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ETTiNiZ Mi? 

Japon ordusu Çin 
harbini durdurmak 

arzusunda! 
Çine karşı boşu boşuna kuvvet 

barcamıyarak 

Muhtemel gördükleri Sovyet 
taarruzuna hazırhklı bulunmak 

istiyorlar 

Japo ,_ 
,. ., >ı-urın Çimle lngiliz mii.stem1ekcsi H01ıgkong civarına asker çı1:ar-

CZ;.arı U~rrj c lng!lfrrc l!ongkongda llintli miistcm1olce asl~crlcrinc ma

~ nevralar yaptırmaya baş7amı§tır ... _...Yazısı ıı incide 

.!!•e.icuceır CCemnvetçn mlYızakeıreDeırn 

Japonyaya zecri 
tedbirler tatbiki 

teklif edlldl 
G~tek Çinin bu teklifi ve gerek Japorıy~yu . g()n'derilecek 
~trota ambargo konulması yolunduki Sov~'el teklifi 

[);~ı~il;;in Çi~e silah ve para 
'lermeleri işi görüşülüyor 
~ ~ \'01ısı ~ iııcicle 
. ~nyagaııraı şceoaoesa dcın<dlu 

·~ ~ ~ meşhur Niyagara şelalesi üzerindeki 1.·öprii, donaıı nehirden 
1'tt<l.Q,1t7r-uı tazyildylc yık'1l11m1t1r. SoUilenin donmuş lıali manzrıra ba· 

CVkaUidc olduğıı için daha hiid~cııin ilk gfiııü Niyagara ciı:a-
~ rıııa 1.5 bin ""'JY•h gelmü,tir ... 

~!lıerika donanması 
~ tniigar 1 ürk lirası sarf iqle 

~ ... 11akviye ediliyor 
~l'ılı~~tadedi 18 e, tayyare gemllerl 7 ye 
·uoo 11 

1 ~e mi lerl 58 e, deniz tayyareleri 
e, sarı harı> gemileri 47 ye çıkarılacak 

· .... Yazısı 8 incide 

Haziranda işe başhyacak olan 

işçi sigortası 
idaresinin çalışma 
esasları hazırlandı 
Bu husu~taki kanun layihaları bugünlerde 

Büyük Millet Meclisine verilecek 
Iş dairesi, haziran başında faaliye

te geçecek olan "işçi sigorta idaresi,, 
ne ait esaslan hazırlnmıştır. Yeni teş 
kilat tamamiyle bir devlet müessesesi 
olacak ve iş dairesine bağlı buluna -
caktır. 

''İşçi sigorta idaresi,, iş hayatında 
iş kazalariyle mesleki hastalıklar, 
analık, ihtiyarlık, işten kalma, hasta-

Arnavut 
krahnın 
nişanhsı 

Müslüman olmaz
sa kralla 

evlenemigecek 
Genç kızın ihtidayı 

kabul elliği 
söyleniyor 

Pnri~. ;ıo (Jlıısust) - Kral 7.or.:o ile yn
kınrln niş:ınl:ııı:ıcnğı Tirnnadn resmen ıc
YİI cdilrıı l:(l'llC :'\loenr kontesi Jcnıldiıı 
Appoııyi'niıı ınihliımon olııı:ıs~ı ro:r.ı ol
m:ı:r.c;o krıılla c\"ll'ncmiycceğini Paris g:ıze
h~leri yazmııktodırlnr. Filhakika kral Zogo, 
geçen sene de e.ski l\l:ıcnr h:ışn•killcrinılen 
Kont Bellenin yd~eni kontes Hanna Mi
kcz ile evlenecekken kontes İslam olnı:ığı 
knhul etmeyince izdinıçtan vnzgccınişti. 
Arnarnt knnunbrınn göre krnliçcnin müs 
lümnn olmosı J:izımdır '\"c kral Ahmet Zo· 
gn da müslilmnndır. 

Miislakhel nişanlısı kontes Apponyi ise 
Irntoliktir. Genç kızın ihtidayı kabul et
mı, oldu~u <;anılıyor. 

Kral Zof(o kırk, nişanlısı yirmi iki ynş-
1arındndır. Genç kız, eski A ,,ıcturyn - l\la 
r.nrislnn irnp::ırnlorıı Fnıno;uvn Joıcrin 
mührühncı nazırı kont Lui AJlpoıı~i'nin 
kızıdır. 

hk, ve ölüm halleriadc yapılacak sos· ı Yeni hazırlanan esaslar fevkallde 
yal yardımları tanzim ve idare ede· pratik ve sağlamdır. İşçiler iş yerle-
ccktir. ~ Devamı 4 üncüde 

iktisat Vekili bu sabah 
şehrimize geldi 

Burada Denizbank ve borsanın 
nakli işlerile meşgul olacak 
iktısat Vekili Şakir Kcsebir bu sa

bah Ankaradan şehrimize gelmiş, istas
yonda 1ktısat Vekaleti teftiş heyeti rei
si Hüsnü Yaman, Dcnizbank Umum 

müdürü Yusuf Ziya, Deniz Ticaret mü
dürü Müfit Necdet, Tilrkofis müdürü 

ile Milli Bankalar ve diğer ~tısat ve • 
deniz müesseseleri erkanı tarafından 
karşılanmıştır . 

iktışat Vekilinin bugün Yalovaya 
gi:J rek orad bulum1n Başvekil Celal 
Bayara mül§ki olmasr ihtimali vartlır. 

Yalovada Basvekille görüşecek olan 
tktısat Vekili oradan şehrimize gelerek 
burada bir müddet kalaca'k.tır. iktrsat 

~ De\"nmı 4 üncüde lktısat lrekili Şa.7dr Kcsebir 

ispanya hükünıeti 
Masum sivillerin bombardımanlarla 

öldürül memesini 

Frankodan istedi 
_.. Yazısı 4 üncüde 

Dün, muallimlere yardım cemiyeti senelik toplıı.ntısmı üniversite konfe· 
rans salonunda yapmıştır. Kongrede yıllık rapor okunmuş ve ölen 13 mualli· 
min ailelerine ·1509 lira yardnn yapıldığı anla§rlmıştır. Bundan sonra nizam
namede yapılacak tadilat görüşülmüştür. 

Tadilata göre, cemiyet yalnız ölen muallimlorin ailelerine değil, haı:ıtanede 
yatan muallimlere de borç para verebilecektir. 

Vueden 1'.epeden 
rR<akamoaıroın mariilaıso 

Posta işlerimiz Jıakkmclnld stntistiklcr bu sahada bü;rük bir ln
kişaf knycledlyor. ı•osta mcrkezlerhıclo 017 senesinde 15.057.834 
mektup, knrt, gazete ,.e mntbun, 3.54,807 iş kllj:1;uh, 15-1,-00."i ticaret cş
ynsı önıoklerJ; 036 senesinde ise 77,140,509 mektup, kart, gazete ve 

• matbaa, 48:1,772 iş kAğıdı, 602,021 ticaret eşyası örnekleri kabul ve 
nrıklcdllmfştir. 

Buntlan anlaşılır kf yurt Jc;:lmle \"l\tanclnşlar arn ında mnamelAt, 
münns<'hat on seki~ sene içinde her suretle artımı;-, Mlhası;a JktJ~atU 
snhnclnkl fnnlJyet nrhşı diğerlerine nlsbctlo <lnha fa:r.la olmuşhır ...• 
)fo.mlekotln refaha doğru ilorlo)iş aflımtanndakf sttratt göstermek 

. Jçln bu rakamlardan daha bclAgatll bir delil olur mn?. H.X. 
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il Dog..,ru il 
:ı ' li 
r ~ :1 Deg.., il mi? 

11
= 

:E H:ılırolorını ıınlatan 
fi lllfillah bu islik ten ı ·~ . . c;mı~ıs 1\·ouonı TEFRtl\'.A 

KO: 20 :: B' 1.-~- Zatrt 1: hnlellıcens Servlsın en meşhur cnsuslıırından :: ır arll.<M.W§ mı ı · .. 

n Dün., ak,.~m üzeri i~m bayılır gi-H Oözlerimden yaşlar akarak derdimi dök tilm 
iibi oldu~ . İ~ on beş 2ündür buradayım ; bu sabah :j - Şoyle bır <lo1aşayım. Sonra bir ;: 

ı i:~:ydcrıcrc:em.oturur., hafif bir kahvaltı e- i:i··. ser beNt bırakıl ac 8 ktı m; bal bu ki ... 
Haykırdım : dır, 1ng:lizim . .lşte size yüzüğümü veri-

---------------- !i Diye (]Ü§Ü1ıdüm; şapkamı giyip so- g - Alçaklar 1 Bu sabah yaptığınız gi- yorum. Bunu Dümona teslim ederse-

cı evıııc • • ııo • •·••• • 
3 ........ ) • 400 • 800 • 
1 evı11ıt - ı&o • ıoo • 

Sİ ııa,~ a :i f;ağa çıhtım. Evuclci 7•Ö§eba.mulal:i ~i bi beni gene dövmekten çek~nmiyecek- niz o bunu ne ~anaya geldiğini derhal 
_,,, :> Hmahallcbici11in vitri12i gözümiİ çc1:ti. g siniz ha?. anlar. 

atay, Milletler 
Cemiyeti konseyinde 

Yazan: Nizamettin Nazif 

M İLLETLER Cemiyeti'nin yü
züncü konsey toplantısı karşı

sında, Hatay davamızın bir yeni §er
hinJ yapan genç murahhasmıız Ncc
meddin, bu davamızı son hadiselerin 
yos ınlarından sıyırarak temiz ve çok 
sarih bir asla irca eylemiş bulunuyor. 

Murahhasımızın Ccnevredki sözle -
rindcn sonra Hatayı bir milli Tilrk 
davası olmaktan ziyade bir milli Türk 
''hak" kı ho.linde ele almış olmamızın 
manası adamakıllı göze vurmaktadır. 

Türk murahhası, gerek Fransn kar
şısında, gercJt Milletler Cemiyeti na
mına muayyen salfilıiyetlerle gönde -
rihni§ olan o mahut heyet kar§ısında 
hükumetimizin sbn aylarda tuttuğu 

cephenin ve hareket tarzının güzel 
bir müdafaasını yaparken mandater 
Frruısanın ve bahsettiğimiz heyetin 
muhtelli faaliyetlerindeki hataları bi
rer birer teııkid ve reddetmiş, garib 
kırtasiyeci formtilll!ri istismar ede ede 
rakiplerimizin Hatay etrafında ördük
leri örümcek ağını parçalıyarak mese
leyi apaydın bir tarzda tekrar orta
ya ntmıatır. Murahhasmuzın son sözü 
§'J olmuştur:. 

''- ••• Bu araziyi terkedi§imizin e
sas şartı olan bu "muhtariyet" in ga
yesi bu havalide Türk ekseriyetini ve 
Türk kültürünü muhafaza. etmekti. 
1921 muahedesinin pir tecellisi olan 
29 mayıs anla.~ası, ne tarzı telakki
sinde, ne de tarzı tatbikmda. bu esas 
şarta hiçbir suretle mugayir olamaz.,, 

Prensip bakrmmdan ve taktik bakı
mından hem manasına, hem mahiye· 
tine ve h:ı.tta. ifade edilis tarzına ay
nen iştirak etmeyi doğru ve haklı bul
duğumuz bu mUdafaa, hükumetin ve 
milletin Hatay işindeki temayUlUne 
tamamen uygundur. 

Haydi bunu, konuştuğumuz türkçe
ye cevirelim de daha vuzuhlu bir 
tarzda anlıyalım: 

"- Bu topraklar esasen bizimdi. 
Bunları şöyle veya böyle bir sebeble 
milli misak hudutları dışında bırakır
ken biz ''aman bunları alınız, ne is
terseni; yapınız!,, demiş değilizdir. 
Bilakis birtakım şartlar koşmuşumur 
ki, tatııamiylc kabul edilmiş olan bu 
şartların bclkemiği burada bir ''muh
tar idare,, kurulmasıydı. Buna itiraz 
eden var mı? 

Acaba neden bir "muhtar idare" 
kurulmasını istemiştik? Maksadımız 

bir fantezi, bir lilks değildi tabii... 
Şarki Akdeniz kıyılarının bizimle 
!hemhudud olan bir noktasında bu 
''muhtar idare,, nin kurulmasını iste
mekle bu ha.valideki Türk ekseriyeti
nin taliini ve hayatını, başkaları ta
rafından idare edilecek tesadUflere 
terkctmek istemediğimizi, bu Türkle
rin içtihat, telfıkki, ırk ve kUltür te
mizliği üzerinde hassas bulunduğumu
zu göstermiş oluyorduk. Bizim Frank
len Buyonla 1921 de yantığtmız anlaş
manın manası budur. Ve 21 Mayıs 
1937 de yapılan anlaşmanın da mana- 1 
sı ancak hu olabilir. Biz 1921 anla.~· 
masmın bir baska manada tefsirine 
asla imkan butrunayız ve veremeyiz. 
29 Mayıs 1937 anlaşmasının bizi, 
1921 anlaffillasına hakim olan telakki 
ve düşün~ler dışında bir mana ile 
Capitule etmesine ise asla tahammü
lümü~ yoktur. 

Eğer. tatbikatta gördüğümüz gara -
betler 1937 anla~asınm ancak bu 
tarzda istismarı mümkün olabileceği
ni iddia mahiyetindeyse açıkça söy
leriz ki; 
"- Biz Hatay işinde asıl olarak 

1921 i gözöniinde tutmaktayız. 19~7 
vesikası 1921 in tatbiki şeklidir ka· 
naatindeyiz.. Eğer 1937 nin bu knna· 
atimize uygun bulunmadığı iddia ecli
~ecek olursa, derhal 1937 Y.i 1921 in 

::Pırınlanmış sütüiçlamı tavukgögu-.. s- ji Talimatı harfiyen yerine getireceğimi •• , •• Başgaı1:iiyan beni yere yuvarhyan 
:ilerinin, bir kayıktabag·mı dolduran 5i söyledim. Hararetle teşekkür ettiler. • •• şiddetli bir tokat savurduktan sonra ho-

•
:,:1:nzandibi parça7arımn1 Bini Bini :.:. Ertesi gün "tahliye,, ddildim. 

murdandı: 
i:baklava1arzn1 kaynuı7clann halcil:a • H - Sonra?. 
•• •• - Tabii ... Neden c:ekinecekmişim?. H ten nefis bir görünüşleri vardı. Fa- :; :s - Sonrasr gayet basit 1 ttç fngilizi 
Ul~at o anda kapısı önihıclc duran be- Ü Mahpuslardan biri ayağa kalktı ve iki gün sonra kurşuna dizdiler. 
iilfaz ce1..-ctli garsonıın parmağı ile n başgardiyana hiddetle söylendi: - Dümon ne oldu? . 

gburnunu 1:arıştırdıfjı gözüme iliş - !! - Bu kaıdını neden dövüyorsunuz?. - Dümon da bir İngiliz casusu imiş. 
~imcz mi1 Homıırdanaralc 1t::aklaştım. !i - Sana ne? Sen kendi i§lerinle meş- ve hakikı ismi Ralf Mak Kinnermiş .. 
gDalıa ilerde bir börekçi dilkkiinouı Ü gul ol. Yoksa sen de dayak yersin!.. Onu da Şarluada yakalayıp kurşuna 
:iia1dım. Bu börc1•çinin yeni came- _ Mahpus, gardiyanı yukarıdan aşağıya dizdiler. 

HMnZar yaptırdığını ve cins cins buz f!J hakaretle süzdü. Ve: - Yüzüğü ona verdiniz miydi?, 
Urlolapları alarak dill:l:tinını tnoilem- • k k k ı D d" Katıla katıla güldü.· ı: . .. :: - Er eksen çr arşıma e ı. 
::lcştırnıeyc çalı~t1gını bi1iyordum. il 
.: n· d ö · • 1 .. n g uır e ne q rcyım tezgahtar ay- ·= 
:; -:ına bir l:ilrclan solrnıu.<1, di"ılcrini pis h 
İrıis karı§t1rmıyor mni - H 
!i Sinirlendim: fi 
i! - Bu fü3 1nıcrdarlı1:! - dedim - li 
il Denim tabii. Çiin1ı.ii fırıncı dilk- iJ 
i!Tcanlarınd!ı tczgrilıfarlarm börc7•1cri i: 
linMıl doğrayıp tarttı1ilarını ve rıasT1 g 
!i"Zleriylc 7ı"(!tnvıyıp taba1:lara dol<lur- İl 
!icluklarını hepimiz biliriz. f li itiraz etti: H 
:: - Hayır, yanlış görclilnü::. Benim :: 
fi eli mile T:iirtUın filan yok. ji 
i Aramızda bir oamckau vardı. O- :! 
i:raya §Öyle bir göz attım. Tükriiklü

1 
if 

Ü Pis kürdanı 1.'ırmt~ ve tam börc7' kes- U, 
iitiği mermerin iistilııe dil§Urüver-nı~- ft 
Uti. Neler söylediğimi tahmin edersin. İE 

Ruradan da. çıktım. Yirmi M.ım öte- 1i 
rfo bir ba.fktı börekçi.ye dqldım; !! 

- Bir kıynıalı börek ver... 'ıi 
Dememle beraber., garson parnıa- i 

ğını tftkrii.7c7cyip duvarda ası7ı Tdiriıt ıi 
dcstesino elini :uzatmnz mıf Tabii ı= 
bir ktıuga da bu düT:l•anda yaptım,· ~ 

i <Jo7·a.ğa fır'l<ıdım. li 
lJ11ıı;.:niııki i§tihamdan eser kxılma- 1~ 

{ ·ı mı§~ i· 
~ - Bari bu lw.vgaların üstüne bir s! 

1 
soğı1k turunç ~erl>eti i~e?Jim. g 
Dedim - nuıruf bir şekerciye da1- fi 

(lı nı. Satıcının ilk işi önündeki pis ;: 
Rpcştemala ellerini sildikten sonm bu fi 
ftcılcrden birini bir bardağın içine 55 
!! ıfaldırm'1k ve bir mııslukfan daml1 - jj 
ff 1ıan 8u?arla 1ıafif çe 1slamal; oldu. E5 
:: Sordıım: ii I · - Ne 1ıaptın1 ~~ 
!i - Temi::Zcclim... n 1 Demez mi, i~ 

1 
Tepem attı ve haki da atıyor. :: 
Şimdi: n 
- Ey tJstiindağ! Bıktık şu esna- g 

Iİ fın pisliğinden! !i 
il Diye hayk-ırnıakta haklı sayılmaz h 
hmmım1 U 
ij Biz hepimiz ''doğrıunm!,, 'dcdi1c. U 
Ü Doqrıı iieqı? mi 9 fi 
==::::11:::::111111111111 ========------= 

muhteva ve müeddasına intıbak ede
cek şekil ve surette tashih ettirmeyi 
dahi teklif edebiliriz. Fakat 1937 nin 
bize karşı hakl:ı.rnnıza uynuyacak bir 
surette istismara salih yanlışlıkları 
ola bileceğini sanmıyoruz.,, 

Genç murahhasımızm, kendisine 
tevdi edilen "şerh ve müdafaa,, vazi
fesini Dr. Arasta da daima bulduğu
muz ve hayran olduğumuz kudrete ya
kın bir dm eceye ula.~arak başarmasın
dan memnun kaldığımızı bir daha kay 
dederken tekrar edelim: 

Türk milleti, Hatay davasmı, Mil
letler Cemiyetinin yüzüncü konseyine 
hükumetimiz tarafından bildirilen şe
kilde, yani yukarda kısaca r.erhcdebil
diğimizi sandığımız şekilde anlıyor. 

• Nizamettin NAZiF 

Başgardiyan omuzlarını silkti, ce-

vap vermeden kapıyı kapatrp gitti. Ben 
gene kapıyı tekmelemeğe başlamı§tım 

ı..; gardiyana çatan mahpus yanıma gel
di ve gülümsiyerek: 

- Rahat dursanız sizin için daha iyi 
olacak, dedi. Aksi takdirde bu adamla
rın gene kaba muamelelerine maruz ka
lacaksınız. 

Gözlerimden ya§lar akaralıj derdimi 
döktüm: 

- On beş gündür buradayım .• Ço
cuklarım ev!de kaldılar, bakacak kimse
leri yok .. Bu sabah serbest bırakıla -
caktun.. Halbuki.. • 

- Ne yaparsrnız? İsyan etmek bir 
fayda vermez ki .. Ne için tevkif edimiş
tiniz? • 

- Cepheye me~up göndermeğe te
§Cbbüs etmi§tim .. 

- Bu ağır suç için ancak on beş gün 
hapse mi mahkum oldunuz?. Şışılacak 
şey?. 

- Çünkü kafi delil bulamadılar. lla
kikatte bu i§i yapıyorum amma budala-

tar iz elde edemediler. Her hafta cep
heye mektup sevkederim. Cephede akra 

bası olanların mektuplan benim vası
tamla gönderilir • 

ttç arkadaş bir kenara çekilereJs ara
larında yavaş sesle bir şeyler konuştu

lar. Beni müdafaa eden adam tekrar 
yanıma geldi: 

- Sizden bir hizmet rica edecektik .. 
-Ne gibi?. = Buradan - yakınlda çrkacaksınız. 

Bizim için kurtuluşyok, kur.şuna dizile-

ceğiz. Şarlruada bulunan bir dostumu -

za bizim tev~if edilmiş olduğumuzu ha
ber vermek ICıtfunda bulunmanızı rica 

edeceğiz. Sizin için kat'iyyen tehlike 
mevzuu bahis değildir, sözlremizi C• dos-

ta bizzat ve şifahen söylerseniz mek

tuptan ldaha iyi olur. Çünkü mektubun 
ele geçmesi ihtimali vardır. 

Düşünür gibi biraz durdum. Sonra: _ 

- Peki kabul ediyorum .Kime haber 
vereceğim? • 

- Şarluaıda istasyon otelinde oturan 

Dümon isimli birine .• 

- Ne diyeceğim?. 
- Tevkif edildiğimizi ve ona göre 

hareket etmesini söyliyeceksiniz • 

- Bana inanır mı? 
B!raz terec>:iüt etti. Nihayet karar 

vererek anlattı: 
- Bizim için artı1' korkulacak hiç 

bir şey yok .. Adam öldürdük, tabiatiyle 
Almanlar da bizi öldürecekler. İsimle
rimizin bilinmesi bu sebeple mahzur 
teşkil etmez •. Eenim adım Çorç Evans-

ır o ınr"<§H"\l amca 
lb> e ır lb> ~ ırcdl e 

- Amma safsınız. Yüzüğü iade clde
cek kadar budala nuyım? işte parma
ğımda ... 

Bu kadına nefretimi belli etmemek 
için kendimi epey zorlamağa mecbur 
kaldığımı itiraf etmeliyim. 

Mayer sordu: 

- Macera nasıl? . 

- Fevkalade 1 Madama bu kadar iti-
bar göstermenizin manasını şimdi anlı
yorum. Onun ~eğerinde bir casus bu
lunmaz: şey doğrusu. Yalnız: bir ıeye ak
lım ermedi. 

- Nedir o? 

- Yüzba,Şı Bergam bu değerde bir 
yardımcrdan ayrrlmağa nasıl razı olu
yor? 

- Ne yapsın, başka ~aresi var mı? 
Madamı Brük.ı;elde tanımryan kalmadı 

g~bi .. Hem orada bizi pek meraklandı
ran bir prensesle meşgul olacak. 

- Prenses mi? A!dı ne? • 

- Evet P.Fenses •• -.Adı da Marie 
Groye ... Bellinyide oturuyor. Şatosunda 
bizi §Üphelendiren bazı dalavereler _çev· 
riliyormuş .. 

Kalktı ve: 
- Artı~ vakit kaybetmiyelim. Ma

damı bu akşama kadar misafir etmesi 
için direktörle görüşelim . • 

Kadın itiraz etti: 

- Olmaz! Direktör bana laf atıyor. 

- Öyle amtJ}a .• 

- Amması filan yok.. Direktörün 
yanına gitmem 1 

Ben ara bulmak istedim: 

- Benim akşama ~adar işim yok ... 
Eğer siz münasip görürseniz ve kendi

si de razı olursa madam burada kalsın .• 
Canını sıkmamağa çalışırım. 

Kadın bu f~ kabul etti: 

- Hay hay 1 Hem burada içecek 
şeyler de var .. 

Mayer de buna itiraz etmedi ve arka

daşiyle beraber yanımızdan ayrılarak 
beni casus kadınla yalnız bıraktı .. 

Saat on bire gelmişti. Beraber yemek 
yemek teklif ettim. Bol bol içmek ıarti

le yemeğe koyulduk. Kadını söyletmcği 

pek isterdim, fakat nasıl tehlikeli bir 
casus olduğunu bildiğim için buna pe'kj 

cesaret edemiyordum. Bahsi kendisi a
çınca pek sevindim. Sordu: 

- Moböjü tanır mısınız?. 
- Hayır, hiç bilmem. Maamafih bir 

gün gidip görmek isterdim. 

- Şehir çok güzeldir. Fakat vazife 
çok ağır, çünkü adam az .• 

- Ya? Ualbuki ben sizin orada epey 
kalabalık olduğunuzu s~nıyordum. 

- Yok canım? Hepimiz sekiz: kişi-

yiz .. 
- H~ikaten az .. 

(Devamı var) 
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oo~ın domoı 

7,14 
Erhnin sonu 

l'•klt ~•blllıı fiil• ikindi Akı~m Yat91 ..-.'
3
3 

5,50 12,27 15,05 17,19 18,55) 6, 
Lüıınıımıu Teıet'onıar 

7•~: - o<kltf 
fıtanl>nt tçlrı. 2ım. B@l'olltr lcflıı 44641, ...,---

ıcın ı 60020, l akldJIT lcln: soe:a:ı. ~ 
1·eellkö)·, 8"kırldıf, R•hı'k, Tnıl>ya, 1\0yOkll•fe•ıttr' 

plıab(ı:ı. KanıllDI, T.fl'llkd>"• Kınla!, BDyllka4•• ,,ı• 
btll, narırıu. Kınah ıcını Telrrorı muh&bue mcıısor 
rıt 1a11ım drrııek kAtldlr. 

Rami ıtfal>ult 2%711 
nr.nta ,. .. 36 •• 20 ~t 
R•)ntı• 7af161a kulesi: 211105. Oalata pfl&'11I 

·~~İıt lmdad: 440118. lılDtltlelomıımlWı: .22290· .,,,,_.. 
)"tt nıDdQrlOlll: %4352. 
~ktrtk lrkdlı 
ll•"•tta: 4'8-01 • hlanbal: 24318, 
l'olar ld•l'f'•I: '!(t' 
n..,-n:ıa: 44783. 8'-'lklat: 4093S. Clb&ll: 2022'· • 

rnMmenlyP: 2170&. tlaklldar • Jtadıkl>7: 80173. 
lla\'llKa1l1 f2 
ht•nhnl: 2~,78. Kadık!17: 80790. n,. ... otıa ı 4f6 'ıfl 

T•k•I otomoblll l•t•mek •:, 
S.70tla dMtl: COIMC, llkbd: dlıdl ı H • 101. 

kl'>r t-ll>ttl: 40HT. 
Deniz yolları 

Tfıctorıı 
ı.ıanbal .,.,nftllJ!I: 22740. Kanıkll7: <1%382. 
1\ladanyan: Paur, Salı, Pcrwembe, Cımla 

aut 8,80 da Toı>h&rı• nhtmıırıdan lı&lltar. ~ 
ll•rablsaı-aı t!ab ve CUma ı;Uıılert aut 10 ~~ 

lıarıe rıhı.mırıdarı lı&lkar ve Tt klrdat, lllQl'f'-11'" 
e.,ıdl• lsk lrlerln• oıttı)"&r&k K11ralılr•)'a ,,."'"j , ... 

Al:dcni:: postası: Pauırlesi günle~ • 
pılmaz.. ··~ 

Karadeniz postası: Yarın Karadefll• 
lıarekct edecek vapur. 1101.-tıır. 

KongPeler rıll 
• Sana)i blrllE!l'scnclik kongresi 3''

11
,, 

snat 3 de birlik merkezinde yapılaca1' ~ 
Ruznaınede şunlqr bulunmaktadır: 1 rıı: 
Senelik mesai raporu: 2 - Hesap rııP0 ed 
3 - Yeni sene bütçesi; 4 - İdnre J1e>' 
intih:ıhntı. 'f'' 

• Kızılay Kumknpı nahiye konı:rre.5İ 4' 
rın g:ınl 10 dn l{umkapı nahiye binıı'111 

toplanacaktır. 

MOn•k••.- uanıarı il1 
• Gtimrfık l'C muhartıza kumandsnltış 

için 2921 adet minder, yaslık kılıfı ss.(i" 
:ıhnocnklır. f slcklilcr ynnn saat 11 ded•~I 
lnlndn e5ki İtlıaldt gümrüı;ü binı:ısın ·~~ 
paıarlığa işÜrak edebilirler. :tık tcrll1 

480, keşif hed~li 6389 liradır. .of' 

• Üç ton ·yük t:ı~ıvalıllecek bir J.ut-n) Lfi · " · ı tcv-acık eksillme ile salın olınııcnktır. 5 ·ııi• 
ler yarın :ııaot 15 de fnbi.sorlar idarc~ı ,,r 
Knhota~tnkl 1,cıvoıım şubesine mürıı:ırr 
etmelidirler. Muhammen bedeli 2400 
dır. 

MO•eler . .. ~ 
A~ iıııma • Blıcana, Yanan f'Sf'rlQt ,4 .-. 

K&tır. A•krrt .Mli•• .... unucıar, Ticaret T~ sa... .... 
~·. sillbf .mııııe: !Jf "'"' (Bu mouıc• her cnn uat 10 dan 16 f1L Jcaıl .., 
~) ~~ 

Tlrk 'fil fol1nt HtTl~rl 111Drrııt Pazartuld;oıfrl 
her ııon a:ıet 10 dan l 11 :ra kadar .... oams pi 
den 11 1• kad~ acıtıtır. ıı• 

'J'ookapı Jlttıuı btr .ıııı aaat ıs den ıe .ıa .J 
&Ctlıbr. 1,,~ Menu ek et d•••d•n iz••"•" rı~ 

lloınan:ra TIIPOYlan: Cumarteaı Sllrıltr1 13 d~...,., 
ccı10 : t:alı cıınttrl 19 de Pin, \Btrut ı.tımderl .,_ T" 

tt•lraa vapurıan ı Curn• l!llnlerl ır.st ıo 
BrMıdtrl, V•nrdlk, Tr1yestf'79, 

Avrupa hattı ı ~ 
81rkttt ı.t .. 1on MDdllrlQftıı T•ldoıı 23079~ .ı• ;il" 
Sanl>loca ebp""1 bn ı;Un Slrk..-ldm ,...t eell' 

k&• vı .AVTUpadaıı ceıeııı aaat 7,::ui tı sus 
vualat eder. ıellf• ,ırl' 

Kon••n•l,.ontl :0,30 da kallcar, 10.tı d• ııet 
P.dfrao PO•Wı her Cllll M&t 8,~ do lı:ıl't 

19,:13 de ı;ellr. 
ANADOLU IlATn: J 
Her .-un harrket ~n tlmmtllft•ltt: ıı11'1"",.r 
Saat 8 do Konya, il da Anlıar•,t:l,111 4• x1ot• 

•e !!amoun, lll,30 ııa !:aklıetıır, 19, 10 da JJl ~ 
ıır~aı, 20 de Adapaıum. ıı-,.. , 

Bu trenl••derı saat il da hareket edm ~ JPl' 
tdlU ı;ıazıu1.eaJ, carumba TIP cuma cnrıle 
'Mu.ula kad.aT aeter etmektedir. 

lllnem•lar 11111• ~ 
11 F. 'l" O (l J, ll - Tllrkı Fakir ~~· ~ 

1#,lı: Bir kadının lalll. fp•kı Ealrltr ~,ır~f"-" 
Ct1a JtaJ>taıı. Nluır;raı Cuua Mart yoııı-~ 
Atq. Allauar: Korsanlar eduı , •• 11111m .,. ~ 
ll0'1onu Prcnau. :Şark r 'l"ıldlrUll adanı ~· 
dan b•ltttm. ~ıkı Be7u kadm tıcarrtı_~1 ~ cebrnrıeıııl. A•r'lı lllldlmıe:ııl•tl· llaft..,... lflllf!IP"_.Oıf--~ 
kalbime. ~.»r: Blldlnrıem!1tlr. Tllaı llll~tl -.ı ~ 

1 ff TA~ B (1 L - l'erabı ProtelOr kl c>".flP' 
temıııııut ve (llrıeın&da) Kef)'Ok&. A~Jtct>:.ı 
n ZlPll :rı:ıelodıaı. Mlını 6erh Ahmet. ••-ıutltl"" 
ney Ooeo ve ınno avcılan. Altmoarı l!ll . ,J// 
vuı vo runtırıtlrı. .,ııd~ 

K AD ı x ö 'l' - fllln'naı Proırasıırıı ..; 
Ur. Haı.ı .:A:teı'bll(elt, .ısı' ffr 

C 1 S 1' D 4 R - Ualıı: Nlna Pelr0"6 

Tlv•troıar 

Tı:rı.l\A'JI DRUI ın5)1J 
•aat 20.30 da ,.. 

PER GtlN .ı.. ~=fi 
Dram. 5 perde '!'Of'c-" 
Tanrı: Jlaınk fbStllo 
nllıa Bedri aıııuııLr:f • .- , 

OPr.R °' AT?fA'ROZ SA0151 asallı 
Knmfd' e tablo. '!( 
ublı;ı otla. p# 
Saat 14,30 da - -.ııı· ,. 
M\Vt BONCUlt ~..- ' 
YeDD ~ki TaıJdllo ~ , 

J:llTt:'llR11J, lllf '>t n:K 1'11"-' 1).ş)• s::( 
Yarın gece (Kadıköy • srıre ) 5tııt 

(t' kOdıır (R:ıkırköy) Çarşamba !1 l 111bl0 
tarınd:ı: OTELi.O 4 perde, &fft'.,>:,;;~ 

'ı''f•O J(llF~ 
er.HLADF.8A5t TUR.\1'1 Ti\ ru"' 1' 

s.13tktt" ~1111 ld " arl<adatl•~~us>~ ' 
mtha ve ~el \'&rJ•lnt. 'OUO ofl·'--6'~ 
3 Pfrt!e. -ı1' ı' 11' pt<,::, 

T.11.ı:A nr.a ~sr • •• oocO r-~ 
Proresllr 7.ATt SUNGUR'un I~ 4'~ 

ıo )'eni lllU•l)'on ve TUrkı)'ede :.., ~ 
namam: Bir 711nrartftt1Jft bir lııt °' 

ot'1~ 
Kardeşimi arı~ eııe ;eı~1 

cı.ıı s ·111 ıı" Bund:ın on :\=l'di on sknrde~1 ıO -
benden iki yaş küçük 'esinde ,~ıt11d 
ile Aksnra)'ın Horhor çeşrtı ·r • ı ıı,, 

i ·ınli bl ııe" )o merada oturan Anc sı . ,·e ~ 
. • d şil11ı ,t "' hirnaycsinılc idik. Ji::ır c Jerfi .,,ıı 1 , . .,r ı'fl' 

'kadın sonrnrlan a)Tl a)1'1 •
1
rnt 1' cJ1 

verdi. O gfindenberi k:ırdCŞ 1111 "·"'' ı 
• t nornı rw· ı 

Bilenler varsa fn~anıyc . ı:ı ede ' ~ 
adresime bildirmelerini rıc ~I ı)le.jJ1 ı 

Bcyo~lu: 'l.'nrlabaşı caı.lde 1ıast' 
6 numarada 1330 do~uınJıı 
FatmaJ 
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~{lata dait 
Süsten 

kurtulunca •.• Y EN:t bir şiir kitabı okuyorduk. 
~iıın oı~ukça. tanmmJ§ bir şairi-
fı!tn ~·· Arkada§lardan biri: ''Ne 
~~böyle bu adama? dedi. Eskiden 
~ 1 Yazardı!. .. ,, 

"1rtn Cıe a~kadaşrrn haksızdı; ·çünkü 
ııa d Jenı kitabı da eskilerinden fe
biı, e5ildi: ancak onlar kadar. Fakat 
de. en beğendiğimiz manzumeleri 
fa okl'Onıan veya hikaye gibi - bir de
~YUp bırakıyoruz, zevkimizi mü
~ Yen mürakabe etmiyoruz. 'Hat
~?' f.eVklıniz gün geçtikçe - inceleşi
~~Ya. kabalaşıyor diyemesek bile -
~ 1!0r. O arkadaşım, yeni manzu
~~~ ?eğenmediği §&irin eski söy
~&rı et'i~ı de tekrar okusa eminim ki 
OJttu" &'üıeJ bulmakta haylı yanılıriış 
~nu anhyaca.ktır. O şairin beğ&
hliarai Badece bir moda meselesi idi, 
·ben d~~anamadr, geçti. Fakat biz 
~ bir degıl, biz diyorum; çilnkü ben 
~an o §3.irin eserlerini güzel 
iııtlbaı -, fakat biz haJi. onu eski 
lttitor:_ı adesesi arkasından görmek 

~endiğinlz şiirleri daima okuyun; 
~Yıllarca ta.hamnıUl edebilir, on
~llhtel btkına?.sanız, onları ruhunuzun 
1'nı it haletleri esnasında güzel bu
~e~~ ~ o zaman hükmünüzü ve
'1 uı.ı~ Şiir, tablo gibi, mimari 
~İ?ırbıdır. Mesela Süleymaniye ca
~ 'Yer~n bıktınız mı? artık kaldırılsa 
~~ uıe başka. bir şey yapılsa diyor 
~ beı:? Onu belki her gün görUyor 

• tllıe her gUn - ilk defa görmilş gi
~ ter 1 Ve taze buluyorsunuz. Çün-
1ihU ~~kte.n güzel sanat eseri. tau
~ 

80 
ç hır r-aman kaybetmez. Bil

~ hi Ylenıeğe hacet var mı? o tar.e
~~lt ~tnıek için de kabiliyet ister; 
~ otd lllseler o kabiliyetten ma.b
.'<ltıf?ı Uklarr için ancak kendi zaman-
~~a~Serlerini okurlar. Bazı sanat 

• ı nın ··temad' k' . 
0 il k mu ıyen es ıyı, 

~~hıti~ alanı taklid etmeleri de yine 
d~~ et~en mahrum bulunmaları 
d u~\l dır: gUzelliğin tazelikte ol
~llklat'.ı h~bnediklerl için güzel bul-

1 biı- fJe ~ı tekrar etmekle yine gü
~erıer t ~cude getireceklerini zan
~anıak lliiytece dünün eserlerini an
l'a ~ da, b~a, .sade~ onlara bağlan-

he.r h lrfbırine zıd gözükmekle be-
t ~a~a:~ bi: aczin alametleridir. 
~ 1l'ae 0 ~0grusunu söylemek Jizım
lti~ de esk· nınmış şairin yeni kitabını 
lıQ l'iııı be ılet'i~~~n ı.ayµ b~ldum. Es
halclSeferki ğendıgımden degil: fakat 
la1t e g0Zli~~e zaaf1 daha çıplak bir 
Ilı ~~ Silsıe~Yor. Eski eserlerinde bir
L.. ı bı,.., • birtakım yaldızlar var
vır d ~•l!ar .. 
~~· e~Ce 0 Zdeki zaafı örtüyor ve 

ltı ltita~~ kadar gözü avlıyordu. 
~ er 6a.ir da onlar da yok. 

Balık ihracatı için 
banka kuruluyor· 
~u husustaki kanun projesi 
Büyük Millet Meclisine verildi 

Gazli elma! 
Bir kadın, &·oeasıodan 

intikam almış 
Gedikpaşada sebmc.ilik yapan Ri • 

fat dün zabıtaya milrrı'A.~aat ederek ay
n oturduğu kansının r\\·mdisine zarar 
verdiğini 6ikayet etmiştfr. 

tddiaya göre, kocasına dargın olan 
Saime, dükkana gelerek e. lindeki gaz 
şişesini bjr sandık elmanı.~ üzerine 

lktısat vek~eti tarafından hazır -
lanmış olan su mahsulleri kanunu 
Devlet şiırasmdan çıkmış ve Büyük 
millet meclisine sevkedilmiştir. Kanu
nun meclisin bu devresinde müzakere 
edileceği ümid olunmaktadır. Su 
mahsulleri kanununa göre, memleke
timizde bir ''Balıkbank" kurulacaktır. 
''Balıkbank" memleketimizde, bilhas
sa son seneler içinde mühim bir ih
raç maddesi olan balıklamnızla balık
çıhğnn'ızı devletleştirecek ve bu iş i
çin lüzumlu teşkilatı kuracaktır. 

Ba.lıkbank kurulduktan sonra, mem
leketteki bütün balıkhaneler, göl iş -
!etmeleri ve satıs müesseseleri buraya 
bağlanacaktır. 

Banka, bir Uı.raftan bahkçılığmıı

zm ıslahı, modern bir bale getirilmesi, 
balık nesillerinin muhafazasr, avlan -
ma tarzlarmnı kara sularımızdaki ba
lık ıniktannı azaltmıyacak, bilakis 
üretecek bir §ekle sokulması gibi fen
ni tedbirleri alacak, diğer ta.raftan 
ihracat işini teşkilatlandıracak ve ec
nebi memleketlerd~ satış ajanlıkları 

kuracaktır. 

Bahkbank kuruluncaya kadar Tür
kofis, balık .işlerimizi düzene koymak 
için tedbirler almaktadır. 

Son aylar içinde İtalya, Yunanis
tan ve Bulgaristan& balık ihracatı -
mızda bir tezayilt göze çarpmakta -
dır. 

Bilhassa ttalyaya. olan ihracatımız 
geçen iki seneye nispetle bir misli 
artmıştır. Son hafta içinde tutulan 
700 000 çift balığın 500.000 çifti 1-
talyadaki konserve fabrikaları tara -
fmdan satınalmmı~ ve bunlar üç va
purla sevkedilmiştir. 

Yunanistana olan balık ihracatımız 
da iyi bir vaziyettedir. Bu memlekete 
olan ihracatımızın yüzde kırkını ba -
lık teşkil etmelttedir. Yunanistanıo al
dığı balıklar palamut, uskumru, torik 
ve kolyozdur. Bu memlekete klering 
ile serbest ihracat yapılması Yunanis
tanı bahklanmız için emin bir mah
reç haline sokmu.ştur. Yalnız Bulga -
ristana ol:ın balık ihracatımız takas 
vaziyeti yüzünden iyi bir vaziyette 
değildir. Takas olduğu için, Bulgaris
tandan memleketimize kömür ithal e
denler balık ihracatını yapabilmekte
dirler. lhracatın serbest olmaması ve 

fazla miktarda. balık satmamıza mani 
olmakta.dır. Bu vaziyeti bertaraf et
mek için tedbirler düşünülmektedir. 

Balık az çıkmağa başladı 
Havaların birkaç gUndenberi lodos 

gitmesi yüzünden fazla balık çıkma
maktadır. Balık fiatıarr Uç dört gün
denberi yükselmiştir. On gün evvel pe
rakende suretiyle beş kuruşa satılan 
palamut, 10, 10 kuru§ olan istavritin 
kilosu 15, sarı kanat 20 den 30, pisi 
balığı 40 tan 60 kuruşa çıkmıştır. 

Şehir içinde perakende balık fiatr
nm bu artmasına. mukabil, balık ih
racatçıları fiatlara bir 2.alil yapma
mışlardır. Mukavelelerle bağlı olan 
balıkçılar, balığın az çıktığı ve iç pi
yasalarda para ettiği bugünlerde ih
racatçıların çok eksiğine satınalma. -
Jarmdan şikayet etmektedirler. ! tal -
ya ve Yunanistana. balık sevkeden tüc
carlar, palamutun çiftini 7,5 kuruştan 
almışlardır. 

dökmüştür. Bu tuhaf intikJı'm üzeri
ne zabrta suçlu hakkında tahlbata baş 
lamıştır. 

______________________ ._..__ 

Beledi ye emlrler•lol 
dinlemeye nle r 

Beyoğlunda dün muhtelif bele<IXye 
suçları i§liyen 34: kişi hakkında cel"a 

zabtı tutulmuş ve bundan başka 2~l 
kilo ekmek müsadere ve 683 tane si
mit ve çörek de imha. edilmiştir. 

Eminönünde ise, tramvaydan atlr-
' yan üç k~iden peşin para cezası alın-

mış, 25 muhtelif suç için zabıt tutul
muş, 5 dilenci darülacezeye gönde -
rilmiş ve 163 ta.ne noksan ekmek mü
sadere edilmiştir. 

Fatihte daha az suç işlenmiştir. 
Bu mmtakada 9 kişiye ceza muamele 
si yapılmış ve 36 noksan ekmek de mil
sadere edilmiştir. 

Istanbulda el 
• l .hl Ak · k d Sadabad paktına 
ıs ı a z ne a ar Mısır da g irecek mi? 

A:Idığnnız m:ılfunaUı. göre 1937 ~ Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü A-
n~ınde İstanbul mezbahasında kesıl- rasm Knhireye gideceği bir seneden
mıfi ola~y~asapl~k hayvan.ıa:a. v~ h~l- beri maliımdur. Bu sabah çıkan "Son 
km yedıgı et mıktannı:ı. aıt ı.statıstık- posta refikimiz hariciye vekilimizin 
ler henUz tamamen tekemmül etme - Kahu'.~e Mısırı:ı da Sruı.da.bat pak
mekle beraber, son altr senedenberi tına dahil olmasr işini görüseceğini 
!stanbulda seneden seneye azalan et yazmaktadır. 
istihlak miktarının ilk defa. geçen se-
ne yükselmeye yüz gösterdiğini mey
dana koymaktadır. 

1932 senesinde davar hayvanların -
dan mezbahadan çıkan et miktarı, 

13,084,645 kilo iken ertesi sene bu 
miktar 12,993.739, daha ertesi sene 
12,163,641, dokuz yüz otuz beş yılın
da 12,042.444 ve 936 yılında da 12 mil 
yon 72,928 kiloya düşmüştür. Fakat 
937 senesinde davar hayvanları kesi
minde ltısmi bir yükselme görülmek
tedir. 

Mezbahada keçi vo oğlak kesimi sü
ratle azalmaktadır. Kuzu kesiminde 
bir istikrar vardır. En ziyade artan 
kesim karaman koyunlarıdır. 

inhisarlar Vekilinin 
tetkikleri 

Gümrükler ve inhisarlar vekili, Ali 
Rana Tarhan şehrimizde tetkiklerine 
devam etmektedir. 

Vekil dün inhisarlar idaresinde 
meşgul olmuş, umum müdür Mithat 
Yenelden idarenin teşkila.t ve kadro
ları üzerinde malumat almıştır. 

İnhisarlar vekili, burada inhisar -
larda yapılacak yeni teşkilat ve ısla
hat işleri ÜT.erindeki çalışmalarını bu 
hafta içinde bitirecektir. 

Geçen sene lbüyük baş hayvanların Dlln 
kesimi de bir evvelke seneye na.7..ar:ın 
fazlaca olmw;tur. 

Uç yangın oldu 
Dün, jkisi Fatihte, ve birisi Beyoğ

lunda olmak üzere üç yangın olmu.~
tur. ~f ltlaasikıİ--her sanatkar yaşlandık

~~~te doğ~' .Yani saflığa, süsten 
~·~İ)hesı ~ıder. F.scri çıplaklaşrr. 
tıl' Uııt <Ieğ. 1b1: meziyettir, fakat bir ancak takas vesikası olanların bu va
~l ~ Yok 1 dır. Sanatkarın özünde ziyetten istifade etmesi Bulgaristana 
~lltı ac21ni sa klaaı!iklik devri onun 

«lı lthaıici Sii ~eydana vurur. Onu, bü
bııt~eı:ı.disı s erden kurtararak "ken-

Eskiden lst:ınbul mezbahasında az 
kesilen boğalar, son y11larda çoğalmış 
ve mezbahad3n çıkan boğa eti 42000 
kiloyu gl'çmiştir. Keza malak ve da
na kesimi de seneden seneye çoğal -
maktada-. Buna mukabil manda kesi
mi çok düşmüştür. Öküz kesimi azal
makta, fakat inek çoğalmaktadır. 

Bunlardan Beyoğlu Parmakkapıda
ki ile Fatih Hüsam bey mahallesin -
deki yangın bacaların tutuşmasından 
ileri gelmiş ve hemen söndürülmüş -
tür. 

1~ lcudr~?t'•,· Kendi kendisi. yani 
~tı.~e ken~ ·ı .veya bütün zaafı, hfç-

o dcı~sı ... Sanatkar, asıl çeh
nde gösterir 

~' ~urut i11 h ATAC 

~sar faciası 
~~ .. i~ llrbanlar1 
~\\~ .. ~~aret mektebi 
~"~sırı arının kon- . 

ıııt~~ı ıcllııı1de anılacak 
~ ~i ftle~~ YUksek deniz ticaret 
~. evltata.Qc ~ cemiyetinde salı 
~~ ~·.ı top1 ~ır toplantı Y:otpıla -;q ~ llltjtı kan I liısar faciasının 
~ ~ıeı-7: .dal~l~na gömdü
~ lttt oıacakt çın bır ihtifal mahi
~'- U~ !banıa ... ırl • Me.ınıeketimizde de-
"'bt "f!f • • çln bö ı ı ~ tt a ~ap11 Y e bir t oplan-
~lttull ~t 'lrıe~a;.tadır. Bu suretle 
ıa;~ hı ~ltışun~ 1 ~~ZUnlan cemi
~. rı de tah n guze1 neticele -
ı ~b akkuk etmiı; olmak-

~i \,~u top1 
~ ~ tlların antıda liisar f . 

~~ıı ~İ)la ın ailcılerine but·· acdıa-
,ı~ •- . rtnın U un e-

""!8bit ol m ştereken ~rdım 
\U\a.caktır. • ~ 

Çuval hırsızları 
Kasımpaşada oturan Mustafa, ça -

Jıştığı Galatadaki Felemenk tütün de
posundan arkadaşı Sami Tertemiz ile 
birlikte 200 parça çuval çalarak ka
çarken zabrta memurları tarafından 

yakalanmışlardır. 

- - -
1ÇERDE: 

• PLAKA RESfMLERİ'nin indirilmesi 
n benzine zam yapılması hakkında hele· 
cllyece hazırlanan proje dıılılth·e \'ekl'ılcti
ne gönderilmiştir. 

• lKTlSAT YEKAT.ETl'ne bağlı mües
seselerden şelırimi7.de lmlunanların bir 
binada toplıınııcrıkları ynzılmıştı. Bu dai
relerin dördüncü Yakır hanında yerleşme· 
!eri kuvvetle muhtemeldir. 

• SiGORTA PRODÜKTORLERt lıirliRi-
nin dünkü :opl:ıntıs1 ck~criyet olmadığın
dan yapılamamıştır. 

• Yt;GOSLA V EI.ÇISt Acemoviç Belgra
da gitmiştir. Kendisi Balkan antantı kon
ııeyinde bulunmak üzere ... nkaraya gele· 
cek olan SloyndlnoYiçe refakat edecektir. 

• BELEDİYE ba)Tnm ve merasim gece
lerinde şehrin tcnvlra t ını daha iri bir ~e· 
kilde yapm:ık ve Beyazıt, Taksim. Şemsi· 

. pasa meydanlarile yangın kuleleri nele da
imi te5isnt ,·ücude getirmek için elektrik 
şirketile milzııkerelerde hulunınnktadır. 

• Sı\nIK HID t\• Abbas Hilmi (paşa) 
... nkarnya gitmiştir. Ornrla bir gün kaldık
tan sonra Beyrutn hareket cd('ccktir. 

• GALATA ve SUAT isimli ,·apurlar 

İstanbul mezbahasına. son yıllarda 

uğramaz ol:ın hayvan devedir. Mezba
ha yalnız 932 yılında 8 deve 
kesilmiştir. Ondan sonra mezbahaya 
hiç deve gt'lme.miştir. 

lıunrlan bir müddet cv,·cl Karadenizde 
çarpışmışlarrlı. ikinci ticaret mahkemesin 
de demm eden clııruşınada, Galata vapuru 
süvari i "Kaznyi Duhri,, raporuna itiraz 
etmiştir. Darn itirazı tetkik icin başka 
güne hırakılmışhr. 

• \'AJ.OY,\ D.\ hir tnn·nre meydanı ve 
ı:::iir.el bir ı;por snhn-;ı moydnnn E!Clirile
cektir. 

• E'.\IXfYET mınr l\JCDt'Rü Şükrü 
ılün Yalo,·adnn şchrimiz.e gelmiştir. 

• X\FİA YEKAJ.ETf tnş işlerile uğra· 
şanların cnlışırken kırılmaz camdan "eya 
miknd:ın sözliık kull:ınmıılarının mecburi 
kılınmnsın ı nliık:ıdnrlııra bildirmiştir. 

• OTlmCS T.\JJKfKATI ile meşıml olan 
D:ıhiliye wkiılcti ınüfctlişleri işlerini hi· 
lirm işler ,.e frr.lekryi hnzırlamnğn ha'51a
m ı ~in rılı r. 

• XlGDEl.f !.ER'rlen şehrimizde bulu-
nanlar hirihirlerini !:rnımıık için şubatın 
beşinci günii Pnrkotclde bir toplantı yapa· 
cak l nrdır, 

Gene Fatihte ve Horhor caddesi 124 
numaralı evden çıkan yangında ise e
vin üst katı tamamen yanmıştır. 

Yapılan tahkikatta evin sigortasız 
olduğu ,.e ate8in soba bacasından 

çıktığı anlaşılmı§tır. 

~--------.. ·-------------------• KÖMÜR l\JADEı.">;I.ERl'nden Kaslnmo
nunun Solıta, Snldcrc ve Doğazdere ocak
ları için verilmiş olan imliy.:ız feshedilmiş 
tir. 

• tt.K SEYY.\11 KAFlr.ESl dün şehrimi
ze gelmiştir. Bunlar 350 kişidir. 

MARAŞTA şehrin iman için yeni bir 
pliın hazırlanmıştır. A~Tıcn içme suyu 
h·in de 235 hin lira snrredileceklir. 

• ŞIRKET1TIA YRIYE tararından inş:ı 
etlirilınckle olan iG numaralı vapur, ha
zirandan itihnrcn sert-re hn~lııyabilecek
tir. nunılan lıaşkn ~·eni nraba vapuru 
mayısta hiteccktir. 

• KAPO PlXO YE MAGELLANOS ,·a
purları arasında geçen yaz Çannkknlede 
, ·ukuhulnn ve İtalyan 'npurunun batma· 
sile neticelenen müsademenin tetkiki ikin
ci ticaret mahkemesi tarnfındnn bir ehli 
h ihreye ha,·ııle cdilnıi~lir. 

• ntn M('DDETTEXBERf şehrimizde 
bulunan Tilrkofüı nsbaşknnı Celtıl Aydın 
Ankar:ıyn cliinerek vazifesine başlamıştır. 
• MARAŞ HAI,KEVf nıımınn sntın alınmış 
olan sesli , .c seyyar sinema makinesinin 
ilk tccrübtci dün gece belediye ~inemasın 
da yapılmıştır. Yenf filmler getirilerek 
her gece halka parasız gösterilecektir. 

KURUN'da 

Serci verd i 

GÜNLRRl.V peşinden sütununda lla
san Kumçayı. Romadan l•alkarak 

cenubt Ameri/.:ada Rio şthrinc gitmek su· 
retilc Allantik sürat de/.:orunıı kıran üç 
tayyar.enin "l"cşil fart!ler., ismini taşıyı

şınııı sebebini anlatıyor: 
"İtalyancada şöyle bir söz vardır: / 
- Ti faro verdere i serci ,·er di.,, / 

Türkçemlze: \ 
- Size yeşil fare göstereceğim. 
İbaresi ile nakledilebilecek olan bu sv· 

zü İtalyanlar: 
"- Size öyle inanılmıyacnk şeyler gös

tereceğim ki h:ıyrette kalncııksınız.,. 
Diyecek yerde kullanırlar; Akdenizi, 

Afrika çöllerini, sonra AUantlk Okyanusu
nu geçerek s:ıatte 400 kilometre ile Brezil· 
ya~·a varan bu uç:ıklııra İtalyanların 
"Yeşil Fare,, demeleri işte bundadır. Hiç 
görülmemiş bir şey ol:ın yeşil fare keş
fetmek ne ise uçakçılık üleminde yeşil fa
reler bomb:ırdıman tayyareleri de olur; 
demek fstiyorlnr .. 
Şimdiki halde sn:ıtte 450 kilometre sü

rntle giden yeşil fareler İtalyanlarda. Bn
kalım bund:ın sc:inro 500·600 kilometre sü
rat He Atlantik Ok:ranusunu aşarak Avru-f 
_pndıın Amerikn)'a sefer yap:ıco.k yeşil fn
ııcler:i kim gösterecek?.,, ( 

CUMHURiYET' de 

F-fatay a h a lisine 
Y VSUS NADi buoünkü va:uıında. Irk, 

din farkı olmaksı:ın biitün llalau 
ahalislııc JıitaP_ ve //alay daııasınr talılil 
ediyor.-

"Türkfse, naınn bugün Hatay dediği
miz lskeaderun, Antakya ve ba\'alisini 
nnnvatnn hududu dışında bırakabilmek i· 
çin ornya irkl ve milli Türk haltları esa-

sında idari isUklfil verilmesi ş:ırtına da
yanmıştı. 1921 de Ankar~da Fransız mu· 
rnhh:ısı Frıııtklin Bouillon'I:ı ııkdolunnn 

munhede . işte bu s:ırııhati ihtiva eder. Za
manla Fransa l>u ahdi tutmamak istedi ve 
meselenin şimdi ikinci yıldır hepimizi iş
gnl eden son şekli bundan çıktı. 

lrki ,.e milli Türk haklan esasında is
tiklal: lşle ilk şrudinde de, son şeklinde 
de Jlntny meselesi budur. llatayın Türki-

yeye ilhnkı meYzuııb:ıhs del:lilsc herhangi 

şekil ve surette Suriye toprnklan içinde 
knlmnsının veyn dolamb:ıcJı bir yolla lı:ış 

ka bir de\'letln idaresine tnbi olmasının 
evleviyetle, hiç ve asla, yeri ve fmkiinı 
yoktur. 1921 Ankarn muahedesinin maz
munu budur.,, 

Cumlıuriyet başmulıarr.iri 'bundan son, 
ra. ba:ı Fransı: müstemleke memurları

nın, Ankara mualıedeslnln ırki ve mlllf 

lıakları esasındaki llatau istiktallni :auıf
latmak ve orada malıalll istiklalin değil 
lıaricl bir haldmiuctin lıül:münü ve irade· 
sini uıirülme imkanını elde etmcl,· uolıın
da Tür!: ııatandaşlarilc oauri Türkler ar.a
sr nda nifak sol:mağa uğraştıklarını anla· 

• tıyor. l'c şöyle bir ncUceye varıyor: 
"Hntnyı lcenclisi icin saadet olan idarl 

islikllıle mazhar clınek hususunda bizzat 
Halnylıların, yani ırk ,.c din farkı olmak
sızın lıütün ll:ıtny halkının uyanık ,.c 
akıllı hareket etmeleri bütün kargaşalıkla· 

rı çok kısa kesebilir. Esasen Türk olan A
levilerden lı:ışka or:ıdakl Araplar da Türli 
Ierin dindnş k:ırdeşleri, Ermeni, Rum '\"e 

Musevi gayrimüslim Hat:ıylıl:ır fse lnliin 
kendi hnyallarını •fürklcrle teşrik ettiği 

'·nt:ındnşlnrdır. Jdnrt Hatay istiklali nh-

den ırki ,.e milli Türk hakları es:ısındn 
1rsis olunııcak olmaldn bernber müstakil 
llat:ıyın iclarc!>ine bütün vatandaşlar işli· 
rak edecekler ve hu hür bölgenin s:ındct
Jerinden cümlesi müstefit olacaklardır. 

Hnkikt ''nzlyet bu olunca fdart Hatay 
lstiklfılini tesiste Tilrkten gayri onsurlnrn 
dilşecek \•nzifc kendiliğinden taayyün e
der, ki o da şuclur: 

Türke knrş1 değil, biliikis clele Türkle 
nerııber. 

Mesut Hatay Jdaresfnln· lmnılnşunn 
husumet deiiil, muhabbet bfıkim olmalı;.t 
dır. Cümlenin menfaati bundadır.,. .' 

AKŞAM' da ~ 

iş cağı 

D
iKKATi.ER sütununda 
yor: 

l~öule deni-

"- Ya lıirnclerime, ya bana bir iş. 
- Birmleriniz henüz askerliğini y:ıpınn· 

mış. Siz de otuz Leşini aşmışsınız. .. lkini7. 
de işimize yarıynhllirdiniz. Fakat hu 
mnhnırlardnn dola), ınanlesef .• 

fş knhanunun kendilerine yüklettiği 
mükelleriyetleri düşünerek, birçok mlies· 

seseler, işe olmak çol;lnrını daralttıkça da· 
r:ıllıyorl:ır dh·e şikliyetler fazlalaşmak· 
tadır. 

Askerlik Ynziyetl ile resmt memuriyete 
alınış münasebetinin rötüş edildiğini mem 

nuniyctle gördük. Fakat bu kô.fi delii1dir. 
'l'ürkiyedc her çn~daki ve her Yaziyetle 

ki insan kolnylılda işe alınacak şekilde 
nlznmlarımızı tashih etmeliyiz.,, 



' ' 

ispanya hü 
Masum sivillerin <Jld r'" m için 

rankoya 
•• mu a aat etti 

Tektifi abul dilmezse muka
belede bulunacağını bildiriyor 
Paris 29 (Hu~\ısi) - Bor clona:m çetı· 

len bir habere söre. 1spıınyodaki comhu-
riyclçi hükiimc\, :ı!.'i !Fron~oyn milrncaal 
ederek n('1t: ı;;dhir\cı-in "~ h:il h. ın 
hombarclım:ın ctlılıııcıııcsıni ;,ıcmı ff. 

l\türat-aattc. tıonıhnn'\tmı"ı,1l:mn !b'in,crcc 

Bqtıı.nıtı l incide ] 

riııe almın'afanyla beraber kenC!il\ ~ 

ğiııden sigorta olmu.5 olacaklardır Bu 
suretle hiçbir i§çi sigortalı olmak hak 
ve voeihı'>..sintlen fcrngat v ya istinkaf 
et:l'ni§ olamıyaca'kbr. Retalık bir lı::~l, 
sigortasını ba§kasına devir de ea~mi . 
yeccktir. Ie ·yerlerinde i~çi vaziyetinde 
olmasa bile, miistahtlem bulunan her 
f crd mecburi olarak i!lt:i sigortnsınn 

dahil bulunacaktır. 
Bir Tilrk mUc sesine dabll bulu

nan herhangi bit işçi bir vazife 6olıı· 
yıaiy.1~ ecnebi bir memlekete ~ön6e • 
rilirsc gene sigortaya ôahil nlmakta 
devam edecektir. 

lşçi sigortasındn11 hali hayatta bu

lunduğu müddetçe işçi vtı 6lütnürıdcn 
sof1t'a hö~eflcri icıtifade cdöbllecektir. 

l~~ iş yerini değiştinnckle sigorta • 
run hükümleri snkıt olmıyacaktır. 

15çi sigorta idorcsi evvela iş kaza· 
la.riyle mesleki hastalıklar ve ırnahk 
sit:ort~l rını ynpacakttr. Bunlar için 

de ayn ayrı l<nnwı Hiyihn.ları hazır -

uç bildire 
l raflar 

MUddelomomillktere 
hbar edi ecek 

Ankara, 29 (Hususi) - Devlet şa. 

rasr, p6stanelerde çekilmek tiı:ere gi· 
~elerc verilen telgrallarda kanunen taki
ban yapılmasını icap ettirecek mahiyette 
rnarnmat varsaı yani bu telgraflar bir 
!!U~un ikaını veya ihtarını bildiriyorsa. 
bunlar hakkında yapılacalc, muamele iç'r 
bir karar vermiştir. 

Teşkilatı Esasiye Kanunumuzlda pos 
ta muhaberaürun müstantik v.eya mah • 

keme kararı olmadıkça açı1amıyacağı, 

telgraf ve te1efon munaberatı mahremi
yetinin de ihtal ohınamıyacağı yazılı· 

drr. 
Devlet ŞClraaı, bu hususta uzun 

boylu tetkiklerde bulun ralc "daitei al· 
<Jetini haberdar etmek., l:aytıinin, mu
haberıtın mahremiyetini ihlat mahiye· 
tinde olmadığına karar vermiştir. 

Bazı azalar ise bıt ~arara muhalif o1-
lduk1armı bildirmişlerdir. Bunlar. mu
hab ro memurlarına bu ekildc gcni1 
bir takdir ıalAbiyeti verilemiyeceğini, 

bunun arıuk kanunlarıtnızda yapılacak 
U.dil!tla mUmklin olabileceğin ileri 
ailrrrtekt ed ir le r. 

ltalyada b. 
baru hane 

pa ladı 
Yüzlerce yaralı ve 

ölü var 
Roroa: 2~, (A.A.) ~ .Froalııoıı!l eyfılclin 

ılc Sc nl btıtuı d('po undll nıfllhlş bir ln
flJ k vukubulınuşıur. Snnt 7,85 de bir 1n· 
fl1tık duyulmuş hunu linut 8, 1 O du ikinci 
bir infildk takip cimi ,lir. 
Öğleye doğru cnknz nr ından " ı kndıır 

ceset çıkılrılmı~tır. Dirkaç oc edin doha 
gömillü knldığı zıınnedilınckıcdir. 

Blrk ç yUı kişin in :rtırnltindığı sÖ)'lc!l· 
melde ise de hu huııu~lo hC'nC\7. s:ırlh htı· 
h .. rı,.r gelmem işi i r. 

'kM1D'4tt 11lfl ·~d r . ]• (' • 1 
lıfmaktadıt. Afikcı1 nıiıfreıclcr blı knC ki· 
JıtrnetN aın fa cfıtln l!ltMını 1.!oraon 
altın almışlardır. 

Kral Vielor • P.mmAnucl h!ıdisc mohal· 
liMc ltmlştir. losolinlnio <le gelme-
sine Jnllzar edilmckledirA 

masum J.n anm ölümüne r.cbeb oldulU ,.. 
f<"ranko bu teklifi knbul clmlye<:ck olursa 
hükumetin de ayni şekilde ıtıukaWlede 
bıitunmttS"I imlim!!ll bulunduı!u bildir!!· 
nıiŞtir. 

ortası· 
lanmı!ıit.r. Bu kanun llyihaları bugtin· 
leme BilyUlc M111et Meclisine sevkolu· 
nacaktır. Bundan sonra sırasiyle di· 
ğcr kollara a.it kanunlar hazırlanacak
tır. 

iktisat vekili 
Haıtarıllı 1 J.nclde 

Vekilinin şehrimizde meHul olacafı 
i~lcrden bazıları şunlardır: 

ı - Denizbankın kurulması. 

2 - İstanbuldaki iktısat müessese -
lcrinin bir yerde toplanmasr. 

3 - Borsa meselesi. 
Şakir Kcsebir, bu iıler Uzerinde ali-

kadarlarla temaslada bulunacak ve 
tetkikler yapacaktır . 

Deniz1nnk umıım :mUdiltü Yusuf Zi· 
ya, banka tei~litı etrafında yaptığı 
tctk.kler neticesini lktısat Vekiline 
bildirerek tatbikat için müsaade alacak 
ve d<!rhal faaliyete ~e~eeektir. 

t>iı;er taraftan İktı at Vekaleti teftiş 
heyeti reisi HUsnü Yarnan, tıtartbulda 
tktısat Vekaletine bağlı bUtUn mUcsse
selerin bir binada toplanma$% i~İni tet
kik ediyordu . 
Hüımü Yaman da l::H.ı tetkiklerinde 

vardığı neticeleri vekile bildir ccktir. 
Şakir Ke ebir şehrimizde bu meseleyi 
de halledecektit. 

!ıctısat 'V ekilfniıt mc§gul olacıfı 

mUhim meselelerden bir1 de borsa i i
dir. VekiJ, İstanbul borsasının kapan· 
masr ~e UnitUrk tah~HAtınrn itha1!tı 

vaziyetlerini burada tetkik edecek., bu 
husu~ta aJAkndarlart dinliycecktir , 

Yunanistanda 
te.vkif ve 
sürgünler 

Oi tat6rtOğDo takvi
yesine lllzum 
görülmüyor 

Atlnn, 29 (A. A.) - liı?Jkı isyana 
tcsvJk ~d~ beyannameler dağıtan ha.· 
ıı eski 1ıiy et adamla.rmm ha.rekatı 

ve hUkumet ref!i Metııksa.sın hayatı· 
na bir suikast teşebbüsünün meydana 
çıkarılması Uzerlne, iktsf veya tlçtl 
mUtckait subay olmak DZl.lfe, 15 ktşl 
tevkif odUml ve bir sene için Ales'e 
1>UrUlmUştUr. 

Rôytcr jansırun salAhiyettar bit 
kaynaktan öğrendiğine göre, son tev· 
kitler ve stırgtinler Yunan hUkfimcti • 
nın vaziyetml dC>fi§tirmeyo matuf de
f;ıldlr. Va~iy tin 1936 da diktatörlü· 
ğUn tlAnındaııhcrl değişmediği bildi ~ 
tilmckt.edir. Buna binaen, ne diJ..ta
törlUğün takvtyesl, ne de kanunu esa
sinin tadili mnvrubahs değildir. 

Diğer taraftan "Atina ajansı §U 

l"'bliği nefjrctmfştir: 

"Yunanistan hakkında tahrJkar11iz 
ha ooı'ler, bazı yabancı gu.ettJ~rde, 

Atina ajn.nsının kat'i tebliğine rağmen 
devam etmektedir. Atinn ajan 1 bUtUn 
heyccanh bndigeler hakkındaki şayi
aları yeniden kat'i olo.rak yalanlar. 
Rejime dıı.he. §lddetli bir şekil veril· 
dlği doğru değildir. Rejim, 4 Ağustos 
1934 değl"fkllğiyle verilen çerçeveden 
kat'iyycn ayrılmamaktadır. Adedi on 
beşi gc!fllliyen bazı eski politik c.ılar 
rneml ketin sUkfuıeUni bozmaya ta • 
şcbbüs ettiklerinden a.dtı.la.ra gönde -
rJiınJ tir. Ve bu U)d.btr de tam blr ıU· 
kun lçinde iı;tne devam eden halk ta· 
raf mdan umumi bir memnuniyetle 
ka.xıılanmıştır '•' 

Herke. koıuyor, vıimin en güzel filmi ~ 

Müzik 
Raks 
Aşk 
Zevk 

T C R K Sinemasında 
MILLÖKER'in mtfhur 

Fransuıa opereti 

Fa ir Talebe 
G~>rüimemiş !derecede muazzam sahneler, binlerce figuran, emsalsiz trıuıfli 

vo fevkalade §arkılar. İlaveten: Dilnyanm en kUçUlt piyanistinin 
komıcri ve Ekler Jurnal. Bugün 5aat 11 de tentil~tlı matine 

• 'W 

NOVOTNY'd 
Yunan Operetinin metbur tenoru 

DAPOLLA 
ve sevimli tantöz 

YUNKA'nm 
İ§tİrakiyle §&rkılı müzik 

P'iatlar aynendir. Tepcbaıı ·Daire. ı -u=::::.:::--· ... :::::::~?-e::a:::::::::::::::::::....., 

1 10 ve 15 llraya 
~ mevsimlik pardesU · 
·ı 20, ve 25 liraya 1 

kostOm • 
Safi yün kuznaılardan çok ıı~ ~il 

coeto kup en sağlam malzeme, en iyi • 
iş yapılır. 

Sultatthamam, Münevver han, bi· H 
rinci kat N. 2 Halil KEZBEY E 

U Ko1aylrk Terzievi 
=:=-.::--ı:::r•- • ı•ııw:a 

Moskovadaki 
Romanya elçisi 

geri çağırıldı 
Maamafib iki hUktinıet arasında 

mnnasebat kesilmiyor 
Moskova, 29 (A.A.)- Havaa mı.ıha· 

birinin öftendiğine cöre, Romanyarun 
Moskova el~ıl, Ciuntu, Bükre§c dön· 
m il emrini almııı vo kmdici Mos.kova· 
yı §Ubat bidayetinde tcrkedeccktir. 

Malutd olduğu üzere Sovyetler bir
liğinin BUkıeı clçihi Ostron'kJ hükU· 
metl tarafmdan son zamanlarda geriye 
satnlmııtı. 

Ve Rumen mahafili Ostrovskinin geri 
9ağrılmasıru flhıi sebeplere atieylemi 
ti. Falfat buaun ayni zamanda Ciuntu
nun da eui çağnlrnasr ba~ka fara.ıiyo· 
Jere yol açmaktadır. Yabancı memleket· 
lerdc d6nen ve buraya akııcden yialara 
göre, Ostrovski, Rumen hlikQmetinb 
siyasi doktrinlerinde vukua gelen de· 
fi§lklik llzerlrıe geri çağırilint idi. 

Maamalih her ne olur.a olcun Ro
ıtıanya ile Sovyctler birliği arasında~i 

diplomatik münasebetler katedilecek gi
bi gözllkmemekted.ir. Gerek M°'kova· 
da, gtrek Biikre§te maslahatgliz r!ar 
kalacaktır. 

Nahes paşaya 
hücum ! 

Kahire, 29 (A. A.) - Bit talebe 
dün namaz.dan aonra Nahaa paşaya hü 
cum etmek i temiftir. Bunun ti.ıerlne 
kavg& çıkmıetır. 

Bankacılar bugDo 
Loodraya gidiyorlar 

Yalo-vaya ciderek, Ba§vekille &"liş

mii§ olan Bankacrlar heyeti bugün Lon
dray.a hareket cc!ecektir. 

Yalovadan Bursaya gitmi§ olan fş 

Bankası umum müdürü Muanuner Eri§ 
dün şchrimi%e ıelmiştir. 

A ltıo ticareti yapma· 
ğa mezon bankalar 

Ankara., 29 (Hususı) - Altın ticare· 
tiyle mC§ıuı olabilecek bankalar MaJiyc 
V ~l<ileti tarafından teıbit edilmi§tir. 

Burtlar, lş, Ziraat, Emlak ve Eytam, 
Tilrk Ticaret ve Osmanlı ban'k;tlarıdrr. 

LUCtEN BARROUX -JULLES- DANtELE PAROU 

. ~,- ··--~ 

Bugün • Sineması 
Korsanlık hayatına ait en mü ıir, en müthiş en büyiik filml 

iR 
Af}c, m cera ve ıcrgüzeıtlerle dolu Fl1ln11zea aazlü 

Baı rolde: W ARNER BAXTER 
...... -- .. · ır ... ' ' .. ::l 

., '~ ::n SAKARYA Sinemasında 
Çarlık Rusy:m.. Şık :tabitleri.. Güzel lüzlati .• Bıilablkaliin .. S 

ilemleri .. ni tas\'ir eden Puchkiıa'in me§bur ~ 

VAT AN HASRETi 
Filmini mutlaka gidip görünuz. Baı roilerdo: 

HARRY BAUR - JEANlNE ciUSPlfl 
GEORGES RJGAU0 

•
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Beyoğlu ıstiklal Cadde _ i 

Eski Ambasa ör salonunda , 

s E 
Ve arkadaşları 

S. Atlllanıo yeni Karadeniz revOstl 
Her pazar saat ıs den itibaren matlJJ1 
Çaylı DANS. 8 Şen arkndaı: CAZ ve VARYETE 

l1ii21!!:i .. :::::::::::=:::::::::::::::::::::::· ::::· :::::::: ·::::s::: :::::::::ı::::::::::::ı:=:;; 
rı. .......... :::.x::::ı:::::::::::::::::::::: ::::!::::H:::::::!::::-.::::::ı••=: :::::::::r.;::ı::::. 

Beler Oteli salonunda 
H r akşam '( 

Bayan Aynihayat ın_cı~ 
Zengin programb seanılarma de..am ecli10"• ~ 

ca: Muganniyeler: Bayan Mahmure ffamla11t ~ 
Sııfiye, Nadire, Bcstckir Bimen Şe:n ft .~~d fsl 

Muganniler: Bay tbrahim AYSilnı ~ 

ses, Mustafa Çağlar: . ~ 
Saz heyeti: Kemani Ncıbar Tokyay, u~ 

Mısırlı, Klarnet Httnıdi, Kanuni 1smıail S 
4
e 

da düğün ve ziyalet1er için ınu•ilcili :1. 1 • jl 
müsamereler tertip edilir;~ _ 

-Ç ÖLA YAN' da 
Meşlhluır Rall<kaseoer 

A M i R A C E M A L "'• 
ZEYNEP IEll.SUDArr-i 

Sollst MUALLA ve arkadatları 'f"'' 
Yeni ve zengin proil'am. Seanslar tam 21 buçukta bafı.r" 

terinizi evvelden temin diniz, Telefon: 40335 Yı.ıkarda ismi ıeçcn ban~alardan 1 
cayti hi) bir müeııeıe altın ahın ve sa~ '!:!::~:!!~:!!!!!!!!!!!!!!!~' tımı ile uğraşamıyaeaktır. ~ --·-- ----

3 parmagı kopan 
çocuk 

Dün, öğleden .sonra Beykoz Şahin· 
kaya caddesi 80 numarada oturan 
Mahmut oğlu Arif isminde bir ~ocuk, 
koruluktan baltayla. çalı keaerkcn, bal· 
tayı kazaen sol eline vurmuş ve Uç 
parmağını birden uçurmugt.ur. 

Ya.ra.lt OOCUk hMıen ~ğnlan sıhhi 
fmdad otomobilt ile nUn1une hasta~· 
Bine kaldırılım§tır. 

Türk lok IU\bı T arlbl ve 
BtıyUk Harpten Sonra AvraP" A ,_. a" 

liabataş Hscsi tıırlh öğretmeni Salih Nafiz TalkonU:ıırJcV' //' 
gerek Türk inkıldbı tarihini okuya.nları ve g~r~k tnbSil ıı 60~~ 
,.atandaşları yakından alAkadıtr edccektlr. Buytik hnrptccJeı" ~~ 
rupado. doğnn ,-c yaşııynıı içtimai. lktbncU, fynst hAdfS Jj~ -1 ~ 
Utıhıır de&er milli i ;tlklfıl bnvaşfle büyük Atamızın öm1ef fl" _., P' 
yarahlm1ş inkılliplo.r ~ok açık bir ifade ve gllzel bir ust<iP ~ 
mıştır. Gerek libe ,.c gerek yüksek mektelere ve heıneJl / 
ynwhmr floknnncnk blı· oscrrlir. Flrn. t1 7ö kuruş 

Tev:r.1 yeri • İkbal Kitap on • ffijsO~ 



HABER - :.\lipm 1'0lfa9' 

Istanbul konuşuyor 

Çöp .tenekelerinden toplanan 
1tıora: lienarı t.'inill - Melckzad C.?tnlli (7 trrıinıt vt lklibaı hakkı mnh/u:d:ır) pi S k a,.-.. g~ ıt • 
1 

< ERKEK - l\IZ ) - Nunuıra 56-

StirS) Dıl Cal 9<dJal lf1l döndtUık'ten scınıra 

Bir tanıd ık tüccarla i arı_:ı ... kese 
beraber çalışıyordum kagıdı 
Onunıa gayet iyi geç•ni.yorduk: a rada yapI)IyOr 

su ada memleket ı çınde ı ş B e le d iye bu vazi-

' 
takip ed.yor d u m y e te d e rhal m ani 

t 

O '1191l>tflmtı bir so7ocık ycmi.,çlsindeıİ aldığım yii:: paralık 1cb1ebi ile geçirdim 

~~icat. dikkat ediyordum, Cemil, bana istediğıniz; zaman, yani hoşunuza giden 
~İlt ~ır hisle sokuluyordu . Şimdi bir gençle anlaştıktan sonra kime ne 
~ td •tı turada bütün çıplaklığiyJe iti- söylemek düşer .. 
~ eyizn ki: o da benim hoşuma git- - Rica ederim. Ben ıinirlenmeğe 
.ti.. Of değildi. Güzel ve kibar bir genç- başladım. Bu bahsi kapamanızı rica e-

lt'~lcat k derim, dedim ve bahıi kapattırdım. s; adınlar kadar erkeklerin de r·:-keciye tren gelip te ayrılacağımız 
~ 1.nı yakından bildiği~ için, onun zaman Cemil bana _gezmek için tekrar 
~dip ~eçici bir hisle ~okulduğuna buluımamızı rica etti. Ben de bilmem 
~ .vcnyordum. Mümkün olduğu her nedense onun sözünü kırma~ iste-

tıddi duruyor, onun maksadını miyerek kabu lettim. iki gün sonraya 
ttiYormuı gibi görünüyordum. E- randevu vererek ayrıldık .• 

zeldi ve iyi bir ahlak sahibine Cemil Beye verdiğim sözü tutarak, 
:tordu. Ben de onu l:er hususta randevu saatinde tesbit ettiğimiz yerde 

~ ~ irn içindir ki hayatımda ilk de- bulundum. O günü bctaber geçirdik, 
'. 'ii\eği beğendiğimi itira ediyo- gezdik. Dolaştık. Tekrar bir baıka gün 

licıı buluşmak üzere aynldık. Fakat bir daha he' t,~nbula dönerk,en Cemil de gitmd:lim. Bana müteaddit mektuplar 
;ttt St~ döndü., 1stanbula epeydir has- gönderdi. Hiç birine cevap dahi verme· 
"littli. t'1ni ileri sürerek peşime düş • dim. 
~Otdtı "et, belki İstanbula gelmeği is- Beraber gezdiğimiz; gün, bana karşı 
ltl1'ltaj' ~akat ben!mle ayni zamanda beslediği hiss:n hiç te iyi olmadığını an-
~ o~rilk ilde bu haklı şüpheyi çok a- lamıştım. Böyle birisiyle dostluğu de· 
1t ~l uyandırmıştı. vam ettirmenin manası yoktu. Yazdığı 

•ıı.ıı:rtrende ban. mütemadiyen şöy- mektuplarda benimle .. ciddi bir şelc,ilde,, 
' l{ toruyordu • anlaşmak istediğinden bahsediyor ve 
'l'l:l'iltınızda hi~ sevdiniz mi?. benden acele cevap beklediğini de ilave 
"-t- Yır... . . d 

'q yı unutmıyor u. 
' .. , llnııyorum... Cemil Beyle geçen maceram işte bu 
......_ den Yal ·· l' . ? k d k d it Siı· an aoy ıyeyım a ar masum al x. 

'il" b ln oib' t ~c- Ur ~ 1 stanbul muhitinde do· istırancadan 'döndükten sonra bir ta-
'ıı ilt~I ve tahsil görmüş bir genç nıdık tüccarla beraber çalıımaya başla-
lıııı •eh: arşı bu kadar lakayd olma- mıştım. Onunla gayet iyi geçiniyorduk. 

~•ınaYatında k,imseyi sevmemiş bu- Arada sırada, memleket içinde iş için 
~ '. tter ~ıl inanılabilir?. dolaşıyordum. Bir gün gene Mudanya 

dıl'e \' Yle bir ıeyim olsa sizden ve Gemliğe gitmek mecburiyeti huıl 
'- 't\'etedne fikirle sakhyacağım.. oldu. Tophaneden vapura bindim. Yol 

,._~r Cı oğru ... Amma aşağı yukarı ihtiyarlarını ve masraflarını temin irin 
"ttL 1 \>ekd ' :1 :1 

oer, a ın bunu daima inkar c- ide yanıma elli kadar para vermişti. 
~ l!:r1ı:ekıer . k~ Vapurda birinci mevki salonunda o-
~ On1il d ın ar etmez mi sanki?. turmu§, mecmua okuyordum. Salona bir 'tar it~ eder ~rnma kadınlar ka- kalabalığın girdiğini hisset tim. Batınu '> ~c.tıın sını .b.lmezler. Münaka- 'kıaldırdığrm sırada, k.1:-tıma bir kadın 

· liıç kur yapmadınu: kalabalığının oturduğunu gördliın. 
1't' lf•yır Bunlar arasında göıliın bir tanıdığa 

~~•Pnıadıın. Zaten buna fır- ilitti. Bu Viyanalı bir kadındı. İstanbul-
~h':" lt.t•· rıı.. • da barda rahııyordu. Kendisini de ora-

'"C, ıfYen do w ~ 
gru konuşmıyorau- dan tanıyordum. O da beni görmüttil: 

\,.~ ~~· Kalkıp yanıma gel:b. Yanındaki ar-
'~ •~tzaPıtıadım. Çünkü beni ı.. kadaılarmm da kenıdisi gibi artist oldu-
~. il tlbi Ytıkarı herkes erkek ta- gyunu söyledikten sonra Bursaya Ulucia-
-.._ ıtn, •tylc d bö' 1 • 
, ''41\lnç Olmaz e , Y e bır fey yap· ğa gittiklerini söyledi ve bana ıwrdu • 
~ .. , lllilııaae mı· · - Siz nereye? . 
-- ~ek bet, gayet tabü .• Sev· - Mudanyaya ... Bir it takibine gi-
--~ 0!;rkeıin hakly değil mi? diyorum .. Bir kaç gün ıonra dönece • 

nıı. ?, ınini olacak ne kutu· Y• 

-~ gım. 
ti' ,.İlıtı: - Sen de bizimle gelemez mii~! 
tl~·Y' be • - Hayır gelemem .• 
I.~ ası .. 'L ... nını, kız olduğumu b'ıl-~~"" UQYle BÖ lü - Ne olur :anki .• tşini iki e'in &rn-
~ >'11-tı Y yorsunuz.. Do- ra görürsün. 
t\~lte~ et~1• nıcrnteketlerde benim - Çok tetekk,ür ederim. Fakat he-

~~ctl~~ ve ::e dolaıanlan çok men görülmesi irap eden bir it. 
b(~~ "cra rın ~ık ın<:ceraları- - Vapuru kaçırsaydın ne olacaktı? 

«ıı.:.·~llı H duytdugunuz ıçin tabii Bununla gene kenıdileriyle beraber is-
. ~ı'- · akalım hcr:ı.. . . . '- Uu"" lrıU? ...,es sızın gı- tersem gelebileleğimi ima etmek istiyor 
1
t ""--'liııur ~bii .. .. du Güldüm. Bu gülütüm, bar kadınına 
~,lt at " Duşunmediklerini esaret verdi ve israrı arttırdı: 

' z böyle şey yapmak (Denmı ftl') 

olmalıdır 
Geçen giin matbaaya gelince, masa

mın ürerinde kaim bir zarf buldum. 
Açmadan evvel şöyle bir yokladım, i
çinde pek garib bir şey vardı. Zarfın 
şişkinliğine rağmen, ağırlığı azdı. 

Biraz sıkınca şişlik kayboluyor, bu -
nun yerine insanın elinin altında u -
fak ufak sert bir şeyler beliriyordu .• 

Merakla zarfı açtım, içinden çıka çı 
ka ne çıksa beğenirsiniz. Kat kat, 
renk renk kağıtlardan yapılmış bir 
kcsekağıdı ile bir de mektup. Mek -
tupta aynen aunlar yazılıydı: 
Bayım; 

f darehmıcııi::e bir tane alr.lddc kc -
sckciğıdı gönderiyorum. Bıoıım tetki· 
J..."indc göriilccektir ld, bn 1.:esck(iğıdı 

denilen ı·e o nıak.safl,a kullanılan 

§etJ; mc1.:tcp çocııkkınnın kirletip de 
evlerinden çöp tenekelerine atılan 

muhtelif renk ve tipteki 1'6 .. ğıt parça -
lamıdan ba§ka bir şey değildir. Ôğ -
rcıırliğimc göre: 

Bu 7.ci(jıtlar. l>azı museı:iler tarafın· 
da11 yapılıp bilhassa muscvi tioarct • 
haneleri (lmkk.al, sebzeci ve sai.sc) ta· 
rafmdwı srırf ı·e istihl<ik edilmektedir. 
Nctckim ben de bunu Kad1köyün 
de bir museui 1>akkaluıdan aldtğım ya
rım kilo toz §ekcri ile aldım. Ne ol· 
duğıı pek iyi göriilen bu kağıt hak· 
kında si:::c fazla izahat ver • 
meyi zait göri~yorum . .Ancak pek 1ı."t

aa olarak ~unu 36ylemek istiyorum 
ki,: "o Jıaııgi memlekettir ki, mıınta -
::am teşkilcitlı ııc faal bir "belediyesi 
mevcutken -0rada m.uhteli/ '008ilelerl.e 
ve pek aşikar bir şekilde halktn .ath
hati gima gün tehditlere tıe tecavüz • 
1crc mantz kalıyor dcı~ bundan o bele
diyenin haberi olmuyor1" Bundan 
ba§ka; bilhassa pazar yerlerinde es -
nafm muhtelif terazi 01JUnZarı ııe ba
zı el çabukluğu gibi hihıcrler1e kiloytt 
't'50 granı ü:;criııdcn alan ha1kı da 

himaye edecek makamın neresi oldu -
{junu bilcnıiyoroz. Bilhassa b-ildirdi • 
ğim sıhhi ııa=iyctimizin lrorunm.aaı i
çiıı ted.abir ittihazını ue halkın .!ıh -
hatiyle oorlığıyla bu kıadm' arık ve 
pervMızca oynanılmasrna müsaade e
dilmemesini I stanbul bel.ediye3ind.en ı 
rioa ederken, gazotcnizin bu huBU3ta 
tavassııtta bulımmM1nı ehemmiyetle 

rioo ederim. 
Okuyucularınızdan 

Kadıköy, Yeldeğirmeni, Tepe 80-

kak, numara 58 de Abdürrahman 
Demir ôlçcn. 

Mektubu bir tarafa bırakıp kesekft.
ğıdmı elime aldım, evirip çevirmeğe 
başladım. Birçok pis, biçimsiz kese
klğıdı görmUştUm ama, böylesine hiç 
rasgelmemiştim. Elimde, belki yUz 
gramdan daha ağır bir kesekağıdı var 
dı. Sarı müsvedde defterlerinden, tek 
çi7.gili kağıtlardan ibaret olan bu to
mar, birçok kola ve unla biribirine 
yapıştırılarak sözüm ona bir kesekl -
ğıdı vUcuda getirilmişti. 

Bu kağıdın içinde yanm kilo mal 
alacak olan bir müşterinin parasının ' 
beşte birini de kağıdın ağırlığına ver
miş olduğuna ~ilphe yoktu. 

BUtün bunlardan ba§ka kağıtların 
Uzeri o kadar pis, o kadar berbat bir 
haldeydi ki, daha ilk bakışta çöp te-· 
nekelerinden veya sokaktan toplanmış 
olduğuna şüphe kalmıyordu. 

Bu pisliklere dikkatle bakıldığı za • 
man, arada bir yığın kur~unkall'm i ... 
leıi, illrnıektep talebesiniıı elinden 
çıktığına şüphe kalmıyacak yazılar gö 
rülüyordu. 

Derhal aTkadaşım foto Aliyi çağırt
tım, bu iğrenç kesekağıdının yukarda 
gördüğünüz resmini aldırttnn, BOnra 

l'ııl:.arda: Haberci Hasırcılardaki kdğıtçı7arla konu~ıyor.' 
Altta: Bize gönderilen kese k6.ğıdın ın pislik içindeki hali .... 

ikimiz beraber sokağa çıktık.. sekağıtları ancak bunlardır. 
Yenicamiden, Tahmis sokağından Burada daha bir mUddet kaldı][. Lif 

geçerek, birçok keseki:ğıtçılarm top • arasında kesekağıdı satı§mın yilzde 5 
lanmış olduğu Hasırcılar sokağına ile 10 arasında bir kar bıraktığını, 
gittik... fakat ciro ~ok olursa, fazla kazanç 

Sokağı baştan başa yürürken, sağı- getirdiğini öğrenmiştik. 
mızda, solumuzda birçok kağıtçı dUk- Hasırcılardan sonra, Balıkpazarm • 
kanları görüyor, fakat bunların hep- da ki birkaç dilkkfına da uğradık, fa • 
si de alışverişle meşgul olduğundan kat hiçbirisinde bizdekine bcmer ke
orada durmadan bogça bir dükkan sekiğıdı göremedik. Fakat elimdeki 
arıyorduk. Nihayet köşebaşında bü • nilmune, bunların mütemadiyen yapı
yük bir dükklnın önünU boş görünce lıp piyasaya çıktığını gösteren pex 
hemen içeri girdik.. canlı bir misaldi. Netekim, Hasırcılar 
Buranın sahibi Mordo isminde genç daki kağıtçı da sözleriyle bunları te

bir çocuktu. Biz kendimizi tanıtmadan yid etmişti. 
o bizi tanıdı. Okuyucumu.zmu§ ... Bir Bu kfığıtlan kimler yapıyor, kimler 
taraftan başka mevzulardan laf açıp satıyor. Bunu daha ziyade meydana. 
konuşurken, bir taraftan da dUkkiuıı çıkarmak belediye mbıtasmm vazife. 
tetkik ediyor, bize gönderilmif olan sidir. ' 
kesekağıdmın benzerlerinden var mı, Bize gönderilen keseka.ğıdını saklı· 
yok mu diye aranıyordum. Fakat göz- yoruz, belediye ne zaman isterse vcre
lerimi ne tarafa çevirllem, ya yeni kl- biliriz. Mektup ve kesckağıdını gönde
ğıtlardan, yahut da temiz gaute ka- ren zatın adresi de bellidir. Kendisin
ğıtlarmdan başka bir şey göremedim. den de sorulup kimlerin bu kağrtlan 

Nihayet, matbaadan çıkarken, cebi- kullandı~ını öğrenmek gi.i~ değildir. 
me koymuş olduğum keseklğıdını çı· Belediyenin, cidden mUhim bir me
kanp dükkan sahibine gösterdim ve sele olan bu hfv1iscvle derhal alaka -
sordum~ dar olacağını umuyoruz. HABERCi 

- Bu kesekağıdmm bem.erlerlnden 
var mı sizde? 

Adam, gülerek ytlzüme baktı. Bu so 
kaktaki dükkA.nlarda, dedi öyle şey 
bulamazsınız. Bunu ancak Balık pa
zarında bazı kilçUk dükkanlar yapar
lar. Fakat işin aslını ararsanız eli • 
nizdeki kA.ğıdm benzerleri dükklnlar
dan ziyade, hususi evlerde yapılmak
tadır. Bir yığın fakir kadm vardır ki, 
çöp yerlerini dolaşır, nekıı.dar kiğtt 
varsa toplarlar, sonra evlerinde bun
ları unla, kola ile birleştirerek kese • 
kft.ğıdı yapıp, hileki.r esnaflara ucuz 
ucuz satarlar. 

Bunları söyledikten sonra, elini sa
ğa attı, sola attı, ve dUkklnın her ta
rafından bir yığın muhtelif bUyUk • 
lUkte, renk renk, şekil şekil keseki.ğı
dı çıkararak önUmUı.e yığdı. 

- İşte, dedi. Bizim yaptığımız ke-

Tuğla rcngf f/Jtrden kalX."t1c 1'e kenar
ları bir 'llY çiçeği ile sürlü güzel bir. 

şapka 
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Şanghayın 
.içyüzü 

Şanghay öyle muazzam bir kapıdır ki: 
Asyancn esrarh cazibesine kapı.an ser
gU.zeş~çller, kahraman2ar, firart kürek 
mahkO nları Asyaya bur adan ~lrerler 

Kum torbala ı satarak servet 
yapan dahi Amerikalı 

Coğrafi malumatı 'kıt olmıyanlar, 
Şang1ıay §Chrini hıiç §Üp1ıesiz, her 
::onum tamrlardı. Çin - Japon harbi
nin ~langıcmd!lnbcri. her gün ga
zetelerde biıı bir kere ismi geçen 
§Ohri bug{ln artık tammıyan kalma
dı. 

lt'aktıt, lıüyUk devletlerin kendile
rine birer 11iifuz mınta~ı ayırdık
ları bu 7coskooa Şanghayın bir de 
iç yü..""il vardır 'ki, bunu. herkes bil~ 
mez. 

Fransannı en büyillc ga~ete.si olan 
''Paris - Soir" ın hususi mtthabiri 
gazetesinde i§tc bu csrarcııgiz Şang
hayı ·anlatan ço'k §ayam ll .kkat bir 
yazı yazmt§tır ki, karilcrirııizi .ala
kadar edeceğim; şiiphe o1madığı i -
çin, nakledi,ıoru::: 

"Şanghay, dtihyanın diğer btitün 
şehirlerinde olduğu gibi, insanların i
çinde doğdukları, yaşadıkları, çalış -
bkla.n, sevdikleri, in§a ettikleri, ya -
rattıkları, ıstırap çektikleri ve öldük
leri bir fiehir .değildir .. 
Şanghay ayni z.'\manda, diğer bütün 

limanlarda olduğu gibi, insanların ge
lip işlerini gördükleri, biraz içip eğ
lenclikleri, güzel bir kadınla bir gün 
kaldıklan ve paralarını kaybettikten 
sonra çıkıp gittikleri bir liman da de
ğildir ... 
Şanghay bir kapı, muazzam bir ka

ıudır ki, Asyanın esrarlı hayatına ve 
efsanevi zenginliğinin kuvvetli cazibe 
sine kapılan bütün kahramanlar ve 
sergUzeştg.ilcr, firari kürek mahkfım
lan, filimler ve haydudlar buradan As
yaya girerler ... 

Oturduğum kahvenin kapısından 

girerek bastonuna dayandığı halde 
sağdaki masaya doğru ilerliyen bu a
dam kimdir bilir misiniz? Bu, müte
addid milyon ingiliz lirasının, bir dü
züne kadar fabrikanın, bir sürii değiT
.men, otel, dansing, gazete ve deponun 
sahibi Viktor Sassundur. Bu adam U· 

zak şarkın en büyük iş adamıdır. Yan
daki masada oturan küçük boylu 
Çinli de Şang Şi Tang'dır. Bundan bir 
kaç sene evvel Kantonun umumi va
lisiydi ve cenubi Çin hUkfuneti kasa
larının ihtiva ettiği bütün serveti alıp 
ka.çmı~tı: tam yirmi be~ milyon Mek
sika doları! Şimdi bu adanı geriye 
dönmüı:t:ür ve N ankin hükumetine e
linden geldiği kadar hizmet etmek \i 
zcre Şan Kay Şek'e müracaat etmiş -
tir; ayni zamanda, on milyon doları 
geri vermeyi de taahhUd ediyor. 

Bira bardağım ağzına götürüp bir 
hamlede mid~sine indiren uzun saçlı 
ve favorili adama gelince, o, Tibette 
bazı tetkikler yapan bir heyeti sefe
ıriyenin reisidir ve İtalya kral Akade
misi azasındandır. 

Dans etmek jçin ayağa kalkan bu kı
sa boylu ise vaktiyle Pariste bir sc -
yahat acentesinin miimessili bulunan 
bir Çekoslovakyalıdır... Fransadan 
ayrılırken birkaç yüz bin frangı bu
lan borçlarını ödemeyi unutmuştu! 

Paris polisi kendisini senelerdenbcri 
aramaktadır; halbuki o, bugün, Şang
hayrn Fransız mıntakasında avukat -
Iık yapıyor ... 
Şu sarı saçlı kadının sigarasını ya

kan garson, Mongolistanda kendisine 
bir devlet kunnak istiyen Baron Un
gem Stenbergin yaveriydi. Kabak ka
falı ve monoklli fiil adam da halihazır
da Şan - Kay - Şek ordusunda mual -
limdir, harbi umumide Alınan süvari 
yüzbaşısıydı... Şu anda içeriye. giren 
esmer kadın, bir İspanyol yahudisidir, 
.~erika ta.biiyetindedir ve hapisha -
neden henüz <'ıkan lJnı~ayh bir dan
söıiln karisıdır ... Bu kadın, afyon, e
roin, morfin ve saire satmak suretile 
be.~ sene içinde iki milyon dolar ka -
unmıgtJr. 

Bir dostuyla konuşmakta olan şu 
sanşm güzel İngiliz kadını da. kızıl -
haç hastanesinde gönüIJü hastabakı -
cıdır; haftada iki yüz frank (yani ay
da takriben 40 Türk lirası) kazan -
maktadır ... 
Bulunduğum kahvenin yedi sekiz : 

yüz metre ötesinde, Japonlarla Çinli
ler üç dört haftadnnberi biribirlerini 
boğazlıyorlardı. Maamafih ecnebi nü
fuzu altındaki mmtakalarda da vazi -
yet pek parlak değildi. Netekim, 
Şanghaya gelişimin üçüncü günü, Nor 
veç konsolosunun Fransız imtiyaz 
mıntakasında "muhtelit,, bir konfc -
rans topladığını haber aldım. Buna se
beb, İtalyan askerlerinin Amerikan 
mmtakasına doğru gitmekte olan bir
kaç Çinliyi öldürmüş olmalarıydı ... 

Şanghay adı verilen bu bin bir çeh
reli şehirde, ırk, milliyet, din, adet ve 
kanun keşmekeşi arasına, harb dola
yısiyle her sınıftan birçok kimselerin 
karışması kadar tabii bir ııey olamaz. 

Habeşistan seferi esnasında. İtalyan 
ordusuna eski kamyonlar kiralamak 
suretiyle büyük bir servet kazanan bir 

Amerikalı, ilk top patlayışından bir 
gün sonra Şanghaya geldi ve dört haf
ta sonra, birkaç yüz bin dolarlık te -
miz bir kiır elde etmiş olduğu halde, 
çıkıp gitti. Yaptıgı iş şuydu: sudan fi. 
atlarla her taraftan eski çuvallar al
maya başlamış, onları toprakla dol -
durtmuştu. Obüsler, yağmur gibi, 
beynelmilel mıntaka Uzerine yağma. -
ya başladığı zaman, bu cidden dahi 
Amerikalı, derhal faaliyete geçerek 
tam Amerikanvari reklamlara başla

dı. 

"Pcncrrclcr-hıizi bizinı kum çuvalla
rımızla örttüıtüz mii., rahat uyursu
nuz,, ''Bizim 1:um çuvallarımız her 
çapta obüslcre kolaylıkla mu1rovcmct 
eder.,, ''Çocuklurrnızı dU.şilniin ve h."'ıcnı 
çuva:!ları alm.,, 

Buna benzer reklamlar, Şanghay 

gazetelerinin ilk sayfalannda, sine -
malarda ve sokaklardaki afiı,ılerde, her 
kesin n!l2arl dikkP.tini celbctti. Kum 
çuvalları haftalarca ekmek gibi satıl
dı. Ve eğer merkezi Amerikada barb 
tehlikesi çıkmayıp da, açık göz Ame
rikalıyı oraya gitmeye icbar etmesey
di, belki de Çindeki kum çuvalları i
çin koskocaman bir Amerikan tröstü 
kurulacaktı ... 

Bugün Şanghayda öyle adamlar var 
dır ki, zehirli gazlerden, ayakkabıdan 
tutun da bombardıman tayyaresine ve 
dizanteri haplanna vanncaya kadar 
her şey satarh:.r. Bu adamlar ne güm
rüklerle, ne kanunlarla ve ne de Çi
nin bulanık sularında mütemadiyen 
dolaşan Japon zırhlılarıyla meşgul o
lurlar. Onların bir tek şartları vardır. 
Paralan peşin almak ... 

Şanghayda, yirmi beş dolar günde
likle - bu resmi tarifedir - ve bin ile 

on bin dolar arasında. tahavvül eden 
bir mükafat mukabilinde, Çinli ve be-

yazlardan müteşekkil "ordular,, bul • 
mak kabildir. Bu adamlar en kUçük 
kayıklarla bile nenize açılıp, Çin sa
hilleri boyunca seİ'seriyane dolaşan 
esrarengız şilep ve hatta vapurlan a
ramağa çıkarlar ... Filhakika, arasıra, 
Japon amirallığı, §U veya bu adanın 
civarında, milliyeti meçhul bir gemi
nin veya yelkenlinin durmaktan im
tina ettiği için batırıldığını haber 
verir... İşte o zaman, sergüzeştçile

rin cenneti olan Şanghayda kellelerini 
koltuklarına alıp, Pacifik'in sarımtrak 
dalgaları arasına gömülen ve yahut 
da birkaç ytlz dolar kazanan birçok 
kimseler çıkar. 

Esasen Şanghayda, çoktanberidir, 
hayat ve ölüm denen boş şeylerle meş
gul kimse kalmadr ... 

Edmmtil Demaitre 

·.:·~ ' .. ·. . . ., ' .. , . . 
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Galata sarayın 
dünkü 

kongresi 
Klüp nizamname

si tadil edildi 
Galatasaray klUbünün geçen hafta 

ekseriyet olmadığı için toplanamıyan 
ve bu haftaya kalan f evlrnlfı.de kon -
gresi, dün klüp lokalinde yapılmış
tır. 

Kalabalık bir aza kütlesinin ve bir 
çok eslti Galatasaraylıların iştirakiy
le yapılan kongre, klübUn bir numa
ralı azası Ali Saminin risliğinde geç 
vake kadar devam etmiş, klüp nizam
namesinde birçok mühim tadilat ya
pılmasına karar verilmiştir. 

Bu tadilat arasında, bilhassa mem- ı 
leketin b~kn taraflarında açılacak 

Galatasaray klüpleri için birçok mad
deler bulunmaktndrr. 

Kongre nih:.ı.yetiı~de adetleri 64 ten 
80 e çıkarılan klüp yüksek muraka
be heyeti için yeni azalar da seçilmiş
tir. 

Güneş klübü 
kongresi 

Güneş klübünün senelik kongresi, 
dün klübün Tnksinıdeki merkezinde 
saat 14 de yapılmıştır. 

Kongre ba~kanlığına l smail Hakkı 
Vefa seçilmiş ve eski idare heyetinin 
verdiği idari ve mali raporlar okuna
rak tnsvib edilmiştir. 

Yeniden yapılan idare heyeti seçi
minde başkanlığa Bolu saylavı Cevad 
Abbas Gürer. asba.skanlığa Kemal Sa
lih, genel sekreterliğe Süleyman Se -

den, muhasipliğe Aziz Nami, Yeme -
darlığa doktor Siyret Zühtii ittifakla 
seçilmişlerdir. 

Klübün yeni idare heyetine muvaf
fakıyetler dileriz. 

~ ----------------

(8 ) takımları 
maçlarında 

Süleyman iy e Galatasaray 
Güneşe 1- 2 Begkozu 3-4 
yenildi y endi 

B taknnlan maçiarmda. GalataSI • 
ray - Beykoz B ta.kımlan dün ŞeıJ 
stadında karşılaştılar ve neticede~ 
latasa.ray üçe karşı dör sayı ile P' 
geldi. 

Taksim stadındaki B takımları ma
çında Gün~ ile Süleymaniye karşı -
laşmıştır. Süleymaniyenin enerjik o -
yuncuları karşısında Güneşliler ilk 
devreyi 1-0 galib bitirmişlerdir. 

\ ( / 

İkinci de\Te bidayetinde sağ açık -
lannın sıkı bir şütü ile beraberliği te
mineden Süleymaniyeliler devre orta-

larında. kalecilerinin bir penaltı kur -
tarmasına rağmen son dakikalarda 
yedikleri bir golle maçtan 2-1 mağlup 
çıkmışlardrr. 

Mcnccer - Canım zor bir §C1J mi1 
Herif yere dü~ünccyc "kxıdar yumruk 
1Jll raoa ksın! 

Taknnlar saat üçte Tarık'm fd.ı' 
sinde Galata.sarayın akınıyla o~ 
ba§ladr. Beykozlular bu akmI k;,; 
te güçlük ~kmediler. Çok enerjik tJJ 
surette mukabil akına geçtiler. 01" 
nun onuncu dakikasında Sali.bad · 
uzaktan çektiği sıkı bir şilt golle 1' 
ticelend.i. Beykozluları bu gol n~~ 
etmedi, bilakis kamçıladı. A.kJDIU .. 

seyrek yapmakla beraber tehlikeli~ 
luyorlar. Netekim bu akmlardall 

tanesinde merkez muhacim sağdaJl ti 
talanan topu sıkı bir şiltle Gala~ 
ray ağlarına taktı. Oyun, bu P---.. 
sonra mütevazin bir şekil aldı. ~ 
sonra hikiıniyet yine Gataıaaaı-. 

geçti. Birinci devrenin bibnesıneJ! 
az kala SalRha.ddinin yine urP...-, 

çektiği şütil Beykoz kalesinde ~ 
yonız. 

İkinci devrede oyuna. Beyk 
başladılarsa da. hakimiyeti berneJl ~ 
'atasaray alarak oyunu BeykoS 

sahasına intikal ettirdi. BugUıı 

haddinin çok §ahsi oynaması ve ~ 
rlnin de ortada dans eder gibi ,ııt{ 
kım IUzumsuz hareketlerde b~ 
hücum hattının insicamını 'I 
Ve karşı taraf müdafaasmm ıeıııl 
laylaştırıyordu. ~ 

İkinci devrenin on beşinci pf 
smda Galatasaray UçUncU goJUJlft ti 

aaşe\?~e'ltmea~ mo '?oa Baş 
beOaso ~emektDır,, 

detti, buna Beykozlular sağ ~çleri ~ 
srtasiyle mukabele etti. vazı~ 
heyecanlı bir şekil aldı. Gal~ ~ 
hücumda görUyoruz. NetekiJll -1 
eden bu sıkı akınlar neticesJıldl cf 
penaltı cezasıyla Galatasaraylıl:. f' 
düncü gollerini de kaydediyorl ~ F n EXK müsteşriklerinin, iln_ıl

ııin çokluğunn °"e knrı~ıkhgı
nn isnret mnksndilc: 

-· Dc,rihnlş kütüphane! 
Dedikleri; Tıınzimat ri<'a lin<lcn 

Puut pnşnnm ~a: 
- Çeldht';'I hii~ üklüğiimlc bir <'lmas. 

Faknt ne küp<' olabilir, ne do ~·ü-
ziik tac;ı! .•• 

Dl:r~ tnrif etliği Ahmet Vefik pa
şa, IJ;nnzimat dc,,iniıı orijinal şnh
si;rctıerimlcn bil'idir. 

Ahmet Y<'filc ımşn \'nliliklerdc, na 
zırhkfn, Pnı·i" .,cfnı·ctlndc bnlım<ln; 
meml<'ketc fnyclnlı işl<'l' gikdü. Ji'n
knt hiç hir znmnn snmlnlyo \ 'C kiilı\h 
knpnın k ihtirnsmn knpılnuulı. tkti
<lar 11rn\'kiinin cnzlhc .. ilC' yanıp knv
MıhllnClı. 1llmle, f<'nlc. telif \ ' C tercü
me ile 11ğmşınn~·ı, nuzırhktnn, <lc,·lı-t 
hizmctlı•rlnden dnlıa iistün tuttu. O, 
bir devlet rüclümlPn ziyıulc hiı' fılim
cli. llmin her ccpheshıdc üstünlüğü 
ynrrlr. ,-\rnpçn ,.o fnrsçayı mUkcmmcl 
iJiliyor<ln. Gnro li~nnlarını cln öz dili 
gilıi {)r. ı·cnmiştl. 

Darülfünunun ilk profcsfirlC'rln
clcn olnu .Ahmet \ · etik ııno;:n, bizde 
"lisnnivnt .. ilminin \ ' C Türkçülü~ün 
"piri,,<lir. Ilütii•ı cscı·lerinl sıHlo hlr 
lisanın yazmıştır. E.;crlcrlnin en bü
yük me7Jycti milli tipler yn~atması, 
kendi haYnt \ ' C nlwalimiz hakkındı& 
rantı tııhİolftl' ynrntmasulır. (~lol
}'Cr) ndnptclcrl 1rnnun <'Rnh ve iilmez 
mlsnllerldir. O (l\lolycr) in escrleıinl 
yek nlır:unnnlnl'ını sndcco ()l0tlcl) 
nlnrak nltlr. Onlllr<lnn iihııez tipler 
ve knlırnm:uılnr yumtt ı. (Çağ·atny 

lfıgntl), ,.c (lı<.'hçcl Osmnni) ölm~z 
c-;erlcrdcndir. 

Ahmet ,~f'tik Jlll';'ıt ilim iistünlü
~ün<lcn başkn, bir insnn için me7Jyct 
!-·n)'lltm ne kutlar haslet \ '(• ,·amflar 
\'nrı;ou, hepsine sahipti : A<;ık sfizlüy- ' 
dü, uuwtti. ı:;(izUuli snkınnınz, dostln
~rımn, cHlc::mnnhvmı gizlemez, özU, 
sözil hlr<li: Türklerin: 

- J{amk n~acı gibi <loğ1·11! 
Dedlkleıi insnnlnr<lantlı. 

Ahmet Vefik paşa, kendisi için~ 

si)zü söylemiştir: 
- Ueniın gibi adam gHrnıccliın! 
Molycr nflkilinln hususı hayatı 

hep okumnkla, ctrafınclakilerl irşat
la Jı:"Çnıiştir. J{nrdcşl Yuhya cfcmll 
Jmnbnr ve tuhaf bir aclnmdı. Kış gc
cdel'l onnnln oturup konuşurken pn
~a. nıütemndlycn iUmclcn, okumak
tan, kitnplardnn falan bahseder, 
kardesl de dinler, fakat cevap , ·er
mez, ;·almz sobaya odun atardı. 

Ustacl Hiiseyln Rnhmhıin (Müreb
biye) adlı kltahmclnld (Dehri) e
fendi tipi ,\lımet Vefik paşnyn. çok 
hcn7.cı·. }~serdeki kanhur amcnnm da 
Ynlı~·n bey olclnj::,rı.mıı sfiyliycnler 
<;nktnr. Yakanın Rıınıelihisnrmcla 
~cçmcsi, Ahmet ,.cfik pnşanm Ru· 
melilıt~nrmcla oturması, bu süzlcrin 
ve rh nyetlrrin do~rıılıığunn. hizi i
na nd ıra<'a k henzerliklcrcl<'mllr. 

ı\hmct Vefik paşa, ilim. karakt(•r, 
nıcı·tıık hakımmdım 110 kıulnr listün
~e. ne karlar "nc\i şnh~ma münha
sır., bir inı"am~n. o kndnr do zarif ,.e 
nüktf'clnn<'h. Onun, aj:,'lzlnrda bir dar
)>ımc.<ıel gibi doln~an birçok nüktcle· 
ri, fıkraları l'arclır. nirkaçmı nakJe
diyonım: 

O, AH Jln~n:n hiç sevmezdi. ÇUnkü, 
kendi 1 ~lhi, AH paşa ela hüyiik Jteşit 
pn<::amn yetiştirmelerinden olduğu 
hnlclc, soıırn<lıın vrlinlmctinin aley
hino <lfütmüstu. Runnn için ona gil· 
cenmtş, <larılnnş, bn kırgınlığım yti
zünc s(iylcmlşti. 

Ali pn~,a sadrazam olunca, Ahmet 
Ydlk paşa llf' banşmnk istt-di, araya 
adamlnr ko~·du, habcrl~r yolla"lı, 
S!')l'Clll: 

- Ucni aflctm<-si i~in ne yapayım? 
,\hınet ,.elik paşa bih'af;thı şu cc

,·ahı ~ı;nclerdl: 

- Geheısin! 

Bir gün kardeşinJn oğlu paşaya 

sordu: 
- Paşa amca! .• Bir ~a9ta oku

<hım, manasını anlnmndnn. Şcvk<'t
mnah nCt'lemektir? .. 

- IlRşlıclAs-ı, yan·um ! 
Hü.3cyin Riiftit Ttrpaıı 

~,,,, ' golden sonra Beykozlular o, ~ 
şrndanberi kesilmiyen enerjik 0~ 
rının mükfıfatını gördüler. ve~ 
neticesine beş dakika kala BeY dfl 
lar üçüncü gollerini attıl~· 'V'~e (/ 
da bu suretle dörde karşı uç go~:.J 
lata.sarayın galibiyetile nibıı.yetı' 
tir. ,,,, 

EmlnUnU Haıke'1 ti 
spor ha r e ketle 

Büyük koşular - ~:J.. 
Şubatın ilk haftasında. ~ 

Halkevine bağlıon altı klilP ~ 
dan yapılacak kros konterl ~ 
lanna başlanmıştır. KO§llı tJJı, ~ 
Halke\•inden baıılayarak f~~ 
nekapr, Rami, Eyüp cep~ "',; 
lahtarağa, Kağıthane, Jfus~:..# 
si yolHc Şişli tramvay: d~ 
tecektir. 

••• d,1, 
Voleybol şamplY~~ 

Gayrifedcre on altı ldi1~ 
yapılacak olan voleybOl ~· 
bir hafta sonra başla.ya 

Muhtel~t ;ak~lllı0 
On altı klüp muhtel•~~ 

yapılacak büyük futbOl :" fJl'__j' 
!arına devam ediJmektedlt~ ..1 

nör nezdinde idmanlar& ~ 
mı!]tır. ~ 

Mart içinde idınaıılarf111g.tt .ti 

olan muhtelit klüplcr, ıtı ıP" 
· ki ·1 1 · ı· Jl'lus:ı. şa.mpıyonil • t p crın 

vct edecektir, 



, 
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,o 1K1NCtKANUN - 1938 
~ FrABER - ~şam ~sfılst 

., 
Eski devirlerde 
nasıl seyahat edilirdi ? 

Bugünkü 

Doktorun köşesi .... ________ ___ 
ç o c lYJ ~ (l,.lJ li'il lYI :E 

n lh'ıtDyaco ona ifil 
go<dlaıyo 

aDoycır MlYI ? 

1j;ff te40t1'fAa .: ''1" 
taksilerin ceddi 

Yunan im para!orları, kalolunan mesafeyi ı 
göslertr bir a .et ta,ıyan arabalarla se
yahat ederlerdi 

Tarihi filmlerin 
modaya tesiri 

~oma hukukçulara arabalann günden 
Qüne çoğa lı şına nasıl ı syan ettiler? 

l.tısır çöller inde es::iden muntazam 
~ol i'oktu ! Hele asayiş hiç yoktu ... 
tunun için, kervan!arla yola çıkılırdı. 
~lruz bir yere gitmek tehlikeliydi. 

1 cesurlar bile buna cesaret edemez;rdi. Gidip gelmemek muhakkaktı. 
0lcu ve eşya nakliyatı devdcrle ya

:~brdı. Siz de pek iyi bilirsıniz ki, bu 
d a;van çok dayanıklıdır. Uzun müd -

l e açlığa ve susuzluğa dayanır. Ayak 
arı d" 
~ uz ve yassıdır. Kuma batmaz. En 
rı 150 kilo yük taşır. Bu yükün ya
t ıı~nı, Yolda içilecek su teşkil ederdi. 
~ cuıaı: bazan da susuz kalırlardı. 

Şi c\evırde scyahQ.t edenlerden biri· 

~~tıı alarmda hararetten ölmek de· Birçok nnncler çocuklarını pek iyi lıcs· 
ile 1• ıne .. gcld:klerinı. fakat yolda bir lı·ılikleri ,.c onlıırııı hu snycdl' ~·iizdc 
d.{ an Sürüsüne tesadiif ettiklerini. Esl:i Mısırda yolcu ı·c eşya nal.:li yiiz sılıahlli olduğu iddııısınd:ıdırl:ır. 
tı~e:rden birinin memesinden süt ak- ırnııtmiyctlc clcvelcrlc yapılırdı .\c:ıbn böyle ıııillir'! Y:ıpıl:ın eıüıJler hunun 

ıı:.•nı bu ı ı 1 ı ' d ıııaıılcsct ıloj:iru olmndığını SÖ51erınişlir. diL• ' nun a susuz u { arını gı er - lardan başka, yelkenli aıabalar da 
illerini yazıyor. Çiinkü lıiiriik udnınlnnlıı olduğu gibi ço. 
y 1 vardı. Bunlar baınbo ağacından yapı· cukl:ırcln tin en miilıirıı rolü oyn:ıy:ın, \'t•· 

...... 
0 

c_ular, ccyla"nın "ltına ·\.'atmışlar, ı d T k ı ki · t b" '"kt" "'" " " ır ı. e ere crı gaye uyu u. rilC'n F(ıılanın miklıırı değil cinsidir. Ço bı.i ~esıni ağızlarına alarak tıpkı mini Çok şiddetli rüzgar oldu mu, sandal· cukl:ırın ınidl'lı'ı ' ini hir t;ıkıııı Jlirnııısuz 
~a.~~ Ç<>cuklar gibi, emmişler \'e ha · !ardaki gibi. bir y~lken açılırdı. Fa _ ~·emı·kh•rlc dolclıırmıık onlnrnı lıc~lcnıck 
• t-

11
?U b•t suretle ktırtarmıc::lar. k ç· ı·ı · d lk ı· k ıld~il hil:ikis :ıç lıır:ıkrırnk ch·ıııcldir . .., • ~ at, ın ı er en zıya e ye en ı a • 

"'ıaıllstızlu .. k .. "iizilnden \'Ukua gelen fa. rıoı Yl'ıtll•k yı:ıııcleriıw rn~ıııl'rı hcsll·n 
" atı " yıklarla seyahatten hoşlanırlardı. ıniycıı, viiı•11ıl11rınıı lıirnn ol:ın ı;ııclayı ııla· 
l'oıı n onune geçmek için, sonraları Hindistanda, mektuplar demir ve - ınıy:ın ~·orııkl:ırın crgcç sıhhnll<'ri Jıozıı. 
laı- ~da kervansaraylar yapıldı. Bun· ya tahta kutulara konulurdu. Posta lur; ''ilculları gıı) ri nıiilen:ısip hir şekil eh· 
fildi di hanlardan başka bir şey de · tatarları bu kutulan başları üzerinde inkiş:ır etmese lı:ışl:ır. 
~ · 'Yolcular dinl<>nmek. vahşi hay. tutarlar, mütemadiyen koşarlardı. Sa· Anneler çocukl:ırının hii~ üyüşile y:ıkın 
~-ı. ara .karşı canlarını korumak, ye- l dnn nlfıknd:ır olmnlı, onlnra \'İıl'ullarıııın 
~~ \1 atte 12 mil yol alan posta Tatar arı ihtiyncı ol:ın sıcln~·ı ,·erip w:rcmctliklerıni 
..... e ıçrnek ı"çin buralara sıCFınırlar- d A · · k 1 k l ~· ok 
"' o· var t. razısı um u o an \'e uırç anlnmrığn ı::ıtışmalıdır. Bunu bilmek için 

Jte dereler bulunan bu memlekette bu SÜ· de doktor olın:ı~:ı lüzum yoktur. Fcnn hes· 
~ · ?'\>anlar; daima diğer kervanla · rat bUYük bir rekordur. !enen çocukl:ır mnkul bir şekilde hcslcncıı 
~ :ı1el'i Üzerinden )iirürler; bir lima- Şiddetli sıcak, yolcuları rahatsız e- çocııklnrdan kolnycn tefrik edilehilir. Co· 
\.: ir gibi, Kahireye gelirlerdi. Yol- cuğunuzun gözlrri fersiz \'C sözlerinin ol· • 
'• "<.! ç k derdi. tı siyah ını7 cildi soluk mu? yapılış ililın-
"'• b 

0
• Yedikleri hurmaydı. Giinde Çinliler. sol omuzlarında uzunca bi· rile r.:ıyıf mı? tşte frna beslenmiş hir ço· 

\ atta 18 saat yüriidükleri olur - rer değnek taşırlardı. Değneğin ucun- cuk niirıııınc(i. Ftır1C'ı!C'linı ki çocuğunuzda 
Sağ tarafta gtizel yıldız Marta Eger t'i 1900 yı1Uırına ait bir elbise içinde 

~ da birçok demir halkalar bulunurdu. bu ar:ızdıın hiclıiri yok, fok:ıl ı:ocıığunıız 
gö1ilyorswıu.z. Ortada1..-i lza Miranda dır,· başında "Niııa Petrovnamn yıa
'lam,, filminde giydiği §apktl bulwmy or. Vçfüıcü artist, Vera Koren, eski 

U taksilerin ceddi Yürürken halkalar biribirl~ine açr - sık sık lıoğaz olıı~·or, h:ıclcmciklcri şi 5iyor. 
hat M.. llar en çok, gemilerle seya- par ve çıkardıkları seda, yılanlan·ka- fşıe hu da frnn tcgMlılinin bir discr dcli-

devre ait bir ı:ıabıta filminde böyle uzun etekli 'bir rob giymi§tir. 

bı..., ~ı- lidir. flıııicııwiklcrl şişmişse, hir ufnk kn· -..ı11ılfeıı ~rdi. Mümkün olduğu kadar çrrırdı. Sağ ellerinde de lslak bir bez. şıkla onlnrı hlnız h:ıstırıııız. Altl:ırınclnn 
Bugüniln modası,. zannolunduifu 

gilıi, dünün modasından pek fnrklı 
değildir. Esasen güneşin altında yeni 
hiçbir şey yoktur .. Bugünün modala
rı tetkik edilecek olursa herhangi 
bir robun teCerrüntmda; herhangi bir 

~ b· ayrılmazlardı. Bir gemi de- vardı. Bununla arasıra yüzlerini si - kirli heyuz renkte hir m:ıddc, ynnf ufunet 
~, 1taz fazla kaldı mı, mutlaka lerler, serinlemeye uğraşrrlardı. cıknrsn hemen dokıorn gösteriniz. <"ün kil 

.\ti 
1
1llln eline düşerdi. Arabalara isyan bu ilerde kulak oıJrısı, ronıotizııı:ı vern 

ha~11~1 llar, kara seyahatlerinde Roma hukukçuları, günden güne kıılp lı:ısl:ılıklorı tc\'lil edebilir. 

~I~~ Çekilen arabnlnrdan istifade çoğalan arabaların sokaklarda rahat Ji,;;mdi çocıı~ıınuzıın nszını muayene ede- hali için lmnlar dn gıdn kodnr mühimdir, 

ieı- kı I, :Bunların tekerlekleri Ve di· yüriimeye mani Olduğunu görünce İS· Çocıı#unuznn dili p:ıslı \'e heyaz mı? de· elzemdir. 
. Se,.allhfrrıları tahtadandı. yan ettiler. ilil mi? Ya dişleri? Demek dişleri çürüme Her çocuğun gulnc;ınd:ı kafi miktarda 

dı ~ 8.t d k:ılsivum, fosfor, demir ''e muhtelif \'ita• 
b: l'ı~,.. e, hususi kanunlara tabi- !sanın doğuşundan 214 yıl evvel nlfıiıni ı:ıösıcrlyor. nu d:ı fena fcı;arldiye " 

'«t,.,11~1 ~ d minlrr bulunması liızımılır. Bunlnn ihti\'n '"la -..:ı U bir kadın mutlaka ara· nc«rcttı'kl('ri Apya. kanunu, lrndınları, a)Tl hir misııl. Çocuğunuz nt;zın :ın nefes 
1 1 " 8 ı. '!i d k · etmiyen gıda mndılcleri çocuğu sar ece < 0 • tı.\bı,L o,..ağa k k b .. Romada arab:ı.va binmekten mencdi . alıyorsa hıırnuntln el Yar eme · tır ,.e hu 

h.. "'«! h' çı ·ma ve ara anın o - " et nlınmııdıkçn çocul(unuz ne verirseniz yurur fnlrnt hcslcmez. 
-'Qi~ct· ır lll~ale bulundurmak mec- yordu. . verinir. İ'ilenilen şrkilılc IJeslcnmiycccklir. Çorıı~un yemek Ye uyku s:ı:ıtlerinin mun 
.. ~lllııa

1

~~~Ydi. Sezar, yalnız harb arabalarına mü- Çocuğunuz ınlıi:ıten rnr.ln miink:ıbiz veya t:ıznm w ımı:ıyycn olmn~ı şarttır. Ancak 
'li-~en ?rlar. katolunan mesafeyi saade vermişti. Arabacıların bağırma- fnzla mülüyiın ınictlr? .\ş:ıl!ı yukarı ınıw~. o tok<linlc çol'uk alc!ıl!ı gıdndıın lilylki 
~at hır nevi lı.leti havi arabalarla )arı en hoşuna gitmiyen bir §CY~İ. yen znmanl:ırdu ,.c munı:ıznın:ın dcfih:ıcet \'l'çhilc istifade edchllir. 
'1Jerın c ederdi. Şu halde, şimdiki tak- "Arabaların, sedyelerin yolları ka- etmiyorsa :rnıılış bir yemek rejimine tabi nütün bunları cözönünde tutarak çocu-

l(l'Jı,~ eddi bunlardır. tutuluyor demektir. Çocuğun iti:rotları ,.e ~u lılr dem bu işlerde mfill'hossıs bir dok-
~ pamasma; halkın rahat gidip gelişi- uy'knsu d:ı iyi gıdn olıp olmadığını göstc- toro ı.:östennek \'C onun ta,•siye edeceği !>..~'-le ~ Ölçen ve saati gösteren a- ne mani olmasına meydan vermeme- ren ölçülerdir. Çocuğunuz gece 11yurkcn gıda programını tatbik etmek en doğru 

.. ""Patato ~cehhez arabalardan başka li. Buna cesaret edenleri şiddetle ce- cok c:ırpınıyor ' 'e)"tl sık sık uyanıyorsa, ,.e kestirme hnreket olur. 
~. 'Ot' arın hususi arabaları da zalandırmalı .. ., derdi. snbnhlon yatağından yorgun ve iştihasız Yilarninlcr portakal ,.e domates suyun· 
t~I ~'~lit'l~, güneşten muhafaza i- Buna rağmen, Romada arabalar ço· kalkıyorsa vücuduna ltizım olnn gıdayı ola- da pek mcbzı'.ıl bulunmaktadır. Çocuğa 
ç \ \.\: Yeli mıyor demek lir. Çocuğunuzun ~·attığı ve günde hlc olm:ızsa iki clcfa portakal (yn-~Qll ' ğaldı, yolcu ve 'pOSta nakliyatının a- o:rnndı~ı ocf:ının sık sık ha\'nl:ınrlırılması zın tnze domntes su),t) verilirse onun gı-
~a arabalar rabalarla yapılmsama başlandı. Va a- ı ve çocuıtn kabil olabildiği kad:ır fazla tc· dnsının mühim hlr kısmı koloycn temin c· 

e, hayvanla çekilen araba - detlel'i gün günden arttı. miz hn"a temini onun neşvüniimnsı \'e sıh- dilmiş olur. 
11~ertn deniz ve macera romanı: 10 - de harp talii "\"ardır. Kaçarsam beni on mil içinde -y•a•p•a•b•il•iy•o•r•d•u•.•Z-ır•h•l•ıl•a•r•ın-b•a•c•a•la•r•1•n•d•a•n•3•·u·· k•s•.e•l•e•n 

yakalarlar ı::anıyorum, her n e ise biz elimizden duman bulutlnrı. fazla yol yapabilmek için son 
geleni yapalım .. Ne duruyorsun, bir sigara yak, gayretlerile çnlıştıklal'ını anlatıyordu. 

, l l'a2':an: Ali Itıza Seyn 

' ıı~! :ldınız mı? 
~I '" dernf nıla bile alamadık! 
~-t?erıcıen ~ gövdeli, demir yUrekll adam yay 

~ <löndu. 0lfrtıldu ve yanındaki makinist 
V lı aı:ıcı 

~'~a. l) oı:ıu a o, gerçekten bUyüktü! 
>, ~ltell ,gg Paketinden bir sigara daha çekip 

~I 'l' il.dar ı.ı~tetıtğf muhteşem pervasızhğı öliln 
\~' ttı'hitkenı u mıyacağ!m ... 
~1 14, lt't:ığlı\r n, [elft.ketın büyümesile yürekleri
~et. ~lll>tan 1;nın da kuvYeti büyü)•en bu iki a
t, ~~e tıı:ııard 0 llınklnlst tam biribirinin dengly-

4 al': <lltcrı a: birisi nğır ndımlarla makine.re 
~'-1-' asından e zırhlı kaptan kulesine girdi, 
\~1', tı~llk ! ç gittim. Orada bana dedi ki: 
I~ il ~llsıı Yok 

0
k vakitler, bu güzel gemi nasıl 

~:'ll. {/ Olacağ olur? diye dUşUnürdüm. Rimdi bu 
'ıc lrinın, ~~ ~öreceğiz. LA.kin iyi bllkf, on-

\ -.... ~tJrı... knc;ının canını yakmadan öl· 
t? ulllaı-ı 

~,. 'lt n önUnden ka~mağa çalışacak mı
~~~il.lt '~nıl\k ? 

'tıı b!' 1ım;:1\;~ Evet; Yalnız iki makine il~ 
· "'-lttıbııı'r '" 0 sonra döğüşmeğe mocbul' 

' karada olduğu gibi denizde 

belki sonunc udur! 1şte bu vaıiyı?tte öğleyo kadar yol aldık. 
Ben sigarayı yaktım, fakat onun knhraman- Gemicilerimlz sessiz ve düşilnceli idiler. Blnk 

ca soğuk kanlılığına ortak olamadım. birbiri ardına sigara içiyor, inatçı bir ilgisizlik 
Eğer adsız zırhlı tuzağa dUşerse ben de hürri- gösteriyordu. Vnklt vakit küçük Alman makinist 

yetimi kazanacaktım. LAkln bu nasıl bir kazan- elemli bir yUzle yanımıza gelip gitmekteydi. 
ma olacaktı? Yapılacak kanlı, korkunç savaş- Öğleden sonra salona indik. :\lasanm başm
tan, altın zırhlının harabesinden nasıl kurtula- da Uç kişi idik; kaptan. ben ve "dört gözlü., 1r
caktım? Ben böyle düşünürken kaptan BJak bir- landah ile ben zorla neşelenmeğe çalışıyor, arn
kaç sözle bu işteki Umltleriml de altust etti: sıra olmıyacak Umitlcre saplanıyorduk. mak ise 

- Makinist Karla lAzım olan emri verdim. iki dakikada bir biz" hizmet eden zenciyi güver
Son derece sıkışırsak dediklerimi yapacaktır. tııye göndererek zırhlılar ile aramızdaki mesafe
Kendim yaptırdığım, çocuğum gibi sevdi/;rim bu nln değişip değişmediğini soruyordu. Zenci be
gilzel gemi, ben öldükten sonra başka bir insa- şinci dofa olarak gidip gelince sırıtarak: 
mn kumandasına gtrmlyecektlr. Delikanlı, gemi - :mrendim. zırhlılardan uıaklaı;ayoruz, çok 
batacak, biz hepimiz de onunla batacağız .. Ne o- geri ka!ryorlar. 
lur ki ... Her yaşayan insan birgün ölmlyecek mi? Dcdl. Kaptan Blnk bn kutlu hl\cliseyi göztiy
nayandığımız kadar dayanacağrr., sonra silindir- le görebilmek irin güYcrtcyc fırladr. sonra ora
lerl hidrojenle doldurup gemiyi havaya uçuraca- dan biz" haykırdı: 
ğız .. Sigara içmiyorsun ya?... - U.zaklaşn•oruz, çocuklar! Zencinin rnüjde-

Kaptan Hlakrn o kadar neşeyle tatlı tatlı si doğruymuş .. Hemen bir şampanya açıp ona. 
s;öyledlği bu sözler benim için açık, knt'I bir ö- ikram edin! 
!Um hükmilydil. Kaptan kulesinin deliğinden ba- Kaptanın ncşcsl hepimize geçtJ. "Dört ı;-özlil,, 
karak en öndeki zırhlının bizden ancak iki mil durgunluğundan sıyrıldı, bir dikişte önündeki 
uzakta olduğunu gördüm. Öbür iki gemi yolumu- koraman şarap sis<?sini boşalttı. Zenci beyaz diş
zu kesmek için iki yanımıza doğru bUyUk bir Jerlni göstererek bardaı'bm uzattı. Aşa~ı fnmis 
yarım daire çlzmekteydller. Eğer altın gemide olan kaptan Blnk bir şnmpnm·a şiı::Psi alarak nli
istedl~lmlz kadar yağ olsaydı harp gemlJcrlnln nt tıpasının Ustüne kovdu. lılkfn eli orada kaldı .. 
bu manevralanna kahkahalarla gilleblllrdlk ve o anda makine dairesinden korkunç bir 
kafesten ka.can blr kuş gibi önlerinden uçup gi- şangırtı, kırılma, dökf.llme ~ürültüsU işitildi, bun
<lerdf k. LAkln şimdi yalnız iki mnklnemlz, onlaı· dan sonra ortalığı beş on saniyelik derin, soğuk 
da ağır alır çalışıyor, adsız gemi ancak 16 mil bir sessizlik kapladı~ .(Devamı var). 

' 1 

sacın yapılışında mutlaka eaJrtıer 
den bir şey alındığı görülür. 

Son zamanlarda dantelA.lara, tüy
lere, vUcmdu saran roblar Uzerlne df .. 
kilen süslere rağbet ziyadeleşti. Taf 
ta eteklikler yeniden giyilmeye baş
ladı. Duna da sebeb, geçen asra alt 
filmlerdir. 

(Metro Goldvin) yıldızlarının rob· 
Jarını yapan terzi (Adriyan) bundan 
bahsederken: "1lkbahar modellerin· 
de eski modellerden çok istifade o
lunduğu görUlecektlr .. ,, diyor 

Şu halde, önUmUzdeki baharda 
Mari fstunr berelerini, Julyetln bult 
lelerini göreceğiz demektir . 

Modellerimizi, pek eski devirler 
kahramanlarında aramaya lüzum 
yok. 1900 senesi modalarını gözden 
geçirelim. Gelecek mevsim modelle
rinde bunları. başka bir şekilde can
landırılmış göreceğiz. 

Fakat, o kabarık pliseli kollar ta
mamtle değiştirilmiştir. Bunlar ha
kikaten pek çirkin şeylerdi. Bunlan 
giyen kadınların boyunları omuzla
rına gömUlmüş gibiydi. Hele o bali· 
nelı dik ynknlar içinde bunalan, ceh 
releri kırmızılaşan ninelerimizin 
hali ... Şapkalara gelince: Kadınla
rın başlnrınr kuş kafeslerine veya. 
but çiçek bahı;:elerlne döndUrUrdü. 
Şapka modellerini yapanların 

zcvksizliğine, garabet göstermek is
tediklerine hükmetmekle beraber 
bu seneki modellerini pek de gUzel 
bulmuyorum. :Nedir o. şeker ve mum 
külahlarına, bizim eski tulumbacıla
rın sıfır kalıp feslerine, sonra papaz
ların taltkelerlne benzlyen şapkalar. 
Vakfa bunlar, bazı çapkın tavırlı 
genç bayanlara biraz yakışıyor. Fa
kat kırkını aşanlarda hemen göze 
batıyor. 

1900 modelleri cidden kaba idi. 
Birçok lUzumsuz, fazla silsleri var
dı. Herhalde bunları yeniden göre
cek değiliz. 

Gelecek mevsim modellerinde bu 
fazlalıklar kaldırılmış. başka bir şe
kil "\"erllmfştlr. Parlsln bUyük terzile
rinden birinde Llyon kadifesinden 
yapılmış bir kostum gördUm. Korsajı 
heyaz danteHl.lı, ceketi astaragan ne 
silslU idi. Sonra siyah tUlden gayet 
güzel bir rob vardı. Yan tarafların
dan bnşka başka renklerde ne geniş 
kordeltı. sarkıvordu. 

BUtUn bu modellerde, 1900 mo
dellerinin az çok tesiri var. Fakat. 
merak etmeyiniz, o devrln bir dUzn
no düğmeli ,.e uçları sivri botları 
moda olacak değil ... 

~öhoylA Ş'EF'11( 
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Amerika doıianması 
Vaşington, 29 (A. A.) - Deniz si

lahlan programının yüzde yirmi nis
betinde fazlalaştmlnıası hükümleri
ni ihtiva eden vinson kanun projesi, 
reisicumhur Roosevelt'in mesajı ile 
aynı zamanda, mebusan meclisine tev
di olunmuştur. 

Vinson projesi, tahsisatı tasrih et
memekte, fakat yalnız, ilfıve olarak, 
41 aafharp gemisi, 22 muavin harp ge
misi ve 1000 yeni deniz tayyaresinin 
inşasını talep eylemektedir. 

nu projenin bir maddesine göre a,.. 

merika birleşik devletlerinin iştirak 
edeceği bir silB.hları azaltma enter -
na.sycnal anlaşması ihtimalinde, reisi 
mımhur, devletin harekatını bu anlaş
maya tevfik etmek maksadile, bu de
niz inşaatını lüzumu kadar kısa.bile -
cektir. 

Müsaadesi istenen munzam inşaat 
§Udur: 

3 zırhlı (zırhlılar adedi bu suretle 
18 c çıkacaktır). 

2 tayyare gemisi (tayyare gemile • 
rinin ~edi bu suretle 7 ye çıka -
'Caktır). 9 denizaltı gemisi (denizaltı 

gemilerinin adedi bu suretle 58 c çıka
caktır). 1000 deniz tayyaresi (halen 
kullanılmakta olan tayyarelerin adedi 
bu suretle 3000 e çıkacaktır). 

Tahminlere göre, yeni program ne· 
tlcesinde subay adedi 1200, er adedi 
20.000 fazlalaşacaktır. 

Reislcümhur Ruzveltin tecrübe ge
mileri Jçin istediği 15 milyon dolar, 
tonilatosu azami üç bini bulacak olan 
gemiler üzerinde kullanılacaktır. 

Yeni yapılacak Uç zırhlının mecmu 
tonllft.tosu 105.000, 8 kruvazörün mec
mu tonilatosu da 68.500 tutacaktır. 

Zırhlılardan ikisi 1938 de, üçüncüsü 
1se biraz daha sonra tezgaha konacak
br. 

Bahriye dairesinin tahminlerine gö· 
re, reisicumhur Ruzveltin teklif etti • 
ği deniz sil5.hları, programmm yüzde 
yirmi nispetinde fazlala§trnlması, tak 
riben 800 milyon dolar (bir milyar 
türk lirası) tutacaktır. 

b rdu munzam blltçesl 
Ordu munzam bütçesi, hükfunetin 

nizami ordu teçhizatını mükemmel • 
leştirmek ve muhasamat açılır açıl -
maz hususi endüstrilerin hemen der
'.lial harp levazımı yapmağa başlıyabil 
mesi için memleketi endüstriyel sefer
berliğe hazırlamak niyetinde bulundu
ğunu göstermektedir. Bu keyfiyet çok 
pahalıya mal olan ve az bir zaman 
sonra modası g~en mühimmat ve si
lah stoklan toplanmasının önUne ge· 
gecektir. Hususi endüstriye tevzi edi
lecek matris ve kalıplar imali için 6 
milyon dolar kredi ayrılması, bu ba
Rımdan bilhassa kayda şayandır. As· 
kerl mahafil, harbin _ilk günlerinde 
hükfunetin terrübe sipari§leri yapma· 
sı için bu tedbiri elrem tc1 fı.kkl eyle· 
mektedir. 

Bugünkü 3800 kişilik :kadrodan 150 
binkişilik bir kadroya çıkarılacak o
lan ihtiyat ordunun inkisa.fı sayesin· 
öe ordu seferberliği de çabukla§tm • 
lacaktır. Bu kadro ile, ilk siliı.h al
tına alınacakların talim ve terbivesi 
mUmkUn olacaktır. Zira Amerika bir
leşik devletlerinin teşkil ettiği muaz.. 
zam insan ihtiyatınm umumi sefer -
berliği, ancak tedricen yapılacaktır. 

Munzam bahriye bütçc.,ine gelince, 
tiahriye mahafilinin fikrince, bu, tay· 
yare gemilerinden ziyade zrrhlı ve 
kruvazör istiyen bahriye için bir mu
vaff ak:ryettir. Reislcümhur Ruzvclt. 
zırhlıla:rm tonilatosunun 35 binden 
fazla olup olmıyac:ığmı ve ne gibi si
Iahlara malik bulunacağını tasrih et
memiştir. Bu meseleler, Japonya de
niz programı hususunda tam bir ke
tumiyet muhafaza eylemekte olduğun 
aan, yalmz Londra ile Va.')ington ara
sında yapılacak fikir teatilerine mev
zu teşkil eyliye-:-ektir. 

Ruzveltin beyannamesi 
Reisicumhur Ruzvelt, konsreıle a,a. 

Aıdakl mesnjı okumuştur: 
"- Sulhsever bir millet olmnklıAımız 

hnsebile, sll6hların tahdit edilmesi ve 
tec:ıvfizlln ortadan kaldırılması için diğer 
milletlerle bir anlaşmaya vnrmnk hususun 

aarf tmekte oldo!umoz sa)Tellerimfz. 
ôen feragat cciemeyiz ve ferasat cin timl
Jllletlilo Plıht llllU!lını emniyetle bekle· 
dlğim b~yle hfr anl:lşmanın vikuda gctl
rJlmeslne lnfü:nren, hu.cıün kenrli milli em
nlyetimlzl de düşünmek mecburiyellndc
yJz. 

Silamlanmanın bugün bütün ·dünyada, 
şimdiye kadar misli görülmemiş bir hız· 
la ve endişe verici bir tempo ile fazlıılaş
makta olduğunu kongreye büyük bir tees
sürle bildiririm. Anlnşınazlıklıırın bütün 
şidc\etile hüküm sürdüğü menılcketler de 
dahil olmak üzere ekser memleketlerde 
millcllerin ekserisinin sulh halinde yaşa· 
mak arzusunda bulunmalarına raEjrneıı 

dünya nfifusunun asgarl dörtte biri, ha
len, nman vermez çarpışmalara karışmış 
bulunmnktadır. Dinlerce sivil halk, evle
rinden çıkarılarak kovulmakta ve tayyare 
ler tarnfından bombardıman edilmekte
dir. Dünya yfiıündeki gerginlik, hiçbir 
uman bugünkü kadar yüksek bir radd'e· 
de tecelli cylememlşti. Bu vaziyette, bizim 
bugünkü silfıhlarımız, diğer milletlerin 
slltıhlıın ile mukayese olunur ise, milli 
emniyetimizi temin edecek derecede de
ğildir ve bu sebebten fazlaıa,tırılması ili· 
zımdır. 

Sırf diğer milletlerin, kendi kara ve 
deniz silahlarını, dfinyn emniyeti için bir 
tehlike te kil eyliyecek mlkynslarda faz:
Inla~tırmakta olm:ılnrı sebebile kongreye 
nş:ı#ıdaki tavsiyelerde bulunuyorum: 

6,800.000 1 1038 bütçesine dahil olmak 
üzere,havn müdafaa tertibatı için 8,800.000 
dolar. İhtiyat ordunun islCıhı için 
450.000 dolar. 5,00.000 l 1939 blltçesine d:ı 
hil olmak nzere, ordu levazımı imaline 
lüzumlu matrisler ''e saire için 6,080,000 
dolar. Orduvn mühlmmııt satın almak için 
2,000,000 dolar. Donanmanın fnzlnlaştırıl
ması ve yenileştirilmesi proı:ramının yfiz 
de 20 nishetinde genişletilmesi için lüzu
mu kadar tah~lsııt. 1938 senesinde iki :reni 
zırhlı ile iki yeni krm•azörün tezgfthlara 
konulmasını temin için lürnmu kadar 
tnhslsnt. Yeni tip hafif harp gemileri in· 
şası ve yabancı memleketlerin yeni inşa
atına gnlehe edecek harp gemilerinin yeni 
plıinlarının vOcuda getirilmesi masarifi 
olarak 15,000.000 dolar. 

Bu ı,ten ayrı olıırak, kongre için, harp 
uımnnı yOksck kfırlnrının önOne geçmek 
ve hnrp masarifi yfiklerinl tenin edebil· 
mek maks:ıtlarını gilden kanunların çıka· 
nlması ıamanının selmiş oldu~unu zan
nediyorum. 

Hepimizin şu ciheti naznrı dikkate 
almamız llızım gelir ki dilnyanın busiinkü 
ellm şeraiti, enlernnsyonnl kanunların 
esasını teşkil eden pr~nslplerln 'Ve mua· 

heclelerin sık sık ihlal edilmesinden ve 
lıarbin mır sevk 'Ve idaresinde yeni ye
ni unsurlann meydana çıkmasından ileri 
gelmiştir. 

Tam bir emniyetten kasdim, yalnız sa
hillerimi7:in değil, fııknt ayni zam:ında sa
hilleriıııb:den çok uzak erazimi7.in emni
yetini tnhlı temine alan bir müdafaadır. 
Muhtemel her düşmanı, snhillerimlzden 
yüzlerce mil uzakta tutma.mız ınzımdır. Mü 
dafn:ımızı yalnız bir Okyanusa ve bir sa
hile hasrederek diğer Okyanusu n öteki 
sahillerimizi meşkuk bir müdafaa halinde 
hırnkamayıı. Tam bir müdafaa, Amerika 
Uirleşik devletlerinin bütün kısımlnrını 
aynı zamanda çerçevesi dahiline nlmalı
clır. 

Sulh için elimizden gelen biltün gayret· 
lerl yapmak sarih surette vazifemizdir. 
Fakat ayni znmnnda millelimlzl de muha
faza etmeli 'Ve emniyet nltı na almalıyız. 

Bütün bu muhafazn tedhlrlerl, bir ttca
vüz fikri üzerine de~IJ fakat bir mfldafaa 
fikri fizerlne müe~sestir. Ve müdafaa fik
ri üzerine müesses kalmakta devam ede
cektir,, 

Tefsirler 
Deniz inşaatı programı ve Ru:ı:.veltin 

mesajı, yakın n uzak neticeleri gözönün
de tutuldu~na göre başka başka zaviye
lerden miitalea edilmek icap eder. 

Yakın tesiri hususunda, bu program 
Japonynra karşı olan kntl dnvrnnmn poli
tiknsını kuv,•ctlcnrlirmeğe matuftur. An
laşılıyor ki, Amerika lıük<ımeti Amerika· 
nın mfidnfonsı meselesini, sadece bir sa
hil miicl:ıfn:ısı olmaktan çok daha geni~ 
bir zaviyeden mütnlea etmektedir. 

Di~er tnrnrt:ın, iyi malumat al:ln mahfil 
Jer bunrlan böyle, fngilterenin artık deniz 
de polis vazifesini tek başına yapacak ka
dar kuvvelli olmadığına ve lnRilİZ filola
rının daha ziyade Avrupadn toplu kalacak 
)arına kanidirler. Buna binaen şimdiye 

kaıhır hilvasıta f ngili:ı: deniz kudreti ile 
ıım:ım altında bulunan Amerikan tecerrü· 
dü hıınılan hövle münlıa-:ıran Amerikanın 
deniz ve O!ikerl kudretine bnAiıdır. 

Ruzvelle yakınlığı olan bir şahsiyet bu 
deniz teliıkkisini şu ifade ile hülasa et
mi,tir.: 

"- AnımeYi teecrn1t umdcmlz şimdi bir 
emniyet ve mllll müdafaa meselesi hali· 
ne girmektedir.,, 

Çin - Japon harbi 
Londra, 30 (Haber) - İngiliz gaze- hüktımetin bu münasebetleri mUm-

telerinin Tokyodan aldıkları haberlere kün olduğu kadar normal bir hale 
göre, orada, ehemmiyetli hareketler koymıya. çalıstrğmı bildirmiştir. İn • 
hissedilmektedir. Çindeki askerlerden giltere hakkında. da Japon hüktı.meti -
ve genç za;bitlerden büyük bir kısmı, nin Çinin cenubunda topraklan bulu-
Çin ihtilafına nihayet vermek iste - nan de\'letlere her tlirlü imkan nis-
mcktedir. Söylendiğine göre, bunlar petinde anlaşmak arzusunda bulundu
bugUnkü Japon kabinesinin siyaseti - ğunu söylemiştir. 
ne mukavemet edecekler ve muhte - Bu sözler, Japon hilklımetinin, Çin 
mel olarak bir hükumet buhranı vü- meselesinden gayri bir mesele ile 
cuda getireceklerdir. meşgul olma~: istemediğine işaret sa-

Genç zabitlerin bu şekildeki hare- yılmaktadır. Fakat Çindeki genç za. -
ketleri, bugünkU kabine azaları ekse- bitler ve askerler bugünkU kabinenin 
riyetinin, imparatorun, etrafındaki ze- nekadar muhteriz davranırsa davran
vatın, bahriye ve beniye .. g:nel kur - sın ergeç Japonyanm Sovyet Rusyayı 
mayla..rınm, Jap~nyanm but~ ~uvve- karşısında bulacağına ve böyle bir 
tini Çin meselesıne vennelerı sıyas~ - zamanda da, Japonyanın bütün kuv • 
tinden ileri gelmektedir. Genç zabıt· vetinl Çinde harcamış bulunaca -
ler, askerler, kabinenin bu isyasetini 
doğru bulmamaktadır. 

Japon kuvvetinin Çinde harcanma· 
sı Japonyayı diğer sahalarda bahu
s~, Sovyct Rusyadan gelecek tehli • 
keye karşı koyamıyacak bir vaziyete 
sürtikliyeceğine kanidirler. Bunun böy 
le olmaması için kabine buhranı ile 
yerine getirilecek bUkfunetin Şan -
Kay - Şekle müzakere açarak Çin işi· 
ni bitirmesini ve Almanyanın müza -
hereti ile Sovyetler birliğine karşı sı
kı bir siyaset takip etmesini istemek
te ve yeni kabinenin bunu yapabilecek 
bir şekilde vücuda gelmesini ileri sUr
mektedirler. 

Bugünkü hükfunet, genç zabitlerde
ki endişe verici ve ıslahat istenilmesi 
faaliyetinin farkındadır. Bunu önle -
mek için harbiye nazın Sugiyama va-
sıtasiyle bir beyanname ne.~retmek lü
zumunu hissetmi§tir. Nazır bu beyn -
natmda da bütün ordudan ''Japonya
nın takip eylediği hedeflere varmak 
için gayretlerini bir misli daha faz
lalaştırmasını,, istemi§lir. Harbiye na· 
zırı bu beyannamesinde: ''Vaziyetin 
gittikçe daha bUyUk mikyasta fena
laşması sebebinden, uzun sUrccek bir 
harb ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
lüzumlu tertibat alınması ihtiyacını,, 
bir daha tekrar ederek tebarüz ettir
mi§tir. 

Japon hariciye nazın Hirota, mec
liste bütçe müzakereleri sırasında 

Sovyetler birliği ile Japonya arasın
daki münasebetten bahsederek vazi • 
yetin biraz nazik olduğunu ve fakat 

ğına kanidir. Bunlar Çin işinin, Sov
yet i§ini hazırladığına inanmakta ve 
"Sovyet Rusya yardım ettiği Çinliler
le bizi zayıf bir hale getirdikten son
ra üzerimize çullanacaktır.,, demekte-

dirler. 
Çinlilere Sovyet Rusyanm silah 

verdiği bugün Japonlar tarafından tes 
bit edilmiş bir haldedir. Hariciye na-
zın Hirota ve başvekil prens Kono
ye, mecliste yaptıkları bir beyanatta, 
Çine yapılan ve Japonya tarafından 

protesto edilen silB.h scvldyatmm an
cak kısmen önüne geçildiğini, harb 
iliı.n edilip edilmemesinin de Şang -
Kan - Şek'in hareketine bağlI olduğu· 
nu bildirmişlerdir. 

Gelecek hafta Japon kabinesi bir 
toplantı yapacak, Çin - Japon anlaş
mazlığı hakkında. mUhim kararlar ve-
recektir. Toplantıda Kanton yolu ile 
Çine harb malzemesi girmesini dur -
durmak için tedbirler de müzakere e
dilecektir. 

.Ask~ıi harekatın Hankeo istikame
tinde gfni§letilmesi fikrini general 
M:atsiui faydasız telakki etmektedir. 

Amerika topçekerine şarapnel 
isabet 'etti 

Röyter ajansının bildirdiğine göre, 
perşembe günU Hankeuya Japon tay
yareleri tarafından yapılan baskınlar-,. 
da. Çin hava mildafaası tarafından a· 
~ılan ateş sırasında bir şarapnelin A
merikan Luzon topçekerine düştUğil 

bildirilmektedir. Telsiz memuru hafif-

Milletler Cemiyeti 
müzakereleri 

Cenevre, 30 (Hususi) - Hatay inti
habat raporunun tadili için takip edile· 
cek şekil ve prosedü1 ı hakkında rapor 
tör ve murahhasların konuşmaları dün 
gece ide devam etmiştir. 

Necmeddin Sadak;n dün konseyde 
okuduğu nutkun ve ajans tarafından 

bildirileninde bir hata göze çarpmıştır. 
Nutkun yanlış kısmı şu şekilde düzelti
lecektir: 
"Doğrudan 'doğruya ifadesi imkanını 

ortadan kaldırmaktadır. Bay reis, Tür
kiye Hatay ile ve onun tarzı, idaresi 
ile sükun ve sükuneti ile bu devrede 
Fransa derecesinde alakadardır ve 
Fransa mandası bittikten sonra, Fran -
sadan daha fazla ala~dardır. Esasen 
bu meselenin tetkiki için konsey tara
fından teşkiline karar verilecek heyete 
Hatay meselesinin .. ,, 

Konsey .reisi Iran murahhası Adli, 
Konseye dün şöyle bir beyanatta bu
lunmuştur: 

'.-Genel sekreterlikçe, Romanyadaki 
yahudi vaziyetine dair cemiyete verilen 
dört istidanın müzakeresi istendi. Ge
ne genel sekreterlik Romanya hükume
tinin bu hususta mütaleası gelmeden 
bunlann tetki~ edilemiyeceğini düşün
müş ve bu istidaların suretlerini Ro
manya hükumetine bildirmiştir . ., 

Reis, bu istidalar konsey azasına mu
tad veçhile tebliğ edilince İngiliz ve 
Fransız Hariciye Nazırlarını bu istida

ları tetkik edecek komitede kendisiyle 
birlikte toplanmıya davet tasavvurun-

da bulunduğunu söylemiş ve komitenin 
gelecek devreyi beklemeden bu malssat
la toplantıya davt edilmesini teklif et

miştir. 

Leh Hariciye Nazın Bec~le, İngiliz 
Hariciye nazm arasındaki Filistin me
selesi de mevzuu bahsolmuştur. Dün 
Beck Siyonist teşkilatı İcra Komitesi 
delegesi doktor Goldmanı kabul et
mi§tir. 

Beck ve Eden Cenevreden hareket 
ediyorlar. Fransız nazın Delbos hare
ketini tehir etmiştir. İngiliz Hariciye 
müsteşarı Lord Conborne Cencvrede 
kalacaktır. 

İsviçre federal konseyi tsviçrenin bi
taraflığı ve Milletler Cemiyeti statüsü 
ile münasebatı hakkında bir muhtıra 
hazırlamıştır. Bu ,muhtıra Avrupa dev
leri ile Amerikaya verilecektir. 

Cenevrede bulunan Motta, Fransız 
Hariciye Nazırile dün uzun bir görüşme 
yapmıştır. Fransız 'l<jaynaklan bu gö
rüşmenin memnuniyeti mucib bir şekil
de olduğunu bildirmektedir. 

Çine yardım meselesi 
Cenevre, 29 (A.A.) - Çine yardım 

meselesi hakkında Çin - lngiliz -
Fransız ve Sovyet müzakereleri umu -
mi alakayı celbetmektedir. Çin murah
hası V ellington Koo, Çinin mütecavize 
karşı zecri tedbirler alınmasına dair O• 

lan on altıncı maddenin tatbikini istedi· 
ğini İngiliz, Fransız ve Sovyet murah
haslarına bildirmiştir. Murahhas, Ja
ponyaya karşı zecri tedbirlerin askeri 
sahada tatbiki kabul edilmediği takdirde 
hiç olmazsa ilstısadt ve mali sahalarda 
tatbikini istemiştir. 

Eden ve Delbos bu tedbirlerin Çine 
faydadan ziyade zarar getirmesi muh
temel olduğundan Çin murahhasının bu 
talebini reddetmişler ve zecri tedbirle· 
rin tatbiki halihazırdaki ihtilafı vahim • 
leştirece~ ve uzatacak mahiyette bey
nelmilel ihtilaflar husule getireceğini 

söylem.işlerdir. 

çe yaralanmı§, gemiye bir şey olma
mıştır. 

Şanghayda patlayan bombalar 
Dün akşnm üstü Şanghaym rner • 

kez mahallesinde mühim bir Çin ga,. 
zetesi idarehanesine bir el bombası a
tılmıştır. Ölen yoktur. Bir başka bom· 
ba da Çin mahallesinin batı cihetin
de bir Çin mektebine atılmıştır. Bom
balan atanlar k~ışlardır. 

Amerikan sefiri, John Allison isim
li bir Amerikalıya bir Japon neferi 
tarafından atılan tokadı protesto et
miştir. Japon hariciye nazın muavini 
protestoya, bu meseleye dair gelecek 
evrakı tetkik ettikten sonra cevab 
vereceğini bild.irmi§lir. .... 

Konseyin geçen içtima 
kabul ettiği karar suretini 

devresinde 
daha kat'i 

bir lisanla teyi:l etmesini ve devletleritl 
şahsen Çine yardım etmeğe davet eail· 

Eden, Delbosı Litvinof ve Koo Y~ 
niden toplanmışlardır. Kara~ suretinitı 
tahrir ıeklinl:ie müşkülat çıkmıştır. 

J.itvinor dün iktisatll ve mall Y!rdıtı' 
hakkında sarih lıir plan teklif etıni~tır; 
Du pliin mucilıinee Çine silah verilece 
,.e Japonyaya yapıl:ıcnk petrol ihracatın: 
nmh::ırgo konac:ıktır. Eden ve Dclbbs b 

5 plana itira:ı: clnıişlcrdir. Öğrenildi~inc S 
re her türlil mUştcrck ynrdım projcsindeıt 
vaz~eçilccek ve lngiliz ·~:e Fransız mu~b· 
ha-:l::ırının teklifi veçhile devletler knbl.lf; 
yellerine söre Çine yardım etme~e dn'e 
edileceklerdir. Mesela bazı devletler Çin~ 
kredi :ıçmak, bazıları silAh gönderıne 

bazılan da petrol yollamak suretile )·at"1 
dım edeceklerdir. 

Çin murahhası hu tekliflere şiddetle f• 
tiraz: etmiş ve hükumetinden bu hususi• 
yeniden talimat istemiştir. 
Diğer cihettrn öğrenildiAine göre nllı~ 

kar:ır geniş mikyasta Ameriknnın tarı 
hareketine baıılıdır. Çünkü Cene,·rede ten' 
sil edilen devletler u:ı:ak şark ihtilAfınıt W

1 ld. 
mns eden her knrnra Amerikanın da • 
rak etmesini arzu etmektedirler. l 

Cenevreye bir "müşahit., tayin etın~d 
ivin Yn~iııgton hiikıimetine bir telgraf S 
derilnıiştir. 

Bu telgrafa henüz bir cevap verilınet111~ 
tir. Bazı mahfiller "ikinci bir Brüksel JıO 

J,;te' fernn'1,, toplanmasına ihtimal vcrnıe 
dirler. 

-- .. _______ _..,,,_ 
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MART1A 

~smanh 
ı ~Donanması 

:rm:hi vesikalara dayan• ll 
mükemmel bir eserdir. Me
rak ve heyecanla okuyacak· 

··-· .;•~ız.k yakınd~ 

,. ~ıı•' 
• Son zam:ınlnrda Alman yadan '~ reıl 

ya gelen Danimarka tebaasından a Jıil' 
Thiennenln ikametgAhıda Viyaııadll ııır 
cum kıtaları teşkiline dair vesikalıı:.ııılf' 
)unmuş ve kendisi ftalyaya scvkcdı 

11
,. 

es 
tir. Keza, kral taraftarı toplantıınr ed'ıı 
~İnda şiddet hareketlerine müracn:ı} rdtf 
Çekoslovakyalı ııristokr::ıt Stıh!iik)' ~:ı 
ler de sürülmüştür. . fcıı 

• Ankaradaki Alman l.ıüyük clc~:e 61' 
Kellerin 9i yaşındaki babası ?ıtiini 
müştür. 0tııl 

• Macar nazilerinin ;Sizli teşkilfıtı 11 <P' 
''görünmez Ccblıe,, sallihiyetıar AlJU~11ııf 
kamlarına, lıitahen dağıttığı bir bC)te •r 
mede Alman katoliklerinin BuılaPe~pl ır 
talik kongresine i~tirak etmeıneıer 
tcmcktedir. d ııl I' 

• İngiltere dışlınkanlı~ı fspanl'" Jı~ ~ 
nlversile ve diğer mile scseJerJnde ti t•rf 
leri tetkik için cumhuriyet hükOJtle ıı•rtl~ 
fından davet eclilen artistlerle fll~sl ,ı 
!erden müteşekkil lıir srupa ııus 
verilmesini rcıldctmiştlr. :ııır tı; 

• "Air France,, kumpanyasının 8r11cıll ~ 
yaresi le Ilourrct ile Croydon uıe '!' I' 
saatte 352 kilometre kesmek sıır~e ıııot' 
bir rekor tesis etmiştir. Tayy~re 

11 
tebatla birlikte 1G kişi "ardı. ıı.s1d1 11 

l rıt8 d' • Dut.lapcştedc resmi zb•arc 1,,rııı 
beş gün katmış olan Atman naı~ıı eı' d 
Bohle Berllne uöemüş, i~tn~yont rııfıll 
le l\lacnristnnın llerlin elçisi tı ,ı 
karşılanmıştır. tıı1'5ill' et' 

• İrlanda memleketin ıniilk1 dllıı ~'' 
hakkında dahiliye nazırı tnraC•ll,r1Jcıo 
füe verilen l{ıyiha rıarlıımento 1

1 1 ır• <".!' 
tasdik edilmiş ve nıeriyete şıli111\"! Jeıl ~ 

• Felemenk Hindistonında JıllıJa"'' 0o11· 
leriıı in tensikine haşlnnmıştır·1r şııtı" 
su bu Hindist:ında müstakil b ~ 
caktır. rınd' 6 

• Dün lııgilterenin her tn~,.sıı;~' 
şiddetli rüzf{ôrdan mfitcvcJllttıır· .-ı•' 
ki~inin ölümüne sebeb 01.ıuuş ıııll"'ıı"' 

• • \"C ı1f 
yerlerde ağnçlnr de,·rıfınıŞ "''p 
durmuştur. Sahlllerde kQçii~ dit'• ,ıo4ı' 
uibetinden endişe edilmekte eıeıe •ıf" 

• Danzlg polfsl I~eh ı;fBı jJoJl'f' ~~; 
"Gazeta Polska,, ile "KurJer el' 1 ~ 
Danzigte J.ehlilere fena Jllt1 11~ ı1ol-
sı hakkındaki neşri:ratııırıpdll rf ~ 
ııadere etmiştir. pıctl>11,.,-11 • Iranda Cask civarındll dıll 11.At 

J;tı ft ev 
iniş yapmış ol:ın Fransız 

1 111 ııı cisi Maryse Hil:ı: tayynreslP 
Basra):a hareket etmJşlir· 
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"Aleme verir talkını ... ,, 
t'\ı Bu .~~se, hrristiyanlann büyük o
cı.ı~ gun~ cereyan etmişti. O gün, ı;o· 
l hapısh:ınesindcki bütün mohküm-
ar • ~ • sabahtanbcri ağızlarına hiç bir 
dı ~0~amı~tılar: başlan açı;< ve 
ib çokmuş hır halde umumi salonda 
~et ediyorlardı. , 

'tla§§te tam bu esnada gardiyan Oçe
llıı ek, ?apishaner.in mlidiriyet kıs -
l.o~akı J?lemurlar lok3.lltasma girdi. 
ı..~_kantada, bapisha.'le müdüründen 
""'§ a .. 
llisha • uç hapisha.ne memuru , .? h~ 
hUyij ne ?"~sı Kovka ,vardı. Kovka 
ki k. hır ıştahla, masanın üzerinde
kh:nvaı çeşit balıklara dalıp dal:p çı-· 
. ,,ordu. 
Gard· 

kllr§ ıyan Oçena.şek bu manzara 
~ ısında ufak bir tcreddüd geçirdik· 
hen.Sonra hapishane mUdürüne hita . 

ca~ Bay müdür, dedi. Şu Keılta ola· 
!la erge:e bir hamamböceği yutmuş! 

de :as Kovkanın suratı. bir an için
e~da~r:n1akarışık oldu. Çatalının u
lığ1 l> ı, ltızarmı~ nefis bir sazar.ba· 
!'aktı arç<l13ını gerisin geriye tabağa bı-

B 
l'irı.d~ hava.dis lokantadakilerin üze · 

Kolta ise, mektepte bulunduğu za
manlar bir kertenkele yuttuğıınu id • 
dia eden Svaltekin üzcriı.e çullanarak 
onun yalan söylediğini ispata çalışı
yor. 

Papa.s ayağa kalktı; hapishane mü
dürü de cyağa kalktı. Yemek mas:ısı 
başında.ki lıapishane merrıurl~rından i
ki tanesi de yemekten ellerini <;ekmiş
tiler ... Üçüncüsü balfı yrmesıne devam 
edivordu Fakat kertf'nk<le b::ıhsıni i· 
§idin<·e o da yemP-ktr·n vazgeçti. Dal
gın dalgın. papasın mnhzun yüzüne 
bakmn·:ı b'.lşladı. 

Hapi!llv:ıne müdiirü pap:ı'" dör.cl'ek: 
- Kuzum. dedi. ş~ mclunl:ırın ya

ntna gidip de onlar:ı birnz nasihat Ye
rin!. Bu;ünlin kurlsi\·efrıdrn bnhse -
din! .. Bö\.le bir günde. değil hamaın

böccğ"i gibi piıı ha~ar'ltın. f<ıkat en na
dide yemeklerin bil('I yc-nnıiyeceğinden 

bahsedin ... 

1 Rusçadan çeviren: ! 
: Ferah Ferruh : .............................................................. 
ccğini mutfaktan getirmiş .. Bu pis 
mahl(ıklar da birayı çok seviyorlar. 
Biz onları her gün avuç dolusu bira
ların i~inden çıkarıyoruz. 

Gardiyan papasın hazin ve kederli 
çehresine dikkat edince. işi §akaya 
bozmak istedi: 

- Bir şey değil, köpek oğlu, birkaç 
tane daha ha.mamböceği yemeğe kal
karsa sarhoş olacak!.. 

Bu alaycı sözlere rağmen papasın 
yüzündeki keder ve melal bir türlü da
ğılmıyordu .. Ayni kederli ve trajik 
yüzle çocuk mahpusların toplu olarak 
bulundukları umumi salona girdi. Pa
pasın girdiğini g-ören çocuklar, hep 
bir ağızdan dini bir ilahi söylemeyc
ve yüzlerine ciddi bir ifade ,·ermeye 
çalıştılar ... 

Papas. salonun ortasına geldiği za. 
mıın. çocuklar bir taraftan ilahinin en 
hazin, en dokunaklı bir yerini söyler
lerken, diğer taraftan da, göz ucuyla 
salonun uzak bir ki5t;esine bakıyorlar
dı. Salonun uzak kö§esinde Kolta. 
Svatek'in sırtına çıkmış, zorla ağzına 
bir şeyler sokmıya c;ahşıyordu. 

Kotta kendi işiyle o kadar meşgul
dü ki. ne par,asın geldiğinden. ne de 
yüksek sesle söylenen ilahinin delfılci 
edebileceği manadan haberdardı. Çın
gıraklı çocuk sesiyle: 

- ~~~--------

~ek adeta on dördüncü Luinin ye • 
birli Y~i~ten sonra yemE'klerinin ze
bil' ~1dugunu öğrenmesine benzer 
l'atça b: Ya~tr. Veyahut daha demok· 
kcr~n· ır .~ısat alırsak, köfte yerken, 
lııeçhu;n JÇınden hüviyeti Ye menşei 
~un ~lr tırnak bulduğunuz :zaman 
btr ~1

81Zde hasıl -ettiği t~sire benzer 

Müdür daha pek çok sövliye,..c·: i. 
fakat elini ağzına kapatıırak yıldırım 
gibi drnarr f,rıamak \'e musluk başına 
koşm:ık ihtiyacını duydı.:. Diğer iki 
hapishane memuru da ayni ihtiyaçla ı 
Kıvranarak müdürün arkasından fır • 
ladıkları z.ıman üçüncü memur, o ka
dar uzun bir mesafeyi geçmeye ta -
hammül edemiyeceğini kestirmiş ola
cak ki, açık olan pencerelerden biri
ne yaklaştı. Başını bahçeye doğnı u
zatarak öğürdü. 

Papas Kovka, arkasında gardiyan 
olduğu halde, merdivenlerden inmeye 
başladı. Dünya islerine ait hiçbir şey 

dilşUnmemeye çalışıyordu. Fakat ar • 
kasından gelmekte olan gardiyan onu 
rahat bırakmıyordu: 

- Ulan hergele, mademki kendi ar
zunla ağzını açıp şu hamam böceğini 
yutmuyorsun. ben sana onu zorla ye
dirmesini bilirim. Hey çocuklar, ba
na şuradan biraz yonga veyahut baş
ka bir şey veriniz! .. 

Bu sırada Koltanın yanma yakla · 
şan bir çocuk: 

Oçenaşek buna meydan nnedi. Her 
ikisinin de ynknlarından yapışarak on 
ları papasın yanma getirdi... Çocuk -
lann her iki5i de papasın yi.izüne öy-

dunuz. Kolta, senin şu avucundaki ne? 
Kolta gayet masum bir edayla: 

- Hamamböceği, dedi. Svatekin 
üstünde yUrüyordu. Ben de yakala
dım. Kolta bunları söyledikten sonra 
avucunu açtr. Avucunda, Svatekin ağ
zına sokmaya çalışırken ezdiği koca
man bir hamamböceği vardı. 

~ll.d~ ~~a~dırdı. 
tılUQ11~. sını ılk topltyan hapishane 

~Oldu· • 
l ........ l)'... . 
'r? cı· •ger mahkümlar ne yapıyor-

- Sus ulan, dedi, baksana dazlak 
kafalı geldi.. 

le masum bakışlarla bakıyorlardı ki, 
bunların herhangi bir suç işledikleri-

ne ihtimal vennek kabil değildi. 
Papas sert bir sesle sordu: 

- Siz orada ne yapıyordunuz? ' .;{e Sordu. 
~ tkı e !apacaklar .. bir kısmı Kolta
~~i ~et bir hamam böceği yiyemi -

akkında bahse tutuşuyorlar .. 

- Başı.mı çevirmeye vakit kalma -
dan !iU külhani Kolta hamamböceğini 
ağzına atfferdi. Hergele, hamambö -

Papas. Koltayı görerek ona doğru 

yollandığı sırada Kolta arkad~ınm 

sırtından indi. Svıtek de ayağa kalk
tr. Diğer çocukların arasına karışa -
rak kaçmak istedi. Fakat gardiyan 

- Allaha ibadet ediyorduk. 

Gardiyan Oçen~ek de lafa karıştı: 
- Ama ne güzel de ibadet ediyor-

Papas, çocuğun avucundaki ha -
mamböceğine baktı. Yüzünü nefretle 
buruşturdu. Midesinde bir seyler ol -

(Lutf en sayfayı çcviri11iz) 

~ ' KAHRAMAN 
'ta.~"a 
dı: 11 mağrur bir tavırla cevap ver-

- :n ~ İt ka ogrusu fen;ı olmazı.. · 
ıullla~ r da şeytani bir tebeüssümle gÜ-

1Yerck. . 
- l>ck"l: · tarısız . a a, dedi, anlatayım! Şeytan 

Sa Uzar hır Yılan gibi şekil alır, uzadık
tıa bi :~·"0nra güzelce yağlanır ve ucu-
cl r..,liğ .. 
liğiinı . um yapılır. Bu iş bitince, bu 

lir. 0 hır kolye halinde kafaya geçiri
ltırJar za~an &izi güzelce boşluğ;l bıra
latlı ta.ve ıp haline gelen şeyt;ının sizi 

b tlı bog~ d ~ h' d .. 
~u .. ugunu ısse ercınız. 

b Sozıer " · a ata uzenne Kokar b:r kahka-
dı. tak dışarıya çıktı ve "k,apryı kapa-

lıu saı 
l>enter Onda, avluya nazır geniş bir 
takıa11: vartlı. Rask;ıs bu pencereye 
r<t ıı tak yü .. . . 

c3ayad ' zunü demir parmaktık:a-
~a.,aıı ı.'. Çehresi sapsarı kesilmiı:ti. 
rı.·· ı tuc . ,. 
"lizeı b" enın nazarında bu avlu en 
~o ır c:enn · zleri ettı. Semaya bakıyor ve 
d ne ha 
\ırı.ıy yatın son hayallerini ıdol-

~1rd Ordu; Tam bu da b' h'b' , an gü . sıra lr ra ı ın 
d ltrı. Uzer' zel hır at çıkardığını ve bu 
tılc;lur;u •ndeki heybelerin bir hayli 

"' nu .. ...._ gorerek ıı.öyle d"r" d'' t Şupı . "' uııun u . 
t ç '- lcsız rah' 1 d .. , l11:cı.ca'k ' ıp er en bm scyaha-
ty~· ,tır. Ahı O . 

ı:ıı ttı ı Fak · nun yerınde olabil-
d\ı 1 z at artık bunlar birer rüya 
V A'lallı Raskas ı 

e ~ak ltı sasbud"" 
~ <ı.ğı~ına ~ uşunc:e üzerine acı 

der ga başı d • digj lozefin . a .1 
• Tam bu sırada 

ı~ l'l.c do-; daırcsınden çıka•ak kcn-
•Ctı &ru geld' · · · ile Ye tird· ıgını gci,rdü. Baş rahip 

terek rn ı. Raskas ıdehşet içinde ür
...._ t ırıtdandı . 
1"aıt ite ölüm ı.. . 

t~ at t.ttn b 
c ta.,riytc u anda. peder Jozcf, ami-

"c' ~ask 
llı· as ded' d hcı U;,ı Yol ' 1

' erhal ata binecek 
'l\c ~ritıdc punu tutacaksınız .. Atın hey-

"a' ara d~ 11aııırıa 
1 

ve tabanca var.. Her 
~de, 'do ş 0 ~l'S& olsun, Blfiıya giden 

ıııtt evrozu b ~lıtı an sonr ulacak,sınız. Onu: 
l>elin.ı b a da artık kat'iyyen o

ıtakın· 
ıyaı.:aksmız ;Onun her 

KTZ -
lıJreketini bana haber vermek üzere, 
her gün muntazaman bir adamı buraya 
göndereceksiniz. Bilhassa, şu noktaya 
iyi dikkat edin: Düşesin, kendisini Bh1-
ada bekliyen V;ındomla Burbona ilti~ 

hak etmemesi için, her çareye baş vura· 
ca~sınız, anhyormusunuz Her çareye .. 
Şimdi gi:lebilirsin!z .. Derhal hareket e· 
din, çünkü kaybedilecek bir tek dakika 
bile yoktur . 

Raskasın kafasına kan hücum etti • 
Gözleri garip bir şekilde açıldı. Ve 
Raskas, sanki ~afasma Korinyamn 
yumruklarını yemiş gibi. yere yıkıldı. 

Peder Jozef bağırdı: 
- Hadi bakalım, kalk! .. 
Raskas bir anda ayağa fırla.ldı ve pe- • 

der Jozcf hep ayni tavırla sordu: 
-Her şeyi iyile anladınız değil mi? 
Rask.as çılgın bir sevinçle bağırdı: 

- Her §eyi anladım! lyice anladım! 
Bilhassa •düşesin, iki suikastçi elebaşm· 

na iltihak etmesine mani olmak lazım. 
- Git bakalım! Tanrı seni muhafaza 

etsini .. 
Bir kaç saniye sonra Raskas, pence

reden gönnü§ olduğu güzel ata binerek 
manaı;tmn kapısından çıktı. Semadan 

düşen bu müthiş saadetin verdiği çıl

gın sevinçle atım bütün hrziyle süre
cekti. Birdenbire. yolun öbür t;uafın
da. a~zını iki ön ayağı arasına sıkıştır

mış olduğu halde, mahzun mahzun ya
tan birinci : :orinyanr gördü ve bağır

ıdı: 

- Korinyan! 
Köpek bir hamlede ayağa fırladı, bir 

an etrafına bakındı, sonra üç ayağından 
beklenilmiyecek bir çeviklikle, sokağın 
ortasında garip taklaklar atarak b:r an

da Raskasın yanına geldi. Raskas, ar· 
kasında köpeği olduğu halce, Ferronri 
tı~\kağı11a gitti ve polisler tarafından 

kl)valandı~ı ıam:ın gizlenmiş o'lduğu 

küçük meyhanenin önüne gelerek sa
hibesini çağırdı. Sonra, heybesinin. gö-
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----------------------~--~~---------------------------------~ .... - Saat on ikiyi çaldı. 
Luvinyi elini alnına götürerek mırıl

dandı: 

- Gece yarısı! Fakat her ne olursa 
olsun, derhal kardinali görmeliyim. 

Giyinmeme yardım et ... 
Gıyindikten sonra, üzerine garip bir 

ba~ dönmesi çöktü. Fakat bu zaafını 
ycnmeğe muvaffak oldu ve dışarıya çık
tı. Gecenin serin havası onu canlandır-

dı. Derhal kardinal sarayına koştu ve 
Rişliyönün Ruayal meydanında bulun
duğunu öğrendi .. Oraya koştu. Bu es
nada peder J ozef oradan çılgyordu • 

Bazı anlar vardır ki, orada hi~ bir 
müşkülata maruz kalınmaz. Luvinyi, 
böyle bir zamanda hiç kimsenin cilde 
cdemiycceği bir şeyi temin edebildi: 
Kardinalın huzuruna kabul edildi. ihti
raslariyle başbaşa bulum.n Rişliyö. ken
disine bir hayalet gibi görünen Lfıvin
yiyi gecenin iki buçuğunda kabul etti. 

Bir bakışta anlaştılar .. 
T..üvinyi deh~e~ içinde titriycn bir 

sesle: 

- Monsenyör, dedi, Şaleyi elinizden 
kaçırdınız .. 

Karşısındaki hayaletin tehditkar tav
rına hiç te mukabele ctmeğc niyeti ol
mıyan Rişliyö cevap verdi: 

- Doğru, fa'l9t sizi çağırtacaktım. 
Si7.c güveniyordum. 

Liıvinyi sert bir tavırla: 
- Onu yakalatmak için, değil mi? 
Diye sordu ve hemen acr bir tebes -

. sü?1lie ila,•e etti: 

- Casuslukla, canilik arasında fazla 
bir Iau-k yoktur. Bunu da yaparım!. 

- Çok güzel. Derhal hareket edin .• 

Şale, B\ üaye gfdiyor. Şimdi yoldadır. 

Düşes a~· Şevrözle diğer suikastçiler de 
oraya gicfyorlar. Yanınıza ;:ıdam ver
memi istet misiniz? 

- Hayır. .. Sadece bu kale kapıların· 
dan geçmcun için bir emirnameye ihti
yacım var. 

Rişliyö bir emirname imzalıyarak ona 
uzattı ve: 

- Işte ! dedi .. 
Bütün bunlar kısa sözler şe'Jslinde, 

klsa ve sert solumalar arasırlda söylen
mişti .• 

Rişliyö tekrar etti: 
- Yanınıza birkaç adam alın!. 
Liıvinyi de kısa ve sert bir cevap 

vereli: 
- Yalnız olmak istiyorum. 
- Şu halde bekleyin .• 
V c Rişlryö sür'atle, şu emirnamey. 

yazdı: 
.. Kral namına, 

"Şövalye dö Luvinyi, her nerede ve 
her ne zaman olursa olsun Hanri dö 
Talleyran, Kont dö Şaleyi tevkif ede
cektir. Bütün zabitler ve sala.hiyettar
lar, bu tevkifi kolaylaştırmak i~in şö -
valye dö Luvinyinin bütün emirlerine 
itaate mecbutidurlar.,, 

Luvinyi, bu emirnameyi ok,umadan 
katladı ve cebine koydu. Ri§liyö bir sa
niye tereddüt etti, sonra sordu: 

- ·Paranız var mı? Bu keseyi alın.: 
Ve neredeyse nkhnı oynatmak üze

re bulunan lıu betbahtın izzetinefsini 
kırmamak için ilave etti: 

- Her şey bittikten sonra, bana bu 
parayı iade edersiniz. 

Fakat Luvinyi, artık izzetinefsi faz. 
la gözetilecek bir adam değilldi. 'tlze
rinde para yoktu. Beş yüz altını ihtiva 
eden keseyi aldı. Kardinal seslendi: 

- Mösyö dö Lfıvinyiye en iyi atı ha
zırlayın! .. 

Bir ~ç dakika sonra, atın hazırlan

mı~ olduğu haber verildi. 
Rişliyö, Luvinyinin maneviyatını tak· 

viyeye teşebbüs etti: 

- Gidin, mösyö 1 dedi .. Unutmayın ki 
kendinizle beraber karahn adaletini de 
götürüyorsunur .. 

Liıvinyi hepsine ayni sert tavırla 
cevap verdi: 



· 'fö 1KtNdxnroN ..; rou 

Cevaplan veren 

Profesör Sanerk 
· Grafolo)I ve Gratometrl 

mUtehaeeısı 

• ÇOK ŞEY .. 
SANA MiLVOH 
ôEdı'ı. 1'1iı..v4~ 
rEl(LİF er. 
M•°iLfROi/ 

AC:.4'8A 
8CJ/ıı/V ~iz 
KiM TEJC .. 
Lif:' E n f..· 
Of'Mti>< 
IA$"4\t• 

- 870 -

Solukceıme • '333 

Yı~nıı 20 den nzdır. Yaıınııdan anındı.. 
~m neUcelere ör • a kerllkte mu\1lf(a\: 

olalı Ulrslniı. Cesursunuz, ircıdeUstnfz n 
b1 kalplisiniz. Sorgulıır meslek bahsi ol. 

duğunu hissetti. Bir sandalyeye otu
.ra.ra.k söylenmeye başladı: 

- Ah eir.. ahl ksız çocuklar 1 Bu 
muk ddes saatte böyle iğrenç §aka
lar yapmaktan utanmıyor musunuz? 
Kilieenin bJzc. •• 
Papa.mı dil Unoosl gayriihtiyari ha

mamböceğine gitti ... Yiııe y\mlnU bu. 
rtl6turdu. Ufak blr fasıla.da.o sonra tıö. 
züne de\'8.nı etti: 

- ... Kilisenin bize ibadet ve yeme 
içme hususundn 8ıkı bir perhiz tavsi
ye ttiği şu mukaddes gUnde bu alçak 
Kolta hamaınböceği yutuyor .•• stıe la· 
net olsun! .. İbadetle me gul olacak 
yerde. .. 

Papas, zııid inde müthi§ bir fena. 
lık hissetmeye ba§ladr. Fakat kendi
ni r.orhyarak s&ilne devam etti: 

- lbadeUe meşgul olacak yerde bu 
serserilerin kUJhanillklerlni seyret • 
mekle meşgulsUnüz! .. BUtUn ruhları
mızı şu mukaddes göke - papas par
mağı ile kirli tavnm g·· teriyordu -

Çevirmek mecburiyetinde olduğumui 
IU mukaddes anda siz hamamböccğl 
yiyorsunuz! Bu, aff r caiz olmıyan bü
yftk bir günahtır ... Ben, bu mukaddes 
günde. .. 

Papas, büyUk bir ıstıra.b içindeydi. 
- Evet, bu mukaddes günde, ha· 

ınamb&eğini nasrl yuttuğunuza hay
ret ediyorum ... Bu i~nç mahlUku 
nasıl yuttunuz?.. Behey reziller, bu 

<.W una öre buna cc p nrnıit bulunu.. Bunları yazıdan öğrenmek yerine bir mü- ' 
y0rum. teli asışa müraçaatle tnsi:reler almak d:ı· 

l\ doftru olur. Edebiyat Ue iştigal etmlJ 

Kadı1'6J1 • Ebçed: 
Ort yaştı Te şfrnııne btr nt \~tı. Dt· 

ha fula ~l~manfamafa \lt\dadnm 't'Uchr. 
Sıhhııtço baıı ştUyeU rlnlz. olm 't rek. 

'.J• j 0 : 0 j .L .1 0 • 

mukadd ıunde a za n ıokutur 
rnu f Bu pia mahl\lka. bakt.Iğmu; _ 
man mideniz bulanmıyor mu!. .. Böylo 
muk ddes bir gllnd ... 

Papas psan kesildi. F&kat nutklı 
u vey{L bu iJde bitlrm ]\ lUıumu-

nu du~·ordu. Devam etti: 
- Bu menfur h 8ize bulantı 

vermiyor mu? Allalum, Ali.ahım, sen 
bizi affel .. 

Papasın özleri irtibatını kaybetmiı 
ti; bUyUk blr deh_ııetİe: 

- Siz, hQJ\lam böceği yiyot'$unuz, 
ha! AUahım Allahan ... Hemen diı ç~ 
kllnilz! .. diye bağırdı .. . 

Fakat artık tahnrnmtıle mecali kal
madığ1 fçit:ı bütün mide muhtevasmt 
salonun orta yerin , dtı ~öken çocuk· 
lar arasın boıialttı. 

Papasın tnld inde neler yokmU§!. .. 
Çocuklar bu kUçUcUk midenin bu ka .. 
dar çok &eyleri nasrl srfdmıb!Jdiğine 
hayretle bakTyorlardı. Yerlerde: her 
cins balıklar, ıstakozlar, yufkalar, pas 
tırmalar yuvarlanryordu .. 

Bu hal, bizzat papasın da. oruca pek 
riayetkAr olmadlğmı gösteriyordu. 

Papas salondan kO§arak çıkarken: 
- İki saat diz Ustli duracakıınız, 

diye bağırdı ... 
Çocuklar, hapishanede en neşeli ge

çen bu OfUÇ günUnü dU§linerek iki sa
at diz üıtil durdular ... 

Fe.-.b FERRUH 

bulonnıenıı: çok muhtemeldir. Kattyet ifa· 
de eden bahislerden pek soşJanmadıAınm 
ttttındn •dlyorut'Q. Fnnl bir hayatımı YQK• 
tur. Slt« açık havada ve tek e'"i niıln .,....,,, var 

sa - hahçeşinde mqnyycn ~lH\lanlart!a 
me~gııl olmrık çok iyi gelecektir. Tecrübe 
ediniz. 
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Rt bek. R. E. K.: 

Karakterleriniz, :rekditerine pek uygun· 
luii; iöiiterınfyor. Siı h-yatı cahşşma ile 
tanzim edilen bir mevıu olarak nldı ın11ı 
halde d~cr yan sahibi, ~nnş]a ve açıı.:tnn 
Sablan:ın fırsntlarla, temin edilir k:;ı.but 
etmektedir. Aranııdn yaş farlo dQ vardır. 
~larınıı dn !•rkhdır. Siz u~uncıı boylu u 
nuı, diğer yazı sahibi kısaca boyludur. V 
nihoyet iı ıayıfsınu:, dl~cri ~l~m:ınchr n 
daha da ~işmanlay14bilir. 
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8q1nt: M. ,1. H. • B: 

Gencslniz. Henüz muntazam suretle, lam 
bir programla çalışmıyorsunuz. l\olny işl 
aramaldasınız:. :\faddt vaıiyeliniz de pek i
yi de~ildir. Uübnli tnırh, lhmalei tabiat· 
llsittiı. Mübalôjl\ <ta unutmadığınız tema-

Jo.'iilleriniıdendir. Bilh~ yaptıklannm 
blrcr k:tlıramanhk Ynllası haline ıctirme~ 
çqk mütemayil.siniz. Ze\.i olduğunu~a aö. 
re hayntınızı, jştih:ı nızı ,imdiden tanzim 
etmenizi ehemmiyellq Wl"siyc cderiJ'll, 
Gençlik, onu iyi ktıJ!anmak şnrtile bir ser· 
maye ve bir servettir. 

"''"' IJ vfıl • {)AN ,.,ASE 
Ri vA~ '! 

··- - . x t z. 2~'1 

--~ ....... liiılil------------------------------------------~iıiiıiii;.;.;. ııııııııımo~ 
- Monsenyör, kendimle beraber ki· 

nimi götürüyorum ve bu bana kafidir. 
Bu sözlerle beraber, Luvinyi dışarı

ya fırladı. Bir çeyrek Eiaat sonra Pari
sin ÖI§llldaydr. Şale ondan altı saat 
evvel hareket etmişti. Lüvmyi hiç !dur
madan Lonjumodan geçti. Sabahleyin 
Etamp'a geldi. 

4 l a f • • • ı 1 

Raskas, malilın olduğu vcçhile, 
Trankavelin evine girmiş ve Brigitin 
ikamet ettiği katın merdiven 6ahanl;ğı
na gelince, köpeğin havlamağa hafla • 
drğını duymuştu. Raskas şüphelenere1', 
aşağıya inmek istedi. Fakat, tam bu sı
rada kapı a~ldı. Ve, uzun boylu zayıf 
bir adam elinde mum olduğu halde 
kapıda göründü. 

- Bu da ne? .• Artık namuslu insan
lar rahat uyuyamıyacaklar mı? Hem de 
böyle gece yarısı ı .. 

Hayretinden dona kalan Raskas, ıa· 
yet garip ve gülünç bir kılığa girmiş o· 
lan bu ••namuSJu adam,, a bir saniye 
baktı ve sonra bağırdı: 

- Korinyanl Hep Rorinyan! .. 
Xorinyan da ayni hidJdctle bağırdı: 
- Ra!kas ! Gene bu iblis Rar.kas ı . 
Tam bu tnraaa içeriden titrek bir ses 

duyuldu: 
- Sevgili Mösyö Karinyanı dikkat 

edin, bu belki bir gece soyguncusudur! 
Korinyan da. tatlı bir tavır takma -

rak cevap verdi: 
- Korkmayın sevgilim, bu bir hay

duttur. Fakat ddece Ras .... 

Fakat Korinyan sözünü bitiremedi . 
Şamdan bir tarafa, rahip tc di ğer tarafa 
yuvarlandr, acı ve keskin iniltiler duyul
du. Raskas malUm ve müthiş ımanevra

smı yapmıştı. Korinyan da karanlığın 

içinde güçlükle doğruldu ve gelişi güzel 
yumruklannı bütün §iddetiyle inairdi. 
Garip bir tesadüf eseri olarak, rahip. 
gündüzün aydınlığı içinde ekseriya mu· 
ftffak olamadığı bu mancvramıaa, ~e

cenin karanlığı içinde muvaffak oldu •• 

Yumruk Raskauıı kafasına indi ve za
vallı cüce, yan banın bir haldı yere 
yıkıldı. 

Brigit hatun bu aralık. alelkele bir 
lamba yakın a çaltJtyo~u ve o zaman, 
bir tarafta karnınr tutan" diğer tamu. 
da yerde oturınuı oldufu halde batını 
oğu turan Rasku Ye bunlann ortaaul· 
da havlayan köpeğini gördü. Bunun n .. 
zerine tırnaklannı göatucrek ileriye 
doğru atıldı. Fakat, Korinyan onu blr 
jestle durdurdu. Sonra Rukata ~anerek 
~öyle d:di; 

- Dostum. efer benim a.klandılmı 
yeri ihbar etmencni:ı sizi de bunda &· 

lıkorum. 

Raskas dofrularak cevap •erdi: 
- Garip §ey .• Si% burada, kendi evi .. 

niDde miıiniz? . 

Briıit hatun krurmak isin boıubo
§Una gayret urfederken, la.bık irahip te 
mütevazi bir tavırla cevap verdi: 

- Eh! Biraz evim sayılır. 
Raıkaı müatehtt bir tavırla aordu: 
- Ya bu elbisenin hali ne? Bu yeni 

bir rahip c:übbeıi mi?. 

- Cehennem olsun rahip cübbesi! 
Artık bana •'cübbeli,, dcycmiyeecbinir. 
Bunun için ruhumun istirahatinden 
ve manastırın berbat yemeldcrlnden 
vu:geçiyorum.. Zaten, bu manastıra biç 
te fotemiyerek girmi~tim. FA1ci6en aivil 
~lbise giyerdim • 

- Şimdi de hokkabaz elbisrsi giyi
yorsunuz. rahip ı .. 

- Haksrzhk ediyorsunuz, Ra.ıkaı !. 
- Siı de aaçm&lıyorsunu.. Maama!ih, 

sizin garip hallerinizle, rayni &recede 
garip ilticaı:ilııruzt :ihbar etmemqe ra

zı oluyorum, §U ,artla ki, •i% de 'benim 
gizlendiiim yeri ihbar etmeyiee}ini%c 
dair söz verin, ben Trankavelin ,,anında 
ikamet edeceğim .. 

Koriııyaıı 'üpheli bir tavırhı bapr
dı: 

- Trankaveliıı yanında•? Niçin o-

nun yanında? Onu eördünüz mü? E
ğer onu yakalatacaksanız:, ben de payı· 
mı iltedml 

- Payınızı alacağınıza söz vcriyo
rwrı. Şimdi bu namuslu bayana, bana, 
Trankavclin ikamet ettiği dairenin a
nahtannı vermesini emrddinl Böylelik
le, lQlitleri kırmaktan. kurtulmuş olu· 
rum. 

Brigit, hiç tereddüt etmeden anahta
rı verdi. ı 'böylece halledildikten eonra, 
Korinyan uykusuna devam etti; Raskas 

. da Trankavelin d~ire~ine yerleşmcğe 

çıktı. Ev do böylece silkfm.a ka.vuştu. 

Raakas bir hayli yorgundu. Ken\iisini, 
~oyunmadan, yatağa attı,, birinci Ko
rinyan da halının üzerine kurularak u
yudu. 

Bo mes'ut an ancak bir kaç aaat &ür
. dil, çUnkü Ra~a, birdenbire birinci 
Korin~n havlamalariyle uyandı. Ve 
gözlerini açmadan mırıldandı: 

- Ne havlıyoraun? f§te buradayım .. 
Sus bakayım. Bugün erkenden kalkma
ğa !J ç tc niyetim yok .. Uyumak istiyo
rum. 

Köpek daha fazla havlaınağa başla 
ymca, Raskas gözlerini açtı ?e ayni 
zamanda, dehşetten saçlannın diken 
diken olduğunu hissetti: Yatağının ba
şı ucunda, kendisine &arip bir tebe"üm
Je bakan Kokar duruyordu ve Kokpnn 
arkasında bir sürü polis . • 

Raskaı gayri ihtiyari inletli. 
-Eyvah! .. 
Kokar sadece : 

- Evet! .. 
Dedi. Raskaı fazla izahat aıma'a lü

zum olmaclığınr anlıyarak ayağa kalk
tı; Polialer onun etrafını aldılar ve 
hep beraber inmeğc başladılar. Brigitin 
kapısı önüne gelinee, Raskas sordu: 

- Ya Korinyan? ~ 
Kokar müstehzi bjr tavırla cevap 

verdi: 
- Sabmsı% olmayın canım; onu da 

bulunu 4 

Onu da buluruz l Demek Xorinyaıı 
henüz yakalarunamı§tıl •• Ras~ ka~'" 
ya doğru aaptI ve bir geyler söyl~ 
için ağzını açtı. 

Kokar nej'cli bir tavırla hağJrdı:· 

- Yürü bakalımt •• 
Raskas da, artık kurtul!Jt ~ ~~ 

lunmad.ığmı an4yarak aoMkanhlığY 
ru topladı ve ; 

- Ehi Yürüyellınt.. • • 
Dedi ve a§ağıya indi. Bu ~et ete!·· 

den görWccek §eydi. 
Kapının önilnde, her tarafı s~ 

kapalr, hapisane arabası duru)'Qr6~ 
Ras1c,as bu arabaya bindirildi ve b~ 
etti. Fakat araba, Raskasa gayet ~ 
görü:ıen b;r seyahatten Ş9nra, bir'Jeıı· 
bire durdu. 

Raskaı yere indirllöi ve man!I.~ 
önünde bulunıluğunu gt>rünce ıura~ 
c kşitti. • titı' 

Arabanın pe§ine takrlmsı olan bl ~ 
ci Korinyan da, bermutad dilini up~ '§ 

çıkarmış ve bir tek kulağını ind~. 
olduğu halde ora!dayd,r. Köpejin ~~
dakati Raskası mütehassis etti "'~1ıe çWı:: casus tatlı bir tavırla köpcfe ~ 

dedi: ~,., 

- Elveda, a~ senin üç apk ır· 
rinde dolaştığım görmiyeeek bir~~,-· 
nr çekemiycceğim. Ve sen artık perıı, 
bahlan uyandrraıruyacaksın. • fi 

Zavallı köpek bu sözleri clinl~. 
belki de sesin halinlden bunların rd1' 
nr anladı. Raskas vakia onu d8\fC tJ!.· 
Fakat sonra barışmışlardı. Rıı~" f'D' 
rinci Korinyanın yegane dostu ıdid·. 

• 1· 
pek de Raskasın yegane !trda§I 1 ; 

B. ~-~ ır an sonra, manastırın raJı r 
geldiler, Kokar, Raskasr, her .ta ~ 
palr küçilk bir salona götUrldU· ,t!"dJ 
tam çekilip kapıyı kapayaca~ ~ 
ıııalıpusa doğru dönerek en ıı 
müstehd tavrlyle oyle dedi: i ~~ 

- Şeytanlarm bir insanı ~ fJıv:' 
duğunıı öğrenmek isteF sn.Isl~ 
Raays?~ 



HABER~ J\ICşam postaıı· 

• 
f. •;;........;;.;.;;;;;;..;;..... ______ .,....-;acsii!!lı ....... --.._~==!!!!'l"'!!!""""'!"""...,.--""'!'!'l~ .. _.@ag..,.-~a~-ııiioiiii.-...--__.;;;;;.;;._ ______ """"'!~ 

A • ;./ 

~B.Hil # - V ALDE ~~~c:,~~e~f -~ 
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"a~ 0ıani2o~~~ı~~~ç~!1:n~~~ Eminönü Valde Han içinde No. 17 
~i 4~~!1 

... ıarrıa satınalınacaktır. lha- Oç yemekli bir tabldot 

8 
~ t~tniuus cuma günü saat ll dedir.! ekmekle 32,5 kuruş 

~l'ttıaın na_tı 8208 liradır. Evsaf ve BİRİNCİ YEMEKLER: 
"· \'. s:tsı 696 kurıış mukabilinde M. Haşlama, çömlek ve bezelyeli kebab, hindi dolması, beyin tavası mayonez. 
tılltrrıe:-,-e 1

?alma Ko. dan almır. Ek • iKiNCl YEMEKLER : 
~tııı% 2 gireceklerin 2490 sayı1ı ka · Etli ayşe, semiz otu, patates, yaprak ldolması, fasulye zeytin yağlı lahana 
t lilen \' \'~ 3 lincU maddelerinde gös- ldolmasr, pilav, börek,. 
,ııl>laı:-ınae~~\a. teminat ve teklif mek- UÇUNCO YEMEKLER: 
~ bir a ıthk~ ihale saatinden en Baklava, sarı burma, karışık komposto ayrıca alakart perhiz yemekleri 

"i. aat evvel Ko. na 
verme • mevsim balıkları, kuzu tandır, p~ynir tatlısı, Ak~ servisimizde içki fiat 

'-........._ ~) (211) lan indirilmiş mezelerimiz çok bollandırılnuştır. 
lata~ RAMON NOVARO'nun ~l<JRMAYEDAR ŞERIK ARANIYO 
Satı 11~0 L<>vazım fünirliği Türkçe .özlü Çok kazançlı ıtnyat işlerinde para-

ıcı konısyonund 10 sını çalıştırmak Uzere sermayedar §e· 

bi~· 
i ~tıb •ıne\1Jeri . . • 

Ş e Y h Ah m e d rik aranıyor. Arzu edenlerin Taksim
de Camlıköşk kı:raatharıesinde gar • 
sonlara müracaat etmeleri. Filmi ıim:liye '{'0 at 9:is ıçın 3~00 kilo ham deri kadar görülmemi§ 

)0~lıaneae 1 cuma gunü saat 15,30 da emsalsiz muvaffokiyetle 

11 

1.ss KURUŞA 

ULUD G SPOR 
Kışlık gömlekler soğuktan korur!. 

Yalnız 
P. LAMBRO PULOS mağazasında bulunur. Galata Karaköy tramvay 

durağı önünde No: 110 

~?~~!~~·~!~.~lsc!T.!!:~~.~!~~ l 
rafından izahı için umumt heyetimizin 4-.-2-938 cuma günü saat 10 da 1 
Eminönü Halkevi salonunda toplanacağını bildirir, cemiyetimiz azaları 
mn her halde içtima iştiraklerini rica ederiz. 

Hurda demir satışı 
Malatya bez ve iplik fabrikası T. A.Ş. Adana Mensucat /abrikasmda mev

cut takriben (100) ton hurda demir ile. (200) ton makine aksamı pik pazar.. 
tıkla satılacaktır. 

Talip olanlann Adana da fabrika müdürlüğüne milracnatlan. 

:::::::::::::r-. 1C ıra S lYl ~ Dıı n Ş e ırn ses =::::::m:rm. .. 

1 
ı drar yolları hastahkları mUtehassısı 1 

Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene 
4 ten sonra Cumartesi fak irlere parasız Tel. 43924 
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, ıstanb~ı · eere.di'{esi ilanı~r:f 
Beş sene müddetle köprünün Kadıköy - Haydarpaşa. iskelesine konulacak'. 

ilb ve rekl§.m l§i açık arttırmaya konu lmuştur. Beher metre murabbama 50 
lira. bedel tahmin edilmiştir. İlan yeri 27 metre murabbaıdır. stekliler 2490 
No. lı kanunda yazılı vesika. ve 50 lira 63 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mekt ubile beraber 31-1-938 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (B.) (285} 

Kapalı Zarf Usollyle Eksiltme llAnı 

Giresun Nafıa Direktörlüğ_ünden: 
2 Şubat 1!)38 tarihine rastlayan çarşanba günü saat 15 de Giresun vi

l~yetl hususi muhasebe binası lçerlstnöe toplanacak olan vildyct encüme
nince (48,835) llrn muhammen bedoJJJ hastahane binasının yalnız ktıgir ve 

betonarme kısımlarının inşası vahldffiatlar üzerinden kapalı zarf usullyle 
eksiltmeye konulmuştur. Tekliflerdeki tenzilat vahidi fiatların umumu ü

zerinden yapılacaktır. Şartname, pIAn ve buna mUteferrl diğer evrak 24 O 
kuruş mukabilinde Nn.fıa dairesinden verllecektlr. Muvakkat teminat 
(3662) lira (61) kuruştur. Teklif mektuplarını mahaut ticaret odasında. 

kayıtlı olduğuna dair vesika ve 1938 yılı için cari Nafıa VekA.letinden alın· 
mış en aşağı 25.000 ltralık ynpı işleri mUteahbttli~i veslknsiyle birlikte 2 
Şubat 1938 çnrşnnba. gUnil saat 14,30 a kadar Giresun vilt'tyetl dnimt encü
men rclsllğlne vermeleri lAzımdır. (4 60 ) 

Türk Hava. Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle ,(20.000 ve 10.000)J 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 

ll•llR;a. .......................................... . 

Ankara cadd'esinde 
kirahk dükkan 

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

B:::-t e~t irilmck ııurctiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi· 
lir. 1atcyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatlcri. ~ 11nda k evazım satmaıma komis- M .

1 
L L -

1 
Daktilo aranıyor 

fi( il.~tır. 'l.':~alı. zarfın c>ksiltmesi yapı· 1 
~ İeıtıinat 5 rnın bedeli 7500 liradır. Ankarada büyük bir mali müessese ••••••••••••••••••----•••••• • 

• 
~il~e ?ıUınun62 ~uçuk liradır. Şartna- Sinemad:ı devam ediyo: için iyi türkçt! bilir, herhangi bir ma- - -
hcıı-..· fstekı·ı el.c rı komisyonda görüle· Görmiyenlcr ve görmiyenlf'rin tek kincde yanlışsız ve seri yazar, en az li 1 1 

·q.ı.._ ı e a t k ·· 1 · · · ·· ·· k 11 · b. b İstanbul Komutanlığı Sa tmalma Komis~ omından ~ ~ leku/ın kaııuni ,.esikalarile r r e rar gormc en ıçın son uç gun se veya o eJ mezunu ır ayan memur 

, 1 en bir s mektuplarını ihale saa- den istifade ediniz. aranıyor. ••••••••••••••mı••••••••••••• 
l!ri. aat e\"\•eJ komisyona ver- Aynca : tKI CANLI ADAM Talip olanların e\Takı müsbiteleri i- Haydarpaşa hastanesi eczane ve liıborntuv~Jan için muhtelif eb'adda 

l{ f:1P''ı <365) Ralph Bellamy hissi büyük film. le (Yenişehir posta kutusu 2 ·Ankara} yaptırılacak olan dolapların açık eksiltme ile ihalesi 16 Şubat 938 Çarşamba. 
t ~eli askerı 1• ı ı·~~~~~~~~~~~~~~~ladresine müracaatları. günü saat 15 de yapılacaktJr. Muhammen keşif bedeli 2300 liradır. İlk temi-
~ lll) on k 1 e •1 deposunda mev- 1: Tercih edilerıin iktidarına göre ma- natı 173 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. 1s-

t "e saır nlcnı kohne fotin, futbol lerin bcllı saatte komisyona gelmele - aş verilecektir. teklilerinin ilk teminat mnkbuz veya mektuplan ile 2490 No. lu kanunun 2 ve 
11~1 ~15 de '.r;ya. 15-2-938 salı gUnü ri. (401 ı <470) 3 cü maddelerinde yazılı vesikalan ile beraber ihale günü vakti muayycnin-
tı;lt :;ılıııaı Phanede levazım funir- Dohloı de Fındıklıda Komutanlık Satmalma Komisyonuna gelmeleri. (479) 
tıı •a il rrıa komis Askeri Ji~·k. ıc;ııı 1400 çift lastik itı br e sat 1 Yonunda açık art-
tad Je•ı 

9
; ac~ktır. Hepsinin tah _ ayakkabı :H-1·9~8 pazartesi gUnü sa- Hafız l'e 

t~, 11' ı:; O lıra ilk te · at 14 de Tophr.nede levazım 2.mi:-liği 
aı 

tıı "hi: ·.artnarn . · mınatı J40 
Y .ır. lste•·r• esı komisyonda gö

.,, lla se1rn' e-fn belli saatte ko _ 
<-<'>~ 1 -· 

·~ı-.rtıııb ------' 400) ( 469) 
ta."~ "e Urntı ı ı l n . 
~~ili ke r esı ocaklnnnırı 
1.ao d 31.l..lfJ~ nıucibince pazarlıkla 
~ '' a l'oPha Pazartesı günü saat 
aıııı, ~- lto nede levazım amirliği 
~ı~ (llllttır. ı~is~onunca eksiltmesi 

._, ~tı lQ5 ı- e~ıf bedeli 700 lira ilk 
0ıtı.i8y0~~adır :. Keşif ve şartna

a gorUiebllir. lstekli-

satmalma komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmsi yapılacaktır. Tahmin bede • 
li 2520 lira, ilk teminatı 189 liradır. 

1.A>KMAN DEKiM 

Dahili ye Mü teh<A••• .. 
razardıın bqka günlerde Oğledeıı IODft 

l&&t ı ı.~ tan 6 ya) kadar 18t.ıuıhulda Dlva:. 
Şartname ve nümunesi komisyonda ' yolunda ooo ownaralı ııımas kabll!eeiı:ıdf 
görUlebilir. İsteklilerin belli saatte bast.aıannı kabul eder. saıı. cumartus g& 

komisyomı f! '• .,.•o,..1 ( 477) lert sabah '"9.:'> - 12" 8&11Ucrl tıaklkl tukar&)'I 
aıahsustur. Muayenehane ... n telefon· 
ı23P" Kışlı!< telrfon· 21044 Istanbul lt:\ ı:ı ... uı amirliği için mil· 

tenhhit nam ve hesabına 24 adet ev
rak sandığı 2-2-9:38 çarşamba günü 
saat 14 de pa1.nrlıkl:ı eksiltmesi yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 72 lira ilk te-

minatı 11 liradır. Şartname ve nlimu
nesi komisyonda görülebilir. lstcklile
rin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(402), ,(476). 

İstanbul Komutanlığı emrinde bulunan kıtaatı ve müessesat eratı ihtiya~~ 
ları için satınalınacak pirinçlerin cins vo miktarlnrı ile muhammen tutarları 
ilk teminatlnrı aşağıda gösterilmiştir. 
Cinsi ~liktarı Muhamınentlk temi- İho.lc günü İhale Münakasa 

Kilo tutarı minatı saati §ekli 
P. Pili\•lık 30000 6300 644 16-2-938 16 Kapalı Z. 
P. Çorbalık 12000 2280 
P. Pilavlık 19000 4066 

465 
P. Çorbalık 11000 2134 16-2-93 15.30 Kap:ılı Z. 

Şartnameleri her gUn öğleden e\-vel komisyonda görülebilir. İsteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile beraber 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. 
madde!crinde ynzılı vesikalarile ihale günü ihale saatinden en az bir saat evve
line kadar teklif mektuplnrmı Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonuna 
vermeleri. .< 480 ). 
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ezle - Grip - ve üşütmekten hasll olan 
Hastahklarda hallrı.nıza gelecek ilk isim 

sAç BAKıfAI 
GüzeJlijia CD birinci fartldm. 

Baş - Diş - Romatizma 
Eczane erden 1 lik ve 

' 

~~~ 
P·e t r.ro 1 
tN'i:-Z7a:m· 

Kepeklerı ve aoç köklerini tedavi edıf 
te,iri mücerrep bir ila-;tır. 

Nefis ve leziz makama yemek isterseniz? 

Her Yerde 
ltalyan usulü safi irmikten yapılar 

YILDIZ 
MARKA GLUTEN MAKARNASINI tSTEY1Nf Z .. 

Başlıca bakkaliye mağazalarında satılır. 

Fabrikası: Galatada Necatibey caddesi No. 167 ~ 
MAKARNACILIK TURK LTD. ŞtRKETt. Telefon: 43481. Wlf'. 

Sigara tlryakllerıne mUJde 
Fennin son icadı ve yüzde 89 derecesinde tütünün 

nikotin ve sair zehirlerini süzen 

Doktor Perl 

Sıhhi ağızhklan A vrupadan gelmiştir 

Satış yeri : Pi PO PAZAR 1 Suttan Haınat11 
10 adet iJAcı ile beraber 150 kuruş gjF~ 

--Arada büyük fark var~ 
Pertev Çocuk Pudran: ~diye kadar hiçbir benzeri tarafma..ıD ~ 

tid edilememiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk eil 
teri için hazırlanmıs olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde ~ 
ıunmamasıdır. 

OERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. VUcud~ jJ; 

valarında ve koltuk altlarının pigiklerine karşı bundan daha muessil' 

pudra henüz ke~fedllmemıştir. 

' ~--------------------imi! ( 1 Göz hekimi 

Dr.Muıal RamiAgdın 
Muayenehaneslnl Taluılm. Tallmane 

Tarlabaşı Cad. URFA Apt. oma 

nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergün: Oğleden 

sonra saat ikiden altıya kadar 
•'.7 .' "(; -
•• ~ 1 ~; 

- ,. 

20 
iGARA 15 KURUŞ 

~Si GARA DOIKT<O>~ 

~ADEM i iKTiOAR .... 

MOB • 

1 • Tableti ri Her czanede rayınız. ~ !"oata kutusu 1255 Hormobln J 

• 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan sekiz buçuğa 

ak1amlan 17 den 20 ye kadar Lale 
li tayyare apartmanlan ikinci daire 

17 numarada bastalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ~a 
dar hastalarını parasız, Kurun. Ha 
ber okuyuculanm dalrupoo muka
bilinde muayene eder. Telef: 23953 


