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Roma Be1iin mihveri tarihe mi karışıqor ? 
' 

Italya, Avust·urya 
hudud.una asker 
tahşid etmiş 

Şuşnigin . ·Almanya ya rağmen Ba.11·eT.-ilim1:,, :l.n7:arada, FJaU.:a:ı Konseyi a;alariylc beraber •.• 

Balkan 
Konseyi 

istiklalderl bahsedebilmes.inin 
s·ebebi bu imiş 

~ · ' · .. b~M f!1.Jtlf ~ ı uungcın· A .-,,u p 

·Karaden:izde. ~ırlına· ve li11i . . .. 

AksU .·wap,tiru gene 
kazaya uğradı 

larn:r edJdikten. sonra saçları 
, söküldü, ·zinciri koptu 

~., 11 lene kıt giddetini, umulduğu gi
~~llbatın son haftasında gösterdi. 
'tllndcnberidir ki, 'İstanbul, uzun 
~datıbcri görmediği bir kıt man
~1edir. Kar, evvelki gece ve 

dün de fasılalı bir surette kah lapa la
pa. ·~ah sulu spkin halinde yağmıştır. 

Bugün de bir ar.:Jık kar serpi§t rmiştir. 
Dün ikinci cemre suya düşmüıtür. 

~ J>cvnmı 8 lnclıte 

Alman ordusu 
~ Çekoslovakyaya saldırırsa 
tansa,. müttefikini 
nıüdafaa edecek fc' . 
'•nsız kabinesi, mebusan mecllslnde 

harici siyasetini lzaJı etti 
.._., ve itimat reyi aldı · 
~~:7 (ffusus1) - Fransız mebuson ctvaben harlclye nazırı Delbos uzun bir 
ı~ ·"t e harici siyaset Ozerindcki müza- nutuk söylemhtir. Nııur -ezcümle domi$lir· 
~t te ltıf1naJtaşnlnr sona ermiş, hükOmct ki: · · 
~ 'aıır~ •lrnıştır. M!!clisln icllmııı, "?uh "- Froosanın yalnız koldı(lını, Mlılcller 
a~· 24 d lnrJa, sabah Saat 9,30 dan !{CC.? cemiyctile Jll&hkilm olduğunu \'<! harl.ıin 
~el e kadar de,·om elml)ir. önüne gcı;llnıcz bir halde buluıırlıığunu 
'e. t.!Ye nazırının nutku siiylcmek lıoındır. B:ızılnrı, bir isıtnkM "e 

\j •ıı "'8 lstfıahta bulunan mebuslara W" Devamı 8 indıle 
'~ . 
~ ""lst11nd11 muzır un~orl11rla mUradele 

ır çok ~azi ·ıahrikçi 

'11111 
·tevkif edildi 

mOd.afaa ·stlkrazı yapılacağı şu 
•ıra·arda olan bu tevklf•er 

memnuniyetle karşılandı 
_..Yaz.ısı 8 incide 

lngiltere i!e. ·ı çt ·ı nı a 1 a r 1 
anlaşmak . ıç•n 
ıtalya!1'~ ~a~lları Bugün resmi tebliğ 

blldırlldı • • 
Londra, 27 (Hu5tı~t) - Almanya ile n eşredı lı yor 

lıalya arıısındoki ııkı iş h!rlilinhı zayıf-

lığı yolunda ı.ondroda hır kanaat basıJ y I 8 k 111 V 8 •·t fi 
olmuşfor. ugos av aşve yarın, nnan aşve. 

Buna ıebeb, Hltlcrln Avuslul')"ayı taz· il R b J 1 U l 
yik elmc"fnl ltalyanın kendisi için tehll- e omanya ar c ye m s eşarı 
keli görnıe~idir. Fil.h~klka. Almanya! A· salı gDnO .aebrlmlze gelecekler 
vusturyayı ılhak ettıAı takdırde ltalyn ıçin Y 
trhlikeli bir vaziyet hasıl olacaktır. İşte 
hu schehlc ttııl)·a son günlerde A'\"ullur· 

8 el' -

Japonlar bir 
şehir zaptettiler 
Çin tayyareleri iki 

Japon gemisini 
batırdı 

Londra, 27 (Huıuıi) - Tokyodan 
gelen haberlere göre Jr:mpon kuvvetleri 
Linghiuyu zaptetm:ılerdir. 

Diğer taraftan Çin tayyareleri, dün 
Vuhunun yirmi kilometre kadar açık,· 

lannda Yangtse üzerindekZ Japon harp 
gemilerine kargı bir hücumda bulun
mu~lar ve bir torpito muhribi ite bir 
topçekeri batırmışlardır. 

Ameri'rn Har:ciye Nazırmın 

beyanatı 

Vı•ıington, 26 (A.A.) - Hariciye 
Nazırı Hull beyanatında demi§tir ki: 

•'- Merkezi ç.:ndeki Amerikalıların 
oradan çekilmesi ve Amerikan b'nalan
na hususi işaretler konulmasına dair 
Japonyanın talebini Amerika hükumeti 
k.ı~'i olarak reddetmiştir. 

Amerika Japonyaya gayet .vazih bir 
nota vererek ölen ve yaralanan Ame· 
rikalılar ile zarara uğrayacak Amer,'.kan 
mallanndan Japonyanın mes'ul tutula
cağını b'lt:linni§İr.,, 

Dünyanın en 
süretlı harp 

gemisi 
lngtliıleı· 50 mil giden bir 

hllcum botu yaphhır 
Londra, 26 (A.A.) - ' Daily Tcleg

raph gazetesinin } zdığına göre, mart 
başlarında parlimcntoya tevdi edile
cek olan 1938 İngiliz bahılye bütçesi 
§imdiye kadar kaydee:lmemi§ yüksek· 
lilçtcdir. Yalnız harp filosu iç"n istenen 
tahsisat 144 milyon Ingiliz liraı*fır. 

İngiliz harp filosu bugün dünyanın 
en sür'atli gcm~ine malik bulunmakta
dır. Bir önde ve b"r de arkada iki tor
pil kovanı ile milcehhez olan bu hilcum 
botunun ilk tecrübeleri diln Portsmouth 
ta yapılmıştır. Bu gemi saatte elli mil 
sür'at temin ctmiıtir. 

Ankara, 27 (Hususi) - Balkan An
tantı 4iiml Konseyi, dlln dıf lileri ba. 

, kgnJljl~e ilk~Jl'lıult.-uu yapmıft:ır. 
JŞu toplantın Eleıı Satvekili EkeeIAna 
Metaksu riyaaet eylemiştir. 

Konsey ağleden aon.ra -da· tt>plana -
rak müzalterelerine devam eylemi§tir. 

Muhterem misafirlerimiz Ekselin& 

Metaksas, Ekselans ~toyadinoviç, ile 
Ekselfu:ıs K< •en ak§&lll yemeğini dlf 
illeri bakaı .• ..,.ımıa:la ~ 
huslill llll"ette verilen ziyafette yemJş
lerdir. 

General Metaks:ı.a ve Stoyadlıio\ic;. 
diln konseyi içtimamdan sonra gene. 

_.. Del"nmı 8 incfde 

Et narhı 
tesbit edildi 

Salı gUnUnden itibaren tatbik edilecek 
olan bu fiyatlar satışta azomi baddlr 

Etin ucuzlaması ha.kkmda verilen 
kararm tatbikı önümüzdeki salı gü. 
nünden itibaren şehrin her tarafında 
tatbik edılccektir. 

Belediyenin et komisyonu, ba§veki· 
Jin ucUZluğa işaret ettiği gündenberi 
et fiatlarının perakende satışlannda 

bir yükselme olmadığını kararla.5trra. 
rak salı güniinden itibaren satı' fiatı 
için şu rakamları tesbit etmiştir: 

Kıvırcık 50, kuzu 47, dağlıç 47, Ka· 

raman 40, dana 40, sığır 35, keçi 25. 
manda 25. · 

Salı gününden itibaren mezbaha res
mi de kilo ~ından alınacaktır. 

Şehirdeki bütün kasaplar, et fla.tla. 
rını dükkanda görünUr bir yere ve bü~ 
yük harflerle asacaklar, her nevi et ü. 
zerinde cinsini ve fiatmı gösteren e -
maye ve çinko etiketler bulunacaktır. 
Bunlara aykırı harekette. bulunan ve 

~ Devamı 3 Uncnde 

llcmcı bombaı·dımon1arımn daha medcııi "bir 1ıa!c (latirilm.cai içi" proje! 
- Iı"nı.n.sız b.:rika.türij .... 
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ı!I Dojrıı j 
•i,,i LJ egw il mi ? .... ! H:ılırııl:ırını ıınınııın TEFRiKA 

CE\"l\IS N<mnnt NO: 4 2 
ı :: H Entelll<"en5 Ser\'isin en nıeşlıuı casusl:ırından 

~~~l\JJ baı~omsozOok~~ Arnıan ,Jan'ın kapısını kırıp odaya girince
\~!~aıhaı ınııs lka«l!aı~jj masanın üzerinde çalınan dosyaları ~6rdük 
::~cevam edece~:= ş .. bö. 1 .. ö u k k d d ii H Uzattığı kAğıt Almanların arlrua f tırıp ye goz n ne oyaca erece e 
ii Uü11 geçm~yor ki, tramvay §irke· ij istihbarat te§kilatında çalışan Hurter budala değ ldir. Bu dosyaların evinde 
ii t.nin, araba..aıı1ıa1 yol/.ara ve tes.sa ii .simli bir adamın raporu idi. Arman ja- bulunmasının onu idama götüreceğini 

q\ 5 • · ii tına lcar§ı gösterdiği UUoaydi ve ba- g nın itilaf devletleri hesabına çalıştığını akıl etmez miydi? • 
.(.)tŞ ı{f.aS.a ii .mnsızlıkt<.m bahsctmiyelim. g bazı şahitlerin ifade!erine atfen bildiri- Birkenhaym ile Elvers biribirlerine 
.__________ fi Çünkü, her gün halkın aleyhinde fi yordu.. bakıştılar. Sözler mdeki mantık onla-

~ lr al S D ifil '1?9 M<ec. ii olan yeni bir bozulduk veya tehli. H Raporu okuyup bitirince: rı da tere:düde düşürmüştü. Yüzbaşı 
ii ke doğurabflecek hadisc!er:e, l:.a::;a • H _ Hadise hak,ikaten çok vahiru, de· bu şaşkınlıkla sordu: ' 

~S~$S\SDl1il IFil lY'\ClYI k• Ü larla kar§ı kar~ıya loaltyoruz. U dm. Fakat raporda ileri sürülen iddia- - Yani ne yapmamız lazım?. 
a <a} I(' 0 ifil S) ~ ~ 1i" e pal J( le ;1 lJaha ikı gim evvel, ~ günde !O i~ tarın isbat edil:nesi şart.. Bana kalırsa - Ne yapacağınızı tayin etmek size 

v N ll ~ ·'Zl , ·H • ramvay arabasının bozuldıığunu H bu adam bir hain de;;ildir. düşer. Fakat b::n s"zin yerinizde ol~ay-
ı tllllll: ll80Je lU L' n ~ :1 J! :: ı:. h. • b 

:: 1ıazmt§ ve alu./;,adarların nazarı dik. :: _ Bu kanaatiniz neden ileri geli· dr:n Arman ]anın ıyanetıne emen 

T Ui~Kl iE l>ışba1';ını Doktor A
ras tarafından vcrılcn ziy?.fettc 

aöyknen nutuklarla, Balkan paktının 
manası ve kıymeti üzerinde u Jd:rmek 
te israr tt:ğimiz müsbet fikırlerin ha
kikatlere aynen intibak etmekte okluk
ları ve bu fıkjrlerin marazi lir nikbinlik 
suretinde tefsırine .ıJla imkan olmadığı 
b:r daha tebarüz etmiş bulunuyor 

Balkan paktının en büyük hususiyeti 
nedir? 

~İ katini cclbetm!ştik. Dün de sanki H yor? !fi'· ~tT.ez, tah~ikatın netices"ni bek-
i! '!:rketin gc1.'Jturdiği llikaydiyi ispat g _ Çünkil Arman J:ın şimdiye ka- terdim. Derhal nezaret altına alınmalı, 
ii etmek istcrmi§ gibi, tramvay tesi. !i dar bize b:r çok büyük hizmetleııje bu- lfikin cezasını tayin "çin tahkiltat yapıl-
ij satında iki mülıim bozukluk daha ol- f! lunmuştur. Ceyma Nobodin n Hotmon- malıdır. Bu iş bana bir tuzak gibi gö· 

!! mu§tur. ii da bulunduğunu, onun sayesinde öğ- rünüyor. , 
g Bunlardan biri sabahleıJin erken · !~ renmedik mi?. Ar:nan Jan bir saat sonra y;ı~calandı 
g leıı Ortal•öy hattında arabalann iyi g _ Onun mücrim olduğunu isbat e- ve ik" Atman po!is"nin nezareti altında 
H işlememesi netir:esi yapılan ar~tır ~! den ~eylerd~n biri de bu değil ni ya?. evinde ikamete memur o:li!di. Ertesi 
H ma .cronwıda anlaşılmt~tır. il Hayretle sordum: gilnil yüzlxışı fon Ffrkenhayma göndt>r· 
i.i. OrtaMyd.a hatlı hat'~iye cCTeyatı i,i, ,, di!!:i bir mektup bu adam hakkında - An:ayamaJım.. -

Doktor 
:: ı·eren kablonun bo::ıık olduğu mey. il _ Bunda anlaşrlmıyacak bir nokta Almanların besled:kleri şüphenin yer· 

Arasın nutku bu sorguya H dana Ç1bn~ ve .'fC'!Jri!n~/cr 30.40 da- H yok .• Meseleyi etraflıca muhakeme e- siz olduğunu bana anlatm:•ja k2fi gel-
§Öyle bir cevap veriyor: H lcika inT.-1taa uqradı1;ta:ı n?nra kablo :: ders:niz Ceyms Nobodinin suç ortağı di. A~len Belç" kalı olan bu vatan hain! 

"-Her türlü muzmer fikirden ari bir ~j frtmir er/ilmiştir. H k 1 l 'lrl ı /. mek':ıbunda öyle köpekçe yalvarıyor, 
siyasetle dünyaya itimat vermi~ ol- iİ ikinci bozııl:lıtk ise kOprü flzerin ii olduğunu o ay 

1
"'.a an arsınız. .rnıan Almanlara yapt:ğı hizmetleri ut::n-

mak .•• " 

Ayni mukadder sorguya, general Me· 
taksasın, konsey başk;ı:tı sıfatiyl(' ver
ıd :ği nutuk ta şu cevabı vermiş bqlunu
yor: 

''- Balkan paktı bir anın siyaset 
icaplarına ist:nat eden h'.ı bina değildir. 
Hiç kimse aleyhine mütev:ccib olma
ması itibariyle hedefini bulur bulmaz 
ortrdan kalkmağa mahk<im bulunmu· 
yor.,, 

Evet, imanlık duygularının ve mua
sır medeniyeti k.1:uma enckşe:erinin 

siyasa terazilerinde artık hiç bir mana 
ifaöe ctmediğ"ni sandıracak. b1nbır ae
bep~c karşılaştığımız bugünlerde insan

lığın ve medeniyet.:n devamına bizi 
inandıran biricik veaikııı asla kısa ömür· 
lü olmağa mchkCım değil:lir. Balkan 
Paktı dördüncü yılına, ilk günlerdeki 
kıymet ve kudretini sarf ede ede değil, 

bilakis başlaı.iığı günlerle nı:sbet kabul 
etm:yecek dere.ede sağlamlaşarak, şu
urlaşar:~c. yüksek bir kudret olarak u
laşmış bulunuyor ve bu h:ıl şu betbaht 
dünyanın en büyük tese11,:sidirl • 

Acaba Balkan Paktı devletleri, bir 
hayli çefn yollardan geçerek vaıtdık· 

lan bugünkü merhaleyi, güzel anlaş· 

mal •rının bir sonu, terefli bir gaye&'. 
gibi mi farzetmektedirler? 

Hayır .. Muhterem doktor Arasın nut· 
kunda bu mukadder suale de şöyle bir 
mukabele buluyoruz: 

"- Dört yıllık yorulmaz bir faaliyet
ten sonra Balkan antantının tam ve 
mutlak muvaffakıyeti h;.~c'19nda en kü
çük bir ihtirazi kayit dermeyan etmek
ıiz~n onun bilançosunu yap:-.biliriz. Fa
kat kuvvetim:z, yalnız geçmişe bakabit
memizde değildir: istikbali de, barış 

olan davamızdaki doğruluğun bize ver
lcliği tam .~tim •tla ve onun zıtferine olan 
imanımızla derp:ş edebi!iriz.,, 

Bugünün hiçlıir siyasi itttifakı, h:ç
bir siyasi komb:Oezonu. "itilaf., ı, "mih
ver., i, anlaşması ve dostluğu namına 

konuşan hiç b!r devlet adamının nut
kunda ve sözlerinde böyle b·r itimat ve 
nil:binlik sezmek mümkün değildir. Ni-

tekim nyni itimat ve nil:b'nl ğin ayni de
recede güzel b"r ifadfesin i de gene 
muhterem gener •' Metakuısın nutkun
da ~öylece bubbiliyoruz: 

''- Dost ve müttefik dört Balkan 
devleti arasında kurulan ve bu devlet
lerin karşı1ıklı münasebetlerinde ha
kim olan itimattan kuvvet bulan an
la§:na, beynelmilel sahada. ;ıradaki Hr
lik ve ahenk sayesinde her:-:ün d?ha bü
yük bir ehemm'yet almaktadır. Öyle ki 
Ball\anların istikran i~in tasarlanan 
B-,·ı:an plktı umumt sulh davası hiz

metinde de kıymetli bir am:ı olmu~tur. 
Bir0i~imizin :stikbaline sarsılmaz bir 
im::ınla mütehnso;is bulunuyoruz . ., 

Tck .. ar ediyoruz. Muasır !'ly2ra dün 
ya:mm hiçb~r ittif"kt, hicbir komb'· 
nezonu ,anlilş'l'lası, muk:ıvele0i vey;ı 

mihveri bunlarla ilgili bulunan hiçh:r 
devlet ooamına böyle nikbin konuşmak 

" 

.. :· Jan, Ceyms Nobodin"n Hotmonda ol-
ii leki ana Tuıblonım köhneZ:ği yüzün :i ma.:ian, hattS övünerek öy!e bir sayıp 
:• •• duğunu, f lan günü, filan saatte orada 
d 11.Fm 11Uh"'lla qc/miş tıC burad4 fram :: döki'./Ordu ki bunu yaz:ı., adamın itilaf 
•• .. bulunacağını bize :hbar ederek dikka· 
·:·=: wıy?ar hir miı~ldct i.şlhıcmemi§tir .. •:i. dev~etlen= hes::bına çalıştığını kabul et-

timizi hep o nokta üzerine çekmiş, 
!i 1?11 t/ilzdcn hir,.,.,1. t•rrtandaşlar işleri- H meğe im~.an kalmıyordu. 
ı: , 1 la d :: böylece İngiliz casusunun Moböj mer- h k" k . · d ~ 1 ğ :i "le qeç "'ti mtş r ır. :: Bu ususta ı anaatımın obru u u 
!i Nafia ue1:d1etinin tek"'Tar tekrar na. i•ı' ke.zi~'.ie kolayca çalı~ılmasıru temin et· iki gün sonra teeyyüt etti. Akşam Uze-

i! 'ATl dikl.".afini oolhcrWriz... f: mıştır. ri oturduğum otele dönmek üzere so-
İi Ru ~rT:atin köhne 1•e hmruk fesi ii Muhakeme mantıki :di, beni de :ızam ka!;tan geı;erk:n b r kapı dib"nı::le, Hot-
~ <tafını hir an etnıel a·: .. ,.•tr..esi i~- n etti. Filhakika Anruın Janm, ~endisi- mon da şarkı söylettiğim çocuğu ·gör· 

Hı:.at'i talinuıt vr.rilmeli ı·e f stanbul ii ni Ceym Nobodi diye tanıtan adamla düm .. Etrafta kimse olmad•ğını görün-
iJ '•rl.<ırın ha11atı. 11ir tirketin hasfa di!.. f: anlaşarak böyle ha:-eket etmiş olması ce hemen y:ınına y:~daşum ve yava~ 
!! .. JJ,n,.e1cri yüzf?'Ulen daha fa::1a tehli :: mümkün~ü. Bir nokta benim de dik- sesle sordum: 

,ij 'cctk bıra:cılmamalıdır. p katimi çek yordu: - Hayrola? Ne var? Beni mi ara-
ı: .1 d ? a: :::::::::::::::::=:::::::!:::::::::::rn:rr::::::::::::ı Almanya hesabına çalr~tığı Belçika ın 

Devlet z1raat 
işlet melerl 

Devlet.ziraat işletmeleri kurumu. 
teşkilatını tamamlamı~ ve faaliyete 
geçmiştir. Kurum iktısat ve ziraat ve

kaletleri tarafından aldığı iktısadi ve 
zirat direktifler dairesinde çalışmala· 
rına devam etmektedir. 

Atatürk tarafından hediye edilen 
müesseseler müdürlerinin Ankarada 

kurum merl<ezinde yaptıkları toplantı. 
larda bu mües~eselerin vaziyetleri e 
saslı surette tetkik !!dilmiş ve idare ve 
iş!etmekri hakkında yeni kararlar ve. 
rilmiştir. 

imkanını bah§etmez ve eğer bu neviden 
bir devlet adamı nfl\b:n gözükmek sa

lahiyetir.f., bir an için, kendisin:!e bulur
sa dinleyenlere asla bir ittmat telkin e· 
demez. Balkan antantı namına konu
şan devlet adaml:ı·ının nıkbinliklerini 

dünyanın itimatsızlık ve is•ihza ile kar
şılayamaması Balkan paktının böyle 
bir itimatsızlığa ve şirretrğe zerre ka· 
dar imkan ve-rmemelı\te olmaSindandır. 
Bu tıbımlı hn1• Balkan Paktının bir zo
raki mihver, bir tecavüzi ittifak veya 
tazy,:k kombinezonu olmama~mdan, 

yalnız bir takım siyasi şahısların veya 
"Zümrelerin eseri olmamasından, doğru
dan doğruya dört medeni ve insan mil-

ı:tin müşterek imanı ve k;afü:. oluşun
dan ileri gelmektedir. 

Işte bunun irin, bu derece insani ve 
"lamimi okluğu iç"ndir ki Türkiye Dı§ 
Bakanının 'bugün dağ.lmaz birli;;imiz· 
le milletler arasında bir dostluk vasıta
sı olmak emelindeyiz ... deyf.şi insanlığa 
bir teselli ve büyücek manalı b:r ümit 
bahşetmiş oluyor. 

Nizameddin NAZiF 

ist:hbarat tcşkilatın:a malum olan Ar- - Evet sizi aradım. Fi.risi size bir 
man Jan benim izimi takip i~in gittiği m:ktup gönd:rdi .• 

zaman tevkif ed lmemişti. Bunun se· End"şeye dü~tüm: 
bebi ne olabil'.rdi?. - Birisi mi? K m?. 

Arman Janı müdafaa mı etmer, yok
se bilsbütün mahvi jç'n çalış:nalı mıy
dım? ttiHif devletleri hesabına çalış-

tığını anladığım takdirde birinci tıkı 

ihtiyar edeceğ"m muhakkaktı. Amma 
bu nokta henüz aydınlanmr~ bulunmu-

yordu. Bu şüphe içinde ne müdafaa, ne 
de itham taraflarına yanaşmamağı mü
nasip buldum. Bu sebeple fon Birken· 

bayma şöyle ded m: 

- Muhakemeniz mantılı:i.. Yeni ve 
mütemmim malCımat elde edinciye ka
dar onu hain telakki etmek mecburi· 

yetindey:z .• Ne yapmak fikrindesiniz? 
- Arman Janın evini araştırmak la-

zım .• 

- Evet.. Nerede oturuyor? 
- Bu civarda b"r yerde .. Hen:en ~im-

di beraberce gidelim 

Bir kaç memurla beraber odasına 

gittiğ"miz zaman o yoktu .. Kapıyı kır
dık. !çeriye girer girmez duraklad.k. 
Odanın or~zsındaki masanın üstünde 

Moböj merkezinden çalınan dosyalar

dan dördü duruyordu. 

Fon Birkenhaym bana dönere~ hay
kırdı: 

- İşte! Ben size dememiş miydim? 
İ§te mükemmel, harikulade b'r cürüm 
delii.. 

Ben d:şünceli 
ettim: 

düşünceli mukabele 

- Çok garip b:r delil! •• 
- Ne gibi?. 
- Arman Jnn mesleğinin bir dahisi 

değ lse bile çalınan dosyaları evine ge-

- Kim olduğunu bilmiyorum. Be
nim sizi tanıdığ:mx öğrenen birisi Hot
monda bana t.:.r mek,tup verdi, size 
götürmemi töyl:di. Mektup · şte •• 

Çocuk baş:ndan kasket:n ; çıkardı, as
tarını yırtıp arasınd ·ı.:ı bir mektup çı

ka:-:ırak bana uz:::ttı. Etrafta gene kimse 
olup ol:nad·ğmr kcntrol ettikten sonra 
mektubu okudum: 

"B:ı ak!fıım saat ta.-r. on birde Fenyi
de A!Hred Eon~"rü'r:ün rneyhan~:ıinin 

k'\r~ısınJa balunmınıza rica ed:rim. Si
zi phsan al~kı:d::ır eden çd: mü!1im bir 
~:seleyi hnb:?r vereccğ-'..m. Para~: 

''Bule Britnnie,, şarkısın:n ilk notalan
nı ıslıkl" çalact:ksın.ız. Be~ de ''Bra
ban91ln:ıe,. şarkısının ilk notı:l:-rını ıs

lıkla çalnrak mulıabele ed~ceeim. 
Bir dost.., 

Od3ma döner dönmez yaktığım bu 
me1~tubu yaz3n "Bir dost., acaba kim· 
di? Ne o!ursa olsun Randevuya gitme· 
ğe karar verdim ve çocuğa sordum: 

- Bu mektubu sa••• veren adamı ta· 
myor musun? 

- Tanımaz olur muyum?. 
- Bonkmisin meyhanesine her gece 

varuına doğru gelen a.dam .. Hani ge
çen gün Almanlar yakalamak iı.tiıorlar· 
dı, " şte o ..• 

- Bundan errin misin?. 
- Ta~·i eminim .• 

- Ne milletten acaba? 
- Belçik •lr •••• 
Ceyms Nobodi hüviyetine bürünen 

adamr nihayet tanıyacaktım .. Çocuğun 
eline bir kaç para vererek ayrddım ve 
o akşam muayyen saatte bildirilen ad· 
rese gıtt · m. 

(Devamı var) 

' . 

1':7~'1. · .. 
~"_ ...... 
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, {lata daie .. -
0tılii yanmış/ar la 1R genç ile konuşuyordum. 

~ter :- Son r.a.manl~ dedim, te
~ b!t c~e epeyce kitab çıktı. İçlerin.. 
tar ~bı fenaları olduğu gibi iyileri 

rrı.' ~e!:ıa Remzi kita.bevinl.n "Dün
:arrırlerinden tercümeler serisi,, 

'1ı b ediyor musunuz? Hem temiz 
)t ~or, hem de pahalı değil; şimdi
~. d~ da yirmi iki, yirmi üç cild 
"ıııa llilıni kitabevi de ne güı.el ki· 
~~-Çıkarıyor! Şu soıı günlerde An
'·~ "lde•· S ."'ille uı ymphonie pastorale'mı, 
,, l'aen'in hikflyelerini ve Abbc Pre. 
~Un Manon Lescaut'sunu verdi. 
~ Le~ca~t: dünyanın en güzel, en 
t\ud ~k. ihtiras romanlarından biri ... 
, Unı.:z mu? Neler okuyorsunuz? 
~· 'laıtt.iın yok ki! dedL 
~ Yii evvel gençlere niçin oku.. 
~arı sorulunca okunacak kitab 'b dıldannı söylüyorlardı; eimdi 
~!it değişti: "Vaktim yok!" Bazıla
~. kitabın pahalı olduğunu söylü
Sı~ara hediye olarak veya geri 
\ııı lllek Uzere kitab verin. Görüyor
\1tz. kl ~oğu başka bir bah~ bulu.. 
'al · liıkayedeld kız gibi onlann da 
~ lerı Yok. \ :~i olınadığmı söyliyen gence de. 

~ () d~ ne demek? 1nsan mecbur ol
~ kYi yapmak için vakit bulamaz 
~ :u? Siz kendinizi okumağa mec
~ tlnadığmız, okumağı sadece bir 
~t ~ veya bir ziynet sandığınız için 
~ Ulanuyc.rsunuz. 

'nıet 11.naızlarm ne kadar tutumlu bir 
~ h~ Olduğunu bilirsiniz. Aşağı yuka
\ın 

1 
~ansız para biriktirir. Başka 

t~~bçl rahat etmez. Bir almanakta 
~ alatıtr §ey görmi.iştUm: "Asgari ma. 
\dt ... memurun bUdcesi", kar§ısın. 
~l ·ti~ ücret alan i~inin büd
S, er ikisinde de tasarruf faslı 
~ 1~anı eline pek az para geçer bir 
"~~Çin de o paranın bir k1smmı ar
)ı,, 'bir ihtiyac ..• ''Havayici zaruri
~~ .... Ritab okumanm da sizin L 
li~~le bir ihtiyac ''havayici za.ru. 
'~ ~en olması l~dır. o zaman 
?~ . 11htrsunuz. Alm.n.nakta:ki bUdce 

~~alıı' fe k~dini~; "Cok iei olQJ> 
~la aut blldcesı,, diye bir şey 
.-.~ . ~ıı. Onun için de her gün o
: .. '~ıı hiç olmazsa bir saat, iki sa
t·".'llı İtte0tsanız, bu ihtiyacı duyuyor
~~ ha o zaman gerçekten kendinizi 
~~~tına girmiş sayabilirsiniz. 
h ~ a~ intellectueı dediğimiz işte 
\ ... : oııır lardır. Ama iyisi olur, büyü. 
~~ .. · ;:Ytfı ve fenası da olur ... O 
~o' .~at işi ne kadar çok olur. 
,~tününün bir kısmını okuma. 
~t~bı ltnıyen adam - en yüksek 
~~ll'ı.:ırd?n de şahadetnamesi, şaha
:eetl4!tr1 olsa yine münevver, in.. 
~~~id değildir. 
~ı. ~ tnedreseye gidenlere "suh
~~, ;·~~ııra. bizim ''softa" diye 
~ ... ,ettıgımiz kelime. Softalığı. 
lı.' ' aldığı mana ile sevmem, hem 
·~ -.:n: fakat medrese de ilim, 
\ lt" ' alevi ile yanan adama 
\ıi..~l ~ış, gönlü yanmış diyen
~lıl ,,bil' söz söylemişler. Sizlerin 
\ ~ ~ IUhte•• değilsiniz, bunun için 
ln~ere vakit bulduğunuz hal
s:ı lUtuınhasbi çalışmasına., size 
~ .._ "alrt u olmıyan ki tablan oku
~ -q~~-"' bulamıyorsunuz. Gönlünü-
)~IU'\uı, baeka türlU f el~h çare-.,, 

Nurullah ATAÇ 

-~~\' \rbldebağı 
.- &ntoryomunda 

~~dyo tesisatı 
~ ~ekaıeu bu sene İstanbul 
&~ b:~?'V&ntoryom ve sanator
~ b"_~lt tun dünya istasyonlannı 
~~)'t ~ ?'adyo aheı tesisatı ya.pma.

~~ı.~lltıl'lnltştr. On beş lambalı bir 
~~ 

0 
nesı ve on hoparlörden 

~. iti"" lan bu tesisat memleketi-
"" gen· 

tq~Ohlt 
1§ radyo ~satı olacak.. 

9 ~I cııer 'Jı ~, l'etı ' ~oförler ve lşciJerl <'S-
~' >111 h nden: 
~ltı ~~~Plıırunızın tetkiki ve 938 
~ ~-~ltt bit~ın idare heyeti tararnıdan 
~!..~ 1 ._"onet ınu!11 otomobil,otobüı;,kam 
tı ~~il ~ 'ıı 93~hıpJl'rile•şoförler ve işçi
\~, l'llfıı<ı:uı satı Rfinft saat H t!e Ca-
ltti~"l\ h halkevf salonunda lkin

'lıııeı PılacnJc toplantıra herhal-
erfnı rica ederiz. · 

" Et narh.ı 
t es .bit ·edi l di 

_... H:ışta rah 1 incide 
etikettekinden başka et satan kasap
'ar hakkında takib~t yapılacaktır. Bu 
gibilerin verecekleri para cezası da en 
az 50 liradır. 

Tesbit edilmiş olan fiatlar azamt • 
dir. Et fiatlannı murakabe komisyo
nu her hafta toplanarak yeni fia'tları 
tesbit ve yeni deği§iklikler yapılırsa 
halka ilan edecektir. 
Vali nin beyanata 

Et fiatları meselesi hakkında vali 
ve belediye reisi Muhiddin Üstündağ, 
dlin gazetecilere şu bey:ınatta bulun. 
mu§tur: \ 

" - Şehrimizde et fiatıarmın on ku· 
ruş indirilmesi hakkında ittihaz edil
miş olan karar martın birinci gUnün. 
den itibaren fiili:;.ıt sahasında tahak
kuk etmi~ bulunacaktır. 

Halkımızın iyi beslenmesi bakımın. 

·Bahkçlların 
kongresi 

·Balıkçılar cemiyetinin senelik hs
yetf umumiyesi yarın Eminönü Halk
evinde yapılacaktır. Gü~lttilU olacağı 

anlaşılan bu toplantmm dedikoduları 
şimdiden yapılm:ı.1".tadır. 

Balıkçılar cemiy~ti diğer cemi:y-et
lerden çok farklı vaziyette bulunmak
tadır ÇUnkü bu cemiıyet altı aydan 
fazla bir zamandanberi idare heyet.siz. 
dir. Buna sebep t talyaya balık ihraca
tından çıkan ve lktısat Vek8.!etlnln de 

müdahalesini icap ettiren bir iktisadi 
meseledir. · 

Geçen sene balık işlerile dolayısile 

atakadarJlulunan ve l>JrlP..l.u de yan 
resmi ean.a.tı olan iki zat 1talyaya gi-
derek İtalya hükumetile temasta bu
lunmu.~lar ve İstanbulda balık ihra
catının yanlız kendi cllerile yapilması-

m temin eaecek bir inhisar kurmağa 
kısmen muvaffak olmuşlardı. Bu ha· 

ber lstanbulda şuyu bulunca derhal 
şikayetler .yükselmiş ve lktısat· Veka
leti işe el koyarak !st&nbulda Türk
ofis vasıtasile ve sonra müfettişler dc
laletile tahkikat yapılmıştı. 

O zaman bu meselenin biiyümesin
den çıkan ihtilaflar yiizünden Balık

çılar cemiyeti idare heyeti de ikiye ay

nlmış ve idare heyetinin rcisile iki 
azadan ga~Ti uzuv lan istifa etmişler

di. Bu istifa işinde Ticaret odası ida
re heyeti karar vermeğe kendini sa

l!hiyetli görmediğinden mesele lktı
sat Vekaletine bildirilmiş ve yeni bir 
tahkikat devresi başalmıştı. 

Şimdi heyeti umumiyenin toplanma
sı münasebetile yeni heyetin seçilm~

si zruiıreli hasıl olmu.stur. Fa.kat o za
mandanberi ihtilM körüklendiğinden 

toplantıda. epeyce münakaşalar olacağı 
anlaşılmaktadır. J 

dan bUyük bir ehemmiyeti. haiz olan 1 
bu gıda maddesine hükfımetimizce cid
di surette el konulmuş olması ve ka
saplık hayvanların istihsal mıntakala... 
nndan istihlak mahallerine gelinceye 
kadar bütün seyri hareketleri gözö· 
nünde bulundurularak ilk hamlede et 
fiatlarından on kuruş düşürülmesini 
İstanbul müstehlikleri hiç şüphesiz 

"minnet ve şükranla" kar§ılıyacaklar. 
dır. 

Bu tenzilat. kasaplık hayvanın muh
telif kademelerden ge~erken, istihsal 
mahiretine inzımam eden unsurlar ü
zerinde en ba5ta hilkiımetimiz olmak 
Uzere İstanbul Be!ediyesi ve ticaretle 
alakadar vatandaşlann yapmış olduk.. 
lan fedakfu'lıkla elde edilmiştir. 

1stanbulda tn.tbik olWl!l.cak et .fiat. 
larını tayin eden komisyonun koyaca
ğı fiatlar azami fiattır. Bu fiaUardan 
ucuza satılacak olursa müdahale edil
miyecektir. Komisyon bu fiatları hay. 
van borsasiyle mezbaha toptan satı§ 
fiatlan esası ilzcrine tesbit etmiştir. 
Bu komisyon bu hı:üta toplanarak fia.t
larda bir değ:şiklik oldufru takdirde 
tekrar fiat tayin edecektir. 

llan edilen fiatları behemehal tat -
1 

bik edeceğiz. Bütün zabıtai belediye 
memurlan bu hususta kat'i talimat 
almışlaraır. Tesbit olunan fıatlara et 
vermiycnler veyahut nevi Ü7.ninde oy
namak itiyenler derhal cezalandırıla. -
'caktır. 

Bu noktayı izah ederken muhterem 
halkımızdan da bir ricamız vardır. Bu 
hareket sırf halkın doğrudan doğruya 
menfaatini istihdaf etmekte olduğun.. 
dan et alı~veri§inde halkımızın da dik
katli ve hassas davranması, resmi ma.. 
kamat ve memurların l§lerini çok ko. 
Ja.ylaştıracaktır. Herkesin aldığı etin 
cinsini ve mahiyetini dikkatle araması 
ve parayı ona göre vermesi kasaplar
dan resmen iian edilen fiatlan arama
sı bu davayı esasından halledecektir.,, 

Bu tenzilat işinin tahakkukuna ça
lışırken kulağıma gelen ve ötede beri. 
de tekrar edildiğini işittiğim bir de
dikoduyu burada bilhassa mevzubah
setmek istiyorum. Bazı "menfi ruhlu 
adamlar: ''Et fiatlan muayyen bir 
zamanda zaten düşecekti, bu itibarla 
iddia olunan tenzlHit bu fiat sukutu. 
nun tabii bir neticesi sayılmalıdır.,, 

yolunda. şurada burada bazı sözler 
sarfetmekte~lrler. Halbuki vaziyet hiç 
böyle değildir. Bizim yapmış olduğu -

muz ti>nzilat. istihsale ve normal arza B · 1 ürk gencinin 
yüklenen ve bu itibarla bunlarla pera.. l r '-
kende satış fi~~I a~asm~aki mesafeyi Fransa da 
açan unsurl~ urerındedlr. . 

Bu tenzilat payı daimi_ ~lduğuna nn- mu va·./ .€ak İl} eli 
zar.-n ı marttan sonra ılan olunacak 'J f 1 

fiatlar tcnziH\ttan e~el teeekkill et- Galatasaray lhcsl 
ve İstanbul Hukuk 

mesı lazrmgelen fiatlardan daima on FakOltC5i mezunla _ 
kuruş a~ğı bulunacaktır. Şüphe yok rındao olup Hukuk 
ki bu müdahale eti daimi surette mu. doktor:ısı için Pıırl-
ayyen ve mnstakar bir fiat had ve se· se gitmi ş olan Ha-
viyesinde.:.tutmak maksadını gütmek lim• Tevfik Atyot 
de değildir. Biltün tUccar mallarının doktQTnsını vermek 

ı için çıılışırken a:rnl 
tabi olduğu fiat temevvüçleri elbette zamıındn Sorbonda 
mevsime, arz ve talep şartlarına istih- Felsefe fnkültcsini 
sal fiatlarma nnzarn.n et fiatlarında ikınnl etmiştir. 
da cari olacaktır. Bizim, müdahalemiz Doktorasını "yeni 
bu normal teme\>vücahn muhassalası matbuat rejimi,, tezi 
olan fiat üzerinden h er mevsimde ve llulmk doktor11 ile çok iyi derecede 

l/alim 7 e ııfik kazanmış- olan Halim 
bütün şartlar altında kilo ha.sına pn Tcvfi~in tezi gerek 
kuruş indirmek esasına. müstenittir. profcsifrleri ve gerekse 111iinev,•crkr mıı-

Pckfılfi biliyorsunuz ki lstanbul gi- lıitinde bül fık hir aliil::ı uyandırmıştır. 
bi çok kU\·vetli bir istihlak merkezine "Reme nou\'cllc du Dorlt' international 

priv~,, ve "Reme int.:?rnatlonnl de la rndi-
memleketimizin çok uzak yerlerinden oelcetricite,, mecmuaları kendisinden şu 
kasaplık hayvan r.evkolunur. Muhte- şekilde b:ıhsctınektcdirler : 
lif istihsal mıntakalnrı, muhtelif mev. "linlim Tevfiğin kit.ıhı, Fransa hukuk 
simlcrde !stanbulu beslerler. Mesela edebiyatının deorin bir hoşlnğunu doldur-
mart ayı koyun bakımından Karade- mu<ştur. Şimdh·e k:ıdıır ancak, ilmi olmak 
niz mevaridatınm bakim olduğu bir ı tnn zhnde siyasi mahiyette makaleler 

b yazılmıştır. Hnliın TeYfiğin kitabı gibi bir 
aydır. Bir müddet sonra kuzu ve u. C'Scr ridden ckı;lkliğini hisscltiriyordu.,, 
nu takiben nisan ortalarına doğru di- "Kitap, geniş hir kültürün ve bu eı.er 
ğer mıntaka mahsulleri de gelmeğe icin elzem olan edebi ve felsefi olgunluğun 
başlar. Bu intikal de\Teleri yani bir mahsulüdür.,. 
mmtaka mahsulünün azalmağa yüz Krndisi Poris Tilrk talebe birliği rnfies· 
tuttuğu ve diğer mıntakalarda.n ka - ~isi ,.e rei~lerinılen olup, ayni zamanda 
saplık hayvan sevkiyatmrn tamamen "Pari~ fü.lkıın tnlebclerl lttirakı,.nın mil· 
bollaşmadığı devirlerde et fiatları yük- cssislcrindendir. Bu ittif:ıkın riyasetinde 

bulunduğu nıilddetçe Pariste, gerek Kemn· 
selmeğe meyletınijı bulu.'tur. Mart ve list Türkiye ve r.erekse Balkon ittifakına 
nisan aylarında et fiatları böyle bir va- dnir alaka ile takıp edilen konferanslar 
ziyet arzeder. l vcrmişt!r': 

KUKlJN'da 

Mille tler Cemiye ti 
ne olacak? 

ASIM US, buoilnkü baıya:ııında, ln
oltiz başoekill Çe.mberlaun'ın Avam 

kamarasında Edenin Cenevre ıryasellnf 
tcnktd yollu ıo:lerl ilırrinde duruyor: 
onıın Alilletlcr. cemiyeti hakkındaki düşü
nüşünü teshil ve tahlil ediyor. lnolli: baı
vckilirı~ göre, Milletler ceml11eli buofinku 
lcşrkkiıl tarzılc lwllcklif emniyete J.:dfi 
debildlr. Kararları buo(jnkü sanksiyon u
ıullulne ba{ilı oldukça mülıim ve hayatf 
olan vazi{esinl ifa edeme:. 

Kurun başmuharriri diyor ki: 
"İngiliz h:ırlciyc nazırı ile müsteşan 

Lord Kranbom istifa ederken Milletler 
cemiyetinin şimdiye kadıır sözde var olan 
mnnevl presıeJini de beraber götürdüler. 
l\Iilleller ccmlyeU bugünden itibaren bey
nelmiJel sulh ,.e emniyet işlerine müda
hale edebilecek bir müessese olmaktan 
artık çıkmıı;tır. 

Ancak diplomatların zaman zaman uA
rıyarak orada kendi meslektaşları ile has
blhal edebilece~l beynelmilel bir klüp, 
ynhut dünya meseleleri için beynelmilel 
bir istiş.ıre odnsı haline gelmiştir. 

Bununla beraber İngiliz llaş,·ekill şu 
fimidi veriyor ki bugün en hn:rat! vazife· 
sini yapamıyacnk vazbete düşmüş olan 
Cenevre milessesesi bir gün belki cnnlnna
billr; fakat Cenevre müessesesinin bir gfin 
sene canlanabilmesi ilıtimıılJ ne kadar: 
\•ar ise bugünkil uıaf halinin gittikçe nrta· 
rak hütiln bfitün dntıhp )'ok olma!lı ibU· 
mnli de o nisbelle bulunduğunu unutma-
malt lazımgclir.,. 

AKŞAM' da 

"Dö rtler misakı,, 
f i k r i 

AKŞAM'da P. Tanur, . Dörtler misakı 
fikrinin gene dünua siyasetinin e· 

sa.5/r meselelerinden birini teşkil ettiğini 

a611lüyor: 
"Demokrat ~lhni:retlnin kaldclerile, kü

çüğü, büyüğu, ortancayı damının aJtında 
toplıyan l\lilleller CeıniyeU, faşist devlet
lerin yadırgndı~ı bir teşekkiıldilr. Mnlüm. 
Onun için birer lıirer çekildıler. B. Muso
Jlninin ha)li zamandır fikri, ltal.)a, Al
manya, İngiltere ,.e Fransadan mürekkep 
dört devletin elcle vererek Avrupa siyase-' 
tini idare etmesidir. 

Derernn eden rh·ııyctlere naz.aran, ln
giliz Başvekili, Sovyetlerl ve Mil1cller ce
miyetini kenarda bırakarak lıöyle bir an· 
laşmaya me.) lctnıiı:. Edenle aralarındaki 
ihtiliifın esası da buymuş. İtalya Te Al· 
manyayla mutabık kaldıktan sonra, Frau· 
sa.)·ı da arkasından sürfıkli~·ecekmiş .• 

Fakat, Lord llalifax'ın iktidar mevkiine 
geçer geçmez lıalyaa gazetelerini memnun 
etmiyecek şekild_, Milleller cemiyetinden 
bahsetmesi, bu tevatürun Lir dedikodudan 
ibaret olduAu hissini kuvvetlendiriyor. 

Buna ra~en, bazı devletleri, yeniden 
ku\'velle ortaya atılan bu "Dörtler misakı,. 
sözü memnun etmemiştir. Mesela Lehistan 
Hariciye nazırı Dekin ynkın,ln Romayı zi
yaret edeceğinden b:ılıseden bir telgrafta, 
Yarı;ovanın fikri ~öyle bildiriliyor: 

- Bir "Dörtler misakı,,nın aktedilmesl
ne veya ayni suretle teşekkül edecek bir 
devletler grupunuıı diğer 'devleUare hük
metmesine muarızız. 

Bizim mensup bulundu~umuı Te artık 
kUlsikleşmiş bir tııbirle "bir devleU muaz
zama,, hıılinde olan Balkan antantının da 
blltün bu vaziyetlere karşı siyaseti maııım 
dur: Milletler cemiyetine bıığlılık ve dev
letler arasındnki büiün anlnşm:ıların Mil
letler cemiyeti prensiplerine uygun olma 
sı.,, 

Son Po'ltatfa 

Sakat bir tamırn 
....... _,.. ________________ ,.. ______ ..._ __ _ M Aı1RIF vel:dletl son günlerde mektep-

,.. lerc şöyle bir tamim yaptı: 

lÇERDE: 
• T.H.K. İstanbul şube~i tarafındnn her 

sene tertip edilen Toyyare balosu rliin ge
ce p,'rııpnlnsta verilmiş ve da,•etljler saba 
ha kadar zeYkli bir ı;:ece secirmişl~rdlr. 

• ANKAHA MEııt·su Rasim Aklar dün 
vefııt etnıi);tir. Cenaı.es i bugün knldmlacak 
ve Erenl:By mez:ırlı~ına defnedilecektir. 

• 17.MlR mıntaka!iınclaki Hitün rcl.oll.-:si 
36 bin tondur. Bu m ıktorın hemen hepsi 
milşteri bulmuştur. 

• D.\HlLl\'E YEKALETl Zonguldnğa 
su getirtmek için, Zonı,ıuldıık belediyesi
nin helcdb·eJer lıankasınd:ın 120 bin lira 
borç olmasına müsaade etmiştir. 

• VEREMI.E lteCADEl.E cemiyetinin 
Mnelik konııresf <liln aktedilmiş ve 20 ki· 
:şillk bir merkez heyeti seçilmiştir. nunlnr 
gelecek harta loplnnarak heyeti idareyi 
seçeı-cklerdir. 

• ViLAYET !)38 lıütçcsinin ''aricl:ıt ,.e 
masraf kısımlarının müzakeresi hlr mart 
s:ıh gfinü h:ışlıyacnktır. Bilice 4468105 li
radır. 

• Muallimlerılen kıdeıp zammaı alnmı~an 
Jar için yapıJ:ın teşebbüs üzerine, zamla· 
rın hazirandan itibaren ,·erilmesi karar
laştmlmış ve bfitçeye tahsisat konmuştur. 

• TCTON E KSPEnI.ERl içinde piyaı;a
da serbest olarak çalışıınları imtihan için 
kurulan 1.oll"i~ye ':ı 1'i mür-ıı-a:ıt yapılmış 
\'<'l bunlarılan sekizi ınm·aHnk olmuştur. 

• ~!ÜZELER hlare!.i şehrin muhtelif 
yrrlerinde bulunan eski Biıans eserlerini 
Ayasofya camiinin lı:ıhçesincle l<>~hir ede
cektir. 

• U.\IU~lt hapishanenin tahliyesi için 
Adliyı! veka!elinıkn emir beklenmektedir. 
Şimdik i holde buradaki mahpml:ırırı sayı
sı 500 kadardır. 
DERİ SANA Yll'nde görülen küçülme ü

zerinı: tetkikata b:ışlnyan milfclllşler işle· 
!erinin ilk ~afhnsını hilirnti şlerdir. 

• lSTA~13UL Lt~t \XI için H:ımlıurgdıı 
inŞa edilmekte olnn su gemileri deniu in
d irilmiştir. Bunlar nisan içinde t:ımam

l:ınmış olacaktır. 

• HUKUK FA K0LTES1NDE yapılmııkta 
olan ıioktora imtihnnl:ırı neticelenmiş \'e 
iıntihınn girenler orasında )'Blnı:r: medeni 
hukuk asistanı Ferit Hakkı muvnfiak ol· 
muştur. 

• EMlNOKO meydanııun açılmııı.1 mak
:ı;:ıdile yapıl:ıcak olan istimlıU: yfiziinden 
bu civarcl:ıki dıı!er dükkanların kiraları 

hirılenbire yüksclmi5tir . 
• B. M. MECI.1Sl iki martla açılacaktır. 

Ruzn:ımede birkaç hesabı knt'I lliylhuı ile 
zel·tin ağa ç-tarının korunması hnkkındaki 
ıa~ iha \•:ır<lır. 

• KÖY :'\lEKTEl'I.ERlXDE ders Yermek 
üzere yetiştir:ıen ve orduda t"8\'Uşhık ya
panların ıllındığı kurslara ilkmc'!klep meıu 
nu köylü kızlarının da alınrnnsı kararlaştı 
nlı~ıştır. 

• :ElC\t.LlYET ve HUSUSi mekteplerde, 
tedris ilcretinden sa~Ti talcbe<ien lılçhlr 

nam ile para ahnamıyacalh oltıkadarlara 
lılldirilmiştlr. 

• KÖMÜR \'C ODUN fiyntları hnYaların 
ı;cığuma<;ı üzerine birdenbire artmıştır. 

K5nıürfin kilosu 7 kuruşa, odunun t"Ckisl , 
da bazı yerlerde 5 Iiray:ı satılın:ı.ktadır. 

• ERZlIDUMDARl kehribarcılnr ile do
kumacılar bir kooperntir kurmak için arn· 
larında temaslarda bulıınmııl:tadırlar. A
lakndarlar arasınrlıı yakın<ln umumt bir 
toplantı yapılarnk her iki kooperatifin teş 
kfll !cin icaheden resmi teşeblıüslerde 

bulunulması karar altına alın:ıcnktır. 

"Bir muallimin iktidarı talebesinin muvaf 
fokiyelile ölcülilr, halbuki bir cok mektep
lerde birçok talebenin dönmekte olduğu 
görülüyor: Muallimlerin, Yazifelerinde 
muvaffak olduklarına dair rapor alabilme
leri için sınır mevcudunun en az üçte iki· 
sinin sınıf geçmesi llızımdır. Bundan son
ra bu esasa göre çalışılmnsı icap eder. 

Burhan Cahil. bu kararile. vekaletin teh
likeli bı'r tecrübeye giriştiğini söylüyor. 
Muharrire göre, brıgiinkü tahsil ve ter.biye 
&istemi muallimin billıassa orta tahsil dev
relerinde la/ebe üzerinde müessir ve oto
riter olmadığım {.!bat etmi,~tir. l'a:ısına 
şöy7e deııam ediyor: 

" Ne evinde, ne mektebinde hiçbir znbt . 
ve rabta bağlı olmadan ve hiçbir zccrl 
tedbirin kendisini tazyik edeceljinden 
korkmıyan haylaz, tenbclbir talehe)i ıslah 
etmek için vazife ~,ığı en kıymetli bir mu
allimin tatlı dilinden başl:a ne sllCıhı, ne 
Yasıt:ısı v:ırdır? Amerikan Te Alman peda· 
goji sısteml.?ri o beVİ) ede talebe içindir ki 
daha doğuş!a tam bir medeni insan terbi· 
lesi Ue yetişlr ve mektep ça~ıoa geldiği 
znrnan kafası ve ruhu mcktel•ln talim ve 
terbiye metocllanna adapta olacak şekilde 
pişkinl~ir. Bunu biz.im mekteplerimizde 

(UU[tn Mly[ay_ı çeviriniz)J 
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S eyahat mektupıan 

lzmite 960 metrelik 
bir rahhm yapıhyor 

Halk ı n s· ~'fi~·esi o la n lzmit lm yukarı 
mahllelcrine otobüs işletilmelidir 

Giindcn güne gü:encşcm 

İzmit, (Husu(li) - Trer.le istanbul
dan İzmite kadar seyahat etmek çok 
z:vk",:dir. Mavi denizin ~ıyısınd,. 

kıvnlıp giecn şimendifer hattı, yalnız 

Türkiycri:n değil, sanırım ki bütün dün
yanın en güzel ve fercôlı yollarından 

b:ridir. Güzergahta görülen zengiıı gü
zellikler tzmitiı'l yakınında bir başka 
şekil alır. Tc:biat güzelliğine buralarda 
insan elinin yapıcılığı da karışmıştır. 

Onu:ı :sin cazibesi iki başlı. 
Ş:hre girerken milli müesseseleri

mizd.n birinde devam eden hilmmalı 

i.nşa·.~ faaliyeti nazarları okşıyor. En
düstri davamızın tahakkuk etmiş eser
lerinden biri de bu müessesedir. Bize 
kendi branşında yarını temine hazırla
nan kağıt fabrik~sı .. 

İzmit ba~lıbnı;ına hususiyetlerle dolu 
bir r.;cmlckettir. Öyle bir memleket ki 
~!tJ.:hı.ınon kantsı vaz.~esini gö.rüyor. 
Dk Nnda9'urd "çinin te~iı htr.-ası eser, 
öte tarafında istanbulun parlak haya
tı göze çarpar. Düne kadar yekdiğerin
dcn ayrı ynşıyan iki alemin rabıta nok
tası burasıdrr. 

Şimendifer hıı~tının izmitin içinden 
gcsmesi şehn:n taşıdığr hususiyetlerin 
clenebi!ir ~ başmd:ı gelir. İzmit bu bü
yük nimetten uzun yıllar istifade ede
memi:ı .. Ancak Cumhuriyet devrinde ya 
pıcıl 1: hamleleri b-.ıraya da u..:::ınmıştır. 
Bugün muhitte yanna iyi şeyler hazır
lıyan ciddi b!r bnar hareketi görülü
yor. Bunların baımııda rıhtım işi bulun
m~·!<tadır. 

Yeni rıhtım 
İzmit belediyesi, 960 metre uzunlu

ğunda bulunan bir harabenin yerine 
modern bir rıhtım kuruyor. Büyük 
masraflara mütevakkıf bulunan bu bü
yük iş, küçük tfr para ile, fakat pratik 
imkanlarla bir sene içinde bıtecek ve 
bittiği gün de tzmitin çehresinde ciddi 
bir değişiklik belirecek .. 

Şehrin yukarı mahallelerini gördüm. 
Bu mah ·ılleleroen a~ağıyı ve denizin 

Giresona 
Arlık bir 
Liman yapmalı 

Ba yüzden her y ı l 
binlerce lira zara r 

görülüyor 
Gircson (Hususi) - Uur:ıd:ı fındık piyn 

s.ısının dlişüklü~ü devnrn etmektedir. Mev 
sim lınşınd:ıııherl rlynlların dlişük olmusı
nn ro/!men ihr:ıcnt durmam ısı ır. llartnıla 
\'U'iUll :\500 Çlt\'Dl (ıntlık SC\'keılilmcktc
ılir Bugün fc fındık 39 ,.e knhuklu fınılık 
dıı U kurıı~:ı s:ııılmukladır. 

Liman derdi 
Gircsonun en hü)·ilk derıli lirıı:ınsızlık· 

tır. H:ırif bir fırtına bile ols:ı, '"apur bura 
ıln hnrın:ıınaz ,.c geçip gider. llıı sehcble 
ıuccarlnr da h:ı)'Iİ znr:ır ı;örürJcr. M<selıi 
ı\\'rup:ı ·a muayyen gilndc teslim edilecek 
bir m:ıl, ha\"a muh:ılcfctinden scvkcdile· 
mez .. 
' l\lcl"cut cskhe çürük bir iskcl~nin ''nrl· 

dııtı lıelccll")'e tornfın<l:ın alınm:ıktaılır \'e 
SCllC\İ 1\0 JJ!n lirli~ l Jıulın:ıktorlır. fki ÜÇ l 
sene lcın bu tı:ıroyı fcdn etmekle iht i~ ocı 
1.:nrsılı) :ır:ık hir dnJsnkırıın yapmak müm· 
"fındDr. 

Tzmitin denir<Zen g6rUnU.,ü .•• 

öte yanını seyretmek büyük bir 7evktir. 
Yaz günlerinde hall~ın ekserisi bu ma
hallelere ve dclla üst taraftaki sırtlara 
çekilirmiş. Anlaşılıyor ki yukarı ma
halallcler muhitin büyük bir ihtiyacına 
cev<1? vermektedir. 

Ben, bu, yüzlerce halkın ihtı'~racına 

mukabele eden havadar sırtlara çıkar

ken itiraf etmeliyim ki yoruldum. ÇUn 
kü çıkma'k;, yarı msaat, inmekte bu ka
dar tutuyor. O halde daima gidip gele
cek ofonlar için bu vaziyet büyü~ bir 
yorgunluk demektir. 

B:.ır.a çare bulmak tazrm.. Mesela 
yukarı mahallelere, sabah, öğle ve ak
şam seferleri yapacak bir kaç otobüs ve 
ya araba çalıştırmalı .. 

Büyük :şlere girişen, muvaffak bir 
beldiyenin buna da el uzatmasını gö-
nül çolt arzıı eder. H . G. 

Hergün yü7.leı ce ziyaret 
kal.Ju l ediyor 

İzmir, (Hm;ust muhabirimizden) - Şeb 
rimiztle, iktisat wldllcline bağlı iş dairesi 
<lördüncil hölgc lımirliği hu~ünler<lc geniş 
hir fonli)·ct hnllndcdir. Mıntalrndn tetki· 
kııtını bitirerek fillen işe bnşlnmış olon 
daire, kendisinden beklenen rnndımıını 

\'errnejjc başlamıştır. DairC'nin :oıııloıılıırı 

lıergiin i:tlınlıtıın öğleye kııdar iş verenler 
le iş nlanl:ırın ziyorctlcrilc dolup boşıılııınk 
tadır. t, clııiresinin kunılmu5 olmasile, iş· 
çili~e nıüte:ıllik clavol:ır nz:ılmış, potron 
lnrln işı;ilerin mahkemeye vaki mümcnnt· 
leri mnh~tıı'lo; rll'rrrl'cll' nrnlrnıc;lır. 

tiurtı nda aı azl 
tahriri bitti 

Bartın, (Hususi) - G~en yılm ma. 
yısındanberi beş komisyon tarafından 
beş koldan yapılan kazamızm arazi 
tahriri i~i tamamlnnnıak Uzeredir. Ha
len arazisi yazılmnmıs ancak yirmi 
kadar köy kalmıştır. Bu köylerin de 
nihayet bir ay içinde arazi tahriri ya
pılacaktrr. 

1 
Yurdrtan 

KUç Uk Habel"Jer -
• Bartın elektrik tesisatı merasimle 

açılmış. ve fehir elektriğe kavu§muş
tur. 

• Bartın belediye reisliğine belediye 
meclisi azasından Faik Alemdar seçil. 
miştir. 

• Kastamonu belediye reisliğine a
vukat 1zzet Okay seçilmi~tir. 

• Kastamonu ~ehir haritasının nok
san tarını tamamlamak için belediye 
Ankaradan bir mühendis davet etmiş. 
tir. 

• Ulusal ekonomi kurumu bu sene 
I<onyada dördüncü yerli mallar sergi· 
sini açmak için hazırlıklara. başlaını~
tır. 

* :Adana vilayeti umumi meclisi. -şe
hirde olduğu gibi, kazalarda da kara 
don giyilmeEini yasak etmiştir. 

• Tra!cyanın muhtc'if yerlerinde a. 
<'ılnn zeytin budama kurs!nrmdnn !;İm
diye kadar ehliyeti görülen 450 ki~iye 
zeytin budama iz:n vesikası vcrilmiş-
1ir. Trakyada vesikası olmıyanlar, 

zeytin budamadan menedileceklcrdir. 
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Ankaırra<dla : 
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Galatasaray: MuhafızgQcü: 2 
lstanbuD~a = 

•• 
Güneş 4 Uçok • • 1 

Taksim stadında, Ankaranm Muha
f ızgücü takımından sonra, bu hafta da -
Izmirin Üçok takımını seyrettik. 

Beşiktaşa, İzmirde 3.1 yenilen Üçok 
un yabancı bir saha<la, kuvvetli Güneş 
takımına da mağlfıb olacağı - tabii 
şartlar içinde • muhakkak ve mukad -
derdi. Netekim öyle oldu ve Güneş 

- futbol oynandığı müddetçe - bariz • 
bir hakimiyet göstererek maçı 4-l ka. 
zandı. 

''Futbol oynandığı müddetçe" diyo
ruz, çünkü ikinci de\Tenin son kısmr, 
ender görülür bir ''tekme mUsabakası., 
halini aldı ve bu müsabakayı da na.mü. 
tenahi bir farkla Üçok kazandı. 
Takımlar, !stanbulun meşhur "Tak. 

sim bataklığı,, na ~ kadrolarla çıktı
lar: 

/:mir faT,tmt 7.-a!ecisiniıı bir 1mrtarıŞt •.• 
ÜÇOK: Hakkı - Necdet, Ziya • Ha. 

Zil, Adil, JJ! azhar - !Cemal, Said, NanııT: 
I 

Hamdi, Namık. 
GÜNEŞ: Ci1ı..ad • Re§ad, Faruk. 

Yusuf, Rıza, ômcr - Melih, Niyazi, Sa
lôhaddin, Mıtrad, Rebii. 

Oyun, çamur ve yer yer gölcüklere 
rağmen, Güneşlilerin üst üste yaptık. 
lan iki muntazam akınla b~ladı ve bu 
akınların bilhassa ikincisi çok tehilke. 
11 oldu. 

-- ... 

Gol ''kokan" bu akınlar nihayet dör· 
diincü dakikada ilk semeresini verdi 
ve Niyazinin iki rakib mUdafii atlata
rak Salfıhiıddin gç"irdiği topu SaJL 1-"":'~~?.-"=;;\;:S::~3 
haddin kö§ed~n sıkı bir \..'11.TUela Üçok 
kalesine tıktı. 

İzmirlilerin bilhassa soldan yaptık. 
lan seyrek bir kaç akma, Güneşliler '""""..-.-""'" 
mUtemadi hUcumlarla mukabele etti
ler ve bunlardan birisinde, Melih Sala
haddinden aldığı uzun bir pasa yetiş('. 
rck sürdü ve güzel bir köşe vurutıı L -:;ı-., 

le, 12 inci dakikada takımma ikinci 
golü kazandU"dı. 

İzmirli oyuncularla, seyircilerden ba 
ztlan bu golUn ofsayd olduğunu ileri 
sürerek itirazda bulundularsa <la, bu • 
nun ofsaydla aH\kası yoktu. Melih, ra
kiplerinin daha harekete geçmelerine 
bile meydan vermeden, iki rakip mU. 
daf i önUnden ok gibi ileriye fırlamış 

ve topu kapmıştı ki, yanlışlık bu seri 
Devamı ı ı tnclde 

An k a r a da Ki 

Galatasaray . 
klübü merkezi 

Merasimle açı l dı 
Ankara 26 (Hususi) - Bugün ka-

' labalık bir gençlik kütlesinin iştira.ki. 
le Galatasaray klübUnün Ankara mer
kezi açılmıştır. 

Davetliler arasında, içtimaa riyaset 
eden Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Fe
nerbahçe klilbü reisi Adliye Vekili Sa. 
racoğlu ŞilkrU, Galatasarayın fahri 
reisi ve milli mUdafaa Vekili Kazım 
Özalp, GümrUkler Vekili Rana Tarhan 
ve birçok mebuslarla tanmmıe şahsi
yetler bulunuyordu. 

İçtimaı ŞültrU Kaya güzel bir nu. 
tukla açmış ve şiddetle alkışlanmı3tır. 

(i\) tak ım la rı 
Dün Şeref stadında Feneryılmaz ile 

Kasımpaşa klüplcrinin B takımları lik 
maçını yaptılar. 

Birinci takım oyuncula.riyle takvil·e 
edilmiş olan Fencryılmazhlnra karşı 

Kasımpaşanın genç futbolcüleri daha 
üstün bir oyun oynamaya muvaffak 
olmuşlarsa da, müsab:ıka tarafların Ü· 
çer golüyle beraberlikle neticelenmiş • 
tir. 

FikstUr mucibince Süleymaniyc ve 
Fenerbahçe klilplerinin B timleri ara
sında yapılması icab eden müsabaka 
ise Fenerlilerin sahaya gelmemeleri 
yüzUnden yapıla.manuetır. 

Rr.bii bir topu almıya 'fuı~ır7amrkcn 

~ ·i<~·o·p···~·~···~·;·~·t~·k;·· 
i değiştırenler 

Beşı!da şh Hasan 
Ankarada kahyor, 
Ankarah Yaşar 

Fener bahçeye giriyor 
BeşiktaJ klübünün eski oyuncula

rından merkez muavin Hası:ı;ı, bir 
kaç senedir Ankarada bulunmakta 
ve orada gençler birliği takımında 

oyntı:nakta idL 
Siyah beyazlılar bu !iOk mühim 

futbolcülerini İstanbula getirmek 
isln son zamanlarda faaliyete geç
mişler ve Hasanın şehrimize dön
mesini temin etmişlerdi. 

Bugün öğreniiğimize göre istan-
• buldaki maçlara iştirak edebümesi 

için bütün mua'llelesi tamamlanmış 
olan Hasan, Beşiktaşlılara yazdığı 

bir mektupla: "İs tan bula gelmek
ten vaz geçtiğini ve gene Ankara 
gençler h~rliğinde kalacağım., bildir
mi§tir. 
Diğer taraftan; Anlp:anın en iyi 

merkez muhacimlerinden Yaşar da 
Fenerbahçeye girmiştir. Bu genç 
orta akmcr yakında !stanbula gele- ı 

; eck ve yen.: klübünde oynıyacaktır.2 . . ........................................................... 
Fe ner bahçe 

Eski a ntr e nör ü 
Şven g ' i tek r a r 
angaje e d iyor 

Fenerb:ıhçe klübünü iki senedenbcri 
çalıştırmakta olan <ctrenör Elyot mu· 
kavelesi hitama etid'ğinden memleke
tine dön:nüştür. Kendisinden hiç bir 
l: tifadc temin ed:lemiyen bu antrenö
rün yerine Fenerbahçe l:lübünün eski 
antrenör Ş~cngi angaje edeceğini 
duyduk. 

----------------------~~-----=-. 
An karadaki 

maç 
Ankara, 26 (A.A.) - Milli Jdldll 

!arına bu h3fta da devam olundu. 
l:ü mnç Muhafızgilcü ile Galatasard 
sında idi. Hn\·:ının tahammülslb 
soğuk oluşu stnda beklenilen -~ 
balığının toplan·masına mani 

Mutat santıe Kemal Halimin ıAııfPll• 
sohaya çıkan tnkı~lar kısa bir 
den sonra knr~ıtıklı sıralandık • 
Gıılnt'li nıyı 'fO kadro~u il · 

Sacil - StıUm, Re#al, - sif,it, 
ktustaf a - Bülent, Ila,lm, Eıfak. 
man, Necdet. - · 

Dunn MuknbiJ Muhnfıigtjeilnll' de "ı 
rosu ne sörilyoruz: 

Fuat - Salih, Saffet - Bil• ... 
Ahmet - Naci, Şahin, Rı:a, lb~ 
mal. · , 

Oyunn Muhnfızın soldan t~I 
dar uzayan fakat neticesiz kaı.ıa 1'.Jif.. 
cumu ile bnşlandı. Ankara ikia~cıtl--11 ~ 
cidden l<!knik ve yerden bir 071PJ:, 
vclli rakibine karşı çok mu,·aff ~,/f 
oyun gösteriyor. Sarı kırmızı tal•~r 
mış olduğu hücumlar beklenıni>'eO 
keler ihdos ediyor. Fakat fırsatçı _..1 
muhncimlcr elde cttikl<'!ri enre~r 
yellerinden islifocle 'edcmfyorJar .. 

Oyun, :ıluh:ıfuın lındz bir 
altında devam ediyor. 

22 inci dnklkatln t1ı1.anın '\"8 S5 
kikado dn fbrnhlmln aynğl)·le 
l~i gol kaydettiler. Gnlntas:ıraJ'I~ 
lere ancak 44 üncü dnkiknda NfC Cld' 
kikten gönderdiği topa vnkd;,.IP: 
çıkış ynpnn Fuadin elinden ki ... ~ 
zamanında yetişen Eşfökın yaP ~ 

le muknbol• edoblldô. B1' .. '°""'" 2· 1 Gnlntnsnrnyın aleyhine ne~.:-.-
f kinci de\"rcye GııJntnsaraY Ilı 

isabetli olor:ık \'aptığı bazı tadJJI • fı ,., 
manı !'iolııçııta, Bülendl sa.ntrAo 
de saltiçe ı;retlrmişti. ~ 

fJk de\'reyl bfiyilk bir rn~~ 
2·1 lf'hlne bitiren Muhafız bu ~ 
cum hallı, muavin hatıındo~ bir. 
irtibatını tomomen knybetınıŞ -. :ıJ 
le olıırak oyuna başladı. ~ 

J>iğer tornrtan Gal:ıtno;araY 9;9., ~ 
dnha enerjik \'C d:ıha ahcnkllNf~~ 
hıı~ıml:ırını tazyike b:ışJ:ıdı. ~~ 
lntasnrny çok geçmeden .b:e ti - ~ 
manın semeresini ı 5fncı ~ıtl '
knlarda Hoşlmln n)'o~ile ya;., ,.ııP,, 
ile gördü. 2·1 mnAJObıycıtenl ,_ jfdtt 

rııv u-ziyete yük~eJcn Gnlntasa - _ A 
, . b ıııdılnf• DP~ 

dahıı zıyndc tnzyıke ıış ~ ~ 
Mnhnfızlı oyuncul:ır hiç ~deO 1tJr. ~ 

herllği temin moksodile )·en ~;.1# 
• rıanıo)'8 • .JO.dar:J 

Sarı kırmızı kaleyı zo il ssfr ~tJ ...-
~a da netice nzcrinde tn c 1 ~ ~ 

d b'tmcsln-' .a~- " E'la!l>en OJ-ıınun a 1 ~ t1üıt0 ata-
dı. Nihayet hakemin ~u ,;otOn• • ..t.J.,. 
klkada Gnlntas:ırayın 

11 
iktlf• ~ 

l\fuhafıı yaptığı iki go e 

~aı kevıerı 111
1d

11f' 
tehir edl 

Eminönü 1uJZkt;Vintfim:) .~ 
Bugün (!1.!-938 va::rı.-~ 

rilk 11e Bakırkö!I sa':::tiği_. l!!Jr 
cağını evvelce ilan 01ıalı~ 
m.açlarmm 11-ava~ı~ f uaero 
Y' geri oıra.kıldıgı au, 
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l'ii~Yın hafif nyc!ınhğı iı.ltında e,·ıerl 
~tıı seıı:vor, yapraklarla sarılmış 'bir 
•ıkıe CözUkUyordu. Du,·arJarı aarma 
btrı ar sarntı~ .. ıiizg(ırıo testrtıe bJr
~ışıne do.kun·ın yn.pra'klar gfi:z~l bi:
~t l't.ı çıkarıyordu. Aydınlık bir pen 
l'aıenın 6nünde sevini duruyôrdu. Be 
~ilk:ir esvap giymiş. kumral saçları 
lerı hrıüş, ablasile enişte.sinin goltş.. 

- Allnh rnhntlık versin Nermin! 
Karİsını öıımeli için biraz E>ğildi. 1 

-Falmt Nermin alnını uzatarak: Bural'1ld rc.~im1ı..>r, 1m•htc?i/ ycrlenle, beher mclromi7.-aln 1uıvcıda nıcvcttt mikroplann miTctannı gösteriyor; sol-

- Size de dedi. . <l,'l-'11 ıt::Uaroıı: bir mağa:ada, bir istasyon salomuıd.ı:ı, ö:r ka1ıvclı.ancde, bir r.ıUzcclc ... 
Farit sıcak dudu klarllo bu alnı 

öp~rek yürildü. Kapının önilnde du
rnrak slgnrasını yaktı: gecenin ka-

OmrlYımlYız blır hava bataıl!<Bı{ıında geçiyor 

li'nt SQYredlyordu. . . 
~erıt ~ahtc bir ne~o ile sordu: 

bah Bt.zı mi bekliyordunuz? Belki 
'ttı3enın 1smz köş~lf!rinde.yohı kayb 
~tı. 1hnızı zaqnetUnlz? Sağ salim gel 

ıı; Şte.. • ' · . 

ranlığı içinde kaybolup gitti. . 
Nermin tekrar işini eline aldı. 

.Yen!den iizUlmeğe başlamıştı. Çok 
geç olnrak dıılreslne çıktı. Daha Fe
~rit otlasında değildi. ?\eden sonra 
nynk seslerini duyarak yatmağa git-
tiğini anladı. . 
. Gece geç vakte kadar çalıştığını 
ertesi gUnil gördi\ğU tablasındaki si
garalardan, ince yazıslle 'yazılmış 
ve sonra. :nrtılmış kfığıtlnrdan anla
mıştı. 

S tte S bin r11ik
rop yutuy6 z ! 

bt~ O! Hiç merale ct~e·k. hatırıma. 
~lıı gelmemişti! .Madem ki Nerml
~a Yanında siz -rnrmışsımz! Yanları 
Ozı;e~crôk kardeşinin kolunn girdi. 

n elini öperek: 
,; ~ermini Benim canım Nermln-

Baş ağrısı bir bahane idi. Fcrldi 
Uzen şeyler çok başka idi.. :Nermin 
dU:;iindUklcrlul itiraf edemiyordu: 

Amele ve memuru çok oan yer ıerde havanın sık sık 
değiştirilmesi ve temizlenmesi işi, hıfzıssıhha şartlarına 

göre ve bır sistem datıilınde temin edilmelidir 
"'1tn t . . . 

'· •,er · ının hafifçe gülerek : 
.... ~e ·t.>luyorsun ·sev·.tm ? 

aı; Senl tolt S'e\'iyorum. '~e hcrke
>orde seni benim gibi ·sevplcslni isti 

Utn. ' • w ' 

le~eı:n:ıın yine gilldiı . . Fakat hu se~ 
... 5°ıt slnlrllycll'. A<'r blr sesle: 

~e~ıı nu aen1n <?llnde olan bir şey 
haıı ki Sevim. Senin muhntlbetln de 
lıı.~ 1a ltlzırndır. H ~yntımm pazı boş. 

lı' a~ını doldurabillr. . 
Caı ~tlt Yemekte nz konuştu. Dlraz 
beıı~n. ve düşüncen gözilküyor<lu. 
'l'atl s hanımın da · başı a~rıyordu. 
>ıı.tfl:ıek Yeryemez Sc\'lmlc beraber 
~ ağa çıktılnr. 

~lf e-tınınıe Ferit,, du\'nrları sarar-, 
~aı' ".Ski d/1şemell salonda yalnız 
~~~tl~r .. PirJncten 

1

blr 'vazonun için
\~ ~lllbe CfCCklerfn k<lkUSU .sarı 
>bt

11
<tntcir.!erin sert kokusile ' karışı

·~ u. Açık· pon"cerelerden siren ha
~k~~hcedekl palmiyelerin n Nlıtn 
~~ birın~ getiriyordu: Nermin bU
"' ,}' lA.mbanın altına oturmuş. 
"4121 :ı,""J~~u. . n:smın 
~orcı~Cfa, bir gazeteyi gözden geçirt-

..... ··Sonra Nermlne döndü: . 
~ı? Stıe bir şey okumıımı ·ıstermfsl-
' \'e 'l'ablt isterim. · 

~ı:ıe dhl eıncn Ferldin . yorgun Yil
' kkat etti: 

>oı-u~lraz yorulduğunuzu zannedl-
' . . 

kıl> o.~ğet lıa.şım nğrıyor. Fakat bir 
L ~as .il S'ecer. . . 
/ t°l(l anın üzerinde duran bir klta
lııe Jr.r. Nerm1n e"ııni Fer!dlİ1 eli Uze 

"Bana knrşr duyduğu aşkını yen
mek istiyor ... mç belli etmek iste
mediği hu hlssJ nasıl nnlayabilecek 
tı:!. 

. . 
ı;ucret beyler Mısır misnflrlerlntn 

gideceği son haftacln geldiler. Sarı
şın ve ufak tefek olan r'fkret çok 
kibardı. 

lnce fikirleri , iyi nhl!ikı. din ve 
ilim hakkındaki clo~ru dUşUnceleri 
sayesinde Ferldln dostluğunu kaian 
mıştı. Nermin de onu çok hoş bulu. 
yordu. Fikret beyin karısı kocası ka.. 
ıdar iyi değildi. 7..ekl, za.rl!, .neşeli, 
ço\[ gUzol olmamnsına rağmen ken
dini beğ~ndlrcn bir kadındı. En son 
modaıı yapmak meraklle hazan gü. 
ıdnç tuvaletleri de yok değildi. Siya. 
et, llmf, her turlU bablslcro girişebi
lecek bir zekAya malikti. Kendini 
hiç kusursuz zannediyordu. Çok sa
kin ve ·ağır bir sesle fikrini söyledi
ği zaman itiraz kabul etmezdi. 'Onun 
fikrlneo · başkalarının düşünceleri 

--.aa.ırm'r'I nınaat:t :un-ıım ~r;=J!7~U'Clar 

sakin g6rUnUşQne rağmen bayatı çok 
hareketli geterdl. 

Yemekten sonra Fikret, Ferit ile 
bahçede gezerok biraz dertleşmek 
fstedl: 

Bugüntin modern ~ehirlerinde otu • 
ran herhangi bir kimsenin teneffüsü 
tetkik edilecek olsa, saatte en az 5.000 
mikrop yuttuğu görUlUr. 

Profesör Bordas: 
''Her gii>ı yediğimiz yemeklerin, iç

tiğimiz :myırn altı mi.sli ağırlığı1ıda 
1uwa yutuyoruz ... ,, 

Diyor. Şu halde yiyecekten, içecek • 
ten daha ziyade havaya dikkat etriıe. 
miz, kendimizi havanın fenalığından 

korumaya çalışmamız ıazmı değil mi? 
Halbuki hiçbirimiz buna ehemmiyet 

vermeyiz. Etin tazeliğine, sebzenin \'e 
meyvanın çürük, sUtiln karışık olma
masına dikkat ederiz. Muhitim.izdeki 
havaya aldınş bile etmeyiz. Bozuk ve 
pis bir havanın sıhhat için nekadar 
muzır ve tehlikeli olduğunu düşün.me
yiz; aklımıza bile getirme~z. 
Ge~i içtiğimiz suyun temizliğine 

dikkat olunur. Belediyeler, büyük mas. 
raflarla uzak ~aynaklardan, yakın ne
hirlerden sular stetiry-. bµnl~J:ıusust 
malı.emelerle tasfiye eder ve halka da-
ğıtrr. 

Bu su, içmeye mahsus olmasa da yi. 
ne yüzde yüz temiz ve saf olınası l~
zımdrr. Havaya gelince, bunun yüzde 
90 kirli, mülevves olmnsmda mahzur 
görülmez. .• 

Hava ideal şeklinde tozdan ve mik
roptan lı.ri olmak 18.zmıdır. 

çık denizlerde de böyledir. (Bir metro 
mi!(abında ancak bir mikrop). 

IAbi çölünde, 100 met.re mikabı ha
vada 28 mikrop bulunmuştur. 

Fakat, şehirlere yaklaşınca, hava • 
dakl mikroplnrın miktarı gitgide ço -
ğalrr. Herkes bilir ki, kırların havası, 
§ehirlerin havasından daha mikrop • 
suzdur. Parklar, ormanlar ve büyük 
·meydanlarda nispeten daha az mikrop 
vardır. (Metro mikabmda 12 kadar). 
Dar sokaklarda, bir metro mikabında 
binlerce mikroba tesadüf olunur. 

Bu mikropların sayısı, bina dahili
ne girilince daha ziyade artar, korkunç 
bir hal alır: Tiyatrolarda, sinemalar
da, mekteplerde, kahvelerde, bürolar. 
da, apartım8Jllarda, hulasa havanın 

kapalı bulunduğu yerlerde (bilhassa 
kışın, oturanlar, öksürükleri, nefesleri 
ile binlerce mikrop saçarlar. Elbieıe
lerinin getirdikleri de başka. .. 
Şu halde, ekseriyetle hakiki bir hL 

va bataklığında, mikrop yuvasında ya
şıyoruz. Her nefes alısta yüzlerce mik
rob yutuyoruz demektir. 

Hıfzıssıhha mUteha.ssı&lan, şehirci • 
ler buna ancak bir çare gösteriyor -
lar: her yerde havayı tasfiye etmek, 
temizlemek. Tıpkı, musluğun ağzına 

geçirilen bir filtre ile suyu tasfiye et. 
tiğimiz gibi.., 

0 :vnrnk · · · 0~~layır bı;a.kınız, dedi, bu ak~am 'ı 
~~as · , ...... ö anız da oıuı·. Rahat ediniz. 

- Şimd!kl zamanın kadınları ne 
lcadar tuliaf! Korkunç bir vaziyet! 
Karımın meşguliyetleri tahnmmilllin 
den fazlachr. işittiği bütiln eserleri 
okumak. piyesleri seyretmek, her 
kcslc tanışmak ister. Onun bu hal
leri hlzl her sun salonlarda dolaşma 
~a. l>ğlc yemeklerini muhakkak şe
hirde yemeğe nrn<'bur detyor. Sonra 
çaylar, brlçler, rlaha bilmem ki.. Ka. 
rıın ancak bu suretle yn.şnyabilece
l;lne kani. Jlalin<len çok memnun
dur. Fakat size ne diyeyim .. Bu kor 
kunç bir hayat! 

Toz ve duman, bilhassa nefes boru
larında tahri~at yapar; bunları, mik
ropların yerleşmesine müsait bir hale 
sokar. Birçok hastalıkların zuhuruna 
sebeb, nefes · borularıyla vücuda gi _ 
ren ve yerleşen mikreplardır. 

Drrğ·Jrr, ormancla ı·e aparfımtında be· 
her metromil:ô.uı 1rnvanın için.de.ld 

Suyun tasfiyesine ehemmiyet veren
ler çok. Fakat. havanın nasıl tasfiye 

edileceğini, temizleneceğini bilen yok. 
Daha doğrusu buna aldırıg eden yok. .. 

milı.-rop miktan 
11
1tara >"le ise bahçede dolaşarak bir 
~ı. bt 1<.:e:vım. HaYa, gecenin sessiz
<\)a~az ~·oı yUrUmek iyi gelir. 

a kalkarak HA.ve etti : (Dat•amı var) 
1•:nl01 ~raRBmi••j•·t*1•~il!Ermı:ıagr 

Kalabalık ~birlerden uzak yerler
de, hava pek o kadar mikroplu değiL 

dir. Oralarda. yapılan tetkikler, 20 
metro mikabı havada yalnız bir tek 
mikrop bulunduğunu göstermiştir. A-

Havanın fenalığından şikayet edi • 

lir: ''pis kokuyor, gözleri yakıyor ... ., 
denilir. Ve yalnız, bir pencere açmak. 

Devamı 11 lncid• 

t,l ~Ob[h DÜ:\1\0 RISMIX IICl.ASASI 
~~:1' /J<ı il, on dört ı;aundaki Fer.idin annesi (Jt:nr lıir kadındır. 
O//Jbc uı/a;ırn büyük oğlu Suatla .~erıl1r.rek evlenmişlerdi. Sua.f 
oı,ırllıli ha~ 6 ve u:ıın :amnn kene/isinden hnbu nl11ıama1111ıtı. 
~ ~tııQttıııkrl Oelmlş, bundan iki !ftne sonra <la oğl11111111 11n11111dan 
~tfliktcr; • onu anası: sırakmamak irili. /rfarı paşa ailesi rok 
~<ı ~,.· 1;111 otllnlerl Sabi ham küçük oğulları Selimle culenclirmİ$· 
v'lt Obfhu cnnıc1,rı ıi:eriııdtn dört une oeçmı,11r. Du ::aman :nrfrn 
'•lrq,, l'tıfrı h,:~ın oğlu Pcrirf, Selime hiç.bir oün "Baba,. drmemi*fir. 

oulıırı ~ 1 ıö:ltrlndcn rok canı Mkıldı/iım anlayan Sabiha, hcısta ...... oaı· 11/rin "llulıa,. deme<li{ifni .,ormut~ıır. (..'or.ıık: 

l 
. rı alıımamıı anne .• Daha dorirımı •. diuc cevcırı vermlçllr. 

\ ~~ . . 
b.. ~de~bıha bu eve böylece gelmişti. Sabiha, hayatta bir 
h~ ~bulunduğunun ancnk Suatlc evlendikten sonra far
~ bır" • Suad ... Yarabbi, o ne temiz bir adam, ne cana 
~~~, k~ ne .bulunmaz bir aile babasıydı. Ne yazık ki 
~"lclet ~eru yenı tatmaya ve zevkine varmaya ~alıştığı bu 
~ t Suad h sürmedi. Bir gUn "Jı,arp wr! ... " dediler. Genç za.. 
~t:k;'gU~ınen g~i dönecekmiş gibi, sevgili kansına cesaret 
~ ~ 0 g\ilc cepheye koştu. Gerçi bu ayrılışları, ilk za
~~"Ç ~ Pek UZun sUrmedi. Suad, sık sık !stanbala geliyor, 
~ <!4-ara sının, Yavrusu Fe~id'In ya~nda bir müddet kaldıktan 
~ ~U lt~l~cşe: :eselli saçtıkt.:ın: sonra yine cepheye dönüyor
)~ h~"a i fı cıdışlere Sabiha o kadar alışmıı:tı ki, harbin hep 

Clo?\n-ıe~ n~e .. biteceğine ina~dr. S~adin, artık tekrar cephe· 
~ lıir frtiıı ek uzere geliş gününü beklcm~ğe başladı. 
~ bağı1 k genç zabitfniiı, genç kocasının daima kısa fasıln
~.·,,..~dı alan ayrılışının uzıyıı.cağıru anl~dı. Netckim bu fn-
ı"l . llt::ıd • • 
~~ ~aber 1

••• O kadar uz.adı _ki, seneler geçti. Suadden 
"\eclen nhnamaı oldu. 

~ ~lltlı.~ra "oli'nı1: liaberi yetişti. Sabiha buna bir türlii 
~~ a • f>e;.lııız 'O değil, bütün aile inanamadı ... Birkaç F.c-
41 ... hah-". :ı yalandır!, ümidiyle yaşadılar ..• Ii'akat sonrn ... 
ı~ eu ~cı~ıı h. • 
, t.leritıdc 1• ıçbır kaynanaya benzemiyen Safinaz hanı. 
~ ~U hab n c;ıkamndı. Hem oğlunun yanın.dan aynlmamnh, 
l ~ ceıte ~ Yaşatmamak için, ölen kocasına verdiği sözü 

~e.ltıı.111 r 8Cni:ıim11 sözUnl\ · tutamamak mecburiye· 
lıl:ıl, (). " Suadin küçük kardeşi Selimle evlendi. 

~auına kadar beklr kn.lmre bir adamdı. Evlcnıni-

' . . . ı· . IY ıA BAN c . ı o : ı ı L I L1E ;R E .NA K u ı HAK Kii · ,'. M AH F u:z D UlR' 

ltı\OEHI~ EDEBİ TEFRIK.\SI: 2 

}'azan: l}={laısan Ras~m Us 
yoıdu. Sabihayı sev:lebilecck, sadık bir kadın olarak ta.ruyor-

du. Bu ağabey karısını alışı, ağabeyinin çocuğunu babasız bırak 
mamak du§ilil~siyle ve baba ısrarı ile oldu. Feridi kendi oğlu 
yerine koydu. Sabihaya, Suadi hatırlatmıyacak bir koca, bir 
arkadaş, bir kardeş olmıya çalıştı. Buna rağmen, Feride: 
"baba!" k:ırısına "sc1,grlim!" dedirtemedi. 

Sabiha, tamamhyanıadığı cümlesinden dolayı oğluna hak 
,·eriyordu. Kendisi de iiyle değil miydi? Selimi hala bir kayın. 
birader gezil ile görmüyor mu, içinde hala ölen kocwnn.ın ha
tıraları yaşamıyor muydu? Dunun, kendisi gibi Selim de far· 
kmdaydı. Fakat ne o ona, ne o ötekine, düşiindüklerini, içle
rinde bulunanı hissettirmemeye çalışıyorlardı. 

Sabiha., bu his altında oğlu i.izerindeki ısrarını ileri götüre
miyor, hele Feridin hasta bulun.ması, kc:ındisini deha tedbirli 
harekete mecbur bırakiyordu. 

Maamafih bugün, oğluna nafiz olnca.k, Sc!imin üzlintü!crinc 
bir son ''ermeye çalışacaktı. 

F erid yalancıktan olsun on dört senedir "'amca." dediği bi. 
rine ' 'baba!" diyemez miydi? 

_: Biliyorum ya\TUm. - dedi. lnsnn on dürt sene ''amca" de. 
diği birin~ kolayca "baha!" diyemez. 

Fakat dört sene içinde cen daha bir gün bile ''baba!" 
demedin ... 

Ferid yalnız susuyordu ... Sabihn onu, d~hn hnsstıs bir nok
tasından yoklamıya çalıştı: . 

- Ferid. ·beni seversin, değil mi 1 

Iı""erid yine oevab vermedi. Sonra gözlerini kendisininkine 
benzlyen annesinin gözlerine çevirdi. Annenin sualine büyük 
bir tevekkülle cevab beklediğini görerek: 

- Bu da nasıl söz anne? •• Seni neka.dar sevdiğimi bilmiyor 
musun sanki... 

- Blllyoru.m yavrum... Fakat bir defa daha işitmek iste· 
dim... Mademki seviyorsun... Bunu senden, seni eeven annen 
istiyor ... Yalancıktan bile olsa, ne olur. ''baba" de Selime .. Bu, 
amcanı çok sevindirecek ... 

Sabiha sustu. Küçilk yaşmdanbcri, hiçbir zaman yalan SÖ:\o·· 
lerncmesini istediği çocuğunu şimdi yalan söylemeye icbar et· 
mi yor muydu? 

Ferid, annesini çok iyi tanırdı. Onun böyle bir teklifile kar. 
şılaşacağını hiç ummuyordu. Fakat gözleri annesinin ıslak gö7 ... 
lcrile karşılaşınca ba~tnt yere eğdi: 

- Peki, anne. - dedi 
Sabiha, ayağa kalktı. Nemli \'e titrek dudaklarını Feridin 

yanaklannd~ dolaştırdı ... Battaniyesinin kenarlarını sıkıştırdı. 
Gerçi dud:ıkları arasmdan hiçbir kelime dökülmedi, fakat göz .• 
teri. .. 

Sabiha, oğlunun, 'E"mcnler U7.erine elinden kaydrrdığı kita· 
bı ııhrkcn : 

- Şimdi. _ dedi _ rahat rahrı.t ynt. .. Battaniyeyi i.lstünden 
t ttığrm görmemeliyim ... 

YürUdU. iki tarafında gUI ağaçları uzanan, üstüne iri ça
kıl taşları cakılmış yoldan ilerledi. Biraz evvel indiği mermCT 
mcrdivenierden çıkarak, köşkUn dalma açık duran kapısından 
girdi. Şimdi bulunduğu yer, bir nevi bekleme salonuydu. Çok 
zaman ev halkı. bilhassa nkşam Uı::tleri burnda toplanırlar. bu
rada otunırlar, burada konu~urlardı. 

Köşkün etrafını çeviren büyilk bahçe içindeki türlü çiçek
lerin, türlü ycml~lerln ta1.c kokulan buraya kadar gelir, hUzUn· 
IU ciğerlere hayat aşılardı . 

Sabiha, salonun loşlu~runda ilerleyip köşede kıvrılarak yu.. 
karıya. çıkan yayvan merdivene doğrulurken: 

(DBU4nn 1'0f' ), 
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Balkan 
_. Baştaratı J incide 

ral İsmet İnönı.i'nü ziyaret etmişler • 
dir. 

Yu !Os'av Baıvekili gf d"yor 
Ankara, 27 (Hususi) - Yueoslavya 

Başvekili Stoyadinoviç, bu akşam ge. 
ceyarısı hususi tren.le Istanbula hare
ket edecek ve yarın Belgrada dönecek 
tir. Yugoslav başvf'kilinin di~er heyeL 
lcrd.,n bir Ş?ün evvel hareket etmesine 
scbeb, parlıimcntoda bütçe müzakere
lerinin başla:nış olmasıdır. 

Yunan ve Rumen heyetleri ise pa. 
zartesi günü hususi bir trenle tstan
bula döneceklerdir. Top'antılar bitin· 
ce bir tebliğ neşredilecek ve Rumen ve 
Yunan murahhasları tarafından maL 
buata beyanatta bulunulacaktır. 

Bu akşam. Yugoslail. Yunan \'e Ru· 
men elçileri konsey f;erefine Ankara.: 
pat:ısta müştereken bir zJyafet vere -
cekler ve bunu bir suare takip edecek· 
tir. 

l{oncıey toplantılarını takip etmek 
üzere Ankaraya gelmiş olan Balkanlı 
g'.ı.z->tcrilerin Atatürk tarafından ka. 
bul edilecekleri söylenmektedir. 

Dün gere Ankarapalasta konsey a· 
zası şerefine verilen hususi ziyafette, 
Stoyadinoviç başta olmak üzere Bal • 
kan oyunları oyn:ınmış, A +i.,a elçi • 
miz Ru~en E~ref ve müteakiben baş· 
vekilimiz Celal Bayar da, millt zeybek 
oyunumuzu oynamışlar ve uzun uzun 
alkışla:ımtşlardır. Celal Bavar, O'.\'Uft • 

dan ~ıonra masasına dönUnce, Yugos· 
lav ba.'jvekili kendisine bir <;lc:'ek ver. 
miş ve Celal Bayar bunu yakasına iliş
tirdikten sonra iki dost başvekil öpUş· 
müşlerdfr. 

Dost R ıl'ran gazele~erinin 
neşr·yah 

Atina. 26 (A. A.) - Atina ajanın 
bildıriyor: 

Gazeteler, Ankrıra telgraflarma ge. 
niş sütunlar ayırmakta ve bu toplan
tının Balkan antantının sulhsever 
pren:ıiplerini ve dört müttefikin bu -
dutlarmı müdafaa azimlerini parlak 
bir surette tekid cyliyeceğin.i bildir -
mektcdfr. 

Balkan heyet!crine karşı Tiirkiyede 
gösterilen samimi lıiisnükabulü bahis 
mevzuu alan Katimerini, diyor ki: 

"Elen Başvekiline yapılan sempati 
tı-z:ıhlirlcrini. Elenler tA kalplerinde 
hirr.etmişlcrdir. Zira, Türk. E 1en dost
luı;u. di~er Bal!can dosthıklan çerçe
vesi irindQ, harareti ile iki millet ara
sıncl:t iri tesıınüdlin bütUn genişliğini 

teyid Pylemektedir. Ankara toplantı· 
ııı. A vrupanm bu kı~mmda bu derece 
itina ile vücuda getiri1en bu esere !"'U. 

hakakk surette yeni bir mentanet ua. 
ve vdecektir. 

Proia gazetesi. Elen, Yue-oslav ve 
Romen de1~ge1erinin yolda buluşmala· 
rn:ıt. Balkan de1e~clerinin hararetH bir 
surette karı;llanmalanm, Balkan de • 
lev.elerjnfn ReısieUmhur AtatUrk ta. 
rnfmıiı:ın ilk gün kabul olunmalarmı 
tebarllz ettirdikten sonra diyor ki: 

Bütün bu tezahür1er. Balkan miltte
fiklerinin fikir ve hedef birliı!iıti sarih 
surette ~östermektedir. Bu seferki top
lantı, çok mes'ut ~eralt altında açılmış 
bulunuyor. Dört memleket arasındaki 
işbirliği zihniyeti ve mevcut dostluk, 
bu konferanstan yeni bir kuvvet ala· 
cak ve avni zamanda, bugünkil enter. 
nasyonal endi~eler ortasmda Balkan 
su1hü da'ı .. ziyade resanet kespede • 
ccktir. 

Eleftron Vima. B. Metaksas'ın Türk 
gazetecilerine vantl~ı beyanatta söyle
di~! "Konsey Balkan Antantının ku· 
ruluşundo.ki iman ile toplanmaktadrr 
ve adil bir sulh ideali ile mütehassis
tir,, cümle!erinin yüksek manasını 

kaydettikten sonra diyor ki: 
Balkan Antantının m

0

azideki. halde. 
ki ve istikbaldeki hedefleri bundan da. 
ha iyi bir surette anlatıla.bilir mi? 
Bllkan milletleri. Balkan Antantın • 
dan, Balkan antantının aza devletleri
le aza olmıyan devletler ve di3er mil. 
masil trekkUller arasındaki mUnasc_ 
betlerini tanzim edecek ve milletler 
arası miinast-bet'eri'lln c• .. •cı'!lı t("cıkiJ 

cvli~·ecek sulh ve adalet be!::leme~tte • 
d!r. 

B~lııralta 
Belgrad, 26 (A. A.) - Başmakale 

sini Balkan antantı konfer:ı.nsma tah. 
sis eden Sloven gazetesi diyor ki: 

"Avrupanm eıcsy kısmmda birçok 

konseyi 
kargaşalıklar hUkUm sürmekte iken 
Balkan konferansı, güzel ve ferahlı bi; 
bava içinde Ankarada toplanmış bu. 
lunuyor. 

Bugün, Balkanlarda sulh hüküm sn: 
mektedir, halbuki dünyanın diğer kı -
snnları bir ateş yuvasıdrr. Balkan an
tantı, bütün dünyanın memnuniyetle 
telakki ettiği bir neticedir ve Balkan. 
lar muhadeneti eserini vUcuda gctl • 
renler. haklı bir surette bundan iftf • 
har duyabilirler. Dört müttefik mem
le!retten herbiri. Balkanların bugUnkU 
sUkiınetli, muvaffakıyetli ve hevecanh 
vaziyetinde ayrı ayrı payları bulun • 
du~unu hakkıle Heri silrebilirler. 

MUttefik Balkan memleketleri ara. 
smdaki sadakat ve ka?'!jıhklı itimat 
hisleri valn11 fazlalamıakla kalma • 
mış, fakat avni zamanda tesantid de 
kuvvetlenmiştir. 

Gazete, bundan sonra, Yugoslavya. 
nın komşularile uzla.c;:ıma eserini bahis 
mevzuu yanmakta ve Yugoslavyanın 

bu suretle Balkan antantının liyakatli 
bir aza.~ı bulundu~nu ispat eylediğini 
tebarüz ettirmektedir. 

Gazete bundan sonra sözlerine şöyle 
devam ediyor: 

Balkan ant:mtı enternasyonal bir te
aekkUJ olarak semereler vermektedir. 
Dört devlet arasındaki dostluk, gittik. 

çe resanet bulmakta ve dört memleket 
devlet adamları arasındaki fı,, birliği 
gittikçe daha sıkı blr hale ı:elmekte. 
dir. 

Bil~ue~te 

Bilkreş, 26 CA. A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

Bütün gazeteler, Ankara konferan· 
sına ~eniş siltunlar tahsis eylemekte 
ve Balkan antantı azalan arasındaki 

mütekabil mUnasebetlerin ~ok samimt 
mahiyetini tebarüz ettirmektedir. 

Balkan antar.tmm diğer devletlerle 
mUnasebetlerinl tahlfl eyliyen Unfver. 
sul, İtalya ile olan mUnasebetlerin lyL 

leşmesl Uzerlnde ısrar eylemektedir. 

Atattlrk'Un btlyUk bir portresi l1e 
Zi:r;'etlenmiş bir halde çıkan Cuvan· 
tul, diyor ki: 

tngilterenin yeni bir harici siyaset 
tutması, İngiliz • İtalyan görilşmelerL 

nl başlaması ve nihayet orta Avrupa

da bazı hldiselerln vukua gelmesi. 
Balkan blokunu yeni bir vaziyet kar. 

şısına koymaktadır. BugUnkU içtimaın 
iyiliği, bUtUn mese:eleri son hMlsele. 

rin ayCtınlatışı altında tetkik eyliyebl· 
leccjindedir. Kon!erans, Balkan an. 
tantmm Sovyetler birliği ile olan mü. 
nasebetleri meselesini unutamıyacak • 
tır. 

Curentu1 gazetesi ise. hususi muha. 
birinin, İtalya • Yunanistan münase • 

betleri ile Balkan antantının Bulgarls. 
tana kar31 vaziyetini tahlil eden uzun 
bir maka!eslni neşreylemektedir. 

Macaristanja 
tev~< ifler 

Budapeşte. 27 (A.A.) - Maca: za· 
bıtaıı, bir çok naziler.~ tevkif etmiştir. 

Bazı resmi Macar şahs yetleri hakkında 
tahrikiamiz yazı·arı muhtevi risaleler 
neşretm"ş ol;ın 15 kadar n~zi dün gizli 
bir matba:ının me;"ldana çik;lrılmasmı 

müteak:p tevkif cdihr:ltir. B~nlann 

şefi, eski b'r komünisttir. Binb!şı 

Szala!sy ile arknd:ışlarından 71 nazi 22 
§Ubatta tevkif e:iitmişlerd:r. Bunlar ha
la polisin kontrolü altındadırlar. 

M.:lli müd~faa için 600 m:Iyon Pen· 
gölük bir istikraz aktcdeb leccği ıu sı
rada muzir unsurlara kar~ı alınan t&l· 
birler banka mahfiller:nde memnuni· 
yetle karşılanmıştır. 

Romanyada siyasi 
vazlyet 

Bü!creı, 2i (A.A.) - C:ırol, 22 mart
ta Londraya gde::el:tir. 

P.ı~rik Mircn Cr~stea'nın b:r müddet 
d:ha lıiı1;fımet n b?şırJJ:ı k:ıb:ısı ihti
mali vardır. Çünkü yeni kam:nue:a::in'n 
mütt~fikan kabul edilmiş olmas:na rağ
m:m milli hayatta • .:.ntihap kanununtt, 
bank:ılara ve matb-Jata tcalluk eden e· 
saslı kararnameler beniU resmen ilan 
edilmemiıtir. 

Fransız 
mec isinde 
müza~<ereler 

'Bu yıl 25000 göçme 
ana yurda gelece 

çekilme slyasel~i:::~::s,•nıın;:~,ş Romanya ve Bulgaristanda 
ediyorlar. 1-"ransanın. maddi servetten baş k • • • d b 1 IY 
ka, müdaraa edilecek mRnevl serveli de ısev ış.erıne nısan a aş an 
\":lrdır ve lıu, taahhütlerin<} hürmet ''e Av· . 
rupa ıesanüdilne imanclır. Frıınsanın im Romanya ve Bulgarıstandan Ana- tecrübelerle iş bu sene daha s 
vazifelerinden ısması, kendisinin bunun yurda göçetmclCte olan ırktaşlarımı- tutacak ve nakliyata n!san 1

1 
akalılncle tehdit edileceği dernektir. Hüku· zın taşınmasına bu nisan ayı içinde başlanacaktır. Bu sene iki ınetn• 
mel, bu siyasell kati sureli" bir tarafa başlanacaktır. ten anayurda göçedecek ırk 
bırakın:ıktadır. Fransa, sulhli orttanıze el· l .. . .. v.. . . 1s 
mek istiyen milletlerin ilk sarında kalma· skan umum mudilrlugu bu hususta zın miktarı 25000 dır. kan 
lıdır. • şimdiden hazırlıklarda bulunmakta • mUdürlilğil bu göçmenleri baY" 

Fakat, bütnn bu vazifelerin Fransa için dır. ve eşyalarlle birlikte ve sUratle 
k?l:ıy oldu~u v~ Fransanın büliln müt~c:-a· Geçen sene nakliyata iki vapurla ve rerek mürettep ma.hal'ere iskAn 
'·ızlere karşı dıınya Jandarmalığını yap· mayıs ayı içinde başlanmıştı. Fakat bilmek ı,.· Trak Gelibolu ve 
mnsı l!lzımgeldilU mnna~ını çıkarlmıyo- ... ın ya, 
nım. Hiik(lmeı, menrt vnziyı?tıe bir lnfi· Varna ve Köstencede teşkilat yapıl- havalisinde geniı mikyasta 
rach reddelliili gibi harekette de inrirnıfı nuş o!masına ra~en göçmenlerin par almaktadır. 
reılılcylemekteılir. Fransa, gayretlerini, ti parti vapurlara irkap ve sevk işleri Bükreş elçimiz Hamdullah SpU 
mücıı-;ir bir role lınsrctınişlir. R T" ki · • akli fşıer 

Hnı:ıl:ırın ~n büyü[;ü, bir memlıokelin Umit edildiği gibi silratle yapılama • omanya ur • erının n 
tnfiraıl halinde bir tarafa çekilmekle ken· mış, bu yüzden 937 senesine mürettep hükümetle temu etmek Uzere ~ 
ıfüini her türlü tehlikelerden masun hır olan 20000 göçmen tamamen taşma- 1 7.e gelmiştir Hamdullah Suphi 
v:ı:r.h·eııe bulunılııroragını clüşünnıekterlir. mamış, son partiler de kışa kalmıştı. rada bu fcıle alakadar makıu:nlat 
Duna e'?1in olılduncla~ ı~olay~dır ki hükfl· mastarda~ bulunmaktadır. 
mel, mılletler c~ıniyelını mudnfaada de- Bunun için, geçen seneden alınan 
vam eyliye<'ek ve Ccnevrede hiçbir zaman 
susmuş bir ,·nziyelle knlmıyacaklır. Mil· 
!eller cemiyeli, ı:rlitliıklerld karşılaşmıştır. 

Fakat Fransa hiikilmetinln rikrlnce. hülün 
bu güı;Hiklerln her birinde işlenmi'5 hain· 
lar rnrdır. Oaıı l>ilyiik devletler, Milletler 
<'emiyetin<! aleyhtar bulunuyorlar . .Frıııısa 

hükumeti, bundan, bu devlellerlt' bir anlaş 
ınn zemini bulunınıyncnğı netice.sini çıkar· 
nı:ım:ıktadır. Pakat, hlr anlaşm:ı olması I· 
cin, Avrupayı, kendisini tehdit eden bn· 
direrlen kıırlarmnk hususunda mllşlt'rek 

bir azim IAzımdır. Avrupa, bu slJAhlnn· 
maya bir had koymnz hd mahvohnn~ı leh· 
likeı;i mevcuttur. Eiıer Avrupa mnh\'Ol· 
mnk h!erniyorsa, hirihirine RirmeRe \'e 
ayrı 11rupl:ır teşkil eylemeğe de bir niha· 
yet vermelidir. 

işle bunun içindir ki hUkOmc!f, hpnn~·n 
ı,ınıle. sulhu kurlaran ademi mfiılnh:ıle 

siyao;elini teklif eylemiştir. F:ıkat Fransa, 
ayni zamanda, İspanyanın iııtikliil ve 111· 
ııınmiyelini, Fronsız hududunun emniyell· 
ni ve Frans:ının Akdenizdcki mün:ık:ıliilı· 
nın ııerhc~lio;inl de muhafaza t?lme'iini 
hllec:-ektir ..• ispanya mesele!llinde, kolliftm· 
ların önüne geçmek ilzere elimrlen RPlen 
h4'r şeyi de ayrıca yapac:ıJtım. Bu husus
la haşlnılılhm leı,ehbü~ mnlümdur. 

Frnn!llanın İspanyada bir mildaholcıılnl 
fslfycnlcre karşı ise, hu müılnlınlcııin 
mudp olacnlh tehlikelere işaret elmek is· 
!erim. 

Fı ansa • lta'ya 
İtalya ile olan mUnaııebc!tler me<ııele'ifne 

11elince, bu mesele, lnı::iliı: nazırları ile 
uıun uzadıya göriişülmüşlilr. E~cr lspan· 
y:ıya insan ve siltıh J:Önılerilmesine bir ni· 
hayet \'erilirse ve Akclcnlzıle dilrüo;l bir 
lşbirlilU t.:esslls eylerse, Habeşistnn me· 
sele'ii de dahil olduAu hnlde umumi bir 
l:ı'ifiye imktın dahiline girebilecek \'e lıu, 
l\lilleller cemiyell t:ır:ıfınılan d:ı knhııl e· 
dilebilecı?ktlr. lfü!;Omel, teklir olıınn<':ık 
hal :rnrelinln tatbiki boh!lllnle mües!llir RB· 
rnnliler lenıin lüzumunu hiçbir zııman 
gözöniinılen ayırmıraraktır. 

Avusturya mes •lt.>si 
Fran<ııa, buıdin. Avusıurya lstikllllinin 

Avrupa mu,·azenesi ve Avrupa sulhü için 
elzem bir ııno;ur ol<lııllıınu teyit eder. 1"ıına 
havzasında herhangi bir Jfogenıonla tesis 
lmkftnı yoktur. Hiçbir şeyin muhik 11öo;. 

teremlyecP#i bir milrlahaleyi meşru ttih· 
termek için ırki bir hıı;ımlık meselesinin 
ortaya atılma.sa ise knl'iyyen kııbul oluna· 
maz. Fransa, llç kilçük ııntnnt devlcliııe 
ka~ı hususi laahhüllcrle haı!lıılır. Fran.sa
nın Çekoslovakya~ a karşı olnn rnuh:ıhhe
tlni bir kere ıt:ıha tekid erlerim. Fr:ıno;anın 
Çekoslov:ıkya~·a k:ırşı olıın tl':ıhhiilleri, 
lüzumu tak<lirincle, ı;adikane bir sureli<! 
yerine gelirilecektir.,, 
Frnı sı-ı sivasetırıin ana hatları 

Hariciye nazırının bu nıılkıına 1röre 
Franc;anm harici siyasetinin ano halları 
şunlorclır: 

1 - Fran'lanın milli müdafon!iını takvl· 
ye etmesi lllzımılır. 

2 - Fransa hii:ün tioı;ll:ırına ve bilh:ıs· 
sa. fngil!cre~·e saclık k:ılnrnklır. 

3 - ln,qiJiz • Frtın'lı:r. do~tlıı/tu, !llllhfin 
lıl:ımeo;i iı:in en emin ıımıınrlır. 

4 - Fran~:ı. Snvyetlcr hirli):?i ile ak<lel· 
tl!!i ltil.ifı sncl:ı1·nlle t:ıtblk ctmrktedir. 

5 - Franc;ır. hükömctl milletler cc.mi· 
yetine s:ııtıktır. 

G - Avrupa ~llfıhl:ırını tahdit etmek ı. 
çin lcşchhüsler lazımdır. 

7 - Anı:o;tıır.ranın isliklnll, Avrupa 
sıılhil kin e~:ı<ıılı bir nn~ıırrlıır • 

8 - Fran~:ının Çckoc;Jovııky:ıya k:ı~ı 
glri')tijti tc:ıhhüller, icap ederse, yerine 
gelirilcrektir. 

9 - Fr:ın~a "•' fs::>nnyaya ne de Çine mü 
d:ı"ıle e!m!!k l!ller. 

10 - Fr:ın~:ı. );lllhil 'il'"<'r. Faknı her ne 
h:ılı:ısın:ı olıır~:ı olsun ıfcı:?il .• 
iti 'llıt<f 1 ~yı 

f.cc:-c l'Cl~e.-ıinrle tı:ışvckiJ Şotnn rlo bir 
nııtıı'' !':ÖVl:.-m!~. hıınıı miilcakin m.:rli!!lcn 
ilfmnl re,·i i.slt'mf•tlr. Stınl 2.f de reyll'r 
tunif erlilmlş ve iki muh:ılife kar~ı 43!1 
reyle hükumete itimat beyan edild.ilti an
laşıJm ıştır. 

Avusturıa 
hududunda 
tahş!dat mı ? 

... Un$1aralı 1 lnı•ııle 

ya • tınh'a hududu olan Brenntr geçidine 
f>ijyük mıkyaslıı kuHel se,·kelmiştir. A· 
vusturya başvekili Şuşnlg de bundan cesa· 
ret olarak son nuıkunda Avusıury11nın 
müstakil kalııcnğından bahsedelıilıniştir. 

Maamarib Roma bu şayinyı tekııp el-
mektedir. 

ı.onılra. 26 (A.A.) - Burada dolaşan bir 
şayia)·a göre. lloına • Bcrlin mill\'crinın 
teds~üsn nzerine Brenner Avuslurya huılu· 
dund:ın çekilıniş olnn lıalyan kıtalnrı, son 

günler ı:ırfınıln yeniılen Avu~ıurya • lı:ıl· 
yn lıuıfuılunn gönılerllml~lcrdlr. 

Şuşnigin ~on şlddelli tan:ı hareketi bu 
ıurclle izah edilmckledir. 

Mlizakerf! hıtıırhkla'"l 
l.ondra, 25 (Jlu!lu5tl - ltnh·a ile mfü:n· 

kerel~re girişmek llzere Lonclrada huıırlık 
lnr devam ediyor. lnıdl!erenin Roma elci· 
51 Lord r~rl Londr:ıdndır. 

Dün öğleıll'n ~onra Çemberlayn ile ur.un 
bir görüşmede bıılunmU$ ve lngiliı başve
killnl, kont Cinno ile son görlişmtler ne· 
tlcelerinden haberdar eylemiştir. 

lblvanın Fıtrlla•ı 
İngiliz büyü'' Piçi~! Romanın fngillerl' 

ile yakınl:ışmnk için ileri sürdiij:lü şarUarı 
bilclirmiştlr. Bu şarllnr şunlardır: 

t - Habeşi!\lnnın lıalya tarafından 1$· 
galinin tanınmaı11, 

2 - Akclenl7.ıle fngiliz ve Jı:ılyan ıı.lltıh· 
ları nrasıncl:ı müsa\·at. 

3 - fsp:ıny:ııln muharebe ~ıkn iki lnra· 
fn ıl:ı muharihlik hııklarının verilmesi. 

Mıs1ra d .ir fedakarlık 
y apı!mıy:!c::t'c 

lıalya - lngillcre mü7.akercleri eır:ıfın 
dn b:ışvekil Çcınl>erlayn, hariciye nazırı 
ı.ord Halifnx \"e Roma elçisi l.ord Perth 
ıırasındnld göriişıncl~rden bahseden "De) 
li Tclgrar., cıdimle ıtiyor ki: 

"l.ord Perthin hu görlişınelere devam 
etmek ii:r.cre ~elccek harıa sonuna kııclııı 
Londraıl<ı kıılarııAı ıı;nnılrnnktııılır. l\U\'\'el 
lo} tahmin edilıliAine ttöre, hüJ..Cııııet, l\lı:rn 
ile al!lkadar ı l:ır:ık lınllaya hiçbir foı..lu · 

klırlıkla hııhınmıv:ır:ılttır. 

fn~~iliz Haric ye N.tzırı dt>ğişece!1 

Di~cr tıırııflun yenı lıari<'iyc nazırı 1.orıl 
lf:ılif:ıx'ın bu vazifede uzun müılılcl kııl· 

mıy:ır:ık lıııl~·a ile ınü:ı:ııkerclerin hitamını 
miııe:ıkip çı-kilcf'd~i anl:lşılın:ıktnılır. 

A\·nm kam:ırn'll koriılorlıırında sö)·len · 
<liltın<! 1ıiire. şiınıtiki ılrmıt nazırı \'iham 
Morri'lon, hnriciye nl'r.nrcline ~cı;ilınck 

lr.in f'D lıih·Ok !'lıtn'I snhihi olmııkln tıera 

hl'r kam:ırıı :ı:r.ıı'lınrlnn hir hnri<-iye nn7.ırı 

intihabı kol:ıv olmıya<'aktır. 

J.orrt Hnlirmt'ın htıririye ne7.aretine ta
yini, fnglliz · lınh·on mii7.nl;cr<'lt'rinin mu· 
v:ırrokiyelle ncli<'elenme~ine kaıt:ır nımnn 

k:ıınnm:ık is-in yapılmışlır. Büyle hir mu 
vnffakiYet, k:ıbinen in mevki ini kuvvetlen· 
clirerc!•lir. 

Di~er lahmlnlcre 11,öre. Çıır~ll knhlneye 
girecektir. Sir Tomııs lnskipin ismi zikre
ıtilmı!ktedir. 

Amerlkada Uç cas:ıs 
yuknlandı 

V:ı§in~t~. 27 (A.A.) - Federal a· 
r::.§tırm3 bürosunun müdürü, caı:uslulc 
yapan ve Amerika sırı'1 'lle:ile Panama 
kanalı nhillcrinin istihk~mlarma ait 
askeri sırlan ecnebi b'r 'devlete satma· 
ğa te§ebbüs eden üç kişinin Nevyork· 
ta .tcvlrLf edildiklerini bildirmektedir. 

Aksu vapur 
~ Bqtaratı 1 

Şehre bol miktaı:tJa kar yağdııctan 
yakıcı soğuk azalmıştır. 

Karad:nizde tipi ve fırtına d 
mektedir. Bu yilzden b:r çok vap 
Bilyükdere önünde havanın açı 
beklemektedirler. 

Sincp l.m:aında ~raya oturd 
sonra kurtarılarak tamir cı:ljlen I> 
yolları idaresinin Aksu vapuru d 
fırtınanın tesiriyle Sinop Uın• 
hasara uğramıf, zinciri kopmuı .,e 
tan sökUlmilştilr. Aksu yeniden 
ed!ldikten sonra münas'p bir bJ 
limanımıza getirilecektir. 

RHsathanenin ra·oru 
Dün ra::athane<nin verdiği 11'::1 

göre, yurclı.:n doğu cenup doğu ve 
radeniz m·ntakalarmda hava ya 
'lraky:., Kocaeli mıntkasında O: 

yağı§lı, diğer mıntakalarda da ha• 
men bulut!u geçmiştir. 

Rüzgarlar, dün doftı.ida cenubl
1 kamcttc diğer yer erde umum 1t:t 

mali istikamette ve orta kuvvette e 
tir. 

lstanbutda hava ka::-ah ve ~· 
man karlı geçmiş, 24 s3at zarfı 
k::nn metre murabbam:ı b1rakt1 
miktan 6,3 k'.logram olarak ölçiil 

tUr. 
Rüz:-:ar, ş:m:•'i garbi i::tikaınc~· 

saniyede 3-4 metre h:::lı esın:ıtır· 
Saat 14 de hava tazy ki 772, !ll?ı 

Ük k ..ı•· ilk' d r 1 en y se 2 6, en -.ıU§ e ~, 

grat kayd::di!mi§tir. -Gayri sıhhl 
binalar 

Tahliye edtrere 
l ıkı laı•a k 

Vilayet hıf ~ssıhha koınisfOD v 
karariJe yıkılmasına kar&r lll' 
meşhur Valde hanının tn.h~iyeB 
den itibaren başlanını§tır. 

Bu hanın ekserisi lran te~b 
olan sakinleri civarda daha 

1 

nalara taşınmaktadırlar. aanııı 
1 caktır. 

masına yalunda baş ana b:ı!I 
. nu bU 

Hıfzıss!hha komısyo • .b• 
kin.de ikamet edilmesi sıhba;1.;er 
dan katiyen caiz olmayan °su 

b·t tıniırtfr. ve binalnn da tes ı e • ~-Afi 
·ve~ 

dan bir kısmının tam1r ırabf 
ti'e S'hhi bir ha 1e konulrrta51 ~-d· ·r ve~ 
caktır. ~ahip1erJ bu ıam;ard• il< 
ya'ltıkları takdirde. bU~tfr. pi, 
te'rnır mfisaade edıte~ otrııR1aJ'1• 
nalann ger{?k çoJ< ~sktıeri dola 
rclcse mev'ti ,.e wızıye 

ıslfihı knbil dt;;;'dir. tahliye 
Bnn!ar da derhal 

yıkılacaktır. kotu11ufl 
Ye!'li!direk polis k~ra. ~l)rl\1"10 

"'ak üzere bu1unduV.U 11 bir fi 
Bu bina da ya1cmda es&S 

tamir ecli'ece'ctir. d 
rstan bt1 I P tt il yettlfl 

f P f ti S h ·undeJcf "' 
k sıda' •10ırl 

tstanbul ını.nta a ek uzere ,... 4~ 
keme·eri teftış etın dan 011 rot l' 
adliye ,.e~1etl ta~~~i~Jer ya~tl' 
göndeıilınıştir. Ml1f .,..ııP-
nellk adliye teftJeilı8 
cJır. 



-.. , .. ,,,..,_ 
·~~ın •ilk<inet ve asOdeliği 
ta.. \'1 Çin Ho adında bir polit:kacı 
""l'YOrdu. 
\'· ,.. 

dıııı 1 ':rin Ho zeki bir adamdı; belki 
~nın diğer politikacılanndan daha 
ı.rl da değildi. Yalnız dünyanın başka 
~l:aftnda\i meslektaglanndan bir 

,, •erbeat dolaşırken o hapiste bulu
ıOtdu. 

}: ~Un bu hali baıkasına ait bit para
~lı!lıkla zim:nctine geçitmi~ ol
l~lt il değil, yanlışlıkla lilzumundan 
ı. .. 

1
Para zimmetine geçirmis olmak-

'"'l t c • • 
~~ ti geliyotidu. tfrat her şeyde ol-

-.ll gib• .. . ld d \'· ı suu!tıma e de fena ır. • 
~~ 1 ~in Ho'nun bu ifratı kendisini 
~Uşkül bir variyete sokmuştu. Hü
~~ c on bin akçe borçlu idi ve ölüm 'llla rnahkOm edilmişti. Vazivetin 

tur. Ben ze'19 bir adamım. Fakat bu dört 
duvar arasında zekamın ne faydası var 
ki? .• 
Serbest olsaydım hükumete olan bor
cumu ödiyecek kadar para bulabilirdim. 
Mesela beni bu müşkilden kurtarabile
ce~ bir burun biliJ orum. 

Garıdiyan kaşlarım k,aldırmıştı: 

- Bir bu~un mu dedin? Ah sen ne 
lt.iyük bir geV'ez:esin ! O akıl dolu kafa·
nın cellat satırına yatacağını dü~ündük 
çe adeta üzülüyorum .. Hah 1 hah hah!.. 

Gardiyan, gÜlerek Yi Çin lfo'nun ya
nından çıkıp gitmişti.. Fakat o yumu
şak başlı ve yumuşak kalbli bir adam
dı. Düşündü, taşındı ve gece ynrısına 
doğru Yi Çin Ho'yu serbest bıraktı. 

* 

~ 

Kral için b:r burun 
-ı Jack London 

Vali hilft söyleniyordu: 
- ştmdiye kadar hiç eşini görmedi

ğim b.r burun .. Peki bu burunla ne ya
pacaksın? Yi Çin Ho?. 

- Onu hü~umete olan borcumu ö
demek için arayacağım ekselans.. Sa
de kendi borcumu ödemek içfa değil, 

zatıalinize de acizane bir hizmette bu
lunabilmek ve kendi değersiz başnnı 

satırdan kurtarmak iç"n bu burnu bul
mam ]Azım .. Yalnız resmin altına müh
rünüzü basmanızı istirham edeceğim . 

:(. * • 
Vali bu ricayı saçma bulmakla bera

ber devlet mührünü resmin altına bas
makta bir mahzur görmemiş, Yi Çin 
llo da büyük bir ıHÜmitle oradan ay
nlmıştı. 

top gibi gilrledi: 

1 

Sözü yarıda kalmrştr. Yi Çin Hn bir 

' - Kral hazretlerinin işi beklemez ı .. 
Söyliyecegim mühim ve müstaceldir. 

Ve daha fada beklemeden 6Öze baş-
ladı: 

"\il lehinde olan bir te~ ciheti vardı: 
ı. 11?rıek için zamanı o kadar çoktu 

'ti ç· 
' ın Ho, uzun urun düşündü, 
~ tazidiyanı çağırdı. Bütün ikna 
'iı. etini dilinde toplayarak ona şöyle 

Jı Ctti. 
't : 

' Y ınsanlann en kıymetlisi. şu 

Yi. Çin Ho soluğu val"de aldı."Tatlı 
uykusundan uyandmlan zavallı adam 
bu gece yarısı tiyaretçisini görünce ta
nımıştı: 

- Bu eğer Yi Çin Ho değilse ben de 
·vali değilim! .. Hapiste kcl1enin uçurul
masmı bekliyeceğin yede bu saatte bu
radan~ iş'n var? 

Yi Ç"n Ho, valinin yatağının başı u
cunda yere diz çökerek, çubuğunu orta
da duran mangaldan ateşlemişti.. 

- Zatıaliniz de takdir buyurursunuz 
ki ben hükumete on bin akçeyi ödeye
b lirsem hükumet beni affedecektir. 
Elçselans bana bir kaç günlük bir mü
saade lutfeftsinler, dirayetli bir adam 
olmak it bariyle o müddet zarfında hü
kQmel ... olan borcumu ödemek imkanını 
hula bilirdim. 

O tamam bir ay bir gün, Şark denizi
nin kıyısına çıkan kralın yolunda yü
rüdiı; ve bir gece, zengin bir şehrin 

en büyük konağının kapısını büyük 

bir gürültü ile çaldı. 
' Korkudan titre~en uşaklara sert bir 

eda ile: 
- Kral hazretlerinin işi için geliyo

rum. Ev sahibini görmek isterim, de
di. 

- Kral hazretleri garip bir hastalığa 
müpteladır .. Bu çok müthiş bfr hasta
lık .. Onu iyi etmekten aciz gösteren sa 
ray doktorunun kellesi vuruldu. Bü
tün se~ vilayetten gelen doktorlar 
kral hazretlerinin ha~ ucunda toplana
rak haşhaş verdiler ve kralın iyi olma
sı için bir tek çare ol~uğuna karar ver
diler Kralın iyi olması için bir burun 
lazımdır. Muayyen tipte, pek garip bi
çimli bir burun. Beni veziriazam ça
ğırttı ve elime bir kıığıt verdi. Bu ka
ğıtta sekiz doktorun başbaşa vererek 
çizdigi burun resmi ve altında da hü
kllmetin resmi mUhrü vardı. Veziria
zam b:ına : 

- Git, dedi, kral i~in bu burnu ara 
ve eşini ~imin yüzünde bulursan he
men kesip saraya koştur. 

Bunun üzerine uzun yoluma koyul
dum. Ülkenin en tenha köşelerini bile 
aradım. Sekiz sahilin denizlerini aştım. 
Ve iı,ıte şimdi buradayım • 

~da gördüğün dünyanın en zavallı 
b' dır. Ancak ona bu gece bir saat

' serbesti vermek lutfunda bulu
lı o her seyi düzeltebilecektir. 
OJit\ - . .. .. . ttlt ,acının, sesıne buyuk bır maha-

~. \'erdiği tatlı aiıenk ~ardiyanı kafi 
-·~~ ,:~ c }'Umuşatamamıştr: 

\ıtıı.ı u ne sersemce bir tekfü, başının 
~ 'tt !:\asını bekl:yen bir adama bir sa
~ hcatlik verilir mi hiç? 

- EkseJfınstan <>öyliyecekleri."lle bir 
dakik.acık kulak vermelerini istirham 
ederim .. Ölünün k~ymeti yoktur. Ben 
<le artık öliiler defterine geçmiş bulu
nuyorum.. Ben bu anda gerek hükO
met, gerek zatıaliniz, gerekse kendim 
için tamamiyle değersizim.. Fakat ek
selans bana hürriyetimi verecek olura .. 

- Bu parayı nasıl ödeyebileceğine 

dair bir planın, bir tasavvurun var mı? 
- Var efendim~ 
Valinin uyl:usu bu cevap üzerine büs

bütün açılmıştı. Yi Çin Ho bu sırada 
onun eline bir kağıt sıkıştırdı .. Vali bu 
kağr:iı ışığa tuttu, ve sonra: 

- Bu bir burun resmi, dedi. Ve san
ki kendi kendine söyleniyormuş gibi 
devam etti: 

Hemen bir salona kabul edilmiş, ev 
sahibi uykusundan uyandırılarak karşı
sına çıl;artılmrştı. Yi Çin Ho ithamkar 
bir tavırla: 

- Sen bu şehrin en b,üyüğü Pak 
Çung Çangsın, dedi .. Kral hazretlerinin 
işi için geldim 1 .. 

Bunları söyledikten sonra biiyUk bir 

azametle kuşağından bir kağıt çıkarttı. 
Bir hayli hışırdatarak katlarını açtı ve 
onu Pa~ Çung Çang'ın yüzüne doğru 
uzattı. Kağıtta mahut bumun resmi 
vardi'. 

"' . . 
,11lttıa \'i Çin Ho, sesindeki yalvanr 
, ~llha'ıza ederek §U cevabı verdi: 
'- lıf ukaddcs 1ehirdcn,, tut ta ''Se
~il" in ta en nihayetlerine kadar 
&ak13~ ... • ·· - .. ğim b:r tek yer yok-

Bu ana kadar söylenenleri uyku mah
murluğiyle dinliyen vali birdenbire can; 
1.ınmrş, harekete gelmişti: 

- Şurası biraz karlçk, burası biraz 
çıkık, velhasıl garip b:r burun ı .. 

• Pak Çung Çang, titredi. Kral hazret
lerinin igin'n daima müthiş bir iş olldu
ğunu iyi bilirdi. Dizlerinin b ğı çözül
müştü; ayakta zor duruyordu. Titrek 
bir sesle mmlcland: 

Pak Çung Çang'ın hayretten, hade· 
kalanndan fırlayan gözleri kağıtta ta· 
kılı kalmr§tt .•• - Kabil değil 1 diye haykırdı.. Bir 

idam mahkümuna serbestiyet vermek 
mi? tmkanr yok! .. 

- Hakkınız var efendim. Her halde 
eşine pek zor tesadüf olunacak kadar 
garip bir burun .. - Pek geç .. Acaba yann .. 

- Hiç böyle bir buruna rastlama

( ıatten sayfayı çeviriniz) 
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bil~ bu defa tayanı hayret bir itidal ve 
~bırıa bekledi; hatta daha fazla da 
Cklelldi. 

L ~ihayet Luvinyi içeriye· g:rdi ve 
ll:ilt..ı' \llna} ona sert bir sesle sordu: 

- tie istiyorsunuz?. 
, - Bir ricam var, monsenyör.. Son 
~latında ınahku~un yanında buluna
" .. ıtı.. Bu ricamı reddetmeyin monsen
ıor. 

't V c Luvinyi, kardinalin tavrı kadar 
tt h:r tavırla ilave etti: 

)()- Bunu reddedemezsiniz, monsen· 
r .. 

bi ~i§liyö bir an düşündü. Sonra, garip 
r tebessümle cevap verdi: 

~c;' 'Pekala 1 Dostunuz kont dö Şaleye 
~~kat edersiniz. Kafilenin içinde yer 
tir· lrrıeniz iç:n icap eden emirleri ve-
~· 'Bu kadar mı? 

fı...,il'U'i içini derin derin çekerek: 
~il~ ~ayır, monsenyör, dedi. Kont dö 
,:~.ailesi cesedi istiyece~tir. Ailesi 
'ııda ı ıateınek hakkına maliktir. Bu 
ltiırı ' burada, Şalenin bütün ailesi be-.. 
\._~iıliyö d h .. d ·· d' k "le ~ §et ıçın e urper ı ve ·e-

(etek sordu: 

'-... :~ ya~mak istiyorsunuz?. 
CtScti. ıç hır şey, monsenyör.. Sadece 
'°c oıı' •lıp ona kendim ihtimam etmek 
ıı,trıa~ kendim gömmek istiyorum. Bi
liiltıti e~~· lOtfen emir verin, Şale -
lııta~ do Taleyranın cesedi, hükmün 
~ ından son b . "k ·~· t ı>() •• •• ra, enım ı amet ett gım 

b... turulsiln 
"'111i .• • .• 

~Ot\u Yo hır an Luvinyinin vahşi ve 
taıtc ~ç Çehresine bakn. Belki de onun 
~Ü tınde 

· lieı1t· • çılgınlığın kıvtlcımmı gör-
' l> ı de korktu. 
~ };':~· dedi, buna da söz veriyo
~c'irı at kontun a:ıeainin ilk talebi 
~"- e, teslim cd ~ . . .. . 
-..lln~? ecegınıze aoz verıyor 
......... . 
ltt ~~et .,,1 • monsenyör: 

~ w<Y8h ·• •• 
~ lctp er ıkı vaadini yerine getire-

edcn.-:-ı . ~: B .. ~ en ve,~ unun u· 

zerine de Luvinyi mahkumu darağacına 
kadar takip etti. 

Kafilenin arasında yer alarak, sadık 
bir dost gibi Şalenin yanında yürüdü ve 
bu sahne bir s:ok kadınlan hüngür hün
gür ağlattı. Luvinyi bu ölüm yürüyüşü 
esnasında, Şaley;e bir tek kel"me söyle· 
mo:'H .. Eger bu ruhun derinl:kıerine nü 
fuz edebilseydik, orada şüphesiz, Şa

lenin muhakkak öleceğine emin olmak 
arzuı;undan başka bir şey bulamazdık .• 

Luvinyinin kafasfında sab~t bir fik"r 
vardı. Şalenin ölmesini görmek isti· 
yordu. Onu bizzat gömmek istiyordu. 
Bu, kendi kendisine verdiği bir temi
nat, bir emniyetti. Kini belki b!raz ha
fiflemişti .. Belki de, jest, hareket ve 
söz şekJinde tezahür etmek ibt:yacını 

hissetmiyordu. 
Sade:e Şalenin yanında yürüdü .. Ona 

bir şey söylemedi.. Ona bakmadı. O
nun yanında olmak, kend:sini son de
rece tatmin ediyordu. Ve bu, cidden 

,korkunçtu .. 
Şale, bu gölgenin kendisine refakat 

ettiğin'n farkında değil gibiydi. Son da 
kikalarınr, maşukasının hayaline has
retmişti... Darağacının ilk basamağına 
bastığı zaman, Luvinyi, onun töyle mı
rıldandığını duydu: 

- Senin için!.. 

O zaman, Llıvinyi kıskanç}ık içinde 
ürperdi. O zaman ı&tırapla içini çekti. 
O zaman, sevildiğinden emin olan mah· 
kumun yerinde olmadığına müthiş bir 
n ·da met. duydu. Sabit nazarları, dara
ğacının sahanlığına çıkan Şaleye dikiJ.
di. Onun, dizleri üzerinde 'çökerek ba· 
şını, baltanın ineceği yere dayadığını 
gördü ve Şalenin l:ir aşk okşayışını an
dıran bir sesle: 

- Senin için! .. 

Diye tekrar mırıldandığını duyun
ca, k,orkunç bir ürperişle sarsıldı. 

Ayni zamanda, ilk balta darbesi 
mahkumun boynuna indi, kan fışkırdı, 
boğuk bir &ilriiltU tahta döşemelep 

. _____________________________________________________ ................ _.....;;.... .. 
nıza vermii olduğunuz söz? Bütün 
Fransız asillerine verdiğiniz söz? Ba
mı verdiğiniz söz? Siz delirdiniz gali
ba, kend ııize gelin 1 

- Dün belki deliydim, madam, fa. 
kat bugün tabii haldeyim. 

An d'Otriş ellerini ısırdı. Gözlerinde 
korkunç kıvılcımlar parladı. Dudakları 
zamanın şairlerine ilham veren güzel 
dudakları müthiş bir ist.hkar ifadesiyle 
buküldü ve birdenb're kraliçe, kahkaha
larla gülmeğe başlıyarak bağırdı: 

- Ve Şale, bunun için ölecektir! 
Gaston yalvardı: 
- Madam, m::.dam 1 Yava§ konuşun, 

mahvoluruz !. . 

Bö\•ron bunun için öldü, Butvil bu
nun i~in ölecektir! Dük dö Vandomla, 
Antuan dö Burbon da bu seciyesiz kor
kak için ölecekleri Omano bu alça~ için 
Versay hapisanesinde ölecektir! Fran-

iz asılleri mukaddematını bu korkağa iti· 
mat etmişti. Ben de bu kadar hakı.ıretin 
bende tevlit ettiği yaraların iyileşme
sini bu sefile bırakmıştım 1 Cidden gü
lünç! 

Hicabından ziyade deh:ıetinden sa
raran G:ı3ton kekeledi: 

- Majesteleri haklarını fazla suiisti
mal .. 

An d'Otriş sert bir sesle sözünü ke-
serek bağırd: 

- Çıkın clışanya 1 
- Madam! .. 
- Fransız kraliçesinin karşısında 

söz söyleyemezsiniz! .• Çıkın, mösyö 1. 
Gzı:>ton ayni dehşet içinde kekeledi: 
- Kraliçeye itaat ediyorum!. 
Ve Gaston sendeliyerek kapıya yü

tüdü. 

Yandaki o:iada, kraliçenin ~naiyetin
dcki kadınlar toplanmı§tı. Gaston ka
pıyı as;tı ve bir an dönerek kraliçeye 
baktı. An d'Otriş'in dimdik ayal:ta dur
duğunu vakur b'r tavırla l:apıyı işaret 
ettiğ"ni gördü ve bu son tahkiri savur
duğunu duyıdu: 

- Alçak! .. 
Bunun üzerine, sırtı iki büklüm ol

muş, çehresi ve alnı ter içinde kalımı 

bir vaziyette, önünde yalnız, mecbur ol
dukları için eğild.klerini hissettiği ka
dınlar arasından sür'atle geçti. 

O zaman, An d'Otriş, baygın bir hal
de yere yığıldı. 

BUtün hayalleri mahvolmuştu!. 
~ . 

Rişliyö tarafından kararlaştınlan 

günde Gaston d'Anju ile matmazel dö 
Monpansyenin düğünleri yapıldı ve 

Gaston o andan itibaren Gaston 
D'Orlean adını aldı. Kardinal bu düğün 

merasimini, resmi libasiyle takdis etti. 
Kralla kraliçe de oradnydıl;;r. Bunı:ian 
başka saraya mensup otuz kadar asil
zadeyle on iki kadar kadın bu merasim· 
de hazır bulundular. An d'Otriş gayet 

vakur ve sakin bir vaziyette tonuna ka
dar cesaretini muhafaza etti. Kral her 
zamankinden daha fazla şüphe hisset
meğe başladı. Gaston, merasimin başın-

dan nihayet:ne kadar titredi. Yalnız 

kardinal tamamiyle tatmin edilmit gö· 

rün:iyordu. Çünkü zaferi burada başh
yorriu. 

LIV 

MAŞUKA 

Şale itiraf etmişti: Muhakeme bir 
kaç gün içinde bitti.. Şale itiraf etm"ş• 

ti, çünl\ü Gastonla Rişliyö hem kendi
sinin, hem de düşes dö Şevrözün affe
dileceğine söz vermişlerdi. Binaena-

leyh kafasının baltayla kesileceğini ha· 
her aldığı zaman, korkunç b:r hayret 
ve dehşet içinde kaldı. Hüküm üçüncil 
günü infaz edilecekti. 

Hücresinde zincire vurulmuş olan 
Şale, çarşamba günü akşamr saat ona 
doğru, §U bir tek, dü_şUnce ile kıvra • 
nıyordu: 

• 
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-460-
Şişli Cemal Ô::g. : 

Gençsiniz. h i kalplisiniz. Samim! bir 
:ruhunuz vardır. F.ıknt: Hüküm vermekte 
acelecisiniz. Bir de ynplıklarınızı sonrn-
Cfan kontrol etml'ğe alışmamışsınız. Yap
tığınız işlerin gfizelliğine ve harici şekil· 
terine dikkat etmiyorsunuz. Çalışmaları

nızda ihmale istidadınız görünfiyor. Bu 
btidat henüz köklcşmeraiş olrluğu için az 
samanda giderilebilir. Çalışkansınız, ynl· 
nız bu çalışmayı sisteme \"e intlzamn b:ığ
Ja~ış de~llsiniz. Çnhuk mfiteessir olmnğıı 
Ciı mllstnltslniz. Bütün hunları düzeltmek 
~artlle muvaffak olncnıtınızn itimat ediniz. 
~e herkese fazla itimat etmeyiniz. 

-461-

Jloda Karadenl::: 
Yaşınızı kat'! olnrnk tayin edemedim, 

bununla beraber slnninfzin ao dan Cazla 

olduğ'!nu söylJyehllirlm. Bünyece dolgun ı 
bir zntsınız. Şişmnnl:ımo~ıı istidadını:r; 'far 
dır. Rahat ve yemek içmek bususlanna 
nUiknnız razlacndır. Alıştığınız şeylerden 

kolnylıkla ayrılamazsınız. Şahsi kanaatle
rlnlze ziyadece ba~lısınız- 1930 donberl 
bir hastalık veya sizi çok yoran ve sıkan 
bir hal geçirmiş olacaksınız. Bunun ne ol
duğunu yazdığınız takdirde tahliller.! da· 
hn isabellı;. devııma imk~n vermiş olur~u

nuz. Muhakeme tarzınız da işaret etliAim 
sıkıntılı halin tesirini ı::örüyorum, alı ne 
diyorsunuz:? Şimdiden hesaplı bir ~urette 
tutumlu olmnğı da ta slyeyi lüıumsuz bul
mıımnktayım. 

--462-

Kurtuluı 1/allce: 
Gençsiniz. Bünyece size ,ışman dene

mez, h~lkf orta demek de doğru deAildJr. 

lllllDltllittıını ınıııııttıı nıuuııııuıııımıuııııııuııııııııııııııııııııııııullflllıı hlını1t1Hı -..mııt-...Uı 
dım, etliye başladı.. 

:Yi Çin Ho: 

- Uzerinde bir et beni var, dedi. 
Pak Çung Çang titriyen sesiyle ge-

ne: 
- Hiç böyle bir buruna rastlama

aım .. diye tekrarladı .• 
Yi Çin Ho, onıuı sözünü sert bir e

mirle kesti: 
- Babanı karşıma getirt 
- Yaıh ve pyanı hürmet pederim 

'1yuyor •• 
- Neden yalan söylemeli? Sen de 

pek iyi biliyorsun ki bu burun senin ba· 
banın burnu .. Onu çabuk karşıma ge· 
tir: burnunu hemen lı;esip gideyim.. Be
ni yolumdan alıkoyma.. Sonra kanş-

mam. 
Pal: Çung Çang dizlerinin ilzerine 

düşerek: 

- Merhamet, diye hnyl:mlı. Ola
maz 1 Olamaz 1 Babamın bumunu ke-
semezsiniz 1 Mezara burunsuz nasıl gi
ijer? Herkes ona gülmez mi? Onuna-

4 

dı herkesin ağzında bir alay kelimesi 
olarak dolaşmaz mı? Düşünün bir kere. 
G~ndüzüm, 1:ecem bana zehir olacak. 
Allahınızın aşkına gidiniz ve böyle bir 
hilrun bulamadığınızı söyleyiniz. Dil· 
şünün, insaf edin, sizin ıde babanız var. 

Bunları söyliyere"k. Pak Çang Çung, 
Yi Çin Ho'nun dizlerine sanlımt ve 
onun tozlu &andallannı sıcak göz ya§· 
lariyle ıslatmağa baılamıştı. 

- Göz yaşların kalbimi yumu§Cltl· 
yor. Ben de baba sevgisi ve hürmeti 
nedir bilenlerdenim.. Lakin ... 

Sözünü burada kesti, kısa bir tered· 
dütten sonra, sanki düşüncelerine ıes 

veriyormuş gibi mırıldandı: 
- Bu benden istenen hemen hemen 

kellemin değer:dir. 
- Başınızrn değeri nedir?. 
Pak Çung Çang'm Adeta işitilmez' bir 

sesle sorduğu bu suale Yi Çin Ho, ıu 
cevabı verdi: 

- Pek şayanı ~ikkat bir baş değil, 
bilakis gayet boş ve faydasız b:r kafa .. 

En büyük bir ihtimal ile zayıfa yakın 
bir bünyede olacaksınız. Fakat daha dik
katli ya~amağa ve belki biraz daha toplu 
olmaıtn ihtiyacınızı muhakkak görmek· 
teyim, tutumlu olmamanız, bir işe b:ışlnr· 
ken onu en iyi şekilde nasıl başaracağını
zı düşünmemenizi ho' bulmuyorum. tra· 
deniz iyidir. Fakat dikkatiniz lnklşar t
melidir, bunu temin edecek yollnrdnn 
biri, bir şe:rl yaptıktan sonra onu tekrar 
gözden geçirmek ve ekııikler vars:ı onlan 
bulup düzeltmektir. Hass:ıssınız, çabuk 
müteessir veya memnun olursunuz. Zeki-
siniz. Başkalarına karşı düşünceleriniz de 
mükemmeldir. Aile rabıtanız dıı kuvelli-
dir. Yalnız dııhn uysal, daha dikkatli ve 
bir de daha az ihmalkllr olmanız, yaptığı· 
nız şeylerde h:ırlcl güzelliği rle ihmal et
memeniz şayanı tavsiyedir. Sizin miıtalc· 

anıı nedir? 

ımııı-.u uuııııınııııımnııınıııııı11111ııııııııınıı1111111ııııııııııuııı 
Fakat bütün budalalı,m1a rağmen ona 
biçtiğim baha tamam yüz bin ak!iieCÜr. 

Pak Çung Çang ayağa kalkarak: 
- Öyle olsun, dedi .. 
Ve, böylece Yi Çin Ho, kalbi ne§'e 

ağzı prkı ile dolu; boynundaki çıngı
rakları, havaya tatlı nağmeler yollıyan 
atlan para ile yüklü; geldiği istikame· 
te doğru dağlar aşmağa başlaıdr. 

Söylenece'lç blr iki sözümüz daha 
kaldı .. Yi Çin Ho seneler geçtikçe bir 
kat daha zengin oldu. Onun himmetile 
gardiyan Ço - Şen hapisanelerinin 
müdürlüğüne yükselmi§, vali "mukad
ties şehre., giderek veziriazam olmuş· 

tu. Yi Çin Ho o kadar ilerlemişti ki 
kralla ayni sofrada yemek yemeğe baş· 
lanuştı. 

Pak Çung Çang ne oldu diye soru
yorsunuz değil mi? Ona derin bir hü
zün !iiÖltmÜ§tÜ. Köşesinde oturur, ihti
yar ve pek şayanı hürmet pederin:n ba· 
balı burnunu görd~çe g<Szlerinden 
yaşlar akardı . 

j[ 
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- Benim i!iiin tutulmıyan söz, onun 
için tutulacak mı?. 

Tam bu sırada kapı a!iiılıdı. tki ndamm 
taııdığı meş'clclerin ışığı altmda, bir 
rahip, altı muhafız ve lvalın komiseri 
İ!iierlye girdiler. Şale ak:betini bilmek
le beraber, komiser ona mahkeme ka
rarını okudu. Muhafızlar mahkQmun 
etrafını sardılar ve rahip te dualar oku· 
yarak bu kafilenin başına geçti. . 

Kafile yola koyuldu. Ve karanlık 

merdivenden çı~rak şatonun avlusuna 
çıktı. Şale, güzel yaz gecesinin teaüz 
havasını uzun uzun teneffüs etti. Göz· 
leri yaşla doldu, sonra mırıldandı. 

- Senin için! .. 
Onu sürüklediler. Rahip, mahkQm ve 

muhafızlar Şapel'e girdiler.Burası fena 
aydınlanmıştı. Şarkıların söylendiği yer 
alelacele siyahlarla örtülmüştti, 

Muhafızlar yerlerini aldılar; ikisi ka· 
pının önünde, ikisi şarkıların söylendi· 
ği yerin methalinde, ikisi de, her ihti
male, karşı, mah~Qmun yanında durdu
lar. Rahibe gelince, o da mahkUnıa dö
nerek şöyle dedi: 

- Oğlum, mu~ddes rahiplerimfz
den biri gelerek, bir ka!ii saat sonra hu
zuruna Siıkacağınız Tannyla sizi uzla • 
tırmağa teşebbüs edecektir .• 

Şale lakayd bir tavırla : 
- Gelsin! .. 
Diye cevp verdi. 
Bir kaç dakika sonra, mevzuu bahis 

rahlp Şapel'e g:rerek Şaleye yaklaştı .. 
Üzerinde zarif bir cübbe vardı: ve clib· 
benin başlığı iyice başına çek:Jmişti .. 
Şale, itiraz etmeden diz çöktü, İki saat 
süren günah çı~rma.lardan ve itiraf
lardan sonra rahip ayağa kafütı. Tam 
çekilip gideceği sırada, aŞle onu kolun· 
dan tuttu ve biraz titriyen bir sesle şöy
le -Oeai : 

- !ize btr ricam var .. 
- S8yleyin, eğer elimdeyse .. 
- Vuifcnize kat'iyyen halel getir-

meden son saatime biraz sevinç kata· 

' 

b l.rsinlı.. Yakalandığını, m4Jıkam e· 
dilcceğinl bana temin ettiler. 

- Kimin mahktlnı edileceğini? Kork· 
madan konuşun .• 

Mahkôm, gırtlağını yırtan hıçkırığı 

güCJjlülÇe, boğarak: 
- Madam dö Şevröz'Un 1. 
Dedi .• Rahip ürperdi. Sonra hareket· 

siz durdu .. 
- Doğru mu? Söyleyin t. .Eğer siz:n 

göğsUnUzde b'.r insan kalbi çarpıyor&a, 
benim ricamı dinleyin .. Eğer o yaka· 
lanmışaa, eğer onun muhakeme edilcc:c· 
ği doğruysa, gidip tarafımdan monsen· 
yör, dö Rlşliyöye rica edin, yalvarın, 

beni görsün .. 
Rnrip evvela sustu. Sonra sordu: 
- Peki kardinaldın ne ist'.yeceksi· 

niz? Onun üzerinde tesirim vardır .• 

Beni dinler ... 
Şale inler gibi bağırdı: 
- Ona merhamet etmesi için yalva

racağım!. 

Daha fazla söylemek istedi. Atk ve 
ruerhamet keF.meleri bo§uboşuna du· 
daklannı titretti. Bütün gayretine rağ· 
men fazla bir §ey söyleyemedi ve diz
leri üzerine yere yıkrlarak, asabt hıçlcr 

nklar arasında kekelddl: 
- Ona merhamet 1 •• 
O zaman, yakm ölUmUnU tamam~de 

unutarak yalnız maşukasını kurtarmnk 
için çırpman bu genç erkeğin korkunç 
ıstırabı l;arşısmda, rahip, belki de, bu 
yanan kalbi biru ferahlandırab'leceğini 
düşündü. 

- Siz Tanrıya hitap ettiniz .. Kardi· 
nala karşı gahst bir kininiz olmadığına 
b·r defa daha yemin edin .. 

Sale büyük bir samimiyetle cevap 
ver'di: 

- Hiç bir kinim yok .. Hem de böyle 
bir anda. ona ne diye kin bcsllyeyim? 
Mücadele ettim, mağlilp oldum, lıte bu 
ka&r .. 

Rahip te ayni samimiyetle: 
- Şu halde, dedi, rahat rahat ölebi· 

________ ...... ______________ ~~---------------------..... ----------·-----
r rsiniz: Mevzuu bahsettiğiniz şahıs 

tevkif edilmemiştir. 
Şapelin sükutu içinde, canhiraı bir 

çığlık yükse!di. Şale onun ellerini ara
dı, !al~at rahip Siekilerek ilave etti: 

- Yalnız bu kadarla k:ılmayıp, o· 
nun yakalanmıyacağına da söz veriyo
rum .. Rahat öl, Şale 1 Scvı lin arkan· 
dan ağlayacaktır •• Bundan sonra rahat 
dursun, eserimi tamamlamama mani 
olmasın, sana yemin eder'm ki, ona hiç 
bir fenalık yapılmıyacaktır, 

Şale, hı;kırıklar aras:r:da, heyecanla 
ba~ırdı: 

- B:.ı kadar büylik bir itimat ve 
k fiyyetle söz veren s'z kirnsiniz? Dü· 
sıinünüz ki bizzat kralın kardeşi, haya· 
tnııı l b:ığışlanacağınr vaadettj ve sö· 
zii ele duracak iktidarı gösteremedi. 

- Öyle olsun .. Böyle zannetmen da· 
ha iyi .. Bana gelince, ben sözlerimde 
durmasım bilen birisiyim. Sen ölüyor· 
sun Şale. çlinkü sen=n öleceğint> kendi 
k:ndime söz ver'!'liştim, Maşukana do
kun ulmryaczıktır, bunu ben sövlüvorum. 

Rahip mantosunu düzeltirken, ayni 
za'llanda sevJıcinden ve dehşetinden 

çı1g•n bir hale gelen Şale. meş'alenin 

ışı~ı altında kardinal dö Rişliyönün 

c"cl::li çehresin· gördli ve titriyerek geri
ledi. 

Rişliyö, verdiği sözü, tazelemek isti
yormuş gibi son bir jest yaptı ve ağır 

ağır Siekilip gitti. Şale, scvine'nden vu
rulmuş gib!, dizleri üzerine yığıldı ve 
mırıldandı: 

- Senin için 1 Senin için 1 •• 
Ayni gece darağacı kuruldu ve Şale 

sabahın saat -dokuzunda oraya götü
rüldü.. Cellat, sabah şafakla beraber 
oraya gelmek emr'ni almıştı. Fakat gel 
medi. Bunun üzerine, müebbet hapse 
mahkôm edilmi~ olan bir ask.er, cell§.t· 
lık vazifesini' gö~ek Uzere affedildi. 

Saat dokuzda, Nant'm dar sokak -
!arından akın eden halk, bir süril mu· 
hafızın ve stivar:inln geçtiğini g&rldü-

!er. Bu askerlerle süvariler·n arasır.dll• 
başlarında siyah veya beyaz ba;JıkW 
bulunan ve ellerinde mumlar tutan ra· 
bipler vardı. 

Bunların arkasından Nant piskop<>'· 
. u.,or· luğuna mensup on be§ papas yilr ı . 

du. Bunların arl)asından, cellat, yanı 
cellathk vazifesini üz:erine almak ıure• 
tiyle cezası affedilen asker geliyordu. 
üzerinde kırmızı bir elbise ve oıııuıun· 
lda balta vardı. Ve nihayet, dini §arkı" 
lar söyliyen rahiplerle, muhafızlar ara· 
sın da, mahküm yürüyordu.. ali• 

Bütün yürüyüı müddetınce, h • 
mahkômun yanında, onun gibi ~a:;;. 
çık, onun gibi silahsız olan ve ınUt •. U· 

. da yur 
dıyen ona bakarak onun yanın 

yen bir adam gördü. ..,, 
I". onıw 

Bu adam mahkiım lı;adar g.e~~' stl ol• 
kadar yakışıklı idi ve onun gıbı İ sa· 
duğu besbelliydi. Çehresi o.~~ r dar• 
rarmıştı ki, bunlardan hangısınırt sıı 
ag-acına gittiği merak ediliyordu: 

• 'dl 
adam .. Bu geni". erkek Luvinyı 1 

• •·i.ı 
:ıı • ~· 15C,. 

Muhakemenin d~vaı_n .et~w~ı eyler 
gün zarfında Luvınyı, bıldıgı § d• 

k u:ere 
haklçında şahadette bulunma 

1 
red· 

'''"'et c vet edildiyse dt>, bunu katı, ı 

l:letti. ·ıecel'i 
Rişliyö de, bu adaının ver:ddera· 

her §eyi verdiğini ve artık ın~ için if" 
tının hitam bulduğunu anladı ı da ~a· 
rar etmedi. Luvinyi, a~ni za:;~ti.'. şa· 
toda ikamet etmek te ısteın dald ıcU• 
tonun asma köprüsü karşısın dereco 

. . Burası son JI .. 
!fÜk bır evde yerleştı. . • burJU"" 
mütevazi bir yeFdi. LQvıny~u c\fd~ 
yapyalnız ikamet ediyor.du. Gündiitlerı 
~orkunç gecel~r geçirdı.. luyordıS
ise muhakemeyle ıne~gul .~ arefe" 

· •· un A" ı 
H .. k .. . f eclileceğı gun d' _.1 u mun ın az k kar ~ 
sinde Lt'.lvinyi şatoya. ge~ere rdinıd 011~ 
görmek istediğini bildırdı. l{a be~Jetti • 

.. saat 
bekleme odasında taın uç 
Artık ona, ihtiyacı yoktu 1 d :ı,ö#' 

Başka bir zarnanuıda olsa·~c~dL ı-ııJ· 
yi şüphesiz laznr ve ~ıkıp gı 
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Saatta 5000 milırop 
yutuyoruz 

la \re lii9" llııştanırı 7 incide 
lıt.ı. Ya kapıyı t1ıra.z aralık etmekle )k 
~ 1.1.ı.uuı. Hu kafı rr.ı? Hayır! •. 
~ ransada, 1902 de kabul edilen bir 
ten un.la, ahaıısi :.W.UOO den razla olan 
l'oı::erde v., kaplıcalarda sıhhat bü. 
ı-.11 t ' dezeW"ckte mevkileri teshı olun 

IJ ur. 
~u tcşki!A.t yalnız sarl hastalık c:ı . 
l'i!li evıeri, bu gibi hastaların elbisele. 
IQUk Yataklannı, dezcnf ekte etmekle 

eUeftir I' ... 
bıı ~kat_ hıfzıssıhha mUtehassısları, 
lartıı dbırlerı kfıfı görmUyor!ar. Bun . 
de.., hastalık çıkmazdan eV\'el \'eyıı bas:; ettiği müddetçe, yapılmasını. 
>arı ıkların önUne geçilmesini istı • 

ar. 
liakı 

baş· ~rı var. Hastalığın en ziyad<' 
lira adıgı ve devam ettiği zamanlarrta 
~ra:Vet tehlikesi c;oktur. 19:36 da. 
~ llsada dıJktorıarın bu talebi dikkat 
'art tına alınmış ve yeni bir kanunla 

~e h has.ı~lı~ların bir listesı yapılmış. 
hına asta ıyılcşince veya vefat edince 
ltıığırını baştan başa temi.zlerımesi ha!'. 
deı: n devaın ettiği müddetc:e evın 
~ ~ekte eJılnıesi mer.buri tutulmuş 
ıı, ... akat, hastanın etrafını1Jkiler 
..... ·••na . • 
l.~ gırip çıkanlar nasıl korunacak? 

~ g 1 ~n zivadp aile efradının. z1yare 
baate 

1
1P g!dctılerin dikkat etmeleri, 

~~1 tktan 1<endilerini korumaya ça 
tı arı ıazımrlrr. 

da~ 1~li sık sık ve iyice yıkamak: bar· 
~Ptl bak Vtı çamaşır gibi şeyleri an. 
~....... k su lle temizlemek, hastaya 
tl~aşıtdığı zanıan beyaz bir gömlek 
)ı Ya~k veya maske kullanmak, hasta 

ı-.. nız bir odadn yatrrmak ..• 
CllJtQ 

l'esiıı. n bu tedbirlr.rln havanın tasff. 
e b· lll?j le ır faydası yoktur. Zira. hasta 

t\rtıı.ı lı.effmile kır!enec hava, odaya 
~,er tarafından da teneffüs edilir. 
~~tlneietle hastalığın onlarda da sira 

h Seben o1ur 
qJ.st · ' • 

J'a ~i~ anın yanına gfrf p çıkanlarm ve 
ı ilrettne ge'en~erin grip veya neı 

!})~ ,, d ST, mnrropıarını oaaya yay· 
l t ~c~ ciğerlerde ihtilatlara sebebi
!....~ ... Bunların önUne geGmek !~in 

... Q1 
ı....~ ala11nm havasını daima ye. 
httıt, t. ı, temiz bulundurmaya çalışma 

'-.......__ 

Kızamık, boğmaca öksilrUğU, kızıl has 
tahklarına tutulanların tedavı olun 
dukları hastahanelerde pek çok defa 
(Broncho • pnemotigue) vak::.ıar zu. 
hur ettiği görülmUştilr. 

Halbuki bu hastahaneler ,en iyi dok 
torların. hasta b:ıkıcıların idaresi al
tındadır. Herkes disipline riayet eder, 

hastalara yaklaşırken ihtiyatlı. ted
birli davranır. O halde ciğer hastalık· 

!arının zuhuruna. baz:ın de ölümle ne· 
ticclenmesine sebep ne ? .. Salonlarda. 

• ki havanın pisliğı .. 

Bu pis ha vayı tasfiye etmek, mik
ropları öldUrmelt için ne yapmalı?. 

Bui{udnn istifade mUmkUn değildir. 

Kü!türt vesaire dumanı, zehirli ve 
tahriş edicidir. 

Bunlarla dezenfekte yapılacağı za. 
man bina dahilindekileri dışan çıkar 

mak, delik deşiği sıkıca kapatmak 
ıazımdır. 

Tifoya tutulan hastaların içtikleri 
!Uyu da tasfiye etmek iktiza eder. 
Bu van!hvor mu? Hayır! •. 

Hastaların ve sağl::ım adamların te.. 
neffl:is etti~ havayı tasfiye etmek, sağ 
lam bir hale koymak mecburidir. 

Bunun iGlrı grip, kızıl ve boğmaca 

öksürüğil gibi hastalıklann zuhurunu 
beklemelidir. 

Mikrop yuvaları: kalabalık yerler 
dalma dezenfekte edilmeJidir. Zira. bu 
yerlerde her zaman yüz binlerce mik
rop vardır. 

ilk evvel, amele ve memuru çok olan 
yerlerde havanın sık sık de~iştirilmesi 
ve temizlenmesi işi. hıfzıssıhha şartla 
rına göre ve bir sistem dahilinde te
min edilmelidir. 

Tozların kaldınlması sisteminde. sı
caklık. havanın nıtubet derecesi dik
kat nazara alınmalıdrr. Bu gibi yerler 

de bulunan mikrop1ımn cinsleri de 
mümkün mertebe tayin olunmalıdır. 

H~tahanelerde, prevantaryom • 
lanta;-"Banatoryomıartıa aa b(tfle bir 

sistem tatbik olunmalıdır. Bunu ihmal 
etmek, affedilmez bir hatadır. 

Mekteplerde havayı temizleyici alet 
ler bulundurulduğu takdirde birçok 
sari hastalıkların önüne geçilmiş olur. 

caddesinde 
dü~kan 

"~kit 
cl,IJJ~J Yurtlunun altıııda (ölen Fransız k tapçısının) yeri o1r: arkadaki 

l" tı kıratıkııı 
t ~Şlırıı n k . • . 

'"''" 
1 

• s ı•ttıylt 1 :>ti mrtre mur-:bbal.k l:ııı mesaha elde edılebi 
l"tin V ıkıt vurr1ı •rlarf' .,, enıuruna mü-araatlen. 

Güneş 
üç ok 

_... Başlanıh 6 ıncıda 
hamlesinden ilerı gelmış olacak ..• 

Oyw.uo 22 ınci dakikasında lzmirlL 
terin soldan çektikleri bir korner neti
cesinde Gilneş kalesi önünde zuhur e· 
den karga.ş.Vıkta top, Fanığuo eline 
çarpmış, ve hakemin verdiği penaltı ' 
lımirlilere yegane golü kaza.ndırmıı • 
tır. 

Bu gol üzerine, bUyUk bir enerji ile 
harekete geçen İzmirliler, çok tehlike.. 
li birkaç akın yaptılar ve bu sırada, 

bir muhakkak ve bir de muhtemel gol 
kaçırdılar. Buna muknbil Güneşliler 

de, - herhalde çamurdan olacak • her 
zamanki parlak oyunlarım çıkarama -
dıklarından ve bilhassa mutad tehli. 
keli şiltlerinı atamadıklarından ilk 
devre böylece, ancak iki bir gibi küçük 
bir farkla lehlerine bitti. 

ikinci devrede, Gilneş takımmda kil· 
çUk' bir tadilat yapıldı, yani Melih or
taya, Salahaddin de sağ açığa geçti ve 
böyelce, Güneş her zamanki şeklini aL 
dı. Bu devrenin ilk on dakikasında 

• on sekiz çizgisine kadar ilerliyerek, 
arahat rahat oyunu seyreden Cihad 
istisna edilirse • Güneş takımı. olduğu 
gibi. ra'dp ka'e önUne nakledildi ve bu 
"tek kale" oyununun altıncı dakika-
smda, Nivazi, Rebiiden aldı~ bir pası, 
kö.c:eden liçüncU Güneş golilne tahvil 
etti. 
Güneşin bariz ablokası altında oyna_ 

nan ilk on dakikadan sonra, oyunun 
rengi değişmeye, İzmirli oyuncular, 

' 

'n 
. " , . - . . . .. 1 

NERV • ı N 
UYKUSUZLUK 

asabi öJ<sürükler asabi zayıfıık 
baş va yarım baş ağrısı 

Saf dönmesl baygın u, çarpınb ve slnlrden llerJ 
gelen bUtUn rahatsız ıkları iyi eder 

Arada büyük fark var 
Pertev Çocuk l'udr~-ı: şimdıye kadar hlc:blr benzeri taratma.ut tak. 

lid edılt!nıt!mıştir. Bu puuranm. eıı büyük mezıyetl bilhassa çocuk cilcl. 

leri lçırı hazırlanmıa olması ve terkıbuıde tahril) edici hiçbir madde bu.. 
•unmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman. vUcut!u, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. VUcudUn iJtL 

valarında ve koltuk altlarını.o pieiklerine karuı bunda.o daha müessir bir 
pudra henUı keşfedilmemışti.r. 

1 

ONU DICER ADI (TAl~K PUDRA) lan ite kanştırmaymıı.. .................................... 
ilan 

Jktisal VekAletl iş Ticaret Umum 
rnildUrlUğünden: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumburlyetlerf ittiha
dı hUkümell nrıısında aktolunan ticaret ve seyr!sofalo mukavelesi bU
kUmlerlne tevfikan Tilrkiyede çalışmasına lzln verilen S. S. c. 1. MUes-

ecsatından (Soyuzneft Eksport Neft sendikat) mUessesesl bu defa 
nıUracaatla :I'ürklyo Umumi vekilliği ne, müessese namına yapacağı 

işlerden doğncak davalarda bUtUn nıahkemelerde dava eden, edi-

len ve UçUncU şahıs sıfntlarile hazır bulunmak Uz.ere 31·12 - 938 tart
tıine kadar S. S. C. t. tabansrndan Dl mltrly Artemh·lc KrlJa Nova 

kly'l tayin ettiğini bildirmiş ve IAzım belen vesaiki vermlştlr. 
Keyfiyet kanuni bUkUmlere muvafık görillmüş olmakla ltAn 

olunur. 

• sert değil, fakat kırıcı · bir oyun oy
namağa ba.cıladı!ar. Bilhassa sol haf 
oynıyan delikanlı, bu işte "temayüz,, 1 
etti. Ve bu vaziyet karşısmdn Salahad. 
din çileden çıkmış olacaktı ki, topu bi- 1 

rakıp bu delikanlıya zorlu bir tekme I 
ile mukabelede bulundu. Bunun Uzeri· 
ne oyun çığırından çıktı, Izmirliler 1ı bUtün gayretlerini güzel tekme atma. 
ya sarfettiler ve sporculuk zlhniyetile 
asla kabilitelif olmıyan bu keşmekeşin 
sonlanna doğru. Murad, Gtlneşin dör. 
dilncü golUnU attı. 

ilmm11mzsm .......................... .a-; 

NASIL OYNADILAR 
Gilneş takımı heyeti umumiyesile. 

her 1 • ..-ımankl gUzel \'e mUessir oyunu
nu tutturamadı, ki buna başlıca seb<>b 
topun kontrolUnU güçleştiren çamur· 

Güneş Üçok 2 
du. Takımın en muvaffak oyuncuları. 
Niyazi, Ömer ve Rebilydi. Fazla fa.a
livet görtermek fll"Satını bulamıyan 

Cihad ise, ikinci devrenin nihayetleri· 
ne doğru. harikulade bir kurtarış ya. 
parak "kUis" kafecisi olduğunu bir de
fa daha gösterdi. 

Güneşlilerin oyununa mlnl olan c:a· 
mur, şüphesiz Üçok oyuncularının da 
güzel bir oyun çıkarmalarına mani ol. 
du. Buna rağmen, lzmlrlilerin, bu de· 
faki mlllt küme maçlarında iyi bir de.. 
rece almaları da tabii imkA.nsızdrr. 
Filhakika Üçok heyeti umumiyesile 
zayıf bir takımdır. Birçok zayıf ta • 
kımlar vardır ki. seyircilere sempati 
telkin eder. Zayıf Üçok takımı. oyun 
ka1.anamasa bile, tekmeli oyunu haz . 
fetmek suretile sempati kazanmaya ça 
lışmahdır. 

Görüş'erl iyi olan hakem Adnan A. 
kın, dün tekme!ere mübal!~ah bir mü· 
samaha gösterdi. Bu görülmemiş mü. 
'amaha. herhalde. GUneşlt Salihaddi· 
ne mu!tabil, asgari beş altı Oçokluvu 
oyundan çıkarmak zaruretinin verdi~i 
endişeden ileri gelmiş olacaktı .• A. fi'. 
Akımr1or ldiib \ l;ongrPSİ 
Akrn apor klü?>ü be~ka~lığıd:ln: 

KliibümilzUn senelik kongresi 2 
Mart Çarş1mba gUnU klilp merkezinde 
akt:o:lileccğinden blitfo üycler·n saat 
yirmide klüptc h·.:?ır bulun:naları ilan 
o!unur. 

UZEıR 
SABIK DEVLET DEMIRYOLLA.fi.l 

DIŞTABIBI 
Di, muay:ne!laneainde aabahtar. 

")ğleye 2 den 8 e kadar kabul eder. 
Beyoğlu htikl51 caddesi fokaılıyctn 

sırasında. Kapısı Mektep ıokak 

:::::::::::::::·nr.ıı lO) ıra s y iP> h n ş e iT'\) ~es c::::::::::=-::a 

it idrar yolları has:a1tkları m:ıtehassısı ı· 
İİ Bevo~lu Yıldız s neması karşısı Leklergo Apt. Muıtyene i 
H 4 ten soıır a Cumaı lesi fakirlere parnsıı Tel. 43924 : 
. ........... ·--········· .. ····•·················· ·······~-··-·· .... ._.... . ı: ................................................... rn ............. =::B ........ -=:=::: :::::::::: :::-.::.-::=::.: 

lstunbuı Gümrükleri BaşnıUdUrJUğUnden: 
Evvelce Balıkpazarı hanında 2 numaralı odada lcral ticaret eden ve halen. 

Yunanis tanda, Pirede rıhtım boyunda aşçılık ettiği anla~ılan lspiro Hristidiye: 
Muhtelif tarihlerde muhtelif beyan namelerle gümrükten geçirdiğiniz pi • 

rinç unlanndan is!.ihHik resmi ola,.ak sizden aranılan 9170 lira 50 kuruş hak • 
krnda hazine aleyhine İstanbul asliye 2 inci hukuk mahkemesinde aç. 
tığınız men'i müdahale davasının vazife noktasından reddine mahkemece karar 
verilmiştir. 

Bu karara göre sözU edilen paranın 1723 sayılı kanun hUkmUne tevfikan ve 
tahsili emval yoll{e takip ve tahsili ikt ıza"etmiş olduğundan bu paranın öden· 
mcsi, ödenml'diği takdirde hakkınızda lcrai takip yapılacağı bilinmek ve teb-
liğ makamına kaim olmak Uzcre keyfiyet ilan sureti'e bildirilir. (1085) 

fslanbul Nafia MUdilrlUğUnden: 
7 - 3 - 938 Pazartesi gUnil saat 15 de lstnnbulda Nafia MUdllrlllğiln

de (1172,71J lira ke;;if bedelli Büyükdere Hava Yolları binası tamiratı açık ele. 
siltmcye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık fş!e~l genel, husust \'e fenni gartnameleri, 
proje, keşif hulfısnsile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (83> liradır. 

Isteklılerın en az < 1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair a.lmıı7 oldu. 
ğu vesıkalara istinaden İstanbul nafia mUdUrlüğünden eksiltme tarihinden bir 
hafta evvf>I l\ hnmı~ eh livt>t ve ticaret od ası vesikaları ile gelmeleri. (855) 

Bebek • Is tinye yolunun imar pHinı tanzim kılınarak kanutır muamelesi ifa 
ve nafia \'e't51etince tasdik olunmuı;tur. Bu planın tasd ikli birer takım örneği 
lstanbul b0 lediycsi merkez binası kapısı ile b?lediye şubesi hudut!an itibarile 
Beşiktaş, ve S1ırıvcr heledive şubeleri kapılarma asılmıştır. Yapı ve yollar ka• 
nununun 3 Uncü maddesi mucibince her.kesin malümu olmak llzere iliin olunur. 

(B) (1072) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
5 • nci keşide 77 Mart 938 dedir. 

1 

Büyük. ikramiye 50.000 Liradır. 
1 Hamdi Bey han birinci kat. · il 

TeJ: 21721 Bundan başka . 15.:JOO. 12.000. 10.000 liralık ıkramiyelerle (20.000 ve 10.000), 

Zı\ YI - lstnnlıul ,:finıriH:linılen nllı ~üı 
\'elmiş :o;c'ı İ7.. fiiR lı.-~nnnnmeye nit 9iltlll 
'layılı ve t'7.fl 937 lnrihli ıyniyal mnkhuzu 

liralık ıkı adet mukfi l:ıı \ <t r<lıı 

ı.~taııbııl 5 inci icra memurlıı{ju ııdan: 

1 zayi olmu$hır. Yeni~! ('tknrılarıııtındnn es
g, ıa••••ı.... _. kisinin hQkmQ kolmıdılh llftn olunur. 

Komisyoncu FAİlt 

Bir a!acs,3'ın temi.ni için satışına ka
rar verilen bir adet diyaman marka ve 
63469 No. lu bir adet petal matbaa 
makinesi Beyoihmda Tünelbqı Galip 

dede caddesınde 59 No. lu Baküs mat
baasının bulunduğu mahalde 3/3/ 938 
pe11:embe saat 9,5 da açık arttırma. 

surctile satılacağı ilfuı olunur- ı -
/- -



ı:ranm:1arın C•nubf Amullca ıeferleri tein 
Ur.. • 

Gördü~lhıt!~ 1.;fıdrn Çinin <Jjmmıu !J•l 
dız?arındaıı bir'dir. Adı Lotus 1' raq 

ranotJ'dır. Elinde Cavanm nıcşhıo t;ty. 

tan ~kelerinden birini tulıtyor. 

' 

IJ/rl11ri resimde nıe~ 
hur lnoili: kadın 
t a 11 11 a r e r. f I e· 
rirıd .. tl Aml Jaınon 

11 nlnmnlıllile tnyua· 
re mr11dnnınn ııidu.· 
ken 11lirıi11nrrnnıı:. 
l'arh nh~·ılıırımirın 

l•lrfKi. lım•ıulrı nrlı:it 
nı nldermek için 
l:rndl~lnc bir rınkrt 
l!iııcrek ıırriıtor. 
~11/jıf.-r/.1 rr.fnıt.' d/J.:. 
l.(l'li lıtıl:rır~anı:. otn 
nınM•lne Mrımrl. ıi· 

:ere n"1.n l:lipt'l:li lw 
""n' tn11111nı·n/, ~1111:.: 

f'11ri~in mi' /ııır Er· 
·rl: l:ı:ultr! 

Me,rıur lr.niliı romnncur (ntrnnr Şıw), 
mnlikt1ne..,inıle kiic itk bir rnlışma evi uaıı· 

tırmı~lır. Bu cu, istenildiği :nnıan, /stenli· 
dl~l tarafa revrilecek bir şrkilde ln~a o· 
lunmıı, lıır. Re.,fmler<le Rernnr Şnuı eoln· 
den rılmrkcn ue raıı,ırken görüuoruı. 

• 

/ .. 

lloUıııuldn rırof e.monel dan.,li:1er ledn rlld frlı• Mr horsn oTJufjıımı fıiliUM 
1 mı:? na11sii=lcr hııradn toplanırlar, , 1/111 a nılllr..ri de nı'/ir, kendilerini, dahd ı 

lıacul:larını tetkik ederler; münasip olirük lerilc nıul:auc!le 11apar.Zar. 

80 bin dolara satılmıştır. ]'akırıt1° 

,,111d 
ı eul . 

Frnmnda (R/aor)drı. 2S77 metre 11/ık (rl:li{'jirıdı: bir tepede bir ra$D g6tıl,ıı 
'"rı ::onıanlarda 11ağntı ktırlarul roklııöıııı tlan rnsnt evi garı yarıqcı kartı tardır• 
ti'/r. freriılt l:ila ufinlnre dışarı cıkm11nmışlnr, nihayet ul11ercksi: katmıııtır• 
touvarc 15 metre lwdar aşağı inerek kcn dllcrinc uluecek paketleri atııı• 


