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A l man 

110
ldan itibaren: Müddciımrnmi Viçfo ski, w.ıznunlardan KrcstinsTci, Buharln, 

Moskova muhakemesi 

Londra elçisi 
~ntellicens servis 

memuru i"nıiş! 
Staunı HldUr ecek adam cUrmUnft itiraf 

etti ve ihtlU\lcllerln plAnını anlattı 
_..Yazısı 8 incide 

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

Arnavutluk kralım n kız kıardti§lerf-

~ r n a v utl U k kralının kız kardeşleri 

Amerikaya koca 
~~.için gitmemişler 
Soi~a, 6 (liususi) - Fransızca Paris yolda seycıı!1at yorıunluğu ve ııkıntısı 

~olle' ~.azctcıine Ncvyorktan bildiril- çekmedikleri manasmda teffsir etmiıler-
,.,di.orc .Arnavutluk kralı Zogonun dir. 

~, }(C§~cn prenses Müzeyyen, Ruhi- Sefir, prcnsselerin Amerikaya zen-
\1 aidc Nevyorka ı.rasıl olmuşlar- gin birer ~oca bulmak için geldi~leri 

~Pura Ve rıhtıma hücum eden A- yolundaki ·fayialardan çok müteessir ~"lll~tı tazetecileri prenseslerle gö-
~.c ftl ol:luklannı söylemi§, böyle bir §eyin 
~ uvaffak olamamı§la:dır. On· me..auu bahsolmadığıru bilt'i.rmittir. 

ı. · l~ :. g~ctecilcrle görüıcn Ama-
" ftıı_ "•.1tngton elçisi Faik Koritza Prensesler, Amerikan kız izcileri 
~'il bır !}ey söylem:miı, yalm.ı merkezini ziyaret ctmi§lerdir. Arnavut 

~=~~~rin ''ıeyahate rağmen güzel kız izcileri reisi olan prenses Ma.'.de, 
\, 

1 
lerj ıninasında tefsir etmi§ler- Amerikan izci kızlttrı önünde, gayet ma-

"- hirane izci düğümü yapmak suretiyle "''ıt!c ·ı 
cı er bu cümleyi, prenseslerin onları hayrete dütürmüıtür . 

~ilPonya 14 bin tonluk 1 

tep kruvazörleri 
\.._ inşa ettiriyor 
ıı:"ILan bab ı l)·es lnln lo~lltere bahriyesi 

lllOsavı olmasını Japonya istemiyor 
_.. Yaı1111 8 fncfde 
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MARKiZ 
dö 

POMPADUR 

Mişel Zf'oako 

( Pardayanlar) muharririnin hu J 
fevkalide meraklı romanım nC§re, 
yann baıbyoruz. Okuyucularmuz, 
kitap tekJinde verilecek olan bu 

: eseri kcaip saklamakla, kütiipha· 

lngiltere 
kabul 

edecek nıi? 
Sovyet Rusya ile nlAkalarını kesmedikçe 
Almanya, Fransa ve lngiltere 

ile katiyen anlaşamazmış 
Çekoslovaky a ve Avusturyad a 

Hitler reyiam yapıl-
masını istiyor 

Londra, S (A.A.) - Niyüz Kronik! 
gazctesin.:ıt Berlin muhabiri, Von Rib
bcntropun Londraya muayyen teklifler, 
muhtevi liste ile giderek Chambcrlaine 
vereceğini yazıyor: 

Muhabirin zannettiğine göre, görüt-

meler ıu meaclelere taallfık cdecelrtit'. 
ı - Müstemleke meselcK, 
2 - Propaganda meselesi. Hitlcr bir 

İngiliz - Alman matbuat paktı iıtemelc
tedir. 

s- Devamı 8 incide 

Istanbulda liman 
Hatay meselesi ücretleri indiriliyor 
Varın Ceoevrede . k k • 1 

1 nelerine heyecanlı bir roman ka
i zandmmı olacaklardır • İ 
: . ... ... ... . " ........... n .. ...,•-w•..,• - ---• 

gUrUtDI meğe lstanbul ya in Ş8f IA en 188 
başlanıyor limanı haline getirilecek 

Cenevre, 5 (A.A.)- Hatay mesele-
sini tetkik etmek üzere, Türk, Franaız, 
İngiliz, :t;..,eç. ve Belçikalı dclegeleıiden 
mürek'l-r;ep beşler komitesi pazartesi gü
ııtt "t'Optıma.nık ~alsfnc· hiı., .... ı.tar. 

ltalyanın yeni 
harp gemileri' 

Veni bütçe 2 mllyar 
ı S mllyon il r e t . 

Roma,, S (A.A.) - Deniz bütçesinin 
tetkikinden anlaşıldığına göre, ttaJya
da ı Kanunusani 1936 da 35 bin ton· 
tuk iki zırhlı ~le 1600 tonluk 12 tor
pido muhribi, 700 tonluk 16 torpido, 
800 tonluk 4 avizo, 12 si Okyanos ti
p~nde ve sekizinci Akdeniz tipinde ol
mak üzere 22 den:Zaltı gemisi inıa ha

linde bulunma~ta idi. 
Bu rakama, inaşasma son zaman

larda karar verilmiJ olan 35 bin tonluk 
ditser iki zırhlı ile 2000 tonluk 12 dcst
ro;er ve birkaç denizaltı gcmiairi.n de 
ilavesi iei.\p clder. 

1938 - 39 bütçesi iki milyar 13 mil
yon lirete baliğ olmaktadır. 

BlR KAÇ SATIRLA 

Kobahatll kim ? 
Anhyahm ! 

"Ulus,. :ırkadnşımızın 3 mart tarihJl sa
yısında okuduk: 

"Dün sah:ıh (yani 4 mart) matbaaya 
geldiğimizde bir gün eTvelki (yani 3 
m:ırl) lst:ınhul g:ııetelerlni gözden geçi· 
riyorduk. Bir <le ne görelim1 Moskonda
ki 21 m:ıznund:ın 20 si idama mahköm e
dilmiştir ,.e Krcstinski de beraat etmiş

tir. 
llnlbukl C\'C gelen ''Ulus,. g:ızcteslnde 

nıuh:1.l,cmenin henüz dcTam etılğinl oku
muştuk.,, . 

Ulu-;un adını mahrem utttuğu gaıeteyı 
ve üç morı tnrihll nüshamızı okumuş oJnn· 
Itır bilirler ı.ı okuyucularn karşı hu IAoba
liliAi yapmış olıın gazete, "Cumhuriyet,, 
dir. Es:ıscn bö~·ıe bir gnfı daimn büyüklük 
tnslam:ık merakında olan "Cumhuriyet" 
den başkasının yapması da pek beklene
mezdi. Fakat acaba Ulus arkadaşımız hak· 
h işaret ve tenkidinde "Cumhnrlyet,,fn 
ismini gizli tutar:ık bilUln İstanbul ıucte
Jcrini suçlu gibi göstermek halasına neden 
düşmÜ$1Ür? 

Evvelki glln "Ulus,. et ucuzluğundan ya. 
pılan neşriyat dolayıstıe de ıene b6yle 
bir acı tcnkid yazmı,, fakat o zaman da 
mtıhatabının kim oldultunu tasrihe JOzum 
görmemfştJ. "Ulus,. arkadaşımızdan t~
kidlerfnde :isim tasrih etmesini bekleriz. 
Rnbnhntli Jclmmiş, nnlayatıml 

-HABER-

Yeni tedbirlerden soııra limanımız 1ur mNJflf Mr /Galiyet merkezi olacaktır 

_.. Yazısı 3 UocUde 

33133 çakmak taşile 
iki kaçakçı dün 

Taksimde yakalandı 

Yakala?WM 1oaça'lcçt Abdülkerim ile Mehmet 
W- Yazın 4 8neUe 

Filistinde lngilizlerle 
arapların muharebesi 
Çetelerle lngiliz kara ve hav 1 
kuvvetleri mücadele hi:inde ... 

' ~ ,Yansı 8 inotcı. > 
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AKŞAM POSTASI 

\SoAil>I 11• N•ırlgat Miitll'ırl 
_ Haoan Rasım us 
I DAR E EV/ r lstanbul Ankara caddesl 
r.ta ,.,_, .. , .. ..,. tH. T~ır·r ..ıl'ft1 ı ......... o A sca 
" Yaz:ı işleri telefonu. 2 3 s 7 2 

idare ... .. : 24370 
lllın •• : 20335 

ABONE ŞARTLARI 

B•n•lllc 
e avhJııc 

3 •v••tııc 
1 ev••• 

:Oış 

r.rt/p 
1.400 Kr. 

110 • 
') 400 • 

••• • 

&.•N 
a.ıoe ..... 
1.c•O • 

100 • ••• • 

P ueğil mi? i 
:~ ı=i - . - . :: es U@@<elt : 
ii n s;ll ~@it lYl z n ii ;. ~ a ıi 
:: Bir u1'7:ado.§;m:z anlattı: I! 
:: " .. n ı: 
:: Dun s4 .. s numaralı otobüsle H 
~i Sirlreciye iniyordıım. Belediyeden g 
n itibaren otobüsiln mevcudu fO ol • !i 
if muştu. Yol.:uşıı itıdik. Sııltanalımet H 
:& t d - :: !! ramvc:y ıırag:mn kenarından do- H 
ii la§arak 'Viraja giderken şoför şul. f! 
n defle korna öttürmeğe l>a§ladı 1,;6 g 

~o// U:!J $ \t lYJ ır v~ <91 a 1 i~ vaz.fesi~i ~apm1ş o?aral; direlcsiyo- ii 
m...n b ~~ u.. o~ h ?ıU çev:rdı. Tanı o anda bir talcsi :i 
D ~ ~ ~ CSJ lYl ır lYJ ot lYJ ll e ır D 11 sola dönme/ete oları otobüsü y-;.ldı.. u 

l.TLER ile Şuşnig arasındaki ;: rım hı::ayla sıy;rarak arka.daıı öne =· 
b anlaçm:ıd!ın ve Avusturya İç !i do§rıt atıU.lı. O da hafifçe soıa kıv- 1 

ak:ınlıi:.rnıa lnquart'm tayin~den son- ~~ rıiclı ve be~ sa11ive lroda.r yolculann ti 
ra ... ı\vust~7 • :'-ımanya mun:ıseoot. n ncfcs!criııi ı:cscn korl;mıç b:r ya _ H 
le.mm duze.eceji ve AV\!Sturyanın j:: naşııuı. vul:ua geldi. Bre.tün bu ha. ı: 
dahT . · ti ' d 'ah h .. ı "" J-;~ vazıyc n-c e ~- .. usule ge- i~ d:se birl;.a~ saıızyenin içinde ecre • :: 
l ..... e.,,ı sanılnuştı. ~e~çı .. ıki Alman .H yan etti ı;e otobi!s ~ofürü cidden fi 
d:::Y:~~i :ı:a::mı~a.kı mu~aseba~lerin i: mııci:evi bir meharctle hafif sağa i! 
r;~rJ nlcştıgı sarıh ol.arak ıfade edil - il döndürmeye ancak iml:an bulabil - li 
n:~ror. ~:ıkat bunun ıki emaresi gözö. n diği arabasını ani b!r frenle dur • u 
nundedır: n durmaya muvaffak oldu. u 

1 - Anlaşmadan sonra Avusturya. n Tal:si önfımilzden yanan adliye H 
da!d na.zi nümayişlerine nihayet veri- :ı binasına doğrıı gitti. Dönd:l ve kal- H 
le::e}i yerde bu nUma.yişler devam edi- h dınma yana§aral: durdu. Yirmi yol. SE 
·uor. .. •• ., ii cunmı heycroıı ve pek hal:lı ~nfiali H 

2 - Alınan gazete!erinin Avustur. H üzerine otobü.s yolunu dcğiştirere1: J~ 
ya aleyhinde!d neşriyatına. nihayet ve. U taksiye doğru ilerledi. O zaman he- i! 
ri: .. cc3i samlıru~ iken, bu neşriyat, :i pimiz şı_, man.z:ıra 1rorşısında kid _ ı: 
'bilh :ı.::.:;a Şuşnig'in nutkundan sonra H det dı•ydu.k: tal:siniıı şoförü 1.:ü,,tah f~ 
e:~ ~yc ya.km bir şiddetle devam edip :: bir ccla'!J!a. giHüyordu. ı: 
g.aıyor. :i ı · : :: srar!a. polis arandı. 1511 numa- !: 

l .. i.ı1fm akabinde Avusturyanm bııs- •• ı ,. ı· 
1 

~ !f m ı po.ıs memuru faT:sinin numara. ıi 
ıca ı;:~hirlerinden biri olan Gratz'da :. sını ld ~ w s: 
Nn.:il~ nlimayi«ler ya.p-•«l .... ve be - :: a ı ua muameuı yapacagını H 

~ ..... ~ ...... :: söyledi. ı: 

lcdiyc reisi, be:ediye dairesinin üzeri. H Hdd;seyi aynen naklettim. Yirmi ~ 
ne ~azi b::ı.yra.~ çekmiştir. ft 1:işinin ha1ıatı bir meharctin erişil- i~ 

A vusturyanın diğer verJerinde de :: · ' • :: N " ii mesı ı1cr 2'anf.an mflmTcün olmıyan =: 
T~ziler tar::ı.fmdruı nümayişler yapıl. g hıtdudu ve büyiik bir nisnctlc de i~ 

mı~tn-. Malfımdur ki bu na.zi tahrikatı g tcsadiif f".cticcsinde kurtulmuşfı!r. g 
öte;Jenberl Avusturya hükt1metinin g B1t çılgın!1ğ1 bazı taTcsi şoförlerinin g 
başlıca. gailelerinden birini teşkil et- g r.o1c defa !r.oıtı7~1rın ,,8 !Jine bu §C _ g 
mcl:tc:lir. H:ı.tta Hitlcrin son görüş - •• =.~ 1:-ildc bir otolil1.sii "geren7erde pır- i~ 
mc~erd~ Şu-:;nig'i, Avusturya naıileri. ı i: ça adı7•1an .• oto'b!ls .~oföriitı.iin hid- * 
ni llynl:l:ındırmak tehdidiy!e kendi •• d • • ;: eti .arasında zikrettiği htt-'tlslar - :: 
n'1!.bi n:ı.z:ırını kabule imale etti!?i :ı d :: .. "' :: ncrdır.,. :: 
r, y~'tiy~. Bu, ~vusturya hUktimeti • U Vrı1mmn feci beld t knr. ?? g 
nhı :r. .. :i ni!rnayişçilerine karşı aciz ii herhrtn'li b!r bc~!:a mt~!~n ~esil-n ii 
o!:;~:ı. .. _ndan ileri gelmiyor. Bfüikis A- :: h" ı· · · - :: :: 8'r..a ·~ ":"m ""7·for. Bız bu 1X'°1>i1 :: 
V' • .rn~uryada çok kuvvetli bir diktatör- :: • ' :: ı: ıh-11l ''S 7tPımtrfi 1,~r.<f0 '<;"..,,1n. .tri'fde.t :: 
lü:: vardır. Ve Dolfus'a karı:ı_ı tertı·p e. :ı ·· .. · · · · :: i= ,.."~ a,-74""~C'> ....... •q...,..r"J"t l."f:""rtrt'Z. :: 
di' :n suiltnst hareketinin Anmda bas. ıi :::::!:?~:::~:::r:::::?:::::::~::•::?::::::r::::~::~ :: 
tirrlm-ısı dfl. A wstı•rya hükC\metin!n 
kuvvetine delildir. Fakat nazi nUma -
yi"1crl y:ı.lnız Avusturyanm asay!şile 
nıt:·:ı.da.r bir mesele değilc11r. 

Avusturyada olsun, Danzigde veya 
~c!msloval:yada olsun, nazi teşkilatı 
Alm:ın nazi partisine men~uptur. Bu 
p:ı.rt!nin lideri de Hitlerdir. Parti 
mc::::ısuphrı çok sıkı dlslnline tabi ol. 
du ~hrından, merkezin e~irleriyle ha. 
reket ederler. Binaenaleyh naziler a • 
Jeyhinc!e a!ma::ak tedbir, do.ima Al
m:ı.nyada akisler uyandırır. Su halde 
Avusturya hlikumeti nazi nii~ayişçi
lerine lı:arfil tedbir alırken, Almanya. 
d1 htıkim o!ıı.n siyasi partiye ve dola. 
yrs·yıe Almanya.ya kar~ı da hareket 
Ctmi!? olur. Şıı~nig bundan <'ekindiı'Ti 
i~indir ki, nazjlere karşı şiddetli ted
bir nlarnıyor. Bunlıı.M uslu oturmala
rınm çaresini, Hitlcr'e anlaşmakta gö. 
rüyor. &a~en Avusturya nazilerinin 
Berline tfıbi olduldan ve Eerlinin e. 
mir eriyle hareket ettikleri malum ol
du~ iı:indir ki, nnlaşmadan sonra da 
nümayl13lerin dc,·am etmesi mfmidar 
görülmelı:tedir. 

Di3er taraftan ~u~ig'in nutku da 
Nman ga~telerinin tenkidlcrine he
def olmaktn.dır. Nutuk ve Avusturvıı 
hiil:funetinin a.nlnşmadan sonra takip 
etti~ siyaset 5U noktalardan tenkid 
ediliyor: 

1 - Denili}'"Or ki ~uşnlg, Alrna.nyn. 1 
nm Avusturya i~lerlne ltarımnavacağı 
h:ıkkmda!d \•aide ~venerek. Avus -
turyadan nazi fikirlerini bUsbüti'n 
kı.z-mak ictiyor. Anla.::manm esprisi 
bu de3ildi. 

2 - fTutkun bir yerinde. Avustur. 
y:-"lm Alm"'nvava yakla~ıt.kfa en son 
adnnı attı~ söylenme'ttedir. Av11stur
ya ile A 1manva iki Atman devleti ol. 
du'tln.r:ma ~öre. bu yaklaşmanın bir 
hududu oıa.maz.. 

3 - Avstuva hüki\mctil"in. scsval 
d~"Tlo!rrat p"resi"e mensu., Avt•stur
Y"lıl"n füı P:n cdi en l'murnt aftan fs. 
tüade ettUT.:ıe~i .A lm"rıV?.d:l hos gö -
rülmemıstır. Hele bu af üzerine sosyal 
demokratların eski ihtiH\flan bir ta • 

• 

rnf a. bırakarak, Şuşnig hükfımeti et
raf ma. toplanmaları, nazilere karşı 

bir nevi cephe biı~~~ manzarası ya • 
rattığından Berlinde iyi tesir bırak -
ınamış gibi görünUyor. 

Bu gazete neşriyatı da Nazi nUma.. 
yişleri kadar manidardır. Bu vaziyet 
karşısında Avusturya - Almanya mü. 
na.sebetleri hakkında şu söylenebilir: 
Şubat 1938 anlaşması, iki Alman dev. 
leti arasında.ki münasebetleri nihat o
larak tesbit etmiş değildir. Bu, Avus. 
turyanın Alm:ı.nyaya iltihakına doğru 

giden yol üzerinde bir merhaledir. 
1936 temmuz anla.::ması bir merhale 
o!duğu gibi. Almanya, Avusturyaya 
ilçUncU Reich hudutları içine dahil 
bir memleket nazariyle bakmaya baş
lamıştır. Bu iki ınemlel~et arasındaki 
mUnascbetler, Prusya ile Bavyera a. 
rasında Bitler lnkılfıbında.n evvelki 
münasebetler çerçevesi içinde görül • 
mektedir. 

A\'usturya devlet adam!a.nmn bu 
mUnasebetler halıkındaki fikirleri ne. 
dir Şuşnig, Avusturya istiklfüinin ko 

1 
nmma.smdan bahsederken bu sözlerin. 
de samimi midir? Yoksa 1931 sene • 
sindeki teiebbUsUn akislerini uyan • 
dırmamak için iki Alman devlet ada
mı a.nlaısmışlar da Avusturya • AJ -
manya birliğini tahakkuk ettirmek i
çin beraber mi hareket ediyorlar? Bu
rası iyice m!l1fım değildir. Şu muhak. 
kaktır ki Almanya ile Avusturya ara
sındaki b:rlik fikri artık almış yürü· 
yor. Ve tarihin dikte etti~i bu zaru • 
retin önüne birbir kuvvet ge"emcz. 

A. Ş. ESMER (Ulu.$) 

Halıralnrım An lalan 
CBVMS sonont 

EnlelJicens ~er\'İsin en meşhuı <"astıslarındnn 

TRFRtl{A 
?\O: 49 

Kont dö Nrs, casusluk merhezine 
glrebllmeli if;in delice bir cüret 
~östermfş ve nıuvarrak olmu~tu 

Dışarıda bir suikaste maruz kalmak-"' 
t:n korkan fon Birgenhaym sokağa pek 
çıkmadığı için yazıhan:~ni nadiren 
terkederdi. O gün -de Matmazel fon 
Haymleıin cesecHni tabuta koyma mc
rasirrfode bulunmak üzere yazıhanesin
den t•7nlmı§. bu iş malum sebeplerle 
yapılamayınca geri dönmüştü. O gün 
b:ı~'k.:ı hiç bir sebeple yazıhanesinden 

\iış:ın çık:namıştı • 
Şu halde cenaze, o, mahut mera.sim 

için dı;;arılh bulunduğu sıraci:ı getirilip 
yatağa l:onmuş olacaktı. Çünkü dediğim 
g'bi odasını o gün başka hiç bir zaman 
terk::tmcmişti. 

Fakat merasim csnasırııd:ı da odasın
da. Birgenhaymın katibiyle beraber ben 
bulunuyordum ve hiç bir şey görmeır.ı:ş. 
tim. 

O halde? • 
Beyhude kafamı yormadım .. Mes~lc

nin h?Hni daha sonraya bıral:arak 

matmazel fon Haymlerin cesedinin ta
buta konulması için errh verdim. Bir 
doktor çağırmalarını söyledim. Herkesi 
i~inin başın!I gönderdikten sonra etrafı 
tetkik edip işin ııımnı anlamağa çalışa
cağım ııır~da yemek salonundaJ-.~ per
delerden birinin arkasından çık\U' bir 
Alın:t:ı neferinin bana doğru mütebes
simane ilerlediğini gördüm. 

Bu adamı tanımıyordum. 
- Ne ~stiyorsunuz? Burada işiniz 

ne?. 
- Kıyafet değ~ştiriJim siz..~ de alda

tacak kadar mükemmel demek? Beni 
tanımadınız mı ? 

Filh ·~~ika çehre pek yaban:ı gelmi
yordu. Konuşunca •derhal tanıdım ve 
hayretle haykırdım: 

- Kont dö Nisl Sizsiniz ha?. 
- Evet, ta kcnl/·i L 

- Kaçınız, betbaht 1 Sizi burada gö-
rlirl:rse ..• 

Gayet &akin ve müsterih cevap ver· 
di: 

- Merak ctmeyini .. Beni bizzat fon 
Birgenhaym d:» göne korkulacak bir 
şey yok .. ÇünkU beni şoförü sanacak-
tır • 

Her geyi anlamıştım.. Kont dö 
N!s casusluk merkezine girebilmek için 
Zı:qler kardc;lerden birinin kılığına 

gfrm:şti .• Bu sebepledir ki nöb:tçi ne
fer, onu garaja g:rerken gördüğü za
man şüphelenmek aklına bile gelme
mişti. Hile, delice bir cür'etti; fakat 
gene bu cür'et sayesinded.!r ki muvaf
fa~ olm~ştu, 

- Peki amma ne diye Matmazel fon 
Haymlerin cesedini bunıya kadar 
çıkardınız?. 

- İki sebeple az:iüm. Birin:i sebep 
şu: Vaktiyle benim kanm olan ve ne 

de olsa kanun~n şimdi bile bcni.n ismi
mi taşıyan bir kad:nın cenazesi ıin bir 
garaja atıhvermesini münasip görme
dim.. 

- Peki, ikinci sebep? 
- Almanlardan ancak zorla bir §ey 

e?de edilebi!ir. Fon Birgenhaymı tehdit 
ctmi~, eğer Moböj ahalisini rahat bırak
mazsa ölümünün muha~ak olduğunu 
b'.l::Jirmi~tim. Bu adamlar için -dayak 
korkusu, usluluğun b:ı;langıcıdır. Be
nim böyle kolaylıkla hususi dairesine 
k:ıdar girebildiğimi anlıyan Fon Bir
genhaym bundan sonra kuzu gibi ola
caktır. 

- Hakkınız: var. Hem zaten tız kalrlı 
ka!b se\tcsiyle öteki C:ünyayı boyluyor
-du. 

1r @ını t~ n a niliHC aı 
şcföır 

t.'Aııtoıbt Miliııtn Alltmıııılt ı blı fasil!rr. ıvjGllf4'llııl. • 
Utıılıı·l.İ<lırıl • .ı.-u, llllioir" l'raa.ııl., lrıo ıınmm~ ı 

Pa\11 TRI\! & Eric BEUTOM 
qDI. ~Pt Jıı' rrnd>DI pftNnı,, ~ııulnr• 1 flnu;ıl. ıfrphts tll 

rrmmo. cmı ""'"l t dr franrlılr ... ~ li;ııt> .u .. n.-od"5. 
l.r Cnu,rrıırtllflll :umı.ırr Atr.=m•ad il' \olr ı,,rd .. l!littt', 

""' r.ıı, •it .,ıu .. l';ıırııııoa ıl• ıruLlk 1111 rartiı.lc \ ı. ılc I& 
.,roclıtuaııoıı qul uı aln.J fOllCll ı 

Tottl ()//rirr MI St>lıfol l'fırrrml l'f'ttfH/fd ırr lı 
fArrrlrr ıl•ı ''1"'"'''"'" •• r~ auirrr drs lrtHlpn •il~ 
1n~11tln«, a!JllNI 91tııt,. ~n11 •nı/'""',. rt r,.,.,.,,, tl~ı lt•hıt.ı 
cirıfc. ,,."' a111,.iı/6"T' NJ/111111" t'.f;rlon l'f lrqıli n••~ 
trl. /A ıırrıo1111r fHİ 11#1. , •• , •• ln;tfıtı ,,,~,. •İtUİ 

"Ut' l~J /1'"'1<0Nllt'S ""'· •ıırnt ("01111# ,,. '"''· ··••ro•I r• ari•r leı ,hturıtrı Jlı(ılaitn, ırı••I rnirı co-.,r 
comı•lirrs. 

~ arıı.ır De ıtn ttpraıbnt r~ •ıırllqaıt "" l'fl"OC!llts 
c;uı. aı.ııı f'1I ......... h.<;ınr< d'aa r.ıı dooıt il ""' r.ıı mrnliuı 
•ın• hn"lc ı•rrrlır. rn a11r1cı ~ıloonııf ı· \aıoriır ~i\iı;itr 
·.\n ....... J.·. 1u ..... • •• saı:x:ı.ec11 ~E;S JfiLnvıer 
~sons. 

Lt tiinera\ tcrnmnndant \'Arınit 

B::~E:ka:la iki Fransız zabitinin idamım 
bildirerek casuslnrı evlerinde saklı-
ynn!nrın d:ı cnsu taayılacağ&nı 

hnlka ilan e~en tebliğ .• 

Şimd.: halledemediğim bir mesele 
daha v"r. Cesedi buraya kadar nasıl 

çıkardınız?. 

- Ey onu anlayamad:nrz mı?. 
- Hayır. Maamafih taharriyat yap-

mağa da henüz vakit bulamamıştım .. 
- Gayet b:Git .. Ccsodi, mutfaktan 

buraya yemek ve E:aire çıkarmak için 
kullar·'~n asansörümsU dolaba koy-
muştum. 

- Bravo! Filhakika bundan basit 
bir şey olamaz amma düşi.inmek lazım .• 
D.ı'1iyane fikir a~:zim 1 Anlayamadı

ğım bir nol:t:ı d:ı.b::ı v:ır_ 

-Nedir? 
- Matmazel fon Haymlcr ö'eU an

cak on iki saat kadar oldu. Halbuki ce· 
set pek çabuk tefessüh etti. Neden a
cab1? • 

Kont dö Nis tereddüt eder gibi oldu, 
yü::ü kederli l:i.r hal aldı .. Sonra cevap 
ve113i: 

- Onun iki seb:bi var azizim. Fren
gi ve l:.okain·iptilfüıı !H 

- Betbaht kadın t. • 
- Acınacak bir kadın d~ğildi. 
G::ne tereddütle bir müc!clet durtduk

tan s'"nra: 
- Cese:'.'.ni ne yapacaklar? Biliyor 

mu:unuz? • 
Diye sordu: 
- Brük!:ele götiirmek emrir.i aldım. 
- Brüksele mi? Neden?. 
- c~na .. e m:ra imi b:.ırda y pılırsa 

nümayi~l::rc:!en kcrkuyorlar. 
- Hakk·nız da var. Ne isterlerse 

Y"psmb.r. Bu ka:iın hayatında onların 
m:ılıydı, ölüsü de onlara ait olsun t. 

- Nasıl isterseniz .. Bunıd;ın nasıl çı
ka-:ak·ınız?. 

Gül•lü: 
- Brndan kol:ıy ne var?. Şimdi gö· 

rilrsiinüz. 
Ih: gün scnrası için Brükselde bir 

randevu kararlaştırdıktan sonra ayrıl

dık • 
Rahat rahat merdivenl:ri indi. k-:ıp

dan çıkıp otomobilin direksiyonuna 
geçti ve rı:abayı mahirane çevirerek u
za':l.,ştı. 

Kont dö Ni-in sa•,:men merkezden 
çıktı~mı gözl::rimle gördüktt"n sonra. 
fon Birrcnhaymın bulur:duğu oda\ a 
gir "h1. YYiizbaş·ı:ian kan alınmı,tı Sü
kunet bulmı:ş görünüyordu. 

Dck.~oru bir kenara çekerek sordum: 
- Hasta nasıl? 

/J>ıı~ ' 
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6,29 1s,o• 
3 iincü Cemre (Toprağa) ~ · 

Vakit Ralıalt Oilt llılndı lllıfal' Ulll 50 
5,08 12,25 15,37 18,04 19,35 4• 
Luaumıu reıet'onıa• 

ranem: ..,, 
lıı...,ııaı 1<ıa. <lf:.122, lkyntıa ıeıaı U64'. &.-4 

ıeın: tiOOlO, l al<lldıu l(lnı ll0625 rr 
\ "etllkll)o Kalurkıo), Ht.,..k. Trtlb~, 1111y111ıt1rrt'• ~ 

ealt:ılıe-. Kandili!. l':renkd)' 0 Kartal, Bil>~•·~ 
ı..u. Harııa<. Kın:ıtı ıcıa: Teıotoa muııa~ aıeJll 
H >'IU•~tn dtnıO k6fldlr 

Ran1' ltral)...ıı 2271S 
nrnll " " 311 -ıo """'1 
HO\'IUJtl 1a11&ın ııolnlı 21U94 Galata ,..... 

cooeo ,,,; 
f\ıhbl ımdstl: 4411118 Nlld•et•mamtmıı ~· 

nt nıD:IOrlD~ill 24382. 
t:lektrlk Şlrk•tl ı 
~>·noıo: 44Sdl • htanbtalı M3TI. 
Kolar ldar""lı ,,., 
Oeyoflu: 41783 ftrşlktaıı COll33 ntoaııı ıo:ı22 

,..,,.,,,,.nhr: ınoı Vak04al • Katlıkllyı eo'fTJ. 
11 ...... ~uı: ' 
l•lanhaı · ı•~11i KıtrhlUh: l50'7llO K•• P'\tn • 44~!ı:;ıfl 

1'ak•• otomoblll t•t•rn•I& _, 
~>ofla rih..tlı •llOSt lklıô tihrtlı 069 • ıoı. 

llllJ rihrh: 110441 
oenl• vonara 

rrı~r-ı 
l.,lanltal a,..olrllt1ı 271411 ıuuakll71 tı:!O. ,cnıııt 
&tnılıın•aya: Paur. S•lı. P•~•mbe. Cuızıll 

uat 8 30 l1a Tupııane rıbtımındaa ııalkar. 1t!I' 
11\arobl:;a)a: Sah •• (;'Uma ı,llnlerı uıol 111 d•~ 

ııaae rını.mın<tan kalkar ve Trlılr4:ıt, ,ltırt'fl•· 
Şarki\\ ıs•rlclerlnr ~j!rı)Mllk Ra,..hlıraya Vllr1

1 ~·· 
Al:deniz postası: Yarın serer yapılıt11 

cııktır. ınıı· 
Karadeniz postası: Yarın sefer :raP1 

yacaktır. 
MOzeler cı~fll 

")·aMıh•. llnma • 81aan•. \ıınu ~rırıt .. 1 ,. .. 
Kll1k. "•lctrl Mllze ..., aarnıclılr. "nt'llrM ve ~ 
U•I, Plıh!ıl mClıl!: acı" 

'Bu mUıelcr a.:r Clln saat 10 .saa ıe J9 pdal 

ıu 1 "''" rorıı " bilim "''"'" mıı .... ı Paıartcsldcll ıırfl ıS 
nrr ı:tın .aaı ıo dan 11 ıra ı.adaı va cuma sl1° 
den 11 .,. ıııulllr acıktır a•d"' 

r ••kaı>• aıııırsı bor ı:tın .... ili drıt ıe ,. 
aç11< 1ır rl 
11-ıemıeket C:UJ•Clenl:ıı!: •••erı~.,

non,.,a,a ··apartarı: \;umartraı ı,'llnl•rı 13 de ıt 
"~e: Balı ı::tır.lcrı 18 de Pire. Berut IJlk~adrrl1er' f'ıl" 

ll:ıı,,,._ •·apurt:ır.: cuma ı:uıııut aaaı ıo d• 
Brt--ıtt••• \'r.,N1ık. Tı1vesıtye. 

Avrup• nat:tı 
~rkrrt l•lıın<ın :ıındtı"ıııtıı: l'ıltfoo Z3(1TI l!f aaJ; 
""'mı•ıorı •k•P•MI ııer ıdln Blrktelden ... ı ~ 1 t11' • 

ka• ve Avrupad;ın ıı:etcııt aaıı.t 7,2!1 te Strlı:eCl1 
...uı..t eder 

Knn\l\n•hnnrl 20.30 da llAlıtar. 10,22 cıe ıe~f· ,Al' 
Edirne """ta" ncr ı:tıa ıaat ı.ııo de narel' 

111 .:ı.l de ı:rlır 
ANADOl.t: liATTI : 
Hn ııln hnrrl<rl Hrn ••m~n<llf: ·1Prı -rtıt,," 
Saııt 8 dı Ko111•. il da Ankara,15.tll cıe pi,- a 

•• ll:ım•ıın . l:l.30 "A ı::aıu;ıtıır. 111.10 da Anııartl _.r 
.,~ ... 20 do Aclapa:ııan ..,.... ... 

Bu trrnlr 4en ı:ııı il rıa bardld 9drn ıu•I~ ti 
tetıu paııutcııı. tarııunbl ve cuma ıı:ııaırr• 
Mu"ula lr'tu"• r "'rfıor •ttn.rktf'fttr 

MOn•kasa u nı•r• rt-r" 
fnhis:ırlnr idnıesinin Urfnda yaP!1e t.,. 

it• müılürlük bionsı kopalı zarf usul•~edtll 
llillme~e konulmu~ıur. Muhammen ıJr 
22:)!H lira olnn hu eksı.ıtme yarınki t~1,~I 
lesi ıınnü snnt 15 de irt:ırenin Kahn 11 ııııt· 
levazım ,.c mfıhrl\'nnt ~uheslnde oıarıı 

•• ve t•;cı ·ıo"' 
Ttirk':'t' Te frnn'>tZ<"a hilen hir dıı' •;i lt' 

lh!ı\':tt" vnrıhr. t"<:rell elli lirnrlır. rıı "" 
~~'!~~~~:~ .~2!~~~i Clekan IUıtiplİ~1}.Af 
Geçen sene bugün n• otı'ı. 

• Mncarl-;lun hlr ihtiliil tehlikeııi r ,ıerl• 
• Ankara ve lstanhul lnyyare ııe t r• 

ne bir marllnn ilihnren hnşlanını~ll 
1
, 

MOsamereıer • e>aıoı• ıl 
• fülrı:eme DerneJUnln senelik bnlo.~,ı~ 

m:ırt cumartesi akşnmı Tokntllro~,1011~1 
nunda verilect"ktir. Dernek bu iicl 
ha!!iılnlındnn yüırle heşini Veremle 111 

le cemiyetine tcrkede<."cklir. ıı 
Sinema••• Mııll'lı'.ı 

Tılrk· l\!n<"er:ı aılnmı. Snmu: ~a·•~ 
kndın. lrıel•: Knrn allın.1Jt1ek: TııJI ııu<ll 
Sıimt>r: lllüşkOI itiraf. Scrlmrun: lh ell1ıY 
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Par isli kn: ve hortlnk. Asri: Dc'·~~dirıtı'; 
Hozc Morin Zuf tr: Proıtramını '.rııl• < 
miştir. Sanr.crk: Tarznn kuvvet k 
bombalar yağarken. 
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ıncrnlştir. ti' 
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y Afi ı11·Af A 
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~·inema 
lle:au.n • stt1em c1e, litm.

~ lllll de • aevarlm, anma -
~ alaıııara, onu bir AD&t •:vmı· 
'i~~ l'abt ltJnt edelim 
~ bugUnktı halinde lnpnm 
~ dokunan, ıtıcDne giden bir 
~ ::· Sanatı ta .kökllnden ink&r e. 

lstanbulda liman Esnaf cem~yet-
.. ti . . d• •1• · lerinin gelirleri 

~ ~- A.nıataymı: 
~ h~. l&Dat eeeri lldece bir me
\.L.__ ~ için oJtunmu. &öı1llmea, 

UCre eri )0 JrJ lf Or En zengin eemlyet 

lstanbul yakm şarkm en faal ::~::!~~r;:~ ~ lneenm cldden lmlitl iL 
._ l'fılhnlert, btwteleri tekrar t.ek· 
~~ lleyre, dlnlemep ihtL 
'1ı.... ~- Onlar JDIUl . lcln aııırt 

limanı haline getirilecek ı2btebte11erın ... 
Heyeti umumlyeleri ikmal edilen 

eBJlaf cemiyetlerinin 938 senesi u
mumi blltçelerl de ticaret odası ida
re heyetince kabul ve tasdik edll· 
mlştlr. Bu blltcelere göre S38 sene
sinde esnaf cemiyetlerinin umuml 
bütçesi 101,540 liradır. 34 e11n.af ce
miyetine alt olan bu nmumt yektın 
şöyle taksim edllmektedlr: 

~-
~ lllanada en mükemmel AD&t .. 
Sen..~ lilpheetz edebiyat eeerlerL 

. ....-.uQl Clılllan hemen hemen her 
laman bulmak, daima ya

bfı. ~~urmak kabildir. Bal • 
taı,.1 __ -ıeyi her aman dinlemek, 
.... ~_bfr heykeli, bir bliıayı her 

~.•V&'lllek kabil delildir; fakat 
~~De ~uctlon" bu mah· 
~ ~- Elbette ki bir 

:. Plttı orkestranm yerlııl tu. 

0 tablon1111 toprıst de tama-
..._ tablo delildir; fakat ne ele oL 
.:--. IJldir; big oJmı- bfade ha-
~ llyanmıama hb:met edebilir. 
...__ · içtıı böJie bir 181 ;,ok. S... 
·~zamanında harikulAde bir 
:-"'.J'l!bnillfm: Jacque l'ecler'ln 

. o.,..~~' (fA>la'nm romamn
~-~ ,unJerde iki llo defa 
~ ~lr daha nerede göreyim? 

""~ b. Yad&n kalktı... Belki pek 
~ lr adam olaaydmı aevdiğim 
~ b&er <tnUllha" ınm atm abr, 
S' Jlt.edifi zaman onları çevirir 

le1rederdim. Bilmem yer yU.. 
~yapan adam nr mı? Yok· 

fataııbul llmam yükleme, botalt • 
ma, nhbın, su, pnıandıra, kılavuzluk 
ve palamar Ucretlertnln yeniden tesbi
tl karar altına almmJfbr. 

Bu kararın tatbikatına Deni3bank 
tamamen teeekldll ettikten sonra bq

laııacaktir. Şimdiki halde limJ.ıı resim. 
Jerinde mUmkUn görUlecek tenzil!t J 
miktarları üzerinde tarife komisyonu 
miltehwıılan tarafından tetkikat ya. 
pılaeak ve netice bir proje halinde 
haztrlanacaktır. 

lstaııbul lfmanma alt resimlerin in· 
dlrilmeei, limandaki faali,eUn artma
lbnda btrlncl derecede lmll olacaktır. 
IJm•nımm, Karadeıılale Akdeniz 

l,f'\8Dlda tamir, kömtır, BU, ve koman. 

ya bakımlarından en ucuz ve veuitl 
en mükemmel liman haline eokmak 
~ da esas itibariyle hamrlan· 
m11 bir karar halindedir. 

Liman igletme idaresi, 1N ~ 
mm bir maddesini tefkil eden kömilr 

ispirto fiyatla
rında ucuzluk ,. hakikaten 8eveıı sengin 

~~~demektir. 81nemayı aevm.e. Ayın on beşinde 
~ fflmlert •tm alacalı b- b 1 
~ .... :~- bulunruıyanlarda da sine. aş ıyor 
~ ....,--.eti edebiyat, HUk~metln kararile mhhl itlerde 

· mmtakuı ilini bu eene intaç edecek 
ve Kmııçegmedekt tesisata birkaç ay 
aonra bqlanacaktır. 

Londrada Kip müeseesesi millıen • 
disleri tarafmdan yapılan projelerin 
tatbikı için bUkQmet bu sene bütçe. 
sinden icab edeıı tahsisatı verecektir. 
Kömür tesisatı yapıldıktan sonra ec-
nebi vapurlara lfmanmmdan verile • 
cek kömUrUn primli ve tenzilatlı tari
fesi de tesbit edilecektir. 

Ecnebi gemilerin bUyUk ve küçük 

tamir itlerini llmannrın;da yaptırma
ları ic;in de tedbirler alınacaktır. Ye. 
n1 teranenin kurulmaamdan sonra bu 
gaye tamamen tahakkuk edecektir. 

O amana kadar İatinye doklan Illah 
ve tevsi ohmacaktır. HWdllnet, mem
lekete girecek pn1 ~ gUm.

rUk remninl indirmekle, llmanlarmıIF
da yapılacak tamir itlerinin ucuzluğu 
yolunda mU.him bir adım atmıp. 

fstaııbul limanından su ve koman • 
ya alacak olan ecnebi vapurlan tçin 
de her tUrltı kolaylıklar göeterilecek-

tir. Hnldmıetfn dU§Undilğil ve tatbi • 
kına geçmek Uzere bulunduğu biltlln 
bu noktalar tatbik edildikten sonra 
senelerdenberi aöntlk bir halde kalan 
İstanbul limanı yalmı prkm en faal 
lfmantarmclan biri olacaktır. 

~hı- ' adar lnktp~ fazla miktarda kullanılan lıplrtc> 
~ Avnıpa'nm bOyUt ~r:~:~nın ındırtımeet ııararıattt- Beyoğlu telefon 

aramn, eUl fllm1eri de tnhlıarlar tdareel tarafından ya- t ı 
Fakat bu daima ai· pılan hazırlıklar bltlrtımlş olduğun- san ra 1 

" __.,.. ____ ---------~~~n•""~' ~vat tat~ı~ 
, "'"'• tarihi endifeJerle vıanıh. ma ın on eşin en aren aşa- Yeni blnanınlDfii188108 

"" .r-r :vacaktır. "il 
e.ı "-19Ddişelerle değil. Bunun l· İnhisarlar idaresinin ispirto fl- of Randa başlanıyor 

filmlerden alyade tekn1k yatlarında 7aptıtı yeni tenzllltıu Devlet eline geçtikten ıonra, ara-
-....~-~Jdyl m iyi g&ltere. nhıbett )'tlzde otuz beftlr. dan geçen iki 1ene zarfında sayısı 
., 'Y'~ tem.il edebilecek Yeni tarifeye göre, tlmdlye kadar tahmin edilen miktardan fazla ar
~Yor. Benim illt.edifipı bb- UO kurut olan kolpnya ispirtosu 
.-... bir 18Ydfr. 90 kuruşa indirilmiştir. 50 santlllt-

lat.......a.,,._. - rellk tltelerde 70 kuruşa satılmakta 
~~ IUdv: Ti,.troıar olan ilplrtolar 60 kuruşa satılacak" 

oynuyor, kamer Alon. br. Lltreıl 120 kuruş olan iyotlu Is-
...,_ C!aki besteler çalmıyor; bunun plrtonun litresinde de otuz kuruş 
.. ~ l&fonlan da, yeni eaerler tenzlllt yapılmıştır. 
~ _ata Bayilerin de toptan fiyat Uzerln
h~ IIra eüilerf de göster- den yapabileceği azami kAr nlsbetl 

~--2'11.6ri.N .Raquift, \le)'& tayin olunmuştur. Bu klr haddi llt
~lhı'fn herhangi bir filml rede azami on kuruştur. 

81\man tekrar g&lterUme_ Yakılacak lıplrtolar baytlere llt· 
rell 46 .kuruştan verllecek ve pera
kende 60 kuruşa satılacaktır. Ev
velce bunların perakende litresi 76 
kuru.ı&n eatllmakta idi. 

İnhisar idaresi bundan maada 
hutane, mektep, lA.boratuvar, ecza
nelere do;trudan dof ruya ve toptan · 
ftyat tlzerinden aatıt yapmala karar 
vermiştir. 

Yeni aatıt vaziyetine göre hnk6· 
metin yapmış oldutu fedaklrhfın 
mukabili ıtrtyatc;ılar4an da beklen
mektedir. Bnnlann kontroın de Sıh
hat mtıfettlışlerl tarafından yapıla
cak ve lhtlkAra meydan verllmlye. 
cektlr. 

-·---·- - --lÇERDE: 

• BELEDiYE reiı muavini Rauna Ma
arif mOdllrtl Tevfik Sllivriye IJf deret tet
kiklerde bulunmu,lardır. 

• DAHiLiYE VEKALETi vllbellere bir 
tamim 16ndererek resmi i,lerde muhakkak 
aJAkadarların soyatlannın yazılmasını 

bildirmltUr. 

• BELGRAD elçimiı Ali Haydar dün 
alqam ekspresle mahalli memuriyetine 
d&nmQftllr. 

• lılOTEAHHlTLERIN taahhüt bedelle
rine 86re kaaac ve buhran Terıflerinl 
muhakkak 6demeleri için alAkadarlara ye
niden tebligat ,.apılmıttır. 

• GÖÇMEN işlerini halletmek üzere 
nisan içinde Belgradda bir komisyon ku
nılacaktır. 

• tzMlR vall ve belediye reisi tebre ait 

tan tstanbul t elefon abonelerine bu
günkü şebeke kAfl gelmediğinden 
şebekenin takviyesi için yapılan pro
jenin tatbikine geçilmiştir. Bunun 
için llk iş olarak aboneleri en zi
yade artmış olan ve mOkAleme lm-
k!nı c;ok güçleşen Beyoğlu ciheti 
şebekesi yeni bir santralla iki kısma 
ayrılacaktır. Bu santral Şişlide ku
rulacaktır. Osmanbeyde evvelce sa
tın alınmış olan arsaya yeni santral 
binasının inşasına önOmUzdekl ay 
başlanacaktır. 

Binanın inşasından sonra eaasen 
sipariş ecUlmltJ olan yeni santral le
vazımatı yerine konulacak ve tem
muz baslarında Beyoflu şebekeRlnln 
bugün mevcut mllkAleme gtltlnğtl o~ 
tadan kaldırıfacaktıi 

Telefon mOdOrinfQ diğer taraftan 
İstanbul tarafı şebekesinin de ısla
hına çalışmaktadır. Yeni tesisattan 
sonra şebekeYEl on bin abonenin dıL
ha rabtı tmklnı hasıl olacak ve bir 
abonenin Aleti açınca karşındaki ı 
numaranm cıkmama11 '8ltllndekl 
vaziyet orta4a1' kalcknlat'aktır. 

bazı if}erl ıörll,mek üzere önümüzdeki 
hana kinde Ankarııya gidecektir. 

• TCRK BORCU tahvilleri dün şimdiye 
kadar hiç &örülmemiş olan bir yüksekliğe 
rıkmışlır. Tab,·iller dün 19,30 liradan sa
tılmıştır. 

• ESNAF CEMİYELERI heyeti umumiye 
toplantıları, yann madeni sanntklirlar 
cemiyetinin toplantısı ile sona erecektir. 

• BALKAN m~nde \etkiWerde 
bulunmnk üzere lstanbul ıiraat müdürü 
Tahsinle Büytikdere fidaahtı müdürü İb
rahim yann fehrimi:z:clen ayrılacaklardır. 

• DENIZBA~K t~fıadan lstanbulda 
bir tube kurulması kararlaştırılmışhr. ls
tanbuldaki bütnn denh mOess*lerl bu 
fQbeye ballı oJacaktır. 

• KONSERVATUVAR mezunlarından 
Bayan Babikyan senelik tan konserini dün 
Fransız tiyatrosunda vermiştir. Ba:rana 
piyanoda Cemal Reşit refakat etmiştir. 

Bakkallar ve mUştahdemln cemi
yeti 10.000, kahveci ve gazinocular 
cemiyeti 6,000, terziler ve kumaşc;ı
lar ve elbiseciler cemiyeti 1,600, do
kumacı, yazmacı ve ı,.ıemecller ce
miyeti 800, berberler cemiyeti 3321. 
sucular cemiyeti 1000, hamamcılar 
esnafı cemiyeti 914, kapıcılar cemi
yeti 2420, madeni sanatkA.ran cemi
yeti 2600, musiki sanatkArları cemi
yeti 600, ekmek yapıcılar cemiyeti 
3600, garsonlar cemiyeti 3250, lo
kantacılar cemiyeti 4800, müskirat 
Amilleri cemiyeti 1200, siltçlller ce
miyeti 2000, şeker ve şekerlemeciler 
cemiyeti 3,500 lira. Bu cemiyetler 
müşterek esnaf bürosuna dahildir. 
Bu suretle mlll$terek bOronun bütçe
si 48,405 liradır. 

MU8takll eekllde_Aahean cemiyet
lerin ise. yQk ve blhek arabacı ve 
beygtrcl eı•afı cemiyeti btıtçeıl 
40,00, ayakkabıcılann 6772, bahçı
van ve sebze<'llertn 3500, balıkçılar 
cemiyeti 4676, çlc;ek ve ftdan bahc;ı
vanlan cemiyeti 1800, deniz küçilk 
nakliye esnafı 4000, fınncılar 5000, 
hamallar 4900, kuaplar 4300, leble 
blcller 280, marangozlar 2260, odun 
ve knmnrcUler 750, ptelcller 1500, 
otomobUcl Te tomrıer 6130, araçlar 
a•ı. ~ b07ac1 emafr 450, ~apı 
yapıcılar 1~60, yorgancı, döşem'ect 

esnafı 1200 lira, bu suretle müstakil 
c~miyetlerln de bütçe yekfınu ne 
müşterek cemiyetler in büt~e yekfınu 
101,540 Ilray1- bulmaktadır. 

Cemiyetlerin en fazla varidat ge
tireni bakkallar cemiyetidir. En az 
varidat getireni de leblebiciler cemi
yetidir. Bu cemfyet ayni zamanda 
dünyanın da en kUçük cemiyetidir. 

Taksim suyu ıslah 
edlllyor 

Beyoğlu tarafında Taksim suyu
nun ıslahı için yeni bazı tesisat vU
cuda getirilmekte olduğundan Tak
sim suları dUn sabahtan itibaren ke
silmiştir. Sular bu sabahtan itibaren 
tekrar bırakılmıştır. 

Belediye sular idaresinin Avruı;&: 
dan siparls ettiği yeni malzeme gel
meğe başlamış olduğundan bundan 
sonra ma lzeme değiştirilirken İstan
bul sulrırının sık sık kesilmesi mec
buriyeti hasıl olacalfhr. 

• 
Belediye cezaları 
Dün Eminönü kazası dahilinde 3 

tramvaydan atlama ve 49 muhtelif 
suçtan zabıt tutlumU.f, 62 kilo muh. 
telif gıda imha edilmi§, 8 dilenci da
rill&cet.eye gönderilmi§ ve 168 kilo ek. 
mek milsadere edllml§tir. 

~ .. -
• KIZILA Y'ın Ankara m~r"kezl bu yaz 

Kızılcahnmamda ortnmektep talebelerine 
mahsus 50 yataklı bir prevantoryum ku· 
racaktır. 

• JŞ DAlRESl'nde müfettişlik teşkilA· 
tındaki maaşlarda deJişlklikler yapılmış 

ve 350 Ura maaşlı 3 haşmOfettişlikle 175 
lira maaşlı 2 mllfetti,lik ihdas edilmiştir. 

• RO:\IA'l\'Y A•nın Ankara eldsi Telemak 
Yugoslav elçisl'e beraber dün ak,amki 
ekspresle Ankaraya hareket etmişlerdir. 

• MAARiF müfettişleri ortamektep ve 
liselerde bu yıl %am görecek muallimlerin 
tertişine başlamı~ardır. Bu ıibi muallim
lerin miktan 300 kadardır. 

• LlSE ve orıamekteplerin ikinci yazılı 
imtihanlarının bu sene martla delil, ni· 
sanda yapılması kararlaştırılmıştır. 

• KEMiK !HRACAXI gflnden güne art
m:ıktadır. Geren sene bu miktar senelik 
olarak 500 tonu geçmiştir. ATrUpada bun
lıırdan tutkal yapılmakladır. 

• KCLTUI\ BAKANI Saffet Ankan ya
kında Vancıa korulacalr olan Dolu Gnlver
sitesitıe aft tetktlderde bulunmak Ozere 
bir heyetle fztrabeı- tetkik seyahaUne çı
kacaktır. 

- --KURUN' da 
•• 
Ome r Seyfettin ın 

yeis dtsnOm ü . 
B U.\'DAN 18 1111 dnce, bir I mart gü.nll. 

lcıumelU AIW,,ecf Omu Sel/f eddlni 
kC111betml1tUt. Kıırıuı arbıtlafunu. öllbnü.· 
nan 11ıldönüma olan bU11ün. bir .auf a talı
ılı etmek ıurellle onıuı .lıafınurnr anmak
tadır .. 
Hakkı Saha Geztıln. Omu &ılf eddiaüı, 

,aMl11etlnl 11e ıanatlnl '811le letlrlk edl· 
11or: 

"Hepimize a)'ft 87" muziplikler yaplı· 
lı n bunlann bir hayli maddl aarannı 

çektilimia halde. ıtıcenmek, hlçbiriaıida 
aklından bile ıeçmezdL Omer, bu imtiya
zını büliln ömrince tqıdı. itte aramızdan 
ayrıldıktan IODnl da, hllt. ba tlstünltıkle 
içimizde yqıyor. 

O, dostlulunun birinci riltbelini köpeli 
"Koton"a balıflaınlflı. İnsan arkadafla· 
n, ancak bu kıymetli h&Tt'andan sonra 
kalbinde yer tatmutta. ltı7111et hllkOınle
rinde ölçüsO "CançalJıım ı.. 16sllyd6. Hi
tap ederken hiç unutmu: 

- Dokuz kere canea&ızım t 
- Allı kere cancalızım! 
Der ve bununla kartınndakiaıe, dostlan 

arasındaki derecealnl anlabrdı. 
Birçok bOyflk adanılann, kitaplarında· 

li varlıklarile bayattaki varlıkları, arasın· 
da uçurumlar ıtrer. Omerde bQ yoktu. 
Konuşan Ömerle, yuaa Ömer, kllıttan 
yere lnmiı ve yerden Ulula sıçramlf bi
nr Ömerdl. Oç cümlelik bir mubaveresin· 
de de yaratıcı pbs11eU bemeı:a bellrirdL 
Yukarıda söyJedilfm fark ancak onu yat. 

nıı yazılarlle tanıyanların ilk ıörQfmedı 
duydukları bir aanıntıdan dolma bir tel'; 
dir. Nitekim benim de ba7reUıa ancak 
yanm saat ınnnn" sonra konuşan Omer. 
de yazan sanatkln ,artıp le"flQ,iftlm. 

BOtiin tanıdıkları. onan bir ttlrlO ~ 
mişe kanşmadılını, kendi lnanıflannda 
deneml,lerdir. Hakikaten topraja kondu· 
Ju sfiniln llslilndeD OD sekis )'il teçtiiİ 
halde, işte hAll ıönllimüzde bir slln onun· 
la bir köşe baıında karfılqacalımız libl 
duygular var. Hlll oaaa bir llb8, bir alk
tesi, llstat meclislerinde bir sekl tfmfeli 
kesklnlll.lle çpmıyor mu! 

.. Ömer Seyfeddln,.la aanatklr tarafı-
na ıellnce: 

Onu, aramızda ıeçmlte kanfbnnayaa. 
sanalıdır. Çünkfl onu tanıyanlara, onunla 
dost olanl:ıra hep Omerin eanatkAr tarafı. 
ı,ık tatmuotu. Bil, o adama, ita ıdzel ve 
renkli a7dınlılın arkasından ıördQilnıDs 
için sevmiştik. Ruhumuzun aabısında :r• 
ni yeni çiçekler açan bu le\'ld fidanını. 
onun eserlerindeki nO.. besledL 

Bizde bikAye, o ıelinceye tadar limoa
luk çiçekleri libl yapma havalar içinde 
açılan ,eylerdL Bayatın rilqlr Te fırtı· 
nasına kanşınt'a, ~mrtln Jçlnde lirinctı 
hemen<'ecik solan klirpe hayal fidanlan-

Ömer, bu narin, ince 79pıh nrhJıa 
kanallarından zekAsının usaresini geçirdL 
Hikayeyi hayalden bayata indirdi. Türk 
edebiyat tarihi, ba btı)'ilk hamlenin OstOn
de çok duracaktır. 
DüşDnllşOndeki enlJfnllk. bir harika idi, 

denilebilir. "Nalml,,dan birkaç satır oku· 
mak, onun bir '"Ferman., bir .. İncili kaf. 
tan,, bir "Topaz., IJfbl enfes hlkAyeler 
doğl'ırmasına sebeb olurdu. Söatik ı6rtl
nen ilslQbuna dıttaUe bakmalı. Onan bu. 
gösterişsiz tlsl6ba artasında, Rdmeri11 
tasvirlerini andıran, renkli kımıldanıf)ar. 
5Bklıdır.,, 

Son Poıtada 

Ecnebi ismi haslar 
meselesi 

1 SJI .4/L lliJJlak 11"""1romuı oecen htlfta 
Uluıda cıltan ba mnzıılu llQ%urnııı 

Burhan Cahil, P~aml Safa. Vaid Nured
din tarafından cevaplar oerllmiıtl. llubar
rlr, bugQnldl Son Poılada. makalat ell'flo 
tında titri ıaraten matalealara ce11ap 11er
mezden eovel, leılnl 1ö11leee Mldıa mi· 
uor: 

"Ecnebi ismibaslar, alt oldatlan mnıet- ' 
Jerin dılinde yazıldıklan lmll teldUe de
ğil, telAffaz olnnurken eıbnlıtlan lleslerf 
zapteden Tiirk konson " TObllerlle lflrk· 
çeye «erlrilmelldfr. Tart ~Dn se
kAsını yorup yıpratmadan ona bu Jsmlbu
lan en do)ru ve en kolay J'Oldatı okutma
nın çaresi budDl'.; 

lınıall Mü,talt, bundan ıonra. e~pı,.. 
rına oeri11or: 

"VA-NO,,nun taraftar oldulu fliir, :ra'ni 
ecnebi ismlhaslann kendi dillerindeki 
fmlil şckillerlle tllrkçeye geçirilmesi melo· 
du kabul edilecek olursa o vakit biz bu 
ismlhaslan delil, banlann klişelerini di
limize tıeçlrnıiş oluruz. F.cnebt dillerin 
bir t'Oifunda okunuşları. 7Ullı' tarzlarına 
uynnyan öyle fsnılhaüar nrdır ki, tekfl· 
lerfle altnacat oluna, her birinin yanına 
muterlza içinde bir "okunmamalıdır" lh· 
tarını UAve etmekten bqb eare ülmu: 
ancak. Myle yapıldıktan aoaradır ki, Tfl!t 
Oill, TOrk edebl)'lltı bir manasızlık sembo
lil olmnktan kurtanlablllr._ 

"Burhan Cahil. bir edip dostunun tn
gfltere se;rahatlnde lqtllıce bir hllmenla 

-- llAll• ..,,_.,. _.,.,>ı 
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Şehir Meclisi 
fevkalade toplantıya 

davet edildi 
Et mesel~sl ve EmlnUnU meydanının 

lsllmlilkl işleri görOştHeeek 
Istanbul vaUs't Muhldaitı OstUndağ 1 

JördülU lüzum üzerine lstanbul u
mumi meclisini önümüzdeki çarşamba 
gtlılU fevkaIAcle bir toplantıya ça.ğlr-
mt§tır. · 

O gün saat 14 de yapılacak olan bu 
fevkallde toplantıya phir mec:lisin.iıı. 

~lmasma bhinct sebeb, hUkO.me _ 
Un, belediyeııiıı ve et :iilyle alakadar 
oianlarm yaptJlı ;fMakirlıklula İL 
tanbulda temin edilen et uct.Wuğun -
CWı daha mUeuir bir Bekilde halkm 
fatlf ades.hıi temin ve ilerde daha fazla 
ucushıta doiru gitmek imkanını ha -
mrlam&lt bere alınacak tedbltleroit. 
Bu meyanda mezbahada tatbik oluna
cak tartı sistemi, etlere cinsini göste. 

ren damga l'urUlmuı Ye etba Jıatış ve 
tevziine ait formüllerin bahmduğu an
laşılmaktadır. 

Meclisin bu fevkalade toplaıwamda 
ayiı.1 amanda Elnin6nU mefdlnmm 
açılması ve buradaki binalanrı ı.ıtm
IAkini al!ka.dar eden btr madde de 
vardır. Meclis o gün tatım1lk t&k41rl 
kıymet komlayonuna 1Ur mUm•eil a. 
ç;eoekijr. 
Şehir meclialerliıift ~. 

beı i, meclis ikinci deta otarak böyle 
fevkalMe blr toptantıya ~lmak
tadır. tık f evkallde toplantı bundan 
dört sene kadar evvel :r.nat bukuı 
meee.letl dolayuiyle dahiliye veJdle.. 
tinin ga.terdlği Jfhtmn bethHt yapıL 
mıştı. 

Büyük bir meydan 
muharebesi 

Çlnde 8arıneblr el varında baıtadı 
LOııc1ra, 6 (Husus!) - Ş&rigba:y'dfm 

plen h&bet1ere göre, dt1n san nehrin 
ceınubtutda bulunan Çitı mevzilerinin 
jlddetli bir topçu ate§i &ltma alınma • 
siyle bUyük bir meydan muharebesi • 
başlamıştır. 

Japon ve Cin ordularının .kuvayı 
ktU1iyeSt kal'§ ıkarşıya bulunmakta • 
cm. fkl orduyu yalım San nehir bi • 
ribirlnden ayınyor. 

Buraya geleı:i tiazt liaberlere göre 
Çin ordusunun liııttk!tinı bli:iat Ma· 
1$1 Şa:.nga.y Şek tdare etmektedir. 
Mareşal Japonların nehrin yukarsın. , 
dan herhangi bir ıeçme teuebbtısüoo 
~ ~ Wıilre Baatiye 11Ulbim 
ta"9ye JcUW'etıeH göndCn'r'liştit. ŞangTıayila Fransız imtiyazlı mmla-
Tokyoda k I suikast kasında silah taharrili 

Tokyo, 5 (.A. A.) - Polis, BOSYal ma.kamlan neminde proteato etıniftir. 
kütleler pai'tlai?iin reisi lto Abe'ye Sovyel - Japoo mlloaaebatı 
klLl'ft yapılan suikaM.te i~ir&kten Tokyo, '5 ( A. A.) - Haricl,e nuı.. 
maznun bitiiıl yakalamı,tır. Bu sui- n Hirota, dUn mecUete iaUzahlara ce
kastin, elektrik endüstrileri kontrolu.. vab vererek Japon • 80\')"ef. mlnue-
na aleyhtar. olaiılar tarafından tetvlk betlerini daha normal bir eekle koy • 
edlldlğt hakkında lıeyeca.ııh ifşaata in- mağa ço.lrşacağtnı, Sovyctıer birliği -

tlzar edilmektedir. nln de a)'Dl arzuda bultmdufuna man-
A meri kaoıo protestosu malanm rica ederek bunun m&ıvaıfa. 
Şanghay, 5 (A. A.) - Tahrik edi. kıyet ihtimaliDi atttınc .. uıı ilin .y. 

len bir Japon ıa6betç1 neferinin bir A- leımi§tlt. 

nıeı'Jkatı mllrebblyeıUtı ba§m8. vurma. Hirota, J aponyanın bununla ben -
.Ue çlkan hldise neticesinde Ameri. ber, &halin adasının lfmallııde itlet-

~Jr~an;iiigeamtJiii-iiikiiomieoii;;loajjiuiiiihiiild;ieeyı;lii·iJ-a;;poniiiiil me :muahedesiyle Kamçatb b&hk ı:n 
• : ; ü: ın• =: iiii , •,= :mualıedelertndal& dolan llatlanDda 
okunuşu )'ilıünden ulradılı mn~külAta fÖY· ısrar edeceğini ~leml§tfr. 
le hik4ye ediyor: "Bu zat, "Katedral., te- Hirota, Ja---'.:.I. ile So--"'er birlL 
Jlmesinl İngiliz Polisine doAru okuyama- puwa "3""1"W 

öıtı ıeıa pOliı onun ne demek istediğini fi arasındaki vaziyet.in ciddi <*fuja. 
anlamamı' ve nihayet "Ketedril,, deyince nu itin.f etmlftlr. 
~iP alabilmlf.,. 

Biz, buna hiç pşmadak; çünkü ingillzce 
bllmi:rcn bir adamın Londra sokaklarında 
ta başma dOlaflrltea lngillzce :kelimeler 
ımuamaaıa Jelteadill saman meramını 
anlatamamasından dahli tabii bir şey ol•· 
mu. :Eler ba sat, lqllizce bilseydi, Lon
'draınn o mnanam klllseslnla ismini bir 
Fransa fiTeSlle delil, bfr Jn«flil: ffveslJe 
slfler " lfin içinden kolaylıkla cıkardL 
"Durhan Cahid,,in tasavvur ettiAi ılbl 
"-'• Ji biru daha ~kmekle • anlamadım, 
hang1 My,. f - Te kelime7f Hirip çevirmek
le İ1181Jlz fiTesine uyduracaiını Ye en nl· 
hQet lnlllbin kafasına dank dedirece
lüıl de fıınetmek l'Ofllanınısı bir feJ' olOT'. 

HDJAu. taaııu imlAsındaki kaldesidik· 
ten binat İngiliz münenerleri aık sık ff
kAyet edip dururken, Fransızlar orijin 
JOaDa Ye medliilleri tamamen unutulmuş 
olduRu halde hAlıi bir anane Te taassup 
eseri olarak bir çok kelimelerde bugün 
fuzult yer tutan harflerle dolu imlAlarını 
düzeltmek yollannı araştırırken, bizim 
bu lmlllan terkedileınez bir edebiyat say
mamız ve bu aayaıı ile bir LAtln edebiyat 
ve medeniyet Alemi hayall ic1nde Tilrlı: 
Kenclilini - hele .Arap elilbesinden kurtar
dıktan sonra - bolmala çalışmamız, Türk 
dlinyasına, Türk camhuriyetine hizmet, 
ve bahusus filmde. akılda, mantıkta biı
met sa:ı!'llamaz. 

Türk harfleri Te Türk imlhı bütfin dlln
ya alfabe ve imlllarının feYkinde bir kıy· 
meli haizdir. 

Macaristan da 
silahlanıyor 

Beş senede bir mll1ar 
pengU harcanacak 
Badapefte, i (A.A.) - ~ 16Jı. 

dili bil' nutukta 1bear batvetW Dara117i 
demitlir k.l: 
"- GeJecek bet sene sarfın&t memıet• 

tin milll müdafaasını takviye etmek laere 
Macar bükılmeli bir mil)'... peq6 lal'f• 
deceklir. Ba mebJJI servet lberiDe kona· 
cak bil' veqi Te dahill bir lltikru tıe 
teıain edilecektir_ 

Servet nrtW her ~yden enel belıka
lan ve endüstriyi istihdaf edecettir.,. 

Harlcl siyasetten bahseden DaranJi ıra. 
caristanın Jtalya, Avusturya ve Almanya 
ile dostane mnnasebetlerlnl tüTlye etti
ğini söylemfttlr. Macaristan Polonyaya ... 
mimi bir dostlukla ballıdır " etaDl:ret· 
Jerin himayesini mftessfr bfr tekilde temin 
etmeleri f8rt.ile lr.ilçfik itilAf d9TlederUe 
m6nasebetlerine normal bir '*11 ~ 
heran buırdır. ' 

Daranyi Macaristaruo süAbJ.ama Prot
ramını IHln ettilf icill bu sefer llacarb
tanıa &ilAhlaama buau.sunda mhaYI hak
hıra malik bulunmasını talep etmemlftlr. 

Türk müneverlerinln Te memleket ço- latan 
culclar1nı yetiştirmekte kendileri için teni &n yirmi dört aat zufmda • 

Zabıta vakaları 

hisse•\ ayınınların hedefi şu olmahıtır: bulun muhtelif ııemtlerinde 26 ablta 
- 1 ırk hnlAs1 •. ,, vakası ol:mtı§tur, 

• ATDwrya dftnf!'J'Ollıın ıeneı dfrekt&
rti Stoknizer gazetecilere beyanatında A
TUsturyaya 11elecek olau ecnebilere Avus
turyada en •'811 J9<ll ıGn blınak faltilt 
gelit gidiş biletlerinde pek yakında ylizde 
allmı~ tenzilat yapılaca~ını bildirmiştir. 

• Eatocı,.. ~kenteti, IOll hut1ut bAdl,. 
lerlnl tetkik etmek 9- ı. hadiselerin teker
rilrilne mani olmak üzere 1932 mnahede· 
sinde derplf edilmif olan UÜ•fıtla lro
mlıyoaanun Tallind• toplinmaaını Sov• 
yeller birliAioe teklif etnalftlr. 

• so,·yetler bfrlilfntn Varaıon ataşe
militeri albay lUbalako birdenbire Mos-

lCOT~• dHM Ollllmut ve iw-Uet ttnai .. 
tir. Ne ıaıun d6decell belli delildir. SoT• 
yet elçiliğinde albayın Ollunuft lblr kua 
geçjrnıesi üzerine bareket ettiji .aö)'leni
yor. 

" Bei güftdenber1 enternL,yonal GlaskoT 
aei'Slılnln !nşaihnı durdütrtıuş olan gre•· 
boıftn bltıöiştfr. işçiler sut başına iki 
.,.niltllt bir Al'A elde etmlflerdlr. 

" Fi•IAndltalı Horniye casusluk makN· 
dlle mahrom enat tevdi etnaekle mamun 
\u;ı .•:ı l -::-fri:l•e nenreti daktilolarmdao 
ha)·ao Rodolı~n:ıkisin muhııkemeııine dün 
Atına diTanıh~lJtnde b3şlıınmıştır. 

• Frllwsıı AJH meıcıısı tet• iştirak eden 
2H kişinin fttlfakla parlamentonun 
tasvibinden ıeçmi' olan aıilll müdafaa 
saadtlt ihdası laak1undak1 kanun Uyiba
aını kabul etmiştir. 

• Leblstıtn Ut Letonya arasında btf d
oeret anı..-.sı ldlaı tdtlmlştlt. 

• lo.,.e M'fl •dllstt.l.andt'ki JMll'lak 
nnrntralll)'ttlerlnden doleyı 22 numaral& 
ta,.,.,. labrlkuı itollerlndeıı 25 kiti Sov
Y•f1er !Jlrlill alptıll• ttlttt edflmlşlerdlr. 

• ıtdclk antnt daim! tattın'! kotfttteaı 
düfl an ... ,.. ıeıımı.-w. 

• ftalyııı balı YetııHa kreh İmam Yah
yanın ollu prens HOaeyai küul etml• n 
dtın gece sarafda aqatn yemelfne ahkoy
mQftat. 

• <Anubt AMMcla Kapt• tlll Japon 
"müdafaa uırnu,, nuıotı.ı~, memnu 
mınlakaya timılf olmakla itham edil
mektedirler. Maznantar dlin IUo - dö Ja
neJro hmfnMkt JGYMJd ffftlfttnden eıtı:
tıktnn sonra Metf Mıftf9hif* ;6rittfmftş-

Jerdlr. Polis maınunlan bınllmak Jsfeme
dfll f otn •f eln9bt AIW#ttf)'l n11t .. 
Ye~cf!ıen 1olıına de•atn etıölttfr. 

mc nmz 
,_../! -'MART-!~ 

33133 çakmak taşile 
iki kaçakçı dün 

Taksimde yakalandı 
Gümrük muhafaza teıkilatr, dün, 

eeç vakit Taksimde Abide önünde ild 
kaçalcıyr cDmıGmclhut halinde yaka
lamrya muvaffak olmuştur • 

:Oiyubakmn Sa.on maaındao A!> 
diUkıtriırı ile Mehmet, 'bundaA on bq 
gün ~el trenle İataııbula ıtımişler
dir. 

Gümrük muhafaza teıkilatı tarafm
dan bu ad&mlann kaçakçı olduktan 
malGm bulundufu için Diyarbalyrdan 
İatanbula geı.:rtciyc kadar takip cdil
miılerdir. 

Mühafua teşkilAtı memurlat't bunl•ı 
fstanbula ayak bastıkları lT.1dan dUne 
Jrıdar da takip etmekten geri ka!ma
ıruıtatdıt. Memurlann bUtUtı ırzulatı, 
bunlan cürmü meıhut haHnde ya~la
rnelttr. 

Nitekim d~, geç vakit bu iki ahbap 

çawıUA bellerine urdiklaft ~ 
taflariyl• Tabiat lbMeti ~"" 
heli bir te~ldt dôlqtrk!an ft ,. 

Utt'Uh4e baluııdulttarı anıa~· fi 
vuty•t karflWllcla yalra••ee _. tıf 
3U3S adet çadanüttp tiıed.,W. 
lunınuftııt. ,, 

Takipte w yakıl••tu ~ J 
vtlff &Jnyetleıi ff'rlllen gomrO -, 
çılık tetkilib memurlarım tebdll 
rfr .. 

-· • s n 

ıstanbul Vallslnderl 
Umumi M~clis azasına 

ı - Et plyasft111oın tanzimi için alır 
ması JAzımgelen tedbirleri mllzakerf 
etmek, 

2 - Jsttmli\k takdlrl kıymet koml•r" 
nuna bir aza seçmek azere mecllıto
blr ıtınltlk fevkalAde lçtlmaıoa vtlt' 
yetçe luzum gUrUlmDı olduiund•' 
9/S/988 Çarşamba gUnO saat 14 de um~ 
mı meclis 8alonuna teırlflerl rlea 
olunur 

• YqoslaT bıUM,. 99 ~i7e nazırı ,!!!!!~~!!!!!!:!!!!!!~~!!!! fJ•nenl M..-1~ 411111 -..lllllfltfode muhalif ~ 
mebu.sltırdan Ra ·o\•jç tarafından kendis'"" • 
ne ~lan ttıntmffe fthtt mıthltettekl 

hüC91111atl nnıl&ıNe edtl'd tnuarmnı ı .. 
kAt etmf,flr. Genetıl, llakovft'. aleyhine 
hakaret dansı ıeacalfnı berıan etmiştir. 

• Yuıotlaytadı parlamento harhi1• T• 
bahriye bfit~elerfnl ittifakla kabul etmlş
tlt. 

• Jw,..c1a T•IPel>'*cla btr 11aJ7an de
nizaltı tenılsi 1'ino adalarında )'aptılı dal
ma hıcrGbeleriade 83 metre derinli'9 ka
dar tnna.,.• nn&Talfak olmu,tut. 

• ATUsturrada mını mGdafaa nasın, as
tertfk '*fıttt 1'rm1 olarak tııblt eden son 

lanaı 18kerllle oetınnıthr. 

Bu hafta SARAY 
gösterdiit ve JENNV JUGO ile RICHARO 

ROMANOWSK Y'olo yarattıkları bt1Jlt ellen-' 
10.kı 'Ve lbtf şamlı 

.N APOLEON'un 
CAPKINLIKLARI 

GiUel film bUtUn sey:reilert &atyetmekteldir. 
tı&veten: FOKS JURNAL DONY A HAV ADllLERI 

uaaun 111delbincı. JIU7 T• 1911 dofumlu- 1 
Avualurrada ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiilii 

hAdh&eler 
v1,._, e <A. A.> - Db lıdwni. 

tede ıauyoml ~ bir JDU'IL 
m l8yllJen bir anıpla vatanperverane 
bfr maq &ayUym bir pup araamd& 
pek o 1wSaı' fthlm olmıJaD bir talmn 

Bugün MELEK •ınema•ın 
Dün,.anm en hüyülı: ..._ ylhlaı 

Frederic Marche ve ve ~:.~r:a1t 
utııdaJs olmuttar". tarafından fran11J'c& olarak nefis bir turette yaratılan 

Talih Güneşi 
Tamamile tabii, renkli büyük ~ ve ıüaeJ1ik filmi.. 

A YRJCA: tlbe olatak P&ramaaDt ıiiia,_ .llaTllilll.ı 
Seanılar: 2 - 4,15 - 6,30 auTUe 9 ela 

Ea bi7ik deh·Hr 
Fnu1& lll'tiati 

Toı.t.i"BİD • 
ihtinllı ...n 

GABY MORLAY 0'::.btı SAKARYA'dS 
Uykusuz Geceler 7'~~ 

KJSKANÇLICIN bir ericeiin kaJbinde yapabileceği müthiı tesirl..ı tas• 
eden ha emealaiz fllmi mutlaka ıörünüz. 

Bir mUal olmekle beraber ayni zamanda bir derstir Buı\in sut 1 ı de termıttlı matine 

Paiıia eileace nmhiliade ceft79D eden 
..... , n'lldi film 

Seaaalar: ı - 4,20 - 8 



llABERIN TARiHi TEFRiKASI: 16 \'azan: 
A. Cim 

Cam B ;;~;· vk~ ~nk~~ı;;ı;~ ~:'~ m;şı ~a~ 
euaıoaşı, blUıtün kuvvetıvıe ADI 

Kab.uDn beyin suratına bDır 
yumıruk yapoş'ttnrdn 

d ~Uvari, tüylerının dıken diken ol· 
dı~unu bissedıyordu; arkasını dayan
) rı kamara bölmesine biraz daha 
~Pzıtı .. Tup çavuşunun ışareti il.zerine 
--~u.ne !aldıran bu bir sürU sarhoş 
h Ye ~arşı koymak için hazırlanma. 
~\'akıt kalmadan beş on çift elin 
!tın Uzlarına. yapıştığını gördU.. Çaba
de ilk, silkınmek asi haydutların elin 
""n kurtulmak için bir hareket yap. 
... ak · ~ ıstedi, muvaffak olamadı. Hain 
t11 "'uş, ellerini göğsüne kavuşturmuş, 
·"va..: . bes .: •Sıni seyrediyor, aynı ham te· 
~ s.umıe bu feci eahneyı hoş \'e zevk. 
hır bır şey seyrediyormuş gibi büyilk 
~ı haz duyarak Kabuli kaptana ba
~~~rdu .. Süvariyi tutan azgın bahri-
1't,1·~r çavuşun yüzüne baktılar , o. hiç 

lfınj bozmadan onlara emir verdi: 
._ - Ne bekliyorsunuz, işte aradığını· 
:uıa~nuz, ha~df •. alm götUrUn. 

t._ U Sözler, asılerı harekete getirdi, 
buır kaptanı tartakladılar: 

ltıı - Haydi, yürü bakalım, şeriat ha· 
köpek! 

~t ({abuli kaptan şuursuz bir hare. 
'1.ıle ~uk.avemet etmek istedi, ayak. 
~ ılen doğru u7.attı, ökçelerıyle 
>\ıı tanın kaypak rnuşambasrnda da
~ acak bir nokta aradı, kendisini tu
l\ ların kollanna. asılarak fleri doğ. 
~ ~'Ydı. Bu hareketi asileri kızdır • 
~tı. Camialtı kaçkınlarından olan e
~ları, iri yapılı. traşı uzamı!Ş, kir
~ IU bir sarhoş biltUn kuvvetiyle 
~ctı'.lının suratına bir yumruk yapı" _ 

~~ ·~ -v-·~c.,.. __._ .. 'lıı) .u.ı.ı us·~ 
ıtlıı 

~~~allı Ali K.abulinin ağzından yal
~bır .ah çıktı ;kendisini sUrUkliyen
"'1 elıne bıra.ktı, inliye inliye sUrUk. 
~le ek kamaradan çıkarıldı: bu sah. 
~. " .. creyan ederken, kamaranın önU
~ ~Uverteye yığılan mürettebat ara
~~!~ geçirildi, merdivenin başında 
~~en istimbota doğru götUrUldü. 

~et"tllı aUvari. bllerin alçakça ha 
'-ı. bilerıyıe götürülürken, mUretleba. 
~ " kısmı buna tahammül edeme., 
~· 0tadan savuşmuı. bir kısmı da 1 ~ı bir gayza kapılarak yUıUne tU
' }'or, küfrediyor, hattı daha ilen 
~~lt tekme vuruyor. yumruk ya _ 'i Yortardı. Bu dayanılmaz hal t. 
~~kendinden geçmiş kaptan bir 
~ \: Çuvalı gibi sürüklenerek istim
~ •dar götUrilldU. gllvertenJn bir 
'be atılıverdi. 

' t lıftnı bulan haydudlarla dolu 
>lı~llı 'tlınbot, Atıarıtevfik'ln hain Vf' 'te tıı.Urettebatmm alkıı,lan. eel~
t\ı'"aklrıenruleri aTMında gemidf'n ay. 
"-.~a b Sahile do~ süratle uzakln.ş • 
~U~tt aşladL C'rl!mide başıboş kalan 
~lı>'ı:ı ebat şenlikler yaynyorlar. ((al~ı 
tııı dJ~ar, eğleniyorlardı. A!!arıtevfi· 
• ""'t b er z:abitıerl gt!mi dahilinde ser
~ı,~unuyorlardı. Fakat, dışan c;ık. 
~"1tı ; tnUrettebat mn~aade etıni • 
\ ıt~ ııbuH bcv. nevıretin iı.ııtimbotu 

ıı~, T<asnnpaaşy~ o zaman df -
~. ~~ .hnııı VPTilM1 nezaret bina.sı
''tı\dl'ÜldU. Rir odava ıuınsf'dildi vp 
~~~ ll~a Van1lat'ttk mmtmelcvi sor . 
~~'l\d re A vıuınfva mevaanmrla Asi 
""il ltl')qllrıı Rıtmdi (p~) çavuşa a . 
l lt"-... turuıau 
,;ııı ... ıı,,ı • 
~ 1e~in. ~vuş oturdu~ kahve fg -
~ bah11 ~ nar~l~eini tokurdatrrken 
~ ~11ttı Ye rıererlnin kennfsini görmek 
\'lı\111.;:;: habl'.'l' verilmişti. fri nrasa 
' '>.tı-t 1 ll\"tırlanvla srva.zhyan c;a
' C"ı":1ı fPaşa!) 
~it\ 8tnler• 

"'~~, ttrıı \'" · ... 
'it 1 1ı-r. bı· rdı Huzura (!) r,ıkan bah. 

1 ı "lt>ıa ''1ik bfr C'irMiVf'tle Hamdi 
\ '-l°)j!\ l"l'l1ıtdıktı.n sonra: 
~~~'t '>la; ""V1Pt hAini. naıfüz11hn kar. 
~ . · · t)ı" -_lt J{nhnıf,•i C7l'""irlPn Rl- 1 
't\~~"'l'll-ı 
\ .. -.. ~tUr arı"ve "'"t'rnil< Rh ıv'adıı 

ile e?Ql~ Bu dtn"lz erkaıunz ha.kkm
buYUrulur ? .. 

Hamdı çavuş bu habere son derece 
sevinmi~ti. Çekiştirdiği nargilenin 
marpucunu bir 18.hza dudaklarından u. 
za.kla.ştırdı, gelenlere iltifat gösterdi: 

- Oturun bakalım hele! .. Bir soluk 
alın! Şimdi o hainin işini düşünürüz. 

Bahriyeliler birer iskemleye otur • 
dular. Hamdi çavuş sıtma görmemiş 

kaba sesiyle kahveciye s~lendi: 
- Hey, bana ba kkah\ eci ! Ağalara 

ıki okkalı kahve yap! 
Haber getirenler kahvelerini içer

lerken Hamdi <:avuş KabuU: beyin tev
kifine ait diğer teferrilntı öğrenmek 

istedi. As~rıtevfikte geçen vukuatı hi. 
kflye ettiler. Bahriyeliler: 

- tşte efc.>ndim. şimdı dıvanhanede 
emrinizi bekliyor' 

Dıye sbzlcrine nihayet verdikleri 
zaman Hamdi (paşa) nargileyi bırak. 
tl, aya~a kall<tı: 

- Gidi dinsiz, edebsiz. hayM12: her· 
~ele! .. Padişah sarayına el, dil uzat -
manın, top çevirmeye kalkmanın can. 
smı görilr şimdi! .. Siz onu bir araba. 
ya bindirin, etrafına sUngillü muha • 
Cızlar koyun: doğru Tophane yolundan 
Yıldız sarayına çıkarın, şevketlu efen
dimize arzcdin. Ne ferman buyurur. 
sa onu yaparsınız! Haydi arkadaşlar, 
göttyim eizi!... Aferin bahriyeJiler!. .. 
Din ve devlete hizmet böyle olur. Pa. 
diph hainleri mutlaka ceAlarmı gö
receklerdir. 

lki bahriyeli, Hamdi çavuşu sel~m • 
lıyarak oradan ayrıldılar. Hızlı adım
larla divanhanenin yolunu tuttular. 
"~J" uuuuı.,,.. ,,-..a.ı""S'•J"" Jw. AU 

Kabuli Bey divanhanede kapatıldığı 
odada kendinden geçmiş bir halde ya
tıyor, sabahtanberi maruz kaldığı mu. 
amelelcrint hakaretlerin, işkence ve 
dayakların tesiriyle bir türlü kendine 

elemi yordu. 
Hamdı ı,:avu§tan talimat alan iki 

bahriyeli divanhaneye gelir gelmez 
Kabuli bey hakkındaki Hamdi çavu -
şun emrini arkadaşlarına bildirdiler. 
Nezaret itfaiyesinin arabalarından bi. 
ri hazırlandı. Kabuli kaptan bu araba
ya bindirildi. Etrafına be§ sUngillil 
bahriye neferi dikildi. Araba Çeşme • 
meydanı yoluyla ve arkasında Kabu • 
lt beye tüküren, küf reden bir sürU bu
lunduğu halde Karaköyet oradan da 
Topçular caddesiyel Tophane, Beşiktaş 
Ortaköye ve nihayet Yıldıza götürül
dü. 

Saraya gelir gelmez, etrafta mem 
alan dört muhatı.ı taburundan birinin 
kumandanına haber verilerek içeriye 
geçildi. Abdülhamid Yıldız sarayının 

Hünkar dairesinde bulunuyordu. Etra. 
fında mukarribin ve bendcganından 

nıilrekkep bir halka vardı. Padişah, is
yanın daha mUkem.mel §Ckilde tertip 
edilmesini tavsiye, hele bu işte deniz 
kuvvetlerinin müzahereti temin edil -
meden harekete geçilm.mesinJ birkaç 
defa tenbih etmişti. 

Fakat, işte, 31 Mart 325 Salı saba. 
hı şafakla beraber hareket baştamıg 

bulunuyor ve şimdiki tezahüratı sulta
nın lehine bir inkişaf şekli göeteriyor
du. 

Maamafih AbdillhamJd hfilA endişe 
içlndeydL Yanındakiler bilh8.S8a Hü • 
seyln Kemal bey: 

- Şevketlu efendim ... Merak ve en
diısel hlimayunln.nnı bertaraf etmeli • 
dirler. Lehülhamd korkulacak bir şey 
olmadı. Ha!'!.sa asaltiri 6ahane bende • 
terinizin intizam dahilinde yaptıkları 
hareket ve mesru talepleri masum 
kimsele::-c zerre kadar mazarrat vermi. 
yor. 

Abdlilhamid, endi~eli gözlerle Hil -
seyin Kemal beye baktı: padişahın en
di~esf b11 no1\tada '1c;-'ildi. O: bu ha. 
rcketin İttihatçılar tarafından tervi<; 
"'dildiğini Z!\nnediyor ve bu zannında 
pek de ya.ntlmıyordu. Zira, 24 Temmuz 
324 de mevut.iyetJ llAn ve mebus fntl. 

1 1 ülüncülüğümüz J 

Tülün enstitüsü çok geniş 
bir programla çalışıyor 

Memleke:in 
servet kaynak
larından biri olan 
tütünler:miz·n 
ıslahı işinde · 

mühim 
net[celer elde 

edhdi 

Istihsnl maddelerimiz anısında en 
mlihim mevkii tutan tütünlerimiz ih
racat itibariyle de ön safı işgal et -
mektedir. 

Vasati bir hesapla her sene memle. 
ketimizde 65 milyon kilo tütün yeti. 
şiyor. Bu istihsal ile meşğul olan köy
IU miktarı llikriben 100 bindir. 
Her sene tütiln zeriyatmdan köylünün 
cebine giren para 35 - 40 milyon lira. 
dır. 

Köylünün sattığı ham tütün 1etan. 
bul, lwıir, Samsun, lzmit, Edirne, 
Kocaeli gibi merkezlerde işlenmekte. 
dir. Tiltün manipUlasyonunda çalışan 
işçi mikta.r.ı da bir milyondan fazla
dır. 

Ve nihayet memlekette tUtlin tica. 
ret ve komisyonculuğu yapan kalaba. 
lrk bir zümre de vardır. 
Tütün ihracatımrı senevt ve vasatı o

larak 25-30 milyon kilo arn.smdadır. Bu 
ihracatın memlekete temin ettiği dB. 
viz miktarı da 3G milyon liradan a.~ağı 
değildir. 

Tütün mevzubahs olunca inhil!lar 1-
dal'C8ini de unutmamak lhımdır. 

Memleketin her taraf mda kolu olan 
bUyilk bir şebeke halinde çalı:c;an inhl. 
ear idaresi her şene, yalnız tütün kıtı. 
mından devlet hazinesine 25 milyon 
lira safi hasılat vennektcdir. 

lktısadi hayatımıma bu kadar mu. 
him bir yeri olan ve yurdumuz için 
nekadar feyizli ve faydalı bir mahsul 
olduğu şu kısa izahattan anlaşılan tU. 
tUnlerimiz, Uzcrlne titriyeccğimiz, hiç 
bir itinayı esirgemiyeceğimiz bir yurd 
çiçeğidir. 

Altın yumurtlıyan tavuk gibi tU
tnnierimizl en yiiksek kıymet zaviye. 
sinden görerek onun muhafazası, ko. 

babına müsaade veren Hünk~r tahtın. 
da bırakılmıştı. Fakat onun günün bi
rinde 33 senelik keyfi idarenin verdi. 
ği alışkanlıkla bunlan bir anda l~ğv. 
kanURu esasiyi bir daha ağza alınma
mak Uzere bir tarafa atacağını bilen 
ittihatçılar muhakkak (hal') edilme.si 
taraftarıydılar. Bilhassa ittihat ve Te
ra 'rkinin polftikM'nı faal zekAsıyla i
yi idare eden TalA.t bey, bu noktada 
ısra.r ediyordu. l 

runması için elimizden geleni yapmak 
lazımdır. 

İşte, memlekete servet getiren bu 
mahsulümüziln ıslahı için birçok pa
ralar sarfcdilerek Maltepede vücuda 
getirilen (Tiltün enstitüsü) bu hakL 
katin bir ifadesidir. Tütün enstitüsü, 
Türk tütünlerinin vasıf itibarile yük.. 
sclmesi yolunda on scnedenbtti de -

vam eden faaliyeti yeni bir hamle ile 
başararak bundan çok müsmir netice. 
ler almıştır. Bunu sevinmeye değer 
bir müjde olarak telakki edebiliriz. 

Tütunlerimire ait bUtUn fenni işle. 

ri esas itibariyle tetkik etmiş bulunan 

enstitü, ı;imdi tohum ıslah işleriyle, 
tutUnlere ait hastalıklarla, haşaratı 

ifna etmek usulleri, yine tUtUnc mü
teallik kimyevi tahlil işleriyle, geniş 
bir program dahilinde meşgul olmak. 
tadır. Şimdiye kadar tütünlerfmizint 
kalite bakımmdan ıslahı için, sarf e • 
dilen mesai hayli inkişaf etmiş; kay
bolmu,, bazı §Öhrctli tUtünlerimizin 
tohumlan tekrar elde edilml§, bunla.. 
rm yeniden üretilmesine muvaflakı .. 
yetle imkan h~ıl olmu.,tur. 

Aync~ birçok mmtakalarda ekil
mekte ol:ın kn.rışık ve bozuk tohumla. 
rm temizlenmesi ve nefislcştirilmesi 

için çalışılmış, tohumu bozuk mınta. 
kalar kin en uygun yeni tohum tiple
ri seçilmiş ve tohumlar tedarik ve 
tevzi edilmietir. 

Tilrk tütUnlerini:ı menşe ve nevi t. 
tibariyle, esaslı laboratuvar tahlille • 
rine dayanan tetkiklerle, evsafmm ve 
kimyevi terkiplerinin tesbiU işine de 
baslanmıştrr. 

Tiltün enstltüsU, tUtUn hastalık ve 
haşerelf'ri ile mücadele işinde de ~k 

muvaffakıyetli neticeler elde etml§tir. 
Bu ha.dalıklarla ne euretle mUca.dele 
edileceğini, tUtünlerin ne suretle has
talıksız ve arızasız yetiatirilebilcceğf. 
ni gösteren birçok kitaplar ve sirkU. 
lerler neşredilmiştir. 

Enstitü. tü•üncUJUk eahasmda mU
tchassıe elemanlar yetiştirmek işine 

de ehemmiyet vermektedir. Tütün 
eksperi yetiştirmek il.zere ac:ılmıııı olan 
kul"8 faaliyetine devam etmektedir. 

Bu kursa giren Use mer;unu gençler, 
dört eenelik bir tahsilden sonra tütnn 

eksperi olacaklardır. Kurs talebeleri. 
ameli ve mı.zari ziraat, kimya ve tah. 
lil, manipülasyon, fabrikasyont har • 
mancıhk, tütün mUbayaacılığı ve eks
pertiz işlerini safha safha ve uzun 
stajlarla öğrenmekte olduklarından L 
lerde mesleklerinde olgun ve tecrübeli 
birer eleman olacaklardır. 

TütUn enstitüsüne bağlı olan Sam. 
Bun ve Egede birer ıslah ve deneme 
:istasY,onu, Malatya, Silvan ve Fert.ek
te de örnek tarlalan vardır. Burada 
mahallf tütünler ve tohumlar Uz.erinde 
tecrübeler yapılmaktndır. 

İnhisarlar idaresi, faaliyeti gittikçe 
inkişaf etmekte olan Maltepe tütün 
enstitüsUnUn tevsiine karar vermiştir. 
Yeni yapılan modem enstitü binuına. 
ilAveten bir tütün işleme ve bakım e. 
vi yapılmaktadır. Deneme tarlaların. 
da yetiştirilen tiltUnlere burada bakı-

lı:ı..cak ve işleme ameliyesi de bu yeni 
binada yapılacaktır. Ayrıca ieçi evi, 
kurutma evi, ga.Zlama evi ve te."lebbUt 
hal ve serası da yapılacaktır. 

TütUn enstitiisil, müstakbel mesaiai 
için on senelik bir program hazırla. 

mrştır. Bu programda §U maddeler de 
vardır: 

a - Biolojya laboratuvarmm ku .. 
nılmam. 

b - Tütünlerin fumigasirm ve de
sinfecUon esaslarının tesbiti. 

c - Tütün ıslah lA.boratuvarının 
takviyesi. 

d - TütUnde küf ve buna benzer 
anr.alar Uıerinde esaslı etüdler. 

e - Yaprak tutun kurutma ve 
denklenmesinde rasyonel usullerin 
tatbiln. 

İnhisarlar idare!i tntftn f§leri mü .. 
dürlüğünUn nezareti altında ve bu ma-

kamın direktiflerile çalı~an tütün e.ns. 
titUsU, herbirl ha)-ati bir ehemmiyeti 
haiz olan bu işlere ait neticeler aldı

ğı gUn, TUrk tUtUncülüğU ideal vazi. 
yete gelmiş olacaktır. 

Memleketin her eahasmda böyle 
müspet ve nafi mllesseselere ihtiyacı .. 
mız vardır • 

8 MART - 1938 PAZAR 
15,30 Beşiktaş .. Fener maçı: Taksim 

stadından nakil, 18,30 pllkla dans musi
kisi, 19 Nihal ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi ve halk prkılan, 19,30 
konrer:ıns: Prof. Salih Munıl (Rad:)'O ders
leri), 20 l\IDıe:n·en ve arkadaştan tarafın-
dan Türk musiki~! ve halk şarkıları, 20,30 
Hava raponı; 20,33 Ömer Rmı tarafından 
arapça s~ylcv, 20,45 Muzaffer llkar ,.c ar· 
kartnşlan larnfından TQrk musikisi Te 

halk ş.-ırkllorı, (saat a).·an), 21,HI Cemal 
KAmll ve arkndo~Jan tnrafından Türk mu· 
slklsl ve hnlk ~rkılan. 21,50 orkestrası. 
22,20 kcm:ın konseri, Orhan Borart Piyano 
da Valenlin Tnskin, 

1 - Konserto (Re minör) H. \'lyeni
yaviski. 

2 - Aleııro Koderato: Romans, Alla 
Zlngara. 

22,45 ajans haberleri, 2Ş pJAkla solofar, 
opera Ye operer parçalan, 23.20 son habrr 
Jer 't'8 erteli ıllnfln Protramı, 23,SO aoa. 



Fransız sahne vazn " GDzelslnlz, d•yor, 
fakat yUzUnUzOn 1 .desi pek monoton; 

bir tek çeurenlz var !,, 
-7-

8 takımlan arasında 

Güneş, Bey-
kozla berabere 

kaldı 
ben artık hiç bir teY ya~. Bu· Galatasaray, Sllleymaniyeyi 
na mukabil Berlinde realiat bir pııtöz 8 goı•e yendi 
olarak tarunmağa bqlıyorum. Şarla- Dün Taksim stadyomunda birinci 
lanm, teknisyenlerin ve profesyonelle- kilıne klUplerinin B takmılan lik maç-
rin hOfUD& citmiftir· Mefhur Franz AI lanna devam edildi ve Güneş - Bey. 
berin ya.nmda operet oynamam için, be· koz, Galatasaray - Süleymaniye ara. 
ni Bcrliner Teatere angaje ediyorlar. smda yapılan bu ild müsabakayı da 

Bu, bir kaç kelimelik bir roldur. Bir Adnan Akm idare etti. 
akpm Hotel Edenin banndaynn. Bu 
bir nevi angajman fuarı, esirler puan Glloeş 2 - Beykoz 2 
idi. Gazeteciler, senaryocular, film a. Şiddetli eeen rüzgarı arkalarma. a-
milleri. sahne vuileri. yemekten evvel lan Beykozlular, kuvvetli Güııee tala.. 
ı urada bulu§uyodardı. Her gUn görill- mma kartı çok güzel bfr oyun oyna.-
mek nuan dikkati celbetmek, bir eoh· maya muvaff&k ola.rak ilk devreyi 
ne oynamak, farkında deiilmif gibi ya· kornerden attıkları blr golle gallb va
parak bir muvaffa,Jdyet tannmak Jl· ziyett.e bitirdiler. 
nmcb. O akpm ,,....,am, usan bir bar !ktıicl Jannc1a ~beraber "1· 
fakemleal Oserinde oturuyorum. Hare- DIJm OUaetffler maçı tek Ji:ale lulU
btlerime .,. en ı,ı. profWmi mey.c1ana ne IOktaJaiıla da aan • alJah kaleclll. 
çdcaımata dikkat ederek martini içiyo- Din gbe1 oyunu aayeelnde baft&Jmm 
na. Saloncla pyw dikkat biç Jdıme ortalarıııa kadar gol çrJraramadılar. 
yok. Ha,..., baJır ... Var. V111Jann bi- Devrenin 25 lncl daJdlmılmda Necıle
ıialnde. Jau boylu, sanpn bir MamJa tin attJlı bir flltle takmalar 'benbera 
yan J'IDA otunG U. P. ~ nm en bGyii11 olduktan llODI'& Beykodular J'IDe hlL 
nr!icneleiJi Edch. Poınmer ftr. cumJan bltlıcbJar ve kalealnhi hata.o 

Pamaaer. dolnı •iiliJ.Ol'Umo S.nin amdan Beykoz tekrar gaHb vazbıete 
banDam o 4f1'91r4e. her ... bet ..,. yllkaeldl. 
~ .. ııer ..,.ı ~ ~ bUJu.. Jı4çm 80D dakikalan eok ~ 
mijOrclu. Ç,tlnkl *1 ve laYlfe pJmi· pgU. Bllyllk gayretle Deri atılan Gtl
~ bir Sok ~e bahnıdaiu neeUJer, bu .faa1l,.,ıterln ---1111 
lçha bir bayU tınıdılt Yanlı. IOll Aqfb1ırd& g&:.- tktncl pi. 

- Pommerfn JUIDlda otana m. a- 1eriııi atblar ve m,U.Nb da bG)'lece 
dm ldm1 tanf1arm fldiıeı' goll lle bera1:Jelrlikle 

- Seiıi w. ,,.,..... ..... yeal blttL 
ıeı. AıaeriUJi bir- -- ... ..... GalatılllraJ 8 • saıe,..tdre o 
.... atma bira • G-.un ICJll m&Çff ~ Stı-

-Stembiql VonS~I t~ ~,_~~ilk~ 
1'16 Bbitiln ~ ~ t.t.ynu rGr.garla. ~ an .,,...., 

ıe.;Jer N~-.eımı. lW ıeyle.r. y~ı:ııam. 
14nm g~ldiğini biaaediyorum. 

§iddotll ibtiruun ite~· tıd •· 
dama o b.da1' ı.nrıa ~Ormn ki, 
,,omma beni i&'&Yot. beni tiüiıyor, 
lternb'erı• clOlnı •ıtırJor. Bir Se'tti 
tabif.belil ilirtye ~~-'kas· 
amı tebelibn1e olımnr 8il'Oit& Wu-
JW(ım. 

- 'Bomuar. 1D6q6 Pommer • 
...._magtemm davet etml,.otlan Ma 
~ Stnberl~ l8dk maW, aUtüs 
fakat~~ kalchtmat
br. Bu bdar ... 1'ıgkrı1datnm rlfl8.1de 
abtederek yedme Qn&yorum. 

Us tut .onra ~-..._.il· 
zerindeyim. ~lamı a&,JUn>r, l'ram 
A1berlD. oauuuna y~nzm. lfUar 
lltmt ..ı.cıa ~-tık .... yat
.. bltma ~ •• gizi& bir •• 
elam lirarJa bana 1*ciyor. 

Mavi melek 

J'OI'= 
- ftil1I il. Stembefc .. 
Ve Wblmde p hWc1lt1I yeiD1rl üitl· 

- 6Jl7or: (~) 

Muhafız gü.cü: 2 

r.mr, s m...,- _. l81irlmliıle 
baJıman Mubafırcllcll taJmm bagDn 
ilk JDl9DI 'O.QOlda 18.~ Kü1ıatJZ ta
Jmm lldiaya Jıet amanM ~ w 
'Ogot c!a ~ Jlietaf6ıi :.malııımt 
ollrat cıktıJar. 

tık akını Gt1ç1QJer JÇtı. 'O~ 
daJdkada !milrdım l'irak, kalecQle 
1mrlı kaqJ1a blclrlı Jaalde bu fJnat. 
tan: latlfade ederek .gol etems4ı. Bir 
dalda m ~ lra1ealid 
NamJim. llltlhdl gtlcl8kle kuitarallL 
dl. Mt•ct 4aldtld& io1 !lbia'fJdl 

--.~pe.,·-· zibaktaD IODra Namıp. gitti w Na. 

•• Uç ok 
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Bir laboratuvarda yapılan ( N_~cin 
tecrübeler ne netice verdi? Lgir'q~z?_ 

Ka<dl u ın Dar erkeklerden 
canlı 

daha çok 
rüya göırürOeır 

tecrübe yapılan klf!1seıer, 
elektrik ·.var.ıtllatörü 

Uzerlerinde 
sırada bir 
işletildiQi 

tayyarede uçuyor 
zaman kendilerini . . 

görmüşlerdir 

ve daha 

uyudukları 

..!.tı.sanıarı nsırlardanberi dilştln
" en "rüya,. htı.lA ruhiyatçıların en 

41 &kadar olduğu meselelerden blrl
'lfı.r. ?>\eden rüya görürüz? GBrdUğü-
4-Ilı rUyatar zaman itibarile ne ka
t~ r uzundur? Bir gecede kaç rüya 
1e liirtız? Kadınlar mı, yoksa P.rkek
~ mı rüyayı daha canlı gôrür? 

\_ 

l lllek gibi. uçmak gibi. vabşf hay
l~lar \"eya hırsızlar tarafından ko-

1' anrnak gibi, berkesin içinde çıp
~tık: dolaşmak gibi hepimizin p~k iyi 
le ctı~ınıız rüyaları tevlit eden t.ımll-
~ nedtr? 

~~il llrnıerln uyuyan cllmnğın osra
~lk~b: derinliklerinde yaptı ~tları tot
~I er, yukarıda saydıjımız şekllde
~ll~l'Uyaıarın pek hasit sebebleri ol-
te unu göstermlşttr. Pnzl:ı yemek 
~-~iş bulunmak. bundan mUte\f'll ıt 
.. , b carpıntısr. yatağın \'0 yastı~ııı 
t\tıt1etı, teneffils cihazı adalelerinin 
ııı:11k hareketleri. tansiyonun azal · 
l'\ı sı, bir pancuruıı çnrpınası veya 
aı1,Urla gıcırrlamnsı, dimağda bir 
~tile halinde bir takım hayaller ya-

ır kJ i şte biz bunn rUya diyoruz. 
~lhoratuvar terrUhelerinde, Uzer
lı>tı ilde terrübe yaprla.n kimseler, 
tııa <htkları sırada lıir elektrik van
lıl lôru lşlelildl~I zaman kendllerl-
)~ayyareoe uçuyor gürmUşlerdtr .. 
«11 an bir kibritten çıkan kUkUrt 
-.:anı koklatıldığı zaman gözleri
~ önünde bir takrm lnf!H\klar can
--~~l'$tır. Ellerlno pamuk sfirüldUğll 
tt,1 t rüyalarında blr köpeğin elle
-ti Yaladığını görmUşlerdlr. Kapalı 
--Ceerfne kırmızı bir ışık aksettlrl-,1 gözlerinde şimşekler, yıldı

!!' ar Parlam1ştır. 
•hrnınıere nazaran gördUğtlmUz 

~tların yüzde nltmış ruyetl alA-
ar eder, aamlanm teslrlle, yant 

~llı_e~le göfülen rüyalar ikinci ola-
·~-~ kabil '1"U)'al&M ··~ t".\nler mtlzlsyenlerdlr. Koku ,.e 
~r tin teslrlle görülen rüyalar en 
~lta gelmektedir. Alelflmum sıh
~'-t insanlar gilzel rüyalar görürler. 
1'tıaalar ise fena rllyalar, kAbus-

b Uğraşırlar. 
~a6rt. Yaşından küçük çocukların 
'ıı gi1rdüklerl pek nadirdir. Uyu
l\ ... dlrna!!m en fazla faal hulundu
llll::ıar yirmi beş ile otuz yaş ara

'lll 1 senelerdir. Altmış hcş yaşını 1 
,
1
ar Pek az rüya görUrlf'r. nıı 1 ardan çoğu manzaradan \'P. ma

~lbtanılmış bir işin hatırada ran-
~ asından ibarettir. 

1ıı.ı.ı kimseler bir gece e\"voJ gör
Vrt rtiyaJardan on tanesini bir 
, lltırtayablllrler. Hüyaların can-
41 tUyn)•ı görenin Şahsına göre 

r. Kadınlar erkeklerden daha 

• 
ı:ok \'P daha canlı rüya görilrler. Dlr 
fıllme nazaran vasat bir rüya ancak 
otuz snnly~ sürmektedir. Bunun 
klblk bir misali lnglllz romancıla
rından Charles Dkkens'in gördüğü 
rüyadır: Dlckens rtlyasmcla ölUr ve 
bir tabutçunun dilkkAnma götilrü
IUr. Orada ölçUsUnU alırlar ,.e saat-

1 terce uğraşarak tahtaları kestp bl
cerek bir tabut meydana getlrmeğe 
başlarlar. Tam bu sırada marangoz 
elinden bir tahta dUşUrilr ve onun 
patır<lıslle Dlckens de hayata avdet 
eder. Romancı uyandığı. vakit blr 
koltukta uyuya kalmış olduğunu an
lar. Dışarda bir marangoz bahçenin 
tahta parmaklıklarını tamirle meş
guldllr. Dlckens onun elinden dUşnr
dUğü bir tahtanın gtlrUltUslle uyan-
dığını anlar. BUtUn bu rüya Dlskens' 
in uyuma ha11nden uyanıklığa geçU-
~l strada. yani pek kısa bir zaman 
içinde görilrmüıştnr. 

Rüyaların yUzde sekseninin sebeb-

Jerl malCını olmakla beraber bir kı
sım rüyaların ruht bir takım balet
lerden ileri geldiğini de kabul etmek 
lbımdır. Birçok ;psikologlar, rüyada 
uçmanın, teneffüs cihazmın mutta
rit hareketler!nin dimağa yaptığı 
tP.lkln mahiyetindeki tesirden ileri 
geldiğini Jddla ediyorlar. 

'Ril,•Pm7.'1a Jı:'nl"h?ltk hir Y"rde 
!oı;m en ,.,..yn tamımen çıplak o1arak 
dolaştığınızı ,.e her kesin naznrlan
nın üzerinizde toplanarak utanıp ne 
~·apal!ağınızı şaŞırdığimzı görürse
niz Uze.rlnlzden yorganın kaymış ol
au~una ~mln olabilirsiniz. Soğuk bir 
havada sz örtünmUşsenlz- veyahut 
üzerinizdeki yorgan kaymıŞsa rüyn-
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'!ııt' Sıliyorum. Sab!ha .. Bunu bılhassa bana itirafın güç 
~ lllna, söylemelisin.. Çok iyi bilirsin ki ben senin kocan 

nrzda karlı bir havada paltosuz ve 
belki de ceketsiz sokaldarda dolaşır 
\'e dehşetli UşUrsünUz. 

Uykunuzun içinde kendinizi bir 
dişçi sandalyesinde oturur görnr ve 
gayet garip şeraltle, meselA koca
man bir nalbant kerpeteni ve yama
şa ile dişinizi çektirirseniz bilmelisi
niz ki dişlerinizde o anda husule ge
len muvazenesiz bir kan deveranı 

onlardan birinde muvakkat bir ağrı 
meydana. getirmiştir. Yahud da di-
şinizde bulunan ufak bir çUrUk ağ
nmağa başlamıştır. 

Ayaklarr uyku esnasında yatak 
tarşafına dolaşanlar rUyalarında 

ekseriya butnn işlerinin tenı gttttft
nl görürler ve biltnn bunlar yetml-
yorm uş gibi bir de üstelik treni ve
ya vapuru kaçırırlar. 

Rüyamızda bazan pek yüksek yer
lerden dUşerlz. yüreğimiz ağzımıza 
gelir. Bu neden ileri gelir blllyor 
musunuz? Yatağın herhangi bir ye
rinin biraz sarkmış veya lğrllmlş ol
masından! Rllyalarında cantlerle, 
katillerle uğraşanların o gece mu-
hakkak mideleri bozulmnı;tur. Bazı 
psikologlar rüyada Yahşi hayvanlar 
tarafından kovalanmağı, o rUyayı 
gören adamın uyanık hayatında tah
teşşuur korktuğu, tefe..,·vuk edemlye
ceğlnl blldlğl bir kimsenin mevcudi
yetine hamledlyorlar. Gene psiko
logların iddialarına nazaran rüya
da g6rdüğUmüz manasız, korkunç 
şeyler hep uyuduğumuz sırada vü-
cudumuzun geçirdiği clsmant rahat
sızlıkları voya ıstırapları dimağın 

bir hlkAye uydurarak izaha çalışma
sından Heri gelmektedir. 

-
. 'f 

Sinema aleminde 
yeni bir inkil8pmı var! 
\"Canım karanlıkta sakalını kim gC:Srür,, 

Film aleminde garip bir"yenllik 
Meşhur sinema yıldızı Greta Garbo or

kestra şefi profesör Leopold Stokovski ile 
birlikte ltalyada bulunmaktadır. İtalyan 
polisi, bu iki çiftin çekingen vaziyeUerfn-
den şüphelenmiş ,.c her ikisini de sorguya 
çekmiştir. 

Sorgu neticesinde serbest bırakılan çift
ler otomobil ile ilk önce Copri adasına 
gitmişlerdir. Fakat Greta Garbo burasını 
heJenmedilUnden tekrar Kavella~·a dön
mfişlcnc burada deniz kenarında İngiliz 
Jorllarından Crimlorpun malikAnesl olan 
Cimbone kö~künü bir ny müddetle kirala· 
mışlardır. Şimdi, yıldız profesör Sloko'·~ 
ki ile bir arada \"illada kapalı bulunmalc· 
tadır. Civar köy halkı yıldm görmek için 
K:ıvellaya nkın etmiştir. Yıldız profesörle 
Nnpollye gidip selmiş, bu gezintiye birçok 
manalar verilmiştir. Şimdi herkes yıldızın 
profesörle NapoJlde evlenmiş oldu~nu 
jddia etmektedirler. Oturdukları vlllôda 
Kavellolu bir kadından başka kimse yok· 
tur. Bazı gnreleciler, bu kadından, yıldı
zın e\•de günlerini nasıl secirdllini anla
mak istemişlerse de kadının: 

"- Hiçbir şey söyllyemem; ben ancaıt 
çağırdıkları vakit odalarına sfriyorum !,. 
ccvabile karşılaşmışlardır. 

Yıldız, dışarı çıktığı vakit bütün köy 
çocukları ve kızlan onu adım adım takip 

etmektedirler. Bu halin sevimli yıldm say-ı 
fiycden pek cabuk bıktıracaAı anlatılmak· 
tadır. 

Sinemacılık günden l{lne btly(ik bir te
lcAmfil göslermektedJr. Sinemacılar halkı 
sinemalara ballamak lcln bin bir çare 

bilemiyoruz. Yalnız zannettilimlz bir .fi!: 
Yarsa AmerJkan sinemaları filJD1n birinci· 
sini gösterirken sinek avlayacak -.e ud 
hakiki filmde ise de tehacllmftn anım. 
geçmek için kapdua araıı:Bzler yerJeflfr
mek mecbarlyetinde kalacaktır. 

dlltllnmektedlrler. itte son zamanlarda 79- 1--------------
nl bir buluş daha ortaJ'll aWmak O.zeredir. 
Bu da, bir lilml anlamak için ancak iki 

defn sinemaya silmek mecburiyeti ile se
yircileri karşılaştırmaktır,. Şimdi yeni bir 

film çevrilmektedir. Bu filmin ismi: "Ca· 
nım karanlıkta saka1ı kim tôrtl'r?,,dllr. Oy
nayan artistler Norma Şerer ne Vnllas Be· 
ridirler. 

Bu film ancak iki sidişte seyredileblle
<'ektir. Birinci gidiş, meselA bir dostu zl· 
yarct eder gibi günlük elbise ile olacaktır. 
Bu filmde göreceAinlz, çeşit çeşit modalar 
YC asıl hakiki film için yapılan hatırlık· 
lardır. Asıl filmi sörebilmck için ise, ay
ni gece tekrnr gidilecektir. Bu seferki gi· 
diş su,·nrc kıynfclile olacaktır. 
"Canım sakalını karanlıkta kim görür,., 

filmi için Nc,·yorktn büyük hazırlıklar ya
pılmaktadır. Romeo Juliyette seyrettlJlmlz 'ı 
sevimli yıldız Norma Şereri burada da a
cnba nynl sehharlıtı ile seyrcdebi1ecek 
miyiz'! 

Dlr filmi ancak iki defa sidişle anlaya
bilmenin, seyirciler tartifından ne derece
ye kadar memnuniyetle karşılanacatını 

Deniz 
müsteşarı 

Londraya gitti 
Bir mU<ldettenberi AlmanJada b.,. 

lunmakta olan tlttlaat vekl.letl deııts 
işleri mnsteşan Sadullah Gnnet, 
Jlamburktan Londraya geçmlftlr. 

Sadullah GUney, lngllterede ilme 
ve gemi inşaatı nzerlnde tetklklerd• 
bulunacak ve ayın on beşinden son• 
ra şehrimize dönecektir. 

Deniz işleri müsteşarı Ankaraya 
döndükten sonra, mnsteşarhtın aı .. 
cağı yeni şekli ve vaziyet üzerinde 
bir karar Yerllecektlr. 

Evvelcede yazdığımız gibi, ba 
müsteşarlığın devlet demir ve bava 
lşletmelerfnt de ihtiva etmek Dzel'9 
bir mllnakalAt mnstebarhtı haline 
kalbedllmesl ihtimali vardır.Bu tat .. 
dlrde İktisat vekAletlnde yeni teşkf .. 
llt yapılacaktır. 

YABAN C 1 Ol l l ERE NıA[KILill HAKKI MAHFUZDUR 

adama mUmkUn olabilen yakınlığı göstermigti. Daha fazlasmı 
yapmadıysa bu elinde olmadığmdandı. 

Selim, kansmm ellerini avu~armdan bıraktı: 
- Seni böyle Uzillür görmek, beni bUsbütün han.b ediyor 

Sabiha - dedi. Sana artik gözyqlarmı dindirecek bir haber 
vereceğim ... Suad yaşıyor, birkaç gün içinde de burada olacak .. 

l&n çok arkada~ımm. Ağabeyimi geçen yıllara rağmen 
~ ?nan beni senden soğutur sanıyorsan aldanırsın ... 
~1bu ha.kıkati ağzın~an işitmek bana, dört sene içinde 
-.._ ~ _Eıevdiremediğimi anlatacak ... Bu benim için çok acı 
')'),dil'. Fakat ben seni bahtiyar görmek için bu acıya kat- HABERİN EDEBi TEFRİKASI: 9 Sabiha sarsıldı, nefesi tıkanır gibi oldu ... Ancak: 

- Ne? Ne!· diyebildi. tercih ederim. 
' Aldanıyorsun Selim, Suadı ben çoktan unuttum .. 

'~.Dilinin söylediğini kalbin söylemiyor Sabiha. Hele göz 
~ ıç., 'YüzUnü ancak ağabeyimin tekrar hayata dönmesi, 
->\? gelrnesi, sa.nn kavu~masr gilldürcbillr.. Aldanmıyorum 

'7' liayır Selim .. Suadı hayatta görmek isterdim fakat 
~ tekrar birlesmek için değil. Artık buna imk~n yok. 

}\j,.. ., 
~ın .... 

'N·. ....._ • ıc:ıni var mı Selim? 
1'ekrar SuadlP evlenemez miydin'! 

:::. \"U7.Une bakacak bir vaziyette miyim ki .. 
, ~.Benimle evlendiğinden mi? 
~1

1<'a e1erim Selim' .. 
h .. ~r~rn. Sabihayla Suad hakkında, evlendiklerinden beri 
-~~ıtıcı konuşuyordu. Du rnevzua temas etmesi, Suad 
~"'

1

~ a dUşUncelerini öğrenmesi lazımdı. Karannı bu ko
~Y:ı g·· 
~ () . ore verecekti. 
~lıı~ hlç beklt-mcdiği bir haber almıştı. Dairesinde 
~""'itti tıı ziyaret eden bir zat, Suadın sağ olduğu ha.berini 
ı..:. ~- Ağabeyisir.in sağllk haberine, hele tstanbula gel
;!.~ h: bulunduğuna sevinmiyecek bir adam değildi. Fa. 
~' aberıe beyninden \'W"Ulmuşa döndü. Bu zat yanından 
~~btı;~a ~adar güç oyalandı. Ondan sonra da ne yapaca
~ l!ıedı. Bir facia karşısında bulunuyorlardı- Karısile 
~<>na naaıl söyliyecekti? Söylene hakkında neler dü

tki btıw lttt ? Bu ciyle bir faciaydı ki.. 
:~e)r ~erniyordu. Kafası çalışmıyordu. Ağlamak nıı, 

llti !Azım geldiğini ayıram~u. · 

Yazan: Hasan Rasrm Us 
İşinden bir bahaneyle ayrıldı. Saatlerce, ~tede beride 

dolnştı. Nihayet ı;,una karar verdi: 
lşi önce Sabihaya açacaktı. İsterse ayrılacaklar, kardeşi. 

ne hiçbir şey sezdirmemeye çalışacaklardı. Bunu da doğru 

bufmadı. Ne y~pmalıydı? ... Eve kararsız bir vaziyette geldi. 
Kendini tutmak ve Sabihaya hiçbir gey hissettirmemek için 
azami gayret sarfctti. Fcrid'in her gUn "amca" dediği halde 
bugün ''baba" demesi. Selim bir çocuk gibi ağlamadığına hL 
liı. hayn"t ediyordu. 

İ§te sözil bin gü~lilkle (Suad) bahsine getirebilmişti. Şim
di nasıl devam etmeli, Sablhaya hakikati nasıl söylemeliydi? 

Selimin bu gayritabii vaziyeti Sabihanm gözünden kaçmı
yor, hele onun sözU Suade intikal ettirmi§ bulunmasma bir 
tUrlU akı? flrdiremiyordu. 

Selim, Sabihanm sözlerinden tekrar Suadle birleşmelerine 
imkan bulunmadığını anlamıştı. Onu bunda haksız da bulınu. 
yordu. Kardeşten kardeşe geçen bir kadın... Bunu Sabiha, öl. 
se de kabul edemeT..di. Selim Sabihamn kendisini sevmediğini, 
sırf babasmm ve annesinin JSrarlan iU.erine, evde bir sığıntı 
gibi kalmRmak, çok sevdiği çocuğundan ayrı yap.mamak için 
evlendiğint herkes gibi biliyordu. Kendisinin de sırf bunu bir 
vazife telAkki ederek evlendiğini herkesin bildiği gibi. 

Buna rağmen o, Sabiha.ya samlmt bir hisle bağlanmış, ona, 
kendisini ~ven blr kadın gözüyle bakmış, bir dedlğinl iki yap
mamaya. ç:alışmış, Suadi hatırlatmamak için her fedak~lığa 
katlanmıştı. Sabiha da, Jrendisine bu kadar iyi davranan bir 

Fenalaşıyordu. Damarlarmdaki kan yavaelamı1tı. Sarano 
yordu: 

- Sabiha, kendine gel canım ... Bunu sana babına hildm 
bir kadmsm diye söyledim ... Sabihat Sabiha! .... 

Sabiha derin bir nefes aldı. Sonra yavq ve bitkin bir aesle: 
- Doğru mu Selim. Rica ederim doğru mu? 
- Böyle yalan olur mu Sabiha? ..• Bu haberi, daha Jdm8ı!!\, 

ye bildirmedim. Seninle ne yapacağnnm kararlqtıralrm, diye,, 
Beni pişman etme! ... Asabına. hfilciin ol! · 

Selim ayağa kalktI, elini Sabihanın omuzuna koydu: 
- Şimdi beni dinle Sabiha! .. Dinliyor musun! 
O, cevn.b veremiye<-ck bir haldeydi. Yqıyor muydu? Her 

şe~i umar, fakat böyle bir hakikatle kartılaşacağmı aklına bile 
getirmezdi. Artık, yaşamamalıydı. Suadin temiz B§kma ihanet 
etmiş; k:ırdeşiyle evlenmiş bir ka.dmm yaşamaya hakkı ~ 
malıydı. 

Selim: 
- Dinlemiyecek misin... dedi .. 
Selim, Sabihanm Asabına hlkim olduğunu anlatan bir sn. 

kirmeden sonra: 
- Dinllyonım Selim ... Konup.hm ve ne yapa.cağmım karar

l~ım. ... dediğini işitti. 
- tkimlz de bir f acla karşısmda bulunuyoruz... Bu f&eiayı 

biz hazırladık, biz önlemeye çalıealıın. Bana yardımmJ rica 
edıyonım. ÇUııJrll, hiçbir teyde, . yalnm bapma bıv wreblle. 
cek halde değilim. J)QetlndWtlerlm bana tatbiki gtlç geyJer gibi 

' görllntıyor .. , 
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Fransada Amer"kan· ~ı1:sıin:ıe tngi-
• •• • hzlerle Arap:arın 

alkan antantı 
poli ikası nümunedir arı haydutlar turedı muharebesi 

ı.ondra, 6 (Hususi) - Fili..tinde Yıım
mun ve Unelfnlnu kasnbalan cıvarında 

Hcmanya Hariciye Nazırı Ankarada veri
len kararları izah eden beyanatta bulufldtl 

O,,_omob~llj üç haydut saatlerce 
jandarma~ar?a çar9sş:ı 

iki ar1cad4§ı wruldu1da.n aonra tes;im okın haydud .•• 

Fr:ın,o;ada Kulonlyede iki Alman ve bir ı 
lsp:m)ol h:ıydut, J:ındanna ile saatlerce 
süren hlr müsademeye girişmişler, bir 
J:ıncl:ırmoyı öldürüp c1ınerlni yaral:ııJıklon 
sonra içlerinden ikisi vurulunca geri kain· 
nı te~llm olmu~tur. Vurulan haydutlardan 
lıirl ölmü~tür. • 

Hnydull:ırdnn biri Alman Trlnıdlr. Bu 
ndıım be~ sene J:nıfor en-el çalıştığı ipekli 
f;ı bri'::mnı !'IO~ rn:ıfin karnr vermiş, P:ıris· 

tc t :ı nıdı~ı biri Alman, ötekisi hp:ın~·ol 
iki nrknd:ı ile lıir kamyonete atlny:ır:ık 

bCıd i o;e m:ıh-. lline gitmiştir. 

Folıril,anın liç knpısı kınlmış, 75 bin 
fr•ınft dc~crindc ipekli kum:ış kamyonete 
~ " 'ı. l cnmlşllr. Snbnhın saat beşinde hay
duıJ:ır h::.ırcket ettikleri sırada erken kol· 
J,nn hir işl'i· hunları görmüt ve hemen Jan· 
darmayn l\:ıher ,·ermiştir. 

Dcrhnl moloo;iklelli polisler yoln çılca· 

rılnll'j, l::ımvonl'tln yolu kesllmeııl tçin yol 
üzcriml~ld j:ındnrma karakolt:ır1na telefon 
cd ilm l ~llr. Hoy<lullor )'olun kesllmi'J ol:ı· 
c:ığını t:ıhrnın ellikleri lt"in şehrin içinden 
geçmlycrck ormnna ııopm1şlor, oradn bir 
fond :ı rm::ı ile karşı'nşmışlardır Zavnllı O· 

dom knlhlnc '\'ediği bir kurşunla derhal 
yl'rl' yıkılmıştır. 

Haydutlar knınyonetlerile seyahate de· 
vnın edemi)'eceklcrini anlayınca yolda 
bir ekmekçi otomobilini çevirmişler, zor· 
lıı olarak onunla firara de~·am etmişler

dir. 
Firariler snnlte 80 kilometre ııüratlc bir 

lrcn yolu scçfdini geçerlerken orada dU· 

rnn bir polis komi'>eri ve bir sivil memur 
rovclverle karşı ko)·ınuşlar, ha)-clutlar do 
nıcş etmişlerdir. Kimse )'nralonrnomış, 

lııwdutlnr seçidi aşmoğ:ı muvarrak olmuş
lardır. 

Fnk:ıt komiser, otomobilin numarasını 

almıştır, hu snyede hnydullorın yeni ara· 
bnlnrını t:ınıınnk mümkün olacaktır. Nu
mara derhal telefon ve telsrnrta bütün 
Jandarma karakoll::ırına bildirilmiştir. 

On dakika sonra otomobil gene Jnnılnr· 
mıılıırla knrşıln~mış, ııtcş lckrnr b:ı-,l:ımış· 
tır, Bir janc!nrına kumnndonı yaralanmış, 

dl~cr biri rnydutl:ırcl:ın birini ölclürme~e 
ötekini yorol:ımnğa rnu,·orfak olmuştur. 

ÜçüncO haydut bunun Cizerine teslim ol· 
muştur. 

Bu mfümdcme ve laldp tam Qç but"uk 
snat silrmüşllir. 

~. 

Moskova muhakemesi 

l.ondra elçisi 
En lellicens • 

servıs 

memuru imis! , 
StaHni öldilrel'ek odam 

et ti ve ihtiıare·rerin 
cürmünü itiraf 

plAnını anlattı 
Mos':ova,. 5 (A .A.) - Bugt.i.nkU 

muhn:•cmede, eski harici ticaret komi. 
oori Rozcı:ıhoitz, komiserliği zamanın
da Almanya ve Japonya lehine ola • 
rak So\'yct harici ticaretini muntaza
man baltalamış o!duğunu söylemiştir. 

Rozenho1tz'in itiraflarına göre 1933 
te Moskovadaki bir ecnebt diplomat 
vasıtasiyle Troçkiyc 300 bin dolar ve 
bunc1:ın sonra da her sene 110 bin do. 
lar göndermiştir. 

Staline kaI'§ı hazırlanan ımikast 936 
mayısında Londraya taç giyme me • 
rnsimino giden mare~al Tuh::r;evski • 
nin avdetinde yapılac::.k ve ihtilfüi biz. 
zat mnrcşn.l idare edecekti. 

Rozcnholtz nihayet Stalinl bizzat 
öldürmek niyetini kurmu§ olduğunu 
söylemiştir. 

Ledi Marlel Paget delalet etmiştir. Le
di Mariel P:ı.get diplomatik mahafilde 
çok tanınmış bir bayandır. 
Mınııunlurm it.rafıarım tekzlb 

Londra, 6 (A. A.) - Moskova mu
hakemesi esnasında Rakovskinin hah. 
settiği Rusyadaki İngilizlere yardım 
cemiyeti azasınilan LeQi Muriel Paget, 
Rakovskinin sözlerini tekz.ib etmekte 
ve asla İngiliz gizli istihb:.rat ajanı o
larak çalı~nıamış olduğunu beyan ey
lemektedir. 

İki te'<1.ip daha 
Paris. 6 (A. A.) - Rakovski mah. 

kenıede Frnnsada Roynt eehrinde eski 
mebuslardan Nikola rastgeldiğinı ve 
Niko!un kendisine Fransız kapitalist
lerinin Sovyetler birliğindeki muhalif
lere para vereceklerini vaadettiğini 

söylemi~ti. Nikol, bu beyanatı tekzib 
ec!crek demiştir ki: 

Mahkemede lt!raflar sırasında Ra.. 
kovskin daha 1924 te Londrada bUyUk 
clçiykcn 1nı;iliz istihbarat bUrosu he.. 
s:ıbına çnlı~tığmı ve bizzat Tro~ltinin 
de 1026 d:.n itibaren ayni istihb:ı.rat 

''- Rakovskiye hiçbir zaman Ro. 
yr.tta tesadüf etmedim ve kendisilc 

bürosu hesabına çal!~mış oldu~nu s;iylcdi:;i mevzua d:ıir ne Royatta, ne 
söyfodikten sonra 1927 c!en itibaren de bac;!m bir yerde görit"'medim.,, 
FratUi:z cndil.s!.rlsi hcsrbına d:ı casus
luk yaptı;-ını ''e Tro:!dye verilecek 
p:ı.ra muk<>bi'ln:ic Frant!.Zlara nt•syn
da imtiyazlar temin eylediğini ifade 
etmiştlP:_ 

Siberyadııld mentruıından döndUk • 
ten sonra Rııkoveki tekrar Troq1dnln 
emriyle İngiliz ca!uslanna hizmet et. 
meye başlnmı§tır. Bu işte kendisine 

t 

Sosyalist Popü!er g~zctesi muhar • 
rlrlerinden Mac;delen Paz, Krestinsl:i
n ·n kendi:'3inc 10"8 ser.esinde Ber'inde 
E!:!:'eldyor o!~,inde r~:el:fr9 hak -
k"n..ı" ':i söz~erini te!rni!> ederek demi§. 
tir ki: 
''- 1fl28 senesinde Almnnyadn de. 

ğildlm. Ve Krcstinskiye hiçbir yerde 
rasgelmedim." 

;)'tıpılnn muharebe tedhişçilerin tenkili i· 
çin yapılan hıırcklıtın b:ışl:ıngıcınılnnheri 
gurülmeınlt derecede şiddetli olmak isli· 
dadını göstermektedir. 

Mın·erayı Şeria hudut kuvvetlerinin \'C 

askeri tııyyarelerin himayesinde llerliyen 
Filistin kılal:ırı lcdhişçileri tııkip etmeye 

ve onlara aıtır zayiat verdirmeğe devam 
eımckh~dlrler. 

Ceninin· batmnda Yammun köyü yakı· 
nında dün vukubulan bir müsndeınede 
lılr İngiliz zabiti- hafifçe )'Dralnnmış ve 
bir lnglllz askeri ölmüştür. Telsizle çağ
rılan tayyareler ve kıtaat ('efeyi dağılmış
lardır. Tayyare ateşinden en az 12 Arııbın 
öldüğü tahmin edilmektedir. 

Fillstlndekl İngiliz kuvellerinin başku
mandanı general Va,·ell, tayyare ile Cenin 
mıntakıısındakl harekAt sah:ısınn gitmişti. 
Bu mıntaknya gece takviye kılaları gönde
rilmiş bulunuyordu. 

ZanncdildiAine göre Araplardan ölenle
rin miklan 25 kişidir. Arap Çetesinin iki 
yüz kişiden mürekkep olduğu tahmin -edil· 
mekledir. 

Ü; ln'?iPZ alayı muharPberle 
Kurtü~. 6 (A.A.) - Merkeıt Filistindc 

asilere karşı yapılan muharebeye öç olay 
ile oltı ton·nre iştirak etmiştir. Astlerden 
50 kişinin öldOrilldüAü ve 50 kişinin de 

yıırıılı olclutru halde esir edildiği bildirlJ· 
mektedir. 

Tayy:ırell'r Kıım El Fahm civ:ırınd:ıki 

knsab:ılnra illlca etmiş olan birkaç çe!cyl 
yerlerinden çıkarmak için bu noktaları 

şiddetle bombardıman etmektedirler. 
Firar eden ('eleler mühim miktnrda 

harp nııılıemesi terkelmlşJerdir. 

lspa ınıya<dla 

Frankocuların 
tayyareleri 

Bir hUyde ıuo kfşiyl 
Uıdürdiller 

Barselona, .5 (A.A.) - Milli mUdafaa 

b~ı::anlığından tebliğ edilmiştir: 

(Kara orduıu: Bugün bütün cepheler

de faaliyet ehemmiyetli olmamışbr. 

Hava faall.yeti: Vç tane Uç motörlü 

tayyareyle 3. avcu tayyaresi öğleden son 

ra Alkaniz k<Syünil bombardıman ede· 

rek yilz ki§inin ölmesine sebep olmuı -

tardır. Sarıt 10 a doğru bir deniz tay

yaresi Baraelonu bombardıman etmi§tir. 
iki ölü ve iki yaralı vardır.., 

Mnirf dl bombardıman 
Madıit, 5 (A.A.) - Evvelki gece 

Franco bataryalan hUkômet merkezinin 

şimali garbisinde bulunan Cumhuriyet 

mevzilerini bombardıman etmi§lerdir. 

Şehrin merkezindeki sok,aklz,rda bir 

kaç merni lnfilAk etmi ise de kimseye 

bir ıey olmamı§tır • 

Büyük çapta hükiımet toplan muka

bele ederek Frankistleri ateı kesmeğe 

icbar ettr..~ılerdir • 
1 

Almanvzrnm Fı anlrncu~ara 
hizmetleri 

Bcrlin, 6 (A.A.) - 1938 senesi znrfın· 
da Almanyanın Franklsl İspanyadan yap· 
tılh ilhnlftt 136 milyon marka b:ıliğ ol
maklarlır. AlmonyadM yapılan ihrac-nt ise 
66 milyondan lbaretllr. lfaklycnin Alman· 

11anın Fran/.:l1tt f 1tpan11aııa yaptıfjr hl:mel· 
lere korıılık tutulması muhtemeldir. 

Almanyanın 

şarı:arı 
~ Baştarah ı incide 

! - Elı;alliyetler meselesi. Hitler, 
fn~ilter:nin Çekoslovakya Alm:ı:.ılarile, 
Avusturyalıların is!..=kbalinin reyiam yo-

lu ile tayini premipinin İngiltere tara· 
fmı::l:ın kabulUne intizar etmektedir. 

4 - İtalya • Almanya münaseb:tleri 
meselesi. tn~iltcrerln Roma - Berlin 

mihverini zayıflatmağa çıılıJmam~ısı icap 

edecektir • 

Bükrcş, S (A.A.) - Hariciye müs· ı cıJcr. Buna binaen konseyde a.ıa be' 
tcşarı Komnen, matbuata beyanatta devletin ekonomi ıaaliyetini koruı:nJ~ 
bulunarak, Bal~nlann Avrupa barışı ma'k,sııdiylc mün;:ı:;ip zamandan gencr 
için bir tehlike teşkil ettiği zamanın Franko ile temasa gelmek üzere dc~e-
çok şükür geçtiğ~ni kaydettikten son- ge gönderebileceğine karar veı·•-;;:r 
r<l demiştir ki: tir. 

"- Şimdi, Balkan devletlerinin po- 3 _ Milletler Cemiyeti meseıeti. 
litikası, bu devletler münasebetlerin· Balkan antantı, Milletler Ceıniy< tiD' 
deki ıamimi:.~. BaTh.an ahalisinin entel· kr§ı aa.iakatini teyid etın·§ ve fakat ~ 
lektüel ve ekonomik terakkisini temin mıyct :craauru anc<ık aza devıeucri' 
hususunda dirij:mların müşterek dil· politik istiklal ve müsavatlarına riaYeC 
§iln:csi ve b.ı:ışın ve iyi anlaşmanın çerçevesi daires=nde tasavvur edcbilr 
tarsini aaye&nde bir nümune teşkil e- ceğin,' tebarüz etHrmiştir. 

debilir • ., Diğer devletlerin iç i§lerine mil~ 
Komnen, Ankarada gösterilen bara- hale etmemı:k k.aranndaı bulunan :S'r 

retli kabulü ve modern Tilrldyenin bil· ı iıı' kan antantı devletleri, kendi iç i~ er 
yilk şefi tarafından yarablan bu güzel hiçbir surette müdahaleye de musaısı" 
ıehirde geçirilen dört giln zarfındaki ha etm:yeceklerdir. 
samimi\~k havasını bilhassa ktıydetmiş Zikredilen bu beyanat, Kürük antııt" 
ve bunun -dört Balkan antantı devleti ıs tfl 
arasındaki bağın ne kadar sıkı olduğu· 

nu gösterdiği bildirmiştir . 

tın evvelki bazı kararlar·na ve bilh• 

Romanya taraf;ndan Milletler Cemi~ 
tinde 27-1-1938 tarihinde yaptllP" 

olan beyan1ta uygundur. -·' 
''- Konferansın bu anlaşma ve bir

lik havasındtın tfıülhem mesaisi, dört 
devletin, her b=r devletin coğrafi ve 
politik vaziyetinden doğan hususi men
faatini gözönünde tutan milşterek. men· 
(atini terkip eden müttefik kararlara 
zorlul\suz varabilmiştir. Son tebliğ 

Komnen, veda mektubunu ve~ 
üzer egece yansı Berline hareket eısssi' 
tir • 

verilen kararların aynasıdır.,, 
Komnen, bundan sonra Romanya 

halk nı bilhassa alBkadar eden aşağıda· 
ki Uç noktaya işaret etmiştir: 

1 - Balkan antantı devletlerinin 
ftalya ıle olan mUnascbetleri. Konsey 
k.-rarlannda aza devletlerle 1talya a
rasındalt.:,i müna!ebetlere idare eden 
coğrafik - politik münasebetlert!en 

mülhem olmuştur. 

Yunan=s•anda 
Atina, s (A.A.) - Atina ajansı bil' 

diriyor : 
Başveh~t Metaksasın Trakya ve ~ 

kedonyadaki turnesi halkın coşkııl'l 
zahliratı arasında devam etmektedir· 

!skeçe b51gesi. Metaksas hü'kO~etİ; 
karşı minnettarl·ğını göstermek içııt 

askeri tayyare hediyesine karar verııif 
ür. 

Atina ve Pirenin bütün işçi cemi~ 
teri. Başvekil Metaksasa, mi.Ji ete 1' 
den ve iki memleketin ekonotr.t1c. Jı• ~ 
ve emniyetlerinin nef'ine olarak TU:,,. 
ye ile aktedi\en y~ni muahededen d I 
yı minnettarlıklarını b=ldiren karat 

Ji~,~~·~y~•n 184 "b i"~ ... ~i~ 1 u ~ 
cep kruvazörleri 

2 - ispanya meselesi. Konsey ademi 
mUdahale politikasına devama ve Lon
dra komitesine iştirake karar vermiştfr. 
Diğer taraft·n, aza devletlerin ticar1 
mürascbetleri bakımından bazı fiili 

inşa ettiriyor 1 
Amerikan babı lyeslnin lnglltere bahrlytB 
ııe müsavi olmasını Japonya lstemıyot11 
Tokyo, 6 (A. X.) - Bahriye erk~- mckte olduğunu beyan etmektedı!ıl'' 

nından bir zat, havas ajansı muhabi· Bu kruvazörler "Doyçland,, plaJI fİ 
rine "Japonya, süper dretnavt inşa et· dan mülhem Alman pllnla.rın' 
memektedir. Yalnız gizli bir tipte hu. inşa edilmektedir. ; 
susi harp gemileri yapmaktadır, ,de.. Ayni mahfe!Jer, Japon ricalinde11 I 
miş ve Japouyanm inşaat programını 9tı -•~ 
gizli tutmak kararından asla vazgeç- ri tarafından yapılan bu beyaO d'. 
miyeceğini ,zira sürprizlerin husule niz muahedesinin sahabet ınad .,;ı 
getireceği tesirlerin büyük kuvvet tatbik etmek lstiyen Amerika>'1 pıı-' 
farkları ile muvazene teminine medar kutnıaya matuf son dakikada Y9 ,c' 
olacaiını beyan etmiştir. bir teşebbüs mahiyetinde telaıtıti 

Bu zat ,bundan başka Amerikanın mektedirler. ıst'' 
Japonya ile bahri tedaül aleyhindekı Filhakika Japonyanın gizli 

0 
,pi 

de1illcrini bizzat kendisinin tahrib et- yapmakta olduğu bu inşaat dt~•;,l 
me!dc olduğunu, çünkü Amerika yal. ahcdesi mucıbince müsaade ed•1~,ııe' 
nız iki Okyanusu, İngiltere ise he • kategoriye dahildir. Bu inşaat tll ~ 
men hemen bütün denizleri mildafaa rikayı şimdikilerden daha kuvVe 1rı' 
mccburiyetindeyken Amcriknhlarm daha süratli zuhlı ve kruvazörleri~ 
lngiltere ile teadül taleb etmekte bu- etmek hakkını istemeğe sevJ.tetft'ıl'. 
lunduklarını ilave etmiştir. Hariciye nezareti halihazırd•ııııfl 

Bunun üzerine Havas ajansı muha· dradaki deniz eksperlerine bua,tıı,-ıl 
biri, Amerikanın fngilterenin Arueri • ta göndereceği talimatı hazt:l ./ 
kan filosuna faik bir filoya sahio ol. _d_ır_. ---------~ .a 

mnsım kabul ettiği takdirde Japon -
yanın kendi hattı hareketini tekrar 
göz:len gc;irmeğe muvafakat edip et -
miyeceğini sormuştur. 

Muhatabı olan bahriyeli zat, güle • 
re!{ §Öyle ccvab vermiştir: 

••- Bolld ! atlemi teadül mühim ol. 
duju ve mezcla 2-7 nispetini buldu~ru 
ta~cdirde ... ,. 
14 b·n ıon!u'-t crp luuvHzöı IPı i 

Vaşin~ton, 6 (A. A.) - Deniz mah
felleri Jnponyamn büyük zırhlılar in. 

S - Fran::ız • S:>vyet milnaseb:tleri 
me·elc:ıi. Von R:bb:ntrop, demokratik 

devletler Sovyetlerle teşriki mesaiye j 
n.=hayet vermedikçe, İngiltere ve Fran· 
sa ile hiçbir yakınlaımanın mümkün 
olmıyacağını bildirece~tir 4 

§3. ctmeğe baıladığı hakkındaki habe. 

rln do:;rtı olm:ı.dıfrıru Havas ajansının 
muhabirine söylenen Jar>on ricalin • 
den biri tar=ıfmdan ya111l:ı.n bu beya
natın Japonların 14.000 tonluk ~b 

kruvnzörleri inşa ettiklerine dair ve • 

rilcn Amerikan haberlerini teyid et • 
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l'I ~kadaşım jandarma. yüzbaşmı Falı. ' 
~ ge~lerde bana bir eski batn-asmı 

attı B nr .. ~-·· undan dokuz, on sene evvel, 
~) nı ... kazasında. geçen ve ol-

~erakJı bir zabıta. v&kasmı can

~ı.ı_ •• bu hikayeyi, onun ağmıdan 
~ıyo,.,,,_ 

~ ·:u"· 
~ 1/lemtrde §tırasmı kaydetmeli-
l'b...1 1• vak'a kahramanlarmm iBimle. 

~ gayrı bütUn had.iselert bütün 
~kar 'Ve ~üdafaalar, bütün Wsilit, 
~ hik te Yti7.de yüz uygundur. Y~ 
~la Aye tanuı.men anlatıldığı şekilde 
~ Inı§, anlatıldığı §ekilde iokişaf et
'lıı 1\'~ anlatıldığı şekilde bitmiştir. 1. 
~ ç nde bir fenalık, kötülük olmadı
~~8.karak ve her gün, her yerde bir 
~çhir daha VUkua gelmeslle dünyadan 
)ah· §ey eksihniyeceg'ini ve dünya. 
t~ ıçbir şey eklenmiyeceğini düşüne
, ·0~'a k~hramanlarınm adlarını 
4et oU:ğu gıbi yazabilirdim. Fakat a. 
' ~;ne bileyim, bunların bir 
)& ' bUYiik bil' kısmı bugün sağdıi' 
'ltanılZ.dadır. Belki içlerinde eski bir 
>t:t h~n, b_lr hikayenin, hele bir cina
ltıa.lllı a:vesınin içine fıimlcrinin karış. 
t~ hO§ görmiyenler bulunur. 

~a~l ~i, bunlara birer iğreti ad ta
~ \'e kı~~~nin tavuğuna kış demiye. 
ıllıl... Sözu yüzbaşı Fahriye bıraka. 

~~ ık • * 
~ an ben kazanın jandarma 
' 'te da.nıydım. Mektepten yeni çık
f~ ~ört ay kadar evvel ilk vazı_ 
~ 111:0l'lnek üzere oraya gelmiş olan 
~ ddeiuınumt vardı. Hoş bir ço

l'tı' l:>aııa yirmi iki yaşında var 
tıı~~ .Cete gUndUz çalışrrt vilayet 

ıııll'ı,ıın\sine. valive. vek~lete 

durmadan 15.yihalar gönderir, bütün 
dünyayı ıslah etmeye ça.lışmiı. 
Kazanın hemen yarım saat ötesin.. 

den yeni demiryolu geçiriliyordu. Ay
lardanberi bizim hududumuz dahilin. 
de birçok ccnebt mühendisler, yerli 
memurlar ve binlerce amele çalışıyor
du. Yol, daha Uç ay kadar bizim hu. 
dud dahilinde devam edecekti. Çok sı
kıntı çekiyorduk. Zaten dar olan teş. 
kilatnnıza bir de bu ordularla. uğraş
mak, asayiııi yerinde tutmaya çalış. 
mak vazifesi dü§üyordu. Hava yazdı. 

Ak§am oldu mu, bu amele ordusu kır
lara, dağlara ya.yılıyor ve üçer beşer 
kişilik gruplar halinde ateş yakarak, 
yemek pişirerek vakit geçiriyor, son.. 
ra otların üstUne uzanıp sabı;ı.hlıyor
du. Bizim Mehmetler vasi bir saha 
dahilinde, sabaha kadar dolaşıyorlar, 
kimsenin burnu kanamasın, kılma za. 
rar gelmesin diye uykularını terkedi
yorlar, vazifeyi başarmaya çabalıyor. 
lardı. 

Bir gün (Muradlar) karakolundan 
bir telefon aldım. O taraflarda bir yer
de, bir taş kulübede ölü bir kadın bu_ 
lunduğunu bildiriyorlardı. 

Hemen müddeiumum.lye haber sal -
dım. Vilayete telefon çektim. Vali ile 
alay kumandam iki saat geçmeden a. 
sayiş kamyonuyla geldiler. Biz de 
müddeiumumi ve doktorla beraber 
kamyonete atladık. Vak'a mahalline 
doğru yola çıktık. 
Gideceğimiz yer yakındı. Yol iyi ol

saydı, hattıl yayan gitseydik belki iki, 
iki buçuk saatte varırdık. Fakat bir. 
çok yerlerde kamyondan, vali de da • 
hil olduğu halde, inerek bu koca ökü. 
zil arkasından itmek ve yine birçok 
defalar batai?a Sı\!'llanan tc1<erlekleri 

neferlerle bera~'-': çamura girip sök
meye çalıemak mecburiyetinde kaldık .. 

Geçtiğimiz yolun ik.i ta.rafı karınca 
' gibi, yol amclesiyle doluydu. Biz yan. 

!arından geçerken kazmalarını, bal -
yozlarıru, küreklerini kısa bir müddet 
için bırakıyorlar, bizi seyrediyorlardı. 
Akşama doğru karakola vardık. On. 

başıyı yanımıza alarak yola devam et
tik. Kamyon karakol önünde kalmış. 
tı ve biz, şimdi yeşil çamlarla örtülü 
bir tepeye tırmanıyorduk. 

Bu tepenin en yüksek yerinde Al -
man mühendislerinin kurduğu şirin 

bir dağ kampı vardı. Tuğlalarla örül. 
müş, yan yana ilç odadan mürekkep, 
küçük ve şirin bir klilbe, yanında iki 
üç tane deriden çadırlar kurmuşlardı. 
Biraz ötede yine tuğladan yapılmış 

bir fırın. yarısı yere gömülm.Uş, ala
turka bir hamam vardı. Hamamı ısıt. 
maya lüzum yoktu. Çünkü tam altın· 
da yerden kükürtlü bir sıcak su kay. 
nıyordu. 

Hepimiz işit gücü unutarak bu a
damların, bu dağ başmda ortaya çr.. 
kardıkları bu rahat ve güzel muhiti 
seyretmeye başladık. 

Bunlar üç kişiydi. Birisinin genç ve 
gi.izel bir karısı da vardı. ~atta yan
larına yaklaşn-ken uzaktan esmer yU.. 
züyle, diz kapaklarına kadar çıplak 

esmer bacaklarıyla evvela o önümüze 
çıkmış ve son dereoe ca.zib ve cana ya
kın bir misafi~erlikle bizi k&r§r. 
lamıştr. 

Bu dağ başmd11t bu binlerce işçinin 
atasında, bu nefis kadının bu serbest 
ve yan çıplak halivle nasıl yaşadığt
nr, eminim ld, o dakikada hepimiz fçf-

• 

Frengi 
11/ıan 7aıns 

mi7.den geçirmiş ve tanccüb etmişiz -
dir. 

Bizi çam ağaçlarmın altına kurul • 
muş, beyaz muşrunba örtülü, büyük 
bir masanm başına oturttular. Kadın 
pervane S?ibi etrafrmızda dönUvordu. 

Ta Almanyadan getirdikleri iki uşak 
ile bir ahçı derhal hazırlığa başladı!ar. 
Birkaç dakika içinde kulaklarından a. 
ğaca asılmış bir iki tav§all yere indi
rildi. Beş on tane kanlan Ustünde kek. 
lik g-elı'li. (Sonu yann) 

~ ' • K A"H R Av K N _x_ı_z ________ _ 
~;arın ilzeriıide, kendisine hakim ve. -

-----------------------------------------~----------._ ........ ____ _ 
lttt bi . ll r na.zarla bakan bir baı vardı. 

u, Siııilc.ri ideta hakedilmiı lir inaan 

~rydı Ve bu insan peder Jozefti ve pc
~~ .Joıefin naurlan, ona göyle diyor· 

• 

SON 

- H~kim benim l ön Umde eğil, Rit

liyö I .. 
Ve Rip!yö, ~erldisine percsti§ eden 

kalabalığı aelamlıyor gibi yaparak e

ğildi. Fransanın bir hakimi varch ve bu 
hakimin adı peder J ozeftj, ı. • . . . 

Korinyan acıJYı bir tavırla cevap ver

idi : 

, - Onlar artık bende değil .• 

- Affedersiniz, cübbeli, ııizde tam 

iki dizi, sağlam beyaz otouz iki diş var. 

Ben~ dişlerimi iaıde eder misiniz. Ha

yır mı? Tabib birader, faaliyete geçin .. 
Korinyan heyecan ve endişeyle ba

ğırdı: 

- Mukaddes kitaplar şahit olsun ki .. 

ı Mukaddes kitaplann neyin pidi o· 
lacaklan bir türlü arila§damadı, çün· 

kü tabip karde~~. kocaman pençesi, 
.zavzdh Korinyarun kafasına indi. Dev 
cüsseli operatörün diğer eli ise onun 
ağzını açtı ye hemen akabintle, çelik 

, bir filet bu ağza girdi. Bir uluma du
yuldu. V c tabipt Raskasa, büyük bir 

' diş uzattı. Raskas bu d.:şi f.lldı ve: 
- Birr •• 
Dedi. 
Korinyan da inledi: 
.-.:. Şifim 1 .. Dişlerim ı.~ 

Birdenbire, korkunç el tekrar onun 
kafasına indi ve onu koltuğun dayana
cak yerine yapıştırdı. Ayni zamaıda 

opratör tatlı bir tavırla şöyle dcıdi: 
- Mumanaat etmeyin.. En ~yilerini 

seçiyorum.. • 
Bir kaç saniye sonra Raskas: 
- tkit.. . 

Dedi .. Bu sırada Korinyan da bütün 
§eytanları, mulçaddes kitapları ve sai· 
reyi imdadına çağınyor, birinci Korin
yan ise, etrafta dönüyor, muzaffer bir 
tavırla havlıyordu • 

Us üncü di~t~ Ras.kas aff ef ttt. Ko-. 

rinyanı koltuğa bağlıyan ipler çözüldü. 
Fa~at peder j ozcf bu kadarcık §eyi 
kafi görmüyorıdu. 

Betbaht Korinyan, gıda olarak yalnız: 
su ve kuru ekmekle üç ay hapse mah· 
küm edilmi§ti. Onu mal<lm hücreye gö
türdüler. Birinci Korinyan onun ba· 
caklarını ısırıyor, Raakaa ta onu talr;ip 
ediyordu. 

İçerisine bir ~ç basamakla ""gtrilen 
hücrenin kapısını açtılar ve Korinyan 
inler gibi bağırdı: 

- Sefalet gene su içeceiim 1.. 
Raskas ta: 
- Sus, cübbeli 1 dedi .. 1yiai mi me, 

yeni kil!se mermisi vaaıtaıiyle hücre
ye nasıl girildiğini izah edeyim. Bunu 
din kitz»plannda okwnadını% mı? 

Korinyan hayretler içinde cevap ver-
di: 
~ Okumaıdun amma, tabii ayakla 

girilecek.. 
Raskaa: 

- Hayır ,dostum. tilemeaüüil"Siı:e 
göstereyim l. 

Dedi ve bu sözlerle beraber hızını a· 
!arak, kafası eğilmiş olduğu halde, bir 
ok gibi ileriye fırladı. Mermi bu defa 
tam hedefine isabet etmiıti; Raııkaam 

kafası Korinyanın midesine indi. Bet· 
b:ıht rahip te tersine yuvarlanarak, ne 
ye uğradığnu anlamağa vakit bulama- . 
dan, kendisini hilcrenin ortaımda, aıt't· 
üstü yere uzanmış buldu • 

Raskasrn, uzaktan gelen ıeai !du-
yuldu: 

- ·Elveda, cübbeli 1 • 
Korinyan da. ıttinco Cnledi: , 
- Mahvoldu.mi.. 
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velialıtı Kristoforun l'unan 

hatıratından madam Simpson 
Yunan veliahti Kristoforo "Hatıra· 

ratım. adlı bir kitap n'flctmiftiı. Bu 
kitabıa adı (Mcmoln) dır. Zamanımq
da bir çok baıtırat ~tabi yuılmıftır. 
Ukln, prma Kriatoforun kitabında 

bambqb lir hususiyet ıö:ıe çarpmak· 
tadır. Bu da, müellifin .umaıımıwn 

mtthur lialalanndan bir soklannın ha
yatlan ilserinde duruıudur • 

Prena, tqi1b .. ayı ile olan akraba· 
lıp dolayıalyle oranın esrarına nllfu 
etmif •• dolayıaiyle de bir çok f&haiyct
lerı. dah. yakından tuuJIDlftn'. tıtı 
bunlann isminde, Madam SimpiOD da 
vardır. 

Klllt dtktı ile Yunan prenalerinden 
Marlna'mn evleame tarenlerinin •efe 
llal. prma Kriatofor da, yapılan bU
:yllr r'l8IDI bbUlde bulunuyor •e Avru
pmm dkt ı..pıdan ıetmiı hanedan 
.... p1aı1 arumda içip eileniyordu. 
Bu •ilence tutlerl anumd::, prenıe1 
'Artarı Coampt, prenıc ya'k,laımıı: 

- Krlatofor, baıfmJe seliniz, demit
tir. Kıdım llmp1e>n'u tanlt"fID'. Fcv· 
JralUe bir lraclm l .. 
T-- Vlllahti, hatıratmda, Madam 

SlmplOlldan tOJle bahletllMktedir: 
'7remee Arture eonanpt tarafm· 

an ,. ..... teklif u.ea., blru sonra 
~ llmln1 hıgiliı tarihinin aayfalan· 
na 11aı..,,, )'8rdım ctmiJ oldulu 
bdmm tlaıl ıt1rtmı. Naul •• ~ ben· 
zeclllh:d tariften acis bulunuyorum. 

Wallis Simpaoa için aaltautmı feda e- , 
den krallarııu aııdıkp Olla .,_.. .. llir 
mabude !mlf,. ıdlyecaklerdlr. Hatırı.dı· 
p bir .. , nna, o 41 PrtU Dlıalin 
bu iradının ,.ıımda ~ a~Jıpct.r. 
BUtila Avnı,_ kacbnlannm kadilme 
ıiitterdill alaJra nilbetbule o .,. .... 
tlka)'lt bldı. Ne )'JptWUNI kit. 

Nud tabiat kanunları bir tA ldtlJl 
11vmeyl anreldiyo"'- Pn9'1 l)lp1 dl 
yalım onu 11vlyordu. 

Prcu DöıaJ, fıtrt tuWJlline nl· 
men ccnc 111'1 bir terbiye ı&nalttilr. 
Bu muiyıtini en fuJ. tlıkdlr .,_ de
desi yedinci Jr4nrttı. 

Bir cilıı ~Wr pr""' tof"""41a ,. 
raru:ıdık ,.U.Unden her nMll• bCr ..,. 
larımt. Bu yolaustuk ~ 4ebfft· 
li ıaabiltflllit olan Beti"" Jorj kfl&tlk 
pren1e: 

- Cehennem ol ı .. 
Diye bafırımf. Yedmcl Sdftrd da 

sofra~ bulunuyormıat- Ollaaun ~
t.!nl hiç kalcalınıyuak ~ Wr 

.ı..a sek11alı •e J9rde JUTWJaınıt. U· 
çllJs J>l'tN Nr .,.~.,.. ~ ... 
suretle Betinci Jorjun hidldeti teskin 
edilmit-

Prens Dögalln hanedandan bir pren-

..... evS.1trntti • fula ujrapn lsrlllGe 
~~ oblmpar. Wlsiq, Mrayda 
J)aırit İllDiJk anıllıı ,,... Pöc'1: 

- Kit bU AIMıl ~bir Q.. 
Uı1a m.amı,.c.11m. ı. 

Ceft&ım venni,ır. ~tekim lQrlc 
,..._ pdlll halde ve ATrUpanm bu 
kadar lntn.p e4ftecek preueeleri 4u
rurlrett hl§ birini 1ut)'8t arlmdqr -s
IMlllit, bir c0n apaus ahneye Madam 
llmpeon ~ftn'· 

Oıılv Londranm kiMr llemlerlndtn 
l>lrlnde ppdan bir toplantı da tanqııq
ludır. Hiç fQpbe yok Jıi, Prens D6pl, 
~erce bdıa Unıyordu. Lttdn, onun 

blı aevldilf vardı. O da her dakı'Q 16-
..W. ı«ten Ma4uı Slmpeon ve b't" 
atlııktl Vlndlor dUpli ldl. 

11anıarınız için yalnız 

20885 N o.~~~~: 
ıtk cörllfte, ıtylnlf ve lııvraldıp lle her 1111--~~-------.. ı 
bildillm Amerikan bclmlan cibl,ıdi. Dit Dollıoru ı----------.. 1 
Yalım ufak tefek b"r kad:n defil, bil- A 1 t • P.~ A v ~ • D6f Doktora 

Alda durmadan konufAD ve kahkahalar- l l eca l l'IAVl 1 ' 
uçarak kendini sevdiren btr gUzetdl. ic Hastalarını hersin Mbah saat a b •Yt Ol çer 
Gü.ıclh~ tavaif ettip için Cleopatra ı 10 dan alcpm ıt a..., JsMal ...... Yalnıs CUMARTRlt OttHLBRt 
ım1 n ,..ııut Troi'nm :Elenau mı diye- , Salı •e cuma günleri aaat 14 t.a YALOVADA. eai_ ıUzıler Kara-
ctbhml Bizim, tarihin bu kraıliçetere 18 • bd8F ............. clr""'lr tnmny ~ _. 
'fellcllll cUıcllikltri nak.zcttııcğe ne ik· ~ .. : ~ TiMi _,._, .,..,...,""""""' ......,_ kabul 
tidanms •ene de kuvvetiıı:ıiz vardır, , Ter.._ cdcleli ...... N• 1/1 .,_ 
Yalnıı, muhalıkak olan bir şey varsa, 'ı ı:m-ısm-==--••••••llllJ•••••••• .. •••• 
o da ıu ki, ıdKclıi neaillcr, Madam 

• K~JIJl:A"llTM Eti i1I 
mlf ... ti ... niz..,... ,.Şlm.,...dl"'k.,ar .. d,..ina""ı"'aar..,aymm--,şı-- On ü~~ 1-jir~ ~bir; 

Netice 
..... 

"1rSs ~ sonr•, 1rankavelle Aııııaüı 
Parial terekedere'k, Mo}.ijşle R~'ı.uı ıe~ 

l!p Jr~ I~ f(ieceJrJ.tri •nju
daki maUkineye yerlcttiler. Yaamda 

bldecl Koriayan bwlWUlll Ruba, on
lan refakat ediyot'du. Yalnı,ı, ftalkaaın 

boynu patuJmuıtu. B'Jmı aaia sola 5e

~l>Jl)p; Y~ bu lltUa~ );tir qıl.ın 
fazla sürdü. 

T~v.ı ODWl bu ha:liııi 16tiiMe 
aordu: 

- Ne~ .ar .. Mösyö Rask.al? 

Raakaa ta gayet tabii bir ıavırla ona 
IU c.'1,abl Y,pJi; 

~ ~ MY •tul JiSıt, bir r.MjP,, ~
reye ciı'mek ıiçi&ı m•drlllldea Jdtaplvm 

~ ,.eat bir mtto4u i>ğf'etmem

den ileri gcddf •• 

• ~ ,.qıuallipıi olan ?ııontvyoı 

B9.aPWR Mide~ jdJrc.W eJ.i
ne aldı ve çok ~&Uı ~ldu. 

j)jftt4ö ~z ~ii. 

Dllk dö Vandomla kardeşi, maretal 

d'Ornano'nun bulunduju Vensen hapi

unesine nakledllmltlerdi. :Pilk ~ö "ur· 
bon, bu hidiaclerden iki buçuk sene 

sonra, orada, sıkıntıdan, ve yahut ta 

b!ı§~ ıeytden öldü. Dük dö Vandoma 

gelince, o, bu mahpusiyctten kurtuldu, 

fafkat Brettanya umumi vaı.mğinden 

~kilerek, Holaıidaya ve bilihare tngil

ı.reye cltti ve Franaaya ancak Rişliyö

nUn 81UmU lberine avdet etti. 

Oman.o;.,, l)J'iMuye ~
bir Jcas ay aonıa .blicr~ IWO. 

JtüAh.JA ~ ··~·-..... 
net H llıçqJ.., ,...., ..... JMcp 

k.eesc 'lll''Omillw'. 

Trankave1Jıt An)uya ~ 

bir kaç ıün ıorıra, • ...,., dl Jt;»1' 
ile Pedq }t>Ul bİ1' ~ '-"'• ~ 
ler. 

Saray halkı salonda toplı,..,.. • ._, 

baht Şalenin ölilmilnU Soktuı ~ 

olan Gaıton ld'OrJcM, JOIJ der• l#J"f'• 
liydi. 

JWıJı. -~ ~ .,,,. iMi 
aMJ'fM)Nlc ~ ıjJMlfodıJ. JırlJ 
kağıt iOFOUY~ .,,...,. ...,_ ~ 

li~di. Y dnıa kr.Kç.e AA ~&nf JllJıfllaµıı 
görünilyordu. 

Peder Jo%ef gizlice cirerek J»9 Pla
bal,ıp i~cJe kayldci'J. ~~ Gö 
~19 jae, ~ ... ....,,., jpı· 

de Wıt• ,,.,. .,,,,.,,.. - i*Ja~ 
olUlll a.o·u •iM-

on ilçüncU LQf: 

- Bonsuar mhyl US 1&Jrdtna! safa 
geldiniz .. 

Dedi. Riıliyö de doÇularak nuikı

ne bir tebeaalimle: 
- Sir, de, majeeteleri Şapclimin, 

açılıtı münasebetiyle tertip etmif 

olduğum dini lyinde buır bulunmak 

suretiyle bana büyilk bir iltifat g&ter-

hp\ı bü1ifJl bir ıuıeıqiml• ]prtbdaınıp le ulu4u; 

niye* nr n ım.je9tele~ J>ldup - Sb c;\e ayı. ı Evet" o pıwfAfJ'I' 
cUri 1111J.-ıa ~JiVoiıı jle hU%W'Lwiyle bçlJ 89 oJ~1 Ştj....., ~Hlt-" 
bana tcref ve~JıJ.~~ cpıjı,tjıq ~ tjml Bunu ab pcklll blll;yonuau.. 

prens ve preDlel hazretleri, ıb hepini.z ki beıim ölümilmil hcaap etmİf " .,,, 

4ie, ma.yaıer ı... kardcti, na 1c.oca olarak tellldd __. 

Kraliçe tarardı. Salona ağır lir sü- fltemiftinis L 9 

kat çöktil. Kudretli kardinalin, kral ~ d'Otrit krala dolns ild adıal "1 
~ ehemmiyetini anlayabil- tJ. Çehresi mounor keaDmitti. ş-" 
mek için herkes krahn söyliycceklerini, tesiri yapan lir aeale: 

heyecanla bekledi • _ Mötya, dedJ, Jırardqhıb OMttMI"' 
On UçUncü LQi ıu cvabı verdi: sizin aranıaiaki fark o kadar küçptll 

- M&ya la Kardinal f Tertip ede- ki. mübadelede biç blı: IC1' ~ 
ceiini.z merasim cidden ben! MVindir- olmazdan • 
di. Fransa earaymda cidden insanın 

canı aılalıyor. Mub2ik;b.k geleceiim ve 
herkeaiıı de orada hazır bulunmaamı 

Guton tehalUlde baltrdı: 

- Maalmemnuniye l Hepimiz cele-

celizf. ~ 
Saloı*ia. kardina!a yaranmayı C.tih

daf eden mmltılar yü.kıelmeğe bap 
mııtı. Tam bu eanad~ kraliçe, An d'Ot-

rit ayala kalktı ve herkesin duyabil~ 

ceil bir sesle §Öyle dedi: 

- Bu fena kuı1 papasın aarayma 

gitmeic beni hiç kimse icbar edeme.r. 

Kral klğıtlan ticldetle musaya fırlat

tI, bir hamlede ayağa kalktı ve kraliçe 

ye miltliı bir nazar atfederek bafırdı: 

- Bu fena papas, tahtınum temel 

direğidir. O olmasaydı, ben de bugün 

mevcut 0111\tj'acaktmı. .Ona itaat edil-

mesini istiyorum. Sizin de ona itaat et

mcni.d istiyorum. 

Kral~çe, salonun lberine çöken dcb

tet sükatu içinde bağırdı: 

- Bu cidden menfuı: bir harekettir. 

Kral ayn! kuduımut ta'911'1a: 
- Derhal, dairen1se dhtın 1.. • 

Diye baığtrdr ve kardinal&~ 
illve etti: 

- Hemen yarm bopnma ~ 
hanrlatml •• 

Kraliçe, Riıliyöye, bir Blilm ,,,_. 

atfdderek dıpnya çıktı. Kral ~ 
tin elini tuttu ve hiddetinden tJ.trl1"' 
bir sesle bağırdı : 

- M&yöler, itte, biWltiln& ~ 
sin itaat etmesini il~fiın ~f 

Kardinal dö Ritliya, JanmSI _,

su içinde doğru)du .e bOtiln ~ 
nazarlan altında eğildikleriDl :;,;,;... 
Kat'i zaferin, en çdcnı sntncinl fi' 
ve gcnit salonu bir dehfet ~-
rarkcn, f(Syle dUtilndU: ~ 

Hildmi mutlalam, peder J-4 ,t' 
nu %aten aöylemiıtl. Şhddi belliıO 
kümdarhimı bqlıyor L tJllf#' 

Tam bu anda sarardı. HaJddliO 
diıi olmadıfmr anladı.. ~ 

Çilnkil bn gi1:i lanmn .... .,.. 

önünde dehıet içinde elflen ~ 
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Kan çıbanları, el ve aya.il pamı.a.lllanI&JD arasındaki kaşıntılar, doluna. 
mem iltihabı Ye çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, trq yaralan. eıpnlik· 

ler, koltuk altı çıbanları, ANTlVIRUS ile 
Tedavisi en erken ve en emin bir aumte temin eder. 

&._ ŞARK iSPENÇiYARi LABoRATUARt T. :A.. Ş. 
~ 1 

Afyon Viliyet[nden: 
1 - Alyon merkezinde yeniden J&l' tınlacak "Yüz OD bfr bJn bel ytlz eJn 

yedi" lira 21 kuruş bedeli keaifll Duml upmar ilk okulu lnpatmdan 937 maU 
yılı içersinde ''Yirmi Uç bhı iki" llrahk inpa.t yaptmıacak ve bu miktar pan 
ile yaptmlacak inşaat kısmı 937 maU seııes1 içinde ikmal edilmlt olarak bu 
lııpat bedeli olan "Yirmi tlç bin iki" lira 937 mali blltçeelnden ftl'ilecektlr. 

Yine bu okul inşaab için 938 eenem biltçesine konmq olan "on llç t:n do. 
kuz yUz doksan setın.,, liral.ıt lnşaat ta hsiaatmm kabuUl suretile 938 mclt .. 
nesi içinde bu kadar para ile fııpat im mı ikmal edilerek bec1eU olan "On tlQ 
bin dokuz yUz doksan sekiz,, liranm 938 malt yılında tediyesi euretile keelf.. 
nameden ''Otuz yedi bhı" liralık Jnpat kapalı art uaullle elmlltme,. kmm1 • 
muştur. 

2 - Kat'I ihalesi 23 Mart 938 tarih ine raabyan Çarp.mb& stınll uat CD 

beşte vilAyet daimi encllmeninde yapıJ acalrtır. 
3 - Muvakkat teminat "'İJd bin yedi yüz yetmff bet,, Urad!r. 
4: - Taliplerin Nafia Veklletlnden 937 eenesl lçln almmq en u -,etin.it 

bin" liralık resmi ve mU!&ddak vesikayı göatermeleri usul ve kanun! tarif veo
hile teklif mektuplarmm 23 Mart 938 · Ça.rpmba g(lnn 1&&t on dörde klıdar 
Daim! Encllmen Riyasetine g&ıderme1 eri ve ftl'melerl nan olunur. (1163) 

1 
Ankara caddesinde 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altmda (81en Jl'ransu kitapçnmm) yeri n arbctaıd 

depolan kirahktu. 
:s· ·leıtirilmck ıuretiyle 150 metre munbbalık bir mesaha ..S. edilelll

ltr. isteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mllracaatlerL 

Türk Hava Kurumu· 
Büyük Piyangosu 
5 • nci keşide 11 Mart 938 dedir.\ 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır~......._ 
Bundan başka: 15.:JOO. 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle ~(20.000 ve 10.UOCJ!. 

liralık iki adet mükllat varda. · · · ..,.. • · · · · 
. " 

QANKAYA 
YATIRILAN PARA l;Yi1 

~KiLMi~ TOl-IUM GiBi VtRiMLiDiA 

. U OlANTSl DANr ONi ~: 
KARAKeY PALAS 

:ıw---------'- Birinci 11nd Operatar DOK T O A tJr. CAFE.R TAYYAH 
Nacae1Un Atasagun Umumi cerrahi" sinir, dlm ........ 

cerrahisi mülehassıa 
Het gü~ sabahlan •elda buçut• 

.ıc~amlan ı 7 den zo ye kadar l .lle Pufs Tıb t'akültesl 5. aslllaa1, ..... 
kadın amellyall•n. dlmal ..... ,. 

ti ·ayyarc ıpartmı:nlan ikiuci daire ",.Oa, meme, karan buratuklula .. 
17 numarad• baatalannı kabul eder. ırençllk amellyıh". (Naql,." dulum 
Cumartesi ıciınleri 14 \Sen zo ve A mOtehaaıu.) 

dar hastalarını para~· z . Kurun. Ha :ıtluayene 11bahlın Mıc•ı•ıı 
:>er okuyuculamu dalrupon mulca· K den 10 a kadar it R 
, lınrle muıtvent eder rı- tef : 2;ıtı:ı~· 0Aleden •onra kretlldfr. Tel. 44• 

11evoıtlu. Parmaltkllpı, RaMell han. 



Genç bir lrı'lgsz u, Kırgsa ONlann da at koştıı"'YM· Atın ilzeri~ki 
86Tbcat ooziyeti, Tllrkün doğu§Undan binici olduğunu pek ôld göaterrrı.ek
tecıar ... 

Bir 
zencınin · 
tşlediQi 
cınayet 

Ame:-ikada Lo~ A11t. ıos ~ehrlnde, zenci 
JorJ Farley, Tel'IJI ~erıııedili için, bundan 
bir mfiddet evvel iki tahsil memurunun 
tıızyikine maruz kalmıştı. Farley, bü:rflk 
bir solukkanlılıkla, iki lahsfldarı taban
<"..ayla. yere sermiş, sonra evine kapanmış 
lır. Meseleyi haber alan polisler derhal e· 
d muhasara etmişlerdir. Yukarıd.ıkf re· 
o; İın, bu muhasaranın bir sııfhasını göster 

mekledir. Gôzyaşı döktilren bombalar, zen 
cinin evinde in(i)lk -ediyor. Polislerle go . 

7tlecller· de arabalatının arkasında, kur
şualıtrdan korunmaja çalışıyorlar. (x) 
1$aretl"rl, iki tahsildarın cesetlerini sös
lermektedir. Aşaltıdakl resimde, tehllkeJi 
lıir şckılcfe yaratan an zencinin; ııedyc:ı;iıı 
ılrn, kurbnnlarındon birisini seyretıi~ırı• 

görü~ oı sun uz. 

Baki bir lngUü denlzdaf, çocu1c1arda denizri1:ğe karft Mvea uyandırmak 
makaa4Ue rerimde g6rdiiğü.nila ,ekil .e bir yelkenli yaptırmııtır. Bunu 
Bayd ,,.,.kta, gocuklann bvlundu6" muhitlerde, çocuk bal&~lerinde dolaf· 
hnnaMG w etrafım saran ~lelere, tatlı d.Uiyle, deniıcU4ğe tef"ik eden 
1fMs/ertJM1M ~. 

' 

YııkardaTd resimlerde, Berlindekl ot~bil sergishıdetı bir k-.· 'M§e g6rfl.yo raunuz. tJstte oo ~, bir o~~ 
treninin modelidir. Bu tren, iki remorkör'den 'Ve radyo ile hoparlörü ihtiva eden bir arabadan müt8§"kltıl"'"'. .. 
icabında 300 ki§ilik bir toplantı 1'6'1.J<J bir 8inema 8a1.cmu haltne ifrağ edilebilir. 
Sağda: Hitlerci gençler, gençlik için yeni mü.§tere'k evler İ1&§G8ını iatihda/ etkn bir propaganiJIJ tunzeaı- ~ 
ml§lar ue kendileri tarafıM.an hazırla1W1n 3ergiyi l>eraberZerinde ta§smak ~- bu otomoMldM iatifab .tttft'ıllM'"af 
dir. .., 

Afflğıda ( MJğila) yeni bir maddeden yapılan w mW«w~ 1rabUiyeti 961iğbı1cinden daha bayii1c olan 1ım'lolllll"" 
bir par9fJM. • . . • • 

Solda: 11'6 ! beygir kuooetindeTci mo törU <ırka te'l«Jrwğe yerle§tirilen 'Ve 10 O Td1ometroda yalnu tki 1itn 

Almanyada 1605 metro yf!be1cliğin. 
deki Şen'/wp ~rvesinde bulunan ra. 
rathane, don rıeticesinde bu garib ha-

'le girmi§tir 

~akan bir motoaiklet-

Behring dm&lrinde balina avı: Balina nın bir pa1'9!J81Matı yoğlllt' Jloilvudda "seksapel kralı,, nddedilen 
Klark Geyblle Karol Lombarın bu defa .....:.------------------------
nrtık muhakkak evlenecekleri söylenmek· 
tedir. İki meşhur yıldııs bundan tam on Dr Suphl Şenses 
gQn evvel (resimde gördilğilnilz veçhile) Rn1mmım11rm• • 
Sanla Anlta'dakl at yarışlarında, ayni lo idrar JOfl8rl ha8:81ıkları m111eba••• .~ 
cacla hazır bulunmu,ınrdır. ikisinin bir•· Beyoğlu Yaldız ıinemaaı karşııı Leklergo Apt. il~ 
rada ı6r0lmesl Oıertne çıkan bu yeni oa T t ~ 
yla, hlçblrJsl tararından tekzip edilmedi "•••4;.;te;n~ı;o;n~r~a;.~C~u;m;;a~r~t;e;ı~I ~t;a~k~lr~l~e;re;_..'P~;a~ra;.;ı•;z •• e._._..,.~ .. 
i}i için, bu defa Jşin ciddl oldutuna mu- • 
hakkak na:rarlle bakılmaktadır. 


