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Dün, ~e1ırlmlzden ayrılan dôst devlet milmcssülcri karşılamr'kcn, Geııcrcil M etaksa.! ve CumJmriyet dbidcsine çelenk konurken ... 

C.e be lü t ·t arıkta n 
lngilte·re endişede 

F='ranko generallarırida·n birinin beyanatı üzerine 

1,.. Başvekilden ·izahat istendi 1 HATAY 
9DDftz mDOUD mtüı<dla1Faasu hakkoncfla intihabat nizumnamesini 

lb>uçgpUı n bDır beyşz ·l!<ntap hazırlamak nzere 

ınıeşıre~nonyoır · . Numan 
1938 bütçesi· bir · milyar Meoemencloğlu 

Bu akşam Cenevreye 
sterlini .geçli hareket edıyol" 

}

'--- Ccnevrcdc, Hatay intihabat nizam-
-{ • • nı namesini yeniden tanzim için yapıla-

( f!niaen beş Zil hlı, IJeş IUY/~HI e gemısi cak olan mUıakerelcrde bulunmak 

( kı UVBZÖr, 40 loipi(O nı'uhı ibi 18 deni' Uzere dün şehrimize gelen hariciye 

1 vekAleU umumi kft.tlbl Numan Rıfat 
allı f1Pn1İ~İ VROlllOf lar Menemencloğlu. bu nkşnm yanında 

I 119il~ t 

lcrln F'rankolnı1ar tarafından g lSz dil:ildifji cr.diJcsfne 1mpıldıhlan 
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ıl•ıaliye Vekilinin 1 

!ttıühim beyanatı 1 
! 1938 büit:çemnznn varDdaı1l: i l kasmn geçeın ·seneye na- 1 

1 

zauraın 17 mlUycn IDıra faz- i 
n. Uadar i 
ıUnQ : tnUzdekl mıılt yıl içinde yeni vergi i 

uuı.vli: ,pl~ arlcrtY.e 'Tek le.tin
den Cevcıet, Tarık Emin, nal ye ve-
1:{!.lelinden hukuk işleri mUdüril '.Şi
nasi, hukuk j>ro!es6rll Ethem ?ılene
monclo~lu, dabllfyo vckf11etlnden M. 
Ali ve Antakya mebusu Tayfurla be
raber Cencvreyc hareket edecektir. 
Görüşmelerin iki hafta kadar süre
ceği tahmin edilmektedir. 

Cenevre, ı (A.A. ) - lskenderun 
inllhlibntı>'t'ogratnım yentacn hnzrr
Iıyacak olP. n ltomlo~·on '1 mnrt pru:ar· 
t esl günü" öğleden sonra toplanacak
trr. 

Muslukçu 
Tevfik 

Gene bir ihtiyann 195 
lirasını ('arpta 

Yakayı ele verdi 
H~plsten yeni cıkmış olan meşhur 

sabıkalılardan muslukçu Tevfik ge
ne yakalanmıştır. TC\'flk dün öğle
den sonra Kapalıı:arşıda Evliya ha
nındaki musluklardan birinin bnlln
de dl~ı:ökUp abdest almakta olan us
til başı temiz kıyafetlt birisini gör-

_.,. Devamı S tncfdr 

Akrep sokmasına 

Serom 
Bir FranslZ . doktoru ümitsiz 

33 hastayı iyileştirdi 

Dost devlet 
mümessilleri 

Dün şehrimizden tezahüratla : 
ayrıldılar 

Yunaolstanla yeni muahedemfz nisanda · 
Atlnada imzalanacak .- r:msı s ı n c-ırte 

i ı 

1 \H P. rt 

J,ı 
Dün kıvırcığın 
bulunmaması · 

kesimin azhğındandı 
Belediye, her elin üzerine nevini gösteren 

damga vurulması için tetkikata başladı 
_.. \'azısı 4 üncüd• 

lnğlBDz • DtaDyaırıı kcınıuşmaDarı konulmıyacak, bllôkls bir çok ~ 
vergll~r azuUıJacak i 

Anka"rn., l (A.A.) - Mnlfye vekili 
Fuat Ağrnh, 1938 mal! yıh btltçesi
uln B. l\llllet Meclisine te\•dii nıilna
scbotlle Anndolu ajansına aşağıdaki 
beyaJ:\attn huliınnıuşlardır: 

Paris 2 (A.A.) - Fransız tıp aka
demisi Cezayir pastör enstitüsü doktor 
Janndtn Scrjanın ekseriya ölümle nc
tic~:_~ne~ akrep sokmasına bşı keşf-

cttıgı C\r se:umu resmen kaydetm=ıtir. R o do s ve Le r y o s 
Vaziyetled ümitsiz olan 33 vakada tec 
rlibesi yapılan bu serom muvaffakiyet 

1938 malt yılı blitçesl. hUkQmetçe 
• denk bUtçe prensfplne ba~lı olarak 

hazırlanmış ve n. M. Meclisine tak
dlı;n edilmiştir. 1938 m::ı.ıt yılı bütçe

. si, 248.300.000 lira olarak tesblt o
lunmuştur. 

l 93i malt yılı hütcnsl, 231.000.000 
lira olarak tasdik eclllmfş olduğuna 
r;öre. 1938 malt yılı bütçesi, geçen 
yıla nazaran 17 milyon lira fnzla 
bulunmaktadır. 

Bu bUtccde, memleketin müdafaa 
\'nsıtası olan orduya l 5 ve diğer kill
tilr,., sağlık Ye ziraat gibi faydalı Jş-

, • - IJ~ıı111111 S incide -

_ıe ta-tbik v_e tccr_übc e--=dilmiş:__tir • - fa h ki m e d i hn em e li d i r 
r··A-K"A··--··---··-······- lngilteren:n ltalyadan istediği 

•• 0 budur; buna mukabil Kıbrısın 
HG.o.Uıe~DR ~c;~n 1 takhimine devam edilmiyecektir 

Çok d"kk t ı lngftBteıre haırncnyesDnde 
de 1 ı a e i de~lşBkDDkBeır mı oDaıcak 

i ha ğelar b rketsder 1 Almanya ile de müzakereye girişlle-
. z.ı r m a a ı r ! trtf t::i b ı ı t k · d · ı · ~ .. - ................ - .... --... - .......... _.! .çe~ a er er e zıp e ı ıyor 
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Sivasa 
1,§>woJ;}>aganda 

Y 41zan : 2'Jekip Gündüı 

B lR kaç gün evvel Cumhuriyet ga
zetesinde şuna benzer bir bend 

okudum: 
"Kiymetli sporcularımızdan "falan" 

Hamburgun m~hur fudbol takımla
rından "falan" a kabul ed.ilm.i§tir. 
Genç sporcumuz .. fülfül" m bu muvaf
fakıyetı memtcketimizin tamamiyle 
me;hul bulunduğu bu yarım milyon 
nafuslu şehirde, hakkımızda bir fikir 
elde edilmesine selx!b olmuştur. " 

Bir ay evvel ayni sabah gazetesinde 
okuduğum bir müU\katı şimdi hatır

ladım. Gazeteci, radyo spikerliği öğ
renmek için I..ondraya gioen ve orada 
altı yedi ay kaldıktan sonra memle
kete dönen bir genç kızımu:la konu· 
§tıyor: 

''- Londrayı nasıl buldunuz?" 
''- İyi ve büyük ... " 
"- Onlor sizi nasıl buldular?" 
''- I{endileri gibi yeyip içtiğhpl, 

Londra Bayanlarından farksız giyin
di~mi, ingilizce konuşabildiğimi gö. 
r cnlcr hep hayretle baka kalıyorlardı 
Hatta hazan bana §Öyle diyenler de 
oluyordu: 

••K·ızum Bayan... Beli yatağanb 

babanızdan nasıl izin alıp buralara ka
dar ge1ebildiniz?" 

Ve bu gazeteci bizi inandırmak iste· 
yordu ki bu genç kızımızın lngiltereye 
gitmesi de memleketimizin lngilterede 
tanınmasını kolaylaştırmıfJ ve TUrk 
milleti ile Türk ink·1 nbı hakkında İn
giliz milletine az çok bir fikir vere
bilmiştir. 

Ben Hamburga gitmiş o1du!rundan 
bahsedilen gencimizi yakından tanı. 

mn. Babasının çok kıymetli bir mü
nevver o!duğunu billr ve kendisini de 
yeni neslin bilgili, zeki, sporcu ve iyi 
yetiştirilmiş bir numunesi addederim. 
Keza. ln.,.iltereye gidip geldlfünden 
bahsedilen Bayanı da ~ocukluğundan. 
beri tanırım, görUı;Up konuştu!hJm 
bir ailenin cidden iyi yetiştirilmiş bir 
kızıdtr; kiymetlerine ve mczivetlerine 
eh"...,mivet verdi~im bir insandrr. 

Fak:ı.t mana1an, mahlvetlerl ve kly
mct eri ne olursa olsun bu iki gencin 
methi irin bir frazetenln bu derere ln
ub11i iddialara kalkı5Jllasma asla mU
samaha edilmesine gönlU.milz razı o
lamaz. 

Ne demek? 
E::<er bu S""o .. cu r,enç H'lmburga glt

mncıe rdi, \'e Hımburr!Un bilnıem hanaf 
S'"lor tn1·1M•nıı kabul edilmemi§ olsay
dı, garbi Avrupanm bu yanm milyon 
nüfus1u büyU1t tiraret merkezinde ve 
limanmda Türkive ebedi bir meçhul 
olarak mt knlncaktı? 

Bu b:ı~ran Londrava ayak baslı"amı~ 
olsa ·dı \'C lütfedin tesadiif etti~ bir 
kaç Britanva vntandaşivle konı1!'fn'a

m1q olsavdı . TUrk •nl{·l~btrun on heş 
y•ldnnberi dilnvayı ha1 'I't\n ~f>rek kos 
ko"'"l. bir millette yapt1~ bilvlik ve me
s ,t d"~icıtklfk f ngilterenin malUmu 
olrıiv:ıcalc mi\rdi? 

ff r gaze c> böy1e yanhşlıkta buln
:rr.., ;:;n kendini nasıl mezun addedebi
liyor? 

Havdl. biz de propa!!Rnda ı;anati· 
nin hfüa verin.de savmaktn olduNı.1mı 
kabul edelim: fakat bu memlekete, 
fnrriltcrcden, on beş yılda ge1enlerln 
savtsına ba1,mak, Hamburg ile Tür
kiye llmanlan arasında i!:ılf,•en vamır
ların adedim sormak bile bu nevi ha
talara düşmekten bir gazeteyi kurta· 
rnm:ız miydi? 

Kaldı ki, en b ..... : .. slva~t ~7 .. l(et bi
le Hambur<;.a tc1{ a.=ıam•n Türklve 
hnlckmda bir fikri olmadt,l;ym sB,,le· 
mekten bir gazeteyi meneder. 7.lrn 
beş vtlz bin nntushı bir Alman Fehri
nln "biltUn vatand:ı.~1armm en ipdtl? 
co~afy.a, tarih, lktısad malfımatından 
behresiz olduğUIW ~ylemek kültür 1 

Yeşil köyde 
Asri bir hava istas

yonu yapılacak 
Ankaradan bıı.şlıyarak yurdun ha. 

va postaları işliyen ve işliyecek olan 
her tarafında asrt tesisatlı hava mey. 
dan1an kurulmasının mukarrer oldu. 
ğunu yaznrı§&ir:Nafia ·vek~leti bir ta
raf tan Ankaradaki hava meydanı tan
zim edilirken, ikinci hava meydanının 
da t stan.bulda kurulmasına karar ver. 
miştir. 

Yine Ye~ilköyde kurulacak olan bu 
asri tesisatlı meydanın projeleri tan. 
zim edilmiş ve mUtnlcnları alınmak 

Uzere ğtimrilk'cr, posta. idarelerile le.. 
tanbul vilfıyeti ve emniyet mUdllilUğU
ve bir taraftan da askeri makamlara 
vcrilmistir. Bu makamlar meydanın 
etrafında yanılacak riJrnrUk, posta, 
paeanort, emnf ~·et te13kiUıb ve sUel ba
kımdan nroieler hakkındaki mUtalea. 
lannı bildirdikten sonra meydamn 
tanzimi işine baş1anacaktır. 

Bn sene hava TlOShtlarmm 23 nf!lım 
yerine 1 martta ba~laması mukarrer. 
ken. hava !;Praitinin son h:-ıftalar içfn
dP. bozuk gitmesi referlcr:., b!'..şlama 1. 
şlni birai daha tehir etml§tir. 

1stanbu1clan sonra tmıir ve Adana 
uru" snhalan vamlacaktır. 

Meklep ' eı de hususi lmlih·rnlnr 
Lise ve orta mekteplerin ikinci hu. 

sust imtihanları bu ay başlıyacaktır. 
Bundan sonra mayısta yapılacak im • 
tihanlar sözlU olacak ve kanaat notla
rı bunların umumu üzerinden atılacak· 
tır. 

bakımından bu fiehrin seviyesini bu 
derece düşkün acdetmek, Alman va
tandaşlarının kUltilr seviyeleri ll.7.e
rinde okuyucularda bir tereidilt u
yandırmak bu medeni milJete karşı 
bliyük bir hakaret olur. Halbuki Al
manyanm ve !ngııterenin fikri seviye
si Cumhuriyet gnz.etesinin bu tuzda
ki ne~riyatına hak verdirir gibi ol
malttan pek uz:ıktır. 

Şekip GONDOZ 

maiyeti 1'alahahğı 

Ertesi gilnll, yorgun argın ma:yeti
min başında casusluk merkezine gel
diğim zaman ıeceleyin mühim hidise

ler.n cereyan etmiş okluğunu derhal 
anladım. Yüzbap fon Birkenhaym beni 
görllr görmez h:ıykırdı: 

- Hele §Ukür ortaya çıktınız l Gece
leyin belki on defa sizi arnttım ve her 

defasında bulamadım.. Nerede id.:n!% 
Allah aşkına?. 

A1frc:ı:J BondrU ile arkadaşlarını İ§a· 
ret ederek cevap verdim: 

- Nerede mi idik? On1artt aorun .. 
Geceyi, kimin peş nde geçirdiğimizi si

ze onlu anl:ıtsml:ır .• 

YilzbaJı b:zi birer birer süzdükten 
sonra: 

- Sahi, dedi, hepiniz pe~ yorgun gö· 
rünüyorsunuz. Ner~:ien geliyorsunuz? 

Geceleyin yolda gördüğüm bir adamı 
Ceyms Nobodiye benzee.~ğimi, durma· 

sını emrett°ğim zaman koşmağa ba~la
dığmı, bir yand:ıın da Uzerime ateı etti
ğ:ni anlattım. 

Fon Birkenhaym .laka ile sordl.4: 
-Sonra ne lodu?. 

Herif tavıan gii:>i ko~uyordu. Bir a· 
ralrlc Bondril ile arkada~lanna tesadüf 

edince onlan da ytc-dımıma çağırdım .. 
Onlar da ıilfilı sesledni duymuş'ardı. 

Fakat iz' kaybettik, sabaha kadar süren 
araştırmalanmız maalesef netice ver
medi.. 

B!rkenh -.ym kederle söylendi: 
- Yazık, ço~ yazıkl Si% muvaffak 

otamadmız, fakat o muvaffakoldu. Bu 
sabah zavallı Friç StUrmerin cesedini 
bulup buraya ıetirdiler. 

~üthit bir kulere kapılmıt gfüi hay
kırdım: 

- Ne'! Friç ötnft mll,. 

- Evet .• Zavallı vEcz'fesine kurban 
gitti. Fe~aket yalnız onun ölümünde 

değil, Ustündeki evrak ta aJmldı. Bun
lar arasmds ben'm hususi ve mahrem 
raporlanın dıı vardı. 

- Hakikaten felfaket 1 ~.~mdi mat
mazel fon Hcymlere ne cevap verece-

fiz .. Kendisi bufÜn buraya feltcekf, 
değil mi?. 

- Evet .• 
Jül Viar mük51emeye karıştı: 
- Matmazelle di:n gecı: saat on bir

le on iki ara!ında I>ondrü'niln meyh<> 
nesinde buluşacaktık. 

Ben atıldım: 

- Bondrilnün meyhanesinde mi? O 
hakle neden bana söylemediniz? Bunu 
bilt.eydim, rhi yanıma alır n:ıydım? 

V'ar suratmı a!arak cevap verdi: 
- Bütün gece dıtand:ı k~lacağımıı:ı 

tahmin etmemiıtim, çabuk dönebilece
ğimi sanıyordum. 

Birkenhaym cnd:ıeye dü§mU~til: 
- Peki amma matmazel hala neye 

gelmedi? diye homurdandı. Bir haber 
de yok .• 

Ben de endi~elcnmiş ::;!bi yaptım: 
- İnşallah başına bir f!laket gelme

m:~frl 

Birgenhaym mırıldandı: 

- Ben de ondan korkuyorum ya! 
Ceyms Nobodin"n bu dvarda bulun
duğunu cP'-enrr.ek emn'yet verici bir 
şey değil.. Bu adam her ıeyc cür'et e· 
ıder .• 

Bondrü Ufa karıştı: 
- Eğer benim meyhaneye gelmişse 

11 oıro Tcın am«:aı 
dolktt@ır 

"orkunç bir 
1 

karşııa~tı ısr 
tehlike yoktur. Kapı aağlam, duWJrlar 
kalındır .• 

Endişesinin gitgide arttığı belli olan 
Birgenhaym: 

- Mesela onun oraya geldiğini öğ

renm::kte .. ııı 

Ben: 

- Oraya gitmekten kolay ne vu? 
dedim .. G i:3er ve şüpheC:en ku&tuluruz. 

:e.:rgenhaym aya~a kal1'arak: 
- Doğru dedi. Hemen gidel m. 
Emirber neferine döner:k enutti: 
- İki otomobil hazırlat .. 
İki dak:ka sonr;. harket ettik. Blr

genhaym, Jül Viar, Bondrü ve b:n bi· 
rinci otomobile tinm §tik .. Bizı takip c
d:n ikinci otomob:Jde ise Elvers, Kidde, 
l\'lü' ler ve Mari Eapivan bulunuvordu. 
Meyhaneye yaklaştığımız zaman, kapı· 
sı önünde büyü1' bir kalabalığın birik
miş olduğunu gördük. Birgenhaymın 

yüzü k
0

reç g'bi oldu. Söylendi: 
- Eyvah l Yeni bir felaket mi atXr 

ba?. 

"Felaket,, vukua gelmişti .. 
Birgenhaymın maiyeti kafabalığı 

yard.klan ve biz de onların p<.şinld::n 

içeri gird.ğirr.:z zaman, korkunç bir 
manzara ite kuş taştık .. M:ı'mazel fon 
Haymlerin cesedi, saçları darmadağ

nık, gözl::ri evlerinden fırlamış, dili ağ· 
2m lan bir kanş dışarıda, tav.,-, dan 
sJrkıyordu. Göğsüne bir kfiğıt ı~ğne

lenmişti. Yaklaşıp okuduk.: 

"Serbest Belç-.:ka,, merkaz komitesi 
t.ara:ını.Ian Konteı dö Nia, nam: diğ>:ır 
Matmazel fon Haymler hnkkın~a ve

ribn idam hükmü bu~n infaz ediJ
miıtir. Suçu vatıana ihanet~ir. 

Yüzü renl:ten renge giren fon Bir
k:::nhaym söylendi: 

- Eyvah 1 Şimdi ben şeflerime ne 
&J•·-r -·-••,..l>' " - ... ,.. .... uıyt:CC:KJ.Cff 

- Herhalde :1tifatk,ar sözler söyle-
miyecekler. Fakat .• 

- Fakatı ne? 
- Bu korkunç ha:1.ısenin failini ya-

kalarsak tabii vaziyet değişir. 
Birkenh:mym bağırdı: 
- Nerede ve nasıl y;ı~calayaynn? 

- li er halde imkanıız olmasa ge-
rek .. Burnda b:Ik, iz bırakmıştır. 

- N ::ler söylüyormn azızım. Bu 
hoJisenin de Ccyms Nobod,:n~., işi ol
duğunu blil! anhyamadm mi? Ceyms 
Nobodiyi yakalamanın imkansız oldu
ğunu, bizzat tecrübe etmi! olmak iti

barile, siz de bilm'yor musunuz? 
- O hakle ne yapacağız? 

Yüzbaşı, ümit!iz bir tavırla, ellerini 
havaya ka'dırdı: 

- Ne b 0 leyim beni 
Bu cev e'Jı henüz vermişti ki dı;an

dan atılan bir çakıl ta~ı ayaklarının ~.:. 

bine !düştü. Eğiiip aldı, etrafınA bir 
kağıt sarılmı~tı. Kağıdı açtı ve oku
du: 
"Ccymı Noho:'i, Mo!>öj ahafüini tet 

hişte d:!vam ettiği takQrde kendisi 
de böyle bir akib~t b:kJ: dibini yüzb:ışı 
fon Birkenhayma hab!r vermekle şeref 

d<ıyar. Ceymıı No~:>di;:ıin yüz~ş:dan 

cir ricası da fU~ur: Casusluk te;kiüıb 

merk:!zind ki yazıhanesinin sağ çekme 
ıinde iki b"n m:ırk b:raktım. Bunu 
Kontes dö Nisin cenaze merasimi için 

kullanılmasını rica ec!erim.,. 
Ceyms f\! obodi 

Yüzbaşı bir 'k,oltuğa çöktü, etrafıru:. 

şaşkın ~aşkın bakarken söylendi: 
- Ç:ıbuk bu adamı yakalayın! 
- Hangi adamı? 
- Bu taşı atan 4ı:lamı 1 

( Deı;am1 var) 
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insana if lira 

y ıaıt Y1lz11nde muaavatsızlıklar 
11ı_ kalkar, kimsenin kimseden Us_ 
"'il hayat sllrmeslne, kimsenin klm
~1e tahaklrOmllne lmkA.n kalmazsa 
't\ fit de, sanat de mahvolurmuş. ÇUn
l: •&llatkA.rı da, Alimi de çalıştıran, 
~lldf ili herkesten yukarı görmek L 
~ tebebler haztrlamak, maddi ka
l' ı:lar temin etmek arzusu lmlf. 
'tıo. lrtl insan oflu bilhassa maddi 
~llfaat tçln, elle tutulabilir ka. 
._ t:lar uğrunda çalışırmış. Mllsa. 
~taııtıt bulunmıyan bir dünyada 
"' klaıse çalışmazmış. veya herke
"ıı t:a.hşması bir örnek olurmuş. ln
«ı la.r arasında gözle görülllr. ma<L 
~ fa.rJı:lar kalmıyacağı tçtn fikir, 
lla • hasıh ruh farktan da kalmaz
~· 'tanı bayat pek yelrnasak bir 
~ k Olur. insanların da bir ağılda. 
'et1°11lnlar gibi hep blrlbtrlnln ben_ 
l:a olurlarmıe ..• "Medeniyet, mum
t, 11 Olduğu kadar mUsavatsızlıklar 
bıı ta.tnıa'ktır.. dtyen zannederim ki :ti l!IÖylemek istemiş. 
" t'Jle BfSyltyenlerln tddlalarmı bir 
«e ~lll kabnl edeltm. Demek ki me
bfJ~~et dedlklerl şey hak tanımıyor, 
tat h la hakınzlıia dayanıyor. Öyle 
"- l.Ja.t, yaşanmala değer mi 1 hı_ 
«e b 0 tlu ancak hemcinsinin aleyhin
~, : bUYftyebtten bUyUklilkler yara
e,11 Jr llUlhlfıksa, ahllk bakımın_ 
... • onu bir ifrit saymamız. bir an 
teı •l lnlı:trnını istememiz lA.zım 
l'tb~eı mt? Medeniyet ne ahllk bt
._,4rt ile telif edllmlyecek eeylerse, 
l:nı enf1et1n mahvolup hakkın. ahll-
4'tt~~Btls11ntı istemek daha doğru 

Ou nıtdlr? .•• 
ta, ların iddialarını ancak biran 1-
~l ka.but ettim: mUsavatsızlıklar 
btt ktıktan sonra dOnyanın yeknesak 
bil\ 11ta.nzara arzedeceğt doğru olsa 
ltlıtt 11ne mnsavat taraftarı olacağı-

1" ~Jlemek için ... 
lıı,,"ka.t onların iddialan insan of
'to. lft!ra ediyorlar. Dlderot, lnsL \,,!>1rtatum kötU hisler beallyen bir 
ttr,1ı:"11 olduğunu iddia eden bir mu
•• ,, kire, zannederim Rouueau'ya 
~1lu lıterse kendi için eöylesln. 
!ıılll~elldfmde öyle blsl" duymuyo
Ge,1 denıı,. Biz de müsavatın me. 
ton >ltı yıkaeağını iddia edenlere 
lllı ~ dtreblltrtz: "Siz bunu kendl
l:ıııı,t:hı ıöyteyln; bizim çalışmamız 
"4irlı''' tabakkllm etmek için, ken
q ha"tııi'~lı,'Ml'~lfN'ary8f'~ ~tl'd:
>ett kltlkt bllyQk adamların, medenl
l11tlle 11ıınu, olan sanatklrların, L 
'-ıı 0~111 kendilerini herbantj bir ln-
4'ııı6k undan farkh Jönnedlklertnl. 
~dt ki bizim gtbl kUçtlklerln ya. 
;trıı bt~Ulunmaktan çeklnmlyecekle. 

1~1' ll~ Yoruz. Onlar ma4dt menfaat
"tr) tunda değil, içlerinde duyduk
~erıa.ratına ve tecessns atcti ile e_ 
~fet ili l'lcude getirmiş, kanunlar 
'lltı11.:'lışlerdfr. hlerlnden her insan 
~'-'1lt ~ nıus&Tt surette istifade et-

''Sıı ıteını.,ıerdlr. 
!tııdı t bir 1Jey daha söyllyeltm: siz 
\ lı, lt endtntze de iftira edlyorRu
\ '"" 

8
11r, •izin de aadece maddi 

).~it, ~lar tein, refah lçtn kendinize 
·~ te nıantannklnden nstnn bir ha. 
~''-ız~~n etmek için değildir. tmtl-

lt,1~ r llemde, mOllavatsızhkla. 
~· eu~~an bir dUnvada da ytne çah. 
~ ''"e Zden Jrelenl yaparsınız. Siz 
)~lh r· 8ebf!b aanıyonmnuz. Hırs, 
) 'l'ttnı nıan oJlu irin bir hAhanedlr. 
>..~tı.u' ."'e teressOs ateşi ile çahşı
Iİ~bt ı. o her yerde bahAnt'slnl 
"4llıe i~"•an oJJnna ve kendi ken-

' 1'1L etmeyin." 
~ Naraflah ATAÇ 

--~~e-n-1-zb_a_n_k _ _ 
..:h Yaıur Ziya birkaç glln 
~ a lzmirde kalacak 
~~ ~ llllldilrU Yusuf Ziya b
t1.ı..."'- ~ •rine devam etmektedir. 
~ ~rf h burada bmir liman firke-
~~ ••purlan idaresinin itleri

~ il.; ıL llleııuı olmalrtadır. • 
~idarenin Deni.ıbanka iltibas t-.ı •tıniıtir. Bu itibarla bun
~ "aıı lradt'olan haızıdanmakta ve 
~·Jete IÖre tefleri tayin edil-

~ ~ heıı11z ikmal edilmemiı ol-
~ ta!rllllıbank mUdllril daha bir 

'~ de kalacaktır. 
' )' llllld~ nıUdUril Sadettin •~ 
ıs.. .. , lbll..._ ~ keneli idarelerine 
~ b~~ •e mflhim itler Uze
~ Ilı bank unıum mildilrile gö
~~ '1 :e İaınire, litniflerdir. 
lt.ıı """. 'ı.!'diir ~endi idareler:ne ait 

~' ~f dereceled ve te
~ ~ Hinin tatbikatı Uze
~· ~fldUrden talimat almıf-
~.Cemil yum flhri-

I RABER _; :a.1'eam .,. .. 

iş cetvellerini nisan 
sonuna kadar 
vermiyenler 

Teşviki sanayi kanunundan 
istifade edemiyecekler 

Şehir 
meclisl 

Vergllerlo tahsil 
tarihlerini birleştirdi 

Şehir meclisi ıubat devreırl toplan
tılarına dün de devam etmiıtir. 

Teşvikisanayi kanununun hükümle- ' 
rinden istüade eden sanayi erbabının 
iş cetvelleri vermesi için kanunda ya. 
pılan tadilatla husule gelen yeni şek. 
lin tatbikma ilk defa bu sene geçil. 
miştir. Bu suretle kanunun iş cetveli 
vermek için fabrikaalra verdiği iki 
aylık mUddet dün bitmiştir. Bu se -
beble sanayi müfettişliğine büyük bir 
tehacüm vukubulmuştur. 

vermerniı olan f abrikalann tetviki sa.. 
nayi kanunundan istüade hakları kay
bolacak ve muafiyet ruhsatnameleri 
ellerinden alınacaktır. 

İçtimada, belediye vergilerini vermi 
yenler hakiında tahsili emval kanunu
na cöre hareket edilmesi kararlqtml

IDlf, v!llyet:n 938 adi ve fevkıo.ı!ide 

celir ve maaraf bütçeleri müzakere edi 

terek hiçbir itiru vukubulmadan ka -
bul edilmiıtir. 

Evvelce i§ cetveli vermiyen mUes
seaelere tahriri tebligat yapılırken 

şimdi kanun bu tebligab kaldınnıı 

bulunmaktadır. Bu suretle müddet son 
bir defa olarak fki ay daha yani, ni. 
san sonuna kadar uzatılmıe olmakta. 
dır. Nisan sonuna kadar iş cetvellerini 

Büyük ziraat 
kongı:esi 

Murahhaslar UnD
mDzdekl balta 

Aokaraya hareket 
edecekler 

Ankarada topJanac.ak büyük sanayi 
kongresine iftirak edecek murahhu -
lar gelecek hafta Ankaraya hareket e. 
deceklerdir. Bir kısmı murahhaslar ise 
daha evvelden giderek kongreye ait 
son hazırlıklarla. meşgul olacaklardır. 

Ankarada toplanacak bUyUk ziraat 
• - -•-:- -nzt.kere ~Avzııu olacak 
başlıca meselesinı esasları hazırlanmış 
olan ve tatbik mevkiine konulması ar
zu edilen bilyUk ziraat programı teşkil 
edecektir. Ana hatları itibariyle bi • 
rinci ve ikinci beı yıllık sanayi progra
mmm tatbikatına bağlı bulunacak olan 
bu ziraat programı da beş yıllık ola· 
caktır. Programİn ihtiva edeceği plA. 
nm tatbikatı için 150 milyon ııratık 

bir masrafın karşılık gösterileceği an. 
!aşılmaktadır. Bu program kurulmuş 
olan devlet ziral kombina.lan ve dev. 
Jet ziraat işletmesi kurumu teşkilatı· 
nm da müstakbel iıletme tarzını - içL 
ne alarak - tayin ve tesbit etmiş ola. 
caktır. 

Bu arada, zirai bntiln 111beler kon
aerve, deri 1&Dayii, bet yıllık program. 
la kurulmuş olan pamuklu kombinala
n, yUnltl mensucat, Merinos ve tiftik 
sanayiine bu zirai bölUmleri bağlıyan 
yollar, uytinyağı ve sabun sanayii, 
bUtUn zirai maddelerin istihsalden 
ihraca kadar olan 'Bafhalan da · ayn 
ayn programda yer almıı bulunacak. 
br. Birinci programı aynen sanayi BL 

humda oldufu gibi lldncU bir program 
takip edecektir • 

tÇERDE: 
• IKTISı\ T VEKALETi iç ticaret umum 

mftdlirO MDmtaz ,ehrimlzdeki tt?tkiklerini 
bilirmiş ve dün ak'8m Anlı:araya dönmüş
tftr. 

• MAARiF MODORLCGO bu sene lstan· 
bulun muhtelif yerlerinde 10 kadar h(!rın· 
dırma odası yapacak ve-anneleri işe giden 
çocuklar burada banndınlacakhr. 

• iKTiSAT \'EKlt.t Şakir Kesebir bugün 
şehrimize s~lmiştir. Vekil bir iki süne ka
dar çocuAunu tedavi ettirmek üzere Viya· 
naya 11idecektir. 

• VEKiLi.ER HEYETi verdlli bir karar
la, memlekete hariçten getirilecek 20 bin 
ton kokkömürünün 1rümrük r~sminl ton 
başına 7,5 liradan 2 lira)'a indirmiştir. 

• ESNAF CEMiYETLERi müşterek yar
dım teşkilatı, esnaf hastanesi için Calal
oillunda bir bina klralıyacaktır. 

• OTOBÜS iti tahklkııtııe meşsul olan, 
heyetin reisi mlillı:iye müfettişlerinden Tev 
fik TalAt dün &kf&m Ankaraya gitmişllr. 

• UMANDA Avnıpadan ıelen bir Türk 
şlleblndt?n sahile ipekli kumaş, ef&rp ve 
çorap eıkannak btlyen ilı:i kişi gümrük 
memurlan tarafından yakalanmıştır. 

• GU!\fROK komlsyonculan aralannda 
seçtikleri bir heyeti baımDdtlrlDle ıı5nde-

Bu seneye kadar le cetvelleri verme 
müddeti ikinciklnundan değil mart
tan başlamakta, ilk iki ayda vermi. 
yenlere tahriri tebligat yapılmakta, o. 
zaman da vermiyenlerin islmleri An. 
karaya bildirilmekteydi Fakat iı An
karada uzadığı için o milddet u.rfmda 
yeniden il cetveli verenler bulunmak
ta ve bu suretle yeni bir muameleye 
yol açıldığından, mesele namtltenaht 
uzayıp gitmekteydi. Şimdi sanayi için 
çok mUhim olan bu iı lkiter aybk lld 
devreye sıkışmq olmaktadır. 

Mecliıl, et ucuzlup hakkında .eri
len lsarara riayet etmiyen kaaaplaıdan 
beled:ye taı.:matmme8İnde yuılı ceza 
ve bWdimlerden bqka, formaliteye 
lüzum kalmadan derhal maktu para 

cezası a1mmaaı için makam tarafından 
aypılan teklifi kavanin encümenine 
göndenniftir. 

Bundan ıonra, bina vergime, buh
ran, temizlik ve lflk "er~er :nin tabit 
tarihlerinin ayn ayn zamankıırda olma 
11 yüzünden hallan bot yere Ahmet 

Aksu Vapuru çektiii ve bu yüzden bir türlii lmtul 
muamele wkubuldutu, binaenaleyh 

HogDo hareket bu vergilerin taksit taribterinin birıe1-
t1rilmeai ha~dald teklif mun mtı-

edlyor nakaf&}ı:ın yol açDUftır. Bir kwm ua 
Geçen cilnkU bUyUk fırtınada Sinop balkın malt kudret:nin vergileri dört 

limanında karaya oturarak yaralanan takritte dahi ödemeğe milsait olmadı
J ve gemi kurtarma firketine ait tahlili- tını iddia etmit ve bunun sem taksi-
~ ye gemili tarafından 'brtanlan Aksu te çıkanlmaaı llnmgelirken aksi tekil 

vapuru ~ ıetmek ilzere ha- de hareket edilınaine itirazda bulun-
vanın ıilkanet bulma11n1 beld'.yordu. 

mUflaıtdır. 
lld ıilnclenberi Karadenisdeld fırb. 

na durdufu için Abu vapuru buılln Hanntll mlbakerelerden sonra Ter 

Sinoptan limanmuza hareket edecek • si taks!t taıiblerinin birlqtirilmeaine 
tir. Vapur, kayalara oturduğu aıro:la karar verilmit ve tabit ı:amanlannm 
baş tarafından birkaç yara almıştı. Bu üçe indirilmesi reddedilmiştir . 

yaralar orada muva~ olarak kapa· Bina ,temizlik, biıbran ve ıtık ver
tt1m••trr _ AkMI. buran ~lince havua+.,,cı:t-1Rımıdlm eonra.Jauh:an.,.qUU, ı. 
çekilerek esaslı bir tekilde tanir edle- rincildnun ve mart aylannda olmak 
cektir. 

İ>enizyollan idaresi, kannm bir ih- ilzere ldört taksitte ve aynı ı:amanda 
alınacak, vergilerini vermiyenler hak

malden doğup doğmadığını vapur bu-
raya geldikten aonra tesbit ddecektir. kında haciı: yolile muamele yapılacak-

ŞofUrler cemiyeti 
Dlln yalhk kongresina yaph 
Şöf6rler cemiyeti yıllık kongresi 

dün Eminönü halkevinde yapılmıştır. 
Kongre divanına garaj aalılplerin. 

den Mehmet Yllrllten seçildikten 10D.. 

ra hesap tetkik raporu okunarak ida
re heyeti raponına geçilmiştir. Bun. 
da. senelik varidatın 5000 lirayı bul
duğu, haLbuki İstAnbulda 3000 toförle 
1400 kanıyon, otomobil ve otoblls mev. 
cut olduğu, buna nazaran varidatın 

10.000 liraya çıkanlması llzmıgeldiği 
bildirilmekte ve heyeti idarenin yapb. 
ğı diğer işlerden bahsedilmekte idi. 

Rapor okunduktan &onra eski relı 

Ömer, idare heyetine itiraz etmle ve 
bu yüzden tfddetli mUnakaplar çık
mıştır. 

Yeni seçim için 15 gUn IODI'& bir 
toplantı daha yapılacaktır. 

rerek bazı kalemlerde itlerin ptk alır lit
tiAinden şiklyet etmişlerdir. 

• VAI.IDE HANl'nın lstimlAki mesele
sinde Evk:ın:ı hrlr.ıliye arasında çıkan 

ibtilı\f ııona ermiştir. Hana belediye tara
fından 260 bin lira kıymet takdir olun· 
muş ve evkafça kabul edilmiştir. Han on 
mnrttan itibaren yıkdmaila başlanacaktır. 

• KARADENiZ sahillerinde senelerdir 
görülmemiş şiddette bir kar fırtınası hft· 
küm sürmekt~dir. Kar bilhassa Sinop ha· 
,·alisinde fazladır. Bazı ):erlerde irtifa Qç 
metreyi bulmuştur. 

• 17.l\llRDE AJI ve Mustafa isminde iki 
arkadaş rakı içerlerken kavp etmişler ve 
blriblrlerini bıçnkla yaralamııslardır. Bun
lardan Mustafa hastanede? ölmüş, Ali de 
tevkif etlilmiıstir. 

• KIDEM ZAMLARI için, ilk okul mual
limlerine verilmek Oıere TIJlyet blltçesin
den 20 bin lira ayrtlmıthr. 

• SA!\ISUN belediyesinde bazı yolsuz
luklar yapılchilı hakkındaki ihbar Qzerln' 
mQJJilye mftfettitl Senısedc:Un .,. uadaD 

\ tir. 

Şehir meclisi bu devren:n son içti· 
mamı bugün öğleden sonra vaJHICa)t • 
br. 

Venlmahallede bir 
istasyon binası 

yapılacak 
Devlet demiryolları idaresi, Şark 

demiryollan idaresinin Yenimahalle • 

de iki tahta ytlk vagonundan vtlcuda 
getirdiği istasyon yerinde yeni bir la. 

tasyon binası kurmaya karar vermif
tir. Burada iki zarif bekleme ve bilet 
mahalli yapılacaktır. 

idare aynca Y edikule istasyonunda 
yeni tesisat vtlcuda getirecek, llbe 
binalar yaptll'&Cak ve istasyon al -
tmda bir yeraltı geçidi vtlcuda getire.. 
CE!ktlr. 

-- - -- ...... . 
Hayri tahkikata başlamışlardır. 

• ISTINYE • BEBEK yolunun lnf&Sl için 
aarfedilecek paranın miktarı yarım mil
yon liradır. Fakat bunun hazırlanan plAna 
söre kAfl ıelmiyeceJi anlaşılmaktadır. 

• LO!'\'DRADA bulunan miJll bankıılan
mız umum nılidütlerinin çok mlisait bir 
hava ve şerait içinde tt?maslarına devam 
ettiklerine dait haberler gelmektedir. He
yet önümDzdeki hafta içinde memlekt?le 
dönmüş olacaktır. 

• NAFIA \"EK.ALETi Sirkeci ile Haydar
paşa arasında feribot işletmeAI kararlaştır
mıştır. BDtçe imkAn verine bu sene içinde 
tatbli<ata geçil~ektlr. 

• IRAN hariciye naıınnın vefatı mftna
sebetile, hariciye veklllmlzle lran başveki
li arasında taziye ve teşekkür tellrafian 
teati edilmiştir. 

• ıs BANKASININ 938 ~nesi lkrami
yesl nde 95 kişi ikramiye kazanmıştır. Bun· 
!ardan biner lira kazananlar arasında An· 
karada 4107 hesap numaralı DAnlş ve Ka
dıköyde 8188 hesap numaralı Sabri bulun· 
maktadır. 

• CEKOSl.OVAKYANTN yeni Ankara el
çisi dQn Ankaraya vaınl olmuştur. Elçi bu· 
gün hariciye veklllml• .Laralua.dall kabul 
edllnıJtUr, 

KURUN' da 

Et fiyatı arı 
A SIM US, d fiyallaı:ı ve hayat pah.alı

lıMle mDcadele mevnza üzerinde 
duruuor. Doğu vll6ytllerlmizin ba:ı yer
lerinde kiloıu 18 kuruıa alınan elin /ı, 

taııbulda .50 kuruıa ıalrlmmını, normal 
ölcJJlerle makul 11örülemiuecek bir paha
lrlilc teldkki ediyor. Ve, bundan ıonra, ka-

mpı/ık hayf1anların Anadoladan lıtanbula 
nakillerindeki müıküldlr anlatarak, eti rok 
daho fa:la ucu:lalmak icln alınmau ld:ım 
11eleıı ltdblrler,e 11ect11or: 

.. ı - Trabzonda soAuk bava deposu ıle 
berat.er asri bir mezbaha yapmak, burada 
kesilecek hayvanlan yine frigorifik terti
batı olıın vapurlar ile lstanbula getirmek. 

Hükftmet iktisadi kalkınma plAnı ile ha 
yolda ilcap eden tedbirleri alacaktır. 

2 - 939 senesinde Erıuruma varacak o
lan şimendifer hattından bu maksada gô
re istifade etmek. 

Haklkırten Sınstan Ermruma ve Enu
namdan Sıvasa dolna iki b:ışh olarak ya
pılmakta olan tlmendifer haltı tamam
landılı vakit ,imdi Enurumdan kara yo
lu ile Trabıona kadar giderek oradan va
pur Ue lstaııbula gelen kasaplık hayvanla-
" dotnıdad dolnlJll tren nsıtasile, hem 
de canlı olarak, nakletmek kabil olacaktm 
Bununla beraber bu şekilde lstanbula ge. 
tfrilecek haynnlarda et zayıatı olmaye
caktır. Zira myvanlar Enurumdan Sıvasa 
bir günde glc!ebilecelı:, burada trendea 
indirilerek istirahat ettirilecek. hayvan
lann karınlan doyunıJduktan ve suları 
••rlldlkten sonra tekrar tren ile Haydar
paşa\'• kadar aetirllecektlr. Sıvasta bay; 
•anlan beıllyecelı: yayla mncut oldutun
daa tren nereli haricinde hiçbir masraf 
yapmaksmn kasapht bayvanlan Erzu-
namdan Haydarpapya kadar llı:I merha
lede ıellrmelı: lmlı:Anı basıl olacaktır. V• 
ılmdi Erzurumdan lstanbula gelmek için 
aylarca daldan dala seyahat yapmak mee 
barl:retlnde bulunan bayvanlann bayt• 
bfrlı:aç .On içinde DoAudan lstanbula ge
tirilebilmesi lstanbuldalı:I et fiyatlarını da 
hnynt nlsbetle ucuılatacaktır. Ondan son• 
n belki btonbulda etin kilosu 25-30 ku
ru~a kadar inecektir,.. 

CUMHURiYET' de 

Balkan antantlnın 
arzettiQI tekamül 

karşısınd·a 

BALKAN anlanlının. heniJ.% beı uıllr~ 
kı1a bir ~mre malik olmuına ral

men. talrlp ~lllDI maksatlar 11olunda blJ. 
ıiDk lnld,a/ 11ö.lrrdlllnl kaudeUlkltn ıoıto 
ra, Yanuı Nadi '611le diyor: 

"Balkan antantının siyasi olsunluk y~ 
lundakl ba inkişafını çok tabll bulmalı• 

dır. Encll sulh lllküail Antanhn başlıca 
hedefidir de onun için. Sonra Akdcnild 
taallQk eden meselelerin iyi bir sulh bav ... 
sı içinde sallara emniyet prtlarına bal· 
}anmasında Balkanlılar da en bayati men• 
faatJerlle çok yakındu aWuıdardırlar da 
onu niçin. Yakında başlayal'8jı cflnılenlıt 
malOmu bulunan tnıiliz • ltalyan mozak .. 
relerinin Akdeniz emniyeti için müsbef 
bir neticeye nnnasını temenni n belki 
teshll hususunda Ballı:anhlar fimdidem 
fikirlerini söylemiş •e ıdıralannı atmı• 
bulunuyorlar. Milletler Cemiyeti milesse~ 
si dilnya işlerini tanzimden Aciz lı:ahnC9, 
canlı realiteler olan milletler, sulhu ko.,.. 
yacak çareleri blıı:at bulup tatbik etm~ 
nzlfeslnl ihmal edemezlerdi. 
Yuıoslavyanın komşusu İtalya Ue temin 

ettlll anlaşma, Yunanistan ,.., Türklyenla 
daha enet yaptıklan bir lştL Romanya 
dahili idaresince kuvvetli tedbirler alır-
ken harici slyaSt>tinde imkAnın mnsaıt ol
dutu son derecelerde, herkesle sulh •• 
anlaşma Politikasına 6nem verecelinl aç~ 
ifade eylemi, bulunmaktadır. O halde An
tant devletlerlnln komşu n dost bir Atı:d .. 
niz devleti olan İtalya ile münasebetlcrinl 
mevcut realitelere uygun olarak tanzim et• 
melt?ri en zaruri bir mantık icabı oluyo!'
du. Balkan devletleri Romada haklı ola
rak çok iyi telAklı:I olunan bir kararla 
bu husustaki nziyetlerlnl tasrih ve teshil 
etmekte tereddllde mahal görmemişler ve 
mllletlerarası havasındaki sıkıcı vaziyetin 
biran önce ortadan kalkması için kendi 
yardnnlanaı ileri sftnnftşlerdlr. 

Balkan Antantı konseyi son içtimaında 
mllletlerarası lf}erlnln takip edebileceli 
en realist yolda yOrilmenln misalini ..-. 
mlş bulunuyor: Sulha tehlikey~ düşmek-
ten koruyacak tedbirlerde asla tereddDcl 
etmemek yolu. Antant böylelikle haretetJ. 
nl kendi teşekklllft hikmetinin nıhuna teT

m etmiş oluyor. Hem de çok haysiyetJI 
ve mütekAmiJ bir manzara anederek. BôJ'" 
lelikle bizce Antant mRnmmesl •imdiden 
kendi 11'1mlnde aalha "1k ve hAdim bir. 
büyttk deTlel mahlJel ..n manurw .a• 
lerm!f bulaaapr •• 



Dün kıvırcı~ğ=ı=n=-~=--=~-~S~a~n-=q.~lı~a-ıjda Mareşal Göring Ma~;;H;;iciiJ 
bulunmaması b . /ı Ad" 1'teydan okuyan Nazırı 

lr a lse bir nutuk s6yledl . 
"DU•manla bl Perşembe glioü Viyanadl 

k 
..,, rımızı yene -

e S I• ffi • n a ~ 11 gv 1 n da· n d 1 Dtaı Oy aı ını ve fFıraı ını- ıeceğımıze emınız, yeııu- A t huıunacadk ıet 
~ so:rg aslk ırDerD mez olduAumuzu Vti8 ~rya ev 1 

Belediye, her elin üzerine nevini gösteren aıraSblfiHdJaı göslerebi:ırız,, mttşavJrı de nes,yorı• 
d 

Sopa ve şişelerle Berlin, 1 (A.A.) - llava ordusu- sosyalist 
amga vurulması için tethlkata başladı MUıl=fJA~ıe.>.aı ~ I nun kuruıueıınun nconcu yıldönümu JJ!'· 

1 h t 
• k A ~ıs. !ıa1 ıs. milnasebetlle ibugiln Hitler, mareşal Viyana, 1 (A. A.) - lyJ ka~tıl 
1 ara sapanlardan ilk Şanghay, 2 - Bugün Fransız mm. Göringe mareşallık asasını te\tli d~ öğt'e.plldiğine göre, Macat_.,,,.. 

takasmda. İtalyan ve Fransız bahriye eyleınlşUr. har!cl_ye ı:ı.a.zırı Kanya, yarm VU~i ahnacak ceza 25 ı·ıradır askerleri arasında ve dansözlerin bu- Mareşal Göring yıluönilmü milna- geloo.ektir. Bu seyahatin hiçbir~ 
lundu1'-· sokakta haklk~ bir vumruk sebetile yapılan merasimde bir nu- mahiyeti olmam kl ~--ber J{IJlya. 

•
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.. • tuk söylemiş ve demi~tlr ki: a ~ ucoa. • b"' 
lstanbullwar dilndenberi eti, es

Jdslne nazaran ~peyce ucuza. yemeğe 
i>8§ladılar. 

Belediye tara.fmdan · evvelce §Ube 
mlldUrleri yeni vaziyetten haberdar e.. 
dlidiklerlnden kasaplara vaktinde ic:ab 
eden tebligatta bulunulmu5tu. Dün 
sabahtan ak§ama kadar belediye mu. 
fettişleri ile belediye zabıta memur
ları tarafından sıkı teftişler yapılmı~. 
kasap dUkkanlarmda etler UzeriM bir 

etiket konulup konulmadığı, azami fi. 
attan fazlaya et saııııp aatılmadığı 
kontrol edilmi§tlr. Belediye ıabıtası 

memurlan bu sabah da erkenden her 
tarafta kontro!a çıkmışlardır, Bu ara· 
ae Eminönü kaymakamı AgAh da biz. 
r.at blltUıı kasapları dolaşmıştır. Diln. 
kU tefti§lerde belediye nizamına aykm 

tıare}cet eden kasap görUlmemi§tir. Bir 
ktmnı kasaplar lurnnzı teneke etikt:t. 
Jtimiel de kAğıtlar üzerine et fiaUan· 
ıı.ı yımp asnuıılardır. 

DUn şehrin b:u:ı yerlerinde bilhassa 
kıvırcık ve dağlıç bulunmamıştır. 
Bunlar da, et fiatlarmdakf tahavvUJ 

,~folayıslyle hayva.n alıp satımının do. 
}ıyı:ıiyle kesf min az olmasından ilerl 
g~ldiğt anlaşılmı~tır. 

Et komisyonu aıalıı.rı bu sabah ha.y· 
Yan bonsasma gitmiele.r, alım ve satmıı 
g&aen geçirml~lerdir. Bu sabah hay. 
van bors:ısmda alnn ve eatmı her za.. 
ma.nkl gibi normal olmu§tur. 

Belediyenin koyduğu aza.mi fiattan 
aşağıya hiçbir yerde ot satılmamıştır. 

Kasaplar, toptancıların kendilerine 
klJo başma ancak 4-5 kunıs bir k!r 
verdiklerl için aralarında rekabet tces.. 
sUs edemediğinl, bu yUmen şehrin her 
tarafında et füıtmm ayni haddi muha.· 
faza ettiğini söylemektedirler. 

Bnzı kasapların karamanı kıvırcık 

Qlye sattıkları hakkında orts.yn iddia. 
lar satılmaktadır. Salahiyetli bir zat 

Sokağa atılan 
bir mi yoner 

oğlu 
Serserilik suçile 

yakalanarak 
hapse tıkıldı 

Bugün gelen Fransızca Paris Soir 
pzetesiı Fransanın Ani:ns §ehrinde, 
piyangodm kuanılan bir milyon fran~ 
y'UzUnden zuhur elden hazin bir mace
rayı anlatmaktadır. 

Bu gehirde oturan Rişten ailcsin!n 
iki çocuiu vardır. Bunlardan biri yir
mi iki yaşlarında ve erkektir. Ondan 
bir yaı kUçUk olan d.ğeri ise kı.ıdır. 

Kız;, bOOanın öı kızı, erkek ise anne
nin 8z oğludur. Yani madam ~şten 

ınöıy8 Riştcnin ikinci karısıdır • 
Gayet fakir olan bu aile, geçenlerde 

madam Ri§tenin kuandığr p'.yango 
uyesinde, birdenb!re milyoner oluyor. 
Bunun üzerine, bu servete ancak kızı
nın konmasını iatiyen Rişten. kansını 
tahrik ederek, es:aen sevmediği üvey 
oğlunu evden kovtduruyor . 

Bundan birkaç gün evvel, pol's, bu 
bctbaht çocuğu, l:ir köprünün altında 
yat.arken, serserilik ııuç.~le yak:ılaya

rak hapishaneye kapatmış ve tahkikat 
neticesinde, bunun milyoner oğolu ol
duğu anlaşılınca herkes hayretler için
~ kalmıştır. 

Bunun üzerine ,ailesine müracaat e
dilaiş, fakat gerek annesi, gerekse 
iivey babası, bu yaşa gelmiş bir çocu
ğo bakmak mecburiyctiı»dc olmadıkln
nnr ileriye ailrerek,. ona en ufak bir 
yardımdan bile imtina ctmişlcrd.:r. 

Milyonerin oğlu böylece, hapishane 
de kalmış ve bu hadise Frans<ıda, bU
Y.ilk bir nefret u~andımuıur ı 

bu sabah b,k4 bu hususta. (ftUlla.n al5y
ledi: 
"- Keçi manda ve da.ıı4ya Kırmızı 

damgıı, #araman, kmrcık ve dağlıca 
da mavi dam&fı. vurulmQ.~tadır, Bele . 
diye zabıta memurları da Her zaman 
kasapları kontrol edeceklerdir. Hile 
ya.ptıklan anlaeılan kasap görtilUrse, 
ilk olarak kendisinden 25 lira maktu 
para ceza&ı alınacaktır. Suçu tekerrür 
~er.5e clU lir~ya kadıır ını.rıı cezasına 
çarptırılacak, hatta dUkJdtnı kapatıla
caktır. Bundq.n ba§ka bütiln z.abrta me. 
murları, halkın her an vukubulacak 
şikayetini derhal n117.ar1 çlikkate alıp 
tahkikat yapmak için emir almışlar -
dır .. , 

Son dakikada 8.ldığımız malO.mata 
göre belediye, etlerin biribirinden tar. 
kcdilebllmesi iGln yf!lll bir karar ver
mek' Ur.ere tetkikata gJri§mi§tir. Bu 
karar kat'iyet Jiospcderae mezbahada 
htr etin tizerhıe nevlni gösteren dam. 
galar yurulacakt.Ir. Bu dıungalarda 

(DağhQ) CKnraman) (Kmrcık) 

(Keç.:i) yazıları sarahatle okunabile· 
ccktir. 

Kont Çiano 
Alman - ltelyen 

dostluğunun ehem
miyetini anlatıyor 

Berlin, 2 (A. A.) - Ville Und majt 
gaY.etesl İtalyan hariciye nazırı Kont 
Çiano ile yaptığı bir mUlakatı neşret. 
meJ!t;~tf. Kont Çia.no diyor ki: 
"-Almanya İtalya jmparatorluğunıın 
ihtiyaçlarım anlo.ınıe ve İtalya da Al
man.yanın Afrika güneşi altmda yer 
olması lüzumunu takdir ve ilan eyle • 
miştir.11 

Kont Çiano, İtalya ile Almanya ara
smda Bolşevikliğe karşı mevcut tesa
nUdU kaydettikten sonra şunları illve 
etmiştir: 

''Alman . ltalyan dostluğunun derin 
bir ideali vardır. Bu dostluğu hazırlı
yanlar işte bunu mükemmel bir tarz. 
da anlamışlardır ve her günde daha 
ziyade bu f.ihniyeto bağlanıp itimat 
göstetiyorlar. Onların en büyük te -
mennisi bu dostluğun Hitler ve Muso. 
Unl gençliklerinin kalbine de kök sal. 
masıdn-. ÇilnkU miUetler ancak genç· 
llklerle ebedileşfrler ve en genç çocuk. 
larında yUksekfiklerinl bulurlar. 

Romada Aitler 
<'add~s1 

Roma 2 (A.A.) - Sen Pol m..'"\."ıalle
ıinin muazzam istasyonunu Zafer cad 
desine bağlayan yeni yola "Aldolf 
H"tler,, caddesi isminin verilmesi lca
rarlaştrnlnu~tır . 

Bir çocuk 
kaçırıldı 

Babasından 60.000 
dolar lstlyorlar 

Neyyork, ı (A.A.) - Zengin bir 
nvukatın oğlu gene Peter Levln 
me~tobe giderken ortadan kaçırıl
mıştır. B3.basına gelen bir mektup
ta çocuğun indesi için 60.000 dolar 
istenmektedir. 

Fraokonun Bükreş 
sefiri Ankarada 

Ankaradan verilen bir habere göre, 
t&panyadaki Franko hükiımetin:n Bük 
reş sefiri Prat Ankarada bulunmakta 
ve hUkQmet ırdamlanmızla temaı et
mektedir. 

Balkan antantı konseyinin ıon toır 
lantısında verilen karar mucibince, ge· 
neral Frank,o hükCımetile hükumetimiz 
arasında iktısadi milnıtısebctler tesisi 
için vasıta olacak ajanımız yakında 

taayyün edecek ve va.ıifesi ba§ına ,ıi
decektir. 

sopa ve §İ§e muharebesi olmuştur. l3ir Şimdi Jıaya kunetleri sulh sllAhı- Avusturya başvekilı ve AvusturY' u}ll' 
dansöz yüzllnden iki asker ara.sında çı. dır. Fnkat emil' aldığı anda müthiş riciye nazın ile bir görUşmcde b 
kan kavga büyUmüş ve ikisinin bütan btr sna.h &lacaktır. Katlyen yenece- nacaktır. 
taraftarlarına sirayet etmiştir. Fran. ğimlzden ve bütiln düşmanlara mey- Viya.na s.iyasi mahafüinde ıznnr o. 
sızlar adedce 1talyanlardnn daha faz. dan okuyabllece.ğlmizden eminiz. lunan kanaate göre Macar ve Avıısııır 

Hftlerfn emrine ıtaat ederek vatanı 1 111°' 
la olduğundan İtalyanlar yirmi dakika müdafaaya hazır olmanız lbımılır. ~devlet adamlan m temasların 1~ı 
süren bir savaştan sonra dansingden Sulhll sevmekle beraber hava kuv- hık kılan birçok sebebler varclıT· 
~~llmi§ler ve demir kapıları kapamış. vetlerlmlzln yenilmez olduğunu bU· ro.emlçketin dahilt siyasetıerindclti ~ 
!ardır. tun düşmanlara gösterebiliriz. m benzeyişler bu aebeblerden btJŞ.ıc.\ 

Fon Papen Vatikana sıdır. Fransız polisi Mdise mahalline geç· 
miş ve İtalyan askerlerinin etrafında 
çember yaparak onlan rıhtıma kadar 
götUrmllşlerdir. 

Şansi yolunda 100 bin Çin 
askeri toptandı 

Tokyo - Domei aja,nsı, Ja.pQn krt. 
alarmm San nehirin yeni bir nokta. 
srna vardıklarını bildirmektedir. Tai
yuanm garbından hş.reket eden bir 
kıt'a Çantu'~ ele ~~itmiştir. Çantu, 
San nehrin öbür sahilinde ve Censinin 
k8.r§Jaındndır. 

Gazeteler, Japon krt•aıarmuı Şa.nsi. 
nin merkezi olan Taiyuanfunun 100 
kilometre batı cenubu.nilaki Uufon -
Pingynnfu'yu saptettiğini yazıyorlar. 
Ltufe.n, Linghin'in 112 kilometre b~tı 
cenubundadır ve Linghin de Şnnsiyc 
çıkan geçit Ur.erinde 100.000 Çin. a .. ke. 
rl toplanmıı bulunmaktadır. 

1.fançukonun yıldönllmU Tokyoda da 
birçok tezahUtatla lrutlulannu"tır. 
Resmi daireler, sokaklar ve evler Ja. 
pon ve Manouko bayraklarıyla dona • 
tılmıştır. 

Japon maliye nll'Zll'J, 1938 munzam 
bUt sini parlfltn ntoya; venniı;ıtir. 
zır ÇindekI Mkerl nıtfyetin colr ı,..t ,...,_ 
duğunu göylemiştir. (A. A.1 

Japonyamn deniz inşaatı 
Londra, 2 (Hususi) - Bugt İngi

liz, Fransız, Amerikan bahriye mtite. 
ha.;;sısları arasında, Japonyanm deniz 
İI1§8.8.tı hakkında ilk toplantı y pıl -
mıştır. Bu müzakereler iptidai ve hu. 
eud mahiyettedir. Buğllhlftl t.Oplanı..t 
bir saat ıtaaar ıürmUştur. 

Bu hususta kat'i bir ketumiyet mu
hafaza ediliyorsa da., Röyterin istih. 
banna g(Sre mütehassıslar noktai na. 
la.mu biklinnl§ler ve hük{lınetıerinden 
talimat almak üzere celseyi tatil et • 
ınl3lerdir. Yeni bir topla.ntmm önü. 
müzdekt hafta yapılması kara.rlaştml
mıştJr. Müzakerelerin bir müddet de • 
vam edeceği zannolunuyor. 

Çocuğunu konak 
kapısına bırakan 

kadın 
Sorgu hakimi tarafından 

tevkil edildi 
Bundan on beş gün evvel, doğum 

evinde bir çocuk dünyaya getiren 16 
yaşlarmdakl Bartınlı Hatice ismin
de bir kadın, çocuğun babnsı vat
manın evli olduğunu öğrendiğinden 
cocuğu kabul etmiyoceğtnt dUşOn
mUş, hastaneden çıkınca yavruyu 
SUleymnnlyede bir kona.sın kapısı
bırakmıştır. 

Tahkikat sonunda yakalanan Ha
tice ve kendisini bu işe teşvik eden 
Ayşe isimli komşusu dUn birinci sor
gu htt.kfmliğine verilmişlerdir 

Hatice sorgu esnasında, tocuğu

nun konaktan alındığını görünce ra

't · k · ede11 
gı mıyece mış Kanya•nm perşembe gUnU ôğl 

Berlin. l (A.A.) - VJyanada va:t- sonra muvasalatı beklenmektedir· 
fesini ikmal eden Yon Papenln yeri-
ne bir hususi ,·azlfe ne Vatlkan nez- Polis er siyasetle 
dine gBnderlleceğJ hakkında yaban- uA'nsşmıyacaklur 
e1 memlPketlerda dönen Şl,\Yialar, Viyana. ı (A. A.) _Dahiliye Jl~ 
burada ~ alanlanmaktndtr Sa t ln art ıı ba k ise!'Je''. 

Umumiyetle iyi maıru:ııa; alan An- r:r ys n 1 
• po s ~.om. ıedi~ 

zayger .Forposten gaz~tesl Almanya nln blr toplantısın~ bugün söY. ot•" 
ile Vatlkan arasındaki n'.ıunasebet- bir nutukta, pofüıin, hUk~m~t ışı ~ 
lertle hJçbir de~lşlkllk vukun gelme- politika ile uğraımam~~ı ı~mı.s0\,. 
dlğinl Ye bu eebebtcn Va.tıkana bu- ğini ve yalnız hakkı ve kanunu ~~"' 
sust bir vazife ile bir bOyilk elci gön- faza evlemesi lcab ettiğini bild~ ... 
tlerllmeı:ıJnin bahis mElvnu olamıya- tir • 
cağını tasrih etmektedir. . al 
Amerikadaki Almanlar Nazi Devlet mUşaviri de nıısyon 
olamayacaklar sosyalist -" v .1..,lll"' 

aş1ngton, 1, (A.A.) - Alman hU- Viyana, ~ (A. A.) - Re.tsie~ "' 
kt\metlnln, Alman ntandaolarını Nasyonıı.l soşyalistlere mensup do~,, 
Amerikadakf nazı cemiyetlerine gir- H T ., • d •• 1 t n virli~ine 
mekten m neden resmi dekJerasyo- ego . ~n.yı e. e m\l~ ~ 
nu Amerika.da memnuniyetle karşı- yin etmıatır. l t' 
lanmıştır:. Başvr.kilin partisi mitinge 

Tren otodlrezlne 
çarptı 

Yaralı hastahaneye kalduıldı 
makinist tevkif edildi 

Dün öğleden eonra .Ha.dımköyden 
kalkıp Slrkecjye gelınekto olan tren 
Hadım.köy ile hılartakule ara.a1ndn 
krrkbeş!ncl kllometrede bl r otnt,..,. 
,.,_ - -· ~·.l1._..: •. ~ .. .,ct.uefne şıcıdetli 
olduğundan ototre:ı:fn parçalanmış, 
idare eden Necati al;ır surette yara· 
lnnmıştır. Makinist Şerif Akduman 
teykif edilmiştir. 

KUçDk çaın hırsızı 
Vefada Kovanlar caddesinde oturan 

13 yaşında sabıkalı Mehmet isminde 
lir ocult ün gece lduvard<uı atlamak 
suret.ile üniversite bahsesinc &Umiı, 
çam dallanru kırarak alıp duvardan 
atlarlı;en kendisini gören poliı memur 
lc:ırı tarafından yakalanmıştır. 

~.---ı·----
S AKAR YA 
Sinemasında 

GABY MORLAY 

• 

Uf KU8~Z fif Cf lf R 
Filminde 

Bir ,ahese.,. 

yanacak . ~r 
Viyana., 2 (A. A.) - Başve101 ÜttUS 

nlg'in vatanperverler • cephesi b rtfl' 
me'{lllekette binlerqe nll~le~ t~ınct 
ed.eoclderd.ir. Bu mitingle.re hUl< • 
azası ile mebuslu da i~irak eylU'° 
cektir. ~ 

n~nnncio öldil 
Italyanların bUyftk şaitf 

7 5 yaşı odaydı ,,ili" 
Roma 1 ( A.A.) - Gabriel pın 

zio bugün ölmQştUr. • ti' 
HABER - Gabriyel Dano11'

10
, 

manm en meşhur ~~derinden, ~S dl 
ve dram muharrirleıindendi. 16 

doğmuştur. c~ 
7 s yaıpnda ölmilş bulunuror. p1r<I' 

harbinde bltarof kalmak i.atiyeıı ıttr 
nin mukavemetini kırmak ittıl \J ;ı~· 
nuş ve İtalyayı harbe sokanlar ar ki' 
da bulunmu§tur. Kendi de ıana';b'f' 
usına ufwyarak bir gö.ıünü ki 

miştir. . rıcıe~ 
Fiyumc §ehri için rnutte ~,ıso" 

uyupmadıklan 1919 genesi~~ ı-1 ef' 
.ıio bir askeri kıta ile bu şchrı ı§ 
mi§tir • . ııedi~ 

Haipten sonra da ken&sıne ıtdf' 
edilen muhteıem villbına çe~ç~ 

Şiirleri, piyesleri, romanıan 0~~· 
bik!yelett, tarihe ait yazıla~ çuıı fi' 
Meşhur eserleri "Maaum öliltJl ~· 
feri, Ate~, Belki evet, ~~ 

Varın akşam SARAY 
J E N N Y J U G O' nun 
RICHARD ROMANOWSKY : KONGRE ECLENIYOR 

filminin biltiln ihti§&DUIU ve zenıin dekorlanru hatırlatan 

haldar olmad1ğını söylemişlerdir. 

NAPOLEONUN 
ÇAPKINLIKLAıtl hat ettlğlnl ve Ayşe de bu işte met- 1 

Sorgu b~kJmi Ha.ticenin tevkifine • .;.:;.;.;;~~~;~~;-amm;;.;miİİİİİİ~~~ 
ve Ayşenin de serbest bırakılmasına 
karar vererek evrakı mUdde!umuml- ------------------------
ltğe inde etmfstlr. ·--- Y A R 1 N A k Ş A M 

Bir komiser moa\.,lnt 
vefat etti 

Emniyet ikinci §Ube üçüncü ktıım 

komiser muav.:Olerinden Ziya tedavi 
altınlda bulunduğu Gülhane hastah~ 

nes:nde vefat ctmiıtir. 
/ Çok çalışkan olan bu genç memurun 

cenazesi diln arkadaılan tarafından 

kaıdmlnuş, Edirnckapı mezarlıkula 

defnedilmiştir. 

Gütmddiğinizl k!:r ~Ic~siniz~~l~:.~~S~?~ıı/ 
kahlG:.hadan katılacakıınx.z 
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\'azan: 
A. Cim 

~ \'esikaları veren: Donanma KomoclorluAu Jlaşkiitibi Rinb:ışı Ihsan 

auaa lkap~an kestirme cevalbı 
Ya!Jlıştor<dlı: lE~eır Dli'ıttDOau uzarsa 
SleınrDnDeır~mnzn aınır · senannsıe 

niye 
gDdeırJz K 

' &eslenen 11Uvarintn daveti Ur.e-
ti ~ılan ~apıda FethibUlend 11Uvari. 

~eı:ıı bcyın uzun boyu belirdi! .• 
~i b· geleni görünce, iki kafadar 11U

...... ırdenbire sevinçle haykırdılar: 
~a ~f bey! ... Buyurun bakalım! 

A &eldiniz ı 1 <\rif • 
!'erke bey cid::Ii tavrıyla kamaraya gi. 1 

, ~&elam verdi: 
elArnıa!euJ·Um ı '.\l ~ ' . 

"tr n eykünu:e1am! Safa geldin! ... Ne 
!la~ Yok bakalım! 

~lıtd 1:eYln merakla blriblrl ardına 
~ııtı ıt,'l kelime!erl Arif kaptan bir 

e araladı ...... s . 
ba1ta1ı ata bulduk!.. Tellşm nedir, dur 
~ltrrı, h~le bir nefes alayım! 

t:ııı 1~ beyın hahnde tel8.ş yoktu; o • 
ha1ta1! (~ele bir nefes alayım, dur 
~!td ) &ozıeri burada bU rtik ve fev
'ııııa~d~~ Yanmış yorgun bir insanın 

.\rit ğı manada nımam:ızdı ... 
~l'ken ~!· kahvPsini yudum yudum 

....... S Söze ba.-,ladı: 
lllllıltile~h:ıkiler nasıl yahu? .. Ben be. 
ttr.ııdiJııc in. halini be'!enmi •orum: 
~' hır şey yaptıkları yok ama, 

lıı a bilmem'. t\lllf •• 
tl: bey Arif kaptanın sözUnU kes· 

tıı~~2'!tnkııert bPmem ama, be.İlim 
~'.a}.l\d~at çakı gibi ve hadise ile hiç 
l:ıııı ha değil doğrusu! Şimdi istedi. 
~ l'f'~eti ufacık bir emirle yaptı-
bi.I' bat Onlarda ne itiraz, ne de hafif 
lıı..h aet ~seri görünmilyorr Her za-
~ ... Yotı ~-:r···-- -- • 
~%"lar~r! Rendilerine emredileni ya-
V~ıf. 
...... tıı kap~ da saze girişti: 
~ l'olt ' benımkilerde de zahiri bir 
~'ienı:n ~rna, birader, dedi3in gil • pek 
ltııak e.t olmaz. Maamafih şimdi ya-

~~blli ~re her hareketi onlara em
lb~lel'i r~rn. Ama, hA.dise uzun sürer, 
"I:~ h~ı af talan bulunıa o zaman bil-
ltallf tıasıı olur. 

~' ~bey Ciğünerek devam etti: I 
it ıı.l'laı- 11

• değil gUnler, haftalar haL 
t \tıın ca hu hal de\'am etse, mUreL 
b~~eı:ı ~n .v~ziyetine halel gelmlyeC'e· 
~ı g.?11nım! Demin, gelirken baca
"htbı ord~ Şüphesiz ocaklarım 
~~· ba ~ernı istim Ur.erinde buluna
~~! 'i~e ern~r verdim. Eh, kimbilir 
~~~-Yet icabı hemen seyre başla. 
'ı.llı~~ ~ rn!elir!.. Emrim nok11ansız 
~dltıi ~dl. Şimdi birisini çağır11am, 

huııu enize at,, desem. dUşUnme • 
~ "leıt Yapacr.~ına kanaatim var. 
'1tret~y Rauf kaptanın sözllnU bir 
' C!t Yle kesti: 
~k nnn; dedi, şimdi bunlarla öğU· 
\ ~daıra değil! ÜçUmUzUn böyle 
t ~: blribirimir.e yakın bulunup 
~ttll'. ~ toptanı~ımız bulunmaz bir 
~ !:ter e~s ; eimdf bu an ic:ln fcab 
\ \ .tf Şeyı yaptık! H!dise derhal 
~\;, d~~ilinse ne i.1~. hiçbir ~ey ol
\~d nanrnada kimsenin burnu 
~~il' ~8.tt bu da savuşturuldu de -
~ eaakat Ya iB uzar da birkaç gUn 

~ 't,.,e:rse ne yapacağız? .. 
ıı)\ll~~ bu halde ne yapacağız, ve 
~llf le ız doğru olur" 

~t: aptan kestirme. cevabı ya • 

,!"t~i 
~l~e ş tııarsa gemilerimizi alır, 

\~l~ıt ~deriz! 
,1''ı-: e .ı\rit kaptanlar Rauf beyt 

~l!!Jtl 
~~derı .. ~ genıiJerimiz! alıp Sel~niğe 
·~1ı1 ... 

lta,.,ta 
"1i~i b· n rnl\ster!h bir tavır, ve 

"\ ı:ıl~ \tt--ı ır tarzla izah etti: 
Sı '":ıtııı tsa. tabii Hareltct ordıısu. 
\ ... ,::en J .. t11rıb11l ı;zerir.P vl\rli· 
\~, 
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leeckur. Biz ~e FJqreket 

~ ~tltty ~ır. nrı.u terdh ve tervi<' 
'.bette Selfuılk limanında bu

~ bu kuvvetlerin tstan -

bula yürUyUşUnde denizden l!zım olan 
yardımı yaparız, hem de bizim iltiha
kımız onların maneviyatını yarı yarıya 

çoğaltır! 

Rauf kaptanı dinliyen misafir silva. 
riler bu fikri iyi ve kabili tatbik bul. 
muşlardı; yalnız burada, bu işte bir 
nokt:ıya ehemmiyet venuek onu gözö
nünde bulundurmak lfızımgeliyordu. 

- Acaba gemiler verilecek hareket 
emrine uyarlar mıydı? 

Bu hu9usta, Arif kaptanın di.lşilnce
si menfi bulunuyordu: 

- Şimdilik bir şey yaptıkları yok, 
fakat vira deınir emrini verirsek uyar
larmı orasını bilemem!.. 

- Yani ne demek istiyorsun azizim, 
itaat etmezler mi? 

- İşte orası şüpheli! 

- Canım öyle olsun, ne çıkar !lan. 
ki, o zaman siz benim gemime gelirsL 
niz, buuunla kaçar, Sellniğe dehalet 
ederiz. Nasıl, kabul mU? 

Misafir kflptanlar, tasdik maiıiyetin
de başlarını salladılar: Vasıf bey ye· 
ni bir §CY k~fetmiş bir adam tavrıyla 
ortaya bir sual attı: 

- Peki, farzedin ki, buradan hare
ket ettik; Çanakkaleden geçmek mec. 
buriyetinde değil miyiz? Oradaki istih. 
kamlar ateş açar, blz.i g~irtmemcye 
kalkarlarsa? 

Rauf kaptan, Vasıf beye silratle ce
vab yetiştirdi: 

- Düşündüğün şeye bak! Vasıf bey 
azizim. Ate§ açarlarsa ne olur sanki? 

ailpn d ;ır;n lrl korka • 
hm. Bizim de toplarımız var; gnlar &· 

te3 ederlerse, biz de mukabele ederiz! 
Buna da kendileri meydan verdikleri 
için ne Allahın huzurunda, ne de tari. 
hin önünde suçlu dUşerir. sanırım. 

Vakit epeyce ilerlemişti; Vasıf bey 
birkaç saattir Rauf kaptanın gemısin. 
de oya'anıyor, söze daldığı için valttln 
gcctiktiğlnin farklll.'.I. varmamış bulu -
nuyordu. Arif kaptan kolundaki saate 
bakınca söylendi: 

- O, neredeyse akı;am olacak! Va
kit gecikmiş, müsaadenizle gemiye dö
neceğimi 

- Canım, biraz dahn oturun, ne o. 
lacakl Konuşuyoruz işte. 

Rauf beye V~ıf kaptan cevab ver. 
di: 

- Azizim, gidelim bakalım bir ke
re, ne oldu; işler ne vaz'yette, terti
batımız devam ediyor mu? .. Hem, ge· 
mlyi hazırlıklı bulundurmak için bL 
zim de orada, efradın başında bulun • 
mamız elzemdir ... 

Misafirlerini 'uğurlamak için Rauf 
kaptan iki arkadaşının önüne dUştu, 

onları merdivene doğru götürmeye baş 
ladı . Merdivene yaklaştıkları sırada 

Arif bey birdenbire durdu; dikkat1e 
denize, Asarıtevf iğin bulunduğu tara
ra baktı ... Asarıtevfikln yanında bir 
istimbot görünüyordu. Fakat bahriye
nin donanma kısmına değil, nezarete 
alt olduğu anfaşılan istimbotun etra
fında, bir kalabalık vardı; ve buradan 
bazı sesler, haykırışmalar denime a. 
kisler yaparak ta Uç kaptana kadar 
geliyordu. .. 

Arif Bey gördüklerini arkadaşları.. 
na haber verdi: 

- Baksanıza Allah aı,kına; ne olu
yor orada kuzum! O lstf mpot nezare
tin lstimpotu de~il mi? .. Peki ne ara
yor acaba orada! 

Diğer1erl gözlerini gemiden C}Iğl!k • 
)arla ayrılan istimpota dikM}Qler dil. 
ştinceli bir halle cevap verdiler: 

- Kim bilir? .... 
Fnknt bir an.da ha!n bir düşünce, 

'tara ve k11til bir felii.lc0 t haberi gibi 
UçÇnjln de bc;tiı::;er!.ni ya!tar;k do~tı. 

- Sakın Ali l~nbuli beyi alrp götUr-
mcsinler ? •.• 

(D6'Vamı V01') 
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lstanbul konuşuqor 

Tophane rıhtımı, lstanbulun 
denizi, güneşi bol ~e bedava 

bir eğlence yeridir 
Aşıkile berabsr kaçan genç kızlarını kırkından sorıro 
Uludaga çıkmak isteyenlerin ve memuriyetten bıkar<!I< 

asri ticarete 
baş11yanıar1n 

hikayeleri burada 
öğrenılır 

•··•······································•····• ! Yazan: ! . : 
1 • : 

jHABERCl İ 
• .•••••••••..•••••••••••.•••••••••••••••••••• ! 

Gilz.cl bir havada, Lstruı.bulun para 
vermeden en iyi eğlenilir, yahut vakit 
geçirilir yerlerinden birini geçen giın 
tesadüfen buldum. Bu bulu§umdan 
ben, doğrusu çok istifade ettim. Bu is
tifadcyı kendime hasretmek hodbinli. 
ğinde bulunmak istemiyorum. Onun i· 
~in kcşf ettiğim yeri size de söyliycce. 
ğim: 

Tophane rıhtımı .•• 
İçinizden: 
- Aaaa ... Bu adam bizımre alay mı 

ediyor. Tophane rıhtımının eğlence 

yeri ile nf! münasebeti var? 
Demeyiniz. Eğer, benim dediğimi 

dinler, güneşli, ılık bir havada Top • 
hane nhtımına inerseniz, benim söz • 
lerimde isabet olduğunu ve hiç mUba. 
lağa etmediğimi siz de tasdik edersi
niz. 

Anlıyorum, bu sözUmU de kMi bul
muyorsunuz O halde burada gördükte. 
rimi slze ben bir kere anlatayım. Fa
kat siz bir gün buraya giderseniz, 
belki benim gördilklerlmi göremezsi • 
niz. Olur ya, bu da bir şans işidir. 

O zaman beni itham etmeyiniz. Size 
mUşahedelerim haricinde bir kazanç 
tara.f.nu sövJlyeylm: 

Bol iyodlu hava ve bol güneş ..• 
lstanbulun göbeğinde, beş para 

vermeden rahat rahat deniz seyretmek 
ve deniz havası almak, güneş banyosu 
yapmak ancak burada kablldir. 

Demek ki, sözUmU dinleyip işsiz bir 
gllnünilzde Tophane rıhtımına inmekle 
bir şey kaybetmiyecek, bil.,kia birçok 
veyler kazanacaksrnız. 
Şimdi el.ze gördüklerimi anlatayım: 
Bursadan gelecek bir yolcum vardı. 

Telefonla vapurun saat kaçta gelece
ğini acenteye sorduğum zaman eu ce. 
vabı verdiler: 

·- Saat sekizde ... 
Saa~ baktım, sekize çeyrek var. 

Gelecek adam hatırlı bir misafir. A. 
man ayıb olmasın, geç kalmıyayım 

diyerek bir taksiye atladım ve Top -
haneye geldim. Deniz yolJan Jdaresi. 
ntn öntindeki geniş rıhtımda bir hayli 
kalabalık vardı. Onların arasına kan. 
şarak va9uru aramaya başladım. Çün. 
kil saat tam seki2ldi. Fakat ne yakın
da, ne uzakta kUçUk vapurdan bir eser 
görünmUyordu. Ba~ının kasketinden 
denizyollarının bir memuru olduğunu 
anladığım siyah paltolu bir adamı ya. 
kaladım: 

- Mudanya.dan gelecek vapur bu.: 
raya mı yanaşacak? 

- Evet. 
- Meydanda yok da. 
- Elbette ge1ir. 
- Saat sekizde ge1ccektf. 
- Programda öyle ama ... 
- Peki öyle aması ne oluyor! 
Memur bu sözilme biraz hiddetlenir 

gibi oldu: 
- Deniz bu bayım, fırtına olursa 

tabii geç kalır. 
- Affedersiniz. Doğru ... Peki o hal. 

de, karta gelir acaba? 
- Bir saat sonra diyorlar. 
LA.hllv!e ..• Fakat ne yapacaksm? De. 

ni7; bu, fırtına olur, vapur borulur. 
Misafirim hatırlı bir adam olmruıa 

hemen geri döneceğim. Fakat adamca
ğız telg-raf çekti. Kar~ılamnğa mecbu. 
nım. Gitsem belki Yapur daha evvel 
gelir, ka"tnrım. Gitmesem bir saati
mi burada nasıl öldürmeli? Başa ge. 
len çekilir. Rıhtım ka~ısmdıı.ld parkın 
kenarına konulmu~ oJan tahta srra • 
lardan birine oturd~. Yanımda otu-

Galata rlhtımmd.an bir görtınü~oo1 

Topha>ıe rıhtmmıa yanaşmt~ bir vapur 

ran iki kişi yliksek l!leSle konuşuyor: 
- Demek memuriyet hayatından 

ayrıldın? 

- Öyle oldu. Öyle olduğu da isabet 
oldu. Şimdi iki ortak ticaret yapıyo • 
nız. Ticaret dedikse büyük sermayeli 
bir iı, değil. Mağazamız filan da yok. 

- Peki ama, bu nasıl ticaret? 
- Basit ... Arkadaşımla milnavebe 

ile Anadoluya gidiyor, köyleri dolaşı
yoruz. Allah ne verdiyse, fasulye, mer. 
etmek, mısır, nohud, buğday, yu.mur. 
ta, börülce, kuşyemi, dan gibi şey. l 
leri ucuz ucuz alıyoruz. Bunları parça 
parça lstanbula getiriyor, bir yere de
po edip sonra da satıyoruz. Bir hafta 
ben gidiyorum, bir hafta arkadaşım. 

- Ne yapa.cali, ıözı pazar gUnU de 
eve dönmeyince soluğu biz.de aldi: Ta· 
bit ben bir şey bilmiyorum dedim. 

- E, sonra ... 
- Sonrası ne ola<'ak? Kadıncağız 

polise mUracaat etti. Şimdi hani hant 
polis (N) u arıyor. Buraya işi kendL 
sine haber vermek !cin geldim. Başı. 
nın çaresine baksm kMir ... ,, 

Vapur rıhtıma yanaşıyordu. Mfsa· 
flPlm gil\•ertede beni anvordu. Selam. 
taştık. Onunla uzaktan iki çift lM et• 
meve katmadı. Şık btr havan önUme 
gcçerelt vapurda birislrıe ba~ı: 

- Çok mu yaralı? Vaziyeti nasıl 

bakı-.lım? 

Kanrncağız a~tıyordu. Bir kar.ıı mı? 
bir hftdise mi? bir cinayet mi? Mern. 
kTmt yenemedim, ağlıyan kadına sor. 
dum: 

- Gec;mis olsun bayan, bir şey m! 
var 

Kadm h~la hıckınyorou. Söztlmc ya
nında Ya'}lt bir bay cevab verdl: 

- Efendim, damad bizim, kırkm • 
dan sonra huıo;da kavnıava heves P•tf. 
na~ctlTk klUbUne J?irml~. Geren }'ı .. fta 
bir sUrü !!enG1e Uludn"a gittiler. F1>l•at 
bövle ~evlere alı~lnn olnıad•rn irin dağ
da vuvarlanmış, barR;;.y kmlm1s ... ., 

Bu ar::ı.da vanunın mı-rdivenle,.hı • 
nen. bir baca"1 ~arılT-r,.~ bir adamr"~· 
zı koltuklarmnan tutarak zorla indir· 
meye <:alışıyorlardı. 

HABERCi 

~ll·J 
ıstanbul radyosu 

2 MART - 1938 ÇARŞAMBA 

18,30 plfıkla dans musikisi, 19 Nihııl ve 
Giderken de köylüye lazım olan mum, arkııdaşlıırı tnrnfından Türk musikisi ve 
basma, şeker, gaz gibi şeyler götürü. hıılk şarkıları, 19,30 şişli halkevi gösteril 
yoruz. Geçinip gidiyoruz. 

1 
kolu tarafından bir temsil Olete), 19,55 

- Fena iş değil. Fakat biraz zah· borsa h:ıhcrleri, 20 ~ecmeddln Rıza ,.c or-
mctli. kaılıı~ları t:ırafımlan Türk musiki~! n~ 

k ğ halk ~nrkıları, 20,30 Hnva raporu, 20,33 O· 
- Hiç zahmeti yo ' fakat biraz c • mer Rıza tnrafındıın nrııpça s6ylev, 20,45 

lenceli. Nezihe ve arkadaşlıırı tarafından Türk mu 
Bu iki ahbabın muhaverclerinde ar· siklsi ,.e hnlk şnrkılıırı, (saat ayarı). 21,15 

tık enteresan bir şey kalmamıştı. Kal. Pasıl saz he)eti, Okun~·nnlar, İbrahim Ali, 
kıp rıhtım boyunda dolaşmaya başla. J\fiı;ük Sfiye, Kanun l\tuamer,m J\l.,rinet 
dım. Vapur da açıklnrda göründü. tkJ Hnmdl, Ut C..cvılet Kozan, T:ınbur ~at:ıhad· 

elin, Keman Cevdet. 21,&0 orke~tra 22,45 
genç kız, önUmdc tcl~şh telaşlı konu- nJan'l haberleri, 23 pliıkln ı;ololar opertt ve 

guyorlar: operet parçaları, 23,20 son haberler ve er-
• - Ah kardeııim. Ben o (N) hınzırı. tesi günün programı, 23,30 gon. 
na kaç defa söyledim, fakat dinleteme
dim. 

- Olur cesaret değil .Annesini na. 
aıl kandırdı. 

- Kandırması şöyle ... Bana iki gUn 
lı;in gece yatısına diye çıkmış. (S) ile 
Bursaya gitmiş!er. Cumartesi gitti!er. 
Pazar günU oradan otobU!le Yalova •a 
geçip akşama da 1stanbu1a gelecek • 
lerdi. Annesine de bende olacağını 

Böyliyccekti. Fakat ak!iliğe bakın ki, 
Pazar günü Bursaclan hareket edince 
hır kar frrtmnsıdır ba.c;ı1amış, bir kar 
bir kar, yollar kapa.,,m1~, otobüs lri -
dememi~. Bursııva gU~be'A dönmUş • 
ter ... Mudıı.nvad:ı.n da va.nur yokmu3. 
Kalmıı::lar üç gUn Bursada ..• 

- Peki, annesi ne yaptı? 

nttKnF.Ş: 
18 Mnrku orke~trast, 19,25 Rumen ha'\"lt· 

ları, 21 Oeelho\"en rcsitnli, 22 kabara plAk 
ları, 21 ,45 kafe konser, 
Bl!nıtPEŞTF.: 

Ul,30 pl:\k, 20.30 operadan temsil ıınkll, 
23,ıa rnzbant, 2.S,10 slgnn orkestrası. 

BB/ll./ı\': 
10, rndyo orkestrası, 2,10 bando, 21, 

rndro orlıc<;frnsş, 22 operet 1>arçalar1, 23, 
:ıo horır müzik, ve cazbant. 
nnM,t: 

22.35 klbik konser, 23,20 resital, 24,15 
~ozlıanl, 

Pil 1G: 
2rı orı~nıclan tcmsll nakll, 23,45 r!Ak. 

VARŞnl'A: 
tR,15 kon"cr, 18,45 p14t, 20,20 şarkılı 

kon~t"r, 21 ıı!Ak, 22 .1>bano ,,konseri, 23 rad 
yo orkestrası. 
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ifşa eden : M arlen D itrih 

IVlarlen Ditrih'in talilm 
~ne kin besliyen kadın 

L sansız oyuncu oynattığı için 

Beşi ~<taş 
klübü 

Para cezasına 
çarplırı:dı 

Beynelmilel kayak 
· kongr esi topla ci:• I< 
Kay ak hoca lannın o limpiyada i ştır 8 

Artık, onun konuşacağını pek ala 
b:liyorum. Ona bir s\ga:ra ıkra.m edi
;orum. Hep, bana bakmadan, uykusuz 
geceler zarfında ezberlediği acı ve sev
diği bir dersi söylüyormuş gibi, garib 
bir sesle anlatıyor. 

kontrolör, sırıtarak beni bekliyor. Saç
ları beyaz, gözlükleri altındır. Fran
sızca konuşuyor, şimendifer kuınpan. 

yası memurlarına mahsus elbisesi ü _ 
?...erindeki ince sarı şeridi gösteriyor. 

Milli küme maçlarııun ilk haf tasın
da karşılaşan Galatasaray • Beşikta.j 
takımlarından, Beşiktaşlıların Muza.f
f er isimli oyuncularının lisanssız o
larak oynatılmış olmasına sarı kırmı
zılılar tarafından itiraz edilmişti. U- \ 
mumi merkez bu itirazı tetkik etmiş 
ve Beşiktaşm pnra cezasına çarpıl-

etti r i ı rn emesi tek 1 i fi k a bu ı e d f nı e d !.life 
" te. 

- Tam altı sene oluyor. Nevyorkun 
büyük otelinde manikürcUlü}< yapıyor
dum. Bir gün, bir müşteri uzun uzün 
bana baktı ve film çevirmek isteyip 
istemediğimi sordu. Bu müşteri, Holi. 
vudun Ustadlarından biri olan !rving 
Tbalberg'di. 

Mütehayyir oldum, hiçbir şey anlı _ 
yamadım. hiçbir şey düşünemedim. O 
devirde, sinema müptedi!erinden, gü -
zel çehreye malik olmaktan başka bir 
~Y istenmezdi. Üç gün sonra, her şeyi 
bırakmı~. annemle kavga etmiş ve 
Kaliforniyaya müteveccihen yola çık
mıştım. 

Derhal, büyük bir filmde taliiml de. 
nem ek fırsatını verdiler. 

Film hemen hemen bitmi~ti. Benim 
reklamlarımı hazırlamaya b~ladılar. 
Diğer taraftan da mütehassıslar, ha.. 
yatımın harikulade maceralarxnr hal-
ka takdim etmeye haıtr1anıyor1ardı. 
Siyasi bir nclamm mı, yoksa bir Rus 
prcnsirJn mi meşru kızı olarak tak -
dim edilmem lfı.zımgcldiği düşilnü1ü. 
yordn. Esas olan şey. meçhul ismim. 
den bir şöhret yapmaktı. Afişler hazır
dı ve icab eden bütçe de tahsis edil
mişti. 

lşte bu kadar. Bunun sonu gelmedi. 
!smim dudaklar üzerinde eridi ve telM. 
f uz edilıneui. Çünkü bir akşam, bekle. 
.nilmc:iik bir a)qıam, Holivudun bUyük 

.. ink1taf.ıı vuku buldu: tık konuşan film 
gösterildi. 
Hol vutta panik 

Müt~hassıslar, akıl. ve hayale gel.mi. 
yen bir panik içinde kaldılar. Bir an. 
da, bütün maziyle alakalarını kestiler, 
konturatlan feshettiler. Başlanan 

tnmler bitirilmedi, bitiri!en filmler hal. 
ka gösterilmedi. Sesleri müsait olmı
yan en büyük aktörler bile, merhamet
sizce süpürüldüler. 

Ben de bu kategoriye dahildim. Ses.. l 
1i §erid üzerinde yaptığ!m ilk tecrübe.. 
de ses mühendisleri kulaklarını tıka- tl 

dılar. Bir ay sonra, ben de kendimi, 
parasız, isimsiz ve harap bir halde 
Nevyork kaldırımlarında buldum. Bü
tün şöhretim, ebcdiyyen, hiç kimsenin 
görmiyeceği bir şerid kutusu içinde 
kaldı. 

Tekrar manikürcUlUğe başladım. On 
ısene müddetle. inkisarı hayalim ve ar. 
zum içinde eriyerek bekledim. Tabü, 

her şeyden vazgeçmek, eski küçük hul. 
yalanma dalmak mevzubahs olamaz
dı. İçinden çıkılması imkansız olan bir 
sihre kapılmıştım. 

Her şeyden, hatt~ yemekten bile 
kendimi mahrum ederek, sesimi dü • 
zeltmek için profesörlerle çalıştım. 

Ayni zamanda santim santim, dolar, 
dolar seyahat parası biriktirdim. Ve 
işte, bugün. taliimi bir defa daha de. 
nemek üzere tekrar oraya gidiyorum. 

' Muvaffakıyet ihtimali adetft sıfırdır. 

Bu, askeri madalyadır. Adam, Se • 
negalli sil8.hendazlarla beraber harbe 
iştirak etmiş, harpte Amerikalı zenci
lerle tanışmış ve harpten sonra onlar
la beraber Amerikaya dönmüş. 

Ona, bir müddet evvel memleketi o. 
lan Bamakoya gittiğimi söyledim. 
Söylemez olaydım. Adam bir türlü 
benden ayrılmak istemiyor. Soyunu _ 
yorum, yatağa giriyorum, o da yata. 
ğm kenarına oturuyor, mütemadiyen 
konuşuyor, hayatını, memleketini an
latıyor. 

Tren beni sallıyor, gözlerimi kapıyo
rum, zencinin se!'lini boğuk, arı VIZii
tıları halinae duyuyorum; ve bütün 
bunlar bir rüyaya, Marlenin tebes • 
sümüne, gazet~cilerin alaylarına, kır. 
mızı mantolu kadının kin dolu nazar
larına, kontrolörün pişlinkiğine karı
şıyor. Tekerleklerin gürültüleri, san. 
ki, vagonların üzerindeki sihirli keli _ 
meyi terennüm ediyor: "Kaliforniya .. 
K;-.ı;forniya ... ,, 

Trende uyanış 
~arlen: 

- Bonjur ... girin! diyor .. 
Henüz yatağmdadır. Üzerinde yeşil 

ipekten bir pijama var. Onu ilk defa 
böyle makiyajsız görüyorum. Birden. 
bire bunun farkına varıyor ve, gayri· 
şuuri bir vaziyette dudaklarını kız:trt
ma.k i çin ısırıyor. Karmakarışık saç. 
lan alnına ve yanaklarına dUşüyor. 

Çehresinde hiçbir boya bulUMlaması, 
ona biraz ürkek, hemen hemen çocuk. 
ça bir hal veriyor. 

Bamakolu kontrolör bize sabah 
kahvaltısını getiriyor. Mütemadiyen 
sırıtıyor. Beni görmüş olması onu a. 
deta gaşycdiyor. 

Marlen: 
- İyi UY!Idum, diyor. 
Öyle zannediyorum ki, doğru söy -

lcmiyor. Gözlerinin etrafındaki siyah 
hale, ellerinin asabi hareketleri, uy • 
kusuzluğunn ifade ediyor. 

Sakin ve kuvvetli görünmek istiyor. 
Fakat Holivuda dönüş ve yeni müca.. 
dele onu endişe ic:inde bırakıyor. Kır. 
mızı mantolu kadının acıklı macerası. 
nı anlatmak suretiyle ona kuvvet ve 
gururunu iade etmek istiyorum. 

- Zavallı kadın, diye mırıldıyor, 

taliime kin besliyor. Öyle günler olu
yor ki, taliimi ben kendim de sevmiyo
rum? Bana öyle geliyor ki, bunu hiç. 
bir zaman şiddetle arzu etmedim. 

Her zamandan daha fakir, daha Umit
siz bir halde, manikür masası başına 
döneceğim muhakkaktır ve böyle ol -
ması lazımdır. Fakat her şeye rağmen 
teşebbüste bulunmaktan kendimi ala -
'llıyorum. Ditrih'in mes'ut mulı:adde • 
ratmdan, küstah mukadderatından ni. 
çin nefret ettiğimi şimdi anlıyorsunuz. 

Çocukluğuma ait ilk hatıralarım hiç 
de hoş değil. Diyebilirim ki, hiçbir 
zaman eğlenmedim. Bebeklerim, çi -
çeklerim, gilzel beyaz elbiselerim yok. 
tu. Prusyada, Vaymar•da oturuyor
duk. Babam ır.uhaf-ıza alayı mUJazim
lerindendi. O zamanki ismim Mrıdelayn 
fnn Loş'tu. Evimi~ baııhca büyük cacL 
denin üzerindeydi. Askeri mmka. bo. 
rula.rm tannan sesleri ve tamburlarm 
boğuk gürültüleri duvuldu mu, annem 
beni pencereye sürükler ve, başında 
sivri miğferi, ellerinde de beyaz eldi. 
venleri bulunduğu halde, as~erlf'rinin 
önUn.de yürüyen babamı gösterirdi· 

Bir gün yine. bermutad, penceredey
dik, askerler Şuber'lerin müziğine a
vak uydurarak yine önümüzden geç. 
tiler, fakat bu defa. babam bevaz el 
divenlcrini takmamıştı. üzerinde yeşi . 
le ~aıan ı;ri bir iiniformu, vnl"hzh mi~
feri~de de gri bir kıhf \'ardı. Sonra 
babam eve geldi ve beni boğarcasına 
kucnkladı. Annem ağ!ıyordu. 

Tren bütün hızını almıştır, rüz.gfır 
dumanı Ü7...erimize savuruyor. Ayağa 
ı.alkıyorum. 

- Siz kalıyor musunuz? 

masına karar vermintir. 

Mısırın kuvvetli futbol 
takımlarından 

Nasyonal spor 
klübü 

Şehrim·ze gelmek 
istiyor 

Mısırın kuvvetli te§ekküllerinden 
biri olnn Kahiren.in N<U>yonal spor 
klübü Galatasaraylılara müracaat ede
rek 'l'ürkiye ve Mısirda karşılıklı seya
hatler tertip edilmesini istemiştir. 

Gerek memleketimizde, gerekse Mı
sırda dört maç yapılması düşünülmek
tedir. Şimdiki halde muhabcred~ bu
lunan tarillar uyuşurlarsa -ki uyuş
maları çok kuvvetli bir ihtimal dahi
lindedir- Nasyonal spor klüp dört maç 
yapmak üz.ere önümüzdeki haziran 
ve yahud da temmuzda şehrimizde 

bulunacaklar, Galatasaraylılar da son 
baharda Mısır:ı gideceklerdir. 

Kadıköy atlı spor 
klübü 

. ir okuma toktt lı a çtl 
Kadıköy atlı spor klübü, azalarının 

ihtiyaçlarım karşılamak ürere Yelde
ğirm.eninde bir toplantı ve okuma lo. 
kalı a~ılması ve bu salona ping.pong 
mas.'1.sı konulması tekarrür etmiştir. 

Helsinskide toplanmış olan 15inci 
kayak kongresinin ilk günü çok ehem· 
miyetli kararlarla geçmiştir. Kayak 
hocalarının olimpiyad oyunlarına iş

tirak ettirilmemesi hekkmda Almanya 
tarafından yapılan teklif 6 ya karşı 9 
reyle reddedilmiştir. 

B oks 
Horoz mk\et dünya 

şampiyonluğu 

Albr a v n - San sili 
\ 

maçı 

4 ma rtta yapılacak 
Horoz siklet dünya boks şampiyonlu
ğunu paylaşmak üzere zeuci yumruk
çu Al Bravn ile Sansili 4 Martta çar
pışacaklardır. 

Pariste P<.ıle dö spor salonunda ya
pılacak olan bu müsabaka üçer dakika

lık 10 ravund ola::aktır. 

Sansili bundan üç sene evvel ayni 
rak!ple karşıl-ı';imış ve onu mağlt1p ede
rek horoz sıklet dünya boks şampiyon

nu olmuştu; Al Bravn'ın intikamı ve 
eski unTanıru elde edip edemiyeceği 

bütün dünya sporcuları taraiınd.'1c me
ra~la beklenmektedir. 

·vazme 
Yeni b~r dUoya 

rekoru 
Yıldönümü münasebetiyle Roter. 

damdaki kadınlar yüzme lı-liihii n ...... ı 
rna.ua şampıyonu olan Bayanları da. 

, vet etmişti. 
Yapılan müsabakalarda günün en 

enteresan yarışını 200 metrelik ser
best yüzme teşkil etmiş ve bu müna. 
sebetle Holandalı Van Neen bu mesa. 
feyi 2 dakika 24.6 saniyede yüzerek 
yeni bir dünya rekoru tesis etmeğe 
muvaffak olmuştur. 

Danimarkalı yüzilcü Ranghild 
Hveger bir kulaç farkiyle müsabakayı 
kaybetmiştir. 

Almanyanın y:ıpmış olduğU csriS' 
Japonya, İtalya, Finlandiya., )is t~" 
tan ve İsveç lehte, Norveç, A ,'\l.S .,..,, 

sln'ı 
Estonya, Çekoslovakya, yugo ts\'içrt 
Fransa, Lehistan, İngiltere ve 
aleyhte rey vermiş!erdir. ~ 

kıırŞıls; 1940 dfL yapılacak olan ~it· 
lar için henüz bir karar verilJllC J~ ve 
M'aamafih, Norveç, AvusturY8' . JcJf 
ponya daha §imdiden kendilerinl 
dettirmişlerdir. , 

OUnya şamplyon1tJğıJ 
karşılaşmaları d~· 

Lathide yapılmakta olan kaYalt ~O 
ya şampiyonasında ekip haunde.ceıJ 
kilometrelik müsakanın ~tı 
şunlardır: ~· 

1; Finlandiya 2 saat 38 da. 
42 

s.Jlbi' 

yede. 2; Norveç 2 sa. 42 da.· 3~ ~e, 4; 
de. 3; İsveç 2 sa. 43 da. 5 saJllY 5; !· 
! ·yede, .~ 
sviçre 2 sa. 49 da. 21 ~ 5;,.. 
İsviçre 2 sa. 49 da. 21 sanıyede. 6: ı· 
manya 2 sa. 53 da. 4 saniyede;.. Çt' 
talya 2 sa. 53 da. 9 saniyede. .~Si 
konlovakya 2 sa. 58 da. 44 ~c. 9; 
8; Lehistan 3 sa. 1 da. 9 sanıyed.....- ıo; . e. 
Avusturya 3 sa. 3 da. 52 sanıY 
Estonya; 3sa. 6 da. 54 g:ıniyede· # 

On binlerce halk son koşu~b~~ 
bitirinceye kadar yarıs güzen;...-
ayrılnıaınıştır. ~>1 

Yarış bittikten sonra Fe~st11f<' 
""""'ı., ........ ı .. i ~lit' .,. .. 1 .. ,,~11 ~ 
ekibinin reisini kat>ul et.mi~ 

Buz h keY',ı~ 
(,ekoslovahya, ısu;tl 

leı e mağfdp ol 0.;· 

Diğer taraftan klübün her sene a
za ailelerine mahsus tertip ettiği dans
lı eğlenti de 13 mart pazar akşamı Y<l:~ 
pilaca..1itır. Ya Süreyya sineması ea.. 
!onlarında veyahud da klübün salonun 
da yapılacak olan bu eğlentinin f ev
kalade güzel olması için şimdiden ça
hşmağa başlannuşt!r. 

Milli ve resmi mahiyeti b~ıs-.~ 
makla beraber Stokholnıde k J(Cf l'Y 
İsveç ve Çekoslovakya. bUZ bO JG'I·~ 
ti takımları arasındaki ıxıaf;• ııJl1i, 
lerin 4.1 galibiyetiyle n~ 

f 
T ehlikeli bir hüner ' 

Galalasaıay hlübünün 
iimnastill salonu 

Galatasaray klübü idare heyeti klü. 
bün jimnastik salonunu genişleterek 
en modern jimnastik aletleri koymağa 
karar vermi~ bunun için de Almanya
dan bir çok aletler sipariş etmiştir. 

Futho!da bir sürprf z 

Gradianski 
Avust urya m lHi 
takımını yendi 

Pazar günü Viyanada Avusturya 
milli takımı ile Yugoslavyan.ın Grad
yanski takmıı arasında 10000 seyirci 
önünd~: yapılan maç büyük bir sür· 
priz ile neticelenmiştir. 

Yugoslavya ekibi, Avusturyalıların 
her iki devredeki üstün oyunlarına 
rağmen 2.1 galip ~etmiştir. 

Yunan1standa 
Futb o l şampiyon 

luk maçıar1 
Yun::ınistanın fudbol şampiyonluğu 

maçlarında Dafni.A. E. K., Atinaikos. 
Astir karşılaşmaları Atinada yapıl-

~O' 
.:ı .. ~e1\ 

uz:erw 
- Uyuyamıyacağım. Sonra Marle. 

r.inki ve sizinki gibi hususi kabinem 
de yok. Müşterek vagonda bir yata. 
ğım var. üstümdeki yatakta yatan 1 
şişman bir adam şimdiden horlanı~
ğa ba.,ladı. Buradn, hulyalarımla baş 
b:ı.aş kalmayı ~rcih ederim. 

Kabinemin kapısı önünde, siyihl 

O günden itibaren yalnız kaldık. Bir 
nevi azab ve iı:kence foinde, u~n gUn
ler gcqti. Mic:;afir ~alonu kananmıı:ılı . 
·Annerııte ben bir tek ocada oturuvor. 
duk. Anrıc'Tl o lrn.dıır büvük bir elem 
içindeydi ki, oynanı:ıya ~sa.ret edemi. ı 
yordum. 

(Devamı var) 

mış ve bunlardan Daf ni A. E. K. u 2-0 
Astir de Atinaikosu 4-0 yenmişlerdir. 

Se:anikte oyn:ınmıs olan müsabaka. 
!arda ise Pacok ile Hercule takımla. 

n birer golle berabere kalmışlar, Arls 
Olimpiyakosu 7-0, Pire Olimpiyakosu 
da Appolonu 3·2 mağlup etmiştir. 

Dünyanın en meşhur motosikletçi

lerinden Donny Carter, birkaç gün 

evvel İngiltere ie fevkalade güç ve teh
likeli bir hüner göstermiş, resimc!e gör-

düğünüz gibi, bir cam kulübenin orro
tıında duran ve üzerinde hanı hanl a-

teş yanan ı-.~r ~--.sanın aııll' 
tosikleti ile atlamıştır... gli'ôuı ~tl' 

Donnynin arkasında , esıı' -"'l·, 
• 11urte etv 

adam ise, bu tehlikeli cıııcet 
• re ~:< 

meşhur motosikletçıye ıeei''D"'' 
istiyen bir İngiliz gıız:e 

.. 
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ıa.Ş?,rlte hanım kendi l.endine hırs· J 
r~ Cok gUzeJ ! Öteki kadar gUzel.. 
ha;ldln bunu da sevme.si la.zım. Her 
tlı:e~e Perideyi .unutmuştur. Or.adaki 
le,. ler de resmen konulmuş şey-

.,, dedt. Sonra acılq;a llrıve etti: 
hı; ~e:ıt beyin tekrar evleneceğini 
llnt duşUnnıcmlştim. Aile isminin u

Ularağındnn korltmuş olncak. 
tu; 'Pek tnbU bir nrzu. Daha doğ-

u bir vazife. 
ı4~erıre hanını Nermlnin bu kadar 
tlıe aydane lccnuşmasma şaştı. De
bu k lşittlkle:ri doğru imiş. Ferit bey 
tı:ınt;ok gUzcl kndmln soğuk olduğu 
llu ~Vlenmlş olacaktı. Nasıl olur! 
tıu :uzeı g6zlerle ltikayt bir ruh! Bu 
lteıı angı nkılaız sliylemlş'?Fakat her 
baze karşı Jok çekingen davranıyor, 
'rerıı hnaıı suallere güzel cevaplar 

Yordu 
bl:erıte hanım Ferldedcn bahsetme 
dan nafile olduğunu anlndı. Hava
tek' ertesi gilnkU düğünden bahsede
tıııd~Yrıldılar. Nermin eve doğru 
bın · İlk katta. Fcrldtn yazı odası
tara.Dencerclerl açıktı. Nermin o ta
htr l'tlrtıdu. O akşamki ziyafete ait 
tı 0~Yler sormak IAzımdı. Onun ya
b1r asına biraz uğramak fçfn bö~1 le 

'/llebeb oluşunn Meta sevindi. 
l'azaazıhancnın iJtıfınde lf,ilmlş yazı 
te\ ~ :Ferit karısının ı;olcilğlnl göre 
balt~.lklndl. Başını kaldırarak ona 
ten · Gözlerinde bir hnyret. titri-

- sesfnlfe bir ııs:ıblyct rnrdı: 
_ .l\.b! .. Siz misiniz Nermin· 

lfted l!:\•et, sizi ralıatsız ettiğim için 
~ara ~rsınız: Ziyafet hakkında neye 

_ r "<ırdlğlnlzl sormağa geldim. 
~el'Qı~h .. E\'et .. Rahi!.. Otursanıza 

le n.ı . 
...., l~lcnrak bir koltuk gösteriyordu. 

"-ı • Ok teşekkllr ederim. Biraz 1-
~ar. Neve Jrnrar verdiniz? · 

tllllıt la ce;arı veriyor, ne söyledl
<lıı. ~1tarkmda olmadığı anlaşılıyorŞ14llld :'.'afet hiç aklında değildi. Kar-
keııcıı a durnn snde esvabile 
'1,,.,,,:ino balmn gii.zr·I kadını seyre
tU~eı ~· nu oa1.1a.ı. t:ıoıoıun"'11\ı h&uar 
~ıştı ~·· Saclarını ne kadar düz tara-
l\~;a . . 

ıaına rını hemen s6ylfyemlyor, her 
llın1an b kaçtığı bu gUzel kadının ya
lıtllısu Iraz daha kalması için ıu
:u sabı Yere tereddUt gösteriyordu. 

l1tı oı ah her zamnn!d iradesine hfi-
~orttu anıadığını yarı se,·lnç yarı 

..... IJ ile nnlayablJmişti. 
\a btr u geceki ziyafet için hana baş

.... l{ EöyHyece/tfnlz yok mu? 
~~! 0 :Yır.. Zannctmlyornm. Her 

1. adar mükemmel hnzırladmız 

lıı l{nrı~ }.; "ıtın 1n1n elini n ldı. Bn kışlarınrl:ı 
l!rllıiunıyetfnln aksi görülüyordu. 

-..... A. n titredi. YRvaş sesle: 
~ l·u:ıı ben. blrnderlmc gösterdiği: 
'~ltkuSck kalbllllktcn dolayı size 

• r ederim. 

- O benim de blraderlmdir, Ner-
min ... 
-Sonra ScYlm içi no kadar iyisiniz 

ki! Size bütün minncttarlrğımı söyle
mek isterim. 

Feridln bakışlnrı onun müşrik göz 
lcrinde kayboluyordu. Pcrit yavaş
~a: 

- Dana karşı minnettarlık! . 
Kollarını uzatarak genç kadını o

muzlarından tuttu. Heyecandan ren
ği uçan glizel yUzUne dudaklarını u· 
zntarak onu alnından, kapanan gBz
knpaklarrndan uzun uzun öptü. Bu 
temas Nermlnl titretiyor, bahtiyarlık 
tan kendini kaybettiriyordu. 

- Bllhnssa babama karşı çok müş 
flk bir evHlt vazifesi görüyorsunuz. 
Aınl ben size minnettar ve mlitoşclt
kirim, Nermin. 

Doğrularak kolJarını yanına bı
raktı. YUzUnUn rengi uçuyor, gözle
rindeki mana sönilyor<lu. Şimdi bi
raz daha soğuk devam etti: 

- Bu minnettarlı~ı. ancak sizin 
Rovdiğlnize yardım etmekle, size da
ha ziyade yakınlaşmakla isbat ede
rim. 

~onrn Sevimden bahsettiler. DUn 
doktor onlnrıı. ufak bir Umlt vermiş
ti.. Yüzü geriliyor, göz kapakları ka
pnnrrordu. Nermin dışarı çıkar çık
maz yazıhanenin başına oturdu. Yil-
7ilnU yanan elleri arasına n}arak dal 
dı: 

"Deni seviyor. şimdiye kadar be
nfmle allıkad:ır olmadığını zannedi
yordum. Fakat biraz eYvel onun göz
lt>rlnden beni sevdlğlııl • okudum. 
Ben sevilmek istemiyorum. Ne yapa
yım? Foride, Feride neden senin ye
rine blr başkasını getirdim? işte ba
~·atım bir işkence oldu. Sana karşı 
olan sadak1\tslzlfğiml itiraf ediyo
rum Feride .... Ben onu da senin gibi 
sevecek kadar zayıf bir adamım .. 
Fakat gBrUyorsun ki bir şey söyle
miyorum. Senin bent ayıplnmaman 
için nihnyctc kadar mukavemet e
dPr.o~im. Onu da Uzmek istemem Fe
.,.LA.__·u· .... ğa., hlr ıılln h-d-.:.aalı:.ımJ. 
bütUn aşkımı isterse Fert... Beni af
feileccksln değil ml? .. 
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.DüğilnUn ertesi gUnU bütün misafir 

Jer gittiler. Yalnız Şerife hanım ha
lazadelerl ile aralnrrndnkl bir dava
yı sebeb göstererek köşkte dnh:ı zi
yade kalmak istedi. Hikmet paşa ai
lesi de ona kapılarını açmaktan baş
ka hlr çsre olmndı~mı gBrdlllcr. 
!'\'erminin P.Snsen kardeşinin de ra
hatsıztığınR çok sıkıldı~ından bu 
misafire hiç memnun olmadı .. Şerife 
hanımın da Feride karşı gösterdi~! 
vaziyeti boğenmlyortlu. Ferit çok ld.
ka_;l't gözükUyordu. Nermin gün geç
tikçe bıı kadından df\ha fazla nştret 
ediyordu. Ferid de bunun farkına 
VRrara k bir gUn sordu: 

· ( lJeuamı t.'ar) 

·~ı Sab· K'/ ·Jj S Tıl.R A'Pı .. v.e; 'FıA;C İ,A - ıR 0 .MA'N,I· 1 

~~a bUy:.ik bir cesaretle, mektubun satırlarım, ıslak kir-
rı arasından tekrnr seçmeye çalıetı: 

~li t1 Şub;::t luf S 
iL.. t:! 1;arJJ- · ~ ™-§ım, S ~ ıı, Sabiha hak1.."1nilal.; · kanaatlerinin hiç de iyi ol. 

..... ~.,. ~ı ''it~im .•• Bu>ıuıı Sabiha111 yakından tanımamı~ olma· 
~. etJcllüd ettiği hak'lmıdaki kanaatim S(lrsılmaz bir hal-

.,. 
Meşhur DngDDlz kacD ı ını t ayy areci anlatıyor 

Rekorlar neye 
rnaloluyor ? 

Rekor kıran plot, bir komedinin 
baş oyuncusuna benzer! 

" B u gün zafer, şeref s iz ind ir; fakat y aren u n utu lmak, 
metel iksiz kalmak ihtimalin iz kuvvetlid i r,, 

Mehur lnglllz kadın tayyarcclsi 
Anny Jonson, llk de(a olarak bir o
tomobil müsabakasına girmiş ve ( Pa 
ris - Sen Rnfael) yarışında, otuz ki
şi arasında yedinci gelmiştir. 

Tayyareci kadın bundan çok mem 
nundur. Yakında bir yarış motörünU 
idare edecektir. Sonra (Ltyon -
Kan) miisabaknsma. dahil olacaktır. 

l\tf'şhur tayyareci, hntıralarmı an
latırken diyor ki: 

"Tasavvur ediniz, bir gece, Avus
tralyaya gitmeye karar veriyorsu
nuz. i'ykunuz kaçıyor, sabaha kadar 
gözlerinizi kapayamıyorsunuz. İlk 
eYvel, uçabilmeyi öğrenmek ıa.zım. 
Dunun için en az cm lnglllz \ster. 
Sonra da bir tayyare !Azım. Eğer 
bir rekor kırmak fikrinde iseniz bu 
tayyarenin, rnkiplerlntzlnklnden da 
ha lyl. daha sUratli olması şarttır. 

Çok es.nns a.JablJecelt yeri, telsiz 
telgrafı. gece yolculuğu ve sis için 
hususi aletleri bulunan bir tay:rnr<.' 
2000 veya 2,500 lnglliz Urasıdır. 

Sonra esans, yağ, haritalar ve pla.n 
lnr için 1000 lnglllz lirası .. En son
ra. da, Avustrnlyaya gidebilmek için 
on hUkümetin müsanrlesini almak ltı. 
zımdır. Bu mUsaadelerln her biri 
için bava nazırlığına, telgraf, nereli 
olarak mUhlm bir para bırakmak 
mecburiyetindesiniz. Bir uçuşun va
satı mnr;rarı 3,000 lira kadardır. 

Bu masraf, lntJhap olunan maki
nenin tipine göre değişir. Bazı ufak 
tefek mnRraflar daha vardır. TaJU
nlz varsa esans ve yağı parasız te
min edeblllrslnlz. Denim Avustral
yaya gidip gelişim 1,200 tngillz lira
sına mal oldu. Tayyareml 600 İngi
liz lirasına, ft.deta kelepir aldım. E
·~ u__. J>JLI"~. ve levazımatın 
bir kısmına da para vermMtm. 

Bir komedinin baş oyuncusu 
gibi ••• 

Şimdi, farzedellm ki bir uçuşta 
muvaffak oldunuz. Sekiz, on gUn 
çalıştınız. Hayatınızı tehlikeye koy
dunuz, bin tUrlU ölUm tehlikeleri ge
çirdiniz. Açlığa ve uyknsıızluğa da
yandınız, bir yere çarpmaktan, de
nize düşmekten kurtuldunuz. Niha
yet, gideceğiniz yere vasıl oldunuz. 
Halkın alkışları arasında yere 
iner inmez gözleriniz kapanır, de
rin bir uykUY1\ dalarsınız. 

Ertesi gUn nasıl uyanırsınız? Bin
lerce yabancı sizi görmek, elinizi 
sıkmak, bir fotoğraf imzalattırmak, 
sıhbatlnlze içmek, beraber yemek 
yemek ister .. Gazete muhabirleri. 

fotosraf makineleri ellerinde karşı
ıııza. dlkiJJr. Hayır mUcsseselerl, şe
reflerine bir konferans vermenizi 
rica eder. DütUn bunlardan kft.rınız 
ne? hiç ... Tıpkı bir komedinin baş 
oyuncusu Yazlyetfndesfniz.. Sonra, 
yabancı bir memlekette yorgun, bit
kin bir haldesiniz. Bir glln, şöyle u
zanıp rahat edebflmenlze fmk~n yok 
tur. Belki cebinizde metelik de yok
tur! 

Bazan. bu gibi yolculuğunuzun ne 
ye mal olduğunu bllmiyen fakat tay
yare ile ala.kadar olan zenginlerden 
hediye !er aJrrsınız. 

.LQrd Ya)terteld, b~t~~mjR, ~ığını 
kapatmak ICıtrunu gösterdiği zaman 
kcncirmt ~lfnyanın en bahtiyar \adı
nı addetmlştlm. Dostlarımdan birçok 
ları da ara sıra bana maddt yardım
larda bulundular. 

Bazan insanın tayyarecillkle ge
çinmP.sl mUmkUndilr. Gösteriş uçuş
ları yapılır. Hasılat, pilot ile bir ha
yır milessesesl arasında taksim edl
dlllr. J<"akat bundan en ziyade istifa
de edenler sigorta kumpanyaları, 
11altllyat şirketleridir. 

Eı;er reklama ehemmiyet verir-
seniz, birçok husust müesseseler, 
maıuııJAtını tanıttırmak için iyi para 
Ycrirler. 

Farzedclim ki uçuşunuzda muvaf
fak oldunuz. Alkışlar, takdirler, ko
hul resimleri bitti. Memleketinize 
döndünüz. Hesabınızı yaptınız; şere
finizle nıUtennslp güzel bir apartı-

man tutacak, lüks bir otomobil ala
cak paranız Yar. 

Fakat az sonra, bu hayattan bı
karsını, saL:rsızlanıı-ı:;ınız. Geçirdi
ğiniz o tehlikeli. heyecanlı dakika
ları yeniden yaşamak arzusunu du
yarsınız. Gitgide bankadaki 1ht!yat 
akçeniz azalmaya başlar. Te!:rar 
uçmaya mecbur olursunuz. 
Hesapta huvaya para utmak 
dı.1 var! .• 

Rekorlar pek çabuk kırılmakta
dır. Bunun için yeni ve gayet sUratli 
bir maldneye muhtaçsınız. Bunu te
darik uğruna btitUn paranızı sarfet
mek, hnttfı borçlR.nmak mecburiye
tinde kalıı:sınız. Fakat ekseriyetle 
yar<lım ve muavenet edecek birisini 
bulmak zordur. 

Bu defa, tayyare 5,000 lngfllz li
rasıdır. Yarış için yapılan bu tayya
reyi bllAhare kimseye satamazsınız. 
Binaenaleyh buna verdiğiniz parayı 
ha,·aya atıyorsunuz, demektir. 

Sonra, sigorta etmek lA.zımdır. Bu 
çok pahnlıchr. Kıymetinin yilzde 20 
sini isterler. Xihayet vaz geçersiniz, 

Hareket ettiniz. Bir fırtınada dü
şUp kaybolmanız, yahud da yere in
mek mecburiyetinde kalmanız muh
temeldir. faklnenlz sakatlanır, ya
kolunuz, ya bacağınız kırılır .. Bnzan 
inmenize mUsaade olunmayan bir 
yere dUşerslnlz, bu yilzden hUkil
metlnlzlc yabancı hUkfimet arasında. 
bir hAdlse de cıkabllir. Hastanaye, 
tayyarenin tamirine, avdetlnlzl te-
min edecek paraya muhtaçsınız. Var 
sa ne AIA; ya yoksa!. 

Paranız tlikenmlş, kunetlniz bit
miş, cesaretiniz kı~lnuu bir halde 
yeni bir tecrUbe yapmayı dUşUnUrsil-
nUz. BUtUn servetini kumar masası 
üzerinde bırakan bir oyuncu serseri· 
den farkınız yoktur. Kendi kendini
ze: "Tehlikeyi göze almayan bir şey 
kazanamaz!,, der, teselll bulcrsu-
nuz. Tekrar borç edersiniz, hnttri 
dilenci gtbl yalvarırsınız, yolunuza 
devam için Jı\zrmgelen parayı teda· 
rik ed('rslnlz. İhtimal gene muvaf
fak olamazsınız. Bir kaza, bir aksi
lik zuhur eder. Fakat, farzedellm ki 
muvaffak oldunuz, rekoru kazandı
nız. Sonrası? .. 

RekIAm yok. Zlrn, blltiln bü\·ük 
fırnınlar lüzumu kadar tanılnııitır. 
Halk; rekorları göre göre bıkmış

tır. Memleketinize gelirsiniz ve fena 
..... Devamı 11 incide 

~Kl):2.ı:ıt1M!JDlil;IW:D31!•:t.t:t31•=aıaı•u·xmıE 
tı. Paşa babasının, Suadin kcndisile evlenmesine muhalif oldu. 
ğunu bugüne kadar bilmiyordu. Suad, biltıkis Paşa baba.sının 
kendisine gelini görmesinden pek memnun olacağını söyler 
dururdu. Bu Suadin o zamanlar bile üzülmesini istememiş ol· 
masma delalet etmez miydi? 

HABERiN EDEBİ TEFRiKASI: !I 

'9..alltıi · 
~'7 &eUdijiini tıe .sayd!ğuıı • bil~iğim için, babama fifahca 
~ ~t~ı <l-Ogru bı•lmadı[Jını 'Qır ncayı, tnrafım<,Zaa senin yap
C"e ~Yeccaim. Umanm 1.:i, bir gün gelip, Sab:lı.ayı cvitııizi,ı 
~" ,!:1 1ıda.n tamyınca. ağabçyinin bu ya...'"'ılarında hiç de 

Ya2an: IHlasan Ras~m Us 

Ya bu mektup? •.. Nekadar da medhiyle doluydu. Bu dakika
da Suad ya§amış bulunsaydı, ondan hiç bir zaman esirgemediği 
ve ifadeden çekinmediği sevgisini, daha fazla, daha fazla gös
terecekti. 

.... ~.,,;:,.;J ~ Ol.~'""-''!J&nı anZ 11·a.ca1:~n. 
~ 1oıı tıla evleJımemda, babamın itimz ettiği noktaları şöy

' "de~Çc. tahlil edersen bana lıa.lc veruekshı. Sabiha, 
~ g· &aı;dığı gibi - basit bir ailenin k'lzı olmakla beraber -

org"8ilz, cahil1 ana olmalc has'lctlerirn.l.cn u:xık bir kız 
• ~' birçok asil ailelerde eşine nı.s1anamıyacak derece

~, ınce, ha.s~ ve tam bir ev kadınıdır. 
f ~~-betti hayatta mca'ıtt g6rmel: tıe sen ağaboyinin giil
>ıı .. t Yorsan:.: Sabih.ayla cı•!enm.cmi bildkis kolayl~tır-
~ "· , 0ta!: irin, sana söyliyeoefiim ·yahut yazacağım her l~eli

fit.. relhin<lon ba.ş1:a bit.~ okım.az. Bıı tia, beni gfllünç 
ııt~ 8 tiyorum ki, onun methini ben değil, babam ve scıa 

~be ,;; Bıınun içiıı de Sabihayı tanımanız, bir defa görinc_ 
~~ ~ >ıu~manız ıkôfidir. Ağzından _cW1..•;ilecek kelimelerde 
~'te, ~1~CICa7•, zengin bir p~~. oğlu olduğuma tamah eden 
1 ~~ kı ~Je p:u·a di:ş1."flnü o1miıdığını anlıyacaksınız. ôn

' ıtl<y!lıYı dıinyayı bilmiycn toy bir çıocuk ~k'"tJ/1a değil, bü_ 
~bz"'n1a ~tJdiğimv fır.anmanızı, Sab;hanm da lxınıı ayni 

\~bQlta1 0lduğuna itimat etmenizi isterim. 
~ ''1ı rn "8alcte ehemmiyet ı·ermı "ycceğine annem mi8ol 
~~ilet~ O dd Sa'biha g:bi f evir bir mcm1ır k:::ı değil miydi, 
~.. Y1~ gördiiğii bir seviyeyi bana niçin milııasip gl>r-

Ricamı kısaca tekrar edeyim: babamı bir <lcfa Sabihayı gör
mcyG ikna et. Eu defa da a.ğa'bcyine şen «Yab<nJlik yap ••• 

Suad 
Sa.bihı. mektubu bitirdi, artık ağhyamıyordu. Uzun zaman, 

daJgm bir halde, ~ncerenin kenarından içeriye giren ceviz &ğa
cı yapraklarına bakıp kaldı. 

Nerede bulunduğunu, ne dü§ilndüğünü bilmiyordu. Dağınık 
zihnini toplamaya çalıştı. Birdenbire hayalinde bundan tam on 
altı sene önceki Safinaz hanımı gördü. 

Beşikhştaki kira evlerinin her adımda gıcırdıyan tahta 
merdivenlerini tırmanan Safir.az hanımı ... Dünkü ve bu günkU 
kaynanasını ... 

O gUr. neredeyse, yüreği ağzına gelecekti. Küçücük kalbi. 
. n!n çarpıntısını gizlendiği kapı arkasından, merdiven başında

ki Safinaz hanımın işiteceğini sanmış, sesi duyulmasın diye 
~Berini klllbine bastırmıştı. 

Suad, kendisine. annesinin evlerine geleceğinden hiç bahset
memişti. Onu birdenbire, cumbadan evlerinin kaprsmı çaldı-
ğır.ı görünce gözlerine inanamamıştı. 

Hele karşısına çıktığı zamanı hiç unutamıyordu. Büyük 
temennisine rağmen nasıl olup da verin yanlmadığına, na.
ınl olup da nağ kaldığına h~lfı hayret ediyordu. Maamaf ih, utan. 
ması, Safinaz hanımın, sıcakkanlılığı karşısında pek uzun sllrme 
mi6, onun suallerin~ cevnblnr vermişti. Aynlıp giderken anne
ıiyle beraber, kendisini köşk!erinc davet etmişti. 

Sabiha.va. bu davetin sebebi ~ne kadar mechul kalmıe. 
' 

Sabiha, böyle bir kocayı artık cbediyyen kaybetmişti. Bunu, 
yeniden v-0 bliyü.k bir acıyla hatırladı. Onun için artık Suad 
yoktu ... Yerine Ferid vardı. Daha sonra da Selim. .. Kendisini 
temiz bir hisle, bağlı kalmıya mecbur gördüğü Selim vardı. 

Selim, Suadden daha mı az sadıktı. O!.. Hayır... Bilakis 
onun bu dört sene içinde hiç urıutamıyacağı güzel hareketleri 
olmu.5tu. Bunları o öiü.nceye kadar unutamıyacaktı. O, Suadi 
sevdiğini bildiği için kendisinden aşk beklememiş, ıstırabını 

körüklemekten daima çekinmişti. Sonra, Suadin hatırasına hUr
:met etmeyi de biliyordu. Fırsat düştükçe Suad gibi bir ağabey. 
si bulunmuş olmasından bahtiyarlık duyduğunu, onu kaybet
mekten dolayı da teessürüniln sonsuzluğunu anlatırdı. ~ki 
kocasını metheden bir koca nerede bulunurdu. Hatta kar
deşi bile olsa. .. 

Suad, aralarında meş'um bir gölge değil, bir bağdı. Sabiha 
bunc'lan dolayı çok seviniyordu. Ya böyle olmasaydı ne yapar
dı? O azman bu evi oğluyla birlikte terketmek mecburiyetinde 
kalmaz mıydı? 

Sabih~ bu mektupla en hassas bir yerinden vurulmuş oldu. 
Okumamalı, Suadin kendisini fırtınalara göğüs gererek aldığı. 
ru bilmemeliydi. Bu mektup Suad'in fena bir tarafını ortaya 
koysaydı cidden memnun olacak, belki bu, onu unutmuma bir 
vesile te.,kil edecekti. Şimdi Suadi çok sevdiğini bu vesl!e ile 
bir daha. öğrendiği Selimi sevmese bile ona hUrmet etmeye mec-
burdu. 

(~uor) 



8 

Ingiliz - ltalf an 
konuşmaları 

Londra 2 (Hususi) - Havas ajan- esaslarını barlaşt~rma~ ~~r~ Ea,ve· 

h b. · b'lc.:.': r·ıyor· ı..aıette Çemb:!rlaynın reısl gı altında 
sının mu a ırı ı • "'I . • 

Lord Pert gcle .:ck hafta Roriıaya bir toplantı yap~1':1ıştxr. İngılte.renın 

d d k i . · çc berlayn tara Roma büyük elçısı Pert de toplantıya önme en erıı ısıne m 
fından ver lccek tal:mat hz.!.~kında he- iştirak etmiştir. . .• . . .. 

f · ı ~ ı t r Bu talimat İtalyan • tng Jız muzakerelenne mu-n üz t:ı :ı at a ınamamış ı . . .. . 

b . balı toplanacak oları kabinenin vaz.:. olarak Almanya ıle de mu~ıkere-
..ı sa .. ·ı w• d . ·ı h be 

tasv:bine arzedilece}\tir. Bununla be- le-e gırışı ecegıne aır verı en a r-

r~ı'.Jer .:.yi haLer alan mabfellcr, Lord ter salahiyettar mahfeller tar:ıtrndan 

P ertin yalnız İngiliz menfaatlerinin te!:::ip edilmiştir. Lord Pertin Londra 
h mayesini değil, aynı zamanda Akde- ve Romadak: konuşmaları münhasırzcı 
nizdeki tng:Uz ve Fransız münakalab- İtalyan • İngi\:.z müzakereler:~in ha-
nın asayiş ve serbestliğ.:ni de nazarı zırlan:-r.asını istihdaf ctmektedır. 

d~kkate alması lazım geldiğini Süveyş karıalmın müdafaası 
beyan etmektedirler. Londra ı (A.A.) - Işçi mebus 

ingiltcrenin Ispanyaya verd 'ği ehem Vedgvood Lonn, İtalyanın Süveyş ka-
m!ycti de tebarüz ettirmek ve İtalya- nalının müdafa:.:rna iştirak talebinde 
nrn ademi müdahale pren~ı:.bine bilfiil 
ri:ıyet ettmesini, İspanyanın mülki ve 
siyasi tamzrn· yetini ihlal etmemesini 
de temin etmek lazımdır. 

Söylendiğ'ne göre, ingilter .. İtalya· 

ldan Leryos ve Rodos ad:ılanru tahl:im 
etm::mes"ni istiyecek, buna mukabil 
Kıbnsı tahkime devam etmemeği k;a· 
bul edecektir • 

Çemberlaymn riyasetinde 
'lir to» ' antı 

İtalyan • tngil" z müzakerelerinin 

lngiltere 
Londra 2 (Hususi) - lşçl partisi 

hülciımetinln eski Bahriye nazırı o
lan Aleksandr. Avam kamarasında, 
Fra.nko ordusu generallerinden Al
Janonun bir t ~kert geçit resmi esna
sında CebelUttarıkın İspanyaya dön
m esi ihtimali hakkında. söylediği 
nutka nazarı dikkati çekmiş ve hü
kum etin Franko nezdinde teşebbüs
lerde bulunup bulunmadığını. Ce
be lüttarıkı takviye lçfn derhal tedbir 
almak fikrinde olup olmadığını sor
muştur. 

llaşvekll. verdiiH cevapta. bu bu
husustaki gazete haberlerini tevsik 
kin bir rnpor istemiş olduğunu :ve 
bu raporu nlır almrz generalin söz
le rine nasıl ehemmiyet verilmek la.
zım~e1d lğinin t e tkik edileceğini söy
l e miştir. 

gemileri 

bulunup bulunmadrğmı sorması ilzeri· 
ne, Çemb~rlayn İngiliz hükumcttnin 

b;;yıe b=r talepten haberdar olmadığı
nı ve bu husustaki 27 /2 tarihli İtalyan 
tekzibine de müracaat edilmezini bil· 
l' r:n"şt"r. 

Harici vede de~i~{kli'der ol ıca k 
Londra, 1 (A. A.) - Daily m:il ga

zete~.:. Lord Hatifax'ın Hariciye Bakan 
lığına tayini üzerine Hariciyede dcği· 
ş krkler olacağını bildirmektedir. 

endişede ' 
ml tecrübe sermayesine, 5 milyonu 
tcilçük tonajlı birliklerin inkişafına 
7 mHyonu bomba. torpil vesaire ima
line tahsis edilecektir. 
lnG'ıllerPnin hava kuvvetleri .. ~ 

Londra, 2 tHususil - Gelecek ma. 
li sen~e hava kuvvetleri için yapılan 
bütçe tahminleri 11 milyon 502 bin 
sterline balığ olmaktadır. 

Svinton tarafından hazırlanan bir 
muhtırada 1935 senesinde tayyaıe e~ 
düstrisinde 30 bin kişi çalışırken şiın· 

. di takriben 90 bin kişi çallştığı kayde. 
dilmektedir. 

1935 nisanındanberi anavatan hava 
kuvvetleri 52 filodan 123 filoya çıka • 
nlmıştır. Bu filolardan 68 i bombardı. 
man, 30 u muharib, 15 i keşif ve torpil. 
le bombardıman, 10 u ordu ile teşriki 
mesai birlikleridir. 

Yeni ! erı ya~ılaeak harp 1 

Londra. 2 (Hususi) - Bazı gaze- ---------------
tele rin bildirdiklerine göre, millt 
mlid ::ı. faa taludsatı arttırıldığı için 
ı !l ~ 8 s enesi bütçesi bir milyar ister
lini geçmiştir. 

Niyuz Kronik! gazetesine göre, 
cuma günU neşredilecek olan bahri
ye büt~esl mucibince lki, belki de üç 
v eya dört sam harp gemisi, bir çok 
kruvazör ve torpido muhribi inşa e
dil ~ce !t tlr. 

Bu gn.zeteye göre 150 parça gemi 
h afi hazrrda inşa edilmekte veya tez
g üha konmalt üzere bulunmaktadcr. 
Eunl :ırın arasında beş zırhh, beş tay 
y are gemisi ve 17 kruvazör, 40 tor
p ido muhrlhi, 12 torpido ve 18 tah
t e lba hir va rdrr. Tahsisat şu şekilde 
ayrılacalctır. 

Ordu için 1937 senesinde 82 mil-
yon is t e rlln ayrılmış iken bu sene 
100 milyon !sterlin. 

Don n.nma için 105 mtıyon yerine 
120 milyon fsterlfndir. 

Hava. ordusu için 82 milyon yerine 
ı 00 milyon ayrılacaktır. 

35 hin ton lıadd bıra'olıyor mu'? 
Londra. 1 (A.A.) - Deyli Telgraf 

gazetesi, Fransa, tn gJltere ve Ame
rB.i: :ınm 35.000 ton haddini terket
m~~e lrnrar vcrcliklerln1 yazıyor. 
El ı bryıız kitap ne~ro1unu ~ or 

Londra, 1 (A.A .) - Avam kama
rasında b:ış,·elcil Çemberlayn miııt 
m üdafaa hakkında yarın akşam bir 
b eyaz kitap neşrolun :ı.caamı ve mil
li müda fa a müzakerelerini de pazar
t esiye bizzat kendi ~lnln parlamento
da. açacağını bildirmiştir. 

Aemrıka 
1\filli miiJafaa bUtce· ı 

sini artt11 ıyor 
Vaı;.ington. 1 ( A .A .) - Ayan ha

rlclyo encümeni re is i Pltman mili! 
m üdafaa pro~nımı h::ı.kkmda beya-

1 
n atta bu lunarak "diğer memleket
le rin harp hazrrl•kları karşısında bir 
milyar doları bulan Amerika milli 
müdafaa bütçesinin altı yüz milyon 
dolar daha arttırılması rnzrmgeldi
/; fni .. söylemiştir. 

P a r!., m 0nto n "n rtenl:ı: enrümenl. 
d eniz i ş leri için bir tecrübe sermnye· 
s i tesis edilmek lizere 30 milyon do
larl ı k tnhsisat istemiştir. Bu paranın 
3 Milvon11 J,os AncC>losun yerine ka
iı'l !'lmnk üzere yeni bir ka.b111 -Bevk 
balonunun lnşasına,~ö mUyonu umu 

• Lchislan meclisi 3 marlta l~Umna da
''et ~dilmiştir. 

• Alman Emden kruvazörü, Akdenizde 
bir seynhat yapmakta olan Alınan bahriye 
mektebl lalcbelerin i hnm ilen dün Vuı:cos· 
lavyanın Oulırovnik şehrine ı:ccJmiştir. 

• S:ıbık Amerika reisirumhuru Huver, 
J.oz:ın civarında Morı:ces kasabasında sa
bık Polonya rci!'licumhuru meşhur piya
nist Padercvsklyi ziyaret etmiş \'C bu sa
bah Viyanııya hareket eylemişlir. .., 

• Eslonya ile yapılan müz.akerelcr neti· 
cesinde, l.~nlnı:craddaki Estonya konsolo~
hancsinin kııratılrnnc;ına kar:ır verilmiştir. 
Danimarka hiikôrr.eti de Lenin~rııdclııki 

konc;oloshıınC'sini yakında kapatacağını 

bilrlirmiştir. 

• Nurmıın ~e Taim~T huzkıranlnrı 
l\fo rsmıınska mııv:ı snl:ıl elmişlerclir. Bin· 
lercc işe-! ııimal kutbu istasyonunu kurla· 
rıınlıırı seli'ln:ılamışlır. 

• Tass ojensı, 27 şubııllıı SoYyct müfre
zclerila lııyyorelerinin l\lanc-uri toprakla
rınıı ,:ıirdiği hııkkınclo.ki haberi kal'l suret 
le yalnnlnmııkla ve hilıikis ayni tarihte 
üç kere Sovyct toprnkları liz<'rinıte Japon 
tnnarclerinin ıı c- ıuklarını hilclirnıckleclir. 

• Kiihn hnririye nıızırı Al'Tlanya ve tıal
yıı il<' <-crcyıın etmekle olan ticaret anlrış
mac;ı miızakerelerlnin müsail surelle iler· 
leo ııtıni bilclirmcklerllr. 

• Kolonizo,yon lı:in muhnrerelin inki
şafı komisyonu dün Cenevreıte 18 millete 
men<ıııT> ~ksperlerin iııtirakile açılmıştır. 

• Kalnlony·a pıırl:ımenıo~m bugün anaya
snnın 27 inci maıtdesi mucibince toplan
mıştır. Katalon~·ıı hükumet reio;i Kompanl 
biiyü1< bir nutuk söyli:rerek hadtısat, Mnd
rit hükiımclin 1 n Barı:clonıı gelmesini zaru
ri k ı lnll'ılır, dcrni~lir.,. 

• lt nlytın ptırl:!rn<'nlosu bugün ilkbohnr 
lı:lirna dcvrec;ini ak<lcylcmiştlr. İlk l'Clse 
Mu-;oli ni halckınrlıı hcy·ccanlı tezahürata 
' 'esile olmuşhır. 

Muhakeme 
bug-iin başladı 
Mos!t0va, 2 ( A. A.) - Buhar1n, Ri. 

kof, Yagoda, Krestinski, Ra~covski, 

Rosengolç, !va.nof ve diğer yirmi maz
nunun muhakemelerine bugün öğle 
zamaru başlanacaktır. 

. 
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2 MART - 1938~ 

Marye Ve~<ilinin 
beyanatı 

r:;;:,,- 13ıı.ştaratı 1 incide 

ler tc-tn de geçen yıl bütçesine naza
ran 6,5 mllyon ııra kadar fazla tah
sisat konu1mnı:;tur. · Programlara 
bağlanmış olan demiryolları inşn.atı 
ve sanayileşme için icap eden karşı
lrklnr da ayrıca tamamen temin e
dilm1!':tir. 

193'3 malt yıh içinde, yeni bir ver
gi ihdas edllmlyeceği gibi buhran ve 
muvazene vergilerinde ve hayvanlar 
ver:;isinde tehflfler derpiş edilmiş
tir. Bundan başka hayatı ucuzlat
mak için vergller Uzerinde tedkik1er 
yapr1nrak mamuJ maddelerin mali
yet fiyatlarına müessir bazı iptidat 
maddeler Uzorlndekl vergllerin de 
tahflfl cihetine gidilecektir. 

Devlet varidatı. memleketin elrn
nomlk bünyesinde yıl geçtikçe art
m~ !cta olan dev~mlı inkişafı takip 
evlemc!;:tpafr. Büt,..emfzrte1cl f" o:l:ı.lık ı 
da hu artısl:ı.rm hir mahsıılüdilr. 

Mem1r.?t~tlmb1e bütün \·at:-ndnş
larrma inşirah v~rmelrte otan hn ln
klşnfm ~eçen yıfüı.rda olduf,u gibi 
finllmllzdokt yılda da devam edeceği
ne şüphe edilmemek H\.zımdır. 

:Vatandaşlarımın önUmUzdekt yıl 
• 

Dost d ·evlet 
mümessilleri 

t-TT'I, .. 
gazetesi konseyin. Milletler c 1'• Balkan antantı konseyinin Anka

radaki toplantısına iştirak ettikten 
sonra şehrimize gelen Elen başvekl· 
fi ekselAns Metaksas ve Rumen ha· 
riciye müsteşarı ekseUı.ns Komnen 
dlin gece kendileri lçin hazırlanan l
ki hususi trenle memleketlerine av
det etmişlerdir. 

Dost Elen başvokm general Me
taksal, dün gazetecilere verdiği bir 
beyanatta şunları söylemiştir; . 

"-An karadan çok memnun ola
rak dönüyorum. Aramızda mevcut 
bağlar, bu seferki konuşmalarımız 
neticesinde bir kat daha kuvvetlen
mistir. Bu konuşmamız esnasında 
beynelmllel mahiyeti hai zson derece 
nazik meseleler hallettik. Bundan 
başl<a Türkiye Yunanistan arasında 
yeni bir muahede parafe ettik. Bu 
muahede Türkiye Başvekili dostum 
CelA.l Bayarın nisan sonunda Atlna
ya yapacağı ziyareti esnasrncla im· 
zalanacaktır. Yent muahedemtz iki 
<lost ve müttefilt memleketi blrlbirl
ne daha SJkt bir surette bağlıyacak· 
tır. 

Başvekil bundan sonra Bu1garls • 
tanın Balkan antantına girip girml· 
yeceğl hakkındaki bir suale de şu 
cevahı vermiştir: 

- Bulgaristanın Balkan antantı
na girmesini isteriz. Antantın kapısı 
ber zaman tekrar ettiğimiz gibi bu 
komşu devlete açıktır. Onun aramız 
da bu1unmıısı en samimf arzumuz
dur. Fakat btz hakikatleri arzulara 
tercih eder·z. 

General Metaksas Franko hükt\-
metlni tanrmak hakkında verile.o 
karar için de şıı n ları söylemiştir: 

- Ba ı kan antantı devletleri . ge
neral Franko hükumetilP. ayrı ayrı 
münasebat tesis edeceklerdir. Yal
nız bu hususta cereyan edecek müza 
ke;eler Ankarada tesbit ettiğimize· 
saslar dahilinde yapılacalttır. 

Dost Rumen hariciye müsteşarı 

verdi/ti beyanatta: 
- An karadan çok iyi lntıba1ar1a 

ayr1lıyorum. demiştir. Bütün seyaha
timiz tam bir samimiyet ve kardeş
lik havası içinde geçti. An karada 
dünyanın en büyük ndamı. reislcum· 
hurunuz AtatUrkle tanışmnk şerefi
ne nail oldum. Atatürk Allahın bir 
nimeti dl r. Allah onu size ve bize 
bağ ış l asın . korusun. 

Misafirler Tophane rıhtımından 
çıktıktan sonra otomobillerle D~l
mababçeye gitmişler, sarayı ve mil
zeyi gezmişler ve buradan blitün yol
larda a11cışlanarak Taksim A.bidesl
ne glderPk <:elenk ko~ ınışlardır. 

Saat 13.30 da valf Muhiddin Üs
tündağ Pcrapalasta misafirler şere
fine bir ziyafet vermiş ve mümessil
ler snnt 17 de patrikhaneye giderek 
patrik B e nsamenl ziyaret etmişler
dir. Ge neral Metaksas saat 19 da 
Bcyo;:t lunrlald Elen klühünde El<'n 
kolonisini kabul etmiş, bu esnada 
eksolô.ns Komnen de Romanya kon
soloshı f,una gitmiştir. Saat 20 do 
Yunan konırnloshııneslnde Elen baş
vekili şerefi ne bir ziyaret verllm iş 
ve saat 22 de dost Rumen müsteşarı 
ekselans Komncn eksprese bağla
nan hıısusi vagonla şehrimi zden ay
rılmıştır. 

Sn.at 23.30 da da dost Elen başve
kili husust bir trenle memleketle
rine avdet etmi şlerdir. 

Her iki misafir istasyonda, vali. 
emniyet müdiirü, kumandanlar. elçi
ler, konsolosl nr, yi.il<Se k tahsil genç
leri ve bir as ke ri kıta ve kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından uğur

lan mışlard1r. 
General Metaksasm hareketi es

nasında 1)nlversite tıp fakültesi tal,e
besinden Faruk yüksek tahsil gcnç
llğ'l n amına Metaksasa hitaben şu 
sö7.Tr->rl s övlem iştir: 

"Ekse H\nsrnıza tstan bul Üniversi
telileri rle rin saygılarını sunarlar ve 
Atinadaki Üniversiteli kardeşlerine 
en derin ve sa:ııimf selft.mlarının ib
lA~ma yüksek tavassutunuzu rica e
derle r ... 

Dost başvekil bundan t;ok mtite
hassls olmuş ve teşekkür ednek. 
Türk genr·terinin Yunan gençllğine 
gönderdi ;;.i se!A.m 1 ibHlğ edeceğini 
söylem iştir. 

tstıınbulda bu1unan Yunan harl
ctve nezareti siyast işler dlre1ttörU 
Papacfakls ile Yunan dele~asyonu
nun diğer azaı:ıı dün saat 18 de Ro
manya. vapur tdarestnin Regel Ka
ro! vapurlle Atinaya hareket etmiş
lerdir. 
E:e11, Yurros'av ve İta'yan 
gaıı·te eri 

BaJlcan antantında verilen karar
inr mUnnse. br-tlle IJlen ve Yu~oslnv 
~azetelcrilP İtalyan m~tbnatrnrla 
m··•••<>Hf " ~"'ı '"' r n f'Ş rf'<lilm"'(t"<llr. 

Bchr::ı.rtrl .... ıtt yarı res mi Vreme 
1 

zarfın<la da, devlete karşı otan mRll 1 
rnUltellcfivetlnrlnl ödemek husnRttn
da büyük ·lrnlaylrklar gösterecekle- J 
rinden kuvvetle emlnl~ 

yetini Romanyanın dahilf lşJerfoe ys.1' 
rışmas1 yU:zünden tenkid ettiğlni 
rnfl. ktadır. ıro .. 

İtalyan matbuatı ise. ftalyan tıı .. 
paratorlu~unun Balkan antant bit 
rafından tanınmasmı büyilk kte 
memnuniyetle mevzuubabs etı:o~uıı
ve bunu bE>ynelmllel anlaşma yo ef .. 
da mUhi'Tl bir adım olarak tefsir 
lf'!mf'ktArlfr 
Yu<rosbv Başvekili Bulgar 
Ba~vel< il ile görüştü e-

sorya., 2 ( B ususi) AnkaradaD ~l .. 
len Yugoslav~'8. haşveklll StoYabııl 
novlç. kendisi nj FilJbeden is~I k (IS. 
~den Bulgar başvekili Köseivan~of" 
birlikte, hu~Un rlğlE> üzeri trenle• 110 
yaya gelmiş ve istasyonda. kr~e'f' 
bir miimeı:;sllJ ile Balkan antantı dall 
letlerl ve Fransa elçileri tarafın 
kn.rs11anmıRtır. 

3
,. 

Stoyadin~vfç, gazetecilere beY' 
natırla <lemiştlr ki: ııe 

"FllibP.dP dostum Köselvanof ud
konııştıım ve kendlsile seyahat [11 ııd 
detlnce enternasyonal vaziyet ııe ıet 
memleketi alfıkadar erten mesele 

53 
üzerlnile görüştüm. Rofyad2 bU k~d 
duruşnmıın. resmi hic:blr rrı~ '"i Y ıl .. 
yoktur. Yakında Sofyayı re· 1 ,

3 
.. 

varet edecE>~lm. Maamafib. L e~r 
ha.timin tarihi henüz daha takar 
ı>y1°mP.ml<:ıtlr.,. 11ş 

fstas:voo<la yarım saat duruın:ı,. .. 
\• p hnn11 rrılitNlkin Stoyaitinovfr.. re 
nl trenle Relgrada gitmek uze

0
f, 

··oluna devam etmiştir. Köseh·ıın .. 
Stovpıitnovtçl ht:İrtuda kadar teşyi e1 
l<>m!ştlr. ___.....,,,,. 

B M. M. 
ru~ün öğleden sourıl 

ilk bahar çallş01ıı
laı ına başhyıar .

1 
.. 

Ankara, 2 (Hususi ı - Büyük ~~ 
let :Meclisi bu0aüo öğleden son.ra 8~1.Jl'" • • . ·O'ı ~ 
caktır. Bu celsede Brüksel elçılıo .. s· 
tayin edilen Bolu Mebusu Cemal ~uoP 
nünün istifası ve vefat eden s~s.if 
Mebusu Galip Hakkının ölümüne 

'3aışveka let tez!teresi okunacak~":- ct--
Ruznamcdc bundan başka. bük.'- •01,. 

ten geri isten.en bazı layihalarlr 

vanr muhasebat tezkfreleri v~ 

·Mus:u tçu 
Tevf k 

. tnrlıfe •-' 
_.- Uaı;;tarafı 1 <1\iy.ıı-;~ 

mUş, homen ken~~si d~ yanın ııe>'1 ~ 
ru usluğun önUne..,fJvaliya uı.ız bO ts""J 
tan abdr .· 1~Md" .. ~ • · , lıiı _.ııi~!f' 
sırada kt:ı v u.lt ı ınuek,!ıcelell"' 
asılı olan diğer zatın rıa a ____...~·· 
ara yerinden alnı• ınwtlı'• 
ren adanıa r 1 • • _ ·~ ·e 
Paltosu tut· 8 lJ ~. ~: t rıeıı 

-Aman .ıJlın, ne zabıı:ıe 'cıılt llt 
glyerl m gi bl sözler sarfetnılŞ •. 11llw 
bu arada paltosu sırtına geçtrı 
tir. 

Muslukçu Tevfik: .8 rdf" 
- .Milsllima.nın milslümana ~ dıııl 

"!;fil 
mı farzdır diyerek yaptığı h etpılŞ• 
bir vazife olduğu hissini ~05ıııııJ 
sonra okuyup üfliyere l{ pa ııJ\lllf' 
tuttut;u adamın yanından uz t 
mıştır. 1\JeJ:Jıfle 

Çem b crlltaşta ot•!ran kısıı tılı' 
Şü luil ndmdald bu ada?ll n cet>i" 
milddet sonra elini paltosunu de yo1' 
ne atınca 195 lirasının yerlllcnrZ ol" 
olduğunu görmüş, yardınırn 

1
; 'fe1" 

du~undan bahseden musıukC 11111 yt." 
flf,f n peşinden koşmuş. ya.kas 
pışarnk şliyle demiştir: yıırd1" 

- MUslümanm müslilms.rıa. dere" 
mr nasıl farz ise hırsızlıkta ~raıat• 
ce haram bir iştir. Benim P 
çıkar bakalım ! . 'fe'·fflC! ı 

Yaman bir sabıkalı oıan g0natıı~ 
- Efendi! Sen benim 8cıart1 1 1' 

alıyorsun. Ben namuslu blTat1atfl1 11 il 
diyerek Mehmet Şü1crUYil ıı ~eçe, .. 
lstemlsse de o sırada yold~ıırt Y'ıı.1' 
bir zabıta memuru tarafın tUt· e" 
lamn karakola gtttürülll'ltı~ıı;rııtırı ıı;11ı 

195 lira muslukçu Te cııucııeş 
rinde çıkmış, kenrllsl cilr 
mahkemesi ne verilınlşttr. 

Moruk Alı ıc ft.11 1~ 
Zab1ta memurları ?rfo~tl tııtıfl:ır, 

mlnde bir doland rrıcıyr ~u 8abıl< ıcı" 
lnrdır. 80 yaşrnda oıan rıaıere ~v 
birçok gençleri sefaretha,11yerelt ;ıo
pıcı. şoför yapacağrnı sM aııırııı~F;ırıe 
tak ve yorxanları ile par J{erı<'~re.1' 
lanc1ırm:>tı:tnn sııçJııriUT·snsU ~er llıJ" 
g:ı.vct ı;nr11 hfr nd~m ık ~l 
Jrı>n,..1ı>rl ıfolanrtırnn Mnrt ~ 
"'ilıı "'~H"P'-'f' VPrf1PC"~.:l ·g38 ,ıııJ 

7.A Yİ - !12720 Numar11!1 ;1~,,,. \'erıl 
rihli knmhtyo primini z~."':n yokf11~, 
alııcoğımdan eskisinin buk ~ı..111 O 

\> 

s 
'i 
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Fıstıkçı baba 
~>)""''it;-- Leman Karamanoğlu 

h~abaıı · ~ enın çocukları, sokağın pudra 
~a'ce gelniş in:e tozlarını havalandı
~!~ hararetli bir b:Jya oyununa dal
~ d dı, Kızgın güneıin altında, • birer 
:er, d ll\'arı haline gelmi§, teneke dam
~ t.ıvarlar, ~üçük odaları bir cchen
~t 11taklrğı ile dolduruyor; Gölgelik 
l:iuSalılrkJara toplanmr§ olan kırmızı 
~ı::VUklar, horozlar bHe gagalwnı 
ı.,, : • serinlemek için \anatlarını 
~lrıp . 

dumanljır tüten küçük arabasını daha 
kuvvetle iterek caddenin yolunu tutar 
ve, ancak elektrik fenerleri yanmağa ) 
başladığı saatte kulübesine ldönerdi. 
Herşeyin peltel:ştiği bu sıcak ·ye&z gü
nünde, her vakit'k.i kısık ve kalın sesi
le: 

tir ısınan leblebiler k,i.mbilir ne gü
zel gevremişti.. 

I 
Kocasının üzerine doğru hücum ede
rek: 

- Gide:eksin, diyorum sana 1 Gide

ceksin 1 •• decl.'.. ihtiyar başını iki tarafa 
sallıyarak c:ıyağa kal'~tı. Arabanın üs-

çe yıı!da§an adım sesleri vardı. İhtiyar 
o kadar dermansızdı ki topalın önün
de bile kaçanuyordu .. ''Mahvoldum, to 

pal geliyor,, ıdiye düşündüğü anda, t fr 
el yakasına yapıştı .. 

Arabayı çekmeden, hiç olmaua beş 
on kuruşluk aatıı yapmak istiyen &

dam biraz durakladı. Fakat memur ga
zapla: 

tünı:ieki siyah örtüyü kaldırdı. Ve, 
dördü birden (çünkü dört insanın 

Etraflarına bir sürü çocuk, yoldan 
geçen bir kaç mera~ı topkı=tmı§, b:r 

polis karakoldan çıkmıştı . Kendis'ni bu 
kalabalığın yegane büyük adamı g!bi 
gören belediye memuru, cebinden b:r 

le lndirerek dolaşıyorlardı. 
ter. ~ke evlerden hiç bir ses çıkmı

b' zgın yaz günlerine mahsus de't ır sessizi~ içinde sanki bütün ta
~ı_ ı.ıYttkluyordu . Yalnız ıo1"ı';m ince 

"- Çekirdek l Fıstık! .,. 

Diye bağırarak yola çıkmış olan 
ihtiyar, en .:yi satış yaptığı yer olan 
deniz banyolarının duvarı dibine kü
çük arabasını yerleştirmişti. 

- Beled:ye kanunlarına itaatsizlik 
ha! - d.'.ye gürledi - Çek arOO<lnı eliyo
rum sana! .• 

sek:z kolu, bir tok insanın iki kolun
dan daha az kuvvetlidir .. ) Arabayı kal

dırarak i}9 basamaktZı::l :baret olan mer
divenden foıdirdiler. defter çıkardı. Söz söylemeğe başlama

dan evvel öksüren hatipler git.=, bir kllÇ 

kere öksürdükten sonr:•, ihtiyara: 

~~~ o 
~la havalandırarak oynayan ço-
&ar ayakta ve canlı i&ler. 
b ~lı, Yeşilli taşlar, tozların erasın
.tıbir· · k 

Saç borudan, insanın burnuna köy 
akşamlannın isli havasını gctfren bir 
duman yayılıyor. Fıstıkçı baba buruşuk 
elleriyle, leblebileri altüst ederek "Çe
~irdek 1 Fıstık ı .. idi ye bağırıyordu. Bir 
E•ralık başını arkasına çeviren ihtiyar, 
sahildeki polis karakolundan, satıcıla-

Fıstıkçı terden alnına yapışmış olan 
kasketini eliyle düzelterek arabasını 
ka~dırdı. Ve, çabuk çabuk iterek kendi 
sokağına sapan köşeye doğru yürüdü. 
Akş:r.nrn ekmeğini kazanmadan av· 

det eden fıstıkçı, o gün damı eğrilmit 
kulübesine çok düşünceli bir halde gir
di. Bu i§ şaka götürmezdi. Beyaz bir 
ceket, ıdört k.:şilik ailenin aç kalma.sına 
sebep olma~ üzereydi. O akşam çocuk
lara, birer avuç çekirdek verdiler. İh
tiyar o gece rüyasmda, görünıniyen a
ıdamların sırtına takılmıı, bir sürü be
yaz ceketlerin kendi üzerine hücum 
ettiklc&ni gördü. 

O gün, fıstıkçı bir hır:sız gibi korka, 
korka arka sokaklardan dolaştı. Bir kaç 
gün böyle geçti .. ihtiyar yavaş yavaı 

ces<:ıretleniyordu, Bir gün çocuklardan 
birini yanına alarak, caddeye doğru 

yürüdü. Çıplak ayak,h oğlan ileri kara-

- Belediye nizamatına riayets 'zli
ğin ikinci defa te&bit ediliyor. Müker-

rer ihtarlara, rağmen gene beyaz göm
lekr.:z satış yaptığın için, iki lira ceza 
yazıyorum. - ıdedi-. ~ ını ovalıyor ve bu oyuna iş-

tdcrtn · 'b' f k · · ~ ış gı ı ıstı çı babanın ıkiz 

~ r rı elclc vermişler, h'.lyalat':ian da
tnıtu .. 1 . 

!arı goz enyle yerde yuvarlanan 
l seyrediyorlardı. 
t:eke ınahalesinin en fakir sakini 
h ıstı~sı baba, b:ribirine takılı gibi 

!... • P gıden kulübelerin en sonundaki 
·~c". 

nn tehlike habercisi addetttkleri bir 
belediye memurunun çıktığını, banyo
lara doğru ilerlediğini gördü. Bu, yü
rürken sol ayağı hafifçe ak:sıyan, uzun 
ve, kuru bit adamdı. Ywaş, yavaş yak

laşıyordu .. Çck'rdek)erini altüst etmek
te devam eden fıstıkçı: 

kol vazifesin.'. görüyor. Bilyalarrn cam
ları gibi renkli gözleriyle etrafı kollu
yordu. 

Geniş caddeye çıkz.ı sokağın ağzında 
durdular. Arabayı köşedeki büyük çı
nann d:bine yerleştirdiler. Bu C6nada 

karşıdaki büyük ıan evıden iki çocu~ 
çıktı. Çocuklar arabanın önünde dur
dular. Bir.!ıi: 

Fıstıkçı mırıldanır gibi: 
- iki liram olsaydı, beyaz gömleği 

yapzırdım .. - diye cevap verdi. -

Memur fena halde sinirlenmiş'ti . 
- iki liran yoksa arab:ını alırız, an

ladın mı?. 

~ grilrni~ odasında otururdu. İki 
~>\le iki küçüğün teşkil ettiği bu 
'ı~tıı fıstık~ı babanın, bütün gün tit
~ban kotlarıyle çektiği küçük tahta o-
lti 111 Varidatı doyuruyordu. 

"-Topal bu tarafa geliyor!.,, diye 
mınldandı . 

Hakikaten uzun adam oraya geldi, 
ve k11ru parmakh•rZyle ihtiyarın sıska 

omuzlarını sarsarak: 

Sabahleyin, kendisine göre pek genç 
olan san benizli karısı, bohçooını alt
üst etti. Falçıt, kocasına gömlek yapa
cak bir eski bulamadı. Ve: 

"- Bana bet kuruşluk sakız leblebi
si ver.,. deli. 

öteki: 

"- Bana da Amerikan fıstığı .. ,, diye 
ilave etti. 

Diye bağırdı. Ve, tekrar defterine 

bir şeyler yazmağa ba§ladı. Fıstıkçı, se
nelerc'fr, kend"lerine velinimetlik etmi 

olan küçük aNıbaya, bala dumanları tü
ten saç boruya bir kere daha ba'k,tıktan 

sonra, küçük oğlunu elinıden tutarak 
kulübesine döndü. 

İhtiyar, kendi kend:ne: 

t~ ç §aşmadan, Tannrun her günü, 
~c doğru küçü~ araba, kapının ö
'Sıkarrıtır, çocukların öteden be -
~ 

1 
topladıkları kağıtlar, çırpılar, sa· 

' tbleb!lerinin altındaki bo§ • 
'llıtuşturulurdu. YavaJ, yavaı 

- Hey bunak 1 ldedi. Belediyenin 

yeni kanunundan haberin yok mu se
nin? Hani sırtıma beyaz ceketin Hay 
di bakalım çe~ arabanı ve beyaz ceket 

edinmeden meyd::cıa çıkma anladın mı? 
Sonra cezaya çarpılırsın .. 

- Çocukları açlıktan mı gebertc • 
ceksin bunak 1 • diye haykırdı. - Haydi, 
al arttbanı, arka sokaklarda dolaı ba· 
kalım .. 

İhtiyar yerinden kıpırdanmadı. Ka
dın ayni feryatla: 

"- Caddenin hali bugün baş'19t , çı
br çıkmaz alı§ verit ba§ladı ..... 

Bir kaç gün sonra, iskele civarında 

yan çıplak iki çocukla dilenen bir ihti

yar peyda olmuştu. Vcıpurdan çıkan te
miz kıyafetli yolculardan biri, oradan 

Diye söylenerek küçük te~i ile 

- Sana açız, diyorum, anlıyor mu
sun? diye bağırdı. A<lam kısık bir ses
le: 

külahtan tartıyordu. 
Birden, küçük oğlan: 

••- Baba!.,, diye bağırdr. 

ge!erken, ar'k;adaşının kolunu tutarak: 
b lcblebilere hasretle bakan ikiz
~ ab:ııannı sokağın ti nihayetine 

hi götürürler ve orada haklan' ~ 
t ter tutam çc~'rdeği aldıktan aon
~ °1~ koıa geriye dö:l:ılcrdi. O za-

Fıstıkçı ses·ni çıkarmadan, titriyen 
kollan ile arabasını kaldırdı. Tam o 
esnarda, tramvaydan çoluklu çocuklu 
bir aile :.nmişti. ÇocuklN zıplayarak 

küsük arabaya yakla~tılar. Yarım s~at 

- Top:ıl görürse ceza ye.zar. Ben 
sokağa çıkamam .. - diye mınldanıdı. -

Kadın sanki bir ifrit k:silmi~ti.. · 

Baba, küUihlarr, çocukların ~ucağına 

- Sen bu ıcı : lenc,lJerin perişan haline 

bakma birader; kim bilir ~vinde kaç 

yastık dolusu &:ın lirası vardır. - dedi .. 
' ·lltiyar fıstıkrr, r-.r ı... nda ~ .... ~ L•O r~ıı; .ı n 

KAHRAMAN KTZ ........._sas 
' ~ ... ~ . ~~----~----~~---~--------------------------a btr ö"' t B'C'a.snıa. bu a~ustos ayının gü-
' 1 s ~·ılyeceğfnı~ . 'd k 

t. - • A• gı ere 
:oı:n .. ""t'll l,·· • 
\ı, o k.:aveı.·.n kl.!'l?Ul.,ı~ • • T. arasındaki 

aı, tlefa gördüğü, iskemleye 
at : l!~m clfnl n'Hni genç kızlılı; ha
l'allcri~m ~:~ nksi · ı ·-ediyordu. Ve 
lllt.ıhayyilesinin önıl: se ,ne zaman bir 
lllU::adeıe 6ahncsi geçse. bunun kahra

' dalına Trankaveldi. 
b .. ~işliycste& büyük ve görillmemiı 
~uınu, Flöri yolu üzerindeki dövüşü 

~oru Sılt Yordu; Sen Priyak'ın karşısına 

~ tı~ .ve . on~n, yani Trankavelin, bu 
~~sızı hır sılleyle yere sercliği sah
~ .. 1 görüyordu; fC'lkat hatıraları, onu 
la Utetnadiyen, Sen - Priya~'m adam

~~ .. t~rafmdan yapılan büyük hücuma 
tıt Urüyor ve genç kız, b:r tek insanın 
llı~ı silahıora karıı yaptığı bu efsanevi 
L UcadeJede, Trankaveli merdiven &&
qitnl -
~ ıgında, duman ve korkunç n:dalar 

611\lda görerek mınldanıyordu: 

~"":"' Böyle §eylere cesaret etmesi için, 
1 ne müthi§ sevmesi 11:rundı ı. 

Genç kız işte böyle düşünüyordu .. 
\re e~e .. l · · T ~ • g r goz erını, rankavelin ika· 0:: etmiş olduğu bu tavan ar~•lındaki 

tclt:.~ ?oğru .~a~dır~ydı, en küçük ha
~c ":.nı en kuçlik goz yaıını bile göz
~i ~ kaçrrmıyan ve mütemaıdiyen ken-
aıni .. . 

tUt • gozetlıycn bayağı bir çehreyi gö-
hıı. dü .• Kendisini gözden kaçırmıyan 

casus, Brigttti. . 
lto : . . . . . . . 

'tı.ı1t rınyanla düşes dö Şcvröz arasrnda 
teıı u bulan kısa görüşmeden sonra, 

lidd:-:- ~vuay sokağındaki evde çok 
~ tlı bır sahne cereyan etti ve bu 
:e garip bir hadiseyle bitti. 
<xo • 

~U~u rınyan, muhakkak elde edeceğir .. : 
le ~ ndüğü bin altın yerine, merhame
~ ~ cıen hademen!n verdiği yarım altın-
'it ~ınca, kdderini gidermek üzere ba'd' r. nıeyhaneye girmitti. Sarhoşluk 
~İle ısıne, Bıigitle kacıı karşıya gele-

tck c . , 
esaretı vennce, ayağa kalktı l 

ve s:•:hoşluk anlarında mutadı oletn aza
metli b:r tavırla Sen -Avuay sokağırta 
doğru yürüdü • Fa~t merdivenin al
tına gelince, gevşedi. 

Bağıra bağıra şarkı aöylemeğe başla

dı, duvarlara ç~ptı, ıdüştü, yuvarlandı, 
ayağa kalktı, hülasa öyle müthit bir 
gürültü yaptı ki, evin polisler tarafın ~ 
basıldığını zanneden Br.:git, kapıyı ara· 
la yarak, onu gördü. tş uzun sürmedi: 
Brigit, Sen -. Labr aletini kzıparak a
şağıya fırladı ve merdivende başhyan 

izahat, binbir ~üıkülatla cldada niha
yetlendi. Brigit, Korinyarun nihayet 
düşesi gördüğünü ve Mar.:nin mektu
bunu kend'sine vererek, beş parasız 

döndüğünü öğrenince, hiddeti huldut

ıuz bir hal aldr. 
- Mahvoldum! 
Diye inledi ve te'krar vunnağa baş· 

ladı. 

Tam bu sırada, kapı yavaşça aralan
dı ve, birisi, yavaıça lçeriye girerek, 
sev:nçle açılan gözlerle bu s:ı!ıneyi 

seyretmeğe başlaı:h. Dayak faslı bitin-:. 
ce, Korinyan kapıya doğru bir nazar 
atfetti ve bu beklenilmedik ziyaretçiyi 

görerek hayretle bağırdı: 
- Raskasl 
Raska1 ta alaylı bir tavırla: 
- Korinyancığrml .. dedl .. 

- Buralarda ne işiniz var, bacaksız? 
- Evvela Brig't hatunu tebdk etmek 

için geldim. Aman Allah ne mübarek 
eller 1 Ne darbeler 1 

Kadın da tehditkar bir tavırla ba
ğırdı: 

- İsterseniz, size de bir dayak zf.. 
yafeti verebilirim .. 

Raskas biç bozmadı ve naz:kane bir 
tavırla cevap veridi: 

- Teşekkür ederic .. Payımı cübbeli· 
ye bırakıyorum .. 

Korinyan bağırarak sordu: 
- Sonra? .. Başkane için geldinlz?. 

fırlattıktan sonra, telaşla arabaıSmı çe
virdi v~. sokağa girt:ii. Arkasında g'ttik- Ler.ı~n KARAMANOGLU 
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mak istedi. Fakat Lilviny.nin elleri, ölü 
elleri, şikannı muhafaza etti. Belki par
maklarını birer l:irer çözme"k, belki de 
kırmak lazımdı. 

Bir kaç dakikalık gayretten sonr<:ı, 

düşes bu iJten vazgeçti. O zamana ka
dar kendisini ıdestekliyen, görülmem·§ 
kuvvet ve ceuret bir anda kaybolc\u.tçi
ne dehşet gireli ve genç kadın aaçlZırının 
diken diken olduğunu h issetti. Gerile
idi, çılgın bir dehşetle aşağıya indi. 
Meş'um evden çıktı ve dostlarından o
lan b'.r asilzadenin ikametgahına koşa
rak, çılgın bir sesle ona korkunç mace
rcryı anlattı: 

Bu asilzade, LQvinyiyle Şalenin ce
naze merasimlerin.! yapmak vazif e~ini 
üzerine aldı ve ölü ellerdeg ~anlı kafa
yı kurtarmak için bir cerrahın yap
mak mecburiyetinde kaldığı korkunç 
ameliyatı odüşesten sakladı. tlÇ. aşk ra
kibi, birer tabuta konarak, ı~sizce ve 
mütevazi b'.r şekilde mezarlığa götürill
(']üler. 

Şaleyle Luvinyi, düşes dö Şevrözün 

emri üzerine, yanyana, ayni mezara 
kondular .. Düşe.i bu meş'um merasim
de hazır bulundu ve tabutlar toprakla 
kapndığı zamto:ı §Öyle mınldandı: 

- Bura:ia, benim ıevd ğim her ıey
lc, beni seven her şey uyuyor .. 

Cidden ~ayanı hayret bir hac.'.se: Kı
sa bir müddet sonra, LQvinyiyle Şalenin 
hatıraları, düşesin müfekkiresinde iyice 
karrştı; bu ile aşk kurbanı, mezarda ol
duğu gibi onun krı!b 'nde ıde yanyanay
dılar. Şale, dar•·~acamı ist'hfaf edece1' 
kadar onu sevrrişti. Lfıvinyi ise, onu, 

!dileşecek kadar sevmişti. Bu alçaklık, 
·ve adiliğin hatırası, düşesin hafızasın-
/da yavaı yavaş silindi ve birkaç sene 
sonra, hayatının bu korkunç macerasını 
yadettiği zamanlar, Şaleyi mi yo~sa 

LQvinyiyi m'. sevmiı olduğunu kendi 
kendine sorduğu anlar oldu. 

Kont dö Şaleyle f(ivc:alye dö LQvin
yinin macerası i§te burada b:tiyor. 1 

Düşes dö Şevröze gelince, o ıda inzi
vaya • Paristen sürüldiği iç.:n mecburi 
olan inzivaya - çekilerek, bir kaç ay 
mustarip bir hayat ytqadıktan sonra, 
tekrar entr:kalara, ıuikastlerc ve ... sev· 
meğe başladı. 

LV. 

ANNAtS DO LESPARIN Sonu 

Liyon başpiskoposunun Molüsle 
Trank.aveli Kurto sokağındaki tkamet
gahıne> ,yemeğe davet etmiş olduğu 

malfımdur. 

Bu yemek ziyafetinin verileceği gü
nün sab:tlımda, başpiskopos, sade bir 
elbise giyerek Bel Ferronyer lokantası· 
na girdi, büyük salondaki masalarfüa 
birisin.'.n önüne oturdu vt, mütevazi bir 
talebe veya silahşor gibi, bir "hipok
ras,. ( trcçın ve saireyle kaynatılmıı o
lan şekerli tarap) ısmarladı. Büyük 
salon, bir çok gençlerle doluydu. Ve bu 
din a:;lamı, pek yakında te~rar inzivaya 
çek"lmeyi düşünen bu gen~ adlzade, 
şefkatli nazarlarfo bu coşkun gençleri. 
seyrediyoıdu. Arasıra, göğsünü bir iç 
çekişi kabartıyor ve §Öyle mırıldanıyor
du: 

- Ben de bir zamanlar gençtim. 
Halbuki, neş'eli kahkahalarını kıs

kandığı bu gençlerin bir çoklarrnl:ian 
d •na gençti. Birdenbire, zarif bir el'n 
h.!zmetçinin masaya ~oyduğu bakır ka
dehi kaldırarak, bunun yerine altın bir 
kadeh koyduğunu gördü. Sonra bu el, 
altın hdehi doldurmağa başladı. Liii 
dö Rişliyö glilümsiyerek başım kaldır
dı ve Roz'u gördü ve tatlı bir sesle 
şöyle dedi: 

- Göster 'len bu nezı:&etten, sizin 
olduğunuzu zaten anlamıştım. 

Genç kız da sadece ıu cevabı ver
di : 

- Monsenyör, Kral üçüncü Hanri 
1578 de, Pariı aokaktannda dolaımağa 
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hademe de. evin bbmetJeril4t meyul .ı-
11111ia ı..-...rc1a. h adeznlar, senç 
b·aımlariyle beraber AA.1111& ıiclrcelıt
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Oburlluk nedDr? 

lttide değil, yemek dolabı 
Afrikalı bir kabile efradı, mideieıini 

yemek dolabı gibi kullanıyor 
' o 

Meşhur lngiliz' kadın 
tayyareci anlahyor 

lln sı:ırorı 7 incide 
bir nta bindiğinizi , yanlış yola git
tiği nizi anlarsınız. 

Buldukları zaman yiyelıildi '<leri kadar yiyor ve Meşhur rekortmenler servet· 
leı ini ııi,.iıı muha!aza edemez· 
ler 'l 

~ bulrtmadıkları zaman da günlerce ac kalab.tıyoı lar 

0
11"1uk şehvani zevk yerine kaim o an gayri tabli bir lslekm.dir 
~:lar .neden çok yemek yerler? 

tı bırçok kadın ve erkekler dün 
~ .. !enıeğini yedikleri halde yine 
ı. "'rlart 'e . 

'a ·~ ~. neden bazı iruıanlar yedik-
~ ÇoklnanıarJar ve şişmanladıkça da
N Yerler? 
ı:::aı bir insanın midesi, ~ekli bo
~ ~ ve fazla şişip gerilmeden 
~ hır litre alabilir. Şimdi, obur

! lebepJerini, tarlfini ve meşhur 
~ ~ll'ıjl nn bazılarını şöyle bir gözden 

1 !Ilı. .. Ilı • 

Meşhur 1ta.Iyan şairi Giovanni Bo
ceoccis de bir gilnde dört dUzUne yu
murta. S(:kiz kilo sUt iki kilo kir~ 

bir kilo şarap, ve altı tavuk yemekle 
maruftu. 

Nnpolyon, yemek hususunda, harp 
meydanında mağlrıp ettiği midesine 
dUşkün generallerden çok daha kur
nazdı. O, orduların midelerile harbi 
kazandıklnn idd!a~mda idi ve aııkerle-
rinln karmlarının tok olmasına ço!r 
dikkat edet'di. Buna rağmen, kendisi 
şahsen gayet az yemek yiyen bir adam 

i bi!-el"iknda İlinovada Söbert adın-
' dö adanı, bir oturuşta kırk göz!e- Napolyondan evvel Fransada aşçı-

te rt bUyilk bardak kahve, yarım Jık pek ileride idi. On beı;inci Lui zama 

dı. 

'it- reya~ ve bir okka ekmek ye- nmda bir büyük ilim halini almıştı. O 
~ . 
~ra~s ?ehrinde Mil1er fsminde!d :::;~n ::.ç!~;~~;ğ;e:.:~~;.i ~:Y~~~~~ 
'ıt Çok yemek yeme bah~i--"'e Lui bu i~ln ancak erkelt~er tarafmdan 

~.._·rtı gölgc~e bıra.1{mıatrr. O bı'r ~· 
ı..~ "' milkcı..mmel bir t:ı.rzda bs.snnlrıbl'ere3'ı 

ta iki kilo pirzola, iki tabak knn:ıntinde idi. Hnlbuki mad:ım Dil 
\ l\ı t. 23 dillm ekmek, dokuz yumur Bm öyle bir kadın ~ı;ısı bulmu~ ve 
/< ~lrlnbak dolusu şeftali, on iki bU- kra1a o kndıı.r miikemmel bir ~·emekler 
~ ~a börek yemiş ve bastırsm h3.7.ırlamıştt ki, 0 yemc11 yedikten son 
~~tin larrn l!stUne tamttm on beş ra kralrn lrndmlarm a~~ıhk fenninde-
~Çı1 canı kahve ic;'.mii'tlr. ki meharc•ıeri haklnndaki dU11Uncesi 

•Otııb· " 
~ .\~ ıva Unh'ersitesi prof esör1e - tamamen cfo~iı:ımişti. 
\.ırıı?tlad1m A~.es J{onrnt oburlu- Mid~ <fplfiJ, yPmek tfo'1tbı 

; ;ııtı! e-len sebcp,erl uzun uzun tet Dünyanın en m~hur oburl:ırından 
\>~ 'illr. Onun etildlcri ı:ıu netice· bir~ de A'man Fe!d mare~"!lı ~athias 
oı:: lfl! ':tir: 

t\ "Utlar Gallos idi. Bir karikatUrcU onun tjİş-
~ı., t . ekseriya. ebeveyn1erlnin manhğ:nı göstermek isin yaptığı bir 

,:<:,o Clkin'eri yUz:.lnden, daha kü- , karikatUrde onıı karrunr el arabasile 
't\,_aı;tan bUtUn zevk1erinf ycmc!tle 
~ .'<il et taşıtmıştı. 
h ~ tt'le:;i ö.lFrenmekte ve bUvUdl\k Mroenl :\lemin oburlan 0ıdu?Ju P,ibl 

''., ~ 'arda devıımh b'r itiyat, bir vah~i kabfl,.Ier arasmda da oburluk-

\ 

boı, ha1ine P.İ nT'e~ucdir. 
cı, "' larile me~hut' kimselere tesadUf olu-
\!. .ı:a h tbı·•n ifad~,edne na"al'an <'O- nur. Hese1l }. frika1a Kala bari kabile-
'\~kez. a1ladığı V" 1dt meme veya 

si efradı mide~erinl bir nevi yemek 
dolabı gibi kullanırlar. 

Onlar yiyecek buldukları vakit yiye. 
bildikleri kadar yerler ve ondan sonra 
da belki günlerce yemek bulamayarak 
~~~~ , 

Birçok oburlan kurtaran yegane 
şey, insan vücudunun eza ve cefaya 
çok mütehammil oluşudur. 

1&30-1936 senesi arasında uzun 
mes:ıtcll uçuş rekorları yapan pilot
ların bir kısmı çok para kazanmaya 
muvafCnk olmuştur. Fakat içlerinde 
bu paraları muhafaza edebllenler 
pek azdır. Sebebi ne? •• 

Bunu: zevkle, eğlence ile s1ırfet
tlklerlne, tuvalete, şuna buna ver
diklerine hükmetmek haksızlık o
lur .. Hayır! Böyle değll .• 

tik evvel. glttlttnlz yerlerdeki o 

Viiksell Mühendis Mek tehi arttırma ve 
el1slltme komisyonundan: 

Eksntmcye konan 
Mevaddın cinsi 
Beyaz Peyuir 
Kaı;ar Peynir 

Mıktan T ·hmin 
Fi atı 

1000 K. 48.00 : 
1000 K. 72.00 : 

Pey nkçe;si Eksiltme gUn ve saat 
tarihi 

90 Lf. 17. 3. 938 Per§embe 14 

Mektebin 937 mali senesi Mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan yuka
rıda dns, mıkt:ır, Muhammen bedeli ve ilk teminatı yazılı Peynir açık eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmesi hizasında yazılı gUn tarih ve saatte yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün 
ve saatte Gümüş :rnyundaki mektep binası dahilinde Toplanan Komisyona mU-
racaatlım il~n olunur. (1030) 

lslunbul 8ıhh1 müesses~~ıer artllrma ve 
e9'sHtme komiSJ onundan ı 

Sıhhat ve tçt"mat Muav1.net Vekaletince tabbettir~lmit olan Sıhht &fi§letlden 
68 Santim boyunda 15,000 ve 100 Santim boyunda 15,000 ~et ki cem'an 
30,000 adtt afişin komeı inıaliyesi açık ekı:ı ltmeye konulmuıtur. 

1 - Ek~iltme Cagaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü b":.na • 
sındl kurulu Komisyonda 9 _ 3 - 938 Çarşamba günü sa::ı! 15 ıde yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: 68 Santim Boyunda olanlar 6 ve 100 Santim boyunda 
olanıar 9 kı.ıru~tur. 

3 -MuV11kkat Garanti: 168 lira 15 kuru~tur. 
4 - 1st: kli!cr Ş.:ctname ve nümuncyi her gün Kom:syonda görebilirler. 
5 - Is· :Her Cari seneye ~.:d Ticaret od:ıııı vcsikaziylc 2490 sayılı kanı;nda 

yazılı. belgeler ,.e bu işe yeter Muvakkat garanti makbuz veya Bnnka mektubu 
ile birl kte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. • (936) 

tE'ller sizi parasız misafir etmeye 
can atarlar. ÇilnkU sabahtan akşama 
kndnr daireniz ztynretçllerle dolar 
boşalır. Bu, otel için büyük bir rek• 
ıtundır. Ufak tefek masrafları, stga• 
ra, telefon, telgraf, araba paralarını 
verirsiniz: işte o kadar .•• 

Eonra size, eğer kadın isen z, 
birçok roblnr, bluzlar hediye eder• 
ler. Bir berber, saçlarınızı bedava 
ondüle yapmaktan bUyUk bir şeref 
duyacağını söyler. Sonra bir fabri
ka, tecrübe etmeniz rlcaslle yeni pud 
ralarını. pomadlarını gönderir. Oda
nız tuhafiyeci dUkkA.nına döner. 
Şık ~örünmek IA 11m 1 

''MeselA: eski bir tayyareci elbl .. 
sesi ile yere indiniz. Suvare elbfsesl• 
no ihtiyacınız var. Halka oık görün• 
mentz ın.zım. ÇünkU fotoğrafınızı çe
keceklP.r, Rizl tanımayanlar, hnrtct 
şelcllnlzo bakarak kararlarını ,·ere
cekler. BUyük terzilerden birisi ge
lir, yeni modeııerlnl görmenizi ve 
herhangi birini intihap etmenizi rl• 
ca. eder. 

Bazan, bu nezaketle verilen şeyle
rin bedelini, nradnn blrcok zaman 
geçtikten sonra blzznt ödemek mec
buriyetinde kaldığınız da olur. Bakı
nız, başıma gelen garip bir vaknyr 
anlatayım: Bir gUn muvaffaktyetle 
indiğim bir şehirde belediye reisi ve 
hava memurları tarafından kabul o
lundum. Bayraklar, çiçekler, balt
Jarla süslenmiş bUyUk bir salon. Or
kestra çalıyor, eampanya kadehleri 
birlblrint takip ediyordu. Ne şeref 
de~ll ml? 

Aradan birkaç ay geçtikten sonra 
uzun bir fatura aldım: Çiçeklerin, 
bayrakların, davetlllerl getiren oto. 
mohflltırin, içilen slgarahırın, eam• 
pnny:\larrn pnrnsı isteniliyordu. 

HillAsa, bir madalyenln dalma tkt 
yUzü vardır. Bugün zafer ve şeref 
kaznmrsınız. Yarın unutulur, para
sız kalırsınız. P\lotlor için dalma can 
lı bir şey varsa "o da hatıraları .. 
dır. Bu da, hiç ş0pheıııl7: dUnyanın bil· 
tUn servetinden dnha kıymetidir.,. 

Alman yahudlle
rınin muhacereti 

• ..._ \lc.rmek onu c'ı:ı.ha kUr""" v"Q. 
vuu.ı1 .. ~ ~ ~ 
'e b. ~. ,11 ec• h ct.1111:::1' --u ·ıııc· uı. 
'.e ÜYUyen insanların micleler i 
h'ne1•te, onların bUtUn ır.evki bo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~- llı~t lclk~~ b•ynelmil~ ittihndı b~ 
.,. rosunun çık:ırdıAı (l\iHus) mcc:mu:ısı dok 

nı inhisar etmek edir. 

~~: Prtıpk mfınt f>lıı !ıtrı 
11 .tlu!:ta, bUtUn zevk veren hf s-

:ıı~k:a temerkUz eder. O ~a~da 
~ faıı n ve yemekten alınan zevk 
~ ıı ~·!\dır. lm:anlarm bilyü~:diihleri 

rı.. 1 il.tşıiaştıklan sıkıntılar ek~eri-• ~ a~ • 
\ • Çocukluklanndan kalma 

\ b~7\lkine rucu ettirir. Sıkmtıla
\ ~e l~Jcece unutma~a çalı,rrla.r. Siga 
>ıt lr 1 iptilası bu gibi buhranların 
~ r adeliJerdeki tecelliııidir. 
~k k' er ımseler vardır ki tıpkı ko-
~~~ln rnüptelfılan gibi yemek 
~rı arıdırlar. Onların yemekten 
ııı ~o'l.e~k herhang! bir kokaino
~ıı .k~ınde.,, aldigı zevkin aynı
~tıkfıbı ad:ım'ar bir perhize tabi 
~ ~ atı takdirde, onlardaki ye
il) Usu o kadar şiddetlidir ki bu 

.. d'dilmfyen şiddetli istek dimağ 
r 01tunabT ·ı>l ı ır. 
\~\~ llnivcrsitesi profesörlerin -
~ Oh r O. Spurgeon ve Gerald Pe
~-'-'<tıı ~ tırtut;un vücuttaki sevmek 
~ h; eehvant zevk yerine kaim 
ı. >orı 1 tabii bir istek olduğunu 
~~ar. 
'~: iken oyun gibi çocuklara has 
\~ b~~ ınnhrum edilenlerin, çocuk 

\ ' 1"1'(! h ge~ildiftj çağlarda cinsf 
~ ~rı UrkUtU'en'erin, kendileri· 'il' a~ı~rda verilen bu kabil tel
~~ tesırıle. bUvUdUk?eri valdt 
~.'41,~ tabii zevkler peyda ettik
.ııtı~ar:lrnaktadır. 
~"1ıı:ı Yedi sene evvel 34 ya.~mda 
~lted<.'ok sevdiği kocası tarafın
\~ ~~ 

1 
llrntş ve sıktnh ile öyle iş.. 

>rıtı 1 tnı~tır ki günde on. on iki 
~tı ~k .Vedi~ halde doymama;;.a 
~ '"lıı:ı ~Ulrna;;.a, kilosu mUtemadi
~l :~a başlamıştır. 
1 ~keme~ veme hP.stahftınm te
l'ıle b l'lıfö:kutdUr. İhmal edildi~i 

~ aıtr tı hastalık gittikçe had bir 
'tıfıt 

~~ekt meshur o~ur'nr 
~~ llıeahurla.r arasYr.da pek ı• 
~: t~adüf edilir. fnf!iltere 

tll.... !tef Henri. zamanrnm ep 
"11?ltnııdan biri idJ. 

lor, JlelcnıiRer lmzıısile neşrelllAi bir m•· 
kalede Alman )-nhudilcrinin muhacerell 
meselesini tetkik etmckledir • 

Muharririn ciddi ka) naklnrdan aldı~ 
motrlm:ıta noı:ırnn 1937 senesi nih:ıyeline 
kodar Alman yahudilerlnden 135.000 kişi 
hicret elmi~lir. 

Bunl:ırcl:ın 30.000 f Anupaya, 15.000 l 
Birleşik Amerikaya, 21,000 1 Cenubi Amo
rikoya, 4,000 1 Cenubı Afrikayıı, 2,000 1 
diğer memlekellere ıgitmlşlerdlr. 2,000 Al· 
m:ın yahudiııl merkezi Avrupaya kaçmış. 
43,000 kadarı da Fllbtlne )'erlc~mişllr. 
Zielenılger 6,000 yahudlnin Fransaya 

lfilti~inl, Holandnnın 5,000, f nglllereni11 
•.ooo Yahudi muhacirini kabul ettiilioi 
söylilyor. 

n ... _ ........... -............... = - .. ı 

~·-N::~fl'ı~~Ş~ 
!J Hastalannı herıün Mbab aaat 
if 10 dan akpm 19 a kadar kabul eder. 
fi Salı ve cuma günleri aaat 14 ten 
!ı 18 e ka.dar parasrzdrr. 
iİ Adres: Karaköy Tünel meydam, 
:: Tersane caddeıi b-ııında No. 1/2 :l .. 
::::::."'.ı:u:::ı::::a::::::w::::::::m:::::::::ı:::a 

Göz hekimi 

Dı.Muıal RamiAgdın 
M uayeııehaııestnJ rllkelm. Tallmane 

farlabaşı Cad, l'llfl'A Apt. ruııa 

nakletmiştir. fel: U553 

>azardan maadtt hersıün: Oğledeı 

cnnra '""'' ilcirf~n """"' lcadar 

DtJhloı 
Hafız l'e · al 

1A tlOI A ıı. ti f;k hl 

bahilive Mütehaınn 
PAZAr<tl\D Dqka cflnlttrM O~IMftt .,..,. 

•Mt ı ıt.6 uuı 8 va ı kı111ar llıtAnrıul'1• Vl•118 

voıunıı. ı ıoo ouın11raJ1 'IU.u.I llahh•e.itıotı 

'lut...ııtrını 1<atıuı ecıer Mılh eurnart.- cQll 
•er1 -utruttı ~ .'\ 11· ..utllPr' ""•iki tuHsr11~ 

'J1anı<ı1111ur W1111v•nerı.uw " • m.-.. 
~:.. lf.ı..a'4.ll ~ UUtAt 
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12 HARE~ - J\l<sıtm postftn 
~=========~~~~~~~~-

Nezle - Grip - ve üşütmekten ha 11 olan 
Hastah larda haflrınıza gelecek ilk isim 

derhal geçirir. Baş - Diş - Romatizma Kadınların ay sancılarını 
Eczanelerden 1 lik ve 12 lik amba'ajlarını ısrarla arayınız. 

.. · !. . . . . 1 cı· 
... . ~: . Taklitlerinden sakınınız. • 

!"'. • .. - ... ~ . .... ·.-.' •• ) • •• ı. , . . ··. : ... ' . . J • • -· .. . : '\ 

RADYO iLE 
t(olayhkla ista~yon bu~mak tiıese.esi 

·halle dilmiştir 
Amerikanın En Lüks . . 

u 
kabet JFDyatıüilda s taDmaık~a aır 

5 LAmba ve 45 Liralık Hu
susi Modeli Oinleylnlz 

Bir HArlkadır. 

Genel Deposu: 
KOLUMBiA PAc:.ARI 

Sirkecı : Hamidiye caddesi No. 47 

1 Telef on: 28818. 
:"'. • _. .. . .. , .. • !'-' .,., r" • : - · ı . .. ~ : . . . .. '. , - . . ---· .. . 

Açık ekMiltme kaimesi 

Niğde Daimi Encümeninden 
Bor - Aksaray yolunun 50XOOO. 53XOOO kilometreleri arasında 3175 li· 

rn bedeli keşifli sandık açma bUlUkaj kırma taş ferşi 15. 2. 938 tarihinden iti-

baren 20 giln müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin % 7,5 teminat
la ihale gUnU oian 7. 3. 938 pazartesi saat 15 e kacar vilAyet Daimi encümeni
ne müracaatları. 

Bor - Aksaray yolunun 28XOOO - 36XOOO kilometreleri &ra!'ında 4380 Ji. 
ra bedeli keşüli yapılacak eosaya moloz taş ihzarı 15. 2. 938 tarihinden iti-

baren 20 gUn mUddctlc açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin % 7,5 temi
n3.tla ihale günü olan 7. 3. 938 pazartesi saat 15 e kadar vilayet Daimt encü
menine müracaatları. 

Aksaray - Bor yolunun 4X500 • 9X500 kilometreleri arasında. 1562 met
re mik'ap ham taşın nakli, istifi, kırılması 1438 metre mikap şosada mevcut 
la§ın kırılması, 600 metre mik'ap kum nakli ve jstifi, 5 kilometre sandık asıl

mnsı 6000 metre mik'ap silindiraj yapılması keşif bedeli 8287 liradan ibaret 
olup bu f§ler 15. 2. 938 tarihinden itibaren 20 gUn müddetle açık eksiltmeye 
lmnulmuştur. Taliplerin % 7,5 teminatla ihale günü olan 7. 3. 938 pazartesi 
f!lŞ.t 15 e kadar vilayet Daimi endlmenine müracaatları. 

Aksaray • Bor yolunun 4X500 - 5X500 kilometreleri arasında 4620 lira 
h<"'deli keşifli yapılacak bUlUkaj taş ihzarı 15. 2. 938 tarihinden itibaren 20 
gun müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin % 7,5 teminatle ihale 
g il olan 7. 3. 938 pazartesi s~t 15 e. kapar Daimi Ertcilmenine mür:ıcaatla
n . 

Niğde. Nevşcliir yolunun 24 XjlOO-~uxooo kilometreleri arasında 9954 11-
~ 48 kmıi.ş bedeli keşifli toplama taŞ ve kum ihzarı 15-2..938 tarihinden iti
baren 20 glliı müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin yUzde 7,5 te
n inatla ihale günü olan 7-3-938 pazartesi saat 15 !ıC kadar yilfl.yet daimi cn-

·- Birincı sınıl Operatör -
tJr. CAFltR TAV VAH 
llmwn1 cerrahi •e sinir, dimaQ estetik 

cerrahisi mütehassısı 

Parls Tıb Fııkültesl S. asistanı, erkek, 
kaıfın amelıyollnrı, dımaa e:ı1tetik 
"yüz, meme, karın buruşukluğu •• 
gençlik ameliyatı". <Nnsaıye Ye doğum 

mütehnsısı.) 

'ılunyene sabahlan M e c c 8 0 e rı 
8 den 10 a kadar il 

Ol:lecfen sonra Ocrellldlr. Tel. 4401!6 
Re\·oı1lu, Parnı:ıkknpı, Rumeli tıan. . . .. . . . . . .. .. . .... .. . . -
DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan 11ekiz buçuğa 

ık~amJan 17 den 20 ve kadar l .lle 
U tayyare apartmanlan ikiııcı dairt 

17 numarada tıastalannı kabul edcz. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye 4 
dar hastalarını para,: ·z. Kurun. Ha 
ber olcuyuculanru dalcupoo muka· 
bılindc muayene eder. Telef: 23~5~ 

DOKTOR 
Kemal Ozsan 
Operatör • Oroloğ 

Galata • f{nrakôy . Abdullah ef. 
lokautası karşısnıtla Galiçi Han 

Hcrgün 15 den 20 ye kadar 
Te'lefmı: 41235 

Arada büyük fark var 
Pertev Çocuk Pudrcun: şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafma.ıı> ~ 

lid edilememiştir. Bu puarnnın. en bUyük meziyeti bilhassa çocuk cil 
teri için hazırlanmıa olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde biJ
tunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASIN1 

Şişman, vUcutlu, ba.ZJ kimseler de kullanmaktadırlar. VUcudtıı> ~ 
valarında ve koltuk altlarınm pi§iltlerine karvı bundan daha mUessiJ' 
pudra henUz keşfed.ilme~tlr. 

ONU DIGER ADl (T.4LK PUDRA) tan ile kan§tırmaynıJS. ................................. ~ 
... :rmm-.------.~--------------~-

3 günd 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Buruşu.kluklardan kurtulmağı ve daha genç ~ 
göriınmeği seversiniz dtğıl m.i ? Açık beY~ dtJil 
bir genç kız tenine malik olmak ıstersiJılı w 
mi? Evet derainız, bu basit gUzellik tedb~.ıııııt 
rllbe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel S ~ 
reı·gindeKj rüKALON k.reminJ kullanınız: u 5tt
min terkibinde Vıyana Univernite Profesörü !i' lJlt.i
jskalin cazib keşfi olan ve büyük bir itin& ~.ı;tO· 
bap edilmiş geuç hayvanlardan istihsal v~~nl (#<Ç' 

CEi..'' tabır edHeu mUceYTelerl canlandıran >:tditlıt.ı 
her mevcuttur Bu cevher slı uyurken. eftB
besler ve gençleştirir. tık tatbikından itiba.reDeJlçıet 
si sabah, cildinlzın ne kadar taı.eleşnıiB ve g 
miş olduğunu göreceksiniz. ytPJ.. 
Hastanelerde 60 . 70 yaşlarmdakf kadın!~, 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruŞ ~ 
nn tamamen zail olduğu görülmüştür. ~ 
Gündüz tçlD (yağsız) beya:z rengindeki TO f/e ~f.. 
kremini kullanınız.. Terkibinde taze kreın~urlJtl'• 
ye edilmiş zeytinyağl mevt·ut olup bu ıe .;e tıl~ 
~esamata nllf m ile derinliklerde gıztenDl 8c1c1eıer 
bir sabunun ihraç edemediği gayri saf ~bOıutl~ 
barıce atarlar. Siyah benler hemen kn ı.ıyıtle 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlaU~trltltl ~ 

li unsurlar ise, açık mesamatı kapatır ve üç gün zarfında en kadıPllJ 
en sert bir clldJ beyn.zlatıp yumuşatır. 45 . 50 yaşlarındaki tJıdlf· tJt.
bile bir genç kızın tar.eliğini ve yumuşaklığım verdiği teınınave ttıtif ıı 
me:ı bu günden bir tüb veya bir vazo fOKALON kremı alınız fl)ı:ıcııJd!Jt1 ~ 
edildiği veçhlle kullanınız. N:-i•den son derece mem•;;;; ..--

ilDİş""'D;'k';~;;==~ ~~z ı:=ııeıı<D~~ 
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