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Hatay mes lesind is ediğimiz ta • 
1 

llatay davamız hakkında 
lhmalk8rane ve noksan bir izah 

Milll meselemizin canevi neresidir? mıtıl!Hlllll"1' 

gazetesinin bunu henüz 1 
anlaşıhyor İ 

•• 
'' 

İki gün encl Türk gıı.zctccllc
:rt rnJoyacln Otel T~rmııl snlonln
l'tnda başvekil CcllU Dayar 'e 
dahili.re \'ekili Şükrü J\nyn tnrn
ftndnn knbul ohmdulnr. Muhtelit 

ll'ıenllcket meseleleri hakkımla • 

hatrrlarma gclc>n şeyleri sorclu
lıır. Açık ve ı-amimi ce,·ap1ıır al
ılrlar. 

Am·ak "nym bn~\-c\"kil konu
ı:ulan meseleler üzerinde j7,nhla... 
rma gnzetclerc kendi ağzından 

beyanat yapmamaktn oldul,runu 
kay<Ulc bn~la<lı. Demek ortada 
beyanat yoktu. Gıızetcl'ilcr konuş 
mıı.lnr nctlccslndc edindikleri mn. 
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~ . *- (Sonll Sa. 4 Sü. 4) ~ 
mııllflll'lllhtıııuııfTIDIUl1t1111ııırııııııı~ 

Kendi kendinıizi 
enkid 

İki gUn evvel Yalovada Otel Ter- ( seleyi bizim kadar bildiğinden emin 
:aı salonlarında Türk gazetecileri olabileceğini temin etti. Hatta eski İn· 
1 
ernıeket meseleleri hakkında hatır- giliz nazırının öyle görünmesinin ken

ilrına gelen şüpheleri Başvekilimize di siyaseti icabı olıahtl•••oı ... ı ouyıc
'°tarıarken ''Tan,, ba.5yazıcısı, hüku- '-ouh:ı ue oıau. 
illetin milli davnlarnnıu propaganda Gazeteciler toplantısında geçen bu 
~olu ile harioe kar§ı kiifi derecede hadiseyi burada tek:-ar edişirnire se
tıuidatan etmediğinden bahis açtı. Ml- hep vardır. Bu da hükumet Milletler 
~l olmak üzere de birkaç gün evvel Cornl)'etmde Fransa ile aramızda dc
kt".._ .......... c.~•9 v ..... ıt~0 .. ~ ..... -:- ...., v:ım c en Hatay davasını İngiliz r 
iJ liındlstan nazırı Wedgcwood Bcn-u ıamentosu azasına bile henüz anlntn
'ltı.e kendi arasında geçen bir konuş- mn.dı diye şikayette bulunan ve bunu 
~ anlattı. dili ile ve kalemi ile anlatma hlisnU ni-

m Y Yalmıı.n tetkikat yapmak için yetini de gösteren Ahmet Emin Yal
k enııeketimize gelmiş olan bu za.t ile man arkadaşımızın hiç ştipheslz ken
l~nuşutken Fransa ile aramızdaki di kalemi ile kendi gar.etesine bu da
llı. ~t işi hakkında. hiç bir şey bil- vanın esasını bir kere de Başvekilin 
<li ~ıgıni görmüş. Bunun üzerine ken- ağzından dinledikten sonra dahi • 
~.ıne bu milli davamızı anlatmış. İn- yanlış ve noksan olarak yazmış bu-

d. ıı devlet ada.niı verilen izahları lunmasıdır. 
ınıea·k 

3 Büyük 
Bankamızın 
Müdürleri 
Lunaıaya giaıyo11al" 

yapılaca 
Fransa adil bir siyaset ·tutmağa 

karar verdi 
Cenevrede Fransız haric·ye 
nazır Rüştü Arasla görüşecek 

f 

Hariciye Ve7.-ı?imiz ve siyasi müsteşarımız geçen seferki HatmJ görll.f 
mcsindc B. Delbosla beraber Ccncvrede •• 

Cenevro, 26 (A. A.)- Havas bil-ı iı?tirakiyle, Ankaranm istediği bazı 
diriyor: tadilata tevessül edecektir. Meselenin 

Fl':ansa Harl~ ıızır:r-=De1bos'; Ha- 4nkarn ve Pa.ris hükfunetleri naza 
tayda yapılacak ilk seçim dolayısiyle .. nnda had şeklini zayi edeceği i.imit 
h8.dis olan tali müşkilatı en adil bir olunmaktadır. 
zihniyetle hareket ederek halletmek Yakında anlaımaya vanlacağı ümit 
üzere Türkiye Hariciye Vekili Rüştü ediliyor 
Arası kabul edecektir. Faris 26 Havas bildiriyor: 

Seçim nizamnamesini tanzim etmi§ Milletler ~miycti konseyinin yüziln 
olan Komisyon tekrar toplanacak, cü içtima devresinde, konsey Sancak~ 

1 
Türk ve Fransız mütehassıslarının da Sonu sa. 4 . ;ü, 2 

1 ten sonra müteessir olmuş: Bu yanlışlığın neden ibaret oldu-
ata.- lnglliz v.arlfımentosunda yüzlerce ğunu bugün gazetemizin diğer sütun
b' var. Bunlardan hiç birinin böyle lannda gösterdik. "Tan,, gazetesi ta-
~avadan haberleri bile yok,, demiş. rafından hükumet reisinin izahlarına 
~ kadaşıınız evvelce yazdığı bir atfedilerek yazılan satırlar ile bunla
te akaiede bu hadiseyi naklettik- rm doğrusu olmak üzere bizim yaz. 
tn!u sonra propaganda sila.hma hUldi- clığımız yazılar karşılaştırıldığı tak
h n ehemmiyet vermediğini, bu tarz . dirde aradaki !arkın ehemmiyeti der
lt:eketın büyük bir hata olduğu- hal anlaşılır. 

1 

~~1 Mekteplerde talebeye 

"'l da kaydediyordu. Dostumuz Ahmet Emin Yalman 
te~ova toplantısında bu yazılarını Hatay davası hakkında birçok top-
. ltftnı hat~l~ış olacak ki sayın h~- lantılarda bulunmuştur. En sala.hiyet
ıt 'l et reisunız.e bir kere de kendi ag- li ağızlardan bu meseleyi dinledikten 
l~~ anlattı; fakat aldığı cevap bek· ASIM US 
na_ §ekilde olmadı. Zira Bay CcıaJ 

(Sonu: Sa . ..+ S·ü. 5) 

iş BcrnT;ası Umum Mildlirü B. 
Muammer Eri§ 

Ankara 26 (Telefonla) - Türkiye 
tş bankası umum mildürü B. M uam -
mer Eriş ile Eti bank umum müdürü 

(Sonu .~a. 4 Sü. 3) 

Menderes 
taştı 

verilecek ceza 
Kültür Bakanlığı yardirektörilniln fikri 

Bu cezalar talebenin unurunu 
inkişaf ettirecek bir şekilde 

verilmelidir 
• t A Ova su altında 
ı alyadan Cenubı Mühim zarar var 

~İngiltere hükömetinin bu me-
Son gün1erde me'lstepler!de talebeye 

verilecek cezaların mahdud olduğu ve 
müessir olmadığı yolunda bazı milli -
bazalar ileri sürülmektedir. 

kanlığı yar d\rektörleriıtden Ra§it öy: .. 
men kendjsiylc görüşen bir muharıirioı 
mize şunları söylemiştir: 
''- Okullarımızda talebeye verile • 

(Sonu Sa. .+ sa. 3) Anıerikaya 39 saatte 
Filoyu Mussolinin oğlu idare etli 
ll.onı 

otıu na, 26 (hUSt\81) - Mussolinln 
<Sa runo Muasollnlnln pilotluğun 
tn .. El'tve)kf sabah sant 7.30 da Ro-

... cıva 
targtth rında Guldonla tayyade ka-
ta tndnn Yola tıkan Ue "S 79" 
Y~are l ~ .• 

nubr 6 • sa.at ı 8. 6 de ltalya.ce. 
Olan ~rnorlka Yolunun ilk merhnlesl 

Uc akara vasıl olmuştur. 
ll 5 ~ş baştan nihayete kadar, 4 ı. 
t11r. 'l'a.ln nıetro ytıksekllkte olmuş. 
C:uıd l'Ynreıere mutemndt suretto 

onta d tı nıuh ra Yo is tasyonu ile irtibn-
lllı:ı k ataın etmişlerdi. Üç tayyare-
~ lltettikl 
"' teca mesafe 4500 kilometrc-
t!U.ttu 8"uı «atnıektedir. FJJo, bu nçu. 

• nı:ı.tt 
:rnl>tnışt e 420 kilometre sUratlo 

pı ır. 
110 dUn 1teıe8ı Sabah seferin ikinci is 

t.t"". , oJnn Nntaln hareket etmiş. 

YUzbnşı Moscatelllntn tayyaresi 
pervanelerine nrlz olnn snkntlık do
Jayısiylc bütün s eyyahntr iki mot6r-

(8cmu Sa . .f 80.. 5), 

İzmir 26 (Hususi) - Ege mmtaka
smda yine sular taşmış, büyük zararla
ra sebep olmuştur. 

Bu sefer taş~ nehir Menderestir. 
Nehir Nazilli köprüsü civannda büyük 
bir yarık açarak taşmıştır. 

Ovctyı sular tamamiyle kaplamış bu
lunuyor. 100 bin kJlo pamuk su altın -
da kalmıştır. Zarar ço.k fazladır . 
Taşmakta devam eden sulara karşı 

tedbirler alınmış, ova!daki köyleri kur -
tarmak için yardım kuvvetleri gönderil 
miştir. 

lzmi teki alaya 
sancak verildi 
İzmit 26 (Hususi) llimizdeki alayın 

sancalı; verme merasimi bugün coşkun 
tezahürata vesile oldu. Atatürk heyke
linin bulunduğu ıııeydanda askerler, 
sporcular, mümessiller ve on binlerce 
halk ve parti başkanı ilbay Hamit Os-

Dün bu mesele etrafında kültür ba-

40yıldanbe • 
1 

ilk def 
Şimal Fecri görüldü 

Geceleııin bütün memleketler gündüz gibi oldu 
gök kıp kırmızı kesildi, elıali korktu! 

Paris: 26, (A.A.) - Df..in akşam 

Cherbourg'dan Marsilyaya kadar Fran
sarun şark kısnunda, fakat daha parlak 
olarak memleketin şimalinde muhte
şem bir şimal fecri görlilmiiştür. 

Saat yiriye doğru cenubu şarki.den 
gelen krrnuzrmtırak muazzam bir cle-

nihayet yeşil ziyalar takip etmiı. 

sonra ortadan kaybolmuştur. Btı 

şimal fecri hadisesi Holanda, Belçika.ı 
İsviçre, Avusturya ve §imali İtalyada 
da görlilm~tür. 

kay hazır bulundular. ğimsağma meydan açıkmış ve bunu 

GÖK YOZO KIPKIRMIZI 
Torino : 26, (A.A.) - Şimal fecr\ 

Torino, Aosta, Sinero1o Vametellina'da 
(Sonu Sa, 4 Sü. 1). (Scmu Sa. 4 Sü 5) _, . portakal ... rengi, beyazımtırak ve 
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Osman Erginin kitabı münasebetile 

Arllk M. Cevdet öldü, 
diyemeyiz 

I-litler Italyaya gidecek 

Yazan: Hakkı Süha Gezgin 

Londra (Hususi) - Taymis gazete 
sinin Roma muhabiıine göre, Mart ayı 
içinde Hitlerin 1talyaya yapacağı se -
yahatin programını hazırlamak üzere • 
hariciye nazırı Çiyanonun başkanlığı 

altında hususi bir komisyon teşekkül 
etmiştir. 

Hitler, Floransa ile Napoliyi de ziya 
ret edecektir. 

Dllnyada en değerli şey nedir? böy
le bir soru karşısında her kctfadan bir 
ses çıkar. Kimi altına gömülmek, kimi 
yüksek yerlere tırmanmak ister. öteki 
meşhur olayım, ıder; beriki saadeti bir 
lokma ile bir hırkanın dar sınırlan 
içinde arar: Bunlann hepsi geçicidir. 

Bana sorarsanız, dünyanın en de
ğerli şeyi, büyü'is bir dosttur. Bu derin 
gerçeği, iki aydanberi, sayfaları üstün
de durduğunu bir kitaptan öğrendim. 

Bu kitap, içindeki heyecanı, gönül
den gönlile kızgın bir bir akışla geç[
ren bir sanat eseri 'değildir. 1çinde par
ça parça şiir de yok. Fakat yapraklan
mn arasın.da öyle sıcak bir dostluk ha· 
vası esiyor, satırlarından öyle tatlı bir 
§efltat sızıyor, lQ. okurken, :.damı ken
dinden geçiriyor. O sıcak rilzglrı o 
tatlı ıefkat, bu çetin ilim kitabına en 
yüksek ıiirlerin çarpıntısını katmıı. 

Kaç yerinde, kaç kere gözlerim ya§&r
ch ve bu yaılarla ruhum yıkandı. 

''Kitabın adı, ''muallim M. Cevdet., 
tir. Bin aayfalık koca bir eser. Maaal
c.ılar ve gevezeler için bin sayfanın 
be~ çetrefil bir manası olmaz: fakat 
her hükmünü, tarihin, yaıayan ger
çeğin mehengine wrarak veren bir 
ilim adamı için beyaz kiğıt, korkunç 
bir şeydir. . 

Bize "Tilrkiyede tc!ıirciliğin tarihi 
inkip.fı,, gibi hakikaten çok değerli 

ncrler veren B. Osman, kim bilir ne
lere katlanarals bu büyilk iıi baprdı. 

Teva.zuundakl büyUklüğü dilşUniln, 
ki kurduğu himmet abidesinin eteğin-

de, :yaptığının kocamanlığından dolayı 
Szür diler g.iıbi hesap veriyor.Bu başlan
gıcı, ben, içimde bir yara su:ısile taıı· 
o satırları yazdı, bilmiyorum; fakat bl-

roruın. B. Osman kimden incindi de 
lirim, ki yarasa yaradılışlı bir takım 

adamlar vardır ve bunlar, başanlan 

her büyil'kj iı ka?'§ısında kudururlar. 
Yaratan zekanın bir de bunlarla uğra§
mak zorunda kalmasıı ne acı bir talih
sizlik!. • 

B. Osman, ıaşılacaıl bir sabırla ve
sika toplamış, mralanuş, ayıklamış, 

"Cevdet,, in §Uraya buraya dökilp saç
tığı fikir incilerinden bir çelenk örmüş. 
Bu kitapta ''Cevdet,, , bütün varlığı, 

olanca 'lsudretile yaşıyor. Okurken, baş 
tanbaşa dolgun bir ömrU ve doğuşu, 
verasetleri, temayülleri, aşkı, inanışı, 

hızı hülasa her şeyile "Cevdet,, i görü
yOt'uz. 

Osman Ergin, Cevdeti toprağa bı

raktıktan sonraki acı dönüşün sarsın
tısı içinde bu kitabı yazmağı düşiln· 

mü§. Ona bu mübarek, bu kutsal yol
da, sanırım ki yanan yüreciği ışık tut
tu. llk dak~alarda ancak birkaç for
malık bir risale gibi düşünUlen bu 
eser, zaman ve himmetle beslenince, 
itte böyle muazzam bir kitap olmuş. 

Hiç küçülmeden itiraf edeyim, ki bu 
kitaptan ben, birçok yeni §eyler öğren
dim. Doğrusu da şu, ki kendisinde kay 
na~lara inmek kudretini görenlere de, 
bu eserin vereceği bilgi yığınları var. 
ÇUnkU rahmetli Cevdet, İstanbul kü
tüphanelerinin loşluğu içinde epiz bir 
aydınlıkla dolaşmıştı. Nerede, neler, 
hangi bedialar saklıdır, bilir ve bildirir
di. İşte bu yüzdendir, ki onun bıraktığı 
notlardan, daha birkaç nesil, müstağni 
kalamayacağız. 

Osman Ergin, onbir bin cild dağı

nık kitap ve defter arasından çıkardığı 
bu notlara kendi tah'l~ikini de ekliye
rek, durulmuş bir halde sunuyor. Cev
detten inanış ve görüşte ayrıldığı nok
tal:ırr, aynca inceliyor, Bilgiye bilgi 

katıyor bu emeklerle Cevdet, kaidesi 
genişliyen bir kaynak gibi zengin bol, 
cömert bir akışa kavuşuyor. 

Cevdeti bir ilim adamı olara~ ele 
alan bu aziz dost, onun ömründe iz 
bırakan bütün hadiseleri de elemi§ ... 

:Mesela: Muallim çerçevesi iç.inde,. 
yaşatılan Cevdet, ideal bir öğretmen
dir. Aldığı yaraların, uğradığı hakszz. 
lıkların ondaki mefktıre ate§ini nasıl 

aöndü.remediğini görüyoruz. Bir biyog 

r~i davasının tabii akıp halinde gö
r~nen, b~ bahsin bile, kendi yolunda, 
yüksek bır örnekliği vardır. 

Yalnız k,eşki, rahmetlinin ''Tasnifi 
evrak komisyonu,, başkanı iken, bera-

ber çalıştığı kimseler hakkındaki not
ları bu kitaba konmasaydı. Belk.i ilim 
bakımından böyle yapmak gerekti ve 

belki yapmamak, bir eksik gibi göze 
çarpardı; fakat bu elı:,siğin Cevdetin 
arkasında kırgın bir tek adam bırak

mamak gibi bir tesellisi de olurdu. 
Eserin en kuvvetli taraflarından biri 

de tarih vesikaları ve tarihe ait notlar

dır. Zaten merhumun en çok uğra§tı
ğı ilim gubesi de bu idi. Türk devlet

lerini Cihangir yapan sırrın anahtarla
rını bu 'k,ısımda görüyoruz. Devlet teş· 

kilatında sağlamlık, bu sağlamlığı çi
zen ve bütün eski milletlerden ayıran 
Ustün seciye. bütün aydınlığile ortaya 
konmuştur. 

H ulba O aman Ergin, eserini bilgi

ye :l~S~§larnn dostu, kılavuzu yap· 
mak ıçın ne lazımsa, hiç.birini geri bı
rakmamıı. 

Geçmi§in kim bilir kaç bin "Atil,, l 
vardır.Fakat bu A§iller, birer "Oıniro
aa,, eremed~leri için, yapmadılar. 

"Alişir., isz bir "Baykara,, "Firdevsi,, 
ıiz bir "Gaznell,, bilmem arkalannda 
ömürlerinden daha uzun bir gölge bı· 
rakabilirler miydi. 

Muallim Cevdet, hiç ıüphe yok, ki 
bliyük bir adamdı. Yaradılı~, bu türlü 
zekalan sık sık veremez. Ne yazılC, 'k,i 
hayatın yüzü ona gülmedi. Çetin öm
ründen başka, nasibile de boğuşmak 

zorunda kalıp, eserlerini birbiri pe· 
şinden vermesine engel olmuştu. 

Osman Ergin, imrenilecek bir him

met b:iyüklüğile ozeka irkisine zen
gin bir sedef oldu. Artı~ Cevdet öldü 1 
diyemeyiz. 

Hakkı Süha Gezıin 

Peyami Sefanın aUi)UnU 

Edip muharrir Bay Peyami Safanın 
bu akşam için hazırlanmıı olduğu ya • 
zılan evlenme töreni, gelinin hafif bir 

rahatsızlık geçirmekte olması ylizün • 
den şubatın 24 üncü perşembe akşa -
mrna bırakılmıştır. 

Musolininin Almanya seyahati esna
sında Almanlann gösterdiği büyük hüs 
nü kabule mukabele olma~ üzere, ıtal -
yanlar da çok büyük nümayiı yapacak 
tır. 

Romaya Hitlerin gitmesiyle yeni bir 
yol açılacaktır. Bu yoklan Hitler ilk 
defa geçere~ Romaya girecektir. 

Roma istasyonu ile saray arasında 

ki meydanlık halkın nümayiş yapma -
sma kafi görülmediği için, böyle bir 
plan dilıünülmü~t~r. Bu yol Tiber neh 
rı boyundaki arkeoloji havzasını takip 
edecektir. 

Eminönü meyda
nının açılması işi 
Tramvay Şirketinden 
alınan para bir mil

yon lirayı geçti 
EminönU meydanının açılması işi 

ile meşgul olmak üzere teşekkül ede
cek komisyon faaliyete geçmek üze
redir. Komisyonda bulunacak Nafia 
Vekaleti mühendisleri yakında şehri
mize geleceklerdir. 

Tramvay şirketi tarafından halk • 
tan faz.la alınıp her ay Cumhuriyet 
Merke?. 'R!lnkııqrnıı ysıhnlmakta olan 
paranın miktarı bir milyon üç ytız 
kırk bin lirayı bulmuştur. 938 senesi 
birincikA.nun ayı sonunda da bir mil· 
yon yedi yüz bin lira tamamen öden
miş olacaktır. Evvelce de ya.zdığı • 
mu: gibi para Eminönü meydanının 
iatimllkine harcanacaktır. 

· Galata rıhttmınditkl ana 
cadde 

Galata rıhtımından caddeye daha bir 
mıktar yer terkedilmesi hakkında be
lediye ile liman arasında hasıl olan ih· 

tilif belediye lehine balledilmittir. 
Ve liman idaresinin evvelce terket

tiği 10 metrelik sahadan gayri 20 met-
re uzunluğunda iki metre genitliğinde 
bir kısım daha yola bırakılmıştır. 

Ta ısın Uzer f&hrlmlzde 
Bir kaç gündenberi Yalovada bulu· 

nan dördüncU genel espekter B. Tah -
sin Uzer dün tehrimizc gelmi,tir. 

YıiHtuüı peşüulen : 

Acelecilik 
Aceleciliğin ve dikkat:rizliğin mrarları hakh.-ında dilimizde birçok 

ataıtözü vardır: Acele i§e §eytan kıan~ır ... Acele ile kalkan zarar ile otu
rur .... gibi. 

Esk; Romanya Ba.ruekili Tataresko Ankarada iken ticari bir anla'1· 
:ma üzerinde hü/..."llmet ile mutabık kalm~tı. Fakat memleketine dön'iin· 
ce istif aya mecbur olduğu zaman vaadlerini unutmamış, kendi yerine 
gelen G-Oga kabinesine bu anla§m.a nın neticelendirilmesi>ıi tavsiye etmif. 
Goga hUkılmeti if başına gelince bunu hffkUmetimizc bildirmi§. Anla§· 

ma imzalanmıştır. 
(Tan) ga:=eteai btt hadiseden bahsederken: 
' 'Tür1•iye ile Romtlnya arasın da ıimzalaıı.an an~ya Antonesko 

M1Mnında başlanmıştı." diyor. 
l§te Amcrik·an usulü gazetecilik bazmı böyledir: Acele ile aflat

mak gayreti gc.zctecinfo zihnini karıştınr da Tatarcsko ile Antonesko 
yu biribirinde>ı fark edemez olur ... 

Şark Tütünleri kon· 
feransı bitti 

Başkan B. Hasan Sakanın beyanatı 

Bulgar murahhasları müşterek 
bir faaliyet esasına taraftar 

görünmediler 
Geçen haftadanberi §Chrimizde top-1 

lanan tark tütünleri lr,onfcran!U dün 
çalışmalarını bitirmiştir. 

Konferansa iştirak eden Yunan ve 
Bulgar murahhasları bugün ve yarın 
memleketlerine döneceklerdir. 

Konferansın sona enncai dolayisiyle 
Bay Hasan Saka bir muharririmize §U 

beyanatta bulunmuştur: 

- Şark tütünleri bakkınlda müstah 
sil memleketler arasında bir anlaşma 

yaparak müştereken hareket etmek ve 
bu tütünlerin daha iyi fiyatlarla satı
şını temin etmek fikri olduksa eskidir. 
ikinci Balkan konferansı zamanında bu 
fikir ortaya atılmıştı. 

Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye 
........ ~,. hir tütiln ofisi teıkili &uretl
le dahilde ve hariçte t.ütn"1ıorin :ıslah 
ve satışının temini çarelerinin araştınl 
ması o zamanki teklifler meyanında 

idi. 
933 senesi konferansmın .uıcuisi bıı 

defa müzakere mevzuu ittihaz etmek 
iatedigimiz tütün ofisinin c;tatüsünü 

vücufda getirdi. 
933 senesindenberi dünya piyasala -

rında cereyan eden ahval, tütün krizle
ri ve umumi ~riz müşterek bir faaliye
te geçilmesine mani oldu. 

O zamandanberi her memleket mil -
U ve dahili tedbirlerle tütün istihsal1-
tını ihtiyaçlara göre tanzim etmek, tü· 
tün ticaretine ait tedbirlerle ınillı men 
faatlerini korumaya çatııtılar. 

Dünya kirizi bitince umumi ve iktı
sadi ıerait eskisine nisbetle hafiflemif, 
şark tütünleri de umumi plahtan is • 
tifade ederek eskisine nisbetle daha iyi 
satılmaya başlamıştı. Fakat asıl mesele 
ayni evsafı haiz tütün yetiştiren üç 
memle~etin müştereken hareket etme
leri henüz halledilmiş değildir. Bugün 
dünya tütün istihsalatı 2 milyar kilo 
ya baliğ olmaktadır. Bu miktar ara -
sında haiz olduğu evsaf itibariyle bir 
nevi cins teşkil eden ko'isulu Şark tU -
tünleri, üç memleketin yekun istihsa
ıatı olmak Uzerc ancak 150 milyon ki
lodur. 

Bunun da mühim bir mıktan dahil· 
~e satılır. Bu dahili istihlak çıkarılırsa 
Şark tütünlerinin dünyada vasati satı· 
§I 120 milyon kilo arasındadır. 

Halbu~i sürüm temin edilirıe üç 
memleketin iıtibsalatı iki misline çıka 
rılabilir. 

Bu seferki, konferanstan maksat, 
Şark tütünlerinin ziraatinden başlaya
rak dünya istihlak pazarlarına emni
yetle ve en iyi ıeraitle ıürümline kadar 
her safhasına ait tedbirleri Uç ınemle • 
ket menafiini azami derecede korumak 
üzere birlikte almalc,tı. Çin, Japon, Vir 
jinya tUtUnleriile ldünyadaki büyük 
tröstlere kar§ı müştereken abnacak ted 
birlere mutlak bir ihtiyaç vardı. Bu 
konferansta, 1933 seneıindenberi dün 
ya tütün ticaretinde ve istihsalatında 
husule gelmit olan yeni vaziyetleri, ye 
ni tartları nazan itibarc alarak evvelki 
tetkikat netayicini ıslah ve tadil ede • 
rek tatbik mevk.iine koymak emelimiz
di. Konferansa iştirak eden Bulgar 
arkadaşlarımız bu neticeye varabilmek 
için kafi derecede hazırlıklı ve icap 
eden selahiyetle mücehhez olarak gel
mediklerini söylediler. 

Bunun Uzerine belki yeniden 'daha 
uzun tetkikatı icap eden 33 konf ~ran -

sırun hazırlamış olduğu tütün ofisi prO 
jcsini bir tarafa bırakarak, daha batit 
ve daha kolay anlaşma ile işe başlaya• 
bilmek için Yunan murahhas heyeti~ 
rafından ileri sürülen ikinci bir projcyl 
ele aldık. 

Bu projeye göre, üç memlekette bef 
birinlie milli bir tütün konseyi vucudı 
getirecek, her konsey kendi memle1'r 
tinin tütiln ziraat ve ticaretine aid bil
tUn vaziyetleri esaslı surette tet~ 
ten sonra senede bir defa ve ıura ile sof 
ya, Atina, İstanbulda umumi konsef 

'(Arkası 7 incide) 

Siyasi icmal 

Milletler 
Cemiyeti 

Cene\Tede milletler cenıJyetf tol 
landı. Bu toplanış hayli zor şaı tlaf 
arasmda oluyor.. Almanya ve J,,,. 
aw.·---.11...,-..: ---- +.. .._ 

___ ,_,,_., 
sl bu sulh mllcsscseslnl hayli sarstı
Alınauya OenelTC;ye bir daha döıt
miyeceğinl bildJrıniştll'. l\lllletler el 

1m.Iyetintn her gltn biraz daha zayıf• 
ladığmı gören memleketler arasJJY 
da en ççok tell\ş eden de'\'let bvtçto" 
dir. ZJı·a .milletler ccmJyetl dağılJt
aa tsviçrelller iki türlü zarar ecJr 
cek: 

Bllhassa beynelmtlol toplantıl_,.. 
druı blr çok mft(lcli menfaatler te:ıııJıS 
eden Cenevre şehri bUyUk yaşanı' 

• 
sıkıntısı içine düşecek ... 

Onun için ts,·tçro bUkfımetl g~· 
lcrdo milletler cemiyeti paktinln il" 
IAhı hususunda teşebbüslerde bO• 
lnndu. Bunun üzerine milletler ~ 
mlycti genel sekreteri tngtltere • 
Fransa payıtahtlarına giderek l 
memleketlerin yüksek de\•let adaıil 
Jariyle vaziyeti konuştu. Bu sırad
tsviçro telğraf ajansı bir tecrtlbl 
balonu kabilinden Fransa ve tngtl" 
terenin bu toplantula kUçllk devle'° 
lerl tatmin e<lecek tarzda. beyan~ 
neşredeceklcrl ha,•adhdnl yayrrııt" 
tı. 

Sonradan anlaşıldı ki, tngnteıe 
Ue Fransa bu yolda beyanat neşret
me~ tehlikeli hulmuı:ılardır. Şu 11ıJ• . e 
de bu toplantıda rclorm mcseieslJJ 
temas olunmtyacaktır. 

Vakın. milletler cemiyetinin tsl&ı 
hı işi ruznamedc dun1yor. nazı def'" 
letler pnkt içlndo sankslyon bıtİ'" 
kındakl 16 mcı maddenin kaJdıtı1" 
masmı teklif ettiler. Fakat ctlitet 
devfotlcr bu teklife karşı ıur_.d' 
bulundular. 

Paktın ıo ıncı maddesi e.1;11stıı'· 
Onnno knldırmnk Ariana sar•yın"' 
temcllerfnl yıkmakla berabCrd1' .. 
Ondnn sonra milletler ~emlyf'tt..ıı' 
kapılannı kapnmnk lllznn gelir•• 

Cevnhınr verdiler. f 
Esasen hn sefcrkJ toplantı )coflfl~' 

tçttmnıdır. Konseyde ise cefl\lf" ~ . o~· 

dnhiJ oJnn do\·1etlcrfn bir çoJt'tl Y tf-
tnr. Onun için milletler ('efl\lf" 111' 

nln lc;lfth1 me~clcc;fn1n Jcon11ş1ıJfll d 
,.cıı 

sm<fa nm"li ı,ır fayda da Jl\e 4'" 
dl'!!ildll'. Şn hnlclo Cenevre 11111e•,.~ 
sesinin ls1Uh1 rnPsclcı:;l nnr.Jlk ~ 
snmhfonln içtimaı znmnn1 ol•" ~ Oi 

lecok ~vlflldc tetkik ,.(.'! muzıılcf"~ 
luruıbllecckUr., A· ' 



Şehir haberi~ 
~E\EDIYE JtLERt 4-- .. l} , --..,,,. " uzerine hiç bir muamele kaydedilme • 

\ienır Mecl.sl Sa:ı gUnU mi_ştir. Bundan ba§ka Ergani tahville
ri 98,50 den, Arslan çimento t.ıhvilleri 

şchi toplanıyor 10.30 da ı muamele görmüş, bir tngi • 
topı r ınecli::i önumüz::leki salı günü tiz liraarna Merkez bankası tarafından 

anacağınd . .. deriJrni an azalara davctıyc gon • 629 kuruı fiyat teıbit edilmiştir. 
ı. §, ruzname de hazırlanıru,;tır L' · · "'ecr · ~ · ıman vesaıti tamamlanıyor 

~j tar ısın bu d:vre. :oplantısında afi-
ldarci blllıatn~me~ı, vılayet, belediye ve İstanbul liman vasıtalarını takviye 
ti, 

1 

nsusıyenın 938 senesi bütçele _ hususun::!a Yunanistana ısmarlanan 25 

kcıı:ıauc:ıı~ ve pastırma talimatnamesine mavna bitmiştir. 
tak yeni hh rtl Havalar açılır açılın z limanımıza 

t~ ı. sı ı P ar, fırınlarda tıı; ve fı l""d getirilecektir. Bundan ba.,ka Karadc -
hı,_ ranca a an maada un çu- :ı 
"llClrından d .. 

1 
n:z Evrenye mavna atclyelerinc ayrıca 

•c1cr .. a numune a ınması me-
1 gorüşülccektir. 25 k,adar mavna daha ısmarlanıruştır. 

ttI · Ayrıca havuzlar ıc1arcsine de yeni ter 

l 
aıye yardım sandığı lfaiye T ~ · tip ve tamamiyle demirden mamul beş 

tUınc i . : 1 ıgın bir meslek haline geti- mavna sipariş edilmiştir. 

dan ~ir '!ın _ıtf~iye müdürlüğü tarafın- Bu m;wnaların imaline büyük bir 
Yascf roJe azırlanmış, belediye ri- dikkat ve itina ısarfo;lilmektcdir. 

ıne ve ·ı . f p . . ltıcnd rı mı§ 1• ro1e daımt encü- Malfım olduğu üzere lstanbul lima • 
ıc\tk c. tetkik olunmu2, }ehir mc.;lisinc nrnda mevcut mavnaların her biri ,.,ok 

h Cdılmişlir. ~ au pahalıya mal olmakta ve fntmalarda zc 
•us b' projeye göre itfaiyecilere mah - delcnerek az zamanda kullanılmaz bir 
l' ır Y'"rdım sandığı kurulacaktır. h:ıle gelmektedir. 

ckailt d· ı .. . . . •. Ocıcr' e 1 en, olen .tfaıyecılcnn a- Yeni tip demir mavnalar mü!'bet 
bak'!. ıne, çocuklarına yardım edilmesi neticeler verdiği takdirJc !iman idaresi 

'\rnda müh' dı1t ım maddeleri taşıyan san ihtiyacı olan mavnaları ayni 'tipte yap-
aın~rojesi meclisin bu devre toplantı- tıracağı gib: eskiyen mavnaların yerine 
~ond .. t.aadik eı::lılip dahiliye vekcilctine de bunlar ikame edilecektir. 

"nlecektir. 

li' Fırınlıırdan ateı almak yasak 

diikkırınıardan ki!rckle ateş alıp ev ve 
anı 'l .. "l . lak , gotl!ru mesı bclcd.ycce ya-

'i cdılec:e ktir. 
ll:ı· ~ngın tehlikesi gösteren bu halin 
•nti . 

~c . çın belediye zabıtası talimatna-
sınc b ti ır madde k,onacaktır. 

;;lj cın'. ,,. 
lı •.ıı.u haber \'ereceklere ikı aıniye 
<lUr.us· .d t::ıı~k· ı ı are ve belcd.yeyc ait gizli 

tilnı. ~ haber vereceklere ikramiye ve
llt .. sırıe b:Jcdiyece karar veriim:ştlr. 

llıııa ratni;·e mıktarı yakında tcsbit o
Ctlktır. 

~-ebus intihab3tı için hazırl.k 
tı b eh.ıs ve şehir meclisi aza intihaba
.... ..,~, sene yenilenecektir. İstanbul be· 
Lkıa .... ... -. .... .... .., .. \1- •x••• ~··uwu.u:u U4""u . • 

•ı~ •il b-:ışl.ınuştır. Esas defterlerin ba 
~~ma } a !~ında ba§lana caktır. 

~ Elektrik fiyatlan 
~ ektrik tarife komisyonu toplan 
h • elek• .k f 1 '1i1\>a '" .yat arını ipka etmiştir. 
)ona ga.~lanna ait hesaplar da komis • 

llu gonderilmiştir. 
Cağ1 ;ıarda da bir değ.§iklik olmaya _ 

nıaşıJmaktadır. 

--o--ll\'tı 
SADi MAHAFILDE 

~ ------------rı a ı to.spans 3r• ekem-
~ m..ai ed4yor 

t" Sllaf ce . 1 . il O mıyet en dısFnnseri müdü -
"t> ~ .. Pcratör Halit Ziya dün İstanbul 

.... et Ye S . • ., anayı ouasına gelmiş, ti _ 
,. umumi ka 'b· c it tı ı cvat Nizamiyi zi 

tııi ka:i~er~k dispanser hak}unda umu
li:ıı: e ızahat vermiJtir . 

""t z· tlacaıc .. ıya bu arada disp:ınsere alı -
den d rontgen için yapılmış tekUler • 
d' c baıı • 1tektif . setmış, ve umumi katipten 

l{ö ıstemiştir. 
d ntgen · · ır. ni . . ıçın, üç teklif yapılmakta-
(i~ b' rıncı teklif altı bin ikincisi se • 
'l'· ın, üç.. .. .. • 

1
1caret 

0 
uncusu de on bin liralıktır. 

arın rn.. dası bu husuata mütehassıs· 
~İsinin Utalealarmı aldıktan sonra han-
ilc en m" . Cek " unasıp olacağını tesbit e -
t ye d' tceku.. ıspanser müdiirüne bildi-

t> •• 
~ ·fer taraf 
h.tııı clb' tan yine dispansere hasta 

r ıselerin. d ~ Otok} ı ezenfekte etmek için 

11 
il da aı: alınması da kararlaşrrµştı. 
~ !tadar ':1~ olduğundan bir kaç gü-

l 
l>ispa Y nne konulacaktır. 

ar nserin d'ğ 1 a~ b' 1 er munzam ihtiyaç • 
;ıt. bu 

8

1r zanıan içinde temin edile -
"'t\>' Urcu ısi İr' • e esnafın muayene ve tc 
\>as ::sın ıcabed . 
t
• 1laları k en tcdbırlcr mev::ut 
ır a olay . · ca temın olunabilece'Js 

•·ta 

MA HKEMJ:;J~ERDE 

Ven.kay na.nye mUdllrU
nUn muhakemeaı 

Ahmet Nüzhet m.nda birinden kır· 
mızı toprak meselesinde 28 lira rüş -
vct almaktan suçlu Yen.köy nahiye mü 
d .. rü AJaettin birinci ceza mahkeme-
sinde yapılan durL<şma sonunda 2 se
ne hapse, 2 sene memuriyetten mah -
rumiyetine ve 28 lira para ~----
tcmvi,.i ı,,. ı..;J .. ı .. uıı> uzerc malıküm ol-
mu~tu. 

Temyiz nahiye müdürü hakkında ve 
rilen bu kararı nakzetmiştir. Dün blrin 
ci ecza ,_.ı,ı..eınesı auruşmayı yenlden 
görmü§. Temyizden gelen. evrak okun
muştur. 

Evrakta şahitlerin ifadelerindeki mü 
bıyenetinden ve suçluya müdafaasını 

yapm~ husus:.ında müsaade cd.lme -
diği yazılıyordu. · 

Müd:leiumumi şahitlerin fadclerindc 
mübayenet olmadığından tahkikatın 

tam yapılarak kararın yerinde verilmiş 
olduğunu, ve eski kn<ırda ısrar edilme 
sini istedi. 

Mahkeme de verilen kararın yerinde 
olduğuna ve eski kararda ısrar edilme
sine karar verdi. 

Katil Yusuf on üç seneye mahkum oldu 

Gafur isminde birini beş yerinden 
bıçaklamak suretiyle öldüren }\atil Yu 
suf bir müddet evvel ağırcezada du -
ruşması sonunda i:iam cezasına mah • 
küm olmuştu. 

Temyiz katil Yusuf hakkında verilen 
bu kararı yerinde bulmamış ve nakze
derek tekrar duruşma yapılmak üzere 
evrakı ağırcezaya yollamıştı. 

Katil "'..'usuf dt.n ağırceza mahkeme
s:nde tekrar muha1<,cme olunmuş, ve 
13 sene ağır hapse mahkum edilmiştir. 

,~üshil alıp hamama ailen adam öldü 

Mehmet Ali ismimle bir kamarot ka 
bııı hastalığına yakalanmış ve dün bir 
müshil ilacı alarak hamama gitm:ştir. 

ilacı hamamda içen kamarot, sıcağın 
tesiri ile hastalanmış, ve kaldırıldığı 

hastahanede ölmüştür. 
Tabibi adli muayeneden sonra cese

di morga kaldırtmıştır. 

Zorla para almağa kalkan Ramuan 
Mustafadan alacağı olan parayı Kal· 

yoncukulluğunda balıkpazarmda yaka: 
sına yapışarak, isteyen Ramazan, neti • 
cede çıkan kavga sonunda Muıtafayı 
sol kolundan sakatlamıştı. 

Ramazan dün ağırcczada 3 sene afır 
hapse mahk\ım olmuştur. 
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Zehirli gazlardan 
korun111ak için 

Bir zehirli gaz hiicumımda 
ya.rakıııanlar 

Ankara, (Husust muhabirimiz- ı 
den) - Hava hücumlarından ve ze
hirli gazlerden korunmak için al•nan 
tedbirler her gün biraz ~aha inkişaf 
etmektedir. Bu hususa dair konferans
lar vermek, kurslar açmak isin b:iyük 
bir hazırlık devresine giriş:lmiş ve her 
türlü hazırlıkların ikmali için de vila
yetlere tebligat yapılmıştır. 

Bundan başka hükGmct bir kanun 
projesi hazırlaıruş ve dahiliye vekaleti 
yoluyla meclise göndernı!ştir. Projenin 
bu içtima devresinde görüşülerek son 
şeklini alması kuvvetle tahmin edil· 
mektedir. Bundan böyle yapılacak her 
türlü resmi ve hususi binaların kargir 
olarak inşası ve zemin katta bir sığı
--ı. ,~,ıuın mevcut bu1unması şart Ku-

şulmaktadır. Zehirli gazlara ve hava 
taarruzlarına karşı korunmaya dair 
eserler yazılacak ve u\:uz bir fiatla 
halka dağıtılacak her kesin istifadesi 
temine çalışılacaktır. 

Pro!enfn esbabı muc:ba 
tly hası 

Gelecek harplerde bilhassa tahrip 
bombaları taşıyan bUy<'Jk hava kuv
vetleri mukabil tarafın hayati ehemmi 
yetini haiz yerlerine tevcih edHecek 
ve buralarını tahrip ve imhaya çnlışa
ı.:aktır. 

Miihim devlet binaları, silfilı ve mü
himmat fabrikaları, erzak ve cephane 
silo ve depoları mühim gazlar ve cm· 
sali yerler havaya karşı büyuk hedef 
teşkil ettikleri takdirde yerden mü· 
dafaa edilseler dahi gene havadan bom
bardıman edilmekten kurtulamamak· 
tadırlar. Bu gibi yerlerin tahribi ve 
düşman için her halde matlup ve miil
tczim ise o takdirde kendi nava kuv· 
vetleriııdcn bir kısmını feda ftmck ba· 
hasına dahi olsa o gibi hedefleri tahrip 
ve imha edebilir. 

Bu sebepledir ki diğer t.lcdeni mcm
lekctler<lc havaya karşı çok büyük 
hedef teşkil eden eskiden mevcut silah 
ve mühimmat fabrikaları ve emsali 
mühim milesseseleri dağıtmak bunları 
ve diğer yeni yapılanları mümkün ol· 
duğu kadar havaya karşı glzli yerler· 
de münf uit binalar halinde yapmak 
usulü ittihaz edilmiştir. 

Memleketimiz.de rejimin parlak ve 
şükranlara layık eserlerinden olan en· 
düstrimizi ve mühim devlet binalarını 
kurma devrinde olduğumuz ~u sıralar· 
da milyonlara mal olan bu binaları ha· 
vadan kolayca gör:.intt.:ek ve büylik 
hedef olacak tarzda yanyana sokmıya· 

, rak orman ve dağ içerisinde yapılması 

HükOmet mühim bir kanun 
projesi hazırladı 

mUmkün olanlarını oralarda ve müm
kün olmıyanları da hiç olmazsa en bü· 
yük tahrip bombalarının tesiriyle hep 
birden harap olmıyacak kadar yckdiğc· 
rinden uzakta yapmak çok mühim bir 
keyfiyettir. 

Halen mevcut olan 1000 kilogram 
ağırlığındaki bir tahrip bombası bir 
çok evlerden ibaret bir sahayı tahribe 
kafi gelmektedir. 2000 kiloluk bir bom
ba ise düştüğü mıntakadan her tarafa 
doğru 150 metre uzaklıktaki !.;ütün bi
naları yıkar. 

Bu ve ileride daha ziyade artması 
mümkün olan tesir sabalan nazarı dik
kate alınarak yapılacak çok ehemmi· 
yetli binaları ona göre biribi.rinden u· 
zaklaştırmak Hizım gelir. (A!ıkan dev
let mahaUesinc ilave edilecek yeni bi
nalardan, esas planın.dan ayrılsa dahi 
bu 1.:ihetin göz önünde tutulması fcv· 
kalfidc mühimdir.) 

Gelecek harplerde zehirli gazlar 
geniş mikyasta kullanılacaktır. Şehir 

ve kasabalar gibi geniş sahaLın kaplı· 
yan yerleri, tahrip bombalarilea harap 
ve mahvetmek çok mü§kül olduğundan 
böyle yerler hem çok ucuz, hem de ko
lay olarak gazlcneccktir. 

Bu ciheti düşünen diğer medeni dev
letlerden bazıları işe on beş sene evvel 
başlamış ve icap eden tertibatı ikmal 
etmiştir. Geri kalanlarda oiitün kuv
vctlerile t edbirler almaktadırlar. 

Gazlara karşı en iyi tedbir gaz mas
kderi ve sığınaklardır. Fakat. milyon
laı•.:a halka gaz maskeleri ve gaz elbi
seleri tedarik etmek m:imkün olaıru· 
yacağı gibi, çocuk ve hastalar da bun
ları kullanamazlar. Bu sebepler doğru
d:ın doğ ruya gazla teması icap eden 
fiili teşekküllerden gayri kalan pasif 
halk için gaz sığınakları yapmak raru
ridir. Gaz sığınakları ayni zamanda 
yangın ve tahrip bombalarının parça
larına karşı da mahfuziyct temin eder
ler. Bu işlere derhal başlamak lazım

dır. 

Tayyarelerden atılacak yangın bom· 
baları ahşap evleri çok olan 9chir ve 
kasabaların en büyük düşnunıdır. Bir 
gece bombardrman tayyaresi en° az 
2000 kilogram bomba taşır. 1500 ki
lo taşıyanlar da vardır. 

binaları, fabrikalar ve emsali gibi bil· 
y~k ehemmiyeti haiz binaların inşasın
dan evvel hayati ehemmiyeti haiz olup 
olmadıkları ve bu ehemmiyeti haiz ol· 
duldan takdirde havadan tahrip cihe
tinden yerleri ve gizleme ve müdafaa 
keyfiyeti ve tehir civarında ise bura
lardan ne kadar mcsaf e uzakta olacağı 
hakkında genel kurmayın kara~ alı· 
nacak. 

2 - Belediyelerin zehirli gazlara 
karşı tehir ve kasabalarda umumi 
gaz sığınaktan yaptırmalarına karşılık 
olmak üzere bütün belediye ,.e hususi 
idare varidat bütçeleri tutan üzerin
den her sene yüzde biri dahiliye veka· 
leti emrinde olarak belediyeler banka· 
sına yatınlacktır. Sığınaklar dahiliye 
vekaletinin çizeceği plana tevfikan ya
pılacaktır. 

3 - Bir scf er esnasında içinde çalı
şılc.t.;ak, oturulacak olan resmi binalar, 
umumi resmi ve h1.4susi müesseseler, 
mektepler, hastahaneler, fabrikalar, ti
carethaneler ve umumi binalar ve em• 
sali yerler birer gaz sığınağı yaptır• 

mağa mecbur bulunacaklar<lır. 
4 - Gaz sığınaklarının evsaf ve 

şeraitini dahiliye vekaleti bir talimat
name ile tesbit edecek ve genel kurma
yın tasvibinden geçirecektir. 

5 - Dahiliye vekaleti büyük şehit 
ve kasabaların havadan umumi yan• 
gınlara uğramaması için lazım gelen 
tedbirleri atakadar diğer v~kaletlerle 
mUştereken tesbit ve vekiller heyetinin 
tasvibinden geçirdikten sonra tatbik 
edeı.:ektir. 

6 - Bu kanunun tatbikine dahiliye 
ve Millt müdafaa vekilleri memurdur. 

7 - Bu kanun nctri tarihinden iti· 
baren mer'idir. 

Robert Van Sittar ve 1.-arı.M 

lngiltere ile 
ltalya arasında 

müzakereler 
Slr Hoberl Van sil art 

Homaya gidecek 

memleketimizin garp kısmında ve sa
hillerindeki büyük şehir ve kasabaları
mızın hemen hepsinin pek çok ahşap 
ev ve mahalleleri vardır. •Bu ahşap 
evler şehir!n kamilen yanıp maholma· 
sı için f cvkalade müsait bir zemin ha· 
zırlarlar. tst, nbul, İzmir ve diğer bu 
kabil ahşap evleri bol olan büyük ıe· Londra (Hususi) - İngiliz kabinesi 
birlerimiz.de ne kadar gcniı itfaiye teş· fevk.alide olarak haftada iki defa top-
kiHitı yapılırsa yapılsın umumi yan- lanmağa başlamıştır. Kabinenin müza-
gınların önüne geçmek ve şehiri yan- kere ettiği meseleler: Uzak şark ile ts-
~ından kurtarmak m:imkün olmıya- panya, Van Zeelandın ctüdu, İngiliz -
caktır. 4-5 tane ağır bombardıman tay- Amerikan ticaret müzakereleri, Fran-
yarcsi İstanbulu tamamen yakmağa sadaki vaziyet ve Milletler Cemiyeti 
dfidir. toplantısıdır. 

tıhuı. b 
İtta oraaaında hazll'lıklar 

ıtıu nbuı bor 
,.. llaııcbctı sasının Ankaraya nakli 
ıtn ,:ı ,. Ylc y 1 

Bu sebepler dolayısile şehir ve ka- İngiliz kabinesini en fazla meşgul e· 

/pek ÇOI ap/aı ın kon- sabalanmm her şeyden evvel ahşap den mesele: İngiliz İtalyan mtinaseba-
mahellelerden kurtarmak lazımdır. tında bir anlaşmaya varılması için Mu· 

l I 0 J Ü bil Ş f l IJ () T Düz toprak veya beton damlar ahşap solininin müzakereye hazır olduğunu, }' "-Un iki apı acak hazırlıklar i-
t'at~ı!tık -n he;ctin tc§ekkül ettiğini 
ı.1~ ı · ~unıard a an h an teknik ı§leri üze-
lr.,... eyet d" k .... ,Uni i le .. un toplanıruştır. 

Ca}:l:a)ç ~ ~ r Uzerinde tetkikler ya • 
t--.. Cfct ~e b .. ·"'· "" ugun toplana -
btın 

hareli borsada bi : . • 
'llU . tah.,.illcrt r ncı tertıp Türk 

§, 1kinci t .. 19 dan muamele gar -
ertıp T" k ur borcu tahvJleri 

Ankara, 26 (Telefonla) _ Hüku- çatılara çok müreccahtırlar. Kanunun Londradaki Italyan sefiri Sir Grandi 
met, ipek kadın çoraplarındaki hile- bu kısmı bir hayat meselcsiclır. Biran ile İngiliz hariciyesine bildirmesidir. 
lerin ve bozuk malların önüne geçmek evvel çare bulmak cihetini temin mak- . Hariciye nazırı Eden, Grandiye ver-
için bazı tedbirler kararlaştırmıştı. sadım istihdaf eder. diği cevapta, İtalya ile İngiltere ara _ 

Bu karar!ann tatbiki climlesı'r.dcn H:ıva saldınmlımna karşı yeni ya- sında dostluk teessüs edebilmesi için bil 
~· - llayatımda Mylc sert bfr pirzo· ı k "h' b. 1 ı h 

O

larak i k 
1 

k pı nca mu ım ııl!l ann giz en ... cst assa yakın •arkta İngiltere aleyhı'ne 
. , P

1

: çorap arın ontrolüne ö- J la yemcm:t§tim. ·'"'"'· ., ,. nUmilzdeKı mart ayından itibaren bıı~ srğına!.dar in~ası ve umumi yanğınl4ra yapılan İtalyan propagandasının dur -..,,..
1 

- Dernek bizim lokantaya ilk defa k t db' • ·h h 'da ~ k lanılacaktır. arşı e ır ıttı n7.ı a. naaki anun durulması icabettig.ini bildirmiştir. 
gcliyormmu;; ~ ... · • --.- _.:_ ____________ _______________________ ~pr1o~Je1sı1:1ı.- Y-eni yapılauk devlet (LU.t/en «ıyı/ayı puirinfa.) 
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Portekizde de isyan 
mı çıkll? 

Fransnnm mUstemlekelerinc neşri ti kmlmı} ve milliyetperverler bir 
yat yapan radyo istasyonu dlin verdi mik,tar ilerlemişlerdir. Bu malilmata 
ğl bir habere göre Portekiz de hU ' bakılırsa, hükumetçiler pek az muka -
yük bir isyan hareketi başlamıştır. bil taarrui:la bulunuyorlar. Kırk gün 

lsynn mıntakalnnna. '1erhal asko süren mü ... ai.ielede, milliyetper-verler 5 
r1 kuvvetler gönderilmiştir. Ancıı.k bin esin almışlardır. 
bazı askeri kıtaların da isyancılo:ra Bunların aralarında zabitler de var-
fltlha k ettikleri blldirflmektedir. dır. 2İO hüku?Qet tayyaresi yere düfÜ· 
Bir çok garnizon ve kasabalarda rülmiiştür. Hük\tmet!jile:in zaiyatı 30 
şimdiki halde asfler htl.kimdfr. Va bin kişidir. Hükfımetsiler bugün ancak 
ziyetln ne merkezde olduğuna ·aatr 1200 kilometre uzunluğunda bir sahile 
kaU bir haber alınamamaktadır. maliktirler ve harp gemileri de manev-
llükılmet !bütün muhaberata. sanSür ra yapamıyorlar. 
ko3·muştur. 

Hükumetçilerin bilairiği 
Ayni yerlerden sızan haberlere 

gfüe, lsyancılal' Franko aleyhtarları Baraclona 26 (A. A.) - RC1J11J: teb-
ile m\lştereken hareket etmektedir liğ: 
ler. Asi İspanyol genarllnln elinde Te::uel cephesiride tayyarelerimizin 
bulunan ve Portekiz hududuna mn yardımı ile dütmana taarruz ettik ve 
cavir olan bazı mıntakalarda da ıs 1080 ra~mlı tepe ile Casa de la Ollayı 
yan cıktığı bildlrlllyor. Maamafih zaptettik. On bet tayyaremi-z bir Fran 
bfitUn bu haberlere rağmen katf "Va kist patlayıcı maldeler deposuna 7 bin 
zlyet. henüz tamamlyle tevazzüh et beş yüz kilo mecmu ıSikletinde bomba-
mtş değildir. lar atmr§lar ve depoyu berhava etmit" 

ispanyadaki asiler ne y~yw 7 

alamanca 26 (A. A.) - Y.an :resmi 
bir kaynaktan verilen maIUınata göre, 
Teruc1 muharebesi şiddetini mnhafaza 
etmektedir, Hükftmetçilerin mukaveme 

!erdir. 
Teruel cephesinde bq cumhuriyet -

avcı tayyaresi ile altı IFrankist bom • 
bardrman tayyaresi arasında bir hava 
muharebesi cereyan etmiJ ve düıman 
tayyare!erinden ikini dilf\irülmüttUr. 

Japonlar Çinde ilerliyemigor 

Tokyo endişede 
Şaiıghay, 26, (A.A.) - Rester 'bil

diriyor: rriyençin • Pukov demiryolu 
boyunca Japon kuvvetlerinin ileri hare 
ketlerinae bir müddett~beıi görlilen 
Gurğunluğun Tokyoyu endi§Cye <lüJiır 
düğlinü :gösteren mühim :deliller vardır. 
Her ınekaaar havanın fenalığı ve kafi 
derecede ku"V'Ve tolma.YI§ı btmda tlmil 
bulunmakta ise de Japonlann ıümit et· 

40 gıldanberi 
(Üstraru: 1 incide.) 

Bonneo'da görünmüş vegök yüzü bir 
saat kıp kızıl kalmıştır. 
lNGILT<EREDEN DE COROt;DO 

Londta, 26, (A.A.) - DUn gece, 
Jngilterenin muhtelif yerlerinden, ez
•.:ümle cenup ve LJ)ndra mmukalann
dan 'büılerce ld§i, hayret içinde, muhte
ıem bir bir ıimal fecri manzarası görmiıt 
ler ve bir5ok kimseler gö"k yüz.ündeki 
bu kızll renkleri, bidayette, muazuun 
bir :yanğmın aksi olarak telakki ey1e
mişlerdir. 

Bu şimal fecri, A vrupanm diğer 'bir 
çok mmttkalarmdan da göriinmüştür. 
Reutuin Viyana ve 1sviçrede wangen 
mıihabirleri, ıgeceleyin gok yüzünde bir 
denbire !kızıl bir J§Ik peyda olduğunu 
v dağ tcpe1er.ini tcmamile aydmlattığr
nı bildirmektedir. 

GONDOZ CIBl AYDINLIK 
Oalo, 26, (AJA.) - Geni§- §İmal fec 

ri, dün aqam, b:itün ı.:enubi Norveç' 
den görülmüştür. Telemark eyaletinde 

ki Rjukan şehri bilhassa birkaç saat tıp 
kr gllndilz .gibi aydınlık olmuştur, 

IEHAL1 KORKTUJ 
Li%bon: 26, (A.A.) - Kırk sene

den lberl ilk defa <>larak, dün akşam, gü
ne§in batmasından sonra, mükemmel 
ibir şimal lfecri gör'ülmil§tür. Hadise, bil 
baaaa bazı köylerde büyük heyecan do
ğ,ınnuı ve bu heyecan ancak fct.:rin go'k 
yilzünden eilinmesi üzerine ortadan 

ı 
Calkmııtır. 

t'k,i devlet arasında münazaalı olan 
bütün meselelere bir hal çaresi bulun
duktan sonra, ltalyanın '.Habeşistan ha
kimiyetini lngilterenin tanıyacağı ve 
Sir Robert 'Vanstartrn Muso1ini ile 
müzakerede buiunmak üzere Romaya 
gideceği ı3e Grandiye bildirilmiştir. 

Bu şartlar İtalyanlara makul görün
müıtür. Binaenaleyh, İtalya ile lngıl -
tere ı:rasında önümüzdeki haftaaan 

sonra müzakerelere başlanacağı ve 
Sır Robcrt Vanstarbn Romaya gitme
ğe lıazır1andığı söylenmektedir. 
Diğer taraftan İngilizler büyük ıehir 

lerle sivillerın hava hücumlarından ko
runması için :manevralar yapmaktadır. 
önümüzdeki üç hafta zarfıiılda İngiliz 
hava kuVvetleri, buy~ silah fabrikala
rı bulunan '§ehirlerle, mühim asken 
mevkilmte bombardıman manevraları 

tiklerinden <fazla :mukavemete maruz 
kaldrklan anlqılmaktadır. !İnanılır bir 
kaj'l1aktan ahnan malumata göre, Mat 
sui Tokyadan aört fırka daha lfuVvct iı 
tCm!§tir. 

KATI MUHAREBF 

Hankeu: 26, (A.A.) - 1'euter a
jansı bildiriyor: sellhiyatt.ar bir Jtay
naktan verilen malumata gCSre, Baıuçe-
u .. Heiçtio b~tde 'Mail~ b6y6k 
mu{larebe jçin Çinliler ~00 bin kişi tah· 
şit etmişlerdir. Çin hükftmeti bu muha
rebeyi anlaşma7lığrn netiresi için :baya· 
ti ve kati ehemmiyeti ~aiz bir amil ola
rak telakki etmektedir. 

Hatay 
meselesin 

(ÜSt)atıL': '.J incide.) 
taki sesim rejimi hakkında Türkiyenin 
mülabaı.ave ihtiraz kayitlerini de mü -
zakere edecektir. 

Fransa ile uzun müzakerelerıilen son 
ra lskenlıerun ve Ant~ya tancağlna 
mchtariyet venlmesini elC!e elen Türk 
hükumeti, bu mıntakalarda seçim reji
imini hazırlayan bitaraf ekaperler ko -
'misyonunun vardığı ne\icelere itiraz 
etmektedir. 

Fransa ile Türkiye arasında doğru
dan doğruya yapılacak müzakereler ne 
ticesinde bu mesele -üzerinde yakın& 
'bir anla§maya vanlacağı ümit edilrnek
'tedir. 

tik görii§meler 

Cenevre 26 (A. A.) - Milletler Ce 
lmiyeti konseyi bugün öğleden sonra, 
toplanınayaca~tır. Öğleden evvel ea
at 11 de tran murahhaıı Adlenin riya
setinde yapılan bir toplantıaa konsey 
azaları ıaiyasi -celsenin yann öileden 
sonra rald:iedilmcsine kantr Yehnişlel' -
dit'. 

Bugün yemekten !Sonra ımurahhas1ar 
~venolün iştirakiyle bir içtima ıakte ... 
derek bütün diplomatik meseleler hak 
kında bir itilafa varmak gayesiyle hu
susi milzakere!lerde bulurınnqlardrr. 

Bu sabah Delbos Romanya 'hariciye 
nazın Miçeıku ile gbrüJmiiıtür. 

Nazır, bu sabah Cenevreyc gelmesi 
beklenen Lltvinof ile görfi§meden ev
vel Sovyetler birliğinin Pariı elçiı;l ile 
öğleden ~nra k,onuşacaktır. 

Delbo!iut\ teklifi üzerine Komey, 
milli tanlı ve sanat mira9larınm hima
yesine dair beynelmilel bir mukavele 
akdetmek için 'teJck'kül edecek olan 
!diplomatik konferansın "tOplanma tari
hinin tesbiti i!ini cemiyetin mayıstaki 

içtima devresine tehir etmeğe karar 
vermİJtir. 

Spaalc: Gıda meselesi raportörlüliln'!, 

" a.. ..... 

;s 

Banka 
Müdürleri 

~(Üıtyanı.: 1 incide.) 
B. İlhami Nafiz Pamir, Londraya git -
mek üzere, şehrimizden bare'k,et etmi§- ı 
lerdir. İs bankasının mali tetkikler ser 
visi müdürü B. Hazım Atıf Kuyucak 
da kendilerine refakat etmektedir. 

Climhuriyet Meıkez bankası umum 
müdürü B. Selahattin Çam da, dedı~l 
!\lerini tamamlayara\ bir kaç gUn son 
ra hareket edebilecek. Arkadqlanna 
Pariste iltihak edecektir. 

:tş bankası ve Eti bank umum müdür 
1-eri Löndıaya gitmeıden evvel, kısa bir 
müddet Pamte kalarak. müesseselerini 
ali.kadar eden bazı cörii!melerde -Oulu
nacaklardır. 

Mali müesseselerimizin dire~CSrleri
nin Londra seyahatlerinin mefnleketi -
mize yapılmış o1an bazı ziyaretleri ia -
de etmek maksa!dnu istihdaf etmekte ol 
<luğunu tekrar işaret etmek faydalı o

lur. 
Yine bu seyahatten istifade ederek 

B. Muammer Eriş tş bankası Londra 
şubesinin açılması işi ile de meşgul. o
lacaktır. 

!ktısat vekilimiz B. Şakir Kescbir, 
öğleden evvel, B. Muammer 'Erlşi zirıa 
ret etmiş, uzun müddet görüşmü§tür. 

Bu göril§md:le B. tlhami Nafiz de 
bulunmU.Ştur. 

lktısat Veh."ili Bugün Bekleniyor 
İktisat Vekili Şakir Kesebirin bu

gtin Ankara.dan uehrimire ~elmesi 

beklenmektedir. 
Vekil kuvvetli bir ihtimale göre 

§elirimit.de bir hafta kadar kalaeak 
ve Deiıizba.nk teşkilatı için yapılmq 

otan tetkiklerle 'meggu,l olacaktır. 

Mekteplerde ceza 
(Osıyanı: 1 incide.) 

cek türlü cezalar vardır. 'Fakat bunların 
içinde maddı ceza yoktur. Oli;ulda nor
mal ierait içerisinde talebe ve öğret -
men arasırıda. kattılıklı bir sevgi ve 
'5aygı mevcuttü!". 9u 'VUlyet, bu tarzı 
hareket en uygun bir dlsiplindir. 

Okullarda ceza vaziyeti rejimle bu. 
yUk değişiklikler göstttir. 

.Bizim, rejimimiz ferllin phliyetii\e 
kıymet veren rejimdir. Ra'lk hükfımetin 
de daha ziyacle talebeye verilecek ceza
lar, onun onurunu ft şahsiyetini in.ki
:§af ettiucelc cezaıaı1dır. BUrilatin .-en1· 
mesi de t"arutidir. 

Son ya.,Pılan pisikolojik ve pedago -
jik araştırmalar neticesinde de cismani 
cezaların talebeyi kiırtarıcı ve ıslah e
dici cezalar olmadığı anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan bu hususta en güzel 
hakikati Atatürk 924 yılında öğretmen 
lere hitaben sSylediği bir nutukta işa -
ret ctmiJtir: 

"- Tehdit ezasına mistenit ahlak 
~ir ıfaziyet olmadıktan ba§ka itimada da 
şayan 4cğildir.,, 

Son ızamar.larda okullann talebe va 
ziyı1:ti dqişmiş ve sınif mevcu"' tı ·lcn
bamnşttr. Çclk kalabalık o'k,ullar ~ay. 
musaıt binalar, muallim bOfluğu billla 
tesir eder. Onun içindir ki ~ezaya m 
ldan vermi:vecek tedbirler almak ızaru 
idir, ve ders haricirtde ae mulitelif o 

!kul teşekküllerinin faaliyete ıg~eıi ltı 
zrmaır. OkUlda talebelerm nle§(Ul ol ... 
m~uu için onlna ıtıeıgutiyet verilmesi 
iktin ıeder. 

i()kul, 'talebeye mallımat nzandınr
'ken en mühim bir vazife o1ara'ki da ah· 
Gak ve karakter uhibi adam yetiştirir.,, 

meselesi raportörlüğüne tayin edilmiş
lerdir. 

lngiltere ıttaiylia iıwpMa.ltClll•liin• 
'8mY* 

'Londra 2fi (A. A.) -. Havas ajanıı 

Wluhabirinien: 
lyim t1umat alın•kta ıOlan mahafil 

<lün teiliön ô1Uiıiapna pe 8. :Eden 
bi:ı~lfiilin l'ftiiliz • tt:idyan mMakere • 
lerine yentaen pqil~ medar ol 
mak i&ere lefirierin ıtimamamelerltı • 
de "ltal>' mh ve Habefit\an impara
toru,, unvanmm dkri 11tıretiyle ttalyaıı 
imparatorluğunun 'tanmma11 lehindeki 
noktai ınınnna ibtirai etmibtir. 

tngiltt're ~\lk\hrıet1nin Ytomadaki se
firlerinin itimatnamcierindc yukarda -
ki tabirleri kullanmış olan Belçika ve 
Holandanı'n yolunu takip edeceği söy
\enmektedir. 

Halay davamız 
hakkında . 

Bay Ocldl llayann orada bu mıı. 
li da.va nzc.rtnlle blzhiı mobarrirJe
rimlzlnde nnlediğl. geruş hblanlae 
blz<ic kalan lntiba ile bo 8ötıılerln 
okuyanlarda bırakacağı intiba ara
sımla muhakkak dağlar kadar fark 
olacaktır. Bnş\•ckil Hatay meselesi 
hakkınila sunl sotulunca Tevfik 
Rüşti1 Arns henUz Cenevre yolunda 
olduğu için bu meselenin bngttııkll 
eaflınS1 hnk'kındn. lJlr şey si.lylemck 
kabil o1amiyacal:"'lm flıh·c<l<'n sonra 
dayımın esasına. temas etmiş ve şu 
ıncallle s<izlel' söylemişti: 

Türkiye ne 'Fransa arasmda Ha.
tay işi üzerinde evv<ılce yapılmış bir 
anlaşma vardır. 'Bu anlaşmanın e
sası l!ntay Ulkestnde Türk nüfusu
nun hilldmfyetlair. Halay Ttirkleı1 
kendi başla ma ornaa bu11lnan diğer 
aka1ll~·ctlerin yel<fı'nundan a.d~cke 

fazladır. Fakat Hataydakl ll'ransız 
müstemleke momuruları oradaki e
kalityetlerden Türkler aleyhine bir 
ekseriyet yapmak ı~ın her eareye 
baş vuruyorlar. İntihap sandıkla.Tı

nın kendi ellerinde olınasrndan ısu. 
fnde ederek belki bunu ya.pabtllr
ler. Fakat bu tarzı hareket bizim 
mHii ôtı.vam1z1 hn1 etmiş olmaz. zı. 
ra dediğim gibi Fransa ne aramız. 
daki aniaşmanm esası orada Türk 
ht\klmlyetl prensibine dayamr. 

Hatay Türkleri adedce diğer e
kalliyetler yekftnundan az farz edll
miş olsa bile anlaşmanın bu esası 
tcrkolunamaz. 

Suriyelilere gelince, onlar ile ana 
hatlar 1.lzerlnde anlaşmış bulunuyo
ruz. Hatay Suriyeden daima ayrı ol
duğu göz önUndo tutulmak kaydı ile 
Surırclllerfn müstakil ve mesud ol
masını bütün kalbimizle istiyoruz .. 
Bu yolaa ônltı.rın davalarına muzahir 
olnıağa da hazır bulunuyoruz. 

Ve mesele or!'lda 'böyle fza11 olun
'lnğ'tt lçc;htdir ki, gazclccllcr arnsm
'dan: "Hata dA ftrk dl.. 

' 

lino verilen resmi mevkf v.af~n ı;.ıııl' 
dan değil mi?" dl yenler oldıı. ___...,. 

il 

Kendi kendirt11" 
zi tenkit 

(lJstyanı 1 inci tJ<JYtfdtllJ)' 
sonra şimdiye kadar bir değil,_ ~ 
yUz makale yatınışttr. Buna rer''"": 
bu davanın maJ:iyetinl benUz JE&.ıt' 
yamamı§ ise eski Hihdistan nazttllll" 
yahut İngiliz parllinentosundald fl/1 
buslann bu davayı kavramamı§ oJitJI' 
!arından dolayı hükümet nasıl kabSb.C 
li ,görülebilir? Hükfunet prop~ 
vazifesini yapamayor diye §ik5.yet ~ 
mekte insan nasıl kendini hakli l>;ı
labilir? 

Bizim fikrimizce "Tan" m birjJ)Ci 

hatası Yalova toplanbsınd& hi~ = 
taraftan beyanat olarak yazılacak 
bir şey söylenmemiş iken, orada alt 
nan intibaları hiç bir resmi makaıııJ 
mal etmeksizin münasip b~; 
mülde yazacak yerde yazılarına. 
bir kuvvet ve kıymet vermek, a~ 
zamanda diğer arkadaşlarını atl .. 
mak gayretiyle hatırında kalan ~ 
leri sürat1e beyanat şekline soJa!l 
bulunmasıaır. Fakat görUIUyor ki afi 
giderken avlanmak .kabilinden o~ 
gazetecilikte bazan ar.iadaşlan •":. 
mal~ gayreti ile insan kendi kerJOI"" 
atlatmış oluyor. 

lşin asıl mühim olan ciheti ~ 
mekten ziya.de tenevvür etmek içill r 
pılmıg konuşmaların mahiyetini il 
ğiştirerek millt gareteciliğimizln '.s: 
hına riayet etmemek neticesind~ ~ 
henksizlik başlaması, bu 8.henıcsı~ 
ğin bükfımet battkanlan De Türk .1· 
zctecileri arasındaki saminit elbiflf' 
ği üzerine zararlı tesirler yapması-,, 
timalidir. Bu satırları böyle bir nıti' 
male karşı gelmek için yatzn,I 
meebur oluyoruz. 

göndermtettr. ~ 
--..----:~~~ ........ --------...... -,,_,, 

lzmitteki alay~ 
sancak verildl 

(Üstyanı 1 inci sayı/alt'). 
Saat 11 de orgeneral Filhrftt.iıl il' 

tay beraberlerinde kolordu !(ôdl.::= 
olduğu 11alde meydana geldi ve -_,., 
ilemelrtepleri teit.if ten sonra AtaP". 
adına alaya sancak verdi. -'" 

"Sancak milletin ordusuna ea 
sal bir emanetidfr." )il 

Dedı1r;ten sonra, orgeneralin bil . ....J 
hına alav komutanı bu nutukla el" ... ; 

vererek alayın 1eref ve namuııJlld !., 
rumak hususunda seve seve kall ~~ 
cağına ant içti. fi 

Alayın geçişi de pek parlak otdı.lr , 
çok alkrşlandi. Akşam bir ziyafet ~ 
riMi, Hamit Oskay, amiraller, kodl11 

, 

lar ve sivil, as'keri bir ~k erldıı ii'f' 
Iettc hazır bulunaular. • # 

bmir 26 (Hususi) - tzmirdelö ~ 
lara sancak verme merasimi dün ::,,ı ı 
gün de devam etmiştir. Dün Sc'fe.t./I 
sar, bugün de Foça alaytann:ı ,_ 
le sancak verilmiştir. ~ 

Merasimden sonra alaylar bir ,. 
Teami yapmı§lardır, 
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:::: 12i~U :::k ~~.~ u eyma 
l3urr. 

ıaş ı:>az, aşa(;ı balkanlarda do-
beı:ak vazıteslni aldığım yerlere 
ıh dnha ya.kın blr ınevklde bu
"llUy tı Ordu. :Fakat Durğnzın tnbla-
lldakı 

Oıı Yıınlızlığa rağmen orada 
?ttı~anorıar yoktu. 19 04 son baha
b" 11 ise Osmanotıarm bir rnzJyeti, 
"tı.lın 

lett itin en tercih odllecek \'nzl-
gaı l. llu scbebden olacak ki, Dur
lett dakı kUcUk memur odamın orta
llıa ilde Karnnbada taşımakla taşı
tıtıı lllak arasında mlltereddfd kaldı
\lıı. ~lr kaç \' nl\z apaçık duruyor
tr~ l\.ltnblarımı bir kcnnrıı yığmış. 
~ıı · l'ntnız snç bir soba hcnUz ta.
rı..,~aga vakıt bulunamamış borula 
ta' ıı Odanın snccue mnnzaraemı 
lellıaınııyordu: ve odanın tc;ioe yer
~e~Urıınılı; muntazam bir şey Yarsa 
tı ~renin kenarında yerini de

lu .. tırnıek istemediğim blr koltuk-
. On 

tıı:ıı. u 1 tnsyona doğru tevirınlş-
~ • nacaklarımı gnrlp bir ~ekllde 
ııı~ereye dayıyor: Ye bir gUn H-
ile dakı kalabalığın kaybolması 
da ltasabayı !sttlO. ediverecek ka
~ııl' korkunç bulduğum yalnızlığı 

ııtın nı;a cnlışıyordum. 
tıır ı904 aı evvel de söylediğim gibi, 

~a. I>anayırınm yukarı balknnlar 
16 ıı. a.çar;ı doğru bir nehir sibl bes
~ne b 
~e eslene yu varlnndığı gtinler-
~~I Osttıanoflar Karnabadda hM 
ı.. hakikaten kendi haltne bırak
"'ış1 
ti hardı: kasabaya gelen ecneblle-
tıı le kimsenin kontrol ettiği yok
"a"ıt llattA. panayır oğlencelerlnde 
08 ıt "akıt kendini unutup Ha1ll 
\ı:aııora bunu hatırlattıklan da
ta 1' birdenbire en bUyUk tehevvii
tıa tltı.de kalıyor ve eğer bllhısssa 
lıt:a.rtr gUnlerl Karnabadda. böyle 
~~ bıı.rcketo baş vurulacak olursa 
· rtaıdan SSofyaya kadar bUtUn 
~fit ' • ·· • " . n .. 1~ .. -1 .. -·- ~•-
~l)'~~k bir taşı blle kalmlyacafını 
b~ıı ırıyor: belki de Halll Osmanof 
loıııa tı:ıhdidleriyle varuş etrafında 
~orı:ı nan Dulğar ailelerini kastedl-

tı. 

li 
rıııd 11.lttknt şu idi ki, 1904 son baha 
•e l\.a Varuş Bulğarlnrı her neden
tıı~l'ılarnabadda böyle bir hareketi 
~arı aıııı. getirmekten sarfınazar, 
bas4ı:ten 3'apılacak her hangi bir 
leu •nın başlarına getlMceğl aki
'l'ocı flUşunuyorlardı. Hntt~ Aleksi 
~ıııı orofların pansiyonlarında. otur-

t1\l tn. • 
~llıı.tt llk sun, gospodin Todoror, 
bıl' 6 Olmnksızın bu bahse ~öyle 
bır la dokunmuş ve kasabayı 
dıırutn 1sttıa. etmiş kadar korku 
l't bır tııuştu. Çünkü Varuş Bulğarla
l'tceıtı baskında Osmanoflnrın gecl
ha to;rı. her hangi sarsıntıdan da
~dbı 

1 
l\nrnabadda alacakları eıkı 

'lam: er1 dllşUnUyorlnrdı. Ve Halll 
oı,\l,, nor, her ne bahasına olursa 

•• k 
ll ll.S'lbnda bunu yapardı. 

Unu 1 
bana.. n a. beraber Osmanoflar, 
t ,,ırın 
e~ırıı b sarhoşluk verecek en 
<lıı~ll lr lcki gibi kendilerine vur
~8.bl\ tUnıerde böyle btr kontrolu a
bır ,,.::I>abııırıer miydi? Bunn, htc; 
~'nnedılt imkan bulnmlyacaklarını 
Uttı11 kYorum ... Onun içindir ki, 

ıı.~tl{ I\ apıJarı laydır ardına kadar 
\·erttıı arnabad, gUnlerlnl eğlenceye 
<la l !} blr k.nlabahğın yanı başın
lı ll.Ydı b eıı. bir r aç hayvanlar gibi sUrtı-

\l ııeı insan seli ile dolmuştu; ve 
4\te'k

111 
l'a!Jaynbllmek lc;tn Dlmltrl 

tordu Yevıc;ın manastırına gUveni-
~ın l>~n çunku Grlgorof Osmanofla-
er Şe ayır hazırlıklarında hemen 

~I Ul'tu~l haztrlanıış, ve "manastı
<lllltııtye~ayınız, demişti. Dimllri A-
1 ll l'a.şıı.t ç sııı lstedlğlnlz gibi ora-
11e1ı.ııı:vevt~illr." Gerçi Dimltrl A
ll 11Y<Iu,;11 tli n Oemanoflara karşı 
t'tla.r 'kota rkek tnblntında bu o ka-

ltrı 41 Ykda olmamıştı· sadece Dl-
ltıe c ııiy ·i ' 
1 Cburd C\ C bunu yapmağa 
l'a<l 11 : ve h 
,

11 
cıııı lıJlkı iç bir \•akit keşişin 

ı, erınııe d lhılğarlnr gibi kendi 
~ oı'"•k ~değildi. Hatt:l daha faz 
t 
0"adıı.rı ld lnııtrı Alekslyeyiç Mos-
ar aro dl 

t Darın.. "' llyordu · ,.e ihtl-t'r '"ııı h , 
lne~e .... er adımında hesap 

•uecbu b 
r lr !nsanın hnre-

ketleri vardı. Kaldı ki, Dlmltrl A
lckslycvıcın çekilmesinde Osmanof-
1.arı tutmaktan c;ok, tabiatı keşfe
dilecek bir nr1aın korkusu yatıyor

du .. 

Yalnız, Karnabnddn toplanan ba 
şı bozuk kalabalığı manastırm sak 
lamasına da. pek 1\lzum kalmamış-

·tı. Hemen hepsi kasabanın haklkl 
zlyarctcllerl arasında kaybolmuş
lar ve kıyafetleri her ne olursa ol
sun kendilerini sakllyabllmlşlerdl. 
HattA ylne Dlmltrl Alekslyevlçln 
söylediği gibi Osmnnofların harası
na giriyorlar, aşağı balkanların en 
hUyUk bir tehlike glbl tltrediğl Ha
lil Oemnnofla konuşuyorlar, çlftll· 
~in gizli yerlerini seziyorlar: Yusu
run altın barakasını gözden geçiri
yorlar ve Ilr.lsoraf, Osmanof!Rrın 

en yakın dostu, her şey hakkında 
onlara izahat veriyordu. 

Bas;tın 

Karnabadın panayır günleri nlha 
yetinde Burğaza hareket ettlsimtn 
hemen gecesi Petro Grlg-orofun ka
rışık bayatı içerisinde bir yaprağı 
ccvlrmck ıuzumunu duyuyorum: 

Osmanoflar uc gündenberl Kar. 
nabadda. en yorğun dakikalarını ya
ı;:ıyorlardı. Hatıl, panayırın kurul
duğu günler on sekiz yaşında bir de 
llkanlı gibi yenl bir gençıtk blesi 
duyduklarını eöyllyen Halil Osma

nof bile ... 

Nitekim nynl gecenin saat iki su
lnrına doğru, hemen hepsi: Ahmed 
Osmanof Halil. v ... '4c ve zelira bl
rcr Dire~ odalarına <;ekilmek lüzu
munu duymuşlardı. Her nedense a
ralarında. her hangi bir meseleyi 
konuşmak lhtlv,.oııu hu aeeo hlHot 

mtyorınrdı. Osmanoflnra bu öldil
ru.:.u hle nereden ı;ellyordu? Delki 
de doğrudan doğruya Zehra Osma. 
nof .. Yahud onun hastalığrndan ... 
Duna. ra~men, Osmanoflar, Zebra
nın ha talığmr ancak hissetmiş bir 

yazlyette idiler ve biç blrlsl bu has
talığı fcerlerlnde blr vakıa olarak 
meydana koymak istemiyordu. Ni
çin?? Bu hissin tuhaf bir egaizm 
ile at başı gittiğini burada söyleme
ğo mecburum. ÇUnkU Osnıanoflar, 

hattA. kocası Ahmed Osmanof onu 
ortaya koyduğu takdirde panayırı 
bırakarak Zehra Osmanofun hare
ketlerine dönmek mecburiyetini du

yacaktı; Fakat pnnayrrm henUz da
ğılrnadı~ı günlerde büyük bir nefis 
ferıı.ğatlyle Zehra, dikkatlerin da
ğılmasını istemiyor ve bundan ~ekl
nlyordu. Şu halde hissettiği bir şey 
vardı. Zehra Osmanofun.. Doğru

dur. Zaten heni geçirdiği dakikalar
da his antenlerinin garip bir şekil
de tşlerneğc başladığını söylemiş

tim. HattA istasyonun kalabalığın. 
da bunu çok daha yakından duyu. 
yor vo Osmanorıarm iki yUz seneUk 
Karnabııdın içinde kendisini 
kaybetmiş bir adamın hislerini ya. 
şıyordu. FI•~akat, bunu Osmanoflara. 
söylemiş olsa, hele Ham Oemanof, 
her vakit yaptığı bir hareketle sllA.
hını muayene ettiği sıralarda katı
la. katıla gUlecek ve lnanmlyacaktı 
da ... ÇilnkU bir insanın doğrudan 

doğ"ruya kendisinin lcad ederek mey 
dana getirdiği bir makinenin işle

me tertibatındaki bozuklul:a ve ltl
yad haline gelmiş bir çok ndetlerl
mlzin değişmesine Hnll1 Osmanof 
ınanmnzdr. lstnsyondan Osmnnof· 

lnra gelinceye kadar, yirmi dıı.klka 
fçlnclo Zchrn bu tuhnf hissi yaşamış 
Ye fçersinde lılr madde gibi onu el
le tutulur bir şeklide bulmuştu. 

Karnabnılın içinde içinde l<endlsinl 
kaybetm~k ! .. Ye her halde bu son 
(!kir daha doğru idi. kasabanın ya
bancı bir kalnbahk arasında btr ye
re gizlenmek lüzumunu duymuş bir 
hail vardı : ve Karnabad yaşayan 

bir mah](lk gibi bunu yapmıştı da .. 
Yalnn: kasabanın neresin~ snklan
mrştı Karnahad? RUtun dağ ve ta
şiyle heraher Uç gUndilr kaybolan 
Karnabadrn yerinde 61mdl daha 
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~~!;?.!O __ , 
Oğle neşriyatı: Saat 12,30 PIAkJa Tllrk 

musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 Pliıkla Türk 
ıuu:;iki~i. 13,30 Muhtelif pllık neşriyatı. 
:t. .. "'-••• 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Cocuk U
ntro~u: {Ti itil ,·c ?.Utll b "kbal diyarın
da}. 19 HadiCe ve arkada~ arı tarafından 
'fürk ıııuı;ikisi ve halk ~arkılıırı. 19,30 Spor 
müc;ahabeleri: Eşref Şefik. 19,55 Borsa lın
Lerleri. 20 Cemal KAmil ve arkadaşları ta
rRf ından Türk musikisi ,.e halk şarkıları. 
20,30 Bava raporu. 20,33 Ömer Rıza ta
rarından arııpça SÖ) lev. 20,f5 Fasıl Saı 
Heyeti: Okuyanlar: llmılılm Ali, KOçllk 
Safiye; kanun Muammer, klarinet Hamdi, 
tanbur Sel6hattin, ut Cevdet Kozan, keman 
Ce\·det. (Saat ayarı). 21,15 Orkestra refa· 
katile BP.driye TOı:iln San. 21,fS Orkestrıı: 
=ı - Malllart: Les drasons de \'illars ou
verture. 2 - Rlmsky - Kornıkoff: Leconle 
du Ts:ır Saltan. 3 - S:ırasnte: Romanza 
Andaluza. 4 - Glazounov: Bachanal. 5 -
Dsehnikonky: Dlvrtimento. 22,15 Ajans 
halıerlerl. 22,30 Pltıkla sololar, opera ve 
operet pnrçııları. 22,SO Son haberler ve 
ertesi Rilniln programı. 23 Son. 

m111111111m 

ııum 
ıınmu] 

DRA~I; 

lstanbul Beledl11tsl 
Şelıir Tiyatroları 

Saat 20,30 da 
PERGONT 

Dram 5 perde 
Yazan: Henrik lbsen; 
TÜRKÇESi: 
Seniha Bedri Göknil 

Saat 20,30 da A YXAROZ KADISI kome· 
di 6 tablo. Yaun: Cem MmmhlpoAlu. Pa
ur ~ünleri 15,30 da matine. 
ÇOCUK: 

Cumartesi Çarşamba saat 14 de MA Yl 
BONCUK .. Yazan: Zeki Taşkin; Muzik F. 
E.ıe. (Yalnız talebe itindir.) 

(SON HAFTASI) 

HlffUGRUL SADi 
TEK 

Tiyatrosu 
J>azarlesl: (Kadıköy• 
Süreyya) Salı: (Ba
kırköy) Çarşamba: 

(Üsküdar) slnemala. 

rında: 

lll 
YAZAN: Niyazi Ahmet 

Yahudiler, baş
ka milletlerden gör
dükleri zu}Jm ka
dar kendi kendile
rini de ezmişlerdir. 
İlk Yahudi hüku
metlerinin tetkiki 
bunu tamamiyle • 
gösterir. 

Davud tahta 
geçtiği vakit Ya
huda kabilesi Heb
runa gelerek Davu
du hükümdar ilan 
ettiler. Diğer ta
raftan başka kabi:c
le rde Talutun oğ
lu Eşbasona tabi 
oldular. 

Bu vaziyet, iki 
tarafın' biribirine 
dü~man olması ile Musa kavmini refaha tılcıştırdığı tJakit Yahudi 
neticelendi ve harp kadrnları def çalarak kendilerinden sonra gc1ecek-
bq1adr. Eşbaıon lcre bir ''sevinç günll,, hediye etmi§ lC'fdi. Yahudi 
kuvvetleri Davuda kadmUırrnı tarihte sık 81krol alnt'l..1 görilyomz, .... 
mağlup oldular ve Eı'basonun veziri bir taht yapılmış, i.izerl altınla kaplan-
hilkümdannın haddı hareketini tenkit mı~tr. 

ederek bütün kuvvetleri Davudla bir- Kırk senelik hükümdarlık hayatında 
l~meğe teıvik etti. Kendisi de IIeb- bin tane kadınla evlenerek ıevk ve ıc-
runa relerek Davudla anlaştı. Fakat fahat içinde yaşadığı rivayet edilen 
vezir geri dönerken Davudun a.damlan Süleymanın Seba melikesi Belkıs ile 
tarafından öldürüldil. B ueanada Ben- maceralan tarihin başbbaşına bir fas-
yamin kabilesinden biri de Eşba,onun lıdır. 
başını kercsck Davuda getirmişti. Bu 
adam, mUklifatlanacağını bekliyordu. 
Davud ise bu adamı idam ettirerek a
daletini gösterdi. 

Bütün bu hidiseler devam ederken 
her iki taraf Yahudileri huzursuzluk 
içinde, korku ve sefaletle yaştyorlardı. 
Davud bütün kabileleri bir araya top
layarak mUstakil Yahudi hükumeti 
kurduktan sonra Fırat nehrinden Ege 
ve Kızıldenize kadar be§ milyon nil
fusluk bir sahayı tasarrufu altına aldı. 

Artık Yahudilik kuvvetlenebilir; 
rahat, mesut günler yaşayabilirdi. 

Ql.inkü etraftaki düşmanlar, karşı dur
maktan kork-mağa baJlanuşlardı. 

İşte tam bu esnalarda Davudun oğlu 
!~lam babasına ısyan etmiş, etrafına 

topladığı kuvvetlerle başka bir hüku -
met kurmağa heveslenmişti. Davudun 
askerleri bu ısyanı kolayca bastırdılar 
ve İşlam çarpışmada mağlup edildi, 
başı ke&ilmek suretiyle öldürüldü. 

Süleyman. bu akibetten son derece 
müteessir oldu. YUz elli mezmurdan 
ibaret olan ıuruzeburu tertip etti. 

Davud yetmiş sene ya~ıktan son
ra yerine yirmi iki yaşında oğlu Süley
manı bırakarak göçtü. 

Kırk sene hükümdarlık yapmış, 

Mescidi Aksanın inşasına başlanarak 

Lübnan dağlarından keresteler getirt -
meeğ başlamıştı. 

Hiristiyan Yahudiler birçok muvaf
fakiyetler gösteren Davudun nübüvve
tine inandıktan halde ona çok ağ1r bir 
suç isnad etmekten geri .durmazlar. Bu 
da, Davudun zina iılemesidir. 

Süleyman yerine oğlu Rahoboamı 

bırakarak göçtü. Fakat yeni hükümdar 
idare edemedi. Dahili ısyanlar gene 
başladı. Firavun Şişakın damadı olan 

Efrayim Sibatından Yorboan bu ihti
lale müdahele ederek yahudi devletini 
ikiye ayırdı. Nabliste Beni İsrail dev
leti diğer tarafta da diğer bir Yahudi 
devleti kuruldu. 

Yorboan, Nabliste Yahudileri Ku
düs ziyaretinden menederek altından 

yaptırdığı putlara taptırmak istedi. 
Diğer taraftan Rahoboan ile harpleri 
devam ediyor. Firavun da Kudüs üze
rine yilrUyerek buralan harabeye çe • 
viriyordu. Y orboamdan sonra yerine 

geçen oğlu Nadap, kumandanlarından 
biri tarafından öldürülerek Ya:hudilik 
dini yeniden ihya edildi. Bu esnada 
Yorboanın bütiln taallukatı öldürül • 
mü~tü. Fakat Ku.düs gene tahrip edil
di. Hükümdar olan kumandan Ba'p • 

nın yerine geçen oğlu da ba§ka bir ku
mandan tarafından öldürülerek onun 
da bütün taallukatı mahvoldu. Yeni hil
kümdar Zamri ancak yedi gün hüküm 
sürebildi. Filistinliler etrafını sarmıı· 
lardı. Evine ateş verildi. Kendisi de i
çinde yandr. 

Türk Mtl8a imzalı ola.ıyucu.ma: 

Elbette binlerce 8mte1ik hcidiseler. 
gazete siitımlarında tefrikn edilemez. 
Ben Yahudi tarihinin karakteristik , 

OTBLLOI 
4 perde, 1 tablo. 

Davud bir gUn Uryarun karısını dam 
üzerinde -dururken görmüş derhal bu 
kadına tutulmu~tur. Onu elde etmek 
için kocası Uryayı harbe ~öndermiı.

1 kumandan Yuvaya yazdığı mektupta 
Uryayı te5likeli bir hizmette kullanma
sını bildirmiştir. 

Urya harpte öldilrülmUş ve güzel ka· 
rısı da Davuda kalmıştır. 1stam tefsir
•.:ilerinden bazıları bu husustaki ayetin 
da ayni meseleyi kasdettiğini söyle -
rnişlerdir. İmam ·Fahri Razi ise bu it

tıoktalannı biribirini takip eden vııı
kuatları sıralayarak ktsaca yazdıktan 
.~01ıra, asıl meuzua, 'ba~ka milletlerin 
Yahudilcro kar~ yaptıkl.an düşmanlık 
1.ara gcçcccğhn. Bu ar~la siyonizm 
ceretJanlann.dan da 'bahsedeceği~ 
Yalnız §ttnU söyliycnflm, ki bu ya..."ı· 
lar, tarihi hadiselerdir. Yoksa. yerıi 
htidiseler dolayısiylc herhangi bi1' 
f il.."1in nıildafaası iZe yazılmak isten • 
mi§ değildir. 

Sanatkllr N A S I T 
ve arkadaşlnn Hakin 
Huşen birlikte Okuyu. 
c·u Semiha vtı Mişel 

\'aryetesl. 
Dalgalar Arasında 

komedi: 3 perde 

SiNEMALAR 

MET .EK: AleşböcelU 
İPEK: Knrtaca muhart'be~ı 
S.\nAY: ., ., 
S( :mm: Her kadına bir erkek 
S.\KARYA: C"..a!>U<ı Mart Rişord 

ba~kıı. bir 
başlıyordu. 

Karnabad gözükmeğe 

( Arka.n var.) 

timali re<kletmektedir. 

Süleyman, babası Davudun ölümün
den sonra Mescidi Aksayı yaptırmağa 
ba~ladı. Sur meliki Hiram ile anlaştı. 
Binlerce insan yeni binayı yapmağa 
sevkedildi. Bina on üç senede bitirildi 
ve 22 bin öküzle 120 bin koyun kur -

ban edildi. 
Süleyman Fenikelilerle birleşerek bir 

donanma tertip etmiş BabUlmenclep 
dışına zengibar, Somali, Hind, So
matra ve Cava cihetlerine oralardan al· 
tın, güm:iş gibi kıymetli madenlerle 
fildi~i getirmişti. Bu fildişleri ile büyük 

20 ııci asırda tek"Mr ortaya çıkan dü§• 

man1ığın tarihte geçirdiği :tafha1an 
top1u o1ar<'k te1...-rorlannıı§ olacaktır • 

Ve gene bı~ arada ::aman zaman 
mevzubalı.s oırnu.,, hattıl padi-§<ıhlar 
tarafuıdmı ferrnanlar ihdas olunmu{' 
Yahudiliğin içtim.al bünyelerinde 
mevcııdiyeti 'Ve i<Ulia oluna1ı mesele. 
1cre de kısaca tcnuıs edeoeğim. 

N. A. 

• Kaça'kçılıihn men "Ve takibi hakkında 
Türk - Yunnn mukal'elcnamesinln 3, 4 

ve beşinci maddelerine göre, Yunnn ma-
k:ıml:ırmo verllccc1< molı'.'ımntın hanıd mu.. 
lınfıızo tcşklliıtı tıırnCıncl:ın \•erilcccği güm-

riiklerc lehli~ edilmiştir. 
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Kalbi yanlış vuraıı 
HAYDUDun 
Kelepç~lenişi .. 

Merak ve heyecanla dol~ 

B tm:1n xom~ular onu §ahsan tanı -
~-Inrdı. Kendisine ''profeı.ör,, de

nilmekteydi. Uzun boyluydu. ve Topal 
layarak yürürdü. Daima siyah bir şap
ka, geniş bir palto ve kurşuni eldiven 
i:İyerdi. 

Yüzünü, çepes;evre kaplayan uzun, 
bir sakalı vardı. Ayni zamanda koyu 
renk camlı gözlük takıyordu. Komşu -
lan onu ailesi olmayan ahbapsız bira
dam olora~ tanıyordu. 

Bu adamın beliti de küs;ük bir geliri 
olduğuna kanidiler. 

Komşuların bildiği işte bundan iba • 
retti. Bilmedikleri ehemmiyetli husu -
siyetler ise şunlardı: 

Bu sakallı ve gözlüklü ihti}arın po
tinlerinin birine fazla kösele vurulmuş
tu 1 Onun için topal gibi görünüyordu. 
Bundan başka o siyah gözlükler !ıiç 

lüzumsuz yeretakı !makta idive uzun 
sakal bilittizam koyverilmişti. H ülasa 
bu adam ~endini saklayan bir adamdı. 

İsmi Nick Parkkus l 
Şimdiki halde yarım milyon dolar ka 

dar parası bulunan bir haydud ... 
''Profesör,, namı altında ele geçme

den yaşayabilen Nick Parklms bu la • 
yaf eti çıkar~ dahi, yine onu kimse ta -
nıyamazdı. 

Çünkü Nick Parl<~usun poliste sicil
li yoktu. Gazetelere adı asla geçmemiş
ti. Gcı.yet ihtiyatkar davranabilmişti. 

Nick Parkkus, Nevyorkun ''sekizinci 
cadcier, sindeki lo':antalardan birinde 
oturuyordu. Yemeğini henüz bitirmiş, 
ve kahve içiyordu. Sabah gazetelerin -
den de birisine ~öz gezdirmekte} di. 

Nick,. tam bir senedenberi her sabah 
az:eteleri gözden gcç\riyordu. Fakat, 

.... u sabah, gazetenin görünüşü başka i
di. Nick Parkkusun bir senedt>nberi sü
kQnetle ve ihtiyatla beklediği bir hava
lis neş:-edilmekteydi. 

Bu havadis, Nick.Parklmsu içerisin
de dolaştığı "profesör,, kıyafetinden 

l:tırt:aracak mahiyette bir §eydi. Bu ha 
vadis sayesinde tek,rar hakiki şahsiyeti
ne dönebilir ve sakladığı serveti ''iste -
diği gibi,, harcayabilirdi! Merak ediyor 
sunuz değil mi? Bu havadis, Amerika
nın korkunç bir diğer haydudu olan 
Antonio Mazettinin öldüğünü bildiri
yordu. 

Nick Parkkus, sevindiğini gösteren 
bır harekette bulunmadı. ihtiyatkar bir 
adamdı. Fakat için için gülüyordu. De
mek Mazetti öldü ha? Mazetti, Niclt 
Parkk,usun eski bir ortağı idi. Yarım 

milyon dolarlık bir oyun yaptıktan son 
r.ı bırakıp kaçtığı eski bir suç ortağı! 
xNick Parkkus ve Mazetti bir hayli §C· 

ni suçlar işledikten sonra birbirlerile 
bozuşmuşlardı. :Nick, mevcut paranın 

yarısını alara~ kaçmıştı. 

Bu h®.l:se üzerine Mazetti hiç şüp -
hesiz Nicki araştırdı. Eğer bulsaydı, 

muhakkak öldürecekti. Llikin bulanu -
yordu. Mazetti son zamanlarda Ameri
kanın başına kesilmiş belfilardan biriy
di. Işte bu sebepten Mazettinin ortadan 
kalkacağı zamanı bekliyordu. 

Demek o zaman geldi. Nick artık cs-
k) haline avdet edebilir ve or.'.nğından 
kaçırdığı paraya tamamen sahip olarak 
istediği gibi harcayabilirdi .... Hakikat
te bu bir boş hayal idiyse de, Nick 
Park]susa Umid veriyordu. 

Nick, lokantada hesabını görerek 
kalktı.Sokağa çıktı. Evine gitti. Mazet
tinin ölümünü bildiren gazete, bala 
eldivenli avucunda duruyordu. Evine 
girdiği zaman kah'~aha ile çılgınca gül
dü, kendi başına kaldığı §U zamanda, 
neşesini belli etmekte bir mahzur gör
müyordu. 

Sonra, ortası çukurlaşmış olan kar -
yolasına oturdu ve düşünmeğe başladı. 

Mazettiden kaçırdığı parıyı, Kolo -
rado şehrinde oturdukları bir küçük e
vin az ilerisinde toprağa gömmüştü. 

Yann sabahtan tezi yok, yapılacak 

iş, derh:ıl kıyafetini değiştirip, bir tay 
yareye atlayarak oraya gitme~ti. 

Kendisine l~mn olan bir kaç şeyi top 

layarak bavuluna koymağa başladı. 
Bu gece yarısına doğru sakalını da 

traş edecek ve karanlıktan istifade ede
rek sok2ğa çıkıp siyah elbiselerini, göz 
lüğünü ve biri alçak ve diğeri yüksek 
tabanlı potinlerini ataca~. 

Bu suretle ''profesör,, namiyle yaıa
makta olan sahte adam ortadan kaybo
lacaktı. 

Masasının üst gözünü açtı. içerde 
bulunan parayı oldı. Islık çalarak say
mağa başladı. Altmış sekiz doları var -
dı. Cebinde de bir kaç para ufaklık bu
lunuyordu. Topu topu yetmiş doların 

içinde bir yekun. 
Bu sırada Nick Park~usun yüzünü 

bir hoşnudsuzluk kapladı. 
Koloradoya gitmek için bundan da

ha fazla para 15.zımdı. 
Altmış sekiz, yetmiş dolar, otobüs i

çin kafiydi. Fakat, otobüsle pek geç gi
dilirdi. Halbuki tayyare, oraya bir gün 
de g~:liverirdi. İşte bu zamanda idi ki 
Nick Parkk,us yeni bir plan düşünmeğe 
başladı. Ve kendi kendine, ınemnuniye 
tiifade eden bir şekilde güldü •. 

Oturduğu mahallede, Ohara isimli 
bir ihtiyar doktor lıulunuyoı:1du. Bu a
damın, muayenehanesinin arkasına dii
§en odada para sakladığı rivayet edilir 
di. Kendisi, artık i§ten el çekip parası
nm faiziyle yaşayabilecek, yahut bir 
şeysatın alıp iradiyle ıcçinebilecek bir 
adamken bunu yapmamış, parasını ban 
kaya ~oymak taraflısı olmamış birga -
rip d~ktor ! ... Nick Parkkus, sakalmı 

avucu ile bir iki ldefa sıvazladıktan son 
ra derhal toplandı. 

aat gecenin dokuzu idi. Sakallu si
~ah pplmlı ve gözlUklU "profesör., 

evinuen çıkarak, ihtiyar do~or Ohar -
dnın muayenehanesini boyladı. 

Zili çaldı. Bir kaç dakika sonra içer
dcn ayak sesleri işitildi. Kapı açıldı ve 
ihtiyar Dr. Obard gözüktü: 

- Ne istediniz? 
- Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için 

beni aff edıniz doktor! Fakat rahatsı -
zım. 

- Pekala, buyurun içeriye. Bir baka 
lım neniz var? 

Nick Parkkus, do~orun küçük mua
yenehanesine girdi. Kendislııe gösteri -
len sandalyeye oturdu. Doktor sonlu: 

- Nereniz1den şikayetçisiniz? 
Nick, biraz tereddüt etti. Sonra par

makları ile göğsünü dürtüşleyerek: 
- Buradan, dedi. Göğsüm sıkışıyor. 
Doktor, hastaların dinlemeğe mahsus 

aleti eline aldı. Kulaklarına geçirdi. 
Hastanın göğüsüne tutulacak tarafı da 
eliyle tutarak: 

- Gömleğinin düğmelerini çöz 1 de
ldi. 

Nick, gömleğinin düğmelerini ç8z -
dU. işe başlamadan evvel, do~torun ken 
disine enikonu yaklaşmasını bekliyor -
du. 

Doktor yaklaştı. Elindeki boruyu 
Nickin göğsüne dayadı. Dinledi. Yer 
değiştirdi. Her tarafı dinledi. Nick, dik 
kat kesilmiş .. Bekliyordu .• 

Doktor bundan sonra kendi ~endine 
mırıldanarak başını salladı: 

- Tuhaf gey l dedi. 

Nick merakla sordu: 
- Ne var? 
- Vakit vakit bayıldığın olur mu? 
- Hayır ... Başımdan h:ç böyle bir 

şey geçmedi. 
- Gözlerin kararıyor mu? 
Nick Parkkus, ellerini gererek: 
- Hayır, diye cevap verdi. 
Doktor yeniden söylendi: 
- Fakat, sende rnuhak,kak bir §ey 

var .• 
Sözünü bitirmemişti. Nick Parkku -

sun kocaman eldivenli elleri, doktorun 
derileri sarkan boynunu kavradı. Dok
tor bağıramadı. Eldivenli parmaklar 
gitt:kçe tazyikini arttırdı. Doktorun şa 
şıran gözleri bir yandan bir yana dön
meğe başladı. 

Elleri takatsizce i'19 yana düştü. Çır
pınması durdu. Gözleri parladı. Yüzü 

·~üyü~ _ z_aP!fa _ h_i ~~yesl 

kızardı. Sonra kül gibi oldu. Sonra ki
reç gibi bem beyaz. .. Vücudu sarktı. 

Niclç Park.kus, doktorun boynunu sık
makta devam odiyordu. Böylece otuz 
saniye kadar daha kaldıktan sonra dol<; 
torun vücudunu yava~ça döşeme üze
rine bıraktı. 

Eğildi ve doktorun göğsünü dinledi< 
Sonra gülümsedi. Doktorun kalbi ga • 
yet hafif surette çarpıyoıldu. Bilahare 
kendisini teşhia edemiyecek olduğuna 

göre, onu öldUrmekten vaz geçmişti. 

Nick Parkkus, sonra ayağa kafk,tr. 
Muayenehanenin arka tarafına geçerek 
doktorun oturduğu daireye girdi. Dört 
yanı süratle gözden geçirdi. Nihayetı 

sobanın üzerine isabet eden yerdeki bir 
tabloı:la durdu. Yürüdü ve bu tabloyu 
kaldırdı. Altında bir delik gördü. Eldi
venli elini bu deliğe soktu. Çok sürme 
den dışarı bir deri çanta çıkardı. Açtı. 
is;erisinde <leste deste dolarların bulun 
duğunu gördü. Alıp geriye döndü. 

Muayenehaneye geçtL Oradan 1.-apı
ya, merıdivenlere, so~ak kapısına ve ni 
hayet sokağa.. • 

Herhangi bir kimsenin şu dakikada 
kendisini görmesine de ehemmiyet ver 
miyordu. Zira on beş ıdakika sonra orta 
dan kaybolacağına ı.-min bulunuyordu. 

Kendi evine geldiği zaman, ilk ışı 
kapısını kilitlemek oldu. {)'zerindeki 
siyah elbiseleri attı. Gözlük.lerini hileli 
ayakkabılarını çıkardı. Hepsini bir yas 
tık kılıfı içerisine koydu. Bir de ağırca 
demir parçası koyduktan sonra kalın 

bir kordonla bu lçılıfın ağzını bağladı. 
Sonra aynanın karşısına geçerek ev

velii mak,asla, sonra keskin bir ustura 
ile sakalmı traş etti ve sakallan yaktı. 

Çizgili kuma~tan yapılmış bir elbise 
giydi. Ayak!arma zarif bir çift iskarpin 
geçirdi. Nihayet içerisini tıka basa dol
durduğu yastık kılıfını da alarak soka-

ğa fırladı. Nehir kenarına :koşarak., bu 
torbayı attı. Torba, suyun içerisine a -
damakıllı gömülmüştü ki, Nick Park
kus hafif bir sesle: 

- Güle güle profesör! diye müsteh
ziyane mınldandı. 

Bir taksiye bindi, §Oföre şehrin orta 
semtlerirıde büyük bir otelin adresini 
vermişti. 

Otelde kapıcıya kendi ismini verdi. 
Sabahleyin saat 8,30 da kaldırmasını 

tenbih ederek odasına çekildi. 
Odasını kendisine gösteren hizmetçi 

çocuk çekildikten sonra Nick Parkkus, 
sevincini saklayamayarak seri tiir hare 
ketle parmaklarım şak.latt. Yerinde ldu
ramıyordu. Yarın sabah, tayyare ile 
Koloradoya yollanacal;tr. 

Birdenbire yatağın üzerine otur -
du. 

Kalbi hızlı hızlı vuruyordu. Yüzünün 
rengi kaçtı. Acaba, boğazladığı doktor 
kendisine ne demek istemişti? 

Ehemmiyetli bir arıza mı vardı aca
ba kendinde? 

Titreyen elini göğüsüne koydu. Kal
bi delicesine çarpıyordu. Adarn sende .• 
Belki de hiç bir şey yoktu. Lakin .. 

Nick Parkkus soyundu. Yavaşça ya 
tağlna girdi. Saatlerce dönüp yuvar -
landıktan sonra uyuyabildi. 

Henü .dalmış dalmamıştı k,i telefon 
çaldr. Nick, asabiyetle eline telefonu al 
dr. 

- Allo kim istiyor? 
öblir tarf tan telefoncu kızın tatlı se

si geliyordu: 
- Good Morningsir. Saat sekiz 

buçuk! 
- Teşekkür ederim. 
Fakat Nick Parkkus, pek fena idi. 

Kalbi, adeta g" sünden fırlayacakmış 

gibi çarpıyordu. 
İhtiyar dolçtorun dedifini tekrar ldü-

ıünmeğe başladı. Acaba bir doktor: 
ğırsa iyi olmaz mıydı? Evet, evet··· 
tiyath davranmak iyi bir ıeydi.-

Telefonu yeniden eline aldı. odl 
- Allo, dedi. Otelin rdoktoruntı 

ma gönderir misiniz? • JıJ' 
- Baş Us tüne ı Şimdi kendisıne 

her vereyim! . . C 
Bir kaı dakika sonra kapıda ild 

ağır darbe işitildi. 

- Giriniz l ~~) 
Kapı açıldı. Kocaman kırnuZJ F. 

bir adam içeriye doğru yürüdil: , 
- Ben doktor Hayn~ ... Oteliıı ~ 

susi doktoruyum. Neyiniz var? ll"' 
- Kalbim .. doktor 1 Adeta göğ5 

den fırlayacakmış gibi... . . r 
- Bak,alım. Pijamaruzm ceketitıl 

çar mısınız? ~ 
Doktor dinlemeğe mahsus ate 

bir ucunu Nickin göğüsüne dayadı-~ 
Dikkatle dinledi. Dinleme ıJe. , 

göğüsün muhtelif yerlerinde geP1, 
di. Tekrar dinledi. Sonra doğrulaf~~ 

- Ehemmiyetli bir şey değil, efe 
Belki de, fazla heyecana kapılrotŞ5ı?; 
Ondandır. Teskin edici bir ilaçla ~~ 
hal tabll vaziyete !dönersiniz. ŞiIJJdi. 
zahaneden size bir hap gönderece~ 

Her üç saatte bir alınız. iki gilıl 
le devam ettikten sonra bir §eyinİ' Jı" 
maz. 

'-
Nick Par~kua memnuniyetle: . 
- Teşekkür ederim, doktor. dedl-r 
- .Bir ıcy değil. .. Ucrctimi otel 

sabı ile birlikte ödersiniz~ 
.Ve doktor odadan çıktı.. 1 
Nick Parkkus koltuklarldan biriıl.:, 

turarak: eöpderilccak. u:: .. , ı-'kı .. (r 
başladı. Doktoru çağırdığına ne if "1 
miştiJ Nick bu gibi düşüncelerle lr~ 
vakit geçirdikten sonra kapı te~ 
ruldu: 

.Ve arkasından bir ses: ıef 

- Eczahaneden geliyorum. ili' 
getirdim. 

Nick Park kus cevap verdi: 

- Giriniz 1 , ~ 

K apı açıldı. Fakat Nick hayret ıÇ • 
de k,ald.ı. Eczacı yerine, odaya . 

formalı bir polis, bir de göğsünde pı 
rinçten bir yıldız bulunan sivil bit 
mur girmişti. Parkkusun kımıldaıı? 
sına meydan bırakmadan, onu ya1'~ 
dılar ve bileklerine keleı>seyi geçir&i 

ter. ·sti 
Nick Parkkus bir şey söyleıne1' 1 

yordu: 
- Ne var, ne oluyoruz .. 
1Jniformalı polis: 
- Çeneni tut! dedi. Fazla li 

lüzum yok. Bizimle beraber gclece~ e 
Parkkus yine bir §ey söylemek U' 

ağzını açtı. Fakatı göğüsüne bir ti , 
ca namlusunun dayanması üzerine ı 
rar kapadı. 

Derhal pantalonunu giydirdiler· 
tına paltosunu verdiler. Uniforııu'ıı 
lis, bir kenarda duran çantayı eliı1e 
dı. Sivil memur, Parkkusun ıtolııı1 
yakaladı ve böylece üçü biı:tdctı 

çıktılar. r 
Otelin holüne geldiler,, Sonrt 1" 

da bekleyen bir taksiye bindiler• 

Süratle ve hiç bir kelime konLl 
sızın bir çok so~aklar geçilerek 
karakoluna geldiler. İki polisiıı . · 
ile Nick Parkkus, karakolun j~tl 
alındı. 

Niclıj Parkkus içeriye girdiği del' 
gördüğii manzaradan hayret "e. & 
içerisinde kaldı. Karşısında oteli.il ~ııJ 
torundan başka, bir gece evvel ~ıııı 
ladığl ihtiyar doktor Ohara da b 

yordu. ıe 
Dr. Oharıınm boğazı gazlı ~ 

rılı idi. Bir müduet Nick Park~ 
karak haykırdı: 

- Hayır, bana hücum eden 

bu ldeğil... "' . ·ııe ı• 
Nick Parkkuı kendi ~endiıil 

ce gülümsedi. f 
(Sonu Onuncu stı!l10 

Çeviren: ~J: :td 



Meşhur kadınlar 
1 

Kozima Vagner 
,
1 

l\.ozima ı;eçen asr~n kUltUr ve ae. 
Yece en yüksek ve r;Uzcl kadınla

l'lndaıı biri idi. Musiki Ustndı Vağ. 
:erı tarihe mal eden, bu sanatkln 
adıl}~:r. VVağJH\l'ln musiki şahe

~erıerını yaratmasında Kozimanın 
~UYUk tesiri olmuştur. 1837 yılında 
b 0nın gölU yanındaki Bclndioda bn-
4ası Frans List ile annesi Grafina 
lı guııan dUnynyn gelen Kozlma, ba
d' ve nnneslnln ı # tılmalnrı yüzün
den, ı:ok kUçUk yaşta iken iki kar
d~eı ile birlikte Parise gcttrllmlşler-

r. 

l' koztma, Pariste bUyUk annesin;n 
b;"11nda zengin bir Parlsli çocuk gl
n bUYiltUlmUştilr. Petresburğlu mil-
evver bir Rus kadını Kozimaya 

:urebblyclik etmiştir. Du milrcbbl-
eden aldığı titiz terbiyenin neticesi 

Olarak, zeki Ye gUzel Kozlma 70 yn
~na kadar sırtını sandnlyanın ar
t asına hlc; bir kere dayamadan 0-

kurnıuştur. Henüz kütilk yaşında i
t en tnusikl;e karşı bUyUk lıaves ve 
~tldad göstP.ren kızını, babası Frans 

lst, Pnristen alıp Bcrline götür
lllllşt11 r. 

13erıın musiki alrndemislnde oku
Yan 
1 

ve musikiye de,·am eden kız, 
;tllı:balde bUyilk bir s~'latkft.r olma
lı a. ııaınzcd görtinclüğil bir ~ağda 

ana fon Bulo isminde bir erkekle 
'e'1şeşrek evlenml~tir. E .. ·ıenlnce 
~USJkfye olan hevesini kocasının 
~"glsine Yermiştir. 

İ{ozıınanın babası Frans Listin 
~llhşlı:an talebelerinden olan fon 
l't 'lllo, zamanının en bUyUk dlrijanl~ 
ll lldan birisi olmuştur. Onun evi 
t erıın Y.Uksek tabakasının bir mah-
eıı halinde buh!nuyordu. 
~u dlrljanla seviştiği zaman he
h on dokuz yaşında olan Kozimn 

11 
' 1 ayı sehayatlne çıktığı sene Vağ-
el'te karşılaşırlar. 

b Cocukluğundan itibaren, ,;erek 
lı abası Frans Lfst, gerek kocası fon 
tı 111odan medhint Lşltegeldlğl Yağ
~~re lcarşı, güzel kadın hürmet ve 

11 
Yabr · bir sevgi besliyordu. Bal ayı 

.el'ahau esnasında, 1857 yılında, bu 
·&'~n flrı ç çift, Vağnerln Uç hafta misa-

,... Oluyor. Vağner ideal kadını gör
·•ıC1Jt1 

l rı coşuyor. 

ş, 10nuz yenl evlenen Kozlmnya kar 
b ru.h\ında gizli se ... gl beslemeğe 
aşııv 

)(
0 

• or. GUnler gcçtlkca Vağnerle 
~a ~ima samimileşiyor. Ve öyle bir 
ta:an geliyor ki, kadm Ynğncrln 

l\ amiyJe tesiri altında kalryor. 
tle ndın müthiş ruhi buhranlar için
~llC~roınmak mecburiyetinde idi. 
ela 11 Vağnerl severken. kocasını 

11Eı'tın hiç b ekte. Kocası da onun için 
tı:ı" lr fcdakll.rlıktnn çektnmeınek
ıat ~hiç bir şeyden hnberl olmlyan 
hah~ lı koca karısına sonlıuz bir mu 

lt etıe bağlanmakta idf. 
tıııı ~zJnıa bu tki sevgi arasında ya
'lı:ı.ı tutuşuyor, takat, ikisinden biri
dir e:rctb etmek icnp edeceğini tnk
lıı~aıı ~or. Yağnerle gizli olarak bu
'lııı t oztma, içindeki aşkın derece. 
~adı ar1r etmeğe kalkıyor. Vağncr 
tal{ ~ın kolları arasına başını koya. 

186
1nckıra hınckıra ağlıyor. 

<\enbıö Yılında Vağncrln Yıldızı bir-
re p 1 • 

~eraıc ar ıyor. Musikiye bilyük 
teııc r olan lklncl Ludvlg. çok 
ot11,.,.Yaşında iken krnl olarak tahta 
\> • <tYor n ah · avyern krnh Ludvlğ 

%· e:.1'~ sarayına dnvct ederek tak-
1ecııtın~ or ve kendisine hürmet bes
cltaın. eBylüyor. Vağner kralın ken 
~ El karş ı. le gu 1 Bvsterdlğl te\"eccUhten 
)or ~ zeı istifade etmesini becerl-
ıı e en i i e lı:oc Y dost olarak Kozlma 
"et ecıtsını Mtinhene misafirliğe rta
ltı:ıttdis;or. Bundnn sonrn scvgillshıl 
:rı,.,. ne hus 1 ·ı:ıat bil us kt\tlp alıyor. Dunu 
~en \?at en kadın, bu tarihten itiba
Uttııı hanerın hem g6n1Une, hem de 

q,ll. lltıa!atrna hA.kim olarak Usta-
oıa ··ıları ü 

calctır zenne ele müessir 
tıır<l · Fakat rt b Utu bu . senç kral, sık sık 
\r eaıerneğ güzel kadına karşı sev
t 8.fnerın te başiılyor.Dunun Uzerfne 
ur. alil dönmeğe vi.ız tutmuş-
~ . 

... tok 
dtı,ınanlar Vağnerin Ko.. 

:ılma ne olan münasebetini, giz.lı ha
yatını krala ihbar ediyorlar. Kral 
kızıyor; Vağnerl g5zdcn dUşürmek 
tstlyor. Kadını l\!Unbenden uzaklaş
tırmağa çnlışryorsa da ınuvaffalc o
lamıyor. ÇUnkU kndın bu vaziyet kar 
şısında ko<'asım terkederek Vağner
le birleşiyor. Kocasının yanında iyi 
bir ömür suren kadının hayatı meç
huller içinde geçtiği için hiç kimse 
tarafından blllnmlyen Vağnerle bir
leşmesi her kesin hayretini mucip o

ı 
luyor. 

Mnamnfih, bir çok kimseler d E' , 

Kozlmanm Vağnere yalnız bir er
kek olduğu için değil, bUyUk bir sn
nntkAr olduğu için sevgi beslediğini 
gBrdUklerlnden ktıdını takdir etmek 
ten de kendilerini nlamtyorlar. 

Filhakika, Yağnerln yanında bir 
melf\ike gibi güzelleşen, enerjisi ye
rine gelen Kozlma, o zamana kadar 
serseriyane bir ömür suren Vağne
rln hayatım tanzim '\"C yeni bir pro
ğram la sükun içinde çalrşmnsıııı te
min etmiştir. 

Js,·içredeki I•~irvald gölti k('narın
cln Tlhşcnde yerleşen Vnğnerle Ko
ılma, inz!yaya çekilmiş. rlağ başın

daki kuşlar gibi efsanevi bir hayat 
geçirmişlerdir. 

tşte bu zamanlardadrr ki. Vağner 
en bliyük eserlerini yaratarak faali
yet göstermiştir. Zckl\sı parlamış, 

beyni işlemiş, karısı Kozlmanm dai
ma kendi yanında bulunuşu, onu tah 
rJk etmiştir. Zekt ve faal kadın bü
yük 1',ransız klAslklcrlnln escrl~rlni 
Almancaya, Parsıraı operetini Frun 
srzcaya tercüme etmJştlr. 
Vağnerln güzel ve ilham veren kn

rısı, bllyUk ihtifaller mUnnsebetlyle 
şiirler ve Vnğnerln dikte ettiği bin
lerce mektubu yazmıştır.Kendi bibli 
yoğraffslnl Kozlmaya tasnif ettir
miştir. Yine bu akıllı kadmdır kl, 
Dayrot musiki lhtlfnllcrlnl tesis ot
meğe sebeb olmuştur. Fakat, Kozl
mnnm asıl faaliyeti Vnğnerln ölü
münden sonra başlar. 1884 yılından 
sonra Dayrot musiki fötifallcrlnl a
kim bırakmaktnp bu kadın kurtar-
mıştır. Bu ihtlfnllerln unutulacağı. 

nı anla.yını-a l~rtlp ve ldarcslni eline 
almıştır. İhtlfnllı>rin yapıldığı bina
nın inşası için 40.000 mark kıyme- . 

tindeki eml9.klnl ~atmış ve bu uğur
da harcamıştır. Kuvveti zayıflayıp, 
yaşı llerlcylnceye kadnr tnm 20 yıl 
ihtifaller Kozlmanın rlynSP.tlnde a
çılmış. Avrupanın <'n meşhur sanat
kft.rlarr onun evine misafir olmuş
tur. Günde 500 kişinin bn kadını ara 
<lığı olmuş ,.c bUtlln arayanlar Kozl
manın cludaklnrmclnn eksik olmlyan 
gülilmseylşlc karşılaşmışlardır. 

D3 y1l yaşayan bu yUksek ruhlu 
lcadın. limtUnün son günlerini biraz 
meşakkatle, çok hazin blr şekilde 
geçfrmiş'tır. ÇilnkU iki gözil de kör 
olmuştur. 

Şimdi bfitun Bayrot şehri bu fe
dnkft.r kndınİn hdtırası ile doludur 
ve bir de heykeli vnrdır. Bu heykel 
Bayrot musiki lhtltallerl yapıldığı 
gUnlerde dünyanın dört köşesinden 
gelen sanatkı\rlar tarafından ziyaret 
cdflmektedlr. 

GÜMRÜK İŞLER! 

Kaçak ha hlar çoğaldı 
Songünler~e İstanbul piyasasında 

~as;ak suretiyle bir çok kıymetli halı • 
lar sürüldüğü haber alınmış ve güm -
rük muhafaza teşkilatı memurları ta
rafından piyasada bazı araştırmalara 

başlanmıştır. 

Muhafaza teşkil atı memurları ldün 
ııon defa olarak kapah çaI'§ıda yaptık • 
lan araştırmalardasıdainlerhyklar b bz 
tarı ara;tırmada Hilmi eŞrif adında bi
rinin arkadaşı Hüsnü ile birlikte kaçak 
olarak beş kıymetli Acem halısı sat -
tıklarım görmüşler ve auç üzerinde ya
kalamıılardır. Bu halılar müsadere e -
!dilmiş, ne suretle ınemlekete sokulduğu 
meydana çıkarıl:ru1, ve suçlular beşin
ci ceza mahkemesine verilmiştir. 

Gümrük muhafaza memurları bu 
husustaki ara_ştırmalara devam edecek 
terdir. 

ffısır Hı alının diigiin 
günü gapıla11 şenlikleı 

Mısır kralının düğün şenliklerinde 

bir bedevı Arap atı üzerinde canbazlık 
lar yapıyor. 

Leon Blum'iln karısı 
li ıHi 

Eski Fransrz başvekili B. Leon 
E: .. ;ııün karısı Terez Blum, geçen gün 
kısa süren bir hastalıktan sonra ölmüş 
tür. 

Terez Blüm, Fransız sosyalist parti
si liderine iyi bir ark,adaşlık ("tmiştir. 

Ateşli bir insaniyetscver kadm olan 
Terez, Umumi Harpte muztariplerin 
yardımına koşmuş, gönüllü olarak has 
tabakıcıhk ('tmiştir. 

Leon Blüm ile Bayan Tere=, bundan 
yedi sene evvel evlenmişlerdi. 

Tütün 
konferansı 

(2 nci sayfadan dct•am) 
halinde toplanara~ milli sahada yapı 

lan tetkiklerin ve elde edilen maluma
tın yardımı ile müştereken faaliyet sa 
hasaında üç memleketin menfaatine o
larak alınacak tedbirleri ve alınacak 

hareket tarzlarını tayin edecek ve bu 
tedbirlerin tatbi kedilmesini üç mem • 
leket hükümetlerinden istiycektir. 

Milli k,onseylerin ve umumi konse • 
yin mesa tarzına ve selahiyetlerine ait 
aynca bir de nizamname tazimi düşü .. 
nülmüştü. 

Nizamname şimdiye kadarderpiş et 
tiğimiz tütün ofisi statüsü yerine kaim 
olacak bir esastan başka bir şey değil
di. Maalesef Bulgar murahhasları bu 
şekilde müşterek bir faaliyet esasına 
girişmek için taiimat almadıklarını ve 
konferansın mesaisine iştirakleri mü 
§ahit vaziyetinde olduğtınu söylediler. 

Bunun üzerine müzakerenin devamı 
na lüzum ve mahal kalmadığı neticesi
ne vardi~. Buna rağmen Türk - Yunan 
murahhas heyetleri ikinci proje esası 

üzerinde şimdiden faaliyete geçilmesi
ne karar verdiler. Ancak Bulgar mu
rahaslannın ilk umumi konseye iştirak 
edebilmeleri için kendilerine bir açık 
kapı bırakılmıştır. Bu neticeleri bir 
protokol finale dercederek imza et • 
tik. 

Bugün kall:aoa.k 'Vapurlar 
Saat Vapurun adı Gilliğl yol 

lG Cumhıırh·ct Kar:ııleniz 

fl.30 J-\ocııeli İzmir 

8.30 Burı;a l\fudnnya 
20 Annfarlil Bnntlırmn 

Gerecek vapıırlar 
18.30 Bursıı l\ludıın:rn 

6.30 Amıfurta Bandırma 

a Bartın Ayvahk 
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Şaşılacak şey 

En· iptidat meseleler 
bizde hala "mesele,, 

Yazan: Nnzame'lttDın rNiazDff 
Bir cemiyetin daima halledilecek bir 

çok meseleleri vardır. "Mesele,, siz ce
miyet olmaz. b~tün .. mesel~,, leri halle
dilmiş bir cemiyet canı çıkmış, ceset -
leşmiş. ölmi•ş bir cemiyettir. 

Yaşayan, günden güne canlanan~ 

günden güne daha çok medenileşen bir 
cemiyetin hergün değişen, çoealan ih _ 
tiyaçlan mutlaka yeni yeni mesele doğu 
rur. 

Binaenaleyh ''filan mesele henüz hal
ledilemedi,. "falan şey yapıldı ama ih
tiyaca kafi ~lmiyor,, şeklinde bir söz, 
bir dedikodu veya bir itiraz işittiğimiz 
zaman biz, asla, ı,unu gayri tabii bulan 
lar arasına karışmayız. Bilakis bundan 
memnun oluruz. Zira şu manaya alınz: 

".Filan mesele henüz halledilemedi. 
çünk,ü onu şimdi, ilk ele aldrğımız gün 
ı:ieki kacar basit tarafından tutmuyo -
ruz. Bu işi kökünden halletmek niyetin 
deyiz. Ve işe girişimizden önce adama -
kıllı hazırlanmağa bakıyoruz.,, 

Yahut birinin; 
"- Falan §ey yapıldı ama ihtiyaca 

kfifi gelmiyormuş.,, 
Diye söylendiğini duyduk mu hemen 

şu cevabı yaptştmyoruz: 

- Elbet ihtiyaca kafi gelmiyecek. Bu 
şeyi yaptığımız zaman maksadımız bu
nunla bu şeyin bir nümunesini vtrmek
ti. Nümuneyi o derece güzel verdik 1\i 
tuttu. Herkes ilkgünlerde Lu şeye kar· 
şı duyduğuçekin genliği bıraktı. Nü -
muncrnizi hergün daha sempatik bir 
hale soktuk, Nihayet ilk günlerde yal -
nız bir avuç insanın ihtiyacı olan bu 
"şey,, şimdi herkesin ihmal edemediği 
bir ihtiyaç halini aldı. Tabii derhal ica 
bma bakııcağız. Bu şefin daha iyileri
ni, daha mükemmellerini, daha büyük
lerini yapacağız ve ihtiyacı en geniş 

mikyasında dahi karşılamağa çalışaca • 
ğız.,, 

Lakin şu İstanbul şclıri içinde bazı 
öyle meselelerle karşılaşıyoruz ki sinir
leniyoruz. doğrusu. Bu"mesele, , !erin, 
canhlıkfannı çoktan (*) kaybetmiş ol -
maları ve artık mesele halinde buluna
mamları lazımdı. Bugünkü ileri ve mc
denı Türkiyede ''leblebiciler leblebileri 
müşteriye avuçlayıp vermiyccekler. 
Pas tutmaz madeni küreklerle alıp ka -

(Llltfen sayı/ayı çeviriniz.) 

Ağır· sıklet 1o ,, ; Par ile gaplıgı müsabakada 

Boksör Braddok bu 
sefer galip 

fngilterenin ağır siklet boks şampi -
yonu Tommy Farr sabık dünya şampi 
yonu Jim Braddock ile pazar akşamı 

Nevyorkta on ravuntluk bir maç yaP. 
mıştır. 

Farr, rak,ibini hırpalayarak yenmek, 
için enerjisini sarfetmesine rağmen, 

maksadında muvaffak olamamıştır. 
• Braladock, bir kaç tane kuvvetli sağ 
kroşe ile Farrı adamakıllı sersemletmiş 
ve altıncı ravundun sonlarına doğru, 

burnundan kan boşanan İngiliz, ringe 
yaslanarak ravundu bitirebilmiştir. 

7 inci ravund b.ışladığı vakit, Farr 
kendini toplamış ve var kuvveti ile ça • 
lışmaya başlamıştır. Fa1'.at bütün gay -
retine rağmen, Braddock sayıbesabı ile 
galip gelmiştir. 

Müsabakadan sonra galip ve mağll.p 
yumrukçularla görüşmek üzere odala -
rına koşan gazetecilere Tomi Farr, me
nccerinden aldığı emirle bir tek kelime 
dahi söylememiştir. 

Galip Brodok ise büyük bir sevinç 
içinde iken şunları anlatmıştır: 

''- Sürpriz yapmak benim adetim • 
dir. Evvelce yapmış olduğum müsaba
kalardan Henry Lcvis, Malç; Bir maç· 
lan gibi .. Cue Luize mağl\ip olmamın 
sebebi bu karşılaşmadan evvel iki sene 
mühim bir müsabaka yapmamış olmanı 
dı. 

Bradok bu umulmayan galibiyetin • 
den sonra, onun Maks Birle çarpışma• 
sı tekarrür etmiştir. 

Bu müstakbel maçın galibi de, Lui9 
- Şmeling müsabakasını kazanacak o
lan boksörle eylül içinde Nevyork,ta 
karşılaşacaktır. 

--o-

Voleybol şampi
yonluğu 

Gayrif edere on altı klüp tarafından 
yapılacak olan voleybol §3II1piyonası 
bir hafla sonra başlıyacaktır. 

BUyUk koşular 
Şubatın ilk haftasında EminönU 

Halkevine bağlı on altı klüp tarafın
dan yapılacak kros konteri hazırlık
larına başlamıştır. Koşu, EminönU 
Halkevinden başlıyarak Fatih F.dir-, 
nekapr, Rami, Eyüp cephesinden Si-

Tomi Farr bir anlremancla 

18.htar ağa, Kağrtlıane, H'tlrrlyef te

pesi yoluyla Şişli tramvaY, durağında 
bitecektir. 

Muhtelit takımlar 
On altı klüp muhteliti tarafından 

yapılacak bilyUk futbol maçı hazır
lıklarına devam edilmektedir. Bir an
trenör neZ3.retinde idmanlara başlan· 
nuştır. Mart içinde idmanlarını blti.ı 

recek olan muhtelit klilpler, Mart so
nunda §8lllpiyona klüplerini müsa .. 
bakaya davet edecektir. 
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Yazan: 

Ferenç Körmedin ASR 1 N 
Çeviren: 

Vahdet Gültekin UK· ARI 
24 

SAF 
nu -

IHIAYAir 
Anneforinin ağabcy'sl Elmir dayı ı 

Hegedüslcre çok sık gelmezdi. Elmir 
Czendrik iriynrı bir adamdı. Hemen \ 
hemen Albcrt enişte gibi bir adam; ~ 

fakat Gizella teyzeden de §İ§JJlandı. l' 
Banyo odasına girmek istese iki kat 
olmadan ve biraz da incelemeye ça
lışmadan içeri giremezdi. Bir otunış
ta bir tencere dolusu la.hana. dolması 
yly ... bilecek bir adamdı. 

Mütemadiyen solur, durmadan ter
lerdi. Daima öfkesi Ur.erinde idi. Söy
lemeye zaten rüzum yok, çok glirültli
cU bir adamdı: Sanki herkes sağırmış 
gibi bağıra. bağıra konuşur, boyuna 
o koca koca yumruklarını sallardı. 

Peşteye gelmesi hep bir iş içindi. 
Öğle yemeğinden sonra, doktorla be
raber, muayene odasına ~ekilirdi. O
rada, kapıyı kaparlar, bir hasta ge -
!inciye kadar münakaşa ederlerdi. Bu 
ettikleri münakaşalar herhalde çok 
meraklı eeylerdi; fakat kapının arka
sından yalnız, mütemadiyen bağıra 
bağıra konuşan dayının sesi duyulur
du. Bir keresinde Paula. onun §Öyle 
bağırdığını i§itti: 

- Bu böyle olmaz bu? Beş para et
mez bunların hiç biri! Başkalan kı
ral gibi yaşasın, biz burda açlıktan ö
lelim! Yenilik dediğin de nedir! Ben 
boğazıma kadar borç içinde kaldıkça 
biltün param Yahudilere gidiyor. Bık
tım artık! BirgUn bUtün dükkam ka
patacağım!,, 

Pnula kulağını kapıya dayayıp din
leyordu, fakat babasının sesini f§it -
meyordu. Herhalde babast da bir ce
vao veriyordu. Ama bUtUn bu bağırıp 
çağınnalarla babasmm ne alakası 
vardı? 

Nihayet dışarı çıktılar. Baba!II ka
pının eşiğinde durdu. Elmlr dayıya: 

_Benim iç.in sen bi~ ilzUlme, dedi. 

ğıtlara koyaca'l'1ar,, diye mesele olur 
mu? Oluyor İ§te. Ve bu meselenin en az 
Cemil papnın §ehireminliği gUnlerin -
den başlayan bir de ''müzminleşen ta
rihi,. var.:iır. 

Bu en iptidat temizlik ve titizlik me 
ıelesi bizde katiyen halledilemedi gitti. 

lki gUn evvel belediyesininin, 
leblebicilere yukaraa kısmen bah -
eettiğimiz §ekilde bir tamim neşrettiği 
tstanbul §chri dUn de gazetelerinin mü 
teferrik haberleri arasında §U satırlara 

rastlamak azabına uğramııtır: 
"Aptcshanede yağ kaynatan yağcİ: 

nın imalathanesi Uç gün müddetle ka· 
patıldı.,, 

Bu tUyler ürpertici bir suçtur. Ama 
ceza kanunlarımızda yeri yoktur. Zira 
abdesthanede yağ ~aynatılacağı, yani 
medeni bir §ehrin bir tacir tarafından 
böyle elim bir işkenceye maruz bırakı
lacağı hiç bir devirde hiç bir "kanun 
kuran,, ın hatırına, hayaline gelmemiş, 
&ğmamıştır. 
Belediye bu adamın dükk!nım Uç gün 
k;:ıpamıg. 

Ne cezai 
Bu kadar berbat bir hüner göstermlg 

olan adama medeni bir diyarda verile -
cek en hafif ceza evvela hemıehrilik • 
ten mahrum etmek, saniyen medeni hak 
lardan ıskat elyemek ve en az on yıl 

hap'shanede yatırıp malını mül~Unü 

müsadere ettikten sonra vatanda§lık -
tan ıskat ederek hudud haricine fırla • 
tJp atmaktır .. 

B:.ınu yapmayı fazla mı buluyorau • 
nuz? Ala! O zaman yapılacak b;:ısit ve 
belki daha makul ve hiç şüphesiz çok 
insaflı ve pratik bir hareket kalır: 

Böyle pislik yapan vatanda§ı yiye -
cek, içcce~ satabilmek hürriyetinden 
mahrum etmek. 

İstanbul §e&rinin belediyesine, elin -
deki "lizamnameyi kolaylıkla tatbik ede 
bilmek imkanını vermeliyiz. Belediye
ler -ı:ıcak kendilerine taalluk eden iş -
lerde adli formalitelerde takyit edilmek 
ten~ tulurlarsa bu "kurunuvustai me 
sele,, ler halledilebilir. 

(*) Ama ne kadar çoktan bilir misi; 
niz? E naz P steunn günündenberi. 

Biliyorsun ki Mariska da hisseslnl al
mak isteyor. (Bunları söylerken eli
le bir hareket yaptı.) En son olarak 
ta sana tasfiye etmeni tavsiye ediyo
rum. Borca gelince, yarın bankaya. 
gidip görüşeceğim. Ümit ederim ki i
yi bir netice alırız. 

Dayı, daha sakin bir halde: 
- Eh! dedi. 
Babası odanın kapısını kapadı, El

miro yine yemek odasına gitti, en a
şağı bir litre süUU kahve içerek koca. 
koca dilimlerle tereyağlır ekmek yedi, 
sonra çıktı. 

BirgUn Paula babasına sordu da -
yım niçin böyle bağıra bağıra konu
§uyor diye. Babası: 

_ Hiddetlidir, dedi, fakat iyi bir 
adamdır: Çok iyi kalplidir, hiddetini 
:saklamasını bile bilmez, bağırır. Böy
le bağırmakta bazan haklıdır da. 

Evet .. belki. İyi bir adammış, öy
le: Szeles'terı. Peşteye gelirken her 
zaman bir kavanoz bal getirirdi. Son
ra, başka hediyeler de getirirdi. Sa
lıncak at, kılıç, tüfek, asker şapkası, 
davul. Fakat, dayı gider gitmez, an
nesi bu oyuncakları ortadan kaldırır
dı. 

Elmtr dayı yeğenleriyle pek az 
meşgul olurdu. Onlara da.ima gülüm
siyerek bir tek lakırdı söyler, omuz
larını okşar, koltuk altlarından tuta
rak havaya kalclmrdt. Çocuklarla 
işte yalnız bu kada.r alfı.kadar olur
du. Çünkü daima i§leri ile meşgul • 
dU, işleri de onun için bir gaile idi. 

Elmir dayı Szelcs'te arazi işletirdi. 
Şimdi de f eler fena gidiyordu. Anne
leriyle babalarmm oğullanna bırak -
tıklan ayni bUyüklükteki dört arazi -
den Gaspar Czendrik'in hissesi, hem 
yer itibariyle, hem toprak itibariyle 

en iyisi idi. 
Bununla beraber, bilyükanne ile o

ğullarına pek fazla bir gaile teşkil e
diyordu. Diğer Czcndrik kardeşler de, 
yine Szeles civarında, ekip biçiyorlar, 
§arap yapıp satıyorlar veya mahzen
lere depo ediyorlar, hayvan besll -
yorlar, ispirto çıkarıyorlar, hulasa 
ElmJr gibi, onlar da birçok işler ya
pıyorlardT. 

Fakat onlar her sene moda olan de
niz hamamlarına gittikleri, kışın bil· 
yük bir kısmını Peştede eğlence ile 
geçırdikleri, artan paralan da Ko -
loszva.r emniyet sandığına koydukları 
halde Elmir dayı müşkülat içinde çır
pınır, bağırır çağırır, borç para &.lır, 
boyuna acınır dururdu. 

Gaspar Czendrik'in çocukları mı? 
Bir kızını Alıunanya'ya gelin vermi§
ti, birini de Peşteye. İkisinin de vazi
yetleri iyi idi. üçUncU kızı hiç bir id
diada olmayan, lUküs nedir bilmeyen 
bir kızclı. Bir tek olan oğlu da me!Sut 
bir izdivaçla evlenmişti. Karısı yine 
Czendrik ailesindendi ve gelin gelir -
ken iyi blr çeyiz getinni§ti. 

Hepsi de az çok eğleniyorlardı a -
ma, parayı bar vurup harman savuru
yorlar denemezdi. O halde kusurları 
ne idi? Bu suale doktor HegedUs ~y
le bir cevap verirdi: 

_ Her şeyi daha yakından tanı -
mak ister, hele beni insanın çok iyi 
anlaması 18.zım. 

Bir denklik teşkil etmek ıçın mi
dir nedir bab lannın kardeşi Rudolf 

' HegedllS de tabantaba Elmir Czcn-
drik'in zıddı idi. Esasen, çocukların 

verdikleri isimle Rezsö amca dünyada 
kimseye benzemezdi. Kısa boylu idi; 
ufacık bir yüzü vardı, hemen hemen 
bir kadın yilzü gibi; elleri, ayakları 
da ufacıktı; ince ve tatlr bir sesi var
dı, sanki şarkı söyleyormuş gibi ça
buk çabuk ve Ahenkli bir tarzda ko
nuşurdu. 

En fazla göze çarpan tarafı başı
nın arka kısmında. parla.yan saçları 
ile, aşağı doğru bunılmu§ bıyıkları 

ve çenesindeki sarı ince sivri sakaldı. 
Sonra, elbiseleri de, Uzerine giydiği 
her §ey de başka türlü idi. 

(Devamı var) 

POLiSTE 

Yaman iki 
Dolandırıcı 
yakalandı 

Birisi tedavi için Ana
doludan gelen hasta· 
tarı dolaodırıyormuı 

Zabıta memurları yaman bir dolan
dırıcıyı yakalamı§la.rdır. 

lbrahim çavua adında.ki bu dolan
dırıcı Anadolud~ İstanbula hasta.ha· · 
nelere tedavi görmek üzere gelenlerin 
hastahanelere giden yollarda önlerini 
kesmekte, doktor o.rka.daşları olduğu· 
ııu ve hastayı çabucak yatırmayı te
min edeceğini söyliyerek malt kudre
tine göre paralarını çekmektedir. 
İbrahim çavuş evvelki sabah bir 

kadının parasını dolandrrırken cür
mümeşhut halinde yakalanmış, şimdi
ye kadar on bir kişinin Uc; yüz·liraya 
yakın paralarını aldığı tesbit edilmit
tir. 

Zabıta bundan başka Mehmet çaVllij 
isminde bir de hırsız yakalamıştır. 
Bu adam da., Beykozda oturan Hasa
nın 13 lirasını Balatta sakin Müslü
mUn yatak ve yorganını, Fenerde 
Necdetin ve Şehrcminli Necatinin 
paltolarını, Adanalı Alinin 10 lirasını, 
lmıirli Hasanm elli lirasını, ve diğer 
beş kişinin elbise ve c;aına§ırla.rmı çal
mıetır. 

Kasten Mi Çiğnedi 
Boğaz.kesende oturan Fahriye is

minde bir kız diln Yenicaml önünden 
geçerken Mehmet isminde birisinln a
rabası kendisine çarpmıg, yaralanınırJ, 
karnmda a.mellya.t yerindeki dikl§le
rl sökUlmUştUr. Fo.hriye sıhhi imdat 
otomobili ile Haseki hastahanesine 
kaldırılmı§tır. İddiasına göre ı:ı.raba.cı 
Mehmet arabayı kasten üzerine sür
mil§tUr. Bunun da sebebi Fahriyenin 
Mehmetle evlenmek istememesidir. 
Zabıta bu kaza hakkında. tahkikat 
yapmaktadır. 

MANGALA DÜŞTÜ' - ÜskU.dar
da .Muratrela ma.halleslnde Hamam 

sokağında. oturan 110 ya.,mda. Zehra 
isminde bir kadın evvelki gün odasın
da dolaşırken mangalın üzerine dü3-
mUş, vUcudUnün muhtelif yerleri yan
mıştır. 

Zehra Haydarpaşa nümune hasta-
hanesine kaldırılmıştır. 

OTOMOBİL ÇARPrl - Şoför 11-
yasm idaresindeki 2851 numaralı o
tomobil dün sabah köprU üzerinden 
geçerken 28 yaşında Mevlut isminde 
birisine ça.rpmı3, Mevlut ağır surette 
yaralanarak hastahaneye kaldırılmış-
tır. 

[ Kısa Haberler J 
• A'l'ATCHK KOPHOSO işinde belediye 

ile mütenhhit arasında çıkan ihtilAf halle
dilmiştir. Belediye noktal naıarınuı haklı 
görülmesi ile neticelenen müzakereler üze· 
rine inşaat tekrar başlayacaktır. 

• BORSA ACENTALARI dün hlr toplan· 
tı ynparnk Anakarada nasıl çalışılacağını 
görüşmfişlcrdlr. Acenlalnr birliAi de bir 
proje hazırlamaktadır. 

• KATIRCIOCLU hanındaki ~;angın talı· 
klkatı devam etmektedir. Dün de üçüncü 
bir keşif ynpılmıştır. Yangında kasit eseri 
olmadıJh kuvvetle zannedilmektedir. 

• YENlCA)lt etrafının isthnlaki fçin, 
belediye harita şubesi mildllrü Nafia vcU
letile temasta bulunmak ü:ı:ere Ankarayrı 
~ilmiştir. 1stimlftk lşl yakında b:ışlayııcıık
tır. 

• M0DDEIUMUMJL1GE 937 senesi için· 
de 141031 iş gelmiş, bunl:ırdnn 829 u ne
tlcelcndirllmlş ve 1teri kalanı da yeni se· 
ne)'e devredilmiştir. 

• ADI.iYE M( FETTlSLERl asliye mnh
kemeleri muo.melAlını tertiş etmektedirler. 

• l\lUAI.LlMLERl~ ölen arkadaşlarının 
ailelerine yardım maksndile kurduktan 
cemiyet cumartesi gilnil Ünlversltc kon
ferans solonunda hü)'ük bir toplantı ya· 
\l:ıt'ak ve nizamname rlcğiştirelecektir. 

• G\ YRl:\tOnADIL bonolan yeniden 
vük~elme~e başlamıştır. Bonoların fiyatı 
20,75 dir. Yfiks'll' devam etmektedir. 

• AHNAYUTKOYO:NDE birkaç ı:iln evvel 
bulunan cese<lin hilviyeti teshil edilmiştir. 
Du, Gıılııto Rus mannstınndn oturan Ha
san oftlu l\ar.ııptır. 

• MOFTÜJ.F.nDEN flO yaşını doldurmuş 
ol:ınl:ırn haıı ·yerlerde maaş '·crilmedlAi 
sörfilmfiş ve alAkadarlnra vadfe görenle
re maaş ''rrilcccfti blldlrllml,tlr. 

Kaçırılan; öldürüldllmü, sağ mı ?/ 

Kaybolan General !1 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T e§kİ
lib,, reisi Millerin izi üzerinde ...... 

Yazan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numarası: •• 

lgnats Rays 
Yıllardaoberl dosta olan kadın tarafındad 

pusuya dUşllrUlmUştü!? 
4 Eyllll 1037 de, lsvtçrcdo Loza- ı 

na mllntchl şosenin kennrmdıı başı 
bir darbeyle yaralı ve vllclldi kur 

şunla delik deşik olarak bulunan ce-1 
scdin GPUnun sabık harici ajanı tg
nnts Rnysln cesedi oldui;u anla.,ılı
yor. ts\'lçrc polisi, bn cinayetten bir 

kaç gUn önce,Bcrn şehrinde blrotomo 
bil ktralıyan genç güzel btr kadını 
yakalıyor. Rena.to Ştııyncr ndb bir 
İsviçreli olan bu kndm, Mo~kovayn. 
tekrar gltnıck llzeı·e ba., -vurltnğu Pa.
rJ teki so,·iyet el~lllğindon, orıulnkl 
"Sovyet yurdu dostlan cemiyeti" ne 
gföıdcr<ll~lndcn, cemiyet de kcncllsl
ne bu husustıı. ıllliisna<lo için bekle
me ı Jftzım gelen bir yıl müddetin 
So,·yct Rnıııyft. hesabına bnssntan hlz. 
met cdtl<liğl takdirde, lasaltılnbllc
ceğlğ söylcnildl~inden bahsclllyor: 

Kendisine "Siz SovYet Rusya hiz
metinde munyyen işleri ynpmağa 
hazır mısınız?" diye sorulmuştu. Re
nate ~tayner, anlatmasına devam e

diyor: 
- Ben, razı oldum >O bunun Uze

rtne Smirenski ile tanıştırıldım. tık 
olarak Pariste Sadof sahte namı lle 
tında yaşıyan Trockinin oğlunu ta
rassut ctmelt vazlfeslnl Uzerlmlze al
dık. Smtrenskl ve ben, onu tarassut 
etmek üzere, komşu bir evde kirayla 
yer tuttuk. Alleslyle bir sayfiyeye 
gittiği vakit, kendisini takip 
ettiğimiz gibi, sonra Parlse 
gelirken de arkası sıra geldik. nu 
müddet tcerislnde ben topyekun 7 n
:hı.ıı tanıdım >o konuşmalarda tekrar 
tekrar çetin lmtlhanıe.ra t!bl tutul-
dum. 

3 Ağustosta ajan Fransuva Rossl, 
bana. tgnats Raysln takibi işini ha
vı:ıle etti. Tayyareyle tsvlçreye uçu
ruldum, Eberhardt namı altında ya
şıyan tgnats Raysi bir mllddet taras
sut ettim ,.e kendisinin, Sovyet Rus
yanm dişblleyen dilşmanları olarak 
tanınmış kimselerle dUştlp kalktığı
nı tcsbit edebildim. Sonra Rosslntn 
emri üzerine 1 Eylülde Dernde mem
leket dışarısına çıkış tein bir otomo
bil kiraladım. Ertesi gü.n Gertrud 
Şlldbaha rastladİğımda, ban:ı. vazi
femin bittiği tefhim edildi; işi o ı~ 

teri götürecekti ve bu maksatla bU
tUn ehemmiyetli meseleler Uzerlnde 
kenıltslne talimat verilmek ıa.zımse· 
llyordu. 

MUtcakrp milstacel sualler nzerl
ne, Renate Ştayner, suç ortakların
dan daha birkaçının adını ifşa etti; 
bu arada Fransız Dilkome ile ika -
metga.hı Fransa savuvasmda bulu • 
nan Rus Kondratyetln adlarını .. Ay
ni zamanda, Raya l3lni takip ve hal
letmekle meşgul olan organfzagyon 
şe!lnln do Peter Şvartsenberg rı.dlı 

biri olduğunu açığa vurdu! 

Şimdi "Otel Kontlnental" dekl 
müstahdemlerin ifadeleri de alına.. 

rak, vaka safhalarının cereyanı da
ha sarahatle ortayn. konulabillyor. ' 
EylUJ sabahı Lozan garında Rossl ve 
Kondratyef poıtsler ta.rafından gö
rillmUştUr. Kondratye!, göze tnrpa
cak şekilde hareket ettiğinden, gar 

ğtnl söyllyerek, aldatıcı rol oynıııxııt 
tırl 

ıs· Parls pollsl yeniden, bu sefer 
vlçreden akseden çağırış tesıru·le, 
faaliyete geçlrllmlştir. Renate şta~ .. 
nerin eleverdlği !kimselerden 11tl91• 
tık hamlede elegeçlrilebilmlşlerdlrj 
Fakat "Sovyet yurdu dostları ceııl • 
yetl" ve Kondratyef ne olacak? . 

General Miller meselesinin ve ~
ja:n. lgnats Rays meselesinin tııb\ 
kat, tahaı·riynt ve tevkifat ipler ' 
şimdi yanyana ve içiçe biribirlne dei 
laş:\rnk uzanıyor: çünkil, bu l{oııd~ 
ratyef yJllnrca Beyaz Rus hareJtct 
içerisinde faaldi ve onun Skobll11
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beraJ.?er çalışan bir şahıs olduğll111J 
Uerl suren şahitler var!? 

Parisin ortasından akan Sen neb· 
rinln sol sahilinde, 1000 senell1' 
manastır ve kllse harabeleriyle. b!J 
asrın başındaki zamandan katııl• 
kışladan bozma hanlarla, kahveler• 
le enli seyrüsefer yollarlyle kaP1

1 

mahalleler, kendine mahsus bir tar' 

da birlbtrıntn yanı sıra yayılır. or• 
da geniş Sen Jermen bulvarının, ı:oUt 
hiş hareketli, dalma hıncahınç kata" 
bnltkla, seyyar satıcılarla., mUşterl• 
lerle, dilencilerle ve şUphell vartılt• 
Iarla. tıklım t•khm dolu bir sokalt-' 
Dukl sokağı knt'edtyor! 

Burada tertemiz cephesi, fyl b&' 
kılan mcdhali ile etrafındaki bit 
cok binadan gBze hoş gBrUnUr şoltil' 
de farklı vaziyette yüksek beyaz bit 

binanın BnUnde polis otomobtllC~ 
gel l clurnror. lçertıerlndekl mo.llıı" 
kaldırım Uzerindekl raflarda teşııtt 
edilen ufak dilkk!nların bulunrul!" 
bu sokak, çiy et ve meyve kokar. J.• 
hali koşup bir araya. toplanıyor; 
mal sattığı yer olarak karşı eYln JtO' 
rldoruna sığınmış çorapçı; bnrll1' 

kapı yolunda mallarını kendisi ss· 
tan çorapçı kadın; bUyUk kapıııtll 
sağındaki barın şişko sahibi; soı11tı• 
dakl şekerlemeci dükkAnmda. çııtı' 
şan yanakları >e dudakları ·kızrln b<>' 
yanmış kız ve arkadaki avludn. st• 
cak ve soğuk banyolara. mnhs\lstı 
mUessescnin, hamamın azametli sil' 

htbl. "Kadınlar pansiyonu" nun ıııJ~ 
tun birinci kat pencerelerinden t11 

teccssls yüzler görilnUyor. 

''Sovyct yurdu dostları cemtyetl~ 
nln kapısını en.lan polis mUfettlşlC t 
"\"azlfolerlnl btllyorlnr. Onlar, So'\"Y'e 
clclllğlne yakın olan bu cemiyeti l'• 

ol!• rls şehrinin fç mahallclcrlndo Ç J• 
tan bllro mahalleri şekline solttll 
muş o 7 şer odalı koca evvlerden b • 
rinde buluyorlar. 

O sırada orada hazır ~ahıslnrıll 
ifadeleri alınıyor. llk olarak yapıtnll 

bt1' 
eöyle Ustun körü. bir aramada. ıı. 
rada. tapanyadakl kızıllar hcsnb111 

ostl 
bir gönUllU koyd ve kabul bUf ~ 
barındığını sara.batla lsbnt eden 1t ~ 
ğıdlnra rastlanıyor. Yazı masaııır 

t>tr' ve gözler, ı;Bzden geçiriliyor '\"C 

llkte ehlivukuf getirilmesine rıı',· s. 
men, o kadar ccok anlaşılmaz "'c t• 
kalar ele geçiyor kl, bu vcıiyet J<SIXJ 
şısında. bUtnn blr yUk otomobillll 

1 lJXlllll 
ınUhUrlonon paketlerle dolduru a~ 

icap ecltyor .... tstlntak MI klnıf tn:ıc 
fından esnalı surette tetkik edlllXl 

pollsl, hilvlyetlnl araştırmış, lftkln o 
icap eden vesikaları göstereblldtğln
den, kendisini salıvermek zorunda 
kalmıştı. Ayni gllnUn akşamı da, fg-
nats Rays, öldUrillmUş olarak bulun- Uzere!.~ ) 
muştu. "Otel Konttnental" deki kah- (Devam•,,? 
valtıda, Rays, Gc-rtrud Şlldbah tara- Doh loı 
fından, yan taraftaki masada. oturan 
iki ktşıye takdtm ednmışu. '.Aetktr H a/ız C e 01 al 
olarak belll, kl Rays, bu kadına ta- LOK!IAN HEKiM 

mamlyle itimat beslemiştir ve son Dahiliye Müteha•l16' ~ 
derecede muhtemeldir, ki Gertrud Pazardan ba§ka g{1nlerde egıedtl' f}i,,,-

* DEl.EDlYE Eski Unkapanı köprfisil 
nün dışarı satılmasının gümrük Tesml do-

Şlldbab, ona. uzun seneler kendtsty- aaat (2,ll tane,.., kadar ıstıuıbul~ ~ 
le beraber talışan dost eıfatlyle gl}o yolunda (lM) numaralı husus! kıt~ ~ 
TUnUp, Ravsl böyleltkle pusuya dU- b8BtA!arnu kabul eder. Balı, cuınarcut<ııf~ 

- len aabah ••o,5-12" aaauerl haklld tJrr Jnyıc;lle kabil olmaıh~ını sör· 
mnş ve k5prünün dahilde satılmasını ka· 
rerlııştırınıştır. 

~Urmek için kendtı:ı .. lnln de eski dos- mahsustur. Muayenehane n ~ ~ 
tunun siyasi görüşlerine iltihak etti: 'msa. .. mihk töle:on: uou .. 

ı 
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r a uçak modelci
lik kursunda 

On sek iz kişige vesika veı ildi 

Etıırs!'ı ura7• modelcilil: lmrsımdan vcsil."<J alan gençler .. 
~ 

loıı Ursa, (Hususi) _ Türkkuşu sa- 1 
~~Unda açılmı;j olan uçak m<>OOlcilik 
tı~ Urı.a devam eden ilk okul öğret
bi~ri~den on sekiz kişiye. kursun 

bk 1 Uzerlııe, vesikalar verilmiştir. 
tıı kursların bitti~i gün, Türkku
~o~alonunda bir tören yapılmıştır. 

ilde hazır bulunan tibay ~fik 

Soyer, ku"S çalı~malarım gözden ge
çirmiş; yapılan uçak modellerinin 
uçuş tecrübelerini görmüştür. 

lbay kurs müdavimlerini ve öğret
men baya:ı Remziyeyi tebrik etmiş
tir. İkinci kursa kırka yakın ilk okul 
öğretmeni devam etmeğc başlamıştır. 

Kıs~ançlık yüziinden 

a·r yürük de ikan ı sı 
karıs nı öldürdü 

lııııı ita) r (Hususi) - Torbalıya bağlı 
~ev~ köyü karşısında, Nohut gölü 
~lij b 1tıde Teslime isminde bir kaı.:lırun 
~t' lllunduğu zabıtaya haber veril -
llttt ıt. Yapılan ilk tahk:katın verdiği 
de ~/· hadisenin bir cinayetten ziya -
~~;~r intihar koku~u veriyordu. Fil -
tıı!(; Bayan Tcslimenin ~ocası Yü -
~~, u~uf, kansının kendi kendis'.ni 
t;t; :a kurşunu ile öldurdüğünü id:lia 

ı Or;}U. 
İ' 

fa:, :ının uzun uzadıya araştırma -
it "'c l'oroalı cumhuriyet mi:ddeiu -

1 •• 
'tıı1.. • ının vak~:nae tetk kleri, hadi -
ı "b·r · · ~tıııu • ıt.har olmayıp cınayet oldu-

.\ı ~CYdana çıkarmıştır. 
öı~u Ctı katil bir brovnig tabancasııd.ır. 
t~"\ ~en Bayan Teslimenin kocası Yü
ta sa uııurtur. Katil her ne kadaı inka 
~Yct~:nı§sa da, elde edilen dell ler ci
~ 

1
;; bütün unsurLrı ile aydınlan -

l\n Yaramıştır. 
~§ıld "ına göre Bayan Teslime, 

, ındc b:r yabancı ile arada sırada 
\, "§l'tı•kta 'd' b 0 k 1 1 "'uf - •. ı. Kıskanç ır oca o an 
lcııa h da bunu öğrenmişti ve karısının 

l!ir alde tazyik ediyordu. 
~~§a~adır macerasıha linde başlayan 
hiıc R;, anın ~on günlerde ileri gittiği 
' ""Ylc " thcpt nrnıştir. Kıskanç koca :;te bu 
~t Ci en dolayı l.arısını öldürmüş, fa -
~clt nayctini örtmek için çok ustaca 
ti• .Ct ed 
"<trncıt . erek bir intihar kokusu ver -
hitlikt ısterniştir. Katil, tabancası ile 

miştir. Filhal\ika bu sayede müsademe 
hafif geçm:§se de araba devrilmiştir. 

Devrilen arabanın altında kalan Si
nan oğlu r"seyiniı~ beyni parçalanarak 
dağılmış, arabacı Necip de ağır surette 
yaralanmıştır. Yaralılar, imdadı aıhhi 

otomobiliyle hastahaneye nakledilmiş -

tir. 
Adliyece hadise mahallinde yapılan 

tahkikatta, hadisede şofö Şerafettinin 

mesuliyeti görülmemiştir. Kazaya sebe
biyet \'eren arabacı CeHil oğlu Necip -
tir. 

-o-

B ir tı f!n .lıazası 
izm.r (Hususi) - Evvelki gece Tor

bal - Tepeköy arasında bir tren kaza:>ı 
olmuş ve bir kişi ağır surette Y!lralan 
mıştır. tzmirden Naziliye gitmeküzere 
hareket eden 133 numaralı katar, Tepe
köy makasının yüz metre k,adar ilerisin
de süratini kesmiştir. Bundan cesaret 
alan M'.lstafa oğlu Reşit, karşı tarafa 
geçmek istemiş, Bu sırada süratlenen 
lokomotifn çarpması ile yüzüstü düşe
rek yaralanmıştır. 

Yaralı ifade veremiyecek kadar ağır
dır. Hastahaneye kaldırılmıştır. Tor -
balı adliyesi hadiseyi tahkik etmek,te -
dir. Ateşçi Muammer, Katar şefi Os
man ve makinist Davut ha':iise etrafın
da bildiklerini söylemişlerdir. 

Z A ı· I 
c Yakalanmıştır. 

lJe -o-v, · ı 

8/1298 sicil nuınnralı liman cüzdanımı 1 

zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan cski-

~inin hiikmfi yoktur. 1 ~- 1 en araba altında 
1~ adamın bey
~ Parçalandı 

bit'· r (liususı") B' k' . • ..1·· .. 
r.ı§in· - ır ışının o umu 

tı1 crı ttııı ın de yaralanması ile neticele
ıa "casif b' 
l ~ar ı>" ır araba kazası olmuı:.tur. 
a •Un" :s 
~ ttrıda 'i u .akşamı saat on sekiz sıra -

Ccibin en.köyde arabacı Celtıl oğlu 
'tb· 11rab • ıın a asına binen Sinan oğlu Hü 
~cı~ • rabacı ı'le .. ti .. .. l . ha "llcğc b gor şe goruşc zmıre 

t >'a ltu aşlaınıştır. iki tekerlck>i ara-
qilb ruıa "k· crı::.ı n ı ı arkadaş, her şeyden 
rltılı Utnu • kta .

1 
rnı şoseye çıkmışlar ve ka· 

il 1 erte ğ 
,
1 

u sırad ınc 'e başlamışlardır. 
~dl ta a Urla belediyesinin 9 sayı-

~~tiı Vıtlı k • 
0~1 :ı~U~tU amyon da yol üzerınde 
~ ıı l-iccı r .. Arabayı idare eden Celal 

\bilsıııt p, b:r kazaya mani olmak için 
tag .. . . . 

Rl:tli 325 doğumlu Tevfik oğlu Şaban 
(21u1) 
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~VNDELIK SiYASi GAZETE 
" ~ıu.temtu 2bndfr1len vazıtıu gat.eıt- , 

re gtrmek lçtn ıııo. urtının kl'ıfesl n• ı ;:• 
ıete ı kellmes• vuılınAlıdır 

ltarşılılı ıııUyen okurlar mektu;:>lanrıı 

!O kuruşluk pul kovn.ı.lıdırlıu 

da,ıınııyaıı vıu:ılAn Ren ı:On'3•!rhıekh: r. 
1 ıuy.ıtetsı:r voıııınmıı mektupların ıcını 

ımnuıan p;ırHlıt·m ııaytıcıınııuıından IUlı 

olartık c;ıkıuı yRzılard.uı dnleyı tflrPkt/\ı 

H!k, Ostflru• !ltlru ~orı:u almaı 

iLK Tü 
l\!O. 20 
Herkes pazar elbisesini giymiş, süs -
lenmiş. Holivudda kızların panuılon 
giydiklerini evvelce yazmıştım. Bu
gün o garip k.ycıfeti terkederek en şık 
elbiselerini giymişler. Erkekler de sü
ctcrleri çıkararnk, kravatsız giydikle
ri g5mlekleı inin yakalarına birer bo
yun bağı iliştirmişler. 

Kiliseden çıkıldığı zaman herkes 
kapıda bulunan fakirlere sadaka vufr 
ve otomobiline atlayarak gideceği ye
re gider. Zaten Amerikada hayat de
mek otomobil demektir. Amerikalı o
tomobilinde yaşar, otomobilinde ı::c
ver otomobilinde eğlenir. Hatta oto
mobilinde uyur. Velhasıl hayatının 
serbest kısmını hemen hemen otomo
bilinde geçirir. Yollar fevkalade mü • 
kemmel, adeta bir bilardo masası ka
dar düz ve geniş bu da otomobil se
yahntlarını teşvik eden mühim hır a
mildir. Kaliforniya otomobil yollan 
da Birleşik hükumetler yollarının en 
mükemmclleridir. 
Öğleden sonra Flnyscr gelip beni a

lacak şöyle bir gezinti yapacaktık. 

Madam dö Lisl bu gezintiye iştirak 
eL'nek istedi. Kendisini de beraber al
dık. Yola çıktıktan bu büyük yollarda 
istediğiniz süratle gidebilirsiniz. Yol 
ekseriyetle ikisi sağda ikisi solda ol
mak üzere dört otomobil geçmek üze
re yapılmıştır. Hatta bunların ara
lan bile bir çizgi ile ayrılmıştır. Bu i
ki gitme ve gelme yolunun birer tane-
si süratle gitmek isteyenlere ve birer 
tanesi de daha yavaş seyahat etmek 
arzusunda bulunanlara mahsustur. 
Yavaş gitmek isterseniz o yolu. sü

ratli gitmek isterseniz Express yolu
nu takip edersiniz. Otomobiller ta§
kın bir nehir gibi mütemadiyen akar. 
Burada benzin de çok ucuzdur. Galo
nu on sente satılır. 

Yolların etrafında üç beş dakikada 
bir benzin istasyonu vardır. Yolda is
tediğiniz kadar sandoviç, süt, yiyecek 
içecek satan dükkaruar mevcuttur. Bu 
küçük evler Avrupalılar için entere • 
sandır. Çünkü müşteriler otomobille
rinden inip içeri girmezler. Otomobil
ler muayyen bir mahalde sıra ile du
rurlar. Mavi pantalonlu, portakal ren
ginde kısa çaketli güzel kızlar istedi
ğiniz şeyleri otomobilinize getirirler. 
Kaliforniyada sıcak bir sandoviç var
dır. İçerisi domates, yeşil salata, hi
yar dilimleriyle doldurulur. Bunlarla 
beraber bir sütlü kahve içersiniz. ıs
marladığınız şeyler gelince otomobi
linizin penceresine ince tahtadan uzun 
bir tepsi sokulur. Bu tepsi iki taraf
tan vidalandıktan sonra üzerine yiye
cekler içecekler konulur. Bu adet Ho
Ilvudda doğmuş bütün Kaliforniyaya 
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YAZAN ı Turan Aziz Beler 

Yolumuz Uzerinde hep İstanbul tar
zı mimarisinde yapılmış köyler gö
rüyoruz. Gitmekte olduğumuz Barba
ra Santo da bunlardan biridir. 

Papaslar tarafından kurulmuş olan 
bu Misyonlar Kaliforniyalıla.r için pek 
kıymetlidir, adeta garbın birer sembo
lüdürler. 
Akşama kadar otomobille buraları

nı dolaştık. Çayımızı da yukarda tarif 
ettiğim tarzdn otomobil içinde içtik. 
Madam dö Lisl bu kadar dolaşılmasına 
ve 75 yaşında bulunmaqma rağmen 
yorulmamış mütemadiyen latife edi
yordu. 

_ Biz ihtiyarların siz gençlerden 
daha dayanıklı olduğumuzu sire ispat 
etmek için bu akşam ı:ıizi yemeğe da
vet ediyorum. Otele gider elbiseleri • 
mizi değiştiririz. Mister Flayşer de 
elbisesini değiştirerek bizi gelir alrr. 

İhtiyarlar kadar bizim de dayanık
lı olduğumuzu ispat etmek üzere bu 
daveti krbul ettik. 

O akşam Madam dö Lisl bizi Holi
vud un en şık bir lokantasına götUrdü. 
ll .. -.,.:ı.. ,,.,.,,,, boylu, sırmnlı elbiseli, 

Lıldı:ların içcrl
sinc en çalışl:an ol
mak ü:r.rc gösterilen 
l.iliarı Ilarvcy'in oün 
geçmiyor ki 11eni bir 
film daha çcııirdiği 

/ıabcr verllme$in. l'al. 
nı-: şimıliye. kadar 
\'illi Friç l'e llanri 
Gara gibi erkd: ar. 

lisllcrle çalışmaya o
dtf a a nıiK i ;4!in ü 

lışmış yıldızın bu de
fa lamam ile başka bir 

trkekle Rol/ Aloe
bui.~' la ralıştığı oö

ı ıılnıekteıllr. 

beyaz eldfvcnlf bfr kapıct bizi karşı
ladı ve kapıyı açtı. İçeriye girdik Ma
dam dö Lisli tanıyan metr d'otel ya
nmııza koştu. Bize en mutena bir yer
de iyi bir masa verdiler. Hepimire bi
rer yemek karb getirildi. Şöyle bir 
baktım. Hiç bir şey anlayam&.dım. Bu
rada yemeklere hep meşhur artistle
rin isimlerini takmışlar. Fairbank 
çorbası, Chevalier suslu tavuk, Jean 
Harlow seb~si gibi birçok isimler. 
Her yıldızın sevdiği ve kendi istediği 
tarzda pişirttiği yemekler vardır Bu 
yemeklere yıldızların isimlerini tak -
mışlar. Lokantalarda bunları bu yeni 
isimleriyle halka. takdim ediyorlar. 
Hatta sandoviçlerin bile ismi var. Me
sela Greta Garbo sandoviçi istenilirse 
ince kızartılmış ekmek U.zerine ko
nulmuş İsveç peyniri ve yeşil salata 
gelir. Dietrich sandviçi, üzerine tere
yağı sürülmUş siyah ekmek ve çi
lek reçeli ile yapılll'. Çaplin sandviçi 
tettyağı, domates ve salatadan iba
rettir. 

Ben yemek intihabım madam Oli
le havale ettim. Bu hususta kimsenin 
onun kadar hüsnü intihaba malik ola
mıyacağını söyledim. Hoşuna gitti 
mükellef bir yemek ısmarladı. Ben 
bu sırada etrafıma dikkat ediyordum. 
Dııvarlarda boydan boya asılmış ar
ti:Jt resimleri vardı. Etraftaki masa.
ln r çok ı;ıık bir takım erkekler ve ka
dınlarla dolmuştu. Bunlar kibar 
yerlerde mutad olduğu gibi gayet ya 
vaş sesle konuşuyorlardı. 

mayşer kulağıma eğildi. Bana 
mJl.l'Uf yıldızlardan bir kaçının burada 
oluduğunu söyledi ve yerlerini gös
terdi. Anita Roze ile wallace Berry'
yi kolaylıkla tanıyabildim. Fakat ya
nıbaşımızda masada oturan Jean 
Gravford ile kocası Duglas Faur
ba.nk.s'ı hiç tanıyamadnn. Bir çok yıl
dızların pcrdc.-deki görünüşleriyle dı

şardaki görünüşle i arasında o kadar 
büyük fark vardır ki bunların ayni 
şahsiyet olduklarına insanın inana-
cağı gelmez. (Arkası var.) 

• l\lurlanyn inhisarlar idaresi memuru 
Nihat Erer görülen lfi.,um ilzerine 30 li
Tn osll m:ınşla lstanlıul ırümrük icrn takip 

nıcmurlıı~ıın:ı tayin crlilml~tir. 

Nihat Erl'r hlrk:ıç ~üne kadar Isıonhula 

ı;elerck yeni vaılle lnc başln)ncnklır. 
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Haydut 
Rus ihtilAlinin 
ilk günlerinde 

(Altıncı sayıfadan devam; 
Bu sırada otelin doktoru atılarak: 
- Fakat sana hücum eden adamın 

bu olduğuna eminim. Bir kere de sen 1 
dinle... Görecckain. 

- Fakat .• 

Devlet demir yollan umum mUdilrlilğünden: lld 
İdaremizin muhtelif işletmelerinde istihdam edilmek tizere l 71ıtra51,.. 

retle BEŞ TABlB ALINACAKTIR. th tlsası olanlar tercih edilecektir. fO' 
leri 4 5 den fazla olmamak şartlyle taliplerin ufak bir tercUmel hal "';) Prens Gabriyel'in hatnaıarı: 5 

Vniformalı polis, Nick Parkkusu, 
ihtiyar doktor Oharanm önüne doğru 
itti. Ihtiyar doktor otel doktorun•dan 
dinleme aletini alarak, Parkkusun gö • 
ğüsüne koydu. Yer yer dinledi. Sonra 
b:rdenbire: 

toğraf ile Zat işleri müdUrlUğüne mUracantları. (208) ~ 

Anlattıklarımız Gorki'yi çok müte- r 
essir etti. Kendi başını da tehlikeye 
soktuğunu düşünmeden bizi cvmd ' a
lıkoydu; eski uslfıpta mobilya • 
larla ve kıymetli sanat eser1erl ile do
lu bUyUk bir odayı bize verdi. 

Bu odada ne yoktu! Bir nlay kü
çük kUçUk heykeller, vazolar. her kö
lede bir sanat eseri, bir tablo ... üze. 
rlne büyük bir yeşil perde örtülmüş 
olan iki sUtunun arkasında da bUyUk 
bir eski zaman yatağı bulunuyordu. 
Bizim sığınnğmıız işte burası idi .•• 

Aylarca biZ bu odnda kaldık; oda.
dan dıprı yalnı~ yemek odasına git
mek için çıkardık. Yemekler çok gii
zeldi. Maksiın Gorki, mnlfun olduğu 
Ur.ere, buit bir ailedendi. Yemeği eli
le yerdi. Yemekte suyu da. çok içerdi. 

Bbe bqmıızı sokacak böyle bir yer 
temm ettiği için kendisine çok m\lte

~ 
Bununla bei'l\ber, Gorki endite duy

mayor değildi. 
Gorkrnin beraber ya~dığı bayan 

Andreef tiyatro halk komiseri olduğu 
için, bir yUkaek Sovyet memuru bu
lunuyordu. İkisinin de evlerine Be -
yaz Rualann gelmesinden korktukla
rı görfilUyotdu. 

l!aksim Gorkinin de hilk\tmetle 
mUnaaebetı çok iyi idi. Bununla be
raber, hUkUrrıet!n göriiş noktasına ta.
maıniyle i§tii"ak etmeyordu, 
Şunu itiraf etmeliyim ki o r.a.ına.na 

'kadar M:aksim G<>rki'nin bir tek ki
tabım okumuş değildim. Halbuki, ih· 
tllllden evvel bile Gorki bUyUk bir 

· 5ölıret sahibi bulunuyordu. 
Kendisinden, okumak için bana bir 

kitabını vermesini rica ettim. Fakat 
kitaptan hic; bir j,a alamnyordum, 
çUnkU "serde anlatılan sc.f alete ta -
hn.mmUl cd~miyordum, o ande biz ken
dimiz cehennemde y:ışayor gibi jdik. 

Yeni idarenin llerigelen1c1i 
ArMında 

Gorki'yi görmeğe gelenler pek eok
tu. Bunların arasında bilhassa Sovyet 
hUkfuneti reisleri vardı: Mesclll, yük
sek halk komiseri olan Zinovyef ile 
Lunn.çarsld; Gepeu teşldlatından Ba
yan Stnsof ile Bayan Jakolof. 

Gelenler arasında ekseriya. büyük 
şarkıcı Şalyapin de bulunurdu. Ken
disinde benim en çok beğendiğim şey
ler asıl harekeUeri, kendiliğinden gU
zel olan hareket ve duruşları ve son 
derece nazik olan elleri idi. Onun kil>
rit çakIŞt bir İspanyol asilzadesinde 
bile bulunmazdı. BUttin bunlardan ~ 
ka son derece aen bir ruhu vardı ve 
arka.daşlarma oyun oynamasını pek 
severdL 

'Gorki'nin evindeki gece topla.ntilan 
çok kalabalık olurdu. Ekseriya, ben -
<ıen :ıiyaae k8.rım bu kalabalığa ktmŞ· 
mak mecburiyetinde kalırdı. Fakat, 
hu gelenlerin biç biri de bi7.e neş'e ve
remezdi. Bunların hepsi bizim en bü
yUk dU§man1arnnız değil mi idi ve bi
zim nesli ortadan kaldmnağa çalış
mıyorlar mı i i? 

Bu yemek odasında, Bayan Stasof 
ıe Bayan Jakovlef kaç ölüm ilfi.mı im
za etmişlerdi! Burada kaç facia içJn 
karar verilmi§ti! 

Fakat .şunu söylemeliyim ki, Gor
ki daima zayıfların tarafını tutmuş 
ve, elinden geldiği kadar, malıkiımla
rın hayalını kurtarmağa çalı.~ıştır. 

Hatn'lanm, GoTki birgün akşama 

doğru bize: 
_ Saat tam sekizde yandaki odaya 

geçmenizi rica edeceğim, demişti. Çok 
mühim bir toplantı yapılacak. 

ği toplantı, vardı. Şalyapin, o kiyafeti 
ile, Zinovyefin sandalyesinin arkası
na geçti ve tehdit eden bir insan va
ziyeti aldı. Bir an herkesin nefesi tu
tuldu. Nihayet halk komiseri bir çığ
lık attı. ötekilerin harekete geçme
lerine vakit kalınadaiı Şalyapin diğer 
kapıdan dışarı fırladı. salondakiler, 
deh§ct içinde, ne var, ne oldu? diye 
blribirlerlne bakıyorlardı. 

Toplantı bitlhce, Gorki, hiddetlen -
miş bir halde, bize bir güzel çıkıştı: 

_ Ben bura.da bazı insanların ha
yatlarını kurtarmağa çalıpyım, siz 
bayle ~ocuklukla.ra kalkın! 

Şalya.p111'in o hareketi ile Zinov
yef'in attıfı çığlığı ömrllm oldukça 
unutamam ...• 

(Devamı var) 

8•• mUeaDak••• 
Beyoğlu Halkevinden: 
Evimizin tertip eyledifi aea milaa • 

bakası kayıt muameleıi 31 ikincik~un 
938 tarihinde hitam bulacaktır. 

Milaabakaya &irmek iateycnterin e· 
viıniz mUdüriyctinemU racaat tyleme
Jeri mcrcudur. 
~ 

Karadenlzlller ıeceal 
Karadeniz talebe birliğinin yıllık eğ 

lenceıi yarından ıonra cumartesi ., -
pmr saat 21 den sabaha kadar devam 
etmek Uzere Parkotel aalonlannda ve-

- Aman yarabbi! diye haykırdı. Ta 
kendisi. 

Sivil memur emir verdi: 

- Usıunü arayınız! 

Deı:tıal Parkkusun üzerini atacmar. 
Pantalonunun cebinlden dC9tclcrle 

dolar çıktı. 
Dr. Ohara, sivil memura rakkamlar 

la dolu bir kağıt vererek: 

- işte, dedi. Benim kendime göre 
bir banka hesabım vardı. Banknotların 
sayısını ve numaralarını gösteren bir 

Devlet Hasımevl Dlrekt6rlüğünden: ~ 
17-1-1938 pazartesi "gilnU saat 15d e yapılacağı na.n edilen zımba 111 til 

nesi acık ekslltmesine lswkli zuhur et ILediğindcn acık eksiltmenin 28·1-
cuma günü saat 15e bırakıldığı ilAn olunur. (~ 

f 'tanbul Beledive5i ilanları 

""' Karaağaç muessesatına lüzumu ol an 26 kalem kereste ve saire ~ 
siltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1273 Ura 76 kuruş fiat ~ 
edilmiştir. Listesiyle şartnamesi Jevaz ım müdUrlilğilnde görllleblllr. 1-:_.....a 
ler 2490 N.Iu kanunda yazılı vesika ve 95 lira 53 kuruşluk llk ~ 
makbuz veya mektubtyle beraber 7-2 -938 ;-ıpazn.rtesi gUnD. saat U de ,d 
Encümende bulunmalıdırlar. ~ 

cetvel. dar edilmişlerdi. Ben de, ıeni bu sa • K LJ R LJ N ;ı 
ttniformalı polis, bu cetvelde gösteri bah mu yene ettiğim vakit, Dr. Ohara· ""»QNE TARiFESi 

len raklrnmlarla banknotları karıılaş • PJJ 
' yı boğazlayan ve paralarını ~ adam 

tırdı. Sonunda: Memleket Meml-
oldug~ unu öerhal anladım. Senin kalbin .... 

- Evet, dedi. Bu paralann senin pa içinde dışınu-
raların olduğuna §Üphe yok. bana bu hakikati lir telgraf gibi bildir- AylılC 95 155 Krfo 

· 5 ayhlt 260 425 ,, 
Nick Parkkus etrafını kaplayan a • dı. 8 aylık 475 820 ,. 

idamların yüzlerine birer kere baktık - Bunun üzerine ihtiyar Dr. Ohara da Yıllık 900 1600 ,, 

tan sonra olduğu yere me<:alsi~ bir §U sözleri söyledi: Tarffesinden Bclkan Birliği için .1" 
halde yıkıldı. -Fakat bunda endişe edil,.cek bir§ey otuz kuntŞ Jüşülür. Posta birliAln~ 

Otel doktoru gülüyordu: yok. Senin kalbindeki arıza, gerçi gay- meyen yerlere ayda yetınif bqer 

1 d d. Kalb' · k. ka ri mutad bir ı::eydir. Fakat asla tehlike- zammedilir. ...ı. 
- Delikan r, e ı. 1 senm 1 • s Abona kaydını bildireıı mektup ve..-

dar gayri muntazam çarpan, yanlıı vu- 1i değildir. Hayatına tesir etmez. graf ücretini, abone parasının post• 'ff' 
ran bir adama bütün Amerilc,ayı dola§- ihtiyarlayıncaya kadar yaşarsın.. ya banka ile yollama ficretini idare keO' 
sak belki de rastlayamayız. Her ıdört Ve üniformalı polis ilave etti: dl nıcrlne nlır.. ., 

Yeniden !> abone yazan veya 6 abO vunl§ta bir kalbin §iddctle çarpıyor. bi ılı h d dla _..., 
- Evet. .. senin gi az ay u - birden yazıl.mlara, mektepkrle köy our 

Tuhaf bir hal. Dün akşam kendisini nn son meskeni olan meşhur Sing Sing ıarın:ı a)Tıc:: tenztıiıt yapılır. 
rilecektir. boğazlamadan evvel, Dr. Ohara da hapishanelerinin büyük kovuşlannda Tü.rklycnfn her posta merkezlndı 

Eğlencenin her yıldan Ustiln bir mu bunu farketmi§ti. Kendine geldiği va - ihtiyarlayıncaya kadar.. KUIWN'a abone uazılır. 
· 'bat k"ıt po1ı-e telefon etti ve bu sabah .... l.. Adres değiştirme ücre\l 25 kum~· vaffakıyet kazanması içm tertı a • ıw; S'""' IKMET MUNJR 

:~:::: __ __....__.._ ...... .._.-. ____ ....... ...:._~nn~·=-=b~ü~tiln=-~do~kt~or_ıa_n __ h_a_d_isc_d~en--h_a_b_er_-__________ ç_evı_·_re_n_:_H ______ __. ______________________ _._ ________ .-/ lınmııtır. _ 

BANKA51 
1938 

KüçüK Cari Hesaplar 

ik'rami'ie plcinı== 
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384 ,, 28600 

J(ura:ar.: ı llar,, 'Raz;r-, ı Epei, t 
Btr:nct llA:ıan larihlerinde 

· çeklfecetdlr 

" 
" 
" ,, 

.. 

Odamıza çekildik. Şalyapindc vakit 
geçirmek için, masa~ann, dolapl~ 
gözlerini lmrıştlrmaga b~l~~- ~ki 
bir komodinin gözünde, hır ıkı tıyat-

En Az 50 Lira Mevduatı 
Bulunan. Hesaplar Kura

lara Dalıil Edilecektir 
ro <!3YRSI buldu . .Bunlar kim b_ilir ~ 
nwa nereden gelmişti. Şalyapın yu
zilne bir masKe, başına büyük bir şap· 
ka geçirdi, maskenin 1.izerine de gi.irel 
bir pala bıyılc taktı .... 

Sontl., b'PIY! -yavaşı:acılt açarak aa-
, .................................... ______ .... __________ llllllillİ __ 



ı.ı.. IstanboJ P. T. T. MUdUrJOğUnden: ,_.., 
~ but BUyük postahane binası baht esindeki mevcut aundurmalardan lıU
aeı: etnıek sureuıe bir an bar blnaaını n kcışlfnamesl dahillnde yaptmlmaıı 
8'111 •kaUtmeye konulmuştur. Ekstlt me 8-2-938 sah gUnU aaat 15 de 
... ~ k Postahane binası blrlncl katta İstanbul P.'r.T. MUdUrlUlilnde mUte· 
R•ltU ı ltııru a rm satım komlıtYonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 4089 lira 72 
'tel 1• muvakkat teminatı 306 Ura 73 kuruştur. Tallplerln mukavele, 

ııt ~~~· bayındırlık işleri umumi, bu auııl ve fennt şartnamesi ve proje ke- ı 
l'•b laaalyle buna tuşlk diler evrakı görmek ve muvakkat teminatlarını 
11uı;n1'k Uzere çalışma saatinden bir hatta evvel İstanbul Nafıa MUdtlrltl· 
C•tı lllUracaatıa en az 3000 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair ala· 
c'&t~'l'I fennt ehliyet ve ticaret odası veslkaalyle birlikte komisyona mUra· 

arr. (U6) 

QANL: 
~c. 

\ MriQ..,CRLO iZAJliT~GJŞEL1iiQU11ZOEN Al.iNii 

z 

:t.i<: WOLANT~[ RANk' tJNLNV 
~~ KAQAKOY.PAlAS • AlAl.tMCI W~ 

S Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
•tınalma komisyonundan ı 

li 2L- Bin Uç yU:ı Ura bedı:l tahmin edilen yirmi dolru:ı çeılt Matbu malzeme· 
ttt. 1-938 Cumartcıl gUnU aut onda ıçrk elrı!ltme uıulile satın ahrl\cak-

~ 2~ Alınaı.;ak çeıltlcriıı ımktırı yurlı ?rtnameıi parasız olarak Komiıyon· 
: bilir. 

27 tKINct KANUN 1931 

-

lııt ~ - Ekılltmeaine kanımak iıte yenlerin doksan yedi Ura elli altJ Jnı.ruı 
'~eı ~ teminat ve prtnamede yazılı Belgelerini en ıeç belli ,Un aut ondan 
~iıyona vcrm:ı olmalAn. (SO) (215) -------------------------------------------

.... 
........................................... 1 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

d\/ı'cit yurdunun altındı (ölen Fransız kitıpçmnın) yeri \ft ırlradald 
cpoıarı kiralıktır. 

lir t n··ıeıtirilmck ıuretiylc 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebt
atey,.nlerin Vakit vurdu idare memurunı mUracaatJeri. .... 
~ .. ! ........... 

llanıaranız için yalnız 

20995 No telefon 
üiJ • ediniz 

leva:ım limiı 11(111 
ilanıaı ı 

!:'Ordu h 
1\ ~ldıJı:os p:•t~haneleri için 8000 adet 
Aı.IJ. •aat 15 n.ıa 28 • ı - 1938 Cuma gU
•iİ Satırı ili de Tophanede lst. L. V. 
S lıtıtaı y rna Ko da kapalı u.rna ek-
60o ı· ~Pılacaktır. Tahmin bedeli 

ııa ıra tik t . 
la l't'ıt Ye n ernınatı 420 liradır. Şart· 

tcltı·ı Urnunesi K d .. ··ı b·ı· 
l't'ı Ctin le o. a goru e ı ır. 

c,,.:ltt~P'arını ~nunt belgeleriyle teklif 
Clırıe k hale &litinden bir saat 

adar l< 
~ o. na vermeleri. 

~=::::::··--- (381) (188) . ··:-·.~ :: ····.::n::-~ •• -... -------
U ..._ •••••• :::::······· .. ···== .. -" ' ... ece ············ .......... :: 

1 
'-Qıb@ •n. muayene :i 
\J~ • l'ıııııe" •• 
rı.. ll;oy l'a •tuu ' t:ten il • ıtı .. ıar iS 
"l'hıt ısoaaa .. il f,,_ "lldrı " nıal( t•aıangadA 2!~ :1 

t:: "'''"' , ,.,kt . n =::;~ ""• ııa. "' Mümtııı1 C:tlrct•\ ff 
~··:ı,,,,, :. 

. ........... ..__, e\t•ıt ... tl•r :: 

-- IS •ıau•ı 11 ıilı 

......................... 
Deniz Levazım sa-
fi na ima komisyonu 

llanlaıı 

1 - Taahhüdünü ifa edemiyen mü· 

teahhit nam ve hesabına olmak üzen~ 
''13011,, adet ampul, 28 ilrin1.:i Unun 

938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 

14 de açık eksiltme usulile alınmak 

Uzcre nilnıkaaaya konulmuıtu.r. 

2 - 1ıbu "1301 l,,adet ampulüıı 

tahmin edilen bedeli "6077 .. lira ''94,. 

kuruı olup, muvakkat teminatı "455,. 

Era "85,, kuruıtur. Şartnamesi Komis

yondan her glin parasız olarak alına· 
1 

bilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün 

ve saatte Kasımpa§Clda bulunan Ko· 

r 

) 



12 - KURUN 27 ıKlNCt KANUN 1 g3g 

25 iNCE SiGARA 15 
20 ~ ALll\J SiGARA 

KU 

Tfirklye Cumhuriyet Merkez Bankası 

2211ı1938 vaziyeti 

lluaı 
.A.KTiF ıı•ra 

Altm satı kllo.-;ram 1JC23 :S~i 27 ,006,04 0,02 
Euknot, 

18,002,277 .-

P ASIF 

3t'rnaaye , 1 • • t t 

lbUyat akçeal: 
2.105.172.40 

UŞ 

LtrJJ 

ı 5.000.000.-

( taklıJr., • sıo 03 47.707.t3l.85 
DeJllldekJ MutaablrleJ: ı l,10S, " 1 

Adl ve tevka!Ade. , 
Huawd. 4.516.007.70 6.621.180.10 • • • . . 

l'Cltlı. l1ruJ : rm:ı,101,11 553.70f.ıı 
ll&rıotekl mUhalılrlerı 

Altnı satı kilogra.ı G 48!? 909 
l'edavUJdeki B&ııknotlar • 

Deruhte edileıı ur&kı naıtU.Y• . I 11"'>8.748.563.-
Kıınunun 6 ~" 8 lncl madde- :ı 

o,ı 18,720,ı>O 

Altma tahvili kabil ıerbeat 1 
d!SY1%1er. 
l>lter cU\vlıler .,. borçlu 

ltllrtng bak1yeler1 • • • , 

3,S04,7u 1 ıcrtne ı~vcıknn baztae taratm. ~ 1.1.372.277 __ 
dı:.n valcl tea..yat ------22,789,425,14 

aı.oı u;ın . .ır, 
Badat! tuvWert ı 

l')erutıtı edilen enakJ ııaktlyı ~ 
l:Afllllğl. 108,748,563,-
Kanunun S •e & inci maa. 
delerine tevtlkan Hazine l4ra. 
rDd!\D nk1 tcd.lyııt. 

8eaedat cnusanı: 
ı.lne bonoları, • • • 

ı~ar1 11Detler • , • • 

dlam n Tıı.hvUAt eUvJıtnı: 

f Deruhte etUleo enakı nak. 
1 Uyemn karşılığı eahaıı:ı .,. 

\ tahvflAt IUba.rl lcrymetı• ~ 

14,372,277,-
l44.376.28-0.-

-.-
&0.4.24,051,75 30 • .:J:! 1.951 .7ö 

88,81D,310,02 

5,208,470,5·1 4 ı.027 .'i'RG.:;o "'"'°"' eııham •e tJ\h"1llt il 
AYaaıılul ----~----

A. ırrn \'e cıı.vt1 Oze~ 
l'ıı •wıııu uzertne 

Hluectarlu 

Muıew 

U8,7·18,-
7,:>02,fH0,2:l 7.0411.288.2:. ~ 

4.500.000.-
17 .314 381.60 
337.4 77 .040.Gi 

Oer u!ıte eoıeo I\ rakı oakUye- 1 
bakiyem_ 144.376.28-0.-

1\arşılığı tamamen altın ol~ 
l!Aveten tednvUle \'&Zedllen 10.000.000.-
Keeskont mukabUI Ut.veleo ted 

1 ı 3.000.000.- ı 76.376.:?AA.-
12.0S<t. 7D::i.27 

nlrk IJruı &levddab 

Oövb raallhüdabı 

AIUna to.bvill ıtabU dOvlzJer 
Diğer dlh·t,.ın ve ala.cakh 

kllrtn~ tıa ki yelen , . 

• • • • 

l 950.45 
~ 27.200.37ii .. tS 27.207.3.'U:,0.:"J 

• !J!>.337.454 •• v 

• 

3.~7.4 77 .04 0.55 

1 Kart ıtse tarfhitlden itibaren: İskonto baddi yUZde 6 1-2 - >Jtm u.ıeruıı:ı avıına yüzde t 1..2 

Sahibi: ASIM US Neşı iyat müdürü Refik A. Seven,gil 

.. 

Bayanıarın sıhhaf eri için e~zem 

en mUkemmel ve sıhhi 

tuvalet bezleridir 

Türk Hava Kurumıı 

Büyük Piyangos&J 

4.ncü 
Büyük 

keşide 71 Şubat 938 dedir· 
ikramiye 50.000 Liradır~ 

Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle '(20.000 ve ıO. 
liralık iki adet mili.afat mrdır . 

.Simdiyc kadar binlerce kisiYi zeruı:in eden bu piy~oya i_ştirak ~ 

/j 


