
lnönünde bir 
marşandiz 

devrildi 
Yazısı 8 incid4t 

Sene: 7 - Sayı: 2160 21 lklncıkanun 19 38 c u M A tıan işleri Tel: Z0335 

Hazırlanan kanun projesine göre 

lc ı a dairee i 
Banka gibi olacak 
T mnnart gösteren borçıuoar lhlesaboırna 

icra, alaca hlara top an tediyat 
Yapara borçludan faiz alacak 
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Atatürk 
Yalovada. 

i Beraberlerinde Başvekil ve ~ 
Hariciye, Dahiliye Vekilleri var ! 

1 
CumhurreJslmiz bugtln Yalo'fayı şcrctlendlrmcktcdirlcr. Ankaradan ~ 
-~mherlerfno ve eyahatlcrfne dıı~.~~IAt 8 I~~~~~ i 

......__:_ 't'azı~ ı 4 üncüde -------------------------------------- Mısır Kralının 

',,.._,.e·r.ueı . Cep.hes'inde .Ankarayıi se vk . 

'~· ! ~ia.rp . şiddetlendi edileceği slJylenlyor 

~sııer iki lngiliz ve bir .Amerikan 
tallatt, vapuruna .taarruz ettiler . 
~llht ll<1a Tcrucl dvıırmdnkl hnrp ~no şlddctlcnnıiştir. DlJ;er taraftan 
~~ ftcnıııcro tnarruz hAdlsclcrl de sıklaşmıştır. Telgraflar 8 inci snyfa· 

~ S;:---.;;o ___ v_y e_t_R_.;.._u~.s-y-=--a d-.a- k_i _ 
lürk konsoı·osıü·kıarı: 
~Olotof bunlardan bir çoğunun 1'47.•m Hlkmcı 
~ ~Pan acagw ını mecliste· söyledi Ev~~.~i~~~:p~~!k~;\~~~:lf Ni::~::1.~!,r~ 
t\".'V)'.,~ ıt Selçuk apartımanındaki doiresine gide· 
) il~\ 8Ö ~fa lcra Komiserleri Relsi Molotof d ün Sov1et meclisinde bir rek ara,tırma yapmışlor, bit zahıt vnrakn· 
'ltOııso~ l:vereıc Ru yııdakt konsoloeluklardan bahsetmiş, bu a r ada Tiirkl· sı tanzim etmişlerdir. 
~ OSluklannı dn bnhslno kanştırmışttr. 'Sözleri 8 inci sayfadadır. NAzım Hikmetin Ankora:rn se,·kcdllcceği 

"u rt u ı u ş ta !~:·.~;;~:.~·;;t;t;··---
• Osmanh 

ııırc ı n a y e t T~~~.~~,~~.~!.ı 
a, delikanlı sabaha karşı UldUrUldtl eden fevka:ade bir eserdir • 

~ıı~:tilin kim olduğu meçhul ! 1 Pek yakında tefrl- ! 
~":n.~~;'.~ıı~";.1:,, b~d~j;!>!,~!~:ı~ı'::~T~r:!!': ,;:,::;;n..ııı: !__~~.-~~.!~.~.~!~~.~ .. _! 
l t Nüfus sayımı 
~ cınbulda temizlik mücadelesi DD klOahaırda 

ık • f do•• rl- yap aOa cak • 1. 1 r 1 n ve A nkara, 21 (Hususi) - Önümüzde-
ki baharda yapılması için hazırlıktan 

1 k 1 d 
ilerlemiş olan umumi nlifus yazımına 

' b o a n ta k a pat 1 ' 1 iki milyon liraya yakın bir masraf ya-
ır: pılmasr muhtemeldir. 

h li'J tı 1 a d Ancak bu umumi tahrirden sonra 
.-ls11t1 r ~.n hl rloln e~ meklerlnde kedi yeni nlifus kanunu projesinin tatbiki-

lı bulundu, hamur yoğurma yerinde başlanabilet.:ektir. Umumi yazım -
aın dan sonra bütün nüfus kütükleri ve ka-

a m . bUceklerl g6rllldll - Yaı.ısı 8 incide yıtları yenilenecektir .. 

evlenme merasimi 
Milyonlar dekerinde hediyeler gUnderlldl 

Kraliçen·in peçe kullanmaması 
. · k·ati ·. olarak kararlaştı 

l\ltsır kralı dtin fevkalade merftsiml c e\·lcnmlştlr. Du bu ustakf haberler 
8 fn c:l SRyfadadır. 

Oıi iki adada 
'fürkleri tazyi 

ltalyanlar Türkleri zorla Faşist 
teşki atına sok 1 ak · stiyor ar 
Bu sa.bahkı "Kuııuı" arkad~ımrz Rodostan aldığı kaydiyle ~u dikkate d&

ğer telgrafı neşrediyor:. • . .. 
0 $on zamaniarda İtalyanl§J'm On iki ada Türk ve Rumları ilzerindcki tazyik

leri artmıştır. Bilhassa Rodos -ve Leros ta vaziyet çok acıklıdır. 
Rodosta iD sahibi olan, magam ve d ükkanlan bulunan Türkler, faşist ~

kil3.tma girmeğe mecbur edilmekte ve tehditlere maruz kalmaktadırlar. Birçok 
Türkler, bu yüzden işlerini güçlerini bı rakmnkta ve f a§lst teşkilatına girmeği 
kabul etmediklerinden mallannı satarak anavatana kavuşmak çaresi aramak
tadırlar. 

Çinde bir kolordu ku
mandanı idam edildi 

Japon ·mallarına boykot cereyanı 
her tarafta kuvvet buluyor 

Hankov 21 (A.A.) - Röyter ajan- mandam, bir divanıharp hakimi, iki 
sının muhabirinden: alay kumandanı, bir de posta ve telgraf 

Vazifelerini yapmamakla itham cdi- yüksek memuru vardır. isim tasrih 
len doJCuz kiıi idam edilmiıtir İdam edilmemiş olmasına rağmen Chantung 
edilenler meyanında bir kolordu ku· _.. Devamı 8 incide 

llkmektep kamplarında. yararlıktan görlllen muallimlere ikramiye verile-
cek. - Gazetelerden -
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.,. Hasan.- Aasım ue 
iDARE EV/ ı lstınbul Ank~te caddesi 
r.oı. hl-• htaftl0at 114. Totvaı _,,..., ı.ıaott., 9All& 

~Yez• ~''''~·t•lefonu. 23872 · 
idare · ,, ;.: : 24370" 

..t Utn ~· ,. : 20335 ° 

ı:.A B ON it.ŞARTLAR 1 • ~ ,.,,ı,.. .. · ı- rf'Ylffı 
:•."'v•ı','wfll• t . 4t0 'Hr• ı.tı• CP. 
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=aa:::ca 

RekU\mın faydası 
ve 

Tlrya~i clgarası 
Bi::dc;.reklanım, bilhassa gazete i 

le yapt~n reklamm faydasını idrak 
etmiş pek az milcsseselerden biri 
ln.Jı.isarlar idaresidir. inhisarlar son 
za.man1ardıı Tcklma 'VC propag;nda· 

- ya hız vermekle ve ticar.i kafrt ;ıe . 
Ka (§1 o IFO ll a ır n mu~ iş aören idareciler ozinde gelirini İ 
V~ @ır<dl lUI m lYJZ • arttırmak yolunda gittikçe inT.-tşaf ı 
V azan : Şek ip Gündüı U eden bir tıaziyetc girnıiş bulunmak- ! 

a nınm, vatan müdafa- 'l.Uô asında sadece gönüllü, yardım- Tiryaki cigarası dolayısile reklamın li 

Ri\lJER -.::. ~ f'Ol~n. 
ltalyan radyolarının tahrik edici ncıriuall 
neırlyat baıladı. 

ü:crlne 1.ondra radyosunda da ar.rıpra 

-Gazetelerden-

- Bu radyo muharebeıinde kulaklar iç(n maske Uı:ıml 
TÜRK k dı 

1 
tadır. inhisarlar idaresı· bilı.-Asa 

cı, tali ve başıbozuk bir unsur kal- fevkalô.dc tesirini bir dc/a daha gö- J 
mak azabından kurtulacam gun·· ıer ~ ro_.·"p anlamı§ olsa gerektir. Bu cigara '!;.· o· letut ld ı-~~-'-~~~~:-;:~:-;;:-;;~;;:~--:::--:-:~---""-""-~~~:F~ra:n:s~ı~ı~~~a~ri~k~a~{ü~r~ü:..::. 
yaklaşıyor. Hazırlanmakta .olan yeni ?!I . u. ll. ki, 11,5 1rıtruşluk cigara ii 1 
askeri projede kadınlarımıza bah§edi- ıçmek ttıya<lırıila olan birçok müs-1! - HABER'ln edebi romanı: 21 -

len yeni mevki, bu memlekette kadın- ı, tehliki bağlayıp - dalıa pahalı satıl- li y 
:. dı;;. • . • h" 1- i: k 

la erkeğin tamamiyle müsavi olU§unU ~ .~· ıçm • tn ısarwr galirinde mii- E~ ' • H · kk 
müliürlfyecek merhaleye geldfğiMfzi hımcc bir fazW.lı7; temin etmek yo. !: _aş ama. a· 1 
ihsas ediyor. Zunıı tuttu. ii _ 

Kemalizmin Türk dUnyasmda açtı· ıı· Fakat... .i ğı yeni devirle çok genişliyen hayat L Bir ~ tıitilıı satan harb malıtllc- !İ ROM AN 
ufuklarında Türk kadını, ırki meziyet· !i ri1ıdeıı imzası bizde mahfuz birinin :i . :• b" ız-.3 .. •. 
lerinin daha tam, daha kamil bir imti· 15 ızo yo uuıgı ~ nıektubtı okuyu- H 
hana tabi tutulması imkanlarını ver- U mız: •: ii "lnh' . ı.:ıft~· 1: miştir. Lafı uzatmadan derhal söyli- !i ısar wu~ı ~b8.§mdan evvel i! 
yelim ki, bu imtihan, eşimiz, ablamız, i: birçok reklmlarla halka_Tiryaki el- fi Sokakta konu}malar devam "ediyor-

Hikmet 
muş olmasının farkına varınca §8.§ırdı. 

Danimarkalı yahudi km: 

21 KA~UNUSA~l - 1938 t.'..'?ılA 
Hicri: 1356 - Zilkodc 19 

011'!,<'•'n ıto:Usıı Gttn~tn 1>at"1 
ı ,21 1711 

VakU Fiabnh 1111• t ldnlll Aı.,.,,. 1.'1., ,,; 

5,5~- 12,25 14,51} 17,11 18,46n 5,37 
. <suneşin Delt burcuna girmesi 
L.Dzumıu Teıet'onıar 

raıt6UI: 

ıc::!~~oıcı,n : ı.21111'222, R~otıa ıcını 44.Wf, Jf. .. ~ 
.• • • ar ıctıu ll0625.ı tf' _.! •:llklly, R:l'lurkliı'' Bebek, Tl'abrn BllJ llkc!~ff'• A..,. 
" ~ KaııdlUI, 1:,..nkdy, 1'11rtAI, 

0 
80y$ıul•• ~ 

be-il, nurcıu, Jtınah ıcın : Tdefoı:ı muhabere Dleıııısrv 
ı:ıe > •Cl&"ın deı:ııek kQ.!ldb". 

Rami lllalH!lh 22711 
Deni& ,. ,, 36 • • 20 

4~~·~zıd 71'11&'1D kule11lr 21908. Oalııta ;ranl''" *_,,l'-

Sıhbl imdadı 44908. Mllddetıımmntılk• 22290, rJllll' 
:ret nın~nrıuıtD: 21382. • 

Eltktrll< Şlrketlı 
n~.-ıııru : 4<f oı ~ ı.ıeabulı 2'378 
Sıı!;ır ldarl'Slı • .;t' 
Be:r~lnı •t183. e...!kıa,: 40938. cnı.ıı: ~· • 

nı.,.manl.Ff': 21108. Cılılld r - Ka4ıkll,.. tı017S. 
Hanacatlı • 

• htenbalı 21378. ll'.adık8yı 1:0790. ~oflu! 41&4~ 
Taksi otornoblll ıatemeııc: •~1" 

. Boothı ~lh•tır 490H. ncbek dbetı· 311 • ıoı. pi' 
köy cthrU ı 601H. • 

Deni• yolları 

Tdoeforu 
ı.,tanbal attn~llfl: 22740. Karaldly: 4238:· ~.ııı" 
JlfadJuıyayıu Pau.r, Balı, Pn-wemı.. cum- I""" 

aant 8,30 da Toı>h:ıne n!ıtLonındAn 1<aİkar. 'ftl' 
IKarahl~Jıu Sah '• CumA ı;Qnltrl ıut 111 ~~ 

hane rıbt.mından kalkar ve Teki.ut, Mıırettr. ~ 
$arklb l~l<eteıcrıne ucn>-ar&k Karabl&•r• yarır. ,,ıJ' 

Akdenl• PO•t:uı, J'llTla n&t ı:ı de hareket edıl'• 
ru tzmlr• ı;laer. t 

l<al"Mlenız PMlll"• Jllrtn nat 18 de hareket ed'!:,..• 
retli, Zonırut.\llk. nlyos, Bartın ·n Amaararr. llJ'w 
nll Cldeye glC•r. -~ 
Memleket d••• deni• a•f •rlJ 
Bomsnya nparl&n ı Ctımfrtesl ıınnıuı 13 dt 'I<~ 

cere: Balı Ellnlerl 18 de Pire. Berut hlwıdttlr-~J'll" 
ltalµn ,.,.pnrlartı C\tl!l& gllnlnt uat 10 ~ 

BrcncL.ıı, Venrdtk. Trlrate:re. 
Kara volları 

Anadolu hattı ı 

HeJ"darpaıa lotu)on IQdlUllltllı TtlefOD eo1" ..
Ankara oUrnlı uat 111 dal adi H,:IO dl h&rt1'

1t 

:.kız kardeşimiz, kızımız, anamız ve hat- lf garasını ilan etti. 'h}ı.}t_!t .J>iyasaya :i du. Kahvede ressam Rodrigodan, iki 
ÜL kaynanamız kadının biı.c gurur ve !i mal vermedi. Bugün dewya mUraca- h katl~ndan ve rakkamlarm filimi Don 
hayranlık vennesile bitmiştir. ii at ettim. B:ına, dört kilo "mecburi .. ii Luisten ba§ka kimse kalmamııtı. Ve 

Hangi asra bakarsak bakalım, ta- non bir buçu~uk alırsam.ancak ubir".. I~ Dop Luia hfild ayıyordu: 

~ isyap çabucak bastırıldı galiba, 
dedı. Baksanız ortalık scssizlegiyor. 

Rcuam Rodrigo bala karşıdaki 
(Adi luıtnr Samsuna kader ıı!dır). " 

• 'l"or09 oUrat knlarıı P .. artHI, Cariaml>a ve 
Çl• eünlcrl aut 9 d& llaydup~&dan lı&rekıt ecıer• ı/I 

rihin yanıbaşıınıma §Öyle fısıldadığı- IJ kilo Tiryaki verneeetm: ~bliğ etti-Ji - Sanayi i!Çimizin sayısı 2 ntllyon 
ru işitiriz: :! ler. Şaş~rm kaldım.. · ı: Vasati olarak beher köylil ailemize 3 

"Her milli hadisede Türk kadını ~ .Hal.buki l:>ir kil!? ~aki ancak H hektar toprak isabet eder. Bir hektar 
daima erkeği Türkün yanıbaşında bu- J~ ?ır giln dayanır, fazla rağbet gördü- fi toprağı olan bir milyon kadar da köy-

lunmu§tur. Aç olduğu g\inlerde de, tok J~ ~deı; ta.buk ~!!;tt1ır. Geriye kalan !i lilmüz yok değil .• 
olduğu günlerdeki gibi, harb günle-'~ d~rt kılo on bir bucukluk aneak beş ii ~essam Rodrigo sinirlendi. Fakat 
rinde de sulh günlerinde olduğu g:: J'! gu~de ~r • .sa.ttlır. lf daha 

0 ağzını açmadan Don Luis 110-
bi.,, I~ Tıryul sigarası başımıza bela ol- !i · kağa bakmctktan vaı:gesti. Camın önün 

Yakın tarih bize kadınımızın, Türk j?. du.J3Iı: .. t_UtüncU •• dükkD.ıµ_a:nca.k bir h den aynldr, Ressam Rodrigoya ağır 
katlınlığını asille§tiren büyük an'aııc- ~ sc~c ~ırkac aaiml ml@;.cri temin !f ağıl'" yakla§arak: 

çekçi kadınla meıgulldü. 
Donya Mariya bastığı yerler cıvık 

cmk çamurmuş gibi ihtiyatla yilrüyilp 

ayaklarının ucunda tombul esmer vü
cudunu idare etmeğe çalııarak dükki
nrndan sokağa çıtla. 

Sokağın ortasına kadar ilerledi. '.Ar
tık sokakta kimseler yoktu. Sabaha ya

kın vakitlerdeki hüzünlü bo§luğa dü
ıen bu cad.:ledc Donya Mariyanrn, tek • 

başına, kahvenin yanındaki Katedrale 
doğru ilerlediği belliydi. 

Danimarkalı kadın: 

htanhoı - Aıt:um • F.IAıl• battı: H&Jdafııat~ 
eün eut lO da ıuıııcar. 
Avrupa hattı ı 
S!rkKI latau·on Mlldllrllllll : Telefon 2Z0711 ."'. 
Stmploıı •bP~~'ı htt ı:nn fltrkeclıSen saat ~.~ ,-

ka • vo A vrupAdan ceıcnı 111&t 'l, 2:ı t• sırıt~ -
vuslat rd~r. 
Konnuı.ıyon•I 20,30 da kalkar. 10,22 de ııttt• ,,4' 
Edirne pcıaum lıtr ıuı:ı nat S.GO .cıe ııarcJlfl 

10,33 de ııeur. 

MOnak••• 11anıarı -· 
• lzmirdc J.üllür parkta yapıJae•1' 0, 

ze binası kapalı zarfla mUkosaYB ııo 1 
muştur. Keşif bedell (32208) liradır· 11 
siltme 24-1-938 pıızortcsi günü sa•l 
dn İzmir belediyesfn<lo o1ncnktU'-
Açık m~murıukıar ve ı•••~r' 
• .İznik belediyesi tarafından 100 ıı 1' 
fırretle bir fen memuru aranmaıladır· 

Jiplcrin 1znlk koy;m:fknmlığına milrar' 

sine, "millet yolunda çarpışmak,, an· \ı~ edeP,.iJJ.r. ,ılu da. dültlmmda. ıçe.şit bu- !i - Şimdilik bu kadar rakkam yeti
anesine ne uygun bir kn.takter muha- ,: lu d~Jl~ .. surcJ.t.Ie lta.bildir. l.şte bu ij şir, dedi. Zaten kü_çük ve orta burjuva
faza etmekte olduğunu açıkça. göstef· ~~noktada çok müşkUl va.ziyette_Jcal- ,!~Jj larımrzın sayısı aklıma gelmiyor. Ama 
mcktcdir. Billinssa umumi barb ve is- j!! ~~ Kıı.ı:wı }.ütUn s.atnw'lt ha'ltkınt ; onlar bizimledir. 
tiklal ıiiücaaeıcmiz baştan başa, !!'! J! ~ m~tıUçı:.~~Ur- -lDJ!isar i! Ressaµı Rodrigo v~ iki kaldın merak
kara:ktcri tebarüz ettiren ve biribirin- H online ge.Jene.tü{üıi tezlieresi ven ~ :: · la Don Lulse bakıyorlardı. O ?lırdenbi
den güzel olan nümunelerle doludur. U yor. Ba.ltkal, kasab~ sucu YC saire. li · re. laf olsun diye saatin kaç olduğunu 

- !sterseniz biz de_çrkaİrm artık bu- • 
radan Don Rodrigo, dddi. 

an: latımiHr. · - ınırı il~ 
• Tüccarı tıillcssesenfn hlu111ıteUcc. ~ 

ıni l'lll)(lenk 1ccrüb~li bl.r bn! ve)·ahlld~ 
b:ıyana ihtiyaç \"tlrfiır. istekliler; lslJI ırl" 
posta. kutusu 393 n müracaat ctJl.lClid 1 ~ Askeri hizmeti, Türk kadını, asla j!Buni.xatliı"ihsesçıl,{"ardığn;ıuzyok. ji soruyormuş gibi: 

güç ve korkunç bir yUk gibi omuzla- f: Allah rızası i'in olsun, bize acıyı- ii - Tabancan var mı Rodrigo? dedi. 

rına yüklenrni6 saym1yacaktır. Zira !~ nız. L~~en n~fyntrmilıı bire yar •. li Rodrigo: 
kadınımız, daima ıı.sker anası olarak, H dım ~ Yuksek sermayeli ..Yahu- jl ~ Hayır yok. . 
daima asker karısı olrak, daima ask~!' Ja di, erm.cnı, accmlcr ~en~~~ .... vyr il Dıye cevap verdı. 
kızı olarak yaşamıştır. Ve sorarım si- jlJ dular. Üç beş müştcrillJiZ de bunlnra 

1
., Don Luis sıfır numarayla tua§lı ba-

ze, bizim memlekette hangi ev, bir ~ gidecek. ı §rnı kaşrdı ve uzun, biçimli burnunu 

harbin bütün safhalarına bilfiil i.5tirak J!I İnhisarlar idaresi. Tiryaki cigara- • çeke çeke: 
etmiş sayılmaz? Mesele bu enerjiyi or- U sını kafi miktarda çıkarıncaya ka- !i -öyleyse derhal birer aJdet tabanca 
du çerçevesi dahilinde kadrolandn-- jfi dar ba!'i biz malullere istisnai mu. fi tedarik etmeli, dedi. Ben gidiyorum. .. :· 
maktan, kontrol ve tensik etmekte~ '! amele yapsa; zaten lütün satan kac ·:: Sen istersen Sinyoritalan otellerine ı. '.J • • 

ibarettir. Yani, onları ba.sıbozukluk· U ma1U1 varız ki...,, Si kadar götür. Sonra köşe baılanndan 
tan kurtaracağız, üzerine hesap yapı- !! • • • ı: birini siper alıp iıini görürsün. 
labilir bir kuvvet haline koyacağız va f; inhisarlar idar~;:~~: !>•~ haklı §i- ı=i Don Luiı bu tavsiyede bulundukta·n 
modern mllli mUdaf aa ihtiyaçlarına ii kayctlcrc meydan vermiycccğini u- J sonra kadınları selamlayıp kahveden 

en uygun şekilde terbiye ederek aza- U marız. :: çıtla. 
mi verimli bir yeni kudret yarataca- i! ?--ı'OT - ince Tirya1ci cigara1arrnm H Danimarkalı yahudi km kahve kapı 
ğız. ~ pakc_!!crinde:e,. ~~ ~a.."'ılı oldu _ :: sırldan çıkan Don Luisin arkasından: 

TUrk kadınının bu milli karara kar- li ğu, gibi 25 değil~ 24 adet çıktığı yo- ~ - Ne soğuk kanh adam, dedi. Hi~ 
§I ~n ufak bir itirazını j15iterek sevin- jıg lu11da ba.:ı ~J!_eiLr:! Jlfl.J?ılmaktadır. is . İspanyola benzemiyor. 
mck şimdiye kadar hiçbir dilşmana g Riz de mera~!'4!Jrck birkoç pal•ete U Ressam Rodrigo cevap vermedi. Ne 
mUyesser olmamıştır. ~ baktık._JJpJ_illw.kik::ı pa,'Jç§,tlerjW 24 i! yapacağını, ba~ınd:ı kalan bu iki kadını 
Geç~n yıl mekteplerimime başhya.n jii cinara bulmıduğu!lu gördj]Jy. .Aoaba ft sağ salim otellerine kadar nasd götlire 

askerlık derslerine kızlarımızın ne ~ ,,a7cct'lc üzerindelci e5 ' rakamı ytt11- n ceğini düşünüyordu. 
büyük bir alaka gösterdikleri ve bu a- ltt lıslıkla mı yazıi.mı~Y il Şimdi dıJarda sokak biran içinde ten 
lii.kanm gün geçtikçe nasıl art.tığı ve ::::::==-•-••ı...:11111111111111 ma:m=fi halaşıvermişti. Yalnrıı arasıra tektUk 
artmakta. devam ettiği herkesin malU· Binaenaleyh, Türk kadınının mil!et insan gölgeleri gö~ünmiyen bir yağ-
mudur. müdafaası yolundaki sönmez aşkını murdan kasryorlarmış gibi koşa koşa 

"Yarı:ı.tma, yaşatma, sulh, huzur ve bu ordunun çerçevesi içinde kadrola.n- geçmekteydiler. Yakın mitralyöz tıkır
sllkfın.mümessili olan kadının bir harb mıfi! görmek kadar tabii bir şey ola- drlan susmuştu. Uzaktan uzağa silah 
kadrosunda y_er alması, ne dereceye mazdı. atılıyor, uzun fasılalarla top sesleri ge-

kadar insanlık kanunlarına uyar?,. di· • * • liyordu 
ye soranlar çoktur. Bunların belki bir Tiırk kadını, TUrk valanmda misa- ı Ressam Roddgo karşıda, öbür tara-
başka diyarda münakaşası manalıdır, J fir .!!egildir. Türk kadmı, erkeği ile b!:- fında. ci~ek rıafl:ıırr arasından Donya 
Fakat TUrk. miIJetinin ordusu içinde] ayan!a, TUrk vatanıİım sahibi olme:k J M:ıriyanrn ba!Inr uzattığını gördü. 
yer almak.asla kadının b~ gUzel insa· 1 aerefine ulafJıyor. İcabında mildafö~ j Siyah örme şalı. ııan blüzunun om
ni manası ile tezat teşkil etmez. Zira ı silahlarına sarılacağı hesaba kat?!!'.!? J zundaydı. Rodriıo merakla ona baktı 
Tilrk ordusu başkalarının milli ve in- vatandaş kadın! J ve böyle bir anda böyle bir alaka duy-

sant haklannı mahvetmek, başkala- J Yeni vazifeni erkeğin kadar iyi ba-
rının sulh ve huzurunu bozmak. ba§ka şaracağma lnananlardanız. 
milletlerin beşiklerini ve güzellikleri- Şckio GONDOZ 
ni tnhrib etmek gnyesile te,kil edil· · • 
miş bir profesyonel "f eUıU istila,, or
dusu değildir. Biz.im ordumuz insanlı
ğımızın ve h:ıtta insanlığın en bliYuk 
gururu olacak derecede temiz bir yo
lun yolcusudur: 

, ..,.,.. 'Muti ve insani haklarımızı ko-.... 
1- 8nJh ~ lumıranıuzu, sulhi,i ve 

huzuru korur. 
3 - Tilrk milletinin beşiklerini 

Türk vatanının ıctizelliklerini korur. ' 

Tcolfil'fccın Amcaı
non köpe~n 

Don Rodrigo yine cevap vermedi. 

Çünkü bu sefer çok yalandan gelen 
bir mitralyöz cayırtısı ~ kahvenin 

içinde akisler yaparak dolagmıştı. Bir 

an başmr Danimarkalı kadına çeviren 

ressam Rodrigo tetaıla tekrar sokağa 
baktr. Cad:!e yine eskisi gibiydi. Eski-

si gibi bombogtu. Yalnız Donya Mari
ya ayakta değildi, yUzükoyun taşlann 

üstünde yatıyordu. Siyah örme şalı 

sağ omzundan kaymış, sarı blUzunun 

altındaki kırmızı etekliği açılmış, es
mer, kalın, çıplak bacak1arrnr meydana 

çıkarmıştı. Mitralyöz ateşi devam edi
yordu. Sokağa kurşunlar durgun bir 

suya atılan ve suda düşüp yer yer ser

pintiler yapan taş parçalan gibi cad

dede ardr erdrnca toz damlaları hava
landırıyordu. 

Ressam Rodrigo iki kal:fını bilekle

rinden yakalayarak kahvenin ortasına 
çekildi. 

Danimarkalr yahudi km: 
- Kadın öldü, dedi. isyan bastrrrl-

mamrş. 

Çekoslovakyalı kadın: 
(Sonn ynnn) 

Avuçla leblebi 
satanlar 

Şeker, badem, leblebi gibi soyul -
madan ve yıkanmadan yenmekte olan 
maddeleri satan dükkancı ve esnaf şim 
diden sonra bu gibi maddeleri sat.ar· 
ken kağıt ve kutulara mikrop tutmı· 
yacak cilalı madenden birer küçük kü
rekle koyacaklardır. Bunu kullanmt
yan ve mallarını em~riyle alıp verenler 
para cezasına çarpılacaklardır. 

• Bir şirketle dnldilo ve bilro fşlrr et 
recek bir b:r~·nn anınmaktndır. tnıı11 1~t' 
bilenler tercih edilecektir .• Talipler tr.İ 
oğlu posta kutusu 25( c müracaat el 
dirlcr. 1 

Geçen senenin BuaurtU"d ..: 
neler oıdu ., ıP' 

• Elektrik şirketinin hesapları it ,ııd 
edilmektedir. Şirket bazı tesis:ıtının . ,cıt 
koveleye uygun olmadığını itirnf cd

1
• fi

• Cnlıılcanın lzzcddin köyiindc 
0111 

bir kadın soAukton llonmuştur. ·ti' 
• '.\fuscvllcrin kllrduklıırl ikt ccıııl> ıf 

rasınrla ihtilaf tıkıı:ıştır. Her iki ce~t~ 
mensupları lıeJıodiycyc müracnnt j!C ; 5ıc 
ıelerinin koldırılmnsını bc1cdi:rcdcn 
mlşlcrdir.. 6cf/ 

• Zirnntimizin inkişafı )·otuııd11 
r '* 

mınlakndn teşkilat yııpılmnsınn Jcııftl 
rilmiştir, 

Slnern•lar 41.~ 
B ı: Y o r. J, U - Tllrlı:ı Baakliının ıııtı~~~ 

l•k : At•fbll«&I. lprk: Kartaca ınutıarebrlerl ~~,;I 
tıarsyı Kartaca mııhutl'cltrl (TllrkceJ. ~Jıl' >~ 
ıudrt ~ ..... ı. llrner: Jltr l(edına bir erıı:••· 1~.1.r_ 
ZehtrU okl:ll' diyarında ...., Ganı:atrrler a....ı«'°;,:~ 
LAda.mo komelyl\. !'ark• noklcnmt1eı:ı eablt· IS ,_r-
mauı Dol<tor ve iki canlı adr.ın. Aort: ,,/ 
lJlldlrpıt.mlrtlr. Zaftrı f~:.f 

t '!TA :S B U J, - Ftnh: Pfofea!lr zati : f"s• 
ttımutm ,.. (ılnımada) Fronk•~ayn. AllA~ r' !J. 
Ahm•t (TUıkc•>· K1.ntıt:3aılar c•tesl. )t1111 1_.~;ff~ 
m~t (Tllrl:ceJ . H8Ucr 'Fransa. lhttllU Tt Teıt-~·--
lan. Aı..tnd:arJ ltemnu ııak, 'e Lord ıurdl ,;t 
lm\lı CTQrkc•ı. dır' 

K An ( J( ö \" - lll'f'JfD.I ProgramJ~I t>!l 
lir Hal•: lllldlrml'mlıttr. 

fi ~ K ft D \. R - , liftle : Namus bOrr,ıl-
8 A k 1 R H 0 )' - ,,.,,.,_,,, • ••'" "' 

Tlvatroıar 
Tl'P\,;11 ~Si DRAM JU!l)U 

Baat 20.llO da 
n :nal. ;r il' 
Dnı.m, 6 ı>erd• _ _JI 
Yauıı: lteunk tbıen. ~·· 
.nlha Dcdiı G151mlL _ _,.I 

Ol'ı:RET JU~ 
f!Ht 21! 30 d&. -1' 
" l 'lfAR07. ltAlllSI • cı1' 
K•>MMl il tablo. TııU.D• 
11ahlp ol!lu. 
l!~At 14,30 dA ti' 
1.f\Vl BONCUK si" f f' 
"l'aun 7Al<f Ttı!!kl~ lfll a'1 C' 

l':ltTl nRn. "'tıı TF.1( Tt\"A,..o ,M' "" 
Paz.art.nl. Kadıkl'ly (!lll'f'7)'ll) l!!&lı. cııaJt1f C" 

Pm~_J~ıldldarl olnnnalannda: ...d• 
HANll\luAR TrP.ZUIANE!tt, Vodvfl s r-· • .,,. 

ren: MAbrııat Yn r1. 11'!,'"J r-
eF.Iır. nr.nA"jJ TUR!\V '11 '"Tll(I! ~'°~ 

ll&ı\alk~ N'ıtıM ve 11rltııda,l1tn. Ok11f11ed Ji'I• 
mlba ve Mlffl \"llrT•l••I M~elcetııııfs!ll ~ 
aı:ıorcnlan tJorofıM n ııtdt,ıı boka ı;nU•l\tıt>t• 
){ÜN'F.Ct:lM. t'pnfl 3 )'lf'1'd~. p;i ~ 

ŞY.117,.\llt"<tAC:f ı t? '" "'"'""JlO _.- .J 
l'rMP.ılr 7ATt 1'!{;'\'0tTJt - ..ı• 

flt!nd va yeni ııro~~mı ne her &k1Jllll tıUP' 
falııy•tı~ "•vam r•m•ktl'tllr. 

~akil vasıtaıaır• 
izdihamı azıtld~ ~ 

Perapalas arkasmda.n geçeı' f 
zun zamandanberi asfalt ot~şıı~ 
pılmn.kta olan Aynalı~eşıne " to"',11 
caddesi scyıilsef ere açılınIŞ .;e 

0
;;(, 

sef ~rleri bu yeni yol uzerfJldetl .;(. 
maya bal}lanmıştır. Bı: yUzd~rı 7 
başı caddesi Uzerindeki vesıaıt 
mı aza.lDU§tır. 



'1.....,21 lKlNClxANUN-1938 

~(lata daü: 
Reybilik . 
softaları 

l l{IDE bir fikir değişUren, dUn 
~ h~,-~ara.r~tıe ~Uda.faa ettiği, biri
~~t dıye sır.e de ka.bul ettir
"1;~ ~ığı görilşü bugün bir buda
~Yan adamı beğenmeğe Jmkln 
~ leba İn~, kal'§ısmdaki adamda. 
'e\'e t, hıç olmaua kendi fikirleri-
' li°:3nıa karşı bir vef aki.rlık gör
~· O~un bir düzüye deği~eal, 
Su eden; ölçüp biçıpeden i§in iç 
~ ~amağa çall§tnadan bir tara
~ u; ancak .}l.isleri ile, - daha 
~ et.t·: yalnız menfeatlerl ile hare-
Cen ıgf~i g_österir. 
~ ~eruı bir daldan bir dala lion
~ ~görülebilir; çüı:ık~ onlar 
~ akıkat!erini aramakta olduk
~ ~~~ bir ~u det kendilerine ışığın 
~ili ~ıbi ~iş olan fikr~ gö
~ .~~ bütün· a~le bağland1Jc
~l &öyJıycbiJirler. Bir yaşı geçrrJş 
~ 8~n ise yine öyle Qir mueret i
~ eleri insanı öfkc!cndirmr~ıte 
~ . . 
'~t ikide bir f ikrınden dönen a
'aıı da~'a. fenası vardır: hiç bir 
bi '1ı, hlçbır fikirde olmıyanlar. Ha-
~~ 

1
h.altikatin bulunamryac::ırıru, 

~t d çın de hiç bir taıa!a bağlan
~ler;~ olnıryacağını söyleyip fi
~u~'tl ~arpışn:asını göyle uzaktan, 
oq- \>~· lncla bir tebessümle seyrcdcn
O:ıılt IC ır, i~te on lan kasdediyorum. 
~l enai'erinin reyöt olduklwı 
~ '°~r; 

1
fa ·at r;eybiliğin mUteassıb

ı.~ dta~rıdır. Hakim adamın ken: 
~ ·~:Yl e, kendine gün gibi aşiki.r ge
~':k1 11 erden de ştiphe efmeğe elbette 
~ed·a~ r; hntti. bu, pnun için bir 
:'4J4b~r. F'~at bu, kendisinin doğru 
~\ ta §eyı söy!emesine .. haklı bul
''t~bni{atı tutmasına m1nl · değildir. 
~(~ l insan oğlunun hakikate er
~<aa bı cfz olduğunu ileri sUrmektir; 
~~ r hakikat bulunnıadığmı söy
~ ~onun için mücadeleden ka.çm-
~81 Ye etmek değildir. 
~ lii lllııznı btiyilk davalan ka.ıTı· . "'~°' ç bir taraf lelıiı!e asabiyet S ~~n reybiliğin . gölgesine sı-

'ı' '~·ı tı.yenJer, igin doğru.su, sade. 
~~~ını düşünen, her türlU ci
fi · .ıı~l"b . hareketten i.ciz insanlar
~ ~bt,,. llık, Jules Soury'nin sôyledi-
~u ~ oıd:u. kemiren bir k:ınserdir". 
'1f. ~~n ıçln bir azabdır. O azabı 
~ a~i.ta~ o ıstrrabla kıvranmıyan, 
,~e hen ermeğe im!ti.n yoktur; o 
teı-,.~l'lp k:e .hiç bir ~ki~-at'e hlzmet 

.~Jcten Yfııne bakarım!., diye~ler 
'lt ~!~ ltırn:Ybt değillerdir. . 
' ' batı Ye derhal şu veya bu ta
\>ıı~ da :~~aaı söylenemez: elbette 
~~· ~ak Utııneğe, tahkike hakkı 
'<i~ fiJcrı:: d~§tinüp tahkik ettikten 
lı~ 01... 80Yleıneai~ bir davanın 

1'1111, ı. •• ~ası .. \f 1 "tQerı ~dır. Yoksa insan-
lb..L~ Of~e alaka göstermiyor, ya
~· llqa hıyanet . ediyor de-

~~, lttrnae1 
>Qı-ı~ içftı 'k~r de bu vuifeyi anla
laı~ .... ; çtln 

1 •de bir fikir değiştirl-
L'"tl'i kU bua-n-k·· • · 'Ol bl'etı tı'4il u alemin mese-
~'1 defil. ~~arışık, .içinden çıkmak 
~~ere d baknna o bir dUzüye 
~ll'altat ~ e ha.k vernıeğe me.:bu
'~tlıl da~~kilerin, yüzlerinde ha-
~ ·'"6&at olan tebess'" .. ta. -
~ <ıa.v U - umu 

''-ıı.ırıar) ~ ıla.r, bunu 7.eka ali-
~ iç bir zı ıan hak ve-

lj~ Nurullah ATAC 

t •"''de attlrtl it U 
~ ~h~ ~Ottad~IP 
~ı:' ~ tUy!e mücadele yoliın
tıı; cıt ı\iıı lar, deni7.dekl gütUltU-

,, ~b .... _ ctdet~ l"--r lUD 
~\iı.... ~al· o.u.u • u ortaya at-

on seneliğini birden alanlar~ 
. yeniden maaş verilecek nii ? 
Bu sualle Defterdar;ığa müracaatlar yapıhyor 

Bundan on seneden fa.zla bir zaman maaşlar ceste ce~te verildiği için tedi
evvel 1927 yılında hazineden yüz ku- yat uzunca bir zamanda yapılmıştı. 

ruşa kadar maaş alan mütekait, dul Şimdi bu maaşların ilk kısmının ve-
ve yetimlerin on senelik maaşlarını.rı 

birden verilmesine dair bir kanun neş-
rcdilmi'ş ve o sene haziranından itiba
ren bu maaşların veri!mesine başlan
mıştı. Fakat yilz kuruşa kadar olan 

rildiğindenberi aradı.n on seneden faz

la bir zaman geçmiş bulunmaktadır. 
Bunun için o zaman on ser.eliklerini 
almı§ bulunanlar şimdi yeniden maaş 
alıp alamıyacaklannı ve yeni bir te-

·Haliç tersanesinin 
ihyası projesi 

B~r ha taya kadar hazırlanarak 
k isat Ve aletine gönder:ıecek 

Haliçte kurulacak yeni ve büyük 
tersaneye ait kat'i proje ve planların 
hazırlanması bir haftaya kadar bite -
cektir. Deniz fabrika ve havuzlar mU
düril Cemil bu p:oje ve planlan ay so
nunda Anka.raya götürerek iktısat ve
kaletine takdim edecektir. Ali.kadar 
veki'etlerin murabhaslarmdan mü -
rekkep bir komisyon bunları tetkik 
ettikten sonra projeler Yeklller heye
tine gönderilecek ve yeni tersanenin 
intaatı ve tahsisatı için ics.b eden ka
nun llyihalan müstacelen hazırlana
rıik m~lise sevkedilecektir. 

MilJf tersanemizin kuru!masma ait 
olan bu bazrrlıklar ilerlerken bir ta -
raftan da burada çah!illlak üzere us
ta amele yetiştirilmesi için te'°i irler 

Tren yolcuları 
.çoğahyor 

Ankar nya gUndiJz 
po~ta la rı arttırılacak 

Devlet demiryo~ları idaresi, halkın 
sürat trenleriyle oeyahatlerini temin 
için yeni kararlar alınış ve yataklı va
gon yolcularından sürat trenlerinde 
seyahatleri için alınmakta olan fazla 
Ucreti tenzil etmiştir. 

Yeni şekle göre, posta trenleriyle 
seyahat edecekken, sonradan ekspres
~e seyahate karar vermiş olan yolcular 
trene binmeden evvel istasyonlarda 
munzam Ucret vererek yeni bilet al -
mıya mecbur tutulmuşlardır. Bu su -
retle sürat trenlerinden aynen ekspres 
yolcusu gibi istifade edeceklerdir. Fa
kat posta treni biletiyle eksprese bi
nen yolcular nakkmda biletsiz mua -
melesi yapılacaktır. 

Ekspreslerde muteber olmıyan ya
taklı vagon yolcularından şimdiye ka
dar ekspreslere nakil için, yüzde 25 
fazla ilcret alınmaktaydı. Bundan son
ra bu yolculardan yüzde 12.!5 fazla 
Ucret alınacaktır. 

Anadolunun hemen her hattında 

yolcu adedi bUyUk bir sUratle artmak
tadır. Bu seb~ble Ankara hattına haf
tada dört defa yeni gUndilz postalan 
konulduğu halde bu trenler de ihtiya
ca k{lfi gelmemeye ba.~lamıştır. Bunun 
için gündüz tren!erinin her güne çı

karılması imkA.nları araştmlmakta -
dır .. 

alm.maktadır. ÇUnkU, elde kifi mik -
tarda mes!ekten yetişmiş mütehassıs 
işçi bulunmadıkça. kurulacak muaz
zam tesisattan tam surette istifade 
etmek kabil değildir. Yeni tersaneyi 
kurmaktan gaye, kendi tezgihlanmız
da, kendi iptidai maddelerimizle tama
men yerli gemiler yapmak olduğuna 
göre, bu müessesede teknik sahada 
mütehassıs birkaç ecnebiden başka 

kamilen Türk UEta ve işçUe:ı:i kullanı
lacaktır. 

Fabrika ve havuzlar idaresi bu usta 
ve 1şçileri yetiştirmek ve ilerde ter
sanede vUcuda getirilecek fen mekte
bine bir başlangıç olmak tu.ere bir us
tabaşı mektebi kurmuş bulunmakta
dır. 

Tek tramvay 
ha~ ları 

Ç'fte çevrilmesi 
tUzumu şirkete 

ihtar edlldl 
Anadolu yakasında bile tramvay §e· 

bckcsindc bulunan tek hatlar kaldı-.. 
nldığt halde §ehrin içinde elin tek 
tramvay hatları bulunmaktadır. Bun
lardan yalnız Topkapı hattında Uç yer
de tek hat vardır. Halbuki tek h:ıtlan 
çifte çıkarmak tramvay şirketinin ta
ahhütleri dahilinde bulunmaktadır. 

Tramvaylar buralarda biribirini bek -
lemek mecburiyetinde kaldığından faz.. 
la sefer yapılamamaktadır. Bunun i
çin kom~rlik bu hatlann çifte çevril
mesini şirketten istemiştir. 

TUtUn lion~resl 
Bu sziln toplanacak 

Balkan tiitl1n kongresi dUn toplantı 
yapmam15tır. Murahha.slar, sabalıle • 
yin İnhisarlar umum mUdUrU Mithat 
Yenel, tUtiln işleri müdürU Adnan 
Ha~et Taşpınarla birlikte ve otomo -
billerle ÜskUdara geçerek 'Malteµeye 
gitmişler, oradaki inhisa.rtar tütün 
enstitüsilnü ziyaret etmişlerdir. · 

Ma\ıipüli.syona a!t en müterakki 
vesaiti ihtiva eden bu binalan murah
haslar çok bejfonmişlerdir. 

Kongre, bugUn öğleden sonra toph· 
narak müzakerelerine devam edccc.k
tir. 

diye yapılacaksa bunun yine on sene
lik olarak mr, yoksa. maaş şeklinde 
mi yapılacağını sormaktadırlar. 

Yüz kuruşa kadar maaş alanlar u
mumi harb sonrasına kadar nefer şe
hit yetimleriyle, daha evvelki devirle
rin yüzbaşıya kadar veya mülkiye mil
U!kaitlerinin uzak ve yakın varisleri
ni teşkil ediyordu. 

Hemen hepsi kadın olan bu zümre
nin ekserisi vefat etmiş ve yetim kıs
mı da büyük pederin maaş hudutlan 
haricine çıkmıştır. Geri kalan pek az 
kısımdan birçoklan on senelik müddet 
dolunca defterdarlığa ve maliye veka
letine ba.şvurmağa başlamışlarJır. Bu 
hu.susta yakında bir karar verileceği 
muhakkak görülmektedir. 

Tütün ihraca
tımız artıyor 

81.r ayda 14 m ilyon 
kllo ihraç edildi 

Geçen sontefrin 937 ayı içinde 
memleketimizden ecnebi memleketle
re 14.104.387 kilo tütün ihraç ,edilmiı
tir. 

Thracatm 4145878 kilosu İstanbul· 
dan, 9309820 kilosu hmlrden, 638552 
kilosu Samsundan, 10137 kilosu da 
Gazianteptendir. 1 

Bu bir aylık ihra.ca~ır.n 7593454 
kllosu Almanyaya, 4209561 kilosu A· 
merikaya, 311363 kilosu Avusturya
ya, 165963 kilosu Çekoslova.kyayadır. 

937 senesindeki tütün ihracatmuz. 
da umumI bir artma vardır. Bu a.rtı11, 
937 senesindeki aylarda yapılmıo olaıl 
ilıra.Catı ay ay takib' etmekle anlamak 
kabildir. TUtUn ihracat~ ikinclka
nun 937 de 919, şubatta 902, martta 
1050, mayısta 1052, tondu. Bu milt
tar son ayl:ı.rda bariz bir §ekilde art
mı§tır. 

Şirketi Hayriye 
TezgAhlarmda iki vapur 

'daha yapacak 
Şirketihayriyenin Hasköydeki kendi 

fabrikalarında yaptırmakta olduğu 

76 numaralı yeni vapurun in§aatı hay 
li ilerlemiştir. 

Daha evvel yapılmış olan 75 nu • 
maralı Kocata§ vapurunun inp.atı S'I

rasında hazırlanan saç levhalar mon
te edilerek tekne yan yanya tamam· 
lanmıştır. önUmUzdekl Nisan ayı aon· 
larma doğru şirket bu ikinci vapuru
nu da. denize indirecektir. 

İşittiğimize göre, Şirketihayriye, 75 
ve 76 numaralı vapurlardan daha btl
yUk ve daha konforlu ayrıca iki va
pur yapmak kararındadır. 

Şirketin fen müdlrl olan Her Dik, 
' . bu maksatla Avrupaya gıtmiş ve ora-

da.ki gemi inşaatı tezg&hlarında tet
kikatta bulunarak gehrimize dönmüş
tür. Kendisi Avrupada bulunduğu BI· 

rada, yeni yapılacak vapurların mem
le:ketimir.de temin! kabil olamıyan ba
zı malzemelerini de sipariş etmiştir. 

Şirketin 77 ve 78 numaralarını ala
cak ve önümüzdeki sonbaharda tezgl
ha konulacak olan bu vapurlarının 

planlan hazırlanmaktadır. 
~~ ~rrı . tadır. 
~Ç:'lt~ 'atı~~.erken vey~ gecenin 
~ı ~ ltll?ne::::!:. lin:andan, Boğa • 
~ \>e hlarından ''P.Ya A:ı~dolt~ ta
~ l~ ~aıotıa. ınu geçınekte .olan ben
q :tı ihıt ttlrüıtu1 teharrik kUçUk nıo -
~~ı~ l et.Qıekt e~ de §elıirde ı:Uku _ 
ı.._ _c!etı; bllııu n edır. De~iz ticaret mü
i:iıq ·~ 11"9rtaı8.7.arı itibara o.!arak 
"'""· ı~~lc ~ı . arına., nıotör .,;;..;;1t·· 

- i<::ı-:Ri;'i::-;---- -~-- , (~~~· 1 
•TÜRK HAV A KURUMU Heisi Fu- · - ... 

ıt Rulca, sıhht sebebler yüzünden istlfn 
etmiştir. Rivayetlere Fôrc yerine Bolu me- _ _ 

Tütün enstltüsüniı gezmişlerdir. Konferans 
hugiin gene toplanacaktır. . . 

• Tü'rkkuşuna yazılan talebelerin sıhhi 
ınuayent'leri cumnrtc~i ~e pazar günleri 
ö#leıfen ~onra Hava l\urumu merkezinde 
ynpılac:ıktır. 

~ 'f ""tt ""' cı cih "w.. .. u -
~ 1l'rrıl§tır :Ular konulmasını 

~~'11- eahtpıerı ' Lıınan reisi bütün 
~~ ~lllaz. ne k.eYfiyeti tamim et
tl\~ltn e:ı~ıfe~ne llir ay zar -

ef buJ Cihazlar koymak- l 
Uluna.ktadır lar. 

busu Ce\'nt Abbas Rclirileccktir. 
• J.iman işletme lıforcsindc rlün öğleden 

ronra bütün şeflı!rln Jştirnklle bir toplantı 
yapılmı~. ldorenfn Deniı Banka ıleYrl m!i
nasebetlle yeni rolışma tarzı müzakere e· 
dilmiştir. 

• Oenibank milılürü Ymuf Ziya fnhrikn 
~e ha\"UZlar ldnresine giderek meşgul ol· 
muştur. 

• Rnyınrlırın Fırınlı kö"iinrle oturan Ali, 
akrahn-.ınrfnn Jt;I kı .. ı tanıfınrffln mira~ mc 
!llel,.ql"ıi"n ölrHirlmii~tnr. 

• roJony:ın•n An1'nrn lırh·fll; clçlsl dün 
Ankarad:m şehrimize rP.lmistir. 

• Köprü altındn Zekeriyan111 dükkünı 
önünclt• ıtur:ı.n 12 boş ı:ıaıoz şlşe.'llni çatan 
Ahmet dfin on fiç gfin hapse mahkum ol· 
muştur. 

• Dahiliye vekale1inıkn gelen yeni talt
mat üzerine otobü~ meselesini tetkik el· 
ınekte elan mürPtılşl •r yeniden <nlışmnğa 
hn~l·ınıı • lnrrlır. Diin iki khi cllnl~nmlştir. 

• ~:ıhlr me<'Jic;i bir şub:ıl r.alı ı:ıünü ~aat 
on ılörıte toplnnacaJ; tır. Bu <'.~Hede hele· 
<)İ\'P lıfi 1 •'Mİ ~örüsiilet'cktir. 

• S:ı rk lilliinlt'ri koıı'l'rnn~ın:ı lştirnl.: e· 
den murahhaslar düu Mallepeye giderek 

• F.mirıönü halkevl binasının yanına ya
pıl:ıc:nk yeni paviyonun in~atına marttan 
sonra h:ı.,ıanacaktır. 

• Ünıversite rektörü Cemil Üniversite 
meseleleri üzerinde vekA!etle görfişmek 0-
zere dün Ankaraya gitmiştir. ı 

• Ziraat vckAleti, Türklyede çay zlra,atl
nln arttırılması fçin bir kanun JAyihası ha
zırlamıştır. 

• J..eonida hminde biri Tütün gfimri1Aün 
ele yaıtcı Mihalden tehditle haraç alırken 
ynk alanmıştır. 

s 

·---• -. rm • ., ,_, ~ -KURUN'da 

Altln ticaretı 

A SIM Ua,ııuklinıeıın, meııılekelinıi:de al· . 
.ın tlcarelinl bir düzene koymak yotun 

uıı mühim tedbırler aıışını ıa/llil eaıuor. 
JJunda.'1. sonra altın tlcarell ualnı: !tlaliyc 
bakanlığınca i:inli bankalar taraı uıuun 
yapılnca'ktır .. 

Bcıınıutu.urir, Anadolu köylerinde halk-·· 
ra eıı rok alı1ılmı, tasarruf şeklinin :lnct 
altını almak olduijunu, halbuki altın Uca
retirıin Umumi harpten soııra oirdlği şek· 
Un, bu ta8artuf itiyadını zorlaştırdı(jını. 

allın ticarellnin bir neoi gi:ll ticarel nıalaı 
lııılini aldığını, bir lakmı ourouncu iş a
damlarırun allın f tuattarı üzerinde ouna
dıkları ehemmiyetli rolü anlatıyor ve dl· 
/)Or ki: 

"işte altın ticareti hakkındaki knnunun 
tatbiki ilk merhalede ekonomı bakımın· 
dan memlekette mevcut olan bu anormal 
9aziyeti ortadan kaldırmak olacaktır. Çiln· 
kil bundan sonra ziynet altını almnk isti
yon köyliller, yahut AnadoJunun herhangi 
bit kö~esinde altın üzerıne çalışan kuyum
cu vesaire &ibi esnaf isledikleri kadar al· 
tını muayyen fiyat üzerinde, altın ticare· 
Une izlnli bankaların şubelerinde bulabile· 
ceklardir. Buna mukabil elinde külçe ve· 
yahut meskUk oeJ.:ilde altını bulunup ta 
bir ihtiyaç üzerıne kqıt paraya Ç(Wir
mek lstiyenler de sene bu bankaların ŞU· 
beterinde işlerini görebfleceklerdlr. Bu 
turıa ahvalde birtakım muhtekir mutavas
sıtlann araya girmelerine lüzum kalmıya
caklır. ffuJ4sa altın memleket içerisinde 
her yerde serbest~ alınıp satılır bir ma· 
den mahiyetini alacaktır. Yalnız bu made· 
nin alım satımını yapanlar hüktlmclçe 
belli olacak, aldıkları 6altıklon altının 
kıymeti de muntazam defterlere kal·dolu
nacaktır. 

Fakat şunu da ilAve edelim ki memleket 
Jçlnde altın alış verişi bir taraftan böyle 
senişJetlJirkeo; altın üzerine muamelelere 
serbestı veriJlrken harice altın çıkarmak 
yasağı devam edecek,hattl bu yolda me\"cut 
kontrol usum arttırılacaktır. Şimdiye ka· 
dar kadınların ellerinde bilezik şeklinde
ki ziynet eşyasının çıkarılmasına milsaade 
edilirken bundan sonra bu mllsaade kal
dırılacaktır. Dahilde altın alış verişi ne ka
dar serbest ise memleketten altın çıkar
mak ta o kadar şiddelli kontrol altında 
buluancaktır.,, 

TAN' da 

Ucuzluk mücade-
ıe sir.de u s ui 

B IR memleketin bir ki11ulnde bır oo
landa,ın parası 8lhhaline klf auet e

decek kadar gıda ledarikine u~tiıme.z.ken 
birkaç 11ilı kilomtlr.e uzakla o gıda mad
deılni dörlte bir fluatırıiı tedarike tmkdn • 
varso., öyle olduğu halde bile müstahsil 
malını elden rıkarmakta :alımet çekerae 
ortada bir pahalılık derdi debil, teıkil6.l· 
ııılık, programıı:lık var demektir. Tan 
ba,muharrlri ba mütaleayı uürüUüklerr 
ıonra diyor ki: 

''Bunlara karşı iki mücadele yolu var
dır: Birincisi, eski usul müphem IAylha
lar ve raporlarla işi teşhise çalışmak, 
ekseriyetle işin dar bir noktası üzerinde 
dunıp katmak \'e narh Bibi eskİ, muvak
kat usullerle deva aramaktır. · 
Diğeri de yalnız umumt menfaat prcn

sfplnden ilham alan ve llmt tetkik usulle
rlne dayanan bir gözle hldlseleri görmek 
ve her şeyi kökünden dfiıeltmektir.,. 

Ahmet Hmin Yalmanın görü,ü şudur: 
Memltkelln lkli!adl tev:I ıistemlne taal• 
lbl.."U olan birçok işler. hdlıt eıki (Urrların 
damgaıım taırmaktadrr: Ortada her biri 
l:dr elmtk mubarluetinde olan ıaursı% 
ve li1zamsrı: ı>asrlalar. •onro tren polları 
h.1rlt'lndekl em,nluetılz, sloortası:: nakliye 
teşldldtr •.• 
·~mstahsllln e-llne kendl:ııini memnun e

decek para Fıermfyor. \'a~ıla olanlar, bir: 
giln haddinden rok kazanıyorlar, ertesi 
gfin kredi rl!'\ki veya yanlış hesap )'ÜzDn
den nazara uJtruyorlar. Sonra kenarda, k6· 
şerle belerfiyf'lerln zayıf mürakabe~inden 
htlf:ıde t-nf'n birtakım kunılu husust men
faat teşkfl4tı var ki, ıerheslt"e ihlikAr usul
lerine devam edehiliyorlar. Bir şehrin yi
yecelflne fesat karıştırmak, halkın bbltazın
dan senede yüz binlerce lira kAr etmek 
yolunda me~cıa del!lrmencilerln vcsnfre
nln fşliyehlleeeklerl altır suc, e.oı;ki kafn. 
dnld belerli:ve kırnunlarına _,öre beş, on Ji. 
ra ile cezıılandırılacnk, hafif bir knhahat
tlr. Suç fşllyen dt';!irmencller. fırınlar U· 

ve seve bu cez:ıları veriYorlor ve bir ta
raftan ıfa bilıilklerf yola devam_ edlvnrlar." 

ln;ıt : terenln 2031 
harp tayyaresi 

Londra 20 (A'.A.) - Daily Telgraf 
gazetesi, İngiliz; hava silahlanmasında 
mlihim terakkiler elde edildiğini yazı
yor. Şimdi İngilterenin 2031 tayyaresi 
vardır. Bunun 1542 si Avrupadaki kuv 
vetlere aittir 1d bu miktar aitihlanma 
iıi başlamadan önceki m'.ktarm ilç mis
lidir. Bu rakamda mütemadiyen takvi
ye cdilmiı olan ihtiyatlar dahil değildir,, 
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cu2luk programının t tblkatı 

Me uca iyat arı da 
ucuzlaftld 

Ankara, 20 (:A. A.) - lktısat ve
kaletinden: 

Endustriyel mamulatın maliyet ve 
satış fiatJarmın kontrol ve tesbiti 
hakkıııdaki 3003 nurnııralı kanunun 
biı inci maddesinin verdiği salahiyete 
istinaden: 

1-2-938 tarihinden itibaren mer'i ol
mak Uzere TUrkiyede dokunan ve met
re murabba!an 125-300 gram arasın· 
adki kaput be:ıi sntJ3 fia:ı~n faı:rika ı 
tr !imi ve peşin sa.tı.~r ıçın aşağıda
ki şc.lrildc tesbit edilmiştir: 

Adnna ve Mersin vilayetleri dahilin 
de bulunan fabrikalar için: 
Tin No. 75 Sm. geniş. Beher 5 san-

36 metrelik bir tim en far
topun satış fi. kı için top 
atı fiatma ilave 

farkı 

Kuruş Kunı3 

1 780 42 

2 725 38 
2 870 42 

4: 635 30 

5 ııos 33 

6 670 32 
7 640 31 
8 705 34: 

9 650 30 
. 10 625 30 

ll : 64lS 1 30 
u 655 32 
13 760 35 

14: 835 33 
15 670 32 

Adana ve M'errin vilayetleri aah.itin· 
de bulunmıyan fabrikalar için: 
Tin No: 75 cm. geniş- Beher 5 cm. 

1 
2 ... • v 
4 
5 
6 
7 

Jiğinde 36 m. lik en farkı i· 
bir topun satış çin top fi. 
fiatı atma ilavo 

,,. farla 
Kuruş ,,., -·· ~ !Kuruş 

820 44 
700 39 
905 44 
655 31 
730 34 
690 33 
665 32 
730 35 

!l 670 31 
10 645 31 
ll 660 31 
12 1670 33 
13 775 36 
14 710 34 
1i 690 33 
Toptan satı§larda tüccar ve f abri

kııtürlcrin riayete mecbur tutulacakla· 
•n hUkUmler: 

ı _Fabrikalar için asgari bir lfal· 
ya, tüccar için asgari bir top satış, 
toptan satıe sayılar: 

2 - Toptan sa.tışlaida. tUcca.rla.r 
klr ve masraf karşılığı olarak ilan e
dilen fiatlara v.ami yüme 3 fark ilô.· 
"e edilebilir. Fabıikacıdan perakcnd04 
clyc kadar kaç elden geçerse geçsin, 
toptan satışında.ki bu fark cenıan yU.Z· 
de 3 il geçemez. 

3 - Fabrikalar başka şehirlerde, 
sat1şlarmı satıa mağazası veya büro 
açmak euretile bizzat yaptıkları tnk -
dltdc, o &ehirlcrdc a.çacaldan satışma· 
ğa.ıası veya büro ınasrafı olarak fint. 
Iara azamt yilıdc ilci fark ililve e
debilirler. 

4 _ llfın edilen fiıı.Uar azami oldu· 
J;'llndıın fabrikalar tesbit edilen fiııt • 
lardnn daha ucuza satıe yapbkları 
takdirde yukardnkl fıkralarda yazılı 
tilccar kar ve masraflarının aza.mi fi· 
at üzctinden hesap edilmeyip fabrika· 
ların ucuz s tıeı U.ıerinden hesap edil· 
mcsi meşruttur. 

5 _ Fabrikanın bulunduğu liChir 
haricindeki satıelarda. toptan fiatlara 
ayı ıca nakliye Ucrcti zammediir. 

6 _ Ambal!j masrnfı mUştcriye o.
ittir. Ambalaj masrafı hakiki masrafı 
tecavüz edemez. Bu masraflar fabri· 
kanın bulunduğu şehir ticaret ve sa
nayi odnsı tarafındnn tesbit ve tasdik 
o!unur. 

't - Gerek tU~car v~ g~r~kse f a.b· 
r ikalar depolarında stok olduğu hal· 
c!I!. mOb:ıyaa t ,n mtlraCAat eden mUfJ
tc:ıl re entı rapmaktan istinkaf Me
mcıler. Ancak satılmıs olan stoklar 
bu hUkUmden hariçtir 

8 - C'..crck tüccar ve gerekse f a.bri· 
kalarımıza veya sah§ bürolanna, ko· 
misyon ve masratıannın illvesile tan• 
zim edecekleri bazı satış fiatlannı maı
halli ticaret odalarına tasdik ettirdik
ten sonva, umumun görebileceği bir 
§Ckilde ve ni!ıayct tarihi ilandan iti· 
b:ırcn 15 glin zarfında talik etmeye 
mecburdurlar. 

9 - Fabrikalar bir balyadan eksik 
olmak üzere bir topa kadar müşte.ri 

talebini reddedemezler. Ancak bu tnk
dirde yukarki fiatlara azami yü:r.de 2 
zam yapabilirler. • 

10 _ Fabrikalar bütün memleket 
veya muhtelif şehirler için inhisar ha· 
Iinde bir veya birkaç müşteriye satış 
hakkı veremezler. 

11 - fabrika ipli:: veya bez satı
şından rnilşteriye kendi mamulatların
dan herhangi birinden bir miktar al· 
maya mecbur edemezler. 

12 _Her pazartesi günü çıkacak 

mahalli gazeteler ile tesbit edilen a
zami fiatıan geçmemek şa.rtile fabri
kalar kendi satış fiatlannı mahalli ve. 
Ankara. veya. İstanbul gazetelerile i
lin edip birer suretini iktısat vekale
tine yollıya.ca.klardır. 

380 lira ile bir 
gece alemi 

• 

Mehmet İZ7.et isminde Trabzonlu 
bir tUccar dolandırılmış, paralannm 

bir kısmı, sonradan polis tarafından 
meydana çıkarılmıştır. 

Hii.disc &öyle olmuştur: 
Mehmet İzzet, yanma. 380 Ura: alıp 

Istanbula. gezmeye gelmişti. Vapurdan 
çıkınca doğru Gala.ta otellerinden bi-
ırine indi. Bir müddet istirahat ettik
ten sonra tanıdıklarını görmek üzere 
otelden çıktı. Vakit öğle zamanı idi. 
Ağır ağır Kara.köye doğru ~ken 
Galat.anın meahur sokak sakinlerin • 
den birisi yolunu kesti. Mehmet tz. 
zetin yilzline dikkatlice baktıktan 
sonra şöyle dedi: 

- Hoe geldin beyim, nereye böy· 
1e? 

Mehmet İzzet bu kadım tanımıyor· 
Clu. Fakat pek f a.zla aşinalık göster
mesinden, kendisini bir başkasına ben
zettiğini tahmin etti, cevab vermemek 
de ayıp olaca.ktı. 

- Hoş bulduk, dedi. 
Gntatn. sakini ka.dtn, bu ıö1.den ce. 

saret alarak şöyle bir aual sordu: 

- Nereye böyle p~am !... 
- Şurada bir l kem.be çorbuı içe-

ceğim... • -
- Acab:ı beni de davet etmek n.e-

mketlnde bulunur musun? -J 

- Buyur bakalım ! 

Bu kısa görUşmeden sonra. Galatalı 
kadın Mehmet İzzetin yanında yUrU
mcyc başladı. Bera.belce oradaki bir 
işkembeci dükkanına girdiler. Karvı· 
hklı i§kcmbc ~orbaları içildi. Bu ara.
da bir fiİ§e de aperetif ola.rak rakı •· 
lındı. 

Mehmet izzet, kalkmak ii.zereydi ki, 
içeriye bir kemancı girdi. Kısa süren 
bir tnkslmi mllteıı.klp piyua fll.l'kıla· 
rı öylcmcyc başladı. Bu fasıl devam 
ederken işkembeci dilkki.nına Galata· 

Jr me6hur sabıkalılardan Zeki girdi. 
M~hmct f u.etlfı fasıl yaptırdığını an
hyan bu sabıkalı selam verip ka1"11&1· 
na oturduktan sonra ç_ahna.n bir şar
kıyı söylemeye ba~ladr. Şarktyı Zeki
nin boğuk sesli gazeli takip etti. Bu 
arada ZelCinin bir g~z işareti 11c Ga
latah kadın dükkandan çıkıp gittl. 

Zeki, ~ehmct 1zı.ctle yalnız kal
rnıetı: 

_ Bey ağabey. dedi. Burada iyi 
cğlcnflmiyor, eu kemancıyı alıp bir o
tomobil gezintisi yapalım. 

Bu teklif kabul edildi. Yelımet iz. 
zet, Zeki vo kemancı bir otomobile bi· 
nJp Tnksim yoluyla. BüyUkdereye git· 
tiler. Kemancı çah!'or, Zeki şnrkr 

söylüyordu. Büyükdereden dönUote 
bir gazinoda oturdular. Rakı şieeleri 
boPalıvordu. Aşka gcllp 0011an Meh • 
nıet ı~t. bir fiarkıyı faz.la beğendi
ği için kemancıya. çıkarıp beŞ lira. 

HABER-~itam~ 

icra daireleri 
banka gibi 

olacak 
Ankara, 21 (Hususi muhabirimiz: 

bildiriyor) - BUkUmet, icra. dairele. 
rinin rslahı ve iflerin kolayl~tınlm&
ıı Uzerinde, biltiin vatandaşlan çok 

• yakından al8.k8landıran bir proje"ha,.. 
21rlamaktadrr. Bunun için İsViÇreden 
bir mUtehamııs gelmek üzeredir. 

Ödeme emirlerinin müddetlerinde, 
müraf aa usullerinde, haciz ve mahçu· 
zun paraya çevrilmesinde ,asgart za. 
man geçmesi, buna mukabiLmuva.zaal.ı 
veya hakikt oJmıyan botı;la.rda vatan· 
da§ hakkının azam! korunma.sına ait 
yeni hllkümler konacaktır. 

lcra dairelerindeki nakit muamele~ 
terinin birer b3nka haline getirilecek 
olan veznelerde kolaylıkla yürüyebil· 
mesi temin edilecektir. Borçluya, bor· 
cunu ödiyebilmesi için mümkiln olan 
kolaylıkların gösterilmesi hakkında ka 
nuna yeni hUkUmler konacaktır. !cra 
dairelerinde hükumet his.seai olarak 
kesilen yüzde beşlerden birikecek ser· 
mayenin bir taraftan borçltmun. diğer 
tara!tan alacaklının menfaatine uygun 
eekDde işletilmesi için tedbirler alı· 
nacaktır. Mesela: uzun taksitlerle dahi 
olsa, bir borçlu sağlam teminat gös· 
terirse icra dairesi alae&klıy,ıl.; 

hakkını derhal n:ıkten ödJye • 
ceıc, buna. mukabil borçlunun 
taksitlerini kendi hesabına. ta.hail ede
cek, fakat ondan bu yardrina. muka.bil 
müna!lp bir falı alacaktrr. Bu hare • 
ket tarzı, borcunu öd~eyi sa.mimi o
larak istediği halde, maddi im.klnm· 
lıktan dolayı buna muvaffak olamt• 
yan birçok vatandaşları mflşkül vazi· 
yetten kurtaracaktır. 

1cra. hlkimterinin salahiyeti geniş· 
letilecektir. İcra. memurlarının ra.a* 
lan yükseltilecek ve bunlarda mUmtaz 
vasıflar aranacaktır. İcra. daireleri • 
nin tahsilt!ı banka muameleleri gibi, 
husust bir scl'Visle yapıla.caktır. 
- Buğune-kadar icra dairelerinde -ya
pılan muıtmelelerden lüzumsuz gör~ -
lenler ve muameleyi uzatan formalite· 
Jer tamamen kaldırılacaktır. İsviçre -
den milteha.ssıs geldikten eonra adliye 

vekaletinin seçeceği delegelerle adliye
ci mebuslar ve profesörler. lsWıbnl 
ve İzmir barosundan gelecek mümes • 
ıillerden mUrekkep bir heyet yeni ka· 
nun projesini tetkik edecektir. 

Nobel 
sulh mükafatı 
Habeş imparatoru

na mı verilece 'l 
Stokholm 20 (A. A.) - İsveç • 

mcbuslan aruında dün, Nobel sulh 
mUki!a.tma Negüı'U namıet gösteren 
lısteler göst".rilmi~ ve hnzalanmıstı:r. 
Bu listeler, pek yakmda, Nobel 11ulh 
mükafatını veracek olan Norveç meb
usan meclisi Nobel komitesine tevdi 
olunacaktır. 

verdi. Zekinin gözleri dört açıhnıttı. 
ÇUnkü Mehmet İzzetin koynundaki 
parn destelerini görmüştü; 

_ Biz de gazel okuduk, artık bir· 
ka9 Jiracık da be.na. verirsin, değil mi? 

Mehmet tmt bun& d& birkaç lira 
uıa.ttı. Gazinoda. geç vakte kadar ka· 
Ja.n Mehmet fzut, artık iyice sa.rhot 
olmuştu. Kendisine hlldın d<'ğildi. 
Zeki ikido bir elhtl Mehmet lu.ettn 19 

cebine sokup beşer onar liralıkları Çt· 
kal'ıyor, bfr çalgıcıya, bir kend.tsinc 
veriyordu. Gazinodaki yükl \ he.sa.hı 
a.yni şekilde gören Zeki, Mehmet lz. 
.teti otomobille batk& guinolara da 
götilrdil. Yediler, içtiler. Geceyansına 

doğru p&rıı.Aınt tük ttlğl adaf\.'1, ~ • 
yoflunun mcohur evlerinden birine 
getirip bıraktı. Catgıcı ile birlikte or-
tadan sır oldu. Mch met İzzet evde 
kendisine ge!lncc ceplerini yokladı. 

380 lirası tamamen Fıuyunu <:ekmişti. 
Oradan dolruca otele g~ldi. b3şında.n 
geçen macerayı anlattı. Ot.elcinin reh
berliği ile Galata. merkezine baevurdu. 
Zeki diln yakalandı. üzerinde bulunan 
kırk bcŞ lira. alındı. 

Bu ml\eera e\IVclki ~ece olmuŞtur. 

Zeki ve Kemancı hakkmdtt t'.!lbıta tah. 
ldkat.a. devaın ediyor. 

~l tKlNCtKANUN - H.d r1"""" 

Suriyeye altın 
kaçı ılıyor mu? 

Suriye hududundaki kontrol 
tedbirlerine kuvvet verildi ,, 

Son zamanlarda memleketimhden 1 nm muhtelif vasıtalarla Surlye)'f,.. 
Suriyeye altın kaçakçılığr yapıldığı çınla.rak ora.da yüksek fiatıarla 
hakkındaki şüpheler üzerine ala.kadar tıldığ? iddia edilmektedir. ,fe' 
makamlar şiddetli tedbirler alm!§tır. Memlekette altın mevcudun~ 

Fral'..sız frangmm dtlşme&i neticesi masma. ehemmiyet veren w ~ 
olarak, Snriyede altın fiatlan Sok yük bankasr vasrtasiyle hariçten ~ 
sclmi~ir. Bu yükselişte, siyasi 'f'Ui. bft surette altın satmaıaıı :tı~ 
yctteki karanıızhktan ürken Suriye hudutlarımızda altm kaçak tl 'rJ 
zenginlerinin Fransız pa.rasma. emni • meydan vermemek için her tftrl '.,/ 

yet beslemiyerek serveUerini altına ::;~:;ş~arl;~~S:UC:~.~ 
tahvil etmek endi§eleri de mUessir ol- trol ve muhıı!aza. kuvvetleri ~ 
muştur. Sw-iyede yükselmesine muka· nlınt§tır. 

4
, 

bil, memleketimi:rAe altın fiatları bir Aynca piyasa.da. altın tıcaretl r . 
miktar düşmüştür. Btı vaziyeti takip panlar da. dafmt bir kontrol 
eden btrt.nkım spekülatörler, piyasa • bulundunılacak ve altm • 
dan külliyetli miktarda altın toplamı;r yaptığı &.."' qıla.n.Ia.r eiddetle ~ 
lardtr. 15te bu altınlardan bir kısmı- dmla.cak ardır. __,/ 

Dahiliye Vekili- Terkos tesisS' 
nin kızı evlendi tını takviye 

Ankara, 20 (Telefonla) - Dahiliye 
vekili ve cünıhuriyet halk partisi ge
nel sekreteri Bay Şil.kıii Kayanm kızı 
bayan Bisa.n Kaya. ile sabık Ada.na 

valisi merhum Mümtaz Savut'an oğlu 
nhan Savut'un nikAhları bugün beledi- ı 

ye dairesinde yaptlml§tır. 1 

Bu törende BüyUk Millet Meclisi Re
isi Abdülhalik Renda, Ba.şvekil CclAl 
Bayar, tsmet İnönü., bütUn vekiller, 
birçok mebu.slar ,.e yüksek memurlar 
ve her iki ailenin yakni akra.ba. ve . 
dostları ha.z.rr bularımuşlardır. ~ 
kfi Ce1A 1 Bayar ile ls:met 1nönll '\'e 

Kizmı özaJp, iki gencin nikilıl~da 
eahitlik vazifesini ifa etmişlerdir. 

İlhan Savut, Anadolu ajansl umum 
rnUdürü Muvaffak Menemencioğlu ile 
hariciye umumi katfbi Numan Mene
mencioğlunun hcmeircT..adesi ve btlyük 
Şııir Namık Kcrnal'in bafididir. 

Haber _ Yeni evlilere kurduklan 
yuvada mes'ut bir hayat ditcrlz. 

Dini nikah 
Romanyado kanonla 

mecburi oluyor 
BUkreş, 21 (A. A.) - !ş nezareti

nin neşrettiği bir talimatname, yahu
di doktorları, sosyal sigorta sandıkla
rından ihraç etmektedir. 

Romanya yahudlkrl tarafından Ha· 
bef!.standa yerleşmek için yapılan mtl· 
racaatin kabul edileceği şüphelidir. 

Romada ı;allhiycttar mah!eller, böy 
le btr talep geldiği takdirde bunun 
hUkCtmet tarafından lüzumu veçhile 
tetkik edileceğini bildirmekle beraber 
ltalyanların Afrlkada imparatorluğu 
nneak kendileri için kurmuş ol4uk1ıı· 
nnı da llft.ve etme!<tedirlet. 

"Clırcntuel,, gazetesinin bildirdiği· 
ne göre hUkun1et dini iı:diva.ç lyinini 
n1eoburf kıln.cak bir kanun projeel ha· 
mlnrnaktadır. 

Nahlyo ve bolcdiyo seçimleri, 20 
5ubat ve 30 martta. yapılacaktır. 

Tamirin sonun• 
kadar geceleri sol 

kesilecek 
Belediye sular idaresi terkol 

kasını )'eniden esaslı bir aek!1ct:t_ .... 
ettinneye ba§lmıp. ~ ~ 

lwı su aarfiya.h kl~ il~ 'bir 
tinde u olduğundan hu tamiratı' 
pılmasma en müsait zaman ~ 
aylar bulunm u,tur. Bunun iç1ıı 
ra.t bitinceye kadar gerek .~ 
gerekse Beyoğlu tuafma ıece...-· 
at ondan i!.f.lal'en yedi saat ısu 
miyecektlr. tt 

Terkos fabrikasmd& JÇ~ t' 
mirat ve ana ta.ktıim ~ ~ 
mizlenmesinden sonrs. fl8hre ~ 
ten daha fazla. su verilmek imk&Jll 
Iunacaktır. lstanbulun su DL .,J_ 
§imdik! terk~ teeiaa.b ta.mamdl~ 'I 
şılıya.cak kudrette değildir. !de 
sisa.t eehre kırk iki bin metre ~ 
ıu verebilecek kudre.tteyee de 1111 
ret zaman zaman düpn~~ 
ihtiya.cı niçetinde, hatt! ~ 
tihla.ke göre biraz da fula .ıa 
ancak 1938 ağustosunda kabil 
trr. Bu takdirde bugUnkü.ndeD tjJ 
in.et.re miklbı daha fazla. su 
imkAm buluna.bilecektir. -"' 

Yeni tesisat için icab ~-..td· 
mo tngiltereden yola c;ıkarıın:ur- .. t 

CUce Slmoo serbP" 
bırakılıyor ~ 

Cüte Simon Şile ormaıı ~ 
Hayriyi tabanca ile evinin ~ 
yuala.dıft için tevkif ~...at I 
liç etin evvel ağır cezaya ~ t 
rek serbest bırakılmasıru lft ~.:. 
kat Hayrinin yarası hakkında,,-
por celmedifinden bu istek "' 
miştL .-llltO fi'_ 

Şilede bulunan memurun re~ 
mUddeiumumiliğe gelmlf, bO ~ 
yaranm on gUnde geçtill b~~~.dll 'f. 
den Simonun ıerbcat b~ 
rar verilmittir. 

Türk lokUAbı Tarihi ve 
BOyUk Harpten Sonra A vrup• ~ 

.Ka b:ıtn~ Ji ·c<.;f tarih öi",'l'ctmenl ~lh Nafiz TAlkomın ~ 
;erci:: T\lrk lnl:ılAbı tAribJnl ök'nyımları ve gerek tahsil ---~ 
vAtancfo~lnrı ,.ı:.k1ütfa.n al kadar ooecektir. BUy\ik harı>Mn ~-" 
rupada doğa'f\ ve )'aşayım ıçtıınAt, Udi~.t. siyasi h&dUeler .ı~ 
Jftlhıw değer milli istikJAl sava_c;ilo bUyük Atamızın On<lerllll -~ 
1arattlmış inkıllplaı· tok açık bir lfı.de vo gtlzel bir fütl&p 11:,, ~ 
mıstır. Gerek lise ve gerek yuks6k moktclcre vo heme 
ra;dımı doknnncak bir eserdir. Fiya L1 715 kurnş . ~ 

Teni yeri - lkhnl Kitap evi• Htl§efbl ..........-~ - . 

HER AKŞAM ~--•Jlll,.,..... 

CA OLAY AN'dıt 
MUALLA voMısmlan .. ı.......,ı..r~ 

1 !_~! .. :.;!'1~!;-.,!~~=!?!~}daE~ ' Yerlerinizi evvelden temin ediniz. Telefon: 40335 
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lstanbiıl konuşuyor -
Tramvaylara asllarak seyahaJ 

>'a-G • ıı. 1\cnan ÇiniU - l\tclckuıd Çinili 

( EH.KEi\ - KlZ ) 
(Tt:rcllmt Vt lkllbaı hakkı mah/u:dur) 

-Numara 41-

· 2!aıvaıoo anınem a .. 

Kaçflğımdanberi 
gözyaşı döküyormuş 
Meıekzad, diyordu, seni polisler 

arayor; yakalayacaklar; elin parasını 
ne diye allp kaçfln ? 

ı.. lıcn bu mektubu alır almaz hemen 
c:cnd· · 
,, ısıne bir cevap yazdım. Bunda 
nerede old v •• l . . def ugumu soy ememesını,, bir 

a daha tekrarladım. 

trı~z~ntü .içindeydim.. İstanbula dön· 
biı• ııtemıyordum.. H~le adresimin 

ınıııesi hiç işime gelmiyordu. 
ı.ı· ~onradan öğrendim ki, Hicran ken· 
"l•ın 
b'Jd· e yapılan tazyik üzerine, adresimi 

ı ırm· 1§ ... 

b Ankara polisinin beni aramasından 
~ n r · lcrd c ıceyı zaten çıkarnuştım. O gün-

tu e, gene Hicrandan ikinci bir mek
rrı: :ld~m: Bunda, adresimı söylemek 
Jı~ urıyetinde kaldığını bildiriyor ve 
tef nbula haı eket ederken kendi!ine 
lca &rar çekmemi, beni Ha}-!d;;.rpaşada 
~ılarnak istediğini bildiriyordu. 

t~. ~~" .:a geleli üç buçuk ay olmuı 
td ıcrana telgraf çektim ve hareket 
da eceğinı günü bildirdim. İstanbul 
ta~ trene b:ncrkcn, barda tanışuğım 
~nı karşımda gördüm. 

buı ana gene para vermekten, htan
tt~ :. beraber gitmemizden bahsediyor, llaydarpaşnda trcndcıı indiğim za
bun ın küsur lirası olduğunu söylüyor, 1ıum llicram beoi bekliyor l.mldımı 
ll:ı.i~·ll~la misk gibi geçinip gidebileceği
bir ~. 0 ne sürüyordu. Kendisini münasip 

•1sanıa atlattım: 

ııc;:--~uraya iki gün sonra tekrar dö
~ i:ırn. O zaman daha esaslı görüşü

' dedinı. 
't

d!JQ ·en hareket etti. Gözleri ıslak ka-
tctr i:Özden kayboluncaya kadar sey
~ ~lll:~~atanbwa gelip de, Haydarpaşa 
U}'

0 
dıgıın zaman da Hircanı beni bek-

t buldum. 
lt· 

talt()ltranıa birlikte vapura bindik. Ka-
t'nbYde bir muhallebkide oturduk. ts
fild~da olup bitenden haberdar de
dııl?t d. Merak ediyor, fakat soramıyor· 
~4 ota •. liicannın para meselesini dı..y

t\_ mas "h · "llun 1 1 timali vardı. Utanıyordum. 

. 'Niçi 
tın, !ll n haber vermeden ayrılıp git-

Slla~ll anlatsana?. 
tını a 

1

1
11den, bir §eyden haberi olmadı· 

n adıııı 

hant harıl polisler arıyora .. Yakalaya • 
1.:aklar .. Elin adamının parasını ne diye 
alıp kaçtın •. Sen böyle şeyler yapmaz· 
dın .. Emanete ihanet etmezdin.. Bunu 
nasıl ya:'tın .• Sana bu aklı kim verdi?. , 
Hala da inanamıyorum. Hakikaten bu 
adamın parasını aldın mı?. 

Annem ağbyoıdu. tnkir"9 tevile lü
zum yoktu. Olan olmuştu: 

- Evet anne aldım, dodim .. 

- Peki yavrum, senin bu kadar çok 
paraya ihtiyacın var mıydı? Seni ben 
parasız mı bırakıyordum t(ı aldın .. . 

- Hayır anne, dedim .. Burada artık 
kalmak istemiyorum .. Ankarada kendi
me bir iş aramak için gitmİ§tim. Onu 
da bulamadım 

Bu büyük yalan, temiz yürekli annc
c :ğimi inandırmıştı. Sonra annemden 

geçen hadiıeleri birer birer dinledim. 
Paranın sahibi ben Ankaraya &ittikten 

eden 
çocuklar!.. 
Bunu yapanla

rın ekserisi 
mektep 

talebeleridir r .... ""V aifi"ri: . :·· ı 

ı ..!!..~ .. !!.§.!!:..f..!_J 
Hergün bizim matbaaya uğrayan to

pal bir çocuk vardır. Zavallının bir ba· 
cağı, diz kapağının üzerinden kcsilmiJ· 
tir. Bu çocuğu ne vakit görsem içim sız· 
lar. Sorup öğrendim, biçare bir tramvay 
kazası kurbanı imiJ. Bir gün mektep
ten dönerken, tramvaydan atlamak iı
temiJ, ve arka vagonun altına düJerek 
bu felakete uğramıı, hatti az kalsın 

öi!lyormuJ da ... 

Geçen gün bizim foto Ali ile matbaa
dan çıkıyorduk. Kapının afıında gene 
bu çocukla burun buruna geldik.. Her 
zamanki gibi zavallıya acıyarak baktım, 
Sonra: 

- Ne ise, artık belctdiye tramvayla
ra asılmak adetini kaldırdı da, ıu fela
ketlerin önü alındı, diye söylendim. 

Arkadaıım, bu sözlerimi duyar duy
maz, kahkahalarla güldü. J•tkın şaJkın 
yüzüne b:ıka kalmıftım. O gülmeıine 

devam ederken: 

- Sen i§in farkında değilsin öyle ise, 
dedi .. Gene her gün eskisi gibi binler· 

ce çocuk tramvaylara asılıp duruyor. 
tnanmazsan gel de göstereyim.. 

Sokağa çıktık. bir otomobile atlayıp, 

evvela, bizi bekliycn i~c gittik, dönüı

te, Ali ayni mevzua temas etti: 

- Şimdi, deldi, mekteplerin tatil sa

ati, bir kaç dakika ıonra tramvayların 
!?alini görürsün .. 

Dostumun hakkc vardı. iki üç dakika 

içinde önUmUzde giden tramvayın et
rafında bir sürü çocuk belirdi. Ve tram

vay yokuşu tırmandıkça, onlar da ara· 
banın aağtndan, solundan atlayıp, bi 

diler, atlayıp bindiler, ve bir polis nok· 
tası rast gelinciye kadar bu menhus o
yunlarını devam ettirip gittiler. Bu sıra

da Ali de otomobilin içinde yukar1ki f< 

toğrafc çekmeğe muvaffak oldu. 
'A . 

Cc"ap nnenıe kızdım da ondan.. diye 
~ "etdinı .. 

sonra evime baş vurmuş, annem de Kalabalık caddelerden matbaaya dö· 

t lltada bi 
il l}'rtld r Sa:tte yakın oturduk. S',n· 

ttttren hık ... Tekrar görüşmemizi icctr i• dahi l~Çbır §ey olmadığı için randevu 
1tlte11 : ıurn görmedik .. Yalnız o ayn-

' l>ar 
'aniYetinanı Yakında iade edeceğim .. tn-
~Cteceği~ Çok müteşekkirim •. Par m: 
Satttır1,.. nzanıan, sana mektup yaıar. 

b ··•. e .. 
qİtra rnıştı .. 

~lltn •• ı.-11~ ayrılınca evimin yolunu tı•t· 
)~ bitrne~t:ruk buna (evimin) deme· 

tle (ev· akkım var mıydı? Hanbi 
~Ilı 'de ~ .11ll_) deyebiliyordum. Apart:· 
c~d cıştırdikl . . . 

e Ustu ennı Hıcran anlatmrş. 
lıııd nde y • b" •ltlarını .. enı ır apartımana ta-
Çc llll tarife 

80.~lenıiş ve taıif etmi§ti. 
ltl'l'ıecJi gore, evi bulmakta ızüç!ük 

ltııy tn., Me .. d· 
d a. tesar · ıvenleri çıkıp zili eal· 

'tıı et ede d' d "e on me ım. Kapıcıyı çağu· 
':tı a anne i x. · m çae;ırmas:nı söyl•· 

~ /\nnern· 
.. t•ıaı"d ltl Yerine hizmetçı· ı"nd'ı -~:ı; 
""~e ., a götün . -u. 
~Yl 0ltnaQ1 ~ ce şaşırdı. Annt"min 
lt 'di. Çık gını, yukarı çıkabileceğlmi 
ilyd tım. Bir ··ı .. 

t~ 1lll .. ~ go ge gıbı kapıdan 
td~ Vde kizn . 
~ ltı "'e bekı .secıkler yoktu. O· 

tı: tdc11 enııye başaldım. 
"tı~ &onra 

e •ğlanıı annem geldi .. Beni gö. 
~ ' Sen Ya ba ladı. 

iltı 8 neler 
lllcd tlnra da Yaptın da kaçtın? On-
~t ı.111 • nen ncrode olduğunu bildir-

qtp sen g't "k 
~ b5Ylc .. 1 tı ten beri her gür 

~ tlcL goz ya ı d''k'' 
tıd· ıq•d y o uyorum. 

illi a..,runı b 
ir a değilse . · unlan yaparken. 

l\l'ltclf:ne :ılc bana da, bu fe(fa. 
e acımadın mı? Seni ( 

böyle bir şey yapacağıma ihtimal ver· nerken: 

mediği için inanmamıştı. Bu vaziyet 
karşısında adam kaı;akola tik5.yet bulun
muştu .. 

( Devamı var) 

lstanbul radyosu 
lR,:m pl:ikla ılanıı musikisi 18,45 su eser 

lcri: l~cmnni Reşac.l, piyanoda Feyd 10,00 
cocuk terbiyesi Ali Kilrnil Ak)·üz 19,30 rad 
) oron Ik temsil: Deyo11hı IIıılkevl ıösterit 

kolu tnrnfınılan kulrnriko mnhkeınesi 19,55 
borsn haberleri 20.00 Xecmeddln Rızn ,.e 
nrkadaşlorı tarafından Türk musikisi ve 
halk şorktlnrı 20,30 hnvn raporu 20,33 bay 
Omer Rıza tarnfınrttın arabc söylev 20,•5 
hyan :\Ju7.otrer Güler ve nrkaclo~lnrı tarafın 
don Türk musikisi ,.e lulk .. ktları (S, 
A.) 21,15 ORKESTRA .• 

1 -Tschaiko,-ski: Mozartiann. 
2 - 1 Eilenbcrg: Dol aux Jardln. 
3 - Suppe: Boccncolo, Potpourl. 
4 - J\almnnn: Dns Yor noch zeln. 
5 - Driso: Deux Plerrots. 
22,15, ojnn!I halıcrlcri 22,30 pli\kln solo 

lar, opcro ve operet pıırcnlnrı 22,30 son 
holıerlcr n: ertesi günün programı 23,00 
SON. 
DPKRES: 

18,00 Romen havnlorı 20,35 operadan 
temsil nakli 23,15 pltıkln hnfif muzlk. 
BUDAPE~TE: 

19,00 Sigarı orkestrıısı 20,30 operadan 
temsil ııııkli 21,10 oskl'rl hnndo. 
RERl.IX: 

19,00 hafif mfizik 21,00 radyo orkestrası 
22,00 a~kerl bando 2~130 klAsik konser. 
ROMA: 

20.30 rnriyo orke\I r:ı ~· 2 l ,31l hnfif müzik 
2:!,00 h:ılk kon~eri 24,15 cazh:ınıt. 

- Şimdi gözlerinle gördün, artık 

inanırsın sanırım. Kalabalık caddelerde 

tramvaya atlamak yasaktır amma, ten
hayı, poliısiz yeri buldular mı, yaramaz 
çocuklar bu huylanna devam etmekten 
hiç vaz geçmemiılerdir. 

Erteıi gün bir vatmanla ve bir bilet· 
çi ile konuıtum. Onlar da arkadaıımın 
ıözlerini tasdik ettiler. 

- Bilhassa mektep talebelerinden 

çok çekiyoruz ve baıa çıkamıyoruz, dl· 
yorlardı. 

Ayni gün bir mektep hocası ve bir 
talebe babasiyle de konuıtum. 

Hoca : 

- Biz elimizden geleni yapıyoruz. 

Fakat i§ mektep dı9ında olduğundan 

daha ziyade velilerin allkadar olması 

llzıır.l:iır, diyordu .. 

Baba İ!e: 

- Mektepler de ceza vermeli ki ço
cuklarımın gözü korkıun .. fikrini ileri 
alirdü .. 

En ıon konuıtuğum bir zabıta lmiri 
oldu. O da: 

- Ne yapabiliriz, diyordu. Gördüğil

müz, hazır bulunabildifimiz yerlerde 

mani oluyoruz. Bizim elimizde gelen bu 
kadardır. 

Şim:ii kendi kendime düşünüyorum. 

Peki amma, bu vaziyet ne olacak .• 

Daha kaç zaman, düzünelerle yavru 
bu kötü huya kurban gidecek .. 

Zabıta. muallim, veli buna mSni ola-

Tramvaylara aıılan ~uldann otomobilden alınmıı resmi 

madığına göre, batkı bir çare yok mu
dur?! .. 

Bu ıualin cevabını kendi kendime 
ıöyle veriyorum: 

- Tek bir çare var: O da travmay· 

ların hepsini ııon zamanlarda bir kaç a
rabaya yapıldığı gibi her tarafı kapalı 

ve asılacak yer bulunamryacü bir tek· 
le sokmaktır. 

HABERCi 

Maarif Vekaletinin nazarı 
dikkatine: 

Çahşkan ve zeki bir Ttırk çocuğunun 
tahsili yarıda kalmamalıdır 

Dün biri cro-
<len müteessir e
den bir mektup 
aldık. A~ağıya 

aynen dercetti· 
ğimiz bu satırlan 
Maarif V ek!leti-
nin nazarı dik
katine arzediyo • 
ruz: 

341 doğumlu· 
Okuınak iıtiyen yum. Ağn viliye-

REFET ti Doğubeyazıt 

kazası ilk mektebini "Pek iyi,, derece
de ikmal ettim. B\l aıralarda Maarif 

Vekaletinin tertip ettiği (meccani Ley• 
li) İmtihanlarına, 2-9-937 ele Ağrı 
vİlRyetinde dahil oldum. Bir müddet 
aonra birinciderecede muvaffak oldu· 
ğum ve lıtanbul Galatasaray mektebi
ne cönderileceğim cihetle hazırlanmam 
teblii olundu. 

2-12-937 de memleketimden hare-
ketle lstanbula geldim. Bir müddet 
ıonra alelusul bir muayeneye tabi tu• 
tulduk. lstan'bul Maarif Müdürlüğü 
Sıhhat kolunca yapılan bu muayenede 
vücudumda hiçbir anza ve haıtalık bu· 
lunmadı, yalnız sağ gözümde 4/10 rnik
tannda miyop teşhis edildiği ve derhal 
rnekteh terketmekliğim bildirildi. 

Bunun üzerine btanbul Maarif Mü-
dürlüiüne tekrar müracaa.tla vaziyeti 
anlftllım. Delaletleriyle raporumun Ma
arif Yekiletince tasdikine kadar mek
mekt i terketrnekl.iğim bildirildi. 
temin uyurdular. 

Bir kaç zaman sonra M.aarif Ve
k~letinden raporum geldi. Gözlerimin 

Amiral Suetsugu 
müvesvis 
bir adamı 

1934 te "Diplomasi bizim para ih· 

tiyacırruzı tem!n edemez... demiıti. 

Yani açıkçası: "Diplomasi ile kann 
doymıyacağını,, an!atmak istemişti. 

Amiral müstakbel Amerikan -

Japon harbine ait bir eserin başına bir 

de (ilk söz) yazmıştı. Bu '!Serde, her 
iki dcvlet!n biribiriyle çarpLJtığt, do

nanmalarının şi.ddetli bir harbe tutuş· 

tuklan tasvir olunuyordu. Ve bu çar· 

pışmalar, muharebeler Japonların zafe· 
riyle nihayet buluyordu. 

Japon dahiliye nazırı Suebuğu, 1931 
de, meşhur tayyart'.:i miralay Lin· 

dbergle karısı Japonyaya gittikleri 
zaman casusluk için geldiklerini söyle· 

mi~ • . birçok dedikoduya sebep olmuJtu. 
Bir ecnebt gazete muhabiri, bu 

dedikodular hakkında r.arih maliımat 

alab'lmek için hariciye nezantine n-..il

racaat etti mi, amiral Suetsugu, bu ne· 

anzası tasdik olunduğu cihetle memle
ketime gönderileceiim bildirildi. Hal· 
buki hariçte yaptırdığım göz muaye
nemde yğ gözümdeki miyobun onda 
iki 'buçuk olduğu tesbit edildi ki, bu 
ehemmiyetsiz anu, bizim gibi fakirle
rin fena terait da!lilinde çabtmalan ne
ticesi hemen hemen umumidir. 

Y okıulluk içerisinde yÜkıek cunlhu .. 
riyetimizin bize il>Mtettiği bu fınattn 
iıtifade ederek memlekete faydalı bir 
unsur olarak yetiımiye azmebniı ve 

bu sevinçli ümitle aile ocağnndan neı
eyle aynldıktan pek kısa bir zaman 

sonra mahzun, ümit.siz bir halde röı: 

yaılan içinde tckra.r dönmekliğim ne 
kacLu- acı olacaktır. 

Acaba yenid~ dikkatli bir muayene 
ye tabi tutularak mektebe devanum im
kansız mıdtt'? Bana bir yol aöateremez 
miıizini7 

İstanbul Paket postanesi giıe 
memuru B. Ziya nezdiruit 

Refet 

HABER: Büyük bir hevC6le okumak 
ve adam olmak istiyen bu Türk yavru
sunun tahsilden uzaklaştınlması içler 
acısr bir iştir. Bu zavallı çocuk bir kere 
daha esaslı muayeneden geçirilmelidir. 
Bununla hiç bir şey kaybedilmiş olmar, 
belki de zeki ve çalışkan bir talebenin 
istikbali kurtulabilir. 

Hem gözlerinden miyop olmak, mek· 
teplerde okumağa niçin mini te§kil et· 
melidir. Daha yüksek derccelde miyop 
olduktan halde bugün hayatta çok ibü· 
yilk iıterin başında çalıpn insanlar 
yok mudur?. 

Tırnaklar saniye
de nekadar uzar 

Mal Om 1 Çok §ey bilirsiniz ... Fakat, 
bu sayacağmuz şeylerden malCtmatmız 
var mı? ... 

Bugün adi milrckkeple yanlan bir 
çok vesikaların yazılan 100 yıl ıonra o 
kunamıyacak hale gelecektir. 

Her yıl 30.000 hareketi arz olur. 
Bunların ancalc 50 si az veya çok ı:a· 
rar verir • 

l kilometre mikabı deniz ıuyunda, 

mevkiine göre 32.000 den 64.000 grama 
kadar altın mevcuddur. 

Tırnak; saniyede 0,000,000,000,002 
nisbetin.de uzar. 

Dünyada mevt.:ut insanların saym 2 
milyara yakındır. (Asyada: 1 milyar 
103 milyon, Avrupada: 506 milyon, A· 
merikada: 252 milyon, Afrikada: 19Z 

milyon, Oseanyada: 9 milyon.) 

zaret vasıtasiyle "Amiral, ne kendisine 

atfolunan beyanatı ve ne de bunlar 
hakkındaki tenkitleri okumaz .. ,, ceva
bını verir, 
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Altı ag 
çözülen 

sonra 
muamma 

Eczacı, nişanlısını 
nasıl zehirlemiş ? 

Onun iddiası: 
DaöUn ğUnU kendimizi 
rarıa,:ırdık. Fakat o 
zehri benden önce içti. 

öldUrme.QI ka
ınızıkçıhk att. ; 

işin hakikati : 
- ellkanll, nı,anhsından bıkmıtb • Arbk 
ev.enmek istemiyordu. Bir gUn karbo. 
nat yerine ona zehir yutturdu. 

Parls cinayet mahkemesi çok entere
san bir cinayet davasının muhakemesi
ni yapıyor. Suçlu nişanlısını zehirliyen 
bir eczacr::hr. Bu~ün mahkeme sırasın
da bitkin bir halde oturan yüzü sarar
mış, &olmuş. gözlerinin feri kaçmış, ya
nakları çukurlaşmrş.. cani, sorgu haki
minin suallerine kaçamaklı cevaplar 
verildikten sonra nihayet suçunu itirnf 
etmiı bulunuyor. 

Vak'a yı anlatalım: 
Geçen temmuzda, Amyen civarın

da oturan gen~ bir kız, müShil olarak 
bir iliç almış ve az sonra müthi§ sancı
lar1a kıvranarak ölmüştü. 

Matmazel Rene, 22 yaşlarında gU
zel bir kızdı. Bir sene evvel, A:nyende 
çalışırken, Artur Makeron adlı bir ec
zacı ile tanışmıştı. Her iki genç arasın· 
da evveli dostluk, sonra sevgi başladı. 
Nişanlan:lılar. Ve delikanlının küçük bir 
eczanesi, bir de küçük otomobili vardı. 

Her hafta, cumartesi günleri otomohili· 
ne atlıyor, sevgilisinin evine gidiyor
du. 

İlkbahar sonlanna doğru evlenme 
(izinname) Jeri belediye sofasına asıl

mıştı. o sırada. beklenilmiycn bir mania 
çıktı. Delikanlının anası, izdivaca mu· 
vafakat göstermek istemedi. Bunun ü
zerine ıdelikanlı ziyaretlerini seyrekle!· 
tirpıek mecburiyetinde kaldı. Günün 
birinde genç ktz ölüverdi. 

Şehir halkı: "Zavallı Rene. sevgilisil~ 
evlenemeyince kendisini öldUrdü~. ,, 

Diyorlardı.. Hall.uki doktorlar bu 
fikirde değildi. OtoJ>'İ yapıldı. Kızın 

zehirlendiği anlaşıldı. 

ŞUnheU dört sise 
Zabıta i§e el koydu. Eczacının bir 

gün evvel ziyarete geldiği ve nişanlıS'I· 

na bazı ilaçlarla beraber bir toz verdiği 
anlaşıldı. Polis müfettişleri, eczaclyı 

sorğuya çektiler, otomobilin cıattm:hlar 
dört boş şişe buldular. Ve sordular: 

- N~anlıruzı ziyarete gittiğiniz r:a

man kendisine ne verdiniz?. 
- Ehemmiyetli bir şey dedi .. Pudrı:, 

asprin kaşeleri, parafin yağı, gillsuy-.: ... 
Bulduğunuz şişelerin içinde bu son iki 
şey vardr .. 

- Nişanlrnızın hayatına kastedece· 
ğinden malumatınız var mı idi? Size 
buna dair hiç bir §ey söylemedi mi ? 

- Hayır 1 Kat'iyyen malumatım yok
tu. Yalnız bir glın bana: ''Eğer tem 
terkeder, benimle evlenmekten va:o:ge· 
çenıen kendimi öldürürüm!.,. demişti .. 
PekfilA biliyorsunuz ki anam bu izdivol· 
ca riza göstermek istemiyordu. 

Polisle::-; Artürü serbest bıraktılar .. 
Şişeleri zabıtai adli Jaboratuvanna gön
derdiler. 

Diyanlls dö patastyun 
Altı ay geçti, bu müddet içinde, At 

tür, eczanesinde çalııtı. Fakat, bu ha
dise etrafındaki dekidoulann kendine 

çok zarar verdiğinden, müıttrilerini ka· 
~rdrğından şikayet ediyordu .. 

Bu ııraıda, adli tıp doktoru Kohn 
Abrost tetkikatını l;>itirmiş ve genç kı· 

zın en müthiş, en seri bir zehirle öldü
rUldüğünü tcslıit etmişti. Otoda bulu
nan dört şişeden ikisinde Siyanür eser
leri bulunmuştu. 

Eczacr Artür hemen polis merkezine 
davet olundu. Ve sorguya çekildi. Bu 
sorgu, şafak sökünceye kadar devam et· 
ti. 

Riiliin bir J?P.Ce sor~u 
Eczacı, ilk ifadesini bir ıdaha tekrar 

etti. Hadisede bir taksiri olmadığını 

söyledi. Nişanlısına tehlikesiz bazr ilaç· 
'ar verdiiüü ilave etti. 

Fakat. doktor Kohn Abrust mcrke
ft gelip te genç kıza verilen ilacın müt· 
hi§ bir zehir olduğunu söyleyince itirafa 
mecbur kaldı: 

• 

Cani cc:acı 

. - Evet, Reneye Siyanürü veren be· 
• 1 • 

nım ... 
1 

ikimiz beraber ölmek istiyorduk! 
Ve ilave etti: 
- Anamın mümanaatı üzerine kendi· 

mizi öldürmiye karar vermiştik. Rene. 
kendisine verdiğim zehiri, düğün için ka 
rarlaştırdığımız gün alacaktı. Ayni za
manda, ben de kendimi öldürecekti.n. 
Fakat o, muayyen günden evvel ald:. 
Bunun sebebini bilmiyorum. 

Eczacı bn itirafı üzerine tevkif olun
du. 
V~ı an tahkikatta, eczacının nitan ·-

1 sınBkrt bıktırt \re kurtulmak istd11ğ1, 
beraber ölmek istemelerinin aslı ve el\a· 
sı olmadığı meydana çıktr. Nihayet ya
V3§ bir ıcsle: 

- Siyanürü verdiğim zaman bunun 
karbonat olduğunu söyledim Ve alaca
ğı müshil ilncrna kanştırmasım tavııire 
ettim. 

Dedi. Ve ilave etti: 
- Kendimi de öldürmeye karar ver· 

miştim. Fakat, sonra... Vazgeçtim .. 
Çünkü ctsaretim kırıldı .. 

B::ıkahm mahkeme bu katil nişanlıya 
ne ceza verecek?. 

----------------------.-.-----·----

CIJ<.!li1"'CU Mum<l, kndır çok 
düşkllndil. Zamparalık · deli 

fbrahimdcn geri kalır bir yeri yok.. 
tu. Şehvet ve ihtiras bir alc\" gibi sıır. 
nııştı onu .. 

Sarayda, kumral, sarışın, esmer, 
narin endamlı, tenlerinin beyazlığı, 
matlığı, peınbellğl ile bir suru genç, 
~uh, zarif ve ~ıüstesna cariyeler ,·ar. 
dı. 

Çapkın padişah, birbirinden güzel 
cadyelerln mavi, siyah gözlerine ba
ka bııka sarhoş Qhırdu. Hele, neınll 
bir incir yaprllğı üzerinde kalmış bir 
damla su gibi ışıldayan yeşil bebekli 
gözler, onun için bir tnnrı ışığı gibi 
mu kadcle.sti. 

Cihan siyasetindo üsütn bir yer 
ihraz cdchilmek için çalışmak, ıslft
hat ve lnttbnh çnrelcrl aramak. mtl. 
Jet ,.e nwrnleket için ınl'sut bir dtwir 
açmak lAzım gelirken, padişahın 
hunlan <lUşUnmc> ıp kndına, parayn 
,.e hl'dl,·cye t\üşkünlUk ~östcrmesl 

hnlkı çok müteessir ediyordu. Her 
kes idn Ic:ln knn al'!lıyor<lu. 

ttçün<'li Murad, kıulma karşı no 
ka<lnr zant. ne kAflnr ihtiras TC şch. 
, ·et c1ü-.;künii ise. o kadar da paraya 
ve hecth·eyc dl;,,;kttndli. Onun hn hu
yunu bilenler; mevki kapnııık, :riitbo 
sal1ihl olmak f!.tlyenler; rakiplcriııJ 
ürdürmek, l)ol{chımınk i~tiyen snclrı 

ilznmlnr, \'CzlrJcr, nefcrhw, nA-nlnr, 
ya szüzcl hlr <'al'i,ve tııkcllm edi)"orlıır, 
yahut dciforll hedi~·eler, bol bzol pn. 
rnlrtr c;unuyorlı:ır, bn !'ur~tle <>m"ııe. 
rfno knnı~nvorlnr, ı~tecllklerl ıır:ekfl. 
el<- "hnfh Y.llmnvnn •• lar aln·nl'1R1"fh. 

r • .,, .. ,nffh. nn•llc11lun JlRl'll'll\n fn7., 

11\ ZC\'ldne f?fil'ln hP.411\·e. ncff~ VC <111 
ber C'nrlyeleNlf. Böylelerini her 7.a-

1 • ............................................................... , 
! Spor teşkilatı 1 
·
1
: Baş bakanlığa bağlı j 

Müstakil bir müsteşarlık f 
j halinde idare edilecek 1 
i Ankara, (Hususi muhabirimiz bil- • 
1 diriyor) - Kültür bakanlığı, spor i 
: teşkilatının bir milsteşarlık halinde j 
1 bakanlığa bağlanması için bir sene- : 
= ye yakın bir zamandanberi yaptığı 

tetkikleri bitirmiş ve haZU'ladığı ra
poru başbakanlığa takdim etmiştir. 
Söylenildiğine göre, spor işlerimiz 

doğrudan doğruya başbakanlığa bağ 

lı ve müstakil bir müsteşarlıkla ida· 
re edilecektir. 

Önümüzdeki baharda bir büyük 
spor kongresinin toplanacağı haber • 
verilmektedir. Bu kongre, hükume
tin hazırlamış olduğu projeleri bir 
mütehassıs komisyon sifat.iyle tet
kik edecektir. Kongre azaları, spor 
kurumları murahhnslarından ve kül
ttir bakanlığının delegelerinden mü
rekkep olacaktır. 

Klüplerin mali vaziyetlerinin, ge
lirlerinin merkezden murakabesi ve 
idaresi düşünülmektedir. Bütün 
klüplerin nizn.rnnamelerinin ayni e
saslan ihtiva. etmesi ve böylelikle 
bir kül teşkil etmesi için anonim 
ve ihtiyacı knrşılnr bir nizamname 
sureti hazırlanacaktır. 

Spor mahfelleri, S!X'r işlerimizde 

dtwletin a!akasımı. ait husulan va
zıh hUkümler halind.:ı tcsbit edecek 
olan bu ko:ıe-reve hususi bir ehcr.ı
mi:vet vennektedirlcr. ............................................................... 

(; alalasaı aıı 
hlübünün 

Yü'csck mürakabe heyeti 
ve timumi kongresi yarm 

top1umıçak 

Galatasaray klübünün, nizamname
sinde yapılacak tadilat üzerinde gö
rüşmek üzere, murakabe heyeti ve u
mumi kongresi, yarın klüp lokalinde 
toplanncaktır. Saat 14,30 da muraka
be heyeti toplanacak, toplantıda yedi 
kişiilk komisyonun yaptığı nizamna
me tadilatı görüşülecek ve bundan 
sonra saat 17 de umumi kongro içti
maa çağrılacaktır. Bu içtimada Anka
ra şubesi murahhası olarak Ercümend 
Ekremle Mecdi Sayman ve Mithat da 
bulunacaktır. 

nuın bulamıyordu. Paraya. gelince, 
ona. kavu..,mak dalma miinıkUndU, 
çllnkU birbirini çekemiyen ricnl, bir
birlerinin ser,·etıcrinin gizil oldnğu 
yerleri padişaha haber Terlyol'lar, o 
da haber \'erilen yerlerde ara~ tırma.. 
lar yaptırarak, bnlwıan paralan 
"namı nnmli hümayuna., mü aderc 
ettiriyordu. Halbuki, kız bnlnıak ca
riye tedarik etmek bu kadar kola7 
değllcli. Bunun içindir ki, üçUnC'Ü Mu. 
ı-adın gene; \'C gUzel cariyelere karşı 
tştahnsı o kadnr gelişti ki "iki yüz 
altınlık C'nrlyclcr, üçer dörder bin 11. 
raya. satılır oldu.,. 

990 yılında idi. l'adlşahuı kadına 
,.o paraya dlişkiin oldnbrıınu bilen 
"'·czirlAzam Sinan paşa,. "Alcmpc
nah hazretlerine,, yaranmak, cl<•ğcrli 
bir hecll~·c vermek istedi. Kendtsın. 
<len cn·cl İbrahim pnşn. da hfi~·le yap 
mı':-, '"yirmi kere yüz hin, altın., lny
nıetindc hir hediye ,·ermişti. )fısır. 
dan getirdiği bu Jwtli~·e nrn~ında 
"yüz gulUmhny peri peyker ,·e on ye
di gulamhny ta\'ll':' .. da \'llrdı. 11n·a.. 
hinı paşa bu hediyeler sayesinde mcv 
kiini sağlamlaştırmıştı. Yalnız hu. 
nunla kalmadı, kııtmP.rlt bir IUtfa 
daha u~radr, padişah damadı oldtı. 

:Meşhur "J{nııtan derya., Kılıç Ali 
paşa da, l'aclişahın hediye clüşkünlü
ı,>"Ünclen 1 tJfıulc ett1. Cezayir Reyler. 
heylsl Hasım J)tlŞıı ile arası iyi cfoğll
di, blrbil'l«'rlnl hiç sevmezlerdi. Hn. 
san paşa, Kılıç Alt paşayı gfrıclen dll
şttrmek, mevklfnden attrrmak istiyor 
du. Ha!lian paşanın aleyhinde bir ar
zuhal vazdr, başka bir adla padişaha 
ro11a<h. 

Arzuhalde şunlar yaz1lydı: 
~ Devamı ı t fncide 
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Demir spor klübil 
ileri doğru her gün yeni 

bir adım atıyor .... 

Geçen haziran ayında teşekkül eden 
İstanbul Demirspor klübü, mütemadi 
bir say neticesi olarak klilplerinin ih
tiyaçlannm mühim bir kısmını temin 
etmiş ve başta kendi ~ ve varlığı 
ile mütenasip bir klüp binasını Ycdi
kule istasyonu arkasında temin et· 
miştir. 

Her gün ileri doğru yeni bir adım 
attığını gördüğümüz bu spor klübü
müzün faal Uyelcri bugiln 100 e yak
laşmıştır ki, bu rakama, birçok ta -
nınmış klüplerirnizde bile pek az ras
gelinir. 

Demirspor futbol takımı bugüne ka
cLı.r yaptığı maçalrda şu neticeleri al
rnı§tır: 

Bakırköy 1stikl8.lle üç maç yapılmış 
birinci maçta 4-3 yenilen Demirspor· 
lular, ikinci maçı 5-2, kazanmı~tır. 

Baıutgücll takımı 
Bir çok yeni futbolcular aldı 
Kunılduğundanberi spor camia.mız 

içinde birçok müspet faaliyetler gör· 
mUş olan Bar tgücü klübü, kadrosuna 
yeni sporcular almıştır. Bunlar, Gala· 

tasaraydnn Turhan, Fenerbahçeden 
Sadeddin, Silmerden Hayri ile diğer 
Hayri, Vefa.dan Sefer, Eyübden Maz-
har, Nuri, Kasımpaşadan Fikret, Gü
neşten M. Abdülkadir, Anadoludan İl· 
hami, Topkapıdan Sabahaddin, Besim, 
Cemal ve İzmir Üçoktan Müfiddir. 

Bu hafta BarutgUcO 
sahasında yapılacak 

maçlar 
Bu hafta pazar günü Bakırköy 

Barutgücü 8.lanmda Kadıköy halkevi 
Kızıltoprak 2 No. lu spor kolunun A 
ve· B takımla.riyle Barutgü.cUnUn A 
ve B, Bakırköy rum takımile Barut
gü.cil genç takımları arasında futbol 
maçları yapılacaktır. 

Halkevlerine bağh kJUpler 
Eminönü Halkevindetı: 
Evimir.e bağlı klüplerin murahhas 

ve başkanlarının 25-1-1938 tarihli sa
lı günü saa.t 17 de Evimizde bulunma
ları lüzumu ehemmiyetle tebliğ edilir. 

% 
;~//~ 

,..."'-'~'"""'"'"-__ .._...__..~ ..... --.~----
- Şu CJt n11lını l!a eldloonin 1çine 

koyalım, malüm ya at nalı uğur geti- ı 
rirl 

ÜçilncU maçta ise bir giln evvel G~ 
ta.sarayla yapılan maçın yorgunl 
yüziJ.nden 2-1 mağlub olmuştur. \1 

BarutgücU ile yapılan ma.Ç, bS ~ 
nın f cnalığı yüzünden Demlrspôr JJ 
galib vaziyetteyken hakem ta.rafJJSU" 
tatil edilerek yar:da kalmı;t.rr. (fl 

Taksim stadında Galatasarayıtl 
takımıyla yapılan maç da 1-0 ~ 
sporluların lehine bitmiştir. ~ 

Öğrendiğimize· nazaran ba f 
klüblimliz, önümüzdeki ~evsil'11 1 r 
geniş bir faaliyet sahası hazırlığı~ 
maktadır. Bu 'arada ilkbaharda ;el 
ve güreş. yamı da deni7.cilik ş\1 
açılması dü~Unülmektedlr. __./ 

lstanbul 
muhteliti 

Bu akşam AnJ<~ 
raya gidiyor 

Ayın 22 ve 23 üncü gilnleri ~ 
rada, Ankara muhteliU ile m~ ~ 
cak olan İstanbiıl muhteliti bU ,p' 

ekspresle Ankaraya gidecektir• eti. 
İstanbulu temsil edecek oyuP ;· 

arasından bazıları imtihanları ~ 
kat olmaları dolayısiyle rn 'la i ~· 
edemiyect:klcrdir. Bu arada Gala .1~ raylı Adnanm sakatlığı dolaYl~ 
Salimin de imtihanları sebebiyle~ 
le ile gidemlyecekleri anluşıltıl eJl , 
dır. Ajan bunun tir.erine Fenerd :ootl 
sadı çağırmıştır. Ankaranın, f131' ııı" 
lilerin de i§Urakiyle kuvveuenet> ped" 
teliti kar§ısında taknnnnızm ııe . 
alacağı cidden merak edilme~~ıJI 

Şehrimizin en iyi mUdafıle~ 
Reşad ve Lfıtfinin cezalı olması. ,.ıdl. 
taş klUbünUn de ajanlığa ks.ı1~1~ 
vaziyet lizerine İstanbul rnuht 
müdafaa hattı zayıf kalmıatıı"· 

Hava kup11s1 finali paı,r 
ızünü oynanacak ati ti 

Bu hafta tayyare kupası firı ~ 
çarpışacak olan Galatasaray • Jf_' 
taş amçı da, Galatasaraylı ~ 11 
rm muhtelitle Ankaraya gitnl uf il 
layısiyle ayın otuzuna tess.d

0 
~ 

pazar gününe bırakılmıştır· ~ 
kadar cezası blbniş olan GalB ~ 
lı mUdafi Reşad da takmnncl< / 
alacaktır. ~ 

Yunan milli 
takımınıfl 

maçları.~" 
Yunan milli takımının bit t>~ 

yapmak lizere lskenderiyeye ..;' 
yazmıştık. ıııul' 

Yunan takımı 1skenderiY6 ..,:,P~ 
ti ile yaptığı maçı 1-0 ka~ı',

Yunan takımının galebeS1

1 
~ 

eden gol. birinci devrenin :1 I 
kikasında atılmıştır. ~ ~ 

Yunan takımı Tellvtv'e ~fi-. ";J 
miştir. Orada Filistin tJ.51 

... '

yapacaktır. Bu maç için ~ 
Yusuf hakem t:ıyiD oo\L-n~, ..... 



'21.fKfNCtxAI;UN-193~ 

,!u kadınlar, bazaıı da 
rvl' • la ~ın ba.s'k"tnından ko· 
Ylıkıa kıaçabiliyorl.ar. 

Hatıralarını anlatan 
OEl."MS NOBODl TEFRiKA 

Entclllcens Servl'.'iln en meşhur cnsuslarındnn NO: İ ( 
"123 X 18 sizinle meşgul olmaktadır; nasıl 

yakalandığınızı, mllmkilnse sizi ele 
vereoJerl biJdirlolz.,, 

- Sözlerinizden onun bir casus ol
duğu anla§Ibyor. 

- Evet ... Fakat resmi hiç bir sıfa. 
tı yoktur. Dediğim eibi vazifesi muh
birJiktir. 

- öyle ise ne salahiyetle böyle yük 
sekten konuşuyor?. 

Sen Jilde mevkuf beıka lngiliz var 
mı? 

AmeırDlkaı G., Men pooıs 
teşkDD&ito genç lkızaarı 
fuhşa sOırükDlyenlerıe 

- Cür'etinden .• Bergam bir kaç defa 
kendisine katiplik yaptınnışıtı. Ondan 
yüz buluyor. Fakat bana öyle geliyor 
ki yakında kovulacak, çünkü herkesi. 
ken'Ciinden nefret ettirdi. 

Bu sırada başka bir gardiyan gelerek 
benimle konuşan arkadaşına hitap etti: 

- Piyango sana düşüt 1 •• 

Cevap şekli: Yanmada ne kalem. ne 
de kağıt olamıyacağlna ~ yann ve

receğiniz yemek siparİ!İnde kantinden 
bir kutu ıardelya isteyiniz. Bu kutuyu 
"Balıkl1.1r kokmu§ ve ya.ğı da çok fe. 
na!., diye iade edeniniz. Fakat daha 
evvel kutuyu boşaltarak dibine, •İze 

yolf adığnn iğne ile. cevabmızı ya.z:arsı· 
nrz. Sonra tekrar balıklan gü-zelce yer· 
Je~tirir, kutuyu iade edersiniz. 

Cesaretinizi kaybetmcyizin.:. kurtula· 
calcsınrz ! . ,, 

Bir kaç dalrlY.a 11onra ga.rldiyan, ar
kada§lamna yazdıfmı mektubu alıp 
götürdü. 

- Ne piyangosu?. 
- Filip Bak, senin baktığın kısma Nasıl mücadele · 

ediyor ? konuldu, 72 numaralı hücreye .• 
- O hücre meJgul yahu!.. Kolaylıkla tahmin etlebi1«:e~iniz gibi 
- Kim var?. 
- Bir İngiliz .• 

- Hangi İngiliz? Bob Parker mi? Amerika 
o gün bana asırlar kadar uzun geldi. 
Mektub-.ımun yerine varacağından §Üp 
hem yoktu. Asıl endişem arkadaşların 
.bana cevap vermemeleri ihtimalinden 
doğuyo~du. iade edilen sardalye kutu
sunu gardiyan bana getirmeğe lüzum 
görmezse bütün pUnmı sura dil~müı 
olacaktı. 

kadın ticareti - Hayır .• Parker 68 numarpda .. 72 
numaradaki Con Kollina.. 

- O hafde iki f ngilizi ayni hücreye 
korsun .. Biribirleriyle kavga edecek 
değiller yar .. . Yapanlardan· kurtulmuş? 

I 4~n kflkUmeti,, genç kızları F 
- PekAla.. Gidip bizim yeni kuşu 

alayım .. 
Kafam itte bu dU~üncelcrle yüklü 

olduğu halde alqam UstU mutad "arka· 
da§lar,, la meyhaneye gittim. Onlar pek 
neş·eli görünüyorlardı. !çeri girip he
nUz oturmuştuk ki Mayer Şaydemüle 

~yle dedi: 

"'i: ail~~iyen~erle miıthi§ bir u h şu te ş v j k eden 
~ ele ıçınacdir. Amerika zabı- bU adamlar, insan 

mıyorm~ gibi da\Tandı. Beriki, ce
ketini kaldırdı, komiser tokasını gös
terdi ve: 

Elimi sıktı ve yanımdan ayrıldı. ~ 
kaldr, !cvincimden yerimde zıpzıp sıç
rayacaktrm. Harikulade bir tesadüf sa
yesinde hem arkadaılanmm hayatta ol

lduklarını öğreruniı, hem de l)nların ne
rede bulunduklarına dair sarih ma!Omat 
elde etmiştim. Eğer arkadaşlarım ken
di hesaplarına yemek yiyorlarsa onlar
la muhabereye giri1mek benim için 
çok basit bir İJ olacaktı. Hemen kantine 
koşarak kendi hesaplarına yemek yiyen 
mevkufların listesine baktım, 68 ve 72 
numarah hücrelerin bu listeye ldahil oı. 
duğunu sevinçle gördüm. 

. ~~·.;:n dökmiycn, insan öldilrmi· ö 1 d Ü r m Ü y o r 1 a r' 
1aq ad.anıları, gangsterlerden da-

- Buraya geldiğinizi haber aldık. 
Belki yardıma ihtiyacınız var, diye 
geldim. Arzu ederseniz polislerden bir 
kısmını emrinize vereyim ... 

gQ tehl~keli sayıyor,, l;ir Fra118tz kan d Ö k ffi Ü Y Q r 18 r .. 
ttıJ7:~ G. Me1l §Cflerindcn biri- Fakat, mitralyözlü 

- Biliyor musun ki Filip Bak'ı yaka
lamakla bUtUn "Serbest Belçika,, tcşki· 
latrnm sırlarını lSğrenmi§ olduk?. ~ birlıkte, bir basl.."ında hazır 

~~~tU1'.. intibalarını ve görü§· gangster 1 erden 
('l\ ı §()yU, atıZatmaktadır: daha tehlikelidlrler 

Hover toreddüdsUz cevab verdi: 
- Teşekkür ederim. Fakat, ehem

miyetli bir iş değil. Yardıma ihtiyacı
mız yok ... 

Öteki ıaırrdı: 
- Ne diyorsun? Sahi mi?. 

el~~ ~ew Yorker) otelinin yirmin-
(Q, )( da bir odadayım. Karşımda, 
~eıı) polis teşıkilatmm §efi J. 
t~ 

1 
liover var. Asabi bir halde si· 

l<ult çf yor ve bir söz söylemiyor. 
cıı~ll.. ~iyen saate bakıyor. Akşam 

ita t dokuza geldi. 
, \'er telefonu aldı, bağırdı: 

. lttrn Sa.at 9 u 18 geçiyor! .• 
%~~ telefon ediyordu? Ne demek 
ta~ etu u? Anlamak imkanı yok ... Me
tilaı... nı, soracak oldum. AfhrTnr sa.-. 
hı:4' \'a ... o-.~ ....,,. 
"lal ~ •t bulamadım. Zira, içeriye 

l)•l'Qi: 

~ ~tobUslcr hazır· tamam on se
titıni~ e ... Geceyarısı hçpsi, tensip et
~I Yerde bulunacak.. . 

tlttl · Ve cevab beklemeden çıktı, 
~~le! 
, !! ~ !!!Ordum: '? .. u on sekiz otobüsü ne yapacak· 

l!°"&r 
' l'~~'-'ab vermedi, birkaç dakika 

......_ ~ den telef ona sanldı: 
~~~or ..• ~9 u 21 dakika 39 saniye 
~ ~rız. Hareket etmemiz .. 
li~ indik T? 'it oto · napınm önünde kapa-
'llç] t>bilin ~~bi~ ~uruyordu. Bindik. 0-

et ge)i r 1 kı tarafından iki moto-
lıl'r>...> Yordu. 
~ -"\lveye d .ı:..... 'tlta liqdao 0

6• u sUrntıe gidiyoruz. 
'hçtik ,; Dehri altmdaki kanal
~ 1 olduk ıbayet, New • Jersey'e 

• · Ot<>nıobil sUratini arttır· 
'~e 
......_ >..u~Ye tldiyoruz? .. 
.....,,_ ''h nuc • Citiye ı 

l'ııllıl 0 u ak · ... 
tıııı 1rn ~yı:anı.~raber gel, sana çok 
'lıı~ ~irn1~rır gos;.ereccğim !,, demiş· 

? . ., tevkıf etmek niyetinde-

' ıtuhırn . ~~ı haıkb;. gangster filan değil, 
~b .... ""~k Jı U!oftrıanlarıyla da bir i· 
~~anla-" :unl Unla: beraber :vine halk 
~'ıit • •,, n w • ~ 
~ t adam o;dU ugraş1cağız. Bunlar• 
~l 8.'ltat onı rmczıer, kan dökmez
~ ~e rrıuzı~rdan daha ziyade tchli· 
~ i ~leı-i tı-lar. Anlıyacağınız, ba· 
~ nu ak~devu yerlerini basa
l't ' • beraber fuluı.sla geçinen ka
~ 'hı~ bulundukları crkekle
~~a~bun~u kızlan fuhşa teşvik 
· ~ }'>eşkeş çekenleri ya
~ ~l, l'e b! 

......_ : r l.n stıknttan sonra itl-

>tl'tterıkad 
a, 1910 da kabul olu· 

nan bir k~un va..rdrr. Bu kanun, genç 
kızları ve kadınları fuhşa teşvik eden
leri, bir me~lekctten b~ka bir mem
ltkete veya ecnebi bir diyara götüren
leri şiddetle cezalandı:rır. Biz, şimdi
ki halde fahişelerden ziyade fuhşa sev
keden~crle mUcadele ediyoruz. Bu cid
den çetin bir mücadeledir. 

Alantik Citiye'deyi.z. Fraymor oteli 
önünde durduk ve Jndik. 

Hover yardımsız çalışıyor 
Otelin Ust katındaki odada, Nev

yorktaki telefon oyunu yine başladı. 

Az sonra, bulunduğumuz odaya genç, 
güçlil kuvvetli adamlar giriyor, Ho
veri selamlıyor, ve bir isim, bir nu
mara söyledikten.sonra çıkıp gidiyor
du. 

Hovere bir şey sormıya cesaret e
demiyordum. Uzun mUddet beraber 
bulun~uğum için tablatmı pek güzel 
biliyordum. Bu gelip giden delikanlı
larm G. Men memurlan olduğu mu
hakkaktı . . . 

Saat bir buçuk. Hover: 
- Adamlanından yUz kişiyi topla

drm, be~i ha.zır ... 
Dedi. Yeniden kapı açıldı. Yaşlıca 

ve şişman bir.adam içeri.girdi. Hover 
kaşlannı <:attı, sa~i bu geleni tanı-

. Komiser, omuzlarını silkti, hafif 
bir selam verdi, ,gitti. 

Hover, bir sigara yaktı: 

- Nereden haber aldılar?. 
Diye mırıldandı. Sordum: 

- Niçin malıalli polisin yardımını 
reddettiniz? 

- Çünkü işi velveleye verirler. Ben 
bura7a adam tevkif etmeye geldim, 
boş evleri ziyarete değil ... 

Dedi ve birden yerinden fırladı, 

kalktı: 

- Haydi, vakit geldi. Gidelim ... 

Randevu evleri 
Otomobilimiz, birçok geniş ve dar 

sokaklardan geçtikten sonra büyUcek 
bir evin önünde sessizce durdu. Biz 
inerken, yandaki sokaklardan da bir 
sürU otomobil geldi, yanımızda durdu. 
Bunların herbirlnden ikişer üçer si
vil memur çıkıyordu. 

E\•e girdik. Karşımıza yaşlıca ve 
kibar tavırlı bir kadın çıktı. Fakat bir 
şey söylemedi .Çünkü mukavemetin 
bir faydası olmıyaca.ğmı pek fi.la bi
liyordu. 
A~tırma pek çabuk ve §iddete, 

cebre lüzum görülmeden yapıldı. O
_.. De\"amı 11 incide 

Artık onlarla muhabereye girişmek 
kalıyordu ki bu da biraz evvel dediğim 
gibi benim için çocuk oyuncağı kahilin· 
den bir şeydi. 

Entelicens Serviste adettir; verdiği· 
miz raporlar arasınida amirlerinüzin 
bilhassa nazarı dikkatlerini çekmek is· 
tediklerimiz olursa, onu kenarından 

hususi ve parolalı bir ıekilde katlanz. 
Bu sebeple arkadaılanma yollayacağım 
yemeklerin paket Hğıtlarınr bu ıekilde 
katlarsam onların derhal vaziyeti kav. 
rayacakları muhakkaktı. Yemekleri ha
zırladrm ve dediğim ıekilde katladr
ğım paket kağıtlarından birinin üzerine 
"görünmez mürekkep., le ( 1) şun lan 
yazdım: 

"No. 123. X. 18 sizinle meırul oJ. 
mıııktadrr. NatTl ~dığmızı, müm
künse sizi ele verenleri hildiriniz. Ay· 
nca ıu noktalar haldımda Ja malumat 
•eriniz: 

Hayahnrz tehlikede midir? 
Halclann:daki tahkikat ne safhada

dır? Aley!ıinizde çok kuvvetli deliDer 
buldular mı?. 

- Tabii sahi.. Yann "Serbest Bel-
çika,, mensuplarından bir çoğunu deli
ğe tıkacağız. 

- !simlerini nasıl öğr"endiniı? • 
- Diln gece Filip Bak•ın evinde 

bulduğumuz evrakı tetkik etmek sure
tiyle.. Hem yalnız ieimlerini değil, ad· 
reslerini de biliyonız. 

- Şu halde i§iniz gayet kolay .. 
!simleri bulunan ~amalnn nerede ol• 
duklannı tahkik etmenize bile Dıtiyaç 
yok desene ... 

-Evet. •• 

Kulak mi.safiri oldulum muhavere 
beni fevkal!de heyecanlandrrdr. Dost• 
lanm Belçikablann f elS.ketine nasıl 

tn.1ni olabilirdim? Kendilerini sür'atle 
haberdar etmek Ulzrmdr: aksi takdirde 
zavallılar Almanların eline ldüşe<:ekler
di? Bu takdirde bütUn planlarım altUst 
olacak. Sen Jflde mevkuf arkada~lartmt 
kurtarmak ümidi ıuya düşecekti .• 

(Devamı var} 

(1) Ctsualann kullandrklan •röriin
mez mürekkep" lcr yüzleree ~tittir. 
En basiti limon suyudur. Bununla yazı. 
lan yazılar ancak ateıe hltu1anca gö
nmuz. Caıualann kullandıktan mürek· 
kepler ise tahiatiyle çok clalıa muilak 

terkiplerdir. 

Tlabcrin. deniz 1ıc 111(1.(".61'CJ romanı: 61 Hava iyiydi. Yalnız pencereden otuz metre 
ilerisi bUl•ilk binalarla kapalı olduğundan Lon
darının hiçbir tnratı görünmüyordu. Birdenbire 
şaşkınlıkla pencerenin önUne rastlayan evin kü 
çUk bir penceresine gözümü diktim, çünkü o pen
cerenin iç tarnt kenarına saklanmış olan bir a
dam bana bir takım işaretler ediyor, ellerlle, ba
şfle bir şoyler söylemek istiyordu. tl'ç dakika ka
dar bu işaretleri verdikten sonra oradan kaybol 
du. Ben bilyUk bir heyecan içinde kalmıştım, yU
rPğlm şiddetle atıyordu. Acaba bu hal, içinde bu
lunduğum halde vahancısı kaldığım medeniyet 
<!ün~·aRın<lan bana bir vardım elinin uzanması 

Jepçe geçirilmiştir. Kaptan Blakı da ele geçirince 
misafirlerimizin hepsi şlmdfllk tamam olacaktır. 

. r°u..an: AU H.ıza Seyıı 
metimize bakan suratsız herif kapıya giden dok
torun eline bir tet~rat tutuşturdu. Doktor tP.Jgra
tr okı.ıyunca· göz.leri parlayarak bana döndU: 

- Mister Şahin; kaptım Blak acele beni ça-
Jtmyor., Mutlaka çok eb,emmtyetli bir iş çıktı. 
Seni burada yalnız bırakıl,> hemen gideceğim . 
Llı.kln sana dostluğumuz vo sizin hayatınız na 
mma bir söz SÖ)~leniek fsUyÔrum:' Diz seni bize 
verdiğiniz ~emine l;ilvenerek odada yalnız hıra
kncağız. Namusunuza çok JUmadımız vardır. Şu 
nu ·billnl"z ki, btHıvln adamları • blzdendirlor. B
~er kaçmağa kalkışacak olursanız sizi öldürmek 
için kendilerine omfr verilmiştir. Ona göre dnv-
ranrn! · · · 

Cevap vermoğe lüzum görmedim. Doktoı· 
acele tuvaletini yaparak kapıdan çıktı ve kapıyı 
da <Iışardan kllltleylp gitti. 

Doktor gittikten sonra nf' knda-r vakit gaze
teleri okuduğumu bilmiyorum. En sonra gözlfl· 
rlm yorulmuş olduğu halde başımı kaldırıp 
Masanın yanındaki ı>encereden dışarı bakmağa 
bRşladım. 

mı elemekti? · 
Ben bunu düşünürken benim pencerenin dı

şında bir tıkırtı oldu. Biraz önce karşı evin pen
cc>resinde gördU~m adamın başını bizim pence
rrnln önUnrle gördUm. Bana pencereyi açmamı 
cllylo anlatıyordu. Elimi uzatıp camı açar açmaz 
o kuş gibi hafit bir sr~rnyışla odanın içinde kar
sımda bulundu ve ben daha ağzımı açmağa vakit 
bulmadan elini hafifçe omuzuma dokundurarak: 

- Kanun namına! 
Sözlerini söyledi. Sonra devam etti: 
- Evet, bu sözUm sizi ~aşırtacak, Mister Şa. 

hin! L~kfn önce şunu söyltyeylm ki, dostunuz 
Mister Ali Amerlkadan buraya gelmiş; Ports
month 'da bulunmaktadır. Hemen Londraya gel
mesi lçln telgraf çektim. lklnclsl, öbUr dostunuz 
Osba1 t iki Uç saat Once bu evden çıkınca İngiliz 
polisi tarafından katn suclle yakalanıp eline ke. 

Ben bu sözlere ona şaşkınlıkla bakıyordum 
Yine davetsiz mlsattrim söylemeğe başladı: 

- Kim olduğumu size uzun uzun anlatmağa 
lüzum yok, işte kartım! Şurada altı adamımız sak 
ltdır, on iki kişi kadar da sokak taraflannı sar
mış bulunuyor. Şimdi dedJklerlml iyi dinleyip on.. 
ları yapacağınızı umuyorum: Öğrendiğimize gö. • 
re kaptan Blak bu gece vapurile lnglltereden çı
kacaktır. Saat yedide sizi de almak için buraya 
gelmesi çok muhtemeldir. Belki de gelmez de 
sizi almağa bir adam gönderir. Şu anda. onun 
nerede olduğunu bllmfyoruz. Onunla bizim ara
mızda tek rabıta halkası sizsiniz, onun tein size 
gerek tarafımdan ve gerek adalet 'fe insaniyet 
adrna yalvaracağım ki. bu korkunç adamı yaka. 
layabllmemtz için bu deta da onunla veya gön
dereceği adamla gidiniz ve bizi, sizi takip etmeğe 
muktedir kılınız! Bunu yapacak mısm1z? 

Adamı beklerken önüme koymuş olduğu 
kart Uzerinde şu adamı okudum: 

"Scotland 'Yard _ Kfng mUfetUşl Dldektlv., 
Ve bu tngfllz polisine şöyle dedim: 
- Ne demek lstedlğinlzl anlıyorum. Kaptan 

Blak ite yalnız limana kadar değil, gemisine ka. 
dar gideceğim; çUnkU kendisine namusum flzerı. 
ne yemin vermiş bulunuyorum. 

Dldektlv mUf ettlef: 
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Çi - Ja.pon harbi Bir d~l~~dmcı Inönünde bir 
OF" Baotaratı ı melde 

valisi Hanfuchu ile general Feng Yuh 
Siangın i.dam edilenler arasında bulun
duldan zannedilmektedir. 

"Milli hisler silahla boğulama'1r,, 
Çin seiiri, Tokyodan ayrılırken bir 

mesaj neşretmi~tir. Sefir bunda §Öyle 
söylemektedir: 

.. _ snah kuvveti, milli hisleri bo
ğup yokedemez. Japonyanın durendiş, 
yüksek adamları bugünkü vaziyetin 
Japon milleti için bir saadet başlangıcı 
teşkil eylediğine acaba inanıyorlar 
mı?,, 

Japonyanın Çine saldırışına muarız 

ispanya harbi 
Londra, 20 (A. A.) - Röyter ajan

sı, Taragoneden bildiriyor: buglin 
Franko tayyareleri tarafından §Chre 
yapılan hav:ı hücumu esnasında bom
balardan biri, limanda bulunan İngi
liz Ethorpenes vapurunun yanma 
dilşmüştUr. Mürettebattan ikisi ölmüş 
ve yedisi yaralanarak hastaneye kal
dırılmıştır. Kaybolan diğer beş kişi -
nin de öldUğü zannediliyor. Vapurun 
plaklarından birkaçı par~alandığı gi
bi köprü, makine dairesi ve su boru· 
ları hasara uğramı~tır. 
:Meçhul denizaltı gemisi ! 

Barsclone., 20 (A. A.) - Castelon· 
'dan bildirildiğine göre, İngiliz Con
cbare vapuru dün limana girerken 
merkez makamatına Sagonte açıkla -
rmda saat 13,30 da sahilden on mil 
kadar mesafede bir denizaltı gemisi
nin taarruzuna uğradığını ve denizal
tı gemisinin bir torpil attığını :bildir· 
miştir. 

Torpil isabet etmemiştir. 
Bir korsanhk daha 

Pergignan, 20- (A. A.) - Haber a
lındığına göre salı gUnU Amerikan 
Kentucky vapuru Baler şimalinde 

Franko harb gemileri tarafından tev
kif edilmiştir. Franko gemilerinin ne
zareti altında götUrül~rken görUlen 
bu vapurun Palmaya sevkooildlği zan. 
nolunmaktadır. 

Harp vaıiyeti 
Barselon, 20 (A. A.) - Resmt teb

liğ: 

"Teruel cephesinde, bilhassa Cele
das yaylası ile hala elimizde bulunan 
Muleton mevzii arasında şiddetli mu
harebeler devam etmektedir. 

A'Si tayyareler, Akdeniz kıyıların

daki şehirleri bombardıman eylemi§
tir .,, 
Bombardımanlar 

Barselona, 20 (A. A.) - Salahiyet
tar mahafilden bildirildiğine göre, 
Barselonanın dün Franko tayyareleri 
tarafından bombardımanında ölenlerin 
sayısı 142 dir. 

Valensiye., 20 (A. A.) - Bu sabah 
saat 10 da altı Frnnko tayyaresi Pal
madan gelerek Valensiyayı bombardı· 
tnan etmiştir. 

A a ürk 
Yalova da 

Cumhurba.~kanımız AtatUrk, dün 
beraberlerinde Başvekil Celal Bayar, 
Dahiliye Vekili ve Parti genel selere
teri Şükrü Kaya, Hariciye Vekili 
Rüştil Aras ve mutad zevat olduğu 
halde, Ankara Gnzi istasyonundan 
hususi trenle hareket etmişlerdir. 

Kendilerini teşyi edenler arasında 
Meclis Reisi, vekiller, mebuslar, gene
raller, Ankara valisi, garnizon ve 
merkez kumandanları bulunuyordu. 

• AtatUrkU h8.nıll olan hususi tren, 
gece saat 20,30 da Eskişehire gelmiş, 
ve burada üç saat kadar kalmıı;ıtır. 

Vali ve İstanbul kumandanı 
Derinceye gittiler 

Vali ve belediye reisi Muhiddin Üs· 
tündağ ile İstanbul kumandanı gene
ral Osman Tufan, dün ak§am Atatür
kü karşılamak üzere Derinceye gitmi3-
lerdir. 

Reisicümhur, Derincede trenden i
nerek Alfay tdaresine aif bir vapurla 
Yalov~ya gidecekler, orada istiraqat' 
edeceklerdir. 

Refakatlerinde bulunan Başvekil ve 
Ss.rlclya Vekill bir iki gil.l sonrn çeh
ıt IH A'flectldft'dir. 
RUştU Aras buradan, ayın yirmi 

nltıs nda toplanacak olan Milletler 
Cemiyeti konseyinde bu!unmak üzere 

bulunan teşekküller, Japonyaya.,boylfot 
yapılması için bilfiil neşriyatlarpa bu
lunmaktadırlar. Bu arsda Honkong ve 
Kantonda.Ki titaret müesseseleri, İngi
liz ihracatçıları Çin mallarını Japon ge
milerile taşımakta devam ederlerse, her 
türlü satışı kese<:eklcrini bildirmişler

dir. 

yakalandı marşandiz devrildi 
Bu adamın zabit Dun Anadolu hattında bir marşan-ı clkten, yukardan gelenlere de ]!lsltl· 

elbıseslle Yapmadığı diz treni devrilmiştir. Esklşehlrden şehirden sonra yol verllmemtştfr. 
kalkan marşandiz trenl dUn sabah ri J k 1 7,30 da Eskişehir - ln6nll rampasını Ankara, Ada.na ve Toros trenle 

Ş 8 mamJŞ inerken treni bağlayan kanca kop- dUn geceyi Esklşehlrde gecirmJşl~ 
muş ve bu yUzden arkada.ki vagonlar dlr. Hnydarpa.şadan hareket ed 

Pariste çıkan Övr gazetesi de Japon 
mallarına boykot yapılması için Fransız 
vilayetlerinde kırk kadar halk tezahürü 
yapılacağını yazmaktadır. 

Paris 20 (A.A.) - Parla polisi haki
katte dolandırıcı olan bir sahte kuman
dan yakalaını§tır. 40 yaılarında olan 
bu şahıs kendisine lazım olan formül
lerle hüviyet varakasııu ve harbiye 
nazırının mektup kağıtlarını ele geçir
miş ve bunlarla birlikte parlak bir top 
çu zabiti iiniforması ve mütea.ddit ni
şanlar takarak Paris bölgesinin müteaci 
dit kıtalan ziyaret etmiştir. Müstahkem 
mevkileri geziyor, kendisine raporlar 
verdiriyor, ziyafetlerde hazır bulunuyor 
ve hatta bir jandarma müfrezesi hazır 
olduğu halde civar belediyelerden bi
rinin reisine merasimle lejyon dönör 
nişanı takıyordu. 

öndekilere bindirmiş; tren devril- trenler ise Bilcclkte kalmışlardı~ 
mlştır. Hat bu noktada harap olmuş, Yolcuların aktarma suretile gfdece1• 
sa.ha enkaz ile dolmuştur. Kaza der- lerl yerlere ulaştırılması temin edl 
hal haber alınmış, imdat trenleri mlştlr. 
ae\•kedilmiştir. Kaza yerinde bUtUn gece de-rııf 

eden çalışma neticesinde, enkaz kS. • 
Hat kapalı olduğundan Haydar drrılmış ve bugUn öğleye doğru yol• 

paşadan hareket eden trenlere Bile- açılmıştır. 

İngiliz i§ partisi milli meclisi, Ba~ve-
1 kil ve Hariciye nazırını ziyaret etmek 
üzere bir heyet seçmiştir. Bu heyet Ja
ponyanın Çine karşı yapmakta olduğu 
harbi durdurmak için Japonyaya zecri 
tedbirler tatbikinde ısrar edc.:ektir. 

Krahnın 
• • Harp vaziyeti 

Şimali Çindeki Japon ordulan baş 
kumandanı umumi karargahını askeri 
mülahazalarla Tiyençinden Pekine 
nakletmiştir. 

Mısır 
düğün meras mı 

Yağmur ve kar, şimal cephesinde 
harekatı işkal eylemektedir. Bu sebep
ten bu cephede harekat durmuş gibi
dir. 

Çin Meclis Reisi Moskovada 
Çin mct.:lisi reisi Sunfo ayın 17 sinde 

Moskovaya varmıştır. 

Rusyadaki 
konsolosluklar 

Moskova 20 (A.A.) - ~üyük Sov
yet meclisinin son celsesinde söz alan 
Başvekil Molotof, harici siyasete dair 
tenkitlere 1.:evap vererek demiştir ki: 

"- Sovyetler birliğinde, istüade et
tikleri imtiyazları katiyen hak etmemi§ 
olan birçok ecnebi konsolosluklar bu
lunuyrdu. Aralarında Sovyetler birli
ğinin dostu telakki edilemiyccekler de 
bulunan devletler kendi nezdlerindeki 
Sovyet konsolosluklarından daha fazla 
konsoloslukları Sovyct · topraklarında 
idame eyliyorlardı. ''Neden ve ne halc-
~?n J>uall-ycrind~dir. 

Bazı konsolosların memleketimizde 
tecviz edilmiyecek hareketlerde bulun
duktan, casusluk ve sabotaj i~lerine 
tevessül ettikleri de doğrudur. Böyle 
bir vaziyete daha fazla müsamaha gös
terilemezdi. Nitekim de bu hususta bazı 
tedbirler ahnnu~tır. Japonyanın Harkof 
ve Tibilisteki iki konsolosluğu, Polon
yanın gen.e Harkof ve Tibilisteki iki 
konsolosluğu Alma,nyanın da Lenin
grad, Odesa, Tibilisi ve Vladivostok
taki beş konsolosluğu kapatılmıştır. 
. İtalyan, İran, TUrk, Afgan, diğer 

devlet konsolosluklarından da birçoğu 
gene kapatılacaktır.,. 

Kurtu.uşta 
cinayet · 

Fontainebleau kışlasında iki topun 
tekrar dökülmek Uzcre fabrikaya gönde 
rilmesini emretmiş ve günlük emirler 
imza etmiş ve batta terfi tavsiyeleri de 
hazan semereli neticeler venniıtir. 

Kahire, 21 (Hususi) - Kral Faru
kun Bayan Feride Zülfikar ile izdivacı, 
dün saat 1 ı de Kubbe sa.rayında akto
lunmuş ve hadise, halka ve memlekete, 
101 top atışı ile bildirilmiştir. izdivaç 
evrakını, kendi tarafından bizzat kral , 
Bayan Feride tarafından da vekil ola
rak babası imzalamıştır. Şahitlikleri, 
kralın kabinesi şefi Ali Mahir Paşa ile 
baş mabeyinci Zülfikar pa§a yapmış
lardır. 

Kral Faruk yanında kansı ve bir 
yaveri olduğu halde dün akJCUn otomo
bille, ıehirde dolaşarak ldonanmayı ve 

l>IŞAHDA: l"kl · · · • nRUKSEL'de resmi mah:ılil, Millet- ~n ı en seyretmiştir. Bundan polisin 
ter cemi)·etindeki Beldka delesesinin kon bile haberi olmamıştır. 
scy önünde !taJyan imparatorlu/tunu tanı· Kraliçe peçe taşımıyacak 
yncağım knt'l olarak tekzip etmektedir. Kraliçe Feride peçe taşımryacaktır. 
Bu haber bundan üc RÜn evvel Roma ve Kraliçenin peçesiz resimleri izdivaç do-
1.ondradnn çıkarılmıştı. layısiyle çıkan hususi pullann ilzerinde 

• Surhe fevkalade komi~eri Kont de 
Martelin ·kral lbniı;suuda müIAki olmak ü- bile resmen vardır. Halk, bunu büyük 
zere Cic1deye yapacağı :c;eyah:ıtin vuku bul· bir ~s-crretle karşılamııtır. Bu hidise, 

. mıyncnğı bllclirilmcktcclir. Mısır kadınrnın a~ılı~ına doğru mühim 
• Unidet Oress neşrettili bir haherde, bir merhaledir. 

Berlinıleki Fransız büyük elcilifiinin Al- Şenlikler 
manya hükumeti tarafından Renin işgalin- Genç kralın evlenmesi bütün Mısır-

. den .daha vahtm bir darbe h:mrlnndııtını aa büyük bir sevinçle ve herkes tarafın
Parise bıldirmiş olduğunu ve bu raporu 
Şot:ın..hükfuru:ti ı~ekkül erler etmez gön· dan kutlulanmıştır. 
derdiğini )·:ızmaktadır. Berlindeki Fransız Bu münaseb:tlc §ehirler, kasal:>alar, 
hüyük .-l~iliği ıın hııbcrin yalan ve uydur- her taraf donanmış, ~ ışık tertibatı 
mn oldu!!unu beyan etmiştir. ile sokaklar gündüze çevrilmi§tir. 

• Eski Belçika b:ı~vekili Van Zelôn<lın Kralın emriyle, çocuklar için de hu-
ılünyn ekonomisi hakkındaki raporu, önü- susi eğlenceler tertip edilmiştir. Eğ
miızdeki hafla bidayetinde neşredilecek- lence yerlerinde ve parklarda halk saba-
tlr. Daha evvel, bu husu~ta, J,ondra ile ha kadar eğlenmiştir. 
Paris arasında, Franı;ız k:ıbinc buhranı 
dolayısile tehir edilmiş ol:ın bir fikir tea· Şenlikler dört gün devam edecektir. 
tisi ynpılncaktır. Ziyafetler 

• lt:ılvn kralı Fransız akademisi aza- Kraliçe öğleden sonra teyz~i tara -
sınd:ın Hnnry Bo~deaux':ru kabul etmiş· fır*1an alınarak Heliopolis sarayına 
tir. götürülmüı ve burada iki taraf ailesinin 

• J,chistanda Kovel bölgesinde 21 kişl hazır bulunduğu husust bir çay ziyafe
tevkif' edilmiştir. Bunlar dnha ev\"el komü· 
nist tnlırikCıtından dolayı mahkOm olmuş ti veril:niştir. 
kimselerdir. Kraliçe buradan sekiz at koıulu bir 

• Filiıitindc İngiliz arkeoloğu Stnrkenin araba ile Kubbe sarayına gitmiş ve yol
katli müna<;ebelile 11 ki'i tevkif edilmiştir. da kendisini tanıyan halk bliyük teza

• !n,illerede hütün maden cemiyetleri hürat yapmıştır. Gelin, Kubbe sarayın
hu cemiyetlerin birleşmesini mecburi kı· da, saray kadınlan tarafından kaq?lan

' Jan konun Jtıyih:ısını şiddetle portestoya mı§tır. ı:ral Faruk trafından gece aile 
Dün gece, sabaha karşı Kurtuluş knrar vermişlerdir. Direktörler böyle bir • • f .1 . • 

Tepeüstünde tabanca ile bir adam öl- lrnrara hükfımet sosyalistliğine yol nçaca- erkanına mahsus bır zı~a et ven mıştır. 
~ını ileri sürüyorlar. Bu gece Abidin sarayınlda da resmi 

dürülmU•tür. b" · f ·1 kti D tl'l • s • Ray!şta~m lçtimaa dnveti hususunda ır zıya et ven ece r. ave ı enn sa-
Faili henüz meçhul bulunan bu cina- henüz hiçbir karar ,·erimediği saltıhiyet· yısı 1300 kişidir. 

yetin kurbanı 25 yaşlannda bir adam- tor mohnfilde beyan olunmaktadır. Ma:ı- Yarın, Kahireldeki ecnebi elçilikler 
dır: mafih .. hu hususta bugfinlerde bir karar ve koloniler için de ayn bir ziyafet ve-

Üstünde yapılan araştırmalarda hü- nrilmcsi muhtemeldir. Hitlerin söyliyeee- rilecektir. 
viyeti henüz anlaı:.ılamamıcı. olan mak· iti nutuk b'llhns<;a hükumetin ekonomi .. b 1 d .. M s s Yarın kralın reısı u un ugu ısır 
tulün §ark vilayetleri ahalisinden oJ.du- plftnı hakkında olacaktır. 

• Hlliere İtalya seyahatinde hükömet a- izci ve spor teşekkülleriyle ordu tara-
g"' u zannedilmektedir. f d k 1 h d b •. "'k '""~ zımnın ek~erid ve ezrümle von Noyrat, ın an ra ın uzurun a uyu wr ge-

Eski bir lacivert ceket, ayağında ge- C:örJnr:, Göbel~, Hes, Frank, narre, f'on çit resmi yapılacaktır. 
ne eski bir lastik ve kurşuni renkte Blumherg ve .ı:enel erkrını harbiye reisi Pazar günü yeni evliler balayım ge-
bir kilot vardı.r. Maktulün cebinden fon Frlc refakat edecektir. çinnek ürere kralın malikanesine gide-
28,50 kuruş bozuk para, iki kutu kib- • Alman n~kert hey~tinln \'orşovayı :zl. cekler ve orada, kralın doğum yıldönü-
rit, yarısı içilmiş biir"nci nevi bir paket y:m~ti mlinasebetlle ı\lman bO}iik el~ili- b t-l-' k 1 kl d 

~inrle ciün akşam hir zh·afet verilmiştir. mü otan 10 §U ata Aw;.ıar a aca ar ır. 
cıgara ile baZI kağıtlar çıkın.ıtır. H d 1 Dinede Jılr rok Leh şahsiyetleri hazır bu· e iye er 
. Hadisenin tek · şahidi bir kadındır. Iunmuşlımlır. Kral ve kraliçeye başta hanedan a-
Anc~ vakit gece ve mesafe uzak oJ.du • Flfülinde re'>mt mnhafil, dün f rnk ve zası olmak üzere dlinyanın her tarafm-
ğundan katili seçememiştir. • . ·('rlt hudurkınıin iki nşiret arasında bir dan çok kıymetli hediyeler verilmiştir. 

Maktuliln ayakkabılarında saman ve mulııırehe ol<lıı~no dair dolaşan şayiaları Kraliçeye verilen hediyeler arasında 
gübre emareleri görüldüğünden kend!- yalanl:ımnklndır. 
sinin bu civarda çok bulunan mandıra- , • f ngiliz hari<"iye nazırı Eden, önümüz- 1869 da işlenmi~ olan çok kıymetli bir 

ı k deki lınrta J>irla'-·l'tindf' Milletler cemi'-·rtl ferace vardır. Bu, Fransız imparatoriçe-lardan birinde çalıştığı tahmin edi me - ., " 
• Jıon'ie,·i . içlimnındo hıılıınmak ilzerc, I.ord si Öjeni tarafından Süveyşin açılması 

tedir. Maamafih,. bu mandıralardan 
Cr:ınbornc ile birlikle, Cenevreye hareket münasebetiyle Hidiv İsmail Paşanın 

getirilen iki adam, kendisini biç gör- y • 1 er ccc•·t r. kızlan için yaptmlmı~tır. 
mediklerini söylemişlerdir. • ~ h k ı d b" "k 1 • · ..a:rnnsıının sa ı · .on r:ı uyu e çısı Ailenin verdiği hediyeler arasırlda, 

Cinayet, tam TepctJ.stündeki bosta· FJrıırinu, 'Kahlrecle nn~ııın r:ılı~tsnlnnnıa- elmas kakmalı ve llstünde kral ile krali-
nın yanındaki toprak yolda işlenmiştir. q üzrrine kııld•rıldı~ı f5mailiye hastanesin 

Yapılan muayenede katilin pek ya- de ,·efot elmfştir. ~enin isimlerinin ilk harflerini ihtiva 
kın bir mesafeden ateş ettiği anlaşıl-· • Kanııdııda Saiııt Jlyncithe ko1leji yan· eden altın bir tepsi de vardır. Bu tep-
maktadır. Kurşun enseden girmiş ve rnış ,.e 17 kişi ölmii'!lür. Ce~ellerin 25 l siyle beraber elmas kakmalı iki desti 
beyni parçalanmıştır. Kuqunun girdi- hıılrınmııştur. Dilferleri henfü: enkaz altın· bulunmaktadır • 
ği yerde baruttan mUtevellit yanık iz- dadır. Hediyeler arasında gene altmdan 
!eri \9:idır. Bundan katilin, öldürülen • l.etcınya hariciye nazın Munters ılün eok sarlf b1r kah'!C tepaisl de v1uldır. 

11kş11m :homada Ciano tarafından kabul e-
adamla beraber yürürken ~te.ı. ettiği ze- Altından olan bu tepsinin içinde gene 

s dilmiştir. 
habı da uyanmakta ve cin::ıyetin bir 1 çok ince işlem~li ve altın :ı:arflt fincan-.. • rlnntla bnş,·ekill de Valera Londradan 

-kadın veya diğer biı:ı ~ebepte'l ınUtevel- <18nmfiş ve K!ngston'da ,·apurrlan inerken far bt•lunuyor. 
lit kin yüzünden i§lendiği sanılmakta- halk tarafından büyUk bir lıcyenncln al· Han~dan azası tarafınrfan verilen di-

J.:M•&a.rınlılUl.ı:..._ _____ ~~-~-.....,.,.. ...... ""ir.._,,.hedi de Osmanlı im ratorla-

nndan Abdüliizize ait çok kıymettar bit 
tesbihdir. 

Saraydaki l:iam donörler kraliçe içiıt• 
ince işli dantelalarla süslü kaplumbat' 
kemiğinden bir yelpaze hazırlamışlar· 
dı~ . 

Kahiredcki Yahudiler de, kıyınetli 
bir sandık hediye etmişlerdir. Sandı· 
ğın içinde altın bir taç ve evlilerin is~ 
lerinin ilk harfleri yazılıdır. Taç a 
tından ve kıypıetli taşlarla m\lı:eyJeıı 
bir tepsi içinde durmaktadır. t1i 

Mısırdaki Sanayi Birliği, kıy111e 
işlemeleri ihtiva eden ve içinde attıııl~ 
birliğin tebrkatı yazılı bir sandık bedi' 

ye ctntlştir. 
Alman devlet reisi Hitler taraiındıtl 

genç krala bir spor otomobili hediye e' 

!dilmiştir. 

• •• 
Kralın izdivacı münasebetiyle gebt 

mizdekl Mısır konsol05hanesinde lı 
suvare verilmiştir. _/ 

lstanbulda 
temizlik 

Halkın midesini-bozacak şekild: r:; 
mek pişirip satan lokantalarla ~150ııU hamur ekmek çıkaran fırınlar Eınitl U· 
kaymakamlığınca bir müddet evVel 
çer gün müddetle kapatılnu§tı· ti! 

Dün yeniden iki fmnla dört loıtaıı 
1
• 

Uç yağcı ve bir balıkçı ijükkanı ıcaP 
tılmıştır. ·~to 

Kapatılan fmnlardan biri Yctn~t' 
Balıkpazarında LeftCTin fırınıdır. ~ 
pcngin üzerine asılmış bulunan Y rileıı 
metre boyundaki kağıtta göste 

suçlar şunlardır : f 
"Fırında un depo yerinde adaı11 ...ıı 

ı;tıJ:ı 
tmnak, ekmek hamurunu kuyt1 rÖ'"' 
ile yuğurmak, hamur yuğrulan ye ııı· 
hamam böceklerini temizlemetnel;• ~ 
rinci un nümuncsinde gloten ııo 
bulunmak. • . • k)e i"1 

Bundan başka bir ekmek ıçındc ··rı bıı 
parça kedi pisliği çıkmıştır. :a~tu gUl' 
suçlar yüiünden fırmın sekiZrilrııİf 
müddetle kapatılmasına karar .,e 

tir.,, ~ clii~ 
Lokantacılar ise pislikten, yagcı aii~' 
lc.rt mahlôt yağ satmaktan, batılcÇ'. if 
kanı da balık tablalan ile cadde~~ • 
galden üçer gün muidetlc kapatı 
lardır. oO P'ıı' 

Dün Eminönü mıntakasında 1 0~~ 
dıspanya imha edilmiş, 194 ldl:;}'e ~~ 
ekmek müsadere olunmuş, bel ,,,, 111 

d J\ ,_o 1'' 
zamlarına aykırı hareket e c ıoıo e 
cezalandmlmıştır ..• ~~~~~e 13

5 
/ 

mek müsadere edi~ 

lngiltere ., 
ltalya ile yenide 

müzakerelere 
haşlıyor mu ~uıı6t· 

Londra 20 (A.A.) - Ede~ ff'.?' 
leden sonra birbirini müteıık1P 1 c'#f 
ve İtalya büyük elçilerini ıcabıl . ~ 

ti~ -~~ 
"Daily Mail., gazetesi, f ta11ı;ııı6' &il' 

mabfellerinin iki memlek~t. ar~~ 
h:ı iyi münasebetler tesısı r.,vl 
müzakereler yapılmasını hef ı 5it ~ 
fazla istediğini ve yakında ~ . pP 

· Sittart, Musolini ile gö1:1Uştt1e#9 
Romaya giderse hayret cdUoıe 1 
ed 

.... . ..-At ~ 
ecegınryazıyor. • ·se• V ~tl 
"Daily Ekspres,, gazetcsı J ·ıteJ'' ~ 

her şeyden ence İtalyanın trıgı t ~e ~ 
hindeki propagandasına nilı111rıdıl~ . o 
ıl icap edeceğini biJdirııüŞ 

tt 
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Haydu·t . · 
~!la K.ojina, yeni odasıpa t8.§mdığı- Bu vakanm üzerinden iki gün ,cadar 
~llt~ı gUnU, apartmıanın müşterek geçti. Hakikati söylemek lilznngelirse 
8{ı~ında büyük bir gürültü koptu. Liz:ı mutfaktaki konuşmayı unutmuş-
~ U .. k~~~tmak için mutfağa giren tu bile ... Bir :ıkşam işiuden eve dör.ü-
1'."lııa guruıtunUn en hararetli şafha- jordu. Tam apartıriıanm kapısına gel-
~l'lllr §ahit oldu. Kocakarı PoltEeva ı diği zaman, bir çocuğun elindeki bır 

bir heyecanla: sopa ile saçaklardan sarkan buzları 
ht;;- O, kelimenin tam manuiyle bir kırmakta olduğunu gördü. Çocuk bir-
di, a ~~ başka bir şey değildir, de- çok buzlar kırdıktan sonra, nihayet 
'irını öldürUr veyahut bir yeri so- elinin ve sopasının erişemediği bir 

İti hiç de hayret etmiyeceğim. noktaya geldi... ' 
llrt ~arı, pırasa bıyıklı bir komşu ela Liza derhal kendi çocukluğunu ha 

~ştı: tırlndı. Bu işin o r.amanlar kendisi i-
~=::-. qergeleyi derhal mahkemeye - · 
"'lJleliı.. çin nekad~r eğlendirici olduğunu dil· 

it......._ l'oJda§ mahkemesine mi? Yok· şündü .. Birdeıı.birc çocuğa dönerek: 
e.,. trıahk · · ., · - Küçük, dedi, sopayı bana wr de emesıne mı... • -

~;; Ne münasebet? Doğrudan doğ- senin crişemediğin buzları ben kıra-
ceza mahkemesine. yım. 

~ ?dcihkcmcye ne diye verelim? Şu· • Çocuk, kalın bir sesle: 
~Q Polise teslim ederiz. Artık orası - Vermem, dedi. 
~~ip gö~UğU muameleyi yapar... Fakat bu kocaman teyzenin kil<'ük 

0 ~va yine söze C\evam etti: terin ovununıı iııtirnk ~rr.usu onu oka· 
~Onun halis muhlJs bir e-;ıkiva ol- dar §aşırttı, ki Liza zahmetsizce ktiçli· 
h ~ u ben size söylUyorum. Ne dl"mi· ğün elinden sopayı aldı. Buzları kır-
~! le, çocuklar doğuruyorlar, aklım dı. Yesopayı geri \'erirken: 

f\.."Yot ••• - Mersi kUçük, dedi, senin adm 
l't ~inden beri bütün bu k~nuşmala ne? 
tet1e kayıa dinlemekte olan Liza hay KUçUk, elindeki sopanın alınması -

8ordu: nın intikamını ~ıkarmak için:· 
~ll2um. siz demindenberi hep · - Benim ad_uri yok, diye cevab ver-
k,.~ mı bahsediyorsunuz?.. di. 

~'""lll§u!ar hep bir ağızdan vakayı Fakat bu esnada, çocuğun kasketi 
'1o.,.~1Ya .b~ladılar. Apartımanda altından. sarkmakta olw kızıl saçlar, 
~ .\I liarıtonov isminde on yaglann· ve yUiündeki kırmızı çlller Lizanm 
llu k lahın belası bir ~uk. va~ıı;... dikk.atini çekti: · 

>lt tııı sa~1ı havdut ille şahsi mtilki- - ·-Ben sellin adını· biliyorum, dtdi 
~tı~ ile de §ahsi ma.sunivet,dinli~or - Sen Vova Hnritonof değil misin 1 
ttlıı · Rıra·~ ~viz bini aşmt§. Bu • - Benim işte! Ne olacak? .. 

~ltı~. sırt keyif için kocakarı Polt· Liza bir defa daha dikkatle küçü-
~ canımı kırmıg... ğiin yi;ziine baktı: 
~ t 1\ bunlan dinledikte1 sonra Ll-' - Bana baksana Vova, dedi. sen 
~~~ l'ft"11i tn~ha.div1e k0<'8.karıva bir bizim dai"ede neye mütemadiyen cam 

~· .~""•''"" "'""'d" kmvnnın? .. 

HABER - J\\'811' poltaat 
======~======-===·-==:=..:=· --===---:: ..................................... ._........, ........... . : . 

! .Rusradan çeolı en: i r 
i Ferah Ferruh i J 
: ........................................ - ............. ~ .•• f 

- Şu kocakarının camı mı? Ben 
onu istemiyerek kırdıru. Hokey oynu
yorduk. Fakat kocakarı bu kadar ba
ğırıp çağırdığı için bu defa mahsus bir 
canımı kıracağım... . 

- Kim bağırıp çağırıyor? Palste
... a mı? 

- Hem de nasıl? üstelik belli çim
dikliyor, döğüyor. 

Lfaanın ağzın<lan: 

- Bu mümkün değil, sözleri dökUl
dil. O akh başında bir kadrndır. 

Vovka, bu gibi vaziyetlerde nasıl 
cevab verilmesi Uı.ıımgeleceğini bilmi
yordu. Sustu. 

Liza sordu: · 
- Sen mektebe gidiyor musun? ... 
_Tabii gidiyorum~ · 
_ Peki, derslerine çalışıyor mu· 

sun? 
_Hayır. 

- Ne demek hayır? ... Ya annen? ... 
Ya öğretmenin? Bunlar aİikadar ol-

e. 
nıuyorlar mı? 

Vovka, melankolik bir tavırla elini 
salladı: 

_ Onlar beni biribirlerine şikayet 
etmekten baş alamıyorİar ki... 

0

Annem 
Klavdiya Nikolayevnaya gider; o da. 
anqerni çağırtı.ı;. Velhasıl beni biribir
lerjne şikayet etmekten baışka-şey yap
mrya vakit bulamazlar. , 

_ Peki, derslerini hazırlamana sa· 
na kimse yardım elmiyo.r·mu ? .. 

_ Tam buldun. Ben kendi yağımla 
kavruluyorum ... 

ÇocUcc7un bu cevabı karşısmda Li· 
za. kendini gülmekten alamdı. Vovka 
ise keskin bir ıslık çalarak ve elindeki 
sopayla yerlerdeki karlara vurarak 
koşmaya başladı. 

Geceleyin mutfakta kocakarı Polt
seva ile karşıl~ Liza sordu: 

_ Vovka Haritonov sizin onu döğ
dilğünüzU söylüyor, bu doğru ll;lU ku
zum? 
Kocakarı bir an için kızardı. Sonra . 

• 

... 

..... 
'· . ' ~,., 

I ," 

•. 

bu yaştaki kadınlara has bir tavırla: 
- Bunun gibi hayqudlan arasıra 

terbiye etmezsen, evi bile yakarlar •.• 
Hem ben onu polise ~klyet edeceğim. 
O ne itf.i.r o... · 

Liza hiçbir cevab vermeden mut
faktan ayrıldı. 

Liza ile Vovkanm ikinci karşılaş
ması şöyle oldu: Vovka kendisi gibi 
iki arkada.şiyle yolda yU.rüyor, 'hara
retli hararetli bir şeyler anlatıyordu. ı 
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Liza: 
- Bonjur Vovka, dedi. Ve hiçbir 

cevab alamıya.cağmı tahmin etmekle 
beraber sordu: 

- Böyle nereden geliyorsun?.:. 
Vovkanm gözlerinde harikulade bir 

panltı ve yumuşaklık vardı. Lizanm 
tahmini hilifma bUyUk bir canlılıkla 
cevap verdi: 

(Sonu rann)' 
Ferah FERRUH 
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e, hfyanetindt:l" liVnta, 
Yor ~na aöı aöylemeğe cesaret edi

•ı.ın? 

lf - l'rankaveli yakalıyamıyacaktık 
ı ... 

fl i; O~u demiyorum, sefil ı Seni.n ka 
tı~ ~~ınden bahsediyorum H~nı ıır

tndırmiştin yar 

b\ış;- t.fideni dUzeltmek içio öyle yap
art..1~· abdal. Bana ,akran hislerini 
·r 'Yecex.· • d' ~orı ı:;ıne, bati hıyanrtten bahse ı -

İ•tiy tını Maamafih mademki kalmak 
diy

0 
orıun, lı:al 1 Ben derhal Fförlye gi-

Çtrı~:.~ofrusu oradaki servetimi ka: 

1taa l<'ilhl akika, bu ıözler U~erine. Ras-
• at arın b · · 

tl doğ 1 •flanı.11 olduklar. ağaçla-
tlc11 f ~ ~tu. Korinyan da, yerin

~ tr !yarak onun peşfne takıldı. 
dt.ı: lJ lırlda., Annaiı de §Öyle diyor· 

-s· tltrıand ıze. Çolr teıekkilr ederim, ayni 
'din. ; •ııe veda etmeme .müsaade 

'l" apılaı.:ak bir vazifem var .. 

ln_ ,~n:aveı tapun kesilmişti. Mo 
~\ta~ d~rtıYordu. Montaryol ise. 

'l"ra ın uçlannı kemiriy.::rdu. 
tı1ı:a.,eı ıa.. b. .. • - lt ır sukuttan ıonra: 

1\lz: l>r •tınaz~ı. dedi, işte sizin vazife-
it enııe a le da . • lllarid r a ıtan karctinale kar· 
)tder J e bir ıulkaat hazrrlamııılardı· 
ll~ b ~zene kralın sitahsörtrrinin o

Stlctıtı~ ı.ın~ıan, her şeyin meydana 
lih ko töıterttıektedlr. Siz de Flö-
~lf)'c!~,1•~ikaı~çıla~ kaçmalannı 

_ ntz ... 

~t)tl!ı ~~ ~lr hakikattir. mlSayö. İtiraf 
~.!ıt b ' ben, Ritliyö ile k.u1ılaşmak 
~~ cd~~ereceyc vardırdım. Onu 

'le nu .... 
.. kin bi 

,_ - ll'altat r seıle iltve etti: 
'l>teafnn ° lelmiyeceı... Binaenaleyh 
~ 'İlthıarı bir tek feY kalmt§tır iri, o 

.;rr... erden evvcı Flöriye var-

' l'lııka.vcı l . . 
4~ k ınirane bir tavırla: 

ont, dedi. ve sen kalfa, ıb 

udtmazel dö Lesparla Par;sc kadar re
fakat edecekıiniz. Matmazel, ben de 
Flöriyc gidip prensi mesele:ien haber· 
da.r edc.;eğim ... 

Annais ürpercli ve Trankavelin göz· 
teri içine bakarak: 

- Fakat, dedi, o size hakcm:t et-
mişti. 

. 
- Bu hakareti silindi. Bana tarzi· 

ye vermi~ti. 

· Annais garip bir şefkatle: 
- Dikkat edin, dedi, ondan zorla 

·ldığıntz bu tarzi} eden dolayı muhak· 
kak ki büyük bir kin besliyor. 

Trankavel atma atlanuıtı. Annais 
crıu bundan vazgeçir'""': .• eccğini anla· 
dı ve ısrar etmodi: Danyada hiç 1c1m
·eye, kendisini istihlafa müsaade et• 
me~di. Bu işi Trankavelc buakırken 
ne düşündüğo:inil bilmiyoruz; şilphrsiz, 
ona namütenahi bir itimadı vardı, fa· 
kat, ayni zamanda, hiç şüphe yok ki o
nun fevkalbeşer bir insan olduğuna 

iman etmişti. 
Birkaç dakika sonra, Annais, Mo

lüsle Montaryolun arasmda. başka bir 
yoldan, Paris,e doğru gidiyordu. Arka
larında da Verdür gidiyordu. Tranka· 
vele gelince, o, Flör!ye doğTu yollan· 
mıştı. Öğle vakti yaklaşıyordu. 

Kar-Oinalin Flörideki köşkünün alt 
katındaki büy:ik ve güzel salonda 
muhtelif eşhas toplanmıştı: Çehresi sap 
san kcsilmiı olduğu halde ürperen 
Gaston, gUlümsiyen ve hUlyalanna dal· 

mıt olan Şale; lakayt ve ıakin göri.i
nen Marki dö U Valet; b·r türlü banş
mıyan. buna rağmen biribirlerindcn as
la aynlmıyan ve bir eskrim darbesi 

hakkında sakin bir vaziyette münakaaş 
eden Bövron la Butvil, Gaston ka.dar 
sararan. fakat ondan daha sakin olan 

Diil< dö Vandom; Antuan dö Burbon: 
ve nihayet, yolda T~5 v~lete rastladık· 
lan için onunla beraber Flöriye gelmek 
mecburiyetinde kalmr~ olan ve Tranka 

----- ·--· -------------------------. 
bu esnada genç kızı sürüklediği avlu-
ya atıldı. 

Sen Priyak genç km bırakarak kı
lıcını çekti ve vaziyeı aldı. 

Trankavel: 

- Dikkat edin sizi öldürüyorum. 
Diye bağırdı ve kxlıemt bir ka.aırga 

hıziyle havada bir kaç defa çevirdikten 

M>nra bütün hıziyle ileriye doğru urat
tr... Fakat Trankavelin kılıcı, meçhul 

bit' kuvvet tarafından yukarıya doğru 

kaldırıldı ve kapıya kadar gerilmiı o
lan Sen Priya't vurulmadı. 

Onu kurtaran Annaisdi 1 

Filhakika, genç kız da kılıcım çek
m:ş ve Trankavelin kılıcı Sen Priyakrn 

göğsilne dalaı.:ağr sırada, onu sert bir 
darbeyle havaya doğru lı.cıldınnııtı. 

Trankavel Annaise hayret dolu bir 
nazar atfetti. Genç kız da sakin bir ta
vırla: 

- O Bana aittir! 

Dedi ve kılıcını uzatarak vaziyet 
aldı. 

Bu esnada, yolun ü.z:erind~n. bir grup 
dört nala geçiyordu. Bu; Fontray, Şe
vcr. Büsyer ve Liverdandı. 

Trankavcl nasıl Annaisi takip edi· 
yorsa, bu dört asilzadode, Paristen be
ri Trankaveli takip ediyorlardı. Düello 

üstadının, randevulan "Olan yere doğru 
gittiğini görünce, evvela hayret etmiJ
lcrdi. Fakat bu hayretleri uzun sürme

di. Çünkü bu kısa hayretin yerine tek 
rar kin hisleri kaim oldu. 

Melunun medhal:nde onu gözden 
kaçırdılar. Fakat köylülerden sordukta-

n birka' sualle, onun Şayi ve FHSri 

istikametinde gittiğini öğrend:ler ve ay 
ni }'Olu takip ettiler. Bu srrada da, işte 

mevzuu bahis evin önünden geçiyor· 

!ardı. Döğiil}Ün gUrültülerini duydu- l ı 
lar mı? Evi gördüler mi? Buna fazla 
ihtimal verilemez. Onlar ufukta, Tran 
kavclin kanlı uscdinden bqka bir 

ıey görmüyor, içlerindeki kinin sesin
den bqka bir ses duymuyorlardı. 

• li 

Annais, Sen Priyakm önünde. döfüı 

vaziyeti aldığı esnada, avlu, Mo1?tar· 
yolla Molüsün ıidetli hücumlan kaf'§t· 
amda geriliyen haydutlarla doldu. Ve-r-

düre gelince, o, döğüımüyordu. Büyilk 
salonda kalmıJ, srraıiyle bulduğu bü
tün fişeleri boşaltıyor, galüyordu. 

Sen Priyak haydutlann avluya gir 
diklerini görünce bir hamlede onlara il
tihak etti ve bağırdı: 

- Hil:umt Hücum! Bir kelleye yüz 
altın! 

- Mantaryol hiddetle: 
- Herife bakın kafamıza fiyat lbi-• 

çiyor. 
Diye kükredi ve atılmak istedi, fa. 

kat bir an ıaıırmı~ olan çete, Sen Pıiya 
km müthlı vaadi üzerine kendilerini 

toplıyarak tidetle hUcuma geçtiler. Bir 
an iç!nde, Trankavel, Annaiı, Molüı 
ve Montaryol, uzun müddet kendilerini 
müdafaa edemiyecekleri dar bir aralı-

ğa sıkıttılar. Sen Priyak da dahil ol
mak üzere, karştlannda, daha dokuz 
haydut vardı. Bulunduldan dar arah
ğın dibinde tarlalara ~ı1an kapı vardı. 

Trankavelle Molils, Annaisin önilne 
yerlC§t:ler, fakat gen~ kız orJan ara
lıyarak, derhal onlarla beraber döğü~ 
meğe başladı. Arkada. Montaryol, U· 
mitai.ıliğin verdi~i büylik bir enerjiyle_ 
geni§ onıuzlariyle kapıya dayanıyordu. 
Fakat kapı sağlamdı. 

Haydutlar, rakiplerinin fena ııkıJ
nuş olduklarını görerek, hücumlarını 
büsbUtün gıklaştırıyor, bağırıyorlardı: 

- Ha gayret! Hücum! 
Tam bu esnada, kapının arkasından 

bir MI baiırdr : 
- 'Monsenyôri 'f\.fonieiıyör: s:.e. 

durlJ111 
Ayni zamanda kapı ıldd~tle açıld: 

ve Sen Priyak ulur gıöi bağırdı, 
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H. T. im::asiy'/LJ bize mektup gönde
r n bir garson 0~1JlWUmuzım hayli 
mühim bir derdi var: 
Kadından ncf1'.ct etmek! .• 

Otu: ya6tnda, ı;;o boyunda ve 83 
kil.o ağırlığında olduğunu şöy'Uycn 

Çocuk haftası 
Hediye kazanan

lann isimleri 
(Baıtaralı dünkü Hynnızda) 

ntnEJt OET\'EJJ KAZANANJ.1A'R: 

157 - Şermin Sono1 Üsküdar, 108 .....,... 
Kadri Uıuner Şehrcmnl, Hı9 - Sami Ö· 
ney Jfaydarpoşo lisesi, 160 - Sulıımon 
Balnt, l61 - Mebrure Kndıkoy iskele cad 
(Jcşf, l62 - Hnlil /lynıon S\ob;ıta~ IJsesl, 
163 - Nuh Çuna Kodıhon, 164 - fsmet 
falotya lisesi, 165 - f'Jrdcvs 13ilcr Knra· 

gflmrük, 167 - SaJAhoddln Sözln Dorllşşn
faka, !68 - Gfincr Sanıbelli fstnnbul 6ın 
cı ()kul, 169 - Cavit Gülen Oskiidnr, 170 
- ,AsOmnn Nedim Akkıızu, ın - İlhan 
A)1en Tuna Beşiktaş, 172 - Hnlc Edip 
Şehremini, 173 - Mukaddes 27 lncl ilk 
okul, 174 - JJaldun erkek lisesi, 275 -
Nuri Danıtpnşn orta okuJ, 17G - !rfet 
Öıturga Llılell, 177 - SndctUn Sezer Dizdo 
rjye, ı 78 - B. Ço~lı Sıım:ıtyo, 179 - Mcm 
dııla Şçbremlni Tntlıku~, 180 - Adnan 
.&.kadur Berber, 181 - Sfihcylli 31 inci 
flk6kul, 182 - Nuri Edirgin Bahçekapı, 
183 - A. F. Kutsal Fatih. l8t - F. Tüten 
Yürt Knsımpnşn, 185 - J{cmn1 Kadıköy ilk 
okul, 186 - Seyfeddin DllkoltnY Kumko
pı. 187 - lJhomi erkek lisesi, 188 - l\lu· 
hiddin Anscn Şişli, 189 - :Mehmet Kunt 
'Kay11, 290 - MOnlnkim Snrmnşık, lfH -
1~1 - J. Billur Edlrnckopt, 192 - Bekir 
On~n. 29 uncu ilk okul, 193 - l'ıf. MOJı:ıAn 
Bant) Koca lfust:ıfap:ışıı 19t - Sndi Ta· 
mon erkek llse.~ı, 195 - Y:ışnr Kurnl Cskii 
rl:ır 1 inrl orlo o!ml. 

bu okuyucumuz Mrdini f{jylo anlatı· 
yor: 

"Orta tahsilim var. Kendimi bildim 

bileli büyük bir ıstırap !sinde yqıyo
rum. Bunun sebebi, annem ve kız 
kardeıilerlm dahil olmak Uı:.cre bütün 

kadınlardan nefret etmemdir. Bu.an 
eve gitmek istemiyorum. Fakat nere
ye gitsem karoıma kadın çskıypr. 
Onlardm kurtulmak kabll mi 1 l3uıa 
ümitle yakla§an bUtUn kadınlar, ben
de kendiler:lne kargı en ufa.le: bir ala
ka girmeyince, ne yapacaklarını §Ml

rıyorlar, bana. ağız (!olusu kU!Ur ve 
hakaret ediyorlar. Dayak yjyeceğim 

diye ödüm patlıyor. Esasen kadmlar
dan başrma gelmf yen hakaretin bir 
bu seşidf, yani dayak yemediğiın kal
dı. İ1k zamanlarda, yani ütUrilkçUler 

devrinde, ihtiyarların wruyla kendi
mi bunlara okuttum. Teebihten bile 
geçirttiler. Tabit hiçbir fayda görme-
dim. Vücudumda ve hiç bir uzvumda 
ga)TJtabUllk yoktu. ArasJra dU§Unü

yorum: Acaba ben deli mlyjm? Fa

kat hiç de deli değildim. Mubakemem 

yerinde, sıhhatim iyi idi. Bir gt1n da
yanamadım. Doktor Mazhar Omnana 
gittim. Muayene etti, müshile benzer 
birtakım ilaçlar verdi. Fakat bunlar 

derdime deva olama.dr. Galiba doktor 

da beni teselli için böyle hareket et

ti. Bu halimi kimseye de aöyliyeml
yorum. Ben ne ya.piyım 1 Ultfen ba· 
na bir tavsiyede bulunur muenuı? 

CEV ABIM.IZ: 

Sizin bir ruh hastası olduğunum 

tahmin ediyoruz. Bu hutalığrtmm 

tedavisint yine doktor yapacaktır. 
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l/cq;kCJ. - ı§,i - ıoso: 
l\lütereddlt bir Jınalı.1triJJiı •ır. Jler 

şeydeq ,.e herkesten oUpheJeoJyorsunuı. 
na hal, slı.e ruht ve fikri bir huıur 'fe ~n
kün 'f"rmiyor. Vrhlm derecesini bulaa 

tereddütten dol•)'t m~:ıelli kapıY! ktp~
yor 'fe fakat birıız ı;onra (hel\ci luı11am11P 
mışım) rlht>rck dönü~·or n kapıyı kapa• 
)'iP )capamnd•lınm ~trqJ edtyorıunuJ. 

hu ~·üıdtn feaJi)'etinlıin bir Jmmı boşuna 
şrtedifmff bir emek haJini a)J)"or. Dal• 
sınsınıı de. Y•pt1ı.lanrım djk at}i ve AQ• 
~Qnerek yııp;ırııını~ b11 huYıiiP tedrfoeıı 
lmrtulabilir~iniz. au ~eraU tçtnde l}ayattı 
tam muvıırfşk oJ.mıımın ırnkQ,ı i!'Qlrt r. Her 
hoJdt b\ı lıuSJJNnuıu tashih etmelisjnl~. 
Ya,ınıı. ortadır. Evli olmnnı7. ~n galip biro 
ihlimalrlir. 

- .1f!J ~ 

K. A. R. A. Gül: 

Hne)setlcriııde ve J,;ararlanntla m•kol 
\'C mutedil. 30 y:,şlarınc!e, orta ~y Tt bOıı 
vede bir bayan. F.velce evU old'Jlunu:ıu 
tahmin ediyorum. ~evcjqizden aynlmanız, 
hrrbılde fderesiılillnlıden olmsyacakhr. 
O halde ıynhk neden o!m91tur. Stbebipl 
tayine bence imkAn )'Oktur. BJrlıtnin ha· 
yol n blikba11 ne pek yakından allka~ar 
1r1Sriinüyor!unuı. Bu da cocutunus olabl
Jlr. Öyle tahmin ediyorum ki, b6tün flmlt-
leriniıi on:ı ba1lamı11 bnlonoyonuııu'l. 
Maddi vaziyefini:ı: pek 111 oJmadıJına 8Ö· 
re çah,mak ınecburfyellnduhıfl. TahıfU· 
ni:r: bfr bfiroda munfrakiyetle tehtmııpzıı 
m611aittlr. Arııell itle.re de kabfli~tlniı 
mümkündür. H:ıyatını:ı:ın Uerblne ftlm•tt:ı 
bakablllralniı. 

Oatad Yamar OfJman bakkınde.ki dtl· 
§llnoenlı dofııı değildir. Si!lCie bir 
hastalık bulmamı§ olsa.ydt, itt.ç ver-
m~. J;!u illçla.n kulJandıkta.n ~nra. 
kendisi~ tekrar gitmen.iz ve deırdfııf
zl bUtUn teferriiatıyli anla.tmaıuz 11-
mndr. Yine öyle ya.~r ve muntaum 

bir tedavi görürseniz bu derdiıiiıden 
kurtulcağmızı Umjd ediyorur;. 

' i 
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- Rukas ! Raskas \'C Kı>rinyan ! 
Haskns hayretler içinde kekeledi: 
- Mösyö Trankavel ! 
Bir ırı. iç.inde. Trankavel, MolUı ve 

Montaryol ve Annais, Urlaya girdiler. 
~askaııla Korinyanın kılıçları ellerin· 
deydj. Haydutlar ancak yedi kiıi kııt 

mı1lard1. Bütün döğü§ arzulan sön
mU~tü: gadp nazarlarla biribirlerini is
ticvap ettill"r ve hemen akahinde atla
rım yola çekerek cğerlenne atla.drlar ve 
atlarının bütüu hıziyle uzakla§tılar. 

Gözleri kan ~anağı haline gelmiş olan 
Sen Priyak kö,P:irerek yumruğunu ha· 
vı.-;ı kaldırdı, sonra. o da. atına atllya· 
rak ileriye doğru atıldı. Trankavel bir 
hareket yaptı. Ann?.is de, yava ça onun 
koluna dokunarak sordu: 

- Nereye gidiyorsunuz? 

- Onu yakalayıp. siıi bu haydut-
tan her ı:aman için kurtar&'.:ağım. 

Annals, tıpkı birµ evvel olduğu 
gibi, garip bir tebessümle gülllmsedi 
ve: 

- Gitmeyin, dedi. Size söyledim 
ya: bu adam bana aittir. 

Şimdi, o gün, Korinyanm maruz 
kaldığı bUyük bir sürpriz.den bahııet

memiı lazımdır. 

Avlunun safında btr hamurhane 
vardı ki, buraya altı basamaklı b:r 
m'rdivenden inilirdi. Sen Priyak ka~ 
tıktan sonra, Annais. Trankavcl. Mon· 
taryol. Molüs ve iki casus teıuor avluya 
gi rmişlcrdi. 

Rackaı. Dük .d'Anjuyu kurtar-
cl ·ğını zann-.:derl:en. Trankavcli kı•rHtt 
mış olm,_r.tan m~tcvrtrt garip bir hay-. 
ret ve çok hafif bir 'evin<; içindeydi. 

Korinyan ise. dllello ~stııdınt görünce. 
projeler kurmağa bt.şlamıştt. Bunun 
için':iir ki. düello üıtadiylc arkada~larr 
görüşürlerken. Kor:nyan mPslcktaşı· 
nr bir ketıara çekerek alçak &esle şöyle 
dedi: 

- Dostum. Tran~vcli bize. tanrı 
gö:ıderdi ! t~tc, kardinalin t~lmır giJıü· 
ne girmek için mükemmel bir fırsat 

Ha.murtıanentn llntloe gelmiılerdi. 

Raskas alaylı bir tavırla: 
- Makaadznr anlat bakahtn, rahip, 

dedi. 

- Mesele gaeyt basit cüce 1 Ben, 
Trankavelle arkadqlarını eiJendirmek 
i~in burada kalrmn. Mademki peder 
Jozef, elli ıil&lıf3rle l..onjumo daydı, bu 
saatte yolda bulunmıdan Jbımdrr. Su, 
dofruca peder Joıefi k&llılam&Jı ko
ıar. düello muallimini. asn ıenç krıı 
ve h:Uasa herkesi y&kaladığmıı ona aöy 
lersi:ıiz. Sllih)Örlcrle 'bcrabtr burıya 
gelirsiniz. Bütün bu çeteyj de Ctf· 
rip. doğru kardinalin huı:uru!la sıbnr 
Ne denin, c\l.:c? 

Bu esnada, Tra.nbvel: 
- Mösyö Rııkaa, dwl, bfu., bura· 

ya gelir miıinid 

- Geliyorum!.. Korinyan ılı cid
den daht bir ra~ipılntr: ... 

- Camm, daha bu bir ıe;yd•lil, 
ben daha neler yapabiFriJT1 I Deıyıelc tek 
lifim iıiniza geliyor~ ~yle mi? 

- Tabii! Derhal peder Jozıfle ıi· 

lahşörleri karııtamata çıkanrn ! A ! .. 
Fakat bu ne? .. Neler ~örüyorum? 

- Nerede, eamm? ... 
- Burıada. hamurhıntde. iyi bak 

Korinyan. 

Korinyan. gözlcri1'i terenüıl~ •
~arak gösterilen y;re doğru döndü ve< 

- His. bir şey giSrmUynnım 1 
Dedi. Onun arkasında bu1unın 

Rasku da şöyle wtrrdı: 

- Şu halde oraya cit de (Öf! 

Bu şözlcrle '>craber, R11kaa her ıa-
mınkl gibi yaylandı ve kafaaı bfr mer

mi hallndt, müthi' bir ~idetle rJhibln 

sırtma yerlcjtİ. l{orinyan havada iki 
taklak atarak boşluğa yuvarlandı vt o
radi. bir mndclet. yarr hl)'''" bit" hal· 
de kaldı. 

Bu esnada, hamurhanen!n dibinde. 
şidd•tii kli:O:irlcr. çıilıklar, 1inetlcr ve 
bütün bunlıra karıpn hırlaım ve ;ınv· 
lama duyuldu. Filhakika, birinci Ka. 

rlnyan, denditinin hareketinı ve ikinci 
K.or:ıty-.rıın btmurhancnin içir.e yuvu· 
laııdı&rnı görmii§tli. Köpek de oraya 
atladı ve bir an sonra onun seneıiyle 

Korinyanın k~.:aman ayakları karırtaı 

tr. Kısa bir gürültU ve bcğutmadan 
ıorıra. "J{orinyanın dışarıya fırladığı ıvc 

çdpıı aıçrayıılarla avlunun ortasndan 
geçtiği görüldü. 

Bunuq <!iıerinc Rukas rnınldandı: 
- Acaba rahip, projeleri"Ji .mvkii 

fiile mi koyacak? 

Oııu takip ederek eve tirdi ve ra· 
lıat etti: Korinyan. ;arap ~fgelcrinin 
1'arp11ndf. oturarak mUte~diycn içen 
VcrdilrU cörmilJtü. Bu sahne rahibi 
h&yr.in ttmif Ve O dl f&rİp UJ&ğın kar-
5lfm& kurulmuıtu. Öyle ki, T'~kas ka
pıdan bakttğı uman ilci ıyy;ıım. bar
daltlırı tokuıturarak : 

- ~refiniıe ! ... 
I>lye tekrartadılcLırınr görmUttü. 
Tranl:ıvclle dosttan, uuktan. Ko· 

rinyan.ın heıurhıneye '1Hrl yuvarlan· 
Cılİnı 1eyretmi1terdi. 

Raik•• kendilerine ~alclaıınca, 

Tra"lcıvel gayet tefk.atJi bir seatc: 

- Mö•f6 Raskaı, dedi, bin büyük 
~ir hizmette butunduğunu"t muhakkak· 

lır. Bufm daima hatırlıyaca~ım. Fakat 
~:ı burada ne yapıyordunuz' Samirni 
•~)}·leyin. Raslcaa. Beni ıör.ctlemck için 
mi geldlniı? 

Raıku 9u cevabı verdi: 
- M(lsyö. ben artık kardi:ııtin ada

.. 11 defilim. Çtinlc:i, J{urto ıokığtnda 
Sel' Prl~tn ei.r;i yakalamasına m~n1 

olduf~m için 1bcni öldilrtmek istedi. 

- Öyle mi? Şu halde, si..ce o zaman 
aöylemit olduğum ıeyi tekrar cdi· 
yorum: Benimle geFn. Ben de sirln 

i(in kardimı.t kadır iyi blr efendi o1mağa 

satrıınm, ıu (arkta ki lire ali&kça §ey
ler c~retmenı. Kurto sokağında ve bu 
ıün burada yıptığınıı §eyler, bir kal
be malik olduğunuıu gösteriyor. t~a
nm bana, bu tıayaiı mesleğinizden va.z· 

geçin. Bundan sonra, biç bir ~ 
iyi bir t;aaus olamazaınrr. Çok iyi bit 
insaıı olabilirsiniz. 

Ralkas bir nevi gururla: . 
- Teıekkür ederim, dedi. gardi· 

nallı ~mafa çalıpcağmı. Kardioal.• 
karşı birçok §eyler borçluyum. 0nA ft 
zin için hiyanet ettim, bunu telifi et· 

rncliylın ... 
- Fakat. .. 

1 ..... 
Molüı, Trankavclin .sözünü ,. 

rek: ~ 
- »rr&kın, dedi. Onun içinde, 

kimsenin müdahale et.memesi liınJS ' 
len bir mUcadele ıvuku buluyor. 

R ukaa dü"1nceli bir tavırla bir.~ 
sük\ınetini muhaiau ederek ve Arı~ 
bakarak devam etti: . ,. 

- Mö,yö, si.ıe kar§ı bu tekilde h 
rdı- ır 

reket etmemde bazı sebepler va (t' 

cUnkil müda!1aleye ıelince, siıin t>U rJ' 
de oldulunu.ıu bilmiyordum. sen. :~r· 
lın kardeıini kurtardığnnı nnnedv -
durn .... 

Annais ürpererek sordu 
- Dille d'Anjuyu mu?... .. ~· 
- Evet. Öyle dü1ünnıii~«.u1' ~ 

Sen Priyak sırf prense h\il.:unı ~ 
için burada tuuk kurmugtu. ~ r,.r 
ki, Lonjumoda. bizıat krnlın elli 1" ııfı 
si15hşörüne kumanda eden pedct 3° 
gönniiftüm. 

Ann&iı sarardı. 

MolÜI sakin bir tavıria:~ ~ 
- Mösyö Raalcas, dedi, bu •il 

ler ha.kkında. ne dütünü}•onunuı7. 1'İ' 
N ..... "_ .. _,_u. . L:, ......... u .. -=,.. - e --Tun1:11.1 ınm ~ .... ·ı.., P 

• 'b üh·- t~ u sonra, Fıön de azr m ı... el ;.• 
ler vuku bulacaktır ... Kardinal gUI ~'f. 
yafetlerde, $Ürprizler hazırla~~~
sever ... Şimdi mösyöler, tann •'

11 

haf ua etsin! HO§ÇI kaltn 1 · le'" 
Raskas süratlc uzaklaJb. J(~~~ıı 

dine f cna halde kızıyordu. Kor:il" 

yanına k(IJtu ve omuzuna vurdu ~dlf.' · 
- Haydi bakalxm, doatulll 

r.u.zl 



~ ıxtNctxAN:tJN- ı-o!s 

~nıerika kadm 
bcareU yapan-
lardan nasll 
kurtulm 1uş ? 
~ ( Baştarafı 7 inridr) 
dıııa kapılarını açıyor, içerdeki ka. 

~ erk~~e: "~utfen giyininiz; 
Q gelınız..... dıyorduk. 

~ar tı.rılardan itiraz eden olmuyordu. 
~\mı saat içinde bütün kadınlar, er· 
6~ ler giyinmişler, büyük salona top
"lllllışıardı 

~ l:lil'den, s~nki yerden çıkıvermiş gi
~ e\>n önüne bir sürü otobüs toplan
~ ~Unlar, Nevyork şehrinde çalışan 
,~biislerdi. Kadınlar ve erkekler. ses-

Oe otobüslere bindiler. 
l'aıı geee, tam bir saatte, on sekiz 
:an devu evi basıldı. Ve 137 kişi yaka
dı:ı dı. Bunların 27 si erkek 115 i ka-

dı. • 

~0hUs!er, hep birden hareket etti. 
~ fıma bakıyordum. Önümde, ar
~ ~d.~ kederli çehrelerden başka bir 
)a gotemiyordum. Önde, tam şoförün 
~~lllda genç, zenci bir kız oturuyor, 

1Yordu 

~u:~· . e~Ierin birinde hizmetciydi. 
~at ~ıt fuhuııla alakası yoktu. Fa
o d §ehadetinc lUzum görüleceği için 
da ~ beraber alınmıştı. Onun arkasın
ıe;i 1~1 adam oturuyordu: randevu ev· 
~ ~rı Sahipleri. .• Diğerleri, bu evle
t..._ ıı temin edenler, bu evlerde ser
""ilYel'k 
tu~ı 1 eden kızlardı. Hepsi de genç, 
t0., · :Fakat, hepsinin yüzü yorgun, 

.. •erı b • ~.. ulanık ... 
~eı:n "at~ üı ı 45 geçiyor. N'evyork mah
dllrd esını~ önüne geldik. Otobüsler 
başı u. lçınde!ti1er birer birer inmeye 

~llı~a~kı. 
'h.~ 1 an ada'etı 
flUlij 

ler 1 n bu kızlar, kadınlar ve erkek-
'ttaı ~el'fye girdiler. Büyük salondaki 

~~ruı Uzerine oturdular. Bazıları, 
>ıt ılar, uyudular. 

~il' alıkerneleri, ertesi gün, öğlenden 
\ıı ~aat sonra hakim w. Şimit tarafın-
~ l'llJ>.ılacaktı. , 

~ltı\~~ı gün, sorgu ba§ladı. Şahitler 
ltad "'IQI. Hakim, mnhkemenin sonuna 
~ ~ serbest kalmak istiyenlcrden 
~kefaleti taleb ediyordu. Fakat 
!{,~~ "etebilmenin imkfını yoktu. 
~lb t'dan 1500 dolar isteniyordu. 
Ilı~ ll)tj bunların 15 dolarları bile 
le~ {t değildi. Ev sahiplerinden ta· 
bt1 do Unan para kcf aleti 5000 le 25 
b O}~ b'• '-: b' .. .ı lla arasındaydı. Ta ıı, .uç ınsı 

b ~lf 01 l'al'l veremediler. Hepsi de tev
(\~~ llndular. 

111 , •. 
ııahk uccarlan 

Cltoınob·eme salonundan çıktık. Tam 
bq. teı ıle bineceğimiz sırada Ho,·cre 
it~ •graf verdiler. Açtı \'e okur o
:tı · az~·· 
"alla, d.:'llzUndc bir tebessüm belirdi. 

ondu· 
'Ç . 

l:tal'i ~k, Çok iyi bir hnbcr ... Meşhur 
lttı~ t, adarnıarun tarafından ya
b~ltıet_.,~§ •. l'abii bunun kim olduğunu 
alısiye~~.1t. liari Bot, çok mühim bir 
~lıID i ~r. Umumi harpte, askerden 
tıı~u. sın on ~ne hapse mahki'tm ol
~eriıt Aftan istifade etti, kurtuldu. 
lll tu anın en rnc.shur, en zengin ka

~ol'kllıı Cc~Jarından biridir. Ve Nev

~~ koıua Uhuş kralı) Luciyanonun 
illan~- ur. Bu adam g""enlerdc ya-

oııt "'I, ın·· , w~ 
~ ll. Si .ue?bcd küreğe mahkfun 
~ A.rt1~~ Sıng hapishanesine tıkıl
lt ltarıa}ı 0:.UnUn sonuna kadar ora
~,~ llot• rnıya mahkfun... Fakat, 
~~ R~itnı un §İındiye kadar bir türlli 
ti~hal'et 

0 
e~e ınuvaffak olamamıştık. 

Ilı: a kadın t•~ Yakalnndr. Artık Ame-
tneltlir Uccarlanndan kurtulmuş t ... 
l~üct 

~lllı ıır lr;;r:n-:----------
tirıth aı.ıı,ı. il rncınurıununılan: 

ttu 8"1~ıa· <.rı;;Ju Knd ı koy Fcneryolu 
ı, le. r sokak • ·.,. 3.5 Abdurrahman 

lı. a,~ 
lrıı.ı11ı" ~ıın1ıır r 

lırııa aı; lJ· usı 1137-7100 Tnksimdc 
ı. ıı " · "lıt e:ıd ı "'tıt! n1101 • ı.r.,•ndc r.ondon apar· 
1 11..ıoı <!nır\! ~rn;ıa Hııkkı ~lıırınarıının 4 
r ~ ,. 1 ı ıı 1,1, u 111.rı .er cncdc mii~tenit 
1 tıı t\ llıtilııtıl ~cıJı ~lız elli liranın maa
lııı,~}l:ırılle 1 . '?eh: kararı \'c bilcümle 
~ı ":ı ıırlıkte h • 
1 ~ıı l.ıoıt.1 :ıcı7. ) oluyla hak-
~ ı. "le n ıı-r:ı ı ı b. " . 
n •,:ı ille e · :ı n ı uzerınc çıka· 
ı ''· ltıcı ııırı hWı ı l. . 
1 'I ı Ralıın a r > ıft ıade cdilmek-
cr r 1 ı z ı n nı 1 • ı 1 il\ııı <'rıı ı 'k· eı: ıu mlunmasından 
~ \ıı~ il knrnr 

1
" 

1 ~11li!iıncc ıliıııen tclıligaı 
~% lltııJıı" 'crılıni~lir. a0 e , • ıı111ı l 

Ilı tOıı 1 l'llrirıin . 1 tı 0.r•· 'e nııısrııflnrı işhıı 
11 1ıı, " t'ltıde l\~ nı tnrihinr.lcn itibaren 
ıq '- eh b •1eınen·z bo 

ıı ~~ı lr lcı 1 ,.e rcun tnma-
ıı -.,~bat lctıısıs~ın:ı veyahut olnca1clı· 

!a ilene }) 
3
akbna dair bir ftlrozı• 

u O r;ün içinde Jstidıı ile 

s 
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_.- Baştarnrı 6 ıncıda I 
"Kılıç Ali }laşn kurnaz bir korsan

dır. Genç , ·o güzel oğlanlar çalıştır. [ 
ınaktnıı zc\·k du) nr. Gençlere ba~h· 
hğı ) UzUndcn C~znyir Ileylt-rbeyi i 
Hasan ııa:;;nnm tn,·a~ c•ttirdlği Ali 
admdnki oğln.nnıı ayarttı, yanına aı. 
dr, yüz nkçc ile fcncrJI gemiye ,·erdi, 
hiçbir şeyden korkmaz, cfeııdfrnlz
den bile çekinmc7., din iz bir zalim. 
aır.,, 

Padi'-'nh hldclctlendl, canı .sıkıldı. 
l\le.,clc~in <:ahncnk inc·elcnmesi hak. 
kını1ıı , ·crdlj:il emirlere ';'nnlnrr da llA 
,·c .. at: 

- J\ rı:uhaldckt -:;c~ lcr doı':ru çıkar. 
a, ynlrır7' az.ille lktifn etmeyin, ı:;Ur. 

mcklc f)C ıntkaznt eylemeyin, hnps
e<lin, i-,kenc:c ynpm. 

J{ılıç Ali 11n':'a, nr7.uhaldcn , .e pa<li
şnhm emrinden ,·aktilo haber aldı. 
Gelecek frlflketi föılcmck için bir 
pilin hnzırlndı. H nsnn paşamn 

nmıml:rn nhp kf"nclisino hazinedar 
~·:ı'>tı;; ı or•tnnt c:n<"rırdı. Sordu: 
• .:_ lfnc:nıı rıa':'nnın h:u:lncleri nere. 
ele sa!:hıhr? 

- Jlnmıun kiilhunmın nltıncla •• 
Burada yüz ohız bin nnki<l c;;ikke. 
on l;antar da gi!mUş ,·:ırd{r. 

- iyi hlll)·or mn..,un? Yartlı';' olma
!tnn •• 

- nen di,uılc yet·lc°;'tlrdirn, na<.;ıl 
yanlış olahı;ır. 

ıl.w~ AJI pııı EJnı,:~n 7.211!DU tut
tu. j'çUnc!l l\lnrac.lı. etckled.ikten ıııon. 
ra dedi Jel: 

- Hasan pnsa hi7.nıetlrn ele bulu. 
nurken bana ihanet etti. Paralarmn 
tlctlne eylmll. neti nenin yerini ö~ren 
ınck için oğlanı ynnnna aldım, yeri
ni ı;~rcpdim, nıuradnn lınstl oldn. 
Pndio:ahırna mübarek olsun .. Define 
külhnıım altındadır. 

Parllşnh lşkcncc)'i lalan unuttu. 
Defterdar İbrahim efendiyi ~ağırttı, 
~u emri \ 'erdi: 
' - Tez mııııhJli mczhura ,·arıp ha
mam külhanının altm1 knzdır, çıka.. 
cak ınebli\~ı tamamen zapt l"C kab:r. 
edip hazfrıci en«lcruno isal eyle .. 

Defterdar lhrnhJm efendi, pndJ~a. 
hın emrini yerine getirdi. 

SJııan pa"'a• fü:UncU Murada hediyo 
olarak. <ıırf 'kendi ıuırnslle "f ... tonbul 
knle~i <luvnrm<la ve nhır iskclc"l cJ. 
,·nrmrln,, mc~hur incili köşkU yaptır. 
dT, Btt hcrlh·e pnrllşahın Çok hoşnna 
ı;ritfl. 'Kiişkün rnhnnri nanıd a~adır. 

t'çiincli Murad iilrJö~ zaman 
(1003) lf> erkeli. 7:> kız t•\•lllt bırak. 
tT. 

Jfüseyin ırn':'tü Tırpan 

Pskiidar icr:ı mcnıurlıığundan: 
Mıılı:ıtabı: Borçlu Kdıköy Fener)olu Cif· ' 

tehavu:r.Jnr sokak 3-5 numarada Abdurrah· 
man l\lerzukn: 

Tuksimde AkcHıllııık llıiıııil c:ııld\•ı;iııde 
l.ondon Apartınınnında 4 ııunıarnda link· 
kı Mıırnınrnya horcıınuzd:ın dolun lst:ın· 
bul birinci ticnret mahkemesince Yerilen 
(l\liistecliııin talebi 27 Xiıiun 937 tarihli 
ve lıiri 15-6-!l3i voci<'li 300, diğeri 

15- 8-937 vadeli 500 ve ilı;üncüsii 
15-9-937 Y:ıdell gene 500 , .e dördüncüsO 
15-10-937 vadeli 450 liralık olm:ık üzere 
ceman 1750 liralık 4 kıt:ı emre muharrer 
senede müstenit bulunmuş Ye borçlu ile 
üçüncil şahıslnrın hu l·üzden ileride vuku
u melhuz :zarar ve ziyanın teminen de 300 
liralık kefnletname ilJr:ız edıhniş olmaklıı 

talebi icra ve iflh kanununun 257 inci 
madılcsinc muvafık ı:ıörüldüğünden mehil\· 
ijı müddeabilıin ıstıfosını temin için borç· 
!unun Sn·os • Erzunım hattı müteahhitliAi 
şirketi nezdindeki nıııtlulıunılan ve ademi 
kiCaycsi halinde arzuhalde ya7.ılı adresle 
kain hanesinde me\'cut zati eşyasından ,.e 
bu d:ı k5fi gclmediAi takdirde Kadıköyün· 
de Zühtüpaşa mahallesinde Çifıehavuılar 

sokağında eski 6 mükerrer yeni 3-5 sayı
lı hanedeki his~esinin tahılidalı kanuniye
yo) riayet olunmak şarlile ihtiyaten tahtı 
hacze alınmasına karan hnczin bernyi in· 
faz esküdar icra dairesine tevdiine 3-12· 
937 tarihinde ittifakla karar veriltli) diye 
muharrer ihtiyatı haciz kararı ikometd
hınızın meçhUI bulunduğundan bilAlebliiı 
inde edilmekle Ü<;küdra icra hakimliğin· 
ce 30 gün milddetle ilanen tcblitıat icrnsı
na karar \'erilmt,ıır. thlirntt haciz kararı 
tehliit makamına kaim olmak üzere ilBn 
olunur. 

•· 

JJ. E. GAR 1 !Hl 
ECZAHANE Si 

Her nevi reçeteler, 
ve ıtnyat. 

Sıhhi levazımat 

Beyoğlu istiklal caddesi No. 419 
Yerli Mallar Pazan k~rşısında 

Pazar dö Bebe ıırasırida 

veya şifahen icra dairesine bildlmıenl:z 
,.e hildirnıedii{iniz tal:cllrde ayni müddet 
iclnde 7" üncü madde mucibince mal be· 
'.\·anında hulıınm:ınız lhımıhr. 

Bcy:ınd:ı lııılunnııız-;:ınu: hopisl~ tazyik 
olunac:ığınıı Te h:ıkikate muhalif beyanda 

İstanbul İkinci İcra Mcmurlu~undan: 1 
Armanakdaa alınan paray• .-lr•NI 

Mantu kızı Katerina tarafından alacaktı 
namına ipotek edilen Deyoğlunda Feri 
caddesinde Enneni kilisesi .soka~ında eski 
83 85 veni 69/1, 71/1, i3 No: ıayrl men
kuİün 2-3 hls,esi satılı~a cıkarılmı:11ır. 

Binanın evsafı: 

Gayri menkul elyeTin şahadet soka~ın
dn 55 numcrotaj numaralaı hane olup ka
pıdan 5irildilite çımenlo yer altında bir 
mulbak lıir helA ve anlerafin l·anındaki 
kapıdan girildikte bir odn TC bu odadan 
geçilen bir sandık odası dar bir koridor. 
Bir helA bir ocak mahalli bu kısım müs
takil bir haldedir ve bahçeye de kapısı 

\'ardır. Bahçe: baraka halinde odunluk, 
kömürlük n kümes oldu~u gibi bir kapı 
ve mey,·a aAadarı da vardır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde ve oda bir 
aralıktan ibarettir. 

lkincı kut: Bir sofa üzerinde ve oda bir 
heladan ibarettir. 

Umurtı mesehası US metre murabbaı o
lup 62 metre~i binadır. Binanın zemin ka· 
tı ile cephesi tamir edilmiJ olup diğer 

katlar harap ve muhtacı tamirdir. 

1 

e:::::ı::: 1 

1938 

iz mir ) 

Enternasyonal Fuarı 
Dilnyanın en 

Alış 

güzel ve en 
veriş yeridir 

kArh 

Ucuz seyahat, bol eğlence 

20 Ağustos - 20 EylıU 

11 

(53) (191) 

l ...... is•t•an•b•u•l .. K•om .. u•t•an .. lığı .. •S•amtı•o•a•l•m•a .. K•o•ın•i•s•y•o•n•u•n•d•an ..... I 
İstanbul komutanlığı emrinde bulunan kıtaat ve müessesat eratı ihtiyaçtan 

için satrnalrnacak p!rinçlcrin cins ve miktarlan ile muhammen tutarları ilk tc
minatlan ihale günleri ve ihale saatleri münakasa tekilleri aşağıda gösterilmiş· 
tir. 
Cinsi Miktarı Muhammen llk 

tutan teminatı 

İhale 
günü 

İhale 
saati 

MUnakasa 
ıekli 

G:ıyrl menkulün lum:ımına 3 yeminli eh
li vukuf tarafından 1-12-937 tarihinde 
1400 lira kıymet tahmin edilmiştir. Artır
ma 25-2-938 tarihine mü~acllf cuma gü
nfi saal H den 1li ya kadar dııirede de\·am 
olunacak ve \'erilecek bedel bu gayri m~n
kule takdir olunan kı}nıeıten hisseye lsa-

• bet eden miktarın % i5 ini bulduğu tak
ılirıle artıraıım tııahhüdü baki kalmak şar
livle ınüıayetle 15 gün daha temdit oluna
ı·~k ı ı-3-938 tarihine nıü~adif pazartesi 
giinli saat l ı elen 1G y:ı kndar temdldcn 
miizayedeye devam olunarak en çok artı
raııııı üstünde lıırukılac:ıktır. Artırma pe· 
şin para iledir. Arlırmnyn girmek iste:yen
lerin işbu gayri menkule takdir olunan 
kırmetten hisseye isabet eden miktarın % 
7,5 nisbetinde pey aktesl veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubunu ,·ermde mcc 
burdur:lar. Mezkur ~ayrl menkulün nef
sinden do;Jan müterakim nrgt tan1Hiye 
ve tenviriyt' ve çlıp parası ve resmi del· 
lfılb'l' borçluya alt olup bedeli müza:rcde
den tenzil edilecektir. Yatniz 20 senelik 
vakıf in\ izi beclellyle tapu harçları nıüşte· 
riye aitıir. 200.f numaralı icra ve lflı\5 ka
nununun 126 neı maddesine tevfikan hıık· 
lorı tııpu sicilleriyle sabit olmayan ipotek
li alııc.ıklılnr ile di#er alıikadarların ve ir· 
tırak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
husu~iylc faiz ,.e masrafa dair olan bu id
dialarını ilı\n tarihinden itibaren 20 sün 
içinde evrakı müsbltelerlyle birlikte daire
mize bildirmeleri !Aıımdır. Ak~i takdirde 
hakları topu sicilleriyle sabit olma)·onlar 
salış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. .\rtırma şarlnamesl her~es tarafın· 
dan görlılebilmek üzere .C-2-938 tarihin
de rlaire divanhanesine a~ılı bulunacaktır. 
Dahn fazla malumat almak isteyenlerin 
93t/69U numaralı dosyasına müracaat· 
Iarı l~zımdır. Münıyede:re iJllrak edecek
lerin ı,bu gayri menkule alt bütün malU· 
matı öırcnmiJ addolunacak.ları UAn olu
nur. (10580) 

P. pilavlık 30,000 6,300 l 644 24/1/938 15,40 Kapalı zarf 

Sultanahmet 3 üncü sulh hukuk mahke
mesinden: 

Bıırlıan \'e Süleyman ve Aclell\ ve Reçi
nanııı ş:ıyian ve müştereken mulnsarrıf ol· 
duldarı İstanbul Emlninü Hoc3paşa mahal· 
le~i !'\turadiye caddesinde eski 9 ,.e t 1 ,.e 
yeni 32 'YC 3-t lrnpı ,.c 8 ada TC 4 parsel 
11uınar3lı ve 141 metre murabaı.ı, bodrum 
kntınıla bir kömlirlük ve zemin katında bü
yük bir ıaılno ve birinci katıııdn altı oda 
bir sofa ve iki hala ve ikinci katında :yedi 
oda bir sofa ve iki lıalü ,.e üçüncü kalla do 
kuz oda bir sofa ve iki hal6yı ,.e derununda 
elektrik ve terkosu Jıavi \'iyana nam ole· 
Uıı izalei şuyuu zını!lında satılması takar
rür ederek muuı:rnıleyc \'lltolunmuştur. 
Heyeti uınuıniye~iniıı kıymeti muhamme
ncsi 21000 liradır. Birinci açık arttırması 
2t-2-938 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 1 t den 16 yıı kadar icra kılına· 
cnktır. Kıymeti muhammenesinin yüzde 
yelmış bc!Şini bulduğu t!lkdirde o gün !ha
lel katiyesl yapılacaklır. Bulmadığı tak
dirde en ,on nrttıranın taahhüdü baki kal 
mnk tlzt're on bt•ş gün mücldctlc temdit 
edilerek ikinci nçık arllırma~ı 11-3·938 
tarihine müsadif cunıa EtÜnü saat 1" den 
16 :va kacl.'.lr icra kı!ınarrk ve o r;ün en çok 
arltırana ihale cdileceklir. 

İpotek s:ıhıbi al~cak1ılarla '1i~er nltıka
darform i}LU gı.yrı menkııl fizcrinıfoki hnk 
lorını, hu~milc faiz ,,. tnı.t'>rafa dair olnn 
iddialarını enakı mü~t-itelerile yirmi ~ün 
içinde hilclirmelrri Ja1ımdır. Ahi halde 
hal,Jarı tlll)U c;icillcrile ı;abit olmadıkça 

satı' lJeltclilinirı pa' fa~masındnn hariç ktı· 
lacaidarclır. 

:\fiilerakiııı vcr11ıler horçları nisbetinrle 
his~edarlara -re le!Hiliye ve vakıCJar kanu· 
nu mucilıince vı rilıne~i !Azım ,relen yirmi 
stnelık ta\ i1 beılcli ve ihale pulu ve tapu 
meı;ranarı mÜ)lcril·e ııittir. 

.\rllırmu şartnamesi ic;Jıu illin lnrilıinden 
itlb:ıı eıı ııınlık('nıe dh·nnlıaııesine talik kt· 
lınırıı .. ıır. Tlip olanların kıymeti muham
mene~inin }üzde yeıli lıuçuihı ni!<ibelinde 
r>t)' kı:e,in ı hanı ilen o p!in ve saotte lstnn
l.ıul Divan:rnlunıln ılııirrl mahsus:ıc;ında 
.Sııllanahrnet üciiııcü sıılh hukuk mnhke
meı;i b:-şkfılioliAiııe 93~·1 numnrıı ile mü
racullorı illin olunur. (\'.P. 2163) 

buhın<lıııtunur. ta1"dirde hapi.,lc cezalandı· 
rılacdınız borcu örlemez veya itiraz et
meucni7. hakkınıtıla cebri icraya de\·nm 
e<lilecci{i tehli)l mıık:ınıın:ı knim olm:ık l 
iilcrc ilıin olunur. 

P. Çorbalık 12,000 2,280 { 

.. H 

P. Pilblık 19,000 4,066 1 
465 15,25 P. Çorbalık ll,000 2,134 J " " 

Açık eksiltme 
P. Pilavlık 5,500 I,210 ' ,.. 

' 154 15 P. Çorbalık 4,200 840 I 
,, .. 

P. Pilavlık 10.000 2.175 164 .. .. 14,45 •• .. 
Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 

teminat makbuz veya mektuplariyle beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncil 
maddelerinde yazılı ·ve'sikalariyle ihale g~nü ihale saatinden en az bir saat evve
line kadar tckliE mektuplannı Fındıklıda IComutanlık satınalma komisyonuna 
vermeleri. (72) 

İstanbul komutanlığı birlikleri hay- ) 
vanatı için lüzumu olan 800 (sekiz J 
)'.iz) tane kadana ve 200 (iki yüz) ta

ne yerli beygirleri için yem torbasile 1 
1000 (bin) tane Gebrenin açık eks!lt
me ile ihalesi 26 İkincikanun 1938 

Çarşamba günü saat 15,30 da yapda- ı 
.:aktır. Muhammen tutan 1070 liradır. 
İlk teminatı 81 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel görülebilir. İstekli· 
!erinin ilk teminat makbuz veya mek
tuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ncü maddelerinde yazılı vesikalarla i
hale günü vakti muayyenin.de Fındıklı
da komutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (71) 

Gümüşsuyu hastanesi için 25000 ki

lo südün açık eksiltme ile ihalesi 28 

İkincikBnun 938 Cuma günü saat 16 

da yapılacaktır. Muhammen tutarı 3000 

liradır. tık teminatı 225 liradır. Şartna

mesi her gün öğleden evvel komisyon
da görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat 

makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazı-

lı vesikalarile beraber. ihale g'.inü vakti 

muayyeninde Fındıklıda Komutanlık 

Satınalma komisyonuna gelmeleri. 
(179) 

o e n i z · L e v a z ı m S a t ı n a ı rri-a 
. Komisyonu ilanları 

Cinst Miktarı 

Sığır eti 12312 kilo 
Kuzu eti 4940 kilo 
Koyun eti 2511 kilo 

Tahmin edilen 
bedeli 
Kuruş 

32 
43 
43 

Muvakkat 
teminatı 

Lira kurue 

535 80 

ı - Yuknrda cins ye miktarları ile bir kllosuna tahmin edilen bedeli 
ve muvakkat temlnau yazılı olan Uç kalem et, 22-1-938 tarihine rastııyan 
cumartesi gUnU saat 11 de pazarlıkla alınmak üzere münakasaya konul

muştur. 

2 - Bu üç kalem ete ait şartname parasız olarak komisyondan her . . 
gün alınabilir. . 

3 -·tstcklllerln 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla. birlikte ve belh 
gün ve saatta Kasımpaşndn. bulunan komisyona müracaatları. (30!l) 

ıstanbul Bel.edt esi '' i_lanı~_ rı 
Belediye turizm şubesinde müseccel tercümanlardan henüz yeni rozetlerinı 

alnuyanların bei gün zarfında bu rozetle ri almadıktan takdirde bunların yeni ter· 

·tümanlara verilece~i ilan olunur. (B) (322) .:.:::.:=.:.:..._ _____ :--:.:_ ___________ ~-::================::::::------~~ 
Yeni ne~riyat 

Radyo ametörUnUn 
kitabı 

Sinema muharriri Antoni Stol tarafın
dan neşredilen "Radyo amatörünün ki
tabı) bütün radyo meraklıları için çok 
zengin ve faydalı muhteviyatı ile çık· 

mıştır. 

Nefis ve sağlam bir cilt içinde yet· 
mişi mütecaviz sayfadan mürekkep 
olan bu faydalı kitap 35 kuruşa satıl

maktadır. İlk kısnunda, radyo merak
lılarının sık sık dinlediği klasik Garp 
üstadlarının tercümeihallcri vardır. 
Bundan başka bütün Avrupa 'istasyon
larının en son listesinin tashih ve tadil 
edilmiş şekli ve bütün dünya kısa dal
galı istasyonların en son listesiyle ça
ğırma saatleri ve işaretlerini bu kıy
metli rehberde bulacaksınız. 

Z.\ Yl - Ilursa askerlik şubesinden ol
dıf!ım terhis tezkeremi :zayi ettim. Yenisi
ni çıkar:ıcalımdan eskl~lnin hükmü yok
tur. 

Bu.mı - !\lurac1ısonl m:ıhnllesinrfo l\lus· 
tnfa ol:lıı 31 i doğıınılu Saim. 

lstanbu Levazım amirliği 

~ahnaıma komisyonundan 

İdareleri İstanbul levazım amirliğine 
bağlı müesscsat için alınacak 1500 ki
lo çay 24·1-938 pazartesi günü saat 
14,30 da Tophanede satınalma komis • 

yonun.da açık eksiltmesi yapılll'.:aktır. 

Tahmin bedeli 4650 l!ra, ilk temina:ı 
348 lira 7 5 kuruştur. Şartname ve nu-

munesi komisyonda görülebilir. İstekli
lerin kanuni belgelerile lıelli saatte ko 
misyona gelmeleri. (3i2 ) {89) 

ıstanbul Haricı Askeri 
· kıtaatı ilanları .. · 

İnşaatı istihkamiye ekskavatör maki
nesinin yedek olarak 15 kabloluk bir 
takım nümunesinden Uç takım alına· 

caktır. Teminatı 168 lira 75 kuruştur. 
Kati teminat ile birlikte taliplerin iha
le günü olan 27 / 1/ 938 Perşembe gil
nü saat ı 5 te Çanakkalede müstahkem 
mevki satınalma komisyonuna gelme-
leri. (707) (398) 



12 

• Havalar soğudu •• 

Dikkat ediniz 
Ufak bir kırıklık hisseder etmez 

derhal bir kaşe 

Nezle - Grip - Diş - Baş 
Romat:izma ve bütün a{lrıları 

derhal geçirir · 

Eczanelerden 1 lik ve 12 lik am't>a
ıajıarını ısrarla arayınız. Taklitle
rinden sakınınız • ................. , 

Sigara tlryakllerlne mUJde ••-•• 
Feıınin son icadı ve y üzdc 89 derecesinde tütünün 

nikotin ve sair zehirlerini süzen 

Doktor Perl 

Sıhhi ağızlıkları Avrupadan gelmiştir 

Satış yeri: PiPO PAZARI Sultan Hamam 
10 adet ilficı ile beraber 150 kuruş 

HAZIMSIZSIK 
Hayatın 2evkioden in.lanı mahrum eder 

1 PER EV ar 
Çok tenıiz iri - Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müıkülit 

ıöz önünde tutularak yapıhmıt.ır. 

HER ECZANEDE SATILIR. ·---·---•J 
............................. 

lJ YRVSVZLVR 
asabi öksürükler 

asabi zayıflık 
baş ve yarım 

Ba~ Ağrısı 
baş dönmesi 

Ba11gınlık, çar pınlı 

Ve Sinirden 

1 R~h~t~.;,~kı~;. 
iyi eder 

P!i .. 

Clrt· Frengi ve cııger ZOhreVI 

rıastatıklar bırtnCI sınır mutahassısı 

lzlall 1:11. YQaJ1I lnQt llııtı T ımıı C1m1J111 Ut;ırı. D 
.. .,,.,0,, 1 :1194:1 

~ eıısome klloııt nosuııanpı~ -
ISo• cıanıen ooıeocın •o<Y• pera-· 

Tılıbdt1 •111ırıt11 11111 ımt ılım .. 

DOKTOR 
Kcma.ı ôzsa.n 
Operatör • Üroloğ 

Galata • Karaköy • Abdullah ef. 
lokantası karpsında Galiçi Han 

Herglln 15 den 20 ye kadar 
Telefon: 41!S5 

Bayanlar 
tr Bayramlık 
J; Müjde 

·co KUN 
Manifatura 
Mağazası 

(Bc)'oğln İş Ilankaırıı knrşısmda) 

~eni gelen yük ek kaliteli her cins 
ıı:umnştan 

co DU! 
Ticaret odn!';ınıiı mu ·aadcslle ve bh 
ay miiddotle İNAXUıMIYACAH 

UCUZ FL\TLARIA SATIŞ 

Acele ediniz 
Fırsatı 

Kaçırmayınız 

- Birinci smır Operatör -
ı>r CAFERTAVVAH 
LJmumf cerrnhl ve sinir, dlmnR estetik 

cerrohl <>I m!llehas~ısı 
Pnrls Tıb Fakültesi S. asistanı, erkek, 
kodın omellyatlnn, dimo~ estetik 
":rDz. meme, knrıo bunı$ukluğu 'fe 
genelik nmellyotı''. (:Sosalye ve doğum 

mütehassısı.) 

\lunycne sabnhları 
~ ıkn 10 o kodıır Meccnnen 
flıtlerlen ımnnı ikretlldlr. Tel. 44086 
Rc\·oAltı, Pnrm:ıkkapı, fiumell lınn. 

, tıı tKfNCtKANUN ..:_ ı9ss # . . 
. ~ .,, . ~ ... . : . . , 

. . -~ . ~ : : . 

25 iNCE SiGARA 
20 KALIN Si GARA 

~ ·. 1 . 

15 KURU!;İ 

Tflrkiye Cumhuriyet, Merkez Bankası 

16/ 1ı1938 vaziyeti 

AKTIP" PA51F 
"-• 

~tm ..a dopul 19 626 2:ı~ 127.00:S.003.23 
Baakaot. • • • 
Ufa.iti.ık, 16.632.8lSO. 

l>ülldeld ;~ a • 1.128.268.74 

l'tlrk Uram; .. • \ı 752.877.86 
llariç&eJd lllllbaMrl•: 

Altm ...ıı k1logn.ı 6 482 900 0.118.729.36 
Altma t&bTtll kabl) IWbNt 

oıaer dOvtzı• •• ~ 

....,. ..... . 
ı IJaU1at akoMlı 

4ö.366.lS21.97 Adi .,. levkallde. • , • t 

'7lS2.877 .861: Ruau.I ' • • 1 
• '• • • 

Tedu1l1deld Banknotlar: 
Derubt.e edllea errakı oakU" 
Kaııunwa 6 re 8 IDd madd• 
ıertne ı.Yflka.D bUlDe taratm. 
dan •akı ı.cii,.at. 

dô~er. ~ D.807.20 

tdlrtnı t.Jd-•ert , • • , 21.710.'782.CJ7 30 o .. 8 o""n 43 ,... • . .,... ..ou•· Deruhte edllea e-rralu aakU,. 
Ba&lae taııı.Wutı \ baklyul, • 

"leru.bt.e edJlen •Yr&lıc Delrtt)'t K&rşılıtı tamamen altm olaıU 
klll'fll•IL U 158.748.363.- UAveten tedavWe vazedilen 
KanUDUD 8 .... A tnd mad. fi 
delerine te'fftkan HazlD• tara. ~ nad. 
tından vaki tiı!ıdtyat. ~ U.372.277.- 144 3,..6 286 _, . 
~· eGzdaar: .• ' . • 1 Tarll Urus .. " ... " 

. Olm l'aallltödaln 
11.aztne bo'iıolan, • • • ~ _ -. Altına tah.W kabU dGvtzler 
Mcaı1 eenetler • • • • • .1 0 3 ,.2 4 ,.8 03 03 4 . .. • -. • 40.342.448. Diğer dl\Vf7.ler .,. &l&e&tb 

I ~UO:S.1'72.40 4.310.007.70 

USS.748.563.-

14.372.277.-

144.876.286.-

19.000.000.- ~~ 

ıs.000.000.- ı-:6.s;:? 
ıs.• 

~ham n Tabnllt t'Ozclaaı: 
t Denıh te edilen eTralo ı:ıü.. 

kllrtn~ bılklyeJert • • • • 1 1.648.92 
2!.Mt.594.06 . ------· 

• lt2yentn kartılılJ e1h1U11 n 
38.818.356.02 

{t&bv1Jllt tttbıu1 kıynıetıt- ~ 

1 ~ .. rt..11t ~11ham •• talıTtllt 1 5.208.02G.OO 44.027.483.0t 

&......._, ----------· 
~tın "• dL\"tt tnerllıı 
il'ah'l'flat Qzertne 1 68.610.tl) 

il 8.633.860.49 8.701.970.64 
4.500.000.-

16.836.611.2E 

SM. 7l52.M8.22 

Hu&elll • 1 1 • ı J 

l 


