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kalabDBeceğl şüplhleUldlır 

Goganın iktidar mevkiine gelmesi faşist 
dev!etleri memnun etti 

.............................. _. 
Dosturnuz 
~omanya
ın bu müz
~in dahil! 
~lJhrandan 

bir an 
~vvel kur .. 
tuımasını 
temenni 

, ederiz. ................................. 
~ Yazısı 8 lnd<le Romanyanın merkezi Rükreştcn bir manzara t•c kabineyi !:uran Goga 

Ç!nlilerin . Nankin zayiatı 

73.874 kişidir 
Japonlar bir kaç şehır ve bir ada 

zaptettiler 
~Okyo, 28 (A. A.) - Tebliğ: Japonlar bunun için bir kruvazörün 
lllalt Çin de Shantung eyaletinde Sa- taraf mdan çekilen vapurlar kullanmış -
~rin sot sahilinde Tı;inan'ın karşı- . tardır. 
\! bulunan Japon ordusu. 22 ilkka - Harek!lta bir naklye gemisi ile 2 muh 

a Tsinandaki Çin mevzilerine taar- rib de iştirak etmi§lir. 
tbncğe ba~lamıştrr. Şiddetli ve anu- Japonlar iterliyor 

birÇQk çarpısrtıalardan sonra Shan- Şanıbay 28 (A.A.) - Japonlar 
tyaletinin merkezi olan Tsinan. 26 Tainanı c.lı!Jktan sonra Tsingtau üzeri• 

~un saat 23,30 da tamamile işgal ne yürümcğe baglamıılardır. Bu kuv· 
ıı.a'~tir. Çinliler Nankin harb saha - vetler demiryolu üzerinde Şangtuna 

73874 ces:et brrakmışlardır. vamuıtır. Çin kuvvetleri ise aynı de-
lt~lar bir adayı işgal etti miryolu Uzt.rindc Vil§iende hazırlanmıı 
:~o. 28 (A. A.) - Ağır toplarla mevzilere çekiliyorlar. 

bir bombardımandan sonra Ja- Amen Hariciye nezaretinin tavsi-
\ı Macaonun cenubu garbtsinde ka· yesi üzerine T'Sintau'da bulunan Ame-
Ongnau adamın 200 bahriye sila - rikalılard1'3 büyük bir kısmı yarın A-

~çıknrmrşlardır. __..Devamı A tnclde 

oliarımız birer birer 
asfaltlaşflrllacak 

1~i mühim caddenin daha bu 
~Je getirilmesine karar verildi 

ı ı 

' 1 

~tf't1aca7c 0~11 Uı."i yol Tophane G<ılatasaray (fJ:Jtt~), DolmabaPıÇo ~ 
'l'a~m (Altta) ~ Ynzısı 8 incido 

ı-··~:;:·~~&;~;~·~······ı 
Ankara, 28 (A. .) - Riyaseticwn -

bur umumi katipliğinden· 

Kızılay kurumunun 60 mcı yıldönü
mü milnasebetiyle yurdun her köşesin
deki J<mlay kurum'anndan, Atatürk'e. 
vatand.ı~arın yüksek hislerine \'e yar
dım severliğine t~~an olan birçok 
telgratıar gclmcktedır. Bundan çok mü
tehassis olan Atatürk, teşekkOrlerinin 
Anarlolu ajansı vasıtasiyle iletilmesini e
mir buyunnuşlardır. 

Havagazı ve elektrlğ~ 
zam mı yapılacak? 

Dol•}'\n rivayetlere göre hazirandan İ· 
tıbaren hava.gazi ve elektrik fıatlarma 

birer miktar zam yapılacaktır. 
Belediye tarafından ileri sürülen bu 

fikir Ankaraya bildirilmiş ve tetkikine 
b:lşlanmıştır. 

Teklif muvafık görülürse buradan te
min edilecek para 1stanbulun im<ınna 
harcan<1caktır. 

B usabah Belediye reis nıuavini 
bay Rauftan malUmat istedik. Bize şun
ları söyledi: 

'- İstanbul belediyesinin böyle 
bir teklifi yoktur. Belki Ankarada ve 
kaletçe böyle bir tetkikat yapılmakta 

dır. " 

Pariste 
Grev devam ediyor 

Paris, 28 (A.A.) - Başvekil ile 
iş nazırının bütUn gayretlerine rağ. 
men, Paris bölgesi yiyecek endiistri
siyle nakliyat müesseseleri grevi de. 
var etmektedir. Otuz kadar fransız 
vapuru Roaen'e yanaşmağa muvaffak 
olamamışlardır. Zira tayfaları grev. 
cilerle mütesanit olduklarım bildir
mişlerdrr. Marsilyadan istenilen ye.. 
dek tayfa Rouen'e gelir gelmez 
grevcilerle mütesanit olduklarım ilan 
ı>tmişlerdlr. 

Umumi hizmet'er grevi ele 
baş•arlı 

Paris, 29 (A.A.) _ Umumi hiz. 
rr.etler grevi bu sabah başlamıştır. 
Metro ve otobUs nakliyatı dt.rmuşt.ır . 

Varşovada 
Bir kalpazan çetesi 

ya" alandı 

. 

Varşovn, 28 (A.A.) - Polis uzun 
nraetırmalardan sonra bir kalpazan 
çetesinin on azasını ya..kahunağa mu. 
vaffak olmuşt'V. Bu ç~tc bazı ya.. 

1 hancı banlmotlarlyle esbammt taklltı 
ederek tedavüle çıkarmıetı. 

Ne zaman yola getirilecektir ? 

Bu sabah da bir araba 
yoldan çıktı ... 

Bo~lYllk yen ve bo(ğul!< aırabalaır 
eoeoe veırmaşuerr, lillaDlkon haya
tDDe oyınıamak'ltaıdoırlaır 

Şu Tramvay şirketi bir tUrlU yola gel 
mlyeccğe b ·enziyor. BiltUn neşriyata 
ve hatta. birçokları facialarla netice
lenmesine ramak kalını~ acı tecıil
belerc rağmen, şirket hiç istifini boz 
madan, hurda arabalarını çalıştır
makta devam edip gidiyor. 

GUn gccmlyor ki. tramvay araba
ları için birkaç bozukluk vakası 
duymıyalım, bu şirketin yeni bir 
yolsuz işini daha öğrenmiş olmıya
lım ... 

Fakat ne ynzık ki, bizim duydu-
ğumuz, öğrendiğimiz vakalardan 
blrcoğu, şirketin birkaç ıört bas et
me mUtchnssısı ! ) tarafından resmi 
makamJara aksettirilmeden, kapatı
lrverlyor. 1ştc bu çeşit vakalnrdan i
kisi daha: 

-ı-

Ayın 25 incl gUnUne tcsadUf eden 
cumartesi sabahı, saat G,30 raddele
rinde Aksaray deposundan Yedlku
Jeye gitmekte olan ( H motris ve 

551 romork) numaralı tramvay, Et
yemez istasyonunun 20-30 metre İ· 
lerlslnde bir kazaya uğramıştır. 

Yolun burasında, bozuk olan Ye 
evvelden atölye ustalarının haber a; 
lıp ala.kadar hat memurlarına bfl
dlrdlklcri halde yapılmayan bir rnYı 
parçası, tam tramvay Uzerlnden ge
çerken kopmuş ve motörün arasına 
fırlıyarak motörUn parçalanmasına. 
sebep olmuştur. 

O saatte tramvayda yolcu bulun .. 
madığından iş bermutat hemen dört 
bas edilmiş, bir taraftan kırık araba. 
garajn kaçırılırken, bir taraftan da. 
rayın bozuk kısmı tamir edilmiştir . 
Bu arada, Ycdikule hattı bir saat 
kapalı kalmış, birçok '\"atandaş bu 
yUzden sıkıntıya dUşmUştUr. 

-11-
lklncl hMlse de iki akşam evvel 

saat l!l,30 sularında Beyoğlunda Te
pebaşmda olmuştur. 102 numarnlt 

~Devamı 81ncldc 

Ahmed Emin aleyhi
ne Müddeiumumili

ği n açtığı da va 
Mahkemeye gelmiyen neşriyat 

müdürünün ihzaren celbine 
karar verildi 

Alımet Emin Yalman mahlU!med~ 

································································--·...-·· ... •••••••••• ...... -·-······ E . . . . . . 

Yeni senenin en 
_.. .......................... , .... 

büyük edebi hadisesi 

Nazım Hikmef'in 
Yılbaşından itibaren HABER'de 

neşredeceği 

Yaşamak Hakkı 
lsimlı harikulade güzel 

romanı olacaktır 

f mzasıru ş;md:yt- kadar hep ıiirle

rino ha.reden Nazım Hikmet ilk 

defa "Ynşamak Hakkı,, ile imzası 

altında bir roman neırctmelctedir 

Y alnrz bu nokta bile muharririn ese

rine "e kadar giivendiiini göster
meğc kafidir. 

• • r 1 
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:Oış Siflcısa 

Ha ay, Suriye Fransa 
ve Garo 
Yazan: Şehip Gündüz 

S UR!YE Başvekili Cemil Mardanı 
Ankara ziyaretinden ne müspet 

intibalar edindiğini Şamlılara bildire 
dursun, Hatayda Garo, giri_ştiği entrika
ları başamuya çalışıyor. 

madığını soruyorsunuz. Size bilvasıta 
ccvab vereyim: 

"Türk idaresi altında bulunduğumuz 
günlerde Suriyeli tacir, çok zengin adam 

manasına gelirdi. Fransız mandası altın
da geçen kısa zaman Beruttaki, Şamda-

- Pek ala ama ya zorla ispanyaya 
götürülenler ne olııcak? 

-Fransız karikatürü-

.Sakın hayntu1 bugunKu ıcccllısil 

-Avusturya karikatürü-

dla11ata ~ 
- .Ağlatmak, 

güldürme~ıı-•lll" 
Y 

:U.ı bası müııı1::.clıcUlc, • .:. ... tteJI 
• ınn~' • 1u·ııı·nıudıuı hcı· ı.ıı • dl c;ull 

öa.1.1 l.ıu) lı.b.. olıu .. a çı.ku~ ~e .. ~~ 
tlo tuJuu bil' uııkct. guı·dulll• ., di)e 

Uı·• r.ı ıcll ıııı • 11 o nglu t malı ıuı ·: h uu • ·ıııa Jl 
•" l 'l'İll ]ltıt.U • ısuı· ıı) ul'lnr. AuJ.ctı,;ı c . bid ge 

g·arilJ ~c) J cı• g·~li) or; bir 1:ı.-Uu 11 Jlll ~ 
., . i ı U" utına ·''· H1> llc: "::ıaııut ıısnn ,, 1 ., w 

kııı•uWU 1 '" "'Ok.su. ll\..lUUSUJIU ınu ... . .. d•· ,, ,, ı J{ nınnu-• 
""C ısoı·uı·ısu ım:;mawa J. 0 ıı uıtlJ ,, • <l ı wt 
ha lılr tiU) fu:.UU Oklllllll turu rribi 60' 
güzleı·jıuzi kıııuıtıuu olduğ ~·ip ı;.11• 

·•· . ·ı·uk ctUl f llll llC o ncnk ul) C lllC 1' plıl 
Garo, hakkındaki ilk tahminlerimizi 

artık tamamiyle tekzib etmiş bulunuyor. 
Yaptığı işleri, oynadığı oyunları birer 
birer gözden geçirdikten ;onra diyebili
riz ki: 

''Bu adam bugüne kadar Hataya mu
sallat edilmiş olan Fransız milstemlekeci
lerinin en menhusudur ... 

ki ve bütün Suriyedeki tacirleri, yerli 

bankaları, hatta saraflan iflas ettirmis- ı ı 
tir. 1arih ıethihleıi _ 

Artık siz bana değil, ben size sorayım: L.llllİI __________________________ _. 

l>aha Jrnclnı• U) ulllllynnı dn .> 0 aııl'c' 
O hııltlc oulnı· ün, ı>ekiilü btr 
mdvzuu olabilir. trH • llO 

Ama clıycccksiııiz ki U)~r ı\1 ,ıtıP' 
uyku J.a~u'mmıııı sıuıatle J .1 ~ııaıı• 
yoktur Om ı J>Ck belli Cb'1 ' >1-" 
ı·ico Bı;rı·cs: "Hen cnn~~~.cı ~:b~ 
bC\'criıu,. dcrnti~; buguııuu pıerzı-r 
lngiliz nıuhnrril'leı·üıclen So 0~ 
Mnughnm de: "Bn,ka kitııpl~·~Ubtıı' 
yup knpıhnııktansn 1\lnrccl 1 etti' 
kileri okuyup sıkalm:.ığı tcrcfb,~1' d' 
ğlııl süyllıyor. Demek ki sıkılıll çiD"' 
- Jılç olmazsa bazı kimseler 1 

Garo hiç de zeki bir adama benzemiyor. 

susuriyeliFransayısevermi? JslanbuJU ı•lk defa 
lşte Garo'nun hareketleri ancak bu 

antipatiyi kuvvetlendirmeye yaramakta-
Zeki bir adam, evvela bulunduğu muhi
ti anlamıya çalışır, bulunduğu muhitte
ki temayülleri iyice ölçüp biçer ve ancak 
ondan sonra harekete geçerdi. Garo mu
hiti tetkike IGzum gönnedi. Yeni işine el 
koyduğu zaman hatırına gelen ilk şey Ha 

tayın yan satılmış, yan satılmağa hazır 
unsurları ile tanışmak oldu. Ve onlamı 
gösterdikleri za\iyeden vaziyeti görmeye, 
hfü:lic:eleri mütalea etmeye alışmak hata. 
sına kapıldı. 

dır. ŞekipGUNDUZ muhasara edenler 
• 

Avar Türkleridir :::::::::::: =:m ..... --..:..:....ı:ı:aı1 ıı • w:sn .. 
:.:. ~ ·· D - n 

bir kıymet miyarı olabill)'Ot• a1' ~ 
:Fnknt bunun üzerinde uuı·ıı~lr ti: 

ğlllıu; l.ıcn sık:ııl ısıkııınınn~cğııiJJI' 
ıınt unsuru oldul,'1.lnn Jmıu ~pıll)~ 
"çünkü insnııı sııınn vcyn 6 1)5i., 
ronmıılaı·, şürJcı·, essai'Ier, ~JJ)I' 
olııbıllr nınn hcykclln,ı'CSoıin• uıs''
rmın - o mnunda - caıısıkfllll ıflıttı• 
'uı· edilemez. Sn na tin esas 'ıısvıu;ıte" 
w dn htiluıı •!Uzel saı•#.tlcrclc , ,.,,. 

~i ogru ii 

jj Değil mi ? H 
·Yazan : IFflüseyan li\llamak O~KU~ 

Ona; 

- Türkleri boğabiliriz. 
Dediler. . 
Garo, Türkleri boğmak temayiilünde 

ol::iuğu için, bunun mümkün olup olma
dığına akıl erdirmeye lüzum görmeden 
kati\ bir faaliyete gctti. 

Ona; 
- Hataydaki muhtelif anasın elde e

dip Hataylı Türkün karşısında bir "tek 
cephe .. kunnak kabildir. 

Dediler. 
Hataylı Tiirkün. yalnız kazandığı me

de.?ti haklardan değil, en tahil insanhk 

haklarından bile istifade etmesini istc
miyen Garo derh3l bu "tek cephe" yi 
ku:-maya l<arar verdi. 

Betbaht Gam! 
Trmas ettiği "iusanlarm l\af oldukları

nı-sanmak safr:Htli~inde bulundu. Onla -

nn, kendisi kadar ~yesiz. kendisi ka • 
dar müc;tcmlcke politikacısı olablıecek • 
lerlni kestiremedi. Kendi .me~eketinin 
mGstemlekccilik tcmayfillerine dahi en u
fak bir faydası dokururuyacak bir yola, 
bir batakli~a saplandı. Şimdi ileriye git
mek istedikçe batıyor ve ileriye gitmek 
istedikçe batar.ak. 

::- ii 
il Tiltiln piyasasında !i 
il u 
ii düşüklük u 
d -
iİ Okuyuculanmızdan Suphi Devecioğ. n 
:; lu yazıyor: U 
~I "Son zamanlarda gazetelerde sık sık iİ 
:i telgraf ve memleket haberleri sütunla- r: 
" " n rtnda ~Örfilcn tütün piyasasıtıın gün- u 
:: den gune kırılışı acaba ef kôrı umumi- :: 
U yeyi Amerika borsalarmdan, Çin • ]a- fi 
ii pon lıarbinden az mı alakadar ediyor? ii .. .. 
:: Her gün yrni bir firma nefis tütünle- :: 
~i rimizin nziişterisi olmak isterken, eski i! •: . ı. 
:. fırmalar da dmmadan her yılfaaliyet- H 
D Zerini arttırmaktadırlar. Bundan anla-
1) şılıyor ki, birkaç senedir yalnız müstah 
E: silin delil, mevzubahs firmaların da 
i mevcttt stok malları yoktur. Bu da 
: 'hükQmetimizin mıwaffakıyetle başar • 
i ftlı bir ckontHni siyaseti'sayc:tindeait. ' 
ıı ~ .Rall:ihi bıçkıul.tn Çt?~olan bu malmı- . i 
i Wn fiatı yf.ksclm~ lôzımgelirken brı- ft 
h nım aksi olarak .düşmesimı ne diyelim? p 
n Çünl:ü daima kredi ile iş görmeğe :i 
ii alışmış köylii, elinde mevcut parasını İ! 
g sar/ettikten sonra banka, kooperatif ı < H 
fi diğer kredi kapılarının kendisine ka- f: 
:: .. . .ı 
:: pandığını göruyor. Esasen yenr sene ı= 
ii lıazırlıklarına başlamak nıecbrtriye/in- i 
U dr. olan köylı7niin tarla icarı, fidelik tıe i 

H;ıtaylı, esasen uyanık insandı. Fakat ii gıibre tedariki için aylarca malzsuliinün i! 
son hadiseler IIataylryı bir kat daha u- .. I! !.i satılmasını bekleycnıiyeceği malam- ,. yandınnış, ona istiklalini ve kazandığı !I ı 

il dur. ! 
hakları elden kaçırmakla neler kaybede- :ı Kumpanyalar bunları pek iyi bildik- .~ 

1 STAl\~ULU yalnız Osmanlı 
Türkleri muhasara etmiş değil

dir. Daha Osmanlı adı tarihte mah1m 
değilken Avar Türkleri 1stanbulu muha
sara etmişler ve lranlılarla birlikte ls
tanbula müthiş · dakikalar geçirtmişler
dir. Bu yazımı işte bu en eski muhasa
raya tahsis ediyorum. 

Yedinci asnn birinci yansında lran
hlar Bizan:;ı çok uğraştırmakta, iki dev
let arasında müthiş muharebeler devam 

etmekteydi. İranlılar Bizansı daha faz. 
la sarsmak için bir müttefik aramışlar 
ve Avarlara müracat etmişlerdi. !ki dev
let pu hususta anlaşmışlar, 626 senesi 
haziranında lstanbul önünde buluşmaı;:ra 
karar vermişlerdi. 

Avarların hazırlığı epeyce sürmüştü. 
Bimns önünde denizden de harbedecek
lerini bilen Avarlar kayık ve gemilerini 

arabalara yüklemi5ler, muhasara alctle
ıjle beraber yola çıkmışlardı. ~am vak
tinde Bizans1 öniine gelen .Avarlar gece
leyin. ateşle karşıda Kadıköy tarafların

da ordugAh kurmuş olan İranlılara işa
ret vermişler. Iranlılar da yine ateşle ce
vab vermişlerdi. 

Şehir iki taraftan da muhasara edil
miş bulunuyordu. Avarlar şehrin surları 
önüne muhasara aletlerini yerleştinniş
ler avnca hücum makinelerinden maa
da' o~ iki büyük kule de yapmışlardı. 
Gerek· filetlerln ve gerek hücum makine
lerinin ateşe kam muhafazası için üzer
lcrine deriler örtülmüştü. Avarların kü
çillc gemileri de K~ğıthane derçsine kon
muştu. Burada sµlar az olduğundan Bi
zans gemileri hücum edemezdi. 

ceğini adamakdh öğretmi~tir. Hatayır !f leri için kendill'1ini naza çekiyor ve bu h 
en zayıf iradeli olanları, hatta bir za- ii sene oldrı~u gibi 40-70 kımıştan kapı ii 
mantar Fransız idaresine hasret çeluniş ıl rıçıyorlar. Birinci dtrece mahsulü eldr H 31 temmUzda b.ışhyan sıkı muhac:.ırn 
bu idarede rol almış, ve bu idarenin Ha- il ettikten sonra 10-35 kımış arası fiat i! beş gün devam etmiş. kuleler, duvar del
taylıyı ezmesine vasıta olmuş bulunan- :: kırma rekabetine girişi~orlar. I~ m~e mt1hsus !Uetler faaliyete geçince 
lan bile bir müstemleke sancak vatan- j Di~tr taraftan sermaye sahibi mıis- !i Bizanslılar korku ve heyecan içinde kal
da,ı olmaktan nefret etmektedirler. !! tahsiller de dolap çerıirmeyi ihmal et- Ji mışlardı. Ağustosun ikisinde Bizanstan 

Hatayda Garo, Adalı Mehmetten ve o- :: metler. Bin bir 1ıile1cır. başvıırarak kü- !: sefirler gelmiş, fakat Avar hanı nezdinc 
na benzer üç be$ sefilden başka hiç kim- n çı'ik zt'imıın bir senelik hayatı olan iş- !! gelen lran sefirlerine hörmet ettiği, on
seyi Hataylı Türkc düsman edemiyecek- ii ı:hc:alini lziç palıasına tıe piyac:adcm H lan yanında oturttuğu halde bu Bizans 
tir. Zira Hatayda yaşıyan her insan Ha- !i cvt•el birkaç kıırıış muluıbilindc kendi- H sefirlerine h1ç ehemmiyet vennemişti. 
taylı Türkün taleplerine itiraz etmekle ;; lcrine ma7edtrler. İ~ Sefirler gördüklerini anlatmışlar, Bi
her şeyden evvel kendi şahsi menfaatle- U Tarrm kredi ~nof'er.ati/ltrri orta~Ta - i~ zanshlar da lran sefirlerinin geri dönmc
rini tehlikeve soktuğunu anlamaktadır. ı: rından nlan mııstnlmlln de aynı ı·a- :: !erini bcklemeğe başlamışlardı. Ertesi 

J ı: . , k l b' •• 
z.-ıten hu şuur Hataylılar kadar Suri- :; zıyrt r nrşı a~m11ktnr!1rlar. Çiinkii ır :: ak§run lran sefirleri geri dönerken Ri-

:.·:. /;ooperatif nrtağına tcsbit edi'rn kredi, !i zanshlar tarafından '-'akalarunı.;:ıolar, biri-yeli\erde de belirrni~tir. Suriye müncv- J 

. :i zirarrtı nisprtindr. nl"" n hrllinin ''Üz- H sinin ba~mı, di~en"nin ellerini kc..c:erek vcrlennden birçoğu, Suriyenin Hatay ü- •• v · •• - t:ı 
zerinde Türk milleti tarafından beklen- i~ de 50 kefalet yüzde 50 de asalette i~ arkaciaşmm ba~rnı ve kendi ellerini boy-

!! ı.ıılla~"bilir. :: nuna asıb hanın nezdine göndermi'=lerdi. miyecek talepler ve iddialarda bulun- :ı " " " . .. :: 
makta asla Suriye menfaatlerine hizmet aı 1Jazan J;oyl·ımm honbtratıften aldıgı :: tiçüncüsünii de lran ordusunun gözü ö-

ı. ha k a· . . 1 k • . •• k"~ dl etmi· olmryacalrmı, bilakis müstemleke- !: . ra. ~n ımn l!e ere · meı• ıme yctı~-:: nünde keserek şu 'llealde bir ·agı a 
~ •• tırmr.k ırin ktW 1 k " l d r I ci Fransanm birtakım malOm veya meç-. iİ · """ 1 ~r. .mr. şoy e msun, =~ ran ordusuna atmışlardı: 

hul menfaatleri namma Suriyeyi Türk ii mafmı:ıtmm ~ıep.~ını tarladan toplama- :: "Avar hanı ile müsalelıa akdeltik. 
milletinin temiz seVgilerinden ve temen- iİ srnl! 1nlf wıtum,,z. hu yiizrf"n tı'Uıin g Stfirlerinizi bize teslim cttilçr. Birisini 

·ı · d h d ~· · bö ı H malısuliinıin tarlada 1nrnkı1dıjiı olur :: nönderı·_ .. oruz, dı'gWerlr.riııi merak etme-m enn en ma rum c ecegmı ve y c- •• h .. • :: " • 

\ikle büyük hir siya.;:i 7.arara ginniş ola- ~! l~~ylımı?~ bu 1'0 "ivrti yalnız omm Si yfo . ., 

~ ·· ı ktcd' ler :~ dcgıl, aynı tan•anda 1·ootıCTati 1in zn- :: Bu""tu"n bunlara rag•men han sehirden ca mı sov eme ır . •• . .. • 
· :• rarını tin m11cıp ol kt r! "R' 1" Suriveden gelen haberler de f<:ransannı :: . . b .. 

/ 
ı ma n ır; ır t:n i! 

ki Akdeniıde iisler yanmak hewsinc :i ı çın l'l'J!trı ·ayoetmcmck /!l'Tek!"-·· i! I~~~ 1 şar · ı· " Ziraat l a.,rao:ı b • · :: __.. 1 
iden tutulduğunu ~öc:.tennektedir. i! -

1 

• ııe onım . ır ~;anı o- !i ~ s. i·~· 
1 

• 
yen S . lil Fransız mandac: :: lan Tarırıı Krcdı K onpcratıflerı lm dıt- :: 
l\1üne\'\'Cr unvc ı er. ,ı :: L" l" :: 

•1, • • d s · ed lt :: rumda olan ı<<IV ııye ''ardımdrı hu1ıı- :: alt d eçcn yı a .. ıçın e • um• e n ın •• • · .. 
ın a g 1 F c; idnre-c:inin h • H nurlnTS11 ken"i alacnklarrnı tam1Jmen ~~ ... 

bırakmamış ~lan ranttız . t, ,. re ...... • :r :: lalısil Pdrceklni r.ibi ma1ısu1:;01, ;.,.; fi· H ~ .._.,iii .. iiii 
· h' kı ve ~urc e ıc: e. ... .. ı tc:- •• •• 2 9 l hangı ır ı;c • 'st d ·c:tluk sur"tind,. i; atla satı1mnsmı tc1 .. in ederek höylıi- ii 

ter yan rcsmı ı er o ,. :: ' d •. .. .. "ld.. kl . r. •. Çı\HŞ ~~BA 
' · t :t te mlittehitfü :ı n n c yuzunu gu ur ece• trı .anan - :: BIRlı''CJ T? r uı;,'' • 1937 

]sun devamını JS ememeı{ " ,.: t' d • :: :V H.rtl\ rV 

O • ı~ ın J?YIZ.,. :: H ~ •• krl: 13!'ıll - ŞcV\·:ıl: 26 
!er. . · . Ü b Mütnlea il~vesine lilzum sr,önnfiy(') ~ :: ae..,.ııı dnto•• ffönf"Şln tı•trtı 

Bir ~uriy~li müne\'\'er geçen g n a- !~ ı ~ H 7,26 rn.4R 

na ~yte dedı: :::::::::::::::=:=m:m:::::::::••":-::.-;ıa::::;:=: ' \'akit S."lbah Öğle lltlrıdi Akta. "atsı lmımk 
' _:.. Fransızları Suriyede seven olup ol- 5,56 12,16 14,37 16,48 18,27 5,3!> 1 

iki saat mesafede bir körfeze gemilerini 
getirtmiş, pazar günü sabahleyin gemile
ri suya bırakarak bizzat kendisi de ·bir 
gemiye binip yardımcı lran kuvvetleri
nin ka~ya geçmesine nezaret etmek is
temişti. Bizanslılar Avarlann bu hare
ketlerini takip ettiklerinden biiyük gc
milerile iizerlerine hücum etmişler ve A
var gemilerini batırmaya başlayınca ri
cat zarureti hasıl olmuştu. Bunun üzeri
ne ha~ka bir plan yapılmı~tı: 

' o alJS~' ı·ck olan 'nsıtını·<la. nraın pe ..-· 
cak Lıuzılıu·ıııılıı görülenler - _ ,,-· 
<lnr chcııuııiyetli olursa olsun şJ>C~ 
cıık fil'it.iülr, unnt dışındıı<ll~dıt. otr 
lıizi meşgul eden eser c.Jo '"'11 ctJrlle' 
lnrs>ı; da ısaıınt eseri , ·ücudc .s 6ııı.l"' 
biliı'. JJurıoesin ve l\lauglınJ.lll\ iÇ1' 
rı, Jmrşılııruıdnkinl su~tıırP1~, • .ı-;ee" 
söylcwıılş terbiyelice bit· b.;ıdi'' 
scıı del,, den başkn bir şc>' de. pıııtı• 
Bu sıkmak sık.nuımnk :misnl~s-ııJ' 
sus nldun. Dikkat edcl'se.ıı!z: ıf 'lı• 6'l' 
nğlntıırnlı mı?'.' gül<lürıuclı ~ f_ildi'' 
nll do ondan l>nskıı bir şcY c.,. sJ' 

• • rı-1·· JllC1>• I"" Çünkü nğlntınnk ve gti uıır 11ıı .. 

Geceleyin sahillere ani bir hücum ya
pılacaktı. Hücum emri geceleyin yül:sek 
bir yerden verilecek olan bir ateş işare
tiydi. Halbuki Bizanslılar da bu civat"o
dan bir ateş işareti verilirse hücum ede
ceklerdi. Binaenaleyh verilen ateş isare
tini her iki taraf kendisine zannetmiş, 
bu suretle müthiş bir deniz muharebesi 
ba5lamıştr. Avar ~emi1eri küçücük·, Bi
zans gemileri hem bi.ivük, hem de yfık
sekti. Bundan dolayt Avarlara karşr fa
ik bir \'azh·et almıı;lardr. Neticede Ava -
lar ma~\Ob olmuş.~ bir~aylı'zalial'ver.:. 
mişlerdi. 

Ertesi gfinü Avarlar eşyalamıı toplı
yarak muhasarayı terkemişlerdir. 

ırntlıı nııcalc bazı Şubclcrf.nd0 11ı1ııı"' 
nacnk \"nsı.flnr<lu. Komik I>l~ tJJi') 
ri buJuıınbıllr nıi? (Gülünç e,-ııJ',,t. 
rum; o, 'lıüshiitün bnşkn bir ş~ of.r. 
ı)ğlatnn,.. :i·.cya. gühlüren cs~ı·Ic .,;.~ 

' iju ;g bl fö~uılıııo{Jıqı hiç lıirınl ~ !f';ıs 
yaılınrı dıı ,·ardır; J\L. Turlı~1-tıt• 
,·cytı Unmiz gibi: "Sıuınt ne aıt" 
no gültlUrUr: (]iişUndilrilro de 1111ııı'

11 

meyiz; çUnkil düştiııdfirmek de ııı' 
hns olnn bir \'nsıf değildir, otıS ~ 
nnt c crl do olnbillr. 11~1""" lstanbul bu ilk Türk"muhasarasmdan 

kurtulabilmiş. fakat muhasara esnasında 
çok korkulu dakikalar geçirdiklerinden 
hüyük bir merasim yapmıslar. hatta ar
tık bugÜnü dini merasim günleri meya
nına sokmuşlardı. 

!ı;te Bizans senelerce, hattft ac:rrlarca 
hü):i.ik perhizin beşinci haftası cumartc
ı:.i günıl merasim yaparak bu günti tes-

1 
it etmiştir. 

Hüseyin Namık ORKUN 

IlütUn sannt şnhclcrinde :Jll tetillı; 
olan rnsıf nc<lir? Adınn tradO 

0 
jflld

0 llğl, lfnde kuvveti, ,·eyn sndcC 11~ıt dlychllcccğlmlz, fnknt 110 ol~rce"~ 
bir türlü tarif \'C tnyin cdcJll Qllll' f 
miz hlr sır. n1ınnn için Yedi t <111J1' 
nnlrntlnc <le, onun gibi: "SnJltl 1;111~ 
mu yapmalı? bunn.nm yııı>ıtt oıı' 
fll:rc -:oran :ınket1cro de ın«',şhll pı ıf 
l'R.IB CC\"RJ> \'Crebiliriz: "Hi1C~~tt1~ 
llycccklınndc midir? gtry!~-r~'/ 

Nurulla~ 

Ağva'nın . kültür seviyesi 
gittikçe yükseliyor 

Alt1ada yerli 1Hallar /uf tası •ıiinas.ebctil e verdikleri miisamere rok takdir:: 
ilkmekıep talebesi zeybek oyım lamıdan soma öğretmcnlerile bet0 de51' 

Ağva, (Hu1usi) - Istanbula 115 ki- dasına koıunuş ve herkesin istifıl 
lometre mesafede ve Karadeniz sahilin- min l.'tlilmistir. . /! 
de bulunan şirin n~~iycn:i:: kırk haneli Bunlardan bas}(a dispan~ ~ 
<~lm_asına rağmen, guzel hır çarşıya ma- • toru Saffet, parti sekreteri. b8f il~ 
lıktır. men Akif ve öğretmen bayan rJ ~ İ' 

Nahiyemiz parti idare heyeti umumi Tuğlu ile, kabile bayan Fahrif~ ~ 
bir toplantı yapmış ve bu toplantıda Ağ- ğer öğretmenlerimiz tarafındaJl ~ ... 
vanın kalkınması için yeni :ve mühim ka- ta köylüye faydalı mevzular O' 
rarlar verilmiştir. Bu kararlar meyanın- birer konferans verilecektir. ~ıs'~ 
da gilndüz ve gece bütün halka açık ·bu- Ekonomi ve yerli mallar !13 ,,oti111 ~ 
lunan okuma odasının kitaplarını arttır- nascbetile Ağva okulu tale~· ıt'il'.A 
mak için lsta'}buldaki 1'.JH1.lphanelere ve vahların hazır bulunduğu bır >11ııtıl,.. 
bazı 7.cvata müracaat t.dllmesi de var- venni~lerclir, Küçükler zeybelc ~~w· 
dır. Partinin radyosu d" halk okuma o- çok muvaffak olmu~ ve 3JkJ;la111 ... · 



"--------~~~~------· 
Gör üşer ...., lstanbul konuşuy.or 
•raçu oge Dftlra 
e~mb~eıum 

vııayet Veırem dDspaınserlnde 

l l\i ınc\'ZU , ·ar ki fıkra • 
blır saat 

!arda, edebi makalelcı'de, 
\ \jerue daima tekrar edildi; bu· 
t&Cne biı'çok .kalemlere sermaye 

°'· 
Bir kilo balık qafı 

~rdan biri "bizde şiir ölüyor 
',tt Qiğcri do "niçin okuma)'O-
~ ta-.ayeti. 

01u~ oı~ nıu? ınesclesine temas 
istemem; "nlçin okumayo· 

'ıı ine\ znunu kısaca müna"aşa 
L: ~deyim. 
.:"rle oır ı:lküyetc hakkımız var

' Yok nıdur'o' ,·ar1:1a bu okuma-
8eboblcri nedir';' .t:ğer bu şi
~ haksız isek münakaşaya, ld· 
' lü2unı yok; fakat scbebl her

.\- •ı·a:;ıtırılmalı. 

bulamadığı için ölüm 
tehlikesine maruz bin
lerce vatandaşımız var 

" .lak ZCl'kioden cn·cl, berke
)İazifcsl ,·ardır ,.e bu \az.ile 

n e\ vcl gençlere tel eccüh 
l)ıptomasmı cltnc almış. işine 

bir kimsenin okuması - şi· 
eıe nazaran 0<lcbi eserler kas 

ııo göı·o - sadece zc,·kt ok
• tatmin etmek içindir. l\leslo

~tleı·c gelince: Sözü ge\·cleme)'e 
\" tok; onları tcrcUme edllmlş
~'ı okumaktan ise, aslında gör
' garp lbanlanna ,·ukufumuz 
' nıızaı·a.ıı çok ileride olduğu 

' ~_dalıa kolay ve daha doğnı. 
.. ~ gençliği ise bunu tamamen 

Ot diyebllirim; iddiamı kuru 
~rak ortaya koymırorum• 
itin bir iş içln Vnh'crsite kil· 
esınt ziyaretim, ban~ bu ka

q lıenı o kadar köklü olarak ver· 
~ltık aksim iddiada ısrar, ben
·''lln Uzerlnde duran gllneşl in
t~ek kadar gaıip olur. 
~Phancyo girmek içi~ okuma 

lla çe,·rHmlş eski bir · canıiin 
tl geçerken gördüm; dört. beş 
1ll'alardan ibaret 'masalaİ'da o
k: yer bile yoktu, Adeta tıklım, 
. nu ,·aziyeto bakılırsa ber
Okunıa k üzere gelen daha hlr 

~rıç. oturtı<.'ak yer bulamadıkla-
dönUp gttnılş olacaklardır; 

~hane mcnıurlan da bunu tept 
\ larw. 
t, bayan birçok genç, başlan 

k.ı lonıı okuyor, :k.lml de okuduk· 
tapı.an bir şeyler kopye ediyor 

ı... Gördur,.;ım manzaradan o an· 
~ele sednçle beraber bir de 

?,. diye bir şeyler burkuldu. 
ll ını okuyorlar. yoksa clddt 

~~leyi mı araştırıyorlar? Be-
ter1nıo kim olsaydı herhalde 
, ()Uşünürdü. 
l°nıaklarımın ucuna 1a,·aşc:a ba 
't hiç tıkirtı etmeksizin dört, 
"-nın aralanndan geçtim ye 
~llu gençlerin önündeki kitap
~ ktım. 
St:olaşmndan o kadar sevindim, 
ıı.;-t- g()ğ Um kabardı! İçlerinden 
ı'ISilc görüşmekten kendimi ala
~ \·e pek )'a,·aş bir konuşma l· 

ildim ki hepsi do hukuklu, 
~' >ilksek ticaretli, cdebtrat 

den fahın .• 
ltısnunın önUndekl kitaplar 

·~ de~Urll; anıa.,ılırordu ki bir 
ti ba!ilka lisanda ara.,tıracak 
taban'cı bir lisana da vAkıf 

~lltorlardı. 
~ ~üm <laha zi>·ade arttığın· 
~ ba)·la - kim olduğunu sor
'~ve kencllml do tanrtm17a
~ a.ca görUşUim: 
,.e1ll edebi c erleri de okur mu 

"~k: ~ az ,.e hiç denecek kadar az! 
1C<terstnlz ama ntctn okumu
~., 

~ ~ eser vermJ7orlar ki! • 
~\·ap -;:ok acı, acılığı kadar da 

11. Şu halde .. Niçin okumu· 
~ •uaunı, "niçin okunacak e
kt:'!11»oruz?,. şekline sokarsak 
~ hareket etmiş olmaz mı-

Bunlara yardım 
etmek hepim·z 
için hem insa'ni, 
hem de milli 
bir vazifedir 
i ................................................ : 

i t'azao: i 
1 HABERCi j 
1 • 
"i)ü;:~-~~~~;cİ;-~~;~;;;·clı;p;;;;;;· ~a~-

htkirninin odasında beklerken, doktorun 
çok hafif ve soluk benizli bir çocuğu mu
ayene etmekte olduğunu yazmıştım. 

Pek bitkin bir halde odaya girmiş o- ı 
lan bu gençle, başhekim arasında §C>yle 
bir muhavere geçti: 

- lsmin ne senin yavrum? .. 
- Mustafa. 
- Kaç yaşındasın? 
- Yirmi iki bey ağabey! 
- Ne i~ yaparsın? 
Delikanlı bu suale doktorun önüne bir 

k!ğrt parçası uzatarak cevab verdi, baş
hekün bu kağıdı dikkatli dikkatli okudu 
ve sonra: 

- Beykoz deri fabrikasında amelesin. 
l\oki, kaç senedir orada çalışıyorsun? 

- 15 sene var. · 
- Nasıl olur? 
- 7 yaşında girmiştim oraya bey a

ğabey! ••• 
- Ne vakit hastalandın? 
- 3-4 ay var. Birdenbire kuvvetten 

dü5fneye başladım. Isıtma yakalamış ga
liba ..• Sonra sonra arkam ağrımaya baş
ladı. Nihayet fabrika doktoru size yolla
dı. 

- Haydi yavrum, soyun da şimdi se
ni bir muayene ede}'_İm. 

Genç adam, odanın bir köşesine çe
kildi, soyunmağa başladı. Zavallıcık, za
yıf vücudunu üşümekten korumak için 
belki 7-8 fanil! üst üste giymiş, gömle· 
ğinin üzerine de bir yün ceket geçirmiş
ti. Bunları bir iskemlenin üzerine atınca 
vücudunun sıskalığı ve renksizliği büs -
bütün meydana çıktı. Oda çok sıcaktı. 
Hastanın soyunduğu halde üşüdüğü mu 
hakkaktı. Fakat doktorun önüne oturur
ken adeta titrediğini gördüm. Asabının 
müthiş surette bozuk olduğu anlasılryor
du. hele doktor muayenesine başlayıp 

da: 
- Buran mı ağrıyordu, ~uradan mı sı

kmtm var. nefes alma. nefes al. demiye 
başladığı zaman birdenbire yürekler acı
sı bir iş oldu. Zavallı çocuk gözlerinden 
boşanan ve bir türlü dinmiyen yaşlarla 
ağlanuya, boğuk bir lisanla da: 

- Bu derdime bir çare bulun beyağa
bey, ölmek istemi}·onım. Fakat günden 
güne eridi~mi hissediyorum. Aman bey 

er reni OS<'!rl*'ri okumazlar
karııtan daha olgunlaşmıt 
laların o gibi eserlere daha 

tabancı kalmaları pek tabii· ~============== L""' nın mürebbisi anne olmaya hazırlanı 
~ Phanenln böyle tıka ba • yorlar demekti. , 

bulunması bana ~ka hald u k k di 
daha ,·erdirdi. Geçen sene Şu 0 gene; k 0 uyor; en 

bn mesleji itibarile hem çok oknror; 
\ '-! tilıanlarında faldUteden eğer eline okunabilecek edebi şeyler 

-. ehe sınıftan dönmtlşlerdl \'erilse onn da okura<'.ak ! 
~ .. ""~le uzun münakaşaları da 
~~'1:1 Okunabilecek ~ey hic; mi yok diye-
lı.:.':-~ . .KUtUphanede gördüğüm <'ek.~lniz; , ·ar. '\'ar; yalnız öt~kller 
~-~~ nazarnn sınıftan geçen- berikini ört.llp. bastırıyor olmalı? .. 

~'ltt de ders zamanlarından Hasılı okuyan gençler okuyorlar: 
''--ılnJ küUlphanelere sarfe- iftira <"tml'-'eltnı •.. 
~ anlar ise bütün Beyazıt " 

1• Dtvanyolunu kaplaran Jltiılıcyin Rifat 
~~'ltt~elercle tavla, kdjtıt oyunla
~~ Re-;:lrenler olacak. 
'~ne zt;raretimden son ye 

()it euı olarak aldığım netice 
~ 11fııcuların ehemmiyetli bir 

~~ ı:01tlntu idi. EsMen blliror 
~,~ "~nırordnm ki kaclın genç
~ ~f7.aran mokdimdlr. 
~t:!!ll11ı eTl,1k bugilnktl, erkekle
~\~ e ede olsa ati Uibarll 

be ~~arnına ~ok kıymetlidir. 
, ·ıı. •l'l n'ktl ktzlanmız - etıki 
'l~tıı l\lftn Ribl - ralnız "sttt 

' hnkiki a.nnt", c;ocoklan· 

?ğabey, n~ yaparsam~ yaprnrz, beni kur ( 
tarımı. Bır anam var, ben ölürsem ona 
kim bakar • diye - yalvannaya başladı. 

Bu yakarma o kadar acı bir lisanla 
yaptlıyor. insanın merhan:etini o kadar 
fazla tahrik eden bir hal alryordu ki, ev
vela., hastasını bir taraftan dikkatli dik
katli muayene eden doktorun gözleri su
landı. Sonra gerek benim, gerek fotoğ
rafçı arkadaşım adetft hüngür hüngür 
ağhyacak bir \'a.Ziyete geldik. Artık da
ha fazla tahammül edemeyip, odadan 
kaçrnıya h:ınrlanryordum. Tam bu sı

rada başhekim. şimdi hatırlryamadığım 
bir 5Ürü tatlı ve ümit verici sözlerle za. 
vallı genci teselli etmeye başladı \"e çok 
geçmeden, Mustafamn gözyaşları, · yal • 
varan sesi dindi. Muayene sonunda genç 
aGam. iyi olacağına emin bir bal alınıştı. 

Başht-.kim kendisine lınm olan ta'\i&
yeleri uzun uzun anlatıp raporunu yaz. 
dıktan c;onra, geldiğinden bambaşka hal
de odadan çıktt gitti. 

O zaman ba~ckim bay Tal~.t bize 
döndü: 

- 66 yaşındayım. kendimi bildim bi
leli hep bu dertlerle uğraşının, fakat ha
la yüreğimi katılaştıramadım. Diye söy
lendi. Arkada~ım kendini tutamadı, sor
du: 

- Şimdi bu çocuk iyile§ebilir mi, yok
sa? ... 

- Muhakkak surette iyileşir. Tabii i
yi bakılmak, teda\i edilmek şartile ..• Bu 
hastalık, zaten yüzde doksan iyileşebilir. 
Yeter ki. bakım iyi olsun .. 

Burada su tu, bize yer gösterdi ve söz
lerine şöyle devam etti: 

- Tedavi ettiğimiz ilastalann hemen 
hemen vüzde doksanı yoksuzluk için
dedirler, bu yüzden iyi olmaları da çok 
güç oluyor. Devlet bu müesseseyi açarak 
üzerine dil~n vazifelerin en büyüğünü 

1 
yapmış oluyor. Mu~taç has~a?~ rönt
gen plaklarını. fennı tedavılennı hep 
devlet üzerine almıştır. Fakat, ·yalnız bu 
bir hastanın iyi olması için kafi değil. 
dir. Binlerce insan muhakkak bir ölüm
den kurtulmak için daha birçok şeylere 
muhtaçtır ki, bunu temin etmek de cemi
yetin borcudur. Size, yani matbuat ce
miyeti vasıta,iyle gazetecilere yaptığım 1 
ricanın ec;.ac;r budur. J 

'Bu sene eczacılar cemiyeti. ve İbra
him Ali i~minde hamiyetli bir vatandaş 
fakir ha$talara dağıtılmak üzere bize yü-

Ten Ton amca 
nuancı 

zer kilo balıkyağı getirdiler. Bu sayede 
bırçok vatandaşın hayatına hayat kat -
mak imkanını bulduk. Sizden de ricam, 
gazetecilerin de mesela. 100 kilo balıkya
ğı temin ederek muhtaç hastalara da -
ğıtmak için bir t~bbüse girişmesi için
dir. Balıkyağı, bizim için en büyük, en 
müessir ilaçtır. llalbukı, bunu bulamıyan 
nekadar zavallı vardır, bilemezsiniz. 

Kızılay, Veremle mücadele cemiyeti gi
bi ha)1r müesseseleri de Üzerlerine düşen 
vaziteleri fazlasile görüyorlar. Fakat, bun 
lar da yalnız başlarına ihtiyacı karşıh
yamazlar. Zengin, hatta zengin olmasa 
bile hali vakti yerinde her vatandaş bu 
işe yardım etmeyi kendilerine vazife bil
melidir. lşte, ancak bu sayede \'eremle 
kat'i mücadele imkanlan ortaya çıkar. 

Doktor Talfit, adeta coşmuştu. Büyük 
bir heyecan içinde yukarki sözlerini sı
raladıktan sonra birdenbire sustu: 

- Affedersiniz, dedi. Belki fazla söy
ledim. Falrnt, her gün öyle feci, öyle iç
ler acısı manzaralarla karşıla~ıyoruz ki, 
siz bizim yerimizde olsanız, belki, daha 
da fazla, d1ha da acı söylerdiniz. 
Odanın kapısı önüne yeni hastalar gel 

mişti. Başhekimi daha fazla meşgul et
mek doğru olmıyacağını anladı~rımız i· 
çin, ynından hemen aynlmak lazımgel
diğini anladık. Yalnız bunu yapmadan 
evvel, kendisine hir noktayı daha sor -
mak istedim: 

- Buraya senede kaç hasta gelir ve 
kaç hasta tedavi edilir? 

Bay Talat o zaman yerinden kal)ctı: 
- Affedersiniz, dedi. Bu hususta size 

bir şey Sôyliyemem, çünkü vekalet bizi 
beyanat Yermekten kat'i surette menet -
miştir. İsterseniz sıhhiye müdürlüğüne 
gidiniz, aradığcnız malumatı oradan öğ. 
renebilirsiniz . ., 

Vekfiletın böyle bir karar ,·ermiş ol -
du,~ınu hen de hatırladığım için, hasta
lanna doktordan ziyade müşfik bir ba
ba gibi bakan doktor Talatı daha fazla 
i§gal etmeden kendisine veda ettim. 

Aynlırken, dispanseri bir ktre gezip 
gF!ze:niyeceğimi sordum, buna: 

- Hay, hay, ce,·abım verdi. 

Baş eczacının refakatinde, cidden bü
yük bir hayır müessesesi olan vilayet ve
rem dispanre:inin tertemiz Punamatraks 
(ciğere hava verme) odasını, kütüphane
sini, eczanesini ye son olarak çok mun
tazam olan röntgen dairesini gezdik. 

·vücudunun bir kı·mını röntgen uğrun 
da feda etr.1eJ<ten çekinmiyen kıymetli 

~ Devamı R incide 
HABERCi 

Dispansrr bfl!hekimi Dr. Talat muayene 
ederken, l1e;ykozlu Mustafa "beni kurla
rın. bstıi kurların,, diye yalvarıyor ve 

• aRltyordu 

J.acif't difl.O.C ki: 
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lkiııcl Aodültıaınu zamawndn, 
l~uınclldc Bulgar, Yunan \'C ı~ara
dağ çeteleri iluc.lo biı' 1ı'ürk ı•owak 

\'O aı·ıuı\·ut kö.tlerhıc akın ederle!', 
köyıüyil soyaı·ıar, kızlarını kaçırır
lıu·. <.hl\ arı arını alıp götüı'\iı·ıerdi. 
Hunların '.!'ürk köylerini ate':C 'el'· 
dikleri de olurdu. 

Hükumet, mcu.limiu önünü almak 
için, l>il'c,;ok askeri takip müfrezeleri 
JıÖn<lcrdıği gibi, A\·navutlar, Tüı·k· 
lor, Pomaklar aralaruıda çeteler teş 
kll cdcı·ek, Uuıu eşkiyru.ına, Bulgar 
çctelcrhıo Ye Uarııdağ sergerdeleri· 
no knrı;tı çıkarlar; dağlarda, karlı 
yamaçlarda boı,.ruşurlar, blribirlerhıl 
öldüı·ürlerdi. 

l<'a.kat; Uuruellde ecnebi d.-.,·ıet 
ınünıcssllleri, Uulgar. Uum \'C 'Erme
ni çetelerinin yaptıkiıırı mezalime e 
Jıcmmlyet \'crnıiyerek, bu haklı ko· 
runma teşebbUslcrlnl eş1..-iyalık sa· 
yarlar, bunların tenkillerinl iste.r
Jer<U. 

Hükünıet o zaman, bir çok Anado 
lu ~ocukJarmı Uumeliyo göndcrJr, 
müdafaa ~ctelcrini imhaya memur 
ederdi. 

JLıkel'leı· ora1a ııüıl gidordi? 
Bu hakikaten acıklı vo acı bir yol 

culuktu. Sefalet içinde, )'alın ayak 
6evkiyatta beklerlerdi. Çünkü, şl· 
mendJfer kumpanyası para mctmlcsi 
n1 halletmeden, nakli için '·agon a
yırmazdı. 

O yıllarda Yemende de, sık ~•k 
karışıklıklar olur, hnam Yahyalar, 
Seyit Hamitler. Şeyh İdrisler, şw1-
lar bunlar ayaklanır, hük1inıeti ta· 
nunazlar, , ·aliyi istemezler, bir sürü 
i.steklerde bulunurlardı. 

Buralara da, Kızıl<leniz kıyıları
na da ,·apur l1lpur Türk askeri, Ana
dolu ç~uj:',ru sc\·kedllJr, silAh ve cop· 
hane gon<lerHirdl, (İdarei mahsusa), 
nın ,·apuı•ları bu asker kalabalığını 
cephane \ 'C stli\hları taşmıağa kitıı
) et etmedi,'1 zamanlar da olurdu. 
O zaman ecnebi ,·apur kumpanrala
rına ba':''·unılur, onların gcmllcıilc 
nakliyat yapılırdı. 

tf)().1 )·ılında Yemende gene bir 
kargaşalık çıkmış, şeyhler, imamlar 
isyan etmişler. askerle aralarında 
kanlı boğuşmalar olmuştu. (İdare! 
mahsusa) \'apnrlan Yemene gönde
rilen askerleri hamilen 1ola çıktı. 
Fak.at, cephane ve sllAb gönderecek: 
vapur bulunamadı. 

(JJOyd) kumpanyasına baş vurul
du. Pazarlık 7apıldı. Kumpanya pe· 
ı;;in para almadan gemi vermiyeceği· 
ni söyledi. Hazine tamtakırdı, ma
liyede metelik yoktu. 

Hökümet reJl7e mtlracaat etti. U· 
mumi müdür (Llll Ramber) altı bin 
Ura a\·ans . verdi. Nadun parası 
(Loyd) kompanyuma ,·erildi. Va· 
pur Zeytinburnunun önilnde demir· 
ledi, cepbano ve sllA.hlan )ilklcndi, 
hareket etti. (~ lkinclteşrJn 1004) 

Gemi kalktı ama, Ç.anakkalere 
doğru )'Ol almadı, limana doğru dü· 
men kırdı, limanın ortasında demir 
attı. 

Liman reisi telAşlandı. 8eraskere 
habeı· verdi, o Tophane mtlşlrlne ha· 
her gönderdi, geminin yoluna do,·anı 
etmeyip, limana dönmesi nazan dik 
katJ çekti. Bafi7eler bundan binblr 
mana çıkardılar. Sara1a jurnallar 
7ağdı. Tahkikat başladı. Nihayet 
mesele anlaşıldı. 

(Lo7d) kumpanyasmın eskiden 
kalma bir n&kllye alacağı olduğu i
çin bu para ödenmezse, gemlp kal· 
dırma:racatmı bildirdi. 

0 gün Ramazanın OD beflnd giİ• 
nliydil. Abdülhamit (Hırkal Saadet)f 
zt7aret edecekti. Padltab senede bir 

(IAl/m savfays ÇftliTiniz) 
Ha..,ID Rüttil TIRPAN 
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Mahkemeye gelmıyen neş iyat 
müdürünün ıhzaren celbıne 

kar ar verildi 
DOn. asliye birincı ceza malı' .emesın ı 

de, ı: ıatbuat kanunu hilafına ne<Iriyat 
yaptıit iddiasıyle rnuddeiumwniliğin 

Tan gazetesi ba muharrir! Ahmet Emir 
Yalman aleyhine a~tıfu damya başlan . 
mıştır. 

Oldukça kalabalık bir halk kütlesile 
birçok finiversıte ta.ehec:ı , da\'ayı dinliye 

bilmek içın, tfı sabahtan itibaren adli~e 
koridorlarında bekleşiyorlardı. Mahke • 

rne salonunda gazeteciler için hususi bi 
yer aynlmı~tı. 

\rtrılennden Hakkı Şüh"T\i isgal ediyordu ' 
Reis gazetenin basnuılıarriri Ahmet 

Enıın Yalmanla nf§!İyat müdürü Sabrı 
5alimi çağırdI. . 

Ahmet Emin Yalman yalnız olarak i· 
~riye girdi. Reis kendisine evvela ismi 

11 
nı. bundan sonra neşriyat müdürünüıı 
ne sebehle gelmediğini sordu. 

Ahrn°t Emin Yalman, neşriyat mildü 
ninün dört gündenberi r.iliatsız bulun 
du:'1.mu ve bu sebeble mahkemeye gelP 
rn. r\•qini bildtrdi. 

~~ 
oldu Vapurda dogur 
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IÇEHDE: 
• füırlclyc \"ekili a'cvfik HüşUi ~rns 

dün nkş:ım Ank:ır:ıyn gitmiştir. 
• Bigad:ı Sinekçi .kliyilnde yeni bir okul 

nr;ılmıştır. 

• Dün mlli~yc komünist marşı çrilıp 
dinlerken yııknlnnnn dokuz komünist suç 
lusu revkcdilnıişlir. llirioci sorgu hft.kirui 
lnlıklkatn l.ıa5ln.mıştır. • 

• lzmir hapishane başkôlibi NecaU RU~ 
vet aldığı iddinsilc tc\·kif edilmiştir. 

• l\l:ıden tetkik ,.c nrnnın enstitüsü Av· 
rupnyn •irmi talebe göndermese karar ver 

Bir müddet evvel Romanya)'a ait Re
cel Karol \<ıpuru tayfalanndan Dimitri 
ve Jültan namında iki tayf anın be1lerine 
sardıkları altı ::metre 440 gram ağırlığın
daki ipekli :kumaşı vapu.'1S.an dı an çı· 

karacaklan bir sırada gümrük memurla
rı tarafından yal:alandığıru yn.zmıştik. 

Ka;akçilık iı:1lerine .. , ;:ıkan beŞinci ce
ıa mahkemesinde dün suçluların muha· 
kemesi neticelenmi~. Jültanm şuçu sabit 
görüie~ dokuz ar hapis ·e otuz dokur: 
lira ağır para cezasına mahkum edilmiş. 
tir. Dimitri serbest bırakılmıştır. 

miştlr. Bunların yedisi jeoloji \"C 17 si D f 1 deki a I aylar 8 
maden mıihcndisligi tahsil edeceklerdir. en z 

• Bugün, ~ığnziçi liselerinden iO kişi· da 880C8k Verlld 
ilk bir izci gnuıu_,yılb:ı,ı taUli11i geçirmek 
üzere Atin:ıy:ı gidcc.cklerdir. 

• Eminönü meydanmın nçılmnsı lı:ık· 
kında ynpıl:ıeıık istimr:Jc için icnp eden 
kroki lı:ızırlunmışlır. Yakında ~unn dnir 
bir kanun :yapılacoklır. 

• Dün Dinnrdn şiddetli bir ~-er sarsıntı 

kadın 1 
DUn Yalovadnn "Vapurla Istaı11 ·nr ... 

gelen 28 ye§Inda 7..e liha ıs.mı ' 
v da sa.ncısı 

kadının Adalar açıgm - b 
muş, '\.>apur köprüye ya.naştıgı 
rada doğurmuştur. • 

;zcHhn ve çocuğ11 Haseki 
nesine yatınlm1şlardır. l 
5~ ık işi den CPZ8 ı8 1 

'Dlin şehrin muhtelif yetl 
belediye yasaklarına riayet e 
53 kiş!den nara cezası a.I.rnmJ§~ 
,nn başka Beyoğlu nı~~ 
çille:- çeTJlnıi~. 100 lolo~ :nı 
olunmuştur. 

Ç uli u r.kapakJarJ 
çalmışfar 

Saat tam dörtte muh.ıkcmeve başlan 
dI. Mahkeme heyeti reiı; Sadeddinle §.. 

za G:ılıb ve Ertuğrul Sadeddınden müte· 
§ekkildi. 

Bundan son-ı gerek iddia makamı ve 
ıterek riya et kenöisine tebligat yapıldı· 
ğı h:ılae gelmiyen neşri)>at müdürü Sab
ri Salimin ihzaren cethine karar vererek 
duru~ma ônümüzdeki ayın dördüne bı • 

".Si olmuştur. Znrnr yoktur. 

Benizli. 28 (A. AJ - Dün tayyare a-
1anmda alaylara 'Santak verme töreni or
du mufetti~i orgeneral lzzedfün Çal~la-
1"Il hururu ile ve parlak bir -Surette -ya
pılmr.;hr . . Havanın karlı ve soğuk olma
sına rağmen ıalk :ve mekteplilerden Jm. 
labalık bir seyirci m~-asimde hazır bu
lunmu,ştar 'We hatipler hey,ecanlı ~ö.ylev
ler venniElerdir. 

Ka.dıköyde otur.an balıkçı )! 
ile oğlu Mehmed dün saat 011 
doi!ru Modada şair Nefi sokağ 
vu;tu.rya tebaasından Herri'nin 
sine girip Us büyUk kanaliza.S 
kur.u kapaklarını galIDI~lar ve . 
yarak sa.ndnlla.ı:ına indirnU!il 

lddia makamını miicMriumıımi mua rıi.kıldr. 

• • 
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Kudüs, i'8 (;.\. A.) - Dun de §imali 
Filistmde lngiliz kıtaatı ile asiler ara
sında birçok müc:ademeler olmu~tıır. : 
toua!a ile Nakoura arasında Suriye hu
dudu tamamen nezaret altında bulun -
dunılmahtadn. Zira, silfıhlanm gömnıll~ 
olan birçok çeteler hududu a~mağa ça
lışmaktadırlar. 

\iik~ek tedrisat müriürü 
tetkikatmn devıtm cdjyor 

Orta lfldrisat müdümü 
de şe ~ım1ze getd· 

Mcmleketın her tarafında tathir amc. 
liyesi devam etmektedir. 

Nnsıraya da\>et edilmis olan Galile eş· 
rafına ı;iddetlı bir 1htar yapdmıs ve ken
dıleri 5 mıntakada ınuhtelil kao;abalarda 
sakin teclhi~çilerin isimlerini bildirme~r 

davet edilmi~ ve hi'füma hareketin ağu 
cealarla karşılanaca~ı tebliğ olunrnustur 

Geceleyin tcdh" ~"ler. bir yahudi oto
blisü zan~ ı .\~h~n rat:letmekte olan 
bir otohi.ı~ ' · ,.,..., 'ardır. 

o ellere ( ada 1180 

b r hırsız 

Te ·ı i 
Sabıkalılardan Kır§ehirli Ragıb Me· 

ral. dün birinci Sl t1 ceza mahkemesi ta
rafından bırçok hn ızhkların faili s:ıfa

tiyle ist•C\·:ıb eclilmiş ve lc'ikHine karar 
verilmi~ir. 

Suı;lu kendic;ine K1rşehirden tedavi t· 
çin trıanbula gelen bir ba!;ta sü.-ü \ere
rek bir otele misafir olmuş ve buradan 
ıcrımran namında bir l·adınm elbiselrini 
aşırmıştır. Artık orada barınamıyacağı· 
"Ilı kestirince. bu sefer de ba,ıta bir ote· 
le gitmiş. oradan da Arif isminde birisi· 
nin baYu\lannı çalmıştır. 

Bö~·lece otel otel dolasmıyn devam -e
öen Ragıb. dı~er bir otelden 7..evnclahi
dinin ~}"'..ısını bir diğerinden Şükrü na
rmıru1a birisinin eşya ile clbi elerini, '03· 

ha başka birinUcn Hikmet namında bir 
şahsın vüzük palto \'e saır ~ya mı. bun
lar }etmiyormu"S gibi Sirkecide biı krra 
athaneden de S:ılfill ddın namında biri 
sinin 45 liralık nalın unu (almıştır. 

ilim 
Sclani~ c~rafında:. merhum Hüseyin 

Hüsnünün ve Mccl"'3 ikinci reis vekili 
merhum Nuri Conkecin ye_ğcni posta 
telgraf harici gişe b•rinci sınıf şeflerin 
aen Mucıtafa Arif lmlp duınıasımian 

vefat etmıştir. Allah rahmet eylesin. 

Ş:!lırimize gelmiş olan yüksek :tedrisat 
müdürü Cevad, diin üniversitE'lieki tet . 
kiklerine deYam ederek, Guraba ve Ha
seki hastahanelerinde yapılan pavyonla· 
rı gczmı,ş ve bu hu~sta tıb fakültesi de
kanı Nureddin Ali.den izahat almıştır. 

Orta tedrisat müdürü Avni de dün 
Ankaradan gelmiştir. Avni lstanbulun 
ortamektep işlerile ve bilhassa önümüz. 
deki sene açıl:lcak yeni mckt~ler işiyle 
meşgul olacaktır. 

DahUi istlkr.az ve 
flirk borcu lahNlller.I 
batıkında Meclise 

verilen layiha 
Ankara. 28 (Hususi) - "1334 - 1918" 

dahili istikraz tahvillerinin "1938" ikra
miyeli tah\'illeriyle ve 1933 Türk borcu 
; 

tah\'İllcrinin de dahili istikraz tahville-
riyle mübadelesi hakkında bükfunet ta
rafından Büyük Millet Meclisine bir 15.· 
yiha tevdi edilmiştir. 

t fJyatları 
ucuzhyacak mı? 

Et fi:ıtlannı ucuzlatmak içın kurular 
komisyon tetkiklerini bitirmiş ve hazır. 

lanan rapor iktısat vekaletine gönderil -
miştir. 

Komisyonun yaptığı lelkiklere gön 
mezbaha resminin indirilmesi et fiatları 
Uzerinde hicbir tesir yapmıyacaktır. Bu· 
na mukabil nakliye ve sair masrailardb 
yap1lacak tenziltıUa fiathırm ucuzlaması 
kahil olacaktır. 

Bu tenzilatın 7-8 kuruş arasında ola· 
aı.ğı tahmin eriilmPktedir. 

Alemdar mezarhğı 
kaldı rıh ~·or 

Sultanahmetteki Alemdar caddesindr 
Fatma Sultan camiinin cadde üzerine i 
sabet eden 'kısmtndaki mezarltğın kalBı · 
nlmacıı kararlaştınlmıştrr. 

Evkafla müze1er ıdaresi arasında bu 
hususta anlaşılmış ve icab eden hazırlık· 
tara başlanılmıştır. 

49 uncu ilkrnektebin babçesile müşte
rek olan bu mezarlıkta Alemdar Musta· 
fa paşanın kabri vardır. Bu tarihi mezar 
buradan kaldmlarak münasib bir yere 

llUııtıınnıtı nııum,,ııım n '!'. 1 ıı nııııınmnıımııııuuııııının _nak"-"'.::::lcd:--il-e_ce_kt_i_r_. ---------
gün denize t;ıl ... :u-, (Hır! nl Saadet) Ş°uriyede mubaltf 
zlynrctine \'8 • ıırln ıth1crcli. 
Umnnın ortn ın(ln ccphnnc >iiklll p8 r l i Ve 2°8ZPleler 

btr \'ıtpnr <lcınirll clnnırkcn, pndl~- at 1l ı ~ or 
hm ornrlnn yııtln f::l'-:ntcRI nnsıl olur- J 
dıı'? Yn hlr htfilftl oluı-Rn?.. Beyrut, 28 (A. A.) - Suriye dahili-

Sarnyda herke in rnhııtı kn~ı ye ınzm mebusan meclisinde yaptığı be-
A l•tlUlhnmit 1·01 knsnntlnn Hırhıl fin- yanatta. b:.ından bir müddet evvel dağa 
n<1ct) zh·m·C'tinılrn ,·nz'!r~mrk dcı•c- kaldırılan 'ie geçenlerde tekrar bulunan 
cclr.rinc

0

ı:rldl. Hnşt ... ntip Tnhsin ıın- Cezire valisi meselesini mevzubahs ede-
şn \'nsıtnqllc $\nıtroznnrn hnhcr '.\ nllu- Tek 'ull .. 
<lr. mnhnH nk tıarn t<>ılnrik Nlllmc· • mes erının ~iddetle teczire edile-

• 'T.nşdelcn menbnınUa yeniden şişe tlc
polıırı ynptırılın:ısına karar '·crilmişlir. 
Evk:if, nıe ·cut damacııı r nakliyata ıktifi 
gelmediği itin kWliyeUi miktar.da, dıı 
cann da .satın ıılacaktır. Bu iş için .. 5 bin 
lira sırfcdilecc.kllr. Yıkılan tribün 

• lınıir Uc:ırct odnsı, birinci kordonda 
bir (tacirler Jdübil) yııptırm:ıRn karar ver ;1.00 ki 1 yaralandı 
miştir. Binanın i~sına 25 bin lira s:ır· Rio de Ja.neiro, 28 (A.A.) - V-d. 
folunacnktır. ıiberabada bir futbol maçı esnasında 

• Amcrlkn birleşik devletleri general 
konsolosh:ğu burol:ırı, sefaret binnsınn tribUıilerdcn bir.i y:ıkılmı_ş ve bir çoğu 
n:ıJdedllmiştir. a.ğır olmak iiZCTe 100 kişi yaralan.. 

• Yeni yılın yaklaşması dola)'tsile esıuıf mı§br. 
ccmiyetlerinın 937 hcsrı;ıl.ırı dün kapalı!· -
mıştır. Ticaret 'Odası mürnklpleri cemiyet· -;;iyaret etmiştir. . 
!erin yıllık hesnplnnnı bugtindcn itibaren • Fransız l.ıcstekarlnrından r.taruıcc Ra· 
ldkikc bn~lııyncnklnrdır. nl, bu sabah 62 ynşmdn ,.efat etmiştir. 

• Bnkk:ıllar ccınlycti ticaret odasma mü ,. Diln Viyana.ya gelmiş QlaD "TitU-
rnc:ınt ederek, pnwtes niuımnamesinin t:ıl lesko, bugUn Snint- Moritze gidecek 
bili.inin geri bırnkılmnsını istemiştir. 

• Denizlide kar ynf!mış, şehrin her ta· tir. 
rafını knplamıştır. * Brezilyanın bir çok yerlerinde 

• lstııı:bul sümrük1eri başmndürü ?ılusta beynnnameler dnğ'ıtnn tahrikl\ttıla.r 
Ca ~uri Edirncye .sitmişUr • .Müdür Trak· tevkif edilmiştir . .Bnzı garnizonların 
y::ı ı,Sünırükleriııi teftiş ellikten sonr.a, Bul eeferber edilmesi bel:Jcnlyor. Relsl
sar lıuduılunda kapalı Jmledc yap.ılnıa:sınn cumhur VnTgasm cenubt Brcznr.nda 
karar \·erilen gümrük hinnsının yerini !el yapacağı seyahat ihtimal ki tehir o-
kik etmek üzere oroyn sideccktir. lunacakttr. 

• Ticaret odası meclis nzıılımnı 5er;ccek * Sabık Alman veUahdinln ikinci 
olan, ikinci sc.çinıcilcr,..dün bu işi Lllnlnml::ı o~lu prens Lo\s - Felcdnandin grand 
mışlar, meclise girebJlecek ,,40 ki'I wcmiş - dük Kirilin kızı Grandüşes Kira 1-
lerdir. nunlnrn lktis:ıl ~ckülclinin intihap le nışanlanmış olduğu :haber verll
edecc~ı 20 kişi ılahn iştirak cdecl'k, :ml mcktedlr. 
meclis aınlnrını hu altmış kişi se~eccklcr * Fransız ordusunun kudreti :ve 
dlr. Fransada harp sanayllnln faaliyet\ 

Bunların hırsızlığı etraftaJl 
mUş, zabıtaya haber verilerek i 
yakala.nmışlnrdir. 

Kurtulıtimııdı 
Aksarayda Muratpaşada. 

Adnan dUn Yusufyaşa. civatıI1 
mizlik amclclerinin kunınıuş ! 
kesmelerini seyre.derke.n bir ~ 
zerine doğru ılevrlldi.ğini_GÖr:Pl 
mak iistemi_ştir. 

8 Bu sırada Adnanm 11ynğı t 
dil§mtl§, ıı.ğaçm knlm gö\TdeSi 
yağını ~iştir. Adnan 
hastahanooine ~aldırılnııştır· 

E.ugün 
MaHne·er.den itibar 

Sineması yllbajı i~ln hazırladığı 
&enenin en büy:Uk f~ 

Vatansızla 
cehennertı 

• tkinciknnundıın IUbnreo temizlik •· hakkında D.aladlcr tarafından söy
melesinc ders \'tr:Hccc.ktir:. Dcrı!er beledi· lenen bir..nutku mUteakip Ayan mec- Baş ro1 de : 
ye iloktorlıırilc, temizlik lşled müdürlil· llsl ordu için istenilen tahslsnu ka- JACK ~uo 
ğünrten seçilecek memurlur tnra!uıdnn sös bul etmiştir. :1..-;l 
terilecektir. * BtlyUk Okyanus sahillerinde h\1-

• Yılbıı,ındıın ilibnren 937 senesi anmsa küm süren fırtına çökilntUler ve tug Kahra:nan ve iedai bir ınUst .. 
sını taşıyan büıtiıı tnrtı ve ölçü aletlerinin ~nlar husule getirerek. mUnnknlrıtı taburunun kı.z,gın Arabistan ~ 
.dnmsalanmasına tmşlaıuıcnktır. Bunl:ırın lnkıtaa uğratmıştır. Bırçok sodler il de · d·~· bi • • rıııar 
1 • d ··ı · ı .k ·· ~ yıkılmıştır. Sul:ır bazı hayvanları geçaır ıın noır mace .. ~= cın e ölcu er nıznmnnmes ne al· ·ırı ~uru f}ın .. 
tenler ınUsader.c edilecek, sahipleri b.nl.kın ellril~leylp götUrmnştUr. C'h!}et ve heyecan 
dn kanuni tn!dhat yapıl:ıc:ıktır. •Fransız Ayan mecllsi,ndliYG dnhni O b il ~O 

"' Betedb·c, gelecek y bnşınilan Uilm ye, bahriye -vo mlllt müdafaa bütçele - Ug 0 8Ş ~ 
ren, 60 lastiksiı temizlik nrnbnsı çıknracnk ·dni ~abu! -etmlştlr. l 
.ıımelelcr hunlnrı kullanncnklardır. Eı.ki 
arabalar, peyderpey çıkanlııcıık, yeni uı-n 

lJnlnrla .drğiştirilccck, bu suretle kaldırıla· 
cııktır. 

• İstanbul 'e Yugoslavya üniversiteleri 
orasındaki talebe mübadelesi meselesi csns 
lliqıırile halledilmiştir. llk talebe buro 
Jıukuk fnkültcsinden, YusosJııv.}·a hukuk 
fnkilllcsine ~iılecek, talebenin iaşe \"C 11.ın· 
lesi Yugoslavya Jıiikünteli tnrnhndnn te
min edilecektir. Ayni şekilde oradno tla 
bir lnlebe gelecektir. 

• ntnı~acn Serik ~·olu 'iizerind Ü!; lıQ.v 
rli ~·!arıtan ç6kınüştür. 

• Yılbaşı gecesi büUin ruıkll vn ıtal rı 
Ce\·knladc.sefcr tarifesi tntbik edece' 'eı lır. 
Akny \"C Şirketi hn~·riye fazla poSl;ll!\ İŞ· 
letecekl..:rdir. Otobüslerin snbnhıı kndo iş 
leınesi temin cı.Illeccktir. Tramvay kum 
~·ıısı sec.e birden sonm muhtelif bnUart ı 
ıımbalar kaldıracaktır. 

"' Disadn. orta okul kn_pıcısı Jhrohim, O 
.kulun .zilini çnlnn bir çocuğu döğmüş, ciır 
mümeşhul mahkemesinde kırk snn lınpis 
cezasına motikQm olmuştur. 

• Ziraat \'eldUetlnc bağlı bir Cıl
raat kurumu) kurulmuştur. l{uru
mun hilkmt ıŞabsiyetl olacalt ve her 
tilrIU ziraat lşledlo uğraşacaktır. 

• DUn 'Knyscrido soğuk sıfırın al
'tında ı 7 yl bulduğu halde, Adanada 
hararet derAcesl 13 olhrak tesblt edil 
miştir. 

ç !Jüki'lmethnizle 1ran 
arnsmda yeni bir hudut anlaşması 
yapılmış, Tahranda imzalanan anlaş 1 

ma tncdik için meclise verllmiştir. 

lJJŞAHDA: 

.......................... ....................... 
:::::c:::::::::::::ı~ 

m~şişe 
:ı:: 

TÜRKiVE 

ve Cam fabr"kaia 
U~ ANONiM SOSYETESiNDEN: 
ı~: -~S.. m: ".Bahçe!m.pı ijirinc:i ;vakıf <hanmdaki !büromuz, Galata ~erınıddaı-.l 
ı::: .l-I..! 1 '-- b' • . ka ~ im n, :Snmur a:;okağı 6 .numara~ ı n::.nmın ırına tına 
im "-inden 30 ve 31 Birincikfınun gÜnlcri yahuz büromuzun kapalı ~ •r• o 
sa!= cağını mütterllerimiLe bildiririz. ... ı ....... 
:::: !!!imi:::::: :::ı::: :t :::::•:••:::: :: ::::::: :::: :::::::::::·::::11e::::::::::::ı :::::::::::: =···::s 
::::~:::-.:c::::::::::::::5:i:::::::::a::::::::::::::::::!:::::::::::r:n:::::::::::::::::::: •••• 

~ . . . . . . 
,,; · •. 1 • 

Baş, diş, nezle, grip, romatit 
ve lfülün ağrılarmı1.J derhal keser. 

ccabı •. da Unde 3 kaşe allnablllr 
rsım ve markaya dikkat. Taklltlerınt1e11 •""'" 
~!*- ,;ır. -~ . v ... -·: ... · .. .. ·;1• •· • ;~:."" • 

' , ... 

sini. l ıO.) 0 kıımn:nwnc:rnn olnn ıor- 1 ocğmi bildirmistir. 
cnn fiflrnnw~inl C'ntt•f'tti. 'I Suri}e hüki!meti bu kaçırılma hMise-1 

HüM!m('lt 11,inf'i c'lc-fn Hnih~ 'TnU· ı sinin sebepleri hakkmclıı henilz hiçbir 
racnnt <"tff. Rc-li nrnncı <Vf'rtn<'ıll. Rn·, tebliğde bulunmamıştır. ix'almz ba!;vekil 1 

• lnsiltercnln l-;pan)·a sefiri Şiltonun 
ynkındn ~-:ışı dolnyıslle leknUde sc,·kedile· 
cctU hnkkındaki şnyiııl:ır teeyyüt etmemiş 
tir. Kendisi mczuncn lngiltercye gelecek
tir. 

l "'nrlt hlik'iımrt ,·nh"nr,11 nlhn C ·ı M d 1 :ray s1z.. . · •. _emt ı ar am hilkOmetin milli blok ha 
'\'Cf 7000 llrn nhnılt. 110

"' nc'lrnrlt Hl.· nç olmak üzere biltün si~ııc:;i partilerin ve 
l\nr "':\ Umnmlnn urekI i lt'n~cr,. elle· 

muhalefet -ga'l'..etelerinin .kapatılacağım 
bil 1· •· TIRPAN leyı"l eı..•lem"ıc:tı·r. Hüseyin Ril§tu ·~ ~ 

• Bcck, Danzigtcn \'arşovaya donmilş· 

ııır. nu scrahatinin tnmnınile hususi ınnhi 
yelle ohl~u ..-esmen beyan edilmektedir. 

• Sovyı:t Rusynnın Japonyndaki • orirt, 
hnlıkcıh~a 1T1Ülcnllik hnzı meselelerin hal· 
11 t:ırclcrlnl nrn~tırmnk mnksaillle Hlrotn 
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Madam Dö 

- --- .. ...-
Yazan: Nizamettin Nazi/ 
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Parls, fiyaka miyaku dlnlemlyor, Sen 
Jermenden gelen her babaylgltln iki 

günde pelteslnl çıkarıyordu 
Bu tek kel.'meli cevabı alırken, Fıran. I 

•~az, ~o:uğun belinde altın kabzeli ince 
hır kılıcın sallandığını farketrnişti. tı;. 
ltemlesinden doğrulmağa çalrşarak ve 
heyecanından ne yapacağını şa~ırarak: 

- Fakıt siz .. Siz kimsiniz? - diye 
İtekeled: .• 

O zaman ihtiyar annenin ve azamet· 
li u~akla h3ncırun ve çıraklarının hay· 
retten fal taşı gibi c>çılan gözleri önün. 
de çocuk, bocaklannı gererek, göğsür:li 
kabartarak, bir eL:vle kılıcının kabza!>ı· 
tıa basıp, bir eliyle göğsilne vurarak 
!Öyle söylendi: 

- Oh 1 Affedersiniz matmazel, biz, 
~llahın inayetiyle Fransanın kralı ve 
tuilerin t1rı dördüncüsilyüz •. 

Bu sözleri .:~idenler evveli yerlere 
ltadıır rğilerek çocuğu selamla-drlar, 

•onra ihtiyar kadın uşağına acele acele 
lu emri vc:-di : 

- Jül arabayı hozırlasınlar! Haş
fll'!tlu krdl hazretleri bir an evvel Sen 
Jermen":le bulunmak arznsundadırln . 

Fakat çocuk buna lüzum görmedi: 
- Zanmet etmeyiniz madam... • de· 

di • A tı-:n, aı kadaşlarım, ve adamlarım 
bura Jan ,.ok uzakt:ı değ;=Jlerdir. 

lia!i iki büklüm duran güzel Fıran-
•uaza y1klaşarak saçlarını öptU; 

- Sizi pek sevdim Matmazel.. Ef tr 
Sen Jermene uğrarcıanız şatoya geliniz. 
tuiyi gör-nek iste dit, in(zi sörle~eni1 
•İzi bcni:n ~ar.um götilri.irler. 

Ve ~ınar altındakiler rüya görilp 
t~rmedi:<'erine em~ olmak için ba~la. 
rrnı ?lla~ıp. gözlerini uğuştururlarkeu, 
ko§tu, uzaklaştı. 
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1651 eenesndeyiz .... 
Bir Hıziran günü .• 
Sen Jennenden P"rise uzayan tozlu 

}tolda süvariler g:diyor, süvar.:ıer geli· 
l'or. Pari~e doğru gidenler zinde, çevik 
"c sap;ı.sağlam gençlerdir. Kiminin 
~0hünde yalnız kralJığın arması var· 
d r, kimirıin göğsür.de ise krallık arma
'1nı11 altına sarı sırma .=1e büyücek bir 
(~'1.) harfi işlenmişth. 

V eşil 'lğaç kümelerinden kuş ıakı
~ları geliyor. Geç:n her kafile arasın· 

n yUkselen tozlar görünmez oluyor. 
Göğüslerin:ieki krallık armasının al

tına (M.) harfi işlcn;;~ş olanlar hep si

~ elbiseler fiyinmişlerdir. Bunların 
l>attbıyıktarı vardır vt erimiş zift gibi, 
~navar b:ıkışlı gözlerinin kapaklarma 
~dar yayılan kaşları, güneşten yanmış 
~lrli ve abus suratlanna vahşi ve kor· 

1 
tınç bir herbet veriyor. Bunlar ve bun-

't arın yanmda kılıçlar mı pırıldatarak, 
,~kli pelcrınlerini uçlırarak dört nala at 
it ten diğu süvarilerlr Paristen dönen
~r arasında neden bu kadar fark var? 
't tden gclf'nler giJ r.ler gibi zirıı::Je, çı. 
6..
1
1< ve s<.ıpasağlam de~ıııerdir? Ne· 

\~tı attannı silremiyorlar ve niçin bl 
ar bu k&dar yorgundur?. 

1> ~ira, bunlar isyan ha1.:0dc bulunz.n 
tıı. ar:sL-ı tekmesini yr mişlerch, yara!an
llı1llardrr, k;!ıç sallıya sallıya yorul
~ tııiardı'". Bunlar u.• giderlerken kılı~
\q~tıda güne~i ptrı~datarak, köy lok:ın
~a~rının önlerinde hi.ımetçi kızlarla şa· 
\tt tarak, taranmıs kabank kuyruklu 
)a~rı?ı şahlandırarak bu yollardan fi-
~ a ılc r,cçmi~lerd.:. 

)or akat, Paris fiyaka. miyaka dinlemi
tiıı '. ScnJcrmenden gelen her babayeği-

ıki g·· d 1 . • k d \r un e pe tcs:nı çı arıyor u. 
~ · c r,'rnJi başka kafileler bunlardan 
.""lal;:n 1 
ıt,tı Yl'ı eri doldurmağa ko'iarlar· 
lcrj' :YorGunlukt~n sınkalaşmrş. kemi!; -
~''fllÇıkrn·ş şu atlar bu süvarilerin bir 
da 1.1

1111 Ölecekleri } erlere, bir krs-: .. · 
ta_ lt~·ı.ın uz:un dinlerecekleri kacı:ıb::.la-

k·0Vh:-e dt>ğru <:\irHkliivorlardı. 
1tni bö" .. . • ~ d 

)hı 6rtınden . kım· b'ici'gın an 
~ ~dan yaralanmıştı. Bazısı bir kr

ır Paçavra ile lıoynuna asmıştı. ha 

zısının yüzü ise kan ıızan sargılar -.ra
sında kaybolmuı, gozükmüyordu. 

Halbuki r.e güzetli Haziranın bu gü-
·· ı nu. 

Yazrk .• Toz, durr.:ın bulutlan yet.:ı a· 
ğaçları kapıyor, bu ağaçlarda şakıyan 
kuşların ş:iri, nal sesleri ve top taşıyan 
arabaların, gıcırtıları içinde boğuluyor
du. 

,,. . ,,. 
Paris <lört yıldanberi isyan halindey

di. Dört y:ldanberi lıalk, parlamento ile 
b:rleşm 'ş, se>kaklarda kurulan barikad· 
larda ve şehrin ist:hkamlarında, kenar 
m:ıhalle delikanlıları ile saylavlar elelt 
harbetmişler, kan e<Ökmüşlerdi ve kan 
dökülüyor<lu . 

Fransa kra!Jarının payıtahtı, Başve
kil Kardinal Mazaren'in idaresine i\r:n
ci defa ı;>larak isyan etmit bulunuyorJu. 
14 yrldanl•cri Fransanın baımı:ia bu!u -
nan Mazaren ne yapmışsa yapmıştı, 
belki Fransaya bir çok iyiliklerde bu· 
lunmu~tu. Fakat bu halka kendisini 
sevdirememiş g,:tmiıti. Mazaren z~l:i 
bilgin, gözü açık ve çalışkan bir adam
dı. Fransaya Papanır. vekili stfatiyle 
gelmişti. Kral On Vçücü Luinin meı· 
hur Başvekili Kardinal dük dö Rişliyö, 
ölümünd.-:n az evvel cnu kend.=sine halef 
olarak göstermiş ve öldüğü gUn kral, 
pek sevdiği Başvekilinin vasiy~tıni 

tutarak, Fransanın idaresini Mazarenc 
tevdi ctrn:tti. Bunu::ı Uzerine Kardinal 
Fransız tabiiyetine geçmiş ve asıl ismi 
olan Ciyolyo Uazarini'yi değiştin'p Ma
zarcn diye anılmağa başlaml§tı . 

Acaba Mazaren yeni vatanın~ yani 
Fransaya ihanet mi etmişti? Pransız 

menfaatleı:ni koruyamıyor muydu? 
Yoksa Fransız vatandaşını, Rişliyö':ıUn 
günündıo:n daha berbat bir sefalete mi 
düşürmÜ§tÜ ?. 

Hayır... Halk iktısa:di bir buhran 
içinde bulunmasına rağmen Başvekil.: 

bu buhrandan mes'ut addetmiyorc!u. 
Başvekilin aleyhin:ie bulunanlar, onu 
niçin isterr.ediklerit'r dü~ünmeğe bile 
lüzum görmüyorlardı. Paris sadece Ma
zarcni istemiyordu. Bir başkasının ida
resi altında ayt\: sefaletin devamına, 

hatta daha berbat biı sefalet derece!:i
ne düşme~e de razı idiler. Lakin Maza
reni me:nlekete refah gct!rse dahi gene 
istemiyorlardı. 

Duvarlara onun ~cıit çeşit karikatiir· 
lcrini yapıyorlardt Lokantalarda. mr.y· 
hanclerd:. mekteplerde. ve her yere~ 

onun alevhine vazılrr.ıı; earkılar söylc

nivordu n.:lhassa şai· St'arron'un yaz· 
dığı bir hicviye vardı ki nek tutmut,· 
tu. Biri bir yerde '>ru PÖ'\ lemeğe k<'I· 
lm;m~sm. hemen h-:rkes bi.'"tna i.i"ii"t; -
yor ve yii:rlerce !'!'!vn bir ağaızdan ı-öy· 

t•ırelYe ":>a!ilıyorl;ıdı. .. "' 
On ye::linci asrın ill• yarısında Fran· 

sa da haik kargaşal f •· ihtflfüeri. soy· 
gunculukları. gayet tabii bulmağa b:\ · 
l"m·o;tı. ~, ücüncü Luinin annesi M 

ıdö Mediç, aşrkı Konçiniyi memleketin 
lnşına mu~allat ettiği gün, bozulan .=ktı
sa.::li hayat, biribirini takip eden sayısız 

kargaşalıklara, katJ=amlara sc-bep ol
muştu. L5netli Konçininin katı.=ndm 

sonra da cıyni hal dc.vam e.mişti. On 
iiçüncii Lı.::nin veziri kardinal R'ş1.=yö· 

de, .,as\lzacielcrin Lurunlarmı kırmak 
ve protestanlarr mahvetm: k., ten ibaret 
olan siyaoıeti ile uğro:ışırken bir hayli 
Fr nsız kilnı ak ·tmıştı. 

Mazaren belki bazı dostlarının Fran 
sız haz·ne:ıinaen bir ktıç ekü aşmnası· 
na göz yumuyordu, lakin doğrusu se· 
leflerine r.iç te benzemiyordu. Onlara 

nazaran çok temiz ve çok ileri fikirli 
,:di. Fak:ı.t halk tab:ık']lar} arasrnı:la v ;o 

vılan ba~ı d .. rı :ı.-odulPr hl\lkı kard~r.al 

Maıaren aleyhine durmadan kışkırtmış· 
tr. 

(Devamı var) 
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llikmet Madenoğlu: 

Gençsiniz. Dün.rece iyisiniz.. Boyunuz 
orta sörünmektcdir. Esas itibarile uysal 
Jıir knrııkteriniz. '"ardır. insanların zorla 
<ll'ğil hislerinin okşııııarak <lıılıa çok mü
Hiyirııkşece~ini tecrülıe ctmı, bulunuyor
~unuz. :\leziyctlcrinlzc, zckünıza itimadı· 
nı:ı: Yardır • .Fakat bu işin teferrüııtırıa dik· 
knıiniz her zaman tam ve mfikemmel değil 
dir. Yaptı~ınız lılr işi, tekrar kontrol et· 
md~i fn:r:la sayarsınız.. Tutumlu görünmü
yorsunuz. Jfüni:r:c seçeni sarrcdcrken şim
dilik ileriye ıılt lıir üzüntü duymuyor, U
fak tefek işlerden büyük neticeler elına
lıileceğin i pek ho.tırlamıyorsunuz. Amell 
Ye bedeni işlere de kabillyelinir. iyidir ve 
bu yoldaki ıııünıııreselcrfoizin daha i)•i 
neticeler ''erebileceği de muhakkaktır. 

-173-

Bebek SeMnı ve Bebek \ 1ild. 

Gönderdiğiniz ikl yazıdaki imzaları de 
okumak mümkün olnıa<lığınd:ın bunlara 
göre tam lıir t:ıhlil yapmak imktınını bu· 
lam:ıdım. Duna rağmen si:r:e yazı tahlilleri 
hakkında bir riklr '·ermek nıere - isim
lerinizi acık yazarak tekrar müracaatinize 
inti:tnren - şu hususları yazıyorum: 

\'ild: dnlı:ı dolgunca vficutlu ,.e kıstı 
boyludur. SelAru \'Ud ile mukayese edilir 
se dahıı uzunca ve daha ince gôrii· 
nür. Her ikinizin de tahsili iyidir, JelAm 
muhakemelerinde hlıdiseleri hiribirinden 
ayırıp tetkik etmek, \'Ud, bunları bir a· 
raya getirip bir hOkmo vıırmağa alışkın
dır. Vild, daha tutumlu ve bir işi bitir
mek için daha aculdür. 

Bu kıı:a izahat ynzı tahlilleri hakkında 
~ize bir kanaat uynndırmış bulunuyorsa 
tekrar mllracaat edebilirsiniz. 

'-17.C-

Meraklı 326 : 

Gençsiniz. İnce yapıhsınu:. Sıhhatiniz 
i:riıHr. Vücutça dolgun delıilsiniz. Biraz J. 
nalçı sörün6:rorsunıız, bu da kendinlrc 
beslediAiniz. Himattan miltevellittir. Bir 
işe lam karar ,·ermeden başlamak 'fe o işi 
yaparken kararınızı tamamlamak bir hu
susi)·etiniz olarak göze carp!yor. Hareket· 
terinizin sebeblerini başknlarına anlatır 
''e bu suretle daha iyi anlaşılmak istersl· 
niz. İşlerin formalitesini ve harici şekllle· 
rini ilımnl etmezsiniz, ilibarlarını:ı:a zi)·a· 
dece b:ısh görünmektesiniz. lntb:amı se· 
'·er ''e intizıımsızlıktan ilzünUl duyarsını:ı:. 
Kusurlarmı1dan biri, hüküm vermekte 
acele etmenizdir. Bundan Tazgcçmcnftl 
ta,·siye ederim. 

-17$-

c. c. c.: 
Orta boylu, dolgunca vücutlu bir :ıı:at. 

1şlcrini az. emekle görmek istedi~! için 
iliyntlarına fazla bağlıdır. Dünyece ve sıh· 
hatçe iyisiniz. Muhitinizde temayüz etmek 
ten, kendinizi göstermekten hoşlanırsınız. 
Biraz da sinirli olduğunuzu tahmin edl· 
yorum, bundan dolayı herhangi bir teşeb. 
Jıüsle en kı~a zamanda neticeye vıınnak 
lstC'r, beklemek lfızııııgclen lıususlıırrla da 
ncelcd<'n mu\·:ırfnki)·etsizliklere uğrıımış 
bulunmanız çok mümkündür. 

Zor i~lcrc pek Utifotınız :roktur, lıu gibi 
vaziyetlerde (bu olmasa da olur •. ) der ve 
geoersiniz. 

- 171i-

.4. K. G: 

noaru olarnk okuynhllıilAinıe kani ot
mndıAım için t:ıt.Jillcrde mnalcsef imzanız. 
dan istifade edcıneditn. Orta boylu ,.e orta 
yapılı görünilyorsunuz. Yeni cereyanlara, 
nıod:ı haline gelen şe.rlcre :rne)·liniz. fazla· 
dır. Böyle şeyleri hr.men knbul ve t:ıtlılk 
edı•rı.ini7., Zekl'ınız iyidir \•e dnhn çok lnkl 
şar r.trn<'k mazhnri.yetine maliktir. Teşci>· 
lıüs kalılliyctiniıi de takviye ederseniz nc
tlceılcn memnun olur~unuz. Siz de alışma· 
dıl:ıınıı bir işi ynpmnk için çok mntercd· 
dl kalır ,.e eksC'r ahvcldc yapmakta '':ızge
çersinir.. Bir şeyi uzatmaktan ise lnsaca 
hlllrh·crmck tcmayülil sizde de \'ardır. 
lsıersenir. l<'krnr müracaat edebilirsiniz. 

- 177-

Ankara Tlel Ranl.-: 

Uzunca veya uz.una yakın boylusunuz. 
Yaşınız 30 dan :ışa~ı olrnıyncaktır. Size 
7.:J;l'Jf ılerııııcr., daha fazla orta yapılısınız. 
Fikri lşlC"rdrn ziyade ıırnumt bir işte clalıa 
çok ıııuv:ıfr:ık olursuııur.. Belki de böyle 
!ılı· lııtcsinlz. J\cııdi düşiin~C'lcrinizden zj. 
ynıle doğru ıliişlinıliiklerine knni oldııkla· 

rınızın söz ' 'e lrşnllıırınn urmağı tercih 
cd<'rsiniz. Okuın:ıRa he,·cslnfz ,·ardır. Du 
yolıln ehemmiyetle ve dikkatle ilerlcıncnl· 
2i tavsiye ederim. llir de zckı'lnm daha 
2iyade inkişaf ettirmeniz ,.e umum! main· 
nını ın 111 kuncllendirmrniz şayanı lnvsl· 

) eılir. Tlıılıınıhıj:!ıınuz iş <lrreı-c ,.e Ş<'klln· 

den memnun ıld;ilsin iz. O halde tavsiye le 
rimi to.kip ediniz, hu surctıe tekftmnlünüıil 
ı-erilr~tlrcrek dalın ı;ok fikri bir işdc mu
vnfrak olmak lnıktınını bulacnksınıı. Bu 
t:ıhlillerim hakkındaki düşiincclcrini1i öğ
renmek lstedi{\imden cevnhınu:ı hckliyo
rum. 

l'a:an: Kenan Çhılll - Mclckzııd Çinili 
( EUK1'~1\ - KIZ ) 

5 

ITerciımc ııe iktibas hakkı malıfıı:du 

- Nrmıara: 24 -

Kamnran blırdenlb>Dıre saııraır<dlo : 

Kenan mahvolduk. 
diye haykırdı 

Birdenbire ne olduğunu anlayama
mıştım; niçin mahvoluyorduk? 

Bir genç ve yetim kızın, hislerine I 
kapılarak ekmeğine mani olmarun ecza 
sı ancak bu olabiliridi. l 

Onu ı~k gördüğüm gün soğukkanlı 
davrandım. Zaten E::nirlerim de y.ıtıŞ
mıştı. Yalnız ona: 

- Kamuran hanun, bu işte size ya· 
kışmıyacak şekilde hareket ettiniz. Si
zin, yetim bir kıza böyle bir fenalık ya. 
pacağınızı hiç ummazdım. Maamafıh 

ehemmiveti yok .• Ben gene ona baka
nın. Siz oı:a defjl, bana fenalık yaptı
ğınızı unutmamalısınız. 

- Niçin sana fenalık etmiş oluyo.. 
rum?. 

- Ondan yava§ yava} ayrılmak üze• 
re bulunuyordum. Halbuki sen buna 

mani oldun. fşinl:len çıkarılma.sına gcr.e 
ben sebep olmuş göründüğüm için, onu 
bu halde bıralanrya ne vicdanım, ne de 
gönlüm razı olabilfr. 

Bu konu~z;, gene 1spi.ronun ga
zinosun:b. geçiyordu. Gene beni çağirt
mrıtt. kylaya taalluk eden bahsi bura
da bıra~carak: 

- Şim:li başka şeylerden 'bahsedelim. 
Sizi dinliyorum, dedim. 

O h:ç te bu bahd kapamıya taraftar 
görün."m.di: 

- Hayır, dedi. Ben hiç işin bu tara
fını düşUnmemi§tirn. Yüzüme sert sert 
bakması:ıa artık tahanunül edemiyor -
dum. Hele kendi çatım altında_. benim 
sevdiğim lfr erkeğin ntşanlısının bulun· 
masına göı; yumanuyordum. O gUnkü 
h!idiseyi vesile bilerek :kocamdan Ley. 
layı kovmasını istedim. Amma şimdi ... 

- Zaran yok, dedim, Kamuran Ha· 
nım.. Ne yapaltml .• Olan oldu. •• Artık 
tash~ine imkt\n olmıyan bir şey •• 

- H3.yır var .. Ben gene kocama r.öy-
ler ve Leylayı fabrikaya aldmmn. 

- Salan bunu yapmayınız .. 

- Niçin?. 
- Yapmamanız ıdaha doğru olur da 

onun için .. Bu benim gücüme gider. 
önceden yapmamalıydınız ... 

Bu cümlemi daha tamamlamamıştım 
ki Kamurarun birdenbire kolumu tuttu. 
ğunu ve renginin değiştiğini gördüm ... 
Sapsan olmuştu .. Titrek ve bir fısıltı 

halinde: 

- Eyvah, Kenan, mahvolduk!.. de· 

di .• 
Niçin mahvolmuştuk? Ne olmuştu? 

B:rdenbire ne oldugı.:nu anlayamanuş· 
tım. Gen'! onun ıdili ~olaşarak: · 

- Kocam, geldi! .. 
Ded'ğ:ni işittim. Başımı çevirdiğim 

zaman kocası karş:l,ti masaya oturuyor. 
du. Brn de şaşırmıştım. Fakat kend:ntl 
toplamayı, soğukkanlı görünmeyi ih· 
mal etmcd.'m. Yan ölü h:r halde bulu • 
nan Kamurana: 

- l~endine gel, dedim. Şaşınnıya lii· 
zum yok .. Derhal kalk ve eve git .. Sana 
bir şey sorarsa,. sokakta rasladım .. 

Leylfinın i~ten çrkmasrna bcr,:m sebep 
oldu~umıı ıduymuş, benimle görüşmek 
istediğini E:öylecr. Ben de ka'bul ettim. 
dersin. Bana da sorarsc: ben de ayni §eyi 
söylerim. 

Bu yol gösterişım onu kendisine ~e
tird.1. Ayağa kalktığı zaman titriyordu .. 
Başrylo selam vererek hemen ayn):h .. 
Kocas1 bize sırtını dönmüş, guya gör· 
memiş gıbi bir vaziyet takınmı~tı .. 

KLmuran çıkıp gittikten sonra yarım 
saatten fa:ıo:la öylece oturdu . . Sonra da 

kalkıp gitti. 
Arkasından ben de çıktım. Tam Şi;li 

tramvay fdasyonuna geldiğim sırada 

Leylayla k;ırştla§ınca her şeyi anladım. 
Kocasına, Kiimuranm benimle 1spiro • 
nun gazinosunda buluştuğunu Leyli 

hahcr vermiş olacaktı. 
Çünkü beni görür görmez korkudan 

kaçmıştr. Eve geltliğim r.aman onu nd.a-

sına çağırdım .. Ve bunu neden yaptrğ 
nı sordum .. 

Çekinmeden cevap verdi: 
- Tai:li yaparım, dedi. O hem be 

ekmeğimden etti, hem de seni elimd< 
aldı. 

Onun bu tarzda cevap verişi canı 

sıkmıştı. Ne yaptrğnnr bilmez bir ha 
deyliim •.• 

- Bugünden sonra, dedim. ikini 
le de n=ç bir aliıka:n kalmadı. Eğer b 
ni bir daha çağırır, peşimi takip etmey 
kalkarsan, seni ııebertiriın •. Bunu böy 
lece bil.. 

Evlerinde bulunan eşyalannu topa 
Jadım ve bir hamala yükliyerck evim 
geld:m. Böyle hareket ettiğim hald 
Leylaıdan gene kurhılamadrm. O he 
yerde önüme çıkıyor ve bana rahat ve 

miyordu. 

Kamuranr da bir daha görmedi 
Yalnız bu hAdiseden gonra :kocasında 
aynldtğını, babası evine gittiğini, ban 
yazdığı m<'ktuplarclan öğrendim. He 
men her giln aıın mektup yolluyo 
benimle konuşmak ve a\)laşmak istiyor 

du. 

N~hayet o kia vaziyeti anlamış olaca 
tt ki, mektuplarının arkası kesildi. 

Fabrika sahibi, LeyHidan aynldı
duyunca, onu tekrar işine almııtı. U 
kin LeytS, söylediğim gibi peefmi br 
rakmıyor, fakat ben yüz vermiyordum. ..... 

Artık, Ltylayla eostluğuınuzu ida 
meye imkan yoktu. K!muranla aram 
tanıııklık bu 1ckilie sona enniıti. 
Başım biraz sakin kalınca, içint.le 

kurtlar gene beni kemirmeye başladı 
-Oerç.: Mualla ile konuşmamız: devam e 
diyordu. Onu en az haftada bir iki ee 
la görüyordum. Sinemaya gidiyor, eğ 
lenitebilecek yerleri dolapyordult. Ba 

şım biraz sakin kalınca, görüşmele:-i 
daha sıklaştırdım. Onun vasıt~iyle ta 

nıdığrm a.~dctl:le yapılan toplantıla 
devam etmiye başladım. Bu gezm~leri 

Feriköy ile Feriköy kahvelerinde 

ayağımı çekmiye vesile olmuıtu. B 
toplantıl.ırda bir çok yeni tarudıklar 

dinmi§tim . 

Bir elim~ günüydü Mualli ile ~.rlik .. 
te, Noterdam Dösyonda okuy:ın bir ar 
kadaşının evinde vetl~iği çaya gittik. 

Çay oldukça kalabalıktı. O gUn, ban 
orada son sınıf talebcs:nden Kaıırnen a· 
dın<i:ı bir Fr:ır.sız kızını tnruttılar. Bu 

güzel bir l:rzdı. Şen ve civelekti. Tanııır 
tanışmaz. bir bülbül gib=. şakrnuya ~§· 
ladı. Ahbaplığı 'bir hayli ilerlettik. Bu-

radaki konuşmamızı, fırsat lbuldukça 
başka günlerde, dışarıda da devam ettir

dik. 
Kendisiyle görüşmemiz bir hayli z:a 

m1n sürdü. Buluşamadığımız zamanlar-

da mektup yazmayı ihmal ctıriyordu.. 
Mektepleri kapandığı günlerden birin

de gene lbı.;luştuk. O gUn bana artık 
Parisc giuecekleri:ıi ve istanbula bir 

daha ldönmiyeceklerini söyledi. Beni de 
davet ediyordu. Kalkıp gtti. Bu vcf akir 
sevgili, Paristen de mektuplannı eksik 
etmedi. Her mektubunda Parise ne za· 
man geleceğimi soruyor ve beni çok 
özlediğinden bahsediyordu . 

Onunla mektuplaşmamız, Muallirun 
cebimde mektubunu yakalc:füğı zamana 
kadar deva.:n etti. O günU hiç unut· 
mam. Zavallı kız neredeyse ağlayac~k· 

tı. 

Kendisini bir arkadaşiyle aldatman: 
izzetinefslııc dokunmuştu. Bir &he 
mektup ya:-mıyacağnna yemin cC:e: d 
işi kapayabildim. 

(Devamı v4u-) 



Mez1es~z 

Grip siz 
Oxsürüksüz 

BiR KIŞ 
yalnız hakiki 

VALDA 
Pastilleri 

Sayesinde kabJldlı-. 

Hakiki VALDA 
ismi üzerinde ısrar ediniz 

Her eczanede ve Yeni postane arkasında 47 No. da .MAZON 
ve BOTTO~ ecza deposunda bulunur. 

Kütahya vilayetinden: 
Açık eksiltmeye konulan i~: 

l - KiJ~ya -. Istasyon bulvarının temdidi ve parke tefrişidir. 
2 - Bedelı keşfı: 9046 lira 4 kuru~tur. 
3 - lhale günü 7-1-1938 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Buna mütedair olan evrak: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Fenni ve hususi şartname. 
C - Keşif name ve proje. 
O·- Tahlili fiat cetveli. 
D - Muka\·ele projesi. 

olup bu evrakı arzu edenler daimt enciımen kaleminde "ve vilayet nafia müdürlüğün
ae her gün görebildikleri gibi nafia müdürlüğünden de jstiyebilirler. 

5 - Muvakkat teminat: 679 liradır. 
6 - lhale: Ktitahya vilayeti Hususi Muhasebe binasındaki dairei mahsusasında 

.veya vilayet makamında toplanacak daimi encümen huzunmda yapılacaktır. 
7 - isteklilerin bu işi yapabilecek ehli yet ve liyakatte olduklarım mübeyyin ve

sikalarını ihale gününden laakal 8 gün evvel Nafia müdürlüğüne ibraz ve kaydet
tinneleri mecburidir. isteklilerin mezkO.r gün ve saatte vilayet daimi encümenine mü 
racaatlan ilan olunur. (8565) · 

lst aobul Deniz Komutanhğı 
Komisyonundan: 

Satıoalma 

Tahmin edilen bedeli 2000 lira olan 5000 ton kömürün gemiden sahildeki 
C:!epoya taşınması açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 3-II. Kanun 938 Pazar
tesi gUnU saat 15 de Kasımpaşada Camialtında İstanbul Komutanlığı Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini görmek ve almak istiyenlerln her 
gUn bu komutanlık levazım müdürlüğüne müracaatları ve yapmağa talip olan
ların da 150 liralık ilk teminat mektup veya makbuz ve kanuni belgeleriyle 
birlikte gösterilen gün ve saatte Satınalma Komisyonunda bulunmaları. 

• 

l lstanbu Levazım amirliği 
Salmalma komisyonundan 

(8456) 

TiYATROLAR: 
rEPEBAŞl URAM KISMI 

[Ull Jrt ı il. KRAL LIR 
Ordu hastaneleri için 8000 adet fil

dckos fanila. 5-1-938 Ç'.arşamba günü sa. 
at 14 te Tophanede lstanbul levazım a-
mirliği satmalma komisyonunda pazar -
tıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 4400 li
ra, ilk teminatı 330 liradır. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülebilir. Tstek
lilerin kanuni belgeterile belli saatte ko-

ll"~!'!"I Saat 20,30 d:ı 

~il ııı~ trajedi 3 kısım. . 
il !1!'

1 11 

1

1 Yazan: Shakespeare, Türk -
lılllOI ! çesi Seniha Bedri Göknil. , 

misyona gelmeleri. (354) (8658) 

Maltepe askeri lisesinde mevcut 507 
harici 1390 dahili 149 erat köhne fotini 
5-1-938 Çarşamba günü saat 15 de Top
hanede lstanbul levazım ~rliği satmal
ma komisyonunda pazarlıkla satJlacaktır 
Hep·inin tahmin bedii 259 lira 8o kuruş 
teminatı 39 liradır. Şartnamesi komis -
yonda fotinler Maltepe asken lisesinde 
g5rülebilir. isteklilerin belli saatte komis-
yona gelmeleri. (355) (8659). 

Ordu hastanelen ıçin 110 adf't yemek 
masası 5-1-938 Çarşamba günü saat 
14,.10 da Tophanede lstanbul le\'azım ~
mirliği satınalmn komisyonunda pazar -
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 2120 Ji. 
ra, ilk teminata 181,5 liradır. Şartname 

ve nümunesi komisyonda görülebilir. ls
te'klilerin kanuni belgclerile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (356) (8660) 

Denizli Garnizonunun 151100 kilo 
ununun kilosu 13 kuruştan 11-1-938 Salı 
glinil saat 14 <le kapalı zarfla ihalesi ya
pılacaktır. tık teminatı 1474 liradır. İs
teklilerin teklif mektuplarım ihale san· 
tinden bir saat ev,•el lspartada Satınal-
mak komisyonuna ... ermeleri (672) 

(8516) 

Türkiye şişe ve cam f abril:aları ano-
nim sosyetesinden: . .. 

Bahçekapı Birinci Vakti hanmdakı bu-
Galata Pcrsembe pazarı, Samur romuz. ~ . . . 

sokağı 6 numaradaki l'S hanının ~~~n~ 
katma nakledileccğind~. 30 ve 31 _ırın~ ( 
, Onleri yalnız burcmuzu~ k.ap~ ı 
,fınun g ~ muhterem mii~terılerımızc 
bulunaca~.nr 

bildiririz. 

• • • 
FRANSIZ TIY A TROSUNDA 

OPERET KJSMJ 
Saat 20,30 da 
BIR KAVUK DEVRiLDİ 

5 perde komedi. 
Cel[ll Musahip oğlu. 

• • * 
ERTUORUL SADJ TEK 

11\' ATJtOSU 

Su gece Üsküdar (Hale) 
c;i nemasında 

HAMLET 
7 perde 

• * oeı 

ŞEHZADEBAŞl 

T lJ f{ A N T t Y A T R O S U 

·~u gece saat 20,30 da sa-
1atktlr Naşicl ve arka
'a~ları okuyucu küçük 

~emiha ve l\lişel varye
esi. Kaba adam komedi 
~perde. .... . 

Şehzadeba~ı Ferah sinemada yannki 
perşembe günü ak§allll Çaglayandan 
MUALLA, Darüttalimden Muallim Fah 
ri, Hafız Burhan ve arkadaştan 3 kon
ser ve memleketimiz·n en maruf sanat
k~r ve musikişinastan bir arada. A \Tica 
Ismail Dümbüllü. · 

~;'\I:KlA 
TJV K 11 liS: 

18 plôk, 20,40 şnrkıl:ır, 21,15 radyo or 
kcslrnsı, 22,l:"ı opcrcl plôkl:ırı, 
1Jl 'IJ .1l1RŞ1"R: 

18,50 konser, 20, sig:ın orkcslrnsı, 21,35 
Llszl rcsilnli, 23.05 Vııııncrin pl:ıldnrı, 2.t, 
15 cnzlınn1, 
llFIU.IS: 

l 

19 müzik, 20,10 \•nls pliıklurı, 21 ı-ııd~·o 
orkcslrnsı, 21,40 dnn!I müzilli, 23,30 hafif 
miizik, ,.c clnns h:ıvnlnrı, 
IW.llA: 

18 cnzh:ınl, :!0,20 müzik, 21,30 ham mü· 
ıik, 2:?, piyano keman konseri, 23,15 mü· 
"ik. 

r HABER - J\TC$8m posta& 

Mmtaka disiplin divanı 

Galatasaray 
Güneş 

Maçı hakkındaki 
kar arı vermedi 

Evvelki pazar günkü Galatasaray Gü
n~ maçındaki Mdiseyi tetkik jçin dün 
aksanı dördüncü defa toplanan mıntaka 
disiplin divanı, tecziyesi istenilen oyun
culardan Galatasaraylı Salim ile Eşfai;;rı 
sorguya çekn\is. bazı klüp idarecileri ile 
görüşmüş olmasına rağmen kararını ve
rememiştir. Kararın - son gün olması 
dolayısiyle - yarın akşam verilmesi bek
lenmektedir. 

Askert liseler güreş şampiyonu 

Kuleli kazandı 
Askert mektepler arasında yapılan 

güreş ,ampiyonasırun hakiki şampiyonu 
dün alakadarların yaptığı bir toplantı -
dan sonra şu şekilde tesbit edilmiştir: 

Kuleli 13 puvanla birinci, Deniz lise
si 12 puvanla ikinci, Maltepe 10 pu
vanla üçüncü. 

Rap~d 
Yunanis tanda 

yaptığı iki maçta 
d a galip 

Istanbul sporculannm pek iyi tanı

dıktan Viyananın Rnpid futbol taknnı, 

Noel ve seneba~ı tatilleri esnasında bir
kaç müsabaka yapmak üzere Yunanis
tana davet t'Ciilmi~ti. 

vlyanah klübün ilk maçı Pirede ma
haJli muhteliti ile cumartesi günü nazrr. 
ların da hazır bulunduğu büyük bir ka
labalık önünde yapılmış ve Pire muhtc
liti 3-2 yenilmiştir. 

Rapid, Yunanistandaki ikinci müsa .. 
bakasını da Atina muhteliti ile yapmı~
t ır. Bu ka~ılaşma aralarında başYckil 
de bulunan büyük bir halk kütlesi tara
f mdan heycanla takip edilmiş ve Rapid
liler bu defa da 3-2 ~alip gelmi~lerdir. 

Bulgar A. U. takımı 
SeU\ nlk l e 4 - O 
mağl tlp oldu 

Selanik, 27 (A. A.) - Buraya ı.ı;elen 
Sof yanın 25 AC. futbol takımı Paok ile 
cumartesi günü kar~ıla~.mış ve 4-0 mağ
lOp olmu5tur. Bulgar ekipi ~azar gü?ü 
karşılaştığı Ilergül takımım 2-1 yenmış-

tir. 

29 lJfRtNCtKANUN - 193'1 --

Galatasaraylılar 
Ankarada bir şube açtılar 

Galatasaray spor klilbü mensupla- ı kurtaran büyUk adama sonsuz b~lll 
rı Ankarada bir teşekkü1 kurmıya lığımızı ve minnettarlığımızı arzederllD
karar vermişler ve Ulu Önder Ata- Şiddetle alkışlanan bu nutuıttaD 
tUrkün Ankarayı şereflendirdikleri- sonı-a kongre reisi ve iki kAtlP se
nin ıs net yıldönlimilnde Ankara çllmlş Ye müzakerelere başlanmıour~ 
Halkevinde bir kongre toplanmıştır. Profesör Ercilmend Ekrem Talil 

Ankara Halkevi reisi, lçel mebu- ve Mecdi Sayman kongrenin mahl• 
su Ferid CeHll Güven kongreyi se • yeti hakkında söz söylemişler ve sf; 
lAmlamış ve şu nutku söylemiştir: ra koruyucu kongre ve idare mecl 

"Galatasaray Tilrklyenln en eski, azalarını seçmiştir. 
en modern ve en verimli müessese. Koruyucu azalıklara: A.~ 
sidir. Bu mUessese memleketimize All Kılınç Gaziantep mebusu, 

0 pek çok güzide yetiştirmiş ve yetiştir- lft.eddln Tiritoğlu, Maraş mebuı • 
mektedfr. Bu güzldeler ki, memleke- Ferid CclAl Güven lçtı mebusu, ır:; 
tin yükselmesinde canla başla çalış- uat Bulca Hava kurumu başkanı nt.ı 
mışlar ve çalışmaktadırlar. Çalışa - Çoruh mobusu, Hikmet Bayur Ma 
cnklnrdır. Bu müessesenin toplantı- sa mobusu, tzzet Akosman Af)'O; 
srnı halkevlnfn çatısı altında yapmış mebusu, ŞUkrU Koçak Erzurum Dl 
olması da gelecek neslin tek bir busu, MUmtaz Öğmen Ankara mebn• 
kiltlc teşkfl edeceğine ve fedakdrlık· su, Necmeddin Sadık Sıvaa mebuınt 
ta bfr son tnnımıyacağma bUyilk de- Yunus Nadi Manisa mebusu, ırua 
llldir. - Açıkalın Hariciye genel direktörle "' 

Sözlerimi bitirirken mtlietlmlıe rinden, Emin Erlşlngll sıyasal bilgi .. 
hu ruhu aşılıyan ve memleketlmlzf ler okulu direktörü, Esat Altan G~ 

ıi Terbiye enstitüsü direktörü, }lulw 
Kork un ç b 1 r 8 t lam 8 sl Fuat, Hariciye genel direktörle-' 

rinde.n, Kemal Zalın Ziraat BanJcBSI 
direktörü, Muzaffer, Dil FakUftesl 
De kanı, SalAhaddln Çam Mer1'81 

Ban lrnsı direktörü. 

Amerikanın eski şampiyonları, 
haklkt kar üzerindeki büyük müsa
bakalardan en-el, Nevyorkta Madi
son Skar Garclcn.,do Borakslı bir 
pistte karşılaşmışlardır. Hır çok mu 
sabıklar bu garip pistte şaşırmışlar 
ve seyirciler, şayanı hayret bazı su
kutıara şnhlt olmuşlardır. 

Resimde, nnısabıklardan btrlsinln 
Tramplenden ntındıktan sonra, kor 
kudan, clclden beklenilmedik bir şe
kllde yere "indiğini .. görüyorsunuz. 

İdare meclisine de: Reis :s:ıeıı:ı 
Menemenci, Umuml kft.tlp Sa1Aha4 -
din Taner, muhasebeci Sanevber 
Tanyeri, aza ErcUmend Ekrem Taldı 
Mecdi Sayman. 

Yedek aza: Bülend Osman, :Ntı "' 
reddin, Cahid lnkaya, Ahmet Kar•~ 
osmnn, murakıp Vildan Aşır, şeri" 
Arzık. 

Umumi kaptan: Mithat Ertoıuıl'• 
muavin Sacid Haydar. Lokal ıı:ıll• 
dürü Raif KUlbnstı secllmlşlerdlr. 

Kongre bundan sonra Ulu önde
re. derin tazimlerini ve meclls rel• 
sıne, C. H. Partisi genel sekreterll· 
ğlne ve başvekile saygılarının arzı• 
na alkışlarla reisi memur ederk dağıl" 
mışlardır. 

Ankara klnplerlnden biri bu tf" 
şekkUlle birleşecek ve Ankarada b\1• 
tUn spor kollarını toplıyan bir kIU9 
kurulacaktır. 

Esasen geçen sene Ankara GellO
lerblrllğile Galatasaray kinbU ar•-

1 sında bir anlaşma yapılmışu. Jııı:ı 
geçen klübUn Ankara Genclerblrllli 
olması da muhtemeldir. 

Avrupada fut · Hungaı ia 
bol şampiyona- Portekiz şamplyonlle 

lstanbul - BükreŞ 
Mu b teli tlerl maçuıı 
k i m tdare edecek? 
Cuma günü saat 2,30 da Taksinı sta

dında kar5ıla_şacak olan lstanbul - BiilC .. 
reş kan şık fut bol takmtlan maçmı id:t' 
re etmek üzere Galatasarylı Nihad h3 " 
kem olarak seçilmistir. 

Si maçları Liı~~.~~~~~~ ~~,~~da bir 
Avrupanın muhtelif memleketle • turneye Çikmrş olan Macaristanm Hun-

rinde yapılan futbol şampiyonluk . f ek" . b d 
c;larının so:ı hafta karşılaşmnlnrı gana utbol ·ıpı, ura a karşılaştığı 

:e~iceleri şunlardır: Portekiz şampiyonu Belenen ile 1-1 be-
J;'RANSADA rabere kalmıştır. 

Fc. Sete· Excelsior Rounbalx 3-0 - ----
Raclng Roubaix - oıımpik Mersey Homen Venüs k lil bU 

1-3 
Red Star Parla - Rnclng Strasbourg UY peşle yenlld 1 

2•2 Budapestede bulunan Romanya sam· 
Racing Lens - Olimpik Lil 2•1 piyonu Bükreşin Venüs takmu Ujpeşt 
As. Cannes - Rs, Sochaux 0-1 
Fc. :Metz _ Pc. Antibes 1-1 ile karşıla~~tır. Macarlar 2-1 galip 
uz. Vnlenclcnnes _ Raclng Parls 1-S gelmişlerdir. 

1SV1ÇREDE 
Young Feııo,·s • Servette 
Young Doya - Fc. Dal 
Fc. Luzern • Fc. Lugnna 

1TAl~YA])A 
Fc. Venedik • Atalanta 
Milfmo. Torino 
:Pc. Napoll • As. Ronıa 
Snmpierdarena - l•'c. Mll~no 
Dresla • Ceneve 93 

ALMANYADA 

0-0 
1-2 
2-2 

1-1 
0-1 
4-2 
o.o 
3-1 

Noel yortularında yapılan lig maç 
larında bazı çok ehemmlyetll kar
şılnşmalar olmuştur. Nürenbergin 
Münlh 1860 tarnfrndnn 2-1 mağlüp 
edilmesi bu karşılaşmaların en bU
yUk sürprizini teşkil etmiştir .• 

Lig maçlnrın•'l ,.ıı;;."r neticeleri: 
Danzlg • Şarkı Prusya 1-1 
Şlezya • Şarki Şlczya 2-4 
LA.ypzlg spor klUbU - Drcsı!en spor 

klUbU 3-1 
Fortunn LAvpzlg - J<emnist polisi 2-0 
Hamburg Ck • LimsbUttel 1-1 
Ormlnla Marten - Srhlakp 04 1-3 
I"ortuna DUsselclorf. Altenossen 7-0 

Galatasaray k lUbll 
murakabe heyetini 

davet 
Gal.atasa1ay spor kliibü idare heyeti 

başkanlığından: 

Çok müstacel bir mesele hakkında gö
rü5ülmek üzere klübümüz yüksek mura
kabe heyeti azalarının 2-1-938 pazar gü
nü sabahleyin saat 11 de klüp merkezine 
teşriflerini dileriz. 

Vn. 99 Kolonya - SUlz 1-1 
Vorruatia Vorms - Offenbaher Klc. 

ker 0-2 
Knlserleutern • Elntracht Frankfort 

1-3 
Valdhof - Frelburg 2-0 
Stuttgnrter Kickers. Sc. StuttgartG-2 
Mtinchcn 1860 - NUrenberg 2-1 
li'Urth • Bnvıcra Milnlh · 2-1 
Schvaben Augsbur& - Schvelfurt 3-' 

Misafir sporculara ka~ı çıkantacal' 
olan Istanbul muhteliti de dürikü nüsh3. 
mızda yazdığımız şe.kilde olacaktır. . 

Dünkü gazetelerden biri sol mua\litl 
olarak Fenerli Esadm oynatılacağuıı f"! 
nııştı; alakadarlardan yaptığımn ıa}lkt' 
kata nazaran btı havadis asılsızdır. 

Ankara mmtakası disiplin heyetill: 
hakkmda tahkikat yapılmakta otan 
sada İstanbul muhtelitinde vazife veril
mesine imkan yoktur. • 

Şehrimiz muhtelitinin defan..qnı ~ 
vetlendirmck için Fikretin sol mua~ 
Galatasaraylı Dülendin de sol açıkta 01 
natılması ihtimali vardır. 

ajan lığ ın tebl iO ~ 
T. S. K. lstanbul bölgesi futbol ojit" 

lı§ından: nıc· 
31-12-1937 cuma günü saat 15de13 • 

reş - lstanbul ternsilt maçı yapıla~. 
A~ağıda adlan yazılı idmancıtarııı de 

bol levazımı ile beraber tam saat 14~ 
Taksim stadında hazır bulunmalat1 
liğ olunur. it" 
Güneş klübünden: Cihat, Faruk• 

şat, Rıza, Rasih. 50-
Galata~y klübünden: Necdet. 

leyınan, Bülend, Haşim. ?'ft' 
Fenerbahçeden: Fikret, M. Reşad. 

ci. ftf 
Beşiktaştan: Hüsnü, Şeref, Haklct• 

ıi. Mehmet Ali. ..... MSI 
Taknn kaptanı Beşiktaş klilbOP"'"" 

Hüsnüdür. 1 

Hakem Nihat Bekdik. .... ~· 
Yan hakemleri Tarık ve Halit~ 

kal. • 
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Tramvay Şirketi ıspanyada -Hükumetçiler 
ilerliyor 

:Madrldi mil<lafaa komitesi 

~elier dağılıyor 

HUkumetçiler ilerliyorlar 
Sala.-nanca, 29 (A. A.) - Dün akşam 

radyo ile neşredilen bir tebliğ. general 
Aranda tarafından kumanda edilen kıt
alarrn, milislere ağır zayiat verdirerek 
Terucl mıntakasmda ilerlemekte olduk
larını bildirmektedir. 

Bir torpıto torpillendi 
Paris, 28 (A. A.) - Epok gazetesi, 

hükumetçi İspanyaya ait Mendez Mu
nez torpill)sunun Akdenizde bir torpile 
ç.ırparak battığını yazryor. 

Ast tayyarelerin bombardımanı 
Perpignan, 29 {A. A.) - '-i kruva

zörleri dün on beş dakika kadar Port
Bou'yu bombardıman etmişlerdir. 

Bedava şeker 
Madrit 28 ( A.A ) - Madrit müda

faa komitl"Si Madrit müdafaasının şe
refine olaı ak 1 kanunusanide ba"ka 
adam başına 100 Sramaan bedava şeker 
dağıtacaıctır. 
---~~~---~~-----'-~~ 

Papazın aforozu 
Paskalya yortularrndan sonra 

görilşüJecek 

_.. Baştarafı 1 inclde 
Kurtuluş arabası, tam lnglllz sefare
tine gelirken, birdenbire bUyUk bir 
patırdı ile iırken yolcular teıtış içinde 
beınen aşağı atlamışlar ve neticede 
bu hurda arabadaki çUrlik dlngllln 
kırıldığı anlaşılmıştır. Araba gene 
her zamnnki el çabukluğu ile Tak
slmdekl makasa kaçırılmış bu iş de 
böyle yatıştırılınıştır. 

• • • 
Bu sa.bnh bene bir tramrny yoldan 

cıktı. Bu yüzden seyrüsefer yarım sa 
at kadar inkıtaa uğradı.: 

Sirkeci - Yedikule hattında tşliyen 
38 numaralı tram\·ay motrisinin ar
kasına bağlı 548 numaralı romork, 
Sirkecide istasyon birahanesi önUn
dekl makastan geçerken birdenbire 
yoldan çıkmış, tıkır, tıkır kaldırım
lar Uzerinde yUrUmeğe başlamıştır. 
Biletçi haberdar olunca zlll çekmiş, 
vatmnn hemen fren yaparak tram
vayı durdurmuştur. 

Vnka yerine tramvay kontrolleri, 
birkaç sırmalı zat gelmiş, bütiln gay
retlere rnğmen traım·ayı kısa bir za 
manda yola koymak mümkUn olma
mıştır. 

Bunun Uzerlne Romork motristen 
ayrılmış, 118 numaralı Kurtuluş -
Beyazıt arabası tarafından geri çekil 
miştir. Bu da bir fayda vermeyince 
romork tekrar motorise bağlanarak 
ileri çekflmeğe başlanmış, elli metre 
kadar çekilmlşllr. Bu ara zincir kop 
muş. yeniden bir zincir bulunmuş, 
romork nihayet güç halle yola kona
bilmiştir. Bu sırada Tramvay şirke
ti mühendisleri v~ hat komiseri Bal-

Balatta Aya Yani kilisesinde bir 
alle kndınlle cürmümeşhut halin<le 
yakalanan papazın 4 ay hapse mab
kfim oluşu 'l'uru Sina başpapnzlığın
ca duyulmuştur. Turu Sina ruhani 
meclisi bu cezayı az gördüğü tein, 
papazın ruhani meslekten ko,·ulma
sını temin maksadile İstanbul patrik 
hanesi slnod meclisinden, papazın a
foroz edilmesini lstemıştlr. 

<.llsera da hl\clisc yerine gelemişler,bil 
yUk bir tern.ş içinde izahat alarak a
rabayı Sirkeci durak yerine çektir
mişlerdir. 

DUn Fener patrikhanesi Sinod mec 
llsi patrik BenJamlnin riyasetinde 
toplaRmış, bu mesele etrafında mü
zakerede bulunmuştur. Fakat sinod 
meclisinde ekseriyet olmadığı tein 
mesele Mr karara. bağlanmamıştır. 
Alla.hın evinde, günah lşllyen papa
zın nfnroz işi, paskalya yortuların
dan sonra •. 13 ikinclkt'tnunda lctima 
edecek sinod meclisinde görüşUlecek, 
bu hapta kat't kararı Yerecektir. 

Sa tekArlar 
İstanbul hukuk fnkUlleslnln mU

hUrlerlni takllt etmek suçuyla, kll
şoci Gnbrlyel, sabıkalı Hikmet, nıat
bnacı T:ıkvur ve Şevket adında dört 
kişi adliyeye sevkedllmişlerdir. Suc
lulardan matbaacı lle kllşeclnln sor
gulnrı gnyrl mevkuf, ötekiler de 
me,·kuf olarak yapılmaktadır. 

MUddelumumtıığin yaptığı hazır-
ltk tahkikatında Hikmetin cskidenbe 
rl bu şekilde bir suhteka.rlık suçun
dan dolayı bir sene hapse mnhkılm
olüuğu; sahte mUlıUr kullanarak ar
lcaclnşı Naki lle maliye müfettişliği 
tmtlhnnma girdikleri anlaşılmıştır. 
Sahtekıl.rlar, evvelce imtihan sorgu
larını öl;rendiklerl için ona görn ha
zırlanmışlar, maliye müfettişliği im 
tlha.nında kazanarak altı ay yUz elU 
şer lira aylıkla maliyede <;alışmışlar 
dır. 

lklncl sorgu htıkim veklll yakında 
bunlar hakkındaki tahkikatı tamam 
lıyarak, evrakı mahkemeye seykede 
cektir. 

Ca 1}=41 . ~. 
Grupu toplandı 

Ankara 28 (A.A.) - C. H. P. grupu 
bugün "28-12-937,, Antalya saylavı 

Dr. Cemal Tuncanın reisliğinde top
landı: 

Parti grubunu ilgilendiren bazı me
seleler görüşüldü. 

Vekiller Heyeti toplandı 
Anknra 28 (IJusust) - Cumhuri

yet hnlk 'partisinin dUnkU toplantısın 
dan şonra, Vekiller heyeti meclis bi
nasında bir içtima yapmıştır. ktimn 
geç vakte kadnr devam etmiştir. lc;:
Umada Fransa.ya vereceğimiz cevnbt 
nota etrafında g6rUşmeler yapılmış 
olması muhtemeldir. 

K omünist dur hesl 
nasıl olacak ta 

Paris, 2!1 (A.A.) - C. S. A. H. fa
şist komplosu meselesindeki mUttc
himlerin başlıqalarından bll'i olnn 
Eugcne Deloncle, istintak hüklmlne 
ı 5-16 sonteşrin gecesi yapılması mu 
karrer olan komilnlst darbel hill\Cıınc 
tı hakkında uı.un beyanatta bulun
muştur. Mumaileyh erldt.nı harbiye -
nfn bu pUin hakkında sarih ve tam 
mnllımata sahip olduğunu 1Uıvc et-
-•- ..IWır 
--·ı,;i;.:ıee göre komünlsler.ln ilk 

D 
deme krtnntınrn hC'r hll;'i 1..50 şer 

m sa - y a._vrıl 
kişiden mUrekl:el! lf}h O(l ara -

.y. • • 

Tranıvay şirketi bozuk arabalarlle 
1stanbulluların hayatını tehlikeye 
sokmakta daha ne kadar devam ede
cektir bilmiyoruz. Fakat, Nafia ko
miseri Fethinin yanında şirket ikin
ci direktörU Blnnşar ile bir belediye 
mlihcndisi olduğu halde, evelki gUn 
depolnrı dolaşmağa başJadrğını duy
duğumuz f<:ln bu işin daha fazla u
zamadan, bir yoluna konacağını U
mlt etmelcteyiz .• 

YoUarımız as
faltlaştır ll acak · 

Belediye şehrin birinci sınıf cadde
lerini asfalt olarak h:şaya karar ver
miştir. Eminönünden lş bankasının 

önüne ka1ıır olan lcsımda tecrübe ~di
len asfaltın iyi netice verdiği görülmüş 
tür. 

Yenide:ı asfalt olarak yapılacak yol
lar arası:lda Tophanode seyyahların ve 
§ehrimize gelen yab;:ıncr misafirlerin 
çıktıkları salonun önünden başlayıp 

Bostanb:a~ından geçerek Galatasaraya 
çıkan yol vardır. Bu yolun kanalizas
yon inşaatı Bostanbaşı karakoluna ka
dar olan kısımda yann tamamlanmış
tı. 

Bundan başka Dolmabahçeden eski 
has ahırhr önünden başlayıp hava gazı 
şirketi - mühendis mektebi - Gümüştu

yu hastahanesi önüncen seçip Taksime 
varan yo!un da asfalt olarak inşası ka
rarlaşmış l:ı..lunmaktaıdır. 

Perapa!as oteli arkasında yapılan as
f~lt yolun inşası da bitmiş, yol dünden 
itibaren bütün nakil vasıtalarına açıl
mıştır. 

Taksim cihetinden gelip Karaköye 
inecek otohiislerin buradan geçmeleri 
alakadarlar.- bildirilmiştir. 

lstanbul 
kon.uşu yor 

CiF'" Baştararı 3 üncüde 
bir fen adamı olan bu dairenin mütehas
sısı doktor bzeddin bize, bir iki sene ev
vel getirilmiş yeni makineler hakkında 
izah~t. v~rdi ve böylece burada yapıla~ 
tak ışımız tamamlandı ve içimizde arib 
bir üzüntü olduğu halde matbaaya gd .. 
d~ o~ 

.. ~:ızırna son vermeden evvel burada 
butu_n okuyuculanma şunu hatırlatmak 
ısterım: . 

Bır kilo balıkyağı alacak 40·50 kuru~ 
bular.ıadığı için bugün muhakkak bir Ö. 
lüm tehlikesiyle ka~ı karşıya bulunan 
binler~ ve:-emli vatandaşımız vardır. 

osclU\h on se1dz hin kişiden 
~~re~ oJup bunliırm ekserisini ecne
btİcr teşkU etmekte idi. 

Hepimiz di:imizden tırnatrımızdan art 
tıralım, bu zavallı insanlara başka bir 
yardım vı:ıpamıyorsak. hiç olmazsa oirnz 
bahkyaıtı vermek imldl.nlarını anyahm. 
Bu hem insani, hem de milli bir ~azlfe
dir. 

HABERCi 

Bu JZ. tinden itibaren 
lrlanda sP.rbest devletinin adı 

Yalnızca 
lrland'dır 

Dublin, 29 (A.A.) _ Jrlanda ser
best devletinin yeni kanun esasisi bu 
gün icra mevkiine girmektedir. 

29 BlRt!\ClKA.N~ 

Çin - ·Japon harb_~1.p· ~ BS§taratı ı lnclot: 1 ise, Amerika Birleşık devletle~ı ~ bal 
merikan Sacmento topçekeri ile Şang- ponya arasında yeni bir gergınlilc 
baya gelecektir. layacaktır. 

1
, 

Amerikaya ait Marblchead hafif lrru 1 lac8"' 
vazörü ~e Pope topçckcri ve tngıliz Panay yiizdürülmeye ~a ışı ıngiliS 

Şanghay, 28 (A. A.) - Bir ..ıı-
Suffolk kruvazörü Çingtao'da kalacak- So ·e ''8.1"' 
lardır. kump~nyasına ait bulunan ssı e ue. 

Bugünden itibaren Irlandanm res 
mi ismi, bugüne kadar olduğu gibi 
"Irlanda serbest devleti,, değil, fakat 
sadece eski ismini tc§kil eyliyen 
"Eire,, yani "lrland,, dır. Bu Eire is.. 
mi, bütün Irlandanm birleşmesi .iste
ğini se.m.bolik surette tebarüz ettir
mektedir. 

'fu, & Rus dalgıcı ve 7 Çinli amel tkÜ' 
Cevabi nota neşredilnı edi Panayı yüzdürmek imkanlarını te ·· rt-ı 

Tokyo 28 (A.A.) - Japonyanın ın- için Yangtse'ye girmiştir. Dört gün 5~3• 

Santiyago ve 
Londrada 
yangın 

giltereye verdiği cevabi notada ıdaha cek olan seyahat esnasında vapura 
n~rcıdilmemiştir. hu gemisi refakat edecektir. 

Harbiye nezaretinin bildirdiğine gö- lstenecek tazminat tesbil 
re, s~s ve dı.:man sebcbile Çin askerleri-
ni kaçırmakta olan gemiler arasında fn edilmedi . · •e ~ 
giliz bandıralı gemilc:r farkedilmemiş- VaJ ngton, 28 (A. A.) - Harıcı~le f.' 
tir. Lady Bird hadisesi şayanı teessüf zın Hull, Panay hıidi~si. dola.;?~ıızıııi· 

merikanın Japonyadan ıstıy_ecegı. ....i§ 
tür. Mcsuliyet meselesinin mevzuuba- ed ııneı-: 
his olmamasına rağmen, Japon oııdusu nat miktarının henüz tesbı~ ı Çiıı; 

oldu6'UIJU söylemiş ve Amenkan~ .~.J. 
ı::ayanı teessüf şeraıt içinde vukua se- d hıçbtfl"ı 
~ deki hukuk_ ve .... im_ tiyazla~n an _ ~..ıet • 
len hadiseden dolar- çok mütecssiftir. terkeylemıyecegmı elıemmıyetle ka)v 

İyi haber alan m:ıhafi!den öğrenildi-

J 1• b miştir. 
ğine göre, apon notasının mea ı, un-
dan evvelki Japon beyanatı ve tebli- Çantsun Jnpon1arda . atıl Santiago - Şili, 28 \A. A.) - Castro

da ;ıkan şiddetli bir yangın 70 evi kül 
etmi~tir. Hasar 5 milyon Pe..<:0s tahmin 
olunmaktadır. 150 aile açıkta kalmıştır. 

Londradaki yangm 

gatının aynı mahiyettedir. . Şanghay, 28 (A. A.) - .. Çın çrııant 
. . . . . l k lınden alman haberlere gore, e 

Yem hır gergınhk mı baş_ ı_yaca Japonlar eline geçmiş bulundu~nu t 
Vaşin.,.ton 28 (A.A.) - Harıcıye na- . kt d" 

Londra, 28 (A. A.) - Dün gece Lon
dra şehrinin en bürük caddelerinden bi· 
ri üzerinde bulunan "Sahibinin sesi,, 
gramofon fabrikasının bir mağazasında 
yangın çıkmış ve 250 itfaiyecinin 30 tu
lumba ile 4 53at müddetle çalı~malanna 
rağmen ateş söndürülememiştir. Bu ma
ğaza içinde bulunan 100 bin gramofon 
plağı ve birçok radyo makinelerile yan
mıştır . 

Sen sinot 
meclis; 

Am ha A brahamı 
afaroz ettl 

Kahire, 28 (A.A.) - Sen Sfııot 

meclisi heyeti umumiye halinde tcıp. 
lanarak Amba Abrahamı afaroz etmiş 
ve İtalyan hükumeti tarafından Adi. 
sabaha patrikliğine tayini hakkında

ki kararı ibtal etmiştir. 
Aınba Kyrillos, Habeşistan kilise

sinin yegane şefi olarak tanınacak

tır. 

Siyasi mahf ellerde Sen Sinot mecli. 
si araimdan verilen kararın ani bir 
heyecan tevlit edeceğini itiraf, fakat 
ameli bir tesiri olacağından şüphe 

etmektedirler, bu mahfeller bütün 
.§PJ'k . memleketlerinin müstakil birer 
kiliseleri olduğunu kaydetmektedir. 
ler. 

Mısırdaki s iyasi 
buhran 

Gün. geçtikçe iki t araf kendi 
ııoklai nazarlarına daha laıla 

sarılıyorlar 
Kahire 28 (A.A.) - Bu akşam vukua 
gelecek olan Nahas paşa - Mahir p:ışa 
mülakatı esnasında, Başvekil, saray 
mümessiline hükumetin noktai naza
rını izah edecektir. Hiiltı'.'ımct, bugünkü 
anlaşm~?lıktan bilistifade, kral ile ~
bine arasındaki mün<>ıebatı tanzim eden 
kanunu esasi maddelerinin tefsiren 
tasri~ olunn.asını istemektedir. Bu me
s.clcnin halli üzerine, anlaşmazlığın 

·esasını teııkil eden nokbalar çabuk hal-
~ d"l • le ı ece le tir. 

Meselenin ehemmiyetine binaen, ka
. bine, hukuki bir beyanname tanzim 

ederek lııır.un metnini saraya takdim 
edecektir. 

On güntt~nbcri devam eden buhrarun 
uzamakta devamı, bunun hallini kolay
laştırmaktan çok uzak bulunmaktadır. 
Zira, gün geçtikçe, iki taraf da ke:idi 
noktai nazarına daha fazla sarılmakta
dır. 

Uru A'voylılar 
Bir adayi işgal etm işler 

Buenos - Aires, 29 (A.A.) - Urug 
vay hahrlyelilerinden bir mUfrczc
nin Urugvay nehrinde bir adacığı 
işgal etmiş olduğuna dair bir şayia 
deveran etmektedır. 

A rjantln başvekl\letl, bu lıft.dlse 
hnkkındn hUyük bir ketumiyet st>s
tormektedir. Ancak diplomasi yoltıy 
la Urugvay hUkt\meti nezdinde pro
testocln. bulunacağı tahmin olunmak 
tadır. 

328 senesi Uluborlu rüştlyoslnl 
hillkmal aldı~ım beş numaralı şeha
detnameyi zayi ettim. Yenisini ala
ca{tımdan hUkmll olmadığını nn.n 
edc.rtm. 

llilscyln oğlu Ali Güntepe 

0 
w yıt etme e ır. 

zırı Hul, Şanghay başkonsolosluguna • • ·ı· 1·1os1l 
Yantlse nehri ~erinde hukuki vaziyet Çın ulnrındak1 lngı ız 1 

hakkındaki Japon kararlan mucibince amir h . ı1' t/J 
Amerikalıların bundan böyle Japon Londra, 28 ~A. ~-) - . .Amlrall ~0blt 
mahkeme5i tarafından muhakeme edi- düncü lordu Vr.;amıral Sır PercY 
lip edilmey0eceği hususunun tahkiki ta- Çın sularındaki İngiliz füosu kuıtıall 
limatını vermiştir. Eğer vaziyet böyle lığına tayin edilmiştir. 

Romanyada i ntihab~f 
yenilenecek . 

Bükrcş: 28 (A.A.) - Nasyonnl Bü:kre.~. 29 (A.A.ı- Havas aJ 
hrlstlyan partisi reisi Gosa, bu ak- sının muhabirinden: 
şam saat 19,30 da kral tarafından Yeni hUkfımet 390 mebuslulc~~i, 
kabul edilmiştir. ca.lt 40 kadar mebusuk elde edeb1 

Goga, saraydan çıkarken gazete-
cilere, yeni kabineyi kurmnk vazi
fesinl almış bulunduğunu bildirmiş-
tir. 

Yeni kabine yemin etti 

tir. b 
Goga bilhassa enerji sahf111 ;~ 

:ıat olarak tanınmaktadır. BaZl° ~ 
feller onun riya.Setinde yeniden ~ 

BUkrcş: 28 (A.A.) - Rador njansı: 
bildiriyor. Octavia.u Goga kabinesi 
saat 21,30 da kral huzurunda yemin 

lacak inihabatın Rasis~ ~illi ~ 11 
- tiyan hükimretine ekserıyetı telll 

etmiştir. 
Kabine, dört nasyonal köylU men 

su bun un işbirliği ile nasyonal hristl 
:'.' ... n partisi tarafından teşkil edllmiş 
bulnnmaktadır. 

Tahlif merasiminden sonra, hU- ı 
kumet azaları, dini bir fıyinde hazır 
bulunmuşlar ve bilflhare ilk kabine 1 
toplantısını yapmışlardır. ı 

Tahlif merasimi esnasında: kralın 
nutkuna cevap veren başvekıl Goga 
ezcümle demiştir ki: 

Majestelerinin itimadı, bizim için 
bir şereftir. Yazife ınizi ac!A.bctle ifa 
ctmeğo karar vermiş bulunuyoruz. 
Meşruti şekle bürmotkfl.r olan hüku ı 
met, ille dakikadan itibaren, devlet 
hayatımızın nizam ,.e otorite ile çer 
çcvelenınesi azmindedir. Jlükfını ct 
bahsindeki düşüncemizin esasını, bU 
fün mantıld allika ve münasebetleri 
lle, Nasyonnl hrlstiynıı idaresi teşkil 
eylemektedir. HUkfımet bahsindeki 
clilşünccmlz, her şeyden evve l, devle
tin esasını teşkil eden lcöylU tabaka
lara müteveccih bir lstikn!Det 
alacalctır. 

Goga, kral Karolün yükselt mc
zavasını: ve klyasettni tebarüz ettir-. . 
dikten sonra, sözlerini kabinenin son 
suz sadalrntlni bildirmek ve fcdakftr 
ltl{ hissiyatına tercüman olmak su
retilo bltlrmişlir. 

l{öylii part si kabinede vazHe 
alanları partiden ~ıkardı 

BUkreş, 28 (A . .A.) - Nnsyonal 
köylU partisi. Goga ile işbirliği ya
pan dört azasını partiden ihraç etmiş 
tir. Bunlar Dahiliye nezarc.-tinl alan 
Callnesco, adllye nazırı Radulcsco 
Mehendinti, nıünakaltıt nazırı Potnr
ko Dahlllye müsteşarı Slmlandır. 

Almanlar Gogayı sena ediyorlar 
Bertin 2S (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Romanya\ia Goga kabinesinin teşek

külü son derece mühim bir siyasi unsur 
addedilmektedir. Burada bu teşekkül 
müsait surette karşılanmıştır. Alman 
gazeteleri, yeni Romen hUkumeti ile 
nasyonal cosyalizm arasındaki ideolo
jik karabetten bahsetmekte ve Gogayı 
sena eyl~ektedir. 

Romaya göre 
Roma .:9 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Yeni Romen kabines~ iyi karşılanmış 

tır ve Romanya ile Italya arasında Yu
goslavya ile yapılmı§ iti15fa mümasil 
bir itiHif tkdini tacile med-ar olacak 
Romen ı::iyasetinde faşizm sistemine 
doğru bi:- tahavvül addedilmektedir. 

deceğini zannetmektedirler. ~ 
Hükumetin demir muhafııl \\• 

milli • köylü partisinin ve ıx:tki ~~ 
berallerin şiddetli muhalcfctınc 
koymnsı lazım gelecektir. c 

Dahili siyasette hükumet eu~;Se 
otoriter bir program tatbik c . ....,,c 
teşebbUS edecektir. Umumi bı......-ı.ıı 
le ticari ve sınai müesseselere 

b• . bCt 
telif teknik elemanları ır nıs tfllt 
hilinde alacak ve bµı cndiiS 
millileştirecektir. rll 

Harici siyasette. hUklımet ~~ 
de bidayette ~~m~nyann şiı:ndı~ 1Jl1~-f 
dar takip etbgı sıya~cttcn ayı' 
caklır. ·ıl~ 

Bir hükumet membaından bı_ 
.. . t . -ccııs ..ı 

diğine göre, hukume . yenı ... . ıı'v 
"d ın· u11ıı ğı:ldıktnn sonra yem en 

ba§hyacaktır. ~ 
Go!!n 1881 de Transilvan)ııı ~t 

o • :i-rrı ti• 
caristanda iken Sibiuda doo- B~ 
Romanya lehinde geniş bir proP ~ 

dl\ ~ 
da yapmış sonra harp esnasın. ti~Y 
manynnm itilfi.fı müsellese 11 

için uğraşmışır. 

lngiliz 
ordusunda 
Tanklara h arŞ• 
kullanılacak 

Piyade 
tüfekleri 1. 

Londra, 28 (A. A.) - • Daih'tl" 
graph gaze~esine verilen mal~~~e ~ 
önümüzdckı sene zarfınqa pıy~ ıot#1 
tı tanklara karşı kullanılacak jjl~ 
le trçhiz edilecektir. Bu tlifel'l~e~+ 
!ara kar~ı çok müessir olacak ~c \i.V'ı 
ları o kadar cüz'! ola.~tır t-1:0~ 
olan mühimmat ıle bırlıkte ~uetıV 
seyyar teıtibat üzerinde natd ( 
cektir. ~o 

Ha lk Bank kurul":1 
J{\lrr1 

Ankara 29 (Hususi) - IJfLıılt 
sına lrnrar verilen (IIal~"tlfııl't~ 
sermayesine hükumet de 1}ır" ~~ ~ 
cek. bunun için 2.00.000 1 Jıfl ıJl 
cektir." nankanm kurulJJlflS ı:t 13 
da hazırlanan kanun ltı,•il1;;ııt• 
Millet mecllsinc gUnderillll 
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t Parısı tethlş ec:ııen cani (8) 1 
OldUrdüm, öldürdüm, öldürdüm 

Ortahk kararınca bir çukur 
kazdım ve cesetleri gömdüm ' • b.ı ··~ovolver kullanmıya lilzum yok. 
~tırnin kuvveti yetiıir ..... bir elimle 

"i:gazınr sıktım, öteki elinde de ağzına 
~· ıtıcndil tıkadım. Sonra bir havlu ile 
tdı.ırn. Bu ölü vücudu, odamda.ki se. 
"~ Üzerine yatırdım. Gece olmasını 
· edim. Ortalık iyice karannca, 
~Un kapısının altında bir çukur kaz· 

Cesedi oraya gömdüm!...,. 

t au sırada içeriye bir polis memuru 
lf:!i. Ve madam Kufinin kocasının 

'lbilini tanıdığı haberini verdi. 

Vay<lınan, işitmemiş gibi göründü. 
....._Öldürdüm! Öldürdüm!. .. -
....... Evet. Kufiyi de ben öldürdüm ! 

lcan .:ivarında motöre yağ koyarker. 
tsine bir kurşun sıktım, öldürdüm! 

' Sonra? .... 
- Rir av kaıi~r geçti... 
....._ Daha sonra? ... 
' Daha sonra? Roje lö Blonu öl· 
~tllın ! ... 

r 
MiJiyon, mukavele kağıtlarını al. 

mak bahanesiyle yanındaki odaya gec· 
tiği zaman Jö Blon ayakta bulunuyor ve 
antrenin ;Jstündeki bir tabloya bakı· 

yordu. Arkau Vaydmana dönük~:i. 

N3sıl bir tuzağa dü;ürüldüğünün far . 
kında değildi. Vaydman, sessizce ro· 
velverini çıkardı. Iö Blon'nun ensesine 
sıktı tıpkı §Oför Kufiye yaptığı gibi.. 

Sonra, Miliyon'in yardımiyle cese
di, köşkt:in sahibine ait M. B. markalı 

bezlere sardı. Kranlık basırt.;a otomobi. 
·le koydu. Ve Möyiye götürüp bıraktı. 

Cani, bunları anlattıktan sonra: 

- İşte, ispatı ... 

Diyor, çeketini açryor, lö Blon'nu:ı 
pantaJ.on askılarını gfü:teriyoı. 

O sırada karagola gelen lö Blon· 
nun sev~ilisi, madam Dömone. bu askı· 
nm lö Blon'a ait olduğunu tllsdik edL 
yor. 

de köşke geldiği zaman 300 frangı ol. 
duğunu söyledi. Ben de metelik ycık· 
tu. O sırada 300 frank büyük bir para 
idi. Arkasına geçtim. Diğerleri gibi 
onu .da öldürdüm. Yani ensesine bir kur 
şun çıkarak .. Cesedi, Vufzinin mahze· 
ninde gömülüdür. 

Vaydman, daha başka söyliyecelt 
bir sözü olmadığını ilave etti. Ve sus.. 
tu. 

Vakit öğle olmu§tu. Bı:.itün sabah, 
katilin sorgusu ile geÇmişti. Şimdi, doğ-

ru kö~ke gitmek. cesetleri bulup çıkar· 
mak lazım geliyordu. Prenburn. katile 
hitaben: 

- Haydi kalk, dedi. Beraber gide
ceğiz ... 

- Hayır 1 hayırı... Cesetlerin çıka· 

rıldığını görmek istemem .. Onları gör
miye tahammülüm yok. Kalbimden 

mustaribim... Bırakınız, burada beni... 
Diye yalvarmıya baıladr. Polisleri. 

dü~ünce almıştı. Ya, hakikaten dediği 
~ibi kalp hastalığı varsa, heyct.:ana da. 
ranamaz ölüverirse ... 

9 

Vavdman : ı?azetelerdeki küçük ilan 
~Okurken lö Blonun bir ortak bul· 

i~in verd:ği ilan" görU10r, az çok 
"~ı olduğunu düşünüyor, kendisir.: 

<c celbedip öldürmiye kuar vert 
"?, 

\ Vaydman, köşke yeni yerlc1mişti. 
~~l ihtiyacı vardı. Herhalde bu 

- Lö Blon'nun ölümü bana 5,000 
frank temin etti. Halbuki ben daha 
çok ümit ediyordum. İkinci teşrinin or· 
tasına .doğru çok parasız kalmıştım 

Sen Ktudaki emlak aeı:nteleıinden bi· 
risini öldürmek tasavvurundavdım. Fa. 
bt, bunları tuzağa düşilremevince za· 
vatlı dostumu öldUrmiye mct.:bur kal. 
dım. 

Bu düşünce ile kendisini tevkifha. 
nede bırakttlar, yalnız gittiler ... 

Vaydman, iştiha ile öğle yemeğini 
yeyi. 

saçlan karma karışık, küçük şapwı 
hafifçe yana doğru eğilmişti. 

yene yapıldı. .Katil yalan söyJ.ememiş
ti. Zavallı kız, boğularak öldiırülmüı. 
tü. 

- Cesetler Çrkarıbyor. -

Ceset, köşk'.in mutfağına naklolUll
du. Ve zabıta doktoru tarafından mua· -SON-

h kaçırmak doğru değildi. - Fromeri mi? .• , 
- Evet .... 

Polisler, köıke gelince hemen mer-~ lieınen Miliyon'u buldu. GIJzel bir 
\ r> Yazdırdı. Lö Blonla; Pradive na· 
-tı, ~tında müzakereye, giri,en Milvon ı· 
\ ki Uç defa buluşup görüştUter. 

- Yalan aöyliiyorsun! Bu zavalhyr 
parası için öldürmedin. O, senin Alman 
ndaki mahkQmiyetini biliyordu. Bir 
gün, bot boğazlık edip seni ele verme
ainden korkuyordun. lıte bu sebeple 
öldOrdlln? 

divenin altını kazdırdılar. ilk evvel bir 
kodak makinesi, sonra bir ayak, ton.. 

ra bir bacak, daha sonra bütiln bir 'V'Ü· 

cut meydana çıktı. Amerikalr dan-

Matbaa makinesi aranıyor 

.. ' saz .... 
<:ıt;!. hu görü§melerin birinde, Mili- j 

.ttı ~etresi Kolet de hazır bulundu. 
~ ~lı Rijer, Vaydmaru ilk defa 

e. Mavoda bir kahvede tanıdı ve ; 
bırJikt,. Vubi köş\ilne gittiler. 

- Hayrr r... Paraır için, parasrru 
almak icin ötOürcKlm. 22 ikinci teşrin· 

El çantası da çükurdaydı. Zavallr 

kız eldivenlerini de çıkamuya vakit 
bulamadan öldürülmüştü. Güzel san 

Taşrada liunılaca1' bir matbaa için 6RXIOO ehadmda bir düz makine 
ile mücellit taknnlan ve bir pedal makinesi almacaktır. 

Satılık makinesi olanların ~azetemiz idare memuru Ahmet Cao~a mü· 
racaatlan. 

l4g KAHRA V ~ N . K T Z 

""---------------------------.... -----------------------------ltıiıc söyliyecek bir söz kalmadığını 
~anned4'orum.. LQtfen, timdi, matma. 
~el dö Lesparla benim, dıfll'IY8 çık· 
l'tıarnız için, bir emirname yazın. 

Kardinal, bir tek kelime söyleme. 
den, masanm Uzerinde duran kağrtlar
~an birini aldı ve üzerine ıu emri yaz· 
141: 

ıc:'liamili varakalar dıpnya çıkabilir· ... 
. Kağıdın altına imzasını attı, ba~ 

f1s.~oposa uzattı ve alçak bir sesle §Ö}' · 
c dedi: 

t - Mösyö, tannya dua edin ki, b: 
cc:cyi unutabileyim !. •. 

}>' - On dokuz seendir, ba§ka bir ger,,. 
t 

1 unutturması için, tanrıya dua ed: .... 
ıılll ı 

, 0 ~u sözleri büyük ir hüziln için " 
4,J· Ylıycn Lui dö Ri§liyö, iki kardeşi il< ı 

4~ırnan yapan bu korkunç sahneyi 
tı Pererck seyreden Annaise elini uzat· 
ta' }(ardinal, hiddetle di~lerini gıcmfa · 

tak: 

ttı :---: Gidin 1 dedi. Artık ağabeyim ~ . 
sınız 1 

'ttj ~aşpiskopos ayni h:izünle mukabelf 

~ - Sizi kardeş addetmediğim tam 
dokuz sene oluyor. 

be V c kenciisine elini 11.r-2ıı {,enç kızla 
rabe d ı-1~ r ışarıya çıktı. Kadinal, onla-

\ı~aı uzaklaşmalarını seyretti. Onları 
()l\l ıttan, gijzleriyle takip etti. Sonra, 
tc~lltın .. ağır ağır merdivenletden ine • 
b:t '. gozden kaybolduklarını gör ilnce. 
h.:idırısaru öldürebiltf;ek kuduz bir 
~~ et buhranı içinde, odasına döndü. 
fııt esnada kapı ar1ldı ve ihti•:ar te§ri· 

ıcr :r J 

tı~ 1 ı, her zaman madunlanna bırak-
l'ilp "azi!eyi bu defa, şilphesiz;, kendisi 
'il~j~~ ıstiyormuş gibi içeriye girdi ve 

_ ır &este haber verdi: 
~· Ceza hakimi gı:oldi ! 

'sl'vö s . l .. d. 
evınc e urper ı . ...... c . 

~t.lsirıı eza hakimi mi? Gelsin! Çabuk 

Ve bu .. 
soılerle beraber seri birkaç 

adım atarak ceza hakimini karftla.dı ve 
90rdu: 

- Beraberinizde birkaç casus var 
mı? 

- Bir ceza hakimi asla yalnız do. 
taşmaz, monsenyör 1 , 

- Uzun boylu bir adamın indiğini 
gördilnüz mil? 

- Evet! Monsenyör Liyon ba~ 
piskoposu! 
· - Evet, yanında da çok genç biri!'.1 

vardı ... 
- Genç bir kız, monsenyör! 
- Evet, evet. Herhalde uzakta ol· 

masalar gerek.. Onu derhal bulun ... 
- Bu, bir çocuk oyuncağıdır, mon.. 

senyör. On dakika içinde, adamlarım o 
nu bulur. 

- Onu bir an bile gözden kaçırma· 
yın 1 Aksi takdirde kelleniı: gidoır ! 
Nereye gittiğini anlayın ve derhal bana 
haber getirin ... Haydi, çabuk!... 

Ceza hakimi, kendisinden emin bir 
insan tavriyle, hiç at;e)e etmeden oda· 
dan çıktı. 

Rişliyö bağırır gibi mmld.ındı: 
·--.Henüz her şey bitmiş değ:l t 

Ve bağırarak şu emri verdi : 
- Atımı hazırlayın! Sekiz kişi de 

bana refakat edecek l 
Gece yarısıydı ... 
Ceza hakiminin casusları Annaisin 

peşine takılırken, Sen Privak. kont 
dö Mo)asün, daha .doğrusu . rıiliıh:lre gö 
riileceği veçhile, Verdürün izini arar. 
ken, ve nihayet. Raskasla Korinvan 
Trankavel ve Montaryola kuracakları 

tuzağın planlarını bir kabarede münaka 
p ederken, kardinal dö Rişliyö. Sento· 
noreedki manasttra doğru yollanıyor

du. 
Gt•;e yarısını bir hayli '!eçiyor.du .. 
Kardinalle p.eder Jozef. üç saattrn 

beri bagoaşa vermiş konu~uyorlardr. 

Kardinal, Annaisle olan miicaılelesini 

ve kardeşinin miidahalesi üzerin<· vu· 

ku bulan hezimetini, bii!::in tafsitatiyle 
anlatmıştı. Peder Jozef, bütün bunla-

.... 
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ketinde öyle bir emniyet, sesinde öyle 
kati bir ihtizaz vardı ki, kardinal, gayri 
ihtiYarf, sUratle kapıya doğr uyürüye
rek perdeyi iy~.:e açtı. Oda bomba§tu ... 

Riıliyö, Annaise .doğru döndil. Çeh 
resi aapsariydi. Kendisini toplamak için 
büyük bir gayret sarfetmek mecburi- · 
yetinde kaldı. 

- Uınit etmenize hiç bir sebep bu
lunmadığını size göstermek istedim. 
liiç kimse yok. Hatta birisi olsa bile, 
burada ben hakimim. Ve siz benim elim 
desiniz. Halim g<Sstcrlyor ki bu koo· 
retimi şiddetli bir şekilde kullanmak is 
temiyorum.Siz yüksek hiyanetle müc
rimsiniz matmazel Bu, o:irilmlerln en 
büyilğüdUr.Buna rağmen,y;anız ben ıi 
in hikiminiz olacağım.Fakat bitaraf bir 
hilcim. Eğer sizin hakkınızda, hakkani 
yet kaidelerini unutmak isteseydim, 
•izi bir höcrede bekliyen ıstıraplı ve 
uzun ölümden kurtarıp, derhal bu gece 
gizlice idam ettirebilirdim. Ve bu, ha· 
'' elimdedir. 

Annais sert bir tavırla cevap verdi: 
- Ne duruyorsunuz, şu nalde? 
- Boş bir kahramanlık! Sizin genç 

liğinize, sizin güzelliğinize aı.:ıdım. Bel 
ki, sizi kurtarabilirim, belki de neticede 

mübalagalı bir evlat duygusu terisi altın 
da bu suçu i~lediğinizin, nazarı itibara 
alınabileceğini düşündüm, binaenaleyh, 
soracağım suallere. lQtfen kati bir vu· 
ı:uhla cevap verin. Size kendinizi, 
müdafaa etmek imkan~nr vermek için, 
evvela cürmüo:izü hatırlatayım f Siz, 
matmazel, devletin ba§kanına, yani ha· 
na karıı suikast yapmak üzere Parise 
gelmiş olmakla itham ediliyorsunuz. 

Annais bir an gözlerini indirdi, son
ra. ağır ağrr başını kaldırarak, gözle_ 
rini kardinalin gözleri içine dikti ve 
§Öyle dedi: 

- İthamlardan ve suallerden vaz· 
geçin. Size birkaç kelimeyle. Parise 
niçin geldiğimi söytiyeceğim. Bunu 
bildiğinizi biliyorum, fakat Annais dö 
I~parm, hareketlerini bizzat tasrih 

etmesi faydalı otur. Dük cenapları, 
ben Pariıe, babam dördüı1.:ü Hanrinln 
tanıdığı haklardan istifade etmeye gel
medim. ... 

Kardinal içinden: 
- Ah mcşum lcrz, asıl tehlikenin bu 

olmadığını biliyorum. 
Diye söylendi ve yüksek sesle ilave 

etti: 
- Matmazel, bu hakların tanmma. 

sr, taç için vahim olabilir. Fakat me
sele bundan ibaretse, kral, ısrarım ü
zerine, sizi yanına, her ıeyin bakimi o. 
lan benim bile yaklaıamadığım, o gü
zel tahtın yanına çağıracaktır!.. Bun
dan ba1ka senevi ilci yll% bin altın geliri 

olan ... 
Annais sert bir jestle onun söııilnü 

kesti ve şu sözleri söyledi: 
- Mösyö, odaya hakim olarak gir. 

diniz, halbuki "Yalvaran bir insan gibi 
konuşuyorsunuz! 

Rişliyö korkunç bir iatihiafla · mı· 
rıldandı : 

- Bir htkimi mutlak gıöi konu1u 
yorum. Sizin hakaretlerinizi affede
cek kadar kuvvetli ve büyilk bir hakimi 
mutlak gibi 1 Size tavsiye ederim, tek. 
liflerimi derhal kabul edin! Biraz sonra 

çok geç olur. 
- Sizin için çok geç olacak, dük dö 

Ri~tiyöt (Genç ktz doğruldu; endamı i 
deta büyüyordu; güzel siyah gözleri 
parladı.) Benim ismim Sen PriyakmıJ 
gibi, beni satın almayı teklif ediyonu~ 
nuz! Demek iki yü~ bin altın geliri o. 
lan bir dükalık, annemin lekesini aile· 
ccktir, öyle mi? Yeter artık, mösyö, 
artık bundan bahsetmiyelim. Siz beni 

isticvap ettiniz, ıize ı..:evap vermeliyim. 
(Çehresi sapsarı kesilmiı bir halde, 

Rişliyönün üzerine yıllrüdü). işte be
nim suikastım. Ben de merhamet et. 
tim, size değil, fa.kat sizin jsminize ... 

Çünkil bu ismi başka birisi de taşıyor .. 
Ve annem ölürken <0na hürmet etmemi 
emretti! (Parmağının uciyle, Ri§liyö-
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nfin göğsilne dokundu) Merhamet et
tiğim için, siz:e meşru ve mertce 'bir dö. 
ğü~ teklif etmeği dü~iindlim. Kadın, 
genç kız olduğum halde, kıkmu sizin 
kılıt.:ınızla çarpışacaktım ve aramız-
daki mücadeleyi, tann halledecekti 1 
Sizi öldürecektim mösyö \1e, o zaman, 
sizin alçaklığınızı inıivamın s::asizliği 
içine gömccektim .. 

Rişliyö sert bir jest yaptı, genç 
ktz da içinde boğuk hrçlmıklar duyulan 
bir sesle bağırdı : 

- Bırakın konuşayrml Ann~m ko
nu~maltdır ! Sizi itham eden ölU konuş. 
malıdır! .. Bu itham me"".:uttur. mon
senyör! Bunun tüyler ürpertici hik~
y~i, annemin eliyle yazılmıştır! Dör. 
düncü Hanrinin uğ3şı Rişliyönün al
çakhğmı anlatan hikfrye l O koıkunç 
gecede, kralın gözıJne girmek için. kar
deşinizi limitsizlik içine garkedip. onu 
mczare sürüklemek -ve onun yerini al. 
mak için ne yaptıj.Yınızı biliyor ve şim.. 
di titriyorsunuz 1 Sizin tarafmrufan öt
düriilen annemin emirlerini yerine gc. 
tinreğe muvaffak o1 ırsam bu sizi hicap 
içinde ezecektir!... Fransa krahn•n hu
zuruna çrkrp. orada. büten sara:v halkı 
önünde, sizin alc:nklt~rnız:m t:ikfiycsini 
üksek tesle 01rurs:ım! Annemln yazdığı 
yah;t.:ı sayıfalarr, annem:n ithamını 

büt:in Fra!lsa a duyurursam ı ... 
Riş1iy8, çehresi karmakıır.ıı;ık bir 

vaziyette geriliyor, etrafımı korunc. ve 
şaşltm nazarlar atfediyordu. Gene kız o 
nun üzerine yürüdü ve müthiş bi': is
tihkar ta~riyle mml.dandı: 

- Korkuyors:.ınm: ! Birisinin beni 
duvm ... srndan korkuyorsunuz 1 Titriyor 
sunuz, mösyö 1 Şu halde beni höcreye 
attmn veya annemi olı:luğ~ gibi. beni 
de öldürün. Fakat itham mevcuttur, ö
lü konuşacaktır! ... 

Riı;1iyö inler gibi lüığırdr: 
_ Bu kağ.tlar ! 
_ Bu kağıtlar mevcuttur 1 Ölü ko-

.. ' şuvor. monsen}•or .... 
.ıu Kardinal aeh§et i~inde tekrarladı': 

- Bu kiğıtlar l Bu kağıtlar bcniın 
olmalıdır! Seni serbest bırakacağım, 
zengin, haşmetli, §erefli, meıhur ola. 
ı.:aksrn! ... 

Annais meşum bir katiyetle: 
- Bu kağrtlar bana ait defildir, de

di. Onları annemden isteyin!... 
Dehşetin çılgınlık derecesine vardı· 

ğı hale gelen Rişliyö bağırdı : 
- Şu halde onları ben arayıp bu• 

la.cağım! Elimde listesi bulunan blltila 
dostların, cehennemi evrakm nerede 
olduğunu haber verinceye kadar mah
volacaklardır. Ve sen, artık bir tek kc· 
lime söyliyemiyc.:eksin t •• 

Rişliyö kamasını çekti. Genç kız kol
lannı göğsünde kavuşturdu. Kardinal 
korkunç bir tavırla, onun üzerine yü_ 
rüdü: 

- Şimdi 11 Ben burada h!kimim f 
Senin hayatının hakimi l (Kardinal za. 
lim bir kahkaha attı) Haydi bakalım, 
imdada çağır!.. Seni kim duyacak? .. ~ 
Seninle beraber sırrını da mahvedecek 
olan bu eli kim durduracak? •• 

Tam bu esna.da kuvvetli tir ses ba. 
ğırdı: 

-Ben! 
Kardinal bir hamlede dönd:i ve biraz 

evvel boş bulduğu odadan, bir adamın 
içeriye girerek şapkasiyle mantosunu 
bir koltuğa attığını gördü. Bu, Peder 
Jozef binadan çıkar'ken. içeriye giren 
uzun boylu adamdı. 

Annais hayretle bağırdı: 
- Lui dö Rişliyö t 
Kardinal da: 
- Kardeşimi 

Diye mırıldandı ve kcndisirj toph· 
varak tekrar etti: 

- Kardeşim! Siz l Burada! ... Nasıl 
oluyor da, emir almadan, Liyondaki va· 
zifeniz başından ayrılıyorsunuz'! 

Başpiskopos, şaycu11 hayret bir sü. 
kfın::tle cevap verdi: 

- Emrimi aı:lım 1 
Kar·1inıt1 i"ti"'"'"~" tcrduı 
- Kimden? Kraldan mıi 

itAHRAMAN KIZ 

-Tanndan! 
Rişliya cevap verr.ıeden, süratle ma· 

saya doğru yürüdü ve emri lizere içe. 
ri giren hademeye sert bir tavırla: 

- Te~rifat şefiyle, nöbetçi zabitini 
çağınnl de.di. 

Annais, çığlığını güçlükle zap-
tettl ve onu müdafaa etmek istiyormuş 
gibi, güzel bir hareketle başpislroposun 
..vanına geldi. 

Lui lö Ri~liyö, acı bir tebessümle: 
- Hiç bir şeyden korknıayın kı

ıntn, dedi, ne kendiniz ne de benim 
için ... Kardeşim gayet ze~i bir politika· 
cıdır ve pek alô. bilir ki, öliiler hazan 

' sükCtta mecbur edilebi!mekle beraber, 
diriler en tenha ve Jlsız h&relerden bi. 
le seslerini yükseltip ctuyurahılir!er. 

Kardinal hiddet i~inde bir şeyler 
mırıldandı ve ümitsiz bir har.cketle eli
ni alnına vurarak · bağn.dı: 

- Tur:ağa ci:iştüm 1 .•• 
Ve, ant bir kararla kendisini bu ka. 

<!ar tehlikeli kılan, tavrını değişti· 
rerek, bu esnada içeriye giren te§rifat 
şefine şöyle dedi: 

- Mösyö, artık hizmetimde d«"ğilsi. 
niı. 

Hayret ve ıstırap iç.inde titriyen 
zavallı ihtiyar kekeledi: 

- Monsenyör l 

- Derhal cidin ve kendinizle be. 
rabe rbütı:in madunlarımaı da götü~ün, 
yarın sabah hiç birinizi gör:niyeyim. 

R.işl:yö müdahale etti: 

- iHahrz bir hiddet t Bu :zavallılar, 
rı nim girdığimi görmcmişlercli. 

İhtiyar hizmetkar, sendeliyerek dı· 
şany tılayordu. Bu defa, muhafızlara 
kuman neden nöbetçi zabit içeriye gir. 
di ve kardinal şu emri verdi: 

- D tfn 'kapılara nôbctc:iler ko
yun 1 Ta riri emirnamem ol~dan, biç 
kimse dış rıya çıknnyacaktır. Derhal 
ceza hakimini çağırtın ı 

Ve kardeıine doğru ilerliyerek ila
ve etti: 

- ısuraya vurudunuz, biltün te~ri-
fat kaidelerine muhalif bir 'ekilde ya· 
pıldzğı halde, bizi birleştiren aile bat' 
lanndan dolayı, siii dinlemeğe hazırıtıı• 
Bana ne söyliyd.:eksiniz? 

Liyon başp: koposu şu cevabı .,er-. 
di: 

- Şunu söyliyeceğim ki, F~ 
kralına beni kabul etmesini rica rlfl':t. 
Yann sabah kralı göreceğim! Ve e~ • 
yarm sabah orada bulunmazsaaı, 
clık bir dost krala gidecek ve beniı:n ~t' 
rede bulunduğumu ve hakkımda ~ 
den malCtmat alınabile.;cğini söybYt". 
cek 1.... !-

Kardinal bir an beynir.den ~u~ Je 
muşa döndü. Sonra hafif, bir iniltıY 
sendiliyerek bir koltuğa d;.iştü. .,1e 

Kendisine geldiği zam.an, AnnalJJlt 
başpiskoposu, ayni yerde görd~, 
tek adım bile atmamı~ardı. O ~ 
Lai dö lü!liyö, kardeıine doğru •bf. 
rüdü, Uze.rine eğildi ve, azarlar '1 
şöyle dedi: . ~ ~ 

- &ıki hicabımdan o1ilrum. t~, 
tanrı üzerine yemin ediyorum ki, tııı' 

. . b~· .. hakta herkesin önünde, nıçın trtun ...,. 
·:ı:e v· 

dan feragat ederek, bu haktan 51 tııı• 
raktığımı ve Grand Şattröı ~~ast~rl1 
niçin kapandığımı anlatmak ıçın, 
dan beni kabul etmesini iste.dirn 1 ~ 

Kardinal dö Rişliyö.: K~~şti)'6' 
kralın hikimi otan kardınal do :Ri_ ..... r-

·ru .1\ .. 
içlerinde dehşet okunan gözlerı 
dO§ine kaldırdı ve nurıldandı: 

- Merhamet! .. e~ 
·rıı:ı: "' &§piskopos doğruldu ve b1 , 

bir tavırla ce,•ap verdi: t>1" 
..:_ Sizi alicdiyorum. F.atcat urı" .,ı 

yın ki ben de ailenizdenim 1 B~yl 
kaldıkça. içimde bir defa daha 

1
, 1"" 

. . aao' kanının uyanmasını ıstemıyor ~ 

çocuğa dokunmaktan &izi p;ıe1\~e, 
rum. Elveda, yarm &abah, krala. eııİ ,f .. 
bana vermi~ -0lduğu nzifeden b ,,_,,
fetmesini ve tekrar man~stıra ıca ~ti-
1.:ağımı söyliyeceğim... Artık J) 



HAHl:.K - Akşam postan 

,_..,..ADEMi i K T i O A R ~-.•' 
ve B lE L KAR ŞU 

HORMOBiN 
1 

-- Jabıeuerı • f'!er eczanede •rayını&. • ,..,ata .<ulusu t25l HormollJn ı -· 

. Deniz · . Levazım Satınalma 
- ·. ·Komisyonu ilanları 

Tahmin edilen • Muvakkat Teminat 
~nıi Miktan bedeli 

Sığır Eti 
Kuruş Lira Kuruş 

69768 kilo 32 : 
tuzu Eti 28000 kilo 43 3036. . 38 
toyun Eti 14229 kilo 43 

1 - Yukarıda cins ve mıktarları ile bir kilosuna tahmin edilen bedeli ve 
llıuvakkat teminatıyazıh olan ::ç kalem et, 8- lkincikinun- 938 tarih~ne raıtİa 
nn Cumartesi günü saat t 1 ,5 de ka pah zarf usuliyle alınmak üzere müna· 
~asaya konulmuştur. 

2 - Bu üç kalem ete ait şartnam~ 203 kuruş mukabilinde Komisyondan 
hergün alınabilir. 

3 - lstekt:lerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
tapalı teklif mektuplarım en geç belli g:in ve saatten bir saat evveline kadar 
ltasımpaşada bulunan Komisyon Baskanlığına ma:Cbuz mukabil:nde vermeleri. 

(8465) 

Cinai 

Sığır eti 
l{uzu eti 
ltoyun eti 

Mık tarı 

12312 Kilo 
4940 Kilo 
2511 Kilo 

l aumın edileı 

bedeli 
Kurut 
32 

43 
43 

Muvakkat 
Teminat 

Lira Kurut 

535 80 

1 - Yukarıda cins ve mıktarları ile bir kilosuna tahm!n edilen bedt>!i ve 
ltıuvakkat teminatı yazılı olan üç kalem et, 3 ikinc:kanun 938 tarihine rastJayan 
l:ıazartesi günü saati 4 de kapalı zarf usu liyle alır.mak üzere münakasaya konul· 
ltıuştur. 

2 - Bu üç kalem ete ai.d tartname Komisyonda parasız olarak hergün alı-
11.l.bilir. 

3 - latektnerin 2490 aayıh kanunun tarifatı dahilinde tanzim cdc.4.:ekleri ka· 
ilah teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka
'ıtrıpaşacla bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

(8'\62) 

••• . 
M. M. V. lJ.ıniz Merkez :>at.nalrıta Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 1500 lira 
Olan 59 kalem eczayı tıbbiyenin açık 
eksiltme ile münakasası 5-1-938 ıari
lcinde müsadif çarşamba g-:inü saat 14 de 
ltnkarada Vekalet binasındaki Kc;mis
>'onumuzda yapılaı.:aktır. 

2 - Şartnamesini görmek isteyenle· 
rin hergUn münakasaya İ§tirak ed'!cek
lerin de mezkur gün ve saatte 112/50 
liralık teminat mektubpları ve kanuni 
belgeleriyle Komisyonumuza müraca-
atları. (8423) 

Kütahya vHayetinden: 
Açrk eksH!ıneye konulan iş: Kütahya - Gcciz Yolunun 55X756 ncı kilometresin-

~ki 218 aı;ıklığmda beton anne tahliyeli, ayak!arı kargir köprüdür. 
1 - Iledeli keşfi (6479) lira (69) kuru~tur. 
2 - Buna mütedair evrak. 
1\ - Ek!'iltme ~artnamesi. 
a - Fenni ve hususi ~artname. 
C - Mukavele projesi. 
ç - Tahlili fiat cetveli. 
D - Proje ve keşilnamesi. 

:ili tckliler bu evrakı her gün daimi enciimen kaleminde w nafıa müdürlüğünde 
·e'ıilcC'ekleri Jribi nafia müdürlüğünden de istiyebilirlcr. 
3 - i\1uvakkat teminat { 186) liradır. 
:ı - Bu inşaata talip olanların bu i~e E>.hliret ve liyakati olduğunu mübeyyin 

1 
1kalarını lfıakal ihale tarihinden 8 gün evvel nafi:ı dairesine ibraz ,.e kaydct

tnıeye mecburdurlar. 
S-. lhale: Kütahya vil~yctinde Muhasebei bu;;usiye binasındaki dairei mahsusa
a veya ,·ilayet makamında toplanacak daimi encümen huzurunda yapılacaktır. 
6 - !hale günü: 7-1-1938 Cuma günü saat 15 tedir. 
isteklilerin o günü mezkOr saatte Daimi encümene milracaatlan ilfın olunur. 

'-... (85G1) 

~ lstenbul Sıhhi Müesseseler Artltrma ve 
kslltıne Komisyonundan : 

~~1uayene ve teda\'i evleri için satına! macak olan 4,000 kilo yerli koton hidrofil 

1 lr za~fl~ eksiltm:re konulmuştur. • . . .. .. .. .. . 
'l'\ı - Ek:ııtme Cagaloğlunda Sıhhat ,.e ıçtımaı muavenet mudurluğu bına-.ında 

2
1u komısronda 5-1-938 Çarşamba günü saat 15 de yaptlacaktır. 

3 
- Muhammen fiat: beher kilosu 13 5 kuru;tur. 

4 
- Muvakkat garanti: 405 liradır. 

s - istekliler sartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
11 be- istekliler cari seneye ait Ticaret oda t vesik::ısiyle 2490 sarılı kanunda ya-

likt 1&eler . ':e bu. işe yeter m_m·akkat ~a ranti .makhuz veya b~nka mektub~ ile 
e teklıfı ha\'ı zarflannı ıhale saatın den hır saat evvel komısyon \·erme.len. 

(8491) 

1 
lstan bu l C. MUddelumumiUğinden: 

!Slanbul Adli\'e levazrm ambannda "·a pılacak sabit raflarla tuğladan bölme du-
\'e • J 

Soc) ~pı inşası ayrı ayn açık eksiltme ye konmuştur. Rafların muhammen bede-
llo lıra olup muvakkat teminatı 37 lira 50 kuru5tur. 

·l'ıat ime duvar ve kapı inşa!'ının muha mmen bedeli 215 lira olup muvakkat te
hı 18 lira 38 kunı5tur. Şartnamelerin i görmek i!'tiyenler tatil günlerinden ma-

l::kc~gün Sirkecide A~ir Efendi sokağın da adliye levazım cfairc:-inde görebilirler. 
alil>' ı~tnıe 7-1-938 Cuma günü saat 15 de adliye le,·aıım dairesinde yapılacaktır. 
itfı11 erın )'llkarda yazılı yerde giln ve sa atinde toplamıcak komi yona müracmıtla-
• olunur. (85171 

~ li)itı--tıım _.,cmnnı•ıırı1.cg.g 
'lhat l.9
38 

aş le\'azım an barında mevcut av arya olmuş 2000 kı lo sıgara paket koln~ı 
~tel ~azartesi günii saat 10 da pazar) ıkla satılacaktır. lsteklilcrin malı her gün 

tıı a._gorebileceklen ,.e pazarlık için de ''ilzde 15 teminat paralaıile birlikte mu
i~~llrı ve saatte Kabataşta levazım ,.e m:ibayaat şube.si müdürlüğünde!.:i saııs 

onuna gelmelri ilan olunur. <85fl.i 

1•n:m DiKKAT ====, 
. H Uf ak bir masrafla çocuklannıım il il sevincini, memnuniyetini, saadetini ! 

Ilı• temin edebilirsiniz. i 

1 
.JAPON lJ 

il rv a~aza ıarın ı n !1 
h pek zengin çeşiUerini ziyaretiniz ka- :. 
tıM~ ~ 

li:~~-~.:~!~:~~~~~~;:;::x:11ii 
- Dr. Ihsan SamJ _ 

1 !?..:~~?!ııa~J.1!.I pek tesıru ;e taze aşıdı-:-. Diva.ny(> 1 
ı ıu Sultan Mahmut tUr~sl. No. 113. 

Allo Allo 
Bay ecıacı siz mlslniı.? Jl:ıfl:ı 

lardanberl çektiğim kabızlı· 

~a karşı tosviye ettliğniz POR· 
GOI.l~I dün akşam aldım: 
Darsaklarım temizlendi ve ka· 
rın onrıt:ırımdan eser kalma· 
dı; teşekkür ederim. Bu fcvka· 
Jı\d- lezzetli ve içimi kolay 
olan mü~hil i111cını herkese tav 
siye edeceğim All:ıhııısmarla· 

.1ık. 

liirincı sınıı Operatör 

t>r CAFER TAVVAH 
Umum1 cerrahl ve sinir, dima~ estetik 

cerrahisi mütehassısı 
Parls Tıb Fakültesi S. asistanı, erkek, 
kadın omeliyollnrı, dimağ estetik 
"yüz, meme, karın buruşukluğu ve 
gençlik omeliyotı". (Nosııiye '"'e doğum 

ıniltehııssısı.) 

~lııııyene ııobahlan M e c c !I n e n 
8 den 10 a kadar u r 
Öğled~n sonra ücretlidir. Tel. 44086 
Hcyo~lu, Pnrmnkkopı, Rumeli han. -

t. 

GENÇ MEKTEPLiLERE: 
Bu mevsim si.der için çok tehlikeli

dir. Boğaz ağnlaı'i hep bu mevsimde 
başlar. Ufak h:r ı.oğuk alma sizin ba
demclkleriniı:i tif}irebilir. Buna karşı 

mektebe giderken o:r kutu 

Pastil Midat 
alınız ve cebiniı1leı. eksik etmeyiniz. 
Tıpkı şektr gib.:fa. Kolayca sakız vt 
şiklet gibi yiyebılir&'niz. 

lsmini unutmayınız PASTlL MIDAT 

Nezle 
Baş 

-
-

Grip 
Diş 

Romat:izma ve bütün sancıları 
şayanı hayl"et birsurett:e derhal 

geçirir. EczanelerClen ısrarla 
s E F A L i N i isteyiniz. 

Suphl Şeınses • 
idrar yolları hastahkları mütehassısı 1 

Beyoğlu Yıldız sineması ku~ısın Lekle rgo Apt. Muayene 4t ·•eın•so1n1r1a•• I••••• .:umarteıi fakirlere parasız. Tel: 43924 ,. 

HAZIMSIZSIK 
Hayatın zevkinden inıanı ~nun eder 

PERTEV Karbonat komprtmeıerl 

1 
Çok terni:r. bi - K3tbonattan ve toz karbonat almaktaki müıküli.t 

göz önünde tutularak yapılnuıtD'. 

----·-- HER ECZANEDE SATILIR. •-------•1 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
El<siltme Komisyonundan : 

Muayene Ye tedavi eylerine l~zıın ola n 20.000 metre gaz :drofil açık eksıltmeye 
konulmu5tur. 

1 - Eksil~e Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai mua\enet mudürlüğü binasın-
da kurulu komısyonda 5-1-938 Çarşamba günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat 1995 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 149 lira 63 kuruştur. 
4 - istekliler şartnameyi her gün ko misyonda gorebilirleı-. 
5 - htckliler ~rt seneye ait Tir.aret o dası vesika iyle 2490 s.1yıh kanunda ya. 

zıh belgeler ve bu ışe yeter muvakkat ga ranti makbuz veya banka mektubu ile bir· 
likte belli gün Ye saatte komisyona gelme !eri. (8490) 

lstanbııl asliye 3 rii hukuk malıkrmc
sindcn: 

Rumclif enerinde 8 N'o. lu Ahmedın e
vinde mukim Hatice vekili avukat ::\1. 
Fahreddin, tarafından Rumelikavağı ha
mam so!-:ak 40 No. da ~·kin Ahmet a
leyhine 93611518 ~o. ile açtığı boşanma 
darnc;mın gıyaben icra kılınan muhake
mesi neticesinde: Kan koca ara ında şid
detli geçimsizlik mevcut olduğu ve ka -
bahatin daha ziyade kocaya kabili atf \ 'e 

isnat olduruna kanaat hasıl olmus bu -
luncluğunclan kanunu mcdcnini~ 134, · 
138 ,.c 142 ci rn:ıddelerl mucibince taraf
ların ~şarunalanna ve kabahatli koca
nın bir sene müddetle evlenmekten mem 
nuiyetine küçük çocuğun veH\yetinin a
na\•a tevdiine dair 17-11-937 tarihinde 
verilerı hükmü ha,; 9~71 1075 sayılr ilfun 
müddeialeyh Ahmedin yazılı ikametga-
hına giSnderilmişse de altı ay mukaddem 

mezkOr mahalli terkederek bir semti 
meçhule gittiği ve ikametgfilımm meç -

hul olmasına mebni H. U. M. K. nun 
141 ci maddesine tevfikan ilanen tehi' 
ği tensi~ kılınmış \'e bir sureti de ıph
keme dıvanhanesine talik edilmiş ıdu • 

ğundan tarihi iltından itibare 15 gün 

zarfında müddeialeyh Ahrr 1tin tem)'İzi 
dava edebileceği tebliğ .. ııakamma kaim 
olmak üzere ilan ol•:.ıur. 

(10398) 

ZA YI - Kadıköy maJmüdürlüğünden 
almakta olduğ r1uz 4710 - 4711 No. lu 
maas cüzdanlanmızı kaybettik. Yenisini 
alacağımızdan zuhurunda hükmü olma
dığı ilan olunur. 

Afehmet Fazlı kızı Saime Sabahat 
Tlacı Mustafa kızı Emine Miizey
yrn. 



Uykusuz ~e~en rrece 

1 
Ne beyhude yere IStrrab çekiyor. Bir tek kaşe NEVROztN bu tahaın-ı 

mUJ edilmez ağrıyı dlnclirmE"ğe kili idi. ·-------------------= -tf NEVROZIN ! En şiddetli bq ve -tf NEVROZ1N: Gripe, bq nezlesine 
dit ağnl81'11lJ kaer. • ve difer nezlelere karşı çok mUeair-

dir. 
tf NEVROZIN: Soluk algnilıfın- * NEVROZIN: Bel, sinir, romatiz. 
dan mUtevelUd · bütün ağn. SJZJ, v.- ma ainlanndtı hararetle tavsiye <'· 

ur:r•' rJ ~f'<'i r"t ditmektedir. 

.. 

Mldttyj bozmaz, vtalbi v e bODrekler 
yormaz 

icabında günde 3 kqe alınabilir. 

EO IL"lllA 
DitlDİR&R 

S O NI 
2.45 kuruş iie ip-.:kli poplin çift kollu, ve çift yakalı gömlekler. 
t.86 Uludağ kışlık spor &ömlekler. • 
2.85 lngiliı malı ipekli poplin Beyaz. 
3.65 yeni kumaş! Ketenden ktşıkıı pijamalar. 
EN SON - ıeJen ipekli gömleklik fıWiller den. ba1ka yerde bulunmıyan desen· 
ferden ancak bu adreste bUlunur. P. LAMBROPULOS maiazasmda. Bundan 1 
başka AVRUPANIN en meşhur fabrikalarının ~pkalarmı ucmbir fıatla bula· 

bilirsiniz. 
Galata Karaköy tramvay durağında No. 110 . 

Sip:ırişieri 24 saatte teslim eder. --ıiiiı 

En kıymet:ıı 
VILBA$1 hedivesi· 

Küçük çocuklm eğleııdirmiye ve ilk admılanm ~ 
nirebnlye mabaus &U.ılNCAK cm. 

A. Ki Fi DE S 
., Beyoğlu. lstikli l caddesi .Kallavi (esti Galvany) 90kafı· 

nm köşesinde. Telefon: 41'29 

A!lmeti farikM 
Resimli kataloğumuzu poeta ile isteyiniz 

HABER - J\li'8m poa~t 29 BtRtNCtKXNUN - ., r' 

. N\-\ \SAR LAR 
' ·c.·N NE 

\ 930 ' 'L\VOR HAZ\R 

~ ----------

Q't't.Ali)A?, 

Ş'35WATT ~ 
OSRAM 

7 D ~ 'o vo\;. 

of.t(AL(,"r 
.,_O 35WA.TT '°i-

Ampul üzerindeki mark' 
ziya kudretini ve istihlak 
edilen vat mıktannı garanti 
eder. Her vata mukabil da
ha ziyadar bir ışık veren 
Omun 8 ampaj.lerini alır
sanız daha ucuz .. bir lf1k 

elde edersiniz. 

.. .... lllıio~Sj§~A~M ...... ~ .................. . 

• 
Dekalüınen lambası asgari bir istihlak temin eder • 


