
, 

•' 

, 

Amerika ile 
lktasadi görOış

meOere lb>aşOadnk 
( Yazısı 8 inci sayfada ) 
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~~uş • Telcfo:ı: 23872 - , Sene: 7 • Sayı: 2153 

Cin son kozunu oynam=a=-=k=;:=u=.z=e=r=e==P=e=ş=te=k=o=n=feransı hakkında ltalyan hariciye 
13 lkincıkanun 1938 Per!Şembe İlan işleri Tel: 20335 

B •• •• k · İ 1 . nazırı diyor ki : 
uyu . aarr~za " Avrupa tarihinin bu karışık 

00J>hev~ brc7:e.t eden mare§al ~an 
Kay Şc'k karısiylc birlikte 

geçtıler devresinde devletlerimizin 
Çan Kay Şek t •• d •• k ...., J d , 

cepheye hareket esanu u ço sag am ır '' 
ettı IFırali"'Dsız ~aı(geteOerıne ~öre Dse 

imparatorluk Kont Çiano Budapeştede umduğu 
konferansı ff k . ld d . . 

Büyük bir ihtimale muva a ıyeh e e e ememışhr 
göre I H ar be dev 8 m et mey 1 -··-· ................................................ i Av u s ~ u r ya ve Macaristan 

kararlaştırdı M~çhul l Milletler Cemiyetinden çekilme 
bu~~~t~· i1ı~p~~~,;~·luk ~~~1~:ran:~:!i 1 ~:1" denızalttlar i teklifini reddettiler . 

W- 01\·tımJ 8 incide 

Y alıudi ·kongresi 
~Clfililan=\lya IHlükQmetını şnddetıe 

Pırctestto ederek MIDletuer 

gene 
sahnede ' • 
Bir Hollanda 

vapuru torplllendt 

Buclapeşte, 12 (A. A.) - Hariciye na
zın Karıya. misafir nazırlar ~refine ve
rilen ziyafette SÖ>'lediği nutukta demiştir 
ki: 

llk Roma protokollannın imzasından
beri geçen dört yıl bu beynelmilel muka
veleoin kıymetini sarih ve ehemmiyetli 
sureı te takdir imkanını vermekicdir. 

§artl.tr ihdas edebileceği fikrinden mül • 
_... Devamı 8 incide 

Tayyare 
piyankosunda 
Kazanan 
nunıaralar il ce·mıyetlne baş vurdu 

orneıı Huriciyc Nazın yahudi işin.i Milletler Cemiyetine 
izah edecek 

VaJencia, 12 (A. A.) - Tabiiyeti 
meçhul bir denizaltı cemisi, Valencia· 
ıvn 47 mil açıiında Hanneah adında
ki Hollanda vapurunu torpillemiıtir. 

! Mürettebatı Javea kasabas1 balıkçıla-
2 

Ur devletin birleşmesi bidayettenberi 
barı!;a hizmete ve Avrupanm ekonomik 
ihya~1na matuf olmuştur. Bu dedetler 

ayni zamanda, teşriki mesailerinin diğer • UncU sayfada 

k Belgratta Büyük merasimle 
atşııanan Hariciye Nazıra Micesco 

Balkan paktlndan sitayişle 

: n tarafından kurtarılmıttır. 
! ................................................. _. ... . 

lnglliz pı· ofcsUrllotl 

öldürenler takip 

devl( tlerle geniş bir i~ birliği için hakiki .... rna 111ııat1111ta zı ,...,-~ 

Yeniden 39 halk evi 
a"Çılıy,or bahse ti 

edl 11 yor___.__~, 
Kudlis. 12 (A. A.). - Profesör Star

key·in bjr arab çetesi tarafından öldü
riılmesi üzerine bu sabah §af akla bcra-

• ber polis ve a.kcr müfrezeleri çetenin ta
kibinf' ko}'tllmuşlardır. Bu müfrezeler 
polis köpeklerinin yardımı ile çetenin izi 
üzerinde yürüyorlar. Bu rnıntakadaki 

koylerin bırçoğu asker tarafından ablu-
' ka edilmışt!r. E\'inde silah bulunan bir 

adam tevkif edilmi~tir. Hebron ch·arm
da Tanas köyüne kadar çetenin izini ta
kip ederek müfrezeler, araştınnalarma 

Ankara. 12 (A . .ı\.) - Bu yıl yeniden 
açılacak halke,·lerinin açılma ~art ve im
kanlarını inceiyen C. JI. P. genyönkuru
lu asağıda yazılı 39 yerde daha halke\i 
açılmasına karar vermi~tir: 

Adıy.ıman. Ahlat, Arapgir, Aşkale. 

Bakıraoy. Balya, Bayramiç, Bayındır. 
Bıga, Bozöyük, Buldan, Cizre, Ç~me. 
Demirci. Çine. Dikili, Divriği, Ereğli, 

El~kirt. Elmalı, Eyüp. Fatih. Gemlik. 
Karşıyaka. İzmir. Keskin. J<iği. :\I. Ke-

mal paşa, !\lenemen, Nazilli, "(Yukarı); 

Nuscybin, Seferihisar, ShTihisar, Sındır
gı. Sungurlu, Şarki :Karaağaç, lJlukı~a. 
Vartu, Vezirköprü, Vize. 

Me,·cut 167 olduğuna göre, bu yıl a
çılacaklarla hirlikte halkevlerimizin sa -
yısı 206 ya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu yeni halkevlerinin açılışı halkevle
rinin açılma y1ldönümü kutlama töre -
niyle beraber 20 şubat 1938 pazar günü 
buyük mera"imle yapılacaktır. 

· Bir deniz faciası- ihtilal çıkarmak isti
nm önü alındı yenler yüzleştirilecek 
Saadet vapur dip 

dc\'am ediyorlar. 

tarafından 
delinm ' ş 

Oenizyollan idaresinin Saadet vapuru 
geçenlerde h:ıvuzlanarak tamir edilmiş 

·~..., l-IABER'in günlük takvimi 
'-diif •1tyfaırı12:1 n b • . 

ve l\ Iannara po"talarmı yapmıya ba~l:ı
mı~tı. Vapurnn bu son seferlerinden bi
rinde dip tarafı delinmiştir. Bereket \er
sın. vapurun delindiğinin limanda far
kına varılmış ve gemi Halice çekilerek 
yeni bir facianın ünü alınmıştır. Saadet 
vapuru şimdi esaJı surette tamir edile- • 
cektir. 

Alakadar makamlar, vapur teknesi
nin neden delindiğini tahkik etmektedired~ek . . e!nıcı kolonuna göz e-ezdiriniz, itinize yarıyacak şeylere te

••nıı. , 
ler. Frausatfll fHolisfo bıtltluğıı drpo ve dr.pfldan pkarılan silôlılar Yazm ! lnclde 

Cam elbise bizde de .taammüm ederse ..• 

,. 
it~ 

"-i1.2•11nın müdavimlerinden birkaçı ... - Maiazayı kapatmı§ıınız! 

- Ne yapyım bayan, model kızlar 
ltir hafta içinde evlenip ıittiler, 

Bir havadis .• - Yüz lira mı? ••• Elbise de berabeı 
mi? 

• 

' 
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i,ı· Çal U 0 li"ll a\ tr\1 : ••• 1: Düğilmü çözmek için tutulacak bir 
tek yolu buldum gibi geldi bana: 

ii jpOAB<Daır . H - Antoniyo. dedim, Don Karlos bizi 
---------------,~~ i•ı" l/eme11 /zerkesin jştirak edeceği bu ii mazur görür. Vermek istediğin haberi, 

CUJ· asa :. şikayeti bir okttyucmnuz bize gönder- !i yahut söylemek istediğin §eyi, arı:u et-
J ı f: diği mektııpta şöyle tekrar ediyor: H tiğin ycrcie, heınen anlatmak niyetinde 
---~- !i - Dikkat ediyorsamz, lsta11bul rad· ii değilsen ben gidiyorum .• 

~lralp mem0&• 0>'0~ımım programmda Plôkla ııc§riyatH Bana öyle geldi ki Antoniyonun yü-

k~tı e ırl n cll e g işleri Oldıtl\fa mıi/zim bir mevki işgal il' ZÜ bfrenbire sararnuştı . .A:deta kekeli-

ııı.. d :• şamları 18 ole 18,30 arasında ve gece 
\llliiiiii' li eder. Radyo bizcı öğle saatlerinde, ak-ı· yerek: 

y aı wa ıra c 1 ar ~dokuzdan soma muhtelif plaklar çal-. - Şey, dedi, kız kardeşinin de ko-
v azan : Şeki p Gündüz :i maktadır. Bıt plôklpr alaturka t-' ala/- nuşmamıza §ahit olmasını isterdim. 

i
T AL y A ile Alman '-'anın arab l;a rangn olmak ıizcre iki kısımdır. içle- ff Çoktandır söı:e karışmıyan, yalnız 

" rinde cidden güzelleri t•ardır. Zevkle 1 
memleketlerinde giriştlkle _ dinler ve ckseri"a: • endişeli gözlerle bir bana bir Antoniyo 

ri sistematik propaganda, Fransada - Ne gi~zcl plak. Bımtt alsak da ya karşı tatlı dille konuşmamdan §Üp· 
çok endişeli lıir gözle takip edilmek- gramofonu muzla çalsak.,, be eden Konçita, bana: 
tedlr. • Dersini~. Dersiniz amma bunu yapa-

1 
- Pedro, dedi, ne olur israr etme ... 

:Musolininln meşhur Trablusgarb • mazsınız. Çiink;ı çalınan plô,ğm ismini ij' Sabret biraz.: Antoniyoyu anlamağa sa-
seyahatfnden en·eı Tunusta, Cezair- bile bilmiyorsımuz. Spiker çalacağı İ it§. Ne bileyim ben, eğer onu inleme-
de ve Fasta, zaman zaman Fransa- plaklrzrr sıralamıştır. Biri bitince diğe- ıl den gidersen ... 
ya karşı izhar edilen infial, bu se- rini çalar ve siz çalmanın ne olduğu- ii Karım sözünü bitiremedi, çünkü dı-
yahati takip eden devrede, derece nu bilmede,, dinlersiniz. Radyo, bize:: 

d ~ld x "l.ı:kl · · l · • •• şandan, deniz tarafından top atıldı gi-derecc şiddetini arttırmış ,.e nlha- ne en çu ıbı ,, u • arnı ısım crını, mar- n 
yet "de,•nmlı bir düşmanlık,, şeklini kasmı, numarasını si)ylemiyor?,, H bi geldi bize •.• 
almştır. ttalya mUsteınlekeler nezu.. Biz bu işi evvelce de talz7~ik elmiş-!! - Bu ne? dedim ... 
retinin Trablusgarbda kurduğu "bU- tik. Bize verilen ccvab şu idi: i! Don Pavlo Alvares: 

- Bir plôğm ismini, markasını söy- ~i - Top atıldı, dddi •• 
yük arab medresesi,, mütemadiyen lemek 0 plOğı satan ve yapan müessc- iİ Antoniyo: 
:propagandacı yetiştirmekte ve bu seler irin bir ııel'i 1ekl6mdır. Plak i! 

•r - Ben hi~ bir §ey duymadım baba, propagandacılar müderris, vAiz, 1- !! müessc:!icleri bu rekldma mukabil rad· i: 
mam, hatib, se;>;yar softa halinde !İ yoya bir mrnfant tet1!i~ıin~ yqn.aş~~t- 1! diye cevap verdi .. 
Tunusa, Cczairc, Fasa ve diger is- !ı: y

1
·orl.ar. Biz de bımım ırın ısmını SO)'- ıi Konçita:, 

J" ı k ti · d ğ 1 kt d : emıynrıa.,, ·! - Limana bir harb gemisi filan gel-
a.m mem e ·e erıne a ı ma a ır. ii ''-'anaatimizc kalırsa, radvo spikeri, h 1 .. n - miş olmasın Pedro? diye sordu: Rivayete hnkılırsa, talya müstemle- !! çaldığı plak hakkında izalıat vermekle il 

keler nezareti, mUhim Ye muayyen IU halkİn musiki ıevki,ıe, h_atta ~wsi~i h Limana bir harp gemisinin gelmesi 
bir hedefe ulaşmak niyeti ile işe gl- İİ kiiltiiriin_t hizmet e~ecektır. Pla_k 11~u- ii beklenmiyordu .. Fakat kimbilir ... 
riştlğl için bUyilk bir dikkatle calış- p essesclcrı de 6dyle bır mcmll'ketm agzı :: Don Pavlo Alvares: 
makta ve Trablusta:rbdakl "bilyük ;f vaziyetine girmiş umumi bir yerden i! - Durun çocuklar, dedi. Bakalım 
arab medresesi,, ne aldığı talebeleri, ğ rekMm edilmesine karş~ ~lbett~ istfğ''!' n top bir daha atılacak mı?. 
güniln birinde deruhte edecekleri va- :: gösteremezler. Bımım ıçın, şımdı bır !i Beklcıdik. Antoniyo odanın içinde bir 
zifelerf tamamJle başarabilecek a- j! lıiikümet '!'fie~sesesi ol~t! ra_dyo7a bir !:; acı.ağı bir yukarı dolaşıyordu. Nine hala 

.: m"nfaat gostcrırlcr Bu ı.:m !\tmdı1.•e ka- •I :ı yarda çok zeki geneler arasından sec H " . . • ~ ~. J 
1 

ı ·1 k ı k d 
mektedir. !! dar hallcdılememış olması bır Pll.tar.ık i! y~şı 0 tu tay ı ve: 

tık günlerde lslA.m Aleminde adı 1 mesdesi ise u1nıım! menfaat bakımı~- i! - Ne tuhaf bir rüya gördüm, ne tu
• dan lııl aksaklık bır an eı•vel lıallcdıl- rl haf, ne tuhaf, diye kendi kendine mı-blle ge1.:ın!yen bu medrese, işte şlm- : . . ı 

mrlıdıT. li nldanıyordu. . dl, Mısırın meşhur El'A:r.herlni göl- am wımummm=::==nm11D1s;li 
gcdo lnrnkn-cn'k btr-ŞÖliret ka.zanmıe Top sesi uzaktan uzağa bir daha du~ 
bulunmaktadır. l-:::::;;;;;;r.:;;:;:=;:~~=:;::;:;;:=;~==~~· yulclu, Ben derhal ,Antol'\,iyoyu aradım. 1 ıın 1.Di.J>G ,w • .. 

Trablusgarb medresesinin Uk me. ter taranndan Antoniyo oda kapısının önündey'ai. Ni-
~unlarr gittikleri memleketlerde en ler. 
ufak bir iltifat göremeılerken bu _ Fransıı gazetelerinde görülen ba-

, zı neşriyata bakılırsa !talyanın 1s-
gün birçok islft.m memleketlerinde lAm dünyasmtln gösterdiği bu faali-
bu medrese mezunları El'Azher me- yete bir yardımcı kuvvet de katılmış 
zunlarma tercih edilmektedir. Tabii, bulunuyor: 
bunların islAm dininin muhtelif Almanya. 
mezheplerinde bUyUk birer mUtehas- Alman propaganda nezaretindeki 
sıs oldukları kadar, İtalya mUstem- arabca ınUterclmlerlntn sayısı kn
fokelcr nezaretinin işine uygun ge- bnrdıkça kabarıyormuş. L~ypzlg 
len sahalarda vazife başarmak için matbaalarında mütemadiyen arabca 
lcab eden birtakım "çok husust bil- broşürler, proııagnndo. risaleleri, ltl
gf,.lcr üzerinde de ayrıca ihtisas yap- taplnr ve mecmualar basılıyormuş. 
mış bulunmaktadırlar. Arab memleketlerinde muhtelif lş-

Du medrese mezunlarının Fasta, ler görmek behanesiyle dolaşan , ·e
Tunusta, Cezairde, hatta. Mısırda ya. devamlı surette ikamet eden Al
muhtelif halk tabakaları arasında manlnrm sayısı çoğaldıkça çoğalx
yaptıkları propagandalar şByle tes- yormuş. 
bit cdlllyor: Frnnsız gazeteleri bu mesele Uze-

l - Hnlkı mllli istiklı\lc tahrik. rlne bUkumetin nazarı dikkatini cel-
2 -ltalyaya tara.fta.r devlet adam. bederek diyorlar ki: 

ları, reisler ve parti liderleri üzerine "- Almanya ile İtalya tarafından 
halkın sempntlslnl davet. girişilen bu mücadele karşısında 

Fransa derhnl ciddi bir cephe tutma-
3 - Muhtelif arab topluulukları lı Ye tek başına bu mUcadeledc mu

arasmda mlll, anlaşma. 
vaffak olamıyacagı lcln arab ve is-

4 - Muhtelif fslA.m toplulukları JAm memleketlerinde İngiltere ııe el 
arasında dlnl anlaşma. 

5 - tşçl sınıfları arasında sosyal ele vererek çalışmak imkA.nlarmı 
tahrik At. araştırmalı.,, • 

Yanı bu propagandacılara "itti-
hadı fs1Anı,, cı, "ideallst mllll arab 
lttihatcısı", ve "mlllt ihtilA.l" el "e 
hatta. bazı yerlerde de sosyallst fi
kirler neşretmekto ve sistemli bir 
tarzda ltnlya hesabına casusluk 
yapmllktadırlar. 

Buna muvnzl olarak İtalyan ajan
larının muhtelif arab memleketle -
ı·inde cfüftrr umumiye Uzerln J 0 mü
essir olacak neşriyat vasıtaları tesis 
ettlldcrl de gOrUlmektcdfr. Bilhassa 
Surlyenin muhtelif şehirlerinde tek 
nüsha satmadıkları halde "neşriyat
ları sekteye uğramıynn" gazeteler 

• • • 
Bu mücndeledc hangi taraf mu -

vaffak olacak? Arab memleketleri 
üzerinde bugUnkU nüfuz ve tazyikle
rini muhnfaza etmek tstlyeııler mi; 
yoksa Fransa YO İngiltereyi arab 
memleketlerinden uzaklaştırıp onla
rın yerlerini ele geçirmek lstlyenler 
mi? 

Biz mücndelcııtn seyircisiyiz. Sa
mim' emelimiz, hür Ye müstakil ya-
şnınal~ta olan temiz insanların tam 
hfirriyetc vo lstikl~lc lrnvuşabllmc
lcrldlr. Yabancı ağızlardan veya ya-
bancıya ll.let olan u~ızlardan duyul
duğu nndn "hilrrlyct ve lstikli\l,. de 
esaret ve lstibclnd manasına gelir. 

Şekip CUNDOZ 

nenin mırıltısını duyuyordum; 
Siyah ,siyah ağaçlar. Yüksek up

uzun, simsiyah ağaçlar. 
Şimdi, dı§ardan, uzaktan uzağa mit 

ralyöz sesleri de geliyordu. Dışaf<ıa 
bir §eyler olduğu muhakkaktı. 

- Ben gidip bakayım Konçita, de
dim, ve: 

- Çabuk gel Pedro, meraktan ölü
rUm diye haykıran karıma arkamı iclö
nerek oda kapısına doğru yürüdüm. 
Söylediğim gibi, Antoniyo kapının 

önündeydi: 
- Dur Antoniyo, dedim. 
Antoniyo gülüyordu. Ömrümde ilk 

defa onun gözlerini gördüm. 
- Sen dur Pedro, dedi. Bu odadan 

dışarı çıkamazsın. 

Antoniyo tabancasını çekmişti. Nam 
luyla aramda bir karışlık yer vardı. 

- Kzmıldarursan geberirsin, dedi. 
- Sonra isimlerini teker teker sa-

yarak: 

- Baba, °Konçita ve muhıerem Don 
Karlos, diye ilave etti, en ufak bir 
hareket yaparsanız, damadınızı, koca
nızı, Pedroyu öbür dünya yolculuğuna 
çtkmış bilin: 

Antoniyonun bu tatlı tehditlerine 
Konçita; 

- Çıldırdın mı? Ne yapıyorsun? di
ye cevap verdi. 

Antoniyonun bir saniyelik alakadan 
iı;tifade ederek üzerine atılmak iste
dim. Çenemin altına okkalı bir uymruk 
indi ve Antoniyo kapıya ya!!lanarak; 

- Geri çekil 1 dedi. 

amca1rDn1FD 
lb>lYID<dl~~lYI ~cm~a 

Karının yanına git. Yatağa otur ve 
bekle •• 

....,.9drda mitralyöz sesleri gitgide ço
ğalıyordu. 

Karımın yatağı üstüne oturdum. 
Bekledik. Antoniyo elinde tabanca, 
gözleri yine uzun kirpiklerinin arkasın 
ıda kaybolmuş oda kapısındaydı. Don 
Karlos sapsarıydı. Nine, etrafında olup 
bitenlerle henüz alakasız, mırıldanıyor 
du: 

- Kırmızı çiçekler, ama nasıl kır

mızı, kıpkırmızı.. Ağaçlar, siyah, si
yah .. Simsiyah upuzun ağaçlar •• 

Birdenbire sok.ak kapısınm çıngırağı 
çalındı. Nine sustu. Rüyasınldan uyan
mış gibi etrafına bakmdı. 

- Antoniyo ses çıkarmayın, dedi. 
En ufak bir gürültü yaparsanız topu
nuzu temizlerim. 

Yanı başımda, battaniyenin altında 

kıvrandığını hissettğim Konçita bu2:1 
gibi ellerilyle bileğime sarılmıştı. 

- Sancın mı var Konçita? dedim. 
Cevap vermedi. 
Sokak kapısı bir daha, bu 6efer daha 

ısrarla çalındı~ Mitralyöz ve sık sık si
lah sesleri gitgide yaklaşıyordu. 

Pencereden dışarı bakmak istedim. 
Antoniyo: 

- Kıpırdama Pedro, diye homurdan 
dı. 

Sokak kapısının çıngırağı boyuna 
çalınıyordu , Bizim kapının çıngırağı 

dışardan telle çekilir. 
Kapıyı çalan bağırmağa başlamıştı. 
- Kimse yok mu? Pedro!. Don 

Pavlol. 
Pavlo!. Konçita" 

Sesi tantdım. Tornacı Flippeydi. 
İnsan kafası ne acayip şey. Bazan 

nasıl işliyor. Bir anda evet aynı anın 
içinde bir biriyle bağı olmayan bir yı
Çın §CY dütünebiliy:ordum. Aklıma g-e. 
len şeylerin hepsi ayn ayrı fakat bir 
anda, birb1rlerine karı~adan kafamın -
içinde doğup kayboluyorlar, sonra 
tekrar parlayıp tekrar sönüyorlardı. 

Şehirde bir şeyler olduğunu, herhalde 
bir isyan çıktığını, Antoniyonun bu is
yandan haberdar bulunduğunu, buraya 
onun için geldiğini, beni evimde haps
etmek vazifesini ona verdiklerini, be
nim o gün işe gitmediğimi fabrikadan 
tahkik edip öğrenmiş olmasının ihtima 

lini düşünilrken ayni zamanda Konçi
tanın sancı çektiğini, bileğime sarılan 

soğuk ellerinin gitgide daha çok kilit
lendiğini, haykırmamak için kendini 

zorladığını da düşünebiliyordum. Bü
tün bunlar aynı anda An!oniyonun üs
tüne atılmak, yahut birdenbire camı 

kırıp dışarıya Tornacı Flippcye hay
kırmak istiyordum. Yani bu arzuların 
düşüncesi de aklımdan geçiyordu. Fa-

kat yine aynı zamanda en ufak bir ha
reket yaparsam Antoniyo ateş edecek. 
Yaralanacağım. yahut öleceğim ve bu 
fay<laSız bir hareket olacak,, diye mu
hakeme yürütüyordum. Korkmuyor
ldum. Antoniyo ateş edecek öcceğim, 

diye korkmuyordum. 

Dehşetli cesur olduğumdan filan de
ğil. Sadece ölümü ölüm diye düşüne

miyecek bir halde bulunduğumdan, bir 
denbire beklemediğim bir tabanca nam 

lusuyla karşılaştığımdan ve hayata dair 

düşüncelerimin azami keskinliklerine 
ulaştığından dolayı korkmuyordum. • 
Hayat faaliyeti son süratle işlemeğe 

başladığı zaman insan korku duymu-

yor. Herhalde süngü süngüye harbe 
giren askerde ölüm korkusu ya tama
mile siliniyor, yahut cephe arkasına 

çekilen, siperde bekliyen askerinkine 
nazaran daha az oluyor. 

(Devamı var) 

bir hayli bollaşmıştır. Bunların kimi 
edebi iddialı '"C haftalık, kimisi ise 
müfrit milliyetperver temnyUIIU ' ve 
gUndE'!liktir. Faraza Hnleb şehrinde 
lrn tarzda çıkan iki tane gündelik 

~------~--------__,.__,, ____ __ 
gazete Yar. 

Geçenlerde tstnnbula gelen clddl 
bir Suriye gazetesinin muhar)'lrl ile 
matbuat mtımes'sllliğlmlzdc konuşu. 
yorduk. Demişti ki; 

"- Eğer Yabancılar vermese, bu 
gazeteler, kAğıtıarını nereden temin 
ederler? Muharrirlerlnln Ur.retleı'fnl 1 
nnsıl tediye ederler? ve sahipleri ta-
rafından süruten mUsrif hayata ye
tecek parayı nereden bulabilip yaŞt- L::;~~:iaiıta...:::.ll:r::f;;:~ L....:..J!~~~~;;;;;;;~ ı..~::2::......:;:::::.;::;::;.:...:..:_~ l~:!!!•l!h!~ 
yabllirler? Elbette bu gazete gizli el-
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~vata dair. 
1 esir 

G .EÇE1'" gUn genç mubaıTirlc
Şeylc :rhnizdcıı biıi bana birtakım 
lıtışhırk 0~nğıı. geldi ; öto beri ko
\·cı,110 j. l aknt her ııallno cc\·ab 
ını de 'i:nı: khnlni bilmiyordum, ki· . 
fnııll • lrno gclmlyordıı. Mektebde 
ııınhsı Oktının<Jığnn Jçln Jmtilıan sı
iltıl\ctı Jıck <;ekmedim amn galiba bu 

Istanbula seyyah akını 
er k ~ • • .. .. ol! n... ı • D a ..-ı ~na~ . · 0nuşmnınr-sıkıntıhn n- ""nlYlmYz~e~ m e v s um Ç ır'il\Wle 

~e~· cı h~.rnz imtihıuuı benziyor .•• 
lll!'l!tn. soylcdiklcriml yazdı, bir ş h . . e o b . -
İ O)ıf~;,dn lll'~l'Cftlrccckınlş; hangi- e r 1 m 1 z n 1 ne • • ) 

genç ın"""~nu soylenılycceğim, çünkü ~· S'' •• 
11lın tn u arrir bu hnrckctile be. k h 1 k ·}> ,,.•' 
'ıııttlct~ııunnma yardım edeceğini ya 1 n seyya qe ece \.- .. . .. 
~~~~a~,n~~.~:~ı::: gi~>~n:~:J.~i:.:~~ ~~· ••• • ' , • • , , 
rıııv~a 11•111 ~··"· yn:ıılarındn z.lkı"Olıuı. r B u sene turizm mevsiminde limanı mm zir· ·rek seyyah vapurıannın • • •• • 
lı'ı"'cırııt~tll ncları yoktur. Bnkalmı, o hangileri oldu&ru ve hangi tarihlerde gele 1la~ılmı~trr. 
lılrc" ınr111_ karileri "cHakı imtıbn- Avntpa bevnelmilel turizm teşkilatından gckı ta bj re. ilk ~cyyah kafi-
lıı.ııı 0 kucluktnn soıırn bımn knç . · "d · 

• • • 

•• 

~aiıa!h~. 
~~? 
KURUN' da 

Tehlike ı 
A SIM US, de11leller arasuıdaki sfMh 

yarı)'ırıın dehşetini tebarii: ettiriyor. 
ltalyanın yenideıı uaptıruccıiiı 3J,UOO 1011 · 

luk iki :ırlılı, başnwlıartire uörc, ı/iİ/ıyıı 

,,~a~a hiçcceklcr? . lesı şubatın onunda Fransız bandıralı Pron ans e gclecektır. Bu vapur, 
btl' t~~ııcvyf~" in unller l nrn~ında. ~farsilyadan birkaç yüz Fransız seyyahı alacak. Jrıyarak limanımıza ge L 
hatı·ir le tl <'.nnımı sıktı: bir iki mu- lecek ve buradan Odesaya gidecektir. 
1:ıı·rı1 3\c"1 h:ıh ediyorduk; meğer on- Yınc şuhat içinde ftalya bandıralı Ro na vapu. u memleketimize I talyan ser· 

-·nkc transatlantiği Hamburgdan kalka- 1 

tarihinin en mıilıfııı /ıc'iılisclerfnden biri· 
ıllr. Çiinkü /ıl11soli11iniıı bu lcşcbbusıi, 111-
oillcrc ile ltalt1a aras111da bir türlrı ı u11· 
la~ılaııııyaıı Akdcııi: hakimiyeti datıas 111 11 ı 

her 11ukilklndcıı fa:lu. biiyıik bir Jıw·be Jo{j 
rız oilliuitıi oöstcrlyor. Geren yıl, clr:ııi:e 

iııdirilen 25 biner to11luk ltaluall :ırlılı· 
ıarırıa miıı.ııbil, '1ıoi1tereııiıı de ao11i tuıi
du iki :uhlıyı lc:gaha koyduğunu ııe .11.
ıle11i:dc llalycı ile lıcrlıa11oi bir rcır,ıı~mt1 
ya nıalıal bırala11amal: iriıı bir atıla,•ma 

ııolu lııılmaiia lı:şclıbıis clfii}lni, fal•al iki 
ltıruf urt1sırıcfaki temaslardan nıiisbet bir 
11elicc11c ııarılanıadıuırıc arılatlıklu11 sorıru, 
.lum Us diyor ki: 

"~lusolininin t\lınanya seyahatinden 
\ "C .\lnıan-Jopoıı anlaşma illihakındnn 

sonr:ı söylenen bu sözler lıaklkntcn mü
himdi. ltnlyan bnş\"ekilinin: ~tılın~ı:; nt:ı fnlnıı \ "Cft\ fiilin Frenk yahları getirecektir. Roma vapuru Cc· 

)oıın crı nııı ;rn.ıılarını :ındın. R ı . . . . . . j 
lıl .... uş. nu nıe cJc,•i k 1 . h Omen zaır sahıllerını gezerek .Napolı, Balear, " '•Ct4 .. ıırca R) ıp e- v 

tıııa11 ° bir ild kişiyi lntib aJJo u . Y ~ Rodos adalarını tutacak ve Beruta ug- I 

ık, Dubro\ııing, ,.e Pireye uğrıyarak 

: stanbula gelecek, buradan Bcnıt ve 
Uayfaya gidec.ektir. 

Yine bu ay içinde Fransız bandıralı 
Teofil Gotyc vapuru külliyetli miktar
da Fransız sen·ahmı alarak l\Iarsilya
dan kalkacak, Na.poli ve Pireye uğrıya
rak lstanbula gelecektir. Bu vapur, Ka
ra.denize çıkarak Odesa ve Köstence li· 
mantarına da gidecek, dönüşte Bcrutu 
tutacaktır. 

ılUıı)·~~ sovkctnıek istedi. Halbuki ·ahudileri radıktan sonra limanımıza gelecek, ay- ı 
1'1lih11 ı ~ en lıoşlannındığırn şey bu ni Lkelelt>ri tutarak l talyaya dönccek-
<llr hırJc Cdtkoouınrıclır. şımaıro ı.a- Fi 1 ı s t ine hicret tir. 

~lctcn li~~-ıdefa a n lntbm: ben bir edecekler fakat,· Subat ayı sonunda da Patriya yapuru 
ınll ı ~ no fn tlhnlin ka bil old u- ~ · 

hır ı-or:;nnınnnı. Hcrhnn~ frnnısız<'a Marsilyadan gele12ek, yolda İzmıre de 

~'ll'<:n.n ~n~nn güzel buldıı ğıınuz bir vapur yok 1 uğnyacaktır.. . . . . .. .. 
11lr" içi eı ctırno edip kcn df romanı. Vapurcu larımız bu işe Mart ayı ıçınde ltalya ısımlı buyük 
t-ı:·erır, ~e koyun: a l elc kscr sırta- talip oldu seyyah vapuru ltalyan seyyahlarını Ce-
fllu~.eııılc ~:ıc_.ı ıı bir şey ohır. Çünkü zair. Malta, Portsaid ve Berutu dola~tı-
) lün 1 zgJer<lc tcfcmıaua dc~U Romaıiyada faşist fırkasının ekseriye- . . . 
e~e"' r crlfr . O ...ı:~cl ım · ı ı ' ti kazanması ve hükUnı<>tı· de bunların rarak lımanımıza getırecektır. ti ·~Jlftc h fft U rÇtı) I fi z ( 0 ~ •• • • d B "l 
'"ehııırs n. enkU bir 6uret tc yerleş- teşkil etmesi üzerine bu memlekette ha.- Nı~an ayı ıçınde Alman ban ırat ·' • 

1111ltı iz, eııı z ne mutlu size! O u- ~ 
tıer~ll c b de l\foliero gibi: "l\Ia lmu yüz bin kadar yahudinin hicrete hazır-
rı l\aıdı ~hırsanı nlrnm,, dcrıshıJz. landıklan rnah1mdur. 

1 ı·ıcı- 1~1 1 0 lmlı. ettiğimi:& m nhar. Romanyada, bu unsura ka-şı tatbikı-
l~~tr~n ~c~c~' nc,·lden bir intihal d e na derhal başlanılan !ktısadi tazyik üıe-
lltı~a~llJ'oııız e~i t~~~~~~\~ç~~~e~~ rine bu memleket yahudileri işlerini tas 

~tıde11 ~~;r~rıu, kendi .,ahst1·etıo- fiye ederek, başka memleketlere gitme
~flhc f'tttk kı fnrkmıı. Tarmnksızm • ye başlamışlardır. 

4~c;\'.f. lcri için hP.men başkasına !\I uk b" bad · · 
~ılır. ·ES \cı·nıe1<tcn korkftnlnrm hnr- e\"S · ır men an öğrcndiğımıze 
~: tıo,Ji;~e ,.~Ya hu muharriri bile bl- göre, Romanya yahudilerinin kısmı a
t fl\lnrı knlknnlnrdn, rulılnnnı , .0 zamı Fılistine gitmek istemektedirler. 
~"tı ı nrll : 1 

hnr tUrlU fi k i rlere, ecre· Bunlar en kısa yol olan deniz hattını 
ft~'ll ııer;ııc hul nndm·anlnr d a ya tercih ederek Köstcnccden Hayfaya git-
1 IQlld slcı·Jno kıu•sı bU:rük bfıo 
·~ . • llc ı , · ~ lı cJn Y a lncnk olnrlnr ·a on a. 
~e tı.iy ... t ın~ıarını l>n nhllecckJcrintı 
~u:c\ı lıcn~;~.1~11·; \"c.,·a o ftdamlar 
l"ıı cı ,.0 d ' erinden feragat etmiş, 
lltıJ'ltııv··n koğru buldııklnn her şeyi 

l~ltl\licrı n:rnr Termiş kim elerdir. 
ıt '.l\l<ıı.t h~ diklsi do hoşuma gider. 

r,.,~~ J•ıı. buz c t.<• lr fena görülüyor; 
Jq .. · l\ 01<,ıy ecnebi mllletiıı cserlerhıi 
htı1'1~11~ı knn·~:k olursa k milli \·asıf. 
ıta .. ,' 'n,,,. 1 rı!1• ~~l<'rc~nılzi snmyonız. ~llcl 11 n1ı11 • ~Ylo herhangi bir rüz
lııtıı~· ki on~dtureblleceğl şeyler de
~lc 

1 
lllt.\·n)ı~rı nc;ık pencere iinlinde 

'•aııı ıı,. kltıı . nu~Unlcrdo c;rknn kü. 
lıiıı., ' lınz, 1 1ntn hnyırhnh bir deU. 
\ fl · ' ntscı (I • ••ılr· 4 hnv p ~re yl nnlndmısa 
lıl(tı <ı <Hc1c.·ı cı.rnnıı Sara ile bana), 
nıhl lllnlıtrrıı bırakıp l\lchnıet Ak.if'i 
ıl!'>.~. 'il! J\~!"'".,iyc ediyor. Ek.c;fk 
~it .;ı•ıı: hır 'J'·bcn onun knnaatimle 
{!l:'ntı ••nn Okı ürk nıuhnrrJ:rinln "'U· 
~~ 1 

1"l'tın t 11118 ile, fc;lnde ynl'tıd~ğı 
a1 ını.:I\ CsfrJna 
1 ıı.ını n J.t"" en ıyrJlnhllme....;j. 
!!"i U ıtr 'Jıu .. ~rcnıll"onını. l·oksa bn 
~~ıcı"•iııcı0 1ccınlvetlnl, muharrir. 

1-ndnr 'Ulılç hlr t fı· bırnkmı. 
Yrf nu snmı·orlnr? 

Nurullnh ATAÇ 

IHı 
YUk Millet 

ı.ı,~~ra~2ec ilsin de 
~~ to sı bugun ~\. A.) - Bü)ilk Millet 
~ cı°1anrn1~ ef~t Canıtez'in reisliğin
l);t~\'let ha vazıfe esnasında şehit o
rt'.l.. J;;rrn .. ı. ~<ı Yollan pilotlarından 

tıı ~ "il. ıle maı . . 
~~ h~,u.ni mira 'lnıst Sami Demi
:-111 -~ıncfak· SÇılanna verilecek taz-
~k~~~ Ve ka~ kan__un layihasını ka
,~. t "'<U\i kan tılıgın men ve takibi 
~a ~ten kanu Unun bazı maddelerini 
~~1~"esine ~~n ikinci maddesine bir 

ı-. rnn.,.~. aır kan ı · · 
1 Qli~ı ~ere in· un ayıhasının 
a".;ı,,.}k t..1u· 1 ~ ı Yapmıoı.tır 

"'"<ti\ et ]\ ~ · ·tır 1ecij i cuma rru" .. t · ~ nu op-

~ --~ l ı tı Uer ------
\' ~ ~6 .. : Yerlerle 

10ıı ~Un bor· Şe blleceğlz 
~tt \ıha\. Un §ehi l · 
tııı..' bııha etesi te . : ~ c:n arasında tele-

'Şaı et ~ &~en 1;~ ıçın girişilen faali-
~ to.ı~'~tir. 7 

senesi içinde çok 
tir... t:ı1~ bır Pr 
~ t{(ıı hıı işi~~ dahilinde tat- , 
~~ her ~~ği \'e t 1 

4o senesine kadar 
~ 1~·<ıca~l"afın1 b~ ef~n .. hatlarırun rur-
~ ~ it b·"' n .~r orumcek ağı gibi 

a ıl olac ~c:ra Yerlerle bile gö
agı anta~ılmaktadır. 

mek kararındadır • . Fakat, Romanya Ya· 
purlan kendi yahudilerini ta:.rmaktan 
istinkftf ettikleri cihetle bu işe Türk va
purculan talib olmuşlardır. Uzun sefer

ler yapmak kudretinde ve büyük tonaj
da olan ~ileplerimizden birkaç tanesi 

Rumen yahudilerinc tahsis edilecektir. 
Türk annatörlerden bazıları Romanya
ra adam göndererek veya oradaki nak

liyat müesseselerile temasa gelerek Ro· 
manya yahudilerinin Filistine nakli için 
teşebbüslere girişmişlerdir. 

Gemi kurtarma 
şirketi 

Anonim ş i rket 

halinde kalacağı 
anlaşılıyor 

Uç ki şilik bir ida re heyeti 
se~ilecek 

Türk gemi kurtarma şirketinin alaca-
ğı yeni vaziyet, Dcnizbank i~ başladık· 
tan sonra belli olacaktır. 

Denizbank kanununa göre bu şirket 

bankaya bağlı bir idare halinde çalışa
caktır. Bunun için şirketin husu~i eşhas 

elinde bulunan 150 bin liralık his~ ~e-
netleri mcdi ten çıkan kanun mucibn

ce itibari kıymetleri iizerinden satınalı

narak 5irket tamamen devletl~tirilecek· 
tir. 

Yalnız kabotaj hatlarında kazara uğ
nyan gemilerin kurtarılma i~leriyle uğ
raşan hu irkt>tin LJeri daha ziyade ec

nebilcrledir. Kurtarılan gemilerin kıymet 
!erinin takdiri ve kurtarma ücretlerinin 

tesbiti Londradaki beynelmilel hakem • 
Jer tarafından yapılmaktadır. Otedenbe
ri bu gibi mües..c;eselrin anonim şirket 
halinde idaresinde faydalar görülmü5tür. 
Bu sebeblerle §irketin Denizbanka bağ
landıktan sonra da Sümerbankın bazı 

mües.c;eseleri gibi anoııim §irket halinde 
kalacağı anlaşılmaktadır. Bunun için 
şirketin biri hükCımct tarafından tayin 

edilecek resmi bir memurundan diğeri de 
iki deniz mütehassısmdan mürekkep ol-

mak üzere uç ki~ilik bir idare heyeti bu- 1 
lunacaktır. Aynca Dcnizbank tarafın • ı 
dan ~irkete bir i~Jctmc müdürii tayin e-
dilecektir. l 

1<;1m DF.: 
• lsınnbul deftenlnrı Kazıın Anknr:ıı.l:ın 

lst:ınlıula ı;elmişlir. 
• Yabancı memleketlerden ithal edile· 

cek dıııenlol:ırdnn alınacak gümrük res· 
minin yüz kiloda 30 kuru~:ı indirilmesi 
takarrür etmiştir. Yıılnız tenıi Hlt 40 ton ' 
çimentoya münhn~ır knl:ıcnktır. · 

• nonınnyad:ın gelen giiçınenlerılen bir 
kıımıı dün nkşnıı; ' Silh"ri k:ız:ısına C\'kc
dilnıi-:tir. 

• :ııcrsin liman i~lerinde çnlışlırı\mak 
üzere u lı n:ın :ı~ tayra birkaç güne kadar 
gönderilecektir. 

• Sirkecide ~nhinpaşa otelin.in yanında 
ynpılnııısın:ı kor:ır \"erilen mnliye tnh!'.il , 
şubesinin temelotıııa töreni bu ~alı:ıh sa
at onda yapılmıştır. 

• Kültr. B. halkın H: lıilhnssa talebe-
nin oluma ihıivncını karşıl3m3k, onların • 1 • 
ihtiy3çlorınn uygun kıl:ıplar ne,retmek 
üzere incelemelere başlamıştır. lnceleme
ler lamnmlandıktnn sonra vekfılet bu yıl 
yüzden Cazla kilnp basacaktır. 

• Gaıi köprüsünün dulıulan 15 ~ubatıan 
itibaren monte edilmiye başlon:ıcaklır. 

• Müddeiumumi muavinlerinden Ue~nt, 
yaptığL lertişler neticesinde Fener nilfus 
memurluğund:ı bir suiistimal tesbit elmiş, 
nüfus memuru hakkında ,·ilayetıen taki
bat müsaade:<.! i!ılenmişt ir. 

• Dün Türk borcu tah\"illeri 18,85 liraya 
yükselmi,tir. • 

• Değerli tarih eserlerinden ınimarl 
kıymeli en fazla olan U tanesinin tamiri 
için istenilen tah isal ~elmiş, keşir ve plı\n 
Jnrı y:ıpılmıştır. Bunlar mimarı kı;>,netle
rine halel gelmlyecek surette tamir edile· 
cek ve ilk evvel Fatihteki Hü~rev paşa 
türbesinden başlanacaktır. 

• !\lüddeiumıııni muıı\'in lerinden Neca
ti, İstanbul tar:ıfınılaki 1,3,.f,5 ve altı ncı 
noterlerılcki teftişlerini bitirmiş, raporla
rını hnzırlamıığa b:ı~lııını~tır. 

• Ak!>aray viliıye t lndeki 50 bin hektnr 
sen işliğinde knras:ız balak lığı tamamen 
kurululmuş, Hı burada yeni bir göçmen 
köyü kurulmuştur. 

• Yakınd:ı neyo!;lu mınlııkasındaki nü
fus dairelerinin tertişine boşlanacaklır. 

• Tıınrcli hnlkındıın ,ımdiye . .kadar gizli 
kal:ınlar, ölüm, dosum. evlenme ve, boşan 
ma ve kayıp vakalnrını :rnzdınnam~ olan
lar hRkkınrla neşredilen kanunlardaki ce
z:ıl hükümlerin affcdi lıııe~i hakkında ha
ıırlanan konun löyihaM l\t. Mecfüine gön
derllınlştir. 

• Sulton:ıhnıe tıcki :ırşiv binasının tamiri 
bilmek üzeredir, b inanın o_rta bpşluğ'u ii· 
zerine, ayclınlı~ı temin etmek maksa<lile 
c:ım konu lnraktır. Daire geniş bir ı.undur
ma ile yirmi dört ocl:ıd:ın mürekkeptir. 

• Arl:ıpaz:ırının :ınn caddesi beton ola
rak yapılmı~tır. Oi~cr ~·olların da beton 
y:ıpılmasınıı kur,ır n~rilmiştir. 

• Olohü~ tohkikalın:ı ait fezlekenin mü
him lıir kısmı hazırlanmıştır. Fakat yeni
den hazı noktaların nrdınlalılması kap 
ettiğinden, yeniden incclemeleregcçilmiş
tir. Son dinlencll J\adrltlcn sonra, onunla 
birlikle çalışan iki kişi dııha dinlenmiştir. 

• Topkapı ımrlnrının hnzı kısımların<la 
tıışl:ırın düştüAü görülnıü~. belediye müze
lcr direk•örlüğünc rnuracaıılta bulunmuş. 
tur. 1'c~if yapılılıkt:ın sonra hur:ıların ' 

tamirine haı.lnnncaklır. 
• BeyojUu h:ı lkc' i lıir (~111. 'e ~c;c:<.) mn

aobnkos ı açm ıştır. J\:ıyı llara ayın on beşin 

l\fa~1s ayr içinde Alman bandıralı 

General Yon Stenben seyyah gemisi H am 
burg, Vencdik, Dubrovnig, Korfo, İs· 
tanbul, Malta hattı üzerinde bir gezinti 
yapacaktır. 

Haziranın ilk günlerinde limanmnzı 
ziya.ret edecek olan seyyah vapuru İn· 
giliz handıralı Strathomore vapurudur. 
Yine ayni ayda Ingiliz bandıralı Orian 
v:ıpuru beş yüz İngiliz seyyahı ile lngil
tercdcn kalkacak Roöosa uğnyarak li· 
manımıza gelecektir. Bu vapur dönüşte 
N'apolide te\'akkuf edecektir. 

Haziran ayı sonunda, Alman bandıra· 
Iı General \'On Stenben \'e Milvonke va
purları arka arkaya limanımıza gelec.ek-

lerdir. . 
Tcmmuı an. içinde Orian transatlan· 

tlği limanımıza lngiliz seyyahları geti
reCektir. Eylülıie de Alman bandıralı 

Milvonke \"apuru ile Alman seyyahları 

gelerek şehrimizde iki gün kalacaklar -
dır. 

Bu me\'sim içinde bahsi geçen vapur
larla ve deniz yoluyla şehrimize gelecek 
seyyahların miktarı on bin kadar tah
min edilmektedir. 

Noksan güm
rük resimleri 
1üccarlar İktisat 

. Vekaletine müracaat 
etliler 

Renkli pamuk kumaşlardan alınan 

noksan gümrük rec:Jmlerinin tahsil edil
mesi hakkında gümrük idaresinin \'er
diği karar alakadar tüccarları harekete 
getinniştir. Tüccarlar, bu hususta iktı· 
sat vekaletine müracaat ederek şikayette 
bulunmu~la.rdır. 

Diğer taraftan gümrükler idaresi yeni 
ithalat kararnamesinin tatbik edildiği ta
rihtenberi gümrüklerimizden geçmiş olan 
bu kumaşlann miktarlarını ve jıangi 

tüccarlara ait oldu~nu tesbit etmekte
dir. Bu tr.sbit muamelesi bitmeden itha· 
latçılann noksan verdikleri gümrük mik
tan anlaşılamıyacaktır. 

Alakadar tüccarlar gümrüğün bu ka
rarına itiraz ederken ~u iddiada bulun

maktadırlar: 
- Kararnamenin bu gibi mallara te

mas eden 379 uncu madd~i listede yok
tur. Binaenaleyh. bizden fazla re~im is
tiyeme.zlcr. Biz kararname tesbit etmişse 
o resmi verdik ve mallanmtzın buna gö
re taayyün eden maliyetini gözönünde 
tutarak satış yaptık. Şimdi bizden a)TI· 

ca resim almağa kalkarlarsa bundan 
çok mutazarrır oluruz.,. 

lktısat vekaleti tüccarların bu itira
zını tetkik etmektedir. 

de başlnnnc:ıktır. l Şubatta yapıloc:ık ele· 
mede kazananlar nıüsnbaka:ra girebilecek
lerdir. Secim üc srup üzerinden yapılacak 
tır. 

• tstıınbulda me,·cul 1!l maliye şube.si 
için yeni binalar yaptırılmasına karar ve
rilmi~tir. Bunlar icin kficük, büyük, ort:ı 
olmak üzere üc tip kabul edilmiştir. Kü
çükler 30 bin, büyük ve er.talar 45-50 hin 
liraya çıkacaktır. 

- İngiltere ltalyn jlc kısa bir zamanda 
nnloşmıyacak olursa bizim de yapacak iş
lerimiz \"ar!., 

Demesinin manası şimdi biri Ccno\·a,, 
öteki Triyeste inşaat tczgii.hl:ırına sipariş 
edilen 35000 tonluk zırlılılar açıkça göste
riyor. Zira lt:ılya bu yeni harp semisi si
parişleri ile: 

- lngilterenin ltalyn ile anlaşacağız 
demesi samimi değildir. Bu ııhlaşınn te
şebbüsJerl İngiliz silıihlanma programının 
tnmomlanmasına k:ıclar ltalya:n oyalamak 
mnks:ıdile yapılmaktadır. Fakat biz bu 
lürın oyalama siyasetine nldanamnyız. lş
te lngilterenin yeni sililhl:ıııına prograını
nn karşı biz ıJc yeni sililhl:ır yaptırıyoruz.,, 

Demek isliyor. 
Uattti iş burada d:ı kalmıyor. Musoli

ninin organı olı:ın Glornale d'ltaUn bu yeni 
siparişlerden h:ıhsederken: 

- Bu gemiler Jtalya için lilzımdır. Zira 
İtalyan imparnlorluğu yalnız kendi sö
mürgelerinin emniyeti ile nlôknlı değildir; 
nyni znmnndn Uz:ık ş:ırktn Japonya ile o
lan ittifakımızın icnbıdır.,, 

Diyor. Du sözler ile lnı;illereyc knrşı 
İlalyonln tek b:ı~ına olmadığını :ınlatmak 
istiyor . ., • 

Asım Us, Japonların da ueni harp oe· 
milcri ha:ırladıklarını, Fraıısı::: aa:ctelcri
nirı ueni :ırhlılar slpari;r edilmesi yolunda 
ki heyecanlı neJriyatlannı kaydediyor ve 
bcunelmllel emniyetin umumi lıarptcnbe ri 
hiç bir :aman bugünku kadar tehlikeli bir 
man:ara almadı§ı neticesine varıyor. 

CUMHURI YET' de 

Sonu ne olacak? 
A BIDIN DAVb"R de, siltihları a.:altma 

komisyonlarının rabalagışlarına raii 
men, milletlerin başdöndürücü bir Jıı:la 
11a.sıl silahlandıklarını anlatıyor. l'e insa· 
nı ürpertecek korkunç slatlstikltrden son
ra, ya:ısrnı şöyle baiilıuort 

"Karada, haYadn, denizde sil51ılanan 
ve bunun için milyarlar sarreden devlet
ler, bu paraları nereden bulacaklar? T:ı
bll milletlefinden alacakları versilcrden .. 

Hnrp olsn da olmasa da gittikçe kubara· 
enk olan bu müthiş yckı'.'ınların, en zengin 
milletleri bile ezeceğine şüphe yoktur. 
Almanya, dohn seçen sene, "tereyağı yeri
ne top., prcnsfplnl kııbul ederek tereynfiı 
ycmekıen Ynzgeçmlşti. Musolini, Habeşis
tan seferini yaparken ltııl.r:ın milletinin 
nişan yüzfiklerini bile topladı. ltnh·an 
mUJeti harp dev:ım ettiği müddetçe harto
da iki günden fazla et yemedi. 

Silahlanma yarışının dnha ha,ıungıcın
dn milletler kemerlerini sıkm:ığa mecbur 
edilirlerse. bu işin sonu ne olacak?,, 

Harp sonu 
Avusturyası 

C Uftfl/Ul lll"BTl .V başua:ısını "l\'adir Na 
dl l'ivanadan uollamış. Saint Ger· 

main mualıcdesilc elli allı milyonluk kos
koca Avusturya devletinin bir kuşa dön
düğünü, oalip devletler taraf zndan ordusu
nun a:anıf otu: bin olarak tesbit edildiği
ni, harpten ısonra halkm harbe ve harbi 
yapanlara karşı duyduğu l;ini, ünif ormala· 
r.ın sökilldüğünü kaydeUlkten sonra bu
oünkil Avusturyayı şu satırlarla canlatıdı· 
rıuor: 

"Fak:ıt zaman nelere muktedir değil ! 

Bugün Avusturyada nskcrlik lıizrneti 

mecburldlr ve artık kimse z:ıbitlerin l"ıldız 
larınn saJdınnağo ccs:ıret edemez. Ordu 
mensupları nllı, yeşilli, morlu rengarenk 
üniformalnrilc caddelerde göğüslerini se· 
rcrck, kollı:ırını sı:ıllıyarnk dolaşıyorlar. 
Eski zabitlerin de, imparatorluk zama
nındaki kıyafollerlle, nişanlarını hordan 
boya tpkıp takı~tırnrak bunların :ır:ısına 

kolılmnlorı ortalığa pek teşltll lıir m:ınz:ı
ra ,·eriyor. Başvekil Suşniı;, krallık dC\ ri -
ne karşı bir sempati bcsledi~inden yeni 
ordunun kıynfclini de değiştirerek dnhıı 
süslll ,.e daha şatafatlı yapmıştır. Dircok 
modern ordularda kılıç taşınmadığı h:ılde 
Avusturya ordusu zabitleri kılıç

0 

şıkırdntı 
)·orlnr. Balolar, suvnreler i.cin de ayrı üni · 
formaları var. 

Bütün bunlar fnsaıın bir operet sahncsı 
ilzcrlnde bulunu:rormuş hissini \"eriyor. 
Etrafımızı dolayan yeni havanın clevnmlı. 
sahici blrşey olduğuna iıınnamıl·oruz YC 
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Et ve ekmek fiyatları 
nasıl ucuzlatılacak 

Başbaıkanon r6yaısscetı anton<dla 't'apuean topBaıntoda 
R2>ugı~nıı lb>lUl m~sene tetlkDk ecıunvcır 

Mütehassıs Vander Porten'in hazırladığı rapor 
nelerden bahsediyor ? 

Ekmeğin 
ucuzlatılması 

Beledlyenin halk fırınları 
kurmasına bağh 

Bugün Ankarada, bizı:at Başbakan 
.:eıaı Bayarın riyaseti altında yapılan 
Crir toplantıda Türkiycnin en büyük ı 
sehrj olan lstanbuldan ba.~hyarak ya. 
şayış maddelerinin fiyatlarında müm. ı 
kün olan temilatrn yapılabilmesi im
kanları tetkik edilmektedir. Bnşta et ' 
ve ekmek gibi en mühim iki gıda mad-

d.esini alan bu heyete gıda maddelerinin 
ne se,kildc ucu%latılabileccği hakkın. 

da yapılan tetkiklere istinat eden ma... 1 
li'unat verilmiş bulunmaktadır. 

Hükf.tmetin fsmnbulda et ve ekme
ğin hn:ıkın en ucuz nlabileC('ği bir fi
yata indirilmesi hakkıpdaki bazırlik 

tetkikleri bundan bir müddet evı·el 
•~?Şt.ır.1.ktısat vekaleti baş mügavi 

:···································· .... ···············-: . . 
i C. H. P. ~ . . 
i Toplanarak gemi kurtarma ~ 
f. if'ketinin tusfiyeesini görüştüf 

Ankar:a 11 (A.A.) -.C. H. P. ıuru
bu bugün 11-1-938 Trabzon mebusu 
Hasan Sakanın reisliğinde toplandı. 

1 - Türk gemi kurtarma anonjm 
şirketinin tasfiyesile hukuk .ınun hükii· 
mcte bağlı bir ıdareye devri hakkmcla 
ki kanun layihası üzerinde bazı hatip· 
krin mütaleası dinlendi. 

Hiikumetin bu mevzua ait faahatı 
gurup heyeti umumiyesince tasvip olun 
du. 

sekliğidir. Kömür Zonguldaktan pa. 
h h gelmektedir. Denizyollan idaresi
nin nakliye ücreti fazla ve vapurlar 
1stanbulun muhtaç olduğu kadar ko
~'Ul1u getirebilmek kudretinden mab. 
:rumdur. Bunun için kasaplık hay
'\"nnla~ın toplu gelmesi ve yalnız bu 
işe vapur tabaisi lazımdır. 

Mezbahada ne kadar fazla et kesi. 
lirse vs.ridnt o kada?' artacak binaenn
Jcy o '?lisbette resimlerin azaltılması 

kabil olacu.'ktır. O halde her §eyden ev 
vel mezbahnmn (!t1 büyük rakibi olan 
et kaçakçılığının önüne geçmek la
zımdır. Bu da halka ucuz et yedirmek 
Je olur ... 

Anknradnki toplantıda ele alınacak 
()l::ı.n raporun en mühim esaslan 'bun. 
fardır. 

rl \•an der Porten bu hususta bir reL 
kik ~>apmnğa memur edilmiş Ye acilen 
ı;ehriınize gelen mütebassıs burada e~ 
sash bir tetkik yapmıştı?'.. Evvela. mez 
halıada.n iae b3.Ş1ıyn.n mütehassıs bun
dan sonm soğuk hava dcpOSlmu ""'e bu
radan alman resimleri, et fiyatları i. 
şini, 'kasap dükkünlnrını. lmlkm ne ka. 

dar et yediğini gözden geçİTıl!liş \-C bun 
dan sonrada. lstanbula. kP.sa.plik ht?.~"\·n 
nm nasıl geldiğini tcfkik edere'k: deniz 
yonan vapurlannm na.101 !'jenıitini ele 
almış ve buradan Trıtb1.on yoluyla Er
ZlL'"llDla kadu gitmek suretiyle §ehre 
E't gönderen mahT"etlerJ gözden geçir
miştir. 

Ekmeğe gelince ... 

~n'T.iyet fledir ? 
Y:ı.µ1lan tP.Udkle:re göre etJ 1stanbu 

la kı51n Karadeniz sn.bil iskck:l~ndcn 
o 

>Aım_da Ege Jıav:zasmda.n gelmekte. 
~ir. Y11T.m Marmara iskelelerinden 
~i <>la.raket -gelirse de bu nnce.k 
üç 11ya inhisaT eder '\"C mühim bir ye
k{tn. tutmaz. Şimendiferle Diyarbakrr
dan ~tı"baren kasaJllık hnyvan geldiği 
ac ı."B.kidir. 

Şark ynylale.rnıdnn hayvanlar is· 
kc1elere lkudar Elirülcre'lt getirilir. "Bu. 
nmı i~in i~n bu kısmı masrafsızdır. 
Dcnizyolları idaresi bir ".kasaplık ko-

Ylm için 60 ikul'113 .nakliye ücreti al
makta.dır. Hayvan burnya gelince 
mezbaha sırtla.rımı. götürülür ve mez
ba.hanm ahtrlarma girer. Pay mahal· 

linde payı )•apıldıktan, tartıya geçtik. 
ten sonr:a cclc.b mezbahadaki .kanara 
iabiplerine ayakta sntıs yapar ve bny

TBnm bo1'.sa Tesmi verilir. Bundan soİı 
ra mezbaha ve soğuk hava resimleri 
Oe verilerek ka.saple.r sirketinin nakli. 
ye \"esalti eti kasaplara nakleder. 

Yapılan tetkikler göstermiştir ki 
bir koyunun soğuk hava deposundan 
çıkmca.ya kadnr tB.bi olduğu resim 231 
kuruş ve bir sığınn resmi de i12 lira
dır. Ayraca koyunda 26 ı; bir parça 
sığırda 43 kuru.rrtur. 

htanbul mezbahasında güude ke· 
silen !ko;-un ndedi 2.000 ile 4.-000 .ara. 
smda. değisir. En ~ynde cuma günleri 
k im olur. Çün'kU İstanbullular cu
martesi günü fazla et alır. Kışın yaz.. 
dan daha fazla et istihJfık edildiğinden 
kesim 5.000 haşa kadar çıkar. Sığır, 

malak ve marula kesimi günde 100-:500 
arasındadır. 

Bu sabahki mezbaha fiyatları top. 
tan sntn:ı şöyle idi Koyun 454i, sığır 
42. 'kasaplarda bugün 1coyun "Şehrin 

muhtelif semtlerine göl'e 55-60 ve sığır 
50-füj kuru!] arasında satılmaktadır. 

\1iile.hussısm mliJaleas·ı 

\"an der Porten bu vaziyeti tetkik. 
ten sonra öğrendiğimiz göre ı:ıöy1e bir 
miltalen ilc>ri silrmilştU:-: tstanbulda 
ır.ez'baha ücretin1n belediye \'tıridatmı 
sektciiar etmeden azı.Jtılmru>ı lazundır. 
B:ınun 3çin de ~csilcoek \'aricbtn mu. 
kRbil b:ı~ka gelir volları bıılmnltd!r. 

Soğuk hava depcısu ücretleri pahalıdır. ı 
Çfü:ıkU c,c1ttrlk Ccreti yUkEektir. Bunu 1 
ela doğu:-an kömiir ücretlerinin yük-

Ekmek fiyatlarının ucuzlatılması
ını temin edecek hususlarla belediye ik. 

J)~d~:d~ ~!ğ~en~~.!~~~Ş~b!. ı 
nm knln·e ı üzerinde yntnn ı~acı, Rizeli 
Hızır ile ıırkndnşı Burhnıı dtin nk~nm üze
ırI S:ıh pnznrının kurulduğu yerden geçer· , 
Jeıi:t'n bir krıfün -yür.ünden nro1on açık o- 1 
bn sebzeci Mulıtnrı ı::ünnü<;Jcr \"C Jıcmcn 
ikavga3"'ll. tuttışmu loııdır. Sebzeci bır:ı~mı 

ı;cklnce Bıırhıın do nrni şekilde hıı.rc'ket 

cimi~ ve dalın ntik dn\'rnnıp sdızcc-inin ii· 
~erine ntılnra1· s.ıl! oımmındnn ol'.lır sorct· 
ite yııralnmıstır. \'nkııClnn sonnı iki .nıiıadnş 
:Jrnr:nıok io;trınişlcrsr <lr ynknlnnmı!;l:ırdır. 

Ynrnlı llnydnrrı:ı'>:ı hn1;tnnr ine knldınl· 

mıştır. • 
AtetOrk 

Hakkmda çıkan ecnebi dilindeki 
Kltaplaran .adedi 

680 dur 
Ankımı 11 (il'dcfonln) - Türk iukıl;°ı· 

bı \'e l\tntürl: 1ı:ıkkınc1R garp dillerinde YA· 
zılnn kilıtplnrdan )'&lnız fr:ın~ızc:ı "c nl
monc:ılnrın sn~,sı fi30 kfisur<lar. Ba rukn· 
mı \"CICn nus ~nzetesİ, gün<Jc1İk gazete '\'C 

mecmuntarla. bro irrlerin lmnlann dışıncta 
oldujfonu ynzı~ or. 

Cocuk es rgeme kuru
mundan: 

Ç. E. K. Çocuk kütüphanesi menfa~ 
atine 18 ikirt'.:ik!nun 938 salı ak§'tnı 

Beyoğlun.da Fransız tiyatrosunda veri· 
lecek müsamer.e progr.amrdrr: 

il - Çocuk oyunlan ve çocuk festi-
vali. 

2 - Varyete. 
S - Caz revüsü 
4 - Konser. 
5 - Komedi (Şehir tiyatrosu Ga· 

natkirlan tarafından.) 
6 - Komedi (:sanatkar Naşid) ta· 

rafm~n. 

Porteklzde 1ht11Al 
hazırlamışlar 

Lizbon. J1l (A. A.) - Harbiye ne 
zareti neı:rettiği bir tebliğ~e askeri bir 

ihtilal hazırlandığlna dair ~nebt mem 
leketler<len çıkan haberleri mevzubahs 
eder~k bau ma.hafilin yeni a~K:eri te.n-
~·::-t kanu ·~.mı.: istismar ... ~ • 'Ck bazı 

projeler hazırladığını hükumetin öte -
aenberi vakıf bulunduğunu bildirmekte 
ve h:ikiımete karşı acılmak istenilen si
yasi mücaddenin ve orduyu da hüku
mete karşı çıkarmak te§ebbüslerinin 
daha başlangıçta akim kalmağa mah
kum bulunduğunu ilave etmektedir. 

Etin ucuzlatı 1 ma sı 
Na~llyatın 

kolayı~,tırl1masına baGh 
tısat müdürlüğü alakadar olmuıtur. 

Şchrimi?.dc 190 fırın ı·ardır. Ve günlük 
ihtiyac; 'a.sati 250.000 ekmektir. Fı

rmlardan ba ka birçok seyyarlar ve fJ 
rın şubeleri faaliyettedir. Ekmeğin 

çeşnisinin kullamlan 1111 harmanının 

bir çuvalı fırınlara S.5 liraya mal ol. 
maktııdJr. BiT çuval unun esu hakkı 

94 ekmektir. 'Fakat 98 hatta 10!5 ek. 
mek yapabilen meharetli ( ! ) hamur
karlar vardrr. 

tstanbulun ekmeği pahalıya yemesi 
hiç bir zaman köyliiyü faydalandırma. 
maktadır. QünkU buğday dolayısiyle 

un fiyatlarının yükselmesi ancak köy
lü buğdayı clden çıkadıktruı sonra 
başlamaktadır. Bundan dolayı bu işin 

karı .cJoğrudan doğruya mütevassıtla

:rm cebine girmektedir. İ!tanbulun gUn 
lük ihtiync.mı t~ldl eden 22 vagon 

bıığday şehre gelinceye kadar üzerin.. 
de mliteaddit -eller oynamaktadır. Şe

hirdelti siloların kafi olmayışı zaman 

zaman fiyatların yükseli~inde en bU. 
yük fımil olmaktadır. 

Öğl'cndiğimizc göre ekmek fiyatla

rı,nm ucuda.tılrnası için b~lıca iki ted 
bir ileri sürülmü:; bulunmaktadır: 

l - Buğday fiyatlannda ziraat 
banka.sının daha mühim rol alma.sı. 

2 - Fırmlann tevhidi ve belediye

nin bu sahada. .kendine düşen vazifeyi 
yaparak halk fırınları k•ırması. 

lfl ama 
Dişler:ni nasıl sökmüş ? 

Knrngiimriikte Knb:ıkulnk so'lıağınrla 
oturan şekerci Adem diin gece Be:roğlun· 
da içmiş, yaya olnrıık ~,·ine t'löncrlcen 
köprü üstünde yere <lnşmüştür. 

lltı sırada cndırcı Sılln isminde bir yoJ· 
cu şekerciyi )"erden knldırmış, tramvnya 
doğru götnrürken şekeı:<'i nıS'tgcldi~i hir 
zab1tn ıncmıınınn 'kendisini kaldıran adn· 
mın cclıincleki 14 lir:ı p:ırnsı ile ıığımfüıld 
:ılt taıw nllın dişini söküp aldığını söyle· 
ıniŞtir. ikisi de lmrnkol:ı götiirülmii5, tııh· 
'kiknt neticesinde şckcr<'i Ademin kendisi· 
ııe iyilik eden :ırloınıı '"ç isnat ctt!~i ıın· 
t:ışılmı lır. 

(Ulus) 19 :v cısında 
Ankarada çıkan· (Ulus) arkada11-

mız 19 uncu çıkış yılına girmiıtir. 
Muvaffakiyet ve ıuı:un ömürler dileriz. 

KDye1de yapıuan 
Vapuırumuz 
Aym on beşinde denize 

indiriliyor 
Berlin 11 (A.A.) - Türkiye deniz 

yolları İ§lctmesi müdürlüğü tuafından 
Kieldeki JUup tezgihlarına ısmarlanan 
vapurların birincisi 15 ıonklnun cumar 
tesi günü f]enize indirilecektir. Vapu
run kordelası Türkiye büyük cl5iıinin 
refikası bayan Hamdi Arpu tarafından 
kesilecektir. 3600 beygir kuvvetinde 
iki Krup 'buhar türbini ile mücehhez 
olan vapur 450 yolcu alabilecektir. Va
pur Marmara seferlerine tahsis edile
cektir. 

Herlo Meclis reisi 
P.aris, 11 (A.4,.l - 1\Jeclis koridorlllrtn· 

dn, Edoıuırcl Heriotun 418 rc~·ıc lekrnr 
mcı•lis lınşknnlıHttUl 'rcildiği hildir.ilmC'k· 
lcdi r. 

ısvlçre 
Kati bitarttfhk için 
konuemalar yapıyor 

Bcme, ll1 {A.A.) - Federa) mec
lisi rcJsi !.fotta, 1sviçrenln 'kati b~r bi
tarafhğa dönmesi meselesini huku i 
bakımdan tetkik etmek üz.ere hukuk.. 
çulardan mürekkep bir komisyon i~

timaa davet etmiştir. Komisyon mü
zakereleri kati bir mahremiyet içinde 
yapılmaktadır. 

AUjj 

" il 
~3 txlNClKANUN - l93S~ 

Kazanan numarals 
45.000 

Lira kazanan 
17933 

33 le biten numaralar ikişer lira amor 
ti alırlar. 

Son mükafat 

10.000 Lira 
13979 

Bclıer nmmıra 50 lira ulaı.:aktır. 
29700 15400 56 32737 38945 28428 
25460 .3570 689 22108 23260 33978 
23510 30382 10717 20807 21644 17812 
12509 30623 24694 39.HS 24521 19834 
35330 1769 2a363 ~~872 1019s 9589 
38671 249t 1 14167 20350 1H33 12623 
3644021101 36705 22928 

17227 132G7 27957 25695 23063 
1789 21795 &134 26570 35864 

30221 10346 6434 26570 3585' 
31495 13088 2133 20130 3213 24 
3692 37281 34843 18772 39287 

17212 32632 27099 36584 9637 1 
9728 10950 25720 15242 37403 l 
8466 25119 5287 12853 15488 

31958 17589 5621 36510 2713 ; 
l749Z l6157 249~7 15113 13785 S4 
l626Q 13800 38446 11968 25983 
19306 14588 10428 29853 4167 2 
22390 8264 890 11867 9770 1 

18309 11948 24728 13820 6100 ~ 
566 5724 3079 5367 38558 

7298 22367 19025 38718 592 
8664 13645 27915 6769 37021 ı 

15391 19421 197~ 37948 17279 ?
1 

10445 22576 21·J42 2740 10;375 
24726 37661 30354 2S730 17883 . 
17078 27480 28826 17164 35949 1 
28550 9677 29433 31340 2660 
18342 6240 6658 21970 29298 
12314 1290 4844 88.15 13248 

8000 Lira kazananlar n . t k f atı 
30345 reş e on er 

•OOO Ltra kazananlar Hariciye NazırıarJ 
17935 28971 5950 Roma itilafı dolaY; 

500 Lira kazananlar s2yle blrblrlerlJJ 
20312 ı946s 2s181 21051 1ssı ı9030 tcbrl k ettiler 

7627 11875 f8ll 1244 12215 Budape§te 12 (A.A.) !... Piln~ 
200 IJlra kazanan lor şam yemeği esnaşında Hariciye~ 

lan Kanya, Ciano ıve Schmit. 
34 ı 7 13884 24428 33903 29230 23820 itilafları dolayısile birbirlerini t 
6431 '4151 36387 31199 9421 27040 ctmitlerdir. . 

25101 17851 20063 1948 28702 39729 . li 
• 

22 554 18713 
'Kan ya, bu itilafların dördunc f 

dönlimünun' yakrilda i-drak ecJUCC' 
100 Lt-ra kazananlar murıatmı§ ve bu itilafları irnZ• c 

21874 21027 19963 8760 23857 11024 olan ü~ menıleket Hariciye Naıırl' 
23387 22956 4646 24685 11720 24903 nm H-11·936 da akdettikleri ~oııfe el 
31503 22243 4152 25124 33183 22644 neticesinde Italyanın Habe~ıs~tl 

1 
16526 9239 27953 16738 13099 39923 
32448 6690 4023 20718 11602 11704 
18470 36814 19162 17056 19747 15698 

hakimiyetinin ve Macaristamn ~ 
ma hakkının tanınm11 olduğunu ' 
etmiştir. 

12471 22101 31214 38478 30284 34209 Bundan sonra söz alan Ciano: ~ııe 
19065 1378 19412 487U 8475 36863 ilaflanrun Roma - :Serlin mihverıle 

ahenk .otıduğunu ve samimi bir anl• 

50 Lira kazanan lor neticesinde Yugoslavya ile italY'. 

34492 J 9608 19878 11146 ıl619l 2587.6 smdaki dostane münasebetleri }. tl 

21752 

1'3985 13179 25964 22335 ı6197 34231 turya Macaristan • Almanya d~ 
19 37138 gurubunun menfaatlerile telif etıı'erı 29265 6073 3665 24622 

21638 12352 109i9 13249 36873 27600 imkanı bulunduğunu söyleıni§tir· 
38959 26701 16824 2343 3295 35385 En 50nra söz alan Schmit, hali b 

7923 37940 "13656 8499 34980 l 0602 daki konferansm sulhun tensiıciıı.e 
13338 7i98 37878 21592 20859 3684 "eti!· elim olacağı ümidini izhar ctrnı,. 
31216 32053 32935 11306 374410 13703 
36351 uss2 22180 16362 25543 4239 Esaslı ihtilaf cı 
31781 21131 28685 2020 16059 17051 Roma, 12 (A. A.) - Giorn~e ' 
12111 39812 839 10488 26418 15313 talia, Budapeşte konferansının ~e 

bitirmiş olduğunu haber verınetct d 
6797 2347 19208 746 30724 18306 

25613 38138 24365 67111 31425 39657 
284[3 3461 21864 10782 6776 4270 
34231 37966 36561 7591 12011 18138 

6073 3004 7606 9309 23098 2373 
2943 1710{ 10482 9618 12368 2917 

39470 14535 28835 7567 19074 !9806 
4680 38667 29888 4205 12984 14104 

33313 20167 7794 10142 18079 37780 

30638 3133 24536 24319 6470 24714 
25322 220U 35283 34784 13951 14536 
25454 1672 11168 21'487 32922 38375 

7001 38177 5246 4866 27035 20411 
6414 145156 10289 7979 25353 4072 

20587 19732 39647 519 5826 2986 
16371 9025 1980335006 3897 37114 
30954 ı 1155 so1s 2393 so9s2 so100 

33683 36178 23107 !l8i59 34674 38101 
39120 33503 25761 23865 3i786 9163 
Si4:S2 37333 1082 29084 S5i51 S318 
14385 31475 155351 13418 30441 4141 

SO Lira kazananlar 
17891 20087 9760 1118 7710 8523 
38385 12864 12063 4362 30413 1956 
315.~l 34837 .5065 1152 6089 1998 

9973 9296 21599 10H4 19359 29712 
2923 33644 28553 35451 '.9791 30477 

32507 9215 13223 9664 7958 17642 
35142 25762 36477 !7569 12144 39033 

26207 3702 31638 7791 9393 36226 
24759 7838 28199 ?A792 1475 29574 
4773 15643 7141 36954 37063 12339 

22138 11874 31800 8681 28962 31059 
28651 33083 39570 212~8 35068 26061 
26912 11159 36983 :2936 30691 1178 
2229 16~ 565 3739 33589 24242 

35772 9351 2566i 18024 17365 1654 
37058 31052 24806 33990 33058 26628 

.18922 28486 25829 12155 8758 '22041 
37285 22041 28011 29872 25356 30"4 
25092 25827 5569 13086 32029 23546 
6155 3636 11180 895 9849 30656 
7763 22606 25093 33832 21129 17649 

. ab e 
•'Avrupai bir ehemmiyet iktıS ııd 
esaslr bir itilir elde edilmiş,. bulıl ,ııtt 
ğunu i!Sve etmektedir. Bu itilafıtı r· 
ni yann ıaat 20 de ne!ro1unaca1ct' 

Faşizm \Te harP 
aleyhine cJdal ! 

Moskova 12 (A.A.) - SoYf" 
yalist cumhuriyetleri birliği ·,iııİ 

. k • 1" • ıneCı~..., sendıkalan mer eıı mec ısı, iJV" 

30 ikincikanun tarihnide kendi l1l ·ıı~ 
silleri ile geçen!e~e B. Jo.u'h•

1
:: ~ 

iyasetinde Moskovaya gelrnış 0 ııef~ 
ınelmilel Amsterdam aendfkatarı -c1•' 

. ·ııf• 
arasında akdedilmiş bulunan ıtı dif• 
dik etmiı olduğunu biFdirınelcte ~~~ 

Mecliı, faşizm ve ahrp aleylt!:i)st~ 
yada bir cidal açılması esa!ilf111 ~,ti11 

nit beynelmilel bir sendikalar itİ,ıft# 
ıvücuda getirmek maksadile ~u ,O~ e'' 
vazedilmiş olan esası şartları ta 
miıtir. ... 

Amerlkaoıll 
deniz lnşaatı,.,.,-

vaşington ıı (A.A.) - ~ 'lt,d 
hur Ruzvelt Hariciye nazırı ıllıc ~; 
filosu kumandanını davet edere0,ıv 
dilerilc munzam deniz inşaat pt 
nın tetkikine devam etmiştir· 

Sovyet mect181 

açılıyor ~~ 
Moskova 11 (A.A.) - y··~~ 

yet mccli&i azasının yansı f.I ıif1 ti 
gelmiş bulunuyor. Sovyet ~ .. 4' I 
ayın l 2 sinde Kremlinde saat.-'' 1 
milliyetler Sovyet mei:lisi de 
açılacaktır. 



~ IKINCIKA1\1JN - 1938 
~ HABER - l\k~m poataaı 

mal isminde iri yarı, pos bıyıklı, 
sohbet bir adamdı. 

Kendisini bize tanıttıktan sonra. ko
ııuşnıağa başladık . 

- Buraya en çok ne çeşit mü~teri 

gelir ? 
Biraz sert bir tavırla yüzüme baktı. 

Müşterinin çeşidi olur mu? diye 
' cevap verdi. Her türlüsü gelir. Kadın

lar, genç kızlar, fakat en fazla erkek
ler .. 

Sonra bir dakika kadar sustu. 
- Bilhassa, yaşları ilerlemiş olan

larda çiljck merakı daha üstün oluyor, 
diye sözüne devam etti. 

,.. Çiçek t>azarmda fidan satışı ı·c Habetci ile konuş,11 bh es11af 
~IÇtJı: 

Müşterilerimizin ekserisini tekailtlcr 
te~ki lder. 

- Bu sene en fazla rağbet gören çi
çek hangisi oldu? lllcnı. :a~azarını hiç gezdiniz mi lıil- 1 1 

~I\ trka Çekapıda iş bankasının he-

' b 5tndaki sokakta kurulan bu ı 
ıı • u .. 

- Yab~ni gül. Yalnız bu sene değil, 
son senelerde, halkta bir gül merakıdır 
başldı ki, sorma gitsin. Fakat haklan 
da var ya, ne güzel çiçektir kafir .. 

. it, bu gUnlerde gezmeye kalkarsa-
•ıı tasını · 
l ~::ııa1c: •. n sıçck pazarı olduğuna 
1 dctil.ı· ıçın, Yüz 1ahit dinleseniz ka-
lill -'it, 

"..ı... ille Vsi ınd . 
·"'lına h' e, çıçek pazarında çiçek 

la ~iıtıcİ· ıç aına hiçbir şey satılmaz .. 

8 
tdır, ~ buranın yegane r.ıah, fidan-

ı :>Ica( b azarın kurulduğu bütün bir 
ırıq aıt · la (0k .. an ~.onuna kadar, inceli ka-
tla ~ lu, koksUz, çeşit çeşit fidan-
İia Planınıştır, r Vala 

lııılcr tın Pek güzel gittitti geren 
~· Cn b' . b ;s 

~ l'~r. 11lla ırınde, arkadaşım foto Ali-
htiıtı. alarak, bu pazarı dolaşmağa 
s 

b ~ "".ıbın b 
s.ıru [' aşıncla duvara dayanmış 

~t:ı. •danın ... l' ~ bir onunde nöbet bekliycn 
1Pkı b" adaının yanına sokuldum. 

ır tn" 
' l{ U§teri tavrile • 
() aça di • 

1• tar· Ye ıort:lum. a ıp ga . 
te\lap tıp yüzüme baktı. Evve-

vctrn d' . ' lia . e ı. Sonra: 
~~ıı ngısi b 

e tni . . ayım .. boy boy var. Hem :a· ıstıy 
~ ıt sanı Otsunuz kiraz mı? 
t:~ teker Y.: sustu. Elile fidanları te-

lı: &ostererek sözlerine devam 

d~ }rıcıeıa b 
~t lcabt. Unlar 5 kuruştur, biraz 

'lattı -aların 
lar afih bir . a 10-15 kuru§ isterim. 
~ ~r. lian . l~raya da sattığım fidan-

!\ 'it gısınden . t . . 
b tc>'irn ıs ersenız sıze on-
(Jıııı .• 

lııad • ı.I\ Uzeri 1 
• ne arkadaıım dayana-

' s· ı<l;ıı ız, dcd · 
tltı ~ bir fikirı, a~rcı değiliz. Yalnız 
lJ<ıh.çlttdc b· edınmek istedik Paza-

. ...,Ilı ıraz d h . 
~'illa il içine a a yUrildük, bir iı-
hllt r diıilrn· 8.ıra sıra tohumluk so-
>. t h ıttı B 1 ~'4 '-..krn · un ara roğan de-
~t 'aıınqYrYern~.kte kulalndığımız so
lc:-ı' ı:afllbaıc n. ~~rdüklerimiz, zümbül, 

1\ l h gıbı k"k'" ~ 0 umu . d. 0 u soğanlı çiçek-
dQf Ô?lların d 

1 1
• Bulunduğumuz mev

~-tdi>'otınu a ~itilme zamanına tesa
' ttrı . !·· 0'1lc . Çıçck 
hı~t:'ihtı gib·P~ıarında, yukarda da 
' l Orldaıc~' Unlardan bafka çiçek 

t'nar •ıttı>'a 1 
.. csnana konuştuk: 

" l:ıi~· IUkUr d ..;1• 
"~itt· -.;ıı; d • e."'ı en az olan 
ltı ıp ' Cdiler R . 
1 tı,'lıtı gidi>'o • epımiz pekata 
~dit dt~i~ ~z. Filhakika §imdi 
tttit·l 'ıtııtıa bçıçek zamanı isler daha 

"~it ' u .. · .. ~qt >'ole ıunumuzden •ikayet ld .. ır 

' a ıo ~ '" ~t,_, r..ıurn · 
l , , c:l ~I il • 

... ~ d . ıtıfllil, a rra,. za . . .... ç uı:gu a :s manı ışler nı-
~i~tt un~u s n olmuyor .. 
b'l~ "tr on •en l 1'1or trı kaı e erde ağaça ehem 
\ liit t~ CCl~lc a~adı. Herkes keyfine 

•• d tarı. 1Yor .. 
a p ıı lton 

i.ı:atırı ~uıurken, bir taraf
•agın 1 solunu gezdiri-

Burada mevzuu yine değiştirdim. Pe
k:, .dedim. Müşterilerinizin çoğu yaşlı 
adamlardır diyorsunuz. Bunlar nasıl 

mal ararlar, bana söyliyebilir misiniz? 
Cemal bıyıklarının altından hafifçe 

güldü. Ve sonra şn cevabı verdi: 
- Nasıl mal arayacaklar a bayım, 

kalın ağaç, yetişmiş fidan ararlar .. 
Onlara göre, bu sene aldıkları mal, bu 
sene meyve vermelidir. Yani ektikleri 
sene biçmek isterler.Eh, hakları da yok 
değil, ecelin geleceği belli olmaz amma 

\ 

• ihtiyarların bir ayağı ne de olsa çukur 
da sayılır .• Onun için ektikleri sene biç 
mek istemeleri haklıdır. 

Çiçek pazarmıian bir kiişe 

yorlardı. Nihayet han kapısına benzer 
bir yerden içeriye girdik. Burası esna
fa hem depoluk, hem de kahvelik edi-
yordu. ' 

Kapalı yerdeki kahvenin önünde ge
nişçe bir bahçe vardı ki pazardan baş
ka gUnler, satış burada yapılırmış. 

Sonra esna{ın mühim bir kısmı da fi
danları bu bahçeye gömer saktarlarmış 

Kahvede oturanlardan, tecrübeli bir 
çisekçi ile konuştum: 

- Bizim iş herbir sanattan iyi ve 
zevkUdir, amma, hazan aramıza yaban 
cılar, işi rezil ediyorlar .. Bu sanatta en 
miihim mesele hiç aldatmadan her iste 
diğini vermektir halbuki .• 

iözünü yarıda kesti.. Bir arkadaşı 
kendisini dıtardan çağırmıştı. Yanı

mızdan fırladı gitti .. 
Kahveden çıktık, tekrar pazarda do

la~mağa başladık. Bir müşteri ile, bir 
fildancı hararetli bir pazarlığa girişmiş 
lerdi. Yanlanna sokulup sözlerine ku
lak misafiri olduk. Şöyle konuşuyorlar 
dı: 

- Canım bir kök fidana da bu kadar 
para verilir mi? 

Satıcı bu sözlerine şiddetle itiraz 
etti. 

- Efendim, bu keyif işidir. Bazı 

adamlar vardır, ceplerinde yüz bin li
raları bulunur, fakat on kuruş ağaca 

çiçeğe vermezler, sonra ben öyle adam 
lar tanırım ki, gelirler bunlar, servetle
ri 20 kuruştan ibaret olduğu halde, 
gelip bu parayı da çiçek pazarında bı
rakırlar, hem de memnuniytle .. 

Bu muhavere daha epey uzayıp git
ti. Fakat ben fazla dinlemedim, etraf

tan sorup, soruşturarak pazarm en es-

Sustuğu zaman yüzüne baktım, ken
disi de göstermiyordu amma, herhal
de epey yaşlı idi. Sanki ne düşünldüğü

mü anlamış gibi: 
- Ben de, dedi. Şimdi yaptığım her 

işte tıpkı bizim ihtiyar müşteriler gibi 

düşünüyorum .• 
HABERCi 

rntı%c()J 
JS1'A.\'IJU 1.: 

18 30 çocıık ti) atrosıı ('l'illll ile '.\lilil or-
, f • 

ıııunda}, l!.l ~chiloğhı <;mnıl Hakkı ,.e ar· 
kadnşları tarahndnn 'l'iirk musikisi ,.e 
halk ~arkılnrı . 19,:\0 Spor mu-;ahabeleri, 
Eşref Şerik, rn,:-ı:; horsa haberleri, 20 Ce· 
mal }\[\mil ve ıırknunşları tnrııfıntlan 'l' ürk 
nmsiki~i '\'C hıılk şnrkıl:ır1, 20,30 hava ra
poru, 20.33 Ömer nıza tarnfınu:ın arnpı;ıı 
söylcw, 20.'15 fıı,.11 snz heyeti: Okuy:ınlar 
Küı;fık ~afiye, llırııhlın, Ali: Keman ~lunm 
mer Klıirin<'I Jlamcli, Kcmnn Cc"det, Tıın 
bu/ Snliıhnlldin, Ut Cc,·dct Koı:an, (~ant 
oynrı), 21,15 Bedrh·c TQ7.in San: Orkeslrn 
refokııtilc 21 ,45 orkestra : 

1 - r.clıar: Cloclo PotpourrJ. 
2 - Tran~lnteur: Yalsc rc,·erle 
3 - Delihcc;; Mıır.ıırra . 
4 - Pinozzi : screnade. 

22,l:l Ajan halır.rlcri, 22,30 plakla solo
J:ır, rıpr.ra ,.c opHcl parçnlnrı, 22,50 son 
hııberlcr YC rrlMİ giiniin Tlrngrıımı , 2:\, 
:ı;on. 

ncırnı~s: 
18 enzhant, :!0,05 }Janc:o orkestrnc;ı. 21,15 

Senfonik lrnn!;er, 23 pliıkln harif müzik. 
mm.u•,.;{\TE: 

18.30 nndyo orkcstrn 1, 20 sigıın orkcs
t rnsı, 2 ı ,20 şarkılar, 22,25 Bııdapesıc kon
ser orh•o;lrası, 21 dnn ııliıklarJ, 
RERT.I.\": 

18 fnntazi. l!l T11iık. 20,10 hnfif müzik, 
21 rıı7.bant, :?:\,30 hnrH müzik, 
llO.\fı\ : 

1 R, t;, kü,..iik orkestra, 
tc>ımil ırnkli , 

l',\R,WH'A: 

20,30 konsen 22 

1R,15 mii~ik, 20 knrı~l'T, 21,10 harir m0-
7İK ,.~ askert orJ.:estrıı, 23 Dclhoven resltn· 
il. 
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( ERKEK - KIZ ) - Numnra 30 -

Ne cOuyoıruz eııe~eğe kaoma<dla 

Camlar korkunç bir 
şangırtı ile indi 

Annemin heyecanla sesini duydum: 
Odadan çıkın, başınıza taş gelecek ı 

- Gel benimle, diyerek kolumdan 
tutarak çekti.. . 

Ne oluyordu? Ne oluyordu? Koca
sının, ge:c yarısı kansının bu hareket
lerine nasıl bir mana vermeliydim .. Bun 
lardan yalnız şunu anhyordum ki halli 
çok müşkül bir vaziyete ldüşmüştüm .. 
Salona girince kocasına: 

- Karınız geldi. dedim. Bu ne de
mek?. 

Rengi birden değişti: 
- Aman iç.eriye almayınız.. Gelme

sin, dedi. 

Adeta yalvarıyordu. Annem de: 
- Benim evimde işi neymiş, diye 

sinirli sinirli söylenip !duruyordu. 

Bu sıradaydı. Salon camlarının bü
yük ve korkunç bir tangırtıyla yerlere 
indiğini gördük ve bunu müteakip koca 
koca taşlar bütün camları biribiri arka· 
sına yere indirdi. Ne oluyordu? Şaşır -
mıştık. Oturduğumuz yerden kalkmayı 
bile akıl edemiyorduk. O kadar şaşkın, 
o kadar ne yapacağımızı bilmiyorlduk .. 
Annemin sofradna sesini işittik: 

- Odadan çıkın dışan .• Başınıza ta§ 
gelecek .•• 

Annem haklryd. Hemen kalktım. A· 
damı kolundan tutarak dışarı çıkarmak 
istedim. 

O oturduğu ycr<k büzillmü~, krpır· 
damryorklu bile .. Neden sonra harekete 
geldi. Fakat bu sırada taşların arkası 
kesilmiş, sokakta gürültüler i~itilmiye 

başlamıştı. Bekçi ve polis düdükleri bi· 
ribirine karışarak uzuyor, bu arada bir 
ses: 

- Bırakın beni! Siz kimsiniz ve ne 
hakla beni tutuyorsunuz. diye bağırı
yordu. Bu ses Hicranın sesiydi. Demek 
bütün bu işleri o yapmıştı. Niçin? Ne
den? İşte anlayamadığım şey .. 

Bu kadın beni seviyor muydu? Bü
tün bunları sevdiği için mi yapıyordu? 
Velhasıl anlayamıyor ve anlamaya 
imkan bulamıyordum. 

Kocasını cxlatdan • dışarıya çıkarttık

tan sonra sofadaki sandalyelerden bi
rine oturttum. 

Annem ve ben sokak kapısına koı
tuk. Bütün mahalle ayağa kalkmıştı. 

Kapının önünde pijamalı bir zat Hic
ranı bekçiye ve düdük ~eslerine koşan 
polise göstererek: 

- Alın bunu, derhal karakola götü
rünüz. Neredesiniz? Kadın camlan şan 
gır şangır kırıyordu. Nihayet ben çık
tım. Kaçıyordu yakaladım. ıdiyordu. 

Bu sırada etraftan birkaç polis ve 
bekçi daha yeti§ti. Pijamalı adam da 
birkaç polisle bizim apartrmana girdi

ler. Orada öğrendiğime göre bu pija
malı zat polis müfettişlerinden biriy
di. Bizim apartımana yakın bir yerde 
oturuyordu. 

Salonda zabıt tutarlarken, sofadaki 
Hicranın kocasının yanına çıktrm. O 
benim geldiğimden habersizdi. Cebin
den çıkardığı büyük bir rakı şişesini 
ağzına dilanişti. 1çü. Sonra da §işeyi 

masa üzerine koydu. 

Ben uzun zaman kendisini seyrettim 
Bu sırada annem de geldi. Adamm ken 
!dinden geçmi~ halini o da ı:örmüş, hat 
ta canı sıkılmıştı: 

- Burası meyhane mi? Bu da ne 
demek? 

Diye söylenmeye başlamıştı. 'Ben ses 
çıkarmamasını, şimdi neredeyse gide· 
ceğini söyledim. 

Odada işlerini bitiren, polisler ve 
müfettiş dışarıya çıktılar. Sofadaki 
adamı görerek soıidular: 

- Bu da kim? 
Kendilerine izah ettim. Tecavüz 

eden kadının kocası olduğunu bildir
dim. Bizim de karakola gitmemiı la
zmı geliyordu. 

1 
Sarhoş adam yayık yayık: 
- Nereye? diye sordu. 
- Karakola. 
- Ben gitmem .. 
Polis kızmııtı: 
- Nasıl gitmezsin! Bu kadın senin 

kann değil mi? 
-Evet .• Biliyorum.. Beni rezil etti, 

Ama karakola gitmem ben .. 
- Gitmen lazım .. Haydi bakalım .. 
Hicranın kocası muhakkak gitmesi 

lazım geldiğini anlayınca bana döndü: 
- Beni yalnız bırakma~ Sen de ge

lirsen giderim, dedi. 
Adamın, kendisine gösterdiğim iyi 

muameleden dolayı bana itimat ettiği 

anlatılıyordu: 

- Peki, dedim .. Ben de geleceğim,, 
Haydi kalk .• 

Elinden tuttum, dıtarıya çiktık. 
Sokak hala kalabalıktı. Müfettiı bey, 

eve gidip giyineceğini geleceğini söy
Iiyerek ayrıldı. Hicranın kocası yürüye 
miyecek kadar sarh~tu. Bir koluna 
ben, bir koluna da polislerden biri gir
dik. Karakola vardığımız zaman Hicra 
nın iradesi alınıyordu. 

Beni orada görUnce !ena fena baktr. 
Blı! de if aldcnilii verdik. 

Geçen hadiselerden \dolayı ainirleriın 
bozulrnut olaca.ktr.. Farkınaa olmadan 
oda içinde dolqryordum. Bir aralrk 
kulağımın klibinde Hicranın sesini duy

dum: 

- Bu daha bir §ey ôeğil, seni öldüre 
ceğim. 1 

Dönüp baktım. Fakat cevaba değer 
bulmadım. Bunu orada bulunan poliS
lerdcn biri de ititmişti. Az sonra lbir 
polis yanıma gelerek: 

- O da sizi ölümle tclidit ediyor. de-
oi. -

GUlümsiyerek'.: 
- Ald.ırmat 
Der gibi kolumu salla<inn. Hicran, 

kocasının ifadesi almmcaya kadar bek
ledi. Sonra kocasına 8ert ve iınirane 
bir sesle: 

- Haydi eve yüril! dedi. 
Kocası, bir kuzu gibi pqine talôla

rak karakoldan çıktı. Ben de nime 
döndüm. 

Bu hadiseyi, ertesi gün vekilime an
lattnn. Benden dava eden, tehdit etti· 
ğimi iddia eden bu kadının vakuma 
şaşmaması kabil değildi. Nitekim böyle 
de oldu. Tepeüstündeki tokat hadiscai 
le bu son vaka tabiati1e müddeiumumi
liğe gelecekti. 

Avukatım, mahkemede bundan bah
sederek mukabil bir dava açtığmu.ıı 

söyliyerek, davaların tevhidini isteye
cekti. 

Düşünüyordum: Hicran bana ka111 
takındığı bu vaziyette haksız mıydı? 
Kendisine muğber olmakla bcra!ber bu 
na pek de haksız diyemiyordum. 

Kocası da itiraf etmişti ki Hicran 
beni cidden sevmi§ti. Bütün ümitleri· 
n~ benim kız olmam hakikatile kayb
eden bu kadın, ne yapacağını ıaıımuı 
bir haldeydi ve böyle olması da tabüy

di. 
Onun ıztırabını anlamıyor ldelildim. 

Fakat ne yapayım ki, ona kat§I bu te
kilde harekete kendimi adeta mecbur 
görüyordum. Çünkü, yapmadığtm ve 

yapamayacağım çok ağır bir suçla beni 
mahkemeye venniş bulunuyordu: ö
lümle tehdit 

Günün birinde, bu her iki davadan 
da ayr ıayn celp aldım. Fakat ben, Hic 
ranın yaptığı gibi hareket et:mek iste~ 

miyordum. Bu da eelplerden ne anne
me, ne de avulcatıma haber ver
idim. Bilikiı sorduktan zaman, C!aha 
bir §eY. almadıfanı aöyliyordum. 

(Denmı :nil . 
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Yunan Veliahtı 
Prrefii)S s ~lf'e©1eırn ~ H lfl)@vır0 ıe 

Nasıl tanışın ş ? 
Eski Alman imparatoru Giyom'un 

evinde karşılaşmışlar 
Pre Pol, dUğUnden 'evvel kendls!le görüşen 

bir gazeteciye hayatını anlattı 
l'ç gün evvel, Yu

nanistan Veliahtı S. r 
ı\. H. Pol, Pruc:ra •, 
l anedanmın en a il ' 
prenslerinden birinin 
.ııı ve eski Alman 
ımparatoru ikinci Gl 
yomun torunu prcn • 
,..._. Fredrik dö lla· 
110,·r ile evlendi. 

A \TUp:ının her ta 
rafından Atiııaya 
gel~n kral r.aiplcri, 
\C!lı.ıhtlar. pren lcr, 
p:-en~eskr, grandük, 
ve duş"-'erin i:tirak 
ettiği ~h\).ne bir me
ra-,iml e yapılan ev .. 
lenme merasiminden 
evvel ">ir Fran ız ga
zetecis.i. prens Polle 
kr:ınu5mu<:tur Bu mü 
}~.katını şoyle yaz
ma' :tadrr: 

Yük.ek ağaçlarla 
\'e· rilmis çok güzel 
bir bahçenin ortasın
da kurulmuş olan A- • 
tınadaki kral sarayı- Prrnses ve Prens, 
na girdiğim zaman, 
ewela ba~tan aşağı tertemiz giyinmiş Yu 
nanJılarm meşhur eteklikli efzun asker
leriyle ka~ıla~tırn. Burada, Yunanista
nnı bekar kralı ile bugün nişanlanan 
gen çveliahtr oturuyordu. Bir zamanlar, 
bugünJ:fi Romanya kralı S. M. Karol'un 
hem~iresiyle evliyken, senelerce evvel 
'ukubulan bir talak .neticesinde bekar 
kalını~ olan Jqal, kard~ine veliaht un
vanım h!\"cİh etrr.c' le artık tekrar evlen
mek niyetinde olmadığını anlatmış hulu
ııuror. 

Kendisiyle göriişeceğim prens Polün 
bütün hayatı ~k sakin g~ş, gürültü
lc;-deTl, l~abalıktan, çok J:onuşmaktan 
hiç haıetmiyen bir genç olduğunu bili -
yordum. 

Veliaht. ağabe}sinden tam on yaş kü
çüktii. Ve eğer Vnizelosun senelerce ev
\"elki bir teklifini kabul etmiş olsaydı, o 
<>ırada kendisi bugün varisi bulund'.Jğu 
sa1tan::ıtın başında bulunacaktı. 

Veliahtla konuşurken ilk cvYela bu 
roevıu üzerinde görüştük. Ağabeysi gibi, 
gözünden tek gözli.tğüm.i hiç ayırmıyan 

prens PoI, bu tarihi \'akanın iç yüzünü 
~öyle. anlattı: 

-- 1917 senesinde, babamız kral Kons· 
tantin diğer kardeşim AJeksandr lehine 
tahtım terke mecbur edildiği günlerde, 
ben de bütiin ailemle beraber, lsviçreye 
gitmiştim. Menfada geçirdiğimiz sene
lerden birisinde, Vcnizelos bana müraca 
at ederek Yunani tan krallığını kabul et 
merni teklif etti. Boylc bir teklife hiç 
dü~unmeden rcd cevabı ,·erdim ve tahtın 
ha':iki ve kanunl \'arisi olan babam sağ 
·'ımlukça böyle hir yaziyeti dü~ürunek
tcn bile rnüstag.ıi olduğtimu ilave et· 
tım. 

Bundan sonra 1,abamızın tekrar tahta 
dondüğünil ve \'cni?.elo un memleketi 
terkettiğini hatırlarsınız. 

O gün veliaht, kendi ine çok yakışan 

Yunan bahriye zabiti elbisesi giymişti. 

Büyük kardeşi kral Jorj'a çok benziyor
du. Yalnız ;.t.:>)'U çok daha uzundu. Ken
dİ'•inde, Danimarka hanedanının karak
teristik tipini görme!\: kabildi. 

Prens sözlerine şöyle devam etti: 
- Daima bir Danimarka prensi ola

rak kaldı~'lm halde, ÇQk iyi konuşamı
yorum. Ve ecdadımın bu güzel memle
ketini adamakıllı tanımak f ırsatmı hiç
bir zaman bulamadığıma kaniim. 

Yunan \"eliahtının Danimarkadan bu 
kadır hararetle bahc:etmekte hakkı var
dı. A$kerlik mesleğine ilk defa orada 
,a-;lamı,tı. 

Kendisi bahrireli oldutru halde ha,·a· 
lıira karşı büriik bir merakı bulundu -

,tından bahsetti: · 
- Menfa hayatım e~nasında bir müd

det de bir tayyare fabrikasında çalı~
tun, dire anlatıyordu. En iyi vakit ge
çirdi!:rim günleri düşündükçe daima ln- ı 
giltcrcde H\all'ttayin bir işçi gibi devam 

saraylarma gitmek için arnbalamıa 

binerlerken 

ettiğim bu fabrikaları hatırlanın. Bu 
sayede tan arecilik tekniğinden ve in -
ııaatmdan da epey inalfunat edindim. 

Prens Pol fevkalade tatlı ve sevimli 
bir tarzda konuşuyordu. Kendisine umu 
mi harpten sonra amcası imparator Gi
yomu görüp görmediğini sordum: 

- Evet, dedi. İkinci menfa zamanı
mız esnasında 1924 senesindeydi. O sı
rada kayzeıin hemşiresi olan annemle 
beraber Floransada oturuyordum. Sık 
sık da Londrndaki kardCJiimi görmeye 
giderdim. Bu 5eyahatlerim esnasmda 
Hollandadan geçtiğim bir gün amcamı 
da ziyaret ettim. Hatta bundan kendisi
ni evvelce haberdar etmemi~tim. 

Prens burada su5tu. Fakat ben, bu -
günkü zevcesi ıi ilk defa orada görüp ta-

Yunanistamn nazik veliahtını, ~k 

mdığmı biilyordum. 
meşgul olduğu bir günde daha fazla ra
hatsız etmek istemedi;n ve kendisine te
f.Ckkür ederek aynldını. 

5.acilı diq.oc Al: 
Dkluııcn Ka'fr!eırDınıfin 

1 J{İl\"Ct J\nterinn ndı ile, Hus
ya hnpnmtorlçeli6rinc l ük e

len (Sofi Ogüst J<'ı-cdrik) Almnn 
Jlrcnslcrindcn (Anhnlt Zcı·hcı~t) in 
kızıydı. ÇocukluJ;•u nnn ,·e bahn mu· 
hnbbctlndcn ınnhrum, n':ıkh hir 
tnrzcla geçti. 

14 ynşın:ı gcldi(.ri 1.um. n. ~üı:clli· 
ği ile ,·clvcl<~li bir şöhret knznndı. 

Prnsynıım mmi gi)kil nltın<ln ~·cti

r-;cn hu cıızlh çiçek, meruloketirnlcl;.i 
gcnçlr.rin gcinlünU hüyülcnıiı:ti. 

Sofi ddc.Jcn dllher ,.c gii~cldi. li-
zımcn boyhıyclu. Cnzlhc....,i ha.rlkultldc 
nşk ntc., lerlle dolu bnkı~larmm par
lnkhğı, yüzünUn nefi rengini bir kat 
<lnhn. arttırıyordu. 

GUzclliktcki şühreti yalnız kendi 
memleketinde knlnıııtlı. Il:ışk:ı üJkc
lcrclc ele dnyuMu. Hıınu duyaıılnr

dnn lılriı:.i de Ihı-.yn impnratoriçcsi 
l.:liznbct PctroYnn idi. flu ~cnç Al
mnn yo mn mı, yeğeni Pctro ile et'· 
lcnclirınck için, bnrny nazırı Hlsıto
silo P.ıısynyn dnw•t etti. liı:s:ı hiı· ;r.n
mnmln cliıii.ünlori o](]u. Jillbcdc mnnı 
J:urn pnl'l ı~·n n •':•khu·ı ortn ... ında, 
ni.kuh förcni l'nrulıı-kon. bütün hnlk 
onun güzclll~ino huyran olmu~tu. 

Sofi, o glin on cl<'rcwc "üslü hh· cl
hiı-;c giynıiı;oti. Clhtsc iııin rengi mc-
1ıckşcyc yakın c:rgtn·ani. ctclderi d
nıns \"C altın işlcm<'li)cll. Bn.,ma nn
dlr nıikc\"hcrlcrlc Uı.lü lıh· tn..; tak
mı •• hczonıi. ti. 

J\0<•nc.:ı Pctro, onun ı·ı)"mctiııi L>il
mc<li, J:ü1.clliı'.,rini takdİl" ctmccli. dn
J1n e,·Jcnc11klm·i ı:UnUn hnft.n..,ıncla 

ihmnlc hn';'lnclı. Hnrt.alnrcn, ııylnrrn 
~·nmna uğı·nnıaclı. 

Pcfro, ısnrhoş hlr :.ıdaıııclı. Dalın 
on biı• ynşmclnyken içki;re hn~Jnmış
h. Jl<'ğmo n;rraşJııı·ın içcnıfy<·ccği de· 
rccNlc \'Ofka, ~nrnh i<:lyorıln . .ı\ ynl 
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Austria 
Meşlıur Ispartayı 

2 - O gendi 
Çek klüplerinden Sparta ile Slavya ,.e 

Viyana kliiplerinden Austria ile Vacker 
klüpleri arasında kışlık turnuvaya, ha· 
vanın çok soğuk olmasına rağmen 8000 
kişilik bir seyirci kalabalığı önünde 
Pra~da devam edilmi~tir. 

Güreş teşvik 
müsabakaları 
T. S. K. lstanbul böltrsi güreş ajan

lığından: 

1 - 13-2-1938 tarihinde ba~amak ü
zere greko romen bir güreş teşvik müsa
baka~ı yapılacaktır. 

Çeklerle çarpışacak ola11 

Bulgar 
milli takımı 
Nasıl çalışıyor 'l 
Sbfya - Bulgar milli takJDll rJff 

da yapılacak olan milli karşı!~ 
bir ay evvel. 1sviçrc ve HolandaY' 

llk maçta A\'ltsturya takrmı Spartayı 
2-0 mağlCıb etmiştir. Bu maç büyük bir 
&ürpriz o1m~ıstur. Çünkü Sparta müte -
madiyen tek kale halinde oynadığı hal
de bir tE'k gol atamamı~. ona mukabil ! 
ı\ustria muh;ıcimleri yaptıkları çok sey
rek akınlar esnac:ırıd~ iki giol çıkarmıya 
muvaffak o!mu~lardır. 

}kinci maçta Slavya takımı Yackeri 1 
2·0 yenmiştir. tik devre golsüz geçmiş. i
kinci d"\Tcdey"e, günün kahramanı olan 
Sla,·yanın merkez muhacimi Bikan kU\·· 
vetli iki ~ütle iki ~ol atmı~tır 

2 - Güreşlere lisanslı gür~ilerle 1-
12-19~7 tarihine kadar mmtakaca tescil 
edilmi~ gfü"~çiler girebilirler. 

3 - ~liisabakalara girecek olan güre)- ! 
çilerin isimleı ini klüpler 4-2-1938 tarihi
n~ kadar bölge merkez bürosuna gönde· 
rerek kaydcttirmclidirler. Bu tarihten 
sonra yapılacak müracaatlar kabul o -
lunmaz. 

derek birkaç müsabaka yapa~ 
Bulgar milli takımı bu turn~indt ti' 
nubi Fransa takırnlarlyle de uıii~ 
dit karşıla§malarda bulunacaktır· 

Bulgarlar Prngdan dönUşJer~ 
Var§ovaya giderek 1 mayısta JJeh15 

milli takımiyle karşılaşacaktardıt· . 

Son baharda. Sofyada ~ 
tan - Almanya ve Bulgaristan ,. 
talya maçları olacaktır. 

<)niimiizd~Jd n.ııar günü yapılacak O· 

lan maçlard::ı tumm a ~ampiyonu belli 
cılacakhr. 

Diinya kupası ma~lal'rnda 

Ar·.1antln tak ımı 
Amerika ile 
k arşılaşacak ! 

San - Hemodan verilen malfunata gö
re F. I. F. J\. icra komit~ile. dünya 
kupa ı organizasyon komitesinin top -
lantılan bitmiştir. 

Bu son toplantıda F. !. F. A. komite. 
si mutad işleri ikmal etmış Ye bazı o· 
yunculara ait meselelerin hallini ba~ka 

bir toplantıya bırakmıştır. 
Dünya kupa ı maçları komitesi son 

s~me müsabakalarına ait kura~:ı da 
çekmiştir. Bu kurnya göre Hindistanla 
Amerika maçı 26 mayısta Hoterdamda; 
Arjantinle Amerikayı temsil edecek ta
kımın maçı da 29 mayısta Fransada oy· 
nanacaktır. 

·1.nnırmdn lrn hn, ı;apkm, sefahate 
düo;;kiindii. Gcet• ı:;Unclil1. eğlence ~·cr
l<'rindc doln.,..ıy01·, kütli krulmlnrln. 
clü ifp knJJuyortlu. 

1mpnrntot•iço JWznbct 17G2 de i)
lüncc, ımrho .. prens üçUncü fetro ndı 
ile tnhtıı geçti. Fnlrnt nlt.annh fn7.-
1n. ~ütnıccli. Oııu ne hiikfıruct crkihn, 
no :-;aruy ıncmmplnrı ,.c ne de nıilkt 
~C\'ntiı;.tl. Bıınnn lc;in onu hnl't•hne
)'C kn mr , erdiler. Hıı i. c Orlor Hun. 
ynk oldu, ·arny 11111Jıarr1.ları )nrdım 
<'ttl. Ü~üııoJi !"ctro imparatoı·lnktıuı 
nzakln~tıı·rhlı. Yerine ikinci Kntcrln 
ndıyla knrısı getirildi, tnhta ofut" 
tultlu. ( ı Hnzirnn ı 762) 

lkJnci 1\atcJ"in, herke in hiirnıct 
vo tnkcliı'ini işwlcrilc, "iilü-;-lcrllc 
çekmenin uı;uJUnü çok iyi hildJ!,rJ ı. 
':in, koc•n mm lıllrnyclisl knr':'hmdn, 
ctrnfınn bh'1;ok n~ıkfar, ~cvgilllcr 
toplnmı,tı. O, lmıılnı·Ja, gönllinün 
sc,·gf~·c olan ilıtiync·mı tatmin ccli
yorıln. Suyısı kn1J11rık bir yekun tu. 
tnn "C\g"ililc•ri i~inılc Snlnikof nclm
dn hlrlnc giinlünü knptırnuştr. Uzun 
~ttnınıı huııımlıı hm·nhcr hulıındu. 

Yll':'nlnıuıın zc\"kini anlnrh. 
tnıyınrııtorlçc diplomuı-.i \ c kilise 

i<;:lnrlni i3i iclnrc (•tfi, hükiımct mc. 
mııı1yc•tlcrlııc chlip•tli n<lamlnr gc -
tirdi. Ynphğı hiltiin l';'lcrlc hnlkı 
memnun etmeye. ..;~·a et \'C tc<lbiı'i 

ilo nuı-;ynyı ('Jl kıın·ctli hükiımetlcr 
uw.:rnn gcllrmc~·e çalıştı. 
nnmn hu c;nhşmalnrı arn..;mdn, 

ı;:iinlüniin ilıtiync.nıı dn uııntmndr, 
Snlnikortnıı sonı·n hir hnşkasrnı bul. 
clıı. \"o hıınlnrın sayısı hirfhirinl ta
kip etti. 

liatcrln seksen yıl )·a~ı.raca~mı 
iinıicl c>fıniştl. Fnknt ülüm, "'nrny 
mnsknı·a,..mın ı;;aklnhn nhklnı·ı .kıın;;ı· 

4 - l\lüsabakaların kaç giin devam 
edeceği ve müsabaka yerleri kayıt müd· 
detinın <"-Onunda a~Tica bildirilecektir. 

5 - Müsabakalara her klüp her sık-
1et için en fazla beş güre§iç yazdırabilir. 

6 - Sıkletlerde tolerans farkı yoktur. 
7 - Sü~pan uarı, nizami tam mayosu 

\"e ayakkabısı olmıyanlar müsabakalara 
kabul o1unmazlar. 

8 - Müsabakalar fü.-6 minder üzerin
de yapdacaktrr. 

9 - Bu güreşlere milli takıma dahil 
Hüseyfo, Kenan, Ya~ar, Yusuf Aslan, 
Saim, Adnan. Mustafa, Çoban Mehmet 
iştirak edemezler. 

10 - Güreşlerde birinci, ikinci ve ü

çüne.ti olanlara madalya verilecektir. 
l l - Bu güre.~lerde en iyi güreşen gü

re~iye bir kupa verilecektir. Bu güreş
çi Jüri heyeti tarafından intih~ olunur. 

Tayyare kupası 
maçları 

1'. S. T\. lstatıbııl bölgesi futbol ajan
lığından: 

16·1·1938 pazar günü yapılacak Tayya

re kupası maçı. 
Taksim stadı: Güneş - Be.~ikta~. saat 

15. Hakem Sami. 
16·1·1938 pazar günü yapılacak §İld 

maçları: 

B~i~ta~ 5t<idı: Saha komiseri Nuri Bo 
sut. 

Anadolu - Galata Genç_ter: 'aat 9,30 
Hakem Adnan Akm. 

Ortaköy - Altınordu: saat 11,30 Ha
kem ı\hmet Adem Göğdün. .. 

Hilat • Beylerbeyi: saat 13, Hakem 
Nuri Bosut. 

sıncln knhkııhnla1' atarken kapısmı 
ı;ıılıh, nısnhi hh· buhran gel<li, otu;ı; 
~-e<ll ı-onnt ı.üı-cn bir bnn;mhktan son. 
l'a 07 ;ı"ft!;-tn<ln mcıu. 

Gfo;lcı·ini, kendisini c_:ok ü:tcn, ke
clcrkrnllı-cn ı-on ı\ı:ıkı ·l'IAton Zot1of 
knpa<lı. 

Oğlu biıind Pi~·er, hnynttn biri
hirl~l'imlen uznk )·aşı ·an bnbnşile 

nnn mı toprak nJtmdn birle. tfrmd'k 
1 tcdi, hnhn ının kemiklerini nnnsı. 
nm mt•ı:nrma ko~·dunlu. 

l\:ntcı•in m<'znı· kitnbe~ini snğlığın

fln ıliişlinmüş, >=nele hit· tn~n ya,,ılınn
s11u \Rslyct etmiştir. J{itubc ,..ndnr: 

•·tklncl Katerln burada gömtilil
dür. 1 7 U te üçUncü Plyerle evlen. 
mck üznre Husyaya geldi. 14 yaşın. 
rla üç ltlşiye Irnndfni sevdirmek m~c
lıurlyctindc kaldr: kocasr. Elizabet 
ve millet ... Bunun fçln her ş<?yi yap. 
tı. her şeye katlnndı. 

"On sekiz yıllık inziva, thmal onu 
birçolc kitapları okumıya, tetebbUe 
sovkettl. Rusya tahtına oturduğu za- l 

man millete saadet. hllrrlyet, refah 
ve iyilik getirmek için c;areler ara
dı. Hntalnrı kolayca affetti. Kimse
ye karşı dUşmnnhk beslemedi. Mer
hametli ve müsamahakftrdı. Tab'an 
harır meşrebdl, şendi, şuhtu. Çok 
hassas >o fnr,c bir knlbi vardı. Çok 
dost kn.znnmıştı. GUzcl sanatları vo 
sosyeteyi çok severdi.,, 

Tokyo olimpiyaUanna 
iştirak İ\İD 

400.000 dolar 
l azım r ~ 

"American Athletic Unions,, 'f ~ 
olimpiyatlarına i~tirak etmek için ·)dit' 
400.000 dolara ihtiyacı olduğunu bı 
miştfr. 

Kon~re 
Galata 'Gençler Birliğinden: tjJ 
Birliğimizin yıllık kongresi 15-l~ 

cumartesi günü saat 20,30 da Gal3 Jıİf' 
Arapcami Buğulu sokak 15 No. 111 61' 
lik kurağında yapılacağından bütilO 

Ierimizin gelmelerini önen11e dil~ 

Kadınlar içif1 

~ 
l>onuk mavi ;1lnlü Jmma,.~i" 
mı~ bit· mnnto ,.c rob. :nu JJJ~ 
rf..;fn meşhur tcrzilcrindeJI t ,p .JI 
dur. llcldc, jarseden J{ici'f'eft .,
mcr ,·ardır. Kemerin uçlal'I 
doğru sarluun.ktadır, 
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Asya işlerile meşgul gizli lngiliz teşkil&tı, uzak 
şarka açılan bir tarassut penceresidir 

nur11aralı tanrı- Hntırol:ırını nnl:ılnn 

cın~ıs Nonont 
TE!i'HJJ\:A 

NO: 3 

!l•n son sözleri! 
1-~galılar insanlığın dörtte üçünü teşkil ediyor, 
s1laha sarıldığımız gün mesele halledilecektir.,, 

Entrllir<'n'I Sen isin en meşhur en u~lnrındon 

Yaman adamsınız, diyordu, sizi evvela 
kılıkta görseydim şüphelenmek 

kat iyen aklıma gelmezdi 

bu 

- Eyvah l Bu müsaadeyi nasıl ala
cağız?. 

noter Türnhonun yanında çalıştım. 

Büyük il3hi meclis Garp 
llıedeniyetini imha ededekmiş 

- Merak etmeyin. Biraz kurnazca 
davranırsak bunu da hallederiz.. Al· 
man polis kumandanı yüzoaşı Eberlin 
bu otelde yatıyor • 

Bir yandan da evrakımı birer birer 
otel sahibesinin önüne koyuyordum. O 
da bunları dikkatle tetkik ediyor ıve 

memnuniyetle gülümsüyordu. 
- işte, dedim. Gand'da Alman poli

sinden verilerek bizzat Belçika umumi 
valisi general Fon Bissing tarafım:lan 

tasdik edilmiş bir vesika... Bununla 
bütün Belçikada serbestçe dolaşabili-

A. s. s t k'IA b' fi d' k. • e! ı atının ır .. e ı•·or 
ı· "S "' " 

ii'İ 1• arı tehlike boi bir tehdit de-
ır'-.. ır. Buna rnğmen Hitler. beyaz 

11111 ka l 
Jio .,_ n Pa ttını bozmakta ve Avru-
a ı.1til'fl · . 

rıu . • arı ıçıne bu -korkunç ordu-
n ılk sarı askerini sokmal<tadır .,, 

".l'nnıııın J' . 
l'lııcl. 1~ 'ı ·nıı.,.ı:ı: muhnrrıdc· 
~ı:ıı .1:ıı Muıırk<• \-cı·ııc. "Pnıi..; 
l'lirı1 

j' ~nzett>slndl'. A ya irns{'tl
dlk)( f.:Jüzlinü nnlııtnn ı•ok sınıını 
3 uc11~t biı· J n7.ı nctir<'fmiştiı·: <Jkıı
f>Unı nl'ınıızı nlı1kn<'lnr c<lN·c•· i ııe 

• IC O) "" 
atı.. lllll)'nıı hu ::rnzın nnıcn 

"oı·ıız • · • 
l\ııia .. 

ll'ıl'ı:;guı Secret Servis! (Asya iş!criylo 
. ~. 

8
°1an gltli 1ngiliz teşkilatı) ... • 

ıoııİinde · S~·· Bu üç harfi bir lng ilizin 
<lığı111 ~.c~~ff uz edin , gözlerinin parla. 
~ gol'tirs" .. 1 . el:"\'isi unuz. A. S. S., ntcllıcens 
'1l.tkın: en esrarengiz bir t:ubesi , uzak 
ile rı.çııa:ra:ı ve sihirli dünyası üzeri-

Su hır tarassut penceresidir. 

hırtedi!~~~Ye ait binlerce dosyanın 
~a~"anı hıgı tnadcni musanniflcr en 
1hti\>a ıe-J, aYr~t. ~~rgiizeRt romanlarını 

$aki en. kUtUphnnclerdir. 
<la otu n bırcr memur gibi bürolarm
b-..ı a1~" ~iizleri güne~le ka'\TUlmu~ 
ıu~t ·

1 
Iar. dUnynnm en büyük ser-

e lcna· ~Us~ ır. Zabit, diplomat veya 
l'ıaıı bü l~n bu adamlar, PaDifikde oyna 
~ıııııar W,k oyunun gizli oyuncuJnndır. 
l'ıa, ıı:ıı{4 'Muknddcs harp satıcılaı ı" 
l'tılt la \e f akirlerc, tebdili kıyafet et. 
bt... rrı:ııara, b .. 
ı~'Uladd ve udolara kal'§ı,dunya 
eıı ll.a :ra.tının oynandığı A!Jya deni. 

(l.ı rııuten h" \ı(!'e . a ı harı> meydanında, mü-
~ll ed.ı:vorlar. 

<leki k 'Cla?nlnrın Şanrrha'l: ve Nankin d. Otk "' ,, 
h;~Uııc1 11k~? • ~:şmekeR hakkında ne 'ı 
"~!inh e~~nı ogrenmek PasifikdeJ<i 

tt nelt i t~~cadclcnin iç~iizüne nüfuz 
ll s.._'Uını. 

t?; Ur. tın ic · 
. ~(!"ı:tı ın A. S. S. e gittim, Bura-
~i Oldu u bahsedilen ilk isim Hitlerin 

b ~\t .' 
a.. gızlj te k' 
·•a !fü,,1 ş ılatrn 6cflerindcn biri 

• " e dedi ' 
tıı .-.. AdoJf a · 1titıdc tti('r bir crlaınJık buhra 

-.. li"aP~tı ihliı.l ~tti! ., 
J., -.. ae n.gı Paktı ? 
ı.. "?lüisinı ~az ırkı birleştiren ve şimdi 
"'a L ltrıh iJ ~ "':l.rş1 k a e tehdit eden sarı blo. 
Ctıj tsı. o:van Paktı• 

--orı • 
~Uhata}) 
':-Asya ırrı Odada dola§arak: 

:ı-.. l:ıı}·e tek nı~elcsi mi? 
~ &atip b'rarhyor ve önümde dura. 

, ır tebes .. 
~ b· Şangha :-sumıc ilave ediyor: 
~ ıı:- bul\ra 'il nıucadeJesi, daha ge... 
~ı~ ita bir fie''ndın_ ilk tezahilrlerinden 

, ı... ,, egild. U . 
l'ııe!{ ~ı devıc:tı . ~r. nutmay1n kı 
'ıst~ikl erın ıdare ve tahrik et-
l·~tı '1tat§1 :· bUtün bir ırkın taasŞU 
~1 .. lldel'i• !~a.delc etmek mec"uri-

' ~r ..... uütu "' lı~ er ta n AVrupa milştcr~k 
..._ gef\ro,_. Psa bile bu . t' .. .. 
.. ı; la '-'-=cqeı_ .. .. ~azıyc ın onu. 
~d llssı~ ka.Çünkü, Yüzlerce milyon 

~rı:· lialbıı~·' ınücadele etmesi ıa. 
\lh.~ · ~n .... " 1

' bu mutaassıpların 
\._~it ·•,,ı tak· ' 
~~i ..1 esur"'rrı ıp edeceklerini hiç 
~... ~e ... "' t't. As 
~ r gt}dir Yad:ı bir tann e-
ıı ~·ı ~d('~k .. Rer an yeni bir tanrı 
hiıı;.~dit-ıp A..\~zlerce milyon insanı ı 

"?.ıı.ı.. Panrn knr~unna d:ke 
~a ı.tıııs_J. 

de"ı> ""bırrı k 
lıa -...... ~ ~il'~r/Ra bir sUklıttnn son-

~ "'lı:ıı. l'lı bir ta 
lılaı-.. cak? A nrı ne zaman meyda 

tı -tıı sya k k 
tı~ ~l'altı · or un-- mümin or. 

~ı.. ~""- andır:ı k . 

~4\toı~''<\l'l. buıa ca hır peygarnbe 
'<lt>~1t... Cak? ,.,~.:ı . . .. 

ıı ""l1-;ı b · ...... =ıcnı,·ettmızın 
et! t~. tıau u ırkl'!lr . 
b. ~ı... 1 ak ve nıuharebesı ne 
'" "' n rec<>k? B ~tt l'tıU<lde ~e?ltez. · unu hiç kim-

~ 1~ı t ~...... Bu hadise bundan 
tın ' ~l'k •veı , 
~~ 'tıı.t il\ bü~ii OSkcn·anrn himaye • 
~tı li. ll~~ıııe a k tnaneviyat Alimi 1 

~aıa Sttn '"iz daha f nhakkuk ede
~ııt... at Se •· 

ıs 1rtııtı • n ı ezerek OYU 
~nnn "tt· ~. • • " ıgımız sırada 

Mar~al Şan Kay Şek ve 2 numaralı 

Adolf Hiller de işin içine girerek Ja. I 
ponyayı A vrupanın siyasi karg'1§ah. 
ga!a. gh·i~mcğe davet etti. Şimdi her 
şeye yeniden başlamalı! Almanyada 
bir tek insan, dünyayı tehdit eden sa
n tehlikeyi sezebilmi§ti. Bu adam ikin
ci Giyomdu. Alınan diplomatlan, Hit
lcrin bürosuna, medeniyetimizi tehdit 
eden korkunç miicadeleyi şayanı hay. 
ret bir şekilde tersim eden Kayserin 
tablosunu assalar çok iyi olur. 

Hitlerin göriindüğii yer 
Uzak ~rk hildiıselcrini anlıyabilmek 
için budanın esrarı içine nilfuz etmek 
lazımdır. 

Çakya - Muni Gotana, dünyayı ter
kederken, diğer Budalarm kendisine 
tevrUs etmeleri lazım gı>ldiğini söy 
lemek!e. cidden korkunç bir tavsiyede 
bulunmuş oldu. Bu tavsiye, eksotik 
tasavYufun menbaı olan Tibetteki bü
tün mukaddes heyetlerin, yeni tann. 
lar ke.ı:f edcrek bunları ortaya çıkarma 
!arma sebebiyet vcı -:li. Bu tanrılara 
Maneşibudalar adı \'erilmektedir. 

Çakya - Muni kurnaz bir politikacı 
gibi hareket etti? Muhakkak olan bir 
eey varsa, o da, otuz senedenberi, mü. 
temadiycn yeni budaların meydana çı
karak "Mukaddes cihat,, sancağım kal 

Ilud:ı Pançcn 

dırclıkları ve Hind yolları üzerinde ol
duğu gibi Hindi Çıni yolları üzerinde 
de yağma, tnhrip \'e katliam saçtıkla. 
rıdır ... 

Garp devletlerinin 'bUtün gizli siya 
seti, kendi m('nfaatlcrine hizmet eden 
bu sahte budaları himaye, menfaatleri 
ne muhalif hareket edenleri iec ezmek 
ten ibaret kalıyor. 

Dosyalarımızın içinde, bazıları be· 
yaz derili olan bu budaların §ayam hay 
ret sergüzeşt!Prini bıılabilirsiniz. Bil. 
hassa birisi vardır ki, Almanyada dik
tatörlüğü ihya için tarikate girmiştir. 

Hadise 1920 de vuku bulmuştur. Par
çalanmış olan eski imparatorlukta ih. 
tilal dehııet saçıyordu. Vestfali ve 
Ren sanayiini idare edenier l'clik ve de 
mir kralları, her ne pahrsına olursa 
olsun. içtimai nizamı ihya etmek isti. 
yorlardı. Bunların mümessili Kolomya 
borsası reisi Baron Şoydcr, az kalsın 
"Tibet büyük ilahi konseyi.. nin mü
messili bulunan Lama Şao Kringin tav 
siye!crini dinliyecckti. Bu ~ao Kı 
merkezi Avrupadn do~muı;; b:ısit bir 
yahudiydi \'C asıl ismi Tıcliç Linkoln
du. Bu kurnaz yahudi büyük bir usta. 
!ıkla kendiı:~ini <'anlT bir bud<ı olarak 
t~nrtmı~ ·ıc İngiltcr<'Ye kar~ı vasi mik 

ilk manevralar 
Garsonluğa başla:lım, fakat ne ba

hasına .. Otel sahibi Ma~am Stentraetle 
göniştliğiımün ertesi günü kantin gar
sonu Van Laer odun yararken ayağını 

yaraladı. Kahraman çocuk bu işte, bel
ki de İı;tiyerek, o kadar ileri gitmi~ti ki 
bir aralık ayağını kesmek lıile mevzuu 
lıahsoldu . 

Haftalarca hastanede kaldıktan son
ra gügbela iyi olabildi. Kantin garson
luğu böylece boşalmıştı, bu hadiseyi ha
ber nlınca doğru otel sahibinin yanına 
giderek garsona karşı duyduğum hay
ranlığı ifade etmek istedim. Kadıncağız 
sözümü ağzıma tıkadı: 

-Tebrik edilecek bir mesele de· 
ğil, o vazifesini yaptı. Vatanına bu 
ş~kilde hizmet etmesi mukaddermiş. 

- O halde müsaade ediniz de tedavi 
masrafını .... 

- Rica ederim. Çocuğu tahkir etmiş 
olursunuz ... 

- Fakat .•.• 
- Fakatı yok .. Biz şimdi sizinle meş-

gul olalım .. 
Bunu söyli)(erek komütatörii çevirdi. 

• o zamana kadar karanlıkta konuştu

ğumuzu söylemiş miydim? - Bana 
dönünce hayretten dona kaldı. 

Karşısında, bir akşam evvel tanıştığı 
tcndiin.ist adam değil, büsbütün başka 
birisi vardı. Onun yerine daha yaşlı, bi
raz bön görünüşli.i. pazarlık elbiselerini 

giymi babayani bir adam duruyordu .. 

K?hkahalarla gülmeğe ba§ladı: 
..... Yaman adamsınız? diyordu. Sizi 

evvela bu kılıkta görseydim kat'iyyen 
şüphelenmek aklıma gelmcz:!di. Almanlar 

kafiyyen bu şeyin farkına varmıyacak -
lar. 

- Acaba?. 
- Acaba değil, muhakkak.. Yalnız 

evrakınızın da yolunda olması şart ... 
Ha, sizi ne diye çağıracağım? 

- Evrakım, tamamiyle yolunda, di
ye cevap verdim. Bu evraka nazaran 
ismim Lui Van <len Haşt'tır. Namürde 
18i6 senesinde doğdum. Mesleğim hiz
metkarlıktır. lşte size hüsnühal şaha

~letnamelerim. Son defa Gand §ehrinde 

yasta bir isyen hnzırlnnuştr. Fakat 
''Asia ~ecret ~crvice .. ajanla=-ı, kısa 

bir 1.aman içinde bu sahte tanrının fa. 
aliyeti.ıe nihayet vermişlerdir. 

1ştl!, Trebic: Linkoln baron Şoyderle 
görüstii~ii ?.aman. y:ınmda. hazır bulu 
'.nanlar üzerinde biiyiik bir tesir bıra

kan sert l;ehrcli. keskin bakışlı orta 
boylu gene bir adam bıı 1 unuyordu. Bu 
adam. Almanyanm gizli te~kilatları ta 
rafıııdnn hinınye edildiğini ve gayesi
nı tahakkuk ettirmek i~in her ~eyi gi:L 
1..e n lnus bir tc"Jkilfı.t:n scfi oldu~unu 
iznh etmişti. Bu adam, Adolf Hitlcr. 
di!., Soı.u 1 arrn 

rim .. 

- Ne diyonmnuz?. 
- Gayet sarih konuşuyorum, umumi 

valinin tasdikinden geçmiş bir vesikaycı. 
malikim! ... 

Kadıncağız kağıdı aldı, okudu ve im
zasına baktı.. Sonra hayretle söylendi: 

- Biliyor musunuz ki bütün memle
kette bu vesikayı alabilen Belçikalılar 
on kişiden fazla değib:lir. Almanlar bu
nu kendilerine mühim hizmette bulunan 
Belçikalılara verirler. Bunu elde ede
bilmek için ne yaptınız?. 

Bu suali öyle bir ahenkle sormuş ve 
bana öyle bir nazarla bakmıştı ki benden 
şüphelendiğini anlamakta güçlük çek
medim. Gülümsiyerek cevap verdim: 

- Beni, Almanlara mühim bir hizmet 
görmüş adamlardan sanmıyorsunuz 

ya? .. 

- Hayır, fakat ... , 
Kendisine derhal lazım gelen izahatı 

verdim .. Vesikayı kimden temin e:.tiği· 
mi öğrenince sakinleşti .. 

Farkında olmıyarak saatlerce konuf' 
muştuk. Sabah oluyordu.. Otelde gü
rültü başlamıştı. ikide bir ziller çalıyor, 
kapılar vuruluyor, Alman zabitlerinin 
verdikleri emirler işidiliyordu • 

Gtryç kadın içini ç:kti: 

- Ne kaba aldamlarl diye söylendi .• 

Böyle aclamlardan emir telakki etmek 

ne ağır geliyor .. 

-Sabır! Kurtuluş günleri uzak de· 
ğil ! .. 

- İnşaallah !. ı 
Birdenbire yazıhanesinin 
a~ıldı. Bir Alman zabiti 
kadım selamlamağa bile 
meksizin sordu: 

kapısı hızla 

içeriye girdi, 
lüzum gör-

- E, ne var, ne yok bakalım?. 
- Hayırlar, yüzbaşı Ebcrlin ... 

Zabit beni görerek yukarıdan aşağıya 
istihfafla süzdü .. 

- Kim bu herif?. 

- iş arayan biri •.. Benden iş istiyor .. 

Zabit bana döndü: 

- İş mi? Ne işi arıyorsun? 

En aptal tavrımı takuiliım, kasketi
mi elimde çevirmeğe başladım ve gayet 
mahcup bir tavırla cevap verdim: 

- Uşaklık, garsonluk yaparım efen
dim. Şimdi boştayım da .. 

Alay etti: 
- Sen epey sersem bir 'herife benzi

yorsun.. Garsonluk nasıl yaparsın? 

Evrakın yolunda mı bari? Göster baka· 
yım?. 

- Evrakım madamda. , 
- Görelim .. 

(Devamı var) 

-------------------------------Haberin dcniı ,.e mncera romanı: 53 küçüle bir istimbotla yal\)nşnn dolctor Osbartı a
ynl<tn gördüm. Jstimbotun bnşında bir ınaksim 
topu vardı. 

ıııali:ta idiler. Llikin Hlnkm yaralı maralı gördü
ğü yolı:tu. Onlara sordu: 

Yazan: Ali Hıza Seyfi 

Kalabalıktan yalnız dört ele başı ayrılıp 
Amerikalının yanında durdular. Kaptan Tllak 
yıldırrnı gibi bir hamle ile l>onlm ellinde ki ro,·c ı 
Yeri çekti nhlı ve dört kere ate~ etti. Anıerilrntı
nın nynına gelen dört gemi<'i yüreklMinclen vıı
rulmuş. kumlnrın üzerine <·ansız clüşmtişlcı dl. 
Yalnız Amcriltalı, vurulmamış olaı·ak ayakta Jrnl 
dı. 

l~apt.anın bu korkunç hareketi. etra.fın<ln <111 
ran haydut. gemicileri şaşırtmış yıldırınıı:;tı . Bir 
Röz söylemeclC'n ellerini bile kımıldatmndıın. don 
muş gibi duruyorlnrdı. Birnz nkıllnrını hnı;lnnn.ı 
toplar toplnruaz kudurmuş l•öpcl\lı>r gibi üııtü
müze nttldılnr ,.c s:ı;::- knlnn <'lf'bnı:ı.ı talıaıwnsını 

kaptan Dlnkın ta ~·üzlinc ntcş etti. Den artık ölo
crğimiz dnkll.:ıııın J;l'rrcktcn gcldiı'.eini snndım. 
Gene bu nn in nrlrnı.nızdnki glilün sulnrı ilzPriıı
dcn bir bağırma duydum ve arkama bnloncn 

Kaptan Blak hoğuk, son de.rece !Hke11 bir 
sesle : 

Şu kumsalı ateşle süııürün ! 
Diye haykırdıl•taıı sonra yüzüstü yerr atıldı, 

hf'll de rnnınd:ı yrrr knpandım . Ü unda ha~ımı
:rnı Uzcriıııleıı bir nı <' rmi yn[ 111u1·u arı 'n<· ı ıslıl\lnr 
ı• ::ıl n rrl\ g eçti. 7.orlıa ı;eml<'ilcriıı ço"u ı;ığlıklar 
\ 'l"' J;u ,\ırlrrlı> kanlnr İl'hıde ,·ere srrilclilrr. 1-\imi 
hemen cnn ,·ernıl r-ti. ·,~imi 

0

clc nrılnr içiıı<le yu
' :ırlaııı~ Ot'. kuııı ları ~ :ırrdarllc kıruıızıya lıoyu
rorlıu·ılı. 

l\luzaffcı·iyet lwııı korkunç, hC'ın nııi olmuş
tu:" 

:a·~ kıılan zorha gı>mİ•'iler, huılıı t~pelere 
doğru lrnçnrlnrkf'n Bin'' ardlnrrndan haykırdı: 

1'n<,:mayrn. buraya gelin. nlçnl• l•Opekler: 
yoksa bir tnncnizi !Jile sn~ uırııkııııya<'ağım. 
C'nnıııı kurtarmak isti\'f'Jl ~·anıma gelsiıı ! 

Krıııtnnııı bu silzü üzerine> lrnc:n'nlnr grri clöıı 
dlılcr. 1-\orknnı.k V<' titrh«ı rek kuımrnla geıctilf>r. 
\rkncl:ıı-lnrrn<lnıı otuz tn;l<'Ri <·nıısız olaral\ nyak
•~rınııı altın<lıı yntıycırdıı ,.,. bizim ~·nnımıza gC'
l<'ıılcrin it;lnde hlrc;ok yıırnlılıır vrırclı. Bunlardan 
ağır raralılar yerde sürüklene sürüklene yaklaş-

- Blebaşıaız, zorba bnşınız nerede baka
yun? 

Yerde yatan ve krı.lçasıııdaki bir yaradan 
<lere ~ibi lmn akan Amerikalıyı glisterd!ler; kaıı 
tan di şlerini gıcırdattı: 

- Ruradn Uyle mi? Şimdi ben ona zorbalık 
etmc~i öğı·ctcceğlm ! Hnydl birkaç meşale ynkı
ıırı da şu uğurı:ıuzu huzn güınünüı! 

Kaptım öfkesinden sanki deli olmuştu , ye-
rilhle duramıyor. iltl ynnmıı sallanıyordu; ben 
ı;aşlrnılıkla: 

- Bu adamı ne yapmak istiyorsunuz? 
DC'llim. O bunu kimin sö~·Jediğini bile anln

ınaksııın ihtirasla haykırdı: 
- ·e mi yapacağım? Morunu gömeceğim! 
nır dakika önce canını almak icln kaptanın 

üzf'rlnc ntıJan bu hnydntlnrm şimdi nasıl, korkak 
köleler gibi. onun kumnndnsmn baş e~diklerini 
1"firmek gerçekten insanı şaşırtacak bir haldi. 
Hepsi d~rin, ağır bir scssizıtk içindeydiler: ~·aı
ııız knptnnın mirlerini yapmaf,'a uğraşıyorlar
dı. !Jiı knc; kişi gidip meşa1P-, kazma, kürl'l\ getir
mişlr>r, il<'l'idekl kar ovasına doğru yürüyorlar
dı. Zorbabaşı Amerikalı kumun üzerinde iki 

(Devamı var) 
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Dünya yahUdi kongresi 
veni Romen hlYıkOme'\Cnırnnrn · 1 

Yahudi aleqhiarı poli- Tc§lc§llFIFlYI~ ibc§l~Ooy©ır' 0 

iikasını şiddetle Mareşal mzn thtıuu ko~ 
11}:Zr .. ı;~]· Çan Kay sının mensuplar• t 

protesto etti'U{luc:. ~ · --- Şek yu~~ş~ıc~~!~ce1~?!* 
Veni Romen Hariciye Vekili DIŞARDA: Ceplheye harea mi tarafındanisticvapedilcn?J0t~~ 

B 1 
. • ~11llellcr Cemiyeti Genel sekreteri A- kta& A!!l\AAD Locuty'nln ithamlarını protesto e~~ 

a k a n a n ta n t d venol hariciye nezareti daimi müsteşarı '1iiiiii" U.. Viiii' llıo U.. fakat kendisini tanımakta oldU~"' 

1 n a n Ca<logani ziyaret eılerek konseyin önü- çı· n ı ·ı ı e f bu· . t u·· n dıll"" kabul eylemiştir. Metenier, ken diOI et e 1 b h de :~~d:~:a:ı~~=n~~~~:~u~~~~şülecek mese· Cephelerde der hal "Ateşbaç,,ınbirtoplantısındatal' s ı a y 1 ş e a s e 1 yor • Yakında başlıyncnk olan İngiliz • A· ta ar r Uza Q e Ç e C ek edilmiş olduğunu ilave ctmiş?1'· ıtoile 
mcrikuıı ticaret müznkcrclerine lngllizler Gece milli emniyet dairesı, . et1 
tarafındnn Uliyük Drilanyanın Vaşington _... Bqtaratı 1 1ııc1<1• suikastlcri hakkında yeni hiç bır \of/ 

U:.ı.)l.ırıılı 1 lm•ııle Romanyanın Belgrad elçisi, elçilik bi
nasında Micesco şerefine büyük bir zi
yafet vermiştir. Romanya Hariciye 
Nazırı geceleyin ekspresle Cenevreye 
hareket etmiştir. 

Belgrad 11 (A.A.) - B. Stoyadino
viç, Romanya Hariciye Nazırı, B. Mi
cesko şerefine verdiği öğle ziyafetinde 
B. Micescoya ziyaretinden d ')layı teşek 
!<ür etmiş, bu ziyaretin Balkan antantı 
ile bu derece iyi surette tamamlanan 
Kliçük antantrn gcçmi§te olduğu gibi 
istikbalde de Romanya dış politikasının 
mühim bir unsuru olarak kalacağını 

ıörmekle bahtiyar olduğunu bildirmiş-

Yahudilerin tabiiyetleri yeniden 
gözden geçirilecek 

tir. 
Micesco verdiği cevapta ezcümle de

miştir ki: 
"Bu ziyaretlerin Küçük antantın 

müttefiklerini temsil ile bahtiyar oldu
ium konsey müzakereleri için Cenev
rcye hareketimden evvel vuku bulma
sına ehemmiyet verdim. 

Yugoslavyaya olan bağlılık ve sarsıl 
maz dostlugumuz, Küçük antanta olan 
sadakatimiz içinCie Türkiye ve Yunanis 
tan ile teşriki mesaimizin çok kıymetli 
neticeler verdiği Balkan antantı ile bu 
derece iyi bir surette tamamlanan te: 
~ekkülü bütün kuvvetimizle muhafaza 
ve daima takviye hakkındaki azim ve 
arzumuzu bilhassa kaydederim.,, 

Micesco kadehini kral ikinci Piyerin 
prens Paulün ve niyabet azasının sıh
hatine ve Yugoslavyanın refahına kal
dırmıştır. 

Konuşmalar hakknrda ncırcdilcn teb 
liğ de dostluğu tebarüz ettirmektedir. 

Cenevrcye hareket eltiler 
Belgrad 11 (A.A.) - Bu akşam, 

Bükreş 11 (AA.) - Romanya hü
kumeti, harptenberi Romanyaya hicret 
etmiş olan ve adetleri resmi istatistik
lere göre, yarım milyona baliğ olan ya
hudiler meselesini Milletler Cemiyeti
ne bizzat sevkedecektir. 

Micesco, mutasavver tedbirlerin 
1919 senesinde Romen topraklannda 
bulunmakta olan yahudilere kar§ı mü
samahasızlık mahiyetini haiz olmaya
cağını izah edecektir. Yalnız o tarihten 
beri iktisap edilmiş olan tabiiyctler ye
niden gözden geçirilecektir. 

Dünya yahudi kongresi 
protesto ediyor 

Cenevre 11 (A.A.) - Dünya yahu
di kongresinin icra komitesi, Milletler 
Cemiyeti azasına ve Amcrikaya tebliğ 

edilen bir karar sureti kabul etmiştir. 
Komite, yeni Romanya hükumetinin 

yahudi a1eyhtan politikasını şiddetle 

tırotesto etmektedir. 

Komite, 17 /1 tarihinde Cenevrede 
olan konseye, Romanya yahu.'dilerinin 
haklarını tamamen muhafaza için Mil
letler Cemiyeti tarafından tesbit edilen 
kaidelere uygun bir müracaatta buluna 
cağını ilave etmektedir. 

konferansı 
,.... Baştarafı ı incide 

hem olmuşlardır. Uç devlet, 1936 proto
kollariyle bir grup halinde birleşerek kar 
§ılıklı bir istisare organı ihdas etmişler • 
dir. 1936 te§rinisanisinde Viyanada ya
pılan ilk toplantıda, Avusturya ve Maca 
ristan İtalyanın Habes imparatorlu~u 
tanımı~lardır. Diğer taraftan, ttalya ile 
Avusturya, Macar hükQmetinin teslihat 
meselesindeki hak müsa\iliğiİıe dair o
lan ve artık o zamandanberi hiç kimse
nin itirazına maruz kalmıyan noktai na
ıannın doğruluğunu ve meşru olduğunu 
tanımışlardır. 

hükumet ve milletine karşı olan dostluk 
hislerine, beni Avusturya hukQmet ve 
milletiyle birleştiren hisleri katabilmekle 
bahtiyarım. Uç devlet, yalnız müsterck . ~ 

menfaatlere detril, ayni zamanda hilkO
metlerimiz tarafından itimadla başlanan 
ve sebatla devam edilen \"e S<ığlamlığını 

ispat etmiş olan banş eserinin - müste· 
mir ve muttarid bir surette inkişafma 
dayanan sağlam bağlarla birleşmişler -
dir. 

~rnteakiben Çiano, üç devletin politik 
\"C ekonomik münasebetlerinin temeli o· 

lan Roma protokollannın kapall bir sis· 
tem olarak Tuna havzasından diğer dev
letlerin menfaatlerini uzaklaştmnağa ma 
tuf olmadığını, bilakis bu menfaatleri 
halisane bir surette ve kayıtsız ve şart~ız 

Ekonomi sahasında da şimdiye kadar 
başarılan i~ dikkati celbedecek ehemmi· 
yettedir. Karşıhklı ticaret mübadelele • 
rinde hasıl olan artma, ayni zamanda 
orta Avnıpadaki diğer devletlerin eko
nomik inki~f ma da ehemmiyetli suret
te hizmet etmiştir. 

Şimdiki konferans da evvelkilerin ay. 
ni uzlaşma ve hakkaniyet fikirlerinden 
mülhem ,.e mesgul oldutru bütiln mese
leler üzerinde tamamen anlasma hasıl-ol
muştur. 

' olarak tanıdığım ve orta Avrupa ve Tu· 
na havza~ının bir kısmım teşkil eden ve 
1 i"'imle teşriki mesai için hüsnü niyeti-

Buda peşte konf eransınm üç devleti bir 
lestiren dostluk bağlarım daha ziyade 
takviye edeceğinden ve Avrupanm umu
mi yatısrnası ;çin yen: unsurlar verece
ğmden eminim. 

!\anr bundan sonra, ltalya ve Avus.. 
turya devlet adamları tarafından l\laca
ristana yapılan ve biltün Macar milleti 
tarafından şevk ve heyecanla telfıkki e
dilen ziyaretleri hatırlatmı~ ve bu ziya-

retlerin üç millrt münasebetleri için u
zun müddettenbcri bir vasıf teşkil eden 
hakikt hünnet ve dostluk hislerini de-

rinleştirmeğe ve tak~iyeye pek ziyade 
hadim olduğunu bildirmiştir. 

Kanyadan sonra söz alan kont Çiano 
demiştir ki: 

"Macaristan dış bakanının :Macar mil
leti adına ifade ettiği samimi hislere bü
tün k.ılbimle mukabele ederim. Bu hi· 1 
ter bende ve ltalyada derin ve samimi \ 
bir akis bulmaktadır. Bu akşam Macar 

ni ic::pat etmiş olan bütün devletler ara
f:mda bir teşriki mesai ihdasına matuf 
bulunduITTınu kaydederek demiştir ki: 

"lştc. eserimizin bu iyi tefsiri ve hli
klımetlerimizin derin realite his idir ki, 
Roma protokollarının Homa • Berlin mih 
veri ile ahenkli bir surette inkişafına ve 

ltalya ile Yugoslavya ve Avusturya, Ma
caristan ve Almanya arasında samimt 
bir anlav~ imkan Yenniştir. En mühim 
menfaatlerimizin ötesinde, orta Awupa· 
da ve Tuna havzasında müsaleınet, ada

let \'e istikrar şartları ihdac::ına daima 
çah~tığımızı memnuniyetle mü~ahede \'e 
teshil edebiliriz. ı\ vrupa tarihinin hu 
karışık devresinde, devletlerimizin duy
rluğu tesanüdün -saijlamlığını ispat et -
tik. 

Çianodan sonra, A'1llsturya dış baka
nı Şmit söı alarak Kanya ve Çi,anonun 
sözll'rinden dolayı teşekkür etmiş. ı\vus
tury.a hükumet ve milletinin de l\laca • 
ristan ve ltalyaya karşı ayni hislerle 
muttasıf nldutrunu söylemi~tir. 

Nazır, !\!acar hlikCımetinin ve Buda· 
peşte halkının Avusturya mümessilleri· 

verilen knrnrlarıu birkaç sün neşredilmi· tebcllug· ctmemicıtir. Locutynin bet~t· 
büyük elçisi ticaret nezareti müsteşan yeceğini zannediyorlar. ~ ıtıJ?l " 
O\·crton memur edilmişlerdir. O\·erloo İyi malümat alacak ,·nzİ)'etle IJulunan can uyandırmış olan itiraflar te ,-e 
şubat ortalarında \'aşingtona gidecektir. bir şahsiyet, bu kararları teshil için bir kik ve tahkikine devam edilmek 0,-s 

• Mogolistan cumhuriyetinin yeni elci- kaç kalıine içtinıuına lüzum görülmesinin bütün müttchimlcr arasında bir fili~ 
si, Kalenin tarafından kabul edilmi~ ve çok muhtemel olduğunu bildirmiştir. eehe icrası için ha1Jrlıklnrda bil 
iliımıtnaıncsini vermiştir. n iıl .. k r J u z a sure, ·on erans aponyanın şu maktadır. • 

• İngiliz işçi partisi ile amele birlikleri üç ihtimale göre alacnğı vaziyeti teshil Dalıiliue N:lzırı tebrik edild.• d . ...ı, 
reisleri Japon eşyasına resmen ambargo etmiştir. .J il ıı• 
konulması meselesini müzakere etmişler, ı - Kendisine lıilvasıln bildirilen barış Pa.ris, 11 (A.A.) - Havas b 
fokat hiçbir karar ''etmemişlerdir. Öyle şarllarının mareşal Çan-Kay-Şek tarafın- yor: tJ1l 
anlaşılıyor ki bu husosıaki karar cumarte dan reddedilmesi. Bu sabah reisicumhur"' :Leb~sil' 
si günii Drükselde toplanacak olan bcyncl 2 - Kabul edilmesi. riyasetinde toplanan nazırlar ınec Sili 
milel amele kongresinin alncnğı vaziyete 3 - Kaçamaklı bir ce\'ap ,·erilınesl. de başvekil Chautemps, presbOll~i~ 
söre tesl.Jit edilecektir. n L-°hl' u zat, mareşal Can-Kay-Sekden bir kasti faillerinin arafjtırmaları ~·adııi· 

• Dcutsche Allzemelne Zeilung'un Bu- kabul c b ı it 1 d ,. 1 "' "' eva ı a ınmasının var o mn ıt;ı tındaki muvaffakıyetten do a:Y•atc!·-' 
dnpeştcdeki muhabirinin sal&hlyetınr bir ve en zı· • d ü " " iht' ı· 't ld d 1P' )R e cuncu ıma ın varı o u- liye naZTl'l Dormoyı \'C polis i 
menbndan aldığı malflmııta söre, Lehistan ğu kannalJndedlr. Jmparatorluk konferan· 
cumhurbaşkanı, naip Amiral llorliyi şu- sı tarafından verilen karar harbe devam· tebrik eylemiştir. ~ 
hat ortalarına doğru Dirnlo\'ieza orman· dır. Dormoy, tahkikat halinde btJl. i!J' 
Jnrında resml bir ava da\·et etmiştir. Ç K mcselc!er hakkında nazırlar rn.ceh

5 ..ıO 
an ay Şek cepheye .H>n "' 

• Amerikanın yeni ı.ondrn büyük elti· yeniden ehemmiyet peyda eyıı,.=.,.ıt' 
sine Amerikan ticaret ehperlerlııden mil· hareket etti · b Jl1e:;<"'eı 
rckkep bir heyetin refnknt ettiği hakkın- temmim izahat vermış ve u . 1~ Hankcu: 11 (A.A.) - Röyter muhabiri rin neticesine intizar edilıne51 

dnki haber, diplomatik mahfillerde yalan bil.diriyor: l\lnreşal Çan Kny Şek bugün 
!anmaktadır. Lungay demiryolu ile cepheye hareket geldiğini bildirmiştir. ___.,,,. 

etmiştir. Mareşalıo bu hareketi, Çin ku- V 1 T ı • hjl 
mandanlığı tarafından blltün cephelerde .l unan ve ıa ı 
derhal taarruzn geçilmesi hakkında alınan tile 

mecburi taıısn ınüddeıı de temdit edile- kararın busnnıe-rde tatbik edileceği düşün- O Uğü n m U oasebe 
cektir. Hükfımet bu maksatla ıo milyon r.elerinl uyandırmaktadır. fakirlere yardıoıd• 

• Japon hükümeti erkek ı;ocukların mec 
burl tııhsll müddetinin iki misline ibla· 
ğına karar vermiştir. Dillihare kızlar fı;io 

yenlik tahsisat istemektedir. İki Çin tayyaresi düştü 
• lngiliz nakliyat nazırı Durgln lsvfç- bulundu Şanghay, 11 (A.A.) - Domei ajansı t',. 

reden Almanynyn f{elnıişlir.nıı 'Ziyaret hu· bil<liriyor: Atina, 11 (A.A.) _ Velia.h~ ~ııı 
sust mahlyetıedir.:\azır Alman otostradla· At n9J>' Japon .deniz: tnyynrckrl dün öAleden lenmcsı' münasebetiyle kral rı- 1 i,J•t 

• rını tetkik edecektir. 1"' sonra Ku:ıngsl vilayetinin merkezi olan fakirlere 200 bin drahmi ve b .. : ... 
• \'nrşovada albay J\okun milli birlik Liu - Çeuya bir baskın yapmışlardır. Vu- verıxıf§v> 

reisliğinden çekileceği lıııberi teeyyüt et· kubulan ha\'ıı muharebesinde iki Çin tay veliaht da. 100 bin drahmi 
miştir. Tekııiitlüğüııü istemiş olan tümge- :\:nrcsi düşürülmüştür. Ziyafetler 

1 
~., 

nernl Ekvarczynski albay Kokun yerine A 11 (A A.) yo('foS a · Japon tayyarelerı"nı·n tina, · "'C -~ mezkur birlik reisliğine geleccklir. S'ıW"" ================== bombardımonı elçisi Lazareviç diln elçilikte · ~' 
ne gösterdiği hilsnükabuldcn dolayı min 
nettar olduğunu söylemiş ve üç devlet 
arasmcta rne,·cut münasebetlerin samimi 
!iğini bilha~ kardcylemiştir. 

Fransız gazeteleri ne diyor? 
Paris, 12 (A. A.) Figaro gazetesinin 

hususi surette gönderdiği muhabiri, Bu· 
· dapeşte konferansı hakkmua §U satırları 

yazıyor: 

"Hiç olmaz~a resmen yeni hiçbir ka· 
rar ittihaz edilmediği bize teyit edilmek· 
tedir. Bunun manası Avusturya ile l\fa· 
caristanın vaziyetlerini muhafaza ederek 

Cenevreyc sadık kaldıkları ve komünist 
aleyhtarı pakta iltihak etmemekte ol -

duklandır. Fakat ltalyan gayretinin ta· 
mamen akim kaldığı söylenemez. Belki 

de sadece me\"sim:ıiz denilebilir. Viyana. 
da dün akşam temin edildiğine göre, Qç 

protokol devleti, evvelemirde imza eden· 

lere müracaat etmeden yeni ticaret an
la~malan akdi serbc:tliğini tekrar ikti· 
sap etmişlerdir. Acaba bu, iki taraflı an· 

la~alarm mukaddemesi midir 
Oeu\Te gazetesinde Bayan Tabouis ya 

zıyor: 

"Aldığımız malumata göre, kont Çia· 
no Budapeştede umduğu muvaffakıyeti 
elde edememiştir. Bilakis Daran}i ve 

Kany'1 müzakereyi mahir \"C cesur bir 
surette idare ye her ikisi de Macarista· 
mn Milletler cemiyetinden eçkilmesini 

reddetmişlerdir. Hareketi bir müddetten 
beri takibe layık olan Kanya, Franko 
nczdine bir ticaret ajanından başka mü-

messil göndennebri reddetmiştir. Millet -
!er cemiyetinin yüzüncü konseyi vazire· 

ti ~lkl bir müddet c\'vel zannedildiği ka 
dar fena olmıyacaktır. 

Peuplc gazetesi diyor ki: 

Şanghay, 11 (A. A.) - Japon tay
yareleri Tientsin • Pugo demiryolu ü
zerinde bulunan Pengpu'yu bombardı
man etmiştir. Tayyareler 100 kadar 
bomba atmıştır. 150 kişinin öldüğü 
bildirili yor. 

Japonya Çine h:trp ilan ederse 
Pııris 11 CA.A. - Oeuvrc gazetesi, Cem 

bcrlliynin şimdi Cote d'Azurde bulunan 
Eden ile uzun bir telefon görüşmesi :1·ap
tıftını ve Jnpoııra Çine harb illin ettiği lak 
dirde Edenin derhnl Lonclrayn döneceği· 

kralı ve Yugoslavya naibi ~ 
bir öğle ziyafeti vermiştir. ,ıı 

Geceleyin de İngiltere el~isi ~uıı ~ 
kralı ve kent dükü ~creflerlne bır 
yafct vermiştir. ııt' 

Romanya vcliahtı Mişel diln Y~p 
da Romanya elçisi ve yaverleri 

01 ~ 
. bit' .. -

halde meçhul askerın mezarına 
lenk koymuştur. ~ 

Cumhuriyetçiler 

iler iyorlar 
Fransa protesto edecek 7 eı uel mınlakaSl1'" 

Parlo;, 11 CA.A.} - nesınen bildirildiği· ·ı ·ıı/ 

ni yazıyor. 

ne göre Fransa hükOmeti Kvııngsi eyale· dahi m f!VZl el f 
tinde Mannigde J:"rnnsız katollk heyclinln düzelt I; 'er ı.;Jıt" 
Japon tnyyareleri tarnrınclan boınbnrdı· Darselon: 11 (ı\.A.) _ Müdafaa b• 
man edilmesini Japon hüklııneti nezdinde •• d' hğıııdan tebliğ edilmiştir: lJl".8 

prote to etmesi için Tokyodaki Fransız C 1 . 1 •1 M ... 18 ve Terucl lJ ı~ um mrıyc çı er • u.. dil'• 
sefirine lnlimnt ,·ermiştir. Bomhnrdıman sindeki mevzilerini düzeltmişler ııı11' 
esnasında hlr misyoner ölmüş bir diğeri uncu kolordu, ileri h:ırckctini lıiç~lı~· ı>1' 
rle l·nralanmıı:tır. knveınclc maruz k:ılnıad:ın yapnıışe'' ~·or p s f . ner cepheler de kayda de~cr bir ş • 

renS ey eff zn- A~~mi müdahale komitesi 

den kalan miras ne karar verdi ? . nd•ı·~~ 
Londra, 1 ı (A.A.) - Aılem~ ~iP ıı , 

Mısır kral hanedanına mensup prens- tali komitesinin ictimaını ınutc•. e #"., 
lerin er( zenginlerinden olup geçenlerde redilen resmi tebliğde bildiri!diA1:1.,ııı ~ 
şehrimizde vefat eden prens Ahmet Sey- gönüllülerin seri çekilmesi mcscl&er I'~ .. 
f 

· • .. .. • darl tarzı halli hakkındaki etU .-ı;ıılJ' 
eddınm bıraktığl buyuk mıras bu ay i-

1 
. . . r ,,.1 ıştir· v U' 

. . . . • . bcşbin ngılız lırası s:ır euı m ı11ısı' (• 
çmde Kahırede varıslcn arasında taksım lülerin iaşesi icin bir, sıhhnt 1'0nıııııştıl1 olunacaktır. lerl için bir müteh:ıssıs tayin oh~ıısıeslfl~ı 

59 yaşında ölen prensin annesi pren- Enternasyonal memurların scçı 115tı5l' 
çok terrıkkl knydcılilnıiş ve bu 11 

.. 
~es ?\evcivan, dün, Daçra vapuru ile bu ıv güçlükler yenilmiştir. . ıısı'ı"1ı-
miras taksiminde hazır bulurunak üzere Tali komitenin önümfizdekı it'~ <'rv 
l\Iısıra Jl:itmiştir. perşcmlJe sü:ıü :rapılınasına ~r.ı ./ 

Galata rıhtımında zevci Feridun paşa mlşlir. ~"' 

tarafından tesyi edilen prenses Nevci- A merl k a ile Ek O"~ 
van 1\Iısırda bir ay kadar katacak, oğlu- mlk giSrUşmeıet" 
nun terekesi tasfiye edildikten sonra 
tekrar ~hrimize dönecektir. başı adı k tJllr ~ 

"Ne Avusturya, ne de 11acaristan an· 
ti komtini · t pakta iltihaka, ne de mil· 
letlcr cemiyetinden çıkarak Bedin • 
H.oma mihverine sıkı bir surette bağ _ letlerin esasta ihtilaf halinde bulunduk

lanmağ'1 mütemayil değillerdir. Buna lan ve fakat daha büyük sergüzeştler i
binaen Budape~te konferansının celbet- çin ilk şart olmaı;mdan dolayı §U veya 
tiği al~ka bundan mütevellit değildir. Bu bu şekilde nötralize etrneği kararlaştır· 
alakayı celbeden §ey, büyük totaliter dev , dıkları bir bölgedeki çalışmalandır.,. 

Va~ington, 12 (A. A.) - ıı pıi~ ( 
kiye ile Amerika arasında ekon~ıdi~; 
rüşmelere bugün başlandı~~n~1~ t~· 
tir. Görü~meler karşılıkh gÜJtll ..... ~ v· 
teri bahşeden bir ticaret an}aştl1 
ne matuftur. 
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i Yazan: ~ 
i Re,ad Enis i 

rayı canlandırır.: 
Çok ufaktım. Dlr akşam karanlı

ğında, mahnllcmlzdekl ihtiyar diş
çinin ha.vagazlie zehirlendiğini söy
lemişlerdi. Yalına.yak, başıaçık koş
muştum. Kepenkleri yarı inik ecza
uenln önüne kalabalık dolmuştu. 
Kapıdan sarı bir ışık dökUUlyordu. 
.Mırıl mırıl, inceli kalınlı sesler ko
nuşuyordu. İhtiyar dişçiyi sırtUstU 
yere uzııtmışlardı. Baş ucunda, kı\'
rılan. bUktileıı karaltılar vardı. Şiş· 
ıuan, kırbıyıklı eczacı, ihtiyar dişçi
nin kapkara kocaman dilini bir ka
rış ctışarr C1Jkmlştl; kollnrını sağ:ı so 
la. açıyor, bir şeyler yapıyordu. Bir 

hetşey ne Uc gUn kalmıştı. Artık G ro n· 
ler haz bltmış bulunuyordu. Gelinlik 
Dııktar ırdı. Kolsuz beyaz elbise .• To 

:1•••••1111Mll••11•11111 .. 111ı ............... ,,.,,,,,,,, .. . 

Kalhlm ,·anı ... or ismini · her kim-
• <J 1 

den işitsem ı 

>'az Çn kadar inen tUI duvak .. De- Ç a r Ş af 11 
l'il~ccn~rap . ., l{aynnnanın, gö-
laıı b n üzerine ylizükler takacak- k d 

• • • 
Ablam. anlaşılamıyan bir derde 

uğradı. Tırnaklarına bir şeyler oldu. 
Dizleri tutuldu. Yürüyemedi. Yağ-tııını ~~·az eldivenler... Önlerinde a 1 n 

be>'aı i nı birer tUylU yelpaze açılan 1 k ofonda o earkı ·, ud da o ı. Sk"r 1 d ı. gram ., 11aldırıı " P nler.. Kuyumcu an 
murlu bir kış akşamı, onu hastnneye 
yatırdık. 

herşcy :_n_ Pırlantalı taç .. Her şey, şarkı. 
··""ardı Knçsnm bırakıp seni uzak yollara 

• • • 
Nimet ablamı son ziyaret ettiği-

l': • • • git1'cm zana 
~ı turuı Yarım saat kala, kapı acı 

aralık: miz giln, ömrilmiln en acı geçen 

..... 1{ du. Annem: 
t>ı3 carırdır inşallah! boıııaya rnırıldandı. Nimet ablam 

8~tıra zııllaya taşlığa lndl. Biraz 1 
~ton ~:relcrınını çenesine iğneliyen. 
bır k Şafı Yeryer silzülmUş şişman 
l1! ndın 

rı bir ' eski merdivenleri çökcr-
tırllıancı,basışla, bir solukta yukarı 
~ildın1 1 · Annem, l<arşıladı. Şişman 
t lttı. ı.-\~P tanıyorduk. Eski. bir bil
tır~ay;rd~I _kalbine bastırnrak, PO· 

..... f\ .. 
llu na~ın. sen delirdin mi? 

lordu, 1.ı .demekti? Niçin böyle sö:rlü 
ııı kır~ Şnşırınıştılc. Annem gözleri
bııcııl\ ~:~•ı·ıyor. :rutkunyordu. Eski 

...... l\ı~dın söyleniyordu: 
8tırı, 'k •nın hnşıııı ndro yakıyor
anıata~~~~ ! .. lJUş UnUme .. Herşeyi 

l\ıı m .. 
~day~c: körtı körüne silrUklendl. 
\0tacıa k '~diler. Kapı kapandı. Biz 
apı81 nrı n dık. Ablam, gözleri odn 

)" On d ak dalgın dalgın dilşilndü. 
il lltnrukıa ilta sonra. ağlamaktan 
t llnenı 

0 
aşrnış, kanlaşmış gözlerle, 

trendi!( ~adan cıkıyordu. Her şeyi 
, Abtarn; 
a~ltlı dcıı: evleneceği zengin, yakı 
il azntnış an1ı. iki karı boşamış bir 
ıı'lltlakı ·· Oenç, ı;Uzcl baldızı knr-
:rortnuıı !:ocu~ııe evde nlkdh bek

.... Znvn}Jı ablam .. 
l}~ $ •• 

~aşa~1t ~l·, kt'nd!ni bilmez bir halde 
"2 • h\·u le anııstr rtınrı çökmüştfi. Çenesi 
8~1'1llşu · ~uratı ufalmış, gözleri lri
de •~rı U;:u ar.~ beline inen lepiska 
ra Utaıc bı ntuden dökUJmUş. ensesin 
a\ )'ota tli~ topuz olm :ıştu. Artık •a
fegşaltılara ~Urordu. Sabahlardan 
bı~lerı, l>a adar, tavanı bat1ık; ka
l'() O<lnda tfska Perdeleri inik: loş 

t~•ı. 11,;·aınız: ızramofon. ut çalı
ll'k ııU\k .. Ve, hlı· tek şar 

1\:ıılblm yanıyor İ!-imini her kim
den i-:ltsem 

Görebil cm 5cni hcrgün doyamam 
ı;-UJ )-üziine 

günlerlndendlr. 
Bir salı sabahıydı. Annem. am

f'am, bir de ben. üçümüz gitmiştik. 
Hastane knfamdn korkulu bir hatr-

.. , 

- Hastaneye! 
- Hastaneye! 
Diye. söylemişlerdi. L~mba oyna

mıştı. Gölgeler oynamıştı. Yerde ya
tan ndamı kargatulumba etmişlerdi. 
Kapı önUnde biriken kalabalık, bu
arada ben. küCilk katilenin peşinden 
sUrüklenmlştik. lrl sabit birer göz 
gibi bakan aydınlık pencerelerllc 
kapkara hastanenin tam kapısında: 

- Öldli! 
- Öldü! 
DomişlercU. Kn!ile de, lrnlabalık 

da olduğu ycrdP. mıhlanmıştı. Bir 
hıçkmk duymuştum. Ağlayan, dişçi

nin yetişkin oğluydu. 
İhtiyar dişçiııl n oyuk ln;ından fır

layan gözlerini, bir knrış dilini Ye 
kapkara hastaneyi uzun bir zaman 
unutamamıştım. 

Goçen ziyaret gününde, ablamı 
pek tyi bırakmıştık. Günden güne 
lyilQtiYordu. Bu haftn. belki de, be
rab~ çıkacaktık. 

• :ç. • 

Ablama bakan yeşil gözlü hem
şire, bizi kapıdan karşıladı. Nimet 
abl~m karyolasından ellerini uzattı. 
Nefeliydt; gU!Uyordu. 

.Annemle sarıhştılar. Ben yanakla 
ru•ı, amcam ellni öptürdü. 

•._ Çok lylylın! diyordu. 
DoKlor "yarın çıkaracnğım seni!,, 

df<ll, anne .. Dilsen öyle se,iniyorum 
ki!. .. Artık hep ynnınınzda olaca
Jım .. 

Bir aralık kalkmak istedi: 
- Yalnız başıma dolaşabiliyorum, 

anne .• 
Gözlerile hemşireye Jşaret etti. 

Yeştı gözlU kadın sallanarak yilril
yordu. Elinde bir koltuk değneği 
vardı. Hiçbir şey anlamadan bakışı
yorduk. Ablam, elJnln sert bir hare
kettle yorganı sıyırdı. Kısık, şaşkın 
çığlıklarla, olduğumuz yerde don
du~ kal~ık_:. Ablamın sağ bacağı 

~--~--·~--~~·--·~·~~ 

Resmini gördüğünUz kedi, tngiltere 
Maliye Nezaretinin, "Uğur getirmek 
için tavzif edilmiş bir memuru,, dur. 
İngiltere Maliye Nezareti bütçesinde 
bu nazlı kedi için ufacık da olsa bir 
iaşe faslı mevcuttur. İngiltere bütçesin 
de hiç açık görülmcyi'i acababu sevim 
li hayvanın uğruna mı hamletmcli ! ! 

yoktu! 
Hıçkırıklarımızı gırtlaklarımızda 

boğmağa uğraşırken. o, eski neşc
sllo gülüyordu. 

- Anne, sen sağ ol - diyordu -
Siz sağ olun .. Amcam, kardeşlerim 
sağ olsunlar .. 

Daima hoplaya zıplaya yürilyen es 
ki Nimet olduğunu göstermek ister
gibf, koltuk değneğine yaslanarak, 
sağa sola gidiyor. geliyor, hastalarla 
şakalaşıyordu. Hiçbir şey dUşUnme
dcn, hiçbir şey düşilnemeden, ona yar 
dım etmeğe çalışıyordum. Ellerin
den, koltuk altlarından tutuyordum; 
ağlıyoruum. Reıat ENiS 

KAHRAMAN KIZ 

---------------~--- ~--~ ~~-----------------
KAHRAMAN KTZ 1~'1 

C.İil~ı·' ;;Uk casus köşesinde doğrularak 
Ve: 

-F'ak ~Ör at ben buradayım monsen-' deaı · ernr t · Siz bana odanıza gelmemi 
e tın· 

raber i 
1~· ben de, bu ıİıösyölerle bc

Çcrıyc girdim. 
l<o·· 

· ınyan teyit etti 
-boğruı 
İki . 

hll an casus biribirlerine bakarak der-

<1iy0rı!~~~ışı_arcı_ı. Tekrar ittifak akte
to;u" • çUnkU kelleleri mevzuu balı 

.,ordu. 

ltişJiyö s 
en Priyaka dönerek: 

-şı-d·. 
_ .. , 1 1zalı edin! dedi. 

'l' Monsen .. 
ro.nknv· 

11 
Yor, eskrim muallimi 

l.rı10 b c c, malumunuz olan genç 
lr Ulund kl ınaya .. u arı K urto sokağındaki 
cliiın. hucum edilmesini münasip gör

~·aıtaı I<apı kırıldıktan sonra onları 
h IYacakt ' 
Olduı ım, fakat birdenbire kay-

lerırı ~r. O Utman, Raskas bana asi· 
.. ,ah ' 

llllrıun li zene kapandıklarını söyledi. 
~ . . 

~e ghdi rıne ndamıarımla o mahze. 
ıı:all rn ve b · • it· 1 kapana ız ıçeriye girer girmez 
ırtıitf 1

• Oradan ancak ceza hii. 
ın sa . ' ' 

'11asıc Yesındc kurtulduk. 
dı· as rnuı:ırr 

· er bir ta''lrla bnğ1r. 

J\ıı - ~za hak· · · nıı.ia dö 
1 

ımını. TrankaY~l ve 
~n ıı01'lr ..esparıa yaptığım döğüş-

a ben ·· . Se11 l> gonderdim. 
Ilı ıa ı·iyak . 

trınncıa . gnrıp bir hayret ve ay-
- Siı JStihfnfla sordu: 
- h Onlarla dö~ııştilnil .. ? 

lllaıı ou d"' •. .. bU z mu. 
1tııl rn '>Oğiişun gürültülerini duy. 

l\ t. 
OtinYan . 

~ - ne mUdahale etti: 
ıl}ıı n bu ·· 

t··· · Hatta • gurllltülcri pek nla duy. 
~ 'trı trıat ~arnJadınığızı tahmin et. 

•tıı b rnaze1 d" ile d o Lcsparın bir çığlı-
~ U~·duın 

ı-~la.r- n ~iYak . 
·'llrıı ,,1 Sl:.rardı .. Annaisin ya-

mak ihtimnli onu sararttı. 

r'.ıkat hemen akabinde b~ını silkerek 

bu korkunç düşünceden kendisini kur· 

tardı. İki casusun yalan söyledikleri. 

ne kani bulunuyordu. 

-·-Monsenyör, diye devam etti, 6u 

iki adam hiyanet ediyorlar. İspab da 

şu ki, Raska.sm bana gösterdiği mah

zende sarhoş Korinyandan ba.~ka kim 
seyi bulamadım ... 

Rahip hiç bozmadan güzel bir hay

ret tavrı takınarak bağırdı 
- Sarhoş mu? Baron <:enaplarr, 

unutm:ı.yın ki. mukaddes kiliseye haka 

ret ediyorsunuz! 
\ 

- Haydi canım! .. Seni sarhoş buı 

dum! Tekrar ediyorum! Hatta, bilmem 

nasıl ve niçin oraya giren bir kızın pc· 

şindcn ko~uyordun ... 

I<orinyan tekrar bağırdı: 

_Aman yarabbim! Ne yalanlar! .• 

Rişliyö ami:-:ıne bir tav1rla rahibi 

susturarak: 

- Pek ala! dedi. İkiniz de şuraya 

girin ve bekleyin. 

· Kardinal ayağa kalktı. kapıyı ken. 

disi açtı ve onları bir salondan geçire. 

rek yandaki odaya ~oktu ve yalnız bt· 

raktı. İki casus. s:ıp~arr kesilmiş bir 

hntde biribirlcrine baktılar. Bu bakışın 

manası şuydu: 

- Mahvolduk! 
Ri~liyö; tekrar odasına girdi ,.e 

Sen Priyaka: 

_Mösyö. dedi, artık bu meseleden 

bahsctmiyclim. :Matmazel dö Lespa
rın elindeki kağıtları bana getirmek 

işini başka birisine vereceğim. Tabii, 

bu yeni adnmım muvaffak olduğu tnk. 

dirdc, bu asil genç kızı da onunla l"\"

kndireceğim. Gidin. Artık seı-bestsi· 

niz. 

Biraz sonra, kardinalin arabası da 
lıareket ederek, saraydan çıkmak için, 
asma köprüye doğru ilerledi. RişJiyö 

bu toplanan adamlan gördü. Araba· 
smdan. eğildi ve muhafızların kaldır
dıkları bu ölmek üzere bulunan ·yara. 
lıyı gördü. 

- Raskas! diye mırıJdandı. A!.. 
Demek döğüş bir hayli hararetli ol
muş ..• 

Kardinal arabadan indi ve yaralı 
nın nakledilmiş olduğu nöbetçi kulü
besine girdi. Tam bu sırada, büyük 
bir tesadüf eseri olarak, ölmek üzere 
bulunan yaralı kendisine geldi ve kar
dinali görünce, şüphesiz, derin bir hilr 
metin tevlit ettiği, büyük bir gayretle 
ayağa kalktı. 

• Rişliyö kısaca sordu 
- Ne oldu? 

. - Ah! M.onsenyör, ah: .• 
- Trankavel yakalandı mı? Ya 

matmazel dö Lespar? ... 
~ Oh! Monsenyör oh! 

Rişliyö bir an sükünetini muhafaza 
etti. Gözlerini yaralmm gözleri içine, 
dikkatle dikti, ve, casusun alışkın ku
lağından kaçmıyan garip ve korkunç 
bir sesle şöyle dedi: 

- Zavallı Raska.s! .. Ölecek .. zaval
ııı •... 

Raska.s, bir an içinde bütün kuvve. 
tini toplıyarak: 

-· Monsenyör. dedi, her şeyi anla
tacağım. 

Kardinal. casusu arabasına aldı. 

Onun tehdidinden ziyade bu iltifatın
dan dolayı büsbütün dehşet içinde ka. 
lan Ra.skas da, bir iniltiyle, kendisini 
kadife yastıkların üzerine attı. Rişliyö 
perdeleri indirdi Ye araba Ruayal mey
danının yolunu tuttu. 

Kardinal soğuk ve sert bir tavırln: 
-Şimdi anlat! dedi. Evvela, şunu 

l!öyle bakayım Seni bu hale kim getir 
di? 

Raskas sevinçle ürperdi! Heyecan 

içinde beklediği sual buydu; bu ~ 
ka.hramanlığınm resmi bir şekilde ta
nmdığmı ifade ediyordu. 

-Kim olacak, monsenyör? .• Tabii 
iblis Trankavel? Bu adam muhakkak 
ki cehennemden kurtulmuştur. Fakat 
yalnız değildi. Kalfası tam za.ma.nmda 
geldi ve o da, beni, bir hayli hırpaladı. 
Hepsi bu kadar değil, mösyö, o da ora
daydı. 

-Ma~mu.el döLesparmı? .. 
- Ah! Monsenyör, bana inanmak 

istememiştiniz, asıl onu öldürmek la
zım! Kalfa bir şey değil. Trankavel 
ı;;öyle böyle. Fakat onun, elinde kılıg

la üzerime atıldığını gördüğüm zaman, 
Ezraili de gördüm. O, en kuvvetli sI
lihşörlerimizin, en a§ağı onuna bedel
dir. Kaçmak mecburiyetinde kaldım, 
monsenyör! Şunu da ili.ve edeyim: Bu. 
genç kız Pariste oldukça. ,sizin istira
hatiniz... Sizin, hayatınız hakkında e.ı 
min olamıyacağım. 

Rişliyö düşünceli ve endişeli bir ta,. 
vırla sordu: 

- Demek o da döğüştü, öyle mi? 
- Hem de nasıl döğü.ştü, monsen-

yör. 
_ Anlat hiç bir şey unutma. 
- İşte, monsenyör! Mösyö dö Sen 

Priyakla adamla.n, binanın kapısıru 

kırdılar. Bu sırada ben ve Ko:dnyan 
da, bir duvardan atlıyarak bahçeye gir 
miştik. Benim bir düşüncem vardı. 

mösyö dö Sen Priyak önden hücum e. 
derken, ben de arkadan bastırmak is. 

tiyordum. İ§te, merdiven sahanlığm· 
da döğüş b~larkcn ... Ah! Ay! .. Ah! •• 
Affedersiniz, monsenyör... yaralarım 

ağırıyor da .... 
- Yaralar tehlikeli mi? 
- Tehlikeli olup olmadığım bilml 

yorum, ama, fena halde canım yanı. 

yor .... 
- Devam et Raskas. 
- Binaya girdik. Mücadelenin vu 

ku bulduğu sahanlığa doğru yürüdük. 
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Gölcük. ll.O.R.: 
Genç:, ameli i~krt! mu laıt, orta ve~a 

ortaya yakın boylu. Sıhhatte i i bir ı:ıt. 

İnuanı.ıın tahlilı, Ueri)e nıt hü\ r.. em<.'I· 
leriniz olduğunu ve z:ıman :ı;ım:ın bun::ı gö 
re ha~an~ kurmakta bulrmdu· ı ı..-zu gös
teriyol". fur.ırr k olm:ık fçfn. b Uuıssn 
diiknt kahili etinm ıırttttm:ınıL l:.ttm
uır. Hele fikir al n :ı hu :ı be ı rl • 
lıa fnfu fhtı;ı;:ıcınız \':lrdır. Dır işin sın-

k österişU tar:.ıfl:ırın:ı ehemmiyet er· 
ıru!kte'!iniz. lfalbuki istıfad edil ek tok 
f i kahilı eUerinrz v:ırdnr. Kendı men.t:ıa 
tiniz m~'ZUuh:ıhs o:ldıı~u vnkil, ba~ka şe 
leri pd d- unmezsinu ki bu d:ı sa anı 
tavsı1e dcğild r. Size dah:ı cs.:ı:dı b'r pıro 
Tanıla kcndınizi miikemmclI 'flırmenizi 
tavsiye Te h y:ıtt:ı ruu :ırfali o ·ınw 
beyan ederipı. 

Y. A. K. B. ~: 
Güzel ruıtıere ve b rn c.;cii mn· 

sikiyc çok müsuut bir. L"lt oldu-:1muzu bh 
rnin ediyorum. \T.ı nız d:ı henüz ntlir. 
Bclld 20 y:ısfannd:ı ınız.. Bu flilı:ıırl:ı, c~cr 

lalılilimde. kat'I hır isabet g rü ors; nız 

tahmin elliitim isLid:ıdınız.<Lln istif 11.le el· 
menf:ıi t:ıvsiy erinde olur. t~lcrin ır.dc n· 
edeci d ilsiniz. Deııımlı çnhsnlıiliıı ıniz.. 
Zorluk k:ı~ısınd.-ı yılm:ıpn bir t:ıhintlni:z 
var. Fakat b:ışkal:ın hakkında biraz mfi· 
teccssfssiniz. \'e sizr al:ikndor etmemesi 
lii:mngelcn şel·lcrJe de meşgul olmakt:ın 

:r.evk «htyuyarsunuz. Bu Jmynnnrnn t~rket
meniz cok iyi olur_ 

- ~81-
Ankara H. K. 31~ 
Göndcrdifjinlz cevabı dikkatle okudt.'Tll. 

Canmı;ı blrnz sıkılmış:ı h nzilor. Bnnn 
hiçbiır ıuzum lok. s ~tık bnlılıkfu koııu· 

şabiliriz. Hııkkınızd.t c<ı:ı5h flit"" t:ıhlil ):rp~ 
nıak için ~,·eke ürulcrdiğiuiz y:ız.ımn 

sağ el He ~c s:ı 1cl:ın 'iOI!l doğru y::ız.ılınış 

nlnıa"ı ihtimalini düşünerek ol el • :ıııl· 
mıs di;;cr bir y:ı:zı i5lcdim ve f:ık:ıt im n
r:ıd:ı 'ze dalı- birkaç m::ıliım t da vcrmeği 

fa :<ız f>uJm:ıdım. Olan hep hundan flıa
rd:. df' il mi'l 

Sir.c fn:ıtçı dmıi$tim. Bundan gene ıı:: 
rllt" cdi Vllrı m. 'Rütfrn n'myı.:cnl:ırl:ı heııı

hcr hun.ı "iz de kal ol t ıelı i:ı,z:. Öyl'! ol 

• • 

l m.ıs;ı idiniz, ikinci bir mffilup ile te.krıır 
m!irncıı:ıt eder miydiniz? f 

fanrn.'lfih s.izi hirnz üzen nokta inatçı· 
ltk rlel!ildir. Asıl tıo unuın gitmiyen {mii· 
hnl:iğ:ıcı) ·oluşunuzu ynzınııklığımdı. 

Bu nokt:ıtla d:ı ısr.ır ediyorum ve lıunun 
ı-.h:ılını d:ıı son mcktubunıı:ıda lmluyorunı. 
Fılh:ıkik:ı lutfcn 7 ikinclkilnun 938 tarihli 
(1 l:ıhcr) g:ızclr.siııin Grafoloji sütunl:ırrn· 
ılıı (230) nıımorndn (Ankarn l\l.Ii. 31) rıı· 
ıınız:ı verdiğim ce,·nbı okuyunuz. 

Onıd:ı (l'zlmc-n bo)lu unuz) vnr. ll. l· 
lıuki rnektııbunuzda (ben uzun boyla de· 
i'.lilim) eli orsunnz. (U:ı:anca boyu), (nzun 
lıO\) y:ıpmnk h;i ınüh:ıllr,:ı ile ıınlalmnk 
d("·ıı midir? 

Görü.) orsumız ya, sizia do~ru Lulm:ıdı· 
j4ınızı mektulmnnz, nnıınaı hilifıa:ı leyil 
edi) or. 

~onr:ı ... Biraz ıııühcdfı.ğ:ı yl•rirrde \'C z:ı· 

m:ınındn kull:ınılm:ık ş:ırtfle hir kosıır 
değil h:ııtı'l hir mc7.1ycttir hile. Bir re sa· 
mrn t:ıblosıınd:ı. bir şairin şiirinde, b:ıkikf 
lılr ,·atnnpcn·CJ·lik nutkunda, bir hayanın 
('\ I idına na~ilı:ıtinde, bir ç<Jcuğun anne· 
sınc gbsterdi~i sevgide hududu n~ın:ıyan 

hlr mübaliilt.ı b:u:nn o kndnr zarmi, o k:ı
ıl:ır lüwınlu 'c o knılnr yerindedir ki •• 

Size istcdiğinb. cevapları \'Cırdiklen son
ra asıl tahlillere seciyonım. Henüz gene· 
siniz. Hııynt yolundn yiirfıdiikçe ,.e ilerle· 
rllkçe bu yıı7.ılnnl:ırı hatırlar 'c onları 
siiıılıcslz dah:ı iyi t:ıkrlir edersiniz. E.'in· 
sınd:ı nsaht olma6'll mfiıcın:ıyil bir karnk· 
teriniz \'12t:dır. llıırılukça kızarsınız. Ye 
kızdıkça da harekete geçmek i ter ve mu· 

kabclc. etnıek arzusunda bulunursunuz. 
llnssn<ı bir yarodılış;t.ısım7- Zekisiniz de. 
Zck ·ınızı, lıns aslyetinizc fren olarak l.."UI· 

l:ırts:mu etrafınızda her v:ııkit size çok 
bağlı :ımiml: brn muhit ~arafahilirsinlz, 

lı;ılbulü :ılıng:ın t:ıbiatinız, buna her: vaklt 
imkfın vermiyor. Gü !erişten hoşlanı:\Or o 
nuz. Biraz d:ı n:H:lı bii fitillmüş olac:ıksı· 
nız. Kendinize .ilimndınn "e kendinize b:ı~ 
lılığınız lıül üklür. iyi bir in hım ,.a ıfl:ın-

mz, tnr:ıfl:ınnız l nzdıJ;'lm nnsifuıllcre ko· 
lııy hul lanım:dtln dola ·ı her. \'akil oldnk· 
ları gifü giirüırcmiyorl:ır. '.\tescla h:ışkalıl· 

rın:ı isteıliainiz vakit iltifat etmesini \'C. 

ıırm ellikl!I'iniıln göoülicr.ini nlınasını 

tıt'IHiLi hiı;r ,.c bunıfa çclı: b i de mu'raffak 

~ABER - ~ JJoWfaa -::ss:=--
Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Grafoloji ve Grafometrl 

mUtebassısı 

ol:ıbilirs!nb. Ha~kaJarıno hürmet telkin 
edecek lııırekcllerde de ku. urunuz yoktur. 

Ynlnıı :ılıngnnlığı, çabuk kızm:ığı, durduk 
çıı kı.zmağı, işlerinizde görülebilen dikkat 

sizliği hır bırahanız.. Eminim ki tavsi· 
l clcdmi yerine getirecek "e hayatınızda 
mühim bir <lüııünı noklasınıı erişcceksi· 

niz. ~·iinkü )·azınız, bu oeficey~ de söylü· 
yor. Oıınl:ır bttkkınd;ı da CC\'Sbınızı hckJc· 
mekleyim. 

- 282 -
/\. 1\. o. ~1 N. n.: 
(;enı:. nih:ıyel orta hoylu. dolgun vü

rutlu olmag:ı ıııihlııil, iyi ~ıhahUi:. Kıırak
leriniz, elrafınızdn sempati YC ıtlm.at Yll• 

r:ılıııağ:ı ı:ok mil :ıitlir. Esas tabi:ıtinu Y· 
o;:ıllığn nııılcnıııyilılir. \'nlııız; pek ,dn u 
giirfınmiiyorsuııuz. h:ılbuki bun:ı şimdh' n 
nlışmnlı,ını7.. ll:ı):ıtıaki cıncllerinlz, b 

~nıa istinat etmiyor, tahakkuku i'abO 
ıldlı•riniz nırdır. M:ıkııl Te normal di~n 

ınt';:!C istid:ırlını:ı razhıdır. Ba istidadının 
fnztn h:ıyııli rom:ınlar okumaktan ve mfi· 

mn~il '·:ıziyellerdt!n ictinap ederek muba· 
fnz:ı etmelisiniz. Başkalarım taklit etmeR-

tcn, tınşknlannın du$Ülıcderini oldu~ 

gihi knhııl etmekten de fıo1Ianm:ızsmu. 

-283-

c. A. l'. T. 330-350: 

r.cnt'liniz. Yaşmu. mahaklrnk 20 ve)n 25 
ı?cn fazl:ı olamaz. Boyunuz ortadır. Bfin
ycce ortnsınız. Sıhhutiniz iyidir. Henüı. 

:ımcll işlere kabili ·etiniz orl:ıdır.r rak:ıt 

inkişnfn müst:ıittir. DU.kaf e Ca:diyetiniz 

uzunc:ı işlerde bu ·~ıenn icap ettI~i kndar 

~ürcmiyCI' halbuki, yorulnından uzun mlid· 

det çıılışm:ır.:ı mü~il bfr t:ılısilde Te biin

yede~i niz. Kıı!anız da ipek. t~ret etti 

sim kusurıınuı: arfzt olmak gerektir, böyle 
olduğunn göre dikbt ve f:ıaJi ctini~i ıe· 

tirihnc5İ ic:ıp eden nonn:ıl dereceye.: tı· 
k:ırmak ilk işlerinizden biri &imalıdır. 
Diraz ltmhııli "e ihmalci · h:ırekeUerlnfx, 

hu işin hnrict giiullljine '1Uk:k2t etmemt.

ni:ı:, ncelceiliğiniz de Tardır. Bunlıtn da 

tcrkcdiniz. J."ikrt işlerde, fikrli serbest mes 
lcklerrlc pc·kfıliı ;yiikscldıiITnin:z. 

'" o ·çy; 
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Evı kateden bir koridorda bulunuyor
duk. Sağımda. açık bir kapı gö.r:Uyor
dum: Mahreninı kapısı, monsenyör. K.o 
rinyan bu kapıyı~ kalktı. Bili
yorsunuz ki, monsenyör, Korinyan şa
raba bayılır. 

- Çabuk anlat! 
- Evet. Ar.kadaşıma biraz ablik 

ve vazife nş_kı aşılamağa çalı tığım 

bir sırada, bir. erkekle. bir kadın bizi 
şiddetle itirck mahzene girdiler. Korin 
yan _ "Onlar!,. diye 'bağırdı. - On.. 
lar kim? diye. sordum - Trankavelle 
Annais! diye cevap verdi ve, belki ce
saretinden, belki de, §al1!.P kokularına 
f<Wa mukavemet edemediğinden o da 
mahzene atıld1 ... Garip ndamdır bu Ko 
rinyan... 

- Bitirecek misin artık? 
- Evet, monsenyör. Her şeyden 

evvel hakikat. !iti korkunç ö~manı· 
nızın yalta.lıı.ncbklamıı e.nlryara.k malı 
zcniir kapısını kap:ıttnn. Sahanlığa. 

koştum ve mösyö dö Sett Priyakm çaş.. 
km bir halde TrankaveU ara.drğm.I gör
düm. Onu derhal mahzenin anUne gö 
türdüm. !ah?.ene indi Adamları da 
onu takip ettiler. Ben de oraya innıe
ğe hazırlanırken, birdenbire bu sefil 
kalfa M.ontaryol Ur.erime hücum etti 
ve mahzenin kapısını kilitledi. 

Kardinal endişe içinde bağırdı 
-Ya Tranlaıv l? Ya Annais? 
- Mesele şudur, monaenybr: Korin 

yan yanılmıştı. Onlar mahzende değil 
lerdi. FiThakika, b.lfayla. bcnfiz dö· 
ğüşmeğe başlamıştnn ki, eskrim m U· 

alliminin de Ur.erime aWdığını gör
düm. Elimden geldiği kadar kendimi 

ruUdafan. ettim. Faktıt nrtık. Ustüm 
başını parçn parça olmu,c; kana bürün
müştü. Tam bu anda, aksi gibi, üçün
cü bir rakip de üzerime atıldı. Bu, oy
du, monsenyör! 

P...askas bir an durdu ve mat;'l'ur bir 
edayla. ilave etti: 

- Eğt>r si1iihım olsaydı, olduğum 

yerden kımıldanuyaeak, ö!ecısktlm. 

Fa.kat kaçmak meclmriyetinde kaldmı, 
monsenyör, çünkü kılıcım parçalan
mıifı! 

Ve Raskas, bu sözlerle beraber, kr
nma. ~rleştirmiş olduğu kılıç parça
sınr ç1karara.k: 

- İ!}te ispatı! 
Diye ilave etti ve snt üstü yıkıla

rak bayıldı. 
Araba, Ruayal meydanına gelmiş· 

ti. Raskasın, baygmhğı, kirpikleri a· 
ra ından kardinali seyretmesine mani 
olmuyordu. Ona bakıyor ve onun çeh 
r~inderr mukadderatım öğrenmek is
tiyordu. Ayni zamanda:, kendi kendi
ne şöyle diyordu 

- Vakıa iyi konuştum; yalamm. 
cidden bir şaheserdir; fakat bu. geref-
11 yalanın nasıl tesir bnıı.lrtığıru kim· 
biliı'? Ah! Zavallı R.askas, öyle ~nne
diyorum ki, artık yalan söylemiyecek
sin... Aman_. Kirpiklerini oynatıyor .. 
Ne düşünüyor, acaba? Beni :Bastiy ha
pishanesine mi, yoksa darağacına mı 
gönderecek? 

Rişliyo ba§mı kaldınıra.k: 

- Raskas. dedi, sen değerli ve ce
sur bir hizmetkirsm; eğer kar§ındaki 
iiç kişiye mağlüp olduysan bu senin ka 
bahatin değil. Şu 'keseyi al ve beni o
dama takip et. 

Raskas dehşet içinde Urperdi. Ve 
bu defa, hakikaten de neredeyse bayı
lacaktı. Halbuki kardinal ona gülüm 
süyor, ona uzanan kese de altınla do
luyduı Fakat tnm bir casus olan Ras
kas. efendisinin ne yaman bir adam ol 
duğunu biliyordu. Ons. öyle geldi ki, 
Rişliyö onu tcbcsşümlc ô1dürüyo:rdu. 
Titrlyerek keseyi aldı '\"e kekeledi: 

- Monsenyör. bundan sonra başı
ma ne gelirse gelsin. sizin bu yOkseJ{ 
alicenap1ığmızı hi<: bir zaman unutmı
yaC3.ğım. Eğer zaferiniz için hayatım 
lazımsa, onu size sevine sevine veri· 
yorum. 

Her §eye rağmen, o zamana kadar 
kendisine sadakatle hizmet etmiş otan 
bir adamın bu. mfitevaz.r sOOieri, Rişli
yönlin üzerinde, Raska.sm yalanların-

dan daha büyük bir tesir icra. etti Bu
nun için, jilphesiz muha.fızlarma ve
receği bazı emirlerden vaz geçti ve: 

- Pekala. Beni takip et! 
Demekle iktifa etti. Raskas da 

hayretler içinde kalarak şöyle düşün
dü 

- Olur şey değiH Hep böyle rağbet 
te mi ola.cağım? 

Kardinal, her zamaıı hususi katibi
nin ça113tığr salona girdi ve Rs.ska.sm 
kulağından ka~ıyan acı bir tavırla: 

- Bertuvil, dedi, önümüzdeki pa

zartesi günü, Fförideki ikametgahım
da bir ziyafet '-ereceğim ... 

Raska.s, köşesinde biraz da.ha küçü 
lerek mırıldandı: 

- Bu ziyafet de ne oluyor, acaba? 
- Yarm oraya birkaç. kişi gönde-

rin, her geyi intizama soksunlar. Pa
zartesi için her §ey hazır olsun. Ziya
fetin çok mutantan olmasuu istiyo
rum. 

- Monsenyör kaç misalir kabul ~ 
dE!ccklerini bana lutfen söylerler mi? 

Rişllyö ayni acı tavırla cevap ver

di: 
~On iki kişi kadnr olacak. Bertu

\'İl. 

- Bir kelime dalla. monsenyör. 
Misafire göre muamele yapmakta ne 
kadar titiz olduğunuzu biliyorum. Mi-

safirlerin kalitesi hakkında lutfen kü
çük bir izahat verebilir misiniz? 

R~liyö bir an tercddtit etti, sonra, 
Raskasr ürperten korkunç bir tebes
sfun le cevap verdi 

- PazartetSi günil, Flörideki ika
metgahmıda, prens ve t:xızı d~tlarmı 
kabul etmek şerefine nall olacağım ... 

Berttrvil mmldandt: 

- Kralın kardeşi Flöride ! 
Raskas da şöyle düşündü: 
- Acaba kardinal nihayet kraliçe· 

nin taraftarlariyle barıştı mı? Yoksıı-· 
Zavallı prens! ... 

Ra.~kas düştlncesini ibitircmedi ~ 
aklından geçen dü~üncelerden göılt:1 

parlnmrş gibi gözlerini yumdu. xardl· 
nal mesai odasına giriyordu. RnSl<atl 
onu takip etmek emrini' atmrştr. :sunıJtl 
için o da arltasmdan içeriye girdi. 

Tam lbu sıradn, teşrifat mernııf'J 
şu haberi verdi: 

-· llösyö dö Sen Priyak bekliyor 
ve derhal kabul edilmesi için m~ 
d:!nizi rica ediyor. Yanında rahip :J{O" 
rinyan da. var. 

R.işliyö emir verdi 

- İkisini de içeri alın. 
i ,..:.,öf 

Raskas ürpererek, deh§c.t. .,.~· 

mırıldandı: 

- Eyvah! 

Kardinal masası başına oturırıu! 
gelişi güzel kağıtları kan§tırıyord 
'L· • d ı · · · z g<W norınyan a, çerıyc gırcr gırnıc ·t 
düğü Raskası göz hareketleriyle tehd' 
ediyordu. 

Rişliyö birdenbire başım ko.IdrfJ' 
rak: ~ 

- Mösyö, dedi, nasıl mağlup otdtJ 
ğıınuzu izah edin, bakalım. 

Sen Priynk soğuk bır tavırla. c~ 
vap verdi: f 

- Gayet ha.tüt, monsenyör. Jtııs1'ıl 
la Korinyan size hiyanet ettiler. ~t'· 

Korinyan hiddet ve ha)Tetle b~r 

dı ' 'ı:J1• 
- Ben! Ben hiynnet mi etli ıet 

RütbctlOya yaptıi;'1m bunca hiznlet 
den sonra ... 

Rfşliyö: 

-Sus! 
Diye emir vererek ilave etti: 
- Raskas içeriye girelı:ıl 
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. ıl"inti: Ce cuzda~ı kazanan : 
tik okut ınaıettın Şenyürek 29 uncu 

Birer kur§unkalem yazısı ıilmek için 
Q;" P lastik kazananlar 
ik·1 ... erge] takımı kauınan• 

· ••Cı·~ • il< oıtu1 ' ıı>aziyc Olçay İstanbul 61iı1.:i 
b •• sınıf 4 Kadirga. 
oııyiik • 
Oı;iiııc··hır rcıim albümü kazanan: 

11tııtıa~: u~5 Beti Gaı Fatih A tpazan 

~ir~ .. 
.l li..;urck~epli dolma kalem 

~ıı '<ası Talat Rumelih:sar; 2 Ner 
ıchra ;Pa!a; 3 Havva Kasımpaşa; 

!~~~stara aragümrük; 5 HulOsi Fatih; 
"'!, 8 tı Rızılta; 7 Orhan Uysal Fa 
0l11.1 lg accr Sayçakar; 9 Sabahat Cagal 
o( -ı. ıo lll, • Veysel Davutpa§a orta 

~t'ı!r d 
l ı ?~u 0~11\a kurıun kalem kazananlar 

~İlfit!c ~t Sultanahmct Akbıyık; 12 
~tib; 14 ;ımp~şa; 13 Behice Kemal; 
~!'cun }{ brahım Varnalı; 15 Rasim 

18 t; 17 L~·6'~paşa; 16 Necdet Çanak 
lfaı:ı ~~fı Özin Emirgfin orta okul 

1~ il li:r'- k ~kaç Cagaloğlu; SadiTeo 
9~·· ıı;c lıs · 
~ ı: 21 "i esı; 20 Muhiddin Ansen 
.. \·ıı. • usuf Özer Fatih· 22 S Ban 
'<tk •l! 1' ' • . 
~ ~~ı. 24 ~Z 1<oparan, 23 Halime E<lir 

~tibc anuye Aksaray Yusufpaşa 
Q· Y sokak 25 Hicri erkek lisesi 
~ lttr Pak 
5 t?·ı.: et şekerleme kaunnnlar 

~:tıc~ ıet Yafova büyu·· kotcl· 27 
~ -... 2 h • 
~ttla.nc §hı6• r eta eta tao ctaoinnuuu 
Ö ' /1, Jı. 28 - Yasin Beyoğlu. 
b ~de, /~ut Bakırköy, 30 - Sehharc 
~llıt Yo~1ıh. 31 - Me:ımet Tevfik 
ita, 1'1da. 33a~da .. 32 -~ Ziya Denizyol-

Pı. 3A Alı Burhaneddin Kum-
~ "-T ' 

36 c..,il Sok cvfik Te~.:an Kasımpa-
t 'ilaha :ık. 35 - Asliman Nedim. t; ~ulllume:di~ ~ayraktar. 37 - File- 1 
t ~Vay ı::· • Fatıb. 38 - Şevki 813 1 
t"ıı' ~trker j li 1Yal 1i • 1nde. 39 - Hakkı, Per-
•tti, 41 sesı. 40 - Zeki V da erkek 

' - :M • \3 ~<lhb .. b • Cemil Ş~hremini. 42 
"! ... l\i'"b \ot • 42 _ 

11 
u cccel Tuna Beşik -

~ f. 43 - ~ han Ayten r.Luna Beşik -
11~01 bcıtıi ~ber Göktepe İstanbul. 44 
... , l\tt rcı İst b 

lc1t Çakıl E .. an ul. 45 - Abdul-
tr Şchrcnı· _YUb orta okul. 46 - Me
tı~~I\ :aiıe~nçı Saraymeydanı. 47 - M. 
~~:~~h ·r İtıh" ataıca. 48 - Ferdane 

ır So l'lar]a 49 1\1 1• r. - Emin Bican 
Q•

1 
c abat Beşiktaş senlikdede 

t-cr t ~ 
sı \l\1alet 

Sc . - 1' •abunu kazananlar 
~td 3 uran 308 K 

()il 26 k ayseri lisesi. 52 
~~ hıı A.nJca:Ys~ri lisesi. 53 - Nec15 
l}lt il.Palı: A. ka tıcaret lisesi. 54 - Se
~l~n. kay~c:ra Yenişehir. 55 - A. 
'tcıı.' sı - :a~·1 56 - Umid Tüzer Ça 
~IS,, 'lthir, ss u end Gürkan Ankara 
~ J \'o~ - ~:ikrü c~ 1. guttçu 

5 
S' Kafkas Kadı-

G1 ~•eıi, 60 · 9 - A. Rifat V da er
l~ 0, tcıııiı E - Sara Handctn Ankara. 
~a.lt:uı. 62 -s~~daı Üsküdar ikinci or-
6~ llıtt h • uıchpare Fa ... h 63 -

' ~ngın C . • n . 
ltıı~İr 'l'alib Akd sküdar Doğancılar. 

97 - Cemil Cansever, Tıb fakültesL 
98 - Mukaddes 27 inci ilkokul. 99 -
Muzaffer Önerkol Bahçekapı. 100 -
Rıdvan, 31 inci ilk okul. 101 - Mem· 
duba, Şehremini. 102 - Süheyla, 54 
üncii ilkokul. 103 - Mahmut Kar, ye
dek subay okulu. 104 - Lut!i Çetin 
Saraç, Uzunçarşı. 105 - Harbiye Hi
<layC't 60kak Fahrünnisa. 106 - Şükran 

Vefa. 107 - Sadiye Biiyükada Nizam 
caddesi. 108 - Fethi '.rütenyurdu Ka
sımpaşa. 109 - A. F. Kutsal Fatih. 
110 - Müntekim, Edirnekapı. 111 -
Ömer Ersun, Sirktt.:i Dervişler sokak. 
112 - M. S. Şefik Vefa lisesi. 113 -
Seyfr:ddin Dikolcay Kumkapı orta o
kul. 114 - Hayrünnisa, Kadirga ilk 
okul 115 - Seyfeddin Digolcay Kü
çüka.vasofya, 116 - Seyfeddin, 357 
Kumkapr orta okul. 117 - Kemal, Ka
dirg• 3 üncü ilk okul. 118 - Bekir Ö
nen :'.4 ürıt.:U ilk okul. 119 - Münevver 
M:.ijr,an Kocamustafapaşa. 120 - Ve
dad Pulgu, Fatih. 121 - M. Salahad
din, Kadirga Cömertler sokak. 122 -
Sadri Kadirga. 123 - Hüsniye Uluç. 
Fatih. 124 - Vedia Erdil Erenköy. 

Birer cetvel kazananlAr 

125 - Naciye Yücesin Topkapı. 126 
Zeliha Dündar. 127 - Zafer Yazıcı

gil Aksaray Haeı Halid. 128 - Eliza 
Leva, Kız koleji. 129 - Muzaffer Er
sen Kurnkapı orta okul. 130 - Peri
han Altıncı Fener. 131 - Yurdagül 
Çevik. 132 - Gülçin Orkunt. 133 -
Nuriye, Karagiimrük, ilk okul. 134 -

Ziya Güvcmli Bakırköy. 135 - Tahir, 
Moda Atıfet sokak. 136 - B. Çağlı, 
Samatya. 137 - irfan, Eyüb, Nişancı 
Çadır sokak. 138 - Murad Erten, Be-

yoğlu. 139 - Ekrem Algaz Fatih 
Şeyh Resmi. 140 - Mükerrem Sirke
ı.:i Demirkapı. 141 - Bülend Varol, 
Boyacıköy. 142 - Hayrünnisa, Sarı
yer, Dercboyu. 143 - Yakup, Topha
ne Dereboyu. 144 - Nuri Ev:rgen Bah 
çekapr. 145 - Ayet, Selim~·e. 146 -
Faik Bahri Özdemir ticaret okulu. 147 
Şevket Çuhadar, Kumkapı Nişancasın
da. 148 - M. Mustafa Demirkapı. 

149 - Hasene Kara Beylerbr:yi Uskü
dar ilk okul t.a lehe!\inden. 1 SO - M "'!il -
ut, 12 inci ilkmektep 509. 
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~' t.ı. - Suph· Guzın Tarı Te- isimlerini gördüjünüz bütün muhanir-
7S(. ?~ · SaYnor ~!: Beyoğlu Taksim. 
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"'" eten 26 ı ı • 
"" 76 °1"'"d r.... ncr lkokul. Fiv~tı 50 Kuruşt:ur 
·~ t~ ' }(~ • C11:er kazana l 1 
~.h.:~ ltu ııııı oğıu S k nar f Bütiin I< tap~t!Rr da arayınız 

·•ıiJt ~da ıt ı, Tophane 
l'olllasy;lıcı '.:eza winde. 77 Toptan ıatıt yeri: htanbul BASIN 
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l lstımbu LevaZ1m Amirliği ı 
Satınalma komisyonundan 
Ordu hastaneleri için alınacak 20000 

çift pamuk çorpp 28-1-938 Cuma günü 
saat 15,30 da Tophanede İstanbul Le
vazım umirli •i satınalma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır: 
Tahmin bedeli 5600 lira, ilk teminatı 

420 liradır. Şartname ve nilmunesi ko
misronda görülebilir. !stekli:_."in kanu -

nt belgelerile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar komis-
yona vermeleri. (382) (209) 

Harp Okulu için l 200 adet atlet ıa
nilası 14. 1. 938 Cuma günü ııaat 15 <le 
Tophanede lstabul levazım amirliği Sa
tınalma Komisyonunda pazarlıkla alına

caktır. Tahmin bedeli 600 lira ilk te
minatı 45 liradır. Şartname ve nümu
nesi Komisyonda görülebilir. İstekli-

lerin belli saatte Komisyona gelmeleri . 
(347) (116) 

Topçu nakliye okulı.ı için 161 adet 
ders masasına verilen fiat pahalı göNil
düğüılden tekrar pazarlığı 14-1-938 cu-

ma günü saat 14,30 da Tophanede le
vazım Smirliği satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1288 li-

ra ilk teminatı 96 lira 60 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda nümunesi okul 
da görülebilir. 

İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (379) (133) 

Bir ingillz' a il mi 
öldilrUlmllş 

Kudüs, 11 (A.A.) - BUyük İngiliz 
asarı atika ilimi Starkey Hebron civa
rında bir Arap çetui tarafından öLdü
rülmüştür. Starkey Filistindeki asarı 
atika araştırmaları heyetine riyaset 
ediyordn. 

l)algıçhk rel<oru 
Laspezia 12 (A.A.) - Yeni bir alet 

le dalgıç tecrübeleri esnasında rekor 
teşkil eden 250 metre derinliğine kadar 
inilmiştir. Bu yeni dalgıç aleti 400 kilo 
sıkletinde ve ortaçag zırhları biçimin- ! 
dedir. 

335. '7~. '102.43b 

İskonto haddi yüzde il 1.2 - Altm Qı;erfne •vans )'(lzd• ' u 

Masonluk nedirl? 
Bu fldi tetckkülün i~ yilıQ.aG bu· kitaptan ötrenecekainlı 20 kuru' 

Musa d w •Harp, ihaoe t ve caıuıluk romanı . 50 Kuıuı . . . agı.Büt.41l Tüılı.lcr b~ lk.i ~itabı okopıah,dırfıu . 
~tretmeu Fuıd'aıı(Tilrk lltap-on)Dcla yeai p~taııe kartm Meydancılc Lanı 

İsta.nbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Kıymeti 

L, K. 
112 12 

112 12 

Pey parası 
L. K. 

8 30 

8 30 

Çemberlita~ Mollafenari mahallesinde 
Vezirhan alt katta 24 No: lı oda arsası. 
Çemberlitaş Mollafcnari mahallesinde 
Vezir han alt kat 22 No: Iı oda arsası. 

Yukarda yazılı iki parça emlakin isteklisi çıkmadığından pazarlıkla ihalesi 7-2-
938 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. !steklileıin mahl015.t kalemine gelmele-
ri. (196), 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Ke~if bedeli 527 lira 16 kuru~ olan Sirkecide Ebussuut caddesinde 11-13-15 No. 
h matbaa binalarının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakiyle şart
namesi levazım müdürlüğünde görillebilir.lstckliler 2490 N. h kanunda yazılı vesi
kadan ba~ka Nafia l\lüdürlüğünden alacaktan Fen ehliyet vesikasile 39 lira Si ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubil e beraber 14-1-938 cuma günü saat 14 de 
Daimi Enciimende bulunmahdırlar. (1) .(8695)J 

Geceleri saat 22 den sonra taksi otomobiline binenlerden alrnrnakta olan 25 ku
ruş gece zammının 20 kuru~ indirilmesi ve gece zammı saatinin de 24 den ba~h
yarak saat 6 nihayetine kadar devam etmesi Daiınt Encümenin 2.~-12-937 T. Ii iç-
timamda karar altına alınmıştır. llan olu nur. (B) ,(165), 

. Deniz · Levazım Satı.nalma 
.: ··~Komisyonu ilanları · . . 
1 - - Bir metresine tahmin edilen bedeli (25) kuruş (50) sa.1tim olan (28.000 · 

metre Amerikan bezi 14 lkincikflnun 1938 tarihine rastlıyan c:uma günü saat 14 de 
kapah zarf u uliyle alınacaktır. 

2 - !\1uvakkat teminat (535) lira (50) kuru5tur. Şartnamesi, para.ız olarak ko
misyondan her gün alınabilir. 

3 - lsteklilcrin 2490 sa)1lı kanuna göre tanzim edecekleri kapalı teklif mektup
larım belli gün Ye saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
ba~kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (8682), 

l - Tahmin edilen bedeli (6640) lira olan (800) adet battaniye, 14 lkincikanun 
1938 tarihine raslıyan cuma günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle alınmak üzere rnu
nakasaya konulmu:.tur. 

2 - Muvakkat teminatı (498) lira olu p, şartnamesi komisyonda her gün parasız 
olarak alınabilir. 

3 - l steklilerin 2190 sayılı kanunun t1rifatı dahilinde tar.zim edecekleri kapalı 
teklif mektupl:ırını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpa§:ıda bulu-
nan komi yon ba,,kanlığına makhuz mukabilinde vem1eleri. ,(8681), 

1 - Taahhüdünü ifa edemiyen müteahhid nam ve hesabına olmak üzere 
"13011" adet ampul, 28 ikincikanun 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de 
açık eksiltme usulile alınmak üzere münakasaya konulmu~tur. 

2 - Işbu "13011" adet ampul~ tahmin edilen bedeli (6077). lira ,(94), kuru> 
olup. muvakkat teminatı (455) lira (85) kurustur. 

Şartnamesi komisyondan her gün parasız olarak alınabilir. 
3 - l steklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı , ·esikalarla birlikte ve belli gün \'e 

saatte Kasımpaşada bulunan komisyon milracaatlan. tC208).ı 
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HABER - Abam aoetul 13 IKINctKANUN -

Maalesef fU yirminci medeniyet asrında hali birçok bayanlarımız t11valetlerine verclildeıiıllemmiyetin binde birini iç tuY'.-ımrı 
zıuıhhalanna vermezler. Adet zamanlarında haya\ kaynaiı olan en nazik uzuvlanna ya temizliii daima füpheli bezleri yıkayıp 
ya en korkunç bir ,ekil olan pamuk (tampon) kullanarak bütün hayatlarınca tedaviıi ıüç, korkunç butalıklarla ııhhatlerini, aile 
rini sekteye uğratırlar. 

Halbuki: Bir kutu (FEMIL) gerek kendilerinin ve gerekse yu"·alannm saflık ve net'eıini ebediyen ıiıorta eder. Cihanlll 
ver bayanl&rı tarafından takdirle karıılanan: 

• 
FEMIL ve 

v 

BAGI 
·.~J Kanı emici ve muhafaza edici beyaz, kırmızı lıuauai iki cinı pamuktan kimya liariblariyle yapılmıf ufak, 11cak, yumlip1C, 111 

.,~;.;;;dt!t.1::,;ı suz el çantalarında bile latınması kolay en ince elbiseler altında çıkıntı yapmıyan, cildin \aravetini bozmıyan evde, iıde, vazifede, 1 

mektepte, seyahatte, baloda, yazlıkta, kıtlıkta gayet pratik bir tekilde ıeve seve kullanılan ve kacfınbiı ıaadete kavutturan bir id 
12 lik ve 8 lik yeni ambalajlar piya5ada hizmetinize amadedir. .1 'f - . ... ,.,. • ..,... 

Umumi Deposu : ismet eczane ve IAboratuarı, lslanbul Galata. Telefon : 4924~ 
Adresini bir kartla IOlfeden sayan Bayanlara daima kıymetlı .. 

Nezte-Grlp, 
Baş· Diş 
ve bütün 
ağrıları 
derhal 
keser 

ltczanaıerden 
1 - 12 ilk 

ambalAJlarını 
ısrarla 

arayınız. Ve 
t:aklitlerinden 
sakınınız. 

-· Arada büyük fark var 
PattN Çocı.ık Pwlraaı: şimdiye kadar hiçbir ben.zeri tarafw6.ıo tak. 

lid edilememlttlr. Bu pudnuım, en bUyllk meziyeti bilhana çocuk clld
lerl için huırlanmıe olmuı ve terkibinde tahrlt edici hiçbir madde bu. 
'unmamuıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
litnıan, vilcuUu, baz& kiinleler de kullanmaktadırlar. VilcudUD ı.Jti. 

valaıılıda ve koltuk altlannm plşiklerlne kareı bundan daha nıUessir bir 
pudn benllı ketfedllmemıştir, 

OHU DJGER ADl (TALK PUDRA) lan ile karıştırmayınız. 

hediyeler göndereceğiz. 

IKTiDAR...m 
ve BEL CIEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBin 
Her acaneda ararınıa. ı •o ... kulllau ıaas ·Hormobln ı 

\ 

' 
3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Buuplduklaıdan kurtulmalı ve daha genç ve ~ 
görtımnell eevenin1z delfl mi? Açık beyu td9 ~ 
bir pnç km tenJne malik olmak istenin1z ~ 
mi? Evet deniniz, bu buit gtt7.eUik tedbirlDI _:;. 
rilbe edlnlz. Her akpm, yatm•Man evvel ~ 
retıglndeld TOKALON krelilhıl ıruılanmız. SU 
mln terkibinde Vıyana Oniftl'Blte Prof eaöıil Dr· ~ 
jıkalln eutb kelfi olan ve bUyilk bir itina ne __ _ 
hap edilmtı genç hayvanlardan iatihsal ve 
CEL'• tabtr edilen mUceyrelerl canlandıran yeni 
her, mevcuttur. Bu eevher 8lz uyurken, eiJ 
besler ve gençlqttrlr. nt tatbtkmdan ltlbareD 
si sabah, cildlnlmn ne luidar tuelefl!lit ve geoC 
mtı oldupnu gdrecekalntz. 
Hastanelerde 60 • '10 yaşlanndakl kadmla'i'a -_.., 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde bun11ukJpr-J 
nn tamamen zail oldulu görillmlltttır. . • NI 
Gündb için (yağm) beyaz rengindeki TO~ 
kremini kullanıma. Terkibinde taze krema ve~ 
ye edilm.le r.eytinyaiı mevcut olup bu unsur~ 
W!nmata nUfu ile derinliklerde glzlenmll 98 
bir abWıuıı ihraç edemediği gayri saf ın-:-~· 
harice atarlar. Siyah benler hemen kay1JOI1P~ 
Ter1dbbıdekt kuvveUendlrlcl ve beyazlatıcı kJYP""',." 

l unsurlar ise, a.çık maamatl kapatır ve tıç gün zarfmda en çlrJdll __ ~-
.ı bir cildl beyulatıp ymDUlltıi. 4G • fiO yqlarmd&ld ~ 

ile bir genç klZDl tar.eltltnl ve yumup.ldıiulJ verdltl taııfnatlJ:., 
e;ı bu gllııden bir ttıb veya bir vuo TOKALON kremi alınız ve ~r><•. 
ldlj1 veçhlle lnıDannıız. Netlcemnden eon 4ei'ece memnun kala~~ 

-- Dr. lhaan Sallllrl 
BAKTEIYOLOr 

LiAIORATUV AJtl 
Her nevi reçeteler lihhl levazı. UllUllDI .PQ tahlilltı. ~ 

.. n.aarmc!ul' cwassermaıı 
:natı ve rt.nya... teamtUleri) Kan kUreyvatJ 
Beyoğlu frukli.l cacldesi No. 419 m. tifo ve lbıa lıut&lıitar' -~ 

.J. E. Clarlh 
ECZA HANESİ 

Yerli Mallar Puan k8J'll8lnda idrar, balpm, cerahat, ~ili 

l:azar dö Bebe 11rumda. au- tahlllA.tı JlltarmikrotKO.,..,Wl!ıııı:"..MI 
Kepekleri ve aaç köklerini tedavi edea da tıre, tekeı; Klorür k_o,_ .. 

teairi müc:errep_ bir_ita_-;_trr_. - - --------------•• mlktartannm taylni. 

Diş Doktoru 
CJbey~ Olçer 

Jlo. 113 Tel.: ~ 1 .................. _,,,.,, 

Yalnız CUMARTESİ CiUNLDt 
f YALOVADA. sai. pnlcr Kara

gilrr-·ık tramvay durapda1d mu· 

1 ayenehanu.ındc baat.Jannı kabul 
c-der. 

-----------------------· ~~~~~~~~~-=~~ lısıx-•aı•• 1 tm1
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