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Le hliler Fransız 
müstemlekele
rine yerleşecek 

W"" Yazısı 8 incide 

Sene: 7 - Sayı: 2154 14 lklncikAnun 1938 C U M A İlan i~leri Tel: 20335 

n:vabueuz•atmatetklkler• Fransız kabinesi 
Etfıatları 10 ku- istifa etti 
ruş ucuzlay~cak istifaya sebep, kambiyo müraka-
~azı resi'!'ler .. i~dirilecek, bazı- besini kabul etmemesidir 
arı da busbutun kaldırılacak y · k b. · ı· · · H · k 

b ..\nıcara 14 (Hususi) -Hükfunetln r Et fiyatlarının ucuzlatılması için enı a ıneyı mec IS reısı erıyonun urması 
:.:~ Ucuzlatmak iç~ esaslı tedbirler §U tedbirler ileri sürtilmektedir: . kuvvet 1 i bir i h tim a 1 da h ! 1 inde gör Ü 1 Ü yor 
lan to Uı.ere bulundugu Ankarada yapı Naklounacak hayvanlardan ıskele 
dır Plantılardan da anlaşılmakta- ve rıhtım resmi alınmaması, navlun ile- \\ 

~'Ih retlerinin indirilmesi, Erzurum Kars Q \. 
<ılanl llSsa fakir halkın başlıca gıdası gibi hayvan ihracatı yapan şehirlerde -.,~\ 
'Plind ekn:ek ile etin ucuzlalllm~ı ilk teşkilat vilcuda getirilmesi, mezbaha
dir a gozden geçiriien meselelerden. !arda alınan resimlerin indirilmesi.. 

Dün Bunlar temin edilirse et fiyatında 
~ ~ bu maksatla lktısat Vekaletin- on kuruşa yakın bir tenzilat yapılabi. 
bir k eklJ Şakir Kesebirin reisliğinde lec~i anlaşılmıştır. 
liaı ~rnl~yo.n toplanmış, İstanbul va- · Tetkikler bitirilince hazırlanan ra
lıazu. Uhıddın Üstilndağ bu içtimada por Dahiliye Vekaletine gönderilecek, 
-"nkbuıunmu§tur. Dahiliye Vekilinin başkanlığında topla 

lar i araya çağrılan İstanbul kasap- nRcak komisyonca da gözden geçiril
ıtb!/ketı .reisi Ahmet Karadan. da i- dikten sonra Başvekalete gönderilecek 
~ tir. Kati karan Başvekalet verecektir. 

DPniz Banka geçecek mÜPS.fj e., elerde 

Altmışını geçkin 
memurlar tasfiyeye 

tabi tutulacak 

7'~elin CUtilerden 1."Urf-arı1ışınila •bil ytık hizmetleri görillcn etrnı1ıııriyet li' tayyarccilerinıüm bir grup ... 

l'anko ordusundan 
c ka~an· kaçana.~. 
tll~tbelüttarık hndudunda fi~arileri 
~~alyöz ateşile geri çevivorlar 

ıa~tarık, 1? (A. A.) _ Asilerin ~ur. Bu noktalara birçok mitralyözler 
~t kaçanlann ~alması ·dola- yerleştirilmiştir. 
ki bUrada bit . . · Barselona 13 (A.A.) - Bu sabah 

st. a\ivan _ ara~ ~razıde hır fran- Uç Fr~ıikocu bombardıman tayy~re-
~l bo, rnuır~ ıkaırie edilmiş ve si, Ranıclona Uzerinde uçarak milte-
~ras ~ndaki muhafızlar T rifa t\1- addit bomba atmışlardır. MUhlm 
~ \'e L:ıın. .. ~-:-:_-!: ' a ' maddi hasar vardır. Yalnız bir kişi 
~akviye olunmuş- ,Yaralnnmıştır. 

.,.('ı-.. 
~ ·uez .· 

. 
istifa e(lcn kabinenin miihim simaları: B~ekil Şotan, B~ekil mıuwini Blum, devlet nazırı (yeni ·ı.:abinm;i kurması 
mcvzubahs ol.an) Saro, devlet ~ıazırı Viyolet, milli müdLl.foo. nazırı Dal.adie, Maliye nazırı Bone, Hariciye nazırı 

Suriyede kanii 
bir hadise 
Bir çoğu ağır 

olmak Uzere 

50 yarah var 
Beyrut 14 (A.A.) - Antan da Su4 

riyeli milli blok taraftarları ile mua
rızları arasında kanlı bir c;arpı§ma ol
muştur. Birçoğu ağır olmak Uzere elli 
yaralı vardır. 

Leh hariciye 
nazırı Berlinde 

Berlin 13 (Hususi) - Alman Ha
riciye nazın Von Neurath, Lehistan 
Hariciye nazın B. Becki kabul etmiş, 
bu kabul esnasında Polonyanm, Berlin 
sefiri de hazır bulunmuştur. 
GörU~e. bir buçuk saat devam et

miş ve müteakiben Von Neurath, Beck 
şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Beck, öğleden sonra dlğer Alman ri. 
cali ve bilhassa Göring ile görUşıİıUŞ:.. 
tür. 

Bütün 
futbolcuların 

romanı 

Delbo.. ~ Yazısı 8 incide 

Çin~iler mukabil 
taarruza geçtiler 
Bir şehir Cinliler taFafındatı 

istirdat edildi 

Zaptcdile1ı bir Çin şehrindo, mitraly lfzlerin himayesinde, geçit resmi ya
paıı Japon askerleri 

Şanghay, H (A.A .. ) - Bir Çin ınenbnmdan alınan haberlere göre 
şiddetli bir muharebeden sonra Çinliler Tstntngl istirdat etmişlerdir. 

Bu şehrin dördUncil defa olarak elden ele geçtiği kaydedilmektedir. 
DUnkU harckft.t bilyUk kanalın garp sahtıtnde tahşlt edilmiş olan 

Çin kuvvP.tlcrl tarafından yapılmıştır. 
- Çin-Japon harbine dair diğer haberler 8 lnd .sayfadadır. -

Avrupanm tanınmış sporcularından 
Orsi, Zamora, Sindelar, Bastin ve Or. 
lex gibi beynelmilel birer şöhret olan 'F d k . . A • k l r . , .. 
futbol üstatlarının hayatlarını, çalışış r an sa a 1 s 1yas1 su 1 as er g 1 z 1 
tarzlarını ve çok enteresan macerala- t k' I ... t t f d t 1 
rmı pek yakında spor sayfalarımızda eş l a ara ın an yap ırı mış 
okuyacaksınız. · .- Yazısı 8 incide 

Bir haftalık düll!O radyosu 

' · - <o hı tı»ı urcwıa) yaııdını aman 
<'ı>ı... , llankov: - (Opera) Romco ve Jül- l_,oııdra: - ( Arap9tJ. söylev) Vct· Biikrq: _ (Tıbbi konferans) Pa- lstanbul: - (Şar7ı."'ı) Kıf gekli ft-

yet... tiıı~ vcz::cytıltı ... ra.aitolojide kıat'i Ud.avi... rak açmadadır: .!ineme ya~... . 

' 
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.i•~;~•N E•·fü~:~ T·~f:r~.' ill m~~~~~=SI li 

' ...... "' • '" • ~ Diin sabah, sekiz bıırıık vapuru ilJ 
Sit}asa -----Romanya doş 
li)akanıınıın 

seyalhlatı 
V azan : Şeki p Glindllz 

M UTTfil'lKil\11Z Romanyaıun ye
ni Dış Bakanı :Micesco ilk sıya

sa .urnesine çıkını~ bulunuyor. Bu zat, 
Romanya drş &}asasının yüksek meka
nizmasına el koyduğu gün, bu dost ve 
müttefik memleketin "mevcut dış sıya -

sa nizamını kıymetlendiren ittifaklara 
sadık kalmakta devam edecetrini ve fa
kat Romanyanın müttefik bulunduğu 
devletlerden gayri devletlerle olan rnilna

sebetlerindekl anlapa ve dostluk "dose., 
larııu da imkan dahilinde kuvvetlendir
mek niyetini güttüğünO., söylemişti. Ge· 
rek Balkan paktı ile gerekse Küçük An· 
tant ile Romanyanın yakın dostluğunu 

ve müttefikliğini kabul etmiı bulunan 

devletler, bu sözlerde kendi drş sıyasala
nna aykırı olrnıyan bir "teminat,. bul
mu~ardır. Zira, bilhassa Balkan paktı 
devletlerinin bu pakt ile Balkanlarda el-
de edilmı~ olan güzel neticelere daha ge
niş bir yayılma sahası temenni etmekte 
oldukları, Balkanlardaki rahat, ahenk 
ve itimadın A vrupaya ve dünyaya daha 
faydalı olabilecek bir kudret halini al
masını istedikleri ötedenberi ınaltlmdur. 

Romanyadaki kabine değişikliğinde az 
çok bir ''rejim d~islkliği" manasını 

bulmuş olanlar ve böyle bir değişiklikten 

Romanya dı~ sıyasasında birtakım yeni 
temayüller sezmek gibi bir merak ve te~ 
CCSŞÜS milsaadesi @ıt!1f~.,törünenler yeni 

Rwnen kabinesinin Bclgrad için "çok te
veccühlü., olacağını, Prag için İSl', bila
kis. "bir parça endise verici,, gibi gözü
kece~nı söylemi~eı di. 

İşte Romanya dış bakanı, ilk sıyasa 

seyahatine çıkışında bu Praga uiramı, 

bulunuyor. Gelen ilk haberlere dayana
rak diyebiliriz ki; "Çtkoslovakya top
raklarına ayak basar basmaz Micesco yu 
saran dostluk tezahilderinin harareti, 

hiçbir suretle, ç.ekoslovakyada yeni Ro
manyaya karşı bir çekingenlik ve itimat
sızlık uyandığını kabule ve iddia)-a mil-

sait d~ildir. BilAkis, §erefine verilen 
resmi ziyafette Çek Dı~ Bakanı Krorta 
tarafından söylenen nutuk ve Micesco
nun buna verdiği cevab, Prag'ın Bilk

re,teki kabine deği~kliğinde bir fevka
ladelik gönnediğini ispata müsait bir 
delildir. 

Hiç §ilphesiz Krofta, Micesco'ya. ik
tidar mevkine geldiği andaki sözlerini 
bir vait suretinde kabul etmiş bulundu
ğunu ihsastan geri kalmarnıstrr. Fakat 
Çekoslovakyada bir itimatsızlık havası 

uyandığını hissettirecek en ufak bir söz 
sarfına da asla lüzum görmemiştir. lşte 
Krof tanın nutkundaki bel kemiği: 

"- Ekselfuıs! aramızdan ayrıldıktan 

sonra Yugoslav kard~lerimizi ziyaret 
etmeniz ve oradan Milletler cemi}~etine 
gitmek arzusunda bulunmanız, Pragr zi
yaretinize husus! bir mana ve kıymet 

bahsetmektedir. Hiç ııüphec:iz hu ziyare
tiniz e na ında Yuı:tıslav do tlarmuza 
iktidar mevkline ~ldiğiniz anda bildir
diğiniz güzel Sözleri tekfarlrya~k ~e Ro
manyanın ne Küçük ltilafla. ne de Mil
letler Cemiyeti ile olan milnac.elJetlerin
de en ufak bir tebeddül olmıyaca~ını bir 

daha ve açıkça söylemekten ı;ekinrnıye. 
<:eksiniz. Bu hal, KüçQk ltilM de\'letle. 
rinde herhangi bir hilktlmet değişikliği
nin, bu itiUifa dahil devfetleri biribiri
ne b<ı~hyan dostluğun sağlam tcmellen
ni a la sarsamıyacaf,rını bir daha ispat 
etmiş bulunuyor ... 

Şimdi Mıcecıco'nun buna verdi~ ce
vaptan aldığım §U cümleleri okuyunuz: 

"- Eksel~n ! "zinle yaptığım konu~
malar Küçük ltfüH de\ !etlerini hiribiri
ne bağlryan dostlu~n ne sağlam temel
ler Ozerinde kurulmus bulunduğunu \•e 
Küçük itilaf devlttlerinin biribirini al!-

g f{opriiye inenler, Eminonüne dolru U 
ii gelirken, köprımım, oraya bağlandıtı Ei 
!I meyilli kısımda Jeci bir Jı6diseni11 ce- ~ 
g re yam mı şalıit oldular. lf adiseyi gö- g 
ii renler en az 250 kişiydi. Bu ''ckunda ii 
İfo sırada köprilden geçmekle ol~nlar da

1 li 
ı. d h"ld" • i! a ı ır. :5 
İi ı' aka şu: 'ıi 
H lkitıci mevki bir lıfaçka • Eminöuü İ 
ii lramvayı köpriiyı"l tırmanırken, durdıı, i: 
!: Vatman, arkadan gelen ve meyle gir- !j ii meye hazırlanan arabya bağıra bağı- ı:! 
fi ra v11 elini kolımıı sallıyarak "gelmtı!" i 
H işareti verdi. Raylara kum dökiilmüş- :: 
lİ tür. Araba harekete geçtiti zaman te- ii 
.. il 
~ kerleklerden alev ve şerarelerin saçıl- H 
il dılı görı1ldü. il 
!j ·ikinci arabamn vatmanı biraz te- U 
h r~ddüd etli. Soma ihtimal seferi gecik- ı·ı !I tıraiği için ceza görecetini düşünerek ! 
i yı1rüdü. Bu sırada meraklı kiitlcsi 

1
. 

!. artmıştı. Bir kadının: 
il - Bakalım, bıı da alev saçacak mı? 
i dedili duyuldu. ı 
ı ikinci tramvay da ayııi yerden ge- d 
• çinreye kadar ayni alev ve kıvılcımla- O 
i rı daha geniş mikyasta saçtı. Bir ii-ı 
: çüncüsii keza... • 

Bu ne kadar devam etti bilmiyomz, 
yürüdük geçtik. 

• Biiyük bir tehlikenin mevcudiyeti li 
• mulzakknktı. işin garib tarafı, ııat- f 
• manlar, şirketin korkusundan, bile bi- !i 
Ü le tehlike mıntakasını geçiyorlar t'e ile 
P. hiçbir şeyden haberdar olmıyan bet-1 
:ı baht )'olculann hayatını hiçe sayı- U . r 
:. yorlardı. ı= lİ Ya~amamız, bu şartlar altında bir f 
ii tesaclüf eseri deRil de nedir? :İ 
r.=::m::==::m::.-m:=:m -=---== 
Limanda kaçak eşya 

Avrupa limanlarına çalr~akta olan 
Hantalzadelerin Bürhan vapuru dün li
manımıza gelmiştir. Gümrük muhafaza 
memurları, gemide bir araştırma yapmış 
lar ve bir kamarada bulunan koltuğun 
yaylan arasında birço!< kadın eşyası mü 
sadete edilmiş, geminin kaptanı ile diğer 
alakadarları gtimrük mulıafaza başmü -
dürlüğüne götürülerek isticvab edilmi~ -
tir. 

Tahkikata devam olunmaktadır. 

kadar eden meseleler üzerinde ne derece 
şuurlu ve isabetli fikirlere sahip bulun
duklarını bana açıkça anlatmıştır. Sele
fimden Küçük ltilaf konı;eyinin reisliği
ni de devralmış bulunduğumu ve bu sı
fatla Cenevreye gittiğimi bili~·orsunuz. 

Binaenaleyh size resmen beyan ederim 
ki, Romanyayı Cenevreye bağlıyan yol 
Prag ve Belgraddan geçer. Milletler Ce
miyetinde müzakere edilecek her mevzu 
tizerinde ve I<üçük ltiHU devletlerinin 

mü~terek menra::ıtlerini alakadar eden 
her mevzu üzerinde müttefiklerimiz ve 
dostlarımız. Romanyanm dürüst ve sa
mimi arkadaşlığına itimat edebilirler . ., 

Görülüyor ki, Romanya drş bakanı 

Küçiik ltilfürn merkezi olan Pragda tam 
bir Küçük ltilaf devleti mümessili gibi 
konuşmuştur. 

Miccsco'nun Cene\Tcde Milletler Ce
miyetlnin azaı;ı olan bir devlet temayü
lü ile müzakerelere iştirak edeceğini gör
meye hazırlanabiliriz. 

Bu hallere bakarak Romanyada ahva
lin eski ta eski hamam devam etmekte 
oldu6runu kahul edebilir miyiz? 

Aksini iddiaya mil ait hiçbir delil 
me\'cut olmadığına göre niçin hayır di-

yelim? ı 
Şekip CONDOZ 

Yaşamak Hakkı 
ROMAN 

Nazını 
FUppe çıngırağın telini son defa çok 

kuvvetle çekmiı olmalı ki tel koptu ve 
çıngırak uzun uzun çınlaya çınlaya ça
lındıktan sonra ağır ağır sustu. Flippc 
iki üç defa daha avaz avaz haykırdı. 

Küfretti. Gitti. Gitgide kuvvetleşen 

mitralyöz ve silah sesleri arasında ade· 
ta kapımdan uzaklaşan Flippcnin ayak 
seslerini duydum. Biran dehıetli bir 
hüzün sardı beni. Biran dehşetli bir 
ümitsizliğe dUştünı. 

Nine ayağa kalktı. Dcmindenberi oda 
da yapılan ilk insan hareketi olduğu 

için mi nedir, Ninenin yeşil koltuktan 
kalkı§ı inanılmaz bir şey gibiydi. 

Nine ağır ağır Antoniyoya doğru 

yürüyordu. Ve gülmesini zorla zıptcdi 
yormuş gibi acayip bir sesle söyleni
yordu: 

-Bir rilya gördüm çocuklar. Tuhaf 
bir rüya .. Ama ne tuhaf, ne tuhaf bir 
rüya gördilm çocuklar. 

Antoniyo kendine doğru yaklaıan 

Nineyi görmüyormuş, yahut onun eeai
ni odanın içinde yalnız bırakmaktan çe
kiniyormuş, bu acsc tahammül edemi
yormut gibi bağıra ~ğıra konuımağa 
baJladı: 

- Pedro, diyordu, danlma ama seni 
bu kadar enayi sanmıyordum. Demek 
Fasta general Frankonun isyan ettiğin 
den bile haberin yoktu. 

Ne yalan aöyleyim bu 1abah seni 
fabrika kapısına çağırarak vurmak için 
arkadaşlarla gidip senin işe gelmediği
ni duyduğum zaman. "Kuş uçtu. Ha
zırlık yapıyorlar. Frankonun isyan et
tiğinden haberleri var.,, diye düşün

mUıtüm. Senin evde olduğunu babam 
söyleyince şaşırdım. Neyse, Konçita 
sevinsin. Ve bana dua etsin ki ıeni so
kağa bırakmıyorum. Yoku çoktan te· 
mizlendindi. Bir iki saate kadar iJ hal
lroilir. Seni teslim ederim. Artık gerisi 
bana ait değil. 

Nine .Antoniyoya iyice yakla3mrştı. 
Kırmızı çiçekli, siyah ağaçlı rüyanın 

nurıldanarak sanki bu rüyayı Antoni
yonun yUzUnde ıekilleşiyormuı gibi 
bakıyordu. Ninenin yüzünü yandan gö
rilyordum. Dudakl:ırında rorla zaptedil 
mek istenen bir kahkaha takallüsünden 
ve gözlerinde bir çocuk hayretinden 
başka bir fey yoktu. 

Nine öyle bir yerdeydi ki Antoniyoy 
la Don Pavlo Alvareıi birbirlerini gör
melerine mani oluyordu. 

Birdenbire, Don Pavlo Alvareıin, o 
çevikliklerin~ imrendiği balıklann uıt
talrğıyla yerinıden kalktığını farkettim. 
Elinde meşhur, ucu demirli bastonu 
vardı., Bu baston köıtede duvara daya
lı duruyordu, Don Pavlo bu battonun 
nasıl ve ne zaman eline geçirebilmişti. 
Bilmiyordum. Zaten o anda bunu bir 
ıaniyoden çok kısa bir zaman içinde 
düşündüm. Çünkü Don Pavlo Alvar~ 
sin bastonuyla yerinden kımıldanıp, 

Nineyi sola itmHiyle bastonu Antoni
yonun tabanca tutan elinin bileğine in
dirmesi bir oldu. 

Antoniyo acı acı bağırdı. Tabanca 
yere düştil. Ben atıldım. Tabanca Don 
Pavlo Alvarcsin elindeydi. Nine kah
kahalarla gülüyordu. 

Sabık anarıist Don Pavlo Alvaresin 
f'line tabanca yaraııyordu. Gayet sakin 
bir ıesle: 

- KımıHanmayın, dedi. Hele ıen 
Antoniyo kıpırdayım deme .. 

Tonton 
amca 
~aırıı ~aıco 

Hikmet 
Ninenin kahkahası dayanılmaz bir 

hale gelmişti. 
Don Pavlo Alvarea: 

- Korktun mu Don Karlos, dedi. 
Ve oturduğu iskemlede büzülüp kalan 
Don Karlosa bir göz işareti yaptı. 

Hine katıla katıla gillüyordu: • 
Don Pavlo Alvarcs: 
- Çok komik şeyiz .be çocuklar, de

di. Nineyi bile kendimize gilldürilyo· 
ruz. 

Sonra elideki tabancanın namlusu
nu adeta işaret parmağı gibi kullana
rak: 

- Sen JU tarda geç Antoniyo, diye 
itıive etti. 

Anroniyo bitkindi. 

Ben artık hiç bir ıey düşünemiyor
dum, sadt•.:e görüyordum. Fakat Don 
Pavlo Alvares bana: 

-Sen de haydi fırla, işinin batına 

git,dediği zaman kapıya doğru koı

tum. Blr an durdum. Yine hep bir an
da bir çok şeyler geliyordu aklıma. 

Döndüm Konçitaya baktım. Sap aa
nydr. İnliyordu. 

- Don Pavlo, dedim, Konçitaya göz 
kulak olun .. 

Bu benim o odada söylediğim ıon sö.ı 
oludu . ., ..... 

Pcdro sonraları, Teruel cephesinde 
yıl ibaşı gecesi kar yağarken arkadat
larına bu hikayeyi böyle anlatmııtı • 
Fakat bu hikayenin bir de son fasılları 
vardı. 

Pedro gittikten sonra Don Pavlo Al· 
varesin ilk y<\ptığı hareket oda kapısını 
kilitlemek oldu. Anahtarı cebine koydu. 

Konçita inliyordu. Nine bu sefer 
gözlerini ona dikmiş: 

- Doğurma kızım, diyordu .• Dofur• 
ma, doğurma e mi?. 

Antoniyo kırmızı,.dudaklannı beyaı. 
muntazam dijlcriyle çiğniyor ve Don 
Karlos artık etrafındakilere bakmaktan 
utanıyordu , 

Don Pavloı Alvares kızının yanma 
gitti. Tabanca hata elindeydi. Kızına 

baktı. Konçitarun yüzünde bir damla 
kan yoktu. Kapalı gözlerinin altları da
ha çok çürümüştü. 

Don PavlO'\ Alvares kızma bir ıeyler 
söylemek iste.di. Fakat beceremddi. 
Hırsla geriye döndü. Sanki Antonlyo 
elinde bir bıçakla üstüne atılmağa ha

zırlanmışmıı ta o bu harekete mini ol
mak istiyormuş gibi haykırdı: 

- Bana bak, Antoniyo, üstüme çul· 
lanayım filin deme. Acımam geberti
rim .• Anlıyor musun Antoniyo, en kü
çük bir hareket yaparsan leşini sererim 
yere. 

Antoniyo babasının yüzüne baktı ve 
tuhaf, yalvaran bir sesle, annesiyle k~ 
nuıuyormuş gibi, 

- Beni burada hapis mi edeceksin 
baba? dedi. 

Haykıra haykıra yaptığı tehd~de kar
şı oğlunun böyle adeta çocukluğunun 

sesiyle cevap vermesi Don Pavlo Al· 
va resi şaşırttı: 

- Seni .•• 
Diye kekeledi. 
- Seni.. Hayır seni hapsetmek niye

tinde değilim .. Seni .•. 
Elini ağır ağır cebine soktu. Anah

tarı çıkardı Anahtara uzun uzun bak
tı .•• 

Bu esnada Donya Konçita g5zlerini 
aralamıştı. Sancıları arasında dofrulma· 
ğa çalışıyordu. Bir 1eyler söyemek is 
tediği belliy:H. Tıpkı balık gibi aRzıru 
açıyor fakat bu açılan ağıu!an ses çıka· 
mıyordu. 

(Devamı var) 
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Adam 
kullanmak e: VlNDEKI hizmetçiye veya uşa

~llna ğa sessizce iş gördürten, onların 
IXıi l'lnasına, isyan etmesine imkan ver
tıny~ .kimseler için: "Adam kullanma
~ bılıyor" derler. Bu hünerin ehli olan 
Ve nlar, hizmetlerine aldıkları kadınlara 
Çok e~~~:ere, kendileri ile onlar arasında 
1'1-. •• UY\ik, aşılmaz bir fark olduğu ka
''<ldtı . 
Onı nı, daha doğrusu imanını aşılarlar. 
ın ara hakaret etmezler; bilakis, iyi 

~:le &österirler. Fakat kendilerinin 
deı'I' üğüna, müsavat beklemenin bir 
la 1 

ile olacağını seidirirler. "Adam kul-

§arıllnıasını bilen" kimselerin e\inde çalı
i~ adamı.ar oldukça iyi yer, iri giyer, 
lii :!'Urlar; hayvanlarla bir değildirler. 
'llıtç ır zaman evinin efendisi veya hanı
cl~nl~~ - Mirabeau'nun romanında ol
~ &ıbı - : "Bu armut çürümüş, al da 
""'•ı Yel" ~eıtı.ek • d_en:ez. Haysiyetleri korunur, 
dil' . ve ıstirahat saatlerine hürmet e
~~ ~endilerinden fazla bir zahmet is
Sôzl ği zaman bir bahşiş veya tatlı bir 
~tırlan alınır. Fakat "adam kul· 

~ bi~inen.. evlerde hizmetçiler ve 
bir daima başka bir sınıftan, adi 
}"eseı Stnıftan olduklarını unutmazlar; iyi 
i~ ~ bile efendiden fena yemelerini, 

rinj ıi~er bile ef ndiden fena giymele
d~ tabıt bulurlar. Kendilerinin, insan 
<:inst haY\1anlar arasından aşağı bir 
iİbi en_ olduklanm münakaşasızca, gün 
ler aşıkar bir şeyi görürcesine görrnüş-
l an.Iatnrşlardır. 

biI~raf .edeyim ki "adam kullanmasını 
~ kıınselerin ferdi h·uwetini inkfu'a 
lcı ben Yoktur. Fakat yine itiraf edeyim 
~ • "adam kullanmasını bilen" a

tilen ~an nefret ederim. Onlar hizınet
clilf ntn gözlerini bağlıyor; onlara tesa

cınş~· ~ihin .veya tabiatin bir cilvesile 
bil üklen vazıyetten üstününü tasavvur 

e etu · Pek nnıyorlar; onlara aşağılık1armı 
tiri a.ıa katlanılır bir hal diye kabul et
~'UJ;orlar. d~~ektir. Onlarda insanın en 
~ ~ ~ı~ını, azami mUsavata terna-
1 Ssını körletrnişler demektir. 

tıeı3'tnartrnak ne demektir? Bir adama 

lıa ~ehemmiyet telkin etmek, onu da
clN;· sek haklar istemeğe sevketmek 

-ısıl rn·d· 
nı·. 1 ır? Ben adam kullanmasını bil-
%nı · l'rind e.rı, onlan şunartanlan, onlara hal 

lıtı.·esie~ daha yüksek bir hale geçmek 
'} ~1._aşıhyantan, onlarda müsavata 

N 1ilu kuvvetıendirenleri se\'erim. 

a~ Yalan SÖyliyeyim? hizmetlerindeki 
dr- •• ara gayet kötü muamele edenleri 
~. acıa 

t(l'ri ın kullanmasını bilenlere" tercih 

lliha:~ ~liç olmazsa onlar adamlanru 
rnu~.. 15Yan ettirirler ve bu suretle "<l\'at . 
. rstemeğc sevkederler. 

Nurullah ATAÇ 

~~ nakliye 
neıed·llcre ı ler i 

anı';0 .turafuıdan indirildi 
~~fı~lfarda fark yok 

au:ı ... n hır taraftan et \'e ekmek fi-
'"'I IQ lll .. . 
~ t . tırnkun old•ığu kadar indiril. 
ti"" etkık ec!T 
.... ,ilde r 1 ırken, diğer taraftan seh-
t(Jebite~atlarda bazı indirmeler t;vlit 
t~ et f tedbirler alınmaktadır. Bu a
~beb· ıattarında müh· b" .,,, .selm 
t' t Olan . ım ır YW\. e 
it, nakJıye ücretleri indirilmic:-
1 » 

hi ~bUlda . dl buı en naklıyatı isinin müteah-

' rn:~casaplar şirketi şimdiye 
~ 0111-.... dan şehrin neresine ka

Hamamlarda bir saatten fazla 
kalmak yasak edilecek mi ? • 

Terkos bahalı olduğu için hamamlar birer birer kapanıyor. 
Halkın ise bamamdu fazla kalıp çamaşırını blle orada 

yıkamak itiyadı vardır 

Sinop vapuru 
kurtarıldı 

Geçenlerde Er~lidc karay oturan 
Türk şilepçilik şirketinin Sinop vapuru 
günlerce süren mesaiden sonra kurtarıl
mıştır. 

Gemi kurtarma şirketi bu vapurun 

yüzdfüiilmesi için ~aza mahalline iki mo

tör pomp göndermişti. Bunlar geminin 
suyunu boşaltmışlar, dalgıçlar da yara-

lanm kapatmışlardır. Bundan sonra va
pur kendi kendine yüzmüştür. 

Sinop vapuru kendi vesaitiyle lstanbu-1 
la gelmektedir. 

ilk mektep şehadet
namesi ticareti! 

Küçükpazarda oturan Nuri isminde 

bir genç dün zabıtaya müracat etmiş, 

Hüsamettin isminde birisinin kendisi 
ne bir ilk mektep şehadetnamesini te.

min edeceğini söyliyerek iki ay evvel 

Belediye halk harnanı
ları açmak istiyor 

Kısa bir müddet terkos suyu ile işle-ı 
rini çe\irrneyi tecrübe eden İstanbul ha
mamları, nihayet bu suyla bu değirme
nin dönmiyeceğini görerek kapanmıya 

başlamışlardır. I Iamamcılar cemiyetin -
den aldığımız malumata nazaran, kısa 
bir müddet içinde şehrimizde yedi ha
mam kapanmıştır. Bu şekil. yani terkos
taki pahalılık ve halkın hamamda şim
diki şekilde bol su sarfiyle yıkanma iti
yadı baki kaldıkça diğer hamamlann 
tutunmasına da imkan görülmemekte -
dir. 

Kırkçeşme sulannın birtakım mikrop
lan ihtiva ettiği meselesi ortaya çıktık
tan fOnra belediye, ~hir dahilinde 
Krrkçeşme suyunu ke..-.miş Ye hamamlar-

Samalyada bulunan 
Gaz tenekeleri 

Ewelki gün Samatya sahillerinde bu
lunan ve kaçak olmasından şüphe edilen 
gaz tenekelerinin Neft Sendikal şirketi
ne ait olduğu anlaşılmıştır. 

Bu şirkete ait Ankara motörü 500 te
neke gazi Izmire götürürken fırtınaya 

tutulmu5 ve batmamak için hamulesi 
bulunan bl.itun tenekeleri denize atmış
tır. Sular, bu tenekelerden bir kısmını 
Samatya sahiline atmıştır. Şimdiye kadar 
347 teneke toplanmıştır. Bunların hepsi 
gaz ile doludur. İşte bir kaçakçılık bu
lunmadığı anlaşıldığı için tenekelerin sa 
hibi olan c;irkete teslim edilmesine ka

rar verilmi~tir. 

Yüksek &Jenız Ticaret 
Mektebl mezun~arı 
cemlyetı huruluyor 

Yüksek denız ticaret mektebi mezun· 
!arı bir ce.miye~ kurmaya karar \'ermiş
lerdir. 

da bu suyun kullanılması yasak edil
mişti. Şimdi ~ehrin bir kısım hallu, ya
ni surlann dışında bulunan Eyüb kaza
sı ahalisiyle surun içinde bulunan Fatih 
kazasının bir kısım ahalisi KrrkçEŞDe su
yunu içmekte ve o civarda bulunan ha
mamlar da Kırkçeşme suyunu kullan
maktadır. Oralardaki bu vaziyetin neka
dar devam edece&ri bilinmemekle beraber 
şehrin diğer taraflarındaki hamamlar 
~·alnız terkos k-ullanabilmektedirler. Bu 
harromlara terkos tam tarife üzerinden 
verilmektedir. Halbuki bi.7.de bilhassa 
kadınlardan sabah erkenden hamama 
girip yemeğini de orada yiyen ve bir gü
zel uyku çektikten sonra bazan çamaşı
rım da yıkadıktan sonra akşam üzeri ha 
mamdan çıkanlar çoktur. Buna mukabil 
alman paranın miktarı otuz kuruşu geç
memektedir. Bizde nedense erkek ha
mamları pahalr, kadın hamamları çok u 
cuzdur. Aksine olarak, erkekler hamam
da en fazla bir saat, kadınlar ise en az 
üç saat kalırlar. 
Şu vaziyetler karşısında Hamamcılar 

cemiyeti dahiliye vek~letine müracaat 
ederek terkosun kendilerine beşte bir fi
atiyle verilmesini temenni etmişlerdir. 
Terkos belediyeye mülhak bir idare ol
du~ndan geri kalan kısmın da, halkın 
temizliği bakımından belediyece tediye • 
sini istemektedirler. Belediye biitçesi ise 
böyle bir şeye imkftn bırakmadığından 
ancak bir metre mikftbı suyun 11 k\iruş· 
tan verilmesi ve üst tarafının ~ büt
çesinden ödenecek prim ile karşılanması 
için §ehir meclisine bir teklif yapılacak
tır. Ancak hamamcılar suyun hamamda 
sarfı işi serbest oldukça 11 kuruştan da
hi su istihlakini mümkUn görmemekte 
dirler. 
Hamamcılar buna karşı bir tedbir dü

şünmektedirler: hamamın her kısmına sa 
atler asmak ve bir saatten fazla yıkan -
mayı menetmek... Bu tak!'ili hamamla
rın bugün için en münasip şekil olacağı 
kanaati vardır. 

Belediye ise, harnarnctlann bu işte a
yak diremeleri takdirinde halk hamam -
lan açmak kararındadır. Esasen bütün 
bu neviden hamamlar, Operatör Cemilin 
şchreminliği zamanında Ay\'ansaray, Ka 
sımpaşa gibi şehrin fakir halkı fazla o
lan semtlerinde inşa olunmuştu. Şimdi 
bazısı temizlik işleri hayvanlarının arpa 
anhan olan, bazıları mctrt'.lk bulunan bu 
hamamlardan icabında istifade mümkün 
görülmektedir. 

Diyarbakır - Cizre 
demlryolu inşaatı 
Irak hükumetiyle yapılan anlaşma 

mucibince Dirarbakırdan Cizreye kadar 

tt b' -."d Olstın b' k bu ır t>ar ır ·oyundan 30 \'e beş- dokuz lirasını dolandırdığını iddia et-

lco 1iauar :a sığır?an 56 kuruş alırken miştir. 

Bunun için ayın on altıncı günü saat 
14 de Halke,;nde bir kongre yapılacak
tır. Cemiyeti kurmak için çalı~anlar, 
kendi mekteplerinden mezun bütün ar· 
kadaş!arın bugünkü kongrede buiunrna- ı 
lan için tedbir almaktadırlar. 

• uzanarak oradan tı-..k demiryoluyla bir
lc;c:ecek olan hattın, birinci kilometreden 
kırk ikinci kilometreye kadar olan kıs 
mı in~ halinde bulunmaktadır. Hattın 
altmışıncı kilometreye kadar olan kıs 
mmda inşaat da şubat başında başlıya 

caktır. 

~' d" belec!ıyenin müdahalesile . Hüsamettin hakkında tahkikata baş Geı i kalan kısmın ise henüz etüdleri 
yapılm.:ıktadır. -ı{cla da 0~n. kuru~ tenzilatla 26 ve sı- lanmıştır. 

;ul'\ış ola~ kuru?luk bir indirme fü _------------------.. ---------------------------:---_--_--_---------
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~.~ '<!\;sektir r..- . • neleıliyc, terliş csnnsındn pis ol dııkla - olnc:ıklır. • Rcledire köprü lıaşın<lakl dört ku-
~lt fı ko:vun ·."~en sene bu mevsıme rı görülen ahçı , lokonln ,.e bunn nıünı:ı sil • Topknpı sanı ~ ı müzesinde yeni bir lübeyl yıkıırmn~a karar vermiştir. Bun-
flııaı.:"1lları da fıatlan kiloda beş ve sı- ycrJcrin derhal seddedilchilmesl için inli· o;:ılon oçıl:ırnklır. Duradn 16 ıncı :ı'\ırıl:ın cJıın başka Galatacla rlrnat b:ınkasının ö-
l\~~· eurı:n kuruş pahalı bulun - rnatnamedc fleğişiklik ,yapacaktır. l!l ıınru asır nilıaycline kadar dört asır- niin<f('l:ı ynya kaldırımı da daha genişleti-
lıal'\ı~ 1 ll'ıiiterna ~beh c.larak Kararle· • Ttırkl~·e, Efg:ın, tr:ın ve Irak arasınıla lık z:ım:ın:ı ait Türk <"lişleri teşhir cılilccck ıecekllr. 
~~t .. "~ "-klı"· dı frrtınalann kasaplık t:ınzlnı edilen nılcnıi teetl\'Üz muahedesi· lir. • 1937 yılı içinfle Mıılilaya 16 bin kilo 

'"l'll vatın · nin ta cliklne dair konun l(ıyihası !\teclisin • \'il:ı~el lııfzıssılıh:ı nu•cli~i dun \"ali halık gelmiş ve i'tilıll'ık edilmiştir. Dalık-
l'l'ıektecı· a ımk5n bırakmarr.ası bııı:tiinkü loplnnlısıncla Jıörü~iilcceklir. ,·eldfi Hlitl:ılnin h:ışkanlır:111c1n topl:ınmış, lar Köyceğiz dnlyaııile civarından gel-ir. 

• Yeni broııı on parnlıklnrın basılma- Yiliıyetiıı sı!ılıl \azhcli etrnfıııdıı göriişül- mlşllr. 

- ----- ~- c 

Yeni 
KURUN' da 

terimler 

A SIM US, küllür hayatımızda sessi~ 
sadasız başlayan inkıldp hareketin

den bahsediyor: ilk okullardaki ilim oe 
(en derslerine ait terimler öz türkrcue cev 
rllmektedir. Kültür bakanlığı her derste 
kullanılacak terimleri ayrı ayrı birer bro• 
,ar halinde bastırmış, öğretmenlere dağıt
mıştır. Asım Uı, diyor ki: 

"Gilncş Dil teorfsi iki yıldanbcrl fenni 
ve ilmi metodlar ile Türk dilinin zengin• 
llğinl, genişliğini isbat için uğraşıyorda. 
Bu ilk savaş bittikten sonra daha ziyade! 
pratik olnn bir snfhaya girdi: Yani ikinci 
adım olarak mektep hayatında kullanılan 
ilim ve fen terimlerini milllleştinnek işind 
kendini verdi. Bu terimlerin bir kısmuu 
öztürk kaynaklarına göre kurdu, bir kıs• 
mının da Türk aslından geldiklerini meY,• 
dana çıkardı. 

Hakikaten (GütbeUk)te çok doğro olaru 
denlldlAi gibi Türk dilinde her fikri, he~ 
maksadı ifadeye kAfi söz vardır. Mesel« 
bunların saklı ve kapalı bulunduktan kli
şelere nüruz ederek açılta çıkarmak ve bu 
sözleri slyontırik bir metod ile kontrol 
ederek Türk ilim Alemine mnl edebilmek• 
tir ki Dil Türk Kurumunun bu defa yaptılf 
da budur.,, 

"Terimlerin bir kısı:nı ilk bakışta bu· 
gilnkil Tfirk nesline yabancı gibi görii
nflr. Meselft fransı:r.ca (abstrait) kelimesi 
karşılığı olarak (abstre), gene fnınsızca 

(aıtlom) yerine akslom, (alllage) yerin~ 

(allşam), (balance) yerine (balans), (cxer. 
clce) yerine (ekzey), (are) yerine Carğ), 
(formule yerine (formül) kelimelerinin 
kullanılmış olduğu görülünce belki bira'. 
yadırf{:ınır. Fakat bu tilrm kullanış şekO· 
!erinin kabuJ ediJdi#i hakkındaki izahlar: 
(Gütbetik) te okununca o kelimelere kar
şı ruhlarda duyulan yabancılık derhal 
kaybolur. 

HüJAsa: Yeni terimler yapılırken bau 
kelimeler osmanhcadan hiç değişiklık ol
madan, olduğu gibi alınmıştır. Çünkü ba 
kelimelerin aslı öztürkçe olduğu Güneş Dil 
teorisi ile yapılan kontrol neticesindf 
anlaşılmıştır: (Cebir) gibi, bazı kelimeler. ' 
tQrkçe köklerden alınarak yeniden yapıl• 
mıştır: (Çnrparı) gibi, bazılannın k:ırşı
lı~ı eski Türk köklerinde bulunarak aynpn 
dilimize geçirilmiştir: (Asal) gibi. 
Şimdiye kadar ecnebi dilinden snndıih

mu; bazı kelimeler de hakikatte türkce 
oldu~u anlaşılmı$, osmanlıcası bırakılaru 
bu şekli kabul olunmuştur: .Carıtmetl1'c), 
gibi. 

tık okuJ, orta okuJ dersleri için hazırla
nan terimler bundan sonra yüksek tahsil 
dersleri için de tamamlandığı takdirde 
artık Tilrk dilinin hudutlannı cizecek O• 

lan büyük lug:ıtin tertibine de başlıınabf
lecektir. 

Demek istiyoruz ki dll yolunda ba~la
yan büyük lnkıUlp Atatilrkün yüksek yar
dımları ile ve muvaffakl~·etıe devam et· 
mektedir.,, 

CUMHURiYET' de 

Neşter altında 
şarkı söyliyen 

adam 
K ANADA'da bir oaryele artistinin baca• 

ğı kesilirken şarkı $Öylediğini hatır
latan Jl. Tarhan Tan, lıkence altında caıı 
verdikleri ıırada kahkaha savuran, ctlldt
larile eğlenen insanların pek çok olduğunu 
söylüyor ve ba.:ı tariht vakalar sıralıyor: 

"Kanuni Sultan Süleymanın son yılla
rında Budln vafül Aslan pa~ boğulmak 
üzere cclJAda verHmi~tl. Fakat frlyıırı ve 
çok kuvvelll olduğundan cellal, onu boğ
makta güçlük çekli. Aslan paşa dn bu va
ziyetle gülmek ihtiyacını duydu: 

- lvme (acele etme), dedi, ellerini iyi 
kullan. Benim boıtazım çelebi boynu değil
dir. Muhkem bası.. 1 

1639 da Dördüncü :\furadın Diyarbakır· 
da öldürllüitil şeyh l\fahmudun evvcHI bü
tün oynakları kırılacak ve bu suretle ölü
mü işkenceli olacaktı. CetJAt onun pannali 
mnf~allarını kırmakla işe başladı. Ölüm 
mnhkOmu fıkır fıkır gülüyordu: • 

- Y:ıvıış ol nıtn, diyordu, hünerini gös
ter. iversen belki eksik ı, görürsün, kınl· 
mamıs kemik bırakırsın. 
Fransanın şiırkla elçilik yapan filozof

larından Cont de Coubineau da Asya Din
leri ve Fcl~cresl adlı e~crinde Babllerden 
bahsederken şu sntırlan yazıyor: 

"Sokaklarda rinclre vurulmuş bir sürü 
masumlar gördüm. Bunların çıplak vücut
ları yarık yarıktı ve her yarığa bir yanar 
mum dikllmişti. Fakat ölüme mahkOm 
ma.sumlRr küçük bir fnilll çıkarmıyorlnr
dı. Beliğ bir füan ve ferih bir cd:ı ile 
~lirler okuyarak mezarlarına doğru liirii
yorlardı. 

Bütün bu soAuk vakıalara ra~men işin 
gnrip oldu~u da muhakkaktır. Fakat dok
tor Chnrcot ııdh Alim, ilk bakışta inanıl
maz gibi göriinen bu halellerin marazi bir 
analg6sie'den ibaret oldu~uno ısöylüyor. 
Onun snlAhlyetll bir lisan ve bir sürü mi
salle anlaıtılhno JıÖre acı duyma kabiliye
tinin marazı olarak sönmesi km"Vctli 
hyt~rJe'den ileri gelmekteıtir '\'e bu keyfi-

{L<Jtfen say[ayı fevirimz), 



Recai Nilzbet ve Sahur Sami tarafından 

Ahmet Emin aleyhi-
ne açıla davalar 

Dün Sahur Samlnln açtığı 4 davadan birin· 
clslyle, Recai Nllzhetln açtığı 3 davadan 

ikincıs;oe haşlandı 
Otobüs meselsi etratmda yaptığı neş

riyattan dolayı (Tan) Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman aleyhine Sabur 
Saminin açtığı 4 davadan birincisile, Re
ai Nüzhetin açtığı 3 davadan ikincısi
ne diln asliye birinci cezada biribiri ar
kasına bakılmıştır. 

Saat 17,30 da e\'\'ela Sahur Saminin 
açttğı davaya ba,.lanmıştır. 

Mahkemede davacıyı vekili Sadi Rı
n temsil etmekteydi. 

Sabur 5.1mi bu davasında, kendisinin 
neşren tahkir edildiğini ve hukuku şah
~ ·yesinin temini ile verilecek kararın 

Tun gazetesinin birinci sayfasında ve di
ğer gazetelerde de neşrini istiyordu. 

Müddeiumumi de iddianamesinde Sa· 
bur Saminin davasına iştirak ettiğini 

bildiriyordu. 
Ahmet Emin yazıların belediyedeki 

yolsuzlukları bildirmek için yazıldığını 
ve Sabur Saminin adının da bu mlina
acbetle ge~tiğini, hakaret mevcut ol
madığını söylemiştir. Neşriyat müdü
rü de ayni §Ckilde ifade vermiştir. Sn
bur Sami vekilinin Ahmet Emin aleyhi
ne axılmIJ olan davaların tevhidini iste
mesi üzerine Ahmet Emnin vekili Nazm 
Nuri mühlet istemi~tlr. 

Bunun üzerine mahkeme, Ahmet E
min aleyhine aynca bir hakaret davası 
2çrlrp açılmadığının müddeiumumilık -
ten sorulmasına karar vererek duruşına
rı aym 18 ine bıraktı. 

1KINC1 DAVA 
Kısa bir fasıladan sonra ikinci dava

nın durusmasına başlandı. 
Recai Nüzhetin açtığı bu dava, mat

bukat kanununun 42 inci maddesine te
mas ettiği ve hakaret suçunda devam e
dikliği iddiasiyle açılmıstJ. 

Reisin suallerine Ahmet Emin şu ce
\'B.pla n verdi: 

- Bu husustaki neşrıyat bir kül teş
kil eder. Bunun sebebi da,·acı}'3 hakaret 
değildir. Bilfilds davaa Avni Bayer is
minde birisini alet olarak kullarunı~ ve 
namus ve haysiyetime lecavüz etmiştir. 
Bu yuıden ben de bir dava açmış bulu
nuyo:um. 

- l\lüddeiumwnilik size tebligatta bu 
lunciuğu halde neşriyata devam etmiş -
siniz.. bu hareket matbuat kanununun 
42 inci maddesine muhaliftir. 

- Bu madde mahkeme safhası hak-1 
kındadır. Buradaysa ~ıs ınevzubahstır. 
Bunu haysiyet masuniyetine tecavüz di
ye telfık'ki ederek bahsettim. 

- Dava açıldığı size tebliğ edilmedi 
mi? 

- Hatırhyamıyorum. 
Ahmet Emin, bundan sonra reisin bir 

suali ~erine Recai Nü.zbet ve A~ni 

Bayct dav.. açmış olduğunu, Recai Nüz 
heli tahkir etmediğini söylemiştir. Re
cai Nüzhet tahkirin vaki olduğunu ve 
Ahmet J;;minin bu yazıları yüksek bir 
makama dayanarak yazmış olması ihti· 
rmlini anlatacak sözler söylemiştir. 

Ahmet Emin, Recai Nüzhetin bu sö-

• as r•"*prnı : •ıı S'Rtt:idııı•ıllliım_. 

zü üzerine neşriyatı hi~ bir makama 
dayanarak yapmadığını tebarüz ettir
miştir. 

Ahmet Eminin vekili, Recai Nüzhet 
davasında Ahmet Emini dava ettiğine 
dair bir kayıt mevcut bulunmadığını 

işaret etmiştir. Recai NUz:hct: 
- Yazı Ahmed Eminin imzasını taşı 

madığı i~in sadece neşriyat müdürü a 
leyhinc dava açtım. Fakat yaimm kendi 
sine aid olduğunu söylediğine göre yann 
istidayı takdim edeceğim, dedi. 
Müddeiumumiliğin sözleri de dinlen· 

di, mahkeme heyeti celseyi kısa bir 
milddet için tatil ettikten sonra karar 
verildi: 

"Matbuat kanunun 42 inci maddesi 
ne göre Sabri Salim hakkındaki da,·anm 
devamı ile hakaret fiiline matuf Ahmed 
Emin Yalman hakkındaki duru,manm 
tatiline ve bu suretle tehliğat yapılıp ya 
pılmadığmın sorulmasına, davaların 
teYhidinin sonra 'kararlaştırılacak 

mahkemenin 18 ikincikanun salı gUnU
ne bırakılmasına.,. 

Tütün eksperi 
g et iş tirilenler 
İnhisarlar idaresi meslekte mütclıu• 

sıs ve kültürlü tütün eksper[ yetiştir

mek ü:tere Maltepe tütün enstitüsünde 
bir eksper kursu açmıştı. Lise ve Ziraat 
Mektebi mezunlanndan olup kursa im
tihanla alınını§ olan 14 genç buradaki 
ziraat sı-.,jlanru bitirmiı ve ilk imtihanı 
vermişlerdir. Talebelerin hepsi ilk ataj 
imtihanında muvaffak olarak fabrika· 
siyon, stajı görmek üzere Cibali tütün 
fabrikasında çalışmağa baılamışlardır. 

Gençler burada da bir aene ~alıştıktan 
sonra tekrar imtihan olacak ve birer 
sene de imalat ve mübayaat stajı göre-
ceklerdir. Bu stajları ve imtihanları 

muvaffakıyetle atlatanlar eksper mu
vini unvanrnr alarak maaşa geçecekler
dir. 

Ek5pcr kursuna bu ~ene de 12 talebe 
alınmı§tır. Bunlar Maltepe enstitüsün· 
de ilk stajlarını yapmaktadırlar. 

Pam uklu k umaşlar
dan fazla resi m 
alın mıyacak 

Yeni ithalat rejimi kararnamesine 
göre pamuklu kumaşlardan yU.ıdc 60 
mwıza.m resim alınması icap ettiği 

gümııikler umum müdürlüğünden İs
tanbul gUrnrliklerine bildirilmişti. Tu
tan yarım milyon liraya yakla§an bir 
resmin piyasadan alınmasını mucip 
olan bu karar üzerine tacirler alaka
dar makamlanı baş vurmuşlardı. 

Gümrükler idaresi meseleyi yeniden 
tetkik lüzumunu hissetmiş, neticede 
tarife maddesinin yanlış tefsir edildiği 
anlaşılmış, bu suretle piyasadan yarım 
milyon füanın alınması önlenm1ştir. 

Pamuklu kumaşlardan eskisi gibi 
resim alınmaktadır. 

yelin birçok şekilleri mevcut olup yaman ;iiiiiiiiJİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiil 
ı,; idi d "pathologiquc - dlndıırnne" ola· 
nıdır. Demek oluyor ki mnfsnllnrı kınlır· 
kcn fıkır fıkır gillen şeyh M:ıhmut o reşit 
hastalard:ınd1. IJ\onııdolı nMisl de n)'lll ille
tin hlr bnşl.-a şcktlnl ID 1m:ıl.1:ıdır .. , 

AKŞAM' da 

550 li raya bir aylık 
Tür k iye tur iz mi 
DIKKı1Tl.RR siitnnundan öyle denfli· 

uor: 
"Fran u gazetele ndc iliinl:ır \•ar: 

Şehzadeba§ı 

FERAH Sinemada 

Her gece büyük Türk 
San'atkan Profesör 

Zati 
Sungur 

l l\fısıra 28 günlük bir sc)'llh:ıt • bütün 
masraf dahil - 11500 frank. (Fnıngı ~ş stanbul ve Beyoğ 
kuruştan heS$plıın\nk !iirı llrn.) unda hiç gösterme 

i 1rann 28 günliik bir scrnhnt. On -dört ni~ olduğu şayanı 

\ 

ehtr şıörülccek: Bc)-nıt, Sam, Balclıe'.k, hayret 1büyük numaralarilc sayın se 
llağdnt, Bnlıil, Gcnnanş:ılı, Hcmcclan, l':ıh yircileri Heyecandan Heyecana, Hay 
ran. Trnblusşam bu mc~·und:ı, billiln mns:ı 
rif d:ıhil. fiynt 1Ci800 rrnnk (Ta\:rlhen retten Hayrete garkediyor. Yer bul 
SfO lira). mak için lı1tfen erkenden geliniz. 

Jlu~ya, Yunanistan ,.c diğer komşıı mem· Yalnız bir gc.•.;eye mahsus 
lekcller irin dr. ıwni rckJllmlnr Sık sık F k 1~ d B' 5- · 1 

ı~e r•11>ıı.r. · 'I ev a a e ır urpnz .. 
8iz de bir kombinezon ynps:ıkl Tilrki· ! Sinemada; bu dıafta gene üç büyük 

l'tı daha. mı oz alAk:ı u~-an~ınr? :cstival 1 film birden; KIRIK HA y ATLAR, 
mc,,·sfmıne kador bunu ~mdırlen duşilnme l FRANKENŞTA Y'ın NlŞANLlSI 
liyiz. Marm:ıra havz:ımm, t:ırlhi tıbidelerle B 

1 
J H d H • ...:ı t1 ' 

dOlu sahil ft <demil')'Olu şehirlerlmirl de 1 u ones - u ut a,. .. u an. 
gezmelıe gelirler elbette .. ,, • 

HABER - :Ali§am postası 

Tramvay Şirketinden alınan 

1 milyon 700 
bin lira 

Yenicumi meydammn tevsii 
için harcamtcak 

Ankara; 13 (husuai) - İstanbul 

tramvay şirketinden alman bir milyon 
yedi yüz bin liranın tatanbulun iman 
na tahsisi edilmesi hakkındaki llyıha 

bugün meclis encümenlerin.den geçe 
rek rüznameye. alınmt§tır. 

Uyıhaya göre, bu para Yenl.:ami 
meydanının açılmas1 için icap eden yer 
terin istimlakine sarf edilecektir. lstim 
lak işinde, hususi idareye, maliyeye ve 
belediyeye aid yerler parasız olarak alı 
nacaktır. 

Tütün 
satışlarında 

vaziget 
lç piyasalarda. tütUtn satışları nor. 

mal bir vaziyette devam etmektedir. 
Ege mıntakası hakikt rekoltesinin 

3S milyon kiloyu geçtiği a.n18.§ılmııtır. 

Son hafts.ya kadar bu miktarm 34 
milyon kilosu l!atılmıetrr. Rekoltenin 
3 milyon kilosu tamamen kıymet.siz 

ıskarta tütünler olduğuna göre henttz 
satılmamı{;! bir, iki milyon kilo t.Utün 
kalmış demektir. Bunlar da Alman !ir 
malnrı taraf mdn.n peyderpey alınmak
tadır. 

Samsun mmtakasmda satışlar son 
günlerde hararetlenmi§tir. Dert! ve 
Maden mıntakasınm dizi tütünlerin
den 700 bin kilosu çok iyi fiyatlarla 
Amerikalılar tarafından satın alın

mıslır. Diğer mıntakalarda satı12lar 
iki milyon kiloyu bulmU§tur. Vasatt 
fiyat 60-90 kuruş arasındadır. 

Amerikan şirketleri, inhisarlar ida
resi, Ostro - Türk §irketi Mısmyan ve 
Mitat Nemli firmaları mUbayaata de
vam etmektedirler. 

Hacı f(em Herl hak
kında sıhhi tedbirler 

Hudut ve sahiller sıhhat umum mU
dürlüğü Hac mevsimi dolayısile liman 
larımıza gelecek Hacı gemileri hakkın 
da yeni l:ıaz.ı kararlar almağa lüzum 
görmüştür. Buna sebep uzak memle
ketlerden gelen hacıların memlekete 
bula_§ık ~astalık sokmamalarını temin 
etmektir. 

Karadeniz limanlarından gelen hu
susi hacı gemileri boğazlardan sıhht 
nezaret altında transit geçecekler ve 
limanlarımızda yolcu çıkaramayacak-

lardır. 
Yolculardan mühim bir kısmı Hac 

yolcusu olan ve Uzak Şark limanların 
dan gelen gemiler buraya hacıları çı
kararnayacaklardır. Diğer yolcuları 
çıkarmak istedikleri takdirde bacıla· 
rı Knvnk tahaffu1.hanesi önünde baş
ka bir vapura aktarma edecekler. yol 
cuları tahaffuz.ha.neye çıkaracaklar -
dır. Doğnıdan doğruya yolcu çıkarma. 
ları yasaktır. Hac dönüşü de yolcular 
sıhhi tedbirlere hıhi tutulurlar. 

Kadın kov~esı 
Kadıköyde Yeldeğirrneninde Halid 

sokağında hamam odalarında oturan 
Arıkiye?.olfi ile Virjin ismindeki kadın 
lar geçimsizlik yüzünden kA.vgnya tu

tuşmu~lardır. 
Bunlardan Ankiyezolfi Virjini t.a&Ia 

başından ehemmiyetli surette yarala

mıştır. 

Ara haya ~arpan 
tıremvııy 

Arabacı Şevketin sürdi.iğü 2299 numa 
ralı çift beygirli yük araba.ar dün Kı

sıklıda Rifatm fırını önünde dururken 
18 numaralı tramvayın romorku çarp
mış, beygirler yarlilna.mıştır. 
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Deniz Banka · geçecek müesseselerde 

Altmışını geçkin 
memurlar tas i eye 

tabi tutulacak 
Bankaya bağh müesseseler 
dört esas~ı grupa ayrıhyor 

Denizbank umum müdUrü Yusuf Zi- müesseseler mUlhak idareler ıuıJitl~ 
ya Öniş banka teşkilat ve kadroları Dc.nizbank işletme kısmı muavinliP

6 

üzerinde tetkikata başlamıştır. Umum tabi olacaklardır. . 
müdür bugUnlerde alakadar müe~c- Bahkariın mali muavinliğine ta.~ 
leri gezecek, mUdürlerile görii§ccek, edilen 11;1 banknsı Hn.mburg şube&i ııı 
bundan sonra da. Anka.raya gidecektir. dürü Tahir Kevkep de bUtün bu nı11et; 
Denizbank mfidilril Ankarada muavin- seselerin mali hususatmı idare edf!CC!i
lerini tayin e<rerek merkez tef;kilatı. tir. lş bankasına mensup Denizi!ı :ın ili 
nı kuracaktır. dürU Rahminin de Denizba.nkta tek111'· 
Mevııuk bir membadan aldığımız ma· bir vazifeye tayin edileceği söylenllle 

lüm&.ta göre, bankaya merbut müesse tedir. et) 

seler, dört e!'!aslı grupa aynlmaktadır- Banka faaliyete geçtikten l!IDnra Jc • 
lıı.r Bu gruplar §unlardır disine bağlnnacak mUeseselerdC ıne" 

1 - Tahlisiye, fen erler idaresi ve cut olan mura.kiplerin vazif eler?1e~ 
gemi kurtarma. hayet verilecektir. Bu murakiPl .si 

2 - Deniz yoları, Akay - Yalova ve Denizbank teşkilatı içinde başka~ 
Van kölü işletmCEıi. felcre tayin edilmeleri muhtenıeldif· 

3 - Deniz fabrikaları ve lstinye Denizbank kadrolarına. girecek .o:ı~ 
dokları. murlar Uzerinde inceden inceye tet1' 

4 - İstanbul, İzmir, Mersin, 'I'ralr ler yapılmaktadır. Yeni teşkilat :ıxıi.lJJ; 
zon, liman şirketleri ve kılavuzluk sebctile altml§ yaşmı doldurmuŞ 0 • 

jdaresi. memurların vazüelerine nihayet '~ 
Bunlardan fabrika ve havuzlar iu~ lecektir. Bunun için alakadar idaTC1 ., 

resi mtistakil bir müdürlük halinde deki memurların sicilleri yeniden ll 
'Umum müdilrlüğe bağlı olacak, diğer zırlanmaktadır. ____.... 

ltalyaya dün 100 bin 
palamut gönderildi 

Anadolu şehlrJerlne balık sevk 
edllell\edtğt için balıkçılar 

Ankaraya milracaat edecekler 
811

• ' 
Sahillere balık akını yeniden ba~la- de Haydarpa§<ldan kalkan trenle g ).Jt 

mııtır. Diln, takriben 200- 300 sandal derilmekteyldi. Bunun i~in de balı~d • 
liman içinde ve Salıpazan açık:lannda azami 14,30 za kadar Demiryollat 1 

' 

avlanmışlardır. Balık o kadar fazla idi resine teslim olunuyordu. 
ki serpme ile ç.alışan bu kayıklar bir Dem:ryollar idaresi balıkların but1: 
kaç ıaat içinde doluyordu. dan sonra az:ami saat 12 ye kadar t~, 
Ayrıca Boğaz civarında <da palamut timini istemiştir. Balık_çılar bu saB • 

ve torik tutulmu~tur. kadar balığın Balıkhaneden ge~ip_ ~~. 
Yalnız son günlerde palamut sürüle· amele işlerinin bitirilemcldiğinı ld • 

ri Marmaraya geçtiği için fula pala- etmektedirler. Bu yüzden iki gUnd~ 
:mut ve torik almağa gelen İtalyan ve her Ana.'doluya balık gönderilemefSl' el' 
Yunan vapurları bu balıktan fazla çık- tir. Cemiyette yapılan toplantı sonu~. 
madıfı için beklemektedirler. Balık 1ktısat Vek5.letine müracaata karar 
bekliyen bu vapurların miktarı ondan rilmiştir. ___.-/ 
fazladır. Bunlardan yalnız ikisi, dun ------------
elli bin çift palamut alarak Italyaya Tramvay şirketinden aJanıı.fl 
&itmiJierdir. 1. 700.000 liranı il 

Cemiyette t oplantı f d 1 IA i bfl 
Baltkçılar Cemiyetinde ıdün bir top- S8 r 1D8 8 r Y '!. 

lantı yapılmıı, Anadoluya balık gönde· Ankara 14 (Hususi) - TrDJXl~it 
rilememesi meselesi görüşülmüştür. şirketinden geri alınmakta olsJl .. il 
Şimdiye kadar lstanbuldan balık, l 5, 15 milyon yedi yüz bin Hranın Eınin~ 

meydanının açılmasına sarfedilıfl 
Hamama pencereden 

alren serhoş 
Sirkecide Hocapa§a hamamında çn.

hşan kırk iki yaşında Ali dün ak§am 
üzeri bir arkadaşına gitmiıs, gece yarı 
sına kadar rakı içmi§lerdir. 

Ali saat iki buçuğa dQğru hamama 
gelmiş, kapıyı uzun mtiddet vurmuş, 
içerde yatanları uyandıramamı§tır. 

Sarhoş bulunan Alinin aklına hama
mın külhan tarafındaki pencereden 
iQCriye girmek gelmiş, o tarafa gitmiş, 
yerde duran merdiveni pencereye da
yamıştır. 

Merdivenin yansını çıkarken salla
nınca merdiven devrilmiş, yere düşen 
Ali başından ve baca.klanndap. ağır su
rette yaralanmıetır. Yerde inliyen nda 
mm sesini bekçi duymuş, zabıtaya ha
ber vermiş, Ali baygın bir halde Cer
:rahpaşa hastahanesine kaldın!mışttr. 

jSC .,-e; 
hakkındaki kanun layihası mccl eııl" 
rilmi3, Dahiliye ve Nafia enctıııı !l' 

riuden geçmi.§tir. Bugün de biit<ie e 

cümeninde tetkik olunacaktır. 1'I 
L8.yihaya iki hıırita bağlıdır· J.. 

B isimli haritalar.. et 
Bir milyon yedi ytız bin lira i~e ~.

iki haritada gösterilen yerler 1Stilfl 
edilecektir. ,ti 

Eminönilnde maliye husus! id 'P"' 
ve bdediycye ait binalar ve yerle~if" 
rasız almn.caktır. 1stimlak işi ~~~ 
nm kontrolü altında belediyeler 1 

lak kanunUDa göre yapılacaktlt· etf!l' 
Fiyatlar senenin in§aat rayi~ ttv 

ve binaların yeni ve eskiliğine gort 
yin olunacaktır. f!' 

Bir milyon yedi yüz bin nradsJ1il"' 
tan para ile de Yeıni§te kcre!t;ec 
giden yol geni~letilecelrtir. ..-/ 

ÇAGLA Y AN'da 
Büyük fedakarlıklarla celbine muvaffak 

olduiumuz mefhur Takkaseler 
MISlRLI 

Amira Cemal 
VE 

SUDANLI ZEYNEB 
16·1·938 pazar ıünü •k~amı seonslarına ba~lıyacakl:lrdır. 
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l~tanbul konuşuyor 
Pazartesi pazarinda ... 
Esnafın en büyük korkusu 

Ya" "\ omur .. 
nu 

Pazarın kurulduğu 
~0kaktakl dUkkAo
eı!ar da pazarın 
başka bir yere . 
kaldırılmasını 

istiyorlar 

/) 

ltorı"' 
Paıanntla yalcı BaUınrli 

ll· ıtylind 

~t:n~esi günü yolunuz düşer de 
~~ndan Tahtakaleye gitmek 

~ ~~ lll'§hur kebabçmm yarundaki 
~ aa a sapar sapmaz, neye uğradı
l!ı.ı ~rırsınız. 

~ b~ ~ol o gün bin bir çeşit esnafın 
~stııasına uğramıştır. 
~· adnı satmak için avaz avaz bağı

l'tasrnrrı eta Yolunuzu keserk, sizi iş
deıııer h önünde dunnaya mecbur e-
~larp ep buraya toplanmışlardır. 

ac!tttı a~ular caddesi denen bu yere 
,,.... r atmaz. ilk anda midemi bu'< •qcal( b" 
Olurı k ır manzarayla karşıla~tnn. 

ttı""' enarı ~·<llları di n~ sıra sıra ceviz, fındık 
lcJ.ırıllıa. Zllli~ olan bir adam, yaya-

~ kitoıarc!a~·dıE;'I pis bir kağıdın üzeri
.ı, ile Sef'l Pestil Yığmıştı. Aman yarab 

~ hile~ ~zarası vardı bu pestille
. ~u hali k ı?ız. Sanki toz toprak, çöp 
~ b' Mı defilmis gibi, zavallı pes
l'ltııı~'"" oır kı 
hi ~ s~~ sokağın çamurlu kaldı-
~ bu Va:' uyordu. Fakat mal sahi-

ieçe:ete aldıns bile etmiyor. Ge-
' ltaır lllahnı &ıtmıya çalısıyordu. 
~ r.fu. 1 bcıecıh.•e A~ı d' • 1 ~ """Ylene b o1 • ner~n, ıye söy e-
llı' C!t Sıtavı Uradan gettim. Biraz daha 
lı 1~lerdi ~ a Y~cılar, peynirciler dizil-

Ok • ı:..kscr· · 
li '<ti\ bu esna~sı tamamen köylü kıhk-
bı.11a.ı,k,...: 

1
. tan, evvela Zeyneb isim

~"-'t "'-1 r ı Orta 
~~ Yaşlı bir kadınla ko-

~ırı l<aba bir r 
~I ı saltnaıc .. •sanı olmasına rağmen, 
"'" biten ?_ tçın, bin bir dil dökmesi
·~l>la171_ <..efneb b' '-! ~-ıan • •rtok kaçamaklı ce-

tı: sonra. bana . . .. ı li vazıyeti şoy e an-
~ a.rtac1a b· 
~ ttlt~ kere Yalnız Pazartesi pa-
~,.: ~Yntrti· Sattı~ım, inek yağı, yu

aı'l.I~ ır. 
'"IQa Çok Se 
~ .... ~.;,.·· ne evveı öld" u 
~ .. -'Wtnı u. ç ya-

% 11 ha~a<t a meydanda kaldun. O 
~ t(?tiştirdi lJtı Çaltşınıya, §İmdi evl!dı 

· .\!tatta rn, 0 da bana yardım edi • : ~ :ur, geçinip gidiYonıı. 
~ () t!aınıa ' llere()e tocuğun? 

, ~tir. htrt lllenııekete gider gelir, 

~- ~i b' de satanın. 
""\l • ır d . 

l'ıc: \ ~iıne Zeerdin .var mı senin? 
''ltit kalmacı Ynebın cevab vennesi· 

, ~' b.
1
' Yanındaki tezgAhta 

llıau .. ar }·a ır kadın söze karntı · 
lıg ı,_ • ''ar . " . 

'\Cllkt1~ İ ?1Yordu. Şu sırt ha· 
çın akşamlan mallan· 

Zeyneb tJt Göntnli Mthmellt, Gemliklı 

Pazar/esi pazarında Tlabcrciye dert an
latan tsnaf lordan biri 

mızr. tezgahlarunın kaldırmak pek güç 
oluyc.«. 

Ben tekrar Zeynebe döndüm; 

- Sen, dedim, şunun doğrusunu söy
le, akşamları nasıl götürüyorsunuz ar

tan mallan. 

. Gözlerini kırpıştırdı, hafifçe güldü, ay 

ni garib şivesile: 

- Sırtlayı, sırtlayıveriyor, arka yol

lardan götürüyoruz, işte işin doğrusu. 

Kadınların yan,ından a}Tildun, ve bir 

az daha ilerdeki ihtiyar bir satıcının ya

nma sokuldum. Bu, Gönenli Mehmet is

minde 62 yaşında bir adamdı. Garib de

ğil mi, onun da bir oğla varmış, her 
hafta gidip gelir, babasına mat getirir • 

miş. Babası da ~atarmış. ~·tehmedin ya

nındaki Gemlikli zeytinci de dertsiz ol

duğunu söyleyince. orada da durmadan, 

caddeden a~ğı yürüdüm. Yolun ronuna 

yaklaştığım zaman büyük ve temiz bir 

kuru ~·cmi~ tezgfilu kurmu~ bir satıcı, 

bana şöyle dert yandı: 
- Bizlerin en büyük derdi, yağmur· 

dur. Hava kuru oldu mu, hiçbir ~yine.. 
hemmiyeti yoktur; 

O böyle söylerken, temiz temiz gözle

re yerleştirilmiş y'mişlere bakıyordum. 

Adam. sanki ne düşündüğüm anla • 
mı~ gibi: 

- Ben dedi, temizliğe pek riayet e· 
' derim ama, doğrusunu isterseniz, bu bir 

az ~una zahmet oluyor. Şimdiki mü~
teriler pek garib. İçlerinde malın temizi· 
ni arıyan binde bir. H'psi ucuz olsun da 
ne olursa olsun diyor, geçiyorlar. 

Sokağın karşı sırasmda, i5portasına 
diş fırçasından kolonya, krem, tra~ takı
mı ve aynaya kadar bin bir çeşit eşya 

dizmi§ genç bir esnafın yanına girerek 
konuşmıya başladım. Onun da yegane 
korkusu yağmurdu, bir de kazancın az
lığından bahsediyordu. 

Tam bu sırada, önünde durduğumuz 

dükkanın kapısı açıldı, uzun boylu bir 
adam dışarı çıktı. Bana: 

- Ba)ıtn, dedi. Siz galiba gazetecisi
niz. Rica edrim, her §eyden evvel bizle
rin, yani buradaki dükkancıların hali
ni yazınız. Pazartesi günleri bu pazarın 
burada kurulması yüzünden mahvoluyo-
ruz. Görüyorsunuz, dükkanlarımızın ö
nü ba~tanbaşa i5portalarla kapanmıştır. 
Bir müşterimiz gelse, içeri girecek yol bu 
lamaz. Bütün dükkAnlan baştanbaşa 
dolaşınız, hepsinin sahiplerine sorunuz, 
size ayni şeyleri söyliyeceklerdir. Bu 
caddedeki dükkAnlar hep bir olup dille· 
kfı.n başına ellişer lira vermiye razıyız, 
tek şu pazan bizim sokaktan kaldırsın
lar, başka bir yere nakletsinler ... 

Karşımdaki zat daha fazla söylemedi. 
Fakat dilkkftnlannın önüne şöyle bir ke· 
re bakmak bUtiln sözlerinin tamamen 
haklı oldutrunu ispat ediyordu. 

HABERCi 

ıstanbul radyosu 
17,00 lnkıltlp dersi: Üniversiteden nak

len Recep Peker tarafından 18,30 plAkla 
dans musikisi 18,45 Saz eserleri: Kemani 
Reşad, piyanist Feyzi 19.00 Konferans: 
Çocuk terbiyesi, Ati KAml Akl'Üz 19,30 Bey 
o!!lu Halkevl sösterit kolu tarııfından tem. 
sil 19,55 borsa hııherlcd 20,00 Necmettin 
Rıza ve arlcııdnışları tarafından türk musf. 
kisi ve hnlk şarkıları 20,30 hava raporu 
20,33 Ömer Hızn tarafından arabca sl>ylev 
20,45 bayan ~tuı:ıfrer Güler ve arkadaışları 
tarafından tnrk musiki~! vo halk 3nrkıları 
es. A.) 21,15 ORKESTRA: 

1 - Fuclk: Mnrche 
2 - Tschaikovsky: Andantino in modo 

canzonne. 
3 - Drlgo: Pizılcnto 
4 - Ponchil'lli: D:ınza delle ore. 
5 - Tosti: Parted. 
22,15 Ajans hnberlerl 22,30 plAkln solo. 

tar, opera ve operet parçaları 22,l>O son 
haberler ,.e erte~i gUnnn programı 23,00 
son. 

BÜKREŞ: 

18,00 Romen havnları 20,10 şarkılar 
20,35 operadan tehlsil nakli 23,00 pll'ıkla 

ham mü7.lk. I 
RUD.\PEŞTE: 

18,35 plAkla dans havaları 20,SO operadan 
temsil nakli 2~,05 radyo orkestra.,.ı. 

BEJU.l:\: 
19,00 bando 20,00 plak 21,10 Derlin mır 

monik orkestrasının plakları .22,00 temsil 
nakli 23,30 konser 
RO:UA: 

17,00 Sen fcınik konser 20,30 orkestra 
21,30 hafif milzik 22,00 temsil nakli 24,15 
caıband. 

VARŞOVA: 
19,10 pldklıı film parçaları 22,00 temsil 

nııkli 23,00 YarSO\"Q mırmonik orkestrası 
konseri., 

Yazan: Kenan Çinlll - l\lelekzad Çlnll1 
( ERKEK - KIZ ) 

s 

(Tcrcllme .,, iktibas hakkı mah/ıudıırJ 
- Numara 40 -

Gebze yollunda 

Fotografçıya uydur-· 
ma birisim söyledim 
Adam bir hayla düşündü ve Gebzede 

böyle bir kimse yok ı dedi 
Hicran hakkında bu şekilde hareket 

edişim sırf kendisine kar_Şı duyduğum 

iyi hislerden doğuyordu. Zaman asabı· 
mı yatı§tırmıştı. Şimdi artık, onun gi· 
bi harekete kendimi mecbur gör
miyordum. 

Mahkeme günü gelip çattı. Kendi 
kendimle mücadele ettim. Neticede git 
medim. Daha sonralan benim mahkeme 
celplerini sakladığım ortaya çıktı. Bir 
taraftan annemin, diğer taraftan avuka 
trmın itablanna maruz kaldım. Avu
katım: 

- Sen elimdeki delilleri alıyorsa~ 
Kendini mahkumiyete sürükliy9raun 
<liyordu. Haklıydı, ne diyebilirdim He
le annem tasavvur edemiyeceğiniz ka
dar kızmıştı. 

Günlerce kendisile yUz yüze gelme 
meye çalıştım. Neticede öğrendim ki 
annem avukatımın üzerinde tesir 
yapmıştır. Ve bu benim müracaat 
etmemem üzerine belki de stikut eden 
muhakemenin yenilenmesine çalıtılacak 
tır. Artık mani olamazdım. Benim ya
pabileceğim şey vaziyetten Hicranı 

haberdar etmekti. B8yle yapmak iste• 
dim. Adresine bir mektup yazarak ken 
idisile görüşmek istediğimi bildirdim. 
Fakat verdiğim randevilye gelmedi. 
ikinci bir mektup yazdım. Bu ıefer 

apartımanın kapıcısı ile gönderdim. 
Elinde mektubumla geri döndü. Bu 

vesile ile Hicranın evinde olmadığını 

da öğrenmiş bulun<lum. Kendisi çoc'uk 
larile beraber Gebzcde bulunan koca
sının yanma gitmişti. Tatil %8.Illanınm 
bir kısmını orada geçirecekmif. Gebze
deki adresini bilmediğim için vaziyeti 
mektupla bildirmeme imkan yoktu. Bu
nu muhakkak bildirmeliydim. Fakat ne 
yapabilirdim. Gece, karar vetidim. Er
tesi sabah Gebzeye gidecek ve kendi
sile konuşmaya çalışacaktım. Böyle 
yaptım. Ertesi günü Haydarpaşadan 

sabah postasına atladım. Trende bir 
fotoğrafçiJe tanrşt1m. Bu adam da Geb 
zeJiydi. Oraya gidiyordu. Bana Geb~e
de kime gideceğimi sorduğu zaman 
uydurma bir isim söyledim. Adam kaı 
lannı çattı, şöyle bir dütündü: 

- Gebzede dedi, böyle birisi yok. .. 
Ben tanımıyorum .. 

- Yeni gitmişler .• 
Adam gene düşünceye daldı. l§in 

içinden çıkmıyacağını anlayınca : 
- Varınca sorar öğreniriz, dedi .. 
Hareketimizden bir buçuk saat son

ra Gebzeye gelmiştik. tstansyondan o-
tobüse bindik, on dakika sonra da ıe· 
hirde bulunuyorduk . 

Fotografçı beni yalnız bırakmadı. 
Dükkanına götürdü. Yolda, Hicranın 
kocasiyle karıılaştık. Fotoğrafçı onun
la bir hayli konuştu. Ben kendilerini 
yalnız bırakarak ilerledim. Beni tanı
mamıştı. Buna çok sevindim • 

Fotoğrafçının dükkanında bir müddet 
kaldım. Birlikte kahveye gittik. Yolda 
uytdurduğum isim üzerinde israr ettim. 
Kime sorulduysa, Gebzede bu isimde 
kimseni:ı mevcut olmadığı söylendi. 

önce, birisini bularak, Hicrana ha
ber göndermeyi düşünüyordum. Az 
sonra bundan da caydım. Çünkü Geb
ze küçücük bir yerdi. Konuştuğumuzun 
durtılmamasına imkan yoktu. 

Gebzeye kadar boşuna · geldiğime 

hükmedince çok canım ednldı. Ne ya
payım ki bir defa gelmiştim. Hiç olmaz· 
sa adresini öğrenmeliydim. Fotoğraf· 

çının ağzını aradım: 
- Dükkanınıza giderken yolda ko

nuştuğunuz zat bana hiç yabancı gel
medi. Kimdir?. 
-O mu?. 
Diye sorarak, izah etti. Evli olduğu

nu, iki çocuğu bulunduğunu, kansının 
da bir müddet evvel Gebzeye gelclifini 

anlattı. Neticede de nerede otutidukla
nnı söyledi. . 

Artık yapılacak ıeyi yapmıştım. Ak
şam üstü son trenle !dönmek istiyordum. 
Halbuki kahvede tanıdığım Halk Fır· 

kası reisi beni bırakmak istemiyordu: 
- Bu gece burada kalınız .. 
özür diledim. Bu zat bana fırkayı: · 

gezdirdi; tiyatrolarını gösterdi. 
Trene mUşteri yetiştirecek otobilsler, 

otellerin önünde duruyordu. Ben bunlar 
dan birine bineceğim sırada, Hicranın 
kocasiyle oturduğunu öğrendiğim Safa 
otelinin kapısı önUnde çocuklarını gör-
dUm. Onlar da beni görmUşlerdi: ~ 

- A .. Kenan ağabey!. • 1 
Diye bağırarak otele girdiler. Benim 

Gebzcide bulunduğumu annelerine müj
delemiye koştuklarında hiç şUphcm yok 
tu. Fakııt kalmadım. Otobils te zaten 
hareket etmişti. Trene güç yeti§tim. E
ve döndilğüm zaman saat dokuzu ge
çiyordu. 

Ertesi gün Hicrana vaziyeti, Safa ~ 
teline yazdığım bir mektupla anlattmı. 
Bir kaç gUn sonra da kendisi geldi .. 
Buluıup konuıtuk. Annemle avukatı • 
mın hareketine çok kızmışt. Fakat ben 
ne yapabilirldim. 

O zamana kadar yapabileceğimi yaP.
mış, işi önlemiye çalıJnuıtmı. 

Kendisine: 
- Elimde hiç bir ıey yok, 'dedim. 

Ben şimdiye kadar ne yapılmak icap e-ı 

diyorsa yaptım. Maamafih gene çalııa· 
cağım • . 

Filhakika ıonra'dan çalıştım ve anne· 
mi davayı tazelemek fikrinden caytlır· 
dım. 

Bununla beraber Hicranın aleyhim
de açtığı teWdit davası hali devam ediP. 
gidiyordu. 

• * • 
Bugünleride başıma feci btr kaza gel· 

di. Sipahi ocağında tanıyıp ahbap ol· 
duğum Mıaırlı bir Prensesin Mnııroan 
koşu için getirttiği Turkuan adındaki 

beygiri ile bir pazar günü gcmıiye çık

mıştım. 

Niyetim Bilyilkdereye kadar gitmeli 
ve deniz havası almaktı. Zincirlikuyu 
civarından Bebeğe giden yola aaptnn.1 
Dağlar arasından ağır ağır inmiye bat 
tadım ... Sağ tarafı derin bir uçurum, 

solu dağlık, ancak bir ki§inin geçc'blle· 
ceği dar bir keçi yolundan ilerlerken a
tın ayaklarının kayar gibi olduğunu his 
ıettim. Yanılmamıştım. Atm ön ayak· 
lannın bastığı toprak kaym.IJ ve at mu
vazenesini kaybetmi;tti. 

Ant bir kararla sola atlamak istedim. 
Fakat hayvanın kendini kurtarmak için 
yaptığı hareketle sol yerine aağa fırla· 
dıfunı gördüm. Ben kayalara vura vura 

!dönerken atın da döne döne yuvarlan· 
dığını görUyoroum. Bir an geldi ki artü[ 

hiç bir gey bilmiyordum. Gözlerimi ağ· 

nlar içinde hastanede açtım. Bapmda 
.toplanan hastabaJacılar bende hayat e
seri bulunduğunu görünce aevinmif o
lacaklardı: 

- GQzünü açtı, gözünü açtr.ı 
Diye sesleniyorlardı. Fakat bu ıyıltt 

urun sürmemişti. Az sonra tekrar ba-

yılmııtım. N elden sonra biraz kendime 
gelebildim. Bana ,kim olduğumu 10ru· 
yorlardı. Ancak o nman adnnı ve ya
lan yanlış adresimi söyleyebildim. 

(Devamı var). 

Ankarada Bayan Jaleye 
Mektubunuzu aldan ve okudum. Fa

kat içinde cevab vermeye değer bir şer 
bulamadığnn için cevab veremiy~ 
teessüfle arıederken, size biraz olsun im-
1! ve kitabet dersi almanın samimiyetle 
tavsiye eder, bilvesile hürmetlerimi su
narım. 

~Tktk. Kı: 
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Asya lşlerile meşgul 

Gizli Ingiliz teşkilatı 
şefleri neler 
anlatıyor ar ? ıstanbul 

Ankara 
Muhtelltlerl 
gelecek hafla 
karşı laşıyorlaı' 

ıtfaurice Yeme adında bir fran J 
sız gazetecisinin, Aıya ıiyaıetinin 
İç yüziliıü anlatan yazııınm baı tn 
rdmı dün vermiıtik. Aıya işleriy 
le me1ıul İngiliz §efleriyle konuş 
muı olan gazeteci; (A. S. 5.) teı 
kilitınm ente11icena Servisinin en 
esrarengiz bir ıabeıi ve uzak tar 
km esrarlı ve sihirli dünyaıı üze 
rine açılan bir tarauud pençcreıi 
olduğunu söylemekteydi. Fransız 
muharririne Aıyadaki gizli çıırpış 
mayı anlatan :teıkilabn bir şefi 
ıöyle devam ediyor: 

Bu ifpattan sonra, muhat<tbım ila 
ve etti: 

- Eğer uzakşark i_şinin iç yüzünü 
öğrenmek istiyorsanız, gidip albay 
(x) i görün. O, Entellicens Servis'te 
demir maskeli adam kadar meşhurdur. 
Aıyanın mukaddes adamlarına aid elbi 
ıeleri _giynü_ıtir. En mahrem mabedlere 
girmiıtir. En gizli içtimalara i§tirak et 
mi§tr. Eski papirüsler ürcrinde Kon 
Iiçyüı'ün yazılarını okumuştur. Uzak 
prktaki bUtün gizli teşkilatların kalbi 
olan Taoiim mezhebinin birinci dera:e 
1i ip.ietleriyle taltif edilmi~tir. En meJ 
hur zabitlerimizden brdr. Or.a. "deri 
si~i değiştiren adam·• lakabını taktık. 

.Mµhatabzm bana, ingiJiz casus teı 
k11atmın bu meŞhur ajanının adresini 
ver'di ve hemen ertesi günü, albay 
''~" beni Londra CtVa.rındaki köşkünde 
kabul etti. 

Bir avrupahnın mı, yoksa bir asya 
Jmın mı karşısında bulunuyordum? Bu 
nu cidden, katiyetle söyliyemezdim. 
San derili, çekik gözlü bu çehre, bir 
çinli yüzünün tıükQnet ve esrarının taşı 
yordu: 

Albay bana: 
- Vaziyet şudur, dedi. Dünyada, 

dört• yüz milyon avrupalr ile iki yüz 
milyon amcrikaliya karşı tam iki mirli 
> atıi bil' milyar İki y'üz milyon asyalr 
vardır. Eğer ezilmek, mahvolmak iste 
miyorsak. ber ne bahasına oluna olsun 
l)u müthi; sarı kütleyle siya5i temaslar 
dan ve onları bizimle ayni seviyede o
larak içimize almaktan sakınmalıyız. 

. Sun. Yat Sen, bu san bloku taibak 
kuk ettirmek istedi ve bu arzu Japon 
yanın askeri şeflerinin bUyük ihtirasla 
rı haline geldi. 

Bilyiik ilahi meclis 
Asırltk Manu kanununun hala mu 

hiraza edildiği Tibet teşkilatlarına gir 
medcn evvel, 15 seneden fazla san deri 
altında yaşamak mecburiyetinde kal
dım. Burada asyalılar için 90000 sene 
lik bir ilim ve zihniyet yaşamaktadır. 

İki yUz milyon bral1manı temsil 
eden Lihassa büyük iJfilıi meclisi, dün 
yada buluıuniyan siyaşi bir kudrettir. 
Bu kudret binler:'.:e senelik ilmi ledün 
ananesini ve yine binlerce senelik ilmi 
temsil etmektedir. Bu meclise mensup 
aılınıcr, kainata mUteallik enerjileri i
dare ettiklerini ve arzın cazibesini iste 
dikleri gibi tanzim ve böylelikle insan 
lı~ı da sevku idare edebileceklerini ile 
ri sürüyorlar. Bu korkunç Slimler, ayni 
zamanda. ilimlerinin nihayet makine ü 
zerine kurulmuş olan gorb medeniyeti
ni imha edeceğine kani bllunuyorlar. 

· İki eanh budu 
Lihassa'nın canlı budası Dalay La 

ma, Londranın sulh siyasetine girt4~ek 
ti. Fa]sat tanrı olduğu halde öldil. 

Moskova onun ölümUnü bekleme
miş.ti. Canlı Budanın ingilizlerin menfa 
atlerine uygun hareket cttiğmi gören 
sovyetlcr yeni bir tann •. ratmak iste 

diler. 
· tıte o zaman Sun Yat Sen meydana 

~ıktı. Sun Yat Sen, Dalay Lamanın am 
c:ı zadesiydi. İki akraba mücadeleye 
tutuşunca sovyetler Sun Yat Seni Li
hassanın mukaddes tel}' • ·ıs tından ayır 
öılar ve onu bir Mongol manastınna 

yerlC1tirerçl: hakiki bir sarı papa hali 
ne ğetir.diler. 

· Böylelikle meydanda iki canlı tan 
rr vardı. · 

Sun Yat Sen öyle ml.ikemel bir pro 
pagandaya başladı ki, kısa bir :aman i
çinde milyonlarca insana hükmetti. 
O zaman Moskova Asyanın bir kısmı 
üzerinde hükmetme: için mükemmel 
bir fı:nat bulduğu zehabına kapıldı. 

Filit Japonların lehine, Moskova
run aleyhine olarak bu iki tanri de es 
rarengiz bir şekilcle öldü. 

Bu iki ı.:anlı tanrinin mücadelesi 
şüphesiz, dünyanın gizli tarihindeki 
en müheyyiç safhalarından biriydi. 

Sun Yat S:n çok b:.iyük ve zeki bir 
diplomat, hakiki bir alimdi. 1914 de 
Ültra nasyonalist bir parti kurdu. Bir 
milyondan faı.!a azası bulunan bu parti 
malum olrluğu veçhile Ko Min Tagdır 
Lenin mevkii iktidara geçince. Sun 
Yat Sene bir çok müşavirl:r gönderdi 
Moskovada Radek ile Buharin Çin ser 
güzcştini idare ediyorlardı. Onlara bir 
müddet sonra bütün dünyar.ın tanıdı 

ğt Stalin de iltihak etti. 
Uzak şarktaki vaziyeti çok iyi bilen 

Stalin tıer ~eyden evvel şu prensipi gü 
duy<'rdu: Çin ihtilali ictimai, milli ol-

maliydi. Çin hiç bir zaman idrak etmediği 
bir şeyi, yani vatanperverliği işte böyle 
C.'.: öğrenmiş oldu. Tabii, bu vatanper
verlik garp emperiyalizmine kar~r koy 
mak için bir vasıta idi. 

Sun Yat Sen öldü. 
Onun mezarı çinde mukaddes ad

dedilmektedir. Bu iki numaralı tanri 
şöyle dememi' miydi: "Bir gün avro 
pa mahvolacaktır. Çinde 400 milyon, 
Hindiatanda 350 milyon, Birmenya, 
Annam, Siyam ve Hindi Çinide de yilz 
ler:'.;e milyon insan vardır. Japonya d:ı 
bir çok milyon nüfusa maliktir. Biz as 
yalılar, beşeriyetin dörtte üçünü tcşki! 
ediyoruz. silfiha sanlacağımız zaman 
mesele halledilecektir." 

Albay Sun Yat Senin bu vasiyetna 
mesini okuduktan sonra şöyle dedi: 

- Görüyonıunuz ki, sari tehlike 
bot bir tehdid değildir. Buna rağmen, 
Hitler beyaz rrkm kan paktını bozmak 
ta ve avrupa ihtilafları içine bu korkunç 
ordunun ilk san askerini idhat etmekte 
asla terecl.düt: göstermedi. 

Evvelce haber verdiğimiz gibi Ankara 

ve İstanbul muhtelit futbol takımlan 

22 ve 23 kanunusani günlerinde Anka· 

I rada şehir stadyomunda iki müsabaka 
ya~caklardır. 

Futbol fedrasyonunun lik ve şild mü

sabakası arasına sıkı~tırdığı bu ma~ ls
tanbul futbol ajanı şu oyuncuları d:l\·et 
etmi~tir: 

Galatasaraydan: Salim, Eşfak, Nec
det, Bülend, Haşim. 

Fenerbahçeden Necdet, Fıkrct, Reşad, 
Nad. · 
Güne~ten: Cihad. Faruk, Hcşad, Rıza, 

Murad, :Melih. 

Vefadan Muhteşem. _.. 

Ajan - yukarıya yağdığımız ic;imlerden 
anlaşıldığı gibi - lstanhul muhtelitini G:ı 

latasaray, Fener, Güneş Vefadan kura
caktır. 

Şehrimizin en güzide futbolcülerinden 

Şeref, Hakkı, Hüsnü gibi Beşiktaşlı o

yuncuların davet edilmemelerine sebeb 
- dünkü sabah gazetelerinden birinin 

yazdığı gibi - Ajan Abdullahm iddiası 
üzerine olmayıp, mumailey ile B~iktaş 

klübü reisi arasında ve gazetecilerin Ö· 

nünde, Ajanın Bükreş - l~tanbul muh· 

telitlcri maçına davet edildikleri halde 

gelmiyen oyuncular için ceza istemesi 

meselesinden çıkan bir münaka~ esna

sında Beşaktaş klübü reisinin "bundan 

sonra muhtelitlere oyuncu '-ermiyece
ğim., denmesi sebeb olmuştur. 

Meylhlanecnnnn 6<ozaycllu~ 
Dmjp>aratoırnçe co<dlu 

l 
.MPAH~\TOR1ÇE Tcofano, gü. hizmetleri uuuıuldn, bir gün hn':laıı 
zelliğl gönülleri yakacak ka· d.J. . 

dar atcc;ll bir kadın<lt. Ilütün Bizans Teorano bo Jııı.)•nttan bıknu~tı. ~i-
lnıparatorl~clcrl gibi, hayatını, payi. kcforo onu nasıl :,on uz bir a~kla 
tnlıtın heyecanlı gürültüleriuden eviyorsa, o ~a kocasından o derece.. 
uzakta, çiçekli bahc;eıe..ın kalbe sU- de ~crı-~.t edıyordu. . .. . 
kün veren gölgelerinılc, yerlere sır- Bır gun .snı·ny,Ia, mnı g_~>zlü, ~arı 
ma i~lcmell, c;:lçek, ar::-;lnn, kaplan, s~lı, )akışıklı, se,·imli, curctll b~ 
,.0 pars resimleri yapılmış ipek hal'- kışlı biriyle k__ar~ıln~tı: ~lnıi kes ~ı. 
Jar .serllJ, kapıları hoydan boya gU. kcforo .un yeg°:n~ idi. 'Icofnno o~u 
müş ,.0 fildişi ile ·U ·lü ~aJonlarda ~e- !"e\·di. Saraya. gırıp çıkmasından ŞU.Jl 
çlrlyordu. :!\tunzcvi bir hııyat yaşama helenmeme!'~ için: nk~n~asmdan bir 
sına rağmen, yine fliyııc;;i işlere, dev- kızla_ cvl~ndırınck ni)etındo olduf.rıt 
Jetin mukadderatına karışnınktnn nu • oylcdi. .. 
da geri kalmıyordn. ..~ikcforo , huna inanır gibi go~ 

T r bi 1 inJ ki Ydı du, tnkııt ~Uı>hcknmi., ti. Azap \'e şup 
co ımo r mey ıanc<' n 7.1 • k içi 

Ycdlncl J{o~tnnttninln oğlu Romen he içlnıle Y8!i~mnınn · n, bir kolayı 
·· lü u ll"ği 1 bü ti 11 ... cf nı huldu, ycgcıılni Bizıınstan nznk-

onn gor< , g ze ı n n r v - 1 t 1 1 . ıı ı 
1 d ~lh . t 056 da onunla aş ırtlı, Ana< o uya )O nı ı. 

sun an 1·: n) e . •. Tcotnno, buna ~on derc<·e hldclct-
cvlcndl. J,nbnsmın ölumilnden • .;onra lendi. J~\'len<lirmck Uzcrc olduğu bir 
k<>Cll ı Blzanq tnhhna oturduı,"lı za- adamı IllT.anstnn uznklnstırdığı için 
nınn. lnıpnratorlçc oldn. Iln sırada kocasına ~attJ. T~krıır g~tirtti. İki 
Teofnno l8 YA':'mda hnlunuyoı·du. aşık blrhirlcrhıo knnı';'tulnr. 

İmpara~rlç.e Teofnno, bir çiçek tmpnrntoriçc k0<•n3mcJnn nefret 
glht tazo yhzllı \'e g!lzel olmakla he- ettiği için, ızzetl nefsi kırılan sevgi. 
r~bc~. a~lfik bakımmdnn "on dere.cc 11 ini clnyısmdttn intikam nlmaya ko. 
du.,kiln<lil. nıznns tahtına biran en el casnu mımmıC',ğe tc.5,·ik cttJ. Zlmls
otnnnnk için, kocnsını babasına ze- kes ıtnyrl mcnuıun gcnralleı-i etrafı. 
hlr vcrmeğc, hn !'nrctle öldtırtmeğe na toplndı, hazırlık yapıldı. Sarny 
tcşı,ik etti. knlıhnlnn elde edileli. 

Teofano, z<'hlrlc insan ölılürmcktc 
o knd~r ileri git1i ki. ço ·uklarmı hL 
Jc zehirletti. Görümcclcrjnln g()z yn.,. 
larm:ı, ynharnınlnrınn ch~ınmlyct 
\'ermedi, hlr nınnastıra ka1ınttr, sn~
larmı kestirdi. 

062 de iınpttrntoı· · noınen nn~ızın 
iJlüncc. iki erkek oğlu nn.mma bükü. 
metı eline aldr. O znnınn 22 ya~ıncla 
idi. Ol~m 'o do1;;un 'iiC'utlu. hnris 
bir <lal .. 

·nzır Bh-iugnstnn pek ho~lantnn
ıhğ'ı i<:in, onu huşmdnn ntlntınak is
tcıU. Bımıın irln. ı\nnıloln d:ı hulun. 
nnıı Nlkcforos l"oknc;;ı payitahta c:n
(tırth. ~hıznffcı• kumandanı gUzclli
ğilo kendisine hnğlııdı, her ı-.tc<llğinl 
;rnptırdıktnıı onru (ln omın1u c' len. 
dl. Fakat sc\·miycrck .. 

Bn izdi\'uç ,·c 1\"ikcforosun impnrıı 
tor ilfın edilişi halkı memnun etme
di. 1.'cotnnonmı çocuk1arın<lnn biri
ne sa~dıçlık cttifli için, ldUse lzdh·ıt. 
cı tnmmnmnk is tc<ll. Hnll~ nyuklnn
<h. lnıparutor tahkir ctHI<li, nıt-nıl.-kc 
tc hU;\ ilk Jılzıhetlcr eden e ki , .e me~ 
hnr lnıınnnclnnın, milli kııhrnmanın 

Sllı\hlı nrlnmlar, kn<lm kıyafetine 
sokulnrak, sarnyn nhnch, fmparato. 
ı·içenln od:ısmıı snklnndı. 

hnpnrntor tcrtlbnh hnhcr nlch. Sa
rayda nrn-:tırmnlnr ynphrdı, fakat 
hUtün s nrny(lnkil<'r ağız birliği ile 
hareket ettikleri için, hiçbir şey hu
Jnmn<lı. 

İki snat sonr:ı, ~ece on hlr olmıı"
t.u. Jlnranı buranı kur ynl'.,"l)OI', boğn'z 
, .e l\lnrmarn, fırtınndıın altii t olu. 
yorthı. 

Zlnıbkc kliçiili: hir knyıkln (H1~ 
kulcon) snrnymm dm·nrlnrı dibine 

· ynnn7tı. Yııknrdnn tı7..nhlnn hiı· sepc 
tc ı..rfrdl; iple ),ıknrı çektlll'r. })oğru 
ca hnpnrııtorıın odnsmn ı..rtttı. fakat 
onu yntn!rmdn ~iiıoemcdi, şnşırdr, 
korktu. Bu ~ırnclıı kıırşısına b!r ha
rcın ubnsı, çıktı: clilc odanın kiişcsl
nl gi.i.,teı'fll. Yavaş sc le: 

- l~to. dc<li, oradn llJ"uyor!. 
Zltni .. l.<.>H, cla\'ı..;mın Uzcrinc <loj;t'll 

hiı• knplnn ı-m·Jctllc ııtılmnJn lınzır. 
lnnıı·kcn. onn bir ı-;liril ynrdııncılnı• 
f1a lltlhlık etti. 
lmpar:ıtorıın a) :ıkla rımlnn ~ekti-

1 

Borsada .Jik maçlB 
Dura spor Muradiyelilere 

2 - 1 galip geldi 
Bursa, 12 (Hususi) - Bursada lik Bundan evvel yapılan S. 

maçlarının üçüncü haftasında Duraspor maçında umumiyetle gene ~ 
la Muradiye takımlan karşılaştılar. takrnu hAkiın oynadıysa da gol 

Oyuqun ilk devresinin hemen daha madılar ve oyun da sıfır sıfıra 
başlangıcında Duralılar htikimiyeti ele bitti. 
aldılar. Ve zaman geçtikçe de bu hfikimi- Lıı1dn bundan evvel yapılan 
yet arttı. Fakat buna rağmen gol çıka· nın neticelerini de yazıyorıJJ'.11. 
ramadılar. Bunda biraz değil de hemen hafta Akınspor - Muradb•espOr 
hemen ~nssızhklan amil oldu denebilır. da: B. takımları 1-1 berabeftt 

ikinci devre; gene Durasponın Mki· kunlan da Muradiye AkmspOı11 
miyeti altında başladı ve sona kadar da lip. 
böyle devam etti. Oyun seri \e gayet lkinci hafta Duraspor - A~ 
heyecanlı ve .zevkli geçti. Duralılar eğer maçında B. takımları maçı teblf 
karşılaştıkları fırsatlardan i&ifade etmek ve A. takımları maçında sırf 
imkanını bulsalardı oyunu çok kahir bir lannm gene şanssızlık yüzündet1 
farkla kazanacaklardı. fırsatları kaçırmasından 2·0 }. 

Neticede Muradiyenin yaptığı bir sa- mı kazanmıştır. 
yıya karşı Durasporlular iki sayı yapa- Önümüzdeki haftaya da Acat • 
rak tamamen hak ettikleri galibiyetle o- spor talrnnlan karşılaşacaklardı!· t 
yunu bitirdiler. ccvdt 

Sporun her türliisiitıe biiyiik bir ehemmiyet veren Almanlar, Berlinde atls ,ı 
sabakalar için yeni bir stad yapmı§lard ır. Açılış gütıit yapılan büyük nıjjSI 
kalarda yukarda resmini gördiiğüniiz iiç genç subay m iyi dereceleri ol""1 
dır. Bımlarm ismi sırayla: J(ıtrt, Hans, Preis'dir. 

Milli küme 
fikstürü 

Futbol Fede rasyonu 
tarafından hazırlandı 

lzmir, Ankara ve lstanbulda 13 şu
batta başhyacak olan milli kfune maçla· 

n için şehrimizden bu kümeye girec~ o

lan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve 
Gtineş klüplerinin murahhaslan geçen 
haf ta mıntaka merkezinde toplanarak 
kur'alannı çekeceklerdi. 

Futbol ajanının reisliği ile yapılmış o
lan bu içtimada klüp murahhasları, kü
menin fikstürünü görmeden kur'a çekmi
receklerini bildirerek toplantıyı terket -
mi~lerdi. 

Bu vaziyet karşısında futbol fedras
yonu İstanbul klüplerine alfabe sırasile 
numara vermeye karar vermiştir: 

1 ve 2 numaralar Ankara klüplerine 
ait olduğu için bu karara göre, İstanbul 
takımlarından Beşiktaş 3, Fenerbahçe 4, 

Galata.o:aray 5, Güneş de 6 numaraları al 
mı~ bulunmaktadırlar ki, ilk karşılaş -
malarda - geçen sene olduğu gibi - ma

halli klüpler beyninde olacağından 13 
Şubatta Fenerbahçe - Beşiktaş, Galata
saray - Güneş müsabakaları yapılacak

tır. 

Jer. sUı•üklc iller, sakalını )·oldular, 
tekmelediler, tokntln<lılnr •. }~n sonra 
Zhnlskes, kıhc•mı çckU, <lnyısının 
knfa ına doğru :o;allnclı, kesti attı. 

GUrültU)"e, hnssn . askerleri koştu. 
Fnknt iş işten geçmiş, imparator çok 
tnn clünyasrnı <lcğlştlmıişti. 

lmpnrntorun kanlı bnşı askere ve 
hnlku iistcrilirkcn, 'fcofnno. kendi. 
ini sc,·giliı-inin koJJarınn attı. 

Ilüseyin Rt7§tU T1rpmı 

Hava kupası 
maçları . 

T. H. K. lstanbıll Ajarılılıtıd~ıJSI. 
Hasılatı tamamen k-uruJllı.ıl11 

olmak üzere 935 senesinde terti.P 
olan (Tayyare kupası) f utbOl t 
nın dömi final maçının 16 J{Gfl 

938 ve final maçının da 23 Jc~11ııt' 
938 tarihlerine müsadif pazar 
saat 15 de Taksim stadında )

11 

takarrür etmiştir. .,ot 

Fiatlar balkon l lira, tribÜJl 50 
huliye 25 kuruştur. 

~,., 
tib 

Tayyare kllpası maçları ter ~ 
titıd en: d' 

tı·11e ~ 
Hava Kurumu menfaa 'fi'" 

klüp arasında tertip edilmiş ~l~ ali ~~ 
re k-upası turnuvasının döJlllf1', 
938 pazar günü Taksim stil~ r 
saat 15 de Beşiktaş, GQneŞ t r 
rasında yapılacaktır. . e~ 

Evvelce bu turnuvaya iştırııl' f"" 
ı G

" ooı::iJ.1~ , .Jtl 
an Galatasaray, uneş, J.1"S sal~ 

bulspor, Yefa, Beykoz, PertJ• şi;i d 
niye, Arnavutköy, Kurtul~~ t,efY J 
terinin dömifinal maçları ıçifl V'. 
ne verilecek davetiyeleri aııııs1'ıe ~ 
cuma günü ve Cumartesi ö~Ie) · f9' , 
Hava kurumunun Cağaloğhınctıı1'1 ~ 
bul merkezine birer saIAfıiyetuı' 
iönderrneleri rica olunur. 
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Hatırıılıırını anlatan 
CEl:~IS SOBODİ 

Enlellkens Sen·isin en meşhur ca~11~Iarındnn 

7 

TEFHtKA 

XO: 4 
\'ilzhaşı gene ökseye yakalanmıştı; 

yumruğunu hızla masayu vurarak bagırdı 

ispanya: ÖÜ·~·;;ı·;·;"k;rleri 
mükemmel bir vitrin 

• • 
ıçın 

' • 
Otel sahibesi evrakımı zabitin önüne 

koydu·. Herü te birer birer hepsini tet
kike koyuldu. Bir hata, bir eksik bul· 
mak için adeta çırpınıyordu, fakat bir 
ıey bulamadı. Sıra wnumi valinin im
zasiyle verilmi§ olan VC5ikaya gelince, 
şa§ırdı. Dönüp bana baktı: 

- Nerr Gott! .. diye söylendi. Şüphe 

ile beni süzerken sordu : 

dütümü mazur ğörün... Mesele şu: Deli 
kanlının evrakını gördünüz, hepsi yo 
lunda ... 

- Evet, sonra? 
- Işte bu delikanhyr hizmetime al 

mak istiyordum. Bizim sersem Von La 
er biliyorsunuz ki. ayağından yaralandı 
Bu adam onun yerine çalışabilir. Fakat 
hapishaneye girebilmesi için müsaade 
alma · ı ıazım ... 

•• Rıı..asya D Dtalyaı 'le Fransa yenn tcpoaırını ve - Umumi vali ile aran pek iyi gali
ba? Bu tasdiki ne suretle elde ettin?. tavyareoeırnnı orada tecrrübe edaycruaır, Yüzbaşı cevap \'ermedi. Tereddüt e 

der gibi görünüyordu. Otel sahibi kadm 
tekrar mane\Taya başlamak lüzumunu 
hissetti: Esrarengiz bir Sovyet aazeteleı inin hpanyada 

harp muhabirliğini yapa.n tan.ın

mıt Sovyet ediplerinden tlya Eh-

Madam Stentraet gülmeğe başladı ve 
alaycı bir eda ile benim yerime cevap 
verdi: 

- Maamafih eğer bu müsaadeyi si 
zin vermeniz salahiyetiniz dahilinde de 
ğilse israr etmiyorum; Sonra benim yü 
zilinden ceıalanmamzı doğrusu istemem 

makineli tüfek renburgun intibalarının bir iki gün 
evvel yaznuıuk. Buaün de, bpan
ya harp sahalarını dolaf"n meJiıur 
bir Inıiliz ıueteciıinin mütahe
delerini naklediyoruz: 

-Bunu bizzat umumi valiye sorarsa 
nız daha iyi olmaz mı?. 

Zabit fena halde kızdı. Bağırtdı: 

· Cumhur;yelçller, Franko ordusunun 
kullandığı bu acayip tilfe!jln aksammı 
bulu;> ı;e11rene mUkAiat vereceklermlfl 

Y AŞLICA bir Fransız muhabiriyle kapalı bir Reno otomobilinin içinde 
ll1cn tarsıJa sarsıla Guadalajara cephesine doğru ilerliyoruz. Arkadaşım he
•esinih:znen bütün Fransızlar gibi harpten anlıyor. Onun top seslerine karışan 

- Size sormuyorum .. Benimle alay 
etmek cesaretini size kim verdi? • 

- Bugün ne kadar sinirlisiniz yüzbaşı 
Eberlin ... Halbuki her zaman şaka etıne 
me mü~ade ederdiniz. 

Yüzbaşı yine ökseye yakalanmıştı. 

Yumru~u hızla masaya 'vurarak ba 
ğırdı: ' 

ışi:liyorum: 

Bu yollarda Fransız tanklarının her 
türlü nakliyatı kolaylıkla başardıklarını 
gördük. 

- Ben vazife halinde hiç şaka iste 
mem. 

- Beni ceıalandırmamk mı? Sen di 
yorsun kadın, beni cezalandıracak a 
dam daha dünyaya gelmemistir. 

- Ondan ben de eminim; fakat ••• 

- liarp şiddetleniyor, diyor ve sonra düşünceli düşünceli ilave ediyor: 
- Burası dünya askerleri için mükemmel bir vitrin! . • 

Bombaların açtıklan çukurlar umu
mi harpte garp cephesinde gördükle
rimden çok daha büyüktü. Bu çukur -
lar üç kadem kadar derinlikte ve altı 
kadem kutrunda idi. Buna rağmen 

tanklar yollarına devamda hi.: zorluk 
çekmiyorlardı. 

- Baş üstüne efendim bir daha böyle 
bir kusur işlemem. Şimdi mademki va 
zife başındasınız, sizden bir yardım rica 
edeceğim am. .. 

- Fakatı. makatı yok, bu böyle •• 
- Ben demek istiyordum ki!.. 

İll1ka Arkadaşımın fikrine iştirak ediyorum. MoJern harp silahlarına tecrübe 
-..., nı vermek bakımrndan ispanya harbi şimdiye kadar e§ine rastlanmamı~ bir 

aı... . " 
- Nedir, söyleyin 
Yüzbaşı yumuşamıştı, sordu: 

- Siz budalaca ıanar söylemekten 
ba~a bir şey yapmıyorsunuz. Sal!hiye 
timo lup olmadığını size ispat etmek i 
çin istediğiniz müsaadeyi şimdi derhal 
vereceğim. A. Frusızlarm her deliğe 

Oto rlcadaşım ve ben tamanı dört gün 
lllobir · 1 . cttilc ınıız e harbı adım adım takip 

l:'ra · Bu dört gün içinde arkadaıımın 
nsız erk· h b" • tcL . anı ar ıyesıne mensup mü-

"'aıt b" lltiıniı dır binbaşı olduğunu öğrendim .. 
diğ c ~usyanın harp tayyarelerinin 
l>tker devletlerinkine pek faik olduğunu 
ll;-yYakından gördük. ltal)rarun bomba 
tııt" areleri de bunlardan hiç aşağı kal-

.1 or. F 
icra· ransızlann hemen her türlü 
lcrı ıht altında, her türlü maniayı aşabi-

, er del"ğ .. 
1fftı . 1 e gırıp çıkan tanklan he· 

Crtııe <)'" 
"-tı~ . • ort nalla giden süvari kuv

,_. ~rınd d r:.ara en aha çabuk varıyor. 
b rengiz makineli tUtek 
~rank 

"tlty 0 ordusunun elinde Çekoslo-
lti11,1~~: tapıldığı söylenen öyle bir ma
tı1,"o u ek var ki, tıpkı bir patiska yır-

, tnıu.. 'b' . 
~ı.~.. :ır gı 1 garıp, fasılasız bir sada 
1c·-rt1Yor v • · ırıcli t··r e §undıye kadar malum ma 
•tıror u eklerden çok daha seri kurşun 
llin t ·• Bu makineli tilfeklerden biri-

aınaın 
._Ctile ını veya aksamını getirene 
ı. tek b" . 
qan a le uyuk nakdi mükafata tama-

r ada h •tandı . şım arp sahalarında epeyce 
b ltlu ıae de ona ait bir vida bile bulma 
lngi~affak olamadı. 

l~ll ııın ız gazetecisi olarak elime veri
(Çelt) Baıd~en istif<dde ederek bu 
tordlinı, ll'l~ne:.i ~Ufeklerini tatbikatta 
l>erucı otd orduğUm manzara tüyler ür
di. Uğu kadar da hayret vericiy-

'"-A.rtıtı: ll'laki . 
.-•ıılt Old nelı tüfeklerde i§itmeğe 
~Unun u~nıuz tak, tak, tak sesi yok. 
'ca ificiı:rıııe fasılasız. feryat gibi bir 

Su •yor •. 
ti~.t l'llalcine). .. r 

·""'en a 1 tu ekleri bir sehpa üze-
tUt .. tınağa d ı·· egi kal a uzum yok.. AAker 
~0r, hcnı Çasına dayıyor ve hem yiirü-
~ltnta ateş ediyor. 

ltiı zaın .. r 
. tcneb· ınu erezelerden müteşek-
ltr 1 tabu ı . 
l. a cl'nh . r anna ılk defa Guadala-
'll(t __. esına . 

e A.ı e rastladım. Asılerin e-
llıUr ll'lanla d 
t tczcıcri r an müteşekkil topçu 
t aı ll'ranko olduğu söyleniyor. Gene -
<>rıç nun · 

lt tab emrınde çalışan İtalyan 
~r Urları 

• ve tayyare müfrezeleri 
So,,.,. 

~Q . TCt ta 
?;ı illet tararYYareleri ve pilotları hü-

ttıı 1nda d" ·· •· d~ nlarda 0 uşuyor. Yalnız son 
" d'• nıcsı k lıliba o"Uıcn ccn e. taşlarımın 1spa nya -

a. l~b." cbı kuvvetleri hakkın.da 
.... le 1 ra kar t ki ;ı~ t c b· 1. ırÇ 1 arını görüyorum A 
.. al'lli ır ıktc h . 

llliıı. 30ook· . arp eden ltalyanların 
'~I ediy0ru~ıden ibaret olduğunu tah 
hn !t'an bo . 

~tııu ttıba in 'ynrelNin:n 
ı.._ ~ll'a 
"' ta nların htl\· >'Yarcı . rneşhur Sovoia S 4 bom-

ı Ilı erıyle lt ' an,n yaptıkları b"r b:.icum 
<>\ıt ne kada b' k' • · 'ha lt · r ıt ın bır vazıye· 

llc . ıse h"k 
l\ı<>dc "il'atın1 ~a u Cımet kuvvetlerinin 
~~ trı bir h 0 kadar bozdu. Bu tam 
1 r arcı,ti arp nucumu idi. ltalyan 
dı tıl\? ?aırı l\tra tııra ufukta göründü -t.._ arı:ıa h • 

da.Jsı h edcflerınc varmışlar-
end · esı sıralannı ve şekille 

girip çıkan tankları 
rini hiç bozmadan bombalarını büyük 
bir isabetle atarak dönüp ıene ayni sı
ra ile uzaklaştılar. Bunları ayni §ekil
de tertip edilmi§ iki grup daha takip 
etti. Bomba tayyarelerinin üstünde, ha 

vada, ufak benekler halinde döviit tay 
yareleri görülüyordu. Bunlar bomba 

tayyarelcrini müdafaa için tıpkı birer 
kartal gibi etrafı kollıyorlardı. Tayyare 
defi topları bunlara hiç bir şey yapama 
mı§tt. 

Frankonun piyadeleri ıiperleriniden 

çıkarak hilcuma geçtikleri vakit hüku
met kuvvetleri çoktan ırieata ~lamı§ 
bulunyordu. 

Ön saflarında İtalyan müf rczelerinin 
bulunduğu .Franko piyadeleri (Çek) 
mitralyözleri sayesinde pek süratle 
ilerliyorlardı. Makineli tü!eği taşıyan 
nefer onu kalçasına dayıyor ve eğik bir 
vaziyette hfm yürüyor, hem ateı edi
yordu. Onu bcı ,altı, cephane neferi ta
kip ediyor, makineli tüfek neferi vuru
lunca bunlardan biri hemen onun yerini 
alıyordu. 

Muc'zelcr yaratan Fransız 
tankları 

Bu hücumda asileri durduran hüku
met kuvvetlerinin elindeki fransız tank 
ları lomuşutr. Renout fabrikası tarafın
dan yapıldığını tahmin ettiğim ve Mou 
quttes diye tanılan bu küçük tanklar a
deta mucize yaratıyordu. Piyade kuv
vetlerinin içine dalan on beı, yirmi tank 
ortalığı darmadağın edivermişti. Bu 
tanklar süvari ile kıyas kabul etmiye
cek kadar sür'atli .. 

Bu tnakların harpte mühim bir rolü
nü daha gördük. Bütün yollar ve bil
hassa köprüler asiler tarafından siste -
matik bir ıekilde tahrip edilmiş, kam -
yon, araba ı:ibi vasıtalarla nakliyat im
kansız bir hale girmişti. 

tlç gün devam eden §iddetli harpte 
tek bir at veya katıra tesadüf etmedim .• 
Her şey makineleştirilmişti. ispanya 
harbi artık süvarinin tarihe karıştığını 
göstermektedir. 

Hükumet ordusunda eşine tesadüf 
edilemiye<:ek derecede mükemmel Sov
yet tayyareleri var. Benim konuştuğum 
pilotların hepsi Rustu. Buna mukabil 
İtalyan Savoia bomba tayyareleri de 
pek mükemmel.. Eski bir harp pilotu 
olrak ııöyliyebilirim ki bunlar inanılmı
yacak kadar isabetli bomba atışı yapa· 
biliyorlar. Rusların bomba tayyareleri 
pek büyük. Kanatları içine yerleştiril -
mi§ liç dizel motöryle mücehhez olan 
bu tayyareler pilot ve makinistlerden 
maada 43 asekr ta§ıyorlar. Bu tayyare
lerin üstüDdeki yazılar Rus harfleriyle 
yazılmrş. Bunuları hiç faaliyette gör
medim. 

Dövüş tayyareleri 
Tayyarecilik bakımından İspanyada 

tesadüf ettiğim en mükemmel §ey ,Sov
yetlerin bir kişilik dövii§ tayyaresi. Bu 
tayyareleri harp sahasında !:Ok gördüm. 
Bunlar tek satıhlıdır ve saatte 300 mil 
sür'atleri var. Onların dalma ve ma· 
nevra kabiliyetlerine şaşmamak kabil 
değil. ükumet ordusu bu tayyarelerden 
çok istifade ediyor. Madridi bombala
yna Frankoya mensup İtalyan tayyare
leri i§lerini bitirir bitirmez selameti 
kaçmakta buluyorlar. Çünkü bir tek u
fak Sovyet tayyaresi sırasına göre önü 
ne üç bomba tayyaresini katıp kovala
yabiliyor. Dört küçük Sovyet harp tay
yaresinin iki kocaman İtalyan bomba 
tayyaresini kovalayıp kaçırdığını gö
zümle gördüm. Sovyet tayyareleri bom
ba tayyarelerine akla gelebilecek her 
istikametten hücum ediyorlar, onlara 
belki yüz muhtelif istikametten ateş e-

- Fakat bilmem ki, siz yapabilir mi 
siniz? O kadar kolay bir iş değil.. 

- Benim için zor olan bir iş yoktur! 
- Evet, fakat. .. 
- Fakatı ne? 
- Salfilıiyetiniz belki kAfi değildir. 
Yüzbaşının gururu iyice tahrik edil 

miş, damanna basılmıştı. Hiddetle söy 
lendi: 

- Koca Brükselin zabıta işlerine ne 
zaret eden yalmz beiıim... Salahiyetim 
her şey için kafidir. Bunu iyi bil... 

Kurnaz kadın Alman zabitini tam is 
tediği hale get~şti. Hemen cernp ver 
di: 

- Bilmez olurrnuyum efedim? Tered 

diyorlaı1dı. 

Söylendiğine göre, Sovyet tayyare -
}erinde pilot tarafından kolaylıkla kul
lanıla bilen tam altı tane makineli tüfek 
vardır. Bu müthiş harp silfilılarını yerde 
iken görmek kısmet olmadı . 

Frankocuların arasında Alman tay -
yare müfrezeleri var. Fakat bunlar 
Sovyelterin yanında sönük kalıyorlar. 
İspanyollar arasında bir hayli Amerikan 
ve Felemenk pilottan olduğu halde hiç 
bir tngilize tesadüf etmedim. İtalyan 
pilotlarına hududun her iki tarafında 

da tesadüf olunuyor. İtalyadan kovu -
lanlra hükumet tarafındalar, Faşistler 

ise bittabi Franko tarafında .. 
Harap Reno otomobilimizle MaJdridc 

geldiğimiz vakit Fransız meslektaşım 

benden ayrıldı ve ayrılırken de: 
- Bu bizim İ§ tıpkı bir iskambil oyu 

nuna başlnamadan evvel her oyuncunun 
elindeki kağıtları görmek gibi bir §ey, 
dedi. z zzzzz 

Onun bu buluşu pek hoşuma gitti ... 
Dünyanın bütün harp heveslisi mil

letleri en yeni silahlarını İspanyada tec 
rübe ediyorlar.. Bunun sonu lspanya 
için ne olacak tahmin edilemez. 

Kadıncağız sevinçle sevap verdi: 
- Tcşerkür ederim, yüzbaşı ... 
Yüzbaşı cebinden bir kart dö vizit ÇI 

karıp arkasına bir kaç satır karaladık 
tan sonra bana uzatarak: 

- Bu kart, dedi. Muvakkat bir mü 
saade vesikasıdır. Bugün öğleden son 
ra Berlemon sokağındaki büroma ielip 
mua\inim yüzbaşı Bergama veya polis 
komiseri Pinkofa bu kartı gösterirsen 
sana daimt bir vesika verirler. 
Kadını fendi, erke~ yenmiş, Alınan 

zabiti iki büyük hat! işlerni~ti, düşman 
casusuna mühim bir vesika vennekle 
kalmamış, bir casus teşkil!tında çalışan 
larm isimleri bile meçhtihl kalmak 1! 
zmıken muavinlerinin isimlerin: de ifşa 
edivermişti. 

Böyle va"iiyetli bu ne'wi hataların acı 
sı çabuk çekilir, yüzbaşı Eberlin bu gaf 
Janndan dolayı sonradan her halde epi 
dövünmks olacaktır. 

Büyük bir yardımcı 
içki 

Ertesi sabah, daimi vesikam cebim
de olduğu halde Sen Jil hapishanesine 
giderek müessesenin müdürü yüzbap 

Staynmanın yanına çıktnn. Beni gayet 
iyi karşıladı : 

- Dostum yüzb&ıı Ebcrlin bana siz 
den bahsetti, sizin itimat cldilebilir bir 
adam olduğunuzu söylüyor. Onu utan
dırmayacağınızı umarım. 

Tabii derhal atılarak teşekkUr ettim, 
bana her hususta gUvencbilcçeklerini 
söyledim. Bunun üzerine bana hapis
hanenin dahili nizamnamesini okudu, 
benim - yani garsonun - anlayabilecoği 

ıekilde bu nizamnameyi izah etti. Son 
ra ba§ gartliyana beni tanıttı. Artık işe 
baılayabilirdim. 

(Devamı var) 

l/abcrin deniz ıır, mncna rmnanı: 54 duydum. Bir şey söylemek için elimi kaptanın o
muzuna koydum, l~kln o bana yüzilnU <:evirdiği 
vakit bir öfke mı-cnunu halindeydi. Kan bUrU· 
muş gözleri önünde tek söz söylemedim. Alnın
clan büyüle ter damlaları iniyor, şnpkası karların 
Uıorine düşmüş bulunuyordu. Oç dört gemlri hız
la çalışarak kar kümesi içinde bU~·Uk hir çukur 
açtılar. bu sağ bir adamm buzlar içinde ve ken
rll gözün Un önUn<lı- açTlan mezarı idi! 

başından ayrılamıyor gibiydi. Şimdi blr kar yığı. 
nı haline gelmiş mezarın yanmda başı açık ve 
yalnız duruyordu. Gözleri, <:abucak donan ve buz 
kırpıntıları şekline giren yığma. dikilmişti. 

1·1v,aıı: Ali H.rza Seyfi 

bliklilm oturmuş. rnrasının acıslle inliyordu, in
sauııı ona. dokuıımnğa yüreği dayanmazdı. Bu
nunla beraber o klmııeden merhamet dilenmiyor, 
bir şey beklemiyor. kPndlsine yapılacak şeyi pek 
iyi anl<ımış görllnUyordn. Bir aralık büyük bir 
öfkeye kapılmış gl1föndil. parmağını çevrmıine 
~nllaynrnk ll\nctler ettil\tf'n sonra kaptana dön
dü: 

- İkimiz de. sen de, ben de öleceğiz. Blnk; 
IAkln bir Allah \'arsa bUtUn benim günahlarımı 
sana yazacak, seni yüz binlerce günahkArın vo 
kötünün cezalnrllc kıvrandrracnktır! Gl5m beni; 
ister buzlara. ister kara toprağa göm; Hikin be
nim hayalim her rıaat. hergün, her karanlık gf>
re seni titretmek için başında duracaktır. Gün 
g<ılecck ki. heni gl1mdllğUn yerden çıkaraollmck, 
c·nnımr geri verın"k lr.ln mllyonlnr n.ırmoğe ra1.1 
olaı·aksın .. l"nkat o \"akit sana ne kul. ne A ilah 
aı ry:acaktır .. 

Bu l'eclhaht adıım için i<:tmde keskin bir sızı 

Tltrlyerı>k uzaklaştım. LA.kin bulunduğum 
yerdı> gözümü bu uğursuz tnblodan bir tUrlU <:e
Yirememekte idim. 

Tilrdenhlre gemicilerin yaralı Amerikalıyı 
tuttuklarını. yuvarlaya yuvarlaya götilrUp çuku
run içine rerleştlrdiklerinl, sonrn Ustiine kürek 
kürek knr yığmnğa başladıklarını gördüm! 

Dedlınht adam yattığı yerden. dışarı fırla
rnış glSzlerle, bu amf'llyeye bakıyordu .. Her tara
fı lcnrla kapanıp rta dışarıda yalnız başı kalınca 
liyle k!'!Skin. korkunç Lir çığlık attı ki. kutup ge
cesinin ıssızlrı'h ve sesslzıtA't içinde dakikalarca 
buz ılağları ıırasında nkislcr yaptı ... 

Aı·tık l\lUmUn soğuk pe:rdcsi her şeyin UstU
ııc iıırnlştl. 

fşlerlnl bitirmiş olan gemiciler kazma kUrck 
1Nin! ya\'aş~a alıp hayaletler gibi df>nlz kenarın 
rlaıı indiler. Kaptan Blak birkaç dakika önce kcn 
dislnc o bUyUk lAneti ederek ölen adamın mezarı 

Ve orada dururken uzak buzlu tepelerden 
başka bir ruh daha yaradanına yUksellyormuş 
gibi, yUrekler parçalayıcı bir feryat daha tşltU
dl. Acı. açlık, korku ile dolu feryat da tepeden te
ı1eye, dereden dereye, yamaçtan yamaca çarpa 
çarpa işitilmez oldu .. Anladım, madenlerden atı. 
lan talistzlerden biri daha ölüyor, yahut ölen blr 
dost ve belki de bir knrdeş cesedi üzerinde inli
yordu. 

Kaptan Blnk bu feryadı duyunca yUreğlnden 
vurulmuş gibi baştan aşaf;ıya kndar titredi ve 
kendini topladı. 

• • . . • • • • 1 • 1 

-ıo-
Ertest gün akşama kadar aşa~ıki klSr. 

rczde büyük bir gidip gelme, bir iş gUrUltüsU ,.ar. 
dı. Güneş batacağına. yakın doktor Osbart odama 
bUyUk bir haberle geldi: 

- Arlamlnrımızla aramızda çıkan bu gUrlll
tU ynptıf;ımız pl~nları altüst etti. Bu kışı burada 
geçirmeğl dUşUnUyorduk; şimdi ise bu olamaya. 
<'ak .ÇilnltU adamlarımız bu buz ve kar memleke. 
tinde işsiz kaldıkça bir takım uygunsuzluklar 

(Devamı var) 
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~ mtlşahldl tayin edildi 
ilk hamlede bazı muvaffakıyet Brüksel. 13 (A.A.) - Emekli binbaşı 

• Houssa Milletler cemiyeti konseyi tarnfın· 

ler elde ett.ıklerı· anlaşılıyor !8e~~:t:~·n~:!!~~~~~:~a~:~~sse e~·~:~·~ 
• Bulgar mübadele komisyonu reisliğinde 

Londra, 13 (Hususi) - Japon im
paratorluk konferansının kararı henüz 
neşredilmedi. Bu ancak bir hafta sonra 
mü:nkün olabilecektir. Bununla bera-
ber, Deyli Hcrald gazetesinin Tokyoda 
salahiyettar mahafildcn aldığını iddia 
etfiği mallımata göre, konferans Uç 
noktayı kararlaştırmrşbr. Bunlardan 
bir dördüncüsü üzerinde ciddi surette 
durulmamıştır. Bu da Çine harp ilSnı 
meselesidir. Meclisin kararlaştırdığı 

diğer Uç nokta şunlar.dır: 
1 - Japonlar tarafından kurulan mu· 

vakkat Pe-kin hükumetinin meşru Çin 
hükı'\mcti olarak tanınması, 

2 - Mareşal Çan Kay Şek nczdin -
deki Japon cl~isinin geri ç~ğmlması. 

3 - Çan Kay Şek hükumetinin ta -
nrnmaması .. 

Yantse nel inde Seyrüsefer 
serhest değil 

İngiliz hükumetini yakından alaka
dar e3en mesele, dün de mevzuu bahset 
tiğim Yangtse nehrinde seyrüseferin 
serbestçe yanılmasına Japon bükUıneti· 

nin müsaade etmeyi1idir. Hatta gelen ha
berlere göre Tokyoôan bu nehrin kapa· 
tılması hakkında Japon makamlarına 

emirler verilmiş bulunmasına rağmen, 

mahalli Japon ınakamlan, İngiliz kum
panyalarını tatmin etmek arzusundadır. 

Japon sefareti namına söz söylemiye 
salahiyettar bir zat: 

"- Bütün İngiliz gemileri ile diğer 
bitaraf gemiler, Yangtse nehri üzerin· 
deki Çin barajlan arasında açılını§ olan 
geçi.di geçmeğe teşebbils etmeden evvel 
Japon donanmasının muvafakatini is· 
tihsal etmelidirler. 

Japon amirallığı namına da söz soy· 
liyen bir zat: 

- Nehir yaöancı gemilerin serbeStçe 
seyrüseferine ac;ıktır. Fakat nehir mü
teaddit torpillerin tehlikesinden kaçın
m:ık için yabancı gemileri evvelden ta· 
lepte bulunmaya aamimi surette davet 
ederiz,. demiştir • 

lngiltere iJe Japonya arasında tdün 
bir mesele daha hadis olmuştur. Bu da 

Fransız kabi
nesi istifa etti 

Parla, 14 (husust) - Şotan kabi
nesi bu sabah istifa. etmiştir. 

lstltanın sebebi vnzlyettekl buh
randır. Sosyalistlerle komUnlstler 
kambiyoda murakabe istemektedir 
ler. Maliye na.zırı ve başvekil ile ka
binenin diğer radikal sosyalist aza
~ı bunu kabul etmediklerini dnn ge
re muhtelif fasılalarla eaat 4,30 za. 
l•adar mebusan mecUsl tctlmaında 
1ılldirmlşlerdlr. Bunun üzerine ka
binenin sosyalist nazırları başta Le
on Blum oHlu~u halde lstifalatını 
başvekile vermişlerdir. 

Başvekil Şotan da sabah saat 5,30 
da reisicumhurun yanıQa g_lderek is
tifasını bildirmiştir. Şotan reisicum
hurun y~nında saat yediye kadar 
kalmıştır. 

Reisicumhur san.t•onda pnrtller er 
• kO.nlle temaslarına başlamıştır. Ka

bul ettiği zevat arasında Ayan mec
lisi reisi J,flnneney, meclis reisi 
Hcryo var<lır. 

Yeni kabineyi kurması muhtemel 
zevat arasında bu zatlar ve MUU 
mndafna na.zın Daladye ve şimdiki 
nazırlardan Saronun tslmlerf geçi
yor. :Maamnflh Heryonnn başvekil 
olması daha muhtemeldir. 

Şotan kabinesi 23 haziranda IF~e 
başlamıştı. Yedi ny kadar iş başında 
kalabilmiştir. 

işçilerin nilma 1 işi 
Parla, 13 (A.A.) - Saat 18 e doğ

ru 1500 nalcllye amelesi sokoklarda 
"ücretlerimiz .. diye bal;ırarak nUma
ylşlcrde bulunmuştur. Polis nUma.
ylşçllerl dağıtmıştır. Bunlar hasma- . 
ne ı;UrUltUlerle dağılmışlardır. 

Basvekil ... 

geliyor 
~nkara; 13 (hususi) - Beşvekil 

Celal Bayar içinde bulunduğumuz a 
yın yirmisi~en sonra 1stanbula gide 
cektir. Celal Bayar İstanbuldan Yalo 
vaya gidi' .. •\ bir müddet istirahat ede 
c:ektir. 

Tokyodan gelen bir habere göre 2931 
tonluk Moller adındaki bir İngiliz vapu
runun Japonlar tarafından tevkif edil· 
mesidir. 

Bu gemi memnu mıntaka olan Tsu
gam boğazında yakalanmıştır. Söylen • 
ıdiğine göre İngiliz gemisi buraya fır
tına dolayısiyle sığınmıştır. 

Harp vaziyeti 
Çinlilerin mukabil taarruza 
hazırh~l 

Çin menabiinden alınan haberlere 
göre Çinliler, Tien - Tsin - Pukov 
demiryolu boyunca mukabil bir taarruz 
icrasını tasavvur etmektedirler. Bu yol 
üzerinde 230 kilometrelik bir gedik 
Hauchovfunun şimal ve cenubunda ha
rekat icra etmekte olan Japon kollarını 
yekdiğcrinden ayırmaktadır. 

Çan - Kay - Şek, Çin hatlarını tef· 
ti~ etmek üzere tayyare ile Hauchovfu· 
ya gitmiştir. 
Mar~ı. Chantung valisi general 

Hangfuchu ile 'görüşmüştür. 
Resmt bir tebliğ Çinlilerin harp saha

sında bazı muvaffakıyetlerini tesbit et
mektedir. Buna göre Çin tayyareleri 
Vuhudan kalkarak isikianga varmak te· 
şebbüsünda bulunan iki düşman topçe· 
kerini batırmışlardır. 

On bir Japon tayyaresi, dün Nanning 
ve Kiangsi üzerinde uçmu~lardır. Bun
lardan iki tanesi, Çin tayyare topçuları 
tarfmdan düşürülmüştür • 

Çin kıtalan, pazartesi gUnü, Tsinfu 
- Pukov demir yolunun kırk kilometre 
garbinde kain Çuangçiası yeniden zapt
etmişlerdir. 

Bundan başka Çinliler, Japonlara 
karşı mukavemet göstermeden Tsien· 
ang'ın Japonlar etine düşmesine sebep 
veren Şantong valisini tevkif etmişler
dir. Yalnız bu haber daha teeyyüt et· 

memiştir. 

Japon umumi mü)ettişliğl 
yandı 

Tokyodan verilen haberlere göre, or· 
du umumi müfettişlik dairesi henüz 
nasıl çıktığı anlaşılamıyan bir yangın 

neticesinde tamamen yanmıştır. 

Tokyo efkarı umumiyesi bunun bir 
kasit eseri olduğunu sanmakta ve bu
nun bazı fedai Çinliler tarafından ya
pıldığını sanmaktadırlar. Maamafih hil· 
ktımet lazım gelen araştırmalarda bu -
lunmaktadrr. Dairede mahfuz mühim 
vesikaların kurtarıldığı bildirilmekte -

dir. 

nrs 'HD.\: 
• P~lonya ile J.ltvanya ıırasrnrln müza· 

'kerelere tekrıır ba~lnnnc:ığınn clair bazı 
gnzclclcrde çıknn hnherlcri Polonya ajansı 
kat't olıırnk tekzip etınl'ktedir. 

• f nı{11İZ nskert hcyclinin U:r.hnnn 20 
şuhntııı giılrrcği reo;mcn hil<lirllmektedir. 

• r.elom·n hıırkiye nıızırı 'Muntersln Mll 
Jeller <'emiveti konseyinin içtimııındnn 
sonra Romaya gideceği resmen bildiril· 
mekt('(lir. 

n sonra da ispanyada müşahit olarak bu· 
lunmuştur. 

Paris eleimizin ziyafeti 
Paris, 13 (A.A. - llımıs bildiriyor: Tür· 

kiye elçisi Suat Davın: ve refikası, başvekil 
ve refikası _şerefine bir öğle ziyafeti ver· 
miştir. Bu ziyafclle, ayni zamanda, harici
ye nazırı Delbo~. maliye nazırı Bonnet ve 
refikası, di~er hfıkOmet a:r.al:ırı, birçok 
mebuslar, diplomallıır, edipler ve hariciye 
erktını da hatır bulunmuştur. 

Ziyafet, çok samtml bir hava itinde ce
reyan etınişllr. 

Yüksek Sovyet 
meclisinde 

Reis ve muavinler 
dün seçildi 

13 - Yeni nasyonaliteler 
Sovyet .meclisi ilk içtiınnını akdetmiş ve 
)lihayilo,·iç Şvcrnik meclis başkanlığına 

seçilmiştir. ll:ıkıi mekteplerinin birisinde 
muallim olan kadın mebm; Audülali kızı 
Çimn:ız Aslanol"n (bu kadın Türktür) ile 
Beyaz Ilu.,yah mebus Aleksi I.evitskf de 
başkan muavinlik.terine intihap edilmişler· 
dir. 
Diğer taraftan Sovyetler birliıfl yüksek 

Sovyet meclisi başkanlı~ına da komünist 
fırkası merkez komitesi katibi Andrey 
Andreyeviç, muavinliklere Lhenko ile Uz· 
bekistan reisicumhuru Seklzbay'ev .(ki bu 
da Türktnr seçilmiştir. 

Dunkil celsede ilim akademisi nzasındıın 
meşhur şimal kutbu kAşirıerinden mebus 
Otıo Şmit çok alkışlnn:ın bir nutuk söyle· 
miş ve bir grup nııınına verdiği takrirde 
so,·yet na~yonalileler mecfüiinrle dokuz ki· 
şillk bir h:ırlciye komisyonu teşkilini 

teklif etmiştir. nu takrir, lllifakla ikabu) 
edilmiş ve rleı hal teşkil edilen komisyon 
bnşkanlıf;ına h:ılk komiserleri reisi Dulga
rln seçilmiştir. 

Yüksek Sovyel meclisinin açılması hO· 
yük tezııhürat ve şenliklerle karşılanmış 
sokaklnrda ve spor meyclnnlnrında muhte
lif eı!lenceler tertip edilmiştir. 

AmerDkadaı 

Tayyare kazası 
kurbanları 

köpek balıklarına 
yem olmu~lar 

Londra 13 (Hususi) - Auckland 
ve Pagopagodan gelen haberlere göre 
Cllpper deniz tayaresi kazası ~kika
tının verdiği netice fecidir. 

Kaza tahmin edildiği gibi bir infilak 
eseridir. Auocet adındaki Amerikan 
gemisi bütün gün devam eden ara.,_ 
tırmalarmdan sonra yalnız tayyarenin 
ankazıru alarak dönmUştUr. Tayyare
de bulunan beş kişinin cesetlerini bul
maya imkan hasıl olamamıştrr. Kaza
ya uğrayanlar bu havalid~ pek çok 

·olan köpek balıklarına kurban gitmis 
!erdir. 

Kazaya uğrayan tayyarenin kumpan 
yası yeni tayyareler tedarik edinceye 
kadar Amerika ile Yeni Zeland arasın 
daki servisi ihtimal nisan ayına kadar 
tatil edecektir. 

..... ·-···-···-···-.. ~··-··--· ... ·············· 
Türk - lngiliz 

iktisadi 
• Holondnlı prens l.oub • Ferrlinıındın 

Grnndü~cs Kirn ile 17.<livııcı tnrihi nl<;an j 
nihnveti olnrak lcslılt eclilmhlir. 

iş birliği 
Loodradan iki 
mtltehassıs 

Ankaraya gitti 

• Cekoslovnkvndıı Klndnodn bir nmelc 
evinıle cıkıın ynnflın üc çocu~ıın yanma· 
sına seheh olmuştur. 

• tnglfü vnlide krnllçc<I Maryanın kllr· 
deş! kont Alhloncun kral llıni<:suudu ziya
ret ctml'k ü.,ere 4 şubnıtn Arahlstanıı gide· 
ceRi bildlrlllvor. 

• l.clıislnndn Ozorkof mcnsurnt fnbrl
kasının 3!i00 amelesi grev ilftn ederf'k fab
rikayı fşsııl elmi!lllerclir. 

• Dun T.onılrn borsn<:ınılR blr Sterli nıt 
H7.6t frank iken bu~ün bors:ıda bir Ster· 
lins 153.75 ol:ırok kııpıınmıştır. 

• Atinnrlıı İngiliz • Yunan cemiyeti clün 
nk :ıın dük ve düşes Kent şrrcOerine bil· 
yük hlr ııkşnm ıiyııfeli verııı!şlir. 

• 'fokl·odaki t•atya bfiyük elçi<:i hıırlci)·e 
nezaretin<" fli<lrrek nnzır Hirot;ı yı ziyarl't 
etmiş Ye l ıir siya ı fkUsodl ftnlynn hf'yctl· 
nln )':ıkındn J:ıponv:ıyı resmen :r.lyııret e· 
dcc-eıtini bildirmiştir. 

•Japonlar t:ırafındıın bntırılan Pıınay i· 
simli Amerikan .ıwnbolunun yüz<lürülmesl 
teşebbüsü akim kalmış \'C bırakılmıştır. 

İngilterenin eski müstcmlekat na
zırı Sir Con Maffey ile Maliye neza
reti mütehassıslarından Klark Lon
dradan gelip Ankaraya gitmişler
dir. 

Bu iki mUteha~sıs Türk - İngiliz 
iktısadi iş birliği hakkında tetkik
lerde bulunacaklardır. Bunlar şuba
tın yirmi beşinde Londraya gidecek 
olan milli bankalarımızın direktör
lerinden mürekkep heyet azasile te
maslarda bulunaca.klardrr. 

Ankarada bir hafta kadar kaldık
tan sonra Karabüke gidip oradaki 
çalışmayı da gözden geçirecekler

$ dir. 

ı 

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

iki giilı evvel tcvldf cdilcıı suikastçi lerden Lookiiti ııe ispanyaya kiJÇOI• 
Ma kmı 

Paris, 13 (Hususi) _ Gazeteler fa. dikleri haberlerde, tahkikatı yapan!•· 
· nn Bulonya ormanında öldürülen ıtu• 

şist aleyhtarı olduğu için ltalyadan ~ 
ekonomisti Navaşinin de C. S. A· . ~· 

kaçtıktan sonra yed! ay cvvı.?l Frans

da öldürillcn Rosselli kardeşlerin katil-
gizli teşkilatı tarafından katledild.1~~ 
kat'i kanaatine vardıklarını tildil' 

lerinin yakalanması münasebetile ver- yorlar. ____________________________________________________ ____..,,_ 

Polonya haı icige naz11 ının sözleı ine göı tJ 

Lehliler Fransız 
müstemlekelerine 

yerleştirilecek . 
Vat'§ova, 13 - Diyet meclisi hariciye mevcut azlıklardan biri hakkinaa ,;ası 

komisyonunda istizahlara c.cvab veren kolavlıklar kabul eder ve bunları ıtb 
hariciye nazın Beclc, akalliyetler, muha- azhğ~na tatbik etmezse. bunu dostane ol
ccret, milletler cemiyeti ,.e Danzig mese- mıyan bir hareket olarak telakki edeee ' 
leleri hakkında uzun beyanatta bulun - ğiz. 

muştur. So\-yetler birliğindeki Leh azlı~na ~ 
Beck, yabancı memleketlerdeki Leh lince, Moskovanm Sovyetler birliğtndclO 

akalliyetlerden bahsederken, geçen 5 teş- milli azlıklara husust bir kültürel me\7~· 
rinisanide Almanya ile tatbik edilen ye- diyet hakkı tanınmaması bu hükOn~ .. ı~ 
ni usulün müspet neticeler verdiğini ve münasebetlerimizi kolaylaştıracak rnaıı.> 
bu iki taraflı deklfu-asyon usulünün di - yette değildir. 
ğer devletlere de te~mil edilebileceğini Beck, muhaceret meselesine geÇertJC. 
bildirmiştir. Lehistamn, Lehistan nüfusunun fazlası· 

• . e, 
Nazır, Çekoslovakyadaki Lehliler hak nı Fransız müstemJekelerinden bınn 

kında şu sözleri söylemiştir: "Çekoslo - Madagaskara yerleştirmek için yransS 
vak hükOmetinin hattı hareketi bizi Prag ile müzakere cereyan etmekte old ı.:f.ttt'•ll 
hükCımetine karşı büyük bir ihtiyatla ha ve pek yakında bu hususta milspet nt" 
reket etmeğe mecbur etmektedir. Bilhas- ticeler alınacağı ümidinde bulundU~ 
sa, bu hükfunet kendi topraklarında söyteı:ıiştir. 

Bahkesir ve Bandır
mada heyelanlar oldLJ 

Ballkesirin su yolu topraklara 
karıştı, 36 çeşme susuz kaldı 

Bandırmada üç ev yıkıldı 
Balrkesr (Hususi) - Şehrimiz yala

nında bulunan Beyköy yolu üzerinde 
Soğukpmar mevkiindeki tepenin heye
lan neticesinde bir kısnu çökmü§tür. 

Bu mevkide bulunan ve suyu bazı 
şehir çeşmelerine tevzi edilen Çilingir 
suyunun yolları da bozulmuştur. 

Bandırma (Hususi) - DaJga~r,. 
nın alt kısmında Moloz adı verilen ,r 
hadalci çöküntü devam etmektedir. 

,Jı• 
Bu sahada bulunan ve evvel:e t 

1 
liye edilmiş olan elli l:adar abşa.P e 
boş olarak durmaktadrr. 

Mezbaha yolu Uzerinde bulunan u; 
Bir vadi halinde uzanan, sekiz on dö- kagir bina arazinin kayması yC.:Ur~' 

nüm kadar bir arazi parçasında vuku ·ı· . h"d b" h 1 · t'r S" maı ı ın ı am ır a e gelmış ı • il• 
bulan bu heyelan, Çilingir suyunun ··ıd 

üç binanın vaziyeti tehlikeli gorU 
bu kısımdan geçen •:.iç yüz metre ka-
dar boruyu dereye kadar indirmiştir. ğünden belediyece yıktırılmııtır. f-

Borularm bazısı patlamış, bazısı da Evlerden biri Boyacı Zekeriya>"':,ıı 
taş ve toprak içine gömülmüştür. kincisi Kundaracı Ahmede, UçUrıcii 

de Kevser adında bir kadrna ~ Tepe kaymakta devam etmektedir. 
Arazinin birç< k yerlerinde büyük ya
nklar basıl olmu§tur. 

Su yolunun böylece bozulmuş olma
sından dolayı Namazgahtaki taks!m de
po suna su gelmemektedir. 

36 Çeşme ve o civarcaki okullara, 
çarşıdaki Küçükşadırvana su, bu de
podan tevzi edilmekteydi. 

Tabiatile şimdi bütün bu ~eşmelerin 
suyu kesilmiştir. 

Bele.diye Reisi Naci K<ıdana:ı heye
lan yerine giderek, bozuhn su yolunu 
görmÜ§ ve bu kısmın yeniden yapıla
rak suyun şehire getirilm-:::i hususun
da alınacak tedbirleri gözden geçirmiş
tir. Su yolunun tamire a:t faaliyet baş· 
lamıştır. 

Çök:intü sahası altında kalan boru
lar kazılarak meydana çıkarılmakta .. 
dır. 

Yeni neşriyat 

Çocuk Duygusu. ti· 
Çok iaydalı yazılar ve resimlerle ~~ 

şar etmekte olan haftalık Çocuk dll> 
su gazetesinin 16 cı sayısı çıkJnıştıf'İ 

sınema Objekt_tf ıcrt-
ırartanın film mevzuları ve f~l~ -Ol'' 

tikleri ile en son sinema haberierıJll ~ c4 
lü olan bu salon mecmuasının da 1 

sayısı çıkmıştır. 

HA .~ IE.~;~ı 
lstanbulun ·en çok satılan Jıak 111 
akşam gazetesidir. İ/iınla';,,. 
HABER'e r"vcrenie/ kared!f~ 
....... -............. ._._. • ............... ...,.J.. .,~ 
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Terueı 

- Polo! Polo! Yalvannm .•. 
c Poıo karısının yüzüne gözünün u
~Yla b:ıktı. Koluna bir cengel gibi 

01111nıış olan esmer, uzun parmaklı 
. 8llkt1: 

- Bırak beni! 
- Polo! 
- Bırak diyorum f 

lll Gracta. camın pervazına mavzeri- . 
ın dayamış ve iki dizinin üstüne çök 
1 Uş olan kocasının arkasında, saat-
1:~denberı inliyordu. Polo, pancur
ra~n dört metre ötesinden bnşlaya
u uzaklara, ağac11klı yola kadar 
ll zanan lncan kalr-balığını namlusu 
tı un ucun la tutarak ve d udııı kları
cı~. dlşJerııe çlğnereyerek. bekllyor-

- Gracla, geliyorlar ..• 
- Polo, kalacağım ... 
- PekA.IA.! 
Ve sUratle pencerenin önüne koş

tu, mavzerini tekrar pervaza · daya
dı. Karısı başını sokağın ışığından 
kurtarnıak için iki kat ola-
rak onun yanına sokuldu. 

muzundan başlayarak kaburga ke
miklerine kadar uzanan bir ispar
mozla sık sık, sarsıldığını duyuyor
du. Daha ziyade ona sokuldu. Artık 
erkeğınin kucağında idi. .... 

Gracia gözünü nçtı~ı zaman koca
smın silAhını bırakmış olduğunu 

gördil. Polo ıı·ı sakallarından sızım 

terini gömleğinin yenile kurutuyor
rlu. Asıl tuhafı, içi gülen gözlcrtlo 
lteııdlslne bakıyordu. Karısının göz
lerini uçtğını görlince iki kocaman 
avucilc onu yakaladı, bir portakal 
sepeti gibi burnunun hizasına lrnldır 
dı, dtzkapağnın üstünden öptil. 

Gracla başını <;eYirdl. sokaf;n bak
tr: 

· - Oh A llahım: _ .. )·o - Polo, deli misin? Herkes kaçı
ba r. Ş<'hlrde kimse kalmadı .. Tek 

;;na burada ne yapacaksın? 
oıo. mırıldaııdt: 

- 1'ek başıma mı? 
ne - H<'tnon hemen Polo ... Komşu 

ncf'relere haksan a... bomboş. 
ru - Görtirsiln Gracla .. Birazdan gö
di~Un. O penrerclerln her birinin 
3.0 

nde benim gibi bir erkP.k sini-

Şimdi dışardan odaya. binlerce nal 
~alı ayağın çıkardı~ı notalı ses do
hıyor, ve Polo titriyordu. Gracla ko
casınm lkido bir kendi sıralarındaki 
,.e karşı stralardnki evlerin pencere
lerine baktığını ve parmağını tetikte 
tuttuğunu farketti. İki gUn iki gcce
,Jenberi bu tctlğ'ln üstünde duran 
bu parma~ı ,·o bu tahta evin bu kil
çilk penceresinde bu fener gibi par
layan bu iki karagözU ne derin uir 
alAka ile seviyordu. 

Gracla <'addedekl hA.diseleri vo iki 
gUndenbdr! lçlno bir damla gıda gir
memiş olan midesini, içine bir dam
la uyku girmemiş olan göz pınarla
rınt unuttıı. Kocasını seyre daldı. 

Birdenbire epeyce uzakta bir sl
lA.h patladı ve aradan bir saniye bile 
geçnıC'don sokakta. birdenbire baş
layan bir dolu gibi. binlerce slldhın 
birden boşaldığı duyuldu. Gracla 
kendini döşemenin ilstUno attı. Ku
taklarr uğulduyordu. Dlr milddet 
~yleco kaldı. fion ra korkarak başını 
kalrlırdı, kocasına baktı: 

Cadde, ortnsmda iri bir çınar pnr
çalanımş gibi, binlerce kara öbekle 1 
dolmuştu. ötede beride seyrek kol, 
bacak kıpırtıları ve kapalı bir mah
zenden gelir gibi boğuk boğuk alrne 
den sesler Yardı. • 

Kocasının boynuna sarıldı· 
- Polo, se\'ı;ilim .. 
Diye mırıldandı. 

Bilshütün kenara çekildi. Gözlerine 
düşen siyah saçlarını düzeltmeğe va
kit kalmadan caddede bir yaylım 
ateşi ı>arladı. Evin kaplama tahta
ları çntırd:ıdı. Karşı duvarda birkaç 
delik açıldı. 

hıyu tahmin ettiği yerde bulamadı 
Yerinuen fırladı. Polo, alnında aç 
lan kırmızı bir yara ile dirseğini 
yastığa dayamış. hareketsiz duru• 
yordu. Gracla çığlıklarla onu omuz, 
!arından yakaladı, sarstı. Polonu 
başı yana dUştU. Gracla etrafına. b 
lundı, birkaç saniye ne yapacağın 
bilmeden olduğu yerde sallandı. Son 
ra yUzllkoyun pencerenin dibine u 

r .. Giirürsün! 
- Fakat Polo? 

Kocası kollarındaki yumuşak yü
kü sedirin tistnne uzattı. Pencerenin 
ijntine gelerel< dışarı baktı. 

Polo: 
- Alçak şakiler! 
Diye homurdandı. Namlusunu kö

şeden çıkarmıştı. Fakat bir türlil gö
zUnll oraya yaklaştıramı:rordu. Blr
dcnhlre kttnrlağın dibindeki şahadet 
parınağ'ının arı sokmuş gibi yandığı
nı duydu. Çekti. Grncia atıldı: 

zandı. Mavzeri eline aldı, sokağa ç 
virdi. Sokak, bir mUzika sesile çınlı 
yordu. En önde, siyah bir atın Ustün• 

l\~ 'BenitI). Grac1am! Annemi al. 
ille abaJı~a karış. Yanınıza biraz ek 
denk almayı unutmayın ... Şimale gl
l'Uru Yolclan, Karnko istikametinde 
ta d Yün .. Zaten blitUn Teruel o tara
nız .. oğru gidiyor. Yolu kaybetmezsl-

de~010 bunları söylerken gözünü cad 
llır<len ayırmıyor ve hiçbir yerini kı
~ordatınaaan, bir roboto gibi konuşu 

Polo, bir kalın örtil gibi, yastıkla
rın üstüne yapışmış ve sil~hını evin 
tavanma doğrultmuştu. Genç kadın 
şaşırdı, ya"aş rnvaş kalktr, sürilno
rek onun yanına gitti: 

Uzaktan sil1\h sesleri, top gürültü
leri geliyordu. Kırmızr istavrozlu be
yaz bayraklar öl~lerln arasında do
laşuınğa başlamıştı. Yastığın dibin
de duran sl!A.hını eline aldı. Namlu 
ateş gibi kızgmdr. 

Kulak, kabarttı, silflh sesleri yak
laşıyordu. Bunu Gracin da farketmlş 
vo dirseklerinin üstilndc doğrularak 
iri gözlerini onun yüzüne dikmişti. 
Polo: 

- Vuruldun Polo! 
Beyaz patiska yastık örtüsünü yırt 

tı, kanlt parmağı sardt. 
- Ne olursa olsun! 
Dedi Polo. 

de, uzun bıyıklı bir adam. bir Fran 
ko zabiti, ne yaptığını bllmiyen in 
sanların o geniş sururile, ona bakı· 

yordu. Gracla zabitin elini bıyığın 
götürdüğünü ve bir gözünü kırptığın 
gördü, sllra.tle tllfeği kaldırdı ve nl 

u. 
- Ne yapıyorsun? 

- Sen yaşn! 
- Yapma. kocac:ığım. 
- Çekil Gracla! şan almağa IQzum görmeden tetfğ 

rı~a<Me birdenbire tenhalaştı. Ya
lan santtenberi camın hizasında sal
ltaı~ duran toz bulutu, yavaş yaı•aş 
bir t ırırna lnmeğc başladı. Uzaktan 

Dedl. Aynf zamanda gözil caddeye 
ilişti. Gral'la o zaman anladı ki ko
casının namlusu tavana değil, soka
ğa çevrilmiştir \"e nlşangdhın her 
titreyişine caddedeki taburdan blr 
halka kopup yere düşmektedir. 

Dedi. Tekrar eski yerine geçti, Kadın erkeğinin yerinden fırla
mış, kanlı gözlerinden korktu. Tek 
rar yere indi. başını onun böğrüne 
dayadı. 

çekti. 
MUzika durdu. Askerler kenarlar 

kaçıştılar. Gracfa pencereden sark~ 
tı. YUzilne dağılan simsiyah saçtan 

namluyu sokağa çevirdi, bekledi. 

l> rarnpet sesi duyuldu. 
dil ~lo bir celik yay gibi geriye dön 
ita~ arısını göğsünden tutarak oda 
~sına doğru fırlattı: 
G llaydt, koş! 
_racıa ona doğru atıldı: 

Kadın Polonun kolunun altına so
kuldu. Başını onun terden sırsıklam 
olmuş böğrUne dayadı. Gözlerini ka
padı. 

Köşe başında Uç Franko askeri 
hellrdl. StH'thları ellerindeydi. thtl
yntla pencerelere bakıyorlardı. Üç 
dört kişi daha çıktı. Polo başını çe
,·i rmeden karısına: 

- Yerinden kıpıraama! 
Dedi. Biraz sonra sokağın başı bir 

insan duvarlle örülmllştü. Bu duvar 
1\ğır ağır yürilmeğe başladı. Polo 
ı:;okalhn mukabil tarafına baktı: O
rada <la ayni renkte yilrüyen bir du
Yar ı::i-lrrlü. Kıırşnnlarım avuçla_clı. 

Polo tekrar lokomotlfleşmlştl. 
••• 

Teruel yanıyordu. Gracia gözleri 
kapalı, bir köstebek gibi sindiği yer 

rUzgA.rda uçuyordu. BeşyUz namı 
birden Graclanm çıplak gljğsüne çe 
rlldl. 

0, gözleri güneş vurmuş bir bakı~ 
düğme gibi parlak ve dudakları zev 
kinden kıpkırmızı, kahkahalarla gü
lUyordu ..• 

Bu sıcak gövde bir lokomotif gibi 
~ata llay1r, gttmlyeceğlm. Burada 

cat;ım 
icln için homurdanıyordu. Gracia 
kocasının ikide bir yanında duran j 
kurşun kümeı:clne elini uzattığınr. 
mnkrnhm:n"T ovnı:ıthi'bm ,.n ı::nlt o-

: peıır;lln mi sen? 
' layır. ~nnt :•;nlnız bırakamam. 
~tan ,. 
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der .n birer nefes aldılar ve canlanır 
&ibi oldular. 

liade:ne ayni tatlı ta.vırla onlara: 
- Vakit gelmiştir, dedi. 

1.• İkisi de ürperdi. Ne gelmişti? ö 
um vakti mi? 

Raskas kekeliyerek sordu: 
- Vakit gelmiş mi? 

8 
.. Rorinyan kahramanca bir tebes 
ı.ırnıe söı.e kanştı: 

-Tabii yemek zamanı gelmiştir. 
tli: Hademe sakin ber sesle cevap ver 

J - Muhterem ve mukades peder Otef· 
tlll§ti ın neuıtne gitmek zamanı gel 

r .. 

dı I\orinyan hayretler içinde bağır 

t.ef - Ya, demek muhterem peder Jo .... 
Fiaderne gU\Umsedi: 

h.. - Siı.e \"ercceg-i gizli bir iııı var. vunya -
llina nın parasını kazanacaksınız. 
teırn' :n~eyh derhal gidin. çünkU va.kit 

ıştır. 

ne ~~derne bunları söylerken merdive 
la l\~1 :ın kapıyı gösteriyordu. Raskas 
kas tınyan bu kapıyı açtılar ,.e Ras 

rnercı· ttıaı k ıven sahanlığına çıkarçık 
liye.n ~Pıyı, kendilerini takip etmek is 

1\ ademenin suratına kapadı. 
orinyan ı -?lıakıarı nmcgc başlıyordu. Basa 

dtı, İlaskÇok hafif bir ziya aydınlatıyor 
dan as birdenbire onun boynun 

Yaka! nıag ıyarak tekrar yukarıya çık 
ona a llıecbur etti. Rahip cücenin yine 

<lere~~{~ ~~.:umunu yaptı zanne
naskası gın hır hiddetle döndü. Fakat, 
'-latlletırn .~h.rcsinde bUyük bir deh§Ct 
ta}( bi &0rtlnce hareketsiz kaldı ve al 

r sesle sordu. 
--~ . e oldu 1 
n~ka · . 

"aı:ı \'el'di~ da bir mırıltı h:ılindc ce 

l'ı.»a~1!~~ek değil, bililkis da.ha. yuka 
'Ullak 18.zımdır. 

--- --~-·~~~----------------..... ---
- Niçin mademki muhterem pe

der Jozcf ... 
- Beni burada bekleyin ve en kü 

çük bir gürültü bile, en küçük bir ses 
çıkarmayın ... 

Korinyan yerinde donmuş gibi ha 
reketsiz kaldı ve nefesini kesti. Ras 
kas da, dönen dar merdiveni inmeğe 

başladı. 

Gecenin karanlığı içinde sessi:r.ce 
hareket etmek, Raskasm uzun zaman 
tetkik ettiği bir ilimdi. Korinyan kıs 
kanç nazarlarla, Raskasm bu çevik ve 
mahirane hareketlerini hayranlıkla 

seyretti. Küçük casus indi ve biraz 
sonra tekrar çıkar:ı.k parmağını cu 
daklanna götürdü. Ayni zamanda, 
Korinyanı elinden yakalıyarak, üst ka 
ta. doğru çıkmıya başladı. Hemen ay
ni zamanda merdiven aydınlandı. Ko
rinyan iğildi ve hademenin, titrek el
lerinde meşalcsinl tutarak. tıpkı bir 
hayalet gibi dikkatle kulak kabarttı
ğını gördü ... 

Biraz daha çıktılar ve Korinyan tit 
riyerek sordu: 

- Tann aşkına ne oluyor?:· 
- Anlamıyor musunuz? Doğru, si 

zin mankafa oduğunuzu unutuyorum .. 
Merdivenin aşağısında kimi gördüm bi 
liyormusunuz? 

- Trankavelle Montaryolu mu? 
- Hayır canım? Ellerinde kamaları 

bulunan tam sekiz haydurl gördüm. 
Dördü sizin için. dördii de benim için ı 
doğrusu iyi bir hesap. 

Korinyanm dişleri biribirlerine 
çarpıyordu. Tam bu sırada. Rişliyö:--:.in 
ha.demesinin, bu korkunç suali sorduğu 
nu duydular: 

- İşi hallettiniz mi? 
iki betbaht saçlarının diken diken 

oldğunu hissettiler. Halbuki, cidden 
korkak adamlar değillerdi. Biı çok defa 
lar, en büyük tehlikelere, hiç düşünme 
den, kendilerini atmışlardı. Bu defa ise 
deh~etli nazarlarla etraflarına baktılar. 

den kıpırdamıyor, kulaklarını dol
duran gUrUltüyll dinliyordu. 

Birden bire fistilndekl sıcak vücut 
~evşer gibi oldu. Kadın korkudan 
f;C\7.lP.rini acam:ult. P.lini uzattı. nam-

ilhan T ARUS 
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------------------------~~----------------..... ---------------------Sen Priyak yerinde donmuş gibi 
hareketsiz kaldı. Öyle bUyük bir deh 
şet içinde bulunuyordu ki, yüzünden 

terler akıyordu. Bir kaç saniye böyle 
ce durdu. Sonra, birdenbire dogrula 
rak şöyle dedi 

- Monsenyör, gitmiyeceğim ! 
Ç'.ehresi bir ölü benzini andırıyor 

du 

Rişliyö bağırdı: 

- Bu ne demek 1 
- Bu demektir ki, monsenyör, 

;iz beni bütün mevcudiyetimle satın 
ııldımz, beni öldürmeğe hakkınız var, 
fakat kovmağa değil. 

- Sizden ne şekilde istifade ede 
bilirim ki, Soruyorum size, bana na 
sıl bir hizmette bulundunuz? 

_ Kraliçeye yazdığınız mektubu 
si?.C getirdim. 

Rişliyö bu cüret karşısında ürper 
di ve muhafızları çağırmak Ü7.ere, eli 
ni zile doğru uzattı. 

Sen Priyak dizleri üzerine yere yı 
ğılarak: 

-Monsenyör, dedi. Siz ki, kalb 
leri bir kitap gibi okursunuz, benim 

kalbimi de okuyun; orada, size kar 
şı hürmet ve sadaka.ttan başka hiç bir 
şey bulamiyacaksınız!.. 

Rişliyö bu genç adama bir naı..ar 
atfetti ve önünde eğilmiş olan bu 

güçlü kuvvetli adamın bir böçekten 
farksız olduğunu görerek kendisini 
büsbütün büyük hissetti. Bunun üze 
rine daha yumuşak bir sesele: 

- Kalkın, dedi. 
Sen Priyak bu emre itaat etti, ve 

titreyerek, hep ayni tavırla: 

- Monsenyör dedi, onu bir dafa. 
ele geçirmiştim. Vakra srrf kendim 

için almıştım, fakat sire verdim. Ona 
bir dofa daha yaklaşırsam artık, dün 
yada hiç bir kuvvet onu benden kur 

taramaz, hatta; onu kendi elimle öl 
dürüp sonra da. kendim! öldürmek i 
cap etse bile ... 

Rigliyö şöyle düşündü 
_ Zaten senden bqka bir gey is 

tediğim yok! 
Sen priyak devam etti: 
_ Benim hezimete uğradığım 

yerde esasen kimse muvaffak olamaz 

dı; size hiç kimse bu işt.e benim ka 
dar hizmet etmez. Çünkü bu hizmeti 

yaparken, ayni zamanda kendime de 

himıet etmiş oluyorum. A§kımdan e 
min olduğunuz için, benden de emin 
olmanız llzmıdır, monsenyör. 

Rişliyönün, Sen Priyakı kovmağa 
hiç de niyeti yoktu; onu büsbütün 

kendisine esir etmek istiyordu, o ka
dar! 

Soğuk bir tavırla: 

- Sizin cesaretiniz ve sadakati 
nizden gUphe etmiyorum. Fakat siz.e 
bir defa da.ha söylemiştim: Hezimet 

lerden kati yen hoşlanmam! 

Sen Priyaka dişlerini gıcırdattı: 
_ Monsenyör, Trankavelle karşı 

laştmı. 

- Ne yapalım yanınıza. on muha 
fız alıp gitseydiniz. •• 

_ Otuz kişiydik monsenyör!.. 

Rişliyö sustu, seri bir ilrperme bü 
tün vücudunu sarstı. Bir müddet, dü 

şiinceli bir tavırla dolaştı. Sonra bir 
denbire şöyle dedi 

- Desenize bu adam adeta bir 
devdir. İnsan değil mi? 

- Onu gördünüz, monsenyör. 
- Canım otuz kişiye karşı dövüş 

tüğünU söylilyorsunuz ya! 

Sen Priyak dişlerini gıcırdattı: 
ki korkunç milcadeleyi hakikate uy 
ğun bir şekilde bütün tafsilatiyle an 
tattı ve sonunda ıöylc dedi: 
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8. N. o.- iti: 
Orta ~oı&. Yatınıı bllytık bir lbtl· 

naalle SMO dJr. 8o711nuz uıun olmak ıe
rek. %a11fmıııı. Yaunııdan maddi vaal)'e- 1 

thalain bosuk oldulwıu anlıyorum. Belki 
:JUi bir Jt petlndeainlı. Şlmdl,.e kadar 
nanalfak olabUecellnlı IJleri delil. klr 
..urdillal unaettillıtlı lJierl te.relb elti· 
nb. Befkaaanın muvaffak olduAıı bir itte 

erkuin ma..rtak olmasına imkln yok· 
tar. Sislıa ldn en klr ıetırlcl it. en çok 
ma.ıru ollıcatanıı Jfltr. Şimdi de bOyftk 
addlWllnla blr lf takip etmekte oldutunu
ıa sere tanlyem. tam zamanında yapıla· 
'yor demektir. sıı. lnklpCl normaJ terall· 
le maıa mllddet iıtiyen bir iş ile iştigal 
etmaaeni:I daha dotru olur. 
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BQollll • c. s. r: 
Bak1t11n1ı, 16nderdiliniı mektup tllJ>

bDırtD1dn yerinde oldulunu anlatı)'OI'. 
Yua uhlblalıa aile anlatbklanada .amiml 
olclalaaıa ben inanamıyorum. Onunla mü· 
Ullbetinla pek aktdenberJ olmadalaaı 
.,. meacJA hJr aeneaJa içinde bulundulu· 
na da tahmin ediyorum. Mektup sahibi, 
IDtlouebttlerlnde, düşOnce ve zevklerinde 

(ula mDtelıanlldJr.HAdlselerl de yakaudan 
talltp ederek bftkmtınüıtı bizzat nrlnlz. 

-2M-

lttlltfıNll • Aleo: 
Genç, ince yapalı, hassas, zeki "e el it

lerine eok b1 bblllyetll, ahşmadıtı teY· 
lercle, 7enl olan itlerde bidayette muh· 
Tim, itlerin harici tekfllerlne de itinayı 
blllr, intizamdan hoşlamr. Yalnaı biraz 
ahapn. TablaUnuı esası aysal olmakla be 
raber Dzerlnde fada durduğu, haldı "•Yit 
baba ebemmiJet Tennlf oldulu ftltalar· 
da haııl8na fstedill sibl olmamasından 
~ak atolrlenlr. Şahaına alt meaelelerl 
dDtGncelerf saklamasını blllr. Faal. hiut 
meselelere bilhassa a1Akah. 11-12·937 den 
ve79 daha doltruttı bu tarlbtf!n blrnz daha 

Cevaplan veren 

Pro fesör Sanerk 
Grafolojl ve Grefomelrl , 

mUteh••se• 

e~elden batlayan bir delltlkhk ıöıe çar· f 
pıyor, bu tabanrDI, 16nderllen imzalar 
aııhna uyıun be mııhakkaktır. lıtenllen 
bir ,eyi olmut veya "izlerde bir lilk6net 
batlamıtı memnuniyet wya Omft verici 
bir hldlse cereyan elml' veyı baılamııtır. 
ı\cabtı bu nedir! Tahlile de\"am etmek üıe· 
re re, abınm bektemekte3 im. 
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Kuzguncuk 111 Bk: 
Gene, orta 'boylu, ortı bQnyeli. Ameli 

l~lere iyi bir kahlliyetlnlz vu. Bu kabili· 
,etiniz daha faıla ınkiıafa çok mllsaittlr. 
Bir işin tefeniintına bıızan ıflkkat no'kıı:ın· 
hih görünOyor. tıleri uııulft dairesinde kı· 
saltmuını bilir ve bu suretle vakitten kıı· 
zanablllrsln17.. Bu hbtllyet bir ıekA tşl· 
dlr ve esasen sekA itibarile de kuvvetlisi· 
nlz. G6rtılebllen en mfthlm ku5Ur: işlere, 
hareketlere neticeyi dOşOnmcde-n başlama· 
nızdır. tddlakilr oJma~a da istldadınıı 

vardır. 
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V. A. B. 1561: 
Çok genç, el işlerine kabiliyeti hennı 

lnkl:,nf etmemlt. )"lphRtnı tekrar gözden 
ıeı:irmeğe alışmamış oldutu l~n işlerin 

lefeniiahnda elı:sllt veya kusur bulmak 
mOmkOn Tutumlu olmalta, ketum davr:ın· 
main eok mütemayil '"' mftstalt. Bu ftl. 
barla hu kabiliyetlerinin fnkfpfına ('alış
ması ehemmiyetle ••yanı tamJedlr. Zor 
ı,1erden korkmaz. Blraı inatçı s6rtınftyor, 
fabt bu ln,tçıbk. bir lfe, bir ktmaefe a
lıştığı "fe)'ll )'Ol'llln balundutu ıaman1arda 
lcQybolmakta .,.,.. pek çok azalmaktadır. 
Dikkat kabiliyetinin çoğaltılması da pya
n1 tıvıfyedir. Yeni fl)erde betblarJnt tak· 
1it elmc-ğe mütemayil bulunması da dOzel· 
lllmelidir. 
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Kurouncrılc Ttlc ttt :: 
Boyunuz orta -veya ortadan tifraı uzun· 

dur. Yaşınm tahminde mrlolc çe'kUllml --

sôylıyebılırim, lıazı busuo;lardım yaşınızın 

25-30 arasında olabilecetlnl tahmin eder· 
ken diAer taraftan bunun dahı fazlı ola
bileceii neticesine vardım. Elimde başka 

yazılarınızın bulunmaması katı bir şey 

SÖ)lemekllllme !mkln bırakmadı. Alışma· 
dığınız işlerde karar vermekte acehcl de
~ilsfnlz. Faal bir tablahnlı vardır. Ailo 
balınız kuveUldir. Mayatta lstedlklerlnizln 
henilz tam derecesinde lnhakkuluınu 86r
memlş bulunuyorsunuz. Fiktrlerlniıde, ka· 
rıırlannııda mu:ınrsınız, tablaten bu libl 
~ııhalıırda müteh:ıkklm bir karakteriniz 
''ardır, ihtiraı-lan pek ho,lanmuaanıı, ne 
~apacnğınızı evvelii tıyln eder '" sonra 
ııııbıka seçt"rsinlz. FtklrlerJnlıde fula 
ı rardan ha~aıta zararlar ıördGlllntlıD 
ıahmln ediyorunı. Siz.in, 111 Ek . .,. V.A.B. 
151lt hakkınclııki ıahlfilerlm hakkındaki 

rlüşüncelerinizl yazarsanız dtter ıaOtalea· 
lnrımı da söylerim. 
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B. Ş. T. A. Ş: 
Yı,ınız 20 civarındadır. 8oyunuı kın 

olmak ıerek. Durgun bir ıençalnls. Bu 
kadar durgunlukla hayatta muvaffak olma 
nız tok ıOtUlr. Faal ve çevik bir karak· 
ler lktlsar> etmeniz lftıımdır. Harici toJere 
alllk:ı~ızlık, hugüniln ııdamına )-akıpnaı, 
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tJıküdar !6 C. -
Düşünce, ıevk ve kararlannda herkese 

bcnzemlyen bir karakter, buıüıı ba neTI 
hareketlerinde kendine g6re bir &7flhk
tan ve hususiyet vücuda ıeUrmektın bot
lanır. Bft)•le bir karakter, iyi kallanıldıtı 
lakdJrde faydaJı bJJgflere ,.. ba)Dflanı t.m. 
kAn verebilir. Gösterişten hof)arıır n ma.. 
hitinizde temıy6z etmek fatenlnla. PaalL 
yet itibarile pek ileri derecede deılfı.Jnlz. 
Zekisiniz, u ıabmet, ç0k nettcıe almak 
tabiatınıza daha ç0k unandıır. Bir feyln 
sonu. tabll olarak onua netlcell icap eden 
J'erl delil, neticesi llzım leldlllal d""1D· 
dOlflnllı noktasıdır. Bu hal. ban ltlertDL 
ıfn yanm Jralması lhtlmıllerfnl batıra ~
tlrfr. 

202 KXHKXMXN KTZ ' K.A:RKXKXN xız 
........_ _________________________ , ____________ ,... __________________ _ 

------------------------------------------------------------ S1ae, Aımals'i ancak ~n g~ti 
r.&>Wrim. Trankaftli de benden bqb 
laig kbme &dtlıwn-.. Yalımı onlan bu 
Jabüeyim... 

- Bu sizi attlradar edeeek bir i§ 
tir mi59J61 

Bu aöz Sen Priyaka af edildiğini 
g&ltenU. Bmmı iberhıe derin bir ne 
,.. aluat mınlc1lmdr: 

- ........ ttilmen faalfyet.e 

~ 
JUeıUy6 hemen mtldahale etti: 

- B&1D' 1'a ile ancak sah gilnti.n 

- ltDmm haelamlm. 
- O amana kadar ne yapayım 

momeny&-? 

- Bana, sadık ve kunetll <lll kişi 
bahm. Bımlar mi11eUlb ve her eeye 

hulr obn•hdrrlar, ayni zamanda dil 
r08t, Beri ve 8el!ISiz bunlar bana puar 

tem ısaba1u lizmıdır. Sizin emrum al 
tmda buhmacaklar. 

- Bu adımlan bula.cağım moo 
menyar. 

- Adamlarmızla beraber pazar 
tem ubahr Lonjumoda ha.ıtr bulunacak 
amm. Orada, at. g&ldereceğfm bir a 

damla emlrlerimi alaeabmız. Bu beş 
yOs altmlık çeki alın ve veznedanma 
uiraJ1B. Şlmcli gidin ve pazartesi gt1 
nthıe kadar gözükmeyin. 

RllUy6 tarafından odaya kiliUen 
mit olan Rukula Korinyan. en kor 

k1IDC dlltUncelere dalmqlardı. Sen Pri 
yakın. KardiDala hiyanetleı:iui ispat 
edecefine emindiler. 

Kendilerine ne oek.ilde bir ölüm ha 
mlandığmı bilemiyorlardı. Fakat, şu 
nu söylemek lbmıdır ki, bu teferrüat 
oDlan tamamiyle llkayıd bırakıyordu 
Netice itibariyle Zeh1r. kama veya da 
l'llael ayni eeyle neticeleniyordu. 

s.tn,.n !nçkırıyordu: 
- l"abt ben hiyanet etmedim 

tıt ... 

Raskas da hiç bozmadan yUUek 
sesle bafınyordu 

- Ya ben! Sanki ben hiJ&Dı9t mi 
ettim! 

- Vahwen dıtmda ııa yaptum! 
- Ya iliz maluJeıı içinde ne yaptı 

ruz! 
Rahip bağınb: 
- Sis Tranknelle u'11f!DÜ iatiyor 

dunuz! 
- Hlli. sarh~ bethaht ra 

hip! 
MUnıkıpnm upmyma lümm 

yoktu. Korinyan dUp>anmm tberiı» 
atıldı. Raakaa onun hUıcumuma ıördll 
Her zaman olduğu gibi, Jmlhur ma 
nevrasım hazırladı. ve bO.ytlk bir iıa 
bet ve ustalttla rahibin midesine indi 
Bunun tızerfne rahip de yere dilltll ve 
midesini iki eliyle uğuşturarak ag~a 
ğa ba§Jadı. Yandaki odada gUrtlltil dfi 
yuldu. 

Korinyan birden.bire ıstırablm unu 
tarak ayağa fırladı ve muıldandı: 

- Dikkat! ... Geliyorlar. 
Kapı açıldı ve peder JOR! içeriye 

girdi. Raskas ayağa kalkmağa muvaf 
fak oldu ve etiyle t&fllll uğılftururken 
Korinyan da midesini uğufturuyordu. 

Peder Jozef gülUmaiyereke eordu 
_ Burada ne ya.pıyorsunua? 
Pedt:r Jozef!n tebesailmtı iki cuuau 

dehşet içinde ~ıraktı. 
Peder Jozef devam etti: 
- Haydi, kendinizi toplayın beni 

korkmaym. Beni dtnieyin: Sirıe vertle 
cek gizil bir nzife var. tklnlz de bu 
akpm manastıra gelip beni g&1ml 

- Saat ~ muhterem peder! 
- Siz.e haber verilecek. Bu kapı 

dan çık~ bu kapıyı görUyor mu 
sunuz? 

Baş rahip onlara cirmil oldukları 
kapmm karşlsmd& bulun&D bir kapıJI 
gösteriyordu. Kısa bir atılrlittan 110nra 
ilave etti: 

_ Bu gec:-ekt kabahatlerinizin af 

feclihııealnl lattyonaım. aakm unutma 
;ym. 

Bu IÖıller iblrine ~ Jaııef onla 

" tatmin ... bir jeılt J&pan.k ~lap 
clttl. 

tJd betblht dtJtftnaıli bir t&VD"I& bi 
riMrlvlM lıübJar ve fkUI de ApAn 

11 al'•if olda.kJarmr ~- Peder 
J o.tefin jestlerini iyi taıudılı:lan anlap-
Jowa Tatb bir llSsı dıoltça jestler ve 
itimacl ,,... Ofttur debfft l~nde br
rUtr. 

Deıiıal blribirferine baklftılar ve 
bhu enelki dttpıanlıldarlyle §fmdlkl 
doethıklan anamda, mutavwıt t&VU' 
takuunafa lbum görmeden tatlı bir 
tavırla e6r.e bqladıl&~: 

- Se"l'lll kilçUk Rukuçığmı. va 
ad ecU1ea bu vaate hakmda ne dUf(lntl 
yanmıua! 

- iyi tal»ll Korhıyancıfmı, bu 
randmıya sftmJyecellm fite d8flin 
dftlbı feY! 

- Ben de öyle! Benim de o kor 
kunc; Jı&rede ~ lhııefe hl~ de niye 
tim yok! 

- Dikkat etmek, her veye hazır 
olmak lbnn Korlnyan. Buradan çı 
kmca kard!nala bir kaç hatın sayılır 
hbmette bulanmak itin içinden çrkma
nm yolunu buluruz. 

- J'ü&t, hemen çıksak ne olur? 
- Bbe beklememiz söylendi, Ko 

rin:ran. 'Oıtellk muhterem bq rahip, 
buradan çıkarken kapıyı da kilitledi. 

Korlnyan peder Joaefin kendilerine 
g&lterdifi b.pJyı ip.ret ederek eordu: 

_ Fakat, buradan çıkuk ne o 
lur! 

Raakas cevap verdi: 
- Bu bpı &izli bir merdivene açı 

JJJQrt Balıae cinrtm ki. R~ mey 
danma çıkan bu kapı iyice kilitlidir. 

Ve Ruba, bu aömlerle beraber der 
hal bu menltvene atıldı ve bir an IOD 
ra. ~ iyice MZVllUI oldufu hal 

~ ,eriye döııdtl. Bu dolambaçlı tal 
merdiven, binanın meydana nazır kUJ 
mm& açılan bir kapı ile nihayetleniyor 
du ve Rasbsm tahmini ~ile, bu ka 
pı iyice opali idi. 

KUçUk Raskas rahibe bakarak bO 
ğuk bir Mtle: 

- Kardinalm elindeyiz. dedi. Ve 
korkunç el açılmaj:a ruı olmwa, caııJ 
mızı kurtaramayız. 

Vakit geçiyor, üpm oluyordlL Sa 
aUer delıjet ve heyecan verici bir ağır 
lıkla biribirlerini takip ediyord1L Rd 
ka.ala Korinyan, artık biribirlerine hiç 
bir teY söylemiyorlardı. Bin&nm biD 
bir gUrültUsü, kulaklanna gayet hafif 
birer seda halinde geliyordu. Ustelik 
açhk da hfssetmeğe ba§lıyorlardı. 

Akşama dojnı Korinyan nihayet 
eordu: 

_ Bizi acaba burada açlık ve SU 
zulktan öldürecekler mi dersin? 

Ruku ümidsizliğin tevlld ettiii 
l&kayıd bir tavırla cevap Terdi 

- Zannetmem! .. 
Yavaş yav:ı.ş, karanlık etrafı sardJ 

İki betbaht biribirlerine yatıaşmışlal' 
dı. Saatler daha ağır aiJr geçmeje 
bqladı. 

Her halde, nerede ise pce yarıtf 
olacaktı. lld mahpusun gırtlağm,da f1I 
suzluk yanğmlar uyandırıJordu. Açll 
ğa gelince, buııu hl~ardı. 

BuJunduldarr vaziyetin dellgeti bft 
çok baaauiyetlerini lı:8dqtimJıt1' 
Birdenbire dairelere nazır olan kapı • 
çıldı ve elinde aıep.le bulunan bir bS 

deme içeriye girdi. Koltuklarına f3 
mtllmtlş olan Rukasla Korinyan, zul 
metlerinde rahatsız edilmi!} bay~ 
gibi hayret ve dehşet ·çinde ~l~ 
den fırladılar. ltaamafih ha,detller 
derhal tanıdılar. Bu. bir çok defaıst' 
bahşiıs verdikleri iyi kalbli ihtiyar bit . t 
hademeydi. Onlara bakarak pset tıJ 
IJ bir tavırla gUlUmalyordu. 1kl ~ 



-..._ J.4 lKlNCIKA!\ UN - 1938 
Az HABER - ~lipm poatath 

.~ ..................................... ... 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

\rakit yurdunun altında (ölen Franaız kitapçısının) yeri ve arkadaki 
depolan kiralıktır. 

' 

lir l3irıeştirilmck suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi· 
· lıtcyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatlerl. 

Kilosu Tahmini fiatı tık teminatı 
S-ıhu Krş. Lira 

n 28,000 32 672 
~ t,~ erlerinin ihtiyacı olan ve yukarda 'miktarı yazılı sabun kapalı zarf usuliy
~ ı~--a;;aya konmuştur. Eksiltmesi 15-lkincikanun 1938 Cumartesi. gün~ saat 12 
ille~ tte Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu ı~ aıt şartna· 
~na syo~umuzdan bedelsiz olarak alınabilir. İsteklilerin hizasında ~fü;t:rilen ilk 
aılcn ~ ıle birlikte kanunt vesikalarını havi teklif mektuplarını bellı gun ve sa-
~t evveline kadar komisyona vermeleri. (8697) 

"DQL-f#Jif#i EBl'Htt?Pıapt.jihı.t§ld 
~~ban fabrikasında mevrut 1000 kilo kadar kayış ve çivili ka}1ş parçaları 21-1-
fab~nü saat 10 da pazarlıkla sattlacaktır. isteklilerin malı he: gün ~i?ali 
fııııa};. görebilecekleri ve pazarlık için yüzde 15 teminat par.alanyle bırlikte 
lış k~ gün ve saatte Kabataşta levazım ve mübayaa §Ubc::i müdürlüğündeki sa-

F
~una gelmeleri il~n olunur. 

1 
(53) · 

~ lıtanbul Komutanlığı Sahnalma Komisyonundan 1 
~ 33 cü Tümen kıtantr ihtiyacı için satınalınacaklarm cins ve miktarla~ ile 
a~ .~utarıan ilk teminatları ihale günleri ihale saatleri ve münakasa §tkılle-
~ da ROSterilmiştir. 

~ikdan Muhammen İlk te 
Sa~ tutan minatı Ihale günü ihale saati lhale şekli 
~hı 1250() ' 3625 272 17-1-938 15,45 Açık 

2 ~ 5000 2000 1so 17-ı-938 15 .ıs .. 
~ ~ Şannarneteri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. lsteklilerinin 
' l t makbuz veya mektuplan ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddele
''aıtlı Vesikaları ile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda Komu-

sa~rna komisyonuna gelmeleri. (8693) 
ı tanbuı 
~.alem Komutanlığı birlikleri için 

~di~·e ~~ matbuanın tab'iye ve 
b ~ Ça esı açık eksiltme ile 2 Şu-
1~~~ M ?'§arnba günü saat 15 de yapı
~- tenı'. Uharnmen tutarı 395 liradır. 
• i.lJl ~1:tı 30 liradır. Şartnamesi her 
.::. hı.,_ .. cn evveı komisyonda .görillebi
~ ~ıler· · 

' ının ilk teminat makbuz ve 
~ \e 3 ~bları ile 2490 sayılı kanunun 
n~ fıerabe rn.addelerinde yazılı vesikaları 
1r:'1<1e l-' r ıhale günü vakti muayye
""'ltı''S)·o'ndıklıda Komutanlık satınalma 

C· nuııa r."'M"leri. (229) 
tt~ U?tıu~sı.ıv ____ _ 
d' ~ \•cm: u. ha .. tanesine 1500 kilo te· 
ın ilam "'•ıeyı taahhüt eden müteahhi-
~ ter Ve hesabına ı 128 kilo 650 
~ lkirıci~'ağı açık eksiltme ile ihalesi 
tı .3n da nun 938 cuma günü saat 
~128 1i Yapılacaktır. Muhammen tuta

lir ~lect~ 65 kuruştur. Şartnamesi her 
~ lsıeı..lil .e:'Vel komisyonda görülebi-
1\tı \el'a ;r~nın 85 liralık teminat rnak
tıı \'akti e tuplan ile beraber ihale gü
~tanıık ~an-eninde Fındıklıda Ko-

leti. tınaıma komisyonuna gel-
c:ataı (8fi92) 

ıqv. cacıa ··---~~orı · go:;tc.·rııccek mahalde bir 

~'itan:~ kapalı zarfla ihalesi 21 1-
~ lal:akt 8 Cuma günü saat 16 da 
~ ~ liraır~ Muhammen keşif bedeli 
!it, t~~n kuruştur. Şartname.c;i her 
~ilert~·veı komisyonda görillebi
~ i>s$ltn}282 liralık ilk bninat 

titc Ol( T O~ 
11,t •ettin Atasagun 

-~ &Un ~~altıları 11"1bahJan •ekiı buçutı 
l) '))•re 

1 
den 20 Ye kadar l .ilc 

t11""ıtı.ırıd P•rtrnanlın ikiuci daırc 
ct,~rteai : . haıtalannı kabul eder. 
bt )ı.•ataı llnlen 14 eten 20 re n 

ı oı.. •rın.ı 
~I 'Uhıc Par:ısıı Kurun, Hı 

l:ıcıt lllarını d 
ll"ıua akupoo muka· 

makbuz veya mektuplan ile 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde ya
zılı vesikalarla Nafia V ek!leti fen mü
dürlüklerinden alacaklan ehliyet vesika
ları ile beraber ihaleden en az bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarının Fm
dıklrda komutanlık satrnalına komisyo -
nuna verm0 leri. (8691) 

lstanbu Levazım amirliği 
Sahnalma komisyonundan 

Askeri lise ve orta okullar için alına
cak 77996 metre pijarnalık bez 26·1· 
938 Çarşamba günü saat 15 de Topha
nede İstanbul levazım imirliği satına!· 
ma komisyonunda kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 18 719 
lira dört kuruş. ilk tcininatt 1403 lira 
93 kuruştur. Şartname ve nümuncsi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin ka • 
nuni belgelcrile teklif mektuplarını i· 
hale saatinde~ bir saat evveline kadar . 
komisyona vermeleri. (371) (88) 

idareleri İstanbul levazım amirliğine 
bağlı müessesat için alınacak 120 ton 
pirinç 26-1-938 Çarıamba günU saat 
15,30 da Tophanede Satınalma komis· 
yonunda kapah zarfla eksiltnıcsi yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 26400 lira, ilk 
teminatı 1980 liradır. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülebilir. İstekli· 
lerin kanuni belgelerile teklif mektup
lannr ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(373) (90) 

Amirliğe bağlı müessesat için alınacak 
olan 50 adet altlı üstlü karyola 21·1-938 
cuma günü saat 14,30 da Tophanede le
vazım amirliği satrnalma komisyonunca 
pazarlıkla eksiltmesi yaprlacaktır. Tah
min bedeli 1150 lira ilk teminatı 86 lira 
25 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. 

, _ 

Çocuk eslrı:eme kuru
mundan: 

C. E. K. Çocuk kütüphanesi menfaa
tine 18 JkinciUnun 938 salı akşnmı Be· 
yoğlunda Fransız tiy:ılrosundn verilecek 
müsamere programıdır: 

1 - Çocuk oyunları ve cocuk feslivnlf. 
2 - Varyete. 
3 - Cnz revilsü. 
( - Konser. 
5 - Komedi (Şehir Tiyatrosu san'· 

atklirları tnrnfından). 
6 - Komedi (S:ın'alkar Nnşlt) tarn

fınd:ın. 

lstanbul ikinci icra Memıtrluğundan: 
Bir alacağın temini için mahcuz olup 

bu kerre paraya çevrilmesine .karar veri
len ve Şişli Bomonti Nimet apartıma
nındaki dairesinde Nogro markalı so&rut
ma dolabı 18-1-938 tarihine müsaclif 
Salı günü saat 10,30 dan 11,30 a kadar 
birinci arttırması yapılacaktır. Birinci 
arttırmada malı mahcuz değerinin yüzde 
yetmi~ beşini bulmadığı takdirde ikinci 
arttırması 20..1-938 Pe~be günü sa
at 10,30 dan 11,30 a kadar yapılacaktır. 
Alıcı olanlar muayyen gün ve saatte o
rada hazır bulunacak memuruna müra
caat ederek pey vurup almaları ilful olu-
nur. (10514) 

ıstanbul Har-icı Askeri 
kıtaatı ilanıan . · 

Mardin Hudut Taburu için kapalı 
zarfla 180,000 kilo Un alınacaktır. !hale 
günii 21 • 1 • 938 Cumartesi günü saat 
9 dadır. Ilk teminatı 1755 liradır. lstek
lilerin kanuni belgeleriyle teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar ~1ardin'de Askeri Satın
alma Komisyonuna vermeleri. 

(688) (20) 

~"· l'elef: 23lı5'l 
da görülebilir. !steklilerin belli saatte ı---------------:1 
Ko. na gelmcl~ri. <::J83) (227) ' tJ~: Doi:i~;: ''""'il 

ıi \' ': •1ıı:ı "t fO o,,.. e ır ı 1: '"'L() ClJ"M 'Y 
·ıi t\iı-, • ., V.4.lh AR·ı'ESt GUNLER1 
: •ır \ ~ ·~ saı ·· li 
,: tl\t}ı •rırn.., gunler Kara· rı 
~,tr, '"e':"d:Y c:urağınd:ıki mu· 'h... h"ıtalarıru kabul 

--.q:ııı 1 
11:.zz:::······· . • •••••• :::: ::::ı:::: ::::::: . : 

Ordu hastaneleri için 950 adet üç ayak 
h demir yemek iskemlec;inin 21-1·938 cu
ma günü saat 15 de Tophanede s.ı.tınal
ma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 3800 lira 
ilk teminatı 285 liradır. Şartname ve nü
muncsi Ko. ela görülehiUr. lstekJilerin 
belli günde Ko. na gelmeleri . 

(384) (228) 

Göz lteklmt 

Dı.Muıat RamiAydın 
M uayeneh anestnJ l'akslm. Tal imane 

l'a.rlabaşı Cad. URll'A Apt. nına 

aakletmiştir. reı: 41553 

Pazardan maad<t hergün: Oğleden J 
l__:nra 11aat ikiden altıya kadar 

ır 

.,_._ ...................... _.., 
1938 

Izmir 

Enternasyonal Fuarı 

Dünyanın en güzel ve en karlı alı~veriJ yeridir. 
Vcuz seyaliat, ool eğlence 

20 Ağustos • 20 Eylfil 
(53) (191) .................................. ~ 

~ususi ŞARTLAQft-!_IZ ~A~~INDA 
~IŞ[LERiMIZDEN.MALUMAT. ALiNi "Z; 
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zle 
Baş 

- Grip 
·Diş 

Rorrn ~ tizma ve bütün sancıları 
şayanı hayret bir suret'te derhal 

geçirir. Eczanelerden ısrarla 
S E F A L i N i isteyjniz • 

. '. . . . . . . , 
' •' • I o • ' 

111 ·:.. ,. . ( . • • ',,,.. • . 

Vilayet ve kaza merkezlerindeki 
TDCCARLARI MIZIN 

NAZARI DiKKATiNE 
Yurdumuzun birçok yerlerindeki sayın Bayanlanmrzdan aldığımız 

Mektuplarda bulunduktan yerde 

M • l F .E 
bulunmadığından müşkil bir vuiycttc kaldıklarını bildirmektedirler. 
Her ne kadar bu müşkilatı koli olarak önlemekte isek de müıterileri

mize daha pratik bir kolaylık eöstennek için her vilayette ve kaza 
mCTkezlerinde umumi vekaletimizi yapacak müesseseler arıyoruz. 

Kendilerine sürümünün fazlalığı cı'lıe tinden epeyce bir kazanç bıraka
cak olan FEMlL satışını yapmak arzu eden tilccarlamnızın bir mektupla 

Isın.et Eczahanesi IstanbuJ, Galata 
• adresine müracaattan rica olunur. 

Türkiye Şışe ve Cam Fabr ikalan 
Anonim Sosyetesinden: 

Pa~bahçe Fabrikamız, piyasanın kullandığı ~vanoz fiatlanru indirrni~ ol-
duğunu muhterem müşterilerine ilan eder. 

100 düzineden aşağı olmamak üzere Paşa.bahçe teslimi fiatlar: 
1/2 numara kavanoz kapaksız: Düzinesi 60. - Kuruş 
1 numara kavanoz kapaksız: Düzinesi 70. - Kuruş 

1. 1/2 numara kavanoz kapaksız : Düzinesi 90. - Kunıs 
2 numara kavanoz kapaksız: Düzinesi 110. - Kuruş 
3 numara kavanoz kapaksız: Düzinesi 150. - Kuruş 

.Müsterilerimizin kıymetli siparişlerini bekleriz. 

- 4 ' • • 

HABER - J\TCoam postan 14 1KlNC1KA1\'fUN -

,. ' 

25 iNCE SiGARA 15 KURUf 
20 KALll'J Si GARA 

lJ YH. VSlJZLVH 
asabi öksürükler 

asabi zayıflık 
baş ve yarım 

Baş Ağrısı 
baş dönmesi 

Baygınlık, çarpıntı 

Ve Sinirden 

1 iyi eder 

l)İ SÜMER BANi{ 
il ASA 

. .. . . . . . . . ' 

Merinos Fabrika8' 
Gerek dokuma ve gerek her türlll tıt 

kotaj yün fpltklerinl imale ve sfpa" 
kabolllne başlamıştır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ............... ... 

Merinos Fabrikası yün iplikleri 
hancı memleketler ipliklerine oloJJ 
tlyacı tamamen ortadan kaldıracak 

lpJlk nUmunelerlnl Borsada Meri 
Fabrikası DlrektörlilğUnde görebUI 

ı nlz ve oradan tstlyeblllrslolz. r u 
Büyük Piyangosu 

4 . . ncü keşide 11 Şubat 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

Dr. Abaraj 
Yeni- muayenehanesini Beyoğlu Mis 
sokak No. 28 Marten apartımanma 
naklctmigtir. 
Her nevi kadın, erkek ve çocuk da
hili hastalıklarına bakar. Bundan baska: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

liralık iki adet mük~fat vardır. ' ...... ________ _ 

Şimdiye kadar binlerce ki§iyi zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 

. _ .. 
1 K U T.. y u·. t:zun ve soğuk kış geceleıinde rahat. 

lr uyku temin eden yegfl.ne vasıuıdı!· ~ 

Yastıklar bir liradan başlar, her keseye uygun çeşitleri vardır. Dai~ 
§ak ve bfitün dünyanın memnuniyetle kullandığı bu tüyleri; Istanbul~, 
makçılarda Sandalyeciler sokak Kuştüyü fabrikasında (telefon: 230 ... aSI 
yoğlunda ve Ankarada Yerli Mallar Pazarında \ 'C Beyoğlunda J(arlrW 
geçidinde bulursunuz ... 
Yastık, şilte, yorgan ve çocuk için her çeşit ve saire ... 


