • 1 rı· * Amerikaya harp borca oJan 13 dnlet- JDCJ e 
ten yalnız Finlı\ndiya, 15 sonkinuıı taksi- .. _ .• il: 
tini ödemiştir. ve aynca: f)'f/ÔW' 
* lt:ılyan hükCımetl, Arnavutlukla son PAUL MUNt ve ~~ftlll 

zamanlarda \'tlkua gelen fezeyanlar dola- tarafından OP-:- rıf.I 

yısile ziyan:ı ulrayanl•ra yardım olmô D kt sol< p 
iJzere 1.500.000 liret vermlıtlr. o o r 
* Romanya, baıveklll Tataresko klnu- aösl.. ..,üdait - ~ 

nusanl ayı zarfında, Varşova yolu Ue Pa· .;F;nn;aızc:a;;.;;;11u••••= 
rise gidecek ve ayni zamanda ,ııırolda Ber-ı-
U nde de bir iki tün kalacaklir. . d' 

Bu hafta s c M E R sınenıasıO 
tsta.bulun en mükemmel TUrk muganni ve musikit~ (1 

RAM o N N ov AR R o·nU 
Temsili 8.:nmin En Bllytlk T~ sı!ıdil ve~ t 
Şeyh Ahme 
Aşk, ihtiras, çöl ve macera filmine refakat etm~d'· 

Setıbar, culp ve.g611tmD8'braıtyıldız. •• • 

MARL~NE DIETRll-I 
Ordbnilzdeki Pazartesi a.kpmıncltn itbreıı eııaon ve•m Wnmmel tenısl1 

• ız §eyblallm efcndı ha.ıretl~.nne '°" ı erkAnlle göıo~\ştllk böyle blr şubenin 
n 'u.ı Beni Giritte görmüı mu? açılacalı hakkında mal6matları ot- lıı•••• 
run • Hüseyin Rüıtü TIRPAN madığını söyledller. 

K 1 Z 1 L .. 1 Z D 1 V A Ç 
'Muhtetem filmi ne SAKAR y A Sinemasmd& bUtiln rekorlan ıaracattır· 



S~r;ıyü-;'Ün Ya;aŞ Ya;aŞ k~=;la 
ortüten cesedine bakanlar 

bir ~ğızdan bağrıştılar 
~· . \'azan.: !Vızametlin ı'Vazi/ 

'~lnıdi ~enesi kuvvetli bir senatör, sihrine tutulmuş gibi idi. Acaba Plati-
lcıtrı karşıa.ına ıeçm.if, en parlu eüm nosun güzel kadını, babası kralı bir kö-
~l e 0 na Romanın nimetlerini ıun- pek ölüsü gitr Senatddan fırlatıp atan 
~ t~~yordu. Scrviyüı ise en tat- adam hakkında nasıl bir karar verecek-
~ğ t &limilc gülürnsiyor. mağrur ti?. Şimdi Luçiyüs de bir tela.ıa düşer 
~tıı l'lıt başını sallhyor, söylen.:Jenler. gibi olmuıtu. Acaba şu sevgili Tulliya-
~ı:. llıctnnun kıldığını ihsasa çalıııyor- n?n karagözleri kin ile mi, sevgi ile mi 

'~kat bu hatibin nutkunu bitireme
~; "• bu kralın bu gururlu gilnü da
~ıl~ tatamaması mukadderdi. LO
'ı t bir zıplayııta ServiyUae yaklaıtı 
~"t kelime söylemeden palasını ıah 
~~ltrına sapladı. Sonra da devrilen 
~ UıtUne ayafını basarak ceben
~1 •11 Yeni kaçmıı b:r ıeytan kahka-

1 fırlattı· ...... . 
lııtı._ >fi Uhterem biraderimi: hatip nu· 
,~ devam etmek iıterlerae ken
>Ga l\e her kral kelime.ine bir LO.çi
ı~'lrkimyüa ilave etıneSni tavsiye 

~· 
~dtnbire umumi bir taıkınJığa uğ 
~ ltnatoda bu sözler gürültUlü bir 
~ ltlığı tesiri yaptı. Hiç kimse ses 
~rtıadı. Maamafih hatibin nutkuna 
\ 

0 
ct?nem~ğ.1 tercih ettiği de 5ezil

'ı zaınan Ltıçiyüs, ucundan kralın 
~ danııayan palasını betbaht hatibin 
': ttlı ıapla.m;ı.kta tereddüt etmedi 

ti~ aaırnın belisını arayan batka bi· 
'aıır r llU? g:bilerden etrafı süzdükten 
ı~ ~. ServiyüsUn bir bacağından tut-
' •ıır ııı.11 . uye ı.irüyc salondan çıkardL, 
~p ~ven b:ı.şına getirdi, lir tekme vu
,, 

1ıarıya fırlattı. Kapitill ınrtların-
'·-.. "· o ..... • .:J ı:. .t:.. .. • ı.:.ı.,, ... t .. 4-. .. );..1 

"· baı •. ......, a • 
l)· Vaşa! Yataaa .. 

t 
1l't b ~ ''>fi. agnşıp duruyordu. Artr.k Lu-

Q~,li her hareketinin meauliyetini 
~ ~: almış, kaderine ve tal~ne ina-

&t ır tavır takmmııtı. 
......, llatodakilere; 

~ .Geliniz l · diye bağırdı •• Amo'da 
~r~ bir zafer kazanan kralınızın size 
~ \il'. 
l~lit gı hediyeler alınız 1 Serviyüsü 
~~ kralınız, Platinos tepesine ait 
t~bttt1 • _de bahıediyor. Bir köpek gibi 
~~ ~gimiz Serviyüse içinizde hasret 
~ llınadığını sanıyorum. Temenni 
~t ~o ~i Roma bir daha böyle manasız 
'-trı~ alt bir adamın emri altına gir-

~~~~et hisselerinin arta;ağını i§İ.. 
."lllt :0~ıeri önünde cereyan eden 
~ ~--4

discyi derhal unutuveren Sena· 
l~ ını l>C§İne takınca, merdiven baı
~ •e Senato önUnü dolduran askere 

ttti. ' . 
~1t? .\rno zaferini kazananın adın ne 

lh. ltr.,i"" .. 
·ı:ı ~. ~Usun yavaş vavaı:: karla örtü. 
tı.. ~ltd' • :s 
"1tl~t ıne bakanlar b:r ağızdan bağ-

' t · Uçiy" 
'l) us .... 

~~~t ~ilıınanı Apenin dağ;arında bire 
il~ ahredip tepeleyen Romalının a-
~ ?, 

~t ~ Yalnız Senato içnide bulunan.,,,... 
' l."' .verdiler: 

· ~i~ Ctçı:yüı Tarkinyüs l 
~~tudıı~ndan cevap gelmemesi, bina 
t 11

• ~İt •rı tereddüde ve telaıa di!tür-
bj tıld 111 zihinlerde bir şimşek çalc:ır 
.. \l • ...... . 

'1? .\caba asker Lfıçiyüsü istaniyor 

~c !tep bird L- · .. •· d · -•~ ,.,1 en uçıyus u e ıterU\ 

lıA~, ıi U~a fırlaü.lar. O ı:aman bu fikre 
~ll~~acıc saplandılar. Zira üç ak at 
(~- ' .. lir arabada ayakta duran 
~ ~Si>'~Ozlcrine iliı:ni~ti.. , 

t'r'-du, bu sefer ona dönere}: sua!i r. i 
" "' ı · 

ııddıyordu. Yağan kann bir parça daha 
kolaylaıtırdığı sükun içinde bütün Ro. 
ma bir an kulak kesildi, nefesini kıstı, 
ve bekledi. Sonra güzel kadının karla 
ıslanan ve ~akaklarına yapışan saçlarını 
elind-:ki p:ılanın kabzesiyle ger.Zye it
tiği görüldü. Akcbinde devamlı bir iş
tihayı göze vuran ağzından çıkan şu 

cevap İ§itildi 

- Roman:n kahramanı Lüç;yüstür. 
Ve arabayı işaret ederek ilave etti: 
- Kral Lfiçiyüs Superbus (•), sizi 

Paladnosa götü rmek şerefini bana ve_ 
. . . ) nr mısın .. 
İşte o zaman insanlık, dünya taı:i.hi

nin en büyük şenaatlerinden birini id· 
rak etti. Göze görünm:yen ve her~eyden 
bihab~r olan halkın: 

- Yaşaaa! Yaşa kral Serviyüs ya
şaat 

Seslerine Kapitüldeki askerler ve Se
nato bir ağızdan: 

- Ya~ Llıçiyüs!.. 
Diye mukabele ederken sevgilisini 

arabasına alan Tulliya, kölesi Aristl
·yüse ıu emri verdi 

- Serviyüsü çiğneyerek geç 
Kulaklarına şaklıyan bir kamçı, üç 

atı phlandırdı. Zafer arabasının iki te
kerleği kaba kar üzerinde iki kalın çizgi 
~,. ...... ır a .... 1 .. ~i 1( ,.nn_irırlron rovvel ve 
kendinden sonra gelmiı orospuların en 
vicdansızı olan Tulliya, başına taç gi
yen sevgilisine sarılıp. askeri ve Sena
toyu: 

- Yaşasın kral! 
Diye bağmnağa teşvik ederken, bu. 

dakh meşe odunundna yapılmış kahn 
ve ağır te-kerlekler, Serviyüsün gözü 
p:ı.tlamış ve gırtlağı de§ilmcş kafasını 

ezerek geçtiler. 
Artık Roma kanlı cinayetlerden zevk 

alan bir orospunun eline geçmişti. 
( ''') Azametli, büyük .. 

-TAMAM-

_.,,,.....,..,,111~ ...... """""" 
ODAlll<.LAR 

HabAbe 
Yazan : Nizumettin Nazif 
Şanı ııaraylarının Bülbülil ... Mer
vanoğlu Halife Yezid'e her şeyi 
unutturan odalık. 

YARIN BAŞLIYOR 
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< ı~RKEK - xız > No: 1 

- ft:rcı( uıe ve i ktibas hala • ., muıt/uz<tur -

~lY ~<ece '.lPaırke©Jft~@ırlYlm: Leyoa ne glUızeo ko~ '? 

içimde duyduğum sevgiyle 
onu kendime çektim, öptüm 
Birdenbire, beni iterek yerinden f1rladı. Yüzüme hayret 
ve korku ile bakıyor" Ben sokak kızı ~eğilim ı., diyordu 

- Senden istediğim bir ıey ,.ok, de- - Belki li.raz ikaba hareket ettim ve 
di, çekil buradan başımı belaya sokma; hiç istemediğim halde seni kırdan •. Be. 
züppe!.. n : mazur 16r ve affet, dedim. 

O, hem bunu söyliyor, hem oyunu- Leyli, o kaldar f.aıla kız~tı ki bana 
na devam ediyordu. elini bile vermed.:. Yalnız: 

Onun bu sözleri bir anda kafa - Seni kat'iyyen affetmem. Beni 
mın içini altüs tetti. Gözlerim döndü. büsbütün kırmak istemiyorsan. bugün 
Yalnız elime geçirdiğiru bir sandalyeyi git .. Yann görüJUrüı .. 
ıert bir hareketle kafasına indirdiğimi iıte Leylim, bu kadar l&.f, bu kadar 
biliyorum. temi%, bu kadar jçli li.r kızdı .. Onunla 

O: banımakta bir hayli gUçlük çektim.. U-
- Ah.. zun zaman beni bu hareketimden dola-

Diye bağırdı. Sonra kahve birbirine 
girdi. 

Birkaç ki.şi kollarımdan yakaladı be
ni dışarıya çıkarldılar. Sözün kısası po
lise gittik. Hadiseyi olduğu gibi anlat
tım. Leytaya yaptıklarını bu aileye 
şimdı: benim baktığımı, gece yolwnu 
kestiğin' söyledim • Velhasıl 

baştndjm hafifçe yaralanmııtı. Mesele 
örtbas edildi. Ve bu hidiseyi de böyle -
ce kap;tmı§ olduğumuzu sandık. 

Ben karakoldan çıkınca, bütün Feri • 
köy halkını .karakol önünde toplanmış 
gördüm. Bunlar arasından birf.sinin beni ı 

• • 
çağırdığını duydum. Dönüp baktım .. 

Leylaydı .. Yanında iki arkadaşı var
dr. LeyUnın gece yansı karakol önlin
lde bulunması garibime gitmiıti. Onu 
yanıma alarak doğruca evlernie gittik. 
Annesi ve kardeJi ,...bizim geldiğimizi 
duyunca heyecanla kalktılar ve ne oldu. 
ğunu sordular. Vaziyeti kısaca anlattık
tan sonra rahatsız olmamalannı, yat • 
malarınt söyliyerek Lcylayla beraber o.. 
dasına çekildik. 

Odadaki kanapeye oturduğum za
man hakikaten yorgun olduğunu anla
dım. Leyla soyunduktan sonra yanıma 
gelip oturdu. 

O bu hadiselere kendisinin sebebiyet 
vermiş olmasından dolayı müteessirdi. 
Mahcubiyetinden yüzüme bile baknuya 
cesaret edemiyordu. Hatta meçhul bir 
korkunun verdiği heyecanla titrel:iiğini 
hissediyordum. O anda, içimde duydu
ğum bir §efkatle ellerini avuçlannun 
arasına aldım. Bir müddet hiç bir ıey 
konu§maıdık. Onun titremesi hala de. 
vam ediyordu: 

- Onu seviyor musun, Leyla? diye 
sordum. 

Başını önüne eğdi: 
- Hayır, dedi. 
Fakat sesinde bir gayri tabiilik var

dı. Çenesini tutarak başmı kaldırdım.. 
Gözlerinin ta i~:ne baktım. Ağlıyordu .. 

Bu rc,,mi Erkek - Kıf?'ın (llliümiimlen 
aldıık 

Onun bu teeuürii, bu ağlayııı bina !do
kunmuştu. Kendime doğru çektim: 

- Niçin ağlryoraun, Leyla? dedim .. 
Bu sualimi cevapsız bıraktı. 

- Ortada ağlayac~k ne var.? Ae.dim. 
Neye üzfilüyorsun?. 

Bu sualleri ondan bir <:evap almak 
!çin, değil, onu teselli etmek için soru. 
yordum. Bir aralık gözlerinin iyice 
dolduğunu, yaş ldamlalarının heyec:an • 
dan büsbütün pembeleıen yanaklan ü
zerinden yere kaydığını gördüm. Men • 
dilimi çıkararak gözlerini kuruladım. 

Artık şimdi ağlamıyor, bütün katliyle, 
bütün bağlılığiyle, bütün sevgisiyle ba
na bakryordu. 

Onu, diyebilirim ki, ilk defa bu gece 
bu kaıdar yakından görüyordum. Daha 
do~rusu büyük bir alakayla ilk defa bu 

akşam seyred,:yordwn. Kumral kesik 
saçları, iri ela sözleri, uzun ve sık kir - · 
pikleri, cımbız yüzü görmemiş ince ve 

uzun kaştan, mütenasip bumu, ufak 
ağzr, tabii kırmızılıktaki dudaktan, kü. 
çük ve yuvarlak yüzü beni adeta biiyü· 
lüyordu. 

Pembe beyaz cildinin düzgünlüğü, 

tabii güzelliğini hiç konuşmadan uzun 
uzun seyretim .. Sonra içimde ldu'yduğum 

bir sevgi ile onu kendime sekerek \ef -
katle öptüm. ş.:rndiye kadar böyle bir 

hareketimle hiç karşılaşmadığı için 
sür'atle başını çekti ve beni 'terek ye. 
rinden fırladr . Yüzüme hayret ve biraz 

da korkuyla karışık bakıyordu. Sonra: 

- Kenan senden böyle bir ş.cy bekle
mezdim. do:ii. ~fo1di her teyi anlıyo -
rum .• 

Uzilndığun kanapcden doğrularak 

cevap verdim: 
- Bundan tabii bir hareket olabilr· 

':> mı .. 

Kaşlarını çattı: 

- Ben sokak kızı değilim .. Bugün 
buna göz yumarsam yarın .. 

Sözüne devam edemedi.. Yutkundu. 
ve elleriyle yüzünü l::ir an için kapa. 
ldı. Sonra da 

- Beni hakikaten seviyorsan bir da
ha böyle ~eyler yapma t .. 

- Seninle nişanlı ôeğil miyiz?. 
- Nişan başka, bu başka .. Tekrar e-

yı affetmedi.. 

• • • 
Lcylilardan döndüğüm ibir geccydi.1 

Saat biri geçiyo~u. Sokağa çilctığım 

zaman müthiş bir soğukla karftlqtm§
tım. ttşUmemek için pal~ yakas~ 
kaldırdim. Baf11TU içine sokup kulakla -
nnu ve yilzümU bir kırbaç gibi yalıcan 
soğuk rüzcSrdan korunarak ilttlcmiye 
ba~ladım. 

Tam Ferr.köy Ermeni kilisesinin ar
kasındaki arsadan &eserken, duvar kö. 
şesiooen karpma .birdenbire Uç gölge -
nin çıktığını gördi!m.. Bunlar Uzerime 
hücum .ettiler: 

- Dur bakalnn, kıpırdama, ldeeı.iler .. 
Bir an içinde etrafımın sanldığmı 

farkı:tt:m. Önümde duran uzun boylu
ıu lni olarak ıuratrma bir tokat indir -
di. Bu yan tokat, yan yumru.ktU ve lbu
nun yanıı da gözüme isabet etmiıti .• 
Gözümde §im!ek çaktı. Acıama. taham
mül edemedim: 

-Ayyy! .. 

·niye bağı~ :fil>Ununla bit:mdd& 
Tokatlar ve yumruklar ıt:r.ribirini takip 
etti. UçUnün de elleri birer ma.kme gml 
i§liyor, raatgelen yerime indiriyorlardı. 
Anlatılan beni dayakla öldilmr.ye 'karar 
vermişlerdi. Bir an kendimi toparladım. 
Uzun boylusu tekrar üzerime saldrnr. 
ken olanca kuvvetimle ~ir tekme savur
dum. Artık gözüm ldönmUıtü. Tekmeyi 
yiyen: 

-Ah anam!.. 
Diye yere çöktü .. Onun bu 'hami gö

ren diğerleri, üzerime ısaldıraeaklan sı. 
rada tabancama davrandım! 

- Bir adım yaklaıınanrz, ate, iede • 
rim, diye bağırdım ve gerigeri çekilerek 
onlardan uzaklaştım. Bu hareketim on· 
laıı:laki ccsarc1f. tüketmişti. 

Artık saldıraıruyorlar ve ne yapacak. 
lan na karar vermemi~ bir halde bekliyor 
lardı. içlerinden biri, yere çökmUı ola

nın ooşına gitti. O inliyordu. Ben onla

rın bu dalgın ve p.ıkın vaziyetleıTnden 
istifade ederek koşarak 'karakola gel -

di.rn.. Komiser yatmıştı. Hadiseyi kara
ko1:la bulunanlara anlattım. Derhal bir 

polisle bekçi, bana taarruz edenleri ya.. 
kalamak is:ı'.n fırladı .. 

Bitklıı bir haldeydim. Yerimde du
raınıyacak kadar .. Arkamrlaki sandal -
yeterden birine yığılliım. Burnumdan 

kan geliyordu. Bu kanı mendilimle dur. 
dumuya rnıkin yoktu.. Polisin yardı -

miyle beni kom~rlik odasına aldılar .• 

Kanapenin üzerine sırt üstü uzandım .• 
Burada uzun mü:ldet kalmilnm bir fay-

~ '.\ . 
~ ~ l>crıin dağlarında düımanı tepe-
·~ ~lı kahramanın adı nedir?.,, 
~ı- keı nefesini kesmişti. Her. 

~ ~U "'Yordu k' b ·· ı.ı ~ ı u maceranın son so· 
1•~1-tda}'letnek Tulliyaya düşüyordu .. 

duran asker, rüzel kadtnın 

f ııg T c:re lordlarnt;>: ~·c asilzadelerini a ta.cıarrıı /la rrnda o7a:ı mcıli1;ancZcr
deıı birçoğu hralm m.alı sayılır ue 7:ral bu rnillklerindct. f.,t; f -yıı muayyen 
bir 1.-ira aJır. Bıı 1.-ira, S'lrf eski bir mı aneyi yerine getirıne.'~ için oorilir. 
Resimlerde de görli,diiğii fi:crc, bir balıl~ ::::ıpJ:ııı ı. bir dr.?ııt3t çalı, lıir kilo 
kara l>iber, bir ayı postu ı·c bir ç-if t ta:ı gibi biribirine hiç benzemiycn 

diyorum .. Bir daha böyle bir ~y iste. 
mem .. 

Fazla sinirlendiğini anlanu1tım, Onu 
bü'Sbütün kızdırmak istemedim. kalk
tun. paltomu, ppkamı ~iyerek elimi u
zattım: 

da vermiyeceğini dü§Ünerek kendimi 
topladım. Zorla ayağa kalktım. Beri. e. 

n kadar götürmelerini rica ettim. Yar
dmılarını esirgemediler. E~ polisle ve 
yUzüm g5züm kan içinde geldiğimi gö
renler evveli haklı bir heyecana kapıl -
dılar. Sonra teskin oldular. Fakat bana 
taarru% edenlerin kimler oldutumm 
bulunması için annem israr ediyor, 
polis bunu muhakkak yapacaklarım 

söylüyordu. 

c~ya, Miyiik mcraJimle her sene kira. olnı-ak krala arzed.ilir (Devamı var). 
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Bursalının 
. tavzihi 

bir 

Kabah·atin Kadıköy spor klü
oünde oldl:JQu biJdirillyor 

Ge<:enlerde g:ı.zetemizde çıkan bir 
yazı hatrrmımadrr. Bursay:ı. davete· 
dilmiş olan Kadıköy spor hlübü gij • 
r e ı ç i l e r 1, Pazar gilnü ta 
Bursaya kadar gitti~leri halde, orada 
kendilerinin yüzilne bile bakılmadığı-

Almanya 
Çekoslovakya 
Güreşlerinde 

Almanlar galip 
geldi· 

Alman ve Çekoslovak güreş takım 
lan sekiz bin seyirci önilnde StUd
gard'da karşılaşmışlar ve Almanlar 
rakiplerini 6-1 mağlp emişlerdir. 

Gilniln bUyllk sllrprizt Avrupa şam. 
piyonu Alman ağır sıklet pehllvanı 
Hornflcherin Çek gtıre~tsl Klapnche ' 
mağJQp oluşudur. 

Hungaria 
Düsseldorf muh

telitlni yendi 
'.Almanyada bir turne yapmakta 

blan Hungarya Macar klllbtl DUaeld
ruf muhteUU ile yaptığı bir mUsa. 
bakada 6-2 gibi bUyllk bir gol far. 

,kile galip gelmiştir. · 

Yüzmede 
3 yeni dünya 

rekoru 
KO'penhagda Ragnhtld Hveger 

yllımede Uç yeni dUnya rekoru teala 
etmtş ve bu suretle yine kendtıfne 
alt olan Uc rekoru kırmııtırf 

;yenl rekor şunlardır: 
100 metre serbest yUı:me: 3 dald-

ka 49,9 saniyede, · 
400 metre serbest yUzme: 6 "dald-

ka 8 saniyede, • 
440.yarda serbest yüzme: 5 dald. 

ka, 8 saniyede. 

Bundan önceki rekorlar p tıektı. 
de idi: Sıra ile, 3 da. 150 sa. 15 da. u 
1anlyede. 

Almangadahi begnel
milel binicilik miltla
bahaları tehir edildi 

'Zl den 28 sonkAnun 938 tarihine 
Jiadar devam etmek nıere Doçlanha
le'de yapılmaeı . derpiş edilen enter
ııaeyonal blnclllk mtısabakalan gert 
hırakılmıı olduğundan, Fnhrerin 
korınuo olduğu ı'Mtlletler mllklfa
tr,. ndan da vazgetllmlşttr. 

Sovyet Rusyada 

Futbol paydosu 
başladı 

Yerine hokey 
oynanıyor 

~et Rusyadan verile-n bir habere 
göre, fudbol mevsimi bundan on rUn 
kadar evvel kapanm.rıtır. 

MalUm olduğu Uzere, Sovyet Rus.
yada, kııın ııiddetinden dolayı sahalar 
fudbol oynanamiyacak bir hale gelir. 

l\'Iaamafih, fudbol takımları kıı mev 
siminde boş durmazlar ve hemen he
men ayni takımlarını flluhafaza ed~rek 
hokey oynarlar .. Bu ıuretle de formla
n nr daima muhafaza ederler. 

Bu hafta, hokeY. şampiyonasına baş 
ıanao.:aktır. 

Yağlı güreşler 
Çcmberlitaş Şen ~ahçede bu hafta 

birçok yağlı güreş müsabakaları yapı-

lacaktır. 

Başa Ha.yrebolulu M~tafa !le_ Koç 
Ahmet , Sındırgılı tbrahım , ~zmıtlı En-

ver gUrcşecektir. . 
Milsabakalarda daha bır çok tanın

ı pehl"vanla.r kar~ılaşaca.ktır. 
nııe ı 

nı ve Bursahla.nn müsabaka yapmak
tan kaçmdıkla.rmı gelip bize yana ya
kıla anlattıklarını arkada.şmuz Ah -
met Mes'ut kendi sütununa yazmış ve 
bu hareketin Bursa sporcuları namı
na doğru bir §eY olmadığını da yazısı
na ilave etmişti. Dün Bursadan bir 

mektup aldık. Bursa için hakikaten 
yakı§Iksız bir vaziyet ihdas et.mi§ olan 
son bldiııeyi izah eden bu mektubun, 

lüzumsuz ve pek sinirli bir tarzda ya
zılmq yerlerini çıkararak memnuni -

yetle sUtunlarmııza. geçiriyoruz. 
Yalnız tunu da ili.ve edelim ki, ge -

rek biz, gerekse arkaJa.şmız Ahmet 
Mes'ut blltUn memleket sporcu -
ğuna karıı duyduğumuz sevgiyi elbet 
Bursa sporcularma karşı da duymak· 
tayız. Ancak Kadıköylülerin pek mü
teessir bir lisanla anlattıkları hadise-

yi BUJ'B& sporcularma hiç yakştnına
dığmm için, &rkada.şımız malfun yazı 
yı yazmıştı. Ve timdi Ahmet Mes'ut 
biraz 'hastadır. Onun için bu mektu

ba fazla bir oey ilAve etmiyoruz. Ar
kadqmıız iyi olunca belki kendi dU
eUnoelerfni aynca yazacaktır. 

Tavzih 
BurN .Acar idman. yurdu umumi 

kdtipliğiwkn: 

Sayın gaut~ 6-1!-931 tarih ue 
!116 aayilı nüahaaının 9 cu aahife&in

de (B/Jy~ ~W.luk '8temiyorvz) 
~lıklı w kZübüm~ hakkındaki ya,. 

• 111ya okiuluk. HakU«Jti Uıah. eden eş. 
valxmqın ayni ritunda M§7ini aoy
gılanml.a rica edmm: 

Kadtk/Jy Spor klübünün gür~çi e-
kipini" Bıırsada '36~ bayronmıın t.. 
kiliii ganu ımnımiıi · gür~ 
maç '!JGpma.k i.ftedik?mini w aporcu-
1.arınm yol, otel w yerMk ftl481YJ{lan
m kt.ıbUl ~t~miıi teklif '1ttiü!Jr. Bq 
~ "6 bi7- fdareci için '""81'0/14-
nM mukabil maktvan 30 lira verme-

• ği 1oabul .ıtidfmizi klübe ytJZJ71Affık, 
Fa'kıu.t güTe§in yapflacağı Ball«M gl>a 
tm aalonunun Muradi!lfJ k'ZU.ba em,;.. 
"" 'wrami§ ~man 1'e m'ıfl3abaka ycvp
. mak '9fn bafka aa1on ·da bulunmam4-
" gun milcbir sebepten güre§i bir haf 
ta aonraya tehir ettiğimizi, mümkün
se o zaman gelmel.eritıi ~ktupla iti
zar edmek rica ettik. 

(G-elelfm mi) diye telgrafla 1Xlki 
sorgularına da. yazdığtrnız sebebten 

dolayı· gelm~mclcrini telgrafla bildir-
711617li.:c ra.ğmen Bursa.ya gelerek bize 
emrit'Gki yaptılar. 

.lriLfkül tta.evkide kaldıklarını, para,. 
üırı o1nııadığın aç kcıldıkZannı aöyliye: 
rek l>iZdm yardım '8tedi1er. Bu oo.ziye 

te göre 'm4sraf kabul et'71le'1Mk }ı(Jkkı
mızdı. Temin ettiğimiz otelin iıcretini 
Yalovaya 1caiiar oto'biUt 11e Yal.ooodan 

birinci mev1oi oopur pan:ıl4rım da 
"erdik. Memnuniyetlerini izhar ed.e -
rek oynldtlar. 

Gilre§çilerimizin idmanaız oUiuğu -
nu söylemedik. Bil.aki.! güre§çilerimiz 
hm' mman idmanlı bulunurlar. Mwcı
baktı yapmn.k IÇin gürq salonu dı:ı pclc 
tabiidir ki o dal=ikGd.<J yarntıZamazdı. 

Mektubun bundan sonra.ki kısmmd.a 
çok mUtceair bir lisanla, Kadlk.öy 
spor klübünUn İstanbul gazetelerine 
işi ya.nlıe anlatmal:ırmt.. dUrüst bir 
hareket olmadığı ve arkadaşnn.ız Ah 
met Mea'udun ·da işi bir taraflı dinle
vip Bursalılara. haksız yere hücum et· 
~esinden mUteeseir oldukları yazılı - ' 
dır. 

Oksford • Kembrlç 
Ragby maçında t<embriç 

t 7 - 4 yenildi 
Londrada yapılan Okstord - Kem. 

briç ilniYersltelerl rağbl maçı kral 
altıncı Jorjun haıır bulunduğu kırk 
hin 11cylrct HnUnde yapılmış ve Oks. 
fordlular rakiplerini 17-4 giib büyUk 
bir aayı farklle yenmişlerdir. 

Bu haftaki 
. lik maçları 

Türk Spor Kurumu lstanbul MZge
si ajanlığından 

18-12-1937 Cumartesi günü yapıla
cak maçlar: 

Taksim stadı: 
Güneş - Vefa B. taknnlan saat 15 

hakem Adnan Akın. 
Şeref stadı: Beşiktaş - Galatasa. -

ray B. ta.kımlan saat 15 hakem Ah
met Adem G9ğdün. 

19-12-1937 Pazar günü yapılacak 

maçlar: 
Taksim stadı Saha komiseri Feri

dun Kılıç. 
Süleyman.iye - İstanbulspor A ta -

kmıları saat 13 hakem Rüştü. 
Galatasaray - Güneş A takımları sa 

at 14,45 ha.kem Feridun Kılıç. 
Yan hakemleri Tarık ve Halit Öz

baykal. 
Şeref stadı: Saha komiseri Bürhan 

Atak. 
Galata Gençler - Sümer A. ta.kımla

n saat 9,30 hakem Halit Galib Ezgü. 
Kasıınpaşa - Kara.gümrük A. ta.kımla
n .saat 11,15 Hakem Şazi Tezcan. Ka
Koz - Eyüb A. takımları saat 13. Bür
han. Atak. Beşiktaş - Topkapı A. ta
lmnlan sa.at 14.,45 hakem 1.u.et Mu
hittin :Apaıc. 

Fencrbahçe stadı: Saha komiseri 
Nihat Bekdik. 

Davutpaşa - Sümer A. takımları sa
at 13, hakem Tahsin Özsüz. Fener • 
bahçe - Vefa A. ta.kımlan sa.at 14,45 
ha.kem Nihad Bekdik. 

Yan hakemleri Tahsin Özsöz ve Sa 
li.hattin Özbayka.l. 

Boksör • ~lryakonun 
randevusu 

Boksör Ktryakonun, Yorgoya ver
<liğl ve dUnktt nüshamızda neşrettiği. 
mlz mektubundaki (bir randevü sa
ati) t~bı hatası olarak okunamaz bir 
halde "tkmış olduğundan bugUn tek-" .. .. rar ediyoruz. 

Klryako; 20 blrinclkft.nun pazar
tesi gUnU saat 19-20 arasında Beyoğ
lu Halkevlnde, rakibini veyahut me
nıJcerfnt bekllyecektlr. 

Galatasaray -
M0bendl8 

Voleybol maçı hakkındaki 
protesto tetkik ediliyo~ 

Beyoğlu Halkevl Spor Komitesi 
Başkanlığından: 

937-938 voleybol şampiyonası için 
12/12/937 tarihinde evimiz salonun
da MUhendis ve Galatasaray birinci 
takımları karşılaşmışlardır. 

Bu maçın üçUncü devresinin son 
sayısı Galatasaray tarafından protes 
to edtlmlştlr. Keyfiyet komitemiz ile 
hakem komitesi tarafından tetkik . 
edllmekte olup, henüz hiçbir karar 
verilmemiştir. 

Havacılıkta 
Yeni bir rekor 

Bavyera tayyare fabrikaları tıet 
pilotu Dr. Herman Vurster !njenlöt 
11 lklncltcşrlnde Augsburg civarın. 
da. bir Messerschmltt tayyareslle, sa.. 
atta 610,950 kilometrelik bir surat 
temin ve kara tayyarelerine mahsus 
dtlnya rekorunu tesis etmiştir. 

Enternasyonal feedrasyon bu re
koru tasdik etmiştir. Bu suretle, A
merikalı H. Hughcsln 567,115 kilo
metreden ibaret olan rekoru Almap 
yaya geçmiştir. ...:.....----
Almanya -

lrlanda 
Boks maçı Alman
ların galebesile 

neticelendi 
Hamburg 15 - Almanya ile İrlan

da. mlllt boks ekipleri arasında ikin
ci defa olmak Uzerc yapılan karşı. 
laşmada, Alman ekibi 12/f galip 
gelmiştir. 

En hafit sikletten itibaren Prless, 
Conolly'ye, Graaf Doyle'ye Saunders 
M!nere, NUrnberg, Smlth'e Clancy 
Muracha, Baumgartcn Coffeyo sayı 
hesabtle. 

Vogt Hcarncso lklncl ra.viındda 
nakavt ile, Junge Mc. Mullcne sayı 
hesnbllo galip gelmiştir 

.. 

Bir casus kadın öldürüldü 

Japon 
Matahari~iJ 

1 - Sovyet gizli iıtihbaratma ~up ~ ,.._ı--
aürek ı avma çıkar gibi onun peıinden koıtulal', 
vamadılar. ~ıı 

Jdu• o p-

' 
2 - Oturduğu ev dinamitle havaya uÇUTU ' 

oir yoldan kaç:maia muvaffak oldu. 

Nihayet, bir ÇlnOI neferin ıdl 
kur~unu onun lhlakkoınıdan g~afad 

Japon gizli iatihbarat bürosunun ki beni, bulunduğun yerde 
caıuılanndan bir kadın var ki, adı- edebilirsin. • bet ıft' 
na Yashiko Momoaki derler. Yedi - Ona ne şüphe .. Senı ber& ,öylt' 
ıekiz sene içinde gördüğü hizmetle. türürüm .. Fakat, bana parolayı 
rin büyüklüğü, bu kadma &"enİf bir men lazım.. . .. teblil 
f(>hret yapmııtır. Memleketin~ (Ja- - Bugünkü parolayı hen~ te 'eÇ 
pon Matahariıi) diye anılan caaua etmediler, bombardunan ıebebiY 
kadın, buıün~ Çinliler tarafından öl- kaldı. uııkil .,.. 
dürülmüı bulunuyor. Apğıdaki sa. - Pekala! Şu halde ban• d 
tırlar, aize Y oıhiko Momoekinin öl- rolayı söyle... ırak't. 
dürüıünü anlatmaktadır: Çinli nefer cevap bekliyordu. c;ıııııı ~ 
Gece karanlığı etra.f a çöke:ken bir gecenin karanlığı içinde yabaJ1 rdütuı'6 

Çinli.nefer, (Shing - Iea) cmnıyet san- lini, belindeki rovelvere gö~: 
dığı etrafındaki harap evlerin enkazı (Örilr gibi oldu. Şiddetle ~ edeeeJilll' 
arasında saklanmıya, görünmemeye ça. - Eller yukarı seni tevkif 
lışıyordu. Bir tarafta, Japonlar, tamam Bir kadın ! . inli ııe-
elli bet gündenberi Chapei cephesi ilk Cevap: bir taban~ ıesı. ;ir aaııs' 
hattı müdaflerini tarassut altında bu- f et omuzunda bir acı hisset~ tetf• 
lunduruyordu. ileri yürildU. Pannağı tUf k yJ)ı 

Çinli nefer, aaklandığı yerden çıktr, ğindeydi, Çekti. Ve o an.da ~ ~ 
Yerlere sürünerek Japon hattı önUndek:i l..."t bir se11 i§itti. Karşısındaki ya 

"'rdil dikenli tellere doğru ilerlemeye baJla • mn yere yuvarlandığın go · arkıdıt 
dr. Derin bir sessizlik hüküm sürüyor, Tüfek sesine koşup g~le:eıcdiJıİ al 
ara.sıra, uzakta. bir güllenin patladığı lan, ölen bu yabancı nef erırı ~ 
ivdiliyordu. dılar, geriye götürdüler, kuffl ~o bat' aı: 

Parola nın üzerine yatırdılar. Bu sı~ re diit 
Kantonlu nefer, cebinden bir pisküvi kaaya devrildi, çelik miğfen ye 

çıkardı, çiğnemeye batladı. Bu mada tü. Çinli askerler hep birden ~ir ~~ 
bir gil.rültü ifitti Birisinin taflar üze. . riJlı •~ 
rinde yUrildüğUne zahip oldu, sert bfr nidası çıkarmaktan ıkend~eyuffluıak ~ 

lar. Ölünün sarı çchresı ıııifU. ıeıle: 

- Dur, orada, dedi, meydana çık!. . . 
Yabancı cevap verdi: 
- Şimdi geliyorum arkadaş 1 •• 
Bu adam, timal lehçesiyle Çince söy· 

lüyordu. Ses, genç bir çocuk sesine 
Pc,lııiyordu. Nefer yeniden hayklrdı: 

- Çık! .. Fakat yalc)aftl)a .. Ateı ede. 
rim .• 

Bu sözü söylemekle beraber, tüfeğini 
kaldınnı1t yabancıya karııı nip.n almıı • 
tı. 

Blokhavzdan akseden projektör, ha 
rabeleri aydınlatıyordu. Nefer bu sa. 
yede, gizlendiği yerden çıkan yabancıyı 
gördü: 

Bu; on, on beş yaşlarında, çocuk de· 
nilecek ldcrecede küçük bir askerdi. 
Uzerinde 29 uncu fırkanın hakt renkli 
üniforması, başında çelik h"r miğfer var 
dı. Kemerinde, küçük bir revolver bu -
lunuyordu. 

Çinli nefer sordu: 
- Sen kimsin? Burada iıin ne?. 
Yabancı, tatlı bir sesle cevap verdi: 
- Ben de senin gih' askerim.. Arka-

da~larımla birlikte oturduğumuz eve 
bo:nba koymuşlar. Nerede ise bir iki 
ldaki.kaya kadar havaya uçacak. Sığına • 
cak batka bir yer bulab:lmek için hepi
niz bir tarafa dağıldık. Neredesin? Bel· 

Rus yada 
yeni güreşçiler 

Eski şampiyon
lann hepsini 
maaıap ettiler 

Sovyetler birliği güreı ıampiyona 
sı bundan bir müddet evvel bitmittir. 

Moskıovanın ''sporlar aarayı"nda, 
çok bilyiik bir kalabalık önünde cere
yan eden bu müsabakalardan, timdiye 
kadar görülmemit bir netice elde tdil
miıtir. 

Pilahkika, sekiz katagori •llzerine 
yapılnllf olan bu maçlarda, timdiye ka 
.dar f&mpiyqnluklarmı muhafaza ~en 
Sovyet pmpiyontan bir tek müsabaka 
kazanamamıılardır. 

Bu hadise Sovyetlerde çok kuvvetli 
yeni güreşçiler yetiştiğini göstermek
tedir. 

Türk halkının da pek yakından tanı 
dığı bu sabık taıJlpiyonlardan budan 
daha elemelerde müsabaka harici olmu1 
diğerleri de ancak üçüncülük, dörıfün
•.>:ilükten yukarı çıkamamışlardır. 

Bu sekiz mUaabakadan altısmı Kaf· 
kasyalılarla Ukranyalılar aralarında 

taksim etmiJler, ancak ikisini Ruslar 
kazanmıılardir, 

· veten . :.Aı parlak kadın aaçlariyle çerçı • eJl ,_-

Çinli bir asker kiyafetine .gır Jc11IfıJS' 
. • .. kadar _ ... 

dının ccscdı, ertesı gune saat ()l>-

lar, bombalar arasında kal~· ) ı,abi~ 
doğru (Çin entclijans ~ uı<J•ııl' 
rinden birisi, koltuğwıda b~_! ..... .,,~ 
6 .. ı;ıı. o ...... .l ... uvr, ••• ı~uı..n, rdı· 'fJt. 

dandan bir kaç fotograf çıJa. gtancıçd 
leiryes :dözsöil ao,CıbirkoaGg • 

0 sözleri söyledi: j"osbt) 
- Nihayet ele geçti. Bu, 

Mamoaktur. rtsl 
Japon mataha caıı ff 

Chapeinin ankaZI arasınd:edenberi 
edi ekiz ıe _..-tJf· ren bu kadın, Y 5 .. U 

0
ynaP,., ti 

Japon Mata Harisi ro!un beb• J•l"' 
Bu ismin verilmesı.ııe se uP olırı' 

. 'ne nıens rrı\lt gizli istihbarat daıresı d bulun 
k bü Uk hizmetler e 

sı ve pe y ,,~ 

olmasıdır. ufak tefek· ~ 
Y oshiko Momoak, c1ı J-lafıı' 

. b. kadın . r .w ve son dercı.:e zekı ır dan el 1 • , 

• "d" Not aıına bilıY0 pek kuvvetlı 1 ı. . d wta 
rd "hnın e 

mış rakamı bi en zı u uyordU• . et 
du. Altı, yedi lisan ko~t çok faıl1:., 

Son seneler zarfın bir isyan ~ rıf1' 
göstermişti. Her nere~:ıca onun ~ gell9 
bir bomba ~atlasa ~u !({oreU dll" 
ğı bulunuyordu. Bır~Ç inin buluJ1 lt' 

.. essıııer _A9't\!l o 
imparatorun mum ,.1arı ıa---- bd 
w trib"" bomba attı~ .,,ııra 
gu une . • fki bafta .,., ..... ki' 
men Koreye gıttı . takları r·:,,,, 

.. ünı or tın· gençlerin bütün cur kadıtı· 
k ldr casus 

landı, deli ğe tı 1 • • ti afl 

birer hepsini ele verın:;~ ~ini ~e1 
General Tchang' ~..:ıa ?l~ .-r-

w SJT"- h1Y• 
trenin bombaland.Igı dan ıraybO 

di. Fakat, hemen orta ., ç~ 
. . -.fttp bl it mıştı. a 111eı ... - atde b 

Sovyet istih~ratın tti.Jcleri 1ı 
zabitler izini takiP . ~erdi. tP 
türlü ele geçircme~~ ... ;n eıı ~, yU' 

Bu ôa.ire zabitle~~- ıarıncıatı il' 
ktedir otan ..... rn y• 

.kurnaz ve en ınu ua kaov .. -
. . bu cas r' 

kadarı ıeçılınıJ. .a·ııniıti. ibl et 
lanmasına memur e 1 çıkar gı ~

Bunlar, sürek avınaf a,radıtar, ıiC 
H r tara 1 rl botı 

fa ya~dılar. . ~- ayretle 
dılar. Fakat bütu.n g Jc1lı "'ı>' 
ti. ah burada, ur•d't 

Casus kadın, k . "bi baıatl ·'.it 'J•'f 
diklerı gı aıııu arkasında, de ··rünUyor. ,,e •t 

bezan burada go . diı1'd'1 

boluyordu. . satdandı~' e~l.i biı ~ 
Ti en· Tsınde a}tat o, gı t>C' 11 

le havaya attılar. F ~nla }>ef~ty6S il' 
tı Bir ke ıoitP' etı• 

dan kaçmıı ·. d' J{er'lan ıuıı ~det 
tiği haber veril ~aJbuki o, ~.td1l· J> 

teıine tutuldu. dı ~ ..... ~f(lıl· 
dal . dereye atıl , J<lllil.;r - ı.ııt• 

rm u ya.pıp rill .. 
dcfa.smda ne yapıp bir nef e 

Nihayet, kantonlu 
, 1 "ldil gitti .• , ıunıy e o , 
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1 Bir iş~i gibi fabrikada çalıştım ; hizmetçilik yaptım (25) 1 
Ben dadı olablDlrmlydDm '? 

"Çocuğu yıkayacaksın; uyutacaksın; 
geceleri baş ucunda bekliyeceksin ! ,, 

pes ı 
- JJıımdi Topuz'a-• 

lıııı 
t~rllkanyada faşizm ordusundan ka- ı 
tlın Parıso gelen bir İspanyol mu. 

~lllatl, bir gazeteci ile konuşmuş. 
'4k tıkıarı şeyler içtnde kUçUk blr 
~kı~llt'ernsı var ki insanı - birkaç 
'1tka. a için • aldkalandmyor. Bu 
lbrac:: kendime hasretmemek için 

l\ta Yazıyorum: 
• • • 

ı; llittnı orduda usul, zaptettiği
.1 ~:rıerden toıplanan insanlan, 

ea htıİ~' öldürmektir. Biz bunlarm 
Un nı gibi (İspanyol) olduklarını 

're tneyız. Madem ki yabancı bir 
taba esır olmuşlardır ve madem ki 
~lr t:cı nıemleketlerln gUttukleri 
~tını kını zararlı siyaset oyunlarina 
~sıŞlercllr, ölmelldirler. 
. ~ rler SUıil ile karargd.ha getirl
~llltadtren lçlerin'do ölrlürülmesi 
lir eu olabilecek bir •ynbancı bu

l rı~ :Bğer böyle bir şey ,·arsa onu 
q\acı Z. Geri knlanlarm hemen hep. 
~ta ın ''e çocuktur. 1\:adınlarm işe 
t ı~~nlnrı cl:ı, glzllc1ı tP.frlk olunur. 
lr a :murrczeslno JAzım gelen 
, ''erııır: 
~ll~unıarı eksprese yetiştiriniz! 

~~e lr paroladır. Manası, iki saat 
~ta; iki dlı, kayanın dibinde şarıl
ltıa ak akan bir nehre. birbirlerine 
~\ttllarak, toptan. atılmaları · de
~•e r. Onlar eksprese yetiştirilir, 
>'~t Ctlğtmız kadınlarla bir lkl gün 
tr6 @eçlrlrlz. Sonra onlnr da aynı 
~~1~önderlllr. Çünl\U uzun zaman 
'\!~31 e Yaşamaları tehlikelidir. 
nır llk fflrtn yapnblllrler. 

~~~1~lin <Mndrit) in (Üniversite) 
~'kesine şlddeUl bir akın yap

lh • nıztm tnraf o gUn hakikaten 
~~<Htrn('ğc> değer kahramanlık-
' st<'rmtştf. 
l' 1~c. u1atmnvalım. çUnkü harp 

tıı c "rl daima birbirine benzer. 
tıı hl:;:-"mlzc hlr Unl\·ersitell kız 
, b Cnvlfııı gibi bir şeydi. Üç ne

~re~~·:ı.'l.r riiçlüklc, onu çadırıma 
bır lclller. 

\\~,. ~i'J"yr slndf. Hlcblr şey konuş 
\ılı fl llnıı sacı:ırına hlla silrdilrt
' lt.uk a.b~hn kndnr. olduğu yerde, 
lıarı tımav gibi bekledi. 
~ın ak. 1rl gözleri vardı. 'Usta ba. 

«..ıı 1 'llr l~Indc idi . Ertesi gün, d::.ha 
ll"~Un o: 'uf,11 yC'rden kıpırdama
aı-, Sabah e rl•enden çıkıyor, ge-

>tra,d.sı dönüyordum. 
l~f' an Uç gün geçti. Yavaş yavaş 

Q[ .ı bir seldi Yermek lflzım geldl
"'Jş. 

l'fıııı ~nUyordum. Birçok defalnr 
;ıııalt Ucum ettim. Her seterinde 
Ltl\ \· larının çelik kıskaclle beni 
\tar e ~·aınız, sadece şu kellmoleri 
' 'h etu. t Q • 

~t'ıa~n bir ,;ene kızım! Bana do-
tı lr ~ 
• ~a ~e tduyu vendlkten sonra bir 
~'~at 

0
llilrnek ·beni kudurtuyordu. 

~l aracı kadar kuvvetsiz ve acizdim 
l on aıı bir hafta geçtiği halde, 
~ 'l.la~n kırmızı ağzından bir lok
~ l~btr anıu;tım. 
\~har !Jey yemiyordu. GUndUzün 
~ ı.!t brr ederken neferim ona vakit 
~dar bardak şarap Yeriyormuş 

~~~tati 
~~ ~il.<t ltdan dışarı cıkmıyordu. ö. 

Q aıı<l~rlarda oturan kadınlar, az 

1 ~ "ı:ı ·hordugft.hın içinde bir eğ. 
r~r.ı. b ayat rejimi kurdukları 
~\\. enırnkı, köşesinden ayrılmı-
\~ llııır 
~ a~ ha Yor~unluktan yerinde otu 
ı Q ll:tu:ıe ceıtyor ve ekseriya be
t a. dıı ııgunı saatlerde başını, ya. 
~i~· ,1;an bir torbanın üstUne ko

t, l' r. UYordu. 
·I 1:ı~ce 
~ ~11.!{al onu, lıu uyku r.ırasında, 
• ~ııı 11 aınak istedim. Pakat kar
~nııl{ k teli gıcırdadığı anda, 
~arııu/ay gibi doğruldu ve i~ln

t(~ barıennhi yıldızlar yanan göz
,'\ 1 a SUa. dikti. Vazgeçtim. 
r~lt~r tlden güne bana nlıştığını 

\ ~l' t (ltıncmeJI. Artık benimle 
~tıaty icıncye ve ynkında top. 

'>
11 

ı-1!~1~kca , ~ndırın küçük mikalı 
başı e koşup dışarısını seyret-

~ nnııştı. 
~~ ~~lş • 1(. 1(. 

'l11 eıer hl . llcra rhlrlnl takip edlyor-
1 ~ a, !!{'~ l\loJ:ınm hlr tayynre ka
·1~ aıı l(nı l'bl meçhul bir ölilmle 
~da es krno.sı, onun hu esir hn-

lı,ııııa hastı del{Jşlkllkler ynptı. 
~a dl ayret verdi. 
~iz ~Ordu ki · 

·11ad • 
)' '\ hı~bece şu veya bu şahıs için 
~"il bud lr nınksat peşlndn koş. 
~ ~f'nıe:la cenkı\v<>rlerslnlz! 
ll tır 1stedlı!lnl uUşünmcğe 
ı ,11!dı~~Cdlm. Harbi, dlkkntlP. 
\ "ıf ~ rctu. Ona her gOn J"eııımf 

t..:'ı· ı:ııtuyc::>tlrlyordum . Bunları me
ıtıJ?cıa110rctu. nu ID"rnJ;:rn <'an ST· 

~. İ<' kdo~duğunu nn!amıyor l 
a at bu kız, bende yavaş 

yavaş alA.ka uyandırmağa başlıyor
du .. 

Çadırıma girdiği gilniln ilstunden 
bir aydan fazla bir zaman geçmişti. 
Bir akşam geç vakit, il.stUm başım ça 
mur içinde, çadıra döndllm. Başım
dan ufak bir yara da almıştım. Bent 
o vaziyette görünce yerinden fırla
dı: 

- Ne oldun? 
Diye bağırdı. 
Beni yatağıma yatırdı. Yaramı yı. 

kadı, sardı ve • gözlerime dikkatle 
bakarak: 

- Haberler nasıl? dedi, 
- Fena! dedim. 
- Ne var?? 
- Geriliyoruz . 
Ve cebimden o gUnkU tebliği al

ması için ceketimi işaret ettim. 
KA.ğıt, elln<'le titriyordu. Bitirir 

bitirmez üstüme atıldı ve beni du
dnklarımdnn öptü. 

Şaşırmıştım. Fakat beni rahatsız 
ediyordu. ÜstUmU örttü. 
Uyumuşum. 

* ,,. "' 
Birkaç gün sonra hadiseler tekrar 

lehimize döndü. Bir gUn, bir za!erl 
tesit için, bölUk kumandanının çadı
nnda toplanmıştık. Herkesin kadını 
yanında idi. Kumandan benimkini 
sordu. 

- Biraz rahatsız! 
Dedim. Bıyık altından güldü. 
Biraz sonra herkes sarhoş olmuş. 

tu. Şarkılar söyleniyor, kadınlar 
varı ~ıplak dansedlyorlardı. Birden
bire kumandanın sesi havayı yırttı: 

- Senin sc .. ·gllln de buraya gel
meli! 

Baktım, gözleri bana dikilmişti. 
Rir<lenbire knfamın içinde bir dama 
rın patladığını duydum. 

-· Burada senin, benim yoktur. 
Hepsi bizimdir. 

tnhisarcılık istemez! 
SIUhıma sarıldım, ortalık karıştı. 

Tepede asılı petrol lAm bası söndü. 
Dağıldık. 

Ç'a<lırıma döner dönmez önü tor
panın Ustunde uyuyor buldum. İlk 
defi\ olarak uyanmadı. 
Yanında durdum: Göz kapakları 

simsh•ahtr. Uzun parmaklı, nefis el
lerinden birini torbanın altına Rok. 
muştu. öteki eli kalçasının Ustünde 
duruyordu. Diz çöktüm, eğildim ve 
rludaklarımr bu elin üstüne dokun
durdum. 

Sonra birdenbire kalktım, seslcn
rlim: 

- Gracla! 
Kıpırdamadı. Omuzunu tutarak 

Earstım: 

- Gra.cia, kalk yavrum! .. 
Gözlerini açtı, bana baktı . 
Hadiseyi kısaca anlattım ve bun-

dan sonra burada kalmasının tehll· 
keli olacağını söyledim. 

Ağlıyordu. Birdenbire boynuma 
sarıldı: 

Gitmem, gltrnlyeceğim' .. 
Diye inledi. 
Onu neferlmle, gizll bir geçitten 

Madrlte göndereceğimi söyledim. 
- l\fndrlte mi? 
nedi. 
Fakat ben bir tapanyoldum ve bu 

kadını sc,·lyordum. Çadırın dışında 

Gözleri hasta kadın kula~ıma fısıldıyor: Sakın dadı 
olma kızım; beni bu hale sokan dadılıktır ı 

Bu cevaptan anladım ki madam bu
raya gelecektir. Ve bunlar hepsi ma
damx beklemektcd:.Cler. Oturdum. Her 
kesin gözleri bir defa üzerimde ldolaşt 
yor. Sonra da guya tetkik etmıemıit gi
bi başka yerl.ere bakıyor, birbirlerine 
dönüyor, yarım kalan görüşmelerine 

devam ediyorlardı. Bunlardan iiçü Rum 
ca konuşuyordu. İkisi lfrbirlerine iyice 
sokulmuşlar lir şeyler anlatıp lduruyor 
lardı. 

Rumluklan konuşmalarından tıelli 
olanlar otuzla, kırk bet yaş arasında 

görünüyordu. Daha derli toplu giyin 
mişlerdi. Türkçe konuşanları da aşağı 
yukarı aynı yaştaydılar. Siyah manto
larına bürünmüşler, baılarmı da kre
pon be2'den baş örtülerile kapanuşlar
dı. 

Birinin gözler,:. aantrım, biraz hasta 
olacaktı. Bir türlü kaldıramadığı his
sini veren ıöz kapaklarını yan arala· 
tarak bana çevirdi. Bir müddet 
baktıktan eonra dudaklan oynadı: 

- Hizmetçilik m.:, dadılık mı iati· 
yorsun ? dedi. 

- Hizmetçilik, dddim. 
Sustu. O sırada, kısa boylu ve siyah 

lara bürünmÜ§ bir kadın göründü. On
lara bir şeyler söyledikten eonra beni 
de süzmeyi (hmal etmedi. Fakat bana 
hiçbir şey söylemeden biraz: evvel çık
tığı odaya doğruldu. 
Hasta gözlü: 
- tıte, ldedi, madam budur. Ne is

tediğini kendisine anlat .. 
Kalktım. Madamın odaya girmeeine 

fıraat vermeden isteldiğimi •Öyledim. 
O, ıöylediğime bile dikkat etmedi. Yat 
nız !Öylece bir athdU. 

Bu sırada bana madamı ıösteren ka
dın: 

bckllyen nelerime seslendim: 
- Polo! 
Neferim, omuzunda silA.hı, içeri 

girdi. (Gracla) sUratle giyindi. Ba
na bir taraftan Madrittekl evlerinin 
adresini veriyor, sevinçle konuşuyor 
du. 

İşini bitirdi. Kollarımı açtım, hıç
kırıklarla boğularak kucağıma atıl
dr, birkaç dakika birbirimizin içinde 
kaynı-.dık. 

Sonra silkinerek ayrıldım. Saçla
rımı dilzetttim. 

Bizi uykulu gözlerle seyreden ne. 
terime döndüm: 

- Haydi Polo, dedim, bayanı eks
prese yetiştir! 

Nf?fer bir sel!m çaktı, fklsl b'era. 
ber çıktılar. 

Dışnrda, derinden derine top ses
ler! gürlüyor ve ne zaman başladığı
nı bllrucdiğlm bir yağmur şakırdı
yordu. 

lllıan Tarus 

Röportajı yapan: Nerinıan 

ı~: l1İ hizmetçilik, kimi dadılık petinde ... Hepıi de müstahdemin idaresi ..ahı"bi ır.a.

damı bekliyorlar."' 

- Daha evvel nerede çalJ)tın? dıi~ kadını göstererek: 
ıordu: - Bu zavallı da tam bir haftadır 

- Hiçli.r yerde? bekliyor. 
- Yal dedi. Tilnel ba§mda gece.ine dan kuru§ 
Ka:lırun bakışmdan bana acıdığım vererek otelde oturur. Gündüzleri de 

anlamııtım. İlave e~: buraya gelip kendisine açılacak kapıyı 
- tçerde bir kadın var. Dadı isti- bekler. ,, 

yor. İstersen git, ama dadılık kolay Baıınu bu zavallı kadına çevirl:Um. 
değildfr. Çocuğa bakabilir misin? Iri kemikli bir viicudu vanh. BiiyUk el 

Onu yıkayacabm, giydirecenin, · lerini kamına bastırıyordu. Aç mrydı? 
af lamamasma dikkat edeceksin, uyuta karnı au ağnyoıidu yokıı.a oğu§turuyor 
caksm, ara ııra araba ile gezdirecek- muydu? Anlayamıyorum. 
ıin, geceleri yan uykulda onu bekliye- bmini ıordum. Bana cevap vermedi; 
ceksin. Bunları yapmak istersen dadı Ya duymamıştı, yahut da cevap verme 
ol kiznn ! ye lüzum gömıemiıti. 

Fakat ben yap demem. . Hayatın acı ' taraflarını bu k:aldmın 
Hastalıklı gözlerini gözlerime dlkti. yüzünden okumak kabild:. Canlı bi~ 

Sonra ib:~~ ıe&,il!1,fk; !V<'."11-t trı sefalet tablosuydu bu. Onu ~letebil· 
- ljraY!r ! Hfy:ır !.. ~n dadı o~!.";. seydim, kim bilit,"ne acılirlA, m. iil:kt 

ynn. deme, dedi. Göderim dadılıktan katl~rle karşılaşacaktım. 
bu hale gcidi. Olma kızım, dadı olma.. Zô\ten o da hayatının lbu safhalannı 

- Şimdiye kadar hep dadılık nu et- her .CSnUne gelene anlata anlata lbıkmıı 
tiriz?. us&r.mıı olacaktı ki aldırmıyordu. bile. 

- Hem d.İ.dılık, hem hizmetçilik. · G'Szlerimi sofanın guya yağlı boya 
Tahtaya gittim, çamaşıia gittim. Ne U.blcılarına çevirdim. Bunlar ynn çrp-
yapacaksın kızan! Çocuklarım var ko- lak kadm rcs=mleriydi. İçlerinde Mer-
cam ihtiyar! Ona b:nim bakmam lazım. yemi hatırlatanlan da vardı. Bazıları 

Uç çocuğumla bana mı y~tişsin, tütü- da ıöncsansın meçhul sanatkarlarına 
nüne mi? a.=t eserlerin kötü ltopyalanydı. 

Bu sıral:ia idarehane sahibi, yanımız R•ım beklcy:icilerle konu§amıyor-

dan ayrılmıştı. ötekilerle konuşmaya dum. Aramızdaki mesafe bir hayli idi. 
başlamıştı. Bana dert yanan, hakikatı Zaten benimle pek de ~gul görün-
söyliyen kadın sesini yalnız benim du- miyorlardı. Bunlar, bu idarehanenin 
yacağım kadar yavaJlattı; bahtlı müstahdemletinden olacaklardı. 

- Kaç gündür bekliyorum. Mada- Birer telgraf makinesi gibi tıkırl:laya-

mın çamaşırlarını yıkadun onun gönlü- rak konuşuyorhır, fılan:laşıyorlar, gü-
nü yapmak ~in. deldi. lüşüyorlardı. 

Sonra: Bu sırada idarehane sahibi odası-

- Ne yaparsın? mn kapısında gördüm. Baktım, bana. 
Demek ister gibi boynunu büktü. işaret ediyor; 

Azıcık ıustu. - Sen gel .. diyordu.. 
Yanında oturan &iyah lcr.cpon bezli (Devamı var) 

Flabcriıı deni:: ve macera Tomanı: !6 zlyetl konuşmağa başlamıştık: - Herifler arkadaşlarının yakalandığını 
anlamadan önce biz işe başlamalıyız. GörUyor
sunuz ya, makineyi durdurmuşlar, bir iş ba
şarma Umidl varsa o da herltleri baskına uğrat
maktır. Haydi her tehlikeyi göze alarak Ustlerl
ne atılalım! 

Yazan: Ali Rıza Seyfi. 

yete geldi. LAkln o nnda onun ne için böyle yap 
tığını anladım. Biz merdivenin başında bUzillmUş 
dururken önUmUzden bir gölge geçti, bu ayağın
da kundura olmıyan bir adamdı: elinde uzun blr 
demir çubuk tuttuğu halde merdivenlerden yn
vaş yaYaŞ iniyordu. nız onu görünce merdivenin 
alt basamağının yanma. karanlık noktaya çekil· 
dik. Bu goce mlım!lrl salona inince hareketini 
hızlandırdı. liemen benim kamaramın kapısına 
gidip kapının altına bir kama soktu ki böyleC'e 
kamara kapısının içeriden açılması lmkAnsız 
oluyordu. Sonra bu ameliyatı Alinin ve incinin 
kamarasına <la tekrar ettikten sonra yaptığı 
işten memnun bir halde olduğu yerde biran dur
dur. Falrnt bu dııruş biran içindi. Çok tetik bir 
sıçrayışla gene güverte)'e çıkmak üzere merdive
nin alt basamağa sıçradı; anlaşıldığına göre gU
Yerteye çıkmak lstlyorduysa da buna vakit bu
lamadı; Turan reiı; elindeki ağır (Golt) taban
casının sapıyle alnına öyle bir vuruş vurtıu ki; 
ses bile çıknramndan. bir kum çuvalı gibi yere 
yığıldı kaldı .. 

Ellerini arkasına iylc~ lıağladıkt.an sonra o
nu olclu~11 yc:>r<le hırnktık. Biran içinclo Alinin 
kamnrasınn gidip onu da uyandırdık: o da kız
kardeı;ll !nciyl kaldırdı. Biltun bu işler beş dakika 
itinde olup bitmiş dördümilz salonda durup va-

Vardiya, ikinci kaptan Paolonun vardiyası 
idi. Tufan reisin boğuk bir fısıltı ne bize anlattı
ğına göre Paolo ateşçiler ile yeni aldığımız dört 

gemiciyi kendisine uydurmuştu. Kimi, hA.lA. İngi
liz gemicilerinde görülen uğursuz veya hayaletli, 
cinli gemi itikadı korkuslle, belki de bir takımı 
içki veya para zevk vaadlerl tle baştan çıkarıl
mış olan bu adamlar ne olursa olsun "İkinci Kar 
tal,. yatını bu esrarlı Ye kendilerince meşum yol 
culuğundan geri bırakmağa karar vermişlerdi. 
PlAnları da bizi kamaralarımıza kapadıktan son 
ra geminin kumandasını ellerine almaktı. Eğer 
mukavemet görürlerse kafalarımıza birer demir 
veya sopa indirerek bizi yola getireceklerdi. 

.Bu heriflerin yaptıkları ve yapacakları, kor 
ku, içki veya para tamaından ileri gelmiş çok 
ağır, muvaftaklyet Umldi az, sonu kötü bir işti. 
LA.kin vardiyada olnıayıp başaltındrt uyuyan bU 
tün bizim Türk gemicileri, haberleri olmadan 
oraya hapsedllmiş bulunmaktaydılar. Paolo tıe 
ateşçilerin hareketlerini çoktanberl gözetlemek
te olan Tufan reis bu gece geç vakit bir şeyler 
olacağından şUphelenmlş, başaltındaki kamarası 
na girmeyip kimse görmeden glivertenin bir ta
rafında saklanmıştı. 

Şimdiki vaziyete göre ikinci kaptan Paolo, 
bizim Doğan kaptanın kamarası kapısmda duru
yordu. Kapıları iyice kapatılmış olan başaltı sa
Ionundald Türk gemicilerini de Uç gllverte gemi
dsl bekliyordu. Beş zorba da köprU UstUnUn al
tında tlurmakta idiler. Zorbnlardan birinin hak
kından gelmiştik. ll'tkin bizimle sadık TUrl• gemi 
elleri arasında on zorba tayfa dahıı \'ardı. 

!çlmtzde en çabuk aklını başmn alarak bir 
plAn kuran, arkadaşım Ali oldu. Dedi kl: · 

Bu plAn bnna tchllkcllco görtindil, birimizin 
ölUmUnU göze alamıyordum, çUnkU pek azdık\ 
dedim ki: 

- Bu korkulu bir iş olur, herifler zaten 
hazırlanmış bulunuyorlar. üstlerine atılırsak 
hiç olmazsa birimizi vurup dilşürmeğe muvaffak 
olacaklardır. O alde ger! kalan lkt kişi ltıC tara4 

fa saldıran sekiz kişiye nasıl karşı duracak? 
Bi:t konuşurken tncl bcnzl solgun, lA.kln çok 

metin olarak dinliyordu. Blrdenbiro söze atılclı: 
- Pek Iyl, ya ben hu adamların yanma git

sem bana ne yaparlar 
Bu garip sorguya karşı üçlimUz de bir cevap 

veremiyerek durduk. Bunu gören 1ncı sözünde 
devam etti: 

- Bu sekiz erkek tok bir kızdan korkmağa. 
'"e üstilme ateş etmeğe ıuzum görmlyeceklerdir. 
be.:.ı onları söze tutacak, yahut başka tUrlil işgal 
edeceğim; o zaman siz fırsat bulup korkusuzca 
saldırırsınız. 

Ali kızın bu pldnını hemen kabul etti, ben 
ise duralamıştım. En sonra dedim ki: 

- İnci, eğer sen onları ınra tutarsan şüphe
siz ki; bizim hUcum işi tehlikesiz olurA. lA.kJn sen 
korkmaz mısın? 

Cesur kız bu sorguma sadece güldü ve iltl 
sıçrayıştn. merdivenden güverteye çıkıp orada 
durdu. Biz de roYelYcrlerlmlz elimizde en üst ba 
samakta. hazır bulunuyordu. YUzüstil biraz daha 

· ,(Devamı var), 



Otomobil kazaları 
~ Baştnrnfı ı incido 

yan Züleyha yediyi çeyrek geçe dttvetli 
olduğu b:r apartımana gitmek üzere 
evden çıkmış ve tramvay caddesi boyun 
ca Şişliye doğru yUrümeğe başıamı~· 

tır. Çocuk hastahanesine sapan soka
ğın başına gelinı.:e kadıncağız karşı ta
rafa geçm:k istemi§. fakat bu sırada 
apğıdan bir Fatih - Şişli otobE.:.ü gel
di:1ioi görünce tekrar yaya knlclmmına 
çıi:m•ş ve oto'..•:isün ge~mesini bekle
miştir. 

Otob•js geç'.nce bayan parke üzerine 
ıinmiş ve tramvay hatlarının üstüne 
kadar gelmiştir. Bu anda Şişli taı afın
dan beliren 17 35 numaralı taksi otomo
bilinin süratle yaklaş~ığı gi."rülmü~tilr. 

2 - Gerek otobüslerin, gerek taksi
lerin, tramvayların ve bilhaEsa husus[ 
arnbalarm bu caddeden geçerken kul
lan~•.:akları azami si!rati devamlı ıu
rette kontrol etmeli. 

3 -.Bir hast:ı!'ıanenin bir ka::aıede
yi, ister diri gelsin ister ölii, mutlaka 
çatısı altına alması lazımdır. Bir kaza 
netic:?sinde ölmüı bir vatandaş bi:- kö
pek leşi gibi otomobil içinde sahahla
tılamaz. N. N. 

Jki kaza daha 
Galatada oturan Kali isminde bir kız 

Cadde ortasındaki tramvay durak yeri mış, başından yaralanmıı, hastahaneye 
üzeri!lde bekliyenler bayan Z:ileyhanın kaldırılmıştır. 

dün Galatada Okçumusa caddesinde 
karşıdan karşıya geçerken KadıY.öyt:i 
Selim isminde bir zatın kullandığı 
2412 numaralı otomobilin altında kal-

yavaş yürüdüğünü otomobilin is: yıl- Diğer bir vaka da Çekmece yohmda 
dırım g;bi geldiğini farketmişler ve: olmuştur: 

- Bayanı Çabukoll - diye bağır- Çekmece civannda A .. •.:ılarköyünde 
mıl!lardır. oturan rençber Hasan Burgaza işliyen 

Fakat bu ikazın maalesef bir fay.da- "kaptı kaçtı., nın altında kalını§, ağır 
rıı olmamış ve otomobil olanca i.ızile surette yaralanmı§, hastahaneye kal· 
b:ıyan Züleyhaya çarpm·ş, korkan ve dırılmıştır. . 
tedehhüş eden seyircilerin çığlıkları Şoför Etem yakalanmıştır. 

f7 BtRlNCtKANUN - '1931 ~ 
HABER -1\lişam po~sfa~sı:ııiıı==!======~=============~ 

Günahkar Tokyoyu protest! ... 
papas .... Hnştnrafı l incide çok o"ddi bir hale sokmU§ bulu 

. _.. Bnşt:ırafı 1 incide larındaki Japon donanmasının baş- tebarüz rttirmişt!r. 'katı 
11

ot1• 
,Madam Eleninin skandalden do- kumandanı amiral Hasegavanın is- Amerika, Japonyanın Amen . 

layı büyük bir teessür içinde bulunan tifasrnı verdi~inl fakat ısrarla. ken- sına cevabını hala beklemektedır.d"[rJlİf 
dislnden rica edllmesi üzerine istifa • le ı 

;~:yaşındaki kızı T. S. de demiştir etmekten Yazgeçtiğlni, amiral Mitsu Hadisenin milsebbibı~·ye neıa· 
maninin geri çağrıldığı hakkına Qün Tokyo, 16 (A. A.) -

1 
"biJldell 

- Babam son zamanlarda rezaleti "lerilen haber münnscbetilc yazmak reti, Panay topçekerinin ta.ı:~iş ol ~ 
anlamış, fakat b~ ve kardeşlerime tadır. mes'ul olan memurun azledı 
hiçbir şey hissettirmemişti. Annemin Deyll Ekspre~ gazetesi, hariciye duğunu teyid etmektedir. 
bu halinden bizim hiç habcrimlz yok- nazırı Hirotanm yakında fı.ıtifa ede- Londra memnun ! bildi· 
tu. Balata devam etmeye bir sene ev- ceğlnl ve yerine general Tatekava- Lo d 16 (AA ) Röyter 

mn getirileceğini bildirmektedir. n ra, ' ' -:-- • geri ~·~· 
v~l başlamıştr. Biz günah çıkannak i- Jngiliz Harbiye Nazınnın riyor: Amiral Mitsunannıd~'? in azleÔ' • 
rin hep Fenere gider<lik. Balata bir rılması keyfiyeti ve ken ısın ba· 
defa da ben1 götürdü. beyanab · d ·1 arı resınl 

"' . • 
Madam Eleni kocasıyla 16 yaşında 

iken evlenmiştir. Dört çocuğundan er 
kek olan en büyüğü 22 yaşındadır. 
Diğerleri hep kızdır ve 20, 15 ve 14 ya.3 
lanndadır. 

• "' * 
Günahkar papas Fener patrikhane

sine ve Kudüse t5.bi değildir, kilisesi 
Arab ortodol:slarımn Mısır teşekkülü 
ne bağlıdır. Burada 6 sene 3 ayd:ınbe
ri bulunmaktadır, kilisenin aylık va
ridatı 160 liradır. Bu parayı keyfi i
çin de sarf ettiği söyknmektcdir. 

Londra, 17 (A,A,} - Lonrlradn leceğı hakkın a ven en Y • · bir ifl-
muhafazald\rlnr tarafından tertiı> herler, Londrad" tesaret ver.cı }da 1:>ir 
edilen siyasi bir toplantıda söz alan ret ve yürünmesi elzem olan yo 
Harbiye nazırı Duff Cooper, Uzak tcı:ibir gi;,i telakki olurunaktıdır •. 

1
iJ: t•• 

• 1 • tngı ı;arlt htldiselerl halckmda tefsirlerde Maam:ıfth bu tedbır erın . ede-
bulunmuştur. Jeplerini ne dereceye kadar ta~~r ttY 

Duff Cooper, Yan~tse bom bardı- ceği ha!dnnda şimdilik halli h~Ç uıııuısıİ 
manından sonra alent beyanatta. bu- ısöylenem"!z. Bunun için heye~_,,.1eı:ne1' lunan ilk nazırdır. Demiştir ki: yesi itibariyle Ja~ cevabını IJ""" 

"- Tokyonun teessüf ve tarzlye-
f:ini beyan eden notası, Japon hU- gerektir. 
kümetlnln htıdlsenln mesullcrlnt ce- Filoları takviye ~~ 
zalandırmağa. karar verdiğini gös- Londra, 16 (A. A.) - ~~ Birle~ 
termektedir. sinin verdiği bir habere. ge>re:ıteredeıı 

Japonyanm verdiği tarztyeyl ka- şik Ameıjka. hüktimeUerı tngi bU~ 
ayuka çıkarken zavallı kadını otuz Bugün kil kaza 
metre sür:iklemiş ve kafasını taştan Bu sabah saat 11,20 raddelerinde 
taşa vurarak parçalamış ve öldürmüş- 1 Çarşıkapıda fd.;i bir otomobil kazası 
tür. olmuş, zavallı bir adamın beyni patla-

Hatay meselesi 
bul etmemiz ıa.zımdır. llk defa ola- d"rt be§ el 
rak cereyan etmiyen bu glbl fect hl uzak §8.I'k filosunu . 0 esilli ri 

ha.rp gemisi .ile takvıye etın diselerin tekerrürüne mani olmak 
üzere tedbirler alınacağını ümit ede- etmiştir. 

Etraftan yetişen polisler pförii . mrştır. 
aerhal tevkif etmişler ve bayan Z=Jley
hanın cesedini, katil otomobile koyarak 
çc•.:uk hastahanesine nakletmiş!erdir. 

Fal:at çocuk hastahanesi cesedi alıp bir 
yere koymağa lüzum görmemiş, bet
baht bayanın kafası parçalanmış. kanh 
cesedi "Sabaha kadar otomobil için.ie ve 
hastahane pavyonlarından birinin öntin 
de k:>lmıştır. 

Çarşıkapıda Şark kıraathanesinde 
ocakçılık eden 23 yaşlarında İranlı Ke
rim, Beyazıttan gelirken sağ tarafa 
düşen kahvesinden çıkmıı, karıı dh• 4 • 

_... Baştaraı ı incide 
üçüncü maddesile büyük erkfı.nıharbi
yeler arasında derpiş edilmiş olan te
masta. bulunmak üzere Suriycdeki 
Fransız kıt'aları umum kumandanı 

general Hutzigerin başkanlığı altın -
da altı kişiden mürekkep bir Fransız 
askeri heyeti bu sabah saat 9,50 de 
şehrimize gelmiştir. 

Misafir heyet hı.dutta mihmandar -
ları tarafından hrşılanmrş ve heyet 
reisine de huduttan itibaren seyahatle
ri için hususi bir vagon tahsis edilmi_ş
tir. 

rlz. Harp esnasında. hummalı olan, ltalyaya tarziY~iye naıt· 
yalnız mücadeleye iştirak edenlerin Tokyo, 16 (A.A.) - Han ··lel'I ı· 

1 ·nde o ., 1iblnlerl değildir. Bu çarpışma arın rı Hirota, Panay topçegerı da tı• 

-:şahitlerinin de zihinleri htimma için- talyan gazetecisi Sandri b~k=~e J•• 
de kalır. Çarpışanlar da ve şahitler tarziye Ul)tası vererek had bul eylc
de harareti arttıracak mahiyette bir • · • ka 0 şey yapmamak veya söylememek ponyanın tam m:s'~lıyebnı ıs.ı1111gele 

mit ve Japon hükumetinin ~ ..... u ı:ıO doğru olur.,, . d 0tdug~· Inp:iltereye tarziye tazm·natı vermey..: 5.ma e 
Tokyo, ı G ('.A.,A,) - tnglllz scfare- dirmiştir • I ri 

tf, Japon hariclye nezaretinden H JngiJlz milstemleke e 
birincik~nun tarlhll bir nota. almış- hududunda bi Çiı1 
tır. Bu notada Tuck,·o, Tatung adın- AA ) Cenıı . ,. 

Hongkong, 17 ( . · . -: liııe bın. 
Vaka mahallinde seyrisefer mt:mur

lan tarafından yapılan tahkikatın neti
cesinde, otomobilin vaka esnasın.da en 
u seksen kilometre süratle hareket et
mekte olduğu neO.:esine vanlmıştır. 

te fırına gidip bir kilo ekmek almıştır. 
Sonra koıa kô§a yine caddenin rli ğer 
tarafındaki kıraathaneye geçmek ister
ken, karşıdan bir tramvayın geldlğini 
görmüştür. Bu vaziyet karıısında Ke
rim bir.denbire gerilemeğe başlamış ve 
işte bu hareketi kazaya sebep olmuştur. ,. Korgeneral Huntziger'in başkanlı -

Çünkü tam bu sırada, şoför Ahme
din idare ettiği 2847 numaralı taılsi 
otomobili de, yolun sağ tarafından Be
yazıda doğru geçmekte idi. Hızla geri 
geri giden Kerim arkasını görmediği 
isin biranda otomobilin önüne çıkmı§- 1 

tır. Ani de ka~ılaştığr bu feci hali 
görüt1.:e şoför Ahmet derhal fren ya
parak arabayı durdurmak istem~ ve 
bunda kısmen de muvaffak olmuşsa da 
aradaki mesafe pek az olduğur.dan, 
kazanın tamamen öno:lne geçememiştir. 

d:ıkl tn~illz vapurlarının 5 birinclkft. _,e askeri harekat icrası ibtiJna ınil1~ 
nunda Yangtse üzerinde Vuhu önle- ç· - , 

en lngiliz memurları, ın bet ta 
rinde tahrip odllmtş olmasından do- hududunun canlı noktaların. d~ te_..ıit• 

Şoför, Arif adlı bir gençtir. İfadesi 
alınırken şunları söylemiştir: 

- Otob:is hayam görmeme mani ol
du. Ben onu ancak bir metre yaklaşın
ca gördüm. Derhal fren yaptım. LSkin 
i~ İ!tten geçm:şti. Zavallı kadın da her 
halde otomobilimi görmemişti. Otobtis, 
onu bana nasıl göstermediyse beni de 
ona öylece göstermemiş olacak. 
Sokağa çıkmıı ve henüz eve dön

memiş yaşlı kadınlan olan aileleri ka
zadan sonra bir telaş almıı ve h~rkes 
çc.•;uk hastahanesine akın etmiştir. Ni· 
hayet tanınmış terzi bayan Fahriyenin 
anası ve a~vil komiserlerden Tevfiğin 

kaynanası olduğu anlaşılmış ve heyct.:an 
tedricen azalmıştır. Bayan Züleyha 
kendini tanıyanlar üzerinde iyi tesir 
yapan, çok temiz bir insandı. Bu feci 
ölüml birçok aileleri murtarip etmiı-
tir. 

Tahkikat neticesin.de 3oför Arifin bir 
müddettenberi fazla meyus olduğ:ı ve 
sinirleri bozulduğu öğrenilmiştir. Arif 

Kerimin kafası arka tarafın.dan de
linmi~, zavallı hemen kendini kaybede
rek yere düşmüştür. 

İyi bir tesadüf eseri olarak o sırada 
yoldan geçmekte olan bir hasta otomo
bili durdurulmuş ve yaralı derahl Cer· 
. ahpaşa hastahanesine yollanılmı~tır. 

Şoför Ahmet de otomobili ile beraber 
Beyazıt merkezine götürülerek tahki
kata 'ba~lanmıştır. 

Son dakikada Kerimin sihhatini has
tahaneden sorduk. 
Henüz yaşadığı, fakat vaziyetinin çok 

tehlikeli olduğunu öğrendik. 

bu bayram babasını kaybetmiı ve an- Samsunun Göl köyünde 
:nesi de ölüm döıeğinde yatıyormuş. Bu 56 t 
felaketler kafi değilmiş gibi dün de be- ev amam en 
le.diyenin emri ile Mecidiyeköyündeki 
:küçücük evi yıkılmış mış. ya n d 1 

Anlaşılan §oför bu meyuı halile oto- c.-ft--
~un, 16 (A. A.) - Vezirköprü-mobilin ıüratini iyi ayar edememiş .. G 

olaı.:ak. nun öl köyünde bir yangın çıkmış 
Kıssadan hisse• ve 139 evden 56 sı kamilen yanmış-
-------· tır. Samsun valisi gereken tedbirlerin 

f - Şişli caddesinin muhtelif yerle- alınması için hadise mahalline gitm~ 
rine yayalann geçişini tanzim edecek tir. Kızılay tarafından yangından mü
çivili yerler yapmak lhımdır. Bu cad- tecssir olanlara yardım temin edil -
de geniı olduğu için, §Oförler her za- mi§tir. 

man istedikleri gibi manevra yapabile- --1:-s-ta_bu_l_1_i_ncı_' -1-cra--M-cm_u_r_lu-ğı-ın-. 
ceklerini ıanmakta ve arabalarını ala- dan: 
bildiklerine silnnektedirler. 

Mecliste müzakere olunacak 
bir layiha 

Devlet hesaplarında 
lira esas olacak 

Ankara, 16 (Hususi) - Devlet mu
amelelerinde liranın esas ittihaz edil
mesi hakkındaki layiha mecliste ruz
nameye alınmı&tır. 

Lfıyihada.ki hükümlere göre bili'ı -
mum vergi ve resimlerin tahakkukuna 
·c devlet borçlarının sübutuna esas o

;an miktar değişmemek ~artiyle hazi-
. kabz ve tediye muameliitında 

nenın . 
ve hesap kayıtlarında lıra ~ _itti -
haz edilecek. Kuruş cnu.n kesrı ıtibar 

aca.ktır. Tahakkuk, tahsil \'C tc
~~':ıe yirın1 para ve daha aşağı ke -
aiy •·y ve yukarı olanlar kuruşa 
slrler wı.. • 

iblağ edileceJdır. 

Bir ooctan dolayı mahcuz olup 
satıJmasına karnr verilen fotoğraf 
makinesi ve ufak sinema makinesi ve 
sair fotoğraf Levazımı 25. 12. 937 Ta-. 
rihine gelen Cumacrtcsi Saat 11 den 1 
e kadar lstabulda Bahçe Kapuda Ha -
san Ecza 11eposu sırasındaki Mağm ö
nünde hazır bulun:ıcak Memur tar:ı -
fından satılacağı ilan olunur. 

KadıklJy lcra. Memurluğundan 
Bir borctan dolayı mahcuz olup sa

tılmasına karar verilen 100 lira kıy -
met muhammineli alacaklı bir reisi -
neğin 21. 12. 937 tarihine müsadif Cu
ma gilnü Saat 10-11 e ltadar ÜskUdar
da atpazarındıı. a.çık arttırma ile satı
lacağından rfü:um mtistcriyeye ait ol
mak Uzere talip olanların yevm ve sa 
at mezkude hazır bulunacak memura. 
müracaatları ilan olunur. 

ğındJki Pransız askeri heyeti, aşağıda
ki zevattan müo:ekeptir: 

Albay Bourg :t, deniz albayı Levac. 
her;, binba~ Bast.'en, Thierry, yüzba§ı 
Teze, teğmen de Chcbot. 

Heyet saat 11 de Çanka~·aya gide· 
rek defteri mahsusu im?.a.lamışlardır. 
Müteakiben general Hııntziger, büyük 
erkanrharbiye reisi mnreş:ıl Fevzi Çak 
mağı, milli müdafaa vekili general 
KB.zım Öza.lp'ı, Hariciye vekili Dr. 
Rüştü Aras'ı ziyaret etm~ ve bu ziya
retler iade edilmiştir. 

Bu akşam saat 20,30 da büyük er
kanıharbiye reisi mnrcşal Fevzi Çak
mak ta.rafından heyet şerefine Anka
rapalasta bir akşam yemeği verilmiş
tir. 

Hataya gidenler 
Berut, 16 (A.A.) - Mahalli gaze -

telerin yazdığına ı~öre, Hatayda ika.. 
met hakkı olan Tiirk muhacirleri gel
mektedir. Bundt>.1 maksat ilkbaharda 
yclpılacak intihahatta Tiirk unsurları 
lehine muvafEak..:yet ihtimallerini. soğalt 
maktır. 

Bu münasebctt~ Suriye ·matbuatı, 
Hatayda ikamet hakkı olan Suriyelileri 
biç değilse intihabat devresinde oraya 
gitm~ğe c!avet eylemektedir. 

Af karan ~ıktı ama .. 
Antakya, 16 (Hususi) - Hatayda 

yeni rejimin başlaması dolayısiyle u
mumt af ilan edileceği bildirilmişti ve 
nihayet affın ilan edildiğini gaz.ete -
ler yazdı. Fakat yapılan af sadece 
cünha mahkUmlanna şamildir. Hal -
buki Ha.tay istiklali için mücrim gö
rülmüş olanlara hakimler büyük cü-
rümler izafe ctmi~l~di. Bu sebepten, 
siyasi mücrimler istifade edememiş • 
lerdir. 

layı tar::iyo verilmektedir. nıııf rv 
Hariciye nazırı Hirota bugün tn- rassut mahalli vücuda getı • 

glliz notasının tevdii sırasında hAdl- 300 bin Çinli öldil 1 ş.ıı 
) :Mar~ ~il· 

se dolayısile Japon hUkümc~lnin te- Hank'>u, 16 (A.A. - Shtan iP"', 
essUrlerlnl yeniden beran etmiş ,.e _ Kay _ Çek büyük kararg 1< şôyle 
bu kabilden h:1diselerln tekcrrilrilne Jete hitaben rady:>da bir nutu 
mani olmak için muktazl tedbirlerin mi~ ve ezcümle demiştir ki: u}ltctı'el 
nlmncağr haklunda teminat vermiş- ,,_ Bugünkü vazi~ett~ ~tur• JJitı 

At~~rikan ganbotuna mitralyöz de~şikliklerin eh,emmıyetı Y.
0 

• doıf11 
bTk"s ılerl , 

ateşi de a~ıJmış teslim olmayacağ:z, ı a 1 
1 11g1cın 

g:deceg~iz .. Muhasamatın ba~ a ord"sıı· Tokyo, 17 (AA.) - Hariciye neza- çın ne 
danberi bütün cephelerde 1 ~ı reti namına söz söylemeğe salahiyet - ' ...... ve yara 1 ~ 

tar bir zat, bu sabah matbuat mümes -
sillerini kabul ederek Panay'ın tek ba. 

şma yol almakta olduğunu, fakat 12 
veya 13 Çin kayrğının Amerikan top -

nun vatan için verdığı olu bel'I •8 

tarı 300 1.ıin 1:eç:::i~tir. Fakat, ...... etit11ıe 
., •• ]c\IY • ıı tC 

kaldıg-ım müddet~e butun ..,j e 
;ı;·rn "e ,,. 

mukavemete devam edecebı ._ 
eğh.,•I• • 

nihai zaferi temin eyleycc . . içıtl• 
çcker!ni; muayy:? .1 bir mesafeden takip Mustakbei muvaffakıyetırrı~rıde ~e 
etmekte c.ldukl:ı.rını söyleır,:ş ve petrol mücadele ve muk:n.·cınet, Na~ de değil• 
gemilerinin vaziyeti hakkında mallı- yahut herhangi bir büyük şebtçt·rı!l'I ber 

1 b .. tün 1 
mat a mamış olclurunu ilave etmiştir. bütün milletin azmi ile u tct r 

1 a ı · iı'I Bu zat. Panayın suyun sathında bu.. tarafında köyleree }Dpı ac ""'etin 
lunan gemiler tarafmclın da mitralyöz Bu suretle, Japon a!lk~ri ,·lcb~r ı•~tl 

·ıdığ ·ne ateşi altına alındığı hakkındaki haber- tamamiyle yorul•·p ezı u:ı;err 
ler,; kat'i surette tekzip ederek civarda muhak~;:ak gelecek y(; bun~~al<tır•ı' 
hiçbir; Japon gemitinin bulunmadığını bizim n:hai zafer:nıiz başhY tkıyor 
beyan etmiştir;. Japonyada partiler ~~şi g~ 

iki teraftan h iri doğru Tokyo, 16 (A. A.) - N~~ baş"·c~;, 
söylemiyor ama.. tesinin verdiği habere .!raki)ri sıll i • 

Vaşin~ton, 16 (A.A.) - Hariciye Prens Konoye gcn.eraldecektir· ~iııc 
nazırı Hull, gazetecilere 

1
beyanatta bu - ye nazırlığına tayın e Hiye 11e~ı~tı 

lunarak, Panayın Japon tayyareleri ta- ral Suesugu'nun dalı 'k bine tıd\ııdtı 
rafından bombatkıananından sonra, Ja- getirilmesile başJıyan • aparti J:ı~ ·ıi.tıi 
pon gemileri tarafından da ate§e tutul - bütün partilerin. tek .b1

1
{ blok teşl<l 

duğu hakkında haberlerin resmi rapor- birle~tirilerek bır 11111 

istihdaf eylemektedir. 
Jar1a teeyyüt etm.J'<>lduğ~nu bildirmiJ- FransadB cLJ 
tir. 2 s·ııa~ h deP0 "' Bu cihetten Tokyodaki Amerikan 

büyük elçisi hab~rdar edilm:ı ve ken - dU 
disine Amerikan protesto notasına ilave b U ~Un .. oğie-

Beyhude gayret olarak Japon Hariciye nezaretine bil- Za.bıU· b~ıı. JllU 
İskenderun, 16 (Hususi) - İsken • dirilmesi talimatı verilmi§tir. Pa.ris 16 (A.A.) l:>oh's.rın paeıı 

derundıı öldürülmüş olan bir Etmeni- den sonra D~coucelle!' ba.t'a de_~, 
• w Amerika hariciye nezareti yüksek 

1
. "t ··e bUıll µedf P'~ nın cena?.e merasimi ynpıldı2ı zaman h' b" ''e ını • · ~.ıı· 

~ memurların:n teyit ett.;ğine göre, filha. ım ır .ıa sa}ıib1, ıı .. · 
Türkler de, insani bir vazif c olarak, keşfetmiştir. Ev . :raJcat c •yi• 
dükkanlarını kapamışlar ve bu mera- kika, Panayın sağ kalan müretttebatı, halih:ızıda sayfiyededifJ~all fotıu;eJl' 
ısime icı.tır' ak etmı'cı.}err'ı"r. Bu insani küçük san.dallarla açlırken, Japon tay- .! kapıcı e ·• 

"' "' " yet memu=ıarı A . Jt • ' b .. 
hareket istihbarat zabiti tarafından yarelere pek yakın mesafeye kadar inmi~ tevkif etmiştir. C . S · bU s.d~ 0e-
Türkler Ermenilere hücum edecekler ler ve bu tahlisiye sandallarını makine- sup olduğu zannoıuna~ ıcendi~ 
şeklinde bir tefsire tabi tutulmu~ ve 1i ttifek atetfoe tutmuılardır. Diğer ta- depoda bulun~n şe~~e~ etJXliŞ~t 
Türk Ermeni anlaşmasını bozmak i- raftan gene reanı~n teyit ed:Idiğine gö. po etmiş oldugunu (lblJllfll ti gf• 
çin çalışılmıştır. re, Pan:ı}'tn batmaaından biraz evvel 7 ton silah ve nlpolis 'f to i "if 
Bakalım daha neler yapacak_1.ar iki Japon motörü gemiye yaklaşmıı. ü- Paris 16 (A. A.) ·-:- cdeJl 'jCıı 

Antakya, 16 (Hususi) - ReJım lzerfoe makineli tüfek ateşi açmış ve lir !ah ve ~ühiın.mat ih~:~~. • 1 ..aı 
bayramı dolayısiyle Türkiycye tebrik kar..-9-- dl P 
telgrill çeken ve istiklale hazırlan • kaç ~apon, Ameri.lcan bayrağı h~la ge~i depo meydana. çı kif e ıt ıııJ' 
maktan dolayı zevincini izhar eden zennde aallanırM-~n, Panayın guvertesı- Bir kişi daha t:V C. 5. /.· ;ıc il: 
memurların vaz.ıfele:-ine nihayet ve • ne çıkar:ık orada l-e§ dakikadan fazla Paris, 16 (A. A.) :ıJdal' oJıtl 1 tt 
rilmektedir. Kırıkhaıı orman muhasi- kalmışlardır. ikast tcşkiliıt~nd~ ın:~it kişi a.ıı 
bi Fethullah Teben c!e vazifesine nl- Hull, bu haberlerin, Panay hadisesini zere Durieux ısmınd 
hayet verilen memurlar arasındadır. ~dayetin:le tahmin edildiğinden daha kif olunmuştur. 



l()o 
'-. KAHRAMAN 
~hı. 
dcrh tıyle Ruayal meydanına gelt'li ve 
~rj ... at Kardinalm huzuruna çıktı. Sen 

.ralc: "-tadı ··1·· di -· ve gu umse : 
~; ~lbiscnize bir tek el bile ıürül-
tc!c~' ~onıenyör, sadece, beni siz zan 
~•i ' kalabalık ve coıkun bir halk küt 
diııı. ltaınıdan, rahat rahat buraya gel 

l't ~.c!inaı karıısındaki soğuk ~ehre 
~tiıt c bu çehrenin sertletmit olan çizgi 

c bir an baktı ve düşündü: 
~~~ ~ir ıeyler vuku bulduğu muhak 

...,r. ll'akat nedir at.:aba? 
c ~\k k ......_ ,,... ae sesle sordu: 

......_ lront dö Şaleden ne haber? 
~tctı lront dö Şale beni bjyük bir ne 
~~ c kabul etti. Yalmzdr, tamamiyle 
1 ~r~~· ınonsenyör. Ziyafette sizi bek 

~Y8, sarardı: 
~ı ~ehi t~et, diye düıündU. Şu halde be 
t ~ tlıyecekti. Bunu hiç düıünmemit 

lı' 1tt~/lc:at Sen Priyak, bu düşünceyi keı 
~ gibi, devam etti: 

~de~ §unu da itiraf' etmek mecburiye 
~ lır nı ki bir hayli açıknuşbm. Kont 
~}'a ar etti. Uzun söze ne hacet. Ma 
~ ()turduk, yiyip, sizin ıerefinue iç 

tli~dinatın bir jesti üzerine Sen 
dii,.,. Scküdi. Ve dı§anya çıkınca 1ÖY 

~\ino•;. ...... .. . 
tıir et? benimdir. Yalnız benim. Onu 
~~~1t·ın. Ve yalnız kendim için alako 

~· ~ 
~ '!Iıya · k d" k d" •· 1 d" dıı: ıse en ı en ıne fOY e ı 

~c ' llir • 1 ld v d k • .. ~Clt ııey er o ugun a atıyen fUP 
· ~unu öğrenmeliyim. 

l' • • • 
~-~ka\'el, Sen Uzardaki kö§kün 
\:'lirıcı gc}d'ği zaman durdu ve eğeri 
)'ctirıc dogruldu. Uzakta, Tampl is 
~llıı. ~c kesif bir toz tabakası görülü 
tıı.-İtıi h· arekctsiz duran Trankavel se 
~ lcaı~· t.ürlü anliyamadığı bir sıkın 

ını ezdiğini ve boğazına dogru 

K r z 

yükseldiğini hissetti. Bu toz tabakasına 
bakarak mınlqandı: 

- Bu ne acaba? .. 
Ganeşin ziyası altında krmuzım

trak bir renk alan bu toz tabakası, ça
bucak azaldı ve nihayet uzakta kaybol 
du. Trankavel, kalbine bir darbe ınmi1 
gibi ürperdi. Fakat silkin.eli ve atını yil 
rüttü. Biraz sonra yere indi. Ka[Jr ar
dına kadar açıktr. Niçin? Heyecanla içe 
riye girdi. Her taraf tamamiyle ıessiz 
di. Sevinçle gülümsedi: 

- Çok güzel ilk ben geliyorum. 
Bu esnada ilcisi hariç olmak üzere 

Parisin bütün kapıları kapanıyordu. A 
çık duran ilci kaprnm her birisinde de 
yirmi muhafız ve bir ·zabit vardı. Ve bu 
zabitlerin her biri de ıöyle d:.i§ünüyor 
du: 

- Ac?am gelebilir! Onu yakalamak 
için her §CY hazır. ' 

DÜELLO KALFASI MONTARYOL 

Bu sergüzeştte mühim bir rol oyni
yan üç şahsiyeti takip edebilmek için, 
okuy~.:unun bir kaç saat geriye gelme 
si lazımdır. Bu üç şahsiyetden birinci 
si Raskas, ikinı;isi Korinyan, üçüncüsü 
de Montaryoldur. 

Raskas, girmi§ olduğu malUm ver 
den, fena halde canı sıkılmış bir halde 
homurdanarak çıkmıştı. Evvela i~i üç 
altınını praba vermiş, sonra da barbut 
cebinin ağırlığını bir hayli hafifktlet
mi§ti. Saat ona dogru, Raskas kallJ'nde 
kin, kafasında zehirli duman, cebin~e 
altınlarm gölgesiyle evine dogru yol
lanmıştı. 

Senantuan sokağında, Sen-Po1 11::1i 
sesi yakınında oturuyordu. Yani Rl{li 
yönün ikamet ettiği Ruayal meyda.nr
nın yanında oturuyordu. İkametglhı l :ü 
çük, münzevi bir evin, daha do&rusu 
yarım bir harabenin içindeki küç!ik ve 
sefil odacıktı. 

Raskas burada bekar -olarak ya~ıyor 
du. Evlenmek, çc.•.:uk sahibi olmak, ai 

KAHRAMAN 

yordu. Evin duvarlarına vardığı zaman, 
. çehresi mosmor kcsiİmiıti. Ve düşme 

mek için atının eğerine yapl§tı. Yalnız 
buraya geldikten sonra, derin bir nefes 
aldı ve: kurtuldum! diye düıündfi. 

Niçin lriırtulmqtu? Çünkü, duva
nn dibinde, bir harabenin arasında bazı 
çehreler görmii§tıJ. Bunlar on kişiydi ve 
hepsi de iri yarı adamlardı. Sen Priyak 
onların yanından geçti ve §Öyle dedi: · 

- Düdük öttürürsem sakın unut
mayın! .. 

Ve bu sözler üzerine sanki onlan 
gönnemif gibi, Şalenin evine dogru yü 
rüdü. Sen Priyak dövüşmek istiyordu. 
istemediği ıey boşu botuna , bir koyun 
gibi boğazlanmaktı. 

- Kiyaf etini taııdığım kardinalın 
yerine yavq yavaı ölmenin şerefi ba
yüktür. Fakat neticede, eğer bu işin, i
çinden, qağı yukan sağlam çıkarsam §e 

refim büyüyecek ve bilhassa elde edece 
ğim istifadeler, ondan daha büyük ola 
caktır. Şale her halde, kardi~alı -yani be 
ni· öldürmek için ilci üç kişi tutmuş ola 
1.:ak ve tam münasip bir zamanada üzeri 
me atılacaktır. 

Ve Sen Priyak,' iyi hesap etmesini 
bildiği için, Şalenin adamlarına karşı, 
ayni miktarda adam çıkarmağı münasip 
gördü. Yanılmamak icin, on adamı o
ralara yerl~ştirmişti. Bu, gayet iyi bir 
hesaptı. . 

Hülasa, bu evin bir hayli misafiri 
olacaktı! Trankavel oraya gidiyoı du. 
Sen Priyak oraya gidyiordu. Montar
yol esasen oradaydı. Raskasla Kor:n
yan orada saklanmış bulunuyorlardı. 
Parayla tutulmuş on .silahıör atılll'ağa 
miiheyya bir halde bekliyorlardı. Ve 
nihayet, zemin kattaki salonda, bir şa
hıs vardı ki, sabahın saat onun.dan be
ri b~kliyordu: Bu, Annais dö Lesp1rdı. 

Sabah erken.den, düşes dö Şcvröz 

tarafından gönderilen bir sUvariyi ka
bul etmişti ve bu süvari ona şöyle dc
mi§ti: "Dün, onun katibin.den bir mek
tup alınıştılt ! Gek•.:ek... Yalnız gele-

KIZ 

BAK BUDA
LA G,ÖROÜN: 
MV? Şi~oi · 
NE YAPA• 
CAGız?.. 

bVI> 

cek .... ., saat onda, Annanis, tenha olan 
eve girmiş ve büj":ik salonda yer almış 
tr. Sağında ve solunda birer kapı var
dı. Genç kız bu kapıları açtı: Bu kapı
lar, ilci küçük odaya açılıyordu. Bu o
dalarda kimse yoktu. 

Annais yalnız olduğuna iyice kana
at getirdikten sonra kılıcını çekti, biraz 
denedi, sonra masanın üzerine bıraktı. 
Çehresi solgundu. Siyah .gözlerinde, az
min ifadesi okunuyordu ... Giymiş oldu
ğu elbise, hareket ve hamlelerine mani 
olmryacak bir elbiseydi. Pencerenin 
önünde ayakta durmuş, aşağıya .cioğru 
uzanan ovayı ve yolu seyrediyordu. Bir 
denbire ürperdi. Rişliyö, atının üze
rinde ağır ağır ilerliyordu. 

- tşte geldi!.. .. 
Bu, Rişliyö değil, an.:ak elbisesiy.c:lr. 

Ve bu elbisenin içinde Sen Prlyak var· 
dı! 

Annais birkaç dakika müddetle, ~ 
vanm altından kendisine doğru ilerli
yen küçük noktaya baktı; sonra bu nok 
ta gitgide büyüdü ve genç kız daha iyi 
görmeğe başladı ... Bakışları onu kendi
sine celbediyor .gibiydi ... Artık hiç bir 
kuvvet, Rişliyöyü kendisinden kurta
ramazdı. Genç kız pencereden aynldr. 
Sağ.daki ve soldaki kapıları açarak, bun 
ların tekrar bo§ olduklanna kanaat ge
tirdi. Tekrar kılıcını denedi ve bı; kr
lıca garip bil" nazar atfederek tekrar 
masaya bıraktı. Sonra kollarını göğ
sünde kavuşturarak bekledi. 

Dudaklan yan açık duruyordu; 
göğ~ü hafif hafif inip kalkıyordu. tnti• 
kanu teneffüs ediyordu. 

- O~u öldüreceğim, diye mm1dan 
dı. Ve yahut da o beni öldün•.:ek. E
ğer ben ölürsem, Trankavel gelecek ve 
bu kılıçla dövüşmeğe devam edc.t.:ektir. 
(Ürperdi) fakat eelecck mi?. Ki~i~ 
bu genç? .. Her şey r, onun, Kardinalin 
casusu olduğunu ispat ettiği halde, ne
den ona karşı böyl~ büyük bir itima
dım var? ... Acaba gelc.•; ek mi? ... Fal:at 
Rişliy,ö ne diye böyle erken.den geliyor? . 
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HABER - i\kşam posta~ 

İ.stanbul UçüncU icra memurluğun-==.=====~ 
dan: 

Cinsi M.iktan 
kilo 

M. Bedeli 
lira 

İlkte
mtna.tı 

lira 

. lııhale sn..-ıt/ 

Ce\'aplan veren: PHOl<'ESOR SANERK 

Mukaddema Ma.hmutpnşa.da Abud efen 
di hanında 10 No. lı dükkAııda. kiracı 
iken elan ikametgilıı meçhul olan Pe 
rikli Grigoryad.ise Nurullahm tstan -
bul beşinci noterliğinden musaddakl-
1-937 tarih ve 227 numaralı kira mu
ka.velcn.a.mesine istinaden §8.hsmıza 

kiralamış olduğu Mahmutpaşada A • 
bud efendi hanında 10 nu.ma.ralı dilk
kana ait kira bedlini vermemiş oldu
ğunuzdan 17 -5-937 de ı Kft.nunusani 
937 den 30 haziran 937 tarihine ka
dar i§lemiş ve işliyecek aylıklar için 
hakkı hapis icra edilmişti. 

Vize Un 245000 34300 2573 7-1-938 Cuma 15 
Alpullu un 187000 26180 1864 7-1-938 Cuma 16 

B 
<irnfoloji ve Grııfonıctrl mütehassıs 

UTüN tatallD.Ule karakterfnlzf: mezıyct \•c kusurlarınızı; s1%1 hayrete dU~ürecck 
kudar vazlb ve sarih olarak buauırtyctıcrlnlzl; tuttuğunuz veya dü~dUğünUz işte 
muvaffak olup olmıyacagınızı; nlbayet bC§ !arkla Yll§mızı size s0ylfyebillrlm. Bana 
bir gazeteden, bir kitaptan \'eya aklınızdan yauıcağmız dört satırlık yazıyı; IOD 
aylıırdakl lmzalannızdru:ı ikisini ı;öndc rlnlz. 

Pınarhisar un 246000 34440 2583 7·1-938 Cuma. ıo 
,, ,, 112000 15680 1176 7-1-938 Cuma 11 .,r. sf 

- 112-
Beyoğlu 1. E. 24: 
Boyunuz kısaya yakın ortadır. Or

ta bünyede ve teşekküldesiniz. Biraz 
asabi ve ihmalkarsmız. Asabi olmanız , 
hadiseler kar§ısında çabucak müteessir 
olmanızı intaç ediyor. Olan bitenleri 

kafanız.da büyütmek huylarıruzdan bi
rtdir. Yatım bırakılmış teşebbüsleriniz 
vardır. Bir işi, bir şeyi bir neticeye 
bağlamak çok defa size zor geliyor. 
Bütün bunlardan hayatınızda zarar 
gördüğünüz ve daha da görebilirsiri.z. 
Teşebbüslerinizde esaslı düşüncelerle 
ba§lamanızı ve başladıktan sonra so • 
nuna kadar faal kalmanızı tavsiye ede
r.n. 

nuzu ve boyunuzun orta olduğunu tah 
min ediyorum. Herhalde birini sevdi
ğinizi ve sevdiğinizin sevgisinden §Üp

he ettiğinizi zannetmekteyim. Madde
ten çok iyi bir vaziyettesiniz ve büyük 
h:r ihtimal ile çalışmak mecburiyetin· 
de5iniz veya ~alışmaktasrnız. Ruhan 
fazla içli ve hassassınız. Herkesi aynı 
zamanda bütün istddiklerini bir araya 
getiremez. 

Asıl hüner. halledilmcse lazım ıelen 
meseleler biranda halledilemiyorsa bun 
lan muayyen bri program altında za
manlara ayırmaktır. Bunu size bilhas· 
sa tavsiye ederim. 

Sahibi ,;oe nqriyat MüdürU: 
Hasan Raıııim US 

Bası'l<lığı yer (V AKIT) Jlatbaa.:n 

30 haziran 937 ye k:ı.dar iolem.iş kira 
bedelinin temini zımnında mahpus~
yanın paraya çevrileceği ili.nen teb -
liğ edilmişti. Ondan sonra. 1-1-938 ta
rihine kadar kira da işlemiş bulun
duğundan i~bu işliyen '50 liranın da 
temini için yine mahpus emvalin pa
raya çevrilmesine ve işbu tebligatın 
ilanen tebliğine· karar verilmiş oldu • 
ğundan işbu tarihi ilandan bir ay için
de bir itirazınız varsa istida ile veya 
şifahen 93711206 numaralı dosyamı
za bildirmenizi bu müddet içinde iti
raz etmez ve borcu baliğ ola~ mas
rafla birlikte ödem~z mahpus 
merhun menkul eşyanın paraya çev
rileceği ödeme emri yerine kaim ol
mak ürere illnen tebliğ olunur. 

Ylıkarda cins miktar ta.hmlıı bedel ve teminatları ya.zılı unlar s. saıtJe 
ihaleleri Vizede tümen satın.alma konıis yonunda hizalarında yaz:ll ?J~ 
kapalı zarfla satmalınacaktır. Şartnameleri komisyonda görülebılir· de' ıı:; 
saya iştirak edeceklerin bildirilen gün ve tayin edilen eksiltme sant~ te? 
saat evvel teminat ve teklif mektuplarını icab eden vesaikin konılSYO:n 

(8373) (660) 

Ankara garnizonu birlik ve mües
seseler için (40.000) hilo sabunun ka-

palı zarfla eksiltmesi 3 ikincikanun 938 
saat 15 de Ankara Levazım amirliği 
sa.tınalma komisyonunda yapılacak -
ttr. Muhammen bedeli 12800 lira, ilk 
teminatı 960 liradır. Şartname ve nü
munesi her gün komisyonda. görlilebi
llr. İçinde kanunt vesikaları da bulu -
nan mektupları saat 14 de kadar ka. 
bul olunur. Eksiltmeye gireceklerin 
belli gün ve saatte komisyonda bu • 
lmımaları. (8374) (661) 

Herblr tanesine tahmin edilen fi.a
tı 14 lira olan 1000 il! 1400 adet n~ 
betçi muşambası kapalı zarfla ihalesi 
4-1-938 salı gllıiU saat 11 dedir. İlk ~ 
minatı 14' 70 liradır. Evsaf ve §8.l'bı:ı
mesini almak istiyenler bedelsiz ola
rak her gün öğleden sonra M. M. ve
k8.leti' satma.lma komisyonuna müra ~ 
caatlan. 

~r 

b·ı· de r.f. ?ıf· ır mesi 349 kuru§ muka ı ın .~ 
k~!eti Satınalma Komisyonundan rıJı ~r 
Eksiltmeye gireceklerin 249~: gosır 
nunun 2 ve 3 ünoi.i maddeler lif ıı:c 
rilen vesi.kaile teminat ve telt bit • 
tuplannın ihale saatinden eıı ::ıeti S 
at evvel Ankarada M. M. Ve ..ı 

eJeı•· 
tmalma Komisyonuna vetııı (S2Z6) 

(646) 

-1------~ı 
lstanbu Levazım aın dlltl 
Satınalma komisyonu:ud~ 

tan.bul levazım yoııaına .. rilJluıı 
ğU einrindeki Cür'et roınorko ~ 
verte ve makine tamiri 3.1-938 ede li 
tesi günü aa&t 14 de To~, r
tanbul levazım !mirliği sa ·ıe ).,pıı: 
misyonunda açık eksiltaıe & 1572 
ca.ktır. Güvertenin keşif bed 

11 
ıırs ~ 

ra 35 kuruş, ilk t:eminatı 1 }>edeli~; 
kuruştur. Makinenin k~it 21 ıir& ~ lira 50 kuruş, ilk temiıUJ.tI Jc~ 
kuru§tur. Şartname ve keŞfi ~~ıı: 
yonda göriilebillr. fsteklil~ (
belgeleriyle belli saatte kO~ ") 

(V. P. 2114) - ııs

K.adıköy Kıvılcnn: 

Genç ve hassassınız. İntizamı sever
siniz. Merhamet hissiniz kuvvctli<lir. 
Vücutça ince yapılısınız. Kendini%i ko
laylıkla hayale kaptıral:försiniz. Ruhu
nuz. büyük bir sevgi beklemektedir. 
Aldatılmaktan çok korkarsınız ve &i
ma aldatıldım zannedersiniz. Kıskanç
lık tarafınız da fazladır. Kısa hayal 
ve kıskan!:lıktan vazgeçerseniz daha 
çok mesut olursunuz ve hayatta sizi 
bekliyen saadet seneleri vardır. Tek
'f-r l:irkaç sa,tlr yazınızla, bu hüküm
lerim ı <rndaki mütaleanızı bekle
mektt,, .•. 

• • . ! 1 . 
•',,'~ ~. ... . . . , . r . ı i ı . ' . . . 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 !ayılı 
kanunun 2 ve 3 ncU maddelerinde gô&
terilen vesa.ikle teminat ve teklif 
mektuplan ile birlikte ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona. ver -
melerl. (8375) (662) 

meleri. (328) (84~ 

Çiftçilere_ ~ı· ve bütnn ağnlannızı derhal keser. 
fcabmda (:'Unde 3 ka,e ahnabUlr 
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Fmdıklı - Gönül ~ 925. 

rsım ve markaya dikkat. Taklltlerlnden sakınınız. 

Her bir tanesine tahmin edilen fiat 
S49 kurut olan 20000 tane kilim lcapah 
nrfla eksiltmeye konulmu}tur. İhalesi 
28. 12. 937 Salı g'linü saat 11 de dir. 11k 
teminat 4 7 40 liradır. Evsaf ve Şartna-

Kelepir t.raktör, pulhJlc• ~ ~ 
luk, ve saire almak ister.iC~ d~ ~ 
köyUnde Veliefes:ıdi ko§U YC:::d• 1"• 
raat Aletlerini görünilz ve ·ıı.fı 
Fikret Atlıya müracaıd _ edi Gençsiniz. 20-:"ır": yaşlarında olduğu-

98 K A"Hlt:K'MXN 

Halbui Trankavel henüz meyd.ında 
yok! 

Korkunç bir §Üphe kalbini tırmaladı. 
Ayni zamanda, atın nal seslerini duydu. 
Süvarinin atından indiğini de duydu. 
Başını önüne eğdi: 

- İşte 1 İşte Rişliyö ş'mdidcn geldi! 
Niçin? ... 

Kalbi heyecanla çarpıyordu. Bir 
rölgenin kapıdan girdiğini gördü. An
naiı, ağır ağır elini kılıcına uzattı "e ba 
fllU kaldırdı. Gözleri dehşet içinde a
çıldı ve beyaz dudaklarından, çığlığa 
beJ)ziycn bir ses yllkseldi: 

- Sen Priyak !. ... 

Deh§et içini tamamiyle sartn1§tL Bu 
dehşet ne korkudan, ne de hayretten 
ileri geliyordu. Bu dehşetin sebebi. ka
rasındaki §U dil}ünceydi: Rİfliyöye ih· 
bar vuku bulmuştur.. Ve buna Tran
kavel yapmıştı 1 

Sen Priyak yerinden kımıldamıyor
du. Daha ilk nazarda, elinde kı11\:Ull 

tutan bu genç ailihşörün Annais oldu· 
ğunu görmüştü. Hayret onu yerine mıh 
lamı~tı. Kardinal onu Şaleye gönder
mişti 1 O ise Annais dö Lcsparı bulu
yordu. Niçin? Rişliyö ne istiyordu? 

Fakat. hemen ayni zamanda. aşkı 
ağır bastı ve Sen Priyak kendi kendi
ne şöyle düşündü: 

- Kardinalin maksadı ne olursa ol
sun, işi kendi menfaatime çevireceğim. 
Mademki onu burada buldum, kendime, 
yalnız kendime alacağım 1 

Bu düşilnce üzerine dü.düğü ağzına 
götürdıl. Keskin bir düdük sükutu 
yırttı. ve Sen Pri}''1lk içeri girdi. 

Annais, elinde kılıcı olduğu halde, 
b:raz evvel açmış olduğu "1ğ.daki ka
pıya doğru yürüdü: fakat bu kapı, bu 
defa açılmadı! ... Soldaki kapı da kapa· 
1r7dı f. Bir kaç dakika evvel h-- ,l,m bu 
odalar.da şimoi şllph:siz adamlat var
dı. Bir tuzak kurulmuş olduğu besbel-

liydi. 
Sen Prlyak da kapıdan ayrılnrak 

Annaisle, Ust kata çıkan merdivenlerin 

KTZ ______________ ......, __________ ____ 
arasında yer aldı. Genç kız, tusaia dli§· 
mü~ b:r geyik gibi, ürkek nuarlarla 
etrafına baktt. Büyük kapı .ubeıtti, 

Süratle bu tarafa doğru yilriıdil. Fa
kat, birdenbire birçok atlaruı nal ıes
lerini duydu. Ayni zamanda on hay
dut, cllcrin.-jc kamalan olduğu halde 
bağırdılar: 

- Kim ölct.:ek? ... 
Sen Priyak emir verdi: 
- Çıkın bakalım .dışarıya t Kapıda 

'urun ve emirler:mi bekleyin! 
Anoais kılıcını kınına yerle<jtirdi 

ve çok garip ve acı bir ıek:ilde gülerek 
!Öyle dedi: 

- Bu Trankavel hakikaten güzel 
bir tuzak hazırlamıt·· 

Sen Priyak anlamadı. Fakat ona bir 
az daha yaklaştı ve titrek bir aesle: 

- Elinizde kılıçla cidden çok güzel
diniz. dedi. Sitl hiç bir :aman bu :Udar 
ateşin görmedim. Burada kimi bul•cağı 
nızı dı:işUnüyorsunuz? Kimi öldürmek 
istiyorsunuz? 

Annais elini urattr, parmağının u
ciyle kırmızı mantoya dokundu: 

-Niçin kardinalın elbisesini giydi 
niz? Efendiniz size büyük §eref bahşe
diyor. 

Sen Priyak ürperdi. hiddetle man. 
toyu çıkarıp bir köıeye attı ve bağırdı: 

- Si:: onu öldürmek istiyorsunuz 1 
Rişliyöye karşı döğüşmek istiyorsunuz! 
Ahi Ne kadar güzelsiniz. İ§te göğsüm. 
Eğer kıbçmızla çarpışacak bir kılıç isti
yorsanız işte benimki! 

Genç kız, istihfafla başmı aaladı · 
Bunun üzerine Sen Priyak hiddet, 

fakat ayni zamanda heyecanla bağlrdı: 
- Evet, beni buna bile müstahak 

görmUyonıunuz. Sizin nefretinizir. bile 
dunun.dayım. Ben neyim'! 

Soluyordtı, kırmızı bıyıklan· titri· 
yor, saçlan ürperiyor gı'biydi. 

- Ben sizi seven bir erkeğim. siz) 
hiç kimse benim kadar sevmez! 

Genç kı:ı: aoğuk bir tavurla sözilnil 
kesti 

- Haydi, varif en izi yapm l Kardi
nal raporunuzu bekliyor. 

Sen Prlyak bir kamcı darbeıi tesiri 
yapan bu sözler üzerine, Umidsiz bir va 
ziyette, bir an sustu. Sonra hiddeti son 
haddini buldu. Annai&in bu sakin nef re 
ti, dünyada tahanunUl edcmiyeceği bir 
u:·~ ~eydi. Ve &§kının aon .gayretiyle, nef 
rcti temenni etti. 

- Benden nefret etmiye &izi mec
bur edeceğimi 

Diye kekeledi. 
Genç kız korkunç &üknetiyle tek

rar istihkarla baımı ulladı. 
Sen Priyak çileden çıkmıftı. 
- Bu kılıtt:ı üzerime kaI.dırmağa . 

aizi mecbur edeceğim. diye bağırdr. AJk 
la yanrnıt olan bu kanın rengini görme 
nizi istiyorum. 

Annaia kılrncını çekti, dizleri Uzc

rinde kırdı ve parçalannı yere fırlattı. 
Bu hakaretin altında ezilen Sc:ı Pri 

yak, yJzünil elleriyle kapadı, gırtlağın 
da bir hıçkırık yuvarlandı. Sonra kö
p:lrdil. Gözlerinde kanlı kıvılcımlar par 
tadı ve bütün kuvvetiyle bağırdı. 

- Hayır. si.tin istihkanruz altında 
de.ğil, sizin nefretinizin ıstırabı altında 
ök•.:eğiml Ve belki de aizin nefretınizle 
ben aHiy edeceğim. s; 

- Artık k!fi. Sizden nefret etmiye 
ceğim ve size kin bağlıyamam. 

Sen Priyak köpürdü: 

- Bana kaqı kin besliyecekıiniz, 
ve bu benim için bir sevinç olacakttr. 
Anneniz ... 

Birdenbire durdu. Soludu. Belki tc 
reddüt ediyordu. Annaisin gözlerinde 
bir dehşet ifadesi belirdi. Şiddetle ürper 
rnişti. Bağırdı 

- Annen mi? Ne demek istiyorsu
nuz? .. 

Sen Priyak, korkunç diiellonun bu 
safuasında, Annaisc dokunduğunu lıis 
setti. Darbeyi iy~.:e indirmek Uzımdı. 

O zaman, korkunç sır bu ruhun derin 
k5şesin.den ağzına fırlıyarak infilak et
ti: 

~ 
. da bit 

-Anneniz, aizinle benıın •ra;roıeti 
maniydi Hatta RiJllyCS onu Z>l u rası1' 
d:.i§Unmeden evvel ben bunu k8 Ç 

koymuJtum. • . tıe bıl 
Annaia gayri tabii b1: dı~lııY'°r

sCSzleri dinliyor, Sen Pnyak 

du .. nderile!' 
- Kardinal tarafından go .. rilftil· 

-!-te go dıl 
adam Anjeye geldi. Benwu yni ol 
Ri!liy<S ile benim arzuıxıun;ı .. ~ ağUıl 
ğunu öğrendim. Bu i1le 0 au-o f . 
mesine karar verdik... gtıl :ğUdi• 

Sen Priyak genç 1'1.ıl ;::. ıarnaısıİ" 
korkunç bir tavurla ~özle 1 

dr: eniln tarı· 
- Fakat kati hareket b bot'1t 

, iri be1\ . di 
fondan yapılımıur.. z~ dQın.·· Şifll 
tmı. Annenizi ben lSldUr kin ve nef re 
tekrar edin edin bakayım. kr8f edil'l'"a 
tinize l~yik olmadığıtJll t~arına bir f\ 

Annais lnlıncmm parç 

tett. 1.;JdC ba-
zar at ı. bir 1eıv 

Sen Priyak çıtğın ıc 
art! 

ğırdı: . ? zaten efl 
- Kınlmıı değil ':1 }ıaldk'1ti 1iğret• 

çok geç! Mademki ar:ı 111usa.adc ıJ.f 
diniz, beni öldürmenı~\:ına ı<at1' dbir 
mem. Hissediyorum ki: k ıı:ııiY'aca1c -. 

gen a · • .orıı•·-
duğunuz nefretten f et eCiı -

· d n ne r 1 şekilde ben de sız e . t>aıcalııı1 f,ıft• 
Siz benimsiniz. Ey geli:aydııd ıar~ dL 

Bir anda, salon on ·s ölil gı.'l)ı~eı'. 
. d.ld' Annaı • '-isse 

dan ışgal e ı ı. • • ıeriJıİ ~· ·rlei' 
Ken.disinl bir yere. ıttık baıı efllldll11' 
gibi oldu. Sen PrıYat:111~ 5onrl• •uıı.ıst 

d•Y• • d du Ve bır • de b 
ver ıgını uy . . n uıefln . c111t' 
tarın arasında, bır atı . ak ı::afıl 

Öd .. Sen prıy 
duğunu g r u. • 

• bağırdı. 
ba,ma ge~tıakv~ edin t • bir 1~ 

- Benı t ıp da genı~ eıce 
Kafile Paris et~fın e dogt'\1 ıısr 

rrm çenber çizerek !1ınzl flotr' 
etti. \"et de 

Tam bu sırada Tra;:;u. 
m'artr kapısmdan çıktY t &o 

priJ81' ıcotı ~ 
U,. gaat sonra Sen _ .~ 

:s $<>11•"' 
Şaleyi terkcdiyordu. 

s 
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ı Japon ıOlil 
• Çlngeıııo : ·r~n•o!\ 
ı Kan dıı,·ası 

t C,:Slıkuşu 

ı Şeyh Ahmet (Hlrkce) 
ı Mınya \'ell'•skıı 'e \ ' ic· 

dan mOcadeJest 
(ier.e baskını. Caniler e. 
linde esir. 
Cici ınne 

ı NlceYa ve T oyfun 
ı lnAlllere tncının incileri 

\'e Doktor Sokrat 
ı prorrammı blldlrmemltUr 
ı Pompelnln son Rilnlcrl 

n Canavarlar Ylldisi 
ı Yılmaz kaptan "e l\lohı 

kanların ıonu 

ISTANBUL 
ı Gınısterler kartı kartı· 

ya ve Kallfornlya hay
dutları 

• Bethoven 
ı l\fahkQmlar kalesi ve Şen 

haydut 
• Bethoven 
ı Programını blldlrmemtıtır 
ı Yılmayan adam. Ece 

manevralan 

KADIKOY 
ı Vicdan mücadelesi ve Ki 

tarlar çalarken 
ı Azgın se,· dalı !ar 

USKODAR ' 
Cölde bir TOrk 
(Türkçe). 

,..,, 8 A K 1 R K O Y 
~ ~Dl ı Romeo \'c Jullyet 
1
">'4TROLAR: 
'tfi:PEBAŞİ DRAM KJ.00 

saat 20,30 da 
ru RANDOT 
fasnl 5 perde. 

Ya.zan Karlo Gozzl 
rürkçesl: Sa.it AlL 

rn.wsız TtYATROSUNDA 
OPERET K1SMJ 
Saat 20,30 da 

BİLMECE 
~ k Komedi :i perde 
~~r~i: A. H. Akdemir. 

n G. D. A. Bira.beau 

~n1cmuL SADI TEK 
'fil \TUOSU 

T\f.DIKÖY (Süreyya) 
'in<'masmda 

BHAVO REJİSöR 
! feşhur vodvil 2perde1 
lobJo. 

(GöLGE) 
piyee ı perde 

* • 
Ş'fu~Z .:\DEBAŞl 

TiYATROSU 
Bu gece 8&8.t 20,30 da 
':\nnatkar Naşid v~ aı 

:ıda.5ları okuyucu kü
•iik ~mlha ve MişeJ 

Şehzadebaşı: FERAH Sinemada 
Bugünden itibaren 2 film birden. 
tstanbulda ilk defa, 
ŞIRLEY VE GANGSTERLER 

Aynca Kalifomiya haydudları. 
GUndUz seanslanndn tenz.ilat. 
Yarın gece: İsmail Dumbüllü. 

iş arıyor 
TUrkçe, almanca ve fransızca konuş

mak ve yazmasını biliyorum. Taşraya 
da gidebilirim. 

Mifracaat: Talimhan'!, Recep~ 
caddesi Tan apart. No. 1 (Tel. 
41590) 

Roger Lynaurl 

Göz hekimi 

Dı.Muıat RamiAydın 
M~ayenehaneeinl Taksim. Tallmane 

Tarlaba§ı Cad. URFA Apl nma 
nakletmiştir. Tel: 4.1553 

Pazardan maad,, hergün: Oğleden 

aonra saat ikiden altıya kadar 

t, 
\ı. ~. ~ l'~nıin edilen bedP.li (33178) lira (20) kuruş olan (331,S40) kilo ek
'llli~ '18llinciki.nun 1937 tarihine raalıyan Salı günü saat 14 de kapalı zarf 
'2 , llııııak Uzere mUnakuaya konulmuştur. 
~~UV&kkat temlıı&t (2528) lira (87) kurue olup, prtnamesi (169) ku

~ .. a, ilinde komiaYondan her gUn almabillr. 
~t ~~klllerin 2490 aayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim edecekleri 

'llt "ll mektuplarını en geç belli gUn ve saatten bir sa.at C'\"Veline kadar 
~ bulunan K\)ın.layon ba§kanlıfma makbuz mukabilin..ie vermeleri. 

(8?.::ll) 
~l, 
\'~edilen bed~li (5275) lira olan _<~5) kalem muhtelif cins .. v.~ 

t l~ ~ ~ &ebr.e, 22 Birıncikanun 1937 tarıhınc rnslıyan Çarş:ımba. gunu 
~-..... l l>azarlıkla alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

• ~~u 15 kalem yq sebzenin muvakkat U-minatı (395) lira (63) kuruş 
~a ., ~e.sı komisyondan her gün para•nz olarak alına.bilir. 

.,.~ "-. teklilerin 2400 sayılı kanunda. yazılı vesikalarla birlikte ve belli 
l t~ Ra.srmpa§ada bulunan komisyona müracaatları. (8041) 

~o~ sa· · 
~ ''V) ltı •rtncikanun 1937 gününde yapılan münakasasma jstekli çıkmıyan 
'i; lı d 10 sadeyağ, 20 Birlncikanun 1937 tarihine :raslıyan pa.za!Usi gür.ü 

~lı (31\ l>lll.arhkJa alınmak üzere münakasaya konuJmuştur. Tahmin edilen 
\ ' l( 50) Jiradır. 

'.>~~-llb~~a.kkat teminat (2336) lira (25) kuru1i olup, şartnamesi (156) ku· 
~,. " ~~e konıisyondan her giir \·erilir. 

' ... _ lılenn 2490 sayılı kanunda va2.ılı ,·csikalarl:ı birlikte ve belli 
-...tı. .. 

Kıusıtnz>Rpda buJunnn komisyona nıilracaatln.rı. (8354) 

HABER - :Al<rm p=o=st=as1====~=-~~=-'!:":'=~~- ..... - .... ---.-""""'========~~~=1=1·~ 
Yalnız birkaç 
Dakikada 
Sabit olan 
Hakikat 

GRiPiN 
Hn şlddetll baş ağrılarını 

derhal keser 

Gripin bütün a.frı, em ve aa.ncrlan dindi nr . .ı:vezreye,· gnpe, at§, neı, sınır, aaaıe 
ağrılarına. Romatizmaya, UaUtmeden m ütevelllt ııtırablara kartı bilhaastı 

mUemirdıir 

lCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABlLtR 
İSİM VE MARKAYA DİKKAT 

TAKLlTLERlND EN SAKININIZ 

ıstanbul Belediyesi ilanıaı:.1 
Belediye zabıt.Mı talimatnamesinin 525 inci maddesi umum! meclisin 15-11-

937 tarihli toplantısında &1ağıda. gösterildiği tekilde defiftirllmiştir. 
Alakadarlarca bilinmek Uzere ilin olunur. . 
Mndde! 525 - Umumun yeyip içmeaine, ya.tıp kallcmunıa, taranıp temiz

lenmesine, eğlenmesine maMus olup belediye kanununun on beşinci maddesi
nin Uçüncü fıkrasında sayılanlarla bunlara benzlyen yerlerin sahipleri bura· 
]arda yenilecek ve lçlecek eeylerin fiatl'arlle mevcut olduğu takdirde kira, hirr 
met, duhuliye ve bilet mukabili alınan mebaliğl ıtsaterir U; nfusha tarife tan
zim edeceklerdir. Bunlar Belediye İktınt MUdUrlUA'fuıce t:etldk ve tasdik edil
dikten sonra bir nUshası ait olduğu belediye fUbeaine verilecek ve diğer nfu;.. 
hası müessesede snklnnarak her talep vukuund& ibrazı: mecburt olacak ve su
retleri buraların kapılnrına ve iç taıraflarında halkın kolaylıkla görebileceği 
münasip bir veya icn.bma göre mUteaddid mahallere bir and& göze çarpacak BU· 

rette iri harflt'rle büyük levhalar halinde ve "musa.dd&k fiat tarifesi,. adı al
tında asılacak ve bu tarifelerin birer örnekler:! de kUçUk matbualar haJinde ma
salar Uzcrlııde bulundurulacaktır. Kapıla.ıra ve difer münasip yerlere asılacak 
tarifeler en az 35-55 eb'adında. olacaktır. 

Musaddak fiat tarif esi bulurunıyan ve bunları yukarda gösterilen şekilde 
kolayca görtllecek yerlere asmıyan mti es.sese sahipleri hakkında umuru bele
diyeye mUtcalJik ahkamı cezaiye kanunun& tevfikan takibat yapılacaktır. 

(B) (8387) 

Nafıa Vekaletinden : 
A§ağıda cetvelde parti miktarları yazılı olan cem ·an 273393 adet normal ve 140 takımlık 5460 adet bMit makaslık 

kayın traversi dokuz parti ve 24 Birincikfı.nun 937 Cuma gUnU eaat l'5,30 dan itibaren ayn ayrı eksiltmesi yapılacak 
surette kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 
Her partiye ait eksiltmd şartnamesi ve teferrilatı cetvelde hizalarında yazı h bedel mukabilinde An karada vekalet 

Malzeme Mildürlüğilnden alınabilir. . 
İsteklilerin her parti için ayn ayrı tanzim ed\!ooklert teklif mektuplarını cetvelde hizalarında gösterilen muvakkat 

teminat ve talimatnamesine göre Veki !etten a!mmıa malzeme müteahhitliği v~ıkası ile birlikte 24 Birincikanun 
937 Cuma günü saat 14,30 n kadar Ankaradn VelcfLlet Malzeme MUdUrlUğllne vermeleri ifızımdır. 
Partiler Miktarı Muhammen Muvakkat Şartname Traverslerin kesilec.-cği devlet orman. 

Normal Basit makas- bedeli teminatı bedeli . lan. 
adet lık adet Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

I 30835 70920.50 4 796.03 3.55 Kocaeli vilayeti Hendek kazasındaki 
Çamdağı - Atbal)ı ormanından. 

lI 24003 55206.90 4010.35 2.76 Kocaeli vilayeti Karasu kazasındaki 

Molla Hasan pman ormanından. 

III 41524 ~550520 6025.26 4.78 Kocaeli vilayeti Hendek kazasındaki 

Kerem Ali Haraklı üstü ormanından. 

IV 61901 - 216653.50 12082.68 10.83 Bolu villyeti Düzoe kazasındaki Giriş-
kuzu ormanınaan. 

v 20622 6!>083.70 4704.19 3.45 Bolu vilayeti Düzce kazasındaki J{el-
ki.hya ormanından . 

VI 16954 1l•166.60 3687.50 2.46 Bolu vilayeti Düzce kazumdaki Kaba. 
lak koyunağılı ormanından. 

Vll 9289 :.:!7867.00 2090.03 1.39 lio!u vilayeti Düzce kazasındaki Kokur. 
dan ormanından. 

vın 55265 175190.05 10009.50 8.76 BoJu villyeti Akçakoca kazasındaki Or-
handa~ ormanından. 

TX 13000 5150 677$0.00 ·!636.50 3.39 Bolu vilayeti Düzce kazasındaki Keçi-
dere Dikmcnaltı ormanından. 

Eksiltmelere hususi orman sahipleridc girebilirler, (8196) 
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Nezle - Grip - ve üşütmekten hasıl olan 
Hasfahklarda hallrınıza aelecek ilk isim 

zAYl - a40 tarihinde aeıenbevi Baş - Uiş - Romatizma Kadınlarıı:ı ay sancılarını derhal geçirir • 
. ortamektebi ilk kısım altıncı sınıfın- E d 1 ) k J k 1 J 
dan aldığım tasdiknameyi zayi ettim. czaneler en i ve 12 i amba aj arını ısrarla 
YenJsinf çıkaracağımdan hükmü olma-ı 

dığmı Uiın ederim. 78 sayılı Taklitlerinden sakınınız. 
--_,,_~----------H-~_· ey~m_H_a_mw_· __________ __......_ ________ ~~------------------------~--------------------~·--------------------~----------------~------------------------~ 

t 

Mevduat için elverişli şartlar 
f>ara plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar · 

Bütün gnn arasız açıktır 

K 1 1 L A __ .. ., 

Oyun k8.ğıtları Monopolu 
Sayın mtışterllerlne, piyasada en ziyade aranmakta otan: 
No. 15, 16 ve buna mOmasll OVUN KAGDTLARU'odao 

Yeni stokun hazırlanmış olduğunu ve istenilen miktarın 
----·- depodan alınablleceğlnl llAn eder. - ~ 

-------- -

:;:;,Al TIJN Bil:EZiK MUcevherat 
işi eri 

Almak arzu ettiğiniz 
takdirde Bu adrese müracaat ediniz 

•• Hem 1 ürkün sanattaki şah eserini görnıuŞ 
ve hem de tam ayarlı bir bllezlk almış olursunuz. 

ADRES: AKSEKİ PAZARI: HALtL tRA.HlM, MUSTAFA ÇÖMEZ KAPALI ÇARŞI AGA soK.AK No~7..39~ 
tST~ 

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

B l rl n c I sınıf Operat~r ' ~-Arada büyük fark var 
Or A .CFER TAYYAR Pmeu çocuk Pudraaı: ,un;iye kadar hiçbtr ben7.eri tarafın~::: 

Umum! eerrıb.f v" sinir, dl.mai lid edilenıemigtir. Bu pudrnıım, en bUyUk meziyeti bilh~ ~~~de ~ 
&tetik cerrahisi mütehassısı lerl için hazırlanını• olmaaı ve terkibinde tahr~ edici hiçbır uu-

Paria Tıp Fakültesi S. Aejsten, ., 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ lunmamaaıdır. 

=u~~N= :""' ~ PERTEV ÇOCUI' FUDRA51 qJllf-
mutehassw ~ Şi§man, vUcuUu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. vueuu~ir bit 

Muayene: Sabahlan M e P I p n en .. a ;:n ıt::R"' s ten s e kadar lı U lı valarmda ve koltuk a.ltlarmm pioiklerlne kargı bundan <iaö 

öğleden sonra Ucretlldir pudra benilz ke§fedilmemiştir. 

ONU DlGER ADt (TALK PUDRA) ları ile karıotJr!ll8yınJS-Beyoğlu, Parmak.kapı, RumeU Ban 
No. 1 Telefor.: 4:4086 

Maceraları 
Büyük bir cild halinde. Yalnız re. 
simlerden ıbaret. İçindeki küçük 
konuşmalarla hiç yorulmadan X 9 
un harikullde maceralarını ta.kip 
etmig olursunuz. 

X9u 
sizin gibi çocuklarınız da <;:ok 11e. f 
ver. f 
Bu onların ayni zamanda eğlenceli l 

Fi~~ 30 kuruştur 1 
Çocuklarınızı teşvik ediniz. Hafta. 
lıklarmdan ayıracakları k'dçilk ye. 
kiµılarla bu kUçUk r-akamı kısa bir 

1 

bir okuma kitabı da olur. 

zamanda eli:le ederek ~ 

X 9 un 1 maceralarından birer tane edinme. 

lilllllid•m•er ............. .-ı 

~ • ·ı'aıt··· 
:: GELE'N YJLtJAfJ 1181oıı 
~ Bir Hediye verııı~erıi ~· 
~ Ancak vereceğin hediyenin d: etllleıllil' 

ve bir işe de yaramasına d~ yaııııt1 
Bu sıkıntıdan ~nı o FZ 

J U ı rtat" 
Yelek cebi fen eri 1ııı 
Sat~ deposu; . z.:0 . 30 

Galata.. Voyvoda caddesı 

---• tsma.il öıner ışçeo 


