
31 Martta 
Osmanlı 

donanması 
Pek yakında tefrikaya baılıyonız -

~uruş • Telefo:> : 23872 - Sene: 7 - Sayı: 2167 28 lklncikAnun 1938 C u M A 1lin itleri Tel: 20335 

Hataya dair haklı 
taleplerimiz 

yerine getiriliyor 
Seçim talimatn<;1mesi'1in arzu

muza göre değiştirilmesini 
Fransa kabul etti 
K©n~~y<dl~ 
Bugün iki tarafın üzerinde 

anlaştıkları esaslar görüşülecek 
Cenev.re, 28 (Hususi) - Milletler beynelmilel heyet tarafından hazırla

Cemiyeti konseyi bugün Hatay işiyle nan intihap talimatnameleri Türkiye
mcşgul olacaktır. Tevfilıi -Rüştü A - nin isteğine göre deği§tirilecektir. 
rasla, Fransa Hariciye .Müstepn Fransız ve Türk Hariciye Nazırları 
Tcssan ihtilafın halli için teklif edilecek arasında, anlaşmaya varılmak üzere ya· 
tarı: hakkında .ıdiln öğleden evvel mu· pılan konuşmalar sırasında Fransız 
tab•k kalmıılardır. Hariciye Nazın an'anevi Tür~ - Fran 
Anlaıma c!lasının ıunlar olduğu söy- sız dostluğunun sağlamlığına temas et· 

lenmektedir: miş, Tevfik Rüştü Aras ta Türkiycnin 
ı - Hatayda meb'us intihabatı bir Fransız dostluğuna verdiği ehemmiyeti 

müddet tehir cidilecektir. tebarüz ettirmiştir. 

Z - Sancağa f(manllmif bulmrarı - Devamı ı lKCld• -

Müthiş 
soğuklar 

Erzincanda bir köylO dondu 
Amerlkada soğuk 
dalgası bOktım 

sUrUyor 
~ Yazısı 8 incide 

Veınn g~z pavyonu 
l.'111 1nu~un ant ıı de Ccrrahıınşn hru;fanesinde inşa edilecek olan 

l\~l..iiltesı yeni göz kllnJğlnin temel atına merasimi raınlmıştır. 
!tılŞ, b·ernstmdc rektör ,.e profesörler tarafından nutuklar söylcn
lQJ8ıe ıdJr koç kcs:llmiş , .e soura hazır bulunanlar bli!cde izaz edil· . r r n . 

Çocukların 
Cinayet 
ihbarı 

Panayot ser
best bırakıldı 

Fakat hAdlse henüz 
buııu1 ütün teslsatne 150 bin liraya çıkacak olan padyonda 60 yatak 
'tı-.d.:caktu·. Jlu suı"Ctle beher yatak bnşma düşen para miktan 60 

~l ı>nliyon Türkiyede göz ha talıkları i~ln yapılmış tik pavi· 

Portekizde 
neler oluyor ? 

~ı(YQ • 

1c bir .Chn • 1 al çıktığı biklirilen Portekizin ispanya asileri.ne büyük 
yardımlar temin eden hııdutl.an ~ Ynıı:n 4 üncQde 

ftydıolaomış değildir 

Babmmıııı T;,alll oldu{jwrn iddia eden 
Jlai 
_.. Yazısı 8 incide 

Yunan Krahna 
suikast 

Şayiaları resmen 
tekzip ediliyor 

Atına, 28 (A.A.) -Atina ajansı, 
bav.ı sabık slyastlerln son zamanlar
da ortnya çıkarılan hareketleri ile 
kralın hayatına suikast ha.~ırlamak
ta olduklarına dair bazı yabancı ga
zetc.ılerdc çıkan neşriyatı katı suret-

te Yalanlamaktadır, 

lslanbullu günde 
ancak 47 gram et 

yiyebiliyor ! 
Şehirdeki 630 kasap dUkkilnı ihtiyaçtan 
fazla JrÖrlllmektedir, pahalılığa bir sebep 

te bu fazlalık olduğu kanaatı vardır 
~ Yazısı 8 incide 

Arnavutluk k~a1ı Zogo, evvelce ev1cııcce ği rivayet edilen Macar konte~ Mikcz 
ve Baroncs Rop .arasında .• 

Arnavutluk kralı 
nibayet evleniyor 

Nişanhsı, Macar asilzadelerin
den kont Apponyinin kızıdır 
Tirana, 28 (Hususi) - Kral Z<r' 1 YIW•l~cağı resın~n~yit---01 om kta

gu Kont Apponyl'nln kızı 22 yaşında dır. :Apponyt ailesi :Macarlstanın en 
kontes Jeraldln Apponyl ile nişan- eski ve asil zengin ailelerinden lılı ı
lanması merasiminin pek yakında dlr. ---- --

Panama kanalı 
yerine yeni bir 
kanal yapılıyor 

Buna sebep Panama kanahnın çok bDyUk 
gemilerin geçmesine müsait olmamasıdır 

Yeni lı.TZnalın geçeceği araziyi gösterir harita~ Yazısı 8 fnctde 

1Jeuckn 1.epede3 
Veşau fareler 

.ı\tlantlk sürat rekorunu kn·ınak ic:ln Musollninin o~lu Teğmen 
Urilno :\lusollnl'nln kumandası altında ıtomıMlan kalkarak Cenubl 
Amerika.da Rlo dö .Janeyro'ya giden ile; tayyareye İtalyanlar "l."eşll 
fareler,. adını koymuşlar: S. 70 markasındaki (S) hartı fare demek 
olan (Sourls) kelimesinin ilk harfine işaret imiş. Sonra bu tayyare
lerin ön tarafında gerçekten arka ayakları üzerine kalkmış, k:ufnlk· 
laırm ha\'aya dikmiş bir vaziyette olarak üç tane yeşil fare resmi 
,·armış. 

Pııre kartal, '}&hin, yahut atnıaca nelinden kanatlı bir kuş ol· 
madıf;ı l~ln ha'·ada uçmağa mahsus olan hu Aletlere niçin bu isim ve
rilmiş olduğu birdenbire anlaşılamıyor. l'alnız fareler zararlı mah
hlklnnhr, fakat ayni zanıanda tahribat yaparken tehlike blssettikle
rl tak<llr<lc bilratle kaçmakta büytlk maharetleri de '\'ardır. thtimalld 
Arnerlkaya giden İtalyan tnyyareleri ayni zamanda sttratli bombar
dnnan Aletleri oldn~ için fare tle aralarında bu noktadan bir bcn
zcrHk düşllnlllmUştür. 

Klmhlllr, hclkl tnr<-:lcrin eski Romn. inkişaf tarlblndc bir mcv• 
kil \'ardır <in. faşist ltnh·a ntJımtlk sürat rekonınu kırmak vazifesini 
verdiği tayyareler ~erine böyle fare semboltl kOJ11laia,. onnn fçln 
karar vermiştir, 1 · B. :s, 
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~ Halırıılarını anlalan TEFRİKA 
:: CEDIS NOBODt ıs 
12 Te" zl.P . Enlellicens Senisln en nıeşhur-cnsustaNndan NO: 

lifi gayretkeşliği "Kurşuna dizilen arkadaşlarımızın rapor-
1 Evvelki yü1ıkü nll8Juwıızı1ı üçün- larınJ l..,fll diye imzalayan bir kadı o 
:! aü say/a~rnda "Fındık 1nırumtt,, hak C88US Olduğunu biliyoruz 
H 1mıda bir yazımız vardı. Yazı tama., Kutu filhakika 'berbat bir kok,u neş- öğleye kadar işim kalınmış olduğu 
n men okmıduğu zaman anl<.ı§tlacağı rediyordu. Öyle ki ben bile şajtım ve için ben de dışarı çıkmak üzere idim ki 

S 
___ _.....___...._;:.....; _____ li! gibi, 1ııi.kıi.met programınci göre te. r arkadaşlarıı•lln ~üphe davet etmemek ahbaplarım Mayer ile Duyzoerg'in yan-

iq,as,a if"1 şckkim~ kararUı§1nış oıan bu kuru- H için kutuya kötü bir neane koymuı 01- ıarında çok güzel bir kaaın olduğu haı-
------ !

1 
mun nızamnamcsi lktısat Vckale - U duklarını anladım. de yazıhaneye doğru geliyorlardı. Kan-

Bu haberleri 
Moskova neden 

tekzip etmiyor? 
Yazan: Nizamettin Nazif 
Bir müddcttcnberi muhtelif Avru. 

pa gazetele.rinde, Sovyetlcr birliği ile 
aramızda mevcut münasebetler etra.. 
fında, bazı gıırip neşriyata rastlamak 
tayız. İlk gUnlcrde dudak büküp 
umursamadığımız bu n~riyat, gün 
gectik~e §Cklini değiştirmiş, devamlı
Jaşmıe ve nihayet bizim dıa siyasa. 
mıza hakim olan dürüst eıar ve telak. 
kilerimizi - adeta - imhaya kasdeder 
gibi bl.1 mecraya ginni§tir. Artık bu. 
na temas etmemek bata olur. 
Komşumuz Sovyetler birliği ile Tür 

kiycmlz arasındaki mUnascbeUe.rin 
seyrinde, ga.rp matbd'atı taraf ındatt 
birçok menfi nejriyat yapılmamış 

değildir. Fakat bu eef erkl n~riyatı 

onlann hiçbirile mukayese etmemize 
imkA.n yoktur. 

lşte size bunlardan bir nümt.ine: 
SOVYET RUSYA VE KONSOLOS -

LUKLAR 
M oskova 24 11cincika.nun 

Birkaç giln evvel Sovyet makam
lnrı, MC}flkovada.ki Leton tiyatrosu. 
nu scd ve bu ehirde Leton dili ile 
çıkmalda olan gazeteyi tatil ettiler. 
Bu mUnasebetle tevkif edilen Le.. 
tonların çok olduğu !!15yl~iyor. 

YUk11ek konseyin son toplantısın 
., : ~a h \.rtQ.IY9: l\<?m.@:9nu. ~~kant lda 

noftın, :Harl<ıtye oo;k!MllJğmı, '!~on. 
solosluk meselesinde tam bir mil. 
savat esas'ı Uzcrinde muamele ya
pılması iı;in devletler nezdinde te
şcbbiissattn bulunmağa davet ettL 
ği ,. maJO.mdur. Bunun manasını 

anlamak zor değildir. Bugilne ka.. 
dar Sovyetler birliğindP . on on beş 
Alman, ltalyan, Japon, Leh konM
losluğu kapatılmıştır. Şimdi de y1. 
ne bu "müsavat esası,, prensibine 
dayanarak Sovyetlerin diğer bazı 
konsoloaluldan kapaması istenmek 
tedir. 

SOvyet hUkftmetinln Tilrkiyeden 
Batum, Bakn ve Erivandaki kon
solosluklarını (yani Kafkasyadaki 
bUtUn konsolosluklarını) kaldınna. 
smı talep ettiği söylenmektedir. 

Eğer bu konsolosluklar kaldm. 
fırsa Türkfyentn biri Leninkand& 
biri Odesada o1mak Uzere bUtUn 
Sovvetlcr birliğinde ancak iki kon
eolostuğu ltalacaktrr. Sovyctlerin 

. olmdl biri !stnnbulda, biri Knrsta 
biri İzmlrde olmak Uzere Uc kon. 

- so1osluklan vardır. • 
Bu mllnnRebctle Sovyct ga.zcte: 

lerJ ''son . yıl l~lnde GUrchıtan, 
Azerbeycan, Ermcnlstan, Abhazt
ya, Aca.rya cuır.huriyctlcrinde. bu 
topraklan Sovyetlcr birliğinden 
ayırıp bf r ya hancı devlete bağlama 
Y! !stihda! eden muh~elif gizli tah. 
riknt ve tertitiat kcştedildi~i .. ni 
yazmnklaaır. .'Bu· cum1iuryye\lerin 
coğrafi vnziy('tleri bu ''vabancı 

millet,. in Tiirkiye olabileceği r..an
nmı doğurmaktadır. Bu mıntaka. 
tarda çıkan gazetelerle. Türkm.P.ni!I. 
tan, Krrgızi8tan gazeteleri ve halkı 

. TUrk .- Mongol l'lnn veya ml\sfüman 
kUıtürUnün tesiri altında bulunan 

· cumhuriyetlerde gazeteler, · müte. 
madlyen, ye.banC11arm paraı!lile Tu. 
ranethk prôpagandaaı yapıldığın -
dan bahsetmektedirler. İlah . .,, 
Bu yazıyı 25 1klnclkanun tarihH Le 

Temps gazetesinln son haberler sav. 
fasmdıın aldık. Suna benzer diğer bir 
ya:r.ıyı da, "Knrahan,. m idamı habe. 
rini nesretllği gün. İtalytÜılarm Tri
buno. dlı gflıetesind okuduğumuzu 

ş;mdi hatırlıyoruz. Tribuna bu haberi 
şöyle btr muRaM~nı~ ile Msretrnişti: 

''S01.'lfCt1.erhı ,wJ,1k Ankara ,<teffri 
Karahanı idam etmelerine tak.ad. 

h tince tct"ldk cdilmcktcclir. Ortada, ii Kutuyu hemen fırlatıp ~öp tenekesi- tinin önün~ gelince içeri girdilCT. Ka • li teşcklı.illc ait bazı f ormalite"lerin i~ ne attım. Gardiyana da özür diledim: ı dın da geldiği zaman hayretle gördüm 
:l henUz tamamlanmaml1' olmasına g - Bir başkasını vereyim. Bu hakika- ki elleri kelcpçelidir. 
!! rağmen bu kurum namına bcklenf. g ten bozukmuş. Mayer ıoruyordu: ii len faaliyet fiilen ba§Uım~ bttlun- i~ Gardiyan söylendi: - Ne var, ne yok bakalım? Artık 
:: nuıktadır. füıruma da, yazdığımız g - Sattığınız malların iyi cinıtcn ol- meılektaı olmuşuz öyle mi? 
i! gibi, iş limited müdürü Bedri Ne. g masımı dikkat edin. Yoksa raporla va- - Evet .... 
i1 dim müdiir tayin edilmi§tir. Bedri~~ .ziyeti bildirirsem mal sahibinden cef:'a - Doiurusu çok memnun oldum ... 
f Nedim, bu va::ifettJi yapmakla bera. g alırlar. Ne zaman iJe ba§lıyonun?. 
1 bcr I§ limited mUdürlüğün:ü de ifa- ii Bahsi değiştirdi: - Başlad!m bile .. işte delili .• · 
i ya devanı cdccc'lı.'tir. H - i~te siparis listesi .. Siz onlan hazır Cebimden çi~ardığun bin marklığı 
{ Biz bu '11UJlı2matı en mevsuk men. :: larken ben de yazıhaneye uğrayacatım. gösteriyordum. 
i 'badati 1 c 8aUlhiycttar bir ağı.:dan i~ U zaklaŞır uzaklaşmaz hemen çöp te· Mayer ve Duyzbcrg .beni tebrik et-
i alarak ya::dık. Bir sabah gazetesi, g nekesinden sardalye k_utusunu alarak meğe lüzum gördüler: 
l bıı haıxufürimizi henüz anlayamadı. ii boşalttım ve iç tarafındaki şifreli yazıyı 1 •• . ;--- Bravo l Sen iıe yeni ba§ladın am-
İ tmz bir sebep tahtında tekzip et- •• okudum': ma, pir başladın .• Daha ilk gününde bin 

mck istemi~ uc bu arada Bedri Ne. "No. 123. X. 18. ze bravo! •• Tehlike- k ğl 1 k 1 b'lm k h b h mar ı sa am o ara a a ı e er a -
dimin de bu k-ıırıınıa direktör olmd- de olduğumuzu sanmıyoruz, Almanlar 

1
• dı§ını yazmıştır. aleyhimizde kuvvetli bir delil bulama-

l 
Havadisimizin tamamen Clogwrıı dılar. Gayet rahata ve buradan mem-

oZduğıınu bildiğimj:J ve bunu emin nunuz da deyemeyiz tabii.. Kaçmamıza 

I
'· bir yerden allfrğım1z için, bizi ne- yard~ edersesaiz hemen harekete geç .. 

dense tekzip etmek hevcsino dil,§. riz. Bizi ole veren yalnız küçük adı 
miiş olan bu gazeteye, d.oğru 1uı. olan "Jan., i bilditimiz Belçikalı bir ka-

g uadislmi tek...""ip otınck mıretilc ga- dmdır. Burada baıka lngilii bulundu-
! rip bit vaziyete düşmemesi içfo işi iunu bilmiyor;uz. Arkadaşlanmız 
H iyi tahkik etmesini 'Vetfl ettirmesi. Ceyma LongVlld, Corç Enn•, Con.Ap-
U ni tav!iye ederi3. lebi, Mak Riner Almanlar tarafmdan 
:: Çilnkii biz katiyetle emiııfz ki bu kurıuna di7.ildiler, Eleverenin raporla.. 
ii yazıda ismi geçen l:ı limited miUliL rıni "Lili,, diye imzalayan çok ieb.likeli 
Ü rU Bedri Nedim • eğer kendi.sine bir kadın caıuı olduğunu biliyoruz. " 
.: müracaat edilirse. bizzat Baf1;eki. u·ı Mealini aıağı yukarı 'aynen yazdığım 9 Zi tlc f nd k :..: :..J 

1 
~1• ı bu notu, kutttnun içindeki ipretlerle 

H n cmn t ı "l' ~·n yapt tnı§ tnT n gtısbeli ·okuduk,tan ıonra düıünceye 

tiyara nasip olmazı •• 

lkramda buJunmak istedim: 
- Bu bin markı ıslatsak?. 

İkisi birden sevindi ı 
-Bravol 

- Ne ikram edeyim?. 
- Şarap hiç ~o fena olmazdı.. _ 
Bir fİ§e açtım vo ~ki baı1dak çıkardım. 

"Mayer: 
- Hani n;ıadama, oedi, ona bir §CY 

ik,ram etmiyor musun?. 
Benim de maksadım, zaten bu ıuali 

· ıordımnaktr. · Ellerimi oğuıturarak 

mahcup, cevap verdım: 
- lılaalmçmnuniye takdim ederdim, 

fakat ni.ıamname ... 

1 t'l d t d'ld:x· f w ' .. · ualr.lrmr · Ark:ıda§larımı · nasıl kurtara• - Ne nizamnamesi?. 
m,a • c ave e t ~m 110 e • .,evm ; . . . . . 1

.. toplmıtıya fındık 1cırrımm mfidürit H . ",:f • 

L.... ~ :,.ı.,. f 
1
. tt 'L.L;l d il bHırBıın. Hıç b:r çare bulamıyordum la- ~.!lap~:_~nenin. niz~. _ .m. cşi.. Ma.h . • 

U1I- ~"lm >ı.:,•'.! ISa ıye e Uıt ıtft 14 Ü · . •.!'" • l . . Ü { , • • .:~ l .ı ~ . .,. urt1i''ku ~ı...1fi 
1
ü ..... l ..... at-en arı m tıerinı de kırmaınıut ıçin puslara içki,..vermck hus~Gi, mü».adeye 
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~ 
na şımdık vazıfesıne munzam ola. !i "Verd•w• · ·--1 • t • • ~ kk" Kadın da dahı'l olduğuh.al.de UrU bir- 1 • .. ., .. '/ d .... • .. 1' kt' rrn •• • ııınl% ~wne ıçın •ste ur... l' • , a~ ı ıı e eceaını sov ıyeoe • 1r . .,,. '' ıı :: 'F' • . _ ,_ v ~- • d .,, • ., i= -· ırantıız ·ıçın Çilli§ıyorum.. · n.&ntin en den kahkahaları baatılar. Mayer bay-

i. ıdl, hakikat. başkll türlü d_:egildi~~ ·"·· - geft.n hff ıeye dikkat edipiz.,, kırdı: 
_ .... :::::::== :::::::: :::::::::::a::m:!!::::ı::--..: ,. . 

düm eden mu1uıkemoyi cvvekı "ale. 
tıi,, yapmak istedikleri, fak-at bu 
muhakeme saf ahatmın aleni cermJ<ı 
nmdan 7"-ürkiyc ile olan mfüıasebet 
Zerinin nazi1deşecefjini düşiinerek 

bım®n t:a::gcçtikleri 8öyl.emnckte. 
dir. Bu ana k<ı<lar Bovyctler birli. 
ğimle buna benzer bir hadiseye 
TUr1dyetıtn allı kar~tmldrğı görlll
mcmiştir.,, 

Bu yazıya Tribuna ga1.ete~i Varşo. 
vadaki muhabirinden aldığı müeyyed 
ve mUtemmim bir haberi de cklemi§
tl. Demek kl Parlste, Romada ve Var
şovada bu nevi hnbcrler mütemndiyell 
ncsrcdilfp durmaktadır. Bunda asıl 

garip otan cihet, bu haberlere menşe 
olarak Moskovanın gösterilmesidir. 

Evet hayret edilecek nokta burası
dır. Demek ki Moskovo. bu nevi haber. 
lerin yayılması kareısında asla bir 
hıi.ssa..slyct göstermcrnektediı 

Bizce İrnn~olosluklar meselesinin 
mUhim hiçbir tarafı yoktur. Konsolos 
luk munmelclerinin mUmkün mertebe 
mcrke~iteştirilmt'!Sl bizim için iyi bir 
ekonomi mcvzuudur da .. Fakat Sov
yot Rusya arazisi pek geniş olduğu 

için, hatta rub'u meskfın'un altıda bi. 
tine mu"?ı:lil olduğu için iki Konsolos. 
luğu az bulmamız tabiidir. Ancak bi· 
rl OOeMda biri '.Lenitl.c-OTadda ve biri 
Batumdn olmnk U1.erc Uç konsolosluk 
tebaamızın ihtiyaçlarını temine mü. 
sait ve kllfl olabllir. Konsoloslukları. 
mızın nz'\lmrun ,meselesini Sovyetler
lc olan dostluk · mUnasebetJcrimizin 
dışında mi\tnleaya liizum görmek bize 
hatalı gibi gelmektedir. 

Bilmem yanılıyor muyuz? 
Kafkasyanın bir başka milletle bir. 

lc~mek üzere Sovyetlerden ayrılması 
rne~lesine gelince deriz ki: 

Her tarnfüın elimize geçen Sovyet 
propaganda neşriyatında gerek Ab
ho.z - ili, gerek Acar • ili, At.erbcycan, 
şlmalf Kafkasya, Türkistan ve ilah 
tantantanlar da ''hayatın çok giizel bir 
inkişaf ı:ıeyri takip Htiğinaen. halkın 
büyilk bir refah içinde olu9undan ve 
Sovyetler birliğine ka.rtı duyulan bü. 

lad~ cdjlenin yerjne gönderdiğim sar- - Madam tnahpuı ha? Bunu da nere-
dalye kutuıurıu~ cevabımı yazdığım ka- den çıkardın?. 
ğıtla sardıktan sonra gardiyanın sepeti- _ Elleri kelepçeli olduğuna ıöre 

ne koydum. Gar~iyan _1da gelip seepti her halde serbest de~il .. 
alaralt götUrdU. ~ Mayer elini alnına vurdu: 

yük merbutiy~t ve sadakatten,, müte. 
· mndiycn bıihscdilmektcdfı'. 

Bu bir vakıa. mıdır? 
BugUne kadar bunu bir vakıa halin

de kabul etmemek için ortada bir se. 
hep göremiyorduk. Moskovanın garp 
matbuatmdaki neşriyatı tekzip etme. 
yi§ine, hatta böyle neşriyat yapan 
muhabirleri Moskovada bulundur • 
makta ısrar Cdişine bakınca bu zan 
ge\·3cyebilir .. ve insan - pek haklı ola.. 
rak - bu milletlerin, iftira.liçı propa.. 
gandAları benfıni:ıiyecek derecede kötü 
şartlar içinde bulunduruldukları ihti. 
malin~ saplanabilir. 

• • • 
Moskovnnm bu gibi neşriyata il:. 

kayit kalarak, hMSas davrarunıyarak 
bir hakfkatmış ".ehmi katıştmnaltta 

olmasını tecviz edemeyiz. Zira TUr
kiyenin tek komşuıu Moskova değil. 
dlr. Hudutlarİmızın yanı başında ' is. 
tlklallerlne ve temayüllerine saygı 

göSt"erdiğtmlz birçol< yeni milletler 
vardır ki bunlar da.ha diln bizim t6ba
amız IBll~r. Bunlann, Kemalist devle. 
tlmizde ilhakçı, tecavütklr bir tema. 
yUl lahayyUl <'lmelerine lU!la taham-
mtilUmUz yolftur. · 

Kernnllst TUrkiye cfklrıuınumiyesf 
en salahiyettar devlet adnnı.larımız 

bırafımlan dost kli<:ük milletlere ve. 
rilen ve ,·crilmPkte .olan . teminatın 

böyle fena bir tarwa ve indirert tek. 
:ıibi knrşısında hassas olmakta haklı-
dır. · · 
' Aıila11 k qen yerlerde bizimİc bir 
kandan TUrklcrin yaşadıklarını bili. 
riz. Biz unu~ak bile ortada tarih var. 
Fakat bizim tek temennimiz onların 
mesuf olmalarıdır; mlireffeh olmala
rıı1ır. medeni olmaJa.-ıdır. 

Kemnlist · hlslerimir.in bu in!'!ani 
tuğyıı.nmn. mııhataplarının layik oldu
ğu cıp ygıyı, istical ile gö5ter~cekl~rfne 
em~niz. • , 

• Nizamettin NAZiF 

- Vay eanınal Ben onu tamamiylc. 
unutmuıtum .. 

Duyzberg döndü: 

- Şunları çıkar .. Artık lüzum ~
madı. ·Bütün Brüksel, madamt tevkif 

ederek elleri kelepçeli getirdiğimizi 

gördükten sonra kimse ondan şüphe e
odemez. 

Kelepçe çıkarılınca Mayer anlattı: 
. - Mad~m mevkuf olmadıktan baJka 
bizim en iy.i elemanlarımızdan biridir. 

Anlaı:namış gib~ sordum: 
- O halde ne diye ellerine kelepçe 

vuruyorsunuz?. 

- Çünkü ~enCJisi B~Içikalıdır .. 'Bize 
para mukabilinde bir çok ihbarlar yap-

tı. Fakat son zamanlarda herkes ondan 
şüphe etmeğe başlamııtı. Sokakta ''Al· 
man kızı,. diye· yüzUne tükürüyorlar ... 
Bu şüphelerin yerinde olmadığını isbat 
etmek istedik. Bir oyun hazırladık, 

Genç zabitlerden biri bugün kalabalık . 
bir cadde ortasında madama nazi~ane 

yaklaştı. Madam da yalancıktan hid -

detlcnip ona bir toltat attı. Biz de onu 
yaka_paç_a ederek buraya getirdik. 

Kurnazlıklarma hayran olmuı gibi 
gözlerimi açmıı, 'Onu dinliyordum. De-
dim ki: 1 

-... Şimdi Belçikıdılar madamdan tUp
he etmedikten başka onu adeta bir kah
raman telak~i edecekler. 

Mayer tasdik etti: 
- Evet ... Şu Bel~ikalıların ~Ürnazlık-

tan hiç haberleri yok vesselam! .. 

Sordum: 

- Madam burada ne kaaar ka1acak? 
- Bu akşama kadar .. Oeç vakit bir 

otomobil gelerek onu alıp Mob8je götii
rece~ .. Madamın yeni vazifesi orada .. 

- MUkemmel.. Herkes onu burada, 
mevkuf sanırken o Moböj civannda ça• 
lııacak t:a?, 

• ,(DevAJD1 ~arl 

v, 

Vakit 
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Böniüğümüz 

AZE.'TELEltUE ikide bir görü-
h yoruz: bilmem hangi mühlik 
astaiığın devası bulunmm:ı · bilmem nered ..,,,., 

. e akıllara hayret verecek bir şey 
~~ad epilmiş... Merak edip bekliyoruz, 
ı: daha o devadan da. o icaddan da 

her gelmiyor. Ne ash varmıe, ne de 
esası. 

lı O haberi inanarak okumuşsanız as· 
çıkmamasına müt:.eP..ssir oluyorsu

nU%. Kim bilir? belki ona pek fazla i
n~ş, ese dosta hayranlıkla bahset
~sini1.Clir; sonu çıkmayınca onların 
Yanında eir tuhaf olursunuz. (Onla
~ Yanında bir tuhaf olacağınız bitta-
11 taınanıne nazaridir ; çünkü o keşif
:· icadlara pek fazla inanacak ka
il . • nasıl söyliyeyim? - temiz kalb-

hk gos·· t . i w • bo enn1şsen z, hayranlıgınızın 
§a çıkmasına acımaz batta onu u-

nutur • 
k . • gazetelerde inanılacak yeni bir bf, Yeni bir icad daha bulursunuz.) 
Bek Yle çok eski değil, daha yetmiş, 
fi ~ ~ne evvelki adamlar her keş
~t er ICadı şUphe ile karşılarlarmış. 
baı.ı tl hazıian fonografı bir hokka
l?J.ob~k Bandığı veya şimendiferin, otcr 
k 1~ istikbaline inanmadıkları için 

etldllerini sonradan gelenler naza. 

~ gU}Unc; etmişlerdir. Şimdi bi
da lh er §eye kolay kolay inanmamız
lı: tlmaı ki onlara hem.emek kor
ı:U da vardır. Fakat insan oğlu gilaeJ ?.lınağı da g8zUne almalıdır. M.e
\'tr· ra.dieathesie,, diyorlar bir şey 
!'at • iPe bağlı bir yuvarlağı bir fot;oğ. 
~ Uıertne sarkıttınız mı, o 'f<..to
lnl llahiblnin suçlu olup olmadığı 
~nnuş ... Buna inanmaktansa 
~clh gijnUne kadar gillUnç olmağı 
~I~ ederim. Muhakkak yalandır de
~ O!'unı, akla m~adık daha neler 
lası çıb}'or ve sonradan pek !11 ak· 
tını ~r. Fakat doğra çıkmalan nı. 
ap~~ de göze alarak söylUyonım: 
lılJı Ya da, rad'6tltMMe'ytJ de 1 f. 
~anı. Göznm.te göl"8em yine in&n· 
~d • c;o.hkil onlara inanmak bent 
ti~ nllZartırida glllUnç eder; bu fe-
11-. e dll§inektenae •'ahllr. nazarın. 
"~Un~ olınağı tercih ederim. Hele 
~ bİi nı benJınıe mecpl olniıyaea.-

l!ft dlifm için. .. 
Oerı h~a~~ hı.unlar hemen her 
'-curuıtde btilur, hiç bir eeye f. 
dire ~11- Şüphesiz onlara "bön,, 
ıin:ı et ak haklnmmlir. Fakat bi· 
difiın:dl her şeye inanmakta g&ter
'r arrıı b ko~ylık da yine bönlilkttlr. 
dızı U iri çıkıp da: '13en Çoban yıl
Olu110~l?J.tıhabere etilin, oradat6unJar 
bu iddi uş; bunlar oluyormuş!., : detıe 
fit. ~ da derhal reddedemiyece.. 
Ofıı.uıtın • fennin teraklCisine, insan 
~nrı her &eye muktedir olduğuna 
ti altı lllna her duyduğumuz habe
Jcnıda~ mihakkine vtfrniak' hak· 
lnnlttı:ı ~ ~tyelfm. Bwm ·ak-
13'.erıı:ee ~ lUn1Yacağt ~yler oımaz mı? 
diııtnın k etıdl aklmr beğensin de ken
ltak ~vrıYB.mad~ı şevleri muhalc
tınn? '8'a lanın mr demek istiyo -
l!ıla.~: kendi aklmuzdan, kendJ 
feıtılıdır ';"arı vtiphe etmek de vıızi
~'lrıtır • k akat bu filpbe bizi, keneli 
llıt~a k~ endı anlayıennm hiçe say· 
~d.t ar götU.nnernetidir. 

~t \?e ukaktlrmtzı pek beP.enmek nah-
b... a a.1 k 1 ~ · · . -u Uk la: 1 o ur. Fakat bit• de te-
1-tıtı ~ hğt, kendihden:§ii'J)he·uka· 
11bı~ ~ rr ki o da nahvet kadar gü
«lt. onun kadar zararlı bir şey-

"---- llılu1'U!!at., ATAC 

t, L~ornanya ile ticaret 

lift 1111 t ed mUdUr U 
~kreşe g id iyor 

1-tb.._ YI Ue Yipılan . 
hbt~ zııuctb· son ticaret an-

liraıık •nce, bu memlekete 800 

~etle 'b Paıtıtık ihraç edeceğiz. Bu 
tfıt ~oıııanya 

el ltıliıterı 1 ' Pa.muklanmıza ilk 
l ~ tıı-

0 ınaktadır. İs•ihsalit .. 
t "'le lrta J gun 
~ PtzııuJtla n ve kalitesi de islab edi
ı ... blt ?tlU runız için Romanyayı dai
'1rltl tcdb· ~teri halinde muhafaza etmek 
lı l)ilcr ~er dilıünillmektedir 
ta..800.000 ;~tan da Roman~ alaca
~ il ıraJık pam ~ 

'tltı rtıarı ile· ugun satıı ve ih-
l'Aı ~"ele ·ı ı memleket arasmda b:r .,...t ı e t b' · 'el ltılidUru ~ ıt. edilecektir. tı Li-
tıt l>•da1ıtı altk edını bu busuıta Ro
'~lurırnaıc adarlarla müzak~eler • 

ittir. Üzere bugün Bilkreıe gl-

Veni açılacak iki fahrlkamız 

Bursa fabrikası 
Yilda yüz b~n kilo 

Yün ipliği yapacak 
Sümerbank Bursa Merinos ve Gem

lik sun'i ipek fabrikalarının açılma 

merasimine ait programı hazırlamış
tır. 

Fabrikaların açılma merasimi §U

batın birinde yapılacaktır. Merasime 
AtatUrkün de huzurlarile şeref verm~ 

leri ihtimali kuvvetlidir. 

tktısat Vekili ile diğer vekiller, me
bwılar vesair davetliler merasimde 

bulunacaklardir. 
Başvekil ile Dahiliye Vekili dün öğ. 

leden sonra Gemliğe giCferek yeni fab-.. 
rikayı gezmişlerdir. 

Dokuma endüstrisi• §ubesine dahil 

bulunan ve 1934 sonteşrininde temel

leri atılmış olan Bursa Merinos yUn 

iplik fabrikası, memleket yünlü en • 
dUstrisinin gittikçe artan ince yün ip

Uği (kamgarn) Jhtlyacmı karşrlıya -
caktır. Fabrika ham maddesinin yüz. 

de seksenini, memlekette yeni yetiş • 
tirilmeye başlanan Merinos koyunla -

nınızm yapağılan temin edecektir. 
Merinosçuluk gibi kirlı bir ziraat şu
besinin memlekette inldşafma temel 

vazifesini görecek olan bu fabrika 
16340 iğ ve çift bilkllm 6790 iğle ça-

' lrpcak, senede ilç milyon ldlo yapağı 

kullanarak 1,000,000 ·kilo taranmış 

ylln ipliği imal edecektlr. Bu istihsal 
yerli doküma sanayilmfzfn bugünkü 

ince yUn tpl~ği ihtiyacını tamamen 
kaıııılıyaciı.k miktardadır. 

Gemlik sun't ipek fabrikam i8e sel
lüloz sanayilnin bir §~besini ı°eşkil e
decektir. Fabrika. muhtelif ciM ve 

numaralarda günde , 1000 kilo sun't 1-
pek ipliği imal edecek kudrettedir. 

Fabrikanın kudreti memleketin bu sa-

Şişhane 
tramvay kazası 
\fuhake me ye dUo de 

devam edildi 
İki sene evvel Şi§hane yokuşunda vu

ku bulan tramvay faciaaınm muhakeme-

sine dün ağır cezada devam edilmiıtir •• 
Şahit olarak dinknen vatman Murad. 

kazanın vukubulduğu gün tramvayı 

vatman ihsandan sağlam olarak devral

dığmr ve üç sefer yaptıktan sonra Fah-

reddine teslim ettiği ve Faorettin de 
arabayı muayene ettikten sonra ite 
baıladığını ııöylemittir. 

Bundan sonra ehlivukuf raporu okun-
• •a •• 

muıtur. Rapora göre, arabadaki ~ereyan 
telleri, faciadan daha evvel Altmbakkal 

civarmda vuku bulan müsademede bo

zulmuıtur. 

Heyeti hakime, ehli vukuf un cürüm 

üzerinde yeniden tetkikler yapmasına ve 

vazih bir rapor ihzarına karar vererek 

mah~emeyi bafka bir giine bıraJamıtır. _-:w __ _._~ __________________ __ _. ________ ,_._ ____ _ 

IÇERDE: 
• İLK OKUL talebelerinden mürekkep 

korolar teşkili kararlaştırılmıştır. İlk ola
rak üç koro teşkil edilmiştir. 

• ERENKÖY'dekl Sahrayıcedlt ,neyda
nının belediyece tanzimi ve buraya giden 
yolların düzeltilmesi kararlaştırılmıştır. 

• KIRlÜIAZ CA~f koymamış olan oto
mobiller l şubat salı gününden itibaren 
seferden nıenedileceklerdir. 

• LETONYA nakliyat nazın dün Anka
raya gitmiştir. Orada bir RÜn kaldıktan 
ııonra Mısıra hareket edecektir. 

• 250 SEYYAH pazartesi günü Reliance 
vapurile şehrimize geleceklerdir. 

• CiHANGiRDE bir çocuk bahçesi yapı
lacaktır. Pro!esl hazır olan bahçenin inşa
ah nisanda haşlayaC'.aklır. 

• K.UlALİZASYON şlrkeUnln mukavele-

hadaki ihtiyacını tamamen karşılıya

cak hacimdedir. lstibli.kin artması 
takdirinde imalat daha ziyade gen.iş
letilebilecektir. Bu fabrika 2 milyon 
liraya malolmuştur. 
D'ğer fabrikalar 

Kütahya cf varındaki linyit maden.. 
terinin istihsali için de bUyUk tesisat 
meydana getirilecektir. Buradaki Un .. 
yit miktarının 400 milyon ton olduğu 
tesbit edilmiştir. Burada kurulacak 
fabrikadan saatte 50 bin kilovatlık 

elektrik temin ve yurdun birçok yer
lerine tevzi edilecektir. İstanbul da 
a~ kaynaktan elektriklendirilecek .. 
tir. 

Elektrik santralDlllJ yanında bir 
suni benzin ve bir de suni gübre f ab-
rikası tesis edilecektir. Gübre için l&
znn olan azot havadan istihsal oluna~ 
caktır. 

Sü.merbank tarafmdan · kurulacak 
olan bu fabrikalara aynca, bir Suil 
Kostik ve bir de Sodo fabrikası ilave 
edilecektir. 

Bütlin bu inşa.at için sa.rf edilecek 
para miktarı 30 milyon liradir. 

Amerika ile 
tic·aret . 

müzakereleri 
Amerika ' ile ara.nu7.da. a.ktedilecek 

olan yeni ticaret anlaşmasına. ait mü
zakereler ihzari mahiyette olarak 
Vaşingtonda bqlamı§tır. Şimdilik Ya· 
pılan geyin esMlar Uzerlnde bir temas 
tan ibaret olduğÜ anlqılmaktadır. E-

88.8 müzakereler ise eubat ortaların • 
da. Amerika.ya hareket edecek olan 
heyetimizle· yapılacaktir. 

Amerika k:ınunla.rma göre, bir ti -
caret anlaşması yapılmasından evvel 

iki memleketin tenzilatlı resJmle gir
mesi istenen · maddeleri yekdiğerine 

kal'§ılıklı bildirmesi lcab etmektedir. 
Bu maddeler Uz.erinde Birleşik Ame -
rika cumhuriyetleri a.nu5ında anket 
yapıldıktan ve her hilkUmetin yürUte

ceği müspet ve menfi mUtalealar t.op
landıktan sonra esaslar üzerinde ih
zari bir görlişme yapılması mutaddır. 
1~ Amerika ile aranımlaki ticaret 

anlaşması §imdi bu sa.fhada bulun • 
maktadır. 

Amerika ile aramızdaki yeni tica ~ 
ret anlqmasmin iki memleket için de 

çok faydalı olacağı ümidi kuvvetlidir. 
Esasen Amerika ile ara.nuzda dai-

m! inkişaf halinde olan bir ticareti • 

miz vardır. Amerikadan 1935 l!lenetıin.. 
de 6,1 m11yon liralık ithalatnnız ve 
9, 6 milyon liralık ihracatmnz vardı. 

936 senesinde ithalatrmrz 8,9 ~lyon 
liralık, ihracatımız ise 13,4: milyon 
liralığa yil.kaelmtgti. ~en senenin on 
bir ayında ise ithalatıruız 15,3, ihra • 
catımız 14,9 milyon llialığr bulmut • 
tur. 

si yakında bitecek ve tesisatı belediye 
ye seçecektir. 

• ON1VERS1TE fakfilte dekanları, dün 
bir toplantı yaparak Üniversite için yapı
la,.ak inşaatı tesblt etmişlerdir. Tahsisat 
hazırdır. 

• CCONCO l\fÜFE1TfŞ Tahsin Uzer, 
ffıdavi olunmak üzere Viyanaya gidecektir. 

• ADI.İYE SARAYI'nın inşası işlerile ul 
raşmak üzere mfiddeiurnumt Hikmet Onat' 
m rehllRI altında bir komisyon kunılmu,
tur. 
' • SAMSUN TIET,EDfYESI fırınlarda f'k· 

meltln makJne Ue yapılmasına karar ver
miştir. 

İmar planının tatbiki dolayısile 

Malları is ~imlak 
edilenlere 

Bono verilmesi 
lh t lmaJI de mevcut 

lstanbulun imar pli.nına ait çalış • 
malar bir taraftan ilerlerken, diğer 
taraftan da bu muazzam pllnm tat • 
biki uekilleri üzerinde çalı§ılmakta • 
dır. En ziyade düşünülen nokta, pfi
nın tatbikatından halkın zarara gir-

memesi ciheti olmuştur. Vali Anka
radayken, bu hususta da.biliye vekl
letiyle temaslarda bulunulmuş ve en 

muvafık §ekiller gözden g~irilmiştir. 
Öğrendiğimize göre, imar pllnınm 

tatbikı esnasında halkın mutazarrır 

olmaması Jçin emli.ki alınarak yola 
veya yeni inşaat sahalarına aynla • 
cak olan mUlk sahiplerine bonolar ve-
rilmesi şekli muvafık bulunmuştur. 
Devletin tahtı tekeffülünde bulunma
sı mutasavver olan bu bonolar on se-
ne zarfında ıtfa şa.rtiyle verilecektir. 
Bonolar yeni eml&k alım ve satımın
da para gibi geçecek, belediyeye olan 

vergi borçlan ve münakasalarda ka
bul edilecektir. Bu suretle emlak sa-

hipleriııin ellerine verilecek olan bo
nolardan ~a.zamt istifadesi yoluna gi -
dilmiş olacaktır. 

Maamafih mülklerin mukabilinin 
tamamen bono ile değil de kısmıaza.. 

mmm para ve bir krsmınm da. bono i
le k8.I'§Ilanması daha muvafık bir §e-

kil olarak görilnmektedir. Bövle bir 
pa.ranm tedariki için henüz bir formül 
bulunmU§ değildir. Umumi olaralc bU 
hususta verllmls kat'i bir · karar da 
yoktur. Bu hususta. kaU karar bil!.. 
hare verilecektir. 

Tahkir ve tehdit 
iddiasile ... 

Avni Ba yer a leyhine 
açılan bir dava 

Dit tabibi Avni Bayer aleyhine Lon
dra birahanesi mUstabdemlerinden Ah-

met Bekirof tarafından açılan tahlcir 
ve tehdit davasına diin Beyoğlu birinci 
sulh ceza mahkemesinde devam edilmit
tir. 

Dinlenen şahitler, davacının iddiasıtU 
teyit etmişler ve Avni Bayerin bir vis
ki içtikten sonra dıprıdan içki getir

mek memnu olduğu halde yanındaki 
bir gi§e konyağı içme'kj istediğini Ve 

mümanaat edilince de Bckirofa baka .. 
ret ederek: ''Kammt ıdqerim,, diye 

tehditte bulunduğunu söylemitlerdir. 
Avni Bayer, phitlerin · ifadelerini 

kabul etmenıigtir. 

Bundan ıonra davacı ıunlan söyle
mlıtir: 

• -Avni Bayer, geçen celsede mahk<l· 
miyetim yok demigti. Halbuki tahkik 

ettim ve kendisinin 934 senesinde altı 

ay hapse ve 1500 lira para cezasına 

mahkıim olduğunu öğrendim. 

Avni Bayer buna verdiği cevapta: 
- Mahkumiyetim var, denüıtir. Fa

kat ~at'iyyet kesbetmedi. Muhakemesi 
devam etmektedir, 

Bunun üzerine diğer §3.hitlerin dinlen 
mesi için dava talik edilınigtir. - - ,_, -• KIZ TAl.EBE'lerden askeri ders ıören 
ler, erkek talebelerde olduğu gibi kampa 
tabi tutulacaklardır. 

• LİMANIMlZA gelen yabancı kaptan 
ve tnyratar, kumanya almak için 25 er 
Türk lira!iı tedarik edebileceklerdir. 

• DENİZBANK umum müdürü Yusuf 
Ziya deniz müesseselerinde yapmakta ol
du~ tetkiklerin ilk kısmını bitirmiş ve 
dün Yalovaya ılderek BaşTekille ıörüşmilş 
tür. 

• MAARiF Mt'DORLÜGO okullar klavu· 
zunun :reniıien basılmasına karar vermiş-

• tir. Eski klavuzda barı noksanlar nrdır. 
• TA.KStM EMJ.A.K ŞiRKETİ umumt he

yeti dün senelik toplantısını yapmıştır. 
• OTOBOS MESEJ.ESt ile meşı:cuJ olan 

müretti~ler, dün de on kadar otoqüs sab1-
bini dinlemişlerdir. ' 

KURUN.da 

Cenev rede Hatay 
meseıesi 

CENEVREDEN gelen ilk haberler. J urk 
efkdrı umumiyesini bir dtre· 

ceue kadar leıkin edecek mahi11ettedir: 
lnlllfzbal ni:amnamesi hakkında itlra:la· 
rımı.ı llıtr.lnd Framı:lar bir anlaşma yo
lu aramak lü:umunu duymaılardır. lnfi· 
habal nl:amnamesl projeıinl ha::ırlauan 

komiJyon yeniden toplanacak ve proje 
Dzerinde değl1lkllkler yapacaktır. Asım 

Uı bu müruuebelle ıöule diyor: 
"Dlr buçuk, iki sencdcnhcri bu iş dola· 

yıslle Parlstc ve Cenevrcde anlaşma, tadil 
dostluk, hilsnOniyet gibi sözleri işltmeğe, 
fakat HataydaJd Fransız sömürge memur· 
ları tarafından da bu sözlerin aksine ola· 
rak o kadar mıı muhı]efet sönne~e alış
tık ki arlık kendi kuJaklıınmıza bile ina· 
namaz olduk. Artık anlaşmayı, tadili, dost 
luRu, hüsnilniyetl sözde değil, işte, hare• 
kette, eserde, neticede arıyoruz. Onun itin 
Havas ajansının verdilU bu müsait haber: 
karşısında büyük bir ihtiyat lle bekliyo· 
ruı. 

Hakikat halde intihabat nizamnamesinin 
Cenevrede Türk tezine söre yenibaştan 
tadil edilmesi müsbet bir adımdır. Fakat 
bu adımın atılmış olması gene meselenin 
halli demek deAildir. Meselenin kal'l ola· 
rak balU sadece Hatay ülkesinde yeni re• 
Jimln Türk hAkimlyeU Ozerlne fiilen kuru}. 
mnsı ile olacaktır. Ancak ondan sonraduı 
ki heyecanda olan Tilrk efklln umumiyesi 
stıkQn bulacaktır.,, ' 

CUMHURiYET' de 

Mekteplerde 
terbiye ve disiplin, 
BUGÜNKÜ mev:uunu meklepltrimfı· 

deki terbiye slıtunl münakaıasuıa 
lıu:ı reden Abidin Daver, terbiye ve dfılplin 
fiffııtn öğretmenler.in kendi ıahst nfifu:. 
ue tesirlerine kaldı/Jını ıöylüuor: 1 

"Mualllm, bugün, ancak kendini sevdil"" 
nıek ve saydırmak suretiJe talebesi üzeriD.4 
de bir disiplin tesis edebilir. Fakat baz! 
fena talebe vardır ki onlM'a kendini -sevdi 
rccek ve saydıracak muallim bulmak milnı 
kilıı delildir. Bazıın, birkaç böyle söz din• 
Jemez çoculun ayni sınıfta toplanması~ 
billiln sınıfı çığırından çıkanr. 
· Ceza aleyhtarları, aile terbiyesinden 
bah~ediyorlar; mekteplere izinsiz cezası 
delil; aUelere çocuk terbiyesi sokmak ll· 
ıımdır: dl10rlar. 

Çok dofnı. Aile terbiyesi yük.sek olan 
çocuklar, muallimlerine hürmet ederler; 
bir kusur işledikleri zaman, ölretmenlp 
bir sözQnden, hattA bir bakışından müte• 
esslr olurlar. Zaten, flkAyet edilen talebe 
bunlar delildir; aile terbiyesi olmıyanlar· 
dır. Çocuklara aile terbiyesi vermek tçiıı 
ailelere çocuk terbiyesi sokmak JAnmdır. 
Bu terbi)·eyi ailelere nasıl öJretecelh:7 Feoı 
na yetişmiş ailelere, bugün aile terbiyesi 
nrecek vasıtamız yoktur. Derttek ki ya .. ' 
nnuı ailelerini karacak olan bugünün çoJ 
cuklal'ını iyi yetiştirmeliyiz ki mesele, 
!bil daire halini almasın. Bunu yapmaı: 
ve cocu.klanmııı fyi yetiştirmezsek, yan.o 
nın bir kısım aileleri de bugünkülerin bi~ 
kısmı ıibi çocuk terbiyesinin ne oldu~unu 
bilmlyecekler ve çocuklarını terbiye ede-o 
mlyeceklerdir.~ t 

Abidin Daver; 'nihCQlet ıu neticeye varı"' . 
por: , • 

.. Cezalı ve ctz.asız usullerin ber ikisi de! 
pye değil, vasıtadır. Gaye, çocuklantnı .. 
n lyf yetiştirmektir. Bu gayeye vardılımıı: 
iddia edflemez. Mekteplerde terbiye ve df .. 
slplln meselesi l"enl baştan tetkike '"e ıs-: 
laba muhtaçtır.,. 

Son Postada 

Japo n y a da para 
sıkıntısı 

SEL/il R.4.GIP, bir milddeltenberi Jtı4 
ponyanın niçin sesini kıstığını anla

tıyor: 

"Bunun sebebi para sıkıntısıdır. Her nd 
kadar Japon miııt baııkalan dahil! bir is· 
tikraz ile bu ihtiyacı karşılıyabilirse de, 
Japon sanayifnln giln ıectikçe arlan ihti· 
yacını temin etmek bir meseledir. Bundaıt 
ötürüdril ki JapoD)"8nın gözünü mütema· 
diyen Amerikaya dikilmiş sörilyonu. Cün• 
kü Amerika ı>aralıdır ve Japonyayı ancalı: 
o kurtarabilir. 

Fakat acaba kurtaracak mıdır7,, 

GOpegftndUz 
eve giren bir hırsız 

Gazetemiz mUrettiplerinden Feyzi.ı/ 
nin Kasımpqadaki evine dün ~ 
aaat yedi buçuk ile sek,lı: arasında, ev 
halla yemekte bulunduktan esnada, ao- · 
kak kapısını açarak giren hırnı arkada .. 
§tmmn siyah renkte bir paltoau~u çaı .. 
mıı ve kapıyı açık bırakarak ~çmııtır. 

Muktedir ubıtammn, herkesin ayak· 
ta bulunduiu bir mada yapılan bu 
hrnızlılc mütecasirini pek yakında ya. 
kalayıp çalınan paltoyu da meydana çı• 
karacağmdan emin bulunuyoruz. - • 

-



' 

Portekizde Atatürk 
Mısı_r Kralını te~rlk 

etti neler oluyor ? 
lngiltere, Rusya v.e F:ransa tara
fından ya~ılan devamh tahıika
tın sebebi v.e maeast neair ? 

Ankara. 2_:'7 h\.:A.:) - l!!ıaır kr.;.Iı
nın izdivacı mnnasebetlle, reisicum
hur K. Atatürk Ue M~este blrinG,l a 
ruk arasında a;,afıdaki telgraflar 
teati olunmuştur. 

Majeste birinci Fanık 
• Mıaır kralı 

İzdlvaçl&rı mUnasebettle en hara
r~tll tt:ıbrlklerlml ve şahst aaa.detleri 
fle kral hanedanının refahı hakkın
daki en iyi temennilerimi kabul et
melerini nıajestelerfnden' rica ede
rim. 

Di!n, muhtelif kaynaklardan, Porte· 
kim~ bir :ihtilal koptuğu bildirilmi§
ti. Garbi Avrupanm hemen bütün :rad· 
yo merkezleri, bilhassa Fransızların 

Koloniyal radyo istasyonu bu ihtila
lin kuvvet ve manası üzerinde ısrarla 
bazı tahminlerde bulunmuştu. Bu gi4ı 
ayni kaynaklar ihtilal haberi üwin.
dc yine ısrar ettiler. Fakat hiçbirinin 
mescleyi iyice aydınlatabilecek bir va
Ziyctte bulunmadıkları da anlaşıldı. 
Zira ihtllalin kopmasiyle beraber, 
memleketin her taraf mdan sıkı bir 
sansür konulmuş ve Lizbon hükfune
thıin kat'i bir emriyle Portekiz tel· 
graf ve telefon merkezleri hariçle mu· 
ha.bereyi kesmişlerdir. Şu anda Porte
kf7.den ne içeriye, ne dışarıya kuş u
curıılmamaktadır. 

Bununla beraber .Lizbon hilkfuııeti 
liAd1seyi bUsbllttlıi yok gibi gösterme
yi de d~ bulmam?§, dünyaya şu ha
beri ya~:.. 
~ 26 ( A. A.) - ŞaraE mah

aen18rinin kıontro'lu ~ni.len bir çif
ıı' ile çıkan ihtilaf, jandarma üe kö'lj· 
la at"a8ında müsadome ile netice~ 
IM§tir. Bir lfJü, birkcıç yaralı OOTdıT. 

Bu kiaa haberi son günlerde Liz
ada cereyan etmiş olan bazı hadi
.lelere bağlayınca, bir fikir elde et
mek milmkün olabiliyor. Şöyle ki; 

1 - Bir hafta evvel~ Portekiz hU
k!imetinin emriyle komünist partisi 
lideri ve siyasi bUroswıa mensup bir
QC)k aza t.evkif eclilmi§lerdir.ı 

2 - Portekiz a.mele ittihadmm Llz. 
bondaki umumi merkezi seddedilmi§, 
amele sendikalannm kanuni faaliye
t!Jle - bir müddet için - nihayet :ve-

~" 
3 - Bazı 801 cen&li pa.rWerlniıı 

markezlerinde baskmlar ve taharriya.t 
ppılmı§Ur. 

' - Birçok gazete ve mecmualar 
upattlmıştir 4 

ıs - Baavekil Sala.zar aleyhine or
duda tahrikat yaz:tlkları behane edi
lerek üç general tardedilmlş ve umu
mi erkaniharbiyenin bazı eubelerine 
Salazann Yl!km. dostları tayin edil • 
mi~tir. 

Portekizde dahili vaziyet 
Portekiz bugün gfıya bir demokrat 

cumhuriyettir. Fakat hakikatte halk, 
aeh§etli bir terör. içinde yaşatılmak
tadır. Portekizliler bugünkü Avrupa4 

nm en cahil ve geri milleti halinde 
bulunmaktadırlar. Salazar eski üni
versite profesörlerinden münevver bir 
adam olma.kla. beraber gayet mUste -
bittir. 

Kendisine karşı muhtelit suikast -
ler yapılmlş ve hayatını muhaf a.za en
~lne dü~ğil için, memleketi hafi
yeler, casuslarla doldur;muş, en ufak 
bir şüphe yüzünden yüzlerce aileyi 
tıöndUrmekten ~ekinmez bir adam ol· 
mugtur. 

Portekizde ordu 
Bu memlekette ordu gayet iptidai 

prtlar içindedir. Askeri disiplin yok
tur. Subay ve kurmay subay kadi'ola
n yüzde altmış nispetinde alaylılar -
la doldurulmll§tur. 

&la.zar son iki yrl içinde modern 
bir ordu yapmak kararım vermi§ ve 
Almanya ile 1talyadan öğretmen su -
baylar getirerek büyük bir ordu ha
zırlam~a başlamı§br. Fakat ordu de· 
nilen büyU.k milli kuvvet, iki Uç yıl 

içinde hazırlanabilecek b~it §eyler -
den olmadığı için, buglin Portekizde 
askert vaziy~t eski tas, eski hamam· 
dır. Yalnız orduda yenilik yapmaya 
karar vemıckle Sala.zar kendi bindiği 
dalı kesmiştir. Alaylı subaylar, yapı· 
lacakı tensikatta açıkta bırakılacakla~ 
rını anladıkları için, hep Salazarm a
leyhine dönmUşlerdir. Binaenaleyh 
mmlcketi dolduran ''gayrimemnun" 
lar arasına bir yığın da asker kar.ış
rnıa demek oluyor. 

?odekiz ve ispanya dahili harbi 
lspanyada asilerin ilk günlerde el· 

de ettikleri kolay muvaffakıyetlcrdc 
en bilyUk yardımı Porlckizden gör -
dükleri bugi4ı herkesçe malflm. bir ha.-

kikattir. Bilh~ iayannı ilk patlak 
verdiği g'ilnlerde "Badahoz,, da cere
yan eden hadiselerde Sala.zar ta.rafın
dan gönderilen &_önüllü faşist P.orte -
kizlllerin oypııdıklan rol, unutulma. -
mı§tır. A,si kuyxetıer ilk mfihiro yar
dımları hep Portekiz - hpany& hudu
dundan almıalardır. Ademi mildahale 
komitesinde İspş,nyada beynelmilel 
kontrol tesisi m~vzub&lua old~ ve 
karar altma alındığı zamanl Salazal' 
bütün kuvvet ve aeytanatile bunun 
tatbikma mani olmuşttır. 

Son hiı.diselerde Portekizlilerin si
l&h, cephane kaça.ltçılığmda.n ettikleri 
istifade pek büyük olmuştur. Esasen 
bu devlet kaçakçılığın muhtelif saha
larında ç.a.lı§masiyle maruftur. Fara
za cenubt Çine afyon kaçıranla.mı ba· 
§mda Portekizliler gelir. Bu devletl.n 
cenubi Çindo Hong - Kong lııgillz 
müstemlekesine 4 saat mesafede M&
kao adlı bir mUsteıuı~keciği vardı:r ki, 
bUtün işi toptan ve ~aksde afyon. 
vo kokaiıl ticareti ya.~&ktır. 

1934 Yllma kadar ~tanda yeU4 

§en afyonun (6,000 tou} en bU.yµkı:A" 
lıcısı bu kUçUcük Portekiz müstemle
kesiydi. İngilizler, evvelki Yit Porte- , 
kiz hUkiı.metine afyon k~~ğı Y!P 
tığını açıkça. bildirerek mevcu~ tica -
ret muahedesini ilga etrn~lerdl. 

Portekizde ihtilil çıkarsa 
ne olur? 

Porteki.zden henüz tamamla.yıcı ma.· 
lflmat gelmemiş olınasm& ~ bu 
memlekette bir ihtili.1 çıkmam hiç de 
zor ve imki.naı:z de~. Portekls e
sasen son on wa gelinceye kadar. de
vamlı ihtlllller memleketi olmakla 
meşhurdu. Gayet kurunuvuatal bir 
içtima! nizam altında yqatılan Por· 
tekb halkı_ı son ~ medeal cer.
yanların fazlaca tesiri altmda kalmıt
tır. Bu memlekette Alman ve İtalyan
ların İspanyadaki tahrikitma benzer 
talırik&t ya~ Ruslar, İngilbler ve 
Fransıilar, gbllU.n birinde bu memle
ketin idaresinden, Salazarı mutlaka 
kal.dn:maya karar vermif bulunuyor· 
lar. Bilhassa ~tere için, Portekizl 
kontrol altında bulundurmak çok mU
himdir. Zira lspçya ~lüttankm 
Akdl.niz tarafı için ne manada ise, 
Portekiz de Atlas denizi tarafı için o 
mana ve derecede mühim bir nokta
dır. Bu memlekette İtalyan ve Al
man nilfuzunun devamı, tngiltere için 
bUyUk bir tehdittir. 

HABER 

İsranyada barı> vaziyeti 
Barselon, 27 (A.A..) - t~ &Unden 

beri Slngopor bölgesinin anahtan o
lan 1611 rakımlı tepe lle Hoya sahtll 
Uzerlndekl mevzilerde yerleşmlş o
lan cumhuriyetçiler dUn Teruel böl
gmıtnln diğer tabU bir mevziini mü
dafaa için Terueltn şimal doğusun
da alelAcele gönderilen ast kıtaatJn 
muhtelif teşebbtlslerlni tardetmek 
mocburiyetlnde kalmışlardır. Cum
huriyetçiler tarafından zaptedllen 
m"vzlJer derhal tahkim edilmlt , •• 
cumhuriyet kıtaatı dU,man hücum
larını muvatraklyetle defetmiştlr. 

Cumhuriyet kıta.atı Slgra cenubun 
da Santa EuUallada İspanyanın en 
mllhl:ın peker labrlkasmı ihtiva eden 
fe\·kalAde mllnblt topraklarından 
mUtcşekkll Jtloga vadisine girmişler 
dir. 

K.Aı.türk 
K. Atatürk Reisicn.mhur 

Ankara 
İıdivacnn dolayrslle göndermek 

llitfunda bulunduğunuz tebrikleri
nlzden ve t~mennflerinlzden zlyade
alle miltehassis olarak en samimt te
şekkUr!erlmi ve en iyi temenntleriml 
aTZ~derim. Faruk 

Banka umum 
müdürlerinin 
seıahati 

Pazar gUnft Ha~ı~ 
hareket edf yorlar 
1o bankası umum Jl!ildiJ.rjl. M~ 

mer Eri§, Etiba.nk umum mildüıii tı.. 
hami Nafiz Pamir diln §eh..-im.ir.e gel
lllifler ve baiıka müdürleri tarafından. 
lw-İıl~lardır. 

Her iki umum ' müdür, oehrimizde 
birkp.ç saat kaJdıktan sonra. Ya.lovaya 
~tıni§lerdir. 

Orada. Bafvekilden yeni direktifler 
alacaklar ve pazar gilnil eksp~le Pa.. 
riae haı'eket edeceklerdJr. 

Kendilerine Pari8te M'ttkez banka. 
11 umum mUdUıil. Saliha.ddiıı Çam da 
iltihak .edecektir .. Pari8te baııkalan 
alakadar edecek meseleler hakkında 
alikadarlarla. temaaıUda. bulunula.cak 
ve oradan Londraya gidilecektir. 

Londra zl~, bir müddet evvel 
memleketimirıe gelmftı olan İngiliz ma
U,ecllerinhı Ziyaretini iade mahiyetin 
de olacak. ancak mali .ve iktUJadt mU
r.a.kerels cı. ~caktır. 

Muammer Erit Londrada a.çılmasL 
na karar verilen fi ban.kası §Ube&inlıı 
tıterile de u~. 

Banka umum mUdUrlerinin bu &e)11. 

Jiati üç hafta kadar silrecektir. 

l~mlr R&DAJ;lrlne 
lstanboloo iftira k 1 

lktı.at veklleti, İzmir enterna.syo -
nal panayırına, İstanbul §ehrmın bu 
ııene fevkalade bir §ekllde i&tirakiniıı 
temin edilme.tnl vlliyete bildirm.if -
tir. Ticaret odasında tefkil edilen bir 
kom~on bu i§le m~ olmaktadır. 
Komisyon bu~ de bir ı~ Y!-P!L
caktır. 

Aynl zamanda cumhuriyetçilerin 
ileri hareketi, mühim demir maden
leri bulunan OJQs Meoroa bölgeşlnl ~:=::-:=========d;===== 
de doğrudan doiruya tehdit etmekte Y:oklama,;a av et 
dlr. 

Asilerin Malagaya girdiklerinden 
beri. yollarda 9'78~ ölU bÜlunmu-' ve 
dcfnolunmu~tur. Bunlardan 2143 tı 
kadın, i98 1 çocuktur. 
Portekiz1n bir tekzibi 

Lizbon, 2 7 ( A,A.) - _ Sallhlyettar 
maha.tll, bir komünist isyanı korku
su sebeblle, İspanya - Portekiz hu- _n_u_r_. -----------------
dud unda ihtiyat tedfürıerı aıınmış Stpablocam 
bulundutunu kaU surettA yalanla· fJ~ 
maktadır. BadaJozun karşısında Por k.ooo .. aal 
tekiz hududunda kAln Elvas şehri _ ft•r ~n:ıı 

ilo bu hususta telefon mubaberetı Sipahi ocağuµµ aeııelik 
yapılmıştır. Bunu milteaktp aynt.ma- pazar günU ~ ~biyedekl mer
hatll. Badajozda bir komilnlat isya- keZinde n.pılacaktır. Maamarılı. bu 
nı çıkıp bllflhare baatırtldığrıun aa . . . w 

ha.ki kate uygun olmadığını blldJr~f' ılk toplantı4a.~~et olınJyacab u,.d 
lerdlrı , m~ · 

.12s tıciNC!KANUN - l.93S 

Dünya ekonomik 
vaziyetinin ıslahı 
Eski Belçika Başvekilinin 
beklenen r.aporu neşredildi 

Londr&; 27 (A.A.) - Röyter ajan
sı bildiriyor: 

Van Ze1And, uzun zamandanberi 
beklenen raporunun başlangıcında, 
beynelmilel ekonomik teşriki mesa
iyi otarotdeıı daha iyi bir objektif 

' olarak gösterdikten soµra, beynel
milel ekonomik genel hareketlerinlp 
tesirinden hiçbir memleketin masun 
kalmasrna lmkA.n olmadığını bildir
mektedir. Nazari olarak otarşi başa
rılmaz bir şey: değildir. Fakat ancak 
geniş ve fevkaIA.de kuvvetli bir ikti
darın hüılmu altında bulunan mnıt 
bir piyasada milm1fündllr. Bundan 
memleketler misyonerlerinin prensi
pine büyük bir alAka &östermekle 
beraber, bu hattı hareket için hemen 
hemen her tarafta pratik icraat hu
susunda tamamen sarih bir kaydi ih
tiraz dermeyan edtlmlştir. 

Va.n ZelAq<J.rn kanaatlne göre, hll
ktımetler gUmrUk tarifelerini yükselt 
memeyi ve lstlsna.t mahiyetteki ta
rifeleri tedricen indirmeyi taahhüt 
edebllfrler. 

Van Zellnd, ham madde 1hr,acatın 
da müteessir eden bUtnn resimlerin 
ve tahdldatın kaldırılmasını teklif 
etmektedir. Gümrilk manl&larını a.
zaltm.ak f~ln en muesslr usullerden 
biri de, en ziyade müsaadere mazhar 
mtııet prenstplne dayanan iki taraf
lı ticaret anlaşmaları mUzakeresl
dlr. 

Van ZelA.nd, kontenjanları bey
nelmilel ticarete en kuvvetli mani
lerden biri olarak tavsif etmektedir. 
Fakat bunların kaldırılwası beynel
mtıel kartellerin kaldırılmasını ta
zammun etmemelidir. RlçbJr para 
kontroıu :veyahut tahdldatı ~maye 
nakltnin veyahut ticaret tedlyatma 
engel olmamalıdır. Tamamen değt
'1k bir prensip dahlllnde olmakla be 
raber. altın esasına dönmeden önce 
B. Van Zellndı nı; tarafh İngiltere 
• Fransa - Amerika deklarasyonunu 
tadil ıve teşmil suretne bir bekleme 
tarzı halleri takip etmektedir. Akit.. 
Ier. paralarının kar,ıltkh muad11le
rlni tesblt ve muhtemel değişlkllkle
ri hiç olmazsa altı ay için muayyen 
hudutlar içinde tutmayı taahhllt ede
ceklerdir. 

Van Zel!nd kambiyo ve klorlng 
kontrollerinin tedricen kaldırılması
nı derpiş etmekte ve en acele olA.n 
Uk tedbirin mal tedlyatı Uzerlnden 
konalmuf olan tahdtaatm kaldırıl4 
ması olacağını btltlirmektedlr. 

Miltedahlllerln tasfiyesine gelin
ce, Van ZelAnd borçlu memlekeUor 
tarafından alacaklı para nzerlnden 
tanzim edilmiş bonolar çıkarılması
nı derpiş ediyor. Tahditten kurtulan 

T .S.K, l.siaobul Bölgesi Ba.şkanlıiıııdan: 
29-1-938 cumartui günü 11apıtacak 

maçlar 
Taksim Stadı: 
Güne,· Sfileyma~·e B takım.lan saat 15 

hakem Feridun Kılıç. · 
Beşikta'S Sıadı: 
Galatasaray - Beykoı B takımları saat 15 

hakelll Tarık Özer.en. 
S0-1-1938 pa:ar gürıü yapılacak maçlar. 
Taksim stadı: Saha komiseri Ahmet A.. 

dem Galdün. 
Gi1neş ·• Feneryılrnaz Sill saat 13,30 da 

hakem Ahmet Adem Göğdün. 
Galntasara)' • Beşiktaş Tayyare kupası 

s.at 15 hakem Adnan Akın. 
Beşiktaş .stadı: Saha kom.berı Nuri Bosut 
Anadoluhisar • Ortaköy lik, saat 9,30 ha· 

kem Nuri Bosut, 
Davutpaşa - Beylerbeyi lik. saat 11,15 

hakem Nuri Dosut, 
Galata Gençler • .illınordu lik, saat 13 

hakem Halit Ö~gü. 
Vefa - Kesımpaşa şilt sıaat 14,45 hakem 

1. M. Apak. 
Fenerbahçe stadı: Saha komlsQri Bur

han Atak. 
Karasümrük • Doğan lik saat 13,30 ha· 

kem BurbaQ Atak. 
Fenerbflhçe • Sü1e)·maniye şilt saat 14 

hakem Burhan Atak. 

memleketler ticaret kolaylıkları 
kredilerini tstiyeceklerdir. 

Van ZelAnd 25 sayfa tutan raııo"' 
runun sonunda, tesllhat meselesi d~ 
dahil olduğu halde. halledUmetrı 
politik meselelerin tesirinde çal~ 
ğınr hesaba katılmaması lmıt 
bulunduğunu ve nihayet bae)ıoa e1'0' 
noml devlotlerln arasında ibı:a.r.1 bl 
konferans akdini tavsiye etmektedir• 
Bu devletlerden beynelmilel bire~~ 
nomf teşrikimesai teşebbüsüne f~ ... 
rak için anabatlarmı müzakoreY.' 
esas olarak almaya kabul edip etıne' 
dikleri sorulacaktır. ~ 

Mtlteaktp merhale, bUtün d~-vıet 
lertn verecekleri malumatı kabul "'d 
yapıcı bir icraat programı tesb! 
için blr büro teşkili olacaktır, AlA.tclY 
darlar müsait oldukla.rı takdtrdet 
bilro bir pakt h~ırlryace.ktlr. 

Röyter ajanı;ır. dJğer memleketleı: 
de iştirake hazır olduktan ta.kdtr.6 
tngjliz hUkl1metinln bu teklif esnas~ 
na g6re harekette bulanarak vaıf f , 
sini ifaya Amado olduğunu haber el 
nııştır. ~ 

Bulgaristanda 
Bir çok komünist 

tevkif edlldl 
Sofya, 27 (A.A.) -:- Gull bir '111' 

uıunıst matbaasının buluoma1!$I o.ıl" 
rJne tahkikatı derinleştiren pO~ 
komünist taallyetlnln devlet mu:=
faaaı kanununa rağmen sQn ıato 
larda arttıJmı esbit etml,ttr. __ .ı.t 

DUn gece polis, iki gizil komazi 
matbaası ile blr silAh ve mUhlm t 
deposu dnha. meydana çıkarmıştı~ 
Gorek Sofyada gerek vHA.yetJerd 
btrcok tevkltat yapılmı~r. .. 

Belçika, Bulgarlstao• 
şlkAyet· etti 

Am.eteidam 27 (A.k) - Belç~ 
hükfuneti, YA Hey adalet div~ 
milracaa.t ederek B~stan ~ 
da eilkB.yette bulunmuştur. Bel~ 
hükflmeti Bulga.ristam 8Qfyadaki ~ 
tri~ ~irketi hukukuna ria}'et e~ıb 
le lttıham eylemekte ve Bglgar ~ 
metinin m~ §irketiu faallY"-
mani olmamasını istemektedir. 

Nlyagara şelAlesl 
kllprUsO yıkıJ4!-...., 

Nia.garnFalls28 (A.A.) -Niff~ 
§elilesiniu üstilnden geçen köprii~ 
lann ~kile yıkılmıftır. Kö~ ,.;. 
ayaklannda çalı§an on amel~_,..., 
betinden haber .almm.anuitır. Y~ 
tehikeai 24 saatten.beri mevcut ' 
Köpril bWenbire çökmüştür, . 

Pren·s 
Se~feddiniıı 

miraSI ~ 
Nasıl taksim edile ~· 

Mısır kanunla.rma..-göre, ~ _..-~ 
feddlııin mirasmm au suretle~· 
ne karar v~. ~ 

Valdesi prenses Nevciva,.n.a, 3()0~ 
yon frank, iki y~ (ke.rdevi ~ 
!bra.himin oğulları) 2 eer yilZ; ~ 
hemşiresi prenses Şiyvek.8.r 
yon frank alacaktır. bir ~ 
Refikası prenses Ulvi~ '.7 

ayrılmadığı için. prenses lliSll" 
meısine m.Uracaat etmiştir~ 

·ZAYİ - 8500 numaralı arab•;! _,, 
zayi ettim. Yenisini çıkanıc&Aıtıl _ ~J 
sinin hükmü yoktur. . 7, 111P'2i! 

Edirne.kapı Kale.boyu caddeSl 

ÇAGLA ~AN' da 
Meşhur Ralkkaseıer 

A M i ~ A C E M A L ve 
ZEYNEP IEL.SUDANI 

Solla• MU ALLA ve arkada,ıarı 
r v.11-Yeni ve ~in pro,ıraı:ıı. Seanslar tam 21 buçukta baflar 

Jerinizi evvdden temin ettiniz, Telefon: 40335 
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lsfanbul konuşuyor 

içinde sebze hali 
l'a:an. 
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Bataklık 
olur mu? 

l-0 Dcıraı ın o ın su ırarto ın aı (b)a~n ırd om : halin 
Seni yaşatmamak . 

boynumun Lorcu olsun ! 

Belediye 
önündeki ba
taklığı kurut
mah, burayı 
bir çöplük 
olmaktan 

kurtarmaf ıdır 

~~rafımdakllere, Ben zaten ölmüş 
r insanım, diyordum, hiç bir şey 

_\'in .
1

. umurumda deQil 
~ 11 .. Ü e 1 tıra, değil mi, dedim. Pek 

.or rıu 
llunıu b n .. Seni yaşatmama~ boy-
•unııa,n i 0.rcu olsun. Sen benim namu- ""' 

le Stıkbalimle oynuyorsun. 
arakoı .. 

~ di .ıçındc böyle ~öz söylenir 
Yenlere. 

-Sö ı : 
~nı.... ! enır, ben zaten ölmüş bir inJ 

··•· "rtık da h'ıl ne olursa olsun umurum-
e değ'] · tı:-11.,0 1 • dıye cevap verdiğimi ha-

J rurn 
!3iraı · 

taıtolda Yatı§tıktan sonra bacfüeyi ka-
~rtnad ~nlı>ttım. Tehdit maksadile • ... 
lcdi,... sıgırnı kızmı bulunduğumu söy 

-.. ebeb' - J3 , l de fU dedim: 
ttı:rı 'la ednırn bunda üç yüz lira alaca
l. r ı p 
;ın 30 

1
. · ara cezasını verebilmem 

\>• ıra isted' · - · · ~renu ım vermıyecegını ve 
dunı. Yetcğini söyledi. Kızdım, vur-

-O OrıUıt ifti 
Yle ... · rasına karşı ben de yalan 

~· ... ı!thn_ K . . 
"11l:ı sırada cnd!Smdtn para ıstedi-
Yetcğillli bununla para cezasını öde
~ bul sC>yJenıemiştim. Bunu bildir-
~aParak u~aydım ,Hicranın ne yapıp Karakolda be.ni ikametgaha 1·aplcltik-
b'lldcn el na. bu parayı tcmiı. edece- ten sonra 3crbcst btraktıwr 
~~o~ te~~ını~dim. Çünkü onu çok iyi 
~~ f bır kadın tpnıyordum. Ve 
t\ıı cnalıg . . L_e butü ırnı da katıyen ıstcmedi-
~ birç ~mevcudiyetimle emindim. 

1 dt htkso feltlcetıerdcn kurtardı~ı· 
~bit ifti r cdenuycceğim için ona böy 
te ~ "ııttıra~ nasıl olup da attrğıma 
)Q~ blt bale hayret ediyor ve böyle 

le bir \'~dına iftira ettiğim için bil
~ l{e.~01

1tdan azabı duyuyordum. 

a'· lıttını da uzun uzun ifadeler alın-
. 'lr biİ ııusuzdum, cebimde cı~ara 

1 llcrıı b' c Param mevcu değildi. 
er O ır Pol' 1 
~ 1• rlldll ıs c Be§iktaşa gönderdi-
o IJft. n da k d' 

ti~ .... tönd en ı mıntakam kara-
~cn sonra ererek ikametgaha raptet

,, gıı_cl •crbest bıraktılar 
~a~· '4l1 en • 
du 1 tnUnaıı ~onra da Hicranla aramız 
~ · llirbiri;ı et tamamilc ke~ilmiı ol
i(~ntarcıa b ze tesaıdUf ettiğimiz za-

t }'aı._ asıanrnı.. . . . l-i· "'lnc:t 1- .. ı çevmp gtçtıkı, 

lcr l§ant;qın~aa~ gibi. hareket ettik. 
)aJ clu;·..,akta alci ?idıseyi de gazeteci
t:ı.~an Ya111ı11 1gc~ıkmediler, Bir kısmı 

"<Ct l :r O Inak " 
ı.b· ~ erde bir .. .~zere hadiseye dair 
)~~til'lc evde sur~ tafsilat yazıldı ve 
b. t kopı Yeniden kı:ıılca bir kı 
"'lllt1 u. Ditı . d' . 
lh.. Ya kad • un um, hıddetl ri ya-
""l(ta ar hır .. dd 
.\ il ba~• rnu et ayn yaıa-

btı/r•b:ı~~a Çare bulamadım. 
1 li~ A an çok .. el b 
tı11~ C'\''rupad guz ir geç kadın 

,, a oı an Yen· ı · · -"~ Urznak ı ge mııtı. Beyog-
titıı.llda katına~a~dı. Bi: müddet onun 

~.... UZcre cvıne misafir git-
So ltıdc h' 

tııı: ızınct . • 
'ı t14i\tndan ba k ~ıs~ndcn ve bir küçük 
hıtı~teı i!lcrt ~ k,irnsesi yoktu, koca
~t 11• Uyordu n ısın ° sırada A vrupada 
~ ... · . .cu 'fb 
~, lrıcrek k b 

1 1 arla beni gayet iyi 
~ aacn ben· a ul etti. . 
()4ı/01cta§ı kı Çok severdi, üstelik bir 

· azandıiY 
.\~ ,..ına pek memnun 

~-t~banı olan kad 
>ord ıtıiza~ı 1 . ın çok zengin ve 
~ il. la.it' 

1 dı, Oczip eğlenmek si 
~- llcr ın tek b 
·-q 'in eye gidi aşına güzel bir ka-
~latt t~Ya b~ cğ~cncbilir }9 .. Oeccle
'tıı~q lhtiırıaıı 1 

c gıtse dedikodu yap-
~~ bir l:en ~ardır. Halbuki akraba

~ ı l\ cı~ ka ç le gitse rneseıe yok 
~lır~lcltncafızva1yeıık yapırıağa başla~ın 
~l du evde k 1 • ~t • licr e apa 1 kalmaktan 
~il~, Jtl\s G g cc Tokatliyan Pa .. ko 
e t\ ' arde ' • -lltıı.Ql 'tl'ılan ~lnbar gibi, İBtanbulun 
. .4ıra~te ba,ı e ence }'erlerinde gezip 
tı" -~~claı-· atlık. 
tn.. t bu ~1 kard 
ıı_·ıt. lS tğlcncc eşçc ve saminu &\'-

, t\~lıttıi her muhitlerinde LUsbütün 
~~ ~ biı hususta düc:U •. 

lı..,_ c ihnı l :ı nuyor, 
t °" -,..p t~re • a etmiyordu. Bar 

"" ıı.raai"~ de tabii bendim. Fa-
J e .. 

Bu hayat bana ço~ eglenceli geldi ve 
dertlerimi • itiraf edeyim ki • az zaman· 
manda unutturu verdi. Bazr akşamlar 
o dııarr çıkmak istemezse ben duramı
yor, muhakkak barlardan birine gidiyor
dum. 

Barlarda artistler arasında milthit 
bir ılikse yapmıştım. Ancak on aekiz 
yaşlarında görUncn bir gencın her gece 

çok güzel bir kadınla bara gelişi avuç do 
lusu para ıarfctmcsi tabii na.zarı dik • 
katimi celbetmi~tl. Bara yalnuı gelir 
gelmez bUtUn artiıtler hemen etrafımı 
çevirdiler. 

Alakalarını çektiğim artistler arasın 
da meşhur Parisli şantl:Sz Madam jan 
Brüyer ve İtalyan artisti Mariya dö Ri
va 'da vardı. Bu kndm benimle pek fa.t
la alakadar oluyordu. 

Bara ne zaman gitsem bir fırsatını 
bularak, akrabamdan olan kadına his
settirmeden takılırdı: 

- Seninle bir ak§am 'buluşmak İliti
yorum, derdi ... 

(Devamı var) 

Mo<dla 
röportaJı 

Zihnrfül l:adifcden bir sııvarc robu 

Ba.hkpazarından Kerestecilere ka-• dar uzanan dar caddenin, Aynacılar 

kısmını geçtikten sonra, çamurlu, pis 
dar yollarında bir müddet daha yüril· 
yeNk eski Ycmiş'in öntine vardık. 

.A.rkada§tm foto Ali, altı lastik a • 
yaJrkabılnrı yüzünden yağlı çamurlar 
üzednde kaydıkçn mütemadiyen söy· 
leıı;yor, bir taraftan da koluma asıla· 

ra~ kendini düşmekten koruyordu. 
Yemlein önüne, yani Kerestecilere 

V&""ır varmaz, yol birdenbire geni§le -
di. Fa.kat önUmUzdc tiyle bir manzara 
beJlrdi ki, deminki berbad cadde bu
ra~ ,n herhalde daha iyi idi. 

civar esnafın~an birkaÇt Haberciye 
ymıarl•cn 

Şimdi sebze hali olan meyva hali
nin önünde, resimde de göreceksiniz, 
berl>at bir bataklık duruyordu. Şehrin 
her tarafına buradan sebze taşıyan a.
rRhaların, atların ve insanların , önU
müıdeki müthiş çamurda, hem içeri 
girerken, hem de içcrden çıkarken iki 
kere dalmak mecburiyetinde kaldık
ları anlaşılıyordu. Bu hakikaten ina- , 
nılacak bir iş dr!ğildi. O kadar ki. ci· 
vaırdaki dilkkfıncılnra sorup d:ı miis • 
bet cevab alıncaya kadar, ben bile 
halin başka bir kapısı olacağım tah
min etmiştim. Fakat o sırada cadde
den geçen vo beni görünce yanıma ge· 
len eski mckt~p hocnlarımdan QOk sev r 
diğim bir zat: 

- Yaz yaı, hem bu bir şey değil, 
yeni meyva halinin kapısı da ayni 
vaziyette bir bataklıktır ... 

Deyince, nşkınhktnn adeta küçilk 

dilimi yutuyordum ... 
Birkaç tnne de boş yük arabası bu 

çamurlar arasına ginnie, ie almak i
çin nöbet bekliyordu. 

Bataklığın hemen yanıbaşındaysa, 

Eyüb - Keresteciler otobüslerinin du· 
rak yeri \'ardı. Burada da 4-5 oto -
bUsUn sınıyn girdiği görülüyordu. 

Ali bir taraftan resim alırken, bir 
tataftan da otobüslC'ri göstererek söy-

fl<'m nuıldcptc 0Tmya11 1·e 1ıcm ele 
7ıul'lakal :.atarol: giinde lU-15 kunış 
kazanıp evine lJ(l/:cm l.:iifiik Cemil · 

Yol iizcl'iı,dC' konuştuğum bır dUk
kan sahibi: 

- Gördüğünüz bataklıklar, geçen 
Rerestcciler ynngınmdan sonra oldu, 
buna nC'ysc diyelim, fakat sebze hali· 

nin içi de ayni vaziyettedir ki, işte i
şin en gnrib, en acınacak tarafı bu
dur! 

Ben konuljuı kcn, bizim foto Ali de, 
ba3ında n1eklep kasketi, soğuktan 

mösmor olmue ellerinde. içinde beş on 
portakal bulunan bir sepet taşıyan, 

10-12 yaşlnrmdn bir çocukla kor.uşu· 

yordu. Ytmlanııa g!ltim, ve arkadll • 
şımın ~ocuğa şöyle sorduğunu duy
dum: 

lendi: - Peki ama, hem mektep, hem do 
_ Şu medeni vn!Utnlnrm yanında bu iş nasıl olur? 

bu çamur, cidden yakışmıyor. doğ • 

ruau! .. 
Bir arabacıyla konuştum: 
- Her snbah hnle girip çıkarken, 

bu bntakhktnn neler çektiğimiiz bile· 
mezsiniz, dL•di. 

Ve arkada,şımın, resim almaya ha• 
zırlandığım görünce: 

- Ben bclcdiy den korkarım, deyip 
derhal sıvıBt1 . 

Önümüzdeki meydancığın çamuru 
yetmiyormuş gibi, üstelik pislik için· 
de, çöp yığınları ile istila edilmiş ve 
iğrenç kokular saçan bir hali de var
dı. 

- Bunu belediye nasıl görmüyor, 
olur §ey değil, diye düşUnerek, ileriye 
doğru blrn~ daha yürüdüm. 

I<UçUk, Alinin yüzüne acı acı bak
tı: 

- :\e yaparsın ağabey, dedi. Ek • 
mek parası ka1.anmak lfı.zım ... Ve bir 
snniyt'! ı:ıustuktan sonra devam etti: 

- Evim, Aksarayda, 42 inci ilko· 
kula gldiyonım. Sabahleyin okur, ak
şam mektepten <;'.Ikmcn, doğru bura
ya gelirim, portakal alır satarım. 

:13u sefer çocuğa ben sordum: 

- Peki ama, derslerine ne zaman 
çahşırsm? 

- Geceleri ... 
- Bu portakalları iKaç kunışa nlıp 

kaça l!labyoi'sun ve günde ne kadar 
para kazanırsın? 

- Yüz portakala seksen kui'uŞ ve-

, 

:. .. t!': ... ",.,.. ........... ~ 
rlyorum. Sonra tanesini kırk paradnı. 
satıyorum. Fakat snııdıkların içinde 
7-8 tane de çUrUk çıkıyor. Yine bin 
§Ükür, gUndo on on beş kuruş çıkan· 
yorum. Dönüşte eve bir kilo ekmclt 
alıp gidiyorum ya, bu bana şimdilik 
kafi ... 

- Baban yok mu senin? 
- Hayır, çoktan ölmtiş. Yalnız bir 

anam var, o da arasıra çalıeır, çama· 
§ırn, tahtaya filan gider, i§te oda kl· 
rasını, gaz parasını, bazan da kuru 
ekmeğimize ilave edeceğimiz katığı 
böylece temin ediyoruz. Fakat çabuıt 
o.dam olup, bütün eve bakmak, ana• 
mı çalışmaktan kurtarmak istiyorum. 

- Knç yaşındasın? 
- On. Ve altı yaşnndanberl, yani 

dört senedir ayn! vaziyette çalr§?Yo-
nım. 

arkasından bir 
Sonra foto Ali, 

J 8,30: Plakla dans musikisi. 18,45: 
SözsUz Tilrk musikisi. 19: Konferııns 
Ali Kfımi Akyüz: (Çocuk terbiyesi). 

19,30: Beyoğlu Halkcvi gösterit kolu 
tarafından bir temsil. (Bir kavuk 
devrildi). 19: Borsa haberleri. 20: 
Nccmcddin Hıza ve arkada.şlan tara • 
fından Türk musikisi ve halk earkıla
rı. 20,30: Hn;,a raporu. 20,33: Ömer 
Rıza Doğrul tarafından arabca söy • 
lev. 20,45: Bnynn Muzaffer Güler ve 
arkada ları tarafından Tiirk musiki-

si ve halk şarkıları. (Saat ayarı.) 21, 
15: Orkestra: Verdi: La forza del des 

tlno uvertur. 2 - Çaykovski: Romans 
3 - Bellini: Norma fantezi. 4 - Çay
kovski: Vales. 5 - Şubert: der van
dcrcr. 22,15: Ajans haberleri. 22,30: 
Pl6.kla sololar, opera ve operet parça
ları. 22 50: Son haberler ve ertesi 
günün ı;rogramı. 23: Son. 

BÜl{REŞ: 
18: l'ıomcn havaları. 20,10: Kt-.nrı.n 

konseri. 20,35: Plllkla opera. 23,10: 
Plakla müzik. 

BUDAPF..ŞTE: 

18,35: Signn orke,strası. 20,30: o
peradan temsil. 23ı25: Plak. 24.05: 
CUband. 

BERLlN; 
18: Piyano ]sonseri. 19: Hafif mil .. 

zik, 21: Plak. 23,30: Ha.Iıf müzik ve 

dans havalan. 
ROMA: 20,30: Hafif müzik. 22: 

Temsil nakli. 24,15: Ca.zband. 

VARŞOVA: 

18,15: KUçUk orkestra. J.0,1Ö: Mü
zik. 20: Temsil. 20,30: Dans plakları. 
21: Senfonik konset. 



Olur şeg det111 1 

Dspanya 
harbi 

Dolandırıcılara yeni 
bir kazanç yolu a~tı 

~ahili harbi istismar ederek 
gözlerine kestirdiklerini soyan 
muntazam teşkilatla bir şebeke 

tspanya dahlU harbi, dolandırı
cılara yeni bir kazanç ~olu açtı. Bu 
açıkgözler, zengin ve birn safça 
olan kimseleri kandırmak \ ' C para
larını çekmek için garip bir yol tuı.. 
muşlar. EvvelA gözlerine kestirdik
leri adamcatıza bir mektup gönderi-
yorlar: , 

.. Paris bankala,rında mUhlm blr 
parası bulunan banger Fernando dö 
Koiteıt kurtarınız. Buna muvaffak 
olursanız bUytlk bir mtlklfat alacak
sınız .... 

Bu ·mektubu alan yanıldı da ce
vap verdi mi, yandı demektir. Zira, 
yenidarı ve uzun bir mektup daha 
aTacaktır: 

"Ben, Kanarya adalarında banka• 
cı Jdlm. SpekUlAayon neitcesi çok za
rara ufradım. Ve ecnebi diyara kaç 
mak mecburiyetinde kaldım. Bunu 
sıze, tafsil!tlle anlatmak gtlçttır. 

Bununla beraber, şahsi servetimi 
kurtardım, ve şQpheyt davet etme
mek tçln Fransız parasına tahvil et
tim. 1000 r franklık 1800 banknot 
olmak tııere tamam 1,800,000 frank 
param vardır. Bu paralan, huauet 
bir sandığın dibine sakladım. 

"Tanıdıklarım vasıtasfle kızım 
ve kendim için lngf ltereye gitmek 
üzere bir pasaport çıkardım. Oradan 
Fransaya geçecektik. Kızım on altı 
yaşındadır. 

Fakat Hk vapurla hareket etmek 
mecburiyetinde kaldım. Yanımda iki 
çanta vardı. Bunlardan birisine, Ll
yonda hamlllne tediye olunmak nze
•e 5000 franklık bir çek saklamıştım . 
(Kadlks) ten gftnderdllim san c\ığın 
ilmühaberi de bu"nun tçlnde ldl. 

1Rpanya hududunu geçerken t~v
klf edildim. Tabii eşyalanm da mn
sadeTe olundu. 

· Fakat. içindekilerin farkına var
, madıtar. Şimdi, içinde 1,800,000 
!rant aalrlı bulunan sandı~ım 
!(Lyon) lıtasyonunda beni bekll-
"IW· 

Baneton mahkemesi beni tlç ıe
:ae hapee ve '1000 peoata para cez~ 
mna mahklm etti. 

; Şu halde ne yapJI) yapıp çantal~ 
rımı tu~rmak mecburiyetindeyim. 
'.A.'bl halde bnnlan mezada koya
cattar, ıatacaiıar. Satarken de ee
rarmr iStroneclıkler, sandığın Umn
haberl de adllyenln eline geçecek, 
mahvolacağım. Servetim elimden gl. 
decek .• 

Hapiste bulundulum ve param da 
olmadıtı lçln ılze ıtzln yUksek ruhu 
nuza mUracaat ediyorum. Bu para
yı ödeyiniz. Cantalarımı kurtannız. 
içlndeltl çeki ve tlmtıhaborl alınız, 
bu suretle (Lyon) istasyonundaki 
sandıkta bulunan servetimi kurtan
nız .. 

"Bunu insaniyet namına sizden 
rica ederim. Hem beni, hem de bir 
kusuru, bir gllnahı olmayan ve bU
tlln gllnlerinl göz yaşlan dökmekle 
geçiren masum bir kızı kurtarmış 
o4acaksınn: .. 

Hacizde bulunan çantaları kur -
tardıktan. lclndekl evrakı aldıktan 
sonra kızımla beraber (Lyon) lstaa. 
yonuna ~lder. sandıtı ahnmr7. lrtn 
deki paranın Uçte biri, yani 625,000 
frangını size terkedlyorum. Geri ka
lan parayı da. kızımla hP.r11hPT Pa
rlste, slze ismini vereceğim bir ban
kada, namıma klralaya~ağınız bir 
kasaya koyanınız. 15.000 frani'Jnl 
da, burada bana yardım eden Jrardl
yana vermek üzere gönderirsiniz. 

Tevkif oh1tlunduiumdan baha -
P-detı gazete llP. mnsadere olnnan mft
r.evheratımrn makbuzunu mahkeme 
ilAmının bir suretini de .e;l\nderlyo-
um. Para cezflsr '1000 perata, mah

l Pme masrafı 987 ne~ata olmak nze
rc mecmua tı.987 peçata, yani H 
bin frank --ı:ada-ı:dır. Çantalamnı 

hacizden kıırtarmak için bu' kadar 
bir pa.ra lAzımdır. 

Yalnız, çok rica ederim, ketum 
davranınız. Kimseye bir şey söyle
meyiniz. Buraya gelir, pa~·ayı verir, 
çantaları alır, sonra kızımla birle
şir, meaeleyi halledersiniz. · 

F.ernando dö .Kortez 
Bu mektubu okuyan adam "on al

tı yapnda, aaf ve masum blr genç 
kızm göz yaolannı .. ,, göz öntıne ge
tirir. Sonra bangerin haline de acır, 
daha ıonra, az blr zahmetle eline ge
tecek 625,000 farngı dtıoUntır. Ve 
harekete hazır bulunduğu cevabını 
verir. 

Mahpus bangerden bir me'ktup 
daha gelir: 

"Orsay istasyonundan trene blnJ
nlz. Bu tren sizi İspanya hududunda 
Por Buya getirir. Oradan 16 da kal
kan treni alırsınız. Saat 19 u 19 ge. 
çe Barselona vasıl olursunuz. 

Hareket ettltlntz gtln gardiyana 
telgrafla mal6mat veriniz. itte ad
resi: Antonyo, posta kutusu numara 
108 Bal"Hlon.. 

.. Tnnden inince, ıetasyonda 'Otel 
tercümanları sizi karşılarlar. Bunla
ra ehemmiyet vermeyiniz. 

Bir tabi tutunuz. Şoföre. size 
gönderdlflm klfıdı gösteriniz. Sizi 
şehrin merkezinde btlyük bir otele 
götilrecektlr. 

Otelde bekleyiniz. Gardiyan gelip 
sizi bulacaktır. Ne suretle hareket 
lAzım geldiğini söyliyecektfr. Bir 
daha tekrar ediyorum: Telgrafı gön 
dermeyl ihmal etmeyiniz .... 

Zavallt adam! Barselona gidince 
tabi birisi otele gelir, 26 bin frangı 
alır, ıavupr. Neden sonra, dolandı
nldığınr anla'r. Ve geri dönmekten 
başka çaresi kalmaz. Polise müraca
at ve şlkAyet edemez. 

Bu dolandırıcıların teşkilAtı çok 
muntazam. Fakat, ele geçirilmeleri 
lmkAnsız. Çtınkn deltl yok .. 

22 yıl sonra 
bttırııen satranç 
Bundan tam yirmi iki aene evvel 

lngntere babriyeetne mensup mtlli
zim Mc Namee ile blııbqı James G. 
Rogen bir 11&traııç oyununa baştamre
lar, fakat az sonra ikisi de ayn ge
milere tayin edildikleri için oyunu 
meırtuplqarak ilerletmeye mecbur 
kalmıelardır. Bu sırada iki zabitin 
mensup olduktan gemiler ayrı ayn 
sahalarda harbe iftirak etmiı, buna 
rağmen oyun durmamıştır. MWUim 
Mc Namee, oyunun seyrini tam kendi 
lehine çevirdiği bir sırada binba6ı Ro
gera'e yudığı mektupların birdenbire 
arkası kesilmiştir. Binbaşı bu sUk6ta 
akıl erdirememekle beraber, t&§larm 
vaziyetini de değiftirmemiı, büyük 
bir sabırla arkadaşından haber bekle
miştir. Bir müddet sonra mWizimin 
harpte öldüğü anlqılmıştır. Binbqr 
Rogers arkadqmın hatırasma htlrme
ten p.tranç tahtasını ayni vaziyette 
bırakmııtır. 

O aıralarda MUl&zim Mc. Namee'ln 
daha beşikte bir km vardı. Şlmdl 23 
yqmda glbel bir bayan olan bu kız 
tamam 22 sene sonra 400 ktlaur mil 
yol katederek Hull'dan Londraya gel
miı ve oyuna bahasmm bıraktığı 

yerden başlıyarak bir tek harekette 
partiyi kazammttır. 

İDgiltere bahriyesinin ~ ileri ge
len zabitanından biri olan Rogers, ar
kadaşmm kJZIDJ görllnce p y&1lan
m •ptedememlftlr. 

Hava kupası 
final maçı 

Oalalae•r•r - Befıkl•t 
karfllaııror 

Üç sene evvel başlanıp, dömi final 
milsabakalarına devam ettikten son· 
ra birçok sebeplerden dolayı bir tür
lü tamamlanamıyan "Tayyare kupa
sı,, futbol maçlannm yarı finali ev
velki pazar Beşiktaş ve Güneş takım
ları arasında yapılmış ve sıfıra karşı 
bir golle siy:ı.h beyazlılar galip gelmiş 
!erdi. 

Bu kupa maçları tertip heyetinin 
a§ağıya koyduğumuz ilanından da an
laşıldığı gibi, Tayyare kupası galibini 
belli edecek olan son karşılqma, bu 
pazar Taksim stadyomunda Galatasa
rayla Beşiktq klüpleri arasında ola· 
caktır. 

Alakadar iki klüp murahhaslan bu 
çok enteresan kaı"§ılaşmanm teknik 
cihetlerini görüşmüşler ve · işittiğimi
ze göre hakemliğe de İAtanbulsporlu 
Adnan Akını seçmişlerdir. 

(Bu mUsabaka hakkmdaki dilşünce· 
terimizi okuyuculanmız yarınki gaze
temizde bularaklardır.) 

T. H. K. DUO tebliği 
Tayyare kupaaı maçlaTı tertip heye

tinden: 
Tllrk Hava Kurumu menfaatine ter

tip edilen Tayyare kupası maçlarının 
finali 30-1-938 Pazar günü s:ıat 14 
buçukta Taksim ırtadyomunda Gala • 
tasaray • Besiktaş takınılan arasında 

Sarosİ 
-2-

Sarosloln oyunu • 
Fakat herkes, futbol mütehassısı 

Pataky'nin fikrine i§tirak etmiyordu. 
Baztlan, eınsalsiz bir merkez mua

vinden, vuat derecede biı merkez 
muhacim yapılacağmı ileri sUrUyor
lardı. Huli.sa Sarosinin merkez mua
vinlikten merkez muhacimliğe alın • 
IDUI adetl milli bir mesele halini al· 
dı ve Macaristanm spor mahafili iki
ye aynıld. Neredeyse ''Sarosistler,. a
rasnida. arbedeler vukubulacaktı. 

Bir taraftan Sarosinin ''pasaif bir 
oyun,, oynadıtı iddia ediliyordu. 

Onun harlkullde tekniği, top kon
trol eclltindekl bulunmaz kabiliyeti, 
isabet ve görüşleri ve, ııkı şarjlar 
yapmasına mini olan futbol tarihinde 
emsalsiz sayılacak dUrUst ve temiz o
yunu ileri sUrtllUyordu. Filhakika, Sa
rosi, bir rakiple, ula çarpıımazdı. 
Onun birçok defalar, kazayla çarptı
ğı rakibinden af dilediği görillmUştUr. 
Hattl, bir g(hi, kendisini sakatlıyan 
bir rakibinden bile af dilediği söyle· 
niyordu. 
Şu halde, ancak oyunu tanzim eden 

bu canlı ve harikulide makineden, 
kuvvetli bir muhac!m ve mUtearrız 

bir oyuncu nasıl yapılacaktı? 
Nihayet, uzun mllnakaşalardan 

sonra, Sarosinin anadan doirna bir 
merkez muhacim olduğunu iddia eden 
Pataky ile taraftarlan ağır bastılar 
ve onlann itlmatlan inkisarı hayale 
uğramdr, çUnkU bu dhiyane futbolcu 
y~ni vuifeeini derhal ve şayanı hay
ret bir )rolaylıkla kavradı. Kısa bir 
zaman ic;inde, Macarlstamn gol kralı 
oldu. Böylece Sarosf, A vrunanm en 
iyi merkez muavinlerinden birisi ol -

T ekirdağh Hüseyin 
Bu akşam Avrue,~!~!~iy~ 

Hüseyin, bu akşamki semplon ~ 
sile şehrinıiulen Avrupa.ya 

Te1:irilağlı Hüseyin pehlivan 

oynanacktır. Maçtan aonra şampiyon 
takıma merasimle §8.mpiyonluk ku
pası ve bu turnuvaya iştirak eden di-
ğer klilplere de hatıra olmak ~re 
birer kupa hediye edilecektiı:. KlUple-
rimizin merasimde bulunmak ve hedi
yelerini almak Ur.ere birer mümessil 
göndermeleri rica olunur. · 

mak şöhretini kazandıktan sonra, 
şimdi de, en tehlikeli merkez muha -
cimlerden biri olarak §(ibret kazandı. 

Sarosi, gllphesiz Backuys hatıl Pi
ola nevinden, rakip müdafaayı yarıp 
ge~n bir orta muhacim değildi. O, 
vücudundan ziyade, zekasiyle l"akip 
kalenin kapılarını açmasını bilen bir 
stratejdi. 

Nllmunelik bir gol 
Maamafih, ı:unu söylemek lazımdır 

ki, Sarosi yeni mevkiinl işgal ettikten 
sonra, tamaıniyle değişmiş ve evvelce 
malik olmadığı bir otorite elde et -
miştir. Sarosi, müessir oyunu, hiçbir 

'"aman boşa gitmiyen kafa vuruşlanna 
\'e şütlerindeki şayanı hayret isabete 
borc;ludur. 

Bundan bir müddet evvel, Macaris
tan - Çekoslovakya ma~mda, -Sarosi 
yalnız başına, me~ur kaleci Planlı; -
kaya tam Ye<\İ gol atmıştır. Bundan 
başka, son merkezi Avrupa şampiyo
nası finalinde, Romada yapılan Lazio 
Ferencvaros maçında, Macar takmır 
galibiyetini, Sarosin!n attırdığı emsal 
siz bir gol sayesinde kazanmıştı. Ze • 
kanın küc;Uk bir şaheseri olan bu şa
yanı hayret go1, anlatılmaya değer. 

İkinci devrenin sonlarına doğru, 
Ferencvarosun sol açığı Kemeny, çiz· 
gi boyunca ilerlivordu. Fakat üç or
tanın, İtalyan müdafileri tarafından 
iyice marke edilmif olduklannr gö
rünce, toı>u ortalryacağma, uzun bir 
vuruşla saf ac:tk Tancos'a geçirdi. 
Tancos da, ayni se~ten dolayı, topu 
ortalamata tereadtld etti. Sarosi bir 
an içinde, arkadaşlarmm içinde bu· 
lunduklan milşkUl vaziyeti kavradı 

ve meselenin hal çaresini derhal bul· 
du. Birdenbire bir yıldırım hızıyla ra· 
kip kaleye doğru koştu. Bunu gören 
İtalyan müdafileri, bir se~itabii ifo 
onun peşine takıldılar. Böylece Ma • 
car sol içi Toldi deına,rke vaziyette 
kaldı. Tancoa topu derl61 ona geçirdi, 
Toldi de Saroelnin bu mOkemmel tu -
zağma dUşmU. olan Laz!o müdafile
rinin şaşkın nazarlan altmda galibi -
yet golUntl attı. 

Saroıl tam atlet 
Bu dihiyane futbolctl ve pyam 

hayret atleti bir defa glSrmtlt oli.nlar 
ODU kolay kolay UDutam•slv. 

SaroslııiD vllcadu 11011 derece ahenk
tar -ve mllttnulptlr. Uzun boylu, kuv
vetli, çeviktir. -Oyan esnumdakl ha • 
reketleri onim hakild bir atlet olduğu
nu ispat eder. 

etmektt.dir. . _.
1 

Organizatör Asım ve eski peb11 t 
larrmı?.Jan Cemalle birlikte .::;,. 
etmekte ol:ın olan Tekird:ığlı O' 

buradan doğruca Parise gi~~.~ 
radaki bUyUk güreş mUsaıxı.sa--

girecektir. JU• 
Al Perreirra, Dankalof, 0egıan, 

golo gibi dünyaca tanmmıt ~ 
le yapacağı karşıl8§malardakl ~1 
neticelerden sonra Türk baŞpebll bit 
Hüseyin, Lomiraya gidecek, orada~, 
~ok ehemmiyetli güreşler. yapac ,,tı• 

lngiltcredeki rakipleri araamda fi.• 
rimize gelmiş olan Hintli Faddal J& ,o· 
medin kardeşi ile, yine lstanbuldalt -
rcşlcrini gördüğümüz Vander\18 

mühimleridir. 

Fransa ve lngilterodeki ~ 
sonra Hilseyinin Amerikay& . _.,... • 
götürülmesi de muhtemeldir· JUD-j,. 
ka seyahati yapılamadığı takcıır: fi 
tanbula dönerken Mısıra uğraDl Bil . 
orada bir iki maç y:ıpmak da d 111' 
nillmektedir. BUtün bun}ar, ilk So" 
memleket dışınn çıkan Tekirdal!. • 
seyinin Pariste yapacağı gtıretl , 
ki neticelerden sonra belli ol~fl 

Başpehlivanımraa. iyi seyahatle!' 
muvaffakıyetler temenni ederiJ. .---

KraDo 
Filhakika, Sarosi gayetiyl ıe:. 

oynamakta, eskrim yapmalct& ve~ 
carlarm çok terakki ettikleri 1111 b1v9• 
lannda, ve bilhassa ~ıerde 
mu vaff akıyetıer göstermektedit• _.. 

Jnsasen Sarosinin aUesinde ~-" 
sporcudur. Sarosi iL M. A. J'. S..
vaterpolo t.üımında kalecidir· JJJ ..., 
on yedi y&§mda olan SarOSi ~· 
geçen leJle Macaristamn amatbl'. ~ 
kmnna seç•ldikten sonra <~t>, 
ayni yaşta ayni takıma seç ~ • 
tıpla ağabeysi gibi, profesyonel 

11 
fi 

rak Ferencvaros'a angaje edib71
1 

Jt o
merkez muuvin olarak o~ ,,,,. • 
yuntla bUynk bir muvaffa,1.ıyet ti• • 
termiştfr. Acaba Saroai 11'! ~ 

11
0 D" 

beysi gibi parlak bir tutbolcll · 
tar.ak? Bu çok muhtemeldir· 

"Ambros'ana,, ve MllaJJ011 .. 
tek lift eri ~· 

~o.rosf, henüz talebeyk~, 
miş olduğu ilk konturat ı'O • 
kendisine hiç para aJıko~ jO 

karda da dediğimiz v~ .s.1a.- tr' 
bin pengllnlln hepsini, ~ ...... 
rencevatos'un teklifini ıtabUl ~ 
müsaadesini yeren bab8s1Jl.a ~ 

Sarosi, girmiş otduiU b1I ~ ,; 
hiç ayrılmadı ve hep orada~-' 
se talebeliği, Universit:e tal ~ 
kuk doktorluğu ve niha~ .-_-: 
esııasmda, Sarosi klilbe (JoıtO P,, 
ziyetini asla değiştirllledL ~ ~, 
rencvaros'a olan sadakati )il' .~ 
yanı dikkattir. DUD~er ~ .. 
fmdan ona yapılan tegıu.• ~ 

derecede mUhlmdl. Bilh;:. = ~ 
ananın yaptığı teklif. ... ,.. 

de görlllmemlştlr. ~ ~ 
yan klübU ona tam 400· ~ 
mı teklif etmişse ~.ı '-~ 
nU ve bilhassa milllye~t-ddt 
tirmiyeceğlnl açık bir ~~ 
miştlr. Bundan başka_ ·-__.,,,. ~ 
chaux kltıbtt de onu ~ 
mek için mtıteaddid _..-.ıc 
rişmtşse de tabii m~ _ ~ 
tir. ta JPl":~tJ 

Saroei tam manaslY'"" ,_ fllN.. " 
Macar olarak kala~~~ 
gUn Ferencvaroeu ~-'!F' 
bur edebilecek yeg&ne 
ğidlr~ 

(But') 
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~~©O metre yQksekllğlınde 

Bir dağ başında 
yapılan ameliyat 
Kafa tası patlıYan sporcunun 

hayatı nasıl kurtarıldı? 

lfalyan Holivudu 
ıtalyanıar Rcma da büyük bi r 

sinema mahaDDesı kurdular 

Saatler geçiyor v e meşhuroperatör, aQı r ya ra lı n ı n 
karşısında elleri böğründe bekl iyord u: N ıhayet i k i 

çatal ve bir bıçakla tehl ikeli amel i yatı yaptı 
İsviçre dağla 

l'Jnda kış sporu 
Yapan Uç kişilik 
kafileden birinin 
uçuruma yu\·ar -
1andığını ve kafa 
lası yarıldığını, 
kafile arasında bu 
1Unan Cenevre tıp 
fakUltesi profesör 
!erinden Dr. Fran
sua Odi'nin iki ye
l'llek çatalı, bir bı
Sak ve bir men -
dille ameliyat ya
l>Clrak 3500 mct-
1: Yilksekliğinde -
kı dağ tepesinde 
nraıınm haya -
tını kurtardığını 
tvve.Jki gUn kısa -
Ca haber vermiş
tik. Bu müthi§ ka
ıa ve doktorun 
~Yr.J.ı hayret me-

lireti hakkında 
aldığıınız tafsilat 
"1dur: 

. kış sporları i
çın. Mon Blana gi
den kan bU ··k bı ı e, yu 

• 
r Yaylaya çıkın· 

ea, duruyor. Bu • 
'.ada, bilyük bir 

~anın üstünde kamp kurmak, dln-ı 
~ek istiyorlar. Buna da çok ihti· 
8c( 1-.rı \'ar. Çünkü 3.500 metro yük· 

llı:fo çıkmı;,lardır. 

~. 

yor. Bu suretle altı saat geçiyor. Da
ha fazla beklemeye imkan yok. Ya
ralının vaziyeti tehli'..ede. Doktor: 

- Şimdi ameliyat yapmak lazım, 
diyor, biraz sonra faydası olmıya -
cak ... 

Guy'un karısı yalvarıyor: 
_ Rica ederim size, kurtarınız o· 

'IU ... 

Hazır bulunanlar mendillerini çı -
karıyorlar, bir tencerede kaynatıyor
lar. Doktor, cebinden küçük bıçağını 
çıkarıyor, ispirto lambasında yakryor. 
iki de çatal buluyoı lar, bunları da 
yakıyorlar. 

Doktor, mendilleri çatallarla tuta· 
rak bıçağı ile yarayı açıyor, temizli· 
yor. Sonra mendillerden birisini bir 
konyak kadehine batırıyor, yaranın 

üstüne yapıştırıyor. 
Hissini iptal edecek, bir ilaç bu -

lunmadığı için, Guy pek ~ok ıstırap çe 
kiyor, fakat di§ini sıkıyor, taham · 
mül gösteriyor. 

Ertesi giin şafak söküyor, öğlen o
luyor, hala imdad yok. Yaralı, anıe
liyattan sonra iyice ... Jt~akat, kendi • 
sini şehre indirmek, bir hastaneye 
yatırmak lazım. Nihayet bir ses yük
seliyor: 

_ İşte, imdad geliyor ... 
Yaralıyı, getirilen sedyeye koyu -

yorlar. Aşağı indiriyorlar, ve otomo
bil ile Cenev=cye götürüyorlar. Hasta- \ 
nede yeniden bir ameliyat yapılıyor 
ve hayatı kurtarılıyor ... 

yorlar. Guyla karısmm, uçurun'\Un ı 
dibine altı metro kala bir buz parça-
sına asılı kaldıklarını görüyorlar. ---------------

Guy'un kafatasında büyük bir yara 
açılmış, kanlar akıyor. Baygın bir 
halde. Kadına bir şey olmamıştır. 

Bunları 
Biliyor musunuz? 
...........--. ,,..._ ,_.zwwwz...., -

İtalyanlar Ro-
mada yeni bir 
Holivut yaptılar 

ve ( Cinecitta - Si
nema mahallesi) 
ismını verdiler. 
Burada, Holivut
ta olduğu gibi 
gürültü yok, bo
şanma yok, gara -
bet ve tuhaflıklar 

gösteren yok. 
Herkes ::essiz ve 
sadasız, sakin ça
lışıyor. 

Sinema 
hallesi 

ma-
600.000 

metre mlirabba -
ındadır. Binala
rın işgal ettiği yer 
120.000 metredir. 
Kapıdan gırınce 

bil} ük bir meydan 
vardır. Her ik,i ta
rafındaki daireler 
müdüriyet 
memurlara 
sustur. 

ve 
mah-

Ortada, amfi
tatr şeklinde 9 
sahne yapılmıştır. 

En büyüğü 80 

metre boyunda ve 30 metre genişliğin

dedir. Burada, kalabalık figüranlı ve 
muhteşem dekorlu filmler çevrilmekte-

Yıld ızlann şöhreti 

ne kadar s ü rer ? 
Sessiz sinema zamanında azami beş 

sene sürüyordu. Son iatatistiklere göre 

lcu liunıar üç kişidir. Ceneve tıp fa -
di lt~si operatörü doktor Fransua O· 
lJ Oc dostlnrrndan Guy ve zevcesi... 
~ıl~\·a. çok güzel. Bir snat sonra Gran 

1 le:tckı sığıntı mahalline varacak . 

Kazazedeleri yukarı çıkarıyorlar. 
Dünyadane k a dar 

bira içi liyor? 

yıldızların on sene kadar şöhretlerini 
muhafaza o::Jebilecekleri zannolunu
yor. Buna yaklaşan yıldızlann isimleri 
şunlardır: Jon Kravford, Gari Koper, 

Viktor Mak Laglen, Duglas Ferbanks, 

Obrin, Vallas Beri, Silviya Sidney, K. 

Kolber, Karol Lombar, Marlen Ditrihe 
gelince o, yıldız seçileli yedi sene oldu
ğu için, daha üç senesi vardır. 

cı~l'ırı.ı , çaylarını içeceklerini ümid c· 
Yarlar; yavaş yavaş yürüyorlar. 

°Yl)Cuy ve karısı yolun kenarında gidi· 
tiatlat. Birdenbire ayaklarının altın. 

Yaralıyı karlar üstüne yatırıyorlar. 

Doktor yarayı muayene ediyor: sol 

şakağının Ustünde, bir fındık büyük· 
lüğünde bir delik. 

Milletler cemiyeti tarafından neşrolunan 
bir slalisti/.ie göre 1936 l,lında. dünya bira 
iı-tihsalillı 206 milyon hektolitredir. 1935 
yılında 198 milyon hektolitre idi. Bu faz. 
!:ılığa sclJcb Birleşik Ameriknda içki yasa· 
Jtın ın kıılkına~ı Ye lstih~ıılrıtın arlhrılmnsı· 
dır. Aşu~ıdaki stntistik 1936 yılında devlet
lerde yapılan bira s:ırliyntını gösteriyor: 

Bunun istisnalan yok değil. Mesela 
Şarlı Çaplin, tamam 25 senedenbcri yıl-

ele ki buz parçası çekiliyor, her ikisi 
lıy UçUruma doğru yu~arlanmaya baş-

Otlnr. Dr. Odi bağırıyor: 

Yaralıyı mümkün olduğu kadar ça
buk bir yere götürmek, ameliyat yap
mak lazım. Yakındaki sığıntı mahal
line gidiyorlar. Ne bir sedye var, ne 
de ameliyat yapacak bir alet ... Kapı
yı söküyorlar, getiriyorlar ve yaralı
yı bunun üzerine yatırıyorlar. Bin 
müşkülfı.tla sığıntı mahalline geli -
yorlar. Etrafa adam koşturuyorlar. 
Ccmıhi fı.let ve iliç getirtmek isti- 1 
yorlar. Vakit geçiyor. Gidenler gelmi- ~ 

DirJeşlk Amerika 60.794.000 Litre 

dızlık şöhretini muhafaza etmektcidir. 

Harold Loyid'in şöhreti yirmi senelik
tir. Rişar Dik te keza! •. 

c;- Guy! neredesin? ... Cevab ver ... 
Y! Cuy!. .. 

~ Yok. Derin bir sükut ... 
~~ktor, bağırmakta devam ediyor. 
bfr ~ bekliyor. O civarda bulunan 
~ç sey:yah yetişiyor. Uçuruma ini· 

'Eiaberin deniz ve macera ronı.ıını: 68 

l'azan: Ali Rıza 8eyn 
Ql'l\:- Bu kulede 12 pus kalınlığında. zırh var! 
to~ 1 "ursunlar .. Sen sigara l~mlyor musun? Ben 

tertnı le .• 
~ıe" ruvaztsrden atılan mermilerden ikisi daha 

l11 d Urdu, biri makine b6lmesinln tlst yanına, 
~ b: ı>rovamızdakl mahmuza çarpmıştı. Kap

YUk bir keyifle söylendi: 
ll~tı.; Gelin bakalım, cehennem leblebileri!.~ 
~~. :ıarken siz istecllğlnlz gibi oynayınız. Ço

tndl de bak! 
!~ıtı~dsız zırhlı bir dnhn lngiliz kruvazörüne 
~ ga~~a~ ates etti ve mermi ta bacanın altı-
1llınıı. ldU; ikinci bfr mermi de baş topu ya. 

~1'1111 15Vttrdu. Elektrik ışığımızın içinde krnva
>il töru arsıldığını, içinde karışıklıklar olduğu -
0~1', ınaiorrhık. Artık ateşlmfze kq.rşılık vereml-

tı:ıl\lt kllne veya c!Umen kontrolilnU knybetmlş 
'o llu ' dalrnlar arasında yalpa ediyordu. 
"ttıaktsırada kaptan Blak bana sık sık sualler 

a idi: 
~il - Şı >o "ctu,.tn n1 aı ne yapıyor? Bu mermi de onu 
~:!__ 1ı.ıı::1 ını? Fayrap mı ediyor, işaret mi cdi
•::.ıork:t un, eğer bu gemideki yağı alabilsem 
'"ııllrıı111 an Jnponyaya kadar blitiln denizleri 

tıfed tn .. Ne oluyor, çocuk?. 
~ , ~erı cevap vermiyorsun? 
'bit lı:~ ~bileyim, kaptan .. Karşımıztlaki gemi 
>ıel!ıet ale dliştU sanıyorum.. Gördüklerimi 

e Vakit vermiyorsunuz kl.. 

Almanya 3!'1,754.000 " 
lngiltere 97.188.000 ,, Avusturya 2.200.000 " 
Belcika 14.500.000 ,, 
Fransa 1 t.351.000 ,, 

İsviçre 2.047.000 ,. 
Danimarka 2.232.000 ,, 

Çeko~lovakya 7.557.000 ., Amerika, sarfiyatın ;) üzde 30 u ile bl-
Rusya S.101.000 ., l'inci sctmektedir. Sonra Almanya ile ln· 

gillcre yüzde 20, Belı;ika tla yüzde 7 nisbe· 
tinde ~arfiyuıta bulunnıaktatlırlar. 

İrlanda 3.193.000 ., 
Xanada 2.593.000 ,. 

Kaptan Blak kulenin lumbuzundan dışarı 
dikkatle baktıktan sonra: 

- Doğru söylüyorsunuz, şimdi ondaki yağı 
kurtarmaya baka.hm! 

Kuleden dışarı fırladı, ben de arkasından 
çıktım. Bizden Uçte bir mil kadar ötede bulunan 
kruvazörün güvertesinde birçok askerler koşuşu
yorlar, bUyUk bir telA.ş g6sterlyorlardı. Gece zifi
ri karanlıktı, i>UyUk ve zift gibi kara parlak dal-

galar anlaşılmaz, öfkeli homurtularla gilvertemlze 
kadar yükseliyorlardı. Bu hal içinde iki geminin 
ölüm düellosuna girişmiş uğraşmaları ne kadar 
korkunç bir haldi. 

"G6k gürültü Con,, köprU üstüne çıktı: 
- Kaptan, bu gemiye glrmfyecek miyiz? Gö. 

rünüşe bakarsak batmak üzeredir. Eğer yetişmez 
sek yağı kaybedeceğiz. Makinist Karı bUsbUtfin 
çıldırmağa başladı. 

Kaptanın bUtUn bunları düşündüğü anlaşılı
yor, )Akln soğuk kanltlr~ınr bırakmıyordu. Ağzın 
daki sigarasını çabuk dUşUnmek istlyen adamla 
rın yaptığı gibi sık sık çekiyor, sigaranın ucun
dan ateşler uçuyordu. trı gemiciye dönerek: 

- Artık kımıldayacak hallkal madığına 
emin misin, Con? 

- Neden emin olmayayım? İşi bitmeseydi 
böyle sessiz durur mu idi? 
iki kıç topu beraber gürledi ve bir humbara ara. 

Herif sözünü yeni bitirmişti ki, kruvazöriln 
mrzdan geçerek "Gök gUrUltUsU Con,, u yarı be
Unıien bUyük bir "kılıç gibi kesti kopardı .. Sıcak 
kan damlalarının, pıhtılarının UtUmUze, yn.. 
zilmilze sıçrarlığmı duyduk. Yıldırım gibi parla
yıp sönen alev içinde herifin kollarının sırf mi
hantkt bir hareketle yukarı knlkıp dUştilğUnU, 
çirkin yUzllnUn pek korkunç bir acı ile bilzüldU
tunU görmnştum. 

İkinci mermi eğri istikamette kaptan kule
sinin zırhlı damına vurmuş ve oradan kayıp de
nize saplpanmıştı .. 

Bu korkunç karışıklık bir yağmur sağnağı 
kadar blle kaptan Blaka tesir etmemişti. Yalnız 
haykırdı: 

- Herkes siperler arkasına! HerUlere maki 
neli toplarımızın tadını tattırahm! 

Tekrar kaptan kulesine girdik ve adsız zırh 
lı bir kere sarsılarak yine yUrUmeğe başladı. Ben 
elektrik projekt6rile ufku taradım. LAkln bu 
arayışta ta uzaklardan başka bir projekt6r bize 
cevap vermişti. Bunu kaptan Blaka söyleyince 
hiç lstlflnt bozmaksızın: 

- Numara iki, dedi, hem de bu seferki bir 
hattı harp zırhlısı .. Pek iyi, oglum, eğer on daki
kaya kadar şu kruvazörden yağ alamazsak, bu
yurun cenaze duamıza! 

Sonra elfnl dilmen telgrafına koyarak zırh
lıyı o vaziyete getirdi ki, eğer istersek kruvazörü 
mahmuzumun bir vuruşlle batırabllirdik. LA.kin 
şlmdlllk Blak onu batırmak istemiyordu. Elinde 
kl sigarasını bıraktı ve kumanda borusundan 
topçu zabttl Dike uzun uzadıya tallmat verdi. Bir 
an sonra kaptan kulesi sarsıldı, baş taraftaki top 
ateş pUskUrdn, mermi kruvaz6rü tam ortasından 
''urmuştu. Kaptan Blak yarım dakika oradan ce
vap bekledi, lA.kfn tngmz sakit kalmıştı .. Anladı
~ımıza göre mermimiz onun bUytlk topuna vur
muş, top kızağını devirmiş, etrafını tsın yığmlarl
ıc doldurmuştu. 

Kaptan Blak bıraktığı sigarasını alıp çeker
ken: 

- Topçu Dik bu sefer ekmeğini hakketti, 
ı:ılmdl makineli toplara bakalım, arkadaşı zırhlı 
gelmeden yağı alamazsak oyunu onlar kazanır. 

(Dnanıı..,ar) . . 

dir. Bunun yanında 
vardır. Bunların büyüklUğU de 30 
metredir. Hepsi betondan yapılmıştır. 

Arkadaki binalar, tirajlara, dekorla
ra, ilah .. tahsis edilmi§tir. Elektrik 
santralı ço~ mükemmeldir. Nihayette 
40 metre yüksekliğinde bir kule var
dır. Bu, stiidyonun su hazinesidir. Ku
lenin tepesindeki taraçadan manzara 
filmleri sek,ilir. 

Karol Lombar 
fil m ç eviriyor 

Holivudun meşhur J"ejisörlerinden 
Mervin Lö Rua, Vamer Bros'tan ayrılıp 
Metro Goldvin şirketine girmeye karar 

vermiştir. Bu; Amerika sinema sanayii 
aleminde büyük bir hadise 01mu1tur. 

Mervin, uzun mUddet d~ edecek 
bir mukavele imzalamııtır ;. İlk çevire
ceği filinin ismi (Matiere a Scandal)
dır. ve Karol Lombarla Fcman Gra
vey'in rolleri vardır • 

Mervin, Holivudun en mC§bur sahne 
vazılanndanclır. (Ben bir pranga kaça• 
ğıyım) filminden sonra §Öhreti büsbü
tün artmııtır. Yeni tirketindelcj vaziye
ti sok iyidir. Serbeat çahJacikjtır. 

Yaptığı filmler Goldvin firkcti tara
fından dağıtılacaktır. Bir aralık Mcrvi~ 

nin tirketin başına geçeceği rivayeti de 
çıkınıtsa da, bu bizzat keıidiai tarafın

dan tekzip olunmuştur. 
Goldvin Şirketinin aahne vun Kart 

Tem.1 istifasını vermiştir. 

Tayyare taklak 
attı 

Ve, yerinde uyuklayan 
tayyareci boflul• tlrladı 

Oıdü mü ? 
Hayır l 

Kaliforniyalda, askeri tayyare karar
gahın.ı mensup tayyareci (Con V. Tey
lor) çok garip bir kaza geçirmiş ve ka
zadan harika kabilinden kurtulmuştur: 

Con. talim uçu1lan yaparken derin 
bir uykuya dalmış. Onun uyuduğunun 
farkında olmıyan pilot, yere iner'k,en ar
kadatlanna bir meharct göstermek için 
tayyareye taklak attırmak istemiş .. O
turduğu yere bağlı olmıyan Teylor, bu 
taklak neticesi tayyareden dışanya fır
lamış. .. 

Ancak, tayyare yere in\iikten sonra 
gaybubetinin farkına varılmış. Cesedi 
aranacağı sırada genç tayyareci, tayya
re meydanına çıkagelmi§. Şen bir ta
vırla uykuya daldığını, pilotun taklak, 
atacağından haberi olmadığını, birden· 

bire boşluğa atılınca gözlerini açtığını, 

kendisine geldiğini ve paraşütünü .asa. 
rak yere indiğini söylcmi§.1 
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anghayda sansür 
• d • es bombalandı 

Şangh(l.y 28 (A.A.) - Bu sa.balı ı 
Nankin ve Szecbuan yollarının köşe. 
sinde kain olup Çin gazetlerini kon.. 
trol eden Japon sanşür memurlarının 
zulundukları bilr-0ya bir bomba at.. 
mak teşebbüsünde bulunulmuştur. 

Bomba, binanın l:\h§ap kısmına. tcsa.. 
düf ederek geri dönmUe ve kapmın 
önUnde pnttamı~tır. Telefat yoktur. 
Hiç kimse tevkif edilememiştir. 
Fransız mıntaknsrnda Şanghay be

lediye ıeisi M. Chenchunun evi önUn. 
de de diğer bir bomba patlnmı§tır. 

nunla beraber, planlarına dair mufas
sal malumatları bulunmadığını da na.. 
ve etmi§tir. • 

İngiliz btiyUk elçisinin Japon :ıari. 
ciye nazm muavinile uzun bir müll
kat yaptığı bildirilmektedir. 

Sovyetlerin Japonya ile posta mü. 
naknl!tmı kesmeleri Tokyoda hayret. 
le ka.r§ılanmıetır. 
Şanghayda, milrsellerinin namuslu 

milesseseler olduğu tasdik edilmedik
çe bugünden itibaden posta.haneler 
şifreli telgraf kabul etmiyeceklerdir. 

:. 

Çocukların 
Cinayet 
ihbarı 

Yenişchirde oturan Pa.nayot ve 
Mai isminde iki çocuğun, babalan Ko. 
çonun dört sene eV'Vel bir gece evleri

ne gelen bir 18.zı öldürtip kuyuya attık
larını zabıtaya ihbar etmişlerdi. Bu 
ihbar üzerine zabıta ve adliye tahkl.. 
kata başlamış, kuyu itfaiye tarafın
dan boşaltılarak içerisinden bir takım 
kemikler çıkarılmış, morga gönderil. 
mi§tl. 

Harp tazminatı 
Tokyo 28 (A.A.) - Mebusan mec. 

Harp vaziyeti 
Nankin bombardımam 

Dün bu hadiseye ait tafsilatı ve ço. 
cuklarm söyledikleri sözlerle zanna.1-
tına alman Koço namı diğeri Panayo. 
tun böyle bir cinayetten haberi olma
dığı oeklindeki üadesinl yazmıştık. 

J1sinde bir mebusUl! sunlfne cevap ve
ren Hariciye nazırı Hirota demi3tir 
ki: 

''- Japonyanın Çinden istiyeccği 
tazminat, yalnız bir hn.rp gallblne 
adet olarak verilecek tazminat değil, 

fakat aynı zamanda Japon tebaa.lan. 
nm zarar ve ziyanlarmn mukabil tavı. 
zatı da ihtiva eyliyecektir.,. 

Japonyanm fevkaUlde harp 
blltçesi 

Londra 28 (Haber) - Tokyodan ge
len haberlere göre Japon fevkalade 
harp bUtçesi be§ milyar yene çıkarıl. 

mıetır. Bunun bir buçuk milyan deniz, 
üç buçuk milyarı da kara kuvvetlerine 

tahsis edilmiştir. Japon bahriye nazı. 
rı, Jnponyanın nn~"c bir vaziyette bu-

lunduğunu 6yleml§ ve diğer devlet. 
lerin deniz kuvvetlerini ehemmiyetle 
gözden geçirdiklerini bildirmiştir, Bu. 

Bir Çitl tayyare filosu, Nankini bom 
bardıman etmiştir. 30 Japon tayyaresi 
harap olmuştur. Japonlar Çin tayyare 
lerine mukabelede bulunmuşlar ve 
bir tayyare düşUrmiişlerdir. Bu tay. 
yarenin Sovyet mamulatından olduğu, 
pilotunun da Sovyet olduğu tesbit 
edilmiştir. Çin tayyareleri dönüşlerin
de Uhudakl Japon mevzilerini de :bom 
bardımo.n etmişlerdir. 

15 Japon tayyaresi de Hankov ter. 
sa.nesini bombardnnana te,.c;ebbfut eL 
mlı;ıwrse de muvaffak olamamı§lar

dır. 
Japon kıtaatı, dün sabah Yenchovun 

cenubu garbisinde kain Linnhsiatieni 
işgal etmişlerdir. Maamafih bir Çin 
menbamdan alınan haberlere göre Ja.. 
ponlar, Ch~fuyu terketmişlerdir ve 
Çinlilerin seyyar kolları tarafından 

ihata edilmekten kurtulmak için §i
male doğru çekilmişlerdir. 

Morg dün akşam üzeri kemikler 
hakkındaki raporunu tahkikatla uğra
şan müddeiumumi muavini Fehmiye 
göndermiştir. Raporda, kemiklerin 
insan kemiği olmayıp ha.yvan kemik
leri olduğu bildirilmiştir. 

Bunun üzerine emniyet müdUrlilğü 
ne getirilmiş olan Panayot geç vakit 
serbest bırakılmıştır. Bununla bcra.. 
bcr zabıta tahkikatına devam etmek
tedir. 

Panayot ismindeki 12 yaşındaki ço~ 
cukla Mai adındaki küçük kızın mbı. 
taya verdikleri ifa.de ıayanı dikkat 
görülmektedir. Bunlarla Varva.ra. is
mindeki diğer bir kız dUn de yazdığı~ 
mız gibi anneleri Balıklı hastahane.. 
sinde öldükten sonra konukom§ular 
tarn.fından alınmışlardır. 

lstanbullular ne 

Bu çocuklar dlSrt seno evvel çok da.
ha kUçUk bulunuyorlardı. Babalan 
Koço ise karısı öldükten Sonra Angili 
isminde bir kadınla evlcnmif, yalrtız 

Panayot ismindeki oğlunu bir mUddet 
yanına almıştır: Diğer iki kız o znman 
danberi' kom§U kadmlar · taraf mdan 
bakılmakta, yedirilip içirilmektedir. k dar et yiyorlar? . Çocukların, kendilerine bakanlar ve 
Kqçoyu sevıniyenler tarafından teşvik 

HUkumetçe, et fıyatlannın, halkın 

i~tinı kabıliyetine en uygun b1r seviye• 
ye getırilmesi için müdahale zarureti 
hissedilmesinden onra Ankarada top
lana.g kasap, eelcp, toptancı ve praken
decilerle mü§tcrcken fiyatların on ku
ruş indırilmesine karar verildigi zaman 
"HABER,, et fiyatları Uıerinae bu ne· 
ticeye vanlmakla beraber itin bitme
miş olduğunu, hUkOmetln bu fiyatlar 
Uzeriude meşgul olmakta devam ett1gi
ni ve yakın bir zamanda fiyatlarda da 
ha 3-4 kuruıluk bir indirme yapılma
sı ihtimali bulunduğunu yazmıgtı. O 
zaman verdiğimiz bu nabcri Baıvekil 
Celiıl Bayar, gazetecilerle Yalovada 
yaptığı görüıme esnasında teyit etmi§ 
ve hilkOmetin enı ucu.ılatma programı 
tatbik edllmcı:ien evvel dahi etin kiloda 
10 ~uruş değil, 14 kuruş ueuzlatılabile
ceğine kani buiunduğunu, söylemiştir. 

ifa.erinde çalışılan esaslar 
nelerdir? 

Et fiyatlarının ôn kuruı ucuzlatıla

bilmesi için Trabzonda alınan iıkele 

resminde başlıyarak vapur nakliyesi, 
beyannameı borsa ve mez:baha resim-

lerinden 6,60 kuruşluk, celcplerden 7 5 
santimlik1 toptancılardan 1,7 5 kuruş-

luk ve perakendecilerden de 90 san~mi_lk 

bir miktar indirilmiıtir. Fal<jat ·yapılan 
tetkikler neticesinde 90 santim değil,, 4 
kuruıtuk bir indirme yapılnıa:ıı imkan 
dil.bilinde görUlüyordu. Ba bakan Ce
ıaı Bayar perakendeci kasaplardan ser
mayesi az olan ve vaziyeti müsait olmı
yanlar çok bulunduğu için :.irdenbire 
gelirlerinden dört kuruı indirmek onla
n mustarip edebileceğini 'dUşUnerek bu 
no~tanın esaslı şekl1de tetkik edilmeı;ini 
ve şimdilik yalnız 90 santim kesilmesini 
muvafık görmUştUr. 

Et için esaslı bir program 
Hükumetin istanbul için et fiyatla

nndan on kuruş indirmesi timdilik alın
mış Acil bir tedbirin neticesinden başka 
bir şey aeğildir. Şimdi bütUn mem!e
ketin et meselesi ü.ıerinde esaslı bir 
proğram hazırlanmaktadır. Bundan en 
geniş mlkyasta istifade edecek g:ne İs
tanbul olacaktır. ÇUnkU İstanbulda et 
fiyataln, memle'l\etin diğer taraflariyle 
nisbetsiz derecede yüksektir. 

Neler teklif ediliyor? 
Bu mevzu üzerinde hUkC'tmete bir çok 

teklifler y~pılmış ve bunlar tetkik edil
miştir . 

Celep komisyoncular senenin muhteltf 
aylarında lstanbula memleketin muhte-

lif yerlerinden gelen hayvanlarda·blt fi- edilerek zabıtaya böyle bir ihbar yap 
yat dUZeni tesis etmek için latantiuh:Ia tmldiğı akl gelıni§, bu nokta tiz.Esrin 
derhal bir "Kasaplık Hayvanlar Ticaret de tahkikattı geçilmiştir. 
Birliği,, kurulmasını ve btanbulda top- Hatta kuyudan çıkarılan kemikle. 
tan ~&aplık hayvan ticaretiyle uğra • rin kasten bir müddet evvel oraya atı] 
tanların satış faturalarını 24 saat içinde dığı •da zannedilmektedir. 
bu birliğe kaydettirmekle mükellef tu- Yalnız şayanı dikkat olan taraf, 
tulmalannı teklif etmiştir, ayn ayn kimseler tarafından bakılan 
ıstanbulda et ticaretinin iç kızlarla babasının ynnmda bulunan 
y uzu Pnnay9tl!n aynı şekilde i!ade vermele 

Şehrimizde ~t ticaretini idare eden . ridir. Nitekim diln muharririmiz e~e 
eller şunlardır: 8 cel~p koınisyoncut 34 .. ll Po.naY:Otla konuşmuş, bu çoc~k bıl~ 
toptancı ve 630 kasap • . diklerini anlatmı~tır. Biraz sonra da 

. Mevcut kanaat §udur ki kasap ldilk- . Mai aynı ıııöz1eri söylemi~ir. . 
· ' Axal"~ında birknr y[lcı farkı olan bu k!nlan ihtıyaçtan fazladır. Ve bunun - :ı •""j. • 

· • · ı... rocuklann vakamn mahıyetınde a'1'M. ı~ln et fıyatlannın yUkselmes.nde Rf" - ~ • • .. ,/ .. 

saplar baflıca amil olmaktadır. Çünkü lık göstermıyeceky çekılde soz soy:~-
kl k .... d t k 1 mcl~ri dikkate deger bir mesele degıl ço u yuzun en az: et sa an asap ar 

midir? maişetlerini korumiıllc için fazla kar al-
Çocuklar, ~kaları tarafından og

ma ğa mecbur bulunmaktad~lar. 
retilmtg bile olsalar babaları aleyhin-

BugUn vasati olarak mezbahadaki b de böyle muhayyel sahnelerle dolu ir 
toptan mübayaa ile düJskanlardaki pe· cinayet ihbarı yapabilirler mi? Sonra 
rakende satış fiyatları arasında 9-11 ne de olsa babalan buluııan bir in.sa.. 
kuru§luk bir fark bulunmaku.dır. Bu nın mMum bulunduğu meydana. gıkın 
fiyattan kilo ba§ına 1,5 kuruı içyağı fi· ca onun kendilerini hırpalayacağın. 
resi, 1,25 kurut yüzde üç kabul edilen 

dan çekinmezler mi? 
siklet firası ve ı kuruş nakliye Ucreti Netice itibarile vaka tamamen ay. 
k.i ceman perakendeci kasabın dilkkli- dınlanmış değildir. Çocukların baba.. 
nına kadar yaptığı zaruri masraf olarak ları aleyhine neden böyle bir iftiraya 
kabul olunmaktadır. saptıkları yapılan tahkikat neticesin. 

Bütün bunlar çıktıktan sonra pera - 'ele belli olacaktır. 
kendeci kasabın, satıı fiyatlannda kilo Hadise hakkında 8ft1Ahlyetlar 
başına 5,25- 7,25 kuru§ arasında bir zahn ötleri 
k!rı bulunmaktadır. Halbu~ norınal er Bu Stı.bah hadiseyi tahkik eden sa· 
larak ka&aplara kiloda 3 kuruıluk bir l!hiyettar bir zat aunları söylemiotir: 
k3r kafi ~örülmektedir. _ Mıı.hzcnin dibinden çıkarılan ke-
Toptancı ka apl.arın iııe karı lÇloda 3 miklcrin insan kemiği olmadığı kati 

kuruştur. surette anlaşılmıştır. Mahzenin dibi 
Mazbabamn rotu l>Cton olduğundan böyle bir yere atı-

Halen İstanbul mezbahasında ·ahnan lan insanın kemiklerinin dağılmadan 
resim kesilmiş etin kilosuna vasati ola- bulunması icap ederdi. Halbuki' biz 
rak 9 kuruıa kadar tutmaktadJr. Fakat birkaç parça kemik bulduk. 
mczbahıı.lda ıimdiycı kadar kilodan değil Koço namı diğeri Panayot serbest 
battan vergi alındJğından Anadoludan bırakıldı. Yalnız çocukların babalan 
'lc;ilçük cüsseli hayvanlar gelmiyordu. hakkında. böyle bir ihbarda buhı~a.-

Şimdi bu resim alma §eklinin ayakta lannın sebebi tahkik edilmektedir. 
hayvan resmi ~sasma çevrilmesi mukar ·Ma.l ismindeki kıza bakan Marikanm 
rcrdir. yirmi yn.şmdo..ki kızı Hipipulayı' Koço · 
• Bu ıün kilo ba~ına 9 kuruı olan rea- Uç sene evvel izdivaç v&.:ıdile kandır. 

min vasat? olarck beş kuruıa indirilmesi mış, kızlığını bozmuştur. Aradan bu 
muvafık görillmektedir. Tabii bu tarzda kadar sene geçmesine rg~en kızmm 
büyUk ve kU~Uk başlar arasında. da bir , Koço ta.rafından ahnme.maı:ıına krzan 
r.~r1' iÖzetilmektcidir • Marikanın böyle bir ihbarda bulun. 

Ne kadar et yiyoruz? ması muhtemP.ldir. Katı netice t.allki-
DUnyanın en bol-kasaplık harvan ye- kat sonunda belli olacaktır. 

tl§tiren vo ihraç edebilen rremleket .. 
lerinden biri olan Tür ki yenin .en bUyilk 
şehri olan btanbulda halk düyanın en 
az et yiyebilen kimselerini teşkil et-

mekte.dir. Bir senelik vautiler üzerinde 
yapılan hesaplara göre lstanbula adam 
başına günde 47 gram et düşmektedir. 
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Hataya dair taleple· 
rimiz kabul edildi 

Bnştarafı 1 incide 
Tevfik Rilştü Aras, bu konu§madan 

sonra Fransız Hariciye Müsteşarı Tes
saola yukanda geçen maddeler üzerin
de mutabık kalmıılardır. 

Balkan antantı nazırları 
toplantı ı 

Cenevre, 27 (A.A.) .- Ccncvrede 
bulunan Balkan Antantı mümessilleri 
yani Rüştü Aras, Polihronyadiı ve Su
betiç Romanya Hariciye Nazın Mices
conun yanında toplanmışlardır. Mi
cenıko, Küçük Antant namına konaey
ae beyanatta bulunacağından Balkan 
Antantı için aynca beyanat yapılmama
sı ta~arrur etmiı ve bu beyanatın gele
cek ay Ankarada Balkan Antantı kon
seyinin içtimaı mUnasebetiyle Rüıtü 

Aras tarafından yapılarak bu münase
betle Balkan Antantının Milletler Ce
miyeti misakı prensiplerine kaqı ol~ 
bağlılığının tekid edilmesi muvafık gö
rülmiittilr • 

Konseyde manidar nutuk hır 
Cenevre, 28 (Hususi) - Milletler 

Cemiyeti konseyi diln saat 18 de a.leni 
celse halinde toplannu§tır. Litvinoİ da 
dahil olduğu halde bütün konsey azası 
hazırdır. Fransız mümessilinin &ağ tara
f ınida İtalyanın ~oltuğu boJ olarak gö
rünmektedir. 

Konseyin bu devresinin reisi Mustafa 
Adle (lran) bir nutuk söyliyerek kon· 
aeyin bugUn yüzüncü devresini teı'id 

etmekte olduğunu bildirmiştir. İlk top
lantı 16 kan~nusani 1920 de yapılmıJ
tı. 

Reis, Milletler CemiY,etinin bUyilk ba
şarılar gör4üğünü, büyük: muvaffakı -
yctsizlikler de gördüğUnilı bununla be
'raber Millçtler Cemiyetinin hayatı bir 
ihtiyaç olduğunu aöylemiştir. ' 

Reisten BQnr~ .lngiltcre mUmessili 
E::len &Ö-l almı' ve cemiyetin lüzumuna 
kani bulunduğÜnı.i sö~le~te:. &onra 
demi§tir ki : 

• Budapeştcde. toplanacak · 9lan dünya 
ôkorjstlk ı.ongresine ~iman katoliklcrinin 
lştirakl Alman hükQmeti tarafından 
meneı.lilmlştlr. Bu hıiher, çok nüfuzlu bulu· 

· nıın l\tııcıır katolik nınhnfilinde derin bir 
bnyrel ve lnrial uyıındtnnı.ştır . 

• Dün, ·?\cvyork borsası, tcşrnlsnntdcn
lıeri, en fonn günün\\ vaşamı~ \'C kıymetler, 

birçok kompnrtimnnlardıı, 1 ilA 7 puvıın 
kD}'hetmiştlr. Dün, l,160.-000 t!Sham ve 
tahvilat üzerinde muamele )'.npılmıştır. 

• Alman hiikılmeti, Co~~tance gölf'ınü ts 
vitre ,.e Prnnınz'kanaflnrile birleştirmek 
fikrlnclcıllr. nu ~uretle bu 11ın hlr taraftan 
nllantik denlr.1 ile ve bir taraftan da Ak· 
deniıle iUisnk peyda etmiş olacaktır. A.1-
mnn hük(ımeti, diğer tarnftan Conslance 
gölünü Tuna nehri ile de birleştirmek ta
sııvvurunclndır. 

· • Şimal denizyolları merkez idare~! ~cfl 
nkarlemi nınsınc'tıın Otto Smıt, "Şimal kut
hu,, saHth Sovyet ıstasyonundaki Sovyet I· 
llm adamlarını bm:lnr Ozerinden alacak 
olan heyete hlı1-at riyaset edeceklfr. Smlt, 
heyet ile birlikte hu iş itin· şubatın ilk 
hıaftası ~clnrte yola tıkaca\::tır. 

• ÇARLIK devri idnre fermlnoloJMnde 
"kararname, emirname,, :rnannsını tfade e
don (Ukaı) kt'llmesl, f!Welki 1tündenheri 
yeniden llıya edilmiş bulunmaktadır. Bol· 
şovik ihtllftll, fllhnklko, bu kelimeyi mem 
lekct idaresi dlllnclen çıkarmış ve yerine 
"pOstnnovlcni:ve,. kellmesfnı lCo~muştu. 

· • 19 kftnunıısnnld S~);el - T.eton}'!ı hu· 
dııdııntı mnhafau e'lcrken ölen Sovyet hu· 
dnt ~uh::ırızlnrırydag J.aznik ve Prokorçu
lrnn ceuuo merasimi yqpılmış ve tikene 
5000 kişiden fn1ln halk işlirnk e\•lemiştir. 

• ·t.ctonya lıOktıınc:ti yeni Türkiye - l.c
tonya Uesret ıınln~mırsınr fnc;dik etrni~lir. 

• Uata,·ladnn hilrlirildiiline göre, Vnvn· 
mn şiml}I ~nhillcrindcki miihimmnt fahrl
kn ı, inrıınk ctmlşlir. Doku:ı kişi l>lmüş ve 
M ki~i y:mıl:ınınıştır. 

" · ·• Cltıı1~ıi ıtclen 'Ve 3 milyon tn~illz lirası 
tir~erlnrle nl:ın kıymclli eşy:ı Jnglltereye 
va,ıl olmuştur. 

• Am~tr.rdtım ile Tintavv:ı arasında serviıı 
°yApnn "füıya lhılr.r A ır T.ine~ .. ln ta:uarc· 
lerlnde E;on n~·Jnr zcırrındn beş ·hava poc;ta· 
sı rnnln~unın çnlınmış olıhıJhı meydana 
çıkmtşlır. Jlıı hn,•at slrknllerin umumt kn 
rnr"nrıı Stnııapıırdn nlna bir çete tıırafın· 
dnn ~·npılmış olılurın s6vlenmeklrdlr. 

• Fransız knbincııl hlr toplantı yapmış 
•e l\f,' Frn~~rd T'C füımnılie taraflnrınılnn 

tanılm ecfilmlş olun patronlarla amele nrn
ııınrlnld miina~ehctlerhı tnn:r.iınfne miitcal
fik hulunnn "l~niznmnamec;ini ,,ittiraklıı tas 
vlp etmiştir. Bu niz:ımnnmc bıısfin parla· l 
ıuenloyıı nrzedileceklir. 

l "-Ne kadar teessüfe Iaflk olursa ota 
ıun ve ne kadar müteessir olursak ola· 
lım, bazı hadiselere, göz yummakta fay
da yoktur. Cemiyet, en mühim azasın• 
dan bazılarının mevcut olmaması şe• 

bebiyle. teşrikimesai ~abasının nıahd~t 
olduğu ve kendisi için iptida'da derpıŞ 
edilmiş olan bütün vazifelerin ifası 
imkAnlarmm bu suretle azalmış bulun• 
duğu hususunu karşılamak mecburiye• 
tindedir. 

Fakat hükumetim, Milletler Cemiye
tinin bazı azasının uzaklaştığı şu sıra· 
da, cemiyeti ilham eder gaye ve illküle· 
rin salim kaldığına olan imanını bildir• 
menin lUzumsuz olmıyacağını dütün -
mekteldir. 

Şimdilik halihazırdaki ahval ve şart· 
lar içinde, cemiyetin kendisinden bek· 
lenmiş olanı tamamen yapmıya ınukte· 
dir bir halde olmadığını mUşahade ve 
tesbit etmclr)iğimiz icap eder. Cemiyet 
dünyanın bUtün milletlerini harbe, ada· 
Jetıizliğe karıı mukavemette birleştir • 
mek için ıderpiJ edilmişti. . 

Cemiyet, dünyanın maruz kalagetdı: 
ği dehşetlerin tekrarlanmasına ın&nı 
olmak hususundaki :Oniversel arzudan 
doğmuştur. 

- HükC'tmetim cemiyetin, ieraatınıtı 
mah4ut olmasına rağmen. beynelmilel 
teşriki mesai prcnsipini mUcssir kılı:J131' 
için ihdas edilen en iyi Alet olduğu k~· 
naatindedir. Ve buna binaen bu pernsı· 
bi mer'iyette muhafazaya, bu alettCJ\ 
ve bu usulden ahval ve şartlann imkAnı 
niıbetinde istifade etmeye azrnetınl~ 
bulunmakta ve bunu mümkün olduğu 
kadar müessir bir alet haline getirrnelc 
niyetirde bulwıdı,ığunu tanıtmaktadır• 

Hükumetim, aza olrruyan dev1etler1Jı 
Milletler Cemiyetinin eserine yapae:ılc• 
lan her -türlü teşriki mesaiyi ıneınnu • 
niy:etle karşılayacaktır . 

Litvioof bundan sqnra mütec.aviı 
devletlerin Milletler Cemiyetine mUtc " 
arrız bir tarzda mücadelede bulund~· 
)arından bahsetm • ve sözünU .. buna b~ 
naen, Sovyctler birliği cemiyete sadı 
olan aza devletlerle en iyi teşriki rııes.a• 
iye amadedir.,, cümleleriyle bitirrniştıt'· 

Litvinoftan sonra Lehistan naınırı• 
B~k. onu müteakip te Çin murahh8~ 
ve Küçük Antant namına da :Micesc 
s8z söylemi§lerdir • 

Konsey bugün saat 15,30 de tcttnır 
toplanacaktır. 

Amerikada 
yeni kanal rt• 

Amerika, deııtz kuvvetlerini ~ro 
tırmaya ~arar verdi. l{otıettl• 
bahriye bütçesini }\abul rtıl' 
Yakında 43-45 bin tonlult _ ıı 
ıar~n inşasına. bnşlnnılacak.. "'ıtr: 

1' .. akat, mttblm bir mesele ebll 
Pa.nama kanalı bu gemilerin s~; 1~ 
mecıtoe mUsaft, değfl .. Bunun fC

101
ot• 

nl btr knnal açılması dil unu 1t (8 

Bu kanal Niknrngunda ynpıJnC~e,c• 
en bilyük gemlle'fin serbestçe 
bil'ııcslne mUsntt olacaktır. l!ll sO 
ranıımn ltıınnlınm uzunlu LJJ1ıu· 

kllClmctredfr. 'Y~n1 kanalın u:t 
ğu 280 kilometre ola.cnktır:_-/ 

Souklar 
1 

fi" 
Erzincan 27 ( A.A.) :.... Şidde~eııt6 

ğuklar yüzünden Sipikoroağın~ 111· 
gelmekte olan bir köylU-çlo t ndS 9 
müştür. Dün gcec sıfırın 61 \1l !Y 
iken bu sabah 18 c çıkmıştır. Jl'll 
kin, gökyüzü bulutsuzd~· Je1'etl' 

Nevyork ~7 (A.A.) .....:. !t{efll ~ 
birçok mıntnkaların~a bUk{lıll ı-0#.~ 
sıf n'dnn aşağı 24 deteccde 500ttı6 soğuklar sebebinden Crocker 9 1\1" 
kota'da, biri çocuk olmak u~ıı! tıt• 
şi ~lmüştür. Birçok yerlerde ıetf ollf" 
tına.sı yolları kapamı§ .ve fJ'CJl -

durmuştur. ettsll<~'~. 
Halihazırda Kanadadan ?.! dllıgPt 

do~ ilerlemekte olan soğııle le ,tlJ 
0 ' 

nm tesiri ile memleketin şe.rbOıulJll.,. 
ta kısımlarında. mahsulatın 
sından korkuluyor. 

DUk v~ dUşes 
Vlndsor "" cı11~:~ 

· 2 8 ( A ) - pUlt ~~ ' Vcı say, A. . BY'"' ~ıı 
de Yind or, 6 tmbatta bur ?Jtl>'e 
ret{ altı ny için burada J.ı:ı. 
toaunda oturacaklardır. 
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Kaldırımcı 
Saat, gecenin sekizi. 
Rar yağıyor. Yerler çıpıldak ... Köp

ttlnUn sol tarafında Karaköye doğru 
U~insan yürüyor: ' 

1 - Soluk siyah elbiseli, sarışın, 
Yassı suratlı bir delikanlı. Ayakla • 
l'lnda kopçalan çözük, kUrklU kadın 
'?SOnlan... Kasketini gözlerin.in üze
rı.n .• 

C' ıgmiş. &ynunu, ceketinin kalkık 
Yakl\laruıa gömmüş. Elleri, pantalo
nunun cebinde. 

2 - Bir çocuk: haki renginde pan
taıC\nunun tam kıçı ortasından kalkan 
kapağı, paslı ingiliz fğnesile tuttur
~Uş. Çıpl8.k sırtında omuzları dar, 

8~lları kısv- bir ceket. Kara, kirli deri· 
~ altında. kaburgaları sayılıyor. Yır
~ bir keçe külih, dağınık, kara Sil.Ç-

ının üzerinde sir ~ .rri. 
3 - Siuebar Receb. 
Keçe külahlı çocuğun soğuktan do

~~ elinde bir ağız armoniği vardı. 
lgerıeri, sallanan başlannm tempo • 

•u ile, çatlak dudaklarını büz.erek. mı
tıkaya ıslıkla uyuyorlardı. 

kayı kesti. Elinin tersiyle, çatlakla
rmdan sızan kanın pıhtılaştığı dudak
larını sildi. Armoniği cebine yerlecı
tirdi. A vuçlarmı uğu§turdu. 

Sinabar Receb konuştu: 
- ''Cambiribimbam,, nefesin mi 

tükendi? 
- Ağzını &.cıdı be Receb ağabeyi ... 

Ama da ayaz ha ..• 
Şimdi, sessiz sedasız yU.ıiiyorlardı. 

Üçil de dü~ünceliydL 
Köprlinün orta yerinde Receb dur

du: 
- ınan ne odu size? ... Dilinizi ke

diye mi kaptırdım"? İspinoz gibi dil-
.. .. be H "' Camh . . şunuyorsunuz ... aaa . .... "l!ın-

bimbam, ne düşünüyorsun? 
Keçe kil1ahlı çocuk. Halicin ortası· 

na yürüyen mavna adasından başını 
<:evirdi : 

- Hi<: be Receb ağabey! 
- Tatar, ya sen? 
Şosonlu delikanlı dişleri arasından 

tUkürdil: 

HABtR - Abam poetan 
----·· ........... ·-·-.... -,---·---
1 Yazan: ı 
ı Ra,at Enis ... _...._.. .................... ___ ............... . 

dam, koskoca. ellerinin çubuk parmak
larını • boğazlıyacakmı§ gibi - açıyor, 
dişlerini gıcırdatıyordu. 

Bu adam bir avukattı. Bu adam o
nun babasıydı. Bu adam şimdi de 
sağdı, y~ıyordu. Büu adam yaşa.ma
malıydı. Muhakkak ki Azrail denilen 
nesne canını alacak insanı seçemiyor
du. İyiler gidiyor, kötüler kazık ka
kıyordu. 

Asıl ismi İdristi onun. .. Ania, bu
nu bilen azdı. ''Cambiribimbam,, di
yordu arkadaşları ... Çok ufakken ana
sı ölmüştu. Üvey ana, on y8.§IDa ka
dar zör dayanabilmişti. Bir gece, ıs
lak gözlerinin önUndeki bu hayal - pot 
bıyıklı, korkunç yilzlU adam - kosko
ca ellerinin çubuk parmaklarını açıp 
kaptyarak, dişlerini gıcırdatarak üz.e
rine yüriimüş ve koğınuştu. O, bu ya
şayıştan memnun değildi elbet. .• Dö
villiiyordu, eövUIUyordu. 

l!iiçak hanııım bercee giymiş baoa
ftıtnaaa 

~an yatırmış clüşürrrmüş aol kooa-
şmnaaa 

~ı!:ıiide onlardan başka hemen 
b' Yoktu. Arada bir tramvay, ya 
~ otomobil... Kareı kaldırımda tek 

karaltılar... . 
et hofazaa:n gelen poyraz, uzun geml
tı 8.dırnlariyle ağır ağır yürliyen bu 

- Hiç be! 
Receb, dudaklarını sarkıtarak: 
-Hnıml 

Diye, k.af asını ealladı, yürüdü. İki 
arkadaş güldü: 

Keçe kU18.hlı çocuk - Sen de düşU
n ilyorsun Sinabar! 
Şosonlu delikanlı - Sen de düşU 

nUyorsun Sinabar! 

Kovulduğu gece, Uvey anasından 
hmr.ını çıkarmak istedi. Onun en çok 
sevdiği zümrüd taşlı altm yüzUğüntl 
- bıı, rahmetli anasından kalmıştı • 
çaldı. Ama, çabuk yakaladılar. Kara
kııru bileklerine kelepçe vurdula.r. Ve, 
asblar kelepçeli kollarından tavana ... 

Güzel bir çocuktu. Köprünün Boğa. 
ziçi iskelesinde dolaştığı bir gUn bir 
gemici delikanlıyla dost oldular. 
Tam iki sene, işte şu, Halicin ortası
na yürüyen mavna adasında beraber 
y~adılar. · 

Sonra., bir sabıkası oldu: karanlık 
bir gecede 1'tuf a" lara erketecilik ya
parken yakalandı. Parmak 1zlnl aldı· 
lar. Kimsin, nesin? Nerede yatıp kal
kıyorırun? Ne yeyip içiyorsun? diye 
soran olmadı. Salverdiler gene ..• ·Dört 
senedir, böyle stlrllnUyor. 

mamak için dişlerini sıktı. Onu doğur· 
duğu için anasına, evinden kovan ba· 
basma, dilnyaya, insanlara - yürek • 
ten • dolu dolu küfürler savurdu. En 
çok, gözlerinin önüne bağdaşan haya· 
le, babasma kmyordu: Bu adam ya· 
pmamalıydı. Muhakkak ki Azrail de
nilen nesne, canını alacak insanı seçe-

pırtıktı. Rlltubet, tabanlarının altın• 
dan giriyor, damarlarım r.onklatan 
bir sızlayışla, evvell diz kapakl&rmaı 
budlamıa, kalça.larma, t.ekmil vUcu • 
duna; sonra, ti. beynine kadar çıkı· 
yordu. 

On yaşm.daydı. Anasım tanımıyor• 
du. Ba.basmı bilmiyordu. Bir hiç uğnı· 
na, okuduğu yetim mektebinden çıka.· 
nbııştı. Zanaatr yoktu. Yarnnyama· 
lak okuması iıae yaramıyordu. Kar· 
nmı doyurmak için, yapmak için, hır 
sızlık yapmak llzmıdJ. 

Receb de güldü. 
. miyordu. İyiler gidiyor, .. kötüler kazık 
kakıyordu. • 

2 - Galaiı&lı Tatar Saliuı on sene 
evvelki sabıkasmr dUşiiniiyordu. O· 
nun ilk cUrmU ''kaldırım" dı. ffi~ U• 

nutmamıştr: 

g~l"~m çıkardığı gUrilltüyü alıp 
b UrUYor, Halicin kara sularında bo
er ~tdu. ~öprü üstünde ve gecenin 
~en saatinde ıslıkla, mızıkayla şarkı 
iv.rleınek cesaretini buradan alıYor· 
lrdt ttlpheslz... • 
'l'i e Qtlbuk 3et.ııfaaa yoluna aaatılmt§ 
l>ııh'J bu ~ııl oirmiif on dl5rt ~na 
~ kl\llhlı c;ocuk birdenbire mm-

1 - Armonik çalan çocuğun içi 
donuyordu. Zehir gibi esen poyraz in
ce, kirli derisinden tA içeriye kadar 
sokuluyor, kaburgaları arasında san
ki anafor çeviriyordu. Ne düşündü -
ğünU soran Recebe ''hiç!" cevabını 

verirken, ıslak göZlerinln önünde bir 
hayal vardı: 

Zehir gibi esen poyraz lnoe, . kirli 
derisinden ta içeriye sokuluyor,• ka· 
burgalan arasmda sanki anafor ~vi· 
rlyordu. 

Bir akşamdı'. Hafif bir ahmak ısla· 
tan vardı. Yerler ça.mmluydu. Yağ· 
mur albnda, · çamurlu kaldmmlarda, 
bot bir kursak, §8.0km bir k&fa.yla 
dolaşıyordu. Ostü başı JBlak ve yırtık 

Hırsızlık yaptı. 
Köprilde, vapurlardan çıkan bir 

yolcu tramvay bekliyordu. 
Bu, yaşlı bir adamdı. Hastalıklıy· 

dı da... Sık mk mendiline öksUrllyor, 
Pos bıyıklı, korkunç yUzln b1r a- İllklerine kadar tlşilyen İdris,' afla·~ ( Ltltf tn sayfayı çeviriniz) 
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~dinledi. Sonra blrdenoıre baiır-ld! ı . . .. . 

..,__ Büsyer! BU.yer! •• 
lıiisyer batını kaldıtm:.'8 · çalııtı .• 

/\nnais ağladı. Büsyer hinldıyordu. An
n~ia onun yanında diz çöktil ~e bütün 
\'ucu<ilyla ürpererek bağmfı: 

- Büıyer ,beni duyuyor musunuz? 
'iaraıı daha vazih bir tavırla cevap 

"erdi: · 

- ~vetı 
B 

1 • 

.. - ilsyer ! Bile yer! Tann atkı için 
löytcYin bu it nasıl oldu? . • · 
d nusyer güliımscdi, genç kız, mulcad
d cratuıı tayın edecek olan sözleri iyi 

UYJnalc: için eğildi •. 
d "':"' BüsyerJ Büaycrl Eğer beni ıev
ınızse 

öı~'~ .. v• d k k ld oşegın e yatan cenç er e , 
Cta bir çığlı' içinde bağırdı: · 
-sevnı k' " . . . J n e .• • . 

ltir ~ kcl~e , onu ' bel~ . ciuilandırdı. 
d Pilclerının altında bir lOVil~ım parla
b ı. Fakat her şey derhal söndü. Ve te· 

castbn . 
la ' garıp tebessüm, tekrar dudak-
rında parladı. 

t,~ B.üsyerl Hakikati söyleyin! .. Bir 
ehrneı Bu nasıl oldu? 

fi{ ~Ü~yer lakaydiyi ifade eden çok ha· 
ır Jestle. 

-Aııı E• 
ı... vet... Sevmeı.... dogvrusu 
"loa"·· " 

• ~ 0 Trankavel.. 

- Size hücum mu etti? -li . . 
lıb 1 ayır, hız onun üzerine atıldık .. 

... ~ e Yaman bir adam. 

~ ~ ~Ostlan ile beraber ~ydi~ Söyle
alvarınm aize doğru söyleyin! •. 

- y l ltau a nızdıl.. Yapayalnız... Onu 
etınek • d.k 

ıeı da ıste ı •• Ya Rabbim ne gü-
llıl? ~rbelerle mukabele etti ı.. Sevmek 
di.. • Vet .• Hatırlıyorum .. bu, aşı. için-

~lln .. il aftr ..... d ~., 
tlbıydf !!>.. 05• .udu. Etleri buz 
hııı D'ı..• licr tarafı buz gibiydi, kalbi 

.,,ıuıyd· 
~ sa 1

• Doğruydu .. Trankavel ya-
t~ ~lcmcmiıti.. Kafasında bir tek 

c ihtiz:u ediyordu: 

- Bu,.il§k i~dil !.>emek qk insanı 

alç1k,lığa ıcvkeckbilir, öyle mi?. Zavallı 
çocuklar r. - , 

Yeniden diz çöktü. Tekrar Büıyer'üı 
üzerine eğildi. Ona baktı. YarW tek· 
rar bayata a~det etmiş gibiy.ii. Dudak. 
lan birdenbire pembeleıti. Kafasına 

kan hücum etmiıti. Istırap tebcaeilmU, 
bo~ ve samimi bir ifade aldı. Doğruldu 
ve samimi bir tavırla gülmeğe bilfla· 

dı: • . • . 
- Madam, size aam.imt bir §CY ıöyli• 

yeyim mi?. · 
Çeh~eıi de~tetli bir ıekilde sararmıı 

olan Annaiı, dikkatle dinliyordu. Büa. 
ye; en vazih bir tekilde §Öyle dedi : , 

- Mösyö Trankavellc evlenin.. · 
Annais hafif bir inilti kopararallj yü

zünü ıki eli arasına sakladı. Birdenbi· 
re Büsyerin kahkahası dindi.. Annaiı 

onun elini tut.tu ve ıon nefeaini verdi
ğini gördü. 

Annais'in Bilsyer'in • yanında, uz:un 
müddet, diz çökmüı olduğu halde kal· 
dığı muhakkaktır, çünkü ayağa kalktığı 
zaman gözleri dördüncü muma tak1Idı 

ve bu mumun bir hayli eridiğini gör
dü .• 

Bu mumu kulübenin sahibi yakmıı· 

tı: Bu en basit miaafirperverlik vazife· 
siydi .• Annais adama para verdi ve en 
yalcın köyden bir papas ça~ırmasınt 

söyledi. ölümde birleıen dört ldiltma • 
nın iyi bir §ekilde gömülmelerini isti· 
yordu .• 
Bu~dan son~ Annais, Parisc dön· 

dü .. 

Fransanm her taratma dağılmıı bir 
kaç uzak akrabalarından b3.§ka, Font• 

1 

ray, Şever, Liverdan ve l3Usyerin hiç 
kimseleri yoktu .• 

Yalnız, Annaia, dört genç erlc.cğin 

l 
mezarlarına kaklar bir tabur asker ta• 
rafından merasimle götürülmelerini is
tedi. Bunun için, dük d'Anju'yu göre
rek onu vaziyetten haberdar etmeğe 

•ça.W§tr •• Fakat prens, kardeıi, kralla baıo • 

-;95 2 il 

K A Hlt·A M AN KYZ ------------.... ------------------------------------------------ .Madam, dedi, itte bir ıdcia daha 
iatemedi~ halde aiıin cvuuzc 
&elmit bulunuyorum. V c buraya, eaki
den olduiu gibi, yine tüpbeai.ı hot ol
mayan bir tckilc1ı: geliyorum. . 

Annaiı bafif ce titri yen bir sc.le: 
- M6ıyö Trankavel, dedi. Evime 

hot &eldiniz. 
Düello Uatadı ~udaklamıı mrdı. 

Böyle bir saz bc'JYemiyordu.. Fa.kat 
buna ratnıeıı tavrını değittirmedi ve 
ıert bir setle devam etti: 

- Söyllyeceklerim gayet kısadri'. 

Bundan sonra, bir daha dönmemek ilze
re çıkıp ridcceğim. Fakat, aLıden uzak. 

!atmamı emreden mektubunuza itaat 
etmeden evvel, size öğretccek mühim 
geyler vardı. 

Annais, botuna gizlemeğe çalıttığı 

bir heyecanla: 
- Şu halde söyleyin, mösyö .• 
Dedi ve Trankavel devam etti: 
- Bu §eyler, bana bahsettigini.ı dört 

ıenç erkeii alakadar eder. 
\ Annaia garip bir azametle: 

- Cesur ve mert genç erkekler. 
- Evet, madam. isbatı da §U lıji, bu-

rada, bana karşı dört kişi döğil§tiller. 

- Evet, fakat birer birer! Ve unut
mayın ki, o zaman sizi büyük bir ldil§
man zannediyorlardı. 

- Çekinmeyin ınadaın, bir casua, 
kardinalin casusu zannediyorlardı, de
yin 1 Onlann meitligine bir misal de 
Gizin ikametgahında, bana Sen Uzar 

için randevü verdiğiniz gece, silahsız 

olduğum baVde, üzerime dördünün bir· 
den aaldmnalandır. Hayatımı, büyük 
bir tali eseri olarak, Kont dö Molüslc 
eskrim kalfam Montaryolun ani milda
haleterl u.ycsinde kurtarabildim. 

Annaiı ürperdi, itham cidden bü
yüktil. ve bu itham, yalan ıöylemcsine 
imk!n olmadığını bildiği bir adam ta
rafından ortaya attlıyoı1du. . 

- Mösyö, dedi, unutmaYin ki, bu 

alçaklığı, burada ham bulunmıyanlara 
isnat ediyorsunzu. • 

Trankavel idet.a bağırarak: 
- Çe~eyin madam, dedi, alçaldık 

değil, en bayağı Adilik olduğunu aöylc
yin ı Euıen onlan, buralc!a. ha.zır bu· 
lunmadıklan zaman dahi bununla itham 
edebilirim, çünkü al~ ve adi oldukJ.a. 
mıı yüzlerine kartı söyledim.. Bunu ~ 
bul ederek kaçtılar • 

Annaia ba§llll indirdi. içinde bir fCYİtt 
kınldığını hiasetti. Bu anda. düıüncesi.
ni itgal eden Trankavel değil, kendile
rine bu kadar itimat gôtıtcrdiği dört 
genç erkekti.. Kirpiklerinde, bir göz: 
yqı daınlaaı belirdi ve Annaia f(>yle 
mmldandı: 

- Mösyö 'l'rankavel, aiz bana Jwıı 
öyle büyUk bir llicenaplık g&terdiniı; 

ki, dostlarıma kartı aöylediğini.ı bu 
sözleri unutmak istiyorum. Fakat aizd 
yemin ediyorum ki, artık bu tcYleri faz. 
la dinlemeğc vicdanım müsait değil. 

Trankavcl hiddet ve qkmdan aapsaq 
kcsilmi§ bir vaziyette: 

- Dinlemen.iz liznndır, madam!. 
Dedi, ve genç kızda tert bir acele: 
- Ne demek istiyorsunuz?. 
Diye bağırdı .• Fakat deıiıalt daha 

tatlı bir tavırla ilave etti: 
- Mösyö Trankavel, yalvarıyorum 

size, bende ancak, bundan evvelki tesa
düflerimi.rin hatıramıı brrakm •. 

Düello Uatadı tekrar heyecanla ba,. 

ğırdı: 

- Benden nefret etıeni.ı bile, §urlu 
bilmelisini.ı ki, bu ~ört adam bugün 
beni katletmek istediler. DördU birden 
&erime, kama. ve lahçlan ile aaldırüı· 
lar. Yalnızdım, madam •. 

Ve, genç~ ürperten bir aeale iliv 
etti: 

- Fakat bu defa benim de ai!Abmı 
vardı! •• 

Annais, Peronun buaınaklanm inerek 
Trankavelln yanma geJdi ve heyccaQ 

içinde ürpererek aordu: 
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lıtanbul .. Kavak: 
Yaşınız herhalde 60 den ytikan olacak. 

Sarih bir rnkam balinde bunu bir tek ya. 
zıdnn an1ayabilme'klfğıriı mümkün o)an'ıa
dı. Sıblıatiniz iyidir. Muntazam bir boyat 
gcçırmt; oldu~nuz mubakkakbr. Sinir-

atkısına ııarmıyorotL Çok ağır olacak
ti ki, çanwmı kalchrmıa. bırakml§b. 

&lim, apansız yaklaşarak, ağır 
çantayı ka.p'iiıi§tı. BütUn kuvvetini 
taba.n1anna \ı'ermi§, kaçına.ya başla • 
liiI§ti. Arkasına bir sürü insan takıl· 
ml§tı. Düdükler ötüyor, hay~lar 
biribirlhe karışıyordu. Yorgun, hasta 
beyninde uzun ve ağır bir uğulda.yı§ 
vardı. Başka. bir eey duymuyordu. 

Birdenbire kapaklanmıştı. Çamur
lu kaldırımlara boylu boyuna U7.an· 

mıŞt.i. Arkadan yetişen kalabalık, bU· 
yUk bir hıamila üzerine çullanmıştı. 
Zavallı Salim altta kaybolnıuŞtu. Her 
kafadan bir ses çıkıyordu: 

-VUlTI'! 
- ÖldüUrr! 
- Geberl:In ıtaratayı ... 
Yunıiılk, Sllle, tokat ve tekme. Bu, 

.ıelld beş dakika sfümU§tii. Islak, han· 
tal bfr kmıdura, sıska §3.kaklanm e
ziyor, gıcırdıyan bir ağzın homurtu
su beyninde ötilyordu: 

- Yılanın ba§ı Ufakken ezilmelil 
:BUU sonra, bu insan kalabalığı 81· 

tından kiildıtılclığı zaman, patlryan 
aliııiim ofta yerinden kan mzzyor, 
k~lannın arasmaa ikiye ayrılarak 

~urlu ırura.tllın aağılryordu. Sırtı, 

omuzları, kalça.lan ağrı içindeydi. Ce· 
ketinin kolu kopmuş, arkası boydan 
bOya YirblmıŞtr. 

lkincl ceza. malıkcmcsmac nç ay 
yfuiii§tf. Daha ktlçUcUk yaşında, ha • 
pishanenin bir koğuşunda Uç ay çile 
doldurmuştu. Reşat ENiS 

lerlniz kuvvetlidir, her ,eye kmou ve 
çabak alınmauınıs. Umuml bİr !ft~n ıı.. 
yade fikri bir iş, "'Size daha çok muvafta.. 
klyet 'vaadetmektedtr. 

Esasen :m:ıddl vazlyelinlı de lfn encU. 
'e;t•e ıevkcdcce'k bir de~e ~hmmadı.. 
#ına ıöro, fikri ve ılhnt l>ır rtJin lfdfiii'lde 
m~killpcsent de Olmamanız icap eder. 

-3&5-

Harbiue. lJ54/t7.Ş. 
nçslnlz. Yatın11 t0.t5 etrafnı.dtdU'. 

Biraı atak ve atıilan görünüyorsunuz. 
Cil!<İl ve yorucu işlere ltarşı pet allhlı 
dclilslnlz. Kolay babrlanıhr mavaffali
yellerf~ zekA esed sayı,cr ft 'llzde Cle bu 
ııennayeden kUI miktarda btılundulunn 
her zaman diifftnllyorsunuı. Bir ecnebl dil 
ôljrcnmeniz, ciddi ve muntazam meaatye 
alı.şmanız tayanı tavsiyedir. 

-366-

Ankara B. M. 'N . • t 
Orta yafhsınız. &yunuı uzun olmasa 

gerek. Bnr)ece de zayı'fa l'altıns1nız. Ce. 
sur ve iradeli bir ıatsınız. Baş1calanna 
:rnrdımda hulunmak çok boşunuza lider. 
En bilyllk kusurunuz, fazla göylemek ve 
sözleiinlıl caılp bir hale reUrmek !çln 
anlaıtıkfannız da biraz mnballıta yap.; 
maktır. Fazla s"ôylemek bu~'Unuzdan var.; 
germemek için hiçbir ,;cbep ve mani yok.;. 
hır. iradenizi, bunu temin için de kullan.. 
manızı tavsiye ederim. 

- 387-

Samcttun 86. S. B. 
Orta bünyede ve büyük bir ititrmalle or"' 

ta yaşa yakın bir ..3indesin1z. Hassııs ve bi 
bir kalbiniz vardır. Üzüntülü bir hayat 
seçlmıiş pulunuyorrunuz. Biraz da alın
gansınız. 'Bfter alıngan olmasa idiniz hem 
bazı muv ffoklyetlcrinizden mabnım ola.; 
cak ve hem He daha Oçlintli ıetlrecektl
nlz. Ciinkftnhnganlı!ınıi bulundUltınuz iş.: 
lcre sarılmanızı kolaylaıbrmıf Te diler 
taraftan da ilmıilştllr. 

Hayatin ahşmadı~ınız şe)·lerden bin ae 
;ulumlu olmtı'ktır. Bol bulup bol sartetmek 

Cevaplan veren 

Profesör Sanerk 

slıtn lcaralderlnbe daha uyıundar. Hal
buki tutumlu olmata mecbursunuı, buna 
da !!imal eUDemelisinl:ı. Filezor dilşlhlce.. 
Jisfn ı ve ~ncelerlniti b'!lna ıöre btlçnı 
verJrsfrm. Bir ay sonra tekrar mftracaat 
ederaenfı gönderdiğiniz yaı:ı ile ıondere
celtini:ı:i birle~lrir ve bunlan bir arada 
tahlile imkAn bulurum. ·, 

- 368 -

il'att}ı . 'it. 9t 
lınzanmo l>ır suretini Sönaatifnlı 

938 ya nauran ıecen miiddet lçfnde daha 
olgun, daha mantuam ve iş!ere d ha .. ııt
bn bir hale Jelmi' bulunuyorsunuz. Bir. 
-aı ihmalc\slniı. En fazla alü:a duy(!~ 
naz ı,?ere klıl'f\ bile kayıtsız ve barel:.et. 
Sfı lı:all"b\ldiflnfı va'ki~fr. 

't>üşftncenizle harekete ıecrneniz aru n. 
da daima bir zaman farkı vardır. Ve ini 
fark bazı ahvalde büyflktür. Bu tabiattaı:ıı 
hayatta size bazı mühim fırsatlar kaçma. 
blnr, çi\nkil ııiı bMl dôşlincede ilı:en fır. 
sat bçmı, ve sb geç kalmış buhinablllr. 
sfniı. ~eklnız çok iyi olmakla beraber 
ondan daha faıla htifade edebilirsiniz. 
Düşllnerek işe başlamalr, bir şeyi yaparken 
düşünmekten daha iyidir. Yani sizde seç 
hıırekete seçmek ve bir de ban ahvalde 
ıyapacatınm famamfJe lfftşi1nmeden i~ 
başlamak huyu vardır. Calıfbn ve re1d 
oldulunuza ıiöre bayatta mutlaka muvaf
fak olablllrslnlı. Tavslyeleriml yerine g~ 
tlrmenl:ıl ve bu tahlil tein dilşündüklerf. 

izi yazmanı ı nca eclenm. • 
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Fatih tıtr fh·rnfJ.l 

Gene, zeki, heyecanlı eeyleraen lihhas.; 
sıı hoşlanır, hi"l meselelerde de alAkah. 
Hcnilz devamlı faallyet htiyen işlere alış. 

~ın de~il. Şimdiden dikkat melekenlıl kuT 
vetlendirmenlz ve başladııtnız blr lşi tam 
yetinde l>İtfnnek itiyadını elde elmenlı 
şayanı tavsiyedir. E1 şeldlnlıle parmak 
fıJerfnltl, beraber mektup yaıi:hlınıı Fa,;. 
tih B. M. 91 lle beraber söndermenlil rlca 
ederim. 

-.r• ... 
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KXHt!XV'AN. KYZ KAHR:K'MAN xrz 25t 

----------------------------~------ 0rilarla aranızda dövüş mü Qldu? 
- Evet, madam. ı: 

- Ve ıiı; yalnızdınız, öyle mi? .. 
- Y.alnızdım .• 
- Onlar da, dördü birden size hü· 

cum ettiler, öyle mi?, 
- Evet dördü birden.. 
'Annaia, karanlığın içinde, bir an 

Trankavcle baktı. Genç erkeğin göı:lerl 
parlıyordu. Çehresi gecenin karanlığı 

içinde beyaz bir leke gibi görünüyordu. 
Genç kız §Qyle düşilnüyoıdu: 

- Ne oldu? Demek onlardan ~rtu
labilcli? Onların böyle bir ~y ya~
lanna imkan var mı?. 

Trankavel susuyordu. Duruıunda 

vahşi bir gurur vardı. 
Annais kendi kendine §Çiyle diyor

du: 
- Onu ka_çmağa mecbur ettiler! .. 
Trankavel içinde hıçkırıklar bulunan 

ayni sert tavırla: 
- Madam, dedi, bu tuzağın naııl ni

hayet bulduğunu sorm.ıyorsunuz. 
Genç kız bir an sustu. onra, garip bir 

tatlılıkla cevap verdi: 
- Hiç olmazsa sizi yaralamağa mu· 

vaffak olamadi~Janna şükrediyorum, 

Mösyö .• Ust tarafz ... Doğrusu bunu bil· 
memeği tetcilı ederim. 

- Bunu bilmeniz: lazımdır, ma
dam 1 Bu, benim için değil, aızın ıçın 

faydalıdır .• Beni vakia biraz yaraladı
lar. Fakat bwılar ancak deriyi yakan 
yaralaxıdandır. Bu ehemmiyetsiz bir 
§eydir, madam .. Fakat sonu 1 Bana kur
dulclan tuzağın sonu! .• 

Annais heyecan içinde titriyerek &O • 

du: 
_;Ne oldu, sonu?. 

- Onlan öldürdüm. 

Ba cevap muzaffer bir hiddet, daha 
.acııruıu bir gök gürültüsünü andıran 

hlr çığlıktı. Bu ses, 'Annaisin kalbinde, 
~ haykıran bir aslan köınuıesi 

abi sa.c!ası uyandırdı. Onu ürpertti. 
Geııs kız ODU.'l sebresine dehJet dolu 

bir nazaı; atfetti .BU anda,, muharip ceııç 
kız kaybolmUftU. Ortada ancak bayr:etr 
ler · çiııde kalan bk g~ la& '9UidL 

Trankavel ild aklim geril~. An
naia, göğaü heyecan içindô iııiP. ~ 
ğı hald,c ~ererek aordu: 

- Neredeler?. 
- Onlan yolda buaktmı, ~· 

Flöriden avdetinizde aizJn de ~P- et. 

tiğiniz yolun üıcriade.. Onlar}t fada 
uğra~dım.. !Udiae Flörideıı ~ fer 
sah mesafede vuku buldu. o~ bir~ 
çam ağaciyle çevrilmit kqçük bir $A.Y!X: 
var, sol taraf ta da bir: ka~ köylil kulil·4 

besi •. Size bundan fazla ~ vuc
mem. İ§te madam, ~i tekrar ediyo • 
rum. Dört uşağıruz birer al_çaktr. Beni 
öldürmek istcldiler. Halb~ onl&n ben 
öldürdüm .. Size i§te bunları eöylemck 
istiyordum .Şimdi, yolunuzun il.zerin • 
den çekilebilirim. 

t 

Trankavel böylece söylerken gerile-
yordu. Boğazını acı hıçkınldar yµ-tıyor• 
du. Ona hlll kuvvet veren hiddetti: 
Dört §Övalyesinin ölümünü Annaiae 
bizzat haber vermesinden mütevellit 
gunımın tatmini; ona garip bir zevk 
veriyordu. Ve genç Jaı, bir tek kelime 
söyl~n. bir tek hareket yal'!f\ildan, 
onun zulmet içinde kayboluıunu seyre
diyordu. 

Annaiı dö Lespar u,~ mü.ddet ~ 
yerde harc.ketsii»kaldı. ~~ bi
rer birer, göz y~:dökWtiyordu. At· 
lyn ölüme aevkettiği bu ldört. &eJl5i er
keğe ağlıyordu. 

Fakat bu ııtu~ ~=· lwıdiainl 
ıeven bu dört e.rlı;çie kaı.'p, g~ kız 
kalbinin öde~ bu borca r~n_, 
Trankavelin ıözlerindeıı fii~c ctmok, 
bir an bile onun aklından geçmedi. O· 
na tuzak kunn~dı. Onu öldürmek 
için dör'dü birden hilcum etmi!Judi t • 
Ve düello Ustaduwı sözleri mütanadi" 
yen kula]9anndayclı: 

- Beni öldUrm~k iatedilcr. Halbuki 
onları ben öldür~ 

--------------------------------------------------------~~----Sabah erkenden, Annaiş atına bindi 
vt dört ~vatyeaini g<Srmek üzere yola 

. koyuldµ. İçinde en küçük bir ~ilphe da

. hi yolitu: Trankavel yalan aöyliyemez-
di. Ona rağmen bir delil lazımdı. Neyin 

. delili, neyin iıbatı?. Ölilp ölmedikleri 
illi? Hayır! •• Trankavelin onlan yalnız 
~ mağlQp ettiğiııin delilini 1. 

: Genç kız gösterilen yeri kolay~a bul
ldp~ Jwlübeleri gördü. ve bunlif!dan biri· 
ainin önünde atından indi. Dört ceset, 
muhakkak burada bulunuyordu. ÇünlCU 

kaP-mın önünde adamlar toplannu§tı. An 
naiı içuiyc girdi. Bir gün evvel Tran
kavelin bitap etmig olduğu genç köylü 
debıet içinde &0ıidu : 

' 

.:.. Dört .~tı almağa mı geldiniı:?. 
Amıaii ıuıuyordu. Adam endi§e için· 

de~di ve ilave etti : 
- Atlar ahırda.. Hiç bir şeye doku

nulmamııar. Heybelere bile bakılma· 
dı. • 

Bit dakika tereddütten sonra da oda
nın bir Jcöteıinde.ki dolabı göstererek 
devam etti: 

; - Dört ~· kesesi orada •. 
' Annaia bu adama bir te~ kelime söyle 
me ji. Fakat, dipte a_çık bir J3ı>z göre • 

' rek oraya yürüdU. Bu yandaki oda ka
ranlıktı ve bü yan zülmet içiride üç 
~ü_çük alev soluk ıpklar çıkanyordu. 

Adam· 
- M~. yaktık r .. 
Jile_?i, ~nais de biç dUıünmeden 

t dOrdu: 'lı• 

-Sadece üç mum mu?. • 
- Evet, fakat dördüncüsü de hazır-

dı~ , 

Annais ürperdi. Kalbini bir ıatırap 
\ıstı. Bu a~ soğuk kanlılığı onu 
dondurdu. Mumlann yandığı odaya 
'doiııa ilci adım attı. Pencerenin bt,ılwı· 
'duj taıaf~ miııderlc.r üıerinde Büa
yer, Liv~ ~er •c Fonır:ay yatı
yorlaıtJı. 

Annaiı onlara doiru yü.r.üdü ve aa

. ~ ~~' Hakilrate.n 9nla: 4' 1 1 

uyur gibi bir hal vardi. Annaia p~ka-
5IDI çıkarar~ y~re bıraktı. 

Fontray'm batı yanında, yanan bit 
mum vardı. liverdan'm bap yanında 
da diğer bir mum yanıyordu. Şever'iıı 
bqı ucunda da mum yanıyordu. BU.
yer'in yanında ~ henüz yakı~ 
bir mum duruyordu, Ve BU.Syer bu mu· 
ma bakıyordu . . 

Cehresi, diğer üç arkada~ınm çc:iıre-
lerj gibi soluktu. ·Fakat gözleri hi1l 
yaşıyordu. Belki o, dünya.dan bir liayU 
uza~tI. Çünkü Matmazel kiö ı::.espar'ı 
göremedi, Daha doğrusu onu gördü~ 
nU iıbat edebilecek bir hareket yapma• 
dı; kirpikleri arasından aızan ince ha· 
yat ıuaı, garip bir §ekilde, henüz yakıJ·. 
mamıı olan bu muma dikHmi~ti. 

.ı\nnais Fontray'.ın üzerine eğildi \fO 

onvn elini tuttu. Onda hiç bir ürpcrit 
du:yuh;ıadı. Genç lm, buzun ıoğu~ 
ve Jıiç bir §eyin 60i;u~ benzcmiyc:ı:J 
bir soğuk hissetti. 

~unun üzerine eli bıraktı ve için~ 
mmldandı: Ölmüş! .• Liverdan'm ~ 
tuttu. Sonra Şevcrin elini yokladı· ~ 
bir veda jesti değildi. Annaii, ~ 
ö)dtiğühususwıda kCJldisini Qrp ctıP~ 
istiyordu. Bund~ sonra Bilsyeritı euo.f 
tuttu. O zaman, Büsyer, gözlerini nı~' 
dan ayırdı ve ona baktı • ,. 

Annais tefkatli bir sesle: 
t -~ - Mösyö dö Bü•yer, d~ beni 

dımz mı? 

Biilyer. tcrc.ddUt etti_, hafxrısınt Yt:Ji, 
ladı ve ao~ bü~ bir g~of; .,pr 
derek cevap vcıidi: 

- Eveti.:~ 

Büıyer'in a~ neredeydi? Onu~ 
yete bile ıüriikliyen, bu h~ ı!Q' 
neredeydi? Annais, üç ölün~ ür.e bit 
merhametle e~Jt fak.at bü~ 
zaaf duyma,19. ölmek üzere bUluP'° 
bu genç erkelin llkaydiai ile on~~ 
tr. Bir an, bir t~ kelime eöyl~~ 

• grada hareketsiz ~ Bü.t.ıcr'iQ " 

• 

• 
1 

' ~ 
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Kapah Zarf Usollyle Eksiltme llAnı 

Giresun Nafıa Direktörlüğünden: 
1 2 Subnt 1988 tarihine rnstın:ran curşnnba 1."ilnU saat 16 de Giresun vl
flYetı husust muhasebe binası icerlslncio toplnn~cak olan vllflyot encUme
nınce U8,S3ı;) llrn muhamıncn bcdelll hnstnhnnc blnnsının yalnız kAglr ye 

betonarme kıeımlnrmın inşası vahldlfintlnr Uzerlnden kapalı znrt uaullyle 
ekelltmeyo konulmuştur. 'l'ekllflerdekl tenzlllı.t vahidi flatların umumu U-

~crtnden ynpılncnktır. Şartname, plt\n ''o buna. nıütcferrl dlier evrak 24 O 
Uruş ıhuırnulllndc Nnfın dnlresindco vorllcccktlr. Muvakkat tomlnat 

(S662) lira (Gl) kuruştur. Teklif melauplarını mahallt ticaret odasmdn 

kayıtlı olduğuna dnlr vesika \'O 1938 yılı itin cari Nnfın VekAletlnden alın· 
~ış en nşn~ı !!5.000 llrnlık 1upı işleri ınUtenhhltU~I vcslknslyle birlikte 2 
\.Ubııt 103 cnrşanbn sunu snnt H,30 a knclnr Giresun vHAyotl dahnt enou. 
~rnıaııı:tne vcrmcl~rl ltııımdır. (460) 

Hurda demir satışı , 
Malatya bez ve iplik fabrikası ':('. A.Ş. Adana Mensucat fabrikasında mev-

cut tak 'be c oo · · · k "k ltk rı n l ) ton hurda demır ıle (200) ton makıne a ıamı pı par.ar· 
la. Batılacaktır. 

_ 'ralip olnnlnnn Adanada fabrika mlidürlüğüne mUracaatları. --------

I
~ ...... Galatada, neresinde ? ~
vaınız P, L A M B R O P U L O S 

Mağuzesındu ÇİFT, KOL VE ÇlFT YAKALI 
11 ipekli poplin gömlekler. 245 kuru§a! ... 
1 Galata Karaköy tramvay durağı önünde No. 110 
~ımııınmmımrıuım:ımınımnmumı-aamm:mwm:ı:mıı:ısnwaıwı -

.•••••• ·~=~~:lm~'~:~ı::y!~~!I!! 
39lstanbuı Komutanlı~ birlikleri için 

kaı Zeytinburnu hastane8i ocaklarının t.... cm evrakı matbuanın tab'fye ve 
•i;idiye ihalesi açık eksiltme ile 2 Şu- resim ve keefi mucibince pşr.arlıkla 
la t 938 Çarşamba günü saat 16 de yapı· tamiri 31·1·938 pazartesi günü ıııaat 
ıı~ır .. Muhammen tutan 395 liradır. H,3o da Tophanede levazım lmirlifi 
g{i teınınatı 30 liradır. Şartnamesi her satınalma komisyonunca eksiltmesi 
li rı t\Aleden evvel komi yonda görüleb!- yapılacaktır. Keeif bedeli 700 Ura ilk 
~· lstekJilerinin ilk teminat makbuz ve teminatı 105 liradır. Keşif ve §artna-
2 rn*tublan ile 2490 sayılı kanunun mesi komleyanda görülebilir. İstekli· 
U ve 3 eü maddelerinde yazılı vesikaları terin bc11i saatte komisyona gel.mele -
~beraber ihale günü vah1i muayye· rl. ('101) <470) 

~; Fındıklıda Komutanlık satmalma Askeri liseler içiıı 1400 clft lbtik 
ısyonuna r.elm"leri. (229) ayakkabı 31·1·938 pazartesi günü ısa-

at 14 de Tophanede levazm:ı imirllft 
satınalma komisyonunda pazarlıkla 

eksiltmsi yapılacaktır. Tahmin bede -
li 2520 lira, ilk teminatı 189 liradır. 

Şart.name ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (477) 

, . 

~lhı:U§auyu hastanesine 1500 kilo 
llı ~gı vermeyi taahhüd eden müte
~idın nam ve hesabma 1128 kilo 
lbaı ~anı tereyağı açık eksiltme ile 
"'csı 31 K. snni 938 pazartesi günü 
tllı~- 15 tc yapılacaktır. Muhammen 
!lı~ 1128 lira 65 kurU1tur. Şartna
) her gUn öğleden evvel komls • 
l'al~' görülebilir, İsteklilerin 85 li · 
tı.ıı>ı ~lk teminat makbuzu \-eya mek
llıı.ıa atiyıe beraber ihale günü vakti 
Sat.r...~eninde Fındıklıda komutanlık 
'\ ~a komisyonuna gelmeleri. 

Cl48) (446) 

~ CU, tumCJı birlikleri için satma· 
~~}( olan 12600 kilo ~kirdekli 
leai 

1
1 Uzumu açık eksiltme ile iha

:ı.~ d 8 Şubat 938 cuma günU saat 
llıetı e ~·apılacaktır. Muhammen kıy · 
l'adır 2s20 liradır. nk teminatı 189 li
e\t\oeı' Şartnamesi her gün öğleden 
liıetin ~0nıisuı>nda görUlebliir. İstek • 
ttıpıarı11~ teminat makbuz veya mek
llıu, ııe beraber ihale günil vakti 
aaı:ıer.;'.de Fındıklıda komutanlık 

lstanbul levazım amirliği için mU· 
teahhit nam ve hesabına 2' adet ev. 
rak sandığı 2-2-938 Çar§amba günü 
saat 14 de p~lıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 72 lira ilk te
minatı 11 liradır. Şartname ve nilmU
nesi komisyonda görülebilir. '.İ!teklile
rin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(402) (476) 

25 iNCE SiGARA 
20 KALIN Si·GARA 15 KURUŞ 

llla komisvonuna gelmeleri. 
~ c52sl 
~~lll.f.A 
~ l"EDAR ŞERİK ARANIYO 

~lıtı !1kıtzançh ıtrıyat işlerinde para
~~ ar ıştırrnak üzere sermayedar. şe-
1!, "'-anıya?'. Arzu edenlerin Taksim-

'-e.tl\hk" k ~~ nıt:: kıraathane~inde gar • 
~acnat etmeleri. 

/) Göz hekimi 

~"·Muıat RamiAydın 
UaYeneb 

'?'arı llnesf nJ Taksim. Talimane 
abaşı Cad. llRFA Apt. oma 

f)llq tlakletınıatır. reı: 41553 

tdan maadı:ı hcrgün; Oileden 
'orıra 
~t ikiden altıya kadar 

~ 

~t>~o~K ... ır-o-~·
~.c 
-~ •attın Atasagun 

'' gU 4 ~~arrıı n i.libahlın -.elciz buçuğa 
li ·ay./rı l7 den 20 ye kadın Lale 
I? nu •re •partmanlan ikiııci ~ire 
t ctıarad 
ullıartc a hastalannı kabul eder. 

<tar tı ,, aunıcn 11 den ao ve •.• 
tı. aaıaıa .. 

ı Oltu rını parrıs·ı. Kurur., Hı 
bıı,l\ıj YucuJarını dakupon muka· 

c rrıu 
avcnt ed" l\·lel 2::1~5~ 

ıstanbul Hal"'icı Askeri 
kıtaatı ilanları 

Sarıkamış için 23000 kilo sade yağı 
kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuş. 

tur. Tahmin bedeli 19550 lira ilk te
minatı 1466 lira 25 kuruştur. Eksilt
mesi 9 şubat 938 çarşamba. günil saat 
:!5 de Erzurumda askeri satm alına 
komusyonunda yapılacaktır. Şartna 

mesl her gUn komisyonda göriilebJlir. 
Teklif mektuplan belli giin ve saatten 
bir saat evvel komisyon başkanlığına 
vcrilmie bulunmalıdır. 

(709) (424) 

lJ YH. lJSVZLIJR 
asabt öksürükler 

asabi zayıflık 
bae ve yarım 

Diyarbakır garnızon birlikleri lh- Baş Ağrısı 
ttyncı için 430000 kilo fabrika unu baş dönmesi 
kapalı zartlll satınalınacaktır. Mu-
hammen bedeli 45795 Ura olup ilk Baygınlık, çarpıntı 
teminat 3434 lira 63 kuruştur. İhale Ve s·ın·ırden 
7 Şubat 938 pa~artest gttntt saat 15 
de yapılacaktır. Şartnamesini gör .. 
mek fstlyenlel' 229 kuruş bedel IDU• ileri gelen bQ t(i n 
kabilinde D. bakır LV. A. satınal- R h tsızlıkla 

mezkür gün ve saatte muktazl veaa. • • d 

ıstanbul Levazım Amirliğinden: 
Gülhane hastanesince Hl çift ekm ek için tanzim kılınan 501275400 nu

maralı levazım ayniyat makbuzu zayi olduğundan, zuhurunda hükmü olmadr-
1 ğı. (718) (502) 

............................... 
1938 

iz mir 
Enternasyonal Fuarı 

Dünyanın en güzel ve en kArlı 

Alış veriş yeridir ma Ko. dan alabilirler. leteklllerin 1 a a rı 

ikle birlikte bir saat evvel D. batır 1y1 e er 
LV. A. Satmalma Ko. na mUracaat· liıl••~•••••••-••ıııil 

Ucuz seyobat, bol eğlence 

20 Ağustos - 20 Eyhll 
ları. (693) f310) 

l\'.ırklarell tliınen birliklerinin th. 
tlyacı tein yeniden kap:llı zarfla 
120.000 kilo sığır eti satınalmacak
tır. Muhammen fiatı 26 kurut1 50 
santim olup tutarı 31800 lira, ilk 
teminatı 2385 Ura.dır. İhalesi 3 şu
bat 938 perşembe gilnU saat 16 da
dır. htoklllcr şartnamesini her gQn 
Tüm Satmn.lma komisyonunda gU. 
robillrier. Taliplerin kanunun 2, 3 
cu maddelerindeki vesaik He temi .. 
nat mektuplarını havi zarflarını bel
it gUn ve saatten en az bir saat evve
line kadar TUm satmalma komisyo-
nuna vermeleri. (703) (321) 

Sahipleri tarafından aranılmadığın
dan bankalar kanunu mucibince muh· 
telif banka ve devairden merkez ban
kasma tevdi olunan mevduata ait i-
18.nlan muhtevi 11-1-1938 tarihli ga
zetemizin 12 ve 13 ncü sahifelerinde 
yazılı paralar Selanik bankasının tev
diab olduğu halde şehvcn Emlak ban· 
kasının tevdiatı olarak il~- edilmiş

tir. Tashih ederiz. 

1 (53) (191) 

·-~ ..................................... ... 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve arkadaki 
depoları kiralıktır. 

B'·letlirilmck ıuretiyle 150 metre murabbalrk bir mesaha elde edilcbi-

ı .. l.ir•. •t•ıt•c•yc•n•lc•n•·n-V•a•kmit•y•u•r•du•i•da•r•e•m•e•m•u•ru-n•a •m•li•"r:::tl•ri. ,~----.. ı 
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Maalesef şu yirminci medeniyet asrında hala bir çok Bayanlarımız 
tuvaletJerine verdikleri ehemmiyetin binde birini iç tuvalet ve hıfzıs
s 1hhalarına vermezler • Adet zamanlarında hayat kaynağı o,an en nazik 
uzuvlarına ya temizliği daima şüpheli be'Zleri yık ayıp korlar veya en 
korkunç b ir şekil ol an pamuk (Tampon) kullanarak bütün hayat~arın
ca tedavisi güç korkunç hastalıl<larla sıhhatlerini aile saadetlerini 
sekteye uğrabrlar • 

Halbuki bir kut:u FEMiL gerek kendilerinin ve ge
rekse yuvalarının saQlık ve neşesini eb~::liyen sigor
ta eder • Cihanın münevver · Sayanları tarafından 
takdirle karşılanan 

a 

FEMOL ve Ft 
Kanı emici ve muhafaza edici beyaz, kırmızı hususi iki cins pamuktan 

kimya harikalarile yapılmış ufak, sıcak, yumuşak, mikropsuz el çanta
larında bile taşınması kolay ve ince e .biseler altında sezilmiyen cildin 
taravetini boz mıyan, evde, işte, vazifede, sporda, mektebde, seyahatte 
baloda, yazlıkta, kışlıkta gayet pratik bir şekilde seve seve kullanılan 
ve kadınlığı saadete kavuşturan bir idealdir. 12 ve 8 Jik yeni ambalaj 
lar piyasada her eczahane, patfümöri ve tuhafiye mağazalannda ve 
büyük ticarethanelerde hizmetinize amadedir. · 

Vilayet ve kaza merkezlerinde umumi satışımızı 
yapmak arzu ·eden tüccarların adresimize müracaat
ıeri rica olunur • 

'2! 1XiNCIXANUN - nsı ~ 
:::::;:::..-

Umumi deposu: ismet Eczahane Laboratuvarı 
ıstanbul, Galata, Telefon 

.. • • '• 

Nezıe-Grip
B.aş • Diş 
ve bütün 
ağrıları 
derhal 
keser 

Eczane terden 
1 - 12 lik 

ambalAjlarını 
ısrarla 

arayınız. Ve 
taklitlerinden 

sakınınız. 

e zilalh a· hk sey 
Csküdar_- Kadıköy -Ve~ havaJisl 

~ 

halk tr-am~avıarı Türk :Anoni"1 
Şirketinc;len: 

'framvay şebekeİeri~iztn iki ve daha yukarı mıntakalatl 
arasında oturan ve her gün işlerine gidip gelmek mecburi
yetinde bulunan yolculara bir lıo1aylık ve maddi menfaat 
temin etmek üzere tenzlU\tlı aylık seyahat kartları ibd88 

olunmuştur. 

Birinci mevki 2 Mınlakaya 338 : - 5 Mıntakaya 442 Korllf 

ikinci mevki 2 Mıntakaya 260 : - 5 Mıntakaya 338 Kurut 

olan ' bu kartlar her ayın 1 - 4 Docil gUnlerl Şirket Jdst1 

merkezlle Kadıköy ve Üsküdar iskeleleri civarındaki PJAır' 
tonluklarda satılacak ve · her ayın beşinden diğer ayıO 
dördUncU günll akşam~na kadar mutebe r olacaktır. 

SAÇ BAKiMi 
Güzelliğin ea birinci §&rtıJır. 

Kepekleri ve 18Ç köklerım tedavı eden 
teıiri mücerrep bir ila-;tır. 

--·HAZIMS·IZSIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder 

PERTEV 1 
,, 

arbonat ompr1111e e 

1 .. --··-· rrö'z ô'niinde tutularak yapılını•tır. __ ...... ~il t Çok temiz. bi - K: tbonattan ve loz karbonat ~aktakj müt---

HER ECZANEDE SAT ILIR. • 4 

Dr. Abaraj 
Yeni muayenehanesini Beyoğlu Mis 
sokak N o. 28 Marten apar tımanına 

nakletmiştir. 

Her nevi kadın, erkek ve c:;ocuk da· 
hili' hastalıklarına bakar. 

ÜZEiR G.A~_., 
Diş muayenehaneıind~ ~:,P 

öğleye 2 den 8 e kadar kab Jfltl".,.:. 
Beyoğlu İstiklal caddes i '1'

0 
•' 

sırasında. Kapısı Mektep 
Hamdi Bey han birinci 1'at· 
Tel: 21721 


