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Naz6Deırlını Dcıraa~oınu (ğ)e~<elrilmftyen 

!- HElL Hl1'LER 
''Af 
t fllLyetpcrver" olduğıınıı iddia eden F'rankonım, hifl..mü altınd.a1..i muı-
41-alarcıa mektup zarfia,rı üstüne ''Y aşa.sm Bitler'' ya:::dırdtğııa gösteren 

Oir vesika ..• 

lngi ere, s anyada 
~r n n a lokasını 
lanı a v ı bildiriyor 

Ordu er anının e e . 
d ğiştirildi 

16 general tekaüde sevkedlldl, 20 si kor 
general olmak tlzere 49 u başka 

vazifelere tayin olundu 
Filadelfiya, 6 (A.A.). - Almanya se- nünde nümayi~ yapan naziler, süratle 

firi Hans Dieckhoff, Almanyada vu- dağıtılmışlardır. 
kubulan son hadiseler dolayısile bir iki· ihtimal 
nutuk söylemiş ve hasmane tezahürata Vaşington, 6 (A.A.)' _ Salfihiyettar 
maruz kalmıştır. bir menbadan öğrenildi~rine göre, hari-

Sefire göre bütün harici siraset mese- ciye nezareti, Almanyada vukubulan 
leleri hakkında ancak Hitler bir karar değişiklikleri büyük bir alaka ile takip 
itihaz edebilmektedir. etmektedir. 

Devletle ordu arasında bir anlaşama- Nezaret, bu değişiklikelrin Berlin -
mazlık olabilirse de hükumete karsı mil- Roma mihverini kuvvetlendirmek mak-
selİtuı bir muhalefet mevcut değildir. sadile yapıldığını ve iki milletin bütün 

Sefirin nutkunu söylediği otelin ö- Devamı 8 incide 

mı? 
ın 

' 

r 

Vazifesinden affedilen Viyana Elçisi 
Fon Papcn 

~atırı an gemi için Franko<fan 
b~ nofa il'3 ta m·nat isteyecek 
~~~a, 6 (Hususi) - ~~lltere ~U- knıda. bir protesto notası verecektir. 

Uydurma 
haberler 

Sovyet Rusya ita yayı 
• 

~ Salamanko.ya İngılız gcmıle· 13u nota ile tazmin:ı.t istenecek ve ol- e 1 

~aruz kaıdıkıarı hucumıar hak- Devamı s ıncıde meselesi var, ne ona Aosaldo fabrJkası namına Sovyet mallarının 
a On Yaya U•• P. bizde bir aAka ! haczinde haksız ık varmış 

e ı 

y Halepte çıkan El - Şabab gazetesi· Moskova, 5 (Tas ajansı) _ Mil~no ı edeceğini gösterir. O müesseseler Sovyet dev el ota .verdı· nin 
28 

ikincikanun sayısı, gfıya Kahi- mahkemesi İtalyan Ansaldo şirketinin teşkil~tlanna kal'§l tcaahhütlerini yap-
\( reden aldığı bir telgraf olarak bir uy- ltalyadaki Sovyetler birliği hariciye mü ' mamışlardı; şimdi de So,1·etlerin ltal-
~ durma haber ne§rediyor.. messilliğine ka~ı açmış olduğu dava yadaki mallarını müsadere etmek teşeb-
~s bin tO n 1 U k ZI r hl t yaptırır Sa Bu habere göre, Mısır siyasi mahfel· ile alakadar olmak üzere taleb ettiği ih- hüsünde bulunuyorlar. 

A . len eski Başvekil lsmet lnönüııün mil- · t h · k bul ed -·'· So u b' f'ı\ 9"' • k 1 · ı t F t!y.at.1 aczı a . er~ . vye er ır- Sovyet hükOmeti Roma elçisine verdi-

d '1 1.e r 1 a' n g 1 ere ve . ra n sa hioo bir va1.ife ile Kahireye geleceğini lığının .Banko dı Rornadaki alacakları- ği talimatta MiH\no adliyesinin gayri 
O. ~yorla.rmış ve anlaşıldığına göre, na hacız koymuştur. • __ ,_ tl · · It 

1 
hr.ı"""'- u· 

l~orıdnız mua ede s• nı• bozacaklar bu gelişin, Mısır Kralı Faruk'u halife Gerek mahkemenin bu karan gerek kan~ru h<~l:Ae+ ennı aya '-!Awue 
l'lA- etmek ı"stiyen Mrsrrdaki cereyan 1 A ld 1 "' t 1 h' nezdınde şıddetle protesto etmeğe, gerek 1 r an esassız o an nsa onun mcz ~ur at' ı . . . 

C§ilt d a, 6 (Hususi) - Amerika bir- Amerikan notası sert bir lisc:ınla ya- ile alakası varmış! Mısırda öyle zan- 7 şubat l924 tarihli Italyan _ Sovyet İtalyan - So\~·et ~ı~ret muahedesını 
J~l>onyevıetıerinin Tokyo bilyük elçisi, zılmrştır. Fransa ve İngiltere de Ja- nediyorlarmış ki, Atatürk Kral Fa- ticaret anıa--masıru ihlfil eder mahiyet- gerek hukuk'"Uduveli ıhlfil eden mahkeme 
'<'crereltaJ hariciye nezaretine bir nota ponyaya ayni mealde birer nota vemıi~ ruk'un halife olmasına muarız değil- tedir. Ve g;ne bu hareketler, Italyan kararının feshini istemeğe, Sowetlerin 
llcıİtıd aPonyanın 1936 deniz muahe- !erdir. mi!Jl müessese ve firmalarının Sovyet ekono- gördüğü zarardan doğrudan doğruya J. 
~il}~ lllusr.ırrah hadlere, muahede- Notada, Japonya, tesbit edilen tonaj F.şşebab'm bu, bu değilse Mısrr tel- mi teşkilfttlanna karşı ilerideki keyfi talyayı mesul tuttuğunu bildirmeğe me 
:9~3e ~ası ta.rihi olan 17 Kanunusani miktarını geçen zırhlılar veya kruvCJZör grafmm uydurma olduğunda §Üphe ve gayri kanuni icraatının na~ıl inkiş:ıf mur etmiştir. 
1~p oırrı"d dar rıayet etmelç niyetinde o- ler inşa etmekte ol<ıuğu hakkında bu yolı tur. 1 • • 
~•iııt ı:!: •omıuş ve bunu isbat ey ayın yi<misinden ev<el teminat verm-.11- Bir kere hilafet milcssesesi Tür· p 1 a_... k a re s •ı m e r 1 n 1 n 
~:ştir • Devamı 8 incide kiyeQ.in bilerek, istiyerck kendi başm-

l> h e e bir ~::d~~''ı~:.b~iç:~es;:;:ır. bu~~:;;, k a 1 d ı r ı I mas ı haz ı r h ğ ı 
~ad k •• ld •• beklemedi. Bili.ki~ -::::~:7.:~d:- Belediyenin projesi tasdik için 
b·· · n ~~nara O U Petrol ve benzın Dahiliye Vekaletine gönderildi 

b~şuJn ş hrımızde altı yangın ucuzlayacak 
~ angıcı Oldu ve SÖndürüldÜ Belediye tstlhlBk onıversuede, takir taıebeden on bcıı kışı üç ura yatak ncreu verilerek Y.Jlrdda 

~ Ynmı 4 iinciiıfe r~SlmlerlDID kaldJrJI• bannmnk irin dl-'kı:ınlar tarafındRn seçilecek ... 

(Yazısı 3 llncn sayfada) 

-=-------~~~~~~~~~~~~ ması düşünülüyor 

~i ~ ıQ~ lap • 
P°'ı °" bomo tr.ı11y,0 c1 • ardımanlarının sa7cat bıra7:tzğı zava11ılardan bir7..açı ı·e 
<tiıı cruıc milliyetlerini atıl 1ıtmak üzere g:ivcr:e~inc bıgil~ ban· 

....., JaPonu ~~"' geren lngiliz k"T'Uvazörlerindcn biri ... 
bı haberleri 8 İn· ci sayfadadır.) 

Ankara, 6 (Haber) - Petrol ve ben
zinden belediyeler tarafından alınmak 
ta olan istihlak resimlerinin de kaldırıl· 
masr yolunda bir teşebbüs vardır. Eko
nomi Bakanhğı ile İç B;:ıkanhğı arasın
da bu mevzu üzerinde temaslar yapıl -
maktadır . 

lzmir civarında 

sevı-p 

f ıaketi 
ftlkl l!<DşD bc~tYJOdu 

Sular k6prillerln üze
rinden aşmağa 

başladı 
E.1.9"': Yazısı 8 incide 
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~0 e ~'tlrD k ! f:nlellicens Scn•lsin en meşhur c:ı~uslarındon NO: 

L saatDerrl i " Zarar vermez hale getirilecektir,, s6zU-
lr-"-v ~ r1r1ttı1• • 'f- tn.••t -

Benellk 1.400 kr. ı.ıoe ı ... 
• avlık 180 • I ı.410 • 
3 Cvhk l 4CID • &o• • i o_1cııyucu1arım_ız:ıan eS?~af cemiyet- dom ektir 
1 Ovhit. • 100 • &00 • 

il ~ nün mAnnsı " bu adam ö!dUrülecektir ! ,, 
: Zcrı muhascbccısı lbrahım Cömert •. '-

ı if El~l..-trik şirketinin garib bir J.ırrna:- h - Uzun lafın kısası: Şefinize söyler
-Ql-:::::::---5~:----------- :! lıgını keşfetmiş, gelip anlattı. Bu :: siniz, eğer kırk sekiz s: ı:ıt içinde bu iş-
-t1ı.Ş Üjasa !i vaziyet şirketin bir çol' abonmankı- ii Ierin suçlusunu bulup Sen Jile tıkamaz-
m:::ııı:ı:::~:::c:ıı:ı::ız:m:ıı::::ıaaıa... !i rımn başına gclebileccyi için yazıl- ~~ sanız hepinizi bir fedai takımı halinde 
Mu~ D ır©J aı !}::( rr a a D r. nuısın<La ıımumi bir fayda mülahaza li cepheye sev kederim .• 

ffi le~ 0 0 $ V<e il etmekteyiz. lf Kapıyı çarparak çıkıp gitti. 
ıl 01.."Uyucumuz Çapada Başvc1cil so- Ef * • * 

lFil QdJ ~ {QJ fM <e'\C iE Trole 8 numarada oturmaktadır ve e- !J Generalin ziyareti Brükselde Alman 
1RKAÇ ay evvel, Nahas paşa- g lektrik şirketinin 95906 numaralı a- i{ askeri zabıtasının eteklerini tutuşturdu. 
nın nzlile iktidara geçen Meh- g bonesidir. Geçen ayın 12 sinde evi- f. Evler tahtırri eltlildi, bazı tevk,ifler yapıl

med Mahmut paşa, beklenmedik bir H ııo gelip elclctri.k saatine bakan §ir- Ü dr, fakat beyannameleri askeri valiye 
h arekette bulundu: 1timad istemek i- g 1:et nı~murklrı 1nu:adın bir l:aç mis- ~ kadar götüren muzip bir türlü yakala
çin önüne çıkacağı meclisi ansızın, !: ı. sarfıyrıt yapıldıgını gösteren bir :i namadı; hatta ihbar edene yüz bin 
feshctmeğe karar verdi. Binaenaleyh ~i ra?:am görünce ve fazla sarfiyat ya- ij mark verileceği vaıxledildiği halde .. 
Mısırda seçim yapılacak ve Mahmud a: pan aletlerden de 7cullam1madığrnı h General fon Bissing günlük beyanna
lıükümeti itimad almak için yeni mec- H üfjrenince yeşil renkte bir kağıt bı- ff meleri gene her gün muntazaman al
lisin huzuruna çıkacaktır. ~; ral:ıyorlar. Bıı 1•ağıtta "saatinizin Ü makta devam ediyor, bunları hazan ya-

Hntırlardadır ki Vefd partisine men ji bo::uk olnuMı ilıtinuıli t'<lrdır. Şirke- H tak odasında, hazan ceplerinde, hazan 
sub o!an Nahas hükumeti, kralın, hu- H le milrac~~t ederseniz bir memum- h otomobilinin içinde buluyordu. 
pusi kabine şefliğine sabık başvel::il • ~: mıız emrınıze amadedir. Fa7:..at saat Ü Tabii derhal telefona sanlıyor ve 
lerden Ali Mahir paşayı tayin etme- y bozı~lc çıkmazsa şirl:etc bir lira ver- !f "Kara Şeytan,, ile maiyetine ağzına 
sile çıkan ihtilaf üzerine azledilmişti. , ~! menız lazımclır.,, ~'I geleni söylüyordu. 
Nahas, her nedense, bu tayini hoş gör- ~: Mcaliııcle bir il:ttz vardır. 07.ııyu • i Cepheye gönderilmek endişesiyle ödü 
medi ve bir taraftan kral ve yeni ka- i~ cıımuz bıt tavsiye ilzerine hemen er- ! kopan Bergam, artık ne yapacağım bi
bine ~efi Ali Mahir paşa, diğer taraf- H tesi güıtü. §irlıete mi!racaat ederek i lemez bir §:ıJkına dönmüştü, adamları
truı da Na.bns ve Vefd partisi arasın- g saatin kontrolımu istiyor. Ancak se- •• na mUtenaloz emirler vererek, hepsini 
ija bir ihtilaf belirdi. Faruk Nahas ii 1.-i:: giin sonra ve ildnci bir miiraca- if büsbütün afallatıyor, hırsım onlardan a
Paşad:ın hükumeti yeni baştan te~kil 1~ at üzerine eve ik'i m.emıtr gclinCC'IJC n lıyordu. 
etmcği ve Vefd partisinin gençlik teş- H 1•"':'dar ~!-:uyucumuz da saati basit fJ Zavallılar papara yememek için artık 
kilatı olan mavi gömlekliler teşkilatı- H 7nr şel"1.lde kontrol ediynr: ev için- !i yazıhaneye uğrayLımaz olmuşlardı. 
nr dağıtmayı istedi. Mecliste kahir ek ~; de hiçbir lômba yanm.adığı halda sa- ~i Hepsi dışarıda tahkikatla meşgul görü
seriyete dnyanan Nahrıs paşa buna H at gene dönmekte, gcceleyi>ı yatar • H nerek oraya sıksık gelmemek sareierini 
muvnfakat etmeyince, kral başvekilli- ~E ken saatin gösterdiği ralcam ertesi ii ara~tırmakt<ıydı. Bana gelince pek ra
ğe Vefd partisi aza.smdan, mebusan g sabah değişmeldcdir. if hattım. Tahkikat işleriyle alakam ol
meclisi reisi ve Ali Mahir pa.~anm Ei Gelen kontrol mcmurlan 11Z1ln tl• n roadığı için başım dinç kalabiliyordu. 
karde'"i, doktor Ahmed Mahiri getir • g zadıya saati muayene ediyorlar~ fa- E~ 
meğe çalıştı. Ahmed Mahir de buna g kat suallere cevab vermiycrck: ı'~ 
muvafakat edince Vefd partisi arasın :! - Bozu7.Zu7c olup o1madıgwun §ir· l , ... ı. 

da bir ilrilik olduğu anlaşıldı. Fakat E! 1cet ai:e bir mektupla bildirir • di • :: 
AhMcd Hahir Vefd partisi kadrosu i- E; yor«ır - biz ccuab tıcrcmC?Jiz! fi 
çindc hükumet teşkil ~demedi. Bunun iİ Be~ gUn sonra şir1:ctten fiUıakika ii 
üz ri:::eJir ki, l<'aruk, Nahas paşayı H bir mc1,twp ge1ıyar, Mkin fçinrle Ba· !: 
a z!cdcre't yerine Mahmut pıışayı getir- ~~ atin bozuk o1ıtp ôllnacl!ffımı dair bir f~ 
di. H T:ayıt yoktur. Meali ~öyle: "Saatiniz İi 

l falımud paşa, Vefd'den gayri Uç g ölcii ve ayarlar m1ifefti~1ifiinr.e fos- U 
muh:ı.'efet p:ırtisinden terekküb eden ~~dikli bir Y.Uıtlc ıfr.jji~tirileccktir. iti- ii 
bir hi"kumet teşkil etmekle beraber, H r~nız varsa be§ gün içind'c b'fldiri H 
!bu üç partinin meclisteki kuvveti bir 1:: rınız.,, " 
avu<' mebustnn ibarettir. Binaenaleyh H Saatin defji~tirilmesine tabii itiraz ti 
Mahmut paşanın neye güve - :: eden voktur, va1nız alman fazı~ pa- ~ 
ncrck hükfuncti teşkil ettiği 0 zaman H ranın da iadesi ve nmame7e sıra..<nn- 1; 
anlaşılamamıştı. g da saatin fazla faz1a yazdığı srırfi· • 

Hükumet değişmesini takib eden H yatın hesaba. cfa.~il edilmemesi 7ıi • 
ıgünler bu vaziyeti aydınlattı: Anla - ii zımgelmezwmı.7 :~ırkct menfaatine uy 1 
tııldı ki, Mehmet .Mahmud ve Vefd'in ~i gun. buldugıı ıçın bu 110ktayı mcsk-Ut 1, 
muhalifi olan partiler ekseriyet par- g gcçıyor. 
tisinin ikiye ayrılması,ndan Umidlcn • ~i 07.-ııyucumuz bunun iizerine bir ı, 
misler. Filhakika hükumet kurmaya ~i nı:~ctıc~la §irl:ett:'~. hesap s~~uğı~ 1! 
muvaffak olamıyan Ahmed Mahir, ye- ;; g~bı, ~rlcct .nıcrl.c .. 11.~d~ -salahıyetlı 1: 
ni hiikumete fedakarlık yapmağa baş.. ii ~r. mlllıcnd~le de gor:ısuyor. Ken • H 
iladı. Bwmn üzerine Vefd idare mecli- H dısıne resmen ve ~·uhıt lıuzımuıda :: 

H verilen cevab .wdur: :: si Ahmed Mahiri partiden çıkardı. 

Bir müddet evvel Vefd'in ehemmiyet
li uzuvlarından biri olan Nokraşi pa
§a da partiden çıkarılmı~tı. Bu iki zat 
!lir araya gelerek yeni bir parti kur-

öular ve Vefd partisinden istifalar 
!başladı. Partinin iki zümreye ayrıldı
ğı meydanda idi. Fakat acaba mebus
lar arasında kaçı Ahmed Mahirle be
raber yürüyecekti? Ahmed Mahir yeni 
!hükumete yardım etmeğe karar ver

diğine göre, eğer mecliste ekseriyeti 
temin edecek miktarda mebus Vefd 
partisinden ayrılıp da bu yeni zümre
ye iltihak ederse, hilkfunet meclisi 

fcshetmiyecekti. Ayrılan mebusların 

adedi hükfunete mecliste ekseriyeti te
min edecek bir miktara çıkmaz da 
Vfd partisi hfilft ekseriyeti muhafaza 
ederse, Mahmud Paşa meclisi feshe
de~ekti. 

Filhakika birçok mebuslar Vefd 
partisin1en ayrılmışlardır. Bunların 

ibir kısmı, Ahmed Mahir ve Nokraei 
hızbına iltihak ettiler. Bunlar hakiki 
Vefd partisini tcşki ettiklerini iddia 
ediyorlar. Mustafa Pa.~ Amir gibi ba
zı Vefd uzuvlprı da partiden ayrılmak
la beraber, hiçbir partiye girmiyerck 
krnla ve memlekete miistakil olarak 

izmct edeceklerini bildirmişlerdir. 

Mehmet Mahmut pa.sa bu günler zar
fında d:ı.lma meclisin önUne çıkacağın
dan bahsetmekte idi. Anlıışılıyor ki 
bu sözler Vefdden ayrılmayı dUşUnen 
m.ebusları 'teşvik içinmi§. Her halde 

.. .. .. 
H - Saatiniz bozıılc dey~ildir! :: .. .. 
:i 01.·uyucumuz şimdi §irkettcn som- Ei :: .. 
•• yor· •• 
H _..: Sa.r:ıt bozıık değilse, onun yeri- ji 
:: tıo tasdikli bir saat konulmasına ne- :! 
i~ den liizılm g{j1•:ilmiiştür' Bu karar- ii 
:; dan saatin bozuk olduğunu şirketin U 
n de anladığı manası çıkma:: mı t :: .. .. 
:ı • • • :: ·: .. 
h AM'ktıdar ma/.."(lmların dikl•atini ~E 
Ei çekeriz. Elc7•trik sirlceti eğer böııle Ei 
ii "hw·nazlıkwrı bir ~~ul ittihaz et,,;i§- ~! 
iı= se lstanbıılJııların ödeclikleri elek- ii 
i trik Jıcsap1arında şirket lehine f ar7c r: 
H~~~~~-~?!~ne.!~!:.!~!~!!1:::1;~!.~;. ~ .. _. ............................................. .. 

ayrılanların yekfuıu kendisine mec • 
liste ekseriyeti temin edemiyeceğini 

anladığından Mehmet Mnhmut paşa, 
meclisi feshetmeğe knrar vermiştir. 

Bu kararın ana yasaya mugayir o
Dlr Devamı 4 Oncüde 

İşler bu yolda iken bir sabah "Kara 
Şeyt<ın,, beni yanına çağtrttı. Derhal 
gittim ve onu orta yaşlx bir adamla be· 
raber buldum. Bergam beni görünce: 

- işte ekselans, dedi, size bahsetti-
iim adaJQ \1udur_ 

Tanımr±:lrğım adam-ıkoltuğunda şöy

le bir döndü ve beni şöyle bir süzdük-
ten sonra cevap verdi: 

- Belki o işi becerebilir. Yulnız bu 
kadar büyü'Jı bir tehlikeyi göze alma
ğa razı olacak mx? 

Bergam: 
- Bakalım, diye mmld dı 

dönerek: 

bana 

- Dostum, dedi.. Şimdiye kadar 
bize öyle saJ:lıkz111e hizmet ettiniz ki, 
general fon Bissingin siyasi büro şefi 

baron fon der Banken benden gayet e
min ve zeki bir memur istediği uman 
sizi seçmekte bir an bile tereddüt gös • 
termedim .• 

Memnun ve mahcup bir tavır takına
rak cevap ver'3im: 

- Hak'lçmda gösterdiğiniz teveccü
he teşekkür ederim .. Buna layık olma
ğa çahşacağun, fakat bilmem bana ve
receğiniz vazifede muvaffak olabile
cek miyim? Maamafih emirlerinizi bek· 
lemekteyim. c 

tki muhtabım memnunane bakıştılar. 
"Kara Şeytan,, devam etti: 

- Baron fon lder Bank.en, ''Serbe t 
Belçika, ,teşkilatı reisinin, şimdiye ka
dar sanıldığı gibi, Brükselde değil, 

Havrda oturduğu ve işleri oradan idare 
ettiği kanaatindedir. Bu adam Belçika 
orldusunda yüzbaşı rütbesini haizdir, 
ismini biliyoruz: Marsel Dömor ... 

Belçika Harbiye nazırı Baron Brok
vilin sağ kolu mesabesinde olan bu a· 
dam hariku15de zeki ve maharetlidir ... 
Burada yapılan garip ve sinirlendirici 
oyunlan da bu adamın idare ettiği zan
nındayız .. Dinliyorsunuz değil mi?. 

- Tabii efendim. . 

ir©>n1l!©ını ~mcaıD 
ınıoını saıçDaııro 

- Mü~emmel .. Bu vaziyette karan
mtz şuıdur: Bu adam sür'atle zarar ve· 
remez bir hale getirilecektir. 

- Yani?. 
- Aramızda kelime oyunları yapa· 

cak değiliz .. "Zarar veremez hale geti
rilecektir,, sözünün manası ''bu adam 
öldürülecektir, ,demektir. 

Fon der Banken başını tasdik maka· 
mında salladı. Kara Şeytan izahat ve 
talimatına devam etti: 
- Şu noktaya dikkat ediniz: Eğer bu 

adam 1915 nisanında Belçikadan kaç
mağa muvaffa~ olamyıp ta elimize düş
seydi kurşuna clizilecekti .• Binaenaleyh 
onu mesela Havrda öldürmek, idam 
hükmünü infaz etmek, "adaleti yerine 
getirmek!,. demektir. Şu halde onu öl
düren adam kat'iyyen cinayet i,Şlemiş 

sayılm<.z 1 Siz de ayni fikirde misiniz? 
- Tabii efendim. Bundan mantıki 

bir şey olamaz! .. 
- Brı:.vo ! Demek hep ayni ffl9rdeyiz,. 

O halde bu idam hükmünü infaz etmek 
şerefini siz üzerinize alır mısınız? 

Samimi surette şaşırdım. az kalsın 
rolümü unutacaktım.. 

-Benmi? 
- Evet siz .. Niçin olmasın? Tehlike-

ye maruz kalmıyaca~nızı temin ede
rim .. Belçikahsınız. Havre gitmeniz hiç 
bir suretle şüpheyi davet ddemez. Diğer 
taraftan sizi istediğiniz gibi harekette 
tamamiyle serbest bırakıyoruz. İstedi
ğiniz hareket vasıtalarını da temin ede
cefiz. 

- Yani?, 
- Lüzum guıc •• g;.; .. ; var~ ..... h'""in 

etmenize kafi gelecek mikjtarda bol pa
ranız olacaktır. Ayrıca meselenin hallinı 
müteakip sür'atle buraya dönebilmenb 
imkanJN'ı da hazırlanmış bulunacaktır. 
Görüyorsunuz ki işiniz _sok tehlikesiz f, 

Teklif işinize geliyor mu?. 
Kabul etmeğe karar vermiı olduğum 

halJe tereddüt eder gibi göründüm. İki 
Alman beni dik'l<ıatle sözü yor ve cevabı
mı sabırsızlıkla bekledikleri belli oluyor· 
du. 

Bir lfaç sanıye sora cevap verdim 
- Teklif hem işime geliyor, hem gel

miyor. Çünkü bu işte hayatımı ~ehlike
ye koymam lazım .• 

- Tehlikesiz hiç bir şey elde edil
mez! Hem bu ad<.cn ıöldürmekle bir çok 
Belçikalıyı ölümden k,urtarmış olacağı
nızı da düşünmeniz lazım .. 

- Ne suretle?. 
- Marsel Dö:nor ölünce ''Serbest 

Belçika, ,teşkilatı başsız kalacağı için o
nun talimatiyle çahşan bir çok Belçi
kalıbr sakin ıduracaklar ve böylece bi
zim takiplerimizden ve cezalanmızdan 
kurtulacaklardır. lşte o zan::an biz Bel
çikalılara şiddet politikası tak,ip etmiye
lu :daz.baityn?ıdübio-- sh eh rshr shs 
ceğiz 1 Vatandr'}lannız bunu size borç
lu olacaklardır . 

Hem aynca Almanyaya da büyük 
bir hizmette bulunacaksınız. Al
manyanın bu hizmetinizi karşılıksız bı
rakacağını s:~nır mısınız? Parlak is
tikbalinizi düşününüz .. Hala tereddüt 
ediyor musunuz?. 

Bergam, bunları söylerken yanıma 

yaklaşmış. iki elini omuzlanma ~oymuş
tu. Sualini gözlerimin içine bakarak sor
muştu ... 

Ben de onun gözlerinin içine bakarak 
cev~ verdim : 

- Tereddüt etmiyorum, yüzbaşım .. 
- Brova 1 Kabul ediyorsunuz değil 

mi?. 
-:- Haylır! Redediyorum .. 

(Devamı var) 
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Fırtına (S giln) 
Ollneıln do:Uıa OD.arıla ....., 

7,07 17,Sl flllll!' 
Taki& Sabab Otte ikindi Ak5!lm ı·atlll S 25 

5,44 12,28 15,13 17,31 19,0S • 
LOzumıu Teıeronıar 

Yacron ı ,)fi 
hınııhol ıcıı:ı: 21222, fteyotta ıcını 448'4, s.a 

lcln: 80020, tlakUdnr lttnı ~ tr 
Yeşllkll;r, DnlurkD:r, ~b<k, Trabya, Rft,.mtd~~ 

..habce. Kandilli, Ereııldl7, T>Artal, BllJ"Ok.,.ı.. ;r,; 
IM-U, Barıını, Konalı tein ı Telefon u:ıub&bcr• ıııoııı 
ne :ranrın d•m~k katidir. 

R4DI• ııral,eaı: 22711 
neni• .. •• 31 •• :o ~ 
Reyıuıd 7a~ kul~ı 2111118. OaJata ,allJlll 

40080. ,,. 
l!ı!ıbl lmdnd: 449118. ..110cldllmarnUllı ı 22290-
~ nıtldarıota: 24382. 

F.l•ktrlk Şlrkell: 
8"•otla: 4f801 • htnnbah 24378. 
l'lalar 14ar~slı ıtr 
~rnfl : 4t7S3. ~!lktası 40938. Clb&llı 202'2-

noomanlrr: 21708. thkUdar • KaCıldl;J: &0T13-
Havaııat1• 
l•tanholı 24378. ltııdıkll7 1 C0790 ~rotıa ı 4484~" 

T•k•I otomoblll isteme~ IC: 
Be10J!to nhetlı 49084. Bebelı c11ıeu: sa • ıoı. ~ 

1 kll7 ti~tı: ~47. 
Deni• yolları 

Telcfooı 

ı .,tanbul attnl•lltl: 22740. Karakll7: 42382. Jtfl-1' 
Hadan;ynyıu Paur, Salı, Ptrı•m!>e. cuıııa •-

•ant 8,30 dn Toı>l!:ıno rıbtımından kalkar. '(df' 
Karablrn:rııı: Bıılı ve Cuına ı:llDlert uat lll d&~ 

hane rıht m·Mnn kalltar ve Teklrd:.t, llfııttrtt. 
fjarkn:r 1 •lelerine ııtm'Art.k Karatıııara vafll'U'_,... 

Pazartesi günleri Akdcnize \'C ~ııı· 

denize sef'!I' yoktur. 
MUnakaa• llOnıarı rıo 

* İnhisarlar idaresi için 4~ .... ~~ 
benzin pazarlıkla alınacaktır. ~- · 
yann saat 2 de idarenin Kabataşt~ 
Jevazim şubesindeki alım komisyoıı 
da yapılacaktır. 

* İnhisarlar idaresinin Cibali ~ 
fabrikası için yapılacak olan soğuk cııl'' 
tcsi~atı cihazı pazarlıkla yaptmla J'3" 
tır. Muhammen bedeli 1000 li111dır. 
zarlık yann saat 15 de idarenin J{ab3' 
taştaki levazım şubesinde yapılacaktır• 

MOzeıer Cf1!, 
A7u11ha, ltnona • l111'1Ul•, l'onıan •Atrlnl ~..ı :,Jr 

Klltk. A•kcrl !llll&e n urnıtlıır, Tlmret n 6aPI" 
•Al, Sıhhi mlluı: -" 

(Bu mllzeler htr Cila nat 10 c!an 18 :ra ıı.&dal' 
tır.) ~ 

Tllrk Te 1•14m Htt"'rl mlluııt Paurltslc!".!,.1ftl Y 
her ıd!D •11at 10 c!ILD 16 fl1 kadar Ti CUm& ~ J 
dtn lT 7e lı.adar ac ktır. ,..... 

Toplcapı :ımıu.ı her 1114 eaat ıa dıD ıe ~ 
acıktır. ,., 
Memleket: dışıdenlr ••f'er•• il 

:ıt"'t R<ıınsıın TaparlAn: CUmartnl ı:Unlert 13 c!e 
CCY•: B.'h ı:nr.ıerı ıs de l'lre, Berat llkeııdtrlyett,ııtı 
Dr':ndızr. t"m!eııfl<, Tı'l'vı!ıııv;ı'W)"'""' nat 10 d• 

Avrupa hattı ı 
,.,.,_. ht-ı.1100 Mtldtlrllllft ı Telefon 230'79 :2 d• ~ 
Yemt>toıı tbı>resl lıer ı:tııı l!lrkttlden ııaat 1, r 

Jı.11• , .• Avrup:ıdıııı c•lenl c at 7,2' te suııetı 
~alJ.t edtr. ııllt· .~. 

Konuuısl)'ond :0,30 a lı.allı.ar, 10,2% de ~et il' 
ı:cıınuı PGll&a lıer &Un •Ut 8,llO dl hate 

19,33 de ı;eUr. 
ANADOLU HATTI: ıt 

Jl•r ırtın lıarekd ed•a st-ndl!rrlnı tJlf9tl>';,. 
Saat 8 de Kon:ra. 9 da Ankara,ı:ı, ııı d4:_,.ara 

n SUMnn, 15,30 l!a Eslı.lıetıır, 19, 10 da 1U- ~ 
presi, 20 de Adap:ı.zan. ra " 

lla tr nter~~ •:ınt 9 da hareket ed•n .1.ııP:rıaıell 
teUU pazıırteıı1, ea"aınba n cuma &11Jılerl 
J.luaula ka.dıır seter etm•ktedlr. 

Toplantılar 11rsı' 
• Saraçlar cemiyeti toplantısı ) pııır 

saat 2 de Eminönü halkevinde Y
3 

caktır. 
Konser ·si' 

• Eminönü halkevinin ar şıbC51 
lonunda bir konser verecektir. 

Slnemaıar 1 ~ 
ft r; \ " 0 l'I L tr - 'Illrkı Faktr tat.be.:~~ 

ler ı;eml91. ııra:r ı Korkıuuz kaptan. lll~• ..f11r1' ... ..-; 
bar . Sat.arya: Vat.uı tı;ısntl. Sllmcr: 1 ~ t~~ı 
lnrncb \lk:u:u: Götllıune~n dtt msoıar ır l~ 
ııt>: va11f P. Tan: Programını blldlrm•m~ • ı;z 
n e:rna m~l•IC ve !lııtl$111"d•n )'Atıtmu. 6• ; ~~ 
(Sen haydud) vo vtcdaD mUc:ıl\clesl. Şa~ıdı~' 1 ır ru bl,dlrmemlstlr. Asri: Program nı :ınıer: J;l• _,1 
Sancak: QerlAD c esi, uhlrlı sevda. ~ 
ve Kadın ve ıeytan. zatl 2 

ı s T A N R 11 L - rerall: proresıır ttlıı' fı:; 
te-ıııert () eııl progrıım> . ve ıınernada ~c 11~~~r . .ı 
Mllll: Kan davası ve ~ı rllAhiı tıAYd0 •11 '#-,..,, 
ı:rammı Mld!rmrnılıtır. Al~md&r: ?Jtlet:aptaP' .İ 
Ave !!arya. Atak: cıct onne vo Yıtınııı ııtr 
Progt"amın1 b '.1lrm•m~lr. __ ,ııı I> 

it A il 1 R O ı• - 611reyJa: PrO~ f' 
miştir. l/ale: Çelik k:ılc k•ıııt1 

0 S K Ü D A R- Hole: LndatrtO ,ç 
tir. ,,.~ 

B AK 1 B K O Y - !llttlyadl: D~ 

Tlyatroıar 

nraı;B\ŞI nn.os ıı:ıSlll 
Saat 20,30 da 

SCRTCI{ r1 

~~ij~ıjffi~ ~:ı:~~eMnh~~ıt .;ef' 

~~ııı 1 opr:nı:T 1Uil 51 

lıınıı SOZÜN KJSı\crde 
1 :ıııın komedi 4 P 111tııı111 • . Sch0 rl 

"ı::ız:ı n. S ?ıf" ' 
Tiirkccsl: ~.;0.aı ,1~ 

t:RTCORtlL S ' '" TY.K ~l"A. sor:· .• <) 
Yarın gece: (KadılrnY. '(JsJeil°J' 

Salı: (Bakırköy), ÇarşamhaA~1~'f' 
sinemalarında ÇiFTE KER r~ri 
vil 3 perde Çeyiren: Reşat~~~ 

fSERZADF.RA!':I TURAS TtYA!İafl il':iıı' 
Sanatk~r ~a~it ye arkada:;.

0 
{11< seıı__;, 

Ruşe~ birlikte Ok~yu~ .. ~ ~el<~ 
ve Mı§el varyetesı GundUZ~ ıı.oP"" 
vodvil 3 perde, Gece: Ma 
komedi 3 perde. .,,_ott" de ~ıt 

e•:•t t: H>F.HAŞI .u-· T'~rilc~1~o(• ~ 
Pr.ZATI Sungur yepyeni Te ed•> 
progrnmla tcmslUerinc de,·nın 
rıca sinemada üç film, 
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?!-cıvata dait 
7 erl,ige meselesi 

,.APURDAYIM. Yolculuk; bir 
ğllk. saatten fazla sürecek. Hava so
~ • vapur henüz kafi derecede ısm
cll ~ş. Birazdan belki rutubetli, boğu
ı.0_bir sıcak olacak; fakat şimdilik üşü-
1 -uz D ; 
' ; aha ortalık ışımadan, uyku~u 
ko adan kalktığrm için sinirliyim. Bir 
ta:eye büzülüp oturdum: ben k;imseyi 

~ll atsız etmiyeyim, kimsede banc:1 do-
l'ltnas1n. 

rarıPı.ttıa kabil mi? İşte arka sıraya otu
ltıp ~anı bir türlü yerleşemiyor. Kal
~·.ı· krp oturuyor, her seferinde de 
''ll!l.' k 

l\ı ~ anepeye hızla atıyor. Ayakları-
~iı· §ı kanepeye dayayıp geriniyor. 

11t1 t f lı.ı ara ta oturanlc:ır hep rahatsız o· 
Yoruz D.. .. b" .. 1 b Olac k • onup ır şey soy esem ayı 

tıııı a · Zaten öyle mütemadiyen kı
tlanın b' ıliı ası ızi rahatsız etmek maksa-c d ~. 

Uiı:ıj :.gil. Düşünmeıden, yani sırf ~en-
~.alltr duşündüğ•1 için yapıyor. V~·pur 
~ Yor. Arka sırada oturan zat kımıl
ktt a dursun, bir başkası da kalkıp dı
~ol'tıı~~kıyor. Kapıyı kapam<•ğa lüzum 
Otı.ı Ufrır. Hepimiz kızıyoruz. Arkada 
ı. ra:n ıat 3 d w·ı ·s·· ı . 1ı:ıt: .. "'a memnun egı. oy enı-
h~ . Bu ne terbiyesizliktir? Herifin 
~İit ı:m dıişüncesi yok? Hiç mi şenlik 
. ltıcın:ı.' D . d b . y • Çılldc b' :ı•,, emın en en agzmın ı-

~ib· h ır Şarkı tutturup bostan dolabı 
• eri{ ~"İ>tn esi rahatsız eden delikanlı da 

(~darrn açık kalmasına öfkeleniyor. O 

~lh İti Şarkısını bırakıp o da k:üfüre 
11iır}0~· Fa~at kimse dönüp: "A efen

ııtcniz 81 1
11 deminden beri şarkı söyle

ttn;ıa' 0 adamın kapıyı açık brrakma
~'tıd;ll.daheı az mr münasebetsiz? O sırf 

·Ilı d .. 
tııcttı· ll§ünüyor; sizin ve benim üşü-
cl ız u 
erııirıd lllurunda değil. Fakat ben de, 

~eij en beri, sizin şarkınızdan elim
t11rıı. gazeteyi veya kitabı okuyamıyo
tıı· ' OJı:ud ~ 
ıy0r ugumu anlamıyorum 1., de-

ltıı ~ık liesiııe lazım? boş yere kavga 
~.--,arsın? Kim bilir? belki o delikan· 

1lclit, ... ı.uuu !dr.ıtrnaa oue de-

Defterdarlığın bir kararı dolayısile 

Küçük sanayiciler 
çırak ~alıştıramıyor 
Afakadar müesseseler lktısat 
Veka!etine müracaat ettiler 

Mill~ sa.n,ayide, ve yeni bir kanun 
layihasiyle himaye altına alınmakta 

olan küçük sanatlarda çırak yetişti -
rilmesi için yeni tedbirler ahnması 

hükiımet programma dahil bulunmak-

tadır. Hükıimet, programın bu kısmı-

nı tahakkuk ettirmek için çırak mek-

Et bankası 
kuruluyor 

Hayvan ihracatı 
işleri ve kredi temini 

ile uğraşacak 
Öğrendiğimize göre, htikfunet bir 

taraftan İstanbulun et fiatlarmda on 

kuruşluk tenzilat yapılmasını temine
derken, diğer taraftan bütün memle -

kette etin en ucuza yenilıı- :::;;ini müm

kün kılacak busuları hazırlamaktadır. 

İktısat vekaleti teşkilatı şimdi bu çok 
mühim tedbirlerin tesbiti ile meşgul 
bul wınıakt:ıdrr. 

AJmacak tedbir arasında Et banka.-

sı kurulması gelmektedir. Evvelce bir 
tasavvur halinde ol:ı,., ı;.., ı. ... ..uı:ası, ku
~ ~ıması işi artık kat'ileşmiş bulun -

maktadır. Yapılan tetkikler neticesin-

tepleri açılmasını karar altına almış 
ve tetkiklere başlamıştır. Yeni sanyi 
teşkilat kanun layihasında da çırak 

mektepleri açılması vazifesi sanayi fe
derasyonla.rma verilmektedir. 

·Fakat bütün bunlardan evvel kü
çük sanayi erbabı çırak işinden dolayı 
müşkül vaziyete düşmüş ve hep bir -
likte ticaret odasına müracaat etmiş
lerdir. Şimdi de iktısat vekfüetine mü
racaat etmeye hazırlanmaktadırlar. 

Mesele şudur: muamele vergisi ka
nunu mucibince bir imalathanede do
kuz kişiye kad.'.l.r işçi çalıştırılırsa o 
müessese muamele ve dolayısile istih
lak resimlerinden muaftır. Dokuz ki
§iden sonra vergi tarhı başlar. İstan
bul maliyesi bu sene çırakları da da
hil ederek vergi tarhına başlamıştır. 
Bu, iki kısımdan zararlı olmaktadır. 
birincisi ki.içlik sanayiin himayesi ye
rine onların büyük sanayile ayni şe -
kilde vergiye tabi tutulması, ikincisi 
de çırak yetif'.'tirmek imkanının bu su
retle ortadan kalkması .. 

Netekim, bu vaziyet karşısında bir
çok küçük sanat müesseseleri çırak
larının işlerine nihayet vermek mec· 
buriyotirıdc kalmışlardır. İktısat veka
letinin maliye nezdinde teşebbüslerde 
bulunarak bu işe bir çate bulacağı u
mulmaktadır. 

Tarife 
komisyonu 
Azaları geldi, 

tetkiklere buşlanıyor 
lktısat vekaleti tarifeler bürosu a

zaları şehrimize gelmişlerdir. Önü
müzdeki ha.fta içinde toplanacak. tari
fe komisyonunda bulunacak olan ta
rife mütehassısları dünden itibaren 
Haliç, Şirketihayriye ve Akay idare -
!erinin hesaplarını tetkike başlamış -
lardır. Bu müesseselerin resmi bilfuı
çolarındaki kar ve masraf hesaplarry
la taşıdıkları yolcu adedlerine göre, 
yeni tarifelerin ne suretle tesbit e -
dilmesi icab edeceği bu tetkiklerle 
tesbit edilecektir. Komisyona seçilen 
ticaret odası murahhasları da yeni ta
rifeler üzerinde bir :ravor hazırlamak
tadırlar. 

Deniz müesselerioln 
kooperatifleri 
birleştirilecek 

Şimdi Denizbanka devredilmiş olan 
idarelerden deniz yolları ve liman ida 
relerinin geniş teşkilatlı birer koope-

ratifleri vardır. Gene bankaya devro
lunan diğer müesseselerde de bu nevi-

den küçük mikyasta teşekküller bu • 

lunmaktadır. Öğrendiğimize göre de
nizbank teşekkülleri grup grup birleş

tirildiğinden ve en nihayet hepsi de • 
nizb:ı.nkm malı olduğundan bu teşek

küllerin de birleştirilmesi mukarrer
dir. 

Bunlardan ilk defa denizyolları ko

operatifinin heyeti umumiyesi bu a. -

yın 24 ünde toplanacaktır. 

3 

KURUN' da 

Avrupa büyük 
h~diseıer 
karşısında 

A LM~1:_1-~~ so~ askeri ve si-
yası degı.şıklıklerrn elıemmiyclini 

işaret eden Asım Us, Alman devlet tcş
kildtında yeni tayinler yapılışından 
ve yeni organizmalar kuruluşundan şu 

neticeyi çıkarıyor: Hitler ve arkadaşları 
beynelmilel htidiseler arasında mülıim 

bir karar vermek üzere hazırlanmışlar
dır. Verilecek karar için belli başlı ka
bine azaları ile hava, deniz kara kuvvet
lerinin belli başlı kumanilanlarmdan 
müteşekkil bir hususi meclis ihdas edil
mesi, verilecek kararın icrası yolunda i
cap ederse harbe kadar gidilebileceğini 
gösterir. 

Kurun başmulıarririne göre, dört seM 
nelik Ekonomi pldniıe Almanya Meta 
bir Tıarp halinde tatbik edilecek ikti
sadi rejime doğru yürümektedir. Asım 
Us yazısına şöyle devam ediyor: 

(Dikkate değer otan bir cihet daha 
var ki o da Almanyada bu türlü deği-
şiklikler olurken Italyada dahi fa~ist 
rejiminin belli başlı liderleri arasmda 
ihtilaflar meydana çıktığı hakkındaki 

haberler gelmesidir. Çok muhtemeldir 
ki !talyada bahsi geçen fikir ihtilafları 
ile Almanyada vukubulan bu değişik
likler arasında da bir münasebet vardrr.)J 

(Son gelen haberler İngiltere - Fransa 
• Amerika arasında deniz silfil1lan yanşı 
baknnmdan bir anlaşma vukubulduğu
nu, bu devletlerin Japonyayı Londra 
anlaşmasına iştirake davet edt:ceklerini, 
Japonya bu daveti kabul etmediği ~k
dirde hareketlerinde serbest olacakları
m, her üç devlet bundan sonra 35.000 
tonluk zırhlılar yaptrrmağa başlaya 

caklarmı bildiriyor: 

qç~~C y . • 
ıt htta erınden kalkıp demin kapıyı 

~etid. itan zatı yakalamryor. Ona ·".t-

de bankanın tesis sermayesinin beş 

milyon türk lirası olması takarrür et
miştir. P ka re i 1 rin·n 

Acaba Almanyada olan hareketler Al
manya, İtalya ve Japonyanm İngiltere, 
Fransa ve Amerika karşısrnda yeni bir 
vaziyet almak istediklerini gösteren bir 
alrunet midir? 

" a . fcıı b da.rn var. Dışarı çıkarken liit-
de.,.., lttııı d a·· .. .. k k ' ··•iy0r a uşunup apıyı <:•payın ,, 
~t ıu · Boş yere münalçaşa m1 etsin? 
t~ı. ~ı.ıııı. 
"'an u var? Hem kapıyı açık bı· 

k ac1.a 1tıj<l tn ne yaptığının bakalım far-
llıil\ ltlt? "B 
c . etse· en k;:ıpadxm !,, der ve ye-
llıııı.ı:lir başı ağırmaz. Kapadığından 
!(· . 
~ ılllse ki 
8 }'ı.ıtıa ,_ ll'lsenin kusuruna bakmadan, 
ı~ ttaJk 

lıq tel rıı ıp oturarak herke:si rahat-
~ ~ilda kere, şz.rkı: söyliyenlere, soğuk 
~/!tıatıanapı.y~. açık bırakanlara ses çı
~ 11 : ''13, gıdıyoruz. Hepimiz içimiz
~~lcl:? ~ıları tashih etmek bana mı 
lll}'i .. <!ıyo . 
'·rr~ de ruz. Nıçin? Biz de onkır gi-. it onun .. 
ç- endi . . ıçın .•. Biz de onlar gibi 

:ı '· ttlızı d .. .. 
~ · ioıt uşunüyoruz da onun i-
~ t sa kend· 
~ a~ 01 ı rahatımızı feda etme-

tııı Salt d 
ık tt)i.iı:ı 0 a amlara çıkışırız, on-

ı-.. a.ııebetsı'zı· v. • •• 1 . 
~ ·11~. l{ ıgını yuz erme vu-
~tııı avga 

tl~ ilt biz<} ını Çtko:ır? çık,sın. O a-
~ tla!ı'alt en kuvvetli ise üstelik bir 
ıı.t'ıı. da ;:

1 
Yeriz? yiyelim. Fakat on-

ı.ı <ıt t~~ına k·· 
"-., ta "' upe olur. Bir daha 

Et bankasmm hedefi, büyük şehir

lerden başlıyarak bütün memleket hal 

kına ucuz et yedirmeyi temin olacak

tır. Banka, ayni zamanda kasaplık hay 

van ih:rac.atı işleriyle de uğraşacaktır. 
Bu suretle memlek ~ t nayvancılıgmm 

inkişafını temin, da var ve sürü sahip

lerine kredi açılması, hayvan lıasta

hklarryla mücadele vasıtalarının ih -
zarı, hayvan neslinin tekamülü için 

yol göstermek -yazifeleri de Et banka· 
sına tahmil olunmaktadır. 

"Et bankası merkezinin Ankarada 
bulunması çok muhtemeldir. Fakat 

bankanın bütün memlekete şamil teş

kilatı olacaktır. Bu banka devlet ile 
birlikte milli bankaların iştirakile ku-

rulacaktır. Bu bankaların da iş ve zi
raat bankaları olacağı bilinmektedir. 

Fakat kasaplık hayvan ihracatı ve ti
varetile uğraşanlarla bütün et tica .. , 
reti yapanlar bankaya ortak olaack
lardır. 

''=ıs Şarkı sö l L t.il tes Y emeğe, kalkıp otur- ....... ___________ ..._ ___ ..._~-~-----.-

'ltıı .:ı arct cd 1 
t~, \l~?\li ernezler: dışarı çıkar- ÇERDE: 
~ tetbfy k.aptyı kaparlar. Yani, kısa- • KARAKOYDE Ziraat bankasının 

ı~lı Uıı.l'ct.b c edUn:ıiş olurlar. önündeki kaldırımın genişletilmesine 
at1 " 1 ıslah belediyece karar verilmiştir. 

~\ llıızd etınek lhımdır; bu da 
trııd an fer • ŞIŞHANE yokuşunda Beyoğlu bele 

!1~ b,:n feragaıa::t ~tmek şartile. Rc>ı- diye dairesi önüne tesadüf eden tramvay 
Uıı:. . attan tnıyen de, kapıyı a- hattı kavisi görülen lüzum üzerine ·Te-'<llli adaın ·b· " 

. t. gı ı, yalnız kendini nişletilmeğe başlann{ıştır. 

Nurullah ATAÇ 
lkt 

1ı188t Vekaleti 
~~ir ınu~ı,lllUfettişl 
«· 1\ iı. ettenbe . 1 lt·· l\tıaat rı şebrinıizde bu -
~~a. U~ııu l Vekaleti teftiş heyeti re-

\ ~~f'?.it· lınişt~n:ı.an, dUn akşam Anka-
·~~ ·~ h . 1\ ~let · eyeti . . 
~~<ı.~ 1 l'llUeases teı~ı •. b~ada iktısat 
\ %l' İlllattaUııdele.rllli hır binada top-
'-t1 . Ve . akı tP.tk'kl . . . . 
0 ·~tiıı l'ılen ı. · ı erını bıtır-
~~· e b ... 11.arnra .. . 

L ı bi\t agı. .. gore, iktısat ve 
~ır .. .. ' ~e d . 
~ bal\ lln trıu~· enız.ban.k haricin -
~~l.'~eı tl)da topı se~ıer dördüncü Va.
... ha~l'deıı ba kanacaklardır. Bu mü-
1ırı1-... •• , e.... ~ a Y l 

·•ıalo'a • ~~sinden er erde olanlar 1 

b~lı}'a,. .. ksonra buraya ta -
...... la.tdır. 

• 938 vilayet bütçesinden <:.ehir mek 
tepleri için 120 bin, köy mekteleri için 
de 40 bin lira tahsisat ayrılmr~tır. 

• YAHUDİLER aleyhinde kartpos~ 
tal bastrrıp dağıttığı ve (iğneli fıçı) dive 
bir kitap çıkardığı için tahtı muhake
meye alman Cevat Rıfat beraat etmiş
tir. 

• Belediye tarafından uzun müddet
tir hazırlanması için uğraşılan el araba
sı nümunesi tamamlanmıştır. !ki teker
lekli olan bu araba 25 liral<: ıymetinde 
ve 50 kilo yük taşıyabilecek kabiliyette 
dir. 

• TEHDİT suçundan evvelce mah
kemeye verilmiş olan ve tüccar Lahit
lerden iki bin lira istiyen Yorgi 1 sene 8 
aya, Haralambo da bir sene hapse 
mahkQm olmuşlardır. 

• KARADENİZ'de bir haftadır süren 

.. 

kaldırılması hazırhğı 
Beledi yenin P-rojesi tasdik için 
Dahiliye Vekaletine gönderildi 

Mesern: 
- Ingiltere ile Fransa bizimkilerden 

büyük zırhlrlar yaptırarak neticede bize 
hücum edecelder, yahut bizim milli e
mellerimize engel olmağa kalkışacak o
lurlarla biz daha evvel davranalım da 
bugünkü silfilıla.rnnız ile yapacağımm 

yapalım. .• ) 
Belediyenin lstanbulda motörlü na

kil vasrtalarmdan alın.an ve bu vası
taların sahiplerini cidden muztarip e
den plaka resmini kaldırmak için yap
tığı tetkikler bitmiş ve bu husustaki 
rapor dahiliye vekaletine gönderilmiş
tir. Vekaletin bu projeyi bugünlerde, 
tasdik edip göndereceği muhakkak gö
riilmelrtedir. 

Yeni projeye göre. belediye motör
lü vasıtaların plaka resmini tamami
le kaldıracaktır. Buna mukabil bir şi
şe benzinin fiatma 7,5 kurş zamme -
dilecektir. Bu para her sene sonunda 
benzin satan şirketlerden, İstanbul 
şehri için sn.ttıklarr benzin miktarı ü
zerinden alınacaktır. :Su suretle bele
diye varidatı zarar değil, bilakis kar 

karayel frrtınası yıldıza dönmüştür. Fır
tınadan şimdiye kadar hiçbir kaza kay
dedilmemiştir. 

• HAVA TEHLİKES!'ne karşı itfa
i\·enin daha mükemmel bir şekilde yetiş-

tirilmesini temin maksadıle vilayet büt 
çesinden de 30 bin lira tahsis edilmiştir. 

* l\fi~ŞTA dün öğleyi biraz geçe şid 

detti bir sarsmtt olmuştur. Hasar yok
tur. 

*. P.T.T. Ul\1l.IM MÜDURU Nazi
fin bir valiliğe tayin edileceği söylenmek
tedir. Rivayete göre yerine Seyhan va
lisi Tevfik Hadi getirilecektir. 

* BELÇIKANIN Ankara elçisi Dö 
Reymond mezunen memleketine gitmiş
i ir. Bir ay kadar Brükselde kalacaktır. 

• B.M.M. REİSİ Abdülhalik Renda 
dün Anlrnradan şehrimize gelmiştir . 
l\Ieclis Reisi trenden indikten sonra 
Başvekili ziyaret etmiş ve beraberce 
Dolmabahçe sarayına gitmişlerdir. 

::: ADANADA yapılmakta olan Tay-

görmüş olurken, diğer taraftan ı;ok 
çalışarak çok benzin sarf eden otoma-

bil, otobüs ve motosikletlerle sair mo
törlü vasıtalar çok, az benzin yakan

lar da az para verecektir. Duran bir 
otomobil tabii hiç para vcrmiyecek -
tir. 

Belediyenin bütçesinin pHlka parası 
karşılığı 78,000 liradır. Bunun şimdi

ye kadar en fazla 38,000 lirası tahsil 
edilebilmiştir. Onun da ancak y:ırısı 
icra yoluyla tahsil edilebilmektedir. 

Ayrıca. belediyenin tahsildarlarına 

verdiği yüzde yirmi de bu paranın i-
çinden çıkmaktadır. Yeni şekilde bele
diye hiçbir memura lüzum kalmadan 
parasını alacaktır. 

Manasına gelen bir hareket midir?? 
Yoksa, Ilitler Romanyadaki Goga hü 

kfuneti işbaşına geçtikten ve son zaman
larda Berlini ziyaret eden Yugoslavya 
Başvekili Stoyadinoviçle görüştükten 
sonra: 

_ Artık Avusturya meselesini hallet-
mek zamanı geldi diyerekten anşilus 
iç4ı harekete mi geçmiye hazırlanmak-ta
dır.? 

ltalyada faşist liderleri arasında çr
kan ihtilaf haberlerine bakılırsa bu ikin
ci ihtimalin daha kuvvetli olduğuna 
hükmolunabilir. Herhalde, hakiki vazi
yeti anlamak için çok zaman beklemeye 
zaman kalmryacaktır. 

Nihayet bu ayın yirmisinde topla-
- ....... ___ _._ .... _____ __.____________ nacak olan Rayiştag meclisi içtimaları 

yare istasyonu inşaatı ilerlemektedl.r. Mdiselerin hangi tarafa doğru istikamet 
İstanbul - An1lara - Adana seferleri önü alacağını açıkça gösterecek.tir.) 
mi.izdeki baharda başlryacaktır. TAN' da 

"' MEZARLIKLARDA cenaze sa
hip1erini ve ziyaretçileri taciz eden di-

lenciler hakkında polis tarafından taki
bat yapılacaktır. 

* üNİVERS!TE sömestr tatli dün 

sona ermiştir. Perşembe gününden itiba
r~n de bayram tattili başlayacaktır. 

* IZM!R limanında dün bir buçuk 

aylık kadar tahmin edilen bir çocuk cese
di bulunmuştur. 

• KIZILÇULLU'da dün ikinci bir 

heyelan olmu~tur. Trenler tek hat üzerin 
den işlemektedir. 

* NAFİA VEKİL! Ali (,etinkara 
dün Mühendis mektebine giderek talebe 
için inşa edilmekte olan pansiyon bina
sım tetkik etrnştr. 

* DAII!LfYE VEKtLI Şükrü Ka
ya dün; Perapalasta yeni Brüksel elçi-

miz Cemal Hüsnü ile görüşmüştür. Ce
mal Hüsnü, Rüştü Aarasın Cenevreden 
avdetini müteakip yeni vazifesine gide
cektir. 

Pıanh çalışmanın 
faydaları 

1934 denberi dev!etin_.sanayileşme iM 
şine el koyuşu ıle dort seneden kı

sa bir zamanda on dört fabrika kurul
muş bulunuyor. Bu, şüphesiz ki, Planlı 
çalışma neticesidir. 1924-1934 seneleri 
arasında geçen on yılı, Türkiye sanayi
leşmesinin tereddiit ve bocalama devri 
olarak kabul eden M. Zekeriya, şöyT~ 
diyor: 

(1934 te hilldlmet beş senelik bir plan 
yaparak plfrnlı çalı§ID.aya başladı. Dört 
seneden kısa bir zamanda on dört fahri· 
ka kurulmuştur. 

Bu fabrikalarla beş senelik program 
bitmiş oluyor. 1939 yılma kadar daha 
kimya, kendir, ve porselen fabrikaları 
açılacaktrr. Bu suretle beş sene dolma
dan endüstri plfuıı tamamlanmış ola
caktır. 

Bu on dört fabrikada 10 binden fazla 
lL'4t[en sayfalı fevirinii), 

' 



• 
ır 

za 
şehir 

iti er 
Diğer 
bard m 

s hir üzerine de bom-• 
ndan sonra aarruza 

geç ·ıer 
Londra ı6 (Haber) - lngiliz :sefiri 

Japon hariciye ınazın ile dün görüş:nü~ 
tür. Bu görüşmede .gümrük meseleieri!e 
Ja;xmyada neşredilm.iyen general Mat
suinin beyanau mcvzuubah olduğu sa
nılmak-tadır. Jawnyadaki Çin konsolos 

arile sefarethane memurları yarm Ja
ponyayı ter'kedeccklerdir. 

Çin menabiinden alınan haberlerde 
:Kantonda karışıklık çık1.ı.ğı yolundaki 
~yialar bir defa daha te'kzip edilmek
ıte ve şehirde örfi idare tesisinin Japon 
1ha\'a taamızlanndan ileri geldiği bildi
ırilmektedri. 

Hankovda (uyuşturucu maddeler Seyya 
üzernde 
seya a 

Ku uptaki sovyet 
Allm!eri OroeoJanda 

y k aştılar 

1 

kralı) adıyla andan Fangsingchuan tev
kif edilmiştir. Bu adamın Japonya he
sabına casusltik yapmak için bir teşki
lat vücude getirdiği söylenmektedir. 

Almanyatiın Londra sefiri, fogiliz 
lhariciye nazınnı ziyaret ederek hükQ-

Mosko\'a: '6 (A.A.) - Merkezi me
teoroloji enstitüsünün son bültenlerin 

de.n bin, Groenland denizi mıntakasında 
yeni bir fırtına ihtimali me\'cut olma-

dığun •;e bu ~bı:ıbteo dola~·ı §İmdılik 

Papanın grupuna ani tehlikelere maruz 

bulunmadığını bildirmektedir. Bununl.ı 

beraber dört Sov}".€1 filiminin üzerinde 
bulundu&ru buz parça ı, Danimarka bo-

ğaıma kadar Groenlandm ~=-ki kıyraln 

garbıye doğru inmektedir. Grupu h::ımi! 

buz, bu :su .cereyanları tesiri 
a l t ı n .d a gittikçe Greonland kı

Yllanna r.ald<Şnaktadır. Papanin gru 

pu, halen Groenlandın en yakın kıyısı o 
lan Kle'\·erind adasına 90 kilometre ve 
diğer taraf tan Norveçin Jan Moayen 

adasına da 450 kilometre mesafededir. 
:Ka~ifler, oturma r;adınru, yataklarını 

ve müteaddit tilki deri i kürklerini de 
kurtanmı::a muvaffak c:..iuklanndan, 
sı!mlan a~t'l 10 ile 20 arasında tahav
vül eden soJ;'llktan, rüzgardan ve kardan 
oldukça iyi bir surette kendilerini koru
yabilmektedir. 

Radyo istasyonları ile gönderdikleri 
haberler, kaşiflerin mane\iyatlamun 

çok iyi bir halde bulunduğunu göster 
mektedir. Fcdorov, kansına çektiği tel-

, grafta diyor ki: 

(Merak etme, iyiyim, yahında gelece
ğim, gözlerinden öıx"rim.) 

iwi ~lışmaktadır. 

Bu fabrikalann faaliyeti memlekette 
i haanini arttmnı~. mal, kredi ve ser

maye piyasalarında faaliyet uyandır

mış, memleketin bünyesine bir olgun 
Jac;ma manzarası vermiştir. 

Bu muvaffakiyetin en mühim sırn 

plfinlı çalı~adır. Pl~nsız çalışılan on 

senede bu on beş fabrika ayarında bir 
tek fabrika yapılmış değildir. 

Bu misal, iktisadi devlettiliğin Türki-

yede inki af mı göstermesi t ibarile de 
dikkate şayandır.),, 

AKŞAM' da 

Kelepçe ve siyah 
gözlük 

D IKKATLER sütununda şöyle de
niliyor: 

(Her vatandaşın yüreğim Siziatan 
bir manzara vardır: 

Neşeli neşeli yolda giderken, bir de 
bakıyorsunuz, jandarmalar ortasında 
bfr kelepçeli adam, utana utana gidi
yor. 

D~ünüyorsunuz: Bütün kelcpçe!iler 
kabahatli değıldir; çünkü bir kısmı rnaz
nundur ve beraat edeceklerdir. Böyle
lerinin bu suretle teşhir edilmesi yalnız 
kendi ha} Sİ} etlerinin kırılma ına değil, 

ammenin üzülmesine bebiyet veriyor 
du. 

Üsküdar adJi.>esi, bir usul bulmuş: 
Kelepçe ile sevkolunacaklardan istiyen
. _ nınc:ı~ye ~iyen bir siyah b'1oiTa 
gözlük veri}'Drmuş. Bu usul de bir Türk 
buluşu diye dikkati celbederek Avrup:ı 
m:ıtbuat.ma geçmi~. 

GOzcl balu;,umuz Türkiyenin her ta
rafında tatbik edilmelidir.)-' 

meti namına Nankindeki Almanlara 
lngiliz gemilerinin gösterdikleri yardım~ 
fardan dolayı teşekKür etıni~tiı. ~falfun 
ıolduğu üzere Alman büyük elçiliği me
murlan, Nankin muharebeleri sırasında 
Yangse nehri üzerinde bulunan bir In
ıSİliz gemisine htica etnılşlerdi. 

Amerika hükfuneti 38 senedenberi 
Tiyençinde bulunan piyade alayını geri 
çekmiye ve yerine Pekindeki bahriye 
alarmdan 1ki bölüğü göndermeğe karar 
vermiştir. 

Harp vaziyeti 
ff ai~·uHn şebl".ini zaptettiler 

K\'ai nehrini bir noktasından geçme
ğe .muvalfak olan Japonlar, Çin mevzile· 
rini tahrip ettikten sonra Huvaiyuan 
şehrini zaptetmişle:rdir. 

Pengsuyu tahliye eden Çin askerleri 
muntazam bir §ekilde geri çekilmektedir 
ler. 

Bir kaç hafta evvel J~lar tarafın
dan zaptedilen, bilahare yeniden Çinli
lerin ine geçen Yangsu nehri ilzerin-

eki oki u "hrini d"rt Japon harp ge
misi ~iddetle bombardrman etmiş ve 
Japon bahriyelileri seJıre karşı tekrar 
taarruza geçmi !erdir. 

Vış 5Üjasa 
Lvtlosırr~a KıraB, 

mceH~Dns ve 
hl tt2ı kO m e'\t 

(Baştaraf ı f ü:cidc) 
lan bir ciheti yoldur. Fakat Mahmud 
~a, ynrdımcısı olan üç muhalif par
ti ve .Ahmet Mahirle bcrr.ber Vefd'i 
seçimde mağlfıb etmek gibi çok zor 
bir mesele karşısındadır. Görülüyor 
ki seçim bit• taraftan parti organizas
yonuna h8.kiın olan Nahas paşa ve ar
ka.da.~lan, diğer taraftan da Vcfc!'in 

yeni zümresini teşkil eden Ahmed .Ma
hir ve arkadaşlarile üç muhalif parti 
ve hükumet arasında bir mücadele 
şeklini alacaktır. Mısır dahili politi • 
kasının tarihine bakılacak olursa, 
Vefd partisi seçimi kazanmalıdır. Bu 

parti daima her seçimi kahir ekseri
yetle kazanmıştır. Bu defa -da ikiye 
nynlmış olmakla beraber, parti org&
nizasyonu Nahas taraft.ıtrlarmın elle· 
rindedir. 

Fakat esk1 seçimlere nazaran bu 
defa vaziyetin değişmiş olduğu da. ha
tırda tutulmak gerektir. Vefd seçim· 

lerde en büyük kuvvetini Mısırm is • 
tiklfıli davasından alırdı. Bug'Un artık 

ortada böyle bir dava yoktur. Nahas 
ve taraftarları, olsa olsa, Mısır ana 
yasasının korunmasını seçim davası 
yapabilirler. Halbuki karşılarındaki -
!er Vefd'in tahakkümünü kırmak ve 
ana. yasayı tatbik etmek için mücaOO.. 
leye giriştiklerini iddia ediyorlar. Ya-

ni ln:;iltcre ile muahedeyi imzalayıp 
ela istiklfilinc kavu§tuktan sonra Mı -
sınn iç politikası yeni bir istihaleye 
girmiş bulunuyor. Vefd dUşmanlan 

da bundan cesaret alarak bu mücade
leye girişmiş bulunuyorlar. Eskiden 
Mlsırm poitika. hayatında daima. ha
kim rol oynıyan Vef d'in, yeni devir i
çinde de bu kuvvetini ne dereceye ıra.
dar mubnfaza edebildiği gelecek seçim 
de anlaşılacaktır. (Ulustan) 

Ahmet Şükrü ESM.ER 

R"ABER - J\lt~ J>OSfes'f 

Romanya ve 
Jttifakları 

Hariciye Nazın yeo!
deo teminat veriyor 

Bükreı, 5 (A. A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

Hariciye nam:ı Mice~o gazetecileri 
kabul etmiş, Romanyanın harici siya
setteki hattr hareketini fenc. bir tarz
da aksettirmek istiyenlerin bu kötü ha
reketini tenkit <ederek de~r lki: 

.. _ Romanyanm harici siyaseti şöyle 
hülasa edilebilir: Mevcut bütün itti
faklamnızı ve dostluklanmırı muhafa
za edece~iz ve ayni zamanda bu dost
lu~lar çerçevesini genişletmefe çalışa
cağız. Evvelce girişmiş olduğumuz te
ahbütlcr1 bozmak fikrinde değiliz . ., 

DzmDır 

Kadife 
kalesinde 

a 

Dün 
başlan 

a 

Dün §chrimizin muhtelif yerlerinde 
altı yangın başlangıcı olmuş ve bun
lardan birisi ölümle neticelcnmi§tir. 
Paşabahçe Beyaz Alkavan caddesin

de 57 numarada. oturan 70 yaşlarında 
Ha.san kızı lfakat, sabaha ka.r§ı ab
dest almak üzere kalktığı sırada elin
deki mumdan entarisini tııtugturmuş 
ve vücudunun muhtelif yerleri yan -
dıktan soıtra ayni evde oturan Mehmet 
Ali taraf mdan kurtanlmıştır. Ancak 
zavalh kadın almış olduğu yaraların 

tesiriyle bir müddet sonra ölmüştür. 
lkinci yangın başlangıcr Beyoğlu 

M~rutiyet caddesindeki Londra oteli
nin bacasından vukua. gelmiştir. 40 

Romanya i e 
t·care 
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çe r 

a tı yan ın,, 
e s·· ··,-· diJ 

biıı liraya sigortalı .olan bu bin3 !W silfll • 
yan tebaasından Ciı·ani Dandri.. nr· 
dır. İtfaiye yangını .hemen saııd 1 
m~, tahkikata başla.nrn.ı§tır. , 

Üçüncü vaka Kumkapı Ceylan ~6 
kak 81 numarada olmuştur. Bu e 
zift kaynatılırken birdenbire par::;: 
ve etrall alevler sarmıştır. Bu ~ 
da fazla tahribata meydan veritnıed 
söndUrtllmügtlir. G&' 

D'ördüncüsü, Beyoğlu HalfiskSl' , 
zi caddesinde Postapala apart:ııll~ 
da olmuştur..,. Bunun da sebebi ~ 
tııtuşmas~~ , 

Be§incisi Sirkecide .Ankara. cıı~ • 
sindeki Tan matbaasında vuıaıa. g..ı~ 
mi§ ve tutuş:m baca itfaiye taraftrV" 
yıkılarak söndürülmii§tür. :/J 

Altıncı ya.:ıgm başlangıcı Şi~. Eısk1 Boma eserler 
balkın ziyaretine 

açılacak 
İzmir, 5 (A.A.) - Şehrimiz beledi

yesi, İzmir civarındaki tarihi e!erleri 
muhafaza ve meydana çıkannak için 
f <nliyete &esmiştir. Bu meyanda Kadi
:f e kalesindeki Roma eserlerinden tarihl 
kıymeti bulunan yeraltı yolu tamir edi
lere'Js kullanışlı bir hale getirilecektir. 
Bu yol panayır zamanına kadar ikmal 
edilecek ve ziyaret için gelecek olanla
nn görmelerine milsaacle edilecektir. 

800 b1n liralık pamuk 
satacağız 

Baıba Danyal apartmıanında ollll ~ 
tur. Diğerlerinde olduğu gibi ~ 
da sebebi baca tutuşmasıdır. ord°' 
15000 liraya sigortalı bulunuf 
Tahkikat devanı etmektedir. _/ 

Kadife kalesinin te§Cir ve iman için 
bütçeden yardım yapılmasına karar ve
::rilmiştir. Bundan başka İzmir hafriyatı 
içinaen geçen ve bir zamanlar güzeller 
ilahesinin yıkamtığı a;ı.nıl:ın ,.ski .aud.an 

Kültürparkta yapılmakta olan aun'i gö
lün istifade etmesi için Kadife kalesi, 
Pagos dağı ve böğründe~i kaynakları
nın Kültürparka götürülmesi de muva
fık görülmüştür. Bu yıl Izmir hzıfriyatı
na bir yardım olmak üzere 3000 lira 
tabai11 cnneği belediye taaarla.ıru tır. 

Belediye emirlerini 
dinlemeyenler 

Dün, Beyoğlu kozası dahiliride muh
telii belediye suçlarından dolayı 50 ki
§İ hakk;tnda ceza zaptı yapılmış ve ay
nca 80 kilo ekmekle 61 kilo benzin mü
sadere 54 kilo balık, 54 kilo sfit ve 50 
simit imha edilmiştir. Bundan başka ya
kalantaı 5 dilenci Darülacezeye sevke
dilmi§ ve 5 muhtelif yiyecek maddesin
den nümune alınmıştır. 

Eminönüooe belediye emirlerini din
Jemiycnler 19 kişidir. Bunlar halskında 
ceza zaptı yapılmış ve sırt hamallığı ya
pan dört ltişi yakalanmı§tır. ' 

Fatih belediye zabıta memurları ise 
13 kişi hakkında zabıt tutmu}lar ve 3 
yeyecek maddesinden nümune almışlar

drr. 

Yeni neşriyat 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer 

kezi tarafından çıkarılmakta olan ocuk 
adlı derginin 72 inci sayısı çıknuştır. 

Yurt yavrularının sağlık, sosyal, kültü
rel durumlamun inld~fma hizmet ed 'l 
bu kıymetli dergiyi çocuklara, çocuklu 
ana \'e babalara tavsiye deriz. 

ilk OUşen Ak 
Muallim Ahmet Halit kitabevi, kıy

metli muharrir merhum Ömer Seyfoo
dinin bütün eserlerini bir külliyat ha-

linde çıkann:ığa başlamıştır. Hepsi 
10 kitap kadar tutacak olan bukülli
yatm birincisi nk Düşen Ak isimle 
çıkmıştır. F.debiyat tarihimiz için çok 
değerli bir tcşcbbUs olan bu neşriyatı 
tavsiye ederi1 .. 

ltalyan hlliAyelerl 
Hüse~ in Cahit Yal~mın ttalyan~

dan nakkttiği bu hikayeler 21 parça
dır. Doğrudan doğruya. !talyancadnn 
nakledilmiş olmaları hasebile ayrıca 

krymeti haizdir. 

'Halk ninnileri 
Enver Behnan tarafmdan toplan - 1 

mış olan yüzJerce halk ninnilcrile ıo- j 
husalık ve doğum, bşik idetleri, efsa
neler ve folklora ait bilgileri muhtevi 
olan bu eseri Ahmet Halit kita.bevi 1 
b~ta. 

Romanya ile yapılan son ticaret an
la§ması ilzerine bu memlekete 800.000 
lir:ılık pamuk satmamız taklllTÜr et -
miEt;ir. 

Romanyaya ilk pamuk ihracatımızı 
tC§kil edecek olan bu satış isi için 
Romanyadaki alakadar ithalatçı mU
esseselerle müzakerelerde bulunmak 
üzere Bükreşe gitmiş olan iş limted 
müdürü Bedri 'N'edim yarın Gehrimlzo 
dönecektir. 

İşittiğimize göre Bükre§tc yapılan 
temn.s müspet netice vermiştir. Pek 
yakında Romanya.dan lbir ticaret he· 
Y u §ehrimize gelerek burada ihracat 
mUcsseseı~rilo :mfü·.akerelerde buluna
caklardır. 

Voklam )'8 davet 
B "'ikta§ askerlllt u naen: 
Şubemizde kayıtlı harp malfillerile 

~hit yetimlerinin 938 yılı için ikrami· 
ye kayıtlan 15 - 2 - 938 günilnden iti 
haren yapılacak-tır: 

Yedleriııde bulunan resmi senet. 
rapor, maas ve nüfus cüzdanlarile hcra- ı 
ber yoklamalarını yaptırmak.-0,.ere mü-
ı ca.atları ·ıan olunu . 

lstnnbu L<.>\"azım amirliği 
Satmalma komsyonunclun 

50 adet altlı ve üstlii karyola 8 Şubat 
1938 Sah günü Eaat 14.30 da T phanede 
İstanbul Levazım amirliği satınalmıı 

komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 1150 lira, te
minatı 172,5 liraıdır. Şartm:ıme ve nu -
muncsi komisyonda görülebilir. İstek· 
Ulerin belli satJtte komisyona gelmeleri. \ 

(712) (717) 

Harp okulu ıç.ın 1500 yemek bıçağı, 
1000 yemek tabağı, 1000 su bardağı 
300 yemiıılik, 800 kaşık ve çatal alı
nacaktır. Pazarlığı 7 Şubat 938 pazar
tesi günü saat 1,4,30 da. Tophanede LV. 
Amirliği satınalma. komisyonunda ya
pılacaktır. Nümunelcri komisyonda 
görülebilir. İhale gilnü teslim edile -
cek olan işbu malzeme en ucuz fiat 
verene ihale edileceğinden isteklilerin 
belli saatte kom!syona gelmeelri. 

(411) {682) 

el 
af11 

lhracat ve ithalat için ;Jd 
a~·rı yerde oıucak ~ 

Şimdi Pariste bulunan ve oradaJ'.llU' 
harta kadar kalacak olan baıık~ ııi' 
dürlcrinden mürekkep heye~~ 
Lonılrada tetkik edeceği ve göril~ 
ği işler arasında limanlarımızın dl!' 
gelmektedir. Bu aradtı. projeleri l~y' 
terede Gibbs müessesesinde h~ıJŞ' 
makta olan lstanbul limanının F 
letilerek inşası i§i de vardır. d ' 

lstanbulun müstakbel pıa.nıııda Jf' 
nwı yeri olıır.:ı.k Y enikapı koyıl ~ 
nnn.v-...... ... ~....... ., • . ~ .... 1t.....ı~· 
koyda liman tesi~atıyla bcrabel"~t\l ~ 
da ticaret ve sanayi mmtaka.l_ar:f~ 
tcsbi t etmi§tır. Fal.at diğer taP"~~ 
bugün limanın bulunduğu saha~~· 
taza.m tesisat vücuda getirilınC~ it? 1 

Yalnız 1937 senesinde !stanbul 1 f. 
nında yapılan işler için harcall~~ 
ranm miktarı bir milyon tür~ ıı / 
kadardır. Bunun bir miktarı ~~1~ 
ne bütçesinden sarf edilmia, bil' 0' 
da 1938 senesine dc\To1unmuşt~ıı:' 
lata yolcu salonu binasının ?J dPıj 
antrepolarının inşa.'31, yeni ~ı;Jf 

· hayvan ahrr!an, Haliçte lima.n ı:ı. fŞ ' 
lerinin kurulmasr, Kunıçeşrnede ııtl ~ 
vi yapılması, Sirkeci yolcu snı;11 
antrepolarm yapılması, ~b fb1 lf 
yeniden yapılırcasına ta.mırl .g 
lcr bu masrafın içine girnliştit(;,Jt.f 

Bundan maada. bir taraf~ rıl1~ 
nhtnnının KabatnRa, SirkCCl tıl~ 
mn Snr2-yburnuna kadar uP1 ~ 
Kuruçel}Dlede muazzam kö~~ ı:6~ 
tesisatı kurulması, Haliçte ık1 J1ll' f) I 
arasının nhtnnlanması, . lilll~ jŞlcf t 
ha.niki tct.:Satla takviyesı gi.~1~~ 
vardrr ki, bunların da sekiZ dıf'1! 
raya mal olacağı anlaşı1nıu~1'.1:~ 

Alftktı.darlar mUstakbel Jitlg!Vı1 
planına ait tatbikat~ kadar ~del 
limanın inşaamı bir z:ıruret;CJloc~f p 
bul etmektedir. İlerde. ~tıti' ~ 
bir liman yapılsa bile, b~~ i f 
racat ve transit, diğer lı u111Jdll' 
lat işlerinde kullanılması ıxı 
rülmektedir. 

ı: 
FİLM SANAY11N1N HARitULAR DIZlSINDE. :S~~· 

Ö!mez kahramanların... Yılmaz eöva.lye!erin... Asırlardan. 
Nesillerden nesillere... gelen eanlı 1.afcr tcnuıclcl".l··· 

LEXANDRE DUMAS'nın §ahc3cri 

UÇ SiLAHŞORLAf< 
T'lJRJiQE .. · etc!la 

7 şubat pazartesi ak amn::dan fübarcn f evkalfide ınUS:ıl11d8 

S KAR ·ne asın 54ı • 4:1 
Yerlerirı §imdiden krı.patılması tavsiye olunur. Telcfoll· 

lı: 

di 
n 
b 
lı: 
le 
}'i 

f~i 
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l'cz:a 
it: Renan Çinili - .l\telckznd Çinlll 

( EHKgK - KIZ ) 
(TuC'Ümt vt lktilıas hakkı mahfıı:d:ır) 

-Numara63-

IHI<e!fj>Dmn~<dle saıırlhıcş @Om~ş'ltQJJI!< 

b ben gördüm: 
ırk lira • • • 

Bu rakkamı sarhoşlukla ehemmiyetsiz 
gibi teUlkki etmiştim amma, ertesi 

günü ayılınca birdenbire Urktünı 
lt Beni Izınfrin {,Öbeğinde ve hükumet Nihayet geldik. Kahve önünde oturan 
d~n~ğr civannda Ragıppaşa oteline in· köylüler bizi tetkik ediyorlardı. Benan 

13
1rdı. Burası oldukça temiz bir oteldi.. buradan geçerken başını önüne eğmisti. 

b avuııarımrzı oraya bıraktık. Ve bera- Demir kapılı, yüksek taş duvarlı bir bah 
lt erce İzmiri gezmeğc başl;:,:lık. O bir çe kapısının önünde durduk. Evleri bu· 

1 as ahpabını ziyaret etti ve lıu vesiley· rası olacaktı. Nitekim Benan tokmağı 
: beni de gezdirdi. Akşam üstü sergi- vurdu. !çerden "kim o?" diye haykı-

r1. gezrneğe gittik. Sergi büyük, bir park ıan annesine verdiği cevap üu.rine çeıci· 
~ınde .. 1 ltı gayet guze ve muntazam yapıl- Jen bir iple kapı açıldı. Bir bahçeye gir-
,:~~- ~~ram~ bir kısmını gezdikten dik. Beş on adım sonra bina ile karşılaş· 
d 

a ıçındckı gazinoya girdik ve otur- t k 
Uk H . . h • 1 • 

h · em ıçıyor, cm yemek yıyor, Eve köylülerin hayat tabir ettikleri 
~ cın de gazinonun yirmi kişid n mürek· balkonum:>U yere çıkılan merdivenle ~iri 
d~~. 'Mta::ar kadın orkestrasını dinliyor- liyordu. Burada Mettir. Eve ayakkabt-

~-ti~Çcrken bizim yol arkadaşının aklına siz gırilir. Ben de bu şekilde harekete 
... l hazırlandnn fakat Benan razı olmadı: st er geldi. Bana : 

- K "Çıkarma, lüzumu yok." dedi. Beni mer 
1 

eş!{e onl.udan ayrılırken bu ak-
d~rn buluşmak üzere sözleşscydik, de- diven başında güler yüzle karşılayan 
ı. annesinin elini hürmetle öptüm. Gösteri 

~ - istersen gidip otelden alabiliriz.. len yere oturdum. Bu kısa aynlık aramı· 
le u. akşam çalışmıyacaklannı söyledik- za daha çok bir resmiyet koymuş ola-

l'lne göre oradadırlar. ca.ktı ki mahçup bir tavrım vardı. 
; Çok iyi olur.. Uzun uzadıya konuştuk. Yemek ye· 

'h en kalkıp gittim. Onlardan ikisini dik. Benan bana buradaki köy erkekle-
tilt.p gct:r .lir.1. Gecenin ik:sinc kadar iç- rinin tıpkı kadınlar gibi, kahvelerde top 
'a.b. liepimiz de sarhoş olmuştuk .. He- !anarak dedi kodu yapt!ktanndan bahse 
~O~ ben görmüştüm .. Hesabımız 35 - diyor. çocuklarını da kendileri gibi re· 
\ ra tuttu. Bu rakamı sarhoşlukla c- tigtluu~ ı;:ıtcüıKierini, bu yüzden rnek· 
~rntniyetsiz gıbi tclfilt}9 ctmıştim. Er- tepe çok zahmet çektiğini anlatıyordu. 
Rd!~Gnii },, ..... _ • · • -J.,. .... -ı-c; .... u au- (Devamı var) 

ttı~cıban-:ı bir memlekette parasız kaı- Bir ayı aleyhine 
13 tan korktum. açı 1 an dava 1 .. 

ı.. cıı41n -:ıire gelince kendisine Kiraz 
"'lllda Filipoviç adlı bir Bosnalı köylü, ge· 
de n kalkan otobüslerle haber gön-

tccekr 1 çcnlerde hükOmete müracaatla ekinJeri-
l'aprn ım .. Bunu zmirc gelir gelmez ni çiğneyerek kendini zarara sokan bir 
llııı b' rş. ve Ragıppaşa otelinı:ie olduğu-
llırıh~d.ırerek kendisini be~lediğimi yaz- ayı ile iki yavru unu öldürmek için mü 

""il saatle i;;.temiş. 
Sab 

:ele ıt·~hleyin erkenden Kirazhana gide- Hükumet bu mUS<tadeyt vermememe 
ba§I 0Ydcn gelen otobüsleri bcklemiye kalmamış. yeni av kanunu mucipince a· 
bcııtdırn. Otelden ayrılırken de yılan öldürmenin yasak olduğunu da a-
'<in Barışın bir kız ararsa bekletmelerini <lamcağıza bildirmiş. Bl4Ilun üzerine Fi-

l3 Cıtıiştinı. lipoviç ertesi günü mahkemeye bir isti-

llııı:: otobüs şoförlerinden biriyle ko- da vererek hükumet ve ayı aleyhine bir 
bcı1rd.'c.n Benanın sol\ak köşcsinı<lcn dava açmış: 
>or~ğ·ni gördüm .. Sevinçli görünü • "HükOmet, mademki ayıların hayatı-

' li EUni uzattı! nı müdafaa ediyor, şu halde vatandaşla-
11tıı 11 °i bulduk, nasılsın bakalım, an- rın ekinlerinin muhafazasını da temin 

asıı> d d. ......,
1 

· eırn. 

lı~ltut ~i sel:irnı var .. O da gelecekti .. 
~o 

1 
en getirmedim.. 

e:tmelidir." 

Demiş. ekinleri çiğneyen ayı ile yav
ruları hakkında kanuni takibatta bulu-S~On}'a ece konuşa konuşa otele geldik. k nulrnasmı istemiştir. 

lııc1t i Y 1P otur~uk. Sonra yenıek yc-
-t~a~ sın lo~ntaya giderken yolda yol 
11'Stıtd~rına rastladık .• Biribirlerinc ta-
llı· 1rn y 
, ite 

11
• •• ol nrkadaşıma evvelce, tz-

'ttli~~~a?lırnı görmiye git•iğimi söy- 1stanbu1 radyosu 
~tn~;ın yadırgamamıştı. 

~~!a a. Yemekte ve yolda hep mü-
t1" Cttık Q b • k"' •. .. k 

rı. "ar b •• cnı oyc goturme 
·ıı • en · hııt lll. ~·h g•tmemekte israr ediyor-

ttt· 1 ayet bir gece için k~mayı ka-
~ tın. 

~ 'ile.at o ı . 
() ıı~ilcri zrnırden ayrılmcrya ~adar 
d;~tlde bflde kalman-wda ay~{ üriyordu, 
"l:ı. ~ö a\'ulumu güçlükle bırakabil
~ aııı~c birlikte gitmemizin, lxıhu -
~· :. bu.

11 
da ~almanın doğru olmıyaca· 

1 k. Un d cl.k 
~ "'lliy0rdu e 1 odu uyandır<ıbilcceği-
~l•sınd ın. Bununla beraber isran 
ela%~~ kabul etmekten başka çare 
ı.. bu, b 1.~1nı ıda anlıyor-dum. Birlikte 
"'ll'~U.'- Coqeınek il 
~~ "· :a zere bir gazinoda o-
1\ı._ ili kabenan lznıirc gelişimden, da· 
-~ Ul cd· · d 
~Örlin.. ışırn en çok, çok mcm-

~~1~~ Uyordu. 
. 'il! ilt , köye . d 
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15 Yugoslav • Galatasaray futbol mac;ı: 
Taksim startından n::ıklen: 18,30 pltıklıı 
dans mmlkisl, 19 bayan Nihal \•c nrkada,. 
tarı tar:ıfındıın Tilrk musikisi \"C halk şar
kıl::ırı, 19,30 konferans: Prof. Salih Murat 
(Had.:1·0 dcr~lerl,) 10 Müz:ıyycn ,.e arkadaş 
Itırı tnrarındnn Türk musikisi ve hnlk 
,ıırkılnrı, 20,30 h:ıvn raporu, 20,33 Ömer 
Rızn tonıfınılan nrnpça söylev, 20,45 Bay 
l\luzafrer ve arkadaşları lnrafınrlan Türk 
musikisi ,·c halk şnrkılnrı (!>:ıat ayarı), 

21,15 Cem:ıl J\{ımil ve arkadnşlnrı tıır:ıfın· 
don Tüıok musiki t ,.e halk şarkıları 21,50 
Kemnn konseri: Viyolonist Orhan Borar 
trlrahndan, Piyanoda Madam Valantin, 
Taskln. 

l - Tanııo: Albenlz. 
2 - Ave Mnria: Schubert • VilhelmJ. 
3 - Rondino: Kreisler. 
4 - Dnnsc Espııgnolc: Granados • 

Kreisler. 
it' i ki§i}· C1 ccck otobüslerden bi-

\1;· G~in ık Yer temin ettiğini söyle 22,20 orkcc;lrn: 

1l ~ gl!tt?<Ja bu ~~obüsü bekliyorduk. 1 - Boleldieu: Calife ele Dıı~dnt Ou-
bit ~· Otobusten eser görünme- verture. 
~~lte, kö kararmak üzere bulunduğ<.ı 2 - Sinding: Frülılinssranschen. 
~~etden ~~§<>sesinden geçen başka 3 - Llneke: I.a Popupce de Porccın-
lıJb~llt \'e b· ınne binmek için ayağa ine. 
(ı1-:-"~ ı..~- Unlardan birine atladık. O- 22,45 Ajans hııhcrleri, 23 plakla solo· 
~ ''<lillYond bo Jnr, opera ve operet pıırçaları, 23,20 son 

e~lik an. . ~ olduğu için ha herler, ve ertesi gllnün ı>roııramı 23, 
' Yol bızı bır hayli sarstı son. 

5 

1 Günün meselesi 

41 ~(Ô)Ô r= 41 ~3~ 
Hc§ly©ıt fP>~lh'ı©lDoDnğo 
1900 senesinden beri hayat pahahlaşıyor 

38 sene evvel, sekiz kişilik kibar bir ailenin 
sarfettiği para ile bugün bır kara kocanın geçin
mesi kabil değil ... 

Vaktiyle iki hizmetçi, bir uıak, bir 
seyis ve bir ahçı kullanan kibar bir aile 
ne sarrediyordu? Bugün bir hizmetçi 
ku?lanan bir karı koca ne &arfeaiyor?. 

Bütün dünyada devlet vekilleri i
çinde en çok meş6Ul olan, zahmet çe
kenlerden biri hiç şüphesiz, maliye 
vekilidir. 

Zira bUtiln sene hesaplarla uğra§ır. 
varidatı, masarifatı karşılaştırır, denk 
getirmeğe çalışır. Buna muvaffak ola
madı mı, \'ay haline! .. 

- Büdcede açık var! •. 
Herkesin itirazına maruz kalır. ik· 

tidarsızlığma elinden iş gelmediğine 
hükmolunur. 

Ailelerin maliye vekili de (bayan) 
!ardır. Onlar da kendi dairelerinde büd 
celerini tanzim etmiye, denk getirme· 
ğe çalışırlar. Bunun için de çok zah
met çekerler. Fakat, ekseriyetle zah
metleri boşa gider. 

Vakıa son senelerde memurların ay 
hkları epice arttırıldı. Bununla bera.. 
ber, yiyecek, giyecek fiatlart da yilk· 
seldi. Günden güne de yükseliyor. 

Bir ev bayanı, iktısada ne kadar ri
ayet etse yine ipin iki ucunu bir nrnya 
getiremiyor. Varidatla masrafı denk. 
Jest ir<ımiyor. 

Bu hayat bahahhğı cidden büyük 
bir derd. ltacmı bulabilmek de mil§
kUI ..• 

Geçenlerde, tesadüfen elimize geçen 
eski vc~iknl:ı.ra istinaden muhtelif de
virlerde, muhtelif sınıflara mensup a
ilelerin blidcelerini tetkik etmek fir
satını bulduk. 

Bugünkü hayat, 1900 senesine nis
peten çok bahalı. Bu hususta okuyu· 
culanmıza bir fikir edinmeleri için n
s:ığı sınbrlıu-.ı .diltkatlc okumala.rmı tav 
siye ederiz: 

Mesela: 1900 de, zamanın zenginle· 
rinden biri, yeni evlenen knrdesine ba
zı tavsiyelerde bulunuyor, bir de mas
raf projesi gönderiyor. 

Bu yeni aile; sekiz ki§iden ibaret
tir: Bay ve bayan, iki hizmetçi kadın, 
bir uşak, bir arabacı, bir sayis ve bir 
de ~çı ..• 

İşte gönderilen masraf pro~esi: 
Et 3 kilo 21 kuruş 
Ekmek 4 " 4 " 
Sebze 5 " 10 " 
Sade yağ 
Meyve 
Gaz 

yarım " 4 '' 
4 u 10 ti 

4 ,, 6 .. 

22'5kilo 57 kuruş 
''İşte aşağı yukarı yevmt masrafı

nız bu. haftada 399 kuruş. Ayda 16 )i. 
ra. Buna 9 lira. daha il~ve edelim 25 
lira diyelim. Bu, çama5ırcı, tenvirat, 
tuz, sirke, limon, baharat ve sair u· 
fak tefek seyler satın almak için çok ı 
tur bile ... 

" Günde dört kilo gaz hesap ettim. 1 
Sekiz lamba yakmış olsanız, her ıa.m. 
ba için yarım kilo gaz eder. Bir 18.mba 
kendi odanıza, bir de sofaya, hizmet
~ilerin ve u~aklnrm odalarına. da bi
rer lfimba, iki de mutbn.hla ahıra ... 
Yedi lfunba eder. biri de misafir oda· 
lan icin ihtiyat kalır. 

''Odun ve kömiir için günde on ku· 
ms kovuyorum. İki soba yakarsınız. 
Biri sizin odanızda, birisi de hizmet
çilerin odasında. Uc:aklar ve saire mut 
bahtan aldıkları ateş ile ısınırlar. za. 
ten senenin anr.ak iki, ile; avm'.la soba 
yakncnhnrz i<'ln 10 kuruş kftfidir. 

''Rimdi f!clclim hııc:ıu~i rnasrafmız:ı.: 
Bavana gtin~e bir lirnrlıı.n a .. da otnz 
lira yetiı-:ir. Si?.e de 30 lira kafir1ir. 
Ev kira.qmı ayda ~s lira h<"""n ediyo
n1m. Kan kor.n elhic:el<!r;.,;.,. i"in ~nf'· 
ele 200 lira ycticıir. u~akl:ı.rm . hi?:l"l'll'•t
"iierin elbiselerine de sere de ~arf e. 
dece'ğiniz para, zannederim, 20 lira. 

paraya satıl.an §ek6rin kil-Osu 1938 de 35 
lı.ıını§a çıktı .. 

mürekkep ort.nhalli bir ailenin sene .. 
lik bütçesini tetkik edelim: 

Kira ayda 20 lirndaıı senede 240 11· 
ra. Yiyecek gilnde 1 buçuk liradan 
senede 640 lira. Hizmetçi ayda. 12 bu· 
çuk liradan senede 144 lira. Elektrik 
ayda 2 liradan senede 24 lira. Su ayda 
1 liradan senede 12 lira. YekOn: 1060 
lira. 

Yalnız ev kirası, yiyecek ve hizmet· 
çi masrafı tamam 1060 lira ediyor. 
Bunda bayan ve bayın elbise m~ 
f ı, cep harçlığı dahil değil. Görülü -

' yor ki, bugün orta halli bir ailenin 
sarf etmeye mecbur olduğu paranm 
nısfı ile 1900 de (bey gibi) YS§a.ma.k 
1-abildi. 

Bugiin bir 7tilo patates alnıaT~ için SO 
scmo cv-vcllciııi11 tam yirmi '»ıi.sli bir 1 

para vermek ıa::ımdır 

Şimdi §U aşağıki listeyi okuyunın;, 
Aradaki farkı derhal görürsünüz: 

YIYF.CEKLER 
Sade yağ 1900 senesinde eski okka 

7 K. 1938 de kilo 120 k. Şeker 1900 se 
nesinde eski okka 1,25 k. 1938 de kilo 
30 K. 1930 de beyaz peynir 2,50 k. 
1938 de kilo 60 k. 1900 de eski okka 
ekmek 0,75 k. 1938 de kilo 10 k. 1900 
de eski okka et kıvırcık 4 k. 1938 de 
kilo 75 k. 1900 de eski okka. Dnğh~ 
3 k. l 938 de kilo 60 k. 1900 de eski 
okka karaman 2,50 k. 1938 de kilo 55 
k. lDOO de eski okka fasulye l,25 k. 
1938 de kilo 25 k. 1900 de soğruı eski 
okka 0,25 k. 1938 de kilo 5 k. 1900 de 
tuz cı>ki okka l,~5 k. 1938 de kilo 12 
k. 1900 de birinci cıgara paket 1,75 k. 
1938 de 11,50 k. 1900 de birn (şişe) 

1,50 k. 1938 de bira şişe 32,50 k. 1900 
de bira duble 1,25 k. 1038 de 22,50 k. 
1900 de rakı şişe 1 k. 1938 de rakı şi
şe 20 k. 

dan fazla dc@.lclir. Aylıklarını da §U 

suretle verirsiniz: 
1ki kadın hizmetçi 
Bir uşak 
Bir sayis 
Bir a§çı 
Bir arabacı 
Yekun 

Ayda 4 lira 
" 2 " 
" 1 " 
" 2 " 
" 2 " 

11 " 
"Eğer rcfikamz müsrif dc,'.;il v.c ev 

idaresini bilir bir kadın ise bu para i
le gill gibi geçinir gidersiniz.." 

Zengin ağabeyin hesabına göre bu 
ailenin senelik masrafı şudur: 

Yiyecek senede 300 lira 
Bayanın cep harçlığı senede 160 .. 
Bayın cep harçhğı senede 160 ,. 

Elbise masrafı senede 200 ,, 
U~aklarm ve hizmetçilerin elbisesi 

20 lira 
Uı;aklarm ve hizmetçilerin avhk-

ları 132 lira 
Ev kirası 60 lira 
Odun ve kömür mnsrafı 36 lira 
Araba ve beygirlerin masrafı 72 

lira. 
Yek!\n 1.140 lira 

Hakikn~en 1900 eenesinde avda 1,,5 
lira ile kib:ırca bir ha,·nt yt1samt-dı. 
Şimdi, kan, koca ve bir hizmetç.lden 

G11"ECEK 
1000 de (ısmarlama) elbise 400 k. 

1938 de 55 L. 1900 de iskarpin en iyi
si 100 k. 1938 (ip 20 L. 1900 de basma 
en iyic:i 1 K. 1938 de 40 k. 1900 de p:ı.
tiska 0.75. 1938 de 30 k. 1900 de lpek-
11 14 k. 1 o~g de ~"O k. 1900 de altın 
lM k. 1938 de 1070 k. 

Rwan'$\rın. hn,·at her ?"{in d'lha zi
Pllde pahrıhla.c:ıyor dive ~Hrfıyet et -
mekte hakln.n ,.ar değil mi? ... 
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uç ile ahlak telif 
edilebilir mi? 

•••••-••re•••••• •••••••••••••••••••••••••••• ... n••••••••••••••••••••••••••••• ... l Bugii.nkü cemi~:ell~~n gayrı ahlaki l>ir 
i suç işlemek telakkısıle cezalandıı dıkları 
~ bazı şulıısları iki yüz sene sonraki diğer 
i bir cemiyet belki de haldı bulacaktır. 
=·--··--································· .. ···················-········-·-s lYl er; lYI n n ç'\t n m a ü ve ır tYı I};) ô 

llfllceıenmesn 

Yazaf): Dr. Rasim ADASAL 

1 LK günahı işliyen ve cennetin 
hurili gılmanlı cennet bahçe

lerinden koğulnn Adem ile Havva'nın 
hakiki insan çehresi ve huylarıyla şu 
fani dünya. üstüne çıktıkları günden
beri, bütün insanlar suç ve günah iş
lemek mirasma kondular. Suç, cemi • 
yet hayatının bir fonksiyonu, bir bün
ye tezahürü olduğuna göre, normal 
bir vakıadır; doğduğu andan itibaren 
bir taraftan tck8.müle, bir taraftan 1 
da yıprarunıya ba~lıyan ins:ın makine
sine zaman zurnan arız olan hastalık 
nasıl ki zaruri ve normal bir tezahür 
ise, cemiyetin muhtelif ahlak cephele

rinde ferdi veya cem'i ~ckillerde gör
düğümüz suçlar da tamamiyle tabii te· 
zahürlerdir; bir gün bunların harcı 
ham madde olan dünya. üstünden kal
kacaklarını 'e bütün insanların ürat 
derecede bir diğerkamııklu sade (fa
zilet) mabedi etrafında toplanacakla
rını düşünmek bir hayaldir. 

Çok eski çağlarda büyük filosof EI
ıntunun "cumhuriyet" şaheserile kur
duğu bu tatlı ve eayam arzu hayal, 
yirmind a.sır ~cmiyetlerine de "te· 
menni" kı:ı.bi'inden irsi bir temayül o
larak intikal etmiş, fakat ne çare ki 
henüz meyvasını vel"'.ncmietir. tnsnn
lar, kafalarının zeka ve moral mekn· 
nizmalarım müsavat prensipini israf 
ederek bu derece noksan yaradan kud
retin Usti.ine çıkıp da diledikleri gibi 
bir (roboto) yani sun'i adam yarata
bilirlerse belki hepimizin içinde sar
maş dola§ olacağımız bir cennete kn 
vuşu-rlar. Fı:ı.kı:ı.t o monoton hayat sah· 
neleri içinde, tıpkı robotolar ec;erinde 
gördiiğümüz otomatik manken adam· 
lar gibi, yine günün birinde isyan ede· 
cekler; değişiklik ve heyecan istiyc· 
ceklerdir. 

Dünya kuruluşunun en büyük sırrı, 
bir an bile durmayan hareket ve de· 
ğişikliktir; fakat bu fevkalade kainat 
ahenginin çarhlı:ı.rınc\a sık sık kayma
lar ve bunlardan ileri gelen tufanlar, 
kasırgalar ve zelzeleler görüyoruz. l 
Yıkılan ve de\Tilen kainat hercümer
ci içinde insan ruhu bir kelebek kana
dı bile değildir; bu zaaf ve aczimize 
rnğmen doğduğumuz gUndenberi hepi
miz megaloman ve harisiz; şeniyetin 
normal sınırlarını aşmak ve koca k~
inatm bile kurtulamadığı bural&I"dan 
cılız ruhumuzu takma bir kelebek ka· 
nadıyla atlatmak hayalini kuruyoruz. 
!ştc suç da, hamuru "karakter" dedi
ğimiz bir sürü heyecanlarla hırsların 
karışmasından doğan insan ruhunun 
bir nevi fırtınası veya zelzelesidir. 
Bunun şiddetine ve tahriplorine karşı 
tedbir almak ve miimkün mertebe o
nunla milcadele etmek yaşayışımızın 
icab ettirdiği bir hak ve tabii bir gay
rettir; fakat en ~uurlu bir cemiyette 
bile hiç olmazsa fcr~i gtinahları ve 
hataları normal vakıalar addetmemek 
tamamivle metafizik bir düsüncedir; 
ve cemi:, et bu hayali ahlak fel0 efele· 
rindcn bugüne kadar maddi bir istifa· 
de de görmemistir. Ancak cemiyet, 
mücerred ahlaki müe ·virl<'lerin kf-J'i 
derecede bir mUdafan silahı olmadık
larını görerek suç i":livenleri (ibret 
dersi) olsun diye cezglandırmak yolu
nu tutmuş ve ceza kanununa uygun 
gelıniyen her fiil ve harekei (suç) 
kelimesile etiketlemiı.ıtir. 

Duvını hakkmı vermedifiimiz tabia
tın büt1.in unwrlarmda da. buna b<>n· 
zer bir tedib mevli vnrdrr. Darven i· 
le Spenserln hav:ı.t mücadelesi ve 1s
lıfo kanunu aşal!ı ;-.ıukıırı bunun bir i
fadesi d~l midir? ... 

Palamut doyduktan sonra da hırsı
na devam ederek zavallı hamsileri top
tan yutmak isterken yolunu şaşıra
rak insan eli hakkından gelmiştir; 
li:ıiinatın fıuk ve biyolojilt fonn.siyonu 
içinde her Vurhk daha kuvvetli bir 
varlığın hUkmü ve korkusu altında
dır. Bir çoban çocuğunu küle döndü
ren yıldırım bütün kudretini tükete
rek toprağa karışır. Esasen tabiat 
kanunlarının bir vasıfları da israftır-

' yarattığı binlerce huvcyni menevi ve-
ya balık yumurtı>sı arasında ancak 
birkaç tanesine hayat hakkı verir; 
güle renk, koku ve canhhk veren gü
neş ışığı ayni zamanda. sarartır ve öl
dürür; fakat bizzat kudretli güneş de 
bir gün bir kömür parçasına döruniye
cek midir? ... 

Demek ki nikbin filosofun tabiatta 
aradığı kemali bulmak imkansızdır. 
Oyr.ak insan ruhunun kanatlarına 
taktığımız ahlak nazariyeleri de Ha.
bil ve Kabil kavgnsındanberi renk ve 
şekil değiştiren ve hatta cemiyetten 
cemiyete, insandan insana büsbUtün 
başka mruızara la r gösteren telakkiler
dır. Suç ile ahlakı telif etmeye kal
kışmak ve suçu ga)Tiahlaki bir aksil
lfunel manasına. almak bir. hatadır. 
~ gBren nhalki fiiller olduğu gibi, 

ceza görmiyen gayri ahlaki fiiller de 
Vai"dll'. 

Mesela omoscksüalite (1) bir cemi
yette ceolr ve §iddetle ~alenen vaki ol 
mıımak tıarliyle cezayı isfılzam emıe· 
diği halde, ba§ka cemiyetlerde ve 
mesela Almanyada büsbütün aksine -
dir. Ç'ı.inkü bu sapık tenasüli temayül, 
nev'in bakasına .mani olan gayriahlaki 
bir cüret telakki edilmektedir; halbu· 

ki bazı ruhiyatçılara göre bir anomaı
lidir: bazılarına göre cinısiyet ba9ka, 
ahlak büsbütün başka.dır. Borsada za· 
rarlı spekülasyonlar yapan ve binlerce 
lira kazanan bir ferdin kurna.ilıklan 
ıdealist alılakiyatçılara göre gayriah· 
laki tezahürlerdir, öyleyken ceza gör
mezler. Eski Atina medeniyetinin ve 
katolik taassubunun (mücrim) diye 
asttklan Sokrat ile Galileye bugiin 
insanlık §ehid mabutlı:ı.rı payesini ver
mektedir; ve bilmiyoruz bugünkü ce
miyetlerin gayri ahlaki bir suç işle· 

mek telakkisile cczalantlırdıkları bazı 
şahsiyetleri iki yüz seno sonraki diğer 
bir cemiyet belki de haklı bulacaktır. 

Eski lsparta kanunları nazarında. 
hırsızlık, görünmemek şnrtiyle bir 
mclıaret sayılırdı. Bugün bile bir 
memlekette ceza gören bir fiil diğer 
memlekette görmez. Binaenaleyh her 
memleketin kendi içti::nai bünyesine 
göre kurmuş olduğu ceza sistemine 
bakarak suçu ölçmek lazımdır. 

Tabiatiyle suçların çoğu bütün me
deni cemiyetlerde ayni derecede §aya
nı nefret ve cezaya müstahaktır. Ba· 
ba veya. hoca katilini yamyam kabi
lelerinin bile teşvik etmiyecek!eri ta
biidir. Netice itibarile bu tahlilden çı
karmak istediğimiz en kısa mana, su· 
çun da her cemiyet için nor.11al bir 
tezahür olduğudırr; ancak bu fonksi
yon §eklini. gidişini ürat derecede de
ğiştirince bir ( cemıyet hastalığı) is
mini alabilir. Nete1dm biiyük harbin 
akabinde, hırsdrk!arm, ferdi ve içti
mai cinayetlerin, ana.rşilcrin bünyele
rinde fa~1 aı:i'c coğaldıldıı.rı cemiyet • 
ler için nlıFki v~ idari fonksiyon öl
çüsü (suç a.cledi) olmuştu. Bu@n ce
miyetimizde de bizi birdenbire endi -
şeye ve yeise düşüren münferid çocuk 
suçlan, birçok mütefekkirlerimizi 

Yugosla v takı mı 
Gayrifedereler ln en kuvveti takımlarından 

Perayı 3 -1 mağlup etti 
Misa/ir takım güzel bir oyun oynamağa muoajfak oldll 

Yugosıav 
Evvelki gün ~ehrimize gelen Yugos

lavyalı futbolcüler, ilk müsabakaları
nı dün Taksim stadyomunda 3 bin se
yirci önünde Pera klübü ile yaptılar, 

Kırmızı gömlek, beyaz pantalon 
giymiş olan misafir sporcular tam sa
at üçte sahaya gelerek halkı sel§.mla
dılar, birı:ı.z sonra da Pcralılar ta.raf • 
tarlarının alkışın arasında ortaya çık
tılar. Bayrak teatisi ve malılm mera
simden sonra maça saat üçü yirmi ge
çe Ahmet Ademin hakemliği ile baş
landığı z:ıman takımlar §U şekilde tcş 
kil edilmişlerdi: 

Pera: Çiço - Vlastardi, Civelek • 
Çiçoviç, Etiyen, Çaços - Filipa, Cufa
li, Budıtri, Bambino, Taleas. 

Yugoslavya: Bpasiç - Ancclkovif-, 
Lul:iç - Braçiç, Badonaviç, Çolı."iç -
Saviç, Rakar, Petroviç, Tom.a§eviç, Ze
ceviç. 

Çok sıkı esen rüzgarı arka.sına alan 
Peranın başladığı oyunun, ilk dakika
sında., top her iki muavin hattında ke
silerek ortalarda. dolaştıktan sonra 
Yugoslavların seri bir hUcumu ile Pe
ra kalesine yaklaştı. Çiı,:oviç bu çok 
tehlikeli hücumu ancak favulle dur -
durdu, misafir takım merkez muavi
ninin çok sıkı çektiğı bu ceza vuru
şu kalenin yanından avuta kaçtı. 

}.{U.Sabaka milthiç rüzgara rağmen 
çok zevkli ve çok ,seri cereyan ediyor 
ve dakikalar ilerledikçe Yugoslavla -
rm sahaya alışarak daha tehlikeli ol
dukları görülüyordu. 

Uzun boylu olan Yugoslav Oyt.UlCU· 

larmın havadan oynanıak suretile ka
zandıkları avantajı Perelılar bir tür
lü kesemediler. Onlar da karşı takı
mın oyununu kabul ederek havadan 
ve ~uunıuz bir oyun tutturdular. 181 
inci dakikada ilk muntazam Pera akı
nı yapıldı, Filipadan Bodur.iye geçen 
topu Pera merkez muhacimi sıkı bir 
§Üte tahvil ettiyse de Yugoslav milli 
takımı kalecisi olan S_pasiç bunu ko
laylıkla bloke etti. 

Bundan sonra bir iki hücum tecrü
besi daha yapan Peralılar, rakip mü
dafaayı bir türlü aşamadılar ve 25 in
ci dakikadan sonra oyun sarı · siyah 
sahasına girdi. 

29 uncu dakikada sağdan inen mi
safirlerin sağ içi, Rakar Pera kalesi 
önündeki kargaşalıktan istüade ede • 
rck kö~eleme bir şütle ilk ve 9 dakika 
sonra da merkez muhacim Petroviç 
güzel vücut çalımlariylc karşı n1üda
fileri atlatara1c: ikinci gollerini attı. 

Bu kısmın son dakikal:ı.n Peralıla.
nn semeresiz gayretleriyle geçti)Tf'e 
de, varlyet değişmeden ~O Yugoslav
ya lehine bitti. 

ikinci de\?re 
tık kırk beş dakikada kıymetli ele

manlardan mürekkep olduğunu bütün 
seyircilere teslim ettirmiş olan misa
fir klüp takımı, ikinci d~vrede rüz.. 
gftn da arkalarına alınca gol adedini 
o.ltıya, yediye kadar yilkselteceği Ü· 

mit ediliyordu. Nctekim hakemin dü
düğü ile fırlıyan misafirler derhal 

''mektep terbiyesi noksanlığı., yani iç
timai bir hastalık hükmüne sürükledi. 
Fakat bunu, her sahada olgunluk ve 
başarmalar gösteren sağlam bünyeli 
Türk cemivetinde muvakkat ve kolay
lıkla kabill tedavi olan hafif bir hüm
ma gibi telfiltki etmek ve derhal iza· 
lesine C'.alısmak en makul hareket ola
caktır. -Bu~dan r,onraki yazılarımda 
doğrudan doğruya arızanın kısa tah
lilini ve tedavi çarelerini §erhedece-

ğim. 
Dr. Rasim ADASAL 

(1) Kendi cinsinden birin~ kar~ 

'mC'!Jİl duymo.k. 
(*) BuncZan cvvcll..i yazılar 1 ve ! ı 

§tibat tarihli scıyılanmı:iladır. 

kafile reisi ne diyor 1 

Pera sahasına girdiler ve adeta tek 
kale o}'m!mıya baeladılar. 
Yarım saat süren bu kahir h!kimi

yet esnasında belki birçok sayı kay-

dedebilirlerdi. Fakat kendilerini hi~ 
sıkmadılar, mükemmel paslar ve dep
lasmanlarla hakikaten güzel bir o
yun çıkardılar. Bu arada sol içlerinin 
bir ara pası ile sol açık da üçüncü go
ıu yaptı. Oyunun bitmesine pek az 
kala Perahlar bu baskıdan kurtula • 
bildiler ve müsabakanın ba§mdanbcri 
bir türIU harekete geçemiyen hUcuın 
hatları - ikinci devrede giren Roberto 

nun gayretiyle - birkaç düzgün hüt'um 
yapabildi ki, bu akınların birinde, Fi

Iipanın ortaladığı topu Roberto dur
durmadan şilte tahvil ederek Yugos
lav kaleciyi mağlub ettL 

Pcranın bu sayısı devrenin 36 mcı 
dakikasında olmuştu. Bundan sonra. 
yine hücuma geçen misafirler başkaca 
gol çık:ı.ramadıklarmdan müsabaka 
3·1 Peranm mağltıbiyeti ile netıcelen
di. 

••• 
Gayrüedere klüpler arasında yap

tığı 1llaçlarda. çok güzel oyunlarını 

seyrettiğimiz Pera, dün kabil olduğu 
kadar bozuk oynadı. 

Biltün takımda göze çarpan oyun
cular yalnız Vlastardis, Çiçoviç ve i
kinci kısımda giren Roberto idi. Bam
bino, Etiyen gibi meşhur futbolcüler 
pek sönUk kaldılar. 

Misafir takıma gelince kalecileri, 
her ıki müdafileri, sol muavinleri ve 
sol içleri mütea.ddid defalar beynelmi
lel olmuş bu on bir, müthiş rüzgftra 
rağmen çok kombine bir oyun oyna
dılar. Hele rüzgAra. karşı oynadıkları 
ilk kısımda daha iyi anlaştılar. 

1 

Paslaşmaları, yer değiştirmeleri. 

yer tutmaları, süratleri fevkaladeydi. 

Enternasyonal oyun<'ulardan maada 
merkez muavin, merkez muhacim de 1 

kusursur.du. 

- .• t•• ;;.:ı-"'"' ~ Oyund:ı.n sonra gonış u6 ...... "'°' • 
le reisi Mibailoviç §unları aöyl~ 

- Maçın netice.sinden nıezrıll ~ • 
Fakat bizi daha çok sevindirell, ;' 
den mükemmel görü.'jlU ve taJJl tJ.l ~ 
sile bitaraf bir hakemle maÇ ys~,r 
olmamızdır. Biz memleketinize b~,,et' 
sa Çalatasarayla çarpışmak ııııı'' 
geldik. Enternasyonal oyuncular et' 
dan bugünkü müsabakaya ıştirsl' re. 
tirm~.lğimiz Uç truıcslni y~ 
ceksınız. 

Galatasaragıtı 
yeni idare 

hegeti ,ı,tl 
Dün uzun bir içtima yapa.O ? .ı~; 

saray yüksek murakabe heyeti• 11 fi"' 

bün yapacağı işler hakkmdll ~ i~ 
program hazırladıktan sonra.~ 
re heyeti ve divanı haysiyeti 
tir. }!l>ıl 

Yen! idare heyeti §öyle ıcutt1 
tur: . ıs:~ 

Reis: Sedad Ziya. lld~C~ ~ 1-dil 
man Müeyyed. Umumi KatıP· ,/eıt'_ 
ğuz. Muhasebeci: Arif Neşet. ~ 
dar: Muslih . .AT.alar: va.ınılc· 
Besim. 

Yedek azalar: 
Suat Hayri, Selim 

pak, Bekir, Bürhnn, 

mend. _AJ'(İ -4' 
HAYSİYET DlV ~l~ jV' 

Ali Sami, Abidin Daver, µfdl
din, Orhan TE!.lısi::ı, Cevdet, 
za, Ahmet Kara. 
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lnscaıro ~~~aıfQ>a Vaycdlman -ttallil kl katan<dıa s©> ın saıfflr'oa 
G ü zel dansözü 

• • 
ld ü rr11eğe 

k yanııyorı11uş 
}an Koven 'le haşhaşa geçen 
aşk dakikalarından sonra .. 

' • 

Vstte: yuvar1.ak lçtnde tah1d7.atı idare eden ~orgu Mkiml.,· muvaceheye gl>tü
rüle1ı insan kasabı; altta: Vaydnı.anın -'UÇ ortağı Milyon ve karısı ... . ......... -.. ... .._. .. _.. ...................................... -.................................................... . 

1 Kızın dolu çantasına baktıkça gözleri kararan Vaydman, birdenbire onun üzerine i 
S atılıyor, ellerini boynuna götürüyor; ge nç kız bir taka zanniyle gülüyor. Fakat, i 
! sonra ... Gözlerini yuman katil, avuçladığı boynu sıkıyor, sıkıyor... i 
.............. ·····················································- -· .. ···· .. -· ... ···-·- ········ .................. : 

ı.,.. 1 
~nın n kasabı Vaydman ve arkada~· 
~nda!~~~ı ele \'erip hapse tıkıldık · 
'e}ellin rı tamam iki ay geçti. Me
'a~) a:11ki.katına memur olan (Ver
~ttu:va ıyesı sorgu bakimi, canileri 
~ltatıe: Çekiyor, sıkıştırıyor, yeni ha-

Vayd ataştırıyor. 
~~etıe~an :. ilk üadesinde bütün ci
._ ııı soyı' ~llyonun yardımıyla yaptı
İtı.l'arıa d ernı§ti. Elan da bu ifadesinde 

kar, veUruyor. ~albuki Milyon bunu 
l'ı Sorgu h~~ıyetini iddia ediyor. 
) l'or. V kırnı her ikisini karşılaştı-
~~ da ~e:nan sözlerini tekrar, Mil
~~lllen, b' arda devam ediyor. Buna 
~ 14Uı-. ıı ırçok .!eni şeyler öğrenil -
~ ldu~ ;se1a olenlerin nasıl öldü -
ı~ ller-1n' an Roven, Kufi ve Janin 
~ıı son d k' ~ l'llışt1r n ıkaları tamamile an-
1'tı • 'it l<ove d ~inr1 n e geçen aşk 

l'lltaı ~ltunttz .. . 
ıı.. ı te günU Vaydmanla Ame-
~ ııç dans" 
~11 Salonuna oz. Ambasadör oteli-
~tı' teııç kı a bulu~uyorlar. Vayd -
~e b· ~allrnaız.a, (arkadaş gibi) bir ge
Jaıı ır ltokte ar~nı, Vulzidcki köşkün
teı .. ~oven kYl ıçmelerini teklif ediyor. 

., r.ı abu1 ed' l'or- c:ı•diYorı ıyor. Oturduğu o-
btl'' ~to~ ar. Elbisesini değiştiri -
Q r trenı makinesini alıyor, sonra 

0ldıı.~~ç kızıa \~n Kluya gidiyorlar. 
~t it arı tam nydman, VuMye \•asıl 
~~kUıı b:;:• s~at l9 du. Bir müd

~ld· anıık b Çesıpde dolaştılar. 
)a~· ~tin b~ınıştı. Hava gayet gU -
~I~ ~nç ~r- sessizlik htiküm sürli-

Yorcı ız, D'1 ızeı . 1 u. :Si ı::ı... sesıy e şarkı 
rdenbire titredi: 

- Serinlik çıktı, Biraz Uşüdüm ... 
Köşke girsek ... 

Dedi. Salona girince divana uzandı. 

Vaydmn.n da ynruna oturdu. Genç kız, 
sanat hayatından, projelerinden, ü -
mitlerinden bahsediyor, sigara içiyor
du. Bu suretle bayii vakit geçmişti. 

Saat on bire doğru birisi, bahçe ka
pısını açmak için zorladı. Bu Milyon
du. Vaydman, hemen dışarı koştu, ar
kadaşına bir kadınla beraber olduğu
nu söyledi. Ve gidip bir otelde yatma
sını tavsiye etti. 

Milyonun gelişi, baş başa geçirilen 
tatlı dakikaların ze\·kini kaçırmıştı. 

Vaydman, ilk cinayetini işlemek ka
rarını verme?en evYel nefsile bir hay
li mücadele etti. Bu genç, gürel ve 

narin kadmı öldürmeye kıyamıyordu. 
Şimdi ifadesine bakılırsa, onun kal
kıp gitmesini beklemiş. "Eğer kız bu 
arzuyu göstermiş olsaydı, iEtasyona 
kadar kendisini götürürdüm .... diyor 
ve buna yemin ediyor. 

Fakat: bütün Amerikalı kızlar fi
bi serbest olan Jan Koven, hiç de git
mek arzusunu iz:..'lar etmiyor, genç dos
tuyla ~ene atmaktan hoşlanıyordu. 

Sabah saat ikiye doğru biraz süt iste
di. Ve yeniden civana uzandı . 

Vaydman, krzın çantasına bakıyor, 
baktıkça kendisini öldiirmek fikri ye
niden canlamyordu. Saat ilçe doğru, 
birdenbire kızrn ii.,.erine !!{ildi. <'lleri-
11i b"'.rnu,,'l r.ötiirdli. Gene- kız ~i;Jüvor· 

du. Va,·dman gözlerini kap:ı.dı, p:ır • 
maklarmı sıktı, sıktı ... 

.l:tn Kovcn. cırmnıyor. kendini kur
tarrnava ralıf:ıvorou. Kiiçiik ellerile 
caniyi göğsün9en itiyordu. Beyhude. 

Gö7.leri Mla kapalı olan cani, genç 

kızın vücudunun titrediğini, sonra ha
reketsiz kaldığını hissetti. Ellerini gev 
şetti, gözlerini açtı. Biraz evvel, gülen, 
şarkı söyliyen genç kızın, cansız di -
vana düştüğünil gördü. 

Caninin yüzünden soğuk terler a -
kıyordu. Bir müddet, ayakta bu feci 
manzarayı seyretti. Sonra genç kızın 
cesedini sürükledi, sofaya çıkardı. 

Şafak sökerken, mantosunu giydir
di, eldi\'enlerini eline taktı. Çantasın
daki paraları aldı. Köşkün bahçeye 
çıkılan merdiveninin altına bir çukur 
kazdı ve cesedi bu çukura gömdü. 

Cani, bu işi bitirdikten sonra vahşi 
bir hayvan gibi bahçede uzun uzun do
laştı. Saat sekize doğru kendisini top
ladı ve Milyonu bulmak, beraber ye
mek yemek için Vokserona gitti. 

EylUI iptidasında Vsydman yeniden 
parasız kalmıştı. llk evvel civar kö§k
lerden birini soymayı dli8fuıdü. Sonra 
aklına başka bir fikir geldi: 

Şoförlerden birini köşke düşürmek 

ve öldürüp parasını almak. .. Bunu da
ha tehlikesiz buluyordu. 

İlk cinayetinden sonra Karer ismi
ni taşımayı muvafık bulm~tu. Bunu 

değiştirmiye karar verdi. Şanzelize 
bar sahibinin delfıletile (Diksen) na -
mma sahte bir evrak tedarik etti. Bu
nun için de 100 frank verdi. 
l\nfi nası l öldürülmüş'! 

6 EylUlde çantalarnu aldı. Lafayet 
soltağında bir otele yerleşti; ve ayni 1 
gün Opera meydanına gitti. LUks oto
moblller Operanın yanındaki sokakta 
dururlar, mil.~t.-ri beklerkr. Bunlar 
gündelik \'e götürü çalışırlar. 

Kufinin lüks otomobili caninin bil
..- Deva.mı 11 lnclde 
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Herşey bttmfştt. Artık bir daha 

Ferideyi göremiyecektt. Hayatının 
bUtlln manasile, bazı hislerini kendi
sine bellt etmiyerek, gencllğlnln bil 
tün şefkatlle sevdiği zevcesini kay
betmişti. 

Hatice Münevver hanım yavaş ses 
lo söze başladı: 

- Jt'erlt, mazini hatırhyarak mil
teessir olduğunu hissediyorum. Fa
kat hu ıuzumsuz bir şey evlMım! 
Jstlkbali, gelebilecek saadetleri dU
şUn. Eğer Allah size bir erkek çocuk 
lfıtretse bahtiyar olmnz mısın? 

- Hem cok büyük bir bahtiyıır-
lık ... Bu benim en bUyUlt bir eme-
lim. 

- Ve bu saadetine sebeb olan kadı 
nı dn sevmlyecek misin? 

- o .. Bu çok tablt bir şey. Biraz 
ev,·el söylediğim gibi, kendisine be
nim için knbll olan blitUn saadetleri 
vereceğim. Fazla hlr şey yapamam. 
Bununla da memnun olması l~zım
dır. Nermintn bir sukutu hayale uğ
ramasmı istemem. Ve bunun için 
size de en bUyük ricam kendisini 
iı:.temeğe gittiğiniz glin bunlardan da 
bahsetmcnizdlr. 

- Tablt .• Bu arzunu yapacağım 
yavrum. 

İhtiyar bir uşak, elinde bir kahve 
tepsislle icerlye girdi. MUbahasenln 
mevzuu de~işmfştl. Şimdi Hatice 
l\fünen·er hanım başka şeylerden 
bahsediyor ve !<'eridin ince fikirleri
ni dil:katle dinliyordu. 

Nihayet Ferit kalktı, mUsaade is
tedi. il alice Müno\"\'er hanım yeğe
ninin ellerini sıkı sı k ı tutarak sor
du: 

- Demek ki yarın Şakir beylere 
gidebilirim? 

- O yarın değfJ .. O kadar acele et
meyiniz .. Birkaç güne kadar. 

Alnında hemen bir çizgi peyda ol
muştu. Gitmek üzere kapıya dpğru 
ilerlerken ihtiyar kadın mUşfik göz
lerHe onu takip ediyordu. Azametli, 
kibar, bir yOrUyUşU vardı. Başını ha
fit sallayış ı Hikmet pnşa ailesine 
mahsus bir tabiattı. Kendi kendine 
dllşUnUyordu. 

"Bir knrlını mesut etmek için her 
şeye malik ... Fakat acaba Nermin 
mesut olabilecek mi? KilçUk Feride, 
ki, güzel; cazip, çok sevilen bir ka
dmın yerine ı;etmek ne güç ••• Feri
din de çok yUksek bir ahH\kr, var. 
BilyUk hlr aileye mensup, sonra he
sapsız bir ı:1Nvet ... Zavnlh Nermin o 
kadar Ectııelllğlne rağmen parasızlı
ğı yüzünden bundan iyi bir talip lıu
lamaz. IJ:ı.ttA bu izdivacı bile hatırı
na getlrmt>mlştlr. Bir gün Feridln 
kendisin i aşkl a sevebileceğini neden 
dUşUnmemeli? .,. 

-2-
Şaki r beylerin ed bü)•lilt bir av

lunun nihayetinde idi. Sokak üzerin
de boyaı:ır solmuş hlr kapısı vardı. 
İçinde ailenin fakirliğini ı;lzllyen bu 
ev. yıkık duvarlnrr, yarılmış sıva par 
çalarile hnrnp bir halde görünüyor
du.Şakir heyin severek aldığı ve 
sonradan tariht eserlere dalarak ih
mal ettiği güzel Çerkez annesinin 
bir modelt olan :\erminin gUzelllğl-
ni hu nile sıkıntrsr solduruyordu. 
Dahası ı;lmdi hile tarihten başka 
bir şey dUşUnmUyor, Uç evH'tdmm is
tikbalini unutuyordn. En kUçUk bir 
zevkine her şeyi feda eden bir adam 
olmuştu. Otuz scnQıHr bir eser üstUn
de çalrşıyor, bununla bUyUk bir nnm 
kazanacağını iddia crllyordu. Fakat 
bazan en ehemmiyetsiz bir şeyin i
çinden çıkamıyor, en ?ctiçlik bir me
selenin ufacık noktalarında o kadar 
zayrf bir halde kalıyordu ki etra!ta
kller bu işin nihayetini göremez 
oluyorlardı. Bununla beraber bu a
arlamm manevt kıymeti yok değildi. 
Kendini fazla beğenmez, tevazuu 
severdi. 

Nermlnin. hiç ümit etmediği hal
de, bliyilk bir memnuniyetle göster
diği yardımile yazdığı bir parcayı 
yirmi kere okur, dUşünUı·, tahlll 
etmiye çalışırdı. 

Bu büyUk evin kennr tarafında, 
pencereleri bahçe üstUne açıJan ge
niş bir odasını, kendisine yazı odası 
yapmıştı. Duvarlarda, Ustline anlaşıl 
maz bir takım resimler yapılmış, 
sarı Ye kırmızılnrıa. do•.unmuş esld 
halılar vardı. Kitapların bazıları kü
tliphanenln raflarına konulmuş, di
ğerleri de Nerminln lstorlarını ya
madığı orta pencerenin içine yerleş
tirilmfştf. Ağustos nlhayctlerfnde, 
bir akşam Ustu Sevim - Şakir he)in 
Jldnci zevcesinden olnn kızı - yavaş
ça odaya girdi. Nazik vücudunun göl 

gesl, gilneşln hafit ziyalarının aydın 
Iatt1ğı bu loş odaya sUzüldil. Bir şey; 
yazmakla meşgul olan Nerminfn ö
nUnde durdu. 

- Hatice Münevver hanım geldi 
Nermin! 

Genç kız başını kaldırdı. Küçük 
kardeşi ona doğru eğilmiş kurşuni 
renkli, gUzel ve dUşUncelf gözlerile 
kendisine bakıyordu. 

- A ... Burada mı Öyle ise gidip 
"sata geldiniz,, diyeyim. 

se ... ·imin bir hareketi gitmesine 
mani oldu. 

- Hayır gitme Nermin. Benim 
yanlarında kalmamı istemediklerine 
bakılırsa. clddt bir mesele konuşa
caklar .• Hem de ... Babam icerJ gi
rerken Hatice hnmm: A ... Şakir bey 
tam zamanında geldiniz. Sizinle de 
görilşmek isterim ... dedi. Sonra üçil 
de salona girdiler. 

Nermin yalnız A ... diyebildi ve 
yUzUnde ufak bir ürperme dolaştı. 
Yaz gilneşintn altında pn;laynn 
göllerin lrnyu renk sularını ahdıran 
sakln ve hazin gözlerinde heyecan 
belirdi. 

Sevim kardeşinin iki tarafından 
sarkan kalın örgUlil kestane renkli 
snçlnrmı parmaklarının ucuyla ok
şıyarak: 

- Belki bir e\•lennıel\ meselesidir, 
Nermin dedi. 

Nermin Hı.kaydane omuzlaı·ınr 

sil ktl: 
- İhtimali olmıyacak bir şey! .. 

Yahut kabil olamıyacak bir lzdh·nç. 
Sen ne dUşilnilyorsun, Se,·lın? .. 

- nen öyle tahmin ediyorum. Bir 
ı;Un Hntice hanım seni istediği gibi 
evlendireceğini söylememiş miydi? 
O cok ciddi bir kadındır.. Belki o 
zaman bile böyle bir fikri vardı. 

Nermin cevap \'ermedi. Okunakii 
ve sık yazısının üzerine tekrar bnşı
nı eğdi. 

(Devamı var) 

Korsikall kad ı nl a r 
Korslkalılar kadar ananeye riayet 

edenler yoktur. Bilhassa kadınlnrı .. 
Ortaçağdan beri Korslka knclın

larınm vaziyeti hiç değlşmemi~tir. 
Kızlar; küçük kardeşlerine bakarlar 
analarınn yardım ederler, ycuıek pi 
şlrirler, çamnşır yıkarlar. Akşnm ü
zeri sebze ve mey,·e toplarlar; sa
bahleyin erkenden pazara götürUp 
satarlar. Keçileri sağarlar, sUtUnden 
peynir yapnrlar. Hnmur yoğururlar. 

Sonbahar: yağ znmnnı. KUçUk kız 
lnr ilzilmlcri topla~lar, sepetlere dol
dururlar, başlarının üstUnde, şarkt 
söyllyerek eve getirirler. 

Korslkalı kadınlar herşeyi başları 
Uzerlnde taşılnr: Su testisi, rncyl"o 
sepeti, sut tenekesi, llh .. 

Krş, kestane mevsimidir. Kcstuno 
yi pişirirler, döğerler ve unuyla sn
zel pastalar yaparlar. 

Du ycknnsak hayatta mektebe pek 
az bir zaman hasrederler. Fakat ki
liseye gitmeyi hl~ ihmal etmezler. 
Dinlerine çok, pek çok bağlıdırlar. 

Hurafelere de cok inanırlar. 
Şehirlerde, köylerde sihirbazlar, 

falcılar çoktur. Bunlar bazan doktor 
luk, cerrahlık da yaparlar. 

Biraz bUyUyünce ailelerine yardım 
lnrı daha çok olur. Çiftlik mahsuın.
tmı merkeplere yUkleterek pazara 
götUrilrler. 

On sekiz yaşına gelince, aileleri
nin intihap ettiği bir delikanlı ile 
nişanlanırlar. Bazı geceler, ailece 
toplanrrlar, nl~anhları da J;ellr, bir 
köşeye çekilirler, mnsal ve şarkı 
söylerler, kltare veya. armonik çala
rak gece yarısına kadar vakit geçi
rirler. 

Korslkah bir kız, kocaya vardık
tan sonra bUtUn hayatını cocukları
na.. çocuklarını büyütmeye hnsre
der. Zira, çok çocuk dot'l..U1lrlar. 

Korsfkalt kadınlar, r1.gUzelllklerl
nt uzun mUddet muhafaza ederler. 
Altmış yaşına geldikleri halde yUz
lerlnde kUçUk bir çizgi göıillmez. 

Nihayet bir gUn ~Hürler. Saçları 
dllzeltlllr, yUzU pudralanır, glydirl-
Jfr ve gelinlik yataklarına yatırılır. 
Ağlayıcılar çağrılır. Aile efradı da 
gelir. lldbl ıöyler, tcerler, ağlarlar. 

Ertesi gttnU papaz duaerm yapnr. 
Cen~zeyi btr araba.ya yUkletlrler. 
Mezarlığa ı;ötUrUrler. Korsikalıların 
mezarlıklan, bizim mezarlıklarımız 
gibi btr servi ormanına benzer • 
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er orduda temizlik llalyada mali r,,.. ;;, f-_J._-;] Japonyaya 

k vaziyet L"-~ik~~ verilen notalar apaca mi ' F 1 t k f ~B:ışl:ı r:ıfılJnch.I~· 
1 aş S ODSey DIŞAHDA: [; takd;. de Amerika Lond:-a deniz ınu· 

• uaşuıratı ı incide Yapılan değişikliklerden en mühimmi içlimaa çağırıldı • Doktor Rüştü Aras Cene\Te ve ahedesinin muhafaza hakkındaki ahka· 
dünyada takip ettikleri siyasi faaliyetin diplomatik sen~sten kat'i surette ayrıh- Roma, 6 (A.A.) _ 3 Martta topla- Viyanadan sonra Peştcye Vılsıl olmuş- mına tevfikan Japonyanın inşa etmekte 
artması için bir hareket noktası olabile- cağı söylenen Viyana sefiri Von Pape- nacak olan yüksek faşizm konseyi ruz- . olduğu gemilerin tonajına müsı:ıvi ge· 

w• • t h . tmel ted· · D . t üh' •• •• k tur .. Vekil dün akşam Başvekıl Daran- mı'Jer ı·nı::a etmeg~e başlıyacag~ı bı"Jdı'ril· ccgını a mm e c ır. nın ve uçcnın evecc unu azanmış ;ı 
Bu değişikliklerin ilk tesiri, Amenlrn olan Roma sefiri Von Hasselin vazifele- namesinde aş~·ğıda~i meseleler vardır: yiyi ziyaret etmi~tir. Bu akşam lstanuu- mektedir. 

h ü k om et i n i cenubi Amerika rindcn ayrılmalarıdır. 1 - Enternasyonal vaziyet hakkında la hareket edecektir. da 
rapor. • I_J'ind kongre partisi merkezi ko- İngiltere, Fransa ve Amerika arasın ya nüfuz etmeğe çalışan ltalyan ve Al- 1 Vaz:fesinden affedilen sefir • A-

2 - Parti· ve genrlı'k teı::kı'laAtı hakkın mitcsi, teklif olunan federal kanunu esa- teati edilen malfimat neticelerinde rnanların bu hareketlerine karşı daha Viyana, 5 (A.A.) _ Vazifesinden :s :ıc 'k n • 
akk. b j · · k bul tm w k erm· ti'r Ko men anın yaptığı bu teşebbüs Jt•pO mütcy • ·ız ulwunağa sevketmek ola- affedilen Alman büyük elçisi Von Papen da rapor. sıyı ·a e emege ·arar v ış . . . . • ır.a..ıı 

cakt . ak 1 ilk" t'ı.- 1 • • 11. t yaya gemılerının hacmı ve toplar · ~r. . . . l elçilik erk:inı ile veda ederek Berline 3 - Mali ve ekonomik vaziyet hak- mıte, mmt a ı wuet ennı ve ın , . e 
Hıtler tarafından ıttıhaz edilen ka- hareket etmı"ı::tı·r. . - . . . W• h'lAf 1 rak çapını diğer mcmle~etlerin gemilerın 

:1 kında rapor. mılletinı, halkın ıstegı ı a ına o a ıı 
rarlar, burada iki şekilde tefsir edilmek- Von Papcn, kuvvetle deveran eden 4 - Dahili vcxziyct ile nüfus siyase- bu kanunu esasinin meriyet mevkiine uygun bir şekilde ipka etmek is;in stıo r 
tedir· · s ı bir fırsat verecek ı::ekilde hesaplanmış · şayıalara göre, Almanyanm a aman- . hakk d korunası hususundaki her teşebbüsü, lü :s 

Bu değişiklikler ya Schacht ayrıldık- ka büyük elçiliğine tayin edilecektir. tı m a rapor. Aksi takdirde Japonya başlzcn iki ıcıeniı: 
tan sonra harici iktisa~i veya dini siya- M ürritlelİ o mu tedillere galebes; 5 - Bir faşis korporasyon meclisi '!su zumu takdirinde idari işbirliğini kabul lçatagorisindc kayıtsız olarak inşaat• 
set sahalannda muhtelıf şekıllerde tecel- rulması etrafındaki ihzari faaliyet hak - etmiyerek, akamete uğratmağa davet başlanmasının mes'uliyetini yükten· 
ll eden muhalefeti ezmek mak<:adile şid- Bu~~~te: .? (A.A.) -:- Buda~:e kında rapor. eylemektedir. miş olacaktır • 
det kullanılmadan yapılmış bir tasfiye- mahafıhnın mutalca~ma gore, ~iman y.ük 
den ibarettir. Veya birkaç zamandanbe- sek kuman~a. h~yetınde ve hükum:tı_:ı- Dün ikinci defa olarak toplnnan yük-
ri Almanların bilhassa ispanya işlerinde ~e ol:ın değişık!ıkler Al~n~anm ~~tu.n sek milli müdafaa komitesi bugün öğlc-
gösterdiklcri ataletten memnun olnuyan sıya"-ı ve ?skcrı kuvvetlerın~n. han.cı sı- den sonra tekrar toplanmıştır. 
Musolini tarafından yap lan tazy'kin- yaset emrınde temerküz ettınlmesı ma-
bir neticesidir. 1 

1 
hiyetindeclir. Bütün bu değişiklikler 

Orduda tem'z'i!c 
Berlin, 5 (AA ) - Dün Alman ordu

su yüksek kumanda heyetinde vukua 
gelen değişiklik ~k geniş olmuştur. Bu 
gün öğrenildiğine göre, 20 si korgene
ral olmak üzere 49 generalin yerleri 
deği5tirilmiş ve mareşal von Blomberg ile 
general Frisclı'den başka diğer 14 gene
icil daha tekaüde sevkolunrnuştur. 

Diplomatik değişiklikler o kadar ant 
olmuştur ki ala.kndar hükfunet merkez
lerinin hiç birini istimzaç etmeğe vakit 
kalmamıştır. 

Fran oya 
nota 

Uoştarafı 1 incide 
'.ıkça ciddi bir ihtarda bulunacaktır. 

lngiltcrcnin İspanya sahillerinde 
hiçbir meşru abloka tanımadığı ve bu 
sebepten dolayı Lngiliz gemilerine ya
pıl:ın hücumları kabul edemiyeceği 

Frankoya bildirilecektir. 

müfritlerin mutedillere galebe ettiğini 

gö<:terir. Von Ribentropun da hariciye 
nezaretine tayini büyük bir ehemmiyeti 
haizdir. Çünkü antikomünist paktını or 
taya atan ve onu tahakkuk ettiren biz
zat kendisidir. 

Yu (J'osla v sporcular 
Busabalı Taksim abidesine 

telenk koydular 
Şehrimizde bulunan Yugoslav fut

bolcüler, Galat.asa.raylı sporcularla 
beraber, bu sabah saat 11 de Taksim 
Cumhuriyet ftbidcsine çelenk koymuş
lardır. 

Uydurma 
haberler • 

DS" Baştnrn1ı ı incide 

Memurin kanununda 
değişiklik 

Ankara, 6 (Haber) - Söylenildiği

ne göre, kamutayın bu devresinde ko-
~ 

nuşulacaJ; lüyihalar c:ırasında, memurin 

kan~·nunda yapılacak değişikliklere ait 

layiha da bulunmaktadır. Esaslan ha
zırlanmış oleın ve vekaletlerin mütale-

ası alındıktan sonra Kamutaya sevkedi 
lecek olan projede, yüksek mektep me-

zunlarına ve ihtisas yapmış olanlara ilk 

maaşlDrda şimtli'Jsine nazaran bir derece 

yükseklik temin edilmiştir • 

Çelenk parası teber
ru edenler 

Topkapı Fukaraperver müessesesi re
isliğinden: Müessesemiz Sinob saylavı 

merhum doktor Galip Hakkı üstün ve 

fatından evvel cenazesine çelenk gönde

rilmemesini çelenk göndereceklerin bun

ların paralarını müsseseye teberrü etme 

!erini vasiyet etmişti. Sinop saylavlan 
Yusuf Kemal, Hilsameddin ve HulOsi 

çelenk parası olan 22 buçuk lirayı mü-

essesemize gönderrnişelrdir. Arzı teşekkür 1 
olunur. 

• Mısırda Veft partisi, önümüzdeki 
intihabata iştirak etmiyeccğine dair çı-

kan haberleri tekzip etmektedir. Par-ti 
bütün intihap mıntakalarmda namzet 
gösterecek tir. 

• Amerika amele federasyonu reisi 
Green Londrada Valter Citrineye bir 

mektup göndererek Sovyet sendikalan 
' beynelmilel amele federasyonuna kabul 

edildiği takdird Amerikan isçi federas-

• yonunun mezkur beynelmilel teşekkül
den çekileceğini bildirmiştir. 

• üç gilndenberi Lizbonda bulunan 

İngiliz filosu Cebelüttanka hareket 

etmiştir. Bu münasebetle Portekiz ga

zeteleri Portekiz siyasetinin tamamile 

müstakil olduğunu ve ananevi Ingiliz it

tifakı haricinde Portekizin diğer devlet· 

!erle de dostluk münasebetleri idame ey
lediğini yazıyorlar. 

• Beyrutta Arap gençlik teşkilatı her 

taraf ta beyannameler neşrederek lngilte 
renin Filistindeki hareketlerini protesto 
etmekte ve lngiliz mallarına boykot edil 

mesini halktan i temcktedir. 

•Fransız mebusan meclisinde 11ve18 

şubatta harici siyacet hakkında müzake
reler cereyan edecektir. 

• Mısırda Vefd parttsının (ma g m 

!ekliler) adr verilen teşkilatının reisi Bi

lal dün bir nümayiş esnasında tevkif 

~ıre~ Dnc91e 
Köylerde artezıyell 
kuyuları açılıyor . 
Konya (Hususi) _Ereğli bez fabrl' 

kasının delfiletile kaza merkezine t>aJ!t 
Alhan, Hacı Bekir ve Taşağİl köyle
rinde yaptırılan arteziyen su tuıuınb3' 

lan sona ermiş ve çıkan sular içilJJ1e)-e 
elverişli görülmüştür. Bu teşebbiiS~ 
muvaffakiyetle neticelenmesi için arıeıı· 
yen aletlerinin kazaya bağlı d!ğer ıclir 
lerde tatbiki kararlaştırılmıştır. 938 se; 
nesi için bütçelerinde tahsisat ınevcıl 
olan köyleriQ hemen su çıkarına ~ 
yesine başlamaları takarrür etıniştit· 
Tashisatı mevcut olmıyan on iki JcÖ)-e 
tahsisat gönderilmesi viUl.yetten isteD' 
miştir. .../ ı, 

Musikinin çalışrıı8 
üzerinde tesiri 

Brükselde bir fabrika müdürü, atöb"' 
lcre birer hoparlör koymuştur. 

Ingiliz tıp mecmualarından biri ~ 
nun lngiliz fabrikalarında da tecrübe , 
lunduğunu W' ıyı oır nenc:c ::tlı11~ 
yazıyor: Atölyeye bir gramofon ko .. eP 
muş ve amelenin daha ~ok iş gbrdüğii 
!aşılmıştır. 

İspanyol kara suları dahilinde her -
hangi bir millete ait olursa olsun her 
gemi tevkü edilebilir ve araştırılabi

lir, fa.kat üç millik mmtaka haricinde 
İngiliz gemileri Ingiliz bahriyesinin 
himayesini talep etmek hakkını haiz. 
<lirler. 

Mısmn içinde ve dışında bazıları 

Mısır Kralına bir de halüe adını ver
mek istemekle bir maksat gözetmiş o
labilir. Bu maksat kendi sınırlan dı
§mda birtakım memleketlerin bir kı
sım tebaası Uzerinde velev mn.nevi ol
sun ikinci bir tabiiyet - metbuiyet el· 
de etmiye matuf ise, bunu dost veya 
düşman, hiçbir memleketin idaresi hoş 
görmez. Böyle ncf sülcmirdc hoş gö
rülmiyecek bir hareketin de göz yu
marak veya bildiğini yap denilerek 
teşvik edilmesine dostluk adı verile· 
mez. Tiirkiye ise Mısırın dostudur ve 
dostu olduğu için muvaffakıyetini is
ter. 

edilmiştir. ~ 

--------------------------~------------------------------
Bu protesto ile İngiltere hükfuneti· 

nin İngilizler tarafından kontrol edi
len deniz yollarında görülecek her • 
hangi bir denizaltı gemisinin batırıl
masına karar. verdiği de g eneral 
Frankoya tebliğ olunacaktır. 

Alcira vapuru hadisesi bütün mat· 
buatı meşgul etmektedir. Gazeteler bu 
yeni korsanlık hadisesi karşısında 

derin bir infial göstermektedir. 
Hariciye nazırı Eden, dün biribiri 

ardına, Fransa ve İtalya büyük elçi
lerini kabul ederek İngiliz bahriye ma 
~amlarının Akdenizdc korsanlığa kar~ 
fJI mücadele için önümüzdeki hafta 
lbaşmdan itibaren alacağı tedbirler 
hakkında kendileri ile görüşmüştür. 

Eden, bilfilıare Nyon anla§Inasrnm 
aiğer akitleri olan devletlerin elçileri
ni de kabul ederek İngiliz hükumeti • 
nin kararlaştırdığı hususlar hakkında 
kendilerine izahat vermiştir. 

Kabinenin bazı az.ı.ları ve bilhassa 
Eden, John Simon' Hailsham, Malcolm 
Macdonald, Duffeooper ve Thomas !s
skip bu sabah hariciye nezaretinde 
tophnmışlar ve zannedildiğine göre 
Akdeniz meselsi hakkında müzakere
lerde bulunmuşlardır. 

Münakalat nazırı Burgin, hMise 
hakkında demiştir ki: 
"- Böyle bir hareketi birbir sebeb 

mtihik gösteremez. Harp iHln edilmiş 
olsaydı bi1e hukuku ar.vele aykm bir 
harekettir.,, 
Ceplıelerde vaziyet 

Mndrid, 5 (A. A.) - Estramadoure 
cephesinde Pennaroye mmtakasında 

cumhuriyetçiler Salto del Gamo mev
ziini dUşmandan zaptetmişlerdir. 

ltalyanm iddiaları 
Roma, 6 (Hususi) - Gazeteler, İ

talyanın İspanyaya yeniden gönüllü
ler göndermeye karar vermemiş oldu
ğunu manidar bir ısrarla yazıyor. 

ve Fraru:o.ya. hücum ediyorlar. !ddia
l:ınna göre Fransa cumhuriyeti Js -
pa.IJö"nya mütcm3.diyen silah gönder -
mektedir ve İtalya hakkındaki ~yia -
lar dn. bu !evkiyatı örtmek maksadile 
çıkarılma.ktaclır. 

Ya böyle bir işe pek fila dedirmek 
için !smet İnönü'nü kaldırıp Kahircye 
göndermeye ne diyelim? Bu, havadis 
uydurmadaki acemiliğin ve takdirsiz.. 
liğin bir örneği olduğu kadar bir mUd· 
dettir çekildiği istirahat k<>§esinde 1-
nönilnli güldünniyecek bir azizlik olur. 
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Canda ren, karanlık denecek derec.ede lot 
taşlığa girdim. Mutad hayatmım dı -
şmda olan yenilik karşısmda duydu • 
ğum hazzı ve hatti. heyecanı, haddi 
utmda o kadar mühim ve büyük ol
mamakla beraber, tasarlayın ... 

henli.f clarWfUııuna deva
• tamamen masum ve tec

llııılııl.&..' pnçtim; Girdiğim yeni 
L.~ bana bir çok yeni arkadqla 

• ÇOeuklutamdan beri bir has-
'-Uncle bat 8Gl'aD meçhul ve 

teYlere karp duydutum me
""teba!tlktln llOD8UZluklanOOan 

arkadqım da - aramızda· 
rkuıa rapaea ona b6yle di· 
·bana. dtıer tanıdıklan ara 

bir yer vennif. hatU. bir 
--,-~" fazla atSka gtiatermiotı. 

~da lleleplerinf timdi daha 
•aubon.m: Evvell tUkenmez 
'ôlbt. QOeulr, resim amatö

tabiaUı olmak gibi bir çok --'-- Yardi. 

tim. Maksadım, ressamın evini bul
mak, bu vesile, ile, çok az bahsettiği 
eserlerinin bUyUk kısmını görmekti. 

Ben, tabiaten çekmcen, başkaamı 
rahatsız etmek endifeaile rahataı'Z bir 
adamım: naaılaa merak ve tecesall
sibn, görmek ve tanımak, bilhasa bir 
senseri reeaamm evini çall§IDasını, 

hususiyetini ögrenmek, yabancısı ol -
duğum bir bayata girmek hevesi galip 
gelmişti. Köprüyü geçerken. bu iki 
hissin mücadelesi altmdaydmı. Aksi 
gibi hava da kapalıydı. ince bir yağ. 
murun ıslattTğı uf altı adımlıyor, mu
şambamdan kayan damlaları, 2nUm -
den kilçilk ayakları. pembe bacaJrlarl
le, gec;en bir kadınm eteğini, UttlaUz 
ve çamurlu bir pantalonu seyrediyor -
dum. 

Köprü bitti, Karaköye geldim. Saa
te bakt m: sekiz. Belki de c· ·:endi. 
Köşeleri dlhıdUm, YUkaekkaldmmı çık 
maya başladım. Yok111, bana, sanki 
hiç bitmiyecekmif intibamı veriyor -
du. Her zaman önünden geçtiğim, içi
ne bakmadığım bir ppkacı dilkkim
nın önünde durdum. Evini aoracak -
tım ressamın. içime bir ürkeklik gel-

di. Ney1e. biraz lllkmtılı oldu ama bu 
işi de hallettik. O kadar ıillk bir in· 
son tesirini brraktıtı halde, her gün 
münasebette bulunulmuı lmklnBIZ bir 
dükkAncı tarafmdan bile tanmmasmı 
hayreUe kareıJaAnn. 

8ef OD adım yukarda, dar bir IOD• 
ğa saptım. Bermutad çöplerle dolu, 
çamurlu bir sokak. 

Evi, eeld. Kapıyı çaldım. Yer yer 
döktık uvalar blraa daha Mlrllldtı. Bl
nanm manzaruı insana kasvet "Ve a

Karanlık, her şeyi bana göstermi -
yordu. Duvarlarm boyalı, boyalarm, 
kanşıklığı içinde nizamlı olduğunu 
farkettim. Tahta bir merdiveni, sWnl
tu delen gıcırtılanndan ürpermeler 
duyarak çıktım. 

Karanlık bir sofadaydım. Başmım 
UstUnde tozlu, az ışık veren bir ampul 
sarkıyordu. Sofaya açılan camlı bir 
kapı gördüm. Ondan başka bir kapı 
da yoktu. Cama, uzunca bir tered -
dildden sonra, parmağımla vurdum. 
~ğıdanberi hlkim olan Bilkftt hfilA 
devam ediyordu. Ses yok. Kapıyı it • 
tim, açıldı. 

Bu oda. •• Odaya girince gayriihtiya
ri titrediğimi farkettim. Niçin! Biç ..• 
Bilmem. •• Bu oda da lottu. Gölgelerle 
doluydu. Kötede alçak bir karyola ya
nında kapalı ve perdeai inik bir pell

cere gözüme çarptı. Sonra pamuklar
la dolu bir Bedir. Kumq ve yastık Yt· 
ğmları anamda bir sedir. Ortada bir 
§(>vale... Duvarlarda ltjllufaklı çıplak 
kadm resimleri, de8eııler ..• 

Ressam arkad•pm, karyolad&ydı. 
Ytlzll B&rJ ve zayıf görllnUyordu. Uyu
yordu galiba ... Ya kapıyı kim ~tı? ... 
Ona doğru yUrlldUm •• dalgmdı. Uya • 
mk ve dalgın ... Beni görllııce gWUm-
iııedi. Elbiaeelle nr.anm!fb, Niçin gel
diğimi sonınca gWUnç bir eatkmlıfa 

du,tUm. Bir suo "1emJf kadar ••• Ar • 
bdapm gWUyordu: Sedire illetim. 
Remam bir lteHme -8.yleclf: 

- Cenda!. .. 

talet veriyordu. Bir lpiD çelı:llll•~~··'' ·1'!111 ;A ll dul ı m 'O • lar Mt ol-
iptidai ll!"'l:Rsadain. Oda o ka4ar rot w, .. 
.......- : mera • dfr o bdar yastıkla doıu,du ki, bun-
ltnnm blltnn ar.b~la. 5n0mde beli - larm arasından, girdiğim zaman asla 

farketmediğim blrlal doiruldu. Bu, 
bir kadındı. Ben, sadece yllzllnU far-

kedebWyordum. YUzllnU ••• Sarı ve eef
faf, bir valıtl hayvanı andıraD ybll-

nU... Saçları karmakanfıktı. Bir yır
tıcı hayvan gibi doğruldu. Yalmz p 
leri nek~ bulanrttı. Ona baktJimı· 
dan dolayı duydutum Plkmlık öyle 

btlyUktU ki, bunu dtltilnOnce ytlzUm 
kıpkmnm oldu. Yanaklarım ve boJ· 
numun yanmakta oldujunu hbuttim. 

- Cenda! .. 
Arkadqmıa döndüm, bir eey 16yle

meU ml diye dUtUnJlyordum. O, ka • 
dm, o kadar yakmımdaydı ki, etlıılıı 
11caklıimz hluetmemek için blraa kı· 
mıldaaam ucunda bulundufum Mdir

den diJfecektlm. !çim brmaka.1'llık 
hislerle dolup dolup boialJyonla. 

- Oenda, bu, -- llBylec1fllm -
.... aıhd...-D'. Ne kadar bıMU-
,... oldufmm aenln ele itiraf ettllln 
çocuk •• ftte bu. •• 

Sonra yataktan atladı. Dağmıkhk 

içinde kolayca yllrllyerek demin gör
medijtm küçük bir masaya doğru git
ti. Birden geri döndü: 

- Cıgaram blm•mıe ... Şimdi gell
rim... 

lılerc:Uvende gıcırtılar. Kapmm ka • 

pandıtmı blltiln 8lhlıatlyle duydum_ 
O aman, lllkmtı bopltmak ister gibi 
derin bir nefee b!raktım. •• Omuzuma 
Bllrlbıen kemikli fakat )'IDDupk bir el, 
beni daldıfım ltlkilttan kurtardı. Bu
lanık gözleriyle bana bakıyordu. Saç
ları... bir lftlum ,aleel gibiydi .• 
G&derl, aizı ... BUtiln bmılan görilyor, 

tuhaf bir heyecanla titrfYar ve tae gi
bi, susuyordum... 

Rll)'adaym11 gibi konUftu: 

- Bana, eenden baı.etti. fyi arka
d"l"'mn., 

Bla 61erfn 80ktnettmi kazanmam 
hURllUDda lllhfrll bir yardmıı dokun
du. BQ lefer eeearetıe gözlerimi yUzU
ne kaldırdım ve budalaca, aenemce 

(UJtfm sayfayı caminiz) 

KARltAKAN tcTZ KAHRAMAN KIB 293 

1' iörideki oyunu kaybettiniz madam .• 
Mukavemete lüzum yok.. Yanımda on 
bet kiti var .. 

Dllfea dehfet içinde kekeledi: 
-Ne iatiyonunua?. 
- Belki de sizi kurtarmak i•tiyorum, 

Madam 1.. Sizi kral namına tevkif edi• 
yorum I Fabt aizi tevkif etmekle, lise 
belki de, kardinal için barıtımk fınatJ 
vedyonam... 

Mari d8 Şevras aert bir tam'la: 
- Allll .. dedL -- Kardinalle banpmnanıs, hiç ol-

mana. belld kralla banpnmıs.. Sise 
bir teY aö.yliyeJim, madiım.. Ben. bu 
anda yapmakta olduium ldl it cibi, ba· 
yap iflerde kullanılan aavalbdan bafka 
bir teJ defilim .. Fakat Roman· Monba
sonlar aileline mensup birilini tehdit 
etmek ceaaretini ıastermek, ona taban
ca çekmek ve ona tevkif edildiilni IC>y. 
lemek için hakikaten Raaba olmak ıa

nmdırJ •• 
Ktlçilk cuuı bu IC>sleri ıururla kan· 

pk büyük bir tevuu içinde liylemifti.. 
Gururu onun av k6peii inalyalaı*1ıa, 

tevuuu ise belki de lloUla ve Trıınb
velle tema11ndan ileri pliyordu. 

Ve Ruba devam etti: 
- Ben hiç bir kıymeti o1mıyan bet

babt bir adamım, Wmt bu devrin ifleri
ai iyi bilirim.. Silialdltrin nerede ol
e!~ 18ylememi İlter mieiais?- Din
leyin madam: Monaeny8r ellik d' Anju 
ima bir müddet aonn ıdUk d'Orlean olı>
cak.. 

Dtlpl, RukuJı miin•bpya ciritti· 
liain tarlanda olmadan devam etti: 

- Allll Prenı ula IDlhDanl dl 
Monpanayeyle evlenaıfyecekdr. 

- Prens tamımiyle tellim olmuftur. 
madam .. Sise ya1mı IBylemekte ne İati· 
fadem olabilir? Kraldan n brdinalchcı 

1 

af clilec1i ve lbin Pariıten bçtıpaua 
cöre ~ Marıanuaıtda. yahut ta, Şevtr· 
ninin ptoaunda bulum.:atmw da • 
haber verdi.• 

-------------------------------------------------------eden me1'tubu açmak oldu. Mektupta 
ıunlar )'UllıJldı: 

"Maq&auardaynn.. Sizi bir an enel 
ıörmem Jbımdır. BlQada mıamu? Eier 
deiiJsem, Şevemi ıize yudıklanmı 
bildirecektir •• Eier oradaysanıs, lizl 
nerede ıarebilirim? Bunu, mektubu ıe
tiren adama IC>yleyin, ona itimat ede
bilininiz •• Şale nerededir? Zavallı, Şa
le 1 Ona nuı1 htıber vermeli1 Allaha .. 
marladık ub amcasmem.. Cnabmızı 
aabıraızhkla bekliyorum.. Çabuk hna
diı verin: Yeni bir plamm var-

MARt,, 
Rukas bu mektubu okuduktan IOllra 

maaaaı batma ıeçti: 
"Muhterem ve mukllddeı peder, 
''Bir b~ kifiyi ele ıeçirmek için bir 

hayli muraf ettim. lki defa davlltmek 
me:buriyetinde kaldım ve kolumdan ya· 
ralıyıqı.. Hayatım aize ~ttir ve )'aram 

fena halde canımı yakmakla beraber fa
aliyette bulunmama mAni olamıJOI'. Be
ni, izi tızerine attıemu mahl6ku bal· 
dum. 

Maqönuardan biru meaafede, or
manın yanında, bir n JdStkOade ikamet 
ediyor. Bu eve precelim ve •11 ck
tlen ~ emin buluna,o
nmı. Bana ipret etmit oldupus ytlk
lek zevatla muhabere etmeie çabpyor. 
Bu muhabereyi bıiyor, mektuplan ele 
ceçiriyorum. Muhterem " mubddel 
peder, altın kneainde vu1cubu1mUf bot
lufu doldurmak lQtfunda bulıınmın111 
ve bu mUtevui, aadık ve • ıunu cesa. 
retle ICSyliyebWrim - kıymetli hbmet
klnnızm hllrmetlerlnl kabul etmenbi 
rica ediyorum.,. 

RASKAS.. 
Küçük caıus bu ~u memnuni

yetle tekrar o1nıdıı n net'eB bir tavırla 
f8yle dedi: 

- Her teYden 1-hsettlm. Yaranın iyi 
bir tesir yapacalmı zannediyorum. Aatt 
kadmm balunmen ile onu bUlbltUn H

vindlrecütlr. 

1 1 

Rukal, pce )'11'111 handan çıktı, p
toya kadar koftu ve orada, bpmm ~ 
nOnde 8yle mUt:hlt cUrOltiller yaptı ki, 
onu derhal karakola 18t0rdUler. Onun 
İıtediii de Aten buydu. 

Ruk;as ~ol kumandanına kaı4cli -
nalın adami oldutunu bildirdi. Kuman
dan da bunu haber alınca, yataluıdan 
fırlıyarak qalıya indi.. Ruba, ona. 

1 brdinalm kendlaine vermit oldup ve
aibyı CBlterdi ve kumandan IOfuk bir 
tavırla eordu: 

- PelriJal Ne iıtiyonunu?. 
Ruba ayak uçlan tlserlnde ytlbel· 

mefe ça1qarak yavqça cenp verdi: 
- Bu mektubu derbal Parise c&tilre

celç bir adama ihtiyaç varı .• 
Kumandan da baprarü, zabite: 
- Parlat ptmelıj üzere bir adam ha-

11rlaym I .• 
Diye emir verdi ve Rukaaa arbmu 

d8ntlp pttL On dakika IODrl bir allvlri, 
Rukum )'IZmlt oldufu mekbıbu 
dr'atle Parite tloiru ıattırdtı. DOfelin 
mektubuna ıelince, casus bunu itinayla 
bt1amq, kaplmlf ve cebine koJmuı
tu. 

Bundan sonra ıı.. kotta, atını ahır
dan ~ 'ft, clart naı.. çok iyi tanıdı
iı Şeverni ibmetclJuna ptti .• Orada, 
kendiaiııe bPl)'I açan hademeye mösyö 
d8 Şevernfyl c&mek latedifini aöyledi 
ve hactemenin tereddüt ettifinl gSrünc:e, 
dUf" eli tnıes tarafından cCSnderildi
ilni nave etti. 

Bku eonra. Ruba. dö Şeveminin 
k1anDI oJan ıenç bir utlzade karpun
da Wmuyofdu. Şeverni - ınp!ıeaiz hl
.s-,. bntınumı olmak için • seyaha
te pbqtı. P'abt liderken Blo.dııld 
~clhmı VandomJa Barbonun em
rine bırakmıttı. . 

Rasbsm brpmda bulunan ıenç a· 
ailzade Vikont d8 Drue'yda. Yirmi iki 
yaf)annda oJan bu ıenç uiJ.sıde, he
men lıer 11119 uilsade cibl. d çok dU
.. dl feH .. e ipkll ft BltliJ6ye Jmr. 
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-405-

Beuo6lu - lan • Dan: 
Orta boyla, şişmanca, 30 yaşlarındası· I 

111z. Zeklınııı kurn:ıılrtc sahnsı,nda kullan· 
maRa nlışmış olacaksınız. Alııycı olduğunu 
m '\'e b:ışkalannı tcnldddcn hoşlnndı~mı· 
:zı da bilirim. Başknlnrı hakkında tcccsstis 
şeklltıde lmllıındığınız dikkntinizl dnha 
mnsbet sahnl r® i tlmnl etmeniz mümkün 
Tc clbe!ıc daha tardnlıdır. 

-406-

Moda • Pastı}: 

Yaşının kat'l olarak tc bıt edemedim. 
Fakat herlıaJde 25-SO dan daha az bir 
yaşta dcğilsinit. Şişmanlamıığn istidndı

nız fazladır. Yemek mcsclc1crlnc lakayt 
bulunmu,orsunuz. Daha Ucrikl ıocnclerdc 
bu husu to. dikkatli olmanızı şimdiden 
tııvslrcyc lüzum görüyorum. Ameli işlere 

kabJll)cUnfz idir. l\fe nlnizdc dikkatli ve 
snbırlısınız. Başladı{lınız işi bitirmek, 
sizin fcfo nynl znmnnda bir ze\'klir. Sizde 
gördQ'1ilm bir kusur: Jlilkümleı inlde o
wcci Olmanız \'C biraz da bcdbinl ğc 1C
mayü10n0zdür. llükfimlcriniz<lc 'ldukçıı 
sert 'G el"tilip bfikülmfyen ölçül~r kullan
dığınız vakidir. lmz:ınızı okoyıım:ıdı~ım 
içln ma:ıle. r bundan f llfııdc edemedim. 
Bu yazdıklarım hakkıııdaki mülaleanız!A 
imzanızın sarih şekli ile de tckrnr milm
caat ediniz. 

-407-

Demtrkılıç: 

Uzunca boylu, ortn bünyede, sıhhatli 
bir zalSlnız. Açık kalbll, acık düş.Snüşlü 

- Sen, dedi, ne tuhaf çocuksun._ 
- Yerdeki tablaya gözüm ilişti. 

Tatlı bir sesle: 
- Esrar, dedi, ne gilU?ldir bilsen ... 

Znhir Sıtk1 GUVEMLt 
Sonu yarın 

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Grafolo)I ve Orafometrl 

mUtetlassıaı 

B OTON tafsılA.tile karakteri
nizi; meziyet ve kusurlarmızı; 

sizi hayrete dil§Urecek kadar vazıh 

ve sarih olarak hususiyetlcrinUi; tut
tuğunuz veya dUşUndUğUnüz işte mu
vaffak olup olmıyacağmız.ı; nihayet 

bes farkla ~'~ızı ehe söyliyebUirim. 
Bana bir gazeteden. bir kitaptan ve· 

ya aklınızdan yazacafıııız dört satır
lık yazıyı; son aylarda.ki imzalarmıZ
dan ikisini gönderiniz. 

açık ffodeli olmak vasınarınızdandır. ltl· 
yallannıza, ahşltğınız şerlere fntlıı ballı· 
sınız. Cnlışmııktan korkm:ıdığınız halde 
nlışlıkl nnıza bıııJlı olm:ınız yilzünden ~e

ni veya herh:mgi bir zorluk göstedlen hu· 
suslardıı mDtercddit ve gcvşcksinJz ki hic 
ş:ıyanı tnsiye dc{iildir. Kendinize itimadı· 
nız fnzlnclı... Fikri bir tcrevvük sibi 

lıedent tefe\ \'Ük de istekleriniz arasında
dır. l\nrıır, fikir \'e hükümlerin1zde ısrar 
edersiniz. Asnbiyctiniz zamanl:ırmda hid
dellnlz pek hudut 1anımaz. Hnyatta mu
vaffak olmak için esaslı unsnrlnra tnnlik 
olduğunuz için kusur l-C ekslklerlnlıl gf. 

dcrmcnlzf ve) n lndfl etmenizi tnm)·e ede
rim. İsterseniz dnbn eırıını bir tnhlil .için 
tekrar mürııc:ınt edebilirsiniz. 

imparatoriçe 
Öjeninin israfı 

lmparatoriçe Ojeni ~ iyi kalbli bir 
kadındı. Satıalar bundan çok ıistifade e-

derlerdi. !mparatoriçenin 676elbisesi, 60 
~lı vardı. Her sene en a~ğı 136 rop, 20 

§31, 980 çift eldiven, 524 çift ayak kabı 
satın alırdı. 

lmparatori~n tuyalel: masrafı için 

~60.000 frank tahsisatı vardı. Fakat bu 
yeti~i. borçlanırdı. İmparator, her 
sene kraliçenin borçlarım ödemek için 
~.300.000 frank vermeğe mecbur kalmlı. 

KAHRXM~N KJ2. 

RABER - ~$Km~ 
1 

~~ıl 
. 1 

Bir şehir satılığa 
çıkarılmış ! 

İçinizde bir İngiliz şehri satın almak is 
tiyen \"ar mı? Eğer varsa hiç durmayınız 
Doret \il~yetinde bir fchir satılığa çıka- J 
nlmış ... 

Bu sehrin adı, Milton Abas'dır. Yakın 
da müzayede ile satdacakt,ır. Büyülüğü 
680 hektardır. 

Milton Abas cidden garip bir şehir
dir. Daima ayni yerde durmaz. 

tki yüz yıl ewel, bir adamın keyfi ar
zusu üzerine yerini değiştirdi. Bu adam 
şehrin, bütün evleri. hayvaruan, maki
neleri ile beraber baŞka bir mahalle nak 
lini i temişti. 

Bu arzusu yerine getirildi ve şehir 
Lord Miltonun idaresi altmda bulunan 
bir yere götürüldü. 

Salisburi ~hri de ayni akibete uğra
mıştır. 17 inci yüz yılda, papasın biri, 
kilisenin yanındaki eski kaleden sinir
Jenmiye başlamış. ve günün birinde kili 
seyi de etrafındaki hinaları da ba~ka bir 
yere nakletmişti. 

Ahali btma itiraz ve krala müracaat 
etti. Fa:knt faydası olmadı. Papas: 

_ Bu kale asabnm bozuyor, sinirle
niyorum, dedi. Burada oturmakta mana 
r.e? Ben kiliseyi iki mil ötede güzel bir 

vadiye glStüreceğim. Kiliseye merbut o
lanlar gelsin. Olrlıiyanlar da yerlerinde 
kalsın. Fakat, ~imdiden söylüyorum: 
Hepsini afaroz edeceğim ... 

Ve dediğini yaptı. Papasın kraldan na 
sıl müsaade aldı~ maliı.m değil. Bazıla
rına göre, gece rüyasında İsayı gördiığ.J 
nü, onun tavsiyesi fü:crine şehrin nakline 
karar verdiğini lı.ıala söylemiş, acaba 
doğru mu? •• 
lnglflz nazırlarının 

aylıkları 
lngilterede nazırların aylıkları çok 

yüksektir. Ba~ekil .senede 10 000, na..'T.' 
lar da 5.000 ingiliı liraS§ alrrlar. Eski 
Ba~ekillere kaydı hayat §artiyle senede 
2.000 lira verilir. 
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------------------------------~----·---------------------------§ı suıkast teşebbüsünde büyük bir rol 
almı§tı. 

Raskasın belinde bir kılıç bulundu • 
ğunu görünce, nazikane bir tavırla: 

- Mösyö, dedi, ~n Vil;ont dö 
Drue'yum ve burada, seyahate çıkmak 
mecburiyetinde olan, Şeverniyi temsil 
ediyorum. 

Küçük casus nazikane bir tavırla ve 
cür'etle mukabele etti: 

- Mösyö lö Vikon~ ben de Raska
sım, düşesin sırdaşlarından ve .sadık a
damlannıdan biriyim .• 

- Çok güzel .. Şu halde, bir haber 
ve bir mektup getiriyorsunuz. Lutf en 
verin. 

- Şifahi haber getiriyorum. Diiıcs 

Blltadan dört fersah mesafededir .. 
Genç erkek heyecanla sordu: 
- Nerede?. 
Raskas ta hep ayni naz~ane tavriyle 

cevap verdi: 
- Dil:ıJes bunu söylemek müsaadesini 

vcrmeği unuttu .• 

Vikont bu cevı>bı takdir etmi} görün
dü, ve: 

- Pekftla, dostum, dedi •. Şu halde 
getirdiğiniz haberi söyleyin •. 

Ve Raskasın büyük bir meharetle ta
kındığı tereddütkar tavn görünce ilave 
etti: 

- Korkmadan, çekinmeden, itlıi:iatla 
korıuşabilirı.iniz .. 

- Diişes, monsenyör dö Vandom ne 
rede iltihak edebileceğini soruyor. BlO.
aya gelmekten çekiniyor. 

Genç asilzade Eıyni heyecanla atıldı: 
- Söyleyin ona sakın gelmesin .. Çün

kü, kardinalın .casuslarından birisinin, 
şüphesiz, onu gözetlemek için buraya 
geldiğini haber aldık. 

- Şüphesiz onu gözetlemek içindir .• 
Bu sözlerinizi düşese aynen te"krar ede
ceğime emin olabilirsiniz. 

- Çok güzel, düşese ayni zıımanda 
§unu da söyleyin ki, dü~ dö Vandom, 
kendlaini bilyUk bir sabırsızlıkla Şever-

ninin ptosunda bekliyor. 
- Şeverninin şatosunda .. Çôk cüzel.. 

Dtişes, yann -orada bulunacaktıt. Tanrı 
sizi muhafaza etSin Vikont una planı 

Drue: 

- Teşekkür ederim dostum .• 
Dedi ıve Raskasa on altın uzatarak 

ilave etti: 

- Şunu da alın ve düıeae deyin 1Q, 
Vikont dö Drue, onu görüp, kilıcmı o
nun emrine fimade kılmakla cidden belı· 
tiyar olacEıkt:Ir • 

Raskas, Altmlan memnani~tle ce· 
!bine yerleıtirerek: 

- Başüatünc Vikont cenaplan •• 
Bir kaç dakika sonra, Rasku te~rar 

ıatonun yolunu tuttu, oraıya tekrar gir· 
di ve tekrar mevki kumandanına haber 
gönderdi. Şüphesiz, Raskasm ona gös

termit olduğu vesika çok mü..'ıimdi, s;ün 
kü kumanaan Raskası kabulde tercl:idüt 
etmedi ve mevkii içtimaiyesini l:urtar
mr.!t için olacak, sert bir sesle bağırdı: 

- Gene ne istiyorsunuz? Maksadınız 
kulaklarınızı kestirmek midir?. 

- Kulaklanmı kestfrme~ mi? Ku
laklanm çok uzundur monsenj6r. boşu 
boşuna vakit kaybetmi§ olursunuz. Pa
rise gUccek baş1ta bir adama daha ihti· 
yacım var. 

Kumaından odasının penceresini a5tr 
ve avluda bulunan zabitlerden birisine 

bağırdı: 

- 'Parise gidecek başka bir süvari 
barn1ayın ! .. 

Ve Raskasa dönerek ilhe etti: 
-Verin mektubunuzu .• 

Ras~s ta: 
- Mektubu d::"ı~a şimdi yazacağım. 

monsenyör .. 

Dedi ve filhakika kumandanın masa51 
başına oturarak kısa bir mektup yudı, 
zarla koydu ve kapadı. Bu mektup an· 
cnk şu ~elimeleri ihtiva ediyordu: 

" Monsenyör dö Vandom, Şe•erni-

nin şatosundadır. RASKAS,, 

Zarfm üzerini yazacağı sırada bir 
an tereddüt etti. Sonra karannı vererek 
§Öyle yazdı: - "Kardinal sarayı - Mon
senyör kardinal dille dö Rişliyö hazıet
lerinc." 

Kumandan masa~ına kurulzm. kalem 
ve k!ğıdıru kullanan kü!iük casusa hay
ret ve hiddetle tiakmıştı. Fakat hissiya
tmr açığa wrmadı ve mırıldandı: 

- Kardinal. casuslarına bu kadar 
salahiyet vermekle cidden sa;malıyor .. 
Ben de mektup y::ızacağım, hem de kra
la ve ondan istifamın kalrJlünU istiye
ceğim .. 

Bunun üzerine, kumandan, Ras'kasın 
kullanm~ olduğu kalemi masanın Uı:e
rintlcn kaptı, 'kırdı ve pencereden 4dışan 
ya fırlattı. Casusun mektubu da, kpri
dorda hazır bir vaziyette bek1iyen adb
ma verildi .. 

Kumandan ba~ırarak sordu: 
- Bu kadar mı? 
- Evet monsenyör. Tanrı sizi muha-

faza etsin!.; 
Kumandan kapıyı a~k bağırdı: 

Cabennemekadar yolun var 1 Şey

tana gitL. 
Raskas müstehzi bir tavırla cevap 

verdi: 
- Şeytana mı gideyim? Ah Monsen

yör, düıünUn ki, -şeytanın en tilyük 
dü~manr olan kardinata gidiyorum! 

Bu sözler üzerine, Raskas, yerinde 
hayret.lnde t'iona lçllan kum<:ındanı yal
nız brrakarak aşağıya in:di ve atına bi
nerek BH'tadan ayrıldı. 

Raskas Morf<>nuar'a geldiği uman, 
tanyeri ağtınyordu. Küçük casus bura
da atın an indi ve Tibonun evi önUnden 
gcçmemvk için kırlardan dolaştı ve ni
hayet av kö!künUn önüne gelerek elini 
iki defa vurdu. Ve: "Şale!" diye ses
lendi. Senelerdenberi kapahymı gibi 
duran pancurlardan birl açıldı. Raskas 
atını bir ağaca bağlıyor ve heybesinin 
gözünü ara§tınyordu. 

Bir ses sordu: 

- Siz misiniz Tibo baba?. 
Rasl;Lı3 da mırıldanarak cevap verdi: 
- Evet, çabuk .. 
Marin kapıyı açtı, ayni zamandllt ol· 

duğu yerde delı~et içinde ka1dı: on· 
zel yüziiniln ikı kanş ötesinde, ölilı:tl 
saçmağa hazır bir tabancanın ağaııl 
görmüştü .. Hemen ayni zamancla, .Ra"" 
lcas şöyle -Oedi: 

- Bir tek hareket, bi~ tek eöz derhal 
ateş edenmt 

Bu tehdit, ıdehşet içinde titriyen z# 

v-.llı kızı itaate sevk tmeğc kMi ~elJJlit 
ti. 

Casus devam etti: 

- Kızım, size ve hanımınıza hiç bit 
fenalık yapma1' niyetim yoktur. Bil~• 
onu kurtarmağa geliyorum. Bun~ içııı. 
kapıyı yavaş~a kapzıyın. konuşalılll-6', 

Marin, tabancanın tehdidi attın 
buna da itaat etti. Bunun üzerine •. ~ 
kas, onu küçük bir oduya doğı:u. ı~r l>i' 
ledi ve zavallı kızcağız, kendisını 

koltuğa attı .• 
Raskas: 
- Beni tanıyor musunuz?• 

Diye sordu.. Marin de ba§if le ~ 
bet cevap verdi. .Bunun üzerine Raf 
devam etti : . . fcJf 

- Endişe etmeyin 1 Eskiden ~1 e lJf 
dim namına ptırayla kandınnaga :dl 
mıştım .. Sizin saulacak bir kıı 0~1t',. 
ğınız anlaşılıyor. Bugün artık Jcıl ttır• 
lın adamı değilim ve hanımınızı iı:ı1 
mağa geldim .• Nerede o?. dıl 

Marin, elirıi tavana doğru ıcaı~r 
- Yu'b.-arıda yalnız 1111?. 
Marin yava ça cevap ırcrdit 

- Eveti ·~·ık tce1iff1~ 
Bu, onun telaffuz cttıp· 1 disitl1 

di. Bunun iç.in, Raskas, onan k: b3'1' 
topfondığmı ve neredeyse tekr. • fi!•• 

uzerırı ... 
racağmı zannetti. Bunun 
r:inin üı:erine otıldı. _,. ~ ·noeı g .... , 

Kısa bir milcadele neticcsı ~ 
kızın ağzı bir eşarpla tıkandı. 



insan kasabı 
haaaa _... Bıışlarafı 7 incide 
d dikk~t nazarını çekti. Ecnebi ol-
~· .N~ ve ~ontekarloya gitmek 
li ğını soyledı. Akşama doğru ge _ 
P kendisini görmesini ilave etti. 

19 
Kuti, yol haritalarını alarak saat 

ta ?a ot~!e gitti. Takip edilecek yol 
Yın edıldıktcn sonra dört bin fran

ga Pazarlık kesildi. 

bl 7 Eyliil sabahı hareket ve Fonten -
Oda tevakkuf ettiler. Vaydman, 
~saya geldiğindenbcri bu sar.ıyı 

Yaret fırsatını aradığını söylemişti: 
1h_:- Sarayı gezelim, sonra Orlean yo
-..qq takip ederiz. .. 

~old~ gic!erken hep tasavvur ettiği 
kın Yetı düşünüyordu. Kufi cana ya • 
lU '_çoluk ve çocuk sahibi, güler yüz.. 
td hır adamdı. Cani, bir an tereddUd 
le er gib!. o~muşt.u. Fakat Olive'de öğ
k Yentegını ycdıktcn sonra yine eski 
at-arına döndil. 

~l'lnanın tenha bir yerinden geçer 
~ otomobili durdurdu. Biraz dinlen-

ek istediğini söyleı:U. Gafil şoför: 
_; Evet, hakkınız var. Çayırlar il
••~ ne oturmak, ormanın saf bavas:onı 
"""'lla.Jc çok . . d . 

ıyı ır ... 

%Dedi ve çayıra oturdu. Gazetesini 
' okumaya koyuldu. 

'ta 'Vayr'•ıan bir müddet dolaştı sonra 
~ vaşra şoförün yanma geldi. Elinde
l'tı revolveri zavallının ensesine doğ
de llıattı. Tetiği c;elfti. Kufi gık deme
.... ~ cansız yere serildi. Cebindeki pa-
4" arı aldı. Otomobile bindi Parise 
ondu. , 

" 11 Ysnun rom 

\' 
liU. ~dınan, llkteşrinde Juradan dön-
lbtldd Urada iki ay kadar kalmıştı. Bu 
!bak ~t ~ırasında neler geçtiğini anla
' İş stıyor, bunu çok merak ediyor
)elj .te bu esnadıı.drr ki, ilk iki cina
lattı 111

• bütün tafsilatıylıı. dostuna an
~ Ve Brovn namı altında, Stra.z
~ u bir kadınla muhaberede oldu-

u ilave etti. 

h.;ı Ona Vişide bir le buldufumu 
~PU~·k'l'uzağa düştii. Yarın gelecek, 

ı sokağında bir otele 1necek, 
~ı~rtak olmak later misin? .. 

l:ıer ~'lon: teklif olunan cinayeti bera
§aıtı leıneyi kabul etti. Ertesi gün ak-

il 

T.I BAMKA~I 
1938 

Küçük Cari Hesaplar 
ikrami'ie Plcinıc== 

4adet1000 JiraJık-4000 lira 
8 " .500 " -4000 " 

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

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

Kura.ar: 1 Mar., t Haz.ran, ı EylOI, ı 
BrrJncl kA:ıun tarihlerinde 

çakff ecektlr 

En Az 50 Lira Mevduatı 
Bulunan Hesaplar Kura

lara Dahil Edilecektir 

[! 

"irı ~~doğru iki cilrüm ortağı, Kelle 
tituı '1lşrnek için tayin ettiği yere 
te dt' ~ ICendisine yolda rasladılar. 0-
lt~ irıın od~ ~ulamamış. BaŞka bir o-
8o1t~ek ı_stıyor ... Milyon, Dünkerg 
lııtl"rızb a bır otel tavsiye etti. Sonra, 
~ bı~r~ıu kadım V&ydmanla yal -

a İlle •tarak Vulziye ~itti. 
~ a1ın:§rın~e. ıki cani, madam Kelle
bıu Af· !)'a gıttılcr. Kufiye ait otomo-

TaHflye halinde TDrklye Milli Sigorta ' 
Anonim Şirketi Tasfiye Memurluğundan 
İstanbul Galata Bereket zade mahallesinde Voyvoda caddesinde eski 12 

yeni 3,16 numaralı ve sağ tarafı Unyon hanr, sol tarafı Bahtiyar ham, ark:ısı / 
Kamanto sokağı ve önü Voyvoda cadde sile mahdut ve tasfiye halinde Türkiye J 
Milli Sigorta Anonim şirketinin mah o lan (Türkiye Milli hanı) namile maruf 
gayri menkul §irketin tasfiyesi dolayısile açık arttırma suretile satış{l çıkarıl
mıştı. 

oe·n12 .~ .' .. Levazım Satınalma 
' - · k -~m-isyonu ilanları 

. M. M. V. Deniz Satınalma Komi$yonıından: 

~ ııyon k 1 
it §Uph u lanıyordu. Hiçbir şey-

Clı, Vı§ı elennı.iyen Keller, eşyasını a! 
~~lle Ye ?.engin bir Amerikalı aile 
lııcıı. ~:eceğı ümidiylE> otomobile 

'btt11: 1Z<>ndan geçerl~rkcn Vayd-

- n . lba~ 0Je ded taras ' ı, meşhur haydutların 
- tı._ 1 buraıarc:a dc"ı·ı mı·" Q· o.:.vet ,,, ... 
0~elc i ' tanı Yanınd.:r. geçiyoruz. 
lier u .. ~ter rnisin? 

~lduıe~~ oto~obilden indiler. Birr.z 
'-._ll'oıı küç·Magaranın içine girdiler. 
V"'Yı • :ı elektrık ıanıbasıyla ma
.._'Ydına: atırken geriden gelen 

11.~ılllı 11~r··revolverini çıkardı. Tıpkı 
~ 1N ore "apt - 'b' 41ı_ 'i .1 ıgı e,ı ı, genç kadı-

ne bir kurşuıı sıktı· öldür -

Muayyen günlerde müracaat eden talihlerin teklif eyledikleri bedel tasfi
ye heyetince muvafık ve layık görülmemiş ve bu sebeble gayri menkul yeniden 
açık arttırma suretile satışa çıkarılml§tır. 

Gayri menkulun ön cephesi yedi ve Kamanto sokağına bakan arl::.a cephesi 
beş katlıdır. 

Birinci k:ıtta Voyvoda caddesine bakan bir oda ile bir kaç odaya tefriki ka
bil büyük bir salon Ye Fayans kablı musluk ve hala mevcuttur. 

Oda ve salonun duvarları kısmen ağnç kaplama ile öriilildür.Oda.nm sene
liği 390 liraya Jdralıdır. Salon halen tasfiye hey'eti tarafından işgal edilmekte
dir. 750 lira icara mütehammildir. 

İkinci katta beş oda, iki hali ve Kamanto sokağına çıkan kapı vardır. Se
neliği 670 lira kiradadır. 

Üçüncü katta. altı oda ve bir halayı muhtevidir. Seneliği 790 liraya kirada
dır. 

tı. • 
>'tı:~ tani Dördüncü kat beş oda ve bir halayı muhtevidir. Bir kısmı seneliği 460 li-
~leri ' kadının parmaklarındaki raya kiradadır. Diğer kısmı 500 liraya icara mütehammildir. 
~~t\ ha\:a~~~~ıtıda!d ldOO franklık Beşinci kat altı oda ve bir haladan ibarettir. senelik kirası 1000 liradır. 
~ltları . nı aldılar. Cesedi, acele Altıncı kat Voyvoda caddesine nazır bir taraca ile dört oda, bir aralık, bir 
~ .... dondu~ır çukura gömdüler. Vul- halfidan ibarettir. Tavan arasını teşkil eden yedinci k:ı.tta asansör makinesi bu-
~:'~ .. er. lunmaktadrr. '"11 ıne~:·1 P<>sta havalesini, Mil - Birinci katta kain büyük mağza seneliği 750 liraya kiradadır. 

lldıtdıla s Koletc verdiler, posta- ! Satış şartnamesi 3. 11. 937 tarihinden itibaren gayri menkulun birinci ka-
lla r. tında kain tasfiye odasının kapısına asılmış bulunmaktadır. 

I~ 810 .. ı Gayrimenkulü görmek ve gezmek istiyenler her gün kapıcı ve asansörcüye ve 
nnn oltJUr Ulilşii saat 16 dan sonra orada bulunan Tasfiye memurlarından birine müracaat ede-

~· OttUtı bilirler. 
'lklıne k~rısı Blanş Fclin Birinci açık arttırma gayri menkulun birinci katında kain tasfiye memur-

\'' lt.oje ~ühirn malumat ve:mı~~ !arının odasında 1938 senesi Martının onuncu gününe rastlayan Perşembe gü
~dtna11 nı~ katlinden bir gün ~ş:ej nil saat 15 ile 17 arasında icra edilecektir. 

'~e be!ııe gel~ış, kapıcıdan ko-1 İkinci arttırma 1938 senesi Martının Yirmibeşine rastlayan Cuma günü ay-
~ ınaıru: malı vaz!yetimiz hak . ni mahalde ve ayni saatte icra c 'ilecektir 
~al>Jtn at almak istemiş. Sonıa Gayri menkule takdir olunan (4558~. 63) kırkbeş bin beş yUz seksen lira ve 
~~ k0caı~almış ... Ben, birkaç ay- altmış Uç kuruştur. 
stı:ıl'e: "Rla_ a:vrı ''a.şadığım !çin Birinci arttırmada mukaC!cer kıymetin yür.de yetmiş beşini tecavüz eden ve 
't tdı .. ,rıfo:ıe hakkında malftmat tasfiye memurlarınca haddi layıkmda görülen bir bedelle talih zuhur ettiği tak
~lct1~ ... ~· kaynanama müraca dirde ihale olunacak, aksi takdirde en yüksek bedel verenin rnes'uliyeti baki 
ltt. c) :ıu.:. y~m. Cevab vermetlt>n kalmak Uz.ere ikinci arttırma günü en çok arttıranm uhdesine ihale olunacak-

lli1y0lld Inda birisi daha var- . tır. Satış peşindir. 
ur. Arttırmaya iştirak edeceklerin gryri menkule takdir edilen kıymetin yüzde 

Tahmin edilen bedeli 24000 lira olan bir adet galopanın imaline ait ~ 
zarlık münak:ısası 17 şubat 938 çarşamba günü saat 14 te veka.Iet binasında 
müteşekkil komisyonumuzda yapılacaktır. 

imal resim ve gartnamesini görmek isteyenlerin her gün, münakasaya ittl
rak edeceklerin de mezkiir gün ve saatte 1800 liralık teminat mektupları ve k~ 
nuni be1geleriyle komisyonumuza müracaatları (708) 

fstanbul Komutanlığından: 
Ordunun motörlU birlikleri için (7) Makinist ustası almacakbr. Nakliye O. 

kulunda yapıl:ıca.k imtahanlarının sonucunda gösterecekleri sanat, ehliyet kud. 
ret derecelerine göre imtihan heyetince t:ıkdir ve evrakında bildirilecek olan 
(60, 75, 84) lira ücretlerden birisi aylık Ucret verilecektir. 

İsteklilerin doğruca İstanbul komut:ınlığı 2. Şubeye mUracaat etmeleri. 
(709) 

Jstanlml asliue mahkemesi birinci 
hukuk dairesinden: 

Foti Haralanbo tarafından Ortaköy
de dere boyunda Tüfekçi Bahri sokak 
14 No. da Mümtaz aleyhine açılan da
vada usulen ve ilı'ir~n kendisine yapı
lan tegligata ragmen mahkemeye gel-

meyen müddcaa!eyh haltkında gıyııb ka 
ran verilmi~ ve muhakeme de son saf
haya gelmiş olm::ı.kla olsuretle tasdir 
ve mahkeme Divanhanesine talik e -
dilen giy:ı.b kararının tebliği maka
mına kaim olmak üı.erc ilan olunur .... 

10655 

1938 
Matbuat 
Almanağı 

ÇJK1 il 
Kütüpnanenizin en &iize1 eseridir. 
1937 yalının tarihi, en meıbur mu-

harrirlerin makaleleri - Gündelik. 

unmı:mı:nm:ı:::=an:n::r.:=:::::.~:.::.~ haftalık, aylık gazete ve mecmualat ela 
c n d f! Diş Dohlf>rU isimlerini gör ütünüz bütün mubanir-

İI C beyt CD çer ı •erin resimıen. İ•tatiatikıer. _ fayclah 
ı: bilgiler. 
:: Yalnız CU MARTESt GUNI.ERJ 
H YAI..OVADA. aaı gilnlcr Kara- Fiyatı 50 Kuruetur 
ii gür "'t tramvay curağınd3ki mu-
!i aycnchanc!.'.:nde baatalarıru kabul • 
:: 
:: e3cr. 
li:nı:::::::r.:::a::nmm::::::======== 

Bütün kitapçılarda arayama 
T optaa 1ab1 yeri: htanbul BASIN 

KURU~U - Taksim. 

yedi buçuğu nisbctinde teminat akçesini veya bu miktar için bir Bankanın te. 
minat mc!ttubunu da.ha evvel tasfiye memurlarına tevdi etmeleri icab eder. 

Birikmiş \'ergi. ·Belediye resimleri, va.kıf icaresi ve diğer her nevi harç, re
sim ve mükellefiyetler müşteriye aittir. 
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AGLAYAN 'da 
Meşhuır ~akkaseDeır 

AMiRA 
ZIEVINl~f2l 

CEMAL ve 
~LSUDA.No 

Solist Mualla ve Arkadaşları 

1 Yeni ve zengin program 
Seanslar tam 21 buçukta başlar. Yerlerinizi evvelden temin ediniz. N. D. 
- 6 eubat pazar günü gündüz yapılması mukarrer olan musiki müsanıe-

---· rentiz 20-2-938 pazar gi,i.nüne tehir edilmiştir. 

... . ,... . . . .. 

Beyoğlunun eski AMBASADCR saıonunda 

ve Arkadaşları 
• •• •• 

• rev su 
Saat 14 ten Dtlbareın çayOı dans 

caz 8 şen arkadaş 
. . . . . 

.ı ..................... .a ................... . 
B E Y O G L U N D A - Birinci ııml Operatör -

Llr. CAFER TAVYAH 1 
KA RLMAN Pasajında 
ISCVCK ~EKLAM SATOŞO 
ReklA;n flabna satılmakta olan. eşyanın bazıları: 
Kadın muşambaları Pamuklu 10 liradan 
Kadın muşambaları ipekli 17.50 ,, 
Kürk yakalar Renard=n 7.50 lint 
Kürk yakalar Hakiki tilki 13.50 ,, 
ipekli eşarplar Şüon emprimeden 1.50 .. 
Süyük mendiller ,, ,, 2.SO ,, 
Dç köse atkılar ipekli kadife emprime 1. 75 ,, 
Yün erkek kazaklar Elle işlenmiş 2. 10 ,. 
Kadın bluzları Son moda 3.60 ,, 
Erkek çorapları Safi yiln 0.50 ,. 
Eteklikler Safi yiln İngiliz S, - ,. 

kumaşı 
Erkek rob dö şambr Kışlık 10. 75 ,, 
Büyük el çantaları Deriden, spor 3.25 " 
Komposto takımı Porselen 7 parça 1.20 " 

x•:c:-.::r.:-.... --:::::=www.::::-ı::ms:-.::..-:::::::a:.-:a::ı::.-:111:ı::ı:::::::::ı::::::.. ... 

1 8 o ı o. 8 u um e Ub ar a i ı e t o o in n t ı ı arı i 
' 11· mevsımı munasebetııe, yünlü ve ıpeKU cıanteııuar, Payet garnitür- i! •> leri, renkli eldivenler ve "LYS" marka Fransız çoraplarının 1.Cllgin i ~ı 

lı çeşitleri gelmiştir. H 
:::::::::::: :r.::::::::::m:::::::::=._ ... : .:::::::::::::::::::::::::::-.::::==::::-.:::::::::::: 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan bas}{a: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle .(20.000 ve 10.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kisiyi zengin eden bu piyankoya istirak ediniz. 

T~DAVlJLDtN Ç[~il[N PARANIZ ~iÇBiQ 
Cl~b.TL[ Sili il~P.Lt:TMEZ 

ONU BANk'AYA YATlfllNIZ 
Hl:Q TtJl2L\J ıZAHATI GIŞı;'.LEl2.iMiZD'N ALiNiZ 

KAQAl(0Y. PALAS 

Dokloı 

Hafız Ce · aı 
LOKMAN HER.iM 

Dahiliye Mütehaı.-.. 
Puardan ı>qka ~nlerde Oj?ledeıı llOD'1 

.aat 12.0 tane yal kadar lstıuılıulda Dtva: 

yolunda no.) aumsrah busuat kah11!estlll1• 

baataıanm kabul eder. Salı. cumıırteat gQı 

r.t ııatıab .... ~-12" ııaRtler1 haklk.J rutarayı 

mAbsuetıu. Muay"neııane " H &elefOD 
22398.. KıflıJ& teıeroo; 210K. 

ALAL[MCI J...IAfS 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her giln sabahlan ıekiz buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ve kadar IA.lc 
U tayyare apartmanlan ikiııci daire 

l 7 numarada hastalannı kabul eder. 
Cumartesi g ınleri 14 den 20 ye :.Ca 
dar hastalarrru para o:•z Kurun. Hı 
ber okuyuculanru dakupon mub· 
bılinde muayene eder. Telef : 2395~t 

Urnurnf cerrahi Ye sinir, dlmal estetik 
cerrahi!\! mütehassısı 

Parls Tıb Faküllesl S. as!stanı, erkek, 
kadın amcli)atlArı, dimağ estetik 
"yOi , meme, karın buruşukluğu •e 
gençlik ameliyolt". (Na-ıaiye ve doğum 

mütehassısı.) 
1 \luaycne sabahları 

ı~ den 10 11 kadar Meccanen 
O!llcden Ronra ücretlidir. Tel. -44086 
Bc\'Cı~Iıı, Parmakkapı, Rumeli han. ..................... 

DOKTOR 
Kemal ôzsa?ı 

Operatör - Oroloğ 

Galata - Karaköy - Abdullah ef. 
lokantası karşısında Galiçi Han 

Hergün 15 den 20 ye kadar 
Telefon: 41!35 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu·· ilanları 

33 cü. tUmen birlikleri için satma
lınacak olan 12600 kilo çekirdekli 
razaki üzümil açık eksiltme ile iha. 
lesi 18 Şubat 938 cuma günü saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen kıy • 
meti 2520 liradır. !Ik teminatı 189 li
radır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyDnda görUlebilir. Ltek -
lllerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplan ile beraber ihale günü vakti 
muayyer-'t:de Fındıklıda komutanlık 
satınalına komisyonuna gelmeleri. 

('528) 

GUmuşsuyu hastanesinin 1500 kilo 
tereyağı vermeyi taahhüt eden üsten
ci namı hesabına 1128 kilo 650 gram 
tereyağma ihale günU talip çıkmadı
ğından pazarlıkla iha!esl 21 şubat 938 
pazartesi gUnU saat 15 de yapılacak
tır. Muhammen tutan 1128 Jira 65 ku· 
ruştur. İlk teminatı 85 liradır. Şart -
namesi her gUn öğleden evvel komfs· 
yonda görillebilir. 1steklil~rin ilk te
minatı makbuz veya mektuplarile be
raber ihale günü vakti muayyenlnde 
Fındıklıda komutanlık satınanlma ko-
misyonuna gelmeleri. (624) 

ıstanbul Haricı Asker 
kıtaatı ilanıan 

UYKUSUZLUK 
asabi öksürükler asabi zayıflık 

baş ve yarım baş agrısı 
Bat dönmesi baygın:ı!f, çarpınb ve s1nlrden Heri 

gelen bUtUn rahatsız ıkları iyi eder 

-- Arada büyük fark var ~ 
Pertev Çocuk Pu.draas: şimdiye kadar hlc;blr benzeri tarafına.ın tak

lid edilememiştir. Bu pudrruım, en bilyük meziyet! bilhassa çocuk cild. 

leri için hazırlanmıe olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bu, 

ıunmamaaıdu'. 

PERTEV ÇOCUK FlUDRASINI 
Şişman, vUcutlu, bazı killl.8eler de kullan.maktadırlar. Vücudiln utı. 

valarında ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir bir 
pudra henUz keşfedilmem.ıştir. 

ONU DtGER ADl (TALK PUDRA) lan ile karıştırmayınız. 

.ıaa.::m=w- D r. Sup h 1 Ş e ıııı ses m::::aı. ~• 
idrar yolları hastalıkları mUtehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene 
4- ten sonra Cumartesi fakirlere parasız Tel. 43924 

---lm;lllllll!llllll!!!ll!P!lllllaai----------=•:aaı11:=::::::::1::.~11...ııır.-. 

. .. " ....... 

Valde lokanta ve birahanesi 
Eminönü Valde han içinde No. 17 üçer yemekli muhtelif t.?tbldotlar 

32,5 Kı. alakart perhiz yemekleri, mevsim balr19an, akp.~n 
fevkalade mezelerle ucuz içki servisi ......................................... ~ 

JUNiOR 
KUçUk bir lhtlradır. 

Yolunu şaşıran insana JUNİOR bir 
rehberdir. Yelek cebinde kolay taşınır· 
Türkiyenin her tarafında bulunur. Fe

ner ve pillerde .rv'N!OR ma.rkasıns 
Sarıkamış için 23000 kilo sa.de ynğı dikkat ediniz 

kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuş- Galata, Voyvoda caddesi No. 30 
tur. Tahmin bedeli 19550 lira ilk te- ~ 

minatı 1466 lira 25 kuruştur. Eksilt· JS M A 1 L Ö M ER 1 ŞÇ E 
mesi 9 şubat 938 çar§amb:ı günü saat •••••••••••••••••••••••••-iP'= 
15 de Erzurumda askeri satın alına ----------------------~ 
komusyonunda yapılacaktır. Şartna 

rnesi her gün komisyonda görUlebilir. l•••m1•••••-•••••••••••••••-.......
Tcklif mektupları belli gün ve saatten 
bir saat evvel komis:.·on başkanlığına 
verilmiş bulunmalıdır. 

(709) '(424) 

M~t. Mevki inpatı için satm alınacak 
branda bezine talip çıkmadığmdcırı ıün 
uzatılmak suretile yeniden talip ara • 
maktadır. İhalesi 15. Şubat. 938 salı gü· 
nü saat 15 de Çanakkalede Mst. Mevki 
Komisyonunda yapılacalr;tır. 

Taliplerin 189 lira ilk teminat ve 
vesikalarile birlikte gelmeleri. 

(726) 718) 

Kirahk 
Blrabnne ve Lokanta 

Beyoğlu lstiklm. caddesine on met
re mesafede Birahane ve Lokanta itti
hazına elveriıli, icabında üst ~tı da 
iki büyük salon halin~ kulianahilecek 
büyük bir dükkln kiralıktır. Görmek 
için Bekar sokak 10 Numaraya, pazar· 
lı'kj için de 21316 Numaraya telefon ede
bilirainiz. 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

. cı-~ 
• Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ..,e arkı 

depolan kiralıktır. di}etıi' 
B:-leıtirilmek aııretiyle 150 metre murabbalık bir me~aba elde e 

Ur. isteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna milracaatlerl. _ ............................. .. 

HERKES 
A IYOR iYE 1 

. • • • k1i pOI" 
Çünkü büyük bi:- muvaffakiyetle diktiği çift kollu ve çift yakalı ipe 

tin gömlekleri 245 kuruıa satıyor! Yalnız ....... ,. 
P. LAMBROPULOS Mafiazasnıda bu 

Galata K:ıraköy tramvay durağı önünde. No. 110 


