
Şoförlerin 
diledikleri 

ŞofUrler cemiyeti 
reisi ne diyor ? 
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Kasım paşada korkunç bir 
çocuk katili yakalandı 

Kayoaoas1010 ve kardeelnto anlattıklarına gllre 

Bu adam çocukların 
Parmaklarından ve dillerinden 
kanlarını emiyormuş 
Dört yaşında bir çocuk öldü; 
3 yaşınd8ki kardeşi kurtarıldı 
Afyonkeş ve esrarkeı 

katilin deli olduğu 
anlaşılıg.or 

' Kaannpaıada miıli .Tirkiyede ıöriil-
memit. "Düıaelclorf ....,iri,, diye anı
lan meıhur canavara benziym bir katil 
yakalanmııtır. iki çocaiaa tsamaı em
diii idclia • .w. ........ timdi allltrta-
11111 elindedir. Bu kortamç llldlee ~ 
fmda muharririmis Y elrta Rapp öne- -
nin yaptığı tahkikat neticeleriai 8 ia'..-
ci sayfamızda bulacakıma. · 

.. 

Xalil Balihi ı 'bıI ••!ıa'lı (lldın!ığı"'ıa ·bJrr_,I,. 1 e kir dağlı 
~·~d~~·nın ıstıtasmd;-n ~~~-ra . · ge~e-ga/ip 
m be r 1 ay ru n . s 1yas0• . ' • ô ien ~· ';"'"~":. SolUılnnıetreal Konı .,,.;ıliği ~~;:iz .. roouklan!a• 

! •iddet.le .te·ilkit edild·i t ~ Macaristan da bir 
~. teminat ~pmaWlaa, ıtaıf a ile. mllza· t· 
'llerelere ·l'!lffilDDl881DİD&leJ.blode ! muahede yıı1 lıyor! 

· . olduğuna · nlıitiı · · . 
~ 22 (HUIUSI) -. Avam ka. pılmatı ihtimallne "kareı parllmento 

la hariciye ~n Eden'in istifa- etrafında polis çok clddt asayi§ ted- ' 
'-lyle dUn heyecanlı milnaka- birleri ahnıfbr. ~ · 'lahae olmuftur. · Celse çok. kalabalık olmuştu.r. 
~ leldne iUrilltillU tezahurat ya'- . ~ De•vmı 4 OneOde · 

. . . -· ı 

omanyada :mecburı 
·reyiim Yıaod~cak 
'•nana esastyJ · hplk.ı~ tasvlb.lnden 

Reçlrmek Ozere 1apılacak olan 

~ reyiimda .seçicilerin aldık
erı vaziyet tesbit edilecek 

W'" Yazm C nncOde 

-~. 

Tekirdağlıtun ymıdf6i Bulgar 
_.Yazısı 4 üneOt!e 

Macar 1Lül.Uıııct naibi Amiral Horti (so1da) Lelıi-ştan haıviye nazırı gene. 
ral Tadenıi ;ıe görU§ürke11 

_.. Yazısı 4 OncQde 
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BüyUk da,,amız 

:: . l .. :: tedbirler almuk kararını vermış bu un :: 
1 ~i ılıığıı Şii ııralarda im oaucue ulaşmajja g 
:: eııgel sayılabilecek bir noktayı gö: önü :: 
!i ne kouma{jı faydalı bulduk. Mesele i :: .. 

Yazan: N. A. l\ilçilka 

Memleketimizin en esaslı davala.. 
rından birlntn de nUfus mese -

lesi olduğu şUphe götürmiyen blr ha
klkattır. Her memleketteki sosyal 
ve ekonomik harelrntlerln, varmak 
istedikleri gayenin mevzuu sep in 
san cemlycıtl olduğuna göre, nUfus 
mesİlcsl devletlerin ve rejimlerin 
anıı meselesi olduğunda şUphe yok
tur. Dizde ntifus meselesi, Avrupa
d:ı. mUnakr.şa edilmekte olan şeklin
den bUsbUtUn başkadır: Avrupada 
bazı memleketlerde nUfus azalmak
tadır ve bazı yerlerde ise toğalıp 
taşmaktadır. Getcn gn Fransız aya
nındar George Pernot bu mUnase
betle acnntodn söylediği bir nu
tukta Fransada nUfusun azalması 
böyle devam ederse, yakın zamanda 
nüfusun 1895 deki mikdara. yani 
ao mllyona tneceğlnl derin blr te
essürle anlatıyor. 

ŞUkrana dcger ki mE>mleketlmlz.. 
de böyle her sene nU!us azalması 
yoktur. 1statJstlklcrlmlze göre, her 
sene nna yurdun dışındaki yerler -
den göç eden kandaşlarımız bir ta
rata bıra1t1lsa bile, bizzat doğum f. 
tJbartyle de nUfueun zlyadeleştlğl-
nl göstermektedir. Ayni kaynaklar 
sekiz yıl içindeki nUfus ziyndeleş. 
meslnfn nlsbetfnln yüzde 18 7 oldu
~unu göstermektedir ki, bu da se-
nellk artışın her sene yllzde 21 ol
duğunu anlatıyor. Bu nfsbetl doğum 
itlbarlyle en fl'ylzli mllletler dere
cesinde sayablllrlı. Faknt blz mem 
leketlmlzln yU:cr"k menfaatleri ba. 
kımındnn bu ntsbetln yllkselmeslnl 
istiyoruz. Nasıl az zaman içinde 
memle1tetl cndUstrlleştlrmek mecbu 
riyctlnde isek, gene aynt zamanda 
memleketimizin nUtuaunu 25 mlly0-
na çıkarmak zorundayız. 

lktısadl ve sosyal icablar ve mtı. 
letfmlzln yUksek menfaatleri bakı
mınrlan bu mecburiyet kati bir zaru 
rettir. 5u halde bu lşl muhtelif kö
şelerden incelemek iktiza eder. 

Tilrk mtlletl voluddur. bazı yer
lerde olduğu gibi çocuğa ve alleye 
karşr düşmanlık yoktur. memleketi
mizin Rosyal zihniyetinde, çocuğun 
bir saadet ba~r, bir ocak ışığı oldu
ğu hakkınc!nkl telt\.kklnln bütUn knd 
retlyle yaşadığım şUkranta görmek. 
teylz. Dıı kanal\t hmıus!yle memle
ketin fçlnifa bugün de mukaddes bir 
afdde olarak yaşamnktadrr. Anrnk 
bUyilk şehirlerde cvlenmlye doğru 
olan temayllIUn bazı içtimai zihni -
yetler, lktısadl lmkdnsızhklar tesi
riyle arasıra azalıp çoğaldığı görlll
mektedlr. Fakat, son yılların rakam 
ları bizi ıevlndlrecek ve nlkblrtllği
mlzl km-vetlendlrecek dererededlr .. 
Her sahaita hamle yapmak mec· 
burlyetlnde bulunan Tilrklye, hal
kın evlenmiye karşı olan lyl hisle
rini yllkseltmek ve kuvvetlendirmek 
zorundadır. Hukukçularımız bo
şanmanın kolaylaştırılmasını dUşUn 
mekten :ziyade evlenmeyi kolaylaş. 
tıracak careler aramalıdırlar. 

Bizim medeni kanunumuz ırerek 
pandekt ve gerek kilise hukukuna 
göre, evlenmeyi ~ok basitleştirmiş 

''e bir takım şekil ve merasimi orta 
dan kaldırmıştır. l.!kln, bizler öte-
denberl dnhn basit nikAh şeklllerl
ne nhşkm olduğumuz için memleket 
teki ört ve ananenin çerçevesi için. , 
de medeni kanunun ruh ve prensi
bine dokunmnksı1.m daha basit for.

1 

mUller bulnblli rlz. 
Almanynda umnmf harpten .ıııon -

ra. son derece aznJan izdivaç bilhas
sa son dört sencdcnberi sürntle yük-
selmektedir. Bunun 1r.in yapılan ted
birlerin bnşmda evlenecekler için 
<leYlctçe hlr (evlenme kredisi) açıl-
mış olmasıcltr. 1 

Dizde huna benzer vo cemlvetl
mlzln bünyesine uyğun tedbirler 
bulmak. o\'lcnnnler ''e ~ocuk sahibi 1 
olanlar ıcın bir tnlum hususiyetler 1 

vtıcuda getirmek ve bekılrllğa karşr j 
bazr makul tedbirler almak roUmkUn I 
dOr. Bu hususta bulunacak tedbir- ı 

lerle nna yasftmı:zda masun olan 1 
vatandaşrn httrrlyct hnklnnn bir ta.l 
arruz da yamlmıs o1muz. Cünkü bu 

:: ıudur: :: 
:: Otomobillerin gümrı11: re.smi kilo ü- !i 
~! :erinden alınnıal;Jatlır. M ecmıı ayırlı- fi 
H (jı 900 Mlodarı 1111korı olan otomobille- g 
ii rln vcl'(Jisl kilo başwn 3.J kuruştur. Ru- Si 
ı: ... •• 
:: na mukabil aikltll 900 kilodan aşayı o- :: 
:! lnn olonıoblllerdcn olın1111 vergi ise ki- H * lo lıa~ırın 75 kııru~. umıi iki nıi.~lidir. Si 
:: 1'ıirl;i11rclc kiiriik otomolıilltrln rok ~ 
:: bahalı salılrıınsını mucip olan lm vn:i- :: 
g 11etfn orta11a rıkma.~ına sebtb giimrük !i 
ii tarifemi:ln tım:lminde ba:ı Atırııpa i: 
H mrmlt/\tllerini ıirrıtk tutmamı: o/.m ue- g 
!i rcl.:lir .. n11 nırnıltkclltrdc otomobil an- H 
~i ma11il nıcııcııl oldııJıı iritı Amerika- Si 
i5 dan ihrar (!tfiler.ek kiirılk model oto- ii n mobillerc mtmltktt malı ofnmoblllerln ii 
H rel:abet edebilmesini temin maksadiyle :i 
g bii11le lıir te.<lbir alınnıa$ı mantikl ise g 
g ılc bi:ılt r•a:iuet bunun aksine olma· H 
:: lıclır. Mcseld klynıetl 3000 liradan mik- 5i 
•• D - '· l - '· k :: H sek olomobilltrin o nıru,.· re.~m 1111,;se :: 
:: olmalı, si/deli 900 kilodan a1aiJı olan :: 
g küriik model otomobillerden az vergi :: 
:: ı: 
:-: alınmalıdır. , p 
:! ''Otomobil almak irin parası olanla- :i 
H rrn diişiinucfji mr.ult" dcmeyini:. Çün H 
ii kıl memleketle otomobil ırıorunun va- n 
~! pılmaıı blrrok noktalarclan fa11dnlı ve g 
il hatld lüzıımlıt ouduğıınıt buoün hılf•ıl- :: 
h mel tnt..·cllr etml~ bulunu11or. otomobil ii 
ii lmllananların roğalması milll müdaf a- ;: :c •• 
:: acla motörlü kıwvetlerimlu icabında :: 
ı. •• :i kfıfl dertcede eleman demektir. 1/em ;: 
:. gıimrfik tarif esindeki bu ıal:atlık kal- i: 
ii karıa ıkı ktımk ı .. n,nk moaeı otomobil- H 
ii terin Türklyede btş yil: liraya &atılma- i: 
!! ıı mllml:iin olacağına göre orta ka::.anc- H 
rı· la bir adamın otomobil ıatın alması i~ 
!1 plmdlkl gibi bir hayal olmaktan da cı- :: . .. 
li kacaktır. :: ........................ -................................. . . ......................................•................•.. 

inhisarlar 
vekilinin 
Şehrimizdeki 

telklklerl 
GUmrUk ve inhisarlar vekili Ali 

Rana Ankaradan §ehrimlze gelmiş, 

dUn, inhisarlar umum mUdUrlüğünde 
meşgul olmuştur. İnhisarlar vekili, 

şehrimizde inhisarlarla gümrüklerin 
yeni mali serıeye ait hazırlıkları üze_ 

rinde çalışmnktadır. Dün her iki idare 
müdürleri kendisini ziyaret ederek 
muhtelü işler üzerinde izahat vermiş 
ve talimat almt§lnrdır. 

İnhisarlar vckllt ~hrimizde bulun
duğu günler içinde gümrük şubeleri-

le inhisarlar f abrlkalnnnı da teftiş e-
de~ektir. 

mesele devletin yarını ile en yakın
dan al!kalıdır. 

Devletin ''arh~ı uğrunda haya. 
tını vermekte tcreddUt etmlyen va
tandaşlar bu mesele karşısında bl -
raz lradelerlntn tahdidine neden ra 
zı olmasınlar? Bundan daha bUyük 
YC yükseli ne gibi blr memleket hiz-
meti farzedllehllir? Gerçi, hıfzısaıh 
ha, belediye, ltöy ve vlldyetler tda-

. rest kanunlnrmda nUfus meselesine 
temas eden blr ~ok maddeler ,·ar -
dır. Lft.kln hunlar umumi mevzua
trmızın muhtellf yerlerinde serpil
miş bir halde bulunmnktadır. 

NUfus işlerini apayrı bir mesele 
ve tek bir mevzu olarak ele almak 
ve bunun üzerinde yürümek Hlzım
dır. Hayat ucuzluğu ~lbl en hA.yatt 
meRelelere bUyük hir isabet ve vu
kuf ne pnrmnk basan lıükümetiml-
7.ln bu işe <le bUtün <'trafiylc yattın. 
dn temns cdcce[;inl Umld ve temen-
ni ed~rlı. (t:lns'tnn) 

N. A. l\:Uçlika. 

HARER - :Akşam Pos~!t 

Holırolnnnı nnlnınn 

CEYl\IS NOBODt 
E'ntelllcens Sen·lsln en meşhur caııuslarındon 

TEFRiKA 
NO: 37 

Son zamanlardaki küstnh şakaları tertip 
edenin hep o olduğunu sanıyorum 

- Demek Havrda idi? Yazık! Ben a-.~.--..... ,~~tiMJ"W 
orada iken bulunsaydı hakkında malfı
mat toplardı.n .. 

- Evet, hakikaten yazık .. Çünkü o 
ıcb sizinle ayı.i zamanda Havrda imiş .. 

- Eşkali hakkında malUınatmız var 
mı?. 

- Fotoğrafı bile bizde mevcut 1 İşte 
halanız. 

Dosyadan bir fotoğraf çık,a:ıp uzattı. 

Filhakika benim fotoğrafım, fakat on 
aene evvelin ait bir resim .. Fotografı ~ 
de ederken dedim ki: 

- Zeki bir adama benziyor .. Fakat 
çok kolay tanınacak bir çehresi var •• 

- Evet .. Mesela ben cnu şahı;an gör
memiş olduğum halde bu fotoğraf saye
sinde bin adamın içinde bile ıderh..U ta
nırım! .• 

Gülmemek için dudaklanmı ısırdım .. 
Kendime hakim olunca sordum : 

- Çolç tehlikeli biri midir?. 
- Ne diyor&un? Son zamanlardaki 

küatah ıakaları tertip edenin hep o ol· 
duğunu sanıyorum. 

- Yok canım 1 Şu halde Brüksele 
kadar gelmeğe cesaret etmiş demek?. 

- Bertin merkezimiz bu k<:.naattedir. 
ve bu kanaatle onu takibe Froylayn fon 
Haymler gibi bir ajanı memur etmiş 

bulunuyor. Düşün ki Froylanyn, biz -
zat Kayzerin şahsi teşkilatına mensup 
ajanlardandır. 

- Demeyin.! • 
- - Evet, evet! Sen de onunla beraber 
çalıpcakaın .. 

- Ceyms Nobodiye karşı mı7. 
- Evet .. Bunda senin için bir mah-

zur mu var • 
Hemen teminat vermek lüzumunu 

hissettim: 
- Huyır, efendim .. Kat'iyyen; hiç bir 

mahzur yok?. 
Elini uzatıp elimi aıkaru: 
- Mükemmel, ôedi, b n de s ıtien 

bunu bekliyoroum. • 

Budala, memnuniyetle ellerini uğu~
turuyordu. Sordum: 

- Ne zaman hareket edeceğim?. 
- Froylanyn'ın burada yaptığı tah-

kikat netice verir vermez •• 
Gene endişeye düştüm: 
- Burada da tahkikat mı yapıyor? .. 

Neye dair?. 
- Ayni meseleye dair .. Ceyms No

bodinin Brilksele k,adar gelmeğe cesa
ret edip etmediğini öğrenmek istiyor .. 

- Bu hususta hiç bir malUmat elde 
etti mi acaba? • 

- Şimdiye kadar hayır.. Marmafih 
9imdi bir iz üzerinde .. Eğer kendisine 
verilen malumat doğru çıkarsa bize bü
yük bir 11ürpriz hazırlamış clacak. • 

Bir gün önce Kont dö Nisin verdiği mallı. 
mattan sonra bu llÖz:leri işidince endi
telerim gene tazelendi. Bu sebeple 
Kara Şeyt~a pek te sakin bir tavırla 

cevap vermedim: 
- Şansı açık olsun 1 Eğer muvaffak 

olursa 9a91lacak bir iş yapmış olur. 
- Neden pJılacak bir i§?. 
- Çünkü bu adam Brüksele gelmit 

olsaydı her halde biz ergeç bunu duya
caktık. Hepimi& birıden budala değiliz 
ya? • 

- Hakkın var amma kim bilir 1 .. 
- Eğer Nobodi Brükselde yakalanır-

sa hepimizin birden vaziyetimi7. çok fe
na olabilir. Merkezden bize· budala ve 
b:ceril;siz adamlar nazariyle bakıp hak· 
kımrzda cezai tedbirler alabilirler. 

Kara Şeytan tclaştand1: 
- Vay canına! Hakkın v~ .. Ben bu· 

nu hiç d:işünmemiştim .. 

Tcınteo>ıril amca 
IHI n n cı D staı n ~ a 

Umumi :wrpte Belçi1uı Alman işgali 
altındayken Brilksel bGZediye binası 

önünde Alman askerleri 

Ukala bir tavırla söylendim: 
- Hayatta her ihtimali düşUnmek 

lazımdır •• Matmazel fon Haymler, 
Ceyms Nobodinin Brükselde aylarct• 
kalarak bizi kepaze ettiğini isbat eder
ııe hepimiz hapı yuttuk demektir 1 

- Ah, hak~ın var 1 Tehlikeli bir va· 
ziyetteyiz, desene .. Ne yapsak dersin?. 
Planımı tatbike devam ettim : 

- Tabii siz daha iyi düşünürsünüz 
benim aklım:. şu çar~ geliyor: Matma 

zel burada çalışırken kendisine herhan
gi bir yardımda bulunmayız. Amma 

Brükselden çıkıp mesela Noböje gider· 
sc o ı:aman elimizden gelen yardımı c-
airgemeyir .• • 

'Krıra Şeytan fikrimi pek befendi :,... 

- Bravo 1 Sen zeki bir adamsın. Ben 
de düşlinseydiı.n bu~an iyisini bula
mazdım! 

Dosyadan fotoğrafımı çıkanp ce
bine koyarken: 

- Işe evvela bu fotoğrrı!i saklamak
la başlıyalım.. Diğer vesika ve raporlar 
hak~ında da bir şeyler düşünürüz. 

Ktı:-a Şeytanla fon Haymleri biribi
ri aleyhine tahrik ctrne1de c;ok mühim 
bir muvaffakıyet ele etmiş bulunuyo 

dum. Bu muvaffakryetimden şimdi 
bir muvaffakıyet ekle etmiş bulunuyor-

yordurn. Bu muvaffakıyetimden şimdi 
azami 1eki1de istifade etmesini bilme
liyı:iim .• Fakııt nasıl istifade etmeli? 

Ayni gün öğleden sonra Kara Şey

tan beni m~tmazel fon Haymlere tak

dim etti. G&yet mlikemmel Fransrtca 
konuşan cac;us 'kadın rnilZİm hakkında 

benden uzun uzadıya izahat aldı. Son
ra gerek Dergam ve Pinkof tarafından 

hakkır.ıda ı.ıöyl~nilen takdirkar sözle
rin tesiri ile, gerek k!'ndisine ver:i:ğim 

cevaplardan memnun olduğu için beni 
muavinliğine tayin etti. Bunun üze

rine derhal ''Ceyms Nobocli ve arkada~
ları,. dosyasını beraberce tetkike. ha!J· 
bdık,. 

Bu işi fevkalüde bir dikkatle yaptığı
mı söylemek sanının ki lüzumsuz .. Al
manların benim hakkımda ne gibi ma· 
IUmat elde etmiı olduklarını endişe ile 
merak etmekt:ydim. 
Dosyayı karıştırınca bu endi~em der

hal zail oldu. 

Dosyada anc<lk üç vesika vardı. Bun
lardan birincisi Almanyanın Bern e1çisi 
fon Romberg'in gönıderdiği bir rapor· 
du; benim oradan geçtiğimi, fakat ne-
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&eynt•• r11ıet1ı 4ll084. Bebek ct!lrllı - • ıoı. 

11111 db•U: 60447 
oenla vo11an 

reıctotıı _,.t 
10 lanbal -nl•Ultı n740 llıttakl!JI fı:I~• pr 
Nottanvaraı Pazar, ilah, Pemmbe. C..-- 1tr. 

•aat 1.30 da Topııaııe rıbtımıııdt.D ulllel'· • - -
AarablCll,)aı Salı e Cuma 1.ıınıe11 eaat 1 r ,;,...

baııe rıbt.m:ııdan kalkar ve Trklrdal, tın~tt ,.'r 
ŞAtklh ı htelcrta• "ıtnı••"" lla,.tıtırar• ..a l!Jll).,. 

Akdeniz postası: Yarı sefer yapı 

cnktır. dl 
Karadeniz postası: Yana saat 

18 ı. 
AkC,ak•P 

hareket edecek olan vapur; \' •· 
ErcjJll, Zonguldak, Filyos, Bartın, . " 
masraya uDnyarnk Cideye sfd~cektır· 

MOzeıer ~ 
A.raocofya, •- • lllaaM. \ onaa .-ıe~i ,... 

Knııt, ı'•ltrrt MDıe n ...,.l(lu, Tlc:are& " .ıı 
ual, IWlhl mtbeı __ ,.., •I"'" 

cııo mUaelcı ııu sııa ... , tO <San tll ,. ~ _.,,, 

~' ~ TDrlı n l..ı&m -rtrrt 1118ıtetı1 Panrte91d~ 
IMr tcDD aut 10 dan ııı ra ud&r " cuıııa _J 
den n ,.. kadar t.ttkllJ'. ..... 

ToııkaPı Milini bu g!ID ual uı deD ı• :J8 
açıktır. ••ve l•çl ıııfilll' 

• Askeri rabriknlar umum müdilr ıııı,.... 
ce Kırklnrclinde tnlışlırılncak bir k "'°' 
gere ihliyac vardır. Talipler umuııı 
dürlüfte mürncaat etmelidirler. 1,.ı 

• Belediye sular ldorc?sinln TerlıOS,.dıt• 
fabrikası İt'in bir doktora ihtiyaç ~~ ıı#' 
istekliler idort'nin Taksimdeki ıner"" 
ınürncnat eımelidirJer. 

MOnek••• 11:'.!nıart ~ -
• Konya Ereğlislnde yaptınla ıot• 

!'lanlralı inşaatı ckslllmeye konuıın";,ııt 
Muhammen bedeli 295836 liradır. f: ,.,. 
me 25·2·!138 cuma günü saat 15,~0 d•0.,ı koradıı Sümerbank Umum müdürlnl 
yapılacaktır. ,. 
Memleket dı•ıdenl• ••~·r~~ 
Baınua1• \apulnn: cumaneın ıraritert U ~r' 

'ltJ•: llalJ stı11lert il dt Pire, .Bttul ...... ,. f"' 
ltalri>o "aı>llPl.vı: <.'{fma 1:1lnlvl ..at 10 

ll:ontlıı11 Vtnf4ı~~ TrtY•te)'e.; 
Avrupa .. ttattı ı 
81rtıed htaeJOll Jllldllrlllto ı Teı.ton t30Tt ,. ~ 
t1emı•ID• ... P_, ber &11n Blrlleclden nat ~' ır 

u• ve Avrupadaıı ıeıeuı eaat T.~ ta sırtı 
vuıı,ı. t eder. cıtr• J 

K1>nu•h!bflnrJ 20,30 da ıtalıtar. l0,22 ~!_!.,,., ' 
r:.ıı,..., "°"latı ner sDıı Aat l.llO cıa ,...~ 

19 33 d• ı;elJr • 
ANADOLU liAlTll ,,,!. 
H•r cıın bllıTlôrt .,..,.,. tlmtondtt··tttı pl19 ~ 
l!:ınt 8 de Kon)&, ı da Anllara,111.1& dl~ 

ve Saııuuıı. lı'>,30 tla Eakleeııır. 19.10 da A ~ 
pr<"lt, %0 de Adapazan. rt fi 

Bu trenle den e:ıat il 'Cla ııareıteı edttı ~~~ 
tauu pazıı.rtaı. ea~mba va cuma c110ı .. ' 
Mııouıa ~atlar .eter etınelıtedlr. ~ 

Geçen eenenln &uao~Of9 ,1 
neıer oldu 7 fııtd 

• Cckoslovaky:ının Alnııınlar tarıı ı.:~" 
· t'I.. 1' J ·1· · ı· .... isi teŞ ıs ı usı p anı ngı ı:z gıı ı s~. • 
tarafından meydana t'Jkarıldı· 

Tlyatroıar 
TiCi • .IM,SI UILUI &JS3d 

.-l ~.ııo da. BiR ADAJI 

;~,-~~~ v.:;n:~~~~' 
m~~I Yazan: 'A'ecip Fazıl p 

Jl'Eftr;l ıu~•t•, 
ill\ıı!~" BugUn totild~· 

TURAN TİYATROSU rıft ıl' 
Sıınntkllr Noşlt, oku)·ucu sariye, s:,'°# 

\'C ı~ 
yolrosundıın Haliı.le, Muıımnıer 
Alinin iştirnkile e'rd' 

GOL:\t.E IW~lŞUNA, komedi S p 
2 ınorlla fevknlOıle gece 
HrhıArııl Sııı!i Tek TiyıılMı;u:d') ,.,.rı~ 

l ·ır~·:ı 1 
• dJ' Du lh!Ce: (Bakırköy • l\ ı .1 ııırıP 

gece CCsküıl:ır • Ilale) sııtt"';e 
MORlmBIYE vodvil 3 pcr _ _,,_ 

J ~ıyııtrv.. (d 
Şt"lı.:r.RdQl>aşı FEn.11 1ıorli" 1 

Profesör lali Sungur 5 inci 
0 

·ak rıııl'11 
)'eni prosıroınına her akşnın b ) 
raklycllerle de\·om ediyor· 

HALK OPEREl'İ1 
9 

da ve ~: 
25 şub:ıl cumn ok~amı sıı~~b11şı 'fıl~ı 

şub:ıt cumartesi ınolfne Şchz:ı si atı~•ıırl 
. 8 zıırtc fl'I tıyatrosunda, 2 şubat p:ı dıt \"e ıJll' 
Beşiktaş Sunt park sinemasın u>·aU'os 
1 sola nkşonıı Pong:ıltı Kurıuıuş 
da ENAlı.ım büyük operet 

OIU\SETRA - HAl.E ·ıô11 
cf: "'ıfll 1:>1 . • • • . it\ oı.rna ıg reye gıttigımın ma uın 

· d .sr rıyor u. bllkerc1' 

Casua kadın dudaklarını ~f • 
lendi· s•ıı • ını 

- Bunlar da malum.at tiJ1' 
Ne mühim şeyler! · . iııız1 ıt•11 tıJ 

ikinci vesika J. B. dıye bir tsP" ııı 
casusun daktilo ile yazıl~ dr' P

0
.,. 

• • • 1 LOrt . ıJ 
dı. Bu adam, vaktıy e trt1' bır rl•1 

··a .. 1"~·· emrinde çalış etıl\l ,_ mu ur Uı:;U f'\".İS ı1' g6• 
nın beni Entellicens Sc ıdarıfldJ fi>'• 
riyle birlikte Havr soka ydi· JJıl111ôt· 
mil! olduğunu bildirJ11CkU .,c 1•1 

. 1 yanlış ) 
liımat ise tamamıy e ı tJDf 

(Devanı 

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



22 ŞUBAT - 1938 

a(lata daic 
"Aslınaa 

Fransızcadır,, 
AKUB Kadri'nin Bir Bürgün'U.. 

kın nU okumak için kltab halinde 
. asını bekliyorum. Onu Ulus'ta 

tıka edilirken takib etmia veya ara
göz gezdinnle ola.n bazı arkad* 

' metne birçok fra.nsızca cümleler 
U~3hrılmasma itiraz ettiler. HattA 
a~ğayı sevenler arasında, o roma. 

:nıaınalt için, haylı fra.nsızca bil-
1hım geldiğini söyliyenler de ol. 

~n gUn Nureddin Artam da 
~t ' aki fıkr&8ında o meseleye do-

IUtınUŞtu. Oscar Wilde'dan bir hikft.
tercUme etmiş, onun içindeki fra.n

cUınteleri de olduğu gibi bırak. 
§. "Bir İngiliz muharririnin, yazısı
. fransızca cümleler karıştırması 

~ıı oluyor da bir Türk muharririnin 
~~! şeyı yapması neden caiz olmu. 
lrtı "' derneğe getiriyor. Rusçadan. 
ran ancadan, daha ~ka dillerden 

817.cara tercUme edilmiş roma.nla
ind Çoğunda, bazı cümlelerin asıl me
ir e de franeızca olduğu i~aret edi-

... Evet, Nureddin Artam'm hakkı 
lr' başka milletler için mUbah olan 
as:~ neden bizim için de müba.h oL 

~uaii'~ormak k8.ff değildir· ona 
<:.Vet" ' 
eııı veya ''Hayır., diye cevab ver-
aku~ de kafi gelmiyeceği gibi ... Bizde 

batı Radri'ye ve ondan evel daha 
8?Zca rnu~arrirlere. yazılannda fra.n. 
land kkehıneler, tabirler. cUm?eler kul· 
hebı~ ;arı için ltiru edilmesinin se 
'!'01!~ nı araştırmalıdrr. Oscar Wilde'a 
lıtaıır/ ve Dostoyewki'ye, Thoma.s 
ler ha, rnetin terine fransızca cümle
lc:ı~ hı attA sayıf alar kanştrrdıklan 
~·d ~Ut~re'de, Rusya'da ve Alman. 
l'or ~~ıı1es çıkaran olmamış. Bizde olu-

. '" "in" ~il' 'il • • 

ta.~tec kere gündelik fıkrnsıru yazı:tn 
~I k lnln mevzu derdi var. Gazcte
t~1 ~rıştırıvor. TTlııKun tefrikasında 
~ı:ır h ir iki frr<ı·~ca climleye takılı
~t~rn:n buna sanlıp yazısmı çır
'\ ?MYor. Hem lll blr mevzu! 
~ ~ıne: "Vatandaş. tUrk~ ~z!., 
~ lıa "kaç etimle kanştırarak kolay_ 
o~k kazanmağıl da elverişli... Ta 
hısıel'ien dcmngogiqııs, ekseriyetin 
bır ~ı okşıyarak alkış toplıyacak 

t.- l. .. 
'ltat . 

~hnbı ış bund"n ibaret de~n. baska 
~~ıa:r de var. İngilizler, Almanlar, 
htıe h ' en nıilliyetperver anlannda 
8ıb 1e~· hususta bizim kadar müt<"a.s
l'otttan ıJ. Rendi dillerinde yazılmış bir 
bıl'kac: ":Ya hikayede. başka dilden 
CQllit1tzrıct~tnle görmeği bir taviz, bir 
~l ıt~d ıon savınıyorlar. Btz: "Yine 
dotd",... 1 dilimiz! yabancı kelimelerle 
~~ "· Q.Ca ... 
·~ne ~ı? Yine mt ba.~ka bir dilde 

lnh,~lc~ğiz?,, diye UrkUveriyoruz. 
bi -""11 u b' 

t te ır taassubun m\ibalagab 
~ir ~hUrtı ... 

~U bıı~ka 8ebeb daha var. Ecnebi 
tlıl. ~lit ek her millette münevver sını. 
\ırilde•ı ~n işidir. lngiltere'de Oscar 
l't'ielti·~ USYa'da Tolstoy'u ve Dosto
CI l}lUtıe • Alrnanya'da Thomas Mann'ı. 

~i dit~:r zlirnre okur. Bizde ise ec
~t, h ılen ıUmre tUrkce kitabı oku-
~(% ~l gö~. ÇünkU eiite'imiz ger. 
~~rn~aı./ e1tte değil, bir mutasallif 

· "~tr 'l'U k 
~· Oku · r romancılarının eser-
~ ~leri 1 1 

Yanlar da ecnebi dil bilme-
~ltı "ab~ n Ya.~b Kadri'nin k~tabm· 
l'ı-....bt dit b~cı cumtelere sinlrlenır. Ec· 
~~~anları len gau-teci de, hem tlirkc:e 
tı-~ll'}.... 0kumaz, hem de karilerin 
·~"-~·•rtıes· ~l'~e .. 1nden istifaoo Pdip Yakub 

Çtttrır11• 

Nurullah ATAÇ 

~'ı ı ~ Vtıstoryada 
it "inn erın nUmaylşler~ tec ..... a, 21 ( A A 
~ •'faay · .) - Bu sabah yüz-
~ thcai .\ıonaı - Sosyaliat üniversite 
klı!atıııan rnany~ ile Avusturya araaın
tıı~ it •01ta1ct'nıa1ınay1 kutlamak için 
~.tltr-dı. ~ arıncıa tezahürlerde bulun-

Utc ~ tadd:~!a~ alLıy halinde ıehrin 
ltr~1lc ltlc}( r~nden geçmiJler ve po.-

l.t ı.r. tcbıne de gitmek istemiş-
tııb,,t\tcbc • 
ı.., ·~ &ıdcn . 
vır b ~t otd ğ Yolun polıs tarafından 
lt~lt~tlııc çı~ unu gördüklerinden hiç 

lı~ · arnıaksızın geri dönmüş-
~tlrı •rıa 

ltaız1rı yt Ctlcrdc de hiçbir h!dise 
czah" Urler yapılmıştır. 

Karabük demir ve 
çelik fabrikamız için 

Demir stoku temin edilmesine 
şimdiden başlandı 

Karabükte kurulmakta olan büyük 
demir endüstrimize iptidai maddeler 
stoku hazırlamak lir.ere 3imdiden hUm
malı bir faaliyete girilınlş bulunmak
tadır. 

Hükf.ımet, bu yolda çok esaslı bazı 
adımlar atmaktadır. Bu arada maden 
arama enstitüsü tarafından bulunan 
ve Karabük fabrikalarının işliyeceği 

maddelere dahil olan madenlerin der. 
hal işletilmesine başlanacaktır. Bu 
madenlerin işletilmesi için lazımgelen 
bUyük sermayelerin temini işi de hil· 
kümetin giriştiği te,tkik mevzuların -
dan biridir. 

Bu madenlerin işletme hazırlıkları 

yapılırken, memleket dahilindeki de -
mir, bakır, kur§un, kalay, tutya, alü. 
minyouı, a.ntimuan ve nikel madenle· 
ri hurdalarınm toplanmasına karar 
verilmiştir. 

Hariçte silah yarışının tabii bir ne
ticesi olarak bu madenlerin fiatları 
çok yükselmiştir. Onun için, memleke
timizde hurda demir ve emsali maden· 
lcr ticareti yapanlar bir mllddettenbe-

ri bunları toplıyarak harice sevket -
mekteydiler. Dış piyasalardaki bu 
yükseklik memleketimizde de tesirini 
göstermiş ve hurda demir ticareti çok 

kftrlı iıJler meyanına girmiştir. Eski -
den iç piyasada 5000 liraya satılan 
hurda bir vapur için şimdi dış pazar
larda iki üç misli fiat bulmak kabil -
dir. Bunun için birçok kimseler demir 
ve emsali hurdaları, eski vapurları sa. 
tmalarak İtalya. Almanya ve lngilte

reye satıyorlardı. 
Memleketimizin bu hurda madenle

re olan ihtiyacı dolayısiyle hükQmet 
demir, bakır, kurşun, kalay, tutya, a,.. 

lüminyom, nikel ve saire madenlerin 
ihrac:ıtını yasak etmiştir. 

Hükumetin verdiği bir karara göre, 

E:t 
fiyatları 

Ay buşnida ucuzluyor 
Et ftvatl:ırın ııı tc~hiti Ye ynpılacnk ten· 

xlliıt işlle uğrıışnn komisyon çalışmalarına 
rle\'um .?lnıektedir. Dlin de Parti \'ihiyet 
merkezinde bir toplantı ynpılmış, llroje ve 
talimatnameler hir daha sözden geçiril· 
miştir. Bunlar bugün belediye relsliAine 
n~rilecek ~~ 28 şuhntı:ı lstnnhulun her tıı
rnfındR tatbik edilecek olan ~ı fiyall:ırı 

hnlka il~n erlilecektir. 
Haıırlanan ıalim:ılnameye ı;öre etlcrt', 

rluğlıç, karaman, kıvırcık gibi koyun ne,·i· 
terinin cin~ini f{Östrr~n damgalar vurula· 
rak ve hu hususlara rinyet etmi)'l'n kasap· 
lıır cezaya çnrpılacııklarclır. 

Et fiyatları, ekmekle oldu~u gibi nzaml 
fiyat olarak leshit edilecek Ye istiyenlcr hu 
m iktarıfan <inha nş:ıAt snt:ıhiler~klerdir. 

bütün resmi daireler, ellerinde bulu -
nan ve ihtiyaçları olmıyan hurda ma
denlerin ve bunların hurda halindeki 
halitalarını ve kullanılo.mıyacak hale 
gelmi§ olan muharrik ve müteharrik 
vasıtaları askeri fabrikalar müdürlü • 

ğUne devredeceklerdir. Bu arada de
nizyolları idaresi ve emsali resmi de
niz milesse,seleri, kadro harici çıkar
dıkları eski l"asıtaJarı, devlet demir • 
yolları işe ,yaramaz hale gelmiş olan 

demir parçaları, deniz fa)>rika ve ha
vuzlar idaresi de işten çıkan hurdala
rı askeri fabrikalara teslim edecekler
dir. 

Askeri fabrikalar müdürlüğü piya
sada toplanan hurda demir ve emsa
lini de satınalacaktır. Bunun için, bu 
müdürlüğün yeni sene bütçesine kafi 
miktarda tahsisat konacaktır. 

Hur<la demir ve emsalini satınalmak 
üzere bu idarede satmalma komis • 
yonları teşkil edilmek üzeredir. Bu 
komiayonlar, piya~ada mevcut hurda 
demir miktarını tesbit ve üç ayda bir 
ecnebi memleketlerdeki hurda demir 
piyasaları hakkında alacakları mallı • 
mata göre piyasamızdaki fiatları tayin 

ederek mübyaatta bulunacaklardır. 

Askeri fabrikalar emrine devredile
cek büyük gemiler ve mümasili vası
talar Hurada parçalanarak fabrikaJa_ 
ra scvkedilecektir. 

Su batta ... 

---7~---R;-: ---------- l~'- ~ .. J1.f ' ( _ _._(_] 
~ E~llr\Ö;\Ü lı:ılke\'lndc lsınnlıul kon· ~~ 

fer:ın"iları sı;.risine de\'Om C~İlme.ktcdir. 
nu nkşam .<1a:ıt (20,~0) da t nn-.~rsıtc Ta
rih doçenti Mükrimin H:ılil tnrafınıton ve· 
rilec-ek olan konfrrnn"iın me, .. ı:uu (tsıonlıul 
Fethine ıl:ıir)ılir. 

• TiFTİK ihr:ı<"~'llı:ılıırı, ,\nknrıııtn IOJl· 
lıınacak hü~ ük zirn:ıt koı resine hazırlık 
olmak fö:ere rliin bir toplantı ynparak tif
liklerin slanclnrdlzr. eılilmrsi meı.el.-ısini 
görüşnıüşlerd ir. 

• BAJ.KA~ OE~llRYOl.l.Alll konfcran· 
sının toplantıları ılc\'nm etmrl<tedir. Şiın· 
ıliye kadar yolcu vr bagaj kı mı üzerinde 
nizamnamenin m:ıılılel.-ri te:.hit edilmiş. 
rşra işlerinin müzakere~lnc grçilmişlir. 
'.\turahh:ı~lar hu hnfln iç inde Ankarayn Ri· 
dl'reklerrlir. 

• tKTISAT \ 'F.KAl.ETI müsteşarı Faik 
Kıınfo~lıı şrhrim izde ,·ekiHele balilı mü
e~se">rlerılc lctkikicr yapmış ,." ttiin nkş:ını 
Anknrarn rlönmihtiir. 

• J\AS,\PLAH <:ırnlYETl iılare heyetı 
l!ltifn t'lmi-,tlr. Runa ı1ehch olarak azanın 
ccmi~·!'le niir:ım:ımn•mhr. nııgiin yeni kon· ı 
"re fonlıın!'rnk i..tl're he~·eti !lrçilrrrktir. 
• Lll\1 \1' 1DARESf larııfınclan l'lred<?n 
ı1ntın alınan m:n·nnlar <liin h:ıre'ket rtmi~· 
lir. 

• IZMtn • ISTA;\BUI. yolunun kısaltıl· 
rnnsı için B:ındırrn:ı treni İzınirden sab:ıh· 
lnrı sekizde k:ılkncnktır. Almanynda yop· 

tırılınnkla olan Trak upuru d:ı nandır

ma • h•:ı nhııl nr-ıc;ın •ı1 i(lh·errk ' 'e bu stı· 
rrllc yol 14 :;:ıatıe kntcılilC'hilerektir. 

• AKSU \'.\Pl"nt l bunrlan birkaç giln 
.:,·el knzaya 'ıı):irnmış "e Sinop liımınına il
tica clmişU. Vapurun yaraları tamir rılilc· 
rek ~ola çıknbilecek lınlc getirilmiştir. Ho· 
rekr.t için hııv:ıl::ınn rlil7clınr-;i tırklf'nmek 

teılir. 

• AKAY İDARESi için L>cnlıh:ınkın 
ll:ıliçteki t.:ıgiıhlarında iki yeni Y:ıpur 

cl:ıho inşa ettirilecektir. Bu suretle Akay 

için :raptırıl:ır:ık ''opurl:ırın ~ayııc.ı. Alınnn

"aılakil<>rle bernher dfırde çıkoc:ıktır. 

* K\RA:\IA:\D.\ karların erime.-,i yü-
zünılerı Çav deresi taşmış ,.e ln•n hattının 
hulunılıı~ ovayı lı:ıt $.'viye!'.inc karlar su 
ha .. mışlır. 

• r>.D. D!Ui\f :\IODORLOCO '"115..r<·llerr. 
gönderdiği bir 1amimde, işçi kaCHelednc 
yapılan yüzde yl'tmiş trnzil5.ttan bazı a.çık 
göılerln ic;tffade :rolıı aradıklarını Ye hu 

Başvekil 
Uc Vekille beraber 

DUo Anka_raya gitti 
Bir ~aç gün evvel §Chrimize gelmi§ 

olan Başvekil Celal Bayar, dün öğleden 
sonra Perapalastm Tevfik Rüştü A· 
rasla beraber Dolmabahçe sarayına gi
derek Ataıürke mülaki olmuştur. 

Başvekilimizle Hariciye Vekilimiz 
sarayda bir müddet k<.ıldıktan sonra saat 
18,41 de motörle Haydarpaşay:ı geç
mişler ve 19,30 da kalkan trenle Anka
raya hare~et etmişlerdir. Ayni trenle 
Maliye Vekili Fuat Ağrah ve inhistıc
lar Vekili Ali Rana Tarhanda Ankara 
ya gitmişlerdir . 

Celal Bayar ve Vekiller istasyonda 
Reisicümhur adına Br'D'aver Celal, Ri
yaseti Cumhur hususi kalem müdürü 
Süreyya, eski Başvekil Gener~ ismet 
İnönü, Vali Muhiddin Üstündağ, Vali 
muavini Hüdai Karataban, İstanbul Ko
mutan vekili generı:ıl Cemil Cahit, Mer
kez Komutanı General ihsan Ilgaz, Em
niyet Müdürü Salih Kılıç ile hükfimct, 
parti, vilayet ve bele-diye erkanı tara
fından uğurlanmıştır. 

Nafia Vekili Ali Çetin~ayada diln, 
ayn bir trenle Ankarc:ıya hareket etmiş
tir . 

Hava 
kuvvetlerine 

yardım vergisi 
Marttan itibaren 
'fam maaş 

üzerinden kesilecek 
Mülhak bütçeli idareler memurları

nın vergileri, 2921 numaralı kanunun 
yedinci maddesinin verdiği muafiyete 
istinaden, tekaüt sandığı aidatı çık -
tıktan sonrajıe~p ffiliyt>itl • t 

Son defa, Bjiyük .Millet Meclisince, 
'hava kuvvelerine yardım vergisinin 
ücretlerin ~sı!larından yüzde iki ola • 
rak kesilmesi kararlaştırılmış bulun -
duğundan bu teamül değişmektedir. 

Bunun neticesi olarak mart 938 ayın
dan itibaren hava kuvvetlerine yardım 
vergisi ücrctlerm asıllarından kesile
cek, diğer vergiler, eskisi gibi tekaüt 
sandıkları aidatı çıktıktan sonraki 
miktar üzerinden alınacaktır. 

Büyük millet meclisinin son karan 
üzerine şimdiye kadar, hava kuvvet -
lerine yardım vergisinin maaşların 

vergisiz kısımlarından tahakkuk etti
rilmiş olmasından mütevellit farklar 
da alrutadarlardan tahsil olunacaktır. 
Maliye vekaleti gönderdiği bir emir. 
de, nisan 936 dan şubat 938 gayesine 
kadar verilen ücretlerden eksik kesil

miş olan ha va kuvvetlerine yardım 

vergisinin yüzde on teahhur zammı 
aranılm:ıksızm yatırılması bildirilmiş

tir. Bu emir üı.erine bütiln idareler. 
memurların bu müddete ait vergi borç
larını tcsbit ederek bunları maaşların 
dan ke~ceklerdir. ... __ _._ ... __ ... _________ ~--- ,,,_,_,,_,~, 

gibllere polisten \'esikn verilirken dikkat 
edilmesini bildirmiştir. 

• KCLTCR nlnEKTÖRÜ Tevfik köy 

:y:ıtı mekteplerini teftişe haşl:ımışlır. Dün 
ilk ol:ırnk Beykozll:ıki mcktchi ıcrıiş et· 
miştir. 

• YAPUilDAN DÜŞEllEK anır suretle 

ynralanon ve fü•yoğhı hnsl:ınrs!ne kaldı

rılan amele lbrnhlm ölmfiştür. Ceset mor
g:ı knlılırılınışlır. 

• Stlr.tn' l\1Ai\"1YE C.AMlt clvnnnd:ı ku
rul:ıc:ık Slıı:ın ınnlınllc 1 için Evkaf ''C be
le ı tlye tarnfındaıı h:ızırlanan proJe tnm:ım

lanmıştır. Mnlınllcııin tanzimi 038 mali 
~·ılın rl:ııı illlınr~n bnşlıy:ıcaktır. 

• DANl~IAnI\~I.I tüccnrl:ıra ait ~ferkez 
hnnknsındn bloke cdilrrılş pnrnnııı tıısUye
sl için halırlnnan protokol Vekiller heye
ti tnrofınrtan tasdik rclilmiş ve alllknclar
lnra lehli~ olıınınıı~lıır. 

• C.('l\!Jl('KLETI U. M( Dt'Rtl Malımııt 
~ctllm bugünlerde 1zınirden şehrimize 
gclccrk ve letkiklerd~ hıılunıhı'ktan sonra 
Anknrııya gidecektir. 

• JENIS~.\ isimli seyyah ,·:ıpurile bu 
salıah Şl•hrimize 300 scy~·nh FıClmiştir. 

• MARAŞ s:ı.rlavı profesör Hasan Reşit 
Tankut, dün Ad:ına kız enstitüsü konfc· 
ron" ~ıılonundn önemli bir konferans ver-

,_ ,_, ,_ ___ .... __ .., __ _ 
KURUN' da 

Bir ibret ıavhası 
G O'NLER/~· peşinden &ütuımnda Ha

&an Kumrauı diyor J.:i: 
"Aylardanbcrl Japon orduları Cin top· 

raklarınd:ı, denizlerinde, Japon bombar-

dıman tayyareleri Çin hııvalannda, ~arp 

ilAn etmeksizin harp eıliyor; Çin şehir· 

)erine, J,;n~balarına köylerine denizden, 
karadan, havadan, öliim ateşleri ynğdın· 

yor. Bu hal bir harp deltil~c acaba nedir. 7 
Hiç kim!le şimdi böyle bir !!Uali sonna

~n bile lüzum görmü)·or. Fa'kııl dün e~ki 

gazete J,;oleksi)·onlarını karıştırırken 935 

sene:o;I Ununlarında lngilte~enin Japonya

dn cereyan eden b5diselerdcn şüphelene

rek Tokyo hiikömeline sorduğu bir suali 

ile bunun ce\'abını gördilk ki lıu günkü 

hllıfüeler karşısında dikkatle okum~a 
değc?r. 

1nsilterc Tokyodaki işgüderi vasıtasile 

Japon hukümetinin Çin hakkındaki haki· 

ki niyetleri ne olduRunu anlamak için bir 

müracaatla bulunmuş. Jnpon Hariciye ne
zareli yüksek memurlarından biri şu ce· 

\"ahı Yermi,: 
- Şimali Cinde muhtarh·et i15nı ktodi 

kendine ortaya çıkmıştır. Bu Çin için la· 

mamile dahili bir meseledir. Böyle bir 
memleketin dahili işlerine Japonya mü· 
dah:ılc edemez.., 

Di1'kat bU)TUluyor de~il mn Simall Ci-
ni cenubi Cinden ayırmak için üç sena 

enel Japon tahrikçileri ihtilAller yapı)·or

du. Fakat Japon diplomatları bu Çin için 
dahill bir meseledir, diye bu işe karışma· 

dıklarını !!ÖyJilyorlardı. Üç sene evvel Ci· 
nin dahili işlerine karışmayız diyenler: 
şimdi -;ene Çin üzerine snldırmış bulunu· 

yor. Fııkot bu saldırışın bir hnIJ> olduğunu 
fl6n etmi:ror! HaltA Cinin dahili işlerine 
bile karışmamıı olu)'orl,, 

CUMHURiYET' de 

Hitlerin 
yaptıkları ve 
söyledlkleri· 

A 
LMA'N dtvlet rel$lnln, Alman ordunt
nu elini alışı ııe Avastııruauı f iilm 

ilhak edişi gibi iki muvaf{akiutlindtn .son 
ra söylediği nutuk ü:erindt, Abidin Da· 
ver ıu mütaleada bulunuyor: 

"Bitlerin nutkunu okuduktan sonra, Al· 
manyanın Vers:ıy rnunhedenamesini ilk 
yırttıAı sıralarda, sene bu sütunlarda yaz-
dıAım bir yazıyı hatırladım. O yaıımda, 
Almanranın V~rsııy muahedesinin bütün 
memnuiyellerini çiğneyip geçeccijini, Al-

man kara, deniz ve lııı,·ıı kuvvetlerini kı· 
vamına getirdikten sonra, Avusturyalı il· 
haktan cekinmlycceğinl, Danzig meselesi
ni kendi istediği gibi halledeceğini, Cc· 
koslo\'okyadııki Almonl:ırla birleşcccliini, 
bir biçimine getirip müstemlek~lerini ge· 

ri alncıı!ıını ve büyük harp gnliplerlnln, 
bilhas~a Fransanın bunlara mtıni olıımıya· 

ca.Aını söylemiştim. lfcnüz, o tarihte, Al· 
manya, ltalya ve Japonya ile müttefik ol

mak ~öyle dursun, dost bile dcğiltli. Dugün 

bu üç devlet biribirine dayanarak rıöb.?l· 
leşe işlerini mükemmelen yürütüyorlar ve 
daha da yürütecekler. Mu,·affal.:i)·elleri

nin sırrını, kendi kuvvetleri kadar, kar· 

şı~ındakikrin tesanülsüzlükten doğnn zıı· 

aflarında aramıık Hlzımdır. 

Daha bir ay lodar evvel, meşhur bir 

Fransız siyasi muhnrriri, A'·usturyayı il 
hak ve Çekoslovakya)·n. ta:ırruz t.derso. 

kcndic;ilc harhcdecetıimizi Almanya)'a bil· 
<lirmeliyiz. Görürüsünilz, böyle metin u 

nzlmUr bir siyn-:ct Alm:ın :rayı nasıl yola 

g.:tirir, ıliye yazıyor<tu. Fransa, bunu SÖY· 

Jiyemiyor; ('Ünkü, fnglltercde ÇekoslO\"llk· 

ya için harbetmeyiz, dil·e sesler l·fi'kseli
yor. 

Almanya, Versay muahedesi imzalanır

ken kendisine ynpılanl:ırın ac1sını çıkarı· 
yor. Dugünkü vnziyett<?n o muahedeyi hn· 
zırlı:ranl::ır \"C kendi t:ıhirlcrile Alm:ın)·a)ıı 

dikte edenler mesuldür. Para ile dcAil sı · 

ro ile .•• Dlr zaman onlar dikte etmişlerdi, 
şimdi Aimıınya dikte ediyor • ., 

Doğum 
Haber ve Kurun muharrirlerinden ar· 

kadaşımız Yekta Ragıp Önenin dün bir 
oğlu diinyaya gelmiştir. 

Kıymetli arkadaşımıza, refikasına ve 
yavrusuna hep bir arada urun ve mesut 
ömürler dileriz. ' 

miştir. Konferansın mcnuu Eti Türklr.ri 
idi. 

• D( ~ A..'\KAR.~DA sergievinde bir 
"Jıalyan grnür,. sergisi açılmı,lır. 
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Cemberlaynın siyase
ti şiddetle tenkit ·edild" 

Macaristan da Tekirdağh 
silahlanıyor gene galip 

Praı, 22 (A .• \.) - Diln ak,am Pragda Paris, 22 (A.A.) - Hususi muhabi-
topl:ıttınlm1, olan "Tlllegraf,, gazetesi rlmiz bildirior: 

. l\facaristanın yarın askeri hukuk milsava· Tekirdtığlı dün ikinci maçını Ro-

Almanya 
Çin tarafından 

· protesto edildi 
Çın kuvvetleri taarruza 

gecerek şimalde ilerledile~, 
Hankov, 21 (A. A..) - Çip te~l ;i: 

..,... Baştaratı ı lndde 

Eden, eah.si ızahat vermek üzere ge. 
rJdekl sıralardan birinden ayağa kalk
tığı zaman, hararetle nlkıelanmıştır. 
Eden demiştir ki: 

.. - Bu beyanat vesilesi benim i
çin, şahsi ve siyast sebeblerden dolayı j 
fevkalAde mUcllim bir vesiledir. Öyle 
haller vnrdır ki, derin ve kuvvetli si- l 
yast kanaatler diğer her tilrlU müla.. f 
hazalııra takaddüm etmek icab eder. 

Evvelemlrde, hepimizin nihat gayemi
zi izah etmeliyinı : İngiltere dış poli. 
tik asının hedefi ban~m muhafazasıdır 
ve daima da böyle olmak lazımdır. 

Bununla beraber, barışın devamlı ol
ması için, açık bir mUtekabilliğe ve 
karşılıklı hürmete dayanmalıdır. 
Meclis öğrenecektir ki, İngiliz ve t
talyan hükfunetleri arasında , iki mem~ 
Jeket hükfımetinin görüşmelere baş.. 
laması hakkında, noktai nazar teati 
edilmiştir. lngilfz hükQmeti, bu görUş
ınelere, ba.şveltll ~çen yaz Musolin1 
ile mektub teatl ettikten sonra fiilen 
de girişmiştir. 

Şimdiki mesele, bu hususta resmi 
görUşmeJerfn Romada ba§lamnsı icab 
edip ctmfyeceğindedir. Benim fikrime 
göre, İtalyan hükfunetinin umumivet 
itibari1e meseleler ve bilhassa rnğu. 
tere muvacehesindeki battı hareketi
halen bu görüşmeleri yerinde f!Öste· 
recek mahiyette değildir. İtalyan hO
kflmetinln İngiltere aleyhindeki pro. 
pagMd:ısı bütan dilnyadıı caridirr. Biz 
zat ben, bu hasmane propaganda ke
l!lilinceye kadar İtalya ile görUşmelere 
başJanmıyacağını mecUs önUnde taah. 
hilt ettim. Diğer taraftan birçok va
itler yapılmış olmasına rağmen, !s -
panya mcseleı:ıinin hallf yolunda da 
pek az !erakki kaydedilmiştir. 

Bu g61'0şmelerin muvnffakryeti mu
Jiakkak olmasa bile muhtemel oiabile. 
cek nhval ve şerait içinde cereyan e
OOC'eğine kııni bulunmaklığmnz fcab 
eder. Benim kanaatimce bu şn.rUar bu 
gün mevcut değildir. 

Eden, son on sekiz ay zarfmda tn. 
gillz - İtalyan mllnasebetlerinin salA
hı yolundaki teşebbüsleri saydıktan 
sonra: bu teşebbUsleri bir kere daha 
tekrar edemeyiz. Buna binaen kanaa
tim, İnglliz lılikfuneti Roma ite resmt 
görü~melere bakmadan önce, ispanya 
meselesinde yeni muvrıff akıyetler elde 
ctmekllğiml.z ve dUnyava yalnız mese. 
leyi değil, ayni zamanda başarılan da 
göstermekliğimiz icab edeceği merke
zindedir. 

tspanya meselesi buna bir mf sal ol. 
du. Bu mesele, ancak beynelmilel va
Zlyetin heyeti umumlycsi ile mfinase
bettar olarak mUtalea edilebilirdi. 
Roma ile görüşmelerin, muvaffakıyet 
için el?.Cm ola.n hakikaten sağlam bir 
hüsnüniyet esasına dayanabilmesi i -
çin gönüllillerin geri alınm:ısma cid. 
at bir şekilde başlanmak Icab eder. 
Son aylar haf talnr ve giinler, Ust Us
te beynelmilel anlaşmaların bozulma. 
sına, kuvvete müracaat ederek politik 
kararlar elde edilmesi te11ebbUslerlne 
şahid olmu§tur. lngilterenin salfıbetli 
kalmruı1 icab eden bir andır. An'ane· 
v! diplomasi ile görüşmelerin resmen 
başlanmadan evvel hazırlanması usu
lüdür ve taraflardan biri diğerine ''ya 
şimdi veya hiç,, diyor diye, bu usulii 
tatbik etmemek şilphesiz doğru değil
dir. 

Başvekil ve arkadnşlan ba.~kn tür. 
1ü dü~Unilyorlar. Haklı olabilirler. Bu 
takdirde, politikaları, kendisinden is
tenen usullere tamamen kani bulunan 
bir hariciye nazın tarafından takip e.. 
dildiği takdirde, muvaffakıyet ihtima
li şüphesiz artacaktır. İstifamın mil· 
zakerelcri kolaylaştırması mümkün -
dür. Bu takdirde. benim kadar hiçbir 
kimse memnun olmryacaktır. 

Son defa bende tedricen şu kanaat 
hasıl oldu ki, biz de, başkalarının bi. 
zimle anlaşma arzusundan çok daha 
hararetli olarak başkalarile anlaşma 

arzusu vardır. (Alkışlar). 

Müstemir bir tazyik önünde baş eğ
diğimiz intibamı verdiğimiz takdirde, 
bilhassa son günlerin hMiseleri de gö. 
~.önüne alınarak, Avrupa yatışmasına 
doğru terakkiler kaydedcbil('ceğimizi 

zannetmiyorum. Bu terakkinin bilhas-

kanaatim vardır ve bu mizaç da. sala
beti fikriyede ifadesini bulmalıdır.,, 

Eden, §iddetli alkı§lar ara.tJnda y~ 
r ine oturmuştur. 

Başvekilin izahatı 
Buııdıın sonra sııbık hariciye mQı;teşarı 

ı.ord Kranborn oynğa kalkmıf, Edenle 
hemfikir olduğunu. bunun için istifa et· 
liğinl sö)·lemişlir. Müteakiben başvekil 

Çembcrlayn iznhat vermiştir. 
Çcrnlıerlyn lıOsnünlyet \'e aılmle baki· 

ki ,ıkllyellcri ve taniırmen yer~lz olabile· 
cek şüpheltr ber tarar etmenin lmkAnsız 
olac:ığına inanmadığını sayJemlş ve bu se 
beble kendisinin ve ıırkadaşlarının Avnı· 
pa baı ışıııası için umumi blr plAna esas 
teşkil cdeblJecek bir zemin mcvcur ise bu
nu meydıınıı çıkarmak için Almanya •e 
ltalya ile 1törllşmelere giri,mek çaresini 
bulmayı hararetle arzu ettiklerini bildir· 
mlşllr. 

Ben şn kannntte idim ki, görüşmelere 
derhnl l.ıaşlamıısı hakkındaki ftnl}'an anu· 
farına muhalif bir hareket bizim s~rfişme 
leri lıiçhir zaman htememit olduAumuza 
dair olan ·ve yukarda ılkrcıtiğim şüphele
ri lın lyanlar nazarında teyit edecektir. 

Zannediyorum ki, bunu yaptı{iımız tak· 
<llrdc netice fel!iketli olacaktı \'e İngiliz 
aleyhtarı hlsslyalın şiddetlenmesini intaç 
edeçektl. O derece ki iki millet anı!'iında 
bir harp Hkınılması lmkfinsız bir hale 
gelecekli. Hundan başka şuna da kanlim 
ki, sörüşmelere bir kere başlanınca muh
tellf ycrl~rdc hllha~sa hpanynda iyi tesir
ler ve selôh lıulmuş bir hova buJııbfJeceğiz. 

Eden nnl kıırara i~tlrak edcmlye<'dinl 
''e ispanyadan nı(lhim miktarda gönfillü 
geri nlınınasına fnti7.ar arıusundıı bulun
ıluğunu sü) liycrek l.ıilhassa İtalyan hfikQ
metinin bu husustnki fonnülllnü kabul et
mes inde ısrar etti. Hu ahval dahilinde Te 

Edenin de tas\'lbl ile kabineyi eumatlesi 
günfi i5lUcden sonra klimaa davet ettim 
ve Gnındiyc de nlhat knrarı bugünden ev
vel kendisine söyJeyeıniyeccğiml bildir· 
dim. Kahine azası karşılıklı noktai nazar· 
larınıızı dinledikten sonnı, noktai naıar
ları benimkine müternııyil bulundu. Ve ar
kadaşl:ırı bu tonda bir nihat kararın Ede
nin lsllfasını intaç edeceAlnl ôğrendiklerl 
zaman lıu yıldırım tesiri yaptı. Edeni ka· 
rarından vnzgeçirmek için yapılan uııın 
ve ısrarlı Ra}Tetler ,emere Tennedl. 

Bu snhnh, hafla sonunda kendi hükOmt· 
tt ile muhabere halinde bulunan Grandlyı 
knhul elllm. Grandi, ltnly.n bllkQm~tlnln 
yab:ıncı gönüllillerjn çekilmesi hakkında
ki İngiliz fonnülilnil knhul etti#inl bana 
blldirdl. 

Grandiye kabine toplonlısınifAn sonra, 
müznkerelere bnşlamıı~ıı fımade olduğumu
zu söylemekle bnhliyar bulun ıJu:umu ve 
Jıalyon hükilmetJne bu şeldlılıı derhal ma· 
lümat verilt-bileceAinl söyledim. Bununla 
beroher ~örrışmelcr Romnda yapılıı<'aıtl f. 
çin İngiliz hiiyfik elçisinin talimat almak 
üzere r.ondrnyn geJme.<ıl rr.np rrircc?klir. 
Tenkitler 

Miitenkibcn ~Oz olan işçi lidt'ri AtUee. 
evelcnılrde Edenin halefinin Avanı kama· 
ra•;ı azasından olm:ısını istemiş , • .., ,u ııu
retle devnrn elmiştir. 

"- Et.len kurtların 5n0ne.atıldılıı Ye bu 
acınacak bir te~limiyet oJdu. Bu mlllctler 
cemiyetinin tahribi dernektir. Bu taar
ruzun lanınma~ıılır ve Avnıpada milstem· 
lekelerde, domlnyonlarda ve dalıa ziyade
~ııe fngilterccfe vahtm akbler hasıl ede
cektir. ffökCınıet bıırış ve f ngillerede em· 
niyet davasına ihanet etmiştir.,. 

Muhalif liberııllar şeri Sir Archlbald 
Slnclnire F.ılenln istlfn~ının fngllterenin 
ılOşmanlnrını ~e\'indircceltinl \'e do~lları· 
nın cesnretlni kırac:a~ını söyleml,tır. 

Avnm kıınrarnsı hııh·ıırl:ırındıt söylendi· 
i(ine göre işçi partisi hugiln hıtkıimet aley· 
hinde hlr takrir verecektir . Toplanan in· 
tıb:ı müzakerenin iki gOn sOreceAi merlce
zindcdır. 

Mfizakerelere ma ni kalmamış 
Londr:ı, 21 (A.A.) - İyi malUrnat alan 

nı:ıhııfilden öğrenildi~fn<? göre, Jtalya bü· 
yük elçisi Grandi, buııiin Ccnıberlyn lle 
yoplığı mülılkot esnasında ııönCillülerln 
geri çekilmesi nıesrlesincfe halyanın ce· 
''nlııııı fc\·ıli elmiş olduRıınc!:ııı İngiliz - f. 
tolyon müzakereleri katf olarak rek yakın· 
dn b:ışlıyacııkıır. 

Yeni Hariciye nazın 
Londrıı, 21 CA.A.) - Jlesmen blldlrll· 

diğlııe ~öre Lord Halifn, şimdiki halde 
hariciye nezareti umurunu tedvlre memur 
edilmiştir. 

tını ilan edeceğini beyan etmektedir • 
Budape~te, 22 (A.A.) - lyl mat<ımat al· manya Türklerinden Mehmet Arifle 

makta olan mahafil, memleketin milll mil· yrJptr. Spor sarayı henüz burada §Öhr~ 
da!:ıasının yııkııı bir zamanda takvi:ra etli· tin temin etmemiş olan Tekirdağlı için 
!ecelini beyan etmektedir. Bazı kimseler değil, falçat Fransız ıampiyonu meş

Macarlstanın ıllAhlanmak haklarının reıı· hur Deglane'nin Amerikalı İtalyan Sa
men ilAn edilmesini iltizam etmekle, diğer 
bir' tııkımları da böyle bir ilAnın halihnzır voldi ile ohm ikinci çarpışmasını seyre 
da mevsimsiz oldu#u mlltal~asınd:ı bulun· koşmu§ olan binlerce meraklı ile dol-
makt:ıdır. muştu. 

Şimdiye kııdar hllkrtmet hukuk mllsn\'a· Maç ba§tanba§a ';t'ürkiye şampiyonu-
tının tee~sü~ünü re.~mon UAn etmekten im nun kahir hakimiyeti altmda geçti. Te-

~=:d:~~l~~~·t:ıe !~a~1:1 ~~~a~~~::t~:~~ kirdağlı Pariste kendini Türk ıtampiyo-
ğuna del51et etmemektedir. nu olari1k ilan etmiş olan Arife karşı 

Maamr• lh hükOmctln nokta! nazarını hiddetli olduğu için h~mnıı zerre k,a-
:renlr!en tarif edebllmeııl için nıll1t mOda- • dar acımadan yerden yere çarptı. Buna 
faa komisyonu bugün lctfmaa davet edil· karşı Arif sıkıştıkça tekmeler ve yıim
miştfr. 

ruklarla Tekirdağlının çelik pazusun-

Roman yada 
mecburi 
reyiam 

Romanya Ba§'t)Bkfli Patrik Mircm 

Hükreş, 21 (A.A.) - Yeni Ronınnya ana 
yasası bugün resml gazetede çıkmı,tır. 

Ytni ana yasa, Romanyanın rejimini 
teshil ile bu rejim aleyhinde her tilrlü 
hareketi yasak etmekte, ,·atnndaı,ların 

boklarını ve borçlarını tesbit, hükumetin 
istiklAl ve otoritesini tarsin eylemekte, 
ziraatçilerin, işçilerin, entellektüellerin 
ve diAerlerinin parlbmentodaki temsilleri 
nlsbetlnl kararlıı~tırınııkta, hır~ı-ılık v~ 
bilhassa lbliJAsları tiddeUe cezalandır· 
makta, istlmllk surellle köylülerin eline 
geçen ve geçecek olan topraklarda bunla· 
rın mülki)'etlnl tanımakta, devlet lararın
dan istimlAk Q)unan mııdanlerln :mhlple· 
rine daha adıılelli blr para temin eylemek 
le Te Romanyada bir asırdanberl oturan 
eknlllyellere mfisavl vatandaşlık hukuku 
vennekledlr. 

Resmi gazet~ ana )"Hl ile birlikte kralın 
millete bir beyannamesini de ne~retmekte
dlr. l}eyannıımede deniyor ki: 

"Karışık ve endişe vtrlci bu zamanlarda 
hareketime saik olan yegtıne düşünce n
tan kaygısıdır. Yeni ana yasa, Rumen 
devletinin temellerini daha sn~I ını ve dn· 
ha adaletli esaslara oturtmaAı ve devlet 
hayntını daha emin, daha hür ve daha 
sallm bir yolda yilrOtmeltl istihdaf eyle· 
rnektedlr." 

Beyanname. ana yasanın başlıca nokta
lıırını saydıktan sonra, şu sözlerle bitmek· 
tedir: 

'.Alınan tedbirler numen milletin~ ser
best bir lnkl,af ve muknddcrntınn asayiş, 

sulh ve terakki yolunda Mıkim olmak im· 
kAnlarını temin eylemektedir . ., 

Yeni kanunuesasi, 24 şubatta bir reyttım 
ile hıılkın ta~\'ibint arzolunncaktır. Heyi· 
ama ıı,irnk mecbur! buhın:ıcok, r cvlcr n
len! suretle verilecek ve hükönıet m lmıu

Jıırı her seçicinin vnzlyellnf husust bir def 
tere knydtyllyecektir. 

Söylendilılne göre, kanunuesasl, hfikQ-

dan kurtulmağa çalışıyor ve yaptığı 

favuller ooıılinin ıslıklarını hakemin de 
müteaddit ihtarlarını üzerine celbedi

yordu. 
Nihayet pmpiyon 9 dakika 15 sani

yede Arifi Enfourc hement denilen bir 
oyunla yere serdi. Ahali taraf mdan şid
detle alkışlandı. 

Tekirdağlı Pariste Türkiyede olduğu 
gibi atılgan, sert ve hasmına nefes al
dırtmıyan bir oyun tatbik t.tmektedir. 
Yaptığı serbest güreş değn Amerikah
larm Catch as Catch can dedikleri bir 
oyun olduğu için şampiyonumuzun tam 
randımanını verebilmesi daha· bir kaç 

maçla bu yeni oyuna tamamen alışması 
He kabil olabilecektir. Her halde Tekir
dağlı daha §imdiden na:zarı dikkati cet
betmiye başlamıştır 'ki Patis için çok 
büyük bir şeydir. 

••• 
HABER - Ajansm Mehmet Arif 

dec1iği pehlivan Bulgardır ve ismi To
dor Bankoftur. 

Todor Banko( i~ sene evvel Parise 

gittiği zaman - nazarı dikkati celbet
mek için olacak - kendini "Türk pehli
nı Mehmet Arif,, diye tanıtmılJ ve pro

fesyonel güreşlerin icabı olan ill: kar
şılaşmalarda daima galip gelmiş, hatta 

Fransa f<ımpiyonu Deglan ile bile çar
pışmağa muvaffak olmuş ise de bun· 
~an aon~a mütemadiyen yenilmiştir. 

Bulgar güreşçisinin galipleri araı;m
da; başta Deglan olmmc ilzere, Porte
kizli Al. Pırreira, Fransız Rigonlat, 

Mike, Savoldi, gürcü pehlivan Kuari· 

ani ve nihayet meşhur Bul Kumar bile 
varoır. Banko!, Kumara geçen eyllllde 
y.ı:sptığı maçta 12 dakika 45 !laniyede 
yenilmiştir. 

Tekirdağlmm bundan sonra ltiminle 
_çarpışacağı henüz maHim değildir. Bu 
hafta içinde Londraya gitmesi ve orada 
yapacağı bir kaç mUseıbakadan sonra 
t ekrar Fransaya dönmesi ıdc muhtemel· 
dir • 

- "aütün İstanbul halkı Sinemanuzm 
muhterem müt!avimleri hazll'lanıruz. 

lstanhulda ilk defa 

Deniz . ateşler~ 
içinde 

Baı rollerde: Noalı Beery • Robert 
Douılas 

.... 

mele, Romanyada ilga edilml~ bulunan • 
idam hükmünün ezcümle suikastlar ve sı

yasl cinayetler için kabili tıitblk olduğu 
hususunda karar vermek hakkını vermek· 

Atatürkün ~:~r~resko Balkan konseyine 

t eşek k Ü r J eri ge~=i· ~~~ınuesasinln \'Ücudu getirllmesi 
İstanbul, 21 (A.A.) - Riyaseti cüm· hususunda çok fulıı meşgul bulunma '>ı 

hur umumi katipliğinden: selıelılle, hıılen hariciye nezaretini tedvire 1 

Muharebe Veikve'nin birkaç ınil Jı· 
malinde şiddetle devam ederkeD erli• 
ponlar, Pinghang istikametinde. il · ıcs
yorlar. Çin kuvvetleri Tsinpu ıs~ı bit 
metinde taarruza geçerek şiddeth·aSl' 
muharebeden sonra eimal mınta1•d • 
na doğru nı.Uhim bir ilerleyiş kil~ t~ 
mişlerdir. Çin kuvvetler i, Lingsı~ 
fü·.erine ilerliyorlar. Bir Ç~n rnU~r d tJf 
Tsining şehrine düşmanın şıd ~
topçu ateşine rağmen girmeğe ırı~ bit 
fak olmuştur:. Japonlar, şidde~ı sO" 
mukavemet gösteriyorlar. Şehır ·o!· 
kaklannda kanlı çarpışmalar olu~ d$ 

Tsingpu'nun cenub mmtnk~S~s· 
200 Japon askeri esir edilmlşti~'.0de ponlar Penkpu'nun cenubu ga.rbısı raf· 
mUtemadiyen takviye krt'aları ıım rt· 
lar. Muharebenin şiddeti her aJ1 ~g 
maktadır. 12 Çin tayyaresi Pingh }>31'• 
cephesinde Japon mevzilerini bOtıl ·st 
clıman ederek dü.smana mühim zaY120 
verdirmiştir. Şişien'in şimalinde er 
Japon tanın ve Şangteh tayy:ı:e ;rıb 
danında da 12 Japon tayyaresı 
olunmuştur. 

Çinlilerin teessüril '"' 
Şangbay, 21 (A. A.l - Mançtı ~ 

nun Almanya tarafından tanınflltU• 
bUtün mahafili derin bir yeise -ve 
tura duçar etm~tir. ,. 

Çinli siyasi bir müşahit. ~ytet 
jansı muhabirir.... şöyle demiştir: tlf 

"Vehim ve hayallerimiz mahvolıtl ~ 
tul'. Fakat hiç olmu.sa şimdi J.lıtl \)ili· 
yanm ne tarafta bulunduğunU 
yon.ız.., 

Protesto ~~ 
Hanlmv, 21 (A. A.)' - Çin bil ~ 

tl, Berlindeki büyUk elçi"ine bil~~ 
talimcit vererek Bitlerin nutklll1

11 ııtı
Mançuko'r.un tanınmasını Alman efl 
künıeti nezdinde protestoya ıneınut' 
miştir. ___...--; 

-ıso·anva ısvan.! 

Teruel 
Asilerin eline 
dU~mek Uzere··· tı

Ba.rseı~na. 21 (A. A.) - ?Jilli " 
dafaa. nezaretinin tebliği: nfl~ 

Terue1deki ha.rekat, diln de b rıS11~ 
bir §İddetle d vam etinlştir. ~il ·tef 

·~W to'yu ellerinde tutan cumhuI'l) ıı:ıı* 
ikinci hatta. çekilmeğe mecbur kil .. tııe 
tardır. Dilşman, bUtün gayretle> ır'' 
rağmen, .kıt'alanmızı burada.D J\:~ ' 
maımştır. Sol cenahta da, cunl ~~ 
yetçiler, Rio Turla vadisine ~o.) 
ikinci hatlara çekilmişlerdir· f' 

Teruel'in müdafaası, dnşınıı.ıı:ııı · 
hir yakınlarında işgali aıtmdtı ic:tlf 
nan mevziler sebebile gUçl~ ~O· 
Fakat buna rağmen dün Teruel 18ııJı~· 
dafaası lçin fevkalfıde kahrnfll tiğitll 
!ar gösterilmi§ DUşmcınm ~p~~e tııl' 
bildirdiği Castralvo hala eliJll1 

lunmaktadır. 

Asilere göre ıtSoı~ 
Salamanka, 21 (A. AJ -; ,.er&~ 

Nacional, umumi knr~biı or: ıı· 
aşağıdaki son haberi n~ ~y-ette b 

"Teruel mmtakasında. fa.ıı.lı 0,_ııtı~ 
1 unan dört kol da. ba.şkUIIl~n "·!911 ° tJ 
kendilerine verdiği hedefler 11ıcı:ıv~ı11~1' 
muşlardır. Dlln dUeznnnın ~i etf!l1ş ı;· 
daha az zayıf olarak tecc ... .rıl~ tell 

-,;.µ>"- ~ !O' 
Teruel askeri bakımdan : '"""• eb rf111<"' • ,,. 
ki olunabilir. Bununla bC '°"·etlefl' Je 

ka edilmig olan dUştnaJl ~~iıtl et111:. 
cele bir surette şehri tn i!tı b~ 
ve sokaklarda siperler ~~~uşıııeıı'B" 

Teruel iJl mışlardır. Yalnız, d't 1 
si imkfuıı mevcut değil 1 

• _..ıolt~t1l1 
el ıı~ -. tif ·" 

Bidayettenbl'.ri Tez:1dııre etJll1~ 
bizzat general Franko 1 

••Halkevlcrinin yıldönümü mün&l&e- memur devlet nazır Tataresko, B:ılkan 

betiyle halen mevcut otan ve yeni açı- aııı:ıntı kC\nfernnsında hımr bulunmak ü-

lngiliz donanmasının büyük bir kıs- il 
mının iştirakile çevrilmiı deniz mu- ı 
harebeleri l1akkınc!a ıimdiye kadar 
yapılmış olan filmlerin en hakikı ve 
müdhişi Aşk heyecan, eaıuıluk göz- ---------~ 

zere Ankaraya gidemiyeccktlr. Kendisine 
lan Halkevlerinden, Atat ürke, vatan- bu işte vekAlet ede<'ek olan hnrlclye mlls-
daşlann samimi ve yüksek hislerini ve tcşarı Prıro~co Comnen ııant ı 7dc Anka· 

1 
kültUr çalışmalanndaki ıuurlu azmini raya hareket etmiştir. 1 

bildiren telgraflar gelmekt~ir. Bundan MOst~şara hariciye siyut şuhc müdürü A L K A z A R 
çok duygulanr•:ı Atatürk, tefekkürleri- orta elçi Cretıoı:ano, matbuat şuhesl mü· 

nin ve başarı dileıt!erinin iletilmesin e ~!r~u~t:ı:,~~a~: :~::1~1:~ ~~~~=~~ r~(:k~~ j •W••I! 

1er önünde canlanan büyük bir de-
niz hayatı. 

Yarmn: Mal'nelerden itibaren 

Si:ıem;:ısıncla Ba§hyor. ••m•• 

ll=ll A ~ ~ e~: 
k safi/afi ,ıfl 

/stanbulun en ço j//ıfl/tl /ef· 
akşam gazetesidir. kiıf ede' 
HABER'e vcren/c:r 

_ _....,"-&.1.u.ı..ı.1;0J..1..ı.ı...u.u..ıwı..1J.1,1,a...,ıwı.ı;;.ı.ı..-...ı.ı.ı.w~or.Mıl..L....!.!A~n~a~d~ol!.tu~ajansıru memur etmişlerdir.,, cim ek tedl r. 
~~---.-.....-=-c__c__=.;.;.........__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....I· 
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lfAbtRlN TARlHI TEFRİKASI: ' 
\'azan: 
A. Cim 

"raDebal ıuıOQmun se~eırbeırDDğl 
1h hara O harau cdlevaım ecdloycırd u 
~ tilAt başlar b:ı§J:ı.maz don.anmanın Asarıtevfik süvarisi Ali I<abuli bey
~ 'Yla irtibatı kesilecek, sahil bo • dl. Arkadaşları arasında ileri fikirli, 
~: ko?ul~cak asker kuvvetleri, hiç disiplini sever, sözünü sakınmaz bir 
~ ahrıyelınin karaya çıkmasına mü- adam, bir deniz kurdu sayılan Ali 
~ e etmiyecekler, karaC:an donan • Kabuli kaptan, 33 senelik Haliç mah. 
~-:: ha~r gitmemesine itina edile • pusluğunun donanma için bir felfiltet 
~l' · İhtilal muvaffakıyetle başarılın- olduğunu her zaman iddia eder; meş. 
~ca kadar bu tertibat muhafaza olu. rutiyetin ilaniyle serbc::ıtiye kavuşan 

:\ktı. Osmanlı deniz kuvvetlerinin Kızıl sul· 
~kararın icaplan alakadarlnrmca tan başta durdukça her an tehlikeye 
~ ~ lrnak Uzere bir keD.'ll'a bırakıl- manız bulunduğunu ileri sUrerdi. 
it b akat sultanın asıl düşilndilğil nok. Bir arada bulunan sefinelerin sUva
tıııuı~ değildi. Hareket ordusunun rileri gUnUn istirahat saatlerinde her 
l'e k ıncı yilrüyüşü knrşısmda bahri. ~n bir gemide toplanırlar, donanma 

~\ U~c~ini bir tampon gibi kullan· meselesi, efrad ve mürettebatın kabi· 
~etk fıkrıni güdüyordu. Çekmece Ye liyetleri (;trııfında konuşurlar, yıllar • 

~ d Os Önlerinde toplarım karanın bu rlır geri kalan deniz hizmetlerinin inkf. 
~a ar geçidine ~evirecek donanma, §llfı için samimi mUnakaııaI:ır yapn -

~~ket ordusunu durduracak biricik rnk tedbirler düştintirler, tatbik eder. 
fı)lltaet olurdu. Binaenaleyh neye mal lerdi. 

batına olsun deniz kuvvetleri miirette· O gün öğle vakti As:ınte\"fik'in sü
>.eıtı.d~ nıuhakkak elde edilmesi el • vari salonunda toplanan diğer süvari· 

lerle ileri gelen zabitler bu mevzular 
h 1;;· sarayda ikinci ve son toplantı- üzerinde konuşmuşlar, bir aralık kı • 
tıı 1~an paşa ıar hünkarın bu fikrini uşan mübahase saraya, mutlakıyetin 

J...hij~eyle ~ğrendiler. kötil izlerine temas etmiş; MC#)'udiye 

•al\ııı Ulham.ıd, İzzet paşaya Kamil pa. süvarisi, eski rejimin fenalığını, batı. 
~lll'a: rı) JUrnalından bahsettikten riyeye yaptığı bUyük zararlan sayan 

....... t 
lııa~ tzct. demişti. Donanmayı hU • 
~lelin. rtıUrettebatımn bu yola çevril. 

tı ırnkansız mıdır? 
~l •. 

~ab gozlerini yerden kaldırmadan 
, "ermişti: 

~vketın efendimize an.etmiştik. 
:trı nıaYı hUmnyunla.n zabitanının 

~~celerı tama.men makOstur. Bu 
b ~ Yola getirmenin imk~nsızlJ. 
~,~efaatle yapılan tecrUbclerden 
nhı b·~rşttr. Ama asaklri şahaneleri· 
ltıı, h: ~liz'ünU teşkil eden mUretteba-
1lrtau ~ıseıerin inkişafma göre müsait 

Ca atta bu yola imalesi kabil olur. 
dJ~,ı;ıerını krnpmadan Salt paşayı 
~~, ~tı liUnklr. sözün burasında a-

' Öalktnıştı ve: 

b~l!IQ ~leYse, demişti, bu maksadın 
1 t~ı~l'tı l'le. hizmet edecekleri sermekte ı 

ltıı1%d el'ınız. Biliyorsun ki, Make • I 
~:!l-ıah~ki kıt'aların nankör ellerde 
~ır. n lk etmek ihtimalleri kuvvetli. 

lııe't 1 u ~i kulların hakkından gel . 

~ıt ~~n de deniz kuvvetlerine ihtiva-
~ yar · 

l'et hls··· Hele biraz bu işte muvaffa 
~5a 11 ,ıı olsun, ilk yapacağın 1'CY Uc: 
~·'l'a l' e lneyj Terkos önlerinde ma • 

1~ın1 ~l'hak Uzere Karadenize diğer 
llıe~tlr a Ç:u.aıca civnrma tahrik et
~,... · Ha d" 
~ tö t Y ı baka1ım. sadakatini bu. 
~() s ereceksin? ... 
\. tıı-a l'iiru 
~ ~eeıı rnUş .hareme geçmişU. 
~ıı: h~k bu son toplantıdan ayrılır. 
~e clU~rın ~§aret ettiği nokta Uze. 

nCeliıni teksif etmişti. 

'ıt 'X'aıch • • * 
1 l'ıl de:ıi Ulfırnun seferberliği harıl 
~~ ~os:aırı ediyordu. BUtUn sarıklı· 
~~n dasakaııı çömez' er, giln!erdir 
~ ~ışıar rnıı taş medrese odalarını hı· 

~Oticı0;1 barut ve me~in kokuh.• kış. 
l ~''lb atına dalmışlardı. 
'll 1Ylkl 
~· ev~lları 1

• dev cUsseli saf Anado-
~eıılne b~ın cahil kafalarında, din 

~ ~etıe~ı ı:t1ndilkleri propaganda.fa. 
~ l~erı rıyorlar; her koğuşta kü. 

~a.... nere .. ı i - . ""'lltı el er n arizında (~er'ışerif} 
Ord u:vuıuyordu. 

~ıı u, ordu 
tıı~1ltıll?nı b nun lstanbu!a inhisar e. 
~~ I. li'aka~ .fik.irlerle hali isbaa gel
~1 ltlrtn lı. ıhtı!Alin ba11lnması için 
~ ~~ıl} d~:~t ~ttif{i nokta hentiz ha· 
~a ··~kl h-.e .. g ldı. Martın 20 sinclPn 
L~l3 "-'laf ' 
ııı~ e bu tınde cereyan eden bir 

,, et etti gayenin de tahakkukuna 
Va_lt, • 
~ı a şuYdu· 

~ııa ·~ab:ıııÇe ~ • 
t:\ıı· ?lına ak nlerınde demirli duran 
~h~e. lle~·kısaınından Ram1diye, Me • 

' '~ A- ~-l'Vket T> • ~tbı' -~ııt • cerkısnt'~et. Meı;-
~atıa lll evrık sefineleri talim ve 

~guı bulunuyorlardı. 

l\abuli kaptana. 

- Canım kardeşim, demişti, bu ka· 
dar ileri gitme. Işte bugün kapılarını 
kapattığımız eski rejimden bir §eY 

kalmadı. Padişaha gelince: eh, Allah 
Ustilmilzden eksik etmesin, stillilei ta-
hirei Osmaniyeden değil mi, bu din ve 

devlet onun yücii suyu hürmetine du· 
ruyor! •• 

Ali Kabuli kaptanı 'bu sözler ada
makıllı çileden çıkarmıştı. Hiddetten 
yUzU kıpkırmızı kesilen kaptan arka. 
daşına şöyle çıkır;tı: 

- Yahu, bari sen bunu söyleme! İş. 
te sen de bir gemi sUvarislsin ! Efra· 

dın vaziyetini, nltmdaki çUrUk tekne
nin yürekler acısı halini bir düşün, 

bunu bu hale getiren, şu methetmek -
ten çıkmadığın Kızıl Bayku§ değil 

mi? 

K:ıptıınm bu sözleri bUtiln oradaki
lerin rengini uc;urmu§tu. Ali Kabuli 
bey en tehlikei bir mevzua girmi§ti ... 

Bir iradesi!e düne kadar yüzlerce ('a. 
nı b!r saniyede deniz diplerine gön • 

dermekten çckinmiyen, sUrgUnJerde, 
yftd ellerde temiz yürekli babacan va

tan evlatlarının kemiklerinden abide· 

ler kurdu.rnıl p:ıdişah ikinci Abdülha

mid değil miydi? Hali tahtını mu ha· 

faza. eden meş'um kudret bu sözleri 
duyarsa ne yapmazdı acaba? 

Mün:ı.ka.sanm bu şekli şu anda bu
radakilerin hayat ve istikballerini teh 
did ediyordu. 

(Devamı t•cn) 

( 1) lr..ct ve Kdmil pa.~lar 1ı.cı'lcf sc· 
lef olmu§laı dı; aralarında doriıı bir 
görü.§ tehalil/i.'i vardı. 

17 inkılRı> ılersl: t'nh·crsilcdcn nnl:lcn 
Yuıtnf l<cınol Teııgirşenk, ıs .. :rn Pl!ıl.:lıı 
ılıın'i nıuc;iklsi, 18,45 Enıinöntl h:ılke,·i ncş· 
riyal kolu nıımına Ntı'iret S:ıfn, 19 Pntih 

hnlk~vi gö,ıcrll kolu t:ırafıııdnn hi r lem· 
sil, J!l,:o konfcran,: Eıninönii hnlkcvi ~o, 
ynl yardım ulıc.-.1 nıımına Mıı\'ııff.l!; Ben· 
ılerlı, 11'iirk romnn ,.e hikiiyecilıı?I), 19,:>5 
Bor'ia hnhcrlerl, 20 klı\.,lk Türk musikisi, 
Oktı)'nn Nuri llnlil, Kcınıııı fü·şrıl, fü•mcn· 
ce KcMal Ni):ı1I, Ttıııbıır l>Otıll Turan, 

Konun \'cdlıe, Nt•y T, \'fil:, Nısfiye Salı\· 
haddin <:anclnn, t ·ı Sc«lat. 20,30 hııva rn
poru. 20,3:\ Omrr Jl ızıı lnrnfından ıırapça 
s~y)ev, 20,45 \'cıil:ı Jlız:ı \C nrkıırln~l:ırı 

lnrafıııdıın Türk mu.,lldsl ve halk şarkıları 
(Sn.ıl ııvıırıl, 21.Ja Tah~in ,-e arkaclnşlıır.ı 

lnrııfınrlon Türk mu,iklsi ,.c halk şnrkıla · 

rı, 2Ui0 orkrstrn, ~2.15 nJ:ın~ tırıbcrlcri, 

23 rıltı'dn ~olol:ır, opera Ye operet rınrçıı· 1 
lurı, 2:1,20 <;on hrıtı.'rlcr Ye <"rlcsi günün 1 
pro~rnmı, 23,30 son. 
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• de ı var 
Kırılmaz cam 
işi ve plaka 

parası 

hakkında 
cemiyet reisi 

ne!er söylüyor 
;-·-va"Zarı-;--·---· ı 
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~ HABERCi İ ..................................... -......... -

HenUz m.iüıim bir kı.smı dağılmaz cam ta1..amıyan otobüslerden bir ktJçı oo 
plaka re.!min.in kaldırılmasını bokliycn ta1~.si otomobillerinden biri 

fstanbul şoförler cemiyeti, bugUn
ıerde görülmemiş bir tehncUm ve fn
nıtyete sahne oluyor.Hele kırılmaz 
mt, dağılmaz mı ne olduğu henüz an 
laşılmıyan şu yeni camların takılmn 
sr hakkındaki mecburiyet, şoför es-
nafını ne yapacağını bilmez bir hale 
gelirmiş. Bir taraftan belediye, da· 
~ıl maz cam takmaları için esnafı taz 
yik oder durur. Diğer taraftan plya
eada mal kalmaz. fhtikA.r başlar. ~o
förlor de bu vaziyette soluğu cemi· 
yetlerlnde alıyorlar. Dert anlayan 
bert gelsin .. Cemiyet reisleri. nrap 
sa~ına rlönen bu işi hlr yohınn koy
roak için çalmadıkları lıapt hırak
mtYOrlar. Dir taraftan da esnafın 
m~narnnt korumak tcln çareler arı
yorlar. 

nen, cemiyet kapısından tçerl gl
rlncıe, reislerden Day Sadığı, gene 
heş 011 şoförUn arasında onlara dert 
anlatırken gördüm. 

- Hayrola. gene cam meselesi 
ml! 

- Evet yılan blkl\yeslnc döndll 
artık. 

- Deledfye ile bir nnlaşma kabil 
olmuş diye tşıttlk. 

- Filvaki Uyle. Biliyorsunuz, be
lodtye son mUhlet de hftin<'e dağıl
maz cam takmamış olan arnha1nrın 
plAkn.larınr s~kme~e başladı. Hal
buki piyasada mal yol\tu. az mllttnr
daıd mevcutlar iyi değildi. Ve ~ok 
pahalıya satılıyordu. 

Tahkilrnt netlcestnde nnlnşıldı~ı
na göre henUz şehrimlzflc kırılmaz 
c·a.m konulmnmış 1500 otobüs ve oto 
mobil vnrdır. Bunların kırılmaz cn
ma olan ihtiyaçları asgart 6000 mot 
re ınurabbnıdır. Halbuki piyasadaki 
blitün kırılmaz cnm mevcudunun 
G0-70 metremurabhnınrlan ibaret 
oldu~u oda tnrafından teshlt edHmlş 
tir. nn miktar d:.ı ild gUn içinde eri· 
ytp gitmiştir. Yaltl:ı kırılmaz cnm 
~·--tlrten ınüess<'ı:tol<'r sipariş verılik· 
!erini ı:;Hylemcktedlı-l~r amn huıılnr
dan lıenU;o; ses sada yoktur. Bu vnzt. 
yettc holcdlye mum l<Un olm ıyn n: 
h!r . eyi istemek vn:ı:tyotine dlişmek
todir. 

Son rn ttcaret odıı.sı kırılmaz rn m
i arın maliyet rtyatmn azami l•A.rın 
llAvesindf>n sonra metremurabbaı
nm vns~tt on iki Hraya S!ltılmnsı H1-
nme;elı1lğint t"f:blt etmiştir. 'F'nkat 
piyaQo.da hn cnmlnrın mntTemurab· 
hnı 31) liraya satılmnktndır. Belcdl
Yf> hu •nziyct Uezrlne cam('ılnrr top-

lndı. Camcılar da: ... piyasada ktl.fl 
miktarda mal yoktur. Biz sipariş 
verdik. Pnrtt gelecektir. lkl aydan 
ev\·el mevcut \•osalte cam tedarilcl 
kabil değildir.,. dedfler. Bunun Uze
rlne belediye şöyle bir forrnUl buldu: 

Otobilsçülcr ve otom~bilc:iler cam
cılara müracaat ederek \'C ölc;:Ulcrini 
vererek dağılmaz cam slpnrlş ede
coltler ve bir fatura alarak belediye-
ye tbrnz edecf'lclerdtr. Camlar gelin
ce sırn He arabalara takıln<'aktrr. Bu 
formül Uzcrlne plt\kaları sHkUlen O· 

tobUslere pltıkalnrı 1ade edllecel•tlr. 
Znten taksi arnhnlarmdnn nlınmn.
mıştı. Onlar dn munmelcyc tabi ola
caklardır. 

DolC'diyenln buldu~u bu şekil blzl 
tatmin ediyor. Fnlrnt bir nokta vnr: 
Bu rnmlar. milrnlı, l~stlkll ve marun 
hı olma!~ Uzer~ U~ IIC\'İdlr. Mikalı 
camlar iytdtr. LQstikllleri tecrübe et 
meı.lik. Fakat macunlulnrr hiç hlr 1-
f.le ynra.mnz. Biz. tılparişhnizl iyi lm· 
!ite Uzcrlnden yapmak istiyoruz. 
Dize adi mal getirebilirler. NHeldm. 
piyasada meY<'ul mallar evsaf ltlbn
rlle f Pnnd ır. Sonra \"nzlyC'tten istifa· 
ele NHIMPl{ flyııt Uc:ı:rlnde ihUkAr 
ya.pıl:!btllr. Dunun ic!n ticaret odası 
na müracaat ederek bu camları sc· 
tıreC'ek tUccnrlnrın Ye getlreccklerl 
mnllorın Jmltte ve flyntlarınm tesbl
llnl rica ettik. Ticaret odnsmın cemi 
yetin bn cllleğl ile yakından alO.ka· 
dar olacağını limit ediyoruz. 

Diğer taraftan, şimdiye kadar hu 
camlar çok pahnlıyn satılmış. Bizim 
ynptığ'ımız temaslar netlceslnde ba
zı tilccarlnr 25-30 lfrnyn lındar sa
tılan cnmlnrı l 6 Jlraya kadar sata
caklarını temin ettiler. 

Dunun için. cemiyet, <ısnnfa satı
lacak cnmlnrın. ?.amanla sararan fe-
na cinsten olmamnsı ve pahnlı sntıl· ' 
maması ic;:Jn elinden geleni yapacak 
tır ... 

nu sırada odayn bir takım listeler 
getırrtller: 

PH'ılta Ucretlerlnl ödcyemlyen es
nafa nlt haciz listeleri... 

Day Sadılc bunları uzntnrak anlat 
mnğa başladı: 

- Bu pl:\ka Ucretf hem bizim için 
ht>m de belediye için bir dert oldu 
Y:ıktlle plO.l:nlarm Ucretlcri bt ndan 
Mtc nzclr. Vesaiti nakllye ve.rgllerlle, 
kl\;ıril mururlyeslle bu tahammtil e
dJlrneır. hale geldi. Du işin makul btr 
hn.le sokulması için birçok defalar 

rnnracaatte bulunduk • Bir kere de 
pl~ka resminin benzin flyJltlannn 
zammedllmesl için Ankaraya bir he
yet gönderdik. 

Uu resmin clbayetlnde mot6rlertn 
beygir kunetlorl esastır. nunun tçln 
taksideki eski arabalar da, yeni n
rahalnr da 12 ,6 lira pltı.ka Ucrcti ve
riyorlar. Halbuki, yenilerin iyi calış 
ma.ıarına mukabil, eski arabalar 
pelt az tş yapıyorlar. D'u bir haltalZ• 
Jıktır. Bundan başka, bazı arabalar 
tamir için aylarca garajlarda kalı
yor \'O bu müddet zarfında da pHika 
resmini ödUyorlar. Belediye nizam· 
namesinin bir maddesine göre bu si
bl arabalar, tamir mUddetlnce plfıka 
Jarı iade ettfülerl takdirde resim Ö· 
demezler. Halbuki bu işin o kadar 
fazla formalitesi vardır ki herkes 
parnyı Yormcği tercih eder. 

PlAka Ucrotlcıi çok fazladır. Bu 
yUzden esnafın ekseriyeti ödeyemi
yor. Borçlar toplanınca, bele~!ye tab 
sil emval kanunu mucibince haci~ 
koyuyor. El\'evm belediyeye 100-150 
lira borcu olan şoförler pek çoktur. 
Bunlar bu parayı kat'lyycn ödeye
mezler. Bunun için, belediye sıkıştı
rınca arabnlnrını hurdacıya verlyor
lıır. Bu suretle esnafın çoğu işsiz lta 
lryorlar. Eldeki motörlfi vasıtaların 
adedi azalıyor. Belediye de nlncnı';ı· 
nı alamıyor. Plükn ilcretlcrl kalksa 
esnaf, bu eski borcunu azar nznr 
lSdeyeblllr. 

Belediye, nihayet, bu lştn devam 
edemlycceğinl anladı. Ve pltıka res
minin benzin flyqtlnrına zammedil-
mesi hnltkındnki projesini Dahiliye 
vckl'llctlnln tasdikine nrzcttl. Şimdi, 
rapor Dalhllye vekAleUnde tetkik 
edilmektedir. Vokdlet muYafık gö
rUrse bu şekil., hem belediye, hem 
eoför esnafı için hayırlı olacaktır. 
Bir arnba çalıştığı mUddctc;c, yani, 
yaktığı henzln nlshetlnde resim ödl
yecek. Deledlye için de iyi olacak. 
PIAka parası birikmlyecelt; parasını 
peşin ve toptan alacak. Bu resim i· 
çln muhafaza ettiği bir takım teşkl
H'ıt masrafından lrnrtulacnk. Eskisin 
den dnha fazla varidat temin ede· 
cek . ., 

- Ptyne:ıdn yent nrabnların mtlt-
tnrı gittikçe çoğalıyor. Demek ki 
otomobilcilik sahasında leler iyi.. 

- Pek zannettiğiniz gibi değil. 

1931-932 senesinde taksi tnllmatna. 
mest tadil olunarak piyasaya çıl::n-
rak araba miktarı tahdit edilmişti. 
Eğer bu yapılmamış olsnytlı, bugün 
tstnnbul sokakları hurdn otomobil
lerlo dolmuş olacnktı. Hem mtııt 
serveti, hem esnafı Itorumalc nokta
sından bu tahdit çok isabetli olmuş
tur. 937 de nizamname tadll edile
rek yeni arabalara mnsaade edildi. 
Şimdi umumt bir tohacUm ' 'nr. Her
kes araba nhyor.Şaynnı dikkat olan 
noktn, taksiye araba çıkaranların 

ekserisinin meslekten olmaması. Du 
kadar çolt nraba ne olacak? Bence 
lstnnbul piyasasının vaziyeti ve hal-
lcm geçim seviyesi, bu kadar fazla 
arabanın ı;eçlnmcslne fmktl.n bırak
maz. Yakında birçok sermayelerin 
battı~mı görece~iz. Eskiden piyasa· 
da 1700 taksi nr:ıbasr vardı. Husust 
arabalar azdı. OtobUs yoktu •• Hnlbu
kl bugün 1300 den fazla hususi ara-
ba. Yardır. Her hatta otobUsler fş!l
yor. l{tm no derse desin, otobUsler, 
taksi ara.bnlnrının işine çok sekte 
vermiştir. Buna rağmen piyasaya 
herr;nn son ~istem clcfll bicili bir 
nrsı.bn çılnyor. Ne dlrollm, sonu hn· 
yırh olsun . ., 

GÖKPJNAR 
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Çocuk suçları, ruhi ve içtimai sebeplerl [ıX] -
Çocuk suçlarının 

eeşitleri ve vasıfları 
Umumi ahlı\k mcknnizmasının tek ddn~ı düşen bir çocukta bü

tün anormal ak. Ull&mcllcr bir zincirin halkaları gibi tevali eder. Hır
sızlığı ve csrarke~Uği itiyat edinen çocuk, para \'O eroin bulanındığı 
takdirde kolıı;rlıkln kııtil olur l'O mU<>aft tnJeplcr \'Ukuunda rtıcudunu 
ahlAk ıtilşmnnlıu·nıa. satmaktan da <,:elctnmcz. 

Yazan: Dr. Rasim ADASAL 

N ORMAL ve marazi nıhivat za-\ 
viyelerinden sebeblerini çöz . 

milş olduğum çocuk suçlan, mahiyet· 
leıi ve çeşitleri itibarile k8.hil suçla
rının hemen aynidir. Ve çocuklar bil· 
ha.'l.Sa mensup oldukları cemiyetin fa
il unsurları olmıyan yani mektep. 
mC3lek veyahut da aile yuvası hari
cindeki yabancı muhitlerle yakından 
temaslara başladıktan sonra ruhi ve. 
ya içtimai kamçılamalara göre birçok 
gayri ahlaki fiillere ba~;ururlar. An
cak kAhilde olduğu gibi, çocuk suçun. 
da irade ve muhakeme mekanizması 
i§lemez; bir.acnakyh çok defa planla
n çocukçadır ve baza.n da. fantezilerle 
doludur. Zaten kanun da muva~nesi· 
ni ve ~hsiyetini kazanmamış olan ço
cuk ruhunu naum itibara aldığı cihet
le bilhassa ağır ceza bakımından gay
rlınes'ul tutar. 

Çocuk suçunun ahlfilct öl~UsU ve ce
miyete bıraktığı akisler, failinin yaşı 
ve içtimai mevkii nispetinde ehemmi
yet kespeder. Beş yaşında gafil bir 
yavrunun dolu bir tabancayı karı§tr. 
rrrkcn sebebiyet verdiği kaza ahlak ci
hetinden bir endi§e uyandırmaz. Niha. 
yet kurbann acınır. Halbuki ayni ta
banca~., on dört yaşında bir orta okul 
talebesinin kırık bir imtihan notu yU
zUnden ihtiy:ır lı'>c:.smm şakağına çe
virmcsilc J:opan facia, baştanbaşa bir 
cemlyetin bUtıycsinl sarsacak kadar 
deh§etlidir. Ve bu ayni neviden facia
lar sari bir taklid ile tekrarlanırsa, iç
timai fonksiyonların bir tarafında bir 
sarsıntı, ve bir terbiye noksanrnm ve 
belki de bir psikozun mevcudiyetine 
hükmetmek gayetle tabiidir. 

Esasen bizim e:::ıdişemiz de, bu suç. 
lann, daha ziyade mektep talebesi ta
rafından i~lenmiş olmuıından doğmuş. 

tur. Yoksa tımnrha.nelerin adli ko •

1 
ğuşlarmda veyahut çocuk ıslahhane.. 

lerinde mektep görmemle olan ana, ba
ba ve kardeş katili, yangın kundak
çısı. rrz düşmanı, dolandırıcı gibi ço· 
cuk suçlularını her gUn görüyoruz. Ta
rih birçok misallerle ,doludur. F.serle
rlnde ahlAkı gaye olarak alan edibler 
bu faciaları çok güzel canlandırmış
lardır. 

E!kl Yunanistanda Teb şehrinin 

kralını, genç oğlu Oedipe öldürdükten 
sonra anasıyla da evlenmiştir. Hatta 
me.5hur Viyanalı nıh hekimi Freude 
doğumu takip eden ilk yaşlarda cinsi 
temayüllerin marazt inkişafı ve zoru 
ile ban çocukların bilmiyerek anala. 
rma ve babalarma - erkek çocuk ana.. 
r.na, kız çocuk da b.<tbasma - işık ol
malarmı bu efsaneye bağlıyarak buna 
"Oedf pe muamması,. demiştir. 

Suçların en şiddetlisi sayılan "insan 
öldürme,. nin içtimaı bir tuahür ola
rak tahlilini büyük Rus Edibi Dos
toyevakl yapmıştır. (Cürilm ve ceza) 
eserinin betbaht kahramanı ola.n üni
versite talebesi Sokolnikof bir taraf
tan açlığın ve zaruretin ve blr taraf
tan da tahsil iştiyakının baskısı altm. 
da olarak vicdanı ile gUnlerce mUca_ 
dele etmiş ve en nihayet murabahacı 
ve zengin bir kocak:ınyı öldUrmilştUr. 
Bu genci Çarlık Rusyasınm ceza ka
nunları idama mahkO.m ettiler ve en 
modern ve demokrat cemiyet de daha 
müsamahakar olamaz. 

Suçun ah!ak ve fe!sef esinl insanlık 
hislerile incelemek belki tehlikelidir; 
ancak Rus edibinin yUreği sızlıyarak 
meharetle neşterlediği yara, korkunç 
bir cemiyet yarasıdır. Bu §abeseri §C· 

hir tiyatrosunda. sint>ma perdesinde 
gördUğUmflz gibi türkçe terci1.mesi de 
..roır. 

Daha geçenlerde gördUğilmUz ve baş 
rolün11 Piyer Blan\arm temsil ettiği 
"MUcrlm" filmi de çocuk euçlarınm en 

feciini bütün karakterlerile tahlil edi
yordu: Amerikanın en yUksek sosye
tesine mensup olan ı.engin bir avukat, 
ölen karısının ona emanet bıraktığı er
kek çocuğunu sefil kaldırımların di
lencisi olacak kadar ihmal edince, gü
nün birinde karşısında insan katili o
larak görüyor ve mahkeme salonunda 
mlidafaasını yapnrken heyecan ~e te. 
essürle: ''Asıl katil olan bu çocuk de. 
ğildir; benim. Beni mahkum ediniz!,, 
diye bağırıycr ... 
Çocuğun bütün ev veya mektep ya

ramazlıklarına, dikkatsizliklerine, kı· 

rıcılıklarına (suç) adını takmak ıa -
znnsa, modern cemiyette suçsuz ço • 
cuk bulmak çok güçtür. Yirmi sene 
önce saat altıda yemekte bulunmayan 
veyahut hocasına selam vermiyen ço
cuk geyriahlikt bir suç ialemiş sayı· 
lırdı. Bugün ayni ailenin başka bir ço
cuğu babasından izin almadan İzmir 
fuarına gitmekte veyahut günün bl • 
rinde hocasına bir tokat aşkctmekte. 
dir. 

Dn.hıı. ilk yaşlarında umumt tavrı 
hareket ve seciye bozukluğunu göste. 
rip ele avuca sığmaz olan çocuklar a
rasında istikbalin birçok suçlularını 

aramak bir hata olmaz. Kız kardeşinin 
saçlarını makasta kesen, kedinin kuy· 
ruğunu ateşte yakan, ağaçlara tmna· 
na,rak t"W y:U"itlla,ını bozan, anasına 
küfrederek göğsUnU )'1,lmrUklıyan bir 
çocuk (pciknnalLt) mektebine göro 
çok dikkatle mütaleaya değer. ÇünkU 
bu hırçınlıklar ve vahşt tabiatlar tah· 
lil edilmez ve kuvvetli bir ruh terbi
yesi müdahale etmezse, günün birinde 
büsbUtUn daha feci bir şekilde ve bel
ki de artık tedavisi güç olan ruhi bir 
hasttıhk manzarası altında patlak ve
rirler. 

Daha mektep sıralarında ne hocala
rı, ne hizmetçileri ve ne de arkadaşları 
tarafından sevilebilen çocuklar var. 
dır. Bunlar evlerinden veya mekteple. 
rinden kaçarlar. Çok erkenden, gangs
ter filmlerindeki kahramanlara ben· 
zemek arzusiyle istiklaliyet ve otorite 
iddiuıiyle bayat sahnesine atılrrlar; 

dudaklnrmdan cigarnyı, arka ceplerin
den sustalı çakıyı eksik etmiyen bu a· 
p~ ruhlu çocuklar basit sebeblerle 
kendilerini kumara, r,okak kadınları

na, gayr'tabit münasebetlere ve dola
yısiyle hmnzbğa verirler,. Bunların en 
çok hoşlandıkları oyunlar, haydut Al
kapone'nin maceralarını taklid eden 
veya Şerlok Holmes'in hayatmı can· 
landıran maha1!e oyunlandrr. 

İki sP.ne önce !stanbul1ın büyük bir 
lisesinde ayni l!!mıfta okuyan iki tanı. 
dık aile çocuğu günün birinde (Dans 
evi) ismini taşıyan bir batakhaneye 
düşerler ve oradaki kokotlardan biri. 
ne tutularak rondevular alırlar ve sık 
sık mekteplerini de tcrkederler. Za
manla ikisi de eroin tutkunu olarak 
bir mUddet tımarhanede ve bir dolan
dıncıhk yilzünden de altı ay hapisha
nede yattılar. 

Almanca hocasını yaralıyarak ka
çan talebe, ayni zamanda usta bir plaj 
hırsızı olmuştu. Esasen umumi ahlak 
mekanirmasınm tek vidası düf!en co
cukta bUtiln anormal aksülameller bir 
zincirin halkaları gibi tevali eder. Hır 
sızhğı ve esrarkc.5liği itiyad edinen c:o
cuk, para veva eroin bulamadığı tak
dirde kolayhkln katil olur ve müsait 
talep!er vukuunda vücudunu ahHi.k 
dUc:mantanna satmaktan da çekinmez. 

Kriminoloji, yani suçları mütalea 
eden ilim sade cinayetlere inhisar et
mez ve bizi de yalnız mlinf erid il~ dört 
(katil teşebbUsli) fükPt.r.ıes!n ! .. Gerd 
katil, maddi ceza öl<ıüsü ile en vahşi 

bir suçtur; çünkü hayatı durdunır. 
Faka.t bu su; objektif mahiyettedir; 
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Biraz kadirşinas ola ıın 
Spqr işlerinde ve spor sahalannda milli sporcu" 
larımıza bilakayd ve şart hürmet edilmesi ıazırndıf 

bun şöyle bir mektup aldık: . Bu yazımla arkadaşım sayın flltb01 
"Bu Jı.aftaki Ani.:ara Muhafızgllcil • j ederasyonu. bcışkam Sedad Rı~ 

Fener vo Ankara Muhafı:::gilcü • bizlerin nıerciimiz olması dola~ 
Güneş "Uli·Zanm seyre gidenler ara- bu i§c bir nihayet vcrme.!itıi ve ~ 
sında birçok tamnmt§ milli sporcu- yısı pek az olan biz ya.fıanmı§ 111 

Zarla beraber ben de uaradım. il sporculara. hfü·metten ucızgc~' 
Mah:tt stadyomwı içine iti"le kx:ı.. .' ---~11t eda· 

kıla girdik Her za tad :;ı_ ncza1;et daıresinde mua~ ~"' 
• nıan s yom KıU- • • t . b'ld. ·nı ııe"" 

resinin milli sporet ı .. t a· -· . mcs:nı amımcn ı ırmesı -~.1'1.4',.. 
ı ara gos er ıgı J t' ı·ı z·w· k rt nı-

''cre 
9 

·rmek ~'-- 1~ t .k . ve ıye t ı cncı ıgınden ;ıu a • ""1 
~ 1 l'NOI eyrvcm llrnl :enın w • • 1-6 Ofl~·. 
bflR'lnda duran n··zrkr b. ,.,.tın ve evvelce o7dugu. gibı bızw• m'bİ 
~· ;Jo u u ır ...... h .. . t , k ou :1· 

milmanaatı i'le ka l t uınye varaıxısı vererc • ~· 
T§t!a§ ım. · k" 1 • 1· ıer· ·· ·· e 

- Dauctiye d d" çır ın ıac. tsc m onune g , e ı. a·1 .... : 
Da et . - d · 1.... L: d 'b ıw;-nlll. 

ilk milli ı-aıc~ - v ıye gon cnrwrse v1.Z c ~ . 
ra:: ederiz, ccuabını verdim. 
- Olamaz! dedi. 
- Olur, çünk"ii. ben miUi oyuncu-
yum ve f cdcrasyonun emn1e en iyi 
yerde oturmak luıkkımtzdır. Diye 1s
rar ettim. 
- 01.amaz, bay Muhtardan emir 
gelmedikçe bırakamam, cevabını 

~~~ . 
- Ala, btt bay Muhtar kimdir, 'diye 
sordum. Bölge ~kan muavinidir, 
dedi. 
- Ben bay Multtarı kapı kapı ara. 
yıp 'bulmak mecburiyetinde deği
lim. Siz benim hiiviyetimi alırstnız 
oo kendilerine balkona çı1dığımı ar
zcdcrsiniz. Ve ilah ildh ..• 
Bıı hôdise, ilk maçta oldu. Balkona 
çı7:tığım zam.an bütün arTooda§ların 
da ayni muameleye maruz kaldıkla
rını hayretlı3 (iğrendim. 

lh,-inci maçta yine ayni nakarat, btt 
sefer de biznn Ası.an Nihadın '00.Jt
na geldi. Nihad benim gibi .'loğıı7~-
1wınltlığını muhafaza edemedi oo biz 
araya girip tc1'1..:in etmçsck, muhak
kak bir hıidise çıkabilirdi. Futbol 
f cdcrasyonu ba§kıanı Sedad Rı.:anın 
müdahale sile hadisenin önü alındı. 
llddisc basit fakat çok çirkindir. 
Bizler Atatürk rejiminin ve Tilrki. 
ye cumhuriyctiniıı çok şerefli ay 
yıldızını göğilslcrimizc ilk takmak 
§ere/ini ihraz etmi~ ııe bu §erefi 
Türk gençliğinin mümessili 81/atile 
bUtü.n dünyada sempati ve muı-affa
k"1.yet kazanarak temsil etmi~ genç
leriz. Rugün kimimiz sakat, kimimiz 
yaşlanrlığımı: için seyirciler arası. 
tıa T.·an.pnı.<J, yerlerimizi kendileri,. 
tıe terkettiiiimiz gençliği zevkle seıJ
refmf?ktcyiz. Hiçbirimiz bundan bil. 
!fllk bir zcuk ta.saumır etmiyorıı,z oo 
hiçbirimiz dlJ memkketimize spor 
sahcısırn:ia yapmı§ olduğumuz hiz
mctlPre mukabil bir miikôfat bekle
miyoruz. Biz bu hizmet"leri ootanı -
mız için seve ,,eve yaptık. Bizim bu 
gUn için beklediğimiz mazimize hiir. 
met ve say!Jıdlf. Bunu Türk gençli
ği hala her zaman gösterme1~tedir. 
Fa7.-ııt bazı sporcu olmıyan eşha:J 

kerıdil-erhıe bir mevki tHJTi.ldi mi, kü.. 
çük dafiları biz 1ıarattık diyerek 
bize 'hakarete kalkıyorlar. Ve ken-

gözle görüyor ve kulakla duyuyoruz. 
Bizde nefret hissini uyandıran kan, 
bi?.e gözyaşı döktUren de ölüm hissi ve 
korkusudur. 

Halbuki duyamadığımız ve göreme. 
diğimiz ve çok defa duysak da ancak 
dudak büküşü ile knI'§ıladığınuz öyle 
ahlakt sapıklıklar var ki, bence katil, 
dolandırıcılık, namus zorlaması, intL 
har, firar ve buna benzer çocuk suç
larının hakiki kaynaklan bunlardrr. \ 
Bu suçların miktarı vasat adedin tah
tında ise henüz tehlikeli bir (cemiyet 
psikoz) unıı. tutulmuş değiliz demek
tir. Şu anda buna dair rıyazi kıymet· 
te ihsai bir cetvel verebilecek vaziyet
te değilim. Ancak etüdüme başlarken 
kaydettiğim gibi, endi&emiz haklı ol
malda beraber, Türk bünyesi fonksi
yon itibariyle sağlamdır; binaenaleyh 
icab eden önleyici tedbirleri aldığımız 
gibi korkulacak bir mesele kalmaz. 
Bundan sonrnkf yaZ!Tn bunlan aydın
latacaktır. 

Dr. Rasim ADASAL 

• l 

· ı 
1 

Eski milli takım kalecisi 'Nedim 

dilerini dev aynasında görilyorlar. 
Hiçbir Bporcu hakarete ttıkammiH 
edemez. Bahmrus bizim gibi bu i§ten 
namus ve §ercfi ile çıkaJı milli spor. 
cular. 

Haber: Nedim KALE 
Nedimin mektubunu biz de ::::;. 

men haklı bulduk. Milli sporcul ~ 
za karşı kadirşinas olmak bepiJll 
borcudur. ~ 

Uzun sen.eler ay yıldızlı fonna~ 
ğüslerinde trujrmak şerefine ul i~ 
bu bir avuç Türk çocuğuna, sp0r ~ 
rinde, spor sahalarında biJakaydU JıJ' 
hürmet edilmelidir. Aksi şekilde bl' 
reket edilmesi ıı.ffedilmez bir }<S 

hattir. ___./ 

Garip bir ders 

. ~~ rna, şo ·re' 
lnailferr<le tayyare piloflıılJıı ö/jr,enccek nrnclere veriltcrk dersler a:as kardııl'1 el 

lerdc UW'İ/I lıir ders daha ilave edilmesi dü şıi11iill•:iiştıir. nu da ocnçlerı yu poıJl~tf 
simde oördü5ünıi: çenberlcre baiilayıp bir miiddct yuııarlauıaklan ibarctlirİ k gOS f 

n. ıislakbel pilotların hatıadu tayyare ne şe /.il alırsa alsın, lam bir alışkan. 1 
tJtrS 1 

mrlerl temin edilecekmiş .. Fakat inamı ha ıın hora/arının hatırına bu garı~fe o/O~ıtl 
sıılü ne.reden udmi~ blliyor musunıı:? Bii yük bir vamba:hancnin oöstume ıber/ef ıer 
bir numaradan. Cnmba:lıanede bu numarayı yaPan genç arlistler, hcmcrı çt~ eırrıll 1eı 
lıeraber mektelıe daııct et/ilmişler ve nııma ralarını talebenin önünde tek: çe~bet 
dir. Şimdi pek yakın bir :cımancln, lııoili: pilollar,ı da ısmarlanmış olan ıı 
de yıwarlannıaya ba~layacaklarmı$1 

rr. S. K. Kupası 
0 so 

Pazar nilnü yapılmışolan kır kOŞ 
mıntaka şamplyooluğu değildffbul ve 

1' 
T. S. K. lstanbul Bölgesi BCZ§kanlı- değil, yalnız Ankara. ts~ır. C' 

ğınd1Jn: mir bölgesinde yapııınaicW telt# ~ 
Dün çıkan gazetelerin bazılarında Her yıl ayni tarihlerde galiPıet rıılC 

20-2.1935 gününde yapılan T. S. K. ku- decek olan bu koşununs.tıetle ışti 1'ıJ' 
pası koşusu bölge birinciliği gibi gös.. (fert, takım ve en. çolta.zıı.ııdıld~"'~· 

eden takım) itibarı!~. k ııSı olıı.P"'' 
terilmekte ve bu koşunun galibi bölge 
birincisi olarak ilan edilmektedir. 

Bölge birinciliği atletizm federas -
yonunun mevsim başında gönderdiği 

talimata göre Türkiyenin her tarafın

da. 8.3-1938 tarihinden ve altı kilomet-

re üzerinde yapılacak ve bölge birin

cisi de gerek fcrd ve gerek takım iti. 

barile bu mUsabakanın sonunda taay

palar bölge birincihh"1 .kUP 
~ • it •• rttJt'' 

cagı aşıkurdrr. .b 0Jıw 
Keyfiyet bu yoldll ta''Zl 

rır 1 con Ha . tt 

Gene gaıı~ıısP ~,, 
Con Hanıi, Pitisburgd~U şaı 

milsabakada 9 puvanla \~d· o t9 

yiln edecektir. 

T. S. K. kupası, '1'. S. 
gautclerin yazdığı gibi 

gnlib gelmiştir. tor :ı. 
Va~illı,atand:ı Bob P~ 

Kurumunca da Buk Everti yenınt..cıtır· 
her bölgede 

Cc 
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Radyo harbi 
Cok korkulan tayyare harbinden 

daha ehemmiyetli neticeler 
doğurabilir 

G=UDS, 
1 

~ŞK vce o~ıro~AIJ=l ~OM~INJD 
Nakleden: SDHEYLA ŞEF ili -

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ·-••••••••••••••••••••••••-•••••••-•••••••••H••••••••••t•e .. eee-.••-••••••••••••••••••••••••••••••• ... •••••••••••••• : . Fikretlerde on gUn lfoldıktan son- bi görse Ferideyi bUsbiltlin başka 
ra Ferit Kahire~ e döndü. Evlendik- bir vnzlyotte düşüııecel.:. Halbuki o 
ten sonra yaşadıkları küçük e\'İ ol- ne kadar temızdi: yalnız her gene 
duğu gibi muhafaza etmişti. Yirmi kadın gibi ateşle oynamasını sever
clört saat içinde ölen Feridenin batı- dl.,. 

1 
BugUn büyük britnnyn,propaganda u~ rundaAlmımyn \'Cyn Hnlyanın sarf ettiği pnrnnın ancak : 
binde birini t.arfetmektedlr.LAkfn blr kere <le iınpnrntorhılc <lı~rnn radyo ne~ ıi) ntınn hnşlndık ! 

1 
mı, 1018 harbini kazanmamıza ynrllrm oocn propngnndn sen1st kndnr mükemmel \'C mu E 

hfm bil' s~r\is mcyda.nn getirmek nn ~nJ;: hlr ı:ün mesele idir. ~ --.. ...... _ __ .... ___ ._....... ..... __.. ......................................................................................................... . 

lngızız:ıerın en meşhur sttJ~.n ma.. 
~kkidlcri olan l'crııon Barlctt, 
ı11, 80ıı günkrde ''Dünyanın halin 
~lığı altuula çıkan §ayanı dik. 
1rct bir yazısını telhis suretile a
~ağıcJa ncşrcdiyontz: • 

lspanyadaRi 
deQişlk l i k 

la.._~okrasinin g:ırib bir huyu var. 
tQ~ uğradığı vakit kendisini u
"tt ;~aan çok daha btiyilk bir gayS: fJiddetle müdafaa ediyor. Lon· 
~esıni mahafil ·uç dört ay evvel 
~ Frankonun kat'i zaferini no
~ e'IVel kazanacağına muhakkak 
~hı~le bakıyorlardı. Onların düşün -
~alt~ göre, Barselon etrn:f ında belki 
8~ lr Saha muannidane mukavemet 
~ bt?1ekte devam edecekti. Fakat 
~ i.ae §ilphell idi. Çünkü Katiı.lanla
tılıltt~lerıe giuidcn gizliye temasta 
~an rı ıSÖyleniyordu. · 

toı.lıı .. ko ta.ferinin Britanya impara
~~ \'e hatta lspnnya hakkınaa 
.~t:e ~lacağıpı dilşünenler Artliur 
~ti r in lspanya hakkında yazdığı 
'81°kurnaııdırlar. Muharrir, ölllm 
~ı~ bekl~iği sırada hapishanede 
~ .bu eseriyle isyanın zeminini, 
~'( til nı teşkil eden tarihi vnkayii 
ı.pa:ı tel anıatmıahr. 
~ Ya hükumeti, komünizm, anar_ 
lı\;~ 8osyauzın ve demokrasi idcolo
~~ .. e d~hili harbin başlarında atıl· 
0ın~ıler o sırada toprağın köylü 

ile an tesahubu. ordunun politi -
;-~ ~şguı olmaması, katolik kili-
~ 1-Pan Udret ve kuvvetinin tahdidi 
~ Yol asilzadelik unvanlarının 
~e~;aldınlması fikirlerhıi benim· 
.~ g.. ve sevmemekte sathi bir it· 
b ltult~terrnişlerdi. 
l'\ı~Utitı et tarafı kuvvetlendikçe bu 
b·~ol'\tı. gev§ediğini, bozulduğunu gö
tı~ birlik F'ranko İspanyasında sathi 
~ç f~· olabilir; fakat harb uzadıkça 
t~~:lerıe aristokr3.t arazi sahiP
\:' k da anlaşamaınazlıklar baş- ı 
,~llıı~e ~.İspanyol ~ilerile İtalyan 
~dır. rt., arasında ihtilaflar çık -

bı ~ anya h 
~ aıa.11 ~kflnıetinin neticede har. 
~il ~aık~cagın~, çUn.kU onu temsil e
~~ a.ı git.gıde mUkcmmel bir ordu 
\~n frnrya başladığını, belki bir 
~11tlerıe~la bir zamandır muhtelif 
s~ bir ekrarıayıp durdum. tşte o 
~t 1 Olrtıad ecnebt neferinin bile yar_ 
t\l.ı ~~tln~n 'reruelde ilk §ayariı dik
~hı~ln 

1 
katanmıfJ bulunuyor. Bu 'il t~ll'f spanyol halkı Uzerindeki 

~ı ... ?l1 lflyıkıvla t.ııı tcrıı'" ""4>hn -

Yazan: VerınHoıro l§laıır{tOe'ttt 
lngitlereuin en meşhur siyasi münekkidi 

rasile duruyordu. Ferit buraya her Şömineye yaklnşnrak örtUsUnU 
sone gelir, ziyaretini yapardı. Bu kaldırttı. Gene düşilnüyordu. Bu Fe
defa içeri girerken, heyecanına ye- rldonin en son gUnün!ıde ellerinde 
nl bir hissin de karıştığınr anladı. tuttuğu bir kitaptı. Onu ortadan yok 

tııbiatını ve kanını hatırda tutmak l~
zımdır. Sinyor Negrin, tnraftarlarma 
daima iki senelik bir harbe hazırlan· 
m&lannı söylemiştir; general Franko 
ise kendi taraftarlarına harbin altı ay
da bitivereceği telkin ve teminatım [ 
vermiştir. Sinyor Negrin'in tahmini 
yanlJ§ çıka.bilir; general Frankonun 
tahmini ise çoktan yanlıg çıkmıştır. 

Şimdi artık asilerin ilkbahara doğru 
muazff erane bir sulh tesis etmelerine 
imkan kalmamıştır. 

Roma ve Bcrlin erkanıharbiyeleri, 
lspany:ıda dahili hnrb başgösterdiği 
vakit bir hayli scvinrniıılerdi. ÇUnkU 
bu onlara. yeni silahlarını tecrübe için 
mUkemmel bir fırsat temin edecekti. 
rakat Hamburgdan her hafta yollan-
n-ak mecburiyetinde kalınan cephane. 
lerin, lsviçrc ve Fransa üzerinden, Y.a. 
hut da "Mayorka., yoluyla ltalyadan 

' . 
uçurtulan tayyarelenin mühim yekful
lar teşkil etmeye başlaması i§in ren
gini deği§tirmek istidadını gösteriyor. 

Ham maddelere pek fazla ihtiyaçları 

olan iki memleket için bu herhalde 
pek ağır bir ~iik olmalıdır. 

Madrid, Teruel ve Şanghnyın gele
cek düm·a harbinin ilk savacları ola· 

~ -
rak telıikkisi belki de yanlıştır. Onlar 
ihtimal ki, böyle bir dünya harbine 
mlni olacak snva.ılardır. 

lngiltereye bir 
propaganda 
nazırı lazım 

Bu sene çıkmaaan, kendimizi harpte 
değil, beynelmilel bir sürü müzakere
ler temaslar arasında bulacağız. • 
Harbctmek istemesi muhtemel olan 

Çok se,·glli bir kadına karşı yapılan etmek. Ondan ayrılmak ne kadar 
hir ihanet hissi. Yavaş yavaş. onun gilçtil .. Kitap kendi kendine kırmı
yaşadıgı zarif odaları gezdi. Mavi ve zı işaret olan yerinden açılmıştı. Fe
kurşunl renkte d<lşenmlş salonda. rlclln gUzil gayri lhtlyart birkaç satır 
maı:1anm üzerinde bir kitap duruyor- üzerinde dolaştı. Okuduğu şeyden u
du. Son akşam elinde hu kitabı tu- tanarak yUzU kızardı. "Demek o bun 
tarak· "Kendimi iyi hissetmiyorum. ları okudu. Bu kitabın tehllkell, za
Herhalde yatsam iyi olnc~k ... demiş- rarlı olduğunu namuslu bir kadınıu 
ti. Ve ;;onra hiç kalkamamıştı.. okuyabileceği bir eser olmadığını o 

Snrı rengi bUsbUtün solan kitabı kadar söylediğim halde gene oku
alarak baktı. Oymalı. Uzcrf işlenmiş du ... diye düşbnUyordu. 
bir işnret. genç kadının nerede kal- Eğllerek kltnbın sayfalarını yırt
dığrnı gösteriyordu. Ferit biraz tit- tı. Şöminenin iclne fırlatarak yaktı. 
l'lyerek kitabı tekrar yr.rlne bıraktı. Alevler yükseldi. Sonra ktığıdın ha
Onun meşum hastalığının başladığı flf bir hışırtısllo söndU. Ferit bütün 
günün sabahı bu roman, Ferltle Fe- bunları seyrederken bUsbütUn başl{a 
ride arasmda ufak bir mUnakaşaya şeyler dlişilnüyordu. Şimdi eskt tarz
sebebiyet vermişti. Ferit onun bu ki da döşenmiş güzel bir salonda en 
tabı okumasını istemiyordu. Fakat bllyill< muharrirlerin, ancak yüksek 
o fikrinde ısrar edorek: "Biltlin arka ruhları nldkadar edebil~cek olan 
daşlarım bunu okumuşlar, yalnız eserlerini okuyan koyu renk saclı. 
ben .. Bu doğru mu? ı:len de fazla derin bnlnşlı bir genç kadın görüyor 
ciddi bir insansın Ferit. Rica ederim 
benim okumak lstP-diğim şeylerle du. lllrdcn Ferit doğruldu. Tamami-
bu kndar meşgul olma .. demişti. le Ferldeye nit olnn bir yerde nasıl 

BUtün gUn nraınrında bir soğuk- Nermlnl düşünebiliyordu. lkinci de
luk sezmişlerdi. Ferit çok az konuş- fa e\'lendiğlndenbcrl bu hiç birlblri
muş, Feride biraz kızgın durmuştu. ne benzemlyen iki kadın blrlbirlle 

Sonradan bn hareketinin cezası- kıyas etmekten ne zevk duyuyordu? 
nı ne kadar ağır olarak ~örmüştü.! lkislnln de kendine göı·e mezJyet-

madde ithnline başlarlarsa, iş Kendisinin knbahntll olduğuna hUk- Jerl ve kusurları olabilirdi. Feridc-
blisbütün başka bir şekil alır. mctmfş, yatakta hareketsiz duran yl Nermlııc tercih ettiği halde gene 
Büyiık Bri~ynnm serveti hissesi_ zavallı Ferldeye: "Seni üzdüğüm için onun Ferldeden yUI;:sek olan bazı ta

ne dü~n rolü oynamıya başlamıştır heni affet!,. diye ncı acı inlemişti. raflarını talccllr ediyordu. !':erminin 
bile. Hi" şüphe yoktur ki, lngiltere i- Ve bugUne kadar bu nedamet hlssl çok gtızel bir lrnlhl rnrdı. BütUn fn-

~ onu meşgul elmiş, bnhtiyarlığm en ztletler onda blrle!}mlşt!. FerU bun.. 
cabında harp 'malzemesi için İtalya. - son gi\nilnde Fcrldeslnl incittiği için ınrm hepsini hlllyor Vf! tnkdir ediyor 
nınkindcn çok daha fazla para sarfe- kalbinde dertn bir iz bırakmıştr. Fa- <lu. H:ıtU\, o~er Feride om\n bay,a
debilccek bir mali kudrete sahiptir. knt bugUn o bu solg'un clltll 'kitaba tına karışmasaydı Nermlnl çok se
Sinyor Musolini gibi bir realist, dü- bakarak başka <lilşüocelere dalmıştı. \'ebilircli. Yavaş yamş tüylU bir bn

..Znvallr sc\'glltm, ciddt değildi. Onu ı n 1·nplad1~ rncrdf"enleri çıktı şUncesiz bir tehevvürle yapılan mey • mı F>' • • 
yola gctlrmelcllğl~ Uızımdr. Fakat tltrtyen ellerlle kapıyı nçtı. FC'rlde-

dan okumaları yerine, Britanya ile beni o knd:ır se\'erdl ki herhalde bu nln odasında idi. Odanın hiç değlşml 
anlaşma yollarına sapmayı daha kar- arzumdn muvaffak olurdum.,, Biraz ven bir havası onun kokuslle dolu 
lı bulmakta gecikmiyecektir. ilerledi. Sonra g~ne geri dönerek ki- ldi. Ölümünden bir ı:nn evvel giydiği 

İngiltere, daha !talyaya onun ayni taba baktı. Eserin ve muharririn is· beyaz Ipclcll ,:;ömleğl bir koltuğun 
siüıhıyla mukabeleye bMlamamıştır. ml büyük yazıyla ynzılmışlı. Acaba UstUne atılmıştı. l(ennrda duran bo-

bu roman neydi? Şimdi iyi hatırlrya ı k nf 1 gibi onun da rengi Biz ltalua gibi vasi mikvasta radyo yaz s nr,, n er 
J J mıyordu .. :'ılnsanın yanına yaklaşa- biraz sararmıştı. Duvarlarda penbe 

ne~riyatı yapmıyonız. Fakat Ingilte- rak tekrar kitabı aldı. nır sayfa, k1iğıt hUsbütUn solgun gözüküyordu. 
re değişmektedir. Meseld İngiliz rad- sonra hlr <lahıı. tesadüf ettiği birkaç Sanntkf\rane oyulmuş bir karyola
yosunda arabca neşriyat yapılmaya yeri okuclıı. Evet tamamilc hatırla- nın UstUnde duran örtüsU csklmlştl. 

mıştr. Bugün !<imse hu eserden bah- ı ı k d d ·· d ·· b~ıı:•lanmıştır. İkinci adım olarak is • Du yarı rnran ı o a a gun en gune 
- sctmiyordu. llcrh:ılde çok zararı gö- b ı ı ı 

Panyolca Ve Portekizce Il"''"riyata baş- C'slclyen hiltUn u eşya ar. rnpa ı pnn 
......... rUlmilştU. lştc Ji~crirle lınstalığında k h ı bl 

}anacaktır. Bu .. tün Britanya 1·mparator b 1 · d 1 curlnrın gl>lgcslnde ço az n r 
unu okuyordu .. El nde kitap, n - manzara ı:;östNlyordu. Ferit odr:şa 

luğu içinde Portekiz veya İspanyol li- gın düşünüyordu: "Burada hırnkma- girdi, yatağın yanına geldi. Bütün 
saniylc konuşan ufak bir grup bile ol- snm daha iyi olacak. Benim zavallı tefcrrilatile geçen zamanı gözünün 
madığı halde İngiltere bunu srrf bazı küçük Ferldem .. Burada bu kitabı önünde canlandırdı: 
milletleri imtisalen bir propaganda Onun, HlUrkcn güzel gözlerlle ha
vasıtası olarak yapacaktır. .Netekim muştur ki, Britanyanın da ergeç böyle yattan imdat istediğini. sonra gözle 
Almanya scnelerdenberi bu lisanlarda bir b:ıı:lircye atılmasırun zaruri oldu- rint Jcnpaynral{ ölUmün tesirile don-
radyo ne~riyatı yapmaktadır. ğuna muhaltknk gözü ile bakanlar duğunu görüyordu! Ah bunlar ne ka 

t T çoktur. Böyle düşünenler pek mühim dar ynkrndı. noktorun: "Onu kay-
Söylendiğine göre ltalya ngı ızce, hettlk!,. dediği o menhus dakika! .• 

tspanyolca, Portekizce, Arapca, Çince, bir noktayı gözden kaçırıyorlar: Ha- S 6IU 
Japonca, Fransızca, Sırpça, Rumca beşistan patırtısında olduğu gibi bil- ' 0~~~ın a:·tebC'ssümü, Fericlin elle
Türkçe. Rumcnl'C ve Arnavutça radyo tün top, tüfenk, bomba, cephane yal- rinde tltrlyen soii;uk elleri, ve nncnk 
neşriyatı yapmaktadır ve §İmdi de nız bir tarafta olsa bile, harbin yine F'erldln lşltebllJ:ll~I hir nefes .. Dnha 
Hindistan lieanı ile neşriyata başla _ zahmetine ve masrafına değmediği bu sonra ... 
mak üzeredir. Bu iş böyle giderse, t- son zamanlarda olduğu kadar tarihte Yntoğın nyak ucuna diz çökfü. El-

M r · · hi~bir zaman tebarllz etmemiştir. Ec- lerlnl örtilnün ilstune koydu , ne yap-
talya hakkında Sinyor uso ınının tığını bilmlyerek penbc saten yorga 
gazetelerinin basamadığı bazı hakikat- nebi kredisi olmadıkça İtalya zaptet- nı, çarşafı çel\ti. Yastığın Uzerine 
leri, her gUn italyanca olarak nerşet- tiği araziyi imar için hiçbir (.:ey yapn- döklıl~n sarı sn\:larile, beyaz yUzünü 
mek için İngiltere de bir propaganda maz; ecnebi kredisini ise :Lncak ecne- h~H'l ı;örliyordu. Çi<;"'lcler. h1\H\. Ji'erl
vekaleti tesisi icab edecektir. bilere karşı güttüğü siyaseti baştan- din başını döndüren çiçek kokula-

k b. d h b' rok b ta d wo t• a•V• takd' d b labı'lir rı .. Alnını penbe satene dnyndı. BU-devlctlerle onlann muhasımı olacak Yapılaca ır ra yo ar ı, .. aş egış ıı· ıgı ır c u · 
w h ta h bin Bunun en dikkati reken misali Ja- tUn hu hatıralar onun fikrini altüst 

d l tl · · l'kl · d k" korktugumuz ava ve yyare ar - "' etınfştl. F"'rlde ><ldUltten sonraki sa-ev e erın zengın ı crı arasın a ı ._, u • 

. den daha ehemmiyetli neticeler doğu- pon"·a.dır. Onun bUtün servet ve vesai- atlerı·. Unıltsı·z1·1ır,inl, feHUcctlni hlsse-fark o katlar büyüktür ki, mütecavız- J "' 

k rabi!ir. Bugün BUyük Britanya propa- ti bir harbin idamesine tilhsis ve te\•- diyordu. Bu kndar büyük bir üzüntü Jcr bugün bütün hızıyla devam etme - t 
ganda ugruw nda Almanya veya talya- cih edilmiştir ve bu onu şüphesiz ki, ile nnsıl ynşaynbllcllğlne hnyret cdi-

te olan silt\hlı:ı.nma yarışının tahmil ı b · ı ki b 
nm sarfettiği paranın ancak binde bi- harabiye sürükliyeccktir. Çiııde milli- yorJu. Sonrn rn. ası e es ayatına 

ettiği ağır yüke uzun müddet dayana- rini sarfetmektedır. Lakin bir kere de dönmUş, no düşllndil!';'iinü ne ynp-
mıyacaklardır. Sulh, demokrat lider - yet hisleri clfın p<>k zayıf olabilir. fa_ tığını bllmlyerok bir mUddet yaşa.-

imparatorluk dışına radyo ne§riyatı • kat marcşı:ı.l Çan - Kay - Şckin ordula. mıştı. o znmann ait hi"bir şey bilmi-lerin uzağı gören devlctçiliklerile ve · · · 1918 h b' " 
na b~laclık mı, bizım ıçın ar ı- rım bir arada tutnmıyacag·ına insanı yor ynlnız gece, lrnrnnlılc ve soğuk idarelerile, yahut da onların ellerinde rd ed 
ni kaznnmamızn ya ım en propa- inandırabilecek ortadn bir sebeb de hissettiğini hatırlıyordu. Sonra ya-

bulunan gençlik ve ordu ile değil, ha- ··k 1 d ıo; ı ı ı i ı dl gandı:ı. servisi kadar mu emme ve yoktur. Her gu··n beklendigıw· halde Çin şa ıornı an ı:ı.mış, e em n cen nn 
?.ineler dolusu altınlarıyla idame edi- t' k k ı ş edl k lıl ı t d mühim bir servis meydana ge ırme ordusu bir türlü teslim olmamaktadır. nr ac n ner{' ss ya ma evı:ı.m 
lcbilecektir. ancak bir gUn kısa bir zaman rnese- d'- etmişti. Hiçbir zaman bahtiyar oln· 

Pek kahramanca olmamakla bera • 
1 

. 
1 

kt ' Japonya aleyhir.dcki hissiyat, ıger mıya('a~ını biliyordu. FcrldC' onun 
her, bu işin hakikati budur. esı o aca ır. b .. n k.. memleketlerde gUnden güne şiddetlen- aşkını clı:ı. beraber f;Ürllklemiştl. Bü-
~vle bir tahmin ile Amerikan, ln- 1JapQtrV8 U g U U mekte daha fazla kuvvetlenmektedir. tün mc,·cudlyetlle tekrar ediyordu: 
~J t Japon~a pek kısa bir zamanda o kadar - Se\•gllim, ben yalnız seninim. 

giliz \"e Fransız bankalannın mahzen- V8Zİye 0 Başka bir kadın s~vemem. GHrUyor-
d 1 çok milletin hUsnü teveccüh ve hüsnG-

lerinde, on altı bin ton ka :ır atın da anab'ılecek m·ı? sun ki gene geldim. Senin yerini tu-
t J V niyetini kaybetmiştir ki, bu adet!l şa- 1 vardır. Almanya, ıtalya ve aponya- tan, fnkat nşkımı kazannmıynca t o-

da altın miktarı ise, ancak bin yedi Son Uç sene içinde Habcşistanda, ls- yanı hayrettir. lnn tılr 'kndınr bırakarak sana. gel-
yilz otuz altı tondur. Mahirane bir dö- p:ınyadn ve Çinde cereyan etmekte o- Ortadn böyle misaller durur.ken dim ! Oliinccre k:ıdnr s~nn vaadet-

h · _ J an har 1erin tü Jer Urp_....:e:.:.r..:...ti:..:;c..:..._i _h_:_a_be_r_le-_ı....-k_im__,y:;..c_n_i_b_!_r_h_a_r_be_b_aş.;;..l_a_m_n_k_.c_e_:ıa._"_rc_t_i-_,__ti_ğ_·ı_u_ı _1?_i_bl_,_s_n_d_1 k~· _ı_rn_l_n_ca_ı,_"'ı_m_! ·-~----
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154 yaşında bir vatandaş 

l~leke" in en 
ihtiyari 
konuştu 

~sol adıaaııı lrDDç kimse blDmemelka 
te~ar; ona lheırkes 04 <dle<dle "° <dlnycır 

Memleketimizde 150 yaşını 
gaçmıs otuz vatandaş var 

Ankara, (Hususi muhabirimiz yazı. , 
yor) - 935 umumi nlifus sayımı, en 
enteresan neticeılrini veriyor: bu sa. 
ynn için bir milyara yakın rakam tas. 
nif edilmektedir. Yalnız vilayetlere 
ait bugüne kadar 43 cilt eser çıkarıl
mıştır. 

Türkiyenlo en ihtiyar vatandaşı 

kim biliyor musunuz? Bu adam meş
hur Zaro ağadan daha dinçtir. ~ize a
sıl enteresan haberi verelim: Tür ki. 
yenin en yaşlı erkeğinin kardeş çocu
ğu olan bir kadın da, Türkiyenin en 
yaşlı bayanıdır. 

• • • 
Son seyahatte Elazığ'a geldiğimiz 

zaman, yeni Elazığ'ı görmek kadar be. 
nim için enteresan olan bir şey vardı: 
Türkiyen!n en y~IJ adamı ile konuş
mak ... 154 yaşında bir canlı tarih ta
eavvur ediniz: bu tarih devresi ara
sında neler olmamıştır? Size, son 154 
senenin: yani Türkiyenin en yaşlı a_ 
damının idrak ettiği büyük tarih ha
diselerinden bizi alakadar edenlerden 
en mlihimlerini, yalnız isimlerlle bir 
sırahyalım: 

Sırplar, Osmnnlı imparatorluğuna 

karşı ilk isyanlarını yaptıktan zaman, 
bizim en ihtiyarımız yirml yaşınday. 
dı. Sonra Mora isyanı oldu, yeniçeri 
ocağı kaldırıldı, Navarin deniz harbi 
oldu, Azerbaycan Ruslar tarnfrndan 
istila edildi, Yunansitan fstikJalinl f. 
lan etti, Gülhane hattı hllmayunu o
kundu, Kınm harbi oldu, ilk Osman
lı kanunu esasisi ilan edildi. Ayasofya 
ve Berlin muahedeleri imzalaııdı, TU'r. 
kiyen!n en ihtiyarı 98 yaşındayken, 
yani 1881 de Atatürk doğdu, 1!l20 de 
Osmanlı imparatorluğu battı, 920 den 
sonraki büyük vakalan biliyoruz. I 

Bu kadar çok vak'a yaşamış bir bu. l 
çuk asırlık hayatı olan bir adamla 1 
konuşmak kolay bulunur fırsatlar -1 
dan mı? Müzelere girdiğiniz zaman, 
orada tarih sayfaları arasında olmanın 
ne garlb tecessUs ve hazzını duyarız. 
Bir buçuk asırlık vatanc?aşla konuşur
ken bu sayfalar dile gelmiş gibidir. 

Elazığ'm Harputa bakan eski ma -
haBelerinden birinin, tek katır, büyük 
bahçeJi toprak evi önündeyiz. Beni bu
raya kadar getiren yerli ahbabım ka_ 
pınm çıngırağım bir iki defa salladı. 
Ses uzakU\n gelivor. Anlıyorum ki, ev, 
b:ıhçenin içindedir. Dışardan görünen 
bUyük ağaçlar, buranın uzun emekle 
meydana getirilmiş olduğunu anlatı • 
yordu. 

Bi?.C kapıyı, on dCSrt, on beş yaşla_ 
rmda bir çocuk açtı. Ahbabım sor
du: 

''- Dede evde mi? 
Dede, 935 nüfus sayrmmda yaşı 152 

olan Türklyenin en ihtiyar vatanda
ııırun müstear ismidir. Hakiki admı 

yolda, gelirken arknda~a sormu§tum. 
Bana. herkesin bu bir buçuk asırlık 
vatandaşa "Dede" dediğini, asıl adı
nın k!qıse taraf mdan bilinmediğini 
söylemişti. Bahçeyi uzun bir toprak 
koridordan geçerek l!irdik. Bir tarafta 
ahırlar. diğer tarafta samanlık var. 
Uzun, yaşlı ağaçlar ortasında şirin, 
beynz eve giriyoruz. Bir cardağm al 
tındaki tahta sırada oturduk. 

''- Demin bize kapıyı açan çocuk 
kimdi'! 

''-Dedenin torununun torunu ••• 
Torununun torunu ..• Cevaba dikkat 

ediniz: dört nesil idrak etmiB kaG in
san vardır? Dede efendinin ozlu ece. 
Ji~e §Imils. O~lunun oğlu harpte öl
mus. Kendi yaşıyor. 
Beş dakika kadar ~çms.dl: evi!l ka

pısı açıldr. Bir bastona day:ıha !!aya- ı 
na, yavnr; ve ~lkkatli adımlarla, ak sa. 
kallı, nur yUzlU bi ihtiyar bize do~- 1 
ru gelmeye ba.~lndı. Aramızda onun 1 

yaşının yarısı kadar ya§ayıp, onun ka_ 
dar dinç olacak kaç kişi var dersiniz? 

Dede yanımıza geldi. İşitilir işitU -
mez bir sesle bize hoş geldiniz dedi ve 
yerdeki halının Ü7.erine oturdu. Gll -
müş savatlı, kocaman tabakasını uzat
tı. 

Torununun torunu olan genç, yanın. 
da duruyordu. Dedenin kulağı, artık 

kolayhkla işitmiyormuş. Bizim söyle· 
diklerimizi o, dedesinin dedesinin ku. 
lağma bağıra bağıra söylilyor; ihti -
yarın ancak anlaşılabilir bir şekilde 

hafif Ge verdiği cevapları biı.e anlatı
yordu • 

Dede elleriyle kulaklarım ve gözle
rini göstererek bu iki azasından şikL 
yeti olduğunu a.nlattı ve genç torun 
diyor ki: 

"-Oç sene evveline kadar böyle de
ğildi. Şimdi kulağı da çok ağır işitf. 
yor, gözi\ de az görüyor. Sesi de pek 
çıkmaz oldu? 

"-Ne yeyip ne içiyor? 
••-Bol bol yoğurt yer ..• Sabah ak

şam yoğurt. Bir de çaya meraklıdır. 
Ihlamuru da sever. Ayran içer, Çubu
ğundan hiç ayrılmaz. Kahve ile başı 
hoş değil ..• Pek az uyku uyur. Günde 
nfuayet dört saat .. Kendi kendine mı. 
nldanır durur 

'"- Acaba neler söyler? 
''- Pek anlamıyoruz. Yalnız ben 

kUçükken bana Gazi Osman paşanın 
Plevne marşını öğretmf şti. 

İhtiyarın yüzüne dikkatle bakıyor
dum: Kuzu dişi ne demek olduğunu 
bu bir buçuk asırlık tarihte gördüm: 
bembeyaz. inci gibi dişler. Yalnız kU. 
çtik ve sık. Tilrkiyenin en ya5lı vatan
daşı, dudaklarını oynattığı zaman bu 
dişler, bakırlnşmış olan yüzilnde iki 
sıra inci gibiydi. 

Göı:leriyle dudaklan arasında yedi 
yarım daire sayabildim. Demek ki aşa
ğı yukan, her yirmi yıl, onun yüzünde 
bir ko:.tmerli i'ı bırakmıştı. Gür kaşları 
bembeyazdı. Sivri bir bumu vardı ve 
süt beyaz sakalı çenesine doğru seyrek· ' 
leşerek uzuyordu. Elini bir dürbün gi
bi gözünün üzerine götürerek bize ba
kıyordu. 

Türkiyenin en ihtiyar vatandaşiyle 
ne yazık ki uzun boylu konuşamadım. 

Onun kimbilir ne canlı hatıraları var
dı?. Torununun torunu, bize, dedesinin 
do:ieı1inin vaktiyle İstanbula gitmiş ol
duğunu, Yunan harbinde, Kırım harbin
de, ilk Sırp isyanında bulunduğunu, 

memlektinden yirmi yaşında çıkıp an
cak kırk yaşında döndüğünü, sonra tek· 
rar gittiğini anlattı. 
"-Yazı okuma biliyor mu?. 
"- Hayır f Arap harflerini bilmez

di. Türk harfleri çi~tığı zaman da pek 
ihtiyardı. 

Gönlü, bu cahilliğe ne kadrır yanı

yor: Yüz elli küsur senelik h~diseleri 
görmüş olan bu gözler gördüklerini 
kaydedebilecek iki ele ma1ik bulunsa 
bize ne güzel ıeyler anlatırlaroı •• 
Konuşacak çok şeyleri olduğu, bele 

bizim ona soracağımız bir çok suaıter 

bzulunduğu halde, hiç bir şey sorma • 
m~ ve cevap vermemek azabı için- / 
deydik. 

Biz bahçeden ayrılmak için ayağa 

kalktrğımız zaman, o da ayağa kalkmak 
istedi. Bizimle konuşamadığı için Ü· 

züldüğünü crılıyor:luk. Ancak işitebi

leceğimiz bir sesle "uğurlar olsun!,, de
di. 

Yerli dostumdan, Türkiyenin en 
ihtiyar erkeğinin ~arde§ çocuğu olan 
Türkiyenin en ihtiyar kadınını da ziya
ret etmemizi rica ettim. 
''- imkanı yok, ıdedi. O, buraya do· 
kuz saatlik bir köy.de oturuyor. Maa· 

mr-'ih vaktiniz varsa gideriz.,, 
Herhangi bir fırsatla bir daha Ela· 

EV'ıelkf gece Kn:- . .. ..ıJ huı.ıı..sıı.ıta 

harap bir ev, şimdiye kadar misli görül· 
memiş bir fociaya sahne olmu5tur. 

lnı;anın Hiylerini diken diken yapan 
bu facianın kıırbanl:ırından biri ile gö
rüştüm. Bu vakaya şahit olanları dinle
dim. TopladıAım malumattan çık:ırdığım 

netice; fnciııyı işli}'cm ad:ımın bir lnsıın 
değil, bir canavar olduğudur. 

Düs-1eldorrtn senelerce eve! yakalanan 
cnninin işlediği cinnyetlere benziyen bu 
vnka hnkkınıla yaptıRım tahkikatı etranı 

yazıyorum: nunu okuyanlar benim vaka 
hakkında "misli görülmemiş facia,, lavsi
fime hnk vereceklerdir zannederim. 
Kulaksız yo!unda 

Sabah ı;ekiz ..• Bütün arkadaşlar çıılışı

yor. Bir ara telefonla bir muhabirimiz 
haber verdi: 

- Bir insan cana\"nrı yakalandı. Çocuk 
larınn afyon verip öltliiren bu adam şimdi 
karnkolıla.-

Foto Ali birkaç dakika içinde makinesi
ne film dolUurdu. Kapının önünde ıhıran 
otomobilini işl~ıti. Beraberce vakanın ol
dul!u yere gidiyoruz. 

Ka'lıınpaşnyı kan, kamJ bilen l\tiıkerre 
min dükkAnı önünde durduk, biıe Kulak 
sı:ıı şöyle tıırif etti: 

- Kıılakı>ıza giden yol, şu köşeyi dö
nünce çıkacaitınız meydanı geçin! Biraz 
bozuk yollardan geçtikten :rıonro önünüze 
gelen yokuşu tırmanın. Sonro sene sorar
sınız? .• 

Tarif edilen yollnrdnn geçtik. Alinin o
lomohili yokuşu tırmnnıyor. O ne? İlerde 
yokuş aşağı bir adam iniyor .• Arkasında 
bir de zabıta memııru" 

- Ali, dedim, katil geliyor! 
Otomobil zınk! diye d~rdu. Ali mnklne 

sine !lorıldı. İçerde süratle meşin mahra
zayı açtı, fotoRrafını ayarladı. Den heye
canın sesleniyordum: 

- Ali çahuk, geliyorlar •. 
Onlar bize on metre yakia,mışlardı ki 

Ali otomobilden fırladı. Makine arkasın
da )'Ürüyerek mcc;afoyi dohn ziyade kısnlt 
tı. Birden maldne arkadan çıkıp göz hiza
sına gelcti: Cılf 

Polisin önünde yürüyen Ulclvert elbiseli 
ad:ım makinenin sesine şöyle cevap verdi: 

- Vay cnnınn bel Şıppadak re~mlml 
aldılar .• 
Yürüyüşünün :ıhengini bozmnclnn yoluna 

devam etti. Elleri kelepçeli olıın bu oda
mın henilz tahkikine gitme'kte olduğumuz 
vokanın kahramanı olduiiu ı;özlerindcn 
anlnşılıyordu. Bundan baŞka RÖzlerindeki 
irade da bu znnnımıu teyit ediyordu. 

Oromohile blnİ)'Orduk. Arkad:ın bir kız
la çorşanı bir kadın göründü. Bunlardan 
kadının gözlerinin üzeri mosmordu, Ağla
ya ağlaya önde giden ııdama yclfşmek kin 
ocelc ecliyortlu. Kısa bir sorgu, bunun, 
elleri kelepçeli adamın metresi olduğunu 
meyd:ına çıkardı. Kız da katilin kız knr
deşlnin kıııyclt. l\nsırnpaşa karakoluna 
S(lıfiyorlardı. Müclcleiumuml mun,·inlerin
den biri henüz tahkiknto el koymııştu.~ter 1 

ziğa gidecek olursam ilk göreceğim kim 
seler arasında bu yüz elli yaşındaltj ih
tiyar kadın vardır. Belki o, kaNleş ço
cuğu gibi konuşc:maz halde değildir. 

Ve bize dile gelen tarih sayfaları gibi 
bir çok şeyler anlatabilir. 

• • • 
Türkiycde yaşı 150 yi geçmiş olan 

veya 150 de olan kaç vatandaş var, bi
lir misiniz? 

Tam otuz tane .. ·Bunlardan bir erkek 
Ağndadır. Diyarbakırda üç kadın, Ela
ziğda ik.i erkek, bir kadın (erkekler
den biri 157 yaşında olarak Türkiyenin 
en yaşlısıdır.) Antep te iki erkek, Kay
seri de bir erkek, bir kadın; Malaty<da 
iki erkek, i19 kadın, Maraşta bir ka ka
dın, Mardin de iki erkek, bir kadın, 

Muşta iki erkek; Urfada iki er~ek, iki 
kadın; Yanda üç erkek iki kadın .. 

Türkiyenin yüz elli yaşından fazla o
lan vatandaşlannın hemen hemen hep
si Şark bölgesindedir. Bu uz~~ yaşama 
sırrı acaba nereden geliyor? Buraların 
bir çok yerlerinde dol!jtor, eczane, has
tane yoktur. 

Konfor geridir. Hayı:..t prtlan ipti
daidir. Bütün bunlara rağmen yüz elli 
sene yaşamak kudretini, acaba burada
ki vatandaşlar hangi kayn<ıktan almak· 
tadırhır? 

Şimdi size, Türkiyedeki yüz yaşında 
olanların mesaisinden bahsedelim: 
Yurdumuzda 100 yaşını geçmiş 6241 va 
tandaş vardır. Bunun 1256 sı erkek, 
3.985 i kadındır. 

Görüyorsunuz ki kadınlann saysı da
ha çoktur. Erkek mi çok yaş~ır. kadın • 

mr?, Yu~ardaki rakamlar bu sualin en 
güzel cevabını vermiş ol•yor: Kadın 
çok ya~ar 1 Çetin hayat yükü, erkeği 

çabuk yıpratmakt:dır. 
Bir netice daha: Türkiyec!eki 6241 

yUz yaşını geçmiş vatandaştan ancak 
686 sr şehirlerde yaşıyor. Geri kalan 
5555 i kôylerdeclir. 

... cı.Jc ı-;ulııııı \C uıgcr şahitlerin Hadelcrı· 

ni almaya hazırlanmıştı. 
Knlil ile metresi ornya götnrüJüyorlardı. 
,, ; oınobll yokuşu tnmamladı. Daha bo· 

zuk ve düz yerlerden seçtik. Etrafımızı 

nlnnl:ır sonıyorlar: 

- Yakn yerine mi? 
nirkaç gencin ve blrltaç çocuğun rch· 

herLi~i ile daha bir hayli f(lttil·. Menırlık 
yanındaki sokal.:lnrdan olomobil Recemez 
oldu. Kiiçük ve ba~ık lavanlı evlerin ıırala· 
rınd:ın, knlclırımsız dar sokaklardan iniyo
ruz. l>olambnı;lı yerleri 1reclikten sonra 
vak:ının 1ıcçti~i evi bulıluk. 

- 60 numnra ... Bir köşede tahta perdeye 
ocılmış bir kapı_ Arkasına kadar itip içe· 
rirc <faldık. 

Vak'a yerinde 
Geriıleld yıkık ve harap evin sapsarı 

camınd:ın bir çocukla yaşlı bir kııdın ba· 
kıyor. Ali sesleniyor: 

- Tey.ul Aş:ıltıya ıtel baknlımt 

Dekledik, gelen giden yok. Bir bodruma 
d:ılılık. Oradaki merdiveni tırmandık. 
Küçük bir sofada bir salıncak kurulmu5. 
Bn~ka eşyo yok. fçerdekl odaya dalıyoruz. 
Bizi gözleri ynşh pejmUrde kıynretll yaş· 
lı bir kadın karşılıyor. Odada bir tr.k ot 
yastık, bir ynlnk. baıı kap kaçak •• Ortııclo 

ellosınm ortasında ynkılmış dört ateş, üç 
tane dt> henüz y:ınm:ımış kömür pnrçası. 
Yonındo bir keo:e knf~ıdındo !:ömür duru
yor. ihtiyar kadın )'erde yatan çocui'{u kop 
tııt ıgibi .:rıırtındaki entarisini açtı. Ktmik
leri görünen çocuğun sırtı yara bere için· 
de" Yüzünü çc,•irdl. Yanık \çinde •. Elle
rini uzotlırdı. Isırılmış knbormış bir hal
de, .• 

- llu ne! Teyze ... Bu ne hııl? kim ynp
tı hunl:ırı ? •• 

Bu yaşlı kadın, sefolctfnl unnlmu~ hn
şına gelt>n r ... ırıkete n~lıyor, ve biz hayret
ten dona kalmış bir önümfh:cleki sefalet 
manzarasına bir çocuğun haline bakıyo-
ruz. 6 

ihtiyar kndmm antattıkları 
Kadının hıçkırıkları kesildi, anlatıyor: 
- Benim ndım Asiye •. Meryem isminde 

bir kızım var! Bunun lsmail ismindeki 
eski kocasından iki de oğlu var; yani be
nim torunlarım. 

Bundan on beş gün evvel Kasımpaşada 
Kireç hanında oturuyorduk. Kmmın ko
cası lsuı:ıil boyacılık yapar, '!özde bize ba
kardı. Fakat son zamanlarda bakmaz ol· 
du. Bırakıp gitti. Kızım bu hainle tanıştı. 

- Kim o haini 
- Kim olacak? Salih! Kızımın şimdiki 

kocası" Bu 11dom hnnıla iken tanıştı. Ni· 
kdh ynpacnğını sö) liyerek kızımı metres 
tuttu. Bu ev de onun .. İşte bizi alıp buraya 
gctirı.li. Evvelki gece de öldürdü yavrumu. 
Hunu da öldürecekti ııma kurtuldu nasıl
sa-
AlUıyor zavallı kadıncoıtız. İçini çeke, 

çeke hüngür hüngür o{!lıyor ve biz bu alt 
Jayışın knrşı'iındo znYalh kadına bir şey 
soramıyoruz. nckliyoruz ki bu a~layış bir
az sükönet bul~un ..• 

- Peki; bu v:ıko n:ı~ıl oldu? 
fşkence 

- nen bu Salih kadar canavar in~on 

görmedim. Bu çocukları istemiyorıiu. On 
beş gün gibi kısa bir zaman içindt neler 
yapmadı hunlara neler .. l\tülenıatliyen dö
ftüyordu. "Fakirh:ıneye ntacaj:!ım,, diyor
du. EHelki r.cce bu clayak sene haşladı. 

Çocukl:ırın ellerini mnşa ile ,Yaktı, sonra 
bellerinden tulup kalılır:ırok yiizlerini 
m:ıngalın üzerine lutıu. Yavrucakların kız 
gın ateşten yüzleri yandı. Buna kanmadı. 

Çocukların parmaklarını ısırdı. Çıkan 
kanları emılikçe: 

- Oh! diyordu. 
Çoc-uklnr bitkin bir haldeydi. Kurtar· 

m:ık lsliycn onnelcrlnln yüzüne )1ınıruk 
y:ıilılırıh. Bana ı;alıtırclı. Yere serdi. Çocuk 
Jnr ağlıyorlnr<lı. su~turmak için cebinden 
aryon çıkarılı zorla yutturdu. Biraı sonra 
iki çoruk da baygın bir hnle geilliler. Sa
halıa k:ır,ı nğızl:ırına lekrar ofyon soktu. 
Buna ela mnni olmak isledik. 

- Önüme r.ıeçmeyln. diye h:ıitırıiı. On· 
l:ırı uyutuyorum. Sizi de iilıliiriiriim. 

Dışnrı çıkm knrnkolıı haher veremiyor 
duk. Ş::ıfnk söküyordu. Dört raı;ındnki to
runum Cevat öldü. Arlık kendimi her şe)·e 
r:ı~men so!rnJ(ıı attım. Knrakol:ı koştum. 
Polislerle dönüp geldljtimiz zaman Salih 
çoktan kaçmıştı. 

- Nerede ölen çocuk! 
- Onun cesedini knrııkotn RÖ!ürdüler. 

Doktor muayene elti. Dayaktan nrknsınıla· 
ki kemilclerin kırılılı~ı. zehirlenip ölrtüj:iü 
nnlaşıldı. Sonra dıı l.ııışka bir yera sütür
düler ynvrumu 1 

- )!orga mı? 
- nilmenı oraya mı? 
- Bu ya\"runun arlı ne? 
-:~foJat.. Oc ya~ındndır kendisi.. • 

- S:ılih neciydi. · 
- Kaznnc-ıyım derdi. 
- Afyonu nereılen bulclu? 
- Kenıli!ii ıle çeldı-ordu. Hem fü·le za· 

mnnl:ır oluyordu ki hu <'nn:ıvıır çorııkl:ı

rın clilkrini ısırır, çıkan knnı emerdi. El· 
lerinl, parmn':larını dı~ıer, gözlerini zevk 
len kapıır, kanı emerdi. 
Oeli mi ? 

- Pe!d mnlmıdı neydi? Çocuklara ne 
den böyle ynpıyordıı? 

- Onu hen rle lıilmlyordum. Yapıyor· 
du işit>, belki rlt <lf'Jiydi. J)en hiçbir şeye 
:vanmıyorum, yavrumun· ölümüne alllıyo

rum. Jnsan her zııman ölebilir. Çocuk ol-
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Tobl'l 
sun büyük olsun ama yataljınd•·· . de 
Ölilmle .. Yoksa böyle bir katilin cl1.'\,o 
ölmesi nuıhvellf bf:ıL. Nereden seldt 
bela bnşımızıı.. tıl 

Diz dilenip geçiniyorduk baııın .. JJ~irl 
şu kömürü tahkikata S(elcn polislerden çer 
haltmtıe acıyarnk aldı- SaA kal~n şu ııu
cuk iki gilnür açtı. Dilier bir polıs 001ınıs ruş verdi. E1<mek aldık. Bu sefııJel 
yetişmiyor gibi bir ile ölüm.. ı.ao 

Hain herifi Bir gün Ceval eli ynıO utıl> 
içinde odaya FıirıJi. Ne oldu? dire sord 

- O yaptı dedi. Ona sordum. 01-
- Dışnrcla keçilerle boğuşlu. Ond•0 

muştur dc!di. ~ .11111• 
Cannvarın çoc$ dışım götOruP k 1 nı emdiğini o zaman anlamışıım ısten1111ş 
Hıçkırıklnr yeniden boşladı. Yanın~ rl• 

kömiirler üzerine kapanan çocuAa gı>~ ~it 
rniz ili şif. Ati ile biribirimlze bııkıştık· ('O~ 
anda ellerimiz ceblerlmlze ı:lirdl. Az <Sr 
birer miktar para verdik. Gözlerlrnlı 1·11 Qt 
dı. Kadına, kızıno kolan torununa 6J1l 
dilc!dik. J\endimizi dışarı otıyonız. 

Kutilin kardeşi ne diyor? ıtr 
Kapının llnü konu komşu ile dolU.· rutıS 

tilin kız kardeşi de aralarındaH soru»0 

- Aftabeyin bunu neden yaptı'I tO 
- Den ayrı olurııyorum. Bir fOC~lf 

var. Bakın s:ıA koluma inme indi. Hiç ne' 
!SCY bilmiyorum. Onun elinden ben deoıı' 
ler çekiyorum 7 Ne yaparlarsa yopsı 
haini!. 

- Peki ntden yaptı bunlan'I ıınJ• 
- Bilmiyorum. Ben de sizin slbf bl 

yorum bir şey. rıııJ 
Konukomşulara, pencereden bıışt.a 

uzatanlorn soruyorum: r:r 
- Bu adam deli miydi, dlnane vlf 

den yapıyordu bunlnn'I ıııll' 
Cevap veren yok. O şimdi mDddelll ~ 

rntye cevap vtriyor. Çünkü kendisı .;;,ıı 
yakalanmış.. Zabıta memurlan vak ır r 
sonr:ı tohkikala el koymuşlar .. Sıkı b ı:ıı" 
ramadıı kendisini bir delikte buluP çı oJt' 
mışlar- Znbllnnın pençesinden kurt 
mazdı ve nitekim kurlulamadı da. 

- Peki neden yaptı bunları?~ dıl-
- Esrar tekiyordu. Gözü dönüY0~ıll' 

Sonra insanlardan ayrı bir his ıaşıd dıl
dan kan emmek için bnnlan yapı~~ 

Yekta Raııp ö~ 

Yenicami 
meydanı ·tı· 

Belediye, Eminönü meydanındaki i" 
nalana münafıi umumiye nanu~.r" 
timlaki için Dahiliye Vekaletine ın~, 
c.at etmişti. Vekalet bu mesele. h~~r 
daki kararını müsbet olarak bildi 
tir • ı,areı' 

tstimlilç işine 1 Nisandan iti re 
başlamış olacalt;tıt. tlk olarak TaY~1 
piyangosu bayileri bulunzo ve J.{.ı.:ı: ~ 
maden suyu satı§ ıubesinin karf' .. c;Ş~ 
tetesadüf eden köşeden işe başı~rı .. fııl7' 
ve buraları yıkılacaktır. Buradakı t 
liyct bittikten sonra BalıkpazarınB ,,
den yolun sol tarafı ile Kızılay ıı.ı "' 
tış §Ubesinin bulunduğu ~ısırn111'1er sır~ı:;iyle Valdehanına kadar otarı 
ler istimtak edilerek yıkılacaktır. 4oO 

İstimlak mıntakasında buluna~ be' 
kadar dükkan müsteciri, vilaye\ ri.,Jı' 
lodiyeyc müracaat ederek Jı;endı e 11 W 
açıkta kalacaklanru ve binta:~a~e~ ıç!J' 
timlak iş:nin muayyen bir m~d 1:~ I~ 
tehirini istemi!!er, fakat istıın cııtıtı' 
menafii umumiye namına yapıl~ 111 ,J' 
dan buna imkan olm:.:lığı ceva 

1 

mr§lardır • ~ 

On iki eroinaı 
yaka!anctı .,,.,ı.ıi 

Zabıta kn.çakçıhk şubesi ~e ıJtıı.1",; 
dün on iki esrarcı ve croinCl y 
mışlardır. ııJlııJlt ' 
Kumkapıda Saraç f.shıık ın_..n.Jı c<" 

uın"'- " 
sinde Cami sokağında 10 ~:ıtıcıl~e-
de oturan sabıkalı eroin !l1 ıtırrıse 
dan Aytenin evinde birtııkI ~r ıılf1l' 

. diği bıl 111'., 
ri toplayıp eroin içır . bııslfJJl ) ol" 
mış, dün gece ansızın ~ır ~ 
tarak,. iki gram eroin ıtc ı>eŞ fS
yon bulunmuştur. ., ri piı11ıtr1 

ttl' 
lçerde Miço, nam dtge bir bll!d·~ııı~ 

minde birisi de baygın rirıldtırı cııcl 
tutmuştur. Tahkika~ d~ tide ordıl~ılf' 
Aytenin bu eroinlerı Lft ~ uıoeıı 4Jf• 
desinde oturan Koskalı .n- ~"ı111" .. ııı 

d eVI ııfl"o '1°" ğı anla§ılmış, onun 11 roiJl• 1 J.rfl? 
Halilln evinde 25 grıım c b0}11cJ c;eı-et"' 
afyon bulunmuş, içerd~d erolt. 115 ~
Muammer ile Kasap S~uııdııJI 5ıııô0 
ken yakalanmıştır. ı;ııfl\'e t:.e~' 
Tahtakalede Murta':111

111 JJfl.-ttl~~ ~si 
Ali Osman, Kel Ccla.l~İJldc 
ket, Hristo, Mehmet uştut• 

eroin çekerken tutulID · 
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- Peki, faka basan oldu mu?. 

Gangster;erin yeni bir hilesi 
Meşhut 

~ claiına tramvaylann arka \•agon· 
~ l'leyahat etmesini severim. Ar
~ 'ilgona binenler, umumiyetle daha 
.~daha babacan ldmselerdir. Ev

lliıı. 'V'agonlarda herkes ciddidir. Kim· 
1 arağma basamaz, kimse ile bir 

·t lakırdı edemezsin f •• Halbuki arka 
torııar hiç tc böyle değildir. Burada 

cürüm 
Sonra bana tuhaf bir göz işareti yapa· 
rak gene uyuklaınağa başladı. Dikkat 

K.aduı büyük bir canhhkla: 

- Olmaz olur mu? dedi.. Tabü oldu. 

Geçenlerde oldukça §ık bir kadını bu 

usulle enseledim.. Kadın gençti, güzel

di, §lktı... Esmer gllzeli bir geydi. Ge

ne böyle. yamında bi'r paket duruyor· 

du Ben de uyur gibi yapmıftım. Kadın 

yava§Ça paketin yanma kadar sokuldu. 

Hem elini palçete doğru uzatıyor, hem 

de uyanmıyaymı diye gözlerimin içine 
baklyordu. O paketi eline alır almaz, 

ben de onun ensesinden yakaladım.. 

EUnıde destere bulunan adam öfkeyle: 

. Dolanıdıncılar, §Unu bunu çarpmak, 
yere vurmak için öyle şeyler bulur, öyle 
düzenler kurarlar ki akla hayret verir. 
Bunlar, Çalışmadan, yorulmc:ıdan, baş 

sada gayet ucuz bir fiyatla sürmiye baı· 

larla. Aslından hiç bir farkı obnaıdı'ğı 
için hangisi hakikt, hangisi taklid kim

se anlamaz. 

~ en nıücerret felsde meselelerin
i! ~tunuz da kan - koca münasebet-
tiıı ı.. e ~armaya kadar her mevzudan 
"lSe..ı:u_ 

'"UU' .. Herkes milnakaşaya iştirak 

ettim: Uyur gibi yaptığı halde uyumu· 
yorr. gözuciyle pakete bakıyordu • · 

Kısa bir zaman sonra kadın gene ba
§ml kaldırıdı. Baİıa dönerek biraz öfke-

li bir sesle: 

- Sen ama da acayip bir adamsın, 
dedi.. Benim bütün planlarımı alt üst 

ettin! 
\ 

kalarının zararına, para. kazanmak, ra
hat etmek isterler •• 

Size bugün, Amerikan gangsterleri· 
nin bir hilesinden bahsedeceğiz : 

Reklam, Ameri~an sanayiinlde bilyük 

bir rol oynar. Herhangi bir fabrika ye· 
ni çıkardığı bir şeyi piyasada tanıttır 

mak, sürmek için, mutlaka reklam yap
mıya, bunun için de en az bir milyon 
dolar sarfetmiye mecburdur. 

Tabii, pera~endeciler de bu sonraki
leri tercihan alıp satarlar • 

Aı;adan bir müddet geçtikten sonra 
gangsterler fabrika sahibine müraca~t
la meseleyi açıkça söylerler ve taklid
lcri de gösterirler. 

~r. ltaaılı lı;elim, arka vagonlarda 
~dini ll klüptc veya kahvede zanneder· 
' 

Kili.ımn ne deme~ istediğini an -

1amamıştım.. Sormak istedim.. Fakat, 

buna. meydan kalmadan kadın kenldi 

kendine anlatmağa başladı: 

- Belki de bu paketi ben mahsus 

bıraktım, dedi. Belki de ben uyumu· 

yorum?? Gözlerimin uciyle her §Cyi 

tetkik ediyorum. 

- Bu gibi hcrgeleleleri tramvaydan 

aş21ğr fırlatmak lazım. dedi. 

Bu suretle malını halka tanıttıran 

fabrika sahibi, perakende satış yapanla
ra pek büyü'k; bir komisyon vermez. An
cak yüzde 5 kadar bir kar bırakır .. 

Şimdi fabrika sahibinin vaziydini 
bir düşünün. Mahkemeye müracaat et· 
se, piyooadaki malların h.:kikisini tak
lir.linden ayırabilmenin imkanı yok .. 
Sonra müşterilerini 'k,ay~dccek. Rek
lam için sarfettiği bir milyon havaya 
gidecek •. Nihayet, çaresiz, gangsterle
rin teklifini kabule mecbur olur. On
lara yüzde itibariyle bir kar vermiye ri
zaı gösterir. 

Bir başka yolcu: Gcçeı:ı gün gene böyle arka vagon-

rtia.n birinde gidiyordum.. Vagonun 

~e envaı tOrlü insanlar vaırdı. Sağ 
!lfrlllda, elinde destcre~i olan bir a
ılll 

- Ne diye tramvaydan aşağı atalım? 

Polise teslim etmeli .. dedi. 

Gangsterler bunu bildikleri için he
men o malın aynini to.ıklit :derler. Piya-

Ben hayret ettim: 

l'a ~tu.ruyordu .Karşımda elinde bo§ 

Paketin sahibi kadın da ayni fikre 

iştirak etti: 

. ft§esi bulunan birisi vardı. Herif 
ldc b' hl ır boş şişeyi gözüne , dürbün 

~· tutuyor, renkli camın arkasından 
1li ıcyrediyotidu. s l . 0 

tunda bir kadın oturuyordu.. Ka-

- Nasd, ne gibi? diye sordum. 

Kaıdın öfkeli öfkeli beni taklit etti: 

- Nasxl, ne gibi?! .• Basbayağı işte ... 
Ben paketle tramvaylardan öteberi aşı
ran hırsızlz.n meşhut cürüm halinde 

yakalamak istiyorum. 

- Tabii, dedi, en doğru hareket po

lise teslim etme~tir. Geçenler'de bir 

erkeği de böyle yZıkaladmı. Bu herü, 

kadından daha kurnaz çıktı. Pakti eli

ne alınca kaçmağa batlamadı, Oraya o

turdu, paketi de kucağına koydu. Ben 

feryadı basınca o büyük bir eoğu~

lxlıkla: 

1 
NERViN 

UYKUSUZL ·UK 
~da, biti elinde, diğeri de yanı başın-
oıllıak .. 

lfl uzere gazeteye sanlı ve iple 
ltaatı?nış iki paket vardı. 

Tramvaydaki bütün yolcular can ku

lağiyle bizi dinlemeğe başladılar. 

Elinde boş bira şişesi bulunan adam 

asabi öksürükler asabi zayıflık 
baş ve yarım baş ağrısı 

t~k dının yanı başrn!da'JQ. p<1ket, biraz 
lf.aı~ duruyordu. 

~td 1nde bir yorgunluk göze çarpı· 
l~" Zaman raman başını arkaya 
ı)'0 er, 'Ve gözlerini kapi)j'arak uyuk-

tdıı 

~dı~ bu halinden istifadQ ederek 

\ıı,_ a§ıttdaki paketi ~alabilirleI1di. Da· 

alakaı ile sordu: I 
- Paketin içinde ne var?~ 
Kadın; 

- Demindenberi onu söylüyoruz ya, 
dedi. Ben paketin içine mahsus öteberi, 

ıvırzzvır koydum .• Tabii hırsız paketin 
içinde ne olduğunu bilmediği için bu

na da el atar. İşte ben de o zaman onu 

ensesinden yakalarım •. Ben bir haftadan 
beri traınvaylarda bu usulü tatbik ede
rek seyahat ediyorum. 

- Benim paket falan çaldığını yok, de

ldi .. Ben oturmak için paketi kaldırmı§

tnn .. Koyacak yer bulamadığım için o

nu muvukkaten ~ğımda tutuyor

dum •• 

Baş dönmesi baygın:ık, çarpınb va sinirden llerı 
gelen bUtUn rahatsız:tkları · iyi eder · 

Bu sıraıda kadın pencereden dışarı 

baktı .• Telaşla ayağa kafk;tı: 

- Eyvahlar olsun, diye bağırdı, 

paketim.in birini çalmışlar.. Hem de 

kucağımdaki hakıHJ paketi .. içinde elbi-

11e olan paketi.. ·~dını.. Seslendim: · 
'il . 
ı' ey vatanda~ dedim. gözünü aç, 

ŞI§eli adam kahbhayr bastı: · 

- Desene, dedi, enayileri meşhut 

cürilm halinde yakalıyorsun r Bari §im· 
diye kadar yakaladıklann epey oldu 

mu?. 

- Eyvah ineceğim yeri de geçmi'şim 
diye söylendi.. 

'Qusçadan çeviren: 

Ferah FERRUH ~:ı ~~ksa paketini a§rrrrlar. 
,., . ı_n of'keli öfkeli yüzüme baktı .. Yolculaı1;lan biri merak.la sordu: - ~pey oldu.. 

Paketlerini toplayıp kapıya doğru 

yürümek istedi. Fakat bu arada müt

biş bir feryat kopardı: 

.. .., 

, sae KAHRAMAN KTZ 
-. , ._,_M _________ __....._ M ~ - ----------------

biye söze başladıysa da, Luvinyi o
ltıırı. s" ·· ilk · ozun esti: 
ş - kız:, dedi, ondan bahsetmiyorum. 

<tlc ne tarafa gitti?. Çabuk söyle 1 
h· Gariptir ki L\ıvinyinin tatlı tavrı, 
~~ctçiyi. Şalenin hiddetinden daha 
ta l'uk bir dehşet içinde bıraktı. Sara-

l'<&k geriledi ve kekeledi: 
- Bluaya ıdoğru gitti. BlQaya doğ

ttJ ı ... 
~· aunun üzerine LQ.vinyi, sakin bir va-
1l'ett h f..:_ tı .. c andan çik;tı ve sem muhafızla· 

!> onuntle sıray· a dizdi. önlerinden 
otae~t· 
iı.ı l ve dikkatle atlara baktı. Sonra, 
h~: başlı, geniş göğUslü ve s '.nirli ba
""~lı h' 

ır atı işaret ederek mırzldandı: 
-ı . l>at ~te- bir at ki, bir müddet için ha-

~orıtrıı kurtaracaktxr. Ben atxmı troı
tir IJ.tn: Fakat bu at bir ceylana bile ye
eqı~r. İki saat içinde mesele bitm:ş ola-

'l;tlr 

teı\r: 
1;41 

1"Yi fazla beklemeden bu ata at· 
h ı "e b' 1 aşı ır yx dırım hıziyle koşturmağa 
il.t, ;.~1 • Cidden şayaıu hayret olan bu 
lcritı Ozlcrinden ateşler ve burun delik,· 
~Otel den duman çıkararak ok gibi gidi-

IJ.. 

.1 tlt\riny• b' A 

"Q, k ı ır saat Bluada durdu .• Ora-
lıır :cıııa kardinalını doğru Nant ve 
b \Stikanı tin d - . "kl ' . 4 c c e ogru gıttı erını ve 
dcn,s~ada her halde seyahatlerinin he· 
.\Yrıt ne eri§miş olduklannı öğrendi. 
dcşitıi~atnanda dük dö V andomla kar
l't ()] Yakalandıkb:ını ve esk,i odostla
ıltıkıan SUikastçilerin iyice dağxlımş ol
ı:ı~c:laarını haber aldı ve bütün bunlar. 

tlıl'ltı~~~ küçük bir heyecan dahi uyan-

t!;:~llnlar C)r•·k k d' . . d -
><tı:.·ad ' .... en ısınııı yaşa ıgı 

1trc:li an başka bir 1dünyaya ait haber. 
?:>·· 

'" ll§es ıdö Şe .. . .. ld -
"~ttıad vroı un ne o ugunu 

tıllt.ıtı t. Onun ismini telaffuz etmek 
İı" llercd bu ' 
ıltı can. c lunduğunu öğrenmek 
lrı~cıı atıyordu. Fakat cesaret ede-

l!u;iik . . 
hır. incelikle muhakeme cdi· 

yordu. Hiyanetinden ancak Şalenin 

haberdar olduğunu ve diğer suikastç.i
lerin bunu henüz duym;:dıklanru ken
di kendine söylüyordu. Şevemiye gi
derek mösyö dö Drue'yu buldu, bu a• 
dam da onu dostça bir samimiyetle ka· 
bul ederek şöyle dedi: 

- Şimdilik her şey \aybolmuştur. 
Fakat Nantta her şey yeniden başlıya

caktır. Rişliyö nereye giderse, umum' 
randevu da orada olacaktır .. Ben de ya 
rm Nant'a hareket edeceğim. 

Luvinyi de şu cevabı verdi: 
- Ben de hemen şimdi oraya hare· 

ket ediyorum .. 

Ve kendi kenıdine ilave etti: 
- Umumi randevu Nanttadır. Şale 

bunu biliyor ve yahut ta nasılsa öğre• 

necek. Şale Nanta gidecek .. Binaena .. 
leyh, benim de oraya gitmem IAzımdır. 

Bu düşünce üzerine, tekrar, bütün 
hıziyle yoluna devam etti . 

Lıivinyi, Luar nehri boyunca ilerli
yordu. Bu, tabii yoldu .. Somur da, kes
tirme bir yoldan gitmcği aklmd.:ın bile 
geçirmedi; Şalenin ayni yolu tak,ip et· 
tiğinden emindi. Halbuki ondan hiç bir 
haber alamamıştı. 

Somurdan biraz mesafede, iki kafile· 
ye yetişti.. öndeki kafile on i1ci süvari
den, bir arab<:dan ve eşya götüren ka
tırdan müteşekkildi. Geddeki kafile 

ise daha büyük ve mühimdi. Bu kafile 
de ~§ altı arabadan, b.ir çok, yük ara
baların:!an ve kalab<:ı!xk bir muhafız 

alayından müteşekkildi. 

Bu kafile, on üçüncü LUinin emri ü
zerine Nant'a ahreket eden kraliçe An 
d'Otriş'e aitti. Kraliçe maiyetinldeki ka· 
dınlan da y:mna almıştı. Arabasında 

vakur halini muhafaza ediyordu. Buna 
rağmen, mahzun çehresinde, dehşet ifa
desi d.e sezmek kabildi. Kraliçe arasu;a 
yerinıde doğruluyor ve Paristqıberi 

kendi kafilesiyle hiç bir irtibat! olmıy.:111 
önündeki kafileye uzaktan bakıyordu .. 

-------------------~-----------------------------mıy"Yım, bunun ehemmiyeti yok.. Si
zin anlayıp anlamamanız da ehemmi
yetli bir şey değ.ldir. Yok, eğer bu ha
karetin size ait olduğunu iddia e!diyor-

ıaruz, eğer sağ kalırsam, bir kaç gün 
.anra tekrar gelirim ve bunun müna
kaşasmı yaparız. 

Zabit ürperdi. Karşısındaki bu gGı

rip adama son bir nazar atfedince, öyle 
hissetti ki, bir hayalet karşısmda bu
lunuyordu. 

LQvinyi sert bir sesle ilave etti: 
- İşin ehemmiyetli olan ciheti, bu 

kağıdı okumanız ve ihtiva ettiği emir
lere itaat etmenizdir • 

Zabit Rişliyönün emirnamesini d ik
~tie okudu ve bunun üzerine sordu: 

- Pekala, mösyö, ne yapmak lazım? 
Tevkif edilmesi lazım gelen kont dö 
Şale nerededir?. 

- Aşk perisi hanında .. 
- Gok güzel.. Şimdi oraya bir kaç 

adam gönderir onu tevkif ettiririm. 

- Bunun lüzumu yok .• Adam esasen 
bir kaç gün evvel tevkif edilmişt.:r. Sa
dece hanın önüne iyi bir araba ve mu· 
hrıfaza için de sekiz adam göndermek 
lçafidir. 

Zab:t hiddetle: 
- :Fakat siz .• 

Diye söze b::ı.şladıysa da, Lllvinyi kor
k•.mç bir jestle onun sözünü keserek 
§öyle dedi: 

- Fazla lafa lüzum yok! Kardinalrn 
emirlerine itaat etmek istemediğ'niz 

anlaşılıyor. Şu halde si&e ihtiyacım 

kalma'11Iştır. Gidip kellesine kıymet 

veren bir:sini bulayım .• 
Zabitin çehresi sapsarı kesildi. LO.

vinyiye yaklaştı: 

- Mosyö, dedi, nasıl bir işe gir:ştiği· 
nizi bilmiyorum. Fakat size sadece şu
nu söyliyeyim ki, bütün şahs'.yetinizde, 

sözlerinizde ve hareketlerinizıde alçak· 
ça ve b~ağı bir i§e giriştiğinizi göste· 
ren biı: hal var. 

Luvinyi sakin bir se&le cevap verdi; 
.- Bunu bJiyorum.. 

· Bu cidden korkunçtu. Bu sözleri söy· 
liyen seste müthiş bir ümitsizliğin ifa
desi vardı. Zab:t, boğazmm tıkandığını 
hisseder gibi oldu ve kekeleyerek sor
du: 

- Araba ne zaman hazır olmalıdir? 
- Derbc.ıl şimdi ... Kapılan sa'ğlam bir 

araba olacak.. İyice müsellfilı sekiz ki· 
şiyi de unutmayın .. Ben, hanın önünde 
be~liyeceğhn •. 

Luvınyi bu sözler üzerine, selam bi
le vermeden, sakin adımlarla oradan 
uzaklaştı. Zabit, dehşet içinde, yerinde 
don<> kaldı. Onda, korkunç bir şey gör
müş gibi bir hal vardı. Bir müddet böy· 
lece, hareketsiz !durdu. Sonra, icap eden 

emirleri vermek üzere çıkıp gitti. 

Lfıvinyi, acele etmeden, hana doğru 
yürüdü. Çehresinde hiçbir şey değiş· 
memiş gib:ydi. Fakat gözleri daha faz· 
1u parlıyordu. Düşünceli bir tavırla yü· 
rüyordu. Ve artık, her şeyi sona ermek 
üzere bulunduğu için, aşkının ve kini
n in tarihçesi gözlerinin önünde canla· 
myordu. Fakat handa geçirilen bu son 
günler üzerinde bir nevi zevkte duru
yordu. Bu cidden korkunçtu. 

Hiç bir yaralı Şaleden daha büyük 
bir ihtimam görmemiştir.. 1'ostunun 
veya kardeşinin hastalığından hiç bir 
kardeş veya dost LQvinyi kadar ıstırap 
çe~:nemiştir. Çünkü Şalenin, handaki 
odada, yumuşak bir yatak üzerinde öl· 
mesi, manasız hatta gayet tatlx b:r şey· 
di.. Luvinyi Şaleye ıstırap çektirmek 
istiyordu. Günlerce süren sükti.tten son
ra LOvinyinin kardeşçe şefkat ve ihti· 
mamından mütehassis olan Şale gülfun. 
siyerek sordu: 

- Ne o LQvinyi?. Bana tabiplik edl
yorsun .. Bana ihtimam gösteriyorsun .. 

, . .Şalenin eli hafifçe uzandı.. L\ıvinyi 

ciddi bir tavxrla cevap verdi: 
- Sizi tedavi etmek istiyorum. 
Şale de samimi bir sesle: 
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ıı. r. - 11: 
Gençsiniz. Ruhan çocuk veya yn5ınııdan 

daha aenc kalan lılr karqklcrdesinlz. 
ZekAnm ve dikkatinizi iyi kullanmadığı
nııı söyliyebilirim. Kalben cok iyi oldu
ğunuza göro kendinizi hnyaltn tnm mu
vaffak olacnk bir dereceye getirmekle hem 
ı;lz ve hem de muhitiniı. kaznnncnktır. Baş 
katarının kolaylıkla tesiri altında da kala
bilJrsiniz. 1mznnızı iyi okuyamndı~ım kin 
daha etraflı bir tahlll yapmağ:ı imkan 
bulamadım. Mütaleanızı ve ndınır.ı sarih 
olarak bildirmeniz, elinizin şekli ile, sol 
elinizle yazdığınız bir yazınızı J::ündcrmc· 
nh:I rica ederim. 

-445-

lsianbul Lütfullah ö. Enu: 
Gençsiniz, şişmanlama~a istıaıruınız 

fazladır. F..ısasen halihazırda dn bünyecc 
orta ,-eya ortadan fıızlnsınız. Fazla hareket 
etmiyorsunuz, midenize de düşkünsünüz. 
Bir ı~. uzun sürecek olursa, bu iş üzerin
Clekl alika ve dikkatiniz eski şiddet ve 
kuvvetini muhafaza elmcz nzalır. Zeklnız 
loJektir. Muvarrakiyellnizi daha fazla ze· 
kAnızd:ın beklemektesiniz. Bu tarzı hareke 
:le, iyi idare edilmezse büliln hesaplarını-
1111 ve faaliyet programınızın zekanıza 

~yanmasını intaç edebilir. Ameli işlere 

bbiliyetinfz, inlclşata müstait ve müsait
Ur. Ya~ama şarllannııda tadilAt yapına· 
~ıllnız takdirde ileride böbreklerinizden 
)fkAyet etmenli muhtemeldir. Ebeveyni
nlıde' böyle bir şikftyet Tor mıydı 1 

--446-
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Bokırköu N. Güvendik: 

Gencsfniz. Yaşınız herhalde 25 den nz 
blacnktır. Boyca orta veya uıunca olacak
ııou:. Bünyece ortasınız anın, kolaylıkla 

~işmanlayabilirsinlz, ameli işlere knbiliye
Unlz iyidir. Zor da olsn, sizi sıksa da bir 
işi bitirmek İ!';fersiniz. Zor nya alışmadı· 
Aınız işlerde dikkatinizi daha h'i kullan· 
<lığınız için bunlarda daha nı kusur ola· 
bilir, lmnunla d ikkatinizi tfolıa iyi kullnn· 

B UTON tafsilltile karakteri· 
nizi; meziyet ve kusurlarınızı; 

sizi hayrete düşürecek kadar vazıh 
ve sarih olarak hususiyetlerinizi; tut· 
tuğunuz veya düşündilğünil.z işte mu
vaffak olup olmıyacağınızı; nihayet 

beş farkla y~mızı sir.e söyliyebilirim. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve
ya aklınızdan yazacağınız dört satır· 
hk yazıyı; şıon aylardaki im.ıalarmız. 
dan ikisini gönderiniz. 

m:ınızı tavsiye elmckteylm. Yaptığınız işin 
haricl şekillerinin intizamını ve güzelllli· 
ni ihmal etmektesiniz. Kolaylıkla Uüball 
olabilecek bir teıno}'illünüz ,·ar, bunu da 
terkctmelisf nh:. Zekisiniz, pek uysal gö-
rilnmüyorsunuz, Ba~kalarının me • 
ziyctlerini ı.Ie~il kusurlnrını görmekten 
zevk duyar ve fakat kendi kusurlannızın 
ı;l>rülmc.1;lnl ve bilhassa sClyltnmesinl biç 
istemtzsinlz. nunlar htıkkındnkl mütalea
Jarınız nedir:' 
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Şlıll - P. M. llikmct • 120: 
Gönderdiğiniz mektupla yazdığınız P. 

M, Hikmet rumuzumu, yoksa imzamı kail o 
lnrak okuyamadığım itin lrnzanızdan isU· 
fodc)c imkln bulamadım. Yalnız yazınız
dan çıkardığım neticelerden baııları şun
lardır: 

Yaşınız 20 den az ddlldlr. Bünyeee 
orta nyılabilirsiniz. Haddızatında faal• 
siniz. Fakat bu faaliyetiniz! muntazam bir 
programla kıymc?tlendirmiyorsunuz. Bfr 
işi yapmadan evvel bunun en iyi bir neti· 
ce olmak için nasıl yapılması iktiza et
tiği hususunda kafanızı yormamaktasınız. 
B u n u n n e t i e e a i olarak çok 
yorularnk nz semere aldığınızı iddia ede
lıillrim. Siz, daha fazla düz, basit işlerde 
muvııffak oluyor gClrünfıyorsunuz. Başladı· 
f!ınız bir işte bir piiriiz, bir hail çıkıncaya 
kadar tereddütsiiz ilerliyor, bir pfirilS. bir 
hnll, bir mani önünde duruyorsunuz. Uy
sal bir karakteriniz var. Zeki!'linlz, zekAnız 
dahn ~ok iyi lrnllnnahilirı.iniz. RaRşkalan 

Cevaplan veren 
Profesör Sanerk 
Grato:ojl ve Grafo:netrJ 

mütehassısı ' 

hakkında hayırbabsınız. Sol elinizle yazı 
nu:ı n müteaddit lmzalarınm da gönderi· 
niz Te bo lahlillerlm hakkındaki mütalcn· 
lnrmızı bildiriniz. 
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AklUO.ll S. Z. 2. 5: 
Gent~lniz. Ya~ınız 20 den ar oracaktıt. 

t,ıerlnize zevkinize gClre şekil vermeği hl· 
lir ve istersiniz. Başkalarını taklit etmek· 
sizi tatmin etmez. ZekAnızı kullanmasını 

bilirsiniz. Bu sahada daha da ilerlemeğe 
namzelsiniz. Daima inatçı veya daima uy
sal de~ilsiniz. Alıngan, hassas bir )·aradı· 

lıştasınız. Hissi ~eyler" lAkayd del(ilslnlz. 
Hi.;slyatınızı line sürerek sizi kazanmak, 
daha kolay olur. Bu hol, slıin itin tam bir 
not '·erilebilecek bir keyfiyet değildir. 

Sol ellni:zle diğer bir yazınızla mnteaddit 
imzanır.ı gönc!erlnlz ve bu tahlil hakkın
dal.;i mfileleanızı da bildiriniz. 
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Be11a:ıt 16- B. K. O: 
Yaşınız ortadır (belki 35). Bo)-unu% u

zundur. Bünyece zayıfsınız. Ruhan pek 
muztarfp görilnmekleslnfz. Fazla ha~sns 

olu~unuz ıstırabınızı arttırmaktadır. Bed• 

bin bir karakteriniz var. Hayatla samimi 
bir muhil bulamadı~ınızdan da şlkayetçi-
sinlı. BüUin bunlar® kcmt1l kusur ve kn
b:ıhatlerinlz vardır. Bedbin olmağa ın-
zum yoktur. Her şeyi fena gördükten ı1on
ra bunların iyl olmasını istemeiıc imkan 
bulabiJir mhlnlı? 

SATILIK veya 
KIRALIK FIRIN 

Yeuiköy köy ba§ı mahallesi 108 No. 
lu furun 3 oda, 1 hamurluk, 1 harman, 
terkos suyu, elektrik vardır. Bu furun 
hem satılık hem kiralıktır. Müracaat 
yeri Yeniköy bakkal yordan No. 75. 

--·-------------_______ ,... _______ ,, __ . .,.. ...---------------------- ______ ..., __________________________ .._ _______________ ...;;...,. ........ ____ __ 
- Haydi, dedi, bir çok ıeyler yap

tın.. Bütün bunlar fena bir rüya idi.. 
Artık bundiıın oahıetm.iyclim.. BütUn. 
bwılır WlUtulabilir, canım •. Bütün bun· 
lan kısYzıçlıktan yapmııtın, ıdeğil mi? 

Ltlvinyi bilitcreddilt cevap verdi: 
- Evet.. 
- Beni affet dostum •• O, beni inti-

hap etti. Sen ba1kaa1nı kolaylıkla bu· 
luraun, ıençsin, yalugıklısın, ce6uraun, 
nıutsin evet, hel'§eyo rağmen.. Haydi 
bunda.ıı bOOsetmiyelim.. Mcrtsin, ıcni 

herkes kolaylıkla sevebilir .. Biz dosttuk 
J..uvinyi •• btcr misin gene iclust olalım? 
~ad beni aevdiği için, beni affet, ben 

do ıenin bUtün kabahatlerini affeder ve 
unuturum .. 

LClvinyi bu söıleri bir nevi hüınü

niyetlc dinliyorou. Şale onu hicap hia. 
!erinden kurtarmak için neş'cli bir ta· 
TirJ.11 devam etti: 

- Al Neredeyiz, bU? Bojenıinin 
bir hanında, değil mi? • 

- Evet. Aşk perisi hanı .• 
Şale ıülıneğc başladı. Sonra samimi 

bir Jefkatle devam etti: 

- Han sahibine .aöyllyeceğim.. Ha· 
nm ismini dcğiştinin "dostluk perisi., 
des!n .. iyi değil mi, Liıvinyi?.. Cev~ 
vcmıiyorıun 1 Eh 1 .• Bilahare cevap ve· 
rirain.. Meseli yann, gittiğimiz za. 
man.. Yarın hareket edecek miyiz? • 

- Hayır: bir kaç ıUn sonra.. 
- Niçin, niçin Liıvinyi?. 
- ÇUnkU ıeni teslim etmem li.ıım 

gelen kardinalı nerede bulacatımr be
nüı: bilmiyorum • 

Şale kaf zısına ağır bir darbe yemiı 
gibi ıendeledl.. Buna rağmen derhal 
kendisini toplayarak devam etti: 

- Bu pencerelerdeki demir !iUbuk· 
Jar da ne oluyor, LQvinyi? 

Lılvinyi de hep ayni ıa}4n haliyle 
eevap veıdi: 

- Siı; delisiniz.. PckA11 blliyorau • 
nuz lrJ, esirimaiıiniı. Kapıyı lvfco b· 
pattıran, pencerelere demir çubuklar 

' 

.aıt1ıran benim.. Haydi artık eaki dost· 
luğumwla batımı ağntmaym.. Rahat 
durun, yoksa ıizl bağl.aaıak mec;buriye· 
tinde kalacağım • 

Luvinyit bana dönerken ift• bunlan 
ve buna benzer diier sahneleri dilıünü
yordu. • 

Bu sahneler kafaaından miitemadiyeh 
ge!iiyor ve orada kuım demirin bu~tı
ğı tcairlcri bırakıyordu. Lnvinyi kend= 
kendine şöyle diyordu: 

- Her gey bitecektir .. Artık her gey 
sona ermittir. Çok iyi.. Ben de aten 
bitkin bir hale celdim .. Artık her te· 
yin bitmeaini iatiyorum.. • Dünkü ha· 
havadislere bakılıraa, b.rdiııal Nant'c 
doğru yilrUmektedir .• • Onu Nar.ta cö. 
tUre~eğlm ... On bet gUn içinde tdııc:ı1 iti 
de bltece~ • O z~ ben.. 

Vahıi bir sevinç ve cotkun bir aeılt 
bu bir tek kelimeyi tekrarladı: 

-tdaml .• 
Hana geliyordu. Dıı kapıd&n avluya 

bir nazar ~tf etti ve atml göremedı ... Bu 
ehemmiyetsiz teferrUııta aldırmadı. Ya· 
rrm saat 10nra1 bapiaano arabuının 

gelmekte oldutunu ıördU ve ancak o 
ıaman anladı ki, bu yanm aaat lçinde 
müthiş bir ıstırap duymuıtu. Hapiune 
arabasını sekiz ıüvari takip ediyordu. 

LCivinyi derin bir ncfca alarak mınl• 
dandı: 

- Çok ~ükilr, nl.hayet ıeldiler . 
süvarilerden dördüne atlarından in· 

mclerit\J. emretti ve töyle ıded1: 
- Adamı yak;llayıp kollannı bağla· 

yacı.kıınıı. Eler mukavemet göıtcrir
se, vurmak yuaktır. Eter onun caıımr 
acıtırsanız vay haliniıe 1 •• 

iri yan ıdımlann afırblt altında Çt• 

tırdıyan basamaklardan evv"lt LQvlnyi 
çıktı. Altıncı t.aaınıkta aya4ı yumu· 
ıak bir ıeye çarptı •• Batını etıtı ve bl· 
risinin yerde yatmıı oldufun ,cs .. ôU ı 
bir aarhot mu acaba? Biru daha etiidl 
ve birdenbire bunun Pınar oUutunu 
ıördü .. 

Hancı öhnUştü • ve yah.ıt t" b:ıy

gmdı. • Bo&azında bUyük bir yara var· 
dı. LO.vinyi dehşet içinde ktaldı. Bir 
hamlcıde yukarıya tırmandı ve oda ka· 
pısının :ı5ı~ olduğunu gördil. Bir sıçra· 
yışta o®ya daldı. 

Şale artık odada değildi.. 
Lt1vinyi acı bir inilti kopardı. Falta· 

§t gibi a~lmıJ olan gözleri m!nasız bir 
bakıgla b' r noktaya d.kilmiıti. Bu sı· 
r<Jia, arkasından i5eriye girmlg olan a· 
idamlar, onun Şalenin yatağı il.zerine 
yıkıldığını gördiller ve luçkırdığını du· 
yarak dchıet içinde gerilediler. 

Luvinyi bir dakika, dişleri ve tır· 

naklariyle yatalı\ çarıaflarını ptırçaaclı. 
İnliyordu ve takallU. etmiş oan dudak
larından anlagdm;.a kelimeler d6külü· 
yordu. BUtUn bunlar, ançak bir kaç 
<iakik~ ıürdU. Muhafızlar, onun birden· 
bire doğrularak kendilerine baktıimı 

gördillcr ve telfırar geriled:Jer. 
LCıvinyi onlan görmcıden onlara ba· 

kıyor ve inliyordu. Delilik ve ölUınle 
mücadele ediyordu. Bu esnada onun~
fasında cereyan eden mU::adelc cidden 
korkunçtu.. Luvınyi, beynini çıtırda
tan çılgınlığa mağlup olmamak için, bir 
dakika bir tek dakika &ilkônetini muha· 
faza etmek için, f evkalabeşer bir kuv· 
vet ıarfetti. 

Bu vaziyet on beı dakika sUrdU ve 
Luvinyi bu on beJ ®kika içinıdc, en kü
çük bir hareket yapmadan olduğu yer· 
de durdu. Bütün kuvveti ·kafasında 
temerküz etmiıti.. Nihayet yava~ ya· 
vaş 19mıldamağa başlooı, göz yaşlan ' 
d:.ndi. Çehresi artık insant bir hal ala
madı, fakat Luvinyi dilşUnebi!di, hare· 

ket edebildi. 
Bunun Uzerine, muhafızlara hiç bir 

§ey söylemeden odadan çıktı. Merdi
vend~n indi, Panarın üzerine eğilerek, 
onu Jiddetle silkti. Betbaht hancı hafif 
b "r inilti kopardı. Fakat LQvinyi, yara· 
tının blr tek kelime s8yleyemiyecek 
vuiyettô olduiunu evvel! 2-nbyamadı. 

Nihayet basamakları indi. Hanın bd. 
tarafını koşarak dolaştı, aradı, uraA 
f ... k<A hiç bir şey bulamadı. Avluda. •" 
tını bulamayınca ahıra koştu. Ve or~: 
karanlık bir köşede, !dehşet içinde tı 
yerelı; bir:birlerine sığıımuş olan °! 
kişi gördü .. Bunlar, hancının kansı, bl 
nın yegane hizmetçisi ve ahıra bakal' 
küçük çocuktu. 

LCivinyi şayanı hayret bir tatltlıkl&S 
- Haydi, dçdı, artık korkrnayıo.

Ben sizi mUdaf ruı ederim. • .. .. .. #' 
Ham~ırun karısı köşesine busbutuıı 

ğındı ve kek.eledi : 
- Zavallı koctım !. • 

1 
Fakat hizmetçi cesaretini topladı ., 

ayağa kalkarak şöyle dedi: 
- o gitti. .,, 
l;Qvinyi aynj. tatlr ta\"lI'la cc\131> 

di: ~ 
- Biliyoruuı. Bcniın atıma 

gitti,ıdeğil mi?. .. k: 
Küçük çocuk ta sozc karıpra. dl .,. 

d di, • . tı ıa bift - Evet, c sızın a nı . di. 
kafama müthi_ş bir darbe de ırıdır 
KOOın tekrar etti: 
- Zavallı lr,ocam 1 • .. U: p 
Fakat hizmetçinin dili çöı:ul:çtılO* 

rinin, kıskaçla kapıyı nasıl 1,dı.,..., 
mahpusun dışarıya nııE-ıl fır pa'fdl'• 
kc:.rmas.ına mllni olmak istiyen yet ' 

" niha ..-
kamayı nasıl sapladığını ve . deıs ... 
0ğerlerini de ahıra itip yerlet~ng~ırıi ı1" 

1 ııırettl ,...-
mıldamamalarını nası e 

114 
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lattr. Şale, Lt1vinyinin ht:ıZır atım ıı -
mı! ve bir kasırga hıtiyle dı;fl rab' 

M . , ı· c o da a _...., 
lamıştı. ann e ge ınc • a1'1•f"""""r 
binmiı ve handan ~buc:tJk us 

tı.. uyiiıc tlJ 
LQvinyi bütün bu izaha? b:aıı i~ 

tatlılrkla ve sabırla dinledi.. rıc t...,.,. 
bittikten !Onra ıdo, Şalenin 
doğru gittiğini so:~u.: ıı,aıde ti'. 

Marinin gUzelllgını !en& 
kanan hizmetçi ıde : • ~ 

- Bu .sefil kızın gittl'i 
11 
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~frayacaklan ıımanlar Vapurların lılmlerf Hareket günle: ---==-----..._ ______ ...... __ ___ 

Pire, Brindiıt, Vcnedik 
Tricste 

b"t ıle u Un Avrupa için ekspres trenleri 
lelakı ederler •• 

p· 
~re, Napoli. Marsilya, Gcnova 

it.ava) s . 
~~ a, ellinık, Golos, Pırc. Patras. 

laranda, Brindisı. Ankona. Vcnedık 

P.ı.lcstina 

F. Grimaril 

P. Foscari 

Cilicia 

Abbazia 

~ 

B ~ ! 
25/2 ~ J i 
4/3 ~ ~ 

o 

7/3 Saat 17 de 

saat 17dı 
2/3 

17/3 '- Tricste Quirinale 
""'----------~~~~~·---~~~~--~~~~~ 

Scıanı1t M'd·11· t . p· ı> • ı ı ı. z:nır. ıre. Kalamata 
~'· Brindiıl , Vcnedik. Tricstc 

Albano 
Vesta 

Diana 
Cilicia 
Vestn 
Quirinal~ 

Fenicia 
tseo 

Saat ıscı. 
26/2 
12/3 

23/2 
24/2 Saat 17 de 

2/ 3 
9/3 

10/3 

Quirinaie 
Fenici:ı. 

2/3 Saat 17 de 
9;3 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

1 

d l7 h. 

Ac;ık eluliltme kaimesi 

~:9de Daimi Encümeninden 
~ 'i' .A.~saray yolunun 50XOOO - 53XOOO kilometreleri arasında 3175 li

~ıı 2o ke§ıfli sandık açma billilkaj kırma tnş f el'§i 15. 2. 938 tarihinden fü. 
~ lhaıe :ı mUddetle açık eksiltmeye konulmu§tur. Taliplerin % 7,~ teminat

tııll.ta~ U olan 7. 3. 938 pazartesi saat 15 e kadar vilayet Daimi encümeni-
llatıa.rı. 

l\ ~I'' 
~ ~deıı ~Baray yolunun 28Xl'OO - 36XOOO kilometreleri arasında 4380 li-
~ 2() eşifli yapılacak §osaya moloz taş ihzarı 15. 2. 938 tarihinden iti'k ltıaı~. rnUddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin % 7,5 temi-

~e ınu gUnu olan 7. 3. 938 pazartesi saat 15 e kadar vilayet Daimt encil-
racaatıan. 

~ tıı~'ra 
~1lt'aı> : - Bor yolunun 4X500 • 9X500 kilometreleri arasında 1552 met-

-

B 1 O C E L ... Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 

28 gUn zarfında yaşlı hadıoları 
daha genç gösterir. 

Cildinizin genç, terillaze ve pembe lialması için onu 
besley niz. Arhk buruşukluklar kalmadı : 

25 yaımdan sonra; 
cildiniz, kıymetli 

Biocelini luayoet • 
meğe baılar. Eğer 

hemen beılenip ilı • 
ya eülmezae bu • 
ruıup solar ve ih ~ 
tiyarlar. 

.50 yaılannda mil • 
y::mlarca kadın!arın 

k<'raktcrleri gen; o • 
labilir. Fakat, ihti • 
yarlamıı gibi gö • 
nindükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiç bir itibarları yc..k • 
tur. son zamantar • 
da büyük bir atim, 

Bioeel bu yeni 
cild unıurunda cil • 
dinizinkinin ayni • 
dir. Adeta be~ue

nizin lazımı cayri 
'müfariktir. Cildi • 
. nizi açlıktan öldıir • 
meyiniz. Onu Bi • 
ocel ile beslevrr.ia 
•• yaılandığ ınız 
zamanlarda bile 
cildinizin daima 
taze •e cazip a-ö • 
rünmeıini temin 
ediniz.. 

BiOCEL 
tes:rrnı gösterdi 

Tecrübe edebiliriz. 
Biocefi zengin bir cilde ' 

malik cJan 50 yaılar.r.da 

bir kadı" 30 ve 30 yaojla • 
nnda t-ir kadın 24 yaırn • 
da gö..Unebilir. Genç &uz
lar da hiç bir vakit göre
rniyecekleri şayanı ha:tret 
bir ten.a malik olurlar. ,,- · 

Viyarıa Tıp Fa~ültesinin prorcs5 • 
ril tarafından kl'şfedilen bu yeni 
cild unıurund.l kemali itina ile 

rengindeki "( rağıua ')' Tolcıtlon 
kremini nabahlan kullanınız. 

Terkibinde ''Beyaz Oksijen,. bu· 

lunduğundan bir kaç gün zariın • 

da biı birinden daha beyaz üç le• 

vin ii.;erine cildinizi gayanı hy· 

ret bir surette beyazlatır. Siz de 

hemen bu iki kremi kullan.'lloğa 

baılayınız. Memnuniyetbabt ne-

intihap cdilmıt genç hayvan -
lard:ı gizlcnmıı cild hücey• atı 
merkezinden istihsal cdilmiı saf 
Biocel vardır. Bu cevher, pc,1be 

rengin.iı:kl TOKALON krcm .. ıdc 
cildinizi beslen,tk ve gençleştir • 
mek i>in matlOp nisbet daire -
ainde mevcuttur. Ge:elcri yat -
aıudan evvel kullanınız. Beyaz 

• 

ticesin Jen son derece 
kala:.ıksınız. 

memuuıı 

s;ocel'll TOl<ALON Kremini 
kullanınız ve her sabah 
daha genç görününüz 

,•••rw;ç;:r.a ~ .... . . • •• • • • :ıı ' ... -· ••• ·~. • • ., . ... .. ... • • ••• • ---

Biıılcrl'.e l'okaıuıı ıııi.ı :;: lcri ::oimlcn ıııüt•s:sc:.cıııize uıekıuı• 
vaznnlarm mü~ulıeı..lcferi kenı..lili~inden gelen en kıynıetli 
<lelitlerctir. 

( Tokalon Kıcmini:dcn bilıald;ın istifade ettim. 
Yü:iimdel•i t;irhin lmbarcıldar :ail oldu .... ) 

Z. B. il. O. Fat"a 
( To1mlon Kreminin 1Jenim ciltlimin nesrine çof, 

uygun geltliğini itirnf etmcri bir va:ifc bilinm. 
Cildim esmer olıluğu lırılde Tolmlon siirdii/.-ıcn sunra 
beya:zlanmt1l•ta ve ufak kabarcıklar tamamiyle :.ail 
olmaktadır. ) 

R Şr1ıir f. R. M. F.~i. Tii. Knnva 
Me,.tuplar n asrrarı dosralarrmızda sa~hiır. ............................................ 

TI' 

' ltırıını anı ta~ın nakli, istifi, kırılması 1438 metre mikap şosada mevcut 
tl~1 Sooo ası, 600 ınetre mik'ap kum nakli ve istifi, 5 kilometre sandık açıl
~lı.l bu t~ı:etre ınik'ap silindiraj yapılması keşif bedeli 8287 liradan ibaret 't ltıueturr l5 .. 2. 938 tarihinden itibaren 20 gUn müddetle açık eksiltmeye 

l.5 ~ k ·d'l'alıp1erin $o 7.5 teminatla ihale gilnü olan 7. 3. 938 pazartesi - .• ,,, #MI 

a ar Vil~yet Daimt enr-Umcııine mUracantları. 

~eı~8ara~ 
t~ lte~lfli - lıor yolunun 4X500 - 5X500 kilometreleri arasında 4620 lira 
~Qll\Uddetıe ~apılacak bUlUkaj taş ih~ı 35. 2. 938 tarihinden ftibarcn 20 
~ 0la.zı. 7. 

3 
açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin % 7,5 teminatle iha!e 

· 938 pazartesi saat 15 e kailnr Daimi EncUmcninc müracaatla-

~ ~ı~ 
'~~de, ~e . 
~tı ~~ be:~ır Yoh ııun 24 X 100-30XOOO kilometreleri arasında 9C54 ıı. 
'tı~tı~ 111ıı lı keşifli toplama taş ve kum fhz::ı.n 15-2-938 tarihinden iti-
"q\~a l~le :ddetıe açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin yilme 7,5 te

tı.e lbllra U olan 7-3-938 pazartesi snat 15 §e kadar vll~yet daim! en
ca.a.tıa.rı. 

Umum Ayakkabıcı sanatkar
ları kooperatifinden: 

Kooperatifimitln yıllık umumi heyet topla.ntısı 11 Mart 938 cuma saat 
14 de Çarşıkapıda cemiyet merkezinde _yapılacağı sayın ortaklarımıza i

r=~-=o:~=;;;" 1 fi -·~ 

1 ~~~~~.ibe·~ A~Sl. ı 
i! 10 dan ııktam 19 a kadar kabul eder. 
ij Sah ve cuma günleri saat 14 ten U 
!: 18 e kaıd:ır parasızdır. P 

Ru..-name: :: Adres: Karaköy Tünel meydem, ıı 
ı - Meclisi fdnre ve murakıp raporlannm okunmasr. ii Tersane cad~i l»ımda No. 1/2 U 

lan olunur. 

2 - Senelik bilanc;onun tasdikı. ::::.:.::::.:.:.::::.:::: .................................. ••• 

:~ - Ni1.a...,rı·ı mt>ve ~öre io"re hcvc 'i ve mıırttluplarm lnt!ha~r. l 
------------------···-------mmt• 
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~Birinci smıl Operat~r -
Ur. CAFER TAV VAH 
Uınumf cerrahi ve sinir, dlnıa4 esllıhk ' 

cerrohisi mütehn~sısı .' • 

Parls Tıb Fak01leı>l 1 
S. ıı;lst:ını, erkek. 

kndın amelıyallnrı, dımol eşteıik , 
"yilı, meme, karın buru~ukhığu •• 
Renclik ameliyotı". <N:ı~ni)·e ve dc.İğuın 

mülelıııssısı.) 

'ılu:ıyene sabııhlan 

8 den 10 a k11d:ır Meccanen 
O.tıleılen sonra ücretlidir~ T!!l. 4 4086 
Dcvo~lu, Parmokkapı, Rtınıt>li tıon. _ .. 

~e ...... ..-----·----~ J. ıE. <s.:a A ~ n e-11 
l:CZAHANESI 

' Her nevi reçeteler, Sıhhi levazımat 

ve ılnyat. 
Beyoğlu İstiklil ~ddesi No. 419 
Yerli Mallar Pazarı kuıısrnda 
Paıar dö Bebe sırasında . . 

.-.ıs :ı• 1:=ıın::::::=r.::::::mn:a:=:---=::::-.: 

~ Meccan1 muayene · Q 
U Pe,..emtıe jf11JJler1 uat :.ı C?en & • ~. İ li oriaköy l'aişbasamak Palangada 2:'11 

1 numarada Doktor MUmtaz Gilrsol 
B taltirlerl parasız nıu;.yene eder. 
:t::::::.:•• 6 •• dl. 1 aı=• 1 i .. 

E i S _T_A N BUL 

ANKARA . . 
iZMIR .. 

BANKA~I 
1938 

Küç~k Cari Hesaplar 
.ikrami'ie, plana=== . 

. 

4adet1000liralık-40001rai 
8 ,, 500 

" 
-4000 

" 16 
" 

250 1 
" 

-4000 
" " 76 " 

1ao· ,, -7600 
" • 

80 ,, 50 
" 

-4000 ,, 
·200 

" 
25 

" 
-5COO ,, 

384 ,, 28600 
" 

d{ura.ar: ı Mar., t tlaz.ran, t EylOI, 1 

Birinci ka:ıun tarihlerinde 
çekılecektlr 

En Az 50 Lira Mei!duatı 
Bulunan Hesaplar Kura

lara Dahil Edilecektir 

Fiyat ve terait herkes için uygundür., 
~akiki bir R C A radyosunu 12 ey taki°itıe 
odenmek Ozere, 125. - liradan alabilirsınız. 


