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EiULGARİSTANDA NÖVYİ MUAHEDESİNİN 
.. ALEYHİNE NOMAVİŞLER YAPILIVOR 
~omen - Bulgar hududu;d~ • bir hadise oldu, bir Bulgar 

• • 

muhafızı öldü, Bulgarlar Romanyayı protesto ettiler 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------

nümayişler yapılırken Heil Hitler diye bağrıldı 

lrürk-lngiliz kredi 
An ~aşmasının 
Tatbikatı 
lngiltereden mü
hendis ler geliyor 

&ulgar gençll/Jlnı nM~lne alan ;sofya Üniversiten 
Yeni sistem tayya

reler alıyoruz 

Bugüııkü Ro en 
Nümayiş 

1
Bu gar hu

s~, mua.?e.~e~.in :.o in-,dudundaki 
cı yıl donumu muna-

Anadoludaki sanayi menabi
ini inkişaf ettirmek üztte ihi· 
ren, ngiltere tarafından Türld
yeye verilen 10 milyon ingiliz 

<Devamı 6 mcı sab>f..ıo) 
---0--

Tatil 
' 

sebetile yapılıy9r Hadise 
Sofya, 26 (a.a.) - Yirminci yıl Bitti 

dönümü pazar gününe isabet e

den Nöyyi muahedesi aleyhinde 

bu akşam da tezahürat vuku bul

muştur. 10 binden fazla bir kala
balık tezahürata iştirak etmiştir. 

Polis tezahüratcıları dağıtmış

tır. 

Saltanatı 

.,. Cl.rihde mis-leu romanda: 

/i • Alemdar 
ender gÔ- M usta fa 

~~/ Paşayı ve 
• '« 11lÜş kan Gözde lerini; 
ti/•• ' Osmanlı 
, llm sef ah af Tarihinin 
flt. ' En ka nlı 
'l ırasları sahnele r in i 
~ o k u y acak-
abıali B k 1· sınız. 1 

~a as ını, m-,_ ____ ___, 
~q~atorluğu ele alış; millet mu
!~r deratına hükmeden cariye
~t, beyaz et ticareti, ihti laJ, 
~_tlbuı sokaklarını kan nehir
~ .·· ne çeviren hadiseler .. 

~ llttııı ı . _,r;::f . -* · 1!' 
lı\ ~ h~ hu · _n:ıli~il; }- ve Jüyler ürpertici hadiselerin en 

-\llld~ etü~:.v.· ;N. T E L G R A F sütunlarında 

~ el( L:·j: -'y 1 N 1 Z 

Londra, 27 (Hususi) - Tuna 
nehri üzerinde, Bulgaristan ve 
Romanya hududunda dün bir ha
dise olmuştur. 

Yarın her y er 
eçı hyor 

Bayram münasebetile geçen sa-

•• 

İki tarafın hudud muhafızları 
arasında cereyan eden bu hadise, 
bir bulgar gümrük memurunun 

lıdanberi kapalı olan resmi daire Ebedi Şefimiz küçuk. Ulkü ile birlikte Sabiha Gö ~mi kar11larken 

~:~:n~~:t~~~;~~!~!~~~ ıAtatürk'ün ebediyete karış-
yarın sabah tekrar açılacaklardır. 

Sovyetlerle 
Polonya 
Arasında 

tığını henüz bilmiyen tek 
insan: Küçük Ülkü 
Büyük Şefin son gülüşü •. 

Yeni bir anlaşma 
yapıldı 

Varşova, 27 (A. A.) - Resmi 
tebliğ: 

Sovyetler bir !iği hariciye ko -
miseri Litvinof ile Polonyanın 

(Devamı 6 mcı sah'.lede) 

Eberu Şefimizin zıyaı bütün 
dünyayı müteessir ettiği gibi bü
tün Türk milletini de hem derin 
bir mateme garketmiş hem de 
öksüz bırakmıştır. Her yerde her
kes bu Büyük Adamla meşgul ol
makta ve onun hayatına aid en 
ufak bir hatırayı seve seve din -
lemekde ve tekrarlamakta ve bil-

hassa hastalığına aUl. vaziyet me
rakla takib edilmekıtedir. Öğren· 
diğimize göre: 

Atatürk, son zamanlarında ge
çirdiği büyük buhrandan bir hal
ta evvel bir rüya görmüş. Sabah
leyin bunu daima başıucundan 

ayrılmıyan Salih Bozok'a lılkAye 
emll9: • 

- Salih, ben bu gece rüyamda 
kendimi ölmüş gördüm . 
Demiş. Atatürk'ün bu sözüne 

eski yaveri ve sadık arkadaşı şu 
cevabı vermiş: 

- Aman, Atatürk... Bu türlü 
rüyalrın ne ehemmiyeti olabilir? 
Ben de şimdiye kadar birçok de

(Devamı 8 mcı sahifede) 

Makineye ve~i!'ken: İngiltere - Fransa 
Japon 1 ar, lngiliz •1 ·ıı·f k d. 
müstemlekesine 1 e 1 1 a e ıyor 

Bulgar kralı Boris 
tecavüz ettiler Daladye tuttuğu yol

dan ayrılmıyacak Londra, 27 (a.a.) - Deyli Ekspres gazetesinin Hong • Kong muha
ölümü ve iki bulgar askerile bir birinin bildirdiğine göre japon kıt'aları bugün Hong • Kong müstemle
gümrük memurunun tevkif edil- kesindeki inııiliz topraklarına tecavüz etmişlerdir. Japonlar inııillz 
mesile neticelenmiştir. müstemlekeııinin hududunda kAln LuYo kasabasını bombardıman et-

Mevkuflar Romanya sahiline tikten sonra u numaralı inııillz hudud karakolunu İ§gal ederek kara-
çıkarılmışlardır. kola japon bayrağını çekmişlerdir. Japonlar bundan ıonra inglllz kıt-

Bu hAdise dolayısile Bul • alarmın kumandanına çin • lnııfliz hududunu t~ eden Şunşun neh
garistanda, Romanya aleyhinde rinde 12 kilometrelik bir mesafeye kadar ~ekilmesini taleb etml.Jler. 
numayişler yapılmıştır. Sofyada, d" 

ır. 

(Devanu 1 mcı ıııdı.Uedo) !•---------------------
L ondra, 27 (Hususi) - Bir 

taraftan İngiltere ile Al
ma.nya, İtalya ve Fransa 

ile Almanya İtalya arasında bir 
uzlaşma ve yaklaşma teminine 
çalışılır ve binnetice bu dört dev
letin bütün meselelerde esaslı bir 
anlaşmaya varması temin edlllr· 

ken diğer taraftan da Fransa ile 
İngiltere arasındaki bağlar kuv
vetlendirilmektedir. 

Bu arada bu iki devletin arala
rındaki sıkı dostluk ve işbirliğini 
asker! bir ittifakla takviye ve it
mam etmeleri kararlaştırılmış ve 

• (Devamı 6 ıncı sayfada) 
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ıctımaı meseleler 

Kısırlaşdırma 

Bu usulün tatbiki lazım mı, 
memleketimizde tatbi

kine imkan var mı ? 
r. Ruscuklu Hakkı bu 
hususda ne diyor? 

Ya"an: RECAi SANAY 
- Doktor Ruscuklu Bay Hakkı

yı görmek i;tiyorum-
Htyaz gömlekli hademe kapıyı 

ardına kadar açarak: 
- lJU)'UtUD •• 

S.ılonu göst rerek: 
- llir.ız bekleyin_ 
- Kendileri yoklar mı!-
- Yok .. ama, ~imdi. nerde ise 

gelir. 
Yarım saatlik bir intizardan 

sonra doktor gtldi; fakat vakti 
pek kıt olanlara mahsus telişlı 

b;r tavırla odasına girdi. Doktoru 
müteakib..n mua) ene odasına gi
ren hademe biraz sonra ve yanı· 
nıa yaklaşarak ayni mütel&,,i ha
rek~tkrle: 

- Haydi, hemen giriniz ama 
çok kısa konuşunw:! 
•Başüstünc• der gibi ba~ımı 

ı;alladım ve oda~ a girdim. llluhte
rcm J,el.imin halinden vaktinin 
pek dar olduğunu hi:.setıiğim için 
ben de ayni istical ile kelimeleri 
ağzınıd yuvarlarcWiına mes leyi 
anlatımı. 

Hafifce gülümsiyerek: 
- Ben, ( dedi İki kelime ile si

ze fiknmi söyliyeyim: Kısırlaştır
mağa aleybdarıın!_ 

- Tabii bu kanatte bulunmanı
za muhtelif sebebler vardır? .. 

- Evet, ama, bu uzun mese
le ... Ben, ferdlerln hayatına bu 
suretle el uzatmayı vicdani bul -
muyorum. Kısırlaştırma ameliya
tım tatbik etmekle ortaya bir 
chukuku şahsiye. meselesi çıkar. 
bu çok mühimdir .. dünyaya ge -
len her ferdin okluğu gibi yaşa
mak hıılokıdır .• bu halda istediği
miz gibi oynamak doğru olmasa 
gerek ... sonra: 

- ·Bu adam kısırla tırılmalı -
dır!• 

Diyeb lınek ıçin, o kimse hak
kında bir •tıbbi teşlru;• koymak 
L1zım gelır; bukünkG bilgımizle 

bı:. .• .ı yapabilmek kolay mıdır? ... 
N ıl, ne derece kuvvetli bir tcş
ktliita ihtiyaç vardır! ... Bu usul, 
iyi t r teş-ktl ı Lla, lAyıkile tedbir 
a'ınmak ızııı tatbik edilecek o -
]ursa, hiç şübhe yok ki, birçok yil
rek sızlatıcı hakqzJıklara meydan 
verılmış olur. Ben, hu ameliyenin 
İspartalılardaki şeklini de daima 
dcrirı bir merhamet ve iç acıs!le 
hatırlar ve düşünürüm. Başkala
rını bilmem, bence sterilisation 
insani ve vicdani değildir .. bina
enaleyh mevki! tatbika konulma
malıdır .. 

- O halde, neı;lin ıslahı için 

- -

başka çareye başvurmak kabil 
midir?-

- Kabildir ... Meseli dejenere
leri evlendırmemekle .. 

- Bu nasıl tatbı.k edilebilir?_ 

- Bit1abi, evlenm1! esnasında 

yapılacak sıkı ve esaslı bir mu
ayene ile ... Şimdikı muayene kafi 
değıldır .. evlenecek \;iftler, nikah
tan evvel, tam t~ekküllü bir t1b
bi heyet tarafından muayene edi
lerek, kendilerine esaslı sıhhat ra
poru verilmelidir. Bilmuayene 
ster lıze edilmesi lazım gelecek 
şekilde malul olduğu an.Jaşılanla
rm evlenmekten menedilmeleri 
suretile neslin tedricen ıslahı pek 
iilıi mümkUndür. 

- Bu tarzı hareket de hukÜku 
şahsiyeye dokunmaz mt? .. 

- E.. artık, bu derece mühim 
bir keyfiyet için o kadarı hoş gö
rülebilir ... 

Bu esnada beyaz gômlekli ha
deme içeri girdi; bir bana, bir 
doktora bakarak: 

- Hastalardan biri acele edi
yor ..• 

Doktor: 

- Peki peki. deyip hademeyi 
savarken ben de üstadın elini sı
karak müsaadesini diledim. 

RECAİ SANAY 

Kuluçka 
Makineleri 
Çoğalıyor 

Kümes havyanları 
besliyenler fazlalaştı 

Son yıllarda İstanbul vilayeti 
içinde ve kazalarda tavuk, hindi, 
horoz gibı kümes hayvanları bes
liycnlerin sayısının çok ar~tığı 

gorülmektOOir. 

Köylerle beraber viHiyet dahi
lınde 1 milyon kadar tavuk ve 
400 bin kadar da horoz bulundu
ğu tahmin edilmektedir. 

Ziraat müdürlüğü köylülerimi
zin ellerindeki tavukların ıslahı 

içm kuluçka makiııeleri kullanıl
masını teşvik etmektedir. Bu su
retle son 2 yıl içerisınde köyleri
miz 500 den fazla kuluçka maki -
nesıne sahih olmuşlardır. Küıne5 
hayvanları besleyicilerini teşvik 

için bu sene mükafatlı bir sergi 
de açılacaktır. 

-

- --------- --------
====::. Gölk<yü~üınl©J~ 
Aşk yaırnşD<§lıro 
~-----'--~--~~~---·~·- . 
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- İkisı de olabilir. 

- Hayır İkisinden biri.. ya 
kudurmuştur, ya çıldırmış. 

- B nce ikisi de varid. İnsan 
çıldırmayınca kudurmaz ... 

- Yanlış düşünüyorsun! Evve
la kudurur, sonra çıldırır. 

- Bu nazariye hayvanlar için 
doğru olabilir ama, insa.nlara ge
lince deği~ir ... 

Cahide birdenbire agzını tuta- ı 
rak kısık bir sesle bağırdı: 

- Ah, boğulu orum .. 1 
- Ne oldun• 

- Boğazıma bir elin sarıı 'ığı>ıı 
duyar gibıy m. Yüreğim ağzıma 

~elıyor. 

Reşad cebinden eter şi~esini 

: . 

Yazan: 1skender F. SEBTELIJ 

çıkardı, Cahidenin burnuna gö
türdü. 

- Merak etme.. şimdi geçer. 
Kcçiik bir hava boşluğunu atla
dık. 

- Bu ne sarsıntı böyle .. ? Bar
saklıarım kopuyordu az kaldı. 
Reşad siyah plaka üzerinde ir

tifa aletine şöyle bir göz attı: 
- Bin dört yüz yetmi§ bet 

metredeyiz. 
- Ne diyorsun .. bu kadar ça· 

buk mu yüJ.."Seldfk? 
- Nihadm tnehareti bu. 
- Bın beş yüzü tamamlıyacak 

galiba• 
- Ben de öyle sanıyorum. 
- Çiftler ne halde? 
- Başımı kımıldatmıya meca-

Tramvay şi ike1i
nin saıın al nma

sına d"Qru 
Onl ::ır 15 milyon 

lira istiyorlar 

Biz bir milyon lira 
veriyoruz 

Tramvay şirketinin satın alın -
ması için cereyan edecek müza -
kerelerde takib ed;lecek esaslar 
tarafımıuhn tesbıt edilmiştir. 

Bu esaslara göre, her nf'kadar şir
ket bütün tesisatı içın bizden 15 
milyon lira istemekte ise de on 
senedenberi şirketin yenı hiçbir 
şey yapmaclıt;ı. mcvcud tesisatın 
eski olduğu, bunların ıslah edil -
meleri için en az Ol' milyon lirn
ya ihtiyaç bulunduğu hesap edi
lerek bu miktar tarr.fımızdan bir 
m !yon lira olarak tesbit edilmiş
tir. B'naenalcyh yakında Anka 
rada b:ışl.yacak olan müzakere -
lerde hükumetimiz satış bedeli o
larak bir milyon lirada ısrar ede
cektır. 

Gelecekc.lan mrahhaslarla bu 
vaidde ilk temaslar yapıldıktan 

sonra bir mukavele projesi yapı
lacak ve bunun kat'i şekil alarak 
imzalanması işi şirket idare mec
lisı reisi Spesiyol'ün memleketimi
ze gelmesinden sonra yapılacak -
tır. 

Sabun 
Sana) iimiz 
Canlandırılaçak 

Çukurovada biiyük bir ehem -
miyet taşıyan ve merkezi Adana 
ile Mersin olan sabun sanayilnin 
ruhu çiğit yağıdır. 

Adanada sabun çiğit yağuıdan 

istihsal edilmektedir. Bu sabun, 
umumi evsaf itibarile zeytin ya
ğından istihsal edilen sabunun 
kalitesinden pek farksızdır. 

Mevcud fabrikalar Çukurova 
istihlakiLtını temin ettiği gibi, do· 

ğu Anadoluya da büyük mikyas
ta ihracat yapılmaktadır. Maa -
ma!ih, Çukurovada, bilhassa A -
c''nadaki sabun endüstrisi teş -
kilıilı, sabunun yapıldığı mevaddı 
iptidaiyenin çokluğuna nisbetle 
mahduttur. Bu darlığı gidermek 

için milli bankalarımızın serma
yelerini sabun endüstrisine teş -
mil etmek ve bu suretle mevaddı 
ipt;da yen•n kaffesini işletmek 

icabettiği ileriye siırü!mekted'r. 
Bu takdirde hem şehrin iş ha

yatında daha büyük mikvasta 
bir canlılık ve refah ve hem de 
dahili istihlak ucuzluğu temin e
dilecektir. Ayni zamanda, ihraç 
maddelerimize esaslı bir kalem 
daha ılave edilmiş olacaktır. 

--rı--

* Almanyada Yahuclilerin ti -
careı yapmaları ve dükkan aç -
maları yasak edilmiştir. 

* Karakulak suyu membaında 
asri tertıbat yapılacaktır. 

-- - -

lim yok Fakat, yarış bala devam 
ediyor 

- İnsanların ihtirasları yüksel
dikçe artıyor. 

- Nerden anladın? 
- Şimdi seni kafamdan ziyade 

kalbimde hissediyorum da. 
Arlık kimse kimseye bakamı

yor. 

Herkes kendisile ve ancak ken
di eşile meşgul. 

Perihan baygın gibi.. başını 

annesinin sağ omuzuna dayamış. 
Bayan Pa.kizenin başı da Hurşid 
Abbasın omuzunda dayalı. 

İnce bir ses yükseldi: 

- Bire Nihad .. yeter artık. Bizi 
Hristosun yanına mı çıkaracak

sın?! 

Bu sesi tanıyanlar, Doranın ba
ğırdıiiını anlamakta güçlük çek
mediler. 

Kara plakada bir işaret .. 
•Efn beş yiiz metredeyiz. Şim

di tavvarcnin burnu düzeliyor. 

Atatürkü anlarnak 
bir borçtur 

Harikalar yaratan Atatürk'ü 
tarif ve tavsi( etmek için dünya 
dillerinde kelime bulmak imka
nı yoktur. Bütün bununla bera
ber Atatürk'ü anlamak biz türkler 
için milli bir borc ve bütün dün
ya milletleri için de elzem bir 
mecburiyettir. Atatürk yalnız 

kudretli bir inkılabcı, yüksek bir 
asker ve kumandan, belagatli bir 
hatib, bıiyük bir feylosof, kahra· 
man bir vatanperver, faziletli bir 
nhlilkcı, derin görüşlü bir devlet 
ve siyaset adamı değil, başlı ba
şına bir devir ve bir tarihtir. Bi

naenole~·h Atatürk tar\hini tahlil 
ctnıck, onun içine niifuz ry]emck. 
onu öğrenmek, onu bcniınscmck 
her türk için farıdıt. Feruler 'e 
milletler en kar .ı, en ün1jd iz gün
lerinde, enerjilerinin zitfa di'lçar 
olduğu dakikalarda Atatürk'ün 
ışığından, onun tek bir süzünden 
yeniden üınid, crsaret ve kuvvet 
alacaklardır. Bir millet, bir me
deniyet ve haşıl başına tam ve ka
mil bir tarih yaratan Atatürk'ün 
devrine yetişmekle ne kadar bah
tiyarız. Onun teneffüs ettiği ha
vayı tcııcffüs etmiş, onun ya~a

dığı muhitlerde yaşamış olmakla 
payansız bir saadete mazhar ol
n1uşuzdur. Dilnyaya örnek olan 
o büyük adam dünyanın kuruldu
ğu günden bugüne kadar yaşayan 
ve ölen ve bugün yaşamakta bu
lunan büyük adamlarda olmıyan 
yüksek bir va'fa malikti. Ata
türk'de Ego yoktu. O, akıllara 

hayret verici inkılıiblarını yapar
ken daima Türk millet inin asil ve 
necib duygularına hitab etmiş, 

türk milletindeki yüksek karak
ter ve ıueziyetleri trbariiz ettire
rek ondan kuvvet almıştır. İnsan
lığın ve tekiimülün en son ve en 
yüksek zirvesine ermiş olan Ata
türk'iin bin bir büyüklükleri için
de baV;öndüriicü 'şekilde hayran 
bıraktıran ~·alnız bu erişilmez 

vasfıoı tahlil etmek insanlara, in
kılabcılara, devlet adamlarına 

göstermek başlı başına bir mev
zudur. Hıssile fikrini bu derece 
meharctle mezcederek insanları 

kendine bağlayıp en olmayacak, 
en yapılaııııyacak gibi görünen 
işleri yapmak ve kabul ettirmek 
tarihte ancak bir defa bu müstes
na yaradılışta görülmüştür. 

Sözleri, vecizeleri öyle sehli 
münıteniferin sehli mümteniidir 
ki, geni ve derin ufuklar açan 
mfına ve mefhumlarını kavrıya· 
bilmek ıçin, bugün, kelimeleri ü
zerinde günlerce durmak güç gö
rünen bir hakikattir. Atatürk"ü 
anlıyabilmek, emaııct ettiği ni
metkrindcn istifade edebilmek ve 
münevver gençlik her sahadaki 
adımlarında onun ışığını rehber 
tutahi1111ek için Üni"·crsitl'deki ııı· 
kıliıh deralerine bir Atatürk kiir
süsii il8\'e etmelidir. Bu, Ö.lle bir 
kürsü olmalı ki ynlmz Atatiirk'ii, 
yalnız o koca fakat kocan1az tari· 
hi anlatmalı .. \'e Atatiirk'ün harb, 
ilim, san'at, edebiyat. ahlak, içti
maiyat, inkılıib ve daha pek çok 
bakımlardan olan e<-bhesini ve 
me\'cudiyetini anlatabilmek için 
bu kürsüde birka~ mütehassıs 

profesör yer almalıdır. Ta ki bu 
suretle ebedi olan Atatürk'ün e
bedi ışıklarını daima ve en iyi 

- -

Ayni irtifada bir ufak gezinti da-
ha yapacağız.• · 

Cahide mırıl.dıındı: 
- Bu çıkı;,ın bir de ınişi var. 

Allah kuvvet versin siniderimi
ze. 

Reşad, tayyare doğrulunca ge
niş bir nefes aldı. 

- Yılmaz.1 dikl:at ediyor mu
sun, Cahıde? 

- İyi göremiyorum. İçimde bir 
bulantı var. 

- Bulantı şimdi geçer. Biraz 
eter kokla! 

- Yılmaz re yapıyor? 
- Hurşid Abbasla uzaktan u-

zağa pek meşgul oluyor. 
- lstediği kadar meşgul ola

dursun. Hurşid Abbas acemi bir 
avcıdır. 

- Nerden anladın? 
- Bunu anlamıyacak ne var? 

İyi bir a\·cı olsaydı, şimdiye ka
dar Pakize teyzemi çoktan avla
rnı~tı. 

- Böyle avlara tC>Sadüfün de 

$eyyar 

g 
B d .. 1 üt ye Mürahhasıarı u ıspanser er s. ,talimat aını3~. 
me teb Çağındaki ÇO•Ankaraya ~d~n 
C U k 1ar1 n tedavi 1eri1 e di~:~~~U~U~~:k h-U~~~ıt 

yetlerı çalışmalarına .,.8 
derken Hamam köyU · k 

·· cı 

m e ş g u 1 o 1 a c a ki bir hudud noktası uıerı 

Bu dispanserler en hücra kög
!ere kadar ğönderilecek 

Süt ve mckte', çağındaki ço~uk
larm mı..ayene ve ıedavilcrı ıçin 
şehr nuzd" açıl.an dispaı1-'erleroen 
bi.ıyuk bir fayda temin olunduğu 
- ,la:;ıldı"ır.dan yeniden muiıte

lif ycrkr 1e bu kabil dispanser
ler açılması kararlaştırılmıştır. 

Bu meyanda mevcud dispan
serlerden bazıları da genişletile-
cektir. 
Diğer taraf•an köylü çocukla

rının da bunlardan istifadesini te
min maksadile •seyyar dispan
ser• ler vücude getirilecektir. 

İlk defa Almanyada tatbik olu
nan bu usulün çocuk vefiyatına 
karşı bilyük faydası gôrüldüğün-

den oradaki seyyar dispanserler 

teşkilatı tedkık edilmektedir. 

Bu tcşkılat memleketı.mizde de 
vücude g&tirildikten sonra bütün 

köylerimizdeki sıit ve mckteb 
çocuklarının hepsı c slı bir mu- 1 

ayeneden geçirilerek her biri için 

teşhis karneleri hazırl.a!lacak ve 
tedavisi icab edenlerin butün ilaç
ları köylüye meccanen verilecek
tir. 

Seyyar dıspanserler vilayet tak
simatı üzerine yapılacağından 

bunların en hücra köylere bile 
sık sık uğraması temin edilmiş o

lacaktu·. 

HABERLER 
* İngilız bandıralı olup Kana· 

da hattında çalışan iki geminm 
Den.zbank tarafından satın a -
lınmasına teşebbüs edılmıştLr. Bu 
gemikr yalnız yolcu taşıyacak -
tır. Yük ve yolcu vapurlarının ay
rılması etrafındaki tasavvur da 
bu suretle tatbik edilmeye başla
nacaktır. 

* Balkan erkanı harbiye reis
leri Atinaya varmışlar merasim
le karşılanmışlardır. * Dün Halk Partisi kaza kon -
grelerine başlamış ilk olarak Be
yoğlu, Sarıyer, Kartal ve Beşik
taş kongreleri yapılmışter. 

* Papa çok hastadır. 
*Nafıa Vekaleti, şehirler ara

sı tdefon şebckesiı:de mükaleme 
miktarı çok artmıştır. Mevcud 
hatların ekserisine yeni kuran -
portörlcr konulacaktır. Ankara -
İstanbul. Ankara - Kayseri ve İz
mir - Bursa hatları üç. Kayseri -
Adana ve Eskişehir - Bursa hat
ları da birer kuranptörle takviye 
edilecekt.r. * Kızılayın maske fabrikası 
yakı'1da halk için de maske ima -
line başlıyacaktır. * Matenimiz münasebet le ın
kıtaa uğrıyan Türk - Amerik~ 

ticaret muahocesi müzakereleri -
ne yarın başlrncaktır. 

* Donanma için satın alınan 

ve İzmıt isnu verilen su gemisi 
limanımıza gelmiştir. 

anlaşılmı, şekilde kendimize bü
tün hayatımı2Ja, ve hayatımızın 
h"1" afhasında rehber olarak bu
labilelim. 

Muzaffer Güral 

- --

yardımını inkiır edemezsin ya! 
- Yeni tenışnuyorlar ki.. 

- Tayyare yolculuğu herkes 
gibi onları da heyecana düşürdü. 
Bu heyecan içinde birbirlerine 
biraz daha yaklaşmış, birbirlerini 
biraz daha sevmiş olabilirler. 

- Ben Pakize teyzemi çok iyi 
tanırım, Reşad! Nihad gibi genç 
ve yakışıklı damadını bırakıp da 
şu saçı sakalı ağarmış adama gö
nül verecek değil ya. 

- Fakat, yengemin de saçları 

çoktan ağardığuıı ve Perihan gi
bi koskoca bir kJz anası olduğunu 
unutma! 

- Ne de olsa, teyzemin gönlıi 
senden benden daha tazedir. 

- Sen ne dersen de. Ben yen
gemin Hurşid Abbas tarafından 
ıyice avlandığ>nı sanıyorum. Hem 
sana hakiki duygumu söyliyeyim 
mi? Nihad artık yenğemin yüzü
ne bakmaz. 

- Niçin .. ? 
- Niçin mi? Kızını aldı .. alış 

* Azabkapı - Şışhane arasın -
da açılacak yeni caddedeki istim
lak muamelesi hazırlığı bitmiş -
tir. * Dün Kabataş açıklarında bir 
motörde yangın çıkmış, kaptan -
!ar tayfa güç ,ı. kurtulmuşlar

dır * Londra sefirimiz Fethi Ok -
yar vcdanameslni vererek Lon -
dradan ayrılmıştır. Kendisinin 
memleketimize avdetinde meb'us 
olacağından bahsedilmektedir. 

* Birinci umumi müfettiş A
bidin Özmcn bugünlerde Anka -
raya gidecek oradan memuriye -
tine gidecektir. 2 inci ve 3 üncü 
umumi müfettişler de Ankarada
dırlar. Yakında Dahiliye Vekili -
nin riyasetinde toplanarak yeni 
direktifler alacaklardır. 

* Kızılay bir senede 1.438.051 
deste oyun kağıdı satmıstır. Bu
nun tutar bedeli 1131.037 liradır. * Amerikaya keçi derisile sa -
tış artmıştır * Hükumet belediyelere yeni 
varidat membalan bulacaktır. 

* Narıye.erin sayısı dokuz 
yüzden yırmi bine çıkarılacaktır. 

* Şehrımizde ılk partide ya -
pılacak imar faalıyetleri için 19 
milyon liraya ihtiyaç olduğu tes
bit edilmiştir. 

* Nevyorkta şiddetli bir kar 
fırtınası oldu, 34 kişi öldü, 50 bin 
kişı karları kaldırmaya çalışıyor * Mekteplerde ziraat dersi o -
kutulması i~in tedkikler yapılı -
yor. 

* Şişli - Ayas ağa yolu asfalt 
olarak derhal yapılacaktır. 

--- -

ver~ iyt bitti. Bundan sonra ona 
ne diye iltifat etsin .. ? 

- Fakat, bu derece macl!rape
rest bir adamın akla gelmiyen 
~eyleri yapabileceğine benden ön
ce sen inanmıştm! Şımdi fikrini 
değiştirdin mi? 

- Nihadın korkulacak bir ze
kası var. Buna inanıyorum. Fa
kat, ondan ötesini havsalam al
mıyor vesselam. 

Nikiıh memur usöyleniyor: 
- Demin şuradan bir kadın se

si yükseldi.. Hristosa mı çıkıyo
ruz? dedi. Çok hoşuızıa gitti bu 
söz. Daha uzıyacak mı bu yolcu
luk Allah aşkına .. ? 

Bayan Pakize cevab veriyor: 
- İçiniz mi sıkıldı, Bayım? Bu 

seyahati kendi kendinize yapabi
lir miydiniz? 

- Evet ama .. ben bu seyahatte 
bulutlardan başka bir şey görmi
yorum. 

(Devamı var) 

tilaia düşmüşlerc!ır. 
d·1 ıııe Bu sebeble, tah ı. pı 

muvakkaten ara vernıek 
riycti hasıl olmuştur. 

Öğrendiğımize göre : 
haslarımız, talimat alnı& y 
birkaç gün evvel An ·ıır3 

det etmişlerdir. 
--0---

isviçre'de i T 
Talebeleri dB 
And iç:rer 

JUi Lozan, 26 (A.A.) - . 
· h • uhatıır• Jansının ususı m 
yor: 

Büyük Şdimiz Atat~e 
ze merasimi münaSel)e tl 
Türk talebe cem yet\ rıı 

salonunda bir top! "'1 e lı 
tir. Toplantıya ı.,o:ı:ın l)P 
erkanından baz,ları. 

ı Her, 
profesörleri, gaıe ec 181 
Türk dostları, Cene'"'e .., 

cew 
Lozarı ecnebi talebe ;pJc 
iştirak etmişlerdir. flal· · 
sus kürsünün arkas.n.~at;iiO 
rağının üstünde Atatü.f ceııı 
leri asılı idi. Taleb~ct!e11 
reisleri talebe cl'mı) 

1 \'C 
sus resmi elbiselerı e 1< 
rı mateme bürülü olar' ıııi 
yorlırrdı. Türk talebe ~e ,ç 
isi Ferzan Aras celsC). ](11 
hazirunu bir dakika_ 5~ 
etti. Ve ilk sözü ünıv 
rüne verdi. ~i 

,. ·"ev 
Rektör, Lozan un• c 

iJıC mına Türk talebeler . ıd: 
ziyetler sundu. Ve dedı f 

·Siz Türk gençleri. b; 
yük Şefinizi kaybettıiı ııı 
layı nckadar ağlasan•: • .uıı 
Ü .... bubUr 
nıverslte sızın cd;r. 

minize iştirak etmel<l ıııın 
türkün, bu büyük adBt i( 

nı, bı..rada az bfr vııl<i ıııı 
dirmı.v imkan yoktur._ ..sJ .. ~ 
vatanının tar.'.!ıinde lı' 
parlak sahifelerı s.ze 18 . .. . . yara 
ısteriın. Turkıyevı 08ııı 

mizi'l bu en büyı.k 8 e~e· 
mı en derin hfr.nnetlc 

lamlarım.• &Jf 
Bundan sonra prof ıfl'~r. 

Osmanlı İmparatoı-!Uilr~ C• 
tundan ba.;lıyarak 'fU il 
rı:vctinin ilanını. AIB~t,ğın' 
Türkiyeyi nasıl yara tıl'' 

h~)'' tı ve Atatürkün 
zun bir söylev yaptı-_·r S' 

Mütoakiben prof1'5°,.1 •
1 

·fl(IC~ 
Atatürk Türkiyreı . lı 

kuki vaziyet ile es~il td 
yeti uzun boylu ta i'fe 
ziruna Türk Cüınhı.ıfıını 
ıiı:;tem hukuki ci lı~e ıP 
bundan sonra ScVI' ' ıın• 
ahedeleri muhtevi)'~' 
cepheden tahlil etti. f'~ı 
tisadiyat, içtimai)'3~ t4'1 
Türk iyede tahakktrd. ııi: ~ 
lerden bahset1ıi, de 

1 ıf,r,ıı 
•Yalnız bir ııskef bif. ~.ı' 

zamanda asrunız'.".ıJi. ııv::,1ı 
miyeceği bir dah• 1 ..,ıı "'. 

el< ı nun zıyaından P jlıt 
dir. Türk talebeler 

1 
ziyt'tler sunanın-' 11etıi t~ 

Burulan sonra eC s6ı 
· efe tel" miyetleri rcisJerı ;~·el f 

Diğer talebe cerrı nt<le 
, ntC 

de hemen ayr11 • cı.iJef· 
taziyetlerini bildit . f~ 

el.• ~ ~ 
Bundan sonra r ')'~!" f 

sın daveti üzerı~eetıııl ,1 ' 

ri 1:_ü~. ~ürnhUfl~uıı''I° 
tiklalını ılelebet J3if . e " 
dafaa cdqcekleriD 

lerdir. 



!!f emleket Meseleleri Tiftik ve /Mahrukat J 

ihracatı kontrol nizam- Yapağı Buhranı 
na m esi ne aykırı Standirdİlasyon yok 
hareket edenlerle . . . _,_ 

S-..tJOW' T"EL·o a A 1'-27 t cl ~şrın ım 

Iktı adi meseleler 
.......................... ~---------

Etiketlere 
ko ma 

fi at 
iş. 

Şekersiz bayram 
Bilaem ı;iz de benim gibi mi-

slıdı.? lkn lıilil İsna r bay • 
ramda hasta olurum. 

m o c 8 d e ı e pro1eıerı devlet !!,~=i~~e~8da~ı::::: 
'( a 1 1 1 d _ şurasına verildi :t5~an~~:~:~:~te~ 

n iŞ yo a sapan ar er Tiltik ve yapağı standardlzas - çok artm~. 

Bunun için yeni bir teşek
kül meydana getirilecek 

Gelenin. gidenia çokluj:mıdan, 
:ı:i ·aret edilec:ek akraba ve ebib
banın kesretinden değil. Bu bir 

am lıııstah~. Şübbe yok ki 
herkes evine tebrik için gelen mi
safirini ağ anm;ı.moladır 

ve insanlar için böyle lilcy-d.ı gü:a
. tfuna tlca ederek birbir
. i ziyaret etmek bo · iıdrtla

.ı-dir. Likia hrr dGı;ta "Liyaret, 
mutlaka bir INııd- !"'keriai ~eyu 
bir telokamu yutmak ve bir 
6-an kahveyi ·art.nü m«
lruri etlai ias-. talımil etmek 
gibi bayramın garib cilnleri de 
vardır. 

h eni Bilhassa halkı.mız bu sene ma-

l hk • ı k yon hakkında hazırlanan y den kömürü ve sömikoka büyük 

a ma emeye verı ere b':.!~~:rşiir~~:'1ve:!~~~en rağbet permektedlr. 
- Bu aebeble İstanbuldaki top -

Yakında burada icabeden ted-

C e Z a 1and1r1l1yor1 ar klkler ~aı. ~ıunarak projeler :cı ı!!';%a~:'.:tth~:i ~e~ 
kat1 şekillennı alacaklardır. lr.etlerine ve bu meyanda fahri -

tı..,tı ı..-~-• -•------•-e · Diğer tarafdan bir müddetten- kasına bu··yiik· ve mühim" · so"mikok 

Kanuna riayet etmiyenler ve halktan 
fazla fi at alanlar cezalandırılacak 

tt ~~ ........uv1 ...,....~, Diğer taraftan vaziyet; alfil<a-
lıırı hareket ııtmeğe tif81Xıüs darlar tarafından müddeiumumi- tenberi devam etmekte olan Bur- siparişler vermektedirler. Ancak, 
~ «lccarlarla esaslı sureıt>te liğe bildirilerek mezkur müesseı;e sadak! tiftik ve yapag kursuna sömikok fabrikası, İstanbulun bu 
lttı ildeleye girişen kxmtrol tıeşki- hakkında derhal takibata geçıl- şehrimizden iştirak eden 5 kon- siparişlerini sür'atle karşılaya -
t~ ~; bu Jı:abil ihracat- miştir. Müddeiıımıım!lik makamı trol memuru bayram tatilini ge- mıyacağın.ı bildirerek ay sonun • 
~ ınaUarınm ihracını hemen da tahkikatı t<?kemmül ettirmiş çirmek üzere İstanbula gelmiş - dan evvel İstanbula büyük ınik-
~i llrnıaltta ve vazlyetıl de müd- ve suçlu müesı;eseyi Sultanahmed !erdir. yasda lr.ömü veremiyeceğini çün-
~. bildirmektedir. ı inci sulh ceza mahkemeo;ine tev- Memurlara Merinos fabrika • kü Ankara, İzmirden Arlanadan 

ltoı bu muamelede ve kcin- di etmiştir. sında açılan bu kursda tiftik ve daha evvel almış olduğu sipariş -
~ "'~e bllyllk b(r h-asiyet İhrac ııiı•mnamesi mucibince yapağı ihracatını kontrol için !erin tesliıni için çalıştığını teb -

-...qt g&ıterilmelrtedlr. ancak içiıııde ,:. 5 nisbetinde çü- !Azını gelen malUınat verilmek- llğ eylediğini yazmıştık. 
lı. tı:cUııı.ıe; Ahiren ~en rilılt bulunmasına mfujamaha olu- tedir. Bu vaziyet karşısında tedkikat 
.... ~a ...._"erilmek üzere bir nabilen fmdıklarda bu nisbetin yapırnış ve neticede şehrimizde-
""".... ıov~ Kurs pazartesi gününden iti - ki _,,_ 

-eae tarafından ha=larnm cı. 2 gibi küçük bir farkla da olsa · sö.uW..ok mevcudunun, yeni si 
1• haren tekrar faaliyete geçecek • '•' elin 

Cil-. rın içinde ~ 7 ırlsbetlnde tecavüz ~llmesi; §&yanı memnu- par~er ı · ceye kadar yetişece-
~;: buhm:<iuğu haber alınmış niyet bk hassaalyetle hareket e- tir. Jf. li, esasen maden kömürü ı.-toku da 
ıı,,_ ethaı bunların ihracı durdu- dilen bu meselede; suçun kabul 1 pek az olmadığından bu sebeble 

""'llıııtur. ve tesbiti için kAfi gelmiştir. Etrüsk ~ir !ı=:~ydan kalmıyaca -

Şehrin muhtelif yerle- Mer~ndet Şapka-kan~n-una 
tind T ·· kk d Geldı Muhalif hareket e ur uş u ers- Sür'at tecrübelôrl Edenler 

haneleri açılacak !!!sk"~~~!e d:ner!!sin Şiddetle takib ediliyor 
hattı seferinden İstanbula dön • 
müştilr. ~eni talebe kadrosu ilci bin 

olarak tesbit edildi 
4:lıibuı •Türkkll§U• şubesine 
l"rlıı 0lıı:ıak il.zere müracaat eden
~ sa:nsı hergün gittkice art-

lı Bdır. 
~~Bene yeniden İstanbuldan 
r.,.,,_,n talebelerin yek\ınu 1000 i 
~'"ft!r. 
~ taııbuı ~rosu bu yıl 2000 
~olaraJı: ~t edllıniştlr. 

lıı"Jı talebeler irön• İııtanhuJun • taı· ,_., 
cl~rah if semtlerinde •Türkkuşu 
tıı-ıı llıı~lerı. açılmuı kararlaş-
.~ıtır. 

~1'1ckuşu talebeleri> bu ders-

ih Utnurta 
racatımız 

~rttı 
y 

bıt llnıurta ihraca.tımıza büyük 
lfd~llıılııııı: içinde devam etınek-
So~ h 

l!ı•ny lfta içinde, bilhassa Al -
lıtanbıı, Yunanistan ve İtalyaya 
>1ıııı llldan mühim miktarda 

llıııırt. ihraç olunmuştur. 
~! "Ylıılhracat, geçen senenin ay
%ı;tlt a llazarao. % 20 fazla gö-

llıı ~. 
h~ sebeb, ihracatın iyi bir 
b~ kontrol edilmesi ve daima 
'chtYUln.urtaiaruı tercih olun-,. 

hanelerde haJtanın 2 günüııde 

ders göreceklErdJ.r. 
Dersler, şimdillk yalnız akşam· 

ları, mekteblerin tatil saatinden 
sonra olmak üzere verilecektir. 
Diğer taraftan öğrendiğimize 

göre bu sene İnönü kampına ye
niden talebe gönderi.lmıyecektir. 

Şimdiye kadar İnön~ giderek A 
ve B brövelerini veren İstanbul 
Türkkuşu gençleri; bu yıldıın iti
baren Yeşil.köy tayyare sahasın
da yapılacak imtihan neticesinde 
vereceklerd'ir. 

Bir ziyafet ve 
Bir karar 
KQmşularımızın dest· 

tuk tezahürleri 
Beyrut, 25 (Hususi) - Teka • 

Ud edilen Suriye, Lübnan yüce ko
miseri kont Dömartel buradan 
hareketinden evvel resmi bir 
danslı akşam çayı verilmiştir. 

Türkiye, Mısır, İran ve İrak 
konsolosları Atatürk'ün öliimü 
münasebetile bu davete iştirak 

etıru;yeceklerini bildirmişlerdir. 

Bu konsoloslar, yine ayni ma
tem dolayısile hiçbir ramazan 
bayramı ziyareti de kabul etme
mişlerdir. 

M TnGlira tuan: ll. Sami KARA YEL 
~ii l'uthl Wrikua Ne. 166 

b, tUn bir gece, sabaha kadar Dolma· 
l\:çe sarayının etrafında bin bir 

Ciise cereyan ettiği halde saray 
llil. aatıet uykusuna dalmıştı 

~in A . •• 
Sııltan· ~ı Pll§ayı çağırttı. 

~ol"(! ' Suleyman paşayı tanı-
'-•ı b 11·'" ·n H'· · A · ' U; ~ , useyuı vnı pa-

lı;;. :roro.u 
1 ... eYin · 
~l!lliltt Avni paşa; Sultanı e
~'tfııı en sonra; vaziyetin ne-

>'11 lıılattL 
~~ı at· biit .. 
1 oıaı; ~ un bu gürültülere he-
\ıttot e 1to !ıırad efendi deh§etli 

, . rlc:ınuştu. Adeta; cinnet 

Fatma Sultan oğlunu ikna etti 
ve giyindirdi, Avni paşaya teslim 
etti. 

Paşa; Murad efendiyi, arabası
na alarak Beşiktaş iskelesine gel
di. Orada; donanma kumandanı 

Arif paşanın hazırladığı çifte ka
yığa binerek Sirkeciye geçti. 

Dolmabahçe saraymın önünden 
geçen veliahd Murad efendi ve 
Hüseyin Avni paşa; saraya bak-

Geminin bu seyahatine iştirak 
eden fen heyeti de beraber gel -
miştlr. 

Etrüskün silr'atinin azalması 

üzerine, kazan lskaralarmın de -

ğiştirilmesinin büyük faidesi gö
rülmüş ve geminin bu seferinde 

nizami sür'atten aşağı düşülme· 
miştir. 

Heyet azaları, bu hususda ra -
porlannı hazırlıyarak Denizbank 
umum müdürlüğüne verecekler • 
dir. 

-=o=-

Şapka kanununa muhalif ola -
rak takke veya küWı şeklinde 
ecib serpuşlar giyenler, sıkı bir 
surette takip olunmaktadırlar. 

Bu cümleden olmak üzere Ur
fanın Yusufpaşa mahallesinden 
Seyyid oğlu 70 yaşlarında Der -
viş ve Akziyaret nahiyesinin Göl
pınar köyünden Mustafa oğlu 

yiDe 70 yaşl=nda. Iehmedle, He· 
kim dede mahallesinden 315 do
ğumlu Ahmedin mezkür kanuna 
muhalif hareket ettikleri görül -
düğiinden mahalli polis tarafın -
dan yakalanmışlar ve haltlarmda 
kanuni takibata başlanılmıştır. 

Tramvay 
Bekleme 
Yerleri 

\ Çanakkalenin 
İktısadi 
Kalkınması 

Sür'atle yaptırtılaCAk 
Kış mevsiminde halklmızın so

kaklarda, açıkda tramvay bekli
yerelr. Jıastslanmasını önlemek 
üzere, yeni ve wtü kapalı tram
vay bekleme yer !erinin bir an ev

vel inşa olunması tramvay şir -
ketine tebliğ olunmuştur. Bu e -
mir üzerine tramvay şirketi, her 

semtte memurları vaSJtasile ted
kikler yaptırmağa başlamıştır. 
Halkın en mütekasif bulundu

ğu istasyonlardan başlamak su -
retile yeni bekleme yerleri sene 
başına kadar inşa edilmiş olacak
tır. -tıkları zaman, derin bir uyku için
de olduklarnu gördüler. Yalnız; 

Saray rıhtımı üzerinde dola -
şan nobetçilerin parlıyan sün -
gilleri ve hayalleri görülüyordu. 

Sirkeciye çıktılar ... Sabah ol
mağa daha bir iki saat vardı. O
radan bir kira arabasına bindiler .. 
ve, Serasker kapısmm yolunu tut
tular ... 

Serasker kapısında bulunan 
dörtler komitesi, ah! ve, vah! i
çinde vukuattan bihaber sızlanıp 
duruyorlardı. 

Hüseyin Avni Paşa, veliahd 
Murad efendi ile birdenbire ba
bı Seraskeriye gelince: Dörtler 
komitesinin sızıltısı bitmiş, biraz 
evvel korkudan tekallüs eden su
ratları, ağızları kulaklarına vara
cak kadar sevin~en açıla kal -
m~tı. 

Hazır bulunan vüzera başda 

şeyhulislam ve fetva emini oldu
ğu halde biat ettiler ... Diğer ri -
pati devlete de haberler yollandı. 

imar işlerine de hız 
verildi 

Çanakkalede hummalı bir imar 
faaliyeti başl~tır. Başlıca cad
defere yeni ve modern binalar 
yapılmaktadır. Üç, beş sene son
ra. Çanakkale memleketin sayılı 
şehirlerinden biri haline girecek
tir. 

Çanak.kalenin iktısad.i vaziye -
ti de yıldan yıla salilı kesbet -
mektedir. 

Vilayet çok yakında iktlsadi 
kalkınma yolunda mühim ham -
kr yapabilecektir. 

Sabah olmak üzere iken toplar 
atıJmağa başladı. Artık, Sultan 
Murad tahta çıkmıştı. 

••• 
Bütün bir gece, sabaha kadar 

Dolınabahçe sarayının etrafında 

bin bir hadise cereyan ettiği hal
de saray gaflet uykusuna dalmı~ 
mışıl, mışıl uyuyordu. 

Hüseyin Avni Paşs; Sultan Mu
radı velialıd dairesinden araba -
sına alıp giderken kumandayı 

mektebi Harbiye nazırı Süley • 
man Paşaya tevdi etmişti. 

Saray denizden de abluka 
altma alınnuştı. Donanmayı hü -
mayun filikaları müsellAlı bahri
ye neferleri olduğu halde saray 
etrafında dolaşıyorlardı. 

Sultan A.ziz, top seslerini işi -
tince derin uykusundan uyandı. 

Aleliicele pencereye koşup etra
fa bakındı. Görünürde bir şeyler 
yoktu. Yangınlarda geceleri top 
aWırd.ı. Bu toplan da evveli yan
gın topu zannetti. 

Pazarlıksız ..a~ kanununun 
tatbik olunduğu yerlerde etiket
lere fiat koyma işini kootrol et
mek üzere Ticaret Odalarile be
lediye memurlarından mürckkeb 
bir teşekkülmcydana getirilecek
tir. Bu yeni tqekkül hakkında; 
İktısad Vekaletinden bugün. ya
rın emir verilmesi beklenm<?kte
dir. Emir gelir gelmez; seçilecek 
memurlar, toptan sat~ fiatlarına ı 
muayyen bir nisbet dahili.ode i15.
ve olunacak karı hesab edecek ve 
dah« yüksek fiat yazan mağaza -
!arı takib ederek isimlerini t<'sbit 
edeceklerdil". 

Bu isımler toplanarak· alakadar 
resmi makama teW.i olunacak ve 
mezkı'.ır ticarethane sahibleri hak
kııııda ilk defa para cezası tatbik 
olwıacaktır. 2 nci oitala aynı halin 

Memleketimiz
den gönderilen 
Etler 
Yunanistanda narka 

tabi tutuluyG>r 
Memleketimizden Yunanista 

na sevkolunan hayvan etlerine 
Y unani>;tan mJlll iktısad nezare -
ti piyasa milı;teşar lığı tarafından 

nark konulduğu şehrimızdcl<i a
Wcadar lan bildirilnriit ir. 
Atına Türkofisi merkezinden 

İstanbul Türkofisine bildirildiği -

ne göre, bu nark, doğrudan doğ
ruya canlı hayvanlara koruna -
m~ olup toptan ve perakende et 

satışlarına tatbik olunacaktır ve: 

Kuzu eti topdan okka ile 40 

drahmiden, perakende ~ drah -

miden, koyun eti 36.5 drahmiden, 

perakende 44 drahmiden, ökü2 
etleri kesilmiş toptan 21, pera 

kende 40drah miden satılacak • 
tır. 

Koyun ve kuzu etlerinin ke -
silmiş olarak kantar üzerinde sa
tılması yasak olunmuştur. 
Dığer tarafdan Şap hast.alığı 

münasebetile son zamanlarda 

Türkiyeden Yunanistana hayvan 
ithalatı azaldığı da görülmekte
dir. 

--=o=--

Yugoslav general 
konsolosu 

Yugoslavyanın İstanbul gene
ral konsolosu Radovin Şömenko
viç tekaüde sevkedilmiştir. 

tekerrür ettiği görüldüğü takdir
de para CC%ası tiddetlend.irilecek· 
tir. 

Mütealdh vak'alarda da o mü
<?SSeSenlıı muvakkaten sat ve 
ticaretten men'i içm kapatılmag 
cihetine gidilecektir 
Diğer taraftan pazarlıksn "atış 

kAnnnunun yakında tatbfkına baş
larulacağı. fclılrler hakkında son 
k'dlcitl.,,. yapılmaktadır. 

Bu t.edkıkler bJtince hemen 
mahalll bclediyeleı e pazarlıksız 

s tışa lanması için emir ver> 
lecek.tir. 

Vilayet merk er'.nden sonra 
lıza mcrlr.ezlcrind 'e bu suret
le peyderpey bütün me:nlekPtte 
pek kısa bır =nanda. pn:arlıl<.m 
satı "kuwnu tatbilı: erlJım- e baş
lanmış claoaktır. 

Taleb3ye yurd 
T edkikleri nasıl 
Yaptırtacak ? 

---
Mualiio1ler e gün bir 
pr0je hazırhyacaklar 

Şehir ve kasabalar dahilinde
ki. bütün resmi ve hususi mü~ -
•eselerle binal:ınn ve tarilı! er
lerin i~n ayn tekmil talebeler 
tarafından bilinmesi i~in, bunları 
ilk mektebden itibaren okuyucu
lara tam tac :ık şelulde hareket e
dilmesi bütün maarü müdürür -
lüklerine bildiri.lıni§tir. Bunun 
üzerine ilk tedrisat müfettişleri 

ve muallimler, talebelerin bulun
dukları viliiyet dahilinde sık sık 
seyahate çıkarılmaları ıçin pro
gramlar ha.zırlamağa başlamlf • 
!ardır. 

İlk mekteplerde (hayat bilgi -
si) dersleri tatbikatı arasında ya
pılacak olan bu seyahatler de o 
vilayetin uzak kazaları da gezi
leceği gibi talebelere gördükleri 
yerlerin planları da çizdirilecek· 
tir. 
Ayrıca muallimler ve ilk ted -

risat müfı>ttı.leri gezilecek yer -
!erin planlarım evvelden hazır -
lıyacaklarından İstanbul ilk ted
risat müfettişlerinden mürek -
keb bir komisyon kurularak vila
yetimiz ve kazaları hakkındaki 

planları hazır Iarnağa başlam~ • 
tır. 

Bu plılnlar yakında bütün mek
teplere tevzi olunacak ve seya -
hallere başlanılacaktır. - --- --

Fakat çok geçmeden cülus 
topları olduğuna hükmetti. Çün
kü, yangın topu adedini geçmiş -
ti . 

Tam, bu sırada Vaid<! Sultan 
oğlunun yanına geldi. O da, top 
sesleri üzerine uyanmıştı. Etrafı 

tedlr.ik ederek ve topların adedi· 
nin çoğalmasından şüpheye düş
müştü. Oğlu Sultan Azizi haber
dar etmek için yatak odasma 
koşmuştu. 

Arzıniyaz kalfa da, yatağından 
fırlamıştı. Valde Sultan hazret -
!erinin telaşlı, telftşh oğlunun o
dasına geldiğini görünce eğilerek 

buyur etmişti. Valde Sultan ai
nir buhranı içinde idi. Bir an du
rarak Arzıniyaza şunları söyledi: 

- İşte, emelinize nail oldu -
nu.z ... Arslanımı nihayet, mahvü 
harab eylediniz.. •• Allah, size ıa -
net etsin. 

Usta, toplardan işi anlamıştı. 

Valde Sultanın tahkirine süku -

netle mukabele etti. Ve oğlunun 
odasma girdi. 

Sultan Aziz, yatağa oturmuş 

yaşlı gözlerini siliyordu. Valde
sinin içeri girdiğini görünce ~u -
zeşli bir lisanla: 

- Valide gördün mü, olanla -
rı? ... 

Valde Sultan otlunu tl!selli 
için şu cevabı verdi: 

- Oğlum, ne var ki?.. Atılan 
toplar yangm toplandır. 

- Ne söylüyorsun?.. Hangi 
yangın topu ..• Görmüyor musun? 
Yüz bir pire toptur. 

- Eh! .. Ne yapalım oğlum? Ba
flll saA olsun. .. Kader böyle imiş ... 

- Beni, üçilncü Selime dön -
dilrdiiler ... Acaba lr.lın yaptı bu 
işi dersin? .. 

- Kim yapacak. arslanım ... Hü
seyin Avni yezididir .. 

- Yalnız ~a yapemaz, Rüt
tü paşa da beraberdir .. 

- Mithat pap.yı, Redif pa~ayı 
(Devanu var.) 

ar beraher ikram .,dilme
ie )"<Dİ ymi 'bqanan konı ak bir
kaç ııhp&ba ziyaretinden M>nra 
iıısaa erille adeta ı;arhos diiaiiyor 
ve iter .,, • ., en aşalı ı'rar"' ~ai:
mett iki per ile lrurtulabildiiini
ti kalMd etııek ahbapbrını:r.nı ımik
dan · ) cdiğiniı sekerin 

rnütena ib ola-

ilile., 1i~ arct erile, 
almcak "c e)·u.ncaklarile, ram-
lar rilderik itiraf ede~·iın 
ki u{:umclnnberi hoşuma 

&iaen -t-dir. 
•Baynamda güler ~chrt>i m umu 

Sahavet.• 
Fakat ba..-ramı afız tadile idrak 

edebllmrk ,.e mide rahntsmığın
._ bm•mak i in ~u !t-C r fas· 
lil n...ı. mücadt•le etındi? 

('ii li ' erilen ckcri ememeJ.. 
ne kar bir alık ' • 

hakaret teşkil etmektedir. Bunun 
~ ki lta~Tarnın şettcrstti ~t·· 

ker • ·iıMlaı rol< dırJuı iyi olan zar.-
nı!Kbıyua. 

HALK FİLOZOFU 

Balık 
Mevsimi 

-·--
ilk mahsul Boijaz 

dı .. nda eh d 
Balıkçı ar evvelki gün ılk us -

kumru mahsulünü Boğu dış·~:ıa 

ıaplamışlardır. Tutınan ilk usttı m 
ru partı&i 7 bin kı o kadardır. Jsu 
günlerde sulanmızda pek mclı, ul 
bulunan tociklenn uSkı.iıriru sü ü 
!erine tesadüf etm leri anl~,ıl 
mıştır. Balıkc;.ılann ifa~in" gire 
§ayet Karadeniz boğazına gelmiş 
olan aıılaıınrulann bu piştarl:ırı 

tori..kleı:e tesadüf etmiş olsalanlı 

ttlef edileceklerdi. Usıkumrur, ın 
k, Balıkar-edc 20-2-l ~ a
r ..... ııda fiat bulmuş ve dün piya
sada salılııuştır. 

Bu ilk fi.at balıkçılarımızı p k 
memnun etmiştir. 

Karadenl2de sular gıttikçe soı u 
makta olduğundan balıkların l:ıu -
yük sürüler halinde Boğara \e 

l.\Iarmaraya akın etmiye başlıın ı
lan beld~nm<!ktedir . 

Evwlki gün torik an da pek ı e 
reketli olmuş "e balıkçılanmır TI'> 
ğaz dışında 25 bin çift tol'.ik yal ı 

lamışlardır. Bu toriklerd~n 18 bın 
çifti Yunan ve İtalyan balık gemi 
leri tar atından çüU 28 kuruş ok
rak satın a]ınm•iilır. (7) bini ıno
törlerle Bulgarislana sevkedilmı~ 
tir. Torikler İtalyada konservl! 
fabrikalarına götilrülmektc Yu -
nanislan ve Bu.Jı;aristanda ta.ze o
larak istihlik olıınmaktadır. Ev · 
vclki gün tutulan kılıç balı.kları -
nın sayısı da 150 dir. Kılıcın kilo 
su balıkanedi! ~5-30 kuruş arasın
da satılmıştır. 

Bu m~vsimde mevcudu pe>k a.z 
olan Barbımyadan ancak 50 kilo 
kadar gelmiş ve bunlar da büyük 
lokantalar tarafından kapışılmış -
tır. 

Dün suların akıntısı artmış ve 
ağ!ar denizin dip tarafı.nda tutuna 
mamış olduğundan külliyetli mik 
tarda balık avlanamam.ıştır. Tek 
tük gelen toriklerin çifti balikane 
de 45 kurll§a kadar satılmıştır. 

Dün Sllivriden de kamyonla 700 
kilo kadar lüfer gelmiş ve 25-30 
kuruş arasında fiat bulmuştur. Lü 
fl"rin fiıltı akşama doğru 50 kurıı 
şa kadar yükselmiştir. 

Balıkçıların ifadesine göre bu -
günlerde ehemmiyetli mlh-tarda 

balık avlanması muhtemeldir. 
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OLAN HER GÜN BiR HIKA~ Bir zabıta meselesi 
Kapılar, pencereler 
sıkı sıkı kapalı idi 

VARNER 
(ŞARLI ŞAN) 

Yerde bir ölü yatıyor. Fakat 
ortada silah yok .•. 

Jan Bolet, merkez memuruna 
anlatıyor: 

- Ağabeyim Jak, babamızın 

vefat ettiğini miras meselesinin 
halli !<;in evde bulumamızı yaz -
dı. Fakat, tayin ettiği saatte eve 
gid.nce bütün kapıları, pencere
ler! kapalı buldum. Zili çaldıd, 
çaldım, cevab veren olmadı. Çi-

lingir buı<lum kapıyı açtırdım. 

Salona girince bu müthlf ve kor
konç bir manzara karşııı111da kal
dık. Hatırlarsınız ... 

- Evet, gözümün önünde, gö • 
rüyorum. Kardeıiniz yerde ya -
tıyordu. Üstümü ve başı perişan. 
Boyunbağı kopmuş. Sağ şakağına 

giren bir kurşunla ölmüş. Fakat, 
cesedin yanında . rövelver filan 
vok. Aynalı dolap açılmış, için • 
:lekiler alt ve üst edilmiş. Cese -
din vaziyeti, öteye beriye atılan 
kağıtlar, devrilen sandalye her 
halde bir mücadele olduğuna de
lalet ediyor. Haydi, delikanlı bey
hude inkiir etme, doğruyu söyle. 
Abeyinle evvela dil kavgası etti
niz, sonra işi azıttınız, boğaz bo • 
ğaza geldiniz, bu sırad arövel • 
verle kendisini öldürdün. Sonra 
katil 3.letini bir yere attın, değil 

•• mı .... 
Jan Balet şiddetle bağırdı: 

- Hayır! Hayır! ... Yanlış dü -
şünüyorsunuz. Ben kardeşimi se
nelerdenberi görmedim. Birbiri -
'llızle anlaşamıyorduk. O sefa -
ı •e düşkündü. Babamın mirasın
dan hissesine düşeni çoktan sar -
fetmiş, bitirmişti. Beni parasız 

bırakmak istemiyen babam bir 
vasiyetname yazmıştı. Bu vasi -
yetnamede, kardeşimin borçları

na vocdiği paralar birer birer ya· 
zılıdır Vasiyetname de bendedir. 

İşte, telefonla davet ettiğim 
polis hafiyesi Berge geldi. O, az 
bir zaman içinde hakikati mey -
dana çıkarır. 

....................................... 
Polııı hafiyesi, odaya bir göz 

gezdirince vak'ayı anlıyıverdi. 

Duvarda, ocağın sol tarafında iki 
jimnastik lastiği vardı. Ocağın 

kemerinin üst tarafı sıyrılmıştı. 

Önünde de yer» dökülmüş ku -
rumlar görülüyordu. 

Berge, merkez memuruna hi
taben: 

-JakBol· öldürülmemiştir. 

Bizzat kendini öldürrnıiş:ur. 

Dedi. Sayın okuyucular, polis 
hafiyesinin J ak Bole tin kendi 
kendini öldürdüğünü nasıl ve ne

den anladığını söyliyebilir misi-
. ? ruz .... 

ZABITA MESELESİNİN HALLİ 

Jak Bolet kardeşinden evvel 
eve geldi, ve kendisinde bulunan 

bir anahtarla kapıyı açtı, içeri gir· 
eli. Babasının bütün servetini kar
deşinin bıraktığını, bir de vasi • 

yetname yazdığını biliyordu. Bu 
vasiyetnameyi yok edeceğini zan
nediyordu. 

Dolapları aradı, bulamadı. Kar
deşinden de· son derece nefret e
diyordu. Onunla karşılaşmak is -
temiyordu. Bu sebeble intihar et
ti. Fakat, kardeşinin başını derde 
sokmak için intiharına bir cina -
yef. süsü vermek istedi. • 

Polis hafiyesi Bergo, duvarın 

solunda asılı jimnastik aletlerin
den birinin üç, diğerinin iki liıs

tiği olduğunu farketmişti. 

Bunlardan biri J ak Bolet çı -
karmıştı. Malı'.ım a bunlar neka
dar çekilirse o kadar uzar. Jak, 
rövelverini lüstiğin bir ucuna, 

diğer ucunu da ocağın içeri>.inde
ki bir çiviye bağladı. Sonra kar
şıdaki sandalyeye oturdu, rövel

veri şakağına sıktı. Tabii rövel -
ver elinde kurtulunca ocağın içe
risine gitti, asılı kaldı. 

Rövelver, hayretle ocağın içe
risine girerken kemerin üst tara
fını sıyırdı. Kurumları düşürdü ... 

EOEBf ROMAN : 17 

YAZAN: NUSRETSAF A COŞKUN 

Şu dakikada kafasının telitfif 
Vt tearıcleri arasında dolaşan 

erkrl.'. hayali onun gece rüyaların
da gördüğü erkeğin ta kendisidir. 

Tanışalı pek az zaman oldu da
ha 1. 

Bu gece üçüncü defa olarak ko
nuşacaklar. 

Randevuları saat 21 de .. 
Lakin saat 21 in üzerinden 30 

dakikalık bir mesafe katetmiş 
bulunuyor. Delikanlı meydanlar
da yok .. 

Biraz kırgın da ona .. eğer riva
yet hakikat i•e, park kapısındaki 

vak'ayı yüzüne çarpacak. 
Genç kız: 
- Arkadaşların hakkı var! di

ye mırıldanıyor. İnanılacak bir er 
kek değil .. kimseye bel bağlamaz. 
İşin alayındadır, demişlerdi. De
mek doğru.. üçüncü randvusuna 
yarım saat geciken Aşık .. hayır, 

hayır .. genç ve güzel kız, birden
bire bu kadar insafsız hüküm ver
mek istemiyor .. insanhk hali bu! 
Kim bilir belki de bir işi çıkm~
tır, ani bir vaziyet yolundan ala
koymuştur. 

- Affet canım!.. 

Büyük bir san' atkarın hayatı 
ve son günleri 

Birkaç ay evvel, Stokholm'un 
büyük istasyonu Santrtı.len'de 

trenden iOOiği zaman birçok ga
zetecilerin, takdirkarlarının ken
di.-;ini bekledığini gördü. Ve va
gonun basamağından ayağını ye
re atmadan gülerek: 

- Rica ederim madamlar, mös
yöler, dedi. Lı1tfen şöyle iki sı

raya dizilir misiniz?... Meşhur 

Çinli polis hafiyesi Şarli Şan ile 
alakadar olanlar buraya, sağa ... 
Varner Olan'ı görmek isteyenler 
de sol tarafa ... 

Herkes gülüyordu. Alay haki
katen pek hoştu. Alkışlar nihayet 
bulduktan, gazete muhabirleri re
simlerini alıp gittikten sonra yal
nız kaldık. Derin bir nefes aldı: 

- İsveçe tekrar gelmek büyük 
bir cinnet, dedi. Memleketimi ter
kedeli tamam kırk beş sene var. 
Henüz on üç yaşında bir çocuk i· 
ken ayrıldım. Çocukluğumdaki İs
veçi, o zamanki adamları, dostla
rımı görebileceğiml düşünmekle 

ne büyük bir hata etmişim ... 

Dağdağalı bir hayattan soııra iki 
hafta saadet 

Stokholm; Greta Garbo ile be
raber İsveçlilerin tiyatrodaki ka.
bilıyetlerini dünyaya tanıtan bu 
büyük san'atkiirı fevkalade mera
simle karşıladı. 
Muvasalatının ertesi sabahı, 

Sto.Jıolm belediye reisi, şehre -
mar1etinde kendisini kabul etti. 
Öğleyin, payitahtın en büyük lo
kantasında Opera Kalaren'de şe
refine büyük bir ziyafet verdi. 
Gece de Dramaten tiyatrosıında 

bır müsamere ... 
Er~esi gün kral tarafından hu

susi suretıte kabul olundu. 
Varner Olan, Stokhohn'un say

fiyelerınin birindeki köşkünde 

pek garib bır hayat geçiriyordu. 
Öğlene kadar uyuyor. Yemeğini 
taraçada yiyor. Sonra gene uyku
ya dalıyordu. 

Saat yediye doğru yatağından 
kalkıyor, bir örtüye sarılarak bah· 
çeye çıkıyordu. Orada bir kana
peye uzanıyor, gözlerinl kapıyor, 
biribiri arkasından yaktığı siga -
rasmın dumanlarına bakarak dü
şünüyordtL 

İşte onun sesi.. genç kız yerin
den fırlıyor: 

- Gözleriml yolda koydunuz 
Sermed bey! Nerelerdesiniz? .. • 

Sermed, Cavidan dan ayrıldık • 
tan sonra (Aile gazinosu) ndaki 
randevusuna yetişmek için koş· 

muştur. Nefes nefese: 
- Affet canım! diyor .. misafir

geldi. Birdnbire kurtulamadım. 

Çok bekledin mi? .. 
Genç kızın cevab vermesine 

meydan bırakmadan, sür'atle ga
zinoyu dolaşan gözleri onun yü
zünde duruyor: 

- Kimseler yok burada .. rahat 
rahat konuşabiliriz değil ml? .. 

- Ancak ona kadar .. evden çı
karken arkadaşıma gidiyorum! 
diye izin aldım. Merak ederler. 

Elele dip taraftaki masalardan 
birine yürüdüler. 

Burada olup bitecek şeyleri 

kimse göremezdi. 
Burada konuşulacak şeyleri 

kimse işitemezdi. 

re 

Olurdular. 
- Nasılsınız İclal hanım .. gör

miyelidenberi neler yaptınız? .. 
Genç kız mahcub bir eda ile 

başını önüne eğdi. Ellerini avuç
ları içinde tutan Sermedin ellerin· 
den kurtarmak istedi. Fakat on
lar cevab verinceye kadar deli · 
kanlının dudaklarına gitmişti bi
le .. 

- Teşekkür ederim. 
- Beni düşündünüz mü hiç?. 
İclal onun karanlıkta bile istih

za ışıkları seçilen gözlerine bak· 
tı: 

- Ya, siz? .. 
- Oo .. bir an aklımdan çıkma-

dınız İclal hanım! Bu akşamı na
sıl sabırsızlanarak beklediğiml 

bilemezsiniz!.. 
- İnanayım mı? .. 
- Tabil değil ml ya!. 
-Fakat Mdiseler sizi tekzib e-

diyor Sermed bey!.. 
- Ne gibi İclal hanım?. 
- Buluşacağımız geceyi sabır-

lsveçli san'atklir Varner Olan, 
Çinlt polis hafiyeri Şarli Şan 

rolünde 

Bu bahçede, kendi.sile görüşen 
bir gazeteciye: 

- Geçen yaz pek garib bir şey 
başıma geldi.. demişti. Stüdyodan 
çıkmıştım. Yaya gidiyordum. Su
net caddesine gelince birisi yanı

ma yaklaştı. avallı figüranlardan 
biriıri sandım. Holivu'fıta o kadar 
çok vardı ki... üstü ve başı peri
şandı. Halıinden karnı aç olduğu 
belli idi. Bir söz söylemesine mey
dan vermeden eliml cebime attım. 

Bereket versin üzerimde biraz 
para vardı. Avucuna birkaç dolar 
sıkıştırdım. Bunu nasıl kaptı, ce
bine attı, bir gölmeli idiniz. Bu 
strada karzıdan gelen bir otomo
bilin fenerlerinin riyası yüzünü 

aydınlatıtL Kendisini derhal ta
nıdım: Bir katil... Evet, bu adam, 
üç kişiyi öldürmüştü. Şarli Şa

nın Londrada çevirdiği bu filmi 
gördünüz mü? Bu filmde kibar 
bir ailenin katilini mt!ydana çı

karır. Çehresini, bakışlarını ha
tırlıyor musunuz? 

İşte katil! 

Varner Olan'a, hilclyesindeıı 

bir şey anlamadığımı itiraf etmek 
mecburiyetinde kaldım. Buna 
mütehayyir görünmedi, ve: 

- Neticeyi bekleyiniz, dedi. 
•Şarli Şan Londrada• filminin fo. 
tograflarını bekliyordum. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

sızlıkla bekledığinizi söylüyorsu
nuz. Randevunuza yarım saat geç 
geliyorsunuz. Aklınızdan bir an 
çıkmadığımı iddia ediyorsunuz, 
aklınızda ben olduğum halde 
park kapısında Merali kucaklı • 
yorsun uz. 

Sermed boğulur gibi olmuştu: 
- Siz de mi duydunuz? .. 
- Siz de mi? Tuhaf biraz .. 

duymıyan kalmadı ki.. beni aşkı
nıza ınandırmıya çalışırken bu 
jestiniz doğrusu çok çirkiIL. bu 
akşam gelip sizi beklemem bile 
manasız .. fakat ne bileyim, bu ha
reketin esbabı mucibesini sizden 
dinlemek istedim. Bakalım neler 
söyliyeceksiniz? .. 

Delikanlı gülümsüyordu: 
- Esbabı muhaffefe bulmıya 

çalışmıyacağım!.. 

- Demek itiraf ediyorsunuz!. 
- Hayır, bilakis .. çünkü böyle 

bir hAdise olmuş değildir ki.. 
-Ya~ .• 
- Yani.. yalandır. 

Vah! Zavallı! .. 
Yazan: B ed i Gündü z 

- Ey, nasıl adam bu? ... 
- Söyledima!. .. İhtiyarın biri-

si. Beayz saçları, kır bıyıkları var, 
bir de sivrice sakalı ... Uzun boy· 
lu, güçlü ve kuvvetli, sağlam vü
cutlu bir adam. Herhalde altmışı 
geçkin ... 

- Peşine mi takıldı? ... 
- İstasyondan çıkınca öyle zan-\ 

nettim. Eminönüne kadar geldi. 
Sonra birdenbire kayboldu ... 

- Çoktanber! mi seni taklb e
diyor? ... 

- Rica ederim, Macid farazi -
yata kapılma, bana itimad et. Be
ni rahatsız ettiği, söz attığı veya 
bir şey dediği yok. Yalnız uzak • 
tan bakıyor, işte o kadar ... Fakat, 
bu hali beni hayrette bırakıyor, 

merakımı mucbi oluyor. İlk te -
sadüfümüz, hatırımda kaldığına 

göre, bir ay evvel oldu. Teyzeme 
gitmek için sekiz trenini alınıştım. 
Kompartimanda karşımda oturu
yordu. Beni görmemişti. 

- Yahud da görmemiş gibi dav
ranıyordu. Kurnaz çapkınlar dai
ma böyle yaparlar. Klasik usul 
bu ... 

- Hayır!Hay ır ... Yanlı§ dil -
şünüyorsun. Cidden görmemişti. 

Çünkü gazete okuyordu. Bir ara
lık başını kaldırdı, beni görünce 
çehresinde öyle bir hayret a!aimi 
belirdi ki şaşırdım doğrusu ... Ba
şımı çevirmeye mecbur kaldım. O 
kadar heyecan içinde idi ki... Ta
rif olunmaz ... 

- Şüphesiz, buna da sebeb sen
sin ... Herifi çileden çıkardın. Bu 
ondüle saçlar, bu şık tuvalet 
hangi erkeğin dikkat nazarını çek
mez. Ben bile olsam ayni hale uğ
rardım ... 

- Alay etme Maci<i! ... Bu a -
damda başka, büsbütün başka bir 
hal vardı. Güzel bir kadın gö -
rünce kendini kaybeden sırıtan 

erkeklere hiç mi hiç benzemiyor
du. Öyle olmuş olsaydı sana ba
his bile etmezdim ... 

- Peki, o halde sana dikkatle 
bakması, sonra peşinden gelmesi
nin sebebi ne?... Hem bir defa 
değil, her zaman ... 

- Bilmem ... Fakat o günden -
beri ne vakit sokağa çıksam, ne
reye gitsem mutlaka ona tesadüf 
ediyorum. Ya giderken veya ge
lirken mutlaka karşımda veya ar
kamda görüyorum. Daima cid -
diyetini muhafaza ediyor, ne bir 
söz söylüyor, ne de bir harekette 
bulunuyor. Bazan trende, veya 
vapurda karşılaşıyoruz. Dikkat et-

bil 
ettim, gazete okuyormu§ g~ jlJ 
rünüyor, fakat gözleri ben ~)'O'· 
dakika bile ayırmıyor. ı:ıa 
bakıyor... ııJeı:ı' 

Bir gün nasılsa e~di~e Jdl ..ı 
yere düştü. Hemen eğıldi, a uı•ıl> 
büyük bir nezaketle bana e\t~ 
Ellerinin titrediğini hlsS , . 

. na.-· 
Söyle Macid, ne dersın bU çt • 

- Ne diyeceğim ... B~ fr 
virir geçersin. Şayed lA giJS'.I' 
lan atmaya kalkarsa ~~ te!t 
rirsin. Haddini bildlrıri.Jl1 

yesizin. .. . değik 
- Yok canım, öylesı ııı&' 

Terbiyeli bir adam ... Biraz 
yak ... İşte o kadar .. . 

• •• 
- Ey senin ihtiyar 

Artık bahsettiğin yok .. · . ,ydll 
- Bilmem ne oldu.·· ı:ıır 

göremiyorum... ğil tf}1' 
- Ve canın sıkılıyor, de ~ 
- Amma tuhaf söylüY0 ıır 

.. fwnüıde "' Macid... Son tesadu . r.\W 
yan Nuriye ile beraberdik?,iuıe · 
o kendisini tanıyormuş. Jd~ 
kaid bir bahriye miralayı, 0 (jf 

K . . yol<· ça da zengin. ımsesı bl • 
ründe evlenmemiş. Eme~t~ir ~r 
cısı ile beraber sade, sal<lll 

t . . f ya geçırıyormuş... 1~ 
- Nuriye mi söyledi bun yıf.' 
- Evet... Köşkleri ysıı 

imiş de!... aııl•~ 
- Demek macerayı ona 

tın?... ,ar 
- Hayır! O kend!liğindeJI 

ledi. 
••• 

· ·'1lacak şey bu!... dil 
_ Düşünüyor~·. bil' 

şünüyorum, bütün servetiJll 10r~ 
bırakmasının sebebini bit 
anlıyomıyorum. . s# 

- Ben bunu öjre~iı_1'· ,öf~· 
merakdım kurtarmalı: ıç~ ıel<'i.ll 
yeyim: Bu bahriye nıil al'ıl' 
on dokuz yaşında !lı:en ııJletııt 
( deeti l:ııdivacı) nı taleb ır \.," 
Red cevabı alınış. BUylik ~e~~ 
se kapılm11, İstanbulu ter ,oef' 
Bir lnglllz kumpanyasının )l1lııt 
!erinden birine kapdan / 11ıı1' 
Tamam kırk sene dünya eil& ı~ 
rini dol~if· Nihayet tel<~8ıııl 
muı. İstanbula geJınlf. />Jl ıŞ· Si' 
anneni bir türlü unutaınstll di efl 
ni görünce o sevgisi ıazeJeJl\I ıf.' 
bllMıare, onun kızı olduğUnbıl'J~· 
!adı. Ölünce servetini sana 
tı. Anladın mı şimdi?... rd1• dl' 

Maddenin gözleri ya§& 
r!n bir teessürle: 

- Vah! zavallı!. .. 
dedi. 

' e u gün MELEK Sinemasındı 
.. ırıı'~ U lu Ş,~fimi~ ve Ebedi Onder s 

ATA TURK'ün lstanbul ve Ankarsd, 
'IB' 

Muazzam Cenaze Merasimi, Tarihi filmine; 
11 

ASK'BAümüÇELE~ı 
V IVJANE rRQMANCE 

Bl!ll!!!!llllllllB................ 

Amma da yaptınız Sermed 
bey!.. 

- İnanın bana İclal hanım!. 
Eğildi. Genç kızı öpecekti, kah

veci gelmişti; doğruldu: 
- Bize iki okkalı kahve yap!.. 
Kahveci uzaklaştıktan sonra 

İclal ellerini Sermedin avuçların
dan dargın bir eda ile çekmek is
tedi. 

- Sizin için hiç de iyi şeyler 

söylemiyorlar, Sermed bey!.. 
Sermed, genç kızın ellerini bı

rakarak boş kalan ellerine çene
sini, dirseklerini de masaya daya
dı: 

- Yaa .. ne diyorlar İc!Al ha • 
mm? .. 

- Çok şey .. siz pek alaycı imiş
siniz .. ciddi görünüT, gizli gizli 
istihza edermişsiniz. Gönül işleri
le kat'iyen alakanız yokmuş, aş
ka inanmazmışsınız. 

İclal bunları söylerken, rad
yum lambasının donuk ışığında 

delikanlının yüzünde sözlerinin 

hasıl edeceği tesiri arı)'~~l~~ ~ 
Sermedde hiçbir değı~~ f(l~· 

mamıştı. Yalnız gülünısu{~ı! ~r 
- Bütün bunlar doğrU c 

nım! .. 

- İnkAr etmiyorsunuı~cli'· 
- Bu başlıca mezir,etı 1~11~ııl 
- Söyledikleri gıbı 0 

mu?.. ıti''I . ~ 
- Hayır, kusurlarUJll ırıe1ı 

dişim, yahud yalan söY18 

şlın!. 

- Şu hald e .. 

- Evet.. ıJ'J~~ 
- Sizden korkacalttııl· 5erıı' 

mıya mecbur kalacağıın . of' 
bey!.. dar ~ 

- Niçin?~ Ben bU I<a, 
kulacak bir tnsan mıyını · ~t"' ' 

- İtiraf da ettikiniz~eıı lı1~ 
vet .. çiinkli ben si:ı:e kal Jbll)ıl ~ 
!anmak üzere idim .. }{~ off~~ 
kalbe aid her şeye gülUYT 

- Ağlamam mı lazut' " 1'11 
(De• .,.. 



Dünyanın 
krallığı 

en 
ve 

klicük , 
kralı 

So tebealı bir hükümdar 
&urada doğanlar kimseye hesab 

vermeden yaşar ve ölür 
~0rsanların kumların altına gömdükleri, 
Qga/arın arasına sakladıkları hazineler 

bulunabilecek 
., 

mı ... 

.... 
~ 
~rc•b 

bn ~en_dili kadar küçük bir 
~iı, Ukuındarı olmak ister 

'it b~·· _bünya haritası üze -
bu lcı-8'Yah nokta ile gösteri

ı,.~l><I• ~Uık, Londraya üç saat 
~"'lQi ulunınaktadır. 
"iııliisu •dası, büyük şehirlerin 
~ dentıden azadedir. Hududu 
\ı Olur ızıe~dir. Gündüz olur, 

: ~ır~ l'•gınur yağar, güneş 
~ ihııu nalardan başka sükil -

''"'J 0 il<lan•den b:r şey yoktur. 
~" ''· ~ ın ahalisi cidden mes'-7r. ne ed kanun bilir, ne zulüm 

.~' ltarş ı" Vergi verir. Beyne! -
• 

1 
iklara da uzakdan gü

' -ı~ 
i<fı. Saltiır 
•ıdir 1 vardır. Bunlar d< 
~~~·Çiftliklerinin mahsul il 

' "ıtıe 
&t ltıerıın r. Hayatlarından da 

.... 

llAn etti. Hatta İngiltere kralına 
karşı da bir sui kasd hazırladı. 

Bir gece, karanlıktan istifade 
etti. Tebdili kıyafet ile adadan ay
rıldı. 

HükCımet, inun kuvvetini, vur
gunlarını, soygunlarını biliyor ve 
mtüeyakkız bulunuyordu. Buna 
rağmen Mariko Londraya gel • 
meye muvaffak oldu. 
Kralın yatak odasının önünde, 

tam hançerini çıkarıp kralın kal- j 
bine saplıyacağı sırada yakalan -
dı. 

Kı.sa bir muhakemeden sonra 
asılacaktı. 

Fakat, son dakikaya kadar, hat. 

, ~ lt.ır-; undur ar. 

''lıı<i; -~/ ADASI KRALIYIM!. .~ 
b;,h'- asının kralı Londralı . ~1'A.~;". '"<erd · • !.> 
'lıııı1 ır. Burayı 1935 de sa-

'-'e krallığını ilan etmiş-
tı ıı~n t 

~r ~· iftihundi adası kralıyım ... 
~""llıan ar. eder. Marten Ko -
ıı.,. larını .. sıgarasını yakar, du-

r lifler 'il., Ve b(j .. , sonra başını kal-
YUk bir gururla ilave 

... ~rht, 
'"ar11 st hır kraliyetin hii -
~o ... 

'~lıt ll~ı\NtA.RIN YATAGI 
ın.~ lia · 

~ "il t nrınin kraliyeti es-
' <i ,..Uncti d .... ~ tl ld' . a ası bu hukum -
,0bİtiııe\8iliıh::re gözdelerin • 
~ ~. sahib ect~ye etti. B.: suret-

t. ~'lrdın ını değiştirdi. Birin
~,r~r t1ar; :aınimi dostlarından 
~ a,. lto, rn 8. onun eline geçti. 
1.. '<'~altını Uth:ş b.ır korsandı. 
~"'4"'~ lq bu adada kurdu. 
a1 Yoı k Yınetıi ytiklerle gelen 

tı • b •lvunı 
~ •ııad arı çevirip soy-

b lı,.~ların ~ .. A.z sonra Lundi, 
~. b Iııı ald ustahkem bir yata-
ı ~ • ı. l':n .. h" k '.,.•<:lada mut ış orsan-
~-'nı bur toplanıyorlar. ha • 

S'lı'rtı ltko, et ~da saklıyorlardı. 
"· r•fı s 1 1 hk' tı, 1 " ht ur ar a ta ırn 

, ıı,. lıa'-ltlıosunda taarruz plan· 
"• <I k Yor k ,~ llıaLıytnetıi' alyunların ge-
ıı,~'• •ııe"l . şeyleri bu şato
•. "! l)q· " erınd ~ ~<:! ı <lir • . e hıfzediyordu, 
~-~ be bir : 1gn>cle Marikanın, 
\;/•1q 'Yta•ı u kafası taşıyan 
'tf tın " nı ta 
1 ~ •tk şıyan gemileri 

ı.'-~ e t h asıl>da gizli k" ··k 
~4 l\cı· ~ ass uçu 
111 ~~ı' •.d<tsın un ediyorlardı. 
~~ ~rın~ tdj. ~~ kalesi gayri ka

)•nı .. en c·· ,tiko, muvaffaki-
"" .. Ur et 1 .... 

U~eri a dı, butun 
nde hakimiyetini 

ta idam sehpasının önünde bile 

roğukkanlılığını, gururunu mu
hafaza etti. Mahkemede hiikirnle-

re karşı küfürler savurdu. cBen 
de bir hükümdarım!. .. • dedi. Ve 
boynuna ip geçirilirken: 

- Size bir sözüm var, dedi. A
dada, kumlar altına gömülü bü
yük bir hazine vardır. Bu, harb -
lerde, soygunlarda elime geçen 

ganimetlerdir. Bu, servet bir kra-ı 
lı, hatta beni mahkCım eden hü -

kümdarı bile hayrette bırakacak 1 
derecededir. Fakat, yerini bula-

• 

.· l f 
• 

mıyacak.sınız. Ebediyen göm .• ' 
kalacaktır. 

' 
Ada, Marikonun ölümünden 

sonra yine korsanların yatağı ol -
makta devam etti. İkinci Şarlın 
tebaasından her kim adaya ayak 
basmak istese, korsanlar tara -
fından bilıiınerhamet katlolunu
yordu. 

Korsanlar, Marikonun yaptığı 

kaleye yerleşmişlerdi. Yaklaş -
mak istiyenleri hemen püskür · 
tüyorlardı. Bazan Dövanşire ka
dar gidiyorlar, ahaliyi kesiyor -
!ar, mallarını alıyorlar, güzel ka
dınları da esir edip adalarına ge
tiriyorlardı. 

KORSANLARIN HAZİNESİ 

NEREDE SAKLI? 

Bu kurnaz soyguncular, Mari

konun sırlarını biliyorlar ve ken

di ellerine geçen paraları, kıy -

metli taşları ve eşyaları da bura

da saklıyorlardı. Muhakkak kum

ların, kayaların altında milyo , 

!ar, milyarderler var. Demir san

dıklar içinde elmaslar, inciler 
saklı ... Korsanlar; 

(Devamı 7 inci sııhifede) 
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Abuklr'de· batan Koacsını aldatan kadın 
Napolyon filosu- Kapı dışarı edilince üç çocuğunu 

nun ankazı dereye attı, boğdu 
k. "d'J ıme aı •u 

Kahire mahkemesi, Fransa hü
kfunetinm Mısır hiildlmeti aley
hine ac;-tığı bir davayı rüyet ede-

cek. r 

Canavar karının aşıkı mahkeme 
huzurunda bayıldı 

Dava, 1798 de, Napolyonun Mı-
sır seferi esnasında Abukir lima
nı açıklarında batırılan fransız 

harb gemileri enkazının kime aid 
olduğu hakkında çıkan ihtilaftan 
ileri gelmiştir. 

Fransa, bu enkaz üzerindeki 
hakkının tanınmasını istiyor. Mı
sır hükumeti, enkazın mısır sula
rında bulunduğunu ve kendisine 
aid olması lfızım geldiğini ve şim
diye kadar hiçbir talebde bulunul
madığı için fransızların haklarını 
kaybettiklerini ileri sürüyor. 

Yüzdürme ameliyatına geçen 
yaz başlanılacaktı. Fakat, bu da
vanın neticesine kadar tehir olun
mwıtur. ----
"Şu senedi imzala 

ve soyun! .. ,. 
Şantemerlede ikamet eden 64 

yaşlarında İzidor Bassi ava çık
mıştı. Fırsattan istifade ederek 
yol üzerinde bul un an çiftliğini 

ziyaret etmek istedi. 

Kiracısının karısı, üç çocuğu 

ile beraber çiftlikte bulunuyordu. 
Mösyö Bassiyi görünce içeri da
vet etti. 

- Hazır gelmişken size yıkılan 
duvarları göstereyim .. 

Dedi. Mösyö Bassi ~eri girdi 
•ve odasına kadar gitti. Kapıdan 
ıçeri girer girmez, kiracısı 35 yaş
larında Raymon üzerine atıldı, 

elinde kocaman bir rövolver var
dı: 

- Karımla bir oldunuz, beni 
aldatıyorsunuz ha... Görürsünüz 
şimdi!. .. 

Diye bağırdı ve pullu bir kağıd 
uzattı: 

- İmzala şunu! ... 
Bu bir ay vadeli 20.000 franklık 

bir borc senedi idi. Mösyö Bassi 
korkudan imzaladı. Kiracı, sene
di katladı, cebine koydu. Sonra şu 
emri verdi: 

- Soyununuz şimdi!. .. 
Zavallı adam, bu emri de yeri-

Miyet, küçük bir dere. Köyün 
ortasından geçiyor. En derin ye
ri 80 santireden fazla değil. Köy
lüler: .çocuk bile düşse boğul -
maz .... derler. 
Mayıs ayının ılık bir günü. Al

bertin, derenin kenarına geliyor. 
Bir elile yanındaki, beş yaşında
ki küçük kızı Polenin elini tutu· 
yor; diğerile de içinde biri bir. ö
teki üç yaşında iki bebek bulu -
nan arabayı itiyor. 

İlk evvel bu ikisini dereye atı
yor. boğuyor. Boyunlarına taş 

veya ağır bir şey bağlamaya da 
lüzum görmüyor. Yavrucuklar, 
suya düşer düşmez biraz çırpını
yorlar, sonra dibe gidiyorlar. 

Fakat Poleyi öldürmek kolay 
olmuyor. Zira çırpınıyor, bağırı

yor, kaçmak, bu katil annenin e
linden kurtulmak istiyor. Çocu
ğun feryadını işiden köylüler ko
şup geliyorlar, bu kci sahneye 
şahid oluyorlar. 

Albertin, kızcağızı dereye at -
tıktan sonra elile başını suya ba
tırıyor. 

Üç çocuğunu soğukkanlılıkla 
boğup öldüren bir ana!... Buna 
ana demek caiz mi, bilmeyiz. Ba
zıları: .Delirmişti! ... • diyorlar. 
Fakat mütehassıslar: .Hayır! Al· 
bertin akıl müvazenesi yerinde 
idi ve el'an da yerindedir. Yap -
tığı cinayeti bilerek yapmıştır ... • 
iddiasında ... 

İşte, Azim cinayet mahkemesi, 
bu canavar kadının muhakeme -
sine başladı. 

KATİL KADININ DOSTU 
BAYILIYOR 

Albertin Fove ufak tefek, ba -
sık alınlı, yüzünün elmacık ke -
mikleri çıkık, sert saçlı bir ka 
dın, maznun sandalyesinde bi -

ne getirdi. Elbiselerini çıkardı. 

Bu sırada, kadıııın gidip çağırdığı 
iki kişi geldi. Sonra Bassi serbest 
bırakıldı. Ve doğru karakola git
ti. Başından geçeni anlattı. Zabı
ta karı ve kocayı tevkif etti ve 
mahkemeye verdi... 

~aiakç1nın karıs ı bir ş9y bilmiyor ! .. 
P7rİse kaçzr1/dığ l söylenen mü. 
cevf;eratlan da bir şey çıkm'1dı!. 1 

İngiliz gazetelerinde aylardan
beri bir mevzu teşkil eden hileli 
ve müflis Tanfildden (Son Tel -
graf evvelce çok bahsetmişti. Bir 
zaman Lomira piyasasıııda çol: 
paralar kazanan iflas ettikten 
sonra alacaklılara verilecek pa -
ra bulunamamış, müflisin karısı , 
tarafından yükte hafif bahada a· 
ğı" nekadar kıymetli şeyler var
sa hepsinin Londradan Parise 
kaçırıldıgı iddia edilmi~tir. 

Sabık milyoner Tanfildin karı
sı Amerikalıdır. Sahnede artist
lik ederken zengin adam tara -
fından görülerek sevilmiş, bir -
birlerini almışlardır. 

Tanfild yedi sene ağır hapse 
mahküm edilmişti. Kadın Pa -
risde saklanarak kimseye görün
memiş, fakat nihayet İngiltereye 
dönüp gelmiştir. 

Yeni gelen İngiliz gazetelerin
de okunduğuna göre genç kadın 

mahkemeye çağrılmış ve kendi
sinden 10.000 İngiliz lira kıyme
tinde bir takım tahvilat ve saire 
nin ne olduğu sorulmuştur. Ka -
dın mahkemede yetmiş beş da -
kika süren sorgu ve cevab esna
sında yine daima elindeki mPn -
dilini gözlerine götürerek yaşla

rını silmekten geri kalmamıştır. 
Kadın Parisde iken hastalanmış 
olduğundan zayıf düşmüş, m~h -
kemede ae ayakta durmıyarak o
turmasına miisaade edilmiştir. 

Taifildin Amerikalı karı -
sı Madlen şunları söyh•miştir: 

- Tanfild ile 926 mayısında 

Nevyorkta evlenmiştik. Ben o za
man sahnede artistlik ediyordum. 
O zaman kazanarak biriktirdi -
ğim biraz parayı şimdi sarfetmek 
mecburiyetinde kaldım. Şimdi 

akrabamın yardımlarına muhta
cım. Kocamla olan meselelerin 
hiç birini bilmiyorum. Ben onun
la böyle işlere dair bir şey ko
nuşmazdım. 933 de benim namı
ma bankada bir hesabı cari O<"' l
dı. Fakat kocam çekleri kendi !l~ 
mına imzalamak salahiyeti alnııs
tır. Bana defter verilmedi. Be . -
nim oyunda kazandığım parala -
rın defteri hesabı ayrı idi. 1.500 
İngiliz lirasına çıkmıştı. Bu oyun 
da bahse tutuşmakdan ibarettir. 

Kocam bana bir çok şeyler im
zalatmıştı. Fakat ben bunların ne 
olduğunu bilmiyordum. Koca -
mın işleri bozularak iş mahke -
meye düşünce evimizi 10.000 İn
giliz lirasına sattık. Para Jiizıın -
dı. 

Kadının verdiği ifadeden ken
disinin bu on bin liradan bi" kıs
mını kocasına verdiği ve bir kıs
mını kendi alarak Parise gittiği 

anlaşılmış, fakat daha birçok su
allere karşı kadın yalnız şu ce
vabı vermekle kalın1ştır: 

- Kocamın işlerini ben bil • 
mezdim. 

tik bir halde oturuyor. Çehresin
den yaşını tayin etmek imi.dm 
yok... Ellerini dizlerinin üzerine 
çaprast koymuş, yere bakara!< 
cevap veriyor: 

- Evet, bay reis ... 
Her sorulan suale kısaca ver -

diği cevap bu. 
Şahitler çağrılıyor. İlk gelen, 

birinci fı§ığı Pol Portiye, ilk iki 
çocuğunun babası ... Bir söz söy -
lemeden bayılıyor. Ayıltmaya uğ
raşıyorlar. Yanında bulunan bir 
kadın hıçkırıklarla ağlıyor. 

Albertin, on iki çocuklu bir ai
len in en büyük kızıdır. Babası, 

sarhoş, haşin bir arabacıdır. 
- Babam daima annemi dö -

ğerdi!. .. On dört yaşında iken tar· 
lada patates, havuç topluyordum. 
Bazan da şeker fabrikalarında 
da çalışırdım ... 

On sekiz yaşında iken Pol Par
tiye ile, Juvenkurlu bir çiftçi oğ
lu olan bu on yedi yaşındaki deli
kanlı ile tanışıyor. İki genç sevi
şiyorlar, evlenmeye karar veri -
yorlar. Fakat Portiyenin aileai 
muhalefet ediyor. Delikanlı aske
re gittiği sırada Albertin bir kız 
dünyaya getirmiş: Pole ... İkinci
sine de yine ... 

Bir müddet sonra kendi yaıın
da, Jül Fove adlı bir köylü ile ev
leniyor. Köylü kendisinden ol -
mayan bu çocukları tanımaya ra
zı oluyor. 

Reis - Onu sevıyor muydu -
nuz? ... 

Maznun - Çocuklarım için 
kendisile evlendim ... 

Reis - Şu halde sevmeden ev
lcndıniz? ... 

Maznun tereddüd ediyor, ne 
cevap vereceğini bilemiyor. 

Reis - Haydi, söyleyiniz. , 
Kendisini pek çok sevmiyordu • 
nuz, değil mi? ... 

Bu defa maznun cevab veri _ 
yor: 

. Maznun - Evet, evet ... Çok se
vıyordum ... Fakat mes'ud olama
dım. Fove daima çocuklarımdan 
şikayet ediyordu. 

Reis - Demek hiç rahat yüzü 
görmediniz? ... 

Maznun - (Tereddüdsüz) e 
vet, asla! ... 

KISKANÇLIK 

Junenvilden ayrılan karı ve 
koca iki sene sonra tekrar oraya 
geliyorlar. Albertin, asker lig". . 
b ·t· P . ını 

ı ıren ortıye ile bulwıuyor. Ko-
cası bunu haber alıyor, bir temiz 
dayak atıyor. Bir gecede, üç ço
cuğu ile beraber kapı dışarı edi
yor. 

22 Mayısta Albertin, küçük Po
le ile sinemaya gidiyor. Portiye
ye tesadüf ediyor, eve ancak ge _ 
ce yarısından iki saat sonra dö -
nüyor. Fove, kıskançlıktan deli 
gibi. Üzerine atılıyor, döğüyor, 
döğüyor .•• 

DEFET BU KARIYI! ... 

Fovenin babası gürültüyü .şı

tiyor, ne oluyor, yangın mı var? 
diye koşuyor. Albertin, kendisin• 
görünce kızıyor, elindeki yemeği 
gübreliğe atıyor. 

Reis - Niçin? ... 
Maznun - Kainpederim ye -

mesin diye ..• 
Bunun üzerine bir aile mecllı; 

akdolunuyor. 
Maznun - Kayinpederim ko

cama: Y"vrum eşyalarını al bize 
gel Ve defet şu karıyı ... dedi. 
Şu karı dediği Albertin idi. A· 

yağa kalktı ve bağırdı: 
- Kendimi derey eatacağıml .. 
Ayni gün, öğlenden sonra ~ 

çocuğu ile çıkıp gidiyor. 

FACİA 

Maznun - Köprünün üzerin -
den geçerken çocuklarımla be -
raber dereye atılmak istiyordum 
Kainpedertrnln sözleri kulakla • 
rımda aksediyordu. Bilmem nasıl 
oldu, Poleyü dereye attım. Sonra 
dlğerlerile ben de atıldım. 

Reiıı - Fakat, derenin soğuk 

suyu vıicudünüzü üşütünce der -
hal dışarı çıktınız. Ta.bil dereniı 
sizi boğacak kadar derin olma -
dığını biliyordunuz. Çocuğunuz. 
başını sudan çıkarmak istediğini 
çırpındığını görüyor, fakat manı 
oluyordunuz. Sizin bu yaptığını 
zı en vahşi l>lr canavar bile yar 
maz ... 

Maznun hıçkırıklarla ağlıyor 

- Reis - Sonra kendinizi as 
maya teşebbiis ettiniz. Daha doğ 
rusu gösteriş yaptınız. Halbuk 
iki saat sonra jandarmalar siz 
Portiyenin kolları arasında bul · 
dular. 

Albertin kocası Fove, omuzla 
rını kaldırarak hakimin huzuru
na çıkıyor. Pek neş'eli. Hakim -
!ere, samiine bakarak sırıtıyor. 
Karısının sinemadan pek geç 
döndüğü geceyi anlatıyor. Sine -
manın geç kapandığına beni 1 • 
nandırmak istiyordu. Fakat yut· 
madım ... 

Diyor. Bundan sonra hfıkimin 
suallerme {evet), veya (hayır) 
ile cevap veriyor. 

Reis - Karınızı döğer mi idi -
• ? 

nız ... 

Şahid - Evet, bay reis... Ara 
sırı ... 

Mahkemenin vereceği kararı 
ya yarın, yahud da öbür gün ya· 
zacağız ... 

TURAN 
Tlr•troau 
Halk san'atklin 

N aşit okuyucu Sa

miha M işe! varye
tesi. 

Bugün: Beyaz gölge 4 perde 
Gecec Tarifenin Aşkı 3 perde 
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Atatürk' ün ehediyetelBüyük matemimiz Yunanlıların bize Büyük bestekirların aşk 1118
5 kavuştuğunu bilmiyen ne kadar dost olduğunu bir kere ceralarında kendilerine h8 

tek insan : Ulkü ~aha 1 s bat et t 1 bir orijinalite vardır. 
(1 inci sahifeden devam) 

falar kendimi asılmıı görmüşüm-
d .. 1 ur. 

Salih Bozok'un bu cevabı A • 
tatürk'ün hoşuna gitmif ve aziz 
Önder hastalığın ıztırabı içinde 
olmakla beraber gülmüştür. Ve 
ihtıuıal k1 bu, son gülüşü olmuş
tur. 

Daha evvel B!lyilk Şef, tlç ııüıı 
süren uzun ve tehlikeli bir 1ıı1z 

baygınlığından uyand.ıktan IOl1 • 

ıa etrafındakilere nekadar uyu • 
duğu.ııu llOMilUf, onun maneviya
tını sanmaktan çekinen doktor • 
torlar on aaat diye cevab ver • 
ıniflerdir. Fakat bu büyük d!hl 
vaziyet! ııezmit, derhal küçük Ul
kiiyll çağırlnuştır. 

O gün kendiaine doktorlar ta • 
rafından bu hll81l&da l!zımge.J.en 

ilıtarlaırda bulunulmasına rağ -
men Ülkü Atatürk'ün atef aaçan 1 
gözlerile karplafınca yalan ııöy • 
leınekten çeldntyor, bir an için 
ıendeliyor, kızarıyor. Fakat A -
tatürk derhal vaziyeti anlıyor, ve 
canlaşıldı ııöylemlş gibi oldun• 
diyor. 
Eaa3eıı Atatürk k!lçük thküytı 

e> kadar fazla .ever idi ki bundan 
tç sene lince Ulkü paratitoya tu
tulduğu zaman dokt.orlara §Oyle 
IÖyleınlftl: 

c- Bu çocuk, benim canımın 
büyük bir parçamdır! Onu tehdit 
eden tehlikeyi savuşturursanız, 

ikimizi birden kurtarmış olacak • 
sınız!.:t 

İtte büyük Atanın küçük Ul • 
Jcüye büy!lk sevgisini bilenler, 
bu yavrudan Atatür'lt'ün ölümü • 
rıu h4!A saklamaktadırlar. 

Bu suretle belki dünya yüzün • 
d'" henüz Atatürk'ün ölümünü 
bilmiyen tek kişi Ülkü'dilr. 

Henüz 6 ıncı yaşını sürmekdJ 
olan Ulkll, kanaryasını kurub din
lemekte, dilğıneslne basınca ça • 
lan orijinal bir tabaka.dan gelen
lere sigara ikram etmekte ve bir
birleri içinden çıkan gittikçe ufa
lan kutulan açıp kapamakta ve 
bir taraftan da okuma yazma öğ-

lngiltere - Türkiye 
kredi anlaşması 

(1 iııd aaJ.ıfeclea dnam) 

liralık iııtlkrazm neticesi olarak 

madenl imalat işlerinde müşa· 
vlrllk yapacak olan beş iııgiliz 

mühendisi Türldyeye nıütnec
elhen hareket etmiştir. 

Bıı heyet, Britaoya . Yunan 

makine imali! şirketi direktö· 

rü il.ister J. Gallow'u.n riyue

ti altındadır. 

Mühendislerin ilk işi bakır 

eritmek için yapılacak fabri

kalaruı pllnını hazırlamak ve 

binayı yapmak olacaktır. 

Diğer taraftan, İngilterede 

intişar eden Sandey Piktorial 

gazetesi şunları yazmaktadır: 

•İnıiltere, hava kuvvetleri· 

nio kend.islııe kili ıelınemesi-
ne rafmeo, Ttirkiyeye tayyare 

göndermektedir. Bu hafta, in-
giliz • türle anlaşmasının hii-

kümlerine göre, Blenhaym tipi 

bir bombardıman filosunun ilk 

tayyaresi Türkiyeye hareket e-

decektir. Blenhaym tipi, hava 
~uvvetlerioin çok mühim lı ir 

ihtiyac cösterd.iti bir bombar-
dıman tayyareııidir. Gizli liste

den benilı çıkanlmıştır.• - - --

renmest hususunda Atatürk'ün 
verdiği direktife riayet ederek 
çalışmakta ve gelip gidenlere, İ.ıı· 
tanbula geliyorsanız Atatürkcü • 
ğüme MÖyleyin, ben artık okuma 
yazma öğrendim., beni yanına al· 
dırsın, demektedlr. 

Çünkü Ülküyü, Atatürk oku • 
ma yazma öıırenmceye kadar An· 
karada kalmanı söyledi diye al -
datmlflardır. 

thJtünün annesi, 90CUğunU An
karaya niçin ve ne vakit getirdi
tini fÖyle anlatmaktadır: 
•- Cumhuriyet Bayramından 

on bet gün evveldi!... Atatürk, 
bir gün beni çağırdı: 

c- Ben, dedi, rahatsızım. Be· 
nim bu halimi görmek, Ulküyü 
çok üzilyor. Sen onu Ankaraya 
götür. Bu fırsattan istifade ede • 
rek, mektebe yazdır. Bu suretle, 
hem avunmllf, hem de öğrenmiş 
olur!. 

Bu emri aldıktan bir gün son • 
ra, ve Ankarava hareketimizden 
birkaç saat e~el, Ulkü'yü yanı • 
na götürdüm. Çocuğun onun boy -
nuna nasıl sarıldığını anlatamam. 
Ona: 

c- Bak, dedi, bütün çocuklar 
mektebe gidiyorlar ... Annen seni 
de götürecek. Okuyup yazmasını 
öğreninceye kadar beni göremi • 
yecebin I • 

Sonra çocuğu, göğsün.de sıkıt. 
Ben bile, evlAdıma o kadar ~ev· 
gi ıle sarılmamışımdır, diyebili
rim. Saçlarını, yanaklarını öptü. 
öptü. Ve: 

- Haydi bakalım... dedi.. ÔJI 
beni de, git artık!. 

devamlı Yunan matbuatının 
ve ehemmiyetli neşriyatı 
Atina, 26 (A.A.) - Atina 

Ajansı bildiriyor: 

Gazeteler, B. Metaksasm 
Ankaradan dönüşüD!de Seli • 
Dikte Türk • Yunan münase
betlerinin mükeınm.l oldu -
ğu hakkında yaptığı beyanat 
etrafında tafsiratta bulun -
ıruü<tad.ırlar. 

Proya gazetesi diyor ki: 
B. Metaksasın şahsen dost 

luk bağlariyle merbut bulun
duğu yeni Cümhurbaşkanı 

İsmet İnönü ve diğer Türk 
zimamdarları ile yaptığı gö
riişmel.erden sonra söylen -
miş olan bu sözler, tıpkı Türk 
milletli gibi, Türk - Yunan 
dostluk ve teşriki mesaisinin 
yakın doğudaloi ehemmiyeti
Di tamamen müdrik bulunan 
Elen milleti üzerinde derin 
bir aids hAsıl etmiştir. 

Katimerini gazetesinden: 
Tarihin çizdiği yolu hatır· 

latmıya asla ihtiyaç yoktur. 
Balkan devletleri kendiler! • 

ne barış içinde teşriki mesa
iyi hedef ittihaz ettikleri gün 
denberi Balkan ufukları ta
mamen aydınlanmıştrr. Bal • 

kan teşriki mesaisinde ba • 
rış fikrinin genel banş fikri 
üzerinde bir tesiri olması me 
sut bir hAdisedlr. 

Elefteron Vima diyor ki: 
Türk • Yunan uzlaşması 

daha başarıldığı ve kuvvet • 
lendiği dakikada, iki memle-

ketin ıuuruna mevcudiyet 
ve saadetleri için elzem olan 
büyük bir le)' olarak nüfuz 
etmiştir. İnsanların iradesi -
ne tAbi olmayıp milletlerin 
mukadderat ve iatihalelerini 
tayin eden coğrafi sebepler 
Ege denizinin iki sahilinde 
oturan iki millete, ya m~ • 
tereken bactf ve mesai içinde 
birleşmiş olarak yaşamağı, 

yahut ta kuvvetlerini yaban
cı istiLilara hedef olacakları 

güne kadar mütemadiyen za
yı!lııtan ebedi kine kendile • 
l'ini sebepsiz yere kaptıran 

memleketlere mükadder en 
büyük tehlikeye mevcudiyet 
!erini maruz bırakmayı tah • 

mil etmektedir. 
Krooos gazetesi de diyor 

ki: 

Başvekil B. Metaksas'ın 

• Büyük Ölünün cenaze me
rasiminde hazır bulunmak gi 
bi acı bir vazile hariç olarak -
Ankaradan getirdiği ve ilk 

beyanatla.nrıda bilhassa kayıt 
ve işaret eHiği mükemmel 
intiba halkın hissiyatında 

çok sempatik bir akis bulmu§ 
tur B. Metaksas'ın yeni Cüm 
hızrbaşkanı İnönü ile yaptı
ğı görüşme Elen ruhunu se
vinçle doldurmuştur. Yuna -
nistanla Türkiye arasırı.daki 

münasebetlerin tarsini doğu
da barışın en müspet temi • 
natıdır. 

Biz odasından çıkarken, o Ül
künün selamlarına mukabele et· 
medi: Çünkü pencereden Boğaza 
bakan gözleri ıslaktı! !================-===== .... =--=--

Ülkünün babası da bu sözlere ı·ngı•Jtere Sovyetlerle 
ıunları ilelve et.melrtedır: 

- Ben, diyor, timdi Atatürkün Polonya 
çocuğunu, evlıldlık almış gibi • F 
yiın. Çünkü çocuğum, benden ransa Arasında 
fazla Atasını gördü. Atatürk, onu 

~:4~~:1.;u~vebildi. Adını bi- Ittif akı 
Romen - Bulgar 

hududunda 
(1 inci •ahifeden devanı) 

ntimayişciler alman sefarethanesi 
önünde toplanarak •Heil Hitler. 
(Yaşasın Hitler) diye bağırıruşlar
d.ır. 

Poliö, nüınayişcileri dağıtmış· 
tır. 

Bulgar hariciye nezareti bu hiı
dlaeyi Romanya hükumeti nez
dinde protesto etmiştir. 

Mütemmim malıimata göre, hfi. 
diııe Tuna üzerinde Lom şehri 
mıntakasında vukua gelmiştir. 

Hidise hakkında bulgar ve Ro
manya hudı.ıd kumandanları tah
kikata başlanuşlardır. 

Bu hAdiseden dolayı. Lomda 
Romanya aleyhinde şıddetli nü
mayişler yapılmıştır. Halk, Ro
manya kaneoloahanesi önünde 
toplanmak istemişse de polis ta
rafından dağıtılmıştır. 

Belgrad, 27 (Husus.i) - Roman
ya - Bulgar hududunda vukua ge
len hadise hakiunda alınan ma
Jümata nazaran Tuna üzerinde, 
Romanya sahilinden bir bulgar 
karakol motörüne karşı ateş edil
miş ve Pek.ov ısminde bir bulgar 
gümrük muhafızı öhniiştür. Di
ğer bulgar gümrük muhafızları i
se Romanyalılar tarafından tev
kif edilerek. karşı sahile götürül
müşlerdir. 

Lom şehrinde Romanya aleyhi
ne şiddetli nümay~ler yapılmış -
tır. 

(1 inci salilleden devanı) 

iki devlet arasında bir anlaşma 

projesi hazırlanmıştır. 
Projeye göre Fransa hava kuv

vetlerini çoğaltacak, İngiltere ka
ra ordusunu Fraıısaya yardnna 
müheyya bir vaziyete getirecek
tir. 

Bu suretle vücude gelecek itti
fak hem Avrupa müvazenesinde 
kuvvetli bir amil olacak, hem de 
Berlin • Roma mihverine karşı 

daha azimkar bir siyaset takib 
edebilecek dörtler anlaşmasını 

kolaylaştırabilecoktir. 

GREVLER DEVAM EDİYOR 

Fran,;ada başlıyan grevler de
vam etmektedir. Bu çarşamba u
mumi grev ol.acağı bekleniyor. 
Fakat Daladye hükı1nıeti çok şid
detli tedbirler almış ve her türlü 
hareketi önliyecek esaslı çarelere 
başvurmuştur. 

Diğer taraftan gerek ingiliz • 
fransız anlaşması gerek Fran.sanm 
Almanya ile uzlaşması etrafında 
bir taraftan amelenin, diğer ta
raftan bazı meb'usların muhale
fetine rağmen tutulan yolda yü
rünecek ve çizilen program tatbik 
olunacaktır. 

Daladyenin mecliste ekseriyet 
temin edeceğine muhakkak naza
rile bakılmaktadır. 
Paris, 27 (a.a.) - Konfederasyo

nun muhtelif amele sendikalarına 
verdiği umumi grev emrinin kabul 
~dilmesi neticesinde Fransa gele
cek çar~ba günü 24 saat müd
detle dünya ile tamamile alfusı- - - - nın kesi.l.rrıesi ve umumi servisleri
nin felce uğraması tehlikesine 

maruz bulunmaktadır. 

(1 inci sahüeden devam) 

Moskova elçisi Grzybovski ara • 
sında son zamanlarda yapılan m 1i
zakere neticesinde aşağıd ıkı hu
susat müşahede edilmıştir: 

1 - 25 Temmuz 1933 tarihli a
demi tecavüz paktı da dahil ol • 
malt üzere Polonya ile Sovyetler 
birliği arasında, akdedilmiş olan 
mukaveleler bütün şümullerile 
iki memleket arasındaki müna • 
sebetlerin temelini teşkil etmek
tedirler. Beş senelik bir müddet 
için aktedilmiş olup 5 mayıs 934 
de 31 ilk kanun 1934 tarihine ka
dar uzatılan ademi tecavüz pak
tı iki devlet arasındaki musliha -
ne münasebetlerin idamesini te • 
mine kafi bir esas teşkil etmekte
dir. 

2 - İki hükumet arasındaki ti
cari mübadelenin arttırılmasını 

derpiş etmektedirler. 

3 - İki hükumet mukavele • 
lerle tesbit edilen münasebetleri
ne müteallik meselelerle, mual • 
!Akta kalan meselelerin ve son 
hudud hadiselerinin müsbet bir 
§Ckilde halleclilmesi "lüzumunda 
mutabıktırlar. 

--=o=-
Nakil vasıtal11 r1nın 

yaptığı kazalar 
Vatman Mehmedin idaresinde

ki 128 numaralı tramvay ile şo • 
för ômerin idaresindeki 3398 nu
maralı otobüs Tepebaşında çar -
p~lar ve her ikisi de hasara 
uğraşmıştır. 

••• 
Vatman Osınanın idaresindeki 

Şişli • Tünel arabası Beyoğlunda 
toför Yusufun idaresindeki 2641 
numaralı otomobile çarparak ar
ka kısmını parçalamıştır. 

••• 
Bununla beraber hükfunet sendi

kaların bu taarruzunu defetmeğe 
çalışmakta ve umumi servis müs
tıılıdemlerinin bir kısmını seferber 
bir hale koymağa hazır görünmek
tedir. Başvekil Daladye, halihazır-

B aş Diş Nezle, Grip Romatizma -;a umumi nizamın idamesine ma-

l' ·· k ki k b"t'• ğ f d h f k inı tedkik etmeikle meş-

Şoför Ramazanın idaresindeki 
1834 numaralı otomobil Galata • 
dan geçmekte iken Halli adında 

birine çarparak muhtellf yerle -
rinden yaralamıştır. Halil tedavi 
altına alınmış şoför Ramazan ya
kalanarak tahltlkata ba§lanınI§ • 
tır. 

oevra Jl, ırı ı ve u una rı arınızı er a eser guldür. Mumaileyh ordu ve polis 

• •icabında gUnde Uç k•t• alınablllr. • • şeflerile tekrar görüşmüştür, 

Bestekar Chopin k~ç kişiye dştk 

t••'' Ona yaşlt ve hasta iken bile evlenmek teklif ettiler, d,tı' 
bu büyük san'atkir 1 " Ben bir gelin yatağından ço~ 

oldu biliyor musunuz? 

fazla mezara yakınım,. diye bu teklifi reddetti . f':. 
hıı1lt' Fredric Chopin, bu meşhur bes

tekar, bir mektep hocasile bir hiz
metçi kızın evlenmesinden dünya
ya gelmiş bir çocuktu. 

Küçük yaşta köylülerin şarkı -
sını dinlemeyi milli dansları olan 
Mazurkayı seyretmeyi pek se -
ver, bunlarla heyecanlanırdı. 

Bu musiki ve bu danslar onun 
!cısa hayatının her devresinde kal
binin içinde yaşaIDJŞ ve besteleri
nin muhakkak ki, kaynağı olmuş-
tur. 

de derin bir tıe5ir bıraktı. En gü- ınAllkfuıesi olan No bir !'--1< 
zel valsini ona ithaf etd. ölmez tıileı. Burada; morıden.e iV~ 
nüktrinleri ve etütleri ona karşı 
olan duygu ile dolu idi. 

Genç kızın annesi onun beste -
karla evlenmesini istiyordu. Fa • 
kat buna imkan yoktu. Chopin'ln 
ciğerleıri rahatsızdL Uzun bir müd 
det için istirahate ihtiyacı vardı. 
Genç kızdan kederle ayrıldı. Bu 
acıklı bir macera idi. 

başladı. Llszt, Dd0~;e~i iJ>. 
bu evin daimi mısa!ır iJl ıf#'. 

. ·1 ChDP 1r" arada Delocroıe ı e ti~ 
da pek samimi bir do5 f. 
süs etmişti. 1.ıı'1 'J 

Fakat Chopin'in hıı5et ~ 
den güne daha vaha!ll ~ 
yordu. ı~, 

Chopin'in fuııkıane hayatı mara· 
z1 z.iflar ve kuvvetli ihtiraslar için 
de fakat tatmin edilmemiş bir su
rette geçmiştir. 1 

Halbuki Chopin'in i§ıkane ha
yatının hakiki trajedisi Fransız 

edibesi Georges Sand ile olan 
münasebetidir. 

Georges Sand'la ar~uY# ı.'' 
temadiyen kavgalar 0 d~ , 
kere müthlş bir isyan ı0eıP&' · 
tekar kendisini teseUI ~·"~ 

f d. 1 il J.V'" 
sanın Georges sa_n .. 1 dÜ. ~ 

Bu kadın ondaki marazi his • longe olacağını duşun 50fel'I f'l 
!eri tatmin edebildiği için ona ta- sevlşmiye başladı. Jcİ ııJ! ~ 
mamile hakim oldu. Bütün haya- Yane Stirling isminde ı,l / 
tını bir eTkek gibi geçiren, eırkek kız onun hayatının 8011 0ı JI. 
elbiseleri giyen, erkekler arasında oldular. Bu iki gcııç k~,r b"'" 
yaşıyan bu kadında o hem kadı • kara karşı derin duYgıı / 
nı, hem de erkeği bulduğu için sev mişlerdir. relıl> .J 
di. Hayatını biıyük ~ır iil< "t#', 

Daha on beş yaşınde iken Var
şova salonlarının bir mabudu ha
linde olan bu genç dahiyi Kontes 
Alexand.ro de Mariolle şefkat ve 
sevgisile sarıyordu. 

Halbuki hissi ve cinsi meyilleri
nin garip bir haleti içinde o, kon
servatuar talebelerinden bir gen
ce karşı merbutiyet hissediyordu. 

Bu ilk mariz sevgiden sonra; o
nun ikinci hissi rabıtası kısa boy
lu, şişman ve çok sıhhatli bir gö
rünüşü olan Titus Wojcachowski 
lle arasında teessüs etmiş olan 
dostluktur. 

Genç bestekarın Berlinde bulun 
duğu sırada bu dostuna yollamış 
olduğu aşıkane mektuplardan o • 
nun ilk gençlik çağlarının marazi 
inhimıtklerini tespit etmek müm
kün olur. 

Berlinden Varşovaya avdetin -
den sonra artık bestekarda yavaş, 
yavaş tabii hisler de görünmlye 
başlamış onu teshir eden ilk ka • 
dın; güzelden daha fazla çirkin o
lan bir çocuk miirebbiyesi olmuş
tur. Biraz daha sonra bestekar yi
ne ayni şehirde bulunan bir mu • 
ganniyeye aşık oldu. 

Pek az tanıdığı bu kadına o za
man devrin en çok muvaffakıyet 
kazanmış bir musikişinası olan 
Paganini'ye muadil bir fıtret ol • 
duğunu ispat etmek için Varşova
yı terkederek Viyanaya konserler 
vermiye kendini tanıtmıya gitti. 
Birkaç zaman sonra tekrar Varşo 
vaya dönmüş olan Chopin'iaı 

hem muganniye Constance Glad
kowska'ya karşı olan muhabbeti 
ve hem de dostu Titus'la olan mü-
nasebeti devam etmekte idi. 

Bu zamanlarda Chopin daha on 
dokuz yaşında bulunuyordu. Ve 
şöhreti günden güne bütün dünya 
yı sarmakta idi. 
diyen tığlarla örgü örmesi ve bu 
tığların durmadan gözü önünde 
dans etmesi pek canını sıktı. Mii • 
şukasmdan bu yüzden vaz geçti 
denilebilir!.. 

Ondan vazgeçtikten sonra tek • 
rar dostu Titus'la birlikte Viyana
ya gitti. İşte bu devirde, onun kal
binde birinci defa olarak biraz de-
rin bir sevgi doğdu. Bu muhteris 
ve. kıskanç sevgile o genç bir dok 
tora bağlanmıştı. Bu genç erkeğin 
ismi Jan Matuszinski id.l. Chopin 
ona •Yas• diye hitap ederdi. Fa
kat bu münasebet te çok devamlı 
olmadı. Yine Viyanada Constance 
Mayer isminde bir vatandaşile ta
nıştı. 

V arşovadaki ıııevgilisile adaş ol
duğu için ona karşı büyük sem • 
pati duydu. Fakat bu münasebet
ten de kalbinin aradığı hakiki aşk 
doğmadı. 

Hiçbir şey onu tatmin etmiyor • 
du. Ruhunun bu hercümercini o 
bir nostalji zannediyordu. Kah 
Varşovaya dönmek, k~h Londraya 
gitmek istiyordu. Nihayet seya • 
batini Parise yapmıya karar ver
mişti. Fakat henüz Parise git • 
meden dah ı Dresden'de bulundu • 
ğu sıralard-.ı çocukluğunda tanıdığı 
Kontes Marle Wlodzlnka'ya tesa
düf ettL Bu genç kız onun kalbin 

Georges Sand'a rastgelinciye 
kadar hiçbir zafına esir olmamış 
bulunan bestekar bu Frano;ız edi
besinin bir kölesi oldu. 

Chopin, bir genç kız gibi zayıf, 
ince ve nahif bir insandı; Georges 
Sand kocaman çizmeler giyen yap 
rak sigarası içen, iri, yan ve sıh • 
hatli bir kadındı. Bütün bu tezat-
!ar Chopin'i ona esir etti. 

Birkaç !Qere ondan kaçmak u • 
ıaklara gitmek istemiş, fakat her 
defasında yeniden geri dönmüş • 
tü. Bu kadın tıpkı bir büyücü gi
bi onu pençelerine geçirmiş bulu
nuyordu. 

Chopin onunla evlenmek istiyor 
du. Fakat Georges Sand buna ra
zı değildi . Ancak niklihsız olarak 
birlikte yaşamıya rıza gösteriyor • 
du. Nihayet Majork adasına gitti· 
ler. Buranın mutedil iklimi 
Georges Sarıd'ın müteverrim o • 
lan oğluna da Chopin'in sakat ci
ğerlerıne de iyi geliyordu. Burada 
bir müddet Baldemosa manastı • 
rında çok sakin bir hayat geçirdi· 
!er, 

Nihayet bu sakin hayata bir 
gün veda ettiler. Georges Sand'ın, 

de geçirmiş ola~ ~üY bir pıt' 
son günlerini biıyük ıııı;til 1, 
kıntısı içinde Jdrôk. etclo6t~ ~ 

Bu zamanlarda_ bı.~k bit ; 
zengin olan ve buyu rrP ('/. 
bulunan Yane ıle e,•Je~ 0ı,ıı ; 
lif etmiş, fakat ~'Ok ha9 :.....ı~ ı 

. . 1. yotag~"'' 
pın •Ben bır ge ın J<lll"' 
daha fazla mezara ya '* I 
vabını vermiştir ç~l°".ıl 

Son zamanında onu bııdil"~ ; 
ven Yane kendisini . ııJ~~,t 
25,000 frank gönde"1}: ıııiV 
bu paranın ancak bt eti 
alır.ıştır: bir~ . 

Çok genç denilecek ol'' 
yata gözlerini yuınınu~tf1l'f 
meşhur bestekar son ;çıı:ıll 
yük bir para sıkıntısı I' 
m.iştir. feS'ıı'u 

Fakat onu en son ne. Jil~' 
dar asıl harap ed~n k:rıı d~ 
dert Georges Sand 8 tuf· ~ 
ğu büyük sevgi olıntı§a~• ııl'~ ı 

Bestekar, onu unıı~ıı hl1,.. 
·çı • '" sirinden kurtulmak 1 ldııA" ıı 

zına sevgi göstermıŞ 0 ~~ 
dını sevmekten son rıeıŞ 0ı f 
dar biran geri kalma~ ~61' 
dalma onu bir esir, bır 
tile sevmiştir. 

1 

Yunanistan ve Balkan devıetl~ 
• ya'ıfl" 

(1 inci sahifeden devam) 

seti etrafında aşağıdaki beyanatta 
bulunmllijtur: 

•- Şimdiye kadar harici siya
setimiz üzerinde söz söylemek lü
zumunu hissetmea.im. Zira buna 
ihtiyaç yoktu; Yunanistanın her
kesle olan fevkalade dostane mü-
nasebetleri bize hiçbir endişe ver
miyordu. Bugün size bu bahsi a
çıyorsam bu, bizim vaziyetimiz • 
de bir değişiklik husule gelmesin
den değil, fakat son Avrupa bub
ranı atlatıldığından dolayı yeni 
hiçbir süitefehhümün yer bulma
sına meydan vermek istemediğim
den dolayıdır. 

Yunanistan her hangi başka 

devletten hiçbir şey :istemiyor. 
Bizim yegane arzumuzu milletler 
arasındaki sulhun idamesi teşkil 
etmektedir. Bilhassa Balkan An-
tantını vücude >\.'tiren dost ve 
müttefik devletlerle olan samlml 
münasebatımız herkesçe malı'.im

dur. Bu münasebat değişmez ve 
sarsılmaz sağlamlığını mubafaza 
ediyor. 

Hususile dost ve müttefik Tür-
kiye ile münasebatımız kimsenin 
meçhulü değildir ve bu dostlu -
ğun evvelce olduğu gibi şimdi de 
bozulmaz bağlara lııtinad ettiğini 
açıkça bildiririm. 

Biz Bulgaristana Se!Anik pak
tile bağlıyız. Bu anlaşmanın inki
pfı ve iki memleketin daha sıkı 
münasebata giri~esi hususunda 
en iyi niyetlerle hareket ediyo • 

ruz. Şimdi muallakta !<'il" f 
sadi ve ticari meselcle~ ~ I" 

Biz hiç kimsL·deıı ~e c' .• 
ıniyoruz, nasıl ki k ~ ıf 
den, dostluğumuzdal1 ~,ıı 1 
şey istemiyor. Yu11300,c,.ı: I 
fından müz'ic ad<lolı.ı ,.e 
talebler hiçbir zaoıan ij 4~ 
şekilde formüle edil:Ji~ı . 
Zaten Yunanistan'. ıııal•~Je~f 
hi olsalar bu kabil t ·af'.~ 

eket • ,.. .. 
manca bir har d)ı'e , • 

. k. şiJ1l ·,.,,~. 
Tekrar edeyım ı ·,ıis er 
böyle bir vaziyet ha .. rı' 
ğildir. avd''l 

d. Jll.I ıo 
Yunanlılar kcn 1 ;sel f 

içinde en kat'i bir eJ11°~·a~ 
mes'ud yaşıyabilirle\ ~~~ 
nan hududlarının har de V 
şılmaz kayalar J18lı~dl eP / 
için değil, ayni zaıı:~1110,ıı 
vetli dostluklar ta.!· 
nildiği için.• ,.../ .. 1 

- ::O==" ~af' 
Pencereden ıe~' ~ 
Ortaköy de otura~ r,ıv ,;elı 

birinin üç yaşındaki. pt~. Çf. 
4 met I · yüksekt~lcJ Şil ı ı ;,.ıı 
düşerek yara1anm~11at'~ 
hastahanesine kald 
aıltna alınmıştır. _ _,.... J'., 

___,,.,- ,.,,~ 1' 
iki çecuk b~rço&~, 

Kenan ismınde .prı~".,~ı 
0vıı ~ AtY 

yoncuda sokakta · pli"" 
kendisile alay edeli ,ııı ıl' 
minde bir çocuğu ç 
dan yaralamıştır· 



Dünyanın 
·ı .., ra ~ ıg1 

en küçük 
ve kralı 

~ 1 
~:1•11: [BiLyiLk Harbde Osmanlı donanmasının lmroz ve Mondros baskınlaril~ dönüşte Nü 

(5 ind aanı'eden devam) 
Pırlantalarunız sahıldekı çakıl 

taşlarından daha fazladır. .• 

Bundan başka, pul da tabettir -
miştir. Fakat lngıltere hiıküme -

ti, pek faz'a ileri gid~n bu hü -
kümrları mnhkem~ve vermiştir. 
Yakında, kalpazanlık ciırmile 

maznun sandalyesine oturacak -
tır 

~ ~ ~ l'.'I 1 MıdıUi'nin batııını, Yı:vuzun yaralanarak düşman hava filolarının bombıı yağmuru S 
1 Z cıltında Çarnıkkalede karaya oturuşunu aıılatan deni: tefrika>ı .. ] 3 

~Ylardanberi Boğaz sularına yas-
• 

lanan, Istinye koyunda i demir 
llıahallinde suya gölge salan 
Jsınanlı filosuııun artık Karade 

Demekle öğünürlerdi. Kors·ın

lar, İngiliz folosunun hücumuna 
uğrndılaı Nihayet, ad~da barın~· 
mıyacaklarını anladılar vo başka 
bir yere kaçtılar. 

Lıındi adası elden el~ gC'çti. 
Seksen sene karlar Parad, .ıl -
si•ı'n maLkanesi oldu. Ve b>ı sı- 1 
rada (cennet krallığı) ıs:n i al· 
dı. 

H.\RMAN, BİRİNCİ KRAL! ..• 

Şimdi, Lundi adasının yeni hü
kümdarının hayatını tetkik ede
lim. E.,kı b:nka memuru Marten 
Koles Hc-ınan ..• 

Herman kendini müdafaa edi
yor: 

- Ben Lundi adasının hüküm 
darıyım. Hem de müstakil hır hıi
kümdarı. Harekatıma kimsenın ı 
müdahaleye hakkı yoktur. 

H_rkes istediği gibi yaşarna'<ta 
serbesttir Tebaam doğmakta, ya
şamakta, ölmrkde serbesttir. Ne 1 
parlamentoya, rıe hukümete he
sap vermeye n.ecbur de~ildir. 

Beynelmilellik maçları 
ve memleketimizde 

spor hareketleri 
ne safhada? 

• 
l 

ltafyanlar lsviçrelileri yendiler, Fren· 
sadaki maçhır beklenm.yen b r 

n6ticeye vardı nizde yapacak işi kalmamıştı 
8
Qh,.iye Nezaretinde Jıeni bir tereddüt haş/a .. 1 

~'ştı; tahtelbahir/ere kim müh:mmat veriyordu? 
~eyı 

Senelerce çalışıyor, kuç"ik bir 
serv~, elde cdıyor Soıırn, sp k ,
Ifısyun ..... atılı~ ur ve ~ bir zan un
da milyonl:.r kaza:'ıyor 

Londrada (n, lıyc kn:.ı, olu -
yor. Yirmiden fazla ku~1p3.I'va -
nın idaresıni ele nhy ~ A,tı, ıT'a
denlerırıı işletiyor. Büyük ı auçuk 
tarlalarını alı;or, satıyor Sun'i 
ipek ticaret:ni inhisara alıycr. 

Çimento fabrıkalarına milyonlar 
hasrediyor. 

Bır müddet sonra Herman, 
knr · sınc tevdi olunan par•ları 

sı• uL l etmek cÜrJıi1c ve üç 
arı· r.:i, Sc' bırli' t~ Londrada tev
kıf o.unuyor Altı ay ~. P~ ya
tıyor sonra y,n~ aı.iasına gE'rıor. 

Hernıan misafır sevmez. Ye1 -
barcılara yiız vC'rmez. Adasır>:ı 

kımsenin geldiğ.nı, rahat ve hu
zurunu ihl:ll ettiğıni iste,.,,ez. Li
nıaııdaki iske:lenin k~pısı üstün~ 

şu lcv1'avı asmıştır: 

Şehrimizdeki lik maçlarına bii 
kanune\tvelde yeniden başlanıyor 

Haftanın beynelınilel futbol ma 
çı İsvıçre ile İtalya arasında oynan 
dı ve İtalyanlar 2-0 galip ge'dı -
ler. 

BERABEREKALDP..AR 

ti Şevket istınyedeki de -
' ~e funda ettı. ErtP,; 
~ lradenizden donen Os -
"U b ~sı, amıra Şoson un 
~?e. ~erd.ğ, telgrafı (1) geç 

YUltinden ancak boğazda 
~!)> 11lı içıo. anııral Şoşon İs
~ e geldikten sonra ikinci 
'1)1 ;14n kalyon kaptanı Arif 

lt:fırııı, (2) muahaze etti. 
.._ a ı\rif beye: 
~ ta~ia~b vaziyette ufacık ihm 
~e L:ı OdeD.diğin ildrdk etme-
a~~ ~ef ederim.• 
. • &onra Pc'Ykin müı;avır za
~ %aıc Verdiği bir raporla 
\,~lga vapurunu, csar<lini 

'<rt C tavsıyelerı.ne uymıyan 
iti evad kaptanın bareketı

·ı ııı~~ etti. .• Amiral bu rapo
lt ~ avirin Her Replin ismin
~-~~E!t bir yüzbaşı ıle tebdili 
~ ~ kaptanın binbnşılığa in-
~~r :aPınakJa mukabele etti. 
a ~;;;ııelin Peyke verıldikten 

' llıarada kazaya uğradı
·"-arı.n her Jeppel.nin geçirdiği 

'il Ve korku bütün mürette
taıı~~rı .dikkatıni celbetmiş
.:ıı, p 0ahırlere aid olan bu 
~le e:tltin taarruza uğra!'la -
~01ıııu tu: 
1 bir ftnada alabild.ğine ilerli-
~'1lııı aaııyeı göze çarpıyordu. 

: '<llte~r, her tarafına üı;üşen 
. '·I hır ~~n yaptığı temizlikle 
'llt.ııq ""! ekete hazırlanıldığı 
~ırıı.ı;.ere,;ck çalışmalara sah
ne1;. aın raı gemisi Yavuzun 

·•rı \a 1 0ğu!arak gümuş bir 
. ".11i.ı ~~ğı kadar parlak ve 
\ 'ard r hale gct rılmıştı 
· ~ı.~r Boğaz sul 'Ina yasla
"l\te >'• koyur>dJkı demir ma
'l, 'r~~a gölge salan osrnanlı 

~ Yapıl lı:cııdlsi ıçir Karade-
, .u,~cak bir iş kalmadığı

'· ra~ ltıı Yor. Akdeniz boğazı
'~ 'lııı.1 dretli düşman donan
:.ıı l"ıin ÇekJruesile boğazdaki 
ı1 . •ı.y1l'ıı zayıflayış.nı da ön se-
~1.~llııı ~· Yerinden kıpırdamı

) . '~tiye &orrnuyordu. 
~ti. _hır t nezatetini ışgal eden 
! "'lıırı>r'rl'ddüd tıirenti~F. tah-
~ ~ı~ e lllühmımat veren be-

~t 11\iı~i . 
>'ti >ııl!ar; _n .bır derd, deniz nak-
~.'~ f ıçııı bir kanser mahi-
·°"'lı- aaı · '!~le 1

Yet gösteren tahtel-
)'tııı Çıltt 1 ı.. Yapılan mücadeleler 
~'~ ı ho~Ja heın halkın manevi
\,>~ ~~~ Yor, hem de gittikçe 
~.ıh •rttır 
'l)' ~Cö.Jt 1Yordu. Marmarayı 
~r filoı 4trıyan Osmanlı des
lı;r,!'orılr arı bir müsbet netice 
4~~ll<ia.' i takib sıralaı'ınıia 
~ '!'ırad acı al ar meydana ge-
1\iıı~~İilt a batan bir şilebin en
\1 ~~~;ken Öbür tarafta ye
~ 1,_">ı ltfk enen bir yelkenlinin 
~.~ ı., U sarıyor, arama kı -

""- °""l'ıbat 'lla. ltu artıyor; Osmanlı 
lllandanı amiral Sa

~ !tı !!,. 

~• 11 l:eı 
ı~ I<: Ktaf'da neşredilen 

oı,. lYıl 
. l~ı I it tıı1ı.~''.nda tefrikasında 
!;~ir ~iııc· ılat nıevcuddur 
~ 1 b· 1 k . 

'ı, • '%a, . uınandanın emir ., •. , ,ı lh; 1 lıe . an . ifreyi geç al-
~ıı tliııu ~ \ ı:eç tebliğ etmişti. 
11:"'1., 01d116; te. ~çılınca bunun 
.ıı ı\ .d•ıı ... toruldü. Şo•on bu 
~ tıı lı "''na 

••rd ~~· ; ını çıkarmadığ-ı i-
~ ınuahazede daha ile-

11. Y. 

şoıı hırsından köpürüyor, bahri
ye nezaretinin ili;tüste verdiği e
mirler, tekjdJerle yeni yeni gay
ret hamleleri gösteriyor, fakat 
neticede yıne bir şey ele geçıre -
miyordu ... 
Boğazdaki tertibat mükemmel

di ... Mayın hatları, ağ maniler, 
kara rasad .Postalan ve .. destro -
yerlerin dauni mürakabesi altın
daki bu geçirmeme tertıbatından 
tahtelbahirlerin Marmaraya gir
mesi çok muşkül gibı görünüyor, 
fakat, Marmaradaki denizaltı fa
aliyetınin hır türlü ör.ıine geçile
miyordu. ahtelbahırler işi azıt -
tıkça azıtmışlardı ... Mudanya is
kelesinde bağlı duran (Biga) va
purunu güpegündiız, meydana çı
karak torpillemekten çekinmiyen 
bu gizli sefineleri Osmanlı do -
nanmasına meydan okuyan bir 
lruduruşla Mudanya - Bursa hat
tını topa tutuyorlar, tren müna
kalatını durduruyorlar; Darıca 

koyunda Ankara trenine de top 
aUTıakla dehşet sahalarını gün
den güne genişletmekten geri 
durmuyorlardı ... 

İlk taht~lbahirin osmanlı iç de
nizine kaydığı gündeııberi sahil 
şehirlerinin ahalisi dehşetli bir 
korku geçirmekte idi. Akşam, hiç
biı- tJrafta ışık yakılmıyor, her ta
raf bir mezar karanlığı ve ölüm 
sessizlı/(i içinde korku nöbetleri 
geçiriyordu. 

Nezaret, karargahı umuminin 
verdiği emirlerle bu işi mühim -
semeğe uğraşıyor, donanma ku -
mandanlığı destroyerlerini ser
semleyinceye kbdar Marmarada 
fırdönmek emırlcrile oraya gön
derıyor; tıak;b sıralarındaki yeni 
vakaların, batırılan türk gP.Ini ve 
deniz ticaret vasıtalarının rapor
ları çaresizl:k içınde kıvranan ve 
acız ıçınde çırpınan komodoru, a
miral Şosonu çileden çıkartacak 
hale getiriyordu ... 

Destroyer filotillası yeni bir va 
zifeden her.tiz dönmüştü. İ.ıtinye 
koyunda istirahate hazırlanıyor; 

yine muhtemel bir ani vazife kar
şısında hazırlıklı j:>ulunmak için 
noksanlarını tamamlamıya uğra-

şıyor, sintineler fırçalanıyor, fora 

edilen armaların gölgesinde mü
rettebat karınca sabrı ve mesai•i
le çalışıyor; zabitler, müretteba
tın başında, işlerin mükemmel 
yapılmasına nezaret ediyorlar -
dı. 

Peyki Şevketin üst güvertesin
de, süvari binbaşı Cevad, gemiye 
mütehassıs (3) ve kontrol vazi -

yetinde verilmiş olan alman de
nız yübaşısı J eppeliıı ile k3rşı

lı.klı iki branda şezlonga yaslan -
mışlar; konuşuyorlar; harbin i
lanı sıralarında Varna-Sivastopol 
kablosunu koparmıya muvaffak 
olan binbaşı Cevadın o gecekı 

hareketini izahla başlıyan konuş-

ma seyrıııi değıştire değıştıre 

tahtelbahır meselesine kadar gel-

miş; dayaıımı~, bu noktada hara
retlenmiş, alman k:ıptanile türk 

süvarisınin takih ve tenkil husu-
sundaki birbırine zıd fikirleri a-

ralarında münakaşa edilmeğe baş
lanmıştı. 

Cevad kaptan tenkil işini şöyle 
tasavvur ediyordu: 

Marmarada yapılacak bir deniz 
nakliyatı işi tasarlamak; buna 
a9keri bir ehemmıyet verdfrecek 
mahiyet ilave etmek.. hareket gü-

nünü de belli ettirecek şekilde 

işaalar yapmak ... Sonra bu gemi
nin veya gemilerin muhafazasına 
memur gizli bir destroyer filotil
lası hazırlamak. 

Tahtelbahirlerin ehemmiyet ve
recekleri bu işi uzaktan takib e
decek olan destroyer filotillası, 
gizli düşmanların hücum' edecek
leri sırayı kollıyacak; o zaman a
çacakları ateşle bunları imha e
debileceklerdi. 

(Devamı var) 

(3) Şo,on, donanmaya amiral 
olunca her türk gcn1isine müra
kıb vaziyetinde birer alman de
niz subayı ilhak elmiş, emirlerini 
bunlar vasıtasile icra ettirmeğe 

uğraşmıştı. 

R. Y. 

Türk Hava K.uru u 
Büyük Piyangosu 

2 ci keşide 11- Birincikanun • 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 liradır .. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000, Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki 

adet mükafat vardır ••• 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyange
nun mes'ud ve bahtiyarları aresına gir-

elursunuz ... 

Para kazanmaktan zevk alma
maya başlayınca başına bir taç 
koymak sevdasına düşüyor Lım· 
di ad~sını satın alıyor. 

Marsiko gibi, onun da serveti -
ni, hazinelerini saklıyacak bir ye
re ihtiyacı var. Burada, hüküm -
darlığını ilan ediyor. Adada elek
trik, telefon tesisatı, bir de rad
yo istasyonu yaptırıyor. Her tür
lü konforu temin ediyor. l92ıı, 
yalnız adada cari bir de sikke ba>
tırıyor. Bunun bir tarafında ka
nadları a~·ık bir kuş, diğer tara -
fınıla kendi resmi ve adaya ayak 
bastığı, hükiımdarlığını ilan etti
ği tarih vardır. 

.Bu ada beriım malikanemd.r. 
Yabancılara mahsus ne bir cad -

de, ne bir sokak, ne de bir keçi 
yolu vardır. Beyhude zahmet e -
dip çıkınayınız 1 •••• 

Kral, malikanesinde yalnız ya -
şar. Bazan balkona çıkar, engın

lere bakar. Hiç şıiphesiz gızli ha
zinelerini seyrediyor. 

Bu yabani otlarla örtulü kaya
lar altında gizli hazınelerı nasıl 
meydana çıkarmalı? .. Demir 

sandıklarda saklı elmaslar, düke 
altınları nerede?, .... 

Acaba Herman bir gün bunları 
bulabilecek mi? ... Belki. .. 

VA N R OLAN 
( 4 üncü sahifeden devam) 

Bir gecP uykum kaçmıştı. Yata
ğımın içinde dönüyor, dönüyor, 
fakat bir türlüg özlerimi kapayıp 
uyuyamıyoroum. Dilencini'l ha
yalig özleriminö nüne geldi. Hi
kayem sizi k0rkutuyor, değil mi? 
Beni de ... Böyle :ehlikeli bir a
damla, tenha bir yerde karşı kar
şıya geldiğimi düşündükçe tiıtri
yordum ... 

Varner Olan sustu. Sonra: 
- Şübhesiz, Holivutta bunddn 

kimseye bahsetmed;m. Fakat gü
nün bir;ııde bu adamı stüdyoda 

Ceviz 
Kütükleri 
Çürüyor 

Buna karşt tedbir 
alınıyGr 

İhraç maddelerimizin başlıca • 

!arından birini teşkil eden ceviz 
kütüklerinin bakımsızlık yüzün

den % 30 nun çürümekte oldugu 
esefle görülmüştür. 

Bunun üzerine ehemmiyetle 

harekete geçilmiştir. Müst-hsi -
sin ceviz ağaçlarına öz evlad gö

zü ile bakarak imar ve cinsleri • 

nin ıslahını temin maksadile yeni 

gördüm. Tutı.nuz bu adamı, de
dim. Katildir. 

Aldıran olınadL Ve beni bir a
kıl hastan<•sine tıktılar. Buradan 
ancak dört l:.ıfta sonra hin müş
külatla çıkabikhm. 

- Artık buhran geçti, değil mi 
Mösyö Olan? .. 

- Şübhesiz ... O zamandan beri 
altı ay oldu. Fakat, hazan gene 
gözlerimin önüne geliyor ... 

Bu, büyük san'atkıirı son gö
rüşüm oldu. Zira. Stokholm kli
nıklednin birinde hayata veda et
ti. 

Geri kalan 
lik maçları 
Atamız Atatürkün ölümü mü 

nasebetile tutulan matem dolayı

sile lik maçlarının 11 kanunuevvel 

de başhyacağ:nı yazmıştık. Bu se

beple beş hafta geri kalmış olan 

lik maçları ikincı devre sonunda 
yapılacak ve 11 kıinunucvvelde fi 
kistürde o tarihe tesadüf eden o

yunlarla ikinci devre maçlarına 
başlanacaktır. 

11 Kanunuevvel pazar günil Ka
dıköyünde Vefa - Beykoz, Taksim 

de Galatasaray - Topkapı, Şerefte 

Süleymaniye - Hila!, Beşiktaş -

fstanbulspor takımları maçlarını 
tedbirler alınması kararlaştırıl - yapacaldardır. 
mı~tır. 1 

füı meyanda müstahsilin istih - li 13>7 Hicıl ' 1354 Rumi 
sal ettiği cevizleri mükemmel il Şevval licinci Teşrin 
harman usulüne tabi tutması 5 14 
mec buriyetı de konacak ve ceviz I ~, y-,,-ı !1~3~11.~A-y-.~l':"l ~G:".~:'"o-, "'.3"'.3-l~K~as~ı-.,,-2-ı), 
küti.J<lerinin çürümesine sebe -
hiyet verenler hakkında ağır pa

ra ve hlpis cezaları da konacak
tır. 

'1.7 2cl Te,rlnı PAZAR -

(50) bin kişinin önünd~ ı-apılan 1 
bu maça iki takun şöyle çıktılar: 

isvi~re: Hubcr, Mine ili, Lehman 

1 
Spirıngor, Vermati, Ruş, Stalzer, 
Pol. Aebi, Bickel, Valacek. 

İtalya: Olivieri, Fani, Rava, Se
rentoni, Andriola. Locatclli, Bea
vantı, Mariana, Ferarı, Boffi, Ca
lusi. 

Oyuna İtaly:ınlann soldan seri 
bir hücumile başlıındı. Top ortalar 
da dolaşıyor. 

Maç bu şeLJde dev '11. ederken' 
İsviçrenın sağ beki M•'lPlli gPnı 
bir p:ıs vermeK ~-;terken topu ken-

1 
eli kalesine soktu. VP bu suretle 
her iki tarafın karşılık.12 hücumla
rı içinde ilk devre ( 1·0) İtalyanın 
galebcsile bıtti. 

İkinoi devreye çıkildığı zaman 1 
İsviçreli..l'rde ümit daha fazlalaş- 1 
mıştı. Buna mukabil !talyan ta -
kımında ise gol adedini çoğalta -
cakları zanned.liyordu. Fakat İs
viçre takımının enerjik oyunu ne
ticesinde iki golden başka bir şey 
yapamadılar. İ1ıalyanların ikinci 
golünü Ferariden güzel bir pas a
lan Calusi yaptı. 

Oyun bundan sonra her iki ta
rafın sıkı hücumları içinde geçti. 
İtalyanlar İsviçrenin genç ve ener 
jik oyunu karşısında başka bir şey 
yapamadı ve biraz soııra da maç 
2-0 İtalyanın, galebesi le bitti. 

FRA-"i'SADAKt LİK :\IAÇLARI 1 

HEYECANLI BİR SAFHADA 1 

Fransada yapılan li.k maçları hel 
yecanlı bir saibaya girmiştir. 

Neticeler üzerinde şayaıu dik -
kat değişiklikler olan son hafta 
maçlarında geçen senenin şampi -
yonu olan Şaşa takımı Rasing ta-1 
kımının karşısında 6-1 ·gibi pek fe 
na bir mağlubiyete uğramıştır. 

Ve Rasing takımında ilk defa• 
oynıyan genç bır oyuncu Şaşa ta-: 
kımıra tek başına üç gol yapmış 
tır ki, şimdiye kadar Şaşa takı -
mına gol yapabilen futbolcü görül 

Bozuk bir havada ccrey "' etlen 
İngiltere lik maçbr,rıın on beşin
ci haftası oyunları b ta gıdcn t>

kımlann galibiyetlerıle bıt'lli§Lr. 
İkinci likteıd Sheffıeld•n mlrhz 
muhacuni Hunt takım, ıın yantı<;ı 

yC'di golün altısını atmak sureti!~ 
yeni bır rekor tesis etmıştir. 

Maç, yeni pU\·an vazıyetille gö
re eski heyecanını muhafaza et -
mektedir. 

Oyunun son dakıkalar.- kıı· r 
hakcn bır va:;: yctte h ıııı cıer 

Arseııa., solaçıkl.ın BJstin'in b
çırdıgı pen:ıltıdan sonra H b ıry 
btadını dolduran k:ıub:ılığın h-v

retleri içinde sahayı berınete ... 'J

rak terketm•ştir. 

Leicester, lık!C' on bir,nci, Arsc
nal on ü1:üncü vaziyetted r 

Maçta 40.000 kişi bulunmu~ur. 
Beş hafta üstüs.c mağlfıl::yct~ 

uğradığı için morali tamamilc bc

zulmuş olan Astan ViL ı meşh ı: 
menecerleri Jimmy lloga n•:ı r: r
kez muhacime oturttuğu !!ICŞhu: 

İskoçyalı O'donnell sayesmde İn -
giltere !ikinde en ma-uf bir takı~ı 
olan Chelsea'yı 6 - 2 gibı pek bu· 
yük bir sayı farkile mağlup etrr"
ğe muvaffak olınuy!ur. 

65,000 liraya satın alına. O'don
nell 800 bin lira kıymetınde olan 

Aston Villa takunı içinde ince o
yunile güneş gibi parlamış, İngi'
tere milli takımının üç senedenbe

ri kaleciliğini yapan Woddley'ı 
çok parlak oyunile ilk c'efa perı· 
şan bir halde bırnk,,,ıştır 

İlk devre 3 - 1 gıbi bir farkla 
Astan Villanın galibiyetile sona 
erm.şt.r 

İkuıci devrede solaçıgın bir hu
cumti ıle bir gol olmtl'i, sağaç' n 
bir frikiki bir gol daha kay.iet -
miş, O'donnell ı!' bir hücumu ise 
altıncı golü ile so'la crm•ştir. 

Aston Villa likte or, altıncı, 
Chelsea on yedınc dir. Maçta 
35.000 kışi bulunmuştur. 

SAYI HESABİLE GALİB 

memiştir. New - York, 26 (AA.) - M1-
Diğer maçların neticeleri şun- dison Garden'de yarım orta siklet 

!ardı: dünya boks şampiyonu Henry Ars 
Fiv: 5 Kan: 1, Meç: 5 Marsilya: trong, kendisine meydan okumuş 

1, Ruen: 2 Rubl: 1, Havre: 2 Straz- olan Filipin şampiyonu Ceferino 
bourg: 1, Sentetyen: 1 Antib O, Garcia'ya sayı hesabile galip ge -
Lil: 4 Ekselsiyor: 3, Set: 2 Len: 2. !erek mevkiini muhafaza etmiştir. 

MACARİSTANDA V .1 l 
Ekletromo: 4 Salzatyan: O Frenç erı en ceza ara itiraz 

varoş: 5 Boçkay: 1, Surketakııi: 3 30 Teşrinievvelde Vefa - Top
Febüs: 3, Hungaria: 6 Uypeşt: 1, kapı, Beylerbeyi - Karagümrük, 
Zugla: 1 Nemzeti: 1, Szeger: 2 Kia Anadolubisar - Anadolu takımla-
pest: O. rınm yaptıkları lik maçlarında çı 

ÇEKOSLOVAKYADA kan fena hadiseler dolayısıle 8 o

Slavya: 4 Ostrava: 2, Sparta: 2 
Pilsen: 2, Liben: 5 Viktoria: 3, Zi
deniç: 4 Batazlin: 1. 

Bir istifa 

Hususi maçlar 
YeklU•r v ... d 

iL d. 
E:ıaııl 

... d. 

İ~lerini beden terbiyesi umumi 
müdürlüğllne terkeden Türkspor 

' Kurumunun umumi kAtibi Niza -

yuncuya mıntaka heyetince veri
len cezaya oyunculardan 4 dü iti

raz ettiklerinden itirazları umumi 
merkeze gönderilmi~tir. Bu spor
culardan Topkapıdan Hakkı, Ana 

doluhisardan Sabahattin, Kara -
gümrükten Saim, Anadoludan 
Kadri cezalarına itiraz ettiklerin
den verilen birer ay müsabaka 

boykotu katiyyet kesbetmiştir. İ
tirazları umumi merkeze gönderil 
mış olan sporcuların cezaları 2 şer 
ay ıdi. Lik maçlarının teahhürü do 
layısile birer ay cezalanmış olan

lar müddetlerini bu suretle dol -
durmuş oluyorlar. 

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşik-ı : 
taş, Süleymaniye, İstanbulspor ta- ; 
kımları arasında yapılacak olan hu 

susi maçlar 11 Kanunuevvelde b~ 
lıyacaktır. Bu maçlar Taksim sta

dında yapılacak ve iki devre ola 

Gü111t 
Ôğle 

!klncli 
Ak;am 
Yat.91 
Jm .. .k 

7 01 2 16 
12 02 7 18 
14 ~9 9 46 
1~ 43 12 00 
.B 20 1 37 

s 17 12 33 
------ -rak oynanacaktır. lıı...-.... ..,..,. ... .., ... ...., __ ,__,;;;;;;;,ı 

mettin Kırşan istifasını vermilj -
tir. Fakat yeni teşekkülllt esasla
runcıya kadar Nizamettin Kı~an 
eskrim federasyonu reisliğinde ka 
lacaktır. Yeni kadroda esaslı de -
ğişikliklE!t" y>apılacak Ye birçok 
federasyon Azalan istifa edecek -, 
lerılir. 
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Kanaızlık, kemik haatalıkları, dlmaQ 
lukları 11• vltamlnslzllkten dojima 

zayıflıklara karıı 

yorgun· 
bUtUn 

KUVVET ŞURUBU 

ViTALiN 
Her •nnenln bllmesl lcab eden bir kuvvet 
turubudur. Çocuklarınıza Ylta lln kuvvet fU• 

rubu vermekle onları safilam, gUrbüz ve 
net'eli yetiştirirsiniz. 

VITALIN KUVVET ŞURUBU 
Mektep çaAındaki gençlerle emzlkll kadın va 
htlyarların hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyofilu • lstanbul 

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

inhisarlar U. Müdürlü~ündenı f 

ı - İd~ ·mizin Çankırı tuzlasında pılanı ve şartnamesi mucibince / 
yaptırılaca~ varagele tesisatile mübayaa olunacak dekovil malzemesi 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Teııisata aid malzemenin sif Zonguldak teslimi ve mahalline 
montajın yapılmaııı; muhammen bedeli 13500 lira ve muvakkat teminatı 
1012,50 liradır. ~ 

III - Eksiltme 5/XIl/938 tarihine raslayan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinleki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV - Plan ve şartnameler parasız olarak her gün sôzü geçen şube
den alınabilir 

<J - Exsiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız fenni teklif
lerini plan ve detay resimlerini tetkik edilmek üzer~ ihale gününden 
en geç bir hafta evveline kadar inhisarlar müdürlüğü tuz fen şube -

sine vermeleri ve tekliperinin kabulünü mutazammın vesika almaları 

lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesika ile V inci maddede 
yazılı Tuz fen şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 

güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarı

da adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermesi 
lazımdır. (7657) 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN:· 
Esas 
No. 

YE R İ 

352 Beyoğlu Teşvikiye mah. Yeni yol S. 

353 

354 

355 

356 

359 

360 

361 

363 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 
373 

374 

375 

376 

387 

388 

389 

390 

391 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • 
• > 

No. 2/4, 12, 10 

No. 2/5, 12, 10 

• 2/6, 12, 10 

• • • 2/7, 12, 10 

• • • 2/8, 12, H' 
• • No. 4/4 
• > 4/5 

• • 4/6 

• • 4/2 

• • 6/5 

> • 6/6 

• • 6/7 

• • 6/8 

• > 6/9 

• • 6/4 

• • 6/3 

• • 6/2 

• • 6/1 

• • 8/3 

• • 8/2 

• • 8/1 

> Bostan So. 6/7 

• > 6/8 

• • 6/9 

• • 6/10 

• • 6/5 

392 Beyoğlu Teşvikiye Bostan So 6/4 

393 • • • '6/3 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 
405 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • 
• • 
• • 
• • 
> • 

• • 
• • 
• • 
• Yeniy 

• • 

6/6 

8/7 

8/3 

8/4 

8/5 

8/6 

8/2 

8/1 

8/4 

8/5 

Kıymeti Nevi 
T. L. 

4584.-

4986.-

5650.-

7938.-

5362.-

4400.-

3464.-

3787.-

8325.-

4224.-

2274.-

2189.-

2105.-

2632.-

2700.-

3503.-

2502.-

3181.-

3362.-

4880.-

4620.-

4280.-

3832.-

4172.-

3270.-

7072.-

3354.-

3330.-

3310.-

4445.-

7483.-

6202.-

8701.-

7812.-

5516.-

7154.-

115.-

288.-

arsa 

arsa 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

• 
• 
• 
• 
• 
> 

• 

Harita 
No. 

2 
3 

4 

5 

6 

10 

11 

12 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

48 

49 

50 

51" 
) 52"· 

53 

54 

55 

56 

57 

573 M2 

779 M2 

565 M2 

567 M2 

383 M2 

1100 M2 

1082.50 M2 

1183.50 M2 

832.50 M2 

1508.50 M2 

947.50 M2 

912 M2 

877 M2 

940 M2 

675 M2 

625.50 M2 

625.50 M2 

994 M2 

1401 M2 

1220 M2 

1155 M2 

535 M2 

479 M2 

521.50 1'12 

511 M2 

520 M2 

279.50 M2 

277.50 M2 

591 M2 

694.50 M2 

719.50 M2 

646 M2 

385.50 M2 
651 M2 

492.50 M2 

526 M2 

36.50 M2 

240 M2 

depozito 
T. L. 

916.80 

997.20 

1130.-

1587.60 

1072.40 

880.-

692.80 

757.40 

1665.-

844.80 

454.80 

437.80 

421.-

526.40 

540.-

700.60 

500.40 

636.20 

672.40 

976. 

924.-

856.-

766.40 

834.40 

654.-

1414.40 

670.80 

666.-

662.-

889.-

1496.60 

1240.40 

?40.20 

1562.40 

1103.20 

1430.80 

23.-

57.60 

Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı arsalar açık arttırma usulü ile ve faizsiz sekiz taksitle ilki peşin 

geri kalanı yedi senevi ve müsavi taksitte ödenmek üzere satılacaktır. 

Müzayede 5/12/938 pazartesi günü saat onda başlıyacaktır. 

İsteklilerin hizalarında yazılı depozito akçasını 

rında nüfus tezkerelerile üçer fotograf getirmeleri. 
veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanla

(747) (8389) 

SON PIŞMANLIK FAYDA VERMf 

Diş doktoru 
diyor ki: 
Dişler; çürümeğe başlamadan 

çok evvel itina görür, her gün 
ve hatta günde birkaç defa fır
çalanarak mikroplar, zararlı 

salyalar ve ifrazat temizlenirse 
sağlam ve güzel olarak muhafa
za edilebilir. Dişler çürüdük
ten sonra artık iş işten geçmiş
tir. Bunun içindir ki dişlerin 

cRADYOLİN • diş macunile her 
sabah, öğle ve akşam her ye -

i
l mekten sonra bol bol fırçalan -

masını ısrarla tavsiye ediyoruz. il! 

ı Daima RADYOLI _,, 
lstanbul Nafia Müdürlüğünde:;'! : .. ·ili 
5/12/938 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafıa ;vı~d~;o( 

de Eksiltme komisyonu odasında (4507.86) lira keşif bedelli y e 
hum İslah İstasyonu Ser inşaatı aç ık eksiltmeye konulmuştur. . 

Mukavele, eksiltme ,bayındırlık işleri genel, hususi ve fe~:: 
nameleri, proje, keşif, hülıisasile buna müteferri diğer e,-rak 
de görülecek;tir. 

Muvakkat teminat (339) liradır. r ıd 
İsteklilerin en az (2500) liralık bu işe benzer iş yaptığına. ~~.nd 

relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vil"\1pş 
Eksiltme tarihinden ,g, gün evvel alınmış, ehliyet ,.e 938 Y'61 ) 
Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. <84 

· lstenbul Naf-ia .Wüdürl üğünden: ır..ı<> 
' 2/12/938 tarihli Pazartesi günü saat 16 da İstanbul Nafıaede!U 
lüğünde eksiltme komisyonu odasında (1465.45) lira keşıf b k eı:;
tanbul - Halkalı ziraat mektebinde yapılacak tamirat işleri açı 
meye konulmuştur. ,.. ni ,. 

Mukavele, oksiltme ,bayındırlık 4ıleri genel, hususi ve fe~a· 
nameleri, proje, keşif, hülfısasile buna müteferri diğer evrak 
de görülecektir. 

Mupva.kkat teminat (110) lira dır. r ~ 
İsteklilerin en az (1000) liralık: bu işe benzer iş yaptığına, d::il'd 

relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vıla\ıııı 
Eksiltme tarihinden •8• gün evvel alınmış, ehliyet ve 938 ~; 
Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (846· 

1 T. C. ZiRAAT BANKA "I 1 AN NE LE~ 
Bi1iniz ki çocu~-t: yalnız . v: 

. . :JirŞi l1'' 

Dr. Hafız Cemal 
(LOK!\IAN HEKİM) 

uAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Di\·anyolu 104 

J\luayene saatleri : Pazar hariç 

hergün 2,5 - 6, Salı, Cumartesi 

12 - 2,5 fıkarava. Tel: 22398 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en az 50 lirası bulunanlara senede 

4 defa çekilc~k kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılncaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 
4 I> 250 )) 1,000 
40 )) 1100 )) 4,000 

100 )) 50 ,, 5,000 
120 )) 40 fi 4,80(} 

)) 

)) 

•• 

• 
» 

160 )) 20 f) 3,200 H 
.-

DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene 
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

içinde 500 liradan aşağı düsmiyenlere ikramiye çıktığı 

~ Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir . .1 
ce\'a mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 buçukta Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (8607) 

* * 1 b l B I d • • •)" } Keşif bedeli 2438 lira 43 kuruş olan Cadde-bostanı iskele yolunun 
StaO U e e ıyeSI 1 an arı tamiri pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif evrakile şartnamesi levazım 

1-....,,~~-~....,=~-~~-"""'!-~~-""":~!"-:---~-=---.:ı müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika-
Keşıf bedelı 3075 lira 32 kurus olan Heybeliada İşgüzar sokağı şo- dan başka an az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Mü

SL ınşasına ait eksiltme 5/ 12/938 Pazartesi gününe uzatılmıştır. Keşif dürlüğünden eksiltmeden 8 gün evvel alacakları fen ehliyet ve 938 yı-

l
evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 lına ait Ticaret Odası vesikalarlle 182 lira 88 kuruşluk ilk teminat 
sayılı kanunda yazılı vesikadan başka ·Fen İşleri Müdürlüğünden ala- makbuz veya mek tubile beraber 12/12/938 pazar tesi günü saat 14 bu-
cakları frn ehliyet ,.e>ıkosile Z30 liıa Gj kuruşluk ilk tem.nal makbuz çukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8608) 

Ertuğrul 
Sadi Tek 

TIYATROUS 
Taksimde (Bu 

gün saat 16 da 

matine gece 21 de 

(SÜT KARDEŞLER) 

Vodvil 3 perde 
Tel: 40099 
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PERTEV5l 
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