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IA-t···a--ta r k ıı Asiler bir lngiliZ 
Bl\Jlr~acdla 1 gemisini 

1 Büyük şefin oradan şehri- ı Denizaltı gemisinin attığı torpille batan 
batırdı 

mize gelmeleri muhtemel geminin mürettebatından 1.1 ri boğuldu 
Uursn 1 (Husıı~i) - Cumhur Iln~lmnı ı\tatUrk bugün ynnlnl'lmlıı. 

llaşYckH Cclftl Ilnl nr, Xnfia \'ekili AH Çcttnkaya ,.e İktisat \'ekili • 

l
'>akir l\cscblr ol<lubrıı hnl<lc öğleden .sonra ~chrJinlzi şcl'cflcndlrıne
ert bcklcnllmckt,ıtllr. 

Halk büyük bh· hayram .sc,·incl içindedir. Gemlikteki sun'i ipek 
fabrtknsı bugUn veya yarın AtatUrkUn mutlu huznrilo açılacaktır. 
Yarın ela hurndnkl Mcrinos "yün iplii:,'1 fabrikasının açılmnsı knn·ctıc 
ntuhtemeldir. Her iki fal>rika h;ln do birer altın anahtar yapılmıştır. 

nüyUk Önclcrln Ilur..,ndan sonra l.stnnhula gidecekleri söykn
lllektcdir. 
~ ..... _. -------··------, ............ -•-9'" .... ••----.... - ................. . 

Fransız Hariciye 
Nazırı Martta 

Ankaraya gelecek 
~atay meselesine dair konsey 

dün müsait karar verdi 
~enevre, 31 (A.A.) - Anadolu a

tının husust muhabiri blldlriyor: 
onsey bugün öğleden sonra top
ak Hatay meselesini mUzakerc 

onseyde TUrklyeyi delegemiz 
ddln Sadak temsil etti. 
<'selenin raportörü olan tsveç 
l Unden, son günlerde cere
cn husust temasların neticesi 

auorunu okudu. Rapor şudur: 
artöriin teklifi 

'~~nseytn ~h'tlnmıanl 1938 
~ leatı.? ında yapılan noktat nazar 

-~ rine ve mevcut zorlukları .., , 
.. '., 

anistanla 
~"dostluk 

muahedesi 
'tilddetl on sene 

uzatlldı 

hal maksadile, evvelemirde konse
yin, Türkiye ve Fransa. mümessilleri 
nfn müzahereti ve seçim komisyonu 
reisinin ya.rdımlle bu komisyon ta
rafından hazırlanan nizamnamede 
yapılması lüzumlu görülecek tadilA.
tı yapmıya memur edeceği Uç rapor
törlU bir kollej teşklllni tasavvur et
tim. Bu usul fayda vermediğinden 
Türkiye ve 1''ransa mUmessillerile 
mutabık olarak, konseye aşağıdaki 
teımnert yapma.ya mecbur kaldım. 

Konsey tarafından 29 mayıs 1937 
·tarihinde ittihaz ve TUrklye ile Fran 
sa tarafından kabul edilmiş olan hll-
kUm ve metinlerin hududu dahilin
de, konseyin Belçika, İngiltere, Fran 
sa, lsveç ve Tilrktye mümessillerin
den bir komitesi, seçim komisyonu 
tnrafınclan hazırlanan nizamnamede 
lUzumlu gi}rillecck tad!IA.tr yapacak
tır. Secim komisyonu reisi bu milmes 
slllere yardım edecektir. Komite lt
tf fR.kla karar verecektir. Bu m.esal 
muhtemllen konseyin g~Jecek devre 
sinden evvel bittiği takdirde, komite 

_.. Devamı 8 incide '----- ~ Yazısı 4 Qncilıle ----------

llolanda Veliahtı 
bir kız doğurdu 

..-: Yazııı 4 ilDcllde 

Pek sokoş'ttıia aıneaşolaın 

Franko 18 yaşındaki-
leri de askere ahyor 

Kartajen: 1 (A. A.) - En,Jymion 
adındaki ingiliz vapuru dün Tinoso 
burnuna on altı mil mesafede asilerin 

bir denizaltı gemisi tarafından torpil
lenmiştir. Aralarında geminin kapta
nı ile İsveçli tarasSut memuru olmak 
üzere 11 kişi ölmüştür. 

Vapur ,1700 ton kömür yüklü oldu
ğu halde Kartajenıe gitmekte idi. 

Milrettebatm bakiyesi İspanyol bah 
riye idaresi memurları tarafından 

kurtanlmıştrr. 

Barselona:l (A. A.) - HükU.net 
memurları asilerin tayyareleri taraf m 
dan evelki gün yapılını§ olan bombar
dımanın dahili harbin başlanğıcmdan 

beri Barselona şehrinde ellı ziyade te
lef ata sebebiyet vermis olan bombar-

dımanlardan biri olduğunu beyan et
mektedirler. Şimdiye kadar 77 si ço-

cuk ve 37 si kadın olmak üz.ere morga 
137 cescd nakledilmiştir. 

Yaralılnrdan bir çoğu da ölmUştllr. 
W- Devamı 8 fııcide 

Kurtuluş Balkan tütüncülüğü 
cina eti tehlike karşısında mı? 

Asilerin tayyare 7mvvctlcri baş 
kttmandanı A1/rcdo KincJelan 

K d
y 

51 
Bulgarlar, Balkan tütün ofisine 

~!" .. ava neden girmediler ? 
yuzunden Geçen ayın 17 sinde Tophane köş - rabcr, Türk ve Yuna: tütüncülüğünün 
• 1 • kUnde toplanp tUtüıı ~eli. •• ııı ıtereken ç.ahfmAll hususunda ileri 
iŞ en m 1 ş eaye olan Baİ19'n tlltün ofisi hakkında bir adım atmıttır. 

Maktul Said, k alil müsbct bir karar vermemiı olmakla be- .... De\'amı 8 incide 

ihsanın babasını 

öldUrmüs 
On gün evvel Kurtuluşta Sait ismin

de bir gencin cesedi bulunmuı. arka
dan başına sıkılan bir kurıunla öldürül
düğü anlaşılmıştı. O zamandanberi de-

_.. Devamı 8 incide 

Arnavut Krah 
Macar kontesile 
Maırttta 

evnenıycr 
Tirana, 31 (A.A.) - Arnavutluk 

ajansı btldlriyor: Buglln fevkaH\de 
bir toplantıda parlamento, kanunu 
esasinin 89 uncu ma.dde~ine uygun 
olarak, Kral Zogonun Kontes Jcral
dln .ı\pponyl ile nişanlanmasını tas
vip etmiştir. lçtimada, prensesler, 
bütiln hükumet azası, diplomatlar '\'C 

devletin yüksek memurları hazır 

bulunmuşlardır. 
Bundnn sonra nlıali alay halinde 

sarayın önUne giderek memnuniye
tini ~östermlş ve kral halka teşek
kür etmiştir. Alay nıUtcakiben kon
tesin lkametgA.hma gitmiştir. Diğer 
şehirlerde de buna benzer t<'znhürat 
,·ukubulmuştur. Bıı gcı>e şehirlere 
clrnr tepelerde ateş yakılmıştır. 

Dün sarayda bir dine verilmiş vo 
bu münasebetle kontes Jernldin, 
prensesler. hUkumot azası \'O yüksek 
de\·let meın u rlarilc tanıştırılın ıştır. 
Dlnedc Apponyi ailesi azası da hazır 
bulunmuşlardır. 

Kontes. Dudapec;tede 1915 ~us
tosunda doğmuştur: 

Fransızca. almanca. lngillzce ve 
ltalyancayı mUkı>mmel konuşmakta
dır. Tarlbf tetkilclere bUyük bir he
vmıl vardır. E,•Jcnme merasimi 
martta yapılacaktır. 

Gürcistanda 
ihtilal 

teşebbüsü 
Beş kişi idama 
mahktlm oldu 

W: )"azısı 4 üncüde 

Çinliler iki şehri 
geri aldılar 

Hava hilcamlarında ölmemeleri için Çlnde 
hafif mahkt\mlar tahliye ediliyor 

Londra 1 (Haber) - Çinde bugiln 
yeni senenin başıdır. Böyle olması
na rağmen Hangkeodan gelen ha
berler bütiln Çin hUkümet daireleri
nin acık olduğunu Ye valinin milli 
buhran dola,,-ıslle valı:.it ve para ka
yıbmn sebeb. olarak gösterdiği bütiin 
tiyatro ve oyun temslllerlnln yasak 
edildiği bildirilmektedir. Havanın fOllillti~~~ 
sisli gitmesi yüzUnden bu şehre Ja
pon taarruzu kaydedilmemiştir. Ma
amaflh hükumet su•:ioarı ağır olmı
van mahkumları, hava taarruzların- ~~ .... ~t 
da yok yere mahvolmnmaları için 
serbest bırakmaktadır. Şimdiye ka
dar bu şekilde 2000 kişi bırakılmış- :FL:-~!Jı 
tır. 

Japon tayyareleri Loyang üzerin
de uçmuşlardır. Japonlar burada 
yapılan bir ha,·a muharebesinde 12 
Çin tayyaresini düşUrmUş oldukları
m ye Ving - Kunng'ın garbındaki 
Çin müdafaa hatlarını yararak Tien
çin - Pukov demiryolu istikametinde 
ilerlediklerini söylemektedirler. 

Bununla beraber Çinlilerin Tsl
nin - Şooslen cl\'arında sıkışmış bir 
halde bulıınan Japon kuvvetlerini 
bozdukları ve burada bulunan. mil
tenddlt defalar elden ele gecen ild 

_... Devamı 8 incide Çin ordwmnda göniillii. bir kadın asker 

1.epedeu, 
............................ -

8 ti ır muadeDe 
tngiUcre ilo Jnponyo, haı·p :filolftl'ını arth11nnğa knrnr v«"rdlk· 

ten sonrn Amerika Cumhurrciı-1 ltuz\·elt de silfıhln.nmak yarışına ka· 
tılmışh. Bıı yarışa karışmak Amcrlkalıhu·a milyara mal ola<"ak. 
Harp gemilerini arltn·mak için bUt~e yekununu gcnişlebnek llizımge
lecek. 

F:ıkan iş boratla kalsa g<-.ne iyi. Meğer Amerikanın yeni harp 
gemilerinin bUyUldüf:.r\i 35.000 • 40.000 tonajı geçince Panama kanalı 
kAfi g<'lmlyccck, o znmnn hn kanalı da genişletmek iktıza edecek· 
miş ..• 

Şimdi hnradR bir mundclenin hnlli lAzmıgellyor: A<"aba 7cnl ya
pılacak bUyttk zırhlılnr Amerika hötçeslnl bir milyar daha genişletir 
se Panama kanalının yeni zırblılan alabilecek ~ek.tide KenişletUme
si için dc\.·let bütçesi daha kaç mll7ar ıenlşler?. H. X. 
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ispanya bAdlselerl 

ve Fransa 
Yazan : Şekip .Gilndllz 

1 SP ANYA dahili harbinin de
vamından ve ademi müdahale 

prensiplerine saplanıp kalışmdan do
ğan neticeler Fransada mutedil parti
leri de aol cenah mUfritleri gibi dil§ün
meye mrlamıı bulunuyor. 

1 >ilne kadar İspanya hadisesini 
"mnvziiJeştirmek" için "ademi müda
hale,, prensiplerine azamı taraftarlık 
etmig olan radikallerden birçoğu bu
glm eski düşüncelerini doğnı bulına
ma!1a başlamıglardır. Zira ispanya 
hadisesinin bir "sağ - sol" harbinden 
bir krallık veya aol cumhuriyetçilik 
mücadelesinden bambaşka olan mana
sına akıl erdirmişlerdir. Radikal ve 
radikal aosyalist partisi icra komite
ainin 27 ikincikB.nun tarihinde yaptı
ğı toplantmm zabrtnamesine bir göz 
gezdirmek Fransız parllmentosunun 
ve Fransa iç sıyasa lleminin mutedil 
simaları arasında ''İspanya i§lerine 
mUda.hale" temayUllerinin neden ve 
ne derece artmış ve yayılmı§ olduğu
nu anlamıya klfidir. 

Bahsettiğimiz toplantıda saz alan 
n.clikal ve radikal sosyalist partisi 
uaamdan Albert Bayet demiştir ki: 
"- Partimiz sol partilerle birleşip 

bir halk cephesi kurmakla komilnist
legmtı addedilemtt.. Biz fikir ve vic· 
dan hürriyetlerini kabul etmiş ve bu 
hürriyetlere sadık kalmakta. devam w 
ısrar etmiı insanlarız. Bununla bera
ber !bizi sol partilerle anlqtıran ee
bepleri sadece sıyasada aramak doğ
ru olmaz. Size, inandığım ibir hakika-
ti burada tekrarlamakla hususi bir 
ııevk duyacağım. Arkadaşlar yabancı 

faşizmin İspanyada yerleşmesiyle 
Fransamız dört taraftan dilşman ağ
lan içine alınmış olacaktır. Bir Fran
sa vatandaşı sıfatiyle faşizmin kat'i 
surette İspanyada yerletlp kalmasına 
razı olabilir miyiz! 

Bu suale toplantıda bulnnanlarm 
hepsi bir ağır.dan; 

- Hayır! 
Diye haykırarak mulia.bele etmiş

lerdir. Hatib sözlerine göyle devam et
ml§tir: 

- Yabancı faşizm burnumuzun di
bindedir. :Mayorka adasmda da karar
glh kurmU§tur. Bu gidişle bir gUn 
gelecek, tim.alt Afrikadan anavatana 
uker nakletmemiz tJmıamiyle imklıı· 
sızlaşacaktll'. Halbuki Avnıpada bir 
harbi kabul ettiğimiz anda şimalt Af. 
rikadaki kuvvetlerimizi nakledememe

mlz, harbe girerken mağUib olmayı 

ika.bul etmie olmakla birdir. Düne ka
dar Avnıpada harbederken şimale ve 
prka karşı cephe tutuyor, Atlas de
nizinden, Akdenlzden ve Pirene hudut
la.rmmdan emin bulunuyorduk. Eğer 
yarın bir harpt.e memleketimizin dört 
tarafmda da birer cephe kurmak teh
likesiyle karşılaşırsak bu hal "con
vention,, danberi karşılaştığmıız teh
likelerin en bUyUğil olacaktir. 

Bir arkada§ımız anlattı: 

"Bıı sabah lsta11bulun en büyük 
p08tahanelerinden biriM iki mektup 
vcnnek icab etti. Girdim. Postaha- • 
nede be§ mü§teri -var. Masalann ge-ı1 
risinde de dört memur ... Mektup kıa
mına bakan adam gözlüklU, altm'§ı· 

l
nı CZ§»U§ ... Sıram gelince ben de ta§· ı· 
ra için iki pul istedim 116 bir elli 
kunt§luk uzattım. On iki ku~ al-

i. ması ve otuz sekiz kur§ iade etmesi • 
lazımdı. ihtiyar gayet kıaba bir ı. 

İl•vırla "Yok bozuk!,, dedi. /§'lek bir 

lı
yerin posta1wnesinde, aabalım do -
lm::unda otu:: sekiz kuru§Un bulun-

1 mamasının garabetindeıa baf1cııl tM

i m urun hali bana gayri tAffyıwl 

1 
"devlet mcmıtrlannıtı h4Uoa fBfkat• 
muamelesi,, li4zsımumı 1ıllhrlath. 

1 1 § bu kcıdarla kalsa iy«. ButMI il-

i
• zerine cepforimi bo§altnm w bir 

yirmi bc~lik bularak wrdim. Bay 
memur ayni hal ile bir kRre daha 

iı "yok dedik ya!" diye emirlerini tek- • 
lırarZadtZar. Bendeki hayret, tahmin 
1 edeceğiniz gibi sinirlenmeye taka-v
!•ıvill etti. Paramı ba§kx:ı yerde boz· l durdum, tam olarak verdim. 
1 Dahası var... Memur hazretleri, 
iı·bana çok çirkin gelen bir hareketle 
İ pulları önilmc attı. Benim de tepem U 
:.attı: İi 

- Prıll.annızı ya'lamağa mecbur 
• değilim, bana bir ıslak sünger -veri

niz! dedim. 
Aramızda ~yle bir kotl1'f1'1G geç

• ti: 
• -Yok! 

- Ben, masanın il.zerinde garf1.yo
rum. 

-Suyu kalnv.ıml§hr! 
- Ne biliyorsunuz1 Sizin 1XIZffe-

niz m~ngeri buraya koymaktır. 
Verdi. Is'Laktı, pullan mektupZan

ma ?JGp~mhm; bay memur l&are7ce
tfme ktzm~ olmal1ydı: 

- Biz inşallah buraya müdür o • 
lun da, işleri daha iyi çet'irin ... 

İ Hani bir laf oordır: ölmelimi, lJı. 
Üdürmeli tni diye ... Siz gelin de buna 
gcevab verin hakalım ... ,, 
= 11111 Eidiil I& ili 1 :===m-r 

Japonya Çini medenile§tinyor! 
- Avusturya karikatürü -

Arkadqlar! Bu hal kahkart bir 
mağlQbiyetin kötU mUjdecisidir. Şim
di, hazır fırsat varken yarmm bu btl
yük tehlikesini ortadan kaldırmamız 
icab etmez mi? Fransa faşizmin kar
şısında mUtemadiyen gerilemiştir. Her 
gerileyişimiz Alman ve İtalyan faşiz. 
mini bir kat daha şımartmıştır. "Ren" 
gayriaskeri mıntakasmm işgali, Ha
beşistana tecavüz, İspanyada Alman 
ve İtalyan müdahalesi hep demokra· 
simizin hataları, ihmalleri yüzünden 
mUmkU.n olabilmiştir. Bu hatalı hare· 
ketlerimiz yUzUnden orta Avrupayı da 
elden kaçırmak ilzereyiz. Orta A vnıpa 
Fransanm kuvvetinden ve kabiliyetle
rinden şüphe etmeye başlamıştır. Yıl
lardanberi ve bili. bizim verdiğimiz ı 
para ile ~n devletler burnumuza 
gttlmektedtrler. Bu ne bUyilk ayıptır! i 
Arkadqlar ! Yükaek sesle konqmafa 

başlıyalım ve ittif aklarımızm çözülen 
bağlarını yeniden sıkalım. Almanya 
ile ltalyanm Burgos'a yardmı ettiği 
gUnlerde bizim Vala.nsı tek başına or
tada bırakmamız doğru olamaz. Orta 
Avrupada bizimle alay edilmesine, bi
zim hakir addedilmemize tahammfil 
etmemiz doğru olamaz. İngiltere ve 
Amerika ile birleşelim, anlaşalım, İs
panyaya karşı vaziyetimizi değiştire
lim. Orta Avrupa da tekrar bize gele
cektir. 

Evet, Fransa akıll:ınmağa başlıyor. 
Faşizmin Mayorkada ve Pirenede bu
lunabilmesi bu Fransanm bir hatasıy
dı. Fakat Alman ve İtalyan faşizmin 
Parise ulaşmasından evvel aklını ba
şına toplamsı kendisi için olduğu ka
dar dünya için de az kar sayılamaz. 

Şekip GüNDOZ 

Kara şeytana \ 
Yeni bir oyan 

Yüzbaşı Bergam ertesi sabah yazıha
nesine indiği zaman beni masa başında 
çalışırken buldu. Telefon rehberini aç· 
mı§, Aloat civarındaki bütün fotoğraf
çıların adreslerini bir kenara kaydet
mekle meıguldüm. Memnunane baktı, 
gülümsedi ve yazıhanesine yürüdü. 

- Bugün maJ&llah hiddetli değil :di
ye Pinkofa hitap ettim: 

- G6rilniife aldanma. Henüz kılıç 
bbı:eıindeki ıüsün geri gelmesi hadisc
lini hazmedemedi sanırım • 

Şaıırmıı göründüm: 
- Ne o? Geri mi geldi? Neı'elenme· 

linin aırnru fimdi anlıyorum. 
- Biz bulmadık ki. .Geri yollaclılar .. 
- Geri mi yolladılar?. 
- Evet. Geri yolladılar ve yüzbaır, 

bu sebeple dünden daha hiddetli .• Me
selede hakikaten hicldetlenmiyecek gi
bi değil, buraya hiçbir yabancı giremez, 
kaptla nöbetçiler var. içeriye nasıl gi
rip çıkabilmitler? Akıl, ur erdirmenin 
imkiru yok.. 

- Her halde bu itler bUyil vaırtasiyle 
yapıl.rnıı da değil! .. 

- Tabit .. Fakat, gel de sen bu işin 
içinden çık bakalım! .. 

Tam bu mrada yilzbap Bergam'm o
dasınd•n Ulumıya benzer garip bir hay
kmt ititildi. Boğazlanan bir hayvan 
aadasına benziyen bu haykını ikimizi 
ide yerinden sıçrattı, yazıhaneye koştuk. 
Fakat biz daha içeriye girmiştik ki Ka
ra Şeytan dzıan fırladı. 

Gözleri yerinden Oynamı§, faltaıı 

gibi açılmııtt. YllzU karma kanııktı. E
linde bumburuıuk bir halde büyükçe 
bir kağıt tutuyordu. Urkerek maeumın 
arkasına geçen Pinkofa doğru ilerledi 
ve sordu: . 

- Ne kadar zamandan beri buradası-
nız?, 

- Bir saat kadar oluyor yüzbaıı .. 
- Buraya ilk gelen siz misiniz?. 
- Evet.. Her zamanki gibi .. 
- Sizden aonra buraya kimler gel-

di?. 
- Kimse gelmedi efendim .. 
Kara Şeytan, masaya bir yumruk 

indirerek bağırdı: • 
- Yalan ıöylüyorsun ! Buraya biri

sinin geldiği muhakka~. Çalııma oda· 
mın kapısının iç tarafına bu kağıt kenldi 
kendine yapışmıyacağına göre buraya 
her halde birisi geldi .. 

Elindeki kağıdı açtı ve Pinkofa u
zattı. Bu kağıdın üzerinde, Belçikayı 

temsil eden bir genç kadın resmi vardı. 
Resmin altında kocaman lıarflerle ıu 
cUmle yazılmııtı: 

Geniıletileceii için muvakkaten ka. 
patılnutbr! 

Bu cümlenin altında da Almanca ıu 
kıt'a yazılmııtı : 

Belgenland iı veol te klein; 
Belgenland moet arooter zyn; 
Belgenland iı veel .te ldein; 
Hy moet zyn van zee tot -.ı 

Rhyn! (•) 
Hayretten dona kaldım. işgal altında 

bulunan bir memlekette, dü§l!lanın ca
susluk merkezi içine kadar girip böyle 
kağıt yapıftırma~ cUr'etlerin en bü
yüğil idi.. 

Pinkof da baykıı1dı: 
- Vay canına! Bu işi nasıl yapabil

mişler?. 

Kara Şeytan köpürdü: 

Tonton amca
nuın pastası 

- Ben senden bunu soruyorum ya7 
Pinkof kızdı: 

- Ben ne bileyim?. Geceleyin bura
da nöbet beklemek benim vazifem mi? 

Mantık kuvvetli idi, fakat Kara 
Şeytanı taıırtmadı: 

- Mcs'uliyeti başkalarına atmağa 

çalışmayınız. Bu işten mes'ul olan siz-

siniz .. Buranın inzibatını sizin temin et· 
meniz lazım. 

- Müsaade ederseniz izah. • 

- Müsaade etmiyorum, beni dinle-
yeceksin! .. 

- Fayt,. 
- Sana susmanı emrcldiyorum.. 
Pinkofun sabn ta§tı: 

- Ben de sana kafamı ağırtına, diye 
emrediyorum. Anladın mı? Artık çok 
olmağa başladın! •• 

Yüzbaşı Bcrgami bu söz çileden çı
kannağa kafi geldi. Elini tabancasının 
kılıfına uzattı. Ben araya girmek üze

re atıldı_m. Fakat müdahaleye meydan 
kalmadı. Yüzbaşı sarsıldı, havada bir 

istinatgah ararmıı gibi ellerini 6alladx 
ve yere düşüverdi. 

Ustüne eğildim .. Yakasını gevşettim. 
Doktor çağırmak üzere ayağa YJkaca· 
ğım sırada o kendine geldi. Elini tekrar 
tabanca kılıfına uzattı. Açtı. Kılıf bot
tu !. 

Afişi Kara Şeytanın oda kapmna 
yapııtıran adam ayni zamanda onun 
tabancasını alıp götünnil§tü. Kara Şey· 
tanı az kaldı bir kalb sektesiyle öbUr 
dünyaya götürecek olan bu oyuna doğ
rusu diyecek yoktu. 

Şimdi Pinkof ve ben, Kara Şeytanın 
ne yapacğını merak etmekteydik. Fakat 
o, artık aükftnet butmUJtu,. Kalktı, bir 

koltuğa oturdu ve: 

- Demek bana ilaru harp ediyorlar. 
Pekill,, bakalım kim zararh çıkacak?. 

Pinkofa döndU: 
- Dört numaralı emrin yerine geti

rilmesi için icap edenlere talimat veri· 
niz. 

Elini uzattı: 
- Bana danlmadın ya Pinkof?. 
- Hayır yüzba§ım .. 
- Mersi .• 

Kapıyı açtı ve odasına girdi : 
Pinkof, Mayer ile Duyzberg ve Plan

kı çağırdı: 

- Şimdi KUltür sokak 149 numara
daki melr;tebe gidip direktör Mis Kavel 
ile muavini Mis Vilkinsi tevkif edecek
siniz. 

Mayer cevap verdi: 
- Peki efendim. . 

- Sonra ikisini de buraya getiriniz. 
lsticvaplannı bizzat yüzbap Bcrgam 
yapacak .• 

Bu hfiidiae S ağustoe 1915 de -cereyan 
etti. 

Yazıhanesine kadar cesurane gelip 

kendisini mas.kara eden vatanperverlc
re Kara Şeytan iki kadından intikam 
alma~ suretiyle mukabele ediyordu. 

Benim için işin feci tarafı iki zavalh 
kadın lehinde bir harekette bulunmak 

imkanma malik olamayışnndı. Sür'atle 
Bokemana haber verebilsem bile onla· 
rm bir ıey yapabilmeleri ıüpheliyW. 

(Devamı 1XIT) 

(•) Türkçesi: 
Belçika çok küçüktür. Belçika cW.a 

büyük olmalıdır. 
Belçika denizden Rene kact.r man

mabclır ! •• 
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le.en, komıu memleketlere I' 
yapılması için tedbirler al'°' ti!. 
nuıtır. O) ~ 

Bu meyanda olmak ~ W- ., 
Filiıtine yapılacaktır. B~~ 
ye yükaek komiaerUğine .,ıf1!_ ._fl'r~ 
mit ve tayyarele~ ~.da fll'_ ' 
lanndan ge~meaiae ınUS--- _,,JjJj 

tir ---~ ~ıtfn lefe;led ~ c'-" / 
Suriye, Lübnan ve tıaJIS_ ~.111" 
rlmizin işlemesi için t~ 
ıilecektir • 



~ata daü .......................... 

Dayak 
M EKTEBLERDE dayak olma

tn h mı? ceza olmalı mı? diye 
8 linakaşa edip duruyorlar. Doğru -
u fki tarafın da neler söylediğini r:k lyl bilmiyorum; bütün yazdık
tını okumadım. 

<ıd Fakat dayak üzerinde münakaşa 
lldl~ini duymak bfle insanın sl-

~l'ine dokunqyor. Kuvvetlinin zayr
li vurması daima çirkindir. Kuvvet-
1/6 "Vur" diyeni sevemem; ondnn
tıorkunun nefret manasile - korlca-
ca'C!J.. İsterse kun·etll bnba olsun, bo-

Olsun. 

bıı?Ovuşmenin asaleti, gtizelllğl ola-

1 r. Adelelerlni oynata oynata, ga
ebe l il ta mnk için hesabını yapa ya. 
b~ dövuşen tki kişiyi seyretmek hoş 
l) Şeydir. Dayak, ..clö\-UŞ değildir. 
'ttı arak bir kişinin, mukabele gör
ı:ı ek korkusu olmadan, başka biri
~: vurmasıdır. Herhangi bir daya
<ıÔ babanın oğlu, hocanın talebeyi 
b 'g'tnesfnt seyredin: her iki tarafın 
l'~lt de insana eza ,·erir. İtiraf cde
cu~ ki ne zaman bir babanın ço
<lUğ~nu, bir hocanın talebesini döv
ı:ıu nn gördümse, çocuğun ua dö
ı:ııe°.n kedisine vurana ''urmnsını te
liur nı etmekten kqndiml alamadım. 
.. 1 Xlıettn kalkmasr, nizam \"O intizn-
ın bo 

ıa~ Zulması, her şey, kuvvetlinin 
; 0 fa, babanın babalık, hocanın da 
' Calık h k ta "u a larma dayanarak çocu-

tı rrnasından hayırlıdır. 
tııuşay~k Yiyen çocuk pısırık olur. 
Şey ' gözu yılar <la bir daha hiç bir 
•öz~ ~~~ebbüs edemezmiş ... Orası boş 
ltaıt Akis, en atılgan, en az kor-
l'ey lnsanıarm vaktile babalarının 
ce ka hocalarının sopasıııa C'D sessfz-
b atıan lidfr _mış olanlardan çıkması ka-
ClJQ-ı • :Bır zamanlar kendileri ezil
l'lrıd gibi sonradan onlar, kendile-

en za f <ııı. Yı ı ezmeğe kl\lkarlar. Ye-
l ~ıerı 
illa ]{ l!!opa onlara, kuvvetllnln dn-

leıı:ı arşısındaklnden hürmet bek-
''rı~ğe haklı olduğunu öğretir. Pı-

lrı tetışUrmez, zalim yetiştirir. 
bın~ltcre'nln meşhur Eton mek

b, 11,. c dayak varmış, hem de so
l·,ıh-·1·· lyt ama Eton'da kimler o
t\ il ·ı 
1 ıı. t0c gı lere'nln nsllzade \'e zen-
lllrıe Uklarr, yarın koca Drltnnya 

llfzı11 rıı.torıuğu\ıu idare edecek. dc
lıı.l'Jrı l'Jn ötesindeki topraklar lnsan
llkıaa hakim olmağa kalkacak ço-
~a ı~:· Dayak onlara imperatorlu-
le .. ,rn ı "btr ge en terbiyeyi, fmperlalist 
hıtltta:rı. veriyor. Almanra'da da 

1 
Urılrıeg zırade kuvvet, azamet dü
~"de ~ haşlnnalıdan beri mekteb-

tış.. ayak usulü düşünülüyor-
llı 

~il z bir 1 
ıı. iz, ltn tnperatorluk tabası de-
d ~alrıetterıncrıaust değiliz; kuvvetten, 

lltı <hı • satYetten ziyade, onlar-
>a ce b k > lll de a ka ltlbar edenlerdeniz, 

1 &.Jc rı.t 1:0kratız. Çocuklarımıza da
~ btr Şe onlara dayağın lyl, fayda
b~~a hı~ ~~duğu kanaatini aşılama
bıı it, a.daıet r lüzum yoktur. Onlara 
ı llıtarın • vazife, hllrrlyet mer
~1 tıı.ıebe 1 öğretmek, sadece kuvvet
ı, ıı' aı:ııa~ln hakiki galebe olmıyacn
~ l'ıtıa "u nıak istiyoruz; bunları baş. 
ıı-ı~~~Uta ra \'ura, sopadan korkuta 

~ t • <:eza ıı 
"'~ı Oktur 13 e öğretmeğe hakkı-
~ rt?aı ~ · abanın da, hocanın da 
~'ılt l' ocuğu ıkna etmektedir. Ka. 
~ Utnrukı 

4~1 •lan1r a sokulmaz, gUzellik-
1\ \\·o.zır · CocukJarımızm ceınlyet-
~~b ll.buı :1:r•nı de, haklarını da zor
Q~ ~a~o ta~ zorla isteyecek değil, 

l} ltnasın Y n edecek birer \'atan
~\Lıı.l'ağ ı istiyoruz. t' <1: tıı 1 Yenfd ı hıı r? B en mekteblere sok-
l~~ l:tıetı:ı.·İ~ llrıkls, e\·lerden kaldı-
~ &.11aı ' cocuklarını döven baba 

allıız ı:rı da terbiye etmeğe ça: 
zınıdır. 

''~eş Nurullah AT AÇ 

~ senelik 
~~ .. ~t~er rejimi,, 
~llll e açılan sergi 
~~ı-ıhı llllları kızdırdı 
·~)a . 31 Ca 

Jlllıt•• 11.IC!yhind~ ~-) - Paris'te A~ _ 
~ ~i aı beş senelik Hitler 
~ liıe bU tında açılan -,..,.; mü % tun A --b· -

· ~Y t iman gazeteleri, 
~l~ı~ ~ta bulunarak, bu ser. 

11 "e '11lı alk cephesinin müza
lrlllı llıll.ııhas aeınıa.n komitesi tara. 
~ %~arda ~an Alm·~ya aleyhin-

ılitİlli ulunınak kastiyle ter-
Yazryorlar. 

Tütüncülükde "tüccar 
zıraatçı,, ile mücadele 
lnhlsarlar idares i, mtlstahslle zararlı yeni 

bir vaziyet dolayıslyle tedbir almağa 
lüzum gördil 

Son seneler içinde tütüncülüğümüz
de bariz bir inkişaf göze çarpmakta -
dır. Hükiımetin aldığı tedbirlerle tü -
tünlerimizin cinsleri düzelmiştir. İs
tihsalfı.t miktar itibariyle normal bir 
haddi bulmuştur. Müşteriler her gün 
biraz., daha artmaktadır. Hükfunetin 
çok defa maddi fedakarlık alan yar -
dmılariyle tütün müstahsilleri refah 
seviyesine cfışmişlerdir. 

Yalnız bütün bu iyi vaziyetler ara
sında yine bu istihsal maddemiz için 
tehlikeli ve müstahsil için zararlı ba
zı hareketler görülmektedir. Bunlar -
dan bir tanesi bazı tüccar ve komis-

' yonculann zürra olmadıkları halde iyi 
tütün yetiştiren mmtakalarda tütün 
ekmeye başlamış olmalarıdır. Birçok 
tlitün ticarethaneleri zürra ile ortak
lama tütün ekmeye başlamışlardrr. 
Tütün müstahsilinin ekmeğini elinden 
almak kabilinden olan bu teşebbüsler 
nazan dikkati celbedecek bir mahiyet 
almıştır. 

Yeni türeyen ve bir nevi "tüccar 
zürra,, olan bu yeni ekiciler. kendi ye-

Devlet siloları 
Bir idare altında 

blrleştfriliyor 
Hükumet silo ve anbarların idaresi 

için bir tee~kkül vilcuda getirmeye 
karar vermiş bulunmaktadır. Aldığı
mız malümata göre, hükmi §ahsiyeti · 
haiz bulunacak olan bu yeni teşek

kül bütün memleketimizde mevcut 
bulunan silo ve anbarları linde bu -
lunduran devlet dcrniryolları, ziraat 
bankası ve hükumetin yeni teşkil ede
ceği devlet ziraat işletme idaresinin 
iştirakiyle vücuda gelecektir. 
Hükiımetimiz son yıllarda silolar 

~sına büyük bir ehemmiyet vermek 
tedir. Bu suretle bilhassa istihsal, ih
raç mrntakalarında ve en mühim is -
tasyonlarda. silolar vücuda getiril -
miştir. Büyük Önder Atatürk de bü
yük millet meclisinin son devresinin 
açılması münasebetiyle söyledikleri 
nutukta siloların ehemmiyetine bir de 
fa daha işaret ve yeni siloln.r inşası
nı tavsiye etmişlerdi. 
Şimdiye kadar dağınık ellerde bu -

luna.n siloları rasyonel bir şekilde is
tifade için bir elde toplamak ve bu 
işle bir tek idarenin meşgul olmasını 
mümkün kılmak gayesine doğru gi -
dilmektedir. Bu suretle bir taraftan 
• buğday başta olmak üzere - hububat 
stokla.rmda ve fiat hareketlerinde mü
him bir rol oynıyacak olan siloların 
idari şekli tanzim edilecek, diğer ta
raftan yeni silolar inşasr a ehemmi
yet verilecektir. 

Verilen kararların en mühim cihet
lerinden biri de her türlü ihtimale 
karşı devlet silolarında büyük stoklar 
vi.icudn getirilmesidir. 

tiştirdikleri tütünleri kendileri satı -
nalmakta veya mensup oldukları fir
malara satmaktadırlar. Hemen daiına 
muvazaa suretiyle yapılan bu satış -
larda "tüccar zürra" m tütünleri yük
sek !iatlarla satılmakta, hakiki müs
tahsilin malı ise elinde kalmakta ve
ya daha ruıağı fiatlarla satılmakta -
dır. Bu vaziyetin vaktinde farkına va
ran inhisarlar idaresi, bir nevi piyasa 
~küliı.syonu olan bu hareketten müs
tahsilin zarar görmemesi için bu sene 
piyasalarda ciddi tedbirler almış, köy
lü mahsulünün fiatınm düşmemesi i
çin piyasayı sıkı bir kontrol altında 
bulundurmuştur. Gerek idare ve ge -
rek türk tütün limted şirketi ''tüccar 
zfuTa'' ın ihdas ettiği vaziyetten köy
lünün ziyana uğramaması için bütün 
mıntakalarda yüksek fiatlarla ve her 
seneden fazla. tütün almıştır. 

Hükiımet, bu muvazaalı ziraat işi
ne bir hal çaresi bulmak Uzere yakın
da daha esaslı tedbirler alacaktır. Bu 
arada tütün ziraatimizin şahıs ve 
mmtaka itibariyle tahdidi yolunda 
tetkikler yapılmaktadır. 

Şahıs itibariyle tahdid lüzumu, yu
karda izah ettiğimiz sebeblerden doğ
muştur. "Tüccar zürra,, m tütün ek
mesi, tütünlerimizin maliyetini yük -
sellmekt.c, tarla kiralarını arttırmak
ta, asıl müstahsilin satışlarına mani 
olmakta ve ziraat için kullanılan a -
meleler aolayısiyle diğer hububat zi
raati için eleman noksanlığına sebcb 
olmaktadır. 

Mıntaka itibariyle ziraatln tahdi -
dine de çok ehemmiyet verilmektedir. 
Çünkü, son birkaç sene içinde tütün
lerin iyi par:ı. etmesi. herkesi bu zira.a
te sevketmiştir. Birçok kimseler elle
rindeki mahiyeti meçhul tohumlarla 
''e rasgele yerde tütün ekmektedirler. 
Bu hal tütünlerimizin cinsini boza.bi
leceği gibi, istihsal miktarını da 1ü -
zumsuz derecede yükseltebilecektir. 
Bundan başka, yurdumuzda yapılan 

iklim ve toprak tetkikleri, tütün ekil
miyen bazı yerlerin bu ziraate çok mü
sait olduğunu göstermiştir. Bunun i
çin tütün ekilecek ve ekilcmi~ek 

mmtakalar yeniden tcsbit edilecek 
tir. 

Eğlence ôlemlode 
ölümle tehdit 

Taksimde oturan 27 yruırnda Ycr
vant, arkadaşı Arşavil ile Kuıtuluşta 
Tuğ·Ja apartman.:nın zemin katında. o
turan eski nışanhsı Fra.nsu.vazın ya
nma. gitmiş, rakı ma.sası kurup eğlen
ceye başlamışlardır. Bir müddet sonra 
Yervant ile Fransuvaz arasında kav~.:ı. 
çıkmış, Yervant bıçakla kızın üzerine 
atılmış, ölümle tehdid etmiştir. Kızın 
feryadı ÜU?rine rakı alemi yanda kal
mış, her ikisi cürmü meşhud mahke
mesine verilmişlerdir. 

Devlet ziraat 
işletmesi 
kurumu 

icabında bir misli 
arttırılmak üzere 

15 milyon Ura serma
ye ile kuruluyor 
Bwıdan bir müddet C\'VCI hükiıme

tin memleket topraklarını işletmek 
Ü?.ere mühim kararlar almakta bulun-

duğunu yazmıştık. Bunun neticesi 
"Devlet ziraat işletmeleri kurumu,, 
şeklinde meydana çıkmaktadır. 

Hükfımet, zirai ; lclmc işleri üze -
rindeki tetkiklerini tamamlamış bu -
Iunnıaktadır. Bu hususta.ki layiha Bü
yük Millet Meclisi ruzna.mesinc alrn-

mı§t.ır. Bu hususta büyük Önderin 
direktiflerinden ve kendi çiftlikleri ~ 

nin işlenmesinde vermiş oldukları ör
neklerden ilham alınmıştır. 

Aldığımız mali'ımata göre, esas iti
bariyle memleketimiz iklim, su ve 

toprak verimleri bakımından muhtelif 
zirai mmtakalnra ajTJlmaktadrr. Dev

let elinde bulunan arazi ve çiftlikler 
bu mıntakaların hususiyetlerine göre 
birer ni.imune halinde işletilecektir. 

Memleketimizde yetişen nebati ve 
hayvani mahsullerin iç ve dış piyasa
lar ihtiyaçlarım ka.rşılıyn.cak miktar 

ve mahiyette olması, istihsalin arttı
rılması, maliyet fiatlarmm indirilme-

si, iptidai maddelerimizin kıymetlen -
dirilmesi ve satışların dürene konul -

ması yeni zirai kalkınmanın esasları
nı teşkil edecektir. 

Yeni devlet ziraat işletmeleri kuru
munun sermayesi 15 milyon Türk li-

rası olacaktır. Fakat kanun layihası 
bu sermayenin icabında bir misli art

tınlmasma salahiyet vermektedir. Ay 
ni 7.amanda kurumun itibari sermaye

sinin nısfı kadar istikraz yapmasına, 
istikraz tahvilleri çıkarmasına da mü-

saade edilmiş bulunmaktac :-. Bu is -
tikrazları devlet tahtı tekeffüle ala -
caktrr. 

Kurumun safi karından yüzde onu 
ihtiyat akçesi olarak aynlacak ve yUz-

dc yedisi de teşvik için her sene me

mur ve müstahdemlere ikramiye ola
rak tevzi edilecektir. 

Bir oto mobil kazası 
Saylav Recep Zübtüyc aid 767 mı

maralı otomobil ile Sokoni Vakum 

şirketine aid 425 numaralı otomobil 

dün gece Galatasarayıda çarpışmış

la.rdır. Her iki otomobilin ön kısnnln.
rı hasara uğramıştır. 

Belediye cezaları 
Dün Fatihte 270 kilo noksan ekmek 

müsadere edilmiş, 14 kişi hakkında 
zabıt tutulmuştur. Eminönü mıntaka

srnd:ı. da 33 kifiiden para cezası alın
mıştır. 

~-----.-.--------.-..----.-.--------------- - .-.. .-.. 

lÇERDE: 

• 1Z~llRDE Enise isminde bir kadın 
bir batında üç erkek ~ocuk doğurmuştur. 
Çocuklnrın üçü de sıhhattedir. 

• EGEDE.NIZİ'inde fırlınn başlamış, A· 
dalara giden bir Yunan giimriik motörü 
.Karnburun iskelesine sıllınmnk mcchuri
yetinılc kalmıştır. 

• P.\Tl.AYICI MADDEl.EH dolu Lir knm 
yon İ:ı:ınirıle tramvayla çnrpışmı~. nrıılı::ı· 

yı hattan çıknrmıştır. İyi bir tewdüC neti· 
cesi olarak kamyondaki ın:ıddcler iştial 

etmemiştir. 
• NAFIA YEK1I.1 Ali Çctinkayn dlin 

Atallirke tnıinılerinl ıırzetrnck ü1cre 'ialo· 
vaya silmiştir. 

• ŞEHIR)tECLISt husun fiğledcn ~onra 
şub:ıt de,-resi toplantılarına başlayacıık· 

tır. 

• Zimlm.t GAZ'lnrdan şehri korumak 
mnksadlle temizlik nmclc inin de bu hu
~m.ıa bilgi edinınrsi iç.in hnzırlıklıır yapıl· 
mnklndır. Iler k:ızndan 20 kişi seçilecek 
,.e lnınl:ır kursa tabi tulıılarııklnrdır. 

• SlRKEf.f YOLCU S.\T.0:>.1J l\nümilı· 
deki p:ızarlesi giinil açılacaktır. Al,ıi Jnin 

solonun ön ~•ırk' i '>t"ı~lt :·ııı ·ının nçılıııa 

merasimi ynpıla~:ıktır. 

• KO:'\'THOLOR yetiştirmek üzere An· 
k:ır:ırla t:> şub:ılta bir kurs açıl::ıc:ık· 

tır. Kursta hubub:ıt, port:ıknl ve diğer 

ihraç ınaclılclcrim i zc ınııhı;us ılcrslcr veri
lerekti r. 

• tsvtc;ırn - 'J'OHKIYE arasındaki yeni 
miiznkercler çarşıımha günii haşlıyacnklır. 

• El\l:\IYl~T U)ICT:\I :'ılÜDt'Rü Şiikrü 
hirk:ıı: günrlenheri şehrim İ7.ılc bulunuyor
du. Dün nkş:ını ı\nkanıya silmiştir. 

BlJHS.\ elektrik şirketi hükumet tara· 
fındnn satın alınocnktır. Şirket tesisatı İ· 

çin hir huçuk milyon lira istemektedir. 
• fZl\l!R Palnmutçul:ırı, yeni palamut ni 

ınmn:ımcsinin işl<'ri dıırclurdujZıınu lıi<li:ı 

r.•lcrek fkti'i:ıl \"rk:ilC'tinc miir:ıc:ı:ıtıe hu
lıınnıuşlnrdı r. 

• 1>.\lllLIYE \'EKAl.ETf Ist:ınlrnl lıele
dlye'iine g\inderdiği bir emirde paznr yer· 
lcrlııclc s:ılılan gıda maddelcrinln nrnlivet 

fiynllnrının ö~rcnilerek Lir liste halinde 
bildirilmesini istemiştir. 

• Üçiincü UMUM! MÜFETTİŞ Tahsin 
Uzer diln akşamki ekspresle tedavi olun
mak üzere Anupayn gitmiştir. 

• EŞEK'lerln belediye hudutları dnhl
llnı1e yük taşımaları ,.e dolnşmalnrı bu· 
günden itihareıı bütün kazalarda menolun· 
muştur. 

• ı:K:\IEK meselesi hakkında görüşmek 
fıZC're fırıncı ve dcğirmcncllcrden miirek 
kep bir he)·et yakında Ankarnya çağrıla· 
caklır. 

• YEXf CAl\11 l\IEYDANI'nın açılması i
çin y:ıpılncnk isllrulüklere dün boşlanmış· 
tır. 

"' Taksim DAHCE'slnin umumi kısmın· 
dnıı önümüzdeki sene duhuliy<' alınnııya
caktır. 

• SAX.\ Yt nlm.tı~l umumi toplantısı, 
ekseriyet olmadı~ından dün 3·apılam:ımı,. 
tır. Toplantı lii şub:ıl:ı kalmıştır. 

• 'fl:i\ZfT.ATLl Bil.ET ile seynhot eden 
tren yolcuları yntnklı Ytıgona geçmek is
tedikleri takdirde yüzde 12,5 miktnrmdn 
fazla bir ııoro ''ereceklerdir. Şimdiye ka· 
dar ·üzde 2:; nlını\'ordu 

KURUN'da 

Moda kuvveti 
H ASAN KUMÇıtl'l, modanın lwvurlin

den şrı satırlarla bahsediyor: 
"İstanbul sokaklarında çalışan taksiler

de tektük radyolar görünmeğe başladı. 

Halbuki Fransız gazet<'leri Paris taksıle· 
rinde radyoların koldırıldı~ını haber veri
yor. Bunu sürüllilye karşı yapılan mücn
delcnin bir znfori diye gösteriyorlar. 

Parisli şoförlerden biri bu hüdiseden 
bahsederken şöyle demiş: 

- Her işte olduğu gibi taksilerde de 
znnı:ın zamnn modn değişiyor. Ilir zaman 
sarıya boyanmış taksi modn olmuştu. Bü
tün milşterllcr bu renkteki arnbalnra ko
şuyordu. Bir zaman sonrn görec<'i;iz ki 
taksi jstiycn müşteri ayağını içeriye nt
mazcl:ın evvel sakın radyo olmasın! diye· 
cek . .,, 

Kadınlnrın hu csYap, ynhut şu kumaş 
modadır bak fiilin baynn da hu moda es· 
vap, yahut kumaş var .. dedirtmek için ver 
dikleri paralnr yanında erkeklerin 'verdik
leri moda ceremesi aşağı kalmıyor .. Moda. 
moda, moda ..• lnsanl:ır kazançlnrının yarı
sını moda kraliçesine vergi olarak '\eri
yor!,, 

CUl\IRURIYET' de 

Hakkın zaferi 
H ATAY dauamı;:m Milletler cemiyeti 

konseyinde bir daha hakka ve ada~ 
lele muvafık bir neticeye varışını pek ta
bii bulan l'unııs Nadi, Fransı= - Türk 
dostlııgıınun hayli çetin bir i11ıtllıan oeci
di dalıa atlaltı/jını söyliycrck diyor J.i: 

"Ümit ederiz ki konseyin evvelki Cıdi
Jiine knrarlarmı takip eden bazı hataların 
bu defnki kal'i tashihinden sonra Hatay 
meselesi yeni zorluklnrln karşılaştırılma
dan artık munhedclere mutabık bir ada
let ve makuliyetle kot'i h:ıl neticelerine 
varabilecek \'e bu mesut hüdise Fransa 
ile Türkiycnin dostluk münasebetlerini 
takviye elliği kadar Türkiye ile Surlyenin 
\'e Fransa ile Suriycnin münasebetleri ü
zerinde de her tarafın şeref ve haysiyetle
ri kadar menfaatlerine de uygun '\'e her
halde büyük sulh mnksadınn hadim tesir
ler icrosındnn hCıli kolmıyncaktır. 

"Hatay için munhedeye bağlamış oldu· 
i;umuz bu vnziyetin nihayet tahakkuk ede
cek olmasından elbette pek ziyade mem
nunuz, Ye Hatay bölgesine temin olunan 
Jıu mesut islikl!ili hu kılanın Türk lınlln
nn de/ti!, ırk \"C din farkı olmaksızın bü
tUn ahalisine tebrik ederiz. l\tillctlcr ee· 
miyeti konseyinin son adaleli karıırlnrın
dan sonrn H:ıtay i tlkllilinl tahakkuk etti
recek olnn intihnbl:ırın arlık bütün Halay
lılarca clcle ,·eril<:'rck bir sulh ve sükün 
içinde yilrütüleccğini şüphesiz snynrız. 

Halayda olacak şey bütün Hataylıların en 
yüksek menfontlerine mutabık olarak sa
dece hakkın znfcrldir.,, 

lktısat Vekal ti 
müessese eri 
Şehrimlzd~ hangi 

binalarda 
toplanacaklar ? 

Şehrimizde İktisat Vckfıletine bağ 
lı müesseselerin bir binada. toplan
ması işi Uzerinde tetkikler devam et
mektedir. İktisat veknleti teftiş he
yeti reisi Hüsnü Yaman bu maksat
la Galata. ve İstanbul tarafındakt 
birkaç büyük binayı gezmiştir. 

Evvelce verilmiş olan prensip ka
rarına göre İktisat vekAletlnc men
sup bUtiln deniz müesseselerinin -
fabrika ve havuzlar müdürlüğü ha
riç - bir binada, kara mlicssı!selerl
nln de gene o binaya yakın başka 
blr blnn. içinde toplanması isteniyor
du. 

Fakat, Denlbanka giren müessese 
lcrin kadrolarının genişliği vo teşki
Uitm büyüklüğü buna fmktm bırak
mamaktadır. Bunun için, Denlz
hank İstanbul şubesile, Uman işlet
me idaresi, Fenerler, Tahlisiye, kıla 
vuzluk, gemi kurtarma şirketi, Ga
lata Merkez rıhum hanı içinde top
lanacakur. Denizyolları ilo Akay i
dareleri - işletmeleri ilerde birleşti 
rlleceğinden bunlar yn. Tophanedeki 
yahud da Karaköydeki binaya yer
leşeceklerdir. 

Kara müesseselerine gelince, YC· 
klllete ait olan Türkofis, fş dairesi. 
sanayi ve maadin müdürlültlerl ayrı 
nyrı binalarda bulunmaktadırlar. 
Bunlar için Galatada deniz müesse
selerinin birleşecekleri hanlar civa
rında müsait bir bina bulunamamış
tır. Bu sebeble bu müesseseler, İs
tanbul tarafında ve bahçekapı ile 
Sirkeci arasındaki hanlardan birini 
işgal edeceklerdir. Daha müsait bir 
bina bulunamadığı takdirde ismi ge
çen bu dairelerin hepsi ticaret odasl
lo diğer iktisadı müesseselerin bu
lunduğu dördüncü vak1f hana tasına 
"Dl-hr. 



Kcnııya<§la 

Kültilrpark 
yapılıyor 

Tasdik edilen pJaoa 
giire bu büyük eser 

nasıl olacak? 

DlYıifilkttlı ameDe 
Bugün Vindsor 
dükünün dostu 
Bedo nasıl 2engin olmuş ? 

,, HABER..:. 'Ailam ~ > 

inhisarlar 
Vekilinin 
tetkikleri 

Gtimrilk ve inhisar
larda yapılacak 

ıslahat göı·DşUIUjor 
Gümrük ve İnhisar Vekili Ali Rana 

Tarhan _Şehrimizdeki tetkiklerine devı:m 
etmektedir • 

Vekil, bugün de inhisarlar idaresinde 
' 

, 
=== 
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Dolanda Veliahtı 
. bir kız doğ r u .ı 
Amsterdaru, 31 {.A.A.} - Prenses Memleketin her tarafında. derbil~ 

Juliana, La Haye civarında Soestd- mekteıılerln kapıları aç,.lnuş ve oı ıı 
jik şatosunda saat 9,35 de bir kız 1t bayram günleıi yaşanacağını bile 
çocu~u. dünyaya ~etirmiştir. tocuklaı- neşe ile bnğıra:rak sok•~• 

Klı~Uk_ pronsesın doğuşu mukar- ra yn.yılnnşlardrr. 
rer oldugu veçhile, 51 pare top atıl- Prenses Juliannnm teklifi nıeı+• 
mak suretile selAmlanmrştır. ıı:l• 

Bu haber şatonun kalelerinden ta lle bu ay zarfında Holanda topt1l ıı' 
riht elblseler giymiş olan saray ha- rında doğan 'bütiln ç.ocuklara ça-ın 

Konya, (UususH - Şehrimizde in
§a edilecek olan Kültürpar:ka ait ha
zırlıklar hayli ilerlemi§tir. Kiiltür
park, evvelce de yazdığımız gibi is -
tasyon clvarJnda Zindanka1ede kuru
lacaktir. 

m~gul olmuştur. Dün öğleden sonra ve- demeleri tarafından halka iJAn edil- şır hediye ollileccktlr . ol 
mfştir. (l:Iolandada htikfimdar, nıaIOI?J 

Aydın saylavı Mühendis .Mithat ta
Tafmdan hazırlanan ve T. S. [{. genel 
merkezince de :muvafık görUlen bu 
plana göre Zinaan'kalede bazı isiım

laklere başlanmıştır. 
PJR.na göre, parkın büyük kapısı 

vali kona.ğınm tam karşısına gelmek
tedir. Bu büyük methali takiben sağ 
tarafta gişe. sol tarafta direktörliilr 
daire$ ve bckci evleri. U'n kısım ağa~
Jık, bahcc, sağ taraf şjmali §arltlyc 
doğru gazino, büfe, gazinor.un şima -
Hnde kış sporlan sahası, patinaj ye
ri, daha şarkta tenis korlu, çocuk bah
çesi. yüzme havuZ1an ve istirahat yer
leri vardır. Normal tipte futbol saha
sı, koşu pisti, yüksek atlama yerleri 
Zindankalenin ~imdiki .çukur yerleri
ne isabet etmektedir. Bu .sahanın şi
mali garbi ve cenubu garbisinde kapa
lı tribünler,, garb tarafında da stad ka 
pısı bulumnaktadır. 

Bu kaptdan şimalden eenuba doğru 
yeni açılacak büyük bir caddeye çıkıl~ 
.maktadır. Kapmm tam karşısında ve 
orta. yerde ufak bir bah~e ve veı;aiti 
na.kUye durak :yerleri vardır. 

Futbol sahasının tam şimalinde vo
leybol, basketbol oynama yerleri ve a
tış poligonu bulunmaktadır. 

Kültürpark, ilk hamlede bu bb1üm
Jerini tamamladıktan sonra, bir pro
gram dahilinde, tedricen demiryoluna. 
doğru uzanacak ve asri bir şehirde 
bulunması gereken bütün tesisatile 
bir koşu maho.llini de iGlne alacaktlr. 

Havaların mü.sait olduğu bir gün, 
Zindo.nkalede inşaata merasimle baş
ı 1ıııcaktır. ---·------

f\lur kulesı 

Redo ve karısr 
ı r.ado)l:ır "K:ındl!,, şatosunun sahibidir 

kr. Dük dö '\'indsorun ekseriyetle misafir 
olduğu şato- Dunu herkes .bilir. 

Fakat, herkesin lıilmcdiı;i bir şey ,·ar: 
Bcdo nnsıl 1engin oldu'/ •• Bü~ük servetini 
nasıl l<nzandı?-

(llcdo) aslen Fransızdır. Amcrikaya hic 
ret etmiş ve Amerikan tabiiyetine girmiş-
tir. Fort fahrikolıırı,nda amele idi. Altı 
ny sonra, tenhcllii(indrn dolayı işinden 

Ç1karıld ı. Fahrikııyı 1crketmezden evvel 
patronu ,;örmek istedi. (Fort) kendisini 
knhnl etti. BPdo onn~ 

- Siıin c:ılışm:ı si<.leıniniz pek fenadır, 
dedi, hem ('ok par.a sıırfecli:,.·or, hem de 
,-akit ka~ lcdiyorsmmı. Reni kovuyorsu
nuz,, z.iy:ıni ~·ok! I? •1, emrinize ilııat edip 
gicliyorıım. Fnk:ıt, her şeye rağmen sizi 
tnkdir ediyorum. nıı, size tı;I" hediyem ol
sun-

CCl·.:ıp bcltlcnıeden çıkıp gidi~or. Fort 
mcr.ak ediyor ve masasının iizerine ah
l::ın kağ.ıtl:ırı tetkik ediyor. Bu. Forl Jııb
rik:ıl:'ırı idaresinin değiştirilmesine ait 
bir plandır. Amele Bcdo 1Rrafındaıı ya
zılmıştır. 

Fort, ertesi günü kendisini davet edİ· 
yor: 

- fcfore YC çalışma sisteminiıi fcvlrnlA
de ~üze! bnlrlmn. Sizi (ldare şefi) tayin 
ediyorum. Fabrika mosr.ıfmdan yapacaltt 
nız tasarruftan yiiıde yirmisini size vere· 
cc.::i ın. İşte muk:n·eJe. Jııız:ı ediniz. 

İlk sene, Fort fabrikalnrı, fnasranann
ıiıın 548 milyon fr:ınk tııs:ırnıf etmiştir. 

O vnkilleııberi (Bedo) yüzrle 20 tasarnır 
hnkkını almaktadır. işte knıllorı misafir 
edecek dcreceılc sl'r"l"et ""nhibi olmasının 
scbehi hudur. 

Ha iti ye giden A merl
kan tayyarec!!erl 
Sin Fransisko; 1 (A. A.) - Hamil

ton field bombardım:ı n filosuna men
sup otuz zabitle 180 asker yarın Hai
tinin mtidaf aa teşkilatını t:ıkviye et. 
mek üzere bu adalara hareket edecek 
lerdir. Yakında Honoluluya 13 yeni 
bombardıman tayyaresi gönderilecek-
tir. 

Flllslinde 
mUsademeler 

Kudüs; 1 (A. A.) - Djenir.a mın
takasında ingiliz askerleri ile tethiş
çiler arasında şiddetli bir müsademe 
olmuştur. Asiler, tayyarelerin de ruü
zaheretiyle askeri kıtaat tarafından 
takip edilmektedirler. 

Edtsoınnı. M sene evvel elc>ktrtli 
lambRlarrnı keştettlği lft.boratın-arın l 
bulunduğu yerde yapılan bu kulenin 

yüksekliği 40 metredir. İnşası için 
110.000 dolar sartolıınmuştur. Tepe 
sinde,4 metre yüksekltğlnde ve 5,:.100 
lrHovat kuvvetinde bir ampul 
''1lr<lrr. Kaidesinde, 192!.l senesinden 
IH rl s.:Snmlyen bir ateş yakılmakta
dır. 

kilin riyasetinde bir toplantı yapılmış
tır. Inhisarlar Umum Müdürü ile diğer 
k,rsrm müdürlerinin iştirak ettiği bu top 
lantıda inhisarlara ait teşkil.it :ve mu
ameleler üzerinde uzun uzadıya görüş- , 
meler olmuştur. 

Vekili bir aralık, Gümrükler Baıı:nü
dürü de .ziyaret etmiştir. 

Öğrendi,ğimize göre, Gümrük ve İn
hisar Vekilinin bu tetkikleri evvelce 
yaaıdığımız hususlarıdan maada daha e
.saalı bazı işlere taalluk etmektedir. 

HükOmctin yeni proğrammda, güm· 
rilk ve inhisarlarda yeni teşkilat vücu
da getirilm~l ve bu ;ik) müessesede ras
yonel mesainnin temini hakkında bir 
maıddc vardır. Gümrük kanunlan yeni 
iktısadi ihiyaçlara göre tadil edileceği 

gibi gümrük muamelelerinde sür'at ve 
ve basitlik te temin olunacaktır. 

An'kjar~a gümrükler umum müdür
lüğünde müteşekkil bir komisyon güm~ 
r~lerde kırtasiyeciliğin tamamen ber
taraf edilmesi için tedbirler almaktadır. 

Diğer taraftan, gene proğram muci
bince inhisarlar .i:daresinde teşkilat da
ha toplu, mütek'amil bir hale getirile
cek, ıinbisar madd~lerinin maliyetleri 
yeniden tesbit olunacaktır • 

Gümrük ve tnlıisarlar Vekili, şehri
mizde işte bu esaslı ıslibat ve tadilat 
işlerini tetkik etmektedir. Ali Rana 
Tarhan, gerek gümrüklerden, gerekse 
inhisarlar idaresinden, hlikjiimet proğ -
ramında ışaret eldilen noktalar üzerinde 
yap1lacak ıslahat ile diğer ihtiyaçlar ü
zerinde bir rapor istemiştir. 

Bu rapor ahndiktan ve yapilmakta o 
lan tetkikler nihayet bulduktan sonra 
gümrük ve inhisar işlerimize vcrileeek 
yeni ve!Shelere ait kanun layihalarının 
hazırlanmasma başlanacaktır • 

Mersin hafriyatı 
durdu 

Etilere ait kaleler ve kıymetli 
eserler meydana çıkarıldı 
Mersin, (Hususi) - Yümüktepede 

Profesör Garstang'ın başladığı haf
riyat çok güzel neticeler vermiştir. Ay 
başında bilinci sene çalış.nıala.rma. ni
hayet verilecektir. 
Hüyüğün iki metresi islam, Bizans, 

Romen. Grek eserleriyle doludur. İki 
metreden sonra doğrudan doğruya 
Hitit imparatorluğu devrile girmiş -
tir. Miladdan 11 asır evvel büyük bir 
felakete maruz kalan burada, Etilerin 

• 
yer altında yıkılmış kaleleri, aynen 
Boğazköydeki gibi, meyda.na. çıkanl
mıştır. Ayrıca yapılan tecrübe kazı • 
smda demir \"e tunç devirlerinde Mer
sinde hayat ve medeniyet olduğu ay
nen sabit olmuştur. Profesör Grastan
gm riyaset etmekte olduğu heyet şu
bat ayı içlnde, eldeki atölye işlerile 
uğraşacak ve mart içinde Liverpola 
avdet etmiş bulunaraktır. 

Gelecek yıl hafriyatın birinciteşrin 
aymdn başlama~ı mnhtemeldir. 

Esnaf eemlyetlerlnlo 
yapılamıyan 
içtlmaları 

Bugünden itibaren esnaf cemiyet
leri senelik kongrelerini yapmaya 
başlayacalrlnrdır. Bu sabah Eminö
nü halkevlnde bakkallarla kahveci
ler toplanacaklarclı. Fakat ekseri
yet olmamış, bakkalların toplantrsı 
3 3 şnbat saat on dörde, kahvecile
rin içtimaı 17 şubat saat ona bırakıl
ın ıştır. Bugün öğleden sonra şekerci 
Ier, sucular, dokumacıların i<'ttmaı 
vardır. Bunlarda da ekseriyet 'olma
yıp içtimalarm başka güne bırakr

lıı.cai:ı anlaşılmaktadır. 

Doğum haberi derhal bütün mem- duğu üzere, şimdiki halde kJ11.uç• 
lekete yayılmış Ye her yerde btivük Vilhelminndır. Veliaht do gene Jt~: 
bir sevtnçle karşılanmıştır. SihirkAr dındır. Veliahdfn çocuğu da kJZ 

0 
-j 

bir el değmiş gibi bütün binalar duğuna göre - Holandada krıılJ.J, 
biranda bayraklarla donanmış, so- baki kalırsa - onun ölümünden soll 
kaklar milli bayramlnrm neşeli man ra da hUkUmClar gene kadın oıa.cıı~' 
zarasmı almıştır. tır.) 

Afganistanla 
dostluk 

muahedesi 
Müddeti on sene 

uzatıldı 

l 

Ankara, (Hususi) - Türkiye ve 
Afganistan devlet!eri arasında 25 .'Ma.
yıs 928 tarihinde aktedilmiş ol~ mu

hadenet ve teşriki mesai mua.b.edena,.. 
mesinin merbutlariyle birlikte daha \ 

on sene müd.deUe temdidlılıe dair bir 
portokol dün imzıı.lanmıştll". Bu por
tokolun metni şudur; 

'' Bir ta:-aftan Türkiye Cümhuriye

ti Hükflmeti namına .hariciye vekili 

İzmir saylavı eksel!ns Dr. Tevfik R~ 

tü Aras ve .diğer taraftan Afgan.is -

tan hükfuneti namına Ankara büyült 

elçisi ekselans sultan Ahmet, !ki mem

leket arasında teyemmünen mevcut 
d<>!tluk '1"e kardeşlik bağlarmı bir lı:e

re daha tebarüz ettirmek arzusu ile 
mütehassis olarak aşağıdaki madde
ler üzerinde mutabık kalnı·şlardır: 

Madde - 1 Türkiye ve Afganistan 

devletleri arasında Ankara•da 25. Ma.

yra .1928 tarihinde akt.edilmiş olan 

muha.denet ve teşriki mesai mua.he -

denamesi ve merbutü iki portokol, hi

tamı tarihinden itibaren on sene müd

det!e temdit edilmiştir. 

Madde - 2 İşbu portokol tasdik e
dilecek ve tasdik keyfiyeti diğer ta
ra fa. nota ile tebliğ edilecektir. S<>n 

notanın tevdii tarihinden onbeş gün 

sonra meriyete girecektir. 

Anka.ra'da, bin dokuz yüz otuz ye

di senesi ilkkanunun otuz ibirinci 

günü iki nusha ola.ra.k ta.mim edil -
miştir.,, 

Dr. T. R. Araa S.Ahmet 

Bulunmuş 
şahadetname 

Adı: N6vuer. Babasımn adı: .Şaoop 
Doğduğıı yer: Trabzon. Doğduğu yıl: 
1335. 

Yukarda. adı ve babasmm adı yazılr 
Şahap kızı Nevberin Ankara lisesinden 
alınrş olduğu 1934 - 1935 yılı birinci 

teşrin tarihli orta mektep ~det -
namesi 12-12-937 tarihine müsadif pa.-
zar gilnU Beyoğlu Yıldız sinemasında 
bulunmuştur. Liitfen aşağıdaki adrese 

milracaat ederek şehadetnamesini al
masını bildiririm. 

Adres: Ga"fata, Karaköy Hav-yar 
kanı içinde Talas hanında 16 sa-

Gürcistan da 
ihtilal 

teşebbüsü 
Beş kişi idama 
mahkum oldu 

Moskova; 1 (A. A.) - Röyteı' r 
jaı::sı bilci.iriyor: Tifliste bir m~ 
ihtilat t.eyıl'.'bilsünün beş §efi öliilXl, ~ 
zasma. malıkiim edilmiştir. BIJJl>,r 
Sovyet rejimine karşı suikast h~ 
mak ve GUrcistarun sovyetler t;irliğl" 
den ayrılması :için çalLs;ına,ktan stJÇlll" 
durlar. .v 
Diğer iki suçlu yirmi S<>Jle bS.~ 

mahlcfın\ edilmiŞ'!erdir. 

Fazla alınan verj!'tJtf 
Ankara; 31 (hususi) - II, 

şimruye kadar fazla alınmış ols.O ~ 
gilerin geri verilmesi hususunda. J1Jll'. 
ye vekaleti larafmdan alakadıı1~ 
emir verilmiştir. _., 

Fazla alınmış olan bu parala.r etJ. 
sa za.ma.nıda geri verilecektir. ~ 

. -•• f jllJl• 
Hareket, l:ıeyeca.n, Gangster • 
]eri meraklılarına; Mebo aoıd 
wyn Mı-yer Şirketinin çok b!JŞ; 
bir mevzua Malik yeni bir f 

Görünmeyerı 
Düşmanlar 

Başrollerde:JOSEPH~~ 
ROBERT YOUNG - FIP_..cı\ 

RlCE - LEV1S ST0l'l~tf111 
BütUn Amerika Polis l<l1 st t>it' 
peşine tak:ı.n dört büyüle ~ ~ 
leşerek yarttiğı bu ınUdlı1ş 

YARIN 

ALif:t;Uıı_, 
yılı yazıha>ıede Faruk Kebeci. -

M. M. Vekaletind~rl ~ 
M. M. Vekaleti İn$lat Şubesinde ça. Ir§ma.k ürere 300 lira ücretli J1lt gO fi' 

dis, 200 lira i.icretli iki Mimar, 140 lira ücretli üç inşaat Fen :Me.Jll~s. ~ 
ücretli iki daktilo ve teksir memuru alı nacaktır. !stekliJer.ill J\1llt (,; 
Vekileti lnş:ı.at Şubesine müracaatları. (722) 

r------------------------------------~-
:::;~~~ ÜÇ SİLAHŞO RLAlt'' 
çcvrılmış olan şahe-
ser: TÜRKCE SÖZLÜ olarak, hayret ve heyecanla. görrııiye bazırl~ı. 

d 
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cı:o1ı: Konnn Çinili - Mclckzad (,.'fnlll (Tueılmt at fkllbos hakkı mnhfu::dur) 

1:1 ( F.Hlil~K - KIZ ) -Nunı.ara58-

eaıaına lb>Dır mek.'\t:Y!P ya~moş'ltom 

Bu na kızdığını 
Sonradan öğrendim 
~ektubumdan başkaıanna bahset
tr'\esine b e n de k ızdım ve bu hatasını 

. açıkça yüzün e vurmak istedim 
lhr y B .. b • l'k d' .. 1 da az gecesiydi. Yazıhane.den eve dı. u ne munase etsız ı ıye soy en-

t.e ~dükten sonra yemek yemiş ve biraz di.. 
~tı hava ihtiyaciyle gezmiye çi~mış- Birdenbire şaşaladım ve kızdım. Ke-
d6 ~ece saat O'l buçuk sularıı.da eve keleyerck: 
l\dur.:ım b' · 'k · h'b. B { b 0 az adım ": ltıatıa t;.. zaman ıt1ş1 evın sa .ı ı - en ena ır §ey y m "'' 

~c d rnın sesini duydum. Ban:ı sc:"sleni- kızmıya hakkı olsun, dedim. 
r u : Bunu asabi bir tonla söylediğ:m için 

bil- Anneniz bizde, isterse,iz s:z de 
Yurun .• 
~ 

ttu u -daveti pek te istcmiyerek kabul 
~~ F~kat içeriye girip te sarışın kızı 
"'· a gorünce nasıl scvindiPimi tasav-
·~r d -
)on e ernezsiniz. Odada annem, pansi-
Si, ha Bah~~i kadın ve onun erkek karde
~~L Şı Ortü!U yaşlı bir kadın da vardı. 
"!;at k.·· 1 "nı .. 5oz erim yaşlı kadından baş'ka-

gorrnuy lrdu . 

\._Odaya . d. ı;· .. b' "'n gır ıbım zaman, oncc ır ya-
bir tılık duymuş, herkesi şöyle başrmla 
~ •ela:nlayıvcrmiştim. Sosyete haya
tlıa~ Ptk iyi bilen ve anlayan ev sahibi 

aın bana önce sarışın kızı tanıttı : 
~-~.uallim Benan hanım. 

"ttdaUtudüın, elini sıktım. Madam bu 
Yaşlı kndını da göstererek: 

~ Va~dcsi hanım dedi .. 
t~~n da hürmetle elini öptüm. bir 

S Çekilip oturdum •. 
ıı. arıı: 1 • 
"'· 'h. ~ın tızın mahcup bir tavrı var

(11fib' • • 
a ırımıze çekingen nazarlarla ba-

\ ~~u~ O, hiç konuşmuyor, saC:e ha
/~~ nde susuyordu. Odad.ı. bulunan
~' susmuşlardı. Derin bir sükut 

'lltü. 

~a d'~ıı •ükutu ben bozdum. Sarı:Jın kı
aııerek • ...... . 

ltıi ııı )ltnan hanım, - dedim. - tzmirde 
() llaJiirnsiniz? 

ha Cleı t _lrnı ağır ağır yukarıya kaldırdı. 
)~~oıe gelmekten korkuyormuş gibi 
~p \te c _bakma.dan, gözleri yerde ce-

rdı. 
...... 1i': • 

de., "et.. İzınirin köylerinden birin-

' lzrtı• 
'li •rden çok uzak mrdrr~. 

lide,,, • •Yır., Rırk kilometre ~adar içe-

t ...... lzıni d 
~ ll'ıtı u·r e benim de tanıdığım mek-
' taa •rni bir kız var. Nuran.. Bil 

....., li nır nıısınız?. 
~. ç0~' .c~et tanıyorum .. Arka!dagnn -

!L 1y1 g'• •• .. •• d d' 
"Qtıra. b • oru§uruz.. e ı. 

\ ~ede •hıs başka mevzulara dökül
..... s· n sonra: 

'--. 1~ ne· 
~ hır 1§ yapıyorsunuz. Zanneder-
' b \'azifeye gidiyorsunuz .. 

k ~"et b· 
~;ı!lt. \'a ır avukatla beraber çalışı-
~ kında hukuk imtihanı vere-

' ~t tott .. 
~llız? guzcı .. Deme~ avukat ola· 
..... .. 
~ t"et.' 
~~ ~ •uatu v ··ıu d' H ·· ' c her h e gu rnse ı.. er so-
ı.._· il ~ atekcti bir mana taşıyan bu 
~,.:ı bende çok temiz bir intiba 
\_,lltıl'lll Genç kızlara ve kadınlara 
l~ q tlıuzipliği buna da yapmak he-

Pıldırn B h k · bcnd ~ bi · u ar etin e 
~~~ r tabiat haline geldiğini görü-

\ it tliıı 
\ ·~tı.ıra.r ::Yazıhanede, bo§ bir saatim· 
~. tUteı-:. ona, hoıuna gidecek şekil-
~ ıı ır ıtıcktup az!d .,., g·· y ım. Bunu 
~ den onderdim. Mektubumda ken

~tittı. cevap beklediğimi de ilave et
) ~ .. t 
t, ı.._ · altına ,, 
' ~ .. da le ne olur ne olmaz !.,, di-
t~illl 0Yrnadım. Yalnız mektup-
"t \..._ .. Yazdığım . • 
" !"lla. ı ırna ettirecek kcli-

\ı~tadatı b~Yı ihnıal etmedim. 
~~ lt ıkj •. . 
ıı..~ • lıir.. gun gcçtı. Cevap al-
'-.~,.~ aa~~~~ ~akti yazıhaneme gelen 
~ dQ • ının erkek kardeıi bana 
~ t §ercesine: 
'-tııtn Be . 
~lli~ h Y • d~ı.- Geçen gün 

bıız. A~nırna bir mektup gön
dr, Okudu ve mUthiı kız· 

kızdığımı an:amıştı • 
Bu bahsi bir daha açmadı. Fakat ben 

Bo:nana bu manasız hareketi için çok 
kızmıştım. ve bu hatasını yüzüne vur
mak için derhal bir mektup daha yaz
dım. Bunda mektubu udece şahsına 

yazdığımı, bundan bir başkasına bah
sctmek_te veya bunu bir başkasına oku
masında mana olmadığını teessüfle bil
dirdim. Bu mektubu, ertesi güni.: benden 
okumak için istediği bir romanın ara
sına koyarak verdim. O günden sonra 
Benamn bana kargı hareketi tamamen 
değişmişti. Beni, manalı bakışlarla sü
züyor ve konuşurken mütemadiyen is
tihza eder gibi görünüyordu. Onun bu 
tarzı hareketi gilcüme gidiyor ve be
nimle alay ettiğini sanarak 19zıyordum. 
Şimdiye kadar rastladığım, konuştu

ğum kızlar ve kadınların böyle bir ha
reketiyle karşılaşmamıştım. Onun bu 
hali bana çok dokunuyordu. 

Adeta izzetinefsimi gıcıklamıştı. !
çimde bir kin uyanmağa başlamıştı. O
nun gururunu kırmaJs, müstehzi nazar-
1arınc.1an kurtulmak için kurnazlıkla 

tuzağıma düşürmeği taraslardım. Onu 
elde ettikten sonra kız olduğumu 

söylemiyerek kendisiyle alay ettiğimi 

bu işi sırf gururunu kırma~ için yap
tığımı söyliyecektim. Yavaş yavaş ve 
büyük bir soğukkanlılıkla bu planın 
tatbikine koyuldum. 

Gilnlerden bir gün Benan ile annesi 
ne verdiğim bir sözü tuttum. Onları 

müzeye götürecek ve f stanbulun muh
telif semtlerini gezdirecektim. Beruın, 
ilk defa tstanbula gelmişti. Kendisi 
( .... ) kız muallim me~tebinden 1932 se
nesinde mezun olmuıtu. Mezun olduğu 
mektebin bulunduğu vilayette doğmuş, 
büyümü§ bir kızdı. 

( Devamı var) 

IJfj[af~J 
ıstanbul radyosu 

lS, htnnbul k~nsen·:ıtuYnrı talebesi kon 
ı;eri, Fransız tiyatrosundan naklen, 19 E
konomi: tş Dımkasından Ne} at, 19,30. Kon 
fernns: Beyoğlu halke•i namına, ~ıns~ 
orman şirketi umumt müdürü Tcvhk Alı 
(A~aç sevgisi), 19,55 Ilorsa hn~erl_eri, ~O 
Ktnsik Türk musikiı;i, Okuyan Nurı Halıl, 
Keman Reşat, Kemençe Kemal Niyazi, 1:an 
bur DUrrü Turnn, Kamın Vecihe, Nısfıye 
Salfıhad<lin Candan, Ut Sedat, 20,30 Hava 
raporu, 20,33 Ömer Rıza tarafından :ı.rap
ça söylev 20,45 Radife ve arkadaşları tara 
fındnn Tfırk musikisi ,.e halk şarkılan 
(saat nynrı), 21,15 Muzaffer llkar ve arka
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şnrkılnn, 21,50 orkestra. 

ı - Ros~ini: Semiramis, Ouverture, 
2 - Dclibes: I.nkme, Fnntnsle. 
S - Brahms: Poris dnnses Hongrolsc!I 
4 - Glinlca: Valse fantosie. 

22,t5 ajnns haberleri, 23, p!Nkla sololar, 
opera ve operet parçaları, 23,20 son haber 
)er ,.e ertesi giiııün programı, 23,30 son. 
BVKRE.~: 

18,15 Pllik, 19,15 operet ptrıkları, 20,05 
keman ,.e rıiyııno kon~eri, 20,45 radyo 
orkeslrnsıııın konseri, 22,45 Rumen hava 
ları, 

BUDAPEŞTE: 

18,30 caz. 20 ranyo orkestrası, 21 şar
kılar, 21,30 plnk, 22,30 signn orkcstr:ısı, 23, 
40 radyo orkestrası. 
BERT.iN: 

. 19 balaln:yka orkeslrnsı, 20,10 pliıkla 
Fransız müziği, 21 müzik, 22 radyo orkes 
trnsı, 23,30 Jınrif rn01ik. 
ROMA: 

10,30 orkestra, 21,30 ham milzik, 22 
şarkılı konser, 2.f,15 caıbanf. 
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l stanbul konuşugor 
........................................... 

Taksimdeki abdesthaneler 
kaldırılmalıdır 

Ortaya bir de 

su deposunun 

duvarı çıktı 
1······· .. ·va2-arı-~ ............. f 
• • : . : 

i HABERCJ l . . ................................................. 

~ 

BUtUn bu pislik kfil'i gelmJyonnuş 
gibi, ortaya, - yukarda resmini gör -
düğünüz - belediye sular idareai tara
f mdruı meydanı gür.elleştirmek kas
tı ile yaptınlan su tesisatının, aptes
hanelerin yanına raslıyan duvarı çık
tı. 

• Sıvaları düşmüş, pis bir renk almış, 
Jusım kısmı yosun bağlamıs olan bu 
duvarın manzarası, az bir masrafla 
sıvanmak, bir boya silrillmek suretile 
ortadan kalkabileceği halde, bu basit 
işi yapmak dahi kimsenin aklından 

geçmemiş ve bu kötü hal günden güne 
daha bcrbatlaşarnk devam etmiştir. 

Ta7~imilclci yeni bina t:e sular ularcsinin yaptırdığı bina ... 

Bir okuyucumuz gönderdiği mektup 
ta su deposunun üstüne, yeni yapılan 
ve biraz ötede bulunan bina gibi mu
vakkat bir kat ilave edilebileceğini, 

buraya yapılacng masrafın da sıli 
sık vukubulan merasimlerde seyirci 
halktan alınacak ile.retle kapablabi -
leceğini ileri sürüyor, ki bize pek ma
kul görlindU. 

lstanbulun toplantılar, geçit resim
leri için kullanılan ve oraya dikilmiş 
olan Cumhuriyet abidesile bir kat da
ha §ereflenen Taksim meydanını hepi
miz biliriz. 

Milli bayramlarda, bellibaşlı günle
rimizde hepimiz orada toplanır, milli 
duygulanmm, hcyccanlarnnızı izhar 
ederiz. 

Memleketimize gelen ecnebi devlet 
adamları, askeri heyetler, büyük mi -
safirler bu abideye Türk milleti adı
na saygı çelengi koyarlar. 

Fakat bütUn bunlar, scnclerdenberl 
Taksim meydancığmın bir az olsun 
düzeltilebilmesi için kafi birer sebeb 
olamarnı~lardır. 

Bir geçit resmi veya herhangi bü
yük bir mera.sim yapılacak biçimli 
bir meydana hala malik olamıyan 1s
tanbul belediyesi bu küçücük yerin 
bile - geni12Ietilmesine değil - sadece 
temizletilmesine dahi muvaffak ola -
m.adr. 

Bu meydancıkta en fazla. şikayet e
dilen nokta, hiç §üphesiz biri paralı ve 
nispeten dilzgU.n, diğeri de parasız ve 
berbadın berbadı iki apteshanenin bu
lunuşudur. 

Dünyanın hangi tarafında. acaba 
böyle acaip manzaralar görülür? Tabii 
ki, hiçbir tarafında. Yabancı memle -
ketler gar.etclerinde sık sık garaipten 
olan §Cylerden bahsederler ve bunla
rın resmini koyarlar. İstanbulun şe
ref meydnnı diyeceğimiz Taksimin ha
lini görecek olsalar artık kim.bilir ne
ler yazmaz.tar. 

Bundan aylarca evvel, bu iki aptcs
hancnin buradan kaldırılacağına ve 
Sıraservilere yeni bir apteshane ya
pılacağına. dair gu.etelerde belediye 
havadisleri çıktı. Hatta bu haberler
de o kadar ileri gidildi ki, yerin is
tim.lak edildiği ve (pek yakında) in
şaata başlanacağı bile yazıldı. Gaze -
tclerin belediye işlerilc uğraşan mu
harrirleri tabii ki, bu havadisi mu -
hayyilelcrinden yaratmadılar, beledi
yenin alakadar makamlarından aldık
ları hnJ~ri gazetelerine verdiler. O 
halde bu i§C karar verilmişti. Sonra 
neden vazgeçildi, veyahut vazgeçil -
medi de kararın tatbikı tehir edildi? 

Şehre ait olan ve bütün vatanda§ -
!arın ortadan silinmesini istediği bu 
çirkin manzaranın orada kalmasını 

icab ettirecek sebcb hakkında neden 
halka hic:;bir malumat verilmesine m
zum görülmedi? 

qq • s ,., ıçç ~ 

Ta1(8im mcyiümmcla7..-i 
apteslumcler 

Şehir planının tatbikatına başlan

dıktan şonra şüphesiz ki, bu ~irkin
liklcr ortadan kalkacaktır . .Ama, §e -

hir planmm tahakkuku i~in seneler 
fater. Bizim de, bu hale dalla seneler
ce dayanmamızı istemek de herhalde 
doğru olmasa gerek! 

Belki, belediye parası olmadığını 

:ileri sürerek bunu yapamadığmı söy
liyecektir. Belki de belediye haklıdır. 
Fakat, bu sıralarda hüktımet lstan -
ibulun imo.rı için elden gelen yardımı 
yapıyor. Bu paralardan ayrılacak U· 

fak bir miktar ile, istenilen temizliğin 
yapılabilmesi işlen bile değildir. 

Artık ne yapıp yapıp bu çirkinlikle
ri ortadan kaldırmalıdır. Zira zama· 
m gelmiş değil. çoktan geçmiş bulunu
yor . HABERCt 

M o d a ropör~tajları 

Bir ço!:uk elbisesi nwdcli... Boııc uc 
ceket koyıı reııl•li yunlil 1.-ıtma§tan.dır. 
ôn tarafında, fötrden yaınlmı§ -ve kıı
maşm ilzcrinc yapıştınlmı§ resimler 
ı-ardır. Bıt re.simler, i§leme ile yap1la
bilir. Co7rot 1..-iiçülclcrin çok hoŞtaıa • 

gicieccT: biçirııdedir 

Ktin rengi astragan1a iü.slü 'Ve 7iUt. 
rengi yünlii. 1.-ımıaştan g:ü::eZ bir. 

manto 
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1 f!a~diseler .ve fikirler ... 1 
Çocuk suçları ve terblye · 1 

Talebe ve 
hoca meselesi 

lzm.it orta oku
lıında hocasmı ta
bancayla vurmak 

mada.n ve hiçbir ına 

.-------------. nhlya takılmadan 
Yazan: medeniyet ehramı· 

ve dolayısile ken- Dr. Rasim ADASAL 
di hayatına da son 

na trrmanıyoruz. Ç'o 
cuklanmıı: bu muaz
zam eserler, bu vermek gibi gayri-

tabii bir iradeyle bir suç teşebbüsün
de bulunan talebenin cemiyetimizde 
uyandırdığı derin akisler etrafında 

hararetli münakaşalar devam etmekte 
\·e bu işte mütehassıs olsun olmasın 
her ka!em sahibi vatandaş, içtimat ve 
ruhi temayUlUne göre "pedagoji" 
hakkındaki fikirlerini ileri sürmekte
dir. 

Bu alaka \'e endişe tabiatiyle çok 
yüksek milli hassasiyetimızin ifade -
aidir; ve ben kendi hesabıma bu heye
canları ve yazıları az bile görüyorum. 

Modern sosyoloji ile pedagojinin en 
mUhim ve o nispette karışık olan prob 
lemlerinden biri de çocuk ruhudur; 
çUnkU bu ruh fı.lemi, içinde en heye -
canlı boğuşmaların cereyan ettiği bir 
sfenkstir. Tababet sahasında dahi ço
cuk, doğuşundan kühulet çağının so

milli abidelerimiz arasında bir cemi
yet hastalığı manasına alınabilen ve 
mübalağalı endişeler uyandıran birer 
pürüz, birer çakıltaşı bile değildirler. 
Birdenbire atıl ve hura.fcvi bir hayat

tan serbest ve modern bir hayata i
man ve disiplinle giren bir ulusun iç
timai bünyesinde gördüğUmUz bu u
faktefek ferdi sarsıntılar, Nevyorkun, 

Pa.risin ültramodern cemiyetlerinde 
ele birer '·facia'' olarak mevcuttur; 

böyleyken heyecan ve endişe budere· 
re büyük değildir. Ba.'.]ka bir yazımda 
söylediğim gibi çok şükür Türk içti-

mai bünyesinde ne kadm kasa.plan, 
ne Düsseldorf \'ampirleri, ne de göz 

göre suçsuzlan parçalıyan linç yam

yamlaıı vardır. Mektep çocukları ara-
nuna kadar geçirdiği maddi ve ruhi sında bu sıralarda müşahede ettiğimiz 
sarsmtılan, bakımı ve tam sıhhatli nahoş tecavüzleri beşer hayatının bU

tün devirlerinde, en iptidai kavimler
de olduğu kadar yirminci asır mede

niyetinin bUtUn teşekküllerinde de gö
rüyoruz. Bedbint ve ümitsizlik duygu
larıyla tahlil ettiğimiz bu hayati me
selenin "mektep çocuğu ve hocası,, 

meselesine kalbedildiğini ve mektep 
çocuklarına veya öğretmenler kafile-
sine sempati duyduğumuza göre, fi
kirlerimiz de o istikamete doğru yü· 
rüterek kih "pedagoji" metodlarınm 

-- Devamı t uncuda 

---..... ~-----..__..-._._..-.,_ _____ _..... 

Erzurum da 
kış sporları 

Erzurum, 30 - Kış mevsimine gire
liberi Erzurumda her hafta yapıl

makta olan spor günlerinin en müs-

tesnası dün büyük bir heyecanla ya
pıldı ve dünkü spor hareketlerine 200 
sporcu i§tirak etti. Erzuru.mda yapı
lan. kış sporları tenevvü itibariyle 
Türkiyede ilk defa yapılmıştll', dene -
bilir. On beş bin kişi soğuk 

sıfını altında yirmiye yal~m ol 
ma.sına rağmen sokakle.ra dö 
külmüştür. Müsabakalara saat 14,30 

da vali ve bölge başkanı Haşim İşca
nm himayesi altında büyük bir resmi 
geçitle ba-sla..'ldı. 

Evvela kayakla muk:ı.vemet 
yarışına başlandı. :'3u yarışa 

üç klüple mektepler iştirak etmişler -
dir. Yerler buz olduğu için müsabık
lar güçlüklerle karşılaşryoflardı. Bi-

rinciliği ErzurumgUcü sporculan ka -
zandılar. 1500 metrelik kar kO§USuna 

25 genç iştirak etti. Birinciliği lise • 
liler aldı. Bundan başka kilçükler ara-

sında paten ve yer kızağı müsabakala-

n yapıldı. Son ve en heyecanlı müsa· 
baka atlılar tarafından çekilen ski 

müsabakası oldu. Buna beş müsabık 
iştirak etti. Neticede dağ klübll bi -
rinciliği kazandı. 

TUrkiyede ilk defa yapılan bu mü -
sabaka, sporu seven Erzurumlular ta
rafından adım adını takib edildi. M"ll-

sabaka birincilerine belediye salonun-

da Orgeneral Kizım Orbay hediyele • 
rini verdi. Vali Haşim 1şca.n da kayak
çılığm ve sporun ehemmiyeti hakkın
da gençlerle ha.cfoıhalde bulundu. 

olarak yetiştirilmesi itibaril~ geniş 

bir mevzu teşkil eder. Klasik ve mis
tik ruhi cereyanlan baş döndürilcU 
bir ilim cüreti ile deviren "Freud 
mektebi,, yani psikanaliz teorisinin de 
iskeleti çocuk ruhu ve bilhassa bu 
ruhun örgüsünü teşkil eden cinsi te
mayülleri ile kurulur; ve en yeni ve 
radikal terbiye sistemi de bu seksüel 
esaslara dayanır. Ben de şu son iki 
ay zarfında. yine Haber'de "Hasta 
ruhlu mektep çocukları,, "Gençlik 
~rbiyesinde cinsiyet muamması,, 

"Mektep hocalanna. saygı!", "Var o
lun çocuklar!" gibi tahlili yazılarnnla 
k.ih mektep ~armnı ve klh ho
calarının mUııpet veya menfi tarafla. 
mu balkın anlıya.bileceği bir dille in
celemeyi bir vatan borcu bilmiştim. 

Fekıhcı softalar davası D .. 

• • • 
Bugtın gazete sütunlanru dolduran 

bütün düşiincelerin, hmçlannı alamı
yan azgın dalgalar gibi gövdelerin~ 

çarplıklan ve müsait bir çıkış nokta
sı bulamadıkları granit kaya, "Tale· 
be suçlarım ve cezalarını" temsil e
den kayadır. Deniz dalgası tabii kud
retine rağmen şuursuzdur; kendisin -
den daha kuvvetli olan dev kayayı an
cak binlerce sene sonra a,şmdırır; in
celterek terbiye eder ve kendisi de o
nun yumşak kumsalında yorulmadan 
şarkılarını söyliyerek kayar durur. 
Çocuk ruhu, kudretli baba ve müreb
bi, sağlam bünyeli ve ııuurlu cemiyet 
karşısında dev bir kaya değildir; ona 
bu dev kudretini izafe eden ve dina
mitle bir hamlede bu kudretini dağ
lamak çaresini ve neticesini zafer sa
yan terbiye müessesesi bütün malze
melerini "aciz ve cehalet,, ten almış
tır. 

Acemi siyaset psikologlarının teda
vi edilemiyen "hasta adam" teşhisile 
etiketledikleri büyük TUrk ulusu, ata 
mirası enerjü;ini kamçılryan en engin 
ruhlu mUrfjidinin ve terbiyecisinin ka
fası ve eliyle eskisinden çok daha 
sağlam ve nC!Cli bir çehre ile dirildi; 
her sahada ilerledi ve bütUn klasik ru
hiyat.çılan ve içtimaiyat.çılan hn.y
retlere düşürdü. Çetin istiklal müca
delesi senelerinde konforlu mektebi 
va.tan hesabına terkeden Tıbbiyeli ve 
Harbiyeli, sırtında bu~y torbasının 
yanında mermi taşıyan Türk anası 
ve İstanbul beldesinin bütün eğlence
lerini bırakarak Anadolunun hür dağ
larına tırmanan bütün Türk delikan
lıları dünya üstündeki "irade ve di
siplin,, in eşi bulunmaz örnekleri ol
dular. Bu disiplinin parolası ne kam
çı, ne r.orlama ve ne de tchdid idi. Bü
tün medeni diinyayı yenen bu yüksek 
parola Atatürk neslinin temiz kanın
da fırtınalar yaratan "milli irade" idi. 

Çok şUkUr, bugün tamamiyle hür ve 
temiz bir gök altında en mesut haya
tıüırzr ~ ve bütUn batıl itikat
ları, düşman devleri muvaffakıyetle 
)'ıkan kudretimiz ve irademizle dur-

YE:SlÇERİLERİ:S, Sipahilerin a
yaklanmaları, 8adrazamları, 

mai)'ctlerinl, şunları bunları iste
memekle başlamıştır. Bu, dodet 
mekanizmasında annrşinin bAklm ol 
titt~nn, rneınlekettc dc\'lct otoritesi 
buhınmadığmı gi>stermesl itibarile 
çok chenımirctlidlr. Faknt kı>·amla
ı·ın en nıühimlcri, "ülemal zahir., ile, 
"iilemnl batm .. ın nralnnndakl ihtilAf 
tan çıkanlardır. 

Bıı <llJ,·n, yı11ar<lanbcri, bir nehir 
gibi akıp gelen eski bir da\'a ldl: 
l•'ıkıhçı softalar da\·n.•a! .. 

Bir!blr1t•l1ni çekemiyen yobazla
rın "Jctihat,, adıyla milletin başına 
musallat ettikleri dava, çoktan baş
lannş, seller gibi kanlaı·ın akmaıı;ına 
meydan \'ermişti. Jhı yUzden memle
kette, hür fikrin, hür düşüncenin kök 
lc'j'mc ine imkan kulma<lı, terakki 
vo tckAmlll <lüstnmna aykırı bir sis
tem vo zihniyete yol açıl<lı. Bid'at 
rn istipdat kökleşti. 

İS)'ancılarclan "Sofiyun.,un Kut 
bu Sh·asi fôanile maruf' şeyh Abdlil
mecit idi öteki tarafın hnşın<la (la 
DnlikeslrU. Doğunhzadc Kadı Mus· 
tafanm o~lu şeyh Mehmet Tar<h. 

İkisi <lo dördüncü Murat zamanın· 
da ı:.inildl, şöhret sahihi oldu. };traf 
lanna stirti silrti C'.ahil ,.c mütcassıp 

insanlnı·ı topladılar. Blrlbirlerlni hiç 
se\mezlerdi. 

Dt;rdüncli Murat, iki tarafı <la, 
kfih iltifat ederek, hedlyclcr. para
lar ,·ercı·ek, kAh korkutarak !<iare 
etti. iki elo başı öldükten sonra, da· 
,·alarmı şcr'i l<ldinlarmı ayak ta
kımları mli<lnfaaya haşladı. Kıyam
lnrı idare· "dcnleı şunlardı: 

Dh·ane 1\lnstafn, Ahmet, Şeyh 
lt8tü\'ani. .. 

Ilımlar ortalıib fesada boğclnlar, 
allak bullak cttner. rstUl'ani, ~anı
dan ka(.'mış sahıknlt bir serseriydi. 
nil'nne Mu"tnfa ,.o Ahmet. birer zır
<lefülen l>n.5ka bir şc~· <lc~l<li. İkisi 
<le tam mnna!'ıllo timarhancllkti hun 
larm. ! .. 

Kn.dızn<lclero ba"'lı olanlnrm man
tıki kı~·nslnrı şu"'lu: Peyıramhf'r ns
Mncla mel'cut olmıyan terakki '\"C 
t-"kf'mmlll ""erforl haştnıı haşa hlr 
"bhl'at .. dir. "Bhl'nt .. eniz olma<hfn 
na. ('l\İ7. olnu:ran işlf'rd<ı df' ısrar, 
"klHr., olılul'~nna gör<', kAfirl kntlet
mf'lc 1·ndntir. 
Bmı1nra ~fire. vn1ııı7. r:ıkı. tnuın, 

knh'f'c h;f'nler flej.HJ. hllHır bardakla 
su, kaşıkla çorba i~cnlcr, Jç donu ve 

ııantaloıı giyenler, hattA camilere 
birden faı.la minare yaıltıranlar da 
küfr işlemi';' oluyorlardı. 

Zaviyeler<le, tekkelerde, medrese 
odalnrın<la meskenet Jçinde ömUr s\1 
ren bu işsiz gilçsilzlcr, kötii kötü şeyu 
ler dfü;Unüp bularak tatbikini istiyor 
lar, iki do bir nynklannrak mcmle· 
keti kana ,.c ateşe bo~"tıyorlardı. Ve 
httkfımet bunlara bir şey yapamıyor
du. 

Aciz miydi? 
Hayır! .. 
Fakat başta azhnll bir sadrazam, 

kuvvetH ,.c kol'kmaz bir dedet rUcll· 
ili yoktu. Hepsi <le aciz ,-e korkak 
in.~anlardı. 

Bir zaman geldi ki, Kadı zade 
rnensııplnr1, daha bir<;ok şeylerin or 
tadan knMırılma."'ını istediler. Bu 
maksatla bir de ltste hazırladılar, 
hllktiınetc verdiler. J.ıiste,tn bir kıs
mını a';lai'..rıya. naklediyorum: 

1 - Akli ,.c riyazi ilimlerin yasak 
edilmesi; 

2-Tütün. lrnhTe "c Anupadan 
getirilen sair yenilecek TC içilecek 
şeylerin memlekete ır;oknlmaması; 

3 - ::Uuhi<l<linl Arabinin eserlerin 
de ine<"._ meler yaparak mana c;ıka.
rılma ının men'i; 

4 - Ye:ıide IAnet eclip etmemek 
bahsinin yasak edilmesi: 

:; - Mezarlan ziyaret ve muıere 
merasim yapılmasının hllrmet g<>sie
rilmesinin yasak cdilnıesi; 

6 - RftŞ\·ct bahsi aleyhinde s()z 
söylemenin men'i; 

'1 - Tazim için e~ilmck, el, etek 
öpmek, "ibi Adetlerin kaldn·ılması. 

Kadızade, Dördilncll l\Iul'ada hoş 
gürilnmck, hiddet ,·e şi<ldctinc kur
ban gitmemek için, tütün hakkında 
hir fch-a vermekten de ~ekinmedi. 
:Fcn·ayı hlllAsa olarak nakle<liyo
rum: 

"Muhammedin şeriatı, tUtünü men 
etmiş değildir. Bu bahta kat'l bir 
düstur yoktur. Yalnız mademki padi 
şah yaı;a k etmiştir. Tütün içenler. 
sultanın emrine aykırı hareket et
miş olurlar. Sultanın lıuyruğuna 
muhalefet etmek, isyandır. Astnln 
katli vaciptir . ., 

Kn<h7.ıt(1enin şu kötü <lalkavuklu
ğu yüz binlerce Türk çocnj:'.'lmun ca
nrnn. mal oldu. D(jrdllncü Murat, tll· 
tun t~~nleri yakalath, boğdurdu, as
tn"«h, hattA elfyle han~crlediğl de ol
<ln. 

Hüseyin Rüttü TIRP A?ı' 

Takımında 48 defa beynelmilel oıınuŞ 
oyuncusu bulunan 

Yug·oslavya klübii 
Bu hafta şehrimize geliyor 

Pera. Radovanoviç 

Şehrimizin spor meraklıları bu haf- ı 
ta da Yugoslavya futbol likinin baş 
takımlarından biri olan "Yugoslavya., 
klübü futbolcülerinl seyretmek imka
nını bulacaklardır. Galatasaray klU • 
bfunUz tarafından eehrimize davet e· 
dilmiş olan dost memleket sporculan 
bu hafta içinde İstanbula. gelmiş bu-

lunacaklar ve ilk müsabakalarını da 
Cumartesi gilnil Taksim stadyomunda 
Pera klübU ile yapacaklardır. 
• İkinci maç pazar gU.nU yine Tak
sim stadında Galatasaray ve Yugoe-

lavya on biri arasında oynanacak ve 
misafir sporcular son müsabakaları

nı da gayrif edere klUpler arasında 

en kuvvetli bir teşekkül olduğunu bu 
seneki maç!arıyla ispat etmiş olan 
Şişliye karşı yapacaklardır. 

Memleketimir.e gelecek olan 16 fut
bolcüden 11 tanesi müteaddid defa 
beynelmilel olmu~ sporcular olup i · 
simleri §UD.]ardrr: 

J, Spasitch, kaleci 28 yaşL'lda, 15 
defa ~ynelmilel. D. Kovaçeviç: kaleci 
24 yaşında, l cefa beynelınilel. s. An-

G, /ordan 
-3-

Jimmy Hogan, Jordanı şöyle keş

fetmişti: Kendisi esasen me3hur kale
ci Hideni' kandırmıştı. Fakat ayni 
zamanda Parise, pek de pahalı olını
yan genç ve iyi klasta bir muhacim 
götUrmek istedi. 

Hiden ona, büyük dostu J ordam 
tavsiye etti. Fakat Jimmy Hogan, bu 
tavsiy\"?nin sırf dostluk saikiyle yapıl
dığını düşünerek bir de Hugo Meisl'e 
müracaat etti. O zaman Melsl de ken
disine Jordanı gösterdi. 

Jimmy Hogan derhal Florisdorf'a 
başvurdu. Sonra, Jordaru, gelip Ad -
miralı oyuncularla bir antrenman 
yapmrya davet etti.Jordan bu istenilen 
antrenmanı yaptı ve Jimıny Hogan 
fazla dUşümnedi. Hemen o akşam Hi
denle Gustiyi oteline davet etti ve on
lara Racing için birer konturat imza
lattı. 

Florisdorf daha güz.el teklüleri 
reddettiği halde bu defa ancak 30.000 
frank aldı. Bu hadise 1933 senesinde 
cereyan ediyordu. 

Berkessinin halefi 
Jordan., Fransadaki ilk maçını bir 

Sk>bodan A noelkooif 
jelkoviç, müdafi 24 yaşında. 4 ~ 
beynelınilel. D. Dimitriyeviç, Dl V' 
21 ya.~mda 3 defa beynelmilel. Jl. tll'f' 
kiç, müdnf i, 28 yaşında, 7 def• 1lllı 
nelm.ilcl. L. Broviçiç, merkez uıuJ ..Hf 
26 yaşında. P. Radovnoviç, _.--

muavin, 26 yaşında. M. Cokiç so~ 
vin, 26 yaşında, 13 defa beyne " 
A. Ketkeç: muavin, 24 yaşında; 1 • 
fa beynelmilel. N. Domoraski, dl-
vin, 22 yaşında. M. Loviç, sağ ~ 
yaşında. ,a 

A. Tirnaviç sağaçık 27 yaşındloı ,ı. 
defa beynelmilel. M. Perliç sağ ı;_e. 
yaşında, 2 defa beynelmilel. .A. 1 
roviç, merkez muhacim, 21 yaşıııd'; 
defa beynelmilel. J. Rakar, sol fÇ f 
yaşında. D. Ze~eviç, sol açık, 21S 
şmda, 20 defa beynelmilel. __/ 

Şmellng galip ~ 
Evvelki akşo.ın Hamburgda bilyill'.,,, 
kalabalık önünde yapılmış olaJl 1Jil. 
maçında, Alman fıampiyonu ~ 
Şmeling, Amerikalı Ben Ford'U.,.t 
raundluk bir döğü.~ neticesinde, 
hesabıyla yeıuniştir. ___../ 

ağustos akşam, Buff alo stadınJll ~ 
trik rşıltları altında Szeged taJıJP"",ı 
karşı yaptı. Bu maçı 2-1 Ra.cıd~ 
zandı ve gollerden birisini de, ııı 
muhacim oyıııyan Jordan attı. '-

O zaman, Racingin merkez sıuJ ıJ' 
meşhur Macar oyuncusu Bcrkess1U~ 

Gusti Parisin bu büyük 1t1 dl' 
girdikten ancak iki sene sonra 
kez muavin oynamağa başladı· ~' 

O gün, Racing 3ampiyona ıt1~ 
rmdan birisini yapıyordu ve ~,!~ 
sakattı. Bunun üzerine, ınU ~ 
kuvvetlendinmck için, Jords.Jl .J$ fi 
muavin oynatıldı. Racing socıı• ~ 
yaptığı bu maçta 2-2 bcra~dd-....J 
ve Jordan. günün kahramanı 0 ~~ 

Berkessy iyileştikten spı:r"' ııtıı'~ 
yerini aldı ve J ordnn sag ~ 
mevkiine kondu. Ertesi sene ~ ~ 
İspanyaya gittiği zaman, :aacı NJ'P" 
yerini mükemmelen Jordanl• 

du. d' ,ıJ 
Fransa milli taln1I110 ~· 

J ordan dört sene müddetl: '/P.,V. 
de ve Paris muhtelitindc ~ ~ 
fakryctıi oyunlar oynadık ... _,..JI 'I. 
nihayet, yukarda da söyl~~ ~!ııJ 
hile, Fransız tabiiyetine gv ~ ~ 
likle, son seneler zarfında ııısı 1'~ 
bir terakki eseri gösterıni§ .0 

bit DY;t 

sız milli takımı çok değ~::1~•'' ( 

cu daha kaz.:'lnmış oldu: F~ ~ ,1 
cutça gayet geni.c; imkü.Il1• ;• ~ 
lan Gusti, sırasıyla. kaleClı alC ~ 
muavin hatlarında oyıt~ tııı' YA' 
futbolü en küçi.fk t~e~~e, ~ ' 
iyice kavramış ve böyle J<etl> -~ 
muavin mevkiinde oyna.T tJ,s' ~· 
cimlcre de en giizel ftrS~ l<~ ~ 
makta büylik bir meha.te ~CJI'_ ~ 
tir. Esasen, Fransa tele ıırtl ~._. 
ron'un, Fransız milli ~re 1~' 
zırladığı yeni talrt.ik'e. ~ ~ ~ 
müdafaadan ziyade bUC tlt P lft r. 
yet vermesi icab ede<:e~\11 tfl ";f 
den değerli oyuncunun -;.,., 
kemınel bir g.ekilde b IY 

he yoktur. 



Fransız kabineler· 
Nl<ç;DINI 

Kısa ömürlüdür ? 
!tıgııterede HükOmet, daima dağıtabileceği bir parıarnen-
0nun; Fransada mebuslar meclisi, daima değiştirebile Uzun mesafe rekoru 
lngiliz 

ceği bir hükametin efendisidir 
Şimdiki halde, tayyare ile uzun mesafe 

rekoru Ruslarda .. Hakikaten bir Ru~ tay
yaresi, .Mosko\'a ile Knlifornin arasındaki 
11,670 kilometrelik mesafeyi lıir uçuşta 
katetmişti. 

milleti 
h Karşı ında kuvvet c 

ÜkQ net görmek i ti yor 

Fransız milleti 
Kuvvetli hUkOmetten 

daJma korkuyor 
Fransız Ba§Vekillsri niçhı mevki
lcriııi muhafaza cdcmiyorkırf 
Daily llcral,d gazetesi muharrir
lerinden lV. N. EWER bu mc:vzu 
etrafında şıt dikkate değer yazıyı 
1leşretmiştir: 

:re l!erhangi bir seçimde bire karşı 501 
çı;" kazanmak bir hükumet partisi i
~ aranıp da bulunnuyacak bir ni -
de ~ir. F~kat Fransız politika alemin
l'ak Yle ınsana dehşet verecek bliyük 
tlrn. aınıarın rolü yoktur. Eğer bu se· 
8a l'akanılannm hakiki kıymeti ol -
bi;dı, Chautemps kabinesinin uzun 
?le ~an !1"ransayı idare edecekleri
lar .~nılırdJ. Hn.lbuki birçok vak'a -
btı~34;rmiştir. ki, bir gün evvel pek 
"eıtu hır ekseriyetle seçilen bir baş
diuı~n teşkil ettiği kabine, cıtesi gün 
Uret tarihine karışıvermiııtir. Akal-
6~n doğmuş olan bir kabinenin 
tddi Un az olacağını iddiada diğer 
~kadar esassız ve asılsız olur. 
~lt hunun böyle olmadığı da pek 

<le.ta g" "lmil tür oru !i . 

~~Uıa.sı1 Fransada bu kabine değiş 
~bir!i\l kadar evvelden tahmini gliç 
~ 6ey yoktur. Oradaki intihapla-

._lleticesi tıpkı kriket oyunlannm 
:;:ıeri gibi sürprizlerle doludur. 

l'id bt hepımizin aklına sık sık şu ne
~ 1su~J.ler gelir: 

<lar d llgılız kabineleri, nedf!ll bu ka -
lledeıı e\'anıh, Fransız kabineleri ise 
~ bu kadar kısa ömUrlüdür? 

teıı ~ Yetnıiş sene zarfında gelip ge
l! b· ansız kabinclerinin öınrU vasa.-

ır h 
ltı.Urıa eı::apla altı ayı geçmez. Ayni 
~ 0~ t 7.ari'ında lngiltereyi idare et
~~. ,:ı •• an kabinelerin vasati ömrü ise, 

\tl.lrt • 
1'-ra senedır. 

'a~sa ve lngiltcrenin idare meka
clir. nnın ana hatları biribirinin ay

~h-? albuki netice ne kadar farklı· 
~l'd 

~~ ge 11 Ini? Bunun birinci sebebi şu 
". tektir: 

~ ~l{ı trli! . 
~ .. baı;1 letin kanunu esasilerinde, 
d,~~İkl~~a Pek göze çarpmıyan, öyle 

lı"llti f 
1 er vardır ki, bunlara ara -

eı- atkı d ~ 
t llaıar· ogw,ın en kuvvetli !mil-
~ g!Jtc~ 1.Ylc bakılabilir. Fransa ile 
~leti :ın Parlamento dağıtma si~· 

~lıdrr e kanunları biribirinden • "k 
l\ • . 

~ ,,}ilanyacl 
~ and a Kral veya başvekil ı e-
r ~a a bk.abin~~ dağıtabilir. Fı au
a~ k UsbUtun başka türlüdiir. 
i llluc~~u.nu esasisinin 5 inci mad· 
~lar ınce Fransa rcisictimhuru 

ı'l ınecr • · nıu\' ısını ancak !yan mecli-
bır iş i ~fnkatiyle d::ı.ğltabillr. Böy-
ı.._ l ı:ın a'\,•an l' . . l~a de .J ~cc_ısının rızasını 

~~ l;ı, l'ei . ~k zor bır ıııUr ve tatbi -
t~ tı hiç1~Urnhur bu hakkını hemen 
1't1~~ ~il.dar ~!lanmaz. Bu çareye şlm
~ l' ~~hu., r defa, 1877 senesinde 

t:l ~~t ;d~lfo~ Mahon tarafından 
~lb 1 ınıştir. 

ııa· ar dan be . 
·" 1 ta ik' r:ı Fransız mebuslar 
'41\"· ıncı i t"h 1 

, ~ıın-nea n ı ap devresine ka-
dellletıe hU~~nlnııştır. Bunun ise 
ltı buwk "~et tnraftarlan iize-
~ılte lesıri vardır 
1 l'Cdc b" • 
~bir ın ır Parlamento azası her 
noltta~lcde hükumete hücum 

~1U:rııa, 1b nazarında _muvaffak o
.~ eııton unım nctıcesi olarak 

tir~ .. "\t lakd~n dağıtılacağından emin 
,.11~ ı. •rde o ik" • 
~"ermek ıncı bir intihaba 
~ e de tek ınecburiyetinde<lir. O 
~\t~ltl'ıı.r ~r seçilmesi ihtimali 

~Qli;:-etucı::c:ılrneın<.>si ihtimali ka-
.. Q b . 

u eahsi d"' .. 
· uşunceleri bir ta-

Bu rekoru kırabilmek için, hic yere in
meden 12 bin kilometre uçmak ldzım ... 

İngiltere bu rekorun şerefini nlmok is
tiyor. Bunun için de Slng:ıpuru lngilterc
ye bajllnmak lnsnvnırundn bulunuyor. 

Bu tOS:l\'\'Ur kuvveden fiile cıknc:ık O• 

Jursn İngiliz tnyyorccilerl düz hir hat ta
kip etmek icin Alınony:ı, Polonya, Rusya 
''C llirın:ıni üzerinden uçmak ınechurive

tindc kal:ıcnkl:ırdır. l\lcs:ıfc 12,900 kilo
metredir. 

Du ıniıc;nbokoya hazırl :ın:ııı fnJ::iJİ Z fay
y:ırcJerj lngiliz hn\'a orduları için kn lıul 
olunan (Vickcrs \'elle ley) sistemi bom
bnrdıman t:ıyynrcleridir. 

ıaaıbaı şefkati ı 
Okuyun ve h ü k .. 

münüzü v e r in 

Yeni Fransa llaşvckili Chautemps gazetecilere beyanat vcrlyor •.• 

Tıılim Ye tecrülıcler birkaç oy siirc<"ek
tir. Pilotlnr, orrlunun en mukledirlcrindcn 
olmak şnrtile şimclicten scçilmi~tir. Filo
mın kumnnd:ınlığını 1933 de lngiltere -Cc· 
nııht Afrika hntıını tesis eden kumandan 
O. R. fro:rford y:ıpocnİı'ır,. 

rafa atsak bile onun hükumetle uyu- l 
şamadığı daha birçok noktaina?.arla
nnm müdafaası da suya düşmüş de
mektir. Buna mukabil bir Fransız 

saylavı böyle düşüncelerden tamami· 
le azadedir. Mesela herhangi bir işte, 
başvekille ayni fikirde olmaz ve ken
di noktainaz:ırmın da daha doğru ol
duğunu ispat edebilirse, kendi mevkii 
kat'iyyen değişmez. Başvekil kimse o 
bu hUcumu ya hazmedecek, yahut da 
istifaya mecbur olacaktır. Başvekilin 
istifası halinde onun yerini doldura
cak adamın da ayni mebuslar mecli- . 
sine istinat etmesi mrureti vardır. 

!ngiltercde, hükfunet, daima dağı
tabileceği bir parlamentonun; Fran -
sada ise, mebuslar meclisi, daima de
ğiştirebileceği bir hükumetin efendi· 
sidir. 

İngiltercdeki kabine istikrarının bir 
sebebi de ııtıdur: İngiltere parlfunen
t.osunda, çok defa, nüfuzlu iki üç 
parti vardır. Fransada ise partilerin 
adedi saymakla ~itmez. Tabii horosu 
bu kadar çok olan yerde kabine için 
sabah pek kısadır. lngilterede belir
meğe başlıyan ufak partileri b\iyük 
partiler yutar. Bu Fransa.da berakis
tir. Büyük partilerden başka partiler 
şubelere ayrılır. Ve onlar da memleke
tin siyasi bünyesinde büyük partiler 
kadar rol oynamağa b~larlar. 

lngilterede parti değiştirmek mü -
hlm bir hiclisedir. Fransada ise bu hal 
pek tabiidir. Fransada kisvelerini de
ğiştiren sosyalistlerin, komtinistlerin 
adedi pekadar çoktur! Mesela Millc
rand, Briand, Laval, Paul Boncour gi
bi. 

!ngilteredeki .seçim küçük grupları 

boğar. Halbuki Fransadaki seçim 
!erde küçük partiler de büyük partiler 
kadar muvaffak olabilirler. Sonra bli
tlin bunlara iki millet efradının husu-

tizm,, in meydana. gelmesi ihtimal ve 
korkusu! 

Bir cihetten de Fransa parlamanter 
sistemi !ngiıtereninkindan daha de -
mokratik bir tarzda c,;alışır. Fransa
dnki bu kabine buhranları memleketi 

siyetlerini de ilave etmek lazımdır. 

Fransız fertçidir, İngiliz ise grupçu
dur. Böyle bir mukayese yaparken 
iki millete tarihin öğrettiği dersi de l 
unutmamalıdır. Herhangi bir İngiliz, 
karşısında kuvvetli bir hükumet gör· 
mek ister. Fransız ise kuvvetli bir hü
kftmettcn korkar. 

zaafa uğratıyor mu dersiniz? Mütema ır~:,,,ıaı~: 

di kabine değişikliklerinin bir milleti 
zaafa düşürdüğünü düşünenler herhal- 1...__.~ ........ --~-~ ........ __. ... _.__.~-..,._~--.,ı 

Fransada üçiincü cumhuriyet ikin· 
ci imparatorluğun enkazı üzerine ku
rulmuştur. Bu cumhuriyette, gitgide 
azalmakta olmasına rağmen, daimi 
bir korku vardır. Yeni bir "Bonapar· 

de çok aldanıyorlar. Bütün bu patırtı
lar Fransayı zaaia uğratmaktan çok 
uzaktır. 

Acaba !ngiltercnin usulü mil, yoksa 
Fransanm usulü mü daha iyidir? 

Bu suale şöyle cevab vercc~iz: 
- Bu 1ıer millet için bir zevk ve 

bir prensip r11esclc6idir. 

~-__,,...,, 

Mısırda T.ra1m düğihıfl nıfüıasebctile 11ap1lan ~enlik t~e ejjlcnccler devam e
diyor. Resimde Valide 1n-aliçc Nazlı ile Kral ve genç Kraliçe Feride saray-

da verilen bir ziya/ette görilliiyor ... 

Rabaula oğlnn idam edildiği elektrikli 
ıanda111e 

İşle çok tuhaf bir hftdise .. HQkmQnfizft 
!kendiniz Yerin: 

(Mnk Gregor) ndh bir Amerikalı atına 
biniyor, dof;n sezmeye gidiyor. Akşam fi. 
zeri ııtı, köye yalnız geliyor. ~erin lize
rinde kan lekeleri var. Ailesi telAşa dfi· 
şüyor, zabıtaya haber veriyor. 

Zabıta, en muktedir polislerini dııAt 
çıkarıyor; (M:ık Gregor) nn ceı;edini .bulu· 
yorlıu·. Ensesinden bir kurşunla öldürill· 
mOş. J:o"nknt, -Ol düren kim? ... 
Zabıta; Arnold Olh·iye ndh birinden 

şüpheleniyor, araştırmalnnnı ı;enişletl· 

yor. Aleyhinde birçok deliller buluyor. 
Nih:ıyet kııtll olduğuna kanaat getirilerek 
J.cndisi Ye çocu~u tc,·klC olunuyor. Purt· 
hırıl mahkemesi babayı katil, ('ocuğu cü· 
rüm ortalh olarıık idnmn mnhköm edh or. 

Kfiçük Arnold masumdur. Bunu herkes 
biliyor. Fnknt, hiç kimsede, çocu~ elekl· 
rik snnclolyesine oturmaktan kurtnrncak 
bir kuvvet yok. Tek şahit babası. Avukatı· 
na şu sözleri söylemiş: "Gregoru öJdürdil
ğilm %aman oğlum benimle de~ildl .. ,, 

Fakat, Avukatın ısranna rnğmen knlll, 
ayni sözii hllkimln huzurunda tekrar et
mek istememiştir. 

Katil babıı şöyle düşCinüyormuş: 
"Oğlum, masumdur. Fnknl mademki ben 

öleceğim. Onu arkamda bırııkmak iste
mem. O da benimle beraber ölsünf .. ,, 
Dab:ı ve oAııl bir gün elektrik sandalye. 

sine oturmuşlar. Runn ne denlnlz? 
D:ıba şefkati mi? .. 

..................................................................................................................................................... 
miden ortada kalan şey, büyük atlantik dalg.ala· 
rı içinde (anlarını kurtarmağa çalışan kırk elll 
zavaJlıydı. Bunlardan birkaç tanesi yilzerek bi
zim geminin yanma gelcliler ve bordamıza tır
manmak istedilerse de gemlcllerlmlz tarn!ından 

Habarilı deniz ııc m.ffccra rornanı: 7! 
- -

;, . @ef@W» . ~[7~~ ~ 
l 'aznn: Ali Rıza Seyıı 

ğum yerden kulenin çelik döşemesi tizerlne dü
şerek dizim yırtılmış, elim yilzUm kanamış b\r 
halde orada mc<'alsiz kaldım .. Başımın Uzerinde 
zırh tavan sallnnıyordu, kulenin duvar levhaları 
sarsılmış. perçinler açılmış, ıı;rllmişti. Kulakla
rımda. sağır edici bir uğultu vardı. Kulenin lüm
bUz camına kadar yalnız köpükten dalgalar yük
seliyordu. Parçalanan demirlerin lrnskin, karı
şılc çatırdısı ölUme knvuşma'kta olan insanların 
tığlıklarını boğuyordu. 

Bütiln bu kq amet, bu facia. içinde kaptan 
Blnk beni yakamdan tuttu, demir eliyle kule
den çıkararak günırtenin kenarına silrUkledf: 

- Bak. görüyor musun ? lşto batıyorlar ser
sem herifler .. Hepsi hepsi geberiyor.. Ürkmıı., 
hny\'anlar glbi bnğrışmalnrma, çı ldırmış gözle
rine, yilzlerine bak! 

DUnyacla pek az insan bu kadar korkunç 
'•e n<'ıl<lı bir mahzara seyretmiştir: 

Zırhlıya ta ortasından, mnldnesinin altın
dan nırmuştuk. Koca tekne \'11ruşun lrnvvetln
clen bir yana yatmıştı. Topları kızaklarından fır 
Jnmış, ynnmoan içorlyc sular dolmağa başla
mıştı. I3UtUn zabitler, askerler sancak bordasına 
ilşilşmlişler denize ~ıçrıyorlar, pek geç olarak fli
lrnları indirmeğc uğrnşıyorlarbı. En sonra o mu
nızam zırhlı birdenbire devrHcll, dalgaların al
tında kayboldu .. 

Şimdi bin kişiye yakın, insan taşıyan bu ge-

üzerleriııe ateş edildi. 
Bize gelince, provamız, bodoslama demiri 

korkunç vuruş yüzünden parçalanmış, makine
miz karmakarışıkk olmuş bulunduğu halde ol
duğumuz yerde duruyorduk. Öbür iki zırhlı dn
ha oldukça uzakta bulunuyorlarsa da oralardan 
üzerimize top ntmağn başlamışlardı. tık önce 
gelen üç mermiden iktsi gUvertemlze çarparak 
toz dumanı ve buhar ile dolu havaya ağaç parca
lnrı ve parçalnnnnş insan etleri, kol, bacak ka
falar dağıttılar. 

Deşinci mermldo aşağıdan büyük bir parça 
la.uma gUrilltüsU duyuldu. Ateşçiler baş kazanla
rı önünde bir metreye yakın su olduğunu hay
kırarak güverteye fırladılar. Güvertedeki adam
larımız karmakarışık olmuş, söz, kum:mdn din
lemez hale gelmişlerdi. Ben heriflerin gözüne 
görünmemek için kaptan kulesinde dururken 
kaptan Blnk emir dinlemiyenlerden Uç dört ki
şiyi ellndek1 rovclverle öldürdüyse de onlar ar
tık bir çılgın sürUsU olmuşlardı. En çoğu yeis ve 
korlrn ile nşağı koşup gemt kilerinden rum şişe
lerini rıyaknlamışlar, deıt gibi içiyorlar, bulun
duğumuz kuleye, tUfek, tabanca atıyorlar, kor
lrnnç l'Ufürlerle İrlandalı "dört gözlU,.ye saldı
rıp öldürmek istiyorlardı. Zavalhyı bir vakit gil
Yertede kovaladılar, yetişen bıçakla vuruyor, o 
zaman o da mukabele edip sonra sene kaçmağa 
haşlıyordu. Kimsenin kimseye yardım edecek ha 
ll yoktu. BUtiln ricalarıma karşı, kaptan Blak 
kuleden fırlıynrnk çıldırmış, sarhoş korsanların 
içine daldı, kaplan gibi döğUşerek dört gözlUyU 
kurtardı ve kolundan tuttuğu halde kulenin ka-

pısına kadar getirdi. Fakat adsız geminin UçUn· 
cU kaı>tam, orada dilştU öldU; ağzından şu sözler· 
den başka şlkA.yet çıkmamıştı: 

- Ah, yeşil yurdum lrlandnda ölseydim ne 
olurdu? 

DUtUn bu işlerin olduğu sırada tek makine
miz, Alman makinistin ve tocuklannm inanıl· 
maz itidali, kahramanlığı yüzünden çalışıyordu, 
nçığn doğru gitmekte olduğumuzdan iki zırhlı· 
nın bize yakınlamaları pek yavaş olma1ttaydı. 

Birdenbire sarhoş gemiciler sandallara ve 
ktiçUk istimbota saldırdılar. Mataforalardnn in
dirip içlerine doldular ve açıldılar. Ltlkin sarhoş 
luk vo korku ile iki sandal ile istimbot o kadar 
dolmuştu ki, gemiden açılır açılmaz dalgalı de
nizde nlabora olup battılar, denizin yUzU haykı
ran, boğulan insanlarla doldu. 

Saat altıya geldiği vnkıt bUyUk adsız 
gemide sağ kalmış olanlar ben, kaptan Blnk ,.e 
makinist Kari idik. O zaman, etrafı kaplamış U· 

ğursuz, derin ıssızlık ve sessizli!= içinde yilrek· 
ler paralayıcı, uzun çığlık işitildi. Bu ruhlarımı
zı titreten acı çığlık Alman makinistin ağzından 
çıkıyordu. 

FeH\ketln dayanılmaz acısı içinde dttht ada
m m dili açılıvermişti!.. 

Kaptan Blak beni yavaşça kolumdan ~ekil: 
- Çocuğum, korkak herlfler gemide ıandal 

olar.ak yalnız kUçUk petalyeyl (Uç dört kişilik 
tlika) bıraktılar; sevgili gemi de son soluğunu 
alıyor, senin de gemiden kaçman vakti gelml~ 
tir! 

Ben şaşkınlıkla sordum: 
- Ya siz? 
Kaptan bir bana, bir Karla baınr. .t'cıı:n.ra: 

blllyordum ki, o semislle ölü.I> gltmeğe karar 
,(Devamı '\'al'} 
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Fransız Hariciye Na"' 
zırı Ankaraya geliyor 

_... Bqtnrafı ı tnclde 

kati surette tesblt edeceği bu nizam 
nameyi, Sancak dahillnde neşredil
mek Uzere, konsey adına olarak, der 
hal mandater de\•lete tebliğ edecek
tir. Diğer taraftan, komite, konsey 
tarafından 20 mayıs 1037 tarihinde 
kabul edilmiş olnn raporun bir tarar 
tan ajanlarm ve memurların tayi
nine ve diğer tnrnttan ilk seçim ta
rihine dair bulunan 8 ve 9 numara
lı fıkralarında mUnderlç kararlar 
:ittihaz edecektir. Zira, 15 nisan 1938 
tarihini lilzumu kadar tehir edccel{
tlr. 

Koleklerlm, kendilerine yaptı-
ğım bu teklifleri kabule mütemayil 
oldukları takdirde, kcndUerine tev
dla mUsaraat edecek olduğum ka
rar suretini kabul edeblleceklerdlr ., 
Necmeddin Sadakan izahatı 

Undeden sonra. söz alan Necmed
dln Sadak raportöre ve Türkiye -
Fransa arasındaki lhtiH'ı.fı halllı;:in 
mesai sarfedenlcre teşekkUr ettik
ten sonra demiştir ki: 

"- G~en cuma gUnU konsey hu
zurundaki benayatımdn, hatırınızda 1 
kaldığı gibi Sancak meselesinin muh 1 
telif safhalarına alt ileri sUrmeyl lU 1 
zumlu göreceğimiz her tilrlU taleple 
rl bu mnzakerelerdo dermeyan et
mek hakkını mahfuz tuttuğumuzu 
söylemiştim. Bu son Uç gUn fı:fnde 

yaptığımız husust konuşmalarda hU
k6mettm bu nokta Uzerine büyUk ve 
haklı bir ehemmiyet atfettiğini tek
rar etmekten ve nazarı dikkati cel
betmekten hali kalmadım. 

tl'mlt ederim ki, bu sahada bflAha
ra memnuniyete şayan ve ameıt hal 
suretleri kaydetmek mUmkUn ola
cektır. 

BugUn şunu kaydetmekle iktifa e
'dlyorum ki, ınzumunda meseleyi kon 
scy huzurunda tekrar açacağım. 

Muhterem İsvec delegesinin rapo
runa gelince, bu raporun konsey ta
rafından kabulilnde mutabıkım.,. 

Frr.nsız delegesinin fikri 
N ecmeddin Sadaktan sonra Fransız 

delegesi de Tessan söz almış ve gerek 
r<ıportör ve ~erek İngiltere ve İsviçre 
hükumetlerine tege~ür ettikten sonra 
demiştir ki : 

"- Şimdi yapılacak olan müzakere
lerden çıkacak kararlar bu suretle ihtiva 
edecekleri otoriteden öyle parlak bir 
hakkaniyet mahiyeti istiare edecektir 
ki, bundan sonra bunlara itiraz etmek 
~msenin aklından geçmiyecektir. 

:Anlaşmanın Milletler Cemiyeti saye
sinde milmkUn olduğunu müşahade ve 
teıbit etmekle seviniyoruz. Bu ciheti, 
kayit ve işaret etmek bilhassa memnu
niyet verici bir cihettir. 

Zira, cemiyetin aleyhinde bulunan
lar onun muvaffalayetsizliklerini yeglin 
yegin saymak için hi~ bir fırsatı kaybet 
nıemektedir ler. 

Türkiye, meseleyi, konseye vermek
le, Cenevre mUessesesine olan biltUn 

inanını muhafaza ettiğini isbat etmiş -
tir. . 

Kendisine bizim tarafımızdan da, se-
çim nizamnamesi hakkında yaptığı §i
~ayetlerin tetkikine, bizden beklemek
te halkı olduğu anlayış ruh ve fikrini 
isbat etmeyi bileceğimizi memnuniyetle 
tem:n ederim. 

Bu hattı, hareketi ittihaz ederken, 
Şarkta yalnız Fransa -Türkiye müna
sebetlerinin değil, ayni zamanda ve 
bilhassa Suriyenin bizzat istikbalinin 
merbut olduğu politik istikrar için çalı
şacağımıza kat'iyycn kani bulunuyo
ruz., 

1ngiti7; cleleges:niu söyledikleri 
Ingiltecr delegesi Lord Cranbourn, 

İngiltere hükumetinin meselede takip 
edllccek prosedur ha"l~kında bir anlaş

ma hasıl olduğunu memnuniyetle öğ -
renmiş bulunduğunu söylemiş ve ra
portör hakkında yapılan medhüsenaya 
iştirak ettikten sonra raportör tarafın
dan ihtilafı hal için teklif edilen usul 
pek te kullanılan bir usul olmamakla 
beraber, bilhassa alakadar iki aza tara
fından kabul edilmiş olduğuna r;örc, me 
seled~ki alfı.kası daha zi)adc bilvasıta 
olan bir milletin mümessili sıfatiyle, 

müştereken kabul edilmiş olan b upro
sedur hakkında teferrüata 'dair mülaha
za serdine lüzum görmediğini bildir
miş ve demiştir ki: 
"- Buna binaen, hükfımetimin hem 

Milletler Cemiyeti azası sıfatiyle ve hem 
de Fransa ve Türkiye hükumetlerine 
karşı sıkı ve samimi dostluğu sebebile 
meselenin hallini kolaylaştırmak için 
tamamen milzaheret edeceğine konse
ye temin ile iktifa edeceğim. 

Teklif edilen usulün, meselenin ev
velce Milletler Cemiyeti tarafın':ian 

mes'ut bir surette kabul edilmiş olan 
anlaşmanın ruh ve münderecatına uy
gun olara~ halline imkan vereceğini 

samimi surette ümit ederim.,, 
Bugünkü konsey ruzmanesinde yalnız 

Hatay meselesi olduğu için müzakere
nin hitamında celse nihayetlen-dirildi. 

Raportörün talebi üzerine, bu eu· 
retle intihabat nizamnamesinde lazım 
gelen tadilatı yapmıya memur komis
yon 'beş ldevletin delegc!eri ile hemen 
ilk içtimaıru yaptı. 

Reisliğe, İsveç murahhası intihap o
lunarak Fransa delegesinin teklifi ve 
Türkiyenin muvafakati üzerine komis
yonun 23 şubatta çalışııuya başlamasına 

karar verildi. 

Fransız Hariciye Nazırı 
Ankaruya geliyor 

Pnris, 31 (Hususi) - "Oeuvre ga
zetesi,, Delbosun mart fptldalarmda 
Ankarayı ziyareti esnasında dostluk 
muahedesini imza etmesi muhtemel 
olduğunu yazıyor. 

Asiler bir lngiliz 
gemisini batırdı 

_.. Baştarafı ı incide 
Fakat sahih mikdar henilz malfun de
ğildir. 

Hastahaneler ağzına kadar dolmug
fur. 

si azalarına scl8.mlarını bildiren bir 
mesaj göndcrmi§lerdir, 

Salamanka, 1 (A.A.) - General 
Franko, dün saat 19,30 da yeni kabine 
azasxnın tayinlerine müteallik olan ka
rarnameyi imzalamıııtır. Yeni kabine, 
yarın saat 16 -da toplanaca'kjtır. 

Tahlisiye işleriyle meşğul olanlar, 
idUn harab halde bulunan binaların en 
ikazı altından bir çok cesed çıkarmış-

ı=li müşahit de öldU? Bir müzayede 
ı.onc1ra: ı cA.A.> -Amiraııık dai- düellosu ! 

resi cumartesi günü Cebelüttarıka ha- Prag, 1 (A.A.) _ Bohemyada Stec-

reket etmiş olan Elymion adındaki in kende bir "müzayede 'Clüellosu,, yapıl
ıglliz vapurunun torpillenmiş olduğunu maktadır. Çekleri Südet memleketini 
teyid etmektedir. "Çekleştirmekle itham eden Almanlar 

Ademi müdahale komitesi tarafın- milletdaşlarma ait hiçb!r binanın Çek -
~an tayin edilmiş olan İsveçli tara..c;sut lerine eline geçmesine müsaade etmeme 
zabiti ile İngiliz kaptanın ve karısının ğe karar vermişlerdir. 
diğer bir zabitin, ikinci <larkçının ve üç gündenberi müzayedeye çıkanlan 
müretcbattan yedi kişinin kaybolduk- 80.000 koron tcıeğerinde küçük bir çi!t-
lan tasrih edilmektedir. liğin Jstymeti 180.000 korona kadar 

18 yaşında'cilcr askere almıyor çıkmıştır. 
San Sebastiyen: 31 (A. A.) - Röy Çek Almanlan Partisinin resmi orga-

ter: m olan (Zeit) gazetesinin başmuharriri 
ırre:ıko 1919 yılının ilk üç aY'.nda ile büyük bir çok şirketinin mümessili 

doğa.nlan eiWı altma çağırmı~tır. durmadan çiftliğin kıymetini arttırmak-
Amerikadan selftm taclırlar. 

Vaşington; 31 (A. A.) _Kongre- Almanlar Benes ve Hodzaya telgraf-
nin altmr§ azası bugün Barselonada lar göndererek bu işe müdahale etme -
topla.nml§ olan İspanyol Cort.es mecli- lerini istcmi§lerdir. 

Bll§taratı 1 incide 
şehri işgal ettikleri lılldiriliyor. Çin 
lller Vuhu Uzerlne taarruzlarını da 
tekrarlamışlardır. Çin tayyareleri 
dün Sucnson üzerine bir hücum yap
mışlar, Japon mevzilerini bombardı
man etmişler, ve lıu nıevkiin şimalin 
de nehri geçmek teşebbüsünde bulu
nan :rno kadar Japonu lHdUrınUşler
clir. Jnponlnrm bu mevkideki vazi
yetleri sıkışıktır. Şanghaydan takvi
ye kıtaatı beklemektedirler. 

Çinliler Mlngkuang'dnkl Japon 
hUcumlarını süngü hücumlarlle dur
durmuşlardır. Japonlar bu muhare
bede 1000 ölU ''ermişlerdir. l\Iaama
fih bu harp Çinlilerin de telefat ver 
mclerfne sebebiyet vermiştir. Demir 
yolunun cenup kısmındaki Japon 
mevzilerine Çinliler, sık sık ve Ja
ponlara rahatsızlık verecek şekilde , 
baskınlar yapmaktadırlar. 

Şanghaydnn hareket etmiş olan 
Japon sefiri Tokyoya varmıştır. Ge
ne Şanghnyda Amerikan tebeasm
dnn Allislyonn. atılan Tokat için Ja
pon hUkumetlnin verdiği tarziyeyi 
A m e r 1 k a hUkt'.lmetl kabul 
etmlşllr. Japonlar. bu mesele 1-
~ln bu hAdlseden mesul kıtnnrn ku
mandanlle yirmi neferi harp divanı
na sevkedcccklerdtr. 

Japonya için Londrndan eşya al
maya gelen Japon bandırah Haruna 
Maru vapuruna. liman amelesi eşya 
yUklemckten imtina etmişlerdir. 

ToJ\yoda tevkifler 
Tokyo; 1 (A. A.) -Ekserisi üniver 

site profesörü olmak üzere komünist 
oldukları iddia edil~ on beşi müteca,. 
viz şahıs bu sabah zabıta taraf mdan 
yapılan bir baskın neticesinde tevkif 
edllmi~tir. 

Kurtuluş 
cinayeti 

-.... • , · ~ Ba§larafı l tncld& 
vam eden sıkı takibat neticesinde İhsan 
isminde biri zannaltına alınmıştır. Sait, 
bir kaç sene evvel İhsanın babasını öl
dürmüş, hapse girip çtkmıştır. Bun
dan soara, Rizeden 1stanbula gelen Sa
it burada hırsızlık yapmış, bu yüzden 
hapisaneye girmiıtir. 

Sait hapisanede Rizeli Halim ve Se
fer isminde iki kişi ile ahbap olmuı, on
lara bir aralık şöyle demiştir : 

- Ben Sölanen oğullanndan birisini 
öldürdüm. Hapiste yatıp çılrnm. Öldür
düğüm adamın oğlu ihsan peşimde 

dolaşıyor, beni vurmasından korkuyo-

rum •t• 
Müddeiumumilik ve zabrta tarafın

dan yapılan tahkikat sırasında Saidin 
bu sözleri öğrenilmiş, bunun üzerine 1h 
san yakalanmıştır. ihsan evvela cina
yetten haberdar olmadığını, bunu 13 
yaşında Mehmet isminde bir çocuğun 
yapmı§ olacağını söylemiştir , 

Dün öğleden sonra lhsanla Mehmet 
ismindeki çocu'k\ Kurtuluşa götürülmüş
lerdir. Mehmet oralda cesedin bulundu
ğu yeri göstermiş, cinayeti kendisinin 
işlediğini söylemiştir. Fakat biraz son-

ra bu ifadesini değiştirmiş, kurşunu boz 
paltolu bir adamın sıktığını söylemiştir. 

Bundan sonra ikisi de emniyet mü
dürlüğüne getirilmi~lcr ve tekrar sor
guya çekilmişlerdir. ihsan cinayeti 
kendisinin iıılediğini itiraf etmiş, taban
cayx ne yaptığını söylememiştir. 

Cinayetin 13 yaıında bir çocuğa yük
letilmesi 1hsamn kendisini bu işten sı
yırmak ve bu suretle idamdan kurtul
mak istemesi yüzündendir. Tahk;ikat e
hemmiyetle devam etmektedir. 

DIŞARDA: 

• Dün Tahrtın postnncsinde bir yangın 
çıkmış ise de itraiycnin gayreti sayesin· 
ele iki saat içinde söndüriılmiişlür. Hasa· 
rnt pek ıııiihim değildir. 

• Kn!ht fiyatının ve diğer masarifin 
yükselmesi scbcbilc, 1 şubattan itibaren 
J>nricı Eıa<ıctclcrinin ekserisi fiyatlarını 40 
santlmten 50 santime çıknrtıcnklardır. 

• Fransız hariciye nazırı Dclbos, dün 
nkşnrn CenC\'Tcden Pariso dönmüştür. 

• Jr:ın hükt'ımetl, şeker imali hakkın· 
da tclkikatı:ı bulunmak üzere Avrupaya 
bir heyet göndcrmeğe karar Termiştlr. 
Heyet Tahrandan hareket etmiştir. 

• Mısırda bütün partilere mensup elli-ı 
den fazla parlamento azası İngiltPre büyük 
elçisine bir muhtıra ,·ermişlerdir. l\Iuh· 
tırada Arapların Fili~tindeki haklarına 

Btı l11giliz bahriyc7ileri, bir 1ıayır mü esscscsinin aağıtltğı rıuı1zcme ile, tı~· 
1.,., 'kadm1ar gibi, boş sa<ıtlerindc ftka raya süveterler örüyor'lar. Tuhaf lJ1f 

meşgale değil mi1 

Balkan tütüncülüğü 
1
,. 

Caştarnfı ı 1.Dclde 1 Balkanlardan ve bizden aldıkları ve ' . 
Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan caklan tütün miktdarı da bittabi ıed!I' 

arasında, dünya tütüncülüğünün re- cen azalacaktır. 
kabetine karşı müttehit bir cephe almak Başka bir tehlike de bir çok yerlerd~~ 
zaruretiyle kurulması mukarrer olan bu Türk, Yunan ve Bulgar tütünleri ~il 
ofis, Bulgar murahhaslannın salahiyet- tesinde tütün yetiştirilmeğe başlantııt' 
sizlik iddia etmeleri yüzünden kurula - siyle tezahür etmektedir. 
mamıştır. 

Bulgar murahhaslannın kongrede 
müşahit sıfatı almaları ve üç m'!mleket 
arasında milli birer tütün 'k\onseyi ku
rulması karşısında müstenkif vaziyette 
kalmaları salahiyet noksanından ziyade 
Bulgar tütüncülüğünde bir tahdide ta
raftar görUnmemelerinden ileri gelmek
tedir. 

öğrendiğimize göre, Bulgarlar bil
hassa Almanya ile iktısa:di münasebetle 
rini inkişaf ettirmek suretiyle tütünle
ri için bu memleketi emin bir mahreç 
haline sokmak fikrindedirler. Bunun 
içindir ki tütün istihsalatını azaltmak 
istemiyorlar. 

Halbuki, Türk, Bulgar ve Yunan tü
tünleri dünya pazarlarında ayni tehli

keye maruz bulunuyorlar. Maliyeti ucuz 
]atılan ve her sene istihsalatı artan Vir-
jiııya ve Japon tütünleri, bu Ü!t mem -
leket tütünlerinin dünya cigara imaHitın 

daki mevkilerini işgale baıılamıştır. Di
ğer taraftan gene bu üç memleketin 
müşterisi olan Almanya, İtalya, Roman
ya ve Çekoslovakya gibi ithaHltçı mem-

ketler, son senelerde yerli tUtün yetiş
tirmek işine ehemmiyet vermeğe baş

lamışlardır. Bu memlek~lerde sençdcn 
seneye istihsalat artmaktt 1ıMuğundan 

1 

d' 
Bütün bu ciddi vaziyetler kar.~ısııı ıd 

üç memleket tütüncülüğünün ınuttclı • 
bir cephe teşkil ederek mü~terek tneıı tl 
faatlerin icabını beraberce yapınala 1• 

B 1 · .. f n'd ı-a tazım iken u ganstanın mun e ıtet 
mak istemesi, şüphesiz ki bu metnlC 
tütüncüli.;:":ünün lehine olmıyacaJctır. 

b •• 

'dd'yet1 Zaten vaziyetin nezaket ve cı ~' 
ni idra'kj eden Türk ve Yunan ınur ~· 0, 
lan iki memleket arasında işbirligifl,ıı 
mutabık kalarak bir Türk - -yurı ıı' 
tütüncülüğü milli konseyi kurulı11851 

karar vermişlerdir. te 
",.aırıt Kongrenin bu kararı, iki hUl' rft' 

de arzedilmiş bulunmaktadır. iki tıl~yıe 
lckctte istihsalatın, ihracat vaziyetl ,1" 

"tV'" 
dahili ihtiyaç nisbetinde tahdidi, t~ııill 
cinslerinin ıslahı, işletme usuılerı ,e~ 
tanzimi, standardizasyon için ınUşte )ı1J' 
tedbirler alınması, ihracat teşkillit1 0~ bir ç 
rulması mevzularmda yapılan ıc ~ 

mühim işler bulunduğu_n~an .. -ı;u~e ıcıJ' 
Yunan tütün konseylennın sura ,ıc • e 
rulması karadaştınlmıştxr. Bu ış. ~10 • 

. bitırı> 
formaliteler kısa bir zamanda ·çiııde 
cek ve teşekkül nihayet bir iki af ı f$1' 

faaliyete geçecektir. Bulgarista;·0:,tı!' 
ettiği ta'k\dirde bu konseye dah 
lecektir . 

t '" ' .. ' . 
' 

t~ 
' ·~·,., • 'l'k t k'l ~t d B ;ıhki .,.c.ı;iırı.df:~,.,,p i'lf ısır 7.ız rııcT:tcpıcrımiC tzcı ı C§ ı a ı oor u·. ıırau-u. ,. 1tct~1 f!ı1 

Farıılcla Kraliçe Fcridenin evlenme m ~imine iştira]; eden ~'zo J{,fl,. 
bir k"?Smını görüyorswm:::. B«yrakları m yere indirmc1c suretıY 

7.,-raliçeyi selamlıyorlar sıo~ 
================~=========::::::===~;,-cçeı;o 19 = . . göre• dır· • Resmi stntıstıkJcre ııtttll c 1 riayet edilmesi istenmekte ve nlınnn şld· 
det tedblr)crl protesto olunmaktadır. 

• Hudut münnkaliılını tantlın eden Frnn 
sız - İsviçre anlaşması dün imza edilmiş· 
tir, 

• artıfl 11 < yadn turizm harekctı ~:ıdC tı4 
de memlekete, 1936 dnn )il 00ooO' 

·ı 214 den yiizde 25 fazlası e, 
gelmiştir,. 
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l>eıa 
Mektup 

btr k Seya okuma yazma btlmlyen ( 
taı adındı. Hattd kendi ismini bile 
llınasını beceremezdi. 

Bu vakadan birkaç gün sonra idi. 
Polageya kocasının ceketini tamir 
ediyordu. lşini bitirip ceketi asmak 
Uzere iken kulağına bir kflğıt hışır-ltıak~lbuki kocası basit hlr adam ol

lııa~k~ beraber oldukça m?sul bir tısı geldi. Dunu, cepte unutulmuş kfı. 
aııeaıt işgal ediyordu. Köyden geleli ğıt zannetti. Elini soktu. Cepten bir 
be~ beş sene olmuştu. Fakat bu mP.ktup ı:rktı. Zarf tPmiz ve kfü:üktü. 
tı. ;:ne içinde oldukça iyi yetişmiş- üstündeki )'azılar sık ve ince idi. 
to~ zı okumadan maada daha bir ~hıktnptan hafif bir esans kokusu 
ta

111 
Şeyıer de öğrenmişti.. Ynlnız ı;ellyordu. 

llcanhı Sıkan nokta karısının bu ka- Pelac;e~·a bunu görür gfirrnez hir-
ll!i~· i 'l> sı dl. Bnzan knrısınıı: dcnblre kalhlnı> hlr bıc:nk snplnnnıış 

-.
11 
eJngcyncığım, derdi, hiç olmaz gibi oldu. ''Dı>mek lrncnm heni alda· 

\aıı~Y adımızı ynzmağı öfrensen ne 
~e ı.. r iyi olur? Bak btziın so\'adımız 

~ad · 
da11 tn ar kolay yazılıyor: iki hP.ce-

tlyor diye düc;iindU. Df'mek başka ka 
ctrnlarla. okıı ıııa - yaımı hllr>\ı lrn· 
dınlnrla mektuplaşıyor. ve lıl'nlın 

............................................................. . . 
i Yaı(jgan: E 
1 ! : M ihaylJ Zor çenko : 
·····-····················· ... ····•······•·············· .. ·· 

oldukça şen bir sesle onunla konuş
mağa başlndr. r~ftr arasında, yazı -
okuma fiğrenmeğe hazır oldu~unu 
bile ima t:ırikile ~öylf'dl. fvnn 1'.'lko
layr\'İÇ knrıı::ının bu kararından pek 
sevi nrli: 

- Mükemmel. dedi. Bit.Zat l.ıcıı 8a
nn rlers veririm. 

Pela~P.ya da: 
- Olur. h<"nHın lıaşlayabiliriz <lc

di. Ye ko<'a~ının di.l7.giln kesilmi ş kil 
ç.iil\ hıyı kla rrn n dik katle haktı. 

~atbu:rekkep bir kelime; Kuç - Kin glhi zıı\·aııı bir calıillP. alny ediyor! .. 
de bec 1 sen bu kadar kolay blr şeyi Rir clef:ı znrfa lınkt1. !çiıııl"ki mok 
tetı"dıereınıyorsun!. Bunu aklıma • k tnbu c;:ıkardt. Kağıdı nçtı. J<'akat oku 

t>eı ce bayağı utanıyorum. ma ynzmn bilınedi,ğl için bir tek kc-
\ldır ageya kocasının bu sözlerine lime hile nnlnmııdı. 
'•tE' .. nı1aı, "adam Ren de!... ol'!rnek • g b Okuma - razmn ö~rcnmcdi~inc, 

l'clnı:;eyn iki ay mnntazaman clers 
alrlı. Yorulmadaıı. bıkmadan en·clft 
hütün hnrflMi !iğrf'ndi. Kelime teı::

killne ha~ladı. Ufak tefek C'Umlelrr 
okuılıı. Hnrgün rle mahut mektuh11 
konımhrn gözünden çıkararak için
dekileri C>ğrı>nmeı;e çalıştı. 

Fakat el ~·azıl:ırınr bir ti.lrlü ı:;öke
miyord11. 

An<':ık ürUıırü ayın ı::onunrla mura 
dına erdi. Bir gün, kocns1 işine ~tt
tiktr.n sonra mahut mektubu gene 
konsolun gözündı>n çıkarrlr. Onu, he· 
celeye hı>celnye okumn~n başlad1. 

:\Tf'kt11hıı gür:lüklP. Riiktii. 

Talebe ve 
hoca mese 

, 1 elini sallar rn: "Y hayatrn<ln ilk dc>f:ı olarnk müt<'essir 
~it, h·:zı - okumn öı';renip ne ola- oldu. Kcrı(li lrnndinc: "\"akla hu 
lşıın t Nlkolnyevlç'? derdi. Artık hana nlt bir mektup olınamnkln he-

'ollta 0 dukça ilerledi .. Bu yaştan 
~ıra!{ Yazı yazmnğa elim varmaz. 
~ellstı:ı. ~a Yazıp okumağı gençler öğ-

rabcr, hen bunun içinde neler yn
zılı oldu~unu herhalde bilmeliyim .. 
Ilı>lkf ıle hu mnktup yüzünden hütUn 
lınyatıııı değişebilir .. Dundan sonra 

llaH'\ eı:;ans kokan mektuhun için· 
de sunlar yaz1yordu: 

Başlarnfı G ıncıôn 

iflasını ve dolayısiyle çocukların ka
bahatsiz olduklarını söylüyoruz ve 

kah bunları olgun kfı.hillcr yerine ko
yarak "korkunç suçlular'' diye etiket-

suçlu addetmek nekadar hata ise, sa
bırlı bir ruh tahlili, gerek muallim 
ve gerek talebe cephelerinde esash 
bir anket yapmadan da bir ibka notu 
yüzünden tabancaya sanlan çocukları 
derhal "cani" ler sırasına koymak da 
hatadır. Kriminolog Lombroso gibi 

lraıı· 
l'ııtı11 tok meşgul bir adamdı. Ka-
~~ll Uzun boylu konuşmağa blle 
) ~ 8özı lllUsaıt tleğlldl. Karısının 
el'tnelerınden sonra ekseriya cc,·ap 

belki de tekrar köye dönmem icap 
edecek!., 

Pelageya nğlamnf;n haşladı. Koca 

'''.\fnhlC'rf'm J\ıwkin nrkn<ln';'! 
\·naılf'ttiC.im nlfnhe kitnhmı giin

<leri yorıını. nu kitap .. nyf' ... tn<k kn
rını7m iki liç tı) rla ;rnn - oknmn iiğ· 
reneccğlni uın ıı~·oı·ım1 . Onu hu işe 
mc<'lmr <'<1N·C'ğinizl bana ,·naclNli
nlz.: ("nhil hir ino;;nn olmanın n<' kn
<lnr kiitü. n<' knclnr n:np nl<ln;::uım 

ona h<>ı·hn hl <' nıılahnnj!n <,:nlı':'mrz! 

le damgalıyoruz. Bence her iki noktai 

nazarın yanlış ve doğru tarafları, fa-

1 
kat ayni zamanda ikisinin de müba-

lağaları vardır. Resmi trmarhane is· 
tatistiklerini insaflı ilim zaviyesinden 

bütün suçluların "cinayet istidadı .. ile 
doğduklarını iddia edecek ve çok teh
likeli bir ahlak teorisi ileri sürecek 
değilim. Ancak mekteplerimizde ~ 
bii ve marazi ruhiyat bakımından 

tetkiklerin ve hu hedefe doğru mütc· 
vcccih olan tıl.bi, ruhl ve içtimai ça
relerin çok noksan olduğu muhakkak

tır. Binaenaleyh ben hepimizi ayni 
haklı hassasiyetle alakadar eden bu 
mevzuu bu zaviyeden mütalea etmeyi 
daha faydalı buluyorum. Bundan son· 
raki yazım bu noktalan daha grniş 
bir vuzuhla aydınlatacaktır. 

b lluı:ı. • gene işine dalardı. 
lı- aıt a rağınen han NikolaycYiç 

sının son ıamanlarrla değiştiğini, 

~ııtt 11dşanı evine ~eldl~i zaman bera
al'ısırıe bir de alfabe getirdi. Kitabı 
't> a Uzatarak: 

ttı sanelaı:;eyacığım, dedi, işte sana 
~I ~en usuııere göre yapılmış, ken-

hıyıklarına fhtlmrım ettiğini, nllerini 
Flk sık yıkadığını hatırladı. Zavallı 

kadın hem mektııb:ı hnkıyor, hem f
~ln lr;in ağlıyordu .. Mektubun için
deki muammayı halletmr>stnc imkrtn 
ı;öremlyordu: Kendisi okuyup anla
~·nmazdı; başkasına göstermeğl de 
muvafık bulmadı. 

nıınıı l.:<'ndin i1:e mnhnkknk hir i:;

cdiııini1:. hnn 1'.i'kolnyf'' iç. 

tetkik edenler, suçlu çocukların yal· 
nız mektep talebeleri arasında bulun

madığı ve hic sebcbsiz olarak. yahut 
da vaktiyle şair Mehmet Eminin 

:illrd1~ne alfabe ö~reten bir kitap 

Cehn Jetle mücarlclc konılfrsi 
nammn "~fnı·i~n Blokiıın .. 

"Kesildi mi ellerin?.,, mnnzumesile 
bi?.C canlandırdığı gibi liişcy hük -

lllıı ll! · Ben de imk~n buldukça se 
~ tı~1 eşguı olurum. 
,~\'ıı:ilgey::ı, Ya\·aşc;:n gUldil. Kitabı al 

'l~ı b 

Nihayet mektubu konsolun bir gö 
ıUne sakladı. Cekeli yerine koydu; 

·ve kocasmr l>c>klemeğo bnşlach. Ak 

Pelagcya mektubu iki defa okudu. 
1çirıd('I, sehehlııi kendisinin de h!Jme 
eliği bir acı duyıJu ve ağlamnğn baş
ladı. 

Çn\'frl"n: 

miinde bir para yüzünden analannr 
bab:ılarını öldürenlerin daha çok ol-

duğunu anlarlar. Bunları muhakeme
leri ve ruhi temayülleri sağlam sa
yıp da basit bir mahkeme celscsilc 

~a~, rı:r Sün çocuklarımızın işine şam olup dn kocası geldiği znmnn 
Ye dotnbm içlno koydu. Poln~eya hiç tPnk YNIDC'<ll. Bilftkis , 

ı?5 
""-..: KAHRAMAN 
'aı 
hay \'c Vakur güzelliğine lnr defa daha 

;an kaldı . : 
Oı: g ~ k 

llltıvari ogu ,kanlılığını elde etmeğe 
alt olarak devam etti· ....... ş· . 

~n ıkayet ettiğimi zannetmeyin, 
sen~··· 

tııt't\ J or ve bir anlık derin heyeca-
doıa;rasında söylediğim bu sözlerden 
?:anrıcı beni llıtfen affedin. Bilhassa, 
diainc ~eyin ki, ben ona kalbimin ken
lıı~ bi aıt olduğunu ihsas ettim. Bunu 

'1lidi~ 2~rnan bilmiyecektir. Kü!Sük Ü· 

tı~1 :ı: bıle bir müddet sonra unutaca-
llı annca· a kalb· ıyorum. Ona gelince, o dai-
~Uhu 'tnde yaşayacaktır . 

lııUtchaan~n en derin köşelerine k;ı:.:iar 
•cfltatı· sıs olan Liii dö Ri~liy:.i hep ayni 

....., ı sesiyle: 
lıiı İ"akat 

bir h· Yavrum, dedi, bu kadar ta-
~aplllağ 11 

için bu kadar büyük bir sır 
l
tllcin a ne lüzum var? Size bu hissi 
1) eden . 
~ oraun ınsandan bunu niçin sak· 
.. hlttır :.~? .. Eminim ki bu insan size 
"•~ ·~unku .. 
lı tı:ı a sızın meziyet ve ahlakı-
r §ağ1 gü 11. w. • · • ze ıgınız kadar parla'k-

r~~nç kız 
~ Oldu" Çabucak boğmağa muvaf-

tıtc1arı gdı.ı tnustari!J bir iç çekişi içinde 
l. 

....... .... . 
•rtı~ .... "et 0 • 
~L • ltraıı sevılrııeğe lfıyıktır. Fakat 

<ı;lcı-: arın "ob ,_ . 
~ ., de,,.· 

1 
:. an r.ızlarıy!e evlen-

tıt .... ır erde d ğ"l' .. 
t~ "O ~ 

1
.. e ı ız, monsenyor. 

r, ı,. o us as·1 b' tn. utn i ' 1 ır sınıfa mensup-
~10 ae kü ··ı.. • 

-.ar t'Utıuz k' çu.,, hır burjuaya.. Gö-
~· 1

' aramızda bir uçurum 

~~ •1pis1topo 
1ı. haki'- . s, cevap vermedi. Geni" 
~ul'\ı atatı ,.. :s 
tı._ .t'tl "ard oyleınişti: Aralarında bir 
~ ih · 1

• Ve b ~ tırnaı . u uçurumun aşılma 
{iardu. verılemiyeceğini pekala 

"" ullt .. ıırıı ta ğın . 
, dandı. en bir şey hatırlamı1 gibi 

htır lcoı:ı t. d .. 
" 

1 aıd 0 Mot" "t~· atrn us .. Eğer hatıralarım 
uı lll. ıyorsa A . . 

....._ ı ?. • n1ulu bır asilzade, 
~"et 

' öı tnonscny .. 
en lrraı or. 

zamanında mahvolmuş 

KTZ 

u.ı aıle .. Gayet mağrur ve cidden asil 
bir aile .. Hakları olan mükafatlan iste
mekten, fakir kalmayı tercih ettiler4 · 
Halbuk.i bütün servetlerini memleket 
ve milletin refahı uğruna feda etmişler
di .. Evet, eğer kont dö Molüs babasının 
düşüncelerini muhafaz~ ve tevarüs et
mişse ıstırabınızın büyük olacağını an
lıyorum. Kont dö Molüs şimdi nerede? 

- Trankavelle beraber, sizin imdadı
na koştuğunuz asil genç kızı korumak 
için gitti ... 

Başpiskopos ürperdi: 
- Mösyö Trankavel ! .. Beni çağır

mak üzere Liyona gelmiş olan mert ve 
cesur gencin mevzuu bahsettiği es~rim 
muallimi, değil mi, 

- Ta kendisi, monsenyör .. 
Hassa:. ve şair ruhlu olan Ltıi dö Riş .. • 

liyö, bu şayanı dikkat benzeyişi kavra· 
maktan geri kalamazdı: 

Basit bir eskrim muallimi olan Tran
kavel, asil bir kızr, - bir kralın kızını 

seviyordu. - Bir lokantacının fakir ~ızı 
olan Roz ise asıl kont dö Molüsü sevi
yordu ... 

- Yavrum, -dedi, bir kaç boş sözle 
teselli edemiye::eğim asil bir kalbe ma
liksiniz. Sizin gibi bir genç kız bu kadar 
derin ve samimi bir ıstırabı ancak kendi 
gururunun kuvvetiyle yenebilir. 

Genç kız, tasdik eder şe~:lde başını 
vakarla salladı. 

- Sizi takdis eder ve Tanrıdan kalbi
nizin istirahatin i yalvarırım, yavrum .• 

Genç kız:, başpiskoposun jesti altında 
hUrmetle eğildi. Lui dö Rişiiyö kendisi
ni son derece mütehassis eden bu sah
nenin acı tesiri altında süra'tle sokağa 
inerken, gözlerini kapam1§ olan Roz cia 
hareketsiz bir hal.ide yerinde durarak 
hülyasına dalmıştı. Bir saat sonra Lüi 
dö Rişiiyö atının bütün hıziyla Bllıa 

yolunu tutmuş bulunuyordu . 

Bu bahsi k_apayıp. okuyucuya. sa· f 
bık rahip Korinyanın ne olduğunu söy-

• 

Ferah FERRUH 

KAHRAMAN 

Rişliyö ayni tavırla: 
- Oradan getirtilebilir! .. 
Dedi kral da müdahale ederek şöyle 

dedi: , 
- Pekala 1 Eğer bu seyahat uzarsa, 

kardeşim evlenmekte fazla istical gös
terdiği için bunları halleder ve icap e
derse müstakbel zevcesini buraya getir
tiriz. 

On Üçüncü Liıinin, gizli bir tehdit 
tavriyle söylediği bu sözler, Gastonu 
ürpertti .. 

Bir gün sonra, kafile, çan sesleri ara
sında Şartra giriyordu. Kral Güyom 
~apısında şehrin asilzadeleri ve vali ta· 
rafından karşrlandı, sonra valinin ika
metgahına yerleşti .Burada büyük bira
yin yapıldı. 

Merasimi müteakip kral büyük kapı
ya doğru yürüdü. Rişliyö onunla bera
ber ve hemen onunla ayhi hizada yü
rüyordu. Kral kapının altına geldiği za
man Rişliyö mırıldandı: 

-Sir ... 
On Üçüncü Lfıi hayretle durdu ve 

kardina]a doğru döndü. Rişliyö devam 
etti: 

- Sir, üçüncü Hanri bu döşeme taş
la:-ının üzerinde diz çökmüştü. 

On üçüncü LCıi sarardı ve !cardinala 
fena bir nazar atfetti: 

- Ne söylemek istiyorı>unuz, kardi· 
nal?. 

- Ancak şunu söyleme~ istiyorum, 
Sir: Kral üçüncü Hanri buraya yalına. 
yak ve elinde bir mumla gelmişti. O, 
Valuaların sonuncusuydu. Bu taşların 
üzerine diz çöktü, Sir .. Bu, memleketi 
olmıyan bir kraldı. Paristcn kaçmıştı. 
Bütün bunlara sebep, zamanmda kendi
sini göstermemiş olmas1ydı ! Mösyö dö 
Gizi ortadan kaldıramamıştı!. . 

On üçüncü Lüi, çehresi sapsarı ke
si1miş olduğu halde bu beklenilmedik ve 
ani tarih dersini dehşet içinde dinliyor
du .. 

Rişliyö ıdevam etti: 

Dr. Rasim Adasal 

KIZ. 273 

- Kral, memleket için, kendisi için 
ve ValCıalar hanedanı için dualar yap
tı. Nihayet Gizi öldürtmeğe karar 
verdi .•. Fa~t geç kalmıştı, Sirl Bir müd 
det sonra üçüncü Lfıi, Jakoben tarafın
dan öldürülmüştü. Sir 1 Sizin yanınızda 
bir Jakoben var! Sizin yanınızda bir 
Hanri dö Giz vaı:idır ki, ismi Sezar dö 
Vandomdur! .. 

- Şu halde, ben de size yemin ede
rim ki, ben zavallı ValCıa gibi geç kal
mıyacağım ! .. 

- Şu halde, Sir, hemen şimdi yürü
yelim!_ 

Filhakika da öyle yaptılar. Kral küçük 
ordusunu bırakark sadece silfillşörler -
terinin refakatinde, hemen ayni günü 
Şartr şehrini terketti ve Bluaya doğru 
yürüdü ..• 

1 1 1 , • 

Liyon Başpiskoposu, Montaryolla 
beraber Parise gelince doğru Kurto so
~ağına gitmişti. Kralla kardinalın sa
ray erkanı ve bir orduyla beraber. altr 
gün evvel Farisi terketmiş olduğunu da 
öğrenmişti. • 

Bu haber onda büyük bir endişe tev
lit ediyordu, hu ha!dise onun nazarın

da Annaisin mukadderatiylc bağlıydı. 

ikametgahının önünde atından indiği 

zaman bahçenin küçük kapısı açıldı ve 
bir kadın ona !doğru ilerliyerek şöyle 

dedi: 

- Monsenyör, lfttfen içeriye teşrif 
ederlerse, kendilerine matmazel dö 
Lsp:ır hakkında malumat veririm. 

LCıi dö Ri§liyö, atım bir hademeye 
bırakarak içeriye girdi. Kadm, kendi
sini büyük 'bir hürmetle büyük salona 
aldı ve: 

- Monsenyör, dedi, matmazel dö 
Lespar, her şeyden evvel, size iyi bir 
oda ve iyi bir masa hazır1am:trnı emret
ti. Bunların ikisi de hazırdır, monscn· 
yör .• 

Bu sÖ71er, seyyahı biraz temin ctmi§· 



10 
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Bla--rg. H. S. Ok: 
Uzun veya uz.unctı lbo;rlu, orta bilnyccıe, 

fopln olmnğ:ı müstaıt bir :rrıradılışt:ı. Gene 
siniz. SıbhaUniz :iyidir. Esnsmda bedbin 
olmnktnn ıtlyııde r.ikhin olmnW. mütema
)'ilsiniz 'ki, bu, en mcmun i:rete deI;cr 
vn.sıflnr.ınıufan birjdir. Bu vnsfmın, nrt· 
tırına.nu ve nsla kalbetmemeniz şııynnı 
temenn!dir- D:rşkalanmn kumrundan zi
)'lldc lyf tarafını görmek hterslniz, ibu da 
iyidır. Uysal ve mubitinizdckilerle kolay
likla anlnşnbilecck bir laırakterdcsiniz. 
Amell i ere de !knbıli ·etiniz çok 1yidlr, 
fşlcrJ cabuk bitirmekten ziynde fyi bitir
mek fstersinlz. bl vasınannızla ileriden 
emin olııblllrsiniz. Ilir ecnebi dilinde tam 
bir vukuf lavsil c ederim, bu hnyııtınızda 
cok mühim neticeler verecektir. 

Arkadaşınız, p:ırmnk i7.1crl ile elinin 
~eklini ve yazıları kaçnr d:ıkikndn ynz. 
dığmı bildirmelidir. 

-3i6-

"Ankara Ş. K. 77: 
Haklamdald ilimnt ve tevcccfihünfir:e 

feşekkfir ederim. Sizi, etraflı bir tabli1 ile 
memnun ctmcğl cok isterdim, f:ıkat par
ınak fzlcrinizi. elinizin şcl:Jinl, dirseE;i
nlzdcn bneğini:ı:e knd:ı.r o)an uzunluğu, 
yanlan kaçar dakfkndn yazdığınm sön
dcrmemlş veyn bildirmemiş hulunnyor
sonuz. Ilımları beklemekteyim. 

YartıE;ım kısa tnhlile nauırnn: <icnçsi· 
nlz. Ameli işlere kabllıl·ctlniz çok mO
kcmmcldir. Fn:ıl ve işten korkmaz bir kn
ralderdeslniz. 7.ekfinız do işlektir. Vnkala· 
rı kendi göıOoOzl~ ı;örmesinf '\"e gösterme
sini bilirsiniz. znmnn zaman b:ış gösteren 
inıılçılığınız, slzl sevenleri nnıdn sırnda 
kırmnkto ve halrkınızd:ı verdikleri iyi ka
naatlerde şfiphcler U) :ı ndırm:ım:ıktadır. 

Tnhllllere dewm için istcdilderfmin 
bu t:ılılil hakkındaki milhılc:ınıila birlikte 
gönderilmesini lıcJ,Jemektcyim. 

--377-

Anl:ara lif. O. 10: 
1031-1935 lmranızhı 1936-1937 

B UTON tafsilatile karakteri
nizi; meziyet ve kusurlarınızı; 

sizi hayrete dilşilrecek kadar vazıh 
ve sarih olarnk hususiyeUerinizi; tut
tuğunuz veya düşündüğünüz i~te mu
vaffak olup olmıyacağnuzı; nihayet 
beş farkla y'şmızı size söyliyebilirim. 
Bann bir gazeteden, bir kitaptan ve· 
ya aklınızdan yazacağınız dört satır
lık yazıyı; son aylardaki imzalarınız. 
dan ikisini gonclcriniz. 

nr:mnda oldukcıı farklar Tardır. (934-35)e 
ait lm1.anız tam şeklinde ise bu farklu 
şunlardır: fü·eke dılhn sabırlı idiniz, şim
di dııhıı ııcclcd ve d:ıha yorgun sörünfi· 
yorsunuz. Slnlrlcrtnlzde lı:ıfif bir yorgun
lıık söze çarpıyor. Bö:rle olduğuna söre 

!Hl4 denherl sizi yor:ıcak şcrauıc bulun· 
muş olnııınız 15zınıdır. Orta bünyedcsiniz, 
hac;-;as vr fyf lcnlplisiniz. Zekisiniz, çalış
ma kabillJcliniz de iyidir. Birnz inatçısı· 
nn:, sol el ile de ~·azmak şnrtilc diğer bir 
yazıınzı <l:ıhıı gönderiniz. 

-3iS-

Rcua:ıt. 11. M. Z: 

Yorgun ve mustarip görünÜ)'Orsunuz. 
O kad. r ki ~nzmızdıın cvvcIO :rıışh oldu
~unuın Jıl!kmeımck fü:ere idim, fakııl ibarı 
nokt:ıl:ırdnn yazıda görülen del!işmelerln 
yaştan değil yorsunlııklon Tc teessürden 
neşet eltisini nnl:ıdıııı. Gençsiniz, ynşınız 
25 den fozl9 olmıyııc:ıktır. Dirisini mi sc

\'İyorsunuz, ve sevcliliinlz sizi terk mi elli? 
Ncliccdcn müsterih olmanızı ln\'slye e

derim. 

-37!)-

Moda. N. Av. Z: 

Orta yaşlı, nsnbt, alıngan, \cnl:iclce lılbi· 
atll bir zat. Hayatınızda kaçırılmış fırs:ıl
lar n:ı: olması gerek. Henüz bütün fimitler 
Jrnyholmuş değildir ve önilnilzdekl Yaklt, 

Cevaplan veren 

Profesör Sanerk 
GrafoloJI ve Grafometrı 

mUtehassısı 

fm~nt Ye imkdnlordnn istifade edeblllrsl
nb:. yalnıı daha faal ve dahn az alıngan 
'e nsabl olmağa mecbursunuz. Başkalnrıw 
tenkid etmekten ve sıynplnrıııdn do~tlan· 
nızı hile çekiştirmek huyunu da terkcl
ıııcJisinlz. 

-380--

Mersin - il. Nas: 
Gazetede :si:ı:c :nasıl bitap etlilmek ikU

za ettiğini göstermemiş oldnğunuz gibi sol 
elinizle yazınızı, elinizin şeklini, parmnk 
izlcrinlzi de :rollnnıamışsınız. Tam bir tah 
li1 için bunlnrın gönderilmesini beklemek 
teyim. Yn:ı:ınızdan ıınladığıma göre, genç, 
lalıiııten intızııını sever~ f.ikir, his ve ka
naatlerinde musır bir r:ılsınız. AlıştıE:tınız 

şeyleri kol:ı •!ıkla bırakamnzsınız, :ı ani t-
tiy•atlunnmı fazlaca bnğlısınız. :ııJe sev
gisi hiss iniz kuvvetlidir. 

-381-. 

!:mit • lla. Cl.: 
Müstehzi tnbi:ıliniz ı:razınızın • tmfırl n 

orasından fışklrmaktadır. Gençsiniz, 

~-unuz ortıı olm:ık gerek. Çalışmak ve m -
vnffnk olmak en bfiyük emeliniz, hederf· 
:nl:ı:dlr. Zenginlikten ziyade nüfuzlu olma
ı:lı tercih etmeniz daha çok mümkündOr. 
Gösleriştcn de hoşlanıyorsunuz. 

:ı'alnıı sözlerlni:ı:c her zaman sadık knl
nındısınızı tolıının cdh·orum. Siz ne dersi· 
nlz? 

-382-

Btuoulıı r,. L. 'M • .V.: 

Yaşınıza ve şcraitlnlze nazaran oaha 
al:ır başlı olmııb, eski hn)'atını:ı:ın seyrini 
terkctmcğe nıcehursunu:ı:. 32 yaş nrtık ser
tüzeşt y şı olmonıalıdır. Çok cüretklir ve 

cok atılgan olnn1:ır muvaffakiyetlerinln 
hOyllk bir kısmını şanslarına borçludur
lar. Htıl"tltltı. teşchbUsler, acemi bir eldeki 
lavla zarı yerini tutmamalıdır. Muntazam 
hir programla h:ıy:ılınıza ciddi Te esash 
hir istiknmct Ycrrncnid ta\'si~·e ederim. 
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tı. Buna rağmen, gene en:iişe ile sor
du: 

- Kendisi emniyette midir? 
- Parisi bundan altı gün evvel tcr-

ketti ve atma bindiği zaman, bir tehli
keye maruz bulunduğunu gösterecek 
hiç bir delil mevcut değildi. Esasen, 
monsenyör istirahat ettikten sonra, 
kendisine matmazel ıdp Lespann bırak
mış olduğu mektubu vereceğim. Emir 
böyledir .. 

LQi dö Ri§liyö sabırsızlıkla: 
- Bu mektubu derhal göreyim! de

di. 
Hizmetçi kadın çıl;tz, biraz sonra da 

tekrar içeriye gelerek, altın bir tepsi 
için:de getirdiği mektubu Başpiskoposa 
uzattı. Bu mektup ııncak bir kaç kelime
yi ihtiva ediyordu: 

"Kral Paristen hareket ediyor. Onun 
BlCıada duracağım zannediyorum. Bi
naenaleyh, ben de oraya gidiyorum ..• 
Monsenyör, sizi beklemediğim için be
ni affedin. Annemi sevmiş olan siz, 
pekala anlarsınız ki, Arman dö Rişliyö
nün gittiği her yere Annais dö Lespar 
da gitmelidir. Eğer lCitfunuzu, ik.aJnet
gabıma yerleşmek tenezzülünde bu
lunacak kadar ileri götürürseniz, dö
nüşümde sizi orada bulmak şerefine nail 
olacağım. Ah 1 Monsenyör, yalvannm 
size, beni bekleyin, çünkü kalbim cild -
den ıstırap içindedir ve sizin şefkatinize 
ihtiyacım vart.,, 

Başpiskopos ürpererek mırıldandı : 
- Betbaht çocuk! Kaderine gidiyor. 

Ya kardeşimin kaderi nedir? Onu şilphe
siz Tann ldare ediyor! .• 

Ve ıbı:metçi k,adına dönerek illive et
ti: 

- Kızım, derhal hareket ediyorum. 
- Nasıl, monsenyör 1 Matmazel dö 

Lcspann misafirperverliğini kabul et
miyor musunuz?. 

LQi dö Rişliyö ayağa kalktı: 
Kadm devam etti : 

- Bu kadar bilyük bir ihtimamla ha-

zulajığım yemeği de mi kabul etmiyor
sunuz?. 

LUi dö Rişliyö gülümsedi: 
- Doğrusu, yemeği kabu lcdiyorum, 

dedi. İtiraf edeyir.:ı ki fena halde acık
tım. Lfitfen iki hadememle de biraz meı
gul oluıı .. 

- Onlar yemeklerine başladılar bile, 
monsenyör. atlar tda ahırlara yerleştiril
di .• 

- Şu halde beni be~yordunw;?. 
- Matmazel dö Lespar gittikten 

sonra, her gün sizi bekliyoruz, monsen
yör ve hazırlıklar her sabah yeniden 
tekrar ediliyor. 

Hizmetçi kadının söylemediği ve 
söylmemek emrini aldığı bir şey var 
idiyse, o da, başpiskoposun mustarip 
ruhunu biraz ferahlandıran bütün bu 
nazik ve zarif ihtimamın, yanındaki o
dada bekliyen bir şalus tarafından ha- , 
zırlanmış olduğuydu. 

Bu şahsı, Ltıi dö Rişliyö, anc.a'kj mü
kellef bir sofranın kurulmuş olduğu 

yemek salonuna girince gördü. 
Masanın üzerindeki bütün takımlar 

ve yemekler, hassas ve ihtimamkfir bir 
insanın mahsu!ü olduğunu her an his
settiriyordu. Baş piskoposun üzerin -
den Annais'e giden bu şefkatli ihtimam, 
Annaisin üzerinden Trankaveli istih
daf ediyordu. Buna sebep, düello üsta
dının, Molüs'ün dostu oluşuydu. Haki
katte bu asil ihtimam MolUse mütevec
cihti. 

Filhakika, LOi dö Rişliyöye hizmet 
eden şahıs, matmazel Roz Hutlardı. 

Bu genç kızı küçük burjuazitlen ba
riz bir şekilde tefrik eden bir nezaket 
ve zarafetle beraber Matmazel Roz, 
kendi lokant;-- 'lda giydiği sade elbise
sini giymişti. Fakat bundan başka. ya
kasına gayet zarif bembeyaz dantelalar 
takmıştı ki, bu kendisine cid'dcn çok 
yak,ışrruştı. Başpiskopos, bUyilk bir iş
tihayla yeyip içerken ve, yalnız kendisi 
· d n hazırlanan bu enfes yemeklere ve• 

_______________________________________________________________ ..._.. 

rilen ihtimama hayran kalttkcn, ayni 
zamanda, ,~ uciyle bu vakur yürüyüş
lü, !a~t buna rağmen mütevazi ve çok 
zarif gen; kızı seyrediyordu. 

Kendi kendine §Öyle dedi: 
- Şüphesiz, zavallı Annaisin 'dostla

rından biridir: her hareketinden cidden 
asil bit lm olduğu besbelli .• Fakat k)m
dir, acaba? Gelip bana hizmet etmeyi, 
hangi asil ku kabul eder?. 

Ye LQi dö Rişliyö, yil.ksek sesle: 
- Çocuğum, dedi, bu kadar zarif bir 

ihtimamı kime medyun olduğumu, bana 
söylemek li'.ltiunda bulunur muıunuz? 

Bu esnada, matmuel Ro%, kendi lo
lrnntasınm mahzenlerinden çıkardığı 

çok eski ve nefis bir şarabı, ktristal bir 
kadehin içine dökmekle mc§guldü. Bu 
işi bitirince, kadehi bagpiıkoposun, ıs .. 
nüne koydu ve tatlı bir sCBle cevap ver
di : 

- Monsenyör bunu peki!! biliyor
lar: Kendilerini bu ıekUde karıılamak 
istiycn Anjudaki ıcniJ mal~elerinin 
sahibesi, matmazel Annais, kootcs dö 
Lespardır. 

Ba§piskopos mUtcheyyiç bir tavırlı.: 
- Evet, dedi. Bu genç kızın unvan

ları bunlardır, annesininkiler de öyley
di. Fa.kat, ben ai%den blhsctmek istiyo
yordum. yavrum.Sizden kiı:n olduğunu
zu sorduğum için beni affedin. Bunun 
yegane sebebi, sizden güzel bir hatıra 
muhafaza etmek arzusuıdur. 

Genç kız Molüs'ün kalbini ferahlıuı· 
drracak bir sadelikle cevap verdi: 

- Monsenyör, benim iımim Roz
dur, Bel Ferronyer lol\antaaı sahibesi 
Rozali H udann kızıyım. 

Bu cevap, başpiskoposu hayretler için 
ae bıraktı, fakat cidden hnş.gas ve asil 
bir insan olduğu için, bu hayretini gir
lemeğe muvaffak oldu. 

- Roz ! dedi. Bu isim cidden tam size 
göredir. (MaHim olduğu üzere Roz 
Fransızca gül dem,,ktir.) Güullik gil
lü 1.. Dünyadan vıızae~miı bir insanın 

bu hakikati söylemesini hoş görün. Fr 
kat ayni zamanda ahlak gülu ce olduğıı 
n:.ı.z belli. Sizi unutnuyacağım matnır 
zel Roz Hudar.. Ve siz de, eğer lJjı 
gün ıstıraplarmızı dindirecek sözler"
dost bir §efkata ihtiyacınız olursa gr 
lip beni bulun ve yahut çağırın, ya.,. 
rwnı. 

Lfil dö Rişliyö ayağa l!jalkmıştı. Dile
katle genç kıza bakarak sordu: l 

- Dana söyliyecek bir sözUnilz yo 
mu?. . .. 

Roz Hudar biraz sararmıştı. Başı» 
kopos ona, bir ıstırabı olduğu ~ 
dost bir kalble dertleşebileceğini söylr 
diği zaman genç kızın göğsü biraz cır 
ha büyük bir hızla inip çıkmağa ba! 

·· .• mc b~ lamıştı. Esasen ba~pi~kopos bu1-.çid-
şcf'k.atle, bu son suali ınrf bunun 1 J:ılf 
sormuştu. Genç kızı, çehrcSinden J:ıif" 
bır §ey belli etmediği halde, bun~ ~ 
sc."tmek için, cidden hassas bfr ırı t1f 
olınak l!zmıdı. Başpiskoposun gebit 
kıza karşı olan takdir ve hayranbğt t• 
kat daha arttı ve son derece şefkJl 
bir 11esle tekrar etti: lf" 

- Bana söyliyecek bir sezUnUS Yo 
mu, yavrum? • • (!ab• 

Genç ku: ürperldi, başını eğdi ~e 
fada &arardı.. l ola" 

Genç ~' bu anda, belki ilk de ~ dl 
rak, kendi ruhuna nilfu.z etti. J..,~ı;ıcd 
Rigliyöya baktı. Baştnt eğdi, goıi ~ 

. tltl 
Yatlarla doldu ve a:dcta gayrı § sıııeıJ 
halde, aşkının iyice doğduğunu re 
gösteren l>u sözleri söyledi: dS 1dı 

- Evet, monsenyör. Hayatııtl etiP' 
bir ıstırap var; çünkü ben: se<ll11~ 
imk8ru olmryan bir insanı seviY0 ~ 

Roz bu sözleri söyler söyleıne~~d~ 
mağrur, Coıha a.sn bir tavırla dDfııtitl' 
Bütiln masumiyeti ve bütün S2. t1ft .,.,,, 

cidden gUıeldi: o 6adece ruhun 

rnbını söylemişti.. ald--ıl~ ıt-
Başpiskopos, teşhisinin talı ği bit 

tiğini gören bir tabibin gUiebiJeC~ ~ 
~ebessümle gülümsedi ve bu geıı 
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T.I BANKA~I 
1938 

Küçük Cari H~&aplar 

ikramhie pl&nı~ 

4adet1000 liralık-4000 lira 
8 " ,500 " -4000 " 

16 " 250 " -4000 " 
'76 " 100 " -7600 ,, 
80 " 50 " -4000 ,, 

200 ,, 25 " -5000 " 
384 ,, 28600 " 

Kuralar: 1 Marı, 1 Hazıran, t EylOI, t 
BirJncl ki:ıun tarihlerinde 

çekllecektlr 

En Az 50 Lira Mevduatı 
Bulunan Hesaplar Kura

lara Dahil Edilecektir 

• 

• 

Osra m m lam.hasını kullanınız. 
Ucuz bir ışık temin eder. 

iyi ışık 
Söglam İŞf 

Dekalümen lambası asgari hir istihlak temin eder. 

11 

ıılmnk f~lc)cnlcrln daircmlr.ln 03714707} lıların işlıu semiye ait bilcümle mnlümnlı ( etmiş addolunaC'nklnrı JH\n olunur. 
~ıı)ılı dosyıısııın ınürnc:ınll:ırı ve nlnc:ık· ö{lrcnrııiş \C ıı surcllc nrttınnn~n işlinık .(21477); 
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SÜMER BANKI 

BURSA 
Merinos Fabrikası 

Gerek dokuma ve gerek her türlii tri
kotaj yün lpltklerlnl imale ve "sipariş 
kabulllne başlamıştır •. 

Merinos Fabrikası yftn lpllklerl ya
bancı memleketler ipltklerlne olan lh- ı 
tiyacı tamamen ortadan kaldıracaktır. 

iplik nUmunelerlnl Burseda Merinos 
Fabrikası OlrektörlftğUnde göreblllrst- ı 
niz ve orada o istiyeblllrslnlz. • ml• .. ' •• '. 1 ... : =.·: • 

r~ ERKEK ŞAPKASI!. ....... , 

L 
P. LJ~lBROPULOS firmasına. dikkat.! 

Çünkü ibu firmadan alınan şapkalar ı~at'iyyeıı bozulmaz! 
Galata Karaköy tramvay durağı önünde No. 110 ________ , __________________ .... 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır .. 

---------------------
l\apah Zarf Usollyle Eksiltme llilnı 

Giresun Nafıa Direktörlüğünden: 
:? Şubat 1!>38 tarihine rastlnynn çnrşnnba sunu saat 15 de Giresun vı

IG.yeti hususi muhasebe binası lı:erisinoe toplanacak olan vilAyet encUme
nince ( 48,835) lira muhammen bedellJ hastahane binasının yalnız kAglr ve 

betonarme kısımlarının inşası \'ahldlfıatlar Uzcrindcn kapalı zarf usul!yle 
eksiltmeye konulmuştur. Tcklillordekl tenzlHH ,·ahidl !iatların umumu ü
zerinden yapılacaktır. Şartname, pla.n YC buna mütcrerri diğer evrak 24 O 
kuruş mukabilinde Nafıa <lalreslnden vcrllecektlr. Muvakkat teminat 
(3662) lira (61) kuruştur. Taklit mektuplarını maba11l ticaret odasında 

kayıtlı olduğuna dair vesika ve 1938 yılı için cari Nafıa VekA.letlnden alın· 
mış en aşağı 25.000 liralık yapı işleri milteahbltliği vesikaslyle birlikte 2 
Şubat 1938 çarşnnba gilnil saat H,30 a kadar Giresun vlJAyetl dafmf encü
men relsllğlne vermeleri IA.zımdır. (460) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. ncü keşide 71 Şubat 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle .(20.000 ve 10.000) 

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

1 
DOKTOR 

Kemal ôzsan 

Operatör - Oroloğ 

Galata • Karaköy - Abdullah cf. 

1 
lokantası karşısında Galiçi Hnn 

HergUn 1!5 den 20 ye kadar 
Telefon: 41235 

Dr. Abaraj 
Yeni muayenehanesini Beyoğlu Mis 
sokak No. 28 Marten apartımanma 
nakletmi~tir. 

Her nevi kadın, erkek ve ~ocuk da· 
hili hastalıklarına bakar. 

, .. 

25 iNCE SiGARA 15 
20 ~~ALIN Si GARA 

Bakırköy Bez ve Pamuklıt 
Mensucat Fabrikası 

Tf) A. şirketinden: 
. 

Kartal marka (85) santim enindeki kaput 
bezimizin (36) metrelik topunun, 

Bu hafta için 
Fiatı ( 7 3 2 ) kuruştur. 

/. 

Bu fiat fabrikamızda ambalajsız oıara~ 
teslim ve peşin tediye şartile muteberdır· 

Bir balyeye kadar saflş ycİpııır· 


