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ı rn üşterek ha eke ediyorlar! 
F=>ortekiz hükOmetinln isyan mrn-
takalanna vo11adıQ• askeri . kıt'aıar ı-Anl"erfi<a_ ......... 
asilere iltihak etti Dennz 

Franko cephesi prograııııuıru 
l'~• d • k I k genDşDetDycır ıo en mı yı ı aea 1 VS{Jington,.' 25 (A.A.) -RUZ-

velt bugün öğleden sonra meclis 

ispanya asilerinin elinde bulu- :!'::!~::=:::'."~~:.:;; 
rans, cumhurbaşkanının deniz pro-

nan mıntakala_r ahalisi de gramını genişletmek ve orduyu 
kuvvetlendirmek tasavvurunda ol • 

"9ıı ayak~andılar duğu za.nrunı vermektedir. 
1 e · Ordu komisyonu ar.asından May, 
b ...... e 1 c e ~in <es n rr.n e da 1 ır g e 1 en ha. konferanstan evvel yaptığı beya-

-·• e ır f9D ırn l'g)D ırnrı D nakzetmşktaial Dır 1 natta, bütün milli ~Udafaayı alika-
aar eden bir projenin münakaşa e· 

'~!lrııı 
~ li.'ra:"tıhı .bildirilen Portc1:izfa mcrk e....1i Lizlxm ,ehrinin <lcnizdeıı görilnü§ii 

e bu~lti. kolonyal radyosunun bu sabah venljği bir habere göre Porte;. 
><>t lıttuı ınu hır isyan hareketi başlamıf:tir. 
tllt "e sııt ddettenberi Portekizin hemP.n her tarafında . tahrikler vukubulu
tıla ~iırta :~ tevkifler yapılıyordu. B•mdan kısa bir zaman evvel de isyan 
~~~u. h aır eayialar dolnşmağa başımış ve bazı naprlar bundan haberleri 
·~ıel'di Uktırnetin 'icab eden tedbirleri almakta tercddild etmiyeccğini söy-

~UtUn' 
~ lı~an ~ gaYretlerln boşa gittiği gelen haberler~en anlaşılmaktadır. 
~tı Ctt'a!arı takalarına derhal a.skert kuvvetler gönderilmigtir. Ancak bazı as
btı~e kasa~ da isyancılara iltihak ettikleri bildirilmektedlı-. BirÇok garni
~~ dair kar~ §lmdiki halde isiler hakimdir. VazJyetin ne merke:zde ol· 
~ ltoYnı at'ı bir haber alınamamaktadır. Hükumet bUtUn muhaberata 
~ C\~ Y U§tur. 

~~eke:~rden sızan haberlere göre isyancılar · Franko aleyhtarlan ale 
)oıı lttı hud a.reket tc.mcktedirler. Asi İspanyol generalinin .elinde bulunan ve 
:ıtı.:..~~duııa mücavir olan bazı mıntakalarda da isyan çıktığı bildirili· 
....... ~ etınıe d~tU? bu haberlere rağmen kat'i vaziyet'henüz tamamiyle ta-
lıQ ğıidır. İ8pnnya habcrlcrlnl 8 lnd sayfada bolacak~mız. 

tı;,, Jt 

9uzteri üzerine çeken biı müzakere 

Paris . 
t\'l:!!~ "e !Fransız nazırları bey

eo vaziyetin bltlıtün safha
'4111,118~eıırına tetkik ettlBer 

11' d Cemıyeu konseyi bu gUn yUzUncU lctlma 
~ ta118 evresinin ilk toplantısını yapıyor 
~~\l'r •z ve loglllz delegeleri tarafından 
\>e~~. ~Y~ nıUşterek bir beyanat yapılacak 
t~lt ltuoıu .Araa ~~i) -liariciye zar teatisinde bulunmU§lardır. 
~~ ~ 1stll3Yonda Biln gece buradan Konsey buglln toplamyor 
\o~'ll~ lugoslav li ~:ekil Stoyadi- Cenevre, 25 (Hususi) - Milletler 
'~~ut ~lfunıanm arfcıye erkii.ru ta- Cemiy~ konseyi, yarın (bugUn) 1ran 
~Ci~ ~asında riıt~. Trenin te- Hariciye MUSte§an ;Mustafa. Adlenin 

ekıuer:i kıs: ~e Yugoslav baikanlığmda, yüzüncü tçtima devre· 
' bır nokta.i na.- - Devamı 8 incide -

İ dileoeğini bildirmiştir. 

1 
Keza ordu komisyonundan Vin

son da Ruzvelti~ mesajında blitün 
1 milli müdafaanın mevzuubahs ola-

1 
cağı zannında bu!unduğunu söyle
mi§tir. 

'._.. .. ..__... .......... _ ... .._ .......... :ı;;_ ... 

iki ~otal bir bıçak 
ve bir mendille 

Kafa tasında · ameliyat yapİldı 

Dr. (i'ra11sıuı Odi 

Cenevc Tıb Fakilltesi operatörü Dr. 
Fransua Odi lsviçre dağlarında: kış • 
sporla.tiyle meşgul olurken derin bir 
uçuruma yuvarlanan ve kafatası ya
nlan bir arkad~ma derhal ameliyat 
yapmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Beraberinde cerrahi alet bulunma
dığından ameliyat için iki çatal, bir 
bıçak ve mendil kullanmı§tır. Yara -
lmm hissini de jptnl etmemişti:-. A: 
ıneliyat muvaffakıyetle neticelenmiş, 

yaralının hayatı kurtarılmıştır. 

BiRKAÇ SATIRLA ................... 
·Yandan carkll 
söze karışma 
buna derler ı 

Dün bir sabah gazetesinin başmu
harriri, mekteplerde maddi cezanın 
ihyası hakkında bir yazı yazdı. Biz 
buna ccvab verdik. "Dayak, kendisi
nin pek iyi bileceği gibi ancak &dre
selere yakı§ır,, dedik. 

Bugün bu gazete, maddi cezadan 
kastının ne olduğunu birinci sayfasın
da anlatıyor: bu, dayak değil, f\ncak 
11izinsiz" gibi cezalardır. ~ 

Bu arada, yine bu gazetede bir 'sil
tun işgal eden Peyami Safa da, ken
disine taalllıku o1mıyan bu meselede, 
başmuharririn avukatlığını Yflpıyor 

- Devamı S incide -

. 

f zmirdc tütün 'depo1.arımızd.an birinde tütünler 1uizır7anırken..ı 

Şark tütünleri 
koiıferansı dağıldı 

Bulgar murahhasları hiç bir 
esas üzeri~de anlaşamadllar 

1üık oe Yunan murahhasları, kendi memle
Jıell111l dahilinde milli birer tütün konseyi 

vücude geliıilmesinde mutabık kaldılar 
Bir müddettenberi ıehrimizde top- l feransta 7'ürk heyeti murahhasası reisi 

!anmakta olan Şark tütünleri lconfe- olan Trabzon mebusu Hasan Saka bu 
ransı bugün mesaisini bitirmiçtir. Kon- ... Devamı 8 incide 

Bir Çin hava 
filosu 

RDcat etmekte 
olan JJapcn 
askeıraeırınn 
lbombauadu 

Londra 26 (hususi) - Gelen ba
berlere göre, ÇinlUcr, Japonlarla gi
riştikleri hayat ve memat mücadele· 
sinde devam ediyorlar. Şanghayda, 
Japonların kontrolU altında bulunan 
ve bUtün bir bölgenin suyunu temin 
eden fabrikanın yanmasına Çinllle
rin sobeb oldukları söylenmektedir. 
Fabrikanın söndUrillnıesl tein Şang
hayın tekmil itfaiye teşklH\.tı çalış
mış ve lienUz söndürmeye muvaffak 
olamamıştır. 

çın menbalarından bildirildiğine 
gtire, bir Çin tayyare filosu eYvelkl 
glln Anhuoy eyaletinde Suanı;eangın 
şimalinde şimali şarkiye doğru rlcat 
etmekte olan Japon askerlerini taşı· 
yan mUtcaddit Japon nehir nakliye 
vasıtalarını bombardıman.etmiş, bun 

IJS'" Devamı 8 fnclde 

1Jueden 1.epeden 

ızinir telef on 
. şirketi 

Hükt\met tarafından 
satın alındı 

20 sene müddetle 60 şar bin 
Ura verilmek surelile ödenecek 

Ankara, 25 (Hususi) - 1ki · scne
denberi devnm eden mUzakcreler. ne· 
ticesfnde :tzmir telefon şirketinin sa
tınalınması hususunda bir anlaşmaya 
varılmı§ ve mukavele hükfunet namı
na Ali ·çetinkaya, şirket . namına da 
tmzir bclediycsi dafm,i cncUınen aza· 
sınôan Faik ve şirket müdürü Rap 
tara!ında.n imzalanmı§tır. . 

İzmir telefonunun tesis ve ~letme 
imtiyazı 35 sene mUdde~le lzmir be
lediyesine verilmiş, 'beled.iye de son -
radan bu imtiyazı bir:a.JlC?nim' şirkete 
devretmi§tl. 

Devir işi bir şubattan itibaren 
ba.ştıyacaktır. Şirkete f;emlik Y~ fmti
. OF' D~vaıp.J 8 lnc1de 

......................... ~ ... 
Frank'ın ak1beti 

Bir Ji"ransız gazetesi memlcketlcıiıulckl kahine bulıranlan ile pnrn 
lnıhranı arasm<la garip bir münasebet keşfetmiştir: li'ransada k:nl>l· 
ne <lü~tllkçc frank da dilşUyor! 

]<;akat işin dikkate değer ohln tnrnfı şu: nır kabine 
<lU~qnce nazırlıktan <lilŞl"n ııdnınlnr başka l>lr zaman yc
nJdon Jltlkiimetc almı3·or. h<iyle hükumete nhnan eski düşkünler ile 
yeni "'Je knyvetıl Jı:al>lne teşkJU mUm'kün oluyor da bir kere :frank 
<lU~l\ktcn ıronra bir daha )"erinden lmlknrnk c ki kıymetini bulnmı• 
yor! 

Onun için bu keşfi yapan Fransız gazetesi nihayet şu hlikmU ,·c· 
rlyor: • 

- FJ-Aninda hllkflmctlcr dliştlikçc FTan ız frnngmm kıymeti bir 
n~dnfu{ Ma~ryn inecektir. Bn ~clişlc şlmcll kıymeti iki Frnncnz ml'te-

• Jiğl deı-cccslnc J.:a<lar inen frangın .kı3 mcti bir gün Mlırdn knrnr kı· 
. Jacnlctır.,, B.K, 
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.,A K Ş A M P O S T A S 1 
~alı/61 o. Neırlg.t MBdiirl 

1 

. Hasan ·Rasim ue f 
1 DAR E EV l ı lıtanbul Ank~ra caddesi 
.............. dol! .... ,... .. ,.,·-· ..... ..., 8olllll 

1 . ! Değil mi? 
..... Yuı itleri telefonu. 2 3 8 7 2 • 

lder• ,,;...&.. ...-,; : 24370. 
116n ' • .. _ : 20335 

1 

IH~edava terkos 
İl tesns~to } 

ABONE ŞARTLARt 
-... nrAlıl• f ~ .... ttl • 

Serıellk t.400 ıır. ı.ıot l(r. 

e •v•ı• ıso • •·••• • 
~ ::::: ... . .... 

UD • iti 0 

iı Belediye Suıar ldareshıin pek deh 
i akıl ermiycn bir. hareketinin cıki.3le- il 
İı rini ve ~~ticelcrini. birkaç gündür İ 
H gazetcmızın haoodıs sütunlarında :. --5--------------- f! okuyorsunuz. McseJe malum: bele- 5i 

itjasa !i diye "fakir halka bir yardım oZ· ıiı ,_____ n mcık -üzere,, tcrkos te8i.<Jatımn bu 

a D z ve U gibı ailelerin evlerine bedava yap- ı 
n (Q) o n ~ D k a m o .._ ii tıracağım ilan • etmi§ti. Tabii bir- li 
iP' C'::i':o a: çoTc miiraoa.at yapıldı, bunUınn hep· ı· 
Yazan: Şekip Güudü z 1 ~i betı!ıva tesisata hak kazanacak 

H 
ADİSELERİN hiç bir hesaba dcrocede belki f a1.ir değildi ama, 
gelmiyen ve hiçbir hacme sığ- hcr1uıl<le bir lı.1snıı evlerine para ile 

mıyan 6U lanetli çılgınlığı yüzünden terko.<t tc.'fisatı yaptıramıyaca.k ma-
dUnya., kf.ı.bustan kabusa ve anafor· li 1•a::iyette bulunuyorlardı. 
dan anafora stirüklene dursun, işte Fakat bu klırardan smıra ııaz mı 
biz yine eski yerimizdeyiz. Zira her 1 geçildi ~ oklııysa oldıt, şimdi 00. 
şey değişiyor, her §eyin kıymeti ya • davcı teaısat yapt11~nak ümidiyle 
değişiyor, ya azalıyor, fakat dalına l Sular idaresine btı..'l'Vtıraıılar bir1~ç 
ortada değişmiyen ve kıymeti azalını- ! giin 80nra kabarık hesap pusUıları 
yan, hatta. kıymeti çoğalan tek kudret ile kiırŞ"ıla§mıya 'b~ladılar. 
kalıyor: • Bcyoğlıında, Kalyoncuda Hacıka- ·ı 

Biz. İ dın çı1cma..""I 1! numarada oturan o· 
Osmanlı TUrkiyesi nekadar uzak- 1 kııyuctılanmı::dan bayan Hami.denin 

la§tı! 

1
: bize anlattığı 'OOZiyet buna açık bir 

O Osmanlı Türkiyesi ki bazan ln- mi8aklir. 
gilterenin, bazan Fransanın, arada Bu bayan eskiden ha.'tabakıcı b<UJ 
bir Rusyanm ve vezirlerine hediyeler ı hemşircym~. Anadoluda tayin edil· f 
dağıldıkça Almanyanm peşi sıra sü- • diği yeni 't'azifesine hareket edeceği ~ 
rüklenlr; dalına. en kuvvetlinin ara· gün bir tromvay 1oa.oo.Mna uğrıya ·- 1 
basına zorla bindirilen bir "parya ralc gözlerinden 7c:,mıen alil 'kalm~. • 

aevgili,, olurdu. O Osmanlı Türkiye- U Yedi Bene uğra.Jfı1dan sonra mahoo· ı 
sinden eser kalmadı. Fakat dünyaya lan hayatmrn tazminatı olarak şir-
baktıkça, bu hakikatten zaman 7.8.· • ketten 1!00 liracık koparabilmi§ ııe 
man gaflet edenlere, şeytani bir pe- !! bu.nu~ı1~ .~ıu7:arda ~re.~ni oordiği
rende atıp bazı hakikatleri ve bilhas- fı mız tki 1uç oda1ık em almt..J. Kcndi· ı 
sa bir "hakikat0 i, 11hiç değişmesine il sinin hiç bir kaı?ı<uıcı yoktur, ça?ı
imkan ve ihtimal tasavvur edemediği- !: .,an annesi ue hem-'tiresinin ka:xınç- 1 

miz bir hakikat,, i örtbas etmeye ça- İi lanyla 1ı~~ma.ktad;r. Evini kiraya 
balıyanlara, hfila, raslıyabiliyoruz. ii vcrc'bilmesi için tcrkös alması M
Bunlar gelişigüzel cümleler ve muha- jll zımdır. Ve tramvay ~rketi aaycshı
vereler içinde, yahut nasılsa elde edil- i. de fakirlik 7/rıtınn liyakat kesbet
miıı ga.yriresmi fırsatları istismar e- !! tiğita«. 1.:aMdiN :6mal' idaresine !mıü 
dcrek ibizi olmadığ;ngz, gibi göster- rpcaat ediyor.. · a bedat'CJ. 11<J'PJ}@fıfiı. 
mck illetine tutulm119IW!r. Han edilen te.~8atın 85 liraya yapı· 

Faşistler, Nwler, l{omilnistler, lamleocği ocvabuıı ruıyor. 
Halk cephesi kuranlar, dünyayı re- Su'!ar «Uıresi, fakirlere bedava te-ı 
jim bakımından mUWea ettikçe, bi- ı Bi.so.t kararını tcıthik etmeyi dii:1i!-
rer pundunu bulup bizi hep kendile - ne dıırsun, fimdik:i halde hiç ol-
rinden tarafa yontmaktadırlar. mazst:ı ptıralı te.%'ffltın ücretlerini 

Tokyo • Roma - Berlin mihveri dev· u makul bir 1uı.dde indirse de - Kırk- ft 
letleri, "bliyUk demokrat devlet, ler, çeşme sularından da mahrum 'ka- ı; . •; 

'.Milletler Cemiyeti ideolog'lan veya bu •ı Zcın • Eyüb gibi semtler ahalisi su- H 
teşekküle aleyhtar cereyanlar yarat- h suz1uktan k"Urtu1sa... ft 
ma.ğa çalışanlar, Moskova • Parls :::.-ım=a::::::::::::u:.-r.:===--.::::-.:::::::: 

mihveri devletleri, umumi siyasi mu
vazenesi bakımından dünyayı mUta
lca ettikGe, bizi hep kendi hesapları
na uygun gibi göstermektedirler. 

DUnya mikyasında tesirli veya ak
sülamclli herhangi bir mesele ortaya. 
çıkınca, bu meselenin seyrinde ve in
kişafında hususi menfaat güdenler 
hep bizi kendilerinden yana. ~ekmiş 

gibi bir tavır takınmak itiyadmdadır
lar. Ve çok gariptir ki, bütün bu te
mayUller ibirer suretle ibizde akset
mek imkanım bulmakta.dırlar. Acaba, 
kend.ikendlmizc; 

-Biz neyiz? 
Diye, tereddUd ifade eden bir sual 

tevcih edecek bir zamanda. mıyız? 
Hayır. 

Rcji!Il bakımından dünyayı müta
lea e"derken, bizi kendilerinden sanan
lar en fahiş bi.r hnta içindedirler. Biz 
ne f~istiz, ne naziyiz, ne komünist, 
ne de halk cephecisi. Biz Kemalistiz. 
1nsanız. Ebedi insan. .. 

Biz çok ileri, bütün hatlarıyla bize 
uygun ve birçok parçalan ise birçok 
milletlerin muasır ihtiyaçlarına teka
bül edebilir bir mükemmel rejim kur
duğumuz gün Alm:ınyada Nazilik he
nUz doğmamıştı, hatta führer henUz 
nakka~tı; yani bugünkü hüviyeti Al
man bünyesi ir inde yetişme ve inki
§af çareleri anyan bir sperme halin
deydi. 

Biz rejimimizi tekemmül etmiş şek
liyle kurduğumuz günün üzerinden 
geçen yıllan beşer onar saya.bilirken, 
makıllı ycrlc~mek imkanlarını bula
mamıe bir haldedir. Ve işte, komünist 
işte fasist Roma henUz yatağına ada· 
Moskova hf.ı.Ui. nazariyelerini hadisele
re tasfiye ettirmekle meşguldür. Ve 
hattA ~ halk <'ephesi terkibi bizim 
için hiç ele yeni bir şey değildir; bil!
kis on altı yıl önce istila kar§ısmda 

kullanını§ olduğumuz bir fonnilldür 
ki, çok ileri ve temelli merhalelere u
l~mıg bulunduğumuz için bizde za
manla tatbiki bütün manaları, sebeb
leri tasfiye edilmiş bulunmaktadır. 

Biz sınıf mücadelesi arifesinde deği
liz ve sınıf mücadelesi merhalesini 
çoktan aşıp içtimai tasfiyeyi yapmış 
bir milletiz. 

Demek ki rejim ve ideoloji bakımın· 
dan tamamiyle orijinal ve muvaffa
kız. Taklitçi gösterilmemize isyan 
etmek bizim iÇin adeta medeni ve fik· 
ri bir vazife ve bir farzdır. 

Gelelim muhtelif mihverlerin peyki 
olmak keyfiyetine. 

Son zamanlarda moda halinde riva
yetler işitiyoruz. Bazan bizi Sovyetle· 
rin müttefiki gibi gösteriyorlar. Ya
lan. Biz Sovyetlcrle sadece dostuz ve 
bizim dostluğumuz bir kere ba.şlamı
ya görsUn ... Nasıl başlarsa öyle de
vam eder. 

Bazıları !ngiltereyle aramızda bir 
ittifak yapıldığından bahsediyorlar. 
Bu da yalan. İngiltere ile mevcut mü
nasebetlerimiz, şimdiye kadar bu dev
letle cereyan etmi~ münasebetlerimi
zin belki en sağlamı ve dürüstüdür, 
ama biz asla lngilterenin müttefiki 
olmadık. 

Gelelim Almanyaya ve ltalyaya. 
İtalya .ile olan münasebetlerimizde 

altı yedi sene evvels!ne nazaran müs
bet bir inkiş:ı.f var. Fakat biz Ro
ma • Berlin m!hverinin peyki değiliz, 
olmak niyetinde ele değiliz, olmamıza 
imkan yoktur, zirn siyasi bünyemizin 
't0yle bir mana alarak tedaviye çalı· 
şacağı cın ufak bir arızası yoktur. 

Hele Almanya ile, normal mikyas
ların dışında bir ölçü kullanmaya bi
zi zorlıyacak bir yeni münasebet mer· 
halesine girdiğimiz asla iddia cdile
m~ Ne i~ politikamızda, ne dl§ poli-

. . . 
R"A~ER - ~Tum-~tati 

.Hııtıroıarım anloton 
OBl':\lS NORODl 

Enlelllcens Sen·isln en meşhur casuslıırın<lan 

TEFRİKA 

'XO: 16 

Karaşeytanın beni takl p ettirdiği artık 
tahakkuk ediyordu. Nereye gittiğimi de 

biliyorsa mahvoldum demektir 
Biraz rahat nefes aldım. Biraz, diyo- demektim. Fak,at tabii oyuna sonuna ka-

rum, çünk.ü polisin bana söyledikleri de dar devam odecektim. 
tuzak olabilirdi. Bir kaç dakika aonra 
Berlemon sokağında "Kara Şeytan,, ın 
kar§rsına çıknu§ bµJunuyordum, Beni 
görür görm~z bafırdı: 

- Hab.. Nihayet geldin.. 
Gayet sakin cevap verdim: 
- :Evet efentlim.. Einirlerinizi tel&k-

kiye geldim •• 
Bana bi.r iskemle göstererek devam 

etti: 
- Şuraya otur bakal~ .. Seninle ~o

nuşacaklarım var, hem de uzun uzadı· 
ya •• 

Yer.inden kalkarak pencereye gitti, 
açıp temiz havayı ciğerlerine do)durdu. 
Bir kaç saniye !lışarısıru seyreder gibi 
göründU. Sonra birden dönerek gözleri 
min içine bakıp sordu: 

- Dün gece ne yaptın?. 
Bereket bu sualle kar~laşmam ihti

mali olduğunu düşünmüşüm; yoksa ben 
bile ıaşırabilirdim.. Gayet sakin: 

- Bu gece mif dedim. Bu gece her· 
zamanki gibi yaptım, uyudum. 

- U yum~dan evvel?. " 
- Gene her zamanki gibi dostlanm 

Heydman, Duyzberg, Mayer, Şayde

mül ve Plan~ ile berabcrdirm. 
- Doğru mu söylüyot'$un? Eğer 

söylediklerin yalansa ben derhal ogre· 
nirim ve o zaman senin hakkında hiç 
hayırlı olmaz 1 ... 

Bu aefa hakikaten endişe:.c düştüm. 
Acaba ne demek istıyordu?. 

Siıkfinetimi bozmadım: 

- Gizliyccek bir §eyim yok.. Bina· 
·enaleyh ne ~iye yalan ~yliyeyim? İt· 
ham edilecek bir hareketim de yok .• 

Ben de ıimdllik" 11eni itliam" ctını-
yorum. F"akat blta:ı l!l.bıtı.ra balıjahm:vırtt.. 
yet l>Y.le qlac~ ~?. ı • • ~ 

Başına gelen teYin ne olduğunu 

bir türlü anlayaınıyan bir .adım tavriyle 
omuzlarımı silktim .. 

Bir kaç saniye düşünür gibi durdu. 
Sonra suallerine devam etti: 

- Dostlannızdan gece yamına doğ
ru ayrıldınız. Halbuki P~rvıı oteline 
döndüğünü~ zaman saat sabaha karıı 

iki buçuk imiı .. Bu müddet zarfında ne 
yaptınız?. · 

''Kara Şeytan,, ın beni ta~ip ettirdiği 
1Uphesi artık tahakkuk ediyordu. Nere· 
ye gittiğimi de biliyor ise mahvolmuı 

tikamızda bu devletle veya herhangi 
bir devletle muvazi hat resmeden bir 
temayüle rasİanamaz. Bizim sadece 
Balkan devletleriyle ve ·garbi Asya 
paktı devletleriyle ittifaka benzer bi· 
rer anlaşmamız vardır: Bu anlaşma
lar da muayyen meselelere inhisar 
eder. 

Ne faşist, ne profa.şist, ne komü
nist, ne de prokomünistiz.. Sadece Ke
malistiz. 

Mukallit değiliz. Zira. rejim ve ide
oloji bakımınd3.Il fikir piyasasında 

taklide değer yalnız kendimiz varız. 
Dış sıya.s:ı,mız bütün initiative'leri

le ve bütün initiative'lerinde mUsta
kildir. Kimsenin pçyki değiliz. Her
hangi bir devletin idaresindeki insani 
formül fazlalaştıkça o devleti bize 
yaklaşmış görürüz. Belki dünya gü· 
nün birinde rejim ve ideolojimizin ve 
dış sıyasadaki prensiplerimizin etra.· 
fında. toplanabHir. Bunu milstebat 

. görmek,' dUnya devletlerinin insanlık· 
tan daha uzun zaman uzak kalacak
larını sanmak demek olur ki, bu hata
ya veya böyle fenıi bir teşhise sapla
nıp kalmak istemiyoruz. 

Şeki~ GONDOZ 

- Görülüyor ki, dedim, sizden bir 
~ey saklamağa imkan yok. Binaenaleyh 
her ıeyi itiraf edeceğim. 

Kara Şeytanın gözleri parladı: 
- Hah şöyle, diye söylendi. .. 
- ·Akıam dostlarımla biraz fazlaca 

kafırmıştık. Belki b.en o kadar sarhoı 
değiı:lim amma ne de oha kendimi pek 
iyi hissetmiyordum .. Heydman ile Şay
demül benden fazla sarho§tular. Onlara 
Sen Jile kadar rcfa~t ettikten sonra 
§öyle biraz hava almak ihtiyacını duy· 
dum. Dolaıtım. • 

~'Yüzbaşı Bergam gözlerini benden 
ayırmaksızın dikkatle dinliyordu. Sor-
'du: 

- Nerelerden geçtiğini bana söyleye 
bitir misin?. 

- Hay hay efendim.. Sarhoştum am
ma gene kendi kendime hakimdim. 

Şarlrua caddesinden geçerek Lui.z 
caddesine kadar uzanc:lım ve oraldan.. 

Bergam sözümü kesti: 
- Filhakika aeni Luiz cadd~inde 

görmüşler. Fakat 50~ uzaklara gitmiş • 
sin .• 

- Kambr ormanına gitmiştim .• 
- Kambr ormanına mı? Gece yamı 

.oralarltla dolaşmanın yasak olduğunu 
bilmiyor musun?. 

- Biliyorum. Fakat cebimde serbest 
dolaıma veııikası o)duğu için.. 

- Hakkın var .. Peki ormana varınca 
orada ne yaptın?. 

- Göl kenarında bir sıraya oturarak 
temiz hava ile açılmağa çalııtun. Epey 
)taldıktan aonra ıcri dönerek evime ıe
lip yatt,m. 

Bunları ~yledikten eonra cüT'ctl~e-
bu sefer• ıknft aordum~: • : 

..:.. llu yaptıklanmda 'bii kabahat var 
mı efendim?. 

Cevap vermedi.. Masasına gidere'kj 
bir kağıdı ıözden gcsirdi. Sonra bana 
kioğru gelerek: 

- Söylediklerin bu kağıttaki malO 
matı tekzip etmiyor. Yalan söylemedi
ğine inanmarmz lazım .. Fakat artık bu 
sana bir ders olsun. Görüyorsun ki hi~ 
bir hareketin Alman polisinin gözünden 
kaçmıyor .. Eğer ihanet edersen anında 
bizim haberimiz olur! .• 

Şimdi gelelim işimize. .. Benim mai
yetime girmek istermisin?. 

Şaşırmıt göründüm: 

- Maiyetinize mi? Ben mi?. 
- Evet sen ... Niçin p.ştın?. 

- HizmetiniJ;e ben nasıl girerim. 
Belçikalıyım, maiyetiniıde çalıımak ıe· 

refini ~azanmak için Alman olmak a
zım değil mi?. 

. - Onun ehemmiyeti yok.. Mesele 
ıenin razı olmanda ve canla ba§la çahı
mandaldır. 

- Çalışmam ne sahada olacaktır? -
Sualimin manasızlığına güldü ve ce

vap verdi: 
- "Serbest Belçika,, mensuptan bizi 

epey rahatsız ediyorlar .• Bunlardan bir 
kısmını biliyoruz. Fakat diğer mühim 
bir kısmı hakkında malumatımız yok .. 

- Ben onları tanımıyorum ki yak.a
tayıp size getire bileyim 1 

- İşte orası senin bileceğin i~. . Be
nim bileceğim it ise sana yaptığın her 
faydalı hizmete mukabil bol bol para 
ver111ektir 

(Devamı var) 

Tcn'lt:on amca 
kaırosa ve 
sevglllsl 
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Teptcapı HIUQI tı.er &1111 1a&t ıı den 11 ,-
açıktır. 

MDnak••• uonıarı ~ 
rl•' 

• ~Iüreflede inşa edilecek lnhfsa ştt'r 
dnresi binası a~ık eksiltmeye konuırnıı pıl~ 

·Yarın Knb:ıtnştaki alım satım kornlS3~JI 
da yapılacak olnn bu eksiltmenin 
bedeli 5805 liradır. 

I• ve l•çl ~tf 
Hava Harp a~ndemisi h:ln 80·100 tsıeJ' 

ücretli iki erkek daktilo olın:ıcakUr· ıı•" 
• iller bu ayın sonuna kadar YıJdııdll t ,ı• 
nkaıtcmisi knmandanlılhnn mürııcıı• 
melidirler. ~ 

Geçen •en•nln eugonO~ ~~ 
neıer oldu "I df"" 

• Halayda, lstnnbul ve Ankara r• 
rını dinlemek ynsak edildi. 111 r/ 

• Balkanlarda müşterek post• pıı 
Janılmnsı düşünülmektedir. dl·~ 

• Pariste siynst bir cinayet işleı:ıo 6140' 
iktisatçısı Navaşin esrarlı bir şekil 
rüldü. 
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Beabin 
"' 11\BtN mlahı? bedbin mlatn? --. ... :18 80n&lar fllphesia ki he
~ bette nikblrJm" di)'e cevab 
~ CUnku bedbin adam in8an oğ
~ etmJyen, onun mucbİeler 
tlaıt ve yine de yaratabilece-
4-~ıyan adımdır. Onun indin· 
~ -.a, dtlıı;ya J1lsllnde göribıdUiU 
1 llbı nıa1ıa, yine de öyltdlr. Ger-

~Utuıı defittiitni kabul eder; 
~ .. ~ oldutu gibi kaldığın~ 
~-.&& kötilye dofna gittiğinden 
~·Ona dl1tQnceeJnln yanbe ol· 
~ labata blkma)'lll; öfkelen· 
.._ IGJıe 1Ubndan tebellOm eder. 
~bir budala diye bakblım lhau 
4e dt.-~· Bu hialni belll etmeden 
'hıı.lllll&I; çtinktl kendisinin akıllı 
"' OJd kaili Olmak için mtn akıJ. ._.dit Ufuııuza lnanmağa ihtiyacı 

~ ahl1clır. Aptal ~1, 
ht le!tt bedbiııler &raauıda ga
S adın!ar, bilyllk ftıoeotıar da 
~ ..:ı,!'&bt en akllinde. en in
~ "'ile: .. Dair. ben naaı1 dllftlnti· 
S blıtttn lnanlan nuıl hiçe İa
le) oıa...~ ~ hıç bir wnan bir 
,, . ~TWealdanm DalJl d8 görllyo-
~ ~der ıtbt bir ıw vardtr. Bedbin 
~ ::an iade adam deği:dJr; 
bt~ dine hayranlıktan . \11! bu 
~~ ı&ıtermek ihtiyacından 
~ tııcıeo liefhur ve ftlphesiz· bil
~ ~tıdia~ Schopenhauer bile etraf~· 
~ l afızJan açık dinllyenler 

h..~bı dan pek hoelarunnlf. 1 

~ ı1....~•mdaklne ~ 
~ ~lll. O zaten ne zaman te
a:~ cıı::- ki? Fellketlezden, en 
~ Yetlerden bahsed~rken bi~e 
~ 'b.e ~llın ebik ~ldfı': 
'bı.;_ ~in~ oflu JdStadtır; ondan 
~ tt.:...~ her budalalığı bekliy~ 
...._ lıia-~lll illi? Haklı olduğuDa 
~!~ bin bir defa daha iabat 
~ ... gibi bir hali vardır. t-
~. faka bahsederken de yine gtt
ııı ......_,__ T t bunu memıwnı)'etlnclen 

e ~ lbemtımw l6fle Ure0-
ta111ıı, lazınıctu.: "Siz bu l~litn 
~le '1 aldanıyorsunuz. O adamı 
~ ~ bir harekete eevkeden a-
0 l~~: ~laqnq!- Kim bilir 
•1'.( ~ ~dir!,, Çofu zaman da 
~~te ifl'ellç bir aaik bulur, 

~ltaı~ ıaıı~~ da muvaffak olur. 
,,~ "'t! nedir! her insanda, 
'1 ~tı en lbel, en kalıranwıca 
)l~hlt ~ de bir çirkinlik, bir 

tıt "'· ~~tunu kabule bir me
lletı 'de~ bu ~llmbden la"h ~--:~Ur ve bunun için ek
'1~ ~ de kendi fllc
~ı., 1't ~ t.enıln eder, eizl • 

1' -... ohnının verdlfl • gu • 
,~~ 
~-~ ..!:ı- ofluna iman eW
~~~ )19 kadar '1UCizeler 
~ ~ btıb kencu kendini aflfııt o-

' ~ dan llOllra durmuma ~~ten h..n.~ için nikbl-

" de ~-uuıın o uka!lca tebel
tlbt am.~~b_!n olmağa, yani 
~ leVkedebilirdl. 

...... N-.1Jah ATA\; 

~~·~~arıar Vekili 
~ e~ne devaaa ediyor 

~iodık · kurumu kuru'ldu 
Pamuk kurumu da pek yakında te,~ekkül 

etmi $ bulunacaktır 
Fındık korumu mOdOrJOtUoe B~drl Nedim tayin e dlldl 

HUJt<imetln Yeni mesai programm- ı mektedir. Yapılan hazırlıklara bakı • ı Pamuk rekoltemiz\ '?40 bin balyadır. 
da, bqlıca ihracat bcaretlmizi teşkf • hrla, fındık kurumu iki Oç aya kadar, Alman tedbirler aay~ 1inde istilıaalit 
1ltlan4ınna hakkmda mevcut olan yani, önUmUzdeld ihracat mevalmiıı· aeneden aeneye art.mal\ tadir. Bilha.ua 
maddenin tatbikatın& pçllmeli ve bu elen evwl faaliyete PÇ11iif olacaktır. hmir mmtakaamda ~ nuk zeriyatı 

bu yolda birkaç mtlhlm adim ablmll Fındık kurumu lt '99 Ziraat banka- 'bllyllk bir inklpf manr.a:a aaı an.etmek 
bulunmaktadır. lan taraf tedir. 

Bu prensip kararmm ilk eseri ola- IDdan mflttereken ve anonim tatihsalatımızm 80 - 90 bin balyaaı 
rak geçen eene bmlrde UzUm ve in • bir ıtrket halinde kurulacaktır. Şir- yerli fabrikalarunızda isti\ ıllk edil • 
cir kurumu kunılmut ve Egenin bu ketill esas eerm&yeel bir milyon lira mektedir. Bunun için rekol~ :.ınin yan
mtlhjm ihracat maddeleri, tam tioarl olacaktU'. mndan fazlaamı ihracata ~ 'l"iı et • 
bir tefkllltla aatılmay& baelanarak Şirketin merkezi fatanbuıdur. Ka· m.ek ve pamuklanmız için yea l ve da
locir ve Uzllnı mUatahılllerinin kaı'imı- ra~nlzfn fmdık mmtakatarmda fU • imi mahreçler bulmak mecbw-.iyetin -
mut temin edllmlıtir. beteri ve ecnebi memleketlerde aatıe deyiz. 

HUk!tmet. bu 11eJ1e de, fmdık ve pa- tefkilltı buJunacakbr. Pamuklarımızm bellibqh mi\a'teri • 
muk kurumlanm kumıak üzere faali· Fmdık Jrunmnt tlıtekJdll edlncey.i leıi Japonya, Almanya, İtalya, Po • 
yEıte geçmlt buhmmalrtadır. Şimdiki kadar, esasen bu yolda faaliyette bu- lonya ve Çekoelovakyadır. Buna, son 
halde, evvell fmdık kurumu kunıla· Junma.ICta olan ı1 llmted fi*etl ptya- yapılan ticaret anlapıaaiyle Ro~lD
cak, onu pamuk 'kunımu takip edecek- lada nbmılık vulfealDI yapacak, ku- ya da iltihak etmıı bulumnaktad.tr. 
tit. Fındık kurumuna mlldlir tayine- rum faaliyete geçtikten~ fmdık Şimdiye kadar, Romen plyaauma h~ç 
dilen iş llmted mildlri Bedri Nedim ticaretini bırakacaktU'. pamuk aatmBmJttrk. Son anlqma Ua 
Ankaraya giderek iktıaat veklletlyle Kurumun mlldlirll Bedri Nedim, 11 Romanya bla:ten 800 bin liralık pa • 
bu mevzu Userlnde temaslarda bulun· muk alacaktır. BUJdllnet, bu tedbir-
muı ve eehrtmlze dönmüİtttr. Burada Jimted mUdilrJUlllnll de ifaya devam lerle, timdlye kadar ufak miktarlara 
fmdık kurumuna alt teşkillt .oı:a.tıe edecektir. aynlmq olan pamuk aatıelarmıJZI btl· 
hazırlanmaktadıi'. Kurumun hUkftmet HUk11metfn fmdık kurumunu b6yle yUltmekte, yeni anlafm8.larda pamuk 
cephealndeıı tefekktıl f ormalltesi de iyi bir aermaye ve f.etekkW ballncle için huaual taku eeaalan bulmakta • 
ikmal edilmek üzeredir. Kurum bak - vücuda geUrmeal, bilhula fındık dır. Kurum kurulduktan aonra, pa -
landa hllZTl'l:uımıe olan nizamname ik· milatahılllerinl çok memnun etmlttfr. muk lhracatmım arttırma yolunda 
tmat vekl'etl ta.rafından tetkik edil· Fındık thracatnnızm 11enevt niemle- daha esalı tedbirler almacaktır. 

1938 
Yeni hazine 
tahvlllerl 

· Satlp çıkar1lmak için 
bazarhta baılandı 

138 yeni hazine tabvlllerinln aatl· 
ta çıkarılması için hazırlıklara bat
Janmıştır. Yeni tahvtller, 1 Nlaan ta
rlhlncleıa 1 t l b a r e n • a t ı t a 
o ı k a c a k t ı r. Bun4an enet 
muhtollf tarihlerde hariçten 7ap1J. 
mı' olan llttkraılann tahTlllerl J'~ 
rtne kaim olmut bulunan Tllrk bor
cu tahvllleriyle deAittlrilecett için 
borsada TOrk borcu birinci ve ikin
ci tahTUlerl arasındaki fark zan ol
muf ve flatlan da19 lirayı geçmlf. 

tir. 
TOrk borcn tahvilleri kuponlan

nın önUmtııdekl altı aylık tediyesi 
Mayısta 7apılacaktır. Bunun için 
devlet. hazine tahvtlleriyle dettşU
rllmek latenen tahvilleri kuponlu o
larak alacak ve tuponlann bedeli
ni tah"Vtllerln llamm bulunman iti· 
bari7le Jıutne alacaktır. Dlyunu 
11muml7e mecllalntn lttthu ettljl ka 
rar mucibince kuponlar bu defa llk 
olarak frankla tediye edUmlyecek
tlr. Frank flJatıanndakl llttkrauıs 
lık dolayml7le frankla tediye eon o
larak blrlnclteşrlnde 7apılmıft.I. Ma
)'lStald tediye lıe dolar eıaeı nzerin
den yapılacakbr. Bunun kupon ba. 
tına Ttlrk paraalyle H kurut tuta
catı anlaşılmaktadır. 

Devlet yeni hazine tahvilleriyle 
mllbadele lçln iki aen.ell~ blr mllddet 
toymut bulunmaktadır. Bu mtıddet 
sarfıada da isteyen elindeki tahvll
leri tebdil edebllecektlr. 

kete tP.mJn ettffi ~vfs 14 milyon il· 
radır. Kurum, fıe hatlar batlamU. 
Trabmn. Glreaun, Ordu mmtakalan • 
nm lktıaadl Jlr.yatmda çok mühim bir 

rol oymyan bu mahauHln Dıra.catmı 
arttırmak için tedbirler alınacaktır. 

Gerek hldiııelerln tesiri, gerekle 
bOnyeai zayıf olan bazı ticarethaneJe-

rln yanlış ve zararlı çalıemalan yU • 
silndea aman nmaa vlikua gelen fi. 
at temevvtıçlerlnl &ılemtlr, u çok 
flat eevlyeeinde Dlznnlık ftzlfeat ifa 

etmek ve mn.tahıWn piyasa oyunla • 
rmdan mUteelSlr olmamaamı temin 

' eylemek fmdık kurumunun vulfele-• 
rindendir. 

lktmat veklletlnde, fuıdık kura • 
mundan IOJll'& tunıJacak olan ı.-r.muk 
kurumuna ait projeıert elıemmt,etle 
tetkik edilmektedir. 

Gerek kalite ve preJaN •tıw ttıba
riyle himaye ~ ve ba JQlda 
mühim tedbl:"tcır aJımuaya muh+~ bir 
mahsul olduf. için pamu'ıc Jmrumu ·ı. 
rıeriııdeJd tetkikler bir mtlddet daha 
devam edecektlr. 

ihracatımız 
28 mllyon llra fazla 
Ankara 26 (A.A.) - tatatistik umum 

mOdUrlUIG 937 aenal harici dcaret 
iatatiatilderinl tamımltmlJtıf. Alman 
neticelere nuaran 937 eeneainde itba
Ut kıymeti 114 Ti ihracat 'l91meti 137 
milyon liraya belli olmuttur. Bu mik
tarlar 936 ıenellne auaran ltballtta 
21 milyon ve ihracatta 20 milyon lira 
artıı g6ıtermektedir. ttballta nuaran 
ihracat fulaı 23 milyon liradır. 

Bakkallar şeker 
satmıyorlar 

Banu.ı bir ~reıloebakmak 
lbmdır 

Hllt6meltn bO~ yapbfı bir fe
daklrhktan aonra, bundan iki eene 
evvel, berinde tenzilAt yapılmış olan 

şeker fiatlan, son u.manlarda tlraze. 
8lıyten çıkmif buhmmald:adJr. Bu hal, 

bllhua btme teker •tlflarmda ae
rllliDektAK!lr. Normal olarak 30 ku • 
l'UltlD aablmur Jbmıgelen kellme te
ker, buglln eeiırtn muhtelif yVlerln • 
de 32 kurup kadar atılmaktadır. ı. 
.an garibi, 1:Sll bakkallar eeker atıt
Jannm ne taraftan baktlsa b.t1 bir 
arar olduğunu öne llirerek teker 
atmamaktadD'Iar. Anadoludan plen 
m&limıata g6re, oral&rda tekerin tO 
kurul& kadar 1&tıldıfl avlddlr. 

Şlmdlld halde ı.tanbul plyaaamnda 

tekerler hep çuvallar içinde aat:ımalt

tldır. Bir c;uval hiçbir zaman tarbl· 
muı niutacl olmamakla beraber lSO ki· 
Jo lUbar edilmektedir. Bu bir çuval 
tekerin ftatı H lira kırk kurqtur. 

Bir ~dan 12-lCS kilo toz eeker çık
maktadır. Bu toz çok ince olduğun

dan 25 kuru,tan fazlaya aatilamamak
tadU'. Şeker nr.tJiyesl ve 88iresile i-
çlndı;.-ı f>u bdar fazla toz ~aam
dan ~-,)ılan zarar atılan tekerden 

klr bırakmadıktan maada 1atanm zl
J&ll etmesine de eebeb olmaktadır. 

!tte bu yllalen bakkallar ya teke
ri bir çeelt bulUDBUD diye 1&tmayı 

g6ze almakta veya 1&tmam&yı tercih 
etmektedirler. \ .......__~ 4~1ar vekili Ali 

~~ oıı.allftur~laarlar ldareetn- ....._ ......... _________________ ....... ____ 
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~ ~~dUrn Muatata Nn-' ı-ÇERD=;:= -- - - -~ 1l4 J ';aG 1-...e;;-ilze:Aahrada"":eıldl edil~ 
-:'."-ret .... At •BORSA A~VfAf.ARI dtln bir toplan· .. ..< ~ 70n ikl

0
ncl toplantısını yapmııtır .. 

ha,.. ederek tetldkatta tı Japarak Anakarada naad çabtılacalını ~ ..- ·-- • 'ONIVERSITE REKTÖRÜ Cemil Bllsel, 
~ ~ ~ ~t v lllevzuıv Uzeriııde ı6rOtıallflerdir. Aceataıar birlili de bir Ankara hukuk fakmıeslnde, s6mestr usalft-
~ ~ '- enıu,tlr pro}e buırlamaktadır. • alla kabulil milnasebelile yapılan toplantı· 
\i~ ~~ Lıbtaarıar ~ekili -"-'· • KATIRCIOGLU hanındaki ran1tn tilb- ailelerine yardım ma .. adlle lurdatlan larda bulunmuştur. Rekt6r yana fe)ırlml-
~ \.ı.~~ &1bı1er v-w• kikata devam etmektedir. Diln de QçilncO cemiyet cumartesi ,Oal Cnh·eralte kon· ıe selecektir. 
~. ~ içinde ve • bir keıır yapılmıttır. Yanıında kaait eseri ferans salonunda bftyilk bir toplantı Y8· • 'C'NfVERSITE t•lebelerinden Allna)'a 

b ~ lllU•ııHlerl, bu a- olmadılı kuvveUe ııannedllmektedlr. ı-acak ve nizamname dellttlrelecektlr. ıltmlt olanlar terefine Atına valisi tara· 
q'tl - ttru .. edecektir. • YENIC..\MI etrafının iıtlmllki için, • GAYRIMOBADIL bonolan yeniden fından bir ziyafet verilmittfr. 

~·~Q .. JI ..,.Ur belediye harita tubesl mOdilrO Nafia vekl- VOkselmele batlamıttır. Bonolann fiyatı • YOZGAT mebaslan, Yozpt merkez o-Jt l • u... letlle temaata bulunmak üzere Ankaraya 20,7J dir. Yilkıtli' deftlll etmektedir. kulunda tesis edilen kiltilpbaneye 180 kl-
~;,f e 1r11 e Ce k litmlttlr. latlmllk iti ,.akında batla3·acak- • AHSA VUTKôYO?lı"DE birkaç IOn ene1 tap ._ bir fotoitrafla Türkiye albQmll be-
~~ ~ br. ~ bulunan cesedin bildyetl tesblt edilmiıtlr. diye etmltlerdlr. 
tı..""" .!_~ lllemurin koope- • ATATCRK KÖPROSO itinde beledb·e Bu, <",al•la Rus manastınnda oturan Ha- • MEKTEPJ.ERDE CEZ.~ tılerinl teshil 
"" ~~ etı..-.20.000 ton kok k~ Ue mllteahblt arasında çıkan lblilAf balle- ıan oıtlu Ragıptır. eden maddelerde ban tadlllt yapılacak· 
-...._~ ~ ~T 1r 

11
_ ve bu kömürle- dilmlttlr. Belediye nokta! naunnın haklı • MOFrt'l.ERDEN 80 Jatını doldumıut tır. Tatbikat iti 6nllmlbdekJ yıl baflayacak 

t..~ ta..... -. •" ~ JViııe iki lira '6rCUmeal ile neticelenen müzakereler llıe- olanlara bazı yerlerde muı verilmedllt br. 
• "'1.:..-.ııt ~ rlne lnpat tekrar batlayaea'ktır. tıörillmüş ve allkadarlara Tazife ıörenle- • TtlTON KONGRESi toplantılanna de-

\,. ~~lllt \ta lllb-. • ..a~~-mU~ade et • M'ODDEtUMUMIJ.IGE 137 senesi için- re maaş nrileceli blldirflmtıtlr. vaın etmektedir. :tırunhhulana badn lil-
iı..~ ...... ~ Va~ &öre, la· de 141031 ıı ıelmlt. bunlardan 829 u ne- • REl.EDIYE Eski Unkapaaı Hıırtidl leden sonra son bir toplantı )'aparak da-

~le 1-7-ıvmda teellm tlcelendlrllm.I• Te "eri kalanı da yeni se- nün ıfışan satılmasının llmr8k resmi do- lılacnklan zannedlllyor. 
11_~ez.ta •OOperattfln getir. neye dnredilml•tlr. Javı~lle kabil olmadılını ıör· • ITALY~N 'Kl.(~J.E"Rlinden biri ta-

tonundan iki Ura • ADI.iYE MOFETJ'IŞJ.E"Rt asliye mah- mıı, ve k&nrOnftn dahflde "ahlmasını ta-1 panacaktrr. MalQm olduJtu flıere bunlar 
• temclerl mnnmell\hnı teftlt elme!dedirler. rarhı,hrm•!Jlır. • ikf tane idi ve biri Tepebaşında dlAerl de 

• MUALLiMLERiN &en aıbdaflanıll11 • SUJ..AB UNUNU proJeshıl tetkik et- ~ !atlkW caddeai dnnoda baluDQJOl'chL 
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KURUN 'da 

Matbuat ile 
eı blrliQI 

B A$VSKIL Cddl Bayarın Yalovada 
llUZelecllerle 11aplılı htublhaldtn 

balueden A•ım Uı, bir aralık Başvtkllle 
karııla,mak f ıruıtını bulduğunu ve mat
buatla bu ikinci lema•ın luuıl ettiği duy
guları /;lrenmek lıtedillnl anlattıktan son
ra digor ki: 

••Başvekllden kendilerine mahsus olan 
taUı tebessümleri arasında f(>yle bir ce\·ap 
aldım. 

- Gazetecllerl lmtlhan ediyoruz. Kahi· 
Uyetlerinden şilphe etmiyorum. Yalnız 
kendilerinin umumi menfaat çerçevesi i· 
çlnde ne derecelerde bir dikkat ile hare
lret etUklerJnl kontrol edec~Jiz.,, 

Ynlova konuımalanndan sonra çıkan 
dilkiln sazeıeJerf ıözden ıeçirirken hatırı· 
ma ıelen bilhassa bu 161 oldu. 

B. CelAJ Bayar ıuetecllere gösterdili 
naziklne itimat ile onlan gerçekten çok 
mlltehassis etmııu. sorulan her suali olgun 
ve demokrat bir devlet adamının kendi 
safında bir arkada .. Tereceli sancı ve i
nandırıcı cevaplar b11ıJadıkça insanın ih
tiyanıı olarak - ıeae sofrada ima olun
dulu sibl • eski deYlrlerln devlet ricalini 
lillllmslyerek anmaması mQm~ün olmı· 
70rdo. Adlan birer pqa tlnvanının mutan 
tan himayesinde yaşıyan, kendileri erkin 
umumlyeyf konak ile kapı arasında korku 
dan bomboş kalmıt mlltebayyir yollarda 
koşan ıerdunelerln maverasından snıer 

,1evıet ricall ... Bu ricalin en auaturlusu, • 
a-fr kere tasaTVUr ediniz • Qzerine bir as• 
"',• yarım asna kat kat &iydirdili ş3h· 
ret.ten sıyrılıp soyularak hustın f11 masayı 

çe"ren ıuetecller ortasına atıhnıt olsun, 
lstildJalimizin delll. ballmisia Atatürk dev 
rinde ne ~Oyilk bir terakki merhalesi kay
dettlltae ba ttlçllk mubreseden bll)'ilk 
deliller elde ederdik. 

Bu mukayese adeseslnl kendi meslelfmll 
llaerine ~evirmekte dahi tereddllt etmlyo• 
ruı. 

GaıeteclUlfmlıfa b0k6met g~zünde ge
çlrdlll bu imtihanlardan meslci, .nlzin ve 
meslektaılarımııın muvaffaklyeUe çıka
caklannda fijpbeye dilşmllyonız. Y:ılova 

buluımasındaa sonra gözden geçirdiğim 

pzetecllerimi.ıln hemen hepsi bu imtiha11 
118 muvalfakl)'et lddluında bulunablllr
ler Vakla, YalO\'ada bbe beyanat olarak 
Detredllecek hiçbir 191 16ylenmemlş iken 
içimizden biri orada &eçen basblballerden 
brtılıkh s6slerden kendisine tet bir 1>9-
:ranat çıkarmak bllnerlnl g6sterınemlt de
lildir, ancak bu blr kusur ise btlk6met re
isimizin neUceye bllkmOnde bu (bir>. el· 
bette bir (be:reU mecmua) roHi o)'Damıya· 
caktır. 

llatbaat ile elblrllll etmek yolundaki 
brarlanndan dolan IUmat. tazandırdıJI 
bO)'ilk fayda ile devam edecektir. Bu iti
mat ve temas. matbuatın blltlln noksanla
nnı «ldermette batlı batına mOesalr bir 
Amlldlr.,, 

TAN' da 

Ta9nakçı 
btr Ermeni 

inkılabımızı nasıl 
görüyor? 

A HllBT BlllN 'f ALllAN, .an on on l1q 
•ene lrlndı mımlekelle mucize dere· 

cedndı dılfılkllklır oldalıma fakal hır-
111Jn lçlndı llOflldılımız için bıuuın pek far 
kında olmadılımızı, Halagda bir Ermeni 
tara/ından MUf edilen bir ı6zlln, bizim 1111· 
re 6lçunedlllmlz ba farkı bir ıım,ek gibi 
tı11dıalallılını d111bor N dl11or ki: 

"Memleketimizde :ratı:ran Te okuyan 
Hataylılardan bin kadar kardet. lsUkWe 
kavuşan yurtlannın seçimine kanşmak il· 
sere Antakya)'a d6nmfitlerdir. MOtarekede 
TOrklyeden ayrılan ve o zamandanberf fn
Jullp hakkında ancat hayal meyal bir teY 
ler du)'an, fakat manasını 61emlyen Tq
nakçı bir Ermeni, TOrtlyenla lntıllp do
lu muhlUerlnde seneler 1eçlnnlt olan bu 
kardeşlerin kendine stvenlr Yoldaki azim· 
U. tereddlltsb hareketlerlnl, oturuşlannı, 
kalkıtJannı. medeni terbiyelerinin lürUl 
ttlrlO esesrlerlnl g6rtlnce bllkmfin6 ver
mlı: UJ'Orklyedekl lnkıllp meler yama11 
te:vmlş. Bu adamlar lıtedikleriai ;rapıyor· 
lar. HattıJ iti Tllrklerln lehinde halledll
mittlr. CJrpınmak beyhudedir'" 

Ekmek flyatları ıo 
para ucuzladı 

Belediye narh komisyonu, dilıı bir 
toplantı yaparak öııUmi1.ıdeki hafta i· 
çln ekmek fiatlarmda bazı tenzlllt 
yaPIDJlbr. 

Verilen karara gön, francala f"ıa.t
Jan oldutu gibl birakılmJt, birinci 
nevi ekmek on buçuk kuruştan, on 
kurut on paraya, lktnci nevi ekmek 
de on kuruftan. dokuz kurut otuz pa.-
1'&1& lııd1rilmlftir. 

\ 
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Filistinde Erkek ve çocuk 

Çoraplar-
edtyor Kadın çorapları gibi stabdardize 

Çarpışmalar devam 
r Bu Perşembe A~mr 

Büyük Gala Suaresi olarak T C· R K SinemaSinda 
Bütün istanbulun Beklediği :Muazzam Frmaız:ca Film 

FAKiR TALE Kudils 25 (Hua~sl) - Alınan bU-ı ediliyor 
tUn şiddetli tedbirlere rağmen Arnp Öğrendiğimize göre iktısat vekfile-
tethtşcllerln\n faaliyetleri durduru- ti erkek ve Çocuk çoraplannm d& k8r 1 
lamamaktadır. din çorapları gibi standardize edilme-

Hcbron bölı;esindeki vaziyet git- ii••••~ 

(MlLLöCKER'in Me!'bur Opereti) Mli'zik, Raks, Aşk, Ne~e, 
MARIKA RöCK, FRITZ KAMPERS, CAROLA HOHN, JOHANNES HEES TEKS 

•• si 
El -·-t tikçe daha ciddt bir ~ekil alması üze- si i•~n uzun bir mUddetteııberi yaptı-

rine, general Hnrrisonun kumanda.- ğı tetkik1erl ikmal etmiştir. Vekile -
sındakl lnglllz kıtnatı temizleme hn- tin bu husustaki esasları derhal birer 
reketlne başlamıştır. Hareka.ta 14 nizamname ile meriyet mevkiine ko-
1ln.cil piyade alayına mensup kıtaat- yacağı haber verilmektedir. 
la zırhlı otomobiller; telsiz böIUklerl, Erkek çoraplnrmın standardı hak-
seyyar hastaneler de iştirak etmek-
tedir. ktndaki nizamname ile bu çoraplar 

NablUS civarında bir Arap çetesile kalın, otta ve ince olarak üç esas krs-
1nglliz kuvvetleri arasında vukubu- ma ayrıldıktan S6nra her ~it iplik 
lan müsademeye iştirak ettiği anla.- numaralarına göre tasfiyeye tabi tu
şılan bir Ara.pin bir Yahudiyi öldü
ren diğer ikl Arap divanıharp karn- tııJ:ıcaktır. Her çorabın mahiyeti fa~ 
rile bu sabah Akkft. hapishanesinde rika tarafından koncuna vurulacak 
asılmışlardrr. bir damga. ile belli edilecektir. 

Bunlar daha. evvelce adliye tara.- Çocuk çoraplarının standardizasyo-· 
tından da. mahkfım edilmiş bulunu- nu ise daha. basit bir §ekllde yapıla
yoriardı. 

Siyonist llclcrl Ben Got1on dlln Lon caktır. Bu kısma l5 ya~ına kadar ço-
'draya._gltmlŞUr. Gclec-elt hafta. da cukiarın giyebileceği kısa ve uzun 
lider Veizmann kendisini takip ede- konçlu çoraplnr dahil olaca1ttrr. 
cektlr. lki lider Filistinde bir Yııf! - Kadın çcraplarmın standardı hak -
dl de'Vletinln dcrbal tesls'l ıeın ener· 
:JI ne Çalışmak ıst1yorla1", bunun se- kındaki n1zamname bundan üç ay ev-
bcbl yalnı~ Filisttııde hergürı biraz vel meriyet mcvkiine. girmi!)ti. Nizaın
füılıa gergtnleşen Taziyet değil, sıyo- name, Ç!Jraplarm stnndard ŞJU'tlar.ma 
niatlerle,. sadece kenr1 lerlne Filis- uyın$1 içtn altı aylık bir: müddet ver
ttnde mlllt bir yuvanın teminat a.lt.ı- uıio. bulunmaktadır. 'Yaamafih. şimdi-
na. alınmaslnı istlyen diğer Yahudi- '.# 

lcr arasında. glttlk~e şiddetle ecre- den piyw:adhld bUtun kadın QOra.plar.r 
yan: eden mlina.kaşalardrr.. bu şartlar.a uymuş ve damgalanmış 

Yaman bir 
dolandırıcı 

bulunma1ttadır. Aıltr: aylık müddetin 

Hastahaneye 
yailıracağ.ım diye, 

dışarhklıları 
dolandırıyo~moş 

Zabrta. memurları, lbrahim çavuş 
adlnd8. yaman bir dolandincıyı yaka
lam1ı;Iardır. İyi .bir şekilde giyinen bu 
a.da.m hastanelere yakın yerlerde do
laprak Anadoludiın teda.viye ~lenle
rl önlemekte, t..a.ntdığı dokfur~ oldu· 
ğunu, kendilerini hastaneye çabuk ya.
trracağm1 söy1iyerek 25 - 30 - 40 li
ralarını dolandırmakt~dır. lhrahim 
çavuş son bir ay zarfında on bir ki
şiy;i bu. suretle ddlıı.ndırmış, üç yüz li
ıraya. yakın paraıarmı a.liıııfillr. 

Bu yaman dOlandırıcı, dün sabah 
lstanbula gelen yabancı bir kadınla. 
bir er.keği dolancTırırken cUrmümeş -
hud hafınde yakalanmı§tır. 

neticesinden sonr.a tUccmn elin· 
de ıtalmış ve satılanıamış olan; çorap· 
lara ticaTct odası drungaı vuracak ve 
bu suretle bu çoraplar da satfüiöilc
cektir. 

Yeni nizamnamcler1n de çıkmasiyle 
beraber h!"i:illcm olan çoıııplarm hep
si standardize edilmiş olacaktır. Yal
nız köylümüzUn ıtullandığı ve bu gün
kü çorap istıhHi'kinin ytir.de yeüni§ini 

tutan yUn 11orapla~ l:iuııda.n. hariç kal· 
maktadır. Çünkü ibunu lier aile ken
di ilitiy;nçlaıına -g.ör.e. elle yapmakta -

dır-

VllA.yet sıh biye 
_ kom syoou 
Şehirde tetkikat yapıy,011 

Vilayet bıfzıssıhha konıisyonu, dün 
vali muavininin :reisliği altında topla
narak gelen raporlan tetkik etmiştir. 

K<Jmisyon azaları, bundiın:.. sonr.a. 
Çalmıak~lıuıdaki V:aldc hanına gide-
rek; EminönU kazası idaı:e; he~etinin 

Zabıta memurları Mehmet çavu§ is- - hanını bazı odalarının ikamete clve
minde bir de hırsız tutmuşlnrdır; Blı rlşli olmadığına dair _ verdiği kararı . 
acfum da Beykazhr Basanın üç lli'ası- . tetkik etmMerdir. 
nı, Bafatta: Müslimin Y.atak ve yorga· H t ı. h k"l ten h d k' 25 . eye azasr. a ı ta an a ı 
nınr, li'eneroe Haydar. mahallesınde:. kadar odanm bir iki saat için dahi 
oturan Necdetin paltosunu, Şeb.remi· . . y • 

· d ı...ı-· N tini lt A oturma:v.a elven§ll olmadıgını tesl:iıt 
nın e; sa uıı.; eca n pa osunu, • 
danalı Alinin anı lirasını !zmiili Ha- etmiş_ ve hanın önünd.e. lağımliır kapa-

, nıncaya kadar binanın fulillyesine IU-
sanm 50 lirasını, Tozkoparanda Mus-
tafanın yatillt ve yorganım, Fatihte 
ZekeriN:a ot.elinde ya.taıı. Nevzadm ce
ketini, Ayvansarayda Slileymanm, 
Kasımpaşada Eeridin, Fatilite kundu
racı Behcetin elbiselerini çalnıışfıır. 

Otobfts meselesi 
etralında açıla o 

dav.alar 
Sahur Samiiıin, gaz.etminde yapti .. 

ğJ; neşriyat: dolayısiyle, .A1ınıct: Emin 
Yalman aleyıiine açtlğt diı.vaya dUn 
de devam edilini.~r. 

Ma.E keme, yeni bir dava n.çJlıp a.çJh 
madığµım sorulması: için_ duru§IIUl.Yl 
gµbatm birine talik etmiştir~ 

Bundan SQlll'a Recai Nüzhet tara -
fmdan gene Ahmet Emin aleyhine a
çillm iki davanın dunışmasma geçil
mi§tfr. 

Ahmet Eminin. de Recai Nüzliet ve; 
Kvni Bayer aleyhine a~ılmIŞ_ davalar 
n bulunduju anlaşıldığından liıı da: -
vatrmn ara:smdiı.lö. irtibat dolayısiy1e 
şµbatın 3 Unde görülmesi kararla.st'r
rılım~r. 

01üm 
Kurenayı sabıkadan Bay lbrahim 

zum göstcnniş'"..ir. Bundan sonra Ye
§'j.Iaireğe gidiliniş ve buradaki Ciazı 
lioya imal'fıUianelerlhin baralarmm 
etrafa kurum saçtığı görülerek öun
ların: uzatllmasını 'Kararlaştırmıştır. 

Vcuztuk 
Tetkikat ilerliyor 
Blr tam.ftiın eti ucruZlatmalt iG.in 

ti?dbirler. aluıır.lien, diğer. taraftan da 
clmıek ve süt meselelerini halletmek 
üze.re retkikler ya~ılmaktadır. 

lktısat vekaleti iç. ticaret mildür.ü: 
Mümtazın reisliği altıuda olan bin hc.-

l:et t:htkiklere başlamıştır. Bu meeele 
hakkında memleıtetiiniZdekl' yabmcrr 
mUtchas ... ısların da filtirleri almmak
tadır. 

........ 1 ............ .. 

.· . .. . . , ,:·,.,,.. . • Sinema laallti.rımn en genci 

FREDiE BAR T H O L O M ES' in 
Hiçl:>ir filminde: Fransızca sözlü 

Cesur Kaptan 
Şaheserindeki mükemmeliyeti.. BilyUklüğü.. ve harikulade 

tccssUrü yoktur. 

maccralann 

Sahne arkadaşları : LIONE~ BARRYMORE 
SPENCER TRACY ve MELVYN DOUGLAS 

Halihuırlda, bütün dUnyada heyecanı umumiyi uyandıran film 

Yarm akşam SARAY Sinemasında l. . • .. ..... - •. - •.. 

Et fiyatları 
Müıakabe' heyetinin kadrosu 

t11ayyfin etti 
Sakatat fiyatları da 

ucuztıyacak 
Et fiatlarında yapılan tenzilatın da· 

imi aekilde murakabesini yapacak ve 
fiatliı.rdhki on kuruşluk tenzilat nis
petinin bütün iniş ve çıkışlara göre 
muhafazasını temin edecek heyetin 
kat'1 kadrosu taayyün etmiştir. He
yette iktJsat vekaleti namıpa hayvan 
borsası komiseri ve belediye ikt:ısat 
miidirl daimi aza olarak bulunacak
lardır. Kasaplar cemiyeti önümüzde
ki liafta tôplanarak komisyonda bu
lunacak Uti murahliasını ve celepler 
de bir aza.yr seçeceklerdir. Komis
yonda şehir meclisini temsilen: üç aza 
bulunaoalttır.. Bunlar meclisin :iubat 
celsesinde seçilecektir. 

Et fiatlarmda. !bir maı:t tnrilım.dın 
itibaren yny ılacak tenzilatın .A.nl.u.ra -
da toplantının yapıldığı ve kı:ı.rRr v<:
rilaiği ikincikanun aymm ikinct füıf
tası fiat vasatisi esa:s tutulacaKt'n. O 
zamand:ınöerl et fiatlarmda: 1Cendill -
ğindcn 'liir tenezzül olinufjfur. 

Ankarada ynptlan toplantıda, yal -
nız et fiaUarmda tenzilat yapılmam 
kabul edilmişı yine etle münasebet.tar 

1 

olan ve (sa'Katat) namiyJe anılan ci· 
~r, barsak, yürek, ~kel!lhe, böbrek 
gibi §eY.1crin fiatları üzerinde durul -
mrunıştır. ·Halbuki §imdi hükumetin 
Denizyolları ida.rcsi nakliY,atı tarife -
lerinde, belediyenin mezbaha ücretle
rinde yapacağı tenzilatla bunlarda da 
ayni nispette bir fiat indirişi yapıl
ması imkan dahiline girmektedir. 
Halk et kadar bunları da istililii'k et -
mcktedir. Bilhassa. bunların fiatlnrı 
dhlıa yUksek bulunmaktadır. Komis -
yon iein bu tarafıyla da rqcşgul ola
rak bunfaı:m: fiatüı.rındaı y,anılması 18.· 
zımgclccek tmlzilatı da tesbt edecek-

tir. 

Balkan antantı 
Şubat içinde Anliara

da toplanıyon 
Tarihi kati olarak henüz 

tesbit editmed; 
Ankara, 25 (Hususi) - BallCan 

antantı devletleri, şubat ayı i~de 
Ankarad& toplanacaklarcllr. Toplantı 
tatilii 1ienüz kat'i oiarak bilinememek 
le beraber, 17 şubatta olacağı söylen· 
mektedh~. Bunu kat'.i; olarak. balen 
~cncvrede bulunan hariciye vekilimiz 
Rüı;ıtü Aras tesbit edecelttir. 

Toplantıda.: dün~ hadiseleri, Bal
kan antantı dc.vletlerinin takip etmek
te olduıtları sulhçü siyaset noktasın
dan tetkik edilecelfür. 

Kuvvetli Dir ihtimale göre, toplan· 
tılar esnasında Cumhur.başkanı Ata
türk ve Başvekil Celal Bayar da An· 
karaya geleceklerdir. 

Güneş k IObilolln 
kongresi 

Güne~ klübünün senelik kongresi, 
28-1-938 cumartesi günü saat 14 de.. 
Y,&Pılilcaktır· 

tnkHAoı T artbl 
Harpten Sonra 

Turk 
BOyftk 

ve 
Avrupo 

Kabataş lisesi tarih öğretmeni Snllh Nafiz Talkonun bn eAetl 
gerek Türk inkılltbı tarlhinl okuyanları l'O gerek tahsil bııricindol'i 
,·ntnndaşlan yakından alAlu&dar edecektir. Büyük harpten sonra /..~· 
ı'Upada do~an ve YILf&f&n içtimai, iktlr.ndi, siyasi lı!ldisclcı- TürkiU1 
iftihar değ'cr milli istiklAI savaşile bii yük AtamlZIJl Onc1erli6~ a1tındil 
)'.Rtoattlmış lnkılAplnr: çok açık bir l!ado TO. gtlzcl bir ttsltip tlo nnlatılr 
mıştn·. Gerek llso ve gerek yUksek mcktelcrc ve hemen lıc.r ıcof' 
yıırclonı doknnacalC bil' esenllr. Ff;ra l1 7ö kııınş 

Tevzi yeri - tkbnl Kitap evi - Jlllseyfn 
•uca sus s an •aw;a t 

Deniz Bank 
Müdürün tetkikleri sona 

ermek üzere 
Denizbarik Umum müdilrü Yusuf 

Ziya, bankanın kurulinası etrafında
ki tetkiklerini bitirmek üzeredir. Yu
suf Ziya, Yiı.lovaya: giderek Başve
kil eeıaı Ba.ya.İ-l\ bu tetkikatı et.rafın
da izahat vermiştir. Birlfaç güne ka
dar da. Anltaraya giderek ikbsat ve
kili ile temaslarda bulunacak ve ya~ 
pacağI işler hakkında talimat alacalt

ı • TEBt.ICt GAYRI RESMİ 
Her sporda ve her sahada oldul'l 

gibi REKOR yapmak! 
Bütün İstanbul halkı hep rcYi~ 
937 - 938 senesinin en gürel rıuııı· 

leri gösterme REKOR'unU 

tır. 

Bir,kaç güne kadar Denir.bank hak
kında bir sirküler neşredilecektir. Bu 
sirkillerle.. bankanın te§kilatı. idare 
meclisi reisi ve am.lanyla. müdür mu
avinleri ve klillm §ef1eri ilan edilmiş 
olacakt:rr. 

Müessesenin banka muavinliğine ta 
yin edilen 1ş Bankası Ham.burg §Ube
si müdürli Tahir Kevk~) a~ başında 
işe başlıyacak ve İstanbul şµl:>esinin 
te~kilatmı hazırlıyacaktır. 

DeniZba.nkm fen muavinliğine de 
deniz inşaiye mühendisi Harun tayin 
edilmiştir. Alman~da ~p_ılmakta o -
lan yeni posta vapurlanmızm iışıa
tina nezaret etmekte olan Harun da 
şubat içinde memlekete dönerek y,eni 
vazifesine başlıyacaıntr. Bankanın iş.o 
letme muavinliğine lienüz k~ ta -
yin edilmemiştir: Buraya deniz nakli-
wıt ve ticaret işlerinde ihti.Sası olan 
Dirisi tayin edilecektir. 

AL KAZAR 
slnemasma verdi. 

Buna Dir İSABET daha 

Bugün 
Ma.tineleırlen itibaren !NEDİ 2 1'i. 

1 -
yük filim birden 

Korsanlar 
Adası 

Baş rolde: JEAK nor:.1' 

Denizbanka mlilhak müesseselerin 
faaliyet §elülleri ve tarzlan fuıerin -
deki tetkikler sona ermelt Uzeredir. karşı gelenlerin inanıtrnaı: 

Bank:ı !stanbul şubeSinin yalnız manlıklnnnı gösterir çok ııeY 
mali servislerle meşgul olması ve 1 bir mm. 
teknik ve İ§lemeye ait biltün muame- •• •• vof LI 
latın umum müdürlük ile temas edi· 1 2 - o 1 um 1 
lerek i aresi şekli ile tst~nbul şube- I Sfvdl 
sini takviY.e ederek !stanbulôa bulu- ı Ba.şı:olde: Herkesin ço1' 
~an deni.z m~esseselerinin bu ~1~~ t JOHN WA~ ,.ırJC (1111' 
idar.e edılmesıı tarzından. bangısıum j Genelik liPwı,.<uı vp fnA ... llP 
daha. verimli ve tatbikat cihetinden - / 
faydalı olacağı a:mştırılmaktadır. ~ 

Yapılan tetkikat neticesinde her i· fi' 
da.rede bir işletme muhasebesinin fi btf 
me:vcudiyeti kat'i surette anıaşı1m1ş- A 1 m an Ya, 8 dl 

· tır. Şimdiki muhasebelerin kadrosu tandan istlf8 ı• 
küçültülecelt ve hen mUeBSese kendi l k O' I~ ,) 
i.'.jlebne liesnplarmı tııtacaktır- e meyece ~ıt 

Fen lieyetreriyle levazım şubeleri • Berlüı, 25 (Hususi) _:;uıı /JJ 
nin tevhidi i~i önümüZdeki" ay içinde Göringin fikirlerini ne~~~·;J 
t:ımıimlana.caktır. nen National Zcitung ~~':ıiftl9" I 

Robert lrnllejliler Atinada manyanm İtalyan g~ P 
Atina 25 (A.A.) - is tan bul Robcrt mali ve teknik salıala.rd~ ae'lltJ .J' 

Kollej takmu Ncarcsr Dapo takımı ile mesi Mr.tile !taly~ b~ ~ 
bir basketbol ınaçt yapmrıtır. Ati.na ouboııla.nd'ı terketmege. ,,ıP_I'/ 
valisi bakan Kotı:ias; Türk talebesi şc- duğu hakkında muhtelif 1' 
rcfine dün Uir dine vermiştir. Yemekte A\ll'Upa. mnbfellerinde dO 
Türk - Yunan münasebetlerindeki bü· lan tekzip etmektedir. 
yük samimıliği tctbarüz ettiren nutu\

lar eöxlcmniftir. 
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- Numara 52 -

lsfanbulun en işlek cad~esinden 
iki araba yanyana geçemiyor 

MahkOmDaır etırarffoma 
to~ıarrnmnşBaıırdn Aynacllar 

'' Ah ne iyi! Yarın bu~yoıu üzerindeki 
rad k ' çarıkçtlardan an ÇI ıyorsunuz •" kimler alışveriş 
Benı sık sık ziyaretlerine gelmeğe 
davet edıyorlardı, sözümü tutamı- eder 
Vacağımı bildığim halde vaadettim 
Sonrada ··• d" rm•m•·v·a--zan"7""" . . ... !, 

trik n ogren ım: Dışarıdan elek-
d feneri tutanlar kovuştaki ~admlar-
1 

an bazılarının dostları imi... Metres • 
Crj 'S 

tc ~e bazı memnu eşya göndermek is-
nuşJer H . . . 

§ar d • apısane ıçerıden ve dışarı-
! 

1 
an Çok sıkı bir nezaret altında bu

unduğ 
0 • unu bilmiyen bu adamlar daha 

tıvara ı· 
c: lb li:e ır gelmez nazarı dik.kati 
e et · 

llıeşh ınışler , Fakat gardiyanlar c.ürmü-
rıon d Ut. Yapmak istedikleri içln onları 
tan akıkaya kadar gürmemiş gibi dav-

ınışlar ... 

il- • .. 

Attık mahk- . ..dd . . 
ıec: . . umıyet mu etımın son 

esın1 g .. 
kad eçınyordum. Bütüı mahkum 

ınar 
he etrafıma toplanmışl.udı. Ser-

at ha 
gıpta. }'ata tekrar kavuşacak olan bana 
ha, n 1 

e bak.ıyorlar, hepsi ayn ayrı da
lca.ıd ~ kidar rnahkiimiyet müddetleri 

1&ınr ttırıe.. parmaklariyle sayarak hesap 
hcsa:e Çalışryor, bu işi beceremeyince 

ını soruyorlardı. 
- /\h n · ·) y tİdiyo e ıyı. arın sabah erkenden 

rıt. h~Unuz .. Fakat bizim için ~ok fe-
. oız • l< 

'~in . ~ıze çok alışmıştık .. Aramızda 
gıbı ··-1· f aıtrıa.1 - a ım ,, olanımız yok .• Para 

il. uan k 
""leljlt rne. tuplarxmızı yaı:ıyor, hatta 

ş· Para bıle veriyordunuz. 
lnldi tab ·· bi · tct l:" ıı zı unutacaksınız. Ziya-

lıtı1~ ~.lerinde arasıra bizi görme~ ak
~·· lle gelnıiyecck.. 

b• o~uın .. 
ıJC:i·· u tutmama imkan olmadığını 

l'lıUl ~ın halde, cemiyetin bu zavallı düş 
ııll d llsurlarını teselli etmek lüzumu

Uydurn: 
....... s· . 

tıı h. 
l'arctj . ıç unutur muyum? Sık sık zi-

t lltze gelirim •• 
• Sleri . 

ltcts:r ~d~ bılhassa Şükran çok mü-

ll:ı~nd~n~or~n?yo~~u: Annesinin ölü -
l'lı ~. hı 5.' • • hıç muşfık muamele görme
tthltirı ~ıs Yaşadığı hayatta en kaba 
d Cre. 
crı tcc: nedef ola ola artık hislerin-

t! err .. 111, lcen.1· ud etmiş olan bu zavallı ka-
ti "ırı· la 'ttı, Yara ıne ~arşı nazik muamelele-

Yıl,jyl ıınıarırn ve nasihatlerim do
~ııtı. e hana samimi ıurette bağlan

ll araca d 
c.,..,tla it a. ara sıra yardım edişim onu 
taıt :ra§rrtın . 
b• lb.11tr n ış, sonra mınııettar bı-
lt llıcnra etbaht kadın, mukabil~nde 

~aril "'cr·ıat. beklenmeksizin kendisine 
<lily ı cbıle ~ · · 
• 8aları1n cegını ilk önce bir türlü 
~ac1t a l:iı ~ d 

tı ha" g ıramamıştı. Onun ya-
lt\aı_ ,,atta P . 

tt nı·· .. ara J!e her §eyi yaptır-
lcr· U:nkund ·· 
ı~ltı, .Para ile a u ve o, en mukaddes his-

ltı edilen lınrp satılması mübah te-

l 
Safiyeti . tnahlılklardandı. 

c .. , dıg~ 1 
tı o llıcnıiı l er erine nazaran tamami-

l'ordu-
0 duğu için ona bilhassa a-lt ..... 

lı ttıdis:ne ~ . 
ı._lltı g()tii gozlerım c!olu dolu baktı-
~llll nc:e o bu 

tdere'- b'· nu ayrılmak acısına 
.: USbiiC ·· ı· :"'Ah k un muteessir oldu: 

''ııı? arde§im d d" 
,.., llapiı; ' e ı, sen ne iyi kalb· 
""'llhi . anede ta ı\:i ~ ti tind n ıgın ve senin 

ilde en olnıad ~ . . 
rı... n b:r ıgı gıbı, senin muhi-
""""Sı b· genç kız ·k· b· 11e '• . ın 1 ı kelime konug-
ır it en btiyük 

'lln adıncı ayıp,ı telakki ed:len 
~al'· Au~h:: ayrılı~orum diye ağlıyor-

at Ya na temız gönlüne lay k b. 
ı._ ~U'-t !aına~ nasip etsin ı ır 
~ ıt an d •.. 

~lttı a Yakında h · StVi • Fakat .. apısaneden çı· 
bıı, b oınıadığına us~ baş namına hiç bir 

ilhs.c • dıkkat etmiştim s .. ·· ...._ ş·· getıl1dirn. . ozu 
~,... Uk.ran : 

-·•an • deaım b d 
t . ile Ya , ura an çıktığın 

. Sını Pacaksın?. 
' Çekti M tt1c o . ahzun mah?.un yü .. 
'ltı n:ı~ •ilkti: zurne 

' ı._ S, ded~ bil . 
Q'tU d?1t 1tetey ını~orum. Benim gibi r· 

......., ttı, haııın d e gtdebilir ki? Hele 
&ctt or a olmadıktan sonra 

asın, h:" ·• 
· • merak etme .. Ben I 

sana elbise, ayakkabı, çamaşır, filan te
min ederim. Getirir başgaııdiyana tes· 
tim ederim. O, müddetin dolup ta dışa
rı çıkacağın gün sana bunları teslim e
der. Fakat bir şartla ... 

- O şart ne?. 

- Attık namuslu ve temiz bir hayat 
yaşayacağına dair bana söz vermelisin .. 

Dudakları acı bir gülümseyişle ge
rildi. Hayat hususundakft cahilliğime 
vermiş gibi bir nazarla bana baktı ve 
sordu: 

- Bunu ciddi mi söylüyorsun?. 
Kızdım: 

- Bende şaka eden bir insan hali var 
mı? Hem böyle bir meselede şaka eder . . ) 
mıyım .• 

Ciddileşti: 

- Affet .. Bunu sormaktan maksadım 
ne kaciar olmaz Jeylerle olacak bir me
sele imiş gibi uğraştığını sana anlat
maktır .• 

- Olmaz dediğin şey nedir?. 
- Benim şimdiki hayattan çekilmem. 
- Niçin? . 
- Çün~ü .. Ah bunu ıana anlatmak 

öyle zor ve öyle acı ki.. Hem sen bun
ları anlayamazsın.. 

Hangimiz yaşadığımız bu hayattan 
memnun olduğunu iddia edebilir? E
vet, belki yeni düşenler, nasıl bir ba
taklığa girmig olduklarını henüz farket
memiş bulunanlar belki memnundurlar 
amma bizler öyle miyiz ya?. 

- O halde mesele yok! .. 
- Nasıl mesele yok? Biz hayatı-

mızın kötülüğünü gayet iyi b:liyoruz 
ve esasen facia da bu nok,tadan geliyor; 
fena olduğunu bilJiğimiz halde bu mu
hitten çekilemiyoruz .. 

- Rahata ahıtıktan sonra çalışmak 
zor geliyor da ondan değil mi?. 

Çok kırıldı, gözleri dolu dolu, bir 
fısıltı halinde cevap verdi: 

- Sen de mi böyle söylüyorsun?. 
Sonra isyan etti: 

- Çalışmak, çalışmak .• Evet çalışa
lım. Fakat nerede çalışalım? 

- Her yerde .. İıt mi yok?. 
- Evet, belki iş var.. Lakin bize it 

yok .• Hangi kapı, bizim k)m olduğu

muzu öğrenince yüzümüze kapanmaz? 
Hangi iş sahibi biz~m gibi bir kadına 
. . ' ış verır .. 

Sessiz, sadasız ağlıyor, yaılar yanak
larından aşağı süzülüyor, sonra damla 
damla göğsüne akıyoııdu. O, kesik ke
sik anlatıyordu: 

t Devamı var) 

\'eni şapka modelleri 

: ! 
1 H A BERCi ~ 
: ......... _ ........................................ . 

Geçenlerde İstanbul Bahkpazarını 
gezmiş ve gördüklerimi, size bu ısü· 
tunlarda anlatmıştım. O gün, Bahk
pazan esnafı: 

- Şöyle Yemişe doğru ilerleyiniz, 
bakınız neler göreceksiniz, demişler
di,. 

Fakat, havanın fen alığı, \•aktin 
darlığı yüzünden Bahkpazarmdau da. 
ha ileri gidemeden geri dönmilştünı. 

Geçen hafta, boş bir vakit bulunca, 
Foto Aliyi yanıma alarak, doğru Ye
mi!ie .~itmek için matbaadn çıktık ..• 

Günlerdenberi hava kurak gidiyor
du. Fakat biz Eminönil meydanın • 
dan ayrılıp da Bahkpazarı caddesine 
sapar sapmaz, vıcık vıcık bir çamur 
içinde yürümeye başladık. Pislik ve 
yağdan mürekkep olan bu çamur, üste 
lik pek kaygandl da. Düşmemek için 
arkadaşımla el ele tutunmak mecbu -
riyetinde kaldık. Bin bir zahmetle 
BaJıkpa1 .. ırını, Ta~ılar ve Zindankıı.

pısım gc~tikten sonra, caddenin Ay
nacılar kısmına geldik. 

Yol burada biisbütün darlaşıyor, 
çamur büsbütiln balçıklaşıyordu. Sa
ğımızda solumuzda ufak ufak bir yı
ğın dükkan vardı. Bunlardan uncu ile 
bir çarıkçı dükkanı nazarı dikkati -
mi celbetti. 

Birincisinde çuvallar dolusu sapsa
rı renkli unlar vardı. İkincisinde ise, 
böyle bir yerde, insanın pek garibine 
giden çeşit çeşit <;ank yığmlan gö
rünüyordu. 

Evvela uncu dükkanına girdim. Bu
ranın sahibi güler yilzlü bir adamdı. 
Kendimi tanıtır tanıtmaz ilk dert o
larak bize yolu gösterdi. 

_ Hem dar, hem pis. hem de bo
zuk diyordu. 
Dükknından çıktı, on adnn kadar 

yürüdü, sonra, Uzeri kocaman bir ~
la sözde kapanmış kocaman bir çu
kuru parmağıyla göstererek: 

_ Mesela şu çukur, diye devam et
ti. Bir seneden fazla dır ayni vaziyet
te duruyor. üzerinde kaç araba teker
leği parçalandı, kaç otomobil makası 
barab oldu, sayısmı allah bilir. Fakat 
bunun en büyUk znran, el arabasıy
la dolaşan zavallı hamallaradır. Biça
reler yük dolu arabalarını hızla iterek 
götüriir!erken, ön tekerlek birdenbire 
bu ta~a ça.rptı mı, arabayı itenin ha
li cidden feci oluyor, zavallı sUratin 
bütiin şiddetiyle arabanın ~zerine yı
kılıp kalıyor, fent-ı halde canı yanıyor. 
Be!ediye bizden bol J>ol ceza alması
nı biliyor ama, §U çukuru bir senedir 
tamir etmçdi. 

Siynh föfrden. ynlate'I.· bir tok 
Çukurun ba..1ından tekrar geri dön

, dük, uncu dükkanına girdi, biz kapı-

• 

Aynaetl-ar caddesinin claracık hali ve 
buradaki {lankçı diik.kaıılannilan biri 

pılmanuş deri alır, köyünde kendisi 
çarık yapar. Sonra tuzla.nmıa maldan 
yapılmış çarık var, tuzlanmamış mal
dan yapılml§ var. Maamaf ih en da.ya
ruklısı altı !~tikli olanlardır. 

Bu son Çe§itten bir tane çıkardı. Bi
ze doğru uzattı ve sözlerine şöyle de
vam etti: 

- E6ki otombil lastiklerinden ya • 
pıyoruz bunları ... 

Köyliller, dükkan sahibinin sözUnU 
kestiler: 

- Fakat bazısının lastiği yanık olu 
'yor, dayanmıyor. Daha. iyisi bildiği
ıniz deriden yapılanıdır. Hem de kil
eeye elverişli geliyor. 

Sonra, aldıkları mallan çıkmlarma 
doldurdular, yUrilyüp gittiler. 

O zaman arkadaşını Ali dükkln .Ba
hibine sordu: 

- İyi ama, kırk yılda bir köylü 
buraya. gelip de çarık alırsa, siz hiç
bir iş yapmıyorsunuz demektir. Baş-
ka müşteriniz yok mu? · 

- Bu mevsim hemen hemen yok· 
tur, fa.kat yazın kavun karpuz zama
nı malını meyva. haline getirip sattı 
mı, bütün Trakyalılar soluğu burada. 
alırlar, bir senelik çarık ihtiya.çlan
ru temin edip memleketleri:ıe öyle 
dönerler. Zaten buradaki ~kçtları 

ı ibesliyen de budur. 
Biz böyle konuşurken, yolun biraz 

ilersinden bir patırtı duyuldu. Başımı 
~evirip baktım, iki el arabasıyla bir 
de yük arabası bir araya gelince, za
ten daracık olan cadde tıkanmış, mü
rur ubur durmuştu. Arabacılar, ha. • 
mallar mütemadiyen ağız kavgası e-

Aynacı1ar caddesinden yüklü bir ara- eliyorlardı. 
b t· · z ka d Biz de garib manzarayı yakından 
a geç ı mı, yo · panıyor il görmek için çarıkçılardan ayrılıp o 

nrn önünde durduk. Ve bu yüzden az J tarafa doğru yürüdük. HABERCl 
daha çiğneniyorduk. Daracık yoldan -

bir~enbire bir. k~yon geçti ve bir t!Y'?&'W?f!::!fô_lW 
sanıyede kendımızı un çuvaJlarmm ü- l~.--~d~ 
ze:ine. ~~ıl at~ığımızı bilmiyorum. 1 s tan bu 1 r ad y osu 
Eger ıkı uç sanıye geç kalmış olsay-
dık, kamyon ikimize de muhakkak su
rette çarpacaktı. Biz Uzerimize bula
§an unları silerken, uncu hem gülü -
yor, hem de: 

- Burası her gün böyledir işte, di· 
ye söyleniyordu. Hele yollar bir tıkan
dı mı, bir saatte açılmaz, dilkkanla
rrmıza müşteri bile gelemez olur. 

Uncudan ayrılınca karşıdaki çarık· ' 
c;:ı dükkanına. geçtik. Resimde de gö
reeeğiniz gibi çeşit çeşit çarıklarla 
donanmış olan bu garib dtikkinın ö
nünde üç dört kişi vardı ki, bunlardan 
ikisi ayaklarına çarık giymişlerdi. 

Dükkan sahibinden evvel, onlarla ko
nuştuk. Gayet dilzgün bir şiveyle ce
vap verdiler .. 

- Nerelisiniz? 
- Bakırköylü. Yani Bakırköyün 

civar köylerindenlz. 
- Buraya ne yapmıya geldiniz? 
- Çarık almaya, mal satmaya. 
Sonra <:ankçıya döndil!er, pazar

lıklarına devam ettiler. Uyuşma bi -
tince, baktım <:arıkçı, adamlara. çarık 
yerine bir sUrU deri veriyor. 

- Bu da. nesi, diye sordum ... 
O za.man çarıkçı güldil: . 
- Bizim, dedi, çeşit çeşit malımız 

vardır. Malı ucuza almak istiyen ya-

26 lKl:-iC:tK.ı\NUN ÇARŞAMBA 
18,30 plAkla dans musikisi, 19 Bimen 

Şen ,.e arkadaşları tarafından, Türk musi· 
kisi ve halk şarl;;lıırı. 19,30 Şişli Halkevi 
söslerit kolu tarıtfından bir temsil, 19,5& 
borsa haberleri, 20 l\fu'>tara ve arkııdaşlıırı 
tarnfından Türk musikisi '\"e halk şıırkıla· 
rı, 20,30 hava raporu. 20,33 Ömer Hıza ta· 
rafından arapça söylev, 20,45 Nezihe t:ıra
fmdnn Türk musikisi' ve halk şarkıları .<~a
at ayarı) 21,15 orkestra: 

1 - Dize!: L'Arle~icnne sulte. 
2 - Tcbaikovsky: !\octurn'e. 

3 - r.ehar: l.n ,·cuvc Joyeuo;e, 
' - Gabriel • Mnrie: Rhnpsodfe chino 

ise. 
5 -Schrüder: Nnpolitnna. 

22,15 Ajans lı:ıbl'rleri, 22,30 plftkla solo
lar, opera ,.e operet parçaları, 22,50 son 
hııbcrlcr ve ertc:.i sünün programı 23, son. 
Bl'KRES: 

ıs kon~er, 20,10 plak, 21,30 Fransız mü· 
ziği, 22,05 kabare pldklan, 22,,5 ka!ekon 
ser, 
BEllLfı.\': 

18 Bcthoven müziAi, 19 radyo orkestra· 
sı, 20,10 Film müzi~i, 21 senfonik kon· 
ser, 22,30 vahler, 23,30 cazbant. 
BUDAPEŞTE: 

19 slgan orkestrası, 20,30 Bad:ıpeşte ope
rasından temsil nakli, 23,25 vals plAklan, 
24,tll siıran orkestrası, 
R03fA: 

18,30 :lfacari<;fan orke~trası, 21,30 hafif 
müzik, 22, senlonlk kon er, 23 temsil nnkll 
2:l,.f5 cazbant. 
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Kraliçe Feridenin 
dadısı anlaflyor 

On yaşında, en zor hesap mesele
lerini kolayllkla halleden zeki bir kız 
KUçUk Saf.naz, havada uçan tayyarelerln gUrUltU
sllnden motörlerının markasını anlayablllyordu 
Yeni Mısır kraliçesi Feridenin .dadısı 1 diyordu. On bir_yaıında, bir lisan daha 

<Janni Gale), bir Fransı.c guetecisine, öğrendi .• 
kraliçenin çocukluğu hakkında §unlan Bir gnn kraliçe olabileceğini batmn-
anlatmıştrr: dan geçirdi mi? •• Evet. .Bir gün bera • 
"- Matmazel Safinu Zülfikarı, o- ber dolaııyorduk. O vakit 15 yaglann-

kutmalıj ve terbiye etmek için, bana tev- da idi. Eski eaerleri göstererek: 
di ettikleri zaman sekiz yaşında ya var, "- Ben, dedi, hükümdarlarm muha-
ya yoktu. fazuına itina ettikleri bu eliC feyler-

ttiraf ederim ki, bu küçük kızın bu den hoıJanmam.. Bu eski devirlere ait 
derece açık fikirli ve zeki olabileceğini 
hatınmdan bile geçirmemiştim. Neler 
bilmiyordu? 

"Bir gün otomobil ile gezerken bana 
makineye dair bir şeyler sorm.ıya bat
ladı. Tabii bilmiyordum. Şoföre sormak 
mecburiyetinde '19ıldmı. 

On iki yaşında iken, havada uçan 
tayyarelerin hangi cinsten olduğunu 
söylüyor, motörlerinin markasını anlı-

yordu. Çocukluğunu, bir tayyare karar 
gfilu yakınında geçirdiği için motörleri 

gürültüsünden anlıyordu. Talebem, fel
sefeden, tan'lıten ziyade riyaziyeye e-

hemmiyet verirdi. Dokuz yaşında oldu· 
ğu halde mükemmel aatnnç oynardı. On 

yaşında, üç lisan konuşuyordu. En müş
kül hesap meselelerini kolaylik,la halle-

binaların, taılann, ne kıymeti, ne fay· 

dası var? Bir kaç yüz aeyyah çekmek 
değil mi? 

Benim iıtediiim, her köylünün bir 

otomobili olmuı, memleketin üzerinde 
tayyarelerin uçman, çocukların hima-

yeaidir. Ben, kraliçe olaaydun buna ça• 

htırdmı. Ne kadar kimleıiz çocuk var• 
ıJa hepsini evlat yapardım.,, 

Yeni kraliçe çok seyahat etmittir. 

Gezdiği, gö~Uğü memleketlerle kendi 
memleketini mul<,ayese eder. Yabancı 

bir memlekette güzel bir şey gördümü 
mutlaka bunu Mısıra götürmek ister. 

Yeni kraliçe gayet sade giyinmekten 
hoılanır. En çok sevdiği renk beyaz-
dır.,, 

lö>eDD paıcdUşahun kuırbanı 

O 'S AI.II'ISOI nsrm ortıılanndan 
beri, sefih ,.e dejenere bir ha

ynt yaşnmaya başlan Osman oğulla· 
rmın haris ve meczup neslinden ge
lcıı snrhoş lbrnhime, Dördüncil Mu· 
radın öldUğUnü haber Termek için, 
gcceynrısı knpıağasJ gittiği zaman 
Şchznclc no ynpacn{,rını şaşırdı. Göz1e 
rinln önünclo rlnrai~u,:lan, işkence 
fılctlcrl, sntJrlnr, lmnlı bıçn.klnr, 
cellat kementleri geldi. Korku veto
Jı'lş içinde knprnğnsını kabul etti. A· 
ğa lld bllklilm etek öpttl. İçinde te
cs ·ur titrlycn bir sesle meseleyi an
lattı: 

- Başınız sağ olsun dcvlet1fım ! 
Snlt.nn l\lnrnt \"'efat etti, makamınız 
ttl,"lırlu olsun 1 
Şehzarle İbrahim inanmadı, kapıa· 

~asının önUndcn geri geri çekildi. 
Dumanlı g()zlcrile ağayı baştan nşa
Trı slizdli. Beti benzi atmı,., dehşet l· 
çlnde ~ordu: 

- Tnç \'C taht kardeşime hayırlı 
olsun. Benden ne istersinJz? 

1brnhlm taç ve tahta c;:oktan ka''UIJ 
mnk istiyordu. Fnkat Muradın zul
mU, knı"loş1erlnl feci bir surette m
(lüı1mesl onu o kadar korlmtmnstu 
ki, böyle hlr davete kahet ettlj:'.,rf tak 
<llrclc, saltanatta gözU ,·:ır diye h& 
rnrn bir iftira ntılnrak cclllltlara tes· 
lim edilmekten korktuğu için, malfıl 
kafnslle bir lınUts çareı:;i bulmuş: 

-Taç \'O taht kardeşime uğurlu 
olsun! demişti. 

l\:npın~ası sUzlerlni yemfnl~ tekit 
etti. O znmnn şehzade işin hakikati
ni nnlnınnlc:: için, kanlcşlnln ölüsUnll 
görmek t tcdl. 

Dördilncli l\lm·n<lın yüzüne bir tnl
hcııt, boylu bo),ma ince bir sal örtül· 
ınüştU. 1\lumlarm aydınlattığı odada 
ııhrc\'i bir sükut dalgalanıyordu. Tu
runcu ve mM1 ı,:lniler llzcrfno ser
pilen hnfif ışıklnr, zalim padişahın 
ölü Unu artık son <lcfn. aydrnln.tı)'or· 
du. 
İbrnMm hayret '\"'C dehşet içinde 

yatn~a yaklaştı: 

- YUzUnU ntın ! dedi. 
Açtılar. 
Snltan Mura(hn cbcdfyycn kapa

nan r.;ö:ılcr:lnt görünce, hile, ya1nn, 
desi o snnchl.{ı hnklknte inandı. 

Odnclan çıkarken, tekrar geri dön 
dü, lılr duha yüzünü nçtırdı, uzun u
zun, dikkntll <llkkatli. ölclüğiino tn~ 
nıncaya kadar haktı. Nihayet inandı. 
Emin \ ' C müsterih tnht odasına doğ-
1'\J yürüdü. 

l>eH fhrnlıfrn tahta otunmca, dev 
Mı• d c,·Jct \ 'C lkhnl clüskünlerf, gi'ız1c
rlııl snrnyn ciiktilcr. nalkn,·uk şair· 
ler. arşın nrşm cUlfö:; knsfdelcıi yaz
dılar. 

İbrahim cUlfısuncJan sonra bütün 
g~nlcrinl knılmlnr arasında ~e<;lnU. 
1'..aclrn1nrdan hakı..-ne 7.C\ k alrnak i
çin hf'rr:iln mlslm1 miskal anher yut
nıor.a hn lnclı. Anhm• hnlnmıvhr.-, rrün 
lcr.knhın~ sıl"•amn•lı.clü'cktinlan lısts 
tırttı. ricnlln. crkllnın konnk1nrında 
nrnşhrrna1ar :rnptll"dı. Oncn hayat 
o:ıu şPy ile kalmcli: 

KMiJuı, anhcr ve samur! 

J~oıılnnn haricinde bir şey 7oktu. 
l\fillet işleri ve halkın ihtlynçları,pa 
dişahm ıılAkasmı çcknıi)·cn, ttstllnde 
dnruluıaya değeri olnuyan işlerden 
di. 

:\lf>cı.up padişah devlet umurunu o 
kadar bcnimscnıemlştl ki, bazı mcse 
leler etrafında fikrini sormak için 
sadrın.am ışeyhislAm glbl "ricali dev
IJet,, sa.raya ftClseler buna fena halde 
kızar, sfnfrleııfl'dJ, 

Bir gün, ,·ezir l\:ara Mustafa pnşa 
nnsı7.ın snraya geleli. Padi,ah bahce 
de f'lolaşıyordu. Ocak halkının çorba 
)'emek istemedikleri hakkında çıkan 
si>zlere dalr vezir padişaha izahat 
'·crm<'k istedi. ÇtinkU İbrahim bu 
nıesclr.yi duymuş, Kara Mnstafanın · 
böyle bir tertip ne kendisini hal'ct
nıck istediği cumallımmıştı. 

Deli İbrahim Kara Mnstafarı 
knrşı.,m'1A ıtörUnce sert sert sordu: 

- Burası babanın evimi ki, davet
siz geliirsUn ! 

- Kuluna iftira edip, efendime 
bAzı uy<lnrma şeyler söylcmisler. Bu 
sözlerin hepsi yalandır. ' 

- Ben hcrşeyi ()ğrcndim. Onlann 
dc~n. senin sözlerin yalandır. Yeni· 
çeri kulJanm çorbadan şikftyctçi do
l;ildf r. Benden memnundur, fitneyi 
sen kaldırmnk istersin. 

Sonra.. bahçede kö';'klin yanında 
<lnrım host&ncıhnşıya ,u emri verdi: 

- Al şunu? 
Bostımcıbaşı bu emri kötü manaya 

almadı, 

- MUhril al! 
- Zannetti. Kara Mustataya clo~-

:ru ilerledi, padişah f!al"aya giderken, 
JCarR :'.\fnstafaya yakla5t11 

- Mlihrtt \·eıin ! dedi. 
DeH İbrahlmfn niyetini anlnynn 

~ndrazam, hemen mührtt verili. Bos· 
tancı onu tntmak te';'cbhüsUnde bu
lunmayınca fırsatı kru:ırmadı, ntma 
hindi, konnli;ma ,·arır Yarmn:r., adam 
}arına şo emri ,·enli: 

-SUAhlanm! 
Adıımlan itiraz cttner: 
- Şehir lc;:ln<lc böyle i!j olmaz. Aa· 

\'aş erhn.ddc olıır. Sonunda hepimizi 
kıhçtan gcc.;lrir1er. Dnşırun çaresine 
bak? 

Jfara Mustafa hareme koştu, kı-
~·afct.Jnt dc~Jştlrdi.Damdan (r\ Rllımc.c; 
dt) e geçti. Orada bir ot pğnu gör
dü, yatsı ezanına kadar giz1cnrnek 
tizero otlarm ic;:hıe girdi, 8aklandı. 

Pa<llşah ,·ezlrin ı:;a,·uştuğunu ha
her aldı. BUı:;hütün deli oldu. Ortah
li;ı hlribirlne kattı. nostancıba~ı)'J ça 
ğırtt1. nzar1aih, kilfrcttl. Sonra: 

- Ya haşm, ya başı! Rfıfir! 
Bostancı vezirin Rarayma geldi. 

Kaçtığını öğTcn<ll. Nere<len kaçtığını 
tetkik etti. "1'"al11mcsclt tarfkflc fi
rar., ~ttHtlni anla<lr. Adamlarlle ho
rnhC1' oraya !"leıtirlti. Etrafı 11•!\ştır
kcn. Yenfrerflcrcfon biri, ot rıtrrnınm 
knmlıla<lı~•mı gôrclU. AO.ava hnhcr 
verrll. Ot1tıl"ın llzerfne atıldılar. Karn 
Mustafa. a:raf(a knlktı, kılıcını çek· 
tf, bostancılarla boğuşmağıı. başladı. 
Bbiabt kafasını J~ladı, bir bafk• 

" 
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DUnya futbol şamp:yonluğn 

Yunan milli 
takımı 

FJllstlnlllerl 3- ı 
yendi 

Dünya Iudbol şampiyonası i~n Tel 
avivde Filistin milli Ckipi ile karşılaşan 
Yunan milli futbol takımı 3 - 1 galip 

gelmiştir. 

Bu karşılaşmanın revanp 20 §Ubatta 
Atinada yapılacaktır. Mat.:ar milli takı 
mı ile kartılaJması için Yunanlıların bir 
puana ihtiyaçlan vardır. 

Yüzmede yeni bir 
dünya rekoru 

Kopenhag: 24 (A. A.) - Danimar 
kalı yüzücü bayan Ragnhild Hve 
ger pazar günU yeni bir dünya rekoru 
tesis etmiştir. 

Hverger 300 metre serbest yüzmeyi 
3 dakika 46.9 saniyede bitirmiş ve bu 
11uretle geçen pazar günü yine kendisi 
tarafından tesis edilmiş olan 3 dakika 
48.8 saniyeden ibaret olan rekoru kır 
mıştır. 

Sonya 
Norveç Krah tarafından 
madalya Ue taltif edl:dı 
İki sene evevl dünya artistik patinaj 

§ampiyonuyken bu defa meşhur bir si
nema yıldızı olan Sonya Heniye, mem
leketi i~in çok iyi bir propaganda yap· 
tığından dolayı Norveç kralı bir madal
ya -önc'lermiştir. 

Alman yada 
On yedi milyon 

bisi ki etçi 
Berlinden verilen bir habere göre, 

Almanyanın her tarafında bisikletçilere 
mahsus yollar yapılması hususun.da bü
yük bir cereyan uyanmış ve propaganda 
başlamıştır •• 

Buna sebep olara~ ta Almanyada on 
yedi milyon bisikletçi bulunduğuna 

işaret ediliyor .. 

Haliha:mda, Almanyada binlerce ki
lometrelik bisiklet yolları varsa da, bu 
kafi görülmemektedir. 

Varşova - Roma 
Boks müsabakaları 

Varşova, 24 \A.A.) - Var§Ova -
Roma amatör boks ekipleri arasmda ya 

pılan karşı!aımada Lebliler 9-7 galip 
gelmişlerdir . 

sının parına.klnrını clo~ndı. 
Bostacınnı biri bıçağını çekti. BU· 

tun knV\·etllc J{ara l\lustafanın ka· 
fnsmn lnclfrdl; kanlar Jçlndo kaldı 
pa,nnrn yUzü .• J~llorlni bn~ladı1ar, 
bu sıraılu. padişahtnn şu emir geldi: 

- OldUrsünlcr, cesedini buraya 
getirsinler! 

l~mlrlc beraber co11lit kaı·a Ali 
gelmişti. Hemen paşanın boynuna 
kcnıcn<linl fırlattı. Paşa, boğuk bo
ğuk lnl0<1i, yere dü~ttt. 

DcH lbrahim, Kara Mu~tafanın 
naaşını '1;füilncc <likkatlc haktı, ~ilz
lcrf s<'vlnctPn hllvUclU, sürekli kabka· 
balar fITlntt1, !'!Onra: ~ 

- noii;lt1nn adamın c·~se<ll ne tu
haf oiuyomıuş, cle<U. 

Hüseyin Rü.§tü Tırpan 

AvırUJ1pa aırtnstnk patnnaJ 
şampnyonasoın<dla 

C. Colledge 
birinci oldu 

ikinciliği de on beş yaşında 
bir lngiliz kızı kazandı 

Alman pmp!yonu Maksi Herber öt 
üçüncü lomuştur~ 

Kadınlar arasında Avrupa artistik l 
patinaj şampiyonası gayet güzel bir ha
vada Saint - Moritz de yapılmıştır. Bu 
müsabakala her memleketin şampiyon· 
lar ıiştirak etmişlerdir. 

Bu on sekiz şampiyon içinde en göz
.de olan §Üphesiz Sonya - Heni pro
f esyonel olduktan sonra, dünya J3.mpi

yonluklannın hepsini kaı:anan genç İn
giliz kızı Cecilie Colledge'di. 

Nitekiın, yapılması icap eden on iki 
Figür'ü, bu harikul!de g~nç kıı: herk.es 
ten daha üstün bir güzellikle ve hata • 

sız yaparak birinci olmuş, on beş yaJın
da olan gene İngiliz Megan Taylör da 
ikinciliği kazanmıştır. 

• • • 
Artistik patinaj Avnıpa pmpiyoıı • 

Jarında çiftler arasında yapılan mii5'' 
bakaları Alman çifti inge -Koch bİ' 
rinciliği almıştır. İngiliz Clif ile kart5'. 

ikinci ve İsviçreli Bubois kat1dCJ1er çifti 
üçüncü olmuştur • 

••• 
Erkekler arasmda yapılan artis~ 

patinaj Avrupa pmpiyonaıuna 9 ınil
lct iştirak etmiştir. 

Alınan neticeler şunlardır: 

1 - İngiliz Graham Sharp ıııı.ı 
puanla, 2 - Avusturyalı F1ix :ıtasP'' 
1109.6 puanı~ 3-Avusturyalı Her~ 
Alvard 1056.6 puanla. 4 - AvusturY•'. 
lı Edi Rade ile Macar Elemer, her birı 
1917.8 er puanla. S - İngiliz Frcddi 
Tomlins 1010.2 puanla. 6 - Alın'!\ 
Günther Lorenz 1004,3 puanla. 1--4!' 
man Horstfaber 955 puanla, 8 - Darıl' 
markalr Percok - Clausen 938,2 puatl' 
la. 

Ping-Pong 
Dünya şampiyorıtJ 

mağlQp oldu 
Essen 24 (A.A.) - Alman J'İfl' 

-Pong ıampiyonu bayan Bussa%Jl8fl
11

' 

dünya gampiyonu Çekoslovakyalı ba~ 
Kebnerova'yı 21 -13. 23- 21 tnll 
lup etmiştir. 

--------------------~--~------------------_./-
Tommi Farr 

Sabık şampiyon Bıadoha nıağlii.p oldtJ 

ingilterenin ağır silc;et boks şampi
yonu Tommy Farr sabık dünya şampi
yonu )im Braddock ile puar akşamı 

Nevyorkta 10 ravundluk bir maç yap
mışttr. 

Farr, rakibini hırpalayarak yenmek 
için enerjis:ni sarfetınesine rağmen, 

maksadında muvaffak olamanu§tır. 

Braddock, bir kaç tane kuvvetli sağ 
kroıe iie Farq adaına~lı serıemletmiı 

aoP' 
ve 6 ını:ı ravundun sonlarına (itli' 
burnundan kan boşanan tngiliZ•. 
yaslanarak ravundu bitirebuınittı'·pıı 

7 inci ravund başl2Jdığı vald~· ıe ç•' 
kendini toplamıı ve var ku~tıY ,-f 
lışmaya başlamı§tır. Fakat bUtiltS bifıe 
retine rağmen, Braddock sayı ııef' 
galip gelmiştir. pt!_1 

Resmimizde mağU'ıp To~~· 
bir antrenman esnasında görül ~ı· 

Müsabakadan sonra galip -1e ere u
lup yumrukçularla görüşınek :;ı f'~~ 
dalarına koşan gazetecilere 'f ~ ~I 

"d ·ıbitte menecenn en aldığı emır e ,,w 
me dahi söylememiştir. . 11fl'"' 

Galip Brodok foc büyük l>i' 
içinde iken gunlan anlatınJttıı': ti~· 

"- Sürpriz yapmak bcnitıı pd~ 
Evvelce yapmış olduğunı ınüsB 11rı ~ 
d an Henry Levis, Maks Bir ııı'ç ,e~ 
bi .... Cue Luize mağlCıp ol~ ~oP"" 
bu kar§ılaşmadan evevl iki ı:ıı~~ 
bir müsabaka yapmamıJ o~~ ··r·'_J 

Bradok bu umulmıyatı r" -• 
den sonra, onun Maka Bir'le .JJ 
takarrur etmiştir. • dlf VJ 

Bu müstakbel maçın galib1 ?~ 
Ş 1

• . t...<Jt• 
- me ıng müsabakasını ,. .. rıe 
lan boksörle eylUl içinde 
k&r11lapcaktu ı 



...., :as İittNCIItl.NUN - 1938 

''Denizlere hakim olan devlet 
karalara da hakim olur ' . '' 1940 da lbnUı'ltlYıın devıetlerın ınaıro gemlOeırl 

1 . 5,5 mlDyon tonu bulacak 
'1gııtere 406 milimetre çapında müthiş toplarla teçhiz 
Şöv edıımıs 52 bin tonluk zırhlılar yapıyor 

dinaı alye Ra.zili, 162ô senesinde Kar- küçC.k, fakat kuvvetli zırhlı saatte 26 \ Amerika hükümeti, Japon tehlike
ttanı Ri§liyöye verdiği bahriye pro- mil yapıyor. j si kar§ısında bahr~ycsini kuvvetlen • 
"be~n başına eu cümleyi yazmıştı: Almanya, 1925 de maskesini attı. 1 dinnck mecburiyetinde kalmıştır. Ve 
taıard ere hiı.kinı olan bir dev)et ka- Versay muahedenamesini yırtmıya tezgiihtarmda 300.000 tondan fazla ge 

o a da hnkim olur.,, karar verdi. İngiltereyle silahlanma mi inşa olunmaktadır. Bu seneki bah· 
lar .:nıandanberi geçen tarihi vaka- meselesinde anlaııtı. İngiltere bunda riye biitçesi de 528 milyon doları aş-
tlU v vaı~enfn pek doğru düşündüğü- yanıldı. mrştır. 
~~ :ogru söylediğini ispat ediyor. 1 sonkanun 1937 de Almanyanın 6 Bundan başka, büyilk zırhlıların 
ltelldi~ ıttr ki bütün devletler bunu, hattı harb gemisi. 27 hafif zırhh, 2 geçebilmesi için (Panama kanalı) nı 
ltı.İ§Ie~rlne bir (dilstur) ittihaz et - tayyare gemisi vardı. Bu sene içinde genişletme ameliyatına da başlan-

ltaı r. 14 denizaltı gemisi, 35 bin tonluk ye- mıştır. 
biner~ kısa bir zaman içinde 35 ni bir Zt.rhlı inşasına başladı. Japonyaya gelince: son günlere ka
l'a.r v nluk iki zırhlı yapmıya ka- 1938 yılı ilk aylarında 26 bin ton- dar bahriye işlerinde büyük bir ketu
l'ltı.i g:nesi~ Amerikadn derhal tesi- luk bir zrııhh bitmiş olacaktır. Bir ü- miyet göetennektedir. Tokyo ba'hriye 
~ bin terdı; kongre toplandı ve 50 çilncüsüniln de yine bu sene içinde in- nezareti, 35 bin tonluktan fazla ge
~rar tonluk Uç zırhlı yapılmasına şasına başlanacaktır. Bu, 35 bin ton mi yapıp yapmadığını Söylemekten 

İngı Verildi. bilyUklüğUnde olacak, 8 tane 380 mi- imtina etmi§tir. Hıilbuki Japonyanın 
9a tıdi 1tere. 52 bin tonluk zırhlılar in- limetrelik ve 12 tane 150 milimetre- 46 bin tonluk zırhlılar yaptığı ma • 
~da Yor. Bu zırhlılar 406 mim ça- lik topu bulunacaktır. lftmdur. 
~tit lb.Uthi§ toplarla teçhiz edile- Almanyanm, yalnız bir deniz üze - Binacnalçyh, dünya tezgahlarında 
~ • rinde hududu bulunduğu için, bu 420 1 yapılmakta olan bu harb gemileri bit-

\~l'Uk_ devletler arasındaki sil8.h- bin tonluk kuvvet Şimal denizinde ve tiği zaman devletlerin -deniz kuvvet-
~~i)or :Y~:rı§ı bUtUn şiddetiyle devam Baltkta toplanacaktır. leri 5,500,000 tonu geqecektir. 
1txı bİ Şıtndıye kadar deniilere ha -

de Son r Vaziyette bulunan lngiltere
~el'e tylartla bu hakimiyetin tehli-
~~.ttruz olduğunu anladı. 

tehlike~~ - Alman bahri anl~ası bu 
aıuao, 1 arttırdı. İngiltere h:Uasmı 
dıq. l.tı~e ~unu, mümkün olduğu ka -
Verdi. bır zamanda tamire karar 

la~le bunun . . 
. 1935 ıçındir ki İngiliz tezgô.h-

töııtel'd. · sen<.-sindc bUyük bir faaliyet 
!la 1• 25 tı ~tti. li Parçadan faz.ta gemi in-
t ~'ilde d albuki 1934 te, 20, 1933 se-
ngİli2 ıe: ~2 &emi yapını~. Bugün 
~::nı ile b~ablarında 100 den fazla 
""'<lır. ırc;:ok destroyer yapılmak· 

Ca" lö' o1e §Ud • 
dtır llalil'ctte ur. 
le 1 75 e bulunan zırhlıların ade· 

1) b Çlksı--
~"~llıda -.ı.unk. Bunlardan 60 ı 

taıa n az, 10 tanesi 18 vıuı.m -
\' ••• ol~ 

~hı a llılrnakta 
~1 'dır. lalın °1~ gemilerden beşi 
'<>ıı. ~inci lerı de konulınuştur: 

ti1t~Cllikos ~~c, Prens dö Gal, An
dil': iltiai ı9' ~tty ... 

E>er u 40 sen · · 
~~lir ~ de 1 esı sonbaharında, 
~· 941 ilkbaharında bite-

)oılttı iltere, so 
~~ lttı tehdidn aylarda Hindistan 
bıı41 ~e kuvvet~ ~n:uz kaldığını gör
~~ likdenıZd crının büyük bir kıs-

Şikago faciası 
filme çekildi 

kes. gülüp oynuyor, eğleniyordu. A
panrnz vuran kampanalar, yeni ve da· 
ha lıUyUk bfr yan~nm }>aşla.dığmı ha
ber veymiş, ortalık alt üst olmuştu. 
Şid(lctli esen bir rüzgir &ehri baştan 
baş" yakmış, kili etmişti. Binlerce in
san. bir panik halinde, canlannı kur
tara bilmek için şehir civarındaki göle 
atılmışlar, yanmaktan kutnılayım der-

T 

ken suda boğulup gitmişlerdi. 
. Amerikalılar, bu büyük faciayı can

landıracak bil film , ha.zırlamayı düşü
nüyor, fakat tatbik im.k!nmı bir tür

lil bulamıyorlardı. 
Büyük fedakarlıklar yapmak, mil

yonlar harcamak IA.z.ımgellyordu. Şim-

diye kadar hiçbir sinema şirketi. bunu 

na doğru uzanmıyordu. 

., 
• .-

Afrikanın da 
Grefa Garbosu 

bir 
var! 

lngilizler Şarki Afrikada asri bir 
sinema şehri kurdular 

İngilizler Tanganikada, şarki Afri
kada eski Alınan müstemlekesinde en 

asri bir sinema şehri kurm~Iar. Bir 
senedenbcri de çalışıyorlarmış ... 

Buraya, Habe§i yıldızların Holi -

vudu denilse yeri var. En adi figü -

ranlardan tutun da, en nilf uzlu kabi
le reislerine kadar burada toplan -
mıştır. Sanatkarların hemen hep!fi 
Habe§tir. Yalnız, filmi çevirenler be
yaz. .. 

Bu yeni Holivudun binası için la
zımgelen 50 bin dolar sermayeyi 

(Karneçi müessesesi) vermiştir. Ga -

ye, filmler vasıtasiyle Habeşleri ten

vir etmek, malfunatlannı arttırmak •• 

Bugün İngiltere nilf uzu ve idaresi al
tında yaşıyan ve sayısı 50 milyonu 

geçen Habeşler, bu filmleri büyük bir 
dikkat ve allkayla takip ediyor, çok 
memnun oluyorlar. 

Müessesenin müdürü, Habeşi bir 
Greta Garbo bulmak için hayli güçlük 
çekmiştir. Zira, Ha.be§ kadmlar, baş

langıçta sinema makinelerinden, pro -
jektörlerden korkuyor, kaçıyorlardı. 

Bunlan alıştırmak çok müşküldü. 

Nihayet, 'Bap adlı bir Habeş pren

ses, kocasının ısrarı il7.erine, sinema 

makinesi karşısına geçmiye nza gös
terdi. Buna mukabil de büyük bir pa

ra. aldı; 2 doları ... 
• 

Bap; rolünü muvallakıyetle yaptı. -· 

Ye ismi (Kap) tan (Dar es Salam) a 
kadar yayıldı, bUyük bir ~"hret ka -

zandı. Kendisine rekabet edecek yal
nız bir sanatkar var: Ha.beş Şarlo 

Manjora ... 

Bu cidden komik bir H:ı.beştir. Per

dede göründü mü, yerler yerinden oy
nar. Seyirciler, filmin sonuna kadar 

hem ğillerler, hem de ellerini biribi
rine çarparak, ıslık çalarak alkışlar

lar. 

Filmlerin mevzuu Habe3ileri alaka-

gö:ze alamamıştı. 
Nihayet meŞhur blr Amerikalı sah· 

ne vazn, Hanri King, bu muazzam . 
filmi çevirmiştir. Film, Nevyorkta pek 

büyük bir muvaffakıyet kazanmıştır. 

Buradaki resim, filmden bir sahneyi 
tesbit etmektedir. 

~en yüz yılm en müthi~ faciala
rından biri Şikago yangınıdır. Yan
gın. 8 ilkteşrin 1871 de çıkinıştı. Şe· 

hir ahşapti. Buna rağmen, it!aiye bU

yUk fedaklrlrkla uğraşmış ve başka. 
mahallelere sirayetine meydan ver
meoen söndürmeye muvaffak olmuş
tu. 

Afrika Greta Gar~ Prenses Bap 

dar edecek, malfiınatlarmı arttıracak 
surette seçilir; senaryolar ona göre 
hazırlanır. Propaganda için de film
lerden istifade olunur. Beyaz bir dok
torla Habeşi bir sihirbazın münakaşa
sını gösteren bir film cidden hoştur. 

Sonra, vergilerin toplanışı ve top
lanan paraların sarfolunduğu yerleri 
Habeşilere göstenuek için yapılan 
film de, propaganda baknnmdan dik· 
kate değer. 

Ha.beşi, vergi olarak verdiği ehem
miyetsiz paranın, diğerleri tarafın • 
dan verilen paralarla mühim b~r ye -
kUna baliğ olduğunu, sonra bu para 
ite yollar yapıldığım, su hazinelerinin 
tamir olunduğunu görür. Bu film de 
çok rağbet kazanmıştır. 

Faydalı bilyiler 

Her hangi bir boyacıdan biraz Verni 
Kopal alınız. Atyakkabımzın altında, su 

alan yeri zımpara kağıdı ile iyice ldüzle

yizini. 
Sonra bu maddeyi, bir fırça ile de· 

lik yere sürUnüz. Kuruduk,tan sonra 
bir, iki defa daha sürünüz. Delikler 
kapanır ve bir daha su almaz .. 

/slanbuluıı en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'11 uerenler kar ederler. 

lia1:1· . e toplamaya mecbur 

'~ ılcaten ı )ıı.ı ı.ıvveu talyan filosu gün gu .. n • 
ı...~ ennıekt d' 
'<l.U~cı Çok tek ~ ır ve son on dört 
~ <:t bahri;nımuı etmi§tir. Uzun 
~n~~etı Musoı~ nezaretini bizzat ida
~tı eo g~ileııı ını, l934 te. bilhassa 
~ a~ tı~ da bii~~tırnuştı. Bu tarih
rt~o ~Ooo tonıu ~U~ zırhlılar, bilhas
b~laıı erıeto g·~· Lıttoriya ve Vitto
·~ t.,._dı. Su ı ı zırhlılar inşasına 
~~ '""lle 3So zı~hhların herbirinde 12 

1/abcriıı deııiz ue macera romanı: r 

\'a.7.ıuı: ,\ H Hıza Rry u · 

Gecenin . karanlığı içinde ve dalgalı deniz Uze
rlndc. milletlerin düellosunu etmek Uzere iki ge
mi yalnız, karşı karşıya idik! Şunu da bugUn a
çıkça söylemeliyim ki, muhit ve şeraitin milstes
na şartları içinde, ben de işin böyle olduğundan 
lhttyarsız seviniyordum; çok garip bir büyUye, 
esrarlı bir cazibe)'e kapılıyor "altın zırhlı Ustun 
gelsin!,, diyordum. . . 

kapladı. Du sessizlik içinde yalnız dalgaların 
hışırtısı ve rUzgArın iniltisi duyuluyordu. İngiliz 
kruvazörUnlln projektöründen fışkıran ışık için
de kaptana bakan yüzlerce muhteris çehre ko-:-
kunç bir beyazlık gösteriyordu. 

Kaptan Blak tekrar haykırdı: 
- Çocuklar; işte şurada bir devlet. harp g(' 

misi duruyor. Siz pek i~1 bilirsiniz ki, ben her va
kit savaş, kavga arayan bir adnm değilim. Çilnltü 

"tl.~e l!Urnurnı~inıetrelik top buluna-
lı> "rtl-',....t erı "'O .1 ~ "~ı~ ~ e ve " ını olacaktır. 
() ~rh~~ başı~~cvre tezgahlarmda 

1 llı.ı ııarı ela 35 an Ronıo ve !mpe-
~le t~h k er bin tonluktur 

taı ruvazc; . 
l'nn r·ı rler, Destroyer -

>. .\ı"" ~Cektır 1 
osu bUyük bir kuvvet 

"" "•arı • ~ htı;al) ~a da ~ 
lıtıııe ı8tlıi Vcr·i durmuyor. (Cep 

t('lirdiği ~en CDoy~lnnd) ın 
eye.can ınalüm. Bu 

Orada, geniş, uzun güvertede iki üç yUz ze
bani gibi insan vardı kl, yüzleri kaptan nIAkın 
emrini işitmek üzere yukarı kalkmış olarak. dilş
nıan kruvazörUntln elektrik ışığı içinde korkunç. 
coşturucu bir manzara yapıyordu. Ben yüksek 
köıırU Uzerinde durarak bu taoloya bakıyordum. 
Gözlerim nşnğıdalcl vahşi, kudurmuş korsanlar
dan ilerideki lnglllz kruvazörllne c;evritdlkc;e ak
lımda şu sorgu bir ka!ıırga gibi dönüyordu: 

- Eğer savaşı biz kazanırsak, eğer bu kor
kunç adamın önUne çıkan bu deYlet kuV\·etlnl ge
ne biz nlt edersek ne ·olacaktı? 

lşfn böyle olması da umulmaz bir şey de
ğildi. İngiliz kruvazörU vakit ,·akit elektrik 
proJekförUnU ufkun dört kenarında dolaştırıyor, 
böylece kCln<lln! çok ku\'\'etll bulmadığını ve nr
kaclnşlarıncl:ın ynrdnn beklediğini anlatıyordu. 
LAkin krui'az()rUn hu işaretlerine hiQ cevap veril
miyor, ufuk)arın dcrtnllttnden bir Unılt ışıiı o-

Bu Blakın hayatının en kritik anıydı. Köprü 
ııstnne ~ılonca karşıaında ellerini uğuşturan, yU
zUnde derin bir acı dalgalanan Alman makinist 
Karlı gtlrdil, zırhlıya kumanda eden "dört gözlü,, 
de tcıH\q" ~1~rnrınyordu~ Kaptana d~dt ki: e 

- Efendim, eğer yağ bulmadan geldinizse 
tşimiz '.'-'•' kututlür. Biz yağ'sızlıktan iki gUndUr 
ancak iki makinemizi çalıştırıyoruz. Sizden um
cluğumuıu bulamazsak pekaz sonra bu makine
ler de çnlışma.z! 

"Dört g0zlil,. bu sözleri söylerken makinist 
l'nrl da acıkh hareketlerle, ellcrlle, kaş va göz
lerlle, o gözlerden dökülen yaşlarla İzlandalınm 
doğru söyled!ğ'inl anlatmağa çalışıyordu. Kaptan 
Tilnk kumnndn kllprllRllnUn kenarına doğru yilrU
dU. koca bir buz dağını !htlzazlle parçalayacak 
bir sesle tayfaya: ! 

- Susun, dinleyin! 
Diye haykırdı, her yanı bir ölUm sesılıllii 

işim bu değildir. Uıktn şu anda gemimizde yağt· 
mız pek az, Adeta roktur; sillndirler şimdiden kt 
zışma~a başlamıştır. Eğer ytrml dört saat içinde 
yağ elde edemezqek işimiz şeytana kalacaktır. 
Çocuklar, ya asılacattız, yahut şu harp gemisini 
ye içindeki yağı zaptedeceğlz. Hangisini yapar
cımız? 

Bu sorguya karşı, korsanların verecekleri 
cevap belliydi. Böyle bir sorguya ancak bir ce
yap oln.bllirdJ. 

Obur yandan da İngiliz kruvaz6rU zaten ccYa
bı Yermişti: Kaptan Blak sözUnU bitirir bitirmez 
!ngillztn bU:vUk topu patlamış, humbara başımı
zın üzerinden geçerek ötemizde dalgalara saP
lanmr'}tt. Korsanlar glSklcre çıkan yllce bir hay
kırış yükselttiler. Lftkin gP.ne hemen bu sırada 
baş taraftan ü9 dört ses birden işitildi: 

. .(Devamı '.Yar~ 

.. 



• Sark tütünleri 
' 

konferansı dağıldı 
19"" Ha11~arlltı l l.Dc:tdt 

sabah bir muharririmize, konferansın 
mesaisini sona erdirmesi münasebctile 
§U beyanatta bulunmuştur: 

- Şark tütünleri hakkında müstah
sil memleketler iirasm:la bir anlaşma 
yaparak. müıterckcn hareket etmek 
ve b:ı tütünlerin daha iyi fi
yatlarla satışını temin etmek filtri ol
dukça eskidiı:-. ikinci Balkan konferan
sı zamanında bu fikir istanbulda orta
ya .atılmıştı. 

Bulgaristan. Yunaniıtan ve Türkiye 
arasında bir tüti.ın ofisi te§k).li sureti
le dahilde ve hariçte tütünlerin ıalih 
ve aatıpnın temini çarelerinin araıtı· 
rılması o zamanki teklifler meyanında 
idi. 

933 senesi konferansının mesaisi bu 
defa müzakere mevzuu itti?üız etmek 
istdjiğimiz tütün ofisinin ıtatüaünil 

vücuda getirdi. 
933 ıeneıindenberi dünya piyasala

nnda cereyan eden ahval, tütün krizle
ri ve umulDJ kriz müıterek bir faaliye
U geçılmesine mani oldu. 

O zamandanberi her memleket mil
li ve daıhili tedbirlerle tütün istihsali
tını ihtiyaçlara göre tanzim etmek, tü
tün ticaretine ait tedbirlerle milli men 
faatlerini korumaya çahıtılar. 

Dünya krizi bitince umu.mi ve ~
aadi ıerait eskisine nisbetle hafiflcmiı, 
,Şark tütünleri de umumt aalihtan is
tifade ederek eskisine nisbetle daha iyi 
.atılmaya başlamııtı. Fakat asıl mesele 
aynı evsafı haiz tütün yetiştiren üç 
memleketin müştereken hareket etme· 
leri henüz halledilmi§ değildi. Bugün 
dünya tütün istihsclatı 2 milyar kilo
ya baliğ olmaktadır. Bu miktar ara
sında haiz olduğu evsaf itibarile bir 
.1evi cins teşkil eden kokulu Şark tü
tünleri, üç memleketin yekun istihsa· 
litr olmak ilzere ancak 150 milyon ki· 
lJdur. 

Bunun lda mlihim bir miktan dahil
de satılır. Bu dahili istihlik çıkarılırsa 
:,,ark tütünlerinin dünyada vasati satı
şı 120 milyon kilo arasındadır. 

Halbuki sürüm temin edilirse Uç 
memleket istihsalatı ~ misline çıka
nlabilir. 

Bu sc!erki konferanstan maksat, 
Şark tütünlerinin ziraatinden ba§laya
rak dünya istihlak pazarlarına emni
yetle ve en iyi şeraitle sürümüne kadar 
her safhası11A ait tedbirleri üç memle
ket menafiini azami derecekie korumak 
üzere birlikte almalstı. Çin, Japon, Vir
jinya tütünleri ile dilnyadaki · büyük 
tröstlere kar§ı mügtereken alınacak ted 
0birlere mutlak bir ihtiyaç vardı. Bu 
konferansta, 933 senesindenberi dün
ya tütün ticaretinde ve istihsalatmda 
husule gelmiı olan yeni vaziyetleri. ye
ni şartlan nazar:ı itibare alarak evvelki 
tetkik.at netayicini ıslih ve tadil ede
rek tatbik mevkiine koymak emelimiz
di. Konferansa iştirak eden Bulgar 
arkadaşlanmız bu netjceye varabilmek 

için kafi derecede bazırlıklı ve icap 
eden salahiyetle mücehhez olarak gel
mediklerini söylediler. 

Bunun üzerine yeniden bclk,i yeni
den daha uzun tetJCık<ıtı icap eden 33 
konferansının hazırlamış olduğu tü
~ün ofisi projesini bir tarafa bırakarak 
ldaha basit ve daha kolay anlaıma ile 
iıe başliyabilmek için Yunan murah
has heyeti tarafından ileri ıürÜlen i 
kinci bir projeyi ele aldık. 

Bu projeye göre, üç memlekette her 
birinde milli bir tütün konseyi vücuda 
getirecek, her konsey l:endi memleke
tinin tütün ziraat ve ticaretine aid bü
tün vaziyetleri esaslı surette tetkik· 
ten sonra senclde bi; defa ve sıra ile Sof 
ya, Atina, tstanbulda umu ni konsey 
halinde toplanarak milli Sahada yapı
lan tetkiklerin ve elde ekiilen maluma
tın yardımı ile müştereken faaliyet sa
hasında üç memleketin menfaatine o
larak alınacak tetbirleri ve alınacak 
harek,et tarzlarını tayin edecek ve bu 
tedbirlerin tatbik edilmesini üç mem
leket hiikQmetlerinden istiyecektir. 

Milli konseylerin ve umumi konsc
vin meS<ıi taı;zına ve aalihiyetlcrine 
ı!! ayrıc(l bir de nizamname ?nzimi 
düşünülmüıtü. 

Nizamname timdiye kadar ~erpif et 
tiğimlz tUtUn ofisi statüsü yerine kaim 

di. .Maal._ıef Bulğ~r murahhaı:ları bu 
şekilde müşterek bir faaliyet esasına 
girişmek için talimat almadi~lannı ve 
konferansın mesaisme i§tira.kleri mü· 
ıahid vaziyetinde olduğunu söylediler. 
Bunun üzerine müzakerenin devamı
na lüzum va mahal kalmcıldrğı neticesi
ne vardık. Buna rağmen Türk-Yunan 
1"'1~trahhas heyetleri ikinci proje esası 
üzerinde şimdiden faaliyete geçilmesi
ne karar verdiler. Ancak Bulğar mu
rahaslannm ilk wnuıni ~onıeye iftirak 
edebilmeleri için kendilerine bir açık 
kapı bırakılmııtır. Bu neticeleri bir 
protokol finale dercederek imza et
tik. 

........... ·-····-····-·······-··--······-··-· 1 . 
5 
1 Atatürk 
1 

1 
Sabık Mısır hidivini 

Kabul etti 
1 
İ Yalova, 25 (A. A.) - Sabık Hi· 
i div Abbas Hilmi P&1a bugün saat 
i 16 da Yalovaya gelerek Cümhur· 
! başkanı Atatürk ta.rafından kabul 

i
: edilmiştir. Atatürk Abbas Hilmi 
Paşa'yı bir saat kadar nemlerinde 

i alıkoyın~lardır. 
: ............................... ___.--....,_. ... . 

Çin - Japon 
harbi 
_.. Baştarafı 1 incide 

!ardan onunu batırmış, 300 askennl 
öldürmüş ve müteaddit Japon' top 
movzflerJnl tahrip eylemiştir. 

J apoıı zırhlısının bombardımanı 
Japon kruvazörü olduğu zannedi

len bir harp gemisi dün lngiliz su
ları hariclndo bulunan Namtauyu 
bombardıman etmiştir. 

Zannedildiğlne göre ÇinUler, Ja
ponların bü. havalfye asker çıkarma
larına çoktanberl 1ntlzar etmektedir 
ler. Bunun için burasını iyice tah
kim etmişlerdir. Bir çeyrek saat sü
ren bombardımanın mUdafllerl telA
şa dUşUrmek maksadlle yapıldıtı zan 
nedllmektedlr. Hiçbir ihraç hareketi 
vuku bulmamıştır. 

Londra Çin se Urf nin tebliği 
Çin sefiri bir tebliğ neşrederek şt

maıt çln hükOmettnln gümrük tarife 
lerlnde yaptığı tenzllA.tın hep Japon 
mallarına matuf olduğunu bildir
miştir. 

f ngiliz neferleri Japon bayrağını 
indimıitler 

Japon matbuatı, Severnlelgh adın
daki tnglltz mürettebatından ikisinin 
Magoya limanında, iki Japon bayra
ğını 1ndirttiklerlni yazmaktadırlar. 
Vapurun kaptan ve mUrtettebatın
dan altı kişi polis tarafından sorgu
ya ,çekllmtş ve iki kişi alıkonularak 
diğerleri serbest bırakılmıştır. 

Manevralar baPI ıyor 
Singapurda kombine manevraları 

nın 2 şubatta baı;layacağı haber alın 
mıştır. 54 U lrak ve Hindistandan ol
mak üzere 110 tayyare gelmiştir. Ya
rın limanda 20 harp gemisi demirle-
miş bulunacaktır. • 

Bir Çin tayyaresi dftşftrntdtt 
Şanghay: 26, (A.A.) - Çinlilerin 

beş bombardıman tayyaresi, bu sa
bah Nankln üzerinde_ bi~ cevelA.n ~·ap 
mışlardır. Bunlardan bir tanesi Ja
pon bataryalarının ve harp gemtıerf
nln tayyare dafl toplan tarafından 
yere dilşUrUimüştUr. Diğer dördü çe
klllp gitmiştir. Bunlar .Taı>on tayya
releri tarafından takip edilmektedir. 

BiR KAÇ SATIRLA 

Yandan çarklı 
söze karııma 

.- Ba,ıarafı 1 incide 
ve yazısında töyle bir cilmle kullam· 
yor: 

''Başmuhanirirtı.izin ~ndan 

MyZe bir mana çı1oa:rı:m1ann dem(Jgo· 
jilerinde, bermutad, herhangi bir mü
naka§cıya, ~m.a iattdatları sezer 
gibi o'liluk.,, 

Bu yandan çarklı aör.e kanşmanm 
.sebebi ne ola! Mevzubahs makaleyi 
kendisi mi yazmıgtır kl cevab vcrişi
mize bu kadar almmıgtır? Müaaade 
buyursun, başmuhanirinin eli, kendi· 
elnden çok iyi kalem tutar. Netckim 
ki tutm~ ,.e fikrini Peyami Safa. gi
bi 73 satırla değil, 30 sa.tD"lık kısa bir 
yazıyla tavzih etmek yolunu-bulmug
tur. 

Allah için söylensin, münakaşaya 
kaşınan biz miyiz, yoksa. kendisi mi-

. . .. .. 

ispanyada harp , 
vaziyeti 

Parla 27 (Hususi) - Teruel cephc
ıiıiden gelen haberler birbirini nakzet
mcktedir. Asilerin verdiği haberlere 
göre, dün bu cephede müthit bir ıia 
mevcuttu. Muharebe şiddetini muhafa
za e~ektedir. Cumhuriyetçilerin mu
kavemeti kırılmııtır. Kırk gün süren 
bu mücadelede, asiler bet bin esir al
dıklarını 2'60 tayyare düşürtiüklerini, 

hükQmetçilerin 30 bin kişi zayiatı ol
duğu söylenmektedir. Cumhuriyetçiler 
Teruel cephesinden tamamile tardedi
lerek yüzlerce ~i maktul bırakmıılar
dır. 

Paris 
konuşmal~rı 

HükWııctçilere göre vaziyet batka
dır: Bu cephede tayyarelerin yardımi
le dü:ınana taarruz ettiklerini; bir te
pe ite Casa de la Ollayı aldrklannı, bir 
tayyarelerinin asilerin patlayıcı mad
deler depo:;una 7 500 kilo bomba attı
ğını ve berhava ettiklerini Teruel de 
beş tayyarelerinin asilerin on bombar
\:hman tayyaresile yaptıktan mücade
lede ikisini düşürdüklerini söylemek
tedirler. 

Asi tayyareleri Barselonayı bombar
dıman etmişler ve sivil ahaliden 39 ki
şinin ölümüne sebep olmuşlardır. 

Milliyeti meçhUl bir denizaltı da, 
İngiliz bandıralı Lakeneua vapuruna 
torpil atmış fakat tutturamamıştır. 

Zelzelenin merke
zi Yunanıstaı:ımış 

Evvelki gece saat 2.10 da vukubu
lan · :zetzele merkeZinin, Yunanistan 
olduğu anl~ılmıştır. .. 

Zelzele ~akkale, Biga, T~kii'dağ, 
Mürefte, Erdek . ve bütün . Marmara 
havzasile Ege mıntakasmm bir kıa
mmda hisııedil.mif, fakat basar yap.. 
ma~tır. 

Sallantı bilhassa Yunanistaiım Mo
ra ve orta Jusmılarında şiddetle hi&
eedilmiştir. Zelz.elenin merkezi Ko
rent berzahıdır. 

DIŞARDA: 
• YUNANfSTAN'ın Paris elcisi Politlsin 

hizmet müıldetl bir sene daha uzatılmı,
tır. Mumaileyh tahdidi sinne tabi tutula
caktı. 

• SU.RİYf; hükQmetl, Fransa ile yaptq~f 
olduğu muahıede muclbinco Kahire, Dal
dal ve Ant.raya konsoloslar ıönderecek· 
tir. · J 

• '\llSIRDA verliler indirilecektir. Diler 
fa""ftan memur maa,ıarında tensikat yapı
lacaJı, Miylenmektedir. 

• BUi.GAR KABİNESl'nde ticaret nan· 
n c'a istifa etmı,ur. Adliye naıınnın da 
lsti,nsı bekleniyor. 

• ITALYADA bulunan Letonya hariciye 
naıin Muaters kardinal Pacelli ile ıöril,e
rek mev.cut konkordatoya bir ıeyl lmaala
mıf .. rdır. Letonya hükömetl JUıa Onlver· 
slte•lnde bir katolik teoloji kftrsOsO açmalı 
kabul etmektedir. 

-- S.,tara.tJ 1 tnctcı• 
sinin ilk toplantııımı yapacaktır. Bu 
içtima devresinde konsey masası et
rafında sekiz hariciye nuı:n buluna
caktn-: Hatay müzakerelerini yakm· 
dan takip etmek üzere buraya gelen 
Tevfik RUgtU Aras, Eden, Delboe, 
Litvinof, Bek, Spaak, Miçesko, Mun· 
ters. 

Konseyin bu içtima devresi cumar
tesi gününe kadar sürecek ve pazar· 
teSiden itibaren, Milletler Cemiyeti 
paktının tell$iki meselesini tetkike 
memur 28 ler kom,itesi çalışmaya baş· 
lıyacaktır. 

Dünya yahudi kongresi icra komi· 
tesinin iki mümeesili de bugün Ce
nevreye gelmiş ve Milletler Cemiye· 
ti genel sekreterliğine, Romanyada 
yahudi!ere karşı alınan tedbirleri ve 
Romen matbuatı tarafından açılan 
mUcadcleyi blldirir bir istida vermi§
lerdir. 

Bu içtima devresinin arifesinde bU
tlln gôzlcr Parise çevrilmiş bulun
maktadır: İngiliz hariciye nazırı E
den ve İngiliz delegeler heyeti, Mil
letler cemiyeti içtimaına. iŞtirak et
mek Uzere Cenevreye gelirlerken Pa
riSte tevakkuf etmişlerdit. ~l~n ha· 
berlere· göre, Eden, yanında Paris Bü
yUk Elçisi Sir Eric Phipps olduğu 
halde Fransız hariciye nazın Del
bos'u ziyaret etmiş, Fransn Ba§Vcld· 
1l Chautemps da müzakerelerde hazır 
bulunmuştur. 

Fransız - İngiliz konuşmalarında 
esas itibariyle hangi meselelerin bah· 
se mevzu te~kil ettiği bilinmemek\e 
beraber, Fransız ve İngiliz delegeleri 
tarafından Cenevreye müşterek bir 
beyanat yapılacağı söylenilmektedir. 
Diplomatik mahfeller, Edenin, Millet
ler Cemiyetinin faydası ve şimdiye 

kadar yaptığı işler hakkında birkaç 
s5z söyliyeceğini zannetmektedirler. 

Eden şerefine ziyafet 
Parl8 25 (A. •A.) - Chautemps, • 

bu akşam Eden şerefine bir ziyafet 
vermiştir. Yemekte Delbos ile Sir Eric 
Phippe ve hariciye erki!lı. bulunmuş

lardır. 

Çındekl Japon tecavilzilniln 
durdurulmasını istiyorlar 

Londra, 2G (A. A.) - İşçi partisi 
milli konseyini temsil eden bir heyet, 
bugün Başvekili ziyaret etmiştir. 

Heyet. milletler cemiyeti konseyi • 
nin bu toplantısında Çindeki Japon 
tecavU.zUntl durdurmak içln tngiltere
nin te§ebbUste bulunmasını istemiş • 
tir. 

son dakika 
• HAITt. SEN DOl\11NtK arasında bir iti 

lif imza edilmiştirdi. Sen Domfnlk ıeçen Parla, 26 (A. A.) - Dü.\ı akşam, 
hllJiseler dolayısile 750.000 dolar ta~mf· saat 22 de neşredilen resmt bir tebli· 
nat verecektir. ğe göre, Eden, Chautemps ve Delbos, 

• YUXA'!\1STAN • RmlANYA arasın- beynelmilel vaziyetin bütün safhala· 
ifa yeni bir ticaret anln~ması yapmak üze- rmı tetkik etmi~ler ve Cenevrede mü· 
re bir Rumen heyeti AtinAya ıidecektir. 
, • lTALY/tN RADYOLARI bundan sonra za.kere edilecek olan bütün me!eleler 

YAhudi bestekArların eserlerini ne,retml· hakkında tam bir itila.fa vasıl olmu§· 
Yecektlr. · !ardır 

' • YU~AN VELf AHDi Prens Pol ne ltalyan imparatorluğu 
karı~ı yapmakta oldukları balayı seynhati 
esn:ısın"tla N'apoliye uıtramı,ıar ve İtalyan tanınacak mı ? 
prens Te prensesleri tararından karşılan· Cenevre: 26 (A.A.) - Milletler 
mışl:ırdır. cemiyeti konseyinin bugUn açılacak 
• • FRAKSIZ generallerinden Veygandın olan içtima devresinin ruznamesln

sıhllatine dair Fransız Razetelerinde cıkan do 26 mesele vardır. Kollslerde yapı 
hal>erler telcılp edllmekte ve generalin sıh- lan mUnakaşalarda umumt atlka, 
halle oldultu bildirilmektedir. İtalyan imparatorluğunun tanınma

• tSYECTE patronlann ıcrevl yOzilnden 11, ispanya ve Uzak ı,arktakl vaziyet 
bütün bü:rük oteller kopanmı,tır. Bu yOz. ve Milletler cemiyetinin tatlkball 
den otl'l ,.e Jobntaların gündelik ziyanı noktalan Uzerlnde temerküz etmek-
yedt buçıık milyon franktır. tedlr. 

• AMERiKA senatoc;u, Reedln temyiz ltalyan imparatorluğunun tanın-
m:ıhkemest azalııtına tayinini ittifakla tas· ması ve Milletler cemiyeti mukave
dik l'lm~ştir. ıcnameslnln ıslahı meselelerinde 

• ARSfDtlJt OTTO bulunduitu Lişlens- l\lllletler cemiyeti prensibine merbut 
tayn pren~liAinden Pari~e Rilmi,tir. kalmış olan Fransa ile lngllterenln 
, • DREST limanındaki rıhtım amelesi ile müzakeratı tehir ettlrmeğe çalışma

d hoşallnıa miiteahhitleri arasındaki lhtl· tarı ve dünyanın en bUyUk de,·let
lAf ııona ermiştir. lerlnden dördünün cemiyet haricinde 

• trAJ.Y.'.~ tayyarecilerinin idaresinde bulunmakta olduğu bu~ünkU vazt
bulunnıi üç tayyare yeni bir rtkor itin yette çok agır mesuliyetler yüklen
Rio dö Janeyroya hareket etmişlerdi. Bun· mek lstemlyen İsviçre, İsveç, Belçt
lardan biri N'atalıta yere inmiştir. ka, Holanda. ve Polonya gibi deYlet-

• iAPONYANTN bugün icinde bulundu· teri teskine uğraşmaları kuvvetle 
Ilı ahval dolııyısile beynelmilel ti<:orl't muhtemeldir. · 
kongresi 5nfimüzdeld sene Tokyoda top- Diğer taraftan Çin tarafından 
lanmıyacakhr. Duna mukabil müteakip 16 eyH\11!>37 tarihinde yapılmış o
kongrenin Tokyoda akdi istenmektedir. lan mUracaat da ruznamede mtinde· 
. • SURiYE boş,·ekili Cemil 'Mardam J,ü}j. rlç bulunma.ktfl.dır. F..akat Çin l:U
nıtnda bulunmaktadır. Kendi~i Lübnan • kümctt BrUksel konferansının aka
Suriye arasındaki müzakereleri idare et· mete uğradığı tarihten bugüne kadar 

olduğundan şimdiki içtima de~~ 
sinde bu babta bir müzakere :lCP"" 
derpış edllmemlştlr. _..ııı 

Londı'a 26 (A.A.) - Havas aj.,.... 
muhabirinden: 

iyi maınmat almakta olan mahafllı 
B • .Edenin Başvekilin İngiliz • ıuı.18' 
müzakerelerine yeniden girişi.lıııesİO' 
medar olmak üzere sefirlerin itimattı' 
melerinde "İtalya kralı ve Habeşist~ 
impn:atoru unvanının zikri suretil' 
İtalyan imparatorluğunun tanın~ 
lehindeki no~tai nazarına iştirak .etıııif 
olduğunu beyan ve teyid etmektedit• 

Öğrenildiğine göre İngiltere bÜ~ 
meti; bu mesele hakkında Cenevred' 

bir müzakere yapılmasına taraftar ~ 
madığı gibi bu bapta herhangi bir ı;ı:ıaf 
terek karar verilmesini de arzu ed 
mektedir. Her devletin kendi hattı h" 
reketini kendiliğinden tayin etıııtfl 
tercih edilmektedir. 

İngiltere hükfim\!tinin Romadakİ tf 
firlerinin itimatnamelerinde yukarıdl' 
ki tabirleri kullanmıs olan Belçika '-' 

Holaodanın 3olunu ~p edeceği r/Jf 
lenme,ktekiir. • 
~--------~----------__./ 
lzmir telefonLI 

... Bqtarah 1 uıct"tJ' 
yaz bedeli olarak 20 sene mUddB 
her yıl 60 bin lira verijecektir. ~ 

Şirket tesisatına. 936 da yapıl 
olan bilançosunda. 720 bin lira "ıı1 
met takdir edilmişti. 

Şebeke temin edilecek hasılatı•~ 
nişl1!tilccek . ve bilhassa gehirler 91"" 

muhaberatm ıslahına çahşılaca}<tıt'ttf 
F.ski şirkete verilecek ilk takt 

tarihi 31 birincik6nun 938 dir::,_/ 

Skandinav 
devletleri 

Tedafüi bir lttıfslı 
yapacaklar ~ 

Londra 25 (Hususi) - !J~eStf' 
Skandinavya devletleri arasında bıret" 
dafüi ittifak yapılması hakkında ~· 
yan günden güne kuvvetlenındcte ,ti 

İsveç, Norveç, Finlandiya ve ~W' 
marka arasında yapılacak bU ittı " 

büyük bir ehemmiyet at!editınekt~,c' 
§İmdiye kaltiar, ahdi kombine:ıO tfl' 
girmeğe aleyhtar bulunan tsveÇ ditıer· 
yalistleri de bunu terviç etın~ 

Polonya mecllstod 
bir hAdlse 0 

Ridz - SmigWye itiraz ede 
b .... ,general istifa etti ti 

Var§ova 25 (A.A.) - McbLl,.ıtıol#'. 
tisi ordu encümeni reisi generıl ısJil~f 
govskinin, mareşal Ridz - S i.t a-" 
hem ordunun şeji ve heın de ~Jill~ 
Jet memuru vazifelerini ifa ~ttı p11,ıt 
dolayı yaptığr tenkitler ü~erıtıe _,;~· 
mentoda çıkan ihtilaf vahımlet tJf" 

•' " Milli' blokun parlaınen~. ~·p 
general aleyhinde· şiCldetli Jıii'ei,ıiı' 
baılamıı ve generali encüınen r 
den istifaya mecbur etmiştir. ·~ı tef' 

· re,,. ,r 
.Milli blokun Vilna şubeSl 1eııe 

mi bir beyanname 'neşred~re1' 
1
;.? 

. o 
lin istifaya mecbur edilnUI 

. . .Ar 
protesto etmıştır. ;,i J" -( 

Diğer taraftan milli blok re 
1
, ~il' 

ral Skavarezynski bu protest~ -1• ııı" 
kabil öir beyanname nerşetıııl t~ ~· 
na şubesinin bö_yle bir prot~~· 
lunma:ğa hakkı olmadığını ~·e,e'ı pD' 

Yahudiler mlidafaa ed~ ş~ 
Polonya Başvekili gener ~.I 

vski demiştir ki: . . ,Jı1'~ 
''Geçen sene olduğu gıbı 1 ısO' ,4'_ 

katl~ilmes:ne ve kindar~ne,ıı"C ıl 
ra bütün kuvvetimizle ın~ıı~ 
ccğimlzi Polonya hükiiınetı .JP 
yan ederim.,, '-ti 

Baş;·ekil şu sözleri ila\'e e ~ ,-_,, 
.. .. ııasıt A' 

''ıN,ufus fazlalığı mun . 11,,. 
dı bir meseledir. Köylülcriıı cıuel' 

. 1 . . .. k 1 • yabLl 
vıye erının yu se mesı 

..-~-~-~....a.-ıM _ __ ,..._.-:ı....._-.._...__.,...HL_..__...Aı;a.2.. ____________ _ı1.-__ ı...a..;.u, _ ___________ ..._.....,..._,..........,._.,......,_.., .... ttn hnlnnnuıınnR 11 bir hareket deiildir.ı, 



Saat çalınca 
biıı"-Yrılacaklardı. Erkek wlerlnj oe· unutulmuş eski hikayeler, e.şelemlye-
doı~ geçirmıe. odada enine boyuna lim .•• 
~'Yor. Kadın koltuğa ilişmiı ince Şimdi erkeğin gözleri büyümüş, şa-
"e a· ~arınaklarını cigara iskemleai • kakları gerilmişti. !{adına doğru iki 
~nırli hareketlerle vuruyor. adım attı: 

krı kek durdu. Çatık kaşları altında _ Yoksa onu seviyor musun? 
Ceıı 1Yan keskin nazarlarım kaldırdı: Kadın güldü: 

ç kadına bakarak: _Canım, sana ne. Seviyorum, sev· 
'ct.~t.ı.Ararnıma hiçbir şey kalmadı mlyoru.m. Mademki alakamız kalma· 
tıe n f Ubabbet yerine kin .. Aşk veri· mıştır, sormaya hakkın var mı? 

e ret.. Erkek daha ziyade yaklaştı: 

Pa~:rn .~iyab kadife gibi yumuşak - Elimden bir kaza ~ıkabilir ... 
~tıra gozlerini pencereye çevirdi. - Of, ben seni nekadar yanlış ta-
~ BllkYUvarJak omuz başlarını hafif. nımışım, biz birleşirken böyle karar 

erek: vermemiş miydik? Geçhr.sizlik başla-
~bU· Ş~ halde, seni tutan yok ki, gi- ymca aynlacaktık. Sen istediğin ka· 
er'taını dedi. dma, ben de beğenaiğim erkeğe g~de-

11 ld kek avurdıannı çiğniyerek sinir· bilecektim. Ve işte ayrılmayı ilkönre 

-
1~larta. YilrUmeye başladı. sen ortaya sürdün ... 
nep 1 Erkek yine yllrUmeyc başladı. Ka· 

tıllliıt sın sen söndürdün. Saade dm (mütebessim): 
dİll'tlUn~n Ylktın, aşkınızı sen sön . - Dostça a~Ttlalım • dedi • şayet 
~ın ınUatehzl: sokakta veya bir salonda bi.riblrimize 
- Ev t raslarsak düşman gibi bakışmıyaltm. 

bahatli : ' dedi. Zaten daima ben ka· Ne de olsa, mes'ut günler geçirdik. 
ıarftnd~rn: Eğer bu geçen seneler Kalplerimizdeki ~kın külüne. hUmma
buı etae bır defa olaun kusurunu ka lt saatlerin hatırasına hürmet edelim, 
tr Ydiıı! 

kek .. ~ ... a il olmaz mı? 
VU-.yJl kesti : 

HABER - ~1''8Tn f)Olta11 

__ ..... _..._ ............................. ··--···-
' Yazan: ! 
1 Mehmet Abud l ......................................... _ ................ . 

bir daha dönmemek üzere gidiyorum. 
- İyi ya? Başın dinlenir. Zaten 

seni bıktırmııtım lakırdılarımla ... 
Erkeğin sesinde, nedense bir ıstı -

rap belirdi: 
- Ah! keşkl mektuplarından bir 

tanesini olsun Eaklu;aydım . Neden 
yaktık hepsini? 
Kadın (dalgın) : 
- Kendimize yeni birer hayat yıı

pabilmek için maziyı unutmamalı • 
yız. 

Erkek kadınm ince parmaklarını a
vuçlarına aldı : 

- Allaha ısmarladık. 
O sırada duvardaki u.at eski, çok 

eski bir türküyü çaldı •• İkisi de dur
dular. Kadın titredi: 

İlk buluştukları gün, yine ayni ka
nape Ustunde saatin bu tozlu nağme-o 
teri odanın boşluklarında dolaşıp on
ların başlarında sarhoş akislerle in • 
!erken, dudakları ilk defa olarak bir
leşmemiş miydi? 
Şimdi bu sesler, o ilk aşk gecesinin 

bütün uyumuo hatıralarını canlandı· 
nyor o zamanki hisler yavaş yavaş 

ılık bir nefes gibi vücutlarında dola
şıyor. Erkek avucundaki ince par
makiarl acıtırcasma sıktı: 

- . Üşüdün mil? 
Kadının siynh kadife kadar yumu· 

şak parlak gözleri ıslandı: 

9 

- rın ba - Evet, hiç olmazsa, öbür <:lftJere 
....._, Ö e flama eski muallara! ayrılışımız benzemesin. Ne gür.el bu· 

ba~ıar Yle Ya. mademki aramı7.daki 
nı.... c;öıuıınnştUr, anlqmaya dd • luşlann vardır. Kedi ile köpek gibi 

_ Ben biraz hastayım galiba ... 
Maamafih sen git. .. haydi, gUle güle. 
Kapıya doğru yUrUyen erkek geri

ye döndü, ıcadmı kollarmm aruma 
aldı; 

25 kiJo patatese b:r tablo ı 
~..... ~ değil, birer dost gibi ayrılalım. O kik etmıglerdir. "'\ 
l!!rıcek dUJ'du: günlerin hatırası dalına için kalbim· 
- Fak de yaşıyacaktır. 

t~~ nı . at hail aklım ermiyor. O Ve, odaya, eşyalan şekille -
tUıı ge c;ın ben; atlattın. Ve neden bü· ri ve renkleriyle zihnine sokmak isti
ettı11, ~· 0 kUatah delikanlıyla dam Yormut gibi, kısık gözlerle uzun uzun 

lttd unda bir kurt var... baktı: eonra içini çekti: 

_ Kendfmiuı yeni bir hayat yapa· 
bilmek için maziyi unutmak llzım ... 
demiyor muydun .• • dedi - haydi unu· 
tahm şu maziyi. 

Pa.risli ressamlar ne gll7.el düşün • 

milşlerl Yaptıkları resimleri atölyele
rine asıp miışteri bekliyecek yerde 

hep bir olmu~lar, bir sergide teşhire· 
diyorlar. Sonra, bunları parayla da 
satmıyorlar, bqka şeylerle değişti • 

aiyorlar. Sergıye (mübadele sergjsi) 
ismini vermişler. 

Tablolardan biri, 25 kilo patatesle 
değiştirilmi§tir. 

Yaş!rca ve şişman bir kadın güzel 
bir tabloyu intihap ettikten sonra res-

Ilı (sinırU) • Gidi t ...... \' • - yonım •••• 
sama §U teklifte buJunmuştur: 

'-ttrbı a 1'fın? dedi ya. aen? Bent at· Şimdi, kadmm bakıılan dumanlan-
~!' bı.~ıgUn:ertn, pcıeyanlanna ka · mıfb. 
bt ~ ettiğin R'e<'f'lerin haddf hesa· _ GOie gUte! • diye mmldandı • 
~ ae hru 1ae, bunlar _ Fakat .b<'r ~~~ ~l <Jc.i!.1, 

Kadının yanaklarında sıcak yaşlar 
yuvarlandı. Boğuk bir seste söylendi: 

- Gitmiyor musun? Gitme emi? 
Ve erkeğin vermeye hazırlandııb ce

vab, kadmm dudaklarında boğulup 

kalbine aktı. Mehmed Abmf 

Geçen hafta açılan bu sergi çok bü· 
yilk bir rağbet görınüş, birçok ama

törler ziyarete gelmişler. tabloları tet-

- Bende bir gitara var. İatersenia 

değişelim! •• 

Bir diğeri de bir araba soba odunu
na mukabil kUçük bir tablo almı~ttl'. 

ıs~ 

~ _ K A ff R A ~'.!__N~ __ R,,...T~~~: """. -------- ... -
let "-'< bfı. iliaJıf p~ap koydu, biı UW· woy:furma6a h.Ç te ruyt:tim yok. , 
4ıı.ıbu'r'4~ ve kenu.ıune, ıtaomoa aak- Köpek boğu~ bir ae&le hırlamakta 4e· 
"- ttco; bır' ·· d. B d' d H af k '"".' btrlnci - yer ıoıter ı. u aıra • vam e ıyor. u. er tar , artı tama . -
ttrdi. ıt.. Korinyan ~ ıekerek içenye miyle derin bir zülmet içine &ömülmüı• 
dertte ır..., kelldiaini &örünce ton tU.. ı 
"e llüıt levuıeıı köpeği ıördü. · okpdı, Raskaa, duvarlara ıürünerek, yavat 

tıeıı~eı. on~ da yemete davet etti. yavq evinin yanına ıı.adar ıokuldu. tçe-
~~>'t ~le köpek iyice k.aranhk bum- riden hiç bir ıtık ıızmıyordu. 
•lcten orada kaldılar. İltirahat et- - lyi kurnazlık f., 
~"""- ~t karınıarını doyurarak biru D:ye mmldndı ve yerden büyükçe bir 
~ ltohld P1-ductan aonra da te~ yo- tat kaldırdı. Bir an tereddüt etti. So-
lcerıdiıiQ ~· Raakaa, fimdilik. kadının &uk terler döJr.üyordu. Birdenbire ka-
~elıle&· e &Olterdiği ilti~ihı kabul et- rarını veııdi ve lafı, bütün kuvvetiyle 
bt •' Qı'Ula • 
i ~ Yer buını. llp .&ö_rdü. Bdki daha iyi kapıya aavurdu. Köpek uluyarak, bU-
~ltı, kezıdiıiniYI ilrııit ediyordu. Bunu:ı tün hıziyla ileriye doğru Aldırdı, ayni 

}'11yı. ı. derhal belli eden küçük zaman da Raakaı ta var kuvvetiyle ba.· 
'tlj "\Ck..oı-. · L. 
t rat'tk Se ~ -rnına 1'netler ... ğırmağa bqJadı : 
lidll. ntantuan aokatına doğru ya. - İmdat Korınyan! Korinyan yetiı? 
Sukıı Kapı fiddetle açıldı Uç veya dört göl· 

ta~ ttt •• ,,,. .. _ 
"''llederek k-nd& Korinyam ezdilini ıe dııarıya fırladı. Raıkaa, Baatiye doğ• 
di' ~p endıain.i teselli ediyordu: ru k<>,tmağa başlamıt. bili ba&nyordu: 
,.!'e blJe ı..~- Qfaaına dtifınemJe ölme- - Korinyan 1 Korinyan 1 Raskaal 
"'f ., • ""'q,. ..a •• _!L. R k r )' e btt ır ~- bayım yatmıt- aa aı •• 
~ .,~~ Polisler de kendiaini Köpek bütün kuvvetiyle havlıyor-
la~~ ~Ilı~ ~irıaenaıeyb, haliha· du. Pencereler açılılıyor, poliıler de ba-
~- ey0 tı1tııını bile, ~lınak üzere bir caklarmi ıs.ıran ve görünmiyen ~öpek • 
d~ ıtı, ttır. Di~tli danan- ten kurtulmağa çalıııyorlardı. Raskaıın 
~ ~· !ıte ~-:- . naraları &itg,de uzaklaııyordu. 
~ ;. ,..ltııcU, L,..d.-·HA&lll cıvarına ıel-

.. ı._ •- ın..1. tal Poliıler biribirlerine: 
llı.::'t ,.__L ıa~-;:-' ap olmadıiı-
·-~ '"""'C11 ~- - Ti kendileri! Dediler. Hücum! 

~lıh._ besyıe dli·Un Onl kal & 1 '$~tı. Uıaıc .., erek, evine yak- arı ya ayaca.ız •• 
tcs~ı &ibi, t&n, bpıaının, aanki hiç Bu sözlerle beraber, derhal ileriye a.-1), U. ~lc&a, kapalı bulundutunu tıldılar. Bir kaç dakika ıonra, Raıkasın 
'-ıı • c"İrte .. her ne bahaaına oluna evine bir ıölıe, kayarak giriyordu. Bu, 

dttllıı ~ıp. •.ltınlannı sakladıir Raıkaaın ti kendisiydi. 
ı._ lf ~la k l&tiycırdu, Raa~a, evinin yilz metre ötesinde, 
~Pl&ı.._ Z'J, hırlay LÖ 

-..~ &İdi . an a, pekten, evinin niralarını dindirmit ve kapalı bir di.ık-
iıt' Otttr p geliyordu.. kanın arkaıına yüzükoyun yere kaııan-
hi.re lttPtlı ~Y. defil, diye rnınldandı mı9tı. Sonra, poliılerin, kendisini gör-
~~li "lr.b;u kapı ki, pek eırarenıi; meden ileriye do~ru koıtuklarını gör .. n· 
,., . ~~ar, ·Ora raıa~da. poliı kokuau his- ce, ıeriye dönmüı ve evine &irmişti .• 
--~ l'itr lılla n lltrniyecefim dofru- Eıki aandığı açıp altın kesesini almak 'Ol"' blr 'ce evimde, beni karıılaya. ve aonra a._..ufa fırlayarc1k dvar:ia 
14' Ott,_ •i aç ahbap var.. Evet &m· aaklamnalr,, onun için, bir kaç saniyelik 

'b.,.; .. rnıeaeııı t l bi i -t 01111'1Un.. anı n:ılnuiyle if. r t oldu. 
• Dofru.u kendimi Poliller, tekrar eve gizlenip beklemek 
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-------------------- ----~~~--------------------------------- Kılıcınızı teslim edin, mösyö 
dö Butvil, dedi. 

Butvil, kılıcını kınına soktu ve ner
ret dolu bir kahkahayla gülmeğe bat -
ladı. Bu anda, düellodakinden çok daha 
korkunçtu. Muhafızlar etrafını aldılar. 
Onun kılıcını elinden almadılar. But
vil yürümeğe başladığı zaman, şapkası· 
nı kaldırdı, şahitleri selamladı ve ba
Jırdı: 

- Elveda, möayöler f .. 
Bir müddet sonra. Butvil ortac\an 

kayboJmuıtu. Onu Bastiy hapisanesi
ne g~türdüler. Vakla bu hapisaneden 
~ıktı, fakat darağacına gitmek için. 

. XLI 

DICER IKt MACLUP 
Trankavel imdat işareti verdiği za. 

man, 1''1öri de, Raskasla Korinyamn 
batından ıeçen ıeyler hikayemizin de
vamı için fazla ehemmiyeti haiz değil
dir. Raakas, silihıc?rler:n geli~ini pek 
lla gördü; su~astçilcrin firarını daha 
iyi gördü; her ıeyin bittiğini de iyice 
anladı ve Korinyana ıöyle dedi: 

- Gi.ielim f. 
Rahip hayretler içinde kaldı ve garip 

bir tavırla cevap verdi: 

- Halbuki ben, birisine sadakat gös
tereceğimizi zannediyordum? Kardinala 
veya dük d'Anjuya ve yahut biris:nc 
iyilik edip emrine girc;:ektik. Biz bura. 
raya sadakat göstettllek için gelmif tik. 

- Demek muhakkak, birisine sada'at göstermek istiyorsunuz, öyle mi? 

· - Evet. Yani, uyuıalım.. Doğrusu 
pe'Lier Jozofin meıhur hücresinde çürü· 
me'Çe hiç tc niyet~m yok .. Bu sadakat 
değ \1 midir?. 

R. \$kaı hid:letle bağırdı: 

- \lıU halde sadakat göst.:rin. Bu, ha-
' yatını-'1ll ilk sadakati olacak ve sizi bir

az deği \t,irecek. Ayni zamanda aonuncu 
aadakati'n\:?de olacak. Bunun için Flö· 
riye g~ri..\l ..-e silahıörlere tayle deyin: 
Mösyöler,, muhak)cak biriıine eadakat 

göstermem lazım, aacia.Jr.at göstermek 
için kuduruyorum. Binaenaleyh, kime 
saıdakat göstenüem lazım geldiğini ba· 
na söyleme~ ilicenaplığını göaterin. 

Raskas hem bunları aöyliıyor, hem de 
atı üzerinde, yoluna devam cdiyordu.1 

Rahip, onu takip ediyordu. Bir müddet 
böylece gitt:ter ve bu sükunet, rahibe 
pek ağır gelmit olacaktı ki bağırdı: 

- Bütün bu hadiseler iç;nde en fazla 
ıunu hissettim ki, ömrümde bu kadaı 
fazlaı:a susamamııtım •• 

RasJcaa: 
- Şu halde için, patlayıncaya kadar 

için! 
Diye bağırdı ve atını dört nala lçoı

turmağa batladı. Fakat Korinyan da o. 
nun peıini bırakamdı. 

Böyk.e Pariı kapılanna geldiler. Bu 
sırada, Raskaa arkasına bir nazar at· 
f etti Vf': bet baht köpeğinin &ilçlükle, u· 
zaktan kendilerini takip ettiğini gör• 
dil .. 

- Dostum, dedi, burada blribirimiz
den ayrılacağız .• 

- Ne diye biribirim'.zden aynla
lım? Bizim gibi iki eski dost.. Sonra, 
Ras}Qlı, demin ded:ğiniz &ibi sadakat 
göıtermeğe çıldırıyorum. Şu halde ai· 
ze sadakat göstereceğim. 

- Evetı çünkü yeyip içmenizi temin 
edecek bir tek meteliğiniz yok ve beni 
zengin Hn ~diyonun~ 

Korinyak, ümitsizliğin verdiği bir 
tedbirsizlikle bağırdı: 

- Farzedelim ki öyle L. Bütün fe
lakctleriınUe ıiz sebebiyet verdiniz .. 
Servet ve istikbalimi temin için beni 
Flöriye ıürükled:niz, sonra da: "Hadi 
gidelim r,, dediniz. Şimdi de ilive edi
yorsunuz: '' l\ynlalım f,, Bu bir alçak • 

lıktır. Kamım aç, susuzlu~tan ijlUyo
rum. Yorgunum .. Bunun için size sa
dakat gösteriyorum, yani karnımı do
yurup, ausuzluğmu gidermek ve uyu
mak için ıizin eve yerleılyorum. Gizli 
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-353-
Aalaınr A. n73: 
Gen; bir yaştasınız. iBo:rumn: orta ola· 

e4tır. Bllnyece de ortaSl!ltz. Tabiattm 
çalışkansınız, fakat unın rufiddet çalışmak 
:pe:k hoşunuza gitmez. Cfinkü çabuk yonı· 
hırswuı~ be.le alışmadığınız işlerde bu 
Y<>rsurıluk çabuk kendisini gösterir. Ame
li i~lere hlıiliyetinh fl1dir. Eğer evvelce 
size cevap cikm~ be bildiriniz. Ilu su
retle etraflı bir tahliliold y:ıpmam:ı im
kAn Termfş olurırnnuz. 

-.&>4-
1' otlıı. F:. Ş. B: 
Mddubunuru yudığınu: anda herhangi 

bir nhawzlığınrz v:ır mıydı, mesel5 bir 
baş aJrısı." Cilnkü bl,l mck1ubun t:ım nor
mal şcraltle ,,,zıldı~ını zannetmiyorum. 
Tahlile devam edebllmekliğim için bunu 
bllmeğe lilznm vardır, bu füh:ırl:ı cevabı
nızı beklemekteyim .. 

-355-
Ş ehremi nl A. C. 100 Erg: 
Gençslnl'l. Yaşınız 20·25 ctrnfındn ola

caktır. fliinyecc orta sayıla.bilirsiniz. Do
yunuz uzun olmıyacaktıl"., haTt ya orta· 
'dır \"C)"n en bfiyfık ihtimal ile ortadan da 
aşağıdır. 1933-1934 de bulnnduğunuzd!ln 

Cfaha iyi şeraitte bulunuyorsunuz, l'nnf da 
hn az üzüntnnilz ve istirahat için fnzla \"ak 
tlnlz vardır. Fa:ıll:retinlz, bir fşi en ima za 
manda bitirmek ister ve bunu temin ede· 
cek carelerl de ihmal etmez..,fnlz. AmeJJ 
işler~ kabiliyetiniz iyidir. Biraz lulum1o 
olmuğa çalışmalısınız. Tutumlu olmak yal
nız ve sadece irade işi değil bunıı miimkün 
kllacak tedbirlerin ahnmasını kolnyl:ıştı· 
ran zekft ve dikkat meselesidir. Yani haya
tınızda bir mahrumiyet duymadan tnsar· 
nır edebilmek üzere nelerden kısabileccği
nid evvelden ta3•in etmeJlsfnfz. Heycnnlı 
:ve mcrnkh şeylerden hoşla01rsm1,blraz dn 
mütccessl'I ve inatçı sörfinüyorsunuz. Ze
knnıza gilvenlyorsunuz, fenni ışe\'lere me
r-ak 'l'e alAkanıı ve kabilfyelinlz şarnnı k:ı
YJllır. Du S!!hadn bir mesle~iniz olması 
çok muhlcmr.ldir. Eski ynzılnrınızdnn da 
ıönderineniz dnha esn 1ı bir tahlil yapT.a 
ita imkAn verirsiniz. 

-356-
l{ndıka11 • 'ltlod'l A. B. C: 
Gerek size \"(? cer"k!'ıC rrk:ın r. S.I • .c ce-

B OTON tafsilatile karakteri· 
nizi; meziyet ve kusurlarınızı; 

sizi hayrete düşürecek kadar vazıh 
ve sarih olarak hususiye'tlerinizi; tut
tuğunuz veya dUşUndilğünüz işte mu
vaffak olup olmıyacağmızı; nihayet 
beş farkla )"°'$mızı size söyliyebilirim. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve
ya aklmmian yazacağınız dört satır
lık yazıyı; son aylardaki imzalarınız. 
dan ikisini gönderiniz. 

\'llP verebilmcldlğim lçln istediğim şartla 
nı göre tekrar mür:ıcnntinize lilzum vardır. 
lmz:ınızı, nçık harflerle de yazmalısınız. 
Erkman A. n. C., tahlil fcln Iüzım gelen 
herşcsi göndermemiştir. 

-357-
Uileli A. R •. <\: 

Gençsiniz. K:ırnklerinfzin f:ılıliline im· 
k!ın vermek lizcrc cdcbt b!lıı parçalar inli· 
h:ıp etmiş olmanız:ı rnğmen dah:ı ziyade 
fr.nni bir te!>lr kinde ve belk1 de böyle bir 
muhitte bulunruı:ıktn olduğunuzu tnlımin 
ecliyonım .• hmtaz:ım çalışma kabiliyetini 
h:ıh: işlek bir zel:ilnız Yardır. lşlerlnlzdc 
dikkatli olmanız d:ı diğer iyi vası!l:ırınız 
dan biridir. Dırnnıhı ve hnssnssmız. Çahş
mak, nlıfünJ:ındıf:ınız işlerde sizi bulamaı. 
l\luntaznrn ç:ılı,rnn buru undaki knbili:re· 
tinizc rn~men, elinizde olınıl nn bazı se· 
beblerin nzmıın znman c:ılışmnuız üzerın· 
de müessir olduğunu :znnneıltyorum, ncn
b:ı aile \"eya ev hayııtındıı lam bir huzur 
buluyor mnsunuı:? 

Tnh!Hc dcvnm etmek üzere bu !!Unlin 
cevabını bekliyonıın. 

-358-
Ankara: A. G. 87: 
Genı: ve orllı hiiııyeılcsiniz. Zekiınıı çok 

iyidir. Ynptığını'l lılr şeyi sonrnd:ın kon
trole nh~mamış oldn~unm: için bunlard:ı 
bnıı eksiklii<inlz lıulunm:ısı çok muhtemel· 
dir. OJ:ın bilen hjdisclerc ~izi y:ıkınd:ın a
lftkadıır etmese hile :."ık:ıyt kiılnmıızo;1nu:. 
Kendinizi sc,·ılirmcsini ,.e hakkmndn ftl. 
mat edilmesini temin edecek e\"snftasınız. 
neriye alt esaslı projeleriniz var: Hayotı
nuda ilik hir kim c olmak sir.i en cok 
korkul:ın lılr Ş<'Y<llr. Tah~ılinlıi bilirrll 

Cevaplan veren 

Profesör Sanerk 
Gralolo]I ve Grafometri 

mütehassısı 

çok olmamış zanneueriın. \'eya f~kre~ yfik 
selmeklc meşgulsünüz. Garp dıllerındcn 
en fazla işinize ynray:ıcnk olanı dikknt~e 
seç?tleniz do~ru olur. Bununla bu bnhıs 
üzerinde düşünmenizi temin etmik isti ·o· 
rum, bu husustaki fikrinizi de öğrenmeı;ı 
çok islerim. Dikkat melckenizi iyice kul
lanmanızı ve kabında halli\ gene kendi 
menfııa!inize h:ışlrnl:ırının menfaatlerine 
yardım <'lmeııiz de llizımdır. Bu ~erait al· 
hnda muvaffak olacak bir istikb:ıli yazını· 
zın tahlili göstcrmekledir. 

-359-
Ankara Ka. O:. Ka: 
Gem:, orta boy \"e orta bünl·ede bir z_:ıt· 

~;ınız. Fazın idıliaklır ve fazln haris görun· 
müyorsunnz, lıunn rn~ınen etrafınız, muhi 
tinizdc bulunduğunm: iş s:ıhnsında sizi 
iizcn rakipler vnrdır. Daha doğrusu, bazı
lıı.n lcln rnk.ip sayılıyorsunuz, bunlnrı da
ha iyi idıırc etme ini bil eniz, l.ıu neticeler 
hasıl olm:ız. Bazı kimseler ,·ardır ki tO\"I\· 

zulnrının fa1l:ılıitındıı.n moE,'l'lır görilnür
lr.r, mnArur olunmndığı hnl·lc höyle görün· 
mek, şilphe yok ki bir muvffakiyet sayıl:ı· 
mez, Fazla hnrls olmadı~ınız halde sizin 
için de aksi bir kannnt beslenmektedir. h· 
lcriniz itibnrile bir sıkıntıda olduğunuzu 
tahmin ellitiim icin bu noktada ısrar elmiş 
lıulııııuyorum. '.\lücndeleci lılr nıhumız ve 
karakt<'rinl yoktur. SükOnln çahşmaı:iı 
tercih edersiniz. Alışm~rtıi1ıoır. şeylPr, si· 
zi kendine çekmez. Nefsinize, zekllnızllt 
iş kuclretinize itimadınıı fazlııdır. Ynptı
ğınız bir işi, yapltktan sonra tekrar kon· 1 
trol edcrseıtlz bunda mutlaka cko;ik bula- l 
caksınız, o halde dikk:ılinfzi kuvvetlendir
meli ve hu melekcnlzden aznmt istlrade 
etmelisiniz. 

-360-
Sııadiye - n-n: 
Gençsiniz. Yaşınız. 25 den :yuknn ·adil· 

dir. Boyunuz ortndır. Gönderdiğiniz yazı 
s:ıhibi ile nnlnşnbilmcniz lıiraı güç olacak· 
hr. Çünkü araıln mühim lrnrnkter farkları 
vardır. Siz d:ıh:ı <>fikıin!:ı clilşünebillrslnlz, 
knrnrlnnnızda tavırlnrmızcln ncelccI de
~ilsiniz. llnlbuki di~er )-azı s:ıhlbi hcrhnl· 
de inlr~idir, acelecidir. Bu zatın Jn1lnca 
hodbin olmıısı çok mümkünılür. Du Hlhnr4 

ln Ynziyrti hir ctera <lahn etraflıca tetkik . 
< lmcnlt. ~:ıranı tıwc;bcdlr. 

HAVl>I .SENİNLE ON:J .qJ?, MA
y~ fll<AtJJtlt• .. L480itA7U'l/ARl
N-'ı GiDE~EH. FORM~Lc!J/ır/ 
NFDEN iBARET OLDCJGCl>I 

ANJ.AYALıM .~. 

2St. XAHR"A"llXN KIZ KAHRAMAN 'K'TZ 251 ____ _.. __________ ._. _______ __ 
sar.dığınızda kaç paranız var?. 

Raskas yan hiddetli bir tavırla, :fa. 
kat iftiharla cevap verdi:-

- Takriben iki yüz altın! .• 

- Yaşasın! İki yUz altın! En apğı 
altı ay mükemmel yaşarız.. Artık biribi
rimize ıada'k,at göstermekten başka 

yapılacak bir İf yok .. 
Raskas garip bir tavrrla: 
- Evet amma, dedi, bu altmlar be-

nim evimdel 
- iyi ya 1 Size ıideriz, dostumL 
Raskas içini çekti ve §öyle dedi: 
- Korinyan, bu köpeği görüyor mu· 

aunuz?. 
- Bu pis köpeği mi? Gene mi o?. 
- Evet, birinci Korinyan •• Evden ~-

karken, ben onu odada bırakmış ve ka

pıyı sımsı]Q kapamıştım .. Buna kat'iy· 
yen eminim. Halbuki birinci Korinyan, 

gelip beni buldu. , 

- Bu, onun, benim aleylıimde fena 
ma~tlar beslediğini gösterir. 

- Yalnız bunu mu gösterir?. Size 
ıunu söyliyeyim ki, birinci Korinyan, 

• !;Ok zeki bir köpektir. Fakat zekası, in
celtilcmemiş, ~pıları açaccık kadar kuv
vetli değildir. Anlıyor musunuz? 

Korinyan, hazin hakikati görür gibi 
oldu, buna rağmen: 
-Hayır! •• 
Diye cevap verdi: 
- Anlıyor musunuz, çünkü kalın ka

falı olduğunuz malum l Mademki, birin
ci Korinyan dışarıya çıkabildi, demek ki 
kapı açılmıştı. Halbuki, anahtarlar ce
bimdedir. Demek ki lylpı kınlım~. Ka
pılan kıran insanlar Ü!i kategoriye ay· 
nlır: Evveli, &izin gibi, rahipler, eon
ra hırsızlar, ve nihayet polis •. Şimdi an
lıyor musunuz?. 

Korinr-n. Umitsizliğin verdiği ener-
jiyle tekrar etti: z 

-Hayır! •• 

- Kapum kıran bir rahip değildir, 1 1 
ı:annederim ki hınız da değildir, çünkü 
'hıraıs, •riye girmek i~n geceyi bek· 

temeği tercih ederdi; binaenaleyh, evi
me girenler, kardinalın adamlarıdır .. 
Eğer mümkünse, hayatınu kurtarma~ 

niyetin<leyim .• tkiıniz yanyana olursak 
derhal nazan dikkati celbedecek ve ya." 
kalanacağız. Elvoda, dostum. Eğer ya
kalanırsam, bunu size bildirir:m ve o 
zaman eğer bana sadakat göstermekte 
devam ctmeğc niyetiniz oluna, gelip 
bana iltihak edersiniz •. 

- Alçak cüce 1 Seni ıeytanlar bof· 
sun l ıf afan k;rılsın 1 •. 

Korinyan bu küfürleri aavururken, 
R<'skas da Pariste uzaklaııyordu. 

Koı'inyanın, cübbesini kaybettiği bel
ki hatırlardadır. Bu cübbe, kendilerini 

öldürmek istiyen haydutlar için korku· 
luk. vazifesini görmüştü. Flöriyc gitmek 
için Esyol seierinde giydiği elbiseyi giy
mi§ ti.. Binaenaleyh tanınmaması ihti· 
mali mevcuttu. Fakat ne yapacaktı? Ne· 
reye gidecekti?. 

Birdenbire, bir şey hatırlaınış gibi, e· 
lini alnına vurdu ve mırıldandı: 

- Aklrm neredeydi? Bacaklarımın 

arasında en aşağı on altınlık bir serve
tim var da hala ağlıyorum!. Gidip atı 

satayım! •. 
Bu fikir fena değildi. Korinyan doğ· 

ruca Esyol seferi esnasında, kendilerine 
at satan, at cambazına gitti. Avluda, 
ayağını yere basınca, ilk gördüğü aldam, 

atını utan Raskaa oldu. 
Korinyan ürperdi, 'k,ızdı ve ona doğ

ru yaklaştı. Rasaks hararetle münakaıa 
ve pazarlık ediyor, ayaklannın ucu Ü· 

zerinde yükselerek bağnyordu. 
- Yirmi altın 1 Bana elliye sattığınız 

ata yirmi altın veriyorsunuz, öyle mi? 
Bu anda Korinyan söıe karı§tı: 
- Yirmi altına, size kendi atımı bıı 

rakıyorum! .• 
Raskas hiddetle ba~: 
-Korinyan! 

Rahip gayet garip ve mUstehıi bir t• 
vırla cevap verdi: 

- Korinyandan bqlca kiın olalıilir 

ki?. 
At cambau da §Öyle diyordu: 
- Ço'ls şükUJ ! İ§tc Dır süvari ki, fi. 

yatlar hak~ında mUkemınel malümatı 

var .• 
Ra!kns hiddetle bağndı: 
- Canım, atın parjlsını o vermemişti. 

:!abii ucuza satacak 1 
At c.a:nou1 devam etti: 
- !ki ata otu.z altın veriyorum. Bu 

sen si'aümdür. 
I~ClJ'i yan atıldı: 
- At ba§ına on bcJ altın 1 Mükem -

mel liir fıyatl 
R ~ k!J6unnuş gibi kökredi! 
- Sefil ıahip, beni mahvediyorsun ı. 

- Ah. ~ fitcilte, beni aslzk ve 6U· 

suzlukta öldilrmel( istiyorsun?. 
Münak,an kifi gelmişti .• Yekdiğeri 

üzerine at1lı:W.ar •• Raskas kafasını eğdi, 
Korin~ yumruklarını havaya kaldır
dı: 

Tam bµ anda gür bir ses duyuldu : 

- I§te ikili de bura~t. Yakala}'In 
onlanl •• 

Korinyan inledi: 

- Ceza hakiminin adamları 1 
V c bu sözlerle beraber avlunun ö

bür ucuna doğru koştu. Orada bir han
gar vardı. Bu hangarın danuna tırman
mak ve oradan küçük bir sokağa atla • 

mak, onun için bir dal{ikahk bir i§ oldu. 
Bu aralık polisler de, avluya hilcum e
derek bağrıyorlardr: Tut! Yakala! .• 

. Korinyan, küçül: sokağın top.rağına 

ayak basarak oradan kaçacağı sırada, 
kafasına inen garip bir cisimle sendeli

yerek yer.inde kaldı: Bu Raskastı 1. 

Korinyanı bu darbenin tesiri altında 
bir an harc~etsiz kaldı. Raskas ise bir 
saniye bile kaybetmedi ve dehşetin ver· 

diği bir çeviklikle ortadan kayboldu. 
Öyle ki, Korinyan aklını ba§rna topla
yıp ta etrafına baktığı zaman hiç bir 

ıey görmedi ve başına ihen ldarbeyi 

bir hayalet, bir şeytan hayaleti zannet
ti .• 

Ve tam, ceza hakiminin adamları bi· 
nanın etrafını dönerek küçük sokağı1l 
rnethalinde göründükleri zaman o da, 
t .. 'Jsrar koşmağa başladr. Korinyanın• 

kendisini kovalayanlar üzerinde mühitıl 
bir faikiyeti vardı: Bacakl:ın 1 Usteli1' 

hayatı mevzuu bahisti. Binaenaleyh ka: 
çabilcli. Fakat artık para bulmak iıınid• 
de kalmamıştı. Çünkü atını da bu fit'llr 
esna!>ında kaybetmişti. Böylelil-Je, bıl 
işin içinden en karlı çı1'an at canbazıy· 
dı. 

Çünkü, gayet tabii olarak, Raskas ta, 
böyle tehlikeli bir mıntakaya avdet et· 
meyi aklından bile geçirmedi. ICorirıYa· 
na bir tek teselli kalmıştı: Raskasırı y:ı· 
kalaııdığma kaniydi. 

Kepdi ltendine şöyle.diyordu: 
- Artık ond11.n, ebediyen ~urtuldl1'1;: 
Korinyan, güniln üst kısmını, ~a 

duğu en tenha ve en ücra sokakıat 
serse{iya11c dolaşmakla gesirdi . .Alcg&fl1 
oldu. 

Sonra Parişin üzerine, gec nin ~:: 
lı~ çöktU. Korinyan_. b:rdcnbirc, k~ 1 "vB 
sına Q_ir yumruk vuri'rak bağırdı: ., 

~ il .. ' 
buldum ı..,, Ve Sent -Aıv.uey sokd1 

3 
yani, Trankavelin evine ~oğnı )ı\OŞ1l':ı •• 
başladı! ~orinyan, TrAAkav.elin ev~ 
besi Brigit'e gi1iyordu. . a; 

Raskasa gelince, o da. gördUğüıilıı: , 
veçhile KoÇnyanın yanından ayrıldldııt 
tan sonra Ferroncri sok1ğın:ı ıca bir 
koıtu ve orada, zemin katta bulu~ dtı 
kabareye girdL Parlak deviflerıtı bir 
Raakas bu kabarenin sahibe ini, ıiıJ 
münasebetle hapisten kutarmı~tı· ı:P
'kıa:iın hüyük bir tesadüf eseri 018 

§Ül<ran borcunu unutmamıştı. ··J.-e' 
Raskas bir sandalyenin üzerillC ço 

rek: 1 oıre 
....- Açım, susuzluktan ölüyo~ııı ·p e• 

bağırdı. Ustelik te polMer benı talcl 
diyorlij.r.. • jcO' 

Kabare sahibeıi masanın lU~ 



~ lK1NC!KANUN - 1938 

ZAYİ - Emniyet Sandığına y2tır
dığım bir broş iğnenin 21-4-937 ta
rih ve 86701 hesap numaralı makbu
zumu ve tatbik mUhrUmü kaybettim. 
Yenilerini çıkartacağımdan eskileri 
hükümsüzdür. MUhürümle ba~ka bir 
yere de IJor.:um yol:tur. 

Talii.t ](cm.al 

• 

btrı 

• 

ıstanbul Haricı Askeri 
kıtaatı ilanıar. 

Çanakkale müstahkem mevki bir

liklerinin ihtiyacı olan 8400 kilo gaz. 
yağı pazarlıkla satmalmacaktır. İha

lesi 2 Şubat 938 Çarşamba gilntl saat 
11 de Çanakkalede Müstahkem mevki 

satmalma komisyonunda yapılacak -

tır. Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. Taliplerin kat'l teminatları olan 

233 lira 70 kuru.s ve kanunun 2, 3 ün
cü maddelerindeki vesaik il~ birlikte 

istenilen günde komisyona gehnelerl. 

Çanakkale müstahkem mevki blr • 

liklerinin ihtiyacı oan 4200 kilo toz 

~ker, 1800 kilo arpa ·şehriye.si, 1800 
kilo kırmızı .mercimek, 700 kilo do -

mates sal~ası, 400 kilo kırmızı biber 

paZR.rlıkla satınalınacaktır. İhalesi 2 
Şubat 938 Çarşamba günü saat 15 de 

Çanakkalede Milstahkem Mevki Sa • 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. 

lşbu alınacak erzaklar tebellüğ tari-
hinden itibaren be.' gün zarfında an
bara teslim edilmi§ olacaktır. Talip -

lerin kat'i teminatları olan 211 lira ve 

kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki ve
saikle birlikte isterulen günde komis
yonumuza gelmeleri. 

Çanakkalede müstahkem mevki bir

likleri için çorbalık, komprimeden ve 

kutu içersindc olduğu halde 1400 ki

lo komprime pazarlıkla alınacaktır. 

Evsaf ve 5artları !stanbul Levazım a
mirliği satmalma komisyonunda gö • 

rülcbilir. Komprimenin tutarı 1610 li

radır. İhalesi 12 Şubat 938 Cumartesi 
gUnü saat 11 de Çanakkalede müstah

kem mevki satınalma. komisyonunda. 

yapılacaktır. Taliplerin teminatları o
lan 241 lira 50 kuruştur. Kanunun 2, 

3 üncü madde!erinde yazılı vesikalar

la is!enilen gündı~ komisyonumuza 
gelr.1eleri. (712) (475) 

11 

Kapalı Zarf Usollyle Eksiltme ilAoı 

Giresun Nafıa Direktörlüğünden: 
2 Şubat 1938 tarihine rastlayan çnrşanba günU saat lCi de Giresun yf. 

lfiyetl husust muhasebe binası Iı;erisinoe toplanacak olan vllfıyct encUme
nlneo ( 48,835) lira muhammen bedelli hastahane binasının yalnız kllgir ve 
b.etonarme kısımlarının inşası vahldlfiatlar üzerinden kapalı zart usullyle 
eksntmeye konulmuştur. Teklttlerdek1 tenzllft.t vahidi fiatlnrın umumu u-
zerlnden yapılacnktır. Şartnaıne, plı\n ve buna miltefcrri diğer evrak 24 O 
kuruş mukabilinde Nafıa dalreslnden ,·crllecektir. Muvakkat teminat 
(3662) llrn (61) kuruştur. Teklif mektuplnrını maham ticaret odasında 

kayıtlı olduğuna dnlr vesika ye 1938 yılt için cari Nnfıa Veko.Ietinden alın· 
mış en aşağı 25.000 liralık yapı işleri mUtenhhltllğl veslkasiyle birlikte 2 
f3ubnt 1938 carı;nnba gUnU saat H,30 n kadar Giresun vlltıyeti daimf encU
nıon relsllğlne vcrm~Ierl l~zımdır. (460) 

. 
lstanbul Defterdarlığından : 
Kadıköyünde İbrahiıruı.ğa mahallesinde Koruluk mevkiinde KO§u yolu, Se

yit Ahmet deresi ve mütevelli çe§mesi yolu arasında 63840 metre murabbaın
daki tarla yılda kırk yedi lira aeksen sekiz kuru§ kira mukabilinde Uç yıl 
müddetle ve açık arttırma u.suli!e kiraya verilecektir. İsteklilerin ve tediye 
§eraitini öğrenmek istiyenlerin 10-2-938 perşembe günü saat on dörtte yüzde 
7,5 pey akçelerilc Milli Emlak rnüdlirlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 

M. (483) 

1 lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 1 ------------Haydarpaşa hastanesi eczane ve laboratuvarları için muhtelif eb'adda 
yaptırılacak olan dolapların açık eksiltme ile ihalesi 16 Şubat 938 Çarşamba 
günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 2300 lira.dır. tık temi· 
natı 173 liradır. Şartnamesi her giln öğleden evvel komisyonda görülebilir. İs
teklilerinin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 No. lu kanunun 2 ve 
3 cil maddelerinde yazılı vesikaları \le beraber ihale glinü vakti muayyenin-
de Fındıklıda Komutanlık Satmalma Komi~yonuna. gelmeleri. (479) 

İstanbul Komutanlığı emrinde bulunan )cıtaatı ve mtlessesat eratı ihtiyaç
ları için satınalınacak pirinçlerin cins ve miktarları ile muhammen tutarları 
ilk teminatları aşağıda gösterilmi~r. 
Cinsi Miktarı Muhammen11k temi- , 'İhale günil İhale Münakasa 

Kilo tutarı minatı saati şekli 
P. Pillvlık 30000 63.PO 644 16-2·938 16 Kapalı Z. 
P. Çorbalık 12000 2280 
P. Pilavlık 19000 4066 

1
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• 
P. Çorbalık 11000 2134 465 15.30 Kap:ılı :z. 

Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görillebilir. İsteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile beraber 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. 
maddelerinde yn.zılı vesikalarile ihale gUnü ihale saatinden en az bir saat cvve

ı tine kadar tt>klif mektuplarını Fmdıkltda komutanlık satınalmn komisyonuna 
vermeleri. (480) 

Gümüısuyu hastanesi için 25000 ki

lo ıüdiln açık eksiltme ile Jhaleıi 28 

İkinciHnun 938 Cuma günil saat 16 

da yapılacaktır. Muhammen tutan 3000 

liradır. ilk teminatı 225 liradır. Şartna

mesi ber gün öğleden evvel komisyon-

da görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mcktuplarile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazı
lı vesikalarile beraber ihale g:.inti vakti 
muayycninde Fındıklıda Komutanlık 

Satmalma komisyonuna gelıncleri. 
(179) 

ıstanbul Belediyesi •ilanları 
Beylroz Belediye Tahakkuk ı•e Tahsil Ba§memttrlıığırndt:m: 

. Satılık Fabrika 
.Neftsanayi şirketinin bina, buhran ve belediye rUsumundan borcunu ver

mediğinden dolayı haciz altına alman Anadolukavağı Umuryerinde eski 105 -
107 ve yeni 21 numaralı kirgir fabrikanın dört tarafı duvarla. mahdut ve bir 
kargir yazıhane ve yine kB.rıgir kimyah ane ve 2111 numaralı aJB.t ve edevatı 
sabite ile 18 adet muhtelif ton4a tank ve tuğla. ile muhat iki adet taktir ka
zanı k8.rgir tuğlalarla muhat ikl buhar kazanı 1 ndet atölye derununda 2 tor
na tcr.gabı, bir maltkap blr motör, bir dinamo bir buharla müteharrik istim 
makinesi ve diğer klrglr bina dahllinde S adet buharla. müteharrik bomba ve 
bir ndet hava makinesi iki adet kuyu ve bir adet tasfiye kazanı ve 21-1 nu
maralı radada ortadan bölünmüş bir kat \'e üzeri galvaniz saçla örtülü kfı.rgir 
depo tahsili emval kanununun 13 Uncü madde~inc göre son defa olarak mü
zayede ile eatılacağmdan taliplerin kıymeti mecmuası olan "141580" liranın 
yilzde 7,5 pey akçesile birlikte 28-1-938 Cuma günü saat 14 de Beykoz Beledi
yesi tahakkuk ve tahsil başmemurluğu na mUraca:ıtları ilfın olunur. 

(B) (323) 

Rlunione Adriat!ka di Si~rta ~,!~~en aldığım Vıı:ıi= A .. T~- ı 
dorldes namına yazılı 21-6-922 tarihli ve 3:S0242/ 0 numaralı iki bın h
ralık hayat sigorta poliçemi 7.ayi ettim. Yenisini almak i~in .t~bbüsatta 1 
bulunduğUmdan zayi olan poliçenin hükümsüz bulundugu Jlan olunur. 

Mezkur poliçe .Mhibi Bay V:asil Teodoridis .. Galata Per
şembe Pazar 13 de mu1dm ..• 

Tashih ilanı 
Gazetemizin 16-18-20 ve 22 ikincik i.nun 1938 tarihli nüshalarında Giresun 

vilô.yetlnde 48,8..15 Ura muhammen bede Ui hastane binası kargir ve beton arme 
kısımlan inşaatı hakkmda Giresun naf ia mUdürlüğü.nUn ilanında ihale 2 şubat 
1938 olacak yerde sehven 22 ~ubat 193 8 olarak gösterilmiş olduğundan keyfi-
yet tashihen ilan olunur. ( 4Gl) · 

lstanbul Birinci lem memurluğun- ı 
dem: 

Bir borçtan dolayı mahçuz ve para.
ya çevrilmesine karar verilen (oda ta

kımı ve bir sigara sehpası orta masa 

seccade, ayna ve çamaşır dolabı) 31-
1-37 gününe nıUsadif paıartesi günü 

saat 9 dan 13 e kadar Beyoğlu Bur
sa sokak yeruyol Giritli apartımanı 
• 

önUnde açık arttırma suretile satıla-
caktır. Taliplerin ye\'Jll ve saati mez
kürda mahallinde hazır bulunacak 

memuruna müracaat etmeleri ilan o· 
!unu~ (10597) 
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e z·ıat ı a hk seya t kartlar 
Csküdar - Kadıköy ve hava-lisi 
halk tramvayları Türk Anoninı 

Şirketinden: 

'framvay şehekelerlmlzln iki ve daha yukarı mıntnkaları 
arasında oturan ve her RÜn işlerine gidip gelmek mecburi
yetinde bulunan yolculara bir kolaylık ve maddi meofa~t 
temin etmek üzere tenzllAtlı aylık seyahat kartları ihdas 
olunmuştur. 

Birinci mevki 2 Mıntakaya 898 : - 5 Mıntakaya 442 Kuruş 

ikinci mevki 2 Mıntakaya 260 : - 5 Mıotakaya 338 Kuruş 

olan hu kartlar her ayın 1 - 4 Uncil gUnlerl Şirket idare 
merkezlle Kadıköy ve Üsküdar iskeleleri civarındaki fUlo
tonluk larda satılacak ve her ayın bt>şlnden diğer ayın 
dUrdUncU ~ilntl akşamına kadar muteber olucakhr. 

Ampul üzerindeki marka9 
ziya kudretini Ye istihlak 
edilen vat mıktannı garanti 
eder. Her vata mukabil da
ha ziyadar bir ışık veren 
Osram [iJ ampullerini alır
sanız daha ucuz bir ışık 

elde edersiniz. öE.~Al~ 
fJt.Ô 35WATT ~'1-

i OS§A~M,.. ____________ _ 

oa -~ 
Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

HAZIMSIZSIK 
........ , .... , ............... . 

Dr. Abaraj 
Hayahn uvkioden inaanı mahrum eder 

PERTEV Karbonat komprlmeıerı 

1 
Çok temiz bi • Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mütkül&t 

göz önünde tutularak yapılmııtır. 

------- HER ECZANEDE SATILIR. --·----

Yeni muayenehanesini Beyoğlu Mis 
sokak No. 28 Marten apartunanma 
nakletmiştir. 

Her nevi kadm, erkek ve çocuk da
hili hastalıklarına bakar. 

DOKTOR 
Kemaı ôzsan 

' 26 :txlNC!KANUN - 1938 

_. Havalar soğudu 

Dikkat ediniz 
Ufak bir kırıklık hisseder etmez 

derhal bir kaşe 

Nezle - Grip - Diş - Baş 
Romatizma ve bütün ağrıları 

derhal geçirir 

Eczanelerden 1 lik ve 12 ilk ambcıa• 
IAjlarını ısrarla arayınız. Taklitle• 

"rinden sakınınız • .......................... 

AL iNA 

Grip, Nezle, So~uk algınllkları, 
Baş, Diş ve Adale aQrıların• 
Geçirir. 

TakDDtDeırlnden Sakonunnz her 
yerden N IEO KALM D NIA 
nstevınız. _...... .............. ::::/ 

Türk Hava KuruıntJ 
Büyük PiyangosLJ 

4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedir· 
Büyük ikramiye 50.000 Liracl•~;,ıı 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle .(20.öOO ~ 

.iralık iki adet mfildlfat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyankoya i~tirak ediniı· 

Operatör • )Jroloğ 
::::w .. ==-- IO) r a s lYI ft lh 1 =ense s ID:llSIWI Nil~ G 1 1 -
1 

1F' cıifl" il a ata - Karaköy • Abdullah ef. 
idrar yolları has!ahkları mlltehaSSISI fi lokantası karşısında Galiçi Han 1 d 8 

Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene g Hergün 15 den 20 ye kadet.r ı Ankara ca ddesı· n 
4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız 'fel. 4:3924 ft Telefon: 41235 

::::s::::::::=n ... = .. ::n=::::nrewmx• lllS.:W" il a::::=::m:::ımm:m:• iıl --... -... -_--

1

_--•• __..--.-._-_--ff ki r a h k d Ü k k a n --~ 

2 45 kuruş ............................. .............................. .,,,,.. 
•• ::.::n==:amıar- I ~-1:1:11 r Mec 1 : ~ :ı t can muayene İi Vakit yurdunun altmda (ölen Fransız kitapçısının) yeri ~ ; 
fi ~ N,OL 'VE Çl.FTE YAKALI pekli poplin Gömlekler yalnız Perşem~ gtınıert 1&&t :ı den a •kadar c depolan kiralıktır. 
!i •• Ortaköy J'aabasamak Palangada 2."l !i sah tde 
.!,!" P, L A M B R Q p U L Q 5 " eı B·~ıcştirilmck suretiyle 150 metre murabbalık bir me a e 

numarada Doktor MUmtaJ Gürııoy D Jir. tsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mUraeaatleıi. 
;: Mağazasında Galata J{arnköy tramvay durağı önUnde No: 110 ı fnkirlt>rl p:ırası7. mu~,yene eder. ıı .. ·=--~-~-- __________________ .... 
:::::-.::una11r .. -:::::::::::::1e::::::::::::::::::::::ı:::m::w:.:n:::::::::::r.-.:::::~m-:-ıı:·~,..-:am . ,~-


