
• 

4 4 
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~on: 23872 Sene: 4 Sayı: 1109 8 Şubat 1935 - CUl\lA 

SAVLAVLAR 
Bu sabah 
Büyük bir alay 

SEÇiLiVOR 

yaplldı 

~taııbulda ilk reyi 
eceb Peker verdi 

s ~f"· 
--vım bu akşam 
bütün yurdda 

bitecek 
b Saylav seçimi bu sabahtan iti-
ıtren Yu d 

lrıı b r un her tarafında batla-
~ta ulunuyor. Bütün memleket 
he,, n ba§a büyük bir sevinç, bir 

.1ecan • • Siy ıçınde yeni saylavları se-
lrıc orİ Yeni saylavlar bu aktam 
ı, .. ~kckctin her tarafında belli o-

._ hr. 

llh s~:Yla:v seçimi münasebetile bu 
)al>~ la~nbulda büyük bir alay 
dun a.cagını dün yazmı§bk. Şehir 
'-ba.~~b~htan itibaren donanmıf, 
tC\ra d·~Y.~n erkenden halk sokak
••~ l 0kulnıüştü. Havanın yağ19-
'lin;· nı~sı alayı tertib edenleri se
belc~ı:ınııti. Saat yedi buçukta 
tefr •Ye reis muavini Hamid ve 
tel~· heyeti azaları belediyeye 
lenlrl~tlerdir. Burada, evvelce ıüs· 
~ If olan kamyona rey sandığı 

~''" il aij 
1 

....... r .. 1..ıııYJ"akJ•,..Ja veni· 

U•tte •ağda: Rey •andığı köprüden geçerken, üstte solda: Se
çim alayında halk ve ıehir bandosu aıağıda: Türkiyede ilk defa •ay
lav seçiminde rey veren ikinci seçici bir bayan. 

~ın s ennıittir. Tefti§ heyeti a-

'ilaıc~~ıyacak altı otomobil de Beyannamelerde hu·· vı·-"e , 1 ten sonra muavin Hamid 
"c l?~a.~ otomobillere binmiıler 

~~ aırne gitmiılerdir. ti • • • ı • ı 
tt ~ llYın geçeceği yollarda zabı- Ye e rJ 0 J g iZ 1Ye0 er 
'lın~afrndan muntazam tertibat ------ -------

ııtı. Saat sekize kadar Be • 
~ (Devamı 6 ıncr da) 

~ 
s Seylikler ve 
?Y9unculuklar 

q, dcı,,, w 

'""tılcır ayulları, başı boı olduklan 
it kcırfıl dQ, kendilerinden cılız biriy
'ıe «ıar ,:;ıınca, boğazını sıkar elinde 
~d<ıkf c 

1
11°kaa alırlarmıı. Karııla

l <lticı Deli 
1 ız olmazsa, üçü beşi bir a

llt-lltq. r, Dene soygunculuğu yapar 

So11 ~ rczıarı · 
f. /(uru ışler yoluna izine gir- , 

~· llı,;11111"~ içinde yasalar yaratıl· 
b"l<ll)ı oğuı; kotüiük eden, karııaında 

l>ıt,f: IJ arının birleşik yumruğunu 1ı ll li,,ga,,;:• Yargu! 
~'1tlfleJi b~eulikle~inln içinde en ı 
fıe11 • l/lJi/ak le, eskı kurunların yol 

:llor, Bıkıcı soyguncularına 
oı... atı111 .. 
··"" ·• en .. IJo <llJı da agırbaşlı gazetelerini 
~ '"':_11tı lJ~ Dene bu duyguya kapılı-

"'"~ Psi de b' ·ı.· • • k '"' """'>lak i • ınvınnın ·uyusu· 
Qr k Çin k"' 1 '1 llrı,p .. ume eniyorlar; pu-
~ "l'llar b Bozleşiyorlar. 
l\i fldcı,,; :illik olmayıp da tek ba· 
N lleı-ıh- o Salar d ~·z d"" .. ·' be ""t:' Detir . , ~gı uşunceleri-
iı ~ llitııerı,,d dUer dıye, o düşüncele-

;ktı.ır, ba en (Jeçirdiler diye, kula- Prens Anando 
'6~ " •011 fı ezilir. 
6 tıee llıllard . 
ı,.,16 •i oı,,,akt a karıkatürcülerin 

Siyam krallığına mı 
getirilecek? 

Kambiyo 
müdürlüğü 

Bunlar hakkında 
takibat yapacak 
Kambiyo borsaaı komiserliği 

ihraç beyanamelerinde hakiki 
hüviyetlerini gizliyen bazı tüccar
lar hakkında kanuni takibat ya -
pılmasına lüzum görmüıtür. Bu 
hareketi yapan tüccarlar mahke
meye verileceklerdir. 

(De#;ırr.· 6 ıncı da) 

Vanan 
motosiklet 

Bu sabah Ankara 
caddesinde bir 

kaza oldu 
Bu sabah saat tam dokuz buçukta 

Ankara caddesi üzerinde bir moto • 
sikletin benzin deposu parhyarak, 
üzerindeki adam birden kendisini 
yere atmış ,.e motosiklet yokuşu bir 
aşağı bir yukarı kendi kendine inip 
çıkmış ve sonra üzerine halılar, elbi· 
seler atmak suretiyle alevler bastırıl
mı~tır. 

Motosikleti süren adam, hemen ~<la 1• lla da an l..11rtulan uluslar 
ct"6~ 1cı,,..,,l'lıu onun benzeri bir uluslar 
141, ·""l'ld<llı "; ne kadar gereklik ol· 
lqQb~ lısuı,,d a .~ellidir. Bütün bey
~,. lriecek tn• C OIJlc bir beylik yara
~~iltlJ filer, n:Adlcnsizlik, yolsuzluk e-

yere fırladığı için, kendisine bir şey 
olmamıştır. 

B!r iki ay önce, tahtından çe- ------------

'1Q 0ı-a ,...., Borg . . 
bQğl a. beylikler uy~ çekUıp başı 

l)L -'lct QlıılQbilecek de.~yle bir yasa-
ıı fil ~ Oğ[ 1nı. 

"tce•- "· ancak b ~ur ı una eriıince 

kilmek istemesiyle, kendi mem
leketinde, hatti Avrupa matbua
bnda hayli gürültü uyandırmı§ o
lan Siyam Kralının tekliflerini, 
Siyamlılarm kabul etmiyeceği söy 
leniyor. 

lstanbulda en çok satılan 
gazetedir. ilanlarını • "HA
BER,, e verenler kar ederler. 

--. ................... _ ......... -...................... . 

Belçika üniversitesinde 
Türklük tetkik ediliyor 

Avrupahlar 
Ulusumuzun mazisi 

ve lnkılabile 
aU\kalanıyorlar 
Belçikanın mühim gazetelerin

den biri olan, Brükselde çıkan Le 
Soir, ıon nüshalarından birinde, 
"1935 de Türkiye - Cümhuriyet 
yeniliklerine devam ediyor.,, ıer
levhalariyle, memleketimizin ge
çırdıgi n ıl arı samiıniyetle 

metheden tarzda bir makale neı
retmiıtir. Makaleyi, Roger Crou
quet ismindeki muharrir, Brüksel 
sefirimiz Bay Emin ile görü9tük
ten sonra yazmıştır. 

Bundan, evvela; sefirimizin es
ki soyadı olan Sipahi'yi resmen 
kabul ettiğini öğreniyoruz. 

Emin Sipahi, Belçikalı muhar
rire, uzun uzadıya, soyadı, elkab, 

(Devamı 6 mcı da) 

··--··-········ .. · .. --.............................. :. 
Borjiya 1 

Bedava Forma 
Halinde herglln 

veriyoruz 

Ilugün gazetemizin içinde 
sekiz sayıfalık bir BORJlY A 

ilavesi daha veriyoruz. Okuyu. 
culanmız her gün gazetemizin 

l lçlndc "DOilJl.Y,I\" iliivKinl 
bulacaklardır, 

Dünkü sayımızda verdiği
miz formanın sayıca numara· 
larında maale.sef bir yanlış • 
hk olmuştur. Okunması böy
lece de kabil olmakla beraber 

: 
: 
! 
ı 

i 

1 

' 5 
i . 
! 

ilavemizi kitab şeklinde sak- i 

.!

' Jıyanlar için bu yanlışlı kıs • ıı=.= 
mı yarın doğru olarak tekrar 

: ayrıca \'ereceğiz. Okuyucula - i 
j nmızdan özür dileriz. fı 
1 
••••••••----•---w--..,••-• -• ------..: •• 

-A birader, •inemada bir koltuk •ek•en kuruf .• 

(V4-Nı2) .(Devamı 6 mcı da) 
-Aman ne ucuzluk, be canım •• Bizim bayana aöyliyeyim de ev 

qycuını buradan düuün ••• 



auptman l 
ma hanelik şahit- l 

erden medet umuyor 
Flemington, 7 (A.A.) - Ha

uptmnn' m avukatı, Bronk me • 
zarlığmda fidyei necatı illan es • 
rarengiz şahsm lzidor Fiş oldu • 
ğunu iddia eden nazariyesini te
yid edecek yeni bir şahid dinle -
m·şt'r. Stepane adın 'aki bu şa • 
hid, Fiş'in kendisinin radyo ali.t 
ve edevatı sattığı mağazaya ge • 
}erek, bir kutu ayakkabı bırak • 
tığmı ve altı saat sonra da bu ku· 
tuyu tekrar aldığını söylemiştir. 

Bu şahid, ikinci bir sorguya 
cevaben beş defa timarhaneye gi
rip çıktığım itiraf etmiştir Tene
keci Müller, ağustos 1934 de Ha
uptrnan'm evindeki tavan arası • 
nın taban tahtalarının hiç bir ta
nesinin eksik olmadığını ifade et
miştir. 

Japonya tehdld mi 
ediyor? 

Tokyo, 7 ( A.A.) - Bahriye 
nazırı Amiral Osoumi, diyette 
beyanatta bulunarak ·bahri kon
feransa müteallik müzakereler a
kamete uğradığı takdirde Japon· 
yanın - milli müdafasmı temin 
maksadile ·kendi donanmasının 
muhtelif sınıflarında bir takım ta 
dilal icra edece;;·ni 5övlemiştir. 

Iran, Isveçten loko
motif alıyor 

Stokhulın, 7 (A.A.) - Şimdiye 
kadar çok münkeşif bulunan lran
lsveç Ökcnomi1t münasebatı, son 
zamanlarda daha da ziyade inki· 
taf etmektedir. lran hükUmeti, ls
veç fabrikalarından birine !i bu • 
~nlt mi:lvob ktı"""""l"'t~ lolsownv\.a H 

mar'aşmışttt. "Stokholm Tidnin • 
gen" gazetesine göre lran bir tü
tün fabrikas:nın inşasını, .bir Is • 
veç grupuna ihale etmek taıaTI"U 
rundadır. 

Sir Con Si mon I.Javal
le görüşecek 

Londra, 7 (A.A.) - Daily 
T elegraf gazetesi, Sir Con Simo
n'un yarın Paristeki kısa tevak • 
kufu esnasında B. Laval il~ ko • 
nuşması ihtimal dahilinde oldu -
ğunu yazmaktadır. · 

Sir Con Simon, lngiliz ticaret 
odasının senelik toplantısına ri • 
yaset etmek üzere Paris' e gitmek
tedir. 

Amerikada seferber
lik nasıl olacak? 
Vaşington, 7 (A.A.) - Ayan 

azasından B. Klar~, harbiye ne-

zareti tarafından hazırlanmış o -
lan miHi ıef erberlik planını a • 
yan meclisine arzetmişur. ~u 

plan, 18 ya;•ndan yüksek olan 
herkesin silah a 'tına alınqıasma, 
reiaicumhurun, planın tahakku • 

kun~ lüzumlu olan bütiin sanayii 
kontrol etmesine müsaade ver -
mektcdir. 

Oü rük teşkiUlt 
IAyihası 

Ank~ra, 7 (HABER) - Yeni 
gümrük te~kilat layihası bitme • 
miştir. Layihanın esaslarında, 

tahsisatın ve kadronun ·geni~letil
mesi ileri sürülmektedir. . 

Tramvay Şirketinin 
açtığı dava 

Ankara, 7 (HABER) - Duy
let Şiirası cumartesi günü Bayın
dırlık Bakanlığına ve tramvay 
irketine tebligat yapacak, mu· • 
hı keme gününü tesbit edecektir. 

Parlementarizmde mevcud esa
s.lar Sovyet sis~emine ahnacak 

Moskova,.j (A.A.) - Yedinci 
Sovyet Rusya kongresi dün akırım 

kapanmıştır. Kongre 605 kişilik 
merkez icra komitesini nitihab et

mİ§tİr. Bunların arasında · Stalin, 

Molotof, Kalenin, Vorotilof, Ka • 
ganoviç, Orjanikitse ve Litvinof 
da bulunmaktadır. 

Moıkova, 7 (A.A.) - Röyter 
muhabiri bildiriyor: 

Pan Sovyet kongresi Bay Molo-

m~kabil bir dereceli intihablar ya 
pılacaktır. 

2 - Amele ve işçi!er, temsil hu
susunda ayni mikdar mümessile 
malik olacaklar, fakat İ§Çilerin 

bazı imtiyazları muhafaza oluna • 
caktır. 

3 - lntihbat idareci teşkilat i
le halk küt'leleri arasında şimdi 
mevcud olan bağları kuvvetlen • 
dirmeğe yarayacaktır.,, 

2 
üb 

Londra simsarları 
bütün dilnyadaki 

büberleri toplamı~lar 
Londrn, 8 (A.A.) - Londralı 

simsarlardan müteşekkil bir grup 
bir miiddettenberi biber Hatlarını 
yükseltmek içm dünya piyasaln
nnda ne kadar biber varsa satın 

almakta idi ve bu suretle biriken 
stok yirmi bin ton tahmin edil -
mektedir. 

Buna rağmen biber fiatları mü
him surette düştüğünden simsar
lardan bazıları tediye hususunda 
müşkülata düşmüş bulunmakta -tef tarafından izah edilen te§kiJa. 

tı esasiye kanununa ait birçok ıs· 
lahatı ittifakla taıvib etmi~tir. B. 

Bay Molotof, beyanatını bitirir
ken demiştir ki: 

dırlar. Bankalar simsarlara .nor • 
"Parlementarizm usulünde mev mal muamelelerinden yardım et • 

cud en iyi esaslar aynen Sovyet sis 
Molotof ~u beyanatta bulunmuş • 
tur: 

"Teşkilat kanununun esasların· 
da hiç bir değişklik olmıyacaktır. 
Fakat: 

1 - Şehir ~e köy sovyetlerile 
Pan ıovyetik kongre intihnbatm -
da iki ve üç dereceli intibahlara 

Amerikanın ökono
mik siyasası 

Ne.vyork, 7 (A.A.) - Dıtarı 

iıleri müsteşarı Bay filips Banka-

cıların senelik ziyafetinde bir nu -

tuk ıöyliyerek birleşik Amerika 

hükGmetlerinin ökonomi ve diplo
masi sahalarındaki uluslararası si-

yasetini anlatmıştır. Ökonomi sa· 

hMmda Bay Filips, yalnız Uzak 

Şarkta değil fakat dünyanın he\" 

tarafında açık kapı 11yasasma ta • 

raftardır. Bu ıiçtk kapı &ıyatnsı 

her memlel:etin di{!er biitün ecne 

bi devletlere ayni müsavi ticari 

muamelede bulunmasından iba • 
rettir. 

ölçüler kanununun 
bazı maddeleri 
·değişecek 

Ankara, 7 (HABER) - Öko

nomi bakanlığı, yeni ölç'bler ka

minunun bazı maddelerini değit

tiren yeni bir proje hazırlamak • 
tadır. 

temine ithal edilecektir.,, . 

Pan Sovyet kongresi bu tadilatı 
teşkilatı esasiye kanununa ilave e
debilmek için bir komisyon teşki
line, ve gelecek intihabların ısla· ! 
hata uygun olarak yapılmasına da 
ir olan teklifi kabul etmiştir. lnti
habapta reyler gi~li olacaktır. 

ispanya J)ış işleri 
. bakanına tokatl · 

Madrid, 8 (A.A.) - Meclis ko
ridorlarında liberal demokrat say
lav Pascual, dış bakanı B. Rocha
ya söylediği bir nutuktan dolayı 

tokat atmıştır. _ . .............._ 

Boiuda yeni biı· 
nahiye 

Ankara1 7 (HABER) - Bo
lunun Gerede kazası içinde mer
kezi Re,adiye köyü olmak iizere · 
Y eniçay adlı bir nahiye kurul • 
ması, buraya 14 yakın l·öy bağ· 
}anması kararlaştı. 

--0-

Inglltere ile ticaret 
görüşmeleri 

Ankara, 7 (HABER) - Duy
duğuma göre İngilizlerle yapıla • 
cak yeni ticaret anlaşması etra
fındaki görü§meler lngilizlerin 
merkezd~n talimat istemeleri yü
zünden durmu~tur. lstenilen tali • 
matın yakında geleceği ve görüt
melere yeniden başlanacağı umu
luyor. 

meye amade bulunmakta iseler de 
münhasıran spekülasyon fikriyle 
yapılan işlerde yardımdan imtina 
göstermektedirler. 

Simsarlar grupu toplanarak bir 
komite seçmit ve simsarları müş • 
külattan kurtarmak için tedbirler 
almaya memur etmiştir. Bu komi· 
te tarafından bu akşam verilen 

malfunata göre, komitenin bir 
banka ile yaptığı müzakereler i · 
lcrJemiştir ve yarın memnuniyet 
verici bir neticeye varması bek , 
lenmektedir. Yarın birçok fatu • 
rnlrrm tediyesi günüdür. 
~ 

Parls için yeni bir. 
Rı Jcpnu~.-ı p.s::.:ın "IST.n:n 

Paı·:s, 7 (A.A.) - inşası iki 
mi'yar franktan fazla bir masra· 
fı is!ilzam edecek olan 144 kilo • 
r.ıetre boyunda Siman arme uzun 
bir ou kemerinden Parise 1.000 
mct'Tc mikab su oevkcdilecektir. 

Dev?et şurası Loire nehrinin 
bir kısım sularını alarak Paris şeh· 
rine, Banliyösüne ve iki vilô.yetin 

birçok nahiyelerine saf su temin 
etmek masadile girişilen bu mu -
azzam İ§e kanuni müsadesini ver· 
miştir. 

Bu k emerin inşası 6 sene müd
detle binlerce ameleyi ifgal ede -

cek ve Paris'in şimdiki halde Sen 
nehrinin tasfiye edilmiş suyundan 

ibaret olan içme suyu ihtiyacını 

daha taze ve saf surette tatmin ey
liyecektir. 

r--==----------------=:1.rızawmı:<e11r.-ımm•~~~---..--------·---a, 

. ._I _S_a_b_ah~~-=-az_e __ t_el~e..-ırı;;.-C) n ___ e~d~iq_o_r __ la __ r_?_.I 
Kurun - llay Asım Us, lstanbul· ı görillür, elle tutulur derecede anlaşı- ' nız bilginler arasında kullanılan ya

daki müstal.:il namzetlik irin General lnn Türk inkıl(ib:nın ehemmiyet vr rı terimleri, T. D. T. C. çalışmalariy
Rcletin dileğini C. H. F. nin uygun hususiyetini ortaya koyuyor... ' le belirtilmekte olduğunu, ancak: 
buluşunda~ b?lısedcrek, Geueral Re- .. Ci~mh~riy~t - Uluslar De~ne~~n~ bunu beklemeden bile gündelik du -
/etin ~a/ısı.~e!.ıni anlatıya~. . ~oz .d'~.lct~~ bır hale sol;mak ıstcgını yu}'1arı kolayca, üzülmeden Türkçe 

llkın f!"Y'!k Önderle bırlıkte Ana- ılerı surdul.:te?. ~.onra J~p~nyanı~ JJazabiliriz, ucter ki, Türkçe dügünüb, 
doluya gıdişınden, beraber çalıştıkla- demekten gclışı ouzd çekılıvermcsı Tilrkçe söylemeye alışmalıyız denıek-
rından, sonra aralarında düşünce işini örnek netirerek, biitün uluslar tedir. ' 
ayrılıkları görüldüğünden ı·e hele hep bir arada buna har§ı bir tedbir 
Lozan barışından sonra bu aykınlı - olmanın doğru olacağını yazıpor. 

ğın arttığını anlatarak bu defa nıüs- "Uymuyana yapılacak ilk iş boy· 
takil saylav namzetliğini koyması kot cezasıdır. Bu ecza, her ulusun ak
balısine geçiyor. Ve fırkanın nıüza· lını s·abuk başına gctirecelı: kadar do· 
/ıeretini ileri sürerek: · kunaklı bir yasa olacaktır.,, diyor. 

"Şimdiye kadar siyasa acununda ftlilliyet - Bııuiln baş yazıyı ya-
hlç bir fırka görülmemiştir ki, ' kendi zan lbralıim Necmi Dilmendir. Türk
işlerlnin eksiklerini, gediklerin ulus çe yazmanın gizi adını taşıyan yazısı 

Zaman - Serbest rey meselesin • 
den bahsederek Sardaki reyUinı işini 
örnek netiriyor. Ve bu serbest rey 
rcrmcsinclc n sonra, Bitlerin merkii-
nin eı:;kisinden daha sağlama girdiği
ni yazıyor .• Ve Londra müzakereleri. 
ne de dikkat edilirse, "Son söz Hitle
rindir,, diyor. · 

kürsiisünden söyl11ebilecek adamları Osmanlıca düşünülüb_ Osmanlıca ya- ı-------------
gene kendi c:tyle kurultay salonları- zıldıktan sonra buradaki yabancı ke· 
na getirib koysun; görüşü, duruşu, limeler yerine Tiirkçe lwnulnıasın -
düşünüşU kendi görüşlerine ve düşü· dan şikOyctçi ve bunun Tiirkçcyi gü
nüşlerine uymıyan slyasacıları say • lünçle§tirdiğlni söylemektedir. 
lav yapmak için kendi fırkasının ikin- Bu gibi giilünçlüklerden kurtul • 
el ttÇmenlerlne direktif versin ... ,. di- mak için gidilecek biricik yolun öz 
11or. • Türkçe düşünüb, öz Türkçe yazmalc 

Bay Asım Ull burıdan sonra, o za· olduğunu söyledikten sonra Tiirl:çc
mandan beri bir çok iyilikleri göz ile leşmemiş olan bilgi tcrimleı·iyle, yal-

Ankara Tıb Fakültesi 
layihası 

Ankara, 7 (HABER) - An
karada kurulacak olan tıb fakül-
lesi hakkında hazırlanan kanun 
layihası Sıhhat Bakanlığmdı.ın 
Başbakanlığa gönderildi. 

a ~ 
Sovyet syadaki 
konsolosluk arıf11 

]ağvel 
Vaşington, 7 (A.A.) - All1~ 

rikanın, Moskovada ve So\'J'~· fıı 
Rusyamn daha bazı yerlerinde 

1 

. hjj 
konsoloslukları lağvediletektır· 

Bu habc:::i veren Hariciye Jl~~ 
zareti, bu ilga keyfiyetinin 1il' 
memleket arasındaki diplo1X13~ 
münasebetlerde herhangi bir ; 
ğişikliğin vukuuna atfedi~ıneJ11 ~ 
lazım geldiğini ilave ediyoı · ~e ~i 

Bununla beraber, borçlar ·t 
krediler hakkında Amerika 1 e 'tı 
Sovyetler arasında gecen ınüı'' "' 

~ ,. "I 

kerelerin akamete uğramış oltll 
11 

sile, şimdilik lüzumu kalın1Y' 
bu memuriyetlerin böylece jJgıı ' 
sına karar verildii?i 7.anned~t· 

ç· enizi 
ko nla ı ::· 

Avam kamarasınd~ 
Sir Con izahat ver~ 

Londra, 7 (A.A.) - Yang· . 
K• '<l k" k .. • f li"'etı - ıyang a ı, omunıst aa ' 

ile, umumiyetle Çin tularında 1~ 
niden baş gösteren korsanlık h.'' 
diseleri, Avaı;n kamarasındn bır 
kaç suali mucib olmuştur. ·r 

Bunlara dair sıkıştırılan Sı 
Con Simon, cevaben Y ang·o:, 
Kiyang kömünistlerin geriye pil 
kürtüldülderini ve İngiliz teba'.; li 
sının emniyeti hususunda hiçb' & 
endişe mevcud olmadığını hat'1'' ~ 
latmışbr. 

Nazır, vaziyetin, lngiltere b~ 
'bl' kG.metince pek yakından tal~ı ·(f 

ne devam olun.ıcağım da ıl~ 
A~=~~ ~ 

Gene bu bahte dair sorııl 
b" r suale, deniz birinci lord~' 
Yang-tse-kiyang üzerinde 13 ıoP'. 

çekerden mürekkep bir filotil~e 
nın emniyetj muhafaza etl1le ır 
ve silahlı muhafızların da o 111

1 
• 

takada dolaşmakta olduğu ce~ 
hım vermiştir. te 

Birinci Lord, başka bir s11;eır 
karşılık olarak dn, Yang • ue . 
ri üzerinde emniyeti İngiliz pıe , 

e 
ınurları tarafından muhafazB- (e 
dilmekte ise de, Çin sularınd"' , 
Çin sahilleri boyunca, bu bııPt' ~ 
ki mesuliyeti Üzerlerine al"'''@ 
ve icab eden tedbirlere tevcsS,. 

ile kendi müesseselerini koı:"~et· ~ 
cak olanların, bizzat ticari şıl' ıdi' ~ 
lcrin kendileri olmak lazıırı ge 
ğini söylemiştir. . ~ 

l\iihailof Ankarııd:, •. 
Ankara, 7 (HABER) ~ ıı'i· 

tamonuda bulunan Bulgar 1'0 
,, ' 

tecisi Mihnilof, hasta olan l<İd~ 
sma baktırmak için buraya ge 

Sular Umuııı 
Müdürlüğil s~ 

Ankara, 7 (HABER)dtl'~ 
lar umum müdürü bay Ab ~ J,11 
b "f . 1·"' b ··fettıt aş mu ettış ıge, aş mu .. ıa ' 

··dur 
Süleyman sular umum ırıu 
ğüne tayin olun~ular. 

--- - il 
ugoslav ~ra1 eclisi dagıtt 

8 11ıitr 
Belgrad, 1 ( A.A.) - . 

010
,, 

citeşrin 1931 de seçilmı§ . i • 
al. 11 bıf , 

Skopçina meclisi, Kr ı l' efl' 
radesile lesholunmuştuf· 1936 
saylav intihabatı 5 MaY'' .AiJ . m-
de yapılacak ve yenı ;rôl' 
fevkalade olarak 3 f{aZ 

-19~ d:~:nacaktır/ 



11 En aca·b 
.ıtJ' liri .. nıahluk ••• · 
,y/. tıı \iç arkada§ arasında konu- Yeni gümüş 
J _ırt >'otd··'- B' . 
;1V "K, rrı: 

it• biJ; _Sen kariin ahvali ruhiyesini 
•ın d' b d'" d'' ela .'" • ıye a.na on u. 

f) lıba bir §ey soracaktı. 
erhal, tecvidli bir: 

~ e 7atağfurullah ! -çektim. 

paralar 
Martta 4 milyonluk 

lira basılacak 
Öğrendiğimize göre hükUmetin, 

basılması salahiyetini Akçe Ba
-ıı:ı~en ırni? ... -dedim.- Kariin kanlığma verdiği, gümüt liralar 

a 1 ruh' · · b'l b · 
r fi tiııı., .ıyesını ı en en mı- 4 milyon liralık olarak burlacak-

.... Ne ·· b t? b il• Ge . nıunase e .... tır. Gümü§ liralarm tamamının a-
• "1l tçı, ıenelerden beri, bunu sılışı Martta bitecektir. Hükfunet, 

~Ylbilınek için uğraımakla mevcut gümüt liralar çıktıktan 
t~Ulüın ... Fakat, bir türlü anlı- sonra, artık eski devirlere ait gü-

" dıın .. . 
gs • 1 lni · mü• paraların kullamlmasmı mu-ti~ • aız, muhterem okuyucum, s-
'lot• tu vafık görmediğinden eski gümüş 

\ 1 gazeteyi elinde tutan ve siz 
La ~"Unanlar1 dinleyen ... Neden liralarm kullanılmasmı, gelecek 

' llrrarnız? yıl kanununun ıon gününden iti-
llu b haren ınenetmittir. Aradaki bir yı ~ nu en kavrıyamadığım gi-

di~ ldaına.kıllı kavrıyana da ıim- la yakın müddet içinde eıki gü-
dl ~ ka.dar rastlıyamadım. müt paralar yalnız hUTda olarak 
dJ ~ tıela, ıekiz senedir durmak- almıp satılabilecektir. • 
uı 1n tef ·k , .ır hııt rı a. romam yazarnn, ya- GümÜJ para topıayıtmı yapan 
.ti tere·· · · k Bank ·· fO" ' urne ve adapte ederun. Cümhuı iyet Mcr ez aıı gu-
'f t'stc da.n evvel benim makbule mÜf fiyatının yükselmesi dolayı
bi' ~ tk •and.ıklarmı alakasızlıkla sıyle timdiye kadar 39 kuruıtan 
bİ1 ~~, uVahvah ! Bu sefer üs- alma'kta olduğu bir gümü9 meci

~ d'"tü oldu!,, dediklerime, kari- diyeyi evelki günden itibaren 45 
Sif OJ1 elle sarılır. kuruştan almağa başlamı9tTr. · 

.ti" ~l'l\l(ŞAM gazetesindeyken, bir -<>---

fi ~.,~ ö~e~rni,, bezenmiı, Do.: Jzmlrll gençler "Ege 
u: ~ ~ "~.kı.nın ''cürüm ve ceza,, isim- cesi tertlb ediyor 

çP"' 8.. erını tercümeye ba9lamıthm. ge " . . 
•*'' 1 Rus ed ı,· t .. 1 İstanbul Onivenıtesınde oku-
V" ~ e ıya ının en guze ld ... 

~Uneaj old ... "b" d'' h yan lzmirli gençler her yıl o ugu '1'1 ugu gı ı, unya fa e _:._. , d bir 
tı• )i tri ara. d d b. . . d gibi bu sene de Maıaım e 

\ltı~. Bsrnda ah ınncı her~ı:: "Eğe gecesi hazrrlamağa baıla-
L_ un an, esapca, e. • k d ı 

Jıı._ """'!~ıh... l"' l" z· mıtlardır. Bu gecenın ma sa 1 Z· 
;'lllit-l..; """lası azım ge rr. ıra, . .. . . ,. k 
1'i: ~ lıi,. 4"'"'"''•" ..,..,_'k'aS"3"1P bas- mır mahsullerını reklam etme ve 

· Egenin yetişdirdiği güzel meyva-

'~kolnikof isminde bir deli- ları Istanbullulara tanıtmaktır. 
~~oYnunda bir balta ile bir Şubatm 14 üncü Per§embe gü
aıd~ •. kadının evine girer. Onu• nü gecesi Maksi!nde verilecek bu 

.,Q? balo için hazırlıklar bitmiştir. 
ij,l~ kat'iyyctle· bilmekteyi-n. lzmirden bir çok müesseseler 
~ .. cınayet tafsilatını okumak- bu gece için, ihrnc ettikleri malı
-~ =~den beri zev almaktadır. süllerden göndermişlerdir. Ayni 
,d, Uellifi de, bir cinayeti ne gece için, Şehir Tiyatrosu artistle
•,,t ~nlandmnııtır. "Mutlaka rinden, lzmirli küçük Ferih güzel 

11 a.]8.Jc ·· k' d. d bir numara hazırlamıştır. t~ a gorece .,, ıyor um. 
~l\ at, en hararetli yerindey- -o-
'.iı>c~~ealek hayatımm pek ga- Uluslar erası kadınlar 
~it\ b R•den bir maceraıı olduğu birliği Başkanları 
t~et~~iinkü gibi habrlarmı- Uluslararası Kndmlar Birliği 

. ~Utee ~n •ahibi Kazım Şinasi, Birinci ve ikinci Baıkanlan dün 
fi ~ -........ :~a yüzüme baktı: şehrimizden ayrılmışlardır. 
t~ V ~ '-'4&t /"n bunu, ikıım, kasın, Ayrılmadan önce Perapalasta 
el 'ti,~, ın ... Başka bir tefrikaya bir ayrılık çay ziyafeti vermiıler· 

s,tı .... ve bu ziyafette şehrimizin ileri ge 
~" b f ltı d.. t" w •• 1 1 
~ · ou nı·· h Uf ugu an aıı ıyıor. len Bayanlan ve saylav iıamzedle-
~ i~at utd~t manometronun em rinden Bayan Mihri Pektaı ve Tür 
~ () •ır 1 e ıp romanı kıtalttıın. kan ·bulunmuıtur. 
't .. k a arda bir tarihi roman i ~ 1 \'ard B . ... . •lllllırııtııınııııu11ıı11111111111111tuııuıııııııı ı-mııwıu•ıııınnnuının_..ı_ 

~ ll olnı le ı. eceremıyecegıme madığı için okkaya verildi. 
'~tin a. 1~ beraber, "Baltacı Jie Bütün Türkiye, birdenbire, Ab-
~e ,ı:'j dı~e bir mevzu telif et- dülazize niçin bu kadar alaka 
~~ ! adını ... Bir o'kuniun, bir göıteriyordu? ... Ona kıyasla ne 
'la 'b,)i ··· Ga~ete sahibi memnun, muammaları §erheden romanla§
~ 'ltıer.1!!~nınun ... Beni teşvik et- tırıılmış tarih kitapları yazılıyor da 
~tlcİer •tte. l'onıan böyle o!ur !,, kimsenin aldırdığı yok ... "Muhar

I ti ··· Kınıe rastlasam "ya- rı·r·ın yazı!l tarzı hoşa gitti!,, diye-t) e lııiith · ~ 
' Oir-u 1

f !ey!,,... ceksiniz, kitabı niçin alan olma-
) 01ttıu,'~. bütün dünyada meş- dı? ... 
~~ıa'ltıtb· ır faheaeri çala kalem Muamma ... 
~; 'lll,h ır ronıanla geçiverdiği Size dersem ki, bu son senenin 

ı ~· Sup nı l 
~ ~~ltta ~ .. ? mak, sevinmek bütün vak'aları iç'nde kariin mü-
~· geldıgıni lkestiemiyor- himsediği hadise, Şehzade başın-

~i ~ ) ltarjJ , da bir seyyahın karısıyle otomo
•, Le"~lanı~ry .. ~lryamadım si- bil kazası geçirmeı;idir, inanır mı
~'b",'\ı>~"'' enı harflerden son- smız? ... Düşünün ki, bu yıl, ne 
" '"ı' ~n Ye b' · ~'b 1~ ola "S ızını o zaman ra- Dollfuss vakaları. ne 6 Şubatlar, 
~:.:uı,li-.~ . on Saat,, gazetesi, ne zelzeleler oldu ... Bir seyyah lea 
H: ~"İ' <- ıntıha.r · 11- 1 d d -~,. •,, di b' :mı ettı, 1Kat mı dınına bir Kral Aleksan r erece-
' 'ltı1 d~ll :e ır tefrika yazmak sinde ehemmiyet vermenizin hik-

'ti ' •tanbuldak' b .. tü • · ? il >'iik 1 u n ga.. metı nedır •... 
ı, h e1nunun ki, üç misli Ayıp değil ya: Anlamıyorum ... 

t'~et adş ~ıştı. O tefrika , Kari denen acay~p mahluku anlı
e e sond·· S • ılı. u. onra, eser yan varsa beri gelsin ... 

••ldı. A.ıa atı1a- a-n 

ihtikar 
Esaslı mücadele 
tedbirleri alınıyor 

ökonomi Bakanlığı, 
komisyonun raporu

nu beğenmedi 
Atatürkün aeçim münasebeLı 

ile ulusa neşrettiği beyannamede 
sanayileflJle devrinde ihtikar su· 
retinde bir fiyat pahalılığına mey 
dan vermemek için ciddi kontröl 

tedbirlerinin geniılettirileceği ve 
pekleıtirileceği bildirilmekteydi. 

Bu :hususta yaptığmıız tetkik· 
ler neticesinde aldığımız malUnıa
ta göre Ökonomi Bakanlığı ihti
karla kat'i şekilde mücadele için 
alınacak tedbirlere göre aid bazı 
esaslar tesbitiyle uğraşmaktadır. 

Bu arada bundan bir müddet ön

ce lstanbulda Ökonomi Bakanlığı 
nın emrile toplanıp yeni ölçüler
den mütevellid ihtikar olup olma
dığını tetkik aırasmda umumi ih
tikar tetkikatı yapan ve lstanbul
da ihtikar olmadığına karar veren 
komisyonun raporu kanaat verici 
görülmem iştir. 

Takas 
suiistimali 

Suçluların muhake
mesi gelecek halta 

başlıyor 
Bir muhtelit müfettifler heye

tinin on dört ayda oitirdiii takas 
suiistimali tahkikatmm Güinrük

ler Bakanlığınca gösterilel\ lüzum 
ib. .;ne ıehrimizde yapılan kısım 

da tam~ ılanml'fbr. Takas ıuiisti
ınalile alakalı görülen bazı kimse 
ler bu iıde "müniru zaman,, iddi
asında bulunarak muhtelif ma-

kamlara bq vurmuılaraa da ya
pıln tetkikler "müruru zaman,,1n 

mev.zubahs olmadığını aöıtermit
tir. Bu vaziyete nazaran latanbul 
halkı takas suiistimalinden. suçlu 

görülenleri kuvvetli bir ihtimale 
göre gelecek hafta içinde mahke-
me huzurunda görecektir. Tak.

suiistimali ihtiaaı mahkemeleri
nin salahiyeti dairesinde bir mese
le sayıldıiından muhakemenin ıe· 

kizinci ihtisu mahkeme.inde ıö
rülmesi tabii addedilmektedir. Bu 
hususta sızan mevsuk mal1imata 

göre bu euiiıtimal itine karıpnıf 
~rimizin bir çok tanmmıt sima
ları da mahkemeye verilecektir. 

s 

Gümrükte işi olan
la.-ın dikkatine 
Maliye Vekaleti Ist.anbul Kam 

biyo müdürlüğünden: 
Türk parası kıymetini koruma 

hakkındaki t 1 numaralı kararna
menin 39 uncu maddesinin ıon iki 
fıkraamda: ,,ihracat tacirlerinin 

verdikleri ihracat beyannamele
rinden birer nüshasını Gümrük 1-
d~leri tastikli olarak Gümrük 

muamelelerinin intacmı tak!p e
den gün içinde kambiyo müdür-
lüklerine teYdie mecburdurlar. lh 

racab bir batkasr nam ve hesabı
na icra edenler Gümrüğe verecek
leri ihrac~t beyannamelerinde bu 
ciheti tasrih ve namma ihracatı 

yaptığı tacirin isim ve şöhretini ve 
adresini irae eylemekle mükellef
tirler. Hakika~~ muhalif beyanat 
bu kararname mucibince takibata 
mucibdir.,, denildiği halde: 

Gümrük!erde birer nüshası da· 
iremize gönderilmekte olan ihra
cat beyannamelerinde ihraeatı bir 
baıkuı nam ve hesabına yapan 
nakliye anbarlan sahip ve müs
tahdemleri ve gümrük komiıyon
cuları tarafmdan imza edilmekte 
ve uıl ihracatçmın ·itim ve töhre
ti ve adresi yazılmamakta olduğu 
rörülmektedir. 

Bu hal hem dairemizi mütkü -
lita uğratmakta ve hem de anbar 
cılar ve komisyoncuların hakkın
da takibatı mucib olmaktadır. Bi-

Jhtikardan koruma kanununun 
ihtikarla mücadele ve ihtikar ya
panları cümhuriyet müddei umu
miliğine verme ealahiyeti mınta
ka ticaret ve iktisad müdürlükle
rine verilmişti. Bu müdürlüklerin 
lGğVJnunn aonra. bu işle uğratan 

bir makam da kalmamıftmr. 

TercOmanlar imtihan naenale11ı, bundan böyle ecnebi 
edilecek memleketler için tanzim olunacak 

ihracat beyannamelerinin karar-

Büyük Önderin nutkunda İ§a
ret ettiği ciddi lcontröl tedbirleri 
yakında alınacaktır. 

----0--:-

Şark demlryollarında 
ücretler indiriliyor 

Sark Demiryolları ta§mıa üc
retl;ri üzerinde bazı deği9iklikler 
yapılacaktır. Bu ara, sebze tafI· 
rnası ücretinin de indirilmesi ka
bul edilmittir. 

Pariıteki ıirket merkezi bu hu
susta buraya talimat vermiıtir. Ta 
rifenin ne kadnr indirileceği bir 
kaç güne kadar bdli olacaktır. 

-o--

İstanbul tercümanlarına veril
mekte olan deraler :hitmif tir. Şim
di, imtihanl'-1' yapılacaktır. Ter
cümanlara 14 tarih deni verilmit-

tir. "Adabı müqeret,, dersinde, 
aeyyablarm yanmda ciıara içme-

mek, vesaire mevzular üzerinde 
konufUlınuttur. 

Tercümanlann ne zaman imti· 
han edileleği aym on birinde ken .. 
dileıine söylenecektir. 

~ 

Eski - Telefon Şirketi 
mildllrll UldO 

Şehrimizdeki lnıiliz muhafili
ne gelen bir habere göre, laanbul 

Telefon Şirketi eski müdürü Bay 
Doilu Vataon Skoçyacla ölmiit -

U mumt meclis Kurdeleli Skoçya ppkaaıyle 
toplantısı otomobil içinde gezitini hemen 

tür. 

İstanbul Umumi Meclisi, dün- herkesin hatırlııyabileceği Telefon 
kü toplantısında, kazalardaki Şirketi eıki müdürünün, Glukoda 

muhtelif komisyonlara meclis na· zatüürreden öldüiil söylenmekte
mma azalar seçmiştir. Sarıyer ka-

dir. 
zasma bağlı Y eniköy Simitçi so- --o-

kağına pazar kurulmasını karar • Bu sabah bir Holanda 
laştırdılar ... 

namenin yukarıda metni yazılı sa
rahati dahilinde tanzimi yani bu 
ihracatın kimin nam ve hetabına 
yapddıfmı, itim ve şöhret ve ad-

reıiyle birlikte açıkça yazılması 
lazım geldiğini tebliğ ve aksi ha
lin devaJDJ, hakkınızda Türk pa

rası kıymetini koruma kanunu mu 
cib:UCe takibatı icap ettireceğine 
ehemmiyetle nazarı dikkatinizi 
celbeylerim. 

Borsa ve Osmanlı Ban
kası Komiseri İhsan 

Ritaf 

Lastik deri rekabeti 
Ticaret Odası mecliıi önümüz

deki Çarıamba günkü toplantısın
da on aydanberi bitirilmiyen ve o
da meclisinde.görütülmesi üç defa 
geri brrakılmq olan lastik-deri 
raponınu müzakere edecektir. 

--0--

Yoksullara bedava 
doktor 

Çocukları ıribten hastalanan 
yokıul ailelere Kültür müdürlüğü 
doktor ıöndermeğe karar vermit· 
tir. Ailelerin müracaabnı mütea· 
kib hemen dqktor gönderilecek Birkaç karar daha alındıktan mekteb ge~l.s~ ~e.Jdl 

rt Si• gu··nu·· t kr t Her Toı Hendrik ısımlı bır Ho- tir. sonra, paza e e ar op - . . . 
1 k ·· dag"'ılm 1 d landa mekteb gemıaı bu tabah lı-
anma uzere 1§ ar ır. HllAll h k l 

--o- manmuza gelmiı, ıehri top atarak a mer ongres 
Çıkulatacılar heyeti selamlamııtır. Hillliahmer Kunımu Unkapanı 

1 k Kaptan Helfrit'in idaresinde o· Nahiyesinden: Çıkulatacı ar, endilerinden 35 yılı Genel Kunıltavnnız Şu-
1 · • l · t lan bu zırhlı krüvazör, Karadeniz· .1 ·-muame e vergısı a ınmaması ıs e- batın dokuzuncu Cumartesi günü 

"'· 1 Ak Ok · n k de bir talim seyahatine ,. .. ..__ ... bu· gıy e çe ve onomı .ya an- rl!UU&f akf&ID,i taat yirmide Unkapanı 
lıkları yanında teşebbtislerde bu- lunuyor. Gelecek pel'felllbeye ka· Semt Ocaiında toplanacaktır. Şu-
lunmak üzere Ankaraya bir heyet dar limannnızda kalacaktır. bemize bağlı Üyelerimizden 34 yı 
göndermi9lerdir. Geminin bir tane 24 lilk, 4 ta. h ltorcunu ödeyenlerin buyurma-

---o- ne 15 lik, 4 tane 7 buçukluk, 4 ları beklenir. 
936 yılında başlıya- tane de 3,7 lik topu •ardD'. 

cak yazı dersleri 4371 "Mai Mahreç,, tonum. 

936 yılından başlıyarak ilk mek- dadır. 
teblerde yazı dersi konmağa ka- Burada bulunduğu müddetçe 
rar verilmi9tir. mürettebat tehri ıezecek Te Ho-

Yazı dersleri vereceklr için de land~ elçiliğinde elçi Baron da 
bir kurs açılacaktır. Yazı itine çok Harmgsma tarafından bir ıüvare 
ebeauniyet verilmektedir. -.erilecektir. 

--0--

Kasımpaşa Spor 
birliği · 

Kasmıpqa Spor Birlijinden: ' 
935 yılından itibaren hiiTiyet 

cüzdanlarının yenilenmeai karar 
albna almm.ıftır. Eskilerinin hük-
mi. . 
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"Çabuk Olmah, herkes k.ündür. Fakat maksadımız cümle Kızın yüzü gittikçe buruşuyor,/ 
ayırmak değil. durak işaretleri benzi gittikçe sararıyordu. Başta 

Sl•ıaA h başına' koymaktır Dİ•anlıSJ olduğu halde herkes kan .,, . ~ 

rumuş, kokmuş kan darııfasııı' 
kıyorlar .• Homurdanıyorlar: 

- Kan! Kan! Kan! 
Gözler büyüyüb küçülüY0!' 

Sözünü henüz b:tirnıi,ti ki ye -
niden Osmanm ıesi duyuldu: 

- '8ir gemi daha!.. Birincinin 
dümen suyunda... Onun gibi ••••• 
Oooo ! ... Bu bir filodur ... Gem;le -
rin sayısı üç oldu... Bir filo!. .• 
Hee .••• y !... Ufukta bir filo var! ..• 

Deli Mebmedle arkadaşları di-
1'eklere tırmanmışlardı 

Güvertede bir canlılık görüldü: 
Deli Mehmedin sesi duyuldu. 
- Dikkat!. •.• Yaralılar ambara 

indirilecek. He... y ! Ayı Mustafa l 
Bu ite sen bakıver! Çabuk olma
lı! Sonra herkes silah başına!. 

Şimdiden: 

- Tut .• Kaldrr ! He .. y ! Hasan! 
Hızır •.. Çabuk!... 

Diyen sesler, kılıç, pala, kalkan 
te baltaların hazırlanmasından 

çıkan gürültüler duyuluyordu. 
Deli Mehmed ufuktaki filoya 

dikkatle bakıyor: 
- Hiç de yolunu deği§tİrmiyor. 

Anlaşılan karınları tok! •. Ah, bi2 
sağlam olaydık da o zaman gör • 
meliydiniz !... Lakin, üstümüze 
gelmediklerine hem ıaııyonım, 
hem de seviniyorum. 

- Reisi uyandıralım!. 
Reis zaten uyanmıı ve güver -

teye çıkmı§tı. O da ufuktaki filo • 
ra bakıyor, onun yol değİftİrme • 
diğini görerek seviniyordu. 

Fakat yalmz bununl~ kalma -
malıydı. Ayni zamanda akşam 

olmadan evvel ondan mümkün ol-
duğu kadar uzaklaşmak, aklma 
eser de Üzerlerine gelirse, görün -
memek lazımdı. 

- Küçiik Hüseyin!. •• 
Küçük Hüseyin? .• 

-::_ Emret Reis!.. 

Nerede 

- Çabuk dümene geç ve gemi-
yi sancak tarafına çevir!. Şu uğur· 
suz heriflerden uzaklaşalım ... Öy
le kötü zamanda karşımıza çıktı
lar ki. ... 

Küçük Hüseyin dümene ko§hı. 
Deli Mehmedle diğer elebatdar 

genç reislerinin yanına gelmişler· 
di. 

Tosun, eğri boynunu doğrulta 
rak içini çekti: 

- · Kar~ımıza hunlardan yalnız 
bir tanesi çıksaydı ve ıeytana u • 
yub da doğruca üzerimize gelsey · 
di ! .... 

ven iden 

R . ' :--- eıs .... 
- Ne var?.. _ 
- iyi bakın! Bu gemiler Türk 

g~ileri ... Vallahi Türk sıemileri ... 

Durak i§aretlerini koymadan damlasına dikkatle bakmağa ve 
Eğer Türk gemileri değilse beni evvel bu mektubu üç krd!ll'lla ayır· uğuldamağa başladı: 
bu direklerden en yüksek olanına manın mümkün olduğu göze çar • - Kan! Kan! Kan! 
asın! ..• par. Mektubu yazan çocuk evvela Kan damlası gittikçe koyulaşı-

Bu sözler, geminin güvertesin- Brigbton'da neler yaptığını anla. yordu. Kan damlasından önce in 
de bir bayram topu gibi patlamış- tıyor ve bunu altı cümlede bitiri - ce sonra sert, ağır, ekşi bir koku 
h. 

Ali Reisle arkadaşları da direk
lere tırmanmışlar, dikkatle bak
mışlardı. O sırada güverteye çı -
kan Ayı Mustafa da filoyu gör • 
müştü. Hepsinden önce o rapo • 
runu verdi: 

- Sanı;ar Osmanın hakkı var ... 
Bu bir Türk filosudur .. 

yor. Mektubun ikinci kısmı yedin- çıkmağa başladı. Milyonlarca göz 
ci cümle ile ba,Iamakta ve mektu- bu ekşi kokulu, koyu kırmızı kan 
bu yazan çocuk bu kısitnda gör - damlasına dalmış ... 
düklerini anlatmaktadır., Üçüncü - Kan! Kan! Kan! 
kısım onuncu cümleden başlıyor Diyerek bakıyor. Gözlerin akla-
ve çocuk bu kısnnda deniz hava. rı büyümeğe, göz bebekleri küçül
sımn tesirini anlatıyor. meğe, sonra fırfır dönmeğe başla

Demek ki herşeyden evvel bu dı. Harb durmuş, müzik durmuş, 
mektubu üç fıkraya ayırmak müm herkes ve her şey o kızıl noktaya 

-Evet! ..• Bir Türk filosu ... Fa- kündür. bakıyor. 
kat nasıl olur? .... Kimdir bu? .. Mektubu 17 cüm]eye ayırdığı- Kızın yüzü büsbütün soldu ve 

Ali Reis: mıza göre her cümlenin sonuna yavaşça yanağını göstererek: 
- Kim olursa olsun!... Türk ol- bir nokta koyub itin içinden çık. - Burası acıyor! 

sun da .•.. 
Diye güverteye atladı: 
- Küçük Hüseyin! Dümeni 'is

keleye kır! .. Doğruca karşiki filo
nun üstüne! ... Gün batmadan ev· 
vel ulaşmalıyız. Hiç olmazsa ken-
d. • • 1 ' ımızı tanıtma ıyız .... 

Güvertede çılgm bir bayram 
vardı. 

Renkli külahlar, kenarları tel
li Anadolu çevreleri, lstanbul yaz~ 
malan bütün hızlariyle sal1anıyor· 
du. 

- He .•••••. y! .. Buraya ge· 
lin, buraya! He ..... yyy ! ... 

Diye bağırıyorlardı. 
Fakat Türk filosu sanki onları 

gormemiştt. Gittikleri yoldan bir 
kıl kadar ıaşmamışlardı. Bütün 
hızlariy)e pupa yelken ve çalakü
rek ıimale doğru süzülüyorlardı. 

ilk sevince şimdi bir korku bü
rünmüştü: 

- Biz onlara yetişemeyiz ... On
lar da bize doğru gelmiyorlar .. ,. 
Bu ne olacak böyle? •. Gittikçe u -
zaklqıyorlar .... Eğer tanışmaz ve 
birleşmezsek çok fena olacak! .•. 
Ah, onları yolumuza Allah gön -
derdi, fakat işte şeytan şaşırta -
cak!. •• 

Ali Reis kendini tanıtmak, fi -
loyu kendi üzerine çevirmek için 
elden geleni yapıyordu. Bağırma ~ 
lar, kolların, mendillerin sallan -
ması buna yetmiyordu. 

- Bayrak çekin! ... Çabuk ... Ar
ka direğe en büyük bayrağı çe-
kin! .•• 

mak kolay olabilir. Fakat bunu Dedi. Prençip komisyoncuyu a-
böyle yapmak durak İ§aretleri koy lıb götürmek istedi. Bırakmadı
maktan beklenen maksatların bi. lar. Omeganın elinden kurtulan 
rini tahakkuk ettirmez. Durak İfa- diplomat kızın nişan1ısını yakala. 
retleri koymaktan maksat, okuma dı, kulağına: 
yı kolaylaştırmaktır. Halbuki nok - Dikkat et! dedi. Bu gülü a
talan çoğaltmak bu maksada biz- tan delikanlıyı bul! O bunu bile· 
met etmez. rek yaptı. Hukuku düvel muci · 

Bundan başka ikinci ve üçüncü hince izahat iste. Vermezse pro • 
cümleler f'.kir bakımından birbir- testo ederiz. 
lerine sıkı fıkı bağlıdır. 7 nci ve Milyonların gözleri büyüyor, 
sekizinci, 11 nci, ve 12 nci, IS nci küçülüyor, bulanıyor ve parlıyor. 
ve 16 ncı cümleler de böyledir. O Öyle bir an oldu ki ağız köşeleri 
halde bu cümleleri bağlıyan biraz ıslandı. Derken biraz kö
(and) ı ibka etmek ve bunları 
b:rbirine bağlamak sonra birbiri
nin tıhkısı olan cümleler arasına 
btr Vl:J ~1 kO)'tn~~«1'grU olur. 

Böylelikle iki kaide karşısında 
bulunuyoruz. 

l - Bir cümle daha sonra ge
len cümle ile fikir bakımından sı
kı fıkı bağlı değ~lse, o cümlenin 
sonuna bir nokta koymalı. 

2 - Fikir bakmıından birbiri -
ne bağlı o]an cümleler birbirinden 
hir virgül ile ayrılır. 

Kısa ve sert emirler vermek is
Siyorsanız birinci kaideden ayrıla
hilirs ~niz. Mesela göbeğinize: 

(Uslu dur) =Be quiet! 
(Yere yat) = Lie Down! 
(Git yat) = Go to sleep! 
DiyebHirsiniz. 
Yahud heyecanlı bir oyunu tas

vir ettiğinizi farzediniz. Cümlele
ri k11a keserek noktaları çok kul -
!anabilirsiniz. 

Mesela: 

püklü, sarımtırak su sızmağa baş
ladı. Uğultu devam ediyor: 

- Kan! Kan! Kan! 
D-tpl...,.a:&aıpt;da. ~--t-rv-:a"'-..... ...,,... ._. -

dan kayboldular. Zeus titriyor. 0-
mikro profesörün koluna yapışmıf 
(ne oluyor?) gibi şaşkın ıaıkm 
bakınıyor. 

Prençip bir şey düşünemiyor, 
bir söz söyliyemiyor. Profesör E
soes de şaşırmış. Yeni dünyanın 
insanları, kızın yanağındaki ku-

vered cottage. 
Birbirinii tak'b eden fiiller de 

varsa gene böyle yapılır: 
Mesela: 
He sang, laughed, and shouted 

as he can. 
Böylece dördüncü kaideyi de 

vazede biliriz: 
4- Cümlen!n içinde geçen şey

leri veya kelimeleri tavzih için 
kullanılan kelimeleri parantez a -
rasına alınmazsa virgüller arası-

Diye haykırdı. 1 .Fist our s~de scored. Then the 
O zamana kadar her ihtimale other side got a goal. That made 

karşı bayraksız olarak gidiyorlar· one a1. Then Reed raced down the 

na alınır. 
Mesela: 

dı. ring. We ali beld our breath. 

Bayrak çekildi. Ayni zaman • 
da bütün leventler hep bir ağız • 
dan, kollannı ıalhyarak bağırdı • 
lar: 

H ' G.tm · • - e • • • . yyy. ı eyın •••• 
~uraya gelin, buraya! Biz Tür • 
küz ... Türk akıncılarıyız ! ... 

Gür sesler denizin alaca aydın
lığında dalgaların üstünde seke -
rek her yana yayılıyordu. Fakat 
Türk filosu hala yolundan kd ka -
dar şaşmıyordu. 
Güneı iyiden iyiye ufka yas ~ 

lanmışb. 

Cümlelerin böyle kısa olması, 
oyununun heyecanını ifadeye çok 
yardım eder. 

Ş · mdi gene elimizdeki mektu -
ba dönelim. Mektubu evveli üç 
fıkraya ayırdık. Ve on üç cümle • 
nin sonuna nokta koyduk. Bunu 
yaptıktan sonra kaç virgülün la
zım olduğunu tayin etmek İcab e
der. 

Altıncı cümlede bir sürü şehir 

isimleri geçiyor. Bunları b :rer vir· 
gül ile ayırmak iyi olur, çünkü bu 
kelimelerin her biri üzer :nde dur
mak gerektir. 

1 - The clown wbose cheeks 
were painted bright red, w:aa re
ceived wirth roars of applause. 

2 - When you get to the villa
ge, which is only half a mile a
way, İnquire at the post office 

Beşinci kaideyi de şöyle ifade 
edebiliriz: 

5 - iktibas olunan sözler vir
güller arasına alınabilir 

Bu ka :delere göre durak İ§aretle 
ri koyarak bu bahsi yazab'liriz: 

Thar a splendid holiday at Brig 
hton. 1 bathed in the sea every
day, and one day when it was ve
ry bot 1 went in three times. We 
went to E astboume in a steamer 

ları daralıb genişliyor, 50 
11 ~ 

J f' 
hızlı hızlı alınıyor.. Ve ağl }'~ 
köşelerinden köpüklü, s.a~~f ıı 
sular gittikçe çoğalıb köp1jtll· 

Öyle bir an geldi ki, . ı d 
Z .. ı . . d oııı ' eus goz erını yum u. ··r 11 

olduğu yere çömeldi. Profe
50

p, h 
kolunu havaya kaldırdı. !''~, l' 

pin yumrukları taş kesildı. .. d 
yanın homurtusu gittikçe 50 

ğe başladı: ! 
- Kan ! Kan ! Ka .••••.••. JI. 

Ve bir derin suspusluk ye~~ 
yayı kapladı Korkunç, tı 
ve ürperen bir sükut! ~ tı 

Köşeleri salyalı ağular 1 r 
Dişler sırtardı. Pençeler g;ir 
Gözler dumanlandı ve son 
ğultu duyuldu: 

· · - Kan! Kan! Kan! 
V b w tıı.9' e u ugultunun son no Jı d 

·lerde sönerken bir insan, ye.ııo d 
da bir damla kan olan insaf!'~ it 

lağına sarıldı. Başka bir iıı; ~ \ı 
nlanın gırtlağını kemirnıdef t, 
· ladı. Ve bir göz açıb kaPıı. t ~ 
ya kadar, milyonlarca jpsıı.ll 
birine saldırdı... ~ 

Diş d;şe, tırnak tırnağa• p ) 
pençeye, tekme tekmeye, ~ 

boğaza, müdhiş bir boğıl~ 
başladı. Düşen, kalkan, 1 
lanan, paralanan.... J 

Biraz önce sonsuz se-q-gt• :d: 
suz baru. sonsuz insanlık fıy~ 
soyliyen ve güzel, kolfülU ~ 1 
harebesi yapan yeni insatı~,ıı 
di aç, kudurm.u§ aırtlanlat ~e 
ha sırtlanca birbirini yiyotı 
riyor, kırıyor, boğazlıyor···· ,ıı 

Diplomat bir gül araba''ııo 
tünde, ellerini uğuşturara)• ,~ 
larmı kaldırarak sessiz se' 

' l 
~ 

rıtıyor. f f ~ 
Komisyoncu bir strat0~ :,, d 

basınm arkasından gözetl1,1,fı 
makları ile bir şeyler beıl'L.. l 

Ve yeni dünya insanlı~ 
rinde, tırnaklarında. et P ;çi t 

sarka sallana; ağızları k;ıl> j~ 
habire. boğuşuyor, habire bO 

h 
şıyor... tıl 

Prençip t&J kesilen yufl1~: ' 
kafasına, göğsüne çarpe.re.? ~ lı 

- Sonu bu mu olacaict' 
mu bekliyorduk? frOf '. 

Diye homurdanıyordll· gi~ ~ 
Esoes gözlerini kapadı ~e itli ~ 
umumi harbin (Aylı gee~) ~'1 , 'I 

lerinin önünden geÇirdı.. r~ 
sırıttı. Zeus başını ka]d:ırı' ~ 

1 lı ledi: . ,1· 
- Ne oluyor?! Ne olıff0 el l'ı 

cı ~ 
Profesör Esoes gene ıı. 

\t 
rıttı. Ve suıta srrıta: Jıi'' ,

1 

- Hiç! dedi. Beşer şsıl ~ 
det ediyor!..... bif ~ 

Gözleri karardı, artJ~ li 
göremez oldular. · _.,.,f ti 

şft'(V' b' s 
Ve ben uyandığl.I11 ~ 1.,,ııt tığmıı terden srrsıklaııf 0 

dunı. 
" ~ 

_:_BiTTİ.- 11ı ~ 
934 - Dikmen - A11ka;flpv 
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Leventlerin çoğu, forsalara yar 
dun için aşağı inmişler, bütün kuv 
vetleriyle küreklere asılıyorlardı. 

Bu suretle üçüncü kaideye var
mış oluruz: 

called the "Devonia.,, We had se- . 

Lakin ne yapsalar, yelkenlerini 
adamakıllı şişiren, her §eyleri yo -
lunda olan Türk filosuna yetişme
leri beklenemezdi. 

'(Devamı var) 

3 - Birbiri ardınca gelen has 
is~mler ara sına birer virgül ko -
nur. 

Sıfatlar hakkında da ayni kai
deye riayet gerektir, mesela: 

1 love our long, low, creeper co-

veral splendid rides in a chara. Göz HekjJ11l ti~ 
hane. W e went to Lewes, Newha- D c .. k Ü Er ; 
ven, Wortbing, Littleha-mpton r. ..,;ıU r · N"' 
and Arun del. Babıali. Ankara cadd:; 

Telefon: 225 elif" 
There are two piers at Brighton, caraerı !ah günleri ınec 

the west pier. 11.••'mmiilİld••~-
(Devamı var) 
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Yüksek ruhlu bir kadın ~BORSA -

r: 

Ferdi, arkadatı Lutfiye: ı 
- Kapıları kapat! - dedi. 

ka lutfi, odanın koridora bakan 
k' ~ısını, sonra, banyo tarafmda
ını kapadı. 

d ~aıtanın yanına geldi. Ferdi 
tdı ki: 

d :- Etrafı dikkatle dinle, kar • 

1 
ttıın... Hiç bir gürültü iıitmi -

~r ınuıun?. Etrafta yürüyen yok 
.... u? 

d lutfi, hayrette kaldı. Fakat 39 
~e hararetle günlerden her~ 
bek nan ve bugün yarın ölmesı 
. lenen dostunun arzusunu ye-

l'ine get' · 1 k · · t l w d' ınnı§ o ma ıçın or a ıgı 
ınledi. Nihayet: 

"l}d-: Ortalıkta ses yok .. Yalnız 
Uguınuz anlaıılıyor ! · dedi. 
lfasta •ordu: 
- Kanın nerede? 

!tı'I- Geçerken selamlaıtık .. Ce-
1 t.. kütüphane odasındaydı. 
- Ne yapıyor? 
- Mektub yazmakla meığul. 

l - Kapıyı kilitle ve bana yak
a! ... 

d' lutfi, bu emri de yerine getir
d 

1
' Sonra, yatağın yanına otur -

, u. Ferdi, yastığının üzerine bir 
": .dirseğini dayadı. La.kin kuv -
t ~ı huna kafi gelmediği için, 
): ~ar, soluk soluğa, baıı eski 

rıne dü§tü. 
Ferdi: 

) - Sal'la pek çok itimadım 
~·: ~ diye söze batladı. - Lakin, 
te .1hınadım, her cihetçedir. Be
~ rıldi bir insan da olduğuna i -

l\IPT-0 •• d k d •oq,, nun ıçın, sen en son 

0;r 0 •tluk istiyorum. Benim, 
~ lllet~im var. nu, ölme<Ien 
~~ KÖrmek istiyorum ... Fakat, 
~ ıle~en de pek çekiniyo~ .. 
~ 'hurmetim, son derecededır .. 
'lld' . ~ ıııni f ev kal ide severim •.• 

liıt 1'or ınusun? Ruhumdaki iki
~ h~~cak bu iki kadınla tatmin 
~~ 1lırdim... Şimdi, ölmeden 
.._~1: ınetresimle bir an konut
le ıatiyorum... Karımı gezme -
da Sıkar ve saat dörde kadar eve 

llıtıe- · • · ••1esını temın et ... 

• • • • • 
•rıı:İraı sonra, kütüphane oda • 

a Cemile, Liltfiye sordu: 
- Ferdiyi nasıl buldunuz? 

h..ıı ........ Biraz sinirli. Fakat, siz, 
'İtl"ı~efendi, siz de pek o kadar 

r~z 1 . 
~~ &ayı amazsınız ... Rengı -

•apsarı F' •.• 
,, akat, bu sözleri söylerken: 
~ - Allah vere de aynaya 
dİif Un~~ akJ~na gelmese ... - diye 
"1 ~d u, • :ııra, o kadar sıhhatte, 

ar cani .. 1 ki ......_ t ı ve guze ... ,, 
~' t..h .ve~, biraz yorgunum ... Bu 

,?' ~ılır ıatı!le, kendiliğinden an
... ı ' ~ Hıç uyku uyuyamıyo -,v ., Qe k 

........ P a. hm da Ferdi .•• 
f 'lt~~n l abii sinirlen ininiz, tabii 

I' •i ... • U:ı; kara · · · d ~ıı... li 3' r ve 1§1 ız~m e er· 
~~liin .. ava aldığınız yok ki .... 
~l lıy tun, evin içinde kapalı 
İL-. orıunuz H d' b" b" 
~ D .. ay ı, ıraz ır-
~ ,..eznıe" ka 
s~ell., ka . ge çı hm ... yok, ka-
1~İ, ot lıyen itiraz etmeyin!. .. 
~llto~tnobilime bindirip Arna
A e.,,k ne kadar götüreceğim .•. 
~,ha~lıneyin, geç kalmayız .• 

-... a•a" d Ce % gı a ... 
~ nç kad b' 
' ltırıı ın, ır müddet, ko -
~ ~it -~~~adaıına baktı. Çok 
~ ~ hir 1_. akı vardı. Şimdiye ka-
t .. :r 1ttınaeye h 

\. "Srıı ru unun earan-

Hafifçe fakat acı acı gülüm -
sedi: 

- Demek ki, Ferdi size bu 
rolü verdi. 

- Neler söylüyorsunuz, Ce • 
mile Hanım? ... 

Lutfi, ıaıırmııtı ... Eğer daha 
mahcup ve acemi olsaydı, kadı -
nın ellerine sarılarak, göz yaıla
n dökerek affedilmesini rica e -
decekti. Zira, Cemileye bu dere
ce hürmet ederdi. 

Kadın, ağır bir sesle: 
- Uzun zamandan beri her 

feyi biliyorum ! - dedi. • bir er -
kek, karısından bir §ey gizliyebi-

lir mi? O da benden gizliyeme -
di ... Çok istirab çektim. Kendine 

o derece ha.kim gibi görünen ben, 
asabiyet buhranları geçirdim. 

Hastalık bahane ederek, bir ak • 
rabamın evine gittim... Fakat 
bana öyle candan samimi mek -
tuplar yazdı ki, nihayet kendimi 
tutamadım, ev~mize döndüm .•• 

Beni cidden seviyordu. Yalan 
söyliyen, sahtekarlık edebilecek 
kabiliyette bir adam değildi. 

• - Peki, herşeyi biliyordunuz 
da, bildiğinizi ondan niçin sak
ladınız? F edakirhğınızı takdir 
ederek, o kadını terkedebilirdi. 

- Bir ins~na itkence etmek, 
adetim değildir. 

- Sizi bedbaht etmek k~ti -
yen elinden gelmiyecekti. 

Cemile, timdiye kadar kendi
sinde görülmemit surette ruban 
açıldı: 

- Erkekler, bize çektirdikleri 
istiraplardo.n dolayı bizi nadiren 
ve güçlükle affederler. Onun için 
benim hiç bir §eyi bilmediğimi 

sanması, benim, daha lehimde 
bir hareket olurdu; öyle yaptım .• 
Eve döndüğü zaman, bana, hiç 
bir sebeple o kadından bahsede

mezdi. Ona, saadet rolü oyniya
rak, onu da bir saadet havası içi
ne sokuyordum. 

- Siz, cennetlik bir kadın • 
mıısınız. 

- Bu komplimanla beni ihti
yarlatıyorsunuz.. Ben, sadece 
sabırlı bir kadınım.. Kuvvetim, 

kavga etmemektedir. Haydi, 
ıapkamı giyeyim de sokağa çı -
kalım ... 

Cemile, perdeyi açıb sokağa 

baktı: 

- işte, metresi, kaldırımda 
bekliyor. 

- Ay, onu tanıyor musunuz? 

Genç kadın omuz silkti. 
- Belki yirmi kere gördüm. 

Hatta resmi bile dolabımdadır . 
Ferdi, hamam elbisesinin cebin

de unutmu§tu, aldım.. Bir çok 
mektuplarım da farkına var -

maksızın kaybetti. Hepsi bende
dir. itte, bakınız... Hepsi şu 
çekmecede kilitli ... 

Biraz ao&ra, otomobilde gidi
yorlardı. Lutfi, arada sırada, 

gözlerini yoldan ayırarak, yanın

daki kadına bakıyordu. Bu ka -
dm, öyle ciddi, öyle sakin, öyle 
saf, öyle yüksekti ki ... lstirapla -
rının büyüklüğünü bile yüzünde 
belli etmiyordu. 

Nakleden: 
Hatice SOREYY A 

1 Hiz~l:ı.rında vıldız işareti '>ltnlar üze· 
rinde 1 . 2 "de muamele görenler· / 

1 dir. I Rakamlar k ap:ınış fiatlannı l{ÖSterir 

J Nukut (Sabş) 
• toudra t>l9, 7~ • Vnıını ~4, -

* l'\evyork 126 - * l\bıir\t 18, -
• Pırls 1()9. - '• Rerlln 48, -
• Mll.tao 213, - • \'arşoVI 24, -
* Brük~eı 1111,- • Budapeşte ~6. -
* Atlna 24, - • Bükreş 17, -
• Cenene 816, ·- • Belgrat 1i4, -
• ~Ol}I ~4. - * Yokohıma 35, -

1 1 * Amsterdım 8!'i,- * Altıo 944. -

• Praı 100. - * !\I ecldlye 43. ~o 
-. ~tnkho'm l\'>, - • " RPnhot '40. - ' 

(kap. sa. 16) 

• Londrı tıl9.so • Stokhlm 3.1!\3 
• l'\evyorlı 0.7895 • Viyan• 4.2488 

• Paıls 12.~I • Madrlt 5.8( 10 

• l\lllAao 9.3:190 • Rerllıa 1,9771 
* llrüksel s • .cor ~ • Varşon 4, 1870 

• Atin• 84.0050 • Boılıpeşte 4.~118 

ı * Cenevre !l.4~211 • Rfikres 78,745 

. * Sofya 67,911 Hı • llelgrat S4.<ı616 

I 
• Amsterdanı 1.1740 • Yokohamı 'l.775 

• Pra~ 18,'l!li'!i • MoskoVI 1092.!IO 

ESHAM 
1$ Hınkas• ıo.ıo tramvay ·~l,!'0 

ot Anadolu ~6.ın • ('lmenın as 13.SO 
Reji 220 Onyoo Dd. -.-
!'lr. Havrlve l!i.l'O Şark f>e!. -.-

Merkez Rankası M.- Ralyı -.-
ll. !ilgoruı -.oo ~art m. eaı -.-
Roll'ootı Ji.Q~ reıeron -.-

------
is' lkrazrar tahvmer 

1
• 19)JTürlı Hor.I 80. ~0 ~:lelıtrik 

,..,:_. • . • il 28,75 rramva)' 
1 . .. - 111 ,9, ı~ Hıhtım 

lstltrbıl"lıhlll 1 94,!~ • Anadnlo ı 
• [r.:aa ı istlkraz.ı 97.- • An1do'u il 

1928 A Mü. •. oo Anadolu 111 
Pı,<lı•. -.oo • \' lill'essı 

RADYO 
Bugün 

ISTANBUL 

A 

-.-
31 75 

11. 'o 
47 s~ i 
47.85 

46- ı ~!4·~0_ 

12,30 plak ne§riyatı, 18 otel Tokat
liyandan transmisyon, çay saatı telsiz 
caz, 19,20 çocuk saati: masallar, 19,30 

haberler, 20 bayan 'fcktaı '§ n: piyano 
ile, 20,30 Havaycn Ritar, Siret ve ar -
kadaşlan, 21,15 Son haberler, 21,30 rad 
yo orkestrası, 22 radyo caz v: tango 
orkestraları. 

V ARŞOVA, 1345 m. 
18,15: Trio gitar konseri. 18.50: Sözler. -

Haberler. 19,15: Piyano - viyolonsel solist 
konseri. 19,45: Konferans. 20: Şarkılar. (Sop
ran Hcnnnrt) 20,20: AktUnlltc. 20,SO: PIO.k. 
20,15: Sözler. 21,15: Senfonik konser. 23,30: 
Şiirler. 23,40: RcklO.mla.r. 24: Sözler. 24,05: 
Dans. 

175 Khz, MOSKO\'A, 17U m. 
17,30: Sözler. 18,30: Şarkılarla Kızılordu 

ile Çarlık ordusunu tasvir. 19,30: Kolkozlara 
opera musikisi parçaları ve senfonik konser. 
21: ''Ka.terlna ve lsma.11" aclh plyealn radyo 
adaptwıyonu. 22: Çelrçe konferans. 23,05: tn 
gtllzce, 24,05: Almanca. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalln) 361 m. 
17: Konser. 18,20: Bir opera temsilini na

kJL 22,20: Dans p3?'Çtllıın ve kanşık konser. 
515 Khı-.. BUDAPEŞTE, 550 m. 

18: Klll.rinet. 18,30: Ders. 19: Spor. 19,1:1: 
Kuintet musikisi. - Sözler. 20,30: Operet
lerden nakil. 23,20: Çingene orkestrası. 1,05: 
Son haberler. 

785 Khz. LEll''.lfO, saz m. 
18,20: Piyano musikisi. 18,50: Sözler. 19,20: 

Neşeli konser. 20,40: Sözler. 21: Haberler. 
21,1~ ınwıaı neşriyat. 22:01§ elı;!liğe dalr. 23 
Haberler ve spor. 23,20: Dana musikisi. 
-AIWMiilllM•ıtıQIPllllllllH.ntrtMflltlllmmllUU~ ~I 

lstanbul Asliye Bef İnci Hukuk 
mahkemesinden: 

Taşçı Nikolakinin lstanbulda 
Langada Katip Kasını mahallesin 
de Karakol sokağında 19 numara

lı dükkanda oturan M'mar lrakli 
Pilatonidi aleyhine ikame eyledi
ği fekki hacız davasından dolayı 
ilanen tebligat icra edild=ği halde 

h,hkikat hakimi huzurunda ispatı 
vücut etmemiş ve dava mahkeme
ye tebliğ edilerek emri muhakeme 
12 - 3 - 935 tar=hine müsadif 
Salı günü saat 14 de tayin kılm

mıı olduğundan yevm ve vakti 
mezkUrda mahkemede hazır bu
lunması ve yahut taraf mdan bir 

~ ıetk~ıt, etrafına yalnız hür
"' ~ı ın etın· t' 
.. ~~ •t ı. En ufak bir 

wHWWWWIWAiriMhlMI AhQ-lllmMllllllllUllllll-llWHIHüo,.. vekil göndermesi lüzumu beyan 

, ~· a&riılınena ·..: o \\1 Ö)'J ı,.~.. stü, baıı, 
~ ~: ınuntazaındı lii, rüzgir 
.. ,ının Yanından eserek in

boznaaıa korkardı. 

TÜTÜN OK HAKKINDA (bunu) ve aksi halde hakkında gıyaben 
Kamuya yarhğçın çıkaran Süley. muame!e icra olunacağı tebliğ ma 
man Sırrı bu gez özadına Atası-ı· kamına kaim olmak üzere ilin o
mn admı ekliyerek SÜLEYMAN lunur. (3722) 
SIRRI ATA olnıµıtur. (7892) 

~ ................................ _ 

Esir Kadın 
Aşk Ve His Romanı 

nakleden: ( va - "o ) 
'•-• HABER'in tefrikası No.11 

Geriye döndüler. iki köpek, f rinerek esniyordu. Kara Dudu ıa· 
tren yolu boyunda, sahibleri- 1 hibesine yaklaımıt sürtünüyor, 
ni bekliyordu. iri göz bebekleri, yaltaklanıyordu. Oğlu Turgut, Fe
gecenin karanlığı içinde parlıyor- ridle oynatıyordu. Ki.mile, Ferid
du. den hoşlandığı için, onun ref aka-

Bu sırada, şairane matmazel, tinde hot bir akşam geçiriyordu. 
hayalitma sadık kalmıt olmak Bu erkek, en fazla güvendiği ar
için. Ferid ile Kamileden ayrıldı. kadatlardan biriydi. Muhiti, pek 
Böylelikle onları protesto ettiğine sevdiği zararet kaidelerine uygun. 
kail oluyordu. du ve nihayet burası kendi eviy-

Y olda, iri adımlarla lngiliz u. di. Fakat, gene de bir eksiklik du
sulü yürüyordu. Bu suretle de ge- yuyordu. 
cenin rütubetine daha fazla Biran A e~rafıyle oyala~dıkta~ 
kar 1 koymuş oluyordu. Sabahtan ıonra, Kamıle, gene kendı benlı
bert zaman zaman, vücudunda ği içine dönüY.ordu. Dütüncelerine 
ürpermeler duymuştu. Hasta ve dalı>:ordu •. 

a i memnundu. Onun nazarın • Bırdenbıre: 
g yr Ak .. t" tb• d .... t' da a k hususunda herşey caizdi. - §am us u e ıse egıf 11'1-

Faka: dostluk mukaddesti. meği sevdiğimi bilirsiniz, Ferid ... 

Matmazel Jackson, timdiye 
kadar hiç aıık olmamııtı. Fakat 
daimi surette dostluk nedir bilm!§ 
ti. Başkaları hakkında mülayim 
ve müsamahakar, kendisi hakkm-

1 °da ise çetin ve inhina kabul etmez 
bir tabiati vardı. 

Kamileo, merdivenin üstüne gel
diği vak·t, her zaman yaptığı gi -
bi, evine, ıöyle bir, çepeçevre göz 
attı. Bu mütevazi küçük evi sever 
di. BuraJı, kendi eviydi. 

Likin bilhassa §U deniz kıyısı
nı, §u güzel Marmarayı Kamile, 
komşusu Dürdaneden ziyade ken
dinin sayıyordu. Çünkü, burasını 
almak ~çin ne büyük sıkıntılara 

katlanmış\ . 
Deniz! Her şeyden ziyade de-. 

nizi seviyordu. Şu evden, fU bah
çeden, fU ağaçlardan ve fU ... Her 
ıeyden ziyade .. Önünde açılan son 
suzluğa, zevkle, a~kla balayordu. 
Sanki, şu esen serin rüzgara ken
dini kaptırarak, Marmaraya doğ
ru uçtuğunu, denizin üzer'ndeki 
yıldızlara doğru kaydığını hissedi
yordu. 

Kamile, yalnız tabiatle meş

guldü. F eridle Turgut ise Kamile
ye bakıyorlardı. O, bembeyaz bir 
melek hayali gibi, bu güzel tabiat 
ortasında, öyle harikulade duru
yordu ki ... Onlar için, genç kadın, 
bütün bu manzaraların ta ortası, 
merkezi idi. 

Bir müddet öyle baktıktan son
ra, eve gird.ler. Kadın, evini dai
ma boş bulurdu. Gene de bu boı
luğu hissetti. 

Gerçi, merdivenleri yukarı doğ 
nı çıkarken Turgut annesiyle Fe
ridin elini tutarak zıplamıştı. F e
rid, b'r şeyler anlatmıştı. Ev sahi
besine kartı gayet dostça ve nazi· 
kine hareketlerde bulunmuf tu. Ev 
sahibesi de, ona, ayni surette mu
kabele etmitti. Buna rağmen, genç 
kadın evinin muhitini boş ve ken
dini burada tek başına hissetmit
ti. 

ihtiyar bir Ufakları vardı. O 
da, Kamilen:n hayatındaki bütün 
macerayı bilirdi. Fakat fikirlerini 
bilmezdi ... Eşikte göründü. 

Kamile: 
Mektup yok mu? -d:ye sor 

du. 
- Yok efendim ... 

Bundan dolayı memnun oldu. 
Mektub almağı sevmezdi. Zira, 

cevap vermekten nefret ederdi. 
Sonra, evin içine girince, burası
nı, her zamankinden daha canlı, 

daha hareketli bulduğu için sevin 
di. 

Beyub tardı köpek Diılek •e-

Müsaade edin de biraz odama çı-· 
kayım. 

Bu sırada, misafir, mendilinin 
bir ucunu Duduya yakalatmıftı. 
öteki köpek de, ditisine hırlayıp 
sanki mendili onun ağzmdan kur
tarmak istiyordu. Manzara kar,ı
aında, oğlancık, gülmekten kınlı
yordu. itte bunun içindir ki F e
rid, baıka güzel bir tabloyu aey. 
retmekten mahrum kaldı: Kimi
lenin ince endamı ile beyaz ense
sini göstererek kendisinden uzakr 
laımasrnı seyredemedi. 

Utak, köpekleri çağırdı. Men
dil parçalandığı için, Ferid, bu 
bez parçasını köpeklere hediye et
ti. Dudu, onu sürükliyerek salon
dan dıtarı götürdü. 

Pencereler hayli zamandır ka
palı olduğu için, jçerdeki çiçek
lerin kokusu çoğalmıştı. 

Turgud, kapıyı kapayıp pence
reyi açtı. Böylelikle, dostuyla bat 
başa kaldı. 

_...'Y? '(Devamı var) 

İstanbul Dördüncü lcra Me -
murluğundan: 

Tamamına 4380 lira kıymet 
takdir edilen Dizdariye Çetme so
k akta 16-1 ~-~') yeni No. lu arsa .. 
ntn 12/ 20 h"ssesi açık arttırmaya 
konulmuş olup ıartnamesi 30-1-
935 17';n1,..mec:ne rastlayan Çar .. 
samba güniind""" it.l..ınen Divan• 
l.ııın~ve l\CTlllrak 9-3-935 günleme • 
cine ra•tl.,yan cnmart~si gitnü saat 
14 den 16 va kadar acık arltrnnllSJ 
vapılacakt1r Artırmaya iıtirak için 
yüzde vedi buçuk t~mjnat akcesi 
vatmlması sarthr. e;rikmiş vergi 
be1ediye ve vakıf icareleri müıte • 
rive aittir. Arttırmada m1•hammen 
kıym ... tin vü.,,rl• 75 ;ni bulmak şart 
br. Ak"; halde en son arttrranm 
taahhüdü yerinde kalmak üzere 
arttırma on bes gün daha uzabla
rak 24-3-935 günlemecine rastla
yan Pazar günü ayni saatte ikinci 
artt1rması vapılacaktır. Bu arttır• 
mada da Jnvmetin yüzde 75 i bu
lunmazsa 2280 No. 1u kanun muci
bince satış geri bırakılacaktır. 
2004 No. lu kanunun 126 mcı mad 
desi mucibince ipotek sahibi ala· 
caklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahihlerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarının hu· 
sus1le faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile 
yirmi gün içinde icra dairesine bil
drmelidirler. Aksi takdirde satı§ 
bedelinin payl§brılmasından ha • 
riç kalırlar. Daha geniş bilgi edi.,. 
mek isteyenlerin 34/ 1041 dosya 
"lo. su ile dairemizP. müracaatları 
ilin olunur. (3924). 



lavlar seçiliyor do Şikayetler, temenn.!:!!!-Prens Ana 
< ııaş tarafı ı incide) ir kömürcünÜO 

Siyamdan Kralla görüşmek ü- d 
(Ra~ tarata 1 ıncide) evlerden, binalardan konfetiler, zere lngiltereye gelmiş olan hey- erdi! JıoS 

yoclu, Beşiktaş kazalarındaki i - serpantiler atılıyordu. Galatasa · et, son bir mülakat daha yapacak Cibali, SiıJ~o· 
kinci müntahibler, üniversite rek - rayda §ehir bandosu kamyonlara t (llastarafı ı iTLci de) ,..........-~--~- -nahallesi, • 

ır. • · aJı ' 
törü ve talebeleri, Cumhuriyet binmiş ve rey sandığını taşıyan Siyam Kralı lngilterede bulu- Türk parasını koruma haldun- aycı sok ld' 
GE>nçler Mahfeli Taksime gelmiŞ kamyonun önüne geçmiıtir. A - nuyor. Kraliçe ile birl:kte, kimse- daki kararnamenin bir maddesi- 1umarada 

0~. 
bulunuyorlardı. Sekiz buçuğa ka- lay bu şekilde Tepe başı, Şişhane nin girip konuşamadığı bir yerde ne göre ihraç tacirleri bir malın an seyyar J 
dar da diğer heyetler gelmiş, halk yokuşu, Galata, Karaköy köprüsü kendi başlarına yaşamaktadırlar. ihracı için gümrüğe verdikleri " nürcü Me/ılfl · 
abidenin e.traf mı çevrelemişti. yoliyle Eminönüne gelmiştir. A - Kral kendinden alınmak iste- ve oradn da kambiyo borsası ko. "mzası ile ~ 

Saat tam sekiz buçukta önünde hı) ın her geçtiği yerde evlerden nen hakkından vazgeçmek miserliğine giden beyaruıameler- nektub aJJı tı 
motosikletli zabıta memurları ol - büyük tezahürat yapılıyor, konfe - niyetinde değ"ldir. de kendi isim ve hüviyetlerini "/cşrediyorııı: ~ 1;. 
duğu halde rey sandığı Taksim tiler atılıyordu. Siyam liükumeti de bunu kabul yazdırmağa mecburdurlar. Hal - "Eskiden bt 
meydanına gelmiş, heyetler ve Eminönünde askeri müzika ça· etmediğine göre, kralı tahtından huki bazı tacirler kendi hüviyet- seyyar kömürcülük yapard:~ 
halk tarafından büyük tezahürle lıyordu. Halk, bütün esnaf teşek- çekilmekle tehdit etmektedir. lerini gizliyerek beyannamelere Hatta Maliye memurları beJJ ~ 
alkışlanmıştır. · külleri meydanı doldurmuştu. A· Londradaki Siyam elçTğinden iş yapan komisyoncu veya anbar seyyar ka:z;anç vergisi aldılar iif& 

Bu sırada vali ve belediye reisi lay, halkın alkışları arasında Sir- alman malumata bakılırsa, bu yol sahipleri İmza atmaktadır. Ha1 - mukabilinde bir seyyar köıtl 
Muhiddin Ustündağ, fırka reisi keciye gelmiş, Ankara yokuşu yo- da henüz kat'i bir karar alınmış buki bu şekil kanuni takibatı icab tezkeresi verdiler. · 
C~mal Tunca, bazı saylavlar gel - liyle fırka önüne çıkmış, oradan değildir. ·Bütün vaziyet, Siyamdan etirmektedir. Komiserlik bundan Diğer taraftan geçenlerde btiı' 
miş bulunuyorlardı. Beyazıda gitmiştir. gelen heyetin kralla son defa ola- sonrası için tacirlerin bu şekilde lediye memurları beni ve beJ1 

Saat dokuza çeyrek kala yeni Beyazıdda Cümhuriyet mey • rak görüşmesine bağlıdır. hareketlerini yasak etmiştir. gibileri seyyar satıcılıktan ınenel 
saylav namzetlerinden Nakiye ha- danının iki yerinde iki müzika ça- Diğer taraftan S:yaın Kralının Diğer taraftan yeni ihraç be • tiler ve arabalarımızı da ald

11
'' 1( 

zırlanan kürsüye çıkmx~, şu nut- lıyordu. Fatih, Eminönü kazala· yeğeni Prens Anando'nun tahta yannamelerinde tüccarlann ce - Şimdi bütün aile açız. Ne yaP~ der 
ku söylemiştir: rn~daki ikinci müntahibler, halk geçirileceği söylenmektedir. vab vemıeğe mecbur tutuldukla - ğımızı bilmiyoruz. Elimden ~ d~. 

''Saygın yurddaşlanm, eJlerinde bayraklarla geniş mey • B\l Prens ancak 11 ya§mdadır. rı bir çok sualler arasından bazı • ka iş de gelmez ki başka bir it '1' 11 &ı 
Bugün, seçim günü: Milli hftldmi· danı doldurmuştu. Rey sandığı. Ve rüşde yetişinciye kadar mem- 1armın kaldırılması için ticaret tayım. Ala1mdar makamların bı 88 

yetin hız n1dığı gündür. l{endi varlı· m taşıyan kamyon üniversite kon- leket bir niyabet heyeti tarafın- odasının yaptığı tetkikler bitmiş acıması için dileklerimizi yaıtl tqi 
ğını inkar eden bir rejimi yıkıb. da f erans salonunun iç kapısına ka • dan idare edilecektir. ve rapor Ökonomi Bakanlığına mzı dilerim.,, ~ellı. 
yüce varlığa ka,·uşan Türk milleti, 'l 
büyük bir se,·inç ,.e heyecan için<le dar girince alay durmu~, sandık Şimdiki kralın erkek kardeşi verı miştir. Qdafıın raporun~a Bir öksüz kız diyor ki.:,b' ıj S 
ulusal yUklimünü yapıyor. indirilerekü salona alınmıştır. Bu gayet maceralı bir tarzda ve kral tüccar1ann itirazlan kısmen de lstanbul Vela caddesi, 1~ r ~ti 

Yüce milletim! sırada alaya iştirak eden yüzlerce ailesinden olmıyan bir kad.mla haklı görülmektedir. bitişiğinde 42 numaralı HaliJıfl ı.. ı, 
GUJ, eğlen, se.,·in; her şey senin, otomobillerdeki ikinci mu··ntahı'b _ evlendiği için mevzuubahs olma- ...,,, 1't ' ' rı •• •• t vinde oturan !ı!ülideden şu ,,. ı. 

her hak senin. Sen, Türk için g~reken ler otomobillerden inmişler ve sa· maktadır. uUMUŞ CD a}İID • ~r 
,·erimli işleri kendi düşünce ,.e kes- ------------·-- tabu aldık: ~ 

lona girmicı.lerdir. • yapmış' "H b l" d D · k sııı '°e., tiriminden başka bir ölçüye ,·urrnı • 'J' B ı k .,, ey e ıa a emz aza 1 .. rı 
yan, bütün ulus işlerinde ka)·itsiz. Üniversite konferans ıalonu e ÇI 8 Dün İstanbul adliyesine Savik babam Aymtablı oğlu Tahir 

0 
fi 

şartsız, her salahiyeti kendinde top - fevkalade bir surette süslenmi§tİ. • • adlı biri teslim edilmiştir. Savik, dükten sonra on beı yaşıncl'°.,, 
lıyan Türl\İye Büyük l\lillet Meclisin· Kapıdan girinc~ Atatürküıı büyük Unı·ve sı·tes·n e gümüş mecidiyeler~altın suyuna k' . k ld B" JcV 
de temsil edilen yüce bir varlıksın. b" b ımsesız a ım. ır gazete J 

ır üstü göze çarpıyordu. San • (B t 
1 

"d ) batırıp bccı.ibirlik diye saf köylü - ya ug ... rıyanların aı'lelerı'ne fe 
Se\·g;:i yurttaşlarım. d k l d h' .. .. .. .. .. CJf tara ı ıncı e :c ti 
Bugün, her kalpte yaşıyan ayni ~- sa onla . ı~a~et kurs~sunun o- kıyafet, inkılabımız hakkında ma- lere satmakla suçludur. mek üzere iane listesi açııılf 

ülkü ile hepimiz büyük inkılapların nune yer eştırıldıkten sonra vali I"' t k B l "k fk"' .Suçlu, suçunu Üsküdar tarafın- Oraya gittim, paraları Hilali~!~ 
heyecanı içinde bu ulusal \•ar lığı da ve belediye reisi Muhiddin Üstün- tum~ vtte~ektre e çı k~'l ~ arhını da işlediği için Üsküdar müddei- J-lı r 
1 

. d w w envır e ı en sonra, u tur sa a- mere verdiklerini söyldiler. 1ı1 
uvanç ve se,'lnçle kutluhyoruz. Ne ag sandıgın kapağını açmış ve sn . d' k" umumiliğine gönderilmiştir. liahmer merkezine gittim. JJYI 
yapsak yerinde, ne yapsak azdır. içinin boı oldı~ğunu gösterdikten ı a gSeçıyor ve lıyodr ıB: 1 'k d V 

Türk varlığı eşi görülmiyen ·bir k - on zaman nr a, e çı a a, hnüz hiç bir emir verilmedi. ı' 
d. ·ı· ·· k sonra apamı~tır. B ··1 ld b · . lı'nce ı"la"'n ederı"z dedı"ler dııl ırı ış. goz ·amaştmcı bir ileri gidiş :ı- ru..:se eser est ünıversıtenin fi. ' · D ~ 
!ihirlA•ddir. Salon hıncaluns i'kinci ınünta~ • h Yenı• Lı•nnl ki arad"''" avlar nrertuı' ... ,.ı. halde...'., ınınıy.ıLt ve tari .. ~ar.uıcl- Lir ..v ~· aran umara <.U• ""'" ·~~ ,, 

Yüzlerce yıf( acun iilkelerine ka: h:iblerle dolmuJttu. On sıralarda l b" d km d Ç k ~ ~ 'fürkiyat kısmı açılmıştır ki, bu- 5tanbu Beyoğlu tarafında ya- ır ses ıe a çı a ı. o ı· 
nad açan, yer yüzü uluslanna önder- fırka genel katibi Receb Peker, k"'l b0 

• tt · N ,.,.J' nun ilmi kıymeti, bütün du"ny"'ca pıla.n binalara numara takma ı'şı'·ı u ır vazıye eyım. e YPF•-' 
lik yapan büyük soyumun altın tnrihi fk K f'k' · ... "" 
Samsunda doğan ,.e bütün 'Türk eli- re 1 ası, urun re 1 ımızin ha§- takdir edilmiş bulunuyor. ne yakında başlanacaktır. Hazır- ğımı bilmiyorum. Bana y~t fi' 

muharriri ve Artvin ıaylavı Ası'm "B tmel • · · 1"'k d 1 r1J1 ne ışığını salan bir güneşin altında ugün, Belçika.da, otuzu kız lanan numara plaldarı belediyede e erı ıçın a a a ar yer e · · 
yeniden parlamış genç, dipdiri bir Us, diğer bazı saylavlar yer al- olmak üzere altmış Türk talebesi tasnif edilmektedir. zarı dikkatini celbetmeniz 

1~ 
Türk devleti olarak canlanmış ve ye· mıttı. llk reyi fırka genel katibi vardır. yalvarırım.,, 
niden hızlanmıştır. Receb P~ker, ikinci reyi refikası, "B el b k 1 d K b Beledı·ye doktoru 

B 
un an aı:: a, son gün er e ayı aranıyo~ 

u hız acuna yalnız bir ilerleme üçüncü reyi de Asim Us altı. Bun- l' .ıı.. ? 
d .ı;.;ı d ğ d iki devlet arasında bir anlaı::ma h t · l k 1 savaşçış_r Ct;•' o u a ve batıda bir dan sonra sırasiyle ikinci münta- ~ Burada resmi as a arı ovar m ,,.,.~ 

yarış kurucu ve koruyucusu ka7.nn· oldu: Birbirlerinin memleketini Ok l d •fo/Jl';ı hibler reylerini atmağa hatladı· bulunan Malat - uyucu arımız an n pıı 
dırmıştır. ziyaret edecek olan Belçikalı ve imzasiyle aldığımız bir mektıt 

O günden beri kolu gibi kafasının lar. Türk gazetecilere birçok kolaylık- yalı 17 yaşında d T ki 
da kuwetıı· oldu· b"·t·· Salonda b 0 r t:!htaya fırka nam· H b d enı ıyor : I"' gunu u un acuna - lar gösterilecektir. Bundan derhal asan un an "B 1 ı· · k · d çıı 

1

~ 
gösteren Türk; erkeği kadar kadını- zetleri, diğer bir tahtaya da müs- a al· ıman şır etın e er 

d d - istifade etmeli.,, ' altı ay evvel an- s 1 · d bit 1 nın a egcrli olduğunu isbat ediyor. takil namzetlerin isimleri yazıl· 1rmE:::mn:mn:ıma1mmm:mml!!:W! yorum. on zaman ar a al'* 
Her Türkün nabzmdn çarpan asil mıştı. laşılmaz bir se - hademe olarak girmek için ıı> cf4 
kan, tek bir nabızda gibi vuruyor. 18 Esirgeme derneg"' l- b hl t d t u· B d hh t rtll' Al ·ı b' lik Müstakil namzetlerin dünkü e e or a an caa e ım. en en sı a ı..toı· 
;•r;~~o:.,:r ·te çalışıyor, birlikte ba • müraCC?-at yekunu yirmi dörttü. DİD balosu :::.::::-:~~~-"'"' kaybolmu§tu. istediler. Balat belediye do~~rf' 

Nakiye' den sonra Şehir Mecli- Bunlardan Galib Kemal ve Ziya Şubatın 28 nde, Park Otel salon· Şimdiye kadar Benyamin'e muny'ene için ~ ~r 
si azasından Refik Ahmed kürsü· Molla müracaatlarını geri aldıkla,I larmda Esirgl'me Derneğinin lıalo· Hasan h:ç bir haber a - caat ettim, bir saat sonra ~~ ·~,,ı 
ye çıkmış, rey atmanın, milletin rmdan, diğer bir kısmının da ka-' su verilecektir. Diıbcli)e bir Ura. la.madığ.ım evladımı görenlerin di. Bir Gaat sonra gittim, ~ b! 
hakimiyetı'nı' kullanması denıek " f d ı yemek füi liradlr, Hem gayet giizel insaniyet namına aşağıdaki adre- sonra gel, dedi. Bu şekil e fe~ 

nunı evsa 1 taşıma ıkları nokta • , 1 ir ~ece gcçirceck, hero de bir ha- b k lı" 
olduğunu söyledikten sonra: sından isimleri silinmiıtir. Bu su.I yır cemiyetine y~rdım dmiş oln- se bildirmelerini rica ederim. ~uaycnel etlmckdikdtcn ~~ l;ııl'i 

"Arkadaşlar, milli hakimiye _ retle müstakil namzetle~ on altıya 1 cıı!csını:r.. Uzunçaşı Telefon sokak No. 15 ena söz er e ov u. 
3 ıdf° 

tin yolu Cümhuriyet abidesinden inmiştir. Müstakiller arasında ibm:ıl'lr.il!ll:Q!rP-!F-:''!IJJill'l!K!!l:!l!:l~1'!!~~ doktor, belediyeden maaŞ : tı'f 

1 
k d 

lieneral ismet lnönü, Dış f şleri na göre, beni muayene etJl'l~ 1,0(1 
geçer, onun içindir ki inlihab san- müte ai general Refet Bele.ı Saf- ;p 

d ~ 1 · .
1 

vet Uludag~, Nezı"he Muhı"ddı"n, Alı' Bakanı Tevfik Rüştü Aras, iç 1ş- I H A B R buriyetindedir. Niçin beI1
1 

... ıf 
ıgını rey erın ven eceği yere gö.

1 
l 1 k d d so•r 

F h ı eri Bakanı Şükrü Kaya re) lerini yor . Bunu en isin en 
türmeden (ince buraya geldik. Cümj et i, smail Şefik vardır. kullanmak üzere belediye reisi ve Akşam Postası mm.,, 
huriyct abidesinin çevresinde top- Rey atımı devam ediyor. Ak • !DIDD 

landık. Yürekbrimiz onun bize §ham yediye kadar rey atılacak ve ::~ı~a:i~;~::::~~lba:::;::~~ ISTANB~~ A !_~~ ViADDESI ~. ·A~ıı Til"'.!1I'l!l1l!llKll!IDIL'llll!Il'Til!l!lll'~B
11

llll!l!D!lll!!ll ft, 
verdiği derin. ' cı ve bağlılık duy emen tasnife başlanacaktır. Ne· il 

1 
Nevzad Tandoğan, onlar namına l'clgrnı Adresi: lSTAl'liHlll. UAımu fiil 

gu arının tnşumlığı içindedir. tjcenin gece yarısı belli olması ~ t1 rey verdi. kinci seçmenlere be • relı'ton Vnn: ısını ldAreı ııı,..,o · 1'jtlr 

Ş~hrin tazimlerini bu kutlu hatı • muhtemeldir. lediye salonunda mükellef bir bü- .... ABO~·E···şA·R-,T·L~Rİ···· ! Ankarada A K B A Jeı1' 
ranın eteklerine bırakacağız.,, Bu gece yeni say)avlar şerefi- fe hazırlanmıştı. Köylerden gel-

1 8 aı ayna i · evin!n birinci 'ubesi Jl'l~~ıeti 
Alkışlanan bu nutuklardan •on ne Halkevi tarafından Perapalas- bı'r ~ekı"lde Ma r"ıf Ve A 

- 0 mit ikinci seçmenler bu gece de l'ftrklye: ııo sso 660 1250 Kr,~ • " a 6 r 
ra abideye, bel...diye nnmına, bu·· • ta bir balo verilecektir. ı .,._ · k r. nd l tı A 1' t1 ... burada misafir edileceklerdir. .,...neblı 150 '40 R40 ııno ar ~ısı a açı mış r. }<ittir' 

yük bir çelenk konmu§, şchiı: ban. A k d Yarın da yeni umumi meclis ILArt TARiFESi , 
1<İtap evleri her dilde l rııt• 

dosu lstik'iıl marşını çalmıştır. n ara a seçimi yapılacaktır. Ankaradan rtcar~t Uftnlannıo .ual1n IZ,6(1 -· necmua, gazete ihtiyaç ;et~ 
Marş bitince rey snndı!!ı önde ol- tteı<ml ııtınıaı ıo t.ııru tw k d' l r ·1• - Atatürk iln reyini saylav seçilen Satı kadın dün bu- .................................................. :evap verme te ır e •. eJ1' 
mak üzere alay harelcet etmiştir. 1 

raya gelerek gezmiş, meclise gi.1 Sahibı ve Nesrivat Miidürü: 1<itaplarmızı, gerek kırtası)' Jcit'P 
Şehir bandosu intihab sandı • vekalelJe belediye derek salonları, kütüphaneyi gör- j HASAN RASiM US ~ ?ıı ucuz olarak AK B Ab·\it•i 

ğınm önünde yürüyordu. Sandı _ reisi verdi müş, meclis memurlariyle g'örüş· ;; wlerindcn tedarik et~ı:Pı'fl 
ğm gerfoinde vali ve be!ediye rei • Ankara, 8 (Telefonla) _ Say- müş, köyüne dönmüştür. niz. Devlet Matbaası 

1 
,.~· 

sinin otomobW ilerliyor, bunu fır J lav seçimi dolayısiyle bugün bü- Satı kadın okuyub yazma öğ- e VAKiT in neşriyatınıJl /4 1'İ 
ka reisinin, t .. ftiş heyetinin, üni • tün cehir bayraklarla donanmıllb.1 k • · b. 11' tut - ~ ıcarada satıs yeri A f( B 

'J' ~ renme ıçın ır mua ım muş. mı Uro'oğ = Operatör D!!!1 • 1 
verGite, ticaret odesı heyetlernin Seçim dokuzda başladı, on buçuk.I köyüne götürmüştür. Satı kadır :: D kt :~ ::, tap evlerid;r. ' 1

'1 
., .. omobiHeri taidb ediyordu. ta bitti. Listede müstakiller ara- ı· t k'" 1.. lb' 1 . 1 j:: O or /(em al Ozsan :: \KBA Merkezi Telefon 1r6 

mec ıs e ov u e ıse erıy e otura-,:: :: -;; 
Alay fsti'dal caddesini gayet aında doldor Taptas da vardı. w .. 1 d' :: l{ar:ıköv Topçu'ır cad le5• No. 34 :• - Birinci şube " 1 

cagını soy e 1• :::=:::::::: Telefon 41235 ::::::::::::d r.; ikinci 11ubc: Snmnn Pa~r 
yava, geçmittir. Bu sırada bütün l~tanbulda bulunan Atatürk'le 6 

" ' '1 1 :illWDlllllllllllllllJlil 1 
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~tke e 
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karşı 

etleri 
tenasüli zaf·y tı ve 

• v ini e·davi eder. 
bulunur. 

r. 

~UHHl 
Perşembe 
Günü en aşağı 

100.0~~ 
kişinin eliode 

KARAGÖZ 
gazetesini göreceksiniz 

TÜRKİYENİN en eski gazetesi olan 

14 ŞUBAT PE,RŞEMBE 
Günil baştan. başa yenileşmiş ve güzel

leşmiş olduğu halde çıkıyor. 

••••••• <><><><><> ••••• 

~ 4,l(•tagüınrük Muhles~ ~k~-! 
b$f 4. llıahnllesi Eski Alipaşa cad-

Karagöz gazetesi 
En iyi Tessamları 
En iyi muharrirleri ve 
En iyi fotoğrafçıları topladı. 

Yaşınız ve tahsil dereceniz ne olursa olsun 
KARAGÖZ gazetesi yeni şeklile alakadar 
edecektir. 

14 Şubat Perşembe günü onun ilk yeni 
sayısını elinize aldığınız zaman renkli tablo
ları, canlı yazı ve karikatürleri karşısında tı ;ı ıs d 

ıiı' tısa 
5 

a a, 48 harita, numnralı 
KARAGÖZ gazetesi şimdiye 

kndnr görülmemiş bir tarzdak i 
venıliklcrile 1 ürk m:ıtbuaundo bir 
İnkı l ilp yapacaktır. • ~· 

1 

llletre . nıürabbnı arsa ile 
ıtrıek 

~ npı caddesi Salmatomruk 

hayran kalacaksın 1 z. 

eına.nk 
: ıj S eş Muslafapaşa mnha11e-

··rb' ita .il.l"taf sokağı 26 ada, ve 146 
itı r l'ita n 

Maliye V ekciletinden : Satılık iki bina 
Galatada dört dükkanlı, on ilci 

odalı ve ayda 90 lira irath iki bi· 
~ it,.._ unıaralı, iç.nde duvar taş-

' '4 ıa: 
na acele satılıktır. Rıht~ların Darp edilmekte o.lan Gümüt paralardan dört milyon liralık kısmı 
tevsi ve terakki etmek üzere ol . az bir zaman zarfında tamamen teda'riile vazedilmiı olacağından eı-~r nıç \1e kuyu bulunan arsa-

ıtı~ "t~ &at~lıktır. İsteklilerin idaremiz 
81 lleııne tnüracaatları .• 

duğuna göre fiat kelepirdir. ki gümüt paraların 1 Şubat 1936 tarihinden itibaren herhangi bir kıy: 

Galata, Topçular caddesi Ka· metle mübadele vasıtası olarak kullamlmıyacağı hilafına hareket e-

,. il 

~ 
Halis ve hnl<iki tabletleri raoğlan sokağında Kahveci Salim denler hakkında kanuni takibat Y apılacafı 2257 No. lu kanunun 

ç Kira a 1 :~:.,:ı;~~·! ;:!~~tan TC bGtun if;,~~~:;,~,~~;~ft~=;~~~:::::ıı sekizinci maddesi mucibince il&n olunur. (558) 

''ıı.ı:~~·Iköyünde Kuleli cadde- !1 Bütün Boğaziçini Beykoza ka- ii Maliye v eki.le tin den : 
lt.u l. Ott odalı kullanışlı müsta- iş arıyorum H dar görebilecek bir mevkide üç e; 1 - 2257 No. lı madeni ufaklık para kanununa tevfikan Devlet 

lllt ı .. ak b. :. ~i~I Yar gayet ehven fiyatla Apartımanlarda kapıcılık arı· g katlı, beş oda, bir mutf • 1r s; alacaklarına mahıuben otuz sekiz kuruıtan almmakta <'lan beher me-
~·· 1.ktır, Yaz ve kı§ oturmağa yorum. Elimden Terkos itleri, Ter ıU hamam elektrik ve su tesisatI~ı H cidiye, gümüı fiyatının yükıelmeıi haıebile kırk be~ kuruıa çıkarıl. 
~ıttir B h · ku , .f b d d gelir !11 havi üç cephesi açık ahtab hır :: mı§ ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için Malsandıklarına tebligat •~ · a çesı ve mpanya mosı on a ana ve S11Va a · i . l I kt :: 

• 
1
" ~ltd . . . ) 1 bına ace e satı ı ır. :: yapılmıtbr. • ır. Görmek ıstıyenlerm Mektupla müracaat. (3921 l b . F kl :: • A 

iı:ı-> ~ _ ] K ka Çift ı· l ı Adres: Bey er eyı ıstı 1 !!\ 2- Cumhuriyet Merkez Bankası da beher on gram safı meskiik 
Qe ı umara ı haneye um pr e ge ın er ~ Ö Ef :: ku · d ı kt 

• T .h ' yokuıuncla Hacı mer en- ;: ve gayri meskOk halis gümütü 22 ruf 50 sanhm en satm a aca ır. tları. (3820) caddesı 26 No: Mı ran s: diaok.-k No: 5 (3906) § . ·(557) 

- ii::···::::::: :::::::: ı::::::::::::::::::::::!_:_:_:: ::::::::. :~ --- t c::sz -
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.... ı c ç h ul adam hiç ses çıkarmı) or, ! yorsun. ye bana daha ihtiyacın ola
'"c bu sözleri duymuyormuş gibi ha- caktır. 
l"ckctsiz duruyordtL Meçhul adam bir müddet tereddüt 

ık. · d f 1· · · d k ıs· etti. Zihninde birbirine zıd iki fikrin . - ıncı e a ge ışınız e uvve ız- w • • 

Jı.,.c f k b d b. ·ı· · çarpıştıgc bellı oluyordu. !\ıhayet sa-"' ,.e za a arşı en en ır ı aç ıs· . . 
teı:1i tiniz. O tarihte sizi muhakkak lnnleştı: 
surette ··t·· b. h tal ğa - Hakkın '-ar sihirbaz kadın. nana mezara go uren ır as ı 

Yal:alanmıştınız. Fransa.dan, Alm:m- ihanet etmedin, Hnlbuki bunu yapa-
~·adan bir çok doktorlar çağırmıştı- bilirdin. Sana itimadım var. Fakat 
Jtıı f k sihirle ismimi nasıl keşfedebildin? 
d 

a at bunların hiç biri derdinize 
eva bulamamıştı. Fakat ben size 0 Ya bunu kışkasının yanında ağzın-

\'akit Öyle bir iHlç yapmıştım ki bir ay dan knçırm~au? 
~atfında sizi gençleştirdi. o zaman- - İsminiz benim kalbimde sizin 

an beri on sene geçti. fil rinizdcn daha emin bir ) erdedir. 
d 1\tcçhul ziyaretçi daha fazla sahre- Bu ismi b~n sizden daha gizli tuta-

erncdi: rım. 

d· - Sen ne yaman sihirbazmışsın? 
l.} e l1aykırdı. 

b· ~ihirbaz kadın yeniden 'ko~kunç 
,.1r şc~ildc gülümsedi ve sözlerine de-
aın cttı: 

01; !Ik gelişinizde isminizin Stefano 
lli ~gun~ söylemiştin~z. İkinci gelişi· 
d z c Gıulio dö Facnza ismini takın
~nız. Şimdi de Lorcnzo \'irini olclu
he nu söylüyorsunuz. Pek arn._. Fakat 
Ih~ bu Uç ismin de sahte olduğunu bi- . 

.. oruın s· . ta d w •• 1. . tni . • ızın şı ıgınız mut uş ıs· 

0 it ıs terseniz size söyliyeyim. Bu isim 
da nd?r müthiş ve korkunçtur ki buıı-

n sız bile ürkersiniz. · s·h· 
:ru • 

1 ırbaz kadın meçhul adama doğ-
dnd~~ldi. Ve asıl ismini ya\'ıışça fısıl-

~Iet-hul 
bit(' adam bunu duyunca birden 

ıı;t:ıdı. Elini h:ıntcrine götürdü: 
Şe~ Fakat sen çok şey biliyorsun. 
dır. :tn hakkı için seni öldürmek farz-

İht" 
titti ç::nr ~adın bir hareketle hançe

ntesıne mani oldu. 
-Hayır .. 1 · 

diirın· 0 nııyeceğim. Sen beni öl-
llt.i ı~ecelrsin "ünl·U be · ··ı·· rn d h • ~ \ mm o um sa-
tıı.· z a a henüz gl'lmedi. Daha he

• ne h<'n 
"~.rarnadı ' ne de ~~-n .. ga~clerimi.ze 
Çurıı .. k. Sen benı oldurmıyeceksın. 

u sana ihanet etmediğimi bili-

- Sana inanıyorum. 
- Büyük Senyör. tık gelişinizde 

benden ölüm için bir ~are aradınız. 

İkinci gelişinizde hayat için bir dem 
sordunuz • .Acaba şimdi hnngi derdini
ze çare istiyorsunuz? 

- .Aşka! 
- Anlamadım. 

- Birini se\·iyorum. nirine aşıkım. 
Şimdi de bu derdime deva istiyorum. 

Ihtiyar kadın şiddetli bir titreme 
geçirdi. Gözleri bir alev gibi yanıyor· 
do. Yavaş ):->aş yüzündeki elem ''e 
istirab çizgileri hafifledi. Kenirlsine 
geldi. 

Esrarengiz adam büyük bir isti
rabla derdini anlatmakta devam etti: 

- Dana ölümün yolunu gösterdin I 
Hayatın da ·füıcını Yerdin. Ah Maga, 
sana yalvarırım, bana aşk kun-ctini 
de ver. Bana se\'mek ve sevilmek 1 ud-
~tini ver. Ara, koş, çalış, benim için 
bir aşk fü~cı bul. Bu ilacı ben alınca 
damarlarımdaki kan canlansın, ateı;
lensin- Yalnız ben değil, sevgilim de 
benim için büyük bir arzu duysun. 
Ben ihtiyarım l\laga, bunu biliyor
sun! Kanım :nwaş ya\'aş donuyor. Fa 
kat ben hflla öpüşe Ye aşka doymadım 
Ben scm1ek istiyorum. Hiç olmaz a 
scvmeli)im l\laga .. Bir gece, bir suat 
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mayıb daha da ileri gitti. Ragastan 
birdenbire kendini Sezarın yanından 
ayrılmış ve .halkla çepçevre sarılmış 

bir halde buldu. 
Şövalye hemen dizginleri çekti. Sa· 

dık atını mahmuzladı ve kendisini ko
rumak için :siper aldı. 

Dorjiya da vaziyeti gördü. Hemen 
geri dönerek Ragastanı kurtarmak 
için emir vermek istedi. Fakat bir an· 
da Senyörler etrafını sarmıştı. Rinal
do rnziyeti sezdiğinden: · 

- Çabuk şatoya gidelim 1 Sonra 
hemen kafi kuvvetle dönerek kendiı-:;f. 
ni kurtarırız. Şimdi durursak biz de 
mahvoluruz. diye bağırdı. 

Bunun iizerine Şövalyeyi yalnız 
hıra (tılar, ve dört nala kalkarak şa
toya doğru ilerlemeğe başladrlar. 

Ragastan, Fransu,·a Borjiyanın ö -
lümünden dolayı halkın nıçın 

kendi aleyhinde galeyan ettiğini bir 
tiirlü anhyamıyordu. 

Diğer taraf tan ,evvelce de halkı 
lnşkırttığmı gördüı1üQ1üz papaz Gar
konyo, bu sefer adi sh·il bir elbise gi
yinmiş olarak gene ortalarda dolaşı -
yor; gruptan gruba koşarak bir ta
kım talimatlar veriyordu. 

Şövalye hayatını kurtarmaktan ü
midini kesti. Bir anda gözünün önü
ue Primver geldi. Derin bir göğüs ge
~ircrck mırıldandı: 

- 1\'asıl olsa gittik. Ha biraz n
,·el, ha biraz geç olsun; mademki so· 
nunda öleceğiz, ne ehemmiyeti var .. 
Yalnız sermayesi bir kılıc olan zaval
lı scrgüzeştci bir Fransız Şövnlyesi· 
nin nasıl öldüğünü şu rezil heriflere 
göstecme1iyiz. 

Bundan sonra mahmuzlarını şid • 
detlc Kapitenin karnına dokundurdu. 

At birdenbire şaha kalktı. Arka ar
kaya şimşek gibi on iki kadar çifte at
tı. Bir anda bütün kalabalık daflldı. 
Oıtad:ı kimc:;e kalmadı. Derhal etraf -
ta geniş ve boş bir daire husule geldi. 
Çeneleri dağılan bir kaç kişinin fer-

yadı da duyuldu. 
Ragastan kılıcını çekmeğe lüzum 

görmemiştl Yalnız atın üstünde ga -
yet sağlam duruyordu. 

Sonra birdenbire )·erinde tepinen 
Kapitenin dizginlerini salıverdi. Ka • 
plten yıldınm gibi ileri atıldı. Ragas· 
tan hem atını sürüyor, hem de: 

- Açılın alçaklar, hainler! diye ba
ğırıyordu. Etrafını kuşatan halk ta: 

- Katil Fransızı öldürmeli!. diye 
kendi.sine mukabele ediyordu. Fakat 
Kapitenin şimşek çakan naliarı he· 
men önünü açtı. Arkasından atılan 

kurşunlara ve savrulan kılıclara rağ
men halkayı sıyırarak dışarı fırladr. 

Fakat yirmi adım ilerlemişti ki ö • 
nünde halktan mürekkeb yeni bir ka
leye daha rastladı. 

Ne ~pacaiını, buradan da nasıl 
kurtulacafını düşünürken birdenbire 
elinde kocaman geniş bir kılıc bulu -
nan ata binmiş bir adamın kendisine 
doğru yavaş yavaşa yaklaşmakta ol • 
duğunu gördü. 

Ragastan mahvolduğunu anladı. 

Ve delicesine bir cesaretle adam ya· 
nına yaklaşır yaklaşmaz birden bire 
Kapitenin dizginlerini bıraktı. Y c ya
nına iyice yaklaşan herife doğru atı
larak kendisini belinden kavradı. E -
Jinden kılıcı alıp yere attığı gibi ay -
ni zamanda kendi.,ini de )tavaya kal
dırarak eğeri üzerine aldı. 

Bu adam Garkonyodan başkası de
ğildi. Uıkin Şövalye kendisini tnm
madı. Atını tekrar mahmuzladı. At 
ileri atıldığı bir anda eğerin ü~tün -
de yüzü koyun yatmakta olan adamı 
iki eliyle havaya kaldırdı ve kendisi • 
ne kinle bakan halkın üstüne şiddetle 
attı. ~apaz kendisile birlikte bir kaç 
kişiyi yere yuvarladı. 

Bu esnada bir harika oldu. Papaz 
yere düşer dU~ez Şövalye dizginleri 
kanamış ve Kapitene karnından kan 
çıkaracak şiddette mahmuzları ,.ur · , 
muştu. 



Bu yepyeni sinema romanımı.zı muhakkak okumalısınız. Yarından itibaren her gün daha lazla konacaktır. 
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Kapiten böyle bir şeye hiç tesadüf 
etmemişti. Evvel! biraz şahlandı, son 
ra şimşek gibi bir hızla halkın üzeri • 
ne doğru yürüdü, ve kendisine doğru 
uzanan kılıcların üstünden aşarak 
canlı kaleyi geçti. Ve dört nala Sent
Anj şatosuna doğru uzaklaştı, gittL 

Hiç kimse böyle bir şey olabilece
ğini aklına getirmediğinden şaşkın 

şaşkın bakınıyordu. Bu esnada Gar • 
konyo da yerden kalkmıştı. Şatoya 

doğru uçar gibi giden Raga.stanı gö -
rünce: 

- Şeytanın tA kendisi! diye mırıl· 

dandı. 

-9-
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Hemen hemen her büyük şehirde 

olduğu gibi Romanın daGetto denilen 
bir kenar mahaJlesi vardı. Dar, karan 
Jık ve pis sokakların toplandığı bu 
yerlerden çamura batmadan geçme
nin imkanı yoktu. 

Buralarda ine benziyen bir takım 
e'.'ıe rd<'n çıkan yarı çıplak bir sürü 
ç.lctık dolaşıyorlar, kapılarda bir ta
kım garib kıyafetli ihtiyar kadınlar 
çömelmiş oturuyorlar, ve köpekler, 
kediler kö e başlarında uyukluyor
lnrdı. 

Diinyada konuşulan bütün lisanlar 
bn mahallede konuşulurdu. Sanki Ba
blJiıı yıkılmasından sonra oradaki 
miiletler buraya ta~ınmışlardı. 

Yolun iki tarafını dükkana benzi
yen 'e içinde tuhaf tuhaf şeyler satı
J:w dükkanlar kaplamış bulunuyor
du. 

nu mahalJp hirbtiyan olmıyanla
ta mahsustu. Hükumet kendilerine 
~ok Cena muamele eder, ve muayyen 
saatlerden sonm dışarı çıkmalarına 
müsaade etmezdi. 

Borada Mısırlı falcılardan maada 
llnml ••nılfi", antikacı, eskici ve 
kuyumcu yahudilcr, ~ilah, zırhlı el
bise yapan bazı garib adamalar ya-
~rdı. · 

Gece saat 11. Sokaklarda kimse 
yok. Birdenbire şehirden bu mahalle
ye doğru ilerliyen beş kişilik bir kafi· 
le göründü. Bunlardan biri elinde bir 
fener olduğu halde önde yürüyor, ve 
üçü de biraz geriden ilerliyorlardı. 

Biraz dikkat edildiği takdirde geri· 
d~n giden bu uı: adamın tepeden tır· 
na~a kadar ~iidhlı olduğu hemen bel· 
li oluyordu. Silahlı adamların' muha
fazası altında ortada ilerliyen adam, 
arasıra fener tutana yollan tarif e· 
diyordu. Nihayet mahalJeyi ayıran 

zenciri aştılar \'C tam manasıyle es· 
rarengiz mahallenin ortasına vardı· 

Jar. 
Esraıengiz kafile buraya gelince 

durdu. Fenerin ışığında yuzunun 
mashe!! ,,!duğu yörülen ve uzun siyah 
bir mnnto giymiş bulunan adam yal
mzra ileı ledi. Ilfitün evlerd•·n daha 
bamk 'e daha harab olan bir evin ö
nü .. de !turdu. Gay~t dik tahta l·ir 
merdivenden çıktı. Önüne te.<Jadüf e
den bir kapıyı açarak içeri gi~di. Tek· 
rar kapıyı kapadı. Bir çiranın hafifce 
aydınlattığı küçük bir odada bolunu· 
yordu. 

Odanın gerisinde bir hasır üstüne 
çömelmiş, ve çenesini dizlerine daya
mış bir kadın bulunuyordu. Kadın yü 
zünün buruşukluklarına na7..aran çok 
yaşlı görünüyordu. Fal<at dikkatli bir 
yüz kendisinin ancak altmış yaşında 
kadar olduğunu anhyalıilirdi. 

Ziyaretçi içeri girdiği zaman ihti
yar kadın hiç bir hart>kette bulunma
dı. Yalnız, gelen adamı görür görrH.'Z 
derin bir acının tesiri altındn sarc:;ıl
dı. 

fif'lcuadam sor'1u: 
- Deni bekliyordun değil mi Ma· 

ga? 
- E\'Ct". Bu gece geleceğinizi ha

ber vermişlerdi, Ben de ona göre her 
şeyi hazırladım. 

Adam llerledi. Başını örten kuka· 
leteyi kaldırdı. O kadar ihtiyatlı da~-

..... ı========== ..... ----,,...-==-=== ===============----====~ 

ranmıştı ki ellerinin görülmemesi için 
kalın eldh·enler giymiş, saçlarını ba
şına geçirdiği külahın iyice içine dol· 
durmuştu. Takmış olduğu maske de 
yüzüniin hi~ bir yerini göstermiyor
du. 

lhtlyar kadın yeniden a..;ubi bir 
raşe gedı di. l\tc~hul adam bir koltu
ğa ot ırnrak dirseğini kultuğur. kena
rına '4ayadı. 

Du oda gayet tuhaf bir şekilde tan· 
zim edilmişti. Bir köşede bir in!'an is· 
keleti dimdik dikilmiş, ,·e bunun o • 
muzuna simsiyah bir horoz konmuştu. 
Horoz arasıra kanadlarını açarak çır
pınıyor, gagasını tehdid eder gibi a -
çıp kapatıyordu. İhtiyar kadının a -
yaklan dibine sarılmış olan iki yılan, 
ara sıra başlarını kaldırıyorlar, ağız-

larından çatal gibi dilini çıkararak 
tüyler ürpertici ıslıltlr çalıyorlardı. 
Dıvarlarda, tayanlarda bir çok doldu
rulmuş kertenkeleler, ,.e kapının üs
tiinde kanadlarından mıhlanmış ko • 
caman bir baykuş görünüyordu. 

Geni51 bir masanın üstünde bir çok 
şişder, tübler, kalılar, boynuzlar ve 
bir imbik bulunuyordu. Diğer tarafta 
da ocaktn bir kabın içinde bir ~eyler 
kaynıyor:, ,.e odayı garib bir koku kap
lıyordu. 

Bu esrarengiz evde oturan kadın 
bütün l\Iı~ırlı falcı kadınlar gibi gi
)innıişti. Kimse kendisinin kim oldu
ihmu bilmiyordu. Nereden rrel<liği, is
minin ne olduğu da tamamen meçhul· 
dü. 

ihtiyar kadın hiç ses çıkarmadı. 
- Denim ismim Lorenzo Vicini'dir. 

Eğer beni memnun edersen istediğin 
iicreti verebilecek derecede zenginim. 

ihtiyar kadın başını salladı. 
- Bana senin ilmini çok methettiler. 

Benim de büyük bir derdim olduğun· 
dan sana geldim. Ümit ederim ki bu 
derdim son olsun. Ve nasıl sana ilk 
defa geliyorsam, gidişim de son ol· 
sun. 

ihtiyar sihirbaz kadın gülümsedi. 
lri ve seyrek dişleri meydana çıktı. 

- Ne o? Sözlerime inanmadın mı? 
Bu esnada siyah horoz kanatlarını 

çırparak ötmeğe başladı. lhtiyar ka· 
dın horoza: 

- Sus Eltairl 
Diye emir verdikten sonra sakin 

bir tavırla adama döndü: 
- Bu, sizin üçüncü gelişinizdir. 
Meçhul adam yerinden zıpladı. J{or 

ku ile ihtiyar kadına bakmağa başı:ı
dı. I\.adın denm ediyordu: 

- Birinci gelişiniz çok eskidir. Bn· 
na sizden şüphe edilmemek şartiyle 
herhangi bir adamı kolayca öldürınel' 
için bir çare sormuştunuz. Bunun ii· 
zerine ben de size bir mayi vermi~tifll: 
Bu mayiden su, şarap gibi herhang• 
bir şeyin içine bir kaç damla karıştt· 
rılacak olursa a~la rengini \'e Jeızet!• 
ni değiştirmezdi. Fakat bunu içen b~r 
kimse sekiz gün sonra birdenbire bı~ 
titreme his!=ieder. Titremeyi şiddetl1 
bir humma takib eder, ,.e kan beynine 
hücum ederek hemen ölürdü. 

Yalnız bilinen şey senelerce burada A qua _ toffana (*) isminde ot:ıtt 
oturduğu, yaptığı büylilerin ~ok kul'- bu zehiri siz çok kullandınız, ,·e ne kil 
vetli olduğu ve kendisinin 1\faga diye t gör• dar iyi neticeler verdiğini bizza 
çağrıldığı idi. dün\iz. iste size ilk yaptığım ilaç btl 

Onu l\fısırh zannederlerdi. Fakat ·cı· .. 
yüzii dikkatle gözden geçirilirse bir _•_•· __ _ 
Mısırlıdan ziyade bir İspanyol oldu- ( *) A qua - Toffana Borjiyatar!tl 
fu anlaşılırdı. ı u:un müddet kullandıkları bir :cfııl 

Meçhul adam sordu: dir. Kimyagerlerin ııe Balı:tryoglarırı 
- Benim kim olduğumu biliyor mu bütün çalışmalarına rağmen lıalô ıer· 

ısun? dir. Kimyagerlerin ve Baktcryoıarırı 


