
Lisa~~n 

dersleı'imfz 
lngilterede 

Hadiseler 
oldu 

- Yazısı 8 inci aylada -

801'11n: A lmanea 
·-..., Yal'Jn : Fransızca 
......._s 111"" ·~ • Telefon: 238'12 12 lklnclt••rl n 1937 c u M A Sene: 6 - Sayr: 2094 

sovvetıerln tefsirine göre 

Son Roma anlaşması 
ve 

Dünya haritasını 
şöyle değiştireceklermiş : 

ltalya : Afrikada yeni topraklar alacak, 
Almanya: lngiliz ve Fransız müstemlekelerini 

elde edecektir l 
Moakova, 12 (A.A.) - Taa ajansı 

bildiriyor: 
bveatiya gazetesi, İtalyan - Japon 

- Alman blokunun kat'i olarak terekl 
külü münasebetiyle ''Müteamzlonn it • 

..... Devamı 8 incide 

BugQn 
Tayyare 

plyanttosonda 

·Kazanan 
r Demtryollatımr~ 1r41c tlemlryo'llangl a bir~tirecek ol.an Diyarbekir • Ciz. 

4'~:MYIP .. lilı .. .W9lll&tilt. "' "°'"""' ıefHI' '*"ım.1 g&tterir """'•• 

,___.-...............-. Diyarbekır zre 
a rışın casus 

tı:: Hayal d•Oll tam hakikat -
ha nıt lfarpte Almt.ıılU1 yoran en bilyUk kuvvetlerden biri, Fransa umumi 
'ın ~Yealnln istihbarat dairesine menıup caauıların yıldızı Martb Ri. 

'tıraıarım oku)'lUluz! 
~tlaıı ın ~ bilyük teref ni§alllarj yle t:ıltif edilen bu gür.el kadın ha kik• 

aevgısinin ve cıUr'etin en bUyU1c kahramanlanndan biridir. 

h ~•kan kıımın bulAsaetlle 7 inci sayfada . ~ .. 
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Nızamettin Nazırı n venı eseri : 

daDBkDar. 
' Pek yakında ı;aetre b&fhyoruz 
bı~:Ul larihl tefrika.mızla size, e1mer, aarıım, kumral, birlbirtnden ıı.. 
' 

1 
irinden ateşli ve hırslı, kimi zekt, kimi safdil, klml bir melek gibi te

tu Yi, kimi 'eytan ve §irret bir ~ğın· güt.el kadını, fnaanlığın tarihine 1&

'll~IU çiçeklerden bir demet halinde sunuyoruz. 
if bu eserde ıU..ı kadmJn milletler t:ırihinde oynadığı rolü en ro

a,k sahneleri içinde dolap.rak anlatıyor. • 

Pek yakında HABER f'01uolarıoda 
••• 
-3-

~ Üç silahşorlar 
':dr Düma"nın bu olmez eseri .\l yalnız resimlerle hiklY. eden tef. 

lr 8tı Yl1klerle lıaerabw lrtlçllk okuyuculanmızı da alakadar eddk bir ... 
·- tefrfka11 haftada bir Pua t"Usl ,unıeri gazetemlfl.D mua)'19D bir 

'-a: kut>o lacaksımL Bu tefrika ile ne,rede~eğimiz kuponu t<lP.laJ'l&nız, 10nun.. 
n tnukabtllnde bu eeerin kl.ap ıeklinde baıılııındaıa birer tane de 

elde edebllecekliniz Siz oku vunuz ve çocuklarmıza o1'ulUf UZ. 

- 4 -
Kabraman kız 

::-etmekte olduğumuz .. Pardayan ~eriı5i yakında bitecektir. Bunun yeri. 
,__ 'M.iı!el Zevakomın m şhur e(l('r)erinden biri olan "Kahramaıı kız" ı for. 

a. 0'-fUcularıtttrıa takdim etmeye baılıyacağıs. 

Fransız 
casusluk şefi 

Almanfar tarafından 
"Mikroplu fotograf,, 

la mı lldOrllldD 'l 

~ararengü bir §e'kilde ölen 
B'nba§ı Lddu 

... " .... 1 incide 

BiR KAO SATIRLA 

.. Cumhuriyet., in 
coğrafya bllMlst 

Ytıluıekten atmumı ve fırlat buldukça 
ukaWık etmellnl pek Jyl blleD bir retlldmts 
(haydi admı aöyıtyeıtm: "Cumhuriyet.,) bu. 
ıtııı '•Breslly& da t.,tzm T <•> idareyi kabul 
ttU,. diye beyeca.nla koydUIU biı.tlıtnı aı. 
tında blr rutm bUDl'I· Ramlll izahatı f6y. 
1•: 
"ŞrezUyanm merkezi Buell09 - Alrea" 
Hanılaini dtl&eltecetfmlzl ..,ırdık, kaldlk 

dotruwt :eresuyanm merkezi BuenC>B. Al.. 
ru detfJ, Rlyo dö .Jaııeyro'dur. BuenOll - Al.. 
ru ArJuit!DiD merkezidir. Ve ..• nqredfleu 

reııtın de BuenOll - Airea'ln deJD Rlyo d6 

JaneyroınUJldur .. 
Arkad&fl"'nıı:. onun bir bqka pzete bak. 

lmıda yaptılt 1fb1 Sku edelim: 
•'Biraz dikkat, bayları .. 

HABER 

Demırvoıu ln•aatı 
yakında başlıyor 

V okiller heyeti dün, Baıvekll CeW 
:sayarın bafbnlıiı altında uat on altı
da top1anmı§tır. Müzakereler ceç vakte 
kadar devam etmlttir. 

Büyük Önderin nutuklannda ipret 
buyurduklan ve kabinenin proıranıında 
da en hafta yer alan yurdu ~ •I· 
larla birbirine batlama siyasetine buınl 
rnet fevkalide ebtmmiyetle devam et-

mektedir. Bu cümledeıı olarak Diyar

bekir - Clare arasında yeni dötenilecek 
olan demiıyeıwa~ temelatma töreni bir 
~ ıGn isinde 79pdacü ve ilk .m;;,.. 
yı Nafia Vekili AH Çetfnbya vuracak
tır. Yol bir ucta llaaul hadodana, di-
ğer ıktan da Kut16oiuma kadar uaa 
tılacak. inpat üç Jılda biteaktir. 

<•J .... ada ı.erla&lte 'Taıtat idare,. tek· - v·ah. ooh.! Demek oruçıU8Uf&. Hcııo~ · ben fÖYle ".Abdeııi•l &/.,,." ill 
...., ,. ,,. JAama*' .. dlll1 mlf bir 1JIJ'Mk ~ ~.. · 
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:Dış Siqasa Bugünk ü keşidede 3lmJata ·dai!.. 
- •it F K Kari düzeltır 
ıngı ere ve ransa aza nan v~~~Rs~!::a ;~ 

k a rşıs) n da 1 mı.dirdir. "Okunacak §eyler o~i' n U rn ara ar nı sen de biliyorsun da onun ıç ,p 

1 t 1 A 1 ycCl'ksiniz; belki orası da öyle 1l {'; a ya ve manya 15.000 \ 3'C\:!O 2 Yill '3~9103 ~41 r; 21494 4{'13 344 unutmayın ki "kuzguna yaV~ğ 
1 332::'.l ~ ı.: ı 11536 111:ıs 2ffrn lo::;sı 34617 Zt'l gelir.,, Hem o sözü söyliye ıeııııı 

S
o:-; aylıır zarfında mllletl~rarası mUnıue betlerlndekl gerginlik öyle bir raddeye varmıg. 5:! O 64 4433 SlD'i 2187i 38993 <1065 pPk zannetmem; çünkü onu s'ôY , 
tır ki müstakbel bir harpten uıuorta bah ııcdılmektcdlr. 31~!l!l 3 :!21 39,:lii 31~0S 2135 2056ol 20789 içln bu ynzıyı okumağa ba,ıa~l~ 

BUyük devletler, harpten evcik! devırde ol tluğU J:"lbl iki znmreye aynlmışlardır: Bir tn. Lı·ı~a ''az anan 11:?21 2 !) '2 {1;)04 321::3 375:J3 18991 10968 l" •aJOl-1'"'"· 
-na Almany ve ltnl•·ıı , diğer tarafta da Fran a, t l0~lt~ ' , e sov.> et nu8ya. il:loel de. /~ 2-ı.10 m UJ7. azım; okuyorsanız ) · t 
•u ., ~ 80'32 3i7Gi 'i .ıı2 3i:?46 14010 255tO büsbütün fena, büsbütün deırersıı 
rccc,;ic d_vleUcr de hcs:ıba kntılacak ulursa, lngı tere \ e Frnnsa zUmreslnln daha kala- 813 5 :os75 l" 

balık olduğU meydana çıkar. ' 1. " k rnu::orsunuz demektir. " 
Acaba böyle bir harp uınnedlldl""I kadar yakın mı '! '!'arlb göaterml,tır ki bU)1lk muha. 1 o bin 1ra ~ 1 [\"eyse! deseniz de demeseniJ ~ sJ 

rebclcr ancıık btriblrlne muhasım olan kuvvet ler arl.\Stnd mu,·azrne husul geldı~I r.aman bu·ı.kıp benim neden okuıtıa~A 
~ıkar. Napolyon devrindeki umumi harp ile ıson bU.>Uk harp d:ı ıu dersi 6Zretml Ur ki ın u• • k a""' fa t \lal"~ 
cnlnd"' sonunda mUcııdelenln neticesi üzerine nıUcs ır olan tımll deniz l\uncllıllr. Nap.ıl) o. Sonları 35 le nihayetlenen bilctl;:r iki. gc~ı ·lim. Gazete veya meeın ~ 
nu da Almanyayı da mağlQp eden deniz kuv \•eU "lmu tur. şer lira am:nti a!a:al~laroı:-. 

67 
ilk yazılarım ~ıktığı zamanlar p-

Acaba bu lkl zümre dev:et arasındaki ku\ vct muvazenesi nedir? Blrlıaç gün eV\·eı in. 1.000 t 96 'okı.ır, tertib yanlı§ı görünce ağl~..,e 
l;illz ıordlar knmarasmda, bUyUk harp içinde Ingtııcrenln Akdeniz kuv,·eUcrl erktını bar. Ü h olurdum. Aradan yıllar geçti: 11"', 
biye ıelsllğlndc bulunmuı olan Keuwortby iki zümrenin deniz kuv\'eUcrl arasında çok en. bir ua•ete koleksı''-•onunu karı•tıtıf. •> 

Ll· ra kazana nlar 20000 lr:ıtık mUkA!:ıl beher numarn be~er ., .. .J "' tcrcsan bir mukayese yapmııtır. Keuwortby barpt,.n sonra mebus seçilmiş ve B\'&m k11111a. · .. ~ 
raaınrn en !ııal bir azaSI lken birkaç ıene ev ,.el lt'ı:dlar kamaranına geçmiştir. BugUn de 35:.ı:.:S 

3 002 29607 yUz lira aıaca1c. 0 :·:- zılardan biri gözüme ilı!l"'-' )'ff 
J,ord Strabolgi ndmı taşımaktadır. Bu zatı, mllll mUcadele ııenelcri zar!ında Avam kama 38102 9005 16 6l 7100 7825 2S612 13277 bunu ben mi yazmıŞım ?,, diye 

11~~~ 
rasında tehlmlzcı aöyledlfi nutuklar ııe de uzaktan tanımakta ı...ıık. 500 Jlra kaz a nanlar 512j 33891 cıı 8050 3;502 23HO 19oı2 edilorum: o zamanki ben ile bU~ 

JJ?rd Strabolgf Sovyet Rusyayı bir tarata btral>arak "'ıılnlZ lngillz \ ' e Fl"anııız deniz 2290l 30S66 l056l 32933 3 3H 68 '5 lll\&l ben arasında O kadar fark VJI'• f~ " l U05 2GQ4:i 19191 16486 11573 16i92 33793 
ve bava kuweUert o.raamda mukayese yap mak\P, bu lkl de,· ıctın ne Akdenizdc ne de 11-

22695 26617 15978 3 283 21359 31240 4231 2562 3332 141157 3:;37, 192i3 816116 lil93 tert b yanlışlarına bir türlü alı 
mal dcnlzlnde tehlikeli bir vaziyette bulunma dıklarmı anlııtmaktadır. tnglliz lorduna gOre, 36091 HCS 2396 335U 2ii3 27510 34P32 5087 12558 dım. Onları görünce hi.li. sinit. lt .Mı 
son M'kamlar §UDlardır: 804!) 6716 6 6 3S6i2 12032 l O"". 

l hal~ ağlamaklı olurum. Me!e • ... 
:!J,.glltcrc ve Fransa. bugün yirmi iki aat fıhn.rr gemisine sahlplirler. Halbuki İtalya ve 15 0 1ir8 ~az 8 0 8 0 8 r ( Diln çekilen nıımarçlarm sıraya · ı 

Almauyanm bu Upte ancak dört gemileri var dır. Dtlrdü de ltalyaya alt olan bu gemiler kü yazımın bir yerinde "haddiıtl, ~.& 
7 5167 koıımu_<: li t csi 11 nci sayfadadır,) m l'k d · t ' 'h dd ' i btllJI" bUyUk harpten evvel fnJ& edllmi§ler ve ikisi bir fJt' yaramıyor. Almanyanm ellndc 'bulunan 6114 2i7G~ ıı 51 24245 670i 13 Z ""1l' ez 1 '' emış ım, ' a ın ~ 

1lç Cep zırbtısınm da harp kıyıneU bllyUk de tlldlr. 119 scı2 7071 3043 15513 272 D l5420 lik,. çıkmış. Yanlışsız yazmak l 
lngllterc ve Franaanm dokuz bllyUk tay yare cemlleri \•ardır. Halbuki Almanya ''0 !. 27 95 3t27 ' 22639 12261 6396 34589 12298 p J yan koda sında değilim, fakat böyle bir 

talyarm bu tıp gemileri yoktur.. 23312 192 5 yanlışı gücUme gitti. 

lngiltore ve Franaanın elll yedi bUyUk kruvu!Srüne karıı Almanya ve 1talyanm bu 100 lira kaz S nan lar kazananlar Hele nokta, v1rgill hataları! ... ~ 
tipten ancak on altı gemileri vardır. Muhrip lere gelince: İngiltere ve Fran!anm )11Z dört 22821 S6099 8697 27986 15508 3602 2S8S• ra aldırış eden bile yok. "Ne çık"~ 
gcmllt"rlnc karı1 Almanya ve İtalya ancak elU bir gemi çıkarablllyorlar. s•ı"ı "30"'8 34061 6233 33109 14353 21106 Buy u k 1 k r 8 m 1 ye y 1 d . . kU 

Denizaltı gemısı olarak da tn..tıtere ve Fransanm elinde yüz on Uç gemi vardır. Hal. ' "' "' ~yıverıyorlar. Halbuki bir no . '~ 
6

' t6S7 39f62 313 5 36397 2~88 3S5!li 15190 k d rgUl d •t · · · T2il' bukl 1lalya ve Almanya ancak seksen sekiz gemiye sablpUrler. • bir lştal 8Z80 1 Vi manayı eg ştırıverır. P J, l364Ş 2043 271t6 36063 13444 16340 6028 - 'V koP' 
Yapılmakta olan gemilere gelince: roa ruf bahriye muharriri Hector Bywoter geçen. 8317 12121 256~ 19342 35rııo l70SS 1132 Büyilk ikramiyenin talililerinden bi. çUk harf yerine büyllk harf ti 

terde Dally Telcgraph ıuetesinde enteresan bir makale neşretmııur .. Bu muharrire g~ 27"16 3•11" 33"18 9502 8417 35220 .22356 mu, cümlenin okunuşu, dolayısile,I 
l k l t programı • .. " " ri li yaşında ŞUkrildUr. Marpuççular. nglllereııJn bugUn inşa etmekte olduğu gemi !erin adedi yüz ırk altıdır. n~a 8193 168 59 mıı 38295 d - . i •t c: 
1942 aenea!ndc bitUği zanıan lnglltere DU gemilere aa.lılp olacaktır: Yirml bet sa!tıharp da Emiroğlu hanında bir trikotaj fab. nası egışt gı ti demektir. çar.~ 
g~mısı. Yetmıı bUyUk kruvazör. B~yUz l1rınt tayyare taııyabuecek .. -usatte dokuz tay. :>O lira kazttnanlar riknsında ~alışmaktadır. günkü yazımda ("Hani yazıl~rın1 
yare gembl, yUz elli muhrip ve yctmıı denizaltı gcmi31. 4057 22275 17153 36463 29487 3 663 88142 maı:d•n? hepsini sıra!!ile okumıışsı.:f. 

._ Devamı T fnc!de A Ş ESMER 23667 472S 3741 255~3 8696 1052 38378 ŞUkrU üç bin lirayı alınca doğruca dl . d 

...,. • • so2 banka\.·a gı'dı'p yatırmıc:tır. yeceksinıZ; Hayır, o ikisini okll 1464 3330 0430 10780 3f>658 25748 1 1 .J ~ p 

B~r~ hitap ve! bir cevap ' 
KLJKUN'·d;t 

{:,,! U 1 Bıl :f\"t'l\11 l filli U3yann C\1D. 

,.deki dıl\ette BU.} uk Şc!tn yeni aa,,e. 
ı.n" hıt .ıbını 'c nl:lrgı CC\'Dbı tahJll ediyor. 
\ c, dl) or ıct: 

"O hitap ile bu cevabın ltade ettiği mana 
eu lur ltl Atatürk rejiminde ~vekil maka-
mL,ı işgal cd n bir devlet adamını.n program 
olarak yııptığı vaadler sadece Millet 'Meca. 
sln ... ~n b.r ltımat reyi lllınnk ve ondan ııonra 
ı.nu ulm:ık i çin söylenıntv bir takım parlak 
a:i%l"r dc~lldlr. Bunlar, tahakkuk şarUarı 

lnce~cn inceye tetkik edilerek hazırlanmı§ 
ve uutıııka yapılablleccgtne kanaat geUrll
ınl§, onJan sonra ortııya konulmuş taahhüt. 
J.,:~r. 

llı.ıyolda tnahlıUde baglanmı§ olan \'&ad. 

Jcrı:ı tııttfk edileccS'fnln teminatı ıııo biz.zat 
AtatUekUn ve TUrk milletinin hUkflmet Uze
rlnd"lkl kontrolUdUr. 

l '.o AtntUrk Celll Bayara yaptığı hitapla 
TUrl-lyc reisicumhuru aıfatlyle kendi!ı baııta 
o:du~ btı.lde Türk mUleUnln hUkQmet işleri 
Uz:!r ndekl mU ISÜ' ve devamlı kontl'OIUnU 
h.ıtrlL\tmıg, yeni başvekil de bUtUn arkad&§
l :ın namına Mlllet :Meclltı1 huzurunda aldığı 
la a1'bUUerl muvatlakJyetlo bll{annak bu. 
susundaki kanaaUerlnl arzetm!itir. 

' cq,aı ~a arı yt.ıundan tanıyanlar, 
it lMcrlnde kendisi Uc lemaat.& büluntnQJ 
olan'&r pek iyi blllrler ki yeni ba§'VCkll bil
hasn de let fller1:ıde verilen IÖ~Un eheııımt. 
yeUnl takdir eden inaanlardand.a'. Alellde 
mUncıuıUerdc bile bir takım rcsmt maknm 
!ahlo!erlnln "idare! mUlahat .. yahut auırt.. 
ma ve gUn kuanma gibi kelimeler ve t&

blrlrrle lCııdo edilen sahte usullerinden hoş. 
!anmaz. 

Onun için Mlll~l Meclll!!i önünde 1§ prog. 
rnmı olarak bir çok UıahhUUer altına girer- . 
ken bunlarm mevcut imkA.nlara ve vasıtala
ra göre tamamlyle tahakkuk edebilecefine 
phsan kani bUlunduğu §llpheslzdlr. 

nır hUkClmet programında aranacak taL 
blk kablllyoU de bundan ba§ka bir :ey defll
dlr. 
Yalnız bir nokta vardır: Bir bUkcımetln 

program ıeklliıde ifade etUğt t&ahhUUerln 
tcra aatha.ama gtnneıı 11.zımdır. 

Gelecek yıl bUtçesl BüyUk Millet .Mecllıılne 
murt iptidasında. \'erl'ecek ve mecıısce taıı. 

dik edilerek l93B htızlrıınında tatbik mev. 
kllne konulacaktır .. Onun için "Celll Bayar 
lcablnealnln mecUac vereceği 1938 bUtçc lAyl- ı 

hası bUkQmeUn rnUlete karııı Uzerine aldığı 
taahhUtleııii lto. etmek bakunmdıın en mUhlm 
\'C ameli bir ölçU olacaktır ... 

lnkilabımızın istikrarını teyit edecek 
daha müessir tedbirler 
CU.\IHURIYET' de j 

UNt• N ~ol, Jenl h~metln lnkılAbt. \ 
mıu koruyac:ık )eni mUeyyldeler koy. 

mnk karıırında olduğundan b&lıl<>d.lyor. CUm 
hurl.}d bqmuharrirlne göre: ''Oe.16.J. Bayar 
hUkfını"tlnln en rhl!mmlyctll yenWj1 bura. 
eladır, Ataturk lnlcıl plıırını kendlıılne mal et. 
mı, \e)a d:ıha doğnı1t1 bu lnkıllplara mal 
olmu, ol:ın ('umhurl)ı't hUkOmeUerlmlun 
ilk b:ışta ebemınl) et \"Creeeklerl meeel~nln 
bu lnkılAplıırın mub&ı1 alıuıı olan n'jlme dl:lrt 
elle ırarılnuı.ktfln \:O ona herh:ı.ngl bir nokNn 
gt-lm lno mc~dan \ ermek &öylo dur11an, U. 
zerine cm lthçUk bir toı. konınaııın:ı kar&ı o. 
yanıl< ve titiz bulunmaktıın ibaret oldutonu 
fili) 1 mcğc lı:ıcct bile ~oktur ... 

1·un11s :Sadi, ~ııwnn:ı eöylc de\'run ediyor: 
•'TUrk lnktllbı için şimdiye kadL\I' alınan 

kararlar, daha zlyııde irtical mahiyetli! zu. 
bur edecek hareket lhUmnlle.rlnl kareılıyan 
tedbirler etrııtında toplanm~tı. Bu tedbirler 
ber ztunıın es:ıa tedbirlerdir. Ve zamanla on. 
ıarm t.c.ylt ve tak~.lyesl için görUlmUş oı:ıcak 
lhtıyaçlann e'bctte icabına bakılmalıdır_ Fa 
!mt zamanla lnkıl:tt-ımızı tehdi t Pı1ecek trh. 

le knlmıynrak bunların blzirn bUnyemlze uy. 
mıun lhtimall olmıyan, hllt tA bazım ileri ma.. 
hlyeUI, başkll tııtlkametl"r<l"n de ı:e·c~llece~ 
nnlaşırmıştrr. 

Yeni TUrk rcjıml, r~ mahiyeti IU. 
barilc mn::idcn a~·rıln:' it istikbale ko~an ile. 

rl bir rejim olır .Jdo. beraber bu ayrılış ve 
koşuııunda ne başıbo~tur, ne de havadadır. 
Blllkls rejimimiz gerek maziden aynlı~mda 
gerek istikbale kO§U§unda ne yaptığını ve ne 
yapacağını bilerek yUrUyen bir rejimdir. şu. 
urlu yeni TUrk he.yatı gellşlgUzcl değil, 1:er. 
çe\'elenmlıı fikirl er ve ldeııllerle > Urilyor. O. 
nun içindir ki dünyada kendi mahiyet! kendi 
flkrl mahrcltlerl içinde tahdld olunmuı mUs 
takll bir Kemalizm rejimi ,·ardır. 

"Vaziyetin en bnriz noktalıın olarak bil. 
ha.Ha TUrklye hariclode lnkıllp lddlıı.lı bazı 

rejimlerin propaganda kuv,·eUle taşıcı bir 
mııhlyet alan h'ırekeUcrlndcn Türklyemlze 
de sıçrıyal.llml§ bazı serpintilere tesadüf e. 
diyoruz. YanlııJ edmllml§ bazı flklr:eriıı ,·eya j 
sadece hc\·ealerln memlekette ileri geri kt. 
mılılanı~larına oahlt olabltlyoruz. So:ıynl ha. 
reketler naznrlıe bnkılmııktan ziyade lliyasat 
gayreti re b"nzlycn bu kımı"dnnışlann Tür. 
klycmlzde birden çok ziyade aebclı'erle ha. 
yat haklan )'Olttur, vı: kendi rejimimizin aa. 
lı\l~t ve istikrarı huabına bu tUrlU luı.rckeL 
lere karııı çok dlkkaUI bulunmak mecburi. 
yell:ıd .. ylz.., 

"Hlllba yeni Ttlrklyenln Kcmaliz.m adlı 

~ldllp nj!t4!, hı:- r.ı!ı:1ctın kcndis!ne mUba.. 
rek olmasını temenni etUğimtz harici rejim.. 
lerd-m bnriz v&11flarta ayrılan b&mbqka ı:eh 
reli \·o yalnız kendi mıııı çehremize benzlyen 
bir rejimdir. I<endl rejimimizin Bf'l~mct ve 
lsUL lAllnl muhafau huııuıunda her bl!rriyet 
fıluinı reddetmekte tereddQdUınUz yoktur. 
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Yeni Türkiye kendi hUr rejiminin hu:lutıan 
dah.Unıl• hllr ve mt\stakildlr. 

Bu l&ahlarıa :ııukcımet programında reJI. 
mın takviyesi lehine izhar olunan kararlar. 
dan anlıyabildlğlınb manalıırm bir kllrnmı 
tebarU:: ettirmiş olcfuğumuz kanaaUnde)1Z. 
Bu,:CJimlmiztıı ld~olojlılni ikmal etmek IUba 
rlle de pek iyi bJr t•Y olacaktır.,. 

Şanghayın sukutuna rağmen 

Çinliler 
Şiddetle milc-adeleye 

karar verdiler 
Şanghay, (A. A.) - Nantaı:da kal

mış olan bütün Çin askerleri, bir a
\ 'UÇ f cdai müstesna olmak Uzcre, ki.. 
milen silahlarını teslim ederek gecele. 
yin Fransız mıntakasına geçmişler • 
dir. Son muharebeler Japon obüsleri. 
nin ~ıkardığı dehşetli JUrültüler ve 
saçtığı ale\'lerin ışığı altında vukubul. 
nı~tur. 

Çinliler, saat 2,:30 da &abahn karşı 
Nantaon'un tahliyesini ikmal etmiş _ 
lcrdir. 

10.000 Çinli askeri Fransız imtiyaz 
mıntakasınn girmiştir. 

Sonuna kadar mücadele ! 
Şnnghay, 11 (A. A.) - Nankinden 

buraya gelen haberlere göre, Çin hU. 

kumet i Şanghayın düşmesine rağmen 
şiddetic mücadeleye devam azminde _ 

dir. Çın askeri makamatı harbin daha 
~imcii başla:nıı; olduğu mütalcasında. 
dır. 

Japonyayı bombardımana 
giden Çin tayyar eleri 

Tol{yo, 11 (A. A.) - Üç Çin tayya. 
resinin bu sabah Yangt.<ıe halici üze. 

rinden uçarak şnrka doğru gitmiş ol. 
dukları öğrenilmiştir. İhtim::ı.1 bunlar, 
bir Jnpon ehrini bombardımana te _ 
~bbU. edeceklerdir. 

Saadle adaları yakininde, Japon tay 
yareleri , iki Çin tayyaresi dUşürmilş. 

lerdir. 
ÜçüİıcüsU kurtularak Japonyaya 

doğru yoluna devam etmişse de, nl • 
hayct yakalanarak t ahrib edilmiştir. 

Çmliler in ahı tutuyor ! 
Tokyo, 12 < A. A.) - Naı;:ınoda bir 

bakır madeni çökmüş Ye çöküntU ne. 

CUMA 
fKl~CtTEŞRIS - 1931 
Hicri: 1356 - Ramazan : 1 tll 

Gllnetln dofuırı Ollaeılo 1111 
6,48 16.~ ~ 

Vakit Sabab ôtle tktndl :Jqam Yat.11 ı 6 oı 
.:S,19, 11,M lUT 16,5( ıs~ 

ticesinde bir de infilak olmuştuı:· ~ 
yüz işçi topraklar altında god' 
kalmıotır. 
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Ilı • TEŞRtN - 1937 

JJeıtUH. n;;"' •• •• 
~ .... ~"?-~: 
~~n haırlb>ınnn 
~ .ncıramaso 

ilin cbı gazct l 

J ~I bakı .c crder. biri Çin harbi-
~Pon §ı bır Pan • . 
~ tnahatiJinin ç· orham ~ını çızmış. 
~! el: • ın arbı başlamaz 

...._ l.P ' ııvY}e SÖyl d" v· • ">. 
~ l\.Üstah . • . e _ ıgını yazıyor: 
t ~ 'le 8 ~ınılılerı teclip edeceğiz. 
ıttlj t ert bır k d 

~Ötiirünıı . aç arbe, bu memlc-
~ tçin kar eıtırnıek ve amana getir

t \'e dcvl 
1 

gelecektir. Çin generalle
l:ı tadar et adatnJarını ifsat etmeğe 

ltı u rtıeblag ayırdık. 
~ll:ıediJ~0;Yda bu işin halledileceği 
~ bU du. Ve tesmi şahsiyetlerin 

fı İ§itili' ~ ıu tekilde planlar hazır· 
'll YQrdu: 

"er · arcltat ç· ti a~cf ın masrafını Çinlilerden 
h Ilı, O!l ac inde geri alacağız. Şimali 
~Uıu11das~i za:rında, pamuk istihsali 
• d~ı. ndıstandan ve Amerika
ıstıt ~ verj-ı! 
. "'ade "'d "u.& olaı.:ak ve bundan biz 
lııtiı " ece~· 
Sılt e İçin 1• gız;, Mançuku<laki sanayi-
~ araca.ı: azını olan kömürü buradan 
gıtı,._ filZ. Çin ı. ., .. 
~ ~. ~.. • L.'Jtun ordusunu da-
Ctıdi.ı 0 Yleliktc o d ı d ~ · · -..:yJe r usu o ma ıgı ıçın 

Çin • lnuha.rebe etmeyiz ct f , l§te bu . 
b ~thediJnıe . ?llaksadlarla ve kolay

lı lı Pek lro k ısteniyordu. Ve evvela 
. liarp h la.y olacağı sanıldı. 

bir l:lıtlddet ar~k3.tı başladıktan sonra, 
~ etti. İi nıkbinane vaziyetler de
" .'ti 'l'inı atta Japon menabiinin şu 
Çııı ktı-. es gazetesine bile girdi: 

~tıb • vetJerj • 
r a&ara •d' nın Çoçof cenubunda 
ıt. \re tı· ... ılnıesi bir kaç saatlik İ§· 
~da iltin~·zat Japon gazeteleri, Japon 

tıtıaııın 1 tabılar çık<ı.rarak, tam ku
lialb~~akkuk ettığini bildir.diler. 

~ 'lilaıunız' netice böyle çıkmadı. 
la Atııctik ' New-York Journal isim· 
~ar: an gazetesi vaz:iyeti nasıl an-

~ ''Çinlileri 
tarıab·ı 11 bu ağır bombardımana 

tib· 1 lllele · · 
t' ~ torUnü rı ınarulrmyacak bir şey 
lı%ı tapı Yor. Japonlar, evela, gemile 
d llıııar aaırını faaliyete geçiriyorlar. 
t tın..ı tı ve sekiz b"" ük' l'"VU ~ .-l'ardu . pus uy ug n-
t~ ~il kı, Yang Tse ve Vanpu il
ı. ~la Y

1
.ahut yirmi mil uzaklıktan 

.ro·ı se ık 
' ar. S ve patlayıı.:ı madde kusu-

~ııeye onra Japonların ağır toplan 
holııılar <daÇlkiyor. Gemilerin endahtına 
>a %atdı karııtyor. BütiJn gün, hava 
tcıer l'llatıı .devam etmektedir. Tay

tı:ı b •en nıUt:Jı' 
arnb 1 ıı bombardıman ve yan 

~allert ~.rını atmaktadırlar. Koskoca 
~allar, b' ır darbede imha ediyorlar. 
~ t lıçllıak ırkaç yüz k.tdern yüksekler· 
~da son ~ır. Çin mtihariplcrinin etra 
>a ~tCdir. llltyen alev sütunlan yüksel
• ğllıtı,.,. Japon mit:-alyözleri dolu 
'öl, ""' Ya"'d ~ JaPotılar g 1:maktadır. Bundan son-
~ llt art,ık • duşmanın mahvolduğunu 
,, 11.:ııı.... • kaçtığını sanmaktadırlar 
'it ı._ ··""t glriıo· · 
b "'ti>alıd :ı1Yorlar. Halbuki yollan ha 
b~lrYor. ~ ':_e Çin mitralyözleri ateşe 

tı lta~rn egcr hepsi ölmemi§ ve hiç 
anıış.,, 

. llıı .. • • • 
~•l gunıcrd 
Ilı, ,llıu..,aff e, Japonların Çinde mev-
~arııı ç·akıyetler karandığı ve Al
~~ Uzer 

111 
- Japon harbini dindir-

hlllllndc ~aponJar ne::dinde tavassut
u biğcr Ugu bildiriliyor. 

tc ~ şar~a;ar~ da Br(iksel toplantısı, 
l~" llıı 

11 
acıa~:~a dair kararlar vere-

t "crj aktcttıgım panorama, iyi bir 
Yor sanınm. y (VA-Nu) 

~ ~nanistanda 
~~bıta vakaları 
S~t bJr statlstlğe 

. Jı..~ure azalıyor 
b,.~th. • ll. (A. A.) - Atina ajansı 

h J0t· 
~vaıuu . 
\> "7 ~Ye. n~zareti, 1934 senesinden 
h~ nsının ilk altı ayma kadar 
~ltıtı sta~ VUkua gelen vukuat 

%-, lııı <la bır statistik neşretmekte -
\>'lt'aı~tatistik, Yunanistanda cinai 
Tılq~ n ~ahsus surette azalmakta 

l93i ~ gostermektedir. 

~esı~ın 9.~~ ve 1936 seneleri ile 1937 
~ ~ ve 17 

1 ayı zarfında, 498, 544, 
t....' '1.Yn· 3 katil vakası vukua gelmiş.. 
~bbu ı ?nilddetıer zarfında, katle 
l~U~ Vakaları, 277, 295, 854 ve 91 ı 
~7 "e S:Ü?. katil vakalnrı, 267, 243, 
'~aı • taarnnıUtsüz katle te.~bbüs 
~Ucıe:ıı, 681, 668, 602 ve 125 taam -
l ~. t~erh V~kaları S.~7. 572, 654, ve 

1 ~ l5o 9aıttrnUdsüz cerh vakalan, 
ı,. ' "7ı 
6 ltı. sirı/.ı. • 9,665, ve 3,333 ve hay. 
•t97 \'e a2tı Vakaları da 7,188, 6,393, 

.127 dir. 

Laleli Ta~1ı.anda 'Haberci ile 

lstanbul konuşuyor ! 

insanları, hayvanlar arasında ya
şamağa mecbur bırakan bir han! 

Evkafın, yalnız kira almayı dttştlnUp, mallarına hiç 
bakmadığı iddiasına nederslntz 

Laleli semtini .dolaıırken, bize o •.:i
varldaki Taşhandan bahsetmişlerdi. 

_ Taşhan diyorlardı. Sefaletin, pis.. 
liğin, en garip yaşama tarzlannın bir a. 
r;a.ya toplandığı yerdir. 

Yol gösteren bir mahallelinin c~la • 
Jetiyle nihayet bizde cidden büyük t e.. 
c~süa uyandıran bu meşhur hanın önü.. 
ne vardık. Ta~hanın karanlık suratlı 
kapısı önünde bir kaç tane üzümcü, bir 
kestaneci, bir Gimitçi, bir ide şekerci o
turmuşlardı. 

Bunları gördükten sonra "Taşhan.,. 
da oturanlar, anlattıkları kadar fakrü se 
faletin içinde olmasalar gerek.. Bak 
i§in eğlencelik tarafına verecek paralan 
var ki, bu csn.af kapı ağzına yerle~miş, 
diye dütündüm. 

Yazan : Haberci 

Fakat hanı gezmeğe ba'ladığım za -
man, tamamen yanlı§ fikre aapmrı oldu
ğumu anlamam çok gecikmedi.. 

Eurosı bir ahır değil, yii::~.· .. ce insanın oturduğu Lalelideki Ta§haıı avlttsudur 

Ne pis, ne berbat ycı:idi burası Ya • 
rabbi ... 

Daha harap kapıdan içeri girer gir • 
mez, önümüzde uzanan kapkaranltk ko
ridordan öyle mülevves kokular gelme. 

ğe başladı ki, bir anda mendilimi çıka
rıp, ağzımı burnumu zor tıkadım. K.a.. 
p':lan hana girebilmek için 20- 25 met
relik bir koridordan geçmek lazım ge.. 
lirordu. 

Karanlık oluğunu yukarıda yazdı -
ğım bu koridorun zemini, bombard;man 
edilmiş bir araziye benziyoru. İçi S'..I do

lu derin çukurla: şura.dan buradan sip
sivri uçlan çıkmış, kaldırım taşları kafi 
değilini§ gibi. her adımda tabanınızın 

altına bir okka hayvan piııliği yapışı 

yordu. 
Sağımızda, &ı0lumuzda ikinci !derecede 

diba dar bir koridor, uzanıyordu. Bun • 
lann çoğunda örümceklerin koca koca 
ağlar kurduklarına l;>akrlıraa h iç l.."Ullan
ma( 'dannı anlamak güç olmazdr. Gene 
bu koridorlaı:idan birisinde çirkef ada • 
rından etrafa binbir türlü koku saçan 
patlak bir liğım da gördüm. 

Koridor, ıeniı bir avJuıda nihayet bu. 
luyordu. Son lascunda hazun ikinci ka
tına çıkmak için, geniı i:a§lan aşınmış 
bir merdiven vardı. Biri çoraplı, biri ço
rapsız ayaklanna caki takunyalar geçir
mif, iki üç yaşlcınnda ınini mini bir yav 
ruyu bu iri meridivenden Yt.ıhrrya tır. 
manmağa çabalıyor bulduk., 

1 - Fennt muayeneleri netice
sinde Iİlç bir suretle kullanılmağa 
elverişli olmadığı ve şehrin hayatı 
ve sıhhati bakımından daimi btr 
tehlike teşkil ettiği anlaşılan Kırk. 
çeşme sularının artık tamamlle 
kesilerek şehre sokulmamasına ka
rar verilmiştir. 

2 - Halkın sağlığını 
için VIU\yet Hıfzıssıhha Meclisince 
ittihazına mecburiyet basıl olan ve 
Yüksek Sıhhat VekAletlnce tasvip 
buyurulan bu kaı:-ar 15 / 12 / 987 
g UnU Kırk~eşme suları şehir dışın
dan t a mamlle ve katlyen kesilmek 
sure tlle tatbik olunacak ve bundan 
sonra Kırk~eşme sularının lstanbul 
şehrin~ akmasına imkAo kalmıya-
cek tır. 

3 Ke~· ffyet alAkadarlarca ma-
ltln1 olmak üzere llAn olunur. 

(7515) 

- lımin ne yavrum senin? diye sor 
dum. Peltek p:ltek bir şeyler söyledi . 
Amma hiçbir ~ey anlam~dım.:..,, Te~ şo 
raplı küçük ; merdivenleri tmnaruı dur. 
sun, 'biz de, hanın avlusuna çıktık. Bu 
ilci katlı taf binanın ortasında geniş, 

hem de çok geniş bir meydanlık vatldı. 
Zemini, gübrelerle dolu olan meydan.. 

da, bir kaç ta yük arabasının bulunmaaı 
buraya tam bir ahır manzaraSI veriyor· 
du. 

Arabalarda dizili duran iyi su dama
canalanrun, bu pis gübreler arasındaki 
haline bakıp ta, acı acı gülıncmdt ka -
bil değildi. 

O gün sanki herkes birden söz.leşip 
toptan çamaşır yrka.mışlardı galiba·· 
çünkü avlunun dört tarafında, çc-}it çe. 
şit çamaırrlar atılmıştı. 

Avluyu henüz tamamen gezip görme 
mi§tik ki, hanın üst katından acı acı 

aesler duyduk. 

Fotoğafçı arkadaşımla beraber. he -
men !biraz evvelki ta§ merd~vcne koşup 
hanın üst katma tırmandık. 

Biraz: ötemizde ufak bir kız çocuğu 
avaz avaz bağırarak ağlıyordu. Yanma 
sokulup: 

- Ne oldu yavrum, diyecek <?bdwn. 
Gözlerinden akan yaşlarla, ıslanıp her 
tarafa yayılan kirlerden evvel! pek g~ 
rip bir şekil almış olan yüzünü bize çe
verdi. Bir an vahşi vahşi baktı. Sonra 

. HABERCi 
..... Devamı 7 incide 

~ .. 
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- ·- ~ 
Osmanoo saıray· 
oaronda Çerk es 

kozlara 
<nmanh padişahları, ek:eriya hü • 

kümdar, ümera ve vüzera kızlariyle ev. 
lenirle•di. ''İstifra§., pek nadir olurdu. 
Birinci Selimin l:anıı Kınm hanının kı
zr, Fatihin anası bir Sırp pren&esi idi. 

Birinci Süle)'man bir Fransız prcn -
sesiyle evlenmişti. İkinci Osman, Müftü 
Esa.t Efendinin kızını almıştı. 

Kösem Sultan, Trabzon C§rafındz.-1 

. bir aileye ;ncmıuptu. İkinci Mahmui:iun 
anası ile NaPolyon Bonapa.."'tın ilk ka. 
rısı olan Jozefin l::ırdeşti. 

Osmanlı Pac1iıahlarınm mevki ve 
şahsiyet sahibi, asil ailelere mensup 
kızlarla evlenmeleri 1050 ta:ihin'! kadar 
devam etmiş; ~ tarihten itibaren Çer -
kes hizmetçileri nikahla, yahut cXJalık 
olarak almak 5deti batlamrt. hatta asil 
ailelere mensup kadınlarla evlenme
mek kanun hükmünü almıştır. 

.. ıoso yılından sonra.dır ki, Osmanlı 

saraylarınm harem ıdairelıeri adeta bir 
Ç erkesistan halini al.mIJt:r. Genç, körpe, 
Çerkcs kızlan saTaylann ıüsün olduğu 
kadar, şakrak kahkahalan, olgun ve doL 

gun vücutlannın dilber bükülüşlerile pa. 
d işahlar:n, şehzadelerin, hatta hazine -
dar ustalarının, ka1falann tehvct i§tiha

larmı kabartmıılar, saraylarda bir :ıcfahct 
ve eğlence hayatmm ba91amasma amil 
olmuı1ardır. 

Sultan saraylannın her birinde en 
aşağı iki yüz, üç yilz kadm bulunur, 
bazan 'bu sayı dört bet yüze yakla§ır
dr. Bunların yüzde dokson beşini Çer • 

kesler teşkil ediyordu. 

Padişah aaraylanndan ba§ka veziria. 
zamların, kaptanpa~larm ıaraylan da 
böyleydi. 

V czir Rüstem Paıanrn bir saray de • 
mek olan !dairesinde bir kaç yüz güzel 
"cariye,, vardı. Aşağı yukan önde gelen 
hatm sayılan ricalin, ülemanm evinlde 
bulunan hizmetçilerin, odalrkların sayısı 
oldukça kabarıktı. 

O devirlerde adetti: Osmanlı vezir • 
teriyle hatırlı "rical ve tk!bir,, yeni tahta 
çıkan paditahUirci ermek üzere süz • 
gün gözlü, berrak gül~lü, çapkın ve 
neşeli Çerkca kxzları bulundunıdardı. 

Genç yaJITlda tahta çıkan tbrahimin, 
cinnet getirmesine, bir çok rical ve cka. 
birin birer cariye hediye etmeleri sebep 
olmuştur. Genç ve lcaru byruyan pa -
di§ah her ak§am, bir lba~ Çerkes kıziy· 
le halvet oluyoı:idu. Yatsı ezanı okwı. 
duktan sonra, r,ündüzden gözüne kes • 
tirdiği bir cariyeyi, esir pazarından ye. 
ni alınmış, ricaldan birinin takdim et • 
miş olduğu bir Çerkes kızını istiyor : 
~ Bana Gülfidanı gönder! • 
- Mehpareyi yolla! .. 
- Bu akpm Servinazı jsterim ! 
Diyerek ba§ kalfaya emir veriyorldu . 
Bu hal, 1050 tarihinden en sonuncu-

larına kadar devam etmiştir. 
Acaba bu kızlan nasıl tedarki edıcr • 

!erdi? .. Bu cihetin incelenmesi cidden 

enteresan mevzudur. 
Asyanm bir çok yerlerinde ol1duğu 

ibi Kafkasyada kız kaçırmak adet ha. 
g • --L-1.." dı• lini almıştı. Bunun iki l!llCVC"1 var • 

1 - Bazı kabilelerde kız çocuklara 
itibar edilmez, kıy::met ~rilmez, hakir 
görülürdU. Bunun için aileleri bunları 
elden çıkarmayı adeta bir ~r sayarlar. 

dı. 
2 - Bazı iPtMai kabileler kendi kız-

lariyle evlenmeyi, uğurlu uymazlardı . 
Bu itibarla, lazlarmı başka memleket. 
lerde koca bulmak için esircllere satar • 
lardı. 

Kafkasyaçla, küçük yaşta.ki güzel kız 
ları ailelerinden satın almak ve satma • 
yanlardan kolayım bulup kaçırmak, eL 
terinden zorla cümak için uğraşan, bu 
suretle para kazanmak istiyen bir çok 
esirciler vard.r. Bunlar, Kafkas dağla -
rınm karlı eteklerinde, çiçekli valdilcrde, 
dar ve sarp yollarda atlariyle dolaşır • 
lar, ovadan ovaya geçerler, köylerde 
misafir olurlar, beğendikleri kızlann a. 
ileleriyle pazarlık ederler, paralannı 

verirler, sonra &atın alclıkları yavrulan, 
atlarının eğerleri.ne oturtarak, dağlan 

a~nrlar, ldereleri geçirirler, ve hayla • 
ışlarına acı, acı, ağlamalanna ehemmiyet 

vermeden sevkiyat merkezlerine geti . 
rirlerdi. 

Kızlarrru satmak istemeyen ailelerin 
çocukları da !kollanır, gözetlenir, suya 
gittiği, kapısının önünde oynadığı za • 

'(Lütfen sayı/ ayı ~evirinizJ• 
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TaJAt Paşayı ftldDrmek için sokağa yalnız 
- çıkmasını bekliyordum. Onu daha iyi 

gözetlemek için evinin karşısında 
bir oda kiraladım 

Reis Zakaryan bu sözleri söyledik
ten sonra, cebinden mühürlü hir zarf 
çıkardı ve bana verdi. Cenevredeki 
merkezi umumnin damgasrru taııyan 
zart'r açtım ve ıu satırları okudum: 

"Arka<fat Tehliryan; 
!ize tndi edilen vazifenin ifası için 

aldıfnm tedbirlerden dolayı her türlü 
tel>rilce liyıksmız. Bütün hazırlıklar 
iknu!J edilcUfine nazaran, azami bir 
hafta zarfında va:r.ifeni~ intaç etmenizi 
ehemmiyetle bildiririz. f ,in mahkeme
ye aleti talcdirinde heraetiniz temin edil 
mittir. Suika.tr müteeltip firara muvaf''* oldufuftuz takdirde Cenevreye geJi 
nb. Arkadıı ~iı hudut istasyonun
da ılzl beldiyecelctir. Herhangi yeni tali
matı hdcJemeden bir haftaya kadftr va
ilien?zi ifa etmek mecburiyetinde bu
Junduiunuzu bir kere daha ehennniyet 
le habrlat.ralc, yakında Cenevrede tek 
Hr ıörüımelc temenniıiyle muvaffakı
yetler dileriz.,, 

Cenevre merkezinin kati emrini iki 
defa okuduktan ıonra mektubu reis 
Zakıryına vererek, lQtfen okuyunuz, 
dedim. Relı Zakıryan mektubu yU4csek 
sesle okuduktan ıonra odaya derin bir 
ıWcQt ç<SkmUıtU. Ki~e ıUkQtu ihlil 
etmek 1.:e11retini gös:eremiyordu. 

Reisin elindeki mektubu alarak: 
- Arkadaılar, dedim. Cenevrenin 

hakkı vardır ... Made::lki bUtiln hazır
lıklar bitmit• ·-, Jrtık vazifemi ifa et
meliyim .•• 

Zakaryın: 
- tyi ama, henilı: ıuilcutın ma

haltini ve teklini teıbit ctmiı değiliz. 
Ben: 
- Bu fıl ?>ana terketmenızi rica e

aer1m ... :Azami bir hafta zarfında bu it 
bitmiı olacaktır ... Şimdi sizden bir ri
cam var. 

Zakaryan: 
- Seni dinliyoruz. 
- '.Aylardanberi yaı;tığlm tetkikat 

neticeatnde bu İ§İ Ta15t paşadan uzak 
yııama.kla bıtarmak kabil olamıyaca.ğı
nı kanaat getirdim. 

Zakaryan: 
- Ne demek istedıffnı anJıvama

dım. 

Ben: 

- Demek istediğim §U: Talit paşa
yı uzaktan ve sokaktan takip etmekle 
İ}imiıi göremeyiz Ben her sabah onu 
aokaktı takip ediyorum •• Bu hareketim 
nihayet nuan dikkati celbedcbitir .. 
Talat paıa)'J her gojn BOkakta takip et
mektense, onun yalnız baJına ıokığa 
sıktıfr anr keıfedip derhal sokağa fır-

man &nllZl ilstünc çullarulır, kucaklayıp 
kaçırıhrdr. 

Buan kaçıranlarla k.ızlann babalan, 
dayıları, 3mcalan arasında kanlı boğuş.. 
malar, çarpıpalar da olurdu. Bu işi 
yapanlar mükemmel surette hazırlan • 
mıı, ibu iıte pişmiı çel'cler o~duğu için,, 
boğuıma ekseriya kız taraflanrun aley. 
hinde neticelenirdi. 

lamak suretiyle İ§i bitinmk daha muva
fık otaı;aktır. 

Zakaryan: 
- Muvafık an dediğiniz saati nasıl 

keşfedeceğiz? 

Ben: 
- Talat paıanın evinin karıııında 

bir oda kiralamak suretiyle .. Ben Har
denberg 10kağındaki bütün evleri tet
kik ett!m. Talat paşanm evinin tam kar 
şısındaki 3 7 numaralı evde bir bot oda 
vardır ... Bu odayı kiraladığımız takdir
de Talat paşayı sokakta takip etmekten 
kurtulmuş oluruz .. Bu suretle odamda 
oturduğum yerde Tal~l pata ile bera
ber oturuyormuş gibi orıun evinde olup 
bitenlerden dakikası dakikasına malQ

matım olacaktn ..• '.}'aJit pqanm Yalnız 
baıma ıokağa çıktığını görür görmez, 
derhal pcıine takılır iıhni görürüm •.. 
Sokağa çıkmadığı takJirde, evde Yal
nız kaldığını görür görmez evine girer, 
vazifemi orada yapanm .•• 

Bütün arkadaılar bu teklifimi çok 
yerinde buldular. Reis Zakaryan mev
zuu bahiı odanın kimin tarafından kira
lanacağını ıorunca, dedim ki: 

- Bu iti de bana bırakınız.. Ben 
bugUn gider ev tabibini görür, pazarlı
ğı yapar ve kabit olursa ltu aktamdan 
yeni evime tqınınm... Sizin bu ite 
kanımanız doğru olmaz ... Yeni ev ıahi
bim BcrJindc arkadaılarım olduğundan 
haberdar olmamalıdır ... 

Zakaryan: 
- Haklan var, !İmdi gider bu 

meseleyi halledersin ... Bize gelince, biz 
de firar pllniyle meşgul oluruz. 

Apelyan: 
- Her ne bahasına oluna olıun 

ıuikaıttan sonra arkadaıımızı kaçırma 
lıyız. 

Zakaryan: 
- Suikastın Hardeoberg ıokağrnda 

yapılacağı kararlaıtınldığına göre, bu 
gojnden itibaren firar p15.niyle metıul 
olabiliriz... Arkadaşımız suikastı yap
tıktan sonra derhal Fasanen sokağına 
~oğru kop•.;aktır... Orada bizim bir 
otomobilimiz bekliyecektir. Arkadaıı -
mızı bu otomobille Beılin haricine çı

karır ve ilk trenle İsviçre hududuna 
göndeririz ... 

(Devamı var) 

WMi:i·l 
ISTANBU: 

18,30 pltıkla danı mualklsi, 19 b&lk f&rkl
lan, Oııman pehlivan taratmdaD, 19.SO rad
yo fonlk dram. 20 Suat GUD ve arkad&Jl&rı 
tarafından Türk munkial ve halk ,arJuJarı, 
20,30 Ömer Rıu taratmdan .ayıev, 20,'{5 Ba 
yan lııluzat!cr ve arkad~ları ta.rafından 
Türk rnuslklsl ve halk ııarkıları, (saat aya. 
n), 21,1:5 orke.tr, 22,lt'i ajaruı ve bor8& bL 
berıerı ve erteaı günün programı. 22,ao !Pl&k. 
la aololar, ~ ve operet parÇ&lan • .23 IOD. 

BOKREŞ: 

18,30 Rumen havalan, 20 koro konseri, 
21,3:S operadan tem.an nakli. 
BUDA PEŞTE: 

20 algan orkeatrıw, 21,8:S Budapcııte kon 
aer orkcttraaı, 22;2:1 plü, 22,tO K. R. O. or. 
kcstraaı, 23,40 plAk. 
BERLtN: 

19, orkutra, 20,10 JıatitmUzlk, %2 pllkla 
Verdlden parçalar, 23,30 Mrell&il&r· 
\'Aq<>VA: 

20,30 fU'ln1ı 1taJyaıı m~ 21 aerıfonllı: 
konmer. 

Satın alı~ kaçırılan kızlar arasın
aa 1 yapndan 20 yaşına bdar olanları 
vardı. Fakat, on iki, on beş yaşında o
lanlar daha fazla idi. Doğrudan doğru. 
ya sarıyı götürülür, yahut esir paza • 
nnda tıpkı elmas, halı gibi haraç mezat 

satılırdı. MmUzayede esnasında kıılann 1 iiiiiiiiiiiil!s~u;p~N:nc1en~;-iİit~il»aren;;:;ıiiiiiiiiiij. 
diıleri muayene edilir, ağzının, ayakla. 
nnın kokuP kokmadığına bakılırdı. Bun- A 4 
tara yazı öğretilmez, yalnız okutturu • S rı Sinemada 
lurdu. 

Sesleri güzel ve müsait olanlar ha- Emsalsiz bir program 
nerldeliğe aynlır, bazılanru k~ tef, CLARK. GABLE w LORE1T A 
santur, ut ve kanun öğretilirdi. Bunlar. YOUNG 
dan baıka, her kız güzelliğine, bünyc
ıine, istidadına göre en adi İ§lerden, en 
yüksele iıtere kadar muhtelif hizmet • 
Jcre aynlırlardı. 

Fakat, bütün saray adttlerini öğren • 
melerine rağmen, artık yüzüne baklla _ 
nuyacak bir !hale gelmeden, saray ifle
riyJe, orta 1ıizmet1eriy1e meşgul olmaz. 

la Mı. 
Jlüseyin Rüıtü TIRPAN 

Altın Hıısı 
F e7blac1e filmi ile 

Hortlak 
MARtA HOLDEN tanımdan bü

yük macera ve halrikf bir dram filmi 

Zozbahğile 
muvaffak olan 
Macar ylldızı 

Alman stüdyoOaırnınnını 
çevDırdDğD üç şarkollo 

fllmden bDrlnde 
Marlka Rök blYıyük 

m~vafifaklyet gösteırdD 
I 

Alman sineması çok liuvvetli para
ya ve teknik imki.nlaıa rağmen, bir 
hayli müddettenberi "'Milli )'Ildız,, buh
ranı içinde bulunmaktadır. Filhakika, 
b:lyük artist Emil Yaningı hariç ol
mak üzere, Alman ıinemaımda, beynel
milel §Öhreti haiz bir :tlman aktörü yok
tur. Hatta bir aralık, alman stüdyo
ları, fransız artistleri kullanarak bir sü 
rü Fransız filmi çevirdiler. 

Almanyada kadın yıldızların ba~ın
da, hala Lilyan Harv~; bulunmaktadır. 
Malumdur ki, bu §İrin yıldız, aslen İn
gilizdir ve uzun zamandanberi Alman 
ıinemaları tarafından angaje edilmiı bu 
lunuyor. 1830 sen~sinde bütün dün-

yada baı döndüriloj bir muvaffakıyet 
hzanmıı olan danıöz Fanni Eıler'in 
hayatını anlatan bir filmde de, her bü
yiik filmde olduğu gi~i, baş rol Lilran 
Harvey'e verihnittir. Esasen ıinemaya 
intisap etmeden evvel bale gruplarında 
bUyük muvaf!aklyetler gösteren Lilyan 
Harvey. bu filmde de çok muvaffak ol
muıtur. 

Güzel yıldız, mejhur dansözü ı.:an
landıra.b:lmek için, aylarca, danı id
manları yapmı;tır. 

Dana ve muzik fümieri, Almanyada 
bUyük bir raibet görmektedir. Alman ı 
firmaları, bu işte, id~ta ihtisas kesbet-

mitlerdir. "Fanni Esler,. filminden 
batka. Almanlar, yeni bir dansh film 
daha yapmıjlardır. Bu filmin baş rol:.i 

nü, Almanların yeni "yıldız,. r Karin 

Hart deruhte etmi§ ve söylendiğine 
göre. hakkiyle başarabilmi§tir. 

Bu gene için, Alman firmalarının 

hazırladıkları üçüncU büyük film de 
dana ve prkı filmidir. ''Karussel., adm 
da olan bu filmin baş rolü Marika Röhk 
ismindeki Macar artisttedir. 

?ttarika gayet güze], kınalı saçlı. 
son derece ıen ve kıvrak bir genç kız-

dır. Macaristan sahnelerinde büyük 
muvffakıyetlcr göstermiş o~ Marika, 
bir go:in trene atlıyarak ani bir surette 
Berline gelmiıtir. Burada, bir kabara

ya ha~ vurmu , da!ls etmek ve şarkı 
töylemek istroifini, bur.un iç!n para 
bile almıvacağını bildirmi,ştir. Ufak bir 

td.:riibcden gonra bu teklif -büyük bir 
memnuniyetle kabul ed.:Jmiştir. Mari
kı bbaraya gelenleri hayretler içinde 
buaJamı. Wcat ertesi ımıu. kabara 

I ! 

direktörüne, 11ncak bir sinema 

direktörü davet edildiği takdirde danı 

edeceğini söyJem~tir. 

Filhakika ikinci akşam, Almanya

nın en büylix sinema firınası direktörü, 

Meta zorla kabaraya gctirilmiıtir. Di
rektör, genç kmn dans ve şarkıları kar

§ısında hayran kalmıştır. Bunun üzeri

ne onu masasına davet ederek neler ya
pabileceğini gormuş, genç kız da hiç 

çekinmeden, herkesin duyabileceği bir 
sesle şöyle demiştir: 

"Gencim, güzelim, kabiliyetim var, 
yapamıyacağım hiç bir §ey yok, isterse

niz tecrlibesi kolay!,, 
Sinema direktörü hi:; tereddüt et

meden kendisiyle bir kunturat imzala

mış ve bu suretle, Marika Rökk ilk fil. 
mini ~:virmc[!e muvaffak olmuıtur. 

Filmi birçok yeni kontratlar takip et

miştir. 

Adeta zorbalığiyle yıldız olan Ma
rika, bugün Almanyanın en çok sevilen 
sinema yıldızlanndan biridir. 

11 tKiNCfTEŞRfN' ~ 

üıtte sağda ycnl :Atman r{J 
Karin Hart, Solda ~artk• 

qağtda Lllyan HarveY 

Franchot TO 
Gangsterıerıe 
karşı karşıv6 

filminde 
1 < Alka~ar sineması bu h~.rta ~ 

Calleia ıle Franchot Tone ın 
çevirdikleri "Gangsterlerle karfl J 
§ıya,, adındaki filmi gösteriYo1'' 
zuu kısaca şudur: ~ 

İki haydut çetenin Harten~ 
ve düğüşme esnasında bakkal 
tehdit ediliyor. Kızr Ann bir. • 
den yardım istiyor. Gazetenıtı. 
eisi Barton ve birint.:i muhabir' 
gins lıaydutlara kar§ı mücadel~ 
lıyorlar. 

Cubaya götüren Scheidcritı , 
ateı alıyor. Barton ve Higgirıf 1' 
:re jle yctiıiyorlar. Barton P1 

inip gemiyi geziyor ve Scheide~te 
rıyor. Fakat Nev - Yorka döniif 
Scheider öldürülüyor. } 

1 Çetelerin birinci reisi Acel:o~. 
" yakalanıyor. J\cello itiraf edı)" 

rafı sayesinde Barron gemideki 'f.j 
ı;f nn yanıcı maddeler olduğunu 

yor. . eJI 
Ann ve Barton ıcvijtiklenııd 

leniyorlar. 
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Bunları 
Biliyor musunuz? 
_. '-' ewwwı zwwwa _ ____... 

,., Cinayet ve aşk ırcmaınıo 
•tha ChrtaUt'ııln bu ıuzcl romaf'• ( \ 'l.NQ) tarntından tUrkçcyc c;evrllmlştır. 

18 çakı 
yutmuş! 

Ameliyat yapılan 
bir Hindlinin mide
sinden neler çıktı? 

'-------... -fi3-
l3iitUn ----------------------~ 

dL Polis cihazını ahrekete 

s .. * • 
,etir j 

aat bcıti. 
Mari, ot l' . . 

t~p, oku e ın &alonunda, elınde bır ki-
ronun gfr~~ ?uruyordu ki, içeriye: Pua

~f ığıni gördü. 
li lÖz! zı.nr açtı. Biriktirdiği b:itün ıitem 
d crı sıra! ~kları ıyacaktı. l.ikin ıözler, du 

l>ua nın ucunda kaldı. 
ı 1 ronun .. .. 
:C 'ildi . yuzundeld :tade onu endi

rıyordu 
...... N . 
..... e oldu? • diye •ordu. . . 
-N .. 
})ua c oldu, çabuk 5Öyleyin ! 

<ıldı. ro, onun iki elini avuçlan içine 

ıcı ,- dliayat, haşindir acıdır ma• ma-
• Cdi. ' ' . 

lrtar· 
liinc b 1 Şa§alıyarak, muhatabının yü-1 

aktı. 
-N 
..... B~ var, ne oldu mösyö Puaro? 

illan b' :r tren Bulonyaya vardığı za
. • ırın · 

bırind .. b' cı sınıf kumpartımanlardan M; . ır kadını ölü bulmuşlar. 
11 sarardı -A . 

_ 'J!.. nna Moriso mu? 

§İ§c Yat;et. .An~a Moriı;o ... Elin.de bir 
Marı :ı. Şııenın içinde Asit prüıik ... 

; Ya ... • dedi· İntihar mı acaba? 
uaro 

}( . ' cevap vermedi. 
clırneı . . 

erını tarta tarta: 
- Poı· • . _ li ıs ıntıhar sanıyor. 
l> albuki siz? 
-U~o, baıını salladı: 
_ Pcn de o fikirdeyim , 

ftdjJ... eki, niçin intihar etıin? Ke1-
"1Crne1c • . 

ltptan k ıçın azap çekiyordu. Bu a· 
..... li Urtulmak jçin mi? 

h~ar ay.u hazan ç<>k korkunç ıaE
l . ~tzedcr. İnsan tahammül edebil
ıçÖ Çok cesur olmalı. 

; ldür;nek için mi? 
uaro: 

\' f Bazan da ya amak için f - dedi. 

0!_bl altıncı kısım 
Uleden sonraki 

E nutuk 
tdccc ~t.c~i gün Puaro, Mariye, ziyaret 

kendi g~ '~&anların listesini verdi ve 
G arısten ayrıldı. 

ıııiyle enç kıza, bu ziyaretin çoğu tama.
life d'rnanasız görünüyordu. Fakat va
lcad ıye aldı ve iJi sa-:fakatle sonW1a 

ar Yapt 
it« ı. 

Cthcıt 1
0 

kere Jan D:..iponu gördü. Genç 
scYah ~a. beraber ylpc.ı.:aklan şark 
l'lun 1~'.nden bahsetti. Mari Puaro
}'ı ii ~u~aadesini almaksızın delikanlı-

ll\ıdaızl'. d.. .. . 
rrı~k . • ıge U§uren hır şey söyleme 
di. ıçın nıuhavere mevzuunu deği§tir 

llcot .. 
ten ıı gun Pariste 
S<ığı~ kız: bir telgraf 

kaldıktan ıonra 

aldı. İngiltereye 
:ti l)'ordu. 

.. orrnan k d' • . d k 'iter en .sını gar a ar§tlamak 
llıUz: c, geldi. Son havadisleri beraberce 

;ıı:cre ett:ler. 

den kazetcler, Anna Morisonun ölümün
lı.ih ısa bahsetmişler<li . Yalnız madam 

ltd1 • • . . 
trend ıs~nılı b.r K:lnadalı kadının 
'1?-~kate zehırlenerek öldüğü yazıhyordu. 
'2ıtııcıe beş on satırla. Vt işte o kadar ... 
de t h' kapanmıştı. Bu kadının tayyare 
tun c ır~cnen mJrabahacrnın kızı oldu-

~~aır en ufak bir telmih bile yoktu. 
fc'ikaı'· genç, tekrar buluşdukları için 
ta .. adc memnundular. Me&ri, artık ka 
"lio~Unlerin geçtiğini söylüyor, fakat 
l'ordınan bu hususta pek nikbin olamı-

u. 
dUr - Belki de bu kadının annesini öl
dctb.~~sindcn şüphe edil:yor. Fakat ma
lt\U 1 0 da kendisini böylece öldür-

§, artık h' k' • fllıy ıç ımse bu J§le mcıgul ·ol-
~iraacaktır. Biz zavallıları düşünen yok. 
lcr ' .. Pek çok insanlar nazarında. biz· 

~~Pheli kimseleriz ... 
iltoy ırkaç gün sonra Pikadelli'de Pu
dcrı a rastlıyan Norma:ı. bu endiıelerin

'Pon~ da bahsetti. 
olıs hafiyesi f::llüm edi. 

de ; ~enıck siz de ötekiler gibi... Sif 
~ iy., cnı beceriksiz herifin biri telakki e

>'iy;~tunuz. Gelin bizim eve bir yemek 
huıu 111. Jap da, dostumuz da beraber 

nacak. • 

- liangi dostumuz? 
'.:cg;- :Say I<lansi, ca :un~ Size söyliye· 

ll1 Çok enteresan şeyler var. 

Yemek gayet dostane bir hav:ı. için
de bitti. Herkes gülüyor, eğleniyor, 

nükteler yapıyordu. · 
Norman, neşeli neşeli muhavereyi 

takip ediyordu. 
Fakat Klansi. diken bulunduğu za

mandaki gibi heyecanlı görl.! niiyordu. 
Puaro, bir kaç sefer polis:ye ro

manlar muharririni te3kın için u~raştı. 
Y em:kten sonra, ~ahveler içilince. 

Puaro, ökıürdü.ıöze başladı: 
- Dostlarım! • dedi . - Burada hazır 

bl!lunan mösyö Klansi. "benim meto
dum,, ismini taktığı ı: ~ule fevkalade 

.kıymet vermektedir. Eğer sizi rahatsız 

etmezsem .... 

Biraz sustu. Norman ve Jap atıldı· 
lar: 

- Hayır. hayır ... A15kadar oluyo
ruz ... N ey:se biz de anlıyalım. 

- Mademki alakadar oluyorsunuz, 
Bay Klansinin "metod .. unu tecriibe e
delim ... Madam Jizelin katilini onunla 

anyalım. • 
Notlarına baktı. 

Jap, Normanın kul.ağına fısıldadı: 
- Zekasına ne kadar güveniyor. 

Fakat ben onun ne derece mağrur bir 
inaan olduğuna daima hayretle baka
rım. 

Puaro, arkadaşına sitemli sitemli 
baktı. 

- Dikkat! • dedi. 
Bütün gözler ona döndü. 
Polis hafıyesi devam eti: 
- Dostlarım, şu Pc;ris Kroydon 

hava seyahati mevzuuna avdet edelim. 
Ben size şahsi hislerimi anlatayım. o 
hisler bizi nasıl yepyeni bir sahaya çı
karc::t;aktır, göreceksiniz. 

"Kroydon' a vardığımızdan bir müd 
det evvel doktor Brian, garsonun ih
barı üzerine ölü kadına yaklaştığı za· 
man, ben de ona yakla~tım. Faydalı ol
mağı 'umuyordum ... Kim1.Jilir, belki de · 
olurdum ... Ölüm mevzuu bahsolduğu 
zaman, daima mesleki Lir noktai nazar 
sahibi olurum. Ben, ölüleri zihnen iki 
EuiJeye ayırırım. Benimle taalluku o
lanlar ve olrr•.ıyanlar. İkinci cins ölüler 
elbette daha çoktur. Fakat ben ölü ile 
kar11ılaştığım zaman, daima, bir av ya
nında bulunp da ferma eden köpeğe 
benzerim, 

''Doktor Brian, garsonun endişesini 
haklı buldu. Zira, madam Jizelin ölmüş 
olduğunu tesbit etti. Öllimün sebebine 
gelnice, bunu, ariz ve amik bir tetkik
ten geçirmeksizin söyliyemezdi. Bu sı
rada mösyö Düpon, ölümün bir arı ısır
ması neticesi olabileceğini söyledi. 
Dikkati bu faraziye üzerine celbetmek 
için bizzat ölo:.irdüğü bir arıyı gös
terdi. 

.. Bu izah gayet mantıki görünebi
lirdi. Zira. müteveffa:ıı:ı boynunda da 
bir iğne yarası vardı. 

"Fakat bu esnada ben, gözlerimi in
dirmek fikrine kapıldım. Ve yerr1e. di
ğer bir arının c'smine benzer bir şey 

~ördüm. Hakikat ise, hu. ne arıydı, 
ne de arının bir parçası. Bilakis. sarı ve 
siyah iplik tellerine sarılarak arı hissi
ni veren bir dikendi. 

Amer:kan ~'lzc:tclcri, Bombayda bir 
p intliye yapılan ameliyat neticesin1:le 
bu adamın midesinden müteaddit çakı 
çıkarıldığrnı yazıyor. 

Mütı:addıt Çakı, mesela, 3. 5, 8 .. diye 
dü:?ünüyorsunz: Hayırı Tamam 18 ça

kı ı. 

Yutulmaz şeyleri yutmak suretiyle 
marfıc:t gösterenler va:-dır. Çıvi yutmak 
bu marifclterin en çok taammüm etmiş· 
lerin:ien biridi~. 

Pariste Dr . .Monnier, yaptığı bir a • 
meliyatla bir adamın mide~inden :ı.ekiz 

kahve kaşrğı, bir bıçak sapı. bir anahtar 
ve saire çıkarmıştır. 

Cam tozu yutanlar da vardır. Fakat 
bu marifet, diğerleri kadar zor değildir. 
Fiihakika cam tozu yutanlar, bu mari • 
fettcn evvel kesif püre veya en buloıma
cı yerler, cam tozlarını yuttuktan son • 
ra püre veya i.ıulamaç yemeği ihmal et
mezler. 

Ve bir de miishil alırlar. Bu suretle 
cam tozları, hem zararsız bir hale geti
rilmi~ ve hem de kamilen çıkarılmı~ o· 
lur. 

Bir:le kıl ve:1a pamu.k yutanlar \'ar -
dır. 

Çividen, çakıdan, c~m tozundan s~n
ra en zarasız olarak kıl veya pamuk yut
ma'ğı bulacaks~nız. 

Fakat, meseel hiç te öyle değil. Kıl 

,·eya pamuk midede birike birike keçe 
halini alıyor, ve gittikçe hacmini arttı· 

rarak bütün mideyi dolduruyor. Mide 
dolduktan ıonra kurtulu~ için bir tek 
çare var: Ameliyat. 

Eğer bu kıl 'veya pamuklar midenin 

muhati gııası ile birleıirler ve birib!rine 
iyice yapııırlarsa, o vakit te mideyi çı. 
karmak, yegane kurtulut yolu oluyor. 

Bu yutulmaz şeyleri yutanların hepıi 
de marifet için yapmıyorlar. Bir kısmı 
da kafalarından malul oldukları için bu 
tehlikeli şeyleri yapmakta bulunuyor • 
!ar. Böyle manyaklardan birinin mide -
sinde üç kilodan fazla çakıl taşı ve tah· 
ta parçaları çıkarılmı~tır. 

Midenin ne kadar sabırlı olduğuna 
bundan iyi misal olamaz. Bu nevi mad • 

d~l::.i .rut~nla~dan yüzde on beşinin öl 
dugu ve hır çogunun da delirdiği v: ağır 
hastalıklarla hayatlarının ıstıraplarını 
senelerce sürükledikleri tesbit edilmi§
tir. 
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"Bunun üzerine Klansi ayağa kalk
tı ve bu dikenin bir tüble atılması muh
temel olduğunu söyledi. Bazı iptidai ka
bilelerde bö}'le bir adeti:ı mevcut oldu
ğunu haber verdi. 

"Ondan sonra da, b~liyorsunuz, tüb Ton T o n 
bulundu. 

"Kroydona vardığrmız zaman. zih- amcan 1 n 
nimde birçok fikirler uyanmıştı. Aya-

ğım toprağa bastıktan ı;onra zihnimin k a r 1 s 1 n d a n 
tazeliğini dı! tekrar buldum. tabii 

bir canlılıkla i§e başladım. 1 korkusu 
(Devamı var) 

Bir seyisin 
ruhu 

Yazan : ilhan 
Elvedah, zaferleri semalara veren 

bayraklar! 
Elveda küheylan atlarım! .. 

- Otelloda -
Ali Ramiz pa~lar•n büyük kızına 

talip olan delikanlıların haddi hesabı 
yoktu.Fakat iri, yeşil hadtkalariyle insa 

na daima bir kaplanı hatırlatan bu göz
lerin karşısında ve bu k vend canlı göv
denin önünde kimse tutunamıyor ve ev
lenme talebinde bulunduğu g':.inün iis
tünden bir hafta bile geçmeden deli
kanlılar ortadan yok oluyordu. 

Ali Ramız paşa bütiın taliplere ay· 
ni cevabı vermeğe ahşmıştı: 

- Evlenecek olan kızımdır. Benim 
bu iJteki roliim, sadcf-e onun beğendiği 
erkeği bağrıma basm&ktan ibaret ola
caktır! 

Diyordu. 

Hiç kimsenin arzusu reddedilmedi. 
Bu şahane kız hepsini güler yüzle karşı
ladı. Hatta sokakta arabasının arkasına 
takılarak kapının önüne kadar gelenle
re bile kırmızı dudaklarının o ateş te
bessümiyle güldü Faka~ hiç kimse Ali 
Ramiz paşanın kızına koca olmak arzu
ıunu :sonuna kadar götı:.iremedi . 

Bu iş yavaş yavaş etrafta nazarı dik 
kati celbetmeğe başlamıştı. Mesela üç 
ay kadar evvel ortaya bir erkci.nı harp 
zabiti çıkmıştı. Sırmalı c.poletlcriyle ko 
nağa geldiği gün bü~ün mahalle halkı: 

- İşte, demişlerdi, mahallemizin 
sultanına uygun bir koca 1 

Filhakika bu adam. araba üstünde 
batlarını eğmeden konağa giren araba
cıların hayretten açılan gözleri önünde, 
büyük kapıdan girerken. başını hafifçe 
eğer gibi olmuştu. Esatiri bir hayvanın 
sırtında açılmış derin, kırmızı yaralar 
gibi kanlı gözleri ve küç:.ik birer kürek 
büyüklüğünde elleri vardı. 

Ama ümitler boşa çıktı. Üç gün son 
ra erkinı harp zabiti arabacıların hay
ran nazarlan önünde konağın kapısın
dan çıktı, gitti. 

Ali Ramiz paşanın kızı artık sıkıl
mağa ba§lamıştı. Kendisine koca ola-
1.:ak diye ik:.de bir kar§ıtıına dikilen ve 
onun gözlerinin ateşi altında şaşkın bi
rer kırlangıç gibi savrul:?rak mahvolan 
bu erkek müıveddelerinden artık usan
mıştı. . "' . 

Bir akşam koruluğun içlerine doğru 
bir at gezintisine çıktı. Altında belki üç 
aydanberi ahırdan çrkmamış siyah bir 

kısrak vardı. Orman, çekilen g:..ineşin 

arkasında yeşil bir bulut gibi kabarı
yor ve derin hışırtılarla esniyordu. Yap 
raklar ve dallar dar patikanın üstünde 
sıkı b !r çit örmüşlerdi. Bu çitin ara 

sıra gevşeyen ve delir en yerlerinden 
gök yüzü k~yu mavi ışığiyle görünüyor 
ve iri ağaç kovuklarından sarı gelincik
lerin ve ışıklı kertenkelelerin sesleri 
geliyordu. 

Genç kız. eğerin ü~tünde arkasına 
doğru dönerek bağırdı: 

- Ali! Alil 
Ormana girdikleri dakikadanberi ha 

nımının emriyle atını rrütemadiyen ya
vaşlatan ve çok gerilerde kalan seyis 
Ali uzakta, yolun kar:ınhk dönemecin
de belirdi. 

- Ali, çabuk gel! Bir şeyler oluyor. 
Ali atını ı:-:.irdü, bir dakika sonra o· 

radaydı. 

- Ali. eğer yerinde durmuyor. 
Ali sesini çıkarmad:ırı yere atladı. 

genç kızın lacivert ce'cetinin ucunu kal 
dırarak kayı ı sıktı. Bu işi yaparken 
kolu hanımınn gergin, ince derili çiz
mesine süründü. 

Ali tekrar atına atlldı. 

- Yanımdan ayrılma artık ı 

- Baş üstüne efendim 
- Alil 
- Emredin![ 
- Ormanın ortasır.\:!an bir ses ge-

liyor, duyuyor musun? 
- Hayır efendim. 
- Ali, biraz inelim mi'! 

- inelim, efendim. 
Ve bir çelik yay gibi yere athyarak 

genç kızın üzengisini tuttu . 
• • • 

Islak çimenlerin üstüne oturdular. 

Kadın ilk defa olarak bir orman, bir 
ağaç, bir yeşil ot görüyormuş gibi göz

leri parlıyarak etrafına bakınıyor ve 
etli dudaklarından parlak tükr(ik dam-

laları hemen kopacakı:!ltj gibi sarkıyor
du. 

Bu Ali ne yaman çd;uktu. Seneler
denberi yanlarında çalı§tığu a ağı yu
kan bir erkek olduğu halde genç kız bu 
güne kadar ona hiç dikkat etmemişti. 
İşte simsiyah ı parlak saçlariyle; kalın 
telli, ıslak bıyıklariylc, beyaz diıleri 

ve esmer elleriyle hiç kuıursuz bir er
kekti artık 1 

- Ali, kaç yaşındasın sen ıimdii 
- Yirmi üç efendim! 

- Çok canım, ne çabuk? atların ka-
rınları altından geçen, bahçeleri kirlet
mesinler diye arkalarına faraş tutan kır 
mızı kadife pantalonlu çocuk sen değil 
misin? .. O zaman ben de küçüktüm. 

Mektebe araba ile giderdim. Sen baba
nın yanında. yük~ekte otururdun. Ne 

iyi adamdı baban! .. Sağ olaydı da senin 
bu arslan gibi vücuduıı11 göreydi. 

Ali kızararak önüne bakıyordu. 

- Alil 
- Efendim. 
- Yanıma gelsene biraz! 
Ali korltu ile onun gözlerine bakt· 

yor. 

Çizmelerini çimenlere dayayarak 
ıenç kıza yaklaşıyor. 

Orman, artık bir deniz gibi ötmek
tedir. 

"' * • 
- Alil 
- Emrediniz ef endiın ! 

-Aliciğim! 

-Aliciğim!... 

Genç krz ye~il saçlarını yeıiJ çi
menlere gömerek yuvarlanıyor. Dirsek-

leriyle arkasına dayanıyor, bir ağa~ gibi 

hareketsiz duruyor. Ali Ramiz paşanın 
kızı uzun parmaklı beyaz elleriyle Ali 
nin ensesini okşuyor. 

Ali, içinde yavaş yavaş fıkırdamağa 
başlıyan bir kazanın gürmtüsünü duyu 
yor. Dirsekleri toprağın üstünde titre-

mektedir. Gözleri ağaç denizinin yeşil 

bağrına dikilmiş, enseıinden bel kemi
ğine doğru inen kızgın bir demir şişin 

olduğu yerde ağır ağır döndüğünü, kıv 
rıLdığını hissediyor. Sıcak el srtına, kol

larının altından göğsüne uzanıyor. 

-Alil 

O sırada bir at kişnemesi işitiyor

lar. Ali yerinden fırlıyor, hayvanları 

bağladığı meşe: ağacına doğru koşuyor. 
Genç kızın uzun parmaklu beyaz 

eli ıslak çimenlerin üstüne düşüyor ... 
ilhan TARUS 
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Senelerdir devam eden 
151 bin liralık 

suiistimal davası 
Dünkü muhakemede evrakın 

tetkikine karar verildi 
Altı yedi yıl önce, dul, yetim ve e. 

aıekli maaşlarının on yıllıkları birden 
verilirken, 151,021 liralık ibir suiistL 
mal meydana çıkarılmış, mesele mah. 
kemeye intikal etmişti. O vakittenbe. 
rl süren bu davaya, dün nğlrceza mah. 
kemesinde devam edilmiştir. 

YUz elli bin küsur lirayı zimmetle
rine geçirmekten ve ihtilas etmekten 
auçlu olanlar şunlardır: · Bakırköy 
malnıüdüril Nail, Sarraf Salih, muha. 
~ klt ibi Salih, başvezncdar Şükrü, 

(irvA./ 
Ankarada ath 
müsabakalar 

Çok muvaffakiyetll 
ve güzel oluyor 

Ankara.da atlı spor klilbUnün ma. 
ı:1el ~ ordu atlı müsabakaları 
~'i>ılınaktadır. Bu müsabakalardan 
~a.lalat, iyi tallın ve terbiye edilmiş, 
istenilen hareketi yapan, çok yakın 
maniaları binicisinin istediği şekilde 
~eçebilen mükemmel harb atları ye • 
liştirmektir. 

Hakem heyeti, Bashakcm Tümge • 
neral Şemseddin Tarerin riyasetinde, 
Süvari 'binicilik okulu kumandanı al. 
f>a.~ Cevdet Bilgişin, Süvari binicilik 
1>kulu öğretmeni 1binb<J.Şt Tahsin Yazı. 
~. Muhafız alayı süvari grup kuman.. 
i:la.nı Klzını Akmer, h~b okulu süva. 
ri grupu kumandanı binbaşı Hilmi 
~erden milte§ekkildir. 

Şimdiye kadar yapılmış olan müsa. 
l:iakalar ~ok güzel ve hcyecuılı geç -
mi§tir. Avrupadui kO'iık ipiklere iıJ
tirak etmi§ olan subaylarımızın f ev • 
kalade güzel atlayıslan, içlerinde bir 
~k ecnebi de bulunan seyirci kalaba. 
lığı tarafından takdirle seyredilmiş • 
Ur. 

Yarınki cumartesi günü yapılacak 
olan müsabakalarda mmetıerarası mü 
eabakalara gönderilen atlardan bir1as 
mıyla beynelmilel ekipimizin yapaca.. 
ğı atlama tecrübeleri vnrdır. 

iÇERiDE ı 

• lzm1rde Kllllıyakanm l!ltma mücadele 
ınmtakuma alınması kararlaştınlmışlır. 

• Aydın sulh hlldml Muhiddin lstanbul 
sulh hAklm.llAUıe, İstanbul sulh Mklmlerln. 
den Şevki Aydın sulh hAklmllğine nakledll
mltlerdlr. lııtanbul ikinci istintak hAklml 
IBay Mahire Kastamonu ceza hlikimllğl, la.. 
tan})ut azaaından Sabriye de Giresun hukuk 
hl.kimliği teklif edllmlııUr. Teklificr, dün 
:mUddclumumUlk tarafından kendilerine bil. , 
dirilmlıtır. 

• Göztepcde Saksı soknğmda otnıan Sai
me isminde iblr genç kız, ondUl!syon netice.. 
l)lnde uçlarının dökUldUğ11nU lddla ve bunu 

pAn berberi polise §lkılyet etmiştir. 
• Koayada Bozkır _ Hadım ııosesı ile 300 

öçmen evinin açılma merasiml dUn yapıl. 
mııtır .• 

• Denizli mebuau Nedp Ali, garp musiki. 
ılne dair notaların memlekete gümrUkaUz 
thal edilmesi hakkında Meclise bir kanun 
llyltwıı verml§Ur. 

• GUmrUk kadrosuna alınacak memurlar 
Jcin sah gUnU btr müsabaka imtihanı yapı. 
lacaklır. 

• Bugün bakkallar cemiyeti idare heyeti 
seçimi yapılmaktadır. 

• İnhisar maddelerinin ucuzlatılması için 
allkad!lrlar tetkiklere başlıımııılaraır. 

• bmlr vilAyetl dahilinde göçmenlere top. 
rak tevzii 1ai etratında hazırlıklarda bulun
mak Uzere kadastro ten mllfa,·lrl Halit Ziya 
!.mılrde tnUdld"re b~lamlftır. 

• lstıınbul llman id:ı.·-csl mUbendlalerlnden 
UçU yarm Pl•cyc giC rck Llman için yeni 
vcsıı.lt bulmn1: üzere orıııla tetkikler yapa_ 
c&kl&:dır. :Mevcut dcmtz ~asıtalan limanın 

şimdiki tş h&C""!ll lçlıı kftft görUlmemektedlr. 
• Soıı bir h:ı!ta içinde belediye auçlarmda.n 

15thlr l~!nde 4:?0 ki:! cez.alandrnJmıotrr. 
• Emlı:8nU meydaıımm açı:ıman hazırlıkla 

munzam borçlar mUmeyyizi Sabri, 
katip Uıtfi, defterdarlık muhasebe 
müdürü Ahmet, Mümeyyiz Galib, vi • 
Iayet muhasebe katibi Refik, zat ma. 
aşlan mümeyyizi Ra§id, katip Rıfkı, 
C\Tak dairesi şefi Nadir, veznedar Ra 
sim. 

Müddeiumumi dava hakkında şunla. 
rı söylemiştir: 

"- Maznunların bir kısmı ihtilas, 
ibir kısmı rü§vetten, bir kısmı da ziın. 
metine para geçirmekten suçludurlar. 
Fakat raporlarda bunların hangileri
nin hangi suçlardan geldiği tasrih e. 
dilmemiştir. Paranın maliye veznesin. 
den mi, yoksa maliye ıiesabma banka. 
dan mı, çekldiği belli değildir. Bu nok 
talarm anlaşılması için tahkikatın 
yeniden yapılmasını isterim.,, 

Mahkeme bu hususta bir karar ver. 
memi_ş, cwakın tctldki için duruşma. 
yı başka bir güne bırakmıştır. 

Kudüste 
bombalar 

Kudüs 11 (A.A.) - Royter ajansı 
bürosunun camlan mücavir bir apart
mandan aşağıda sıralanmış bulunan 
arap otobüslerine atılan bombanın in
filaJu yüzünden parçalanmıştır. Üç 
arap ağır surette yaralanmıştır. 

Diğer hadiseler 
Kudl.is 11 (A.A.) - Bugün şehir 

merkezinde birdenbire kanşıklrklar çık 
mış ve mütarekenin yıldönümü mera
simini ihlal etmiştir. 

Bir bomba atılmış ve beş arap ağır 
surette yaralanmıJtır. Bu sene üçür1.:ü 
defa olarak halkın saat 18 den sonra 
sokaklfira Ç,ıkması ,yas~k edjlmiştir. 

Yağlı gOreş 
Her hafta yapılmakta olan Çember

litaştaki yağlı güreş müsabakalarına 

bu pazar da devam edilecektir. 
Hnyra;bolulu Pomak Mustafa ismin.. 

de bir pehlivan, Tekirdağlı ile Müla. 
yimden başka butün başaltı pehlivan.. 
larma meydan okumuştur. Bu yeni 
pehlivanın karşılaşmaları bu haftadan 
itibaren başlıyncaktır. 

n ilerliyor. Burada evkıı.!a ait binaların pa
raaız tsUmlAk cdılert'k yıktınlmaaı muva
fık görUlmcktedlr. 

• TUrk borcu tahvilleri dUn borsada 15,40 
liradan 15,20 liraya dU§mUııtur. 

• Zehirli gazlardan korunma kurıılanna 

devam edecekleri tesbit için evlere beyanna
me dağıtılmasına ba§lanmıotır. 

• Liman idaresi antrepolarmdn eşya için 
asansörler kurulacaktır .• 

• Fransız sinema arUsU Hanri Garanm 
İstanbula geleceği haber verilmektedir. 

• Ege mıntakasında dUn öğleye kadar 17 
milyon kilo tUtUn satıldığını Anadolu ajansı 
haber vermektedir. 

• EIAzlzde bUyUk hastane blnaamm temel 
atnu merasimi yapılm13, kız ensUtUsU mera. 
simle nçtlmııtır. 

• Karamanda devlet bavayolları ldaresl 
bir tayyare meydanı yaptırmaktadır. Bu 
meydan Ankara - Adana hava seferleri tçl.n 
kullanılacaktır. 

• Bu malt yılın ilk be§ ayı zar!ındııkt dev. 
Jet varidatı 119,395,6•5 lirayı bulmu§tur. Bu 
rakam hıırlclndc &)Tıca 2 milyon lira. da te.:: 
berrUler vardrr. Geçen mali yılm r.)nl mUd
dctı zarfındaki tıı.luıllA.ta nlsbetıe bu scnekl 
tabsllitta ll,52G,044 lira fazlalık vardır. 

• Üniversitede mUnhal doçentllklcr için ye. 
nlden bir imtihan açılmnmı:ı !tarar \'erilmt,. 
tir. 

• • Danimarka ve Lctonya bUkQmetıerlle 

aktedil cek ticaret muahedeleri için dUn An. 
karada mUzakerelerc başlanmıştır. 

• Şubata kııc!:ır bUtUn otomobtllere kırıl_ 
maz c nst n cnm l>onulmaııma karar ''eril_ 
mlşUr. 

• Gelecek ı::cnc şehrimizde Uç ortamcktep 
C! •1ıa açılacaktır. 

• Devlet havayol'an i.lnre!:i nıevcut tayya 
re'erinl yirmiye tbl:ı'ı' eJccek, yeniden on tay 
yar<' :ılacahtır. 

Yakacak 1 

buhranı 
Adana ve Balıkesirde 

Belediyeler halka 
kUmOr dağıtıyor 

1 kilo kömür 
12 kuruşa ! 
Adana, (Huauai). - Şehrimizde odun 

ve lkömlir buhraru ,iadctlc devam etmek 

tedir. Manıal kömürünün kilc:ı&u l>U

kallarda 12 kurU§a kadar u tJlmaktla. 
dır. Orman lcanwıunun birdenbire tat-

biki. ncticcai tahaddüs eden bu vaziyet 

karııaında bclediyen1U tddbirler almak 
lüzumunu himetrn:ı) ve belediye reisi, 

belediye meclisinin son içtlmamda, bu 
gibi havayiei zaruriye buhranlanıu mil 

cssir bir tekilde karJılayahilmck için 
belediyenin c.em müdahalelerde bulun 

ınası icap ettiğini söylemiş ve bunun 

içinde §İmdilik 5000 liralık bir müt clda. 
vil aermaye t ahsisini istemiıtir. 

Bu talep meclist e müsait bir tarzda 
kar11tannuı, fakat·evvela usulen tctkı'lt 

edilmek üzere bütçe encümenine hava
le edilmiıtir. 

Meclisin bu tahsisatı vermesini müte. 
akip belediye odun ve kömür getirerek 

piyasayı makul hadde indinneğe teşeb -
büs edecektir. 

Bahkesirdeki buhran 

Balıkesir (Hususi) - Kömür ve o. 
ldun fiyatlarının birdenbire yükselmesi 
üzerine bekdiye teldbir almağa bıaJla

nuştt. tık tedbir olarak fakir halka u.. 
cuz kömür tedarik eaitmesi düıünül -

mÜJ ve bunun için belediyeıniz Savaf! 
tepcden:bir vaıon manıal kömürü ·ıe· 

tirtmiıtir. Bu kömür, kömürsüz halka 
ki106U üç buçuk kuruı fiyatla tevzi 1edil. 

mittir. Yalnız müracaat eden her phu 
elli kilodan fazla kömür verilcmemekte
ldir • 

önümüzdeki günler zarfında ibekdiye 
üç, dört vagon daha kömür getirerek 
mahrukat buhranını azaltmağa çalı§I • 
caktır. 

DIŞARIDA: 

• Umunıı harb mUtarekealnln yıldlSnUmü 
mUnaaebetUe dUn Parlsle bUyUk merutm 
yapıtmııtır. Bu arada bazı nUmayi§çl.ler 
•'kahrolsun iki ııenellk askerl hizmet!,. diye 
b:ığınnıatardır. 

• Franııız haric1ye nazırmm Atlnayı da 
ziyaret edeceğine dair haberler Yunanistan. 
da teyit edilrnemektedir. 

• Lehlııtanm tekrar fıUklAline kavuımuı. 
nm Y1mıtncı yıldönOmU dUn Lehlstanda me. 
rulmle kutıulanmqtır 

• Yugoaıavya haricl;e nazın muavinliğine, 
bu vatlteyı vekA.Jeten g6ren Andrlç tayin e
dilmlııttr. 

• Beyrutta bulunan biriciye mUsteıarımu: 
Numan Menemencloğlu dUn Suriye fevkalA.de 
komlaerfnı, Lübnan reialcumhurunu ziyaret 
etmıı ve Kont dö Martelin ıeretine verdiği 
zlyatette bulunmuııtur. 

• Lehlat&nda. bir yalcu tayyaresi yere dU. 
ııerek Pllrtalannıl§. ıı yolcudan dlSrdU ölmU,, 
Yedlal Y&ralanmıııtır. 

• Ta. &1anaınm bildirdiğine göre teırlnl.. 
evvel Sovyet lnkıltbınm 20 inci yıldönUmU. 
nun on mllyonıarca ıoçt taratmdan muazzam 
lezahllratıa tesıt edildiği her taraftan bildi. 
rilmektedlr. Moskovadakl tezahürata bir bu. 
çuk milyon, Leningradda bir milyon 100 bin 
ve Bak!ı, Klyef ve Harkofta 400 bin l§çl lf. 
tınık etmı~tır. 

• Franaız tayyareci Rossl iki bln kilo yUk 
le 500 ve 1000 kilometrelik rekorlan kırmak 
Uz:ere bir teıcbbUıe glriıml§tlr. 

• Bulgar kralı Borla dUn Londrada Baı
?ekll Çcmberllynle yarım saat görll§mll§tUr. 

• Belçtkada Spaakm kabineyi kuram&maaı 
Uzerine, kralın kabineyi kurmak içtıı bugün 
parlAmento harici ıahalyetıere mllracaat e. 
deceğl zannedilmektedir. Bu uada ezcllmle 
ukl baıvekll Jaapann ismi geçmektedir. 

!2 lK!NCfTEŞRfN ~ 

Cç yaşında b i r çocuk 

Kaynar su dolu 
kazana düşüp öldü 
Balıkesir (Hususi) - Sındırgıda bir mak üzere dönen Kadriye çok fec:i bit 

çocuğun ölümile neticelenen çok acıklı manzara ile karplaJmı!tır· zavaJlı iP' 
bir kaza olmuıtur. ne çocuğunun kaynar su ile dolıJ ~ 
Kurtuiuı mahalle..inden Abdullahm kazana dü§tilğünü ve can verdiğini F 

kanaı Kad riye, üç yaılarmdaki ço.:uğu- rerek kendinden geçmif bir halde b#1 
nu yanına alarak çamaşır yıkamak üze- kınnağa batlamI§tJr, 
re annesi Fatmanın evine gitmiıtir. Kadının feryadına koJ&lllar ~1"'!. 

Kadm çocuğunu ocak batında bıra- su içinde gözleri drpnya fırJaııUJ. .,ıt 
ku ak dzıanda çamaıır yıkamağa ba§· halde bulunan ve mosmor kesilen ,... 
lamııtır. ruyu kazandan çıkarmıJ].ardır4 

Aradan epeyce bir mü~det geçtikt en f ıe adliye elkoymtJt ve uııldkP' 
sonra ocakta kaynayan kazandan su al- başlanrmıtır. 

Bahkesirde örnek 
bir belediye var 

Bir yılda ancak 375 Bahkeslrll 
belediye cezasına çarptırıldı 

Nihayet iyi bir su bulundu 
Balıkesir (Hususi) - Şehir m~c~iıi~iz: den~ bin metre mura~baı yol teıvi~ 

toplantılarına başlamıştır. Meclısın ıç- ve dığer kmmlarda 5600 metre ınut 
timamda okunan belediyenin bir senelik baı miktarında ıose 6000 metre 1t0rd0" 
f uliyet raporundan muhtelif işlere dair yaptırılmıştır. 
aldığım maIUmatı yazıyorum : Nihayet iyi bir su bulundıJ ·f 

Sağlık işleri Belediyemiz şimdiy~ kadar ınuh~etic 
Belediye baıhekimliği son yıl içinde sular üzerinde mütehaasıalara tetkı1" 

2915 hasta muayene etmiştir. Bunlar- yaptırımı, fakat bunların hiçbiri ısıır' 
dan 77 ı !hasta bcrayr t edavi memleket varık netice vermemiıti. En son ,~tb' 
hutahanesine yatınlmıJ, 7 basta İstan edilen au mühendisine Susığırhk ~ 
bul hastahanelerine sevkedilmiş, 1491 rında Görüce köyündeki Bıçkı d~ 
kiı•ye reçete verilmiş, 666 fakir ve yok nin suyu tetkik ettirilmiş ve bu m~~ 
ıul hastaya belediye hesabına ilaç veril görülmüştür. Mikyaaıma derd.:esı 
mi§tir. olan bu &u}'Un ıehre celbi Nafia 'lfe :P" 

<ieçen sene içinde esnafın sıhhi vazi- biliye Vekaletlerine bildirilmiJtir. 
yeti sıkı bir muayeneden geçirilmit . Vekaletlerce t asdik edilir edih1H•. l>r 
2322 çiçek ve 7 53 kiıiye iki defa tifo lediye derhal i!e bqlayacak ve f!hrirsİ' 
aJııı yapıtrmıtır. zi temir ıuya kavuıturacaktı.r. ../ 

Ankara hıfzıssıhha müessesesi ve 
memleket hastahanesi kimyahanelerin
de yaptınlan 153 gıda maddesi nUmu
neain.den 64 ü saf ve 89 u kanıık ve 
sıhhate zararlı olduğu tesbit edilerek 
sahipleri cezalandınlmı§tır. 

Doğanlar ve ölenler 
Belediye ebeleri tarafından bir sene 

içinde 204 doğum yapılım§. vilayet 
merkezinde bir yıl içinde 135 kız ve 
165 erkek olmak üzere 300 doğum va
kası kayıt ve tesl.:il edilmiştir. 

Yine bu yıl içinde 436 ölüye defin 
ru1ısatiyesi verilmiş olup bunlardan 
212 si kadın, 22~ ü erkektir. 

Bir yılda evlenenler ve 
cezalananlar 

Bir sene içinde 23i çift evlenmek 
için müracaat etmiş ve bunlardan 204 
çiftin nikahları kıyılmıştır. 

Balıkesir mezbahasında bir sene için 
de muhtelif cinsten 25221 hayvan ke
silmiştir. Halka ait 751 hayvan da mu
ayene edilmiştir. 

Bir sene zarfında şehrimizde yalnız: 
375 kişi belediye nizamlanna aykın 
hareket ettiğinden ceza görmüştür. 

Yen iden açılan caddeler 
Yine son yıl içinde ~ehirde yeniden 

16 bin metre murabbalık saha tanzim 
ve park haline getirilmiştir. Yüzme ha
vuzunun yeri tayin edilerek etraf du
varları yaptmlmı§tır. Havuzun alt ta
rafına tenis ve spor sahaları için :>:eni 

ihracatımızı 
Baltalayan 
S ticarethane 

hakkında takibat 
yapılıyor 

İzmir, 11 (A.A.) - fzmirde liç fit,' 
manın çok düşkün fiyatlarla giritfl11f 
olduklan bazı taahhütleri kapııtabilfl'e~ 
emeliyle anormal şekillerde hariç piY"' 
salara teklifler yaparak piyasayı düti1'* 
meğe çalıştıkları tesbit edilmiı ve 1>1P 
lar hakkında derhal adli takibat yapıl • 
m:ısı İktısat Vekaletince tmür vilayeti
ne bildirilmiştir. 

ötedenberi bu kabil har-cketleri iti • 
yat edindikleri hakkındaki mallımat dl 
tevsik edildiği takdirde bu üç tiea~' 
nin eUcrindcki ihracatçı vesikaları vetcl 
lctçc istirdat edilecek ve bunlar birldall' 
Türkiyede ihracat ticareti yapamıyata~ 
bir hale getirileceklerdir. 

~---..:...-'---~~------~---~-----.......,.,,,-
Saatte 6f O kilometre 

Berlin, 12 (A. A. ) - Alman ta)'Y" 
recisi Vurster, saatte 610 kiloınettf 
0,21 metre katetmek suretile dofr" 
hat Urerindc dllnya sürat rekorunu 1'11' 
mıstır. 

Beynelmilel hava federasyonu, bO 
rekoru tasdik etmiştir. 

Baş, diş, nezle, g,rip, romatizmS 
ve biltUn ağnlannı11 derhal keser. 

icabında r: Unde 3 kafa ahnabHlr 
isim ve markaya dikkat. Taklltlerlnden aakınınd• 



~12~~~~tN - 1937 t::::::: c: HABER - ~ postuı ' 

SAR·IŞIN 
:;;;;;~~=====~~=-:==~~=======~~~~~====~ T 1 1 · Temizlik vergisi ödeyen 

0 
ga 

1 lstanbullular sokak-
Aıtın 

CASUS 
Du,,kit k 

"'mııı hulaaası · 
191• • 

... •cneıının llkklnun ayında,. 
•att RI 
Den l&rtn ağabeyiıl Jan mezu. 

,,. lcephede.n Partae gelmlıtir. 
c.r e:ıı ""' doat 6 "nu, her !kiılnln de yakın 

Ca u 01
&n meşhur tayyareci Roland 

c.rroaıa bir lokanta3a buluıuyorlar. 
rroa 0 1 dil 0 ' n ara : "Herl<eıl hayrete 

Ya: rceek bir llet,.ln tecrübelerini 
tı ıtıakıa meııguı bulunduğunu anla.. 

Yor. "Bu 1 ııe let, tayyarererde, perva. 
\'eraraarndan ateş etmek lmklnını 

e~kUr . ., 
lkı k rd • . 

G• a c3 hayret ediyorlar takat 
l'l'oı ""'' • .ı "C".ö .... ereK §Öyle diyor: 

ltbbfla rtınıı,tc gUo ve tehlikeli bir te. 
&ayılır aına. mesele bas!ttir ... 

b ' .......... 

.. "''•ele · · · 
~li:ı ··... anca]c pervaneyle mitralyö; 
t ..,.nlcron· 
~ il.-·· . ızaıyon., nunu elde etmek 
~ UC?'tttır. • •. 

hbcyi · . · 
ltaıe aq nı tereddüt ifade eden bir 

_ ~-rdu: 
~dece b • • 

-'Sad u mu 
~Cı y~t1e bu, azizimı · ve bu 'mesele 

Jtıı h rı bitmiı gibidir r 
- P:.h ayretini giıliyemedi: 

b !., Dow 
il Pek ıtıü . (ruıu mu,vaffak olursan, 
Garr llıı~ bir ıey olur l 

ltfe(Je 
0

• etrafına, çekingen nazarlar 
teJc: 

- \'a'Vaıı B 
ııull?ıtt · u kadar yüksek ıeıle ko· 
ltatli d ded\ .. Erkinıharbiye. bana dik
lar bu -;rannıamı tavsiye etti. Ahi:ı~n· 
''>-l:r 0 Clcleden haber.dardır ve bf r 
at,,,l'I r frcnmek istiyorlar. Esasen, cKiz h ı •}'dl] • . . 
lllduJ arını takdir etmek fırsatını 
1 ar. 

h· tıc defa ktndiı . • b . • Jl b" 
~'u hale enm u ye~ı usu e ır 

·'dr}a 1adrfınuz zaman hiçbir tey an-
1Çİııde 1t r "c,o kadar bQyük bir .deh§et 
tafy•r/ldılar ki tayyaren1e: "cehennemi 
)\tb,.. " i.dını verdilol" ! Sonralan, tay· ... , Wt. . 
llıtk rıp etmeden beni ele geçir-trn . • 
•oıı ~. :ını a,lmrı · olat.:aklardt 'ki, bu 
ite in~~nlar, beni kendi ha!ları üzeri
den ic mecbur etmek i~in, ellerin· 
bir Celcn her . taç ıey:ı yapıyorlar. Bundan 
'trafırrııllltt tvVcl, yine üç .. Albatroı .. 
•U de, ~aldı. İkiıini indirdim, üçüncü· 
ibtdi. l:tt ka~ıııakta asla tereddı;it et-

.\fabc · 

....... ~ .. Y•m takdir ve heyecanla: 
oılltıa Ukcmm~J J dedi. Eğer muvaffak n.. • 
ı ' l!:vct w • • 

t ZtJı., . • egcr muvaffak olursam, öy· 
~· ·•edıy • . 
lİfrrıan orum ki, hava kuvvetlerimiz 

}'iik b' ın hava ku\.vetleri üıerinde bü: 
•r f 'k• J)elcaıt .~1 1Ytt..clde edecektir. Sen de . 

tı ~y bıhrıin ki, h11i hazırda, bir av-
"• •tcıin"ı k. . w. b' 
h ı.ıu. . n ,ta ıp cttıgı ır tayyare 
i1t\lct taturrı bat üzerine ateı etmesine 

~tl\o~ Ynlct14r. İtat taınqm:ıe bittiği · ve 
llıı tırı '!le mitralyözün senkronizasyo
~Şrrıa tırrı Cdildiği zaman. pilot yalnız 
l~hli1t: ~crvanesini kırma~ v.e ğJımek 
rıı itte ••ne maruz kalm .. dan, önüne . doğ 
Gbıe: cdebilecckt"r. · 

l>el\o ~e zarif gen~ bir kadın 
Coı-raa ancnin arasından ateı etmek, 
d~iU b'.n dcğiJ, Deper.duısinin düıün- . 
)i e)d ır feydi. Fakat, istenile·n net~.:e· 
htdtıı t edemeden yaptığı birkaç tecrü· 
llıı..u. •onra, itleri fena giden Deper
~' Parı ıılnntıaından dolayı bu pro-

~=- vazgeçmek mecburiyetinde 
~ct.zı l>eperduain müeueselerinin 
~ IOnra. Saulnier bu icadı te
'ttıtt ettinnefe çalııtı. Fakat elde 
.. ,~t~eler hiç de parlak değildi. 
llh... ... ; 0zlbı 100 mermisinden 60 ı 
ı:Yanen· 
:'~ 1t ın arasından geçiyor, fakat 40 
~tile •nıtlar lilzerine sekiyordu. Ta· 
il\~ kanıtlar da böyle bir yağmura 
ı. '"em 
~ ilJt et. edemiyordu. Havada yapı· 
~:.ıi. 'it.tecrübe bir felaketle neticelen
ll'ıU1 ,,, ·~•tlar kopmuı. tayyare düı-
~ Pilot ölmüıtü. 

htı,~1d Garroe, itte o .zaman, tec.rü
- ~~zerine alını§iı. 

\llllld' 11\en 1 senkronizasvon hemen he· 
}'Utd ft'ıiilceınrneıdir ! dedi. Mermilerin 
d e 95 • 
~ • l kolaylıkla pervanenin arasın 

?ıi'bc~;t;ıyor ve ger:ye kalan yü:ı:ae 5 

l'ıli>'or. :e, bu),:ik bir tehlike teşkil ct
tttıihrı ~ aascn tertibatıı;ı tetkikile met
ttçlW · u Bavcde pervanenin arasından 
.. '"'l}'eıt 1tu 
liıetin rıııt•nlar. artık kanatların 0ec: ~elcmiyt4.:ektir. 

Uerliyordu. Lokantanın salonu 

• i 

- t. Al.~l~•ıi:i ilk de/rı Q..'Htn meşhur FranMz tayyarecisi Roland Ckırr"osJ 1918 de bir 
hava harbinde ölmiiştii ... 

Hatıraİ.arım anJatan: Mart Rişar 
Franaanın en me,hur kadın casusu 

-2-
boıatıyor ve anca~ birkaç müşteri, li· 
kör içere

0

k gevezelik ediyordu. 
Garros başını çevirdi. Çok güzel ve 

çok zarif genç bir kadın. yanımızdaki 

masaya oturdu. 
Gar;os, göz ucile. kadın.ı kardeıimc 

iıaret ederek, yavaı~a şöyle dedi: 
- Baıka şeylerden konuıursakı. her 

halde da:ıa iyi olur 1 
Jan. hafif bir hayre~le fısıldadı: 
- -Ne o. Yoksa casus mu? 
Garros muammalı bir tebessümle 

gülümsedi ve bize doğru eğilerek: 
- Garip ıey! dedi. Bana öyle geli

yor ki, bu kadını daha evvel bir yerler 
de görmüıtüm. Fakat nerede? Bunu bir 
tür~:.i hatırlamıyorum .. 

Bakııları miltemadiyen bu meçhul 
kadına doğru dönüyordu. Birdenbire 
alçak bir aesle: 

- Anladım, diye mırıldandı. Viyana 
da, beynelmilel tayyare mUsabaltalaıin 
da ona bir b<'rda rastlamııtım. Yanında 
çok güzel ve genç bir: arkadaıı vardı ve 
öyle hisaetmiıtim ki, beni &özetliyorlar. 

Ağabeyimi. 

_: Şu haİde ! Gide}im r 
Diyerek elile garsonu çağırdı 
He~bı gördü ve çıktık. 

Caddede ağır ağır dolaımağa baıta· 
dık. . . 

·. Garro düıünceli görünüyordu. 
' - ~eni gillünç bulacaksınız ama, 

dedi; bana casuılardan ve bilhassa ka· 
dın ı.:asuslardan o kadar bahsedildi ki, 
fena htlde kuık~lanmağa baıladrm! 

Bir müddet suıtu, sonra devam et· . . 
ti: 

- Bizim yanımıza oturmuı olan ka· 
dın. "o,. detil mi diye düıünüyorum. 
• Jan, tecessüıle tordu: 
· - '"O .. dediğin kim, 

- Altıp tulgab ·aarııın kadın! 
J~n g~lcrck ba~ırdı: 
- Altın tulgah sansın · kadın mı'! 

Yani apa~la.r kraliçeıi ~i? 
- - Hayır. Apaılar kraHçesi değil fa

kat .casuslar kraliçesi! Ondan bahsedil 
diğini hiç duymadın mı? 

- Doğrusu hiç duymadım! 

- Şu halde pek yakında, ondan bahs 
edildiğini duyarsın, cünkü. söylendiği· 
ne göreı senin mıntakanda bulunuyor. 

- Sent • Polde mi? 
- Evet! · 
- 'Almanlar hcaabına mı çah11yor? 
- Evet! Fransanın ıimalindeki Al· 

man tepilat:annın hepsini. bu kadın 
idare ediyor. Yaman bir kadın .. 

- Güzel n\i? 
- Söylendiğ'ne bakı~ırsa. vaktile 

çok güzeım:,. · 
Jan gülerek: 
- Eh, 'dedi, madem ki vaktile güzel 

mi§. demek'. artık tehlikeli bir kadın 
değildir. 

- Buna güvenme. Hala güzelmiş. 
Gayet zarif, -.on derece tık ve tam ma· 
nasile bir eğlence kadını .. 

- Nereden cıktı bu kadın? 
- Berl'nin •'Jülcı fahişe.. terinden 

biri olduğu ve bundan bit hayli se-ne 
evvel, Alman caıui f!ebeke-:ine ir.ti .. ap 
ettiği sö.,lcniyor. Hatta •e!le;inin e-mri 
üzerine, harpten evvel, Fransa ve Belçi
kaya harp malıemeıi satan, zencin bir 

Belçikalı mfüeahhitle evlenmiş. Alman 
Jar, böylece, onun sayesinde, Fransa 
ve Bcl5ikanın yaptıkları bütün sipariş 
terden haberdar ediliyorlardı . 
Ağabeyim acı bir tebessümle: 
- Fena değil! 
Diye mırılaandı. 

- Vazifesini, akıllara durgunluk 
verd.:ek bir muvaffakiyetle başardığı 
temin ediliyor. Harp esnasında, fahri· 
kayı. kocasını .. Ve imalatın bütün sır
larını ele vermiş! , 7.avallı kocası tees
süründen deli divane ()JmuJ. 

Jan heyecanla sordu: 
- Ve bu kadının , benim mıntakam· 

da çalı~tığınr söyliyorsun, öyle mi? 
· Garrc~s bir kahkaha atarak bağırdı: 
. - Ha şöyle! .. Bakıyorum adeta he
vecana dü~tün ! 
A •man casuslan arasmda telAş 
Baıka ıeylerden konuıtuk ve artık 

ne ·altın folgalı. &arı§ln casus, ne de 
pervane arasından :.atıt mevzubahs .ol
du. 

O gece, evime dönlince, Alman '.:a
aus teıkilitlarının, Garroıın anlattığı 

pervane arasından atııın sırrını keıfet· 
mek üzere, beni bir vasıta ittihaz etmek 
istediklerinde tüphem kalmadı . 

Bilahare öğrendiğim birçok şeyleri 
ve, ezcilmle, Roland Garrosın bize tec
rübelerinden bahıederken, bütün Al
man casus ıebekesinin, onun peıinde 
bulunduğunu, ·o uman bilmiyordum. 
General Falkenhayn; Flindrdeki Al· 
man hava filolarına bir tebİigat yapa· 
rak, "cehennem~ tayyare,, yi tahrip et· 
meden yakalayacak olan tayyart•;ile.re 
en büyük ikramiye ve mükafatların ve- . 
rileceğ'ni bildirmişti. Garrosın menkı· 
heleri Alman erkinıharbiyesini son 
derece endişeye düşür:iyordu ve umu
mi karargah. pervane arasından ateı 

sistemini keşfetmenin çarelerini araş

tırmak üzere, hususi bir komisyon teş· 
kil ctm:ıti. 
Düşman. senkronizasyon tertibatı

nın bütün avcı tayyarelerine te§mil edi 
teceğini öğrenince, umumi karargah, 
büyük mikyasta bir faaliyet planı hazır 
ladı. 

Ve, böyle vaziyetlerde adet olduğu 
v~•;hile. her şeyden evvel, casus teşkila 
tına müracaat edlldi. 

Benim için, sergüzeşt dolu bir hayat 

başlayacaktı . 
(Devamı var) 

MUthlş bir kasır~a 
Manille 12 (A.A.) - Bugün Luçon 

adasni:la kasırga tahribat yapmıı 
ve Kenivorth adınJaki İngiliz gemisini 

sahile atmıştır. 
Manille'in büyük bir kısmı su altında 

kalmıştır. 3,000 l:işi melcesiz kalmı§tır. 
Şimdfye kadar 5 kitinin telef olmu~ ol
ğu bilcl:rilmektedir. 

Satıhk 
motosrkiet 

Standart marka, bet bcygi: kuvvetin
de çok az kullanılnuş bir moto1ıiklet 

350 ı :raya satılıktır. tsta:tbul Cağaloğlu 
yoku~unda 44 - 2 numarada Foto 
Aliye müracaat •• 

ları süpürmeğe 
mecbur mu? 

DUn şehir meclisinde azadan biri bu suali 
sordu, fakat cevap alamadı 

Şehir mecli81 dUn aaat onda topllUlllllf, u.. 
muınl meclllin bqlamaaı mUnaaebeUle Reı. 
slcumhur Atatürke çekilen tazim telgratma 
gelen cevap okunmuıtur. 
Cüzdanları olmıyan ve yahut zamanında 

muayene olmıya gelmfyen müstahdemleri 
kullananların da cezalandırılmaları yolunda
ki belediye :lkUsat mUdUrlilğUnUn teklifi, aıh 
lılye ve mülkiye encUmenlerlnde incelenmi§, 
cncUmenlcrln mUstahdemlerln tecziye olun. 
malannr, istihdam edenlerin cezalandırılması 
na mahal olmadığını bildiren mUıterek ka... 
rarı kabul edilmiıUr. 
Karaağaç sofuk hava depolarında yumur • 

ta sandıklarından alman ücretin 225 kuruı. 
tan lklyUze tndlrllmeaine karar verilml;ıUr. 

Bundan sonra yeni belediye talimatnamea1. 
nin mUzakereslııe bqlanmı§tı!". Talimatna.. 
:menin "umumi yerlerde gözeuıecek ııeyler,, 

cüinJeııi okununca azadan Abdülkacllr ''ley,, 
kellmeaine itiraz etnilJ, kanun! ahktı.mı ta§ı. 
yan talimatnamede .. ıey,, kelimesinin yeri 
olmıya.cağmı eöylemlıUr. Faruk! bu nokta! 
nazarı müdafaa ederek yerine "nokta,, 
kelimesinin kullanılmumı teklif etm1§Ur: 

Tallmatnameyi hazırlayan koıniayon namı 
na Galip Bahtiyar, "fey,, kellmeahıln yerine 
konacak daha münasip bir kelime bulama.. 
dıklarını, bu kelimenin talimatname hüküm. 
lerl araama giren birçok i§lerl gösterdiğini 
söyUyerek, bu kelimenin kaldınlmamaamı 

lııtcmitUr. 

Avni Ya~:r:. ";,ey., kelimesinin bir aciz L 
fadesl dem.ek olduğunu ııöylemlıtlr. ''Şey,, 
kellmeal üzerinde yarım saat ınUnakq& edil 

Dış • 
sıgasa ........................ 

Inglltere ve Fransa 
karşısın da 

Italya ve Almanya 
.... Bqt&ralı 2 incide 

Hava kuvvetlerine ıeunce; Lôrd Strabolgt 
lngUtere ve Franıarun hiç ~zaa, ltalya 

ve Almanya kadar tayyareye sahip olduğu. 
nu, yani bu noktada iki zümre arasında mu.. 
savat bulunduğunu iddia ediyor. Fakat bu 
meaelede çok ehemmiyetli olduğu söylenen 

Sovyet hava kuvvetlerini de hesaba katmak 
ıcap etnıektedlr ki Almanya ve İtalyanın 

karı11ılqtığr zümre aUlh bakımından kendi
lerine kat kat falkUrler demektedir. 

Strabolgl büyük barpte 1ngill% Akdeniz 
filoıunu idare etmif bir adam aalAhlyeUyle 
diyor ki eğer bugün bir muharebe çıkacak o. 

ıur.sa. İtalyanın, İspanyada, Trabluagarpta 
ve Habe§lıtandakl yarım milyon asker, er. 
ıeç. esir llallnde İngiltere ve Fraaaanın eline 

dU,ecektlr. Strabolgi, sulh için en bUyilk U. 
midi, ttalyanm, anavatandan ayn ve &det& 
rehin halinde Afrlkada ve İspanyada yanm 

m,ııyon asker bulundurmasında görmektedir. 
strateji bakımmdaıı İtalyanın v&ılyeU 

ne dereceye kadar kuvvetli ve ne dereceye 
kadar zayıftır? Buraamı keaUremeytz. çnn. 
kU bu, bir lhtlau meaelealdir. Fakat iki 
zUmrenln deniz kuvvetleri arasmdaki muka.. 
yeııede bir hata olduğunu zannetmilo·oruz. 

Bu !Ubarladır ki tngllterenlıı daha geni§ me. 
IUliyetıer ve vazifelerle karoılqtığı hesaba 
katılsa dahi, İtalyanın ve Almanyanm bu 

kuvvetlerle k&t)ılqmaya ceaaret edebilecek.. 
!erine de ihtimal verilemez. Hakikat ıudur 
ki Almanya, son seneler içinde sl1Ahlanm11 

' olm3.8ın& rağmen, l9H senesinde büyük harp . 
ba§l&dığı sıralardaki vaziyete nazaran bu. 
gUn daha çok zayıftır .. (Uluatan) 

A. Ş. ESMER 

Nobel mUkAfatları 
Stokholm, 12 (A.A.) - Nobcl Fizik 

mükafatı, Novyo:-klu Dawisson ile Lon 
ldrah Thomaon arasında taksim edihnit
tir. 

Nobel kimya mükafatı, Zürihli Kar
ler ile Birmingham Haworth arasında 
taksim edilmi~tir. 

Akademi 1937 ed~biyat Nobcl müki.. 
fatını Frangız muharriri Roger Martine 
vermi§tir. 

Evlenme 
lktısat Vekaleti teftiş heyeti reisi 

Bay Hüsnü YamJnın kızı Bayan Nüz· 
hetle Bay Sait Törehanm evlenmekrl 
dün akşam Tokatliyanın hususi salo. 
nunda kutlulanmıı ve bu törende iki 
tarafın aile dostları ile bir çok tanın • 
mı! zatlar bulunmuştur. 

Yeni yuvaya bahtiyarlıl: dileriz. 

mi§, takat gene tıln içinden çıkılamıyarak 
",ey .. yeri."le konacak kellmenin aonrad&n 
tayinine karar verllmtıtlr. 

Birinci madde ev, apartıman, dUkkln ve 
mağaza sahiplerinin kapılarının önU ve yaya 
kaldırımlarmı temiz tutmaları ve aüpllrme. 
!erine dairdi. Hamdi Ruim, halkın temizlik 
vergisi verdikten aonra tekrar aokaklan atı.. 
pUrmeye mecbur edilmeainin doğru olamıya 
cağını söylemi§, Feridun Manyaatan, belediye 
nln aokaklan temizlemeye mecbur olup oL 
madığmı aormU§tur. Feridun Manyu buna 
cevar veremiyeceltnf blld!rml§Ur. 

Madde aynen kabul edilmlf, vakit iler1ed1fi 
için pazartesi günU toplanılmak Qzere tçU. 
maa nihayet verllmiıtlr, 

' 

lstanbul 
konuşuyor 

..:- Baft&raı 3 Uncu~ 
tek bir kdimC .Oylcmeden, yerinden 
fırladı, kaçtı. Şqa kalmrttrk· 

Biraz öt~ hıka çocuklar oynaııyor 
tardı. Bizi görünce yanmuza kottular. 

Arka:ı:taıım deminki kızm garpi vui- · 
yetini sordu: 

- Anne:ıinden dayak yemiıti de! 
Şeklinde izah ettiler. Çocuklardan tııa 

rirün elinde üzerine sarı yağ sürillmıüt 
kocaman iki dilim dmıcl: vardı. YaJılı 
sarılığı o kadar tubafuna _ gitmi,U ld 
gayri ihtiyari ıortlum: 

- Ne yağı o kızun?. 
- Yemek yağı amca .• 

- Zavallı yavru ,kimbilir ne ciııı bk 
yağı tereyağ hesabına çiğ çiğ yiyordut 
Her halde bunu bile bulamamış olin di. 
ğer çocuklar ise, talihli 1 ark.adqla~ 
hasetle bakıyorlardı. . 

Etrafımızı alan çoçuklann hep&i de 
mektep talebesiydiler. BaıJanndak: ba 
ketten kıyafetleriıiden bu anlqıhyor • 
du. Yavrularını, bütün sefalet içindeki 
hayatlarına rağmen, okutan ebeveyn -
lerin ne i§lerle hayatlarını ka.ıanddt 

larını öğrenmek istedim. Hepsine te. 
kcr teker aordum: 

- Seyyar ycmitçi ! 
- Arabacı!. 

- Sucu! 
- Seyyar zerzevatç.rr .• 
- Rençberl .. 

· -Hamal.. ve iWı!-
BütUn bu cevaplar, burada oturanı.

nn hep yıpratıcı ve u kuançlı itlerle 
uğraıtığmr da gösteriyordu. 

Han odalarından birisini; açık lduran 
kapısından ıöyle bir seyredelim dedik .• 

Aman efendim, aman. Bu odada neler 

yoktu. Yataklar, iskemleler, masa, man
gal, tencereler, çamapr leğeni, hepai, 
hepsi bir odalcia, bir arada duruyordu ... 

Yatak adedine eöre hiç te öyle pek 
büyük olnuyan bu odada en apğr, 5 nü.. 

fuslu bir ailenin oturduğu anlatılıyor -
du. Bu odanm cnünden ayrıldıktan aon 
ra, iki kadına raat geldik. Bize §Öyle 
dert yandılar: 

- Evveli suyumuz yo!t ondan tiki
yctçiyiz. Diifünün bir kere, bu kadar 
insanın bir arada turduğu bir yerde ıu 
olmaması ne büyük noksan ve piılik at· 

bcbidir. 

Sonra hepimiz bu kötü odalar için 
Evkafa düyna kal:lar kira veriyoruz. 
Halbuki bir çivi çakıp, ufacık bir tamir 
yapmak, hana biraz olsun bakmak iste. 
miyorlar. Doğrusu hepimiz Evkaftan 
tikiyetçiyiz .• 

Onlaı böyle anlatırlarken koridorun 
her tarafına, bir çok teneke' kutular a. 
adımı, olması :lazan dikkatimi celbet4 

mitti. Bunun ı;ebebir.i kadına sormağa 
hazırlanırken biraenbire kendim bul • 
dum. 

Kutulann hepsi de kumrular için yu.. 
va olarak yapılmıştı. Bu zararsız ~ 
munis hayvancıklar için uğraşıp, öze • 
nerek NSyle yuvalar hazırlanuı olan ban 
halkı, biç §Üphe yok ki sok iyi kalbU 
insanlardı. 

HABERCt 
YARINA: Ta!hnnda l'eceıi kırk 

))IU"aya oda kiralayanlar var .. 
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lngilterede dün bazı -
hftdiseler oldu 

lngilterenin 
mühim 

bir kararı 

l=ransız casusluk şefi 

Bir deli Krala karşı yürüdü, 
iki şehirde bombalar atlldı 

Londra 11 (A.A.) - Kral, berabe
rinde Dük de Glouceıter ve DUk de 
Kent olduğu halde bu sabah Whitehall 
makberesinde b:iyük harp maktulleri• 
nin lıatıralarmı tebcil için yapılan me
rasimde hazır bulunmuş ve iki dakika 
Irk ananevi sükQt muhafaza edildiği 

sırada abideye çelenk koymuıtur. 
Kral, bundan sonra Whitehall boyun 

ca ilerlemiş ve marc§al Haigin statüsU 
önüne de bir çelenk koymuıtur. 

Whitehall'dcki sük\itu, adamın biri· 
nin §U suretle hayk'°!"ması ihlll etmiı-
tir: 

"- Bütün bunlar, riyaqan baıka bir 
şey değildir!,, 

Etrafını derhal polisler alan bu ada
mın: 

''-Siz kati surette harbi hazrrhyorsu 
nuz ,, diye haykırdığı da ititilmiıtir. 

Polis memurları, bu adamın üzerine atıl 
mıılar ve kendisini yere Öüf:irmü§ler· 
dir. Bir polis memuru, bu adamı suıtur 
mak için elile ağzını lcapatvuıtır. 

Bu anda adam, krala yirmi metre 
kadar mesafede bulul'lmakta idi ve ooğ
ruca pükümdara doğru yürlimek isti
yordu. 

SükCitu ihlal eden gahıs polisler ta
rafından götürUlürken halk tehdit ni
daları çıkanyordu. Polis memurları, 

halkın 11:.ik\ıtu ihlal eden Jalısa bir fe
nalık yapmasına mani olmak için kuv 
vet istimaline mecbur olmuşlardır. 

Bazı ntımayışler 
Londra 11 (A.A.) - Bu sabah Whi

tehall'de'kral da hazır olduğu halde 
yapılan merasim de iki dakikalık •üku· 
tu bozan ve bundan dolayı tevkif edilen 
adamın Stanley adında biri olduğu an
lqılmııtır. Bu adam geçen ıubatta ti
marhaneye konulmuş, fakat eylulde ti
marhaneden kaçmıştı. 

Kral saraya döndükten sonra bu hl
diae hakkında tahkikat yapılmawu ve 
ned.:enin de kendisine bildirilmeıini 
emretmiıtir. 

Diğer taraftan gerek Londrada, ge
rek milWıaiatta but nümayiıler vu· 
kubulduğu bildirilmektedir. 

lrlandada bir bomba 
Londra 11 (A.A.) - Dublin §atosun 

da bir bomba infilak ctmİ§ olCJuğu 
bildirilmektedir. Şatonun kapısı önünde 
krallık arması bomba parçalarmın isa
beti ile harap olmuıtur. 

Londra 1 ı - Belfastta iki suikast da-
, ha vukubulmuıtur. Bunlardan biri ge
ce, diğeri de dün harbi umumi müta
rekesinin yıldönüm:i münasebetile ya· 
pılan iki dakikalık ıükut eınuında ~1-
ımıttur. 

Roma anlaşmasının 
hedefleri ne imiş? 

.... Bqt&ratı ı incide 1 
cıf akr, başlığı altında ezcümle "diyor ki: 

"Uç taraflı mukavelenin antikomü
nist etiketi, iki taraflı Japon - "Alman 
mukavelesinden daha az ikna edic-: ma. 
hiyettedir. "Enternasyonal komilniıt,, e 
karşı anlapna, bizzat bu anlaJmaya i§ti· 
rak edenler tarafmd;an doğn:fdan doğru. 
ya Sovyc:t devktine kartı bir anlatma o 
larak tefsir edilmiş olduğu gibi, yeni 
partunerin iltihakı da onun Sovyetler 
birliğine karşı planlar ihzarına ittiraki 
gösteriyor ki, yalnız Sovyetler Birliği 
mevzuubahis değildir. Filhakika, her 
kes görüyor ki, Sovyetler birliğine karşı 
bir harp hazırlığında İtalya Japonya ve 
Almanyanın yardımcısı olamaz. :hal • 
yanın SovyetJer birliği ile mÜ§terek hu 
dudu yoktur ve ondan müteaddit dev-

,Jetlerle aynlrnı§tJr. İtalyanın, Alman -
Japon mukavelesine iltiha.kinı istcrlien 
ve bu mukavelenin akdmde bu kııldar 
biiyük bir faaliyet ve sür'at gösterirken 
Sovyctler Birliğine karşı müttefik ka_ 
zanmak gayetini takip etmediği aıikar
dır. 

Gerçi, Roma mukavelesi hiç şüphesiz 
Sovyetler Birliğine kartx gayri dostane 
bir hareket tC!kil etmektedir. Fakat işin 
bu cephesi mukavelenin ameli mana -
srnı izah edemiyor. 

Muahede, şimdiki beynelmilel vazi • 
yette, yalnız şu manada mütalea el:lile
bilrl: İtalya, Afrikayı tekrar tevzi etmek 
Almanya da lrtgiliz ve Fransız müıtem 
lekelerini ele geçirmek "istiyor. Alman
ya ve İtalya birlikte Avrupa haritasını 
değiştirmek istiyorlar. Japonya da Çini 
i§gal peşindedir. İtalya Habeıistanı, Al
manya Ren mıntakaaıru ve Japonya da 
Man~uriyi işgal cttiltten ve bu üç dev • 
let hır sıra beynelinilel muahodekri ih
lal ettikten sonra, şimdi bütlin ldün a ö 
nünde bundan sonraki ayni tarzda y ha.. 

reketleri için açıl:tan açığa anlaşıyorlar. 
Romada imza edilen vesikanın ga

rip bir cephesi d3ha vardır. Bu vc.:ka, 
herşeyden evvel hiç şüphesiz bilhassu 
Akdenizı::leki Fransız ve İngiliz menfaat 
)erine karşı olan İtalyan - Alman teı
riki mesaisinin en müsbet bir şekli de -
mektir. Romada mukavelenin imzası 

günlerinde beş Alman harp gemisinin 
İtalyanın Gaota limı:nma muvasalatı 

tesadüfi bir tcY değildir. 
Yeni üç taraflı mukavelenin mühim 

vasfr, l§tirak eden il; devletin taarruz • 
kar hareketleri için bir tcfü merkezi ih 
dasını derpiş etmesidir. Mevzuu bahso-

lan şey, İtalyan ordusu bpanyada ve 
Japon orduau Çiıide harc'kette olduğu 

şu anda, İtalyan, Japonya ve Alman er. 
klnrharbiyelCt'i icraatlarının telifi ve 
tanzimidir. 

Bu suretle, Roma mukavclni te•iri
ni beynelmilel hayatın en mütenevvi 
cephelernide gösterebilir ve buna bina. 
en de banırn muhafazasında menfaati 
olan bütün devletler tarafından müe5s'İr 
bir mücadeleyi istilzam eder . ., 

Italya cevap vermiyecek 
Roma, 11 (A.A.) - Yabancı gazete 

muhabirlerine yapılan toplu bir beya -
natta, Sovyet notaSin:ı cevap verilmi • 
ycceği bildirilinittir. 

Jngillere, lta1ya ile 
anlaşacak mı ? 

Roma, 11 (A.A.) - Hariciye nazın 
Kont Ciano İngiltere büyül: elçisi Lord 
Pcrthi kabul etmiştir. Kont Cianonun 
daveti üzerine vukubulan bu mülakata 
fevkalade büyük bir ehemmiyet veril • 
mektıedir. 

İtalyan mahafilinde, iki memleket 
arasındaki ihtilaflı meselelerin halli için 
İtalyanın müzakerelere girişmeye a. 
m:ıde olduğu gizlenmemektedir. 

Roma resmi mabfellerinin 
kanaatı 

Roma, l ı (A.A.) - Efkan umumiye 
tamamiyle, İtalya ile İngiltere arasın -
de pek yakında açılacağı anlaşılar. mü. 
zakerelerle rr-~ıguldür. 

Roma mahafilinde kaydedildiğine gö 
re "informatione Diplomatika,, nm 
dün neşrettiği yarı resmi tebliğ, faşist 
hükumetinin nol:tai nazann.ı bildiren 
son tebliğ olacaktır. İngiltere gene kaça 
mak yolları ararsa, Londra hükumetinin 
nihayet vermeyi ve İngiltereyi açık bir 
hattı hareket itti.h.lzma mecbur kılmayı 
istihdaf eylemekte idi.,, 

İngiltere kabine Lordu, Lord Hali -
faxm Berline scyahatı da bugün Roma 
da yapılan mülak:ıtl;. ilgili görülmekte. 
dir. · 

Şurası kaydedilebiliyor ki, görü~ü -
lecek meseleler muhteliftri: Alman müs 
temle~e talepleri, ispanya me!'.elesi, 
Trablust~ki İtalyan ordusu, Avrupa si. 
yaı;etine dair İtalyanın teminat vermesi 
ve nihayet Akdeniz statükosu.. Fakat, 
İtalya için mühiın olan iki mesele vardır 
ki, o da İmparatorluğun tanınması ve 
tngilterenin gerek doğrudan doğruya 
gerek dolayı:ıiyle Moskova siyasetine 

Ast lspanyolları n 
mUmesslll bulunma
sına müsaade edildi 

Madrit 11 (A,A,) - Madrit eepheainde 
dlln gece topçu ve tllfek ateolerl teati ohm. 
mut tur. 

Koronya yolu üzerinde uller küçük bir 
çıkı§ yapmak lstemtıteree de durdurul.. 
JnU§lardır. 

Userada a.ııtler büyük bir faaliyet göster
rnıııerdlr. 

Franko harici yardımdan 
vazgeçebilecek mi ? 

Londra, 11 (A,A,) - Ewenlng Standard 
gazeteal, general Frankonun gönUllUlcrln 
geri almmaaı hakkında 1ngillz pllnmı eaas 

itibarile kabul ettiğini ve fakat bwıu resmen 
teyit etmek lçin İngiltere ile konsoloslar te. 
atıainin tahakkukunu beklediğini yazmakta.. 
drr. Londrada bu haberi te)1t eder mahiyet.. 
to hiçbir malf.lmat yoktur. 

İngilterenin resmi tebliği 
Londra: 19 (A,A,) - Hariciye nezareUn. 

den ~atıdaki resmi tebliğ neorolunmU§tur: 
"Büyüle Britanya hUkf.lmetile general Fran 

konun ı~ı altında bulunan topraklardaki 
makamat arasında. daba. memnuniyet verici 

bir temuı tesis ederek her iki taraf toprak 
lannda kar,ılıklı olarak tebaalarını ve men.. 

taa.tıerlnl korumak için Büyük Britanya hU. 
'kflmetınin Salamanka veya diğer bir ıehlrde 
<>turmak Uzere bir memur göndermesi ve 

~ mukabil İnglllz hükumetinin de Lon. 
draya .Frankonun bir memurunu kabul eL 

nı.e11 takarrür etml.eUr. 
. Buridan b&§ka. sayılan mahdut diğer bir 
takını. ' tal! memurların da tayini karar!&§. 
tırı1m?Jlır. Bunlarm oturacakları yerler lkl 

tarat arasında tesblt olunacaktır. 
Bu ınemurun Londraya kabulü Frankonuu 

ldateıl altında bulunan topraklardaki maka 
matm tanmmaamı kat'iyyen tazammun eL 

medlğf. gibi iki tarattan hiçbiri diğerinin 

memuruna diplomatik sallhlyeUer vermlye 
cek ve kendi memuru için de böyle sallhlyet 
verilmesini beklemJyecektlr.,, 

Italyan filosu akdenizde 
Londra, 11 (A,A,) - Nyon 1UIA.fının der. 

plf etmekte olduğu kontrol iılne İtalyanın 
lıtirald bu sabah başlamııtır. Kırk kadar 
İtalyan gemisinin bu kontrola iıtırak etmek
te olduğu zannedilmektedir. 

Üniversiteli 
bir genç kız 
Kendisine hami 

arıyor 
Dün ~u mektubu aldık: .. 
"'Ben 22 yaşında bir !kızım. Universi.. 

teye devaın ediyorum. Tahsilimi yapa • 
bilıpek için bana nakti yardımda bulu. 

· nacak hiç kimsem yok. Çok musta~ip 
bir vaziyetteyim. Bana hamilik yapacak 
tahsilimi bitirinciye kaaar yardım ede
cek birisine, benim i~in yapacağ: mas • 

rafları tahsilimden sonra çalı§arait öde
mek ~Çin senet verel:ilirim. Böyle bir 
yardımda bulunabilecek hayır sevenle. 

rin (Haber gazetesi vasıtasiyle N.) ad
resine ibir ·mcktup1a bir hafta içinde 
müracaatlannı rica ediyorum. Bu za. 

'1nan zarfında kimse müracaat etmemiş 
bulunursa çok sevdiğim okumayı terk-

ederek hayata atılmak, yemek paramı . 
kazanmak'mecburiyC"tinde kalacağım.,, 

Kongre 
Kadınlcir Esirgeme Derneği Reisli. 

iiindcıı: 
Türk kadınları Esirgeme derneği 

&enelik kongresini ikinciteşrinin 27nci 
cumartesi günü saat 15 de umumi 
nıerkezıncie yapacaktır. Bu sene aida
tını veren azanın kongrede bulunma.. 
ları rica olunur. 

yapmakta olduğu müzaheretin hafifletil 
mcsi<lir. 

Yugoslavya pakta girmiyecektir 
Belgrad, 12 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabiri bildiriyor: Yarı resmi mahi - · 
yette olan Vreme ve Samouprava ga • 
zcteleri.,in komünist aleyhtarı pai;:t hak 
kında hararetli tefsirlerde bulunmaları 
üzerine Yugoslavyamn da bu paktlara 
iJtirak etmek arzusunda bulunduğ~ hak 
kında bazı faraziyeler yürütülmüştür. 

Resmi mahfiller, bunları katiyetle tek 
zip etmektci:iirler . 

Alman casusları tarafından 

Mikroplu bir fotograt 
vasllasile öldürülmü~ 

lerimizden birisinin fikrini sordU·dt· 
da, kendisine, istenilen yerde rsı:'Y 
\'U tesbit edip orayn. gitmesini ts. 
ye etti. 

Umumi harb sıralarında, Fransa 
büyük karargahı umumisinin caaus 
teşkilatı şefi olan ve birçok büyük 
hizmetleri meyanında, meşhur kadın 

casus Mata Hariyi de yakahyarak 
böylelikle büyük bir ~öhret kazanan 
binbaşı Udu, bundan iki sene evvel 
Kan §ehrinde ölmüştü. 

O ztıman, tabii görünen bu ölüm, 
§imdi, madam Udunun, ihbarı üı:eri. 
ne, büyük ve esrarengiz bir hadise o. 
larak meydana çıkmıştır. 

Madam Li.du, resmi makamlara mü. 
racaat ederek, kocasının ölmediğini, 
fakat, Almanlar tarafından öldürül • 
düğünü iddia etmiştir. 

Za valh kadın, bu iddiasını kendisi. 
ne müracaat eden Fransız gazetecile. 
rine ~u sözlerle izah etmiştir: 

- Kocam 1933 senesi baş!angıcın. 
da, Berlinde muhabirlik eden bir 
Fransız gaı:etecisinden bir mektup al. 
mıştı. Gazeteci bu mektubunda, çok 
nreşhur bir Alman kadın cuusunun 
kocamla müştereken bir kitap yazmak 
istediğini ve bunun için kcndi~ile ta. 
nışmaktan büyük bir saadet duyaca. 
ğını bildiriyordu. 

Brezilyada 
hükumet 
darbesi 

işin iç yUzU bir 
intihap meselesi 

imiş 
Paris, 12 - Brezilyadaki hükW:net 

darbesine dair gelen yeni malUm&:ta 
göre bu hareketi şimdiki cumhurreisi 
Vargas bazı generallerle mügtereken 
yapmı§tır. 

Reisicümhurluk için yakında yeni 
intihabat yapılacaktı. 1934 kanunu e
sasisine göre şimdiki reisicümhurun 
tekrar namzetliğini koyması imkansız.. 
dı. Rcisiclimhur Vargas bu vaziyette 

yerine kendi tarafb.rlarından Aıneri. 
konun getirilmesini temine çalışmış, 

fakat muhalif partilerin nam?.edi Sal. 
lesin kar§ısında bu namzedin kazana. 
mıyacağmı anlayınca hükfunet darbe .. 
si yapmaktan başka çare bulamıya -
rak meb'usan ve ayan meclislerini 
feshetmiştir. Böylece kendisinin kay
dıhayat şartiyle "reisicümhur" kala.. 
cağı f:öylenmcktedir. KanunT esasi 
süratle tadil edilecektir. Bütün nazır
lar istifa etmişlerdir. · 

"Meşum bir işaret ! ,, 
Vaşington, 11 (A. A.) - "Vaşing. 

ton Star" gazetesi Brezilya hadise .. 
sinden bahsederek diyor ki: ''F~ist • 
lik mcnfuresi köklerini Amerikan top. 
raklarında da salmış bulunuyor. Na. 
zi faşistlerin, tohumlarını Atlantik de 
nizinden öteye de götUrdUklerine Bre. 
zilya meş'um bir işarettir.,, 

"Fakat bu kadın Fransaya gelemi. 
yordu ve bunun için kocama tsviçrede 
bir randevu \"eriyordu. 

Esrarengiz bir zar.!..:ınıııil
Kocam artık bu meseleyi diı;';u , 

yordu. Fakat biraç ay sonra. ik1 s.rd'' 
yük fotoğraf aldı. Bu fotoğrafl ~ 
mevzubahs casus kadın, .Alına~ tı:l' 
ruharp zabitlerinden müte§e i~ 

grupun ortasında görünüyordu. J31l ııu 
fotoğraf, siyah ve sımsıkı ka~ 
yük bir zarf içinde bulunuyordU.bt1" 

O günü hiç unutmam, kızmll~ °' 
bcr gezintiden dönmü§tilk ve :ınıY0P 1' 
lan kocamın, bu fotoğraflara i,Yicf 
kından baktığını görmüotUk. ı:Jd 

"On beş gün ııonra binlta.Şl rJ , 
hastalandı. BUtUn ihtimam.lara ,dl-
rnen onu kurtarmak ınilmkUn olJ!l rll" 
Bilahare, onun, fotoğraflar ilJe Ut 
esrarengiz bir eekilde tesbit ea 
bir mikrop veya basil vasrtasiyl~ tf 
hii-lendiğinden şüphe etmiş oıdui1Jl'~ 

· öğrendim. Fakat ölmeden evvel )JIJll, 
bana kat'iyyen söylememiati. Bilib'~ 
re bunu Y.akm dostıanndan, ıı•bil' 
doktordan da duydum. Kocam, eıı "' 
yük rakibi olarak tanıdığı ~~ 
sus kadın tarafından zehirlendl'". 

iddia ederek öldü. Bunda kat:~ 
, §ilphem yok. Bunu doktor da bili ~ 
du ve meseleyı bana. açıp da, J>ell ti" 
resmi makamlara müracaat etti )it: 
zaman kimya. laboratuvarlarında w 
bir netice elde edilemedi. çunkU tı 
radan bir sene geçmişti.,, 

-
Şeker 

kaçaKçıhğı 
Komisyoncu ŞttkrO~ 

hapse mabktlm otd et 
İki yıl önce, gümrük kaçakçılı1' t ~ 

kili.tı tarafından meydana çı~ e< 

bir kaçakçılık hadisesinin muhslteJJl, 

si dün asliye beeinci cer.a. mab1'~ 
sinde neticelenmiştir. Davanın 

§udur: st'' 
Komisyoncu Şükrü ve arkadaf ~ 

413,000 kilo eekeri göçmenlerin ~ 
gibi göstererek glimrllkten çık~ 
bu suretle gümrük resmi verıne)'t 
kurtulmuşlardır. Sonra1 §ekerin /' 

menlere ait olmadığı anlaşılmıgtıt• , 
DünkU muhakemede ·suç sabit f 

rülmüş, Şükrü bir buçuk yıl b•~ 
18,000 lira para cezasına. m:ıh~ 1ı 
dilmiştir. Diğer arkadaşları beraet e 
mişferdir. 

"Binbaşı Udu bu mektuptan bir 
hayli şüphelendi ve büyük askeri şef-
~~~~~~~~-=--~~..;__~~~~-..,...~-----_,/ 

' 

M e k tepl DDere, Ç o cuk veıııerı
n eD Okul Dlrektörlerlne 

• ~z ~~f.11: Mektep kitaplarınızı almadan •••. bir /tere e•ki tanıtlıfıttd 

1 " VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, Liıe, Yültıek ve Meılek ... Her okulun, /td 
ıınılı için, her dilden, her türlü maarif netriyatını buradatt 
kolaylıkla ve derhal etlinebilirıiniz. 

Raıtgele yerden almanın ıonuntla yanılma, yorulma, va
kit kaybetme Olabilir, üzülebilirıiniz. 

I hti:ıaıa her yerde kıymet ver meli: (V AKIT KIT ABEV/) 
de mektep kitapçılığında ihtiıaı kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her ıorguya karıılık verilir. 
ADRES: lıtanbul - Vakıt Yurdu. Te1efon: 24370. Teıs1'1''1 

Vakıt • İstanbul Posta kutusu: 46. ~ 
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- Bugün öğleden sonra her §ey oı.. 
tnuş, bit.mi§ olacaktır • deıiı _ kağıtla.. 
rı inıza. ettiğin dakikada. serbestsin, o 
~a kadar burada. kal:ıcaksm. Ve· 
alı.kaııayla gülerek ilave etti: 
- Nasıl, korkuyor musun? 
Landri de gülerek: 
- Hayır monsenyör, diye cevap 

verdi. Benim de size emniyetim var. 
Birdenbire ciddi bir hal aldı: 
- Şimdi l:m i§ hepimiıin istediği 

~rzda halledilmio oldu. Eğer isterse.. 
nı.z size ba§ka bir teklifim de var, ho
eunuza gideceğini de ümid ediyorum. 

b 
- Haydi çabuk söyle, işim var, ça. 

Uk ol!.. 

k - Elimden geldiği kadar çabuk ve 
~sa .~öyliyeceğim. Bakınız Monsenyör 
. n oyle zannediyorum ki sizin en çok 
15tediğiniz şey, matmazel Floransın ka 
tı ' nız madam Danknn kızı olduğuna 
d . 
aır kati deliller elde etmektir değil 

?lıi? 

- Tabii, eğer öyle olmasaydı, mane. 
Vi evlad olarak kabul etmek kili gel. 
rnez miydi ? 

1 ":"'" Öyleyse size karşı hücum edecek. 
~rın ve aleyhinime bulunacakların ağ 
~l~ kapatmak için elde edeceğiniz de. 
~erin ~iç biri kiymetli olmiyacaktır. 
Sin?kU sız delil değil, şahid gösterecek. 
k· 1~ Herkese karşı müdafaa için bu 
,... afı değildir. Delil ister Monsenyör ... 
ucliı.. 

l<onçini masaya bir yumruk indirdi 
Ve: 

- Vay canına, dedi. Ben de düşünü- . 
~O~dum. Bize lazım olan çocnğun doğ. 
F ugu esnada çıkarılmış o!an kfığıddı. 

akat bunu elime geçiremedim. Papa. 
ıırn defterinde bir tek kAğtd eksikti ki 
0 

da bu çocuğun kağıd,dır. 

Landri gülerek dedi ki: 
- lştc Monsenyör, ben bu sahifeyi 

bundan on yedi sene evvel yaJ:dmı. o. 
nu size az bir para mukabilinde vere. 
bilirim. 

Bu söz üzerine Leonora. yerinden 
sıçradı, Konçini Landri Kokünarın yü 
züne kadar yaklaşarak: 

- Ne diyorsun? dedi. Çocuğun do. 
ğum kağıdı sende ha! .. 

- Evet efendim .. Yalnız şunu unuL 
mayınız ki kaydda Florans için "Sin. 
yor Konçini ile meçhul valdeden doğ. 
muştur" kaydı yoktur. 

-Ya ne var? 
- Hiç bir şey yoktur. O zaman pa. 

pasa ric.a ettmiştim. Anne~i "meçhul" 
kelimelerini yaıacağı yeri boş bıraktı. 
Binaenaleyh şimdi bu boş yere siz hiç 
zahmet çekmeden "Matmazel Leonora 
Dori" kelimelerini yazabilirsiniz. O va 
kit öyle bir deliliniz olur ki bundan 
hiç kimse şüphe edemez. Şunu da söz. 
!erime ilave edeyimki: Bu kıiğıdm ıaah 
te oluuğunu bir tek insan bile iddia e 
demez. ÇUnkU sahifenin koparıldığı ki 
taba tamamen uyğundur. İsteyene de 
gösterebilirsiniz. 

Dankr sevinçinden deli gibi idi; ka. 
m:ı da memnuniyetini sakhyamıyordu 
Bu defa Faustanın hakkından gelmiş. 
lerdi, karının artık ağız açmasına im. 
kan kalmamıştı. 

Konçini ile karısı bi'ribirlerine bakış 
tıktan sonra Mll!'şal dedi ki: 

- Landri bu kağıdı bana verirsen 
sana yüz bin frank vereceğim. 

- Benim de istiyeceğim fiat tam 
bu idi. 

- Uyuıstuk mu? 
- Uyuştuk Monsenyör .. İşte kigıd. 

Paraları lUtfen sayınız! .. 

' 

J>A'~U'A"VANYN KIZI 

söylem.eğe karar verdi. Ve bu defa 
dolambaçlı Y.Olları bırakarak açıktan 
açığa. söze başladı. Dedi ki: 
- Eğer bana. lazım olmasaydın, hiç in 
aaf etmeden seni .astırırdırcı. Fakat sa 
na bir teklüte bulunmak iStiyorum. 
Şunu kafa.na iyice yerleştir ki, bu tek. 
lifi reddedecek olıirsan asılacaksın! .... 
Dünyada. hiçbir kuvvet seni bu ceza.. 
dan kurtaramaz. 

- Ya kabul edersem? .. 
- Seni affederim, serbestçe bura. 

dan çıkabilirsin. Bundan sonra da sa .. 
na hiçbir sey yapm1yacağnn. Hatta 
cebine birkaç yüz egü de girecek. 

-Teklifinizi yapınız!. 
- Bir kağıt yazıp imzalıyacfuın. 

Bu kağıtta küçük kızın benimle sonra 
dan evlenmiş olan Leonoranm sulbün.. 
den geldiğini tasdik edeceksin ve lü .. 
zumu halinde bunun doğruluğuna 
mahkemede yemin ederek eahit ola • 
caksm! 

Landrinin omuzlarİndaki ağır yük 
bu sözlerden sonra birdenbire hafifle. 
mişti. Bu istekleri yapmaktan hiçbir 
zarar görmiyecek, hatt! klr bile ede. 
cekti. 

Böyle bir teklifi ümit et.memiş ol -
duğundan Leonoraya dönerek gayriih 
tiyarl bağırdı: 

- Ne madam, bu fedakirhğı yap. 
nuya l'aZI oluyorsunuz öyle mi? 

- Evet, hem de monsenyöre bu ak. 
lı veren benim. 

Landri kadmm önünde hürmetle i .. 
ğildi: 

- Madam! Hareketiniz şayanı tak. 
dirdir. 

Dedikten sonra Konçiniyc döndü ve 
hayret verici bir silkunetle ~u sözleri 
söyledi: 

- Monsenyör, f arzediniz ki sözünü 

zil kabul ettim. İ§iniz olduktan sonra 
beni baklamıyacağmızı neyle temin e
dersiniz? 

Konçini eski uşağının bu itimataız.. 
lığına kızmadı: 

- Ne üzerine istersen yemin etme.. 
ye hazırım • dedi -

Bu sırada Leonora söze karıştı: 
- Yemin etmeyiniz Konçini, bu a. 

dam aptal değildir. Sör.den anlar. Ve 
dikkatle kendilerine bakmakta olan 
Landriye dönerek ili.ve etti: 

- Monsenyör biraz evvel ne dedi i.. 
şitmedin mi? Senjn mahkemede şahit 
olman icab edecek. Bundan daha sağ .. 
lam teminat ister misin? 

- Evet madam, şimdi anlıyorum 
ki monsenyör benim gibi kıymetli bir 
~ahidi yok edemez. Fakat bir nokta 
var ki, bu beni son derece sinirlendi.. 
riyor. 

Leonora sordu: 
- Söyle bakayım? 
- Monsenyör yemin etmemi isti • 

yor, bu mühimdir. Madam, ben tam 
bir hıristiyanmı ; yalan yere yemin e. 
dersem cehenneme gidileccğimi bili .. 
rim. 

- Yalnız bu kadar mı? Erkek kar .. 
deşim Tur şehrinde piskapostur. Se. 
nin günahını affedecektir. 

- Vallah madam, her §~ye cevab bu 
luyorsunuz!. 

Kon çini heyecanla sordu: 
- Nasıl, kabul ediyor musun? 
Hilekar Landri, takib ettiği fikri L . 

leri sürmeye hazırlanıyordu: 
- Bir an müsaade buyurunuz mon... 

senyör! Ce~ime birkaç yüz egU koya. 
cağınızı söylüyorsunuz. Rica ederim, 
şu vereceğiniz paranın ismini koyar 
mısınız? 

- Beş yüz egU vereceğim. 
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.Laudri suratmr ekşitti ve: 
- Topu topu bin beş yüz frank mı? 

- dedi • Oh ... Monsenyör, ben sizi eli 
açık bir adam olarak ta.mrmı. Hem de 
o zamanlar şimdiki gibi zengin de de;. 
ğildiniz! 

Leonora yine söze karıştı: 
- Evet - dedi - bu adam yine hak.. 

lıdır! .. 
Hemen bir çekmeyi açtr, bir kese 

ıtıkararak masanın üzerine koydu: 
- Burada bin pistol vardır! 
Landri ailldü: 

- Oldukça kabul edilebilen bir pa. 
ra. Şimdilik bunu kabul ederim. 

Konçlııi telıclitkir bir vaziyetle 
söylendi: 

- Serseri! .• 

Landri de sert bir şekilde dedi ki: 
- Darılmayınız monsenyör, biraz 

sonra bana teşekldirede"ceksini:ı: Ney. 
ee, bı.li da; ~ka cir mese1~ Bu mese.. 
leyi sonra Wi:llf edeceğim. Şimdi ea. 
ki hEubı temi:ıl1yl!lim .. tatedi~ ya 
paeağım, yalnı~ &lr U!k Şartım claha 
kaldı. Matmazel Floransla görüf;mC:k: 
iıterlm. 

Kon~ni şüpfıeJ.errerek so~dn: 
- Niçin? 

- Matmazelin o eahts olrınğunu gör 
.. ıek için. Hem de bakalım, o sizin kı. 
zınız olarak tanrlmağa razı mıdır? E. 
ğer kabul etrnezs~ hiçbir §ey yap. 
mam. O vakit beni cellatlar göııderirsi. 
niz, olur biter. 

Konçini bötatereddild cevab \"erdi: 
- ~ını ~iu.Jı 1:;1Jr.tİ'rSÜu 1 he:nı de y-cıı. 

ıın ol<ırak. Zanne'rne ki. bizim huzu. 
rwnuztlan dolayıı ~ekiniyor. 

M'areı:;al Dankr b l' nları cöyle'l"ken a, 
yağa kalkmıştı. Giilerck Landriye 
yanaştı. Kollarındaki ipleri kesti. Bir l 

zili çaldı ve torbayı: göstererek dedi 

ki: ' 
- Al ıunu, sana emniyetim var. 
Landrl de gtUereJt tocb4lyı aldı ve 

cebine illdirdi. BUi aınıda Mariella L 
çeri glrinişti. Koııçini ona a!çaıt bir 
seale bazı teYler söyledikten sonra 
Landt1ye dönerek decil ki; 

- Bu kadın seni Floraııem yanına 
götürecek, onunla; beraber git! 

Florans, Eandrlyi görUr görmez ta:. 
nımı~tı. Ode dö ValVl!r tarafmdan gel. 
diğinı o anda: anfadr. Bir yayla hal'e. 
kete gefmiş gibi yerinden fırladı. Ko. 

nuşa.cak, sualler aoracaktr. Fakat 
Landri çarçabuk yapt!ığı bir işaretle 
krzın xonıışmasına ınani olcıu. Ayni za 
mantb cebinden çıkardığı kiğtdı ya • 
vaşça gösterdi. 

Florans' bnemı hafifçe sallıyarak bu 
işarErti anlad'rğ:nr g6sterdi. Aya~ 

kalkmış olan kızcağız yüzü solmuş oı_ 
d!.lğtt halde parlıyan gözlerini Landrl. 
ye çevirdi. 

Landri rıerledi ve kmn dntinde hür_ 
metle iğilermc doğruldulrt:ıın sonra 
kendirıe bir vaziyet vermek için ök:. 
sürtfü; scrnra, ne dediği- pek anlaşıla. 
mıya!l titreıt Dir sadayla dedi k1: 

- Beni tanımazsınız matmazel, ben 
is-c sizi' çok iyi tanrrım. Tıt doğdu~
nuz gündenberi. &n siz1rr isim baba_ 
nrzım. İffmim Landri. Bundan hfrçök 
seneler evvel size güzel .-.Florans" is.. 
nlini Jroyan benim. 

Florans son derece heyecanlanmış. 
tı. Titr~!~ bh" seda ile konuştu: 

- Demek hayatımı kurtaran sizsi. 
l'\lz öyle mi? 

Bu söz Landrinin soğukkanlılığım 
elde etmesine sebeb Qldu. Etrafmı 
korku ile süzdükten sonra gözlerini 
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kırptı ve sesini yüksel tere~ dedi ki; 
- Ha.yatınızı mı kurtardım? Hayır 

efendım. Hamdolsun hayatınız lehli • 
kedc değildi. Fakat doğuşunuzun bi. 

linruemesi l&mndı, iste o lcadar. Bun:.. 
ları size söylemem bana karşı minneL 
tarhk göstermeniz için değildir. Böy. 
le bir sey istemiye ha:kkım da yok

tur. Yalnız şunu söylemek isterim ki, 
dcğu§unuzdaki esrarı bilen biricik in:. 

san benim ... Şunu da söyllyeyim ki, 
babanız monsenyör Konçirı.i, sizin ma.. 

dam Dankr'm kızı olduğunuza dair 
şahitlıkte bulunmamı istiyor. Babanı. 
zırt bu isteğini kabul edeyim mi°?' 

Florans tereddütsüz cevnb verdi: 
- Evet, babamın söyledıklerini ta. 

manıfyle yapabilirsiniz! 

- Madam Dankr'ın \'S:lideniz olma. 
drğım biliyor'Sünuz değil mi? 

- Evet, fakat isırUni bilmediğim 

hakiki annemi kurtarmak için böyle 
yapmrya mecbur olduğumu da biliyo. 
ronı. 

Landri heyecanla söze b:ışladı: 

- Demek ki tanrmadıgmız bir anne 
l!ğruna kendinizi feda ediyorsunuz öy. 
le mi? 

F'lorans C'esarctle gUlcrck ccvab ver. 
di: 

- Velevki kendimi feda edeyim, 
pek tabii bir §CY değil mi? 

- Siz cesur bir çocuksunuz, vic _ 
danlı bir evlatsınız. Emin olunuz ki, 
biiyük bir saadete ulaşacaksınız. 

Landri. hürmetle iğildi ve çekilecek. 
miş gihi yaptıktan sonra, birdenbire 
aklım•. bir şey gelmiş gibi geri döne. 
rek dcd i ki; 

- Sız<len bir, §ey rica edebilir mL ı 
yim? 

~ 

Floran.s heyecanla sortiu: 
- Ne istiyorsanız söyleyiniz! 
- Elinizi öpmek isterim matmazel. 
Florans derhal iki elini birden uzat 

tı. Landri bu yum\ışak ellert nasırlı 
elleriyle sıkarken Valverin mektubu. 
nu da yavaşça sıkıştırıverdi. Öpmc1c 
için Floransın ellerine doğru iğildiği 
sırada genç kız isim babasını şefkat 
le doğrulttu ve alnını uzatarak dedi 
ki: 

- Bir isim babası evhldını alnmdan . 
öper. 

Landııi, kızın sırma saçlarına du .. 
daklarmın ucunu dokundıırurken ya: • 
vaşça mırıldandı: 

- Korkmayınız, sizi himaye ediyo. 
ruz. 

Valverin sadık adamı :ııemnun tıir 
.halle odadnn çıktı. Korido· da Marsel. 

laya rastladı. Bu kadnı onu tek
rar Mare§:ıl Danlctıh odasına götür .. 
dü. 

Burada Konçini ve Leonora eski 
yerlerinde oturmaktaydılar. Madam 

Dankr her zamanki gibi esrarlı bir 
haldeydi. Fakat mahir bir hokkabaz 

olinıyan. veyahüt da kendini sıkmıya 
jüzut.1 görmiyen Ironçimnfrı halinden 
sevindiğini görüyordu. Bunu sezen 
Land.rl kendi kendine: 

- Meğerse bu herif öeni gözetli. 
yormuş .. - diye • söylendi. 

Konçinl derhal sordu: 
-Nasır? 

- Nnsıl olacak Moru:enyör, bütün 
k!ğtdı imzalamrya hazırım, hem de is. 
tediğiniz zaman ... 

- Buna zaten emindim. 
Mareşal ilk defa göster<liği sertli .. 

ğe mukabil şimdi çok sn.mimi bir hal 
almış ve yumu§amı§tı. 

.. 
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Son rumba ve KarakedJ 
Kalb milcadclesl \'e Sözde 
kıı.Iar 

programını blldlrmeml~Ur 

Programını bildirmemiştir 
Kanunsuzlar çetesi ve Her 

1 
§ey senin lc;in 

STANBUL 
Varyete ve tiyatro 
l..ndam Okamelyıı. ve ka.. 
dın ve ıeytan 
Matmazel doktor ve zafer 

~L yolu 
~\l~.\IC ı Güneşe doğru ,.e ikizler 

l.g ı CUneıe doğru ve ikizler 
<taııı 1( ı DragııJa, Kan kardeşler 

l'Qıaıbt-11 ve İntikam bombası 
lt.\t.t k A D J K O Y 
trtt\•r ~ l..ey!Aklar a~arken 

ı f'rogramını hlldlrmemiıtır 
11Att 0 S K 0 O A R 

ı Romeo , ., Jullyet 

&tfttty.\Jıı8 A K 1 R K 0 Y 
1' I }' A 1 BUlbUller öterken 

"'TROLAR: 
~PEBAŞJ DRAM. KISMl 

i Saat 20,30 da 
l PA?'..l'A BAHÇELERIXDE 

~ )rarn :.ı perde 

••• 

FRA.Nsız TİYATROSUNDA 
OPERET KISMl ım 1 :m. l 

ay vade ııe kefalets iz oıual\ ııatmakt11dır. 

Anadolurla bulunan mllştf'rilt-rlmlze aynı şe. 
raltle kabul ediyoruz. 

Mahmutpaş;, Kürl«;U Han içerisi 

B E Y K O Telrfon: 
216~~ 

Bcş;ktaı ikinci ıui!t hukuk hakimli. 
ğ indca: 

ölü Mchm: t terck~sine ait Un:-apa _ 

nında Hoca _ll.ılil Aktar mnha'.lc.sinin 
Zeyrek c3ddesinde kıiin 62 sayılı maa 
oda dükkanın t&mamı açık <ırttırr.1a su-
retilc utılıöa cıkanlmıştır. Binanın et. 

b -

raf duv;ırları kag:r ve altıntla kepenkli 
ve zemini çimento b:r eükkanı ve Üz~rinde . 

bir odayı ve birinci k<ıt~a iki o:ia bir 
kö:nilrlük ve ikinci katta iki oda ve bir 
helayı havi oluµ bin:ının t<ırr~:.mı 800 
lira kıymeti mı.:t:ammenelidir. İşbu gay. 

ri menl:ulün 17-12.937 tarihine müsa::lif 
cuma gün saat ondan 11 re kadar birin
ci arttırır.ası :cra edile:<:ktir. Arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 
7 S §İni bulduğu takdirde nıüşteri:;; üze. 
rinde bırakılacaktır. AY.si takdirde en 
son arttıranın ta;:.hhüdü baki kalmak ü. 
zere arttırma IS gün müddetle temdit 
edilecek 7-1-938 tarihine di.'~şen cu
ma cünü saat 10 dan 11 e kadar mah. 
kemede yapılaı.·ak ikinci arttırmada art 
tırma bedeli i~ıymetı muhammcnenin 

Saat 20,vo da ~· ~I,~ ~TE:Ş 11ôCEö/ jlım:J rı~ 
l\orncdi 4 perde ~ ıın • yüzde 7 5 ini bulmadığı ~akdirde satış 

' l 2280 numaralı ka::un ahkamına tevfikan 
ged bırakılır. Satış peşindir. Satışa işti

rak için kıymeti muhammenenin yüzde 
yedi bu~uğu pek akçesi olarak depo e
ldilmek lazımdır. Ri.isumu dcllaliye ve 
gayri mnekulü·1 r.:i;terakim bina vergisi 

ERTI l t"iRUL SADi TEK 
- ··· \TROSU (Aksarayda) da 

Bu cece 
HOLLECt 

Komedi 4 perde 

Qni \ .\ ~n: .. :;,:;;: j 
,, 

~~' • :--~~ ... & 
1 "-- ı~ "" 

:..ı). '·• -
_. ,' .. .... .:;.=-- ~ 

:-~'·, ... · 
' . ~ .. 
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ve tanzifat ve tenv:riye rüı.umu ve va. 
kıf icaresi borç!:m ile 20 senelik tavlz 
bedeli müş~eriye aittir. Hakları tapu si. 
cili ile sabit olmayan ipotekli alac&klı1ar 
il~ d:ğcr a1ikadar:arrn ve irtifak hakkı 

~ahiplreinin bu haklarını evrakı rr.üsbi
tel : ri ile birlikt'! ilan tarihinden itibaren 
nihayet 20 gün zarfında mahkcrr.eye 
bild'rmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicili ile sabit olmryanlar 
satış bedeli paytaımasrn<lan had~ ka -
lırlar. Fazla malumat isteyenlerin ıo-

No: 
54 
94 

136 
un 
212 
227 
w:J 
:::?S 
::136 
365 
415 
374 
479 
521 
540 
645 
ti52 
6i2 
711. 
68~ 

1Ut#4 
J59 
:>GO 
368 
428 
575 
634 
728 
767 
ssı 
999 

2121 
458 
480 

2507 
689 
720 
776 
166 
929 
938 

3100 
H>6 
174 
210 
492 
497 
1)24 
937 

4007 
156 
176 
184 
202 
208 
315 
J37 
J71 
406 
446 
494 
-198 
622 
734 
64~ 
777 
791 
796 

4851 
913 
~ 

5156 
242 

283 
, . ' 

Lim 
:JO 
50 
f>O 
~o 
:30 
50 
ao 

150 
:lo 
:~o 

150 
30 
50 
30 
30 
:JO 
30 
50 
,m 
:;o 
50 

100 
50 

2000 . 
30 
50 
30 

150 
50 
30 
50 
50 

100 
30 

kazanan numaralar 
No: f ,i,.., No: l.iro No: Lira No: ' Liro No: 

ôfl:> 50 liOl 2000 17028 50 890 \ 50 569 
i21 :.ıu t;96 JO rns :io ~24 30 585 
tı3tl 50 71 l 150 204 :JO 990 30 601 

öl 72 50 777 50 229 ::o 24002 30 29753 
214 :$0 S23 JO 287 100 87 50 30259 
~H4 50 857 30 107 50 315 30 275 
.H2 30 870 30 500 50 ~60 500 341 

6377 500 12011 ::o 537 50 368 30 405 
Jsı 100 121 50 696 :io :.mo 30 407 :. 
489 30 12140 30 079 150 469 30 448 
533 50 176 30 713 30 393 . 30 464 
515 30 2w ~-ıo 19109 30 525 30 412 
:563 100 431 30 179 50 24562 500 631 
733 50 524 50 326 30 595 50 753 
765 30 611 50 :!:~3 50 680 ' 100 764 
~19 250 112 :10 a;2 50 101 50 i95 • 
9J6 100 832 JOO ~14 30 TJ6 50 840 
978 30 S70 50 599 30 858 30 963 

7176 50 953 100 649 100 947 30 31088 
230 30 131:31 50 824 100 25158 30 162 
236 30 190 30 981 30 251 150 252 
286 30 144 100 20160 100 ·136 30 182 
309 30 214 :ıo 201 ıoo 492 50 261 

. 7541 150 615 50 276 50 668 100 272 
642 50 494 50 3oa 50 731 100 386 
697 100 274 30 327 30 763 30 481 
760 30 733 50 20353 50 943 50 488 
783 150 13S41 100 377 30 950 50 564 
845 30 861 50 440 30 25977 150 631 
ssı 50 850 50 441 500 26039 50 637 

3210 30 14009 50 453 30 135 50 941 
328 50 243 30 454 30 156 30 943 
~90 30 287 150 464 50 162 100 99 
466 50 252 ,30 539 150 311 50 32056 

30 489 50 383 30 826 30 31~ 30 979 
100 497 30 429 30 737 50 331 50 32283 

30 8563 30 618 30 854 50 438 , 30 ~~ 
150 580 30 645 30 21006 30 556 150 
30 629 30 720 50 91 30 631 ' 50~0 ~8351 w m ~ m 50 ~ 50 ~ -

5 100 . 691 100 831 30 36$ 50 678 30 40 
30 • 508 100 930 30 384 50 747 50 8723 
50 937 30 953 50 430 50 811 30 13 
30 9032 30 987 30 483 30 867 50 932 
50 200 30 15073 150 21609 30 871 50 33062 
30 245 50 103 30 616 30 956 30 126 
30 287 30 196 50 483 50 27030 30 164 

500 315 30 346 30000 685 30 283 30 200 
30 369 50 419 30 676 30 532 30 213 
30 381 100 534 30 787 50 546 30 336 
50 146 100 524 50 788 50 552 50 443 
50 453 50 704 150 890 30 585 50 543 
30 18.3 30 788 30 22080 30 838 50 579 
50 9607 30 840 30 232 100 941 30 653 
50 641 500 909 30 253 30 948 50 33679 

300 714 50 16049 50 ~55 50 28107 30 ~~25 

~~ ~~~ ~ ~g~ ] ğg ~~~ ~ ~~~ ~ 755 

!"..~;,ı 'iVÖ~ 
50 169 
50 821 
50 355 
30 389 
50 409 
30 523 
50 593 

50 668 
30 861 
50 921 

150 944 
50 35958 
:10 965 
50 968 
30 36131 
50 302 
50 338 
30 499 

100 682 
500 742 
30 837 

100 848 
500 881 
100 936 

50 984 
30 976 

100 37102 
500 227 

30 240 
30 249 
30 302 
50 363 

100 555 
30 634 
30 661 
30 675 
50 719 
30 772 
50 893 

100 931 
30 38081 
30 261 
50 267 

10000 286 
50 38368 
50 403 
50 415 
50 513 

100 554 
30 637 
30 776 
30 862 
30 867 
30 901 
30 39029 
30 36 
30 53 
30 39077 

100 10042 50 275 30 404 50 217 50 791 1!000 225 
30 82 30 16352 50 4H 30 232 30 939 
30 29n 100 391 30 22485 30 210 30 34139 
50 312 50 528 30 636 50 319 30 226 
50 329 30 653 30 651 30 454 150 315 
30 340 150 713 30 917 50 455 30 447 

500 436 100 17091 30 943 50 505 . 50 507 
30 597 150 105 30 23012 30 28517 50 528 
30 797 30 115 30 41 30 602 30 605 
30 818 30 178 30 73 50 609 50 618 
50 075 50 295 50 48 30 670 50 611 

500 1182 30 299 50 149 30 791 50 710 
30 135 50 413 30 208 50 780 150 728 
30 980 30 446 50 287 30 29258 30 737 
50 172 150 508 50 444 50 334 50 825 

1000 197 30 533 30 488 30 503 50 34906 
30 256 50 794 50 ~36 150 516 50 915 
50 418 30 17875 30 23582 30 535 30 962 

50 281 
500 304 
30 394 

150 397 
50 425 
30 533 

544 500 
555 30 572 30 624 

150 711 
ıoo 863 
30 

30 
50 

"'!!. Lira 
30 
50 

•30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 

100 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
30 
50 
50 
30 

150 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 

150 

~a~ lu\·aıctınızın en mü. 
l<lın bir malı,emt>!!ıdir 

epckteri lzaledeki mu. 
\'affakıyeti her bir i.idia. 

'::::::--__ nın revkindedir 

t 1- 937 tuihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için mahkemed~ açı:t bu -
lundurulacak arttırma Jartnamesile 
935, 27 ı::ayılı iosyaya müracaatla mez
kur dosyada mevcut vesail:i görebile • 
cekleri ilan olunur. 

38G 30 422 100 907 500 731 50 547 50 992 

iil .. 5.05 .. 1111.ao .... :>00i~ iıill .. m3m011.lllıi999iiiıı .. lliı30İIİ .. is4ioiıllllliıooilİllm568iiııiııı•ılliı50iıııiılliıi35045 

~g r 
100 
50 

Ankara Memurlar 
Kooperatif Şirketinden: 

10 Eski hisse senetlerinin değiştirilmesi ve 1936 senes)ne ait yüzde 
le ~aıanç pnyı ile istihlak üı.erinden yapılacak yüzde 8 risturnun 
h VZ.ıatına devam olunmaı~taclır. Ankar ada bulunmıyan ortukların 
~elcrinin muvakkat makbuz veya cüzdanlarını Ankarada. §irj(et 

~U<lürIUğUne göndererek muvazzah adreslerini bildirmeleri 
llnur. 

i NKIBAZ 
HAZIMSIZLIK 
Mide ekşilik ve 
yanmalarını 

ı:ideri:-. Son dere_ 
ce teksif cdilmı,, 

hlr tozdur. MUma 
c;J I :<.IUstahzarlar _ 
ı:ın daha çabuk. 
laha kolay, daha 
kat·ı tesir eder 
ltlde \'e barııaktarı 

Alıştırmaz. A#JZda I 
ki fena kokuyu ve 

tat:oıılzığı defe_ ' 
der. M AZ ON 

isim ve HOROZ 1 
marka.sın& 

dikkat. 

-----~--~-;;:--:::=-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HABER 
ilan tarifesi 
llan sayfalarında ıantiıni 40 Kr, 
Resmt illnla.r 30 ,, 
DördUncil sayfada 100 " 
Üç ve ikinci sayfalarda 200 ,. 
Birinci sayfada 400 " 
Baslık ilA.nlar 500 " 

Ticari mahiyeti haiz olnuyan 
küçük llirJar 20 kelimelik beş de. 
fası 120 kuru~ur. F.akiden mu. 
kavelesi olan müş~rilerimizln 
mukaveleleri !Jlüddetince fark L 

lınmaz. Uzun müddet devamlı 
118.nlar tenzilata tlbldir. lıi.ıı ver. 
mek hususunda yalnız ve mUııha. 
sıran V AKIT YURDU altmdakJ 
Kemal.ettin !ren ilin bürosuna 
miiracaat edilmelidir. 

Telef on: İstanbul • 24370 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan ~ekiz buçu&a 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar Lile 
U tayyare ıpartmanlan ikinci daire 

17 numarada hastalarını kabul eder. 

Cumartesi cünleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasıı, Kurun, Hı 

ber okuyucularmı dakupon muka· 

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

Kapalı zarf usullle Eksiltme llAnı 

Antalya Vilayetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Antalya Memleket Hastanesi birinci kısım 

61993 lira 27 kuruıluk inıaat bedeli ke§finden müfrez 30t000 liralık kısmı. 
2 - Bu iıe aid ıartnameler ve evrak ıunlardır: 

A - Eksiltme şrtnamcsu 
B - Mukavele projes~ 
C - Bayındırlık iıleri genel şartnamesi, 
D - Hususi şartname, 
E - Keşif cetveli, 
G- Proje. 

İsteyenler bu şartnamelerle 
dürlüğünden afabilirler. 

evralCt 15 lira mukabilinde ~ntalya Nafr4 Mü • 

3 _ Eksiltme 29 Teşrinisani 93 7 pazartesi günü saat 15 de Antalya Vilayeti 
Encümeninde y;ıp~lacaktır. Teklif mektupları 249Ç sayılı ka::ıunun 32 inci mad • 
desindeki tarif da:rcsinde o gün saat Hde kadar Vilaytte verilmiş olmalıdır. 

4 - Eksiltme k:ıpalı zarf usuliyle ve vahidi fiat üzerinde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2250 lira muvakkat teminat ver· 
meleri bundan ba~ka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmeleri lazrmdır. 

Nafıa Vekliietinden alınını§ yapı müteahhitliği veı;ikası ve yaptığı işlere 
aid bonservisi. (7395) 

TiFOBiL 
Dr. ihsan Sami 
1 ifo ve paratıfohastahldanna tut 

nıamak için ağızdan aiınan tifo hap
larıdır. Miç rahat~ızlır verme:r.. rTer 

keı alabilir. Kutusu 55 Kr. 

İstanbul Beııncl lcra memurluğundan: 
Mahcuz paraya Çe\'rllmesine karar verildi. 

Ayna, konsol Diki§ makinesi, ve Anp balık 
ağları 13- 11- 937 gUnUne mUsadif cumar
tesi aaat 9 dan 11 e kadar Sanyerde TUr. 
be aokağmda Sarı HUıııeyintn 15 numaralı 
evinin önünde ilk açık arttırma auretile aatı. 
lacatından taliplerin :mahallinde bulunacak 
memura mUracaatıarı illn olunur. 
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Günün 24 saatinde hasta 

Bat ağnlanna kar§ı 

p 
Kaıelerini kullanınız. 

GRIPlN: Bütün ağn, ıızı ve ıan. 
cıları keser. 

GRIPIN: En ıiddetli bat ve dit 
ağnlarını ıüratle dindi. 
rir. 

GRIPJN: Nezle, grip ve romatiz. 
maya l<arıı çok müessir. 
dir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
ısım ve markaya dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız. 

Diş ağrısı 
da,ka hiçbir 

aorıya 

benzemez 

Dişlerinizin ':UrUmemeslnl istiyorsanız 
ağzınızı sabah, öğle ve akşam ve her ye
mek ten sonra günde 3 defa 

~ yo ne 
lırçalayınız. 

oı,ıerlnlzl beyazlatacak, mikroplar 1 öldürecek, nefes 
kokusunu izale edecek, dl' etlerlnl kuvvetlendirecek 

En müessir diş macunu 

ady dir 

Nefi$ ve leziz makarna yemek iıterıcniz? 

Her Yerde 
İtalyan usulü ıaf i irmikten yapılan 

y L iZ 
MARKA GLUTEN l\IAKARNASINI iSTEYiNiZ. 

Başlıca bakkaliye mağazıı.lannda satılır. 
Fabrikası: Galatada Necatihey caddesi No. 167 

- MAKARNACILIK TORK LTD. ŞiRKETi Telefon: 43481. -

lst. Gedik paşeda .Jandarma Diki mevt 
MUdUrlOğUnden 
ı - Göstereceği kabiıiyct derece sine görn gündeliği "200 - 300,. kuruş 

ua.smda olmıı.k üzere bir fanila ve çorap ustası alınacaktır. 

HABER - J\litam J>01tu1 

ııtca ı ,, ... 
llektrlkll geı ile 
mOcehhea bir .,auperh• 
terodyne'"dlr.lataayon lal· 
mlertnl lhtıve eden ıtı\clı 
ve genıt ked,.n. f'evk•· 
ilde ten:rllltlı nyetı, 12 
tlıkaıtıe Jelntı 170. -
llredır . 

l2 lKlNCİTEŞRiN - ıg37 ~ 
:::;;:J 

f'lyet ,,. ,.,." herk•• ıçtn 
uygundur. 
Hakiki bir • C a redyoeu
"u 12 •Y tak•tl• &denmek 
U:r.,., '29 . - llreden 
eleblllr•lnl:r. 

2 - isteklilerin bir hafta kadar bir tecrübeden sonra yapılacak imtihanda ı s T A N e u l. - A N K A ... A - . ; z ~ ~ ,.. 
muvaffak olmaları lazımdır. 

3 _ Arzu edenlerin nüfus kağıdı, n.skerlik vesikası ve bonscrvislcrilc bir-
Iilrte Dikimevi müdürlüğüne müracaat lnrı. (7600) 


