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Bör tatöDfin 
tınkavesn 

~Şubat 1938, geçen Salı aaba.bI çıkan gazetelere Anadolu Ajanaı 111 
~ tebUfi verdi: . 

.. '1.-ncı propaganda menbalarmd&n Aı&ır1an w memleketimi· 
~ dostluk mtlnuebetlerlnt ı'endde edecek ve dost memleket dn
-.ıertntn Jilbek f&hsl1etlerlnl mlteelslr edecek bazı resim, razı 

~ ~ ru-berler neş,retti~erlnden dola11 Adanada _... (Yem A· 
~~nbulda çıkan (Haber) ;pzetele'J'l 6~ ata mlddetle bpa-

'-f O rllıı çıkacak guetelerini lıazırlam ak UD!Te çalqmaya gelen arkam. 
• • Bavvekllet1n mi, D&hiliyenin mi? ·bir makama 17.afe edllmlyen - bu 

:-ı tebliği tahlll ederek kendilerine isabet eden t~etı tayin etmeye 
"ldan soldan ma16mat almaya c;fhl ı,..-~. lera Vekilleri Heyetinden 

,S olması Jbqıgelen tıattl ka~m vlllye~ kapanacü gazetenin ken-
~ hfldiritmek mutac! Ye ti~ fdir _.1'fll•amt ( Uııetıde 
~;::::::: 1 1 
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Beyrutta askeri 
depolar yandı 

Yüzden fazla 
mevkuf var 

Şam, 18 (A. A.) - lıluha.lefete men
sup 12 mtlhim p.halyet dlln gece bura.
da tevkif edilmi§ttr. Bunlar beya.mıa
m.eler dağıtarak halla karqıklık çı

karmaya teevik etmekle itham edili -
yorlar. lııfuhakemelerlne bu hafta için: 
de bqlanacaktır. 

Kabine toplanarak emniyet tedbirle 
ri almıfbr. Klllt blok muhalefet aley-

hinde bir ııümayif tert.lb etmlltfr. 
Berutt& da hldiseler olmuştur. lııfu

halefet liderlerinden biriııiıı Suriye 
h~meti tarafmdan tevkifi bazı te
zahürata aebeb olm111 ve yllz kadar 
tezahüratçı tevkif edilmiftlr. 

Berutta1d ukeıi depolar evvelki 
gece bir yangın neticesinde harap ol
muttur. 

o 
31MAA11 

o ........ 
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SAYFA 

Çlbeü olaa BABBR'de ·••Irak takip ..... ~ _......_...,..........._.... ...... .....: 
,,, Ottu arttırma styas~tlnd,e yeni bir bam le c 

1 1 
d 

ocuk ve
1

ana sağlık--~ ... -c:!. ..... ~--~k-b~--! ağa oğ un a 
kontrol te kllô.tı ~lSE'i'-E 

u acak: 

tıglltere 
tasetin 

loflrad 
Unemez 

. Harp çı rsa 
~tere, Fran'saya ne şartla 
h vardtmda bulunacak ? 

Bir facia 
_______ Ev sahibi çıldırdı, ateş karşısında 

Başvekil ognamağa başladı 
l'arıo şehrimize 

l(ellyor 
Ankara, 18 (Huaual) - Bqvekll 

Celll Bayar, buglln lstanbula hareket 
edecektir. Kendisine hariciye vekili -
nılz Tevfik RtlftU Arasm da refakat 
etmesi muhtemeldir. 

Troçkinin oğlu 
Parıste 

öldürüldü mü ? 
AHesl llOmU J(ayrl 

tabii gUrUyot 

Paria, 11 (A.A.) -Troçkinin evv~lki 
gece Parla butı:llelerinden birinde ö
len olhı Sedof un öl Um il aebeblni arq· 
tırmak lçia aclll tahkikat açıbmftır. 0-
topli. peritoDlt llemetleri ptermekte. 
cllr. 

Ailenin anuaa ilserine, butamn iç 
... abıumt ve ı:eblrlenme emareleri 
arqtınlmak ibere muaıyeae,e ıanderil
mittir. 

_.- Yazısı 8 incide 

lapa11yada J&arb batüx §Wetile deoo m ediyor. Bmıa dair AaberJer 8 inci 
•y/ad44ır. R'-"mde TerueZ cepheain de cumAuriyetçilerita bir tanlcl görii

liıyor ... 

Avosturyanın başına .relenlerden sonra 

Lehistan da 
endişede! 

Leh gaıetelerl, Alma oyanın A vuıtnrya ve Çekoelovakyadan 
10nra gözOntı Lehlıtana dikmesi muhakkak 

olduğundan bahsediyorlar 

Göringin önümüzdek~ ay içinde 
Vi~anaya gitmesi kararlaştı 

m".: Yaaa 1 lad.cll 
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:: MUnakasa ile fi 
~ milli Abide ! O 
!i Milli ti'bidelerin, heykel ı>e .saire- d 
Ei ~ıin bizde ehil ~lmıyan ellerin hüne- 5~ 
g ril-0 baza11 ne feci bir §ekil a'ldığı n 
!! rnalıhrulıır. Bıı bahis üzerinde a.z mı i! 

---------------- H yazı ym:ı'ldı1 Falih Rı/1.,-ı .Atay'ın da ~~ 
:/Jış Siq..asa g ayni mevzu üzerinde yeni bir wazısı· :: 
---.... -•·-·-- H m okuduk. Bakı.nız 11e diyor: H S l\JJ lrDyeO 1 g "Geçen gUn Istanbul Güzel sanat-~ 

i:DC<allrS'l\:09 ii lar akademisinde,Uç eehlr ve kasa- ğ 
g bamıza ait abide projelerinin redde- :: 

U ~ lr 8 Ş Mal 0 Uy ırrfil D Ş g !E dilmiş olduğunu okudum. Neredey- ia 
Yazan: Nizameltin Nezif :ise:''- EllıamdülillAh!" diyecektim. fi 
F RANSA, dUnya efkarı umumi- I~ Bizde ftbideciliği taşçılık zanaatlan Si 

ycsi önUnde yaptığı bir taah- ii arasına sokan, yalnız sözUm yabana H 
hUdU, (yani Suriyeyi tam istiklale ka h sanatkarlar değildir: Heykeli, beton g 
vuşturmak taahbtidUnii) günün birin- H köpril gibi, münakasa.ya koyan bele- U 
de mutlaka yerine getirmeye mecbur n diyeler ve kendilerinde sanat eseri- !~ 
kalacağından muzta.riptir. Fransa, Su- g ni takdir ve tenkid hakkı gören o ~S 
riyeyi burulan böyle de burnuna halka H b~Iediyc veya vilayet mühendisleri- H 
takılmış bir esir gibi kullanmasına ı: dır. :: 
imkfuı verecek bir formill bulamama- fi Güzel sanatlar akademisinln mu- g 
nm azabı içindedir; ve ''Devlet Fran h rakabesi, nihayet, hakiki sanatkarm g 
ıaa" nm bu azabı "münevver Fransa"' :: yetişmesine ve hakiki sanat eserle- li 
nın kaleminden çıkan her yazıda ken· h rinin revaç bulmasına hizmet ede- li 
dini açıkça hissettirmektedir. U cektir. l{eşki bütün inşa işlerimizin g 

Birkaç hafta evvel elime bir kita.b f~ Güzel sanatlara ait kısımlan için g 
geçmişti: i: ayni murakabe yapılsaydı! li 

Alerte en Syrie! H Bir milletin yükselişinde güzellik Iİ 
Pnrisin yüksek satışlı havadis gu.e- H terbiyesinin tesiri, ancak ahlak ter- ii 

lelerinde, son yıllarda bir~ok repor • fi biyesinin tesiri ile ölçUlebilir: zevki Ü 
tajlar neşrettiklerini gördüğüm Jero- :! olmıyanln.rın akıllarına kulak asma· 
me ve Jean Tharaud adlı lk kardeş ta- H yınız. 
rafından yB.Zllınış olan bu kitap, yu • !! GUzellik kültUrUnU halka kadar 
karda bildirdiğim fikri iddia halinden Ü götUrecek tımillcr arasında abideler, 
~ıknran, yani ispat eden bir vesika ad- fi beledi insa.lar - bah,çeler, parklar, 
dedi!ebilcccği gibi, "Le Temps" gaze- ~ caddeler v. s. - , nihayet ve bilhaesa, 
lesinin 11 §Ubat tarihli sayısında O- lf boyalarına kndar her şeyi kontrol 
kuduğum ''Suriye meselesi,, başlıklı ti edilen cepheler baıilıca ehemmiyette 
uzun bir makale do ayni nev'in bir ye- S! olduklarına şüphe yoktl!!'. 
n1 nümunesi olarak kabul edilebilir. ~ Yalnız gUzel sanatlara ıayık oldu-

Siyast Fraruıs.nın en sadık tercü- il ğu değeri değil, onun hakkı olan 
manl;ırmd=ı.n biri olan Le Temps, bu fi murakabelerl de vermeliyiz.,, 1 
mako.1,.yi, her nekndar, ''serbest sü· ı Doğru slSze 116 denir1 Abideler 
tun,, un?a ncşrctmi§ bulunuyorsa da, bahsinile geç de olsa ~k"'lıl ııe man-
IJeşrctmış olması dahi muhanirlnin ttTci yola girdiğimiz .fÇ'itc sevinelim! 
dilşt\ncclcrlni .. emperyalist hedef 1'6 lwemcı=:1::wm:ı:::::::::1::11m::==:s 
'kmıa(ltlcrhıd.6 berdevam Fransa" nın 
tern!<';ilerine tıpatıp uygun !bulunduğu 
ııu iddia edebilmemize imkan verir. 

M ıuricc Pernot itn7.asını taşıyan ve 
Nr buçuk sütunu dolduran bu maka
lt.nin, evvela, son kısmından terci.ime 
ettiğim ~u parçayı okuyalım: 

''Yckm §arlcta iJlediğimiz hata. 
bir diplomasi ıvcsil.:Mma ilave oluna
c.ak ve 'bötjlc bir 'l:Csil:adan çı1:arı.1a
ca7c iiç beş 8Cltırla tamir edilir ncvi
aen değildir. Roma mımrna Suriye. 
Vi f cthettLği zammı Pompec'nin ilk 
l~i çlJldeki bedevi kabilelerinin reis
kri ile temasa girmek, konıı1mak ol
mıı§tıc. Pompce pam dağıtarak mııh

=te1i/ menfaatler tmnin ederek, bu re
w?er'le, S1ırlyc hudııtl.arı.nı tesbit e
ckn ıanl~l.ar ycıpm~ 116 bed.cı>i ka
bileleri rei81crindcn birçoğuna bıı 

onlo~malar tıcticesinde, ioob ettiği 

takdirM, Suriye hudutlannı milda· 
fan etmetji de kabul ettirmi§tı. Dış 
erırniııetini böylece temin ettikten 
eonra Pomree, Suriye eşraf mı top'lt.ı
'"'~ -ve onlara a.:cığı yu1can ~öyle de· 
trıf~tl: 
"- Mmnlakctinizin tıMyi.'ri temin 

'rClilmi~tir. Bizde ~icaret (leha.81 !var; 
ticaretle uğra~nıı! Biz asla 3iyaset· 
~en ıanlamıyorsunuz; siyaseti bmıkı
tıız. Bu i:1i Bizin ınamınıza Roma tıfa
par. Roma ısize sulh 1'6 memleketi· 
t:izi ~gfn'lc§tircock oosıtalar ba1ı

§ediyor.,, 
V8 bundan sonra tam vedi yüz elli 

!,'1Z Suriye ö-ı;le l:>irrrefah ve servet di
yarı. halini almı.!f'ı 'ki, Romaırı takip 
eden devirlerde btı diyarda asla böy
lB bir rcf ah göı'illcmcdi. 

Ticaretle uğraşmak, siyasetten 
1.:azgeçmukl 

SııriyeWer Fransız mandası .altın· 

dtı 1nı ~ra taban tabana zıd hareket 
ettiler. 
!şte, umumi hnrb mütarekesinden

beri, Suriyeyi ıstıraptan ıstıraba sü
Liiklemlş olan hadiselere, Maurice Per
not. imzalı mnknlenln bulduğu sebcb: 

Siyas~tle uğraşmak ... 
'.ruvct, Euriy~Tınin siyaı:setie uğraş-

1ft!St ve 8fya8f ~ura ula.sınası, Akde-
11izin şark kıyılarında bir menfaatin 
dP.vnm edememesine scbeb olmustur. 
Ama bir hayli darbelenen ve kaybol· 

t 

mak ii7.ere bulunan bu "menfaat" asHl 
Sariyelinln menfaati değildi. Suriye
linin siyasetle uğraşması, Surlyede 
çok kötü bir hüviyet göstermiş olan 
yabancı ve emperyalist Fransayı kıs
men olsun akln, suurn, mantığa ve in
s.:mlığa zorlıyabilmiştir. 

Fransanın, biltUn sözlerine ve imza
larına raı:'lllen hAJn Suriyede kalmak 
ısrarını göstermesi Suriyelinin siya
setle uğraşmakta ne derece haklı ol
duğunu bir kat daha tebarüz ettir
Jr.t•lctedir. 

Suriyeli ticaretle uğrn.şmalrymış ... 
Hangi ticaretle ve neyle? Nasıl? 
Bü~Un iktısadi pınarlarına Fransız 

koğası sarkıtılmış bir Suriyede hangi 
bctbaht Suriyelinin ticaretle uğraş· 
rr.nsma imkan kalmıştı ki? ... Suriye
nin Fransız mandası altında geçen, 
fnclnla.rla dolu yıllarının bil!nçolan 
mcydandndır. Emperyalist ve pazvand 
Fr ıınsnnm esirle§til'\iiği Suriyede be
ztrgôn Fransa nltın mı bıraktı? Milli 
ticaret müessesesi mi bıraktı? Çalışa
bilir zekfl. ve unsur mu bıraktı! 

İdare ettiğimiz gUnlerde Suriye şe
hirlerini dolduran kUçUklü bUyUkiü 
bankalardan, s:ıJTaflardan, ticaret ev
lerinden eser mi kalmıatır? 

Bütün tarihi hakikatleri ihmal ede-
rek, cidden cnhilfıne bir cürete ulaşıp 
Suriyenin en parlak refah devrini Ro
maya bağlıyan Fransız muharriri, 
o Romanın mahvettiği eski Suriyeyi 
A vrelyanosun tahrib ettiği Palmirnyı; 
yakılan, yıkılan eski medeniyet, i:ı
s·mlık ve refah günlerinin Oronte ln
yıJnrında bir daha ancak '!'ürk idare
si günlerinde idrak edilebildiğini ta
rihe ve Suriyelilere unutturabileceği
ni sanıyorsa aldanır. 

Romnclnn, Bizanstnn Arab imp:ıra
torluğuna geçen bu topraklarda, bel
kı, ümeyyc oğullarının günlerinde ı 
Tiirk id:ıresinin parlak günleri dere
rcsinde ve baza.n fazla bir refah gö
r~lebilmişti. Ama vatandaş Suriyeli 
bizimle beraber yaşadığı günlerdeki 
iıi!rriyetı, mai, cwı, ırz fikir ve lçtihad 
E'nıniyctini ns'a idrak eden:emiftj. 

Mıı.urice Pernot, Suriyenin limansız 
kalışından, ''koskoca. hinterland Surl
yenin lstif ade cdeblleceği birlcik liman 

Kara Şeytanın dosyalarını nazarı dikkati 
celbetmeden karıştırabilirsiniz demek! •• 

- Bu gece, diye söze başladı, Belçi· 
ka valisi general fon Biısingin lal'ayı

mn kapısına Belçika milli renkleriyle 
bir bayrak resmetmişler 1 

Pin kof h"J'kırdı: 
- Ne diyorsunuz:? 
Kara Şeytan devam ediyordu: 
- İşin garibi kapının iç tarafında 

bekliyen nöbetçiler hiç bir fCY farket
memişler I 

Bu hadise duyulunca biltlln Brüksel 
ahalisi kahkahadan bayıldı. Almanlar, 
ise hiddetten ne Yi)pacaklarıru ıa§ırdı
lar. Berlcmon sokağındaki merkezde 
kavgalar artık gece gündüz eksik ol
muyordu. 

Vaziyet bu merkezde iken bir gün 
Bokeman beni çağırttı. Derhal c!avete 
itapet ettim. 

Yanına gil1diğim zaman onu bir kaç 
kişi ile müzakere halinde buldum. Sağ 
tarafında uzun boylu, kibar tavırlı bir 
adam vardı. Bokeman bizi biribirimize 
ta'tsdim edince bu zatın eski süvari za
bitlerinden Kont dö Nis olduğunu öğ
rendim .• lsmi (Serbest Belçika) teşkila
tına karıştığı i~in Holandaya gitmişken 
sonradan Almanların kenldisinin tef
kilatla atakaaı hak~nda malCimat elde 
edemediklerini 8ğreninco o günlerde 
geri dönmllştU. 

Berlemon ıokağı merkezinde şüphe
liler listesi daima gözüm önünde bu
lunr.luğu halde onun ismini hiç görme-

olan lskenderunun Türk hudutlarına 
birkaç kilometre yakın bulunuşu,, n. 
dan acı acı ( 11), bahsetmeyi de ihmal 
etmiyor. Hatta daha. ileri giderek di
yebiliyor ki; 

"O ztmgin .Adana~, Mersin 
limanı '1'ür1der6 'iade edildi. Böyle
likle Ukenderun limanı Türk topla
rının ıatffi aıtına bırakıldı. :Bu faa. 
Mh edilcme.ı bir tMharetsizlikti. 
S<mra 19f6 aa ~nkarayla yaptığımtz 
blr yeni muahede lskendero1m Türk 
hududundan ayıran m.eaa/C1Ji bir1:ııç 
k-ı"loıMtreyo indirdi.,, 

Fransız muharririni azaba. sokan bu 
h_ıın milliyetperver ve dürüst Suriye 
f çin ne güzel bir Wi olduğunu izaha. 
ve ispata lüzum var mı? Suriycnin li
mansız kalınası mcselcı::ine gelince, 
bımun cevabııiı Fr:ı.nsadan aramak de· 
ğil sadece Suriycnin bütün insanlığın 
ve coğrafyanın hakkıdır. 

Lll.zıkıyeden Akka'nm birkaç ınll 
yakınına kadar (Nnkurn bı.:.rnuna ka.
dnr) uzayan Suriye kıyılarında acaba 
neden Suriyenin bir tek limanı yok
tur? Acaba neden (Sar) (Sayda), 
(Berut), (Cune) (Trablusşam) ve bil
tilıı bu uzun kıyıyı dolduran küçüklü 
l::üyUklU noktalar Suriycnin limanı ve 
malı değildir? 

Fran.sa bunun cevabını verMıez. zı. 
ra bunlar Suriycnin coğr!Lfi tamamlt
ğından Fransa eliyle koparılını§, par
çalannıı§ haklardır. .... 

Türk hududundan ~irkaç kllonıet
ro yanıb~ında \'O Türk ekaeriyetli 
Hatnym bağrında bulun:uı :lııkende· 
runda, Suriyen.ln ticari her hareketi
ne muasır dünyanın eşsiz bir emniye
t! bah§edilmi§tir. 

Fransız muharriri ynhuı söyleme
mek ve insanca konu§Dlak isterse, Su· 
riyeye siyasi ve iktısadi azab veren 
St'lx'blerin Basıt burnundan N&kura 
burnuna uzıyan Akdeniz kıyısında ko
laylıkla sezilebileceğini kendisine i~a
rct edebiliriz. 

Nizameddin NAZiF 

miştim. Bu scbepl~ ben de ona teminat 
verdim. 

- Bugilne kadar hakkınızda hiçi bir 
ihbar yapılmadı. Size en kat'i bir şekil
de teminat verebilirim. 

İnanmadığını belli eden bir tavırla 
sordu: 

- Pek nikbin görünüyorsunuz? Bu 
malumatı nereden aldınız?. 

Bu sefer ben şaprdım. Bokemana 
dönerek: 
- Kont, benim Berlemon sokağındaki 

vazifemi biliyor mu? diye sordum • 
Bokemanın cevCJP vermeııinc vakit 

kalmadan Kont atıldı: 
- Yoksa siz Alman z:abıtaa1na mı 

mensupsunuz? 
Gülümsiyerek cevap verdim: 
- Evet .. 
Kont tuhaflaftı& 
- Garip şeyi 
Sonra Bokemana dönilp beni iJarct 

ederek: 
- Bu zatın burada bulunmasında siz 

mahzur gönnUyorsunuz galiba.. Şah&l 

hakkında kefil misiniz? • 
- Tabii değil mi?. Her huıusta .. 
- Şu halde mesele yok. • 
Bana dönerek özür diledi: 
- Kusura b.:ıkmazsıruz değil mi? 

Şimdi1'J ahvalde herkesten şUphe etmek 
lazım .. 

- Tabii efendim. ı 
Hadiseyi kapannuı tel!kki ettlltmi , 

göstermek için elimi uzattım.. Gülüımi· 
ycrek sıktı ve sordu: 

- Oradaki vazüenizin ne oldutunu 
ıorabilir miyim?. 

- Pinkofun katibiyim.. Fakat he
men her i§e burnwnu wkuyorum l. 

- Kara Şeytanla temasmu; var mı?. 
- Gece gündüz onunla görliştiyorum. 

Bunun hiç te hoşa gider bir fCY ohna
dığını ıize ıöyleıneğe lilzuın var mıl. 

Kont gUlerek cevap verdi: 
- Anlıyorum. Aranız- nasıU 

- Gayet iyi .. Bana fcvkallde itimat 
gösteriyor .. 

- Mükenunell Bunu öğrenmem iyi 
oldu. Hele Kara Şeytanın yanma gil .. 
nün her saatinlde girebilecek vaziyette 
iseniz daha f ev kal ide •• 

Böyle söylemekten bir uıakaadı oldu
ğu aşikArdL Fakat ben sormamalı tercih 
ettim ve dedim ki: 

- Filhakı:ıkika Bergamın yanına cn
nün her saatinde girebilirim, fakat yat .. 
nız yazıhanesine. .• Ust kattaki huıuat 

dairesine girdiğim vaki değildir ~ 
- Esase:ı oraya girmenin 'de lüzum 

yoly. Çünkil bütün evrak ve dosyalar 
yauhanesindedir. Şu halde Kara Şeyta
nın dosyalarını nazan dikkati celbetme
den kan§tırabılirainiz öyle mi? 

-Tab:t gayet kolaylıkla.. Çünkü doa 
yaları ben tasnif edçrim • 

- Yok canım?. 
- Evet.. 
Kont d8 Nis düıUnceyc daldı. Sonra: 
- Öyle ise, ldecil. &izden bir ric\da 

bulunacağım.., 

-Buyurun. j 
- Kara Şeytanın yazıhanealndeki 

dosyalardan N. 114 numaralı11ını bili· 
yor musunuz? Oldukça eakimiı kırmızı 
bir ~pak içerisindedir. Bildiğime göre 
Bergamın dosya dolabının ikinci gö· 
zünde duruyor .. 

Hayretle ıordum : 
- Bütün bunlan nereden öğrendi· 

niz?. 
- Neden bu kadar ıa.ıtınu? • 
- Bu dosyanın mevcudiyetini Ber-

gam, Pinkof ve benden baıka kimse 

Toınrlton amca 
ve llllıırso~ 

• 

ta 40BAT. - 1fft 

18 ŞUBAT - 1938 CUMA 
Hicri: 1356 - Zilhicce: 17 

Ollnettıa 4oflap 011.Detht balltl 
5,52 17,46 ..... 

Taldt Babntı Otlr ndn41 Aqam Taif! -.-
5,29 12,28 15,25 l7,41! 19,l 7 ~,t 
LOzumıu Telef'onıar 

l'aııırın 1 - .... 
lotanbul ıcıa: 2'222, BeJntıa ldnı uıu, ..,._. 

itin ı •0020. Oılılldar ıcın ı eoe2:ı. ,.. 
l'rılllılly, Balrırklly, 0.-bt.Jr, Trabıra. Bt11tııı:••,..ıı.-

1&balıea, Kandilli, F.rtnkU1, Kartal, B~,jj41' 
beU, ••rca•. Kınah lolnı Teletoa ıaullabar• ı:nflll 
De yaurın 4rmeıı. kAfl4!r. 

Rami llfalıealı 22711 
Drnlı " " llt , • IO .... , 
ftt"yaaıo ~ nımı ntM. o.-,........-

4ooeo. -*' 
l'hlılıl lmtMlı U'i91. MllHd- ını 2%290· 

,.,, aıGdllrlllllı 24341. 
r.ıektrtk ~lrketı ı 
Deyotlu: 44801 • btaıı!ndı IUTL 
8ıılıır 14a,...,.lı '[il' 
Bel'otla: 4i7U. ~ı '°931. cııısnı ~ 

raD9manlyeı 21709. Dındar • Sa4ddl71 eo7T:S. 
Ha ft&'lll<l I 
htanbul: 243TS. Radılı:ll11 ll0790. J147olhı: oet'-1,. 

Tak•I otomoblll llrtem•k •c;, 
BrJ'Otl• rlh~tl: 490!H. Dcl>dc dlıeUı H • 101. 

lı:lly rlbl'11ı GCH4T. 
Deni• yollan 

l'•ld•ı 
••tanbUI attntrl!Jh 22140. llarakllJ'I '2lo. --~ 
lladaa;ya,.ı ruar, lalı, Pertembe. OlllDA ~ 

Hat 8,30 da 'l'optı&ııı rı!ıtımınc1&n blltU'. -tıl 
ll.arahlsaJ1U Salı ve Cuma f;1lnluı. .. aı ıt da~ 

ıı.anı rıbumıııd11n kall<u vı Teldr4af, ~uırene. 
Sark8f lalı'rle\trtOI OJl'Q'&rak Jtaralıl.A)'& ..,ıt• 

.Akdeniz Posıa,ı: dol 
Yarın saat 15 te hareket eden npur 

ruca lzmlre gldocctkir. 
Karadeniz l'oatası: fi 
Yarın snat 18 de hareket edt'lcek oıaıı ff 

pur: EreAli, Zonguldak, Filyos,, Bartı11 

Amasrayau~rayarak Clddeye gidecektir .. 
MOzeter ~ 

Ayuotya, Hama • Blıanı, Tanu ..-wt ,. jlt' 
Kııııc, A•lı:t"rt ııoıe n aamıcw, Tl<aret ve ~ 
u,ııl, tııbhl mUıeı ;' 

(Bu mDıcler ba- cııa Hat ıo daıı 11 ,.. ltad-" 
tu.) ~ 

Tllrk ve l•l!lm .... r\m mıı ... ıı PazarUsid'.!!,.1.,t il 
lıtr r;Ua ıaat ıo dan 18 ra ll&c1&r ve cuma ~ 
drıı lT ro lı:adar açıktır. ,,; 
Tnpkapı :ıuııu.ı lıer ctııı nat ıs dea U ,.. 

acılıtır. ti 
Memleket dışıdenlzaet'erl~ 

Romanya nparlanı Cunı:ırteııl 1Unlrr1 n dl ~ 
cıe7e; ilah ıtınıcrı 18 de Pire, Deıut 11keadtı11'1'.,... 

ttalyı"' vaı•arLnı: Cuma ı;tıalç:1 ıaat 10 da 
Brrnıuıı, Venedlk, TrlırHtll'•· 

Avrupa hattı ı 
Slrkut f •tıu:rruı MOdllrln.tll ı Telefon 23019 , ~ 
S-rloo ektPretıl ııer cıııı SJrkecl4en aaat " •, "" 

lu.• ve A•-rupadan plmt u.a.t T,2Ş t• sır1ted1 
YUal&t eder 

KDD\'l\ll!ll;ronrl 10,30 da kalkar, 10,22 de ıe~· Jll' 
E4lrae -taaa ber Jl1ıı ııaaı a.ııo 4• ..,.. .. 

ı 19,33 de ceıır. 
AKADOLU JIA1"!'1ı 
ıı... ıo. laattlı:et ea .. ~rlttı .J 
Saat 8 4ı Kon:ra. 11 da .Ankara,11i,1li de _T?!!:{'"il' 

.,. Bamaım, ııı,so da :EJklachlr, 11,10 da .A~- ._.. 
ut, 20 de A411paun. ...-... 
Bu treıılırdu aut t da bareket ed• ~ ... fi 
teııu P&ZArtest. carı;amba ve cama cnnıert -
Jıfuıuh ltaCar sefer etmektedir. d• 
Geçen ••nenin augonO" 

nelQr oldu 7 ,ııJ 
• 'Krup fabrikalarına 9 milyon ıır ııı" 

npur ısmarlandı n muknvele dOn 1 

e'dlldl. 6" 
• ispanyada htndmetçner taarruı11 

Uler. 
Tlvatroıar 

'l'&J a.llASl UUA!ll KIDD 

Baa.t I0,30 da '*""""' PER GU!'l.lo 

Dnım 5 perd• 11 

~ 
1;3 

Yaznn: Henrlk JbS1rı 
TQrkcc~l: Seniha ne 

Göknll 
01•eaET KISJıd 

Saat 20 30 da. 
SOZUN KISASI 
komedi 4 pcrd• 
Yazan: Schonth~:1 
Türkçesi: s. ~o t 

nnın1tm. il'..,, 'J'EK TIYAT•°'" n, •• ı 
Erlullnıl Sııdl Tek til atrosu 511 11ıl' 

Naşldile birllkte bugece Şehıııdeb~':,, f 
TURAN tlyatrosundn Cehennem Pd~ 
perde (Dengi dengine) vod"il 2 per 

~'l\1 TİYATROSU tJ' 
Turan tiyatrosu lııı akşam sanatkl: ,,_. 

ıtd ve arkednşlnrı Ertuğrul Sudi f~1rııtı' 
mil arkadn~larh·le birlikte 2 o)'\ln derJt! 
Cehennem ı>h'es S parde-Dcnsl 
büyük komedi fiatlarda zam yoktur• 

§EHZADEBAŞI FERJJI 
TlYATRODA tJ 

Seh:adebnıı FEllAll tıuatro ~n• ff 
Prof eı6r Zati Sungurun 5 inci :> ıo~J 
yenl pro1rramına her akşam bil) 
faklyetlerle devam edi)•or. 

HALK OPERETİ r &
Pek yakını.la temsillerine başlı>'0 ~1' d 
Anadolııdıı bOyfik bir turne 11lP;1dı•a1• 

nen heyet hu haftadan lllhnren: 1'- t'" 
Şehzade turan, Beşiktaş suııt pır dr'>' ~ 
gallı Kurtuluş tiyatrosunda taın k•ııı• ~f 
le ve büy(lk orkestreslle Tem~ 
Jıyor. ~ 
lbllmiyor sanıyordum da ondaı\- ',,t1f 

Esrarengiz bir gUlUmscrne ile 

verdi: ıııi ,oıt~ 
- Benim daha neler bit'111i d•~ 

öğreneceksiniz. .Bunlar bir t~ ,Ccl' 
Eeas mcvzuuna dönerek de ısııc1~ 
- Bu dosyada Moböjden g 

mit raporlar vardrr • V(lf) 
(Devanıs 



18 tVBAT- ini 

...,,.vata dait 
Gii.tıimsigenler 
~ İZAımrrtN Nazif, Yedi gün
tb..:-. _de çıkan .. Fikir Bank" adlı 
~· sözlerini önce gWllmsiyerek 
\ eiddi an, fakat itin aslım anlayın
-- Yetle hak veren iki ttmünev
~ &danı tuavvur ediyor. Dostumu. 
llh.... ~~nç kaldığı için tebrik ederim: 
,..~erm. haldı llÖS karll8Jiıda 
"- d11ebilecelderini sanıyor yani bı
~unun hakkı teslim ebneainden 
~eeınemif. 11& peygamber, ook 
~ ÇOk günahı baiılJanacaimı 
~ ebnit: Nbamettin Nuif'fn, fn. 

- ~ gösterdiği bu ltimad . da 

"' ki larmı unutturmağa WldJr. 
~zamanlarda (belki de eoa 
~ " dır) ilisan ofluna mubah. 
~ hna.ıu kendime ıiar edinelim, 
~ un o ~1 nlk~inliğiııe lttfrak 
ltıa leterdim ... Umıdl kesmiyeyim: 
~· o hidayete de ererim. 

-.,, t ılmdillk, gUlllmaiyenlerln in· 
~leblleceklerine akJmı pek ,at. 
~Onlar gUltlmaer, durmadan ıtı
S ı:_~ılarmdakilerf çileden çı
~ -P'tmcıya kadar gUlUmaer. 
' •ermez, gülUnuıerler; dllflbı· 
'CIUUnıaerler; anlamaz, gllJUm .. 
~UlUnuıemek yUzlerinde gbel 
~ eri, zekl1arma deWet edf
~ lllııııetUklerl bir maskedir: o 
~ kaldırm. altından gözleri ka
,~ 1aııaklan ıfe. afzmdan belld 
-..,~ akan bir budala 8Ul'&b 

/HABER-~ ...... 

Münakalat işleri bir 
müsteşarhk idare

sinde birleştirilecek 
lktısat VekAlellne bağh olacak olan bu 
mDsteşarlık Devlet demir, deniz ve 

hava yollarını idare edecek 
Memleketı. kara. hava Ta deniz 

münakale lflerinln bir elden ve da
ha rasyonel esaslarla idare edllmeıl 
hakkında prensip IUbarUe bir karar 
alınmıftı. Bu karar Oezrlne memle •. 
ket dışında ve lçlnd• bu mllhlm lfln 
bqanlması yolunda tetkikler yapıl
maktadır. Memleket dıtında yapıl

mıt olan tetkiklerin ıonu alınmıştır. 
lktısat veklletl deniz işleri mUste

şan Sadullah Güney Avrupada bu
lundotu iki ıydanberl bu mevzu ile 
de ltllgal etmekudlr. Deniz itleri 
mtısteşan,Almanyada, k'ra deniz Te 
hava nakliyat mneueselerlnln teo 
klIAtını. ıııetme 'faaliyetlerini ve ta-
rifelerini uaah bir tektld• gözden 
geçi nnfftl r. 

seyrllsefer programlan ve navlun 
tarifeleri arasında da bir ahenk ve 
irtibat temin edilmiş olacaktır. 

Devlet demlryollın tarlfelerlncle 
yapılaclk tenzllAt hem milli hazine, 
hem halk lehine iki tarafil bir fay. 
danın tezahllr11ne lmkln vermiştir. 

Ortada mevcut olan bu iyi tecrtı· 

beden istifade edilerek devlet nakil· 
yat mllesseselerfnin tarifelerinde it • 
letme bll&nc;olarının Terd111 lmklD.· 
lar nispetinde t.,nzlllt ,..pllml8ı da 
gene hazırlanan program dalıllf nde
dlr. 

Unlversltede 
şeref sDlunu 

tl'niversltede ditllmeetne karar 
verilen teref antunu için bu seneki 
blltçeye tahsisat konulmut ve dta • 
nun kat'I yeri kararlqtmlmqtıt. 

Şeref sUtunu Unlveralte eau biDUJ· 
nın önündeki meydana dikilecektir. 
Bu meydan biraz daha genltl.?tllecek 
ve etrafı park yapılacaktır. 

Yeni bütçe 
Hazırlıkları 

Btltçe He beraber 
Daireler ıNlabat 
raporları da 

gUnderecekler 
Veklletleriıi ve onlara merbut diğer 

resmi dairelerin yeni sene bütçe ha • 
zırhklan bqlamıştir. öntımtır.cıeld ay 
içinde tetkik ve mll7.akerelerine bq · • 
lanacak olan 938 bütçeleri ali.kadar
lar tarafmdan ay sonunda Ankaraya 
götUrlllecekUr. 

HilkQmetln umumi icraat progra. • 
mmda bu sene için yapılmam takar • 
rUr etmıı olan işlerden her idareyi .., 
lAkadar edenler hakkında da bütçeleri 
hazırlıyan müesseseler tarafmdan bi
rer rapor t:anzim olunmaktadır. 

Bu raporlarda, Reislcllmhur AtatOr
ktln ııon nutuklarında işaret buyurduk. 
lan ve başvekil Celll Bayarm da pro
gramında birer birer tafsil ettiği it -
!erden, tlmdiye kadar tatbik ettiril • 
mi§ olanlariyle bunlardan alman a. 
tfceler ve <Snilmilsdeld devre ighıde ta
hakkukuna ça1111lacak olanlar ayn .. 
ayn slk:redilecektır. Başveklletten ye-
ni sene blltçesl haklrmda g6nderllen 
blr Wıüme göre her mUeaae1!18 kencll 
Ahumda yapmayı faydalı veya za • 
rml buldufu mlahat ve Jellllik ma· 
hf1ettndeki iller bakkmda da esbabı 
mucibell birer proje hazırhyarak bnt. 
çeleriyle bll'llkte ali.kadar veklletlere 
"91'eceklerd.lr. 

1 

- - - -KURUN' da 

Sigortalarda 
emniyet 

.-

B A$VEKIL Celdl Blllltll", Anatlola alamı 
rHUılıulle evvelld •lln llfll'lılı 'be11a

natta. lı/Utdmet laro/ındtua ıl~rla ılrket· 
lerlnln tef Ilı ve mlUalcabal hakkında alı
nacak ledblr.lır Bllplflr Millet il ecllıi mil· 
mkerelnlu lallltal elmada evvel mnıın 
proJainlla bir kere efkdrı amıunl11ece tet
kik olıuunalını lıtıdi. Ba mevm iüerlnde 
derileri, ılkdoellırl. ınatalecılan olanların. 
f llttrlerlnl OrlaflG kopmalarmı blldlrdl. 

Aı11J1 Uı. 1921 lflfıtuhı ~lan blı: ka-. 
nanı. dtlorla lfrkıtlmıdn tefttı Dl mira
kabul Wkında lıutbatt tıdtlrler alınılı
l•nı. ancak F6nlh vı 'rllrltt,,. llllU Sioor
ta ıtrketlerlnln lfldlı IUufJw 611 tedbirle
rin klf 1111et.tdlllnln anltqıltlılım k1111det
tiklen ıonnı dl11or iti: 

"FGnlb '"Ttlrlı:be lllJll llforta tlrket
lmnln fnlsı b\afm için bir derstir. BllkO
melln ırm111 ba ıthl hldlselerln bfr daha 
tekerrOr etmemeat için mtlmkan olan her 
tOrUl tedbirleri almalı:tır. Şayet herbınlf 
bir tlrket hllne seçllmes bir teblik~ye 
utrarsa onun mnıterllerlnf Ullrl bir ıa
rar ile kurtarmaktır. İşte banan içindir lı:I 
hnt6ınet lt21 tarfbU '" U40 numaralı 
lı:anmıa seyl olmak tlsere ~ bir J17iba 
bull'lamqtır. CeW Bayaruı anket mnzuu 
7SPtılı pro~ de budur. 

Kaoun IA)'lhaıının mactp aebeblerl o
kmıanca ıGrtıJGyor ki bllktmet herhaqf 
bir ffrketla IOh tebUhll brfumda d
sortablınn \ümu koramalt loha m..
bnanl temlnab artınJOI'. 

Maell flrbUer tanfındu lemfnat ola
rak ıaaterllen ıaJrimentaııertn kometıeri 
herhanıt bir lebeble eblllne Dı:maU f1r1 
kof1JJU70I'. Diler taraftan PBnJb afprta 
tlrtetfnfn 7SJthlı IQ>l Qorta1ılar tela 
teminat olan mental kumetlerta. ihtl791 
panlannın bqlı:a bir memleket. natlf 
asallerine de kad sareHe nfhQet YerlJOI'. 

~de her tilrlll heyecan kay
~ uı oldufu için bqkal~ S laeyecana da tahımmttl edeS. !tendi nefislerine hiç bir ıu. 
~ hımadığı için ktmeenln de 
-. ~ ltiaıadı olmamı ı.terler. Ar· 
~ il. tuavvurlar, hulyalar kur
-._~azlar, çOnkft kendilerin· 

etmek, tasavvurlar, hulyalar 
kabiliyeti kalmamqtır. Ken-

Bn hususta hazırlanmıt olan ipti
dai projeye göre, nafta veklletln, 
bağlı olan devlet demlryolları ile ha.. 
va yollan müdtırluıtı işletmeleri lk
tısat veklletfne g.,çecektlr. lktııat 

vell:Aletlnde, bu işletmelerle deniz. 
bankın mercll olarak yeni bir müs
teşarlık ibdaı olunacaktır. Bu mnste
p.rhfa mtınıkallt mbte.,arhA't ismi 
verilmesi mevzubahstır. 

Mevsuk bir haber• göre. önümüz. 
deki malt sene içinde "Mlltt ekono
mi vekllett., ismini almaaı pek muh
temel olan fkt11at Teklletlndeld mlla 
tetarl&nn 11&)'181 tıce cıkarılacaktır. 

Bunlar ııraslylı tktmat. lfraat ve 
mlnakallt mllatetaTlandır. Milnaka • 
llt mllsteprlıtı, tlmdJkl 4•Df• mlls
tetarlıfl kadrotuy)a vtıcuda setlrlle

Emin o·· nu·· meydanı- '°:ı·;~~.::.=en~= ::.:; 
olarak alınabUecek her t8rltl teminat ted-• t • 

1 
Ak • 

1 
• birlerini dlflmnlf Te ,_ı bnu proJesl-

~ıe:::u::·:;m:; D 1 O 1 S 1 m n 1 Q e rı ::e.::e=.:.:i::;:.::d:r::ı; "'jf alüadar lbtJsu uhlplerl tanfıadan tet-

ohnuma imkh veremezler. 

\.:ta ~an için etrafı bir mezarlık 
..._, l'i1l" ve aclnn atmak latlyeıı bir 

8 inala r ı n yıkılmasına da mayısa .<~~apia;,-;;'°rovunu 

cektlr. 
~bit tqm altmdan ~· c:ah· 
~ ha hortlak diye bakarlar. Canlı, 
~ klonda ancak birtakım fara,. Mtınakale işlerinin tktısat vekAle
~kurabilir; onun ne olduğunu ti bünyesi lc;lnde toplanması ve bir 
~; lamamile tahakkuk ettire· elden idare edtlmesl, blrc;ok nokta-
~ iyice anlıyamadığı içindir lardan zaruri görlllmFkte olduğu gl
~~ bqyetle kaçar. Fakat ölil bl, bu birleşmenin memleket lktısadl. 
,., ~ •nlıyamu, yqamağa ilıti- yatı bakımından da faydalı olacatı 

~~ Gülilmaiyenlerin maak~ kanaati vardır. ÇUnkn, iktisat vekA· 
~~ aynı, o gUJUmııeme bir Jeti yurdun lktısadt kalkınması yo

llnUn hayat karpnndaJd Junda mühim tedbirler almaktadır. 

\........,.. batka bir feY değildir. ihracatı arttırarak memlekete döviz 
. ,.. e de gllJUmaer gibi bir bal kaıandırmak, muıtahslll refaha ka.. .. ... 
~lbeı nŞtunnak, hayatı ucuzlatmak, ge-
~'1eket münevverleri, okur çlnme şarllannı ve imklnlınnı halk 
~ l?aemda hangimfS zaman lehine tanzim ve tesblt etmek gtbl •t:: ~edik? Baııgim.iz in- mllhlm me~leler yanında nakliyat 
~ delztiff, her tnrıu gayreti tarifelerini memleketin umumi ma. 
~ • l1lzum.uz ~rm.efi aklın en lışet sevlyeılıre uygun hale getirmek 
~~ bek tecellisi ısaymadık! lel de vardır. Bu da ancak, yurdun 
~ ~ menfur gururu hangi- lktıaadl cihazını leleten iktisat vek&. 
~ bt.ı Ulltı kavramadı! Kendi içi- Jetinde böyle kuvvetli bir tdar., ku
~ "ıJ dufuınuz durgunluğu diln- rulmulyle kabil olacaktır. 
~ lıa hali diye kabul ettik ve ha- Devlete alt bllttln nakliyat mlleBSe- ı 

doğru başlan-cak 
Nafia vekAleU İstanbul beledl79 • nnlnln oldutu yere kadar u:uyacak

sine gönderdltl bir emirde, Bmlnöntl tır. 

meydanında lstJmlAk işinin nisana 
kadar bitirilmesini blldirmlştlr. 

İki numaralı yer Tek kollutıun k&r· 
şısında Yemişe doğru giden köşe. 
dlr. Burada yine köşede yeni açılan 
bir piyanko bayii ile Se"et plyanko 
bayiinin ve iki şekercinin ve bir 
berberlıa bulunduğu kısım yıkılacak

tır. Kızılay menba suyunun ıatıldıfl 
dllkkAnın bulunduğu ada da iki nu
maralı mmtakadır. Bur,tdakl bllyllk 
han, altındaki dUkklnlar sebucller 
sÔkatına lı:adar lstlmllk edilecektir • 

Meydandaki binaların lstlmllk e
dilmesi kararı- gelir gelmez istlmllk 
komisyonu hamen bina sahiplerine 
tebligat yapacak. koydufu kıymetle

ri bildirecektir. Mal sahipleri on bet 
gün zarfında bu kıymetlere itiraz e
de bllece klerdlr. Bu takdirde iıtim-

ıt.~ bu husustaki kanuna göre yapı
lacak, konan kıymetin deleri ban
kaya konup binalar yıktırılacaktır. 

!Jmlnönündeki binaların yıkıhlla.. 

sına Kay11a dotru başlanabilecek
tir. Tanzim edilen haritalara göre ls
tlmlAk edilecek yerler dört parçaya 
ayrılmıştır. 

tık lıtlmllk edlllp yıkılacak 7er, 
piyanko bayll tek kollu Cemalin 
dllkklnmın bnlundutu köışeden baı,
layıp Yenfcaml kemerine dotru olan 
kunduracılarla Mehmet Kl.zım ecza.. 

tl'ç numaralı yer, Emlnönn Kın· 
lay şubesinin bulunduğu handır. 

Valde hanı 11e balıkçılara kadar 
uzanan ı:ı:ıhanın lıtlml&kl en sonr& 
olal'aktır .. 

btimlA.k bitip enkaz kaldınldık-

tan sonra Emlnönn meydanının J1lk· 
eeltllmesl ve yeniden tanzim edilme.. 
sine başlanacaktır. 

DUkklnlann yıkılacağını öğrc?nen 
kiracılar başka yerlerde dllkkA.n ara. 
maya başlamışlardır. ~~ it htı görememenin adını re. selerl blr elde toplanınca onların 

~\;::I ~= ı•--•-=""~"""-.. !-,,.~,,._tK_.L-~-~ .. r-b~"""!J•O-:-ul,..~-nu,,,,._.....,b_i_~..,re_rek,,,,..-ı ı 11~ J~l \~:~~.::::~%ı:ı:: ... = 
·~ 1, lmanm bahşettifi ta. donanmaya Utibalı: eden yeni mezunlar N · • bir mnracaat yapılmı~tır. 

"ertct 91"Um-edır" • yınn 611eden sonra Taksim Abidesine çe-1 • tzMlRIN Tire kazasında Mendres su-
6'" """""" liste vekAlet tarafındın tasdik edllmlfllr. 

Nanallah ATAÇ lent koyacaklardır. Ancık bu ıradı bazı raportan nolı:san o- lan kabarmış ve dört köyQ su basmıştır • • 
1 

•YUGOSLAV bniverslteıl ile İstanbul I lan 169 muallim listeden çıkanlmıfbr. • DOLMABAHCE sarayının emniyet ba~ 
L 1 lstanbul ilniversitesl arasında talebe mW>adelesi • HALKEVLERININ koqre \'e idare be- komiseri EDTeJ! Orza Yefat etmiı \'e cena-
q yapılaca•h. Bizden ıldecek iki talebe Sc?- yellerinin seçimi bunun 10nra, iki ....._ zesl merasimle kaldınlmııtır. 
..... a& I d 

1 
çllmlştir. Bunlardan biri hukuk, diğeri de de bir kere )'apılacaktır. • KONSERVE fabrikalan sahipleri dlln 

1 l RBÇ an ırı - edebiyat falcOlteslne devam edeceklerdir. • BF.l.ED!YF.'ye r.rnlnö:ıO IJl' Yenitehfr ticaret odasında bir toplantı yapmışlardır. 
' b8 b8RIB1llJOr * MAARiF VEKALETi umumi mllfettiş- arasında otobüs işletmelı: için bir milraca- Burada haıırlanan rapor gelecek ay An-

UJt V leri Jc?hrimlıde toplanmıflardır. Kendileri at yapılmıştır. Bu otobll.sler Kasımpaşa karada toplanacak olan bQyük ziraat lı:on-
ba.bar yaldqmakta ol • yakında liselerin teru,ıne baılayacaklır ıarikile Yenltehire lıllyeceklerdfr. Müra. ıreslne nrllecektlr. 

'" ~ ilene eeulan takar. ve bu sene zam görecek mualllmlerin va- caat tetkik edilmektedir. • 20 ŞUBAT pazar giinfl sut 15 30 dlı 
tıı..,~ OJan tehrl afaçlanchrma 1_ zlyellerinl teıblt edeceklerdir. • YENi SEBZE HAtt•nin inşası 79 biİ( Dahiliye ...ekili ve C.H.P. ıenel sekreteri 
~tır. Belediye tehrin bil- • lSTANBUL RADYOSU teknik müdürü liraya ihale edllnıi,tır. Altı ıy içinde bite;- Şükrü Kaya. Ankara halkevinde nreceli 
..... ~de kurumuı olan anJ>. Hayreddin Nafia vekAletl hesabına tetkik- ct>k olan bu bina Kerestecllerdelı:f meyq bir söylevle yeniden <•2) h,alkevlnl aça
' ·~ bi -n-Y lerde bulunmak Ozere Londl'&)"a gilml,tı. halinin yanında yapılacaktır. cak ve bu suretle sayıları (209) u bulan 
... ~~· 'r taraftan da Betik· Kendisi tebrimiııe dönmOıtür. BJrkaç ıli- • M.Y. VEKALETi askeri maJ6Uere aft haJkevlerinfn altıncı yıldönümQnün lı:utlan 
.:"it &raanldald genlJ cad- nı kadar Ankııraya ıtderek raporunu ve- )'eni bir lbiha haıırlımı,br. Lblba fflD· ma töreni yapılacaktır. 

ya bqll.lllJlbr. recektir. diki lı:anunlann b111 kısımlannı deliıttr- • GECEN bir yıl içinde hılkevlerine 
. iti Bebege kadar U· • ŞfRKETt HA YRIYE'nln kendi teıdh- mektedir. Bu arada askeri memurlardan konferans, ders. kurs. temsil. konser, mll-

lanndı yap'tırmı'ktı oJdulu 7G anmıralı malliJ o]anJırın dı yeniden muayene19 taıea, ıpor ıibi sebeblerle ıelip faydalanan 
Tapar 15 marttı merasimle denize lndiri · sevki ve malQliyet ~recelerfnln tesbitl yurtdaşlann sayııı ılb milyon6n ilstllnde-~l Ta.kaim ile Harbiye 

ea.h_ ~in orta lmmma taf. 
~ Şimdi de ayni tekil· 

OtQa Dleb'ellk caddelerden 

y ve Fatih • .Edirne~ 1 
lfareşaı Fevzi Cakmak 

t&rıan dlkilecektlr. 

lecektfr. vardır. dir 
• KÖYLER aruıadı poata nakliyatnu.a • Tl.RAN EICtLIGtmiıe Jful6si Fuıdin _; BROKSEL elcisi Cemal Hilsnll harici 

muntaıam bir tekle konulması için tedbir· tayini yflksek taıdilı:a iktiran etmiştir. ye ile olan temaslannı bftirmfı ve bqve-
ler alınaeakhf. Bn arada Yolları dilzgj)n • lSPANYA'nıb IUdrit hllkQmeU tara- kil CelAJ Ba)·ar tarafından kabul edilerek 
olan ld~ylere motosikletle lrsaJAI yapılma- fından Rusyaya tanarecUilı: ölrenmele bir milddet ahkonulmuıtur. Cemal Hüsnil 
111 flilfQntllmektedir. gönderilen 123 kişi dün bir Fran;ıız Tapu- bu :dyaretten aonra mahalli memuriyetine 

• l\lt:AU.f)IJ.F.RIN tıdem ıammıy Is- rlle llmanınflıdan ıeçerek Odesaya ıil· gltm.,k nzere Ankaradan ayrılmıı "e bu 
tihkak kazananlınndan ad7 ıl hılı:lnndakl mtıl~ir. sabah şehrimize ıelmfıUr. 

G BNB Kanın arlutla,unwla, HtUall 
~-,... ,. ,.,,.., dtMtd hbwr 

l/GZIJlll: 
••Et flyatlaruıın mart lptlduından itJ. 

baren on kanıt acmlablmuı bir ay eVYel 
Ankaradlı J'8pılan bir toplanbda kararlq
tınlmı,tı. O karar verilirken lstaııınıı b-
saplannın delecelert de ftrdı. · 

Halbuki dilnkfl 1Uetelerde fllyle bir 
hındis okuduk: Kasaplar etin on kurut 
ucuzlablacaJını dllfOn•ret on bef. Jirml 
ıün enet lı:iloau 50 k1ll'Qfl satılan eH, 55, 
80 karafl çılı:umqlar. 

Bu hnadfa bize Ankara toplantısuı'da 
Celil Bayana bir a6ıGll8 hatırlatb. Sayın 
hilk6met relılmfı orada fU mealde bir 161 
s3ylemlttl: 

- Arkıdatlar etin latantiaıda on kanıt 
acmlaWmasına burada karar ftrdit. Ba
nu tatbik edeeelfL Fakat .. ,.. ha karan 
tatbik ediyor &fbl 16rOnrek eakl bildlt
lerinden taflllÜ fateml79nler, deYlet 7S· 
salı ne lfin sOrer dlJe clllfGllenler ...... 
onlann alı:ıllanD8 acının. Zira ba 1tf el· 
blrlllf ile olmu fae dnlet ell De wmd 
için her ~J' hanrdır. llutlalta et ftpb oa 
kunıı ucuzlancütır .. 

Yukan7S kaydettJJimfa haTailfa fimdl 
Celil Bayana o 16zlerde ae kadar halı:h 
olduluna blse ıastert,.,,.. ADü fakir bir 
lrnlnnu sevindirmek fit- iptida eşelf nl 
kaybettirir de .-ıra baldanır. derler. E
ler kasaplar dlı f)mdidea ft7atlan on Jı:u
raf y(llı:seltlp mart lplfdanada o miktar 
indirmek suretlle hilktmeUn ve belediye
nin kararlannı yerine ıetlrmlt &fbl ıöriln· 
mek istiyorlarsa aldınıcaklardırl,, 

CUMHURiYET' de . 

Memleket kalkın
masının dayana
blleceoı bUyUk 

temel: 
gayrı menkuller 

Y UNUS NADi, Anlcarada toplanaetılt o
l.an %1rot1I kongre.t11de lconııpılacak 

me11zular anuında llGllrimenlaıl •eroelle
rlmlzln de o6ıi1nQnde lululma,,ı ldıım
oeldlllnl ileri ıannektedlr,: 

"TOrlı:iyemlzde diler it fubtleri ıibi 
ziraatla dabJ tedrici bir bllunmı yoluna 
lirebilmesl için eninde sonunda hep ser
mayeye • kredi19 • lbtlyac ıör6necekUr. 
Bunu nereden bulacalımw dil~Orken 
bina •e toprak llzerlnde 7alaD milyarlık 
zenglnlilimlzl bfrd_.,lre babrhymnıyor. 
dalma unatayonız... 

Cıımhıırl11et bapmılttırrlrlne lln, mem
telrelle nalcld olarak on bin, 1Tlnnl bin 
lll'llf/tl ıalılp olan •dam bıı mlıtar para 
ile 'fl{irlt11ebllectlc her 11' gljrmefe ıallh 

'l.UI/.• M7J/lı.I ,.,,., WıA 
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Bir tatilin hikAyesl 
.. Baftarah ı bıelde 

Istanbulda blr b3ika gazeteye veya 
Haber adlı bir başka vilayet gazetetıinc 
ait olması da ihtimal d:ıhilinde olıı.n bir 
kararın, bu tebliğinde ajansın bir 
yanlışlık yapını§ olması hatıra geli
yor, öyle olmasa da, o ana "kadar de
diğimiz tarzda bir tebliğ olmadığına, 
ve böyle bir tatil kararında. 'ajansı 

tebliğ vasıtası olarak eaymak rnUm
kUn olmıyacağı.na göre her gilnkü 
gibi, herkes vazife b~! deniliyor
du. Derken Emniyet DirCktöı•lüğfuı

den sivil, üniformalı birlfaı; memur 
gfuilndU. 

- Tamam! dedik. Kendilerine acc
~e telefonla verilip de yazı me.}{incsl
Je bir klğıda. tcsbit olunan ve bittabi 
btr imzayı ihtiva etmiyen eu tebliği 
aldık: 

HABER GAZJ.~TESl 
1DAREHAJ>.'ES11'"E 

Dahiliye \'CkfiletincJen al<lığım bir 
emirde gnzetcnlzln liç gun nıU<Metlc 
kapatılclıt'l bildirllnıcHMlr. J'!nırln 
aslı yanımdadır. Hemen t<'blf • cdl· 
7orom. 

Vali N. 
Sallh KILIÇ 

Xatll muhakkak! ''Memleltetiıı umu-
mt siyasetine dokunacak ne!Jriyatta.n 
öolayı,, Matbuat Kanununun verdiği 
bir salllilyetle kapatılıyoruz. Fa.kat 
asıl kapatılma kararını verdiren ynzı, 

resim, haber hangisi, yahut yazılar, 
resimler., haberler hangileridir 7 (HA
BER) bunlann hepsinden J;irer parça 
yapmış mı? Yoksa bunlardan bir i ken
öislnin suçudur da, ötekiler Yeni Ada
nanın mı? Ajansın verdiği tebliğde 

bu sarahati bulmadık. Edebiyat kitap
la.nnın Lef· U neşir diye ad koydukları 
karşı kar.şıya koyına kaidesi de Iztiha. 
kMi gelmiyordu. Bunwila beraber res
mt tebliğin böyle :mtiphem )tatması il
tizam olunmu~ olabilirdi. 

Ancak emrin Bay Salih Kılıç'm 

yanında kala.n aslı belki cezayı SUÇ O• 

lan hadiseyle birlikte bildirir diye 
bekledik, sorduk. Anlaşıldı ki, gelen 
emir de üç gUn ka.pablmı.s olduğumu
zu bil~ir,mck!en başkn bir eey söyle
miyor. 
Şu bıılde, aziz oltuyuculanmız, niçin 

kapatıldığımızı biz de ancak sizin ka
dar biliyoruz. 

<HABER) in sUtunlarmda ya memle
ketimizin haric.t dostluk milnasebetlc
rW rencide edecek, ya. dost memleket 
devlet reislerinin yüksek sahsfyet
lerini mUteesslr edecek bir ı;ıey 

bulunmu~tur \'C bunun geldiği yer 
de ''yabancı propaganda menba • 
lanndan biri" dir. Türkiyenin 
dost olmadığı bir devlet ol -
madığma bakar ve gUndelik blr siyast 
gazetenin hemen her giln her devlet ve 
ya reisine ait bir yazı, bir resim, bir 
haber koyduğunu düşUnü.rsek tebliğ
<Jeki umumi ve müphem tavsifi kendi 
kendimize maddelcştirmekt.eki gUçlU
ğU takdir edersiniz; bu yolda birtakım 
tahminlere girişmek, kendi kendimize 
suç yormak olacağı için bunda da bizi 
mazur görilrsünüz. Hadisenin kendisi
ni bilmeden ne kabul, ne müdafaa 
da mUınkUn olmaz. 

Biz Uç ~ilk tatilimizin fi1l hikft.ye
sinl yaparken yalnız iki noktayı kay
<ıetmeden geçmemeliyiz~ 

Re.mnl tebliğ bizim de yaba.t!eı pro
paganda menbalanndan ya bir haber, 
ya bir yazı, yahut bir resim alıp neş
rettiğimiz zannını uyandıracak bir ih· 
tisar ile yazılmıştır. 

Resınt tebliğin yabancı propaganda 
menbalan tarifine böyle menbalarm 
tesiri altında bulunmaları muhtemel 
bellib~lı Alman veya Fransız gazete 
ve mecmuaJan dn dahil ve maksat o 
ise ibuna, manen daima bera -
et halinde bulunduğumuzu ispata ço.
lı§mak hususundaki hakkımızı mah
fuz tutarak, bir §ey d~meyi7.. Çünkü 
başta bu tatil kararını imzalıyan bü
yüklerimizin memnun olacaklarını bi· 

llllllldff/llH!!oudtn!RltlrlllUlllJC .. :tllilll1i11111!lltlllfl'I 
blr zen:ılnli{je malik • ayılmakla, fnT:at 
o kıymelle binaya veya toprağa sahip o
lan ımlandaı. eli büjjründe bir f nkir olrt· 
rak kalmaktadır. llalbııki, bu vatanda~a. 
elindeki binaya ve mülke karşılık on birı 
lira verilecek olıır.sa, me.mlekr.I t:f;onoml
~ • JQl l!f'f:u:unak tntJ~~uzı lıır· 
lar.akt:r. Blnat:na1euh. 11011rlmenkul ren
.,,.,,tlmmlrln hhrt; ıuuller ve ucu: fol::· 
ltrle menl'Ul hale konnlmalar: ld:ımdır. 
GaurimenT:ııl lzer:lndekl b011ük mt.mlekel 
ıenginllbl ekonomik knlkınmanrn en .saD 
lam !:::!:!! çlmalıdır . 

• 

lerek ve alnım açarak her zaman, her 
yerde, her şeye rağmen iddia ederiz ı 
ki, Haber gazetesi çıktığı gUndcnberl 
- gazetelerden m:ı.ada • hiçbir ya.han
cı propaganda mcnbaından alınmış 

bir haberin, bir resmin, bir yazının 
neşir vasıtası olmamıştır, olamaz da .. 
'Yabancı menbalarm bu f &aliyetine 
karşı en şiddetli hücumlar yapanın 
(HABER) olduğu unutulmamr§tır sa
nırız. Bizim bugU.ne kadarld neşri
yatımızın kolleksiyonu içinde. hu
susile bu son haftalarda. da. biz 
bir .dost devlet reisinin yUksck 
şahsiyetini mUteesslr edecek bir 
resim, bir yazı, bir ha.00r bulama.
dık. Devlet reislerine ait resimler o 
relsm keneli memleketi mecmuaların
dan alınmamışsa, en eanatkha.ne bir 
kıymeti haiz olduğu ve kendi Şefimiz 
v~ bilyüklerimiz için bile kendi gaze
te ve rnecmualımmızda emsali çok de
fa çıktığı için alınını~. konulmtl§tur. 
Bugün bastığımız yazı ve reşirnlerin. 

suç olarak şudur diye ayrılıp göete
rllmcdikçe hepsini ve bir vicdan huzu
nı He tekrar basabiliriz. 

lkincl nokta da şudur: bir gazeteye 
bir Jhtarda bulunulurken bile, kendi
sinin hangi nUshada, hangi yazıyı 
yazdığını kendisine göstermek, ayle 
zannediyoruz ki, cezanın bir icabıdır. 
TA ki ona. benzer bir takdir hatası 

yaprnryalım... Bu gazete kapatılır, 

bem de üç giln kapatılırsa. bu icab \bir 
zaruret olur sanınz. Halbuki, iste ilç 
günlük tatilimizin hikayesini ya:.dık, 
lcra Vekilleri Heyetinin hu tııtll ka.. 
ra.rmı tenfiz ile mUkellef olan memur· . 
lar kimler ise, cezayı çekece)t olanlara. 
hangi suçu nerede işlediğini söyleme
ye llizum görm1yecek kadar ya bir ga.. 
r.etenin kapatılmasını bir sellm ve il
tifat kadar tabii bir hMise telftkki et
mektedirler, ya bizzat guıetelere 

ehemmiyet vermemektedirler. 
Bu memurlara bu va.r.iyet ve ınltal 

kaI'§tsinda yapılacak şey, bizzat hU
kftme ricalimizin, hUknrnetıe elbirliği 
yapmıya davet ı:ıuretile gazetelerin 
na.çiz mesaiı'!fne kıymet verdiğini gös

termek, söylenecek tek söz bir guete
nin kapanması İcra Vekillerinin tak
dirine terkolıınacak kadar kanun na· 
zarında itinaya layık görüldüğünü ha
ttrlatmnktır. 

Üç gUn tatil cezası görmüş olan bir 
gazetenin bu kadarcık bir sitemde bu
lunması ve böyle bir dilek ileriye sUr· 
mesi ~ok görülmez sanıyoruz. 

lstanbul sula
rının islahı 

Kırkçeşme suyunun 
tnmamlyle kapatıl

ması muvafık 
gUrUlmedl 

Belediye sular idaresi şimdiye ka
dar terkos şebekesi kunılma.nuş o

lan ve Kırkçe.şme suyu kullanılan 

semtlerde ilç, dört aydanberi yapmak
ta olduğu terkos tesisatıru ikmal et· 
nıi§tir. Bu suretle ekseri Kırkçe§me 

suyu çeşmeleri yanına bir de Terkos 
musluğu takılmıştır. Fakat bundan 

iki ay evvel kesilmesi için verilen SO!l 

mühleti bitmiş olan Kırkçeşme sulan 
da henüz kesil.mi§ değildir. Buna se
bcb, dahiliye vekfiletinin belediyeye 
venni§ olduğu bir emirdir. 

Aldığımız malumata göre, dahiliye 
veka.Ieti Krrkçeşme suyunun koli ba -
silleri ihtiva ettiğini kabul etmekle 1 

beraber, belediyenin vazifesinin t;u su
lan kesmek değil, ıslah etmek oldu -
ğuna işaret etmiş ve şehrin bütün SU· 

larınm esaslı bir tetkike Ubi tutula
rak neticesinin vekalete bildirilmesi -
ni istemiştir. 

Belediye şimdi Kırkçeşme suyu ile 
beraber şehrin mühim bir kısmı hal
kının kullandığı Halkalı ve Taksim 
sula.nnı da ele alarak bunlann ıslah 
ve temizlenmesi işini tetkik etmekte
dir. ~asep Terkos şebekesi bugünlrU 
ihtiyaca bile mtlşkülatla kA.fi gelebil -
dtğinden bu suların temizlenerek şeh
re getirilmesi lmkAm bulunuraa. ~
rin muhta~ olduğu bol ve ucuz su te
min edilmi3 olacaktir. 

Belediye ala.cağı neticeyi dahiliye 
vekfiletlne bildirecektir. 

HABER - ~'Qam poıte.ın 
e::::~========~~c===:.c:====-

Dağ il m az cam Maarif m idilrJUğll
nUn bir tavzihi 

mecburiyeti 
PJyaeada mal olmadığmdan 
Bazı şartlarla iki uy 

tehir edildi 
Belediye, dağılmaz cam taktırma • 

dıklan için, muhlelif hatlara işliyen 
otobüslerden bir kısmının plaknlarıru 
sökmilŞUL Bwtıun üzerine otobüsçüler 
belediyeye müracaat ederek piyasada 
dağılmaz cam bulunmadığım ve bu i
§in bir formUle bağlanmasını istemiş
lerdir. 

Ticaret odasının ba hususta haml3.. 
dığı rawrda, piyasada istenilen evsaf
ta cam buhtııma.dığmı blldirCH~fnden, 

daimi encümen tarafından dün b r kt· 
smı cam tilccarları dinlenmiş ve 'bu 
mesele tahkik edilmiştir. 

Bu hal karoıemda otobUslerln dağıJ. 
me.z cam takmaları mecburiyeti iki c.y 
daha. temdid edilmi§t.ir. Aricak bu 

müddet içinde Seferden menedilen o
tobüslerin l§e b!ı§lamaları için dağıl -
ma.z cam sipariş ettiklerini gösteren 
vesikalar ibrazı şart koşulmuştur. 

DJŞARDA: 
• Frıınsada· eski nazırlıırdan Süvcyş 

kanalı kumpanyası rı:Ja mua,·lol Andr~ 
Lebon, ,•dal etmiştir. 

Kar eş katili 
Babasını diğer kar
deşinin vurduğunu 

s6y1Uyor 
Dört beş ay evvel Kuruc;:eşmcde Ha

cı Şevket ismindeki ihtiyar babasını 
yatağında ve kardeıii Radiyi musluk 
başında tu.bancayla öldUren Zeklııin 

muhakemesine dün a~da başıa.n
mıştır. 

Ka.rarnam.edc, zekinin suçu muhte
lif delillerle ve kendisinin ikrarlle sa
bit görlildüğünden {50 incl madd ye 
göre idam cezası ile rezalanihrılınası 
isteniyordu. 

Suçlu bundan sonra ilk olarak şöy
le dcmIŞtir: 
-. Kardeşimi ben öldUrdUın ama, 

babamı vurmadım. Kardeşim benl si
nlrlendiriyordu. Bu tahrikleri ile düş
tUğüm asabi bir buhran içinde ta.ban
cayı çekerek kendisini vurdum. Kar
de~mi vurduktan sonra dilşüp b:ıyıl
inı§rm. lf;te babam bu esnada vurul
muş. Onu kardeşim Sıddıkm vurmuş 
olması muhtemeldir. 

Reis §Öyle bir sual ııormu~tur: 
- Baban seni diğer lı:arcleşlerinden 

ayrı tutar şekilde muamele ve sent ih
m:ıl mi ederdi? 

- Evet, bana onlardan ba~ka mua-

21 aon kAnua farfhll ııayımtıdA ~ 
odh bir çocuğun vııılyctlni maıırif ,.ek ;r 
tlnin nazım dikkatine arıetmlştlk. 111 fili' 
cuk pnrıısız yatılı okula girmek aıerr P' 
tihnnı kazandığı lııılde s özlerinde til ~4~ 
Juk oldu~ için mektebe kabul edfUO ~· 
~inden şikt'iyet etmekteydi. 1stıınbul «•" 
tllr dircktörlüğll bu şlkAyet üzerine ~ 
temize bir mektup göndcmıl ur. \'•' 
şöyle toyzib etmektedir: 

"Ba husııslakl mev:ııala o6re, ~ 
yatılı olarak kabul ed:lccek talebenlll /J' 
handa muvcı(f ak olması kdf i degild~· ~ 
nl %amanda bunların sıhhi şartları a aJı 
i% olmaları icap etmektedir. Yakatda ıtl 
oecen Ref etln imtihanı ka:andı6ı "' ,J 
de/a yapılan muayenul nellcestııd• ofı' 
gözünün beı diyoptr:l mlgop ve aııcal' dil' 
ila bir derece ol5rmekle oldulfu ve nıt#·~ 
ta oöre, nert.kcn 111hhhf farllatı haf!~ 
lunmad161 tesbit edilmiş ve bn dutıtf!I ti' 
ıurnda uatrlı olarak kabultlm tnıJ..~ 
rü.lememtştlr." 

==::::::::::========::::::::~ 
mele eder, kardeşlerimin teslrl aJtıS" 
da kalırdı. 

7..eki tahkikatın genlşletflıne8~ 
mahkemeye bir istida vermiş, k ~· 
Sıddıkın babasr Hacı Şevketi öld' 
ğilnU ileri sUrmU§illr. 1)9' 

Mahkeme şahit dinlenmesi için 
ka güne brrnkılmıştır. ~ 

"l\fctropol Bar,. ınmtndc tanılıp 
SE\"İl\f.lıt SARIŞI..,. 

hc)l-enlldikten sonrn t 
ROBERT TAY.LOR RAKflJ 

TYRON LORETTA 
YOUNG POWER • Al~nnyıının )llkın(ln l\lançukoyu tanı· 

yacalı blldlrlımcklcdlr. nerlindcki Ja:pon-
lar Almanya ile Jıfancukonun )•nl..,ndıı mU· • Aşk maceralarına, lilks hayatlarına, ihtiraslı entrikaların• 

!:!S:~::~i~;~~ı"ıer ıhtlııs cdecc1t1enni s~y- re tıJJ ~ ü ını tdl e ın Dtö ba ıre n 
•Dün Londrnda ynpılan kısml 15eçimdc AŞK MODADIR bir muhııfazakAr namzet karşısında muha-

lefet işçi partisi nıımzcllcrf kaııınmıştır. 
• Amerikıın mebu an meclisi, Ruzveltln 

talebi :veçhile 30 haziran 1938 turihine Fransızca. sözlil filmlerinde devam eda~oklerdlr. 

kadar işsizlere yardım için 250 miJyonluk 5 A R A y sı·nemasında 
bir krtdl ikabu1 etmiştir. Bu husustaki ka· 
nun projesi, pek yakınılıı nyan mecli:-.lndc göaterllecek olnn bu eser: Güzel bir fllm, sevimli bir mevın fi 
de mfizııkerl",.Yc konacaktır. hnklkt bir nıuvaffakiyettir. 

• Sovyetıer blrlll!i hükumeti ile Efgnnis l tıAvctcn: FOX ,JUUNAL dllnra havııcU lerl 

~nh~funcllam51n~~re~n~~di~ ;~~~~:~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Iomalik müzchreler neticesine.le l nis:ın -liı"jlıiiliİİ•••••••m••••••mılimEB• 
1938 tarihinden itibaren, Sovyetler blrllitf· 
nln Efganl~tılndakl 'VC Erganist:ın n So\'
yeUer birliAindeki konsoloslukforının J; -

ııatılması lnısusunda bir nnlaşmay:ı varıl· 

mı~tır. 

• :Rusya SOV)"el sosynllsl federatif cum
huriyeti merkezi icra komite~!, lıu cumhu 
riret ytlksek Sovyeline secim nh:ıımn:ıme
sl projesini mütıetikan tas\•ip ettikten 
sonra, dördüncü jrlima deYrl'ııini bitir
miştir. 

• Romnnya lmıliçcsi Morie, tedn,·t fcln 
Cenubi İlalyada kftin :Merıınoy:ı gitmiştir. 

* Frıı.nsanın acık şebirlcrfıt tayyareler 
tarafından bombarclınıan edilmesinin men 
olunması hakkında yapmış oldu!lu teşeh· 
bü~ Jıııkkında Londrıı flc Paris ıır:ısmda1d 
m!itakereler devam etmrkledir. 

• Lehhtanda hükQmcl, millt mfidr.fııa 
komitesinin teklifi lizcrine zirruıt neza
r~tinde bir inşc büro~u tesisine knrar ~er
miştir. 

• İngiliz Avam kamarasında liberal 'Man 
der, başvekile sorduğu bir sualde, .. barış 
zamanında lnsilterede mecburi fl.Skerllk 
hizmetinin tesis edilnıiyeceği haklm~da 
eveJkl baş,·ekiJ tarafınıfon Yerilen teıniııa· 
tın kendi zamanında da muteber olup ol
madığı,.nı sormuş ve haşvekil muteber ol
duğu cevıı!.ıını vermiştir. 

• Rolterdamdon Ceno'l"aya Riılerken ı 1 
şubatta batı Akdenizinden tehlike işarclle 
ri göndermiş olan 1t.ılyan Glonıcolo vapu
runu bulmak fcin havadan ve clenizdcn y::ı
lılan araştırmalar şimdiye kuılar ltic l.ıır 
netice ,·ermemiştir. 

• lsviçre parlfımcntosundıı kralın nutku 
na verilecek <'evapln hnşlıyan 1938 hOtçesi 
mfizakcrelerl bltmiştir. Parlanmento, sait 
cenahın vcrdlji ademi itimat laltririni 33 
~ııho!Irc karşı 100 reyle reddelmişlir. 

h::~ SAKARYA slnemasıodıt 
MIREILLE BALLl~ 

TiNO ROSSi' nin .vıvıANERoMAHc.ı 
MICHEL SIMOH 

ile beraber büyük bir muvaffaloyetle temsil ettikleri 

YAKAN BUSELE~ 
Filmi adeta bir zafer J...11zanıyor. Bu bir film değil •. bir harikadır .. • 
Dikkat: Bu film başka hiç Beyoğlu sinemasrnda gösterilmiyecektif· 

- Suvareler iç'n yerlerinizi evvelden aldırınız .. Tel. 41341. -----
P**RMllMM& iM 

BOR~ 
filmi görülrnemi3 bir muvaffakıyetle 

M E L E K' te devam edlyot 
. ilave olarak ISTANUUL SENFONJSI 1 1 Dikkat: BORA filmi bu sene Beyoğlunda başka hiç bir sweıxıacı-
~'*"3&M ,::,;,e.z.lmiyecektir. ~ 

lJmum ayakkabıcılar cemlyettodeJJ ;tiı 
4 Şubat 938 cuma günü sa.at 10 da Cağaloğlundaki Eminönü ]ıs.11' ~ ~ 

!onunda toplanılacağı ilfuı olunan wnumi heyetimize ekseriyetin g~}Il'l~d~ 
zünden toplantının 24-2-938 per§embe günü saat ona tehir edilınış 0

1 !IJ'r"f 
bildirir, yukarda yazılı yer ve tarihte toplanması tesbit olunan UJJl~ iv~ 
herhalde i§tiraklerini cemiyetimiz mensuplarından tekrar rica eder, ~ş.tf 
da nizamen mevcut ile müzakere ve kar ar ittihaz edileceği cihetle ~i 
hangi suretle vukubulacak itirazların mesmu olamıyacağı bildlı'ilil"· 

(V..P.~ 

sinemada .. .A 
profesör • Şehzade baş~ FERAH 

Büyük Türk san•atkarı 

ZATi SUNGUR'ııJJ 
5 inci yeni program ,_ıP' 

Profesör gördüğü rağbetten ·cesaret alarak seyircilerini bir kat daııa. ti'· 
il 1 .. aııf 

nun etmek gaycsile bu programını fcv~blfidc numaralarla s 5 " .. ~ 

Ayrıca Bir k10zı~ "Vü~du~u-destere ile ve u~, 
ıkiyc bölme iluzyonu ~ 1 

TELEPATi TECRÜBE~~ 
Lutfen dikkat: Telepati tecrübe1Pri bilhassa talebelerin illeii üzerine 

G6kyUzii 

1 
Sokak çiçeği 

Franıiika Gaal Atcıler içinde heyecan n 
Yeni kopya debıct filmi film birden 

r11mnrtP~ 

Bu halta 
ainemada 

3 1 
ve nazar mattnelerlnde IU\veten: 



.t. 
-...: Benan fw.'lnlll - l'lelt'kzad ~'lnlU fTnl'iJm~ o• lkllboı hakkı mnh/udur) 

( F:RKEK - K1Z ) - Numara 69 -

Nl•an gecesi geBlp çatta 

Benan, en mes'ut 
Recesini yaşıyordu 

'f Sunu, beni karanlıkta yakalayıp 
t'&klarımı öpmes nden anhyordum 

.... CtYap vermedim., El'nden 5anta· alni iatediler. Onlann bu anularuu da 
lllJ& lldna. K871 dotru yollındılr.. O, yerine getirdik. 
~ babtnı. l'litimı akıl trdireınl· Benan fevkalAde memnundu. Belki 

.. d lflstn habenla Stld'n., Btn dt M· 
la lllelrtup 1uauıtım, diyordu. 

..;;.,z:rv. yok.. dedim.. Han bpae&11 

....., Neye geldin?. 

....., Sizi alrnıya. . 
1'"'1 ·:. ~ 

il . lfOrdıım.. Beraberce eve ıeldik. 
~ arkadaıltrındın Ferihanın 
w_ "- oturdutunu evvelce ı6ylediği 
~ biıı .... YorduQa.. Bütün ar~ada~lan o-

...,. ldl1tr. Oturup konuştuk .. Aı ka • 

~ clttllcr. Yemek csnaaında 

"" 1,·~·~nııya celdiğini, hattl yü.ıük, 
9',~Ylptmp berab.r ıetirdiğ!mi 

o e\' ıa 
' ve bu ite pek ruı olmadı .. Ai 
-.._ '"••ı olup olınadıfından pek e-

" ~rtlnmüyordu. Mütemadiyen hu-
ıUrüyur vt. 

"""'.\ . "-a rınenln de butunmaH icap et· 
~1Ydi? diyordu .. 

.. ı:)'et Di§an gününü kararı~
~ 1 gUn sonraki gece. 
~ 0 aabab erkenden bmire ine
~ eekeri yaptırdım. Likör ve 

L~Q teYlerl aldım. latanbuldan 
i.~inı itan yibükleriııfn tarihle-

dna. Bunlatı ynpb!;tan aon-

" l1 akrabaJanna utnYa • 
A1r .. _ftıumıza onlan da davet ettim. 

.... ~ tekrar kBye döndüm. O gece 

liİt..,;:- nJıana "ağnJacak davetli -
' U 1den lhtfllf çıktı. Ben köylil· 
't\~ de dav~tini istiyordum. Onlar, 
~ it Qluallım arkada.§hmyla lımir -
~ ~':;',k akrabalarmll' klf i oldu . 
~lUyorlardı. Benim itiraıım 
S a köyUn tanmmtn olanlarını 
~ Ya muvafakat ettiler. Fakat 

~ bultadınlan. Ben yipe itiraz et • 
'l 1\un doğru olmadığım, çağrı-
111ıı.t .-•ltnı • 
~ lll ·~alarıyla beraber gel _ 
' ,. ~ln'lunu i!('!riye sürdül'1: 
~-"afrrırı l' . -~ z, ge rlcrsc gclırlcr, gel 
~fht ~e'rn:?zler . dedim 

~ .. ~t rıier :-- cesi gelip <;attı. 
'~ 1' teldiler. kadınlar bir tara

~~Ut.1~ bir odaya topland1!sr. Ye, 
il..~ UZUkler tı\kılRenğı 111r:ıda 
~bl: tara.fnıa geı;tik. MUthiş bir 
\' '8t vardı. Penanm akn.baaı bir ......._ ııı.;.:;..ıı. Sonra ıil.tıkltt takıl
.,~r nlşanhlarm dans etme -

de bayatınm en me1ut pce1i bu ge -

ceydt. Bunu, bent dıprda karanlıkta 
yakalıyar&k yanaldanmdan öpmesin -
den anlıyordum. 

Senanın hoılanınadlfs bir 11yl yap· 
masında ictiği likör!erin de tesiri yok 
değildi. 

Evden, teklifli misafirler çekilip 

gittikten sonra samimi ahbablar yal
nız kaldık. 

Erl:elc olarak da . ben de erkek aa
)"!h!'S"m • BMl:ının akrabasının koca
sı kalıiı. Benanın arkad"!şlan çok een 
ve şakacı kızlardı. 

S'\at Uçc kadar süren eoşkun bir 
r~!enreden sonra yattık Brte!lf Hbah 

l mıirden E?e1en misa.firJ 0 rl uğurladık. 
BeTta.n mektebe gitti. Ben kahveye 

geldim. Benanla nf~anlnndıktarı ~onnı 

artık hf~bfr dedikodudan korkmaksı· 
zm, serbestçe dolaşmrya başlamıştık. 

Gezmelere çrktrk. Bir gUn fotoğraf 

makinesile mektebe giderek bir !1lrU 
rotoğraf çıkardık. Sık sık parka gidi
yor ve yalnızca bir kenarda oturarak 
saatlerce konuşuyordu. 

Ben, bu &ll'Blarda gitmek iltly0r
dum. Fakat param kalmamıştı. Ann~ 
me mektup yazarak para göndermelf
nl btıdinnit. adree olarak Rqtb pqa 
otelini g&rt.ermiştim. 

Benan benim parasız olduğumu bil
diği için borç vermeyi teklif etti. Bu-

nu kabul etmedim. Fakat ısrarı ka~
sında ve kırılacağını anhyarak: "pe-

ki" dedim. Böylece lstanbuldan para 
gelinceye kadar ondan Uçer be~r al
dığım paraların yekfinu yirmi. yirmi 
beş lirayı buldu. 

Bir cumartesi günil. Bennnla oto
büse binerek tzmire indik. Maksadı

mız, Benana öteberi almak. fzmirdeki 
akrabalannı ziya.ret etmekti. 

lzmirde otobüsten inice önce bir lo
kantaya girerek kamımraı doyurduk. 
Çektiğimiz fotoğraf filmlerini ertesi 
gilnü almak üzere bir fotoğrafçıya bı
raktık. Beraberce bir berbere gittik. 
Ben saçlarımı kestirtinceye kadar be
ni bekledi. Sonra istediklerini alarak 
akrabalarına yollandık. Dolapnamız 
akşamı bulmuştu. Sofra haztrlandı, ~ 
turduk. Gece, Benanla sinemaya git
meyi kararlaştrrdık. 

( Dcvamt var) 

IJAm!R-~-.... zom 

lstanbul konuşuyor 

Bayramda Şehzadebaşı 
lstanbulun 

dört tarafından 
buraya akın 
eden halk 
nasıl ve 

nere!erde 
eğlen:r 

~' f . 

Şoluıadebtıpre'" bayram gCWmtıdeki 
• wöbet 

Bayram günlerinde Şelızadebqmm ,. 
kendine maluıus bir huswıl;yetl vardır. 

Büyük küçük, çoluk çocuk on bin -
lerce insan, tatillerini hot bir gekUde 
~lrmek lçln, buranın eflenee yerle
rine akm ederler-

FAkl ramazan geeelerhıln artJk ma
liye k&n1111uma raimea. Şehzadebe.· 
!PDID busbkU baynmlan, Jıtıa pg • 
mit bayramlan batırlatao&1' kadar 
canlı ve eğlencelidir • 

Bu bayramm birkaç gtlnUntl, ben 
de Şehadebaımda geçirdim. Burada 
bellibaılı iki çeşit eğlence yeri var • 
dır: 

Tiyatrolar ve sinemalar ... 
Bu günlerde tamamen macers 

filmleri oyruyan elıı~aların mUşte • 
rilerinl. hemen hemen hep 10-18 ya.'.!
lannda çocuklar tepil ediyordu. Hi
lal sineması, Millf sinema sa.bahleyin 
saat 10 da başlıyor, binlerce çocuk, 
bu iki ıinemayı akşama kadar doldu
rup doldurup bopltıyorlardı. Bir pay
dos zamanı, sinemalann kapısmda 
durdum. tki. iki buçuk saat macera ı 
filmi seyrettikten soııra, kUçUklerin 
nasıl heyecan dolu bir kalple dışan 

çıktıklarını yakinen gördüm. İçlerin -
de biraz evvel beyaz perde Uzerlnde 
takip ettikleri sahnelere o kadar t • 
nıınmıı,, o kadar ba~lanmış olanlar var 
dr kf. bunlar, soknita ~rktıklan za -
man bile, yanlarındaki arkadaşlarma 
filmrJeki hayali kahramandan bUyUk 
bir hayranlrk ve muhabbetle bahset
rr'"'cten kendilerini alamyYOrlardı. 

Sinemalann k&rtı !JJ'Umda bulu
nan iki tiyatronun mU~erilerl ise 
oldnkça başka tUrlU idi: 

Turan tiyatrosunda oynıyan kıy
metli ıııanatkAr Naı,l:iin temenıerine 

yaşça daha büyük olanlar, o giln maa
ile gezmeye çıkmr" gruplar. teşkil edi
yordu. 

N8i,id1n ismi. ıdhlnlerde 6yle bir iz 
bırakmıftı ki, ıııeyircller, buraya daha 
11.reraen ~ıum~meve başlıyorhtrdı. 

!lel'-' SC"M sonunda tiyatrodan ~ıkar
!Mken dahi kahkahalannı hAll zapte
deı:ılyenl~in adedi pek çoktu dive1'11i-
r1m .•. 
~·adebaşında roluk ('.OCUk, bUvük. 

~Wr. ihtivn.r. a!le \"e'hllıtl her smrf 
44!km adılta hUcum fl!ttiği bir mües
tçfe vardı ki. bun•ı Ferah tiyatrolu 
MU,. 

Hem O~ film, hem muhtelif varyete
ler, hem de bUvUk nnatklmnn Zati 
Sungurdan mUt~kil fıvkPlAde Rn
gfn bir program baıırll.lllJf olan bu tl
)'ltıoAUD llülDde, laalk bilet almak 1-

Şck~eba~ tiyatrolanndan biri 

çin, harbi umumtde fmnlann önilntl 
dolduran insanlar cibi nöbet bekli -
yordu ..• 

Kucağındaki çocuğuyla ayakta du -
nıp sabırsızlanan anneler mi istersiniz 

8-10 kişilik gruplar teşkil eden mek

tep talebeleri mi, yoksa bayram elbise

lerinin kalabalık arasında buruotuğu

na Uzülen işçiler mi! Hepsi de gimeye 
U,Uşmü~ler: 

- Bilet, bilet. •• 
Deyip duruyorl:ı.rdı. 

MUeuesenin direktörU bay Enver, 

iriyan cüssesinden umulmaz bir ince

likle, bekleşenlere habire dert anla -
tıyor: 

BCKRES: 

18 Tnndin orko?strrm, 20,05 konser, 
20,35 plAkla Faüst operası, 
BUDAPH$TE: 

18,30 sisan orkestrası, 19,35 rad:ıro or
kestrası, 21,15 filarıno'!lk orkestra, 23,30 
cazbant. 24 plak. 

RERLIN: 
18, solon orkestrası, 19 hnndo, 21 radyo 

orkestrası, 23 röportaj, 23,30 küçük orkes-
trn, .. """ .... .. .,v,,. .... . 

20,30 hafif mfizlk, 21,30 orkestra, 22 
operet nakli, 2•,15 uzbanL 
VARSOVA: 

18,15 mfizlk, 19,15 plln, 22 temsil, 23, 
llUrm~ orkt1tra koueri. 

- Bir tek yer yolC efendim, fçersl 
tıklım tıklım dolu. Ya.nm aaat IOm't. 

birinci matine bitecek, l~tfen o ıaınan 
teorif ediniz, diyor. Fak.ı glfenin 
önUne yığılan aeyircllerden çoğu ayak 
diremekte devam ediyorlardı. 

- Zati Sunguru görmek için ta fa. 
tanbulun öbU.r ucundan geldik. Bize 
bir bilet verin, ayakta fil!ıı dunnaya 
razıyız. 

Direktör, derin derin içini çekiyor: 
- tmkin yok efendim, an.ettiğim 

gibi içerisi öyle kalabalık ki, iğne 
' atıla& yere dtlllniyec:ek. .• 

O söyledi, öbUr taraf itfru etti ve 
bu mtı.na.kae& devam ederken içeri· 
den müthlf bir alkıl aesl yükseldi. 

Zati s~. birinci matinenin son 
hünerini de yapm.Ilt.L 

lki tıç dakika sonra tiyatro bofal
mağa baeladı ... 

Akm halinde BOkaP cJkan balkm 
aruma. k1,11ftım. Herk• hayretler 
tcinde bidblriyle lronlJIUyor, bam1 
da kendi kendine söyleniyordu. 

- Vay canma be! Toplu. tızm kaı'-4 
nmı deliverdi. 

- Yaman adam eu. Zati 9ungur,. 
doğrusu, onda. 'bu kuvvet varken ne 

istene y&p&r. 
- Vallahl afabey, herif g&lertimı

si bağladı!. 
- Yahu bir yumurtadan bet inam 

çıkanlır mı! Nasıl il böyle bul! .. 
- tnsan değil oeytaıı! .. 
Ve daha bunun gibi bir çok üle!'oı 

le Türk sanatkirmm bir türlü akıl 
1 

erdirilemiyen esrarengls htınerlerfn .. 
den balısediliyordu ... 

Sinemadan çıkan seyircilerin peem.. 
den daha ful& yürüyemedim, çUnldl 
arkamdan kırılan camlarm, aökU.leD 
çerçevelerin seslerini duymuştum. He
men geri dönUp baktım: 
Gioe önünde bekletenler arbk sabD'Bm. 

lanmıtlardı. Bir an evvel bilet almaıt 
için ileri doğru adeta htıcum ediyor .. 

la.rdı. Ve bu yij.Men de Feralım cam ~ 
lan çerçeveleri bir hayli lurpal~ 
ya bqlamııtı ... 

Bu aralık tiyatro direktörtlntln h• 
line baktım. O cam çerçeve mra.rmdaD 

adetl memnun görUnUyor, hallan bil 
Uyatroya gösterdiği bUyilk allka kar
flSinda gururla göğıünü ka.bartıyord~ 

HABERCl 
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Çocuk .suçları, ruhi ve içtimai sebepleri [Vll) 

SlY!çOu çocuğu snuaılhloan<dloıraırn 

Fena hayat ve 
terbiye şartları 

Yazan: Dr. Rasim ADASAL 
B UNDAN evvelki musahabemde 

doğrudan doğruya. "cilrUm is
tidadı,, ile doğmadıkları veyahut aşi
k!r ruh! bir bozukluk taşımadıkları 

halde içtimai ı.aruret ile vicdan ve ce-
1..a kanunlarını çiğniyerek suç lşliyen
lerin tahliline başlamıştım. En mede· 
ru adamın bile şuurunun altında ce
bir ve §iddet sevkitabitleri, dizginsiz 
heyecanlar ve hırslar, uyuklar bir hal
dedir. Gerçi suç ve fenalık işleme ba· 
lmnmdan insan ruhuna nehyedici ya
ni önleyici bir tesir yapan temayüller 
daima faaliyettedir. Bunlar moral 
cephemizin harcını teşkil eden ahlAkf 
mefhumlar, terbiye telkinleri, maddt 
veya manevi birtakım korkular, ce:za
lar ve saireden ibarettir. 

Suç işleme mekanizmasını ~ok defa 
durduran bu menfi temayüller birçok 
insanlarda irstdir. Hırsız yab.klarma 
bir felaket neticesi olarak düşen bazı 
çocuklarda bütün tazyiklere ve fena 
misallere rağmen yüksek ahlAk hisle
rinin inkişaf ettiği vakidir. Fa.kat su
çu ön1iyen en kudretli silah beşikten 
başlıyan ve çocuk bUyUdükçe malu· 
mesi arlan şec:ıf terbiyedir. Meşhur 

psikologlardan Alfred Binet'in "Ço
cuklar hakkında yeni düşünceler,. ki· 
tabırun ilk sayf alannda yazdığı gibi, 
•Talim ve terbiye her §C'IJden önce 
çocuğun td.bi olduğu tabii kanuna uy
gun olmalıdır. Bu kanun da, ferdin 
muhifüte fntıbak kanunudur; ~ 90-
cuklara vereocğimi% terbiyeci.en gaye 
bu intıbak 1...-ıym.etitti a.mml derecede 
tırttırma.kttıtt ibaretti'!'.. Pedagojltle mt 
-.~ tM 7t41cfkf c'J?ça budur.,, 

Qoeuk. •'Ta.ine,, e g&re, ahllk bakı
mmdan JptJdaf gorilin f evktnde değ'il
dir. Terbiyenin ve medenfyetfn gaye
td, şuur ve vicdanı kamçılamak su.re
tile, iruıanı gorilin fevkine çıkarmak
tır. Kar~kterin, bwıusiyeti ve kıyme
ti, sevkitabitlerle bunlarm terbiyeve 
karşı olan temayülleri ile tayin edil· 
diği cihetle, terbiye sisteminde nu.an 
dikkate alınacak olan ilk ~rt bu !!!eV

kitabiilere normal bir istikamet \"ere
bilmektir. Terbiyenin gayesi, çocuğu 
muhtar bir ~ahsiyet olarak meydana 
getirmek, yani onu ''kendi kendini 
terbiye,, ye mUstait kllmaktrr. BOviik 
Alınan filosofu Nietsche'n.in bu fikri 
üade eden vecizesi çok ifadekard!l": 

"W erde der du bi.!t = ne i.!en o ol!,., 
Yani çocuğu olabileceğinin listünde 

hayall bir bilgi ve karakter ile donat
maya kalkı§mn.k ve cebrl bir terbi ye 
ile (mnkemmel adam) sıfatiyle eti
ketlemeye c;alr~ak büyük bir hata
dır. Bununla sevkitabiil~r öldUrülmUş 

olmaz; blllkis bunlar tahteşşuurda m'.llı 
pus kalır ve fca..bmda b~ka şekilde 

bir itminan yani kab:ıra.n ve uşan rne· 1 

yilleri duyurma. şeklile meyd&nıt çı

kar. Bu psikanaliz bakmundan terbi
yenin en kısa bir izahıdır: fakat mev
zuu taşmna.mak için bunu derinleşti
remiyoo...'iim. 

Demek ki suç istidatlısı olmasa da 
birçok insanların ve bu anda çocuk
ların ellerini sillblandıra.n sebeblerin 
ba§mda (terbiye noksanı) gelir. Kll· 
sik terbiye sistemlerine bağlananla

rm sandıklan gibi, mektep he? cihet
ten mtlkemmel bir nılıthha.ne değildir: 
gerçi mektep, ta.mıunlyle beıuememek 
p.rtile, aileyi uzatan içtimai bir teşek
küldUr. Hocalar, ailedeki ebeveyn va
zlyetindedi:t. Fakat, ne de olsa bir kan 
bağlılığı yoktur, onun i~in çocuklar 
sert muba.fua.klr ve şiddet ta.ra.ftarı • 
hocalan saygı ile gevmezler. 

La Fontalne "İki rUvercin" hil<~ye· 
sinde çocuklar için "Bu yaş merha
met tanımaz,, deml~r. Alphonge Dau· 
det'nln ~çUk dendi" e!erinde de 
-... ame ıu-.,. ı. ~ 
L lhr ~lrtfftlll ehJWU. 

A9t tablr-t atan bir cocuk !c-jrı 

mektep btr ~çlllk cekmeE. Ne çare ki 
biltiln çocuklar milşfik ve bilgilf ana 
ile baba.lamı elinde bnyttmemr • 

• 

Mektep dönüşünde, alkolik bir ba· 
banın yumruğunu yiyen, rakı masası
nı hazırhyan ve döğillen bir ananın 

seyircisi olan çocuklar, cemiyetimizde 
az değildir. Bilhassa tam serpilme ça
ğında ebeveyninden birisini veya her 
ikisini kaybedip de üvey anaların ya
hut da yabancıların ellerinde kalan 
çocukların harici muhitteki ak.süla
melleri ~k fecidir. Hoca, karşısında 
ayni tahtadan sıralarda oturan c.;o· 
cuklarm bu ruhi fırtınalarını gozle
rinde çok defa okuyamaz. Durgun ve 
düşünceli gördüğü bir çocuğu ya dik
katsiz veyahut Aşık manasına alır. 

Halbuki bunların birçoğu en kaba ih
tiyaçlardan, sıcak bir çorbadan bile 
mahrumdur. Ba§ka bir çocuk da şık
tır; üstünde ağır kumaştan elbisesi 
vardır; fakat aksine ele avuca sığ
maz bir yaramaz ve egoisttir: onun 
aile bayatı büsbütün başkadır; lüzu
mundan fazla müşfik olan ve sıhhati 
UstUne titriyen bir ananm ve dadıla
rın terbiyesi altındadır. Hoca bu yara
mazın karakterindeki kaynağı clüşiln· 
meğe va.kit bile bulamaz. 

Terblyecilerlmiz yirmi une önceki 
mektep hayatları ve usluluklan ile 
bugilnUn çocuklarını ve mektebi mu· 
kayese edecek kadar insafsız olma -
smla.r. Ben de lise senelerime bütun 
ea.nlı hatıralarımla rUcu edebilirim. 
Büyük sava§m en buhranlı günlerin
de mum IŞiğı altında ve m~ır ekme
ğinin verdiif kalori ile biltUn gün ça
lıştığmıız doğru1ur. Ancak o zaman· 
lamı da otuzu nşnıya.ıı smiflarmda 
lser aene blrk~ 4&nek olurdu TII o aı
mflarda hatırladığmıız talebenin hep
si de bugiln ha.yatta mfihendis, doktor 
veya tanmmı~ muharrir değildirler. 

O zamanın eğlencelerini ve çocuk ihti
yaçlarını düşfuıilyonım. Ben kendi be
sa.bırna eğlence ihtiyacmı, h&ftada bir 
defa Darlllbedayiin galerh!inde er
kenden tuttuğum bir yerde mıhlana
ra.k iki mta.t zarfında doyururdum. 
Bugün etraf mıa bakıyorum: değil yal
nız zamane çocukla.."1, bizim için dahi 
hayat sahnesi bin bir şekil ve renk 
altında. görünmektedir. Mod•m yaşa
yış ve medeni inkişaf çocuklarımıza 

muhtelif zevkler yUkletmiştir. Ayni 
çocuk ayni gün içinde bile (Fener -
~iktaş) ma.çma, Tanan filmine ve 
randevusuna gitmek ihtiyacmı duy -
maktadır. BUtUn bu ihtiyaçları onun 
ruhuna 8.§Tlıyan, onda seyahat etmek, 
Uludağm karlı tepelerine trrmanmak, 
Heybelf adada.ki kır koşusuna karış -
mak arzusunu ka.mçıhyan l!el:x'bleri 
bugUnkU ceınJyetin bünyesinde arama
lıdu. 

Kahveler, bil!rdo masaları etrafın
da veyahut bütün giln bir deste kağıt 
üstünde \•akit ieçircn genç kumarbaz.. 
lar1a doludur. Ta.biatile bütün bu ay
kırı r.evkler beöava dağıtılmu. Ak • 
şam UstU eli dolu bir ana vey!l baba
dan zevk harcım koparma}{ inık~m
dan mahrum olan çocuğun ahl~k me· 
kanizmasını i~letcn çarhlan en ince 
vidalanyla bu dar ve kapalı satırlar
da incelemek istemem. Mideı!i veya 
ruhu ~ kalan çocukların mektepte 
hocalarmı dinlemlycctklcri ve gUnün 
birinde kimbilir hangi içtimai kom
pleksin il~sile µka.klaruıs. bir ta
b:ınca namlusu çevirecekleri gayetle 
tabiidir. ÇiinkU hu gibi çocuklar r.e
mlyetin ~ fen:ı muhitlerinde kaba 
zevklerin tatmini yolunda yalnn SÖY· 
lemeyi. klğrt. oyununda hile yapması-
1\l, namus te A.l<l:isini ta.ma.mivle mad
di b!r r.a,i,edeıı görmesini öih-enmiş · 
lerdir. Artık bunların nu'.lrmda ho
cah.,.a saygı ve disiy,lin mefhumlarr -
nm ma.nası kalTr mı:" ... Netice itibari
le bede.nt veya :ruht eef alet. hlı\ bir 
ffttiya.f'. lrlr stlrü cemiyet dil~a.nlan
nm tehlikeli ahl~lc uMılrkUeri, bir 
tnrm köklinU 'kazw~madı~?Jntz ,rofn 
gibi !lehlrll maddeler, lüks llıtiyacı 
ve saire eobebler, fıtraterı iyi doğan 
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Beşiktaş 
Geçen baıtaki macta 

Hükmen mağlQp 
mu sayılacak? 

Milli küme maçlarının geçen pazar 
yapılan ilk karşılaşmalarında Galata. 
sarayı 2-1 mağlOp etıruş olan Beşiktq 
hlarm hUkmen mağlup addedilecekleri 
rivayet edilmelttedir. 

Siyah beyaz takımın yenilmış adde 
dilmesine seheb de nizamnameye aykı 
n olarak lisa..ruısız bulunan Muzaffer i 
simli muhacimkrinin o günkü timde 
oynatılmış olmasıdır. 

Tokyo 
conmpnyadında 

Atletizm 
müsabakaları 
Hangi tarihlerde 

yapılmalı 
Isveç olimpiyat komitesi başkanı ve 

ayni zaman.da. enternMyonal atletizm 
federasyonu reisi S. Edström, Japon 
federasyonu reisi Shimomura.'y:ı. 1940 
da Tokyoda yapılacak olan olimpi
yad oyunlarının eylQI sonlannda yapıl 
masını teklif ebn.i~tir. 

Edström, olimpiya.d oyunları lçln 
tesblt edilmiş olan 24: ağustos il~ 8 
eylfll tarihini gayri.müsait bulmakta 
ve Avrupa memleketlerinden birçoğu
nun ayni fikirde olduklarını kaydet -
mektedir. 

laveç federasyonu reisi ileri sürdll· 
ğü fikri kabul edildiği takdirde, oliın
piyatlara iştirak edecek olan memle

ketlerin sayısı da.ha ziyade bUyüye • 
ceği kanaatinde olduğunu söylem.it -
tır. Ancak, Birleşik Amerikanm ofun. 
plyatlara göndereceği eklpln çoğu 

yüksek mektep talebelerinden terek -
küp etmekte olması ve tatil milddeti
nin eylQI sonunda bitmesi ;'ilzilnde.n, 
organizasyon komitesi birleşik Ame • 
rika.nm iştirakini temin maksadile, o· 
yunların 2~ af.ustos ill 8 eyIO.l tarih
leri arasında yapılmasını muvafık 
görmUştür. 

lngilterede 
futbol 

Kupa ve ilk maçları 
İngiltere lig maçlarmm bu haf tald 

neticeleri: 
Chelsea - Portsmouth 3 - 1 
Derby - Bla.ckpool 3 • 1 
Grimsby - Birmingham 4 • O 

Lceds - Vcstbromviç 1 - O 
Leicester - Bolton 1 - 1 

İngiltere kupa maçlarmm beşinci 
turunda alınan neticeler de 51Jnlardır: 
Arsenal - Preston O - l 
Brentford • Ma.nchester united .2 - O 
Charlton - Astonvilla 1-1 
chesterf ield - Tottenham 2 - 2 
Liverpool - Huddcrsfield O • 1 
Lieton • Manchester city 1 - 3 
Sunderland - Brn.df ord 1 · O 
York - Middclsbrough 1 - O 

Kupa maçla.rnun en enteresan mU
sabak~ı ve bu kar;,ıl~manın da ş~ 
yanı hayret neticesi Arsen:ılln Presto
na. rnağlCıb oluı,udur. 

Evvelce birçok S"rıe1er Kral kupası
nın finalini oynamış ve bunlan kazan
mış olan Arsenalin tik maçlarmda be· 
~inci vaziy,.ttı'} olan Prestona ycnilme-
1!.i mezkıir klüp ta:-aftarlarmı mUthi!7 
surette sin.irlendirmi~tir. 

insanda dahi bütün fenalık sevklta.bit· 
lerini kolaylıkla kamçılar. Bıntla.rm 

uyar.ml.!ında srrayla ;.iltnin, l!lektebi!l 
ve ihmalklr cemiyetin derece denee 
rolil olduğu m.uhakkakt...Tl'. Suçları Ö!l

Jemek Ollla.ra karın ~irler abld 
tert.Jden ziyade eemtv-tln vutfem
dir. Bundan l!Olll'ati ilci ,._ıa Mı 
cllletlerl aydmlatmnk niyetlndevlm. 

Dr. RMim ADASAL 
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Milli küme maçları 
Beşiktaş lzmire gidiyor 

Muhafızgücü şehrimizde GüneŞ 

ve Fen erle ka şılaşacak 

Bcşikta~n beş ak-ıncıM 

Milli küme mUsabakalarmın deplas.. neticeyi gözönUnde tutarsak 16.Wl~ 
ma.n maçlarına. bu hafta başlanıyor. futbolcülerinin gerek Fenerbab~J 
Ankaranm Muhafıqildl takımı cu - rekse GUneş karşısında gnlip ~ 

martesl ve pazar gUnleri Taksiın sta- rf pek de kolay olmıyacaktır· lJfJf" 
dm.da birinci gün Fenerbahçe ile, ikin ~ pazar GUn~ 5-2 gibi ,,Jt' 

bir farkla mağlub olmuş ola.il . .A 
ci gün Güneş ekiplerile çarp~ırken, lacivertlilerin bu hafta da. yeııJJY, 
!stanbulun Beşiktaş takımı da hmir - mek için ellerinden geleni r.a~ 
de, cu.ma..'1:esi Alsancak, pazar da Üç rma şüphe edilemez. Düzgiln orw1

;. 

okla ka.rşıl&§acak. muhncimlerine nazaran çok bOıtl~ 
Ankara fut bolü hakkında bugiin ye- lan müdaf aasmm enerjik bir jıeı' 

gine ölçümüz, geçen ay yapılan lstan- olduğunu ümit ettiğimiz Feneri , 
bul • Ankara muhtelitleri maçlarıdır. Muhafız karşısında nasıl bir netle' 

lacağı merakla beklenmektedir· A 
Hükfunet merkezine, nispeten zayıf Pazar günkü mUsa,bakada • blr J~ 
bir kadro ile giden takmumız, orada evvel Fenerle çarpıştıktan so~' 
muvaffakıyetli maçlar yapmıştı. Bu hayli yorula.caklan muhakkak ~ 

MuhafızgUçlülere karşı, bu sene ~ 

Bu haftak •I bir varlık gösteren ve taknn b ~ 
fevkalade oynıyan Güneşe bir 

futbol maçları far;!ah~=:1: :=cı:· 
T. 8. X. t8tanbul Bölgesi Futbol kalannm fzmirde olacağına 

ajanlığından: yoktur. lzmir ve İstanbul futb<>e!ı t 
19-2-1938 CUMARTESİ GÜNÜ kındald mUphemlyeti izale ed ~ 

YAPILACAK MAÇLAR lan bu karşıla.~alar:da siyah ~Ul o/ 
larm karşısına geçen seneki nı~ı 
mede iiçUncU vaziyette kalan l ..., 

Be.tktaş stadı: 

Gllneş - Fener B takımları, saat d .. ..ıı1c lerin bu sene biraz daha u;...-
13, 30 Hakem Ahmet Adem GBğdUn. timleri çıkmıya.C<ı.k mıdır! ,; 

Beylerbeyi - Anadoluhisarı B ta • lşte bunun içindir ki, ~tft'!' 
kımları saat 15,15, Ha.kem Halid İzmirde yaptığı Maclarda iyi ııe _, 
Özbaykal. ler alamamış olnn Beşiktaı::;lıl~ 

Taksim stadı: seneki seyahatlerinde altı_ ~trlUl' 
Muhatızı;UcU - Fenerbahçe (Mlllt döneceklerini beklememiz nınırı'"-

kUme maçt) saat 15,30 hakem Ke • lacaktır. ./ 
mal 1ılallm. Yan hakemleri Nurl Bo· ~ 
sut ve Adnan Akın. 

21-2-1938 PAZAR GONO 
YAPILACAK MAÇLAR 

Fenerbahce stadı: 
Feneryılmaz - Galata g~nçler D 

takımları, saat 13,30, hakem RUştU 

Er kuş. 

Beşiktaş stadı: 

KaragUmrUk - Anadoluhtsan Ata
kımları llk macı. saat 9,30 hakem Ta 
rık öz~rcngin. 

Galatasaray - tstanbulspor Ata. -
kımla.rı ştl macı saat 11,15 hakem 
RUştU Erkuş. Feneryılmnz - Davut -

Buzda hoke~ 
DUnys şampiyof18~ 

Pragda 14 milletin iştt.rak ~ t' 
buz hokeyi dünya şampiyons.S . ..ti 
çen hafta başlruımıştır. ;~ 

llk karş 1 .ışına lsviçre -~ 1.o f 
arasında olmuş ve İsviçreliler ·"' 
lip gelrnişlerdır. ~i 1P" 

Letonya - Norveç arasın 
Lctonya 3-1 kazanmıştır. sıo/., 

Almanya - Lctonya, ÇekO dJ ıJ , 
Avusturya karşılaşmalarında 10~, Çeko9·-~ll" manlarm Letonyalılan, 

0 
tfJ.'W 

paşa A takımları Uk maçı saat 13 lar da Avusturyalıları 1 • 
hakem Ferldur Kılıç. Ka.sımpaşa - etmişlerdir. 

Galata gençler A takımları llk maçı ---- 1A 
saat 15 hakem Halit Galib. y ' tanO.P 

Taksim stadı: UllQnlS ~I 
Muhafızgncn - Gilneş Mlllt knme Futbol ınaçlatJ 

maçı saat 15,30 hakem Kemal Hallm dil oya kupası 
yan hakemleri Nuri Bosut ve Adnan I 
Atın. mUsabaka8 ~ 

Taksim stadında 19 ve 20 şubat Atina· (husus! - Bu bJt- •f'°.A 
' · de :._~,.-tarihlerinde icra edilecek Mlllf Kil· ketin muhtelif yerlerJ.11 ti~ 

me mllsabakalarında balkon 100 trf- fudbol müsabakalarınJll ~ ~~ 
blln 50 duhuliye 25 kuruştur. lardır: 

1 
,.o, 

Atinada: Apollon .Ast:t ıJ 
EmlnllnU Hatkevlnden~ 
Evimir.e bağlı klilplerin bu hafta 

KaragUmrk stadmda yapacakları mU-

saba.k~a.rm proğra.:mı şudur. Takrnı

lum ~a gıöre hazır lnıhmmaln ll
mn.pllr. 

Saat 12 lılalmeğlu-.A.lem.U.r A ta
k-lan. 

, \&at 13.3Q 411Nl'tlY· Yıla A. ta-
lam.lan. 

Saat 15 Muhtelit-Fatıll-A.km. 

naikos Atinaiko!U 13-0. ~ 
Sc!Anikte: Aris Makcd:01~· ,,Aı 

Paok Tumbayı 2-0 yeJlll11~~ 
Pirede: OlimpiyakOS ~~ 
Bu pazar aiinfi diinY1' ~ J-V:J 

revanş maçm.ı yapına.k u 1" 
milli takımı IM~el'J'l'be ~ ~--
tıma gelmiş elaea.ktlf'· tJf"• 

Bu karşılaşmadan sa;;d~~ 
milli takrmı 215 rnartt:ı ~ 
Macar :nUltt ta.kmU ile 
tır. 
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Bedava seyahat uQruna 

Buz dolabında 
4 adam ~\ 
dondu ,. 
Amat@ırDeır, be<dlava 
seyafh1aı't DçDn akDa 
geOme~nk ıtıDDeDer 

tca'tt e<dlDycv-Dav-
Geeeıerini tahlisiye sandalının 
içinde, gündiizlerini birinci 

mevki salonlarmdakibar 
yolculaı la beraber ge~inm 

aauforcu centilmen 1 

g 8?n senelerd~, yoku vaperlarına 
~ce girip saklnna .ı larnı, bilet al · 
~ an seynhat etmek ıstiyenlerin sa
t 1 Pek çok artmL~tır. Bunun önüne 
~çınek istiyen birçok kumpanyalar, 
ea., ~up oldukları hUkumetlere müra
~ tıa bu (bıletsiz yolcu) lara v~-ilen 
~ nın arttırılmasını istemişlerdir. 

bir oedava seyahat etmek yüzünden 
tib~-Ok. komik vakalar husule geldiği 
~~: bırçok da facialar olmuştur. Bi
~ ız Yolcuların çoğu, arzularında 
bııl!\':ffak olamamışlar, hattı bazıla.n 
u~a ölmüşlerdir. 

on tayf ayla. bera.ber arnmıya ba.şlnl'. 

Herbir ta.rafa bakarlar. Bu arama a
meliyatı, limanın resmt pilotu gemi -
den ayrılıncaya kadar devam eder. '& 
ğer bu sırada biletsiz bir yolcu yaka
lanırsa pilot sandnliyle karaya çıka -
nlır. Bu ilk araştırmada mutlak bir
kaç kişi yakayı ele verir. 

götürdüğü zaman deponun kapı tok -
m:ı.klarmm buz tutmuş olduğunu gör
dü acele kapıyı açtı; içeri girince 

' müthiş bir manzara karşısında kaldı. 
Depoya sakladığı dört kişi yerde ya
tıyordu. Soğuktnn donınuşlardt. Ma
kine dairesindeki bir süpap nasılsa a
çılmış ve depoya §iddetli bir soğuk 
hava göndermiş, zavalhlıırı öldürmüş
tü. 

Uç gtln ilç gece nç ve susuz 
Birkaç sene evvel, lngilterenin şark 

Umanlnrmdan birinde demir atan bir 
gemide ara§tırm:ı. yapan gümrük kol
culan pek garib bir §ey keşfettiler. 

HDS, AŞIK ve IZTIRA~ ROMANI 
Nakleden: SUHEYLA ŞEFiK 

-e-
- Sıkılacağınızı zannediyorum. 

Amcam biraz tuhaftır. E'\·i intJzam-
sızdır .. 

- O ... Bir gUn için ben rahatsız 
olmnm .. 

Onun söylediklerini işitmiyormuş 
gibi Ferid: 

- Hem ele sizin mevcudiyetiniz o
nu biraz sıkar, dedi, o cok rahat ya
şamağa altşmıştır. Sizin ynnımzda 
bh-az kendine dikkat etmesi ıa.zımge 
lecek. 

- Yn ... Eğer onu rahatsız eder-
sem ... 

hıce eli Foridln kolundan kaya
rak yanına sarktı. Genç kadın sesi 
biraz tltriyerek flAve etti: 

- Pekl\.ltı öyleyse.. Birkaç giln 
sonra da blz Bursaya gideriz. 

Deraber köşke döndiller. Ferlt 
bahçenin kenarına yaptıracağı bir 
şeyden bahsediyordu. Zaten her zn
man karısına bUtiln fikirlerini, ku
surlarını anlatarak ona kendi evin
de ve dalma bir arkadaşı yanında 
bulunduğunu hissettirmek isterdi. 
Fakat o bunun bir gösterişten ibaret 
olduğunu anlıyor, kalbinin her za
man için Ferldenfn ruhuna bağlı 

lrnlchğını cok lyt biliyordu. 
Şakir beyle karısı haftada bir 

kere Hikmet paşalara geliyorlardı. 
Fakat Sevimin ziyaretleri daha sık
tı. Ferit on un zayıf sıhhatine, çekin
gen, ciddi nhlAkrna dikkat ederek: 

"Sizi gllrmekle bahtiyar oluyo-
ruz,. derdi. Ve o da bu fırsattan bol 
bol istifade ederdi. 

Selim bahçeyi t:ok beğeniyor, u
zun uzun hntta. hazan bUtun bir 6ğ
leden sonra çiçekler arasında dola
şıyordu. Ncrmfnfn yanında bulun
duğu zamanlar onun bUtUn halini 
tetkik eder ,.e sonra dUşUnceU, mah
zun susardı. Feride karşı ilk duydu
ğu his zayıfhyor, annesinin ve baba
sının fikirlerine artık iştirak edemi
yordu. Dtr teşrlnfsanl gUnU öğleden 
eonra gene geldi. Kardeşini meegul 
görerek yalnızca bahçeye indi. Ab
lası da biraz l!lonra yanına geldf. Ço-

cuk elini çenesine dayamış bir ucuT 
mezara varan ufak bir yolun kcnn· 
rında oturmuş dUşlinüyordu. Knrde~ 

şlni g6rUnce kalktı. 
Nermin sordu: 
- Ne yapıyorsun? Soğuk alnc:ı.k

sın. 

- o .. hnJir. tistlim knlın .. DUşü-
nUyorum ki... 

Kolunu Nerm1n1n boynuna sı.rıp 
alnından öptü. 

- .... onun nasıl olduğunu bilmem 
ama Nermin abla sen çok güzelsin. 

Genç lrnd rn cevap verdi: 
- O herhalde benclen daha güzel-

miş .. tcerl glrelim Sevim hava col~ 
so~uk. 
K6şke do~ru tlerledller. Soğulc 

bir rUzgô.r yUzl~rıne çarpıyor, ıslak 
toprn kl nr nyıı k ları altında kayıyor
rlu . Nermin fle Sevimin önilndc Fc• 
rldtn hediye cttl(,1 köpek yUrUyordU4 
Nermin seyahntlerlnden döndükleri 
zaman Toblyl g6rememiş Feride so~ 
duğu zaman: "onu cok beğenen bir 
arkndnşıma verdim. Fakat onun ye
rine size başka bir tane bulaC'ağım,, 
demişti. 

Nermin sonradnn Tob!nln Ferldc
nln sevgili köpeği olduğunu Ferldin 
evleninceye kadar onu yanından n
yırm ndı~rm öğrenmişti. Acaba bunu 
nasıl bir dUşUnceyle yapmıştı . Ner
mtne karşı Ferldentn köpeğini mu
hafaza etmenin nezaketsizlik olnrn
~ınr mı dUşUnmUştU? Yahut Tabinin 
kendisine gokulmn.sım mı cekemo
mlştt? Nermin önce ilk flkrlne lnaıı
mış, l!'lonradnn fklncı dUşUnceslnfn 
tok doğru olduğunu anlamıştı. 

Merdlvenlerl çıkarken gene kn .. 
dm kardeşine dönerek: 

- Dol;ru salona git, dedi, ben Fe .. 
rlde bir şey soracağım. Sonra yanma 
gelirim. 

IJı ~ğıdaki satırlarda, bunlan, lngi
' aptanlarından Mak Lanın lisanın
~ dinUyeceksinlz. ömriinUn kII'k 
lltı Senesini büyük denizlerde geçi -
~L bu deniz kurdu hatıralarını şöyle 

Tecriibelerime göre, biletsiz yolcu
lar vapurlara en çok Napoli ve Cezair 
limanlarından b~rler. Bu limanlar -
dan kalkan vapurların hepsinde mut
laka yedi, sekiz bileUılı: yolcu bulu
nur. Bir glin Vayt tstar kumpanya.~ı
mn (Adriyatik) vapunı (Monako) 11-
manma geldiği zaman tamam kırk bi
letsiz yolcu çıkarmak mecburiyetinde 
kalmıştı. Bunların hepsi de (Napoli) 
limanında. gemiye girmişlerdi. 

OçilncU sınıf yolculara mahsus mev-1=================== 

Ferldln, yazı odası en nihayette ı .. 
dl ve muhakkak pencerelerinden bt .. 
rlsl nçık dururdu. Nermin yakla5ın~ 
ca hemen kavgaya hnıırlanır gl. 
bl yUknelen eesler işitti. Hayretle 
durdu. Ferldln yanında acaba kim 
vardı? Hayır yanına gitmeden i<;e· 
rlde kimin olduğunu hlzmctçllcr o 
sormalı idi. YürUyeceği sırada sert 
btr sesin: 'ntıyor: 

~~ilet.siz seyahat etmek istiyen bi
tllı:tıhakkında gazetelerde bir haber 
h... nu, bu herkes tarafından hay-. .,~~ . 
!\ite takdirle karşılanır. Ve bir mace 
~ ~_hranıaru tel~kki olunur. Kırk~ 
l~~ık denizcilik hayatım ve tecrübe
~ta bana, biletsiz yolcular kadar 
h~ nıarzn ve tayfaların canını sıkan 
lıtı ":Y Olmadığı kanaatini vermiştir. 

~~ldd.en bUyük bir derttir. 
tfbııllıdıki deniz kanunlarına göre bu 
!\ \>:re .~erilen ceza azamı 20 lira pa
!l\ı su dor:t hafta hapis cezasıdır. Ge
'a;arısı, biletsiz yolculan çalış -
\ttaı 8ala!ıiyetini haizdir. Onlara 
h ...... -.ık, garsonluk ve kömürcUJük b -ııttr-<l ~ ·r lllaıı " 1 ır. Fakat bunu yaptırdı mı, 
~ a &'eldiği zaman hükUmete tes
~lt ~lnıek ve cezalandırılmasmı iste

S akkını kaybeder. 

llueı::.e ve kolay bir usul 
"'-. 'en ız, Y8.n.i para vermeden beda
~~ lı:oı hat etmenin usulü pek sade 
:'1Qltt ~~dır. Limandan kalkacak her
\~,. ır vapur göze kestirilir, hare
bı •• - \,(en az 
-~ ~h evvel, bir yolcu uğurla-
' le anesne içeri girilir ve uala-

... aıışııır vap . 
'ı 1t Ut kalkmazaan yarım saat ev
~~ ~!'otlar, madeni bir defe kü
'lll~tı.laıı aklarla. vururlar, yolcu ol -
'el'e d vapurdan çıkmaya, nhtıma 
~ive ~Vet ed'rler. Teşyle gelenler 
~~Cl!larn e~en inerlerken bu bi1et.cıiz 
~ııll'lar'. gtiveı::enin p3.rmaklığına da
bt t'ılıtıtrı;1endıllerlni çıkarırlar, san
~ laı-ı "a a bir tanıdıkları, bir akra
)ı.. • lçle :1111'-' gibi sallamaya ba~lar
~~i. b~nd; ileri gidenler: "Yazık, 
lll lllllra~a Cil7.el eeyahati ~raber ya· ..!· ~u ğıt! ... ., diye bağıranlar da 
~~. bı~ıra.aa ~mi zabitleri dola -
~ laı-. 1":1:1.z Yolcuları bulmaya ~a· 
~°kltı 'bu at 'ka.labalık ic;ind~ tefrl-

~:ııı.,~ lama.zıa.r. l 
l\~'41'\, ~ tıhtnndan ayrıldıktan 
~ )r~ 1: 0 rnurga8mdan direkleri
~ '1 aşından kıç bodO!lamam- J 

Jtce 'hilen bir zalrit, ııekiz 

KArh bir sanat 
1925 .senesinde, Napoli limanında, 

gemilere biletsiz yolcu bindirmek çok 
karlı bir sanat halini alınıştı. Bu işle 
uğra.şanlar pek çok para kazanıyor
lardı. Hususi acenteler bile vardı. 
Napoliden Amcrikaya gitmek iırtiyen
ler yüzlerce lira. vereceklerine bu a
centalardan biriıı!ne milracaat ediyor
lar, yahut da gemiye kömür veren 
mavn:ılarm l'lalıipleriyle anlaşıyorlar, 

50-60 lira mukabilinde kömlir verilen 
delikten kömür anb3nn:ı girip sakla
nıyorlardı. Yolda yiye<:eklerini de pa
ket yapıp y:ınlarma alıyorlardı. Ba -
zan ateşçileri kandırdıkları, onhırdan 
da mukavemet gördükleri vakidir. 

Gemicilik hayatımda pek çok tesar 
dllf ettiğim bileUıiz yolcuların ekseri
si genç amatörlerdir. Bunlar, parala
n olduğu halde parasız seyahat et • 
meyi bir zevk sayarlar. Fakat, çoğu
nun vapura girmesil~ çıkması bir o
lur. 

1932 de, bir Univer.ıite talebesi, 
(Monreal) e gidecek bir vapurun ha
reketinden evvel gaz ocağını, yatağı
nı, bir haftalık yiyeceğfoi alır, yuka
n çıkar. Tahlisiye sandanlarmdan bi
rinin i~e~ine yerleşir. Geceyi orada 
g~irir. Vapurlarda ilk aranan yer bu 
tahlisiye ea.ndallandtr. Ta.bit yakayı e
le. verdi. Yatağını, gaz oeağmı sırtı
na yüklendi, rıhtmıa indi. 

Umumt harpten evvel, Riyo dö Ja
neyrodan Nevyorka et nakleden so
ğuk ha.va. depolu bir geminin başka.
marotu ağır bir eemya çarpıldı. Bu 
ba~kamarot, a.dam ka.çmna.k surelile 
epey bir servet ya.pmrştı. Vapurun 
her seferinde yedi, !!!ekiz ki~i !!la.klt -
yordu. Bunlan. nadiren kullanılan bir 
~ğuk hava deposuna koyuyordu. Ka
Im kapmm anahtan da kendisinde bu 
lunuyordu. Her aqam, r\in~ doğ • 
maman evvel ri.zlice ıeliyor, kapl)'l 
açıyor, yiyeceklerini ve içecek1erinl 
bırakıp rfdiyordu. Bir sabah mUtlı~ 
blr facia ile k~ıl~tı. Her günkü gi
hl, bil.talı yolcal&ruı yiyeceklerini 

kiin koridorlarmdM geçerken duvar
daki uzun ve dar b4r dolap dikkat na
zarlarını çekti. Kapağını açtılar, içe
ride üç zeMi buldular. Bunlar, mum 
gibi dimdik, ve biribirine yapışık gi
bi duruyorlardı. 

Dışarı çıkarıldıkları va.kit, zavallı -
lar ayakta duramadılar, yere yıkıldı
lar. Kendilerini hasta.neye kaldırmak 
icab etti. Sonradan anla§ıldığına göre 
Uç gUn Uç gece ayni vaziyette, aç ve 
susuz kalmışlar. Bunları, oraya tay
fa.ln.rdan biri saklamış, biraz sonra 
gelip çıkaracağını söylemi~. '80nra. ne
dense ihmal etmiş. Buna rağmen zen
ciler, kamarotu ele vermediler. 

Parasız seyahat etmek için birçok 
hilelere müracaat ederler, akla gel -
mcdik şeyler yaparlar. Bu hususta 
birlncfllk bir Fransız gencinin hakkı
dır. Bu delikanlı bilyüock bir tahta 
sandık yaptTTil". Üzerine: "dikkat, kı
rılacak şey,, cümlesinden başka. ''alt,, 
ve "üst" kelimelerini de yazdırır. 

Sandığı, Havr limanından kalkacak 
vapurlardan birinin gilvcrtesine koy
durur, gece içerslne girer, kapağını 

kapar, rahatça uykusunu çeker. 
Fakat Nevyorka kadar gitmek na

sip olmaz. lki tayfa tarafından san -
dıktnn çıkarılır. Meğer, geminin ku
mandanına Hnvr'dan gönderilen bir 
telgrafta sandığın eşkali ve f çinde ka
~ak bir adam bulunduğu bildirilmiş ... 

Anaforcu cent:ımen 
Büyük posta vapurlanndan birinin 

tahlisiye sandallannı muhafazaya me 
mur tayf ala.rdan birisi, sandallardan 
birinin. \lzerindcki örtünün krmıldan
dri;ım, az sonra da ga.yct şık giyin
miş bir adamın çıkıp birinci sınıf yol
culara mahsus salona doğru gittiğini 
havret!e görür. Yolcukrdan birinin 
e:ırho~lukla ımndala gidip yattığına 

hükmeder. 
O ısmı.da gemide kaçak birinin bu

lunduğu telsizle haber \•erilir. 
Yapılan araştırmada centilmen Joe, 

- bu ismi kendisine yolcular vermiş -
tir • yakalanır. Ve geceleri tahlisiye 
!andallarmm i"fnde, gUndilzleri de bi
rii\cl mevki salonlarında, yüzme ha -

vuzlarmda, barında, kütliphanesinde 
geçirdiği, kokteyl saatlerinde kibar 
yolcularla beraber bulunduğu, kışlık 
bahçede yan gelip oturduğu anlaşılır. 

Biletsiz yakalananların vaziyeti 
müşkül olmakla bernb~, hayatları tch 
likede değildir. Vakıii pek eski devir
lerde bu gibileri kaldmnca güverteden 
denize atarlardı. Fakat, bu son asırda 
bu gibi vakalar pek az görülür. Bu
nunla beraber, Jorj Manovari~ adlı 

genç bir Yugoslavyalı da bu felakete 
uğramıştır. 

Z ... isminde bir Yunan gemisi, şi
mali Afrikada (Gard) burnunu dö
nerken fener bekçisi, güvertede bir bo 
ğuşma. olduğunu, biraz sonra büyük 
bir cismin deniu düştüğünü gördü . • 

t 
Ve birinin ''imdnd! .. ., dly~ bağırdığı- : 
nı lışitti. Hemen sandalına atladı, u
zakla§all geminin bulunduğu yere gel
di, bir adamın çırpmdığmı gördU, bin 
mU.~külatla kendisini sandala aldı. Ka 
raya. getirdi. 
Yabancı bayılmıştı. Az sonra ayıl

dı. Pire limanında gizlice gemiye gir
diğini itiraf etti. Bir sabah, saklan· -
dığı yerden uzaklaşmak tedbirsizliğin
de bulunduğunu, bu sebebten yaka -
)andığım söyledi ve macerasını anlat
tı: 

Birdenbire iri bir gemicinin kendi
sine doğru geldiğini görmüş. Kaçmak 
istemiş, muvaffak olamamış. Gemici 
kendisini yakala.mı§. Bu !rradıı. zabit
lerden birisi gelmiş, hançerini çekerek 
vurmak istemiş. Aralannda bir bo -
ğuşrrın b~l:ı.mış. :Nihayet yakalayınca 
sorgusuz, sualsiz, küpeşteden deni1..e 
fırlatmışlar. Cidden acıklı bir hal de
ğil mi? ... 

z ... gemisi, iki giln sonra Oran li
manında kömllr alrrken polisler gemi
ye girdiler ve süvariyi (katle teşeb -
büs) cürmU ile tevkif ettiler. 

Maceralarını anlattığım (biletsiz 
yolcular) a ne yapılsa, ne ceza veril
se yine önUne geçmek kabil değildir. 
Bugün, biletsiz yolcular, bilet para -
sını verirlerse serbest bırakılır. Aksi 
takdirde ilk limanda po1ise verilir, 
hapt0lunur ... İ§te o kadar ... 

- Fa.kat anlamıyor musunuz 1',crlt 
böyle dahn iyi olacak. lşte sız tekrar 
evlendiniz, başka bir kadını seviyor
Aunuz .. Halbuki benim zavallı Fcrl
dem .... dediğini işitti. 

Feridln tltrlyen asabl sesi lA.kırdı
yı kesti: 

- Ben mi seviyorum ben mi? Hay 
u1 rica ederim. Feride benim her 
z:ı.man için sevgt11m olarak kalacak• 
tır. Onu bura.da muhafaza edece~ 
ğim .. Denim kilçUcük Feridem .. 

Kermln sarsıldı. Ynmndakl ca.m.
b lmpı nçık duruyordu. Ne yaptığı .. 
nm farkında olmrynrnk oraya girdi 
vo oturttu. Fcridin kUcUk salonunda 
1dt. 

Onu dnht\ bu snbah ~ıccklerle ısUsle-
mlı,:ıt.f. Onun böyle inceliklerden hoş.o 
landığınr iyi bilirdi. Hep onun zev
kini okşamak isterdi. Çok yazılt ol· 
muştu! İşto hakikatle böylece yUzyü 
ze gelmişti. Bunu kendisi de biliyor
du ve herı;Un Feridin kendisinden 
daha fazla uzaklaştıı;ını hissediyor
du. 
Koltuğun soğuk derisine alnını 

dayıyarak heyecanla titriyordu. Bu 
kelimeleri işitmek ne bUylik bir tnh
klrdl: "Den mi? Ben mi seviyo
rum?., Ne mtith1~ bir isyanla red
detmişti. HergUnkU samimiyetlerine, 
onları bağlnynn mukaddes rnlnt ~ a 
rağmen kendisinin hiçbir ehemmfj 
ti yoktu. 

O kimdi acaba? herhalde ' ' füel 1-
nlo .. babası. Eski damndınrn iddi~
smı reddederek lnzmın lrnmiklcırin i 
almn~n gelmiş olm:ı.hydı. Faknt r e
rlt '"cremlycceğin1 açıkcn söy!Uyor
du. ! 

Valtlt opoycc gecikti. Nermin de
rin bir hUzün lçlndcydl. Eski tnrz 
bir saatin beşi çaldığını işi terek 
kalktı. Kalnpederl çay içmch tein 
onu bekllyecelttl. Orada duran bir 
ayna.ya yaklaştı. YUzUnde çektiği a
cıları s6steren çizgiler bellrmiştt, 
Biraz da.ha. dinlenmek lAzımdı. Bir 
kanapeye dayandı. Karşısındaki ay
nada koyu mal eSTabr içinde ~le gn .. 
zel duran bir kndın görUyordu. KoJ .. 
larr eskisi glbt zayıf değildi. Dnha 
rahat ve muntazam bir hayat onu 
canlıındırllllB .cok ı;iizelleşUrmlşU. 

( Dmxınu ııor). 

~~~~~..:___~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----
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Nüfus davamız 
Öğrendiğipılze göre, sıhhat vekaleti 

memleketimizde nilf us artımının im -
kAnlarım hazırhyacak, bu artımı adım 
adım takip edecek ve her nevi hMta
lıklann esas ve menf]ei ile milcadele 
edecek yeni bir teşkilatın ana hatla
rını hazırlamış bulunmaktadır. "Ço -
cuk ve ana sağlık kontrol teşkilatı,, 

fsminl alacak olan bu kurum yakında 
faaliyete geçecektir. Teşkil~t bütün 

memlekete şamil olacak ve yurdun her . 
tarafında "çocuk \'e ana sağlık kontrol 

f.eşkilA.tı,, ismini alo.cak olan bu ku -
nım yakında faaliyete geçecektir. Teş 

kilat bUtün memleke~ şamil olacak ve 
)'UI'dun her tarafında çocuk ve ana 

Bağlık kontrol istasyonları kurulacak
tır. Bir taraftan sabit istasyonlar ku
rwurken, diğer taraftan istasyonların 
&eyyar kollan da bulunacak ve bun- ı 

lar mtitemadiyen faaliyette buluna -
caklardır. 

Yeni teşkilat kurulduktan sonra do
ğan her Türk çocuğu ve doğuran her 
Türk anası derhal devletin kontrolu 
altına alınacak, çocuğun bUtUn takip 
ettiği sıhhi vaziyet ile ananın sıhlıt 

vaziyeti daimi bir tetkik ve milşahe
de altında tutulacaktır. Çocuk ve ana
nın sıhhi vaziyetindeki tahavvüller he
men lüzumlu tedbirlerle karşılanacak, 
çocuğun veya ananın vefatına mfuıi 

olmak için her türlü tedbirler alına
caktır. 

Şu suretle yüzde yirmi derecesinde 
olan ve Sovyet Rusyadan sonra. dUn
yada ikinci derecede gelen nUfus artı
mımızın daha yükseleceği ve on sene 
sonra. 1948 yılında ntifusumuzun yir
mi beş milyonu bulabileceği kuvvetle 
ilmit edilmektedir. 

lngilterenin siyaseti 
Londra, 18 (Husust) - Lordlar 

Jrnmarasında harici siyaset mevzuu 
~zerinde müzakerelere başlanmıştır. 
BOzler alan azadan Lord Arnold ve 
Lord Ponsonby Milletler cemlyeti
pin bir iş göremediği yolunda söz 
~öyliyerek lngllterenln beynelmilel 
lş birliği siyasetini bırakması icap 
•ttiğinl ileri sUrmUşlerdlr. 

HUkQmet namına izahat veren 
!barlciye müsteşarı I...ord Pllmut şöy
!Je demiştir: 
ı "- Harpten evvelki vaziyete rU

uu teklif etmek, ancak bir betbln
ılİk oiyasctldlr. 

lngiltere hilkQmetlnin fikri, dal
~a enternasyonal iş birliği prensip
lerlno kıymet vermek için Milletler 
oeınlyetlnln şimdiye kadar bulunan 
n iyi müesseseyi teşkil eylediği mcr 

kezlndedir. l\lilletler cemiyeti azası 
ınratıle bazı teahhütler almış bulun
~uğum uz lnkD.r edilmez bir hakikat
tir. Fakat şuras!nI teı:.ar edeyim kl 
:Mllletlor cemiyeti paktı, bize, başka
ları hesabına sllAha. sarılmak için 
herhangi bir otomatik tenbhildil ve
rememektedir. Bu bnhiste hft.klmi
yotlmlzl tam olarak muhafaza edi
yoruz. Bununla beraber lnglllz htı
kfımetlnln slynsetl, dalma, Milletler 
cemiyeti paktı prensipleri üzerine 
müessestir ve bu sahada idealist ol
dut;;rumuz kndar da realist bulunuyo
ruz. 

Lord Arnoldun ileri sUrdUğU lnfJ
rad siyasetine gelince, hUkfımetin 
Jlkrince, böyle bir siyasetin takibi 
tamamlle gayri mUmkUndür. 

lnglltercnln Fransa ve Belçika.ya 
karşı olan tenhbUttlcrl ise, Lokarno 
muahedesinden doğmaktadır. Lokar 
no muahedesi ise bir ittifak muahe
desi değil fakat bir ademi tecavüz 
runhedcsldlr. 

I<~ransa - l;ovyetler birliği paktı, 
~ngiltercnln Fransaya karşı olan te
phhütlerlnl kattyen fazlalaştırma
Jıınlrtadır. 

IIaklkt sual şudur: Eğer bir hnrp 
tıkar ve Fransa muhasemata lrnrışır 
sa, lnı;lltcre ne glbl bir hattı ha relcct 
takip edecektir? Bu takdirde, ln
~fıtere hükumetinin, hareketini, bu 
muhasematın çıkması şeraitine göre 
Janzlm edeceği tamamile bedi!ıldlr. 
. Almanya ilo daha iyi bir anlaşma 
:meselesi hakkında ise Edenin geçen 
cumartesi günU bUtün milletlerle 
~ostluk yapılması hakkındaki be-
7anatında ldzımgelen bütUn izahat 
~evcuttur. HUkiimet, bUtun aUka
~larların Avrupada. umumi bir sü
!kQn yolunda yapabilecekleri müm
?tün yardımlar üzerinde görUşmeler 
~apılmı:ı.sının şnyanı memnuniyet ol
~uğu fikrindedir. 
1 İtalya ile olan mUnasebetlere ge
,llnce, yapılacak herhangi bir anlaş
~a. tam olmalıdır. Meseleyi kısım 
kısım halletmek üzere yapılacak gay 
retler, pek muhtemel surette, fay
dasız olacaktır. 1937 kAnunusanisln
de silcIUltlerln kısmı bir izalesine te
t;obbüs etmiştik. Bugün tamnmfle sa 

Tra zonda bir 
yangın 

&in lerce ru \'tn I fı odı k 
yandı 

Trabzon, 17 (A.A.) - Dün gece if 
Limited şirketinin fındık fabrikası ya:ı
mı~tır. tı; ve kabuklu olarak binlerce 
tuval fındık ve külliyetli mmr kurtı
nlamamı;tır. 

Yangın sabaha kadrr. devam etmiş, 
itfaiyenin gayret ve fedakarlığiyle Uç 
metre yakınındaki fabrikalar kurtanl • 

t 

rlh bir surette meydandadır ki bu 
tcşebbUs mm·aftak olmamıştır. Ma
nmafih, iki taraftan da hüsnü niyet 
~Hsterlldlğl takdirde bugün mevcut 
bütiln gUçlüklerln bertaraf edilmesi
nin rnümklln olduğu Umidindeylrn.,, 

Avusturya meselesi hakkında ise, 
ı .. ord Plymouth, yalnız Edenin Avam 
kaIJlarasmda yaptığı beyanatın bir 
suretini okumnltla iktifa etmletir. 

Lord Plymouthun peynnntını mü
teakip, celseye nlhnret verllmlştfr. 

Dokuz esrarcı 
)Ün gel'e Tophanede 

yakalandı 
Emniyet kaçakçılık şubesi me-

murları tarafından dün gece Topha
nede dokuz esrarcı yakalanmıştır. 

Tophanede Klreçkapıda mescit 
sokağında topal Rasim isminde bir 
sabıkalıya alt kahve Uzerl!ldekl oda
da esrar içildiği haber alınmış, bu
rası birkaç gündenberi kontrole baş
lanmıştır. Dün l<ahveye giren mUş

terilerden bazılarının aşağıda bir 
müddet oturduktan sonra yukarı ka
ta çıktıkları görUlmUştnr. 

Dün gece zabıta memurları ansı
zın kahveye girip Ust kata çıkmış
lar, birkaç odayı aramışlardır. Fa
kat buralarda kimse bulunmamış

tır. Halbuki bir saat zarfında yedi 
sekiz kişinin yukarı Icata çıktığı 
evvelce tesblt edllmiş bulunduğun
dan memurlar Uzerinde koskoca bir 
asma lrillt bulunan blr odadan şüp
helennı işlerdir. Klllt kırılarak kapı 
ncılmış, içerde dolmz esrarcının ya
rı baygın bir hnlde yattıkları görül
mUştUr. 

Bunlar kahveci topal Rasim ile Sıt 
kı, Musa, Cemn, ırnmu, CcllM, Tur
han, Rnşlt, Mehmettir. 

Odanın bir yerinde 24 parca esrar 
ile kabaklar bulunmuştur. Baygın 
bulunan esrarcılar lkl otomoblle l·o
nup emniyet müdilrlüğUno get ı ll
mlşlernır. Bu sab:ıh Icendilerlne ge
len esrnrcılarm ifadeleri alınmıştır. 
Mahkemeye verileceklerdir. 

ispanyada 

Asi!erin 
eephesi yarıdı 

Cunılıuı iyetçiler ü i r çok mütıim 
sevkulceyş noktaları zaptettiler 

Barselon, 18 (A. ' A.) - Cumhuri
yetçiler, asilerin ge~cn hafta zarfın
da mühim ileri harekette bulundllkl~ 
rı cephe bölgelerinde mulmbll hücu
ma geçmişlerdir. 

Estramadure ile Azalozya arasında
ki mesafenin ortasındaki Peraleda de 
Zanjejo bölgesinde, cumhuriyet kıt~ 
tı Slerra Guemndayı i§gal etmişlerdir. 
Burası Estramadurayı Andalozaya. 
bağlıyan yolun kenarındaki köyün ba
tı cenubundadır. Mezk\ır yol ~ilerle 

ayrılmı§ olan iki cephe arasında mil
nnkaleyi temin eden yegftne yoldur. 

Crunpilla de Lcrgua bölgesinde, 
cumhuriyetçiler Sierra de Arguallanes 
ile Sierra Santa ve la Nava geçidini 
zaptetmişlerdir. Bütün mevzilerini 
tekrar işgal eden hUkfı.metçiler asi 
cephesine, bu cephenin istikrarını teh
likeli surette tehdit eden muhtelif nok 
talardan delmişlerdir. 
Frankonun cevabı 

Londra, 18 (A. A.) - İngiliz Alci
ra vapurunun batırılması hadisesi il
:zerine lngiltcrenin Frankoya gönder
diği protestoya Salamanka. mrıkamatı
nm cevabı dün hariciye nezaretine gel
miştir. 

. 

HABEH. - . \ .. :,.... . ......... . , 

Kt:a'{Ç:OJJ pta ~n 

Sovye alimleri 
Moskova, 17 (A.A.) - Tayyareci 

Çerevişni idaresinde, Murman buz kt· 
ranmdan kalk.:ın S. H. 2 tayyaresi, dün 
Papanin kampına inmiştir. Bu hadise, 
21 hazirandanbcri, Papanin grupunıın 
hariç dilnya ile ilk temasını teşkil et
mektedir. Tayyareci Çerevişni, Papanir. 
grupun<J on günlük yiyecek getirmiitir. 

Ayni zamanda U. 2 tayyaresi ile Tay 
mir buz kıranından kalkan tayyareci 
Vlasov de saat 18,55 de Papanin kampı 
yakının<J inmi~ ise de oldukça uzakta 
yere inmiş olduğundan yeniden Tay
mire dönmek mecburiyetinde kalmıstır. 

Papanin grupun, buz kıranlara alın
mooı pHinı etrafında dün radyo ile Tay 
mir buz kıranı ile görüşmüştür • 

~omaırnyaı<9la 

Divanı harbe 
verilen 

gaz~teci er 
Bilkre§, 17 (A. A.) - Gazetelerde 

çıkan bir tebliğe göre, askeri sansür 
kumandanlığı, Romanyanın dahili va
ziyeti hakkında heyecan verici haber
lerin Bükreşteki ecnebi muhabirler ta
rafından çıkarıldıE;'IDI mti.§ahede etmiş 
ve bunları askeri makamat emrinde 
bulunrnağa davet eylemiştir. 

Bugiln dört ecnebi muhabiri diva
nıharpçe sorguya çekilmiştir. Bunlar, 
Amerikan ve Çek ajansları muhabir
leriyle ''Nevyork Times" ve "Daily 
Telegrnph" muhabirleridir. 

Kuyumcu dükkAnını 
soyan yakalandı 

' 

On gün evvel Pangaltıda Halaskfi.r 
Gazi caddesinde kuywncu Yorginin 
dükktlm arka tarafı delinmek suretile 
soyulmuştu. Dükkf\ndan iki yüz 1~ 
hktan fazla mücevherat alındığı tes
bit edilmişti. Zabıta memurları tara
fından sıkı bir surette devam eden ta
kibat neticesinde hırsızın Vangel is
minde blrisf olduğu anlaşılarak yaka
lanmış, ça1dığı mücevherat meydana 
çıkarılmıştır. 

Otobüs dedikodusu 
davsfarı 

Dün, otobüs meselesi etrafındaki 

neşriyattan dolayı açılmış olan dava
lardan birinin duruşmasına devam e
dilmiştir. Bu celsede Tan Başmuhar
riri Alunet Emin Yalman, Recai Nüz
het Baban ve Avni Bayer hazır bulun
muşlardır. 

İddianame serdedildikten sonra. 
mahkeme Recai Nüzheti dinlemi§ ve 
hazırlık tahkikatında ifadeleri bulu -
nan sekiz şahidin celbi için davayı 

talik etmiştir. 

Cağaloğlunda 
yangın 

Bugiln saat 10,30 da Cağaloğlunda 
Başmusa.bip sokağında.ki 10 numara
lı pansiyonda büyük bir yangın çık
mıştır. 

Yirmi odası bulunw bu ahşap ve 
eski konak Fatma isminde, 30 yaşla
rında olan bir kadın tarafından oda 
oda talebelere, aile!ere kiraya veril
mektedir. Bütün evde oturanların ye
kfuıu 50 kişiden fazladır. 

Bu sabah civardaki komşular bina
dan duman çıktığını görmilşler, fakat 
bunlardan bir kısmı her zaman oldu
ğu gibi odalarda ate~ yakıldığını zan
netmişlerdir. Ancak aradan birkaç 
dakika. geçince evin içinde feryatlar 
başlamış ve merdivenler bir liUızada 
alevle kaplanmıştır. 

üst katlarda oturanlar evde yangın 
çıktığını anlayınca bir çöp dahi ala
mndnn çocuklarını kucaklayıp alevler 
arasından sokağa fırlanu~lardır. 

Bu sırada itfaiye de yetişmiş ve 
yangını söndilrmck için uğraşmıya 

ba.ılamıştır. 

Hadisenin en feci ta.rafı, geçinme 
vasıtası olan pnr.siyonunun karşısın
da. ev sahibi Fatmanın çıldırmış ol
masıdır. Zavallı kadın evinin karşı

sında heın a~hyor, hem gillilyor, hem 
de göbek atarak oyun oynuyordu. 
Yangının neden <'Jktığı kat'i olarak 

öğrenilememiştir. Bunun oda içinde 
Y.&kJian bir ma.ngaldan meydana gel-

==~-----

BUkreştekl Sovyet maslahatgüzarı 

Sovyetlerin iddiasın-
ca Romaya kaçırılmış 
Diplomatın beyanatını Mosko\18 

makamları uydurma 
telakki ediyor 

Paris, 18 (Hususi) - Sovyetlerin Butenkonun Giomale d'İtanryır yapfl' 
Bükreş maslahatgüzarı Butenkonun ğı beyantı!ın bir hülasnsıru neşretınek· 
ortadan kaybolduktan sonra birdenbire le iktifa ed:yor ve kaçmak b8.discsi et:rl'" 
ortaya çıkıvermesi siyasi mahafill ala· fında hiçbir şey yazmıyorlar • 
kalı:ındırmakta ldcvam ediyor .Malum ol· Diğer taraftan Romadan !talya.n J• 

duğu üzere Butcnko Romada ortaya çık- jansının verdiği bir telgrafa göre 13\1" 
mış ve Bükreşten kendisinin kaçtığını, tenko, hariciye nazın Ciano tarafındal' 
çilnkil Moskovaya dönmek üzere: hUkQ- kabul edilmiştir • 
metinden emir alınca idam edileceğin - Butenko, Moskovanın tekzibinin biJ" 
den korktuğunu bildirmişti. Havas ajan- zat kenıdi delilleriyle yalanlandığını söf" 
sının Moskovadan bilditidiğine göre lemiştir. 

evvelisi güne k.xlar romanya hükQmeti· Kendisinin İtalyaya girişi haktandl 
ne şiddetli hücum ederek bu hUkQme· aşağıdaki tafsilat verilmektedir: 1. 
ti B. Butenkonun ortadan kaldınlmasın- Butenko, Yugoslavya hududunu, 1 

dan mes'ul tutan gazeteler, Butenko- şubatta Postumiada sahte pasapartla gtt 
nun Romaya muvasalatından bahset- çerek Milanoya gelmiş ve orada It~· 
miyorlar. yan polisine hakiki hüviyetini bildir" 

Sovyct matbuat dairesi, Butenkonun miştir • 
Rom<:ıya Faşistler tarafından zorla gö- İtalyan makamlan bunu tahkik iç~ 
türülmUş ve beyanatının zorla alınını~ kendisini tanıyan Bükreşteki ttalra~ 
veya uyldurulmuı olduğu kanaatinde - elçiliği memurlanru celbetmiş ve bil\11" 
dir .. · yetinin doğruluğu anlaşılınca RoıtıaY' 

Bükre! gazeteleri ise, Butenko hadi- sevkedilmiştir. Butenko Romaya pa• 
sesi hakkında resmt tebliğ haricinde zartesi akşamı varmıştır ıı 

--------------------------------------~------------------__.,,,,.,. 

Lehistan enıJişede 
Berlin, 18, (A.A.) - Emin bir nm derpış etmiş olduğu ilk tem~~ 

menbadan öğrenildiğine göre Gö- dan biri olduğunu beyan etmektedit" 
ring, martta Avusturyayı ziyaret ler 
edecektir. Mumaileyh, tertip edile- ' .. . . ln us.ıi 
cek bir av partisi esnasında Avus- Avusturya. hukftmetı, Seıss \tir 
turya devlet ndamlnrlle slya.st gö- için yeni bir vazife ihdas etını ~ 
rUşmelerde bulunacaktır. Mumaileyh, bütün Avusturyada. lt~ 
Lehistan endişede milliyetçileri bir araya toplamak i,S11S 

:Varşova, 17 (A.A.) - Biltlln Po- sinin yüksek §efi olmuştur. Bu o~'&.4111 
lonya gazeteleri, resmi mahafllln haliho.zırda eyaletlerde dokuZ ~ 
gösterdiği zahiri süktlnctc rağmen, vardır. Yeni şefin bUtün şehirlerde bd 
Avusturya ht\dlselerlnin Polonya.da . . . . . ·nnck tw 
uyandırdığı endişelere tercüman ol- ofısın ı;;ubclerını vilcuda getı 
maktadır. , ıtavvurunda olduğu söylenme)ttCdJt• 

HUktlmet gazetesi olan "llluıtro
vany Kurjer Codzlenny,, diyor ki: 

"Alman genişleme siyaseti Avus
turyn.da mUhim bir zafer kazanmış-
tır. "Anschluss,, - Avusturyanın 
Almanyaya llhnkı kan dökülmeksi
zin başarılmış demektir. 

Liberal "Kur·jer Polska,. şöyle ya 
zıyor: 

Avusturya, başvekilinin eliyle ken 
dl idam hükmUnil imzalamıştır. Bu 
Polonyayı blgt'ınc bırakamaz. Çilnkü 
gUnUn birinde o da Almanya ile kar
şı knrşrya lrnlnbilir, ve yalnız şimal
den ve garpten değil ayni zamanda 
cenuptan da.,, 

• * 
Paris, 18 (Hususi) - Fransa hU-' 

kfuneti, Avusturya istiklnlinin muha
fazasile alakadar olduğunu Şµşn.ige 
beyan ve ihtar etmeye Viyanadaki el
çisini memur etmi.§tir. Fransa, A vus
turyayı Avrupanm nizamı için esaslı 
ibir unsur telakki etmekte olduğunu 
bilhassa. tebarüz ettirmi§tir. 

Diğer taraf tan Fransız ve lngiliz 
hükftmetleri, ayn ayrı, Berlindcki bü
yük elçilerini, Avusturya hadiseleri 
hakkında Alman hükumetinden malfi-

mat almak ve bu ik devletin federal 
cumhuriyetin vaziyetile alakadar ol -

duklarını bildirmek Uzerc teşebbüste 
bulunmağa memur etmişlerdir. 

Berlinden gelen haberlere göre, 
Rayhştag, Önümüzdeki pazar gilnü 
saat 13 te içtimaa çağırılmıştır. 

Avusturya dalıiliye na21rı 

Berlinde 
Berlin, 18 (Hususi) - Avusturya

nın yeni dahiliye nazın Arthur Seis8 

bu sabah Berline gelmiş ve Hitler ta
rafından kabul edilmiştir. 

Avustw'.Ya dahiliye nazırı Von Rib- \ 
bentrop ve Göringi de görmil§tilr. 

Siyasi mahafil, Seiss !nquart'ın zi
yaretinin Berchtesgadcn mukarreratı-

diE;>i tahmin edilmektedir. 
Yangın, gazetemiz çıktığı sırada he

nüz söndürülmemiş bulunuyordu. 

Bu sabahki yangın 
Bu sabah sa.at 9,30 da Yemişte Ku

ru yemişçi Kamil ve Aliye ait dilkklin
dan yangın çıkmış, dUkkfulm ab§Rp 
kısmı tamamen yanmıştır. Yangının 
elektrik tellerinin kontak yapmasın

dan ileri geldiği tesblt olunmuştur. 

Avuaturyada 
Viyana, 18 (Husust) - FederaJ di

yet, 23 şubatta toplantıya. ça~ 
tır. Şu.şnig, ayın yirmisinde lii ~ 
taraf mdan söylenilecek nutka ce 
verecektir. 

Krallık taraf tan olan maha!il, : 
to Habsbourg'un bugün Fransada. dit• 
lunmah-ta olduğunu beyan etnıekte tt4"' 
Arşidük bugün Bclçikada kain S dl
nokerzcl şatosuna dönecektir. J{e.Jldr 
si, Avusturyaya gelmek niyetinde 

ğildir. J.• 
Bazı ecnebi gazeteler, Otto'n.1:1° l"' 

vusturyada bir hüklımet ciarbCS~;. 
mak maksadile Lichtenstein'a. fP. ol· 
üz.ere Belçikadan mi.üarakat etın1ş~ .. 
duğunu yazmışlardı. Bu şayialar 
zip edilmektedir. ıf' 

İtalyanın, Avusturya - 1talY8116:ııs 
du!:luna iki fırka göndermit 0

\ rd' 
hakkındaki yabancı memlek:~ e ,ır 
neşredilen haberler Romada kat' 
rette yalanlanmtı!:tadır • 

1 ngil teı ede 1ıl" 

Loıdra, 18 (Hususi) - Ava;eııe' 
marasında, Vintson Çorçil, ?ti ·ıJ.5J.İ 
Cemiyetinin Avusturyarun , is~ etletl 
hakkında b!°AZı vazife ve mes ı.ıli1 ı;;ôetJ 
mucip olup olmadığını sonnut ~ştit: 
kendisine §U suretle cevap ve riflde" 

•·- Düşı.in::eniz tamamen yede~· 
clir. Fakat ayni zamanda Stre53 tf fi' 
rasyonunun hususi vaziyet ıa~eıı:etf 
bebiyle, başkaltırı ile birlikte lı~,,e' 
amade bulunuyoruz. Bununla ,,JtP'fJ 
teşebbüsün tarafımızdan yaP 
ica pcl:leceğini zannetmiyorıtıiS-" 

Amerika da re" 
• ~ıt' .ııı• Vaşıngton, 18 (Hususi) - ·ı dtı" 

mi mahafile mensup bir z2tın ı 11
tl ~· 

.. A 'k h . . c:ıare ' ,a• gore, men a ancıye n dS Y-

vusturya hadiseleri karşısı~ t.""" 
bedbindir. Amerika hükuınetıı ~ 
turyc:t istiklalinin filen ortada!' 
mrı olduğu kanaatindedir. .,.ıP"' 

Amerikan hariciye dairesi, ~~ 
nın önümüzdeki manevras111ıı:1e'' 

re .. ·r~ lovakya istikametinde ,. 
tahmin etmektedir~ 



Şairle 
cŞnlr, liayat işlerinde de ust;ı olmalıdır) 

Şofö 
. r Jora Kulikofun ''Çam ormanı,, 

1~ki kışlık "İstirahat evi,, nden 
sına iıç gün kalmıştı. işte tam 

lirada 1'istirıllıat evi,, ne Sina Side
t lSıninde genç bir ktz ist rah~·~· et
e .c geldi, 
"'illa .. }'aJt guzel bir kızdı. Bilhassa :mavi 

l\lnyakofıoki 

na, güya o:ıu biris: dürtmüş gibi genç 
şoföre döndü, yumup':, t;ıtlı bir sesle: 

- Harikulade şiirler, dedi, bunlar 
d:ı her halde bir şeyler var . 

Jora sordu; 
- Me eld.,ne gibi şeyler var? . 
- Ne bil:yim işte.. n:nç, sağlam .. 

Çekic bir şey ... 

HABER - :A.lit&m !)Oltan 

.. _____.. ....... .._. ..... --·-·····................... i i Rusçadan çeviren: i t 
1 Ferah Ferruh 1 
! .••••.••••••••.•••••• __... ...... _ ..... - ................ . 

le hiç uğraşmak istemiyorum.. Fak<Jt 
kendi garajıma ... Şey yani bizim mec
mua idarehanesine dönünce sana vaat· 
ettiğim yibi muhakkak senin için b:r 
d:.izüne şiir y:ı.zanm .. Hem de tam se
nin istediğin gibi: Dinç, sağlam, çeki
ci şiirler .. Şimdi biz seninle biraz dans· 
edelim, olmaz mı?. 

Nihayet o acı aynlrna dakikaları gel
di .. Gizli bir elemle ]orayı te~yi etmek
te olan Sina; 

~.,.....,._. ........ ~ 
ad ko~tümünü giydiği zamanlar ha
b'C, guzelleş'rdi. O, c.var kasabalar 

l.J· ırınde daktilo idi. 
~r ak§anı "istirahat evi., nin klü· 

lla c bir rniısamere verildi. Şoförle 
t tesadüfen yanyana otuı•:.lular. Şo 
ıı~na, göz uciyle Sinanın minimini 
tt e kulağına baktıkça, içinde, &.det~ 

Şoför ]ora, h .,cifçc kızararak aza 
metli bir edtı ile: 

- Bundan onrcı.ki şiirimi size ithaf 
ediyorum, dedi. 

- Nasıl? .• Demek ki Petr Kuı:ayer 
s'zsiniz, öyle mi?. 

- Belki, dedi, yeni yıl münasebetiyle 
ben de Mosk,ov••7a gelirim. Acaba se· 
n:nıe l>ulu§mak imkiinı olur mu?. 

]ora Kulikofun kalbine bir hançer 
saplanır gibi oldu. Sinaya söylediği ya
landan ötürü vicdan azabı çekmeğe baş
ladi .. Bunu it:raf edip etmemek husu 
sunda şııuriyle gizli bir müccUleleye gi· 
rişti .. 

Kapı açıldı. içeriye, bir kış sabahı l 
kadrG pembe ve taze S"na Siderova gir 
di. 
Hoş bir hayrete kapılan şair: 

dibine geçirdim .• Hattl yalnız onu de
ğil ya.. Onun bütün arkodaşlarını da 
yerden yere vurdum. .Bunlar öyle insan 
lardır ki. .Bunlara acımağa gelmez. 

- Bir emriniz mi var? diye sordu. Genç ~z isteksiz bir tavala: 
]ora Kulıl:of } avaş bir sesle: - "Kamelek, ,mecmuası idarehane-

• ~ 120 kilometre yapan yeni bir 
arı oln" de gidiyormuş gibi bir his 

- Evet, tii kendis'yim, dedi ... Fakat. 
fica ederim kimseye bir şey söylemeyi
niz! .. Beni :tanıyıp lıilmelcrin' i::temiyo· 
rum .. Çünkü kim olduğunu öğrenecek 
olurlarsa artık ban;. bu ist:rahat evini 
haram ederler. Ya~amı bir türlü bırak
mazlar .. iyisimi, ikim z, sessizce parka 
gidip biraz dolaşalım .. 

Genç kızın masum mavi gözlerine sinden b::ına, Pctr Kusayefin burada o 
turduğunu söylediler .. Burası onun O· 

dtı51 mı?. 

- Yaaa.. öyle mi?.. dedi.. Siz kay•ık
larla kaymasını bilir misiniz? • 

- Hayır azizim Sina, bilmem.. öğ

renmeğe vaktim yok .. Sarafim gibi he
riflerle yaptığım edebi mücadele bütün 
vaktimi alıyor •. Onun için sporla falan 
uğarşamağa imkan bulamıyorum. . 

'"erdi tıır!'o' ••• 
llsaın .. r . . d d . . ·ı 

'ıtıı . ~ e ıçın ışar an artıst getırı • 
§tı. 'n k' ld ~ 'b' . t Cd · cıer va ıt o ugu gı ı, .stıra· 

enler içinde kendine güvenenler 

uzun uzun baktı. Ve kederli bir sesle: 
- Muhakkak görü~elim, dedi. 
- Fa?~at ben s zin adresinizi bilmiyo-

rum. 

- Ben şimdi size adresimi verirdim .. 

- Evet ... 
- Kendi:;i evde yok mu?. 
- Petr Kusaycf benim .. Bir emriniz 

mi var?. ı.ı1ı::ı~ çıkıyor, k ıbiliyetlerine göre 
~...... numaralar yapıyorlardı. 

ela ye:l· d • ıı ı numara a oturan genıl 
ll den· · ah ş0 • ı.rc. s neye çıktı. Keman-

tıraPcnın bir valsini çaldı. Bundan 
Olduk .. 1 . • h . • ~c .. ça guze • ıst;ra at evının 

''tıdllıudilrü Garasin, ''Onegin,. ope· 
ttdarı~ bir Arya söyleıdi. Bunun arka
~ ~ıktı~ırmızı kostüm giymiş genç bir 
tfirı h' • gens şa rlerden Petr Kusa-
! ır kal" " · · k d Ok .: · Ct l° , x Şllrtnı O U U. unan ŞI· 
. ırıkti B 
r d·ı· · unlardan bir tanesi, gen; 

.. ılca l 
ı: 1. . n ının kışın karlı ormanda, 

, ıs.yı b 

Uç gün, rüy .. • gibi geçti.. Jora Kuli
kof ile Sina beı aberce patinaj yaptılar .. 
K:ıya~tia;la kaydılar .. Karlı ormanların 
ıçind: dolaı;tıl .ı: .. Sina. genç şaire hay· 
ran:iı. O. şen şatır, çevik, her şeyden 
anlayan bir gençti. Hatta otomobil kul
lanmasını bile b:Iiyordu .• Nitekim) isti
rahat evinin şoförü ani olarak hastalan· 
dığı z'ı::nan istirahat evi müdürünü ace
le bir iş için istasyona kadar götüren 
şair Pctr Kusayev oldu. 

Fakat .. Benim bugünlerde "Yazıcılar 

evi,, ne tı:•;mmam ihtimali var .. Bunun 
için size şimdiki adresimi veremem.. ! 
yisimi siz "Kamelck,. mecmuası idare
hanesine geliniz !. .. Size ytni adresimi 
oradan b'.ldirirler .. Elveda Sina elveda .. 

Genç kız, adeta ağlayarak: 
- Joruçka, dedi, sen benim kalbim

desin 1.11 
:,. ~ olf. 

31 Birincikanun • günü, san benizli 
genç Ş"-~r Peter Kusaycf pijemasiyle o
dasında oturuyordu. Şair, takriben bir 
senedenberi edebi bir münakaıaya tu -

tuştuğu muanzı Sarafim Rasinin aleyhi
ne "Şairler cemiyeti,. ne ateşli bir ti· 
kayetname yazmr.lkla meşguldil... işte 

tam bu sırada oda kapısına vuruldu. 
Genç şair isteksiz bir sada ile: 

Sina derin bir şa~kılığa uğramıştı: 
- Siz misiniz? Buna imkan yok .. 
Şair de şaşırmıştı: 
- Emin olunuz ki ben Kusayefin ta 

kendisiyim.. İşin içinde bir yanlışlık ol
lcluğunu görüyorum.. LCıtfen bana me· 
seleyi anlatır mısınız?. 

Genç kız, istirahtıt evindeki macera
yı Jaire anlatalı on bet da'19ka olmuş
tu. Şimdi artık karşıkarııya oturuyor· 
tardı. s:na biraz sustuktan sonra: 

- Hr.lk:ki Kusaycf yoldaş, artık si
zinle de tanıştık.. Bana biraz şiirden 
edebiyattan anlatır mısınız? dedi. 

Şair Kusaycf, belki yarım saatten faz
la edebi düşmanlarına küfretti. Onltıra 

yıldmmlar yağdırdı. 

Sonra da, münekkidlerin kendisi hak 
kında yazdıkları şeyleri anlatn;>nğa ve 
okumağa başladı •. 

Şair uzun hikayesini bitirdiği zaman 
genç kız da derin bir nefes aldı: 

- Artık bana mUaaade ediniz, idedi. 
- Biraz daha oturunuz canım.. Şu 

Sarafimin yazdılsJarmdan da bir kaç 
parça okuyayım da onun ne aşağılık bir 
adam olduğunu anlayınız 1 •• 

<lal'rl\ e aşbaşa ktıyak sporu yap-
Saı ı tasvir ediyordu. 

İlcr.:'>~dakUerin "'hepsi şiiri çok bcğ~n

Sinanın tuhafına giden yalnız bir 
nokta vardı: O da, genç liriğin ş:ir sev 

~llıi ~lbuki şoför Kulikof, bunu din 
~ti t 1 bile •• Onun bütün düşüncesi, 
'~.a'" Otnşusiyle bir konuşma vesilesi 
ll.ı a Çevrilmişti. 

memesiydi. Sina şür okumağa başlayınca, 
ve yahut gen; şairden "kendi" şiir 

terini okumanını rica edince, delikanlı 
suratını ekşitir: 

·rn.:ıa :ldcta bir mucize oldu. Si-
- Sevgili Sinaeığnn derdi, ben bu· 

raya mutlak istirahat için geldim. Ş'ir- - Gir'niz, dedi .• 

S20 K i' H ıf X-Y ~ N K T Z 
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)et luks bı'r od "t'" .. t •· Ç" k"' \iaJı aya go urmuş u. un u 
b~ a ilk nı:azarda, bu genç süvannın, 
de . Ciıli sebeplerden dolayı kıyafetini 
lıc:§tirnıi§, asil bir cenç kıi olduğunu 
0~ en anlamıştı. Bundan baıka Annais 
tliec be~ altın bcııhşiı vermiıti ki, bu da 

llaplığmı gösteriyoı'du. 

~~·· bir köy evinde, halılı. güzel 
~u v~ ipe~en ~erdcli bir oda bul
tcrdi.~ b:ı\ltcvellit bir haf.1'et eseri gös-

1'ibo 
taıc ı- da bu hayretin mlnamu anlaya

qab Ctti : 

bir ~o~u. Jlladam 11 düteain oldaırdır; 
11 defalar burada kaldı. 

<lıı~ llııaia daha bil~ bir ha~ctle aor-

t>uıesb:ı oda 
l'ibo . - - aı mı?. , 
....... ihtıyatkar davı-anarak: 

iıtı ~vet, decIJ. bana çok b" "k · · er ~a uyu ıyı-

1:tnd,._, ~I olan dii§es., İtin f ellketi 
r. "'ı.ıır ~ 
~·~~llnl haı -u, ona her §eyimi borçlu ol-
~a. bul de, ona §imdi h~ bir yardmı-

Urıanııyorunı 
"nu • 

tl~~u.n .. ~~e ne oldu? Korkmadan k,o:"' 
biı~ n sırlan muhafaza etmesini 

1'ibo 
"-1> ~c;d~Uk 'bir tereddütten sonra ce-

' t · sır edildi? 
...... h • • 

... .c..ıır nı· . 
~ ıı:u, ı edildi? Paıriste mi? Blua· .. 
'lia 

--~il .. Yır Jnadam .. Burada Marşönu-
......, Onu ni . 
......,, tUn çın kurtarmıyorsunuz?. 

:Yor11~ kü bir :ı.:_ - • • 
batı ""'1, lllad ;E ouımıeye ıtımat edemi-

~ hiç b' am; çünkü onun hizmetçisi, 
"c llilıa ıt tcy Yapmamamı emretti: 
l'a.Itııı ~~t, Çilnkü kardinal bize pek 

'tib unuyor. 
' o bu s·· . da deh 0~lerı söyley'nce, ayni za. 

l\.ıı?ıais !ctınden sarardı.. 
~l'lc dedi. de ikna edici bir tavırla 

....., ~r. 
kınayın, n:11· .. .. d" 

~ ıyonun uımanı 

-------------------------------olduğunuzu, benim önümde söyleyebi
lirs:niz •• 

Tibo bir müddet Annaise bal;tı ve 
şüphesiz, açı'Jsça konuşabileceğini an
ladı: 

- Şu halde, madam, dedi, size her 
§eyi anlatayım .• Çünkü belki, refakati· 
nizdeki asilzadelerle, madam la düşes 
dö Şevrözü kurtarabilirsiniz. 

- Düşes ıdö Şevröz ! .. Anlatın, çoouk 
1 

anlatın l Belki o, esir olmaktan daha 
büyük bir Jehlike kar§Jsında bulunu
yor ... 

Bunun üzerine, Tibo, karilerimize 
bu hususta anlatmıı olduğumuz her ıe
yi anl<.ıttr .. Annais de: 

- Pekala, dedi, bu gece için, iki iyi 
ata koşulmuş bir araba hazırlayabilir 

misiniz?. 
Tibo, ümit içinde bağırdı: 
- Istediğiniz anda, araba hazır ola

cak.tır .. 
- Şimdi bana, düşesin mahpus bu

lunduğu evi gösterin .. 

Annais, av köşkilnün etrafını tetkik 
ett~ten sonra. Trankavelle Molüsün bu
lundukları odc•ya girdi. İki dost dü
şünceye dalmış olduklan halde, ar<•ll· 
ra, kısa bir ~ç kelime teati ediyorlardı. 
Trankavelin düşünceleri, bunlara iy:ce 
bakmağaı cesaret ederken, k:n.ıdisini 

teshir eden büyük ümitlerdi. Mol:.isGn 
düşünceler'nde ise, dostunun belki de 
kavuşacağı saadetten mütevellit bir se
vinç vardı . 

Kendi kend:ne §Öyle diyordu: 
- Hiç olmazsa bu kısa saatte mes'ut 

olsun .. Ham hayali ve ümitsizliği sön
d :.irmek, zaten mühim bir adımdır. Sa
dürmek, zaten mühim bir adımdır. Saa
;tdetin beklend ği anlardır .. 

Annais içeriye girince: 
- Mösyöler, dedi, düşes dö Şevröz 

bu köyde mahpustur. Niyet:m onu bu 
gece kurtarmaktır. Sizin yardımınıza 

.güvenebilir miyim?. 

Genç kız can sıkıntn!yle: 
- Fc:ı!cat, teyzem hasta, dedi .. 

- Bilmem ki size ne anlatayım? A
ziz Sina §airler cemiyetine bir mektup 
yazıyorum .. Sözüm ona bir şair v~dır; 
adına Sarofim Rasinin derler. işte bu 
iğrenç herifin aleyhine uzun bir itham 
name kaleme alıyorum. Herifi yerin 

- Canım teyzenizle biraz anneniz 
meşgul olsun .. Siz bir kaç daki~ daha 
oturunuz! 

- Fakat annem ide hasta!. 
- Anneniz de mi hasta?. 

(Lt2tfen layfayı ıcvirlniz} 
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me:ıize müsaade edecektir .. Ben böyle 
istiyorum! 

Trankavcl heyecan ve azap içinde 
titriyen bir sesle: 

- Istedlğiniz şekilde hareket edece
ğime yemin ediyorum 1 • , 

Dedi, Annais de devam etti: 
- Çünkü siz beni öldürürseniz, şim

di aramızda bulunan, sizi ve beni seyre
den, annemin hayali, size her halde d;,. 
ha korkunç bir ölüm intihap etmiş de
mektir. 

Sen - Priyak soluyortiu. Fakat An
naisin sözleri ona biraz ümit vermişti. 
Vaziyet aldı. İki kılıç yel\<liğerine çarp-
tı ... 

Sen - Priyak, arka arkay<:ı iki üç 
defa saldırdı. Çehresi bir ölü çehresi 
kadar sararan Trankavel hareketsiz 
duruyordu. Bu anlarda duyduğu ıstırap 
cidden canhirc~h. 

Annais, yerill'de kımıldamadan bü
tün bu darbeleri bertaraf etmişti. Bu 
hareketlerde öyle bir meharet vardı ki, 
~en - Priyak geriye sıçradı ve en telı
Cikeli eskrimcilerden biri karşısında 
bulunduğunu anhy:ır<:ık büyük bir dik-

katle dövü~meğe başladı. Bir hücum 
hazırladı ve tekrar Saldırdı. Trankavel, 
göğsünü Sen - Priyakrn kılıcıyla An
naisin arasına koymak ister gibi bir ha
re~et yaptı. 

Genç kız dzı sakin bir sesle: 
- Mösyö Trankavel, dedi, mild~ha

le etmemeğe yem:n ettiniz. Sözünüzde 
durmanm sizden talep etmeğe hakkım 
var ... 

Trankavel kekeledi: 
- Hakkınız mı var?. 

Genç kız bir an, ona baktı ve cevap 
verdi: 

-EvaU 
Trankavel, Flöri yolu üzerinde, An

natsin dört şövalyesinden birisinin, 
kendisine: s:zi öldürmek istiycruz, 
çünkü o sizi seviyor 1 'dediği zc:unan na-

ıtl başuun döndüğünU ve sendelediğini 

hissetmışse, gene öylece sendelediğini 
duydu. Fevkalbeşer bir kuvvet aarfede
rek soğukkanlılığını topladı ve kendi
sine has zarif bir istihza ile : 

- Matmazel, dedi, mitdahalc etme
memi istiyorsunuz. İtaat ediyorum. E
sasen mösyöyle uzun uzadıya, üzülme
ğe lüzum yok .• Beni dinleyin: Küçük 
bir "dört hareketi,, ve.. Hadi.. Hop, 
işte t<:ı..'nam ! .. 

Sen - Priyak korkunç bir inilti ~o
pardı. Hemen ayni zamanda bütün vü
cudiyle doğruldu. Sinirleri takallCıs et
ti, kılıcı elinden •düştü, sonra olduğu 

gibi yere yıkıldı. 

Göğsünden ince bir şerit halinde kan 
dökülüyordu. Birdenbire ağzı açıldı, 

ve oradan kan boşandı.. Ayni umanda 
gözleri büyüdü ve korkunç bir htıl aldı. 

Annais, !düello üstadının de~ini har
fi harfine tatbik etmişti 1 Sen - Priyak 
kılıcı, göğsüne yemişti .. 

KılıCJ, çimenlerin üzerine dil§mliştü. 
Sen - Priya~ ölüm dehşeti içinde An
naise bakıyordu. Onun bir adım ilerle
diğ :ni gördü. Genç kız korkunç bir is· 

tihkarla, ayağını bu kılıca dayadı. Son 
ra, Sen - Priyak bir şey göremedi. 
Gözlerini b:r sis kapladı. Son ve garip 
blr nida daha çıkardı ... O krdar .. Yerde 
beş kadavra vardı.. 

Annais kılıcını attı. Trankavel de 
bu lçlıcı alarak kendi kınına yerleştirdi. 
Genç kız ürperiyordu. Dudaktan titredi. 

Trankavel başını eğdi ve kabahat it
lemiş bir mektep talebesi gibi fÖyle 
deı:li: 

- BütUn gayretime rağmen, sizi bu
raya kadar takip ettiğim için bana fena 
halde kızdığınıza eminim , 

Annaia giilmeiı baıl.dı.. Tna-.. 
de kahkahadan kattldı. Bu cidden garip 
bir sahneydi. 

Sonra genç kız sordu~ 
- Yürüyebilir misiniz\' 
Ve T.rankavel ciddlcn enerjinin ta· 
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Beuo4lu • Torna 
En ziyade hangi :rıldızın tesiri altında 

bulunduğunuzu grafoloji ile söylemek 
milmknn değildir. Bunu ynpıınl:ır doğum 

tnrlhloden (gün ve ay) istifade ettiklerini 
iddia. ~diyorlar. Y:ızınızdnn anlnşıldığınn 
s5re: Umumt işlere knblliyetlniz çok iyi. 
dir. Yalnız miltcrcddit bir tabi:ıtınız var. 
Kendi k:ıhili)'el ,.e kudrctinizdcn ziyade 
harlct t~lrlere inanıyorsunuz. Du tnbiııl, 
sizi şımrtııcnk neticeler vc!rcbilir. eKndini 
:ı:e, kendi kabiliyetinize sü,·cnmclisinlz. 
l":ışınız,he rbnlde 30 dnn nz değildir. Pıı. 
xat gcn~slnfz. Hlıdlı:eler h::ıkkındnki kon:ı. 

nllerfnlzde de harici fe!lirlcrc k:ıpılmanıı 

gibi işaret ctıflUm h:ılden kurtulrsnnız hn
yaUa mnvnffıık olmak ihtimali rinl rıek 

tok artırırsınız. Sizin h:ıyııUn biiyük emel 
leriniz vardır. Rnh:ıt, bol ve me uı 3·:ış:ı-

B OTUN tafsilatile karakteri
ııW; meziyet ve kusurlarınızı; 

sizi hayrete dllşilrecek kadar vazıh 
ve sarih olarak hususiyetlerin.izi; tut
tuğunuz veya dilşilndüğünU.z işte mu
vaffak olup olmıyacağmızı; nihayet 
beş farkla ya.sınızı size söyliyebilirim. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve
ya aklınızdan yazacağınız dört satır
hk yazzyr: son aylardaki imzalarmı:z
dan ikisini gönderiniz. 

flUn)ecc Zll)'lf. Yazınızdan pek neşeli ve 
sevjncli olduğunuıan taşılıyor. Tablilllcr 
·isabclll hareketin mesut bir hadisenin tC'
sirlcri altında bulunduğıınuzu gösteriyor. 
Tulumlu olmanız cok şayann memnuni
yettir. Rıılıon dn nikbin buiunınanızdnn 

t11C'mnun olmanız lôzım. Rahnlı fazlaca 
.se,·ıncniz kusurlarınızdan biridir. 

-427-

K. K. !. I. 

mak istiyor ve lakal bunu daha fazla !ali
den be,kllyorsunuz. 

Gcncsiniz. Yaşınız bil)·ük hlr ihtimalle ı 
20.25 ol:ıcnklır. Fakat ruh::ın yaşınızdan 

d:ıh:ı gençsiniz. Bilmem nasıl tesirler esa
sında nikbin olan ruhunuz üzerinde bnu 
menfi tesirler yapmışhr. Hüdisclcrl bed
bin felsefelerden kurtarmak daha doğru. 
dur. Zekisiniz. Yorucu işlerden çekinmez 
ıı;inh:. El işlerine 'l"C umumi JşJcre k:ıblllye 
liniı i}idlr. Ç:ılışkansııııı, hns•Js bir ru 
hunuz varılır. Hayalla daha mesut olmak 

Ne. der lni1? 

- 420-

t:Jkfldar ..4. B. C. D. 
Ya,ınn: 35 civarındo. Boyunw: uıuu. 

quı11mııııu11uıııııau111ıuuıwıııııııııu111JJ!llllUlllUıuıı111nwı1111111uıınıııu uıııı-•r ...... r-•rs ırıut•._ 
- Evet.. Anjin oldu . imkiinı vardı. Onunla edebiy2'ttaıı da, 
Şair gene iarar etti: otomobilden de velhasıl her şeyden bah 
- Corum biraz daha qturunuz, ıiir~ sedebilirdi •. O, genç kızı niçin, niçin 

elinizdedir. 

--428-

T. T. C. C. 439: 
den, edebiyattan konu§Clhm aldatmıştı?. Onunla yeni yılı ~tlula-

Sina_ adeta korkmuş bir halde: mak, ne kadar, ne kadar iyi olaca.ktr .. 
Gene, şişnıanlnmağa müstait bir z:ıtsınız. 

- tmkfiru yok, oturamam, dedi.. Genç kız kafasında bu idüşünceler, 
Uysal olmaktan ziyade fikir Ye hislerlnlz
de ısrara temnyfilüniiz '\"ardır. Şnhsl teşeb
büs kabiliyetiniz de inkişafa çok ,müsait 
bulunıunktaöır. Zekdnn: lyidir. İşleri baş
tan dQşOncrek tanzfm ,.c hesap eırne§I btr 
itiyat haline getirsenb;, bunlardan nl""ca
lını: neticeler daha büyük olacaktır. l'ra
tJk bir ıot olmak nsfınıı kuvveUldir. 

.Ben de hastayım. Benim ce boğazım dalgın bir halde, bir kaldırımdan diğer 
ı<>ğnyor. Eve gidip yatacağım. Allaha bir kaldırıma geçerken az da.ha (Emoç-
nmarladık Kusaycf yolda§!. . ka) markalı bir otomobilin altında ka-
Dıpnda Upallpa kar yağıyordu... lıyordu. 

Soğukla büsbütün dinçleşmiş Mosko- Otomobilin ıoförü. gider ayak, aut 
valıhıır, ellerinde paketler olduğu halde bir sesle: 
ıuraya buraya koşuşuyorlardı. Herkes - lns:ın ~rgıdan kar)ıya geçerken 

-429-

H. N. K.: ıcndi .. Herkes heyecanlıydı.. Hemen biraz lda etrafma bakmalı, diye tôylen-
hemen herkesin yilzünde tiyatroya ve di. 
!fA sinemaya ge~ kalmış insanların bir 
telaıı o~nuyoıidu. 

Bu koca şehrin içinde kendini yapyzü
ıuz hisseden ~avalh Sina, kalabalığın 

m c;mda, hedefsiı:, serıeriyane yürü -
yordu. 

OenÇ kum yfizU çok mahzundu •.. 
~klmda hep o, yalancı Kusayef vrı:dı. 
Kusayef, fakat §U istirahat evindeki 
yalancı Ku&aycf ne kadar şendi! O 
nunla her mevzu UJ:erinde konuşmak 

Gen~ kız, Adeta buğulurcasına 
- Jora, diye haykırdı • 
Faki;I: (Emoçka) yıldırım gibi geç

mi§tİ- Gen~ kızın aesi caddenin e-ürill
tfü:ü arasında kayboldu. 

Sina : 

- Bana lSyle geldi, diye diifilnldü 
ve gözünden apğı yu.Tarlanan bir yt.§ 

damlosrnr eldiveniyle aildi.lrten eonra 
inledi 

- Jora, sen benim kalbimdesin .. 1 

~ktiğiniı sıkıntılar !\iT.! hira:: !:cr t ve 
asobl yapmıştır. Asnbi knldıkca h:ıl "ifa 
mtn·atCrıJ.; olmak imkAnı yQklur. Ul !, 
ııa1'ln, çıı.lışknn ve zeki olmak; ı:n bCi Llk 
:ıermaycdir, bu sermayeyi elclc ctnıenl·i 
vıı bunctan fstltııde yoluna gfrmenlzi tm 
:slye ederim. Cahuk, kızar ve müteessir O· 

lan, fstcdi~inizi derhal temin etmeyince 
darJlan bir huyunuz vnr. Bu ~emil icinde 
muvaffak olmak l!ilçUir, HnrcKct YC 56zle· 
rJnlıdc iımirane Ynıiyet nlmaldan ;ı:lyade 
uysnllıijı ,.c yumuşnklı~ı tercihe thUyncı· 
nız varclır. Bir de Eor f~erl yapmakta bir 
az hafif f!Örünüyorsunus. Uınnmt malC'ıma 
t.nm da yQkııeltlnJ;ı. 
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yanı hayret ifadesi olan b r saflı~ çc
vap verdi: 

' - Yürümek mi? Fakat ben ancak 
kollanmdan ve göğsilmden hafüçe ya
ralandım... 

Ayni zamanda, düşmemek için bUyUk 
bir gayret sadetti .. Annais ~tına doğn.ı 

koıtu, eğerin gö.zünden sargı ve mer· 
heın sıkardı. Ora!dan, lberrak bir au 
akıyordu. Gen~ laz bir tabip ihtimam 
ve ihtiyatiylc, yaralan pa.~uman etti. 
Sonra maızun bir tavırla: 

- Bunu oana annem öfrctmişti .. 
Dedi, Trankavel de garip bir &esle 

nunldandı: 

- Molils bir hayli hayret ede<:e'ltt.. 
-Molüs mü?. • 

- Evet, dostum Motüs. Benim eizi 
takip etmemi o istedi. Ben istemiyor· 
dum. Halbuki o, sizin bana güvendiği -
niıi ve sizi bu Sen - Prlyt&tan ~tırtar
manın benim i~in bir namus borcu oldu
ğunu iddia etti. Biliyor musunuz ki, 
ben hayat.undaki ilk düelloyu Sen -
Priyakla yeptım .. Ustadan, büyüle Bar
viyara, ben lıte bu düello esnasında 

tesadüf ctmi§tim • 

Çayın kenarına oturmuşlardı. Onlaır· 

dan yirmi adım ötede, be§ kadavra, 
hareketsiz: duruyordu. Anna:s, aü§Un
ccli bir tavırla hayatını anlatan Trzcı
kaveli dinliyordu. Bu, her ikisine de 
gayet tabii görünilyordu. Böylcu saat· 
lcr geçti. Sonra atlarına biıtdiler ve 

Mııdlen yolunu tuttulor: Annaiae öy
le geliyordu ki, Trankavelle çok uzun 
bir zamandanberi, hep böyle yanyana 
seyahat ediyordu ve bu seyahatin ebedi
yen devam etmeei lazımdı. Mar§Önuann 
ilk evi önünde Tranlcwcl $iumıağa mec 
bur oldu, daha dôğrusu, onun iyice u
liliniıfmı g6reıı Annals onu durma~a 
mecbur etti: 

Trankavel <"ndiJeyle tordu : 
- Ya :Moltiı ne olacek?. 
.Gen& .hı da ccvaı> verdi: 

• ~ 

- Eter b~ ikamet ettifiniı evi ip.. 
ret ederseniz, onu bulup vaziyetten ha· 
berdar ederim • 

Trankavel içini çck:erek, k=4i kcn'di· 
ne ıöyle dedi: • 

- Artık mesele bittiii için. be~i ter• 
kc-deceği tabiicAir 1 

icap eden bütilıı malQmatı verdi. Fa
kat Annais hemen gitmedi. 

Yaralının iyice ihtimam ve tedavi 

gönnesl lçirı,önünde durmuı oldulrlan 
evin sahibiyle konuıtu. Ev sahlbiııin 

ismi TibOydu. Bu, Ra.skaam fena bir o-

yun oynamıı olduğu .r:avalh köylUydtı. 
Saat dörde doğru, Annala, Tranlçavele, , 
gidip Kont dö Molilse haber vereceğini 
söyledi ve onurila ved.-.lqtıktan sonra 
uzaklaştı. HcnUz yarım fersah kat'et
memi1ti ki, iki sUvarinln, birlblrlerinden 
bir hayli mesafe farkla kendisinin bu.· 
lunduğu istikamete doğru ilerlediklerini 
gördü. 

Gayet tabii olarak, ilıtiyıtldr tdw· 
randı ve krrlara saparak bir aiacrn ar
~srna saplı.adı. Uzun boylu ve zayıf 
olan ilk süvari ıelip geçti. ikinci süva-

ri birincisini, takriben üç yüı adını me· 
saf eyle takip ediyordu. Annaia onu ta
nıdı ve yola dotru ilcrliyerelç ona şöy 
le dedi: 

- Sizi anyordum, mösyö dö Molüa., 
Kont atını durdur1du, §apk()!rnı çıka· 

rarak, genç kuı zarif ve sade bir tavırla 
selamladı ve cevap verdi : 

- Şu halde, matmazel, Blilad.uıberi 
tı:•kip ettiğim Korinyaru terkedip, dos
tum Trankavclin bulunduğu Madlen 
köyüne ~adar size refakat etmek tcre
fine nail olayım. • 

- Fakat mevzuu bahsettiğiniz rahip 
Korinyan kim? • 

- Şu ileride ıöriclüiiin~ adzaı. Bu 
rahip kardinalın cuusudur. Blfladan 
çıktrğm:ı ıırada bana teudüf etti ve 
MafiÖnuar'm yolunu ıordu. Doğrusu 

benJle Mı.aıöıuıara aitlDdi dO.Uncliim.ı 

ır. A. H R 'A-Y-KN 

Bu casusun orada ne yapmak i'tediğini 
cidden merale ediyordum. 

::Molüs bu şeyleri mutad silklınetiylc 
anlatıyor, Annaiae teaadilf etmekten en 
ltüçük bir hayret cseırl ıdahi göstermi
yor ve hatta ~na, kendisini niçin aradı
~N bile sormuyordu. 

Annaiı: 

- Mösy5 lö Kont, dedi, mademki 
Marıönuara gidiyorsunu.r:, ,beraber gi
delim. 

- Emrinize amadeyim, matmazel. 
Yanyana te~rar yola koyuldular. 

Molüs susuyor ve KQrinyanı gözden ka 
!#Jrınımak husıNunda çok meşgul görü
nüyordu. Rahibin, atından indiğini ve 
bir eve girdiğini g6rdU., 

- PekWi, dedi.. Onu orada blilurum. 
Bunun üzerine Annais de: 

- Mösyö dö Molüs, dedi, sizi niçin 
andığımı biç eormadınu. Size bunun 
sebebini söyliyeyim: Beni size, dostu -
nuz Mösyö Trankavel gönderdi. 

Molüs ooraz fatalist felsefesiyle ken
di kendine: 

- tnsan ne yaparsa yapsın, mukac:J. 
derattm kurtulamaz 1 •• 

Diye nunldandı ve yüksek &esle sor
ldu: 

- Trankavcl §U halde Madlen lrpyii
nü tcrkettl? • 

Annaiı atını durdurarak: 

- Mösyö Trankavel Mar§Cinuarda -
dır, dedi, köyün nihayetinde ğördilğil
nüı,şu ytındaki kUçiik evde; kendisi ya
raltdır . 

Molüs miithiJ soğuk kanlılıkla: 
- Şu halde, dedi, aiz taarruza uğra

ldınız ?. 

Annais Urperdi, bir an düşünceli kal
dı, sonra cevz'P verdi: 

- Sen Priyak ölmliştür. M~ru bir 
dövüşte öldü .. Mösyö Trankavel bu 
düellonun gahidiydi. IUdisenin üst kıs-

mını size kendisi aruatır.. Gelin, kont. l l 
Moliis, dli;:,ıünceli bir hnlde, Annlisi 

takiP, etti ve bu genx lcµm kafaamda 
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' sı9 ,,,,,,,,,,,. 
garip geyler cereyan ettiğini kendi ıce~ 
dine söyledi. Sooece Trankavelin t~ 
keli bir ıekilde yaralı olup olın&dııJ~· 
ıordu ve Annaia batını salladı. ;stra.t 
sonra Tibonun evine girdiler. Tratı: 
vel orada ayaktayıdı. ÇUnkü, canını Y 
makla beraber koıtannm harelr.et etıll~ 
ıine m!ni olıruyan bu yaralara kat'i1'1 

ehemmiyet vermek iıtcmiyor.dıı. ~ 
Düello üstz.ıdı1 APIUliıirı geriye 

mesinden mütevellit sevinç ve hJl~ 
tini iil~lüklc giıçlcmeJe. ını.ıvaffa:k 0 

du. 

Annais sakin ve ı.a.tlı sesiyle:~ ô~ 
- Mösyöler, dedi. Mııdlen köyun ~· 

karar&ah kaldmlınç;ıya kaQ.ar, ~u ~ııiıı! 
~lr.ı:ağım. Cıdden fena halde bıtki 1'' 
ve yalnız sizin himayeniz altm~ 
hat bir uykµ uyuyabilirim. ~ 

Trzıınkavel, bir f clltkcUcn haber~ 
edilmi§ gibi, dchgctli erardı: J3}Jf 
vincin aarhoşlu~uyau, , , 

Molils mırıldandı: aıtl ~,ıa 
- Oh ı işte bir 6Ö% ki bu 

~eni barıştırdı. 0 öl 
Annais onlan selSmJamıştı. ~ 

söylediği ıeyden biraz sa.ratınlşttı ,p1· 
!ediği bu bir kt.tç kelime, büyük bit 6'~ 
nayı ihtiva ediyordu. Genç k.ıZ, yaııt>Jrı
ddaya çc191di ve orada Tibo 'bt 
konuşmağa başltıdı. det 

Bu müddet zarfnida, Trank"~~ 
ormanda cereyan eden korlr..ınÇ Jt(O-. 
Molüse anlatıyordu. Bundan ıonr' ~ 
lüs,de rz.ıhip Korinyanla, BJ{'ıada fı't>f. 
burun buruna geldiğini anlattlt ~ 
ne biri, ne de diğeri Korinyanla ~riW°' 
olmayı düşünmedi. Her şey, bu ı; Ulld' 
te iınkinsız ve büyük hadise ~ !Jt" 
kayboluyordu. Annais~ Tran~~e ·'f°",_ 
maycsine giriyordu: Molüa giil~tJill' 
du. Eskrim üst~ ürperiyordu• 
çılgın limitler hücum eldiyordtı· 

•... . .• 1~ 
Bu sırada Annais dö Lespar"l. ı.~1J 

la görilştüğilni\ söylemiştı"R,. ı~,t $' 
k.:>,Y.lü orlu Y.al.mz ~emiı değil, f 
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Ç©~lUJk lh©\ft©l~O 
, Hediye kazananların 
•simlerini neşrediyoruz 
Ilı~~~ l - 938 tarihli bilmecem izin halli 

il Bir Pergel Takımı Kazanan 
~:inci: Kadri Oğuz Çatalca • 

Kemal İstanbul Erkek lisesi. 22 - Şe,•ket 
Çohdar Kumkapı Orta okul. 23 - Cevdet 
1stanlıul lisesi. 24 - S. Bari Tozkoparan. 

Birer Çikolata Kazananlar 

2S - Ziya Yeşilköy. 26 - Muhiddin 
Ensen Şişli. 27 - Hicri İstanbul Erkek 
lisesi. 28 - Nüzhet Akbıyık. 29 - Nermin 
Anknra. 30 - Ali Snğlam CaAaloAlu. 31 -
H. l.\fehpnre 1stikl61 lisesi. 32 - Saniye De 
yaııL 33 - Melek Şehremini Sar~y mey
danı. 3! - Behice Kemal Fatih. 3S - Erol 
Şehremini. 36 - Osmnn Semsi TalAy Ba
kırkÖ)'. 37 - Lemi Cnner Kadıköy. 38 -
Zebra Knı·ngüııırük .• 39 - Nezihe Cllpa 6it
retınen okulu. 40 - Nurlye Karagümrük .. 
41 - Nebahat Knragümrük. 42 - Şevket 

Kumkapı Cami çıkmaı.. 43 - Orhan Uysal 
Fatih. H - Fahriye Üsküd:ır. 45 - Ay. 
la Günseli Bcyozıt. 46 - Faruk Doşkut Taş 
knsnp. 4 7 - Aysen G6ktep.e İstanbul. 48-
Meral Demirel İstanbul. 49 - Rnsfm Coş.. 
kun l\asımpnşa. 

lstanbul Komutanlıgı 
S.~tınalma Komisyonu ilanları 

SUvari Binicilik Okulu için 148 il~ 
152 yüksekliğinde ve göğüs çevresi 
160 dan yukarı ebadda. olmak ve hay
vanların göstere<'eklerl vaziyetlere glS
re vasatı 170 lira tl.zc.rinden 27 binek 
hayvanı alınacaktır. Hayvan sahiple
rinin hayvanlarını göstermek ve pa
zarlığı yapmak üzere her gUn Fmdık
lıda Komutanlık Satın alına Komis-
yonuna mUracaatlan. (754) 

Dokloı 

Hafız Ce ı al 
LODIAH llE1l.DI 

Dahiliye Mütehaum 

Puard&D tıqb ,anı.da Glledea ...,. 
.. ı (2.6 tane ıa> U4&l' ı.tanbulda Dlftll 

JOIUDda (104) Gumarab bmul lmbll?eatııdt 

b&lta1&rmJ kabul eder. 8ab,, cumartelıl sOD 
1ert atıatı "'t~ır .. uert baldld ruka.ra,.. 
mauu.tur. lıfua,.a.ııane " n WdODı 

1289IL KlfWı telefODt llOK. 

~--msscmz:m ................................. .. 

GRiP - NEZLE .. NEVRAL..JI 
BAŞ ve DIŞ 

AGRILARI • ARTRiTIZM 
,.. .......................................... . 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

İzmir fuarındaki İnhisarlar pavyon unun vaziyetin icabına göre her iki ve
ya üç senede bir, yenilenmesi takarrür etqıiotir. Bwıun için bu sene bir mü· 
sabaka açılacaktır. 

Mil8abaka şart'lan: 
1- Müsabakaya iştirak edenler yapacaktan plA.nı muhtevi kapalı zarfı 

ikinci bir zarf içersine isim ve adreslerini muhtevi bir kartla koyup nihayet 
1 Mart 1938 tarihine kadar neşriynf §Ubesine vermiş olacaklardır • 

2 - Planlar isimleri bilahare bildirilecek bir Jilri Heyeti tarafmdatı tetkik 
~dilecektir. 

Müsabakayı kazananlardan birinciye 300 lira, 
Müsabaknyı kaz.ananlnrdan ikinciye 100 Ura 

mükifat verilecektir. lk~Yillc Bir Resim Albümü ıc.zanan 
ıncı: Punt Öke Haydarpaşa lisesi. Birer Def.ter Kazananlar 3 - Yapılac:ı.k pavyonun a.zn.mt bedeli 15.000 liradır. 

t\ iki Şişe Esana Kazanan 
IJÇÜ 

50 - lbrnlılm Vnrnalı Nişantaşı. 51 - 4 - Pavyon, cephesi 18.40 olan 24 X18.40 m. eb'admdald arsa UzerlM Ku-
Erol S:ırıycr. 52 - ~fustafa Cemil Şehre- '~•••••ı••••••••ll!.I '"Ulacaktlr. ... nen: Nezihe Çapa öğretmen okulu. 

oırer p • 
1 

aket Şekerleme Kazananlar 
1'Qrı; Mehmet Kemal Sultannhmet. 2 -
C...., 

8 
hreminl. 3 - Müfide Knsımp:ışa •. 

1 ..... p· Sefik Fatih. 5 - Hıza Uzun Yusuf. 
~tlt ıkr~t Yalova. 7 - İlhami İstanbul 
hıırt lisesi. 8 - J.em:ın Lüleli. 9 - Sa 
tl. l(•l>ıaAnsı. 10 - Omer Erlıun Sirke 

Zeki Vefa Erkek lisesi. 55 _ Semiha Ka- Un 5 - Verilecek plftıım mikyası 1/100 olacaktır~ 
mini. 53 - Gölcln Orkont Beşiktaş. 5' - x 9 
muma Fatih. 56 - Cahil Şehremini Saray Gönderilecek olanlar: Zemin, maktalar, dahiU fasat etUdU "renkli olacak" 
meydanı. 57 - Cahit P.erlevnlyal lisesi • .cpheleri muhtevi olacaktır. 
58 - Meltılınt Ersel tstanbul. 59 - Ba- Maceraları A- Pavycm dahili: • 
haeddin Soydan Baş Yazıcı sokak. 80 -
Yusuf Eşkil mrinci Vakıf han. eı _ N. Büyük bir cild baJinde. Yalnız re. 1 - Hem içcrden hem de dr~an satış yapılabllecelt tarzda blr satış ye. 
Doğnnça Fatih. 62 - Vedat Öke Kadıkôy. sltnlerden ibaret. İçindeki kUçü.k ~ ri. "Burada tütün, tuz ve kapalı şi§e içki satılacaktır.,, işbu satı3 yerinin to~ 

1~~ Paket Bisküvi Kazananlar 
03 - ı-·. Mukaddes Fatih. 64 - Semiha · konuemalarla hiç yorulmadan X 9 dan, topraktan mahfuz ve mamuU\tm çalınma tehlikesine k8.l'§l masun olma-
lstanbul Kız orta okul. 65 - KAmfl ollu un harikulAde maceralarım takip sma itina edilec~ktir. 

~aHA Cezmi Enver Şişli. 12 - Suzan 
'~e Caddesi. 13 - TalAt Jlumelihisar. 14 
l>aı-r Cdet Can:ıkkale. 15- JltılCısi Falih At 

Sıtkı l\1crkcı Kumandanlığı Cehevlnde. etmi§ olursunuz. 
66 - Ayten mrlken Kadıkl'iy. 67 _ Yaşar 2 - Bu satı§ yerine yakın ve elverişli bir yerde mamumtm stok edllme-d 

Ilı- 8~1- JG Snbahet Cağaloğlu. 17 - Be l 
llıllıa I> ernıanlye Kızorta okul .• 18 - Se. 
~o ..... A avutT>aşa. 19 - K. o. o. 169 N. E. 
~ Kilcilkceşme sokak. 21 - M. 

Kural Üsk!idıır. 68 - Nevzat Arar KOcllk- X 9 11 ı ~in bir depo yapılacaktır. 
pazar. 69 - B. Ca~h Samatya l\lildfanl sizin gibi çoctala.rmız da çok ae.. 3 - MUnasip yerlere vestier ve bir kaç tuvalet yapılacaktır. 
Mllllye caddesi. 70 - HayrOnnlsa Kadır- ver. 4 - Çatının üzerine veya mUnasip bir yerde kili derecede masa konabfl~ 
ıa, 71 - Seyfeddin Dlkolvay Kumkapı Or Bu onlarm ayni zamanda e~lencell 
taokulu. 

6 ek ve ayakta içilecek bir içki barı yapılacaktır. 

- Dr. Suphl Şenses am-~ 
b idrar yolları hastahkları mütehassısı 1 
e[oğtu Yıldız ıinemaıı kartııı Leklergo Apt. Muayene 

,~sonra Cumartesi fakirlere parası~;~!~~,;~,o-mu: 

Türk Hava Kurumu 
151üyQk Piyangosu 

8§ • nci keşide 11 Mart 938 dedir. 

~~'!!, ı!~~~ifo~ ~~~2erl. ~~!~.1~.~ı 
Ş11lıd 1 ~det mükafat vardır. , 

t} l' kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 

. ... t • • 

: ... .' 'ı : ·' , 

ilanlarınız için yalnız 

20335 N o. ~~~!~: 
~~=~!!!!!!!!!!!!!!:=~= 

Ankara caddesinde i 
kirahk dükkan 

\t~t 
lltı>oı~_Yu~dunun altında (81en Fransız kitapçısının) yeri ve arkadaki 

..... '4lQ ltıralıktu 
!• o 'l~ı· • 
ır tııte -~ 1rilınck ınrctiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde cdilcbi-

' Vf!nlerin Vakit yurdu ;dare memuruna müracaatlerL 

-~~-.:::::::~~----!!!~~~~~~~!!!!!!~!!!~ .. ~~~~~~~ 
~ 
Z~ıu 
~()turll gazlardan 
1,1 

°rna «;arelerl 
!it ııl'lbuı ') 
1 ıı~ ~s ine· . 
1tlt 11Jııı il 1 ı ılkokul öğretmenlerin-

h t l;ııler<J a ı:ır halk için havadan ve ze 
t t en ko 

t b r "il runma çareleri isml)·lc 
ı :ı,lı cuda 

ıJ 1 l'ır:ık Rellrmlş V\! kitap $eldin-
ı e ııatış 

• t 12 ~ a çıkarmıştır. Du çok 
,il kuruşa o;atılmoktndır. 

~~~ -
-~~ıcr;; latarıbuı 

•ıııi ~ e tıc,•tını llniversite:'inln lnkıliiı• 
ıJc .. r xıırn• • k b • •· " n<':ı~ ,~ını aı. ı:lünı ıc-

• ıınrta 1 • ~· • it ' 11 llıkmu yoktur. 
111cuk 

raırnııes. 
derı 4886 ı son sınır tnlelıc~in-

O&man Kavral.· 

bir okuma kitabı da olur. 
5 - 5X6 m. eb'adında bir slı!ara imalathanesi kurulacakttrı 

,,__~ 30 kuruftur B. - Tezyinat: 
Çoeuklarmm tf.fvik edfıılz. Rafta.. 1 - Bir Atatilrk köşesi. 
lıklarmdan ayıracaklan kUçUk ye.. 
kQnlarla bu kUçUk rakamı kısa bir 1 2 - 6 vitrin yapılacaktır. 

ıamanda elde edXe9rekun ıı A - Yaprak tütün. B. - Sigara. 

ma~lan ldtabmdan birer tane . C. - Tuz. 
cdlnmelidirleır. D. - lçki. 

t 1 1 E. - Barut. Müracaa yer F. - Mağaza vltrını ntımunesı. 
Ankara caddesi V AKIT kütilphanesi . C. - Graf ıldcr: 

1 - İçki satıeı. 

2 - Tütün satışı. 
3 - Tuz satı§ı. 

Göz hekimi 4 - !nhisarlann köylilye yardımı ''tüttln, incir ve Uzl1ın mUl>a.yaası noJt .. 
~ından köylüye yapılan yardımı göeterir grafiktir.,, 

Dr.Murat RamiAgdın D. - Pano7~r: 
Muayenehanesini Takalm..Tallman' 1 - Türkiye haritası "4X2 eb'admda harita hazırdır.,, 

2 - Barut satışını gösterir bir panonun enqulsse'i yapılacaktır. 
Tarlabap Ca~. l'RIİA Apt. oma Bu panolar için kullanılacak malzemenin intihabı mimarın takdirine l:İI· 

aakletmiit.lr. Tel: '1MS :-akılmıştır. Ancak bunlarda endirck ışık, nlyon, mUteharrlk levha ve ziyalar 

1 
Pazardan maada hergün: Oğleden tercih olunur. 

.______________ 1.5X2X25 cb'ndmdaki Cibali Fabrikası maketi hazırdır. eonra saat ikiden altıya li~dar 1 E. - MaTret: 

F. - Otomatik şarap fıskiyesi ''Fontaine lumineu.se,, bu fıskıyı. Fazla 
tafsil~t fc:in Neşriyat şubesine müracaat edilmesi. (813) 

Tflrklye Cumhuriyet 
10 /211938 

Merkez Bankası 

vaziyeti 
PA5iF' .._. AKTIP' ~ı Lira 

Al• .. Mllpul 19696 ~ 27.704.764.ts-ıl ....... ~ . . . ~ ..... . 
UıUyat akpe91ı 

40.8()1.168.10

1 

Adi Ye tevkaJ&de. • 1 • t 
Utıa.ldd. • • • 20.SMS.074.-

DUllHd N-tt'I,._ ı 1.153.829.~ 

1'lbtl .... , • • 
lluttWd..-....ı 

Altla -a Jdlopwıı 6 '82 909 
AJa.a Call.CU im .......... 
dl'rilıler. 

Dit• dltrbıl• .. '°"Cilt 
allrlq tıakl,.ınt • • 1 • ............... 
Oenaıtte eclll• •....ala aaltu,. 
llarftlıtL 

Kuunwı ı " tı met aad. 
delvlM tevftku Ruba• ta.... 
tmdan Y&kt tedfyat. 

~.cık .... , 

llazta• lbcııllolan. • • • 
nrllT'f menetler . • • • • • 
......... Tah•Ult ~il 

\Oenıbte edtlm nralu uk. 

" JU1enUı k•l'flfrtı ••• .,. 
(tah'1llt IUbaı! luymetıe 

~ ıq~rtlf'~ esham n tAh'll'fllt 

AftUları 

l'abvtlAt !lzertııı 

9.118.729.56 

4.365.25 

26.z.t7.7l'i6.0'7 

tM.748.MS.-

14.872.277.-

8.000.000.
:ı."i.012.187.46 

38.83:S.676.02 
5.203.127.61 

6l5.osa.-
8.407.:ı21.22 

465.686.28 

85.370.850.88 

HIJ.IWd • • • 

r.d&YWdeJU Baa.Dotıar: 
De.ruble edllu erralu oakU,_ 
KanwıUD 1 •~ il lDd madcs. 
terlııe tnflk&n builw taraba. 
d&D ... ld ce&raı. 

DeruJıte e<lllea eTI'&kJ a.uu,. 
b&ldyul. 
Karııııaı tamama &ltm otarU 
UA.veteı:ı tedavWe Vazedilen 

Reeakont anık&blU ua .. ıu te4. 

1 .... 

144.876.280.- Tild Uraaı Mnd•tt 

1 Oövta halalıtldatu • 
Altına talı'1ll kabil ~ /.aer 

38.912.187.40 Diğer dlM .. ıer f waeakb 

44.038.R03.C:' 

8.473.310.2!. 

-'.5'._"IV.üii0.-
14.Gı:J.827.00 

:uo.:>8!!. ı 10.60 

1<llrtııa tıa'klyelat • • 

Ul&b&eW • t • ı t 

2.ıms. t 72.40 
4.1516.007.70 

158.748.563.-

14.872.277 .-

144.876.286.-

ı 0.000.000.-

u;.000.000.-

6.621.180.10 

ı 76.370.286.ıs.ooo.ooo.-
12.218.3()4.. 76 

2.203.57 

29.442.002.02 29.445.195.50 
------ılOO.O:!l.158.21 

S40.o82.UO.OO 
ı uart 113! tarlhlnı:kn itibaren: llkonto tıaddl yüzde O U - A.ltm llzertat avu. ~· t 1..1 
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Nezıe-Grip
Baş • Diş 
ve bütün 
ağrıları 
derhal 
·keser 

# 

Eczane•erden 
1 - 12 lik 

am baıajların 
ısrarla 

arayınız. Ve 
taklitlerinden 
sakınınız. 

(".· ·'·'.; •••• ~ • • ... •• • : •• • •• :·:..· ·~ .:· \;: ... "'T. -... ~· •• 

Kan çıbanluı, el ve ay<Lk parmaklarının arasındaki ka.~ıntılar, dolama, 
mem iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traş yaraları, ergenlik· 

ler, koltuk altı çıbanları, ANTlVlRüS ile 
Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. 

-..._~ ŞARK lSPENçtYARI LABORATCARI T. A. Ş. _'8 
,m lfıllllll.lllRll'7 • 1 ,• ; ' • 'ı . ' :. : , ' • 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Btıtt\n gQn arasız açıkbr 

? 

··~~ADEM 1 i K Ti DAR~-· 
ve IB E D.. GEVŞEKILIGDINllE 

Bin 
fabletlerı tcer eczanede arayınız. ı Po•ta kutu•u 1255 HormobJn J .-_f 

- Birinci sınıf Operatör 
•Jr. CAFER TAYVAH 
Umumf cerraht ve sinir, dlmaA e~tetfk 

cerrahisi mütehassısı 

P:ırb Tıb Fnküllesl S. as•~tanı, erkek, 
kadın ameli~·ollnrı, dlmııA estetik 
"yüz, meme, karın buru~ukıuııu •e 
gençlik a;nelıyatı". (Snsniye ve doğum 

mülehassısı.) 

\tuayene sabahları M e c c 10 e 0 R <len 10 a kadar U 
Ö.~lectcn sonra Ocretlldlr. Tel. 44088 
Be:rol!lu, Parmnkkapı, Rumeli han. -· • - f • • • . , • • , • 

1!1111 ......... , ...... mlll ..... ~ 

UZEiR GARiH 
SABIK DEVLET DEMIRYOLLARI 

DIŞTABIBI 
Djı muayenehanesinde sabahta:! 

öğleye 2 den 8 e kadar kabul eder. 
Beyoğlu İstikJ:U caddesi Tokatlryan 
sırasında. Kapm Mektep sokak 

1 Hamdi Bey han birinci kat. 
Tel: 21721 

..IJa E. ~ A ~ 1 ti 
ECZAHANESI 

Her nevi reçeteler, Sıhhi levazıma 

ve ıtnyat. 
Beyoğlu tstiklil caddesi No. 419 
Yerli Mallar Pazan kzrşısında 

Pazar dö Bebe ııırasın:da 

.. 

ı~--· Dr. lbaan Saıni ---•1 
6ksürUk şurubu 

)ksürük n nefes dırlığ1 hoımıcı· 
\•e kızamık öksürükleri için pek ıe 

sirli illçnr. Heı eczanede •e ecza 

-- depolarında bulunur. -

,.,,,•mnam:ı:muaım•:ıırm=:: 

!i Diş Doktoru 
H Obeyt ooçeır 
H Yalnız CUMARTESt QUNLE'IU 
İ Y ALOVADA. aa1 gilnlcr Kara· 

I
•: ı:Ur-- "lı: tramv:ıy C!urafınd:ıki mu· 

ayenehınes.:nde bastalanru kabul 
o3er. 

~l:::r.:mm:anQ:::::ı::a:::::r:::::: .. - • 

En çok dayanır ve da'1a fa· 
zla •tık verir. Dünyanın en 
lyllerl olan EVEREADY pll· 
ferini l•rarla isteyiniz. 

~Arada büyük fark var 
Pertev Çocuk PuılrQ.Jn: şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafwa3JJ ts1Y 

lid edilememiştir. Bu pudrruıın. en büyük meziyeti bilhassa çocuk cfld
leri için hazırlanmıa olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bU

lunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. VilcudilD i]tJ.. 

valarında ve koltuk altlannm pişiklerine k~ı bundan daha müCBSlt bit 

pudra henüz keşfedilmemıgtir. 

ONU DlQER ADl (TALK PUDRA) lan fle kanştırmayrnıs. 

~~~~~~~~~~~~~::5Çli 
$ = • 

Habatını, kesesi ol sevenlere tavsıye • 
Kuştüyü kullanınız 
Bir Liraya Kumaşlle KuştllyU Yastıklar 0 ıi1 

'iorg:ın, şilte n yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuş tüyü kumaşlarının e 
ııl ve her rengi bulunur. Fiyatlar çok ucuz dur. 
!\dres: İstanbul Çakmak('ılar yoku$U Kuş tüyU fabrikası. Tel: 23027, 
~nhş yerlerimiz: Ankarada, Bcyoğlunda Yerli Mallar Pn,z:ın • 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her giln sabahlan aekb buçufa 

ıqamlan 17 den 20 ye kadar Lile 
li tayyare apartmanlan ikinci daire 

17 numarada baııtalanru kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den ZO ye !ta 
dar ha~talannı parasıt, Kurun. Hı 
ber olruyucutanm dakupoa muka· 
bllinde muayene eder, Telef: 23953 

SAÇ BAt<t"1
1 

Güzcllijin en birinci ıattıc)ıtı 

_.,,,,, ea •• :.::===::=::=:::::::.--~• 

DOKTOR 
K8maı ôzsan 
Operatör. Üroloğ 1 Meecanl muayene n Pe~emtııe ırfbılelf .. , 2 41n •• im.dal" 

H Orlakl5y Ta,aaumak P'ıluı••• 21§ 

::mmarada Doktor Ut.\&% G"-1 
u;~k~lf'rl p3nu11z mu:ıytne eder. --

Galata • K'u1.köy • AbduTiah ef. 
lokantası kl.l'§lBlllaa Galiçi Han 

Plerıta 1~ den 2G ye k1.dar 
Te~fon: ~1t~5 

.,Jll 
• •te~ 

Kepekleri ve saç kökterııı• tıf• 
te&iri müccrreD bar ilA" 


