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·Bulgaristandaki Türkl~rin hepsi 
ana vatana hicret edecekler · 

Sof ya hükô.metile bu hususta kati müzakerelere 
Şubat içinde başlanması kararlaştı 

• • 
ıçın BuLgaristanlı göçmenler 

iskan r1ııntakası 
Antalya. cıvarıdı 
Göçmenlerin mallarım ·serbestçe .satabilmeleri 
Ve ekim aletleriİe hususi eşyalarını beraber 

getirebil"i'eleri esası üz~rinden · b:r · 
anlaşma yap,ıacak . 

Ya;imMm iii"ilyoµ· 
. . ' ' . 

zarar· Ve.ren 
~~ büyük· y~ngıll :.· 

~lJ· den ~zden alan, ateş ve 'dumaria 

ltf a iy;a~i;;ig~;~eti ı·e : 
~~~··6~ •• ~'?m:ıd ü r.üleb"ild i.· · · 
lııııı <:ocJdesı n a Sultanhamnnı Aşir u:ao dıı ııle\.lerln çıkmakla t>Jrluğtı Beyn· 

't!ıQ 113t katı ,nde büyük' Kntırcıo~lu ha- ııı kıılcsi l:ırefındnn sŞriHmüş \'C• ı!erhnl 
ııı11 rtoı. b:ınk n1Yıamen :ı·nnmıştır. ilfrılreye hııbtr , ·c::rnmhtir. 

lltdjl'cl('rj ~~'t tnonlfotuırn ' IÜQ<'ıırlnrı· · fHnlycnin .' siirnlle , .,;J\o moh:ıllinr gel· 
unnn hu h:ın<lnn snnt : C.-- De,·amı 4. ünclırİe 

ls1'A=n f~lerl için 

3 milyon 
.· lira 

· Harcanacak 
An~rş,. :a ,(Husu:si muhabirim.iz 

blldirJyqr> - Bulga.rjetanqa oturan 
"'e ,miktarı 1,5 milyona yakla§all 
Türklerin anava tana gelmesi hakkın. 
daki Bulgar hUkumetlyle kat'i müza
kereler şubat içinde başlıyacaktır. 

Ba.fivekil Celal Bayar, büyük· ve §a· 

mil bir iskan planının hazırlanmasını 
emretmişt~r. Bunun için bir komjsyon 
kurularak ~alışmıya b:ışlıyacaktır. 
KoD}hııyonda sıhhat müsteşarı, iskan· 
umum müdürü, mahalli idareler umum 
müdürü, erklnıharbiyenin, jandarma 
umum kumandanlığmm, nüfus ve em-

.- Devnmı 4 üncüde 

Hariciye Vekili . 
ltalyan elçfslle iki 

· saat RÖrilştU , 
İtalyan büyük elçisi Ka.rlo Galli, 

dün saat 17 de Perpalasa giderek Ha; 
r iciye Vekili Tevfik RUştü Arası zi. 
yaret etmi.§tir. Bu mülaknt iki saat 
kadar: sürmüştür. , 
Rüştü Aras, . milletler cemiyeti 

konseyinin yüzUncU iç.timama iştirak 
etmek ü~re bu ak§am Ce.nevreye. ha~ 
reket edecektir . . 

Hariciye Vekili bu toplantıda mü
zakere edile.cck olan ve Hatay intiha
batı tahk!k komisyonu tarafından ha~ 
zırlanan . rapor münaset>?tile yaptığı
hız itirazları r:ifı;then anlataçak ve hU
kümetimizin noklai nnzaı mı müdafaa 
edeçektir . ... 

"n ova, (Hususi surette giden ar· cü..umumi müfettii Tahsin Uzer, le· 
kad~ırnız yazıyor) - Cumhurbaşka· t.anbul :valisi Muhiddin Üstündağ, Ya
nımız, Yalova kapl.ıcıılarını te.."l'if bu~ lova kaymakamı Hüseyin Erkin, Say
yurmuşlar ve Akay, tar\1-fmjl~ yap~ı1 1avJardiın profesör NeEet ömer, Şa
rılan yeni otele inmişlerdir . • Refakat· kir Ahmet, Ziya, Naki, Salih Bowk, 
terinde baŞ\·ekil, dahttiye vekili, Uçün. · _.. Ue~nmı 8 incide 

Romanya .. BaŞvekili ·diyor ki: 

Yahudiler bizden 
irak olsu.nlar da 

Nereye giderlerse . g·tsinle~ ı 
" YabudlJer kendi : ba şlarına yaşamağa 

kabiliyetleri olduğunu ishat ede mezlerse 
.. ysşamağa · hak ı~rı y10~ 1 demektir.! ,, 

nrıkrcş, 23 (A.A.) - lluı;ün ~ neşredilen tek k:ıl'l hal cnrcsi mrdır: Bü!ün· ynhudi· 
hiı kprprn:ımc ıle 1-1'.?-18 tnrihinde'n fli! !eri henüz ~erlıeı.I olnn bir· or:ız.ide bktın 
bnrc11 Huıncn t:ıbilyclinc kİıbul edilenler etmek ve bizden mümkün olduğu kndııl'. 
hnkkındn yapılan müıımclelcrde iera edi· uzek bir 'yahu4i dc\·lcıı kurmak ... 
lecek toshih:ıt teshil edilmiştir. Knrnrna: Gogn, şu sözleri iliıvc etmiştir: . 
meye söre lnbii;rclc: kubul cdjlen yııhudl· ·~- ~'.nh.ud~lcr, ~-eneli g:ılış~ıı.l~rile )'nşa: 
lcrin noın:ınyndn doaduklnrı \"C Rumen or· nıog:ı ~:ıhtli)ellcrı old~nuı ıslıot edeme 
dusundıı ~skcri hizmetlerini ifa elliklerini dikleri takdirde ynş:ımaf;a hakları olmadı· 
ishal elmcleri lftzımdır. Bunları ish:ıl Nic· ~rGmeydnb{la 1çı~rı1ı~ 011ııcoktır • ., 1

. 
1 

, 
• · • ıogıı, 05 cnzrnın toınnnynnın a ıs ı· 

me<liklcri takdirde isimleri numen nnhiye- c;ln dnhn büyük bir tehlike 1e kil etıi~i 
lerinin tuhiiycl dertcrlerlndcn ' sillnc:C'Ck· • muhnkk:ık oldull.undnn hükOmelinin on :ı 
lir. . söre icnp eden tedbirleri nlncn~ını söyle· 

Alman istihbnrnl h!lrosunım Bükreş mlştir. B:ı.şvekil l\fncnr ekıılliyellne karş\ 
muhıı • ılrine ~e~ _n~ııtıu Lııılunan Ba,,·ckil l lııhdil edici tedbirler nlmnl\ ni:reli~de ol-
G(')gn, dernlşlır ki. mııdığını knrrfelmlş ve Alman ckallıl·clln · 
"- Yahudi mC~l'lc-.lndc hizim icin hir den sitnyişkllr bir lisnnln bnhsclmlşlfr. 

Posta Telgraf ida;esinin memleketi hmtmak j~in ba~trracağı fotoğraflı posta kartlanndan birkaçı ... 

8etecıiyen 
~anıat hı kurutmaya ·'kamr ·.,erdj~ 

Ya. butaı·1 "·7 • 
• 11• tı'Ytndan bir manzara 

. 

'tBJJya1ı celbi ::ımımıda: düt1.11antıı e1ı 
ıcuz -oteli ... 

Dükkiinlann kapanma saatinden s0tıra 
ı·m~ekka1dırmı oculdc,si ... 

lstanbulda Vmıedik: Ilaliç sahfficriJı
ik tuıkliyat (sonu var). 
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ı :: Bir vatandaş, otomobil, otobUs, ı: 
U motosiklet kabilinden motörlli bir :i n vesaiti nakliye lrnllanncaksa, !i 
!! ınutJCık belediye memurları ı,·e !! U nıühcndisleri öntinde sıkı bir im ti- H 
!i handan geçirilir. Ayrıca uzun u-!: 
:: zun da sıhbt muayeneye Ulbi tu-H 
:: tul ur. O kadar ki, atlı araba kul- H 
g lananlar bile son senelerde elıli-U 
!i }·ctnamc almnğa mecbur cdiln1iş- i! 
fi lerdir. Esliyctslz olarak dolaşan-!: 
~~ ların cezası büyUlttür. Bunda da.~ 
·::.:: belediyenin yerden gôke kadar:: 

t evt•" tlO * 110 : 

---::c:ıı--
ffe\~aı~lYı ırll(o '\ta ırD lh 
~ lYı o tç lYı ır lYı "e ye n D 

ifil esna 
Yazan: ~ekip Gündüz 

AtatUrkUn tzmltte geçirdiği daki
kalar, Milli Şefin her seyahatini 
saran umumi ala.kanın bir yeni ve 
güzel numunesini daha göze vurdu. 

Şefimizin tzınitte geçirdiği daki
kaların gazetelere muhtasar surette 
akseden intıbalarmn göz gezdirmek 
bUe Türk MllU Şefinin ne kadar mil
let adamı ve millt adam olduğunu 
,.e şalıslle Tilrk milletindeki tam blr 
liği niçin, nasıl olup da bu derece 
kuvvetli olarak temsil ettiğini ko
layca anlatabiliyor. 

Atatürk, cocukla konuşmuştur. 
Atatürk genç Tilrk neslinin dile ge 

len bir nUm\ıneslni dinlemiştir. 
AtatUrk, yakında fillen askerliğe 

de başlayacak olan kadın Türkün 
temayüllerini, dileklerini dinlemeği 
ihmal etmemişUr. 

Atatilrk kara, deniz ve hava mU
dnfna kuvvetlerimizin amiral ve ge
nerallerinin tazimlerini kabul ettiği 
gibi ordumuzun kadrosu içinde bir 
er Tokatlı Alinin yükseldiği kUltUr 
seviyesini de dikkatle ve ehemmi
yetle tartmıştır. Ve her konuştuğu 
vatandaşa sorduğu sualler göster
miştir ki AtatUrk, nsker, sivil, kıdem 
ll amir, ludemslz er, çocuk, gene;, Jh
tlyar, kadın, erkek herkesin her Tür 
kün vaziyeti ile gecell gUndUzlil meş
guldUr Herlcesfn derdini kendi der
di, herkesin sevincini kendi sevinci 
gibi kabul eden bu şef, bugUnkU dün 
yada Milli şef denebilecek olan 
biricik şeftir. T U r k ı y e d c n 
başlm hansı memlekette bir devlet 
reisinin seyahati ·ı;.c.ya herhangi bir 
hareketi bu lrndar kuvvetle umumi 
ala.kayı çeker ve TUrkfyeden başka 
hangi memlekettir o ki orada bütün 
vatandaşlar biranda ayni sevine!, 
ayni gururu ayni milli heyecanı du
yabilirler? 

Böyle bir "başka memleket., bu
gUnkU dUnynda yoktur. 

Mustnfa Kemal, temiz idealist 
genç yüzbaşıydı. 

Mustafa Kemal, dünyada askerli
ğin ve askert zektınm umumi bir im
tihana tabi tutulduğu gün büyük 
stratej büyült asker oldu. 
Başkumandan Mustafa Kemal, 

Milletinin tarih huzurunda istlkUl.1 
imtihanı geçirdiği gUn büyük kahra
man ve milletin biricik sevgilisi ol
du. 

Cumhurreisi Gazı Mustafa Kemal 
istikHU imtihanından çıkar çıkma~ 
medeniyet imtihanını kabul eden 
büyük ve mukaddes milli cürctimlz 
oldu. İşte onu bUtUn arzularına ve 
irş::ı.tlarına rnğmen biz ancak bu 
merhaleye kadar muasırları ve va
tandaşları ile bir omuzda görebil
dik. Bu milli cUretln bUtUn maniaları 
aşarak. bUtün zorlukları yenerek 
memleketi imar .edişi ve mllleUn 
kültür, refah seviyelerini yükselte 
yUkselte, tarihe yeni seyrinde hata 
etmemekte olduğunu anlatışı Ata
tUrkU yarattı. 

Kernnlizmin vatandaşlar uasında 
görmclc istediği hattt\ emrettiği mU
sa,1llğ1 Ataturk mevzuubahs olun
ca biz daima rl'cldettik. Zira onun ar
tık hlç l.tmse lle bir omuzda gözUk
mesine lmltAn kalmamıştır. O omuz 
omuza vermiş bir milletin milşterek 
gönlilnU kendisine "kaide., olarak 
takdim ettiği insandır. O kadar o
muzların üstündedir ki onu içimiz
den hlçbirile bir hizada görmek ar
tlk kimseye müyesser olamıyacak
tır. Esltlden Mustafa Kemal tekdl 
şimdi bUtUn bir millet "l\lustafa Ke: 
mnl,,leştl. AtatUrk Mustafa Kemal
lerin hUyUğUdür. Mustafa Kemalin 
lider!.ğini kabul ettiği glin kU mer
haleslle bugUnkU merhalesi arasında 
Tilrk m1lleti no büyük ''e müsbet bir 
değişiltllk olduğunu hcrgiln bir pnr
ca daha anlamaktadır. Gecen hergUn 
At.atiııke karşı dahn. yürekten, daha. 
coşkun, daha canla ve heceyanla 
sevgiler sunuluşunun ve evvelki gUn 
şark ,.lluyetıerlmlzde, dün tzmitte, 
Ynlovnda yapılan, yarın lsta.nbulda 
öbilr t:"iln gene Ankarada veya Yata~ 
nımızın herhangi bir diğer nokta
sında yapılacağı tabU olan tezahUr
lerln manası budur. \je bByle bir 
manB içinde Atatürlciln lzmit istas
yonunda J·Uc;Uk mektcplllerle karşı
laşınca onlara. derhal Türk tarihin-

hakkı vardır. iE 
i! Faltnt, sanki trnmvaylar, şehir:: 
i! içinde dola~an vesaiti nakUyeden fi 1 
ii mahdut değilmiş gibi, bunları =t 
ii lcullanan vatmanlar, yüzlerce yol-~: 
fi cunun lınyatlle nlAkadnr işlerine iİ 
:; başlamak mUsandeslnl alırken, 1: 

.~i belediyenin en ufak bir kontroıu-h 

.! ne bile Ul.bl değildirler. Şirket Is- Ü 
ii tcdlği gibi hareket eder, dilediği İi 
i! adamı vatman tayin etmekte ken- i: 
fi dlslnc mani olan hiç bir şey yok-fi 

~~ " 
Tamamen hususi bir müessese o- h 
lan şirketin bu şekilde hareket e-ıij 
debllmesine nasıl müsaade edildi- .f 

• ğlnl bilmiyoruz. Yalnız, bele- h 
!: diyenin nazarı dikkatini celbede- H 
i! rlz. p 
ii Vatmanlar da.tıpkı şoförler, ara d 
ij bacılar, glbl, resmi tlalrolerin sıh· ri 
:. ht munyenl'.lsinden ve fenni 1mtl-ıl n hanmdnn ı;cçtilttcn sonra, ehli- •• 
:: yetnnme nlmnh, anrnk ondan son- H ·ı •. 1: ra, şehrin içinde dolaşmalarına fJ 
:; musaade edilmelidir. ii 
::::::::::::~::::::::::::=:-.:::::::::..-:=:::::::::: 

Ziraat malze
mesi ahnacak 
Bu iş için Avrupaya 

bir beye gidiyor 
Vckiler heyeti son yaptığı toplantı· 

sında zırai kombinalar kurumu için 
mtihtellf memleketlerden müba.yantta 
buhµıu]Jnasnuı karar vernJiıııtir. 
Öğrendiğımize göre, ziraat vekaleti 

zirai kombinalar· hakmdaki ctüdleri
ni ikmal etmiştir. Zirai lmmblnalar 
kurulması işiyle devlet elinde topla
nan çütliklerin işletilmesi işi muvazi 
olarak yürütülmektedir. Bu çütlik
ler de, esasen hazineye aid bulunan 
çiftliklerle Atatürk tarafından mille
te hediye edilmiR olan çiftlikler iki 
kısma ayrılmaktadır. 

Yapılan proğrama göre bütUn dev
let çiftlikleri müslahsillcre birer nu
mune olarak tanzim edilecektir. 
Esasen çiftliklerde kullanılmak üzere 
dahn. evvel Amerika ve Almanyndan 
150 traktör alııımıştı. Şimdi bu trak
törler H. 'kalı ziraat mektebinde bu
lunmaktadır. 

Bugünlerdo zirai kombinalara la
zım olan sair malzemeyi tedarik et
mek üzere bir heyet Avnıpaya gide
cektir. Heyet Fransa, Macaristan 've 
Yugoslavynda devlet çiftliklerini ve 
ayni zamanda zirai malzeme fabrika· 
larmı gezecek ve oralardan çütlik iş.o 
terine en elverişli hayvanlarla. diğer 
levazım mübayaa. edill'.lccktir. 

Zirai komllinalann kurulması işine 
ilk baharda. başlanacak yaz ziraati ile 
faaliyete geçilecektir. 

den sual sorması büyük bir ehemmi
yet kesbedcr. 

Büyük Şef bütün hir hayalı vak-
fetm~lt bahnsına Ttlrk mmetino bah
şettiği yeni kn.tnatı tC's(•llUm ederek 
olan en t<'mlz. en taze. en mesut ve 
en Kemalist neslin terbiyesi üzerin
de en ehemm1yet11 bulduğu noktayı 
işaret etmiş bulunuyor: 

Tarih kllltilrU. 
Bu killtür doı-:an çocuğun ilk ne

fesini Tilrltüın diye almasını hedef 
tutan killtlirdür. 

Şckip GUNDOZ 

Uotıralar.mı onlııtan 
• CEYMS XOBODt TEFRİKA 

Entçlllcens SerYisin en meşhur cosuslanndan •·o: 1 S 
Karanlık metbalde. kör ebe oyn.ar gibi 
m~ç~ul muhatabunla birlikte yUrUyord~m 

Hıç kımse protesto etmedi, herkes 
bu mUtaleaya iş~irak ediyordu .. Halbu
ki hepsi biliyordu ki Kin, Almanların 
casusu olmadan evvel korkunç bir cani 
idi. Almanlar böyle bir herifle beraber 
çalışmakta hiç bir ahlaki mahzur gör
müyorlardı. Almanların zihniyeti ne 
garip ve muğlaktır 1 

Dosları ikaz 
Meyhane filemi o gece geç vakte kadar 
sürdü. Biribirimizden ayrıldığımız za
man gece yarısını bulmuştu. Yanımlda
ki Almanlar, hele Heydeman ile Şay
demül ı:ilzurna sarhoş olmuşlardı. Bu 
sebeple onlara Sen Jil hapisanesine ka
dar refakat mecburiyetini duydum; 
yoksa, "iyi bir arkadaş,, telakki edile
mezdim. Hapisane kapısı onların üze
rine kapanınca hemen geri döndüm ve 
hızlı hızlı Luiz calddesinc yürüdüm .• 
Orada "Serbest Belçika,, erkanından 

Van der Bruk'un evinde Lui Bn1, Bo· 
keman ve bazı dostları beni beklemek
teydiler. 

Evin önüne gelince etrafı gözden ge
çirdim. Şüpheli bir şey göremeyince ta· 
kip edllmediğimc kanaat getirerek kapt· 
yı, lxına verilen talimat dairesiılde, çat. 
dım. Kapı derhal açıl~ı~ içeri girdim. 

Methal . kapkaranlıktı. Binaya hiç 
girmemiş olduğum için nasıl yürüyece
ğimi düşünürken elimden birisinin tu
tup beni çektiğini hissettim."tçeri girer 
girinez kapı yavaşça kapandı ve kula
ğı~ın dibinde.biri (ısıid.adı: 

- Elimi bırak'tnayınu: ve gayet ses
siz ylirüyünüz. Bilhassa hiç konuşma
yın. Ust katta Brüksel·askeri valisi ge
neral Zavberzvay.g'm ,crkamharbiyesin 
den iki Alman zabiti oturuyor. 

Kendi kendime:: • 
- V;ıy canına! dedim, işte kurnazlık 

p~y.'c1luna y~~1er._ 'l\eriae ~1~~ z~bit· 
k_;i otu:rJ'.\JlfS;.~ ~f. chlcn~iA!eıcnm~ 
kimsenin aklına ' gclmiyecetlôr. Bu v~ .. 
ziyette gi;ı;li içtimalıır·;iç4ı b\ı;adan da
ha emin bi? yer butunamaz. 

Kör eoc OY_I1ar. gım meçhul muhata
bımla birlikte ~rüdüm. Bir kaç adım 
ilerledikten sonra rehberim: 
-ı Şimdi bir merdivene geleceğiz, de· 

di. On sekiz basamak vardır. Dikkat e
diniz .. Ben önden gideceğim, siz elinizi 
benim omuzuma koyunuz. Yalnız daha 
evvel kenara çekiliniz _de kapryı kapa

tayım. 

Aşağıya indiğimiz zaman elektriği 
yaktr, ve: 

- Şimdi emniyetteyiz, dedi. Kimse 

bizi rahatsız edemeı .. 

$onra bana elini uzattı: 
...:.. Evimde sizi misafir ettiğime pek 

memnunum, Mister Ceyms N obodi .. 
- Mösyö Van der Bruk ile mi mü

şerref ~oluyoı'Um?. 

- Ev~t .... 
Takdim merasimi böylece yaprlıdık· 

tan sonra bana kendisini takip etmerpi 
söyledi. Zeihinf kumdöşeli uzun bir ko· 
ridordan g~erek bir kapı ömine geldik. 
f çCTi girmeden önce rehberim eline bir 
tahta parçası alarak kumlar üstündeki 
ayak izlerimizi sildi. 

Girdiğimiz yer bir şarap mahzeni 
idi ve zemini, biraz evvel gectiğimiz 
koridor gibi. kumla örtülmüstü. Duvar
lar:la ~ şişelerin konulmasına mahsus 
rafhr sıralanmıştı. Görünüşte, girdiği
rr.iz kapıdan başka hiç bir kapı yoktu. 

Sordum: 
- Dostlarımız nerede? Onların bu

lundLıklan yer daha uza~a Mı? -----
T@IMl'lCO n aı (finHCaı 

iteır:EI lflıane 
m tYı <dl lbh ır lYI 

Alnumlar taraf ındaıı 'J..-ıırşuna Cli.zilen 
Belfi~alı ııatanperı·erlerden Filip Bak 

Ev sahibi gülümsiyerek cevap ver
di: 

- Hayır. Artık geldik! .• 
- Geldik mi? Amma ortada kimse 

yok ... 
- Dostlarımız burada! 
- Burada mı?. 
- Evet .• Bizi görüyor ve konuş~k • 

larımızı işidlyorlar ! .. 
Bir kaç saniye, şaşkınlığıma gülÜın: 

siyerek baktı~n sonra Van der Bruk. 
duvardaki ~işe raflanndan birinin ya
nına gitti .. Şişelerden bir k3çının yeri
ni değiştirerek açılan iboıluktan kolunu • 
uzatıp duvarın bir noktasına dokunklu. 
O anda duvann bir kısmı yerinden oy•' 
adı ve bir"'tcapı gibt- d8ntrek ·a~ıldr. 
!~er1st U)Ul!:C.Dlnıc:l \lO~nw~ tılr •cı

fondU. Ortada bUy~ masanın etrafın
da ycpi sekiz kişi toplanmıştı. içlerin- . 
kle Bokeman ile Lui Brilden başka tanı
dığım yoktu. Bokeman dostlanna beni 
takdim etikten 60nra sordu: • 

- Sabahtanberi yeni ne haberl~r 

var? .• 
- Yeni haber? Maalesef pek çok 

yeni haber var. Bir felakete mani ol
mak için sür'atle harekete geçme'kj U-
zım. 

Orada bulunanlar bana endişe ile 
bakarlarken Bokeman sordu: 

- Ne var Allah aşkına?. 
- Almanlar ''Serbest Belçika,, teş-

kilatının bütün mrnsuplarının adlan 
yazılı bir liste ele geçirdiler. Yarın sa
bah, yani bir kaç saat sonra kütle ha
linde tevkiflere başlayacaklar .. 

- Ne diyorsunuz? Söylediklerinizin 
doğruluğunldan emin misiniz?. 

- Biraz evvel Alman casuslu'k; şef
lerinden Mayerle beraberdim. 

- Mayer mi? O haydudu siz tanıyor 

musunuz?. 
- Gayet iyi arkadaşız! .. 
- Bu felaket haberini ondan mı al-

dınız?. 
- Evet .. 1lave edeyim: ·Mis Kavel 

ile arkadaşları bilhassa tehlikeye maruz 

bulunuyorlar. 
Bokeman, Van der Bruk mükedder 

bir tavırla baktı: 
- Aramızda hainler var, şu halde?. 
Bu suale ben cevap verdim: 
- Hainler yok. Fakat tedbirsizler 

var .. 
Daha sarih izahat vermek üzere ila-

ve ettim: 
- Listeyi ve adresleri Filip Bak'ı tev 

kif ett~ten sonra yaptıklan araştırmıı 
esnasında onun evinde buldular. 

(Devamı var) 
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Ollnttln aoıusıı Q~lıi tıetısı 
1,20 11,ıa· 

T~k'lt ııb:th ftflf' tkfn41 Alısain 1'&1P ·-1 
5,54 12,26 14,58 17,13 l8,4B 5,S 
LU:ıı:urnıu Telef'onıar 

1·nncın: t.ı,aııbnl ıcııı: :lt222, Deıolla lclDI •HH. ,.; 
tcır~: 80020, tlskUdar lcln: 60825. lfşllkö.1·. llAA!TlılU·,· n~bek, Trşl)rn, Dlb"9Jrdtr6 ,.,. 
aıı.'baJ>cr, Keıldllll, .rt\nl<ö,;, Kartal, BO,-tllf: ... '• ~ 
ı.rıı. norcaz. fünab ıctnı Telefon mııhabm ıııetıııır'!"' 
zıe ,ansın demek llllfldlr. 

JtııJa• ıı rntJ ~ ı 227J.l 
Denir. .. •• as • • ıo 
llft) &14 :reıı:ın kolftl: 21006. OaJııta ~ ~ 

40000. _ _... 
&lıbl lm4d: 4'11!l!. MBHttıımıımtlllt: ;%2290. P'" 

J'el nılk!UrlUID: 2438%. 
T.ll'ktrlk Şlrkrtlı 
Beyottu: 44!101 • htıuılııalı 243TS. 
6obr tderrilı 'I" 
n.,>·olla ı 44183 tı.>sllifası 409:?.8. Clball ı ıo22'· 

nı~manlı-•: 211CS. t'~kU4ar - Jıra4ı1<117: 80113. 
Uamcıul : 

htanbqlı ;!4378. 1tııdık11$: 60700. ~yollu: 4464~1' 
Taksi otornoblll istemek ıc; 

lle)'Ofhl dboO: 4~1. llcbel: dbtll: ııe • 101. ~ 
k117 dit'-"' ~147. 

Deniz yolları 

T~01tı , 
tel nbo1Jl"4'ntollttı 22740. Raralı:ll71 42362. _..ftııfl 
lllUlıleyUY..l P..-ıiar, flalı, ' J>ertembe, cuıııa P-

uat 8,30 t:Jl Tophane nhtımıııdao klLIJuır. '(of 
natıt.bıcnıiı eaıı ve cu111a r:1l!ılm ıaat 111 ~_.:.,s 

.lı&ne nbt.mmı;au kallu:ır ve TrJdntaf, Mtlre~· ı;r
S-rklly lsli~lı:rlne llth>lrıl.IC Karabt.n:ra nrır• o# 

Alıd~.n1a p.,.ta11, y11nn eaat onda h&rtket oder. 
tıına, Çıı.nekkal•Y• \ll:l'l)'llrak tmroza· ı;td~r. ,1.ı<• 

Ramdılnlı p .... ta,., rann aaat 1% de hllrt1'•t :Al' 
7..>nırol!l•k• tntl>01U, Ayanct'I(, f!atn3UD, 't)117t, ()!f<'
\'aktıl<tl>lr , .. Tra'lzntllL ıığn)"arak Rtzeye r;14tf• t' 
Mcmı ket: dışı deniz aecerl~ 

r.omıuı>a •"aı>O•lan: Cı;ımar't.(ıı1 ~ım l3 de J( 
ceye , 1ı &1lnl•r1 ıs de Ptre. ~nıt wcm.ıerlıe1",ııtl 

ııaır.ua •-aııartanı eııma ı:llııletl .ut ıo 4• 
nrtıı<I zt, V\!neı! LI<, Trf7HW}'e. 
Avrup he~tı = 

lrli:ri:t t.uı~roa l\Ui ltrlııtll: Telefon 230111 d Pi'. 
~ı·tmı rkaı>~ ~ Sirkeciden ıaat 2' ' İİi" 

ka• •·• A vrupadalr geleni eaat T,2.:1 le sırıt~• 
•ıı1aı..t eder. • 

1 onntn•lyotM"I '20,30 4a kalkar, ' 10.22 4• gellt• ,61• 
f"Alrruı ~ı.sı bet ı;11ıı pat s,ro de bueJ<•l 

'.19,'3 de gelir. 
MOzeıer C'-' 

AJosofya, Ronıa - nııan•, \"unen .,..,,ırrl •• ~ ~ 
Klljlı:, Aokt.rt :.trııııı \e lllrtUClar, Tlrareı \O ı.ıı•> 
aeal, 6ı1ıJll mUuı ı ~~ 

(Bu ınll%C1tt her gUı:ı ıaat 10 dan' 18 re pd!ıf 
tır.) , . ~ 

TUrk " t.~m "terl<::rl mOze•I Puarteal4ell ıCt' ıf 
ber gün aut in dan ılı yo. liadıı.r ve cuma cl1!I .• ı 
deo lT J• •kadar ncııwr. "'"" Topkapı ll11Ut"$1 bu ı;11ıı aaat 13 den 18 r9 
acaıız. 

MOnak••• llAnıarı •. <' 
· • "İzmir,, motörünün tekne tıunırı ,,. 

makinesinin Dizele tahvlJi·işi· eksilll11e~, 
konulmuştur. J\eşlf bc.~li 6900 Uradı~lll~ 
pah zorf usulilc ynp,tlııcak olan e~1 ~ 
25-1-938 sant 15 de tialat:idn ı:ıman 5' 
Sıhhiye merkezindedir. ı,I 

• 20X25 ebadindıı ·10:00°'1)00 :ıns11,; 
paznrlıklıı satın·!lh.Jlacııktır. Faz:ırlı1' :~ 
93& p.o~attcsl.s.ant 15 de J{abataşta f 
t'sailar leyazım 'ye mübay_put s\ıbcs nde 
:pl!ncnlttıt;- - o:u - ? :;r,:_ 

aieç•n ~eıraın :;a~Pn•~"4' 
neıer oldu 'I l" 

,. f np'Oh ~n.şY.tktll ınecUs.tc yobaY' ~ 
tulduğu ·ı~n kablnc'isti.fa etmek med> 
)'etinde kaldı. . ~ 

• Vali Muhiddin üstündağın iıJl t1r' 
taklit ederek kendisini polis tayin el 
bir sahtekfır yakalandı. şif 

• Habeşistanm son kuvvetlerinin b• 
da bulunan Rns Desta mağlCıp oldW 

sınarneıar ~ 
D F. :ı' O O L U - Tiril: ::hıkUUUD ~A 

tckı At~~&I. ipek: Kart.f.ca mııııarebelerl ~ı..,ı 
suayı Kartaa mulW'tt-eım (Tllrllte). ı;:.P "~ 
ıa.'ldet 11ttaı. nmer ı ller ltadına. bir e:kelC< ı-ıı;r 
Zebirll oıuar dl)'llnnda ve oanı:oterıe:r a.uı<•~';.ı ~ı 
LA4amO k:lmelya. "o.rk• neıaonınııe.ıı ı~ P" 
mu.ı Doktor ve tkl canb ııdaaı. ,urt: -" 
Blld~emıatır. :r.ıırer: ~ , ııııı';,f! 

t s TA .N Bu L - ' ı·cro.b: ProfHtır ZS.~ı ~ 
temıılllerl ve (alnemııd&) PrankeıtlYll. il ş;e il, 
Ahmet ('l'Uıllce). Jtanwıso%lnr <eteoı. 111111:;,., I'~ 
m•t ('l'Qrl:ce). Halkı Fransa. thtıaU ve ~:~ı pr.ı 
lan. lolem4!1YI )tespDU qk, ,.., Lcrel ,,,_- ..ıt 
icralı ('l'llrkcrJ. .ı~' 

ıı: A n.ı Kör - sıırena.: PrQgram.llll ııll 
Ur. U•le: Dlat 'J'l.rzaıı.· • ~ 

o s K 1' D A n - lJale: Ntn• Prll'O,..,.ııııı. 

. ~tı 
Polis teşkilB 

Kazalara teş0111 

. edilecek ta~~ 
Ankara, (Hususi) - l(aıı1~vi.15~_; 

kabul etmiş oldugu emniyet tet"-~,df 
nununa göre, kazalarda kla .~ıı ~ 
lazımgelen emniyet teşkilatı ıÇ! _,.11 j 

iif~ .. ..il' 
tıklar yapılmaktadır. Evveli ıı eli f"' ~ 
binin Ustünde olan kıua.1,arıııut 4o I 

teşkilatı ya_.Pılacak; <bilahare ~e :v,11; 
nesine kadar bu teşkilat bUtUı' t· ı
mıza §Ümwlendirilmiş oıac~ ~e' 
zamana kadar polis enstitüsü ~ 

I~rınr vermiş olacaktır. 
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~cı;µıta daie 
........................... 

en i11i zaman 
~ lilfED Hamdi Tanpınar, çar· 
hk . §amba günkü ( 19.1.38) Cunı
'ro rıyet gazetesinde oiirden bahsedi· 
"Ş~u. UZU8'un şairlerimize sorduğu: 
~ ıır ölUyor mu?,, sualine cevab veri
~r, daha doğrusu onun etrafında dü-

lldUkterini yazıyor. 
\! ~~ecı Hamdi Tanpınar birçok' fi
l~ı ı:tne iştirak ettiğim, sanata bes· 
'daııığı irnana hayran olduğum bir a
)r.....~~r. Manzumeleri • fikirle demi

~; çUnkU o, tiirin doğrudan 
~Ya öğretici ola.mıyııcağmı bilir·, 

ille • an~k atıf fikrin, zamana ve 
~ 1'ana tabi değil gibi görünen hak;. 1 
~ıerin temaşasından aldığunız ih· 
dı i~e doludur. '1ptidada kelam var· 

~ 8ö~nc innamı§tlt', bunun için ke· 
b· hııınet eder ; ruhun·selametini, 
~~bir şeyle yıkılmıya.cak, de~işrniye
di• .lrlıatalar yaratmakta bulur. Ham
~uı, eli kalem tutan her fani gibi, 

'!ln:iediği eserleri - edebiyat harici 
on lerte • lSğdutil olur. Fakat bu, 
~ i~ln. bir tenezzül, sanata hiya.net 
~lf dir; çUnkll o ne\i yazılannm • 
Ilı ne ehemm1yet verilmiycn, kela-

~ 8at olınıyan her eser gibi - mey· 
ite konur konmaz 11llinivereceğine, 
btı-llı~ ki ruhunun ebediyeti ile hfç 
~ant allftku olamıyacağtna kanidir. 

.. ldığından emin değilim. 
tiııa~ilr ölüyor mu?,. adlı yazısı o 
\llıı ~ değildi. Sualin kendisine do
~Uğu belll; murakabeye dalmış, 
lleı- ~trafı il~ düf{lnmek istemiş. 
bıt- .. ı adamda, derinden derine, 
'lrlartyr-,, olmak arzusu vardır. 
\ıaltan da aşk gibi ihtiraalardandır, 
~it Çhft doğurur. Aşık, eevdiğine 
bt lııı llarının bakmasını istemediği gt. 
~ anı lhtiru haline getiren de•et
~ llıdakııeroe kendJalndeki kadar bU· 
dll)~lr hnan görmekten bir nevi haz 
\iltı • 4hınct Hamdi dıe öyle. Gerçi 

~ı: ~1Uiünu iddia etmiyor. ~ 'f at'l hUkUmler vermekten kaçı
~4~~ıu11e, l'.ü6lnld'-Wa 1'Qcuw .
~O'. llUnıinln gazabı, flklyet.Ieri .de 

oll~ ttlnkU kükremek de. inlemek de 
ftı- ,~tifine muhaliftir. Fakat a
%ı~ d• dtırgun, durgun akan nehrin 

lıh e birtakım tn.gedlatar vardır. 
~ tt~ed llamdi-Tanpmar. zamannnr
lQjto,. lre ı>ek mtıaaıd olmadrğmı söy-,, . "e 
.~·· haki:a~smı eu 8&tlerle bitfrlyor: 
~ bir aten çok bUyUk bir mikyas-
~ d kb- :Yetipe bile zamanımızın 
lıııın. ~al tanıyabileceğine kani de
~ı, 

1 
Yle bir eey için aularm du-

lfllti larnıdrr . ., . 
bır IJlit-~ten Çok bUytık bir mtkyuta
~~ı:r iç bir devirde derhal tanm-

'

; otıuıı' 
1 

Ahmed • Hamdi bunu bi
çfıı '11Ula.rm dunılinasmı 

tı._ '*ind " 
~h ~:batka bir mana çıkar-
'l a ~--uruz.. Zaten bUtUn nzı bf-

~dt ''t':r~ eevkediyor. .Alımed 
~ ~ Çede \•e . fransı7.Ca.da bu-
1- '• btılttıı J)ek llevdiği bir~k şair
ıı..~kuıı rıı1anıa rafnıen sutarm bôy
'""I' ,,,.,. Olduğu bf 
~ ".:tl~bll r zamanda bUyilk 
~ '1ıdtnd e~ne kani değildir. O-
' ~ l~~~at, ancak ıUki)n devir
~ tlat, btr eıı bir ~f çektfr. Bir nevi 
lh~lct l't :eevı ıUr f c;in' dofru. Dalına 
~ ~~lnıct olan Franm.ta.r, fh. 
~~ter. öy}e bllyUk pir yetiş
~ • l'akat ~ltere'de Sha-

' 1liı•-
~ 'l'o ""il; R t.tSY&' da Doeto-
:.... ~ett latoy; ttaıya'da Dante 
·~~-- öyte IUkfuı . 
,n~ cıettıdlr. zamanlannd& 

~~bııtı 
lı ~~lar dOnYllnn kan~ığı, bU-
tı ~~ hl olan, ~vkılztlfe de hay· 

, ""'ll!l r de\rtrdeyt Saf ~~ oıaıı bir z. i r.evk, sa-
~\'\ takat lanat hıldtaf ede • 

'~ ttya:k~lden fiyade ihtirasa. 
~ bıt- 'a 'hakikat" e itibar e-

'~ o;:::,in ~ bundan elverif-

~u1'1111ah AT AÇ 

~ llt,. ta 
·~ ~ V Yıkıldı · 
~ ~ .... t 16,'° da,&. 

~~ ~ll'r a ~ ÜdUrrahmanm 
~~llb~ abkb ol 1Uıaı klrgir 
~Ut "' )'!kılın an evin arka tanlı 

llata t.a . lfttr. • 
Yıat Yoktur 

Kor.servecif er 
şikayetçi 

Taze sebze rekabe· 
tinden endişe 

ediyorlar 
Bu sene şitnendüferin cenup ve §ark 

vilayetlerimize doğru biraz daha iler
lemesi ve tren tarifelerinin fevkalade 
tenzila.th bir hale getirilmesi İstanbul 
tenzilatlı bir h~le getirJlmesi tstanbu. 

lu ltış aylannm ortasına. kadar yaz 
sebzeleriyle doldurdu. Daha şimdile
re kadar taze barbunya ve çalı fasul-

yelerini, geçen aya kadar patlıcanı bul 
mak kabil oluyordu. .. 

Bu yü7ilen, lstanbulda tcssüs etmiş 
olan kc..nserve sanayii şimdiye kadar 
görmemiş olduğu bir buhran geçir
mektedir. 

Esasen 1936 yazında İstanbul hari
cinden mütemadiyen sebze gelmesi yU 

zündcn İstanbul konserve fabrikaları 

ucuz sebze alamamışlardır. Bir kısım 
sebzeler de az istihsal edildiğinden 

bunların konservesi pek az yapılabil
miştir. Bamya bunların başında gel
mektedir. 

İ§te böyle mUşkUl f;ertlar içinde 
konserve yapıldıktan sonra, kiş ayla-

rında da cenup vilayetlerinin rekabe
ti eksik olmamış ve taze seb7.eyt bu-

lan İstanbullular bittabü konserveye 
rağbet göstermemişlerdir. 

Bunda ikinci bir !mil de bu sene 
konserve fiatlarmm geçen $eMye na
zaran çok bahalı oluşudur. Bu babalı
lık nisbeti tam Uçte birdir. 

Allkadarlar, tstanbulda sebze bah
ÇIVanlıfr gibi konserve sanayiinin de 
tutunamiyacak bir hale geldiğini eöy
temekted!rler. 

· .Avni Bayer 
Abmet Eminden 50 

bin llra istiyor 
Tan gazetesi .başmuharriri Ahmet 

Emin Tutmana otobüs ruhsatiyesi al-. ' 
mak içn 1000 lira verdiği iddiasiyle 

müddeiumumiliğe müracaat eden ve 
bunun ilzcrine diğer birçok davaların 

ac;ılmasına sebeb olan Avni Bayer, 

dün Ahmet Emin aleyhine üçüncü bir 
dava açmı§tır • . 

Avni Bayer bu davayı 482 inci mad· 
deye .dayanarak adi hakaretten dola
yı açmıştır. 

Davacı Ahmet Eminden 50.000 
lira tazminat istemt>ktedir. 

Elektrik, tran,vay ve 
tUneJ tarlfelerl 

~lektrik tarifesinin kilovat hesabi· 
le on iki kur uşta bırakılması hakkın

da tarife komisyonu tarafından veri-

len ve nafta vekaletine bildirilen karar 
taNlik edilmiştir. 

Şimdi, komisyon tramvay tarifele· 
l'We elt formilller üzerinde çalışmak

ta.t\ır. Komisyon ay sonunda toplana.
ra.1{ tramvay Ucretleri hakkındaki ka
rarını verecektir. 

"l'Unel Ucretlerinin indirilmesi hak -
kmda. verilmiş bir karar yoktur. Ko -
mi•yon, bu işletmenin bilanço hesap
lar ma ait tetkikatını henüz b!tirme -
mlştir. 

Telefon tesisatı 
Beyoğlunda kısmen yarım 
otomatik hale getirilecek 

Bu merkezde, VeşllkUy, BOytlkdere 
merkezlerinde olduğu gibi memur 

vas~taslle konuşulacak 
Şehrimizde telefon aboneleri git· 

tikçe coğalmakta olduğundan Be· 
yoğl u, ·İstanbul ,.e Kadıköy santral
ı arının genişlotllmcsl takarrür et· 
mlştlr. 

GUn"cıüzlerl saat 10-12 ve öğleden 
sonra 4·6 arasında. telefon muha.ve· 
r eleri azamt kesa1'etlnl bulmaktadır. 
Du saatlerde, bflhassa, Beyoğlu ta
rafındaki bir abone ile konuşulmak 
istendiği zaman, makineler bir mild 
det sacla. vermemektedir. Bu lnkita 
o esnada yol istenen santraldakl bU
tün abonelerin konuşmakta olmasın
dan Heri gelmektedir. 

lşte, bu bekleme vaziyetini gider· 
mek maltsadlle santrallar takviye e
dilecektir. Telefon idaresi, yapılacak 
olan bu tesisata. alt plfln ve projeleri 
hazırlamış ve bunlar Nafıa Veka.lcti 
tarafından tasdik olunmuştur. 

Verilen karara göre. Beyoğlu te
lefon merkezini genişletmek üzere 
Şişlide büyUk ve ycnl bir santral ku· 
rulac:ıktır. Ayrıca Kadıköy semtin
de de bUyUk bir eıantral yapılacaktır. 
Kadıköy santralının genişletilmesi 
için lüzumlu malzemeler Anupaya. 
sipariş edilmiştir. Bu. tesisat ile ka· 
dıkövUne 400 abone daha ilA.ve edil· 
miş ~!ar. aktır. · 

Şişllde yapılacak olan büyük san· 
tral ilci bin abonelik olacak ve ilerde 
ihtiyaç hasıl olduğu zaman altı bin 
abonelik bir merkez haline ifrağ e
dll ebllecek bir şekilde yapılacaktır. 

BugUn Beyoğlu santralında altı 
blne yakın abone ,•ardır. Şişli san
tıralı tesfs ve icabında tevsi edllin
cc Beyoğlu tarafında U bin abone
lik iki istasyon kurulmuş olacaktır. 
Şişli s ırntrah bltlncP., Taksimden Şiş· 
Uyo k!ldar olan sahadaki aboneler 
buraya. ba~lanacak, Beyoğlu tarafı
nın dl~e r aôonelerl esas santralda 
kalacaktır. 

Şlşlf santrah için alınacak malze
me gelip kurulunr.aya kadar takrl· 
ben bir, bir buçuk sene geçecektir. 
Bunun için, telefon idaresi, adedi 
gittikçe çoğalmakta olan abone ta.· 
lerlnl reddetmemek Uzere muvakkat 
bazı tedbirler alacaktır. Bu tedbir· 
terden biri ; Beyoğlu santralına mer
but olmak Uzere yarım otomatik 
grup Rantralları tesis etmektir. Ku
r11lm asma hışlahmış olan bu mnvak 
kat .santral ' •r yakında bitirilecektir. 

O zaman yenl aboneler bu grup san
trallnrına bağlanacaktır. Bu yeni a· 
bonelerle konuşmak isteyenler, Bo· 
bek, Yeşllköy, Büyükdere merkezle
rınde olduğu gibi buralara verlJccek 
tkl numarayı ~evirerek karşısına çı
kacak olan santral memuresinden 
numarasını verecekleri aboneyi ist e-
yeceklerdir. Şişli santralı kurulduk· 
tan ısonra bu muvakkat ve yarım o· 
tomatlk santrallar kaldırılacaktır. 

Otobüs taklidi 
o~obüsler 
Artık lzmlrde 
lşletll mlyece k 

lzmir bülUn şehirlerimize 

örnek oluyor 
OtobUs imtiyazını bizzat kullan

mağa. başlıyan İzmir belediyesi halen 

§ehrimizde işUyen otobilsleri medeni 
§ehir mefhumuna uyğun görmediğin-

den bundan sonra İzmirde bu nevi
den otobUs işletilmemesine karar ver
miştir. İzmir belediyesinin ticaret o

dasına yazdığına göre, belediye bun

dan sonra otobüs yerine trambüs iş

letecektir. Mevcud otobüsler seferden 
kaldırılarak ceste ceste alınacak o
lan bu trambüslerden ilk olarak on 
tane ısmarlanacaktır. Bunlar 36 kişi 
ala.bilecek ve arkada sahanlıkları bu
lunacaktır. 

Bir sandıK eJma için 
Meyva h!linde 7 5 numaralı yazıha

ne sahibi Salih Uğurlu sattığı bir sanXiık 

elmayı çürüktür diye geri getiren Os

man isminde birisini, yanında çalışan 

Tevfik ve Sadık ismindeki adamlarile döv 

mii~ler ve bu arada yere düşürerek başı· 
nın yanlmasrna sebep olmuşlardır. 

Yaralı Cerrahpaşa hastanesine kal
dın!mış ve suçlular da yakalanmıştır. 

Tütün ~ongresi murahhas~arı 
Balkıan tütün kongresi mc.saisini önü.mUzdeki hafta içinde bi tirecek tir. 
Kongrede t e§kil olııoocak Balkan tüt ün ofisine ait teşkiUit projesi ve ni 
zam>ı.ame hazırlanm.aktadır. Kongre muraMuısUırı, topl.a;ıtı olmı.yan gün
lerde §ehrimizdeki tütün müesseselerini, depo ve fabrika'lan ge..."7Mkte
dirler. 
Yııkarki resim, murahhasl.ann inhisarlar idaresinin Maltepedeki tüWıı 
enstitüsünü ziyaret ettikleri Mman çekilmi.1tir. 

~ •~=:~ N:fl~l,keı:, K::~ ı, oc~~ı, ~:~~·~:~1::·~:§~~~ 
rt Fethi, yapılan davet ilzerine Ankaraya -- - etmeleri kabul edilmiştir. 
ailmi~tir. Sirekller komiseri Nafia vekale· 11- Maarif Vekaleti tarafından Maarif 

.., 200.000 çifttir. Bunlar ltalyan •Ve Yunan 
tine imtiyazlı şirketler uzerinde yapmakta müdürlfıklerlne gönderilen bir tamimde, 
olduitu tetkikat nttlcelerini bildirecektir. gemilerine satılmıştır. 

• • 11- Otobüs mesele.ti hakkında mülkiye muallimler arasında ahenk temin edemi· 
• ltıfalt 11ola çevrilecek caddelerin pro-

jesi lamamile hazırlanmıştır. Bu'nların mik müretti ~lerl tarnfın clan hazırlanan tahki- yen mektep müdürlerinin vekalet emrine 
tan 14 dOr. knt evrakı b:.m noktaların t:ıhklki için ge- o.l ınacakları bildi rilmektedir. 

• Anl.-ara borsası'nın snratle lnşa!'>ı için ri iade edilmişti. Tahkikatın bu hafta bi- il- Yoksol rocuklara nasıl yardım edile-
icap eden tedbirler in alınmıı~ı Baş,·ek iılet· teceRi l:ıhıııin edil mektedir. ccğlni görOşmek üzere yarın pnrU bin:ısm· 
çe emredilmiştir. Ji. 111ıula6ucı bir meteoroloji istasyonu da ,·alinin riyaseti altında bir toplantı ya-

• lldldmlrrd.en çok çocuklu olanlar için kurulmaktadır. htao;yon 2000 metre irll· pılacaklır. 
bantlanan kanunun tatbikatına geçilmi ş fada inşn eılilm(lkled ir. il- füki Tliıliu Abbas llilmi dün Avrupa-
""' malrnOdürlüklerine icap eden emirler ~ llknl"ul mııaflimlerinln henüz verile- dan şehrimize ~elmiştir. 
Teritmlştlr. nı iyen kıılem zamları için e~aslı k~cbbüs· • /J..lisnl ııckili Şnkir Keı;eb ir bir iki 

• Paltımııt akım gene başlnmıştır. Dün !ere ~irişilnı l şti r. güne kadar şehrimize ı:ıelerek Dcnizbank 
limanda tutulan palamuUarın sayı sı .Y• /Jalıkcıların Nııfia vekaletine yaptık· işlerilc meşgul ol:ı.caktır. 
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KURUN 'da 

Hatay meselesi 

HAFTA.VIN slvasl hıidiselerini tahlil 
eden Asım Us. llatau meselesi ü:e

rlndt de durarak diyor kl: 
"Milli davnrnıı olan Hntny meselesi a~ ın 

26 ıncı snnn toplanacak Milletler Cemiyeti 
konseyınde konuşulncnktır. Urırlclyc Hki· 
Jiıqiz 'l'e\'fik Rüştü Arasın bu defa Ccnc\'· 
reye gidişi hunun içindir. 

\'eni Frnnsız kabinesi tebliğ ile ı.nrici 

si,·asctle hiçbir de~işiklik y:ıpılınıyacniiını 
ilıao ctll~lne göre Cenevreclcki Frnn ... ız 
d~legclerinden hak ,.e insafa yanaşm::ık 
yolunda fazla ümit beslcmcğe imkiin yok· 
hır. Bununla bernher bugünkü şekli ile Ha
ta v meselesi arlık bir Türk • Fransız işi 
ohrtaktan ziyade bir Türkiye • Milleller Cc 
m'rell nıescksi oldu(Juna göre, l\lillctler 
crıniyetinin varlığını \'c beynelmilel prcs
tıjtni konırnak rnevkifnde olnn diğer cemi· 
Y"'l azal:ırının Cenevre müessesesini Fran
sı,. tuzağından kurtaracakları tahmin olu
nPbllir.,, 

TAN' da 

Çok yanlış bir 
görüş 

K OLUM Bil' '1 Vniuersilcsi oa:etecilik 
dekanı, bugünkü milletlerarası ca:e· 

terlligfndckl cereyanlara, hizmetlere, ııok· 
sarlara dair. bir clüd lıa:ırlamış, ı,eşrcl· 
mıı, bu risaleden birisi de Ahmet Bminc 
go•ıuerilnıiş. Btüdüıı esası şu imiş: "Dün· 
uo yü:iinde bir kara ucba başgöslermiş

lir. IJu ıırba fikir hiirriuetirıc lmrşı olan 
ta:r11lk ve istibdat cercuarılarındarı ibaret· 
lir idealist /11Sanların asırlarca çalışarak 
fil•ir hürriyeti şeklinde adım adım lahak· 
kul,: cllircbildiklcri J;ıynıetlcr, veni veba· 
nm fesfrilc bir hamlede ortadan kalkmak
tac'ır. Vebanın tira:ı da, fikir hürriuellnin 
ua11ım vasıtaları arasında, en cvııel oa:c
ttl,.r n:erlnde tesir oöslermekledir ... 

r.a:elcclllk mektebi dekanına göre, ten· 
kiri hürriyeti11l a: coJ..· koruyan memleket• 
lcr /nglllere, Fransa, l sver, Norveç, Dani· 
morka, f'.el~menk, Relclka ııe Çekoslovak· 
yadrr.Bu veba salgınırıın en fa:la tesir yap 
tığı memleketler arasında Tür.kiye de bu
lunıı11ormuş. 

Tan başmuharriri diyor ki: 
"Bizim birçok yeni şeyler y:ıptığıınızl 

harici (ı!em öğrenmiştir. Fakat bizi yakın· 
dnn tetkik eden mahdut ecnebtler hariç ol· 
mak Or.ere Atatark Türkiyesinln hür "VC 

demokrat" !>İmn~ını hakkile t::ınıyanlar çok 
nzdır. Blltıkis mcmlekelelirnizi diktatör· 
lükle idare <'dilen, demokrasi ile al:iknsı 
olmıyan, münakaşa hOrriyetine kıymet 

venniyen memleketler nrnsında tasnif c· 
denler pek çoktur. 

Bu haksız tcltıkkiyi ortadan kalc.lırnıak 
için her vesileden istHadc etmek bir ihli· 
yaçtır.'.\tcmleketimiı barış ideali bakıınm· 
dan, ileri görüş ve gidiş bakımından dün
yan ın en ziyade b:ırış demokrasi ve tcrak 
kJ taraftarı memleketlerinin safınd:ı yer 
almıştır. Yoldaşımız olan bu menılekcllc· 
rin bizi hakkilc t nnımnınalıırı büyük bir 
ııoksnndır . ., 

"Türkiye; akl ın serbestliğine, ilim hür· 
riyeline, münakaş:ı hürriyetine hürmet el· 
nıekle beraber \'lcciaıı hürriyetini de ta· 
mamlle kabul etmiş \'e hiçbir ifrat tarafı· 
na gitmi)·erek geniş bir tesnmüh lmrma
ya muvarrak olmuştur. 

Kolumblya s:ızetecilik mektebi dekanı, 
fikir hilrriycti \ 'C tesamüb bakımından 

en ziyade yükselen bir memleketi, dün) o· 
nın kara koyunları arasına karıştırmakla 
çok nl!ır bir hnıa işlemiştir.,. 

CUMHURiYET' de 

Fransa 

A BIDIN Dıt VER, Pramadaki soıı kabi· 
ne buhranındnn balısedi11or ve Şoları 

kalıirıesinin meclisten 501 reyle itimat al· 
masına rağmen u:un müddet tutunup tu· 
tunanııuacağının şiiphcli uöriilclüğiinii 

Fransız milletinin polilika salıasında bek· 
• lenmiyen hdc/iselcr yaratmakla meşhur 

olduğunu anlatı11or. Muharrir diyor ki: 
" UüyGk harpten e\•\•el Frıınsad:ı bulun

duı!um zam:ınlar, sillib allına ç::ığrılan ef
radın bir kısmıncl:ı n şu şekilde sözler 
işitirdim: "Bana bir fcn:ılığı dokunnııy:ın 
Almanı neden öldüreyim1 Mutlaka öldür· 
mek Jôzımsa hırsız nnzırlarımın öldürü
rnm daha iyi .... 

O vaktin bnzı ~osyallst snzelecileri Fr:ın 
sı z bayrağını Eıiihreyc dikmekten h:ıhse
derlercii,. Fakat hnrb, başlar başlaın:ız, s:ı.· 
zelelcrinin :ııhnı ve a~zını değiştirerek hep 
birden müth iş vııtanperver ve milli)·ctçi 
kesi ldi ler. Fran~ız :ımelesi de kövlüsii 
kodnr kohramnnr.a döğiiştü. · 

Hnlhuki Parlste, yeni siliih altına çağ
rılan efrallnn duyduklarımıza ve sosyalist 
gazetelerinde olmdukl:ırımız:ı b:ıkar:ık 
Fransızların manevi bir bozgun içinde bu· 
lunduklnrını, hele disiplin tiınsnll halinde 
bulunan Alman ordusuna asla dayan:ımı· 
yncnklarını sanırdık. 

Fransız milleti, bugün de, otoriter re· 
iimler nltında yaşıytın milletler gibi, aske· 
r t bir cllc;iplin nrzclmiyor ve son ~,Harda, 

ı~rnnc;:ırln söz fozl::ı nyn,tia düşmüştür aıu::ı. 
herhalde içi, clı~ınrl:ın göriinıHi!;ü kadaı·, 

f.Lat/etı sayjayı {evirimz), 
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Esnaf cemiyetleri 
ilk defa olarak 

Kongre yapıyorlar 
Umumi heyet toplantıları ay 
başında yapllmağa başlanıyor 

Memleketipıizdc ilk defa olarak es EminönU Halkevinde yapılacak ic-
naf cemiy~lcrinin heyeti umumiye- tima.lar şunlardır: 
leri 1 şubattan itibaren toplanmağa.ı 1 şubatta. bakkallar, .kaiveeiler, ıe· 
'ba.şlayacnktır. kerciler, sucular, dokumacılar. 
"şimdiye kadar esnaf cemiyetlerinin 2 §Ubntta. bcr'berier, h~cılar, 

umumi heyQt toplantıları yapılmaz kapıc:rlaJ!'. ma&nl tıfY11. anat.Jrirlan. 
ve cemiyet az.alan cemiyet idare lie- 3 §Uootta -ekmek yapldlar, lokanta-
yetlcrinin çalışn,alanndan resmen ha- cıfar, südclller. 
if>erdar bulunmazlardı. Bunu muvafık 4 §llbatta. ayakka.bıcılat, ara.bacılar, 
görmiycn ticaret odası cemiyetlerin bahı;ıvanlar, balıkç.ıbu:, !ırmcıla.r., 
senede bir defa urnumt heyet toplantı 5 §Ubatta kaaablar, leblebiciler, ~ 
sı yapma1arım mecburl kılmrştır. niz nakliyecileri. 

Toplantılar Eminöpü ve Beyoğlu 7 şubatta marangoıJa:r. otelciler, o-
Halke\•leri salonlarında olmak Uzerc tomobilciler, saraçlar, sıvacılar. 

8 eubatta yörganeılar, nam.allar. ya 
pı yapıcılar, oduncu ve kömürcüler. iki yerde yapılacaktır. Yalnız aza a

detferi ekserisinde binlerce olan cemi

yctlerln ilk toplantılarında ekseriyet 
Beyoğlu ffalkevinde: ı:. ıtm.tta ter .. 

zilcr. 3 şubatta garsonlar, müskirat 
olamiyacağı muhakkak görülmekte- amilleri, 8 §Ubatta çiçek~Iel'. ve mu-
dir. siki sanatkarları. 

Terkos tesisatı 
ateş bahasına ... 

Fakir halka bedava tesisat yapılması 
kararından da istifade e d ilemiyor 

Belediye sular idaresi müdürfi bun· Esasen terkos tesisatı dünyan;n en 
dan bir müddet evvel bir gazeteye ver bahalı memleketlerinde bile miıli bu
diği beyanatında, sular idaTeSinin hal lunmayacak kadar bahalı olan nevi· 
lca parasız tesisat yapmak, liatta evin dendir. O kadar ki, !stanbut halkı~ 

nm sıkıntısız geçinen kısmının da ma

li imkô.nlan dı§ındadır, diyebiliriz; 
Bir evin tcrkos tesisatı yaptırabilmesi 
en aşağı bir hesapla elli liraya mar 

içine, yine ücretsiz, bir çeşme koy
mak suretiyle su vermeğe kaTar ver
miş ve bımu ilan etmiş olduğunu, bu 
kolaylık kar§ıSmda on binlerce kişi

nin mUrncaatını beklerken ancak üç 
yU:ı; küsur ki~inin müracaatta. bu1u- olmaktadır. Vakıa !ufar idaresi tak-
nu~unu ha;.Totlc kar§tla.dığını söyle- sitle tesisat ela yapmaktadır. Fakat 
-mişti. 

Filhnkik~ geçen sene parti vilayet 
kong:esinde bu müjdeyi evvela \"'clll 

Muhiddin üstündağm :ığzında.n i§it
miş ve biz de memnuniyetle sütunla
nrtııza geçirmiştik. 

Belediye sular idaresinin beyanatın 
dan sonra. mesele ile alkadar olduk ve 
~cndik ki, terkos tesisatının bir e
ve verilmesi Jçin bazı sa.rtlar bulun;. 
maktadır. Bu fj!U"tların ba.sında ev sa
hibinin fakir olması gelmektedir. ög
rendiğimize göre, sular idaresine pa-

rasız tesisat yaptırmak için söyleni
len rakamdan çok fazla müracaat ya
prlmıştrr. Fakat bu mUracaatler ytik
sek tesisat ücreti rakamlariyle karşı
laşmışlardır. 

Kafası kesilen 
üç kişi 

Alnıan yada casusluk
tan suçlu ~UrUldüler 

Bcrlm, 22 (A. A.) - 35 yaşında. 

Gcrtıardt Dfchl 39 yaşında Fclix Bo -
bek ve 30 yaşında Arthur Feschke 
casusluktnn dolayı idama mahkum c
dildiltleri için bu sabah Berlinde Plo· 
zccnsec hapishanesinin avlusunda bal· 
ta ile ba!)lan kesilmiştir. 

Kom~u memleketle
rin telgraf 
konuşmaıarı 

Ankara. 23 (Hususı) - Bir taraftan 
Jr:ı~. d ğcr taraftan Suriye ve Sovyet 
Ru!ya hudutlarına doğru ilcrliycn tele
fon hatlarrmıun; tesisine devam edil • 
m.:-kted:r Bu hatlar bittiği zaman. As
y.-ı ve Afr:ıltanın tir çok memleketi, bu 
a~~da Mısır. İran, Irak, Filistfo, So~
yet RLts}ta. hatlarımızın transit vasıta

si 1e A vrtı pa ile konuşabilecetkir . 

-~~ıtatfl-~ 
çilru:,, hir m<·ııılck"ı cf,.Ailrlir. Hele harici 
lılr tl'lılıkc 1 elırı!l~ı znmnn. hu mıll<'lin 
l!ll I tckı gil ı. lıiınn 1 ındc sımı;ıl\ı birle· 
~ .. rc"lnl ıınntımımnk lizınıclır. \'olnıı nr 
'nr ki. rrtın .. ızhr, ıfalılll politlktı k:n·ım
t:ırı lrlnrft', 7:1\ ıf 'c rln~ınık ı:örüncilikcc. 
<lrş~rtf:ı 71\l(lı\<ırl ır. Hıı zn:pfl:ımıı. hu 
rrçtrn ı;clcrck l<"l.lıl,elcri dnh:t ynkta,ıın· 
~or .. , 

bunun için de paranın yansınm pe. 
§in verjlm~si ve diğ~1 ,kısmının da bü-

yük taksitlerle ödenmesi ~artr var
dır. 

Şu vaziyetlerden dolayı, ~rkos su
ya İstanbulun rnüliim bir kısım hal
kı için bir lüks eşya vaıiyetinde bu .. 
lanmaktadır. 

Ünlvers tenin trmt 
kıy m~tinden 

faydalanılacak 
Ankara, 23 (Hususi ı - Hükumet 

üniversitenin ilmJ kıymetinden ve ü
niversiteye getirilmi§ olan sal&hiyet-

li prof eaörlerin fikirlerinden memte· 

ket işlerinde faydalanmaya karar ver
miştir. Büytik meseleler hakkında ll&· 
rarlar alınırken ünlveniten!n w it-
lerle alikalı olan ıubelerinüı tlldrlllt 

ahnacalrtır. Bu suretle üniversite. ,.J-
ım ilim hayatında defil, halk baya -

brda da manah bir ha~ plmlt ola
calctn'. 

Meşhur bi r Fransız 
mu harriri öldU 

Paris; 22 (A. A.) - Melhur roman 
cı ve tiyatro muharriri Henry Kiste-

maekers'in 66 yaeında vefat ettiği bil 
dirilmektedir. Muharrir ve bestekirlar 
cemiyetinin eski reisi olan Kistcmae, 
kers, aslen 13€lçikalı idi. En meşhur e

serleri arasında "Marth", "para" -.·e 

"Alev" piyeslerini zikretmek lazım
dır. 

Avusturyada 
Nazileri n b i r ~llAh 

depüsu bu 1 undu 
Viyana, 22 (A.A.) - Yukarı Avus· 

turyada ka:n Steyer bapisancıi civarın· 
da bir patlayı;ı maddeler deposu ile 

mühim miktarda Nazi propacandaıı için 
malzeme kttfcdilmiJtir. Mahtmenin 
daha cm:n bir mahalle naklini,, iltiycn 

siyasi mevkuflardan birinin yudrfı bir 
me'!..,tubun ele gt'çmesi aaycaindc bu de 
poyu me)ı:lana çıkarmak imk:ını hasıl 

olmuştur. 

i. 23 ~mm_ 1td rd' 
• • . • . :::rm>1 

Dünkü yangın 
cot tik~ırrtıımr mat&ı ırrrn tfr hıııl'llp' Ofdtı· ü~t kısmı ~·aıri i inci •tı ~r· "1' ... • W" ... -...ıı l llMWıil 

mesine rnı:tın<u1, hllh:ıs&-ıı r~rın faıla 

ol~•sı ;yliziinden a~,1cr }Jütün falıyı knp-
111Rt!$1'. 

E.~:ıscn kalabalık olan bu ci"ıır. yangını 
sörmcik için torıhlıuuıl3r.hl büşeüUin geçil· 
mu fliT ~ ııtltınif ~ ırrai:rıtRfn )fi ıuc
Je~ıui~tir. Tim1ı.ııı i\ıcrine- Emniyet müdür
KtJfsn4en nı ... J8'1S'Jitr intha11tf ~e ede
rek mey:dDnr fJoş-:rftnrışllırcfır. 

mn.nnm iRit Jcısmı aA'ifM> &j.<fujqnder'l ÖİI" 
çjı • g1bf gittiiçe •l«'rfenerek alt"şfer cad· 
deve d3'ülllwfe .. ,,.fi' 'f.r bu arada 
ele!..1rUr htllolarıtn koriımırak horul:-ırı 
aıtnıtwıauf~ .. 
r.a~ın hft ce~dm 1anm..P .ba~mı~ 

olınım üııerin~ BeyQtlu Ufıİi:rtsl d~ Yl.1'1fı· 
mıa tllfirılı\Uljhr. 

fürartaıd. yükr,eit lıinatata ~n l?falYt 
neferlerinin lıütün g:ıyrclleri boşa. ıırnu. 

le .başranu,ıır. Ura mostukl'ltt'da'ft! Rdıtıı 

OY\ml t::ııyi.ki Ut~ ruiktardJI dcAJldir. 
Bunun frnr'inc hortumlar Eıtl'inön\in-e 

kadar: ontılmış n deniıden ~ ıdtnnuşhr. 
Bır yiladen tramny n otonsohil sdfrh!ri 
fkj aııt kadıw fh11maştur. 

itfaiyenin bütün •aa-ıtsl:tliP, raAmen 
cidden hhraın~ıtca ô.bıt lllJTt'ti sa'ff•tntr. 
YRl\{t\'ft )'llVll )':l\lıtŞ sôtmıcl~ tıqlntlf ,.. 
t!'tr.arıı sirayetin ünü ıılmntJlftir. Aacak !Mı 
arıı~ Rattrrıo~11 l'lanınm Qııt: katı tama· 
men nrtad•n iUnmiş bulonarwdO. 

Y""ıııının sôAdiıt(1 anlaJIJntc• JUaiy-. n• 
ferlt!rl topl•nmaiı »•olarnqlcas va bir Jıı-
sım otornofınıer de h11rclet et'mi-şrlr. 

Faltnt fm arada, nerertıırdeıı biri elln
dekf knıma Ue fıanm alllndafd bir dUk· 
Unın knpafı ofun .kapısına ""llı:mııf bu
radaa kesil bir duıun nklıi' söıiilatür 
tür. Derhal kcpt.ıılö.laı: kır11mat, Yola cık:m 
arabalar ıcwi d:Jnerelt tekrar 4e başlam'*" 
br ve. ıılc"}er içinde botunarı. ~UikkA1111 

söııdürmti"h'rdif'. · 
Bunun harine: hendai sıkı bir araştır· 

ınn yapılmış ve bazı dairelerfn çatıdan 

döktilen at~lel'I~ rııııne:alia na,ladılı aö
rCJll\O.f ve sötıdüriUmiiftör. 

Yanaın nedea çıktı ? 
Yııııın tabldkatitt lriddthn.uaıı. mu> 

\'İtılcrlnden llefft nıqlJll} oblıaJ&tadır. 
Van~n söndlıltcn ıoıtra ha11da buhr

nıtn 3tJ1 kfşi' F.mirıaftB ıtt~rleıttie 16fllrül• 
rek irttdelft'i ahmnıştrr. 

frıtdefere ı&rt ~ ~inci Jrattatt 
241-1 numaralı -..e ltıdyını te.beasmdan Peo-
so Poldnceri ısınrncfckl çı.ıval ve ITflotaf ı~ 
mafAthancstnıfen ç11tmlşnr. }Rlrast lJl!'ül> 
şirketine sigurtahdır. 

Diju btuı töecarhrra IÖf'e yencının 

sebflli Juıtortter becasııııa t.utufıntııchr. 
Bu ilJtimM daha lnn~ ,rirfihrıciıfe'dlt". 

Zarar 
Bazıları ı:rrann bir ınilyoa ~ 

1'6,rlcmcktedlrLer. Jlalbeki bv r&Jraaa - ı... 
kiki miktar belli olıwMaalda bcraba -
çok 1 86rülmekte VC )'llQfU\Oa ı..t 
yüı lıUı Uralık :ı a r • r 1 a a ıa i n 
olunıııaktadır. Bu miktar )-alnı:ı ınalın J1tlt 

masıad:H'I anma ldn 3aranfu. Bu arikta 
Rı~ı Ercrfn 2M bin lira kıymetinde 300 
sandık ın:uıtratura raah, lu.tt Ll'llltted 

Şirketinin 120 bin. lira tunMtindc 808 J»al 
·~ Kay~rl pamuk mf'Manh sarıfmakta. 
dır. 

Binanın l"anmaundan husul& plcn tt
ral' da ıoo IJln Ura tahmin eluaıul5tadu. 
Üt'l vaai:ret. fllptlKaTr t~ftan ~ll)fln 
me)"dana tı!cacalıhr. 

ilU ııı'lyleam~kfedir. katlarr betondur. Han., ıcerlıuaı Jıatıl'! 
Be dimlaıfen oı.nııo ıemin kstnrdı !o- fJl$8YB alltlr. \"e- piyasada hatibi ~ 

kir lifr~k depo u yırnmış oldo#Undan liu· rın yakıncfan al~kası olan bir ca111 ,,; 
rada hınlcrr.e mette llallUifUı )'l!l oldulu ~f>e~fndt1dfl'. 
anıTmaktsıfır. Ayrıca ikinci, ftt>ilncü -re 

dördiincö qtta da lrontr,fJk fs&ribıtnfta iki Ç.ıtfı daha tuluft 
Aı:irıtıının, 1\Qlomhty:ı plclk hıhriK3sının, KatırcıoAlu ht\nı )"anarken. o.öd ~ 
lhr:ıltlrn ff~Urmıı, Afemdıır n.ffe $erıırettf dakt JW!ndero v~ !min1'4Y hanf•n;:!ir 
n in m:ıll:ırı sıı ieindc kalmıştır. tılnı t\&lllff'KJI lH cft bff ntttl lrt 

l\ııtırt:ıoiUll hanı :ı3 ııeneflt.;!;r. \'alnt~ medcn ~dih11lnıftştOr.. ,./ 
. ' 

Bulgaristan türklerl 
h icrel edecek 
_.. aa,m,.a1ı ı bldıM 

niyet umum mttdttilUkl~rtnin lktısa~ ı 
atrut, kfilutr baiarrlı!flırmra milm~ 
silleri bulunacaktır. 

Bn Jr.omjıyoa m.aı~lretimmlui ye
ııt iıkan mmtakalan"r fdtt ~IC-
tir. Habeır a.ld'ığıma g&n!, FıiDJSMa, 
Antalya ve ha.valisinde Bufgariltaı! 

Tttr:clmnm ia!ıAııı ve ı;ok ,·erh:nli o
Ia.ıı bu toprairtann çalı§kan bkoer çttt.. 
~t unsuru olan BWgarlst.an Ttırkfm 

vuıtaı?iyle illetilmeai temin edilecek· 
tir. 

Btdgamtanla· yapılacak a.nlqmada, 
Romanya Ue yapüm11 olan lskb mu.-

k&velesinin ana §artları gözönilıl&ı bu 
lundurulacaktır. 'Bu mukaveleye: s&"e, 
Tlh-kiJWyo. plecek oı.an ~ 
tam Dir Rrl>MU ~iııde. :mallarını a
ta'bi~lderdb. Bllllda.n bqka. eki• l· 
letleriyle huıual qyalamn getirebi\e-0 
eeklcrdir. ~ariBtan Türkle.risliJtt 
öz ma.llarıru dil1\ik bir fiat.ıa aatm•ma 

tan - bil'~ mevnu h&Uıae p; 
Qrilmıemelerl iÇin Wbhia alınacak • 
tır. 

Btiyiill Millet MMlfsinm ılart. dev· 
r•indeti toplaırbamda, nonaal is • 
1'i.a pı-opamı dJflDda otaıalc ve. ıırf 
Bulgaristan Türklerinin . ~ 
yer~ temi& içiıL Uç tDilyıoıa 
llrAhk bıie ~;..ı-.t •vo-1 .-.ht.o • 

meldir. Blit1 tahıtaUa Bmp.rtttan 
'?ftrtleri içi• Jfti kö,ler ~ • 
tır. Bulgariata.ndan resmt kayna.klua· 

gelen haberfe:i'e göre, hitldmıetfn böy· 
ıe lei! ve lllra.W tedl:ılr ahmlemı fe&b 
~ 1Ui.~tıer vardır. 

Eneli BQ:Jgar hükimeü. ,.~ 
(11' ~UID ~ ~ .. °Nrk; 
~-ır;ı nam.etme tım•=ea..,. 
yummakta: ve bunları llel'beat. bırak· 

maktadır. Türk koyluinet Tür• ha.rl
lbriyle yapılmı§ neşriyatuı girmMl 
kat'iyyen yaa.ş.k edilmiftir. Bulpris· 
tana giden TUrk guetcleriniıı "Ar
guac Bulgarc,. vasıtasiyle &itmeainin 
tebebi budur. Bu müessese~ TUri ga-
7'eteierinfn sah~ınt menetınekte ve 
bu gazetelerimiz.in bqka bayiler bul-

muına tmkin vermemek ~ ~ 
it Jccul~l yapmaif& 118 btr il 
nT ~~ alaralt ~ 
diği halôt ~- • 

BUiaw lltlkAwti,.. aıı.- ~ 
~mut ~ lıorçl8n içla 
kGtayhk r~diii Jsafde TUrw.ıd': 
imkb1arda.n faJdW.•ma ~ 
nt&ktadır. ''la.ne,.; 1ami aıtızMla. -.M 
leTden mumam oü&rai Wıd _,,,.. 
para.Jarm h:ıddi heabı yoktur. 

Zarar yalnı& lW bum befhtd bta- . ..... .. HER AKŞAM 
tla ~1dJr. fkt anda dflrr htlwdalt.,. t_..._......,. ______ _... ______________ ._ 

A. aterl••••• taall 
ve zırbh otomobil 

meveada 
Vıtinston, 23 (4.A.) - Habİ)'t H • 

nrcti. Fortkno1r ınotart& lhari lifttı
nı fırkaya kalbetmcyc karar .nnııiftir. 

Bu hrlıa Amırilramn ilk lllGdSdil fırka· 
aı olacaktır. Yeııi ukeri •ililıllnma 

procramına cörc Ameri~nm bu.,tin 
elinde bulunan 400 tanlr 600 c çıkarıla

caktır. Y~idcn de 23() zırhlı ototneKil 

yapılacaktır. 

Edirne A$1f)·e hukuk hikirulilinden: 
Edime Mali)·e haafned tarafından, ftal 

ya de,·kti tebensınd:ın Fransuva RoceU 
olhı nı· Te rftfefcaın Teklit Ha~n BdU 
dı ca<ldcikthlrde 'fortopolof ııpttrhmanıa 
da 58kin iken balen tkametcilı met:W 
kalan Mal'l'iııa aleyhlerine açılan arıııiye 

B~•olta ııtlklAI ta.tldeal 

Eski AmbasadUt 
. Saloıiunda 

SAFiV~ 
JI e arkadaşları 

S. Atlllanıo yeni "aradeolz "'" .... 
H ... ,.ar eaat IJ len~.-... 

DANS. 8 Şea arb.iq: CAZ ve VARYETE 

men'i ınüıJahııle d:ınısınm myfuıılıenıeıf ,--

neticesinde hazinenin mü4deaaleyhlcre •••••••••••••••··-------·,... 
ktırşı müclıthnlcslnln men'ine ve 400 kuru, A R v A ~ 
ilAn harcı ile müddeaalt)'hlerden D~eli Bn S A K · stn..-
oAlu ül "e ı·ü!ak:uı ,·ekili Hıtyrettln Uetli alrpat fJJI".' 
J~ln tııkdir ed~len 10-0 lira üc.reti ,·eküle· .fü maeera filmi değil. .. fa.kıt a~ " c.u u•hıla dd t4ytllr bir Jl'r__,...., ' 
tın c.la\'acı ~~ıne<leo tıb~llıne \'C G()S.0 ~tyevm ha7a tta buhtaaa ~111" FraMWa cam ...... 
kuruş ~a~arırı m~hakemenın hoıtlne)·e T HE iUCHARD" • ....,..._ ~ canla m ~ _,d 
:ıl<lllctıne tenıylzı kabil olmak iJıere 

ı3·6·937 ıarlbfnıte m!iddeaaleyhltrtfen CA sus Marthe Rlch 
Mıılvlnııdnn maada ının vtt.llll Hayreddin 
Bellinin ''ietıhındl\ ve ftro!Tlnıtnın ıı~"llhırt· Emı.ılaiı filmini takıSimediJor. Bq ırell tfw: __. 
da kar;ır w.rHnıh "lrto~ Mıllvlnıntn halen __...lr 
lhmets:\hınrn rne(hfttlyt>tfne hloaen teh· ·~-----•E•D•WlliİIGl; .. •F•E•Ut•Ll!IU...Jll.· .. -~llıR•IİııC_.,.._İIS•Tm~ ... .,.,,. ..... 
lilt nıa!\ıım ıııa kaim o-tmak' İllfre IT~n otu· l 
nur. 



l'cı:aıı: Kennn Çlnlli - l\lclckznd ~-:tnlU (Turlime ve lkl/ba• 1ıal.-kı m.ahfu:dur) 

< ERiimi - ıuz ) - Numara: -~9 -

a~e;~~r~p;;k·;k l~o;t;~~' 
giremem ! dedim 

..Jan.darma çavuşu g ü ldü ; S iz i 
kadınıann yanına m ı koyacaktık ?I 

b' Onu bi~ taraftan teselliye ~alışıyor, , - A, si.ı merak etmeyin beyim, de· 
ır tarcıftan da giyiniyordum. . di. Ben onu muhafaza ederim. Madem 

dı l<ahvealtı bile etmeden sokağa fırla· ki Uç günlük tc bir misafir .... (Bana 
nı.. komiserin yanına giderek: dönerek) Haydi çocuğum gel sen be· 
- Geldim, dedim.. n·mı ·· · · ı ı e, uzu me .•.. 

b· l<:orn:ser memnun olmuştu. Yanıma Ben oturduğum yerden kalkarken 
ır Polis verdi. Ona tenbihde de bulun· müdür sergardiyana: 

llla.yı unutmadı: - Bu temiz bir aile çocuğuna ben· 
il. - Yolda ondan ayrı yürü, dikkati ziyor. Diğer mahkumlarla beraber bı· 
"<C • 

t.ne çekmemeye çalışırsın. takmayın. Siyasi mahkumların odası 
l>oJis a:iliyc kapısından içeriye girin- boştur, oraya koyunuz. Diğer mahküm· 

tcyc kadar yanıma sokulmadı. ların kendisiy:e temaı etmemesine dik-
}' Ben adliye merdivenlerini tırrnanmı- kat edin, dedi. 
d~ ba.§layınca polis koşarak yanıma gel· Müdür bana ~: 

1 
Ve kolumdan çekerek: - Evladım, dedi, l.izerinde çakı erbi 

- Oraya değil, buraya, dedi. bir şey varsa ver bana saklayayım, çı· 
lo~ e beni sağdaki bir kapıdan içeriye karken alırsın .• 
ja u. Orada masa başında oturan bir Ben bu sırada ~ene teessüre kapıt-
tt~~atrnaya tesı:m ederek,bir kağıt im· nuş ağlıyordum. Elimi arka cebime gö· 

attı. Çıkıp gitti. türdüm. Dolma kalemimi çıkardım : 

j Jandarma çavuşu, beni orada duran - Bundan ve cüzdanımdan başka hiç 
ctndarrnatardan birine göstererek: bir Jeyim yok .. Kalem de cerh edici a· 

; Şunu içeriye alın. Dedi. let sayılıyorsa bırakayım .• 
ltq es çıkarmadım. Jandarmanın açtığı - Hayır, hayır. Onlar kalsın. ö ylcy-
Zlı:zdan girdim. Burası bir çok pcj- ıe gidin çocuğum .. Fakat sen niçin ağ· 
lık t~ kıyafetli adamlarla dolu, karan- lıyorsun .. Hayatta metin olmak lazım. 

bır ~aydı. • Buraya ne ana, baba evlatları düşüyor. 
ti ten bu vaziyeti görilnce ürkerek gc· Suçun büyük bir ey değil ki .. Bir aıa· 
~:~küdim, çavu un yanma yaklap- b;yctin neticeııi. U~ ıün nasıl olsa ıe-

• • 1 ı çer yavrum, üzülme .• 
......_ Ben buraya giremem, dedim. Ben ba~ım önümde, 6ergardiyanla 
- Sebep?. birlikte oda!(lan çıktım. /\pğıya inerek, 
- o sağdaki bir kapıdan içeriye girdik, bir 

rası erkeklere ait •• 
c;a.,uı bent şöyle bir ıüzdU. Sonra kaç merdiven indik .. Büyük bir kapıdan 
•ttjı; 1 ~eı;:t ik. Rura!lı lo' bir nvluydu ve bütün 

Cak Sizi kadınların yanına mı soka· mahkumlar bu avluya topl.ınmı~rldı. 
ka,dtık.. Kağıtlarınız tamamlanıncaya Kimisi merdivenlere oturmu~. kimisi ye-
~p~r orada bckliycceksiniz. Sonra sizi re, taşların üzerine çökmü§ .. Hep birer 

A
111hancye göndereceğiz.. tarafa serilmiJ.. Ekseriıi eömlckle otu· 

~lıl ruyorlardı. 
rotl aş·lan benim kız olduğumu bilmi· 

iltdı. 

...... s· 
dill\, ~.ze oraya girmiyeceğimi söylc-

Ç c;unku ben kızım .. 
~ ... ;§un gözleri açıldı. Sonra: 

~ttrıc . oksa, geçenlerde burada malı· 
'
1 olan k · • · · ....._ ız sız mısınız . 

l::,..ct b · ....._ • enım .• 
dıtki O baıka .. O halde guraya yanım
)~tıııand~lyeyc oturun.. Kağıtlarınızı 

Ot rıp ilindi gönderirim. 
ita ,

0
urdurn. Jandarma gitti. Bet daki· 

liJc ilanra döndü .. Beni müddeiumumi· 
ltdi. tat kalemi şefinin istediğini söy· 

şer antlarına ile birlikte gittik. 

lllahkQ 
0~ta Yaşlı, kibar bir zattı. Bıma 

ftrltııı ~Yctiınin müddetini, para ceza. 
...._ "''_OYledi ... 

oır 
...... l> ıyorurn, efendim, dedim. 

)ehil" • .... ~ra cezalarını iki ay kinde öde· . '•Qın· ır 

·~dide ~: Şayet ö:iemiyccekseni.t 
~İl'ct n hıldiriniz. Bunları da mahkQ· 

...._ • ~Üddetinc iUive edelim. 
,, llcn ~ 'Y içinde öderim, efendim. 
<i,l\U'lı.dc .;ı nazik zat, anlatırken, batım 
tıtdiittcnağlıyordum. O öyliyeceğini bi· 
'htın ~onra beni jandarmayla gene 
~c gönde d" A . , llta.ba . r ı. z onra da, tcvkifa. 
'lı~ sıylc h . • .• • apısancnın yolunu tut· 

lın sltltanah 1 

tU da1t1 
8 

•• tnette indik .. Hapisane kapı· 
b ;>lerint u;guıu jandarmalan görünce 
?\ tı:ı.ı do ... r tpcrdi ve titredim. Çavuş. 
d' ~<>tu~d~ hapisanc mUdUrilnUn yanı· 
~tarı so · Orada evraklarım yaprl-

1a.r ha ~ra da tevkifane icindeki ka· 
~ 'l'c"kitı•ancsinc gönderildim. 
ar. ane tn'"dU .. . ıll~:iı. u ru benı çok nazik 

....... .. ' 
d·ı:ı.1 ş,f!\di d • 
tq~ ilt arasınacdı, sizi bu kıyafette ka-
s" korsam yakı~ık almıya-
orırll 

......_ da: 
llıı A.caba 

ne Yapalım' d:yc a·· ·· .,. . . uşun • 
• c.!Je b 
'çitı ilııtı. ~ . • • 
~l.a \tzltrt u uav!nını çağırdı, bcn•m 

~'l\l tadrya g·· ü · ·ı ~,ı. ilt k or §tu er .. Sonra da 
"' ~ ıtrnını d" ll tlc 1 n gar ıyanını çağıra • 

ll h_ Y anlattılar. 
•rıttyar 

ve tecrübeli kadın: 

Mahkumlar beni görünce, yattıkları 
yerden doğruldular . 

Sergardiyan avlunun sağındaki mer• 
divcn ba~ına gelince durdu: 

- Yüril çocuğum, diyerek beni öne 
geçirdi. 

Beraberce merdivenlerden yukanya 
çıktık •. Gene taştan bir sofaya gelmit 
bulunuyorduk. Sergardiyan yürüdil .• 

Uzerinde (5) numara yazılr bir 
kapıyı açarak : 

- Giriniz, dedi. 
Ben, başım önümde, ağır ağır içeriye 

girdim. Buraaı kiiçUk ve üç pencereli 

boı bir odaydı. Ben odayı tetkik ettiğim 

turada scrgardiyan da bir sandalye ge· 
tirmi§ti ... 

- Otur çocuğum, dedi.. Sen yatak 
filan getirdin mi? Evinden haberleri 
var mı? Yatak ıctireccklcr mi?. 

- Ben buranın tamamiyle yabancı· 
11y1m, dedim .. Yatak getirilip getirile· 

miyeceğini bilmiyordum .• Maamafih im· 
kan varsa para verip birini evime gön· 

derelim .. Vakit daha erken, s::ıat dört .• 
- Mademki, getirmedin, istemez .. 

Uç ·gun için zahmete değmez .. Ben ta• 

na temiz bir yatakla, bir yorgan uydu· 
rurum. UzUlme çocuğum. 

Biz scrgard:yanla konuıurken, kapı 
önünde iki kadın belirmişti. Bunların 

da p,ardiyan olduğunu sonradan öğ· 

rendim .. Az sonra sergardiyanla birlik· 
te gittiler. Ben odada yalnız kalmıştım. 

Oturduğum yerden kalkamıyordum. 

Sanki yapıştırılmı~tım. Hiç bir ıey dU· 
ıünemiyordum da .. 

Kapı önünde bir kaç kadın toplan· 
mıştı. . Bana : 

- Ho geldiniz .. 

Diye hatırsormıya başlamışlardı . 
Gardiyanlardan biri geldi. onlan 

kapıdan Adeta ko.;ıdu .• 
Bu gardiyan kadının elinde bir t epgi 

vardı. İçine rc~et, peynir, zeytin, kar • 
puz konmuş bir tepsL .• • ( Denmr n r ) 

HABER - Ak&am no~tas' 's 

Istanbul konuşuyor 

Ya bu deveyi gütmeli, ya 
bu diyardan gitmeli ! 

Emirganhlar, 
otobüslerin yü
zünden çekme
dikleri ·ka madı
ğını söyledikten 
sonra yukarıkı 
atalar sözünü 
hatırlatıyorlar 

.! fi ... -
... 

' J 

V~ttc: Emirgcin olobii,,lcrirde ~lı§aıı lıırdmı bir grup. Altta: Otobüslerin i
çinde a.!ılı dıırau fakat mııhtcviyatrna katiyen chcmiyct t'crilmiyen Belediye 

emirleri. 

Baı tarafı dün çrktJ 
Saat yediyi yirmi geçiyor. Tam bu 

sırada her taraf mdan ayrı pir .ses ~ı
kartan bir otobüs g~liyor önümüzde 
duruyor. Bunu gören b~ altı kişilik 
bir gurup Eminönü tramvay bekleme 
yerinden ko§a koşa gelerek aramıza 
karışıyorlar. lşin fenası otobils on Be· 

kiz kişillk, halbuki bekliyenlerin ade· 
di ise, bu son gelenlerin de ilavesiyle, 
yirmi beşi boyluyor. Hepimiz. otobUsün 
açılan ufak kapısına saldırıyoruz. Ve 
o uf ak delikten hep birden girmeğe ça· 
Jışıyoruz. 

Aramızda ezileceklerini anlıyan bir 
· kaç bayan ile pek uf ak tef ek bir iki 
bay bu muvazenesiz milcadt!leden vaz 
geçerek bir kenara çekiliyorlar ve mu
vaff akiyetsizliklerini patırdıdan sağ 

ve salim kurtulmuş olmanın verdiği te
selli ile unutmağn çalışıyorlar. Koca. 
man vücudlerimizi kör bir köskU gibi 
sağa sola oynata.rak kendimiz.e bir yer 
açıyor ve içeri dalıyoruz. 

Dı!}arda kalanlardan biri bağınyor: 
-Yahu bu ne i§tir, OtobUsU Beşik· 

Wj, Ortaköy halkı dolduruyor Biz E· 
mirganlılar bu yağmurun altında a· 
çıkta knhyoruz! Onların beş dakikada 
b ir tramvayları var. Ya biz ne yapa· 
hm? 

Son dakikada tramvay bekleme ye· 
rindcn koşup gelenlerden biri olduğu· 
nu yilzüntin yabancılığından anladı

ğım ön sırad:ı oturanlardan kocaman 
buruı..lu bir .zat, bir taraftan ıslak şap
kasını büyük bir itina ile paltosunun 
kolunun iç tarafı ile kurularken diğer 
taraf tan bu sese cevap veriyor: 

_ Biz de olmasak bu otobüsler boş 
yidecekl 

Dısardaki sc11 ~imdi büsbütün kız... 

mıştır : 

_ Sen de c;:ık bakalım boş mu gi· 
d iyor, dolu mu gidiyor. Ben burada 
tamam kırk dakikadır bekliyorum. 
Hem ta Baltalimanma gideceğim. Se
nin gibi Ortaköy deresine değil! 

İçerdeki zat bu son cümleyi iııitme· 
meyi tercih ediyor. 

Bu sırada. otobUsUmUz kalkarak dı. 
şartla kalanların gazup nazarları al· 
tmda yola koyuluyor. Beşlkta~a iki ki· 
şi indiriyor ve bir kiei alıyoruz. Orta· 
köye t amam sekiz ki§i iniyor. Ondan 
sonra seyrekleşen otobUsümüzUn 
içine ~öyle bir g& atıyor\lm . Yolcula. 

rın tam karşısına isabet eden bir yerde 
üç, dört levha ıe.~flı. Bunlardan biri: fi. 
at tarifesi, birinde "otobils dahilinde 
cığara içilmez'' diğerinde de "50förle 
konuşnınk memnudur" yazıyor. Bun· 
lar belediye nizamnamesi ahkamı. 1-
çerdc adeta mavile.5(!n, bıçakla kesile
cek bir hal alan cığara dumanının ara· 
sından şoföriln yanında bir polis mcmu 
ru oturduğur.u hayal meyal seçcbili· 
yorum. Şoförle tatlı bir müsahabeye 
dalmış. Şoför arada. sırada elini di· 
reksiyondan bırakcak işaretlerle po
lis memuruna bir şeyler anlatıyor . 

Ahbab, ahbab gülüşüyorlar. Yolcu
lardan bir bayan ökslirükten boğulma 
derecelerine gelirken onun yanında o. 
turan zat kocaman parmaklanna ve <>
tobilstin sarsıntısna rağmen büyük bir 
maharetle snrdığt dolğun bir cıgarayı 
bi!(!tçinin iz.mar!tle~en cığarasmdan a 
t~liyor. 

Yolcularmpzm a.dedi git gide azalı· 
yor. Bebekte köşe başındaki helvacı
nın önilnde duruyoruz. Şoför yanında 
oturanın anlatmakta olduğu hikayeyi 
"sözünü ball:ı kestim" diye keserek i· 
niyor ve buradan evinin nevalesini dr 
.zUyor. İki Uç dakikalık bir tevakkuf· 
tan sonra tekrar yola koyuluyoruz. 

Yolculuğwııuzun en cefalı kısmı Be
bekteki kırmızı yalıdan sonra başlı· 
yor. Burası ta Emirgfına ka.dar, bir 
kaç yüz m~trclik bir istisna, ile berbnd 
bir arnavud kaldmmı. O kadar çok sal 
!anıyoruz ki, otobiisiln her vidası, her 
parçası ayn bir isyan f cryadı kopar
mağa başlıyor. 

Baltalimanı Glikoz fabrika.sının ya. 
nından dik bir yokuş tırmanmağa baş 
liyoruz. Bir tnkım dolambaçlı sokak
lardan bir dağ §ÖSeeine çıkı)'Or ve E
m1rgan ça.r§ısına iniyoruz. 

Sn:ıt sekizi yirmi beş ge<;mektedir. 
Sekiz buçuk postasını hangi otobUsiln 
yapacağını soruyorum. İçinde üç. dört 
ki~i bulunan bir tanesini işaret ediyor· 
lar hemen pencere önünde bir yere O· 

turuyorum. İçerde oturanların hiç bi· 
tinin yolcu olmadıklarını muhavere.. 
lerinden anltyanım. öteki otobllslerin 
biletçi Ye şoförleri bir nevi ictima ha· 
lindelcr. Ağızlarından çıkan koyu cı
ğara dumnnlarınıı bakarnk düııünceli 
düşünceli biribirlerine derd yanıy6r· 
lar. 

_Burada çığara içmek yasak değil 
, mi? diye soruyorum. 

_ Otobils yürUmüyor ki, cevabını 

alıyorum. 
'- GözUrnU asılı levhaya dikiyorum. O 

tobils yürümediği zaman cığara içile. 
bilir diye bir kaydatesadüf etmemekle 
beraber ses çıkartmıyorum; yalnız an .. 

• 5Unllyonım: Orası yilrilrken de durur· 
ken de kapalı olan bir yerdir. ve her 
i~i halde de cığaro. içilmemesi ıA.znn .. 
dır. Yine dilşü.nyorwn: Bu yasağı po .. 
lis otobUs eoför ve biletçisi 
tatbik edecekleri yerde kendileri bozar 
sa halk niçin ona riayet etsin? 

Saat sekiz buçuğu geçtiği halde o
tobüste bir hareket eseri yok. Şoför 
olduğunu tahmin ettiğim, konuşanlar. 
dan birini ikaz ediyorum. Kalkıyor ve 
otobilse su koy~nak için ortadan kayb
oluyor. Bu işte beş dakikada. ikmal e
dildikten sonra biletçi cıvar kahveleri 
birer birer dolaşıp otcbU~Un kalkaca
ğını söylüyor ve bunlardan bir kaç kl.
şinin çıkarak ağır ağtr lakayd adım
larla yilriidUkleri ve otobüse bindik· 
lerf görünüyor. ' 

OtobüsUmüz kalkacağı zaman yine 
kendi kendime soruyorum: 

- Acaba bunlar saatinde neden 
kalkmazlar. Sulannr, benzinlerin!, 
yağlarmı neden daha evvelden doldur· 
maz.lar. 

Buna yine kendim cevap Yeriyorum: 
- Kemiğimizi kemı Jirmekte olan u .. 

mumi laubalilik derdinden! 
Yolda biletçi ile konuşuyorum. Ken· 

dislnln bir lira, 50förlin ise iki ıini 
gündeliği olduğunu söylüyor. Tatil 
günleri yokmu§. Otobiisün bozulduğu 
veya patronun seyrüsefer nizamn_ame
sine uyğun hareket etmemesi yU.zün· 
den çalışmaktan menedildiği günler 
yevmiye alamiyorlarmıt:. Aklımıza illC 
gelen f§ kanunu oluyor. 

- Acaba diyorum, i§ kanunu oto
büs §Oförlerini ve biletçilerini adam
dnn saymıyor mu? Yoksa patronlar 
mr bu kanuna nldırı§ etmiyorlar? 

Biletçi konu.smayı seven bir adıı.m. 
Ondan günde kaç sefer yaparlarsa. yap 
sınlar yino· ayni parayı aldıklarını öğ
reniyorum. Buna mukabil diğer hatlar
da çalı§an f!Ofö"r \ 'C biletçilerin hem 
yevmiyeleri daha dolğunmuş, hem de 
seferlerden pay alıyorlarmış. 

Emirgfm otobüslerinde çalı§anlarm 
neden arada bir iki sefer kaynatmak 
istediklerini ve neden yan çir.diklerini. 
5imdi anlayorum ve onlara hak veri· 
yorum. O yollnrda o pnra ile çok sefer 
yapmak tnhammill edilir şey değildir. 
Patronlar saltanatının git gide tarihe 
kariştiği bir devirdeyiz. Kendi kendi
me dUşUnUyorum: Acaba jşçiler:ini dU. 
!}Unmiyen bu patronlar yola getirile
mez mi? Acaba ie kanunu onlar için 
bir şey yapamaz mı? 

Emirgan. ve Boyacıköy halkı gimdt 
hep bir ağır.dan bağtnyor: Otobilsler 
ya muayyen bir tarifeye uyğun olarak 
muntazam ialcsinler yahudda çekilip 
gitsinler. Lfum kısası budur: ''Ya bu 
deveyi gUderler, ya bu diyardan gi· 
derler." Patronlar fazla otobils i~let· 
mekle zarar ediyorlarsa bu i§ten vaz 
geçmelidirler. Unutmamalıdır ki halk 
onların oyuncağı değildir. 

HABERCİ 



Hintli fakirlerin muci
zesine inanmalı mı ? 
Çocu~, mlYlallO~IKta dDm<d!Dk <dluraııril 

DpDn ucunda kaybcDdu Dün Ankaı ada yapılan maçta 
Ve, sonra halk korkuyla l:aykırıştllar: 

n~tcalfll lb>lUID lfTfil ~ hteo otı Gökten kol, bacak, kafa ve 
gövde yağıyordu 

Ankarayı 3 - 1 yendi . İp oyununu belki sinemada goı·
ntiş \'cyıı Hlndistana gidip gelen bir 
<lostunuzdan lşltml,~inlzdh·. Ye şüp· 
hesiz, bir hokkabazlıktan, bir gö~ 
bnğcıhldnn ibnrct oldui;rtınn hilkmct
mlşstnlzdh·. 

İp oyunu; cidden hayrete değer 
bir ~erdir, bir harikadır. Iluna, göz
haj":cılık, lıokl~abazhk <lc3ip ge~h er
mek doğı·u doi,..fldiı·. Munun nasıl 
ynpılclığım nraştımuık, hni..iketi öğ
renmek Jrıznndır. 

Jp oyıınunım ne olduğunu, bllmi 
·enlcl'c, i"ltmlyoıılcrc kısaca anlat
mak jçfn l>lı• •~nnışun (Deyli Mc:vil) 
gazetesinde c;ıknn sUzlerinJ aynen n
Jahm: 

"Hindlstnnda, Frezapar'da idik. 
Bulunduğumuz kışlaya l>lr ihtiyar 
Hintli geldi. Elinde küçült blr hasır 
sepet vnrdı. Belinde kalın bir ip sa
nlı idi. Ynnındıı. iki küçük çocuk 
bulunuyordu. Halinden fakir bir a
dam olduğu belllydi. Kendisine bir 
kaç para verdik. Teşekkür etti. Ve: 
''müsaade edcr6enfz, sizi biraz eğlen 
dtreylm .. ,, dcdl. Belindeki ipi çözdil. 
Hlc bir söz söylemeden şiddetle ha
''aya doğru fırlattı. 

İp; sanki gözle görülemlyen bir 
el ile tutuluyormuş gibi, dimdik du
ruyordu. Havadaki ucunu görüyor
duk. 

Çocuklardan birisi, tıpkı bir dire
ğe sarılır gibi ipe sarılarak ta ucu
na kadar çıktı. Bunu ben, ve benim
le beraber birçok arkadaşlarım göz
lerimizle gördük ... 

Biraz sonra, çocuk aşağıya doğru 
1<ayarak indi. İp, hA.ld. bir ô\;ek gibi 
dimdik duruyordu. Hindli lhtJyar bir 
şeyle;: mırıldandı, tp yumuşadı ve 
yere dliştü. Şaşıp kalmıştık. Bunu 
nasıl yaptığını bir tnrın anlayama
dık .. ,, 

Dnna benzer şabadetler pek çok
tur. Fakat, içlerinde en mühimmi, 
doktoı· 'e filozof Eddn Godelfn söy 
ledlklerldlr: 

"- Blunduğum memlekette, kral 
nft.ibfnin doğduğu gUn şerefine şen
likler yapılıyordu. Şehrin muhtelif 
yerlerinde birçok eğlenceler tertip 
olunmuştu. 

Kral naibi, arabasına binmiş, şeh 
ri gezmcğe çıkmıştı. Büyük bir mey
dana gellnce durdu. Eğlenceleri sey
rediyordu. 

Kalabalık arasından bir Hintli 
tıktı, bir ıslık çaldı, ve elindeki 
kalın bir ipi havaya fırlattı. lp, ha
vaya asılmış gibi, mualIAkta kaldı. 
Hlntll ellerini blrlblrlne çarptı ve 
yeniden bir ıslık çaldı. KUçUk bir 
çocuk peyda oldu. Çırçıplaktı, yalnız 
belinde bir peştamal sarılıydı. Hint
li, çocuğu belinden tutarak kaldırdı. 
Çocuk fpe sarıldı. Bir maymun süra
tfle yukarıya doğru tırmanm2ğa baş 
ladı. Ve ipin ha\"adakt ucuna çıkın-
ea birdenbire kayboldu. lki dakika 
sonra Hintli de, ayni suretla trrma- · 
narak yukarı cıktı. Ve o da kaybol
du. Biltün gözler ipin havadaki ucu
na dikilmişti. Herkes hayretle bakı
yordu. Herkes, çocuğun ve Hintllnln 
ne oldugunu, nereye gittiğini soru
yordu. Birdenbire yere bir şeyler dö 
kUlmeğe başladı:Çocuğun, kafası, 
kolları, bacakları ve gövdesi parça, 
parça yere dUşUyordu. Herkes bir 
heyecan almıştı. Bu sırada, ipin u
cunda bir nokta peyda oldu. Bu nok
ta, bUyUyerck aşağıya doğru lnmfye 
başladı. !ndikçe bUyUyor, adam şek-
1fnl alıyordu. )"ero inince Hintlinin 
ayakda durduğu görüldü. Bir şeyler 
mırıldandı. Çocuğun parçaları blrl
birlorlle blrleştJ, eski şeklini alan 
cocuk koştu, Hltllnin yanına gitti. 
Her ikisi birden kalabah,ğ"ın arasına 
karıştılar, gittiler .. ,, 

Fen atlamln1'lnı dinlerseniz: 
- nu hir J?Rlah nt:\'ettlr. Hakikat

te no ip ''Rl'clır, ne do Jpc trrmanıp 
çıkan çocuk •. 

Dorfor. Bnna -oekl cU~·ellm. Farze
delfm· 1d hR7.ır bnhmanlar, ı:ı;iirftc;fo. 
rinde ;ranı1'1ılnr. Yıı bnnların alclık-

iş arıyor 
llk tabslllni bitirmiş on beş. on ye

di yaşlarında kimsesiz iki gene kız 
fabrikalarda, rcsmt dairelerde, a
:;~rtrnıanlarda iş aramaktadır. İste
yenlerin: Fatih, Rahrisiyah Başkur-
11t1nlu fJ"çller medresesi 28 sokak ve 
T numaralı odada Bayan Havvaya 
mnracaat. 

lnı·ı fotoğrnflnra. s,nemalara ne buy 
nılur? .. llerhalde, Hintli faklrlerclo 
anlaşılamıyan bir kuV\"et ,·ar ki lm-

Ankara1 22 (Hususi) - İstanbul 
ve Ankara muhteJitleri arasında maç 
havanın pek soğuk olmasına rağmen, 
stadyumda. toplanan büyük bir kala- • 
bnhk huzurunda oynandı. Bu maç ls
tanbulda olduğu kadar Ankarada da 
büyUk bir alaka t evlit ediyordu. An· 
karanın son seneler zarfında göster
diği terakki çok büyliktü. İstanbulu 
yenmiş olan Bükrcş muhtelitini An -
kara kolaylıkla yenmişti. Diğer taraf
tan tstruıbulda kendisini göstermiş 
bellibaşlı oyunculardan bir kısmı bu
gün Ankara saflarında yer alıyordu. 
BiitUn bunlara bakarak Ankara kendi 
takımının galip geleceğini ümit edi -
yor ve itiraf etmeli ki, İstanbul da bun 
dan çekiniyordu. Fakat şurasını da 
derhal kaydetmek icab eder ki, İstan
bul münasip bir takımla g_elmemişti. 
1{8.ğıt üzerinde defans ve muavin hat
tı ~ok kuvvetli olan 1stanbul akıncı
ları itibariyle zayıf görüniiyordu. 

İşte maç iki tarafın bu ümitleri ve 
endi§cleri arasında hakem Ömerin i
daresi altında başladı. Buraya evvela 
takımları kaydetmekte oyunun iyi an
hı.şılması noktai na.zarından fayda 
VJl.rdJr. 

İstanbul: Cılıad - FaruJ..·, Re§ad - Eş
fo.7:., Esrıd , M. RC§Clt • N ecdet, Naci, 
1JçLih, I!a~m, Fi1•ret. 

Ankara: P{ıat (M. G.) - Sabri (H). 
Y<ışar (D. Ç.) - Mıısa (A. G.) Ha.~an 
(G. B.) 'Fethi ( A. GÜ1ıc§), Rira (M. 
G) /sT~c11der ( A. Güneş), Celal (H). 

Oyunun birinci devresi lstanbulun tin hasmı ayağından kapniali ~ 
altıncı dakikada yaptığı bir golün te- kaleye gönderdiği bir şiltle yaptığı~ 
siri altında olarak ~kti. Bunu Fik- lü ofsayt addederek bu gollerden ~ 
ret çektiği f evkalide bir kornerle to- nız ikisini muteber tuttu. 
pu tam kalenin önüne düşürerek Nec- Bu suretle 3-1 vaziyete düşen #: 
detin güzel bir ayak vuruşu ile takı- karalılar son dakikaya kadar ~. 
mma kazandırmıştı. Fakat bu bir sı- rar canlanır gibi oldular. !stanbul ., 
fır vaziyetin devre sonuna kadar de- lesini iyi sıkıştırdılar. Fakat bunltl' 
vam etmesine rağmen İstanbul bir ha dan hiçbirisi netice vermedi. Ve o~ 
kimiyet tesis edemedi. Ankara fırsat 3-1 lstanbulun galebesi ile bitti. 
buldukça güzel hücumlar yapıyor ve Bu neticeyi oyunun şekline n~ 
sık sık İstanbul kalesi önünde tehli· normal addetmek icab eder • ..M~ 
keli vaziyetler yaratıyordu. Bunların fih Ankara yarın da.ha iyi teşkil r 
iki tanesi bugün harikulade bir oyun iJ1f dl' 
oynıyan Cihadın mükemmel kurtarış- diJmiş bir taknnla yeniden tali' -4 

niyecek ve kuvvetli hasmını yenrı1b~ 
ları ile bertaraf edildi. Ayni zaman- blı 
da İstanbul da Ankara kalesini ziya- çalL~acaktır. Arada ~imdiki halde .,c· 
rette kusur etmiyor ve her gelişinde klas farkı bulunmasına rağmen, 
daha auurlu bir oyunla kurduğu mU- nun gayrikabil olduğu kanaatinde~ 
sellesler Fuadın sık sık rengini kaçı- ğiliz. Forvet hattında Yaşar ve tift 
nyordu. Eğer Melihin ve Ha.~imin bu rinin bulunması takıma yeni bir~ 
devrede çok fena olan oyunları olma- vet verebilir. Sol haf oynatılan )lıl. 
saydı, bu tehlikeler belki birer sayı sanın sağa alınmasında. zaruret ~&! 
şeklinde tecessüm de edebilirdi. Fakat dır. Bu yolda hareket edilirSe b~ 
hakikaten yetişecek bir as olan Haşim Ankara için daha iyi bir netice i1JP' 
bu devrede sahada yok gibiydi. Melih ed 
ise koşuyor çırpmıyor, fakat takımı- ebiliriz. _/ 

na en küçük bir fayda bile temin ede- B. Takım 1 arı 
miyordu. Birinci devre bitmek UWey
kcn bir Ankara akmı favl ile durdu
rulduğu için hakemin verdiği frikik 

cezasını İskender çok kuvvetli bir 
şiltle kaleye havale etti. Lastik top 

gibi yerinden fırlıyan Cihat mükem· 
mel bir plonjonla topun üzerine düştU 

Jse de şütün ~iddeti\'lden tam bloke 

maçları 
Birinci klime klüplerinin B ~ 

lan arasında tertip edilen lig 
!arına dün Taksim ve Şeref stadl.ıf 
ela devam edilmi§tir. , 

nu lnkAr kahU değil.. 1 AH Rıza ( A. G.). 
- e\.'Umledı~e J:l"'f'UıUJ.ın 'btı -ayü vu.rU!JU 

Ue devre 1-1 bet'a.bei'likle, bitti. 

Taksim stadın.da İitanbulspot 
Vefa B takımları karsılasmı§ ye-il 
tanbulsporlular 3-2 galip gelıri~ 
dir. f... 

-- . Bu devreye nazaran idarecilerin ta
kımda tadilat yapmalan ve Mclihi ya· 

Veır yüzü oıı<dle AD ıaın a lrD göO<SJesn g hut Haşimi feda ederek kenarda bek· 
ÖRDÜXOU Murnt, yoktan scbcb · ölm"'tlne tahammül edemezdi. Snl- !iyen Bülendi yahut Muhteşemi oyuna 

~ref stadında Beşiktaş ile ~~A 
pı B takımları ka.r§ılaşmı§ ve JJI"' 
taşlılar 6-0 Topkapıyı yenmişleröi1 

lerlo birçok insanın carunıı tanntn. ,·c memlekete hizmet. eden- sokmaları daha iyi olurdu. Fakat her 
kıydı. GUnahhyı, gUnahsızı seçmedi. lerl bile çel>.elll<!'Zdl. Bu selıebten, nedense bu yapılmadı.'Fakat çok ga- Türk iye 
Uoğllurdu, cesetlerhıi parçıı. parça Sl1ınhl f<.:yanmı lınstırmnktıı. hizmeti Ank 
cttircll. Hele tUtun içiyorlar diye öl- g<irilleu Yeniçeri ağnsı Iiöse 1\lelımc- riptir ki, tam formunda olan nra Kros 
(1firttut,rll in anların sayısını tcsbit et- eli kı knnclı. J{endisine ettiği hizmet- ikinci devrede takatten kesilmiş gibi 
mck i m k A n s ı z d ı r. Ynl- Jcrl düşilnnıodi, A.nadolmlu bulunan bir vaziyet aldı. Santrhaf Ha.san ;,n-
DI7. btı suç(!) dan (lolnyı, (Hnleb) ıığnyı 1stanhula getirtti; azarladı: dü, Akınlar seyrekleşti ,.e nihayet O· Şampiyonası·-" 
ele 20, (Ulhn) da on dört, (Uçpmnr) - Gııl'Umn kime, bre go<loş ... Al- t1 P'. 

dn. 14 kişiyi parçalattı,öl<lürttu.Ilazılıı. lahılnıı :-;onra ycır;rüzündo bir padişah yun 35 inci dakikaya. kadar lstaııbul- Türkiye atletizm federasyon~f 
rmın cUnl, nynğını kırdıktan sonra. olcln~unn unuttun mu?.. luların yiiksek hakimiyeti altında. ce- fmdan tertip edilmiş olan ' ~ 
nstırdı; hoynunu urdurdu; bazılarını Sonra ynnındnkllcre emretti: reyan etti. Bu müddet zarfında tstan- kros şa.mpiyonluğu" müsabakS.1\~ 
dört pal'~aya ayırarak Hldürttü. - Alın götürün, cezasını ,·erin!.. 1 k d 5 ı b"tirme tın 27 inci gun·· il Ankara.da ys.P1&P·.~ 

Zn'·nllı Köso 'lchmet ı-.n ... mh. Dev· bul 4 go c;ı ar ı ve maçı • ı - " Daha. on dört yıı.5mda iken, Ke- :.~ k ı · · k b 1 h ~-•--.1aJ1 
lctl> Jıizmet·, bir knl>ahnt nıtvdi? ı•a- si 18.zımgelirken hakem, a ecımn a· ve u yanş ara er mm~ . 

mankeş alt, ı\.bdülk.crim, Mehmet, .... 1 ,,...r 
)fora Hüseyin paşaları, vücutlarına ıli.a.h:' sndnkntle rnzifo görmek gU- le içinde bloke ettiği bir topu usulU dört atlet iştirak edebilcoe.n. ... · / 
kızgın damgalar vurdurarak ateşle nalı mı.rıh'! · dairesinde tutmuş sayarak ve Fikre- ___,,,, 
dağlatarak işkenceler yaptıktan son- - Zorbaların i yıınrıu bastırmak ---------------------------
ra öldürttü. Daha. sonr!' Hüsrev ııa- için cıınlB lbaşla çalıştım. Cülüs gal
şayı, Çerkez Ali ağayı, GUrcU Mclı- lesi nele efcnclinıc hizmetlerde bnhın
mct paşayı, Veli Yusuf paşayı, Sek- dum. Dunlnrı unııtup bnna. kıymnk 
bnnbaşı Sarı Mehmet ağayı, Defter- doğru mudur? 
dar Mustafa pn~nyı: muht-cıtr şekil- ırnsc 1\lehıncdin yaharnıası, yn-
lerde öldürttü, cesetlerini sokak or- knrınn ı, ricası para etmedi. D<ir
mtnrınn attırdı. (lUncti 1\hıı·l'\t eski emrini tckrnrln-

Pııdişnhm bu zulmüııc. şiddetine, <lı: 
Jıaksız muaınelelel'ine karşı halk - 'Fazla :-;öyletnıc) in! Hc·ıncn ha· 
ağzmı açamıyordu. Kendisi körkU- !'.llll kesin kiıflrln ... 
tük sarhoş olur, gUnJcrini zevk , .0 · Ocllıltlnr, :!\fehmct nğtlllın ÜZ<'l'inc 
l'\llfa içinde geçirirken, halkın zc,·- «;u11ımılılnr, bir hıçnkta başı g<i~•lc-
kinc, kcyflne knnşır, tüfün içmeyi den nyrrlılr. ){anlı bn~. pıuH~ahın a-
ynsak ederdi. ynklnrmm tlibine yuvnrlnndı. 

Yn ağı dinlemeyip tütün Jçcnleri Şair Ncfl~·i saı·nrm odunluğunda, 
yakıı.lnma.k fçfn, gündüzleri ,o;;okak so hap ettikten onra boğdnrıı; deniz'~ 
kak dolaşır, geceleri cl:unJarn çıka- nttu·:ın 'Hirdüncü Murnttı. Suvnşlara 
rnk, tutun kokusu nlmnk için bncn- gidcrl•cn, znfcrlcr pc.;indc ko~-ırken 
Iardnn sarkardı. lıiJe, fnsnn hof!;nzlntnıaktnn gcı-J knl-

DördlincU Inrat, l;;i 0 kadnr ileri mnclt. (Seyit. Gnzl)de Knrnyılnn oğ
ye götürmüştü kf, l1alkın hayat hnk- hum, ( Knzıklıderbcnd) <le Ga.lntah 
kmı biço sııyına~a başladı. Gczıucsi- Çelebi) i ~(ikcrtti, boynunu ,·urdm·
ne bile karı~tr. Geceleri soknğa çık- <lu. Jinyscri kadısı Gökdcrcli zadeyi, 
rua~·ı, dolaşmayı yasak etti. fshnldıda Kurnnğnç kn«lısım, ]{onya 

Bir gece, gene aklına e ti, knfnyı <ln Kocn ,\!Slnıı nğn.)·ı, Cc\'herl zndc-
tütsi\IP.dtktcn t1;0nra, sokn.klnrı doln-;ı- ;\'J, Sn·n,..tn nıüftii oglu Fahrcddini, 
maya 1,ıı.şlndı. Snllnııa ı;ullnna yUıi!r )fımtiki Ahmet efendiyi, J{cskinli 
ken, ilerde bir g(i)go gördü. Seslen- .Ali ııa~nyı, Uonyn kadısı :Mehmet e
di: fcııdivi, .Naip Dı-nmah Yahya Çele-

biyi, Neı-imt zndclerdon Snrı l\leh
nıcdi, Dc.mlrknzık l\fnsta.fa pnşn) ı, 
Ycnic:cri J;l\tihl Osmnnı, defterdar 
1hl'Uhinı ımş:wı, linra ı\hmct paşayı, 
.\ teş l\fchmedi, Uckir paşayı, Sakar
:nl. scıvhinl. M<'ncmcn nnibtnt, Abaza 

- Dur! .. 
Gölge <lnr·dn: bu Ho<·nıuışıı inuuıu-

nm genç, güzel oğluydu. Scrl sert 
sordu: 

- Yasağı duymadın mı? .. J~ınrlm 
hlltifına ne diye sokaklardn g~zlyor
snn? •• 

Gen<; softanın cc\·ap vcrnıesino 
mcydnn hırakmaıh. Hanc,;erini c;ek
tı .• GU~c;llnc saııladı, tn lislz (leHknıılı 
cansız yere yın·arlan<lı. 

Pıull~ah kı~kançh ela. .•. Khns<•nin 

-~eyhl~i. H~kimba~ı :t:mlr çelebiyi, 
Sipahi nl'•ncı Mchıne<li, hirtıletc kapı
lnı·n1., k!\h t('ş\'lklcrc uy:ırnk ooı;
dm·H n, k('llerlnl uçuı1tu, l~kcncclcr
Jo iıl<lUa·ttll. 

Hi(scyin Rii§tii Tırpan 

Tekirdağda 

ler arasmda müteaddid te§Vik müsa
bakaları yapılacak ve §Uurlu gençlik 
hareketlerine hız verilecektir. Spor 
bölğemiz bu hwnmta. hB.ZJrlıklar yap
maktadır. Te.ltirdağ bölgesindeki klüp 
lerin adları şu suretle tesbit olun
muştur; 

Merked! Ha.lkspor; üye adedi 110 

spor~ 
. ~< 
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~•kırköVıaııerın övaı,,&c•i• mQtevazı 
•kat çok hayırlı bir müessese 

-----

t>oaum evi nasıl 
. . . . . . 

çc;ı l ı· ş ı yp r? 1937 de 
En çok kazanan 

yaldaz kim? 
508 bin lirayla 

Gari Kuper 
başta geliyor 

MLlessese, beş senede 564 anne ve çocuğu 
tedavi etmiştir ~ 

.. htrkö / do}um evl:tl, daha pek çok ana ve yavrul~rı himaye eden bir hasta 
evi nlllne koymak bUtDn me.nieket z.anglnlerl~e dil,en bir vMlfedlr 

~Bundan altr, yedi sene evveldi. 
~ Ik hır gece ... Muthıo kar trrtı-
111n "8.rdı. Yollar kapallİ!1ıııtı. lstanbu 
~:ı i§lek caddelerinde bile vesaiti 
~'ıl!Yentn sökemediği müthiş bir ge-

~~kapısı vuruldu. Lohusa var
~ .. Yatağımdan kalktım, hastanın 
bir '!la gittim. Müstakbel ~ fakir 
~ kuıubede yatıyor. Ortada bir saç 
bit :ı Ustünde su kaynıyor. En uf ak 
~ IrıbıUk t.Mbiri almanm fmkam 
~ 1'Q Dofwn çok milşkUl ... Acele tıbbi 
)l~ '1Clalıaıenın anne ve çocuğun ha· 
'bft kurtarmak i çf n · el7.em olduğu 
lakı~a ... Fakat burada, bu kirli ya
'ıl ~rın, bu pia yorganlarm içinde na· 
*'\-.t r aıtıeliyat yapdabfllr? Hangi va 
'llria? .. BUyU! bir çaresizlik ic:in· 

?.tanb . . . 
~ '1or ul gibi medent bir vehrin için 
ıta:~)l köyU.ndeyiz. LohU!a kadın 
~ erı titreten bir nrt.ıra.bla km-amp 
~ırıYor: 

({ . 
ili! urtannız benJ! .. Kurtarınız be· ... 
"' rr,kat i .. -"'litıci W"O o geoe ... O karlı gece bcp 
~~ defa olarak Bakırköyiln İstan-
l'ol'Utıı ne kadar uzak olduğunu anlı
lle bir· Bu rnUthiş tipide ne bir araba, 
tal'l u:toınobil, ne bir sedye bu has
h~~ ~aatahaneye ul&§tmı.bllir. Lo 
' )al ocaaı 1!,amuslu bir işçi. Dok-

''Jını 'VarıYor: 
bir Stre ln ~Yinı. elini eteğini Öpeyim 
~ ~ ~~Yor. Kurtar kanmı .. Ne et 
llıdiYt>r endiın? Evlenemez ola~"tiım 
.\tı'b ~u kan bizim. Aman doktor 

DoJcto kurtar onu._" • 
bit ta~elJerini çaresizlik Jfade eden 

......., ~ ~Yor. · 
btı- §ey :kat hekirn, hekimden başka 
~ lle l'a efildlr, diyor. Çaresizlik fçin-
tıd Pa.bilir? · · 

ite en reı 
" ı.&yt en her Beyi o gece yaptık. 

' ır...:· ~at ne anneyi, ne de ço-
't~~l'abildiJt. . . 

~t ~Y~ka ~-' Pakırköyütıe 
~ ~k~rln birinde bir gebe ka
~~ 8'.'l Pazarma ge!lyOl'. Birden 
~ tit--...ctaı tutuyar. Kadım götü
~~~ bir Yer yak. Hekim Be 

-uqınenılL... 
~ ıu-acaat e.:liyor. Ebeyi 
C3e 1~ İı Ebe, bir eeva.b l§lemft ol-' 
l\ ~tayı evine alıyor. Evin-
~tot. ~ · Gtınıerce evinde teda
'bt~ UJc ve anne kurtuluyor. 

'0.... "1e~=k Pnlt bir kaza. 
~ ~~~e on Uçe yakın köy var. 
~~ ".:Jcaı !lıtıbacirlcr oturuyorı,.r. 
"~Çbıtıe bir~ pek çok. Tabtt bunla-
"-~eı-de asta hanede doğurması 
~r blttbbiiıı var. . . . .. 
~ ~ler takip eden gtiç ve &· 

~ ~ der!Bakırırayuı mUnevver
~ ~ 11 ~ hayırlı intiba
~ ~ . Ve bir gece bir evde 
~ bfı. Yapılan toplantıda Ba. 
• ~ ~ ÇOcu][ flBirgeme kunımu 
~- ~U:vor 

'~~· .· 
' kurumu mefhumu 

ftttt:voııız ki, bugilnkft e-

Di>ğu:nıı evinin içinden ııe a~mflan bit· 

• kaf görüniıf · 

sirgeme kurumunun nizamnamesi~ tat
bikat sahasını göstermiycn sırasiyle 

teritp edilmemiş bir çok maddeleri 
ihtiva etmektedir. Fakat bu nizamı.;a. 
me ancak dikkatli okununca kurumun 
hakikt manası anla.,ılır. 

Ç;ocuk, daha annesinin karnında i
ken himayeye muhtaçtır. Gebe kadm, 
tibbt ı:ıezaret altında himaye edilecek 
tir .. Doğum esnaspıda da annenin ve 
çocuğun himayesi lazımdrr. Hele do
ğumdan sonra, çocuk iki yaşına ge!in
ceye kadar tıbbf neuret altında bulun 
durulmalı ve icabında tedavi edilmeli
dir. ÇUnlrll er.: medenl memleketlerde 
bile ~uklar mırl.f. bir yaş arasında 
ölUrler . . 
Bakırköy sacuk es~geme k~u

nun temeli atılrrken, bu temeli atmak 
için toplanan münevverler: işte bunu 
idrak etmişler, ve i§te e...-veli bir do
ğum \~e Öğüt eyi, ,çocuk polikliniği. a
çarak işe başlamışlardır. Yani esasın-
dan'... r • 

1' ' J ( 

Karşımır.da pembe bir köşk var. Bir 
1 kaç ayak tq merdivenden çıkıp kü

çük ,bi_r antreye girdik. Küçük fakat 
tertemiz bir antre. Ortadaki beyaz ör
tU_lü masa UstUnde iki c:içek vazosu, yu 
va.rlak bir .c ... m kavanoz içinde kırmızı 
'balıklar ... , 

Duvarda başı taclı. güzel yüzlü bir 
kadın · resmi var. "Kimdir?" diye sor
dum. 

- Sa~ık Hidiv Abbas Hilmi Paşa 
vald"..si prenses Emine ... 

Diyorlar. Prenses Emine bu doğum 
evinin kurulmasına en ziyade yardım 
edenlerden biri imiş ve bu uğurda ~k 
emekleri olan doktor Rauf Fehmi Bo
rerman ile doktor Fevzi Ögel bana bu 
binayı yaptırmak için nasıl çalışıldı

ğını. nasıl para toplanıldığını ve bu 
kadar güzel bir mUessesenin nasıl ku
rulduğunu anlatıyorlar. 

••• 
Binayı geziyoruz. Doğum odasınm 

UstUne konulmak üzere ''Sabık Hidiv 
Abbas Hilmi paşa valdesi prenses ~ 
mine" odaaı diya bir plaka hazırlan· 

-dığıru söylUyorlar. 
Kalorifer radyatörlerinden ~ıkan 

tatlı bir sıcaklık beyaz renk ve lizol ko 
kusu içinde bir koridor. Yanda, bir oda 
kapısmm UstUnde "Çerkes şeyhi zade 
Tevfik elendi km hacı Ziya bey hare
mi , Ay§e Faika hanım odası" diye ya
zılı ... 

Karşıda dört ya.tak var. Küçük kar
yolalarda yeni CloğmWJ çocuklar uyu
yor. Dördüncü yatakta solğun yUzlU 
güzel bir kadın oturuyor, yanında c.:o
cuk görilyonım. 

Doktor Rauf Fehmi Borerman her 
yatağın başında bana izahat veriyor. 
Şimdi çocuğu emziren annenin omuzu
nu okşayarak anlntıyor: 

- ~n sene bu genç anneyi bize 
getirdiler. Dahili teşkilatı tabil bir 
doğumla bu çocuğu dUnyaya getirme
ğe müsaid değildi. Buraya · da ma.al
esef epi · sancı çektikten, ve epi va.kit 

Amerika gazeteleri her sene bu mev 
simde sinema yıldrzlannm kazançları
nı yazarlar.Bu malumatı vergi daire
lerinden aldıktan için doğruluğudan 

şilphe edilemez. t' 
Holivud artistlarinden en çok para 

knzananların isirnleriyle senenclik ka.-
1.ançl:ırmın mıkdan şudur: 

Gari Kupcr 508.000, Rona~d Kolman 
·150000, Klodet Kolber 430000, Mae 
Vcst 400.000, Madlen Karo! 380000, 
Marlen Ditrih 350.000, Rut Şaterton 
300.000, Şarl Boyer 300.000, Rudi \'a. 
le 290.000 ttirk lirast. 

Geçen sene listenin başında· Mae 
Vcst bulunuyordu. Bu seneki gibi 400 
bin lira kazanmıştı. İkinci olarak da 

350 bin lira kazançla Marlen Ditrih 
geliyordu. Bu sene ise birinciliği Gari 
Kuper almıştır. 

geçirdikten sonra getirilmişti. Anne
nin hayatını kurtarniak için, esasen 
ölü olan çocuğu · parçalayarak aldık. 

Fakat geçen sene kendisin~ vaad e~ 
tim. "Bir da.ha çocuğun olursa gel bu· 
raya, fakat vaktinde gel. •. Sana o çocu. 
ğu sağ olarak vereceğim."_ ~edim. Ve 
işte sözüme itimad ederek .geldi. Çok 
§Ukr kendisine ettiğim vadi yerine ge· 
tirdim. Ona bir sezaryen ameliyatı 
yaptık. Çocuğu ka.rnmdan aldık. Ame
liyat bilyUk bir muvaff akiyetle geçti. 
On iki gün oluyor. Görüyorsunuz an
ne tamamiyle sıhattedir. 

Bu kenar yatakta yatan genç kız, 

daha çocuk denilecek ~ta.dır. Adapa 
zanndan geliyor. Orada kolay d$· 
ramiyacağI muhakkak. Ciddi bir mü
dahaleye ihtiyaç hasıl ola.cağı kanaati 
uyanmış, buraya yolladılar. Biz tabit 

bir doğumla doğurbileceği kanaatin
de idik, bıraktık. Ve tahminimiz gibi 
çıktı. l§te yavrusu yanında. .. Bu ya-

taktaki lohusamıza gelince, o ye9inc1 
çocuğunu dilnyaya getirdi. Çocuğa ba-

kınız ne kadar toplu ve dört günlilk 
olmasına rağmen ne kadar caı' h ! 

"' .. 
Hastahane kil~ük. İki pavyonu \'ar, · 

Pa vyonlarm birinde dokuz, birinde beş 
yatak bulunuyor. 

İkinci pavyonun Ustünde şu lavha 

görUlüyor: "Beykozlu su başt Tahsin 
bey zevcesi merhum Zehr~ hanım pav. 
yonu ( 1934)" ,. 

Buraya, icap edince sari hastalıklı 
lobusalar yatmhyormuş. Şimdi poli· 

kliniktir. 
Bahçede bir kuyu var .. ;Sabık neza

fet mUdUril Mehmed Ali bey taraf m
dan yaptırılmış. 

Mutfakta kUçük kaplar içinde ye
_.- Devamı 11 in<'ide 

Suaı DERViŞ 

Şlrley büyüyor ı 
Anası, babası ve sınama 

dlrektörferl endlfe içinde. 
Çocuk rolleri 
yapamayacak 

Do~nıyu söylcmtk ıaznngclir!>c Şirky 
Templin yaşının ilerleyişi, kendisinden ıi · 
yacle anasını Te babasını endişeye düşfirfi
yor. 

Dört scncdcnberi sinemada küci1k ku: 
rollerini mu,·nffaklyetle ynpnn ve çok be
Aenilen sevimli artfstia on yaşına basması 
gerek ailesini .,.. gerek sinema şirketlerini 
dft,nndürmcyc başlamıştır. En zl}·ade mll· 
tecsslr olan dn Fob Film şefi Darly Za· 
.aüktllr. Hakkı da Ytır: Sirley, biraz daha 
bllyCiM mli çocuk rollerini yn,pamını· 

cık! .. 

Darly. Zııniik; dQşünmil~ taşınmış, nihıı

yet buna dôhlynne bit' çare bulmuş: Ha• 
demki Şirleyin büyftmesinln ö~line ıeçme\'. 

kabil del}il, şu halde ona, tıpkı kendll'fne 
benıiyen bir· küçük hem~ire bnlmak ça
resi ne bakmnh ... 

Ye, bir de garabet göstermiı; Şirleyin 
ailesine mürncaaııe· kırlarina bennyen bir. 
b:ışka çocuk yetiştinnderi leklifin<le bu· 
hın mu, •• 

1\1. Templ, teklifi knbul etm~: 
- Peki •Mil, demli, :va kız ~ne erkek 

olursa? .• 
Do~nı .. Tabiat., sinema tefintn emrine 

Hnat eı1c<'ek, arrusu nthile hareket ede· 
cek del}il aH. 

. Eller, Şirleyln karde~l erkek olursa ne o• 
lacnk ? •• Belki kız ı;ocuk rolleri, erkek ço
cuk rollerine CC\Tİlecek .• 

Ra'berin den;., ve ·maoerp rom.anı: 6,, olmadı. Haydut herif büyük bir öfke """ _;,1yretle 
doğruldu. Belinden bir bıçak çekerek ,.e ağzın. 
dan köpükler, küfürler saçarak Ustnme atıldı. Bı
çağın parlak keskin ucu ta boğazıma inmek 
üzere idi. Eğer karanlıkta orada biri daha bulun
masaydı ve birdenbire "Gök gUrUltUsU .. 'nün bile. 
ğlnl yakalamasaydı, o anda can vermekltğim yüz 
de doksan dokuz muhtemeldi .. 

krrbaç vuracağım! 
- Dedikten sonra hiçbir şey olmamıt gibi, 

ağır ağır yanıma .geldi. Tam arka taarfnnızı gOı
tererek sordu: it / ·ıı- 1 1 . '! - , . 1 • 1 . 

/ 
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• c 
· ruan: All Rısa Seyn 

..;. O, benim fık TUrk centilmeni burada ken
eli hesabına ,Tardlya kestlıtYormut! · Tllrk efendi, 
ben seni kamaraya koyduğum Taklt hemen ya.ta
ğına uzanmanı da tenblh etmemiş mi idim? 

1 Herife biç cevap vermedim, yüzllne .blle· b.ak. 
madan tekrar arkamı ona <;evirerek dalgaIİ ka- , 
ra.nlık denlzt sEt:vretmeğe başladım. LA.kin bu ha.
Um onu son derece kızdırmıŞtı: . 
· - V:ay sen -yine klbarhğını ele aldın. bana 

cevap vermeğe tenezzlll etmiyorsun ha! Kaptan f 
maptaiı bea tanımıyorum; Y1lrtı .bakalım aşağıya, 
kamarana! : 

Dtye.rek iri ellnl omuıuma koydu ve beni 
sarsmağa. cekmeıe başladı. BOtiln kanım başıma . 
crkmıştı, biranda döndllm, herifin .ta kalbinin al. 
tına d~mtr topuz gibi atır bir yumruk indirdim. 
"Gök gllrUltllBtl,, yumruğun kunetJ ve acısı altın. 
da 'yıldınriı Turmuş uzun· bir atac gibi lkl kat ol
du. Bir dakika kadar' nefesi keslldl, ben bayılıp 
gtttlltnl sanarak ·ona bakmıyordum. l.ılkhl öyle ... . . . . .. .... 

· Kaptan Blak, anlaşıldığına göre, koyu ka
ranlık içinde görünmeksizin bize yaklaşmış ve 
tam vaktinde işe karışmıştı. Onun ne· kadar kuv
vetli olduğunu ancak bu hadise ile anlayabildim. 
"Gök gUrUltU .. gibi iri, güçlU bir haydudun bile. 
ğlnt sanki çellk bir mengene gibi tuttuktan sonra. 
öyle çabuk ve ustaca bir oyunla büktü ki, herltln 
elindeki bıçak fırlayarak yirmi adım ötede gUver 
teye saplandı. 

Kaptan, öfkesinden 311zu bembeyaz kesilmiş 
olduğu halde: 
. - Alçak, kof kabadayı! Ne yapıyorsun ba-
kayıµı ! 

Diye haykırarak herifin kolunu · bOkmeğe 
başladı, o halde ki, kemiklerin çatırdısını duyu
yor ve tol büabUtiln kınlacak cli1• korkuyordum. 
lşte bu ·halde onu tekmelfye tekmeltye kıç kasa
rasının öbllr kenanna, merdivenin başına kadar 
sOrdn ve son bir tekme ne kan içinde ve UstO ba
şı parçalanmış aşağı güverteye yuvarladı. Oradn: . 

- Bir daha bu çocuğa el kaldır, sana lkl yUz 

- Şurada uzun bir goeml tekneıJ seçi. r mu
sun? 

- Ben bir kHmUr gealalnden başka bir ı•:r 
göremiyorum . 

- Demek gözlerim 1tenl tekrar aldattı! 
Kaptan böyle demekle bieratier gene karan· 

lığa. bUyUk bir dikkatle bakmakta devam edl· 
vordu. Bu sırada gemimizin bal) tarafından 'da 
bizim gcmtctlerln şakaları, kahkahaları tşttfl
mekte idi, kaptan Dlak bunu lfltince mınldandı: 

- Bağırın, gillUşUn bakalım, köpekler! Vak· 
tiniz varken bağırın, gülilşUa: yarın hepiniz baş
ka tnrlO bağıracaksınız! .. 

Sonra bana döndü ve· büyUk bir 'umlmfyet· 
Je dedi ki: 

- Bu gece pek dar kurtulduk. •Doktordan 
ayrıimak; onsuz gemiye dOnnıek · ba.n.a çok do· 
!cunda: bu heriflerin ıc:tnde en lytat, en gU'\"endl· 
~Jm oydu. Doktorla İrl1lndalı "dört gllzlU,. Qlma.
ıııaydı bu herifler çoktan asılırlardı, şimdi de asıl
mıyar.aklan ne malnm! Av kOpeklerl bir kere 
kokuyu aldılar, izi buldular: elbet onu artık br
rakmtyacaklardır. İngiltere toprağından atık 
danannrak canımızı denize attık. LO.kln aözUme 

ıDnamı "ar). . . . 



IK©tr~@ıfll.Dnk 
Vaka arı gene başladı 

in i terede deniz mahfelleri 
bu vaziyet ·dolayısi e endişe 

gösteriyorlar 
ı 

... 

Teruelde yar alılar na7clec1ilirkcn .•• 

~fadrld, 22 (A.A.)' - Estramadure 
nphcainde cumhuriyet kıtaları asi

kr'lll iki baskınını geri püs~rtmü§ler
dlr. Düşman ağır zayiata uğramıştır. 

Hilkômetçiler geçende i§gal ettikleri 
mevıileri muhafaza etmektedirler. İs

tihkam müfrezeleri müdafaa ıiperleri 

tn~a etmekte devam etmektedirler. 

Korsanhk vakaları 
Londra, 22 (A.A.) - Yeni denizaltı 

turruzlanndan bahseden "Daily Tele

graph,, gazetesi "Clonlara,, ismindeki 

t:ıgiliz vapuruna çarşaıriba glinil tabü

yeti meçhul bir denizaltı gemisi tarafın

dan bir torpil atıldığmı ve fakat isabet 

va'.<i olmadığını bildirmektedir, 

1 ngiliz deniz mahfilleri Akdenizdeki 

lerse de hava toplannın ateşi karşısın
da kaçmışlardır. 

Diğer taraftan gene asi tayyareleri 
Valensiya ve Gereonyi de • bombardı
man etmişlerdir. Yirmi kadar ölü ve 
bir çok yaralı vatidır. 

Asilerin tayyareleri Taragon vilaye· 
tindeki Revsi bombardıman etmiştir. 

30 ölü ve 40 kadar yaralı vardır. 

Milli müdafaa nezareti tarafından 

neşredilen bir tebliğde Franko tayya • 

relerinin sistematik bir surette Akde
niz sahillerini bombardıman etmelerine 

bir mukabele olmak üzere cumhuriyet 
başkumandanlığınca dün yapı1dığı ve~ 

hile Salarnan~anın 20 tayyare ile bom" 

bardıman edilmesine karar verildiği bil .. 
dirilmektedir. 

yeni denizaltı tecavilzlerinden 

p'k; enüişc-li görünmektedir. 

R·:mıbardımanlar 

dolayı Hllki\metçilerln mukabelesi 

Salamanka, 22 (A.A.) - Yedi hükU-

B!:celona, 22 (A.A.) - Milli müda

faa nezaretinin bir tebliğine göre bi tay 

yarcleri bugün şehir civannda Prot ve 
Hospitabte hlicumda bulunmuşlardır •• 

fns?nca zayiat yoktur. Barcelona ü
Zf ; · e i,. ta;ı~rı:zd:ı bulunmak istemiş. 

idam mahkumu 
ziyafet veriyor 
Arizonada, Jak Odom adlı bir adam, 

bir ziyafet yüzılnden idama mahkQm o· 
lur. Hükmlin icrasından bir gün evvel, 
aon arzu olarak dostlarırla bir :ziyafet 
vermek, şereflerine içmek ve kendile
rine veda etmek ister. 

Valinin müsaadesiyle abbaplımn

dan. akrabasından on beş kişiyi davet 
eder, Hapishanede verilen bu ziyafet 
p.fak s6k".lnccyc kadar devam eder. 

Malıkfim: anasiyle ve karısiyle ko
n~~r, eski güzel ıgünleri anar .Dostla
rly'le konu~ur. Gülerler, Eğlenirler, 

Yerler. l_çerlcr ... 
Şalak s01aniye başlayınca gardiyan 

vaktin yaklaştığını babcr verir. Odom 
bdehlnt kaldırarak: 

-ıtayatımda, bu geceki kadar zevk-

met tayyaresi dün, Salamanka üzerine 
ix harbin başlangıcrndanbcri en şiddetli 

baskını yapmışlar,dır. 9 ölü ve 20 kadar 

yaralı vardır. :Oç asi tayyare de dün 
C<ıstellon üzerine birçok bomba atını§· 
trr. '1 kişi ölmüş, 50 kişi ağır surette 
yaralanmış~r. 

li. etli bir gece geçirdiğimi hatırla lllllllllllllill• 
auyoruınt_.,, Der. Anası, bu grubun 
bir fotıo~fmın alınmasını validen ri
ca eder. Ricası kabw olunur. 

Odon, hazır bulunannlarla vedala
fl?', papaaa gilnahmı çrkartrr. Ve idam 
odaama geçer, elektrik sandalyesine o 
turur. 1.ld saniye sonra ölür. 

Odon, ılrkat için bir C.:inayet işle

mlıtl. Ve 5ldürdüğü adamın üzerinde 
ıncak 50 ıent, yani 50 ikuruş butmu§· 
tul 

Tel - Avivde 
dört nevi kahveı 

Tcl-Aviv'l. Yahudilerin Filistinde 
tesis tttiklerl bu yeni §chri gezen bir 
11yyah. blr kahvehanenin camekanm
Ga fU levhayı gomıllştür: 

:.& bbve 1 lkuruı. r,. .. 2 ,, 

A.11 " s .. 
ıtallıı " 4 .. 

Mısır liral ve Kraliçesine verilen ço'k 
kıymetli 1ıediyc1erden biri dş kral a
ilesi namına hediye edilen elmas iş
lemeli altından bir tep~dir. Burada 1 

resmini gördilğilniiz bu tcspi ile te
f errüatznın değeri binlcrc6 liradır. 

Ballk - Kedi ı 
lşte cinsi pek danir ve çok garip 

bir lbalık. Bu !balığın baş tarafında ıJ.:u 

sivri bir ikthç vardır. Bununla büyük 
balıklara karşı kendini muhafaza eder. 

Denizlerde, göllerde ve nehirlerde ya

şar. Çok oburdur. Böcek, kurt ve ot 
ne bulsa yer ...• 

Balık - kedinin eti gayet beyaz ve 

tatlıdır. Boyu 40 - 50 santimetreden 

fazla değildir. Ağırlığı da ancak bir 

kilo kadardır. Ufak ve keskin dişleri 

vardır. 

~ 

umumı Çin ricat 
• • 

emrı verıyor 
Maksat daAlarla çevrllmlş olmak itibariyle ideal bir mUdafaa mevkii 

tefkll eden Ha:'lkova çekllmaktr 

Japonların iddiasına göre Çinlilerin 654 
· tayyaresi düşürülmüş 

Londra, 23 (H_uswd) _ Röyter mu- bliyük fednkfırlıklara. katlanmak mec- bir emir istemedim. Buratla yapılan ı;IJ
habirinin Hanko\ıılda.n bildirdiğine gö- buriyctindedir. tün i§ler benim mesuliyetim altında ce-
re, Çin hükümcti ya.kında orduya u- Başvekildcn sonra kürsüye gelen reyan etmektedir. Şimdiye kadar bii• 
mumi ricat emri verecektir. Bu emrin hariciye vekili Hirota, Japonyanın yü)s hatalar yaptığımı zannetmiyorW"' 
verilmesinden maksat, orduyu, dağlar- Çinde hiçbir toprak kazanma tal5avvu- Azimle hareket ettiğlıniz takdirde e~· 
la çevrilml§ olmak itibariyle ideal bir ru olmadığım, Almanyanın tavassutu nebiler otoritemizi tanımak mecbılrı: 
müdafaa mevkii teşkil eden Hankov'a ile bazı teklifler yapıldığı halde Çin yetinde kalacaklardır. Oruan bir estl~ 
çekmektir. hükiımetinin müzakereye yanaşmadı • vaki karşısında bulundurmak ıneYli 

Tokyodaki Çin büyük elçisi, Tokyo ğmı söylemiştir. Yapılan teklifler ara- Şanghay'da Çinliler arasında doğaııl' 
ve Köbedeki Çin viskonsoloslariyle sında şunlar bulunma.ktiı.dır: başlamıştı. 

birlikte Çine hareket etmiştir, diğer 1 - Komünist politikasının, Japon Ben de bu temayüle yardım etııı'~ 
taraftan Japonyanm Çin büyük elçisi ve Mançurya aleyhtarlığının terk ve tasavvurunda iken menhus Panay JılÔİ' 
Kavagovaya 28 iklncikanunda Tokyo- Japonya ve Mançukov ile antikomü· sesi çıktı ve projemin tatbikina ~ 
ya dönmek için emir almıştır. nist politika esası dahilinde teşriki oldu. 

Japon tebli~leri, Şangh~~ civaı:m • mesai edilmesi:. . ' Bununla beraber yakında te§ekk.ül ~ 
da Japon gen hatlarını mut.cmadiyen 2 - Bazı bolgelerde hususi bır re· decek olan grupların bu siyaseti kola1 
vuran Çin akıncılarının dağıtıldı~ jim n.ltında askerlikten tecrid edilmiş laştıracaklaruu ümit ediyorum. Her ııe 
bildiriyor. mmtakalar tesisi. kadar boş yere ecnebileri güceddirtıle: 
Şanghayµı 30 kiloµıetro cenubu 3- Çin, Japon ve Mançuri arasın- mek )azımsa da bunlardan korkıJlalc ~· 

şarkisinde bliyük bir meydan muha· da ekonomik bir anlaşma akdi. . ~in hiç sebep yoktur. J~ponyaya bi! 
rebesi olmU§, Çinliler Şanghaym gar- 4 - Birçqk tazminat verilmesi. hak olarak. ait olan şeyleri yüksek seS' 
hına çekilıİıişlerdir. Japon - Sovyet münasebetleri le istemek taz·mdır. 

Yine ayni tebliğe göre_ Vuhu Uzeri. Japon • Sovyct mUna.sebetlerinden :Ben de bu şekilde harek~t ettiği~ 
ne Çinlilerin ~lr ~üddettir yapmak • bahseden .Hirota, SoV?'etlcr birliğjle zannediyo!u~. B.u cü~leden olarak ;,ı 
ta. olduktan ~k~ !~e b_uıu- normal münasebetler ıdame etmek is- 1iyaz ro•ı:ıta~ali!ru~ da yapılan geçit r 
nan harb · gen11lenrun hımayesınde tediğini anlatmış ve Çin • Sovyet a- nl tertip ettim. Yamlmryorum bu rıll' 
yaptrklarr çok şiddetli taarruz neti - demi tecavüz paktı ile komintcrnin mayiş takdire şayan bir tesir husule ~ 
cesinde bertaraf edilmiştir. Araların- Çin halkı arasındaki tahrikatmm va.- tirdi. Arasıra .kuvvetimizi göstertPel1 

· da üç seçme !ırka bulunan 200 bin him neticeler doğurabileceğini iddia yiz.,, • 
Çin askeri Şum>fuda demiryollar~m etmi§tir, • • • 
iltisak noktasında toplanmış bulunu· Japon hariciye vekili, Amerika ve 
yorlar. lngiltereyle olan dostluk mUnasebet • 

Japon meclisinde mühim. lerindcn bahsederken, Japonyanm u-
nutuklar 7.ak doğudaki vaziyetini 1ngilterenin 

ıııt 
Parls, 23 (A.A.)' - Japon sefartl tt' 

general Mııt!iui tarafından Kaııo fil ,ıt 
mun!:ının muhnrtirlne :yapılan bc:)'~tt 
teyit eden re<ımt mnlUmnt ,gelme~W.1~ııı Söylcn<lyjioe ~öre bu mültı'knl J"ıınk ~ır 
zaptındnn <;onra knnh muh:ırebeler1n 41 
sule Ftclirrli~I Jıfimn'lnlı bir hn,·a Jel~ 
\'ltkublılrnuş ·ve general herlinlde bir 05 

sıtatilc :n o''..tal"Tlrrztınrtı BildirmiŞI~ 

T .·-· -At-attlrk -

Japon mebusan meclisinin yaptığı takdir etmesi üniidinde bulunmuş, an
son toplantı çok milhim olmuş, başve- ti komintern paktla Alman· Japon 
kil, hariciye ve harbiye nazırları, harb anlaşmasının ehemmiyetini kayd~ • 
hakkında ve :Japonyaİım devletlerle o- miş, sözlerini şöyle bitirmi~ir: .. 
lan siyasi münasebetleri üzerinde dik· .,_ JapQnya, Al.manya ,}le. teşr~1 
kate değer beyanatta bulunmuşlardır. mesaisini derinleştirmek arzusunda-

Ba.svekil prens Konoyeye göre, Ja- dır!,, naştarafı 1 fnrlıf' ıı-
ponyanın doğu Asyasmm istikrarcı Hirotadan sonra. kürsüyü im;al e- Ali Kılıç, İsmail :Mü§tak May~~· 
kuvveti olmak itibariyle Japon mille- den harbiye nazırı general Sugiyama Devlet ziraat işletmeleri kuruınu 1

_4 i\ 
tinin maddi ve manevi seferber bale olmu.3tur. Nazırın sözleri arasında. re meclisi azasından Kavalalı !sıJl"" 
gelmesi lfızımdır. Ordu ve donanma bilhassa şu cümleler dikkate değer: Hakkı vaxdır. . afi~ 
kuvvetlendirilmelidir. Japonya, daha ''- Harbin bidayetindenberi Çin, Yeni bitmiş olan otelin ilk :mıs öf• 

harb hattına bir buçuk milyon asker Atati,irk ve refakatlerindeki ıcvııts-11' 
sokmuştur. Bunların yansı ölmÜ!i ve Her fürJQ kQnfor.u. ve .ayni zDltl ıelı 
ya yaralanml§tır. Çank - Ksy • Şek da güzelliği içinde toplamL~ olaJl ~· 
uzun bir harbe hazırlanıy.or. Japon Atatürk',ün de f.altÇiirJer~ celbe ·~· 
orduları da bu yeni vaziyeti azimle tir. Otelin ismi ''Otel Termal yıJo' 

DIŞARDA: karşılıyacaklardır. Biz de silahlarımı· konulmuştur. _.-/ 
• }"'RANSIZ Sosyalist partisi lideri ZI ve gayretlerimizi arttıracağız.,, --.-G ___ a_l_a_t_a_s ___ a_r_a_Y 4• 

ı.eon mumun karısı dün ölmü~tür. Harbiye naZII'I1lın izahatını Amiral 
• \'ilno makarnalı aslen Litvanya1ı o· B.. •1 

ııııı on iki Polonya tebeasını tevkif etmlş- Yonainin sözleri takip etmiştir. u • Murakabe heyeti dün nizalll ttl 
lir. Bunlar bir ecnebi devlet hesabına ca- tUn Çin sahillerinin abloka nltma a- menin dcğisl~riımesini kabul ıce' 
sustuk ~·apmnk ve vatana ruyanet etmekle lmdrğını söyliyen amiral, şimdiye ka- Umumı""" kon~re ae 

11 maznun bulunuyorlar. dar hiçbir Japon ham gemisinin bat- ,.. f!'t ıJP 
• lngiltercde tek milll kilise teşkili için madrgvını, ancak bahriyeye ait 65 tay- ~ek hafla loplanıtt'. ~il" 

hnzırmnnn proje lıakkındn gazeteler tafsi- t '' 
liıt veriyorlar. Du teşebbils matbuat tara- ya.renin düşürüldilğilnU; buna muknb)l ' Gni'hı:ıhra~· kihbG mômknhe he):e ~ ıılf 
rından i)·i karşılanmıştır. Milli kilise Can· Çinlilerin 654 tayyare kaybettiklerini to,plaornrş ·e ev,•.elki iQtimadft verılerııfJ11' 
tcrbury .b:ışplskoposunun riyaset edccel;i bildirmiştir •. Panay hadisesine tcmns karar ,ijıı;_rinc, tı):rılmış olan he:ret ~:gı~I~' 
bir komite tarafından idare olun:ıcaktır. eden amiral, lbu l"l'ibi müessif iıaclisele- dan niznmnnıne iizerindc yapılan. pılfllıf' 

• Ordfin ,.e Suud hükumetleri, 21 şu- 0 likler etrafında uzun görüşmeler ) 8 

balla meriyete girecek olan bir iyi 'kom- rin tekeniirüne meydan vermemek j- tır. • ., . . 11 ıııııl 
şaluk muahedesi imza etmişlerdir. Muahe· <,:in Japon donanmasının ihtiyatla h~- tı;tiınn sonunda, ı}ıüral;~hc. herc1;11111sı~ 
de, hudut aşiretleri arasında çıkabilecek T~ket ettiğini söylem.iştir. namede birtok ıleğişikliklcr )'llP

1 ı.:11tıi11 

ıınlaşmaılıkların muslihane bir ~urette Amerika hariciye nazırının bildir- kabul <ıtıniş ve 'bu 'dcğişildiklcriı\tır· 1 hnllin'lı dnir hfikümleri de ihtiva etmekte- jçin projeyi kongrel·e havale etını. ııı•" 
(lir. ' diğine göre Tokyodaki Amerika bil- Ank:ıradnki Galatasaray Jdübiı k~:rı1 <~ 

k 16 •. - yUk elçisi, Manliunda Japon askerleri ' ic1imaa iştırak cilcn ErcUmenl ı ....... sııı • Amerikanın en büyü petrol .. um- 1 r ,.ır pnnyastle bu kumpanl-a direktörlerinden tarafından J,5 defa. Amerika müesse - l\Iccdi S:l\'rrlnnın iznhatınrı o1kış a r' 
30 u mııhkeme tarafından Anli - Trust ka- t vüzl" • b • da dinlenmiştir. sofi • 

sesine vukubulan eca erı ve u Dün mfirnkabc heveti frtimadnl1to"I'" 
nununu lhlM ederek petrol fiyatlannı yük ed k rad " ~- _..ır r ·"' müesseseye iltica ere o a. yaşı- umnmt kongreıiın fe,lcaladc oınrP t t)':'. 
sellmek sucu ile tecrim edilmişlerdir. Bun f ıııı )f 

Jnr derhal bu kararı lcmyiz edeceklerini yan Çin kadmlannm cebren götürUl • mnsı mukarrer bulunuyordu. ' ııJll,Jll 
• • d m,,..,ı·m· Japon hUkfunetı· nezdinde pro- rh·et olnuıdısından kongre to~pl911 

bllrlırmışler ir. '""' ... 
,. Bu ayın onunda Fill51inde İngiliz ar- testo etmiştir. ve gelecek cumartesi.Yc,~almı!1ır· 

keolojl mütehassısı Starkeyi öldüren iki Bu protesto üzerine, buna benzer 
Amp .dfin divanıharp kararile asılmıştır. h5.diselerin tekerrür etmemesi için i-

• Ccnuht Afrika hükumeti her ihtimale 
karşı Pretorl·ada büyfik siliıh ve mühim- cab eden tedbirlerin alındığına dair 
mat fabrikası kurmaya karar ,·ermiştir. Amerika büyUk elçisine teminat veril· 
nn fııbtSkllda ııgır top, tank, zuhh olomo- miştir. 

bil, homna ve saire l"npılacnktır. Japonya imtiyaz mıntakalarmı 
• Timcıı ~azetesf, 'dış bakanlı~ın Jnpon 

lnş~ah t:ı~nvvnrlnrı hakkınrla Tokyodııkl tanımıyor 
İngiliz cicisi ile temnsda bulundu~nu yn- Tokyo, 23 (A.~) - Kaizo isminlcle-
zıyor. 

• nenrlcr:ıhl>as'dcın Bağriada lıildirllııt
ğinc göre 'l-·ransız pilotu ~Joench tararın
dıın idııre -edilen tayyare 18 ikincikunıın· 
da .ncndcmbhasın 70 kilometre ceııuhu 
şarkislndc huhınmuşlur. Tayyareclnln ce
sedini bulmak k:ıhll olmamıştır. Mocnch, 
Snygon - Pnris hattında sürat rekorunu 
kırmak üzere yola çıJ.:mı,h. 

• Amerlknda 15 sonteşrinden 15 kAnuna 
knunr lşsir. amelenin miktarı 520 bin qrt· 
mışltr. 1920 scnes1ndenberl hic bir ay' iş
sizlerin sarısı bu kndar artmamı~tı. 

ki siyası ınecmuanın §Ubat nüShası ge
neral Matıui ile 31 -12-937 tarihin
de yaptığı bir mUlakatı neıretmektedir. 
Şangha ve merkezi Çinde yapılacak 

te"kilat bakk}llda tasavvurlarını bildi
ren general demiştir ki: 

''Prensip itibariyle ecnebi imtiyaz 
mıntakalannın bitaraflığını kabul etıni
yorum. Çinin bu mıntakalardaki haki
miyetini bizzat ben tesis etmek istiyo-
rutı'l. Wmdiyc ka~M hü~en hiç .. ' •. 



' 

Bağrı Yanık ... 
'll11t ö ö 'll • mer.. mer.. - Ne vurdum duymaz adamsın ya-
' ~.irı yanık Ömer.. hu! •. Günlerce, aylarca, scncl.:rcc has-
~ 1ıt, kalksana be •.. Heyy f.. retini çektiğin İstanbulun yanı başında-

• arkada ·· t · bi k.. · ~t ~ J, guvcr enın r oıesı· sın.. Pekaz sonra anana kavuşacaksın!. 
lok 

1 
rıian ellr,i kaputlu, ııska suratlr, İstanbul. .. İstanbul ... 

>otı- Orcun, çok bitik bir neferi dürtü- Ömer gözlerini oğuşturıdu. Davran-
oerdı. 

Gece mak istedi. Dizleri tutulmuştu .. 1ki ar-
\'ll ' Çıt yok... kadat onu koltukladrlar, güvertenin 

bir nız, ıiyah atlu Uzerinde yürüyen parmak,lığ·na kadar götürdüler: 
~ita, gibi, vapurun ikiye biçtiği - ·Nah, itte bak... Pafmağımızm 
~rlt n hııırtm .. Ve, muttarit darbe- doğrusuna bak ... 
~lıı~~orgun yorgun denizi döven pcr- ömerin bog-azından garip ' hırıltılar 

tn gUmb .. rtü ü· 
l>~t p u s • çıkıyor, gözlerinden yaşlar boşanıyor, 
:ıı.. • atpat.. Pat.. Patpat.. ğ kul kl k d k k 

Lı oır k a zını a anna a ar ayırara atı-
~ bir aç sene enet. gene böyle karan- Jırcasına gülüyordu. 
"'llcı ıecede, yüzlerce genç, dinç vatan İki arkadş, Ömer' gülüyor mu, a'ğlı-
~a.. •nı Gcliboluya götürürken çırpı -... , p yor mu anlayamadılar: 
~ tc~~ancyc sanki bir yeis, blr bitik- _ Ömer çıldİNlın mı?. 
tatil11;1~~ .. Koca teknede, genç dinç - Çıldırdım ya; .. Çıldırdım ya.. ts-
tt ~c ı...uğ~ yUzlerce insanı, hurda bir t · .-c- k k tanbul, ıtanbul .. Anam, anam .. 
~İıı .. .ı ülçesi halinde döndUrme-

ıı tıltlAii var 
Yl' .. 
le •ak ıN~üyor .• 
•tanık tihı p 1 ufukta uzanan, aamanyolu 

Sonra arkadaıtarının kollarından sıy
nldı: 

- Destur hcmşerilerim .• 

ı·-····· ........... y-;;··;;;-;-~ ....... , 
i R~,at Enis i 
: .................. --..... - .... - ................ ! 

Askercik ıustu. Sesin ger.liği yana 
doğruldu: 

- Bunu söylemeyeyim de, hangis:ni 
diyeyim ya?. dedi, bu benim kara gü
nüm .. Memlekette kimim kaldı ki? .• 

Yavuklum, beni vuruldu diye duytdu, 
başkasına vardı .. Geçen yıl anamı ~ay
bettim. Kardeşim Mıstafı .... 

ömcrin içi sızladı: 
- Sus hemşerim, suı .. 
Dedi .. 

-2-

Koca bir gün Kızkulesi açıklannda 

bekled:kten sonra ancak ortalık kara

rırken rıhtıma çıkabildiler.. Parmak • 
lıklara trrmanmıı üstüste insan yığın· 

tarı büyük oğultularla homurdanarı;.~, 

bu yorgunluktan ve açlıktan sarannı§ 

hasta, yaralı gazileri karııhyordu. 

Rıhtımda 'sanlııanlar, k"klaıanlar, 
ağla§anlar vardr. Aradığını bulamıya

rak saçını yolan insanlar görillUyordu. 
Nemli bir sonbahar akpmıydı. 

tım da.. Sen ( .... ) alayındansın 
.) 

mı .. 

- Evet. •• 
- Hangi taburdansınr. 

- ikinci ... 

değil 

9 

Karaeaköylü Lutfiyi tanrmrştı.. ·,;. 
meliyat masasından sağ kalkamıyan 

hastahane arkaidaşını, bölilk başçavuşu 
nu nasıl tanımaz? 

lla uııu bir aydınlık .. 
hij~ ~raftan kopan fısıltı bir · anda 
~: &tnıiyi, bütün dudaktan dolat -

Bütün takatini aarfedere~ yürüdü .• 
Yqadığından haberi olmıyan bitik.has 
laların ü~erlerinden atladı. Geminin bat 
tarafına koıtu. Geminin baıma kadar 
yürümekle bu ıeraba benziyen ııık çizi
ğine biraı da~a yaktaıtım aanıyordu .• 

Ömer, kaputuna sanldı. Beyaz torba 
sını omuzuna vurdu. Arkadaılariyle ve· 
dataıtı: 

- Hah .. Ağamın taburu.. Karaea-

Şimdi köylü çocuk, parmaklık dibin
de çömelen ihtiyar bir kadının yanına 
koşmuı sevinçle boynuna sarılıyor: 

ı,~ 
Şİııtd~uı .• Jıtanbul ıörilr\dü .• 

- Eyvallah hemıeriler.. Hakkmm 
helal edin •. Be~i gene görütürüz .. 

- Ömer bizi unutma! •• 

~öylü topçu baıçavuıunu tanırmın sen? 

Adı Lutfi ... • 

- LQtfi mi?. \ 

- Ağam sağmı§ .. Meraklanma ana· 
cağım .• ikinci postada geliyormuş .• di
yordu .. 

ltı(ıı 1 ltrninin içinde bir hareket var. 
•trtcıı~kıl, hayaletler kıpırdıyor. Gü· Ellerini, kollarını uzatmış, sayıklıyor-

~tt 'bklSfe bucafında, birer cahlı ce- du: 
- Hadi uğurlar olsun Ömer •• 
Kalabalık arasından yürürken: 

- Hın •• Uzun boyıu, palabıyıklı, 

buğt!ay benizli ..• , · -3-

lıi~ctı~· l uyuyan san benizli insanlar - tıtanbul.. Güzel 1stanbul .. Anam .. - Ana baba günü. 
ttı ırc ayaklandılar. Güzel anam ... 

~bı •rkadaı, kıç güvertede horlıyan 
...., ~-k Ömeri dilrtüyorlardı: 

• 
Uçan kuılar yuva yapmıı b&ıma 
Gelen ıeçen bir Fatiha okusun am3n 
Aman da beyler meiar' bana dar ıelir 
Şu ıençlikte ölüm bana zor ıclir. 
Man~anın dibine arka üstü uzanmı§ 

Diye söyleniyordu. Birdenbire bir ses 
duyı.:iu: 

Ömer, ba§çavu§unu ttnıdı; yüzü büa 

bütün sarardı. Gözleri yaşlandı. Baıını 

ba§ka tarafa çevirdi: 
- Tanıdım .. Tanıdım. .LQtfiyi tanı

dım .. Elhamdülillah sağ ve salimdir .. 

O, ikinci p01taya kaldı .• Bize yetişeme

di ..• 

Ömer, sokağını, mahallesini, evini ve 

anasını bırakıp gittiği yerde, ucu bu

cağı görülmiyen bir harabe ile karşıla
şıyorıdu. Yangın, biltün o haşhaşa, o
muz omuza vermiş evleri, payandalı 

kona~lan silip süprmüş, burasını taş ve 
toprak yığınına döndlirmüştü. 

- Esker ağa, esker ağa.. 
...._~it Örncr, Ömer •• 
'lf ·in Yanık Ömer •• , 
~d0 . 111t. blkaana bct.:taı.nbul 1a. 

Ve zayıf bir el, kapotunun geni§ yen
lerinden çekti. 

. ' ıt.ı?buJ.. . 
Döndü, baktı~ On, on iki yafla_rında 

~el. h~· ilbl y~pıpn titkin damarlı bir asker, yanık bir türkü tutturmu§tu. 
· Ömer dayanamadı: 

ıtska bir köylü çocuğuydu. 

- Beni mi ç.lğırdın?. 
Diye sordu: 

Köylü çocuk, eline aanldı, öptü: 

- Allah razı olsun esker ağam !.ı 
Dedi. ömerin &özlerinden yaflar ala· 

Ömer şaşırdı ve korktu: Anast, ana· 
cığı acaba ne oldu?. '1ı ~ç durmadan ömerln sayıf omu

' li Palıyordu •• Nihayet uyandi: 
tıııı.... t oluy ,, E !-ı-, """-- _oruzr.. tem, ıen m:uuu .. 

- Hemıerim, böyle günde bu türkü 
mil aöylenir?. - Esker ağa .. Sana bir ıey ıoracak yordu .• 

Re~at ENtS 
(Sonn yarın)' 
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kork '"zUnc · Lul bapru eğdi. Bu kadar 
diı aldık ve alçaklık, ona müsamaha e-

tncı b' b" • . \l.t.. . ır ıcap bil.t venyordu. Bunun 
•tınc hiddetle ba3ırdı: 
-A • , 

tı.ı Yab kalk ı .. Aya ta· kalk, diyo· 
il'\ sanır B kard • ·• ir kralın oğlu, bir kralın 
c cıı dizleri üzerine kapanma..ı r .• 

•ston, belki d kU "'- b" .. 'd' 'lcfdi . . e Çua ır umı ın 

li'.ııca:ı kuvvetle, derhal ayala fırladı. 
isinde 0~ UçUncU Lui çılcııı bir hiddet 
b , . Ydı •e Ripiy& bu anda krahnın 
a"lkt . · · 

l··ı· · ftıah.yctinı c<Sreoildi. Kral filba• -ta, it 
dır: Orluanç bir sesle fÖyle batnyor· 

l'tı:;; ICillli istenenb öldUriln• fakat ye
ll'rill\ ediyorum ki, beni öldür~mezsinia 1 

'allb~ ••illeri .namına .CSa aöyJemek 
~ 

1 
.. ~ctini ıiıe. kim verdi,. Fransada 

~.~~ l:Se. lcqnuwabileeelı bir tek inun 
l>enı r~ 'I e bu insan benim 1 Sadece ben! 
"İııı c •iı. benim artık öldüğümü, be-
. lrtık dU il 

"'lıl dul ıt ğUmU Ye aiain artık be· 
"~tt' . kırırnla evlenebileceğinizi .ıan-

1nıı es 
ltha, t n yle mi?, Alçak kacdeı •. iai 
dcrıı.1 ağır bakaynnr Yaıaam kral! 

ltllı, otı bağır diyorum sana. yapım 
Cıtt UçilncQ Lui ! diye batır!.. 

011tıı:11~·,,:e yaptıltnm farkında bile 
, "t ğrrdı. 

...._ 
8

"'13
'lfl kral on UçUncU Lui ! •• 

"'""nt unu Y&lnıa timdi :!eğil, Tann 
t·1c I\•~ J'~rnin ediyorum lci, dara~aeına 
~ '""Y'lkd , & lt?tn bu a ar bafrra:aksrn 1 Heyf. .. 

C..toıı ;'.' zab'ti, derhal gelsin r. 
ltol>lrdı Anju canhiraı bir çığlık 
l't\ ı •e 1tnid d' · ı dı. , en alerı üzerine yere 

\ç -.,Iircs, Jıraıı 
~ l\a\ Uae 11 6nUne &~ldı ve, onun 
hf•rı]ı re bulunduğu kapıyı ttkrar 
'Strr Y&lYanr bir tavırb : 
I\_ Slr 1-d•d' • 
~ U . '" ı. rıca ederim .• 

' 'b taUncn Lui ba ~ dı. cau ~ gu • 
ne derne~ mösyö? •. 

- Şu demektir ki, Sir, skandalın önü 
henüz alınab:lir ! .. Kraldan, kardefi için 
b;r dakikalık merhamet rica ediyorum, 

· eğer maje"ate arzu ederlerse, o ·zaman 
tcvicif itini emredcbilirler. 

Gaıton, yarı baygın bir halde, koltu
ğa düşerken, kral da, Jlcp ayni hiddet
li tavırla devam etti: · 

- Söyleyin kardinal r Sizi dinliyo
rum! .• 

RiıJiyö sakin bir sesle: 

- Sir, dedi, prens hazretleri, Flöri
d~ki suikaıtin kendisi tarafından tertip 
edilmed:ğlni ıöyledi. Sir, eğer dük 
d'Anju her teyi anlatırsa affedilmesini 
rica ederim. Kral ailesinden hiç kimse 
ıUphe etmemelidir. 

Kral, biraz daha sakin bir tavırla: 
- Fakat adalet ne olacak?. 
Dedi. Gaston da boğuk bir aeıle in· . . 

ledi: 
- Söyliyeeeği~ t Hertcyl anlataea

ğ:m ! .. . 
- Monsenyör ayni zamanda, matma

zel dö Monpansycylc evlenmeği vaat 
ediyor mu?. 

- Evet, kardinal, kral ne raman cm· 
redersc t .. 

On üçüncü Lui ıabınıızlık ifade eden 
bir tavırla: · • · 

- Şu halde anlat r •• 
Dedi ve dlik d' Anju 'anlattı 1 •. 
O, böyle e. dehşetten titriyen bir 

se!llc, kendi<11inc sadakat teklif etmiJ 
o1an betbahtları birer birer ihbar ederek, 

Luv"nyinin sözlerini tamam:yle teyit 
ederken, ~ardinal da kapıya doğru git· 
mit ve odacıyla, siıah örlerin kumanda
nına birer emir vermişti. 

Kral, kardeıinin sözlerini büyü~ bir 
'sükCinctle d'nledi. ttk Mddcti, hemen 
hemen zail olmuştu. Bu aralık. R;şJ',•ö 

da, mlsanrn bir kenarında alelacele b!r 
şeyler yazıyor ve Gaston ona göz: ucu 
ile bakıyordu. Korkunç ifraat bitti~i za. 
nian °kardinal da yazısını bitirmişti. 
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------------------------------~---------,----------------------------da. ilave etmeliyim ki, bu adam aevgi
Jisjnin ilmi size Ü§& edilmemek p.rtile 
buraya gelmi§tir ve ben de bu p.rtıru 
sizin namınıza kabul ettim. 

- Çok iyi. Sizin ona vaadettiğiniz 
ıeyi ben de tasvip ediyorum. 

Vo kral hemen aynı zamanda, ıuur· 
ıuz ıinliliğe varan bir saflıkla sordu: 

- Bu kadının iami ne? 
Rifliy6 de aynı saflıkla cevap ver

di: 
- Dilıeı dö Şevröz 1 
Fakat kardinalın bu aaflığındaki lin-

lllik, ' ıuurluydu • 
Kral ayafa kalkarak: 
- oı. 
Diye bağırdı ve tekrar odada dolaı

mağa batlayarak ilive etti: 
- Evet f Hayatımı, ıcref imi, ve 

kuvvetimi istihdaf eden bütün ıuikast
lerin içinde, daima onun parmağı var. 
O! Kraliçenin arkadaııt Kraliçeyi bana 
hiyanete tetvik eden de odur! Benim 
yerime, tahta kardet!mi çıkarmak da 
onun planıdır 1 Fakat bu defa .• 

Ritliyö, onun aözünü keserek: 
- Sfr, dedi. Sizinle konupcak olan 

adam vaartasilc, da.'la birçok §eyler öğ
renebiliriı. Eğer J::(işese d ·,kunuraa.k, 
b:ı adamı elimiz.den kaçrrmıı olacağız .. 
Bir veya iki ay sonra, bu kadımn işini 
de hallederiz 1. Enditc etmeyin ıir, bek 
lemckten bir ıey kaybetmiı o!mayız .. 

- Şu haldt, bu adamı içeri alın. 

Kimdir bu? 
· - Şövalye dö LQvinyi 1 
Rişliyö, bu sözlerle beraber, bizzat 

çıktı ve bekleme salonunun kapısını 

açarak bir itaret yaptı. LQvinyi içeriye 
girdi. Kral ciddi ve azametli bir tavır 
takınnuıtı. Fakat, gözlerini LQvinyiyc 
kaldınp onun mosmor keailmiı olan 
çehresini, limitsizlik ve kin saçan göz
lerini görünce ürperdi. 

Rişliyö ona dörerek: 
- Mösyö dö L\ivinyi, dedi. majeste 

suikastin sizi alakadar eden b:risinin 
evinde yapıldığını unutmak arz:uaun- 1 1 

dadır. Majeste, bu kimsenin ismini de 
öğrenmemcğe razıdır. Şimdi aulatın, 

bana öğrettiğiniz her şeyi şimdi tek
rar edin. 

On üçüncü Lui çılgın bir hiddetle 
bağırdı: 

LQvinyi, tıpkı kardinale olduğu 

gibi, isimleri aırasilc tekrar etti. Sıra 
Vandomla Burbona gelince, on üçür.ı.:ü 

Lui korkunç bir ıesle mırıldandı: 
- İki iyi kardeı 1. Sonra? 
Artık, Gaston.dan başka kimsenin 

ismi kalmamıştı. LQV:nyi kardinale 
baktr. Kral bu bakışı gördü ve bağır
dı: 

- Hepsini söyleyin mösyö öyle isti-
' yorum. 

LQvinyi, Gastonun da ismini söyledi. 
Kral meşum bir kahkaha atarak boğuk 
bir sesle: 

- Zaten biliyordum. Kardinalın ö}:i· 
mUnden aonra, beni de öldürecekler· 

di. Öyle değil mi mösyö? Ve bu iyi 
kalpli kardct kral:~e An d'Ct . işle evle
necekti, değil mi mösyö? Ahi Sefili 
Kiminle istersem onunla evleneceğine 
yemin ediyordu. Halbuki ko~edi oynu
yormu§ ! 

Ri§liyö mınldandı: 
- Sir, yal\•annm size .. 
On U.çüncli Lui. kardinale karşı bir 

suikastin mevzubahs olduğunu adeta 
unutmu~tu. Rişliyöynün bakı~ı onu tes
kin etti. Bunun üzerine, Luvinyi, dna
yetin ne ıurctle yapılmasına karar ve
rildiğini anlattı. 

On üg:in'.:U Lui de, bunu büyük bir 
dikkatle dinledikten sonra amirane bir 
tavırla şöyle dedi: 

- Pekal!, mösyö, gidin ve sevgili
nize, kendisine Parisi terketmesini em
rettiğimi söyleyim. Ona bundan baş

ka hiçbir şey yapamam. 

L\tvinyi saraydan çıkbğı zaman, sa
at üçü geçiyordu. Tam bu sırada Ga&
ton da saraya giriyordu. Vandomla 
Burbon, prensi Parls kapılarına kadar 
tetyi ettikten aonra Blua yolunu tut· 
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Tııııı bir ıohlıi için ı.ı11111lcnlı'fh• 1 liırnn 

ol:ınl ırdon '11lnıı1 dort ııtıı lılı lm .)tn:ı 
tılr mckhılıuııııı <'1111117.dc ınc~·ruıtur. l fcıl 

hııl.:1 ı\tıı \'nr.111111 ""' \>I ilı• \:ı:ıılrtıışı "'';.' 
ırt• de lıi7.ııııtlır. lhıııl;;ıı ı t.ı•ıııtnılıııııııııııl 

rlr·n crh•r im. flıırıuıılıt lıı•ı ııhı•r şrmılıth n 
şunları ,_f\\·li)chillrlııı:lıcrı ·~ııııı. l')sırhı 
aııını:tıı l!1llıl:ıılıım fll'llnılır :)lmılıılcn k ıı'l 
olornk lrlılln elnı«'rıırkl,. lırrııher, ~n ınlı!!ll 

dC\'N~lndr!IİllİIP! \l.',\P tnho;fliıılır:I \l!lll lılllr 
l'llnlz. hlrtn~I lhllınul ıhıh ı l.:uneılııllr, 

B U1'UN tafıitatile kerahtrinh:i: 
meziyet ve ku&urlarınıtı ; sizi 

hay re te cEl Ur~cek kadar vatıh vt aa· 
rih olarak huıuıi}'etleriniıi: tuuueu
nuz Vc)'a ôUtUndtl lUnür: işt~ muvıf· 
ralt olup o1mtyacaRınızı : nlhaytt he~ 

farkla yaşını tı ılz~ aöyllytbllitim. 
Hana bir gazeteden. bir kltıptan ve
ya akhnııdan ytdcaf ınt2 ôört satır

lık yaııyı: ıon aylardaki imnlırnrz
rtan Uclaini RHnclttlnlz. 

Munltııom 1 f!<lrmt'k lııl iılııılınır. ku"' ~ili 1
1 
__ ,.. _______ _..._ ... ___ ...,~,.. ... _ _,_,. - .. .,.-,.,....,._._..._~=-..-...-.- · 

ôlmtıldn lır.rubrr lıcnOr. lııı hu -unu1 toınA 
rnen crkşml Mr '.ırh·ct nrr.etnıcnıekh. .. 
(lfr. THm 1nhlll için ıliı1n i<:h•dlklt•riınl 

hcklh oruıu. 

/;Unı1 F. 30 'J 0111011. 

Orlo ''rrn uzuııı·n lroylıı~unıır. Orlo lılln· 
~·ecl ı.lnlı. Ct'ııe.,ıntr.. Hö,,n,. hir ı ııhıınıır 

,.e iyi tıiı· kııllıinrz wırdır. lnntr;ı ıılnırıktun 

zl:ı :ıcle ll} snlsın ız. A rwll t'llı•n• kahı lı:ı ı·I ı· 

nb lrıl,ls:ır:ı nıiio;:ıitıir. htıroh:ıı vr rtılı:ı· 
ıını:ın blrn:ıı ıi)nılt' ıl!i'Jl.;lln ı.ıörOııih.ıw.-.ıı· 

nur. Çolışırkt'tı lr:ı ınu:ı fııYlıı rAıııt'kte 111· 
'lujlunmu lohnım cıln·oruııı. t•ıler ı:ö1lrri· 
nizde halıl hir zaaf yok n, günün hlrlncfo -
ki rıck 117.:ıl~ rlel:tllıllr - hıı z:ınt olııfıilir. 
nu ltllı:ırlo lıııııun ,iıni!lılr.ıı cınliıır ı.w~·ınr'k 
iiıe~ rlikkntJI dınr:ıntntını~ lll7ıriırlır \lıl• 

nmıırııı bu huo;usto sizin de ne {)üşilııtluAii· 
nüıli ö)'ll"t'mnclti <:Ok iskıliiıiın iç.in ,·:ırılı

~ım tnlılil nrtict'll'rinln ıli;!ı•r kıc;ııırıır re· 
nılırnızı nlılıklnn oınnrııHı lıırııkı~otiım. 

- :ı:u~ 

li11mi 11. N. A. r: 
Ortrı lıM hı hlr znı. rnclt hlrr<' ve hu n· 

rnd:ı el işlerinr knhilh rllnh:ın ı;ıık mir· 
kcnımol olrlııı?ıınır !llİ\ lctııck f111J:ı •• 7.ırn 
hunu )"ınnıvlıın ''<' \'lzılı.ilini~ ı'C'siını11.'n 
kol:ı' lıl.:l:ı nıılnnınk ıwk l:ılıt1 Ç·ılıuk knrtır 
"crnı h•rn ,.f' "<'''k lrri nnt \'(' .... rt lnhrtl'· 
'ullrr JıÖoılrrmhrn lıir knrnkh•f'ı1c'ilt1l1 .. 
!ıhıll' lwr rl• Aı iklik ll'•lr lt·ldlr' ılcııiltılJi• 
lir. %ckl"ini1. fnknl ıı:kı"ıııızı d:ıh:ı ı;ok İ) i 
kullJnnlıillrslnlz. Biı $Cl 1 ynıı:ırk<'n ~·olnıı 
l'Ot>nıtı~ı ıtü"ihimt'll ''" hlr 1 iP nıtıll:ik:ı 
vın:ı rnnrk I; Hı ılf'ililıllr. nrıtl:ın oıllrnkün 

nl 111 1 lifı>r!('\'İ r•I lı• rlnırl< \'!' hir h:ırrı.r. 
tin hı "' n li •ılı lr• .. lrll'r \:ıııııı. '1111 ılrı 

ll'tıllll c~ h•ıııı-.k ~., , cktıt, \'ar.11l111l ı1 11 9 fl la

dı111ııııı "Orı·. 11lıc lıl)) le bir lıı\'ı>h c r.a lt sn 
\'ılnııırııu k h'uj) cıll•r. Ulraı ul ıl11uh ,r, lrnn· 
dııw .;ok gih enir, s6t.linli Clln lulttıeklt'n 
lıtl'ıll"I u•,·k nlıı• lılr knnıklt•rı.itıı.ln l ı. t~:ı;, 
dcnh,•rl rtt hıınu7.1fıı .-. tlu lın pv\'~ld•n bil~· 
lıınıı~ rılınııklıı hı ııı hcr lılr tülı:ı\' \'OI Aö· 
re tnrııııınktnttır Hll\ll tlenberl l'ln)·ıı ıı ıı 
sizi inkisıırn, şı•dil tııırekr.tı• ;ı,e\·J; C" clrre k 
lıir ıı iı ı l i s e \'C siz h e 1 k i 
l11rl ın•l:ı ulıılt)ıtrıı\.t lıııhun leı iri ıı lltn ılo• 
sırıu:. lltı Mıli~e. hlr nrkndıı~ın rfa muhill• 
nh:ın rlc o;İ7:cfoki ır .. lrlP.ri okılıilir, lıu n n re· 
,·ııµ ,·ı·riı "'11İ7. lıulrlıığum ılliicr ndlrekri 
ele .)U7tll'llll. 

- 3:~~

/<'11/lh /'. ~1rrlnf: 
(irııçbiniı. Sıhlınl~ bit şiliô;rP.tinjı )'tık• 

ııır. 1.)i lrnlflll"inlz. lınşkal::ırını m t'mnlln 
cıll'lı'l•ııcklrn hoshınır~ı n ı ı. t.llıım ölMa· 
ı;ını hilır~i ım:. Hfı) le olmanı~a rağmen 

lnulçı lnrtıflıırınız ı.la ,·:ırd ırı Dlkkall n iıl 

ıırllırırsıırıız \'ok iyi cılersiniz. ZekAnıı da 
ııi1c çok şı•vlcr ,·ıııııll'ıli~·or , fa ka t onu llııhıı 

l~·I kulltınııınnız $nrtı ır. l\tı hf rn ili't no;fıbtl
lcre l~ka\ I dı.·ljil~iniz \ 'C slxe bu hııkımd:m 

ııl:iktıl:ırıcJıı·oıı rfn \'ortlır. Turn hir ınlılil ı 
için o;ul l'linizle vnzınızn. ıııırm:ık l7.i nlı6 

\"C l'Iİnlzİll ekJlne ihlfyıı~· Y8t1Jır, gön• 
dı·rhıl:ı. ıliJicr düşündülilerinı l hunla rı al• 
ılıkttın sonr:ı ·ıızıırnf?ıııı . 

-:i:l3-

1\urluluş. llalflm Cinıbiri 1/mıı'"'1 

lnız:ııılz snnrndnn riiliiş 11lird!i~ünl.' söre 
ıwk fulıil sa.rıllilnıı ı, ~ol fo lfnlıh'! }'a11rı n:, 
ıı:ırnırık ftln17. ve ~llhl~ln ~1"1 , f1i r khın 
'•ilf'" 'nıl:ır nlrııı ııztınlııl\ ıl:ı yôk. Bu şe• 

,, ,, 

üevnp:arı veren 

Profesör Sanerk 
Oraroıo:ı ve Grafometrl 

mllte~asStsı · 

riul aııınd.ı ıuır:ı.,tcrınııın tıı ıı ı lıır ıahli lı• 

nl yop miiR \'ok tör. flunuııliı htrıtıhP.r ı; l ze ~ 
unları O~ ! i~·rbHi rım : 1 

ln_vt•ı •e n~ tın 'c hi t-uı dR lilubiııı tılr 
kanıklerin iı ,·nrdı ~ JTıı}':\l teli kkl:lnilO 
lt•criitıc•'-11 <Jt>Ail<; i nlı. Rıılıl m üna.,tlıeUhe 

tMınS t l.:ul:ıııuı z -.ın ıı . C,:ok ıeliislnh. ıeka· 
1111111 lıa~k:ı l:m Uter rnrtek r ıe~l tleftı'l l ~e 
!111 su1<·1lı· elek t d ik-Cek mu,·affaki)'tt ve 
ıh\ıinlilk 'iıi memnun eder \'6f ~tı, bu nıem 
nuniycıi ~ık s ı k ilu> mak lsl tlrı>ln lt · Yııııı· 

nııın sekli l:ırıı lılr ta hl il için lıeni iı l~li!l
ılor ellli;inı\rtı ı~ıcd ik leriıııi t,ıönde rnıen l· 
zi \'il ı,u y;ııılıtı l r1m hakltınd:ıki dGşünce
ll'riıılı i 'i'Urilı o larak blldirıncniıi rica e· 
clcriıu. Genç ohhır,lınuıu \'e c.cyyol ta'\"'tt· 
l:ı1·1nıı hu lu ıı ıhıllurıu ıla -.ôyfivcfıilirim . 

!'nrıilııı, \•c lyi bi r klı trılnlı btôul:funu illi· 
\{! ehl1 ll~·lın. ~~nrhıfül ı! RllR i. l 1 t\İ I R• 
tak olnıı i:ııccl ik lcı·iml lıclcli)·orum .ı 

"-·:lin --= 
<Julııta r. 1', ~. )'ııtlrtık: 

1111 1:111121 rıkuyıınıtıd ılını i ı; ilı fı u ndıın 
hl ıru ıl t)e i ıııkfı n hulanıadı nı . Halbuk r ıın· 

Y.:ı, ~ııil la hlllinih: nıÜh tnı 'esl kala ı dun 
ı. ırlı11r. ı ııı ııfhttfııı t'm ı ıı ı t ı n ne oıcıuAunu 
:ıı;ık~a lt li taf hi hi lrrnenl ıi, f'.ica etlttlnı. 
Busiltı hun ları )'nı)'omi'lı: Orta bir tHln· 
)'eniz ,•an Şişınan lıırnltğlı istldadınıı lrıu· 

hıı k kllkl ı l'. llılr~llet ll tıil' ı leii i tya fle otu· 
nırfili t al ışıı~ı111rı 1Bfin1'n r61!<11'lillı . ,.~ 
mek mc~lelerindc tle li kayl delllfilftl~ 

\ ındi i~lere knbili)"eliniı in'ki, aro i'nüsaft· 
tir. ~elı~nız h illir. TaMntinh l1lraı müte
htın-il lir. llugUnltO f' ı·miyf:l ifi Jı.tMhtt ıf· 
tirutlı l; onuşınrıla peJf llUfalınl li )'tılllut k! 
lıu, bir l<usıır nyılabillt. Mecbur (ıhna<lı• 
l?m ıı zıı mfın l:ırıl fı fi k f rlerin Jzdeıı \'a1ı~c· 
rncıain la, ffiuk!\feO'ıtl!t <lnUni'le uy anıt!ı hır· 
rih c ll i~i n i7 de aı ıl~ltdit. nunlııf' hiık· 
kınd&ki C'e\'11h ı nı7.1 \'e lmı11n r z ııı nçtli ~(ıJ,. 

lini bekliyorum. 

1 

ntvoalıı • A. s. M. E. t ı 
Sizi rııht'n h3~1 :ı görüyorum. Siı i ı;ok ü· 

ıen bir lıTı<lise i çinılc olac-ııkı,;ınıı. Trıhml· 
nime g6re. b ir hdilln bı'.leh irr ılnllf btı· 
lıınuycıro;unut, htı 5'tif6cn ısli aft ~m üi'· 
m ı~tı r. Hay:ılln lnıJtAn ızlık knrşı~ı nda H • 

A•lc! i rıık:inını hulabilnıl'k !Çin tek lılt Jol 
"arılır: HAıli"clcrln fnklndc ltalô tı f lmefc . 

Sf1l! l!ı\'~IH'm tıuı~_..;..;__.....;;;;;~~~~~!~~~!~!~~~~!~~~~~=~~::::=::::~ 
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-- K A H it A M A·N K t Z 238 -muşldı dı. Gaston, her şeyi sonuna ı:.ı 
dar inkar ctmeğe karar vermişti. Bil
hassa, suikastçilerden hiçbirisini ele 
vermiyeceğine yemin etmiştı. Fakat 
Gabriclin iki oğlu, yani Vandcmla Bur
bon, bn söze fazla itimat gösterrrtlye· 
rek, hadiselerin inkişafını beklemek 
üzere uzak bir yere sığınmağa karar 
vermişlerdi. 

Gasto:ı, saraya: dönUş planını hazır
lamıştı. Krala acı acı J.kayeılerde bu· 
ltınacak, kardinalrn, ken.Cisinf Flöride 

kabul etmemek suretile tahkir ettiğini 

söyliyecekti. Luvr sarayının avlusun
da atmdan inince fena halde hiddetli 
bir tavu talandı ve gürliltü koparrn:ı. 
ğa başladı. Tam bu sırada, silahşarlere 
kumanda eden zabitle burun buruna 
g~ldi ve zabit ona nazikane bir tAvı-r
ln: 

- Monsenyör beni majestelerinin o
d~!lna kad:ır takip etmek li'ttfttnda 
btılnnmanrzı r:ca ederim. 

Gaston bağırdı: 
- Mösyö. Ga1fba yolu tanıyorum .. 
- Monsenyör size refal:at etmek 

emr:ni al.irm. 

G.ıstc..ı sapsarı kesild. ve dehşet için
de kekeledi: 

- lyi? .. Bana refakat etmek emri?. 
Bu emri size kim verdi?. 

- Kral, Monsenyör! .• 

Hakikatte, e-nır Rişliyöden çıkmıştı. 
Ga$tonJan on dakika evvel, peder Jo
zef saraya gelen k, Tran~avelin belde
nilr:ıedik müdahale:s~ni anlatmrş. sui
kastç~lcrm çıkıp gittiklerini söylerr.işti. 

Tuzak bombo§ttı. Bütün scu:kaıtçfer;n 
}'alOlanac:akhnndan tamnm'.yle em in 

bu unduğu için o zamana kadar sakın 

ole:., Rirliyö bu haber üzerine titremeğe 

ba~ladı, ve: 

- Mahvoldum! .. 
Diye mmldandı. Fakat peder Jo

zef Amirane tavrlylc : 
- Eğer gcrikrscn:z mahYol.-rsunuz .. 

l <ıkat fırtınaya karıı dayanrrtantı, ae· 
ne munHer olac:ıkıınıı •• 

Ri~liyö ilmitıizlik içindeydi: 
- Bu İ§İn altından kalkamam, dedi, 

onlar pek kalabalık 1 Etrafımda herkes 
ve her §ey sadece kindir. Çclcilnıektın 
başka çare yok. . 

Peder Jozef büyük bir hiddet ifaıde 
eden bir jestle berabtt bafttdı: 

- İstifa mı ecUyonunuı?. 
- Evet! Büyük bir mevkide bulun· 

mıyacağım. fakat hiç oJmauı yapya: 
cağım •. 

Peder Jozef di§lerini grçırdıtaralc: 
- Öleceksiniz 1 Dedf. Çiinkil ~

yorsun uz 1 Çünkü böylelikle, kendinisi 
diişm41"la rınıza teslim ediyonunaa. Siz 
ayakta bulundu'kca. onlara tahakküm 
cde~ek. onları ez ecelcıiniz. mnki ikti
dardan düıünce, ıiz: de onlar ıtbi baft 
bir ada-n olursunuz •• Sizi derlıal C5Jdti· 
rUdtı" n buna hiç ktm.e mtiaahalı bUr 
etmez .. ö leceksiniz l • Fakat, ıaftr tçm
dc ölmektense. dil~ükrük içinde öie«k
siniz .. Fransac:b. ve A•rupada kimbilir 
ne müstebd kahkahalar yü)ruluektfr. 
H•le R'şliyönün korktqu h&beı: ahmn

ca, kraliçenin bhkal\aluı aid mu•n· 
nızc:b. bile rahat bırakmaz. r 

Bu korkunç ~ö2Teı . bilhusa kraliçe
nin muhtcmef kahkahaları. Ri1H:r3nün 
üzerinde, hiç umulmadık li.r teııir y.tp• 
tı. Karc!inal bir artda yerinden fu1adı 

ve b:rşrahibin kar!ısrnda doğrularak ba
ğıdı: 

- Kalıyorum 1 Eter ölü rsem .. 

- Kalırsanrz , ôlmcnin' z ! ltte yapa-
caliınrı İl : Krala istifanrzr Yerirr. .-e, 
ancak ciddi garantiler ven1diği takdir
d~. mevhii ikt:darda kalabileceğinfai 

söyleyin.. Kral~an r,arant i olara~ i•1c
ycceğiniı fCyler ~dır: Şcvrl:Sı'lin 

sür:lmai, ıu:kastçileıden Un •eyıa üçü
nün idamı. Vandomla brdeıi Burbo-

nun hapsedilmeleri , Gastonla mat!."ı~·"l 

dö Monpan'J}'enin evltnmelcri.. Gid:n 

of lum sbi takdis ediyorum .• 

_______________________ ....................................... ____ ......... ________ ~·------
Bunun tbcrlne, Rifıiy3 aiWıf<>rlerin 

kumındanını çalınnıı ıonra da kralm 

mtMi odUfna liri'nifti .. 
v~Jcatrda da .CSyktniı olduiuaı~ 

veçhile Gastorı n'bitin ttHlt ildılını 

duyu~ debtet içinde katdr. SOttr~, o
nu taıkfp edtrek krahn oda•ma gkdf .. 

Kralın her teYi bUdifim, dt.rlül, o

onu1' yGıllndtn anladı . Buna ra!ımn 

bütün enerjisini topladı ve çehrffi sap 
•nrı lcesilmiı oldutu halde. tittiyerek 

kardinala döndU ve kekctlyerek ıöyte 
dedi; 

..... CGr'etinudaı dolayı ıiıi' t•brilc e· 
derian lcatdinal .. Fr•n11 kr&ltnın kar-

deşi, size benim siıe YSrdiiim ıerdi 

bahıettiti halle. 9iı, benim dottlarımı 

ve beni dav4t etttt•mr ıij'afet• rc&nek 
tmuıGIUncte bı1• buluneuıyots\M'QJ t 

Ooi'r'utu Franstda bunu yapa.bU~cek 

b~ılfa bft eür'etHr bulu1mftul. 

RİJliyö ıayet sakin, fakat garip bir 
cleh~et w~ btr scatt : 

' - Monıenyöt, dedi, her halde Fran
n da, verdifi bir ziy.ı!ette katledilmt
ğe &uırlanan b~r babayigit te yok .. 

Gaston, kafatına bir çcki_ç. .darbesi ye
m:~ ıfb{ tendeledi. RişliyÖ bütün hey-

b!tiyle dotrulmuıtu. Onun da çebteai 

sapsarı ktailın~ıti ve jestlerinde met'um 

bil ifade vardl ; hayatamn bir dönüm 

nôktaanda buluftdutunıı hi-..tti ve 
krala dotru: yUrUyuek ıöYlc dd.li: 

-Sir, teentir vt acıyla. kardefin.W. 
devlet4, lrrıla ve onun uıınna kattı 

i ş!enebiteuk en bQyik bir cUrtlmlt it
ham ediyorum. Binacrrateyh. kendisi

nin der1ı~1 tevk~fini .e tmıhalümtatnc 

bqlanmaanı istiyorum .. 

Kral Urperd1 'le P§kın nazarları, Jciı:ı, 

d rb§et. lmkançtrk. korku ve hattt met'· 
hamet bitlerini f&tiva eden garip bir 
Hacfe ile Gastoının iberinde dilci1di. 

- Kendini miclafa. et ı tUye ~ 
dandı.. 

G .. ton, an1afıltnu .CSıltt Welldedİt· 
Artık o bit insan t>•~nrattndtl\ btfls9 
bir ıey defileli. 

On üçUnçU Lui •on bir katdet Jl'S• 
balllifi içinde futiıda ttktırladı ı 

- Kendini müdafaa ot, diyoruırit 
Kendini mudafaa ft, yona ..m kendi .. 

Jimto hapianeye tıktıtrrrm l 
Nihayet, ancak ô sa.wı Dük d'A~ 

söylemek isteyip te bir türlü .ayıq•· 

rnedi.i ıeyi afnndan ~nkte çıkdi .. 
bildi: 

- Yanhıtıf, Sir, yemitı ediyorUll'f;· · 
On QçUncG Lui bajb tCt teY• latt" 

mal dördtıncU ltanrinln ottuııa ~ 
bir {iyin, tiddetU bir ınut.abele blllsl 
yotdu. Ga.tortun cevabı, hafrlltatl ~ 
edm bfr milctlınfft ~ ~ JSJP' 

cevabı Ofttt tdfti ~etler iıçtnd' ~ 
tı. Eli. aayri ihtiyarr btr iıtDıJıtat ~ 
yaptı. Ve attık tittemlyen W el~ 
daha tmlr.ne ve daha ltortunç bit 
a14n Mtlyfc f3yl~ d4N1i: ıt' 

- M681tf, kal'tlU, bıtı!i. uWfıtt j#f 
m~• ktiilhlıfinU battlndufddd 
Anjcli r.Uaafeyfe Bovron ve~ 
rafından maJlafua edffecftti: 

dö Vandom'lı kardeti cU ti~ 
nııda olacaklardl~ mu k ·-~ 

kuralmut olcllltıMu halde, ..,.itli~ 
elen hWdtm veraıek ..W.iy..W "J/)" 
tıU11inia &lbi ~ dly«ektiniı: -JI 
yö LlS Kardinal. tzt'Mlı ~~ 
Frınmı aiilJeri namaıa. ıbia ~ 
karar •erdim..,. V • l>a taıleririİ' 
rine Kardinal nırolacaktı. ·.wll/I 

Gaıton, dia~ UHrillc,. ye.re ~ t/I 
Beıııbcyu lıjeden cblakl~ 6' 
nevi inleme. fırladı v. RitliJiS" 
; öyle keketedi(ini duydu.: 4t1' 

- Ben •dc!ifim r .. Ha,a. Jeıs 
liın! .• 
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Doğ um evi Nafıa Vekaletinden 

Nasıl -.alışıyor 
ll:ışterafı 7 incıdt: 

~ekler .. Tertemiz şeyler ... Et, eeb~. 
Otnposto... ı;: • • 

Yukarda çaylarımızı içerkeı1. mües
l!esenin hakiknten çok ziyade tebrik 
~c leşVike lfıyık olan mesul müdürü 
h~k.tor Barcrmnn sorduğum suallere 

lasaten §U ceYapları veriyor: 
b" - BUdcemiz çok mUtevazldir. Oç 
~.nıe İki bin arasındadır. Bunun beş 
~ lirası İstanbul Belediyesi tar afm
k teberru edilmektedir. Mütebaki 
r'Snıı, idaıe heyetinin ve bu cemiye-
ın sağ kolu mesabesbdekl bayanların lnesa· . 

t ısı eseridir. Varldntımızı arttırıp 
~3kila.tımıtı bUyUtmek im•·!uıı olursa 
c~a 'Yaptığımız i in mütemmimi oln 
ttı batkn fnnllyetlero de teşebbüs t!t 
cuernıı icap edecek! ÇUnkU fakir ço
~··kların sUdledni temin edecek bir 

1 Udhane ve bir kreş vUcuda getirmek
le beraber ayni zamanda hasta çocuk 
~tı evlerinde takip etmek üzere bir de 
~:aretçi hastal:ıakıcı teşkilatına JU. 
l?ı.?1 vardır. Halı hazırda bu fakir ve 
ta~te\~~z.i büdccmize rağmen yine haf
li a uç poliklinik gUntimUz vardır. 
1~aı~~a müracaat eden fakir çocuk
~ rı ıln~arını meccanen veririz. An
hA erinin sildü kafi gelmezse mecca
~n s··a 
l'e u , ve mama yiyecek yaştakile-
bu marna veririz. Çocuk bakım evimiz 
lll ~Olda tedavi ile iştigal etmekle kal 
le~ıştır. Burası nyni zamanda anne
llıU için bir öğiid evi hizmetini gör-

~lUr. 
lJo-

UÇre gutn evinde yalnız ebe ve hademe 
~er ti vermekteyiz, burada gerek ben 
ları ekse poliklinikte çalışan meslektaş 
~o 7• doktor Fevzi Öğet, doktor Sf
laı-~ dis \':_doktor TUlynn ücretsiz <>
l.932 bu ışı yapmaktayız. Doğum evi 
da senesi tcr.ırini san!si iptidalann
~n ~~~1§tnağa başladı. Demek tam beş 
l>oı~ ~r .faaliyetteyiz. Bugüne kadar 
\·e hnıkte beş yüz altmış dört anne 

to~~-k tedavi edilmiş, ihtiyaçlan 
dort uştür. Doğum evinde ekseriya 
e\>i~·beş Yatak doludur. Bizim doğum 
ııa, ı;;, fakir ve çıplak süd c:ocuklan
~a~Çarna~ır, meme çocuklerı fçin kun-
bovcrınektedir. 

~ele ktor böyle konuşurken Jçerden 
il Çocuk ağlamal~·ı duyuluyor. 

ll " • ... 
t:ıej~ 8<'nedenberi bü vük bir enerji ile 
ları. bana getirilen ve bu vaziyete tutu
ltıı.ın u lllUessesc, çocuk esirgeme kuru
~İaitıun en fazla övüne~ileceği ve ken
lll ig e Yapılan yardımları hak cttiği
~ı.~ Pat edebileceği bir eserdir. Bu do
v~ evj . 
"ae <la nı genişletmek, onu y:va~. ya-
lutı:ıa. ha bir çok anaları ve yavruları 
lıılk ~?, ~der bir hastahane haline koy
~rı. b' utun memleket zenginlerine dü-

'b •• ır Vazifedir 
QQyı • 

ları. ç e hayırlı bir eser yaratmış o-
~iaı ~cUk esirgeme kurumu idare mer
biıh~ stanbuı şubesini idare edenleri, 
kınrı ~ kurumun Bakırköy §ubesini, 
ı . etıı d kto Çl!t k 0 rlarımızı, bunu yapmak 
tı:ıata npı, kapı şefkat sadakası topla
~atılarçıkınıe olan Bakırköy şubesi ba
ha.kik· ınr, Çocuk esir~eme kurumunun 
v 1 tnnn e oııu asını tamamiyle kavramı§ 
l'cı.tnı 1 " faaliyetine uygun bir eser ya-

~ ıiı~!an Bakırköylüleri tebrik et

~~· Suat DERViŞ 

Kırklareli tUmen blrllklertnln ih
tiyacı tein yeniden kapalı zarfla 
120.000 kilo sığır eti satrnahnacak
tır. Muhammen flatı 26 kuruş 50 
santim olup tutarı 31800 Ura, flk 
teminatı 2385 liradır. lhalesl 3 şu
bat 938 perşembe gUnU saat 16 da
dır. lsteltliler şartnamesini her giln 
Tilm Satınalma komisyonunda gö
rablllrler. Taliplerin kanunun 2, 3 
cu madclelerlndekt ,·esalk ile temi -
nat mektuplarını haYI zuflarını bel
it gün ve saatten en az btr saat evve
line kA.dar Tüm sntınalma komlııyo-
nıınn ,·ermeleri (703) {321) 

Beher kl!otıunu blcllen ederi 34 
kuruş olan 50 ton benzol pazarlıkla 
ekslltıııeye konmuştur. llk teminat 
parası 1275 liradır. İhalesi 24-1-938 
pazartesi gUnU saat 11 dedir. Eksilt
meye gireceklerin 2490 uyılr ka - · 
n unu ıı 2-3 Uncu maddelerinde iste
nilen be lgcJDrlo birlikte ihale gün 
\'e snntindo .\nkarada M. M. VekA
lell satınnlmn komisyonunda hazır 
bulunınnlıdırlnr. 

(699) (317) 

Di.rnrlıakır garnizon birlikleri ih
tiyacı fciu -430000 kilo fabrika unu 
kapalı zarrıa satınalınacaktır. Mu
hammen bedeli -45795 lira olup Uk 
teminat 3434 lira 63 kuruştur. lhale 
7 Şubat 938 pazartesi gUnü saat 15 
de yapılacaktır. Şartnamesini g~r -
mek tstıyenler 229 kuruş bedel mu
kablllndc D. bakır LV. A. satınal
ma Ko. dan alabfHrler. 1steklflerfn 
mezkQr gün ve saatte muktazl vesa
ikle birlikte bir saat enet D. bakır 
LV. A. Satınaıma Ko. na mUracaat-
larr. (693l (210) 

Sanka.mıo için 23000 kilo sade yağı 
kapalı :zarfla ekıilbneğe konulmuş

tur. Tahmin bedeli 19550 lira ilk te
minatı 1466 lira 25 kuruştur. Eksilt
mesi 9 şubat 938 çaroamba günü saaf 
15 de Erzurumda askeri aatın alma 
kommıyonunda yapılacaktrr. Şartna 

nıesi her gUn komisyoncia görülebilir. 
Teklif mektuplan belli gün ve saatten 
b!r saat evvel komisyon baı:;kanlığına 
verilrr.iş bulunmalıdır. 

(709) (4:24) 

lstanbu Levazım amirliği 

Sahnalma komisyonundan 

Ordu ha~tanclcri için alınacak 20000 
çift pamuk çorap 28-1-938 Cuma günü 
saat 15,30 da Tophanede Istanbul Le
vazım amirliği satınalıtl3 komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 5600 lira, ilk teminatı 
420 liradır. Şartname ve nümune5i ko
mic:y.ı:ıda ~örülehilir. htekP" l::ı !rnnu -
ni belgelerile teklif mektuplannı ihale 
saatinden bir saat e\"veline kadar komis-
yona venneleri. (382) (209 

İdareleri lıtanbul levazım im:rliğine 

bağlı müessesat için alınacak 120 ton 
pirinç 26-1-938 Çaııımba günü aut 
15,30 da Tophanede Satınalma komis
yonunda kapalı zarfla ekıiltnıcıi yapı· 
lacaktır. Tahmin bedeli 26400 lira, ilk 
teminatı 1980 liradır. Şartname ve nü
munesi komisyonda g<Srü!ebilir. İstekli· 
!erin kanuni belgelcrile teklif mektup· 
lannı ibate uatinden bir saat evveline 
kadar kom!syona vermeleri. 

(373) (90) 

Askeri lise ve orta okullar için alına- ( 
cak 77996 metre pijamahk be.ı 26-1· 
938 Çarpmba günU saat 1 S de Topha· 

nede İstanbul levazım amirliği aatınal
ma komisyonunda kapalı zarfla cka:lt· 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 18719 

lira dört kuruş, ilk teminatı l 403 lira 
93 kuruıtur. Şartname ve nünmnesi ko· 
misyonda görülebilir. İsteklilerin ka • 

nuni belgc1erile teklif me:ttuplannt İ· 

hale saatinden bir saat evveline kadar 

1 komisyona vermeleri. (371) (88) 

Askeri müzenin lceşfi mucibince 
ta:niri 27-1-938 perşt!mbe günü saat 
14 de Tophanede satmalma lfomisyo
nunda pazarlıkla ekıdltmeei yapıla-

• • 
Aşağıda cetvelde parti miktarları yazılı olan cem'an 256439 adet normal ve (140) takımlık 5HO adet baslt 

makashk kayın traYersl değiştlrllmlş olan fenni şartnamesine göre yeniden sekiz partide T"e 4 Şubat 938 Cumn 
günli saat lQ,30 dan itibaren ayrı ayrı eksiltmesi yapılacak surette kapalı zarf usulfyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme Ankarada \"ekAlet l\lalzemekomlsyonunda yapılacaktır. Her ,Parti ye alt eksiltme şartnamesi ve teferrU
ntı cetvelde hizalarında ·yazılı bedel mukablllndo Ankarada VekAiet Malzeme Mildilrlüğilndcn alınabilir. 

lsteklllerln her parti için ayrı ayrı tanzim erecekleri teklif mektuplarını cetnlde hizalarında gösterilen mu
vakkat teminat ve talimatnamesine göre \·ekAletten nlrnmış malzeme müte ahhltlfğl ,-esi kası Be birlikte 4 şubat 
938 Cuma giinü saat 9,30 a kadar Ankarada. VekAlct malzeme müdUrlUi!;üno vermeleri ldztmdır. 
Partiler Mfkdarı Muhammen Muvakkat ŞartnnmeTrnverslerln keslleroği detlet orman-

Sormal Basit makaslık bedel teminat bedell Iarr 
adet adet Llra Kr. Lira Kr. Ltra Kr. 

30836 70!120.50 4 79G.03 3.55 Kocaeli \'llAyetl Hendek 'kazasındaki 

Çamdağr - Atbaşı ormanından 

il 24003 5520G.90 4010.3:! 2.76 Kocaell YUAyetl Karasu kazasındaki 

Mollabasan pınarı ormanından. 
UI 41524 95505.20 6025.26 4.7 l{ocaell Vtırıyeti Hendek kazasındaki 

Kercmall HaraklıilstU ormanından. 
IV 61901 21CC53.ü0 12082.6 10.83 Bolu VflAyeti Düze kazasındaki Gi-

rlşkuzu ormanından. 

V 20622 69083.70 4704.19 3.45 Dolu VilAyetl DUzc<' kazasındaki Kel-

vr 928D )7SG7.00 

,.11 55266 176.190.05 

~090.03 

10009.50 

kaya ormanından. 
1.39 Dolu VllAyetl Düzce kazasındaki Ko

kurdan ormanından. 
8. 71i Bolu vllAyetl Akçakoca kazasındaki 

Orhandağı ormanmclan. 
VIII 13000 5460 6'1730.00 4636.50 3.30 Bolu VllAyetl DUzce kazar.ıındaki Ke

çidere - Dlkmenaltı ormanından . 
Ekılltmelere hususi orman sahlpl erl de girebilir. (145) (329) 

' . 

ıstanbul Komutarıl;gı 
S2tınJlm'-l Komısyonu ilanları 

lstanbul Komutanlığı birlikleri için 
39 kalem evrakı matbuanın tab'iye ve 
t~lidiye ihalesi açık eksiltme ile 2 Şu
bat 938 Çarşamba günü saat 15 de yapı
lacaktır. Muhammen tutarı 395 liradır. 

·llk teminatı 30 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden ewel komisyonda görülebi
lir. isteklilerinin ilk teminat makbuz ve 
ya mektublan ile 2490 sayılı kanunun 
~ ve 3 cü maddelerinde yazılı \'esikaları 
ile herabtr ihale günü ,·akti muayye
ninde Fındıklıda Komutanlık satmalma 
komisyonuna gelmeleri. (229) 

caktır. Keşif bedeli 502 lira 85 kuruş
tur. ~artname ve keşfi komisyonda 
görülebilir. 1stekli1P.rin belli saatte 

•komisyona gelmeleri. 
(398) (422) 

• 

=··-·-··..... 2 , 45 kuruş ,u::::=-.::::=::== 
B ÇlF"rE KOL VE ÇlFTE YAKALI İpekli poplin Gömlekler yalnız 

" P, L A M B R O P U ':- ~ S 
~ Mağazasında Galata. Karaköy tramvay durağı onünde No: 110 • 
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Umumf cerrahi ve ılnlr, dimnğ estetik 
cerrahisi mütehnssııı 

Parls Tıh Fakllltcııl S. aslstnnr, erkek, 
kalllll ameliyntlArı, dlmnA cstclik 
".rQı, meme, knrın buruşukluğu ve 
ııençllk ameliyatı". (Namiye ve dolum 

miltehnssısı.) 

\luaye;ıe sahnhlıın 

8 rlen 10 • kadar Meccanen 
Oi!lct1en ımnrn Ocrellldlr. TeJ. 44086 
nc,·o!lhı. Pnrrnnkknpı, Rumeli tınn . , .................... ... 

Cilt· Frangı ve oı11er ZOhrevT 
hestahklar b:nnct sınıf mutahassısı 

llWi ed. rıtaJll - irisi Tınan ClllJll -.ısı, il 
,.....,....,., ... a • 

ooıecıen ıııcsome ıteoıır twıstıı'am ııtetıuı eoeı 
"-tal ~ ..... ......,. - •e.•- t7,aa ıı.
ru. 2S lılrlif _...,. Have Kurwmu -u· 

• tııla _,_ .. ...,,_ ıctııe ·~M•,.. ,.,.ar. 
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Nezle-Grip
Baş • Diş 
ve bütün 
ağrıları 
derhal 
keser 

Eczane•erdef1 
1 - 12 lik 

ambaıaJıarın• 
ısrarla 

arayınız. ve 
i:ak lii:lerlnder1 

sakınınız. 
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5 iNCE SiGARA 15 KURUŞ Nefis ve leziz ınakama yemek isterseniz? 

KALll\J Si GARA 1 Her Yerde 
[~----.,-ı 

Y n la r ! Eminönü kaymakamlığı ve B. Ş. müdürlüğünden: 

Italyan usulü safi irmikten yapılan 

YILDIZ 
1 

Tahtakalcde Kahveciler sokağında 22 sayılı ahşap kahvehane maili inhi-

B a gram {ık medlğlnden kanuni tebliğat rr.J.kamı na kaim olmak üzere ilan ol~ı:,-(B). 
MARKA GLUTEN MAKARNASINI 1STEY1NiZ .. 

Müjde 

COŞKUN 
Manifatura 
Mağazası 

(Beyoğlu İş Bankası karşı ında) 

\!cnl golon yüksek kaUtcU hor cln.s 
cımnştnn 

COŞD 
Ticnrct odıı~rnın ınüsaad(l..siJc ,.o hlı 
ay mUfldctıo IXANIJJ~JIY.ACAJi 

UCUZ F1ATJ,ARIJA SATIŞ 

Acele ediniz 
Fırsatı 

Kaçırmayınız 

DOKTOR 
Kemal Ôz8an 

Operatör - Üroloğ 

Galata - Karaköy - Abdullah ef. 
lokantası karşısında Galiçf Han 

Hergiln 15 den 20 ye kadar 
Telefon: 41235 

Vesaiti nakliye rusumundn.n olan l]orcundn.n dolayı haciz altına alınan 
Buik markalı ve 2213 numaralı takse otomobili Kadıköyünde Mühürdar cadde 

' sinde Dlkranın garajında 24-1-938 pazartesi gUnü saat ll de acık arttırma. ile 
satılacağı ilan olunur. (B.) (427) 

lstanbul vilayetinden: l{Uçük bakkal köyü arazi! 1 tahririnin ve itiraz incele
ı.nclerinin bittiği ve 938 mali yılmdı:ı.n itibaren bu köye aid arazi vergilerinin 
işbu tahrir neticelerine göre alınacağı 2901 sayılı arazi tahrir kanununun 
ıo uncu madesi mucibince ilan olunur. (B.) (372) 

Ba~Jrca bakkaliye mağazalannda satılır. 
Fabrikası: Galatada Nec:atibcy caddesi No. 167 

--· MAKARNACILIK TURK LTD. ŞtRKETt. Telefon: 43481. 

c:::::::::::::r... ICr. SlYlphl Şeınses - .. ---~ 
~ idrar yolları hastahkları mlltehassısı 
U Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene 
8 4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız Tel. 43924 
n:::::::m:a=wwwuı:.11aıa:scm . ı::xm:c::..":".:::=a::.u-w::ı:::::::::::::r:..-'!!....-

• .«it 

Kadın Sağ hl Koruma Bilginleri diyorlar ki: 
Genç ve o1gun; kıuhnllk ilemlnln sağhğını korumak nezahat ve faraveflnl yerinde bırakmak ve artır 
mak ıç·n devri ayhk ihtiyaçlarını d:!I na göz önllnde bulundurmak en mUhlm bir keyfiyettir. Tabiat bll 
zamanlarda ekseriya sınlrlere olduğu kadar blıtUn uzviye:e bir zayıfhk ve mukavemet noksanhğı verit.• 

Bayanlar; sakın bu noksanhğınızı belli etme iniz ! 
Bu kuvveti sizlere temln edecek yegAoe vasıta Adet zamanlarında kullaoacağıoı• 

v 

ve dır. 

• 

• • 


