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f'ransada kabine kuruldu 

Yeni Fransız 
Başvekili 

Kabinenin siyasetini ve 
yapacağı işleri anlattı 

r 
<'ııf kabhıcyi te~1dl<' mmıaffa7c oum Şotmı gcızcfrc-ilere -i:a1ıat vcrdikf.cu 

sonra 

tttarıe, 19 (A .. \ . ) - Şotnn. Ellzeye ı 
'111. ~eden lincc,gazetcC'llerl Mattgnon 

-ll 0Playarak şu b<"ynnntı yapmıştır : 

. 
canlandırılması ve yabancılar üzerin· 
de şiddetli bir kontrol tatbikı işlerine 
verdiğim ehemmiyet ~ikkati çekecek
tir. "err: Uzun ve nazik buhrana nihayet 

la, eğe mu\'affak olduğumdan do· 
}(:~bahtiyarım. Azasını cumhur ba~ Diğer taraftan dostum Daladier ite 
lta.h:nn ıakdlm etmek üze.re oldu- birlikte, milli rnUdsfaa nnzırlarmı bi
rıuğ ne ıslahata ve sosynl adalete ol ribirine bağlaması icab eden mUnase-

u kndar shll barışa ve P.mnlyete betlerin tekrar organize edilmesi için 
ııı~~l!a.nl~ .oıım bir memleketin il· 
~~ v~ jntfznrlarınr )'erine get!rme- çıkan fırsattan istifadeye karar \'e!'-

~alıı:;nraktır. dim. Bu reformu kolaylaştırmak için, 
\-~ h ent'Hsınt ağır vazifeler bekll~·or aı:kaqa.şlapm Cot ye Camponcchi, ba
l1n lt vazıreJC1ri hem milletin seı;:tm- kanlıklanm bıraktılar ve tabii olarak 
tıı~~l:t~terctığı nrzulnrr yerine getir- kendilerinden başka baltanhkların ida
l'ıı(lt 'ı cın de bu arzuları mlUi seli\- resini kabul etmelrini rica ettim. 
lta ecıC'apıarlle telif etmek gayesile 
lıfa ecektır. Flnansımmn sağlam- . ~u .n:ıuhtelif değiRikliklerden sonra, 
nas~~ tnuhafaza, sermaye ile işin kabinenin kuv;vetli bir surette teşek
. urduk teşriki rnesnisfni ''e yahut kUl ettiğini söyliyebilirim. Mekanizma 
faa e: emniyet vo lstlkirılinl mUda- hazırdır ve sağlamdır. Şimdi çalı§ma-
l'ııevzu ı>cek knnunJnr hazırlamak 1'-
~etıO\I Ubahs olunca, bütlln mevcudl- 5a. koyulacağım ve büttin vatandaşla-
<lec0~1?.I bu bUyUlc vnzffolere hasre- nma aziz yurdumuzun yalruz bizım 

:a z. sakin arzu ve ' irademize, inzıbat ve 
l'etı;\'ekalct hiznıetlerinİll ehem.mi- sosyal müsalemet hislerimi7.C bağlı bu 
flna,~~g~ edilmesi ekonomik ve lunan istikb,line derin inanımı bildir-

(!{ ıcraatın telif ve tanzim ve mek isterim. 
abin-"'"o •t d... • f 
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Bursa da gizli mektep işleten 
~--va hu diler 
-

fftdfrdiği gemile· 
rindcn Laııııclıcıl de."ltroycri 

(Yazısı "8"0 inci sayfada) 

: ··········-····················-·-· .............. .-1 
~ Romen Krah ı 
\ Olln akşam bir emirname ile i 
~PaırDamentcyu 1 
i fesınettı ~ 

Bükre§ 19 (Hususi) - Romen par
lamentosu dün akpm, kralın bir emir
namesi ile feshedilmiıtir. 

Yeni parlamento intihabatı 2 mart
~ senato için de 4 martta baştaya~ak 

- Devttmı 8 fnclde -

İspanya asileri 

Terueı•e 
Mukabil taarruza 

geçtller 
Hilk1\metçiler müthiş bir mu
harebeden sonra mevzilerine 

çekilmek mecbu- riyeUnde 
kttldtlar 

Londra, 19 (Husust) - Ademi 
müdahale ta.il komitesi diln sabah 
toplanmış, bir tebltğ neşrcdflmtşttr. 
Bu tebliğe göre komite azaları başlı-
ca meselelere ait birçok noktalarda 
fttlfali etmişlerdir. lngfliz pJA.nı hak 
kında bazı thtlrazi kayıtlar derme
yan eden lspanyada muhalif tarafla 
ra verilecek cevapların hazırlanma-
sına dn komite=reisi memur edilmiş
tir. 

J{omlte gelecek iç~lmnrnı bu sıyın 
yirmi birinde yapacal<tır. 

Harp vaziyell . 
Gelen telgraflara. söre. astler dün 

sahatı Tçruel ccphe~lnde şiddetli bir 
mukabil tnarrıııa geçmişlerdir. Ta
arruz hllh:ı~sn şehl'e hftkim bir mev
kide miihlın bir se"Ç"kuleeyş noktası 
olan Elpntrona yapılmıştır. 

:lO() den faıla tontan mUrnkkcı> 

asi bntan:ıları hUltiımNçilerln mev
zilr>l'lnl döğorken asi tayyRroler de 
geri me\·zilcri hombn yağmuru altm 
da hırnkmı-lardır. Hilkünıet kun·<"t
lerl obils ya~muru altında asi kıinPt 
!erini karsılnmışlarsa ela · düşman 
tavvarelerlnfıı fnlkiyl'tl karşısında 
mUrtnfan me\·zH<>rlne. <'ekilmek mec
buriYetlnde kalmışlardır . 

c;ımhuri\"et tayynrnlerl ac\cdcn az 
olmalarına· rağmen T~ruel Uzcırlndc 
faik ast tayyareleri ile mUthtş bir 
hava muharehesl yapmışlar, bazıln· 
rrnı clilsUrmUş!erdlr. 
Ak~am üzeri hlikümet kuvvetleri 

kuma'ndanhğmca tayin edilen bat
ta Franko kuvvetlerini durdurmağa 
mııvaftnk olmuşlardır. 

100 insan 
diri diri yandı ! 

Bir kaç güne kadar Cumhuriyet 
adliyesine teslim edilecekler 
Bursa 19 (Hususi muhabirimizden l 

telenfonla) - Evvelce bildirdiğim gi
bi Bursa yahUdi çocuklarının gizli su
rette okutturulması meselesi ile çal 
kanmaktadır. 

Hadise etTafında aldığım yeni malU
mat şudur: 

Maarif müdürlüğüne şehir içinde 
yahudilerin bazı gizli mektepler açtık
ları ve burada yahudice tedrisat yapa
rak kliçük çocukları kendi istedikleri 
şekilde yetiştirmeğe uğraştıkları ihbar 
edilmiştir. 

Adresleri tesbit edilen bu gizli mek
tepler ( 1) Bonnes, Salamon ve Rebeka 
isimlerindeki yahıidilerin evlerinde fa
aliyette bulunuyordu. 

Maarif mUfettişleri, ihbar yapıldık
tan sonra bu evlere gitmişler ve hepsi
ni de cürmü meşhut halinde yakalaya
rak zabrtlarile beraber mahkemeye ver
mişlerdir. 

Müfettişler, bu sözde mekteplerden 
birisinin kaprsını çaldıkları zaman içe
ride oldukça uzun süren bir gürültü ol
muş ve ncıden sonra kapı açılıp içeri 
girdikleri zaman ortahJcta kimseyi ge>
rememişlerdir. Binada yapılan araştır-

ma da bir netice ;vermemiş, ancak mcr 
divenin alt tarafında duran 30 çift ço
cuk kundurası nazan. dikkati celbetti
ğinden ev bir ldaha baştan aşağı aran
mağa başlamıştır. 

Bu arada odalardan birisine giren 
müfettişler, mevcut karyolalardan bi
risinin örtüsUnUn sallandığmr göriln· 
ce şilphelcnmişlcr ve örtüyü kaldırın· 
ca da yedi sekiz yahudi çocuğunun 

biribiri üstüne karyolanın altında 

yattığını görmU§lerdir. Çocuklar der
hal çıkanlmı§ ve isimleri tcsbit edil -
miştir . 

.Karyola altına çocuk saklıyan bu 
uydurma mektepte diğer karyola alt
larında, dolaplarda, sandıklarda araş· 
tırma yapılmı~ ve hepsinin içinden a
labildiği kadar çocuk çıkarılmı§lır. 

Bunlar hakkındaki tahkikata zabı
taca devam edilmektedir. Gizli mektep 
açıp ~uk okutmak cürmümeşbud 

kanununa girmiyen mevaddan oldu
ğundan bu davaya ceza mahkemesin
de bakılacaktır. 

Zabıtanın tahkikatı kısa bir zaman
da tekemmlll edecek, evrak Bursa 
müddeiumumiliğine verilecektir. 

rakQlan.ım csrcrrkcş1cr 1ıcp 'bir arada ..• 

Hayatinin evinde 
Esrar çekiyorlardı 

Emniyet memurları tarafından 
kıskıvrak yakalaodl1ar 

Emnivct kaçakçılık şubesi me
murla1·1· tarafından dün akşam beş 
esrarcı yakalanmıştır. 

Bunlar Hayati nam diğeri lsmall , 
Hamdi, Suat. Anesli, Salttfr. 

A~·vansarayda Lonca civarında 

II nyntlnln ~vlnde kabaklarla esrar 
c;:elterlerken tutulmuşlardır. Hayati 
Uzı>rlnde bulunan çakar almaz ne
vinden iki tabancayı memurlara doğ 
ru çevirmiş, diğerleri de arka taraf-

_... J)c,·:ımı 8 lncfde 

F>arıste bir sıoalhl <dlepcsu daha 

Londra 18 - Amerlkadan buraya 
gelen bir habere gnre Montreal ctva
rınctaltt bir papaz mektebinde btıyUk Pariı z.abıtasr, gizli ihtilal teıkillitı etrafındaki tRhkikatma ehemmiyetle devam 
bir yangın ~ıkmış ve 100 klşl ölmUş- ~iyor. Evvelki ıün, Sen Lazar aokağında yeni bir ıilih deposu meydana çıka
tllr. Ayrıca 25 kişi de kayıptır, yara- nlmııtrr. Bu gizli depoda, 36 makineli tüfek, 48 adi tüfd<, 20 binden fazla fi. 
Jıların miktarı ise 20 dlr. 
Yangın hA.la. söndUrülememiştit·. ~. 700 bombe ve 700 kiti için deri ceketler, bel kemerleri veuire bul~. 
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: lsta>ıbıtlım bir meselesi halinde lw.l- • 

e avlık ıae • •·••• • 1 f: 
~ ::::: ' ~:: : ::: : 1 i nıış ııc ncclcnse bir tiirlü Juılledile- d 

!==:::::i::::=:::::::=:=::::::~~~===== i: memi.~tir. Bu mcsc!e uy'J...-ııUınndaıı r: 
:! saat sekiz, dokıız ve-ıJa onda kalkıp * 

Siıın5a ~tramvay veya otomobille Beyoğlım-H 
· :ınr•.., iı dan lstanbulcı gelenlerin meçhulii., ij 

-- ııı A ~:I fa7:.at geceleyin sıcak yatakUırını :: 
le D~o ~~O ~a ıru S iL.al li'ıl i terkcdip sabahın aıacakara11ıığınaa i! 
v ~ CQ) ır aı dl aı va ş a c:ı 1 ı=ı köprüden ycçerck işlerinin ba§ına ~ 

~ .. !. gitm.ek mecburiyetinde o!anlann ise !~ 
yal !i'il lf lYl lr ~ 0 <e lr ii bil yük bir ~erdidir. Sabah saat 5,30 lj 
Yazan : Şekip Giindüz i= da Pcndil:tcn 1.all;aJı trenle 6,45 de ii 

d köprü1ıe 9ele11 bir adamm köprüyii ;: 
iS açık b~ıı?arak lstanlml tarafrna geçe- g 
is mcnıcsiııdcl.:i /aciaııı düşiinün.· Za- ji 
ii 11ltllı, hele kışın köprii üstünde ba- :i 
~i Ztııı yarım saat bcl;liyccel•, uyku- ii 
~S suııdan feda ettiği saatlere mi, yok- f: 
:: sa işine 11ctişemcmesine mi aQı,yaoa- h 
ıı .... .""' . . :: 
:; yuıı tayrncle §aşıraorıktır. Saat yedı- U 

H tç bir devletin iç sıyasasına ka
rışmamak ve dış sıyasa müna

sebetlcrincle rejim sempatilerini belli
ba~lı bir unsur addetmemek Türk dış 
sıyasasmm ötedenberi malfım olan, 
klasikleşmiş bir esas ve şiarıdır. 

Bununla beraber, tam bir halk dev
leti ve tamamiyle idare ettiği halkın 
devleti olan Türkiyenin, bu halktaki 
medeni ve insanı duygulan manalan
dırn.n ve ifade eden bir devlet olduğu 
da asla unutulmamalıdır. 

Türk devletinin dış sıyasasmda yer 
tuttuğundan bahsettiğimiz Eiar ve e
sas, vatanını imar, vatandaşlarının re
fah seviyesini yUkscltmek, vatanına 
dünyanın en Ustün medeniyet ve in
sanlık yuvası olmak saadetini bahşet
mek istiyen Tilrk milletinin temayülle
rine uygun geldiği için mukaddestir ve 
sarsılmaz. Fakat kendi yolunda ilerler
ken daima başkalarına zararlı olma
mak endişesini göstermi13 olan Türk 
milleti, başkalarından da kendisine 
karşı daima a~'lli dikkatin gösterilme
sini ister. Bunun için, dış sıyasamız 
dünyanın herhangi bir tarafında, Türk 
milletinin bu arzusuna riayet edilip e
dilmediğini her an murakabe ve kon
trol eden çok hassas bir mekanizma 
halinde işler. 

Türk devletinin ,ic ve dı_ş sıyasada-
• rı.•ı 1 a.u.ıı 1 k t• .zd ki her hııreKednın mem e e ımı e, 

Türk mllletine en faydalı ve uygun ha
.reket suretinde telakki edilmesinin sa
yısız hikmetlerinden biri de budur. 

Milletin devlet müessesesi taraf m
dıın yapılan her hareketi ke.ndi tema
yülüne uygun bulması, hükumetin her 
harekete daima milli temayülleri yok
lıyarak girişmekte olmasının eseridir. 
Demek oluyor ki, memleketimizle mü
nasebeti ve komşuluğu olan memleket
lerde Türk milletinin temayüllerini ve 

bu milletin bünyesinde esaslı bir he
yecan uyandıran hadiseleri dikkatle 
gözönünde bulundurmak, unutulma
ması zaruri bir esastır. Zira milletin 

temayülü derhal devletin temayülü 
halini alacaktır. Nasıl ki devletin her 
temayUlü hemen bizde milli bir tema
yül halini alıyorsa. 

Çok malum olduğunu yukarda da 
söylediğimiz bir §iann, ancak umumt 
hatlar U7.erinde yaptığımız bu kısa tah
lilinden sonra, coğrafi komşumuz Bul
garistanda cereyan eden bazı hallerin 
milli bUnyemize vermekte olduğu ıstı
rabı işarete JUzum görüyoruz. 

Bulgaristanda tam 822 bin Tilrk ya
§ar. Bulgarlar bunlann 120 bin kada
rının Pomak olduğunu, Pomakların i
se islim Bulgar addedilmeleri lazım -
geldiğini söylemek zevkine tutkun
durlar. La.kin tarihi bir parça karıştır
mış olanlar, Pomaklann haliskan Türk 
olduklarını tekzib edilmekten kork -• 
maksızın haklı olarak, iddiada ısrar 
edebilirler. 

822 bin Türk! ... Yani Uç Hataylık 

Türk yambaşımızda, coğrafi komşu
muz olan Bulgaristanda yaşamaktadır. 
Tilrk milletinin kanı, kültürü, duygu
lan tamarniyle kendi kanının, killtU
rünün ve duygu.sunun ayni olan bu 
kardeşleriyle alaka duymamasına im
kan tasavvur edilebilir mi? Bulgaris
tanda devam edegelmekte olan garib 
metodlu tazyiklere dayanamıyarakJ 
mallarım, mUlklerini, topraklarını, her 
şeylerini bırakarak buraya iltica eden
lere Tilrk milletinin açtığı kardeş ku
.:ağr ve gösterdiği yüksek dikkat Bul
gu hUkftmettne birçok şeyler anlata
bilir. 

Bulguf!ıtandakl Türkler Deliorman, 
Kırcaafi, O:ımanpazar ve Burga.W.a 

g ele f abril;nsmdo olmak m.ecbııriye- ii 
ii tinde buluıuııı işçi, ~amanında işine :: 
i! yctişcmiyccck, yevmiyesinden kesi- it 
f: lecek veya belki de o g'i.i.nkii yevmi: :i 
n yesini tamanıiyle Jmybedecek"tir. n 
.. tl H Nedir bu mesele l•i, köpriiniin açı- ii 
i! lıp kapaıımasiyle ~meşgul olan daite n 
H 1ıumı scnelcrden"beri halledememiş- ;: .. .. .. ;: ti , ı: :: r ı: 
Ü Köprüniin nihayet Mat 6.SO d~ ka- ft 
h prımnasını temin etmek o kad.ar giıç il n bir i~ midirt lstanbul gibi medeni : 
ii olmak iddiasnıita bıclııııan bir şehir U 
H için b'ıt fntizamS?zlıl; en hafif tabiri- :! 
~~ le A 1'/Ptır! ft 
:::::::: r::::::::::::::-.::::n:::n:m.-mn:nr:mmn 

Istlnye Dok şirketi 
tasfiye heyeti ~çahş

maya haşladı 
lstinye dok şirketi tasfiye heyeti 

bugünlien itibaren ~alı~mıya başlıya
cak ve şirketin lstinyedeki tesisatına 
ait mevcudat listelerini hazırlıyacak
tır.. 

Dok ve havuzların, iktrsat vekaleti 
deniz f abrikalanna devri işi ay sonu
na kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

toplu olarak ya~arlar. Bunlar hiçbir 
zaman Bulgar hUkUmeti için "kötü 

vatlı'ldaş,. olmamıelardır. Dürüst, 
mert, temiz, haysiyetli ve kanunlara 
riayetll insanlardır. Bulgaristanda 
böyle bir kütlenin maddi ve manevi 

bakımlardan gizli tazyiklere maruz 
kalmasındaki sır, doğrusu te~iz ve 

medeni mikyaslarla anlaşılamıyor. Ve 
anlaşılamadılCça, anlaşılamıyarak de

vam ettikçe de duyduğumuz ıstırap 

artıyor. 

Milli partimizin son toplantıların -
dan birinde bir sayla vımız tarafından 
sorulan suale sıhhat ve içtimai mua-

. vcnet vekilim izle dış bakanımızın ver-

dikleri cevaplar, doğrudan doğruya 

Türk milletinin ifadclcnmiş ıstırabına 

hUkiimetin verdiği teselli ve teminat 
suretinde telakki edilmelidir. 

İçtimai muavenet bakanının yapılan 
yardımları gösteren rakamları devle
tin milli şefkatimize ne derece uyma

ğa çalışmış olduğunu izah ettiği gibi 
sayın nr. Arasın sözleri de, dış sıyasa

mızın hassasiyet ve dikkatini asla el
den bırakmadığım, fakat sabırlı ve na-

zik olmakta ısrar ederek vaitlerin ya
pılmasını beklediğini anlatmıştır. 

Coğrafi komşumuzun gqk iyi bir 
komşu haline girmemesi için sebeb 
nedir? 

Bıı sabrımızı ve nezaketimizi anla
mamış olmasına nasıl ihtimal verebi
liriz? 

Şel<ip GO~DUZ 

Yaşatl).ak Hakkı 
ROMAN 

Nazım Hikmet 
- Sinyorita, diyordu, İspanyada fa

§izm gelebilir mi sualine verilecek ce
vabr ancak İspanyol tarihinin son inki
şaf seyri verebilir. 

Bizim İspanyol burjuvazisi, mesela • 
Fransanın burjuva sınıfına öenzemez. 
Fransa burjuvası büyUk Fransa iqkıla
bında monarşiye karşı oldukça celadet 
gösterıniştir. Bizim İspanya büyük bur
juvaz:si ise memleketimizin hayatında 

hiç bir vakit in;:~pçı olmadı. Çünkü 
onun garip bir tecellisi vardır. İspanya
da bu sınıf dünyaya gözlerini açarken 
karşısında, maruf tabiriyle mezar kazı
cılarını, İspanyol proletarnsını, kaz
malarının sapma yapışmış, homurdanır 
bir halde gö-rdjj; Tabiatiyle, daha dün
yanın nimetlerine yeni kavuşmu~ bir 
sınıfın karşı!~na ·öltimünün habercileri 
dikilirse yapacak. bir işi kalır: Maziyle 
birleşmek .• Maziden yalnız işbe gelmi
yen müesseseleri şöylece tasfiye etmek, 
fakat daha ilerisine gitmemek. 

Bizim bilyilk burju\la da öyle yaptı. 
Bilyük toprak beyleriyle anla~tı. Zaten 
onlarla aralarında alacak verecek bağ
ları da vardı. 
Bundan dolayı, ispanyanuzdaki ecnebi 

sermayesiyle. de kayn~n bizim, bil
hassa, finans liermayedarlarımız 923 
senesinden beri ispanyada "faşizmin ge
lebilmesi için sahayı hazırladılar. 

Don Luis konuıurken Çekoslovakyalı 
kadın ona hayretle bakıyordu . Sözleri
ni pek anlamıyordu. Fakat ou kuru 
cümleleri söyliyen ses o kadar gençti 
ki... . ' 

Danimarkalı kadın bu scTer alakayla 
sordu: 

- Yani, faşiam İspanyaya gelebilir 
mi demek istiyorsunuz? 

Don Luis önündeki siyah kahveyi 
hızla içti. Kahve sıcaktı .. ,Ağaı:t yandı. 

Aldırmadr. •Barda'ğt fasıla vermeden 
sonuna kadar ~alttı. Sonra hiç nezle
den kıırtuJpııyan. bi~imli, uzun burnunu 
çeke çetie: , 

- Sinyorita, dedi, her hangi bir nes
nenin gelepilmesi başka, ya!}ıya bilmesi 
başka, hatta' yaşadıktan sonra devam e
debilmeşi basıkadır. Devam etmek hadi
sesi ise sadece bir kaç yılın ölçüsüyle 
ölçülecek bir kaziye ~eğildir: 

Ressam Rodrigo: 
- Amma da 'karJşik konuşuyor~un 

Luis, dedi. 
Don Luis: 

- Evet, · 
Diye cevap verdi. . 

.· . 

- Hakikaten karışık kon1;1şuyorum. 
Ben rakkamlardan pahsctmcdiğim vakit 
frak yahut Smokin giymiş gibi o~urum. 
Yine karma kanşık1bir laf ettim değil-

- nıi? Durun! vuzuha ~ıkayım. . -
Siz Danimarkaltsınız Sinyorita, siz-' 

de Çekoslovakyalı. İspanya· denince ak
lınıza ne :gelirdi? Ben t5Öyleyirn; sarı; 
kırmızı, yeşil, mavi velhastl bütün par

lak renklerin kızgın bir güne' altında ih 
tirasla açıldıktan eski, acayip bir bah
çedir. Esmer kadınları · vardır ki siyah, 
parlak saçlarınrn topuZ"una yelpaze gibi 
taraklar ve kızıl güller takarak, her fır-

satta, geniş kırmalı eteklikle~ini uçu -
rup raksederl~l'. ispa

0

nyol erkekleri uç
larından kan damhyan blçaklarıyla bir 
şehvet cehenneminden gelmi§ ırcak, 
baygın bakışlı zcbanilerdir. !sp.anyad~ 
bol bol kemali zerafetle. boğa dövüş.-' . 
türillür. !span~·a; her oymasında Kato-
lik mistisizminin karanlık güzelliğini ta
ştyan Katc'l:ira11ar: m~nasttr kapıları, ya
nıl: tahtaya oyulmuş çıplak aizze vil: 
cutları. EndüKis sarayları, püsküllü 

Y@lnl~©n Amca 
ve saat 

katırlar, altın portakallar, §arkılar, 
Blasko ibanezin "ölüm ve aşk hikaye-

• !eri". bir haylı şairane dilcn:i, bal gibi 
koyu ve manda kanı gibi sıyah şarab
lar memleketidir. Aşağı yukarı bütün 
bu saydıklarımın dışında sizin için o 
kadar ispanya yokti.ir ki, Servantesin 
Don Kişotunu belki de okumuş oldu
ğunuz halde bu sıs_ka mağmum şöval
yenin İspanyol olduğunu 'düşünmemi~ 
sinizdir. 

Çekoslovakyalı kadın dinliyordu. 
Danimarkalı itiraz etti: 

- Bizim i;in ispanya pek te anlat
:trğm ı:r. gibi degil. 

Don Luis bir siyah kahve daha ısmar
lardı. Ve bu itirazı duymamı~ gibi de
vam etti: 

- Yaln11; ispanya için değil her gör
mediğiniz, yabut şöyle bir geçiveı.1tliği
niz memleket için acayip kanaatlannız 
vardır. Bu kanaatlan bize, çocukluğu
muzda coğrafya kitablarma basılan re
simler, sonraları o memlekete dair oku
duğumuz romanlar, hikayeler, gördü
ğümüz filmler, seyrettiğimiz piyesler, 
seyyahat acentalarının afişleri, dinledi
ğimiz şarkılar temin eder. Güzel sanat-

• tar, hele bunların en çok hoşumuza gi
denleri, en ıahtekarlaru çok defa, bize 
bilmediğimiz memleketlere dair renk-

• teri, kokulan7 ışrkları azami 'keskinleş
tirilmiş ihtiraslı masallar anlatttlar. Ma
sallar giizeldir, meraklıdır, şayanı hay
rettir. Fakat sadece masaldırlar. 

Bu sefer Ressam Rodrigo itiraz et-
ti: 

- Coştun ileri gidirorsun Luis. 
- Hayır Rodrigo. Güzel sanatlar hep 

masal söyler demedim. Çok defa aöyler 
dedim. V c masal dinlemek te çocukların 
muhayyilesi için faideliyrni!J. 

- Peki bildiğimiz bir memleketi na-
sıl a?la~alı~ ı .... . . . • 

Don l;ufs yine burrtunu çekti ve yı-
; , ) 

ne sıfır numarayfa trraşh yuvarlak ka-
faarnı kaŞıyarak: ' 

- Rakkamlarla, dedi. Hani şu demin 
bahsettiğim ~akkamlarla . . Bütün bir 
memleketi, hatta bütün dünyayı, teme
linden, kolayca en' kısa ~aman içinde 

anlamak istersek rakkamlarla ahbabhk 
etmeliyiz. Bu küçücük boylu dostları
mızın pazularında eğri büğrü vücutla
~ını:lan umulmıyacak dehşetli bir kuv
vet vardır. Ben öyle rakkamlar bilirim 

ki en yüksek, aşılmaz duvarlan bir yum
rukta devirerek o duvarların ark;:ısında 
ki güneşli açıklığı gümüş bir tepsi 
gibi meydana çıkarıvermişlerdir. Aman 
yine beni ters anlama Rodrigo. Ben sa
dece, yolculuğa rakkamlarm sırtına bi-

. nip başlamak lazımdır diyorum. Yoksa 
rakkamlar her şeydir demiyorum. 

Rakkamları sev Rodrigo. O arka ar
kaya dizilen, cemcdilen, tarhedilen, tak
sim edilen, yekunları bir birleriyle öl
çü~en rakkamlar. 

Mesela, İspanyayı mı anlamak isti
yorsun? ilkönce benim tılsımh rakkam
larrmm dünyasına gir. Sonra Blosko 
tbanezi oku, Katedralları yahut resim
lerini seyret. 

İspanyayı anlamak mı istiyorsunuz 
Sinyorita? Ben size sekiz on marifetli 
rakkamla ilkönce onun sokak kapısını 
açayım. Sonra odalarımızda, sofraları
mızda şarkılarımızın .Şiirlerimizin, ro
manlarımızın yardımıyla da kolayca do
laşırsınız. Önümüzdeki meseleleri, in
sanlarımızı, ihtiraslarımızı anlarsınız. 

Benim rakkamlanm: mütevazi, renk
siz. fakat harikulade zeki ve baz.en deh
şetle inanan, bazen korkunç müstehzi, 
fakat her zaman soğuk kanlı rakkam
lardır. 

(Devamı var) 
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PP:ROt':'\T 
Dnım, a perde ıl: ti' 
Yazan: Hcnrtk tı.un. TUrtıe* 
nılıi nedi1 caımo. 

Ol'l:ı:ı:T IUsYl 
llaat 20. 30 da. JIO' 
AY.N'Al\CI"': KAOIRı. ce' 1 
K"mt'dt ı. tablo. Yallll: 
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7'l \ VI RONCUK • f' . 
Yaı.-ın :r.~ıcı Tac'kln. ııu.ııc · 
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f!OT KARDI:l!LER, Vod\'ll 8 pecde. (;e\1rt.n· 

ARCAN C"llı' tfl.' 
"t:ll1Allf'.ll\ ı TT'R.\" Tff,.\TllO!'I 'ııucllWol"" 

Stnntk~r Nul'I \'f nrK;ırt:ı~lsrı. OturueuFlfl JC 
mlh" .-. llllttl •arfdul DAYETl!IZ Ml!!A • 
ı1.1 3 ı><rd•. o" 

151,llLHlTlH•r ll R.\" .,.t,.AT'RO • ,.,1• 
rr .. f••l•r 7.\Tl fit. fil'R y11W ,,:ıu 

İkinci va >•nl pro~r,.m• ile her altıanı bU~ ,_,,; 
fıı.k•y•ll•r kannmaktadır. ~ 

Stoyadinovi({ ıı• 
Konuşmalarını blt 1 ~., 
Almanyada bir tetkik seyalt 

yapıyor 
09

11' 
Paris, 19 (Hususi) yııg. ~ 

başvekili Stoyadinoviç Berlinde~ll ô'' 
rüşmclerir; b!tirrniş, dlin Alır.an) 
bilinde bir seyahate çıkmıştır. tDf" 

Stoyadinoviç ordu te 1dlat111'' ,.rs•· 
• ıcar .. · çu mektebini, hava kuvvetl:rı 

hını gezmiştir. . . ·rı ıt' 
d' ... ı~l Fransa matbuatı Stoya ıno dil"· 

yahatini alaka ile takip etmekte: ~· 

Ekselsiyör gazetesi AlmanY~;rtir 
Yugoslavya arasında bir görü~ Al""~ 
mevcut olduğunu, Pöti Jurnal f{llıııieC 
diplomas:sinin yeni bir muva 
kazandığını yazıyor. 0jıı0" 

E~o .dö Pari gaıetesi ise, St0Ç11~ 
vicln komünist aleyhtarı pakta gıf 

"' ·1 'h k · · ap11811 
lavyanın da ı tı a ı ıçın Y . ·~·of• 
rctlerc muhalefet ettiğini bi1d!P 
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Beklenilen 
hakim .. 1'1:-2 __ .. .-. --.-..------..... -------

KURUN 'du ~ .\!Rstz ve hakim.siz bir dün· 
~ Yada yaşıyoruz. Şairlerle ha
~k kendi aralarında, ancak kendi 

y ları bir dille konu§uyorlar. Zinet altınlarının Fenerler idaresi Hayatı ucuzlatmak 
A .\'KılR,tDA, gıda maddelerinin urıı:la· 

~ aYl, fiziği yalnız mütehassısları 1 k 
1 1 ~1fı.~ibi §İirle hikmet de bir züm- 1 a 1 p arı 

' tünden gUne daralan bir zün- ·hazırlandı 
~eltı.~lı oluyor. Bu gidişle\kendi ya
~~dı ~kurlar devri uzak değildir. 
~ d Koprillü, kopuza da iltifat et· 

estıuıı zamanlarda· 
ş . . 
~~ı7 var da ozan yok, 
~ loı cle8tan yazcm yok 
, ~1• Onun gibi biz de: "Sanatkar 
~bil~·Yok; filosof var, hakim yok,, 
~t' ız. Bilmem hangi Fransız mu-
ı:,._ -· l: ''Felsefe kitablan ile felsefe 
. ~ı u
•Q-,, d ~ır; filosof hayatı tedkik 
·~Uıı~~ış. Onun şikayeti de hakim 
t>,.;•ugtından ... 
.:en-usu her devirde şair de filosof 
'<ICilk b" • k de . ır zümreye, cemiyetin yük-
e llılen sınıfına hitab etmişlerdir. 

,eti rı. her devirde onların hususi bir 
!~iği 01ınUştur. Sokağa çıkıp ilk ras-
l~ika adamı kolundan tutarak ona 

~ !~. anlatmağa kalkan hakim, 
'k h!k hnı.n bir tasavvurudur. Fakat 
'asırı hnıyetinin teessüsünden önce· 
~ ~l arda, filosofla şairin hitab et· 
~l§~k'ın çok1ıık üzerinde bir tesiri 
~ki~ zevk ve "hakikat" saraydan, 
~ •nı ~an etrafa yayılırmış. Yük· 
a~ halka bir nevi hocalık eder, 
~ e ek olunnuş. Bugün ise yüksek 
'ı bİr skfsine nisbetle, ~ok daha ka
, ~\'k lnUhittir ; onunla halk arasında 
~l~ filo"e hakikat "alışverişi .. yok.Sa· 
b ed· sor Yalnız yüksek tabakaya hi

'111~ce halk, zevk ve hakikat ihti
l i kıt atınin etmeğe zevki ve düşün· 
~~ d~\>I adamları memur ediyor. Hiç 
~k &q tde, tabirin kötU manasile 

cı 
8
'l!ati'nin, yani kolay, sözsüz ve 

Darphaneye. altın RÖl ll renler bir flcret 
muk'a blllnde bas tıra bile cekler 

Darphanede kağıt para basa 
bilmek için tertibat a:ınacak 
Hükumetin para ve altın işleri üze

rinde aldığı yeni karar üzerine darp
hanede hazırlıklar yapılmaktadır. 

Darphane müdiri Fuat, diln bir mu
harririmize gerek ziynet altını basma 
işi, gerekse mUessesenin diğer faaliye. 
ti üzerinde şunları &lylem.iştir: 

- Memlekete ihtiyacı nispetinde 
ziynet altını basıln.ası kararlaşmış 

bulunuyor. Biz bunun için icab eden 
hazırlıkları yapmaktayız. Şimdiki hal
de basacağımız altınların esas tipini 
ve tezyinatını hazırlamakla meşgulüz. 
Bundan sonra kalıplar yapılacak ve 
darb işi ba.şlıyacaktır. Basacağımız 

yeni altınlar cumhunyet rejimine il· 
yık bir eser olacaktır. 

Hazırlıklarımız bittikten·sonra sar
rafların ve halkın bize getireeeği al- \ 
tmlan muayyen bir ücret mukabilin· 
de ziynet altını haline kalbedeceğiz. 
Hükumet, kendi hesabına ziynet altı
nı bastırarak satışa çıkaracak değil

dir. 

ay yıldız, konarda da Türkiye cü.m· 
1ıuriyeti) ismi bulunacaktır ... 

Banknot basmağa dozru 
Darphane müdüru müessesenin ıs

lahı ve yeni banknotlar basmaya ya:. 
rıyacak yeni tesisatla takviyesi işleri 
Ur.erinde de şu izahatı vermiştir: 

- Müesseseyi ıslah etmeyi d~
nUyoruz. Burada kağıt para basacak 
son sistem tesisat vücuda getirmek 
teşebbüsleri üzerindeyiz. Bu hususta
ki tetkikatımız son l'a!halarında bu· 
lunuyor. 

Bu iş için yakında en yeni makine· 
terle modem bir tesisat vilcuda getl· 
receğimizi umuyorum. Bu tesisatı vü
cuda getirmekten gaye, banknottan 
ziyade, hazine tahvillerini, bir takım 
milessesatm titre obligation'larmı, 

hisşe senetlerini, posta pullarını ve 
bu gibi sair kıymetli evrakı basmak
tır. Bu makineler a~Tica., Avrupada ba 
srlanlar gibi banknotlar da basa.bile· 
cektir. 

Her sene bu titre obligation'lar l· 
çln harice milyonlarla lira verilmek· 
tedir. Biz iki sene içinde harice veri· 
len bu parayla yaoa.ca.ğımı.z tesisatı 
amorti edebileceğiz.,, 

1 

Salış bedeli olarak 
300 bin lira 
aıabllecek 

Hük\trnet tarafmdan satın ahnmas? 
kararlaştırılan fenerler idaresinde devir 

hazırlıktan yapılmaktadır. Bu hususta 
çıkan kam.ır.ıa göre idarenin hükümete 
devredeceği tesisata mukabil, şirket 

hissedarlanm 500.000 lira vcrilc.1.:ek-

tlr ..• 
Yalnız, m\#abtlt kalındığına göre, 

hükCimet ıirket elindeki fenerleri müte
hassıs bir heyete tetkik ettirecek ve 

bunların tamir ihtiyaçlannı. tesbit ede· 
rek vereceği tazminattan bu masrafı 

indirecektir. Yapılaıı tetkiklere göre, 
tirket tesisatının tatDİri için 100.000 Ji. 

raya ihtiyaç görülmektedir •. Aynca, şir
ketin infisahr dolayısiyle açıkta kala·· 
cak memurlara da tam:ıinat verilecek
tir. Şirket elindeki fenerler, tahlisiye 

idaresi tarafından teslim alrnauktır. Bi 
naenaleyh, tahlisiye idareci, ıirketin bu 

günkü te~kilat ve kadrolznru muhaf a· 
za etmiyf!.:eği cihetle birçok memurlar 
açıkta kalacaktır. Bunlara verilecek 
tazminat da 100.000 lira olarak hesap 

edilmekted!r. 

Buna göre, tasfiye ve revri tes
lim işleri nihayetinde hissedarlara veri· 

lecek tazminat miktan 300.000 lira 
kadar tutmaktadır. 

Fenerler idaresinin muamcLitmı 

tasfiyesi ıubat ayı içinde tamamlana
cak, sahlllerlmizde mevcut bütün fe
nerlerin idaresi, o zamana k:ıdar faali
yete geçecek olan Deniz Bank işletme 
muavinliği tarafından ifa olunacaktır. 

~i g~~~tin bugUnkU kadar inkişaf 
. l'lıu!ı.~rtilmemiştir. Bunun gilnahı, 
~~dadır; çünkü onlar halka kitab 
ftt ~i :dır; çUnkü onlar halka hitab 
r 1 ~a~ :ı.lkı zehirli yen halk Banati~l 
~fa bile tenczzill etmedi. Şairle 

~l: i~~.ınanın cereyanın aksine git· 
~~ırk ıler; her şey, herkes d('mok
ı~ ~dile en onlar dcmokratla§Illak is
'le a~rı.~ çokluğu istihfaf ettiler. 
~ krauıkı ııcıa yalnız cumhuriyetler 
~:le lılUc ar değil, demokratla fikirle· 
tııo ltta re a~ele e:tiklcrlni söyliycn dik
• ltt-aliı~R'iınlerı de ta özlinden de-

İki buçukluk ve beşibirlik altınlar
la icab ederse ilerde meşgul olacağız. 
Bu athnlara da yeni bir tip verile·. 
cektir. İki buçukluk ve beşibirlik al
tın basma işi, f az1a taleb ve rağbete 
bağlıdır. Şimdilik bu hususta esaslı 
bir hazırlığımız yoktur. 
U~ak purafarın basılması 

_ Ufak paraların basılmasına de· 
vam ediliyor. Faaliyetimiz, bir, beş, 
on kuruşluklarla bir liralıklar ür.erin
dedir. Bir liralıkların basılması ya kın
da bitirilecektir. Bunlar bitince, ba • 
sılmış olan 25, 50 kuruşluklarla bir 
liralıkların yeklı.nu 20 milyon lirayı 
bulmuş olacaktır. Bu suretle, gümüş 
para basışına bu sene için nihayet ve· 

Borsanın naklinden 
çıka.o bir ihtilaf 

Dördüncü Vakıf han kiracıları 
konturatları feshetmek istiyorlar 

~6'11 ~lir) n·· 
~ tı. ~ai 1 · un belki değildi, faknt 
~ itı.aııd r .. n ve filost>fun '50kağa çı· 
~ ~,erııgı ha~ikatleri, gür.el buldu
)\ !ill'J>ı5trı çqkluga söylemesi, onlar i
~~clen ~sı ~nıridir. Yoksa dün· 
~11~8.llert;::ıne <:ırkinleşecek, hakimin 
~ ara, t}t en ıızaklaşıp sadece ihti· 
~~ rıe fi} enreatıere tabi olacaktır. 
~' h 0Sof <: kl .. ~~ llkları 0 ugun başına geçme-
~ ~llt\a.r "'olan o yeri istemeğe mec· 

ta • oun 
ı.ı, \'e h u Yaıımama!an yalnız 

l&la ava ta d .. ·1 . • 
~ tına h. e~ı . vazıfelerme ve 

)~ı llkat b 1Yanct olur. 
~lı.~ Una d h 

~tı ~. ~nk· a ~ uzun zaman imkan 
l ~e hakik U saı.r de. filosof da ha· 

~~· herltesıatıerı her günkü kelime· 
~ tlıRa.ın n k<"1'meleri ile dü~iln· 
\ diİı iladı: felsefe kitn.blarının 
~ .. lllincı e diisiinüvor. Montaigne· 
~- ·ı'l 1 Pal et hl · 
"ı'e 1 ı ecıa ,, us fameux sçavolr h: ea . est-r.e . 
.~ •• ISı:av.. nas sr.avoır enten-

~e ... ns? 'Z 
~ 'ıı~ en llnın b ... ~amanrrmzın bnş-
ı. "''lr llıatııın ! 1~151 • bltnfolerin dili· 

1-q.ı ~ ~ilf!tnı
1 .hılmek de7il midir?) 

ı , ııe cr•n rl'Jl • . .. .,_ l'ltı>ıf . 1 C'nııı deı:;i!'ltirme-
~ v\11r ın <lılJ ·ı d 
ın,1 dU~ 1 e e derin ve Psas-

~l~l'l ltltı~:"k kıı~il 01du~nu an
lllatı o...:ı ır. ~ilrl ve hikmeti 

""e"ek d ' .. ahlvi bel>Jivoruz. 
~& Nuru'!ah ATA"-

receğiz. 
Nikel bir. beş ve on kuruşlukların 

basılması, devam edecdrtir. On para
hklar!a beraber nikel paraların mec· 
muu da 7 milyon lira olacaktır. 

Y :ıkın da yeni on paralan da basını
ya başhvaca7ız. On naraların haliU! 
meselcqini hallettik. Yeni on parnla
nn bir tan.fır.da (10 nara) ibaresi ve 
(darb tari1~i) dii7er t.arafmda (orlaaa 

TillUn te r ln sevkine 
başlandı 

Çekoslovakya rejisinin memleketi
mizden 1,250,000 kilo tütün almak U
zcre açtığı münakasa neticc~enmış ve 
kazanan mlıesseselerle reji idaresi a· 
rasmda konturatlar yapılmıştı. Yal· 
nız bazı ticaı i anlaşmaların neticesi-

' ne talikan Çekoslovakya tarafından 
bu konturatlar tasdik edilmemişti. 
TUtUn şirket ve tüccarlarının müna· 
kasa ile sattıkları partileri hazırla· 
mış bulunmalarına rağmen konturat· 
!arın tasdik edilmemesi tUtlin piyasa· 
mızda büyük bir aksi tesir yapıyordu. 
Nihayet, bu konturatların tasdik e -
dildiği ha.beri gelmiş ve piyasa bir • 
denbire canlanmıştır. Münakasayı ka· 
zanan müesseseler hazrrladıklan par
tileri sevketmeye başlamışlardır. 

İstanbul borsasının bir nisan ta
rihinden itibaren kapatılarak yenl 
borsanın Ankarada kurulması, Umit 
edilmedik bir lhtllU meydana çıkar
mıştır. 

İstanbul kambiyo ve esham borsa
sı on iki senedenberl DördUncU va
kıf handa bulunmaktadır. Borsanın 
burada yerleşmesi burada bir iş 
hayatı yaratmİş \'e hanın odaların
dan mUhlm bir kısmı borsa acentala
rı ve bankerler tarafından kiralan
mıştır. On iki senedenbert Vakıf 

Belediye pulları tev
hit edildi 

Şimdiye kadar belediyeler kendile· 
ri için ayn ayn pulla bastırıyorlar
dı. Muhtelif kıymette olan ve başka 
başka resim ve renklerde bulunan bu 
pulların basılması çok defa kıymetin
den fazla masrafı istilzam ettiği gibi 
birtakım karışıklıkları da mucib olu
yordu. 

DahUiye vek!leti bu pul tezebzübü· 
nlin önüne geçmek için biltlin beledi
ye pullarının tevhidine karar vermiş 
ve bu cins pulların nevi ve kıymetle· 
ri de tesıbit edilmiştir. Damga matba· 
ası bu esaslar da.bilinde yeni pulların 
şekillerini ve kalıplarını hazıİ'lamış • 
tır. Şimdi pullar, sipariş hangi beledi
yeye aitse bu kalıplara o belediyenin 
ismi konarak basılmaktadır. 

,. 'ı ,,~ .. :-:--, :: .. --__.:.__ 
k u ,,,,,,,, i 

ti ~'ltJt fi il 71 na • 
t ... ..,, tUtunı • .- ·~ ı 
'· 'lrıt en ko • llt r .ı:ı ı ·nı Ya n~rcsı, dün ikin-

i\_~ r~ arı h.. Pınıgtır. 

- ~;;;E: - ---- ... , l~r-. ~ ~J1.~f ' ( _,,._( ~ı. 
• SAADABAT paklnıııı Düyük Millet ~~ 

MerlisinC'e taı;dild münuebetile Hariciye · 
vekilimizle fran ve trak hariciye na11rları 
ıınıı;ında samimi telgroflır teati olunmuş· 

·~ ""ı '">'Cf ~ ~~ti;oı Otı.ııı ')'··' tarafından hazrrla-
1 c a . ıırk h .. 

t~ .,a.r h Vnı old eyetın•rı noktai tur. 
~,,_ c""t" llğu g·· ··ı .. • Eminönü mf.'yctanı ile Yeniı·mniin el· .. ,.. htıı , ... ı el· b oru muştUr • . -..._ tı '" u rnfı ncılırken Yenicami kemerinin \'llZİye· 

tı ., • llttıa-,, f rapora h"ç bir iti-
~ ~ l•,.. ··• ~· a~at ti ne olnrıı~ı ıetkik edilrneAe haşl:ınmıştır. 

ta ı tctlrfk noktai nazar Kemerin kııldırılmnsı ve oldulhı sıihi mu· 
ld ~-t... a~ltrnı. t ten sonra bildirme- hnfnza edilmesi etrafınıla iki C'crcyon var· 

tı~ ·"l, ~ ır. 
r-~ .tı lçt tıl"atı • 1 dır. 
''41 ~a~ıat l\ tonlan:rırı Yevmi mahs~u • r.azcıelerlr mecmunlar<lıı yazı ynznn· 

U tc~ "1a1tcr> dı V~:!lılnm·~ca,t, mu- lnrın lnnıştırılmnlnrı irin ynkıncla l\fııl· 
Cccı_, c ckı tUt·· huni remi~«·liıHfe lıir lo~lnnlı ~·apılnrnktır. 

tt·cr<lir. un enstitU· 
1
1 

• J\l\-;tenre ~hlJterinılı> hir Jtemirl ('C<.c. l 
di lıulunınuştur. Üzerinde çıkan vesikadan 

bunun Sait isminde biri~! oldu#u anlaşıl· 
0

mıştır. Kö!\lenC'e kon~lo~luğumuz vaziyeti 
lstnnlıııl vi!Hvetine bildirmiştir • 

• t'ni\'crsi.te hukuk ,.e lkti nt fakülteleri 
tulehe'iinden mlirckkrp bir kafile dün Ali· 
narn gitmiştir. 

• \naclolu yakası atlı spor klübü her ay 
hlr rlıınsh çay vernH'lt knr:ırlaştırmıştır. 

• H:ıpi~h:ınrler umum muılür muavini 
Serer. flomnnya, Ynnnnistan, "VC lınlyan 
hapishnnrlerin•le telkikler y11pmnk üzere 
Avnu>aYa aidecek ve iki ay kalacaktır. 

hanın bilhassa asma kaUle birinci 
katı hemen kAmllen bu daimi mU~
terller tarafından kiralanır. Ayrıca 
alt kattaki bUyUk borsa salonundan 
maada birinci katta. komiserlik da
iresi ve kambiyo murakabe heyeti de 
on odalık bir kısmı işgal etmekte
dir. BUtUn bunlar Evkafla kiracılar 
arasında seneden seneye yentıenen 
kunturatlara ba~hdır. Şimdi borsa
nın buradan kalkmaslle beraber ta
biidir ki gerek borsanın gerekse a
centaların işgal ettiği ktsımların tah 
llyesi bir zaruret,tlr. Halbuki Evkaf
la sene başında yapılmış yont kon
toratlar vardır. 

Aacentalar bu vaziyette MaJlye 
vekAlettne müracaat ederek İstanbul 
borsasının kapanmasının konturat
ların feshi için mücbir bir sebeb ola-
rak telA kkl edtlmesfnl lstfyecekler
dlr. Aksi takdirde mesele mahkeme
ye intikal edecektir. 

Veni kartpostallar 
Posta ve telgraf idaresi resimli ve 

resimsiz olarak yeni kart postallar 

bMtırmaktadır. Resimli kartpostal -

larm bir tarafı yazı ve adres için açık 

bırakılarak. diğer taraflarına memle· 

ketin güzd manzaraları basılacaktır. 

Bu kartpostallar harice de gönderile
cektir. 

_ ________ .............. -----------·~ 
• Merkezt Avrupa müşterek. tarife esa~· 

larını l(Örilşmek üzere Peştede toplanacnk 
olan Demiryolları kongre . ..,ine Tilrkiyedcn 
Tarife reisi Taki gidecektir. 

• Nafia \'ekAleti Su~urluk, Gediz, Büyük 
Mcndre~. Ycşllırmak, ve Adana mınlnka· 
l:ırında te~ls edilecek sulama tesisatının 

fennt şartnamelerini ta5dlk etmiştir. 
• Türkkuşuna mensup allı toyyareclen 

mürekkep bir filo mayıs ayında Bıılkon 

turnesi yapnC'aktır. Filo Sabiha Gökçenin 
id:ıreslncle olncaktırff I' 

• Otohih meselesi hakkında mlilklye mil· 
fellişleri tarafından )'apılnn tahkikata ait 
rapor Ankaraci:ı tetkike boşlanmışhr. 
'• F.rht-oct:ı köylerin birincie iki başlı. 

dört kolin, clört ayakh, hlr erkek ('octtlhı 

doğmuş. fa.kat çok yıuamıl'8rak ölmüslür. 

tılnıası yoluwlu esaslı lclbfrlcr ufııı· 
dıjjmı; konıiııyoncu, tıiccar, ııc pcrııl .. ·ıı· 

deci esna/lan nııilt'şekkil bir hc:urli11 yuptı[iı 
toplantılarda Ctal Bayıuırı da lııt:ır l 11/1111· 

d11ğunu: Büyük Önderin dirckll/lcrile baş
layan hauatı ucu:lalmak mücadelesine' 
hükümelin ı•crcliı/i ehemmiyeti /.:n11ılrflik· 
ten ıonra. Asım lJs diyor l.i: 

'Memlekette hayatı ucuzJntmnk iciri ts
tanbuldun b:ışlanm3!\I, SIU3 mııddcJcrİ :ıra• 
sında do etin ilk pliina alınması çok yerin· 
dedir; zira t~ıanbul haynt pahnlılısı nok· 
ta~ından çok göze carpnn en buyük Türk 
şehridir. Muhtelif gıda maddeleri nrnsında 
fiyatı en ziyade anormal ~ekil gösteren de 
etılr • 

Gıda maddelerinde pahalılık müc:ıdele· 
sine girerken her şeyin fi~·atını her toroflıı 
birden düşürmek için tedbir nlmağa knlk· 
maktan ise bu maddelerden birini seçerek 
iptida muııyyen bir mıntaknda işe h:ışl:ı· 
mak, onrlnn sonra alınan tedbirleri tedri
ci suretle diğer şehirlere ''e knsabnlanı 
teşmil etmek, böyle bir maddenin fiynll 
idari tedbirler ile indirildikten sonra ya· 
pılan tecrübeyi diğer gıda mdddelerlno 
tatbik eylemek elbette daha doğrudur. nu
nun için hu yol tutulmuştur.,, 

Kurun başmuharriri, bu defa oıda mad
delerin( uru:latmak teşebbü•ünıi <'it' ala· 
nın sadece 1Jeledl11e olmadıomı, hükfımel 
rel~fml:in cıe bütün deıılet tc~kil6/ınrn bu 
işin ü:erinde oldrığunıı, et arı, verl~lle 
aldkalı olanlardan kaçamak yollarma sap. 
mak l~lirıenler görüldflğı1 takdirde hıikıl• 
metin icap eden tedbirleri alacoöınr 1101 

edigor. 

TAN' da 

G öçmen i ş i için 
ana p r o gram 

A WJBT EMiN 'l"AL&IAN, l/alk Parlisi· 
nlıı son toplantısında görüşiilen mü· 

lılm blı: meseleyi ba1u6:ısına mcv:u yap. 
mı~trr: Buluarilian Türklerinin acıklı ha· 
ll ... Diuor ki: 

"Bulsıafrtan Türklerinin birçoğu, kök· 
)erinden kopnuş ağaçlara bf.'nziyorl:ır. 
Doaduklan memleket kendileri için müsa· 
vi fırsat ve normnl kaznnc imkAnı tanımı· 
yor. Canlarından, mallarından emin değil· 
dlrler. Muhaceret günlerini beklil·erck nıh 
ı.uz bir h:ı)·at geçiriyorlar. Bir immı, elin· 
de avucunda ne nrsa satmıştır. llazırdııfı 
)'emekle me,guldilr. Bunun sonu gelince 
sefalet ve felAketle karşılaşac:ıktır. 

Böyle istikrarsız ve karanlık bir ,-azi· 
yet, bu kardeşler için de, bizim için de, 
halt! Bulgaristan için de acı ,.e fcn:ıclır. 
Komşumuz Bulgaristanla karşı knrşıyo geç
mek ve Romanya ile yaptığımız gibi bu işi 
açık programa bnğlnınak en kestirme ve 
insanca yoldur. Böylece muhacereti ııklıno 
koyanlar, program dairesinde memlekete 
gelirler. Nakli mümkün· mallarını bernher· 
Ierlne alırlar. Mümkfin olmıyanları şu "Ve· 
ya bu kıymete çevirirler. Bu kıymetlerin 
ödenmesi şekli "Ve "Va~ıtns1 da iki hükumet 
arasında konuşulur. Du sayede Bulgaris· 
tanla aramızdaki azlık işi kökünden hal· 
Iolunur. Gelecekler muayyen bir zaman i
dnde selirler. Bulgnrlstanda yaşamayı 
tercih eden feriler de her vakit için Bul· 
gar slyul bünyesinin malı haline girer· 
ler.,, · 

Ve, yazısını şöyle bitiriyor: 
"Götmcn mCJ elesi lıdcta ikinci beş ~·ıl· 

lık ptAnın bir pnrcnsı diye esaslı bir su· 
rette tetkik edilmiye ve prograının,ttrıl· 

mıya muhtactır. ı-:Aer iş, ön saftaki milll 
işler ara!iında yer nl~aydı, bilhassa \'ugos· 
lavya "ile çoktan bir onlaşmıyu \ :ırılınış o· 
!urdu. Yugo~Javya hükömeti, hu meı;eleyi 
kökünden halletmeye çoktnnbcri büyük 
bir hüsnQniyet FtÖslermektedir. Yugosla\ · 
yadan srlereklerin mühim bir kıı;mı da 
çiftine çubuğuna sahip olan ,.e çok yor· 
dını beklemiyen unsurlartfır. Hele nrozi 
hakl\ında Yugoslavya ile bi bir antaşmıya 
varılırsa iş birkat dnha kolnylaşır. 

Götmen meselesinin, Kamutayın kış i n· 
tili bittikten sonra büyük bir ehemmi~ elle 
ele :ılınması zaten mukarrerdir. Hiç şüı>lıc· 
mlz yoktur J.:', hükumet o znm:ın:ı -karlar 
tetkiklerini ilerletecek ve Kamutayın kar· 
şıı;ına esaslı bir progroml:ı çJkaC':ıktır. ,. 

CUMHURiYET' de 

ispanya harb inden 
alınan d ersler 

A BIDl:-V DA t.'I::R, Fransız ocn~rallcrin· 
den Duval'ln ispanya harbi etrafın: 

dakl bir tetkikini naklecli11or: 
"fı;panya iç harbinin hu kadar uzama· 

sına scbcb, silAh \"C cephane sı:ırfiyatının 
ikmal edilememesidir. iki tarafın elindeki 
fnbrikaların ynptıklnrile hariçten itlınl e
dilen ı;ilıih ve cephane, mfileın:ıdl ,.,~ ı.ü· 
rekli bir harbe kifayet clnı<'ıliği için, her 
muh:ırebcden sonro, uzun lıir lı::ızırlık , ,.e 
ikmal dr.vrıe~i geçirilmekleıllr. Demek ki 
1914 • 1918 harbinin miilhiş si){ılı vc C<'I)· 

hane sarfiyatı yarının hnrbindc clnlı:ı faz. 
!asile tekerrfir edecektir. Bunun kindir 
ki şimdi bir de"Vletin h:ırh kudreti ökillür-

(LıU/en say/ayı reviriuiz), 
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Abideleı· civaı1'ında 
büyük binalar 

Tarihi eserlerin güzeUiklerini 
örttüğü için bundan böy:e 

inşa edilemiyecek 
lstanbulun muhtelif yerlerinde, 

enstitü, fabrikn, depo, mektep oıar.a.k 
birçok bilyük binalar yapılmıştır \'C 

yapılmaktadır. 1 
Bele:fiye ı;imdiye kadar bı.ı bina1arın 

yalnız ;planlarım \'e mimari ·aziyetle-

rinl tetkik ediyor, b:ılundu,ğu mevl.:iin [ 
cnd;ic ve so!mk ••::ızi,Y tine göre irtün 
\.·e hncminl tayin ıcdiyordu. Bu kndar
lık bir tetkikle iktifa ederek bu bina
ların yapıldıgı muhitin hususiyetini 
ve bunılnrdn bulunan lorihi abideleri 

haınrı itibara nhnıyoıdu. Bu ylizden
dir ki, şehrin tnribi kıymetini ~rttı -
,uın birçok iıbidelerin ch·armda yeni 
\'C mode>nı tarzd birçok büyilk Wna
lar yU

0"'SPldi. Şehircilik ve estetik mU
leha.SSıslnrmn göre bu binalar hı:m 

şehrin manzarasındaki hususi güzel
liği ihlfil ettnckt~ hem de bu ibidclc· 
rin götiiniışlerini kapatmaktadır. Mi -

mr.r Sinanın büyül: eseri olan Siiby~ 
maniye camiinin ch·annda yapılan ne
b:ıt.nt cm;titüsU bunlnrdan biridir. Her 

.bir:i yüz b1n1er<'e liraya ynpı1mıe <>lan 
bu b!naınrı vıktırnrnk ~c:ki ve kıymet
li eserlere tekrar eski manzaralarını 

iadeye imlcaıı görülın°mcktedir. Yal -
mz şehircilik mütehassısı, bilhassa 

tarilıi es rkrln glizdliğini örten bu 
binaların sakıl mevcudiyet:erini kıs -
men az:ıltac:ık tc:lbirle..t düşUnmüş \'e 
bunları belediyeye tavsiye etmiştir. 

Bu tedbir ve tavsiyelere göre, şim
dcn sonra ~chir jçinde yapılacak bü -
yUk binalnrm pUın ve projelerj ~ehir
cilik mUtchassısınm kontrolundan ge
çecektir. 

Tarihi kıymeti olan binalar ve abi
deler ciynrmdn h_içbir. şuretlc inşMt 

ynpılmıyacnk ve bu eserlerin civar:n· 
da csl{j yapılı kUçUk binalar da pey
derpey islimllik tdUerek yıkılacaktır. 
Bu sııretle lstanbulu sftsliyen abidele
rin etrafında r.nif meydanlar vUcuda 
getırllmiş olnca.ktır. 

Cıvarm:fa bUyük ve kıymeUi cami -
lcr VC' diğ r tarihi eserler bulunan bü
yük binalar koyu renklere boyanacak
tır. Bu suretle, bu binaların, civarın
d!lld mevcut ıi.bide!erin gösterişini ih
Uil etır.emesi temin edilecektir. Koyt_ı 
rt>nklcr, ekserisi nçık ve beyaz renkli 
olmı tarihi eserlere bir zemin t~il 
ede<ıeği için bunlar uzaktan göze gU
zel görünecektir. Belediye, ~chir için
de koyu renge boyanacak. olan bu bi
naları tcsbit etmiş ve alaka.dar mües
seselere tebligatta bulunmuştur. 

Erzincanda şeker 
fabrikası kuruluyor

1 
Şelale kuvvetlle işllyecek olan bu fabrika ı 

nüfusu az olun civara muhacır lskAnını 
miimliün kılacaktır 

Aldığımız mallımata ~re -iktısat •• Ö~rendi~ımize göre t"abrikanm in-
tf~eltt!r -fabrikaları şirketinin s;ısı !çin Sıvns - Eı ?.Urum hattının fnb· 

şarkta beşinci bir şeker fabrikası ya- ·t·ıbnın 'lJulunduğu sahaya girmesi za.
pılması hakkındaki projesini kabul et- ruri görülmilştUr. Hat buraya bu sene 
mi tir. gelmiş olacaktır. Bunun için b~inci 

ŞJrkta yeni bir §eker fabrikası ya- şeker fabriknsı insasma bu sene ya -

ALI<. AZAR 
Sineması muhterem müşterilerin

den gordilğü rağbetten cesaret a
larak hıç. bir sıncmanın yapamıya
cn.ğı incdi iki büyük filmi 

L 

K 
A 

BUGÜN 

in 

• kırmızı deirli 
Jcrle Ameıi -
kalılar ara -
sında sene -
lerce devam 
eden toprak 
kavgası 

Şimdiye lmdar görülen hisst film~ 
lerin en güzeli 

2 - Gangsterler 
Avuka ı 

Amerika polis teşkilatını 
şaşırtan memleketleri bir 
fcliket gibi ' saran halk 

dü3mnnı Gangsterlerin en son mi.i
dafaaları ? .• ···-··--· 

ilk bisiklet 

Mütehassıs işçi bub
raoı baş göst'erdi 

!Demircilik amelesi bulunamad 
ğı için geri kalan işler var 
Son zamanlarda şehrimizde mi.ite

hassıs işçi buhranı ba~gösternıiştir. 
Alakadar makamların verdiği malU
mata nazaran memleketimizde hiç bir 
zaman bu ka<\a,r şiddetli Lsçi buhranı 
görUlmemiştit. 

Buhran bilhassa tesviyeci, tornacı, 
frezeci, demirci, elektrik~i ve inşaiye 
i_şçileriııdedir. Bunun b~Iıcn sesbebi o 
larak da şunlar gösterilmektedir. Mem 
leketimizde şimdiye kadar d~mir sana
yii sahasında o kadar fazla i~ yokken 
şimdi birdenbire bir çok sahada işler 
başlamıştır. En fazla işçi Ç<'ken Ka
rabük fnbrikasıdır. Karabük fabrika 

baren başlamıştır. Bilhassa. J\Ut 
köprUsü i ,§aatında çalışan usf,ıı.l~ 
ha iyi ycvmiycJcrle KarabUkc gı 
!erdir. ~ 

Bu vaziyet kaq~ısmda Atattlr~ ~ 
rüsU mUtı-ahhidlcrl de ba§kı:L ]~e 
işçiler tedarikine kalkmışlardıt· l!1l 
rada Şirketihayriyenin yeni vaP~ 
şaatı işçi olmaması yüztindcn d f. 
lamış, faorikn ve havuzlar idaresı 
taç olduğu yeni işçileri bulnınaJll1~ 

Kııı oylarında iı;ışaatın durğı.Ul 
ğu zamanlarda böyle bir bulıl'Sn ~ 
sn yazın İşlerin büsbütün çoğald'f 
zamanda nasıl büyUk bir işı;ı ~~ ... J ~ 

sı işçi toplama iaine sene başından iti- olacagr şimdiden tahmin edil~ 
-;;---- # 
• &2 C Bundan bir miiddet evvtl Haber guetcsinde 

TOLG LI ALTIN 
SARIŞIN CASUS 

serlavhnsile tefrika edilen, Fransanın en büyük şeref nitnnlariyle tal· 
ti( cdilt.:n, vatan sevgisinin ve cürctin en yüksek kahramantanndJJI 

biri olan 

M~ırt Rö~©ltr 
in çok meraklı s A K A R v A 

macerasını yakında . 

Germeye hazırlanınız ı 

r .................................... ,,,, 

Sahibinin Sesi 
irDCARrETIHIANIESR 

K e iv ı n at ö r - M a r k o n ı 
\ 

Sparton - Tongsram - Blzerba dalreJe~ 
302 İstiklal caddesi - Beyoğlu 

pılması projesi bundan ~k zaman ev- zında başlana.bilecektir. 
İlk bısiklct, l i90 senesinde .İl.;at e-

A.(;I k t e~ ek k n r dilmiştir. Bu, iki tahta tekerlekliydi. Bir g(ina yanlışlığa meydan verilmemek i~in 938 senesi için ın-~ vr' ortaya konulmuş ve o zamandan i
tib ren tetkikler yapılmayn. başlan

mrtı. ~ihayet, bu tetkikler neticesin
de Krzincnn civarında Girlevli şelale
sinin bir fabriknyı işletecek kudrette 
o1duğu uzun tetkiklerle anlaşılmış ve 
fabriknnın Erzlncnn civarında 'kurul

Muztarib olduğum çok ehemmi- Ve arasıra ayaklan yere sürtmek su- l la.nmıza. (turuncu) yerine (YEŞİL) renkte hüviyet va.rakalan v~ 
yelli bh· Bnsedov mtn·arra.kıyetle lıiz retiyle }Ol alıyordu. 

1 
duğumuzu saygı değer müşterilerimize bildirir. 

znt nmeliynt eden Hnsekl hnstan~si Şimdi kullanılan !bisikletler, 1880 
cıoı:ı>ntlorlndcn Bay şrnnı;l 1Ial•kı E- tarihin.de Piycr Jifar adlı birisi tarafın- Mcmurlaı·ımız her talcbde hüviyet varakalarını ibraz edeceklerdir· 
rele Ye profesör Bay Ahmet Kemale dan yapılmıştır. 
ve docent Ki\ımu tsmafle \'C Aşistnn - MUdUrlyel ~ 

rpru;ı takarrilr etmiştir. 
Fabrikanın burada kurulması sebeb

Jerinden başlıcaları Erzincan ve Ter
can ovn1nrımn • eker pancarı ziraatine 
fevkalade müsait bulunuşudur. Ayni 
zam!'Jnda hükümet bu mmtakadki nil
fus 8.Zlığını gözönünde tutarak bura
ya muhacir iskanına karar vermiş 

bulunuyordu. Yeni şeker fabrikasmm 
hur:ıda kunıluşu iskan işine çok yn.rı
yacakbr. Çünkü Bulgaristanda öte • 
denberi seker pancarı zir:ıatiyle meş
gul olan köylüler burada iskan edile

l)r. bay ,Nnlmc ve Dr. Hayriye ve hll· ...,...... B t1 TUN 1 S TA :S D U J, H A. LK 1 H AZ l R LA N 1 N l Z 1 f' 
hn ·sa hnsta.Jarına !azla ihtimam ve • '-• ' • il Hnkfüi hnynttaıı alınmış hir vnk'n: Kızgın Arahlstnn ~Ilcl"ln<lo gecen bir aşk maccı·nsı 
şofkat gö~torcn hemşire bayan Sa-
liha vo .ahstnbakıcı bayp.n Şadana 1 

1 

ll}inncttarJı<;ınıın gazeteniz vasıtasl-
lo JbHiğmı saygılarımla rica edrlm. 

Talı:sim, \'aldc ccşmc Kristln a
pnrtıman No. l T.ekll Coşaroğlu 

lsta11b11l asliye mahkemesi Birinci 
hu'Jrnk daircsindeıı: 

Türkçe Söz 1 ü 
---------------·--------...--------

ŞEYH 
BUGDN 

nıntlncıll"n itihnı·en 

Ilnş l'Oltlc: ltAl\lON NOVAnRO """' 

M i L L I' ve A Z A K m:::o,· 
c,..ktir. 

İsmnU r~ip ve Osmnn E-dip ve1dli 
avulta.t Cevdet Ferit tarfından Jan 
Bastt biraderler şirketi aleyhine açı
lan davada ikametgah hazıralarının 

meçhuliyctindcn bilbabjs 'kendilerine 
gönderilen dava arzuhali suretinin mü 
b:ı.şit' taraf ır.dan inde edilmesi üzerine 
bu husustaki dava arzuhalinin bir ay 
müddetle ilanen tebliğine mahkemece 
karar \'erilmiş olduğundan mahkeme 
dh·nnhancsinc talik edilen arzuhal su-

iilll•-••A•y~~~d~:~~~Y~ N S ~c~ı~o~~kah2ı!;Jı~ Smi••"'= 
•ı11ıtnfttdlMlftlttttmıtflflUlnllıııı•ıııtJUllllhınmııt1ltltllltı11ıtııff'll 

ı..rn onurı, l il Y.h adc. "po1enlicl ılo sıı<-rrc., 
ılrıı ilen lınrn <•nı1üslnsi ve h:ım madde 
halnmından kuı1ret "e ı~1ik1AI derecesi na
zarı Hihnrn nlınmaktndır. Modern hnrb, 
moh:cme hnrhidir. 

General Dul"ul'in J pan~·n harbinden çı
kar<lıflı ılcl"!ilcr<> balnnrn, Cumhurl~cl re· 
jiminin hnrb sanoyiimfze ı;crdlği sıttikçe 
mülcuıyil cheımni~cti, Mnden nrnma cnsli- retine bir ny zarfında ce•ıab vermeleri 
tüsiiniin fon1i~·cılcrini, lıilh:ıssıı ümcr H:ın ve tayin edilen 21-2 -938 tarihine 
kın Karııbük d<'mir \'C çelik !11briknlarıııın müsadif pa:r.arksi günü saat 14 te 
kurulma 1111 ml'nımın1)·ct ,.c ukranlıı knr· ma.hkcmc\•e gelmeleri veyahut bir ve-
şılamnmak, '.\"tlpılmnsı dıi,üııülcn motör k'l .. d ~ 1 . k · t kd" d b k 
fnlırikn~ının dn hlrnn t'\"rcl yükselmesi f. 1 gon erme erı \'C a sı a ır e a -
h~m<'nni~fni le.kr:ırlıımnın:ık kabil dc~il- larında.ki muhakemenin gıyaben icra 
<lir... edileceği ilan olunur. <10564) 

ÇAGLA YAN' da 
Büyük fcdnkarlık1arla celbine muvaffak 

olduğunnız: meıhur rakkaae1er 
MISIRLI 

Amira Cemal 
VE 

SUDANLI ZEYNEB 
Seanslarına devam ediyor 

_. '. ~ ; ... ·. ,~ ..... . ,. ,., _ ..... ,, ,, ... ,~·. . . :: ... 

100.000 Fia-üran - 10.000 atlı asker, 300 muhareh<: fı1i - 50 yelkenli tarihi 

lıaıı> remi si 

TDRKÇE 
SCIZLO 

tarihi şaheser 

Yarın 
akşamdan 

iti haren i PEK ve SARAY 1 
Sinemaabk tarihinin en MUAZz_,AM filmi. 

• : - •• ·_.: • • • • • • 1 ~· • .. • •• • 1 ~ • ' 
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Bataklık içinde kalmış 
• Q.ennn Çinlll - Melckuıd Çinili (1'erriimt vt ikliba& hakkı mahfu:d'.lr) 

-Numara45-

"" ertlerimi dökecek . Kazl_ı_çeş~e~e mun.azam yollar yapmak, 
bırer gol hahnı 

arkadaş arıyord Um ,alan su biriXinii- , 
A.rıkaraya gider gitmez ilk iş ım üç 'lerini kurutmak 

sene evvel evlendirdiğimiz _ 
Melahati burmak oıau lazımdır 

ltend' 
~~ 1rne ait olmıyan bir parayı al-
~tk 11 

•onra bunu nasıl ödeyeceğim 
bı: ~•una d" ·· .. B 
."'Q ha uımuştum.. en bu işi he-
~bj d llcdemcd1ğim bir günde, para sa-
~ c Çıka geldi, 

~~:ay~ ihtiyacı olduğunu söyliyerek 
~ Ilı ıstedi •. 

aı. ende 1 f k . ""ile h 3 a attı. O dakıkada kendi-
' alcilcati söyleseydim, çok iri ola· 

Ona pekala: 
'~Uh· 

' 1 ırn bir sebeple paraya ihtiya-

- Kız ne oluyorsun? dedim. 
Melahatin bu heyecanı beni ve koca

:Stnı şaşırtmıştı. Elinden tutarak açık 

bulunan oda kapısından içeriye girdim. 
Melahat hala içini çekiyor ve bir şey 
söylemiyordu. 

Odada gözilme. küçük bir karyola 
çarptı. tç:nde güzel bir yavrucuk mışıl 
mışıl uyuyordu. 

Hayretimi gizleyemedim. Melahatm 
böyle bir yavrusu olduğunu bilmiyor
dum. ""1: du. Paranı aldım ve harcadım •. 

Othb·ı~na yavaı yavaı ödeyeceğim, - Ne? dedim, senin böyle bir yavrun 
"' t ır~irn 
c<aq · da mı var? Demek çocuğun var, demek 

«otru t ben böyle yapmadım.. Daha ııen de anne oldun?. 

-..... ~ Yapamadım: O liala ağlıyordu. Yanaklarından 
«t~irı:ı c1Q, Yarın evden alıp getiririm, dökülen yaşları ı.ilmiye lüzum görme· 

() · Yarın buraya gel, vereyim.. <len bana döndü. Gülmiye çalı~arak: 
'-ter :~ce, korkumdan. belki gelir ve - Evet, dedi. 

Cec ıy~ eve bile gidemodim.. Oturup konuştuk .• O hep eıki giln-
t'sitd~Yı Sirkecide, Meserret otelinde lerden b3hse:iiyordu. Odadaki bu ko-
~ bi ııtı. Uykusuz ve korku içinde ge- nu~madan ~ocuk uyandı. Melahat koş-
~lf r teee.. tu. Kucakladı. öptü, öptü. Sonra da ~de•kıa beraber sokağa uğradım. Her 

bu glizel mahluku bana getirdi. Sevdim. 
Aslan gibi bir oğlandı bu .. Tıpkı anne
sine benziyordu .. Onun kadar güzel, o
nun kadar gürbüz:ıdil. 

~bir~ korkuyordum. Hayatımda, böy
'tıtlpı~ ~aprna:lığım için müthiş bir 
~tirıı :~ındeydim. Geceden karar ver
\d · Bu vaziyette fstanbulda kala· 
~ 1

1?\. Melahatle. kocası ile ak~am üstü 

\~~~~tada, akrabamdan Ahmet a- geç vakte kadar oturduk. Nihayet 

~\~~ 
1 
gencin yanına gidecektim. Hay- kalktım. Melahat boynuına. kocası el· 

§l.:!a 'k"d 1 • ~h n ı ı e kalkan trene atladım. erıme yapıştı .. 

•\,~1.da.n ayrılacağımı kimseye haber - Olmaz, dediler, nereye g:deceksi· 
trt ~!hrn, Evime bite... niz •. Biz burada iken sizin otelde kal-

~~ ~tt tıı sabah Ankaraya inince, Ahme-

t~tıtllı~;>-~ ~oyuldum. Çalıştığı idareye 
ili d, b· zın}ı olduğunu ıöyletliler. Evi-
1.ı..'ltrc~lıniyordum. Ne yapacağımı dü

ı" de il\i ta ~aşhan:ian Karaoğlan cad-
ol' d:rıı: kıp ettim. Birdenbire hatırla· 

""' •· r.lrad b" •tıt '" a ır tanıdık ıdaha vardı. tlç 
'• •· "el evi •• d'ı;• • ı· 1 v ) " .. 1, 1• enoır ı6ımız, ev at ıgt-
lltdı.ı. ;hat ... O şimdi bunda oturu
~ltıilti •Cnclisini iki senedenberi de gör 
~'del\ ~ · Beni çok severdi. Onu gör· 
fıtı'~ 'ı .\ttlcaradan ayrılmak dahi ola-
~ bıııab~~o:li, bulamamıştım. Fakat 
lr•1 ılırd irn 

~ ı lll:!ck• ••• 
~ ~ ihr 

1 
dertleri dökecek ·,ir arkada· 

~el\di~~acırn vardı. Ancak bu suret
~. -ti11 it 

1 
a\7\Jtabilecektim .. Doğru M e-

l'.~ l:8r~ta5tnın çnlıştığı yere gittim .. 
"1t un~e 

lı, "tııc . §aşırdı Sonra sevinçle 
' s· . rırnc sarıldı 
l) llı ha . .. . 
t c~:. ngı ruzgar attı buraya?. 

~;. •'tti 
"'lı•. ttı O)d•1ğu b' 

•cı;irn· .. n~. ır kaç gUn kahp 
t ' t 11 

1
• soyledim. 

(') ~ittıbi~i gıdelim., Melahat sizi görün
,,~. r ne k d 

~tr 1 ÇoJt a ar sevinecektir, dedi. 
• sever v d • . 
~· e aıma sızden bahse· 

b •rut 
~>t tc ,,,. S ~dan ın Yolunu tuttuk.. Hacı 
~tı.l'\ı ltı.... lsrnetpa a mahallesine 
~.~ ••ııy, b 1 
~ı. "'•'c il aş.adık. Buralardan ev-
>tdltdı~. ' getıp geçtiğim günleri 

~dı~ &Özlerim 
tc 1~ fak ya~ardı. O ıst~raplı 

~ tıı <1trt•lı at hu günUmıe kıyas edi
t~111 61tul:\d laYtlabilecck gUnleri gö-
•· tti c c:anıa d 
'der il tlU .. n ırdım. Ben bu ef:ki 

~el'\ Şunces' . • d 
'Q tictah . 1 ıçın c yuvarlanıp 
b tldiıt 1 a hn kocası : 

manız doğru olur mu?. 
Gitmek için israr ettim •. 

Melahat ben israr ettikçe müteessir 
oluyordu. Nihayet kalmayı kabul ettim. 

- Bu gece kalırım, dedim. 

O, "bu gece,. kaydine gene itiraz et
ti: 

- Gidinciye kadar .. dedi. 
(Devamı var) 

Bunları 
Blllvor musunuz? 
-._....-.., ~ ~ ~ --

Günde iKi bucuK 
mılyar kibrit ı 

BUtUn dünyada yılda, 700 mılyon 
kilo' yaprak tütün dikilmektedir. 

Yalnız kendi ihtiyaçların& göre, 
tütün eken Japonyalılar, Çinliler bu 
hesaptan hariçtirler. 

Avrupada ekilen tütün 203 milyon 
kilodur. Geri kalan 487 milyon kilo 

diğer kıtalarda ekilmektedir. 
Yalnız Avrupada bir sene içinde 

350 milyon kilo tütün sarfolunmakta.. 
dır. En ziyade sarfiyatı olan memleket 
Hollandadır. Diğer memleketlerdeki 

tütün sarfiyatı mutava~ıttır. Hollan
dada adam başına üç kilo tütün isabet 
etmektedir. 

Yapılan bir hesaba göre, İngiltere, 
İtalya ve İspanyada bir adama yılda 

yanm kilodan fazl3. tütiln düemerliği 
anlaşılmıştır. Fran!ıada. ~dam başına 

yılda 93 gram kndnr tütün isabet edi· 
yormuş ... 

Birleşik Amerfündaki tütün sarfi. 
yatı 200 milyon kilo olduğuna nazaran ~Uıı t~i .. t · .. 

\.~ .. ~' kı katı . . adam başına bir buçuk kilo dü§üyor 
~l dıı...._u 1

• kAgır bır binanın ö- d ' t' 'tl · •q !tuıc C b. ern<'ıt ır. 
'li a ltap1 " e ınden çıkardığı A vrupadıı devletlerin tütünden al-
t:ıi., lı}'utunıYı açtı. Bana: dıkları rusum 1 mil.var franktır. Şu 
~ trcıt .. 

~ ı ı>ıdt Yol göaterd' halde ndam başına yıld~ 3 frank kadar 
\ıı.~tdıtn ~ içeriye •. 

1
" resim isabet eder. 

(·~ )!{ IJ!tİtıin '- gınnce, karpdald o-
' 1 bir tlthatt' "'apısı açıldı. Buradan Bir İngili:r. -'"'S"tt bir hesaba göre· 
111~ ta... 1

• Beni h" ·· . . r,ünde 8 kibrit. bir tsveçli9, bir Alman · "~ .-·~nd ıç umıt etmedı-
·~ Çı\:btUrıcca böyle birdenbire karşı- 10, b:r Fransız 15, bir Türk 20 kibrit 
~'ba\lalı\ &lbi U Şa~ıtnııştı. Haykırarak '"anediyormuş. ~u halde· biltün Avrupa 

dı: ıcrırnc atıldı ve ağlamı· da günde iki buçuk milyar kibrit sarf o 

lunuyor demektir. 

................................................ ı 

Yazan: . i 
HA BERCJ f ................................................ 

Ktızlrçe~medelıi yot!ann hali ve hakiki 

Dünkü yazımda, Kazlıçeşmeye niçin 
ve nasıl gittiğimi anlatrnı§tım. 

Fabrikadan fabrikaya dolaşırken, bu 
ranm sokaklarım, köşesini bucağını da 
gezmiş oldum .• Fakat keşki gezmesey· 
ıdim. İstanbul şehrinin içindet tam sa• 
nayi mıntak;ısı olan bir yerde, yol de
necek tek bir geçit yoktu .. 

Yukarıki resimler olmasa, belki de 
ıize anlatacaklarıma inanmazsınız. Ve 
bunda da haklı olursunuz. Çünkü Kazlı 
çeşmede öyle berbat, öyle akıl almaz 
sokaklar vardır ki, insan buraları bizzat 
gezmeden, gözleriyle görmeden vaziyeti 
takdir edemez .. 

Yedikuleden ayrıldıktan scnra, Ba
kırköyüne uzanan yolu terkedip te fab
rikaların bulunduğu kısma. yani Kazlı-
çeşmenin iç taraflarına sapar sapmaz, 
kaldırımlara derhal veda ediliyordu. 
Otomobilimiz beş on adım yürüdükten 
sonra, durdu. Şoför: 

- Affedersiniz, baylar, dedi. Bura
dan ileri gidemem. Çünkü bir kere ba· 
tarsam artık çıkmama imk§n kalmaz 1 •• 

~l\ğtmızda, solumuzda, ilerimizde ko

ca koca fabrikalar yiikseliyordu. Böyle 
bir yerde "batmak, bir daha çıkmamak,, 

gibi sözlerin mübalağa olduğuna şüp

hemiz olmadığından israr ettik. 

Fakat şoförümüz nuh ıdiyor, peygam
ber demiyordu .. 

- Ben bilirim, bir kere ağzım yandı. 

Onun için beni affedin. İlerimizdeki 
yollar öyle vaziyettedir ki, değil oto
mobille, oralardan yaya bile zor geçe-
ceksiniz. 

Çar ve na~r, aşağı indik. Arkadaşım 
foto Ali ile beraber. tabana kuvvet, yü
rümeğe ba~la:iık. Henüz: 20 metre iler
lememiştik ki şoförümliziin tamamen 

ı 

birer cöl olan su birikintiler:nin vaziyeti 

haklı olduğunu derhal öğrendik. Yolu
muz üç karış derinlikte, cıvık, pis, sim· 
siyah renkli bir çamur kütlesi ile kap· 
lanmıştı. Sağa saptık, ayni şey, sola sap
tık ayni şey .. Ayaklarımız, hatt1 panta· 
lonlanmız çamur içinde kalmıştı. Ça
mursuz bir yol anyor, fakat tam mana
siyle yağmurdan kaçbkça doluya tutu
luyorduk. Hatta bir aralık geri dönmeyi 
bile düşüooük. Fakat üstümüz ba~nnız 
kirleneceği kadar kirlenmişti. "Ne olur· 
sa olsun,, deyip yolumuza devam ettik. 

Dolaıa dola§a, nihayet öyle bir yere 
geldik ki burası hl'psinden baskındr .•• 

Mehmet Rasim fabrikasiyle, Bakır
köy yolu arkasında, ve ~eçenlerde ya
:ıı\n bir fabrikanın yanında, çamur fi-

15n neğil, kocaman bir göl vardı. Bu 
öyle bir p,ötctü ki, itinde ancak kayıkla 
gez'11e!< kahil olabilirdi Dört günden
beri vağmur yağmamıştı. Buna rağmen, • 
bu muaTZam su birikintisinin olduğu gi-

bi durması, ve volların vrcık ~amurun • 
da en nfak bir kuruma aliıimi görünme
mesi Kazlıç~smenin bUtün kış mevsimi
ni ayni şekilde. bir bataklık içinde ge
çirmekte olduğunu gösteriyordu. 

Halbuki, yalnız şehrin değil, bütün 
Türkiyenin en büyük sanayi merkez
lerinden biri olan Kazlıçeşmede, fabri
kaların çıkarmakta olduğu malların kam 
yonlar?a, arabalar14 ıevkediJmesi icap 
etmekte olduğunu bir an düşü~:iüm ve 
belediyenin buraya yol yapmamakta ih
mal göstermesi beni şaşırttı. 

Hele, fabrikaları gezip fabrika sa
hipleriyle konuştuktan sonra bu şa~kın
lığım büsbütün arttı .. 

Çünkü, büyük fabrikalardan her bi
riı>.inin eoenede seksen doksan bin Jira 
belki de daha fazla vergi vermekte ol-

duğunu öğrendim .. Fabrikatörler, mal
ları sevketmek hususun'daki güçlükleri 

yana yakıla anlattılar. Çamurlara aap. 
la nan .kamyonlardan, arabalardan bah· 

~ettiler, ve onlar anlattıkça, ben kulak-
larıma inanmak istemedim.. 

~ Fabrikatörlerüen ba1ka amele de bu 
vaziyetten acı acı şikayet ediyordu .. Er· 

ken akıam olan kı1 günlerinde, evlerine 
dönmek jçin ne büyük mütkillatlarlı 

karştlaşdıklannr söylediler ve yaz gün· 
leri, bu ıu birikintilerinin tam bir sivrisi 
nek menbaı olduğunu da sözlerine ilave 
ettiler. 

Bataklık içinde kurulmuı olan bu ısa· 
nayi merkeıinden ayrıhrken, bana an
latılan son tikiyet te fll oldu. 

- YilrUmek için, mallarımızı taııtr:ak 
için yol bulamamaktan vazgeçtik, 

maazallah Kazlıçeımenin iç tarafların· 
da bir yangın çıksa, itfaiye de geçecek 

yol bulamıyaeak ve felaket önlenemiyc

cektir •• 
Bütün ıikayctler gibi, bu da pek hak· 

lı idi. 
Şimdi benim fikrimce, belediye, hiç 

vakit geçirmeden buranın yollarını 21-

Jah etmeli, kocaman bir sanayi merkezi 

olan Kaılıçe~medeki hakiki bir göl olan 
su birjkintilerinl de kurutmalıdır. 

HABERCi 

19 lKt:\Ctl\S:-.0-UN 938 ÇARŞr'.~tnA 
AKSAM NEŞHtYATI: 
18,30: Pl!ıkla dnn' mu!llklsi. 10,00: ~a

van İnci: Piyano ve keman refak.alıle. 
İ9,30: Konferans: Dr. Ali Şükrü (Grıp Te 
korunma çareleri). 19,55: Bor~a haberle
ri. 20: Mustafa ,.e nrkndn~lnn tnr:ıfınd:ın 
Türk musikisi " hnlk şnrkılan. 20,30: Ho. 
,.o raporu. 20,33: Ilay Onıer Rızn tarafın· 
ılan ornlıco söylev. 20, ıs: ~r.1.ihe ."e arka. 
cltt$1nrı tnrnfınılun Türk muo;ıkhı ve halk 
~ıırkıları (-;nnt ayarı. 

21,15: Orkc<;lra: 1 - Bcrlloı:: Denve?U· 
to Gcllini. 2 - Straus~: Dan,eu'e ,·ltnoıse. 
\'alse. 3 - Jlossini: Barbier de SeYillı 
ftıntnsie. 4 - Miclılcls: Rakocıi • Czarda5. 
5 - Translnteur : vals intermezzo. 

22 15: Ajans hnlıerlcri. 22,30: Plakla so-
, 1 '>2 r. o. 

lolıır. Opera ,.e operet parc:ı an. • ,;:ı • 

Son lınherlcr Te erte 1 giıniln programı. 

2J.oo: so~. 

nOKREŞ: 
19: Rumen ha,nlnn. 19,15: ~lüzlk. 21,15: 

J>liık. 21,15: Rnd:;o r.cnfonlk orkc5trnH 
konseri. 23,10: Rumen havnlan. 

nuD.\PEŞTF. : 
17: Qpcrnrlan temsil nnkll. 20,30: Sigan 

orkeslrıısı. 22,15: Cazband. 23,25: Opera 
cırkc~trn~ının konseri. 24,25: Dan'.'! plaklan. • 

DF.RT.1~: 
18: Piynno ile şarkılar. 19: '.\füıik. 20,15: 

PIAk. 21: Orkc,tra. 23,30: Hafif mQıik ,., 
dnns ha,·nlnrı. 

ROMA: 
20.30: Radyo orkestran. 21,30: Hatif 

mOıtk. 22: Keman kon'.'lerf. 23,15: TemsU 
nakli: 24,15: Cazband. 

YARŞOYA: 
20,20: Sarkılıır. 21: Halk $8rkıları. ~2: 

Şopen re~iınıı. 23: Radyo orkestrası. 



Hadiseler ve f ikiJ:le,r •.. 
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Var olun çocuklar! 
Türk, düşmanına dahi fazilet 
derecesinde merhamet his
lerile mukabele eden en eski 
insan örneQldir. - Hukuk müşaviri do<;tum 

Münir Kocncitıı~n -

GUn geçmiyor ---·------------·· ayc>ıc şerefi ve nıcr 
ki, Avrupa gazete- hameti de sizden 
Jerinde olduğu ka • Yazan : olmak üzere bu has 

dar memleket ga - Dı. Rasim ADASAL laya sizi götürüyo-
z..··telcrinde de "de • rum. Elinizi vicda • 
j"neıc - mütered-
di,, ba~lığı altında tophyabileceğimiz 
birçok eg-..aııtrik ruhlu çocukların ma
ceralnrınr veya suçlarını okuyalım. 

Bilyilk filosof ve mornli&t Tolstoy'un 
torunu ı:u nnda bir çocuk hapishane 
\'Cya ıslnhhancsindcdir; çünkü htrsıı
lık yapmıştır. 

Daha ge;mlcrde ancak on yaşla

r.mda bulunan birkaç Paris yumurca
ğı nyni yaşta bir sokak arkadaşlan
nm sarışın başını ta.~lnrla ezerek öl
<lünn~erdi. Osküdnrın en fakir ma
hallesinden bir avuç çocuk. kimbilir 
.hangi gnyrit~bii hislerin ilcasilc i§le
r mr V.fl'ya mekteplerini bırakarak gün
lerden sonra ya BozöyUkte veyahut 
lzmirde bulunmu§lardı. Hocasının ı;a
kağına .tabanca namlusunu <;eviren ve 
ayJardan~ri göriinmiyen bir talebe
nin plô.jlıı:rıı:ı en mahir bir dolandırı
cısı. ~ld.uğ~u ve tevkif edildiğini gö
rüyoruz. 1zniir civarında blr köylü ço
cuk bir kavga sonunda öz babasının 
beyninf Ctağıtmak suçurıu yüreği sızla-
madan işleriıed( mi?... · 

nınız üstüne koya
rak hüküm vernıcniz-i dilerim.,, 
Az daha bu engin ruhlu ve tatlı söz

lü Tilrk çocuğunun boynuna ntılccak 

ve onu bağrıma basacaktım. Ben de 
göz. ya§larımr zaptcdememiş ve mes -
lekda.şımın refakatinde olarak aç ve 
ihtiyar hastanın Uç çocuğu ve karısı i
le içinde yattığı eski medrese bodru· 
muna kadar gitmiştim. Bir memleket 
hastnne~ine kaldırdığrmız yan ölU -
nUn hala yaşayıp yaşamadığını bilmi
yorum \'e maksadım bu faciaya do
kunmak da değildir: fakat ::u anda 
kıimil bir insan kah."amanhğmı gös
termiş olan Türk çocuğunun hatırası
nı istikbal için en parlak bir muvaf
fakıyet vaadi ve tesellisi olarak sak-
lryonım. 

Yıne Uç dört gün önce bir akşam 
Ustü bir kahve köşesinde kitap oku -
yorum. lstıınbulda c;okc;a gördüğümilz 
asker şapkasından bozma kasketli, ak 
saçlı ve sakallı, fakat o nispette de 
dinç bir ihtiyar ayni kahveye girmiş
ti ve etrafına marazi denece}t blrta-
kım jestlerlt> ve sersem nazarlarla ba
kınıyor ve kimseye ziyanı dokunma
dan ınerhşmet diliyordu. Kaba gar-

sonlardan birinin uyuz bir köpeği koğar 
casma "defol monık!" narasına taham 
mül edemiycn kibar tavırlı ve soluk 
çehreli bir talebe hiddetinden bin bir 
renge girerek iki satırla bu küsbha 
güzel bir ders vermişti: 

Sadık. yani şehvet kuduzuna erken
den mUptela olan iptidai bir mektep 
talebesin ip sok:ı.k ortasında zorla ·sev
mek istediği · günahsız bir kızı döğdü
ğU en yeni gazete havadislerindendir. 

Tabiatiyle . neşrcdilmiyen, veyahut 
da şclkalti ye yilksek ruhlu ebeveyn 
tarn(mdan dışarı sızdırılnuyan bu a
cıklı hildi.yelerin veya garib macerala· 
rın ndedi birkaç miSli dalıa çoğaltıla
bilir. Medeni cemiyetlerin bir tarafın
da bi.i- bUnyc hastalığına habercilil< e
den bu tereddi alametlerine rağmen 

ben tehlike işaretini çekmek JUzumu
nu gösterecek ka.Qar bedbin değilim. 
Türk ulosunun içtimai bünyesi çok 
şUküf' bize endiae vermiyecek kadar 
sağla~1dır ve çok şUkUr ikide birde 
garb dünyasıwn en müterakki ve oku
muş şehirlerinde vukl!butan türlü tür
lil cinayetlere sahne teşkil etmekten 

1 çok uzak bulunuyoruz. Ne Landrü gi
bi kadin kasaplarımız. ne Düsseldorf 1 
\'ampirlerimiz ve ne de genç ço- 1 
cuklıınn ırzlarına mm:;allat olarak ta-
7.C kanlanni emen canavarlanmız var
dır. Ancak garb medeniyetine geniş 
adımlar ve kuvvetli sıçramalarla gir
diğimiz, atıl ve kaPa.lı bir haynttan 
birdenbire enerjik ve serbest bir ha
yata karıştığımız cilietle b'.itü.İı gayri
tabii ruhi cereyanlara kal'fjı icab eden 
sıhhi ve terbiyevi tedbirleri almak da 
hiç §ilpbe yok ki en yüce bir yurd 
vazifesidir. 

Ben kendi hesabıma Türk gençliği 
içinde istikbalde yüzlerimizi daima te
miz gösterecek olan yüksek bir ahlak 
ve terbiye S.'lhibi gc.."lçleri her fırsat
ta görmekten geri kalmıyorum. ~ 
~u son günlerde şahidi olduğum iki 
·ak'a: 

Bir akşam üstü değerli ve genç bir 
ıneslekdaşımın kahint-sinde bulunu -
yordum. Tam o sırada başında talebe 
kaskeli ve aırtında eski olmakla be
raber tertemii elbisesi bulunan takri
ben on yedi yaşlannda bir gencin da
ha ziyade arkadaşıma teveccUh eden 
dileğini aynen naklediyorum: 

"Doktorum, yeçenlcrdo hastalan. 
mıf olan anama 8izi götiirmd~tüm. 

llci.ç1arı.:ıız1a tr.ırıı.amiylc iyileşti. U
lıitmllcoııaba111::1, fosan1ığtnı::ı bir 
lürlit ımııtqnuıdı{iını ve temiz 'L'icda-

1 mnızqa!1 emin culımduğum cihetle 
bıt 80/er de yine size güvenerek konı
şu bir mrdrcsc köşesinde oan çekiş
me7dn bulunan ihtiy'Jr bir baba için 
de ya.lvarıt/M'um. Ctğer veremi te§-
1ı.i& koyduklarına göre belki de öle
c,.,kt ir. Fakat çocukları BOn va::ifele
~'ini yrıpamamakl~ derin bir ısttrop 
için'!el(ir~; e1.:rnck paraları claM 
yoktur. Otomobil para . .ff bcnde~ı, mu 

"Bo insafsız! .• Bu meczub ve kal~ 
bi yaralı adamrn kim olduğımu bili-

• 11or m11s11nt .•• Senelerce önce büyiik 
bir ordıul.J kt,mawlanlık yapan lm '. 
gıiniln bu diişkün dilencisi senin ai· 
bi ııüzlt?Tcc insana emir veriyor ı ·c 
bit vatan için çarpı~ıyordu. Parası 

, b'!nrlP.n olmak üzere bu zavallıya sı
cak bir çay ver ve bir Türk çocıığıı
nrı ?takışır tar::da gönlünü tJl ! ... ,, 

demişti. Garson ağhyacak kadar utnn
mt!j ve olgun ruhlu talebenin emrine 
ram olmuştıı. 

YükEck ahlak nazariyesini (merha
met) duygusuna istinat ettiren büyük 
Alman filosofu Şopenhavr sağ olup 
da bu canlı manzaraya şahit olsaydı. 
muhakkak ki. Türk doğrrıadığına esef 
edecekti. Türk. dli~manma dahi fazi
let derecesinde merhamet hislerile mu
kabele edF-n en eski insan Brneğıdir. O 
halde Türk cemiyeti arasıra görünen 
bazı te~ddi \'akalarına rağmen. bu 
yilksek hasletleri ile ne kadar övünse 
hakktdır. 

Doktor Rasim Ada.~Z 

Denlzhankın teşklU\t 
projesi 

Deniz.bank umum müdürü Yusuf 
Ziya Öniş, Denizbank İstanbul şubesi
nin teşkilat projelerini hazırlamak
tadır. 

.İşittiğimize göre bankanın İstan
bul . şubesi, Merkez "Rıhtrm hanının 

üst katlarına yerl ıecektir. Bu şube, 
biri banka, diğeri işletme olmak üze-

re iki büytik kısma ayrılacaktır. De
nizbankın esas bünyesini te.5kil ecle
cek olan müesseselerden bir kısmı

nın anonim şirket haline kalbolunma
st muhtemeldir. 

Deni;bank merkez teşkilatı için de
niz ticaret Ye inşaiyc işlerinde ihtisa
sı otan 'bazı ecnebi elemanların da mü
şavir olarak alınması mukarrerdir. 

Gaip aranıvf'r 
Balkan Harbnde J~ndarma olarak 

Manastrrda bıraktığım karde~im Fetta
hın hayatrndan haberi olanların insa
niyet namına ağağıdaki adrese haber 
\'ermelerini rica ederim. 

Sinob Mahbushancsinde karclaşr 
Kamil oğlu . Sakib 

Bu' haftaki 
.-nıaçlar 

T. S. K. lıtanbul bölgesi Futbol •· 
janlığından: 

22 - 1 - l 938 cumartesi günü ya 
pılacak lik maçları: • B. takımlan 

Ta!~ıim atadı; 

Vefa-İstanbul spor: saat 14.30 ha 
kem ·rank. 

Beşiktaş ıtaclı: 

Topkapı-Bcş".ktaş saat 14.30 ha
kem Balıaeddin Uluöz. 

23-1-t 938 pazar günü yapılacak 

şild maçları: 

Taksim atadı: 

Saha komiseri Nuri Bosut 
Topkapr-Eyüp saat 13.30 hakem 

Ahmed Adem. Bcykoz-Karagümrük 
saat 15, hakem Nuri Bosut. 

Beşiktaı atadı: 

Saha komiseri Adnan Akın. 
Vefa-Kas:mpaşa saat 13 hakem Bur 

han Atak. Beşiktaş·Doğanspor saat 
14.45 hakem Adnan Akın. 

Futbol hakem 
namzetleri 

imtihan oluyor 
T. S. K. İstanbul bölgesi futbol •· 

janlığından: 

Fudbol hakem namzetlerinin imti
hanları 20-1-1938 perşembe günü akşa 
mı yapılacaktır. 

İmtihana girecek hakem namzet
lerinin o gün saat tam l 8 de bölge mer 
kezinde bulunmaları tebliğ olunur. 

Apostoli 
galip geldi 

Şimdi Marseı Til'le 
karşılaşmak 

istiyor 

Marscl Til 

Amerikada bulunan ve aslen Yunan
lı olan mCf;lhur boksör Apostolinin, 
dünya. vasat sıklet şampiyonu Steele 
ile karşılaşacağını yazmıştık. 

Biiylik bir kalabalık önünde, Nev
yorkta yapılan bu maç neticesinde A
postoli galip gelmiş, fakat Steele, bu 
maçta şampiyonluk unvanını meyda
na koymadığı için. şampiyonluğunu 

kaybetmemiştir. 

Maamafih, Steele'in, bir revanş ma
~ı yapmak mecburiyetinde kalacağı
na muhakkak nazariyle bakılmakta 

ve bunda şampiyonluğu tamamiyle 
kaybedeceği kuvvetli bir ihtimal da -
hilinde görülmektedir. 

Apostolinin meneccri. maçtan son -
ra, gazetecilere verdiği bir beyanatta, 
Yunanlı boksörün, kendisine hükmen 
mağliıb olan eski dünya ı;ampiyonu 

'Fransız Marscl Tille tekrar karşılaş • 
ml}k ve üstünlüğünü bir defa daha gö,s 
termck istediğini söylemiş, fakat, bu 
maçın tekr:ır Ncvyorkta yapılmas1 la
zım~ldiğini iliı.ve ctmi~tir. 

Diğer taraftan, Lont:radan verilen 
bir habere ~öre. Apostoli !ngiltere
yc gelerek İngiliz vasat sıklet §ampi
yonu Mac Avoyla karşılaşacak ve bun
dan sonra, belki de, Parise giderek 
Marscl Tillc döğüşecektir .. 

Dilnyanın en büyUk mukavemet koşucus' 

Paavo Nurmi 
VaDnaz koşu rekoıroaraue 

kaDmamuş.:. 
amatörlük sahasında Ja Sahte 

bütün mali rekorları kırmış ! 
Dirçok dünya rekorlarının sahibi 

Finl!ndlyalı hli~ilk mukavemet ko
şucusu r.;"urmtnin diskallfyesl üze
ı1nden tam altı sene geçmiş bulunu
yor; onun şayanı hayret koşulan 

herkesin hntrrrndadrr, fakat dünya
nın bu en bUyUk koşucusunun diska
Hfyest etrafındaki heyecanlı gUrUltU 
ve neşriyat, yavaş yavaş unutuluyor. 
Esasen, bu diskallfye meselesinde 
birçoR cihetler vardır ki, dalma giz
li kalmıştı. 

Pnavo 'Nurmi'nin. artJk koşu-
dan tamamlle çekilmesi Uzerlne, o
nun yakm dostlarından birisi, bu 
gizli kalan cihetıerl de Jfşa etmekte 
hiçbir mahzur görmemiş ve kendi
silo Val".şovada görüşen Polonyalı blr 
gazeteciye. Nurmlnin, amatör sayıl
dığı devirlerde bile, koşulardan ne 
mühim meblı\ğlar kazandığını gös
teren. çok şayanı dikkat malClmnt 
vermiştir. 

Nurrulnln, bir tek koı;u için kaç 
para istediği sualine, dostu, btlAte
rerldUt: "Dörtyüzle beşyüz dolar,, 
ce,·abınt vermiş \'e şöyle demiştir: 

"Amatör bir sporcu için, bu nazik 
para işini halletmek müşkül bir me
sele gibi görünürse de, Kurmi bu me
seleyi en basit bir şekilde halledi
yordu. Onun, koştuğu hemen biltün 
memleltetlerile işlerini takip eden 
ndnmlnrı ""ardı. Nurmi bu adamlara 
son derece hüyUk itimat gösteriyor
du. Bu adamlar mutavassıt vazifesi 
görilyorlardı. 

Diğer taraftan, bir~ok defalar da, 
Nurmfye doğrudan doğruya mek
tupla mUra~aat edilir, o da, işine 

geldiğine veyrt gelmediğine göre, 
kısaca: "E\·et,, veya "hayır., diye 
cenp verir. blr tek kellme fazla HA.
ve etmezdi. 

Nurmt kat'fyyen pazarlrk kabul 
ntmez, parayı şahitsiz alır ve hiçbir 
zaman, parayr aldığma dair Jmzn 
vermezdi. 

ilk yanlış adım 
Nurml, tık defa olarak Am•ers 

olimpiyatlarından sonra, fsveçe da
vet edildiği zaman, para aldı. Onun 
seyahat masrarıarı ile oradaki ika
meti esnasındaki masrafları öden
di. 
Koşu gUnU koca stad hmcahın~ 

dolu olduğu için, ertesi sene, Nurmi 
tekrar lsveçe davet edildi. Nurmi 
bunu da kabul etti. Fakat ... Bu defa 
yol masratlarlle oradaki ikameti es
nasındaki magraflarınm iki misli o
larak ödenmesini istedi. Nurmi bU
yUk blr şampiyondu, bunun tçtn, bu 
tnlebi bllA.tercddUt kabul edildi. 

Nurml hesap işlerinden kat'iyyen 
hoşlanmazdı. Bu nevi mesai onu fe
na halde sıktığı için, o da, koşusu 
için kendisine pektUA. bol bol kA.fl 
gelen beşynz dolar gibi toparlak he
saplı bir para isterdi. 

Nurml gitgide daha bUytlk bir 
şöhret kazandı. Ve ondan, Amerika
da bir turne yapması istendi. 

Nurml Amerika.ya giderek doksan 
gUn io;:lndo olll altı koşu yaptı ve 
her koşuda beşyUz dolar. aldı. Dun
dan başka menccerl de bir hayli pa
ra kazandı. 

!şlor gayet iyi gidiyordu ve Nev
yorktaki Fin - Amerikan klübü Ma
dison Squarc Garden'de bir toplantı 
tertip ederek yalnız salon kirası 1-
çln altı bin dolar vordi. Kurmlnln, 
bu toptant1 ve gösteriş için kaç para 
nldığı hlc bir zaman öğrenilemedi. 

Nurıni milyoner 
Nurml milyoner oldu (tabii Fln

l!ndlya parasına göre) muhtemel 
bir para ı:ıukutunda servetlnl kaybet
memek için, bütün sermayesini fal
ze yatırdı. 

Nurml, ıııon derece muktesit bir a
dam olarak şöhret bulmuştur. Bir 
misal mi istersiniz? İşte 1925 sene
sinde, Polonyaya. geldiği zaman, ü
zerinde eski bir elbise vardır. Dört 
sone sonra. tekrar Polonya.ya geldi
ği zaman, ilzerlndekf elbise değlşme
mtştl. 

Nurml pek fazla meyvo yedl~I 
hal<le, onun bir meyveci dilkkdnma 
girdiğini hiç kimse görmemiştir .. 
Dnlmn köylere gider ve meyvelerini, 
rlRhn ncuz bir fiyata, oradan alırdı .. 
Diğer bir misal: Almanyadan dö-

nüşü eımasında. kazandığı ps.~ 
yerleştirmek için bir ":aliz 9 t 
mecburiyollnde kalmıştr ... yo.r~ 
dan gecerken orada iki koşu ,e 
ve bu koşuların her biri fçlt1 ııJ 
yUz dolar a.lrlı. Paralar bozıtltiı 
Jarak verildiği için vallzlnl ti· 
makta blr hayli mUşkUldt ~etcJJ)I 

tşte görüldUğU veçhtle, Nur ref 
dece bfiytlk bir koşucu olarıılC ııı~ 
kırmakla kalmadı. Ayni ıs ıı 
sahte nmatörlfik sahasında dil 
malt reknrları kırdr. 

~~gJIJ2>y 

AvusturyahlB~ 
Bir lnJrllllz takııtJ10 

53 - 2 yendllet 
Avusturyalıların Kangr<> .~ 

Avusturya takımı tngiltereye gı 

~ Yamnızm çokluğu ~.J 
nln hayatı hakkındaki nıa 1~1 

kısmını bugün koyama.dıl<~ıf' 
spor sayfamızda okuyncıı.1' 
dileriz.. 



HABER - Ak$am postaaf ' 

Bir J apon Generalı diyor. ki: 
Sovye'ltDeır caınamozo sokmaktan v azge ç m ezDerse 

Japonya, Sibiryayı 
Bir odayı s ineklerden temizler gibi 

~~Temizleyecektir! 
-.. " 

Amerika, Sovyet Rt.:Jsya 
ve lngiltere eıeıe verd tk .. 
ıeri gon· Japonya tetil ı kel i 
b ı r müselles içine alınabil i r 

Bu üç. devletin itti fakı Japonların Asyayı 

is t ila planlarım ve Çindel\ i harekatmı 
de rhal durduracaktır. 

·-----

Pasifikte patlayacağı muhtemel bir harbiıı 
sahasını gösterir harita 

' 

H:ıtıralannı anlatan .t TEFRİKA 
CEYMS NOBODt 9 

l 1 
~O: 

Entellicens Servisin en mc~hur cnsus arın< nn 

Beni sorguya çeken adamın Brilkselln 
celladı " Karaşeytan ,, olduğunu 

anlayınca ti trcdi m 
- Ak§amları saat yed~en sonra ne 

yapıyorsun?. 

- Burada işim bitince otele gidip 
akıam yemeğini yiyorum. Sonra saat 
sekize doğru tekrar buraya gelerek, be
ni dost tanımak lütfunda bulunan, Her 
Naydeman ve Her Şayde11ül ile buluşu
yorum. Beraberce gezmeğc gidiyoruz. 

- Nerelere?. 
- Sizden saklayacak değilim ya ..... 

Doğrusunu isterseniz meyh .. neye gidi
yoruz .. Daima ayni meyhaneye gitmek 
itiyadındayız .. 

- Bu meyhaneye nasıl adamlar de· 
vam ediyor?. 

- Oh, gayet namuslu adamlar efen
dim .. Hepsi Alman ve hemen hepsi me
mur veya zabit ... 

Muhaverenin devamınca zabit göz • 
!erini benden ayırmamıştı. Son cevabım 
onu memnun etmiş göründü. Bir hey
kel gibi dimdik selam vaziyeinde du 
ran Mayere dönerek sordu: 

- Söylediklerini 'duydunuz ve itiraz 
etmediniz. Şu h~lde yalan söylemediği
ne hükmetmem lazım geliyor, öyle mi? 

- Söyledikleri tamamiyle doğrudur 
efendim. 

Almmı?ar tarafından 1-..·m·~ouı dizilcıı 
Belçika vatanperverlcrindcn Lııi Bril 

~~·Japon harbi başladığmdanbe- 1 
ltllata.haddüs eden gergin vaziyet, vu
'll-k gelen vahim hadiseler ve beyaz _ 
be tn Asyadan koğulacağı §eklindeki 
~ l'anatıyıa, Japon dahiliye nazın A
~ Suctsugu tarafından bütün bun

Yazon: _ı 
Ren e Main~ 

Bugün Uç yilz binle dört yüz bin er
den müteşekkil ordu ise, akıllara dur
gunluk verecek bir harb kabiliyetine ' 
maliktir: Bundan başka, Mançukuo se
feri, bu orduyu çok fena bir arazide 
ve son derece §iddetli soğuklard~ se· 
ri manevralar yapmıya alıştırmıştır. 

- Nasıl oluyor da Brükselde böyle 1 
bize sadık bir Belçikalı bulunduğundan 

Amerikanın donanması ve hava beni haberdar etmediniz? Eğer malU
kuvvetleri sayesinde Japonya üzerin - matım olsaydı kendisine şimdiki vazi
de ezici bir faikiyeti vardır; sekiz yetinden daha yüksek bir vazife ver 
yüz iki bin tona mukabil, bir milyon memiz mümkün olacaktı. 

yüz altmı§ bin ton ve bin altı yüz yet- Suçlu vaziyetinde kalan Mayer ses 

yazıh<ıneyc koştum. Maksadım Filip 
Bak ile Luiz Tülliyenin tevkiflerine da· 
ir mallimat almağa çalışmaktı. iki bct
baht elan orada idiler ve ifadeleri alını
yordu. İçki arka'daşlarımdan Şaydemül 
onların ifadelerini zapta geçirmel..-tey· 
di. Sevinl:iim. İstediğim her şeyi öğren
mem mümkün olacaktı. Maalesef tam 
içeri gireceğim sırada, biraz evvel beni 
hapisane kapısında çeviren adam gene 
karşıma çıktı: 

cla 'Ur.erine dikilen tüy, yalnız Asya
l~tı lllUtterikleri bulunan büyük dev -
ltıı erı endişeye düşilınıekle kalma
ltıJ ~tır. Dünya sulhünUn idamesini te
tii ne Çalışan bitaraf devletlerin de 
:erını Pasifik'e doğru çekmiştir. 

'li.k\tgijn, siyasetle uzaktan yakından 
eu adar olan lıerkes kendi kendine 

8'.ınli sormaktadır-
r8llir Pasifik harbi ~lacak mı? 

iacra raporunun merhaleleri 
lek:~n~·n, harita üzerinde, kUçük bir 
ele br~ı durur. Bu adalar silsilesi hi~ 
Cıs,oc{'lik. değildir. Mesahai sathiyesi 
dah O kıloınelredlr. Yani Türkiyeden 

a kUç··kt·· "·· u ur. auYiik bit oı bir ihtiras, ve arazinin mlin· 
.lap

0 
trıayışından doğan bir ihtiya<: 

'l>elirı~la.rı Asyaya yayılmak mecburi • 
l02Qc bırakmıııtır. 

b\11..h de, Çinliler Baron Tanarrauın 
-ıı Ur 1· o 

:ti ~tn P anlarını if8a Ye neşrettikle-
~Jll> gu~"· .. birçok kimseler dudak bil· 

J nıuslerdi. 
~alind:Pon~a:ın muntazam merhaleler 
"1ıstra,1 • Sıbıryaya, Hindistana ve A· 
~.~~!i~ay~ kadar ne §eldlde yürüye • 
~lllUıı~ v ~ostcren bu planı filhakika, 

lnık· e ıınkfınsız görülmüştü. 
~ti, ha:s~t görülen bu plan, 1920 den 
~~ilde ~1 harfine ve muntazam bir 
~iği tblk edilmeye, Tanaganm 
tlıı~r lllerhalcler sıralanmaya başla . 
~· . 

lbı .. lrka.ç se 
·~irn bir ne evvel Amiral Suetsugu 
~b~Tı'lo~ n~~kunda 6Öyle dem~: 

tıytlçlq bızım mübrem ve hayati 
h~u l'eş~ızı tatmin edeme:!,, 
it~ dü§i.in~~aı~~t, şüphesiz, Japon· 
ı;ırn Ja Uşunu ıfade ediyordu. Ne· 
lıq ltetnıı Ponya Milletler Cemiyetini 
"'e §, l:eni~ b~e~z aıtlaşmnlannı yırt -
lf l\llıay t ır ıktısadi taamıza geçmiş 
r~ e • bugün bilfiil hnrbe girmiş-

lıı aıtat J 
~ıı,~~~:iy~~onya bugün her hareketi· 
le~ ışlerıne rn~l. yalnız Çine karşı de· 

.A.lcarv1 a uda~ale cdcx:ck her dev
~-"-"aba J a Çekınmlyeccktir. 
~e t'he giri aI>onya b{iyle büyük bir 

1't ,. l)rtıesine · k" .l Y(l rnau lffi an verecek as• 
~ a.Pon:va kuvvete malik midir? 
'l~Ulaıı ~n b~t~ kuvveti 802 bin 
ta~ l'lllt b· ahrıyesındedir. Bu şüphe· 
t~ ~ ~ e ır kuvvettir. Dfürunmeli ki 
~hırı tonS~i.gemt vardır. "(Sekiz yü~ 
~ tıı,Petı 1

1:1ndc ancak sekiz yüz iki 
n~ ~~e~d:) bundan başka efrad 
l'tı~~lltnıştfr1• talim görmü~. iyi teç
l~~ ?\l'r ~ Son derece zeki ku -

· af ından idare edilmek-

miş tayyareye karşı, iki bin sekiz yüz çıkarmayınca zabit bana döndü: 
tayyare... - Yarın öğleye ldoğru Berlemon so· 

Fakat, Büyük Okyanusun genişliği, kağı 24 numaradaki yazıhaneme gel de 
Amerikayı büyük bir mikyas üzerinde seninle dostça konuşalım. 
tedafüi bir sist<'m kabul etmek mec- Tehallikle cevap verdim: 

Ve nihayet, ihtilaftan evvel yekiınu 
bin altı yüz yetmiş tayyareyi bulan ha· 
va kuvveti de mütemadiyen inkişaf et
mektedir. Maa.mafih, Japon hava kuv
vetleri, rakiplerine nispeten henüz za. 
yıf görlinmektedir. Çünkü, ancak bun· 
dan bir müddet evvel ecnebi imalat
tındnn kurtulabilmiştir. 

bul'iyetinde bırakmaktadır. - Bqüstüne ! Kim diye sorayım e-
- Ne? Gene mi sen? Buralarda ne 

anyorsun?. 
Bu sistem Aleusyen - Ha vay · Pa- fendim?. 

nama adalarından müteşekkil hakiki - Yüzbaşı Bergami görecegim der
bir müselles Qzerine istinat ebnekte- sin .. s~ni derhal benim yanıma getirir 

Herifin beni Qövecekmiş gibi üstüme 
yUrUmüş olm~sı~a rağme,ıı, ~ü~et\mi 
bozmadım: 

dir. Amerika, Filipin adalarını mü • ler .• 
dafaa edememek ihtimalini gözönün - Titredim. Demek beni isticvap eden 
de bulundurarak, böylece geri bir mü· adam şu meşhur Bergam, yani "Kara 
dafaa hattı haz1rlamı:;ı oluyor. Şeytan,, dı. Brükselin celladı, bütün Bel 

- Dostlarım Şaydemül ile Heydma
nın hatırlannı soracaktım da ... 

- Bu memurlar senin dostların mı? 
- Evet efendim. Niçin olmasın? İs· 

Amcı ika ile den iz hurbi Amerikalıların Aleusycnlerdeki, cıikayı tedhi§ eden adam bana • ihtimal- terseniz kendilerine sorunuz. 
Japonynnın bütün hareketlerini, 

bilhassa Amerika, Sovyet Rusya ve 
İngiltere takip etmel:tedir. Eğer bu 
Uç devlet el ele verirse, Japonya, Ha
vaydan Vlftdivostok V*'l Singapura ka· 
dar, çok tehlikeli bir müselles 1çino 

Duç Arbur, Alaska, ve Sitka Harbur· maiyetinde çalışmağı teklif edecekti. 
daki faaliyetleri, Japonlar tarafın • Heyecanıma hakim olarak karırmda
dan, sırtlarına vurulmuş bir ka.ma kine bir şey belli etmemcğc, nefret his 
darbesi telakki edilmektedir. Aıneri· terimi açığa vurmamağa m\ıvaffak olarka 

- Onu da soranın elbet .. Sen şimdi 
buradan defol bakayım.. Senin yerin 
burası değil t.. 

Hiddetlendim: 
kahlar, Japonların bu ademi memnu· sükC\netle : 

d d b larda ta - Bac:u""stu··ne cfendı"m 1 Dedim, yarın - Siz hapisane .idaresi amirlerinden niyetlerine al ırma an, ura Y· :ı: 
yareleri barındırrİıtya "yarıyan arazi i- emirlerinizi ifa edeceğim.. değilsiniz. Bana ne salahiyetle cmredi· 

Japonı'ar, Ruslarla Am~rikalıların, le deniz filolarına. elverişli sığınaklar - Pekala, beklerim. yorsunuz? 
aramaktafürlar. Böylece Japonlara Bergam, selam vermeğe tenezzül et· - Ne saUihiyetle mi? Ben sana gös· 

nhnnıı§ olur. · 

Japonyayı ihata etmek i&lediklcrini . k d k teririm, terbiyesiz küstah!., 
sık sık söylerler. Japonların bu endi· yakla§an Amerikalılar, ayni zaınaıt· meksizin mahmuzlarını şa rr ata şa ır· Cebinden çrkardığt kauçuk bir sopa 
şelerine mukabil, Amerikalılar da ken- da, Kamçatka ve Petropavloskda ha- data çıkıp gitti.. ile başıma vurmak istedi. Fakat ben 
dnerini pek fazla emniyette görme:. va ve deniz üsleri inşa eden Sovyetıe- Mahpus 1 ara daha atik davranıp elinden 1>0payı aı-
Jl}ektedirter. Pal;ifikteki me"vkilerini re de ya.klaşmt§ bu.lunuyorlaır. Bu va· m ek t U p drm ve herifi duvara idayadnn. 
sağlamlaştırmak için sarf ettikleri bü- ziyet, Amerika • Rusya ittifakı tak· (Devamı var) 
yük gayret bunu pek l lô. gösterir. · l'Jl/İ- Devanıı ll fnc!d• "Kara Şeytan., gider g•it•m•e•z- h•e•m•e•n _____________ _ 

~;;.::;~lf.;u;b.;;ı;t~ı·1;· , .;, .:de;.;ııı~. z;. ;;re.;.n~1a .. c~er.~a·· r•o•ma~n.;.ı.: •5•9--••-h.;e; r;l;.fi•n- b•u•s•ö•z•Un• il•. ·d~u•y•uııiın•c•a•c•e•p~l·e~rt•n~d~e~n·r~o~v~c~h~-e~r-
. Jerlni çıkardılar. LA.kin ben artık kendimi tuta-

maz bir hale gelmiştim, ben de roveh·erlmt çeke
rek "Gök gUrUltUsU Con,.un kafasına tuttum ve: 

- Bana bak herif. dedim, burndn. bir kişiye 
daha dokunacak olursan AJlnha yemin ediyorum 

ı·aznn: Ali Rıza Seyn 
Kaptan bana bUyUk bir öfke ile baktı: 
- E\·et, pek iyi olur, bu miskin de beraber 

gitsin. Biz asılırsak o da asılsın .. Onu yanımda 
gördükçe bUsbUtiln öfkelen iyorum! 

Knptan Dlak o kadar kötü bir halde idi ki. 
"gitmem! •• demek benim için intihar etmek ola
caktJ. On beş dakika sonra lstlmbottan Bellonic 
,·apuruna çıkmış, yedi kişi olduğumuz halde 
kaptan köprüı:ıUndc vapurun kaptanı T'e zabitlerl
Je karşılaşmıştık. 

Geminin ·güvertesi yürekler parçalayacak 
kanlı, fect bir tablo gösteriyordu. Parçalanmış 
başlnr, kana bulanmış yUzler; birl blrlnln üzerine 
düşmtlş kadmlar 'erkekler, .hırıltılar, çığlıklar. 
dualar, yalv"armalar. karmakarışıktı. Saçları 
dağılmış. yUzU kanır bir genç kızı kucağında tu
tarak ağlayan hlr erkeğin biz geçerken yilz\imU-
zc karşı: · 

- Katiller! Katiller! 
Diye hnykmşındakl lAnet ve acıyı ölilneeyc 

kndnr 1mntnroıyncağım. 
Köprü astnndo Bcllonic vapurunun kaptartr · 

"Gök gürUJtnsU Con,.a heyecan ve öfke iJe: 
- Siz bizim J;"emiden ne işliyorsunuz?. Bura

ya ne için geldiniz? 
Deyince _çirkin yüzlU haydut komik bir tnvır

l:ı ccvnp vordi: 
- Biz buraya acizane, .sizi kendi gomlnfztn 

dlrcğlne asmağa geldik! ' 
.Kaptn.nrn ·arkasında duran dört genç zabit . . 

kl beynini patlatırım! . 
Bu .hareketime karşı haydutların mı, yoksa 

gemi kaptanının mı daha çok şaşırmış olduğunu 
bilmiyorum. Yalnız kaptan ile zabitlere dönerek 
dedim ki: 

·- Efendller, sözü kısa keselim: D u adamlar 
geminfzdeki bütUn paraları istiyorlar, bu para
ları veriniz de canınızı ve biltUn yolcuların canı
nı kurtarınız, başka yapılacak iş yolttur.! 

üç çeyrek saat geçmeden vapurda bulunan 
350 bin lira posta parası ile bütUn yolcuların cep
lerindeki paralar, mücevherat, altın snn.tıer, yü· 
zUkler istimbota konulmuş olduğu halde adsız 
g-cmiye dönmüştük; ben hl\lA. elimden rovelveri
ıni bırakmamıştım. Zırhlının güvertesinde kap
tan Blnkm yanına gidince "Gök gUrilltUsü Con .. 
paraları ve eşyayı teslim etti \"e benim işe knrı
şarak kaptanın asılmasına engel olduğumu an
lattı. Kaptan bana öyle bir öfke ile döndü ki, son 
snatımln eldiğfni sandım: 

- Köpek yavrusu; sen ne icln adamlarımı 
benim emrimi yapmaktan menedlyorbun? 

Hiç korku duymıyarak onun yüzüne bak-
tım ve karşılık verdim: 

- Sizi sizden kurtarmak için yapıyorum; 
<;;u gemide ihtiyarl arı, gençleri, çocukları öldUr
dilnilz; söyleylm de kabadayıhğınız ile koltukla

. rınız kabarsm! 
Bu sözUmil duyunca elindeki uzun gemici 

dürbUnUnll hızla kaldırdı, başıma indirmek iste
di. Ben gözümU blle kırpmadan yUzilne bakmakta 
devam ettim. Kaptanın cif o vaziyette kaldı, iki 
tara~ına hafifçe sallanır gibi oldu. Sonra öteye 

doğru dönerken: 
- Köpek, dedi, haydi kovuğunn gir ve ben 

söylemccUkçe oradnn çıkma! 
!!';in bu kadarcıkla kapandığına sevinerek 

kamıı;atna indim. TAlkin merdivenden inerken 
ı-:orı:ınn gemıcııcrln öfkeli mırıltılarını ve bazıla
rının kaptan köprilsilno doğru savurdukları söz
leri işiterek anladım ki. kaptan beni öldilrmedl· 
ğlnden, yahut korkunç bir cezaya çarpmadı· 
ğından dolayı adamlarlle bir daha bozuşmuş ve 
gözüne büyük bir tehlike daha. almıştır. 

Ben kamaramın knprnını kaparken bile: 
- Bu çocuk seni korkuttu, kaptan! 

... - Dundan sonrn. kaptanımız o piç olacak .• 
Gibi haykırışmalar duymakta idim. En son

ra gü,·eı-tede birtakım yuruşmalnr, çığlıklar, ko
şuşmalar da duydum. 

Sonradan doktor Osbartın bana söylediğine 
göre yeni ve kanlı bir isyanın pntlnmasına dikiş 
kalmış iken ufuktn ikinci bir posta vapurunun 
daha görünmesi hddlsenin önünü almıştır. 

Bu ikinci postnnm nasıl soyulduğunu akşa· 
mn doğru kamnramn. gelen doktor anlattı: 

- J{orkma, bu gemiyi kimseyi ölclilrmeden 
soyduk, yilz bin lnglllz llrnsından fazla para al
dık. ı<aptaJl Blak keyiflidir. Çünkü lşln doğrusu, 
~oktanbcri adamlarımız arasında kötil bir hal, 
çirkin hlr itaatsizlik görünüyordu; bu sabahki 
dik başlığınız ise onları büsbütUn çileden çıkardı. 
Ben kaptana sizin sôyledlğintz gibi bir söz söy
leyip de sağ lcalan ndam tnoımıyorum. Herhalde 
birkaç gUn gU\'erteye çıkmamalısınız. Heriflerin 
sizi öldllrmelie knlkışacnklnrından korkuyoruz. 
Kam:ı.ranızın kapısına bir nöbetçi koyduk. Çünktl 
burada iken bile ilstUnilze hilcum etmeleri çok 
muhtemelclir. 

- Bu dolaşmanız epeyce kArh oldu değil 
mi? 

.{Devanıa vu ). 
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Çinliler Wuhuyu 
tazyik ediyorlar 
iki taraf da sefirlerini geri 
Cağırdılar . Ha~p vazı yeti . 

Londra, 19 (Hususi) _ Japonya 'Mühım bır nıutıereue beklenıyor 
Başvekili prens Konoye, Tokyodan Çin ajansının bildirdiğine gör~, Şan- 1 
gelen haberlere göre, matbuata mil- tungun cenubunda, çok kanlı bır har-
him sayılabilecek beyanatta bulun
muştur. 

Başvekil bu beyanatında, Çan · Kay 
Şekle faydalı bir surette sulh yapmı
ya imkan olmadığını söyledikten son
ra Japonyanın Pekin hükfunetini bil
tUn Çin hükumeti olarak tanıyacağı
m ve bu hükumetin pek yakın zaman
da, tıpkı Mançuko hUkmeti gibi inki
eaf edeceğini bildirmiştir. Sonra şöy
le demiştir: 

"Japonya Çine ekonomik müşavir· 

ler gönderecektir. Diğer devletlerin 
hakları ve menfaatleri mahfuz kala
caktır. Ve Çinin inkişafı için yatırıl
mış olan ecnebi sermayeleri garanti 
altında bulundurulacaktır. 

Japon hilkUmcti, Japonyanm Çin 
büyük el~isi Kavagoc'ye derhal Ja· 
ponyaya dönmesi emrini vermiştir. 

Diğer taraftan Çin'in Tokyo büyUk 
elçisi Hsu - 1n - Ying de yarın sabah 
Çine dönmek üzere Yokohamadan ha· 
reket edecektir. 
Şanghaym garbında bulunan !ngi · 

liz kuvvetleriyle, Janon askeri maka
matı arasında yeni bir ihtilaf c;ıktığı 
da bildirilmektedir. Bu telgrafa göre 
Japon askeri makamatı, İngiliz kuv
vetlerinin geri çekilmesini istemiş, 

İngiliz kumandanlığı da buna Hung· 
pao mmtakasmda Japon taşkınlıkları 
devam ettiği müddetçe imkan olmadı
ğı yolunda cevab vermiştir. 

Şanghaydan Pariste çıkan Maten 
gazetesine çekilen bir telgrafa göre 
de, sekiz Japon askeri iki İngiliz kızı
na tecavüzde bulunmuşlardır. 

Maten gazetesinin verdiği bu haber 
tekzip edilmişti. Fakat mezklir gaze
te, dUnlCU nUshasmda bu hafüsenin va
ki olduğunda ısrar etmektedir. Bu ga
zeteye göre hadise şöyle cereyan et· 
mif;!tir: 

Evvelki gece bu iki İngiliz kızı, 
yanlarında iki İngiliz erkeği olduğu 
halde beynelmilel mmtakanın harici
ne çıl~mışlar ve o anda Japon askerle
ri erkeklerin üzerine hücum etmişler· 
dir. Erkekleri bir ağaca bağlıyan se
kiz Japon askeri bunların gözü önün
de kızlara tecavüz etmişlerdir. İngi
liz makamatı tahkikat açmışlardır. 

~nzon enoer 
ln,giliz z1rhlılarmda 

~aıngoıra 
ço kaırnyor 1 

Londra, 19 (Hususi) - Ports
mout'ta bazı hadiseler vukubulması 

ihtimaline ~areı deniz makamları ta
rafından tedbirler alınmış ve tahki
kata girişilmiştir. Geçenlerde Birming
ham ve Qeuenn Elizabeth zırhlılarm
da gizli eller tarafından çıkarılan, fa
kat vaktinde önlenilen yangınlar, ala
kadarları endişeye düşürmüştür. Di -
ger bir kısım harb gemilerinde de 
yangın çıkarılmasından korkulmakta
dır. 

Et fiatları 
Tenzilatlı kontrol için bir 

komisyon kuruluyor 
Dün, Ankaradan gelmiş olan vali 

Muhiddin Üstündağ, etin ucuzlaması 
etrafında kendisile görüşen gazetecile
re şunları söylemiştir: 

"-- Belediye büt~esinin, mezbaha 
resminin indirilmesile kaybedeceği 

p:ı.ra. miktarı, 550 bin liradır. Bunun 
400 bin lirası, Cerrahpaşa ve Haseki 
hastaneleri idari masraflarının hükiı
met tarafından temin edilmesile ka· 
patılacaktır. Geri kalan 150 bin lira 
için henüz bir karar verilmiş değildir. 
llerde belediye zabıtası masraflarının 
azaltılması belki mevzubahs olabilir. 
İmar masraflarını karşılamak üzere 

bir vergi ihdas edilece~inden haberim 
yoktur.,, 

Et fiatlarmda yapılacak tenzilltı 

kontrol lçln bir marttan itibaren fa. 
aliyete geçecek olan bir komisyon 

bin yapılması bekleniyor. Burada her 
iki tarafta mühim kuvvetler tahşit et
miştir. Çinliler bir mukabil taarruz ha
reketi için icap eden bütün tedbirleri 
almış bulunuyorlar. Bununla beraber 
takviye kuvvetleri gelmekte devam 
ediyor. 

Pekin - Hankov demiryolu üz~rinde
ki Çin kuvvetleri Tiençin - Pukov de
miryolunu müdafaa eden Çin .kuvvet
lerile irtibat tesisini kararlaştırmı§lar
dır. Diğer taraftan Pekin - Hankov cep 
hesindeki Çin orduları Lungay demir
yolunu mutlak surette müdafaa emrini 
almış bulunuyorlar. • 

Tiyangsının şimalinde Çin ve Japon 
kıtalan arasında şi:ddctle bir muhare
be olmaktadır. 

Anvey vilayetinin merkezinde Çinli
ler tamamile vaziyete .hakimdir. Yang
tse boyunca Vuhuyu iha~l etmeye de
vam eyliyorlar. Bu nokta Nankinin 75 
kilometre şimalindedir. 

Çinliler Wuhuyu hızyık ediyorlar 
Çin kıtaları Nankinden geçen neh

rin membaına doğru 80 kilometrelik 
bir mesafede bulunan arızalı bir arazi
ye Japonları çekerek harbe tututşmuş
lardır. Şimdi doğrudan doğruya Vuhu 
ya taarruz etmektedirler. 

Çin menbaınd~n gelen haberlere gö
re iki Japon harp gemisi nehrin men
baına doğru ilerliyerek Vuhuya yapı
lan tazyike mani olmak için Çin kuv
vetlerini §iddetle bombardıman _etmiş-
le~~ . 
Diğer cihetten bildirildiğine -göre, 

Ticntsin - Pukov şimendifer hattında 
cereyan eden muharebe, merkezi Çinin 
akibetini tayin edecek mahiyettedir. · 

Çünkü burada vukubulacak für boı
gun Çin kuvvetlerinin memleketin içi
ne doğru çekilmelerini intaç edecektir. 

Şimalden gelen bir Japon müfrezesi, 
birkaç kere elden ele geçen Chovshieni 
zaptetmiştir. Uç yürüyüş kolu, garbe 
doğru ilerlemektedir. 

Dlğer bir yürüyüş kolu Nankinin 
80 kilometre §imalinde ··kain Mingkvan 
gı zaptetmiştir. 

Otobfls nıeseJesl 
etrafında açılan 

davalar 
Dün, asliye birinci cezada otobüs 

meselesi etrafında açılan davalara ba
kılmıştır. 

tlk dava, Recai Nüzhetin Ahmet E
min aleyhine açtığı hakaret ve cürüm 
isnadı davasıydı. 

·celsede, mütldciumumiliktcn gelen 
ce .. ap okundu. Bunda, Ahmet Eminin 
de Recai Nüzhet aleyhine bir dava aç
tığı ve cürüm isnadının reddedilerek 
hakaret davası evrakının mahkemeye 
verildiği bil:lirilmekte idi. 

Her iki taraf da davaların tevhidini 
istediğinden, mahkeme buna karar ve
rerek duruşmayı sah gününe bıraktı, 

Bundan sonra Sabur Sami tarafın

dan gene Ahmet Emin aleyhine açılan 
davaya başlanıdı. 

Geçen celsede, müddei tarafı üçün
cü bir dava daha açtıklarını bildirmiş· 
lerdi. Bu davanın açılıp açılmadığının 
kalemden sorulmasına karar verilerek 
ayın 25 ne talik edi1:1i. 

Uçüncü duruşma, gene Recai Nüz
het tarafından açılan davaya müteallik 
bulunuyordu. 

Bu davada iddia makamı, hadiseler
del..i suçların aynı olduğunu ileri süre
rek ıdavaların tevhHlini istedi. 

Heyeti hakime bu isteği yerinde gö. 
rerek kabul etti ve salı günü bakılma
sına karar verdi. 

teşkil edilmesi takarrür etmiştir. 
Komisyon, üçü §ehir meclisi aza .. 

!nndan, ikisi kasapların murahhasla
rından, belediye iktısat müdürü ile 
hayvan borsası komiserinden mürek
kep ola ~aktır. 

Komisyonun vazifesi et fiatlarmın 
yükselmesine meydan'" vermemek ve 
piyasaya göre yapılacak tenzilatı tes, 
blt etmektir. 

......, ............. ~~--... ~------
Silah yarışi -Amerika 

jparrnamentosu 
Yirmi _ yeni 

harp gemisi 
Yapmaya IAzım 

tahsisatı kabul etti 
Sovy etlerd.e çalışıyor 

Vaşington, 19 (HuSusi) _Uzak. 
şarktaki meseleler hakkında görüşme
ler yapmak fi.ter~, Filipin adaları 
yüksek komiseri, Agu.sta'. ismindeki 
amiral gemisiyle Şanghaya hareket 
etmiştir. Kendisi Asya sularİndaki A
merikan filosu kumandanı ıle ·görüşe· 
rek Filipindeki sevkülceyş vaziyeti 
hakkında amirahn fikrini alacaktır. 
Bu görüşmeleri müteakip komiser Va
şingtona gelerek cümhurreisine vnzi
~·eti bildirecektir. 

Amerikan donanmasının vaziyeti 
ve yeni gemiler 

Amerika lfahriye nezaretinin verdi· 
ği malumata göre, geçen ikinciteşrin 
Sonunda Japonyanın haİekete hazır ,j. 
ki yüz on Uç harb gemisi bulunuyordu. 
Buna. mukabil Amerikanın elinde 119 
ve BüyUk Britanyanın elinde de 195 
harb gemisi vardı. Vakıa gerek Ame
rjkanın gerek tngilterenin dana fazla 
zırhlısı vardır. Fakat Japonya mezkur 
tarihte destroyer ve denizaltı gemisi 
itibariyle faik bulunuyordu. 

Parli'ımentonun maliye encümeni 
1939 senesi deniz tahsisatını 27 mil· 
yon 723.000 dolar fazlasiyle 553 mil
yon 226.000 dolar olarak kabul etmiş
tir. Bu tahsisat sayesinde ! zırhlı, 8 
rımhı-izı, 6 dCJJıizatı~ ve 4 y(ırdımcı ge· 
mi olmak ü1..ere ~O yeni birlik inşası 

kabil olacaktır. 
Encümen ayni zame.nda: in~a edil • 

mekte olan 72 gemi ·için lazım olan 
tahsisat ile Alexandra'daki torpil fab· 
rikasının yeniden ac::ılması ve mühim· 
mat nakli için kullanılan Pyro gemisi
nin- t~krar hizmete alnirriası için la
zım olan tahsisatı da kabul etmiştir. 

Deniz harekatı şefi amiral Lcachi 
parlamentonun tali maliye encüme
ninde, vaziyetin çok vahim oldu~nu 
ve Amerikanın silhlaııması icab etti· 
ğini tebarüz ettirmiştir. Amiral, bil -
hassa Amerika bahriyesindeld zırhlı· 
lann ya~lı olduğuna işaret ederek 13 
zırhlı dı\ha inşa edilebileceğini söyle-
miştir." ' 

Sovyetler de çahşıvor 
Moskova, '18 - Pravda ga?.etesinin 

yazıiığına göre, plan yılları zarfmda 
Sovyet babri~esi de inkişaf etmiş, es:. 

' ki gemiler ta.mir edilmiş, birçok yen.i 
gemiler yapılmıştır. Rusya şimdi de
niz hudutlarını deniz kuvveti ile mü
dafaa cdebile.cek bir vaziyete gel.mi§;-. 
tir. . 

Deniz endüstrisi için de fabrikalar 
yakında c::alışhııya başlıyacaktır. Sov-

• yet tezgiilılannda her türlü harb ge: 
milerf yapılacaktır. 

Homen parUlmentosu 
IAğvcdlldt 

..... Haştarafı ı incide 
ve parlamento 10 martta ilk tonlantısı
nr yapmış olacaktır. 

Ye~i ~abinenin teşekkülünden sonra 

l!J tı-:tNC!I:.\l';cJ:.; - 1938 ~ 
-======="'"""~~==~=-=====~~ 

Komünistier • 
yenı 

kabinenin aleyhinde 
Paris, 19 (Hususi) - Fransada nın ikinci tekllfte kabineyi kurabtl• 

hUk\lmet buhranı nihayete ermiş, es- mest 1ı0sya1ist lideri Leon BluJI1°11 

ki ba~vekil Kamil Şotan yeni kabl- tesirile olmuştur. Sosyalistler. ~,.~· 
neyi teşklle muvaffak olmuştur. Ye- hesi kenrlilorlnde olan ve komunıst· 
nl hUkümctln veçhesi radikal sosya- ıerln de fstirak edeceği bir kab1116 

11sttir; programı halk cephesi progra kurulnHL;ını istemekte idiler. Bıı ııe
mmdan mülhem, fakat ondan çok heble radikal sosyalist Şotnn ktıb1: 
farklı olacaktır. Filhakika Şotan, nesine mlirnheret etmemek knrarıııtl 
hUkQmetlnln programında halk cep- da ldJler. Sosyalistlerin milznbere 
hesi pro~ramına muhalif maddeler olmnılan ~otanrn kablnevl kuratll1-
bulunmıyacağrnı, halk cephesi prog- yacağı mu

0

hakkaktı. Bu takdirde tt•; 
rnmından ba7.J macldclcr~n do bUkQ- bin eyi kurmnıırnı ikinci defa. ue0 

6 met programına alınacagrnı söylo- Blumn tek1if ederclctl. En·eJkl gcc 
1 :mek suretilo sosyalistleri ikna et- sabaha kadar süren sosyalist part.l& 

~iştir. mili( konseyi lçtlmamde. Lcon BlU~ 
Hükumet mecliste radlknl sosya- bu vaziyeti izah etmiş ve kendfslll 

llstlere lstlnad edecek, sosyallstler- f\yan meclisinde açık bir muhalefet• 
den ve mUstnkll &ol cenah partilerin- ıe knrşılaşncak mütecanis bir sosr•• 
den müzahoret görecektir. Komünist Hst hlikfımet teşkiline mecbur ettll6" 
lerln yeni kabine aleyhinde rey ve- mfllerlnl murahhaslardan rica et: 
recekleri anlaşılmaktadır. miştlr. Blıım bu hususta bir do ta~_ 

Komünist partiııl dirnnı kabul et- rlr v~rorek ~otan kabinesine nıuz•f 
Uği karar snretin<le. tcşeklcUl etmek- hcret cırlllrnesini iRtemlş, takrir zili 
to olan Şotan hükumetinin ne meın- hlr ekseriyetle kabnl edfimlştlr. ŞO" 

·leketln hissiyatına ,.ene de milletin tan bunıın üzerine kabineyi kurabll
son intihabatı\ gösterdl~l arzuya uy- m\ştir. Sağ cenah ~azetelerındell 

, mıul•ğını kayde:rıen:ektedir. "Lo Journal .. bu hmmııta eliyor ki: 
1 Pnrti gC'nel sekreteri yaptığı be~ "18 aydanberl hUktımeUn eserlrJ 

yan Atin komiınistlerin vaziyetine bu şıkı bir surette bağlı bulunan bit 
iki ııo~tanm hflkim olacall;mı ve bu- parti reisi. yani sosyalist partfsiJJ111 

nun iso, part1nin siyaseti hakkınrla reisi. ilk defa olnrak, parlamcntod• 
kA.fl bir fikir vereceğini söylemiştir. bir Htlfnk olamadığı talcdirde. blC 

Nazu·lar m listesi olmazsa po11tik ekseriyetin hudtıtl~ 
Yeni kabinenin teşekkill tarzı şöy- rı Ustundo geniş bir birlfk tahakk ., 

lecllr: kunun H\zım -ve hnttA. elzem oldu~. 
Başvekil: Chautcmps mı iH\n etmektedir. Her tiirlU te 01• 
Devlet bakanları: Frossard ve rattan daha iyi, vaz.lyetfn vahftn ıtl 

Konnet, dnl!:unu giisteren bir tezahUr de 
M.M. \·e Harbiye: DaladlPr. _m_i?_._. ___________ _ 

Bnhriyo: Villiam Bertrand. Esrar 
Hava: Guyla Chambre 
Dahiliye: şarraut 
Adliye :Camplncbl 
Maliye: Marchan<laue 
Hariciye: Delbos, 
Tekatit: l.asalle, 
Maarif: Jean Zny, 
Mesnl: Ramadter, 
Sihhlye: llncart 
Nafia: Queuille. 
Ticaret nazırı: Pierre Cot. 
Ziraat nazırı: Chapsal, 
Mlistemleke: Steeg, 
P. T. T.: Genin, 
Deni?. Uc·aretl; Elbel, 
Kabineye dahli müsteşarlar da 

şunlardır: 
Başvekalet müsteşarı: Emile Lau-

rens, 
Hnriclyc müsteşarı: François do 

T~ssan, 
Dahiliye müsteşarı:ltaoul Aubaud 
MnliYe mtistec:arı: Max Hymans, 
Bnh;lye mili;t~şarı: Del om Sor be, 
VUcut terbiyesi Ms. Leon Courson. 
Teknik tedrisat )Is.: Julen Jullen, 
Nnfin. mliste~arı: Ale:ds Jaubf'rt, 
Ticaret müı;teşarı: Maxence Bible 
Ziraat mUsteşarı: Andrc Liautey 
Mlistemleke Ms.: Gasston Mon-

nerv1lle, 
Mesal milsteşarı: Gabrlel Lııfaye, 
DördilncU Şotan .kabinesinde bun

dan evelki kabine nazırlarından 11 
rl dahildir. Yalnız bunlardan bir kıs 
minm n'eznretlcri de~lşm\ştlr. Mlistc
şarlardan da beşi eski knblnc miis
teşarlarından<ltr. Nazırları hfç de
ğfşmlyen nezaretler H.arblyP., Hnrl
ciye..., Mnnrlf, Nafi.il ye sıhhiye neza
retlerlalr. 

Daşvekfl Şotan yanında nazırlar 
ve mUsteşarlar olduğu halde diln 
akşam geç vakit Ellze sarayına gi
derek reisicumhura arkadaşlarını 
takdim etmiştir. 
· Yeni kabine cuma gUnU 'lS°ğleden 
sonra parlamento huzuruna çıka
caktır, 

Şotan nasıl muvaffak olabildi ? 
fsttf!t ettikten sonra kabineyi tek

rar teşlfüe memur edildiği halde Hk 
defasında muvaffak olamıyan Şota-

çekiyorlardı 
r-. "<ı.§l.tuli.11 ! u.ıı:ldf - .. tan kaçmak istemişlerdir. Çevik ı ı 

bıta memurları Hayatiyi kıskn·r&. 
tuttuklıı.rı gil.ıi diğerlerini do ya1'• 
lawışlardır. Evdo birkaç tane kabP 

ıJ•• ıa &O gram esrar bulunmuştur. 
1 ya.tinin mcmurlaı·a çevirdiği tabatıC 

lnr da müsadere edilmiştir. w Bunlardan başka diln gece Tat ; 
lıaşıuda kahvelerde börek satan P•., 
nayot ta yakalanmıştır. Bu adnJll~. 
o civarda. eroin sattığı haber all 
ıuış, tutulacağını anlayınca cebind~ 
ki eroin pu kctlerinl çıkarıp ağzr11,. 
atmıst•r. Bu nrada kırmızı pakct1~ııt 
d~n bi rl yere düşmüş. diğerlerini )

111
, 

mnsına mevdan verilmeden ağZ 
dan çıkarılmt!-;ltr. O' 

Dürt glin evvel Gala.tada rıhtı,. 
knh,·eıcrlnde eroin çekerken Y"k et 
lnnan gtizPl Hasan ile hacı :Meh~e· 
moveudeıı ihtisas mahkemesine ı'' 
rllmlşterdl. Mahkeme b'unları seııs 
hest hıraktığrndan dün bu iki or~,t 
mühteUl.sı emniyet knçakçıltlc şu~ll' 
müdürlü/tüne başvurmuşlar, kcn

1 
W 

rinln hastaneye gönderitmelerln 
tem işlerdir. eıı' 

Bunlardan güzel Hasan sekiz s tı1' 
clcnborl eroin çektiğini, fakat ar 181 
bir gr-am bile eroin almaya ptı[tcll 
olm ad ıA-ını. kendisinin bu der 
kurtanlmnsmı istemiştir. . 

11
,e· 

İki eroin mübteH'\sı BakırkoY bıı.ta 
tanesine yatırılmak üzere bu s~ t"' 
müddeiumum1Ilğo gönderıımlş e 
dlr. ~ 

r:g~~ 
DJSı\ ROı\: sııs· 

• YUGOSLAVYA ile tınıya 11"'.ııt 
" "•f1l" d:ı ynpılınnkta olan ekonomik soru ... 

nihayet bulınu~tur. .· ı ,at· 
• Liihnan parlame•t:osıı yeni ı~şı.ı ıı•rf' 

len Ahılnb kahincsine 13 muJuıJıfC 

sağ temayüller çoğalmağa başlamııtır. 100 . ·ınsan . dı·rı· 
Bu arada senelerce evvel kapanını' 
olan müfrit sağcı iki gazete tekrar in- d 

37 n•yle ilim:ıdını bildirmiştir. liİ o· 
• Oükre' helcıH~·e reisi Ynhudi usu 

zere et kesilınc.o;ini yasak etmiştir. ete ııi' 
• 1n.ı;illcre hn\·n nnzırı, bernberln rıııı' tişar edeceklerdir. diri yan 1 

Yahudi meselesi .... D:ı.ştarafı ı incide 
Cenevre 19 (Hususi) - Burada bu- Şiddetli blr fırtına bUtiln uğraşmala-

Junan Romen Hariciye nazın Micesco rı akim bırakmaktadır. 
gazete.tere verdiği beyanatta yahudi" ' Montreal, 19 (.A.A.) - Montrcal 

1 • • civarında Sacre - Coeur de Salnte -mese esıne teı.:nas etmış ve şunları söy-
. Uyacıuth papaz mektebi dün gece 

lemiştlr: çıkan şiddetli bir yangrn neticesinde 
- Harpten evvel Romanyalda yer- harap olmuştur. 

l~miş yahu_,cfüerle harpten sonra ge- Şimdiye kadar enkaz altından, 
tenler arasında bir fark gözetmemiz ekserisi kUl ha.Ilne gelmiş 30 kadnr 
lazımdır. Muhacir yahudilerin Roman ceset çıkarılmıştır. 22 ağır yaralı 

\'ardır. Bunlar ateşten kurtulmak 
yah yahudiler için akdedilmiş olan az- t~n rıem:erelerden atlayarak azaları 
tıklar mukavclesile bir alakaları yok- kırr?anlardır. 
tur. ı Mektehtn yalnız duvarları kalmış-

Romanyalr yahudiler, muhacir ırktaş tır. Yangının bir infllAk neticesin-
• do çıktığı anlaşılmakta ise de tnfi-

larile \>irlcımezlerse kendıleri için hiç' H\kın sebehlerl henUz mec=hüldilr. 
bir tehlike yoktur. Çocuklardan mürekkep hfr grup 

Macar azlığı d3, Romanya toprak- )·angından ~akınm:ı.k için damın üs-
farınm taınam!yeti prensibine sadık kal tilne <;ıkmşlardı. Dam çöktü~U 7.a-
dıkça hiçbir ıeylden endişe etmemeli- mRn hepsi de ateşin içtne düşmUşler-

djr.'Eğer buna aykırı hareket ederler:. .djŞiddetİl bir soğ~ık ve kalın htr 
se tabiatile onlar da ekalliytlcr hakkın kar tabakaflt kurtarma tşlerlnt gUç-
da i:ıtl.tade e~e%ler. ol... le'Stlrmektedtr. ~ 

• ) • " h ') IJC ha\·a kuvvet erı mulc assısı ı c 
gilıni~tir. deıı11 

•Amerika b:ıhrt)·esinc mensup 18 ıe ııır 
tnyy:ır~i iki bin lıcş yüz mil mcsııfc~t:lısi' 
lunan Hav:ıl adnlarına hiç yere in ııel el' 
zin filo halinde gitmek üzere hıırc 
mlşt i r. 

11
pJ11'' 

• 1 lnh ada bir tetkik .seyahati ~rıııştl~'. 
üırrc 2!i00 Alnınn işçi =-:npolirc gc .. oıı' 

ı.o•· 1'' • lkrllnıle ormnnlnr ,-c orman .c ,\tııı' ıl 
ııi işlerilc meşgul olmnk üzere bır ıır· fJ 
\'ugoc;lnv komitesi lt>şkil olıınnııı~l edt1' 
:komite her iki mt'nılelıeti nliıkndtı11'r ~~·~ 

ki • • 
orman mec;elelerini tetkik edecr d• 
mltenin ilk torıl:uılm hu nyın 26 5111 

1 
senoch'dn ynpılncaktır. ilftletl:. 

• niin üj!leıien sonrn ft:ılynn tıiilc~)·P ~~ 
resmen ziyaret etmek üzere norıt rs ıı 
rnn J.ctoll\-n hariciye nnıırı l\funlt <" 
nııı<lıı lılr hafla knlncnktır. etli!. 

'• lngiltere, Onnzigcleki Milletler ~dıiı-" 
ti komiserinin salı'lhiyetinin le\·si <' 
sini istemcktcrtir. dlltıfll 1 

• fıe!crrk niımnılıı, Alman,·adıı (!rı''~ 
hnricl siyo,.et için hir re~i(ıma rıt ıe~ 
eılilecc~i;rn d:ıir -\·critcıi lia1>rrırr 
edilınektcuir. 
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~CtKAmTN - 1938 

• 
H I'K AYE 

Uııı-v 
Kırbaç 

laatte ersıte mahallesi yirmi dört l 
tııaı nbert yanıyordu. (Madrit)ln 

\ıı,,. taraflarından hfcbir zabitin 
.... and 

•ı:ıır ası altında olmadan, hiçbir 
~eıı b~lnıadan ve hiçbir şey bllme
trıer~e n.lerce gene gönüllü şehrin 
O~ııc~ zıne do~ru akıyor ve iki taraf 
lara reıertndı:m sallanan siyah sac-
tilınş;e kırmızı mendillere bakarak 

t. Yorlardı. 
~ qarbı 
~bir k Ye nezaretinin önünde mUt-

~llle alabalık birikmişti. Yeni ge
\tıı ;

0 
arka saflarda durdular. Her

~'tora:ır. Parmaklıklı balkona ba
~kııcaıı. · Ne olacağını, oradan ne 
1e~ller&ını btıınlyen gönUllUler, bek-

tıı . 
ti tlta ... d . 

Ilı: t .. akıka geçti. Derinden de-
•ıra )·~V- sesleri tşltlllyor. hatttl ara 
•aııı, ''nlarda bJr yerde, bir sürü 
~ı 11,

11 Şan~ırtılarla kaldırıma indl
t 111u1 
~ıı b'ir llYor. ama kalabahk. bekıt-
llıra tek h1ı;an gibi, susuyordu. 

re, günlere taksim etmek vazifesi, 
siıln kendinize aittir. lçlntzde askeri 
talim ve terbiyo görmemiş olanları
nıza lcap eden emirler, slperlerdo 
\'crllecekttr. Ölmemeyi bilirsiniz. Bu 
bilgi, gayelerimize varmak için e11-
mizde tek, fakat kAfl bir silA.htır. 

Gene kadın tekrar kalabalığı se
lAmladı. Sonra ranmdaki zabitlere 
dönerek onlarla konuşmağa başla
dı. 

.Meydanda. ger:d ses yoktu. Yalnız 
demin dir.:;eifüe yanındaki arkadaşı
nı dUrtcn genç adam; fısıldar gibl 
bir seı.;le: 

- Bu ne demek Rodrlgo? 
Dedi. öteki: 
- Bilmiyorum! 
Manasında omuzlarını kaldtrdr. 

Hareket eden kalabalığa karıştılar. 
Şimdi meydan, kaynayan bir ka-

rınca yuvası gibi, dalgalanmağa 

başlamıştı. 

( Rodrlgo) tle arkadaşı, kafala
rını önlerine e~mlş yürüyorlardı. Fa
knt birincisi merak ediyordu. 

HABER - >\mm DOetalt 

... ............................ " ........ - ...... ..__ ..... ,. 
1 Yazan: i 
1 ilhan TARUS j 
! ...... ....-............... _..wwwwwwwwwwwwww•a• .... •" ... ••••• 

- ( Rodrlgo), eahl mt 1 
(Rodrigo) başını salladı. 
- Eh buna inanılmaz doğrusu .. 

Sen, !'len ki ( Margartta) nın üç sene
ltk sınıf arkadaşı, komşusu ve bağrı 
yanık sevgUlsi olasın da onun bir ay 
evvol nefer olarak cepheye gltttğtnt, 
haftasında zabit vekilt, Uç gün son· 
ra bölük kumandanı, nihayet cephe· 
nln erk!nıharbt olduğunu duymıya
sm? tı;;te buna inanılmaz! .. 

(Rodrlgo) nun artık sabrı tüken
mişti. Ellerini havaya. kaldırarak· 
bağırdı: 

- Artık çok oluyorsunuz! Btlml· 
yordum \~te, ne olacak? Daha Uç glln 
evvel odama gelmişti. Sırtında' eski 
pUskU bir zabit elbisesi vardt. Sor-
dum, zabit olduk, dedi. Onun yeni 
şeylere, maceraya. şuraya buraya 
girip e~lence ı>eşlnde koşmağa me
raklı olduğunu blllrd1m. Aldırma-

dım. Bir yerden eıtne bir elbise 
geçirmiş, çalım satıyor, de-

- Vay canına! Vay canına! 
Diyordu. 

nııı l:ii~nbı~c halkonda bir genç ka
l'tı ~CYrtındu Avucu kalabalığa doğ
~asına it nıış olan elini kulağının hl-

- :Margaritn ne sıfatla harbiye 
nezaretinin balkonuna çıkarak ahali 
ye nutuk \.'eriyordu? .. 

nim. o ger,e bende kaldı. Yorgundu. 
Her zamanki gibi benimle saatle~ce 
ovnama.dı. Zaten ben de keyifsiz. 
dİm. Sabahleyin btr huysuzluk çı
kardı. Ortalık daha yeni aydınlanır
ken vntaktan ftrladr: 

tık istasyona vardılar. Bir sürU 

den birinin ha7.ırladığı sllAhı geçer
ken yakalıyor, yürüyordu. 

(Rodrlgo) kıs kıs gUldü. (Pavlo) 
nun dudakları sarktı. (Ema.nuelo) 
merakla: <ltır ,.ü~·~dırarak halkı seıa.rnladı. 

-·Ben gidiyorum! ~all u • .. unden ve kUçlicUk kafasın-
... A~~lrnn.yacak. gür bir 2esle: 

Hız1ı hızlı bir iki adım attı, önde
giden bir gönUllUye yaklaştı: D~<li. Glylnmeğe başladı. Kan 

genç kız, yol boyunca. dizllmlşler 
yanlarına birer sandık konmuş. Tek 
sıra. halinde geçen gönülllllere tutek, 
kurşun, galeta, sucuk dağıtıyorlar-

- Ne var Allah aşkına? 
Dedi. Ama vaziyeti derhal anladı. 

- Pavlo, sana. bir şey soracağım. beynime ç1ktt. Dıy arta!}IP.rım ! 
At .. e bağırdı. 

~ ""<land tı lıİr kt a sotııklar kesildi. Yal-
~11'111arı b şt, Yeni gelen gljnUJIU ala-

- Tam sırasını buldun? 
- Yok, merak ettim de ... Ku-

zum Pavlo. Margarlta .. 

- nanada mı numara! 
Diye ba~ırdım, duvardan kırbacı 

aldım . O her zamanki gibi 'yere ç~
meldi. Adam akıllt kızmıştım. Kır
paç çrplak omuzlarında yol yol ~zl_er 
yantr. !=\esini ~tkarmadı. Fakat tık 

dı. Btt tek sırada dağıtılanlardan ba
zılarını alamıyanla.r oldu. En sonda, 

Elindeki iki portakaldan birini (Pav 
lo)ya uzattı. . "'. 

~~llı; lıt 
1
eYaz derili. hir çocuk kadar 

"-l""- r ııı 
·"\!~ile d. Yanındaki arkadaşını 

zabit elblscteri giymiş, Unlversltenln 
felsefe fakültesinden diğer bir kız, 

(Korvlta) bağırıyordu: 
... llrtrn. 

ı:ı A.rkaa 
ı U'ltııı..ı: aşıartm, uzun uzun ko-

Söztinil bitirmeden öteki izah etti: 
- (~fargarlta) Uç gUndenberi ce

nup milislerinin erkl'tmharblye reisi
dir. Generale de vekd.let ediyor .. defa olarak aiHamağa başladı. · - Alamıyanlar fkfncl istasyona! 

Duı:ma.k yok! (Pavlo), (Rodrlgo)-

'OçUncU hat, suları çamur gibi a
kan kilçilk bir çayın dibinde başlıyor 
du. Kafile oraya varır varmaz köp
rilniln başında kocamnn bir askert 
otomobil duruyordu. Küçük zabit o
tomoblltn kapısını açtı, seıa.m dur· 
du. Otomobllden evvel! siyah kaba
rık saçlı bir baş. sonra fkl küçük el 
çıktı ve (Margartta) bir çelik yay 
glbl. yere atladı. 

~1 bııty~a Vaktimiz yok! Makf:adımı-
araa h rsunuz. Cenupta Uc:UnrU mU

•aıllıı~ attrn11a fl 500) ltlşlltk yer bo 

Meraklı adam az daha kUçük dllt
nl yutacaktı: 

- Cenup cephesinin? Yanlış olma
sın! 

- Rodrlgo, diye yalvarıyordu, b~n! 
bırak. ı;:ldece~lm. fkl ~n sonra ge-
ne gelirim. Brrak bent! . 

nun elindeki iri portakala yan yan 
baktı: 

t11 v. () t O yalvardıkça bnsrrordum kamçı
y1! Nihayet yornlrlnm. Bir mllddet 
oldu~u yerde kaldr. Her zamanki 
ıtiht kalkıp üstUme a.tılmasmt, gırt

la?{ıma yapışmasını ve lnltyerek be
ni öpmesini beklndim. Yanmadı. 
Yavaşça yerinden kalktı. Elbiseleri-

- Belki ikinci istasyonda daha. l-
,.. \'!rı 111 arafn doiru yilzlerln17.i 
·•ıa~ ,., l\ 
,1 aıı. rl onar mnhalleJere ''ar-
ıt ı11 111 1 lh tSrt muhtelif istasyonda. 
~\a11a~ı V'e ""nhnnP. daiıtacak olıın 
~ \'l\tıl llrtrnız, hPkltvorlnr. IlU is-
li b ll.rfl::ı, Vti . . 

tıll\ Ottnacl rUvnF:ilnUzUn tPmpmm-

- Canım bunu artık Madritin llk
mektı>p çocukları blle öğrendi. Sen 
uyuyorsun. 

- Yalnız ben değil, (Rodrigo) da 
bilmiyor .. 
ı - Ne? 

rtıcrlnl verirler .. 
Diye homurdandı. 
Kafile yürüyordu. 

Etrafına bir silrü zabft toplanmış. 
tı. Genç kız karşıdaki tepeleri göste
rerek onlara bir şeyler anlatıyor, 

hepsi hazır ol vaziyetinde dinliyor
lar, ara sıra ke.falanm sallıyorlardı. 

~ "l:ı.rı ıtn ve c111rmadnn ı:ıt7.e lA.-
~ıı r:,'1 eşvanrn bcnı:ılnf alaraksı· - Evet. lstersen bak! ı 

İkisi hl relen yaklaştılar. ( Rodrl-
ni ~lydi. Yüzüme bakmadan çıktı 

İkinci istasyonda bir yığın maki
neli tllfek gördüler. Bunları iri yan 
askerler · dağıtıyordu. Hem .de her
kese verilmiyordu. Kullanmasını bi
len, 'daha evel verllen talimat muci
bince, on .beş adım Herden sağ ko-
lunu hava"a kaldırıyor ve askE'rler-

İçlerinden biri gönUlln kaftleslne 
doğru yaklaştı: 

~ q "' aı '"I "1'~1{ \'Ptl1Pn rııı17PmPyf 
gitti. . . . 

I} r h • 
aftn lc;ln MarP. etmek Uze-

<ro) n•ın hl·M•Hn~ıı rl11rı't11ll'!r. (Pavlo) 
ılellknnlının koluna ~trdi: 

(P:ı.\"lo) hayret içinde dlnltyor: 
ara Rıra: 

KAHRAMAN KIZ 
. - G ------ ·--
11ltceğ· ayet basit ... Evin önüııdc.- attaıı Lonjumoda, Fezun - Dore Jokantasr-
tircc ~ı. İyilikle veya zorla bu eve nın penı.;eresi önünde duran peder Jo• 

. egız 1 • 
~ıtcrc1t d" 0~ra:. dogru onun odasına zef, suikastçilerin geçiıini aeyrediyor-
~ız... ordumuz birden atılıp vuraca- du. DC\rt Anjeli asilzadeden sonra ya• 

Şcvcr di 
1 

. nm saat m:iddctle. köy halkından baş· 
- ke ~ :r1!'1i gıcırdattı: ka hiç bir yolcu gJrmedi. Birden bire 

cclttir. tıd.sını §iddetle müJafaa ı=de- bir toz bulutu gördü ve birçok atlamı 
liverdan da. nal seslerini duydu. Peder Jozefin 

11 .. - l'abi' d •. nazarlan, büyiik bir dikkatle, bir tek 
Ott it 1

• edı. Fakat dört kılıç ve noktaya temerküz etnıi1ti. Bulut geçti 
kıtıdanarnarnızla., nasıl olsa onun hak- ve Peder Jozef korkunç bir tebeuümle 
t· gelt4 'eğ' B' . . ltrııctt - ız. ırımız veya ikimiz 

B· :·• 
1 ırıbirıe . 
1ltla bak nne zalim, krskanc nazar-

tılar ao b' • -- Sa • nra ır agrzcLm: 
b:ye ğ kalanlar mesut olur? .... 

1'ağ11'l.dan rnrrıldanarak, Sentonare so
l'ollla tadyola koyuldular. Tam Sen 
to. • desine k 

gıdcn B" çı acaklan ~cı.man, baş 
- V usycr bağırdı: 

lıı.Yor ı ay İblis vay 1 Elimizdtn kurtu· ····· 
~ l'liğer U U 
~ r Ve &ok .ç arkada~lann.ı yakl;ştı· 
k~0ntaryo;gın öbUr ucunda, Moli.isle 
·~p t>-dcn Vun arasında ve k~ndilerini ta 
tıai erdij .. 

ndc gid run on metre kadar ile-
~.cta, birib' cin Trankaveli gördüler. Ev· 
tırı. ır erin b 
1 1 ~evirdi! c aktılar, sonra, gözle 
Ct'ıf er Birib' 1 d · ı okt · ır erinin dü,ünce-
ll: ırnu~lardı Bu d'· .. · u~unce şuy-

L -}f·· 
'<İ • ucuın d 

lı. Bu d e cıneyiz 1 Onlar da dört 
onu .. a anu "ld" . 
bi 0ld:ırrncı . 0. urınek ıstiyoruz ve 

r !Cltitde b ii: ıçın, yalnız olarak ani 
'- 'l'ranıta astırmalıyrz ... 
,.t<lı vetıc ark d 

· Fontr a a§ları 5ola sapmış 
'ni· - Onu t~·arkada_şlarını dön~rek: 

tnasin bir f ıp edelım 1 dedi. Belki 
- ?il 'tsat buluru7 
C" c olursa 1 . 

rı_ Otün""' 0 sun, takip edel'm ı 
~ ... r ·••Ctnek • · · .... 
'on CUıarak 8~lt .. ıçın gayet dikkatli 
'l',..,.ril, bc~>'U agı geçtiler ve biraz 

·•nk z adım k d · . . avclj .. a ar ıl~rıde gi.den 
l'r gordüler 

ank · lttcg'ilf avclin .. .. 
~-b 'de, An .onunde, hemen ayni 

er· naıs 'd' 1Uy0t ' olrtıadan gı ıyordu . Genç kız. 
dtt. ' onların hepsini sürük· 

mırıldandı: 

- Bu defa, ta kendisi 1 Şimdi artık 

hepsi oradalar 1 

Bu toz bulutu içindekiler, mukad· 
deratına ko~an Şale ... Bövron, Butvil, 
U Valet, Vandom, kardeşi ve bunların 
ortasında, gülerek ve eliyle işaretler 

yaparak giden kralın karde§i Dük dö 
Anju i.di t Peder Jozef; askerlerin bek· 
ledikleri avluya' indi ve bir işareti üze-

rine yanına yaklaşan zabite şöyle dedi: 
- On dakika iç:nde hareket ederek 

~aat on birde Meluna vasıl olacaksınız; 
öğle üzeri Flöriye gelerek kö;kfüı et
rafını sanp kralın emirlerini yerine ge
tireceksiniz. 

Fi~'.ıakika, on dakika sonra, kralın 

elli s'lcihşörilnden müteŞekkil kafile yo
la koyulmuştu. Biraz sonra da Lonju 
mo köylüleri, yorgunluğun:ı ve susuz 

tuğunu gidermek üzere Fezan-Dore 
lokantasma girmiş olan rahibin, tekrar 
katırına binerek, sakin bir vaziyette a· 
ğaçlık ve çalılık küçük bir yoldan :V.e 
luna doğru gittiğ'ni ,:ördüler. 

Mehı.-ıun son evlerinden biraz ötede 
Şayyi istikametinde ve yolun kenarında 
kü~ük bir ev vardı. 

Bu ev, eskiden küçük bir otel ve lo
kantaydı. Yavaş yavaş bu ev çiftlik 
haline gelmişti. Fakat adet değ'şme

miş ve orada ikamet eden köylüler, ge

lip geçen ve oraya uğrıyan yolcu1ara 
içki ve yiyecek ikram etmekte devaı~ 
etmi~lerdi. 

Sen Priyak, iıtc, bu eve yerlepniıt.L 

K'Atr'RAVAN 

- Bu aualin cevabını, bize, · biraz 
•onra geçecek olan silihıörler vere
cektir. 

.. • t • 
Flöri, Melundan dört kilometre 

kadar mesafede ve Fontenblö orma
nının ya.kınında küçük ve glizet bir 
köydU. Ri§liyönün ikametgilu da 1• 

çok büyük bir §(>hret kazanan · güzel 
bir köşktü. 

·Saat onbire doğru. Muazzam ve p
hane salonun ortasmdaki büyllk yemek 
masası ha..zırlanmrş b~unuyordu. Kah
yalar muntazam bir şekilde dizilmit at
tın ve kristal kadehlere, g:imüş tabak
lara, göz ka.mattıncı yemek takımlarını 
son bir defa gözden geçiriyorlardı. 

Her şey hazırdı ve parlak ıırmah, 
yaldızlı bir elbise giymiş olan uzun boy 
lu _ gösterişli -bir teşrifat memuru kapı
da durarak, gözlerini yoldan aymm
yor ve misafirleri bekli:y'Ordu. 

Peder Jozef, Sen Priyalcm hareke
tinden sonra, ikinci kattaki bir odaya 
yerle§ti ve yola na~ pencerenin per
desini hafifte aralıyaralt dütil.ndil: 

Bu sabah Flöriye giden herkes, be
nim nazarlarım altın.da, 'bu yoldan ge
çt•.:ektir. 

Bir saat müddetle, peder Jozef, bir 
heykel hareketsizliğiyle bu peneeren~n 
önünde bekledi... Birdenbir~ Urpcrdi.. 
Birisi :y'Oldan geçiyordu. Bu, Annais dö 
Lespardıt . 

. Genç kız yapayalnızdı. Üzerinde, 
ekseriya giydiği erkek mantosu, beyu 
uzun tüylü geni§ §apkası vardl. Kılıcı 

her ia.manki gibi belinde tatlanıyor, 

mağrur ve zarif başı d'mdik duruyir
du. Atının gemini tutan eli, ara sıra, 
asabt bir jest yapıyordu. 

Annais nereye gidiyordu? .. Flöriye 
mi?. Fakat, dilıes dö Şevrözün ev!n.öe 
yapılan toplantı esnasında, genç kız, 

Meta sert bir istihfafla, bir katle iıti
rak etm:yeeeğini ve Rişliyöyle meşru 

bir ôlienoda hesapla§mak istediğini 
aöylcmi§ti. 

RT, 

Tlhmı T ARVS 
(Sonu ynrm) 

Genç kız geçti .• Peder Jozefin na
zarlan onu takip ediyordu .. Ve orada, 
Sen Priyak onu bekliyordu. 

Bir an sonra, peder Jozef, birden
bire mınldaiıdı: 

- Ah t... Bu tanımadığım üç k!şi 
de kim? Yolcular mı acaba? Evet .. 
Her halde öyle olacak ... 

Bu üç kişi, Trankavel, Molüs ye 
Mont:aryoldil. Yirmi adım gerilerinde 
VerdUrUn garip ve komik çehrcai görü· 
liiyordu .•• 

Birkaç dakika aonra, peder Jozcf 
korkunç bir tavırla tekrar mırıldandı: 

- Bunlar .. Evet ... Dört Anjeli asil
zade! Geçin bakalım bedbahtlar siz de 
tuzağa doğru g'.din r 

Bunlar, Fontray, Şever, Büsycr ve 
Liverdandı. Dördünün de çehresi 
sapsarıydı. İçlerinde k:rvt~ımlar par· 
Jıyan gözleri kin ve nefret ifadesiyle 
dolu olduğu halde ileriye d;>ğru bakı
yordu: Trankaveli takip ediy~rlardı 1 

Kurto sokağındaki müthiş döğüş

ten ıonra, Annais düşes dö ŞevrSzt:in 
ikametgahına kadar teşyi eden Tran
kavel, dört asilzadenin hücum ctmeğe 
karar verdikleri fakir eve yerteımişti. 
Molüs, Trankavelin işlerini görmesi 
ve ondan haberler getirmesi için Ver
dO.rU de oraya göndermişti. 

Böylece, mütemadiyen gidip gelen 
Verdür sayesinde, Trankavel Molüs ve 
Montaryolla muhaberede bulunabili· 
yordu. Trankavel ne istiyordu? Sade
ce Annaisi himaye etmek! 

Trankavel, pazar akşamr, Şevrö

ziin ikametgahmdan çıktıklarını haber 
verdiğ:miz muhtelif grupları görmüt 
ve şöyle düşünmüştü: 

- Doğrusu yann bir §eyler olaca
ğı anlaşılıyor. Fakat ne? 

Bunu katiyetle bilmemekle beraber 
Molüsle Montaryola haber gön.derdi, 
onlar da, ertesi günü sabahın yedisin· 
de düello üstadının oturduğu kü~ük 

eve celdile.r ı 
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Orlaliöu. 1·. l.11.: 
\'ı.ılım aA elinizle ) ı.ııdığınız ~azaya 

göndermiş. lmıalannııı, sol eliniıle yaı· 
drAınııı. ııarmak lılrrinbl, ~iinderıııeuıiıc 
n dirst-kten hiJeıte kadar olan mesaft"y\ 
de tıildh'"ıeıni' ıniı. Uu ne\I ıahliJlerde 
imnzl rın ehemmiyeti bu) ilk QldU:und:m 
sndece göndcr,li~lniı yazı ile tam 'e ·isa· 
belit lılr lahlll y. ınnağa imkh yo~lur. 
Yalnız şiınrliden şunları iÖl ti) etıllırim: 

f,anç bir ;ı.·aşlasınız. Her 'akit u;ı. sal de· 
E!ih~nlz, fakul size her nkit inatçı da den 
meı. Heyecanlı ~eyl•rden hoşlanır, re, ka· 
dııdelikh:re alitkıı gö tcrirslniz. Ha~saıı bir 
ruhıınuı vardır. Tahlııten lorucu Şel le~ 
den pek hoşlanır tıörünmu;ı.o~nuı. Sla, 
ilk sörüştfild rlnlıl' derhal samlmlletM 
bir hrakterde ddlMnlz, göruştilkçe, ta
nıştıkça ~ever ve baJlanırsınız. 

Daha razla tahJU için i~aret ettillm 
~c;ı. teri - bugünkü tolıllllerinlz hakkuııia· 
tlnkl mOl;1le:ınııla lıe.rnber - beklemekle· 
yim. 
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Beyoğlu • F. A. T. M.: 

28·30 ~·aşlarıncla, kı~ bQl'lt!, ,i,nıııncn· 
sınıı. lyl bir ltalbtnla "ar. 1itı_sattp :.ıadell, 
ailc;d~ ııramnktımnıı, Taliinh:, şlnıdb·e 
kadar size ncı gfinlcr gcçirtınb QI~ gerek. 
Fnlrnt ııon 7.amanlarda taliintıde çok esas
lı bir tıdın•~nı ohnıı,tur. H4tn dah:ı n\ln, 
dıha ıürüJIOsQı bir yı~ayışınıı nr. lluhen 
klncl deııtibfnb. Sahnnnı mükemmeldir. 
Rcklemcısini hlllrainfl', talie hel bağlamış-
sınız. Yarıacak çok bir Ş"Y o1madıl1 ıııra· 
1Rrdn teselli hududunll &$mnmok tıırtile, 
hıı, J.:ııcınılnmaz bir mf'churiyeltir. 
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At. e. c. :ıo2.ş: 
C.ördü~üm lilı\lm üzerine ynaın\ıı, bir 

'ddn <t:ı h:ı'ltnlık b:ıl\ımıo(lan tetkik ettim. 
Tclkikltrinı ncUc:eslnde lıir d~fq S.endiııi· 
:r.i <l:ıhtn hnslnhklar bakımından lılr dok-

torn mooyrne rlllrnıl'nlz lenb cllii;i kıınn· 
ııtfnn vnrılım. 1-ferhnlde sıhh:ıtlpizf lhnınl 

r·tın°klr rılclııf:ıınıııu tnlmıin ediyorum. Del 
ki de 1'nrıınmln rııhotsıılıklorınızı kllçfık 

ttöruwr«unııı. llu ı;ıolttada (11ıla i(ldialaı da 
bulunmamakla bcro~r si:altı bir nıiilehas· 

sn. dQk.tor laraCıl,ldan mıta:\eneplı iktiza 
etli me kani\m. lhmal elnıryiniz \'\' ncU· 
c·rvi hil lirini7. Ytı!lınız 30 ~:'> ıırıısınd:ı 

ılır. Bo tınuz ıll\ \Utlını·:ı(ltr. 
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l'atih • n. 11. ı: 

ileri dtrtt('ede tulumlu oldu~unuı rnu
hakk ktır. ~ :&al\C'lntı w ı ~·••h11 'ur. ı ~dl· 
ııh: 13 idir. Duna ı ı~ıncn liendıniı için de 
oltıı pıra Mrtındıll çckınbor unuz. Tu· 
hımlulolt1n bu dereresl a~ı~ P''ıını tım•I· 
ye o1amaı .. ) arın için haıır1anırken bu· 
t(Onn ihmal cdeme.nhuı. \aııım•lıın nn· 
1, !1•\.ın h\ı ku urunuzu ınull.\ka lnslılh et· 
meli iniz. 

-3t4-

Rnliırkliy • n. 1!. H. l.'. K •. 

Cüzclllli niıc fada gfl\ enlyorstıtl\ıı sn· 
libn .• Hnyntıa güzellik de snndel lernin el· 
mc 1 lnıırngclen mm nffnkiyet sebch ''c 
vn ılalnrından blrlcllr. Her ''nsıtn glbi 
E:OzeJli~i de iyi lnıllnnma?.~anız, kendi e. 
Jinl:ılr .kendinizi bedbaht edebilirsi
niz. Fnzlıı gurura ne libum "ar. Mı imi hir 
dıı fırıC' ile en ıne ut bir iıdivaçın. hnv{lll· 
rııztn llı:rl ini ternin ctmclisiniı. fü·U de· 
~ıhinl1., \'aşı!\\ı 20·22 dır. ll(ı ·vıııı~ uzu"· 
dur. Mfıtrnnslp lıir vücııchınuı di' yar(\ır. 
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KnılıNiu • T.dle. 2: 
Çok 1eki'li\ıiı, fızln zel\{ınıı siıi (Qk \lQt' 

hin hir hale getimılştir. Başknl:ırı n ı ~Ü· 
çük görmeniz de bundanrtır. l\onıı~ın.ıln· 
rınııdu ba,blor1nın kusurlarını Jıtılnuk 

,.c bu kusurlnrı nlay menuo YDPltuık, 
hu tısh·clJeriniıdcn biridir. llnlbuki t.:c1d\
nızı dnh:ı müshct bir tekilde lmllanmıık 
in etr fınmtıı çQlı: snmhqi bir muhit ,.c 
hava l'ıırıılııbitlr intz. Rltheo ~ııa!I ltlb:ırlle 
~o\,; iyi ini~. ~l{rhımtellhiiniı, inı;afh ınıı. 
l':ıkpt şu zekfınm h1nrc çcjemtnıcııi~. hçr 
şe)'I hoımn'klndır. Ynşınıı, 20-30 (iıı;. Uıı 
y:ı!ı, h:ıyntınııın ilerisi nıerln4e tok mil· 
esıılrdlr. 

Ce\'aplart vere.n 

Profesör Sanerk 
Gra!oıo:' ve Grafometri 

mUteJıassısı 
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~ işli • 9~!!9-1[1> 
ı;önclt!rtlHHnıı ~u11, bu ynzı sahibi hak· 

l.:11Hla Şll kıtnflOlleri hnsıl iti: llu Zfll, 3!) 
~:ışl.ırınıl ıdır. Mcnfanli.ıi 1ı r liirhı he np-
1 .ırın ii~ lürıdc ıuııır. J>ek uy al dc!:ildir, rn. 
kııt mrnfaatı il np cttiı:li 'akit fcvliatüdc 
l\abırlulır. lenfaııH mc,·ıuıub.'ıhıı ohnnrlıitt ' 
zorııanlnrd;ı !Jütün knraktl'Ti olduğu gibi 
me' duna ~ıt:ır. Kcııdi,ilc iş t,ı_ırli§i YRP3• 
c:ık~:ınıı. dık':btli olnıağn merburs.tıQuı. 
llu t:ıkdirdc ı,cnaislnden istifade edcbilir
slniı. l'aal "<' 7.cki olması lehinde ı;ij~lenc· 
cet\ ,·ıısırınrındnn~lır. 
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~am:ıtıw - «rn •. 
18.20 ynşJ:ırın in, orlfı boylu hjr ge~ç i· ı 

niı. Rıin~ ece <lolgun~un\LZ. Çok huriıı gö
rihıi\XQr \tnt11.. nirıız da k(lvgrıçmnız. lln· 
yutı:ı tıçnüı ~iıfi ı~çrlibçııfı 0J111;ıd1S.ı için 1 
han:K.ct ,.c koqıktcrlçriııiıdcn lıcklcıliği- 1 
nlz nclicclr.ri nlnmomql,t:ı!iıııpı. '\ nlnız kcn 1 
rll mcprn llcrl,rıizi lıcr cl.fışlinccnin rc,·ldıı
(lc buluncturnrnk b:ı~k:ıl:ınna iılmot \'ere· 
hilmeniz çok ıorduF. Her leşril,i mP. al, 
her beraberlik Ye her :ırkadıışlrk; karııılık 
h mcnfnallrrin korunmasına i tlnat eder 
,.c ctruclidir. İleriye ait iıe~ıınl:mnııcla 
m:ıkul olmnğa :ı.·e hesaplı d:ıvronmnğn 

nıe<'i)\ırııumıı. Dirdtnbire ~ok yükselmek 
ve CQ\\ J,nzonronk iş_tirenlcrin, hul'nl ulnı· 
tuna ıı~r~mnlım ~ol\ ınuı,ıcırıcldir. 
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l- Ş.A.fl.11. -~: 

YnşmıJ 30 dnırındııdır. Bolunıız l<ılia 

olmnk ıofck. Sismıın~ını~. B~ilırck\rriniı· 
ılçn ınıızıorip~eni; hnyrct chneın. <;nnkü 
fnln ~·!yor '°C tp,hmfp ime RQre i rrtıt dere· 
ı•t• içiyorsuııu.1:. Knrnrl~erlcr!niıden de 
si\ıılıe ''ardır. n:ıhat'iızlık duyımyonnnız 1 

hile bir idrar t:ıhlill yaptırornk tnlıli1 ra- f 
porlle bernlıl'r hlr doktorn mfirnı:aatlnlıl 
t:ıv5İl e "derim. l•azla hareket yapm:ıch~ı· 
ım:ı, dalın r:iyafll' o!uruau Jılr i,ıcı JıuJıın· 
du~unuzu ıtn şürJi;rehilirim. Uu hııl de, 
ral nt ıılığ1111zı ıır\tırıı~:ık ,.o siı~ dahn roz· . 
Jn şi~mıın hir ş_clde sokncak ı;cbeblcr(lcn· 
<Ur. Mnddt vnziyctiniı iyi olacnkt ır. ı\ik 
ha~lılı~ııuz da Jlli.ik~mnwlclir. Ameli i le
rr. kahllhi!tiniz rlc şayanı knyıtl\r, 

222 KAHRAMA :T 'KTZ KAHRAMAN XT2ı 

A tlarıru yan taraftaki bir harabe
nin arkasına bağladılar ve Tranlcavelin 
odasına girerek orada görü~mefo bat· 
!adılar. Bu aralık. kendisine Şe"Vröı:ün 
b'nuıru taraasut dmelc vazifesi vcril
mi' olan Verdür .de, pence.renin arka
sında duruyor, nunldanıyordu. 

Ötede Trankavel şöylc diyordu~ 
- Azizim kont. ıizi bu iaatte niçin 

rahatsız ettiğimi aormuyıonumız bile. 
MoJÜll de hiır dcğişmiyen iakin tav

rirle fU cevabı veriyordu: 
- Çünkli mütct.;cssis bir adam deği

lim! 
Montaryol da merakla: 
- Fakat ben mütecessisim, diyor

du. Ve bunu cidden merak ediyorµm. 
Molüs de devam ediyoru: 

- Sonra ben, kılıcı11tı ve servetimi 
tam.ımiyle sizin hizmetinize vermiş bu 
lunpyorum. 'Binaenaleyh size, kılıcıma 
mı, yoksa servetime mi ihtiyacınız ol
uğunu sorma.fa kalksam beni cidden 
•.;an sıkan b:r adam telakki edeeeksini1. 

Montaryol : 
- Fakat .... 
Diye müdahale .etmek istediyse de. 

Trank:ıvel onun sözünıi keserek: 
- Sus kalfa, dedi. Bırak, namüte · 

nahi değerde §eyler söyliyen kont ko· 

nU'5Un. 
Molüs omuzlanru silkerek : 
- Sizde, çok çocukça Şt'yler söy· 

lüyorsunuz, Trankavel, dedi. Bu gece, 
Şevrözlin ikametgahından birçok k"m
selerin çıktıklarını gördünü '· orada 
suikast ha7.1rl:ındığını biliyorsunı:z. 

• 

Siz de bundan, buglin bazı mlihim h5· 
<liseler cereyan edeceği ve a~vgilinizin 
te'tlikede bulunduğu neticts"ni çıkarı
yor ve gene, görü kapalr, keaıdinizi a
te7 .. '!kan içine atmak ıstiyoraunu:ı. Va 
~:ıa. muhakeme fena değil. Siz bu deli· 
!:ğ! y::pmak !çin bir kipn:n kafi gel· 
m:yeceğini dür:inüyor ve o-1ki ~e ikin 
ci bir deli aradığınız için bana müraca
at ediyorsunuz. Gayet basit. Sizi- te
min ederim ki, benim sevdiğim bir kız 

tehlikede bulunsaydr, sizin hayatınıza 
ihtiyacım olsaydı, hiç tereddüt etmeden 
size müracaat ederdim ... 

Trankavel coşan gençliğinin 'bil· 
tün hararetiyle: 

- Hayatım sizindir, kont, C!edi. Be
nim de, kanımın rengini size c8stcrme· 
mi istediğiniz gün, hayatımın en meıut 
günü olacaktır ... Yalnız bir teY naran 
dikkatimi celbetti ve beni hayrette bı
rakan ve beni ayni zamanda sevindiren 
bir §ey.söylediniz: Benlm sevd:ğim kud 
dedinis ... 

"Molüa sakin bir sesle sordu: 
-E? ... 

- Demek siz .de seviyorsunuz~ ôy· 
le-mi kont? 

- Beni hayrete Oii§Uren !CY de si· 
zin hayretinizdir, Trankavel. Ben ne 
diye sevmcyim? 

Trankavel saf bir samimiyetle ba· 
ğırdı: 

- Fakat bana bunu hic bir zaman .. . 
söylemediniz. 

- Sizi ne diye, aş.kınıla rahatsız 

edeyim, kafanızı ağrrtayım? 
Pcnı.:erenin yanından, kapr ~ıcrrtı· 

sını andıran bir ses duyuldu: Verdür 
meşhur kahkahasiyle gülüyordu: 

- Fakat ben bunu b·liyordum, .de· 
di. Kim: sevdiğini de biliyorum ... 

Trankavcl hayretler içinde, devam 
etti: 

- Aşkınız.dan öyle büyük bir sil· 
kunetle bahsediywsunuz ki ... 

•- Ne yapayım? ... Montaryol g:bi 
tepinip ıeminler mi savurayım? Yoksa 
S"zin gibi, çığlıklanmla, fildiyetl~rim ve 
g 'irültülerimle bütün Parisi alt rst 
m:: edeyim? 

- Ya o? ... O da sizi seviyor mu? 
Molüı, hi~ ~ckinmec!cn. !>ilitcred· 

cilt cevap verdi : 
- Evet! 

- Size bunu söyledi mi~ 
- Hayır! 

Tranavelin hayret ve ~qkrnlrğr 

Sl"!n had.dini bulmu§tu. Gözlerini falta
~1 ribf açmış 'Molüse bakıyordu. 

Ayn mahcubiyetle devam etti: 
- a sız .. Siz ona söylediniz mi? 
- Kendisini sevdiğimi mi? Hayır! 

Fakat o, bunu pek aM biliyor. Bu. sükut 
ta büyült bir güzellik buluyorum. Onu 
çoktanberi arnmr§tım, Trankavel, Ve 
on.u bulduğum zaman, itiraf edeyim ki, 
bliyük bir sevinç duymuştum. Belki o 
da beni bekliyordu. çilnkil, benden da· 
ha genç. daha fiJZcl ve daha zengin in
sanlarla evlenmek fırsatını yüzlerce 
defa bulduğu halde genç kır olarak kal 
mı~tır ... bir gün, ikimizin de rüyası in~ 

kişaf ettiği ıaman onu elinden tutacak 
ve fÖyle di~ecefim: "Hayat arkada§t 
olarak beni kabul eder misiniz? ..... 

Montaryol, gö::lerinl faltaşı gibi 
a~tı. Trankavel iıe, heye~n içinde, 
en büy:lk bir aşk §iirini bu kadar sa· 
kin ve batta lakayt bir tavırl,a söyli· 
yen bu aıil sesi dinliyordu. Nihayet, 
mukavemet edilmez bir kardeşlik dost· 
luğ\ıyla ıöyle dedi: 

- Kont, al).;enap olun. Bana onun 
ismini söyleyin ki, siz ... Onu nasıl hi· 
maye ediyorsanız, ben de öylece sizin 
sevgilinizi himaye edip onu ic;ıbında 

müdafaa edebileyim .. Kimbilir ne asil 
bir ailenin kızıdır. 

Molüs büyük bir ciddiyetle: 
- Evet, dedi, çok asil ve yüksek 

bir ailenin krzı. 

- Bir düşes mi? ... Söyleyin~ ... Bel
ki de bir prenses, değil mi? 

Kont dö Molilsün çehresinde gUzel 
bir gurur tebess:imü belirdi. 

- Bu genç k?z, dec!i, Bel Ferron· 
yer lokantası sa~ibesi Rozali Hııdar'ın 
yegane kızıdır. ' 

Ve Trankavelin, hayretinden apt§ıp 
kaldığını görüme ilave etti: 

- Bunu sise söylüyorum ki, Tran
lmvel, bu dünyadan ümit ettiğimden 

daha evvel göçüp gidersem, matmazel 
Roı: sizin, cesaret ve mertliğinuin hi
mayesine güvenebilsin. 

Montaryol da ateşin bir tavırla: 
- Onu ikimiz müdafaa cdecclİ'' ...... ,,. 

.dedi, ve tanrı üzerine yemin etı""' 

ki, ona e1 sürc.';ek olanlar ••.• 

Fakat sözün:.i bitiremedi. çunJıci1 
tam bu sırada Verdür bağırdı: 

- AıU bayan evden çrlayor 1 
Trankavel kekeledi: 
- Kont yalvarırım size, bitiısıle 

gelmeyin ... Katın .. Artık ai~n bu ltl•,e 
kan§maru:-.ı istemiyorum.. cıol 

Molüs cevap vermedi ... Kaprya 
ru yürüyerek: 

- Boş lifla vakit ıeçirmeyin ve ~ 
linl dedi. 

Bu esnada saat sekin tiiraz geeiyıot°' 
du. . tel 

Ayni saatte, Luvr meydanında bat o
bir hldiae vuı.-.ı buluyordu. BUsyer ~ 
radaydr. Biraz &<>nra Fontray. da SOS'' 
ya geldi ve nihayet, birkaç dakıka rı1" 
ra da, Severle Liverdan arkadatla. ,,... 

• • "bJr'"' 
i tihak ettiler. Dört adlzade, bıl'l dJ'J 
rine vermiş oldukları randevuya .. 

kalmı~lardı. Jı'' 
Flöric!c vuku bulacak hadiS:de 

11
,... 

zır bulunmaları lazrmdı: Umunıı etıst"' 

devunun yeri, saat on birde, ~" 
day.dı. Fakat, malum olduğu ""~ 
Dük d'Anju ile taraftarlanna i ~ 
etmek için Mclun'a gitmeden e ı'f>" 
dört asilzade .kodaınç bir vazif~~ 4' 
meğe yemin etmiılerdi. Bir döi~ 
.ha doğrusu bir cinayet mevzuu c'f"' 
ti. Onları aşk tahrik ediyordu. Ş _.-· 
Fontray, Büıyer ve Liverdar.ıtı 
nndaki bu a§ktn ismi: cin."lyetti. ~ 

Bundan altı ay evvel, gayet dl' 
şıklı. mert, cesur ve istikballeri aos'ttlf 
rece parlak olan bu ~ erkekler, t,ij 
hesiz, ô1dllrme'k ve billıaasa dlS&'t ,,.,,. 
bir araya gelip birisine saldınnAY1 
Jarmcl3n bile geçirmezlerdi. ~ 

Büsyer kinle titriyen bir 

sor4,u: ~ 
- :M&yöler, bu i§i nasıl ya~;t' 
Foııtray sert biı: aesle c~ 



~ıg İKİNCtKANUN-1938 

Japony-a, Sibiryayı 
HABER - :AlC~am coahm 11 

i i DAR~-• KT i 
GllEVŞEKLIGINE KARŞI tem izleyecektir 

diriııd Baştıırah 7 incide orduları bulurunamnkla beraber teda- H o R M o B ·ı n 
toı e, Japonlar aleyhine büyük bir fil. i pl_fında, bu ordu .J.aponlara 'nahoş · 

0Ynıyabil · 1 J\ın ır. sürprıZ:cr hazırlıyabılır. 
llıUh· erikalılar Havay adalarında çok Sovyet donanmasının mühim bir rol • 
di.iı-ı'lll tahkimat yapmakla meş...,.ul- oynıyabileccg·ine tabii ihtimal verile· - Tabletlerı • Her eczanede araymız. ı Po•I• kutusu 1255 Hormobln , -· 

er D ~1 o -
~tııe ~ ng arda yeraltı hangarları, mez. Fakat Sovyet tayyarelerinin çok 
llıa • eraltında mühimmat stoklan mühim işler göreceği de şüphesizdir. 
l1a.~~ de~tan... Burası, Amerikanın Dört bin beş yüz tayyareye malik o
dtt ık hakimiyetindeki can damarı- lan Sovyetlcr, bunlardan iki binini 
~ ''e, ö~ümiizdeki mart ayı içinde Uzak Şarkta bulundurmaktadır. Ja-
ta~.Yetrrıış harb gemisi ve altı yUz pon tayyareleri step üzerine yayılmış 
lllua arenın iştirakiyle yapılacak olan olan nskeri hedeflerden başka hiçbir 
1aca:arrı manevralar burada vukubu- şey bombardıman edemiyeceği halde 

~. So JaP<>nJ vyet tayyareleri Japonların en ha-
tetı ar Ameriknhlarm bu faali • yaU noktalannı tehlike altında bu-

erıni kat'" .. zd k 
lılakta . ıyycn go. en açırma - lunduracaklar ve Japon adalarında 
~l 'e Marşa!, Jaluıt, KaroUn, Yap toplu bir halde bulunan tahta ve mu-
t arını "t' U • ıcaret ve balıkçılık mena- kavva evleri korkunç bir şekilde tah-
hat1· nanıına hakiki birer arı yuvası rib edebileceklerdir. 
ltıi~ne getirmiş olduklannı ktı:fi gör · işin en şayanı hayret ciheti şudur 

erek A~ .k 
llıadiye ' n.uı~rı an sularında, müte · ki, hava hücumlarından korunma hu • 
deıti t n on bınle otuz bin ton hacmin- susunda mütemadi te:rübelerde bu 
İadır1 arassut gemilerini dolaşt1nnak- korkunç hakikati anlamış olmalarına 

b ar. 
qa\'ay rağmen Japonların kendilerine olan i-

llıasu adalan tehlikeden tamamen timatları sarsılmamaktadır. 
arru nrnudur? Japon filolarının ini ta Va7.iyetin hakimi: Ingiltere 
llıUt~ ta~dirinde ,yirmi bin ki~iden Bu vaziyet karşısında, insanın aldı· 
tııuı. ekkıl garnizonun, on beQ gun·· 11;av ı>t na gayriihtiyari şu sual gelmektedir: 
DiegOd elllet gösterebilecekleri ve San - peki, bu adamlar hiçbir şeyden çe • 
~trıan an hareket edecek donanmaya, kinmiyorlar mı? 
l'ebile ında yetişebilmek imkanım ve- Filhakika Japonların yegane çekin-
~er~kleri zannedilmektedir. Fakat dikleri şey İngilizlerle Amerikalıla • 
tı~tı 1 

ahlar, bilhassa Japon denizal- rm müttefiken hareket etmeleridir. 

Nafıa Vekaletinden • • 
Aşağıda cetvelde parti miktarları ynzılı olan cem'an 256439 ndet normal ve (140) takımlık 5460 adet basit 

mnkaslık kayın traversi değiştirllmiş olan fenni şartnamesine göre yeniden sekiz partide Ye 4 Şubat 938 Cuma 
gilnil saat 10,30 dan itibaren ayrı ayrı eksiltmesi yapılacak surette kapalı zarf usullyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme Ankarada Veka.let Malzeme komisyonunda yapılacaktır. Hor parti ye nit ekslllme şartnamesi ve tefcrrU
atı cetvelde hizalarında yazılı bedel mukabilinde Ankarada Vektılet Malzeme l\tildürlü'ğtlnden aJınablllr. 

lstekltlerln hor parti tein nyrı ayrı tanzim erecekleri tekli! mektuplarını cotYelde hizalarında gösterilen mu
rnkkat teminat ''o talimatnamesine göre vekfllotten alınmış malzeme müte ahhltllğl vesikası ne birlikte 4 şubat 
938 Cuma günü saat 9.30 a kadar .Ank aradn Vokll.let malzeme mlldlirliiğüno '·ermeleri lAzımdır. 
Partiler :Mikdarı :Muhammen Muvakkat ŞartnameTraverslerln kesileceği devlet orman-

1 

il 

III 

IY 

v 

VI 

VII 

Normal 
adet 

30835 

24003 

41524 

61901 

20622 

9289 

55265 

Basit makaslık 
adet 

bcdel teminat bedeli Jarı 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 
70!!20.50 4796.03 3.55 Kocaeli vildyeti Hendek kazasındaki 

55206.90 4010.36 

95505.20 6025.26 

216653.50 12082.GS 

69083.70 4704.19 

27867.00 2090.03 

175.190.05 10009.50 

,, Çanıdağı - Atbaşı ormanından 
2.76 Kocaeli YilA.yetl Karasu kazasındaki 

?ılollahasan pınarı ormanından. 

4.78 Kocaeli VilAyeti Hendek kazasındaki 
KeremaU HaraklıUstU ormanından. 

10.83 Bolu Vildyetl Düzce kazasındaki Gl-
rlşkuzu ormanından. 

3.45 Dolu VllAyetl Düzce kazasındaki Kel-
kaya ormanından. 

1.39 Bolu YitA.yeU DUzce kazasındaki Ko-
kurdan ormanından. 

8.76 

dıı-ıa:ın .~nı hücumundan korkmakta- Çünkü bu, dünyanın en büyük iki de-
~ll?ıı~r?Unku bunlardan bazllan - ki niz devletinin, ancak Uçüncü olan bir VIII 
llııştır Suetsugu taraf mdan yapıl · deniz kuvvetine katBı birleşmesini i-

13000 5460 67730.00 4636.50 3.39 

Bolu vlldyett Akçakoca kazasındaki 
Orhandağı ormamndan. 

. Bolu VflAyetl Dilzce kazasındaki Ke· 
çldere • Dikmenaltı ormanından. 

biı:ı 600• d.urınadan 16.000 miJ. yani 20 fade eder. 
~ ktlornetro katetmektedir. Fakat bu iki devletten herbirinin 

diilt~:d~n başka, Amerikalılar, Japon a)TI a)TI menfaatleri ve düşünceleri 
llaınırnn a:ıyıa dolu olan Panama ka- \"ardır. Binaenaleyh ikisi de kendi he-
~1 ıa'b bır harb vukuunda sahne ola- saplarına çalışıyorlar. 
~i Otajdan çekinmektedirler. Te- Tabü, İngiltere boş durmuyor ve te
atl'ttı v~Yette bulunuyorlar ve bu va- dafüi sistemini Singapur, Hong-Kong, 
11'-ifikıagııunıa~tırmıya çalışıyorlar. Port • Darvin müsellesi üzerine isti -
~lla.lltnte _bir deniz harl ', daha zayıf nat ettiriyor. Singapur, bugün İngilte
lıta\ta asıyie tehlikeli rakibine saldır- renin en büyük gemileriyle tayyarele
~ınd n korkrnıyacak olan Japonya ta- rini barındırabilecek bir hale getiril-
tı. \'ı.,.lan tahrik edilebilir. · t" 
~ ı,,. t mış ır. 

•\\\.\~ ayyareleri Japonları önümüzdeki ay on sekiz bin kişi, 
d JaPoVor yirmi beş gemi ve Uç tayyare filosu, 
~I /\. n donanmasının muhtemel he- bu limandi, dünyanın en büyük top-

~lıııuıı llıerika bahriyesi, Japon ordu- larının ateşi karşısında manevra ya • 
~~dıllluhtenıeı hedefi de Sovyet pacaklardır. 
c.i • r. 
~ bıry Diğer taraftan, Hong - Kong lima-
~ daıı~~ ateşe verecek olan kıvıl- nı da büyük bir tayyare üssü haline 
''<Oda llı Mongolistan veya Mançu- ürağ edilmiştir. Bunun için, eğer Ja-
e ~tıe~~lamıyacak mıdır? ponlar Kantonu ele geçirirlerse, Hong 
.,\rı,·eı bı: Ara~i. bundan bir müddet Kong limanı şüphesiz tehlikeye düşe-
t ~§er 8 A.merıkahya §öyle demiştir: cektir. 
;~kt °"'lefler Ja;ırııryanm canım İngilizler, Japonlara karşı yalnız 
1J ib • Cht \)(J !er ırll:ıy 1 • ::ycçrnezlersc, Japonya hareket edebilirler mi? Avrupnnın bu 
~ ~İbi t; ~rodayı sineklerden temiz- günkü karışık vaziydi dahilinde, bu 

Cf.lJtt1 .. nıtzlcmek mecburiyetinde ka-
~. •.,, suale evet cevabı verilemez. Çünkü 

lçı Ut>hesiı b İngiltereyi Avrupaya. sımsıkı bağlı-
tt lldiı- ki u ''temizleme'' ameliyesi yan birçok malum sebcbler vardır. E-
ı-..ltla~İt·en' Ja. J>onlar, Mnnçukuoda mü
·11 a ,J ~oıı sasen İngiltere, kuvvetli donanma.sına 
-~.ttalejik d ar yapıyor, şimale doğ· rağmen karada hiçbir muvaffakıyet 
d ı ~ın ernir hallan insa ediyor 
ı.:elloları lnda da, Koredc ~ühimma; elde edemez ve bilakis mUstemlekele
·n.o • er-..nk n·n·ı büyük bir tehlikeye sokmuş olur. 
" l'lar - anba.rla.rı vücuda geti· 
Jaı:ıo · Fakat, bUyük devletlerin, müttefi -

b...._-ı~ 11l'anrn b" kan ve enerjik bir §Ckilde hareketle· 
ııı~gine h ' ır ı.lcla da.ha Rusları 

ekt lçbir J ri, Japonyayı şUphesiz en kısa bir za-
~ k e~ır. Sibl . , apon şüphe etme- manda yola getirmeye kafi gelir. Ja-
lı~ı_eaılidkte !)alı knl'eder ıfomıryo-

1 
d 

~~ tecrid n ye . Vlndivostok kolay- ponya iptidai maddelere malik o ma ı-
~ Sovy l'dıldıkten sonra Sibirya- ğı için, uzun bir harbi göze alamaz. 
l'a. kaıac:~ ordusunun iaşeden malı- Bunun içindir ki, İngiltere, Rusya ve 
lı ~1la~1 • .,ı ve Bayka' öl" k d Amerika Japonyanın önüne dikildikle-
'\ıı 1\ taa • g une a ar 
lilı~Yla nla;uzun da bu ordunun ri gün Japonya Çindeki harekatını 

l! ektedir asını keseceği ileri ü- derhal durduracak ve A.syadaki istila-
lı bıı., ~U h · sına bilihare devam etmek üzere da· 

İt- • l> CSiz b .. 
~ lcldia ' ugun için mübalağa- ha kuvvetli bir sekildc hazırlanmaya 

bir h sayılabilir. Ruslann taar- baQlıyacaktır. al'b i . ~ 
c;ın kemale ermiş bir -Parl.c Solr'ılan-

l'urk An trasiti 
._~atış Yerleri : 

"ı .ınlu.ın \' 
llı·nı•ctı olcu nlonu knr-:-ısmda Tahir hanında Gilkri~t, Yo· 
'• lıtııesı. '.J~' 1 
' ... • l' ı•foıı: 1491:> 

~ıı,. 1\ndık' . 
llı·ıı.,~11 

11
) ünılc Hıhhın ('ntlcle-.ı nde :So. 30 • !l8 Fazıl Zaim ki).. 

1 ~ lftııe l • 1' 
'ı..;. tılıııı 

1 
• eldoıı: 007!.!H 

!!ilıtl\ l\ J~rııı • · 
lil'I- ~'- ftl ııonü \ 'C Sirekcl nuntnkalarında, Galııta'da Te ne-

0{ \ ıcrnırı l" r1 
ııı .. "' <' ne te Hm \'e Kadıkii:rllnı'le depoda teslim cartllc ... .,., ., . ~· 

' lınh"r tonu ('? 1) ıı rıWır. 

Eksiltmelere husuı::f orman ı:;ahlpl eri de gireblllr. (145) (329) 

lstımbu Levazım Amirliği ı 
~ahnalma komisyonundan 

Askeri lise ve orta okullar için alına- f 
cak 77996 metre pijamabk bez 26-1-
938 Çarşamba günU saat 15 de Topha
nede İstanbul levazım amirliği satınal
ma komisyonunda kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 18i19 
lira dört kuruş, ilk teminatı 1403 lira 
93 kuruştur. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin ka • 
nuni belgelerile teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. (371) (88) 

İdareleri İstanbul levazım §mirliğine 
bağlı müessesat için alınacak 120 ton 
pirinç 26-1-938 Çarşamba günü saat 
15,30 da Tophanede Satmalma komis
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 26400 lira, ilk 
teminatı 1980 liradır. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülebilir. İstekli
lerin kanuni belgelerile teklif mektup· 
tarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(373) (90) 

Bayanlara 
Bayramlık 

Müjde 

COŞKUN 
Manifatura 
Mağazası 

(lleyo'"•lu 1-:- llnnka ı knrşısıııda) 

t"cnl ~clt.•n yiik ek knliteli her cins 
'ıUtrunştnn 

COŞDU! 
Ticnrct oda:smın mUsnntlc llo ve lıiı 
B» müıl<lctlc 1XAXll,)11YACAU 
ecrz Jı'INrrunnu\ SATIŞ 

Acele ediniz 

lstanbul Defterda.rhğından : 
Lira Kr. 

Kumkapıda Muhsine hatun mahallesinin Çet;me sokağında eski 4 
yeni 14 sayılı bahçen Ye 15 nUmerotaj lI kdrı;lr eYin 1/4 payı: 
Eski Ahrçelebi yeni Zfndankapı mahallesinin ikinci Kantar ocağı 
sokağında eski 16 yeni 3 sayilı dUkka. nın 2/4 payı (Mübadil tklnct 
tertip tnsflyo vcslkastle): 
Boğnziçindc Yenlköyde Aya Nikola m nhalleslnln Köybaşı cadde
sinde eski 192 yeni 190 numarataj 21 G sayılı ''e 65 metre murab-
baı içinde su hazinesi mevcut arsanın 4/7 payı 
no};nziçinlle Yeni köyde Aya Nikola m ahalleRlnin Köybaşt cadde
sinde eski 127 yeni 145 numarataj 161 sayılı 504 metre murab
baı hane ve sahllhane arsasının 4./7 payı: 

SUleymnntyode l{ô.tlp Şemseddin mah alleelnln Dökmeciler soka· 
ğında eski yeni 93-95 No. lı odalı dük klnın tamamı 
Patihtc Manisalı Mehmet mahallesinin Türbe sokağında S sayılı 
15, 23 metre murabbaı arsanın tama mı 
üskildarda SeHlml AU mahallesinin Aşçı Hammoğlu sokağında ye. 
nl 27 No. Jı evin yarı payı 
Sill<"'mantyedc Klltlp Şemseddin mah nlleslnln Dökmeciler soka-

2i5 00 

700 00 

65 oo 

864 00 

90 00 

60 

65 00 

ğında yeni 97 sayılı dUkkAnın tamamı 60 00 
Yukarda yazılı mallar 21-1-938 cuma ~unu saat 14 de satılacaktır. Sa

tış bedeline iAtikrazı dahili Ye yüzde beş faizli hazine tahYillerl kabul olu
nur. Taliplerin yiizdo 7,5 pey akçelerlni vakti muayyenlnden evvel yatıra
rak ınezkiır gün ve snattc Defterdarlık Mlllt eml~k mUdürlüğUnde mUteşek-
kıl komlsyonn müracaat eylemeleri. 1\1. (34:) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Kapalı çarşıda Knlpakçılarda 11 N. 
dilkkl\n 
Merdlveııkö:ründe McrdlYenköy cad
desinde 9 dönUm llorlhane arazisi 

Senelik muhammen klrnsı 

96 

7,50 

tık temi-
ııatı 

7,20 

0.56 

Yulcarda semti, senelik muhammen kiralarlle ilk teminatları yazılı olan 
mnllar teslim tarihinden ltlbaren 938, 939, 940 seneleri mayıs sonuna ka
dar nyrı ayrı klrn)•n verilmek Uzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnn -
molerl levnzrm müdürlüğündo görUleblllr. lstcklllerln hizalarında ~öRtorllen 
ilk teminat makbuz veya moktublle beraber :?0-1-938 perşembe günü saat 
14 de Dalmt Encümende bulunmalıdırlar. (1) (43) 

Eınhıönü K. ve B. Ş. ~lüdürlUğ-ünden: Kuınkapıda Muhsine hatun mil· 
halleslnln Gerdanlık sokağındaki 2 sayılı ov tehltkell olduğundan beledi
yece yıktırılacnktır. lkamet~llhları malf1m olmıyan ev sahiplerfno kanuni 
tebligat makamına kaim olmak üzere tıAn olunur. (D) (21\4) 

Yüksek Mühendis Mektebi arthrma ve 
eksiltme komisyonundan : 
l!~ksiltmeye konnn Tahmin Eksiltme 
mc,·addm cinsi Miktarı fiatı Peya akçesi tarihi g"ün ,.e . aat 
Beyaz peynir 1200 K. 48,00 
Kaşar peyniri 1200 K 72,00 ıos LI. 2-4-1-93~ l'azartosi H 

:Mektebin 937 mali senesi mayıs 938 nlhnretlne kadar ihtiyacı olan pı
knrcla cins, miktarı, muhammen bedeli \'e ilk teminatı yazılı erzak açık ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltmesi hizasında gBsterllen gün tarih \"e saatte 
yapılacaktır. Şartnamesini görmek fstiyenlerln her giln ,.e eksiltmeye gire
ceklerin belli gün ve saatte GUmfişsuyundaki mektep binası dahilinde top-
lannn komisyonn mUracaatlarr flAn olunur. (331) 

Oaf p ~ranıyor 
ber vermelerini insaniyet namına rica 
ederim. 

Fırsatı 
Kaçırma ttnız 

o:.::11111111 ........ ~~ımi:·i~ı ............................. FiZ. . .............. Wil ............ .. 

Tekiridağında faytoncu amcam Ha
sanın kızı kardeşim Şizemeyi 20 sene
denberi kaybettim. Kendisinden mahi
mattar olanların aşağıdaki adrese ha-

Pendik Postane sokağında (2) nu· 
msrıtlr hanede Bayl\n Ane 



Nezle 
Baş 

• Gr.iJJ 
- Diş 

R oma t izma ve b
0

Qtün sancıları 
şaya nı hayrat blrsurelta derh a l 

geçtr.ır. Eczanelerden ısrarla 
s E FAL 1 N 1 l ateylni z. 

Petrol 
izam 

Ke~kleri ve -~ köklerini tedavi eden 
teıiri mücerrep bir ila'itır. 

Telefon t 211143 • 

ocıeoen a~mo 11'.aela' ııasuııann Jıa!kj -

~ ~ '°"*' - 1e.a4aı1 17,aı..., 
1.,. u ııur,,. ~ HaV. Kurumu ..,... 

• - -·-- .. - içine~- ppllır. 

Uirincı smıf Operatör -

t>r CAFER TAY VAH 
Umumi cerrahi \'e sinir, dlmaıl estetik 

cerrahbi mülehauısı 
P;ıri!I Tıh Faküllc!f S. 

1

a!liııtanı, erkek, 
kııdın sımelıyallnrı. dimaJ estetik 
"yüz, meme. karın bunışuklutu Ye 

ı:ençlik ameliyatı". CNasalye ve dolum 
ınO!ehassısı.) 

'luayene sabahları M e c c. ne 0 R ıten 10 a kadar U 
ô§leden ııonra ücrellidlr. Tel. 44086 
BeyoAlu, P.armnkkapı, Rumeli han. 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her glln ubahlan aekb buçula 

ıktamlın l7 dm 20 ye kadar Ule 
U tayyarı ıpartm:anlan lkfucJ daire 

ı 7 numarada baatalanru kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye :ıra 
du bastalannı parasız. Kurur-. ' Ha 

bet okuyuculanru dakupon mub· 
bılinde muayene eder. Telef: 23953 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

NEOKALMıNA 

Grip, Nezle, SoQuk algın l rkrarf, 

Baş, D i ş ve Adale aQra laruıı 
Geçirir. 

T a k l l tlarlnd en Sakınınız h•' 
ye rden NEOKALMıNP. 
ıstevınız. 

Nefis ve leziz makama yemek isterseniz? 

Her Yerde 
l talyan usulü safi irmikten yapılan 

YILDIZ 
• 

MARKA GLUTEN MAKARNASINI tSTEYfNtZ .• 
Batlıca bakkaliye mafualannda satılır. 

Fabrikası: Galatada Necatibey caddesi No. 167 

--· MAKARNACILIK TURK LTD. ŞtRKETi. Telefon: 43481. 

--~~~~~--__/ 
-,-,-.-,-0-ı=_m __ ,-,-6-_,-.,.---· ı«mP•arı-ıa• ,ı.p~ 

Cıbali fabnkasmda mevcut 1000 kılo kadar kayı§ ve çivili kayış parçaları~ 
938 Cuma günü saat 10 da pazarlıkla sat dacaktrr. l:steklilerin malı her gi10 ~ 
fabrikasında görebilecekleri ve pazarlık için yüzde 15 teminat paralariyle .1.ıd I 
muan•en gün \•e saatte Kabata§ta levazrm ve mübayaa şubesi müdürJüiilOO-
tış komisyonuna gelmeleri ilAn olunur.. (53) 

~ 
Cibali fabrikasında mevcut (713) adet 003 kola çuvalları 28-1--~l 

gilnUue rastbyan saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin m.alı ~ 
Cibali fabrikasında görebilecekleri ,.e pazarlık için yüme 15 temiD&t t' 
nyla birlikte muayyen gün ve saatte Kabataşta levazım ve mübaya&t 
mUdürlilğündeki satış komisyonuna gelmeleri illn olunur. <3V 

1 -
Ankara caddesindB 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altında (ölen Franıuı kita~sınm) yeri ve ar--' 

depolan kiralıktır. cd'J.$ 
B::-leıtirilmek suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde 

lir. tııteyenlerln Vakit yurdu idare ınemunma mUracaatlerL 

Türk Hava KuruJJI 
Büyük Piyangosa.J 

4. ncü keşide 11 Şubat 938 detlid 
Büyük ikramiye 50.000 Lira 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.00o fi" 

liralık iki adet mükafat vardır. .., 
Şimdiye kadar binlerce kisivi zengin eden bu piyankova istirak edirı• 


