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Harbe devam etmeyi 
kararlaştırdı 

Tok)o; 11 (A.A.) - Resmt mahfiller 

Halkın ıumz okme'k ve ucuz et yemesi belediyenin halk fırınları kurmasına ve 1xısavlı7; hayvanlann ucuz ve toplu 
nakline bağlı 

Et ve ekmek fiyatları 
nasıl ucuzlatılacak 

Ce;ihcye hareket eden mcıreıaı <-an 

Kay Şcl: karısiy1e birlikte 
bugünkfi imparatorluk konferansında ve ----:...------....._ __ _ Başbakanın riyaseti altındaki 

toplantıda 
~ Devamı 8 incide 

Y ah11di kongresi 
~Oi'lf'ılaınıva Hük«lmetını şiddette 
1 ırctesto ederek Milletler 
~.\Cemiyetine baş vurdu 
~lı Hariciye Nazın yahmli işini Milletler Cemiyetine 
~ • izah edece~ 

·~ ~lgratta Büyük merasimle 
~tşfjanan Hariciye Nazırı Mlcesco 

· · Balkan paktından sitayişle 
ball etti 

~trc • • "' f .,, 
ıı ~rfcfye nazırının büyük mera slmle 1mr~1.aıltlığı Bel{]r!add.a 

ket nezarctfor cacil'si 

~,~.ar~ 11 (A.A.) - Prağdan gelen Romanya Hariciye Nazm Miceıço, 
~ ~ cil b~raya gelmiştir. Kendisini Yugoslavya ve Rumen bayrakluilc do. 

Ctdcrc an 1•taıyonda Stoyadinovi~ karıılamııttr. Belgraddaki Romanya se
~. ' Miccscoya hudutta müllki olmuı ve kcndisile birlikte seyahat et-

" ~~Ya liariciye Nazın, kral aaraymda defteri mahsusu imzalamıı ve 
Sto1,d~Oviçin nczdine gitmiıtir. 

ınoviç, Rumen Hariciye nazırını C>ğle yemeğine alılfoymuıtur. 

, liAB ER'in günlük takvimi 
-....::: '•Yfanıı~ L • • di . • • • --'- 1 ~d~lcıi~ n ot:ımcı kolonuna göz gez "nnız, iımıze yarıya~ ıey ere te-
~z. 

~ ... 
~ıı.. it ~ 

• 

Yunan veliah.tının zevcesi 
PreıJ.8CS Mar.gqrfta 

Yunan kralı 
Faklrlere yar- ' 

Bugün bu mesele tetkik ediliyor 
Dahiliye vekaleti muhtelif hayvan 

cin~ıcrinin nakliye, yem, muhafaza ,.e •· 
lınma ma~rahnın ne 'kadar lultuAunu bü· 
rün "bt-lcdiyclerden ııormuştur. 

Bugün, Ankaracln Jstanbul Vali ve llele
iliye reisi, mnhalll idareler genel dlrektö· 
rü "e fstnnhul ~lcnret odaşı aınııından 
Ahmet Karanın iştlraldle bir komisyon 
toplnn:ıcak. tıelediyeforden gönderilen ce· 
y:ıplar tetkik edilecektir. • 

.Alınncnk tedbirler için, memleketin en 
çok et istihliı.k eden lstanbul beledl:resi· 
nin mütalcası esas tutulacaktır. Bundan 
bnşkn et fi)·nllnrının uruzlntılmnsı ldn 
mezhnha ücretlerinin azaltılmaın etrafında 
konuşmnl:ır yapılacaktır. l\ffitehassısın 

hnzırlndığı raporda bahselliklerini 4 ün
cn ımytamı7.<la okuyac..aksınız. 

Haliç Şirketiyle Belediye arasında 

Yeni davalar açıldı 
Beledlye Şirketten 1100 küsur bin 
Şirket Belediyeden 250 bin 

ııra istiyor. 
dım ettller :..,__ __ ;__ ____ ....,.._~--------

...- Yazısı 8 incide .... ·-···-· ............................ -.......... _ 
Meçhul 

denizaltılar 
gene 

sahnede ! 
1 Bir Hollanda 

vapuru torptllendi 
Valencia, 12 (A. A.) - Tabiiyeti. 

meçhul bir denizalb gemiıi, Valencia-

r~~;::._!~:==; ihtilal çıkarmak isti-
n tarafından kurtanlmııtır. 

Fraıı.<rad.a polisin 'bıı1dıtğıı depo ve depo da;ı çıl•arl ılan sil<lhlar 

_.._..... .. _._..._.....__yenler yüzleştirilecek 
Tayyare Fransız dahlllye nazırı suikast 

piyankosunda faıı,erlnden dörtte Qçünün 
Kazanan · · yakaBandığını bııctırıyor 

Dahiliye nazın ve polis müdürü 
nunıaralar suikastçıları ortaya çıkardıklan için 

4 Uncu.sa,tada- tebrik edHdıler ... Yazısı 8 incide ........................ ""'_ .... 
Cam elbise bizde de .taammüm ederse. •• 

~a2aaının müdavimlerinden birkaçı ... - Mağauayı kapatmı1srn12! Bir havadis .. - Yüz lira mı? ... Elbiae de beraber 
mi? - Ne yapyrm 'bayan, model kızlar 

bir hafta içinde evlenip aittiler. 
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• i! .,..,. 'V !ol lYICYZa fi 
S~asa P.aatma ycDunda!i -Sağoam devlet 
V azan ': Şek ip Gilndfiz 

AYLA V Sabri Toprak tarafın-

il Belediyeye düşen vazife ii 
i! Hayab ucuzlatmak için hü1'ume- fi 
Htin ne ıeniı bir a2im ve programla ça- ı1ı ij bıtığı meydanda. iı çok mühim ve ~ 
!$ çetin. Bütün alakadarlann elbirliği fl 
:. ·ı •ı i! 1 e çalııması ve bir takım mii~üla- 1: 
Ü b müıter~ tedbirlerle bertaraf etme ıj 
ii ıi lbım geliyor. Bu tabada belediy~ ii - Ne oldun? 

dan verilen meşhur takrir, 
Kamutay'ın umumi heyeti huzuruna 
çıkmak saadetine bile ula§amadı. An· 
.karadan gelen haberler, iki Uç aydan· 
beri, bilhassa İstanbul efkinumumiye
ıinde, çalkanıp .durmuı olan bu takri
rin hariciye ve dahiliye encümenleri 
tarafından reddedilmiı olduğunu bil
diriyor. 

.. J bilha •• : •• = ere saa çok büyük hizmet ve ·.·.: H "t el R , - ana a oma· ıserfin ·Tokyo. Riyo dö Janeyro. Bükreı mihverini 
:=ıayretler terettüp etmektedir. İS çizmek ister!..-e:n '--ıım do""ndu··ı 

Hariciye ve dahiliye enoilmenlerinin, 
saylav Sabri Toprak taraf ırıdan \'erit
miş olan takriri umumi heyete sevke
dilecek .bir mahiyette 'bulmamalan, 
medeni Türkiyede bir ''yahudi mesele· 
si,, olmadığmı, zaman zaman memle
kette beliren bu iddianın, asla, sağlam 
m.ijşahedelere ve tetkiklere aayanmadı· 
ğını ifa.de eder. 

Evet; Türkiyede bir yahudi mesele
si ve alelıtlak bir azlıklar meselesi yok
tur. İçtimai bilnyemizde, ekonomik 
bünyemizde, fikir ve sanat bünyemiz
de, yahudinin bir tufeyli rol oynıyabil-

mcsine imkan yoktur. Ti.irk devleti ne 
idare ettiği milletin nabzında ne de 
idare mekanizmasının çar'blarmda, 

''bir başka dil konupn, bir 'ba~ka dine 
salik olan veya bir başka ırktan ve 
kandan gelen,. şu veya bu azlığın bir 
illet Arazını gösterdiğini iddia ettire
biJtf.:ek ortada tek sebeb bırakmamıı
tır'. 

Tilrk devleti, kendi pasaportunu ta
ııyarnk kendi hudµtlan içinde yaııyan 
her insanı vatandil§ addetmekte ve 
kendisine vatana.!flık hukuku bahtedi· 
len insan, bu devlet ile arasında 'ta· 
haddüı eC!en zımni mukavelede ula al 
dannuyacağını bilmektedir. 

rJl:lt11\6M«d;>5i16illiiıll lamı bu kor
kun~ .'!ftytm~ t~M8e &mokiasiyi en 
mütek!n.!il şe'kiLôe tatbi.frta devam et-

mek cesaret ve şecaatini asla terket· 
mele niyetinde değildir. Dahiliye ve ha
riciye encümenlerinin mUttehid, milıte· 

rek ve müttefik kararlan Tilrk 'milleti
nin mümessillerini, bibl bir telikki
nin münakaJl.lllldan. Türk milletini 

böyle bitıl bir teJJkkinin münakaıasma 
§ahit olmaktan ve Kemalist demokrasi 
nin sarsılmaz prensiplerini ise mana -

az bir imtihan geçirmek tibi beyhude 
ve }Jzumauz bir kUlfetten Jrurtarnııt
tır. 

Biz &manyaya benzemeyiz. ~t
manyay.a da benzemeyiz. 

Yetmit bu kadar milyonluk ~iman 
milleti namına lron~lar bir awç 
yahtıdiyi göstererek: 

- Bunlar sizi esir etmi§lerdir. 
Bunljlr si.ziri kafalarınıza, aanatlerlni
ze, fikir hayatınıza, tarihinize, akidele
rinize hakim olmuşlardır. 

Diyebilmişlerdi. 

• Rorr..anyada da bufUn ayni jeyi ı~y
lıyenlcr var. Bunlar da diyebiliyor. ki; 

- Gilzel ~at, fikir, ticaret, neşri· 
yat, siyaset hep yahudinin eline rç· 
miştir. Ey Rumen milleti ~:y:ın r 

Bu sözlerde hakfkat vat'!a, böyle 
bir hakikatin bir milli lider tarafın
dan söylenebilmesi o liderle milleti 
için, yüz bin yahudinin ıürillmcsinden 
ve bir o kadennın aç bırakılmasından 
yahudiliğin duyacağı azabı gölgede bı
rakaı.:ak bir hissi işkencedir. 

Kamutay hariciye ve dahiliye encü, 
menleri verdikleri kararla bize bildiği

miz, inandığımız bir nakikati 1:ıir daha 
tekrarlaıruı oluyorlar, yani diyorlar 
ki; 

- Hayır Türk milleti! Sen yahudi 
tarafından zaptedilmit delilsin! Ve 
bizim tuttuğfunuz yol setü ne yahudiye 
ne de diğer bır entriltaya eair ve alet 
edebilir. 

BC>yle bir iözUn &aylenilcbildiği 
memlekette. yaııyanlar, milli §Uurla
rmdan ve milli izzetinefiılerinden dai· 
ma emin olmak saadetine utaırntf ad
dedilirler. Bir, fikir, · güzel - u.nat, sa
naat, neşriy~t. sıyasa ve i~timaiyat 

cepnelerinde sadece kenC!i tel!tildlerl
nin mtlrıidliğini kabul etmif nadir. 

"I .. __. - Fransız karikatürü -
~ B~~~gcl~~~~ı~~~P------~------~-----~~~~-~=~==---

1: yab ucuzlatarak umumi refah sevi- :j - HABER'ln e~ebi romanı : 12 -
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ı: yeııru yu e tme ıçin yapılacak İf :: 

ff 1 d t • "h 1 . ll :: er e, a ııti sa ve ma!ıyct hesapla- •: 
!ı: rından baıhyarak ihtikarJa milcade- h 
. == !! leye kadar, çok geniı bir program :: 
ii tatbik etmek :ı:arureti vardır Hu··ku" H :· . .. 
:i metin kararına göre, bu program, İİ 
!i par~ parça zamanında tabik edile- i: 
~i cek ve bu jf mümkün oldufu kadar i! 
.. 1._ b" ı: i! &1sa ır zaman zarfında nazariyat Ya :: 
ii ziyetinden ameliyat aahasına intikal ii ii ebniı olacakbr. H 
Ü Memleketimizde hayatı ucuzlat • jİ 
:: malc mevzuu böyle bİr devlet meıe- :i 
•• 1 • ı .. !! etı o mufhır. Buna metnnunu:z. Çün :; 
•• 1cü• • u !! netice er geç ve behemehal müı- :: 
ı: be •• 

Ü 
t olacaktır. Biz bunu emniyetle U 

bekliyoru:z. Fakat, bu satırları, bele !J 
• d" • • d h!:.J_• ı. p ıyemızın ne en un;umetin bu kara :: 

i
l r~nı kendi heaabrna bir ikaz mahiye- is 
: tinde telakki ederek hala harekete U 
1 .. 

!
. geçmcdiğipi •ormak için yazıyoruz. fi 
Halkın hüku~tten belded.ilderi var i: 
d 'y :ı 

1 ır: alnız belediyenin vazifelerini ii 
! d h"k" . . :ı H e u umetın yapmasını beklıye~ İ 

H~L ~ 
Iİ HükGmet hayah ucu:ı:latmafa ça- ~ l lıprken lıtanbul belediyesi ne yapı· il 

yor? Korkmadan cevap verelim: Hiç! : 

1 
Basan 1e.t'W,u18°a ıneVcUdiyet;~erı 

ıldlnmıin ıüphe ~tmeeliği ihtikarJa :. 
mticaCJele ~den bir maka~ ver mıdır? if 

ı: Yine düşünmeden cevap verebiliriz: lj g Hayır... Size küçük bir misal: H 
9 Meyve halinden sandık hesabiyle ii 
!I tanesi kırk paraya p,elen orta büyük H 

i
li lükte bir portakal Eminönünde yüz ii 
ıl paraya, Galatada 4 kuruf, Beyoğlun ii 
fi da 7.5 kuruıtur. Yine halde kilosu H 
:1 5-6kuruta sahlan Ankara armudu H p B •• 1 eyoilu tnnnaYlannda 25 kurup U n 

blıyor. i: 
Birinci nnrf otel ve lokantalarda ii 

masanıza bir tabak yemi, iıterseni7 H 
• ••iari 2-2.50 lira ödersiniz. Bu ye- ~~ 

mit tabaklan idi çaJ~ıb meyhaneler g 
• de bile 150 tcunııtut-. Bu paralara mu- fi 

kabil size yemİf diye getirilen :mata f: 
I• bef tane armud, iki elma, iki porta- i: 

1
:1 ~al~ ibarettit ki, bunun ha1<iki ma .. ~~ 
1 lıyetı 25-30 kuruıu geçmez. Yüzde :: 
iİ yüz ZRm ! :: 

H - Dükkan kirası, kazanç vergisi, Ü 
f! çalğrcı parası!.. ft .. 
!f Bunlar h"'kikatm tRmarnen müOO- .. : 
H lig~landırılmıı palav.ralRndır. Biz ı·: · 
n yalnız yemiıler Üzerinde bir tetkik • 
il :3 yaptık Hava •İci :zaruriye dediğimiz il 
H her maddede hal böyledir ve kontrol il 
!! suzlaktan bu ihtiltar, fehirde hayat I: 
fi b1thalıhğını doğuran belli baıh bi~ a- ii 
- "ld" i' 55 mı ır 1 
ii Belediyemiz bilhassa gıda madde- =i 
Sileri üzerinde sıla ve devamlı bir kon- • .. 
ii trol yapsa, hayatı ucuzla.tına yolunda 
ii kuvvetli bir adım atılımı olur diyo
!! ruz 
··••NE *'mlllllaıı a:: •• rnnmm ... 

milletlerdeniz. Böyle bir medeni ve iz
zetinefsi yerinde millet, sınırlan için· 

de kanunlara, Türkün izzetinef s1ne ve 
yalnız medeni olan adetlere riayet e-

decek her insana, dünyanın hi9bir ye

rinde bulunamıyan şahsi masuniyetini, 

mal, can ve ırz emniyetini bahşctmek
t~ 5ckinmez. Hatta bununla iftihar 

eder. Zira masum ve zayıf insanm sı
ğınabileceği medeni ve insani kudret
ler dünyada pek azalmiştır. 

Şekip GONDOZ 

Yaşamak Hakkı 
ROMAN 

Nazım 
Pedro gülümsemeğe çalışarak: 
- Sahi, nereye gittiğimi neye sor

dum Antoniyo? deye tekrarladı. 
Antoniyo da gillümaüyordu: 
- Hir, Pedro.. Sadece .ı:z gel" · ll DU 1§1 •• 

Senle konuıacak bazı ıeylerim vardı 
ıda •• 

Pedro oturau: 

- Biraz 90nra da gitsem olur, dedi.. 
Zaten sadece Sendikaya uğrayacaktım .. 
Dinliyorum seni Antoniyo •• Anlat baka
lım.. 

Antoniyo hila ayaktaydı. Don Kar
losun iskemleai arkaaına geçmif, arkalı· 
ğına dayanmııtı:. 

- Evet, seni ~ok allkadar edecek 
bir mesele. Bana öyle celiyt>r ki Ped· 
ro ..... 

O konuşurken Pedronun aklınldan 
bir pırıltı süratiyle ihtiınaller geçiyor
du: ''Antonlyonun anlatmak is4.di~ ıc1 
n~ olabi~t-?1 ~ğ r Antoniy,o onu. ,evde 
bwmasa,dx. bunlatı babasına mı söyli
yecekti? Bcllü Flangistlere dair bir 
haber verecek ve bunun kargılığın.da 
para istiyecekti." 

- DiQliyorum Antoniyo. . 
- Söyleyeceğim Pedro .• Yalnız, na-

sıl anlatayım •. Bu mesele etrafında ba· 
bamın da fikrini almak isterdim. 

Deminden beri Nineyle meıgul olan 
Don Pazto Alvares: 

- Benim. dt! fikrimi mi alaı.:aksın, 
dedi. Benim fikirlerimin hangi husus
ta işine · yanfacağıru merak ediyorum. 

- Mesele şu ki baba .• 
Antoniyo aözünil kesti, ve eliyle ar

kasında . durduğu Don Karlosu göste
rip göz ka§ iia,retleri yaparak: ''bunun 
yanında !lö;tliyemem, o gitain de son
ra söylerim" demek istedi. 

Pedro: 

- Peki öyleyse Antoniyo, dedi. An
latjlcakla.nn elbet de beni alakadar e· 
der. Fakat mademki babanın da fikti
ni alawsm ve oabah §imdilik i.ıin ala
yında.. Ben gi.dcyiın.. Nasıl olsa · gtf.:c 
bizdesin. Konuıuruz .. 

Antoniyo, Don Karlosun iskemle ar
kalığını bıraktı. Pedroya yaklaıtı: 

- Gece kalacağınu pek ummuyo
rum, deai. 

Sonra yavaşça, Don Karlosa işittir
memeğe çalıffta.k: ' 

:_ Şu hunak gitsin. Hemen konu1u
ruz, diye ilive .etti;. 

Don Karlos oturduğu yerden odaya 
bakryordu. Odadaki insanlara bakıyor
du. Bir iki. gtüne kadar doğuracak genç 
bir kadın: hayJtı asgari ist~klerine in
dire.cek şaadeti bulduğunu söyliyen ~
bık anarşist Don PaylO Alvares; girin 
deli bir koca kan ve bir birlerinin ku
laklarına ...fısıltılarla bir ıey!er söyli-

, 

Hikmet 
yen iki eski düşman: Pedroyla ~nto
niyo .. 

Don Karlos yarım saat eonra bu in
sanları belki bir daha görmemek 
üzere bu odadan çıkacaktı. Birdenbire 
bu insanlara karşı dehşetli bir merak 
duydu ve .anladı ki onlan biraz olsun 
anlamak için <ınlarla konuşmak değil 

onlan hareket ederken birbirlerine 
yaklaşıp UU:klaşırlarken seyretmek la-
2:ımdır. 

Don Karlos bu karara geldikten son
ra son yarım saatını faydalı geçirmek 1 
için oturduğu tahta i.skemley~ daha iyi 
yerleşti. Tek bir hareket tek bir sözle 
bu odanın içindeki aleme karışmaksı
zın, tıpkı bir tiyatro eseri seyrediyoc
muı gibi merak ve hayretle odadaki 
insanlara bakmağa bqladı. 

Pedronun kulağına bir ıeyler fısıl
\'layaı.ı ~toRi}'.O :Wr.ıenin yaıµna gidi• 
~rı.Jiin far1!!J1d" de.ğil kcD:dl>,endine 
nunldapıyor: 

- Bir rilya gördüm çocuklar, çok 
tuhaf bir rüya .. 

An toni yo babuına aonıyor: 
- Ninenin ne tarafı ıeni alakadar e

diyor baba. Nine bedbaht mı? Bahti
yar nu? 

Don Pavlo Alvarcs bu suale bUytlk 
bir ciddiyetle; yine uzun uzun kon ut
mak fırsatına sahih olmaktan haz du
yarak cevab veriyor: 

- Nine neden bedbaht olsun. Nine, 
deh§etli ke1kin bir renk, koku, intiba 
alemi içinde ya1ıyor. Onun öyle bir 
d.Jnyası var ki orada ktmu.zı, kırmızı
nın göz alan soyundan; siyah, koyu ko 
yu siyah. Uzun azami uzun ve kısa l
zami kısa.dır. Ninenin korkusu hudut
suz, sevinci namütenahi. Sonra, böyle 
korkmak, böyle sevinmek' için de Ni
neye en küçük. sarsıntılar kafi geliyor. 

Antoniyo gülerek, hatta, lüzumun
dan faıla memnun olarak babasının nut 
kunu dinliyor. Fakat Pedro bu nutuk
tan srk1lmış ve birden bire bir karara 
gelnüş gibi Antoniyoya yaklaşıyor: 

- Anroniyo, diyor, merakımı mazur 
gör, deminki sözlerin çok alaka.dar etti 
beni. İstersen, mutfağa yahut bahanın 

odasına ~delim orada konuıuruz. Don 
Karlos izin verir, baban da gelir. Ba
banın da fikrini almıJ olursun .. 

Antoniyo Pedronun ne demek iste
diğini anlamamıı gi:bi onun yüzUne ba
kıyor. 

Pedro teklifini tekrarlıyor. Antoni-
yo: 

- Ha, diyor, evet söyliyeceğim it 
merak edilecek kıı.dar mühim. Fakat 

Tcnt@lnl Amca 
Aşık 
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YARIN YAPILACAK MONAKASAf,.t\ll 

• Kalecik ka'\llbasına isale edilecek 
me llUD.l)Un kabtaJ, çelik, isale lbo~9 
şl ve depo ın,ası ve ~air teferrilatı 1'~ 
tarihin~ lcac.1ar kapalı zarf tısulfyle ...,1f, 
meye konulmu,tur. Ke,ır bedeU 1°" 
llud~ ~ 

• Ke~it bedeli 1189 lira olan ?tfe':, ı' 
yapılacak barut tecrld deposu in~ ., 
zarlık usullle eksiltmeye konuımuştol'f, 
sfltme yarın ınat 14 de Kabatıştakl 
urlar idaresinde yapılacaktır. 

ACIK MEMURLUKLAR \'E ışı$!' 1" 
• 20-25 ya,ıarında 3 işçi kız• fbtl tJ' 

vardır. Postahane knrşmnda Kıs!•~, 
nında 26 numaraya milracaat edi1111-:_. d 
GECEN SENENiN BU GÜNÜNDE ~ 

OLDU? ti!' 
• Hatay'da Rcyhanlyede mand•CI "f,11 

kuvvetleri sUAhla halk ilzedne ,.ıdı 
lardır. tJ' 

• hpnnya ltstlerl Malagaya hOcud' 
zırlanmaktadırlar. ~ 

uzun sürecek biraz .• Don Karlol~ 
culuğunun arifesinltle babamın sob 
den ayırmak istemem. ~ 

Don Karloı, kendiiıden bahtedi'~ 
ni anlamadı. Çünkü kendini o , 
seyirci, bu odadaki insanları o kac!JS' ~ 
tör sanıyordu. Ve bu iyi insan afS''-; 
aı talihsiz Don Karlosun kaıltııt'~ 
aktörler öyle tuhaf bir oyun oyııP"'~ 
b°')l~ılar ki onu sonraları P~..t ,r 
bu oyunun bat oyunculanndaıı IJP" 

kadaşlarına §Öyle anlatmıııtı: ~~ 
"Antoniyodan iyice güph~ )t1S fi 

dwn. Şüphcmin tek bir sebebi Y~ ~ 
böyle tek, elle tutulur bir sebebi ~ 
dığı için güphem korkunçtu. ~ 
bana bir şey söylemek iıtiyord\L ~ 
bu haberi mümkiln mertebe gcıÇ .,e ~ 
istediği belliydi. Yahut bana ayJe ;;,ıı 
yordu. Belki verecek hiçbir ıs• 'f( 
yoktu. Sadece yalan söylilyordu:,;' 
lan söylüyorsa neden lüzıım gö 
teyidi. ~1 

(Dev~ 
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~IJata daic 
<ldio tiyatrosu 
~ ı\()IOi A olan muhabbetim 

t\>i lltnanüle haıbiclir: timdiye ka-
~ ille ıokmadnn; büyük söylemi
\ ıo~ zannederim bundan .onra 
iı\ 11~ acağım. Çünkü • iftiharla de
~ İti tak söylüyorum • bende mu· 
~~cı . yok, her türlü musikiden 
"t 'at İhhyacı vardır. Gerçi radio 
~~ llQ çalgı dinlenmez; telgraf ha

~ konferanslar. tac giyme reera· 
~ 8aı, ~tboJ ma~arı, hatta Mukad· 

U • anın evlin r •na emir ve na· 
~ b~ dinlenebilir. fakat ben bun· 
'ok'llıde bir merak ettiğim zaman 
~' ,11trıaf:ı tercih ederim. Ne yapa• 1 
) • ııııı ğ 

Ot, l'· a ım, gozum kadar anlamı· 

l,t•tro eserlerini bile okumağı 
I~ il! e tercih etmekten kendimi bir 
~ ııı atrıadırn. Bunun içindir ki radi
~~~ ~~ederken, onun harikulade ve 
"lıdj L~r ica.d olduğunu söylerken 
ııı Qıste · d d 
'il !ıaJc rırne kapılma ığrm an, an· 
1Stıııı, ~~na çalııtığımchn eminim. 
~c, Nulhet'in Anatole France'tan 

\f 11 b'l ettiği Aman hanını! biraz 
tıı 1 rtıern gördünüz veva okudu
~ ~? Onun bir yerinde hakimin 

" "b ~ ~ıı lüzumundan bahıolunur: 
~ i . ' 1rn. iki .taran da dinliyemiye· 
~ Çın ta . k 1 b""k'" 1 • ~ bj~ ... sıre apı maz, u um erın-
'lllıı1 f olabitirmit. Ben:m radio 
~la~daki bitarafhğım da belki onu 

t:l~.) arna İtin aslı hiç de öyle de-

~d' 
'i'tııı '()Ya muhabbetim evvela insan 
\ ~n tabii kuvvetle~ tabii unsur· 
>tt. ~ l'fı bir zaferi olmasmdan geli
~~İrj t&afeleri kaldırıyor, insanları 
~ old ~ Yakla~hnyor, biribirlerine ta· 
~. ~ larrnı daha iyi anlatıyor. Ra
~Çij]t •afeleri kaldırmakla dünyamızı 
t~ii ~di, bilakis büyüttü. Artık bu
!~ 111&anın hayali ve bilgisi kendi 

~İııde k:Ya memleketinin hududları 
,, ~~ lrnıyor; bir düğmeyi biraz çe• 

kt~ ek bi:z:i ••garbın en ucu,, ndan 
1~ıııı~"tl~~ıcına kadar götürüyor. 
~u n ıkisırun de aynı nokta oldu· 

lıij~t~~lenıeyin; gerçi bu yuvarlak 
s~ . tıt:!ar daima birleşir ama ne 
hb. •steu··· . Rad. "hG ~ :gımı anlıyorsunuz.) ıo 

~· 11~urı dünyayı bahıediyor. Haya
.1 Ço~ lıyor; çünkü her anınuzı cla-
1 t ~~ •.eYlere temas etmek imktınlan 

S
011 

l?ınteştiriyor. 

~tin l'a, her Yeni ke•İf gibi o da sa· 
ı. l:enj l "' rıhtıl ş etneaine ıebeb oluyor. lı-
llh.. ra:ı· • 
·ı •ltt· ıoau programlannda radıo 

l'tııda 
1

1 
"Ilı'; bunlar Avrupa radiola· 

' ı.(la varını§. Hir birini dinleme-
~ 'l:!ps· d ,. 
;~•da d ... 1 e çok fena olabilir. Mesele 

;: kll~t1·.: eni bir tiyatro i!oğmuş· 
.ı"• ı:·· 

1
11 •çın tiyatro. Aktör elleri-

"' o~ '1-' • 
~ tı. İılifı.d 1111

1'1 nıanidar hareketlerin· 
~· l't llJ1c e ederniyecck; her ıeyi ıeai 
ıtec ı. ek rnuh • • ·· ı · ·ı ~ eıt. t> arrınn soz erı ı e sez· 

~~'Ci:t İle e.~or Yok: yalnız aöz, ıükUt 
"ıat h 'ukutu d' . B lııj en·· n ıez ırcn ıcazı... u 

lj11~0t-ıırrı. ~l kelde edilmiş midir? bil-
1 'tllıı;t a at l<1dio artık onun teme

•'- Se.ıi : ır. 
~l\ 1ltrıenıa • 
,~ l!\'l'tl ,. nın bır fcnıı.hğı oldu: on· 
~ til'~tro 'llerna bir yol tutmuştu, söz-

~ t~tir/.u• Pandomimanm çok da-
•ırı ıcac}l\ "d" d )~ ~b\arı RI ıvor u. O zaman• . 

!.! · 1~ '- •
1 
'n en iyisi, arasıra görülen 

"ll- F·ı 1>1 e "h 
)~.ı 1 Ilı ola ,.1 tiyac hiasettirmiyecek 
' 'ltılt. CC\gını • 
'N, Scaı· • sanıyor, onu bekli-
\' ::tılato a 

1 •ıncır.a, birtakım batka 
ı d >:. Çlt arn •. . 

'~: atlan . a o umıdi mahvetti. 
·~ l'ndıo t' t~'L 'nah ıyatroıunu ela tele-
~ Vcd"b"t• 

•İni t .. 1 ır. Onun bir müddet 
ij ernenni &.lelim 

'sal' Nurull~h ATA..: 

•nı Vapuru f }f efa. 
'al"' ... c· tı kurbonları 

t "a '"arında 
~ ı>ur-ıınu fırtınadan batan Hi-
~it~~t kıs-n boğulan mürettebatın -
ır • "Ç • .,t he ·· 1111 ~ tlindcnb ~uz bulunamamıştır. 
' ek ad erı havalar cl:izcldiği 
tııl\ cıcı.ıtıt'ttı aaı civarında muntaza-

~llc~1~el rtıUalar Yapllmaktadır. o .. 
l!' §· retteb ~ 
l~l Ue g,.ı.. . attan beş kişinin ce-

tı. bıt "'Ulle • d "lla l'lla rın e bulunmuştcr. 
ltt· :-ı I> t'lrı kar l 1 \llb. a.rçaıan a arı kopmuş ve vü-

~lı . '
1 

olan: nuş olduğu için teşhis- ,' 
t;ı~f tilrıc it :a~ııtır. 
ı:lı llarırı ildar b 
l ~1 ~'ıı Ccrtıin· ulunaınıyan diğer 
~:ıallı.ı nC<!iJıtı ın enkazı altında kal· 

S•\a... ~U tktcd· 
~ qla tt-Uzd . ır. Geminin demir 

t:l.ktır clu bahar mevsiminde 

Haliç şirketi ile 
Belediye arasında 

yeni davalar 
aenetdlnyeınnın şirketten istediği 
paıra 1100 küsuır bnn, şirketin 

mukabDO isteği de 250 bin 
Bnırayo buluyor 

Eski Haliç şirketile belediye araam
daki anlaşamamazlık tam bir yılan hi
kayesi mah!yetini almış bulunuyor. 

1935 senesi teşrin ayında, faaliyetine 
devamda aciz izhar ederek seferlerini 
durduran tirket ve o gündenberi, Ha· 
liçteki münakalatı devam ettiren bele
diye biribirine lcarıı mütevali davalar 
açmaktadırlar. Bunlardan bir tanesi, 
şirket tarafından faal senelerine ait o
lup verilmemiş olan yüde sekiz beledi
ye hisselerinin ödenmesi iç!n belediye 
tarafından açdmıı olan davadır. Uzun 
müddet devam eden muhakeme netice· 
sinde §İrketin yetmiş bin lira kadar tu· 
tan bu borcu hüküm altına alınmı§. 

temyiz mahkemesi de bu kararı tasdik 
etmiştir. Buna göre tirket bu parayı 
ödemek mtt.:buriyetindedir. Belediye, 
bundan başk~ yine yüzde ıekiz hisse
lere ait otuz küsur bin liralık bir daça 
daha açmıştır. Bu ikinci dava devam et 
mektedir. Buna mukabil, §irket de be· 
lediyeden davacıdır. 935 senesindenbe
ri vapur iskelelerini kullanan belediye· 
den 250 bin lira kadar icar bedeli iste
mektedir. Şirket bu icar bedelinin bir 
ehlivukuf tarafından takdir edilmesine 
de taraftardır. Bu da bir dava işi ol
olmuştur. 

Şirket erkanından biri bu itler hak
kında §Unları söylemiştir: 

- Umumt harbe kadar vaziyetimiz 
iyi idi. Umu mi harpten sonra Halicin 
iktısadi vaziyeti değişti. Kasımpapdan 
bahriye nezareti ve diğer müesseseleri, 
tersane kalktı. Rumların bir merkezi O· 

lan Fener eski ehemmiyetini kaybetti. 
Ey:ib sultan eski an'anevi itibarım mu· 
hafaza edemedi. Kağıthane mesire ol • 
maktan çıktı. Haliç civarında büyük 
yangınlar oldu. Nüfus azaldı. Buna mu
kabil, bilet ücretlerimize köprü parası 
gibi birtakım vergiler ilave olundu. Ha
liç sckenesi ekseriyetle orta ralli ve fa. 
kir Sinıftan ibarettir. Biletler pahaltla· 
şınca bunlar kayıklarla gidip gelmeye 
başladılar. Bu suretle 10.000.000 nu 
mUtecaviz olan yolcularımızın miktarı 

düşe dü§e 30.000 ne kadar indi. Halbu
ki imtiyaz şeraitimiz bütün ır..:iracaat· 
lara rağmen deği§medi. Biz hükUmet 
yardım eder ümidiyle hissedarların mü
terakim temettü paraları da dahil oldu
ğu halde bütün ihtiyat akçemlzi açıkla
rımıza kapatarak 935 senesine kadar 
geldik ve malum §erait dairesinde işi
mizi durdurduk. Halbuki, belediye işi 
alınca, seferleri yarı yarıya azalttı, bir 
kısım vapurları da kadrodan çıkardı, 
m:murları azalttı ve masrafla varidatı· 
nı başba§a getirdi. Bize bunları yaptır· 
madılar. ş:mdi hükumetin bu hale bir 

çare bulmasına muntazırız. Belediye i
ki senedir on vapurumuzu işletiyor. 
Herbiri binlerce liraya mal olmuş iske
leler!mize vazıyet etti. Akay idaresi, 
geçen mevsimde bir vapurumuzu ayda 
1500 liraya belediyeden kiraladı. Bu 
hesapla biz belediyeden yüz binlerce Ji. 
ra kira isteriz. Buna mukabil, mahke
mece karar altına alınmış olan boti.:u
muzu belediyeye ödiyeceğiz ... 

Diğer taraftan yaptığımız ta.'lkikata 
gör::, belediye b:isbütiin baş'<a bir nok· 
tainazardadır. 

"Belediye, ş:rketin aciz kald ığı bu 
amme hizm: tini yapacaktır. Şirketin 

Tavil zade vapuru 
kurtarıldı 

Geçen gü:'ıkU büyük fırtınada Ereyli 
limanınd::ı karaya oturan Tavilzade va
puru, bJyük gayretler sarfedilerek dün 
ylizdüriilmüştür. 

Vapurun teknesindeki yaraları mu· 
vakkaten kapatılmıştır. 

Vapur limanımıza geldikten sonra e
&ash bir surette tamir edil<J.:ektir. 

kendisinden vasıta ve iskele icarı iste· 
meye hakkı yoktur. Çünkü bunların 

kıymeti belediye alacağını ancak karıı
lıyabilmektedir . ., 

Haliç şirketi bu vaziyet karııgında 

hissedarlar umumi heyetini toplamıya 
karar vermiıtir. Hiasedarlar, martın 

yedisinde toplamı.:aklar, o zamana ka· 
dar hükumet, bu i~ bir ıekil vermezse, 
irketin tasfiyesini ka.rarlaıtıracaklar • 

dır. Bu kara rilzerine bir tasfiye heye
ti teıkil olunacak, bu heyet belediye Ue 
olan alacak verecek iılerini tasfiye ede· 

cektir. 

IÇEROE: 
• l:ılanbul defterdarı Kazım Ankııradan 

lstanbula gelmi~lir. 
• Yabancı memlekellerdeo ithal edile· 

cek çimentolardan alınacak gümrilk res
minin yilı: kiloda 30 kunışa indirilmesi 
takarrilr etmiştir. Yalnız tenzilAt 40 ton 
çimentoya münhasır kalacaktır. 

• Romanyadan selen göçınenlenlen blr 
kısmı dün akfam Silivri karasına se\"ke· 
dilmiştir. 

• Mer:ıin limıın işlerinde çalıştırılmak 
üzere nhnan 25 tayfa birkaç güne kııdar 
gönderUcccktir. 

• Sirkecide Şııhinpaşa otelinin ~·anında 
yapılmasına karar verilen maliye tahsil 
oubesinln temelalma töreni bu sabah sa· 
at onda yapılmışlar. 

• Küllr. B. halkın ve bilhassa talebe· 
nln okuma ihti)·acını karşılamak, onların 
ihtiyaçlarına uygun kitaplar fly.irelmek 
ilzere incelemelere başlamıştır. Tnceleme· 
ler tamamlandıktan ı.onra YekAlet bu yıl 
yüzden fazla kitap . basacaktır. 

• Gazi köprüsllniln dubaları 15 şubattan 
itibaren monte edilmiye başlanacaktır. 

• Milddeiumuml muavinlerinden Re~t, 
yaptığı teftişler neticesiod~ Fener nüfus 
memurluğunda bir suiistimal tesbit etmiş, 
nüfus memuru hakkında vllAyetten taki· 
bat müsaadesi istenmiştir. 

• Dlin Türk borcu tahvilleri 18,85 liraya 
yükselmiş lir. 

• Değerli tarih eserlerlndeıı mlmart 
kıymeti en fazla olan n tanesinin tamiri 
için istenilen tab!';isat gelmiş, keşif ve plAn 
lan yapılmıştır. Bunlar mlmart kıymetle
rine halel gelmlyecek ~urelte tamir edile
cek ve ilk evvel Fatihteki Hüsrev paşa 
türbesinden başlanacaktır. 

• Müddeiumumi muavinlerinden Neca
U, htanbul tarafındaki 1,3,4,5 ve altıncı 
nolerlerdeki teftişlerini bitlrmi,, raporla-
rını hazırlamağa başlamıştır. . 

' • Topkapı surlarının bazı !kısımlarında 
taşların dilşlü;tü görülmüş, belediye müze· 
ler direktörlüğüne müracaatta bulunmuş
tur. Keşif yapıldıktan sonra buraların 

tamirine başlanacaktır. 
• Yakında Beyo~lu nııntakaı11ndaki nü· 

rus dairelerinin teftişine başlanacaktır. 
• Tunceli halkından şimdiye kadar gizlf 

kalanlar, ölfim, doAum, evlenme ve, boşan 
ma ve kayıp vaknlarını yazdırmamış olan
l:ır hnkkında neşredilen kanunlardaki ce- ~ 
z:ıt hükümlerin affeılllrnesl hakkında ha
zırlanan kanun lliyihası :ıı . Meclisine gön· 
derilm işli r. 

• Sullnııahmetıeki arşiv binasının tamiri 
bitmek üıcredir, binanın orta boşluJtu Ü· 
zerine, aydınlıJh temin etmek maksadile 
<"am konulot'aktır. Daire geniş bir sundur· 
ma ile yirmi dört odadan mUrekkeptir. 

• Dc\'Jct şura'iı umumt herelf, polis vazi
fe ve snllıhiyet nizamnamesi proje~lnln tet 
kikinl bitirmiştir. 1 

• Otobüs tahkikatına ait fezlekenin mü· 
him bir kı~mı hnıırlanmıştır. Fakat yeni· 
den hazı noktaların aydınlatılması fcap 
elli~in<len, yeniden in<"elemelf'regeçilmiş· 

tir. Son dinlenen l\artrirlen :c;onra, onunla 
birlil;te çalıqın iki kişi d:ıha dinlenmiştir. 

• lsınnhulda me,·cut 19 maliye şuhe!'>i 
için yeni hinaJar rnntırıJmı"ına J..arar \ e• 
rllmiştir. Bunlar için kOc;ük, bilyük, ortn 
olmnk üzere üç tip kabul eclilnfr~tir. Kil· 
tükler 30 bin, hiiyük '\"e ortalnr 4:'> ·50 bin 
liraya çıkn<"aktır. 

• rıe~·oğlu halke,·i bir (s:ız Ye ses) mü· 

Radyo için yeni 
tahs~sat 

Londradaki radyo müesseselerinde 
teknik tetkikatta bulWlan eski radyo 
şirketi müdürü Hayreddin ile, yine bu
rada ıpikerlik tahıil etmekte olan Ba
yan Emel Gazimibal bu ay sonunda 
memlekete döneceklerdir. 

Her ikisi buradan Ankaraya gidcı.:ek, 
Hayreddin Ankara radyosunda fenni 
bir vazifeye tayin edilecektir. Emel 
Gazimihal da spikerlik edecektir. 

Ankarada yapılmakta olan büyük is
tasyon önümüzdeki nisan ayı içinde ta
mamlanacak ve faaliyete ba~lıyacaktır. 

Öğrendiğimize göre, İstanbul ve An· 
kara radyolannm 65 bin liralık bir tah· 
sisalI vardır. Her iki radyo<k yeni ıs-

lahat yapılmasına ve neıriyat program 
tarının geniıletilmesine ihtiyaç hasıl 
olmuı bulunduğundan mevcut para ka
fi görülmemektedir. Bunun için, yeni 
tahsisat istenmektedir. 

Hükumet bu maksatla radyolar için 
bir tahsisat münakale layihası hazırlı· 
yarak yakında Millet Meclisine tevdi 
edecektir. 

Deniz Bank Umum 
MOdUrUnUn 
tetkikleri 

Denizbank umum müdürlüğüne ta· 
yin edilen Yusuf Ziya, dün lı bakaat 
fıtanbul §ubcıine giderek buradaki iı
terile ı:ıeşgul olmuştur. Yusuf Ziya bu 
radaki itlerini devir ve tasfiye ederek 
Ankaraya gidecek ve orada Deniibank 
tC§kilatıru kurmak üzere iktısat vck:ı
letiyle temaslarda bulunacaktır. 

Yusuf Ziya, yeni vazifesi etrafında 

kıaaı..:a demiştir ki: 
''- Vaziyeti tetkik etmeden bir 1ey 

söyliyecek değilim. Burada icab eden 
temasları yaparak Ankaraya gideceğim 

ve orada' alakadarlarla t~kilat i~leri 
üzerinde görüşerek tekrar 1stanbula 
geleceğim. Denizbank'ın bir an evvel 
kurulmasına çatııacağı.z.,, 

Denizbank müdürü Ankaraya gitme
den evvel burada Deniz Yollan, Li· 
man iıletmesi, Tahlisiye idaresi, Gemi 
kurtarma tirketi ile Fabrika ve Ha
vuzlar idaresini ayn ayn ziyaret ede· 
rek bu müesseselerin vaziyetini tetkik 
edecektir. Yusuf Ziya Ankaraya git· 
tikten sonra bu müesseseler müdürle
rinin de te}kilat işleri icin oraya davet 
edilmeleri mukarrl'rdir. 

DllkkAolarda soğuk 
bava tesisatı 

Belediye, kasaplar, ciğerciler ve balık 
çılann dükkanlarında sofuk hava de
polan tesis etmelerine karar vermiş ve 
kendilerine tebligatta bulunmuştu. Bu 
it için mayıs ayında bitmek üzere bir 
mühlet de verilmişti. Aradan aylar ıeç 
tiği ve mühletin bitmesine çok bir gey 
kalmadığı halde birçok dükkanlarda 
henüz bu tesisatın yapılmadığını gören 

belediye, evvelki tebligatını bu esnafın 
cemiyetleri nezdinde tekrar etmiş ve 
bu müddet zarfın.da dükkanında soğuk 

hava depolan kumuya\:ak olanların 
tecziye edileceklerini bildirmiştir. 

. Bazı esnaf, bu emir üzerine dükkln
larına bir buz dolabı koym:ıkla iktifa 
etmi§tir. Halbuki belediyenin bu kara· 
n dilkkanda mevcut bütün malların bo-

zulmaması için hepsini istiab edecek 
büyüklükte tesisat yapılması hakkın

dadır .. Yoksa bir buz dolabı bu ihtiya

cı karşılıyamıyaeakbr. Belediye, bu 
hususta da alakadarların dikkatini cel· 

betmiıtir. 

sabakası açmı,tır. Kayıtlara ayın on beşin 
de b:ışlanacaktır. l Şubatta yapılacak ele
mede L:azananlar mü:r;abakaya girebileceı.
lcrdir. Seçim ile grup üzerinden yapılacak 
tır. 

• Aksaray vilayetindeki 50 bin hektar 
genişli~inde karasaz bataklıAı tamamen 
kurutulmuş, Ye burada yeni bir göçmen 
kö)'Ü kurulmuştur. 

• Adapazarının ana caddesi beton ola· 
rak yapılmıştır. Dl(ter yolların da beton 
yapılma!'lına karar verilmiştir. 

• Muhtelif fakülte taleheleri tarafından 
şair Mehmet Akif adına kOçük bir broşQr 
çıkarılmı,tır. Broşürün hasılaUlc şakin 

mezarı yapılacaktır. 

~~~ 
'l\t. ~~ 
KURUN' da 

Tehlike ı 
A SIM US, devletler arasındaki 3ilô.h 

varışının dehşetini tebarü:. eltirivor. 
ltalvanın yeniden vaptıraccığı 35,000 ton
luk iki :.:ırhlı, başmuharrire göre, dünya 
tarihinin en mülıim hddiıelerinden biri· 
dir. ÇünJ;ü Musolinlnln bu teşebbüsü, in· 
gillue ile ltalva arasında bir türlü pay· 
laşılanuyarı lı.kdeni:. hô.kimivell davasınw 
her vakitklnden /a:la bü11ük bir harbe doğ 
ru fAtliğiııl g6steri11or. Geren vıl, dcııi:e 
indirilen 25 biner tonluk ltalyan :ırhlı· 
farına mukabil, Jngillerenin de ayni ton· 
ela iki zırhlı11ı tc:uö.ha koyduğunu ve Ak· 
denizde Jtalva ile herhaıl./li bir tarpı~ma 
ya mahal bırakmamak için bir anlaşma 
yolu bulnıaoa le§ebbüs elliğini, fakat iki 
taraf araswdakl temaslardan müsbd bir 
neticeye varılamadığını anlattıktan sonra, 
.tıım Us diyor ki: 

"Musolininın Almanya seyahatinden 
ve Alman-Japon anlaşma iltihn1'ından 
sonra söylenen bu sözler hakikaten mü· 
himdi. 1tal)·nn başyckilinin: 

- lngiltere İtalya ile kısn bir zamanda 
anlaşmıyacak olursa bizim de yapacak i~· 
!erimiz var!,, 

Demesinin manası ~imdi biri Ceno,·:ı,, 
öteki Triyesle inşaat tezgltlılnrına sipariş 
edilen 35000 tonluk zırhlılar ncıkça göste· 
riyor. Zira ltal)'a bu yeni harp gemisi 5i· 
parişleri ile: · 

- lngilterenln ltalya ile anlaşacağız 
demesi samlmt değildir. Bu anlaşma te· 
şebbüsleri lngiliz silAhlanma programının 
tamamlanmasına kadar ltnlyayı oyalamak 
maksadlle yapılmaktadır. Fakat biz bu 
türlü oyalama siyasetine nldanama),z. lş· 
te lngilterenfn )'eni silahlanma programı· 
na karşı biz de yeni silAhlar yaphrıyoruı.,, 

Demek istiyor. · 
Hatta i) burada da kalmıyor. Musoli· 

oinin organı olnn Giornale d'ltalia bu yeni 
siparişlerden bah'.'icderken: 

- Bu gemiler ltalya icln IAzımdır. Zira 
İtalyan imparatorluğn )"alnız kendi sö
milrgelerinin emniyeti ile alAkalı değildir; 
ayni zamanda Uzak şarkta Japon:ra ile o
lan ittifakımızın icabıdır.,, 

Diyor. Bu sözler ile Jngillereye .karşı 
ltnl)·anın tek başına olmadığını anl:ıtmak 
istiyor.,, 
Asım Uı, Japonların da 11tni harp ge· 

mllerl hazırladıklarını, Framı:: ga:.eteltri· 
nln ueni zırhlılar ılparlı tdilmed yolunda 
ki heuecanlı neırluallarını kaydediyor ve 
beunttmiltl tmniuttin umumt harpltnbcri 
hl c blr :aman bugünkü kadcu tthlikeU bir 
manzara almadıDı n1Jticeılnt oarıgor. 

CUMHURI YET' de 

Sonu ne oıacak? 
A BIDIN D.4 VER de, ıildltları azaltma 

komlsvonlarının cabalayıflarına ra!i 
men, milletlerin baıdöndilrücü bir hr::la 
na!ıl slldltlandıklarını anlatıyor. Ve insa
nı ürpertecek korkunc .tallıtlklerden ıon· 
ra, vcuısını ıöyle bağlıyor: 

"Karada, havada, denizde siltıhlanan 
ve bunun için milyarlar sarfeden devlet· 
ler, bu paraları nereden bulacaklar? Ta
bii milletlerinden ahıcakları vergilerden .. 

Harp ol~ da olmasa da ıitUkçe kabara
cak olan bu müthlt yekt\nlann, en zengin 
mllletlerl bile ezeceğine füpbe )'Oktur. 
Almanya, daha geçen sene, "tereyağı yeri· 
ne top,, prenslplnl kabul ederek tereya~t 
yemekten va:ıgeçmlştl. Musolinl, Habeşi'.'!· 
tan seferini )'&parken İtalyan milletinin 
nişan yüzüklerini bile topladı. İtalyan 
milleti harp devam ettiAi müddetce h:ıftn· 

da iki günden fazla et yemedi. 
SllAhlanma yarışının daha ba,lrıngıcın· 

da milletler kemerlerini sıkm~a mecbur 
edilirlerse, bu işin sonu ne olacak?,, 

Harp sonu 
Avusturyası 

C UMHUlllYETIN baıua:ııını Nadir .\'a 
dl Viyanadan uollamıı. Salnt Ger· 

main muahcdeıllt tlll allı miluonluk koı· 
koca Avuıturua devletinin bir kuşa dön· 
diiQütıü, galip devletler tarafından ordusu· 
nun a:aml otuz bin olarak te:sbit tdildi{ji· 
nl, harpten sonra halkın harbe ve harbi 
yapanlara kar~ı duyduğu kini, llnlf ormala· 
rın söküldüğünü kaydttllkten sonra bu· 
günkü Avuılııryauı ıru satırlarla canlandı· 
rıyor: 

"Fakat zaman nelere muktedir değil! 
Dugün Avusturyada askerlik hizmeti 

mecburidir ve artık kimse zabillcrin yıldız 
Iarına :ıaldırmnlta cesaret edemez. Ordu 
mensupları allı, yeşilJl, morlu rcngı}renk 
üniformalarile caddelerde göğüslerjni ge· 
rerek, kollarını sallıyarak dolaşıyorlar. 
Eski zabitlerin de, imparatorluk zama· 
nındaki kıyafetlerile, nlşanlannı lıoydan 
boya takıp takı~tırarak bunların arasına 
katılmaları ortalı~ıı pek çeşitli bir manza· 
ra veriyor. Başvekil Şuşniı, krallık deni· 
ne karşı bir $empati besledi~lnden )·eni 
ordunun kıyafetini de delfülirerek daha 
sü~lü ve daha şatafatlı l"apmı,tır. Birçok 
modern ordularda kılıç taşınmadığı halde 
Avusturya ordusu zabltlerl kılıç şıkırdatı · 
yorlar. Balolar, suvareler içln de ayn ilni· 
formalan vrır. 

DilUin bunlar insana bir operet sahnesi 
üzerinde bulunuyormuş hissini veri~·or. 

Etrafımızı dolayan yeni havanın deTamlr, 
sahici birşey oldu#una inanamıyoruz Te 
galiba da aldanmıyoruz.,, 
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Et ve ekmek fiyatları 
nasıl ucuzlatılacak 

~ şlb>alkanın röya~etn aıU'll!ollil<dla yapılan tcplaıntoda 
lQ)u~ülfil ~lYl mce~eue tetı:kn~ ecdlDDDycr 

Mütehassıs Vander Porten'in hazırladığı rapor 
nelerden bahsediyor ? 

' eOHOOOOOO~OHOooooooooooO•O•••-Oooo••o•o•ooooooo•H•••j ~t 1 n 
! C. H. P. i 

Ekmeğin 
ucuzlatılması 

Beled yenin halk flrınları 

UCUZllıltJ 1 ması 
Nalcllyatın 

r urmasına bağh 
Bugün Ankarad J bizzat Başbakan 

Celıll Bayan:ı :iynseti altındıı yapılan 
bir toplantıda Tüıkiyenin e;n büyük ı 
şehri olan 1stanbu1dan ba.cılıyarak ya
şayr§ maddelerinin fiyatlarında müm. J 
kUn olan tenzilatın yapılabilmesi im- 1 
kanlan tetkik edilmektedır. Başta et 

1
. 

ve ekmek gibi en mlibim iki J?ıda mad-
desini alan bu heyete gıda maddelerinin f 

ne şekilde ucuzlatılabileceği hakkın
da yapılan tetkiklere isUnat eden ma. 1 
lfırnat vcrilmi~ bulunmaktadır. 

. . 
f 'l'oplanarak gemi kurtarma f 
fşirketinin tasliyeesini görüşlü~ 

Ankara 11 (A.A.) - C. H. P. guru
bu bugUn 11-1-938 Trabzon mebusu 
Hasan Sakanın reisliğinde toplandı. 

1 - Türk geıni kurtarma anonim 
şirketinin tasfiyesile hukuk ınun hükü
mctc bağlı bir idareye devri hakkında 

ki kauun layihası üzerinde bazı hatip
lerin mütaleası mnlendi. 

Hiikumetin bu mevzua ait izahatı 
gurup heyeti umumiyesince tasvip olun 

du. 

Hükfimetin tstanbulda et '"e ekme· sekliğidir. Kömür Zonguldaktan pa.. 
ğin halkm en ucuz alab'ileceği b!r fi- halı gelmektedir. Deniz~·olları idaresj
yata indirilmesi hakkmdnki hazırlık nin nakliye ücreti fazla ve vapurlar 
tetkiklett bundan bir müddet evvel lst:ınhulun muhtaç olduğu kadar ko-

ibaşlnmışbr. lktTsat vekfileti ha.ş müşn\'İ yunu getirebilmek kudretinden mah
ri \'an der Porten bu hususta bir tet- rumdur. Bunun için kasaplık hay
kiJı:. yapmnğe. m murıeailmi5 l\"e acilen ''anların toplu gelmesi ve yalnız bu 
~ehrimlze gelen mütehassıs burada e. işe vapur tahsisi liznndır. 
saslı bir tetkik yapmıştır. Evvela mez Mezbahada ne kadar fazla et kesi. 
bahadan işe başlıyan mütehassıs bun- lirse varJdat 0 kadar .artacak binııena
dan sonra. soğuk hava. deposunu \'C bu- ley 0 nisbettc resimlerin azaltılması 
raftan alınan resimleri, et fiyatları i- kabil olacaktır. o halde her şeyden ev 
şin1 , kasap dükkllnlarmı, balkın ne ika. vel mezbaho.nın en büyük rakibi olan 
dar et yediğini gözden g~irmiş ve bun et lmçakçılığmın önüne geçmek la
dan" sonra da lstanbula kasaplık hnyva zımdn·. Bu da halka ucuz et yedirmek 
nrn nasıl geldiğini tetkik ederek deniz le 'Olur ... 
yollan vapurlarının nakil şeraitini ele Ankaradnki toplantıda ele alınacak 
almış ve buradan Trabzon yoluyla Er- olan raporun en mühim csas1arı bun

et önderc.n mabreÇleri gözden gCkir- Ekmeğe gelince ... 
mı tir. Ekmek fiyatlarının ucuzla.tılınasl-

t.o!ayla t.rllmaaına baDh 
tısat müdürlüğü alakadar olmU§tW'~ 
Şehrimizde 190 fırın vardır. Ve günlük 
ihtiyaç vasati 250.000 ekmektir. Fı

rınlardan başka birçok seyyarlar ve fı 
rm şubeleri faaliyettedir. Ekmeğin 

çeşnisinin kullanılan un harmanının 

bir çu\'alı fırınlara 8,5 liraya mal ol
maktadır. Bir çuval unun esas hakkı 

94 ekmektir. Fakat 98 hatta 105 ~k
mck yçabilen meharetli ( ! ) hamur
ki.rlar \'ardır. 

Jstanbulun ekmeği pahalıya. ;yemesi 
hiç bir zaman köylüyü faydalanaırma. 
maktadır. Çünkü buğday dolayısiyle 

un fiyatlannm ·yUksclmesi ancak köy
lü buğdayı elden çıkadıktan sonra 
başlamaktadır. Bundan dolayı bu işin 
ki.n doğrudan doğruya mütevassitla
rın cebine girmektedir. !stanbulun gün 
lük ihtiyacını teşkil eden 22 vagon 

buğday eehre gelinceye kadar 'üzerin. 
de müteaddit .eller oynama'ktadrr. Şe-

hirdeki silo1nrm 'k"afi olmayışı zam 

zaman fiyatların yükselişinde b i.. 
yük am1I olmaktadır. 

Öğrendiğimize göre ekmek fiyttlıv 

rmm ucurlattlma.sı ıiçüı başlıca n.· tcd 
Mr ileri ısilriilmüş bulurunalda.dtr: 

1 - Buğday fiyatlarında ziraat 
banlrnsmın <!aba. mtihim rol ıabnaaı. .. 

2 - Fırınların tevhidi ve bele&ye-

nin bu .sahada :kendine düşc.n Yazifeyi 

yapara'k :halk fmnlan kuimam. 

zunıma kadar gitme'k surctiyte §Clırc 1 ıa.rdrr. 

VRzivet nedir ' nı~ caeçekbu11uslarla belediy.e ik-
Ynpn n t !<- \ltl!!t :göre et, lstanbu _!;.:.!.:..:_:~...!..!~ • .:..:,_;......""':""""------d-=---:------::--::-----....__-..-... ... 

la kıem Ruadcniz.sahil.is'kelelcrinden Daha atık davran 1 iyi ama 
yazın da Ege havusında.n gelmekte- J\ndıköydc Dcğinncn sokünğında Şo1ıa- Dişlerini nasıl sökmüş ? 
dir. :Yezm Marmura islrnlelerinficn nın kahvesi ür.erinC!c yntınl sı\'Ucı,, Riı.t-li Knrngümrüktc 1\ab:ıkulnk sokağında 

o .• 1 ıdü k - oturan şekerci Adem dün :gcc.e Beyo-:ııtun-k i:rni ıolıırnk et gelime de bu ancak Hızır ile ork'1daşı .vur ınn n n ·ş:ım uze· o 
ld ,.,, a (1:) it>miş, ynyn olnrnk evine dönerken 

ÜG 41\"cl 1nbi 'r eöer ve mühim bir :ye.. ri Salı pnzannın kuru u_ yer en sc.t"cr- j 
lcrken hlr knclın ) üzün den nrn1nn D.t"Jk 'O· kÖJ')rü üstundc yere düşmüştnr. 

kün tutmaz. Şimcndiferle D.iyarlm'kır- lon scl11.cci l\hılı1n'rı görmüşler TC hemen nu sırnda çadırcı Sılkt lsminlıc h1r yol-
dıı.n it ıbare.n kasaplık bayvan ,geldiği k:ı,ı:rnr:ı imuşnıu-;lordır. 'Sr.hzccl ibtç 'hm ou şckercıyJ yt-rd<'n lrnldırmış. tr.am,·aya 
de vakidir. cckıncc Burlıan d:ı n~'Di ., kilde ıhnrekel doitru götürürken ~ckcrci n:ı!ilgelaU:jl bir 

· • ~ r.abıtn ınemtı.runn lwndisini 'kallhnın ndn· 
iSR, rk uQu}a'larlOdaD ha'<nn>nlar tS- Cimi \C dnlı:ı atik dnYrontp SC1>ZCCtnJn U-

J J ·~~~ d ftıı t mın .c<'hirıdcki l4 lirn parası ne ağzındaki 
kclelere kadar 'SÜrülere'k getirilir. Bu- zerine utılıır.\k &."lğ omuzun an -ır sure -

tc nrnl.ımıştır. Yakndnn sonrıı ıkl rırknılnş rilt tane a1tm ıli. ini söltüp nıaı~uu sö,Ylc-
nun için i5in bu kısmı mnsra:fsızaır. koçmak istcmişlcrsl' ete :nknlanmışlnrdır. mi5tir. 1kis1 de 1cara1rnln götürü'lm'üş, t:ıh-
Dcnieyolları idaresi bir 'kasaplık 'ko- Ynrnlı lfoyıl:ırpnsn 1ıno::tnnrlinc lkn1clın1- kiknt neticesinde şekerci Ad~min 'kr.ni'llsi· 

ne i~·nik dle>n nı'ltımn suç isnat dfiıii nn-yun iı;in 60 Jrurn.5 :nakliy::e iicr~ti al. mı-:tır. 

mn tadır. Hnyva:n buraya gelince Atatürk mczb:ıha srrttnrma götürülür ve mez
bahanın a1ıırlnrınn girer. Pay mahal-

, 
Hakkmda ('ıkan ec.nebi dilindeki 

linde pnyı yapıldıktan, tartıya geçtik
ten sonra celeb mezbaha:aaki 1..-mıa.ra 
sahiplerlne nyakta a:1tış •yapar ve hay-
vanın borsa.resmi verilir. Bundan son 
ra mezbaha ve soğuk baNa resimleri 
de verilerek :kasnplnr '5irlretinin nnlai
ye vesaiti eti 'ka~}llam nakleder. 

Yapılan tetkikler ıgöstermiştir ki 
bir ıkoyunun soğuk hava deposundan 
çıkıncaya kadar tabi olduğu resim 231 
kuruş ıve bir sığır.m resmi ile 12 lira~ 

dır. !Ayrıca 'koyunaa 26 ve bir parça 
sığırda ::iE 'kuruştur. 

lstanbul mezbaha.sında günde ke· 
si\en koyun adetli 2.000 ile 4.000 ara.. 
smfia ae~i§ir. En ziyade cuma günleri 
kesim ("tltJr. Cün"kü stanbu11ular cu
martesi günü fazla et alır. Kışın yaz.. 
dan daha failn et istihlak edilfüğinaen 
kesim 5.000 ba.cın kadnr cıkaı:. Sığrr. 
malak ve manda kesimi günde 100.500 
a:rnsınaadır. 

Bu sabahki mezbaha fiyatları 'top 
tan satış ~eyle idi 'Koyun 45-ıt7, sığrr 
42. kasaplarda bugün koyun ı:ıehrin 
muh+elif semtlerine ;göre 55-60 ve sığır 
50-55 km ı _ anısında satilır l;tndır. 

Mfite1rns~ıstn ınülalens{ 
Van der Porten bu 'vaziyeti tetldk

ten sonnı öğrendiğimize "'Ör.e Höyle bir 
mUtalen ileri sürmll8tür: lstruıbulda 
mcmti.ha Ucre:Unln l diye variclat:ım 
~ektedal' etmeden azaltılması 1üzıın6ır. 
Bunun için de kesilecek varidata nıu
k&bil başka gelir volları bulmalıd:r. 

~o~uk h va deposu ilC'l'etlcriıı:ıahalıdır. , 
QünkU elektrik ilcrcti yüksektir. Bunu ı 
dn doğuran kömür Uaretlerinin yük-

Klteplero adedi 
6SO dur 

nkarn H {Tclcfonln) - Türk inkıltı· 

hı '"e At:ıtfirk hakkmdn sarp dillerlodc a
zıl:ııı kitnpl:ırdan yalnız 'fnınsıı:cn 1'e "nl· 
nınnc:ıl:ınn snyısı GSO rusurfüır. n rn1m
rnı \'el'Cll l.:hıs J.;ın:clcı;l, SÜnddlik ıtnzctC '°' C 
mccmunlatb, hrosürl<'rin htınl:ırrn dışımın 
oldupınu ynzıyor. 

25 kaymakam 
tayin ve 

nakledilecek 
Ankara, .ı 1 (Hususi) - Dtdıiliye 

vekaleti tarafından yeni bir l:ararnnme 
hazırlanmrştn. 

Yirmi b~ kadar kaymnkamın tayin 
ve ırnikli hususunda olan bu warnaıne 
bir'.c.ıç gUnc ktı.dar tasdik edilmiş bulu-

nacaktır. 

Çocuk .es rgeme kuru
mundan.: 

Ç. E. K. Çocuk ıkütüphaflesi menfa
atine 18 ikh1.:ikanun 938 'Salı a"kşamı 

Beyoğlunda Fransız tiyatrosunda veri· 
lecck müsamere programıdır: 

ı - Çocuk oyunları ve gocuk festi-
vali. 

2 - Varyete. 
3 - Caz: rcviisü. 
4 - Konser. 
5 - Komedi (Şehir tiyatrosu ısa· 

natkarlan tarafından.~ 
~ - Komedi (sanatkar Naşid) ta-

rafından. 

l:ışılın ıslır. 

(Ulus) 19 yasmda 
Ankarada çıkan (Ulus) ar.k~da§I

mu 19 uncu sıkt§ JY!lına gir:miftir. 
Muvaffak'iyet ve uzun i:imüflcr fülmz. 

Posl11 ve telttraf 
işleri çoğaldı 

İkttsafü buhranın en ziyade 9-ıüküm 
sürdüğü 1'929 sencSinae poSta ve tcl
craf idarelerinde isler yüzde elli nis

petinde azalmıştı. Bundan sonra, iı va
ziyeti mütemadi bir tevakkuf devresi 
geçirmiştir. Geçenlerde ~apılan tetki
kat neticesinde posta -.,e telgraf idarele
rine verile mektup ve 'telgra"f mevcudu
nun eskisine nispetle iiSte biri nispetin
ae arttığı ,gör.ülmü3tür. 

.Alakadarlar, .bu idarelerde iş hacmi
nin artmasını iktnadi vaziyetin dii%el
l\iğinc bir .alamet telakki ctrnekt'Cdirlcr. 

l• eankıaSt tsı nbut ube•' 
mUdUrlllaUne kim gelec9k? 

lş banlı:ası lstanbul ,şubesi müaürü 
Vıısuf Ziyanın .Denizhank umum mü
Clürlliğüne ıtayini üzerine bu makama 
afyon inhlsan müdürü IIamzanın geti
rilı•.:egi eörlcnmek'tedir. Afyon in3i1;a
rı müdürlüğUne ae ikinci m:iaür Şaki
rin tayini mevzubahstır. 

Mersine gt>nderile
ce'k t:ayf.alar 

Mersin liman i§letrnesi, kendi Nasrta
lannda 9alrşmak üzere tecrübeli •ve güç 
1ü kuvvetli 25 tayfa istemişti. 'Deniz 
ticaret müo:irlüğünün bu husustaki ila
nı üzerine birsok gemiciler müracaat 
ctmi§tir. Yar.ın, bunlar arasında bir .se~· 
me yapılacak, ayrılacak 25 tayfa ilk va 

sttayla a.ıersine göndcrile:ce1d:ir. 

Kazanan nu aral 

45 00 
31531 34837 5065 ııs2 608P fıJ 

9973 9296 21599 10114 19359 .... 
3923 '133644 28553 35451 979'1 .,,,,_ 

• 3251)7 9215 13223 9564 7958~· 
32507 92 5 13223 9664 7958 '9e5! 
35142 25i62 36477 17569 12144 .-. 
26207 3702 31638 7791 939S -,,ti' 
24759 9838 28199 24792 1'475 ~ 

Lira kazanan 

17933 
33 le biten numaralar ikişer 

amorti alırlar. 

~773 15643 7141 36954 37065 ~~ 
2213811874 31800 8681 28961 ~ 
28654 33083 39570 21258 35068 -

lira 26912 l ! l 59 36983 2936 30691 ,!,-. 
2229 16386 565 3739 3sss• ""-

Son mUkafat 

10.000 lira 

13979 
Beher numara 50 lira alacaktır. 

20700 15400 56 32737 38945 28428 
25460 35'TO 6S9 22198 23260 33978 
23510 30S82 10717 20807 21644 17812 
12509 ~0623 24649 39345 24521 19834 
35330 176~ 23363 36872 10798 9589 
38671 2491114167 20350 14433 12623 
36440 21101 36705 22928 

8000 Lira k11zananlar 
30345 

1000 Lira kazananlar 
17958 2897t 5920 
500 Lira kazananlar 
20372 19465 23187 21057 7531 19030 

r7621 '.39063 19881 Üll82 6144 396'12 
142U 11875 48H .1244 12215 

200 Lira kazananlar 
3417 13884 24428 33903 29230 23820 
6431 4151 36387 '31199 9121 '27040 

2510111857 20063 l9it8 28702 39729 
22554 l87J.3 

100 Lira kazananlar 
21874: 21027 19963 Si60 CZ3857 llO:M 
233 1 22956 464.6 2468.5 11'720 24903 
3.1503 22243 4152 25124 33183 22644 
16526 9239 ~79S3 16738 13099 29923 
32448 6690 4023 .20718 J.1602 1:1704 
18470 36814 19162 17()56 :197471.5698 
1'2471 22101 3l214 l1: $0284 34209 
19065 1878 lL04!2 43711 75 36863 
21752 

50 Lira kazananlar 
l.'3985 13179 25964 22335 6197 34237 
34492 19608 19878 11146 16191 25876 
29265 6073 36665 24622 19 37138 
21638 12352 10979 13249 36873 276'00 
38959 26101 16824 23343 '3295 35385 

7923 37940 13656 8499 '34980 '10602 
13338 7798 37878 21'592 20859 3884 
31216 32053 l2935 11306 374ııo 13103 
36351 14552 22780 163ôZ 255ıt3 4239 
31781 .21131 28.685 2020 16059 17051 
12111 .39812 839 10488 26~18 1531S 

6797 ..2347 19208 746 3072;; 1'8306 
25613 38138 24365 67ll 31425 3.9657 
28413 3461 21864 10782 6?76 4270 
34231 37966 36561 759112011 1'8138 
6037 3004 7606 9309 23098 2373 
2943 17l07 l0482 9'618 1236'8 29l7 
~9470 14Sl5 2Sf!35 '7567 19074 '19806 

4680 38667 29888 420!i '12984 14104 
33313 20J67 7794 J014'2 1'8079 37780 
306.38 3)33 24536 24319 6470 24714 
25322 22011 ,):5283 34 7'84 13951 14536 
25454 1672 11168 21:.ı87 32922 38375 

7001 38177 5245 4366 27035 20411 
6414 14956 10289 7979 2~353 4072 

20587 19732 39647 51'9 5826 2986 
16371 9025 19803 35006 B'897 37114 
30954 11155 3015 2393 30952 30l00 
336&3 361?8 231t)7 ı;g159 54674 38101 
39120 33503 25?61 23865 B7786 916'3 
SB452 37SSS 1U82 29084 537515318 
14385 31475 'l5539 l'S!l78 ~0441 1414.t 

SO Lira kazananlar 
1789J.20087 9760 1118 7710 8523 

35772 9351 25664 18024 1736S _,,,_ 
37058 31052 24806 33990 33051, 
1s922 28486 2ss29 ıı:ts5 8751 ~ 
3i285 '22041 28011 29872 2SZ5f ~ 
25092 25827 5569 ~ô086 32029 ~ 
6155 5636 U780 895 9849 _. 

1 '7763 22606 25093 33832 2 ıt29 ·--
17227 13267 27957 25695 2306J iilJ!. 
1789 24i95 '6~34 26570 3586• -:-....ı 

30221 10346 20751 7953 >8166 ~ 
s:ı4o5 asoss 2133 20430 s21s ~ 
:3692 87-281 34843 18772 39261 -

17212 32632 270S9 56584 '96S7 '_i;ıt! 
4728 10950 25120 J5242 37403 _,__ 
8466 2'5119 5287 12853 ;15481 -

34058 17 ı;89 5621 36510 2713 
28624 361 ı2n 28780 22ı1s ıJI 
17492 16l57 249.97 l5U3 1378J ~ 
16266 ıssoo 38446 11968 25983 ,..,.A 
19306 l45S8 10428 2.9S53 416' ~ 
22S90 826ıı 890 11867 97'1.0 Jif!' 
18309 l 1948 247.28 13820 6100 dit 

565 5724 3079 5367 38558 
7298 :22376 19025 '387.18 59.Z 
8664 1.3645 27915 6769 3702J 
ısa91 19421 a91s 31948 11219 
10445 22576 ~1442 2740 1037.5 
24726 37:6l 1 50354 28730 17883 
17078 27-480 .28826 17164 35949 
28550 '9671 29433 31340 .266'0 
18342 6240 6658 21970 2929' 
123U 1290 4844 8835 .132~7 

,,-ALKAZA 
SiNEMASj 

au 
Matlne~erden itibar ... 
Dünyanın en fazla beğcndili 1' 

Paramount 'filim §irketinin ıı;; 
sızca sözlü milyonlarca dolara ti 
ettiği en meşhur rejisörle .e 

lbüyük artistlerle çevrilen: 

TEKSAS...-.. 
FEDAiLERi 

Rejisör : K1NG Vi:008 
Ba rollerde: !FRED .MAC M:::: 
JACK 1DAKIE - JEAN PA 

343 8 s 12864 12063 :::43::6~2.:_3~0:::_41:3~1~9::5~6 l.'!!!i!~~~~~!ll!!!!!!!!!!!!'!! 

l<'atihtc Zincirlikuyuda Beyceğiz mahallesinin 'Nişancı eaaa~inae 

emlikinacn 1 harita m.umaralı küÇük medrese ve 2 harita numaralı 
Hasnn efendi medresesi ve Sülcynın.mn mutasarnf olduğu 7 'harita 'VC f/# 
numaralı hahçcli baraka ile 8 harita ;numar11lı ve kapı numarasız 'bab~ 
ne mt!ktep yapılmak 'üzere 1295 tarihli istimlftk kararnamesine 'tev:filt,.. 
lake tabi tutularak rne.'lfaat karan alınmış 'Ve teşekkül eden heyet 
bu ~·erlerden Süleynıanın mutasarrıf olduğu 7 .haritn numaralı ve 
2130,54 metre ımurabbaı yerin beher metc murabbama l lira ve ilerin~ 
cut iki 'harakarlan sağdaki barakaya 20 ve soldakine 40 lira ve kapı 
8 harita numaralı ve tamamı 649,00 metre murabbaı a~anm nıetr6 
bama keza l .lira. kıymet takdir ıe.dilmiştir. 

Sahiplerinin bu .Joymet~ ilin müdeti olan 8 gün zarfında itiraz.n ih3. 
lunmaklıı. keyfiyet :mezki'ır -knramnmenin 8 inci maddesine t-0vfikall J 
nur. {B) (ı194) 
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'f ·. ... ~· kocasını buldum Uz bınıerce balık 
t'rlijş ter i bulunma
(:iıgı için tekrar 

denize 
~ <:lökülece{Jine 

elediye bunla-
rı ucuzca satın 
ahp fakirlere 
dağıtmahdrr 

1 ll'tdc bollufunc!a Hal= 'Ye köprü 
hıtı:tanb.ıJ dünyad:ı balığı en bol şe· 
ba1ı1t~cn biridir. Dünyanın en lezzetli 
Çılttığ rının da bizim denizlerimizde 
hu~ ltlı hesaba katarsıJk, bunun ciklden 
~. bir nimet olduğu meydana çı-

>tlt 
tıı q :t ne yazık ki, her §eye rağmen 
''tartb alık yiyen şehirlerden birisi gene 
İ'atı.j Uldur. Avrupanın, Amerikanın, 
'alı ftl:ıedeni dilnyanın denizlerden fer• 
l1ı1t' \t:tsah uzak §ehirleri, bin bir güç
llrtbuıdınasrafla getirildiği halde, is
c~Clct a~ kat kat fazla balık istihlak 

t' Cdırler. 
altat t 

?ııal\ d stanbul ve civan, zaman za· 
ı • en· aıal\ b ııı:Ien elle tutulacak kadar bol-
~iYct atlıklara, adeta müstağr.i bir va
ltıaı ~a tnakta devam edip gidiyor. Nor
~Ctıi a:t~lardan bahsedecek değilim. 
f:ıttı.ıza zen, bolluk günlerinde, aya
dc cdc!:le~ büyük bir kısmetten istüa
llırada a rnızdir, Geçenlerde balık akı-
b... ncak rnaı .. d . . b . . '"lda le ın yuz e yırmı eşının 

~~· roıc b:~ığınr, yüzde yetmiı beşinin 
~Utları asına, mesela ko:a koca pa· 
tcllebj b 

1 
onar paradan, limana gelen 

ih:rıu o~ a ıkçı gemilerine satılmııt oldu-
d" Crend'ğ• :1 

lilll. ı trn zaman, cidden üzül-

"'ca~ ib. ~.. deniz d··k . 
~· Yab e o memek içın, yok pa-

.tı, 1,ta ancılara sattığımız bu balık-
liı?ı nbuı •eh . . • 

.. ll:lb :ır rı ıstthlak edtmez miy· 
li'alta ette ederdi .. 

tld t o &U 1 
lı ıttrı.ıı n erde, bir loktanaya uğ-
d~ zarrıan~rn~n: sizden bir tek lüfere 
rL t\ tarı gıbı 30 kuru§ lıir balıktan 
"4 ı e Çıkan 1 ' . O _ 1 pa amut porsıyonlanna 
L ~lcr S kuruş istiyorlardı. 
,.tııı c gelince bi . 
tııq tututd ~ • r çok aıleler, balık-
oı~ ~Yolunu u;u Yerlerde malı ucuz al
~ , :ı~u için uldu. Fakat ta~ımak güç 
d~~~t ed Ço~ kimseler d~ böyle ha· 

11:Jta Ctnedı C' tU . l\larına • · . ıvanndaki balıkçı 
~ llıtilndc gıttıkleri zanıan ise, köp-
ıı~ ı canlı canı .. 

dtıı' la ~at 1 ı ytız paraya, bet 
tr.. bire u~ ad~' balıkların, buralarda bir-
·•ıı · :r ort · 1 b tııı. torun mas ı ahasına satıldı-
"'r tc hem 

'la "c nih §aşırdılar, hem kız· 
t.. ayet ğ 
h11.Cçtilcr ço u da alııverişten 
OJaı ,_ • 

l'aı 1
"' boıı 

l~~Ytlanıayu~u. satış fiyatları üzerinde 
·~dı. ınca. tabii istihlak te fazla

d Q\lu• 
Ut~ ıc zaınnn1 

"'' ta:rıan k arında denizden tutul-
' 

0~rı. baı:kı ryrneti en çok bir, iki ku
\°"lll~,~~· evlere gidinciye ka· 
l!crı Y°"u. dükkUsurnu, ma 'lr;-bazların ,, °" -ı ' ancıtann !.tın .. .. 
~it . ., •li b n.cı yuzun -

llzınıd ahalılanmasınm önünü 
ır. Fak t b a u epey uzun 

' ~fü~ ,.._ Sarhoştu; beni evime kadar gelip 

günlerinde beni dü· 
§Ün:iürcn üçün:ü bir mesele de, balık· 
tarın konserve yapılamamak yüzünden 
ı:iyan olup gitmesWir. Geçen sene, 
yüz binlerce bahğr denize döktük. Yani 
büyük bir servet havaya gitti. 

Halbuki bunları konserve yapmış ol
aaydık, memleketiı: iç vilayetlerinde u
cuz bir fiyatla satılması elbetteki kabil 
olurdu. 

Eğer ayni hal, başka bir memlekette 
• ols:ı, tek bir balığı bile ziyan etmeden, 

du'bnl!U'ı Üzerinde avcılık yapanlar 

!ıs> konserve yapar ve bundan hem satıcı
lar, hem de halk istifade ederdL Kon· 
servecilerimiz, mallarının satılmadığın
dan ç:kGyet ediyorlarsa, bunun kaba· 
batini, halkımızın alıcı olmamasında 

değil, kenıdi mallarının bahalı satılma· 

sınıfa aramalıdırlar. Bir kt~çük kutu 
balık konservesi, 20 ila 40 kuruş ara
sııda satılırsa, elbette ki müşteri bula· 
maz .. 

:Balık bol çıktığı günlerde. ufacık 
çocuklar bile yanm saatte bir 

sepet balık tutuyorlardı 

ve külfetli bir it olsa bile ... 
Şimdi gelelim, işin başka tarafına ..... 
lstanbulda, .. enede bir defa bile et 

yüzü görmiyen, binlerce vataı'lıdaş var
dır. Bu kadar düşkün fakirlere, beledi
ye zaman zaman, pek az bir miktarda 
da olsa ,kömür dağıtarak yardım eder. 
Gene bu fakirler hasta1andıklan zaman 
Kızılay, gibi bazı hayır müesseselerin -
den yiyecek içecek alarak yardım gö· 
rürler. 

Gıdasızlık, ve bakımsızlık içinde bu
nalıp kalını§ olan bu ıavaliı vatanda§· 
lara, balık bolluğu günlerinde, yani ba· 
lıklann suda ucuza temin ~dilebileceği 
zamanlarda, beldiye acaba bir miktar 

balık dağıtamaz mı? Mademki, kömür 
dağıtıyor, balık dağılmasa da çok tabii 
bir it olur. Hem de kömüre nazaran, 
balık dağıtılnu.sı elbet masrafsızdrr. 

Tanesi on paraya, dı§anya satılan 

balıklardan mesela bir kaç yilz liralık 
mal alınsa, kimbilir ne kadar uzun za· 

mandır et yüzU, görmemi§, hatti sıcak 
yemek yememig, binlerce aile sevine
cek ve hiç olmazs;t bir giln iyi bir gıda 
almış olacaktır • 

:Belediye isterse, balığın ucuz gün -
!erinde, stok mal alıp, bunu kendi soğuk 
hava dolaplarında saklar ve fakirlere 
muhtelif günlerde, muhtelif zamanlarda 
dağıtabilir de ••. 

Velhasıl bizde balık iti içler acısı bir 
meseledir. 

Elimizin altında büyük bi: milli ser· 
vet vardır. Fakat maalesef bundan isti
fade etmesini hiç bilmiyoruz. 

Memleketin denizden uzak yerleri 
şöyle dursun, deniz ve balık §ehirleri
miz de bile, balık yeyenlerimiz pek az 
oluyor. 

Bu işe devlet müdahale etmeli, bir 
tar:ıftan yurdun her köşesinde balık 

yenmesi için geniş propaganda yapılır· 
ken, bir taraftan da, balık fiyatlanrun 
asgari bir fiyata indirilmesi için tedbir
ler alınmalıdır . 

HABERCi 

lstanbul radyosu 
ISTASBUL: 

18,30 pldkla dans musikisi, 19 Himen 
Şen ve arkadaşları tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları, 19,30 konferans: 
Doktor lbrahim Zati (Keyif verici zehir· 
ler ve akoolismc>. 19,55 Borı;ıı. haberleri, 
20 '.\[ustafa ve nrknılaşlan tarafından Türk 
musikisi ,.c halk ş:ırkıları, 20,30 hava ra
poru, 20,33 Ömer nıza tarafından arapça 
ı;öylcv, 20,45 ~czihe ve nrknclaşları tarafın 
dan Türk musikisi ve hnlk şarkılan, (ııa· 

at ayarı), 21,15 orkestra, 22,15 njans ha· 
herler!, 22,30 pliıkla sololar, opera ve ope
ret parçaları, 22,50 son haberler ve ertesi 
sünün ıırogramı, 23 son. 

BOKUEŞ: 
ıs rod)·o orkestrnsı, 20 şarktlar, 20,25 

Marta Esert ve Git Alparın plı'ıklan, 21,10 
Dethoven müziği, 21,55 Avrupa konseri, 
Holnntlaclnn nakil. 
BU iM.PEŞTE: 

18,20 ı;igan orkestrası, 19,iO keman l•on 
seri, 20,40 rndyo orkeııtrası, 21,55 Holan· 
daclnn Avı.lııpa konseri nakli, 23,45 slg::ın 

orkeıılra~ı. 

BER/,/.V: 

19 operet pll\klnrı, 20,10 hafif müzik, 
21 p14kla sr.nfonik pnrralar, 22,30 va!!! 
plliklnrı, 23,:10 dans orkestrası. 
llO.UA: 

20,30 kliısik konser, 21,30 hafif rnllzik, 
21,55 Holanclnclan A\'rupa konseri nnkll, 
23,10 Triyo konseri, 24,15 cazbant. 

VARŞnVA: 

20,20 şarkılar. 21 cn7.b:ınt, 22 Sopen resi 
lali. 22,35 A \'ntp:ı konseri nakli, 23,40 
n1Ak 

aramak lüzumunu•niçin duymuştu? 
Hicranın bUtün ehemmiyet verdiği 

nokta kendisiyle nişanlanını!I ve kendi
sini aldatmı§ bulunduğumu muhtelif 
şahitlerle anlatmak istemesiydi Fa.kat 
heyeti hakime buna ehemmiyet vermi
yor, yalnız tehdit noktası üzerinde du
nıyordu. 

Mahkeme kısa ıürdil ve bir batka 
güne talik edildi. !ş şimdi dışarıya çrk
maktaydr. Koridorun oğultusundan o
rasının geçilemiyecek kadar ka1ababk 
olduğunu anlıyordum . 

D:şuıya çıktık. Fakat geçmenin im
kanı mı var. lrfan Emin Bey, bir zabıt 
katibinin yardımiyle beni mahkemenin 
kale~ ·.e2._asına sokmaktan ba~ka çare 
bulama dl:' 

Şimdi koridorların bo§altılmasma ça
lı~ıyordu. Bunun ,imkinsız olduğu an
laşılınca bir jandarma, polis v~ müba
şirlerin kordonu araaınkian, İrfan Emin 
beyle birlikte, güçlilkle adliye kapıSJn• 
dan çıkabildik ve bir taksiye atlayarak 
avukatımın yazıhanesine gittik. 

HSla heyecan içindeydim. Alqam geç 
vakte kadar orada kaldım. Sonra hanin 
kapısına getirilen bir taksi ile evime 
döndUm. 

Ertesi günil gazeteler, gene dallan· 
-Oıra budaklandıra benden bahsediyor -
!ardı. Bundan sonra mahkemeye yalnıs 
vekilim gitti, Her mahkeme giinlln· 
de, kapımın eşiği, gelen ga.ıetecilerin 

çokluğiyle aşınıyordu. Ben görünmi· 
yordum amma bunu takip eden günler
de yazılar çıkmakta devam cdiyot1du. 
Şüphesiz blitün yaı:ılanlar hep hayal 
mahsulü §eylerdi. 

Bir gün evde hizmetçi oda kapımı 
usulca açarak içeriye girdi. Elinde bir 
zarf vardı. Posta ile gelmi~ti. Açıp oku
dum. 

Bu Edremidin Çıknkçı köyünde ( ••. ) 
beyden geliyordu. Beni aylardanberi 
beklediğini, niçin gelmediğimi soruyor
du. Kendisine hemen cevap verdim: 
tşlerimi yakın bir zamanda bitirebilir
sem geleceğimi, beni hatırladığından 
dolayı çok memnun olduğumu yazdım. 

Mahkeme uzayıp gidiyor, bir tUrlU 
neticeye varmıyordu. 

İşin garip tarafı, davacı Hicranla a
ramda bu kadar hadise geçmit olmasına 
rağmen hala dargın olmayışımızdı. Biz 
gene dışarıda birlbirimizi görüyor ve 
konu§uyorduk. Fakat o davasından 
vazgeçer.eğini söylediği halde, mahke
menin bir celsesini bile kaçırmıyor, mun 
tazaman takip ediyordu. Artık kendi
sine söylediğini y{izlcmeye utanıyor

dum. Daha doğrusu onuruma yediremi
yordum. Hatta bir gün: 

- Sana davandan vazgeç demeyi o-
nuruma yediremem. Bu benim hayatım 
bahasına bile olaa aana böyle bir tek· 
lifte bulunamam, demşitim. O cevap 
vermemi~. bapnı önüne eğip susmuıtu. 

• • • 
Bir geceydi.. Saat ona doğru eve 

geldim .. Karnım· açtı. Hizmetçinin ha· 
zırlaıdığı sofraya oturmuş, yemek yi
yordum .. Kapı çalındı .. Az sonra hiz
metçi göründil ve beni çağırdıklannı 

söyledi. :Bu saatte beni kim arayabilir· 
di? Merakla kapıya koştum. 

Kim tasaVvur edebilirsiniz? Hicranın 
kocası ... 

Bu adamı bana bir defa Hicran gös
tcrmi§ti. Oradan tanıyordum. Henllz 
ayrılamadığı kocasını böyle kapımda 

görünce ne k<*iar ıaşınnıı olacağımı 

anl:ıyabilirsiniz. Hicranın kocası yabuz 
değlidi. Yanında Hicranın annesi de 
vardı. O annesi ki, ben kendisiyle dar· 
gındım. Epeyce zamandanberi göril§mi
yordum. 

Soğukkanlılıkla: 

- Beni mi istediniz, efendim, diye 
sordum. , 

- Evet, sizinle göriltznck istiY.orum. 
dedi. 

Dikkatle kendisini süzdüm. Sarhoı
tu. Bu açıkça görülüyprdu. 

- Buyurun, dedim.. 
Hicranın annesi, damaıdiyle g8rüşür

kcn, söze kanşmak istiyor, saçma sa
pan, ne dediği anlaşılmıyan cümleler 
aarfediyordu. 

Hicranın kocasını içeriye aldnn. An
nesini, dııanda bırakarak kapıyı kapa
dım .. O da girmek: istedi, eokmadmı .• 
Partı'dıya annem koştu. Kendisine vazi
yeti anlattım. Adamı salona aldım. 

Apartımanın ikinci katında oturu
yorduk. İkinci katın aokaktan ancak 
dört metre kadar bir yükackliği vardı. 

Salon da sokak üstündeydi Adam o
tunnuıtu. Fakat bir ıey ıöylemiyord~ 

- Buyurunuz, dedim. Sizi dinliye>-
rum.. 

- Çocuğum, dedi, ben davalı bulun
duğun Hicranın kocasıyım. Ben taırada 
bulunduğum ırrada talak davası açmıı
tı. Ben kendisinden memnundum. Ay
nlmak iıtcmiyordum. Şimldi geldim. 
Banştım. Yedi sekiz senelik evliyiz, 
İki çocuğum\1% var .. 

- Onun da sizi sevdiğini sanının. 
- Hayır •• Böyle değil .• O çok iyi bt· 

liyorum ki aizi aeviyor. Y.ılvannm ~ 
, cufum, yuvamm yıkmak, çocuklanmm 

acfil olınaaını istcmiyorean karımı m• 
rak, onunla allkanı ke9 ... 

Bu aırada oda kapm açıldı. Annem 
içeriye girdi. Merak etıniı olacaktı.:, 

Gelip yanıma oturdu.. Annem, adamııı 
bu ıon eUmlcsini i§itmit olacaktı. He
men aöı:e karrştı: 

· - Çocuğumun onunla ne alllcuı 
var! Zaten davalılar& •• 

Annemi susturdum. Adama cevap 
verdim: 

- Karınızla hiç bir alakam yok.. S~ 
yanlıı düşüncelere kapılmıtsırw:. Ben 
kızım. .• Kız otauğumu kendisi de bi
lir .. Böyle olduğu halde onunla ne gi
bi bir münasebetim olabilir. Beni aev· 
ıneaine iriıkin var mı? Gerçi bir .ıamaıı· 
tar sokakta gffi.-il§iiyorduk. Bugünden 
sonra onu lda yapmıyacağmı. Emin o

la bilirsiniz. • 
- Son aözilnüze tqckktlr ederim.. 

Yalnız yanlıt bir dilşilnceye kapılmadı· 
ğımı bilmelisiniz •. Karmı sizi h11a lıCYi· 
yor .. Ku olduğunuza inanmadığı için.. 
Bunu ~ok defa ağzınd~ !§ittim.. Bir 
daha konuf1I11yacağmıza dair verdiğiniz 
ıöze inanmak isterim. 

Annem gene söze kanıtı 
- Oğlum, dedi .. Size oğlum dediğim 

için bana danlrnayın, ancak oğlum ya· 
f111dasınız .• 

- Tabii, tabii hanım teyzeciğim! ... 
Ben sizin evladınız, bu da benim karde· 
timdir. Dedi. Ve arkamı ok§amıya bat
ladı. Annem &azline devam etti: 

- Oğlum, dedL Uılu yaşlı bir aldam 
aınız. Kannızın bu yaptıklan nedir?. 
Onu bir kenara çekip nasihat verse
nize .• Ayıp değl~ midir bunlar? •• 

Diye anlatmasına devam ederken eo
kak kapısının zili çalındı. Apartıma.n 
kapısından her kata bir zil vardr. Bi
zimkiıi çalınıyordu. Vakit geçti. ~na 
kapı çoktan kapablmıttı. Zil durmuyor, 
acı acı devam ediyordu. Bu çaJ.mıı in· 
sanda ıüphe uyandıracak bir §ekildey· 

di ... 
Kapıya annem fırladı. Ben de ar&.· 

ımdan. Merdivenleri yanya bdu in-. 
dikten sonra annem: 

-Kim o?. 
Diye seslenal .. Bunaı 
- Aç diyen lmirane bir tes ~ 

veı:fdi .. 
Ben .esi tanmuıtmı.. Anneme: 
- Anne, bu Hicranın eesi, Ged1ın. 
~nnem, aşağıya seslendi: 
- Senin evimde ipn yok ... 
Sonra bana döndü: 

CD.....mrftl'J 



Montekarlo kumarhanesıne 

Hileli bir rulet 
masası satılmış! 

Hilekarlar bu suretle binlerce 
lira dolandırarak sıvışmışlar 

Montekarlo Jrumariıanelerindc hi
lekarların baJvurduklan hile yollan o 
J:adar QOk ve akıllara durgunluk vere
cek şekildedir ki! ... Size burada, son 
zamanlarda meydana çıkanlan bu vak
alardan bazılannı nakledelim: 

Montekarlodaki meşhur kumarhane 
nin gece bekçilerinden biri gazinoyu 
dohışryordu. Ayakkabrlannın altı lis
tikti. Tabii, yilrüyü~ü işitilmiyordu. 
Bir salondan diğer salona geçerken 
birdenbire durdu. 

Rulet masalarının birinin önünde 
hir insan gölgesi gördil. Bu adam, ma
sanın ayaklarına doğru iğilmiıti. Bir 
şeyler yapıyordu. 

Bekçi sessh.•.e ycıltlaşu. Adam bir
denbire başını çevirdi, ve cebinden kü
çük bir revolver çrkardt, ateş etmek 
istedi. Bekçi buna meydan bırakma -
dan üzerine atıldı, revolveri elinden 
aldt, kendisini polise teslim etti. 

Tahkil:at neticesinde bu adamın bir 
İtalyan mühendisi olduğu meydana 
çlkti. Meğer bu mühendis, kumar mc
raklrsı imiş, rulet masasının muvazene
sini değiştirerek kazanmak fikTine 
dilşm!if, buna bir de çare bulmtıf: ma
Yntn ayaklarından birinin altına ince 
bir baktr levha koymak, sonra bir e
lektri.Jc pili ile hafif bir cereyan vere
rek topu daima istediği numaranın ü
zerine çekmek. .. 

Kurupiyelerden birir.in de mühen • 
disle beraber olch!ğu anla;ılmı" evinde 
yapılan ara~ırmada, gazinodaki rulet 
toplannm ayni fild~i toplar bulunmuı
tur. Yalnız bu topların fizerinc toplu 
iğne bap kadar kilçilk bir madent nok
ta göriilmliştür. 

Hariçten birkaç kişi buldu, kendile
riyle anlaştı. Kağıtların destelerini a
çıyorlar, İ§arctlerini :koyuyorlar, sonra 
kapatıyorlardL Kağıtlar, memurda du
ruyordu. İstenildikçe kasadan çrkanp 
veriyordu. 

Oyun başladı mı, çeteye mensup bi
risi geliyor, masaya oturuyor. bir arka 
daşı da renkli bir gözlük takıyor, ku· 
rupiyenin arkasında ayakta duruyor, 

hangi kağıdın sıkacağını görüyor, bu
nu. aralarında kararlaştırdıkları bir i
şaretle arkadaşına bildiriyor, o da, ona 

göre oyunu idare ediyor, ve mUtemacli
yen kazanıy<>rdu. Bu hileden gazino-

nun bir zararı yoktu. Çünkü o yalnız 
yüzde o:ı kAr alıyordu. Kaybedenler 
öteki oyunculardı. 

Bu, böylece devam edip gidecekti. 
Ef er çeteden birisi, arkadaşlarına kmp 

da gaıino mldürünü, polisi hileden 
haberdar etmeseydi ... 

Memur yakalandı. Fakat, cürilm or
takları yabancı bir memlekete kaçtrlar. 
Gazino müdüriyetinin tavassutu ile 
memura hafif bir ceı:a verildi. Zira, 

dört çcl.:uğu, hasta bir kansı vardı. 

Sonra da yirmi senelik bir emektardı. 

O vakte gelinceye kadar bir fenalığı 
görülmemişti. Geçenlerde hapisten çık 
tı. Şimdi irad sahibi gibi yaşıyor •. ,, 

'fashJb 
Dünk.ı.i nlishamu:da ne§rettiğimiz 1ilc 

maçları ncti\:elerlnde sehven Beykoz 
beşinci, V da altıncı olarak çıkmıştır. 

Halbuki Vefa beşinci, Beykoz ise altın
cı vaziyettedir. Tashih edcriı. 

......... ----- -

Austria ~stan
bula gelecek 
Avusturya likinin başında giden 

Austria isimli futbol takımı kurban bay 
ranu tatillrinde Uç maç yapmak üzere 
şehrimize gelmek istediğini Galatasa
ray klübüne bildirmiştir. 

Austrianın teklifi Galatasaray klü
bünec kabul edilmiş olmakla beraber 
bu müsabakaların programı henüz ha· 
zırlançıamıştır. 

Alman şampiyon 
ıallımının 

biı galebesi 
Kolonya - Von Tschanuncr kupa

sı final maçı 70.000 seyirci önünde ya-

pılnuştır. Almanya şampiyonu Schalke 

rakibi Fortuna Düsseldorf u 2-1 mağ
H'1p etmiştir. Galip takımın sayılarım 
Kallvatzki ile Szepan yapmıştır. 
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Bu haftaki futbol 
,ııaçları 

Güneş - Beşiktaş hava kupası 
maçını Taksimde yapacaklar 
Havanın fenalığı yüzünden geçen Galatasaray - lstanbulspor ınaçırı~ 

hafta tehir edilmiş olan §ild maçlanna sonra GüneJle oynıya'.;aktır. , 
bu pazar her üç stadda da başlanacak- Beşiktaşla Güneşin bu hafta ~rp~ 
tır. Taksim stadında Galatasaray • İs- masmın galibi ise - malOm olduğu lc1l' 
tanbulspor, Fenerbahçe ıtadında: Ana- bi - geleı.:ek hafta Galatasarayla b1l 
doluhisar - Davutpap ve Fenerbahçe panm finalini oynıyacaktır. ____...,,,. 

Süleymaniye maçtan yapılacaktır. Şeref 

stadındaki Doğanspor • Beşiktaş müsa

bakası ise hava kupası karşılaşması do
layısiyle geri bırakılmıştır. 

Beşiktaş takımı iki ıenedenberi ya

pılamamış olan Tayyare lrupası dömi 

final müsabakası Taksim stadyomunda 

Macar 
milli takımı 
Porteklzde 4 - O 

yen ildi (;i) 
Lizbon .:_ Buradaki stadda 20· 

Şimdi 59 yaşında olan 
dünya şampiyonu 

eski 
seyirci önünde karşılaşan Port.eJdı; 
Macar milli futbol ta.kımlan a.rsS 11" 
ki maç, Portekizlilerin ~ - O gali~ 
tiyle neticelenmiştir. 

Cak Co nson 
Yeni boksörlerin hiç birisini 
beğenmiyor: "Bu halimle 

on~arı döver:m,, diyor 
Eski dünya şampiyonu Cak Conson, 

§imdiki boksörleri hiç beğenmiy<>r. Cak 
Conson bel~i de dünyanın eski ve ye
niler arasında eşine raslannuyan bir 
müdafaa boksörü idi. Ona yumruk isa· 

bet ettirmek hemen hemen imkansız&. 
Cak Conson bugünkü boksörler i~ 
§()yle diyor: 

- Bugün ortada doğru dürüst bir 
boksör göremiyorum. Şimdikilerin için
de en gözüm tutanı Henry Armstrong-

Ping - Pong dUnyıt 
,amplyonluıJu maçıar• , 

Londra - 24 na. 29 son kanllll; 
rihine kadar burada yapılacak ı6 
ping - pong dünya şampiyonıısJll8 ,rf 
millet iştirak edecektir. MUsabalt~ 
iştirak edecek mUletler ise §unl ~ 

Almanya, Mısır, Belçika, ~ıc_..d• 
vakya, Avusturya, İngiltere, I<ı-u:~f'l· 
Holanda, Macaristan, İrlanda, ı\.IJlC"' ıoıs 
ka, Gal, Yugoslavya, Lehistan. lJ3 
ya, Litvanya. 

Bu toplar tr.asZ!.iaki mrl:natrs tara
fından çekilecek ve istenilen numara
nın üzerinde dura.ca?~... Kunıpiye, bu 
hileli toplan, gc1-:edc bir ad kere kul· 
lanacnk, ve bu suretle kumarhaneden 
nüyük bir para çekecek ve taksim ede
ccklcmıi§ .• 

M ltbift<e ırn o e ırn n ara s o ın <dl aı ın 
kYJr'ltaırouan şeylfillUIUDsD8lm Y 

dur. (Bu da bir zeneid.ir)t Bu yirmi ae
nedenberi göralğüm yegine hakild 
bokSördilr. 

Caksona nazaran J oe Lotiisin bok&
taki vuruı vaziyeti hatalıdır. Bundan 
başka J oe çenesini de açık bulunduru
yormuı. 

Buzda hokey 
Lehistan - Letorıv8 

Maçını Lehll er 1 • # 
ka andılar 

ZU.rih - Arosada yapılmakta ~ 
buzbokey turnuvası pamr gUnU ııiJJ~ 
yete emıistir. Züricher Sc. ekibiYl~i, 
ra.be.re kalml§ olan Ev. Füssen e. ıe 
Uçüncillük için Brükselin Cah. etclb1~ıı 
ka.r§ılaşıruş ve 5/0 galip gelmi§tit· 
pa. galibi Zllrcher Sc. olmu§tuı"· 

Montekarlo kumarlıanesinden hile ne 
para çekmeye teşebbüs edenler pek çok 
tur. Kumar masalarında hile yapmak 
için birçok usuller · vardır. 

o ORDÜNOU Murat Davut paşa-
ıun teşviklle YcnlçcrJlcr tara• 

fmdan boğn.zlannn Genç Osnınnın 
intlknmım n1tlı. 1-..ntlcronda, Y cniçc
rl ocnğındn ne kndnr zorba \'arsa, 
hep hıl tcpnledl. naşlnrını cz<ll, çnn 
Jnrma ot tıkn.Uı. Uir zoı·bn lıırnkmn
dı memlekette •• 

Bunların en garibi bir doland.mct 
grupu tarafından gazinoya hileli bir 
rulet masası Atılmasıdır. Bu masanın 
bir tarafı, ~iğerine nispetle hafif 5e kı
ğa idi. Ve bu, toplann daima o taraf
taki numaralar uzerinde durmasını te
min için yapılmıştı. Kumarhane o ge
ee büyUk bir para kaybetti. Ertesi gU
nil hilenin farkına vanldL Fakat ne 
yazık ki hilekarlar, son trenle hareket 
etmi~ler ve çoktan İtalya hududunu 
gesmişlerdi. 

O zamc:.ndanberi rulet maaalan, her 
gece oyun ba§lamazdan evvel l1kt arla 
muayene olunur. 

Bir: başka hilckirlık da bakara ma
asında yapılmıştır: 

Gazino müdürU bu hldiseyi f8yle 
anlaµy<>r: 

''Hileyi yapan adam, gazinonun eski 
yangın memurlanndan biridir. Şimdi 

irad sa..1-ıibi gibi yaşıyor. Birdenbire 
ıengin olmasının sebebi, büyUk bir hi
le karlığa i~tirak etmesidir. MalO.mdur 
1 , bakara altı kağıtla oynanır. Ban
ka: iki ~ğıt sağa, iki kağıt sola verir, 
iki ldiğıt da kendisi alır ... 

Bu kAğttlar masanın üzerinde açıl -
ma(\art durur, ve oyuna iştirak edenler 
<ırttmrlar Nihayet kağıtlar açılır, en 
y-ilksek numara kazanır. Bakarada 10 
ruhr demek-tir. 

Bazan bir kiiğıt daha istenir, bu ~
ğtdı da Kurupiye verir. Eğer birisi, 
masanın üzerindeki kağrtlann cinsini 
~nlarsa muvaffakıyctine emin ola.bilir 
ve müthiş bir para kazanır. 

İşte, eski yangın memurunun zengin 
olmasının sırn buradadır. O, ayni za
nıanda bakara kSğıtlarırun muhafazası
na da memurdu. Kiibrıt1ar her gün de
ğiştirilirdi. 

Memur, bir aralrk gözlerinden ra
hatsız oldu,_ renkli bir göz~:ık ta~ımı
ya me';bur kaldr. O sırada, kartlann U

;·erine kimyevi bir madde ile konulan l 
küçük bir n.oktanm gözle görülemedi
ğinin f at'ktna vardı. 

Osmanlı inıJ>ıırntorJuğunun hu· 
dutları içinde bulmum ülkelcr<lcki 
yeniçeri zorbnlnrının da nl;ızlarınm 
ıınyını \·ermek. için, Jhırsnyıı. do~·u 

)'ollamlı. lznl •e ynklnştıf,'"1 sıraCln bin 
eliği at kııpaklnndı. Genç padl~ :ıh 
kcııdlni güçlükle znptotti .. Attan dü~
medl. Fakat çok sevdiği atı diılm-

paklarındım ve knr.nından ynrnlnn
dı. DfirdüncU Muradın UstU hnşı knn 
fçlnıfo knldr. 

Patlişnh köpürdü, öyJcndi: 
- nu ne gCına sarı;ısulıktır, be

nim buralnrdan gcçeccl:,-imi bllmJyor 
muydu kndı oln<"nk hcrit! •• 

Sonra emretti, kadıyı çağırttı. 
Kn.dıyı bulup getirdiler. Padl~a

hm malyctlndcki adamlar ona hnı..,. 
)'Orlardı, o da kös kö onlara bnktı. 
Ortada. ne \'ardı acabn? 

1.ki büklüm, padişnhın karşısında 
boynn kesti. Dördüncü l\furat hfddet
lo sordu: 

- Bre uğuı uz kiipck t.. X e diye 
)"olu tamir ettlrmedin? ... 

- Del'letliınıun bu canibi teşrif 
huyurncnklnrını bllmlyor<lum .. 

- Dopnuşundur nma, şimcli in
klir<lnn gelirsin .. 

- Ba.,ımı ,,ırsnnlur, \"'Ucudnmu 
pıwçn ımrça ctslnleı· .. VnUnhl habe
rim yoktu .. 

- Nııfilo yemin etme.. Gö tenli
ğin nygısızlığnı eczasını görecek· 
sin! 

Kadı, hilkUmdan lnandırmnk i
çlıı lıir suru söz söyledi, lnnnclıı·mnğn 
~.nlıştı, nnfilo: .. l\lurnt, Nuh diyor 
Pcy~nmbcr dcmlyoı·dıı. Gözlcrinl 
ııçarnk bağırdı: 

-Alın şu crzcli! •• ı•ncllşnhın geçe
ceği yolu tenıtzlcmcmcslnln ccznsmı 
gUrsiln •• 

On clnldkn. sonra, "fnzilctlü, ka
dı., knlo knpısınıı nsıldı. 

Ulema hakkmdn nsılnm cczaSl-
mn· tntblk cdflmcıncsinc <lıılr rnUcy
~idcler \arken, p:ıclfşnhın bıınn c
lıcmınlyet ,-ermlycrck ka<lıp n tır
nın ı şeyhi lamın fena halde hidde
tini mudp olcln. Teılrnrriırüne mnnl 

olııınk Jçln te<lbirlor aldı. Kııfadar
lnrıın topladı, Ulema ni\fuzunu ka
bul etmediği tukdfrtle J)ördüncü :Mu 
radı hal'etmek karnrı verildi. Buka-
ı·arn sndnrct kn~'mnkıunı da taraf
tarlık göstel"dl. 

Ynllc.Jo sultan hu kararı duydu. 
Bursacln D\"dn buJunnn o~luna hlr 
tezkoro ::razılı, ,·aztyctl hlldlrdt. 
Pndişnh iki günde Kndıki>yUno 1 

~eldi. Ynnm(la ancnk hlr kiı;-l \"ardı. 1ı öteki o<lnmlnrı yollarda serilmiş, 
frnr uğradığı ycrdo bir at değl~ttr
ıni,, birkaç at çn.tltıtmış, kllomctrc
lcrcc yolu nncnk im suretle alabll-
mtştf. • 

l\:ndıköyündcn sandalla Saray. 
hnrımnn çıh-tı, ToJlkapı snrayına ,·n
rır vnrmnz, ilk işi sa<lnrct knymnka
mını ccllAcla \Crm~k, bo;rmınu vur
durmak oldu. 

Şeyhi Uinı. için de şu emri "erdi: 
- Bozcnadnya 8iirülsiln teres! •• 
Şeyhlslllm bir çckttrtyo blndlrlldf. 

Fakat gemi kalkmadan başka hlr e
mir gelcH: 

- Şeylıl!'ltlnı SlJlvri önUnde kara
ya çıkarılsın! 

Şeyhi lfuu, bıı emir<len ümltlendl. 
Atte<lilcccğl zebablle son dcrC'co se· 
''ineli. Jlelo k(lr,ısıncla pacllşnhı gör
dübrtl zanınn, ümit ,.e scdncl bü.-.htı
tün arttı, hemen diz çfiktu, )'lizüntl, 
gözünü nyaklnnnıı sürdü, nğladı, 
yah·nrmnğa başJndı: 

- Den bigilnnbıın kuclretlfım! Dn
zı nnbckurlar bn knhına iftira edi
yorlar. Garuzkdrların düşnıntıları
mm sözlcıiJıo Jtinınt buyurup, daimi 
moııtulnrda sUrtindürnıe ... 

- Snua iftira ettiklerini bcmie 
blUyorum. Bir tnkım kiitil nhlAklı, 
iftiracı insnnlar arasında senin gibi 
temiz, afif birinin bulunma~ı caiz 
clcğlld1r. "Ahldkma. fcsut tarı., olur. 
Döylc bir üldbcte uğrnmnmııklığın 
tçln, seni nrnlnrnulnn uznklaşlırmnk 
fstcıllm. Humcln. her tUrlU iftiraya 
uğrnınnk tchlik~siJıdP.n uznk knlnhi
llrsln ! .. Gnın yeme, muknd<1cr ne iso 
o olur. Jlo~ J·nl! .. 

Pndlşnh, ŞeyhislAmm yanından 
nyrıldı, fakat, bu defa. bnşına iki a
clnm dikildi: 

Cellat ,.c yanın~! .. 
Ccllllt bir palnfln şcyhistıımın kel 

f('!';fni uçurdu. Ve şeyhislnm, lınklkn· 
ten toprağın nemli göğ \inde, iftira
ya nğrmnnk telıllkesJnden ebediy
ycn uwk knldı. 

H. Rüıtü TIRPAN 

Şimdi 59 yaşında olan Can Conson. 
Coe Louisle iki ravnthk bir döğü1 için 
ringe girebilse onu kepaze edebilece
ğinden emindir. Conson: 

- Bire karşı yüz bahse girerim ki, 
bugün Jess Villard't döğebilirim, d.i-
yor. 

Conson ancak kırk yaşında g&ter· 
mektedir. 

* • • JJ 
Varşova - Bura.da karş1la.Şaı; ti' 

tonya - Lehistan buzhokeyi ıni11 t• 
kmıı masında, Lebli1er 2/1 galiP st 
mlşlcrdir. __/ 

A vrupada futbol 
Şampiyonluk müsabakaları~ 
Avrup:mm muhtelif memleketle- ) no 2-0, Ambrozina Milano-fC· jet 

rinde fudbol §Clmpiyonaıı ma~larmm bu 9-2, As. R~-Cen:..-e 9-3, sa«!lP 
haftaki neticeleri ıunlardır: darena-La.zio 0-0. 

İSVİÇREDE: tNGtLTEREDE: ret'( 
Fc. Lungana - Fc Bern:? 2-0, Lau~ Criatal Pala.&-Liverpul ()...-0, ~ 
sanne s:--::- - Fc. Grcnchlıen 3-1, ford-Fulham 3-1, Şclsea-E~ it 
Young Boys - F'.:. I.uzem 1-1. 0-1, Derbi Kontri-Stok Siti 1...,. ~ 

İTALYADA: Burl-Biigton 2-0, Arunat-:S0~ 
Fc. Triestc - Pc. ı.ucca 0-0, Atalan- Vandercs 3-1, Su:nderland-:-~•;,.ı. 
ta - Fc. Florenz 1-1, fc. Napoli - 1-0, Milval-Mançestc.r Sıtı 1~, 
f c. Torino 1 - 1, fi;. Bol~nya - Livor T R P rt ut _· _.J# ranmere oven- o sm l?:-. 
r.o S-1 Juventus Torino - fc. Mila- Bradford Siti-Çestcrfild ı-1, ıeıi' 

United-Çeater 3-1, Karton p.t J,;'1' 
Karclif Citi 5-0, Mansfild Totı_....~ 
Çcster Siti 1-2, Bradford_r.ıe l sY 
Kunti 7-4, Hudersfild Ton--fl~\Jl'~ 
ti 3-1, Mi.dlesbnıg-Stokp<>rt ı,...J 
2-0, cŞfild Vednestay-Burn1e1 ~cif. 
Birmingham-Blakpul t-1, ~.e Sitl 
ton-Plimut Argil 1-0, Ncr"lç 
Aston Villa 2-3. 

•I' 

Rakip kliip taraf tarı kız - Eğer o go
lü kalene bırakırsan btı gece. seninle be
raberim! 

- Fransız karikatürü -

FRANSA DA: ı. O' 
Nim Olimpik-fc. Tulw: <>' 5t•4 5 ., 

lym. Dünkerk-f c. Havre 2-:' ' 1''-" 
Reimes-fl.:. Mctz 0-5, Racı~~~· 
Racing Lens 5-0, Fives ı.,ıl tfİf! 
hutmont 4-1, fc. Ruen- :g~se ı-;,Jı 
Rube 0-S, fc. Manci-Oge Nı5 şett"" 
fc. Antip-fc. Diyap 1-1, fc. ~ 
Rıt:ing Strasburg 2-0, Racitı~.:,P 
-Stad Bettin 2-2, As. ı.,otı b~• 
lymp Lille 1-1, Racing ~ıı }"ı~ 
Kan 3-6, Stad Brloşin-Putoıı j/j 

fc. Mulhavz-Olypm. MarseY ,r6 1' 
Turkoing-Şarlvil 0-1, Red St 

~np()liye 2-1-



- -
Yazan: Nizamettin Nazi/ 

Büyük Amiral ve bOyUk insan Barbaros, 
hıçkırıkların kesilmeslol bekledikten 

6 sonra soı du : Kim bu ölen ? 
O: • IU:n, zaferinin tabii unsurlarından bunun bir 1.J.:nzerıyle yola ı;;ıkıp Tunusa 
~r'Ydi. Fakat yığınların ölümüne ba- gelemez. Tunusu son kuvvetlerinizi 
Olu~ nasırlanan kalbi bu tek insan aarfedinceye kadar mJdafaa ediniz. Ga-
f~ u şında mutad sağırlığınr muha- !ebeyi ona ucuza k:ızandırmayıruz. 

edemedi. Ve yelken açıp Şimali Afrikadan u-
l'l ıarnanmda yığınların ölümü. tarlala- zakla§tı. 
kail tı~panlanışı kadar tabii gözükür. Fa- Şarl Kentin Tunusu zaptetmek için 
td: ~ır insanın insan kalmakta devam girıştiği harp Hafsoğlu hanedanı tarihi-
ta §ı, tek insanın ülünıü karşısında a- nin bir yüz karasıdır. Zira Mevliyi Ha-

p duyuşundan sezılir. sen. bu hıristiyan orduı;una iltihak et-
n·· i:ı Uyük amiral olduğu kadar büyük miş ve Tunusun kendisine teslimi :ıc 

•i!san olan Barbaros, hrçkınklann ke- mukabil "ebediyen Şarl Kentin hizmet-
•· !lıl esini bekledikten sonra hafif bir karı olmayı,, taahhüt eylemiştir. 
-~ ~ .,, d 

r u: Tarih, Barbaro5un arkada1ları tara-
- Riın bu ölen?. fından, aldıkları emrin büyük bir cela-

~j ~İzze o kadar kem;.inden geçmişti detle yerine getirildiğini yazmaktadır. 
ı>ı'· ~Pının açıldığını ve içeriye birinin Cezairliler ve Tunusun t~iz yerli-
ı. •dıı;· · • l . B bir 01nı bıJe f arkedememişti. Urkek erı, arbarosun Sinan Reis kumandası-
q:-a tavırla başını çevirdi. Ahenkli bir na tevıdi ettiği yeniçeriler ve gönüllü 
· Pça ile sordu: cenkçiler Şarl Kentin hücum hatlarını 
- Siz kimsiniz?. günlerce, aylarfa tırpanladılar. Türk 
l:ıarba . kuvvetleri tarafından Tunus, Kartaca _ 

~ ~ . ros şımali Afnıcanın bütün Jeh-
rıne ak d hlar tarafından Kartacanın Romalılara 

'Yab Y ın an vakıftı. Aradığı ce· k 
ı alnıad · .1 ra ar,şı müdafaasını gö~gede bırakacak ter an ısteuı en cevabı vermekte 
Cddüt etmedi: bir aslanhkla müdafaa edildi. Nihayet 

-- Cezayirli Rayrcddinim ... dedi.- bir gün talihin takdir ettiği netice gelip 
B çattı. Kalan bir avuç Türk kuvveti Tu-arbaros .. 

- Evet.. 
~izz T 

llıU! b"e unus sarayında terbiye gör-
llccd ır Afrikalı kadın uysallığı ile 

tııfra?e vanr gibi eğildi. Başını baş a-
n ayakları dibine deg- direrek · 'e .. , 

~ lt ll1Jr •. ·- dedi, - memleketini bın-
~ta açan Mevliiyi Hasenin kadırunı 
~· Ytnızda .. k 
'"'l'liıc . . gorrne ten hazzetmiyece -
tlıc~ d eınınım .. Size kendimi gösterme· 

l:> aıu doğru olurdu .. 
'"'tihi 

atan hu -~n en .asil çehrelerinden biri 
~beı } uk aınıral bu sözlere §Öyle mu-

e etti: ("') 

lı.' l3urada · · d · . 
_"'lllcıy evınız esınız: .. Ben bir ya-
lıt~. tın •. Talihin bahşettiği kazançtan 
ct 1Ycceğ' · it de·. . ınız bir şekilde istifade ede-
d:ı gıJım. Yalnız bu ölünün ki ı-llnu .. m o 

() oğrenmck isterim. 
r ıaına A' 11'1!, hah n ızze vezirin kanlı akibe. 
. llarb Scde geçen sahneyi anlatmıştı. 
1tılaıı1 aros sevdiği adamla kaçmıya bir 
'<len b Ya§atınak için çalışmayı tercih 

terdi. ~ güzel kadına büyük itibar ıös· 
lta araydak· · · · tar ı vazıyetını muhafazaya 
tc, Vt>rdi H . • 

ıt Aiız · aremın bir kısmını böle-
~ e}·e tahsis etti. 

r • c..,ıay· 1i · 
~ınııc .~ asenin vezirini askert me· 
l\

1 
COllljÜrdü. 

}' nusun .ı 
1 'de Şa 

1 
aptı, Mevlayi Hasenden ri· 

ı~ d' . r Rentj d'" .. .. .• .. 
it ının bü . . uşundurmuşl'J. Kato-
.ı l'll'ıaıı10 Yük ımparatoru Kanuni Sil 
~arı. bu zar . . v· 1\ uclerd erını ıyanada yediği 

h. Itt!cnı2 ... chn._daha korkunç buldu. Zira, 
·<ıa - \lk -... sı kar~ motlen Barbaros donan· 
~tabı ~ısında s· ') llt usu k ıcı yayı, Sardonyayı, 

nusu terke mecbur oldu. 

Hıristiyan ordusu, o zama~, bir hır· 
su: sürüsü gibi tehre saldırdı. Yakıp 

yıkmağa ve talana baŞladı. asırların bi
riktirdiği kitap yığınları, yakıldı, ser
vetler tarumar oldu, §ehir, çekirıe üşü§
mil§ bir tarlaya döndü. 

Bu hal o derece korkunçtu ki vatanı
nı hıristiyan imparatoruna satan Mev
liyi Hasen bile dayanamadı, bir aralık 
ko§tu, Şarl Kenti buldu; 

- Ey bilkümdar 1 Ben vazgeçtim ... 
Şehir sizin olsun J Fakat bu yangın ve 
katlitm ldursunı Hayatımın en acı ..,eu· 
nü bugün mu o~sun ?. 

Diye bağırdı .. 

LAkin yangın gene devam etti; katli
am durmadı ve Mevliyi Huenin haya. 
tında en büyük acıyı tattlığı tün: o ~ün 
oldu. 

O gün, Şarl Kentin çadırmdan çıkıp 
sarayına doğru gioderken, yolda Aizze
ye rastladı. Sarhoş, serseri Holanda ıe
micileri güzel kadına saldırmışlardı. So
kak ortasında onu sevmeğe kalkışmıı -
lardı. Gözleri kararan Mevllyi Hasen 

adamlariyle bu tıaydut!ara hücum 
etti. Herifler kaçtılar. Likin Aizze
nin, hayatını kurtaran adama kartı gös
terdiği iltifat, suratına tükür~ekten ve 
ıu cevaptan ibaret kaldı: 

' .. _ Sefil! Tunusun Astrubali 1 .• 

Ve gilzel kız geçen bir baıka aarhoı 
gemici kafilesine katılarak uzaldaıtı. 
gitti. . . . 

Tarih bu güzel ve 'asil Tunuslu kızın 

:················································. 
iŞAKAj ·---......................................... : 

- SoJ:.'1Jkt~n donnn tcrko horula
rrnrn tamiri Jçin gcl<linb: değil mi? 

- Hayır bnyan. :Uu:r; dolabınm tak 
r.ttlnl almnğa geldim.! 

Ilolanda gemicilerinden Kalabriya hay

dutlarına ve onlarda: da Barsclona mcy

~anelerine devredilaiğini yazıyor. 
Besbelli Barselonada rüzg!r bir baş

ka türlii oğuldamıyor 1. 

Akdeniz dalgalarının sırtında Barse
lona kıyısına gelen rü.zgar, bu şehrin 

sırtını dayadığı Monte Siyerraya çar
pınca kulağa tabiat unsurlarının çıkar

dığı sesi andırmıyan bir ıcs gelirmiş. 

Bu sese kulak verenler; 

- Bu dağda rüzgar oğuldanuyor, 

bir insan inliyor. 

Derlermiı ... 

Bu insan Aizze olsa gerek. ı 

Hanti talih onunki kadar 
rici olmuıtur. 

- SON 

• 
elem ve-

(*) Bu muhnven Holanda artiv)e
rine dayanarak yazılnut, (Şimali Af~i-

kacla Şarl Kentin deniz ıeferlcri) adh 

eserden alınnuttır. O devrin rivayetle
rine göre yazıldığı knbul edilebilir. 

Hatırolnrmı anlatan 
CEl."llS :NOilODl 

Entcllicen~ Scr\'isin en meşhur casu larından 

'.l'BPJtİJ(A 

XO: 2 

Otel sahibi lladının gözlerinin i(·ine baktım 
ve ilk paı oıayı ~ögleaim 

Meseleyi böylece ha11ettikten sonra Kadın sarardı. Fakat derhal kendini 
asıl marifet onları hapisaneden kurtar- topladı: 
maktı. Hangi hapisanede olduklarını 
yüzde doksan muvaffakıyet ihtimaliyle 
tayin etmek mümkündü .. Havrda iken 
öğrenmiştim ki Almanlar Belçikada ya
kaladıkları casusluk maznunlannı ve 
siyasi mücrimleri Brükselin Sen JiJ 

- Hay, hay, dedi, vatanını için her 
şeyi zaten göze aldım. 

Cesaretine ve vatanperverliğine hay
ranlığnnı anlatmak üzere söze başla

mıştım ki kaıdm bir işaretle sözümü kes
ti: 

hapisanesine kapatmaktaydılar.. işte - Lüzumsuz tebriklerle vaktimizi 
bu sebeple, Belçikadaki Alman ordusu kaybetmiyelim. Size ne hizmet~ bulun
istihbarat teşkilatı merkezinin bulun -
duğu Moböj'e gidecek yerde doğrudan 

doğruya Brüksele gitmeği tercih emtiş
tim. Arkadaşlarımın Sen Jil hapisanesin
de bulunduklarına kanidim. 

• • • 
Brilksele muvasalatımın ertesi gunu 

akpmr bilfiil i§e başlaıdun, Sen Jil 
hapisanesi civarında bulunan Parvis 
oteli sahibesinin "Serbest Belçika,, teş
kilatı mensuplarından olduğunu öğren

miı, parolayı da bellemiştim. Bu otel 
sahibi k;ıdmm bana çok yardımı olaca
ğına inanıyordum. Çünkü otelinin bira
hanesi Alman zabitleriyle dolup taş

maktaydı. V c en mühimmi hapisanenin 
Kantinini bu kadın iıletmeltteydi. 

Otele girdiğim zaman salonu, tahmin 
ettiğim gibi, Alınan rabitlcriyle dolu 
buldum. Onlann nazarı dikkatini cel -
betmeden bir kenarda oturdum. 

Otel sahibesi, otuz bcJ yaılarında 
kadar görünen güzelce bir kadındı, Be
ni görünce masama gelip sordu: 

- Ne emrediyorsunuz?. 
Gözlerinin içine bak.arak ilk parolayı 

söyledim: 
- Gece burada kalmak istiyorum; 

uykum geldi •. Çünkü aaat on biri çalınNı 
üzere ... 

Kadın dikkatle beni süzdil, sonra 
duvardaki saate bakıp cevap verdi: 

- Saatinizin doğrulujuna emin mi
siniz?. 

Bu '&efer ikinci parolayı verdim; 
- Yarsn bizim için parlak bir güneı 

doğacağına emin olduium kadar. 
Kadın gözleriyle işaret ederken : 
- Peki efendim. dedi. lUtfen beni 

takip ederseniz size odanızı göstere
yim .. 

Beni yazıhane odasına götürdü, ka
pıyı ıürmeledikten sonra b;ına dönerek 
sordu: 

- Sizin için ne yapabilirim?. 

- Benim için çok şey yapa.bilirsiniz?. 
- Ne gibi?. 

- Size anlatması şimdi pek wun 
sürecek bazı meseleler dolayısiyle be
nim burada yerleşmem lizm: geliyor. 
Sizin de bana her husu~ta yardım et· 
meniz b:kleniyor; hayatınız l.iile mev
zuu bahsolsa bu yardımı e3irgemiye
c::ğiniz bana temin edildi. Size hakika
ten her hususta, her tehlikeye rağmen 
güvenebilir miyim' • 

mamı istiyorsunuz. 
Eir saniye düşündüm ve so:-dum: 
- Sen Jil hapisahanesinin kantinini 

siz işletiyor ve kendi parasiyle yemek 
istiyen mahpusların yemeklerini ıi.z ve
riyorsunuz. değil mi? 

-Evet .. 
- Yemekler burada mı hazırlanıyor? 
- Evet, burada ... 
- Şimdiki halde kaç mahpusa yemek 

veriyorsun uz?. 
- On iki.. ikisi kadın: • 
Yemek verdiğiniz mahpusların blrn

lerini biliyor musunuz?. 
- Hayır. Bize yalnrz bulunduklan 

hücrelerin numaralan .öylenir. • 
- İşte bu fena... Peki, mahpu !arı 

yeme~letj nasıl verininiz?. 
- Kantinde bulunan garsonum gün

tde iki defa, sabahleyin onda ve ak· 
şamlan bC§te, buraya gelcrelt yemek
leri alıp hapishaneye götürür ve ba§ 
gardiyana teslim eder. 

-Bu garsona itimat edebilir miyiz? 
Kadın gururla dofruldu: 
- Tabii itimat edilebilir. ÇUnkü Bel· 

çikalıdır ve ilstelik bizim tC§kil!tta"1dtr. 
- İ§te bu mükemmel .. Becerikli '>ir 

adam mıdır?. 
- Yani ne gibi? 
- Mesel! riıahpuslard.an biri ile te-

masa geçebilir mi? O mahpusla benim 
aramda postacılık yapabilir mi? 

Kal:iın biraz duraladı, sonra kat'iyetl• 

kestirip attı: 
,. . .t • 

- Hayır böyle bir ifi yapamu.ı 
Bu seferlik dilıUnmek UTUı bana 

geldi. Bir kaç .aniye sonra: 
- O halde, dedim, bu prsonun ye· 

rini bana terkettncsi lhımdu. 
- !mk!nı yok. Bu i§te acemilik ya· 

par, hileyi beni edcrainiz .. 
- Yapamıyac:ak olsam teklif eder mi 

idim? Merak etmeyin, ben garso11lu1c: ta 
yapa.bilirim!.. 

- PekUA. Mademki kendinin gilv~ 
niyoraunuz, moscle yok demektir. Ya· 
nnkian itibaren ganıonum Ga.Ston Van 
Laerin yerine işe batlarmuz. Fakat J>O"' 
tisin mUsaadesini almamız 11znn.. 

- Ne? Bir otelde gar&0nluk yapmalı 
için de Almanlardan milsaadc mi al· 
mak 11.zım?. 

-Otelde çalışmak için bayrr .. Fakat 
hapishaneye girebıüneniz için m'Usaa • 
deye lüzum var •• 

· (DeTanu ....-) 

!~laa1• orunıaga imkan kalmıyacağr-
• Q<tt.:, 
ıçi J ı.ık aın · 
b: llcJc ikc ıralı Tunusta zafer neş'C1Si 

llflf,,,r·/,, Vnıi:.. ı''' nlf'rPrft 'romnnı: 16 - Tanrı a~kınn şu zavallılara yardım 

niz! 
edi- - Con burayn gel, Dik buraya gelin; herkeı 

yerlerine gitsin .. Anlıyor musunuz? .. Çabuk olu-. 
nuz be heritler, yoksa sizi şimdi parça. parça. e
deceğim! 

•tl;ı_ n ba tı 
" ıttc kııh s rarak donanmasiyle 

Ctd· · rctrn -1• ege, mahvetmcğe karar 
. şatı 'l.>

\tJd ~cntin b 
•ı· l:tlcnd· ki u korkusu o derece 

ile ı "K . 
tı-.. ll'ıatha b" atolık dininin himaye-.,.1; r Uy"k, 
~ 01au. lrn u ımparator,, uyuya-
~:lar Çık paratorluğun her tarafına 
<le,.. lıaıırttdı, son sür'atle büyük bir 

"tıın· ana, Akd . . 
rı. ın k · enızın ve Atlas 
'"'Jtr· ıyıJanndak' h 
lı'- ~c p 1 ıristiyan gemi-
~tt tıpada 

trl\.ı 1rı1a1• u n selarnlar ve takdis1er 
"al\ QOlandad F1 

'Yt t ' Orta A an, aman diya-
tclt\i ta.ı.Yadan b' vrupadan, Alman yadan 
bir;:'lcrc .YUkı ır ~Ürü haçlı gönüllü bu 

."ldc • COdı V 'h 
tı •rnp · e nı ayet "ünün a b·· arator Ş b 

l! u~Uk b' arJın Tunus kıyıla-
~~ ~ordu ,,;rbord.ı yığdığı görüldü. 
ı.. 'lar~- u orduy · 
'll\ov "'ltosu . u getırcn donan-

l! etlerinin n elındcki deniz ve kara 
'it ı.~l?ıira1 ben az on misliydi. 
tı uır ha u kuvv ti l arı~ tbe . c er c müvazene-
• .. 1?1 kttrt~•rtncktcn ise elindeki do
~ ~ı.._'"t!ı rınay, tercih etti. Fakat 

Cdj " Çok tnia.:._ 
' lt · ~Cdi ki. ""4UUl bir vazife 

lı.., ibır f • 
ıhatlll :- ~~ dü1-·ü k 
Şa.1 11.~n ,.. 1 ş en bu kuvve-

. · hu 1tu xa ış nıı. 
vvct 

Yıpranırsa bir daha 

Yazan: Ali Rıza Sf'yfi 

ru cekerelt yüzüme, bu odada ilk konu~tıığııniuz 
vaktt ,yaptığı gibi derin derin baktı. 

- Çok yiğit bir çocuksun! Sık elimi, kilçtik 
adam, li:u\"ltetli sık! k'orkma, o el acımaz. Yiğit 
çocukmuşsun .. )"lğtt! · 

lhtlmaJ kaptan bu tuhar sözlerini daha uza
tacaktı, hlkln birdenbire nşnğıki körfezin loyı
sında birkaç tüfek sesi işittik, sonra ateş sıklnş
tı, Knptnn Bln.k 11k tUfe.k eeslnde elimi bırakn
rak ııoncere)'e tltt1, 1klml7. dışarı bakınağa hnş
ladık. ~ktekl tam bir ayın ışığı buzlu tepelel'I 
karlı ovaları. nltrmızda l!erilmlş duran güzel kör 
fezclği gümüşlerle sUeillUyor, her yanı aydmlatı-
yord~. nu parlak mnnznracln reel bir lokc \"ardı: 
Soğuk buz ovasındnıı rtönmu~. aç bir knlahalık 
gemicilerin taştan yapılmış koğuşlnrına doğru 
clökUlüp ·geliyor, derin iniltileı:;,ıe "ekmek, ek
mek! .. diye stzlnnıyorlnrdı .. Blakın gemicileri ise 
onlara tUfek. tiı.bnnca kurşuntıe karşılık vererek 
beyaz knrları btrcok kan '1ekelerfle kirletiyorlar 
dı; ve Allahı tanıriınynnların ayakları altında 
Pzllen bu za\'allıların mer1ınmet dilenen son çığ
lıJ{lnrı ac·ı ncı Allıthın kapısına yilkseıtyor. gece
nin donuk fHlsslzllt;l \'e ıssızlığı içinde. ölon in-
sanların ı-ıltP.(1111 iniltt)f"ri. kııvvAtıi ndnmlA.rın 
yeis \'P. ıv•Jık hıçkırıkları t.itreylp uzanıyordu. 
Deli gibi kaptan Blake dönerek bağırd'ım: 

O ilgisiz omuzlarını silkti: 
- Den ne :rapabllirlm ki.. 
- Uu kanlı, uğursuz işi durdurunuz! Ben 

size nasıl canınızı verdimse siz de onlara ekmek 
veriniz! 

Ben bu sözU söyleyince kaptan cevap vernıl
ycrek durdu. Bl'n onun yüzUne bakarken çoktan 
ruhuna yerleşmiş Q1Uhteris, parlamağa hazır bir 
tabiat ile yeni bir Allccnablık duygusunun biribir 
lerlle boğuştuğunu görüyordum. Bundan başka 
kaptan llltık. kömür amelesine yiyecek vermek 
işinin pek yalunda kendi adamlarını aç bırak
mak dem<ık olduğunu da elbette clilşilnilyordu .. 
Bu aı•ı savaş hlr iki dakika sünlii. en sonra tyi 
duygular Ustün goltnlş olmnlı ki. bnna işe dair 
doğrudnn doğruyn NWaı> \'ermemekle beraber 
yerinden fırlayurak duvardaki sildhlıktan bir 
tüfek ltnptı: 

- Sen de şu rovelverl al da arkamdan gel; 
beni bir kere aldattın, bir daha nldat da iki ol
sun: lı\kln bil ki: bu, öyle peynir ekmek yemek 
gibi kolay bir iş değildir. Onu yapmak ıcın kan 
diHunck l~zım ı;ele<'ektlr .. 

tldmiz tnş merdi\'enlerden aşağıdaki kumsa
la indik, burnd1t kaptan Illak, buzlu 6esslzllk ı
çlnclc <terin derin çınla~ an uzun blr ıshk çaldı \'.e 

bnna <lNli ki: 
- nu ıslık gemide olnn arkadaşları uyan

dırma!{, işe hazırlnmak içindir. Buradaki adam-
1nrc1"n yalnız cln olsam korkıırım sanma; ftma 
h er ı~i yolıındn ~·nrınlım. !)imdi ae.n şurada arka
m~ slp('r n1 YC ben lstom(:dikçe Jcendinl göster
mi"! 

Sonra kar ovasına doğru yürüyerek haykır-
dı: 1 

Gemicller nteş "etmek için omuzlarına kal .. 
dtrınış oldukları tüfeklerini şaşkınlıkla indirdi
ler \'e kaptanı dinlemeğe başladılar: 

- Artık bu gecelik yaptığınız yeter; uğur
suz tilfek gUrilltllnUzdcn uykumdan olacak deği: 
lim. Bu işi ynrm sabah da bltlrebll1rlz. Uykunuz 
da mı gelmiyor, be herifler! 

Gemiciler yn,:aş yavaş \'e istemlyerek ~llp 
onun çevresine toplanmışlardı. Kaptan kA.h tu
hnr ve tatlı dlllerle, kl'th gUIUnç gemici kiltnrlerl 
le onları koğuşlarına doğru götilrmeğe başladı. 
Ben de arkadan, kimseye görUnmemcğe tahşa
rn k yUrtıyordum. Dir Amerikalı gemici beni gör 
dU, haykırdı: 

- Kaptan. sen bu çocuktan çok hoşlandın 
ki, artık ona sUtnlnellk ediyorsun! 

- Ağzını kapa köpek, yoksa şimdi ben ka
patırım. Çocuk cocuk işte sen ne karısıyorsun !, 

- Bu hepimizin karışacağı bir iştir. lçlmlz
den bir çoklnrı onun kunturatoyu !mzalnyıp lm
zalama<lı~ınr liğrenmek istiyorlar. 

Kaptan Blakm lHlı:e içinde fıkır fıkır boğul 
<lu~unn nnhyordum. LAkin kendisini tutuyor, 
korkunç bir soğuk kanlılık gösteriyordu. Yalnız 
sesinde garip bir boğukluk seçnmekteydi. 

- Ya! .. Demek bu işi öğrenmek 1stlyol'8u
nnz .. Pek iyi.. Acaba tçlntzde benim işimi o ka
dar çok merak edenler kimlerdir? 

Kaptanın çevresinde yirmi beş otuz kadar 
sllfthh g~mlcf vnrdr. Onun bu sorgusu tııerlne, 
nsık ~ilz1U haydutlar hlrkaç adım dnha ya.klaşıp 
sıkıştılar. Blak de\'am etti: ~ -

(Devamı nrJ. ( -
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Veınl ·Romen htlıklOımetllfllln T ~ n ~ 1 
Yalıucli ale1Jlıtarı poli- c§l~lrlrl\JI~ ag,c§l~u DV©u _: 

likasını şiddetle 
,protesto etti 

Yeni Romen Hariciye Vekili 

Balkan antantından 
sitayişle bahsediyor 

...,- Ba~turtıh J tnrıde 
Belgrad 11 (A.A.) - B. Stoyadino

viç, Romanya Hariciye Nazın, B. Mi
cesko şçrefine verdiği öğle ziyafetinde 
B. Mitescoya ziyaretinden dolayı te§ek 
kür etmi§. bu ziyaretin Balkan adtantı 
ile bu derece iyi 'sure.tte tamamlanan 
Küçük antantın geçmişte olduğu gibi 
istikbalde de Romanya dı!J politikasının 
mühim bir unsuru olarak kalacağını 

görmekle bahtiyar olduğunu bildirmiş
tir. 

Micesco verdiği cevapta ezcilmle de
miştir ki: 

Micesco kadehini kral ikinci Piyerin 
prens Paulün ve niyabet azasının srh
hatine ve Yugoslavyanın refahına .kal· 
dırrruştır. 

Konuşmalar hakkında neşredilen teb 
liğ de ıdostluğu tebarüz ettirmektedir. 

Cenevreye hareket eltiler 
Bclgrad 11 (A.A.) - Bu akşam, 

Romanyanın Belgrad elçisi, elçilik bi
nasında Micesco şerefine büyük bir zi
yafet ve~miştir. Romanya Hariciye 
Nazın geceleyin ekspresle Cenevreye 
hareket etmiştir. 

Yahudilerin tabiiyetleri yeniden 
gözden geçirilecek 

Cumhuriyetçiler 

. iler iyorlar 
1'eıuel nııntahasın

daki in.evzileı ini 
düzelttiler 

Barselon: ıı (A.A.), - Mildafaa bakan· 
lığındıın teliliğ edilmiştir: 

Cumhuriyetçiler Mucla ve Teruel bölge
sJnc.lekJ mevzilerini düzeltmişlerdir. 19 
uncu kolordu, llerl harekeUnl hiÇbir mu· 
kavemete maruz lmlm:ırlan yapmıştır. Dl· 
iter cepheler de kaydn değer bir ş y yok· 
tur. 

Ademi mildahale lmmiles1 
ne karar verdi ? 

Londra, l 1 (A.A.) - Ademi müdahale 
tali komitesinin içtimaını müleakip neş· 
redilen rcsmt tebliğde bildirildiğine göre, 
gönüllülerin geri çekilmesi meselesinin i· 
clıırl ıarzı halli hakkındaki elOdler içfn 
becıbin lngiliz lirası sarfedilmiştir. Gönül
Uil~rin iaşesi için bir, sıhhat koruma iş· 
Jeri için bir mfilehassıs tnyin olunmuştur, 
Enternasyonal memurl:ınn seçilmesinde 
çok terakki kaydedilıniş ve bu husustaki 
güçlfikler yenilmiştir. 

Tali komitenin önfimilzdekf lçtlmaının 
perşembe günü yapılmasına karar -veril· 
mlştlr. 

ÇMare;.aı Suçlulardan 4 Je 
an ay 3 Ü yakalandı 
Şek Gizil lhtiU\1 komıta81" 

Ceplheye haıre- nıo mensupları 
k<e'lt: ett'\CD yilzleştirlleceklerdlt 

Çinliler bütün Paris, ıı (A. A.)-Da.'liliye~ 
cephelerde der hal matbuata yaptığı bir beyanatta, .c. e

ta ar ruza geçe c e K A: ~· "Gizli iht~ıaı. ~.o~tesi:· işinill ~ 
nı hır s~fhaya gırdıgını, Etoile ıneY .,, 

~ .lia§tnra.h l .lııc1<ıe 

verilen kararlarııı J.ıırJmç gün oeşredılml

ycceği ni zanne<.liyorl:ır. 

lyi mıılılmat alacak ,·aziyctle Lulunao 
bir şahsiyet, bu kararları lcsl.ıil için bir 
kaç kabine içUmaıon lüzwu görülmesinin 
çok muhtemel olduğunu bildirmiştir. 

Du zala söre, konferans Jnponyanın ŞU 
üç ihtimale göre alacn~ı ,·aziyeU tcsl.ıit 

etmiştir. 

1 - Kendisine bllvnsıla bildirilen barış 
şartlarının mareşal Çan·Kay-Şek tarafın

Jan reddedilmesi. 
2 - Knbul edilmesi. 
3 - Kaçamaklı bir ce,·ap Yerilmesi. 
Bu zat, mareşal Çan-Kay·Sekden bir 

kabul cevabı nlınma~ınıo varit olnındıAı 
ve en ziyade üçüncü ihtimalin ,·arıt olllu
lu kanantindedir. İmparatorluk konfernn
ıı tarafından verilen karar harbe devnrn-

suikasti faillerinin belli olduğunu uıı' 
dörtte U~ünün yak::!:ındığını ve b ıı' 
lann hepsinin bu tethiş teşkilitl 
mensup bulunduğunu bildirmi§tir dl 

Geçen 11 eylCUde gece saat 10 
1 

birkaç dakika fasıla ile biri PresbU~ 
sokağında, Fransız patronlar genel ~ iı• 
federasyonu merkezinde, diğeri 13°11

11 
ere sokağında Paris bölgesi demir 'ıt' 
çelik endüstrileri grupunun merkezi~ 
de vukubularak iki polisin ölmesine~' 
beb olan iki suikasti hatırlatan na ıe
bu suikastin ertesi günil bazı gaıe~ete" 
rin bunları işçi sınıfına atfetmek~ 
diklerini, kendisinin ise bunun )i' 
iddia ettiğini bildirmiş ve demi~ti~~ ''Bu ziyaretlerin Küçük entantm 

müttefiklerini temsil ile bahtiyar oldu
ğum konsey müzakereleri için Cenev
reye hareketimden evvel vuku bulma

Bülireş 11 (A.A.) - Romanya hü
k\ımeti, harptenberi Romanyaya hicret 
etmi§ olan ve adetleri resmi jstatistik
lere göre, yanm milyona baliğ olan ya
hudiler meselesini Milletler Cemiyeti
ne bizzat sevkedecektir. 

K D ye D d 9 yapıUan dır. 
. Vapurumuz Çan Kay Ş~k cepheye 

"- Bu işte de yanılmamıı o ·~ 
Cumhuriyet teşekküllerini yıkın.ak ' 't' 
iç harb teşkitatı kuran, yüzlerce dl111 

mna ehemmiyet verdim. 

~icesco, mutasavver tedbirlerin 
1919 senesinde Romen topraklarında 

bulunmakta olan yahu!:iilere karşı mü
sama.'1asızlık mahiyetini haiz olmaya-

Yugoslavyaya olan bağlılık ve sarsıl 
maz dostluğumuz, Küçük antanta olan 
sadakatimiz içinoe Tilrkiye ve Yunanis 
tan ile te!riki mesaimizin çok kıymetli 
neticeler verdiği Balkan antantı ile bu 
de•et:c iyi bir 6urette tamamlanan te· 
ıekkiilü bütün kuvVctimizle muhafaza 

d • kv" b kkındaki az:im ve cağını izah -.edecektir. xalnız o tarihten 
ve aıma ta ıye a • 'k . · · · 

b 'lh '·· d de""'- _ ben ı tısap edılnwı olan tabıiyetler ye-
ar~umuzu ! assa ?U1Y e .__,. • .. · .'S. • 
------- nıden gozden geçmlecektır. 

Peste-konferansı Dünya yalıudi kongresi 
~ • protesto ediyor 

Ha:rJcıye Nazırlar-ı, Cenevre ıı (A.A.) - Dünya yahu-

R omft iti U\lı doJayı
si yle hirbirlerlnl 

tebrik etti Eer 
Budape§te 12 (A.A.) - Dünkü ak

p.m yemeği esnasında Hariciye Nazır
ları Kanya, Ciano ve Schmit, Roma 
itilafları dolaymle birbirlerini tebdk 
etmi§lerdir. 

Knnya, bu 'itilaflann dördüncü yıl
dönümünUrt yakında idrak edileceğini 
hatırlatmış ve bu iti1lflan inua ctmi§ 
olan üç meinleket Hariciye Nazırları
nın 11-11-936 da akdettikleri konferans 
neticesinde ltalyanm Habcıistandaki 

hakimiyetinin ve Mac:tristanm silahlan 
ma hakkının tanınmıı olduğunu ilave 
efıni§tlr. 

Bundan sonta söz alan Ciatio, Rôtria 
ilaflarının RÖma - Berlin mlhverile hem 
ahenk oldu~nu ve aamimi bir anla§am 
neticesinde Yugoslavya ile İtalya ara
amdaki dostane münasebetleri Avus
turya Macaristan - Almanya ldostluk 
gurubunun· me

0

nfaatlerile telü etmenin 

imkli.ru bulunduğ?nu . söylemigtir. 
En sonra sö:t alat\ Sch:nüt, hali hazır 

daki konf eransm sulhun tensikine ha
dim olacağı ümidini izhar etmigtir. 

Esactİt ihtilaf 
Roma, i2 (~. A.) ..:. Giomale d'l

talia, Budapeşte konfcransmın işlerini 
bitirmit old~ğunu haber .vermekte ve 
''Avrupat bir ehemmiyet iktisa.b eden 
esaslı lblr itilaf elde edilmiı,, bulundu
ğunu n:tve etmektedir., Bu itilafm met
ni yann saat 20 de neşrolunacaktır. 

Faşlznı ve liarp 
aleyhin e cidal ! 

Moskova 12 (A.A.) - SoyYet sos
yalist cumhuriyetleri birliği mesleki 
sendikalan merkezl meclisi, meclisini 
30 ikincikanun tarihnide kendi mümes 
silleri ile geçenleılde B. Joı.ihaux'nun 
riyasetinde Moskovaya gelmiJ olan bey 
nelmilel Amsterdam sendikaları heyeti 
arasında akd'Cdilıhl§ bı.ilunan itilafı tas
dik etmiş orduğunu bhıairmektedir. 

.ı-..~· ~ TO lılirj ile)'bhai dün 
!"-.1a bir cla&l IÇilmaaı esasına mUste
dt 1-eyneJmlW lılr ımdiblar blrlifi · 
v{lcuda getirmek makSadile tiu ltillfta 
vazedilmit olan es'as.ı' ~artları tasdik n
ml§tir. .... ' ~ 

di kongresinin i:ra komitesi, Milletler 
Cemiyeti azasına ve Amerikaya tebliğ 
edilen bir karar sureti kabul etmiştir. 

Komite, yeni Romanya hükumetinin 
yahudi aleyhtan politikasını şiddetle 

protesto etmektedir. 
Komite, 17 /1 tarihinde Cenevrede 

olan konseye, Romanya yabu!dilerinin 
haklarını tamamen muhafaza için Mil
letler Cemiyeti tarafından tesbit edilen 
kaidelere uygun bir müracaatta buluna 
cağını ila!e etmektedir. 

Yunan Veliahtı 
DUğllo m6nasebetile 
fa kirlere yardımda 

bu:undo · 
Atina, 11 (A.A.) - Veliahtın ev

lenmesi münasebetiyle kral Atinanm 
fakirlere 200 bin dra.hihi ve bizzat 
veliaht da 100 bin drahmi vermiştfr. 

Ziyafetler 
Atina, 11 (A.A.) - Yugoslavya 

elçisi Lazareviç dün elçilikte Yunan 
kralı ve Yugoslıı.\ıya naibi §ereflerine 
bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Geceleyin de İngiltere elçisi Yunan 
kralı ve kent dükü 3creflerine bir zi. ' 
yafet vermiştir. 

Romanya velia.htı Mi~l diln yanın· 
da Romanya elçisi ve yaverleri olduğu 
halde meçhul askerin mezarına bir çe
lenk koymuştur. 

Anıer i kanın 
deniz ·nşnatı 

Vaşington 11 (A.A.) - ~eisicum

hur Ruzvelt Hariciye nazın ile harp 
filosu kumandanını davet ederek ken-
dilerile munzam deniz inşaat programı 
nın tetkikine devam etmiştir. 

Csvh;re 
Knti bitaraflık için 
konuşmalar yapıyor 

Beme, 11 ('1\..A.) - Federal mec
lisi reisi Motta, lsviçrenin kaU bir bi. 
tara.fiığa dö~mcsi meselesini hukuki 
bakımdan tetkik' etmek ti7.ere hukuk. 
çulardan mürekkep bir k~isyon · iç
tlmaa davet etmiştir. J.~omi.syon rnü
zakerelerl katt bir mahr~iyet içinde 
~pılmaktadır. 

Ayın on beşinde denize hareket etti 
indiriliyor Hankeu: 11 (A.A:.) - Röyter muhabiri 

bildıriyor: Mareşal Çnn Kay Şek bugün 
Bertin · 11 (A.A.) - Türkiye deniz Lungay deıoiryolu ile cepheye hareket 

yollan işletmesi müdürlüğü tarafından etmiştir. Mareşnlın bu hareketi, Çin ku· 
Kieldeki· Krup tezgahlarına ısmarlanan mandanlı~ı tarafından bütün c:phelerde 
vapurların birincisi 15 sonkanun cumar derhal tnnrruza geçilmesi hakkında alınan 
teni günü <lenize indirilecektir. Vapu- kararın bugünlerde tatbik edilece/!i dü~ün-

o:elerini uyandırmaktadır. 
run kordelası Türkiye büyük elçisinin 

ralyozu ve mühim miktarda botnb•~dl 
tilfengi muhtevi depolar tesis eden ·~ 
seter, menfur maksatlarina enııelc 1 

• 
ıı• binalar yıkmaktan, betbahtlan ve çt' 

muslu kanun adamları öldürmetcteJt 
kinmiyen şakilerdir. d til-

Deliller şimdi elimizdedir. Bıı •. et'' 
Jer, bizzat suikast faillerinden bi.t1 
rafından verilmiştir.,. 

refikası bayan Hamdi Arpaz tarafından İki Çin tayyaresi düştü 
kesilecektir. 3600 beygir kuvvetin~e 
iki Krup buhar tUrbini ile mücehhez 
olan vapur 4'50 yolcu alabilecektir. Va
pur Marmara seferlerine tahsia edile

Şnnglıay. l1 (A.-A.), - DomeI 
Suçlular yüzleştirilecek AV 

aJnnsı Paris, 12 (A.A.) _.İstintak ~,ı' 

cektir. 

Herfo Meclis reisi 
Paris, 11 {A.A.) - Meclis koridorların· 

da, Edouard Herfotun 418 reyle tekrar 
meclis başkanlı~ına seçildi~! bildirilmek· 
tedlr. 

.~-

. ·.·~~ 
. • ;Milletler Cemiyeti Genel sekreteri A

venol lıa~iclye nezareti daiml müsteşarı 
Cad.ogani ziyaret ederek konseyin önü
müzdeki toplantısında görlişUleeck mese
leler .etrafındn konuşmuştur. 

. • Yakın(l;ı ba5hyacak olan İngiliı • A· 
merlkon ticaret müzakerelerine İngilizler 
tArahndan Büyük Britnnyaoın \'nşlngton 

· büyük elı;isi ticaret nezareti müsteşarı 

Ü\-erton memur edilmişlerdir. Overton 
şuuat ortalıırında Vaşingtona gidecektir. 

• l\logollstan cumhuriyetinin yeni elel
~ı. Kalenin tarafından kauul edilmiş ve 
itimatn:ımesini vermiştir. 

• İnglllz lşçl partisi ile amele birlikleri 
rebleri Japon eşyasına rec;nıen ambargo 
konulması meselesini müuıkere etmişler, 
fakat hiçbir karar vermemişlerdir. Öyle 
nnlnşı)ı>·or kl bu husustaki knrnr cuma.rtc 
si günü Brükselde toplanacak olnn beynel 

>milel bmelc kongresinin alacağı nziyete 
göre teshil edilecektir. 

• Dcutsclıe Allzemeine Zcituns'un Hu· 
dnpeşfot.!eki muhabirinin sali'lhiyettar bir 
meııba-dan nldığı malumata göre, I.ehist:ın 
cumhurbaşkanı, naip Amiral llorliyi ŞU· 
bat orl;ılnrına llojiru Bir:ılovieza orman· 
lafında resınl bir a' ~ ı l :wel etmiştir. 

• Amerikanın yen ı.ondrn büyük elçl
sin·c Amerikan ticaret cksrıerlerint.!en mü

·rckkep bir heyetin ref:ıknl ettii!i hakkın· 
daki lıııbcr, diplomatik m:ıhfillerde yalan 
!anmaktadır. 

• Jnpon lıüktimeti erkek çocuklıırın mee 
huri tılhsil müddetinin iki misline ibla
ifına kanır \'ermiştir. Ililfılıare kııl:ır için 
mecburi tahsil müddeli de temdit edile· 
,.ceklir. Hükfımet bu maksatla 10 milyon 
)'enlik tahsisat istemekledir. 

• İngiliz nakliyat nazırı nurgin l~viç
red<:n Almıınvaya gelmiştir.Bu ziyaret hu· 
ııu~ mnhiyeltcdlr.Naıır Alman oto~tradln-
rıriı tetkik edecektir. • 

• · 'arşcımda albay Kokun miııt birlik 
.relsliğinılen· tekilcceği haheri teeyyüt f't· 
m\şllr. Tckaü1lüf;ünü istemiş olan lilmse· 
ncrııJ }3kvıırczynski albay Kokun yerine 

· mezklır birnk rclsHAine gelecektir. 

bildiriyor: 
Japon deniz tayyareleri dün öğleden 

sonrA Kunngsi <Vilayetinin merkezi olan 
Llu • Çeuy:ı bir baskın yapmışlardır. Vu
kubulan hava muharebesinde iki Çin tay 
yaresi düşürülmüştllr. 

Japon tayyarelerinin 
bombardımanı 

Şanghay, 11 (A. A.) - Japon tay
yareleri Tientsin - Pugo demiryolu ü
zerinde bulunan Pengpu'yu bombardı

man etmiştir. Tayyareler 100 kadar 
bomba atmı§tır. 150 kişinin öLdüğü 
bildiriliyor. 

mi tarafından isticvap edilen Mo t;ııılfı 
Locuty'nin ithamlarını protesto e,, 1' 
fakat kendisini tanımakta oıdu~ 
kabul eylemiştir. Mctenier, kendi.S dl" 
"Ate§ haç,, ın bir toplantısında tJl.)C 
edilmiş olduğunu ilave etmiştir· toile 

Gece n:1illi emniyet d~~i, . ~ şt1 
suikastlcrı hakkında yenı hıç bil' ·"' 

tı. w • t' Loc t.,.,;n ııer tebellug etmemış ır. u 3•~ ttt• 

Japonya Çine h'lrp ilan ederse 
Paris 11 (A.A. - Oeuvre gnzetesl, Cem 

berJAynln şimdi Cote d'A:ıurde bulunan 
Eden ile uzun bir telefon .ıörüşmesl yap-

can uyandırmış olan itiraflarınıtl ~ 
kik ve tahkikine devam edilmekte~ 
bütUn milttehimler arasında. bir ~,jJY 
cehc Jcrası için hazırlıklarda b 
maktadır . 

Dahiliye Nazın tebrik edttdlıcıifl' 
Paris, 11 (A.A.) - Havas bi 

• h/!ını ve Japonya Çine harb il!ın ettiği tak 
dirde Edenin derhal Londrayn döneceği· 
ni yazıyor. 

Fransa protesto edecek 
Paris, l1 (A.A.) - Resmen bildirildiği

ne göre Frano;a hilkömetl Kvangsl eyale· 
tinde Mnnnigde Fransıı lmto1ik heyetinin 
J:ıpon tayyareleri tarafından bombarch
mnn edilmesini Japon hükCımeti nezdinde 
protesto etmesi için Tokyodaki .Franınz 

sdirin"e talimat verml,lir. Bombnrdıman 
esnasında bir mis:roner ölmüş bir diğeri 
<le yaralnnmıştır. 

Çingtao'da 
Tsingtao, 11 ( A. A.) - Japonlar 

Tsingtaoda sulh ve asayifi temin et
mek vazifesini· Ustlerine almışlardır. 

Ecnebi gönüllülerinden mürckkeb müf
reze-ter terhis edilmektedir. Husust Ja
pon evlerine dokunulmaıruşsa da Tsi
angtaonun dış mahallelerinde bulunan 
pamuk iplikhaneleri Çin kıt'alan tara
fından ricat etmeden evvel yakdınıı· 

tır. 

Tahrip edilen Japon tayyareleri 
1 • 

Hanlro\t, 11 (A. A.) - Çin menbala
rından alınan..haberlerde Çin· bombardı
man tayyarelerinin Kvangtt.:h ilzerin:!e 
iki sefer yaparak en azı on Japon tay
yaresini tahrib etmiş ve Lenzin depo
sunda yangın sıkarmı} olduklan bildi
rilmektedir. 

Askeri hizmet mftddetleri 
Üzatıhyor 

Tokyo, 11 (A. A.) - Kabine, piya
de sınıfında hizmetin 18 aydan iki se
neye ve zahit sınıfına mensub diploma
lı talebelerin yapacakları hizmetlerin de ı 
12 aydan 2 seneye çıkarılması hakkın
da bir kanunun kabul ettirilmesine ka

rar vefmi!tir• 

yor: ııP 
Bu sabah reisicumhur Leb~9~ 

riyasetinde toplanan nazırlar ıne f111 
de baş\·ekil Chautemps, prcsbO~ııcf 
kasti faillerinin araştmnaları d,ııl' 
tmdaki muvaffakıyctten dol~~-ı~~ 
liye nazın Dormoyı ve polis ıdı 
tebrik eylemiştir. 1~ Dormoy, tahkikat halinde ı;u 1eıııe 
meseleler hakkında naZJrlar rnecl tDı 

l '"'•C1' yeniden ehemmiyet peyda ey 1J ıele' 

temmim izahat vermiş ve ?u nı~~ 
rin neticesine intizar edılmesJ 
geldiğini bildirmiştir. --1 

Porteklzde ihtf Ul 
hazırlamışlar ~· 

·ye 
Lizbon, 11 ( A. A.) - Harbt rt tıif 

zareti ne~rettiği hir t~bl;ğ<le astce ttı'~ 
ihtilal hazırlandığına dair etnebf ,,,ıt' 
leketlerden çıkan haberleri me~~ tell' 
ederek bazı mahafilin yeni a~e ~ 

. . d,.. .. elc ' 
;ı ... t l·ı."'' ıtırı.: 1•tısmar e · • ı;t' 

projeler hazırladığını bükQmetı~~~ 
denberi vakıf bulunduğunu bild\eıı; 
ve h~kQmete karşı açılmak isteııı ıı~ 
yasi mücadelenin ve orduyu ~sıe~ 
mete karşı çıkarmak tc§ebbU d,il 
daha başlangıçta aldm katma~~. 
kUın bulunduğunu i18ve etmekt 

I 

R usyad a 
21 patrik tevkif erfitdl • 

. yte! ' A 
Moskova, 11 (A. A.) - Rö p&ff" 

tkinciteşrin sonundanlıeri 21 ~' 
Sovyetler birliğinin muhtelif ye ı•' 

•t(,r_J 
tevkif olunmuştur. Bunlar fa~ıs , ,, .. " 
luk . teşkilatiyle alakadar olar.a1c if ~ 
Juk merkezleri vücuda getırtt1 o"'°~ 
makla itham ediliyo.-:~r. lvfoB~ıf 
tevkif edilenler arasmda ~jP' 
Kurolof da bulunuyor .. 



HİKAYE 
4:11karada)'dık. Babamız ölmUştU .. 
ttş caınız bakıyordu bize .• On altı 
Deaıııa basan ablam, ne gUzel, ne i
len &lbt bir kız olmuştu! Kumral, 
~~ lı~a saçları beline kadar inlyor
bı;a~ırcrnltğını, yaramazlığını h!IA 
tltdı lllam ıştı. BI r gene kız çağına 
~l'l ~I sene bile kUçük komşu kız
'ol':ı gizlice C\'e kapattı, Ctrıi çıplak 
~ u. Masmavi "çlvit .. le boyadı. 

rab ve gelen misafirleri annemle be 
l:ı.ışer o ağırlardı. Yaşını başını al
bnıu~~dınların yanında bir köşeye 
btr Up otururdu. Bazan, en ciddf 1 
~e llıe\·zu görüşUlilrken, olduğu yer 
~lııı~nsı. sinsi gülerdi. Misafirleri i 
de 

0 
ırırdı. Ama. bu gillüş sebeblerf 

1 kadar basit şeylerdi ki: 
IJ) - Yaşlı hammın oyah, boncuk
ta1ı el'llenısı altında tortop olan bo
~ Baçıarı: 

lllt - Parmakları kınalı. bunıburu
~aıı 9llerile teneke tütün tabakasın
a ~ıgara sarışı; 

ı - Otomobile "otofll .. deytveri-... 
~a~llstı.fir hanım kızar, souıurturdu. 
til~ıan da homurdanırdı. Annem. 

erını ac.:nrak rlll«llk bakardı: 
~ı ·"iınct ! 

Gron 
çarşaf il 
kadın 

- Anadan geçfliı·, yardan geçil
mez. kızım ... 

• • • 
Güniln birinde evimize görücüler 

geldi. Nimet ablamı çok zengin ve 
yakışıklı bir delikanlıya istediler. 
Damat beyin adresi, bir de kartpos
tal fotoğrafı bırakıldı. Nimet ab
lam. gözlerinden yaşlar lıoşanırcası 
na. katılarak gillilrordu. 

Bu. blr zaman. onun için alay ve 
gillUş ,·esllesf oldu. Fotoğrafı konso
lun önUne koyuyordu. Karşısına ge
çiyordu. Kusurlar buluyordu: 

- Anne, bu beyin bıyıldarı uzun .. 
- nıyık erkeğin yakış1ğıdır. kı-. 

zım, ... 
- Hem de şişman .. 
- Erkek dediğin eniue boyuna 

ı olmalı .. Sıçan glb\ olursa daha mı 
iyi? Koluna takıp sokağ'n nasıl çı
karsın sonra? 

· Yazan: : !
•••••••••••••••• .... -...... , woewww.,;,,._•....-ı 

.... _ ......... ~~ .. ~!.~-=~!!. __ ......... ! 
Fotoğrafı koneolun önUne koyuyor, 
karşısına geçlyord u: 

- Anne .. 
- Söyle, kızım .. 
- Acaba bent beğenecek mi? 
- Senden iyisini nerede bulacak? 

Öper de başına kor.. . 
Gözlerini, konsolun üzerindeki 

kenarları yaldızlı aynaya dikiyor, 
uzun uzun kendini süzüyordu. Başı
nı sağa sola çeviriyordu; kaşlarrnı 
kaldırıyordu; parmaklartle lepiska. 
saçlarını tarıyordu; dudaklarını bü
züyordu: 

- Anne .. 
- Söyle>. kızım .. . 
- 'Damadın ya Ust dudağımın kı-

saltğını beğenmeyiverlrse .. 
- O kusur mu yavrum? Bilsen se

ni ne güzelloştirlyor! 
. - Hep gUlUyormuşum gibi, değil 

mi? 
- Daha iyi. 
- Amına, ya kaynanam alınırsa .• 

J~malı saçlarına gülüyorum sanır
sn ... 

• • • 
Damat bey hakkında yapılan tah

ldkat iyi bitti. Görüşüldü. Anlaşıldı. lhtq Ye, kıı;ıl\ ve öfkeli bir sesle. 
~,,.1; ederdi. Ablam, omuzlarını kal-

.... · boynunu çarpıtırdı: 

- Giyinişi de biçimsiz .. Spor bi
çimi kostUm le papiyon kravat bağ
lanır mı anne? 1 

~lmet ablaın damad~ damat ablamı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
beğendi. Söz kesildi. Ve, gene günün I 

tıııı. Vallahi gUlroUyorum, annect
bıı 11 • derdi - Size öyle geliyor .. Ah, 
~!. s~ dudağımın kısa oluşu ne fe
btıyi tnTUmün sonuna kadar, işte 

...... eAhep gUlece~tm ... 

.... h bu kısa dudak! 
llı Ah bu kısa dudak! 

'r111Ye sBylenlr, yalancıktan dudak
~ır ~ burur gibi yapardı. Fıkır fr· 
lel' :~lerek dışarı kaçardı. Mlsafir
lerını tikten sonra, annem onu diz
lerırct~· dibine oturtur, nasihatler 

llı~a~;zım, Nhuctciğim ... ·Bak artık 
1tar11 ıı1ah gelln11k kız oldun ... Yarın 
lı Baı.:ınanrıı Lıuruşuk ellerine, kma
tUnd nrınıı da gülecek olursan Uç 

e ko\'ul .... ll ursun ... 
..... c~n evıenmlyeceğim anne! 
..... V rtlşUrUz ... 
.... S aııahı evlenmtyeccğtm .. 
...._ n~8• Yemin etme ... 

- Burası İstanbul değil ya! 
- Potinleri Şarlonunkinden fark-

sız .. 
· - Sen deli olmuşsun. kızın .. 

- Anne .. 
- Söyle .. 
- Damadının kulakları da bilyUk .. 
- Kızım. erkek kısmında güzelltk 

aranmaz .. Bnk, ne rakı, ne cıgara t
çiyorm uş .. Ne oyun biliyormuş.~ Ah
lAk, alı lA.k .. Varsa ahlA.k, yoksa ah
l!k .. Ahl!kı iyi olmalı; karısma mu 
tu olmalı .. 

- Ama, biraz da yüzüne bakılır ol 
malı. anne .. Sen de her vakit dersin 
kl: "Baba'nızın kara gözlerini sev
meseydim. ona varmazdım!,. 

- Densiz! O nasıl söz'! Ne zaman 
söylemişim?! 

• • • 

birinde, bu zengin, yak1eıklı dell-
kanhya nişanladık ablamızı ... 

Harıl harıl hazırlıklara başlan-
mıştı. Evin içinde lki makine birden 
işliyordu. 1ki kadın terzisi · tutul
muştu. 

lpek dantelli ipek çamaşırlar; 
krep saten, krep birmandan yazlık 
ve kışlık elbiseler biçiliyor, diklll
yor; krep lıirman üzerine Antep işle
meli yatak çarşafları hazırlanıyor
du. Mantolar yapılıyordu. "baş sık
mak .. için krep damurdan baş örtU
lerl kealllyordu. 

Hepimiz de seviniyorduk. Ablam 
uçuyordu. Nişanlısını çılgın gtbi 
sevdiği muhakkaktı. Ona, sevlştfğt 
delikanlıdan çatır çatır ayırtılarak 
yaşlr bir istasyon memurtte evlendi 
rildlğl için kendini vuran bir genç 
ktzt anlattıkları gün, annemın· kuca
~mda hüngür hüngür ve uzun uzun 
ağlamıştı. . 

So\·lyordu, çok seviyordu. 

illi, 'ita llabt. .. Ben bir tanecik anne
raltııı ;ınak mınemi. cici annemi bı
~e)l trı~ a. nereye gldertm? Sen bll
~t ~lh~ıl\ anne. ana gibi yAr, Bağ-

GUnler geçti. Nimet ablama bir us 
lul'Jk gelsin, bir usluluk gelsin! .. 
Şaşıyorduk. Sanki on. on beş yaş 
birden bUyUmUştU. Artık vara yoğa 
gUlmUyordu. Derin derin dUşllnUyor 
du. Damnt bey. artık onun \çin gtllO.ş 
ve nln.y vl'::ıllARI nlmııvnr<l11. 

Sonu y11nn 
Reıat ENiS 

- tllnlarda, filmin bahriye nezaretinin yardmıile -Ncuda cetirilıdiğinl 

··· 

R'ARRAMAN 
~il)\, -.. --- --
dinı _,, uı.ere yaptıkları ı:ilrültülerı 

tltış~dıkten sonra, dileünmeğc başla
\'er· · Bu dUşUnce cidden ona ıstırap 

IYordu. Kendi kendine aöyle dedi 
-E~ ~ 

tltek k' ger bu defa asılmazsam, de-
fih h 1 

F'ransada ip kalmam•a Ma.ama 
• erh ~· 

batta b alde, kafamı uçuracak bir 
Ulu nur 

1\t.i • 
l'Uktu çUk casusun endişesi cidden bU-
kay'be~ fakat bütün limitlerini herriiz 
leını t ınernişti. Akşam bir hayli iler 
lL Ş I, J:r 
''<lSkaa b' ır karar vermek lB.zımdı. 

ırdenbire· 
-l' . 
°Ded·eŞebbUa edelim! 

beai b 
1 ı>e Yirmi kılıç veya kama dar. 

b• JCJnfş Z h 1t.elcrıni .e ~ı uyandırmak için. el-
c:letrneğe b lhtırnamla parc:alamağa. 

$on ~ladı. 
kınına ra kıhcım kırdı ve üst kısmını 
ff ~n_:.erleştirdi. Bu hazırhklan ki
k ·uııyc k 
nn kUl n tırnaz Raskas, elini bir 

l>ı• Çes i i ,,. 
" 11k bir u xıne daldırdı ve gayet bU· 
~ııa etr stalıkla, yUzüııü bu kanla ba... 
llın 1• Ve · · l'lıttıtıık nihayet, mahpuslan-
l}ıah~n k darbeleriyle sarstıkları 
katlının 

0 
apısına doğru ilerledi ve bu 

"ata nUnde mUth' b' d .. -.. -
~ tından • ış ır oguş nag 
a ba.şıad farksız gilrültUler yapma-

~ı:ıd ı. bah 'Ik eki gu . a 1 çığlıklarında, mah 
ltask lilltUJcr kesildi. 

lls kc d" ...... M" n ı kendine: 
fl.ı\ Ukeın 
rıı 'tılar1 be rnet, dedi, Sen Priyakla 
f\.h kaıra, Se nı. dinliyorlar. - Ah! se-

hır naın ah ,n~ mahvedeceğim! - Ah 
1.. c:le 11.. • ehennemi Trankavel al 
"b\ı ~naı A ' 
cl:ıtı. Üç kl~i • 1 ! Al sefil! - Yarab-
~ · ·· lınd ~c karşı döğüşrnek ! !m. 

ı:ıı .. at. Aı 
l> otd" .... Kılıcım kmldı ! -
l'i~ Utet'ckı , 

ı\ı.., "'k? 1 er· - Ah, mösyö Sen 
•ı b llldatı 1 . 
~ni Öldü·. ındat. l{orinyan! -

d~~"arn rtlyorln:·? - Beni.. Ah! 
~llııe b~ Raskasın bu muhayyel 

Çok teplnmelerin, kılıç 

- ----· 

R' T ~,. 

.ıınrtıla.rının, muhtelif mimik ve nida 
ların refakat ettiğini, tabii ilave etme-

ğe lüzum yoktur. Son ve yarım kalan 
çığlığiyle beraber, kendisini yere atma 
yı da unutmadı. 

1 Rolünde muvaffak olduğuna tama 
miyle kanat getirdikten sonra da, hiç 
gürültü· yapmadan, sahanlığa doğru 
sürünerek ilerledi, kadavralann ve kı 
rık eşyaların U7.erlnden atlıyarak geç-

ti ve soka~a fırlıyarak havanın ağar. 
dığını gördü. Yirmi kadar .mütecessis, 
havret \•e şaşkınlık içinde binanın et
rafını sevredivor. fakat yaklaşmaı?a 
ce.~aret edemiyorlardı. Raskas, kanlt 

çehresiyle dehşet telkin ettiği adamla.. 
nn arasından geGtl. Kardinalin ika. 

metg8.hına geldiı?;i zaman. kardinal. 
saraya gitmek ü:r.ere, ora.dan hareket 
etmiş bulunuyordu. 

Raskas vakit kavbetmedi: havatı
ntn. güzel \'e usta1Jklı bir yalana bağ-

lı olduğunu pek ala anlrvordu. Soluğu 
nu almadan, ceza hakiminin yanına 

koştu. Casusun raporu üzerine. ceza 
hakimi blrc;ok müsellah adamla Kurto 
sokn.~ına koştu. 

Raskasa gelince, o da, Luvr sarayı 
na ıitti. \'e kardinalin henüz dışarıva 
çıkmadığını anhyarak. kapının önünde 
bekledi. Yarım saati müteakip, sara
yın avlusunda büyük bir faaliyet \'c 

teıa., görüldü Rişllyö, birçok asilzade. 
nln refakatinde arabasına doğru yürii

dü. Raskas sendeliyerek, süratle mu
baftzların yanma yaklaştı ve sönük bir 
sesle: 

- Ah! Arkadaslar. diye inledi. tan 
n aşkr için bir bardak şarap .. Ah! 
başım dönüyor ... Bayıhyorum .. Ölü ... 

yor ... um ... 
Ve Raskas kendisini yere alh. 

Muhafızlar koşuştular. Birkaç asil· 

zade de, tecessilsle .oraya ilerlediler. 

yazmağı unutmayın. - Franuz katikatGrii -

XAHRAMAN 

Ve Fontray ili.ve etti: 
- Pek ala! Mademki bu ige giriş.. 

c.tk, sonuna kadar gidelim. Fakat ev
vela Tra.nkavelden kurtulmakla i§e baş 
lıyalİm.... ' 

Şever düşünceli bir tavırla mırıl-

dandı 

- Trankavel onu kurtardı. 
Büsyer dişlerini gıcrrdattı: 
- Evet, Rişliyönün muhafızlarını 

yalnız başına berbat ederek onu ktirta 
ran Trankaveldir. 

öı: 

Şever içini çekerek tekrarladı: 
- Onu Trankavel kurtardı! 
Fontray, kin dolu bir tavırla bağır 

- İşte bu sebepten dolayıdır ki, 
Trankaveli öldUrmek biZim için baolıca 
vazite haline gelmiştir. Biz yemin et
tik. Trankavel bize hakarette• bU
lundu. Bundan başka, onun yanında, 
onun için döğüşUp, ha.yatını tehlikeye 
atmakla. bize daha bUyUk bir hakaret. 
te bulunmuş oldu! Mösyöler, bu aman
sız düşmarumm sağ bırakırsak malı. 

volaca.ğız. 

- Pek ali.! Şu halde onu arayıp 
bulalım! 

- Ve onu öldürelim! ... 
Dört gen<j asilzade, kıskançhktan 

mosmor kesilmiş bir vaziyette, sa.ray 
dan dışanya çıktılar. Katil ihtiyacı 

rublannı sarmıştı. 

Bir an i~in Luvr sarayına avdet et. 
memiz liznn. 

Kral, dUk d' Anju ve Rişliyö, mesai 
odasmda. yalnız kalmışlardı. Kardinal 
krala bir işaret yaptı ve ml, şüphe
siz.. onun mA lcsadmı anlıyarak, her za.. 
mankinden daha kekeme bir lisanla 
sö:r.e baııladı: 

- Kardeşim, nihavet bir kara.r it 
tihaz ettiniz mi. Her cihetten işimize 
gelen lzdivarınız hakkında diiıııilnceniz l 
gelen izdivacımz hakkında düŞünceniz 
Jçin bir hayli zaman bırakmıştım. Ve 

XTZ 

mademki §imdi buradaamız, aize açık. 
ça söylüyorum Vakit gelmİ§tiı' ... Ak· 
si takdirde, yalnız matmuel Monpa.na 
ye ile evlenmek istememeniz de değil, 
fakat hiç evlenmemek a.rzwıuzda., gizli 
bazı maksatlar bulunduğunu dll§ttn.. 
mek mecburiyetinde kalacağım. Ve bu 
gizli maksatlara ••.• 

Kral birdenbire sustu. Hakikat, 
neredeyse dudaklarmda.n fırlıya.caktı.. 
Sa.dece hiddetli bir nevi Jdlkreme trr .. 
lıı.dı, buna da, Gastonun bir dehfet inil 
ti8i mukabele etti. Rlşliyö, muammalr 
tavriyle, mücadele halinde bulunan 
iki kardeıi seyrediyordu. 

Gaston dehfet içinde ilrpererek ~ 
le dil§Undti: 

- Her gey meydana çlktı. Her eey 
mahvoldu. Ben de beraber! 

Ve sakin görilnmek i~in bllyfllt bir 
gayret sarfedeı'ek, yillalM 11e11le: 

- SJr, dedi, evlenmek istemedfğfmJ 
al:r.e kim söyltiyor? Ben bunu bllllds 
candan temenni ediyonun! 

On UçUncU Luı, Umlt içinde ilrpe
rerek: 

-Ya!... 
Dl ye mrnldandr. Guton da devam 1 

etti: 
- Majesteleri hOfUJD& giden bir 

uvce bul3unla.r, evlenmeğe hammı. 
On ü~cU Lul ka.rde§ine doğru yt1 

riidü, onun elini tuttu ve yalvara.n bir 
sesle BOrdu 

- Doğru mu eöylUyorsun, karde. 
şfm? •.• 

Gaaton 88.kin tavriyle cevap verdi: 
- Doğru söylediğime tann ve te

refim Uzerlne yemin ediyorum! 
On UçüncU Lui sendeledi, kendisini 

koltuğuna attr. Ba§mı elleri aruma 
aldı ve hrçkınnağa başladı. Rlşlly8, 

kollarmt göğsllnde kavuştumiuştu. 

Şimdi, biraz evvel An d'Otrlşin çıkmq 
oldu~ kaprya b!\lavordu ve bu ba.kt
şmda kin ve tehdit üadesi vardı. Gu.. 
ton ilrperiyor, darağacmJ ~ 
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B. ıt. ç. :tJ...32: 
Ha~ Te i~ltrinizde fula c:c

ııur ve etJıllıaa ...,_.11um yazınızdan an· 
ladına. Hlısaı. &tiaat etmek şartile bu ne 
,.i hareket ararll a~ Fakat sizde 
daima &i,.. ebuıılıitıu tahmin e~~ 1 
hundan d•~dır ti ~ ~ n-
5lrel vasluuızı esas itDaarile munrue et~ l 
ntek1lı beraher ...._ tecrilieeia, hıeseiıln 
lln:nıtr91'ii .nııta INlmadllnunız ~ 
clilinl YoJyoruL Tapnrz 25-38 d\1T'. Bo
yna unndar. şı...,-c.-mız. 

-1i2-
A. Ge. re: 
Haklamdaki iMtl9l u itlma4mıza ~

kür ederim.. :.t..:......._ ~- islm'
islemes cewplana lllCiblesfal mucip • 
Juyor. Baut t.u _.terem obıyucalılrin 
gecibD Cflaplar tlo'la)'JSiJit artık ceqp 
a~ 1a1111em._ ini siitunJar· 
da lııanaBarine ~ satırları bile an
mta'ltaa ~J91'far IZllih•- H llndd ~ 
vaplar, m ilit .. .,,.,.... TI!rilmel• 
dir. E, ..... ,....W ~ ikmal ~ 
tam bir tahlil i~n muhteHf senelerdeki 
yazı ve imzalann seri halinde elde bulun· 
ması Jcap eder. Eğer lıunu yapahilecdse· 
nlz, daha iyi olur. 'Bu sureUe hakkım. 
ıö~lerdilfnh itimadın yerlode otdlllumı 
11lıe fsbatn bir Yesile bııinm, ofnru1S1. 
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D. S. TiltünDümrük: 
Genç, orta boylu Ye orta büorede Mr zat 

Zeki, faal. H:ıyatta mUTa'rfak olmak kin 
birçok iyi meziyetılerinlı nr. Fabt en Ml· 
ylik bir kusunınua: Konuşm:ınıza clikbt 
etmemenizdir. Komışmı tarzınız yqad~ 
ıuz muhitle size 'Olnn it!mndı lanıbilir. 
Tam manasile bu JDuhlli• adamı olmağ.::ı. 
meclmswız. Cah~uın ve seki oldntunu· 
za gire ne yapmak liEı~ıtl tayin 
ederelt 'buarlannızı ılhtltmenh şayanı 
tavsiyedir. 13a bTSlyeme sfz ne der.ıinid 
Cevahimıı aldı'ltan aonnt- tckr:ır konuşa, 
blllr:tz. 

-17+-
"4. a. Kau•: 
811lc. 111 sıhlııat!t bir sat. Hassas Ye alın· 

p.n btr yart.dı1i'6a olarMm ('Ok :aW:k:mel
dlr. Yaph~ınız işlerin tokdir edilme'\f. be· 
fen!1inıui cesaretinizi çok arttırır. ~ 
k•u.tf~ 'lu-4Wnlı. l•u:.Dll!~baikA!arının 

8 CTCN tafiilltile karakterinizi; me
zl et ~ kusmbu:ınızı; siıi hayrete 

dıısürccck k:rd:ır TaZib ve sarih olarnk hu
ı;osh eUcrinizı; ttıttutunuz "~ a dilşüııdü-

nüz ı.,tc mu'\"affıık olup olmıyacoğınır.ı; 
n'fuı et beş farkla laşınızı ize sö31iyebi
lrrfnı. Bana bir snzeteden, bir kllaptan ve 
sa aklınızdan yazacnğınız dürt satırlık ya. 
Yı; son as L'lruoki imzalannızdon fkjsini 
nder1niz. 

IJu harckclll:'rınize Terdikleri kıymet ile 
değişir, yani ç0k defa haricin kanutleri, 
:ıl1st knnnatlerlnlz liaıerinde ziyadesnc 

müessirdir. Arzu e.ttitinlz bir te3 i, kafanız 
da hüyulmek de huyfatınınJ:ın biridir. 
Hele yaptığınız. bir ı,ı, bir daha lnıt'i3·ycn 
kontrol etmek istemezsiniz. H1tlbuki diltkn 
tiniz zaman zaman zayırtır, bımun içindir 
ki f!llerinızi, l'llptığınızı sonradan gec;ir
menizde !ide.ta zaruret vardır. Birnz d:ı 

mübaIAğay:ı me:JJiniz nrdır. Ha~:ııt:ı mu· 
vartak olmak için iy:I vasınıınnız vnrdır. 

Tnsiyelerimi yerine getirfrsenl:ıt, hu iyi 
Timnannmn kı~tl pek ~ok art:ır. Ge· 
niş emelleriniz olılu~nu göre ta,·siycleri· 
mi ihmal etmeyiniz ve isterseniz dü~ün· 
düklcrinizi mufnssnlon yazınız. 

-2i5-
s. A. 'N. - Bir: 
Yazınızı tahlil ecrerkcn hakkııııı:cfa ver· 

dilim hüküm şu oldn: Mütehanil kar:ık· 
terli bir znt. Sizde ndeta ili ,aMiyet y~
mnktadır. Bazı ahY:ılde mtisbet Te bazı 
a&valde de menfi ş:ılısiyetinlz size hlikiın
dir. Sizi meThanıctli, sabırh. btışknl~rını 
düşünen, tnnıyanl:ır aldMmazlar. l\lerha· 
met.Siz, acfıl \"e hodbin taru7ular da yan· 
lış görm~ delillerdir. flhincller, sizi dalıa 
fam bir phSiye~ diierlerf de baıkn ve 
nbi Şllh ~lhı tanımışlardı!'. Harekellerl
nh.l daimi bir kontl'GI altında bahmdnra
rak Te fnderıiri Jmllanank Jtenatnlzf tam 
müsbet ~fr adam baJfne lfetfrd>ilirs'niz. 
Btt hususn bfsatihl telkinden de ıfstifnde 
ediniz. Yaşınız 30 etrnfındadıf'. J3oyunuz 
ortndır ve DYtfsınıı. 

-2~ 
M.J.'8. Ankartı: 
Boyunuz ortıı veya büyük bir ihtimalle 

ortııd:ın fa7.l:ıılır. Bünyece herh:ıldP. şlş

nuın detilsüıl.Z. Kilonuz 1'0:rummı naz:ırnn 
ılıılın azdır. Ç:ıhuk iş "örmersfoiz ama. de 

-~···· 
Cenıplan veren 

Profesör Sanerk 
Grafolojl ve GratometrJ 

mUteh•••• 

vnmlı ve diknklli çallşırsınıı. Bk itin ~or· 
tuğu sizi yıldırmaz. Kcndiıılıe Uinaadınıı 
vardır ve hay.alta mutlaka muTaffak olaca
ğınıza kanisiniz. t\amell işltte de kabili· 

~·etiniz iyidir Te bU nevi işlerde de mu· 
vaff:ık olhl>ilirsln iz. fntizamı seversiniz. 

Tabiaten uysnl bulunuyorsunuz. 1\usur
l:ırınızuan biri bir işi yaparken düşiinme-

niz; teferrüntını dilşünmediAinb bir hare· 
kete geçtikten sonra bu teferrüalı knrnr
land ı rmn nız Teya bu fşinızi kontrol etme· 
mcniz,lir. Sakin, ketum olmak,.. söyledik 
lcriınc dikk:ıt etmek şartile bayatta mu
,·:ırr:ı k iyet i ııi7.i şüphesiz sayalJilirsiniz, 
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Arıl~ra 130: 
Oı1n bo_ylusıınuz. Gençsiniz. lSıhaat~e 

iyisiniz. Yazıd:ın me~lek tayinine - dni· 
rnıı imkiin olmnmnkla beraber - Sizin 
bir büroda çalıştığınızı zannedi:rorum. 

El işlerine, ameli fnali)·etıere kabiliyetiniz 
çok iylrlir. Biraz inatçı olmnnız kusurları· 
mzılnn biridir. ltiyallara pek bailı bulun
mamakta ohlu~unuı için iyi ve faydalı 
olarak kabul ettiğiniz ~·l~ıi kolıylıkla 

tatbik sahasına geçirirsiniz. Mühim ıeyleri 
görmesini n ıöstermesini bmr ve alüa
nızı üzerinde loplı:sı:an şeylerin başkalan 
tnrnfıntlnn da :ıllkn ile karşılanmasını is
tersiniz. Kendinize aft hususlnrda ketum 
QÖl'Ünfiyorsunu, bu cok is·fdir. ~irnıı mftn
:rcvl nıhk1 ohnanız muhtemeldir, bu biç 
iyi deltildir. Bu tahlillerim 5fzJ tatmm et
tfY3f' eski ynzı 'Ve lmzalannızı göndere
re1t di~r bir tahlile. intizar edebilirsiniz. 
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1\abata, - Taş: l 
35-40 yqlannda sakin ruhla blr :zat. 

Size daha fazla dıırpn denir. Ruhen dur-
gun otdoı-auz gibi harebtıerlnfz itibari· 
le de durgunsunuz. Faall~t tstelinlzde 
muvaffak otabllmenb lmgfttlldi ~eraftte 
cnk lflçtttr. :Açık ha .. da yftrllme, mın1za 
~öre kuvet, muntazam beden barekttlerl, 
foııl muhitlerde bulnnma1t size yapaca~ım 
hıvsinlerln heŞtitda selir. 

(Devamı var) 

Xi\"RRA'MAN xrz 
---· .---------..---------------..----.-r..cw-~-------------------------..-ün üçUncU Lul birkaç saniye son
ra sUkünetliil temin etti. Ayağa kalk
tı ve kolunu, Gastonun boynuna geçi. 
rerek g111UiMecli: 

- sevgili k:ı.rde§im. Demek evlen
mek istiyorsun 7 

Pi'en.8 bir kahkaha atarak cevap 
verdi: 

- Hem de milmkün olduğu kadar 
çabttk. Ve eğer kardinal, benim evlen 
men'li ttltdis ederse, artık Mvincime 
payin omuyacübr. Bana bir zevce 
bulun Slr! Hlklkaten artık lbıktmı .• 

Otı tıı:unaı Llii de ne§eYle gUlerek: 
- XArdin&.1, dedi, mı on sekiz ya.

,.mdaki ihtiya~J>eklr için bir zevce bU 
lun! 

Ka.rdina1 gill~iyerek 
- Doğrusu, dedi, matmazel dö 

Monpa118Ye'den daha mUnasip bir zev 
ce göramlye>rum. .• 

Kardinalin tebessilmU bir ölUm te
beesUmUydü; bu seti zehir ısaçıyor 
gibiydi. 

Kral devam etti: 
- Ne dersin, Gaston? 

Dük d' Anju biran düşünür gibi yap 
tı. Sonra, cevap verdi: 

- Mademki, fikrimi soruyorsunuz 
sfr, itiraf ,edeyim ki, matmazel dö Mon 
pansyeyt hiç &e\'miyonım ... 

- lılelele qkta değildir. Mevzuu 
ba.haolan siyasettir. Sen bunu bilıni .. 
yor musun, sanki... Haydi kardegim, 
bunu kardinalin \'e 'benim hatırım için 
kabul et! 

- Pek ali.! Kabul ediyorum, Sfr! 
Fakat, rica ederim, bana iki Uç a.y mü
t 1ade verin~ aiyuctle evlenmek dU
§Unceaine all§ayım! ... 

On ilçüncU Lul, kardeşini kolların .. 
da sıktt .. S<mra oCtada dölaıarak, bu 
evlemnenin bilyilk avantajlanndan, J"tl 
ptlacak düğilhlln üımet \·e ıaşa.Um· 

dan Mheetmeğe baıladr .. Son derece 
memnundu .. 

Guton uıcak on sekiz yaşındaydı. 

Buna rağmen, hile&Arlık ve aldatmak. 
ta son derece mahirdi. Siyuetıe ev
lenmek mecburiyetinde ka.ldJlm4an 
dolayı §iklyet eder gibt tavn'lt.r takın
dı ,.e 'bu hali o kadar çocukça ve -.ınf. 
miydi ki, kral ka.hkahala.rlt. gUlmeğe 

başladı. 

Gaston birden.bite: 
- Mösyö lö ka.rdin&1, dedt, 1r\ldern 

ki sulh aktettik.. 
- .Fakat, mOD!ellyör, a.ramtzde 

hiç bir zaman mücadele olmM'h ki .. 
- Ben de bUnu ~lemek IBtlyor .. 

dum. Neyse. mademki ıtmdl iyice u
yuşm~ bulunuyoruz, barla vüttyle 
yapmış olduğunuz bir vaadi hatırlat.. 
mak iltivonıın ..• 

- Hangi VU<ii, monaeny&-? 
- Flörideki ptonuzu bana g&ter-

mek hususundaki vaaalnlzi. 
Riflly6, kralın !kardetine tıql bir 

nazar atfetti. Fakat onu, o 'kadar ne. 
§eli \'e samimt ~ördU 1d, blltU11 "1phe
leri, derhal bertaraf oldu. Bunun~
rinc clildi ve şöyle dedi: 

- Prens hazretleri cidden iltifat 
ediyorlttr ... 

- Hayrr canım! Ne kadar dost ol. 
du~umtızu herkesin g5rmestni lstivo
:nım. Beni ve sadık dostıa.nmdan ba. 
zıhmnı FJnridc ne zaman a~lamıık 
~stiyorsunuz. .. 

- Günü prens hazretleri tayin et.. 
mek lfıtfunda bulunsunlar' 

_ Bu~n cuma ... Şu halde pazar-

tesi günü gelirim. 
On UqüncU Lui samimi bir heyecan 

la 
_ Gaston, dedi. sen cidden iyi bir 

kardeşsin! 

Dük d' Aniu da şövlc düsUnUyotdu~ 
...-. Paıatte!i gtınU, kardinal. darl>e 

lcrimiz altında mahvolacnkttt! Pülır
tesi günü bu na nastan ırtırtula.clmnt ! 
O zaman! .. Ah! O 7A1J1an ... .Kimbillr..ne 
lcr olacak? ... Ertesi ~u Fnı.nA ta:h. 

---·--· ____________ ....., ___ __ 
tmaa Dailllhal Olmryaeafttu itim iddia 
edebilir! ... 

XXXVI 
KURTO SOKAGINDAN 

RUAYAL MEYDANINA 
Bfr ru"alik, Kurto sokağındaki bina 

· nın ma'lızcınlerinde muhtelif phıslarm 
kapa.ımı olduklarını, okuyucu, her. 
halde unutmamıştır. Bu şahIBlar: Ra. 
hip Korinyan, baron dö Sen Prlyak, 
genç 1ılzmetçi Maryet ve kardinalin 
muhiltzla.nydı .... 

Rahip Rottııyan, geniş-elini 'hizmet 
çi kızın ornumm. atarak: Yakaladım! 
Diye baftrdtğt aırada, Sen Prlyak ga.. 
yet tabtt olatak, bu yakalanan insanın 
Annaia olduğunu za.ımt!tiriiŞU. 

Bunun için, Sen Prtyak, M~cUvenl 
bir yıldmm hıziyle indi, nhlbin üzen. 
ne atıldı ve mUthie bir yumruk darbe
siyle onu yere yıkarak bağırdı: 

- sefil! Ona el sürmcğe nasıl cc. 
saret ediyorsun? 

Bu, cidden mertçe bir harekt>tli. 
V ~ bu derece hareketin neticesi şu ol
du ki, Koıinyanın gC>ZU sapSan kesil
di. Bu göz, bu sarı renkten, koyu bir 
mavi tenge ~ti ve nihayet bu renk 
simsiyah bir hale geldi. 

Yamn karanlık icfınde, sen Priyal< 
bir kadm eı}kali garaU. HUrmeth~ oğil
d i ve §öyle dedi 

- Matmueı, •ltJ bU tıefil ta.hibli'l 
ınUlevves t.eınasındah kuttardtğttn 1ç1n 
cidden bahtiyarım. tstediğirtiz ~ ei. 
zi götürmek i~in emrinize emadeylın. 

Hizmetçi kız, samimi bir hayranlık 
ve tatlı bir sesle cevap verdi: 

- Cidden iyi kalpli bir insansınız, 
ali~enap asilzade! 

Sen Priya.k hayretler içind~ bağır
dı: 

- Bu ses, bu sözler! O değil! 
Ve rahibi boğazından yakalıyank 

na. ve etti: 
- O netıeae? Söyle alcak? YokSa 

gebertl!'hn! N~ ()!... 

Korinyan hayret ve dehşet içinde 
Maryeti işaret ederek kekeledi: 

- İşte! .. .1şte canım! 
- Sefil! Onu ya.kaladığmı bağif• 

dm demek ki burada! ... 
Rahip haşmetli bir tavırla dôirt11· 

du ve bütiin cesaretini tôplıy&Tak ,,.... 
ğtrdı 

- Yeter! Onu yakala.mI§tmı. Fı
knt bıraktım. Bırakın beni, çünk{l 
cübbemi buruşturuyorsunuz. Bıraklf1 
diyorum, yoksa fena olur! 

Sen Pıiyak malız.eni araştII"IIlııi" 
başlryarak, hiddetle mırıldandı: 

- Sefil, ölüm derecesinde sarhoŞ· 
Korinvan mu"kabcle etti: 
- S~hoş mu? Belki earho§U!n· P 

kat ölUm derecesinde değil. Galiba ys· 
şıyorum. Sadece gözüme btr şey o1dt1 
d& iyice ~öremiyonım. t 

Sen Priyak ümitsizlik ve hiddt 
içinde mahrenleri dolaştJ. Muhaf~sr 
ona. yardım ecliyorlardı. Biraz sonr99 
filhakika Korinyan ve hizmetçideJl 
başka mahzende kimselC'rln bulunrtı9' 
dr,:h anlaıs1ldı. O 7.anıan. Sen PriyaJc1l1 
hiddeti son haddini buldu. 

- Ah! RaSkas, diye 158.ğırdı, iblff 
Raskas! setlin nrnmı deşecek,~ 
Iarım, kalbini köpeklerime ata~· 
Göriirsün, alcak ! Götürsün hain ! ıa.1< 

Sen Priyak, merdivenden ç1Jcrıl 
üzere ileriye atıldı. Tam bu nnda J{O" 
rinYa.n da bağırdı~ 

·_ Raskası öldiirmek mi? Beni ~ 
!evin onun nasıl ele ge<:eceğini ben f. 
bilirim! 

Bu esnada, Sen Priyak. kor1<~ 
bir hayret ve hiddet nidasiyle inl~: 
Kapıya elini uzatmış veoo kapmnı ~ .. 
cc kapalı olduğunu görmüştü. Sen . ~ 
yak, tekrar aşağıya indi, sendeled1 

baygın bir balde yere yıkıldı . 
' . Bu ~al~k. RaskAS: Tt~~velle }.f>" 

naisin a13arıya çıkiı;1armı 8eyre~~ 
Ye kapalı kalan m:uh3fızl3.rm Jdl.lP"· 
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~ ll}(aıno rı e ıa yoO evveo eşlkıya yata~oycıJı 

Eşkıya ininde 
doğuran kadın ! 
Aciz Osmanlı hükOmeti, Bir Amerikalı misyoner kadını 
eşkıyanın elinden kurtarmak için otuz bin altın 

n "fidyel necat,, ver miştı 
llı:ıc aııtanlar, yarım asır evellno gc- ., 
l'aı~Ye kadar bir eşkiya yatağı idi . 
)'0\t ız Yola. ~ıkabllmenln lmkAnı 
tbre u. :Eşkiyanın en çok zararını 
Jcendlller fakir köylillerdl. BunJı:tr, 
llt lll llerJnl koyunlarını ve keçilerl
trııtı~hııraza için nralarmda sllfılılt 
llkanıar teşkil etmişlerdi. Köyiln dc
lerı ılarından on, on beş kişi gcce
tlde~~ra ile nöbet beklerdi. Şehre 
lar 81 er, mutlaka dört beş kişi olur
b)I~ iılhlarını omuzlarına vururlar, 

0 ;oıa çılrnrlardı. 
llıı8y ıraıarda birçok kadın ve erkek 
ler1 onerJc>r Makedonynyo. gelmiş
ler !ehtrJerde , köyle rde dispanser-

Otu ekteplcr açmışlardı. 
l•torı z beş seno kadar e'-veı, Eslen 
egae8e~dh blr kadın, bu hayır mil- I 
tnnrıe ~rlnl teftiş itin Bnllrnnlara 

ı Do r lıniştı. 
1'1kacı 1 

senesi ağustos ayında Ame-
1'1ka1ıan Cclen Elen 1 ston; ı ki A m e
'd!ı bıllrknda~ile ve Katerlu Tnika 
b 'Uç :~ Ar;ofivut kadınla yola cıktı. 
atı ~ibıfta içinde Makedonyanın 
~ lfc l<ı lrlerJnf gezdi. 3 eylül sabahı, 

l\arıı şlllk bir kafile teşkil ettiler. 
tlıııaııı O<ie, Elen lstondan başka Uç 
laı<!be ~ kız, hlr Ilulgnr madam, uç 
"ardır' Uç kntırcı, bir yol gösteren 
bunu~ı 1<nrıı"nln neşesi yerindeydi. 
~eklorı n lıeratıer, tnm hareket ede
b .... nu sırada Elen 1ston: 

1111 a 
1
Yolu intihap etmenizin sebe

'h n aynın d ? veclf • a ım ... 
el ' n~ 'oı ~öı;teren cevap verdi: t Otııh, {?n kısa Ye en emin yoldur 
\ınııı n ... 

'jbe·ı· _arınıaymıı yoksa 
1 1 ! 1 f. 

t1J l{"~I " 
ti te ,~'.:>h'nu gecclıllmck için bir 

~a'ln~~ j/1 ctııılşlerdl. Karanlık bas
~ "tlı·ırıet~·c Yetişmek, geceyi handa 
ar hıtı için nıUmkün olduğu ka
~ ltatır:n~ltmeğa calışıyorlardı. 
~ .. ~~erı ,: ın ayaltlnrı alışıktı, gldc
ltatırıdc ·1 crı biliyorlardı . Yolun bir 
l'ol'ıty1 d~~caman bir ko.ya vardı, bu 
f;a :ı ~''kıl dükten sonra genişçe bir 

b;ı lnı ncaktı . F:ndınlar, korkma)ok l\~r:ıışlardı. Mndnm lston: 
't!.. {lrınyınız, dedi. Bir şey 

)Urı ıırıı bu 
~·ıı U tı>kzı sırnda, sanki onun bu sH-
~I rırıaın ·,~ etrııek istiyorlarmış gibi, 
cı/ıı. t;ıktı ~dnlrkJardan bir süiii eş
~~ ııua11i atırJarın yuJnı·ına sarıl
l'tı\'lıa~ındr~ler, talebeler bağrışınn-

llttnna ar. İçlerinden birisi yon• 
'Jt~şkı 1• Mrı.dam lston: ı 

eskb1Ya st.ı~~nrn eline dtlştük! .. 
~ 1Ya şaı/'nmcte başladı. 
rı./ı11nıar t ttya gelmeı 
la:tıılııra 1 rSI Yarı, gUçlU kuv,·etll 
l ''a · • ıı·tı llrtı t<lı. nu arınan kalın gocuk-
llc~ 1• \'nınıı Zıları Yüzlerini sarmış- , 
•orı 11~0tkunc Ctszıı:ırı görünüyordu. 

l\ı ııtcrn sıırı.ıeyJerdl.. Ellerinde 
~01' ltclallı t ' lar bulunuyordu 
) "'"u ı ston k . 
o ıı0 lerıern k C'Ş ·fyanın reisine 
-... ~!lu: e ccsnretfnl gösterdi 

lleı·ı'"d(\n n i 
'<hı kı l)j e stıvorsunuz-» 
J, rkı. . .. 

lııllllnllıecıen tU; ~knhn snhverdl. Sl5z 
t~l't bttıın "nı cgfnhı namlusunu 

-... lr ııesıeıuzuna. dokundurdu, 
t lra.Ydl 

~Uıtlrıı.z , dedf, Yilril' 
llr etmek 4 ... 

1%ı.~ '.?lrihayet ınkt\nı yoktu. Yüril
<lab • ız btr bir ormanın lcinde 
ıı a b Yer0 , . d 
"ııııa aşlta 0 ar ılar. Burada 

1 
~11· llt;ıkta ~kiyu, \·ardı. Geceyi 

ttr tıı csı E;ilu .. eçlrdller. 
~tıı. b~clnrn Js~afak sökerken haydut 

~l lı\,l'l ncllraııe onıa Erikayı birer ka 
ihJilll}erını 60;b Aldılar, götUrdtller. 
b Ffü çi "(' .;~t bırakmışlardı. 

blltı urnıad " gı k fi bul ediniz ' 
~ tle?a an d ı ı · · 
a, aı; ~·a ltnd n enmcdcn Güneş 
-.... l3lıror, ın~r Slttıter. Madam Esi 
bı ltı Jtld tenıadiven. 

~ )'e v Ur • · 
~ııı, tn8 ~6Ytenıyrne:e CötUrUyorlar .. 
~ ı:ıı1ı ~ li etrrı or u. f ston, arkada

llı' ~ljı~·orcıu. eye, cesarctl<'nrllrme-
Cll( 1 orıı.ın · 

~l'ler~\enıış ~lsdlyordu. Bizi lSldUr
jelttıı(\ı. · ııa!( atardı, çoktan öldü-
aı-a. "'eli ııatıar b hen r. ııE'ın 1 izden para 

ı:ı "tı::ıs1tı tel'lliy 0 kadar vnbşt adam 
nıı 11 Ya. k or1ar 

tıııı. "<l rı' nraıar .. 
""' " llır kuıub nrnsmda. kuru 
tıı 1'ora 'llatra e gibi bir şey >'ap
\.ea.r. }(illan bir su, bir somun ekmek 
~a.~ ':tıt~ 11lbf>ntıı Parça P"Ynfr blrak
tıı ~ı. eıı teıeı ba Yanından nyrılır-

' ıı.ıtattın<le'kı k Şındak1 kalpa~ı cı
~~ hıl}tıru latona ntır tırnağı demetl-

i'\ rurıuz uınttı: 
lıtı lta.ltın fid tn~danı. dedi. 

tlın. b Ye• necat r 
' Utu ' 

n bir ctın katır U- 1 

zerinde gitmekten mUtcvellft btr yor 
gunlukln kuJUbenln içinde yere se
rilen gocuklnra. uzandılar, tlerin bir 
uylrnya daldılar. Vilcutlnrı gibi di
mağları ela yorulmuştu. 

Ertesi gün gene yola çıkıldı, ve 
öğleyo doğru lıir mandıraya varıldı. 

Burada bir çoban kulübesi vardı. 
Yaşlı bir kadın hizmetlerJne bakı
yordu. Ocağı yakıyor; yemeklerini 
sularını getirip bırakıyordu. Fakat 
ağzını açıp dn bir söz söylemiyordu. 
Sanki dilsizdi. Ertesi gün, eşklyadan 
birisi kadınların yanına geldi, pü
rüzsüz lJlr lngilizco ne: 

- Madamlar, dedi. Size kt\ğıt \'e 
kalem getirdim.' Dostlarınıza yazı
nız .. Mahpus olduğunuzu, yirmi beş 
biu altın gönderdikleri tnkdlrde he
men serbest bırnkılncnğınızı bildiri
niz. Dostlarınıza bu rıarnyı bulmala
rı için bir ay müsando ~eriyoruz. 
Aksi tnkdirdo her iklnlıi do öldUre
ceğlz! .. 

- Bu parayı verebilecek kadar 
zengin bir tanıdığını yok, dedi, yal
nız kocam var. Beni sever, kurtar
mak ister. Jt~akat, fakirdir .. 

Mndam lston, b:ıyatını iyiliğe, iyi
lik ynpmağa hasretmiş bir kadındı. 
Bankadn blrikınlş bir ımrası yoktu . 
Ak ima, A meriknn hayır müessesesi
nin 1stanbuldnkl mUmessllt geldi. 

Korku ,.e heyccıanla tltrlyerek ka
lemi aldı ve bu zata bir mektup yaı
dı ... 

"Madamlar, se~<i"z gllniiniiı 
kaldı ! ,, 

Jstonun mektubu lstanbulda ve 
Bnlknnlarda büyü!{ bir heyecan u
yandırdı. En küçük köylere ~armca
ya lrndar onlardan bnhsolunuyordu. 
Fakat, kendilerini kurtarmak için 
bir teşebbüste bulunulmuyordu. gün 
lcr r;eçtl kçe eşklyıı. sabırsızlanıyor
du. Knchnlarn l<nrşı munmemelerlni 
dc~lştl rmlşlerdi. 

Nihayet bir sabah çete reisi: 
- Sekiz günUnilz knldı, madamlar. 
Dedi. Çekildi. nrlrnrlnşlıırlle görüş 

me~e ha(lladı. Kadınlar, eşklyanın 
ne konuştu ki arını işitiyor in rd ı. lç
lerlnde en genel: 

- nöylo kıymetli rehinleri yok et
ıııekton fayda ne? Milddctl uzatmnlt 
daha iyi olmaz mı? .. 

- Evet ama, jandarmalarla başı
mız derde girecek. Yerimizi öğrene
cekler. Uzun müddet burada kalmak 
bizim için tehlikelidir. 

- Şu halde, madnm lston blr mek 
tup da Amerikan sefirine yazsın ... 

1\Indnm lston reddetmek istedi. 
Fakat eşklyanın tehdidi tızerlne yaz
mağa mecbur oldu. 

Bu mektuba ' yirmi glln sonra ce
vap goldl. Cesaret tavsiye olunuyor, 
fakat, paranın bulunup gönderllece 
ğlno dair bir şey söylenmiyordu. 

Yirmi gUn daha geçti. Madam Tsl 
knnm sanc>ıln.rı tuttu ve bir kız çocu
ltu dcğurdu. 

Çcto reisi. rntnf mini behe~ln kun
dağım lrncn!lma alc1t: 

- lRml <K1smetll) olsun .. 
DC'nl. Eşktyn, çocuk doğmasını u

ğurlu sayarlardı. R11 sehehle çok 
memnun olmuı::1ardt . Kadınlar:ı. kar
şı muamelelerini hlrnz mUlftylmleş. 
tlrrl!l• r. Bundnn cesaret alan ma
dam 1ı:ton sordu: 

- nızı clnba uzun müddet tuta-
cak mısınız? 

- i'nranın gönderilmesini bck11-
yoru7.. 

- Bfzfm l<;tn ht<;blr mektup alma
dınız mı? 

- Hnyır! .. 
- Acnlp ı:;Pv! Boş ay olrlu . ITftlft, 

ı bir hnııor yok .. 
E~kiya: SnfytırlRn hPrgün hahor 

1tf1yorJ11rd1. TI\I htıhPrJPr{ ı;!:('tfren, Çe
tı'nln :ırl:ı.mlnrınnan hlrh~i iclt. 

MRe.Am Tıdk'nln kMAsı her:?lln 
hutt;• rn cıt ktıpuanı nşmdırıynrrlu. :Fa

. kat hlr netlt~o eldo edemiyordu. 
Gen-: valide, yanusunn kuca~ın

d:\ ı:nlhvor: 
- f~P~er htr trlln htıradan kurt111t1r 

ş:nnı h ' " k11Aı1 h!1° lrnff'ste hapse>tmı
Y"N'nhn ... diyordu. 

2!'i lklnrlkftnıın gtınn ~P.te retst: 
- A lmrz. bir mrktııhunuz ''ar .. 
D('fll \'~ hllvl!C'P.k htr znrf U71'tt1T. 

7.tırfrn 117.ertnrl": "Pşklynnın r!linıle 
esir madam fstona ... ,, yazılryclt. Ve 
pnranın gfüıderllP.ccğl, kendllerJnln 

GilmUşııuyu hutaneııI için 25000 kf. 
lo ııildUn açık eksiltme ile ihalesi 28 
İkincik!nun 938 Cuma gilnü saat 16 
da yapılacaktır. Muhammen tutan 3000 
liradır. tlk teminatı 225 liradır. Şartna

mesi her gUn öğleden evvel komisyon
da görlilebilir. İsteklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cU maddelerinde yazı
lı vesikalarile beraber ihale ~U vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(179) 

SiNEMALAR: 

l'OBK. 
«KAW 
MELEK 
CPEK 
URABT'A 
sCMEn 

.. 

BEYOCLU 
ı Kreutzer Sonat 
ı Deniz kabrnmnnlnn 
ı At~ böceği 
ı Güneş batarken 
ı Nis cıoeaı 
ı Mllcrfm 

~~~~~-------------------- fAN 

l lstanbu Levazım Amirliği 
Satmalma komisyonundan 

ı Meşum kadın TC Betho
vcn 

İdareleri İstanbul levazım :lmirliğine 

bağlı müessesat için alınacak 1500 ki· 
1o çay 24-1-938 pazarteai gUnU saat 
14,30 da Tophanede satınalma komiıı -
yonuooa açık eksiltmesi yapılaı.:aktır. 
Tahmin bedeli 4650 lira, ilk tcmina~r 
348 lira 7 5 kuruştur. Şartname ve nil
munesi komisyonda görülebilir. İstekli
lerin kanunt belgelerilc belli saatte ko 
misyona gelmeleri. (372 )(89) 

İstanbul levazım amirliğine bağlı mil· 
essesat için on be~ bin kilo pirinç 13-1· 
938 perşembe gilnU saat 14,30 da Top· 
hanede satmalma komisyonunda pazar• 
!ıkla alınacaktır. İhale gür:'' teslim ıar· 
tiyle alına'.:ak olan işbu pirinç için is· 
teklilerin belli saatte komisyona gelme· 
leri. (378) (134) 
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~ANOAS 

MFER 

FERAB 

4ZAK 
"11.U 
fULAL 
\LFJ\tl>AB 
BALK 

ı İki canlı adam, ve 
~eytan cctesi 

• Teksas Fednllcrf 
ı Yoşh·arn 

ı Çelik kartallar ve 
9 uncu senfoni 

ı Snadetlm sensin ve Ha· 
fiycler kralı 

' Bildirmeml~tir 
ı Memnu kafile ve 

Kronstad bahtryelllcrl 

lSTANBUL 

• Prores6r Zati Sungur 
temsilleri 

• Bildirmemiştir • 

• Bildirmemiştir. 
1 Dildinnemişlir 
1 Bildirmemiştir. 

• Ateş tabunı ve Slrley kO 
cilk prenses 

KADIKOY 

stnuıın" ı 
IJJ1 .................... -ı: CIAJ~ ı Güneşe do~nı 

X 9 u•n 

Maceraları 

OSKODAR 
• l'ıfnhkılmlar kalesi ve 

Ege manevralan 

TiYATROLAR: BUyU.k bir clld halinde. Yalnız re.. 
simlerden ibaret. İçindeki kUçfik 
konuşmalarla hiç yorulmadan X 9 
un barikul!de maceralarını takip 
etmiş olursunuz. 

1 
TEPEBAşı ORAM KISMI 

Saat 20,30 da 

X9u 
sizin gibi çocutla.rmız da çok ee. 
ver. 
Bu onların ayni zamanda eğlenceli 
bir okuma kitabı da olur. 

Fio.~ 30 kuruştur 
Çocuklarınızı teşvik ed1n1%.. Hafta. 
.ıklarından ayıracakları k'tlçük ye. 
kflnlarla bu kUçUk rakamı kısa bir 

~manda elde ederek 1 
X 9 un 

cnacerolanndan birer tane edinme.. 
lidirler. 

kurtarılacağı müjdeleniyordu. K&· 
dınlnrın gözlerinden sevinç yaşları 
akmnğa başlamıştı. 

Altın toı baları ! 
TnbU eşkiyanm ba.nkada carı he

sapları yoktu. ( Fldycl necat) ı nak-
den vermek H\zrmdı. Yirmi beş bln 
altın, kıl torbalara. dolduruldu, ağız· 
lnrı dikildi. Bir ara.baya yerleı;Urll
dl. Arnba., dört jandarma muhafaza
sında yola cıku. Blr hafta sonra. Se
reze ırasıl oldu. Kar şiddetle yağıyor 1 
du. Yollar karııınmıştı. 

Birkaç gün beklediler. Hava biraz 
müsaade edince gene yola çıktılar. 

Eşklyanın snklt bulunduğu ormanın 
kenarına geldiler. Tnrlf ettikleri çu 
kura torbaları bıraktılar, döndUler. 

Karşıda bir köy var 1 
lkl hnfta geçtt. Kadınlar hdlA Ber

best bırakılmamıştı. Sebebi? Yolla
rın kapalı olması .. 

Nihayet, bir gece çete reisi kadın
ların yanına geldi: 

- Hnzırlanınız, dedi. Bu akşam 
sizi serbest bırnkncağız! .. 

Kadınlar hemen hazırlandılar. 
Sabaha. karşı atlara blndller. Yanla
rında tek bir eşklya. vardı. İki saat 
kadar gittikten sonra durdu. Ve: 

- Karşıda, dedi, bir köy var. Kl5-
ye beşyllz metro kala hayvanlardan 
ininiz. Onlar dönerler, gelirler. Hay
di, Allah selAmet versin! .. 

Kadınlar, eşklyanın dedlğlnf yap
tılar. Hayvanlardan indikten biraz 
sonra karşılarma bir çoban çıktı: 

- Kimsiniz? Nereden geliyorsu
nuz? .. 

Diye sordu. Kim olduklarını anla
yınca önlerine dilştiJ, nahiye mUdU-
rUnUn evlno gl:ltllrdn. l\Illdllr, kendile
rini tebrik ediyor: 

- Gecmlş olsun! madamlar ... 
Diyordu. Bu Amerikalı kadının 

eşklya tarafından kaçırılması o za
manki Osmanlı hkumetlne tamam 
31) hin llrnya mal olmuştu. 

ERKEK VE 
HAY ALETLERİ 

Piyes 4 perde 16 tablo 
Yazan: H. Lcnormand 
Türkçesi: 1. Galip 

• • • 
OPERET KISMI 

SATILIK, KİRALIK 
Komedi, 3 perde. Yazan An
dre Birabeau, Türkçesi M. 
Feridun. 

• • • 
E:RTUGRUL SADI TEK 

TIYAmosu 
Bu gece: (Üa'küdar • 
Hale) sinemasında: 

İTAAT !LAMI 
Yeni vodvil 3 perde. 
Yazan: Musahipzade 
Celil 
* cı • 

ŞEHZADEBAŞI 

TURAN TİYATROSU 
Bu gece saat 20,30 da 
Sanatklr Naşid ve ar· 
'tadaşlan okuyucu kü
·Uk Semiha ve Mişel 

'laryetesi. Kuduran a
Jam, komedi 3 perde. 

350 liraya 
o onıobil 
Plymut Kiresslcs markalı taksi oto

mobili. H. Paşa Dcmiryollan matbaasr, 
Tahire müracaat. 
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HABER 
AKŞAM POSTASı 

}DARB Ell/i' 

lstanbul Ankara Caddesi 
Pusta ı.utuıu ı ltıtaobul 2l4 

Telgraf aaresı: ıstenbul HABER 
v aza ısıerı teıetonu' 2 S 8 7 ı 
idare. ııan ., c 24870 

ABONE ŞARTLARI 
• TOrhlge 1 Ecnebi 

1.400 Kr. 2.700 Kr. 
730 · .. L4:;0 • 
400 ., 600 • 
150 ., sog • 

Ba.,ldıfı gtr 
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GRiP • 
gelen 

NEZLE 
hastahklarda 

ve üşütmekten husule 
hatırınıza gelecek 
iLK iSiM 

DiŞ - ROMATiZMA 
• • 

çırı 
Eczanelerden 1 - 2 ilk ambalajı rıoı ısrarla arayınız. 

T~•clitler nden sakınınız. 

. . . . .. . . ' .. 
' ... . . ... . . .,. ' 

. .. ... ~ . . : 

Gözlerinizi muhafaza etmek 
için bol ışığa ihtiyacınız var
dır. Osram ID hu ihtiyacını
zı tatmin eder. Asgari istih· 
lak temin ettiği cihetle daha 
bol ışıgın tedarik.ini teshil 
eder. Gözleriniz dahi muh~ 

faza edilmiş olur. 

Dekalüınen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

Nefis ve luiz makarna yemek isterseniz? 

Her Yerde 
ltalyan usulü safi irmikten yapılan 

iZ 
MARKA GLUTEN MAKARNASINI 1STEY1NiZ.. 1 

Baılıca bakkaliye mağazalannda satılır. 
Fabrikası: Galatada Necatibey caddesi No. 167 

-- MAKARNACILIK TORK LTD. ŞtRKETi. Telefon: 43481. •a -· 

ÜZEiR GARIH 
DiJ kabinesinde sabahtan öğleye 2 
den 8 e kadar kabul eder. 
Beyoğlu 1stiktaı caddesi Tokathyan 
sırasında. Kapısı Mektep sokak 
Hamdi Bey han birinci kat. 
Tel: 21721 

Dr. Abaraj 
Yeni muayenehanesini Beyoğlu Mis 
sokak No. 28 Marten apartımanına 
nakletmiştir. 

Her nevi kadın, erkek ve ~ocuk da· 
hili hastalıklarına bakar. 

12 tKINCfKANUN - i938 

E • l 

Grip, Nezle, SoQuk algınlıkları, 
Baş, Diş ve Adale ağnlannı 
Geçirir. 

Taklltlerlnden· Sakonoınuz ıner 
yerdenNEOKALMINP. 
isteyiniz. 

1 -
Ankara caddesind 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altinda (aten Fransız kitapçıımın) yeri ve arkada1d 

depolan kiralıktır. bi" 
Birleıtirilmek suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edile 

lir. isteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mUracaatleri. 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 

•• ::== •• rmı:::ı::::::mm::::r.ssdd 
Meccani muay•"' 

Pertembe günlert ııaat 2 deli D 
1 4f .'J 

."" •• 1 ~ 

.. ' .. . ------~------ ı Her gUn sabahlan aem buçuta 

Ortaköy Taşbasamak Palan~~ 
1 numarada Doktor MUmtaı 
1 fak1rlerl parasız muayen~· 
uaıwwwın:.maaa .. nwwww 

ilanıarınız rçin yalnız 

N telefon 
Oe ~diniz 

ga-11n::muımuaaa:mm=::=:-ı-:::11 ak~amlan l 7 den 20 ye kadar Llle 

B Diş Doktoru l;=I u tayyare apartmanıan lkiııcl daire 

1 Cbeyt Clçer l 11 numarada haata!anıu 1rabuı etter. ~ahmye :nfe"=·~·-
:ı Yalnız CUMARTESi GÜNLERi 1 Cumartesi günleri 14 den 20 ye ~ u IJl'P 

l 
YALOVADA. saı günler Kara- rı dar bastalamu parasız, Kurun, Ha Dr. HUseylo 8 .-11' 
gür- -:"k tr~mvay C:urağınd.:ı.ki mu· ~· bcr okuyuculanru dakupoo muka· Lftte11 Lfttfil aparbm~9 
ayenehıner.·nde hastalarını kabul ı bilinde muayene der. Telef: 239531 kadar Telefon : 
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