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Amerika Hariciye 
Nazırmm nutku 

Yarın arzumuza 
rağmen harbe 

Alsasfa Fransa 
aleyhine tahrikat 

sürüklenebiliriz Alsaslt muhtariyefçilerin şefi olan 
(Yaıuı 4 üncüde) 

•ı 

81 insaflı olalım ! 
a.iki Yaşınd~ simit satan ~ır zavallıyı 
ı.:i~ .. ~n hapıste yatırmak dogrumudur ? 

ld"lı, ~ "ıtmurların her zaman insaflı hareket etmedikleri, bozan ıik4yetlere yol açan vazi-
kkaktır. Bu neviden bir hadiseye dair tafsilatı S inci sayfada okuyunuz. ' 
~ 
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Ana olu! iii fspanyol INUhaciri •• 

: Barselonada idam 
kararları başladı 
Lağvedilen parti mebusları 

hususi divanlarda 
muhakeme edilecekler 

bir Alman tevkif edildi 
Bertin, 13 .(A.A.)~ - D.N.B. ajan 

Si bildiriyor: 
' Bazı gazeteler ve bilhassa mµha-

birleri tevkif edilerek evlerinde arar 
tmna yapılanlar, Paristeki Alman• ..: 
büyük elçisinin §İddetli protestoda 
bulunduğunu yazıyorlar. Tevkif 
edilen Alınan muhabirlerden biri 
tahliye edilmisse de diferi benim 
mevkuf tur ve mevkufiyetinin sebebi 
de kendisine tebliğ edilmemiıtlr. 
Ga.ıetelerin haber aldılma ı&e. 
Fransu: hilktlmeti bu hususta iza• 
hat vermeği vaadetmi~. ~ 

A'-ibl bir tnldl 
Paris, 14 - Strazburgta tevkif 

edilen ve Alsasa muhtar bir idare 
verilmesi taraftarlanrun reisi bulu-
nan Al~ doktor Ross hakkında ' 
tahkikat devam etmektedir, l'evki· t 
finden evvel adamın evinde araştır ~_. 

'(Devamı '4 'üncüdil .. Tevlri/ ttlilm 'Karl 'R.oss 1 

Şantajcılık 
muameleci 

suçiyle bir 
yakalandı 

Orozdibaktan 1250 lira alan bu 
adam tevkif edildi 

~~ .... ;-ı 

~i ii'Sir;ct'~ i48.,ikd~ ~ · · 
Barselona, 14 (A.A.) - Divanı· bin katli töhmetile idama mahkQm -;;::;vv~~~~==:=:=:=:~~~":""·~~·mı~:-1-bcllde __ >:_. _ 

harp, hapishane gemisi Uruguayda etmiştir. ._.,,~IV\,A~~IV\ol\AtlV'o~~~~~~ 

icrayı vazife etmiş olan halk mah- Diğer iki müaim, otuzar sene hap H ABER' in 
kemesi reisi Emillio Salazar Ventu- se mahkQm edilmiştir. 

~ar~~· verildi 
ra ile birinci ihtilal komitesi reisi ~falık!lm:.ırın dosyaları general Gu"zel go"zler mu"sabakası 
Manuel Garrido, ihtilalci otomobil Francoya gönderilmiştir. Mu.mai· 
sendikası reisi Emillio Narles, "0- leyh, bunların akibetleri hakkında 
lüm devriye$,, §efi Pablo Cerda ve karar verecektir. 
anarşist Francisco Pikeri beş rahi- (Devamı 4 üncüde) 

)a 1 dhlşçılerın çoğunun 16 - 27 
'~ f ~r~~da oldukları bildiriliyor 
s~fi ~A.)_ - Evvelce hişçilerininekserisi 16 ila27 arasın- 140 Geminin iştirakiyle 
~ buı etlerine ~· Yedi Arap dadır. k t 

llıaı.~~Ukl sılaJııa nıukave- Lomira, 13 :(A.A.): - F ilistin manevra ya ç 1 1 
~ <>Inı~ dolayı ida· konferansı görüşmelerine bugün de 

""-~11ııun ~ ı • d~p ~=~:-Uııkn fngili• _ A- Ruzvelt manevraları takip edecek 
~- · ~lnı· n. dolayı, 'h ~~1 

r.:::> toplantısında l ngiliz teklifleri Vaş~ngton, 14 - Riyaseticumhur ridada kain Heyvestte Honston kru· 
~ 11tır, apıs hakkındaki görüşünü izah etmiştir. dairesı Ruzveltin per§ernbe akşamı vazörüne bineceğini bildirmektedir. 

tbtvıcur buı Akşam üzeri ise bir l ngiliz yahudi hususi trenle Vaşingtondan ayrıla- Reisicumhur, Amerika filosunun 
Unan arap ted toplantısı olmuştur. cağını, cumartesi öğleden sonra Flo· Antil denizindeki manevralarında 

filosu 

F ~~~~ 

ransız ajansına nazaran Seyahati, 1s gün devam edecek -

t~JıOllıa n ya, Mae.:arı· sta n ı n :~~:~~=a=:~~~::!· 
~ && için bürolarını Miyamide kuracak· 

rt)lııtdidtne maruz bulun- ~=;~ı. vapngtona4marttadö· 
\{ 'I k Amerika donanmasının P anama U a D t • d • Ş kanaımı rnildafaa i~in yapılacak a a 1 n ey m 1 Yuııı 5incide ' '.(Devamı 4 ün..-üdı); 

Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 
anijaabakaııdır 

Numara: 34 Bel>ek'Belkiı 
"Müsabakamıza i1tirak eden bu göz sahibinin bize vazih adresini 

göndermesini rica ederiz.,. 
Okuyuclll&ronıza dağıt&cafmıız mllklfatl&rm kıymeti 800 lirayı 

aşkındır. 

160 lira kıymetinde bir rad10, kristal bttfe talmnlan, kıymetli ceb 
vo kol saatleri, mllfalllbalar, e lblsellkler, lstenUen eıyayı alabil
mek saJihJyetlnl veren 20, 15, 10 Ura gibi para kıymetinde kart
lar muhtelif ev efYUJ ,.e saire. 

fltiüsabaka kuponu 
HABER 

No: 60 - 32 
11.1.939 - 14.3.9S9 

Müaabakamıza İ§· 

tirak ediniz ve ku
ponlarımızı topla -

may• baılayınız 
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Fransa Hindiçiniye veda 
ütmek üzeremidir? 

Yazan: Nlzameddln Nazif 
Japonyanın Hainan adaıında 

yerleşmesi bu hi.discdcn pek fazla 
zarar gördükleri ve görecekleri 
muhakkak ~lan iki devleti, haklı 

sayılacakları derecede, muztarip 
etmi~e benzemiyor. 

Filhakika, İngilterede ve Fran· 
aada matbuat, Hainan adasının 

Japonya tarafından iıgalini beğe· 

nilir bir hidise suretinde tefsir et· 
memektec:lir. 

Parisle Lon.dra arasında yapılan 
diplomatik temaslarda en çok za. 
man tutan mevzuun Hainan hldi. 
essi olduğu gizlenmemektedir. 

Filhakika, gerek Franud.a, ge· 
rek lngilterede hükumetler bu 
vaziyetine devamına taraftar ola
m.ıyacaklarmı resmen bildirmekte· 
dir ve battl mühim sayılabilecek 
bir "demokrat,, aiyaat, Çember
layn, u çok tebditldr bir dil kul. 
lannuı ve Adeta Japonya karıısm· 
da phaan cephe alıyormuı gibi 
bir vaziyet takmmııtır. 

Filhakika Fransa, Tokyo nez 
dindeki büyük elçisine bu hldiıe 
etrafında izahat aramasını emret· 
ıniıtir. Fakat heptsi bu ... Ve bu ka· 
'darla Hainan hldisesinden mlite. 
\rellid vaziyetin Fransa ve tngilte· 
re lehine tashih edilebilecefini 
aanınağa imkln ve ihtimal taaav· 
\'Ur edilemez .• 

Hainan'in iıgall ile Japc-nya, 
Fransa müstemleke imparatorlu. 
ğunun Uzak Şarkta devamım teh· 
Cilt etmektedir. Japonyanm yedi 
yıldanberl harbettlfi, kana bula· 
dığı Çin, bir gün bu aatıından bel 
ki bir kaç eyaletini kaybederek 
kurtulabilir. Fakat Halnan'm it
galinden ıonra Frananm Hindi· 
çini de tutunabileceğine kimsenin 
inanmaması lbıındır. Eğer Fran
aa ve İngiltere ve .•• Amerika bir. 
leıirlerdo Japonyayı bu adadan 
cebren, kahren uı:aldaıtmlabilirse 
bir dlyecefimb kalmaz .• Fakat bu 
halin devamı söylediğim neticeyi 
mutlaka verecektir. 

Almanyanmın "Şarka doğru,,· 

su gibi Japonların da bir "garba 
doğru,, su belirdi ve garba doğru 

giden Antikomintern yolcusu 
Şarka doğru giden yoldaırndan 
'daha çok sür'atle ve.. kclaylıkla 
ilerlemektedir. 

Japonyanın büyük ve idealist 
Mikadosu Mütsu Hitu ebedi isti· 
rahatgarunda rahat rahat uyuyabl. 
lir. Zira imparatorluk idealinin 

Hainan'ı almıı ve derhal tabkima. 
ta baılamııtır. Hong Kongda 
tehdit altında bulunan lngilterc 
ve Tcn'kinde imparatorluk süren 
Fransa gene Tokyodan izahat a
ramağa baıladılar, Tokyo gene 
teminat verecektir. Fakat bilhassa 
Fransa bu teminata inanırsa hata 
edecektir. Zira, Japonya Hanoi.ie 
oturan Fransız valisine yatla do· 
laıtığı gilnlerde saygı topları at· 
mak makaadiyle Tonkin 'körfezine 
donanma göndermez. 

Fransanın, Tcnkin, Laos, An. 
nam, Kamboç ve Koıinşine veda 
edeceği gilnlerin arifesinde bulun· 
duğumuza inanılabilir. İngiliz 

mekteplerinde yetiıtirilmit bir tn· 
giltere dostu olan sabık Siyam 
kralı Prajatipok'un hal'ını::la Ja· 
ponyarun oynadı~ı rol, Japonyada 
tahıil ıören Siyam subaylarının 
kurdukları mutlak idare ve Si. 
yam tarafından Japon tezgahları· 
na siparit edilmiı olan harp gemi· 
terinin birer birer Siyam körfezi
ne gönderilmekte olması gözönü. 
ne alınacak clursa, Frasanın, Hin
diçinide yalnız ıarktan .değil, 

garpten de kuıatılmıı olduğu ka· 
bul edilebilir. 

Siyam naayonalizmlnin Hindi
çinl milletleri arasında ötedcnberi 
devam eden tahrik!tı da hesaba 
katılmea, Fransanm Uzak Şarkta 
ne cehennemi bir taarruz arifeain. 
de olduğu anlatılır. 

Biz, Japonyanın İngiliz ve 
Fransız teıebbUslerine kulak asa
rak Hainan adasını terkedeeeğini 
bunun için ummuyoruz. Eğer Ja· 
ponya Hainanda kalır ve ilerisine 
&itmezse Fransa Inıiltereyi ve 
tngiltere Fransayı tebrik etmeli
dir, ve İngiltere bu tehlikenin yal. 
nız müttefilı:ini tehdit ettiğin san
mamalıdır. Zira, Japonya yavaı, 
yavq lda yürilıe , gene Bengale 
körfezine yaklatml} sayılır. Sin
gapur ilssüne güvenenler Bir
manyanın Siyam ile hemhudut ol. 
duğunu unutmamak vaziyetinde
dirler. 

Nizameddin NAZiF 

"Saldıray,, de
nizalh gemimiz 

Birkaç güne kadar 
Almanyadan geliyor 

tahakkuku için kurduğu ordu Bir müddet evvel Almanyada de
stratejik an'anelerine bihakkin sa· nize indirilen Saldrray denizaltı ge. 
aıktır. mlm1z birkaç gUne kadar limanımı-

J aponya adalarında oturanlann za gelecektir. Haaköyde inşa edil
aahip oldukları ilk modern harp mekte olan denizaltı gemileri de ni 
gemileri Kora limanında belirdik. san içinde denize inclirilecekclrdir. 

Jeri zaman, bunu Kore imparat~ Erzln<•anda 
rundan ıennan imtiyazınr almak 
ve Rus ikusadi nüfuzunu Korel:ien k Ur l U J U Ş hay r 8 m J 
uzaklaştırmak maksadına atfe· Erzincan, 13 (A. A.) - Erzinca
denler, hakiki Japon maksadım, nm kurtuluşunun 21 inci yıld8ntimU 
ancak general Niji tarafından Port bugün binlerce halkın işUraklle 
artorun iıgal edildiği gün anlamıı· parlak bir eekilde tes'ld edilmlgtir. 
lardı ... 

Nerede Kore?. Bir tavzih 
Yerinde duruyor. "Uyuşturucu zehirler mücadelesi 
Fakat Avrupalı dansözlere mey. hakkında fikrimi soran muharrlrlni

li meşhur olan zenperest impara- z1n ıehir müptelilarmm kolonyal 
toru?. müesseselerde tedavial U.zerine söy 

Böyle bir imparatorluk tarihe lediklerlml biraz fantezi şeklinde 
karışmıştır. Sonra, günün birinde naklettiğini gördilm. Ben bu haber. 
Japon gemileri Liyan Tung kör- den çok memnun olduğumu ifade 
fezinde bclirldilcr. izahat arayan· etmiştim, fakat hayatınım en mcs
lara Japonya, istila kasti besleme· ut bir hldlaesi gibi tel!lcld etmek 
diğini temin etmekten çekinmedi.. biraz iaraf değil mi? 
Fakat bir müddet ıonra Mançur. İkincisi, "Bakırköy haııtaneel bu 
yayı .zaptctmekten de çekinmedi .. hususta kAfl değil midlr?,, dlyen 

Daha ıcnra, Japon zırhhlan,, muharrire "kriz devresi geçtikten 
''Çili, ,körfeziıv:Ie göründüler. Ge- sonra aklı bqmd& olan inaanlan 
ne ayni izahat talepleri oldu. Ge· bayle bir mUemeeede tutmanın gUç. 
ne Tokyodan teminatlar almdı. nıtıı,, nü ~aret etmiştim. Bu bu
Fakat Şangbay, Nankin, Hankeu, swıta ba~a blr aey ııöylemedim. 

Honkong ... ilh .. işte Japon istilası Herhangi bir yanlış anlamaya ma
litındacl.ır. hal kalmamak için bu tav:dhimin 

Şirrdl Japon amfranarının bay- neşrini rica ederim .. , 
raklarıru Tonkin körfezinde do- rroresör Fahıddin Kerim 
laştırdıklarmı görüyoruz. Japonya Gökay 

iin a ıye e dik .ate de er r şauta cürmii meşhudımun muha· 
kemesine bakıldı. Orozdi Bak müessesesi müdüriinii tehdit ederek 2500 
lira alan Lütfi isminde eski bir maliye memurunun tevkif edilmesile 

•tlicelentn muhakemınin •• Aldisınin tafsil41ı dlltr ~ 
dır. Sağdaki resi11ıde suçlu L1ltfiyi reisin $Ullller~ ~~~ / 
diler tarafta da müessese mı«lürile avukatını goruy~ 

·' 

;·_Ht16·e.T: ... · 
; •·• ' ... ·: ,, 1 ~ı .. , .. • tı . ~,Mı~ 

. ' . . ~. . '· ' ' 

Patrikhanede 
kitap hırsızlığı 

Çalman kitapla tavan 
arasında bulundn 

Bundan bir müddet evvel Patrik
hanede bir hırsızlık olmuş ve ilci 
kıymetli kitap çalırunıştı. Bu husus
ta tahkikata devam edilirken imza· 
sız olarak gönderilen bir mektup iiİ 
halletmiştir. Bu mektupta çalınan 

iki kıymetli kitabın Patrikhanenin 
tavan arasında olduğu bildirilmiş ve 
hakiakten yapılan araştırmada ki· 
taplar orada bulunmuştur. 

Bu i§i yapan hakkında tahkikat 
devam etmektedir. Kitapların ki
litli bulunan çekmecenin ilci anahta· 
rmdan birinin bizzat patrikte diğeri 
de onun en iyi mtihtemetlerinden 
bir zatta olduğu anl~ılmıştır. 
Diğer taraftan çekmece kilidinin 

A vrupada yapılan hususi bir kilit 
olduğu ve bunun burada ba§ka bir 
anahtar da uyd~cağı tes
bit edilmiştir. Mütehassıslar tarafın 
.dan yapılan tetkikler kilidin esasen 
anahtarla açıldığını göstermiş bulun 
maktadı. r 

Limandaki ir.fillk 
hAdisesinin tahkikatı 

Geçenlerde limanda bir balıkçı 

gemisinin batması ile neticelenen 
infi!Ak hldisesi tahkikatı bitirilmiş
tir. Neticede, Fuad isminde birinin 
gemi için istenen hava tlibU yerine 
oksijen tUbU verdiği anlaşılmıştır. 

Evrak dördüncli sorgu bfı.klmliğine J 
verilmiş Ur. 

Üniversiteliler seyahatten 
döndüler 

Sömestr tatilinden istifade ederek 
A vruapda bir tetkik seyahatine çı· 
kan üniversite talebeleri Basarabya 
vapurile şehrimize dönmüşlerdir. 

Talebelerimiz Bükres. Varşova, 

Berlin ve Viyana, Peşte, Ilelgrad ve 
Atinada büyük dostluk tezahürlerilc 
karşılanmı~lardır. 

-0---

Maarlf Şt\rası 
hazırhkları 

Maarif Ştlrası hazırlıkları de\·am 
etmektedir. Dün İstanbul ilk tedri· 
sat müfettişleri maarif müdür mu· 
avini Hamdinin riyasetinde maarif 
idaresinde toplanmışlar ve hususi 
komisyonların hazırladığı raporları 

tetkik etmişlerdir. 
Tarih, coğrafya ve yurt bilgisi mu 

allimleri de Eminönü halkevindc 
toplanarak ihtiyaçlarını kararlaş· 

tırmışlardır. 

TonU:cın amca 
nan kumara 

t ~vbesı 

Küçük 
erbabını 

v daki 
S8 O 'al Beyoglurı. ~ 

• .. ceryan kesıl~ 
h 1 m ay e Şirk~tt~n alın~rer~,. 

Yeni kanun layıhasında bu gibiler zaıfhgmden _ot .. ~ ~ 
Geçen çarşamba gw-~~ 

lehinde birçok hükümler var mu.da, bir.gece eV\'~ ~ 
bazı yerlennde el~. . ~ -

Yeni küçük sanatlar kanununa i· bankalar da kredi açacaklardır. Kü· bir müddet kesildığınt ~ 
lave edilen hükümler arasında bil· çilk sanatk~ yetiştirmek için Ma· Elektrik işleri umuın Pl~J! 
hassa esnafı himaye edici hususlar arif ve lktisat vekAletleri ile beledi· hususta §U izahatı v~!:~~, 
da bulunmaktadır. yeler ve küçük sanat birlikleri çırak DIJ .... 

Pazarlıkla yapılacak satın alma mektepleri açacaklardır. "İnkıtaların tahdit ~e 1 '-. 
ve tamirlerde küçük sanatkarların tesbitini temin maksS ~ I 
teklifleri diğerlerine tercih edilecek- şehrinin on binlerce ld;~,,,, 
· luğnudaki elektrik şe ede' .:ıl 

tır. Kara bükte ğüm noktalarını t~il n"~' Ustalık cüzdanını alarak tek ba· mütecaviz muhaV"ıle ~'lu ıc' 
şma çalışmağa başlamış sanatklr- k 1 k h • t rtıll"' 
!arın hariçten getirecekleri makine, uru aca şe ır o~o~at~ emniyet e ~ 

dılmıştır. 
aıat ve edevattan gümrük resmi, Pi h 1 k ~...ı11 
belediye hissesi ve muamele vergisi am azır ıyac~ Mevzuubahs inki~ ~~ 
alınmıyacaktır. mütehassıs geldı gibi şehrin ~Ü~ bır ~jııde'~ 

Karabükte kurulacak modern ~- olmayıp bu ınkıta eVV:tıatı jll ~ 
Bu muafiyetten istifade edecek ryı ~arın!.)'~qk.plwı,.f~sız emniyet "':.ayırıcı t~ıı jt~ü\r 

sanatk~r usta cüzda~ ~ere üt~assıslamtlfaft ftı~"M.l"'Ro- men mevzu ve ~bek ~'JP 
mensup olduğu re.ise başvuracak ve . . ~na u~ u~ ı,ı klUl cıuı oır 

yet, ~clt! •ıı,u.~ ~,lıı~ı.!J.&. IYJ\lre~ s- ... . . . ,J bura~p kcCaletJ14iue alacakla. Bu sıs kendisile görüşen gazetecilere essır etmiştir. . erit!~ 
muafiyetin suiistimal edilmemesi i· şunları söylemiştir: Cereyan, nöbetçi ekiP\..de 
çin kanuna hükümler konmuştur. edb. 1 53ye51":.ır 

Küçük sanatlar mamulAtı devlet "- Karabük şehrinin plAnlannı aldıkları t ır ~ ediJınİr" · ~ 
nakliye vasıtalarında da tenzilAtla hazırlamak üzere yerinde etüdler bir zamanda temın ıs'fo f 
nakledilecektir. Bu tenzilat, Nafia yapacağım. Şimdiye kadar aldığım Şirketten devren ~ı;naıı ~ti 
ve Iktisat veka.Ietlerinin mü~terek ! mahirnat neticesinde, şehrin evvelce gayri kAfi tesisatın ırae~ ~ 
teklifi üzerine Vekiller heyeti tara·! tesbit edilen yerde kurul~~s.mı mah zalan önlemek için be~ye~ ~ 
fından kararlaştırılacaktır. 1 zurlu görürorum. Şehn ıyı havalı çalışılan tesisatın ernn~ıı1'~;/ 

Küçük sanatlar erbabına Halk bir yere kurmak 18.zımdır. Bunun mak için hiçbir fedak ~· 
bankasından başka sermayesinin 

1 

için en az elli metre yükseldiğinde nilmediğini tavıihan 
yüzde ellisi devlete ait olan diğer bir araziye ihtiyaç vardır.,, bildiririm.,, 

Mecliste 422 Yeni 
mebus bulunacak 

lsfanbuldan gene eskisi kadar 
mebus çıkacağı anlaşılmakta 

Ankara, 14 - Yurdun her tarafında hazırlanan defterlerde
ki nllfuıı vıulyetlerlne göre, 6 ncı BUyUk Mlllet Mecli8lnln 422 me
bustan mürckkeb olacağı anlaşılmı§lir. 

BUtUn vllAyetlerdcn malltmat geldiği için rakam kat'tdlr. Bu 
suretle 399 mebustan mürekkep olan Be,1incl BUyUk Millet Mecli
sine g~re 6 mcı Büyük Millet Meclisinde 23 mebus fazla çıka
cak demektir. 

NUfus vıulyetlerine göre, Ankara, Aydın, Çanakkale, Çorum, 
Edime, HakAri, !çel, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa 
Ordu, Seyhan, Sivas, Tokad, Trabzon ve Yozgaddan birer; Bin. 
gfü, Biti~ ve Kırklarclinden ~er; Tuncelinden Uç ve Rizeden 
altı mebus fazla çıkacaktır. Buna mukabil millk! teşkilAttak.i 

bazı değişiklikler dolayıslyle nüfustan azaldığından Antalya, 
Denizli, Erzurum ve Urfadan birer, Mu"tan iki ve Ç'oruhtan dört 
mebus eksik çıkacaktır. Bu seçimdeki intihab dairelerinin eayısı 
62 dir. İstanbul, Afyon, Amasya, Balıkesir, Beyazıd, Bilecik, 
Bolu, Burdur Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Elizığ, Eskişehir, 

Erzincan Gazlanteb Giresun, GUmüıµıııe, İsparta, Kastaınonc, 
' ' Kayseri, Kırvehlr, Maraş, Mardin, Muğla, Samsun, Silrd, Sinob 

ve Teklrdağından çıkacak meb'us adedlerl eskisi kadardır. 
Part.1 namzetlerin! 24 martta illıı edecektir. 

"' .. . "'. . ·' ı~·'·. , ..... ' ~ • . 1 / • •t:: • ·" • • ... : 

aat · 
Muallimlere 111 ktePll" 

vermeyen azhk 111~ ~ 
Maarif vekA}eti Is~ gtJ'.I, 

müdürlüğüne bir.~.! ~..uı tJ 
muallimlerine vuw~~ 
miyen bazı azlık ı:obifler' ~ 
vaziyetlerine karŞI vaPl ~ ~ 
sını ve •u yolda de sınl bil 
tep olU!• kapatılaıl 

tir. --o-- k•ru~ 
Bir şişe bira 2~ 

satılaca ıfı"'~il.. 
n .. vıet r 

Ankara 14 - v-- ~-~ 
, datl "ltl"':.li' 

mesi kurumu bi~ ·n indİ" ıel'ııv. 
olan inhisar resrn~sarlıt ~.1ıte'; 
. G"-..::t. ve lu,... 1/e'I' 

çın ww ~ • tir· dft• 
ne milracaat etJlllŞ~ .J 
hususta tetkikler ya ()Jtlo ~ 

Hafif içkilerin ~ rıdşıt ~' 
· old~ 'iP"' ,1' 

prensip m~esı. ar vefl bit t". 
da müsbet bır kat takdi,.de _,,.ıfl ~ 
mıılmaktadır. B~ 20 ~ .... 
bira perakende 0 

Cf"ktir. ~ 8~er b'r ş 
Bandı~mada kU~uta~-" 
fabrıkası ~ ~ 

Ankara. 14 - 11- içiJl t>1t r;11'ı/' 
zeriyatmı arltırınak nra fJ'f' -~ 
vermiş ve bundan 9;arad81' lı;f 
ı o para f aıla~le 40 n ptoJ~ iJÇ ti 
almak için bır krın~1acV ~I 
laınışt.ır. Yeniden biri IJ~ 
ker fabrikasından 
olacaktır. 
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i Sokak şamatasını i 

1 hakikatta kim yapıyor ? 

@; H!i i~i91?lltl!J 
Müstahsili zarara sokan bir mesele daha ! 

1 

1 
B UGÜ1'"KÜ Yakıt refildmlz, "Tek büyük itibar n ciddf,·etı 

adından ibaret bir gazetemiz var I" - diye ba5lı;y::.a bir ya
z1smd& okuyucuların kola.ylıkla. l<astcdilcn gazek.ııln hangi yap
raklar olduğunu anlıya.bileceği bir gazeteye yP•1ndo bir ce,·ab ve· f 
riyor. Va.kıt refikimlzl, bu cevaba. mecbur !ıırıı.kan sebeb malfun: ! 

Çiğ yiyecekler eskisine nazaran neden çok 
neden çok az satılıyor 7 az istihsal olunuyor, 

1 

Anantanm Antalya. ta.raflarına. !tal.yan topraklan boyasını i 
vuran ve bir İtalyan cemiyetine maledllcrek Roma meydanların. ı 

da te,hlr edildiği söylenen bir h,.;rttadan bahseden İngiliz gaze- ) 
teslne gazetelerimizin: "Ne T!irklye böyle sanialara., tahriklere ~ 

kapılır; ha.tta dost İtalyan>'.4 ga.yriresmi mahfellerl böyle hayalle
re dü,erler. Mirasta Roma.dan en az yirmi beş a.sırlık 

bir kıdem lddJa. cdeblJ.en Cumhuriyet Türklyeslnde öz ''atanı mtl. 
dafaa eden Atillanm tonınla.rıdır; işte o hayale karşı hakiko.t!,, 

Deyf,tcıinl, 7.lu gazetenin alrEikrn olduğu "sokak şamatası'' ve 
"yaygara" lf~leriyle karşılaşıyor. 

Vatana taallô.k eden alnımalarda., vatanın bütünlüğü kar
§tsmda ha.,ısa.slyet gösteren, edebi, terbiyesi çerçevesi içinde bu 
gibi hi.dJ~elerde kalem yürüten, düşünce n hlslerlnl anlatan 
ya.zılara "sokak şamata.'lı" \"e "yaygara." adı ,-erilmez. Bu isim 
anca.k bu glbl menaJardan uzak iğbirar ,.e kinin hiç de yerinde 
olmadığı ve bir ma.na Hade ebnediğl §&hsi meselelerine daya. 
narak, en bMlt ,.e ehemmlyct!ıılz blr hadiseyi blr ,-atan meselesi 

şekline bürümeye çalışan yazılara verilir. 1 
Bu gibi hareketlere hlJl de ya.hancı olmıyan bu gazete, ne~

riyatma. tanlf için kaJJanacağı tabirleri harcamamahdır. 

Ya.bancı olmıyan diyoruz. Bu bir hakikattir. Misallerini ı 
nllilhalarmdan birer birer ayıklamak \'e ortaya koymak kabildir. 
Neteklm, bunlardan biri tlzerlndcn daha çok zaman gcçmcmi§tlr. 

Okuyucular ~ok lyf hatırlarlar ki, bu yaygaralardan blrl Musa,,. 
hipzadenln fllıne alman "Aynaroz ka.dısı" için kopa.rılmışh. Bu 
yayg&rayı kopa.ra.n ela bu gazeteydi. HUkfınıetln filme almmasma 
lzln verip vermediğini ara.§tmnaya lüzwn görmek şöyle dursun, 
filmi görmeyi bile Iiizwnlu bulmadan ya.ptlan bu ncsrlyatm se. 
bebl bizce malUındur. 

Yani, ıahst bir iğbirar& istinat eden bu h§.dlscde, bir mem• 
leket meselesi asla. mevzubahs değilken, bunu bir yurd daYası 
haline getiren bu gazetenin, velcvkl tarih mahlytlnde de olsa, 
orta.da hlçblr §ey balunma.sa, böyle bir alınmadan hassasiyet gös
teren gazetelertınW sokak şamatacılığı Ue ıthama k:ı.lkışması, 

ışıt.bel lğblrarma taalliık etmiyen yerlerde gösterdiği lıa.ssaslyetin 
ne dereoede vatan severlik hlslcrlle alakası bulıınduğunıı gös. 
termeye klfl bir delUdlr. 

l. ___ B_q,_ka. __ n_e_~~-:...-. _ .......... ---·••WOOOOWHWOOWO•WOHWHHW 

Bugün yeni olmıyan, fakat şika· 
yetleri hala sürüp gittiği halde bir 
türlü yoluna girmiyerek bütün 
istanbulu aJfilcalan.dıran bir mese. 
leye temas edeceğiz. 

Bu da iki taraflıdır: Bir taraftan 
esnafı, diğer taraftan halkı daima 
endişe içinde bırakan bir derttir. 

Istanbu!un etrafını teşkil eden 
ve bir çok müstahsillerin, bu yüz· 
den bir çok ta işporta esnafının ve 
bir taraftan ca manavların, zen:;e· 
vatçıların yüzünü güldüren şehir 
istihsallerinden biri, turp, mayda. 
nez, nane, kırmızı turp, salata, so· 
van, kıvırcık, marul gibi çiğ ye· 
nen şeylerdir • 

Bunlar hemen her mevsim ıe 
mevcuttur. T~rfandacılığı olmıyan 
ve bahçelerimi.tın Lir çoklarını h. 

mamen işgal eden bu çiğ yiyecek
ler bu yıl eskisine r.azaran, he?:& 
çok az istihsal olut:.m.:ı§. hem çok 
az satıı yapılabilmiş, daha doğru. 
su gözden .düşmüş bir haldedir. 

Bunun sebepleri etrafında gö· 
rüştüğümüz yaşscbzeciler cemiye· 
ti alakadarları diyor ki: 
"- Tifo hastalığı münasebetiy. 

le bir havadis şayi oldu. Doktor· 
lar halkı bu gibi çiğ yiyeceklerden 
uzaklaştırdılar. Bahçelerimizin 
bir çoklarında bu gibi yiyeceklerin 
lağım suları ile sulandığı ve bina· 
enaleyh tifo hastalığ111m intişarına 
sebep oldukları söylen.eli. 

Bahçe sahipleri de bu işten şika· 
yetçidirler . 

Bizce yapılacak iş pek basittir .. 
Nihayet seri bir teftiş il,e içlerin· 
den lağım ve pis çirkef sularının 
geçtiği bahçeler tesbit olunabilir. 

Bahçelerin hangi sularla sulan. 
dığmı da anlamak nihayet güç bir 
iş değildir • 

Şehrin umumi sıhhatini alaka
dar etmesi bakmımdan olduğu ka· 
dar istihsalcilik ve ticaret bakımın 
dan da çok mühim olan bu şeye 

biraz göz çevirmek zamanr çoktan 
gelmiştir. bizce ... 

Temiz sularla sulanmış bu gibi 
çiğ yiyeceklerin, fena şayialardan 
kurtarılması lazımdır. içlerinde 
icap eden sıhhi teübirler aksine iş 

yapanlar varsa bunlar tecziye c· 
lunur veya bahçelerindeki mahsul
ler müsadere olunur. Her ne olur
sa olsun, bu işin kurtulması neye 
mütevakkıfsa bu cihet yapılır. ,, 
Filhakika bu yıl yaş ycmi§çilerde 
ve manavlarda sovan ,salatanın ea· 
kisi kadar satılmadığı görülüyor .. 
Bunun sebepleri hakkında manav
larla yaptığımız temas ta bizi ay
ni neticeye götürüyor. Manavlar 
da : 

"-Ne yapalım, alan çok değili 
Bundan sarfınazar diğer malları

mızın satışma da tesir yapıyor .. 
Alıp ne yapalım? Öyle bir şey ki 
durduğu yerde bozulur. Salata iki 
gün içinde kavruluyor, çürüyor .... 

Şantajcılık 

Kazanmaktan geçin, zararımızı 

mucip oluyor. Diğer malların ka
zancını da süpürüycr. Bu itibarla 
satmıyoruz. Neden satış olmadığı· 
nı da bilmiyoruz.,, 

Tifo vukuatı istanbulda tam 
manasiyle hiç eksik değildıir. Bu 
hastalığın bu şekilde bulunuşu ü
zerinde bittabi suların, bu gibi 
yiyeceklerin tesiri yok değildir, 

ama, nihayet bu işi bütün bahçe· 
1 

lere teşmil etmek te bir çok esna-
fın işsizliğine, bahçe sahiplerinin 
zararına sebep olmakta.dır. 

Hem bu gibi çiğ şeylerin satı· 
şrm arttırmak ve yani halkın tek· 
rar rağbetini celbedebilmek ve 
hem de hakikaten sıhhate muzır o
lan bazı bahçe mahsullerinln pi· 
yasaya getirilmesinb önüne geç. 
mek için bahçelerin kontrol altına 
alınması gerektir. 

Bii: de çok mühim olan bir cihet 
daha vardır. Bu gibi şeyler ekseri
ya sokaklara, alelade taşlar üzeri· 
ne, pis işpcrtalara, kenarlardan au 
akan yerlere konuyor ve ele geçen 
her tüı lü su ile ikide birde yıka
nıyor. 

Belediyenin bu cihete ehemmi 
yet vermesi lazımdır. Bunlar bir 
iki defa yıkandıktan sonra pişiril
meden yenir. Böyle çiğ yenen şey. 
lerin bu kadar mülevves bir halde 
satışının derhal önilne geçmek 
icap eder. 

suçiyle Wr 
·-Nafıa Vekilinin 

Her mevsimde görülen ve bil. 
hassa şu sıralarda fazlalaşan ti
fo vukuatı dolayısiyle bahçeleri· 
mizden getirilen ıovan, ı;alata· 

turpt maydanoz, kıvırcık ve saire 
satışları fevkalade durgundur. 
Halk almıyor,, bittabi esnaf ta ta
lip olmuyor .• Mallar bahçe sahip · 
k • inin .11.,,.in-ö~ 'ka lr;y•r. 

muameleci yakalandı 
~aoıl< tramvay ve tünel şırketleri 

memurlarına tamimi 
İstanbulumuzun rakipsiz istih

salciliğindcn birini te:1kil eden ve 
esnafın her mevsimde az çok yil· 
zünü güldüren çiğ yiyecekler me· 
selesiyle meşgul olması lazımdır. 

Orozdibakfan 1250 
adam tevkif 

lira alan bu 
edildi 

Tramvay ve Tünel Şirketlerirıin /mil bir şekilde idare edilmesine ça. 
devri teslim işiyle meşgul olan lışılacaktır. 

heyet dUnde çalışmalarına devam Ayni zamanda bu kabil işletme 
etmiştir • işlerinin eskisine nazaran daha em 
Nafıa Vekili Ali Çetirıkaya şir- niyet ve intizam tahtında tedvir c

ketlerde çalışan memurlara h\ta. dileceği hususundaki iddia ve az· 
ben bir tamim gödermiştir. Dün mimizi bir kere daha sübuta erdir. 
iki şirketin bütün memurlarına mek fırsatını verecek olan yeni ve 
t~bli~ edilen tamim şudur: şerfli vazifenin Türk fen adamla· 

"8 - 2 • 939 lda imzalanan satın rr, memur ve müstahdemleri tara
cılma ınukaveleleriyle lstanhı.:l fından başarılacağına tam itima
Tramvay ve Tünel tesisatı, 1 dım vardır. 

mart tarihinden itibaren hükume- Şimdiye ha.dar devren aldığımız 
te intikal etmiş bulunacak ve teş. imtiyazh şirketlerin p~rsoneli için 
kilatı kanunu ısdar edilinciye ka· her müessesenin hususiyetine na· 
dar işletme mu<ımelatı muvakka~ zaran kabul ve tatbik ec:Imiş olan 
bir idare vasıtasiyle temin e.dite- esaslar dahilinde Trar:ıvay ve Tü. 
cektir. nel memur ve müstahdemleri de 

Hükumetçe satın alınmış olan 
diğer amme müesseseleri gibi bu 
iki müessesenin de Vekaletimizin 
murakabesi altında daha müteka-

ba!llıldığı için onun adı kon:ımamı,. 
Daha ziyade kendisinin calıştı~ı bir 
tercümede yalnız benim adımın bu
lunmasına nıfü;aade elli~i için Ham· 
di Yaroğlu'na teşekkür ederim. N.A. 

gene idare vazifesinde ipka edi!e· 
cek ve aynca bunlara k<ıbiliyet ve 
liyaktlerine göre kıymet ve mev\ıi 
verilecektir. 

Hükumete intikal ecen bu iki 
müessesenin yukarıda i;aret etti· 
ğim gibi mütekamil bir şekilde 

halkın hizmetinde 1:ulunmasını 

temin için bütün memur ve müs· 

lstanbulun imarı için para 
kaynakları bulundu 

Bahçelerde mallar çürümekte . 
dir. Halk sıhhat bakımmdan .d3 
büyük faydaları olan bu gibi çiğ 

yiyeceklere hasrettir. Herkes yer. 
fakat korkudan alamıyanlar çok
tur. Şimdi çıkarılan şayiaların doğ 
ru olup olmadığı tarafına gelelim. 

Filhakika bazı bahçe~erde vazi· 
yet söylendiği gihidir. Bunu in· 
kar edemeyiz .• Amma, hepsi el. 
bette böyle değildir. Bu yüzden 
kuruların yanrnda yaşlar da yan
maktadır. 

tahıdemlerin daha ziyade dikkat ve 
gayret göstermelerini isterim. 

Tramvay ve Tünel müesseseleri 
badema birer devlet teşekkülü va· 
ziyetindc olacağından bu müesse. 
selerde vazife göreceklerin hiz
metlerin ifası hususunda her tür
lü mes'uliyetleri üzerine almış bu· 
lunduklarını kaydcyler, bütün bü 
yük ve küçük memur ve müstan. 
demlere muvaffakıyetler dilerim.,, 

Nafıa Vekili 
A. ÇETJNKAYA 

Meşhut suçlara bakan asliye 
dördüncü ceza mahkemesi ıdün 

saat 17 de şantaj suretiyle bir mü· 
esesseden 1250 lira almak suçuyla 
maznun bir adamın <luft.\şmasım 

yapmıştır • 
Maznun Zileli Lutfi adında bi

ridir. Galatada Agopyan hanmda 
muamelecilik yapmaktadır. Bun
dan evvel ıde muhteli: maliye me· 
murluklarında bulunmuştur . 

Lfitfi geçen çarşambd. günü O. 
rozdibak müessesesine gelmiş ve 
ikinci müdürü İsviçreli Mayere 
müracaat ederek içinde: "Orozdi· 

bak müessesesi çifte .defter tutmak 
suretiyle vergi kaçakçılığı yap· 
makfadır. ihbar ediyorum.,, yazılı 
bir kağıt vermiş, ve eğer bunu ha
ber verirsem muazzam bir para Ö· 

derneğe mecbur kalacaksınız, de. 
miştir . 

Müdür bu sözler karşısında 

soğuk kanlılığını muhafaza ede. 
rek perşembe gününe kadar dü
şünmek için müsaade istemiştir. 

Lutfi müesseseı::len çıkınca derhal 
defterdarlığa haber verilmiş ve 
müfettişlerden Şakir tahkikata 

Almanyada seferberlik 

B ELEDİYE Reisi sıfatilc şehrimizin 

ihtiyaçlarını anlatan ve bunların 
yapılması için lizmıgelen parayı hesapla
yıp bildiren doktor Lôtfi Kırdar, bizi: 

ama, halk bllfliJ ıtfaJye hJzmetlle rnUkelJef 
tutulmak suretiyle. 

G AZETELER harıl harıl Almanyada., 
şura.da bura.da seferberlik ha7.Ir

hklan ya.pıldığmı yazıyorlar. 

- Ört kl ölemI 
Dedirtecek kadar şaşll'hp, korkuttu. 

Fakat hamdolsun para menbaları hemen
cecik bulunuverdi de geni;'} bir nefes aldık. 
Menbalar ıu: 

1 - htanbulun tem lratı arttırılacak 

ama., halktan alınan tenvlriye fazlalastml
mak suretiyle. 

2 - Yollar yapılacak, ama, bir kaldı
rnn \'ergisi konmak surctile, 

S - Kanalizasyon yapılaA!akt ama, Jn
~a.a.ta. halk I1tirak etmek yoluyla. 

4 - İtfat e toni ve ıslalı olunacak,. 

5 - Diğer paraya bağlı lı;ler de yapı. 
Ia.cnkt ama, belediyenin lıalktan fopl&dığl 

varidat kaynaklarına. eüz'i Ui.nler yaptl
mak hesabiyle. 

Ey İstanbullular l 

Küplere, kumbarala.rat tenekelere 
yaptığınız istifleri harcamağa hın:ırlanınız. 

Ya bu deYeyl güdeceğiz, ya bu diyar
dan gideceğiz. Meğer sayın valimiz, hnan.. 
la. paranın kimde olduğunu blliyonnu§. 1'1e
ğer iman beledlyedet para İstanbullularda 
1mı,. 

NOT: Bu yazının sadece ~akadan iba
ret olduğunu betahsi.s i~arot ederiz! 

İngiltere silah yapıyor, Amerika. deniz 
kuvvetlerin[ arttırıyor, Almanya. boyuna. 
gemi ve harb malzemesi yapıyor, İspanya· 

da harb oluyor, İtalya. kuwetıerinl arttın. 
yor, bütün dünya ordularını, askerlnl, harb 

nsıtalarını llonal edip tak\iye ediyor, .Ja
ponya bombardıman ediyor, Çin zafer ka
zanıyor. 

Ey davul zuma az gelen beşeriyet! 

H!I& sulh '\"e hazer balind~ mil l:ı? 
Yok~a. bu silah şakırtısı size sivrisinek se. 
ıi gibi saz mı gellyor! 

başlamıştır. 

Diğer taraftan ikinci ıubc me
murları da işe 'el koymu§lardır, 

Ertesi gün saat lt30 da Lutfi te'k
ro.: müesseseye gelmiş ve 2500 li. 
ra para istemiştir. 

Fakat bu defa .da kendisine cu· 
martesi günü gelmesi söylenmi~ 
ve bu üçüncü gelişinde Lutfiye 
250 lira para ver,lmiştir. Fakat 
Lutfi parayı almamış ve "ben 2500 
lira almadan bu işi kapatamam,, 
demiştir • 

Nihayet müessese bu miktarı 

kabul eder görünmüş ve lıiün sa. 
bah için randevu verilmiştir. Dün 
sabah muayyen saatte müessese. 
ye gelen LCitfi 1250 lira amış ve 
paranın diğer nisfı da taksite bağ
lanmıştır. Fakat tam kapıdan çı

karken saklanan memurlar Lutfi. 
yi yakalamışlardır. Lutfi mahke
mede: 
''- Ben bunlardan para isteme. 

dim. kaçakçılık yaptıklarım haber 
almıştım. İşi tahkik için müessese 
ye gittim. Onlar bana para teklif 
ettiler, ben parayı aldım. Fakat ih· 
barname ile beraber ddterdarlığa 
teslim edecektim. Halbuki onlar 
benden daha kurnaz davrandılar,, 
demiştir. 

Suçlu, müessesenin vergi kaçak
çılığı yaptığım nereden haber al. 
dığı sualine müsbet cevap ve. 
rememiştir. 

Dinlenen şahitler cürmü tasdik 
etmişler, mahkeme Liitfiyi tevkif • 
etmiştir. Müfettiş Şakirin şahit 

olarak dinlenmesi için muh""•;eme 
ayın 17 sine bırakılmıştır • 

Konl{reye davet 
, Pertevniyal lisesinden yeti~enler 
!I kurumu ba5kanlığmdan: 

4·2·939 tarihinde yapılacağı ilan 

1 
edilen Kurumumuz kongresi, ekseri· 
yet olmadığından toplanama,ı:nıştır. 
Kongre 18-2·939 cumartesi gunu 
saat 15 de Aksaraydaki lise bina· 
sında toplanacaktır. Bütün mezun 
arkadaşların gelmelerini rica ederiz. 



ç,n - Japon harbi 

40 Japon tayyare 
tah ip ed ·ıdi 

• 
l 

Hongkong, 13 (A.A.) - Çc-ı Hongkong, 13 (A.A.) - Çin 
kial njansr blldlrlyor: Hankeu- ajansı blldiriyor: 
nun şlmal batısına doğru tevcih Japon tayyarclcrinln gecen 
edilen bir hUcum neticesinde harta znrfrntla bUybk mikyasta 
Çin kıtaatı Yun - Mung ve Anlu bombardımanlar yaparak mU
arasında bazı mühim noktaları dafaasız bin kadar sivilln ölme
istJrdnda muvaffak olmuşlar -
\iır. 

Balkan konseyi 
içtimaı 

Bükree, 13 (A.A.). - Havas a
jansı bildiriyor: 

Balkan Antantı konseyinin ö. 
nUmUzdeki toplantısı Bükrc~te 

20 şubatta yapılacaktır, Toplan. 
tıya Romanya hariciye nnzırı 

Gafenko riyaset edecektir. !çti.. 
maın hedefi Balkan Antantmına 

dahil bulunan devletlerin hareket 
!erini telif etmek ve bu memle. 
ketler arasındaki tesanUdü kuv
vetlendirmektir. 

Mabu - Ha ve l\lin - Kuang ci
varı Çin kıtaatı tarafından işgal 

P.dilmiş ve T stnpu dem1ryolu mll 
naknltıtı kestlmlştlr. 

sine sebep olmalarına mukabe
le olmak üzere, Çin tayyareler i 
Yung - Tehen şehrindeki tayya-
re karargjbını bombardıman e- İçtima programında §U mesele. 
derek 4 O kadar tayyareyi tah- ler vardır: 
rJp ctmi, Ye salimen knlkış nok- ı.-:- Balkan Antantı paktı müd 
talarma dönmUşlerdir. Hopcl detinın artırılması, 
ve Şantung 'ilflyetlcrl arasında . ~ - Balkan. Antan.tı devletle. 
çao _ Çang Şfnhsicn ve Bo _Hal- rının kom§ularıle ve bılhassa Ma.. 
ende çok ı;İddetli muharebeler caristnnla olan münasebetleri, 
vuku bulmuştur. DUşmanın za- 3 - Münihtenberi Bulgaristan. 

Tokyo, 13 (A.A.) - Eski ko
münist ordusundan 70 bin kişi
yi - k l şimdi sekizinci Çin or
dusunu tcşkll etmektedir - mu· 
hasara için harekete geçml'.j o
lan Japon kıtaları Hopel ile 
Şantung hududunda Uc mUhlm 
mevktl ele ı;cçlrmlşlerdlr. Çin 
lrnvvetıcrlnln Uc tnrnrtan muha
sara. edildiği bUdlrillyor. 

ylatı mUblmdir. da muahedelerin tadili propagan-
Bu sabah Şanghay yakınında da.sının canlanması üzerine orla. 

Sunkiang civarında yeni muba- ya çıkan meseleler, 
rebeler başlamış ve dl\şman 4 - Enternasyonal vaziyetin 
Şangbnydan uc alay takvJye Js- tetkiki, 
tcmeğe mecbur kalmıştır. 6 - Silahlanma siyaseti lehin.. 

de Amerika Reisicumhuru :Ruz. 
velt nezdinde teşebbüslerde bulu. 

Japon e 
BirMukabe e 

e nulması yolunda Norveç hariciye 
nazırı tarafından yapılan teklife 
karşı mU~terek bir hattı hareket 

Parls, 14 (A. A.) - Malen gaze- j kör siyasetleri uzak şarkta cc
tesl, Çinno - Shiratori mUlakatı znsını bulmuştur, Bunun bize 
hakkmda Romadan istlbbar ediyor: daha yakın yerlerde Anupa kı-

Kont Çianonun Japon sefiri ile u- tnsmdn. ye Akdenizde de akis
zun bir görüşme yapmasına siyasi lcrini hissettireceği zaman uzak 
bir mana alfetmeğe ihtimal ki ma- değildir. 
bal vardır. Bu mUlfikat, Tokyo die
tlnin içtimamr milteakib vukua gel
mesi muhtemeldir, Dietin bu içtima. 
mda blr mebus, komintern nleyhin
dckl misakın tarsinl için ltnıya, 
Almanya ve Japonya arasında llçUz
Hi bir ittifak akdini isteml.ı;tf. 

A"rzu edilmedik ihtilatlar,, 
Londra, 14 (A. A.) - Dcyll Tc

legraf yazıyor: 
Halnan'r işgal etmekle Japonlar 

yeni bir harb sahnesi açmış ve mu
ahedelerin garb devletlerine verdi. 
ğl haklara yeni bir darbe indirmil 
oluyorlar. Bu adanın iegall Çine 
yapılan harekfı.t için hiçbir veçbile 
elzem değildi. Londra ile Pnrls, kas 
den bu işgalin arzu edilmeyen ihti
Iiıtlar doğuracağı kanaatindedirler. 

Fransanın mübalağası mı? 
Tokyo, 14 - Buraya gelen ha • 

berlere göre Fransız hükllıneli Çin 
tayyareciiiğinln ı!!lahı ve Çin hava 
ordusunun programlılaştınlması ı. 

~in 40 tayyarcciden mürekkeb bir 
heyeti Çine göndermeğe karar ver
miştir. Bu haber Japon mahfelleri 
Uzerlnde bllyUk bir tesir yapmıştll'. 

İngilterenin teşebbüsü 
Tokyo, 14 (A. A.) - İngiliz sc. 

firi Craigie, Hainan adnsmm işgali 
dolayısiyle tC§ebbUste bulunmak U
zero. Aritayı ziyaret ctm~Ur. 

Öğrenildiğine göre sefire, Fran
sa sefirine verilen §ekilde teminat 
verilmiatir. 

Tokyo, 13 (A.A.) - F'ransa 
sefiri Honry'nin ziyaretine dair 
hariciye nezareti tarafından neş 
redllen bir beyannamede seClrln 

Halnanın işgali hakkında iza -
hat talep ettiği bildirilmektedir. 

Beynnnnmeyo göre Alrltn se
firi Jşgalln askeri lhtiynclnr i
cap etllı'dlğl mUddetçc devam 

edeceğini blldlrm1ş vo Japonya. 

Amerika Hariciae Nazırına 
göre 
Vaşington, 13 (A. A.) - Nev

york scrgi.slnln programı hakkında 
rııdyodıı. bir nutuk veren Hull, A· 
meriks için en ~snslI mesele hanş 
meselesi olmakla beraber, beynel. 
mili ı.·ııziyttekl tehlikelere işaret e
derek Amerikayı ba~ arzusuna 
rağmen harbe sürükliyebil ecck ah
vnI Jruhur edebileceğini knydeyle
m.iştir. 

Fransa boyuna tayyare 
alıyor 

Vaşington, 14 (A. A.) - Fransa, 
bir Ballimor firmasına 115 hafif 
bombardımıın tayyaresi sipariş et
mLstir. 

Alman ınemurl arı 
lsviçre hududunu aşarak 

iki Avusturyahy ı 
kovaladılar 

Bem, 14 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra Grusche - Grisons yakınında 
ciddi bir hudut hadisesi olmuştur. 

f ki Alman hudut muhafızı, t viçre 
toprağında iki Avu turyalı mülteci
yi takip etmişler ve üzerlerindeki 
evrakı ve paraları alarak kendileri· 
ni Almanyaya dönmeğe davet eyle
mişlerdir. 

Mülteciler, Almanynya dönmek
ten imtina etmi~Jer ve maceralarını 
İsviçre memurlarına anlatmlklar, on 
lar da hududu tecavüz ettiklerinden 
dolayı Alman hudut muhafızlarını 

tevkif etmişlerdir. 

Kamyon bir 
adam ı ) ara ladı 

nın Hninnnda arazi emelleri bes 1 . 
ıemcdlğlnl lldve etmiştir. Dün Bcyazıtta bır kaza olmus ,.e 

bir adam ağır surette yaralanmış-

ltalya çok memnun ~ır. Ka.zayı ):ap~n. ~(ör Arif Erdo-

tayini, 
7 - Franko İspanyası mesele

sinde müşterek bir vaziyet alın. 
ması, 

8 - La Haye adalet divanına 
Negelesko'nun yerine bir namı.et 
gösterilmesi. Bu namzedin PolL 
tis olması muhtemeldir. 

Akdenizde basıl olan gergin 
\•aziyct üzerTne Romanya şimdi. 
!ik bir sükunet devresi geçirmek 
tcdir. Romanya hariciye nazırı, 
Almanyanın şarktaki ~ulb arzu -
sundan istifade ederek Bükreşle 

Berlin arasında gerginlik doğu • 
rnn ihtilaflı bazı meseleleri hal -
lctmeğe muvaffak olmuştur. AL 
manytı ıln m~nasebetleri ~örU. 
nUı.ı e ıyi olmakla. ber bCr Itiıman 
~·a. Macari~ta.n tarafından ciddi 
tehditlere maruz bulunduğunu 
hisscylemektedlr. 

Atina, 13 (A.A.) - Başvekil 
ve hariciye nazırı yeni Balkan 
Antantı daimi konseyine iştirak 
etmek üzere, çarşamba akşamı 

Atinadan, perşembe akşamı da 
Sclfınikten hareket edecektir. Ge. 
eral Metaksas, yolda bir giln Bel. 

Amerika fil osu 
manevraya çıktı 

( Baştarafı 1 incide) 
manevralara ait hazırlıkları Kôha· 
da Guantamano üssübahrisinde dün 
tam bir mahremiyet i_çinde bitiril· 
miştir. 

Amiral Kalbfusun kwnandası nl· 
tında bulunan ve taarruzu ifa ede· 
cck o!an bu "beyaz,. filo denize a
çılmıştır. Amiral Andrevsin kanalı 
müda!aa ile mükellef olan "siyah,, 
donanması da harekete geçmiştir .. 
Bu donanma beyaz tarafın Amerika 
topraklarında bir üssübahri tesis et· 
mesine mani olacaktır. Her iki ta
rafın kumanda heyeti diğerinin bü· 
tün tedbirlerini \"C projelerini kati· 
yen bilmiyor .• 

Her iki taraf da ayn arn ıaifreler 
kullanacak ve bu şifreleri ancak ha
kem vazifesini gören amiral Bloch 
açabilecektir. 

üç hafta sürecek olan bu manev
ralara 140 harp emi i ile 600 deniz 
harp tayyaresi iştirak etmektedir. 

ZAYİ Romn, 13 (A.A.) _ llnl"·a, ganm ıdare ınde,\ı 3901 numaralı 
" k d Askerlik tezkeremle nüfus k~ğı.. Hainan adasının Japonlar tara· ·amyon ur. 

fından işgalini meserretle karşı- ' Şoför Arif Beyazıtta önilne çıkan 
ıamıştır. ÇUnkU bu harekette bir adamı görünce frenlere basmış 

f k t ·· t .. .. d k"m'"·on az bUyUk ılcmokrasllerin nuruz Ye a a sura yuzun en ... J 

haysiyetine indirilmiş bir darbe bir mesafede duramamıştır. Kam
görmektedir. ronun sadcmcsine maruz kalana-

dnnı myi ettim. Yeni.sini çrkaraca
ğmıdıın hilkmü yoktur. 

A nkaranm Zır nahiyesi lloda 
mahallo•llııdcn 821 doğumlu 

Jloç:ulor oğlu .ı\ı:;ob Erberbc r 

Bunu yazan "Colllere Delin dam, Erenköyünde oturan Saim is- ZAYt -- 1329 senesi Kabatas i-
Scrra" şunu tll\.Ye ediyor: minde biridir. Zavallı, vücudunun dadisi 1 inci sınıf 1 inci şubeden al· 

8 UyQk demokrasiler lUy!k ol. muhtelif yerlerinden ağır surette dığun tasdiknameyi zayi ettim. Ye· 
duklannı buldular. Almanya- yaralanmı~ ve Cerrahpaşa hastane-

1 

nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
nlh ııfı cşru menfnatıerlnl ve ta- sine kaldırılmıştır. Şoför yakalana- olmadığını ilan ederim. 
rJht h"klarını görmek istemeyen rak tahkikata başlanmıştır. SiileJ•man oğlu Salı1haddin 

= 
l4 SUBAT- 19 

Amerikada inç 
adetile mücadele 

:.. ~ .. 
---~ 

Buyuk romancı 
uat 

Amerikan cumlıurreMntn karısı memJrkctln dahili hayatında ve lıil 
haııısa lttfmai mc elclcrdc mühim bir rolü olan bir anhıstır. Bogün ile 
Amerikada, zencilere 1'arşı ötcdenb eri tathlk edilen linç usulünün kö. 
kUndcn knldrnlrnası itin mUcadelcy o ginnl_ bulunmaktadır. 

l\lisf Ruı,·eıt, geçenlerde Ya~lngtonda toplanan bir zenci mesclo. 
lerl konft•ronsmda b ulunma , lint ln kaldırıhnası hnkkmdald laylhadan 
bahsedercl;: un ları söylemiştir: 

''Bilınonı bu lıanan lince nihayet ,·erecek mi, demiştir. Fakat kıı. 
bul edildiğini göı·dUğüm zaman ı;ok memnun olncağm1: CUn'kU lmnunuo 
kabul edllmNöi blzo, hr.plmiıin alf'Yhlndc <'r.rC'~·:ın nlnııımız IUmngcJen 
bir meselc3l J1atı:lııtmıı olacaktır.,, 

Resimde Mi 1 RuZ'·eıt mll,li SQ nsUlı: t.c)•ilf4~ ızftsm9 
kadınla berab e r t;iirUIUyor. 

I 

la ' • aya 
Göz müsabakamız • • 

ıçırı 

Fotoğraflarınızı bizim 
hesabımıza çektirebilirsiniz 

Gazetemiz, Güzel Göz Müsabakasrna iştirak edecek 'kadın 
okuyucularına bir yardımda bulunmağa karar vermİ§ ve Be -
yoğlunda Tokathyan kar§ısında Foto Ethemi temin etmiştir. 

Sanatkar Foto Ethem her gün kendisine müracaat edecek 
okuyucalırımızm göz resimlerini bizim hesabımıza çekecek 
bir nüshasını bize, bir nünhasrnı da okuyucumun verecektir. 

Kadın okuyucularımız, kendilerine vaadettiğimiz mükafatı, 
fotoğrafhanenin kendilerine verdiği göz resmini göstermek sure. 
tile alabileceklerdir. Foto Ethemc müracaat için idaı chanemiz· 
den k~ğıt almıya ihtiya~ yoktur. Doğrudan doğruya oraya mil· 
racaa t edebilirler. 

N E W Y O R K sergisi 
Sizi çağırıyor 

Hayatınızda bir daha görcmi· 
~eceğiniz hadise, dünyanın en 

büyük, en güzel 
.NORMANDl ve 

MA~HA TT Aı'l 
l ransatlantikleri ile ilk kafile 
J4 NİSANDA hareket ediyor 

-··~~,---~ ...:J. 1Bütün seyahat esni\sında ka· 
fiİCye türl<çe bilen lercümanlar refakat edecektir. 

Temmuz grupu için ayrılan yerler de süratle doluyor. 

Galatasaray - Telefon: 44914 INJ A T 1İ A 
. . - . s.. "' :;.vo·~~~ - ' . . . . 

D rvif 
ınanı" 

~ En güzel ro ıa~ 
HABER iç·n hazır 

l lsfanbulun. 
Bir Geces~" 

l bu fe~ ~ 
ismini tılşı~an 

1 
~ 

eserin tcfrıkasın 

~~ 
Fransada ~ 

tevkif 1 ~ 
Baştorofi eJ> 

ma yapılmış ve bulunan 

!iyece alınnu~tır.. hrirıe ~ 
Dr. Ross Nansı şe rn:ıl'): 

muştur. Orada ackerf olll 
raf md:ın muhakeme bt bil' 
Kendisinin suçu. ecııe Jıiııe C'" 
hesabına Fransa aleY v.ı .. , . Fı• 

\ c bir kısım ara_z;iyt 051~ 
~'Irmak için faahret g a ,e 1>' 

Dr. !~oss Alınan 311 

Alsasla doğmu~tur. • 
et• 

V killer J-leY e ..,..., 
usf> 

Ankara, 13 (ff US ss.ııt ~ 
ter heyeti bugün rıııtı lı' 
Başvekil Refik sııyd~n~ 
!ığındn Başvekalet bit tD 
~·nkte kadnr silrcıı 

yaptı. d ı~aı 
Barsolona a clal 
kararları b~~ 

aa~uırtı ~ 
Burgos 13 (A.~·) ~ bl1 

• ttlii 
zctenin bugün ne~re 

11
,,-e 

·• h lksı c.cP '' nb~t'~ore, r:k partiler, ~' 
u un po ı . . -.e f P 

Markisi t, anar§:st,.. ~ · JI 
""' l · ,. tesekküllcr, C . .ı.~ · ,,s 

- _r.!aS ~ Y" 
sendikaları ve crıır· ~ U' 
mefsuh ve meııınu ııtJ 
teşekküllerin ınensıı~,al ııı' ~ 
rın propagandasına rı1t1 -'~ı 
te i~tirak etmiş bul~ı~ed'# 
dan böyle umuırıt h p•rtı1 
lanılmıyacaktıf. 13ıı ~e 0 , 

ıarı l"'' dcrleri ile mebus. ret' c' 
zinci dereceden jtıbll \ cf1l 

e)'e jl'I sonlar, mahkcın r bil 
Mahalli mahkemele ~ tı11sti 

uıer , '( 
melere bakmak .. ıctı • 

J'"CC" 
vanlar teşkil ey 11 b·ııe 

ktı 1 

Madridde ~ 
toplanbsında ;ı..) ..,..., 1ıe 
Madrid, 13 (A.·

111
, sil'', 

d azır ıı1 
toplantısın a n •. 0,f•' 
icabedcn milli ınu ,i 
tetkik etmişlerdir· ela 111•11'1 ı 

Gece saat 20,30 t.fj1'iııı1' 1 
bli ~de '' ıı~' rilen bir te •. g ·ıasırı• tJ~ 

ritten ecnebı ıstı ı;ııırı fJI 
olan İspanya topra tJ1UÖ11 d~ 
vatanı kahramanca it of ~ 

derı . tiil' 
hava, kara ve ıcıe, bil . 
selam gönderme . 1'tııöı •f1' 

kkiil)CfJ .• ~hllf 
leri ve teşe 1' ıııiiı"· sı1 
leriooen ayrıtara ıerirıİ tC 

bi kazanmak ~a.rc uıilf> 
vet eylemektedırs6 c)'ı d' 
H'"k~met 19 .. ur ı: 

u u .' teıll1' ~ 
teşrinisanisınde cııtı~' 

• 1<cre 
yecarunını bır . ı5pJ11 .J~ 

mh ·yev·ı ı:_.,ı ı:ı rak cu urı , ~ \>w· 
• . . e"'uyece 
nnı temın ~ 

ediyor. 
Katalonyada 1151rİ$~ 

Col d'Ares <fr3) .....- f ~ 
dudu) 14 (A·'\~-ııJ 
dün Col d' AfeSC ı ·ni i1' .1 

'c;f!ll ' bV' 
Katalonyanın 2 ~ ıard3 ·: .A 

muıt<ıı bııav~ 
terdir. Bu 111 ;rııi!İS 
ta olan 20.00o . ;çl 

. d' .... ıı ~' mışler ır. bi:oesı.- 13utır Fransız ka ft·) .,.... ~~ 
Parls, 13 (~· il~ ıı ~ 

rın snb ~ _"1111 
ıırlarm yrı buluııftlY~e .-. 
llsi iQtinlaındıt b~ıı ~r 
kılmak nzere, rıı~ ,.-ııvııı' 
rın sabah toplnn ~ 
rar vermiftit· ~1" f' 
Yarın sab:ıhldıc1Jit11 ~~ 

rııeSe Jtll 
fspan:a hük(lJJleuntıı wı~~i 
Fra.nko fjilCtl et-C 
yahut yalnız ro cd 

tninl ınUıa'ltC 
ması Mi 
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1 mJ~gll@?ir~r~UJ@rB&JilJll<I 
Bir Amerikan nazırı 
Alnıan.vava çatıyor 
" Irkçılık nazariyeleri EK~] 

1 

ilmi bir sabtek8rlıktır ! ,, 
Bu Nazıra göre ı 

Almanya ilim ( 
maskesi · alhnda 

ya 1 an 
propagandalar 
yapmaktadır 

Nevyork, 13 (A. A.) - Amerika 
.:iraat nazın Vallace, burada söy
lediği bir nutukta Almanyanın ırk. 
çılık nazariyelerine tiddetle hUcum 
ederek bu nazariyelerin "ilmt bir 
sahtekarlık., olduğunu söylemiş ve 
Almanyayı ''gençliğe ilim maskesi 
arkasında yalan propagandalar yap. 
makla ve dolayısiyle milletin ente
lcktilel seviyeslni düşürmekle., it
ham eylemiştir. 

IÇERDE: 
• Bu akşam saat 20,30 da Emin .. 

önü halkevinde üniversite edebiyat 
fakültesi tarih doçenti Mükrimin 
Halil tarafından (Anadolu Selçuk• 
lan) mevzulu bir konferans verile" 
cektir. 

· • lzmir sergisi için bir afiş rnüsa .. 
:xıkası açılmıştır. Afişler J}lartın bi• 
. ine kadar güzel sasıatlar akademi• 
.:.ine gönderilecektir. 

• Esnaf cemiyetleri toplantJSina 
devam olunmaktadır. Diln kapıcı
lar ve sucular cemiyetleri idare he
yeti seçimleri yapılmıştır. Denir 
nakliye ec:nafı, haklarındaki tahki 
kat bittikten sonra tekrar toplana'" 
caklardır. 

• Bir müddettenberi ~rimizde 
bulunan Fransız gazetecisi matma• 
ze1 Sergucief dün Ankaraya gitmi§" 
tir. Gazeteci memleketimizde iki ay 
kalacaktır. 

~~"hoı insaf il ola llm 
Nevyork Taymis gazetesi, bu 

tenkidin Amerika dahiliye nazırı 

lckes'ln Clevland'da söylediği nu • 
tuktanberl kabine azası tarafmdan 
Almanya aleyhlnde söylenmif en 
şiddetli nutuk olduğunu kaydediyor. 

. - Dımokroı:~.r :,,,ti si11;Ji oJır lasa. ! 

• Tramvay şirketi mümessillerin· 
Jen Dr. Barig dün Ankaradan şeb· 
rimize gelmiş ve şirketin devri ~ 
lim i5Ieri ile meşgul olıruya başla'" 
mıştır. 

,'h..~ıı ~htinin ıslahı ile ugw - Her gün görüyoruz: 
J..,~I iL \l " 
~ ~ ""ttitı tunıerde unutul- Gel şoför 1 Yan bastın ver ceza-
~lttdtıı • ~cap :::ru1zn:'~ ve mut. yı 1 
~~ bıti d n tnühım mcsc- Hanrm 1 Sokağa sUprüntü dök-

r ~~tt, }'e ceıe ludur: mü~siln ver cezayı 1 
, ~~tı t'lanb ~ ıneselesi.. • Efendi! Tramvaydan yürürken 
~ı , ~escıc~ da. bir belediye indin.. Ver cezayı 1 • 
llid' Sıv l'tr Ofrıı 1. • , , ardır ve bu mc- · Ver ecza 1 Ver ceza r 'Eh .. Doğ-

d '' tttif• datı doğ'---- •. :ı_;ı_ -"! -··-·- t.. •• -·-- --•·1' r"n on'lrTr• &.:. 
Ccıu. 1 İ~i tuya "mutazar. hal almıştır. 

tt h d n, geti 
• tııit c llıub Ye kalan yüz- Ceza bir zararın mukabilidir. 
't • ~ te}jf . 
~ 14lıtaı Ytıı \tc §ckıllerde mü- 'Geçilemez,, levhalı yoldan ~cçe-

1 bı al'ttr hattt "dolayısi- ::ek "'Oföre •, 
-... d' '' Ct ' :s 

&c11 ır, bği için "Mü. - Ver eczayı!. 
it~ • ı 

fiııe .. 'lanbıııı Diyecek belediye evveli ''Geçi-
de bir t()•terd·~. uyu, İstanbul lcbilecck yol,, teminine mecbur. 
'h' •eh .. ıgl ıevgı· derece· .ı 
~ııe b .. ı ile ı oıur. 
ıı dile .~ğlan •tanbul bele- Sokağa süprüntü atan evden ce. 

tcı ~it' dıgillıiz lllazaaıt 1stan- za arayacak belediye evvela o ma-
1a\ ~~eye 'Ye ~-~~cede sür'atle hallede çöp arabası dclaştrrmalı

~ ltb • ltıthca ~ u seltmeyc mu dır. ilh .... 
f:ıt 'tiıı illlitı ~ıza kaniim.. Bizim belediye, en temiz ve be· 
\' ~İt "ttaında l ~ bir memleke. lcdiyesi en faal dünya ıehirlerin
~~ ~~:ı~eıce!ı~ _bir fark yok- de tatbik edilen ceza maddelerini 
~ le\. 11 ~el un ıın~rı. nasıl almıJ, bir nizamname yapmı~ 
~ l'ııiı~ r•ı, bir ınullli hır mem- ve basıyor eczayı 1 Doğrusu bu 
it ~lıdr eyecan llınuıni alaka ve bakımdan bizim ıehrimiz kaklar 
~.'tıi i •. tte baı;lt'Ye bu iıi baıara. bol varidat temin edilecek yer yok 
""" """\: b• & lık v .. 
~:'lı~lt ır tehtin • e ıtımat mc. tur, zira her vatanda§ her gün bir 
bıı~i a bir ıınarı da gc· çok beledi haular işlemekle meş-

ı.. -ıa'L. tehir ıev . . b' 
~t ıı ~·q. bir . gısı, ır guldilr. 

11ti~t !araca.1c ~t heyecan ve Fakat sanıyorum ki iyi iş göre-
~~~ ~eıeıcaidirdrcte bağlılık memenin en büyük azabını çekme
di! hU1t !ehirliai · si lazım gelecek müesscs:de 
4ı:f~ ~t tarafı:~lediye rei- hemşehrileri bu derece bol ''hata,. 
~u..~İıl Ur \te h" an tayin e- iıteycn ıehirlcrin belediyeleri ol
{).~ ı... btıcdi... u~ınetine inan. mak lazım gelir. Zira bir h:ıta 
ıı. "llıı "" it. •. "' reıan 4ıt httt -..uını.ıt lr: ~ de inanır. çok defa bir eksikliğin dofurduğu 
' 'I 

1 
d.il'eyi ıe lfı. dcfildir. zarurettir. 

d
\l ltı~- .dvıne11 de lizım-

t~ li .._ ı d' Binaenaleyh ; 
bit dil'e r iti uın: ;ttnck pek Belediyenin bize modern bit 
ı.'t~ıı " •dı bu ın rnlnada şehir teslim etmeden, bize mo-
•1ı.. •ti to ıehirde bü .. k 
ı. •ltı? Pla ... __ yu dern ıehirlcı:ideki ecza usullerini 
·~. ~. 'l .~ b· tatbik etmemesini istiycrum. BL 

'-~tf· ır Ço}t ana fikrim. Fakat ıchirliyi büshü. 
t(~1 ltır<itrın lt~plcrini biz- tün batı boı bırakmak ta doğrı.: ol
~() •onun~ dıkkatıi araı- mıyacağına göre belediye cezalar : 

ar~ bozuJcıuİcıortaya attığı nr, dikkatini, diltüncenin, dürüst 
~ ı. 'llda b ar ve yok muhakemcni:ı ve insafla miltalC"a 
ı.. "'led· Ulabiliri F . 

ın.~,ıyc •evgis' .z. akat 
~'Qı bıı ndan .. ını ttrpanıa-
·~l't~ebepıcr C;za ıncselcsi,. 

nın bir neticesi olarak tatbik mev· 
kiinc koymamızı teklif ediyorum .. 
Faraza, §U göstereceğim misale 
benzer h1di.ıtlere bir dah:ı rastlan 

Nazırdan sonra Jan Masaryck 
söz alarak orta A vrupadaki ka -
ranhk vaziyeti çizmiş ve Sovyetler 
birliği ile Amerikanın da i§tirak e. 
deccğl beynelmilel bir konferansm 
toplanmasını tekli.! etmigtir. 

Almanvs.dan cıkanlarsalı: 
Yahudiler 

Londra, 13 (A. A.) - Taymis 
gazetesinin siyasi muharririnin 
yazdığına göre, enternasyonal mu
haceret komitesi direktörü M, Rub
lee, yahudilerin muhacereti için 
Almanyada yaptığı mUzakereler ne
ticesinde vazifesinden ~ekilerek A· 
muikaya dönmeğe karar vermiştir. 

Tayınisin istihbanna göre, Al • 
manya bu mesele hakkında verdiği 
muhtırada 150.000 ili 200.000 yahu
dinin serbestçe Almanyadan aynl
masmı teklif etmektedir. Almanya
daki yahudilerin mallan için bir 
tröst vücuda getirilecek ve hicret 
edecek olan yahudilere diğer mem
leketlerdeki iskan maııraflaruıı kar. 
aılamak Uzere bu tröııtten kendi 
hisselerine dUşen meblağlar verile· 
cektir. 

Viyanadaki Yahudiler 
Viyana, 13 (A. A.) - Devlet ko

miseri Rafelsberger, Volk Zeitung 
gazetesinde yazdığı bir makalede, 
perakende ticaretle bankaların ve 
nakliyatın tamamen "arlleştlğinl,. 

toptan ticaretle endUstrinin ancak 
Uçte birinin "ari" hale konulduğu
nu ve fakat bunnu da temmuz ayın· 

' na kndar yapılacağını bildirmekte. 
dir. 

Makalenin muharriri diyor kl: 
"1937 de 146.000 mUesaeaeden 

3.000 i yahudiydi. 
Macaristanda Yahudi 
aleyhtarlığı 

Budape§te, 13 (A. A.) - !mredy 
kabinesinde harbiye nazın olan ge
neral Eugen Ratz, yahudl aleyh
tarı ve rasist bUyUk bir nutuk aöy
llyerek "Macar hareketinin on em
ri" ni izah eyleml§tir. 

l t~ ~ bir rcı erccesinde c-
~ , it; 0Ynaınaz. 
' ~ofardn 

mamasını istiyorum: ınak mecburiyetinde bırakılmıştır. 

a Se,,._ r. 
'h. . .rar 
~ ~~,_ cınartır. 

•"'· ... ~?l" 
'"'· CYa ınağaza ıa-. ~ .. 

~."1 ~ '0lcakı 
ı,;qlleıc ali:ı:aay:rı~ lcenanna di. 
\ et h~<lcl:i evı n. an ınahruın 

~•ı!f erın 
ı ~ aaYıld- ı ve hatta 

llıah:u:ı:u törrn~~ları halde çöp 
eıc • len te · 

rıtnizin t k' ~ cad· 
a ınıdir. 

"On gün tvvel İstanbul Umumi Belediyenin bu hemşeriyi bulup 
Ceza evine aeksenlik bir ihtiyaı bulu~turup, evinden alıp DarülAce
getirildi ve kendisi 48 'saat hapse. reye koyması ve i.hır ömründe ken-
dildi. :!isine insanlığımızı tattırması lA· 

Bilir misiniz neden?. zungelirken, dilenmiyen esrar tek· 
"Simit camekanı ile Topkapı kesi açmıyan, hatta herhangi bir 

sarayı bahçesi caddesini (? 1) işgai hırsıza yataklık etmeyi düşünmemiş 
ettiğinden dolayı .. ., olan ve yaşamak için simit satmak 
Düşününüz bir kere: bir hemşe- gibi masum bir yol bulmasile temiz

ri ki 81 yaşındadır. Bir hem~ri ki" !iğini isbat etmiş olan bu zavallıyı 
bu yaşta dahi yaşamak için çalı§- cezaı:a ~ması, sonra bu en.anın 

Tramvay Şirke
finin alhnları 

ne oldu? 
· Muhafaza MUdUrlUgU 
şirkete Du suarı sordu 
Gümrük muhafaza teşkilatı eski 

Tramvay şirketinden 14000 altın 
liralık bir hMise hakkında sorguda 
bulunmuştur. Bu altınlar bundan 
beş sene evvel memurin teavün san
dığında bulunan paraların bir kıs
nudır. O zaman şirket piyasadan 
topladığı bir çok altınları sonradan 
kağıt paraya tahvil etmiş, fakat 
14000 liralık bir kısmını kasada a· 
lıkoymuştu. 

Gümrük muhafaza teşkilatı bu al
tınların ne olduğunu şirketten sor
muş ve üç gün zarfında cevap iste
miştir. Altınlar şirketin kasasında 

olmadılt anlaşılırsa ıirket hakkın

da altm kaçakçılığı suçuyla takibat 
yapılacaktır. 

Müthiş bir siklon 
Nevyork, 14 - Nozarnbrigin ce

nubu garbisinde bulunan Dankoşa 
adası müthiş bir siklon ile harap ol· 
muştur. Adadaki limanlarda bulu
nan gemilerden batmıyan bir tek ve 
sait kalmamıştır. Olen insanların a
dedi henüı malfun değildir. Fakat 
bunun binleri aştıp tahmin edil· 
mektedir. 

affı ve tecili cihetine gidilmeyip tat
biki hakikaten insanlığımızı muzta · 
rip edecek bir hadisedir. 

Belediye reisi LQtfi Kırdarın bu 
meseleyi tahkik edebilmesi için şu 
izahatı il~ve ediyorum. 

Zabıt varakası İstanbul belediye
si Eminönü 1Ubesinin, "cilt - 7239. 
varak· 7 .. numaralı ve 2046 numa
ralı memur tarafından "21·5-938,, 
tarihinde doldurulmuştur. Adı ge
çen yer lstanbulda "Mli araziden,, 
maduttur. Buranın nasıl işgal edil
miş olduğunu, burada mini mini bir 
simitçi cameldrunm "mürur ve u
bura., nasıl mani olabileceğini öğ· 

rerunek meralandayım.. 
LQtfi Kırdar bu il üzerinden yü

ıilrse belediye cezalannm nasıl ke
sildiiini ve esnafın, maiaza sahip
lerinin, mahallelinin, §Oförlerin ne
den belediyeyi sevmediklerini öğre-
nir. 

- Fıansız kaıikatürü-

~omanyada 

Eli bombalı 25 kişi 
tevkif edildi 

BUkreş, 13 (A. A.) - Üzerle
rinde el bombalan bulunan 25 kişi 
tevkil edllmJeUr. 

Makamat, nasır vekili Gallnescu
ya karşı bir suikast mevzubaha 
olduğu hakkındaki §ajialan ne te
yid, ne de tekzib etmektedirler. 

Suçlular ''Demir muhafız" teakila 
lma mensub olduklarını bildirmia • 
lerdir. 

Macar kabinesi istifa mı 
etti ? 

Paris, 14 (A. A.) - 'Budapeete
den bildiriliyor: 

HenUz teeyyild etm\yen b8%1 ha
berlere göre 1mredy, istifa etmi§ ve 
istifası naib Horty tarafından ka
bul edilmiştir. 

-o-

Kont Çiyanonun 
Varşova ziyareti 

Varşova, H (A. A.) - Yan res
mi bir menbadan teyid olunduğuna 
göre, Kont Çiano 25 şubatta VaJ'§o
vayı resmen ziyaret edecek ve bu
rada Uç gün kalacağı gibi Bialovl-

zea ormanında bir av toplantısına 

da iatlrak eyliyecektlr. Kont Çiano, 
Vaıııovadan dönerken Berllnden 
geçecek ve Alman hUkfunet mer • 
kezinde de bir gUn kalacaktır. 

Hindistanda 
Müslüman 

Mecusi ve 
kavgası 

Bombay, 13 (A. A.) - Mecusi
lerle mUslUmanlar araamda Kavn
purda çıkan kanlı bldiselcrin aim. 
diye kadar teabit edilen bilAnçasu 
~ ö!U ve 200 yaralıdır. Binden faz
la aile polis himayesinde ıehlrden 
çıkml§tır. Mağazalarm bUyUk bir 
kısmı kapalıdır. Karıeıklıklar devam 
etmektedir. Polla ve uker kıtaatı 
takviye edllml§tir. 

• Sanayi birliği idare heyeti ta
rafından tadil edilmekte olan nizam 
name bugünlerde bitirilecek ve u• 
mumi bir toplantıda görüşülecektir. 

• Babıali caddesinin Divanyolun .. 
dan başlıyan kısmında elektrik ka~ 
lolan, tamir edilmeye başlanmıştır. 

• Üsküdar • Şili yolu ile Cihan-
girdeki bazı caddelerin asfalt inşaatı 
dün ihale edilmiştir. 

• üniversite doçentlerinden Zeki 
Zeren tetkikatta bulunmak üzere 
Parise gitmiştir. 

• Tenzilatlı resimle ithal edilecek 
'.>fan kağıttan istifade eden gazete 
re mecmuaların şubat ayına ait teV'" 
ıi listesi gümrüklere bildirilmiştir. 

•Vilayet binasında bazı tamira'" 
ta başlanmıştır. Tamirat mart so
nuna kadar bitirilecektir. 

• Gümrükler umum müdürü Mah· 
mut Nedim, beynelmilel toplantıya 
iştirak etmek üzere Londraya git• 
miştir. Umum müdür muhtelif mem 
leketlerde tetkikat da yapacaktır. 

• lç ticaret umum müdürü Müm• 
taz Rek şehrimize gelmiş ve alaka .. 
dar dairelerde tetkikata başlarnır 
tır. 

• Yeni sene bütçelerinin ayın yir
misine kadar bitirilip gönderilmesi 
Başvekalet tarafından veUletlere 
tamim edilmiştir. 

DIŞARDA: 

• Fransanm Hamburg g~eral 
konsolosu Arvengas, hariciye neza· 
reti matbuat ve istihbarat servisi 
~efliğine ta);n edilmiştir. Mumai .. 
lelyh, bilhassa Fransız ve ecnebi 
matbuatı ile nezaret arasındaki mü· 
nasebetlerle meşgul olacaktır. 

• Yugoslavyanın Bükreşteki yeni 
büyük elçisi Yovan Douşişç dün i
timatnamesini takdim etmiştir. 

• Yeni Italya - Almanya ticaret 
muahedesi ile ekonomik rnahirette 
bir seri mukavelenameler, dün Ro
mada imzalanmıştır. 

• Hicaz kralı lbnissuut, dün Al
manya elçisi Grothbayı kabul etmi~ 
tir. Elçi, kral lbnissuuda itimatna
m~sini vermiştir. 

• Sovyetler birliği ile Letonya a
rasında ticari mübadeleleri tanzim 
eden bir anlaşma Moskovada imza
lanmı~tır. 

Bey il zıtda bir • Muhtar Karpatlar Ukranyası~ 
nın ilk diyet seçiminde hükfunet, 

d u v 8 r y 1 k ı I d 1 verilen reylerin yüıde 93 ünQ alını~ 
Dün beyazıtta Sovanala mahalle- tır. 

sinde bir dıvar yıkılmış ve burada • Yugoslavyanm hariciye ~ 
çalışan Hüseyin oğlu Esat ismin- Marl<O\•iç dün gece Berlinden Bel· 
de bir amele molozların altında ka- grada gelmiştir. Hariciye nazın be
Jarak ayaklarından yaral~tır. yanatta bulunmak istememiştir. 



Dsvnçıredle Ev işleri yaparken giyilecek güzel önlük111 

Beynelmilel hokey 
şampiyoriasında 
Alman takımlarını halk tahkir etti 

Zürih, 13 (A.A.) - D.N.B. ajan
,,ı bildiriyor: 

Burada ve Balde yapılan buzda 
hokey dünya ,·e Avrupa şampiyon
:annda bazı nahoş tezahürler ol-

• mu~tur. Her iki şehirde de seyirciler 
Almanlarla çarpışan bütün takımla 
ra karsı sempati tezahürlerinde bu
lunmaktadır. 

~ 

Bal de Almanya - Finlandiye ma
çında, seyirciler yerlerini terkederek 
Almanya milli marşını haykırma ve 
bağmnalarla su turmaya çalı~ış

lardır. 

Burada bu bakımdan yapılan te
zahürlar daha geniş bir ölçü almış
tır. Enternas)·onal örf ve adetleri, 
misafirpenerlik ve porculuk ruhu-

Olimpiyatlar için 
f f iRlandiya Hükumetinin 

9J8 senesinde Sky dünya şampi
yonlıığwm l~azanan Emil/e Allais, 
bu seneki şampiyona için Fransız 

takımının atıtrenörlülünü yapıyor

du. Geçenlerde Polonyada bir müsa
baka esnasında sağ bacağıtıdan ya
ralanan dünya şampiyonu hôla iyi
leşememiştir. Bu yüzden 939 senesi 
şampiyotıluğımu muhafaza etmesi 
imkansız bir hale gelmiştir. Çün
kü başlamış olan mitSabakalara işti
rak edememektedir • 

Romanyada Paskalya 
turnuvası 

Bükreşte, mahalli federasyon her 
sene olduğu gibi Paskal turnuvası 

namı altında bir turnuva hazırlamış 
tır. Bu sene bu turnuvaya Slavya, 
:Venüs, Ripeusya ve Bükreşin Rapid 
takımları iştirak edeceklerdir. 

ayırdığı tahsisat 
Finlandiya hükfımeti, olimpiyat 

oyunlan için 200 milyon, Helsing
fors belediyesi de ayrıca 100 milyon 
.Finlandiya frankı tahsisat kabul et-
mi~tir. . 

Organizasyon komitesi müsabaka
ların dünyanın her tarafına munta
zam bir şekilde bildirilmesi maksa
dile matbuat için büyük tertibat al
mış, ve stadyomda gazeteciler için 
600 kişilik yer ayırmıştır. 

Olimpiyat111ü bakalannın yapı

lacağı stadın civan muhtelif spor-
lar için yeniden hazırlanan bir o· 
limpiyat köyü haline sokulmakta
dır. 

On ikinci Olimpiyat oyunları açı
lış merasimi 20 temmuzda yapıla
caktır. 

Atletizm müsabakaları 21 temmuz 
da başlıyacak ve 28 temmuzda bite
cektir. 

nu a~ikfir bir surette ihlal eden bu 
hareketlerde, kindarca n~riyattan 

·geri kalmıyan bir lmım İsviçre mat 
buatınm da dahli ve tesiri olmuştur. 

Almanya - lngiltere maçı esna
sında, seyirciler hatta ı !ık bile çal
mışlardır. IsviÇre buz hokey federas
yonu neşrettiği hususi bir bültende 
halkın bu çirkin hareketlerini tak
bih ederek, bu hiıcliselerin tekerrürü 
takdirinde, turnuvanın akim kal· 
ması ihtimalini kaydetmiştir. 

ltalya - Almanya (8) 
mılli takımları 

Frankfortda karşılaşıyorlar 
İtalya B milli takımı bugünlerde 

Frankfurta giderek orada mahalli 
muhteliti ile bir müsabaka yapacak
tır. 

-0--

Portekiz muhteliti 
İsviçrcyc karşı oynayacak 
Bugünlerde bir hayli formunda 

olduğu iddia edilen Portekiz muhte
lit takımı Isviçre ile bir müsabaka 
yapmak istemektedir. 

Bu müsabakayı yapacak olan ta
kımın şu şekilde tertibi kararla~tı
rılmıştır: 

Azevedo - Yieyra, Smoes - A
maro, Albivo, Pereyra - Muaro, 
Soeprc, E. Santo, Sussa, Cruz. 

-o-
Meşhur bir Çek oyuncusu 

Rado Amerikada 
Bizim memleketin hiçte yabancısı 

olmadığı meşhur Sparta takımının 
meşhur sağ açığı Rado bugünlerde 
Çekoslovak topraklarından ayn bu
lunmaktadır. 

Kendisi, yapmış olduğu bir kon· 
turata nazaran birleşik devletlerin 
Şikago Spartasında yer alacaktır. 

Kadının yalnız sokaga çıktığı, elbiselerini kirletmeden meşgul ola
bir ziyarete gittiği vakit güzel ve za bilirler. 
ri! giyinmiş olması kfı.fi değildir. Ev Güzel robdö~ambrlar 

lUk rob. üzeri pikcıerfeı 
Göğüs üzerinde mavi i. 
m1n ilk harfleri işleııir~till , 

Coe Luizin son galibiyeti 
işlerini yaparken de ayni güzelliği, Kadın, evinde otuturken iş gör -
ayni seksapeli muhafaza etmesi be- mediği zamanlarda dalma tuvaletli 
raber yaşadığı insanlara ihmnl e - bulunmaz. Bu istirahat veya diğer 
dilmiş bir kıyafetle, saçı başı peri- işlere nezaret zamanında giyilecek 
şan, kıyafeti intizamsız görünmeme- en i~i elbise ev içersi robdö şambr. 

renkte 8 düğme ile kCJJl ,.,.~ ıı ,.e . 
den, alttan, yakadtıfl 
tından düğmelenir. ~ • 

• 5ııı 
5 - Bu model de wr pt!Jll 

Geçenlerde Kara kaplan diye anı· 

lan meşlıur zenci boksör Coe Luizin 

'kendi ırkdaşlarından ]on Hemi Lr 
ı•isi Nevyorkta 2 dakika 29 saniye 

~sıl yeniverdiğini taf sil4tile yazıZ.. 

mıştı. Son gelen Avrupa gazetelerin

ae bu maçın birçok enteresan resim . 
Zeri de ı·ardır. 1 

I 

Bunlann ikisini dercediyoruz. Coı 

Luiz. miUhiş yumrukları karşısında 

zavallı rakibinin ne lıale geldiğini 

böylece daha iyi anlamış olacaksı• 

nız. ' 

1 

l '. 

si de şarttır. landır. 
il eJJl > dur. üst kısmı yeş ut· ~ 

yaz ketenden yapılıllıg ,.,pı·~ıJ 
'1' d cıı • #" 

Evde iş yaparken ya iş gömleği 

giyilir, yahut da önllik takılır. Bu-
gUniln önlükleri, iş gömlekleri umu. 
miyetle açık renkli kumalnrdnn ya

' pılıror. Bu kumaşlar sağlnm, hafif 
yıkanabilir kumaşlnrdır. ta gömlek-
leri ve önlilkler için tercih edile
cek kumaşlar umumiyetle tuval, düz 
yahut emprime pamuklu kuma.şiar
dır. 

BugUn önlük bele bir kemer!c bağ 
lnnmı§ ve liialcttayin bir kumaş -
tan yapılllU§ alelade bir şey değil

, dir. İş elbiseleri de modaya tabi, ha 
kikf birer dikiş işi şeklini almıştır. 
Mesela düz renk tuvalden bir önlü-
ğünüz var. Kenarlarına renkli bir 
fisto geçirmekte tereddüd etme _ 
yiniz. Askılarınızı istediğiniz model 
de ve istediğiniz kadar süslü olarak 

Bu rob döşambrlnr, tıpkı erkek 
robdöşambrları gibi geniş yapılı -
yor. Bunlar için düz yahut emprime 
ylinlüler, kalm ipekliler kullamh -
yor. Karışık desenli kaşeler de ba
zan bu çeşit robdö şambrlar için 
kullanılmaktadır, Nispeten pahalı 

olan bu kaşclerden tamamiyle rob 
dö şambrlar yapılmadığı takdirde. 
yaka, kollar ve cebler bu kumaşlar 
dan yapılır. Bunların şekillerini ve 
modc::~rini biraz tahavvül ettire -
bi~irsiniz. Yakaları kol kapaklarını , . 
ccbleri kadücden yaparsınız. 

Ev içersinde giyilecek 
mantolar 

Evde geceleyin istirahat ederken 
iç elbisenin üzerine ince bir manto 
giymek bugün yeni yeni moda ol • 
maktadır. Bu mantolara apartırnan 
mantosu ismi veriyorlar. Bunları in

ayni kumnşın yeşı 1~ cebi 
tır. Önünde geniş bil' 

yapabilirsiniz. Eğer 13eçtiğiniz mo- ce yilnlil kumaşlardan, parlak sa • 
deller emprime kumaştan ise yine tenlerden, renkli kadifelerden ya • 
ayni cins kumaştan fakat başka yorlar. Bunlann kol yerleri düz, ya 
renkte yapılmış bir korse geçiriniz. kala:'I diktir. Bu mantoları biraz da· 
HattA isterseniz kenarına ince bir ha Z":-İf bir hale getirmek için bele / 
dantela geçiriniz. yahut da kenarla- b:ışka bir renkte bir kemer takılır 1 ıt 

6 
. . . . .. . · srf ı; ti" 

rını i:ıleyiniz. R~ımlerımız, ış gomleklen vo t .1• sincJJl& ,-şJı' ·. Alf 

İş gömlekleri, ister kısa kollu, 
isterse uzun kollu olsun, önlükler
den daha ziynde pratiktir. Elbiseyi 
\'e vücudu daha iyi muhafaza eder
ler. İş gömlekleri için en basit mo -
dcllcr tercih edilmelidir. 

•• •. • . il gı ı:r. . • .;r.. ...rllYj 
onluklcr ıçın hazırlanmt§ mu~ ~elif J1icldcı Anıcrikad1110 n<lrtıf' ı;- ıır-. 
modelleri ~:>stcrmektcdir. 1.. .. ·c tekrar J..O .-eli' (! 1 

ı onmu~ ' ,·ıı ,. ~d ,/J 
1 - .. ~.~ık mavi ketende~ önlük - 1 Ur. Artistin J,onıll'lldı bltf 1Jlf 

rob. Gogus ve ceb rayedır. Yan _ ">Öylctliği ilk sözicrd 1' l)i 
dan iliklenir. t • ''l\lc~hur 01JJ1

11 
r 

muş ur. .ş 

2 - Yeşil tuvalden yapılmış ön- 1 • 11 5,ır. 
luk 

, l eg .,, .. il ~ • ·_jl 
. Kenarları pikelidir. Ye§il ve be- ,. btl ,.oı ç.tfY_.1 

Ev kadını için, yavrusunu yıkar - yaz çizgili bir rob üzerinde çok ya- Gracic Fields ın ıkaaıılil 1-;,ı ; 
ken, yahut çocuklariyle meşgul o- kışır. sine scbcb j\rncr ı.eıııl1' rt'l 
forkPn giymek Uzere askılı ve ko • 3 - Emprime Kretondan önlük - t..-snıısmdıı berı.es:~ıdtı• ).._ 
caman cebll kauçuk önlükler de rob. üzeri iri beyaz beneklidlr. Sır- fada cıın sıkıcı ş 

' mevcuttur. Bu elbise sayesinde nn- tın arkasından dü{;'lllelenir. olnıa!;ıdır. 

ntlcr, Ç<>Cuklariyle istedikleri gibi, · 4 - Açık mavi kalın tuvalden ön 



....... .,.~-~ 

Hükmi bir Muavenet 
olundu 

' 
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N·ak leden: f'· t<~ 
sl)yıedJ. MtJ' 

1\1. Hangsi, J bu almca eaşırdığtnı filtri ~ 
Haber'Dn it:aırllhT ~omana: 57 Vazaırn: Dknmnm -24-

O gün Kara Abdürralıman, bıraktığı 
içkiyi ilk defa tazeliyordu 

\'lktorya soka'"'· No. 87 den geldiğine dair bi~bir e pW' 
Nis 1 dığrnı bildirdi. Mektupta 

11 ııısJılll"' 
Zarfın bir köşesinde hususidir l ler ima edildiğine dair de ıııe~ 

kaydı göze çarpmaktaydı. tı yok. Tehdidlere rağmen tJOb".rP 
Ilenua mektubu çıkardı. Daktilo bana vermekte tcreddild ~terdi" 

Uc yazılmıs olan mektupta şunlar büyUk bir cesaret cserl g eldlii _,
yazılıydı: "adU takibata elirııden g -1!.~ AbdUrrahman yerinden bir fişek ı odoranın elindedir, kanaatini mu -

gibi fırlıyarak Eremlı; odasmo koş- hafaza ediyordu. 
tu ve yatağın, bir mücadeleye ma- AbdUrrahmana dönerek: 
ruz kalıınm geçirdiği korkunç buh. - Sen, dedi. Çık git. Akeam gel-
ranla karmakan§ık bir hale geldi- eliğin zaman bütUn bu sırlan öğren. 
ğinl, knn lekelerini gözleriyle gö- ml.ş olacaksın. O .zamana kadar da 
rerek tUylerl Urperdi. sinirlerin yatı§mış olur. Yr::-ılacak 

Erem öldilrUlınUııtıı. şeyi sonra dll~Unllrtl%. 
Nilüfer, AbdUrrahmanm aaror - AbdUrrahman pcrişandr, harab 

mış yUzUnU gördUğU zaman korktu. bir haldeydi. Kalktı, serser.; ·~ı!i 
Bu oğlan böyle vakaJarda fi.nt ka- bir halde ç:ktı, klınseye selilm ver
rarlarla hareket edebilecek karak- medi, ne sağma, ne aoluna, ne ar
terdeydi. Önce onu teskin etmek knsma, ne önUne bıı.Jı:tı ve çıktı git-
gerekU ve~ ti. 

- Aıbdilrrahma.n. Dedi. Ses c;ı- O gUn AbdUrrahman, uzun za • 
karma. Bu J§te bir esrar var ve bu mandanberi bıraktığı içkiyi ilk defa 
esrarın ucu Tcodoraya bağlı. tazeliyordu. 

Nihayet ne yapalım? Böyle faci- Bu cinayet onun tUylerini lir-
alar olabilir. Fakat senin halasın pertınişti. Adalet neydi, hak nasıl 
pahaema bir kurban verml!i oluruz, ııeydl, bunlann saray muhitinde hlç 
ne yapalım? 

Abdilrrahman ıwmıuetu. Çeneleri 
blriblrine ı;arpzyor, gittikçe yUzU 
moranyordu. Birdenbire duvara 
dehşeW bir yumruk indirdi. 

Dört parmağı duvarın içine gö • 
mUlmUgtU. Bu hareket NilUferl bü~ 
bUtUn tedehhUo ettirdi. Abdilrrah
mıı.nın içindeki pazarlığı fena ol
mak gerektL 

- Aman, AbdUrralıman • .,, Dedl. 
Sen bu işlere parmak eokma. Sa -
ray b5yledir. 

bir kıymeti olmrıdığını görllyordu. 
Akıam NilUfer kendisine bildiği

miz gibi hldise)1 hikaye etm13 ve 
bunun Teodoranm eseri teşviki ol
duğunu ıöylemiı, fakat defi bclA 
kabilinden bu işin üzerine dllşUl • 
memeal IA.zmıgeldiğinj de ihtar ede
rek hldlııeyl kapamıvt.I. 

Teodoranm belki Abdllrrahmana 
karşı duygusu eksilmişti, fakat düş
manlık ve kin ih tlraslan da bilakis 
alevle~tJ. 

Zaten hllnklr iyice ihilyarlam11 
btilunuyordu. Artık her hA.dlaenin 

- Dur, bakalım, analıfmı. Bu al- Uzerinde e8ld çevikliğiyle duramı • 
çaklıktır. Cinayettir, dehfetll bir yu hllnlir, g&tinlln önllnde d!S • 
haldir. Bunun intikamını almak nen facialara dahi pek ehemmiyet 
Allaha k&rll da blr borçtur bence. vermiyor, Rumellndekl huduUannm 

- Ya yapan veya yaptıran hUn- tevslinl dilşlinUyor, Bizansı istil!yı 

kArsa !.. hesab ediyor, bir da sarayında ken-
- Kim olursa olsun. dlslne taze hayat bahgeden kadın • 
- Deli! larla meegul oluyordu. 
Abdürrahman hayretle NllUferin Beri tarafta itlerin ne halde git-

yilıUne bakıyordu. Adaleti yerine tfğiııe bakmıyordu bile. 
getirmeke neden delilik oluyordu? Tarih yUrUyor. GUnler, haftalar, 

Nilüfer, Abdllrrahmanm bu ba • aylar ve seneler geçiyor. Osmanlı 
~mdaki manayı anlamqtı. Derhal tarihinin padişahlar aaltanatma ait 
cevab verdi: kmmıları hemen her gUn bin bir 

- HUnklrla boy l5lçllfmek senin faciayla dolu olarak cereyan eder. 
ne haddine! Hem onun adaletaizll- İnsan meaell Naima tarihini oku. 
ği, adaleti ne :bana, ne sana ait Ab. mağa kalkı§sa her sayfa..smda mut-
dUrrahmaıı. laka bir iki kellenin galotan edlldi-

Allahla onun bileceği bir eey. ğini görUp Urperlr. 
Böyle ne vakalar olur? BiltUn ta- Belki Osmanlı tar:Uılnln bu baş 

rih böyle vakalarla doludur. Hele döndüren seyrine nazaran Osmanm, 
dur, bakalnn, önce bunun eararmı Orhanm, Muradın, Yıldmmm haya. 
öğrenelim. Belki de senin ve be- tı zemzemle yıkanm11 bir halde ola· 
nim veyahut hlldiselerin lehindedir. blllr. Fakat nihayet onlar için de 

Nililfer kalktı ve husust ziyaret- halk hayatmm hiçbir hUkmU yok
lerde giydiği mükellef kıyafetini tu. 
tercih etti. Teodora ile görUşecek- - Vur, ıkes, boğ! 

tJ. İradeleriyle kelleler gidiyor, ee-1 
Bu esrarın anahtarlan ancak Te- • rlat adı altında "elcevab olur,, lar-

• • zn~(!lJI Jtr•~m0~mım 
Melike beni hiç i~itmemiş gibi duruyor. -

Yüzü, mermer bir hey'kelin yüzil kadar ha· 
reketsiz. Vücudu da taş kesilmi,. Sanki be-
ni ondan ayıran bir buz dıvan var. 

Genç kız sukQnetle kol saatine baktı; 
köyde hiç macerası işitilmiyen ve bir ya 

ROM· 

la birçok gUnahsızlarm ömürleri 
sönüyor, evler kapanıyordu. 
Hfınkar Orhan Rumeli fütuhatı • 

nm idaresini oğlu Süleyman pa.§a. i. 
le Hacı lJe bırakmıştı. 

lan ve :zevk alınış biriydi. 

Elinde hançerle oynamadığı za • 
man ruhunu bomboş bulurdu. Çok 
zamandır ııehre bUyUk bir emniyet 

havası elnmişU. A bdürrahmarun ku
zu gibi bir hal alıaı halkı hayrete, 
faJr.at bir taraftan da memnuniye
te ~cvkediyordu. 

ğ,_ı sliYJeı-dar yardım edece uıu dedi· ; 
"Mös)'Ö lf angsi, SözUmde duruyoruIJl·ı• ııed'° 
Patronımuzun ôWmünü gazeteler- _ Hangsl bu ınektub~e te~ 

dc11 öğretıdik ve çok müteessir ol· ze verdi de istintak bfık tablt ô" 
duk. Bu teessürümüzı-ı arttıran di· etmedi. Ona vermesi daba SUleyman pa§a. Geliboluda otur -

mayı tercih etmiş, Hacı 11 de bir 
yandan Dimetoka ve diğer yandan 
Çorlu ve Hayraboluyn kadar olan 
yerlere yayılmıştı. Büyük vadi Ece
beye tevdi edildi. 

Fakat 1359 yılı hünkfı.r Orhan i
çin en derin yeis ve ıstzrab senes.I 

ğer bir sebeb onmıla ölümünden 1 ğil miyill? • ~ 
evvel kararlaştırmış olduğımmz bir 1 _ Niçin daha tabii ol!urı ~eP b" 
randevu ve M. Spanopulusım şalı- si bu cinayet tahkikat.nıda elle ı1' 

Kara Abdürrahman hUnkfi.rdan i- sında kıymetli bir iş arkadaşı kay- nimle temas etmişti. satan oDtt' 
zln alarnk SUleyman paşaya misa· betmiş olmaktır. Bu mektubu size, ' cak iki defa göril~tU. Nedell ııerlı,ı
fir gitti. bahsettiğimiz bu randevıt dolayısile şUphe ediyorsunuz bilnleııı'.ı~ ti 

1 
n vef(1!0· 

olmuştur. 
HilnkAr oğlu, Kara Abdllrnı.bma- yazıyoruz. de matmazel Diyanı ak· 

.1ı.1ı~teveffa sizin .i~im~d~ 16yık, malumat dolayısiyle olac~ e 
Kara AbdUrrahman Bursııda ika· nı bir kardeş gibi karşıladı, 5pUştü-

met ediyor ve bir mUddcttcnbcridir ı !er, sarmaştıla~ ve böylece bir haf. 
de namazından, niyazından, oru _ j tn durmadan eglenip gezdiler, toz. 
cundan, fitresinden, zeklitındnn ay- dular, avlar yaptılar 
nlmıynn koyu bir müteassıb gibi Abdilrrahmnnm içinde derin bir 
kendi halinde yaşıyordu. sıkıntı vardı. Kaç kere Süleymana: 

dılını tutmasını bılır bırı oldufıı· B uıumsf'-'erek t 
. , . ld enua g " ~«' 

nuzdan vaktile bızc baıısetmış o u· _ İyi k rettin. • ''" 
1t 'l. h' C§ iılıışrı 

ğıı için onıtn yaptt6ı ış erın ma ıye· _ Fakat öğrendiğin ıı" 

ti hakkında malumat salıibi bulun- lememekte ısrar ediyoı15uıı 
duğımıtzll sanıyomz. Bu sebeble M. Binbaşı şaka etti: , 
Spano/mlosım geri kalan işleri hak· _Meslek sırrı, doatutıı· 'DJ.' 

Bu hayat Kara Abdilrrabmanm - Paşa, bir his::ıikablclvuku bil. kında nıalı2mat almak üzere sizin· b şıııı~ aıı _. 

ı'çinı' sıkmn.·or değildi O dağlara yu'"k b' ht.dis 1 k ı ~ l ·· .. • fA d - Her neyse, en ~..ı. ır . ., . , ır tı. ey c arşı aşacat,uu • c gorn~nemız uzım ır. i i d aıyor--_;o11-

derelerc nlı~. at Uzerinde tehli- dan korkutuyor beni. Demişti. Mektupta daha fazla iza1ıat ver-, Hangslye t mard ec""I ol&CIN'~-
k 1 ··ğsu u kt k ( ) beble onun ya mı '"' e ere go n germe en zev a- IJevamı ı•ar memize imkan yoktur. Yarından ,ıııı>_:rrl 

_Ç_a_p_r_a_z--... -,------------------- sonra yani 11 eylı2lde sabaha karşı 1 Benua _bunun .manas;:~ ar 

.. 
2 
3 .. 
5 
6 
7 

8 

, 

• ... 

• 
• 
• o 

o 

eg 00C0 : saat ikide Gran Korniş yolunda bu- Birden cıddlleşti ve R 

kökler ve saire gibi ilaçları satan lunmanm rica ediyoruz. Bir otomo· le bakıırnk: ~!' ııt' 1 

o o 

"o 

• • 
• 

dükkan. - Sanat (frnnsızca ve tUrk- biliniz olduğunu bilme_kteyi~. Bu ~- ı _Şu halde, dedi, gec: :.! 
çe). 5 - Gelir. 6 - Fena. - İlaç. rabaya biner ve Belvu otelınden ı- rabcr gidiyorsunuz, öY1 

7 - KUçUk bir kabile - Aklı olmı- ki yüz metre kadar mesaj ede durur· k rar ~ ~ 
8 P k b h 1 h . b. . . . f b k - Evet buna a _ ı yan. - rnsa, arnı a ar, a a- sunuz. Bızlcrdcn ırı sızı ora< a e - ' k _..,8.rrıı.,.. 

· ~ Benua ses çı a .... 1~ "" 
na, ispanak ve saıre. liyecek Parola olarak lambalarınızı rd .,. 

· endlıı:eyle so u: . _1if0r 
dört defa söndiirijp yakacaksınız. ı ~Fikrimi tasvib etJP"' ~ 

Bu mektuptan ı·e bir ikinci ran- ~ tıd'~ŞI 
bh nuz. ~ 

devııdan hiçbir kim~eye a. setme-1 _ Yapılacak tek bare ~· 

Soldan ııağa: 

ı r .. ., _. .. . -· - ..... 

1 - Tahta ile işler yapan adam. 
2 - Yakının aksi - Bir TUrk har
fi adı. 3 - Bir şeye verilen değer. 
4 - EininlSnUnde yıkılan frnndan çı
kan ~in ceset. ts - Derece (had 

manasına) . 6 - Yan • İçinde o • 
turduğumuz yer. 7 - Bir geyl tut. 

menizi bilhassa tavsıye e'!_nız. Yal- de ol.sam b!Syle yapardıs0-t ~ 
nız geliniz ve yanınıza silc1h alma· tehlike bU:-,-Uk. Nasıl t~ * 
yımz. 'Polise ha"6er ' vlTmtllttn at• aunuz? o~J· 
sakınınız. Dediklerimi yaparsanız ı _ Çok basit. HangeiJllJS o ~~; 
sjzin için tehlike yoktur. Fakat po· u iki klgllik bir kabrlYol~ ıf 
!ist haber ı•erir ve mül8kata geldi· 1 siyonda, ben de onun ~·.,, 
ğiniz zaman oradaki adamımıza bu binde yerde oturmuş ola 11ytı 11' 

Bugünkü bilmece 

1 - Bir ıeyi inceden inceye tet- ma vasıtamız. - Göz renklerinden 
kik etme. 2 - Çoğun ak~i .• Birin- en hoşa gideni. 8 - Dam Uzerinc 
cL 3 - Bir erkek adı. 4 - Eski sırayla konur. 

mektubu göstermezseniz hayatınızı devu yerine gelince ~rt ıf'' 
garanti edemeyiz.,, atıp arabadan inecek. ~er.e~ 

"L. C.,, - Arabayı muayene ~-
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7 8 9 to 11 12 13 14 1s 
Rokur, koltuğunu yaşlaştırarak 

masanın yanma oturmuştu. Dirsek· 
1erini masaya dayıyarak yanaklarını 
ellerine dayamış, dikkatle Benuaya 
?Jakıp mektubu okurken onu tetkik 
ediyordu. Benua mektubu okuyup 
bitirince kaşlarını çattı. Sonra tek
r:ır okudu, her cUmle Uzerlnde dur-

- o zaman döğUOtıle dJ.~, 
çare yok. Tabancalll ~ıısı·~ 

_ Çok ihtiyatııxıea b , ~ K A y A /( m 
M A G ~ .s A A 

I 1( :x ç A R ş 

R x T u R .ş u 
A "' ~ v x I R 
T A R A K ~E 

• .s i L / K ~ 
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u R ~ 1( o ş " 
Dünkü bilmecenin halli 
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du, Nihayet: 
- Hangsi bu mektubu size ver • 

llği zaman ne gibi izahat verdi? 
- Gayet kısa ve sarih izahat. 

Gayet az konuşan biri olduğunu sl-

1
1:0 söylemiştim. Heyecanlı görUnmU
yordu. Sabah pootaslyle bu mektu. 

yatını tehlikeye koyuYo ~~ 
- Ben neyse, pol~:; te~ 

fakat Hangai de baya / 

koyuyor. bıılllfl 
_ Hangalyle nerede 1 

nrz? ı.t ~of 
_ Evinde değil ts.bn~ııe ~ ,ı1 

hapsine alacaklarına ;iJt.e!' ~ 
at bir buçukta beni . deıı ~ 
metre ötede yol u~e~erille e~ ~ 
Tenha volda bizi gorıtl ..,0bil1 , . .j 

• 0 to... >" yok, uzaktan gelen ııuJJ 
BÖYıece o 

.~ .............. .... . biz görUrilı. 1,r. ~ 
geldiğine emin oıacalt dJ~ • 

tJt 0V 
- Tedbirll ve ih~eııl ı Bu sözlerin kalbden geldiğine Melikenin 

gözleri şahittir. O halde onun bu ani heye
canını benim lüzumsuz hareketim meydana 

Pliınmızın safiyancllo _14t• 
-~~ır-

tuyor. ... ~ 9"· 

çıkard ı . 1 - - Beni tasvib ettlgtn 
Ben de gülüyorum .. Birkaç dakika evvel· . . ·d· . " J!''° · 

. . h ek • . . l ··ı mış mı~ ınız. _.,, ,,.... t1 

bancı delikanlı ile açtk açık bir inci ger
danlıktan bahsedebilen bu köylü kızı ko· 
lunda hergün bir saatle geziyor. !brenin 
gösterdiği saat, tahminlerine uymuyormuş 
gibi, saatini kulağma yapıftmnak üzere 
kolunu kaldırdı. 

bo~Tuk hisseder gibirim. Ayaklarım titri· 
yor. Bir saniye olup bitenin farkında deği
lim, söylediğim sözleri bile hatırlamıyo
rum. Bu vaka o kadar beklenilmiyen bir 

biyim. 
Makineden bir ad2.rn gibi kızın söyledik· 

lerini tekrarlıyorum. 
-Evet, çok sıcak, insan boğuluyor! 

kı delıce ar ·etıenmın latıra~ına gu en 

1 

u.1v•~ ısı' 

zavallı bir gülüş .. Zonklayan kafam eski - Evet. Gene de endi~e ~-oı49' 
bir düşüncenin üzerinde duruyor. insan rum. Fakat senin içl.nenede~ 
birçok hareketlerinde hayvanlara yaklaşı· ten de kendiınl ııı orUııı· 6" 
Yor. 1 Bir tuzaktan korkUY ••~v. 
• bSft• ,,. 

* * * - Tuzak da olsa ollc J 
Bu tuhaf Ye bayağı hadise, beni sersem ğil, Hangsi için kurUııııul '11''~ 

Bütün bunlar bana hiç bakılmadan, aşi· • 
kar bir hus-qnetle yapılan hareketlerdir. · 
o bala ne bana, ne de budalaca sözlerime 
kıymet veriyor. Eğer kendi ine doğru bir 
adım atarsam köpeğiniI1 boğazıma atıl.ı· · 
cağından emindir. 

Şimdi onun şişlerini ve yününü bağ!adı· 
~mı görüyorum. • 

Ne yapacak? Gene geçen defaki gibi beni 
bırakıp gidecek mi? Bu faraziye kolumu, 
kanadımı kınyor. 

- Gitm~yiniz, beni yalnız bırakmayınız 
Melike .. Va'lahi sözlerim ciddi def(!, ade~ 
şaka yapanı!~ istemiştim. Işte, gene isimin 
lıeşma dönüyorum. 

Alnımın üzerinde düğümlenen t er dam
lalarını siliyorum. Tekrar tahlcmun bao::ı· 
na dönerken kafata.:ıımm içeriiinde bir 

~eydi. 
• - Bana inanınız, Melike.. Sözlerimin 
"neticesini hesap etmeJim. lste::liğim de bu 
:değildi. Bugün bu i,.ler irademin haricin 
.de oldu. 
· Bu itizarların samimi olduğu kadar da 
;ıakikat olduğuna :Vlelikeyi inandırmak a· 
caba mümkün mü? 

Genç kızın elleri örgü}•ü toplamağı hı· 

',aktı. Dargın bir çehre ile bana baktı; em· 
reden gözleri mahcup \'C yalvaran gözbe 
beklerimin içine snplandı. Ve ansızm bir 
çılgm kahkaha fırlattı. 

• - Kabal.at hep güne.in, bu sıcak yaz 
güne,.i bcyni.1ize vu•du elem:!!< .. Sizi biıden 
bire çıldırdı sandım. 

• Gulüror ,.e o:duj ı yerd~ kalıyor. 

. Geniş bir r.efe, aiıyorum. Bir rnniye !~ 
rbindc .mu\ azenemi tamam ile bulmu5 gi· 

Mademki kabahati sıcağın sırtına yükle· 
dik, ve madc.'llki ~1elike eski neşesini tek 
rar topladı, onu bu sefer biraz daha kapalı 
olarak, yeniden iğneleme!< istiyorum. 

- Bayan Melike .. başka bir d~fa sakın 
bir erkekten inci gerdanlık istcmeğe kalkış· 
ma>·ımz. Bu istenilen insanın aklında kötu 
kötü fikirler uyandırıyor. 

Melike itiraz ediyor: 

- Fakat ben inci gerdanlıh.tan o:mır:ı· 
cak bir hayal gibi bahsettim. Tıpkı bir A
merıka seyahatı yapmak arzusu gibi olmı· 

yacak bir tasa,•vur. Ba.uı bir bılczık hediye 
edeceğinizden bahscchyordunuz. Verec.ği· 

niz ta~!o kopyesinden baş!rn hiçbir hedir~· 
nizi almıyacağrmı size bu suretle ihsas et· 
mek iı::t.:.::lim ... Bıı tJdıf üzerinde mütema· 
d'yen duru5um:Jan da ~aka yaptı:.ını an· 
lamamz gerc!di 

leştirdi. Bugün canım hiç de çalışmak iste-' 
11 

gsi! )fllt~ e' r 
miyor. İyi \ e yerinde bir çizgi çizmem im· - Hangsi! ::dıyotfııtı tertfO ,41 

• B' d ı .• • b h be .1 1 .ııı. bana ondan ba ~ ~lıııd&tl eIP' kansız. ır ay anıxrı u ara 1 e a curn· • b'-- t J pon ıaı-- .•• g 
1 h l b. . d F şın ıu.a a Jt}ıllır-

sı o an er ~eye çı gm ır sevgım \'ar ı. a· dildiğ' u besi biC a .. tf' 
kat şimdi bu yerler :ldeta gözümden dü~tü. . ' l e p f S"' 

IIU, oe• 
Artık bu harabe1eri hülya!anma yabancı uııasebt 
buluyorum. - Hayır. Nem dt' 

"' • • bilir miyim? t1 bit-' 

r.!elike çok naı:ik bir arkadaş doğrusu.. _ Ne bileyiın b~l!e!~ ~ilP~ 
Biribirine zıt hareketlerimden şaşıran tim olsaydı ıiıe sö) dıı.tıld~ 

genç kız, ara sıra. ad~t:ı ıstırablı bir bakış· Fakat nedeMe bu 8
1 

r 
la beni takip C'::liyor. leniyorum vesseıütn · ııtıııtıS-;,r 

Bu kızın en ho~uma giden tarafı hiç bir I _ Blnbaşmı, aı: Jtalt!f ı1.ıı• l 
sual sormama -ı Ye hiç bir hareketime dair d m MUhlm bir nolıt9 cstftc 

u. bıl -'lf 
fikir ı:cya~ına .k~l~~~mamasıdır. Sanatk~· Hangslye gönderilen nll :1)6P c 
rm ruııun~ıa b·rıbıı ıle çarpışan tezatları. m"l<hıpla ci::ıarct gU t ş~) 
iliıam dak:ka~mdan evvelki garip hareket· zasile cekilen teıgrıı ffl' ~ 

. , • (Dtı•O 
len adeta mılıyo:. ( Deı·amı var). . 
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lıaııta1ar 
ı arııaı 

« Ken.diffid
1

~~ •nbaŞka-S9düşündÜÖÜ~imimyoktu. 
KAHVE ' ~bmy Yakalanacağım muhakkaktı 

b~~sun, dedi. Şimdiye 

• 
Yazan : lvan Cankas Çviren Suat Derviş 

Çok sevdiğim insanlara karşı yatmıyordu. O kadar sessiz oturu
haksızca hareket etmiş olmak ha- yordu ki insan oturduğu yerde u
yatımda bir çok defa başıma gel- yuyor zannederdi. 

ri geliyordu. Bunlar anamın ayak 
sesleriydi. Oturduğum yerde onu 
görüyordum. 

~ ~ Yan galiba seninle 
~~ i'çıniyenı 

fiiıtıı liın~ Pek az kalmıştı. 
'alan liiesad te~kilatında va
~:~l>aıyan ~Yaka!enmıyanlar 

<a tlt "'llaınrstık ero~ık ve ben de 
dt "l~ıyece~· Artın Tomayan 

1~ k &ıne göre bu 14 ki-
~5 oıa~, .. tan sonra mesele 
~ ""'\lJ, 

Üö: ~,~Ilı !~!erek Yanımdan ay
., '1 · 1 Uı adı 
:a lOt oııUnü ~ . gitmemişti. 

cır Utica ettrvırdıler. Bir ke
dıı. r~ .. rn. Papazvan rır-
. "Oljun" I :r 

{'...._ · · 117 k un önünde tevkif 
~~ bir aldık. 

)a~ ~k Ye l 
1't kaJ ~ Ya\'a re~ basılıyordu. 
~ d~eğ; elıındeki büyük 
~~ dohu basarak Merzifo
bit ~ ba Yoll~~ıştım. Artık 
lb:.:9 }o'·t şka ducünd-w ·· h' 
rt.~ ~ u. yak ~ ugum ıç 
~ IJa teıİkki ~anacağımı mu-
~ da' dü ~ır.ordum. Şimdi
' ben i~~nuyordum. Nasıl 
~ · haıtııınca en. kurtulurum. 
~ ~ Yokt bırdenbire tanın· 
~' 0 lca<1 u. Bu bir haf ta 
~ 4~1ırn ~~ ~Yıflamış, o kadar 

li Yaş1nd ay:e: olunurdu. 
d aıbuıti be a gıbı görünüyor

bu. lllı. ~t.. n de henüz 24 ya
lla.ı: battirUte\'azi i§imi bırak· 
~,~ oı~eye atıırnı~tım r--k-

tı "'lUşt • • ~ 
~artık. F:n· ama, iş işten 
t~ at _k~rar vermiş-

all: Ribı Sôy}' butun hakikati 
~\ ~ bit 1Yecektim. 

~;~ ı-.kurtuıus .. • 
~ "ll to ... urnıdile değil, 

için ve Praga nankörlük 

her ' ı:zarnızı çekmemiz, 
Schird ~ 1 Ilirarla Yormamamız i· 
~ıı. e b" ect""ek . 
·""biı ·r .ır S\lkn ..... tım. 
~de, ı.~· ~n hasıl olmu~ 
~da~~tler~ aza her yerde, 

~-~'. "'<l(lı... • Pazarlarda so-
-~St "'1• trk ' 
ııı.. ~ ko ek, çoluk çocuk 
~Q,, n· nu!':u 
~ k ~~ arab ~ YOrlardı. Yor-

tıJ~\CU\\ e . acı kahvesine o-
tıtı,,~ ı~rken f' ik" 

'rhtı -...ga ıncanı ·ı 

l'lrd isi)a~bur oluyordum. 
~ za tutulmuş gibi 

~ <le lca 
~~ l!cl'<:tk ~tığım takdirde 
~~ r, ilıUın ~dar param yok-

~~lordu!;bi ~ylerle kar-
~ U: • Bır genç adam 
~taban, . 
~ ko}'l!iy~1• sen nerelisin? 
lfa <le 'rrn ~· 
t1:;~ ağa ke~ misin? 
.-_llltı ' Urdij 

~-: m. 
tft_··~Ye 1 

~ 1( tele'\~ dağlar ça ıyor da. ! r-
~ı.~ bılirsi da, kırlarda ço-
11. ""llU<1 n. 

Ilı ~ iel 
dllııı:t~ı"'ini rnek lhımdı. Bu 

• l> .. ~t \'ar . beğenmiyordum. 
~~'}aı... lcıı 
~ ·~ h!lk lıahtr. fıınet tern· 1 . 

d ın }'ok ız edı. Dün 
~~adan h &ali~a. 
ı -~ • aherım yoktu. 

~ §akılerden b' . d 
··hlilc ın e 

\,-:ıı. fııneue b 
(i.... ~Jıaı a~ çıkılır mı? 
~~ bıı kaıktırn 

\'alt l'acta kal 
1 ~ aıarırnarn ~ra~ gidiyor-

. ~Or<1u. ıhtımalleri git-
ııı ıJrııecı··· t\1t ıgırn b. 

sanıın 1 ır köye gel-
rıa tirdim a ~ca karanhbrın-

\ru llra: . ancı beni süz-

~~ tezkeresini .. 
llıtı.. goster arka· 
. "<llf t 
~tıtı 'Zkerern 
~ \'ard ' ne tezker~· 

~.:' b toban ı. 
~ ~tcı. un, dedim. Böylt 

~a na bir Od -
~d,. u~Clınasa a go terdi.. Keş 
~~hır aralı Ydım, ayağun 

h Sctat So k hancı kaybol-
~;·· QUtı nra da od • . 
~ıta ul'l da e . a) a bı-

anıa~ıl rrnenı olduğu-
1Yordu. 

Beni gizlice tetkik ettiğini hisse-

1 

Beni mü\'aceheye dahi lüzum gör
diyordum. Kaybolur olmaz hemen mediler. 
fırladım, sokağa çıktım ve karan- Evrakı tahkikiye süratle hazırla-
hğa doğru hızlı hızlı koştum. myordu. Birçok Hınçaklı rüesa, i-

On dakika kadar böyle koştuktan dare merkezinde silahlannm kab
sonra üç martinli karşıma dikildi- zasmı göstererek bübürlenirlerken 
ler. şimdi ispinoz gibi düşürune~e dal· 

- Ey çoban! dur bakalım. Biz de mıslardı. 
kül yutacak değiliz a. Yalnız bu aralık Arsen Kalfaya· 
Yanlarında sonradan Borçluoğlu mn başından geçen bir Mdiseyi hi· 

~!ı~rırdıç olduğunu öğrendiğim o be- kaye etmek isterim. Bundan sonra 
ni süzen ermeni casusu da vardı. da bu hadisenin en mühim tarafı 
işte böylece ben de yakalanmıştım. olan ve nihayet neticesi demek bu

miştir. Bunlar hemen umumiyetle Başını elleri arasında saklamış
öyle haksızlıklardır ki bunlara tr. Oda çok karanlık olduğu hal
haksızlıktan ziyade günah demek de alnının beyazlığı görülüycrdu. 
daha doğru olur. Afklunmıyaca· Nefesini dikkatle dinledim.. Bü
ğın.dan emin olduğum bu günahla· ı yük bir hayret içinde onun uyu· 
rın azabını ömrümün sonuna ka-1 madığınr, büyü.k bir gayret sarfe
dar unutamıyacağım. 1 derek hıçkırıklarını gizlemeğe 

Bu azaplar uzun zamanfar kal-: gayret ederek ağladığım gördüm .. 
binizin en derin · bir noktasında Başımı yorganın içine sakladığım 
ağır bir uykuya dalmış g~bi hare· halde tekrar uyuyunl.aya kadar o
ketsiz kalırlar. Sonra da bir gün nun ağladığını duydum. 

Ağır ağır merdivenlerden çıkı

yordu. 
Elindeki kahveyi dökmemeğe 

gayret ediyordu. Evet, elinde kü. 
çük bir tepsi içinde bir fincan kah
ve vardr. 

O günkü halini ömrüm oldukça 
unutnuyacağım.. O gün annem 
her zamankinden çok daha güzel
.di. Tavandaki küçük pencereden 
sürülen rşık ıenun m...lek yüzünü 
ve gözlerinin içini aydınlatıyor .. 
du. Bu gözler harikulade parlak 
ve temizdi. Sanki bu gözler, derin. 
tiklerinde dünya yüzündeki bütün 
temizlik ve iyiliği toplamı§tı. Du
daklarındaki tebessüm, mektep .. 
ten aldığı iyi numaralarla dönen 
bir talebenin temiz tebe11ümüne 
ne kadar benziyordu t • 

lunan muhakeme safahatına geçece-Kanunusani sonuna kadar hükQ
met Hmçak meselesini halletmiş 

bulunuyordu. Ele başılardan gayri 
birçok ermeniler daha te\'kif edil· 
mişlerdi. Tevkifhaneler dolmuştu. 
İstintak daireleri başdöndürücü bir 
şekilde çalışıyorlardı. Son gün hü· 
kümete gelen telgraflar "Hmçak tev 
kifatının ikmal olunduğunu ve evra
kı tahkikiyenin tekemmülü işile meş 
gu1 olunduğunu,. bildiriyordu. Ab
dülhamit, süratle davanın görül 
rnesini tensip etmiş ve muhakeme
nin de Ankara vilayetinde yapılma
sını irade etmişti. 

ğim. hiç beklemediğiniz bir dakikada, • * • 
"Avukat Arsen tevkif edildikten belki de en neş'eli bir anınızda ya· Ertesi sabah kendime tavan a· 

sonra Kayseri hapisranesine sev
kolunmuş ve ihtilattan menedilmiş
ti. Mahkeme 6 mayısta başlayacak
tı. Dava evrakı tekemmül etmiş ve 
Ankara istinaf mahkemesi dairesine 
verilmişti. Mahkeme heyeti : 

hut ço'k kederli olduğunuz bir sa- rasında bir yer haznladım .. Bura
atte bu eski ve unutulmuş gibi du- ya çok dik bir tahta merdivenle çı
ran günahların azabını ,sanki bu kılıyordu. Odamı tanzim etmi_ştim. 
anda işlemi§ gibi bütün kudret Kitaplarımı yerleştirecek raflar 
ve kuvvetiyle hissedersiniz. Böy- yapmış, yazı masamının üstünü 
le zamanlarda bu azap ve nedame· süslemiştim. 

Reis: Hasan Hüsnü, Aza: Ahmet 
Tevfik, Aza: Ali, Aza: Onnik, Aza: 
Yorgi, Zabıt katibi: Kamis, Müdde
iumumi Arif, olmak üzere teşekkül 
edecekti. 

Hepimiz sabırsızlıkla bu mahke· 
meye muntazrrdık. Hem bu suretle 
gün görmüş olacak, biribirimizi gö· 
recek ve hem de biran evvel heye
canla beklediğimiz neiceye vasıl o
lacaktık. Ankaraya sevkolunduk ve 
te,·kifhaneye gönderildik. 

tin acısı her acıdan, her kederden Tepedeki küçük pencereden se
daha kuvvetli ve müessirdir. Bu madan başka bir şey görülmüyor. 
acıların yanında bütün acılar kuv- du. Bu kasvetli odada ilk aşk biki. 
vetlerini ve tesirlerini kaybeder. yelerimi yazmağa başladım. Bu 
Bomboş kalan kalbinizde kara bir hikayeler, hayatta hiç tesadüf et· 
leke gibi yalnız bu acılar kökleşir. mediğim saadetlerin hikayeleri idi. 

Fakat ben adeta hayıraıe ve ha'" 
ince bir sesle : 

- Anne beni rahatsız etme, de. 
dim. Artık canım kahve istemiyor~ 
Demin istemiştim .. Artık vazgeç
tim .• Siz istediğiniz kadar bu günahı- • • • 

nızı hoş göstermeğe, yaptığınız 

hareketin bir haksızlık olmadığı
na kendi kendinizi inandırmağa 
çalııınız. Bütün bu gayretleriniz 
bcşuna olacaktır. Bu acı, bu neda
met peıinizi bırakmıyacaktır. 

Muhakememizin yapılması ma -
yısta kabil olabilecekti. O tarihe ka
dar evrakı tahkikiye ancak ikmal o
lunabilirdi. Nitekim 6 mayıs 309 
~mbe günü ilk ceslci muhakeme 
kurulabilmiftir. Kayayan ve diğer 
rüesa da ele geçmişti . Yalmz Eliz 
ile Artin Tomayan yakalanama
mıştı. 

Beni de isticvap ettiler. EYYelce 
de söylediğim gibi karanmdan dön
memi_ştim. Bildiğim her ~yi, kendi 
v:tzifelerimi, Rop_en Ce\'ahirciyanla 
alfil<amı, ~rayla münasebetimi, §ÜP 
belerimi, ümitlerimi her şeyi anlat· 
tım. İstintak dairesinde bile hayret 
ettiler. 

Mahkeme günü geçtiğimiz ve ya· 
ni geçirildiğimiz yerler fevkalade ka
labalıktı. Mahkeme salonu da tık· 
lım tıklım dolu diyorlardı. 

Sevdiğiniz insana karp yaptı
ğınız bu hakıızlıiı tamir imkantız
dır ve 'bu imkanıufhğı ne kadar 
büyük bir acı ile hinedeniniz 1 •• 

Bu tarihi da\'·aya bir saat sonra 
~a~lanacaktı. Hep ayn ayn muha
faza altmôaydık. Mahkeme tafsi· 
!:itile tstanbula bildinlecek ve sara
ya <la arzolunacaktı. 

• • • 
Bundan on be' sene evvel mcm

lc1cctc dönerek annemin evinde 
·bir lı:aç !lafta reçlrmefe karar 
vermi§tim. 

- MağlQp olduk diyemem, de
diın. Çünkü böyle bir şeka,·et ,.e adi 
ihtiras işinde devlet gibi bir mef
hum ka~ısmda • velev ki müstebit 
bir saltanat dahi olsa - galibiyet ve 
mağlubiyet kelimeleri mevzuubahs 
olamaz. Mücrimiz ve günahımızın 
hesabını vermek zamam gelmiştir. 

İstinaf mahkemesi Hmçak davası
nı (6 mayıs perşembe, 8 cumartesi, 
10 pazartesi, 13 per~mbe, 15 cu
martesi, 18 sah, sair, 22 cumartesi, 
24 pazartesi, 27 perşembe ve 29 
cumartesi olmak üzere 10 celsede 
bitirdi. (31 mayıs pazartesi 309)da 
da karar tebliğ olundu. Karar günü 
iki celse akdolundu. 

Tahsil için vatarumdan uzak ge
çirdiğim bu hayat ve maruz kal· 
dığım yoksuzluklar beni adeta ha
rap etmişti. 

Halbuld evimizi benden daha 
harap bir halde bulmuıtum. E. 
vimde ilk gecemi annemin odasın
da ıeçirdim .• Gece, arada bir u
yandıkça annemi karanlıkta masa· 
nın başında oturur görüyordum, ( Detıamı ı•ar) 
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- Bugün her zamankinden zi
yade biri'birimize bağlanmamız 
lazım... Gerçi ibu sefer elinden 
ıbir talih neticesi clarak kurtula. 
bildim .. Fakat ikinci defasına bir 
şey diyemem . . Gerçi biz, Foska· 
ri, Altiyeri ve ben Rotan Kandi
yanoyla mücadele edebiliriz ... 
Ya siz? Siz bize benzemezsiniz. 
Nihayet bir kadınsınız .. Venedik 
te sizi himaye edecek bir er. 
kek bulunmadığı takdirde ha· 
yatınız bizimkilerden daha teh
likeledir. 

Bambo bunları söylerken 
Emperya üzerinde nasıl bir te· 
sir bıraktığını da gözden geçi
riyordu • 

Fakat onda, umduğu korku· 
yu göremedi. Bambo Emperya
ya tehlikeden bahsederken, 
Emperya kendisini muhafaza e· 
debilecek bir adamın bulundu
ğunu düşünüyordu. Şüphe yok 
ki onun düşündüğü adam Sand 
rigoydu . • 

Bambo devam etti : 
- Bunların hepsinden sarfı

nazar madam, dedi, benim hi
mayemde kalmanız mecburiye -
tinde bulunduğunuzu hissediyo 
rum .• 

Emperya soğuk bir şekilde 
cevap verdi: 

- Kararım, her zaman için 
karardır. Bundan emin ol~uz .. 

Bambo diıleri arasından mı· 
rıldandı : 

- Onu bir darbede mahvet• 
miye çalışmalıyız .. 

Şuhmeşrep kadını endişe· 

1i bir bakışla süzdü. 
- Düşmanımız olan bu ada· 

mın neler yapabileceqinden ha
beriniz olmasa gerek, diye ila. 
ve etti. 

Şuhmeşrep kadın kekeledi: 
- Düşmanlığı neden ibaret? 
- Gerçi bazı ahval, sizin ba-

na bir düşman vaziyetinde bu
lunmanıza sebebiyet verdi. Fa. 
kat bu dakika.da 'birleımek 

mecburiyetinde bulunmanız, 

aramızda bu halin bulunmama· 
ıını icap ettirir. 

- Sizi dinliyorum. 
Bambo sesine mümkün ol-

duğu kadar bir tatlılık vermi. 
ye çalışarak devam etti: 

;;- Kandiyanoları mahve sü
rükliyen üçlü itilafımız elin ba· 
kidir, sanırım.. Bu hususta 
size fazla izahat ver!'niye lü. 
zum görmüyorum. 

O müthiJ gece, bizi biri
birimize bağlayan muka· 
veleden baıka yanımda ıizi b:\. 
na bağlayacak bir ~; ğc r muka· 
velenin mevcut olduğl·nu da 
sanırım ki un1Jtmamı~ııınızdır ..• 
Beni iyic: anlıyonıunı,ız, değil 

') 
mı. 

Bir gün odada annemle beraber 
oturuyorduk. Canım bir fincan 
kahve içmek istedi. Bu fikir aklı
m;ı birdenbire gelmişti .. Bu belki 
de evimizde kahve değil kuru ek. 
mek bile olmadığını bildiğim için
di. !çimdeki bedbinlik ve yeis be. 
ni adeta merhametsiz ve fena ah· 
lakh bir adam haline getirmişti. 

Bu isteğimi soğuk ve hain bir 
sesle anneme söylediğim zaman 
bana o parlak, derin, manalı göz. 
lerinin saf ve temiz tbakıılariyle 
baktı. Ce.ap vennemittil-

Hain ve kederli bir yürilytl§le, 
ben de merdivenleri çıktım. Tavan 
arasındaki odama yerle§tim ve o
rada hikayemi yazmağa devam 
ettim: 
"Güneşin ıh'k kavrayışı altında 

ellerini birleştirmişler, bir söz 

söylemeden ağır ağır ilerliyorlar 
ve kendilerini dünyanın en mes'ud 
insanlan olarak hissediyorlardı. ,, 

Merdiven tarafından ayak sesle-

O daha merdivenlerin baıına ka
dar çıkmamıştı. Bulunduğum nok· 
ta.dan onu yalnız yarı beline kadar 
görebiliyordum. Sözlerimi işitince 
olduğu yerde durdu .. Ellerinin tit
rediğini gördüm. Sevgili gözleri 
hayret ve dehşetle 'bana bakıyor. 
du. B~ balnş kar_şısında o kadar 
ut~mıştım ki, kıpkırmızı olmuı
tum. Kalbim kuvvetle çarpıyordu. 
Acele ile yerimden fırladım.ıve ona 
dcğru koştum. Heyecanla: 

- Anneciğim, diye bağırdım, 

ver kahveyi bana .• 
Fakat çok geç kalmıştım. An

nemin gözlerinde biraz evvelki 
parlaklık, dudaklarında o melek 
tebessümü kalmamıştı. 

Kahvemi içerken kendi kendimi 
teselliye uğra§ıyor.dum. Fakat bu 
beyhude idi. 

İ§lediğim günahın affedilmesini 
akşam üstü ondan yalvarmağa, 

bütün sevgim ve şefkatimle yaptı-

(Baı taralı dünkü sayımız.da) 
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Biyanka cevap verdi: 
- Ben Juananın yanındayken 

daha az tehlike içindeydim .. Ni· 
hayet beni kaçıran o korkunç 
yüzlu adamdan uzak bulunu· 
yordum .. 

Biyanka Bambodan bahscdi. 
yordu. Emperya kızının ağzın. 

dan bu cümleler dökülürken i 
deta titremi,1 ve hatta sararmış· 
tı.. Kekelemek mecburiyc!tinde 
kaldı: 

- Artık o adamdan da kork· 
nuya lüzum yok yavrum .. 

Biyanka başını sallıyarak 
rıldandı: 

mı. 

- Onun tekrar karşıma çık

nııyacağını kim temin eder • 
-Çıkamaz yavrum. Çünkü o 

ölmüştür. 

Emperya derin bir düşünce 

ye dalmış bulunuycrdu. Bam
boyu Rolan öldürmüştü. Bunu 
onun ağzından kendi kulaklariy
le işitmişti.. Rolan günün bi· 
rinde tekrar ortaya çıkacaktı . 

Gerçi onun Olivolo adasın.daki 
evde çevrildiğini işitmfı, fakat 
buradan Kurtulduğunu öğren. 

mişti. 

Bundan başka Leonordan şüp
heleniyordu. Oynadığı rolden 
haberi yoktu ve merak ediycrdu. 
Lconoru hatırlamasr, onunla 
geçirdiği macerayı hatırlattı. 

.Ona Rolanm nasıl kaçtığını 

birer birer anlatmak mecburiye
tinde kalmıştı .. Şüphe yoktu ki 
Leonor, çok sevdiği bu adamla 
konuşmanın yollarını arayacaktı. 

Belki de konuşmuştu .. 
Şimdi ikisinden de nefret et

tiğini hissediyor ve yüzünün 
şekli kcrkunç bir buluta bürünü
yordu. Annesinin böyle birden. 
bire değişmeinden ürken Biyan 
ka korkuyla karışık lir haldt: 

- Neniz var, ne oluyorsu· 
nuz anne? diye sordu. 

- Hiç bir şeyim yok yavrum. 
Seni kaçırmak istiye 1 adamı dü. 
şünüyordum .. Artı1.t söylediğim 

gibi ondan korkmıra ve çekin· 
miye lüzum yok .. O ölmü,tiir. 

İntikamlarını almıya başlıyan 

bu adamın, Rclanın artık durup 
dinlenmeden bu yold~ yürüye
ceğine işaretti. Sıra P.ambodan 
sonra kime gelecekti. lşte bu 
düşünce Emperyayı yeniden 
ürpertti. 

Bu sırada, Emperyanın oda 
hizmetçilerinden biri içeriye ~r
di: 

- Sinyora, dedi.. Birisi sizin· 
le görüşmek istiyor .• 

- Kim o? .• 
- İsmini israrla.rıma rağ01en 

söylemedi. 
- Bura}'9 gelip giden ıda.ıa. 

lardan biri mi?. 
_ - :Maalesef yüzünü göreme-
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1. iNHi~ARLAR UMUM MODORLOGONDEN f 
I-=tanbul üçüncü icra memurluğundan: 1 
Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 9180 li· 

ra kıymet takdir olunan Beşikta~ta Muradiye mahallesinde Nüshetiye 
sakağında kayden eski 23 yeni 27 kapı \'e mahallen 25 numarataja 

mukayyet \'C bir tarafı Hafız Burhan hane ve bahçesi ve bir tarafı 
~Ielek hane ,.c bahçesi \''C bir tarafı mtifrez bir harita numaralı arsa ve 
bir taraf ise Nih~hetiye caddcsile mahdut bir İ:lpartımanın tamamı açık 
arttırmaya konmuş olup 16-3-939 tarihine müsadi( perşembe günü saat 
14 den 16 ~·a kadar dairemizde birinci açık arttınnası icra ve arttırma 
bedeli mukadder kıym:!tin yüzde 75ini bulduğu ve kaydında yazılı ipo· 
tekten mütevellit borcun itasına tekabül eylediği takdirde alıcısı uhte
sine ihalesi yapılacağı aksi halde son arttıranın teaahhüdü baki kal· 
mak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit olunarak 31-3-939 tarihine 
tesadüf eden cuma günü keza aynisaatte dairemizde yapılacak ikinci 
arttırmasında dahi arttırma bedeli yukarda yazıldıtrı veçhile ipoteğe 

ait borç miktarına tekabul eylemek şartile mezkur gayri menkul en çok 
arttıran üstünde bırakılacaktır. Satış peşin para iledir. Arttırmaya gir· 
mek istiyenler kıymeti mukadderenin yüzde 7 buçuğu nisbctinde pey 
akçesi veya ulusal bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lfızım· 

dır. Hakları tapu sicillerile sabit olınıyan ipotekli alacaklılarla diğer a· 
Jakadarlann ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ,.e hususile faiz 
ve mesarife dair vukubulacak iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 
gfin zarfında evrakı mü::.bitelerile birlikte dairemize bildirmeleri iktiza 
eder. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satı~ bede· 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. MezkQr gayrimenkulün nefsinden 
doğan birikmiş bilcümle vergi milkcllefiyeti ile telH\liye resmi borçlu· 
ya ait olmak ilzere satış bedelinden istifa olunur. 20 senelik vakıf ta· 
viz bedeli alıcıya aittir. 

Cinsi Mikdarı :Muhammen B. % 7,5 Saat: 
Beheri Tutarı teminatı 

Li. Kr. Li. Kr. Li. Kr, 
Kereste 1209 M2 51987 - 3899 03 15 

.Eeyaz çul 115000 adet -70 33033- 247i 48 l.i,15 
"başı bağlı,, "kilosu,, ''takriben" 
Düz beyaz kn.. 250000 melre -15,5 38750- 2006 25 16 
naviçe 

I - Şartnameleri ve nilmuneleri mucibince yukarıda yazılı malzeme ayrı ayrı kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

. II - Muhammen bedelleriyle mlvakkat teminatları hizalarında gösterilmi§tir. 
Ill - Eksiltme 27-2-939 tarihine rastlıyan pazartesi gUnil hizalarında yazılı ıaatl,erde Ka

bataşta Levazim ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Kereste §artnamesi 260 kuruş beyaz çul şartnamesi 165 kuruş kanaviçe şartnamesi 
de 194 kuruş bedel mukabilinde her gün sözü geçen şubeden ve lzmir başmüdilrlüğünden alına. 
bilir. 

V - Eksiltmeye girmek isteye:ılerin milhürlü teklif mc. • tuplarını kanuni ''esaik ile % 7,5 gü. 
venme parası makbuzlarını veya banka teminat mektubunu ihtiv~ edecek kapalı zarflarını ihale 
saatlerinden birer saat evv~Jine kadar yukarıda adı geçen komisyon ba§kanlığma makbuz muka.. 
bilinde vermeJeri ilan olunur. 826 · 

• • • 

Cin::ıi Mikdarı Muhammen B. 
Lira Kuruş 

40 lık çivi 15/50 m"/m. 2000 kilo 375 -
Kadranlı otomatik baskül 1 adet 700 -
Kilot pantalon 12 takım 
Kasket 12 .. 546 -
Kaput 12 ,, 
Çizme kösele 12 ,, 

Muvakkat T. 
Lir aKurtl§ 

28 12 
52 50 

41 95 

Eksiltme 
aaati 

14 
15 

15,30 

Evsafı Umumiye 
MezkOr apartıman tamamen kagirdir. Zemin kat bir oda bir hol bir 

koridor üzerinde bir mutfak bir hal~ ve arkada bir odadan ibarettir. 
İkinci kat: Birinci katın aynıdır. 
Üçüncü kat: lkinci katın aynıdır. Taras katı koridor üzerinde oda ve 

cadde tarafına nazır bir tarasadan ibarettir. Binada elektrik su, havaga· 
lİ tesisatı mevcuttur. Mesahası 110 metre rnurabbaıdır. 

I - Yukarıda cins ve mfkdan yazılı (3) kalem malzeme şartname ve meı.•cut numuneleri mu. 
cibince ayn ayn eksiltmeye kon muştur. 

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh· 
let içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan kimseye arzetmiş olduğu bedelle <tlmağa ra· 
zı olursa ona olmazsa, veya bulunmazsa tekrar 15 gün müddetle art· 
tırmaya çıkarılarak en çok arttıranın üstünde bırakılır. Ve iki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve 
diğer masraf aynca hükme hacet kalmaksızın memuriyct!mizce eski 
alıcıdan tahsil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 18-2-939 
tarihinden itibaren dairemizde açık \'e asılı bulundurulacak olan arttır
ma şartnamesine ve 938·2168 sayılı dosyasına müracaatla icapeden ma· 
\tlrnat ve izahatı alnu~ ve öğrenmiş olacakları ilan olunur. (V.P. 33) 

II - Muhammen bedelleriyle muvak!mt teminatlraı hizalrında gösterilmiştir. 
m - Eksiltme 3-3-939 tarihine rastlıyan cuma günü hizalar!'.lda yazılı saatlerde Kabataş. 

ta. kain levazım ve mübayaat ısubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şaratnameler her gUn &özU geçen §ubeden parasız olarak alınabileceği gibi numuneler 
de götillebilir. 

İsteklilerin ekslltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte mez 
k~.· komisyona gelmeleri ilin olunur. (940) 

~ı:nı unutturmağa karar vermi§
tim. Fakat bu kararımı ne o alqam 
ne de ondan ıonralri alqamlarda 
yapabildim. Hattl anneme veda 
ederek aynldıfım gün bile bunu 
yapamadım. 

*** 
tlç dört sene sonra bir glln ya

bn:ı bir evde, yabancı bir kadın 
bana bir fincan kahve vermigti ... 
Bu kahveyi ıörilnce öyle müthif 
öyle tahanunül edilmez bir acı his
ıcttim ki küçük bir çocuk gibi bağı 
rarak ağlamamak için kendimi güç 
z:ıptede biliyordum. 

Çok sevilen insanlara karıı ya. 
pılan bu ha'kaızlıklar ıünahların 

en büyüğüdür, ve bu günahların 
azabını silmek imkansızdır. ( 

- Slo~ edel>iyat .. dan -
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dim .. ÇünkU mantoslyle örttü 
ve göıtermedi .• 
' Bu, Emperyanın aklına .bir 
isim getirdi. Salan bu, Rotan 
Kandiyano olmasın.. YUzünü 
saklamıya lilzum gören ancak 
o olabilirdi, 

Hemen oturduğu yerden fır
ladı ... BUyUk aynada önce sara· 
rıp sonra kızaran yUzUnü göz. 
den geçir.dl Elleriyle saçlarına 

çeki düzen verdi .• 
Bu hazırlığı kimin i!iin yapı· 

yordu? Rolan için m1? Ondan 
nefret etmiyor, ona 'kin bestemi· 
yor muydu? 

Yoksa o, Mlt Rotanı ıevlyor 

m~ydu? Kendisine göre sevdiği 
Vcnedik tirendaz taburun.dan 
Sandrieoydu. 

Emperya saçlarını topladıktan 
ı~nra elmaslarla ıüılil tarağını 

saçları arasına ıeçirdi. 

Demek hali Rolana karıı için
de bir temayül vardı. 

Aışk ve nefret .. Fakat bu anda· 
ki dti§üncesi aıktan ziyade nef. 
rette toplanıyordu. Dudakları 
ırasın dan mırıldandı: 

- Şayet o ise, bu defa bura
dan canlı çıkmıyacalrtır. 
'1iı' taraftan da eline aldığı ince 

Emperya 'böyle dOgUnürken 
ve altın bir kalemle g<Szlerinin 
kenarını boyadı.. Yumuıak ve 
beyaz bir fır~a ile dudaklamun 

lslaobul Nafıa MOdUrlUğUndeo ı 

17.2.939 cuma günil saat 14 de tstanbutda Nafia müdürlüğü eksilt· 
me komisyonu odasında (2654.90) lira keşif bedellli Yüksek muallim 
mektebi pansiyon bİ.JlaStllda yapı~~ tçlrat ve -t i~leri aplç ek· 
ıiltmeye konulmu§tur. 

Türk Hava Kurumu 

- - Büyük Piyangosu 
Mukavele, eksiltme, Barmdırlık işleri genel, hususi ve fenni şart· 

nameleri, proje keşif hulisasile buna müteferriğ diğer evrak dairesinde 
verilecektir. 

Beşinci keşide: 11 Mart 939 dadır. 
BUyUk ikramiye 50,000 liradır 

Muvakkat teminat (200) liradır. 

Jsteklilerin en az (1000) liralik bu işe benzer iş yaptığına dair ida
relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vi!Ayetinden ek· 
siltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret 
odası vesılcalarile gelmeleri .. (652); 

Bundan batka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık 
ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ..• 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniı. Siz 
de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuı ... 

kırmızılığını tazeledi. 
Yanında kendisine hayran hay 

ran !bakan kızını bile unutmuştu. 
Biyanka, annesiyle lconuşmak 

istiyen adamın kim olabileceğini 
düşünüyor ve elinde olmadan 
titrf yorlu. 

Bu, Rotan olamazdı .. Ona öyle 
geliyordu ki kcrktuğu adamla 
karJılaşacaktı. Nitekim akhnda.1 
geçen aynen çıktı .. Aralanan ka· 
pı önünde duran hizmetçinin ar
kasmdan korktuğu adamın vah. 
ıet ve şehvet parlayan gözleriy
le karşılaştı .. Bağıramadı. 

Onun &öremiyeceği bir yere 
koıtu.. GUrültU, Emperyayı da 
kendine getirmiıti •. Batını çcvi· 
rip de Bamboyu görür görmez, 
korkuyla baiırdı: 

- Bambo!. 
Bambo ilerlemek istedi.. Em

peryayı efilerck seliınlıyordu ..• 
Emperyaya hitap edlyormuı ıi· 

bi ve Biyankaya dönerek: 
- Daha fazla ıbeklemiye ta. 

hammUl edemedim. Sizi görmek 
istedim .. Letafetinlz 'karıısında 
kendimden geçmiye o kadar ih· 
tiyacım vardı ki sinyora! Sizde 
değil mi sinyora .. dedi. 

Emperya, ıehvetten titreyen 
bu adama yakla§tr.. Hizmetçiye 
Biyankaya nezaret etmeıt için 
gizlice işaret ettikten ıonra çnu 
kolundan yakalayarak wUrlikler 
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·cibl 'ôradan çıkardı ve baait, kü
çük bir odaya götürdU. 

Şimdi ıuhmeırep Empcrya ile 
Bambo karp kar§ryadılar. 

Bambo kekeledi: 
- öte odada kalsaydık daha 

iyi değilmiydi?. diye 1erdu. 
- Dofrudan doğruya 'kızı

mın bulunduğu edaya girmeniz 
bana cidden pek garip gCSrUndü .• 

Bambo koltuklardan biri içine 
ıömntdil. 

Sofukkanlıbfmı muhafazaya 
çahıryordu. 

- Nihayet anlaplıyor ki ara· 
mızdaki mlardın bahıedecefiı .. 
Pcklll 8yle olıun.. Mademid 
böyle istiyorsunuz, dedi. 

Bambo, 'kızın bulunduiu o
daya iıtiyerek 1itmi1ti. Onu 
ıörmek iıtiyordu. Saraya aeldi
ği zaman umumi kapıdan gir· 
mitti .. Sırf arzusuna muvaffak o. 
labilmelı: için, kendisinin pek iyi 
tanıdrfı urayın gizli ve hiç 
ldmıenin bulunmadığını tahmin 
etti fi koridoruna saparak ti oda. 
larının 'kapnı 8nilne kadar gtl· 
miıtl. Onu hizmetçinin arb.ımda 
gördüğü z&lban Yiicüdunurı tit
redifini hissetti. 

Onu her .zamankinden daha 
güzel g6mıUgtU. 
Suhmeırep kadın, !Jamboyu 

Jrarııamda gC:Sriince hıkh olarak 
ıııırnuıtı. Rotan Kandiyano 

demek lbir yalınla övilnmüıtü .. 
Onu öldUrdüğünil söylemiıti. .• 

Kardinalın ıöylediklcrini itit. 
memiı gibi: 

- Sizin yaralandığınızı i§it· 
mlttim, dedi. 

- Benim mi?. Beni kim yara· 
lanuya cesaret edebilir?. 

- Ya ıimdiye kadar nereler
deydiniz? Ortalarda çörUnmil. 
yordunuz?. 

- Bir seyahatte .. Venedi'k: ci
varında kUçUk bir seyahat yap· 
tım. 

- Garip ıey .. Kızımı bçırmı· 
ya teıebbUı ettiğiniz akıam ya. 
ralanmımıı nudınız? Kızımı eli· 
nizden Rolan Kan.diyano kur
tarmadı mı?. 

- Siz kimden itittini.z bu hi-
kiycyi?. 1 

- Bizzat Kandiyınodan. • 
Bambo karanlık bir seıle ba. 

prdı: 

- Demek onu siz de sördü· 
.. ' nuz .. 
- Şüphe mi var.. Sbin ben· 

den daha iyi ıördUIUn\bü sanı
nın.. 

- Evet, lil:ha'kika hldiıe bay. 
te geçti .. Onu gCSrdUm ve kendi· 
•iyle görüıtüm.. Bundan ıonra· 
ki ya13}'1!tmırm daimt bir tehlike 
içinde bulunuduğunu ı~yleyebi· 
lirim.. 

- Bunu ben C!e biliyorum. 
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3195 
3201 
321.s 
32{7 
3281 
3283 
3303 
3319 
3330 
33\9 
3423 
3478 
3486 
3490 
3492 
35o7 
3571 
3683 
3706 
3725 
3794 
8861 
8867 
8914 
3992 
~13 
~57 
•oss 
4132 
4154 
4286 
4295 
4326 
{398 
i4!9 
-C474 
4500 
4515 
4563 
4594 
4615 
~48 
4741 
4793 
4799 

i839 
i879 
ias7 
-C9o1 
{916 
4978 

&<>22 
1So27 
!So3a 
~51 
&<>53 
5219 
5224 
6266 
3328 
3349 
6357 
~17 
~sa 
G317 
~ıs 
~2:s 
~ass 

~ 
36ao 
~l 
IS642 
~l 
IS6so 
~ 
S694 
5118 
:s1so 
5777 
6792 
'5793 
3s24 
6saa 
~97 
6945 

~ 
6021 
6022 
6oas 
603() 
6oss 
6()77 

6091 

6096 
6141 
6202 
6264 
6269 
6303 
6331 
6334 
6437 
6455 
6460 
6461 
6602 
6623 
6630 
6664 
6698 
6713 
6781 
6809 
6832 
6899 
6962 
7004 
7008 
7031 
7034 
7068 
7071 
7074 
7093 
7096 
7099 
7111 
7134 
7160 
7230 
7302 
7313 
7358 
7364 
7401 
7495 
7525 
7554 
7573 
7084 
7609 
7635 
766lS 
7748 

'1777 
7793 
7833 
7989 
8006 
8011 
8028 
8039 
8040 
8043 
8057 
8143 
8159 
8171 
8272 
8288 
8363 
8449 
8503 
8504 
8532 
8629 
8705 
8719 
8750 
8764 
8766 
8779 
8811 
8827 
8840 
8910 
8973 
8975 
9025 
9045 
9075 
9079 
9117 
9187 
9260 
9387 

9482 
9493 
9520 
9547 
9567 
9722 
9730 
9735 
9749 
9760 
9767 
9803 
9829 
9849 
9856 
9885 
9938 
9949 
9955 
9973 

10020 
10070 
10111 

10298 
10348 
10385 
10425 
10454 
10505 
10565 
10576 
10609 
10632 
10640 
10041 
10653 
10749 
10826 
10909 
10990 
10995 
11010 
11012 
11023 
11044 
11053 
11092 
11132 
11139 
11147 
11209 
11270 
11278 
11293 
11317 
11406 
11432 
11537 
11547 
11546 
11583 
11594 
11610 
11636 
11662 
11714 
11769 
11825 
11829 
11834 
11850 
11862 
11908 
11931 
11937 
11944 
12008 
12157 
12166 

12191 
12241 
12282 
12305 
12381 
12533 
12534 
12596 
12653 
12726 
12754 
12769 
12816 
12843 

12849 
12860 
13027 
13075 
13087 
13119 
13160 
13171 
13222 
13255 
13263 
13264 
13337 
13357 
13394 
13400 
13511 
13605 
13646 
13701 
13762 
13777 
13812 
13819 
13825 
13838 
13843 
13853 
13889 
13915 
13940 
13992 
14051 
14189 
14194 
14218 
14241 
14249 
14257 
14267 
14285 
14343 
14361 
14388 
14446 

14583 
14584 
14590 
14607 
14626 
14680 
14681 

UOI 
'24'109 

14720 
14723 
14738 
14805 
14918 
14926 
14928 
14932 
14951 
14966 
15037 
15080 
15095 
15096 
15126 
15134 
15194 
15227 
15253 
15321 
15334 
15353 
15378 
15420 
15433 
15458 
15561 
15579 
15617 
15645 
15690 
15703 
15705 
J5791 
15839 
15867 
15966 
15976 
16052 

16070 
16127 
16183 
16346 
16355 
16375 
16436 
16452 
16458 
1647ts 
16479 
16510 
16514 
16597 
16640 
16677 
16724 
16752 
16792 
16828 
16898 
16900 
16905 
16926 
16934 
17091 
17100 
17117 
17127 
17157 
17162 
17262 
17268 
17288 
17344 
17352 
17400 
17414 
17463 
17540 
17585 
17629 
17659 
17716 
17723 

17750 
17754 
17770 
17791 
17856 

18119 
18159 
18178 
18235 
18245 
18248 
18263 
18308 
18318 
18379 
18439 
185M 
18559 
18575 
18600 
18651 
18761 
18831 
18833 
18845 
18893 
18905 
18926 
19045 
19080 
19167 
19190 
19232 
19247 
19319 
19335 
19365 
1936!) 
19454 
19457 
19468 
19498 

19532 
19535 
19551 
19700 
19778 
19782 
19825 
19848 
19855 
19876 
19937 
19964 
20024 
20037 
20053 
20106 
20130 
20138 
20141 
20152 
20206 
20246 
20249 
20348 
20382 
20385 
20410 
20470 
20499 
20554 
20585 
20610 
2C612 
20633 
20666 
20677 
20717 
20740 
20778 
20785 
20827 
20828 
20870 
20890 
20913 
20914 
20926 
20949 
20970 
21055 
21063 
21127 
21220 
2126'! 
21293 
21299, 
21319 
21412 
21543 
21566 
21583 
21600 
21678 
21748 
21753 
21772 
21774 
21806 
21842 
21896 
21986 
21997 
22012 
22031 
22076 
22097 
22143 
22174 
22181 
22185 
22209 
22217 
22250 
22278 
22281 
22287 
22311 
22341 
22359 
2~66 

22371 
22386 
22394 

22434 
22460 
22547 
22565 
22619 
22656 
22718 
22724 
22730 
22769 
22803 
22834 
22847 
22929 
22961 
22984 
23013 
23028 
23029 
23061 
23126 
23149 
23161 
23190 
23223 
23248 
23293 
23349 
23352 
23353 
23356 
23379 
23434 
23493 
23541 
23637 
23754 
33875 
24021 
24024 
24087 
24147 
24153 
24340 
24346 
24373 
24468 
24523 
24527 
24565 
24587 
24601 

671 
24691 
24707 
24730 
24805 
24818 
24839 
24850 
24876 
24880 
24881 
24887 
24908 
25004 
25057 
25068 
25087 
25091 
25116 
25211 
25213 
25242 
25250 
25268 
25269 
25305 
25370 
25403 
25438 
25456 
25543 
25570 
25632 
25655 
25668 
25710 
25717 
25729 
25753 
25768 
25770 

HABER - ÜllUD polltall 

25813 
25902 
25905 
26001 
26011 
26030 
26051 
26131 
26159 
26202 
26276 
26277 
26346 
26373 
26390 
26418 
26433 
26445 
26527 
26588 
26601 
26632 
26696 
26800 
26813 
26829 
26855 
26894 
26939 
26941 
26956 
26968 
26986 
26988 
27009 
27071 
27154: 
27185 
27216 
27230 
27241 
27245 
27273 
27300 
27318 
27320 
27418 
27432 
27440 
27479 
27521 
27666 
27684 
2'1692 
27694 
27719 
27731 
27787 
27812 
27816 
27820 
27868 
37871 
27905 
27921 
27958 
27966 
28020 
28027 
28060 
28130 
28202 
28255 
28276 
28287 
28351 
28381 
28387 
28462 
28502 
28534 
28543 
28560 
28567 
28575 
28578 
28604 
28693 
28699 
28722 
28763 
28804 
28850 

28882 
28898 
29143 
29176 
~9216 

29222 
29299 
29302 
29350 
29375 
29377 
29380 
29423 
29461 
29473 
29478 
29572 
29623 
29707 
29712 
29760 
29766 
29767 
29773 
29878 
29885 
29948 
29951 
29986 
29993 
29995 
30018 
30023 
30026 
30073 
30172 
30201 
302M 
30311 
30327 
30415 
30430 
30437 
30472 
30519 
30531 
30602 
30606 
30619 
30640 
30670 
30677 
30734 
307U 
30764 
30783 
30835 
30903 
30919 
31005 
31089 
31103 
31114 
31135 
31208 
31212 
31278 
31297 
31318 
31416 
31422 
31451 
31460 
31484 
31502 
31621 
31629 
31638 
31709 
31737 
31795 
31856 
31859 
31877 
31882 
31885 
319'7 
32008 
32069 
32093 
32136 
32205 
~2219 

0

32227 

32248 
32345 
32355 
32361 
32368 
32423 
32433 
32540 
32585 
32595 
32612 
32626 
32710 
32737 
32803 
32820 
32821 
32847 
32861 
32962 
33005 
33046 
33152 
33183 
33208 
33264: 
33304 
33307 
33378 
33389 
33473 
3350CS 
33537 
33548 
33581 
33613 
33630 
33667 
33706 
33714 
33738 
33740 
33800 
33810 
33822 
33880 
33904: 
34009 
34021 
34071 
34083 
34086 
34094 
3'141 
34154 
34157 
34213 
34222 
34248 
34256 
34327 
34337 
34354 
34378 
34480 
34481 
34486 
34543 
345M 
34597 
34624 
34626 
34651 
34664 
34668 
34786 
34783 
84806 
34807 
34821 
34884 
34907 
34944 
34959 
34987 
35004 
35007 
35009 
35099 
35161 
35207 
3522e 
35241 

35306 
35330 
35339 
35343 
35356 
35384 
35408 
35409 
35412 
35440 
35499 
35501 
35502 
35536 
35604 
35649 
35667 
35669 
35691 
35708 
35731 
35766 
35817 
35832 
35849 
35916 
36029 
36110 
36144 
36147 
36219 
36224 
36250 
36348 

-

363'9 
36402 
36455 
38468 
3649• 
38558 
36564 
36619 
36622 
3667'5 
36691 
36734 
36784 
36829 
36851 
36862 
36925 
36940 
36962 
36998 
37005 
37036 
37109 
37150 
37173 • 
37267 
37271 
37303 
37331 
37367 
37368 
37370 
37409 
37423 
37446 
37458 
37473 
37481 
37519 
37620 
37645 

37777 
37809 
37848 
37851 
37893 
37906 
38013 
38036 
38038 

38115 
38138 
38147 
38240 
38243 
38300 
38320 
38351 
38384 

38483 
38492 
38516 
38554 
38558 
38564 
38590 
38619 
38675 
38700 
38728 
38797 
38845 
38924 
38946 
38953 
38957 
38963 
38975 
38983 
39037 
39023 
39128 
39138 
39145 
39173 
39186 
39211 
39220 
39260 
39273 
39295 
39364 
39367 
39384 
39449 
39480 
39'85 
39494 
39511 
39520 
39527 
39599 
39624 
39678 
39778 
39817 
39830 
39832 
39841 
39873 
39880 
39905 
3991' 
39937 
39942 
39951 
39960 
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Hükmf şahsiyeti haiz bir Muave
net Sandığı teşkil olundu 

( Baıtarafı 7 incide) 
tir ki ahlrm muavenetine muhtaç 
bir hale gelmektir. 

Bunlara yapılacak muavenet: 
Mevduatın iki misli + bir gUnlUk 

yevmiyenin 700 misli. 
!kinci derece • KUlli mal\lllyettlr 

ki fabrikalarda calıoamryacak dere. 
cede malfıliyete uğramak veya kaza 
neticesi ölmektir. 

Bunlara yapılacak muavenet: 
Mevduatın ild misli + bir gilnlük 

yevmiyenin 600 mlall. 
ÜçUncil derece :. Fabrikalarda 

çalışacak derecede cilz'I mal\lliyete 
duçar olmaktır. 

Bunlara yapılacak muavenet: 
Yalnız kaza tazminatı olan (Bir 

günlük yevmiyenin 600 misli) nin 
nizamnamede aynca tesbit edile
cek malüliyet derecelerine göre ve
rileck yüzdclerindn ibarettir. 

3) Hizmete karşr sigorta: 
Bu sigorta sandıktaki mevduatmı 

istirdad etmeksizin en u otuz se_ 
ne hizmet etmiş olanlardan hizmeti 
terketmek lstiyenlere veya ölenle
re mevduatının faizsiz olarak iade
sinden ve bir mislinin de ikramiye o
larak tesviyesinden ibarettir. 

4) Cenaze masrafı: 
Hlzmeti ne olursa olsun herhangi 

bir suretle ölenlerin bir aylık lstlh
kaklarmm yüzde doksanı cenaze 
masrafı olarak tediye edilir. 

Madde 12 - Sandığın bütün mev. 
duatlan ile alacakları Devlet em -
vallne mahsus hak ve rilçhanları 

haizdir. Mevcud paralar ile adatı bu 
paraların kazandıracağı faiz ve te
mettUlcr bir g(lna vergi ve resme 
tabi değildir. Memur ve mUstah -
demlerin her hangi bir borçlarından 
dolayı sandık sermayesi haczedile
mez ve hiçbir sandrk mensubu san· 
drktakl haklarını başkasına devir ve 

ailenler tekrar hizmete almdıkta 

hukuk ve Yecalb itibarile aandığa 
yeni dahil olmuıı sayılırlar. Şu ka
dar ki, aynldıklarmda alnul oldu.k
lan paralan yfu:de b~ fa.izile bir • 
ilkte tekrar hizmete girdiklerinde 
defaten ve tamamen iade edenlerin 
evvelkl hiı.met müddetleri tekaUt 
he.sabma ithal olunur. 

Subay ve a.skerl memurlar için 
sekiz senelik mfiddet kaydi aran • 
maz. 

Madde 17 - (A) ve (B) ıı. 

nıflarına dohfl bulunanlardan 
alclitlak ağır hapis veya beş se. 
neden ziyade hapis veya hırsız
lık, emniyeti suiistimal, ıahte. 
ka.rlrk, dolandrrıcılık, yalan 

yere şahadet, yalan yere yemin 
cUrUm tasnif, iftira, irtlkA.p, rUş 
vet ve ihtilAs suçlarının birin -
den dolayı altı ay veya daha 
ziyade hapis cezaslle veya asga. 
rı haddi bir seneden aşağı olma
mak Uzere hapis cezasile müte. 
addit defalar mahkf:ım olanla
rın istihkaklarından sandıklar 

için tevkif edilmiş olan paralar 
temettUsUz iade edilerek sandık 
la alA.kaları. Şu kadar ki, (B) 

sınıfı mensuplarından hizmet 
mllddetlerl on beş sene Ye daha 
ziyade olanların manşa mUste • 
hak yetimleri bulunduğu tak
dirde paraları fa.de edllmeyerek 
cezalarınrn devamı müddetince 
yetimlerine aylık bağlanrr .. 

Cezalarının hitamında bu ay 
!ıklar kesUip vefatlarında. yine 
yetimlerine aylık tahsis olunur. 

havale edemez. rek sandıkla alAkaları kesilir. 
Madde 13 - (B) hesabından bağla- Yukarıda yazılı suçlardan bi. 

Bunlardan TUrk vatandaşlr. 
ğını terkeden veya vatandaşlık
tan Iskat edilenlerin ıstıhkakla. 
rından sandık için kesilmiş olan 
paralar temettUsUz iade edile -

nacak aylıklarla Yerilecek tazminat rile mahkO.m olan mUtekaldlc
evrakr Divanı Muhas&batm tescili
ne ve vizesine tlbldlr. Hak sahlple
rile sandık idaresi arasında tahsise 
takaddüm eden muamellttan Ye sa. 
ir sebeplerden mütevellid ihtillf -

rlıı tekaUd aylıkları. Ancak bun 
ların aylık alması lcab eden ye. 
timlerine cezalarının devamı 

mUdetfnce tekaUd aylığı tahsis 
olunur. Cezalarının hitamında lar Devlet Şurasınca hallolunur. 

Tahsis ve tescile ait itirazlar Divanı bu aylıklar kesilip vefatlarında. 
Muhasebat Heyeti Umumiycsince yetimleri hakkında bu kanu -
tetkik ve bir karara tevdii tarihi~-! nun yetimler hakkındaki hU • 
den itibaren ikl ay içinde doğrudan! kUmleri tatbik olunur.. MUte
doğruya veya mahallin en bUyük kaidlerdcn Tlirk vatandaşlığını 
mülkiye memuru vasıtasile Divaııı terk veyn. vatandaşlığından is. 
Muhasebat reisliğine yapılır. İtiraz- ı kat edilenlerin de tekaUd ay -
lar sandığın vereceği tazminat ve - lıkları kesilir. Şu kadar ki, bun. 
ya aylığın verilmesine mlnl değil. 1 ların bu kanun mucibince ma
dir. aşa. mllstehak yetimlerinin hak-

Madde 14 - (B) hesabının para· ları mahfuzdur ... Ancak yetim. 
sı hakiki veya hUkmi hiçbir şahsa lerin maaş alabilmeleri ictn 
veya müesseseye ikraz edilemez. TUrklyede ikamet ve TUdk va • 
Milli bankalardan birine uzun vade tandaşhğını muhafaza etmele -
ile tevdi edilir. Ancak masrafları- rl şarttır. 
na kal"lıhk gelebilecek bir miktar l· Madde 18 - Sandığın (B) 
dare meclisi karariyle hesa.bı cari kısmından kendi mcnsublarına 
suretinde milli bankalardan birinde yapılacak yardımlar şunlardır: 
muhafaza edilir. Bu hesap sermaye- 1) TeknUd Ye yetim maaşı tah 
sinin azamt yilzde 25 e kadarı ida. elsi, , 

re nıecllısl kararile ve milli mlida- 2) Tazminat verilmesi, 
faa vekilinin milsaadesile devlet tah 3) Hastalık halinde yardım, 
vllltma ve devlet teminatı altında 4) Olum hallnde yardım. 
bulunan diğer milli tahvilata yatı- Bunlardan maaş ve tazminat 

nlablllr. itasına müteallik yardımlar a • 
(A) hesabmdakl paralar mllll şağıdaki maddeler hUkUmlerine 

bankalarda kısa veya uzun vadeler-
le muhafaza edilir. 

Madde 15 - Sandığa aile vazi -
yeUerlni doğru olarak bildirmeyen. 
!er ve sorulacak suallere doğru ce· 
vab vermiyenler, yanh3 maJOmat 
yüzUnden sandığın uğradığı zarar
lan hükmen ödemeye mecbur ol • 
makla. beraber Türk Ceza Kanunu
nun 528 incl maddesi mucibince ce. 

göre yapılır. 
Hastalık halindeki yardım 

(A) eınrfr mensublarına yapıla
cak tedavi masrafları ile yevmi. 
yelerinln itasından, ölUm halin
deki yardım ise yine (A) sınıfı 

mensuplarr gibi cenaze masrafı 
tediyesinden ibarettir. 

Madde 19 - TckaUd maaşı: 

zalantrlar. Bu gıöllerln idaredekl va-
Ş~1 zifelerine de nihayet verilir. 

't~tiJı Madde 16 - (A) ve (B) sınıfla-
A) Fill hizmeti otuz seney 

doldurmuş olanlara, 

~~ . . -YrİYe nizamnamei dahiliıinin 38 inci maddesi mucibince 1 ıubat 939 tarihinde çekilmesi rmda çalışanlardan hizmet mUddetl 

~~ ielen · ha 
2 

• . .. .. t d .. f eyledi sekiz seneyi doldurmak!ızm ölilm ~~.. lln kur' aıı resmi tatillerden olan Kurban Bayramının mcı gunune eıa u · vey_ malfıliyetten başka herhangi 

~ıt a k 6 bir scbeble ayrılanlara hiçbir şoy ''-~ orçlar Kanununun umumi hükümlerine İstinaden tatili takip eden ilk gÜn olma üzere verilmez. Bu mUddeti doldurduktan 

it. t 9~9 t • • M sonra hizmeti terk edenler :mevdu-
'1 a ih" · k "h • "d • d · h 00 k... t k • m ve ec i 1 r ıne müaadif pazartesi günü Şır etı ayrıye ı areım e U ume omııerm -ıtlım temettUsüz olarak verilip san 

D) Hizmet mUddetl yirmi se 
neyi doldurmak şartlle fdared 
vazife ifa edemeyecek derece 
de maHHiyete uğrayanlara., 

(Sonu yarın) 

d,l'e li . ka d 1 drkla al!kalan keslllr. Ancak hiç >,~ l eyetile mürakiplerin huzurile çekilerek itbu 29 uncu ke~idede yu n a numara arı bir ıun'u taksiri yokken hizmetten Resimli Haftanın ne3rettii1 bu aı 
l 

1 
1 176 1 bürn llç defa baınllllll, blnleroe n d h 1 • • "rkarılmasma me<-buriyet hlsıl o an 

Atatürk albümül 

\ıı.... a et isaeye imha kur'ası isabet ey emı~tır. !ara hizmet müddeti ne olursa olsun ha satılnuı;-tu. 
~ J mevduatr aynen iade olunur. ldare. Şimdiye kadar almadmma acele e ................... ,••••••••••••••••--•••••illi•••••••••••••• den aynlacak sandıkla allkaaı ke- diniz. 



• 

HABER 14 ŞUBAT-1939 
- - - ti i tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüahil şekeridir. BiIUoııJlll 
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NEZLE - GRiP -
BAŞ - O i ,Ş 

VE BüTüN 
AGRILARI 
DERHAL 
KESER 

o .... ... 
;> • • . , . 
ı; . 

Ecranelerden 1 • 12 lik 
ambalejlannr iırarla 

arayınız ve taklidlerin-
den sakınınız 

1,eneke kutularda 
kaşe Algopan 

Grip \'e nezlenin, romatizma, ba' 'c cli5 ağnlarmıo en ~slrll ıla
cıclır. Teneke kutularda olduğundan dalma terkip ve f.e9lrfnl 
haraza ~der. Ht'r Cr7.an~lc teklik kutusu 7,5 kuru,tur. 

ncabında 
kaşe 

günde 3 - 4 
allnabBIDr 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından sakınınız.! Yavrularınızın midesini abur cuburla 

Buna çocuklar 
bayı l ı y o r
lar. Çok iştahlı 
ve severek bü -
yürler. Bu saf öz 
lü unların vita
mini bol, gıdası 
çok ve kalorisi 
yüksektir. Bütün 
~ocuk doktorları 

buna şahadet e • 
der. Avrupada 
diplomalarla mu 
saddak birincili • 
gı kazanmıştır. 

Bu kadar yüksek 
evsafa malik ta
bii gıda ancak 

HASA 
özlü 

unlarıdır 
Pirinç, Yulaf 

Mercimek, Buğ
day, irmik, Pa
tates, Mısır, Tür
lü, Bezelya, Ba-

dem, Ça vdarözü 
unlarını çocuk 
larınıza yediri . 
ruz • 

.. YALNIZ•----

EV i N l Z DE 
değil 

CEBiNiZDE 
bile 

Bir ıite 

, 

bulunmalı 

NERViN 
ASABI öKSUROKLER 
BAŞ DöNı'1ESl 

BAYGINLIK 
ÇARPINTI 

UYKUSUZLUK ve 

SİNİRDEN 
ileri gelen bütün 

RAHATSIZLIKLARI ııl 
--•İYİ EDER 4 

IJ ... Dr. Suphi Şenses ~ :~ 
1 drar yolları hastalıkları 

miitehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması k:ır

şısında LekJer apartıman. Fa· 
kirlere parasız. Tel. 43924 ----------

durmayınız! Tabii saf, lezzetli 

s 

Sümerbank birleşik pamuk ipliQi. "'
6 

dokuma fabrikaları müessesesı ' 
PAMUK iPLtGt SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malt 12 No. 

16 
" Nazilli Basma Fabrikası 

" 
24 No. 
24 No. .. ,. 

" 
,, 

i 1 an 
Türkiye Şeker Fabrikaları 

Anonim Şirketinden 
1. Mart 1939 tarihinden itibaren şirketimiz namına memle

kete ilhal edilecek makine, alfıt ve edevat, in§aat ve işletme 

malzemesiyle sair bilcümle eşyanın gümrük muamelesi ve tertib 
edilecek fabrika ve mahallere kadar sevki mlinakasaya konmuş
tur. 

Teklifler kapalı zarfta olarak 25 Şubat cumartesi gUnü sa. 
at 11 de isteklilerin önünde tetkik edilmek üzere 1stanbulda Bah
çekapı Taı;ıhanda 42 numarada kabul edilir. 

1 
hUyenlere §artnnmesl para."IIZ olarak j'Ukardakl ftdresten 

ver111r. 

paketi 

" 
" .. 
" 


