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j Almanya nufuzunun artması üzerine 

Iran ve Iraka v· y b d•} • 
hemlryolu siyasetimizde yeni bir hamle 

gidecek hattın gü- ıyana a u 1 erı 
zera-ôhı .kararlaştı telaşa düştü 

Diyarbakırdan ırana giden hattın • • • 
Uzunluğu 521 kilometre olacakıSermayelerını çekmek ısfeyerek 

\ . borsada panik yaphlar 
... -J. Hıtler nutkunda 

~·•,11r 

li<ifia Vekaleti, Türkiye demiryolla
lran ve Irak demiryollannrn bir

nc ait istikşafları ikmru ettinni§ 
n geçeceği sahalarda nüfus ve 

l 

-· .. ,"'. 

araı:i vaziyeti, nehirlerin geçtikler: naza 
n dikkate alınarak bazı tadilat yapıl
ması zaruri görülmÜ§tür. 

W'" Denmı 8 incide 

Türk ailesi kaç 
ara ile . geçinebilir? 
lUu1ı.a.euı mesleklere mensup kimseıer
rasında açılmış olan anket bu hafta 

iceleniyor 
kültesi tartıfından Türkiye- , 

· ve aile bütçesinin tan-

§ olan anketin ilk kıs-

. deki çarşamba günü neti· J M•• olacaktır. 
meşgul olan fakülte profesör 

1\ entıeriylc iktısadi rr.ahafile 
~I\ ~up bazı zatlardan müte§ekkil bulu
~ evet şimdiye kadar :tstanbul mın-
\ct •ının her Sinrf halkı arasmck an
"ıı• Yaprnı§tır. Anket: esnaf, köylü 

atka 
~lır r, devlet memuru, ı:erbest me-

~t~~l~k sahibi, müessese sahibi, lt. 
~ ve buldukça iJ yapanı scrveti-

tcliriyt . h l'f , 1 e ya§ıyan ve saır mu te ı 

't iJ:Jt Sahiplerine birer karne dağılma
~ntaktadır. 

Bu karnelerin iiz:erine karneyi alan 
kimse aylık gelirini,. seneliğini veya 
gündeliğini, çocpk adcldini, &arfiyatını, 
ta~arrufunu ve sairesini yazmakta, bu 
suretle lyımeler birikmektedir. 

Esnaf teıkilltında ve sanayi İ§Çile

rinde olan son karneler de çaf§<lmba 
günü alınr.ıcak ve ondan sonra anketin 
neticeleri toplanarak ilmi tetkik cephe
si bafltyacaktır. 

Yapılacak tetkiklerden sonra mem -
leketimizde kazanç seviyesi k,at't olarak 
anla§ılc:ı:aktır. H ükCımet te l>undaı. son 
ra hayatın ucuzlatılması, kazancın art
ması ve halkın daha fazla refaha k..
VU§ması için alacağı edbirleri bıleuk 
ve ilmi esaslara ıdayanar<ıık hu:ırlamak 
imkanını bulacaktır. 

Polise yeniden 
t,,estajiyer alınacak 

Ve orta me" tep mezunlarlle askerlikte 
erbaş olanlar imtihansız Klrebllecek 
~ _.. \'azısı 3 Üneüde 

neler söylüyor? 
Berlln, 20 - Bitler beklenen nut

kunu buglin Rayiştagda söyllyecek
tlr. Nutuk mevzuunun f şubat ta
rihli yeni dahllt teşkilA.t ile' ayni a
yın 12 inf'!i gUnU Berchtesgadende 
aktedllmiş olan lUIAf olacaı'.h tah
min edilmektedir. Hitlerln "Dolşe
vizmln dilnyadakf faaliyetine karşı,. 
yeni bilcumlarda bulunacağı da tah
min olunuyor. Bundan başka Hltle-

_.. Devamı 8 incide 

Halkevlerinin 
altıncı 

ytldönümü 
Bugün bUtOn yurtta 

kutlu lanıyor 
BugUn, bütün, Türkiyede Halkev· 

!erinin 6 ıncı kurulu§ yılı kutlulan
maktadır. ıHer Halkm buciln için blr 
kutlama pro,ranu hamdm1111tır. ),(...., 
cut Jl57 Halkevinde bu bayram kutlu- \ 
lanırken, yeniden açılan 42 Halkevinde 
de açılış merooimi yapılacaktır. Bu ıu
retle yekQnu 209 a çil~mı§ olacaktır. 

Şehrimizde açılacak olan Halkevleri
nin saysı liçtür. Bunlar, Fatih, Bakır
köy, ve Eyliptür. 

Bütün Halkevlerinde merasim. Da· 
biliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
Şülcrü Kaya tarafından Ankara Halk· 

- l>eı•amı S incide -

~-------------------Oç ayl ık 
;naaşlar 
Tevzi gO n lerlni 
gUsteren resmi 

cetvel 
4 Uncu sayfaamızdadır 

Açık mektup 

aauuus,, 
arkadaşım aza 
17 ıubat say1nızdaki Türk ~azeteci

liği fırkasını okuduk: 
Düşilnüyoruz: Sussak (HABER) 

de dediğiniz gibi bir suç işlemi§ oldu· 
ğumuzu kabul etmi~ olacağız.. Susma
sak hakkımızda verilen ve bittabi tak
dire dayanan bir karan münakaş~a 

girişmiş gibi olacağız. 

Bizi ne kadar güç mevkie k.oyduğu
nuzu görüyorsunu: yal 
Dün de yazdığımız gibi bugün de tek

rar ve temin edelim: (HABER), hiç 
bir yabancı propaganda menbre:na l· 
let olmıyacak kadar uyanıktır, tecrü-

belidir ve bununla mücadelenin daima 
ken~isi ön safında olmu~tur. 

Böyle olduğuna emin olmaları ve 
10 Şubat Haber nüshasını bir ~e sizin 
görmenizi isteriz • 

(Türk gazeteciliği) fıkrasının yanı 

ba~mda siitunlarıruzı okurlannızın ten
kit mektuplarına açıyonunuz. Bu açık 
mek.tubumuzu o cümleden biri olarak 
kabul ediniz. 

Hitler nutıı1c ~6yUlyor ..• 

Hindistan lngiltereden 
mutlak ayrılacaktır! 
Hint milli kongresinde reis 
mühim bir nutuk sö ledi 

Londra. 20 (A.A.) - Millt Hind 
kongresi 51 inci yıllık kongresini 
Harfpurada Bosenln riyaseti altın
da akdetmiştir. 

Reis nutkunda Hind milli hareke
tinin Hlndlstanı bllyUk Brltanyadan 
ayırmayı istihdaf ettiğini söylemiş 

ve demiştir ki: . 
"- Du ayrılık yapıldıktan ve 1n

gtllz tahnkkUmUnUn son izleri de or
tndnn kalktıl<tan sonra bUyUk Britnn 
ya ile milstakbel mUnnsebetlerlml7j 
gllnUl rızasile aktedeceğtmiz bir 1t
tltakla tanzim edeceğiz.,. 

Sovvet diplomatının macerası 

Romadaki Butenko 
hakiki değilmiş ' • Tas ajansı meseleye "bir 

faşist komedisi ,, diyor 
Moskova 19 (Tas ajansı) - Ro

madan bildirildiğine göre Butenko 
işi bir faşist komedisinden ibarettir. 

Butenko roıu bir beyaz muhafız 
tarafından oynıı.nmaktadır ve neşre
dllen fotoğraflar da Butenkonun fo
toğrafları değildir. 

Dutenko ile Moskovada tahsil ot
mtş olan Romndakt Sovyet sefareti· 
nln kfltlbl Dutenkonun oturduğu 
söylenen otele Uç kere girmeğe te· 
şebbUs etmişse do diplomat veslknsı
na. rn~men otele eoknlmnmıştır. KA-

_.. Dcrnmı 8 incide 

Deniz gedikli erbaş okulunun 
yeni mezunları 

Talebe telenk kofDlAla afderken -:: Yaıısı 8 incidt 
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H İJog°=;;•a• .ac ... =ı:m11111an 
~ ~ H 
·: - 1r ~ . 
H Değil mi ? ıi 
n n 
H Ecnebi l~ 
iı= propaganda~ p 
: J 
·ı Ve 1

= 
lı ii 
r Anadolu ajansı :i 
ıİ I ·1· A :: :; ngı ız vam Kamarası bir iki :: 

---------------- fi g~ evvelki içtimalarmdan birinde H 
m,_c Ji11n~cn 9· bır k~ar kabul etti. Dolayısile•bizi ii 
.t,J "'V ..,~ de alakadar etmesi ıazım gelen bu :: 

• ** i. karar sureti şöyle başlıyor· i~ 
Ü ~ l ~ u m a n H "Bazı yabancı hükUmetkrin, mat ii 

<91 e o// o~~ n Ü buat, radyo t)6 telgraf ajansları va- fi 
n ntasile 8iya.si ııe kültürel sah.ada ~ 

ar al$ n f'\) <dl a ii g!tikçe fazlola§an faaliyetini "naza- :i 

B ı .. ~ devletin istiklali yabancıla- ii n dild«ıto alem ve gizli nıaksaflar :~ •• ı. 

rın ikide bir tcyidi11ıe muhtaç ii giidcn ve efkfırı umumiyeyi yanlı§ :
1
i 

jse, o istiklalin tam olduğundan bihak- :! yola sokabilecek olan bıt propagan- ·! 
kın §Üphe edilebilir. Almanya Avus- H danın f cna tesirlerini izale i"'n f: - ~· ·w -
turya istikliılini bilemeyiz kaç defa :i Bazı yabancı hUkfunetlerin rad- ı: 
teyid etmiştir. Bununla beraber, Hit- fi yo ile ve telgraf ajansları vasıtasi- ff 
ler, bu istiklali 20 şubatta bir defa te- i: le yaptıklan propaganda İngiltere- U 
yid etmek için birtakım şartlar ileri ii yi bile me~ul olmağa sevkederken S~ 
sürüyor. Avrupada sansasiyon uyan_ !i biü katiyen IS.kayıt bırakamaz. g 
dıran Bechtesgaden mUlftkatının ar _ il Hususile bazı memleketler radyola- f: 
k~ında gizli olan mesele meğer bu f. !İ rınm verdikleri haberlerin mahiyeti ~! 
mış. fi hakkında söz söylemeğe lüzum g 

Mülakattan evvelki hfi.diseler de 1 il yok. Gazetelerimiz bunları neşret- U 
aa.nsaslyonel idi: Ordu ile parti ara- ~İ memekle mahzurun önüne kolay- fi 
smda ihtiHif çıktığı bildirildi. Arka- il ca geçebilirler. Fakat ajans haber- i 

.ı 1 r1 .. l • ? :c 
smdan birtakım generallerin azli. Dış r e oy e mı ya · i: 
bakanlığında değişiklik. Sefirlerin ge- ı Şimdiki halde bizdeki vaziyet gu- 1= 
rl v 1 dur: .. 

çagırı ması. Hudutların kapanması. , . . .. :; 
!İşte bu hadiselerin heyecanı içindedir :! Memleketım~zde Türkçe çıkan :: 
ki Bitler, Avusturya başvekilini Berch !! gazetelere harıci haberleri hemen iE 
tesgadendeki inzivasında kabul etti. lj hemen .münhasıran ''Anadolu ajan i! 
Ve iki Avusturyalı b b , k i: sı,, verır. Fakat bu ajansın en çok g 

aş aşa ,.erere .. iki muh· A eh • d b k •• 
on bir saat görU3tUler. Bu mUlakatın ii . ım vnıpa § rm en aş ~ g 
sonunda neli?'edilen tebliğ, vaziyeti Ü ~içb~t me~ckett~ h~susi muhabı- n 
tavzih etmiyordu. Fakat aradan bir- ii n. yo. ur: uw mu abırl~r de ancak ii 
kaç gün geçtikten sonra, Hitler _ Şuş- H TUrkıycyı dogrudan dogruya alAka ~; 
nig rnUHikntına rne"'"' +...,,k"l d H dar eden bazı ahvalde telgraf çeker- :: ' .......... ~ ı e en me- • 1 B . tI . . .. •• 
selenin içyüzU anlaşıldı: Bitler bu de- : er. u .vazıye er hanemde A- i! 
fa Avu turynnm istiklalini teyid et - Ü nado~u aJansı, •. nm ~A.A.~ işaretile i! 
mek i~in Viyana hükfimetinin yeni baş i: kend.~ne m8:1edıp .dogrul~gu hak~~ ij 
tan teşkil edilerek kabine l!:ine kendi- da böylec.e ırnznsıle temınat verdıgı I! 
sinin de itimadına mazhar olan ele - telgrafların hiçbiri onun humıst İi 
manl:ı.rm alınmasını istemiştir. telgra.h değildf1:' ... Anadolu ajanst,, ·i 

A t hlikfl t
. i Alnı ecnebt ajanslanle anla<lma yapmış- l. 

vus urya mc ın n, anya- t 7"!: •• • - :: 

yr d t trn . d k b" k"ld kunıl rr, .ı urkıyede bu a3anslann telgraf;: a a ın c ece ır şe ı e - i: 
ması. 1936 temmuz anlaşmasındanbe- = larmt yalnız o ~ec;r~debilir. Türkc:;e ı! 

Hatınılannı anlatan 
CEYMS NORODl 

Enlelllcens Servisin en meşhur c:ısusl:ınndan 

TEPRİKA 

NO: S5 
Koot,Almanların ta can evine girebildiğim 

için beni hararetle tebrik etti 
- Evet. Dediğim gibi kadın çok m-:a· 

birdir. Nobodi eğer Brükselde ise ele 
geçmek üzeredir, diyebilirim. 

- Evet, Brükseldedir. 
- Tanıyorsunuz, demek. O halde 

hemen kendisine haber verin.. Hatta 
derhal, geç bile kaldık. 

Ben bittabi oralt olmuyor ve gülü • 
yorcium. Kont sinirli sinirli: 

- Harelsetinize mana veremiyorum. 
dedi .. Ma;demki Ceyms Nobodiyi tanı
yorsunuz, neden ona içinde bulunduğu 
tehlikeli vaziyeti haber vermek istemi
yorsunuz?. 

Bokeman ve orada bulunan diğer &

damlar dayanamıyarak kahkahayı bas
tılar. Ben de gülmekten kendimi alrı:na
yınca kont fena halde kızarak bağırdı: 

- Ne oluyor? Benimle alay mı edi
yorsunuz?. 

işin ciddiye varabileceğini düşünerelr, 
yanına y~laştrm ve: 

- Estağfirullah 1 dedim. Ceyms No
bodiye haber verilmesini istemiyor mu 
idiniz? • 

- Evet. 
- O iı yapıldı. ÇünkU.: Ccyms No-

bodi benimi .• 
Kontun nasıl pşırdığını anlatmak 

benim için imkansız, zavallı hayretin
den dona kaldı. llk şaşkınlığı geçince 
beni Alm;ı~ların ta can evine girebil
ldiğmedn dolayı hararetle tebrik etti. 

Benim vaziyetimden filan biraz hoş 
beş konuştuktan sonra sordum: 

- Biraz evvel bahsettiğimiz kadınm 
ha~iki ismini bildiğiniz anlaşılıyor. 

LUtfen söyler misiniz7. 
Kontun çehresi değişti, kaştan çatıl

dı ve: 
- O kadın mı? diye söyleneli. Oka

dın .. Ah, o kadın 1 •• 
Hoyret ve endige ile yilzUne bakı

yordum. O biıidcn. -kıanr v•rnüı lXr ~•· 
vırla bir kas; saniye sonlJl söıilne ı;lc

vam etti: 
- Demek bu kadının, bu mel'un 

mahlukun adını öğrenmek istiyorsunuz 
ha?. PckaHi ve öyle ise öğrenin. Buka
dının ismi benim ismimdir. Çünkü o 
benim karımdır .. Evlenmeden evvelki 
ismi ise Jcrtrüd fon Oppeln idi. O iğ
renç mahlUk kanun nazarında kontes 
dö Nisdirl 

Acı bir kahkaha atarak ilave etti: 
- Evet 1 Şaş lan §aşkın yüziıme bak

mayın .• Çıldırdığıııu sanmayın.. Bir 
cani, bir 1'atil ve casus ol::.ın bu kadın 
maalesef benim karımdır .. Düşünün ca
sus olan bir kontes dö Nis 1 Almanya 
hizmetinde Nis ailesinden bir fert 1 

Bir koltuğa çöktü, başını iki eli arası
na alarak düşünceye d::udı.. Zavallıyı 

teselli edecek söz bulmaktan aciz ka 
lan bizler de başına toplanıp ne yapa
cağımızı şaşırmış, bir halde bekleştik. 

Kont biraz sonra kendini topladı ve 

bit~ bir sesle iz:iıatına ldevam etti: 
- Fclfiketimi size daha açık ve taf

silatlı anlatmalıyım ki betbahtlığımın 

methiyesini iyice icrak edebilirsiniz ... 
Bu kadınla ben ailemin m..ıhalefetinc 

rağmen evlendim; yegane kabahatim 
bundan ibarettir. Onu t-...ırudığmı zaman 

Belçikanın Bedin elçiliğinde askeri ata
§C muavini idim. Genç . ve tecrübesiz
dim. Fakat tecrübeli de olsam onun 
saf ve masum görünen simasına gene 
aldanabilirdim. Sevldim.. Onun da be
ni sevdiğini sandım.. Evlendik. ~ 

Evvela çok mes'uttum .. J ertürd 
nim için ide:U bir zevce oldu. Halbuki 
hain 'kadın, beni alıştırmak, klorformla· 
mak üzere rol yapıyormuş. Meğer mak
sadı başka imiş: Erkanı harbiyeye ve 
Belçikanın en asil ailelerinden birine 
mensuptum. Çalışkan bir gençtim; 
memleketimin en yüksek askeri mevki 
!erine n<:ımzet telfı~i eclilebilir'dim .• Bu 
vaziyette kanın Belçikada Almanyanı~~ 

a.cıeta oır JreŞif lrnlu halin~ va.ziCe gö: 
• rebilirdl. 

ri bahis mevzuu olan bir meseledir. AI- ijg!ze:e
1
;ereFra da ..... ıttıgı tel

1
J?"rnflar 1i~ • ınaı ız nsız Alman talvan • ================= man kaynaklarından gelen haberler, !j .1.,, ' ' • ' " • :: 

iki sene hiç bir §eyden şüphelenme· 
dim. Bir Alman lazıyla evlenmeme kat'i 
surette muhalefet eden babama .rağmen 
J ertrüdle evlendiğim için her geçen gün 
kendimi tebrik ediyor, sarJ~et için:ie 
yüzüyordum • 

k b. N · k"ll . 1 .. ı ah .• Memleket aJanslıırmın verdık :: a ın° arasına ı azı ve ı enn a mma- I! . :: 
Sını l n"a th 1 art li lerı telgrafların kopyelerinden iba- :: 

, v0> J "mm uz an a.cımasınm ~ - •• . .. .. :: 
larınd:ın biri olnrak gö~tennekte- ise- i rett~r. ~oylece Türk okuyucusu, bir !s 
ıer de bu h kik t d v.1d. ff Parıs .elgrafını bae tarafında (A ... ii 

• n a e uygun egı ır. :ı A ) • ti .. k Ti" k • ı 
Bilakis temmuz 1936 anlrımnasında A- :! · ışare gorere ır a3ansının !İ 
vusturyanın dahili işlerin~ karışılma- fi bitaraf h ıberi knnaatile okurken ~E 
yacağı sarahatle beyan ediliyor. An- Si belki de Fransa hadiselerini Alman U 
laşma Uç noktaya temas ediyor: §ajansının gözlü~il~ ö.ğrenmcktedir. ia 

1-Almanya, Avusturya devletinin Ü . . .. . !i 
tam ve mutlak hiikümranlık hakkını 1 Bu vazıyetm onUne An:ıdolu aJan ;: 
tanır. sının bütün miihim şehirlerde husu ii 

2 _ Her iki hükOmet Avustu a si muhabir bt•lundurması suretile 5~ 
nasyonal sosyalizmi meselesi de d~il : geçmek tabia,til~.~~m~ündür. Fa- fi 
olmak Uzere öteki memleketin büti"n kat bunun coK buyuk bır para me!:e :: 
Clahili şartlarını bu memleketin dah~li Je.c;i . 01d~~ı da muhakkaktı:". . H 
bir işi gib! telakki eder. Her iki hUkit- Ü . ~·mdı~ı halde yapacak hıçbır şey iE 
met bu şartlar üzerinde ne doğrudan 1 :Yol~. mu · . . . v. •• •• g 
aoP,Tuya, ne bilvasıta hiç bir tesir ic-

1 
Bız<'e var. AJans verdıgı butun :: 

ra ctmiyecektir. telgrnflann ( A.A.) işaretıle imza- İE 
3- Avusturya federal hükumeti U· n layar~ğma bilaistisna bütün tel- ~i 

mumiyet itibariyle siyasetini ve su're- U ~afların başına han~i . n;em
1
eket j~ 

ti hususiyede Almanrnya karşı olan u ~Ja~s~ tarafından verıımıs ıse onun :; 
siyasetini Avusturyanm kendisini bir ı ısmını yazmalıdır. İ: 
Alman devleti telakki ettiği keyfiye- OkuYl;IC'ular ~a .hiç olma7;sn bu ~~ 
tini nazarı dikkate ala · 1 _ suretle ıkaz edılmı~ olurlar. :: n prensıp er çer ................................................... ·-······ çevesl içinde tedvir edecelttir. • .................................................. - .... .. 

Görülüyor ki temmuz 1936 itilafı, 

A vusturyayn şu ve bu mahiyette bir 
hüklımet kurmasını empoze etmek 
şöyle dursun, bu noktada hiç bir mü
dahalenin caiz olmadığını tasrih et
mektedir. Ancak Şuşnig, bu itilMm 
imzasından sonra Almanyayı Umitlen
direcek birtakım hareketlerde bulun
au: Na.zi mevkuflan tahliye etti. A· 
vusttrryn hükfuneti içinde itimad ede
ceği bazı elemanları almak zamanının 
yakın olduğundan bab~etti. Anlaşılı -
yor ki Şur;nig bu sözleri söylerken, 
temmuz 1936 anla3Dlasiyle iki Alman 
devleti arasmdald mUnasebetlerin sa
mimileş~ceğini. Avusturyadaki Nazi -
lerin uslnnacaklarmı Umit etmişti. 

Halbuki vazı ·et böyle olmadı. Aradan 
zaman geçtikçe, Almanya ile A vus
turya arasında temmuz 1936 anla.'jlna
sı etrafında görU~ aynl,klan tebarUz 
etti. Almanya itilafın Ur.Uncu madde
si i.izerlnde, Avusturya da ikinci mad
desi Uıı!t'rindc durmak istediler. Avus
~urya müstakil olduğupu ve dahni if-

lerine kan§ılamıyacağını ileri sürdük
çe, AlmRnya ~vusturyaya, Alman dev 
leti olduğunu unutmamasını bildirdi .. 
Diri zayıf, diğeri kuvvetli olan iki ta
raf arasındaki bu itilafın ağır basan 
taraf lehine halledilmesi tabii idi. Na
sıl ki öyle oluyor. 

Avusturya kendi istiklalini Alman
yaya karşı koruyamaz. BUyük harb
ten beri Avusturya istiklalinin korun
masiyle alakadar olan devletlerin her 
biri de bir \'eya diğer sebeble, bu mesu 

liyeti omuzlanna almak istemiyorlar: 
İtalya, Ingiltere ve Fransa ile aram 
açıldıktan sonra dört el ile Almanyayn 
sarılmıştır. Binaenaleyh bu devlet i
yi geçinmek mecburiyetindedir. İtalya 
Almanyadan o kadar çekiniyor ki, A
vusturya üzerinde Alman nüfuzunun 
takviyesine doğru atılan her adımı a
deta kendi rnuvaffakiycti gibi göster
mek istcyor. Halbuki Avusturyanın 

Alman hegemonyası altrna girmesin
den en cok endi§e etmesi laznngc1en 
devlet İtalyadır. lngiltere, bunu bildi
ği için Alman nüfuzunun cenuba doğ
ru ilerlemesine mani olmaya ~alışını. 
yor. Hat~ bazı emarelere göre, Al -
marıya ile ltalya arasındaki mUna.se
betlcri gerginleştirmek için bunu te.<J
vik bile ediyor. Almanya da bu vazi
yetten istifade ederek her gün A vus
turyayı biraz daha nüfuz ve hakimi
yeti altına alıyor. Bir gün Mussolini
nin "yardımiyle,, Avusturya Alman 
devleti olduğunı,ı asla unutmamayı Al
manyaya harşı taahhUt ediyor. Ertesi 
gün gene Mussoliııinin ''aracılığı,, ile 
Şusnig, kabinesi içine nasyonalist na
zırlar ahyor. Başka bir gUn Mussolini 
Viyana kabinesine Nazi vekillerin gir
mesini "temin,, edecek. Almanya da 
her adımda A'vusturyanın istikHHinl 
t~yid ediyor. Her tPyid edfldikçe bil -
tünlii.ı:-unden biraz daha kaybeden bu 
istiklalin sonu da görUnmeğe başla

mıştır. (Ulus) 
A. Ş. ESMER 

Tcınt@li'il amca 
c!ışok 

Bu rüyadan uyanışım korkunç oldu. 
Berlindeki Fransa sefaretinin as~eri 

ataşe muavini binbaşı Mörsol, Lejiyon 
d'Onör nişı:ını alması münasebetiyle öe 
ni ve karımı evine davet etmişti. Ye
dik, içtik, eğlendik .. Bir nralık kanın 

biraz başının döndüğünü söyliyereİi 
balkonda yalnızca hava almak arzusu
nu izhar eti. 

Balkona çıkarttık. Ev sahipleri üs
tüne ~ürk örttüler. Yalnız bır~<ıp ç~
kildik. 

Halbuki mel'unun rahatsızlığı bir ba
hane, bir plan imiş, sonradan öğrendim. 
Bakınız, nasıl?. 

Balkon, apartımanı çevreliyordu. Bi
nanın o cephesindeki bütün oda ve s<>

lonlann bu balkona kapılan vardı. Ka
rım bundan istifade ederek binbaşının 

odasına girmiş. Bir çekmenin kilidini 
zorlıyarak bir kaç rapor ''Jırmrş. Bu ra
porlar Alman yimendiferlerinin 'ıJkeri 

bakımıdan ıslahı,, ''Alsastaki kıtalann 

seferber hale getirilişi,, filan gibi çok 
mühim meselelere dair bulunuyordu. 

Ertesi sab:a sefa.rette işimin başında 
iken binbaşı Mörsolun geldiğini haber 
verdiler. Derhal yanıma aldım ve ellini 
uzattım. 

Bana uzatacağı yerde ihi elini birden 
ceplerine sokup yüzüme dikkatle baka 
rak: 

- Biliyor musunuz ~i, dedi, karınız 
hem bir hırsız, hem de bir casustur!. 

(Devamı var) 
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Birinci cemre "(havaya), 
(llln~~ln dotuın Ollıı~ bıı.tlf' 

6,49 17,4g 
BirJncl cemı-~ (havnyn) 

Vakii f!Ab:ıb ntıa t~qdt Aksam "li·attlf 
!i,26 12,28 15,27 17,49 19,19 
1.Uzumıu Teıe~onıar 

raıııu•: 
h!Aııbnl için. 21221, Bt-:rotla ICIJI r USH, 

lcln: 00020. C•kCdnr ıcını COC25 
trılll.~>• Rl\lurkuy, Brb.-k. TmbJ"a, nllJ'll!ıdOI°• 

aab:ıbce. ı.arııııuı, Er~ıık y, fiartı.ı, n~ 
lıel • ııutTtU, Kaı:ıb itin: Telefon mı:ıhab re m 
no > :roı cıemctı: Uf dlr. 
namı lttııl)-e51ı ıcıııı 
Penfl •• ,.. 36 , • 20 
·~)AUil 7~11 lnıtesıı 21998. Oalata ~ 

(0060. 
"•l:lıl lmAadr H\198. lflldıldıımmnllllıı :z:ı=90. 

s•t nı!I ıua: 24312. 
El lctrlk Şlrkellr 
8•yu~la: HSO l • latantıal: 24371. 

ıı!:ır ldareslr 
Rt:relhll 4i183 B~~r 40938 <nallı~· 

rDMm:>rıl>•I 2ı.os. Caklldar - Kndıkll;r: 807~3. 
namı:adr 4,_ 
l•tıın:ıuı: 243711 Rııdıkll7: M790 nnoltıı: 446 

1 
Tokal otomoblll istemek ıç 

Ueyo!•u •llıctl: 49084 Jkbelı: dlıetl: llG • 101. 
kHy rllı il: COH7. 

Denl:a yolları 
Telcfonr 
1 0tnııbnt attntt'llll: 227'0. Ramkllyr 4236'. J1lD 
.Mn"&n>1'J"M Pıız:ı.r, f:alı, Per;cml>e. Cwn& 

aut 8.30 da Topbane ntıtımıocıaıı tı:alkıır. 
liarnblrayıu Halı \e Cuma günleri saat J9 da 

tıaqı rıllt.rııııı an laıJlt:ır '"' Tel:trdaf, ıııttttr• 
S:ııl: • lskt'elcrl ~ •imYat k Rnnıblcaya varır 

Akdeniz postası: Ynrın s:ınl 15 de h 
kel edecek olnn vnpur doi;rucn tzınire 
deccktir. Jı 

J\ rndcnlz postası: Y:ırın sa:ıl 18 de 
rekel eılccek olnn vnpur; Ere~i, Zon 
dak, Pilyo!ö, Barlın ve Am:ısraya uArı>"n 
Cidcyc gidecektir. 

MOzeıer 

Ap~lya. l!nına • Blıan!, l t11U>D rsrrltrl "! ... 
Blı3k. ıh'<trl llu<e ve ll!lm!tlılr, Ttaı.ret 'e ga..->· 
"""'· :'ıh!ıl mbıa: s 

(E.ı muzeıcr ııcr cna aut 10 daıı ıe ,.. ıcaıı.r 
~, ~ 

TDrk ve t.tım r.!ll'J'tm mllr~I Pazarteııltle!,ııJert 
her r, :.. En t 10 dan ın yn kadar ve cuma ... 
den 17 :ve kn<l:ır acıktır. 

Toııt:apı Atllıesl ııer ıına esat 13 den ıe r• 
açıktır. 

iş ve lşc;I ~ıa 
• Askeri fnbrfl::ıl:ır umum müdürlu ) 

ce Kırklnrclinıle calıştırıl::ıcnk bir Jdıtı111 gere ihliyoc vnrdır. Talipler umum 
clurlü~e mOracnnt etmelidirler. 

• Bl'lcdiyc sular fd:ıı-~sinin Terk ;J 
fohrıknsı için bir floktora ihtiyiıC vn 

1 lstcklilcr fdnrenin Talcsfm"dcki merke 
mürnc:ı:ıl etmelidirler. 
Merftl&ket. dı$ıdonlz seferi 

l!onnn 1' n:ınrl:ın ı Cıımarte:ı 1:11n1erl 13 d• -. 
C•Y~ 8'ılı tıtır.ım ıs d• Pire. Duut blıtr.tltrf,.,-. 

lt:ıt~ uı vapUTl:ır•: Cnııa CllıılCrl ııa&t J O cı,a 
'.nre:ıdıd, Veoedllt, Trtreatere. 

Avrupa hattı : 
Sirkeci Jırta•:voa 3IO~tt.rııı.tnı T•ldoD :z:ıOTt" dt 
tiemPID& e~.ı llcı' ı;e Slrlr.1tld•n aut 1 
• Ye AVruJ)&dan gelcııt ıaat '7,2:1 te Sltlıld1 

YILD.._.. -••• l1f 
KonTAD!l;roMI ao.ııo- il& bllıar. lQ,22 d• !~.\ 
ı;dlmıı l'Mlıuı her ı;llD ıııat 8,l>O dl tıar..-

19,:13 de ~f.: 
WADôLU HA'M'J: 
llcr t:1Jn lıArrhet td~D elm~n4Ur:'lerf 
s:ı.at & do 'Koıı:ra. 9 da Anltara.111,111 ~ar• 

ve, Samsun, ı:ı SO da J':3kJ:eııır. 111.10 da 
ureııl/ 20 t!e AdSpau.n .,. 

lJu treıılc•den aaıı.t il da lıAnket td• 
teUU r p:t.L'\ıtes1, tarı=ba ve c-.mıa. 
Mil!U'!:ı k•~•r ıde" etmektedir. 

MOnakasa ll~n••lif 
• lnhis:ırlar id:ıresinin Mnlteı>e :ıık 

dn yaptırılncak demir iskele, p:ızaJ"" 
Jile ckr;illml'~e konulmuştur. KeŞ 
2502 liradır. Eksiltme yarınki Pt,•ıı 
snnt 15 de idnrcnin Kahat:ıştnkl .~ır• 
şubesindeki kom is) onda y:ıpıJ11c•11• 

Of'ld 
Gec;en senenin eugO-' 

noıcr oldu ., n·sst 
• Alman.rad:ı damızlık insan ın " 

lcrl ncılncnklır. - il 
• Mııcl:ınynd:ıki mlılarcke evinin,_ 

müze h:ıllne konulduktan sonrtl 
resmi küşadı y:ıpıldL 

Tlvatroıar 

1"EI'•D!\ŞI llRA.'1 KlSlll 
saat 20.30 da "'Nrf 

PER Gu• 
" erJe Dram " P ııısell 

Y:ız:ın: Henr~k ııedtJ 
Tilrkcesi: Sen ılın 

Göknıl 
oı•Eit ET Jll.'1)11 

saat 20.:ıo cıa KISr\Sl 
SÖZÜN rd" 
komedi 4 pc ıtııııı 
Yazan: Sch0';..0rıı1 
Tiirkçec;i: s. 

TURAN TlYATRosO 
Sıınntkiir Nnşit ve nrkodnş~n~rJilı1 

Hakkı Huşcn, Ihfkı, E) ilp S:ı~rı 
Almnn ve M:ıcnr rnr) etesı. 4 perd' 

Günrlüz: Kara l\or :ın konı~dı 3 perd' 
Gece: Ahroşun kızı komcdı . 
Ertuıtrul Sadi Tek Tiyntrosu ~ıı s,J 

t RTl r.nuı .... , TJ:K 'J'1\·~1' c\')11) "' 
Yarın gece: (Kadıköy - SLlr r.) sille•• 

(' k~dıı (11"' (Bakırköy) Cnrsaınhn: ( s u .1 s pt 
l:ırındu • (MÜREBBiYE> yod' 1 ~ _...tıl 

• 4 ~j)•ıttf"r_:~ 
Ş('bznd0bnsı l"l~RAI{ biİ)il • • • ıJ 

Prof csör Zail Sıınour 5 ınc~O> jjk ııı 
yeni progromınn her nkş:ım 
fnki:rcllerle <lc,•nm cılivor·-' rf' 

HALK OPERl~iPt ('tıf119 ,,.fi 
25 şuhnt gecesi ve 2 şu!Jn ııııdı:t• ~c;ı1' 

giindüz mnllnc Turan fö·:ıtr~:c;iJılllş '1 
icinde Kuclıkiiy Sürey>·a, ı~rıııd• 

• t• •:ıtrO · park, Pnngallı hurtuluş ı~ 

sillerln.:ı b:'lşlnr. 
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!a~a dait --Çaresiz derd la OCAZtÇ! vapurlarının birkaçı
lıı. l{·· na geçen sene radyo konmuş
~ 0PrUden geçerken onları duyduk. 
ııı~k~ yorgun argın evlerine dön. 
14denliı.ere vapura binenlerin o gürül
~ Çektikleri ıstırabı düşilnür, hem 
~ .. acır, hem de Boğaziçinde otur· 
~gtrna şükrederdim. Gerçi bizim 
~ 1shı. ta da konu komşu kendi keyifle
~l!ıt el3.Jemin rahatını esirgemezler; 
~ k Ömer" ve ''Ben esmeri'' ne
~tir~n ~arkılan bol bol, saat ·saat din 
~rı er. Fakat bizim köye giden va
~itn~a hiç olmazsa çalgı yoktur, 
~ :ro~ıde ~a.~ımızı dinlendirmesek bi-

flaıı da bıraz rahat ederiz. .. 
teı. a doğrusu ederdik. ÇünkU gaze
~e ~~ .. haber verdiğine göre bizim kö
~lttn tUren vapurlara da radio kona • 
ııe~ l§. Evde iken komşunun keyfi 
~latecaVUzkar olunca insan nihayet 
Çt~ ta kaçabilir; vapurdan nereye ka.. 
' ? Kendimi kaldırıp suya atsam 
~~ gUn gazeteler: ''Kazara dUşU
~ h~ş·~ diye yazar, okuyanlar da 00-
ltacı~ırnden fazla (1) enayi sanır. 

'tııdan1~n~n böyle her yere sokulma -
~ ~kı türlü insan şikayet ediyor: 
' hn gibi musikiden ~k hoşlan
llıııai:1a:. onu arilamıyanl~; biri de 
'a~ 1Yi hakikaten seven, ondan haki
~ ıı.nhyanlar. Hiç şikAyeti olnu
' arın znusikiyl anlamadıklarından, 
~:ca~ gösteriş olsun, adet yerini 
~ dıye dinlediklerinden hiç şUp· 
~ 0lınasın. Herhangi bir sanati an. 
tıl di k seven herkes, onda iyi ve k~ 
~e bir sınıf farkı gözetir, "iyi" de~ 
~di arayıp ''kötü" dediğinden kaçar. 
'SOda Nikogos Ağanın şarkısı ile 
~i~~eri. .. ,, şarkısııu aynı hazla 
' hılen, Mozart'ın bir parçasın -
~?ıra bir bar havası çalmmrusına 
' hı ~l edebilen herhangi bir kim
~d~.Şüphesiz ki musikiden anlamı
'-~ • onu ancak bir iş olsun diye,• 
~ kendisini musikiden anlıyor 
~ ~sin diye, hatta birılz da başkala-
: t~ hatsız etmek için dinliyordur. ''°1

'-'buuu açacaK, sız itiraz ettiniz.. 
~~le Yllkandan bir eda takınıp: 
~Ilı sanat 7.evki tadmama mlnl mi 

~ll)atı. 1~iyorsun '! Sen.de nef a.isten haı 
Pııı..-" bır ruh yok mu? Mu.riki ruhun 
~ır' d" ek "illtllQ · ,, ı yec ..• 

~hiç .~unia.r böyle; böyle olduğun
:"t' ) "1phe yok ama ne yapalım ki 
~~~~her meydana, otomobillere, 
h .. ~tı.te • Vapurlara, belki kulakları
~~o k,.n Yapıp ada eşeklerine birer 
:._ 1ttp~nacak. Dünyayı bir vaveyla
;'tll 01~Yacak. .. Ana baba glinü i~te o 

1~~ •• ~·ak ... Önüne geçmeğe imkan 
~; ~~ kendimizi alıştınnağa baka-

~ltıı ~t ki kulaklanmızı tıkamanın 
ba_ha Ul~lım. 
~a~ f~d.~onun ke.~finden önce: ''La 
u'butu 'ddunya,, derlerdi. Şimdi ise 

n kaltnadı. 
rı~ Nunıllah ATAÇ 

3ta.§Jururıah ı 

lstanbulda 
hapishane 

'1 a1r,llyacak 
~hkomıar diğer 

ttt \1llA.yetlere 
~l 1 llderllece~ ler 
~ •tanb 
~~t1lrın nu1 hapishanesindeki mab 

1 ~1lt. a il işine yarın başlana-
b~ ıtıııııu h 
~ı~tu y npfsbnno binasının bu-
>'~ tı rn:re adliye sarayı inşa e
~~1 ?•lcıtdı~rndur. Buradaki hapis
~'~ lr hanı tan sonra lstanbulda 
q 'ı ' lllabkshane binası yapılmaya 
I~. llafllsb i'hnlar diğer vilAyetler-

tııtt'bt aneıere gönderllecekler-
tıı ~a. •ı'hane 
~ı!!'tıı 1 h 110 ilin htanbuldan kaldı
~ ~lılq<llr. ~a~talarclan faydalı görUl 
t tl.t14arı llıtıd kflınlar burada cezalı 
)~~tı, c!an y det zarfında allelerl 
~'«'11tt•ıruı8::d.ıın görmekte ve bu 
l•ta 1 rec;ır ~atarak mahkfiml

~ta~l'ıı tlhuıda llıekte idiler. Bu glbl
~~ll!nlll lcaıa n ayrılınca yardımdan 

'\ıt Ceıatı Caklar 1·e kendilerine 
~,(~tı:~ ed~~ ;ayest de bu suretle 
~t~ a, •u e Ur. 
~ !! -.itıış h~~IJleıne~ı meslek hall-

~~:\ıa 'it btr :userserııer de kış ge-
1 ıı~~ lc;ertderUın işlemekte ve 

bunun gec;:irnıektedirler. 
da önunu alacaktır. 

Polise yeniden 
stajiyer alınacak 

Lise ve orta mektep mezonlarlle askerlikte 
Erbaş olanlar imtihansız girebilecek 

Emniyet umgm müdürlüğü bir ta
raftan polis kadrosundaki boşluktan 

doldurmak, diğer ta.raftan emniyet 
te;kili.tında evelden hazırlanmış un-

sunralarm yeralmasmı temin etmek 
üzere bundan böyle polise stajyerler 
almağa karar vermiştir. 

Yeni alınacak bu stajyerler ic;in ba
zı şartlar konulmuştur. Bunların bo

yunun bir metre 64 santimden aşağı 

olmam~sı ve askeri mekteplerce ka

bul edilmiş sıhht ve bünyevt şartlan 
haiz olrna!an esas tutulmuştur. Ah • 

nacak stajyerler tahsil ve menşe iti
barile üç kısma ayrılmıştır: Birinci 

sm.ıfı lise, orta mektep mezunbrile as
kerlikte erbaşlık •yapmış olan ilk mek 
tep mezunları teşkil etmektedir. Bun 
lar imtihan edilmeden stajyer vasfı
m kazanacaklardır. Diğer ilk tahsil 
mezunlarile ilk tahsilini bitirmemiş, 
olanlar bir heyet önünde imtihan edi
leceklerdiı·. İmtihanlara. bilhassa mo-
törlü, atlı ve muhabere kısımlarında 
askerlik yapmış olanlar tercih ..>luna
caktır. 

Taliplerin müracaatın.m derhal ka
bulüne başlanacaktır. İmtihanlar icap 
ettikçe muhtelif vilayetlerde teşekkül 
edecek polis intihap encümenlerince 
yapılacaktır. 

Büyük limanlarımız., 
da modern tesisat 

Vasati bir hesapla altmış milyon 
Hraya ihtiyaç görülüyor 

Hü.kiımet' bir taraf tan yeni posta 
vapurları sipariş ederken, diğer taraf
tan limanlarımızın yeniden ve mo
dern bir halde inşası işi üzerinde de 
mütehassıslara tetkikler yaptırmak • 
tadır. 

Limans.ızlık, denizciliğimizi öteden. 
beri muzta.rip eden en esaslı dertler • 
den biridir. Yurdumuzun hemen dörtte 
üçünün denizle muhat bulunmasına 
rağmen, en tşl1::'k. Uc~ı.ı et merkezlerin
de bile ihtiyaca kifi bir liman mevcut 
değildir. Mütehasısların fikirlerine 
göre, bugün en mühim ticaret ve tran
sit merkezleri olan İstanbul ve İzmir 
limanlan bile modern bir limana mah
sus evsaf ve vesaitten çok uza'k bir 
haldedirler. 

Limansızhk yüzünden, kabotaj hat
larımızda beklenen inkişaf daima bir 
arzu halinde kalmıgtır. Denizlerimiz,... 
de kaydedilen deniz kazalarının yüz. 
de doksanı liman olmamasından ileri 
geldiği gibi, bu noksan memleketin ik. 
tısadi bünyesinde de şimdiye kadar 
zararlarını göstermiştir. 

Bunun için, hükUmet, limanlarımı
zı derhal yaptırmak kararını vermiş -
tir. Çünkü, ticaret gemilerimiz, ne ka
dar çoğall[., ne kadar yenilenirse ye -
nilensin, liman mevcut olmadıkça on
lardan beklenen iktısadi randmanı al. 
mak kabil olamıyacaktır. 

'tktısat vekaleti ba.5müşaviri Fonder 
Portenin de dahil bulunduğu mütehas. 
sıs bir heyet, uzun zamandanbcri li · 
manlarrmız üzerinde tetkikat yapmak
taydı. Heyet bu tetkiklerin neticesin
de bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor
da tadil ve ıslah edilecek limanlarla, 
yeniden yapılaC'a.k olanlar tesbit edil
miş ve bunların iptidai planlan hazır. 
lanmıştır. 

Limanlarımızın inşası için mühim 

lÇERDE~ 
• K\R..\DE:\lZDE gene fırtına ha~lıı· 

mıştır. Bu yüzden CuınhuriYel 'apuru 
Sinoba sı/:tınınış, r~c ,·ııpuru <la • .\ran<'ık 
yolcularını Sinoha hırııkınn!!:ı medmr ol· 
ınu~lıır. 

• TC'RKKllSU culışıııalerınıı ılah:ı grniş 
bir vC<'he "erebilmek ic;in tetkikler yapıl · 
mnktadır. Türkkuşıınun ll:n·a kurumuna 
hajfü müstakil bir irlore haline ıtetirilıncsi 
lakarriır ~imiştir. 

• R0'1A:\YA ile \upmı~ olcfuğumuz pa
muk mukavelesi dün Bfıkrcşte inızal:ın

mıştır. Romanya ile Türkiye arasındaki 

• son ticaret anloşmıısı bu ~urelle fiili ~aha 
ya girmiş bıılunmııkladır. 

• T. H. K. piyango mildilrü Fikri. a~nı 
zamancfa kurumun ikinci reisli~ine leyin 
edilmiştir. 

• frAJ.ATASARA \'J.II.AR cemiyeti dün 
bir toplantı :raparak gecen se0<•nin rapor
l:ırını tetkik elmiş Ye yeni i<lore hl'yctini 
seçmiştir. 

• TÜRK BORCU tahvilleri Pariste yük-

paraya ihtiyaç görülmektedir. Yapı • 
lan hesaplara göre, en asgari tahmin
le vasat kıymette mücehhez: bir liman 
inşası için on milyon liraya ihtiyaç 
vardır. Halbuki memleketimi7.de ilk el
de altı limana ihtiyaç vardır. Bunlar 
Mersin, Antalya, İzmir, İstanbul, E • 
reğli ve Trabzon limanlarıdrr. Bun • 
dan sonra Samsun, Zonguldak, Ban • 
,dırma gibl limanlar gelmektedir. 

İlk olarak inŞası düşUnUlen liman. 
lar Zônguldak, Menin ve Izmlr Uman. 
Iarıdır. Zonguldak ve Ereğli limanla· 
rma. kömür tahmilatı yüzünden çok e
hemmiyet verilmektedir. Çünkü, şi • 
mal rüzgfu-ları estiği zaman, gemiler 
bu iki limanda bannamamakta, kara· 
ya düşmemek için, açıklara çıkmakta
dırlar. Fırtına dininceye kadar ekseri. 
si yaşlı ve dayanıksız olan bu gemile. 
rin aGık denizlerde bocalamalan fazla 
kömür sarf etmelerine sebebiyet ver
diği gibi bazan feci kazalara sebeb ol
maktadır. Bundan başka, bu iki lima
nın şimdiki Yauyet ve vesaiti yüzün
den birkaç vapurun birden tahmilata 
ba.~laması kabil değildir. Bunun için 
her iki liman genişletilecek, son sistem 
kömür istasyonları kurulacak ve birer 
büvUk mendirek yapılacaktır. 

lran transit yolu üzerinde olan 
Trabzon limanı da ilk yapılacak li
manlardan biridir. Bundan sonra mem 
leketin garbında en mühim ihraç iske 
lemiz olan Mersin limanı yapılacaktır. 

İstanbul limanı, liman işletme ida. 
resinin hazırladığı bir plana göre ted
ricen ıslah ve imar edilecektir. 

!z.mir limanının Alsancak rnevkiin
dc yeniden inşası cereyanları kuvvet
li bir haldedir. 

Bununla berabr.r. hükumet çok e • ı 
hemmiyet verdiği limanlarımızın in • 
şası işini Avrupanın en meşhur liman 

~elmektcdir. Son gelen hab~rler tah,·ille
rin 34i,5 franl{a k:ıd:ır çıktıEtını bildiriyor. 

• TCRKOFIS umum müdürü Burh;n 
7.ihni şehrimize gelmiştir. Ken<füi burada 
hirkaı: ~iin knlal':ık V<' tetkiklerde hıılun:ı
cııktır. 

• ÇEi.TiK s:ınayiile uğraşanlar, dün 
ticaret oda~ında lıir toplantı ~·apnıı5lar ve 
Ankarado toplanacak olan büyük ziraat 
kongresine bildirilecek noktai nazarlarmı 
lc-;bit etmişlerdir. 

• DAi.KAN şimendiferleri kongresine 
iştirak etmek üzere şehrimiıe gelmiş olan 
mımıhhaslara dün akşam TokaUiyanda bir 
ziyafet wrilmiştir. 

• TÜRKKt:SU için lazım olan paraşüt
leri y:ıpm:ık üzere Dursad:ı bir fabrika 
açıl:ıcıı.ktır. Hu hususta icap eden bütün 
tetkikler yapılmıştır. 

Deniz Bank 
Müesseselerinde 

Mevcut mallara 
değer blçllmesioe 

başlanıyor . 
Denibank müesseselerinin elinde 

mevcut mallara ve vasıtalara değer 

biçecek olan komisyon önümüzdeki 
hafta içinde işe başlayacaktır. 

Bu komisyona Maliye Vekaleti ta
rafından milli emlak müdürü Şcf ik 
tayin edilmişti. lktısat Vekaleti de 

deniz ticaret müdürü Müfit denizi ko
misyona aza seçmi§tir. Komisyona 

Denizbanka mensup müesseselerin fen 
heyetlerinden bazı azalar da iştirak 

edeceklerdir. 
Heyet işe, dcnizyolları idaresinden 

başlayacak, bu idare elindeki vapur • 

l~'"ln halihazır kıymetlerini beynelmi
lel usullere göre tesbit edecektir. 

Bundan sonra deniz fabrika ve ha
vuzlar ida.resile lstinye dok şirketinin 

meYcut tesisatına ve atölyelerine kıy 
met konulacaktır. 

Bu iki müessese ile beraber Akay, 
kılavuzluk, Van gölü i§letme, liman 
işletme idareleri mevcut vasıtalarının 
inşa tarihi, tonajları, evsafı ve diğer 
fenni vaziyetleri üzerinde birer liste 
hazırlamaktadırlar. Değer biçme ko
misyonu, müesseseler ta.rafından ya
ptla.cak olan bu listeleri, tetkik ettik· 
ten sonra bu vasıtalann halihazır va
ziyetlerini de müteha.ssıslara muaye • 
ne ettirecektir. 

Denizbankm teşekkülUnden evvel, 
deniz ticaret müdürlüğü tarafından 

idare edilen kılavuzluk işleri bu ay-
dan itibaren yeni blı' idare halinde 
çalışmağa başlayacaktır. Kılavuzluk 
idaresi müdürlüğüne tayin edilen, yük 

sek deniz tic:ıret mektebi muallimle
rinden Said SalAhaddin, !da.ren.in yeni 
kadro ve teBl<iHitını hazırlamak üzere 
faaliyete geçmiştir. 

Cumhurreisliği 
yatı 

Yakında şehrimize 
geliriteceı, 

Cumhurreisliği makamı i~in Alman
yad~-ı satın alınan büyük ve modern 

yat bu günlerde memleketimize getiri· 
lecektir. Yatı teslim almak üzere Ege 

vapuru süvarisi Sait kaptanla, çarkçı, 

ma~inist v~ tayfalar önümüzdeki hafta 
içinde Almzoyaya hareket edeceklerdir. 

inşaiye mütehnssıslarma da tetkik et. 
tirecek ve limanlarımızın planlarını da 
yine bu .sahada ihtisası ile tanınmış 

kimselere yaptıracaktır. 

Şimdiki halde dünyada, liman inşa.. 
atında muvaffak olmu§ memleketle • 
rin mütehassısları üzerinde dilşünüİ -
mektcdir. Bunların en meşhurları ya
kında. davet edileceklerdir. Ecnebi 
mütehassıslar bir heyet refakatinde 1i 
manlarımızm şimdiki vaziyetini tetkik 
ettikten sonra Ankaraya giderek iktı
sat vekAletinde raporlarını hazırlıya • 
caklardır. 

... _____ ... ___ ... ________ _._. ,_ _2-:..,, 

• A:\KARA Ycteriner (Oa) tar) fnkülle
sinden şehrimize gelmiş olnn 68 kişilik 
talebe F(rupu m<"?sleki tetkiklerine dey:ım 
elml'kledir. Tnlchcler yarın Ankar:ıya dö
ncc«klerıllr. 

• ü:\f\' ERSlTEDE ,·erilmcktc olnn inkı
){ıp der.~ı.•ri r:ıılyo ,.ıı~ılasile yaıylm:ık

tııydı. Bu ytryılmnnın dnlıa iyi olmasını 
temin moksndilc konrerans s:ılonuna bir 
miirsile te~isnlı yapılmıştır. 

• HUKUK FAKt~I.TESlN'DE 12 sene-
clenheri nmnıe hukuku okutan ordin:ıryüs 
profesör Krozayn Fransız hfiktimeti tara
fınd:ın I.ejyon donör nişanının şö,•:ılye 

rülhcsl verilmiştir. 

• Kt\fYA EXST1TCS0 inş· ı ıı için ha
zırlanmakta olan planlar tamamlanmıştır. 
Enstitü, üniversitenin arkasındaki talim 
taburunun bulund:.ığu yerde yapılacaktır. 
Bu iş icin 400 bin Jirn ayrılmıştır. 

• \'iT.AYET Sifö·rinln Kurfelli küvünde 
bir yatı olrnlu aç:ıc:ıktır. nu suretle '\"i!rt

~·et dahilindeki :rnlı okullarının :ı<ledi dör 
de cıkacaktır. 

• 

KURUN' da 

Halkevlerının 
yıldönümü 

A Sl.\l US, bu münasebetle uazdı6ı ba· 
günkü baımakaleılnde, halkevlcri

nin kuruluşundan henüz beş altı yıl uec· 
mesine rağmen bu kültür ve içtimai bir· 
ilk müesseselerinin bü.tiin memleketle 
halk için hakiki bir ihtiyacı karııla

dığınr, hu sınıf münevver vatandaşları. 

halk tabakalarını, ratıları allına topladığı
nı söuWyor. llalkevlerlnln, memlekette 
yeni fikirler.in canlanması, her sahada 
milli davamı:ın tahakkuk etme.si irin bir 
ncııi klaııu:luk ııa:if eıi gördüğünü kaydet
tikten sonra, Kurun başmuharriri, diyor 
ki: 

"Denilebilir ki halkevleri de'\'let teşki· 
14tı çerçevesi haricinde kal:ın her türlü 
halk topluluklarının n mill1 faaliyetlerin 
Adeta birer merkezi olmuştur. Her \•:ıtan
daş buralardıf kendi istid:ıdına, kendi s:ı
nalinc, kendi %evkine göre ş:ıhsan fayda
lanablldiiU gibi memleketi ve v:ıtnndaşl:ırı 
icin faydalı olmak isllyenler h izmetlerin· 
de yardım görmektedir. Bu itibarl:ı hnlkev 
leri yeni istldatlann inkişafı icin bir~r 
kültür ve tecrübe Jlıbor:ıtuvarı demektir .• 
Radyo vasıtasile sesleri ve sözleri her ta
rafa yaymak imknnını nrdi~i k in halkcv 
]eri meıvlekc!l icin bir kardeşlik ocağı, ya
hut bütün Türk milletinin müşterek kalbi 
haline gelmiştir, memleket haricindeki 
muhitler icin de Türk milletinin dili ola· 
rak hitap etmektedir. 

Halkcvlerl evvelce kahvelerin peykele
rinde pa~Janan Türk gençliğini yeni bir 
istikbale hazırlamak için, ideal poınsı i
çinde erilerek hamur eden bir cihazdır
Bu yüksek ide:ıl cihan her Tfirkün kendi 
imk4nları nlsbelfnde kuv':ellendirmelı:. 
milll bir vazifedir.,, 

CUMHURiYET' de 

TekirdaQllnın 
düşündürdüklerf 

T EKIRDAGLl llüseuinln Pariste Lil· 
vanua şampiyonunu yenl;i karşısın

da Peyami Safa, süvarilcrimlı ve pchli
vnnlarımıı olmasa millellerarasındaki her 
türlü kıymet 11arıılarında adımız anılmr
uaca/lındara tıefle baluedluor. muharrir 
diyor ki : 

"Biz, bütlln inkılAp 're terakki hamlele
rfmf%" rağmen bugQnkQ Avrupanın gözün· 
de h41A eski akıncı ve güreşçi Türkleri%. 
Gene, içimizde, Avrupa tıb fakültelerin
den mezun doktorlnrın, g:ırp tezgiihl:ırın
da yetişmiş leknisiyenlerin, garp üniver
sitelerinde okumuş edebiyatçıların ve ilim 
adnmlarının, garp konservatuvarlarında 
çalışmış mn:ı:isyenlerin, garp atölyelerin
de uğraşmış ressamların kazan:ımacfıklan 
şerefi, Tekirdalın bir kö~eslnde, tabi.'llin 
gö~sünden fışkırmış ve ne kültür, ne de" 
hususi bir itina görmüş Hüseyin :ıcllı bir 
vatandaş ele ıecirlyor. 

Hep birden itiraf edelim ki bu, modern 
kültürümüzün ve terbiyemizin değil, 

sn.dece anancmizln zaferidir. Bununla pek 
haklı olarak öAünftrken, millellerarasın

dakl her türlü kıym1.1t yarışında muvaffa· 
kl:rctlerimizin yalnız fi%engimizde '\"e pa
%1m 1%da kalmamasını, daha yüksek clzgi
de zektı hünerlerine k:ıdar çıkmasını da 
istlyel lln. 

"Türk gibi kuvvetli,, şüphesi%... Fakat 
neden "Türk gibi zeki,, , Türk gibi hü· 
nerli,. , "Türk gibi snnatkAr" , "Tiirk gibi 
buluşlu ve icatcı,, deit117 .• Asıl da,·amız, 

bu ''a~ıınarımıza şeref ve şöhret kauındı,. 
mak olmalıdır.,. 

TAN' da 

Ftrtına tohumlan· 
nın mahsülleri 

A I/MET EMiN ı•aıman, buoünkü başua· 
:ısında, ııon Avusturya hddiselerin· 

den bahsederken bilhassa garp dtmokra· 
silerinin hatalar.ını tebarüz ettiriyor: 

"Asırlarca Avrupanın göbeğinde hCıkim 
bir rol oynıyan Avusturya, d:ı\'ulsuz, gü
rilllüsOz bir şekilde dünya haritasından 
.silinmek Ozcredlr. 

Cih:ın harbinden sonra hesapla hareket 
edilseydi hu eski imparatorluğu yıkman 

değil, hatta varelmeyi düşünmek Jıizıındı. 
Daima cenuba doğru akmak islidnı.lını gôs 
teren Almnn seline karşı bundan kuncll! 
bir siper olnm:ızdı. Fransa böyle bir :ııipe. 
ri körükörüne }'ıkmaktn ilk rolü oyn :ır
ken, bÜ)1.1k AYusturya düşüncesini ruhla
rında yaşatan Avusturya "atanperverleri 
Yiyan:ıda baRırıyorlarılı : "Çok zamıı.n geç
meden halanızı anhyacnksınız ,.c Avustur 
}"a fmp:ınıtorluğunun mezarı ön ünde acı 
göz~·aşı dökecekı;ini%.,. 

Garp demokrnsilcri hatalarını çoktan 
anladılar. Fakat Avusturyanın yıkılmasın
da en bil)'fik rolü oynıyan Çekler ,.c .Ma
carlar da her t•Y• ralmeo dünyanın ea 
dürüst ve verimli ld:ıre rnekanizm:ıların
dan biri olan Avusturya imparalorlıığunu 
şu veya bu şekilde devam ettirmemenin 
kendi varlıkları namına alır bir hata ol· 
duğunu farketmişlerdir , .e gittikte fazla 

bir derecede edeceklerdir.,, 



Vergi muafiyeti dolayısile 

·· ı 
ar 

lktısat Vebale i 
heyeti tetk.klere 

baş ayor 
Bir kısım sanayide görülen gerileme 
hareketinin ve 'k;ü!ıjülmenin sebeplerini 
tetkik etmek üzere iktisat vekaletinin 

şehrimize gönderdiği sanayi müfettiş
leri heyeti Pazarteşj günü evvela Y c-

dikuledehi deri fabrikalarına giderek 
filen tetkilerine başlıyacııl;tır. 

Teşviki sar.ayi l\anunun~.ı beş bey
gir.den a§Clğı kudret ve on ameleden 

aıağı iş!ıji ile çalı§an fabrikalann mua
mele ve dolayısile istihlak vergisinden 
mu~ tutulmaları dolayısile bazı sana

yi §~bclerinde görülen küsülme hare
keti bilhassa deri sanaylliıJ.:ı ehemmi-

yetli bir §ekil almış bu!unmaktadır. 

Kazlı çeşmedeki büyük deri fabr~a
n birer ikişer esas binnlannın r.ıralan-

na bölmeler çekerek hep böyle küçük 
fabrikalara ayrılmışlar, bu suretle hu
sule gelen kü:s-ük küçül: kıs.ımlann her 

lbiri beş beygirden npğı kuvvetle işle
diğinıden ve gene her bölmede on kişi
den az; işçi bulunduğundan muamele 

ve istihlak vergiıerind .. n de muafiyeti 
temin etmiı1lerdir. 

Hem hazinenin hem de milli sc.cıa
yiin zararına olan bu hareketin önü
ne ge~mek için teşviki sanayi kanu- 1 
nunda tadilat yapıl:nası lüzumlu gö
rlilmektcdir. Fakat düşünülen bir nok
ta vnrdır ki .büyük bir ehemmiyeti ha-

iz bulunm··'·t::dır: Memlekette otuz 
k_adar büyü~ deri fabrikası bulunması-

na mukabil on bin l:adar beş beygir
den az kuv•;ctle ~altŞan imalathane ve 

debağhane vardır. Verilecek kararın 

bu büyük ı:i.imrcnin aleyhinde olma

ması da lüzumlu bulunmaktadır. Bu
nun için iktisat vekaleti meseleye e
hemmiyet vermektedir. 

Asilerin top ve t.ıyyare 
nte~lerine 

Tüfek e nıukabeie 
e yo:·Jar 

Saragossa( Asllerln elinde), 19 
{Hn.vns) - Frnnkoculann Teruelln 
şimalinde kazandıklnn zafer Teruel 
mUdafilcrini tutulmaı bir hale sok
muştur. Ve Franko orduları kuman
danı bu şehre daha şimdiden z:ıptel 
dJlmfş ıınzıırile bakmaktadır. 

Hüküınotçilerin elinde ancak iki 
mevzi knlmıştır. Bunlar da Terue
lln şlmalindeki Barbnrn ve Masncto 
dağlarıdır. Bu me' zllerl mlldnfaa. 
eden hUktımet kuvvetlerinin geri ile 
ntısakları kesilmiştir. Bu mevzilerin 
do anbean dfişmesl bekleniyor ve b~ 
mevzilerle birlikte Tcruel de düşe
cektir. 

Frankocular bu harekette dchşct-
11 levnzım ku1lnnmışlar ve blltUn top 
çu ve havn kuvvetle rinden istifade 
etmişlerdir. Hükfimctçllcrin ise top
çusu çok zayıf idi. Ve tayynre de 
kullanmamışlardır. BiltUn mukave
metlerini otomatik tUfoklerln ateşi
ne istinat f tllrmlşlPrdfr. 

RABER - J\ltşam ~n .J 20 ŞUBAT - 1938 

Uç aylık maaşların tevzi günleri 
lstaobul vllAyetl defterdarlığından: 
EyUpp F Uh, EmlnönU, Beyojlu, Beşlklaf, UskUd Jr ve Kadıköy Maim dOrlUklerlnden; 

TAR l H İ: 
M\itekait; dul ve yetimlerin Mart, N isan ve Mayıs/938 Üç aylık maaşlarınm tedi ye gilnleıi. 

Kadıköy MalmüdürlUğünden: Beyoğlu MalmUdürlüğünd.en; Uskü ltalmüdürltığünde.ıı : Eyüb MalmüdUrlüğUD~.:n. 
14Ulkiye yetim Askerl )-"etim Mülkiye yetim Askert yetim Mülkiye yetim Asker! y{ıtiın Mülkiye yetim ,Askerİ ~ 

3/3/938 Perşembe 
4/3/938 Cuma 
5/3/938 Cumartesi 
7/3/938 Pazartesi 
8/3/938 Salı 
9/3/938 Çarşamba 

ve tekaütleri ve tekaütleri ve tekaütler! ve tekaütler! vo tek&Utleri ve teka.Utleri ve tekaütleri ve t;eka.il '1fJ 
1 - 200 1 - 400 1 - 350 1 - 600 1 - 300 1 - 450 1 - 100 1 - lır/J 

!rol - 400 401 - 800 351 - 800 601 - 1200 301 - 600 451 - 1100 101 - ilA 201 - ııt 
401 - 600 801 - 1200 801- 1000 1201 - 1500 601 - 800 1101 - 1450 401-
601 - 800 1201 - 1600 1001 - 1300 1501 - 2200 801 - 1100 1451 - 1900 ''"'\__.... 
801 - 1000 1601 - 2000 1301 - 1600 2201 - 2800 1101 - 1300 1901 - 2,00 ~ 

1001 - 1200 2001 - 2400 2801 - 3200 1301 - 1510 2401 - 2850 ,__..... 
1 

10/3/938 Perşembe 
TAR İH İ: 

Avana. • 

~-~ ~-il ~-~ ~-~ 
Beşiktaş :MaımüdUrlilğünden : EminönU MalmüdUrlUğUnden : Fatih MıılmüdürlUğUnden: 

Birinci gi§O 
Mülkiye yetim Askerl yetiın MUlkiye yetim .A.t\kerl yetim Mülkiye yetim Aekerl yetlı:n 
ve tekaUtleri ve tekalltleıi ve tekaUtleri ve tekaütleri ve tekaütle."'i ve tekaUtleri 

3/3/938 Perşembe l - 200 1 - 300 l - 350 1 - 450 1 - 450 3001 - 3450 1 - 450 
4/3/938 Cuma 201 - (00 301 - 600 3:51 - 700 451 - 900 451 - 900 3451 - 3900 451 - 900 
5/3/938 Cumartesi 401 - 550 601 - 7:50 701 - 1050 901 - 1350 901 - 1350 3901 - 4350 901 - 1350 
7/3/938 Pazartesi 551 - 750 751 - 1050 1051 - 1400 1351 - 1900 1351 - 1800 4351 - 4800 1351 - 1800 
8/3/938 Salı 751 - 9150 1501 - 13!50 1401 - 1750 1901 - 2350 1801 - 2250 4801 - 5250 1801 - 2250 
9/3/938 Çar§a.mba 951 - iIA 1351 - 1650 17151 - 2100 2351 - 2800 2251 - 2700 5251 - 5700 2251 - 2700 

l0/3/938 Perşembe 1651 - iJA 2101 - ilA 2801 - lll 2701 - ilA. 15701 - ilft 1 2701 - 3000 ~_.a 
1 - Zat maaşları sahiplerinin muayyen gUnlerde gişelere müra.caatla maqlarmı ahnaJan 13.zmıclır. Akai takdirde istihkakları unı~ tedi1at.m ~ 

\'erilecektir . 
2 - T edlyatn. saat 9 ,30 dan itibaren ba§lanaeak, sabahleyin 12 ye kadar ve öğleden sonra 13 den -17 kadar ~ devam edilecektir. ,;ti' 
3 .:.._ Maaşlarmı Eml~k ve Eytam Bankasından iskonto suretile nlmakta olan zat m:ıaşlan sahipleri bu ayın 21 lnci gününden itibaren cüT.danla.nnJ 

sun olduklan malmUdürlüklerine vize için teslim edecekler ve Martm birinci günü alacaklardır. 19/2~ 

senenin en güzel egıenceli filmi 

-Ali Baba Hindistanda 
TDRKÇE St:JZLD ve MUSiKiLi 

2 -ıstanbul Senfonisi 
P E K sinemasında muazzam bir muvaffaklyetle gösteriliyor Bqün ıııat u deıeuınttı--

iimlm:.mammıam ............... __ •~~~~~~~-:-~~--~~~~~~~~~~~--~----::V' 

Nara merakhsı 1"11·--· Eo güzel mevzu.,. En nefis şarkılar ... Altın ticareti 
ontrolü genç TiNQ - ROSSi nı.n dayanılmaz cazlb89 

De ter tutmayan Nişanlısını ve bir VIVIANE ROMANCE'ın cazip sevimltlfJI 
dlşç"Jer ka~akçı yabancıyı yaraladı MtREILLE Belin' ın pyanı bap-et gO.zelllğt 

Sftyll&C&k Dtln, 11skildar TaTaşt Hasan ağa 

Altm ticaretinin devlet murakabe. ::a~o;~:;:~:n'::S n~=nl~~o~ YA A PUS ELER 
si altmn alınması hakkınnkadaki ka- Iunduğu Mustafa oi;lu Oeman I ıkl 
rarname mucibince altın alı§Verlşi ve gczmeğe çıkmış ve tam Zeynep KA.
ticaretile meşgul oian haklkt ve hü.kmt r mil hastanuinin yanında, ni anlısı
şahıslann kambiyo murakabo heyeti- J nın earhoşl• kla nA.?1 atmak lstndl{.1· 
nin daimi kontroIUnc açık bir def~· nl görUnce mani olmak istemiştir. 
bulundurmaları icap etmekt edir. Kam Du mümaneata fena halde icerll· 

Senenin en muhteşem filmi ve SAKARYA aioemas~ 
••• emsalsiz muvaTfallfyetlnl teşkil etmektedir. :::::2." 

yen Osman hemen sustalı çakısınt 
biyo müdürlüğü şimdiye kadar tas- r eker ek ntşanlısmr altı yerinden yn- T ' · Sinemanın en caz·ıp sa-•101 
a·k t· ·ı deft l · 1 k "' Rebert aylor un rakibı. ı.•v 

ı a ge m en er erın ~u e ay ırı ralamış ve ba 81rada vakayı gören il fi 
olduklarını gördüğünden tutulacak Salft.haddin isimli birisini de, mUda- lY ft on [ p o w t R l o D t l 1 H v n u il 
defterlerin ne şeklide olması ;~m b ale etmek lstedltl tein kamğından I L il L 1 U . 

:::~hakkında bir nümune hazırla- vu~~:rf:~;e SalAbaddln\n ya.raları 'ı Dg h~n~ SA RAY ~,lnenı~sınd• 
Altın ticaretine Maliye Vek~letince hafifcedir. Suçlu yakalanmıştır. U HU U U U UU I 

mezun ~!ım:ırş olan bankalarla _ k~- !Jfevsiıılin en şen en eğlenceli neşeli filıtl 

~2;~;:;.:~::·;::~~::; [.(~~) AŞK M, ODADl11 
mecbur oldukları halde b•tnlllrın bir 1 •-----------•• J • 
kısmının da şimdiye kadar defterleri- DJŞARDA: · .ı ... 
nı tasdik ettiremedikleri görUlmilş- Şaheserinde biltüo seyircileri hayrette bırakmaktauP• 

• İrlanda başvekili de Vaiera ve arka· 
tür. Halbuki kararname iktizasından daşları dlln akşam Londraya girmişlerdir. ilAveten: FOX JURNAL dilnya havadisleri 
olarak kontrol da başlayacağından, Müzakerel~r pazartesiye başlayacaktır. Bugün saat 11 de .tenzilitlı matine 
kambiyo mUdürlllğU son defa olmak • ltalyan kablncsl .,arkl İtalya Afrika-".:: 
Ur.ere nUmunele.rin görülmesi ve def- sında müstakil bir deniz ve kara tuman· lil••••••••••••••••ıı•••··-~ ~ 

azami bir haftalık bir mllblet vermiş.. tnsvib etmiştir. ı da 
• nıı1ı;car kraliçe!li :yanında birkaç kişi Gemilere karfilJ Q V Q T N ı·' 11 

tir. Bu mühletin bitmesinden sonra. oldui?u halde kısa bir müddet tçln tıalynya ~ 

Asilerin taarruzunun şiddeti 

terlerin tanzim edilerek tasdiki için daıılıiı ihdası hakkındaki ı.:ararnamey1 ~ HAKiKi EGLENCS 

kontrole baelan.1cak \'C defteri olma- b:ırckcl etmiştir. Kuzeıri Cenon dükWıfin M u·. t hı· ş b ,. r sı· ı aA h '. Her akCJtftll ~ 
1 

yanlarll\. yanh~ def.tet' tutanlar altın evlenme m<!raslmindc bulunııCAktır. ııı-· 

kaçek~ısı nddedilerek mahkemeye ve- • lıhsır maliye Mkanı yeni bütçe proJ~ Amerlkada bava 1 B A K ~ 
Barselonn: 19 (A.A.) - Ast ku\·

vetler Teruelin şimali şarkislnde S!.
errabnrda mıntakasmda tnnrruza 
goçmlşloı dlr. Taarruzun şiddeti kar
şısındo. hUkumet kuvvotlcrl gerile
meğe mecbur olmuşlar ve mlidafaA 
mevzilerine çekilmişlerdir. Asiler 
tayyare kuvvetlerinin mUznheretile 
hlikfUnet cephesini ynrmnğa mm af-
:fak olmuşlardır. Muharebe de\·am 
ediyor. CumhurlyctçHcr Snnta Bar-
bam. mevzılcrino dnynnarnk şidslctlI 
bir mukavemet gôstcrmekte ve nst
lorln Teruel şehrini mUdafaa eden 
mevzileri çevlrmel 0 rlne mnnl olma
ya cnlrşmaktadır. 

Ur cese hu funda 
Dün Ortaköyde. kaptnnpaşa yahsr 

önünde bir kadın ces dl bulunmuş
tur. 

Kırk yaşlarında kadar tahmin edl 
leo ve üzerinde siyah manto, başın
da .Srab e • ayağmda elrnh ~orap 

stya tslrn rpln bulunan cesedin 
hU' lyetl te.sbıt "ıııcmnmlştir. ÖlUnün 
hri Uyan olduğu tnbmin cdılmekte
dlr. 

rilecektir. ıini bakanlar meclisine nmıişllr. Geçen m;;. 
sene 37 milyon olan bütce bu sene 40 bu- maylnlerl icat edildi 1 Y wuuı Operet tenotıl it ,, 

AGNES El~. ısır da 
ad1se er 

Mecl is reisi taşa 
tutuldu 

Kahire, 19 (A.A.) - Ve td partisin 
elen cılcnrılmış olan meclis rc lsl Ma
hir paşa bugün Kahire içindeki inti
hap mmtakasınn. giderk en civardaki 
halk tarafından hUcuma. uğramış ve 
arabası taşa tutulmuştur. 

y,..şil gömJeltlller kurumunun ls
kendcriycdo dünkü toplantısında <>
lan carpışmalarda cll1 klşl yaralan· 
mıştır. Bu arada. Nabas paşa lehine 
nUmnyişler yapılmış, (yaşa) diye 
hat{rrlm ıştır. 

ZA Yt - 928 senesi 11 incl ilk mek
tepten aldığım şehadetnameyi zayi et
tiğimden yenisini çıkaracağım için es
kisinin bük.mil yoktur. 

Nail N a:yrnım 
... 

çuk milyondur. 
• Derlind.-ın geçmekle olan Danimarka 

kralı ve kraliçesini ziyaret etmek Qıere 
HIUcr diln sabnh Daniınarka elçilliline 
silmiştir. 

• Kutupta kalan d lSrt Sovyct filimi~ Pa· 
p:ınln ve nrkada~lon dün unnan .,e Ta
lni r buz kıranları tarahndan kurtarılmı~ 
lardır. 

• Resmen bild ir ildijline göre Fransada 
işsiz om<?lenin ı;:ıy ı sı ancak 10 bin ka-
dard ı r. 

• 1ranın yeni Budapeşte elçisi Saed 
Han, Macar naibi tarafından kabul ed lle
rc ll i mıttnamesini vcnnlştit. 

• n omnnya nazırı Totaresko bugün 
Bclgrnda hareket edecektir. Nazır oradan 
Selan lf.-ı de u~ı:rorak :ıyın 2i finde tstan
bulcla bulunacaktır. 

• Dün gece sarayda kralın riyasetinde 
toplanan Romanya nı:ızırlnr mecfül yeni 
kanunuesasi projesini tetkik etmiştir. 

• Deyli Telgraf gazc ıesinln bahrfye iş
leri muhar rirfnin b11dirdi~ine ı::örc? lngil· 
terenin bu sene zıı rrında tezgl'ıha koync:ı

#1 yeni drltnotların tonill'ıtosu 42 bini ae
çccektir. 

Vaşington, 19 (A.A. ) - DUn, mo
busan meclisindeki bahriye oncilme
ni huzurunda Besler Barlov isminde 
ki bir askert mucit tarafından harp 
gemilerine karşı hav& m:ı.yinleri Ue 
yapılacak yeni bir hücum tnrzı hak
kında izahat verilmiştir. 

Barlov, ezcUmle demiştir ki: 
" - Bu tarzda. hllcumlara karşı 

harp gemileri tnmamtıe Aciz bir va
ziyette kalacaktır. Bu hava mayln
lerl, 4500 metre yUksekllkten her 
ne•l harp gemtıerfne karşı mUesslr
dir. Bu maylnlcr , deniz ma.yinlerl-
nln deniz altında. yaptıkları tcslrl 
aynen havada yapmnktadır. 

Bn husustaki pldnlrı.r şimdi tama
oıile hazırlanmış bulunmakta<1ır. 

Bu yeni hUcum sllAhı yakında tatbik 
anhasrna gececektlr. Bu yenl sllft.h, 
her n evi nakliye gemileri ve diğer 

yardımc ı gemilere knrşı da mUessir-
dlr... · 

Meıbur Bertin mu~ 
Te eevİmli tf'.SlOI' ,,. 

Y U N t< 
Meşhur Bay gE:rJJ\İ' 
Orkeatraaı i~tifaki.Yl.e .ıf 

Daire • TepebBil: 
~~!!!!!l!!!!~~--

S AT l L l K \1e1~ 
KiRALıK Flı;:1o1~ 

Yeniköy köy başı ı:nnhs.U 1 Z 
lu furun 3 oda, 1 baınurluJrı 13ıJ f'V~ 
terkos suyu, elektrik vıı.rdıt· )lor;; 
hem satılık hem kiralıktır• ~o. 
yeri Yeniköy bakkal yord811 ~ 

ZA Y1 - 109 nuınıırnJl ~ ~; 
plrutasnu kaybettiın. Y~rnıctııt· -~ 
ğımdan eskisin.in hU:ıanU J-; • I' 

Şe'/ı,r~ 



/'" 
llAOEU~ TAR1Hl TEFUlKASI: 2 

\'azan: 
A. Cim 

~~ ®<eMle IHlaınce ha~sednOen 
<9'.l@ırt~ ın maliil o ırn men su pOaıro 

~~D$aı1Mlıçalfil ırnnç lfn©şnOJJt (jle~nooerdH 
&u:~ - Ordudruı başlıyacak ihtilfili 
"e ;n. lehine inkişaf ettirerek İttihat 
~k~rakkiyl mes'uliyet altına sok-

t - C'lit . ti d k. eı1iı ı...ı paşanın rıyase n e teş ıl 

h~~~k (divnm harbi örfi) de ltti
ıtıeı/ arı. birer birer muhakemeye çek
~' lllUrettep cezalar verilerek bun-

{ terör) tatbik etmek •.• 
ta ~r verildikten sonra sıra tcrtiba. 

ı:ıelnıistf 
lı ~ • 
Q.İlhL / 

ııu~.;;ar bu gece çok samimt görü-
lll f u. liele bu ~arların topladığı 
llu ~~at rnecı~dc tasvib edilmesi o
~. şli Se-i.:1ndirmişti. Demek düşünoo
tit-·s ... <:ıcal) ismi verilen bo~ kafalı 
~Ok ~U lnsan taslağının fikirlerinden 
tııaa,1 ksek, çok derindi ... Nefsine iti
~onu artan Hünkar, §imdi talakatle 
~ke!~Yor, tertibatın en ufak, en pe
ta131llı e teferruatına kadar hiçbir nok 
fDerv·unutnıuyor, bo§ geçmiyordu. 
dıu-u l§ Vahdeti) nin ismi üstunde çok 
l'iııd:or, _?nu tanır görünen bcndele
!:ı. ~~ t>na dair mo.lfiınat soruyor, da
~ti:t· i\~Zaktan tanıdığı, ve bu i§te bil· 
~esi 3 1.~a~e umduğu dervişi hemen 
)o!'du, günu huzura çekmeyi tasarlI-

t. Ordu 
qatek nun tamamen padişah lehine 
"arııt e~ geçmesi için GU tertibat mu-
be~~liilrnü.5tü: 

~}.ilrıl ış Vahdeti ertesi günü huzura 
\'!n.d s~cak, bizzat p~dişah tarafından 
~Ule~ne direktif verilerek, Fatih. 
l' .-1..1ıan· 
eııeı • 1Yc, Laleli ve ~hzade med· 

·erınd ".ıl'-
i:de . eki bütün talebei ulflm ve 

rrısin· 
't...,ı.., 1 askerle temasa ~e.çirecek. 

b... '1) ılttı uı Iliiam amine ve şer'i§eri
;j".Yg~ nsuz hareketler yaptıkları, 
~~ her vekili olan padişahın bu 

llild·/r elinde oyuncak edilmek iste
ı>t~lll; ittihatçıların ilfuı ettikleri 
t~, rtıa göre, ilerde devletin dinini 

l'et ett·ı:hıristiyanlığa çevirmeye gay:a ~ılt~ lerini, 93 harbindenberi 9rdu
l asıyıe ~ lllektepli zabitlerin frenk ka
ı:~C<tıtı~reket ettiklerini, askere an· 

l'ıııe lt ' onıan kumandan ve znbit
laınaı~t'şı gelmeye sevkedeceklerdi .• 

~ a~ını l<Qınaı bey, meclis müddetin
)· O, bu açıp bir kelime söylememiş· 
~0rdu. li akpunı çok durgun görünü
hı: l>adi~~tta durgunluğu ve düşünce
~~~. bi:n da nazarı dikkatini cel -

lı:u 8o kaç defa padişah bunun se-
~~l t'ınustu ... 
ı. E:lldı l{enıa1 beyin dUsünceleri boş 
"h ···O • 
~'a. a~ltın~ bir milletin mukaddera-
ı ... to.Plan karar vermek üzere bura-
:'la an b' ~-tı Qu li • ır fesat hareketi bazır-
~o ıt dU~u ca1 isimli zavallıların çok 
~~· he~ dnceli oluşlarına hem şruıı -
lı ctİtl Se : hunlarla başlanacak ha -
a~lt t 1atıikte tetik Ustünde duran 

0l'dtıs 
~ r etı· u tarafından kolayca 

laıı. ~da U tleceğinden korkuyordu. 
~ 1ltıı~ h ç saattir konuşulup hazır
~ d.ikıta~~d~ bir nokta hiçbirinin na-
olıanın ını CClbetmemişti: 

~ l\htıuıhaa :e bahriyeliler! ... 
~ d" liaııclllıd saltanatının ilk günle
~ıı. a. ltalar ~hapsedilen ve 32 sene bu
~~Otı.arı~a <:lhihneye mahkUm tutu
ıı.. 1~ ~ hl ve onun mensuptan pa-
4ud lıal.lis~ ho~ut değillerdi. 32 se
l~ltları 1 ~rinden birkaç aydır kur
dıı,.ttı dorıa~ın adeta sevinç içinde bu-
~ 1~ecck ~a ınUrettebatı ihmal e

~ll aııa oı ır kuvvetti. 
lııt ~ ~bit:rak bahriye sınıfında ef-

, ı,; .. na 
~cıl'd raberıık rasında sıkı bir bağh-
t~· ' "e sevgi göze çarpı · 

r " ~'llaiı l{ 
ia ~ <!ınaı b 11 l~lı erirııeştı :?. bu noktalar etra-
' 

0 
etlllc){ t~111 fikrini 5u sualler

ll l'du b· s.tıyordu: 
111l? bahrıy~r ıhtilal hareketine ba.'i-
~ de bıına iştirak eder 
. er ..,, 

• \lQ 
~ ı "a tı.annıa 

li\' s1lnlar t elde edilmezse elin· 
~~t'aı~~~ "e çetin efradla nf

' \·e ih . kolayca kışlalarına 
tııaıe ınani olursa iş 

nasıl bir hal alır? •• 
Bu noktalar hakikaten düşünülme

ye ve iyice tetkik edilmeye değer ma
hiyette idiler ... Söz, Derviş Vahdeti· 
nin hüviyeti üzerinde dolaşırken İs· 

mail Kemal beyin sabn tükendi... Ak· 
şamdanberi muhafaza ettiği durgun -
luğu bir anda üzerinden silkip attı; 
yerin.den kalktı, Hünkarın eteğini öp
tükten sonra: 

- Şevketlim! dedi; donanmayı hiç 
hesaba katmadık; bu harekette donan 
ma ne olacak? .. 1htila.te iştirak edecek 
nıi, yoksa muhalefet mi gösterecek ... 
Donanmayı hümayun erkan, ümera 
ve zabitanının halleri şcvketlu efendi· 
mize alemdir. 32 senedir denizi uzak· 
tan seyreden, Haliçte, Hasköy sahille
rinde palamcrbend duran donanmayı 
hümayun az zaman evvel, meşrutiye
tin ilanı ile denize açılmıştır ... Sulta
ntmızın me~rutiyetl ilgasını tekrar 
Haliçte hapse bir çığrr sayacağından 

hiç de şüphe edilmemesi lAzmıgelen 
donanmayı hümayunu ihmal etmiye
lim !. .. 

lsmail Kemal beyin bu sözleri, fe
sat meclisini birdenbire düşünceye at
tı ... 

Evet, İsmail Ketrıal beyin hakkı 
vardı... Donanmayı hUma.yun 32 sene 
denize hasret, bir hapis hayatı geçir· 
mişti... Halicin pis ve yosunlu suJa
nndn 32 uzun sene geçiren denizciler 
kendilerini mesleklerine iade eden 
meşrutiyete kar~ı harekete geçer miy
di hiç! ... 

Meclisi derin bir sUkfıt kaplamıştı. 
Başta pş.di§ah olmak Ukre paşal!Ll' 

birdenbire dUşUnceye dE).lmışln.rd.ı. 
Donanmayı hllmayun ne olacaktı! •. 
Sözlerinin bilyük bir tesir hasıl et-

tiğini gören lsmnil Kemal bey, ya·vaş 
yavaş yerinden kalktı; pencereye doğ
ru yUrUdil; büyük perdeyi bir ucun
dan tutup çekti; uzaklarda, mehtap 

altında mavi bir ışık, bir nur huzmesi 
altında bulunuyormuş gibi görünen 
Dolmabahçc önUnde demirli (Hamidi
ye) yi eliyle işar~t ederek: 

- Şu bir kale heybctilc Dolmabah
çe sarayı 'hUmayununun önüne yasla
nan yalnız Hamidiyen.in toplan bile 
asileri dağıtmaya, bizi. çoluk çocuğu
muzla yere geçirmeye kfi.fi gelir! ... 

Ve sonra, perdeyi bırnknrak tekrar 
AbdUlhamidfn ayaklarına knpanmış: 

- Şevketlfl Hünkftrnn, demişti; el
bette ve elbette bahriveli kullan hak
kında da bazı tedbirler f rnde ederler. 

Abdülhamid derin bir dilşünceye 

daldı ... Hakikaten tertibat arasında 

donanmayı hiç hatıra geUrmemi~lcr
di. İsmail Kemal beyin sözleri ehem
miyeti hai1.di. Donanma isvarıg, iştirak 
etmezse zararı yoktu. fakat İttihatçı
lar lehine işe knrımrsa vaziyet çok 
fena olur, isyan kolayca bertaraf e
dildikten ba~ka Yıldız bile bombardı
man tehlikesine maruz kalabilirdi. 

Padişah Kamil paşadan sordu: 
- Donanma kumandanı kimdir? 
Kftmil pasa dücünmeye lüzum gör • 

meden cevab \'erdi: 
- Hafız İbrahim kulunuz padişa -

hım ... 
Abdillhamid birdenbire Hafız İbra-

him beyi hatırlıyamamıştı. Biraz dü
şünüp, hatırlamak ister gibi bir ta
\'Ir aldıktan sonra sordu: 

- Hangi Hafız İbrahim bu; Veliaht 
Reşad efendinin mukarribininden bir 
miralay . Hafız lbra.him vardı! O mu 
yoksa? .. 

Kamil paşa. derhal cevab verdi: 
- Evet şevketlü sultanım, odur! .. 
Bu cevab Abdülhamidi de memnun 

etmemişti. Hoşnutsuzlukla yüzün.il bu
ru!iturduktan sonra suallerine devam 
etti: 

- Peki, nasıl adamdır bu? .. 
Kfimil pruıa göz!erini yerden kaldır

madan ccvab verdi: 
- Efendimize a'lemdir sultanım. 

1 Günün meselesi 
-----==-=~-~mamı~-

• •• 
mıno 

istimlôk 
edi en 
Bu işten en çok 

zarar gören 
yıkılacak 

dükkanlarda kiracı 
olarak oturan 

esnaftır 

s va"Zan·-=--ı 
!. s • • 1 

i HABERCJ ! =.-........ .._....._..., _____ _ 

J~mlnönU mcy<lnnmdnn iki görUnUş ... 
Açıldı, açılıyor, derken nihayet §U 

meşhur Eminönü meydanının ıstimlaki 
işine el atıldı. Vakia şimdi siz dudak 
büküp: "Bunu MısırdalQ. sağır sultan 
bite duydu .. Hepimiz de biliyoruz .. ,, 
diyeceksiniz amma mcaele hiç te öyle 
değ:ı.. Biz size hakild vaziyeti kısaca 
anlatıverelim: 
Meyıdanm etrafındaki Uç adanın ya

vaş yavaı istimHiki işine başlanabilme-
. si için Nafia Vekaleti, ilk taksit olarak 

bir miktar parayı banK,aya yatırmıştır. 
Belediye de evvela işe Bahl:pazan isti 
kametine doğru uzanan ad:ıdan başla
mağı münasip görerek buralaki bina
ların sahiplerini tesbit etmiştir. Bunla
ra bir haftaya ktdar birer 
mektup gönderilerek pazarlığa dav~t 

edilecekleri söylenmiı ve işte mesele 
burtıda kalmıştır. Şimdi but·,t:Jaki b·na 
sahipleri belediyeden gelece~ ınektubu 
sabırsızlıkla bekliyorlar. 

Evet, onlar bekliyorlar, fakat ya bu
rada, mağaza, dükkan, yaııhane, atelye 
velhtGd her nevi ve şekilde ticarethane 
kiralayanlarla buralarda çalışanlar ne 
yapıyorlar. İşte bakın onlann durumu 
birincilerin, yani mal sahiplerininki gi
bi değildir. Vakia onlar da bekliyorlar. 
amma, mal sahipleri gibi gelecek para
ları değil, başlarına geleceği .. 

Veliaht Reşad efendinin mukarribi
nindendir. 

Kiracı vaziyetinde bulunan smı! bu· 
gün mal sahiplerinden çok daha müş
kül vaziyettedir. Onlar da bu binalara 
senelerdenbcri yerleşmiş, ve o binanın 
içine on binlerce lira yatırmıştır. Şimdi 
mal sahibine: 

"- Al paranı çık,, derken içerklelıi

nln vaziyeti ne olıı:cııh-tır? .. 
İşte bu auali şimdi o mıntakada her

kes biribirine sormaktadır. 

Diz de bu suali alakadarlara sorduk . 
aldığımız cevaplan sırasiyle yazıyo-

ruz •• 
ilk ~onuşmamızı Şark berber sc:ılonu 

sahibi ve Berberler Cemiyeti Reisi İs
mail Hakkı ile yaptık. lsmail Hakkı ile 

yaptık .. İsmail Hakkı elinde bir plfuu 
evirip çevirip bakıyor, zihnen kimbilir 
ne hesaplar geçiriyordu. Beni görünce: 

••- Ha, dedi, gel bak .. İşte bu bizim 
yeni dükk.anın planı .• Malum ya bura
d:.ın çıkmak düştü. Çaresiz başımızı so-

beldeline ~s tufulacalC varidatı gayri 
safiye\ kimin himmetiyle yüksehriiştir. 
Bu dükkan boş olsa bu kadar varidatı: 
gayri safiyesi olabilir miydi? Tabüdiı: 
ki süs vitrin, müzeyyen duvarlar, yük
selı; tertibat bu mülkü bu hale sokmuş" 
tur. Ben hiç zannetmiyorum ki İstanbul 
belediyesi ve hükfunet bizim hakkmuzı 

\ çiğncyebilsin .• Aksi takdirde bütün şu 
ticarethnnelere mahvolmuş nazariyle 
bakma.1t lfizımdır. Çünkü biz sermaye
mizin en yüksek kısmını buraya yatı1"" 
mış bulunuyoruz. Şu vaziyete göre ev
vela bizi kandırmak ve sonra acilen tek· 

' rar faaliyete geçecek bir yer göstermeli 
lfi.mndır. Bu da İstanbul belediyesine 

' düşer, zannederim. ,, 
Yafcı Aziz vaziyetten daha nikbin 

görünüyor: 
''- Bir istida müsveddesi tesbit eı.. 

tik, -diye söze bt•}ladı - belediyeye ve
r~ceğiz .. Cümburiyet hükUınctinin şu 
şehrin ticaret merkezinde baltayı ko 
nuşturmadan evvel bizimle konuşa~ 

lan olacağı muhı:ı.1;kak görüyoruz. Bizim. 
ortaya k,oyduğumuz şey muhakkak ld 
hakkımızdır. Bir müddet sonra taşa 

taşa toprağa karışacak olan bu binanın 
imarına ait her şeyin içinde bizim ser
mayemizin bir kısmı yatmaktadır. ,. 

Biraz ileride Pak yağcı levhasını ta• 
şıyan dükkana girdim. Sahibi güler yil% 
lü bir zat •• Bu zat ta dert yandı: 

••- Endişe ve telaşımız bilmem yer 
siz mi?. Şu yerlere malı gibi ba~ 
onun imarına mal sahibinden fazla para 
ve emek vermiş, bir adam elbette bu· 
nun ~eğerini ister değil mi?. Emeği• 

mizden vazgeçtik, fakat paramızı, sez: 
maycmizi 1'urtaralım. 

Ya şu zavallı müstahdemler .• Onlar 
bir gün açıkta kalırsa ailesi halkıyla be
raber aç kalacaklarına fÜphe etmeyi 

kacak bir yer lazım.,. niz.,, 
Sonra şöyle etrafına bakındı: Bütün bunları dinledikten sonra yık-
"- Bilmezsin buraya ne para dök· ma işinde evvela bu cihetin gözönüne 

tüm, diye söze başladı .. Şimdi bunların lınmasını zaruri gördük.. Her halde 
çoğu bir hiç oluyor. Ne şu boyalan, ne hükumet burada milli sermayenin za. 
şu çinileri söküp götilrebilirim .• Ne de rarına bir harekete meydan vermiyccek 

şu çerçeveler, vitrinler işime yarar.. tir • 
Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Bu· HABERCi 

r<:>ya bizim sarfcttiğimiz para dükkanın 

varidatı gayri safiyesini yükselttiği lskara maşa 
için mal sahipleri o nisbette yükse~ pa-

Abdülhamidin keyfi kaçmıştı. Öyle 
yal Don.anma onun için bu harel<ette 
bir gaile teşkil ediyordu. Padişah ge
ne söze devam etti: 

ra alacak .. Ya bizim, yani benim ve şu f bir I 
dül:kanda çalışanlarla onların eline bakan sa an na~ır • 

- Donanmada ileri gelenler kim· 
lerdir? •• 

Derhal iç cebinden bir kağıt çı.ka

ran asmail Kemal bey, Kftmil paşanın 
yerine, kağıdı okumakla cevab verdi: 

- Hamidiye sUvarisi Vasıf bey ku
lunuz; Mecidiye süvarisi Çerkes Ta
hir bey, (Reşad efendinin kaimbira· 
deri); Berkisatvet silvarisl Rauf bey, 
Fethiblilend silvarisi Arif bey, (Ara.b 
Jsmail bey); Mes'udiye SÜ\'arisi Hafız 
İbrahim: Asftrı Tevfik süvarisi Ali 
Kabuli bey, Pcykişcvkct süvarisi Ham 
di bey ... Daha bazı torpito muhriplcri 
zabitanı da varsa da, asıl elebaşı ad
~dilen ve çekfailmesi icab eden bun
lardır ... 

Vakit geceyansmı bulmuştu ... Hün
kar artık yorulduğunu hissetmeye 
ba..slamıştı; Kfı.mil pa§a esnemelerini 
gi.iç halle zapta uğraşıyordu... Artık 
dağılma vakti olduğuna karar veren 
padişah, son talimatını Kftmil pa~a-
ya tebliğ etti J 

(Devamı var) 

120 nüfusun haklan ne olacak?.,, Avrupada bir krallık vardır ki, bu 
Y<•!li Sarafoğlu, Modern şel\crci.. krallığın hlikümdar ve nazırları, lbilt-

Onu da istimlak işinin endişe ve telaşı çeyi kapatmak için her sene bir balo 
içinde buldum. tertip ederler. Baloda bizzat hüküm "' 

Yani Sarafoğlu da vaziyeti şöyle ay- dar ve nazırlar oynar, şarkI söylerler; 

dınlattı: 

"- Şimdi mal sahipleri paralarını ~ 
lacak, çok güzel .. Fakat onların m~ 

20 ŞUDAT - 1()38 PAZAR 
18,30 plükla dnns musikisi, 19 Nihal 

ve :ırkndnşlnrı tnrnfından Türk musikisi, 
ve halk şarkıları, 19,30 konfcrııns: Prof. 
Salih Mıırnt (Radyo dersleri), 20 ?ılilzey· 
:ren ve arkadaşları tarofındıın Türk musi· 
kisi v~ h:ılk şarkılıın, 20,30 h:ıvıı raporu, 
20,33 Ömer Hızn tarafından aropça söylev, 
20,45 Muznffcr llkor ve ıırkad:ışlnn tam· 
fınd:ın Türk musikisi ve hnlk ş:ırkılan, 
(Snat oyıırı), 21,15 Cemal Kômil ve nrko· 
daşları tnr:ıfınuon Türk musikisi ''e h:ılk 
şarkıları, 21,50 I\eman konseri, Orhan Or
hıın Borar, Piynnodn Yolııntin Tnskin. 

22,20 orkestra: 22,45 ojnns hnbcrlerl. 
23, pliıkln sololar, opcrn ve operet parça
ları. 23,20 son hnh.::rlcr \"e ertesi günü 
programı, 23,30 son. 

orltestra da karıları tarafından idare 
olunur. 

Bu krallık, çingene krallığıdır. Son 
balo, V arşovnda verilmiştir. Hasılatı 
pek çok olmue ve hüklimdarm, nazır. 
larm senelik maa..~lan çıkmıştır. 

Bu suretle, krnl da büyük bir yilli
ten kurtulmuştur. Zira, son za.manln.r
da, buhran dolayısiyle nazırlarının ma 
aşlarını verememiş ve büyük bir mliş
külfı.t içinde kalmıştı. 

Gerçi nazırlar, hariçte ufaktefek fş.
lerle meşgul olmuyorlar değil. Mesela 
Maliye nazırı bir orkestrayı idare edi
yor. Maarif nnzm at canbazlığı yapı· 
yor. Müstemleke nazırı ıskara ve mn.· 
şn. sltıyor. Fakat tabii bununla geçi
nemiyorlar. 

Balodan Gonr:ı. hepsinin neşesi ye • 
rine gelmiş ve ertesi akşam, kendile
rine mahsus bir balo daha tertip ede
rek sa.baha kadar içip .eğl~eiıili'.. 



DünklYı mlUDô lkl\Jıme maıçanda Yazan: Kenan ÇlntU - Melekzad ÇlnlU '('l'ercame ,,. lkl/bo• hakkı 

( ERKEK - KIZ ) - Nıımara 7t -FenerbahPe Muhafız gücile ıı<cy Jandarmasına yapııan ,,,., 
Y Karakol kumandal1 

berabere kaldı beni şüpheli g·ördfl 
Nüfus kaQıdımın olmayışı onbaşı~ 
huylandırmıştı; geceyi karakolda 

geçirdim MtlJt tnme müsabakalarının ilk 
deplasman maçı dün 'faksim stadın
da ekseriyeti zabitlerin teşkil ettiği 
Uç bln kadar seyirci önünde Fener
bahçe ile Mubafızgilcil arasında ya
pıldı. Federasyon tarafınclan hakem 
olarak tayin edilen Kemal Halimin 
Ankaradan gelmemiş olması yUzün- • 
den müsabaka lstanbulsporlu Nuri 
Bosutun idaresinde başladığı zaman 
JilzgA.rı arkalarına almış olan Mu
hafızgUçlüler: 

Fuat - Salih, Saffet - İbrahim, 
Cihat, Ahmet - Celil, Rıfat, lzzet, 
Rıza, Şahin, Naci, kadrolarllc. 

RUzgA.ra karşı dizilmiş olan Fe
nerlller tse: 

Hllsameddln - Sedat, Lebib -
Esat, Angelldfs, Reşat D Niyazi. Şa
ban, Aall Rıza, Fikret, Naci, şeklin
Cleydller. 

llk hUcumu yapan Fenerliler ra-
kip sahaya çabucak girdilerse de 
Niyazintn yaptığı bir favulle geri 
döndlller ve oyun karşılıklı hUcum
larla geçmeğe başladığı zaman iki 
tarafın da hUcum hatlarında ortadan 
Jtfbaren sağ tarafların aksadığı gö
rUldil. Bunun için sarı!A.cfvertll1er 

Fikret - Naci taraflarlle, Muhafız
lar da solaçıklarlle akmağa başladı
lar. 

Beşinci dakikadan sonra misafir 
takım daha çok akın yapıyordu. 7 
inci dakikada solacçıkları Hüsamed 
din kaleden çıkıp da bloke edeme
diği topu yaka]Jldı ve boş kaleye 
gönderdi. Fakat yavaş vuruşu yUzun 
den Lebib tam kale çtzgtsı Uzerlnde 
yetl:)erek kurtardı. Bu tehlike;>1 at
latan FenerliJer daha gayretli oyna
mağa başladılarsa da sağda Niyazi 
ne Şaban, ortada A U Rızanın bece
riksiz oyunları yUzUnden hiçbir neti
ce eltle edemeden hA.kimlyetl rrı lt i p 
lerine bıraktılar. 

15 inci dakikada sarılAciverı J •• ı
lesl abloka edlldl. Bu tehlike de iki 
mUdaflln aksaması yUzUnden geride 
oynamak mecburiyetinde kalan An
gelldls tarafından berataraf edildi. 
23 Uncu dakikada Leblbln lakasın
dan topu kapan Muhafız sağaçığı 
kale yanına ı,adar sokularak arka
daşlarına bulunmaz btr fırsat hazır
ladı, fakat bu defa da Ankaralıların 
topu takip etmtyen Uç ortası bu yüz
de yUz gol vaziyetinden istifade ede
medi. Bunun akabinde Naclnln gü
zel bir ortasını Ali Rıza lska gec;erek 
heba etti. 

25 inci daklkalan sonra Fikret, 
ıolaçığa Naci içe geçtiler; Muhafız
Jıların soldan yaptıkları akınlara 
mani olabilmek için de dün çok dilz
gUn bir oyun çıkaran M. Reşat sağa 
Esat sol muavin olarak yer değlştir
ciller. 

FJkretln açığa gec;mesile daha iyi 
çalışan Fener sol tarafı oyunu -
bu dakikadan sonra - mütevazin 
bir şekle soktu fakat vaziyet değiş
medi. Muhafız kalesine bir korner 
atılırken ilk devre nihayetlendi. 

İkinci haftaym rUzgArı arkalarına 
almış olan Fenerliler hücum hatları
nı Naci, Niyazi, Alt Rıza, Şaban Fik
ret eekllna sokunca daha muntazam 
akınlar yapmağa başladılar ve tık 
dakikada Naclnln cidden gllzel bir 
volesi kalenin yanından avta kaçtı. 
Bir dakika sonra da Ali Rıza, müsa
it bir vaziyette yakaladığı fırsatı iyi 
kullanamadı önU bomboş olmasına 
rağmen topu avta attı. 

Ankaralılar kendilerini ancak o
nuncu dakikadan sonra toplayabil
diler; bu dakikaya kadar tek kale 
oynamakla beraber rakiplerinin gol 
atamamalarından cesaret alan Mu
hafrzgUr.U hucum hattı bilyilk bir e
nerjiyle ileri atıldılarsa da :rUzde 
yUz gol olabilecek vaziyetleri heba 
ctmrkt~ Fenerliler kadar muvaffak 
oldular. 

20 inci rtakikadan sonra oyun git
tikçe sertleşti ve bu sıaralarda Fik
ret yediği bir tekme yüzünden oyun· 
dan c:ıkarak Fenerliler en iyi oyun 
cularını kaybetmiş oldular ve tabii 
bunun tesirtle sarılA.clvert hücumla
rı bllsbUtUn tesirsiz kaldı. 

Bundan sonraki dakikalar iki ta
ratın da şayanı hayret beceriksizliği 
va ht• wıt11t lrftmıııı lnArrnıil•u' haa.'Lı.a 

Oııun iki laı afın kaçırdığı sayısız 
fıı sallar yüzünden golsüz bitti 

Muha/ızgücii 

... """ ___ .... 

oıı biri. .. 

Mua.vln hattında g8ze cal'l>aD mer 
kez muavindi, bu gencin yeglne ku
suru defanslf olmasıdır, takımı htı
cumda iken hlc; yardım etmiyordu. 

HUcum hattında ise eolaçıfın -
topu sUrememesine rağmen - c;evrlş 
lerl ve ortalamaları tyt tdt. ne orta
nın topa arkalarını dönmeleri kale 
ağzında yavaşlamaları ve şilt atama
maları hata tdl: 

Muhafız takımı, enerjik ve sert o
nayan fakat oyun tekniği bir hayli 

"" kıt bir onblrdlr. 

Büsamcddinin kucağında 1oalan 
bir Muhafız akmı ... 

herşeye benzlyen acemice 
golsUz olarak geçti. 

oyunlle 

Doksan dakika tamnm olduğu za
man gol atamamakta l>lriblrlerllo 
yarış eden Fenerbahçe ve Muhafız 

gUcU takımları berabere kaldılar. 
MuhafızgUcU takımında: kaleciye 

mUhlm bir iş düşmedi ve dünkU mU
sabakanm kayda şaYan en ehemmi
yetli noktası da Fenerlilerin birinci 
devrede Muhafız kalesine bir tek şUt 
dahi çekememiş olmalarıdır. 

MUdnfllerden: sağ müdafi her lkl 
ayağı kullanışı ve uzun vuruşlarlle 
temayilz etti. 

SarıJAclvertlllere gelince : Zayıf 
mUdafaalart önünde çırpınan, dldl· 
~en muavin hattı aun. kel>ll olcluJtq 
lrndar gUzel oynadı. Bilhassa Ange
lldls Ye Reşat kusursuz idiler. Akın 
cılardan vazifesini yapan yalnız Flk 
ret ve Naci oldu, Ali Rıza.Bülent ka 
dar Ye diğerleri ise eski gUnlerile kı 
yns cdllmtyecek birer oyun çıkardı
lar. 

Fener bahçe 
B takımı Güneşe 

yenildi 
Fenerbahçe Ue GUneş B takımları 

dUn Şeref stadında ilk maçlarını yap 
tılar. Hakem Ahmet Ademin idare
sinde oynanan bu müsabakaya Fe-
nerlller lisanssız oyuncu ile çıktıkta 
rı için takımın tamamlanması işi 
bir hayli beklendikten sonra maça 
başlanabildi. MUtevazln hatt!ı. biraz 
Güneşin hAklmlyetl altında cereyan 
odcn karşılaşmada sarılAclvertliler 
ilk devrede yedikleri blr golle mağ
lfıp oMular. 

lzmirde Beşiktaş Al 
sancağı 3-0 yendi 

İzmir, 19 (A.A.) - Bugün Beşiktaş -
Alsancak arasınd:ıki milli küme karşılaş
ması k:ılabrlık bir seyirci kütlesi önünde 
yapıldı. 

llk öne" Beşiktaş ,.e onu takiben de Al
sancak takımları sahaya çıkarak alkışlan
dılar. 

Beşiktaş: &/. Ali, llüsnü, Faruk, Jıı,'uri, 

Fuat, Eşref, Şuef, Fey:i, l/akkı, Rıdvan, 
il ayali, 

Alsancak: Ililmi, Cemil, Ali. Rasim, En
ııer, Necmi, lla1'k1, Basri, Saim, /lya~. Do
ğan, 

Hakem Mustafa r~cok. 
Oyuna saat 15,30 dn Alsanrağın vuruşu 

ile haşlandı. ilk dnkil.ncla Als:ıncnk Basri
nin siirüklccliği 1oplıı Beşiktaş kalesine 
korncrlc ncliccl.·ncn bir lıücum yaptı. Kor 
ner çekilişi nvt oldu. 

Altıncı dakikada Beşiktaş lehine bir 
frikik oldu. Hakkının vurdu~u lop kornere 
gitıi. Korner çekilişi de nvt:ı ğitti. 

14 üncü dakikada Alsancak kok~inin 

karıştığı ı;;öruldü. C.emilin bir mıid:ıhale. 
sile top ımıklaştınlılı. 16 ıncı d:ıkll.ada 

Als:ıncak muhakkıık bir sayı fırsatı katır
dı. Samlden güzel bir pas alan llya"l He
~kta, mU<lnfa:ısınclnn sıyrılmasına Nğ

lar. Hafif suretle yaralanan Fuat bir iki 
dakika dışnrda kaldı. Bir netice alınama
dığını gören Ileşiktaş, takımında bazı ta
di!At yaptı. Nuriyi beke, Hakkıyı bermu
tat santrhnfa ve Hüsnü>'il santrfora gc?cir
di. 

26 ıncı dakikada Hilminln gilzel bir 
plonjonla muhakkak bir gole mani oldu-
ğunu gördük. Birinci devre sonlara yak
laşmasına rağmen iki takım da geJişf ifil· 
zeJ ve müle,·azin hir şekilde O)"ltamakta 
<le\'am ediyordu. 44 üncü dakikada Enve· 
rin çektiği firkik de kaleyi bulmadı. Dc?v· 
re 0-0 berabere bitti. 

İki ne! dene ele fJerek Beşlktaşdnn ve 
Fterek Alo;anc:ıktan daha düzgün bir oyun 
hcklcniyordu. Fakat iki takım da birinci 
<le,·redckinln ayni intizamsız oyunlarını 

idame clllrdiler. 6 ınct dakikada Beşlkta
şın bir hücumu Alinin müdahalesile ve 
kendi kalesine nllıl!ı bir golle nelicelendl. 
Reşikt:ı~·n soldan inkişaf eden hücumla-
rına Alsııncak ortadan mukabele? etmeye 
çalışıyordu. Fakat lvıvadan yapılan bu 
hücumJ:ırı Beşiktaş kolaylıkla defediyor· 
du. 

Onuncu dakikada Eşrefin pasını Şeref 

mcn ncele yUzündeıı fena h!r vuruşla lopu sıkı bir şülc t:ıln·ll etli. Fnkat top kalenin 
dışarı attı. 25 inci dakikada Beşiktaş ka- ilstnnd!m avta gitti. Maç sonlara doJru 
"" Jcan.tı vıınrnlıar. 'hirfhNıilı-nmıaaııııı...-•ı.Jiaat.ı...-ıı.a;·ik~r 

Cevabımı bc'J4emcden yanımdan ay- Köyde Mustafanm misafiri 
nlarak kahveye &irdi. Ben de otele gc- tum. O ıece Benan ve arkada,ıat' 

}erek hesabımı gördükten 10nra kahveye muallimin evinde toplandılar• SeJl 
gittim • çağınldım.. Oraya namuawna. 

içeriye girdim.. önünde durdum. A- me taıalliik eden dedikodulan a 
damın maksadını açıkça anlıyordum .. maksadından baıka hiç bir dUıuııc" 
Polise teslim edeceğini aöyliyen zatın, gelmediğimi anlattım. Benaıun 

beni otele göndermeai kaimama fırsat olan zatın bana aünnek iatediiİ 
haztrlamaaı idi. Fakat ben böyle yap- aöyledim.. Bunun çok gücüme ıl 
madım. Benim dönüp geldiğimi görünce bildirdim ve : 
dıpnya çrktı. Bu aefec yumupk bir - Allaha ıamarladık t. 
bir aesle konuıuyordu: Diyerelı; Muatafa ile birlikte 

- Evlat, dedi. Ben düıündüm. Po- ıittim. Hemen ertesi günü dö~ 
lise gitmek ayıp olacak.. Haydi var aen yordum. Mustafa ile arkadqlarl 
yoluna, ben de yoluma gideyim • madılar. Mustafa benim paraad 

- Hayır,, - dedim - İstediğinizi ya- ğumu b:Jiyor, cigaramı bile bu iyi 
prn .• Çikineceğim w korkacağım hiç li çocuk temin ddiyordu. 
bir ıey yok. tkinci günün. gecesinde, ırayOO 

O beni dinlemiye bile lmum görme- darına karakoluna yapılan bir ib 
den çekilip gitti. O eünkll ilzüntilmü zerine davet edildim. Karakol 
ömrilm oldukça unutamıyacağım mu - danı bir onbapydı. Nüfua 
hakakktır. Hastalandım ve hattl yata- aordu. "Yanımda yok., dedim· ~ 
ğa yattrm. Bakaca~ kicısem yoktu. Ya- bir yert!e nüfua kağıtsız do 
hancı bir memlekette bir otel odaamda ıüphcli olab:leceklerini, beni 
beı paruız ve bitkin bir halde haata kal- alıkoymak mecburiyetinde bul 
marun ne kadar feci olabileceğini tak- nu söyledi. Lif anlatmanın!'. -trllJJP"' 

dir ıüç değildir. karıısında boyun ~ğdim. Ertesi. 
Bir sabahtı. HAIA hastaydım.. Bir ai- Kemalpaşa kazası jı:Aldarma sabi 

vil memur gelerek beni polia milfettit- teslim edildim. Orası da tzınir 
liğine ıötürdil. Orada sorulan auallerc mildilrlllğüne göndeıidi. Erteli 
cevap verdim.. Serbest bırakıldım.. O- ıcç vakit müdüriyete geldiğiıııl• 
klc '1UQMclL ıene yattım. htanbula man beni kabul etmediler • _ A 
dönmek istiyordum. Henüz annemden - Biz alamayıs' dediler. Bu...-: 
para gelmediği için imk1n bulamadım. ğiL. Nüfua ~ğıdı yoksa viliyett-' 
Otel katibinden borç alarak geçiniyor- Nüfusunun suretini aorarlı»r • ...,.-
dum .. Bavulum Benanlarda lıjalmrftı. lirse aerbest bırakırlar. 
Bunu ertesi günü göndermiılerdL Fa- Vakit geç lomuıtu .Tekrat . ~_,, .... ..-
kat Benan bavulumu açımı içinden re- dönmek için otobüste yer 
aimleriyle mektuplannı almııtı. Beni cetiren jandarma ile, beJlbO" 

Gene bir sabah hasta yatağrmcan gittik. Orada kaldık. Ertesi cUJI 
kaldınldım. Polia müdüriyetine götü- kazaya telefon ett:k . 
rüldilm .. Orada da bazı ıeyler aordu- Kumandanla görü~tilk. .~ 

1 
1<1r. Cevaplarını verdim. Nüfusumu is- bir jandarma ile Izmir valilıliıl 
tediler. Yanımda bulunmadığından me~up gönderdi. Bunu batısı "'11 
gösteremedim: ya verd:k, o da müdüriyete ba 

- tstanbu)da, iıteraeniz ıetirteyiın. Beni müdüriyet ancak o z~ 
dedim • aldı.. Adresimi verdim.. O$ 

LUzum görmediler. Gene serbest bı- günlerdenberi sabırsızlıkla :.,,,,C 
raktılar .• Ben basta yatarken köyden param gelmiıti. Müdüriyet .er 
Mustafa geldi.. Köyde hakkımda ~y- raktr .. 
lcnen tuhaf ded:kodulan anlattı. Bena- tzmircle bu hadiseyi duyaD 

ter beni takibe baılamıflard'
yette vaziyeti anlatarak, o~ 
kan vapurlarıdan biriyle tstaJI""""" ~ 
re~et etmek istediğimi, beııi . 
terin elinden kurtarmaian içUI .ı 
bulundum. Ricamı kabul etdl~ 
pur hareket edinciye kadal' 
rıhtım merkezinde mubaf~ 
Hattl vapura kadar da il 

run köyde, benim kız olduğumu aöyle
meıine kimsenin inanmadığını söyl" 
eli. Bunlara carum aı'lyldı. Kendimi bi· 
ru iyice hissettiğim için Mustafa ile 
birlikte köye gittim. Otobüste Benanın 
arkada§lanndan Ayaelle Icarıılaıtık. Bu 
kız bana kartı çok nazik hareket 'di
yordu: 

- Uzülmeyin Kenan Bey, d"ı·ordu •. 
Her teY düzelir .. Benan da çok fena 
bir halde .. O, böyle ilılıp yürümeaeyıdi 

iyi olacaktı .. Çocuklulç etti. 

lstanbol spor 
klObUnUn balosu 

Spor hayatımızda canlı bir varlık 
olan lstanbulspor klUbUnUn senelik 
balosu önUmUzdekl ayın beşinci gU
nn Perapalas otelinde verllecekUr. 

Arkasında bUyUk bir gençlik kala
balığı bulunan ve faallyetl, Türkiye 
futbol şampiyonluğunu kazanma de 
recelerinde zaman zaman bllyUk ne-
ticeler veren tstanbulspor klilbllnUn, 
bu balosunun iyi ve nezih olması için 
yeni idare heyeti geniş bir pFogram
la çalışmaktadır. 

m bir ilstnnlük elde ettill göriildil. Otu
zuncu dakikada Eşrefin ortaladılı topu 
Hüsnü durdurmadan demir gibi bir şiltle 
Als:ıncak kalHine soktu. 35 inci dakikada 

ıönderd:ler. ~ 

tstanbula geldiğim ~-.d 
cilerle kartılaıtım. Artık kaF"'' 
görmedim. 

• * • ,otl! 
Buı gazetelerin Hicr20 ~ 

Benan hidiaeleri dotayıaiyle 
lu netriyatlan olmasaydı, ~ 
yumak a~dan bile i -
Ben bu aatırlan yazınıya ba~ o 
söyledilim gibi ~dıtıı ~ 
lan okuyanlara hakı~ti ~ 

Hatıralanır.ı okuya~~~ 
caklardır ki hayatımda ıö Jet""• 
ceğim hiçbir "macera,, Yoa,Jdıli~ 
dan geçenleri bütün çıpl~ 
mı§, yanlı11 ve tev:Ie sap dı 
duğuma, hatttaıanında • 

Jlbittirler. blP' 
Ailemle dargınhğrın8 ~ 

hldiıcsi dolayısiyle o ~' 
]erde çıkan satırlardır· ıcett' 

ı Rıd\'an kornerden fJelen topu Alsan- kıracak en küçük bir hEC';,.,. ~ 
l·ak kaJeııine soktu. Beşiktaş eline gecen madı~a g8re ailemle de ...H 
ilç fırsattan istifade ederek Qç l(ol kazan· I ..... ilk llJI"" 

mıştı. Buna mukabil Alsancaklılar birkaç banpcağımda en kilç" çı~f. 
fırsatı kncırarak sayı yapmaya mU\·atrak ı yok, çünkU benim alıutıl a 
olamadılar. Bu ~ekilde ma9 3-0 Beliktaşın Q_ il ._,.; 

UMv..tlı-JhlUli-~~~~~~~~~~~~~--=:.---!!L-:=.:..-......;.~--'..-
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Dünyanın en 
garip kazaları 

Otomobil sekiz odall bir evin içine daldı, duvar lan yıktı, 
uyuyanlan karyoıaıanndan yuvarladı ve 

arka kapıdan çıktı : 
~~nnsner,, fııtDD <gJDlb>I saırınoş şoför~ cınren<sı ... 
vcnu baışın~a uyur blUlldtYJDaıır; sa<dlece 
kaşono!FD lYızeırD ze<dleDeınmBştl 1 

fresifen bir tavuk, so.1 yumurtıısım biiyük bir tazyikte çiftçinin gözün yumuı Uamış ve zavallı 
adamın gözünden yum urla k abuklarmı ancak bir opP.ı alör çıkuıabilmiştir 

Bazı kazalar va?ldır ki adeta in
aanı hayretten donduracak kadar 
garip §artlar altında vukubulur. 
Bazan en ufak, en ehemmiyetsiz 
lcauıJar insanın hayatına rnalolur, 
hazan da pek §İddetli kazalardan 

•dam, burnu kanamadan kurtulur. 
İfle, böyle huıuıiydleri olan 

"e 1937 senesinde Amerikada vu· 
lcuagelen kazaları meraklı bir A· 
ıncrikaJı tetkili etmi,, şöyle anla. 
tıyor: 

\\ Ri<f.ıard Backman admdaki biır a
İıar:ı oto:nobiliyle giderken meçhul bir 
ı::•~anıetten gelen bir balta ,otomobi
~ on -~ camını parçalı:ıyarak Backman'ın 

nde derin bir yara açmıı ve onun 
~ck~ğ' • k baı ırn ırnuştır. Bu meçhul 
4ıı tanın, o civarda odun yarmakta o-

tU ~gbert adında bir r.:lamm karaen 
ndcn kurtulduğu anlaşılmıştır . 

bit İnsanlarda eski zamanlardan .kalma 
l"ıüı~rbarlık h 'ssi olduğunu iddia eden 

trııı·Yatçılar, şu vak'anm kendi iddiala· 

'iln bir kat daha kuvvetlendirdiğini dü-
cccklcrdir. 

~ ~uis Sam~gi adındaki bir Ş'.1cag<>
~ .r Sokak dövüşü esna3mda ısırılmıı, 

~~ bilnıukabele hasmınm baldırını 
'tı 11tı" Bu vak'adanberi Loui~ kız-

' l~arnlan ısırmak için bilyük bir 
' hısset~ektedir • . , 
~go cıvarında garıp bır otomobil 
~tt· 1 olmuştur. Bir yapı karı koca, 

tct•dcn h!r ekspresin geldiğini göre

hirı otoınobruerini yolun, tren yoliyle 
'le ~~ bir noktasında durdurmuşlar 

'l' erun geçmesini beklemişlerdir. 
<ıt.... ~ bu sırad: arkalZtrından gelen bir 
---·ııoh· 
~lı .h·~ onlara şiddetle çarpmış ve za. 
tııın 1 tıyarlL.ır kend'lerini tren yolu-

tarn .. .. 
hr Ustunde bulmuşlardır. O anda 

111 u~~n. Polis otomobili' lokomotifin yo-
. erınd k illth, c orkudı:ın dona kalmı§ olan 

.;rarıar b 
~ıltart ı ernen otomobilden dışarı 

~tif lllış ve bir saniye sonra da loko
Otorn b"t Vatc·~ 0 ı e çarparak parçalamı~tır. 

tıldııı;u ''Ya sebebiyet veren ve sarhoş 
tir. anlaşılan şoför tevkif edilmiş-

lJti • 
b·r httnrı "ı·· d • l?ıı.ı-· n o um en kurtulmalarına 
~le ı~c gözüyle bakılmaktadır . 

ltıtd r kenaine .. t bi . en vucu ça r zıyan gel-
~t \>c··cn fazıa hasar y-..ıpana bir müka· 
t <Lls .. ya· 
lıtan t .. ı, Ohioda Baincııvillede o-
~'' eron Ad • 
"'t~i. " ams ın heykeli bile di-

l:.croı:ı 
lııı,._ Otomob ı· . d' 1 • 

..._ u}'u • ının ıre •sıyonu ha· 
~()bıı ig .Ya kalnıış, bunun lizerine oto-
ır h tıkarn"'tı'nı' d . t' k b'' .. k 
~ ~la b" ~ egış ırere uyu 

Strr. ır tahta perdeden içeri d:.J 

tlı~:dan sonra ik' b'' "k . • b tasına ı uyu çınar agacı· 
1~t~a a gene büyük bir sür'atle 

ııı~.... gcçıni" ıoo ·t_ • • 
•
11 icat' :r• metrcJıg hır çı-

t~d Cttikt en i.. en sonra sekiz odalı bir 
lı) 11Cri d , 
" tı;oııttta ı:..mış, duvarları yıkmış, 

t ,.,. rı kary l 1 
, ll'I ar'- 0 a arından yuvarlamış 
ııı'l >ta kap d 

h. tele ısın an çıkarak karşı · 
""rs l'I bü ··k 

..... a~nrn1"t Yu bir ağ ·:ıa çarpmış ve 
c<ıt•ı :r ır. d l . 
tıtı gıbi ı>.arh 

b11 ~an doı oşkcn oto:nobili kullan 
~,.ltt;.ıhiııı k ayı tevkif edilen Adam~·ın 
~le . •ıada d ~ ~le ıı:nışti sa ece gag kaşı hahf 

lca r. O h 
~ı~ •. tanın • s •r C§luğund~n an-
~ıl"": Crteııi gü ·· ··'"'Ştir nu hap sanede a-
Şiq . 

'itıdt .torıun b" .. 
di)c '-zaıar uyuk klüplerinden bi· 
t~r •c1'1i~i ~· nasıı rn~ni olunabilir.,, 
~~Sem, ır konferanstan dönen 

bir·~· ~olda :ini olarak önilne 
Çıfnenıemek için hemen 

.. 

fren yapıyor. Adam i!e otomobilden ür
kerek yana sıçrayayım derken ayağı ka

yıp diişüyor ve başı kaldırım taşına çar· 
parak ölüyor. 

Filadelfiyada Orlandoda Mak adında 

biri otomobilinin lbti(;rini §i§irdiği sı

rada 110 tibreyi bulan havaı tazyki las-

tiği patlamı§, tekerleğin kenarındaki 

dış lastiği tutan yuvarlak demir çem • 

her fırlayarak "Mak" rn alnına isabet 

etmiı ve zavallı adam darbenin 

flddctiyle o dakikada 61milftür. 
Sent Luizde, Forbe• adındaki OOamın 

başına garip bir kaza gelm:ştir: Karısı 

onu yemeğe çağtrmı§, fakat buna rağ

men onun horul horul uyuduğunu gö

rünce terliğinin topuğiyle kocasının 

kafasın.<> hafifçe vurmuıtur. 

Bu darbe Forbs'in kafatasının patla

masına malolmuş ve Forba, hastaneye 
ka!dırılmrştır. 

Ohioda K.liyolandd;ı Karı Roje adın

da 85 yaşında bir adam rüyasında hrr

sızl.:ı: t:ırafından kov:ılanmıı ve ~urtul

m:ık için kendini ~ki k:ıt yüksekten so
kağa atmrştır. 

İht~yar otuz beş kadem irtifadan düş

tüğü halde sadece bir bacak krnklığiyle 
kurtulmuştur . 

Nevyork. ta Salamankada Misis Em

ma yatağında sağdan sola dönerken ba
cağı kırılmıştır • 

Wisconsim:le Vilyam adındaki dok

sanlık bir ihti'yar cigarasını yakarken 

sakalını tutuşturmuş. zavallı ~dam alev
ler içinde ölmüştür . 

Birisi otururken altından sandalyeyi 

çekmek, hepimizin yaptığımız; bir şaka

dır. Frank isminde on bir ya~ında bir 

I 

Re~mc dikkat ediniz: fotoğre!, ha
vacılık tarihinde ilk defa raslanan bir 
hadiseyi tesbit ediyor. 

Bu Japon deniz t..yyaresi, Nonch&ng 
Uzerinden uça.rk~ Çlıı. bo:nbudtmaıU
na uğramış ve kanadının yarısı parça
lanmıştır. Japon tayyarecl!i bu kırık 
kanatla ilk Japon UssUne kadar uça • 
rak arızasız denize inmeye muvaffak 
olmu;,hır. 

çoculc; bu ıaka yilzünden ölmllştilr. Ye· 
re düşünce rırıallı çocuğun ba~ı iskem· 
len:n kenarına §iddetle çarparak dağıl
mıştır. 

Ontaryoda bir ç 'ftlikte garip o)du
ğu kadar feci vak'a olmuştur. On ya
şındaki Duglas Ht.rper babası ahırda 

süt sağdığı bir sırada, sevmek için baf
Jı duran atın yanına gitmi§. at uzun 

l 
kuyruğunu sallayınca kuyruk çocuğun 
boynuna dolan.mıı ve baıbuı çocuğunu 
atın kuyruğunı aııh Te bofulmuı olarak 
bulmuıtur. 

tlingradda bir çiftçi tavuk keserk,en 
tavuk son yumurtasını büyük bir taryik 

ile adamın gözüne yumurtlamııtır. Yu

murt .. kabuklarını, çiftçinin gözünden 
ancak bir operatör çıkartabilmiıtir • 

İngiliz: kralı altıncı Corcun taç giyme 
merasiminde resmi kayıtlara geçmiyen 

bir vak'a olmuştur. Aslan yürekli R!ıa

rın<ı!1fcı:iından olan Vikont Fa~and 

tazimlerini arzttmek için krala doğru 
bir iki adım ilerlemiş, fakat kralın önün
de o kadar eğilm'ıtir ki müvazencsini 

kaybederek yüzükoyun yere kapaklan
mıştır. 

Springfieldde çok soğu~ bir hav-c:ICia 
yola çıkan Stanley adında bir adamın 

tahta bacağı çamura gömülerek düşmüş, 
adam ~zcağını yerden kurtaramadığı 

İiin tamam üç saat olduğu yerde hare

ketler yapmak suretiyle donmaktan kur
tulmuıtur . 

Oregonda 85 yaşında bir ihtiyar .o· 
ğuk bir havada pencereler açık yZll:rnıı, 

kalktığı vakit tak,ma ditlerinin soğuk

tan donarak çenekeıniğine yapııtrğını 
hayretle görmüştür. Kış cilveleri daha 
pek çoktur. 

Kansasta genç bir bayzcı kayıp düş
mek korkusiyle ortadan kar kallc,ınrı

ya kadar sokağa çıkmamı,, halbuki oda
da yürürken ayağı parlak muşambanın 

üzerinde kayarak düşmüş ve bileğini 

~ırmıştır. 

Nevyorkta yer altındaki tünellerden 
b'rinde bir infilAk neticesinde aokağa 

açılan demir kapaklardan biri tazyik ile 
yerinden fırlamıı, uçar<lk beı katlı bir 

binanın üzerinden aşmış, asansör deli
ğinden içeri dli§crek asansörcünün ka
fasına isabet ederek öldürmü,tür. 

Asansörde bulunan d:ğer üç kişinin 
burnu bile lcanrı:namıştrr . 

H yaşmdaki Şil9ıgolu .. Red Maker,, 
vincister tüfeğiyle bir hedefe urun u
zun niaşn almı§, tetiği çekmiş ve ken
disini baca&md&.ıı vu.rmu~tur • 

Jounptoovda Westlake adında bira· 
dam sinemada abırmrf, bu sırada 

arka cebindeki tabanca kmlarak yere 
dUımil§, patlamıı ve Veatlay sırtından 
vunılmu§tur 
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n=nas, AŞK ve D~TB~AP ~OMANO 
Nakleden: SUHEYLA ŞEFiK 

-11©-
- Benim de en büyük arzum za

ten bu . 
- Siz çok iyisiniz .. Çok tyl ve yük-

sek. 
Foriı'.lin nazarları, karşısında par-

layan mavi gözlerden kaçıyordu. 
Nermin çok sakin: 

- O kadar iyi değillm, dedi. Fa.
kat olmak istiyorum. Bazan çok sile. 
Belki kbçilcült e\'li\l'lım bann. yardım 
eder. 

Şimdi o FP.rldin elini alarak ytizil· 
ne bakıyor ve: 

- Onu çok seveceğiz değil mi? di-
yordu. 

Hafif bir ürperme Feridin zayıf 
yüzUndo dolaştı. 

- Evet. çok seveceğiz. 
Ve sonra Ferit biraz geri çekildi. 

Nermine kondlsint yormamasını ten
blh ederek uzaklaştı. Nermin kışın 
ılık güneşlle aydınlanan odasında 
yalnız kaldı. Bu ciddi ve gene adama 
ne kadar eamlmlyelle bağlanmıştr. 
llk zamanlar, bir ölUnUn bu kadar 
tchllkell bir rakip olacağını dUşUn
memiştl. Sonra fikirlerinin yanlış 
olduğunu anlamış fakat iş işten gec
miştl. O, Ferldin nazarında. her za.
mım: "Feridenln yerine gelen bir 
kadın,, olarak kalacaktr. Gözlerin
den dökülen sıcak yaşlar parmağın
daki nişan yüzUğUnün üstüne dUştU. 

-8-
Krş ntbayetlerine <loğru Şakir bey 

knlbden vefat etmişti. Karısı ve kızr 
ortada k:'\lmış!nrdı. Ferit bey onlara 
karşı bUyük ly111klerde bulunmuş, 

Nermln)e beraber Şakir beyi ölUnce
ye kadar yanmda bekleml~. karısı
na ve çocu~unıı. ayni hayatı yaşama
ları lç!n her şeyi yapmıştı. Nermin 
Ferldfn bUyUk ve bulunmaz bir kalb 
taşıdığını yeniden takdir etmişti. 
Tabii bütün bunları Nermtnln hatırı 
için y:'lptığrna. hiç şllpho yoktu. 

Bir gUn Nermin Ferldin kendile
rine yaptığı iyiliklerden bahsetmek 
isteyince o: 

- Rica ederim? .. Daha. tok fazla. 
yapmak isterdim .. diye cevap ver· 
miştl. 

Şakir beyin odasında kft.ğ'ıtları dü 
zeltmekle meşgul idiler. Nermin bu 
basit esvabının içinde daha güzel gö
zUkUyordu. Akşamın ince ziyaları 
altında solsun ren1;i parlıyor, pen
beleşiyordu. Bir zarnandanberl yeni 
bir neşe dolaşan gUzel gözlerini u
zun kirpikleri örtUyordu. 

Gene kadın Ferldln söylediklerini 
işitmiyor, onun kendi ailesine karşr 
gösterdiği hıdakft.rlığın, itinanın, bil! 
hassa Nermlno vermek istemediği ı 
aşkını tel~rt etmek ic;in olduğunu 1 
dUşUnfıyordu. 

Nerminln erkek kardeşi. maltye 
nezaretinde ufak bir memur olan 
Refik kalnblraderlnln tavsiyesi üze
rine mevldlni tylleştlrmiştl. Gene 
Ferit, Sevimin. evleneceği zaman 
bUtUn ihtiyacını temin edeceğini söy 
lemlştl. Nermin de ona karşı büyük 
bir mlnnettarlrk hlsıııedfyordu. Bu 
kadar ince, yüksek bir kalp taşıyan 
Feridi gittikçe daha fazla ıııeviyordu. 

Onun kendisine kar~ı olan sada
ka.t.-ılzllğine iUraz etmeğe hakkı yok 
tu. Daha ~vlenmeden ev\·el Hatice 
MüneV1·er hanım. FPridln Ferldeden 
başka kimseyi se,·mlyeceğinl söyle
memlı, miydi? 

O, bir mecburiyet nzerlne evleni
yordu. Ve kab:\hat 6nceden, bu işin 
nereye varacağını dUşilnemediğl i
çin gene Nermlne aitti. 

Bir mayıs akşamı Ferit karısına 
her ak~am okndu~u şiirlerden birini 
bitirerek sakin bir sesle: 

- Arkn.daşım Fikretln davetine 
artık mUsbet bir cevap vermek isti
yorum, dedi. Bu seyahat yirmi gün 
kadnr devam edecek. 

Genç kadın ellndekl beyaz fildişi 
tıg t~n~slni bırakarak. gözlerini Fe
ride kaldırdı. 

- Mısıra mı gitmek istiyorsunuz? 
- Evet. Bu seyahati ~imdi yap-

sam daha tyl olacak. Babamın ve 
sl~tn ııırhhatlniz iyidir. Hem de Fik
ret beni hlrkaç defa davet ettiği hal
de hep red ocvabı verdim .. Bu defa 
gene reddetmek doğru olmaz zanne
derim. 

- Evet biraz gUç. 
Parmaklarfle hızla iğneyi sokup 

cıkllrıyor, gözlerini beyaz yUnden 
Y•ı>tıITT bir coeuk başlığının ttstU:ne 
etaba ziyade dikiyordu. 

Nermin dUşUnllyordu: "Benim 
mevcudiyetimden kurtularak, gUzel 
hatrralarma kaTuşacak.,, 

Bir zaman euıtular. Ferit uıabt 
ı>armatlarlle btraz evvel kaP.Mfıjl 

kitabın yapraklarını karıştırıyordu. 
Nermin geno işlle meşguldü. Sankl 
birdenbire yorulmuştu. Ferit bu se
fer tntlr bir sesle devam etti: 

- Eğer bu seyahatim hoşunuza. 
gitmezse \•azgecerlm. Açıkça düşiln
dUğtlnUzU söyleyiniz . 

Nermin ... lşlle meşgul görünerek 
cevap verdi: 

- Hayır canım ... Hiçbir zaman.Bu 
uzun nyrılığtnız belkl beni biraz 
sıkar. ı.~akat fikrinizi dcğiştfrmeyi
nlz. Hem şimdi gitmeniz daha doğ
ru. 

- O halde şu birkaç glin içinde 
yola çıkmak üzere hazırlanırım. 

Nermin: " O kadar çabuk mu?,. 
demek istedi. Fakat sustu. 

Onun bu haline alışmak, ldkaydl-
11ğinl taklit etmek istiyordu. Her şe
ye rağmen onunla beraber aşksız 
bir hayat geçirebilirdi. Blrlblrlerine 
karşı hürmet. samimiyet hntU\ biraz 
da muhabbet ktıfiydl. Evvelce biri 
birlerini severken sonradan nefret 
eden insanlardan daha iyi bir bayat 
sürerlerdi. Kendini bu kadar teselll 
ettiği hnlde gene Ferldln gideceği 
akşam uyuyamadı. Ferld de onun 
yorgun hıı.lsh: olduğunu !arketmiş

tl: 
- Neniz var, rahatsız mısınrz? 
Gene kadma dikkatle bakıyor, ra

hatsızlığının sebebini anlamak isti
yordu. 

- Hayır. Geceyi uykusuz geçir
dim. Birkaç saatlik bir uyku bir şey 
bırakmaz. 

- Kendinize iyi bakınız! Me'ktup
larınızda sıhhatinfzden bahsetme
nizi rica ederim. 

Nerminin omuzlarından tuttu, du
daklarlle aınmdan uzun uzun öptil. 

- ... eğer herhangi bir sebeble 
gelmemi isterseniz hemen yazın .. 

Nermin kolları arasında titredi. 
YUzU buz glbt olmuştu. Gözlerini kal 
dıramıyor, yalvaran nazarlarını, bU
,.Uk aşkrnr ona göstermekten ccktnt
yordu. 

Ferit daha yavaş sesle tıft.ve etti: 
- Eğer isterseniz hiç gitmiye

yJm ... 
Kolları iki yanm.ıı. düştü. Dudak-

ları Nerminln alnından m;aklaştı. 
Nermin hayretle cevap verdi: 

- O: .. Hayır, gidiniz. Biraz acrhr, 
meşgul olursunuz. Tablt çok gecik
mezsiniz. 

Gözkapakları kalktı, Fertdtn her
zamanki soğuk bakışlarında hemen 
sönen bir aydınlığın aksini sezdi. O
tomobile binip de son defa olarak 
Nermlnln elini sıkarken sesi eski ha 
llnf almı~tı: - Nihayet yirmi gUn .. ~ 
Size sık sık mektup yazarım. 

Nermin arabanın uzaklaşmasını 
seyretti. O daklknda bUtUn teessilr
lerl toplanmıştı. Onun kendisinden 
kaçtığını anlıyordu. O kendisini hiç 
beğenmiyordu. Bütün nezaketi, Ner
mfnin isteklerini yerine getirmesi 
hep gösteriş değil miydi? 

Bunlar, zamanla sıyrılacak olan 
bir örtüden başka bir şey değildi. 
Yavaş yavaş dairesine çıktı. KUcUk 
salonda bir koltuğa yaslanarak Fe
rldln ona her akşam kitap okumak 
için oturduğu yere baktı. Görünüşte 
o çok sadık bir kocaydı. Kimse iki
sinin arasmdakl, Ferldln aşkını ça-
lan kadını görmllyordu. Herkesin 
kıskandıı;ı Hikmet paşa zadenin 
gene; ve güzel karısının karşısında 
böyle bir rakibe olabileceğine kim 
ihtimal verebilirdi. 

Hakikatte bu vardı. Nermin, her 
·sabnh Ferldin mezara giderek gül. 
terle sllsledlğlnl, onun güzel resmini 
kendine mahsus bir kolrnsu olan o
dasında muhafaza ettiğini biliyordu. 
O şlmdt Mısıra eski hntıralarile kal
mağıı., blrlhlrlerlnl sevdikleri günle
ri hayalen ynşı:ı.mağa gitmişti. BUtUn 
bu dUşUncelor Ncrmlni bitiriyordu. 

Kalnpcderlle beraber yemek ye
diler. Hikmet pnşn., oğlunun, asıl 
sebebini kendinden bile gizlemek is
tediği bu seyahatine hiç memnun ol
mamıştr. Gene; kadını meşgul etmek 
lc;ln daha mUşflk bulunuyordu. Ye
mekten sonra gelininin koluna gire
rek tarnsaya c;ılttılar. Nermin kain
pederinin yanına sigara masasını 
yanaştırarak oturdu. Paşa, sigarası
nı yakarken gözlerile, dikiş eepC'tinl 
karıştıran gUzel elleri eUzUyordu. 

- Bugün çok yorgun gOzükUyor-
11unuz, sevgili yavrum. Şezlongun 
UstUnde biraz istirahat etseniz. 

- O ... Hlc lfizumu yok. Bu geceyi 
iyi gec;lrlriem ber şeyim yerine ge
lir: 
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ÇinH er taarruza So yet diplomallnın 
macerası 

geçi er 
Fakat Japonlara göre 

Ağrr zayiat vermek
ten ba~ka bir şey 
linzıınomadılar 

hUvlyetlni tesbit ettiğini ve edeceği
ni söylemiştir. 

B:ı~torafı 1 incide 
tip bu vnziyot karşısında dilnyıı mat
buat mUrnessillerine milracaat ede
rek kendilerinden Butenlrnyu gör
melerini istemiştir. Falrnt faşist ma
kamları Butenkonun yerine geçen a
damı Romndan uznklaştırmışlnrdır. 

Bii kreşte hayret Lon<lra, 20 (Hususi) - Tokyodan 
imparatorluk karargB.hı takviye edi • 
len Çin kıt'alarııun birçok noktalarda 
Japonlara kar§ı taarruza geçtiklerini 
bildirmektedir. Çinliler taarruzlarında 
ağır zayiat vennelerinden başka bir 
netice elde edememişlerdir. Çin taar. 
ruzunun vukua geldigi cephe Wuhu
Hangchov cephesidir. Pengpu etrafın
daki Japon kuvvetleri, Çinlilere naza
ran zayıf oldukları halde büyük mu -
vnf fakıyetlcr elde etmişler ve Çinli -

Radyoda konf erans'ar 

Roma, 19 (A.A.) - Messngero ga
zetesi, Butenkoyn Romaya hariciye 
nezareti tarafuıdan 15 lkinclkdnun 
1938 de verilen ve Sovyet diplomatın 
hüviyetini tcsbit eden cllzdanın bir 
fotoğrafını nC'şretmektcdir. 

Roma .. raclyosu dün akşam Buten
konun Fransızca ve rusça blr nutku
nu vermiştir. Butenlto bu akşam da 
saat 19,30 da Grcnvlç saati - başı
na g0lcnleri - radyoda anlatacaktır. 

Dutenko, ecnebi gazetecileri ka
bul ederek sesinin ecnebt memleket
lerde de sesini tanıyanlar nezdinde , 

BUkreş, 19 (A.A.) - Pragdaki Sov 
yet elçisi Aleksandrovskl dün Bura
ya gelmiştir. Butenkonun firarından 
sonra yerine yeni bir maslahatgüzar 
tayin edilmiş olmasına rağmen Alck 
sandrovski elçlllkte birkaç gün kala
caktır. 

Romen slyast mnhnflll, Bükreşe 
resmen tayin edilmemiş olan bir dip 
lomntın faaliyette bulunmasını hay
retle tcH\.kkl etmektedir. Bu diplo
matik taammüllere muhalif görUlU
yor. 

Ayni slyast mahnfilde beyan olun 
duğuna göre "Butenko hl\dlsesl et
rafında Alelcsandrovskinin ne gibi 
tavzihat elde etmek istediği pek iyi 
nnlnşılnmıyor. ÇilnkU ortada tavzih 
ec1Ilecek hiçbir elbet kalmamıştır. 
Ve Romanya bu htldiseye kapanmış 
nazarile bakmaktadır.,. 

lere zayiat verdirmişlerdir. 
Şansi eyaletinde ilerliyen Japon 

kuvvetleri Gengyang ve Ling - §in 
mevkilerini ele geçirmişlerdir. 

Çinliler, Japon ilerleyi~ni durdur -
mak için San nehir üzerindeki meş
hur beş kilometrelik Pekin - Hankov 
demiryolu köprilstinU dinamitle tahrib 

Ve • 
1 demiryollarımız 

etmişlerdir. 1 

Bir Çin tebliği de evvelki gün Han
kov üzerine taarruza geçen Japon tay_ 
yarelerinden 12 sinin dü§ürilldüğUıı.ü _.. Baştararı ı lnclde 

Diyarbakır - Sinan - Beşiri -
Soran köyü yolunu takip ederek burada 
iltisak hattiyle birleşecek olan ve irak 
hududumuzu teşkil eden Habur çayı 

kenarındaki Guvara köyünden geçecek 
acmiryolu güzergahının bu cayı talı;ip 

ederek Irak arazisine dahil olması en 
muvafık şekil olarak bulunmuştur. lra
ka giden hat bu suretle evvelki keşifle
re göre 230 kilometre k<sdar uzamakta 
ise ide heyeti umumiye itibariyle inşaat 
masrafı b~ milyon lira azalmakta, di
'ğe rtaraf tan irana gidecek hat <la kısal-
mü?.tadır, I • 

-· 

Diyarbal;ırdan itibaren hattın tulü 

bu şekilde 291 kilometre olacaktır. Bu 

hat, Londra, - Hindistan transit hattı

nı te§kil ettiğinden memlekete bıraka
cağı menfaat çok büyük olac~ır. 

tran hattı da, Şan çayı kenarında So· 

ran kör.i karşısındaki iltisak istasyonun 

dan aynl<ırak §imale müteveccihen ay

rılacak, Tatvan ve Vana uğrayıp göl 
sahilini takip ederek İran köyü olan 
Kotura vasıl olacalıjtır. 

Diyarbaıkır - Kotur hattının uzun
luğu da 521 kilometre olacaktır. 

bildirmektedir. 
Japonyada milli seferberlik 

Tokyo, 20 (A. A.) - Milli seferber. 
lik kanunu bugün parlamentoya. tevdi 
cdilmi§tir. Llyihanm mUzakeresi pa -
zartesl başhyacaktır. Mezkfır H\yiha 
bilhassa mesainin, istihsalin, parici ti
caretin, sermaye hareketlerinin, ma • 
dcnlerin ve icabında. matbuatın kon -
trol altına alınmasını derpiş eylemek
tedir. 

'93Dır kaıyal§ 
Manisa saylavı 

Viyana Yahudileri 
telaşa düştü 

Sabri Toprak ö!dü 
Manisa ııaylavı Sabri Tcprak kaldı

rıldığı Alman hastanesinde, dün gece 
kalb sektesinden gözlerini hayata yum
muştur. 

Bundııın kısa bir mllddct evvel, yahu
diler hakkında Meclise yaptığı kanun 
teklifiyle bütün Türkiyede akisler u
yan'dıran Sabri Toprak, bütün hayatın
ca vatanı için çalışmış ve müspet roller 
oynamış büyük bir milliyctpervcrdi .• 
öliimü, memleket ve fikir arkadaşlzırı 
için büyük bir ziyadır. 

Baştaratı 1 incide 

?in Mançukonun Almanya tarafın
dnn tanınmış olduğunu Utın etmesi 
de beklenilmektedir. Nutku bUtün 
Almanların radyo lle dinlemesi bll
dlrllmiştir. Avusturya. ve Çekoslovak 
ya ro.dyoları da. nutku'neşredecekler 
dlr. 
Avusturya yalıudilerinin teHlşı 

Belgrad, 20 '(Avııla ajansı) - Vre 
mo gazetesinin ;vtyanadan öğrendi
ğine göre Avusturya payitahtındaki 
yalıudller arasında bUyUk bir heye
can bUkUnı sUrmektcdir. ,Yahudiler, 
nnsyonnl sosyalizmden korktukların 
elan dolayı scrtnayelerlnl :Avusturya. 
c' 'n çekm~k arzusunu izhar etmek 

• ·ı tile borsada bir panik havası 
• '"11da getirerek daha şimdiden A
' ..ı turya lktlsndlyattnı mühim za
r:-rlara sokmuşlardır. 
Kominterrı uleyhindeki misak 

Roma, 19 (A.A.) -Avusturyanm 
yn ı·mda komintern aleyhindeki pak 
ta iştirak etmesine burada intizar e
dilmektedir. 
Otto hata ümitli 

Anvers, 19 (A.A.)' - Euraca çı-

Hariciye Veklllmlzln 
Mısır seyyahatı 

Kahire, 19 (A.A.) - Hariciye ne
zareti, mart ayı zarfında Kablreye 
gelmesi beklenen Türkiye hariciye 
Yeklll doktor Tevfik Rüştü Arasın bu 
ziyareti hususundaki programı ha
zırlanmıştır. Halen Kahlrede bulu
nan Mısırın Ankara elçiliği sekrete
ri, lıu programı TUrkiyeye götürerek 
doktor Arnsa bildirecektir. 

kan "Tag Flaman,, gazetesine 
verdiği bir beyanatta Arşidük Otto 
de Habsburg, ezcümle diyor ki: 

"-Avusturya tahtındaki huku
kumdan katlyen feragat etmiş değl
llm. Şimdiden ellml sosyallstlere ve 
ayni zamnndıı dllşmanlnrıma dıı uza
tıyorum. İstediğim yegtme şey, par: 
tllerin fevkinde kalmaktır.,, 
lngiliz kabinesinin içtimaı 

Londra, 20 - lngllfz kabinest, 
dün cumartesi olduğu halde mutad 
hlH\fına, toplanmış ve Içtfma 3 saat 
20 dakika sUrmllştUr. Kabine bugUn 
pazar olmasına rağmen saat 13 de 
(İstanbul saatlle 15 de) gene topla~ 
nacaktır. 

lçtlmnda Avusturya meselelerinin 
görUşüldUğU tahmin ediliyor. Söylen 
diğlne göre lngillz başvekili Çember 
Uı.yn, Almanyamn orta Avrupadaki 
siyasetine mukabele edebilmek için 
ltalya ile anlaşma lhtlmallerlnl tet
kik etmelttcdlr. 

Bugünkü içtimada Hltlerin nutku
nun tetkik edileceği sanılıyor. 

Gazeteci 
korkusu 

Siyaset adamlarını 
kiyasete sevkeder 

Fransız adliye nazırı matbuat 
hürriyetinin kıymetini 

tebarüz ettiriyor 
Parls, 20 (A.A.) - Adliye nazırı 

Camplnchl, Fransız ve ecnebl gazete 
ellerin toplantısında, nıatbuat mese
lesinin ana hatlarını anlatmıştır. Ad I 
Uye nazırı, yazı ''C fikir hürriyetinin 
korunması lüzumunda ısrar ede
f'Jk demlşttr kl: 

"- Gazeteci korkusu slyas!lt a
damlarını kiyasete sevkeder. Fran
sanın başına gelebilecek en büyük 
feH\.ket matbuatın hürriyetini kay
betmesi ynni deYletln Yeya lıükümo
tln emri altına girmesidir.,, 

Adliye nazırı matbuat hUrrlyetl
nin bazı ahvalde sullstim&l edildiği
ni ve binaenaleyh buna karşı koy
mak için bazı tahdidat icap ettiğini 
söylemiş ,.e demiştir ki: 

- Tam Ye mutlak hilrriyet mcdcnt 
bir <'amlada yaşayamaz. Bilhassa 
fertle.ri iftiralardan en iyi şartlar 
1~lnde koruyacak knnunlaı- zaruri
dir. BOyle bir kamm yazı hürriyetini 
knldırmak demek değildir. Matbua
tın mutlak hUrrlyetl knrş1sında lılr 
de gazetecinin uı.ııiJA.ll' maJınliv.eU ol
mak!gere~tlr 11 

Biltün kendisini tanıyanlar tarafın
dan sevilen Sabri Toprağın ce
nazesi yarın saat 11,30 da Alman has
tanesinden kaldırılacak, namazı Teşvi· 
kiye caıniinde kılındıktan sonra ebedi 
met!enine tevdi edilecektir. 

• 
Sabri Toprak Manisamn Turgutlu 

ki:ıSabasında yerleşmiş bir aileye men
suptur. ilk tahsilini orada görürken 
gösterdiği zeka ve kabiliyet üzerine 
Darüşşafakaya yerleştirilmiş ve burada 
her yıl daima sınıfının birincisi olarak 
1313 de mezun olmuştur. Sonra Pos
ta ve Telgraf Nezaretinin tercüme k.&
lemine memur olmuş ve bir taraftan da 
hukuk tahsiline devam ederek, oradan 
da şaha:detname aldıktan sonra telsiz 
telgraf tzı!ısili için Almanyaya gönde
rilmiş ve telsiz telgraf mühendisi ola
rak memleketine dönmüştür • 

Sabrinin hilkatindeki temizlik kendi 
sini memleketin umumi işlerinde salah 
arama yoluna sevketmiş bulunuyor, 
Abdülhamit devrinin yıkılmasındaki 
mesaiye gönüllü giriyordu. Onun için 
Sabri Toprc:l~, meşrutiyettte ittihat ve 
Ter<akl;inin Kadıköy ve Beyoğlu katibi 
mes'ullüğünü yaptı. Mütareke içinde 
Teceddüt fırkasının reisliğine geçiril
di. 

Bekirağa bölUklerinde ıstırap çekti .. 
Maltaya gönd .. rildi. Antalyadan doğru 
Ankaraya geçerek Büyük Millet Mec
ı:si hükCtmetinin evvel5. posta ve telgraf 
umum müdilrü, sonra Büyü'Js Millet 
Meclisinde mebus olartık birinsi reis 
vekili oldu. 

Cuınhı.•riyctte Ziraat Vekilliği, ora
dan çekibdikten sonra da Bükreş elçili
ği yaptı. Y cniden mebusluğa getirildi. 

Son bir kaç senedir, kalbinden rahat
sız bulunan merhum tam 60 yaşında 
idi. Bundan iki giln evvel fenalaşmış ve 
arl:adaşları tzı:afınclan Alman hastane
sine kaldırtılmıştı. 

Kendisine Tanrıdan rahmet diler ve 
akrabalariyle fikir yolda_şlarına ta::iret
lerimizi sunarız ~ 

Abidenin defterine 

Deniz Gedikli Erbaş Ok,ulunun 937 komutanı yarbay Hilmi Göltboray da 
mezunları, deniz talim taburundaki hazır bulunmuşlardır . 1' 
staj devrelerini tamamlayarak don;:.ın- Abideye çelenk konduktan sonra ıne 
maya iltihak etmişlerdir. tep komutanı defteri imzaltı:nıŞ ve p:ıe· 

Bu münasebetle dün merasim yapıl- zunlarJan biri de deftere şu satırları 
mış, Taksimdeki Cumhuriyet abidesine yazmıştır: . .,. 
gitlilerek çelenk konmuştur. "Bize ve sevgili milletimize vcrdı~tı 

Donanmaya geçen Erb~lar, saat emaneti bütün canımızla l;oruyacağı~ 
15 te arkadaştan ile beraber abideye Bütün Taksim meydanı, yiğit den 
gelerek fstikıaI marşını söylemişler ve cilerimizin mer.Giminde bulunan baltcl• 
bir çapa şeklindek,i çelenklerini koy - dolmuştu. Erbaşlar geçit resmini 111iitC"' 
muşlardır. Merasimde merkez komuta- akip m::ktebe dönmüşler ve mekteP:e 
nı, İı:;tcınbul Deniz Komutam, yarbay donanmaya iltihak edenler şerefine bl! 
Ma mut Gökbora, Gedikli Erbaş okulu çay ziyafeti verilmiştir. ~ 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 
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-v:; .. w.ı- ....._ Baştnrafl ı lnclde 

evinde söylenecek ve radyo ile yapıla- ı 
cak olan nutul:ln başbyacaktır. Nutuk 
dinlendikten sonra her Halkevi tanzim 
ettiği programa göre merasim yapacak
tır • 
An karada 

Ank<)l'a, 20 (Hususi) - Buradaki 
Halkevinde, açılışın 6 ıncı yı1dönümü 
büyük merasimle kutlulanacak,tır, Bun· 
dan başka, Türkiyedeki bütün Halk-

~~ 

• n cı 

evlerinin faaliyetini gösteren bir sergi 
kurulmutşur. 

Sergide, çalışmaları gösteren r~ 
simler, grafikler, broşürler, mccı:nual3 

teşhir edilecektir . 
Ge~en sene zt.ırfm:la Halkevlcri uye

sinin adedi 90 bini geçmiş bulunuyor
du. Konser, temsil, konferans gibi :r. 
lantılara gelenlerin yekunu ise altı 
yonu aşmıştır. 

ŞUBATTA • • 



\' . Acı ... 
lerine ._.. vak tlerimizi; ıslatarak, ü.ıer- sağlam bir .:rkektınl . A~ma ne ya-

l\ tuz biber sürerek yediiimiz ku- zık ! Bir işe yaramıyordum ki!.. 
4s ~ dilimleriyle geçiıtıriyorduk " * "' 

httığınıız geceler oluyordu. Sıak bir yaz akşamıydı. Etrafı mof 

... ~~~itıf Bey ailesi, ne neı'eJi in bir duman kaplallllştı. Her şey: ağaç-
~! Hemen her gece buuda k.., lar, evler, insanlar •. Evet her ıey, uzun 
~u toplantılar y.epılıyor, J(eC ~ ve yakıcı bır günün bitikliğiyle ağır-
IB._ ına kadar prkılar söylenı\ or !aşmışlardı. Ual bıle kıpırdamıyor, h:.-
• ~ ke la · calardan tüten dumanlar, dimdik birer ta.._: .. man r, gramofonlar ~lınıyor 
~ ediliyordu. Abdüllitil Bey mi· kol gibi ıöğe uzanıyordu. Etrafı kaplı• 

~rine kendi eliyle kaym •'<h dnn yan mor dumanda. balık kokusiyle bır 
~'"'llllla yanık yağ lrokusu vardı. Uzak, y.o!<rn 
L._ - r hazırlıyordu. Bazı &ec~l.-ı . 
,"'-.t satıcıların u2un çınlamalarla sokakları 
lıL. L_ıııemurunun iyı yürekli annı-ttı 
"'il -.ıı 1 do}:furan aeslerine bile bir ağırlık çök 
~ L' r ıyor; kahve fincanı tabakl... mÜ"-tÜ. Evlf'rine dönen ayakların tok 

111sseıerimizi &etiriyordu. "' 
~ vuruşları. akşamın bu ~arİJJ seasızıi-

'. ın.mn bıraktığı ufak ... ylıkla. b'f\ ğinde, bdş ve derin b r kuyuya düşe., 
lil, }'lpayalı.ız, kupkuru, kahver ni~ taş gıhi, boğuk ötuyordu. 
~ liu ufak ayhktan timdi bir de e" Annemle b:m, sokağa bakan pence 
~ili ~Ylrıyorduk Ne yapac • .ıctık? Na· rede Nimet ,.'Jlam, ortada kurulu ve· 

ttçinecektik ,, . mek sinisinin başında; bekliyoriuk. 
4.:irrıu "a J k k ı.;. • Hikmet, lambanın şişesini tem zlemeğ'? 
t~ " Ş n a os oca ull' er lCekt m. 
~l ı:. ne y.uık l Bır işe yaramı} ordum Jğraı:ıyordu · 

qıknı t k l d N' Behice haıi dönmemişti .. '1ıı... e , çocu U}'t ır ı . ımeı 

.,...._Yar · d B h' · k Mektebi bitiren kardeşimizi, eski bir . . _un maan ı • e ıcenın, 'lle 
>-~ bitirınu ne Lir ıy kalmıttı. ihtı o ldix dokt:ır. ·· ..... " dairesi kalemlerin-
~~~izi çamaııra, tahtaya mı r.ön den bırıne yerle~irmiıti. 
~~~. Yokuşun üst bafındaki apartımanm 
."""lllee b hırıltılı radyosunda, caz, oynak bir tan-

' ır hayarlısiyle mektebini bi 
,,)dl. onu bir ·te yerleıtirebilsey· go çalıyor: ;.!t yanımızdaki vinç ame4 

"· ı lesi rakr aofraaı batında, gramofonu -
Stı.:.. l\fallı kar:feıin ; odanın birine 

"lllt L.._ nun tiz sesine uyarak ••Feracemin e· 
lth_ ' ~ri tarafta utlar. keman.ar. 
ı: . ..._. tekleri., ıarkısını haykırıyordu. 
' .onlar çalınır, danslar edilir, tar· Gözlerim; ı:ttikçe kararan sokağın 
'-at 'lı7lenirken, ufak gaı lambasınuı kaldırımlarında, ileri geri oyn<ıyan, 
l\ ~1 altında akşamla.rdan qb.ılıla küçülüp büyüyen karaltdan .. kulakla· 
t~r babire çahtırdı Avurt!an nm; evlerine dönen ayakların biribiri-
"-t Slıku karasan ol~uştu. Siyah ı3z· ne kanıan, bazan yaklqan, bııızan u. 
' llttı ra kaçmıştı. Omuzlan fırla- zaklap,n tok vuruılannı seçmete uğra-
'ıt ka.mburlatmııtı . ıryor. 
~ ay •onra, bet kitilik ail~nhı Elinde delik kovalariyle su tatıvan 

' bu çelimsiz omuzlar yüldCT1ıe· ~ entarili hizmetçi kızın takonya-
l'-~ lan, garip bir ahenkle, bozuk kaldırım· 

YaıınJa , güçlü kuvvetM, aapıı tarda sürtüne sürtiine uzaklaştı . 

KAHRAMAN RlZ 
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!. ...................... R !_~ ........ ..... J 
Sırtında koyu renk bir aba, sakalı 

göbeğine inen iriyan, çok ihtiyar ltfr 
hoca, rc:ut geldiğine el.ııi capllne glS
türcrek selim veriyor .• Siyah fötriinün 
tepesi çıkık, kordelisı kopuk bir adam, 
ekmeğini koltuğunun altına sıkııtırmıı: 

sakalı göbeğine inen hocayı, yıkık mi 
narenin dibinde 15.fa tuttu. 

B r kedi miyavladı . 
Bir köpek havladı .. 
Ve, kaldrnmlar. bir zcıman, sağır

laştı . 
Nerede kaldı Behice? içim eziliyor, 

Bu kızın yuzüne utanmadan nasrl ba
kacağım?. 

Behiceyi kapılardan karfıladık. Ah· 
lam bile, sakat bacağını sürüyerek asa 
ğılara kadar inmiiti.. Artık bu bet kişi 
lik ailenin reisi o değil miydi?. 

Annem Behiceyı ba&rına bastı. Ab
lam yanaklarındıan,- Hikmet ellerinden 
öptü. Gözlerinden sessizce yaılar sU· 
züien annem, t•rıkinlığmdan durgun
laşmııtr. Bir damlacık kızın, günün bi· 
rinde, bu k<1skoca evin direği olaca!ıru 
hiç ummamııu ki! .. 

Behice, ınci diılerini gösteren zoralıi 
bir gültişle srrıtıyor ,annemin çenesini 
okşuyordu: 

- Neye ağlıyorsun? Buıün ağlana· 
cak bir gün mü anne?. Bugün, en çok 
güleceğimiz, en çok neı'eleneceiimiz 
bir gün... Artık acr, t..a, kasavet, hep-

• si, hepsi bitti.. 

Merdiven bqında ' duran IAmbaoın 
101 ıfığında, onu görüyordum: Omuz· 
ları çökmüttil. Moımor awrtlan aaıı!d 
biribirlne yapıımıı, ıuartı birdcnbir= 
ufalmıştı. Geniı bir solukla iç geçird!: 

- Artık, hepsi bitti, anne! . 

Gözlerfm karwclı. Sapın dönüyor
du. Sendeler ıibi oldum.. Trabzana tu
tunmaqydım, dfltecektim. Evet.. artık 
bitti; artık her fCY bitti. Zavalh Bdıi-

ce.. Liseleri, üııiveniteleri bitirecek, 
tahsil için Avrupalara gidecekti. Ne o

kuona canlısı bir kızdı 1 Zavallı Behke .. 

Gülüyordu: 

- Haydi canım! Neye ımmayonu· 
nuz? Tonton anneciğim, ıül haydi.. 
Hikmet, Wi neye ağlıyorsun? Nimet 
abla, sen de neıelensene ya 1.. Niyazi 
ıeıı bari somurtkan olma!. . 

B:ru sonra, odanın orta yerinde 
kurulu yemek sofr&11 bapda Behiceyi 
dinliyorduk. 

Vu:ır vızır insanlann gidip geldiği, 
karanlık, rutubetli, tozlu koridorlari~e 
bir garip yermiı daire ... Kalem odası, 
girintili çıkıntılı, dehlizlerin birinde 

1 
bulunuyonnuf .. Amirlerde ne ıert in
sanlarımı 1 Hele bir çıplak kalalı, yus
yuvarlacık, ıerdaııı, cnaesi katmerleıea 

bir bqkitip varmıı kir Elinde evraki!e 
odaya daha ilk ciriıinde, eözlüklerini 
burnunun üzerine dütürerek yüzüne 
balamf balmut ta, sonra paylar ~b\, 

dudaklannı titirerek aöylenmit: 
- Parmak kadar çocuklarla koca hfr 

kalem döndürüleceğini aananlann şa

prm akıllanna r •• 
Hüllaa .. katlanılmıyacak bir yerm?ı. 

( Utf,,. •1f 011 ('lf1iriniz) 
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------------------------------------------------------------------ç bır uman iıtemuleı. 
~-:-- Bu vakardır. Her ne oluıu ulıuıı, 
l'li ~ ~lanruzın tan:nmaıı meaell:.>i
ı._ 'llerıınc ben alacağım. Möayö Tmn· 
""•cı · llz neden benim dütmanım•ınız? 
--~ Monsenyör yanrlıyorlar. Ben 
•ttıııı ~ lcenc:fımi müdafaa etınelde iktifa' 

ttt~ t.taı.yö Trank;,vet, ben, ıizin cesa
t &ıı e •e mertlikte olan inunlan seve-
~ dönünce akademlni~i tekrar 
~ ve ben de bu Ü1'dcmiye ,L S~den aenevi iki bin altınlık, tahsiQt 
"··~Jı4 .. t1c4 &un. 

"'&y erkek e_tildi. Rifliyö artık titre· 
ICSy~rdu: ~nların eğildilttcrini görünce 

e Jtitündu· • 
..... li . 

btır1~ • tövle 1 •• Yola . ıeld ler- Hele 
)'•k.ı " bıı ç ~yım 1 Hele düfCli bir 

itiıy 
"'1ı1t ıın ... ? E•~ ya§attıkl~ı biı 
L.. clehht' k ,_ . 
"'li~ • ır .. 1 ,en oraunç ıpenceler 

" ôdey'-ceklerdic ı . 
~~,.. 'le • 
_ , ... Yu sek aeslc devam etti: 

IY\O "l "lbctt· ->Yo er, mademki beni l:uraya 
1-_. • .rd' · -.nıı. ınız, ıu halde arzulannrzı 9Öy-
l' . . 
"flııkAveı sak n bir selle: 

'*- lutte · . 
""t', dec1· n ıçenye buyurun ~aen-
llıı., 1

• bunun sebebini anlayacakaı· 

di .. ~~al çoic kısa bir tereddüt ıeçir· 
~: ·•Ydı~k odaya ıirdi ve ayni 
ltetltle ' lceadıııni hafif bir bat bare-
ttlrr ~e:Sllınıı,an Annaisi ıardü. Bü
~'ltrı fSlU u ISebıet içinde ürperdi. Na· 

.\lbıtlı nUn lcııı~ takıldı . 

.... l>Wı lofuk, fakat s'Cin b:r sesle: 
~ ~ Ri'liyö, dedi. bu möayö· 

'"ttur ?dır. Bıirada bir tunlr 

Sah~ ~ilti 
~- •e bftL~_. beriziyen bir ıeıı 
~ b~-·--.. bderin müthit 

' '-~ li6i oıclu. . 
-.... 811 etti: 

~ .-,,., ...... Fakat bu 
• ~uıtur. Tantı n ıstü 

buradadır, kardi-

• 

nal . O sizin peşini.zcleıı ayıılmı,. ... ı .. 
Sizi kolunuzdan tutarak: benim önume 
getiren odur .. Mösyöler, bu adam öle
cektir. 
Molüs kolla:-ını göisünde kavuştu:· 

muıtu ve bütün soğukkanlılığını mu
hafaza ediyordu. Trankavel titriyor
du. Odada bir nevi · dövil§ yeri hazır
ı •tmıftı. Ma ... , ve iskemleler kenara 
çckilınif, ortada bot b'.r yer bırakılnu1 · 
tı. Ritliyö ölüme mahlnim edildiğini 

anlayınca, kanlı gözlerini iki erkeğe 
doğru çevirdi ve kinle Mfret dolu bir 
tavırla bağırdı: 

- Demek yalan aöyled niz !. 
Annais, çabucak atılarttk: 
- Möayöler. dedi, bu tahkire mu

kabele etmeyin, bu sözleri söyliyen, öl
mek lUere bulunan bir insandır. 

Ve Annais, ayni zamanda, kılıcını 

~ekti. 

- Dük oö Riıliyö ! .. Sizi ben öldd· 
rcceğim, ded:. Madam dö Lespar, sizin 
kral HLariyi onun evine nasıl soktu
ğunuzu ve böylelikle onun terefiyl s 
kardeıinizin kalbini nasıl katlett:ğini

zi bana anlattığı gün, sizi öldürece~mi 

ona vaadetmiçtic. Sırf bunun için ~el
dim. Sırf bu,un iç'n sizi mütemadiy.:n 
takip ettim. Size müsavi s liblarla dö
vüı teklif ediyorum. Fak~ aize aynı 

ıaıııanda tunu da söylüyorum: Bu dö· 
vüıte siz ölcekeıiniz.. ÇUnkü annemin 
ruhu lXSyle iat!yor. 

Ritliyönün d'tleri biribirlerine çar
pıyordu. Müaavi siWılarla dövilflllel: 
teklifi üzerine, meseleyi ve iki erkeğin 
kendisine hücum etmiyeceklerlni anla-

dı. Bunun üzerine hiru nefea aldı. 
- Hadi canım, dedi, mert bir aail • 

ı ı:lc. b;r kadına karp döritür mü? 

Annaiı korkunç tnr te~ailmie, gü
lümliyerek töyle dedi: 

- Ayni M>zleri, annemi zchirlemif 
olan Sen - Priyak ta bugün söylemi,. 
ti. Buna ra~n Sen. - Priyak d6vilt· 

\:ümlc tamamlanama.u ve betbahat 
Kor.nyaıım birdenbı~ ~lr kaç metre 

, ötede yere yıkılmıt olduğu halde, iki 
eliyle karnını tuttuğu görüldü . 

1 

Rukaa, mermi vazifesini ıören baıı
nr uğuıturarak sadece: 

- Bu defa iyi oldu. Artık yerinden 
kımılclıı:na cübbeli 1 

Dedi ve Annaiae doğru dönerek de
vam etti: 

- Madam, Madam dö Lespan gö
zetlemek için, kard:nal 

1 
Anjeye beni 

göndernütti.. Sen - Priyak tarafından 

zehirlenen madam dö Lespar'ın ölümü
nü de kardinala ben h~~r vermittim. 
S:Zi diri veya ölü olara~ Sen - Lizar-

da ele ceçimıek vazifesini de ben üzeri
me aimıttım. Düıes dö Şevrözü yakala
yan da benim .• Ve kalbimi ezen bu gcy· 
leri ıilmek içindir ki ıize yalvaran.ık 

ıunu söylüyorum: Mektubu ben &ötü

receğim. .Anlıphm, mösyöler 1 Ben 
zavallı ve betbaht bir mablükum .. Fa
kat bana para vermek ıuretile açlıktan 

•mememi temin eden bi radama hiyanet 
edemem. Madam, kardinala bir tuzak 
kurulmıyac:ağını ve bu möıyölerin, dü-

ellonun plıidi olacaklarını söylediniz .. 
Kardinal da ıizin kadE.c" iyi kılıç kulla

nır. Ben Raıkaa, sabık efendime bir 
düello takdim edebilirim. Fakat bir 

tek prtım var: Ben de düellonun phi
di olacatım.. Benim de bir kılıcım var. 
Eğer möıyö Trankavel veya kont dö 

Moliia aiziıı fena vaziyette bulunduğu
nuzu &örüp kendilerini zaptedemez ve 

kxdinala hücum ederlerue, o zaman 
benim cesedim üzerimden ceçmeleri 

1hım gelecektir. Şimdi mektubunuzu. 
verin, götüreyim. . 

MolOa tekrar:.~ : 
- Bravo. mösyö Raıkaı !. 

Raıkaı çehresi upaan kes:lmiı ve 
rCS~leri garip bir tekilde ı-;ıtmıı bir va
ziyette duruyordu; ıözilnün önünde 

darağacı canlanıyordu! . 

1 • 1 • 

On dakika sonra, Raskas, dilıes dö 
Şevrözün mektubunu himilen, Madlen 
kampına doğru dört nala gidiyordu. 
Kampa girdiği aırada, ar'Jr.aaında iki u
şağı bulunan bir ıüvari de oraya giri· 
yordu. Bu ıüvarinin uzaktan &eldiği. 
elbiselerinin üzerindeki tozlardan anla
şılıyordu ve çehresinde d:rin bir hüz· 
nün ifadesi vardı. Bu ıüvari, bir zabi· 
tin kumandası altında, bir atetin etra
fına toplanmıı olan muhafu:lann bu• 
lunduğu karakol çadın önilnde durdu. 
ve atından indikten aonra içeriye pdi. 
Alevlerin kızıl ıtıiı onun çehresini ay
dınlattı ve bu aüvari, zabite töyle d• 
di: 

- Beni kardinalm çadmna glStilrüıı. 
Bu zJyaretçiyi aert bir muameıtyle 

kaqılamata huırlanmq olan zabit ona 
bir an baktı, ıonra hürmetle eğilerelC 
f(iyle dedi! 

- Sizi bizzat oraya &ötürmek ıerefi
ne nail olmama mu.ade edin, mon· 
senyör! .• 

• • • 
Raskasm celdiği ~endiaiııe haber ve-

rilince, kardinal sevinçle llrpeııdl ve 
derhal onun içeriye almmamu emretti. 

Raskaı bünnetkir bir taYU'la etilerek 
içeriye prdi ve o vaziyette kardinalm 
önünde durdu. 

Rifliyö ıert bir tavırla: 

- Demek, nihayet celdin, dedi. sen 
isyan ettin Rukaıl 

- Size bir tek defa itaatsizlik ettim, 
monsenyör, ikametgihmmn merdiven
leri altında, ha)"dutlann beni bıçakla-

malanııa razı olmadıiım ıece.. Beni at· 
fed:n, monseyörl Bir Hı, sizin benim 

hıyanm. llii!yacli'am ~~imi ~ 
venniıti.. Bu her halde dolruydu. Ni-

tekim, monsenyör dö Vandomu, Şevemi 
de buldum. 

Rifliyö daha J.UmUplr tıir tavırla: 
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urtlN tafsilitıle lkarakteri- J 
nizi; meziyet ve lknsurlannm; 

Şişrt • V i: Gıilıişü: :sizi hayrete düşürecelc kad.ar vuıh 
Galih:ı, Yunus E lrc:(AU:ıhrn. bir top. ~·e ~ih olarak hususiyeUer.inizi; tut-

riı kurmuşsun, ndını dn ır t ko)'Tlluşsun. tuğunuz ve:ra dilŞündüğünüı işte ttıU• 
Kıldan ince, kıl tt n ı kin lmiJ. Kull - \•aff olup <>lmıyacağmızı; ınihayet 
rını bu adan sc~irc1.:d-:miş ın. :Kudretin 
\.arsa lılr sen ı;t!Ç de bit 1>ordim) d.-rmiş. beş farkla Ya§IDIZJ size öyliyebilirıim. 
Rôprü, bo,le bir kopril i l<'- z 'ki Tc has- Bana bir gazeteden. !b'ir kitaptan \'e
g:ıs bir znl olduğunuz mulı:ıkl ık. Yazını- ya aklIDizdnn yazacağınız dört satır
zın bazı hu'>usisctıeri l mızı 25 kadar lık yazıyı ; son aylardaki tmsalanııJz.. 
gösterirken diiıcr b:ııı bu usı1etlcri de 3;.ı dan 'ikisini gönderiniz. 

kadar s!Sstcri>or. Sol elinizlcı yazdığın ız !·-----------------------------.. 
yazı ve elinizin şekli ile dirs infaden ılfı-
leğinizc kadar uzun! ~tı l 1 rmcd ·inız 

için bn hu usta k t'i lı r et! c m dım. 
Calışm:ıl:ınnızdn 1 ar k J rin'7.i lnhn 
~dcrs~nlz, 1 unl r d , ' t Ie<:eğiniı 
:ve iş üzerinde g::ıJTl muc ir kıo;ıml:ırn 
rastgclcceksiniz, il zı h r kcllcr<le tas:ır-
rufa çaJışm::ıl ınız. Ilır de t ır işi hC)Ctİ 

• 
nmumiJ e ile d 1 rça du un-
ıne~e müle :il ib'oi~~ bu h J, 1 ı ıı ınun 
lazam bir çahşm p ı l pr ız imk n 
:vermez. Kendinize itin dı ız vardır. l\o

Jaylıkln uys:ıl olnbilırs n·ı ():ıni şimdi 
bcr va.kıt \lysal de il iniz). n ddızatında 
~hhnliniz iyi ama, siz onu i)i lrnllnnın ı
~;orsunuz zannederim. lchorsunuz vc):ı 
fliğer bcrh:mgı bir suretle sıl h:ıtıniz uu
nnde fen:ı tesır ynpac k lıir y l :ıpıror-

• amma, ne çare!. 
Zavallı kardeşim: 

- Alışacağım t. 
D iyordu. 
- Ben artık karı::ı:-ımı verdir.1, - diy< 

ibaşıru göğsüne iğiyordu. - Bütün öm
rilmü bu evce, size vakfedeceğim, an· 
;ne ... 

Zorla yuttuğum lokmalar boğazım· 

C!a diziliyor, beynimin i~i acı acı zonk· 
luyordu 

E vlerine geciken tela~b ayaklann 
t ok vuru§larx, akş:aıın garip sessizli· 
ğinde, boş ve derin bir kuyuya ıclü~n 
taş gih', boğuk ötüyo. d . 

mut., bunun ne old$nu -:da diğer ıbir 
mürnca:ıtınn.d:ın nnlaya~m. Siuıderi
nizdc bir zaaf mı -rnr?- Ttl~r müracaat 
ediniz ve bu tahlil hakkındaki miitaleaııı
zı da lbıldiriniz. 

'Fatih S. M. 301 : 
\"aşınız 25-SO. bünyeniz orta. bo}"Untıı 

uz:uncodır. As:ıbl Te hiddetli bir tabiatinu 
oldu~ l':ı.zınınzdan anlnşılıror. Çııhşmağa 
karşı da pek he\'cSll öriinmllyorsunuı. 

Ailece mııdt'li vnz.iyctlniz iyi olmak ıerek. 
Eğlence nddettiği niı bususbra karşı dü,. 
lıunsunUz. Uayntınızı tanzim etmeniz T~ 
iler inizi düşünerek şimdiden icap eden 
fa> dalı tedbirleri nlmnruz ş17&nı tavsiye
di r. 
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Marka 1212 - B: . 
G6ndcrdiğiniz yazı s:ıbibi, herhalde 20 

yaşından dnlıa kü~üktür. 18 - 20 yaşlann
dn olması kuvvetle muhtemeldir. Pc!k sa
kin ruhlu ı;Brünmekted i r. Yazınızdan sizin 
hareketli ve eWı;an oldu~nttz anıa,ılmıık 
tadır. Bu itib:lrla: Aranızda karakter far
kı \ Ordır. Jckiye de düşkfinliiğünüıü ınıı. 
mi n cdiyonım . Maddl ,-nziyetlniz iri de· 
sildir. Elrnfın u:tla , mulıitinizrle sempııtl 

uynndınımamoktnsınız ki bu iyi bir $c!Y 
sn) ılamnz. :Mııhitinlzde Ulmat o yandıracak 
bi r ,·:ıziJcl almanızı chemmiycUe taTSiye 
ederim. 
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A!. T. G. Ad letanbul: 
Genç, or ta veya uzunca hoylusunnı. Uün 
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RABtR - :A.~m postası 

Cevaplan veren 
Profesör Sanerk 
Orato:oıı ve Grafometrı 

mütehassısı 

yece ne ~i~mıın \'C ne de zayıfsınız, orta 
Teya ortaya ;yakın bir bunyeniz var. Sol 
elle yamıa'k itiyadnıda bu'tunduğunozu bil 

dirı1·orsunuz. Halboki pek kolaylıkla saA 
el ile yam:ınk Uyadını l\a~oabilirsiniz. 

Bu hal, sizin icin tar.la bir zahmet va eme
ği icap ettirmi:recektlr, hatta yalnız 15 "&Üll 

Jük ,·akliniz bile bu nctke:ri verecel.:tir. 
Hayalla muvaffak olmak icin herke•c 
benzemek lazımdır. Sizin için imkan var
ken ~d el İle! yazmnmıınız doğru değildir. 
Sol "Cl ile yazan herkes, biraz dikkate 1~
yık ısayılnb'ilir, btl nibarla ·nı: tavsiyem 
sağ el ile yazm:ıRı knldc haline getirme.nt:ı
dir. 7.ıekiinız ıb1dir. Fikrezı başkalarına ta
bi olmaktan tlyade kendi lıulu~larınıı ü
zerind~ durmak temay!ilünüz vardır. Esa-
sen uyc;al olmaktan ziyade mütehakkim 
olmak sizin için daha 'kolaydır. Rica edi
Jer.ck yerde islemek, istenilen şeyin elde 
edilememesia.i intaç edebHir. RendinJze 
güvninl7: de fazla GSrflnmcldedir. Fatla 
aJAkalı olduğuna% işlerde mllteteddit dav
ranmnmakt:ısınız. Çahşm kabiliyetiniz de 
iyidir ve c:ahşmaktnn hoşlımırsınız. HiEst 
meselelerde, hıı ssnsiyeliniı ve bağlılığınız 
fazlndır. Oniınilzde sizi cok alllkadar eden 
bir iş g5ti\nüyor, ac:ıba nedir' Düşundü· 
Ailn\lzll bildirmenf'zl Tlca eôcrim 
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Gene.siniz. Boyunuz ıuun Teya munca 

olaC'ııktır. Zoyıf bir bünyeniz Vilr . .Hassa' 
ve biraz da asabisfnJı, çabuk müteessir 
olur, cabuk lm:ar, ~buk se'f'trsitılı. Ayni 
zamand:ı alıngan da ılSrünmektesiniz. He
yecanlı §eylere merak Te aJAkanız vardır. 
Am.?11 işlere kabiliyetiniz kolaylıkla inki-

şaf edebilir. Fikir Te knrarlarınııda ısrar 
ebneniz nııdlr değildir. Kendinize fa1la 
g{lvenmektesfnlz, uy~:ıl olacnk nıın:ınlarcla 
biraı inada tcmn;.·W :!$3Yanı ı,h·siye ola
maz. Kalben çok iyisiniz, bnşkalu.rına za
rar vermekten çekinir v~ herkese faydalı 
olml\Aı istersiniz. lntiz:ım arzunuz iyidir, 
fakat bu hususta dıı.lın dikkat)[ olma#a ih
Uyacınııs "ardır. Daha urun bir tahlil için 
esl:I ya:u ve inmılorınızdan milleaddit 
rıorlııc~ I ,;ü:ı<lerıncl: !ö inir. 

----- ~----------~~ ... _,___.... ------------------
- Pc~al Dedi .• M. do Van'dom 

hukkında göndermiş olduğun mektup
tan dolayı seni affediyorum. 

Raskas doğrularak: 
- Teşekki.r ederim, monsenyör ! 

de dl. 
- Şimdi anlat bakalım. Blua şa

tosu kumandanı, bir casusun iki mek
tup gö~:ierdigini haber verdi. Bu mek
tuplardan b:ri bana, diğeri de peder Jo
zefe hitap ediyormuş .. Bana gönderdi
ğin mektubu aldım. Fakat ik,inci m ek
tubunda ne diyordun?. 

- Evet, monsenyör, mektubunuzun 
ikisini de ben göndermiştim ve muh
terem peder Joze!ten cevap alamayın

ca çok h~ıyret etmişt'm. 
- Bu mektupta ona ne haberler ve

riyord ~n ?. 
- Bu suali sorduğunuza bakılırsa, 

mektubum hedefine vasıl olmamıştır, 

demektir! 

- Fazla gevezelik etme ve izah et 1. 
- i zah edeyim, monsenyör .. Muhte-

rem peder Jozef, korktuğum veçhile, 
beni astrracağına, bana bir vr.ızife var
di. Madam dö Şevrözü bulmam lazım

dı .. 
Rişliyö onun sözünü keserek : 
- Bunları b:liyoruın, ıdedi. 

- P eder Jozefe yazdığım me~tupta, 
ona, Madam dö Şevrözü bulduğumu, 

bunun için takviye kuvve.ine ihtiyncım 
olduğunu bildiriyordum. 
Rişliyö ürperdi. Bir m yüzünde, dü

§ese karşı olan kin ve nelrt'nin ifadesi 
belirdi. 

- Raskas, dedi, iki yüz altın mükf.
{at alacakşm .. Şimdi söyle bakayım, 

düşes ne oldu?. İmdat gelmediğine gö
re, elinden kaçmrştır. Bari onu tnkip 
ttin mi? Nerededir? • 

- Monsenyör, düte henüz e1dedir 
Ye emrln!ze amadedir. 

Ri~liyö heyecan içinde soluyr .. a'lıt sor
du: 

- Onu görel:tlir miyim~ 

j 

- Ne zaman arz;u ederseniz J •• 
- Raskas b:n alon m~at alacak • 

sın, tam bin altın t • 
Raskaa eseili bir tebessümle: 

• - Bu bir servettir, monsenyör. 
dedi ve düteai nasıl yakwladıktan ıon 

ra, onu adeta i:Önilllü bir mahpus hali
ne nasıl getirdiğini anlattı. Riıliyö a
yağa kalktı. Bir emir vermek üzere seı 
lenecekti. Raskaa onu bir tek kelimey
le durdur.iu: 

- Fakat maatteesüf •. 
K<ırdinal hiddetle bağırdı: 
- Bir şey mi vat? Zaten senin he .. 

zimetlni beklemem lAznndı. 
Raskas devam etti : 
- Maatteessüf, dil§cs bugUn, evin 

hiç te muhafaza edilmediğini ö~rcndi .. 
Bunu 'k,eooisine, sadık bir köylü haber 

verdi • 
- Bu se[ili öldürmek liznndır 1. 
Yalan söylemek huauıunda bilyUk bir 

maharet ke&beden Rasku bilAtcreddUt 
cev~ verdi: 

- Ben de zaten öyle yaptım, mon
senyör, bu sefili öldürdüm-

- Ve düşes kurtuldu öyle mi? Söy· 
lesene 1 •• 

- Hayır monscnyor, kaçamadı, çiln· 
kü ayni - amanda, benim de bilmecliğ'm 
bir §eyi öğrendi: Siz:in Marf(Snuano 
yanında kamp kurduğunuıu ... 

- Bunun üıerine ne yaptı?. 
- Bunun üzerine fikrini değiıtirdi. 

Monsenyör size §Unu haber vereyim ki, 
madro:ı dö Şevröz;, size bizzat söyliyece
ği bazı şartlarla sizinle barıtmak arzu
sundadır .. Hatta size kral ve ... lçral'se 
yanında hizmet etmeğe hazırdır. 

Rişliyö sarardı. Eğer düşesle haki
k:.~en barışırsa, kraliçenin muhakk k 
surette kendisine ramolacağmı düşün
dü. Buna rağmen §Öyle bağırdı: 

- Aptal 1 Onun tuzağına aldandın .• 
Seni buraya göndemüı ve bu sırada 
kendisi de kasmıştır. 

Rasl-.as emin bir tavırla: 

- Hayır monsenyör, dedi, d~esin 
kafasındaki bütün §eyleri iyice anla
dım ve rahat rahat yola koyularalç si
ze mektubu getirdim. 

- Mektup mu?. 
- tıte monsenyör •• 
Ri§liyö ıUr'atle mektubu okudu ve 

tderhal kararlJll verdL 
Ra!kaaa: 

- Bize acn yol göstereceksin!. 
Dedi. ayni zamanda on iki muhaft· 

zm hazırlanmaımı emretti • 
1 • • , t 

Raskcı s, Ri§liyönün yanında ilerliyor
du. Ar.ı:alarındoo, on iki muhafızı ge
liyordu. Martönuara geldilderi zaman, 
Raıku şöyle dedi: 

- Monsenyör, dii§esiıı 'lı)apısı önün • 
de hazrr bir at duruyor. Eğer bfa:im 
kalabalı!-t oldutumuzu görürse kaçacak
tır . 

RiJlly", muhafızlara kumanda eden 
zabite doğru döndü ve: 

- Mösyö, dedi, ben şurada &ördüğü
nüz eve giriyorum. Siz beni burada bek
liye:eksiniz. Düdük çalarsam derhal 
bu eve hücum edecek ve insan namma 
ne varsa hepsini ktlıçtan geç!receksi
niz, anladınız mı?. 

- Ba§Ü!tüne monsenyör. ! 
Bunun üzerine kardiıınl Raska:sa ldö

rlerek: 
- Şimdi yürü 1 dedi. • 
Ca!us o lyıdar emin ve sakin adım

larla yürümeğe başladı ki, kardinal ken 
di kendine : 

- Hayır, dcıdi, bu bir tuı:ak değil 1. 
Biraz sonra. av kö~kilniln önilnde at

forından indiler ve evvel! Raskas içeri· 
ye daldr. Kardinal da yan karanlık olan 
sofaya girdi ve kapının arkasından ka
pandığını duydu. Ayni zamanda diğer 
bir kapı açıldı ve sofa c:.yıhnlandı: 

Ri~liyö,1bir an §Üphelendi, fa~t Rn
kası tekrar görünce bu JÜphesi derhal 
zail oldu. 
Raıku onun 8nünde eğilerek: 
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- Monsenyör, içeriye buyurun l. 
Dedi ve hemen ilave etti: 
- Monıenyör1 l(~tfen, elimi bit .sı 

size &ürdüğüm iç:.n beni affedin. • 
Raskaa bu sözleri söylerken, ayni o· 

manda onun boynunda asılı duratı isı:t" 
dat ifaretini verocelc düdUf ü fiddeeı
çekerek aldı. . 

Çelıreai aapaan kcailmi§ olan Joıl'c'li
nal ,inler gibi baiırdı: 

- Sefill 
Raüas. içinde aynt zaınand& ııor 

met. gurur, dehşet, nMamct ve af•! 
ifadcai okunan bir sesle, tıp'kjı tetrif a 
memurlannın jestini tc.iklld ederek br 

tırdı: d6 
- RutbelQ monsenyör kardinal 

Rifliyö hazretleri!. 
Bir acı: 
- L1ltfen buyurun, rnonsenysr. • f 
Dedi ve gözleıl faltqı sibi aç~ 

olan karlinal, önünde hürmet~r ~ır l)t"' 

vırla eğilen TrankaveUe Molü•il i 
dü ve titriyerek: 

- Mükemmel bir tu.zalr!. ı 

Diye mırıldandı. • ~ 
Molüs de soğuk bir taVItla fU c:e • 

bt verdi: ~ıı: d! 
- Monsenyör, burada ne dtı it 

Vandom, ne de dük ld'Anju varcı;:· rı' 
te es~ üstadı ve ayni zaınan 

1 
a ı;a· 

mus üstadı olan mösyö Tranka~e •· UJSlı 
d .. ?t{olÜ' 

na gelince, ben de kont o t• 
Bizim bir' tuzak kuramıyacaiıJJllSI 
mine her halde bunlZlr kafidir. pra; 

Rişliyö bira.ı ~ereddtittcn to 
- Kont dö Molüs mü?. ,ı• 

Diye sordu ve bir ıey batır}aOl't 
bi ilave etti: ~ 

- Sizin aileni% eırf sner~~1· 
Hanri için mahvolmuştu, dei ·udi· 

Molüs tasdik triahiyetind~ e~p~ 
- Diğer bütün aailzaı:Jelerıtl rtjl.t 

lan v~çhile, siz neden haktarııııı1 
etmediniz?. ~ 

._ Monsenyör, M.olüalct •erit• 
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DlkDncn Şarla ant 

nıilyon altın frank kıynı -
d bir • 

~- zürnr···t b~ 1 
t4o.noHıi .. 
~nırcfl\ınıoıN en Sa'; 
~Ç3U(ğ]D@n me.mue .. 
~e..\l: ird;Jı r ~ n ye©I n ır 

l ? 
• E3 z de ve dı(Jer 

rnern.eketler de 
b radan alınan 
tasını mıktarı 

bı; nı liyaz hıütldt.ıtl l>lteıı ~oııı on tı 
tı ;1 şlrk.P.tl ~imdilik ellııtleki stokla
ııto~aı, nınağıı do,aııı etnıektPdir Bu 
l(Ud lurın ımrfı işinin dört • beı; a) 
• 

1 
;r sUre<:eğ-1 sanılıyor. Fakat bu 

tıi~ u Ankara hlnısının 11111,tarı dn 
ö alla gittikte urtnıul.tadır. 

hıı:-~r"'ndlf;lınlze göre, gümrük ve 
tra~ artar \'ekı'll<'li. hayatı ucuılat
ltıhı • ~olundal:I tedbirler meyanında 
u u s

1
ar manıuldtının firutlarını da. 

')a.liz. atına:;ı teti<lk e<lerkı n. bira fi
tıltn arında toıızilflt ynpılmnsını te· 
<llnıı ed •·ek hususları da gözönUne· 
lanı?lır. nırn llll'llll<'ketlııılzde dün
la ııa~ hP.r tarnfınıln IHlhalı hir riyat
l' ır·;tınaktnclır. Hunun tein Tiirkt
"n '\~ UR krınfPtt lllhnrlle rlüııyanın 
h ıırı'}11 rn 1 •ıııırı.- rrlfl"n ınemlelccti 

F"tı'~"' hıı 1 ıı ı"'HI ı ı nıtır. 
l~ihıfı~·1 i'•n ııı •mlnkl'tlııdzlo bira 
tan t l r)i • nr nıPlll )~kPtJE're nazn
)~ ı\~ .,ılp"H'< dprer•f'cle 0"' ·ır. Mese· 
as ft'l!l~ltın) Uda Renclik L • d. istfblttld 
\'ıınanron. Yugostnvynda 220 bin, 
il) hın "tanda 90 bin, Dulgarfstanda 
\abil;. Suriyede 40 bin, bunlara mu-

'h• urktyecıo 17 bin hektolltredtr. 
'"mı lrııı"rı e>ketımtzde bira lstlhHl.kl re-

l:ı.ıt ~. l:"·qp}mesl nlsbetinde bir 
@ •r ı eg~ı; ıiştlr. Yoksa. stlhH\k 
\·ı.. bi ıu~ .. .ık ünden clnhn çok yilk
\ ~ ~ nıf ktardn idi. Bu sukut sene
tı' • .t lllt"tır. l 01 !) senl''>İnde birn 
t l • 1 9!J hin hektolitre idi. Bu 
~tıırıı r 1927 de 60 bin hektolitreye. 

15 l,n 110nra senPden seneye 4 2 bin, 
b~rrn'b3 !! hin, 27 bin, 21 bin hekto-
11111 hf!I 'llnrak 193G senesinde 17 
b~ ltı 1'\ttoııtreyo dUşmUş ve 936 Re-

n b"lttlstıhlt\k miktarı ancak 15 
ta tıaa 011tre olmuştur. 
Ilı ltttbı~,afih bu son senenin· rakamı 
taı:ı1t lfı.ı r. Buna şunu rln IH\ve et-

19 uncu yüz yılın en garip 
hı _ylu hükeomdarı 

Dulunan zümrüt 

(Helen dö Merkof) un can çekişir· 
ken bile göğsUııUn Uzerinden ayırma~ 
dığı, sıkı sıkı tuttuğu, etrafı pırla.n -
talar, yakutlarla sUslil kıymetli zilin· 
rüt, vefatından biraz evvel •çalınmıştı. 

Bu emsalsiz zümrüd, 1872 senesi 
sonlarına doğru Brünsüik Dükası ikin
c · Şarl tarafmdnn hediye olunnıuş ve 
kt:ııdisinc, ecdadı Almruı hUkUmdar -
!arından miras kalmıııtı. Vaktile (M:a
ri lstua.r) m mücevherleri arasında 
bulunuyordu. 

19 uncu yüz yılın en kötü ahlaklı 

hükümdarı ikinci Şarl, gökyüzünden 
veya cehennemin dibinden bu mticev· 
berin bulunduğunu görec .... k olursa .. 
şüphesiz sevinecektir. 

Hanedanının en inatçı, en ahl5.ksız 
prensi olan Şarl, uzun müddet bil -
tün Avrupaya 11.afa. tutmuştu. Vasi -
yctnamcsi, ailesi arasına büyük bir 
nifak sokmuştu. 

Prens, 1873 de öldUğU halde veraset 
mcrr>'N·i ha?n hallolun."l1P.m1ı;trr. 

17 yaşındıki giiıel hir 

lı<ınci Şarı, kızına para vermemek 
ıç•n bütün servetini denize 

atmağa razı idi 

Sihirli mücevher 
Onu üzerinde luşıyanlar hiç ölmüyormuş! 
Şar!ot Kolvilo gönül verdi. Kız da ken
disini sevdi. Yalnız bir mfl.ni vardı: Av 
rupanın bUtün hükümdar ailelerile ak
rabalığı olan ailesi, kendisinin hane· 
dandan bir kızla evlenmesini istemek
teydi. Fal.at, ne ehemmiyeti var! 
Prens, kızı k~ırdı ... Bu kaçırma da • 
bir hadise! Uşaklan kandırdı, araba-
lar hazırlattı. Sahilde bir yelkenli 
kendilerini bekliyordu. Kızla gizlice 
evlen.diler. (Rivayete göre dostların -
dan birini papas kıyafetine sokmuş, 

sahte bir nikah kıydırmış. Henüz on 
yedi yaşındaki kızı, (Brüsvik) civa -
nnda (Vendesen) e yerleştirdi; hedi
yelere boğdu. 

İlk aylar çok tatlı bir hayat geçirdi
ler. Fakat, sonralan prensin ahlakı 

değişti, Jermen diyet meclisi, kanunu 
esasi ilfınma mecbur etti. 

Mebusların kendisinden hesap sor -
maları, harekô.tına müdahale etmeleri 
ihtimalini düşündUk~c kızıyordu. 

(Şarlot I<olvil), .ıik{ıhımn usul ve 
kaideye göre yapılmasından, sağlamlı
ğmdıın şüpheye düşmüştü. Sonra (Ven 
desen) de kapalı yaşamaktan mmnmış
tı. Diiknlık tahtına resmen ne zaman 
oturncağmı soruyordu. 

(Şarl) bUsb!ltUn çileden çıkmıştı. 

Mebuslardan başka şimdi de karısı 

sual sormaya başlamıştı. Şatoda ha -
'at, gittikçe tahammül olunamıyacak 
hale geliyordu. DUk, sevgilisine ağır 
muamele etmeye başladı. Saray erkanı 
da onu ta.klid ediyordu. Nihayet (A
meli dö Boviyer) araya girdi. 

!kinci Şnrl ona şu cevabı ı.•erdl: 

oak, satılacak, 'Vo par<ı.'lı fı'karaya 

tevzi olıınacak ... 

Fakat, Brünsüik halkı bu yaldızlı 

hapı yutmadı. DUkUn tarafım iltizam 
eden bir kişi çıkmadı. • 

Şarl, Pariste menfa hayatı yaşıyor
du. (Bojon) sokağında kırmızı taşlar
dan bir saray yaptırdı. O devrin ta -
rihçileri bundan bahsederken şöyle 

diyorlar: "Bu saray değil, adeta ope
ra sahnelerinde yapılan kalelere ben
ziyordu ... ,, 

(Tüilerl) sarayına gittiği zaman -
lar yanında, başında elmaslı bi rsor
guç, belinde yine elmaslı bir kılmç bu-
1!.ınan bir rencl bulunuyordu. 
Paris kuyumcuları, bu mücevherata 
27 milyon frank kıymet biçiyorlardı. 

Prens, mUcevheratile çok iftihar e
derdi. Hakikat.en çok kıymetli bir 
kolleksiyonu vardı. 

Üı:iincii Napolyonla bir 
muka\•cJe 

(Şarl dö BrUnsUik) kalbinde derin 
bir kin besliyor, kendi yerine geçen 
kardeşi aleyhine entrikalar çeviriyor
du. Bir teasdüf neticesi, prens, Lfıi 
Bonapart.la (hanejanının en müthiş 
düşmanı Napolyonun hafidi) tanıştı. 
Bu prens, blUUınre (3 UncU Napolyon) 
unvaİıile Fransa imparatoru oldu. 
1845 de, prensle nktettiği mukavele 
cidden garib bir tarihi vesikadır. 

Mad.ae 1 - Biz, Lı2i Napolyon, 
(Dük dö Brii'k'rilik) in dül:alık tah· 
tına yeniden oturabilmesini temine 
çal~~mayı vait ve bu btıadimizi ye
minle tevsik ederiz. 

ikinci Şnrlın V cnevcdcki mezarı 

son bir oyun daha oynamayı dilşUnti .. 
yordu. 

O sırada, Ccncveden geçiyordu. Ak· 
lına iyi bir fikir geldi: bütün serveti
ni (Ceneve) şehrine teberrü ebnek .•• 
Bir vasiyetname hazırladı. Ve bunda 
yalnız iki şart koştu: 

1 - l'asiyctnamcnin tatbilmuı 

•memur olanlar ailemiz efradiylc 1:.at
iyyen müaascbata giri,.pniycoc1•ler. 
2 - Cesedim Ooncooye defnedilsin. 
Ve mezarın 1:.apısına, at üzerinde 
bir hC1Jlre1im di1~tlsin... Mermer bir 
kaide üzerine bronzdan yaınlaoak o
l.an b11. hcy7;cl.1 mc§hur sanatkdrlar. 
dan birisine yaptırılsın .. 
Ceneve belediye reisi Lö Boyer ken

disine teşelı:kür içni gelmiş, ve: 
- Mösyö Lö DUk .. 
Diye başlnmı§tt. Dllk sözünU kesil 

ve: 
- Şüphesiz beni tanımıyorsunuz. 

Ben Mösyö Lö dük değilim. Doğdu • 
ğum gündenberi Dük cnaplarıymı ... ~ rrıvl\t 'tndır ki Alman yada sennllk 

~ı il fıt~ı~nı ıtnrı. 40.000 hclrtolitretl:- '1 1;h Olan bir çok blrahnno vnr-
rı aıcır• ;eıır memleketlerin bira· 

Jngiliz kızı 1 
Bununla beraber, Şarl'm hayatı bir ı 

peri hikayesi gibi b:ı.şlnr. Genç, gü · 
zel, sevimli bir preı.s. Zengin ve Al· 
man ittihııdına dahil bir Düknlığm hU
kUmdan. Kardeş çocuğu ve İngiltere 
kralı 4 Uncu Giyom'un sarayında yaşı
yordu. Av eğlenceleri, ziyafetler, dost
luklar. sevda oyunları ... Günlerin, sa
atlerin dakilmların nasıl geçtiğini 

"lngiltcrcdcyken güzel bir kızı 

setmıck felaketine uğradım. Bunun 
ciddeıı büyiik bir felaket olduğunu 
aııcak şinuli anlıyorum. Onu sevi • 
yordum. Onun beni setıdi{iini zanne
rlerck bmıT...-ıp dönmek istemedim. 

JJfodde ~ - lldnıizdcn biri, herhan
gi.<Ji daha evvel iktidar mcv1ı:iinc ge
çerse diğerine paraca, siüi.1ıça ue 1ıcr 
suretle yardımı ve gayelerimizin te
mini için gönüllti asker tedariTdni 
d-0 taah1ıild ederiz. 

Dedi. Ve belediye reisi ayrılırken e
lini uzattığı zaman, sıkmaya tenezzül 
etmedi, zavallının avucuna. tükürdü. 

A tarı resim miktarı şudur: 
1"ırııl'l· Türk kuruşile 
tlınan :f'llcr litresin den 
8tl., l l\ 6 

tı •l'e 
'\' tnaııy 1.60 

l.ı .') t o. ı. 75 
C ~ ıı bsa ,. lir 2.50 

Una 2 
lluıR nıstan 3.5 
l).ırı arıstnrı 
tı h· 8.25 
, 1sır 2 
"'r 
l'u::ıt ,~ 2 
tıı ı-ıtıse 2 

t~r, '!de hlr 17 
'l lltnt•ınt ll!1nn n1rnnn rrstm nıfk

l: tnı 11, hır· '"ı soıırrı şllvlı> hlr 
l ıa ,. r-trt.ıı-;ıır 9 "0 . . 

l~;n ''" 20 ııarn 
l~ 2 4 ele 2 Kurn~ 
l32 C 4 kuruş 
l~aR et" 13 kuruş tJ, .. 1 rıE\ lfi kuruş 
\Jt) 17 kurıış 

v ~ tU t .. . 
~~ı- un •st•h-1 

~ll • ':ltı artıyor 
ı lltııı 1 •luıı 
~ ıı hıtıhs ~nd.ı 1934 s u .. sıııde u-
~ l~ J na5 a 11.t l.9G3,COO.OOO kilo 
~ıı. 'j) senesiude istihsalfı.t la !il ' "UO 
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r koıt 1 IJo.vıı bulmuştur. 93G 
'l'u talt tre~~l ılc :!.180.150.000 ki

li~1 tut\ 1 t P!l!Jnıiştir 
l ~ St 1 !ı ~ 1 • 

l'~I) t?tikın a rıtnım artması, \s. 
11~ ~uı.«ı ·,rınııı bh·çol{ nıcınlekct-

ı, Ilı ~ 11\l'<>j 
l'tıı 'l.lq1 rı "''l•l"ıı, hlr de bir 
r,, }){\ h 1 tlnrtıı Yerli tii!Un yf'tiş· . a.m 

~ ~ t nsn 1 r asından ileri ~eli-
l • ~1 1.ı\·ı1 ,. 1 ıhfınır-tı<:ırinf saran tl-
'r l Ptını:; 
t 'l'r ı "li:t.U ' (.ltHHŞC>si v~ k Jprlng 
ı ~e>ııtUtu0 lthıı'lf'n hlrçok mPllllP.-
~ ~ rtı totır ~ltltını aınltmak li1c

>'·" ~ha la a. hrınrıa 1titiin yNI~-
' )" mı 'rır..ı 1 .,,.. ll,0' ·.''. ~. •ıır. Alınnnrıı. -

~.",. tnarı ""' • : .. - ... _ ,...,... "' _"",,. 
~l\'1ıt Ya b •• ••• .- ~· o.,.c. ~-

~ Uııy • u nıenılt'lteller ara-
1~ ~tt ll<ta en 

a11r' .ı\ayn frı.ııa tUtUn yetişti
• GetC>' ondnn sonra da Amc

n son rekolteulu mcm-

• 
duymuyordu. 

Bu sırada, amiral (Kolvil) in kızı 

leketlEıre ı:lire tnksinıl şöyledir: 
Avrupa kıtasmda: 
Almanya 38,000.000. Belçika 

G,000,000, Frnnsa ~3.000,000, Yu· 
goslavya ı fi,000,000, 1 s v l ç r e 
1.000.000. ltnlyn 45,000,000. Macn
rlstnn 20.000.000 ·L o h l s t a n 
10.800,00C', Romanya 14.000,000 
H.•ısya ıso,000.000. Çeka.~lo\'akya 
17,200,000, Yunanistan 72,000,000 
Bulgaristan 34,000,000 kilo. 

Asya lttınsında: 
Ja1>0nyn G4,GOO,OOO. Hindistan 

G50,000.000, Franstr. Hlndlçinlsl 
12.000,000, lrnk G.500,000, Çin 
79,000.000. Holnndn. Hindistnnı 
70,000.000, Filistin l ,200.000, Snrt
ye - LUbnan 2,400,000. Siyam 
10,000,000. ı-~mpln 48,000,000 For 
muas nd:ısı 2,000,000 k1Jo. 

Amerika kıtnsında: 
Arjantln 20,000.000. Brezilya 

96.700.000, Guatl'ınaln 700,000. Bir 
teşlk memlf'ltC'tler 62!!.400,000, Ka
nada 17,600,000, KUl:>a 19,000,000 
Melı:sllm 14.500,000. UrugYay 
750,QOO. Porto Rllrn 9,500,000. Para
guay 8.000,000, Peru 800,000, Şili 
Mi0.000 kilo. 

Afrika kıtnsında: 
Ccınir 19.000,000, Madagaskar 

4,000.000. <'ı>nubt Afrika ittihadı 
ı 0,000,000 kilo. 

Avustralya kıtası: 
A \'Ustrnlya 2,500,000, Yeni Zeıtm· 

dn 700,000 kilo. 

··o vakitler çok uicdanlı, çok iyi 
k-alpli iqim. Kendisini kaçırdım1 
('Brütı.'{jiik) c getirdim. Payitahtım· 
drı şatoma ycrle§tirdim. Bir şe'tjin 
eksik olmanıası için elimden geleni 
11apt1m. TJaha ne istiyor1 . .,, 

Btitiin Avıupaya karşı ynlmz 
Prenses Ameli, kardeş çocuğunun 

bu sözlerini haksız buldu ve kendisine 
darıldı. 

Alman hüki.imdarlnrı da prensesin 
harekatından endişeye başlamışlardı. 

O, fena muamelclerile halkın asbrını 
tüketiyor. hükUmdartnrına karşı kalp-
lerinde hürmetsizlik uyandırmaya se
beb oluyordu. Az sonra hcpslni ayak
landıracağı, isyan ettireceği muhak -
kaktı. Zaten 1830 da ynldaşıyordu. 

lkinci Şarl. harbe hazırlanıyordu. 
Alman hültümdarlnrilc hatta İngiliz 
kralı ile ihtilaflar çıkarmaktan çekin
miyordu. 

Çok zengindi. Ordusunu silahlandır
maya başladı. Bir de harp filosu ya
pıyordu. 

Fakat, memleketinde büyük bir is
yan ç1~ttı. Fransaya kaçmıya mecbur 
oldu. BrUnsüik sarayı, kısmen yandı, 
hnrab oldu. (Diyet) meclisi resmen 
kendisini hükUmdarhkta..-ı isknt etti. 

26 ikincileşrin 1830 da, dülmlık hal
kını kendi lehine ayaklaııdırnıaya te
şebbüs ve şu beyannameyi ne.5retti: 

"Biz, Brilnsüik oo :Uii.ncbtırg dü
ktı.sı ikinci Şarl beyan ederiz ki: 
Madde 1 - Diika, bütiln malikane
lerinin nısfını 1w.11ca ucrecek. 
Madde 1? - Zadeganın enıval ve 
cmlôkı halk lehine müsadere oluna-

1851 ele, henüz ümidini kesmiyen 
prens, vasiyetnamesini tanzim ve bu • 
nun icrasına prens Nnpolyonu intihap 
etti. 

Fakat, gUr.el Şarlot Korilden olan 
kızı ortaya çıktı. Fransız mahkemele
rine mUrncaat etti. Babasından aylık 
istedi. Mahkeme kontesin talebini ka
bul ve lehinde hüküm verdi. 

Şart, hiddetinden deli olacaktı. Yaz.. 
dığı bir mektupta şöyle diyordu: 

''loab ederse bütün servetimi de
tıizc atarım. Fakat bu 1.."'lza metelik 
1•ermcm. 

''Mahkemenin 1oararını tatbiT:a 
geçmezden evvel ben Fransayı ter
l;edeecğim. Servetimle beraber (La
hcy) e gideceğim. Sarayıma gelin -
ce, tabii onu da sırtıma yüklenip 
götilremiyeceğimdeıı, haciz altına a. 
lınamaması için ne lazımsa yaptım. 

"imparatora da, 1ıakimlerin bu 
kararım clcği.ştiremcdiği takdirde 
vasiyetnamemi ve mukavelemi dc
ğ~tireccğimi ve bir daha Fransaya 
dönmiycccğimi söyledim ... ), 
Dük; mücevherleri, pırlantaları, at

ları, arabalan, ve hizmetçilerile Hol
land:ıya gitti. !ki sene sonra, arzuları 
yerine getirildi. Yeniden Fra.nsayn dön 
dii. 

1873 te ihtiyarlamıştı. Fakat yine 
huysuz, yine asabi idi. Üçün.eli Napol
yon, vaadini yerine getirmeye vakit 
bulamadan tahtını bıraktı. Bir taraf
tan kontes (Sivri), diğer taraftan 
Brünsüik dükası, Şnrlın muazzam mi
rasına lrnnabilmek için ölümünü bek
liyorlardı. 

Fakat, Şarl onlara ve bütün ailesine 

Bu, ikinci Şarl'm son garabeti oldtL 

Kıymetli ziimrüt nasıl bulundu? 
Vaktiyle kontes Merkofun oda hiz· 

metçiliğini yapan (lksaviye Bizat) 
eubatm dördüncü günü akşamı Paris
te Porte Dofin karakolu komiserine 
müracaatl:ı. etrnfı pırlanta. ve yakut
larla süs1ü bir zUmrUdün kaybolduğu
nu söyler. Ve kpntcsin 96 yaşında ol
du~"UllU, ölmek üzere bulunduğunu i
lave eder. 

Zabıta derhnl faaliyete geçer, a -
raştırmalar ynpılır. Beyhude ... Ertesi 
gUn de kontes ölür. 

Rivayete göre, kontes, b uzUmrtidün 
kendisine hayat verdiğini, ve bu taş 
Uzerinde bulundukça ölmiyeccğini söy
lermiş. 

Rivavet bertaraf, zümrüdün kıyme
ti 2 miİyon nltm frank! Zümrüd. kon
tesin maiyetinde bulunan kadınlardan 
Frnnkcn tarafından almmıs ve eski 
bir duvar santinin kutusunn saklan -
mıştır. Zabıta. zümrüdü bulmuş ve 
Frankenlc. niEanlısı genç r.,sr.mı tev
kif etmiştir. 

-(Q) © ~ li © ~ 
Necaettln AtaGagun 
Her glin sabahlan ı;ekiz buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ye kadar t..aıc 

U tayyare apartmı:ınlan ikinci daire 
17 numarada hastalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ~a 
dar hastalarını paras z. Kurun, Ha 
ber okuyucularını dakupon muka
bılinde muayene eder. T •lef: 2:m5:' 

MM $# uga:=-ı-a 
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,. --GRiP 
gelen 

·NEZLE 
hastahklarda 

ve üşütmekten husule 
hatırınıza ge~ecek 
1 L K iSiM 

BAŞ - DiŞ - ROMATiZMA 

Ve bütün ağrlları er 
Eczanelerden t - 2 ilk ambalajlarını ısrarla 

Taklitlerinden sakınınız. • 

" 

arayınız. 

20 ŞUBAT - 1938 ~ 

~ .. --•r• •r,._-.. •--•~ Fen ve kimyanın yeni bir ..._ 

MUCız· Esı 
ruara, aıuıc ve Krem vazifesini gören ~ 
din gençlik ve güzelliğini her çağda da 1 

surette koruyan, temin eden VlT .AJ\llllıl: 
L1 krem G E E S kullanınız. Gcetlert 
ve pH\jlarda, banyodan evvel ve son:3 
gece cildin gençlik ve güzelliğini teJlll~ 
eden A. B. D. F. vitaminlerini havi ~t 
özü ve süt knymağile yapılnUŞ sU 
G E E S kremile cildinize süt bam·OSU 
yapınız. Cildinizde.ki bütün hastalık13rı 
giderir. Her yerde arayınız. _ .. d 

Umumt deposu: Jlstanbul Çiçekı--, 
Kanaat ıtnyat deposu ve KüçiikPazarda' 
Hikmet Cemil eczanesi. , 

c .. =-·-=- ıo ıra s lYI p l}ı} n Şe ın ses ==;.ı 
idrar yolları hastahkları mUtehassısı 

1 Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene 
. 4: ten sonra Cumartesi fakirlere parasız Tet 4392~ 

a::nnrm .. :a: .. :w:a .. :nn:•mcm:sawww::s.:1:ı=wı:.==::-.:=::::::::::::ı::-~ 

HAZIMSIZLIK 

p E ar o at komprtmeıert 
. . • }· .. ~,J-y•.,ı ·~\., ' • ... J .\·· , ~..f\.: .. ~ı.r. ·• •• ~. ' .·.·"fıJ.. '~· .. 

,..._ • 6 '• •• t. _.. .) .. .- "lı _~ ,..\ • • -. ı.. , rı4· • " , ~- '."tf'"' ," , • .1. .. ·-·• ." > ; _ .. • . .ı. ,ı ~. _ • I 
t ~ J ~. .. • .••.. - ' . . • ·.• • ..... • ; ' : t' , • • --~-----------·-

1 '.Jl--Ç•o•lc •temız1··-bi•·•Karbonattan •• toz karbonat almaktaki müıkülat 
&'ÖZ önünde tutularak yapıJmııt.ır. 

r;~!!lllW~ .. ,...._._. ________ ._ ......................... ~--~!!!!!!!!~~~~------.'ml~~~ HER ECZANEDESATILIR .. llllli .... --~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Türk Kur11mu 

Vakit yurdunun altında (ölen FrL'leıı kitapçı:unın) yeri '1e arkadaki 
depolan kiralıktır. 

ı:r ·lcıtirilmck suretiyle 1 SO metre murabbahk bir mesaha elde cdilcbi· 
fr. bteycnlerin Vokit yurdu idare memuruna müracaatlcrl. 

MM • 
UZEiR 

\'fu:ıyene mılı:ıhlnrı 

X f!en JO a kııı!ar 

GARIH 

OC:leılen sııııra Ocrctllıllr. Tel. 44081! 
f?e\"oAhı. Parınokkııpı, Rumeli han. 

•ı-111;1.vı•=ntl·•fl=ı;ı•e•iIF''' 
etni' j 

Piyasada. tribleks kırılmaz cam mevcudu kalmadığı tahakkuk ~ 
mnsma. binaen ve 20/21938 tarihinden itibaren on beş gün içinde otob~ 
ne muktezi camlan sipariş ettiklerini ticarette müteammel sipariş, rne ~ 
rile isbat ve azam.t bir buçuk ay içinde bu camları arabalarına tak~ ~ 
nnı da arzuhallerile beyan edeceklere, bu on beş günün hitamı tarıb ~ 
itib=-:".n, bir buçuk ay mühlet verilmesine ve cam bulamnyıp takaınaJ%1f,ı' 
Rebebile bundan evvel pl8.kalan alınmış ol:ın otobüslerin de bu ahk~DllJ. ııı>' 
tutularak ptakala.rmm geri verilmesine ve bu müddetin hitamında ~~f ;J 
938 tarihli kararnamede münderiç ahk!mın tatbikine geçilmesine d!!JllV 
menin 17121938 tarihli içtimamda karar verilmiş bulunduğu ilin olunur ,,4) 

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

1 

UYKUSUZLUK 
asabi öksürükler asabi zayıflll' 

baş ve yarım baş ağrısı 
1 aa, dönmesi baygın:ık, çarpınb ve sinirden uer 

gelen bUtUn rahatsız . ıktarı iyi eder 

........................... :::>~: 
SAÇ BAKlr.41 

ıs .an uı Haricı Aske;ri 
. . kıtaatı ilanları ;ı .- . Iğdır garnizonu için 125 bin kilo sur\ 

baha.n.ın garnizonu için 125 bin kilo as 
keri evsafta fabrika unu kapalı zarfla 
eksiltmeye konuldu. 1ğdm ait unun 
tahmin bedeli 18875 lira ilk teminatı 
1415 lira ihalesi 26 şubat 938 cumarte 
si günü saat 11 de Surbahan garnizo 
suna ait unun tahmin bedeli 18750 ilra 
ilk teminatı 1406 lira ihalesi 26 şubat 
938 cumartesi günU sa.at 12 de ihale 
leri Karaköse satm nlnuı. komisyonun 
da yapıln.caktır. Şartnamelerini gör 
mek istiyenler komisyonda 25 kuruş 
mukabilinde alıp görürler. İstekliler 
teklü mektublannı ihale gün ve saat 
terinden bir saat CV\'Cl komisyonumu 
za. vermiş bulunmaları . 

''733" "792" 

Üsldldar asliye hukuk hAkimliğin
den: 

- -,~ ... -·en tarafından --...,.. - .lley -~ """'-.., _,,,,_ "'--

hiu~ cıçılan '>.:::.ı: ,..,, .. '> ~wası ti.zeri-
ne milddaleyh ,_ tıt..r..na rağmen gel -
ınediğinden giyap karan ittihaz ve talı 
kikat 4--4-938 tarihine müsadif pa
zartesi günil saat 14 de bırakılmış ve 
davacı tarafından isbati milddea sade 
dinde getirilen ve dinlenilen şahidler 
m''·'"'"''--';... ,. ..... ~ '"n~ .. i ,. .... .,_ . . -
~ ıa.z mevslmmae ~ ••, 
hal:: ~amms.111.~:. ~ı.n. :set::::::> 
(._ .,..ne gelmediğiniz ve istima kılınan 

şahidlerin şahadetine ka.rşı tarihi ilan 
dan itibaren 20 giln za.rf ında bir iti
razda bulunmadığınız takdirde bir da 
ha mahkemeye kabul edilmiyerek ev
rak tetkik ve icap eden karar verilece 
ğine dair yazılan gıyap kararı mahke
me divanhanesine asıldığı gibi keyfi
yet a)Tica gucte ile de il~ ôlunur. 

Güzelliiin en birinci ıartıdıt• 

~/ 
Petrol 
n rza 111 

• ,41' 
KepekJeri ve saç kökleri?~ !:!:fi 

tesiri mücerrep bir ıl~' 

ooKToıt 
O scı" 

Kemal ı .ıf 
O tör • tJrolO» ıı ,t 

pera b(f ıJJl' ff' 
Galata • KaraltÖY • }ı. ao.JiÇl r 
lokantası karşısında e ı:ıı0~$ 

HergUn 15 den 20 y". ~fi 
Te!~fO . 


