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vahanıet 

Paris canavarı 
Ve son yirmi 
senenin azılı 

katıııerrı 
Yazıları 6 ıncı sayfada 

11.in iılcri Tel : 20335 .. 
kes betti Vaziyet 

Amerika Japonyaya8H8a1kta8~daki tahrikat 
L. . Fransızların 
.,arp açacak nıı? Sanc~kta kalacağı 

Nazırlar heyeti Ruzveltin telkin ediliyor 
İşfirakile ltalyan gazeteleri Türklere ya-
t pllan tazyikten bahsediyor 

~ o p 1 a n d ı ca:~~·.~~:=~~~:~:~:: ~w:,~~in~ :; 1:"::..:: 
apon im para toru cek yüksek mahkemede reisin, müd- ..... Devamı 8 lııcfde 
bizzat tarziye 

ve rm e lidi r "i . ~4 • ııngton, 18 (A.A.) - Efkarı u-
1tıai~c. Panay hadisesinin fena bir 
~:ı-ıı ur eseri olmayıp mcsul Japon ma
~ıeu ~rı tarafından kasten ika edilmiş 
'-i7c eu hakkında rcisicumhur ile bari· 
t l'lezareti tarafından izhar olunan 

S ate iştirak emektedir. 
c Ulh ve tecerrüt taraftan olan mah

~ t- '>ile hüki'ımete hücum etm t>l:ten 
~Çtn' 1 S ı_ş erdir. 

t tırctı umumiyedc zanncdildı~:nc 
~:Japon imparatoru Japon ordu ve 
t 

1
i'e .. ınin yüksek şefi sıfatiyle Ruz

e ~alcp edilen tcm:natı vermedikçe 
~~ita hükumeti tatmin edilmiş olmr-
ı.. "tır. 
-.ıer·k S 1 an Hl osu harekele hazır 
~ctor~ : 18 (A.A.) - Ncvyork Times 
~t taınin Vaşintonda ki muhabirine 

' ~Osvelt Amiral Leahyden Ameri 
Şang1ıayda aç 1:.a!aıı 9ocııklar ... 

Devamı S QncUde 
(Bu resim havadis filmi Ç<;l•cıı bir s incma operatörü. tarafından altnmı~, 
bumuı iizerine operatör Japonlar tarafından tevkif edilmiştir). 

Saıro"ercfle çokan yangeuıı 

4 ev tamamen yandı 
tı· \'angı Ôıu se bebi henüz malftm değil 

~tün. &ece Sarıyerde dört ev yan- bi Fahri ile Kardiyak ismindeki şah
~l!'. 'Yangın saat 20,25 de Sarıyer şın da evleri yanmıştır. Dördüncii e-
~~ kumandanlığı binası kar11ı· vin kime ait olduğu . ve yangının ne-
~h e\i klor Rükneddinin 88 numa- den çıktığı henüz belli değildir. 
·~l"i:ı nden çıkmıştır. İlfaiye yangın 
~e gittiği zrunan bl.l ev tamamen 
ıt ~- bulunuyordu. Bu evden başka 

'lldeki Bo.lıkçılur cemiyeti kiti-

Yangın saat 2:~.30 da sönmUş \'e ci

vardaki evler itfaiyenin gayreti saye 
sinde kurtarılabilmiştir. 

~ Oç gangster mukallid ı 

lacaklar ı 1500 lirayla ticaret 
,

1 
yapacakla~mış . . . 

~ nı. ~ehil Muhtar caddesinde ca po1ıse ko. arak hadıccyı haber ver
~ ~bıre tüccarlarından Yorgi, miştir. 

lttııhbc günü postadan bir tehdit İkinci şube memurlarının sık ı bir 

~ ~~~ almı5tır. . ııekilc!e devam eden tahkikatı netice-
~ ~~lllltnleınile yazılmış bulunan sinde bu gangster mukallitlerinin en 
'l'o,. ~p şunları ihtiva ediyordu: kabadayısı 18 ini geçmiycn üç çocuk 

~ ~Oı! Ouma günü sabalıl.CtJin Şiş- olduğu anla~ılnu§ ve dün sabah üçü 
ı. e, 1~0 rlık_· arasında göstcrcceg~imiz 
,.1( u o de yakalanmı§trr. 

'ttc>ı lıra getirip bıra1:.acaksın. Bunlar, Taksim l<aranlık sokak 23 
' ite rı 7tc lrorımn, ne çocııkkırımn No. da oturan Andri , Hamalbaşı Kor
~· ~ğ e ~abıtanm haberi olmıyacak-

Cinayetin i ı;lcndiği ev 

Csküdar 
cinayeti 

Tahkikat ilerllyor, 
katiller yakalanmak 

üzere ~wl'l<Jı ~ ~a~ayı getirmezsen, sevgil i dclflcı sokağıı;ıda oturan Tana§ ve ay-
r c!ıı1ı, nııtrıyi §imdiden ölmii§ bil! ni sokakt:ı. 20 numarada oturan Lo- Üsküdarda i~lencn cinayet meselesi 
~l("aq~ 8Ö;Jlüyoru:, eğer polise baş- rcnzodur. tahkikatı ilerlemektedir. 
~ ı.: 1•cndin foin de Şişli mc;:;ar- Bu Uç hnydud namzedi suçlarım Müddeiumumi muavini dün sabah:-. ' 

" <11r • <~ 1ıcr daha aÇllacak!,, . tamamen itira f etrni~lcr ve bu parayı öğleye l:adar cinayet tahk.'katiyle uğ-
' ilra~ tl'tektubu okuyunca pek hak- aldıktan sonra ticaret yapmak iste- raşmrş, zannaltı:ı.:ı alınan bir genç ile 

i'... korkuya kapılmış ve doğru- diklerini söylemişlerdir. 
' ....... ~ Devamı !\ incide 
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Günahkar papaslar 
bn lf'] [!(U s \ll<eSI aO'ltoır'iHdl aı "e oa ~lYılFilalhı ~ol!<aırma l!< DD 

IQ) a t};)a 1n1esnoe i:lY!ırDY ır®:?EaDettoe rr '1aıı~an 
j}Ş)a!Ş?)alSÜ aı ıro lril ii1'fiH:b<eeıra Oaır:ona .. 

~ l:)azartesi günü HABER'de -
-~ .... ............................................. ·-···················· ... ·············-········-····-·········-··-·······-··..--· .... -· .... ·---··----.. 

Ahmet Emin aley.-· 
hine ü~üncü bir 

dava açıldı 
A vnl Bayer dfln de adliyeye gelmedi. 

Kalabalık bir meraklı kUtlesl saatlerce 
kendisini bekledi 

otobüs meselesi etrafında çıkan 

dedikodu lstanbulda bUyük bir alaka 
uyandırmıştır. 

Muharrir Ahmet Emin Yalmana. 

1000 lira verdiğini iddia ederk bir 
protesto çeken ve müddeiumumilikçe 
vaki dav~te icabet etmediği için ihza-

~ Devamı 8 incide 

Silahlanma için 
senede 15 mi1yar lira 

harcanıyor 
En başta 

Sovyetlerle 
Almanlar 
geliyor 

SIUih1ımmn l~ln muhtelif milletler tarnfın<lnn ynpı1nn mıısrafiarm nı ... 
· betini göst e ren grafik _.. Yazısı 8 incide 

Temizlik amelesi yan eobklarclen birine sapmak Wtlıimda bulıınrmııta 
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1Jış 5Üjasa ~11ata daie 

Lehistanla Belçika 
Cenevreden çekiliyor 

-- $ 

-- ' Semai kahvelerı 

Yazan : !>ekip (iündüz 
1 TALYADAN sonra, Avrupa J nın bütün gazeteleri hep bu mevzu ü

devletlerinden bazılarının da zerinde işlemektedir. 
Milletler Cemiyetinden çekilmeleri bek Deutsclıe Allgemeine Zeitung'un 
lencbilir mi? son nüshalarından birinde §Öyle satır-

Dlin, İstanbul gazetelerinden biri, lar okunabiliyor. 
Lchistanda bir gazetenin yazdığı dört ''Delbos'un Bclgradı ziyareti Sto
be§ satırdan ve Belçikada döndüğü yadinoviçin sıyasasmdaki ana hatları 
sanılan bazı rivayetlerden ve bunları değiştirememiştir. Eğer bu h&diseye 
kimbilir nasıl bir temayülle istismara Delbos'un Rbmanyadan bir karşılıklı 
kalkışmış bir Bclgrad gazetesinden yardım paktı koparamadığını ilave e
bahseden bir ajans telgrafının üstü- dersek Fransa hariciye nazırının se-
ne §Öyle bir serlevha koJ:Inuştu: yahatinden elde ettiği siyasi kazancı-

"ltalyanın çekilişinden sonra Le - nm zavallılı~ı meydana çıkar. Müşte-
histan ve Belçika da Cenevreyi terke- rck emniyet politikası artık Avrupa
cliyor . ., nın cenubu r;arkisinde tutunamaz. Bu 

Ajans, ayni tel yı.ızısrnI bu gazete mıntakanm sıyas.'t vaziyeti İtalyanın 
v-0 her tarafa olduğu gibi bize de bil- Milletler Cemiyetinden çckili§inden 
dinni§ olduğu için bu 1stanbul gazete- sonra bir kat daha deği!ımiatir .. , 
sinin o Ya?Jdan bu manayı nasıl çıka- Bız de A vrupanın bu parçası Uze
rabildiğine doğrusu akıl erdiremedik. rindeyiz. Jtalyanrn Milletler Cemiye-

Milletler Cemiyetinin Lehistanı ve tinden çekilişi acaba bizim ve B:ı.lkan-
Lelıistanın Milletler cemiyetini dü- lı müttefiklerimizin vaziyeti il7.erlnde 
şündüren taraflan olmadığı iddia edi- çok mu müessir oldu? 
lemez. Fakat içinde bulunduğu coğra- Böyle olabileceğini sanmıyoruz. 
fi, siyasi ve iktısadi şartların bu dev- Dünyada insani ahengin tcessU.sU 
Jeti her suretle milletlC'I' cemiyetine için bu ahengin her yerden evvel Av
bağladığı meydandadır. Eğer Leh rupıı. devletleri arasıcda teessüsünü 
milletinin yüksek menfaatleri Millet- temenni eden medeni insanlardan ol
lcr Cemiyeti çerçevesi içinde tatmin duğumuz için İtalyanın Cenevredcn 
edilemezse Leh milletinin bu menfa- ayrılışını sevinçle karşılamamışızdır. 
atlere bir başka kanaldan l;lla,tmlabi- Fakat İtalya Cenevreden ayrıldı diye 
leceğini sanmak - salim ve birtataf aynca matem tutmıya da lüzum gör
düşilncnler için - imkansızdır. Biribi- mcmişizdir. 
:rine düşman iki büyük ve kuvvetli İtalyanın milletler cemiyetinden çe
devletin akın yolJarı üzerinde bulu - ldlişini 1talyruım menfaatleri bakı
nan Lehistan öyle bir deniz içinde- mmdnn doğru ve yanlış bulmak İtal
dir ki, teknesini scliı.mete ula.stırmak yan milletini temsil eden gazetecinin 
için tek taraflı kararlardan dalına işidir. Türk gazetecisi ise, Milletler 
çekinmesi ve Lodosu kolladığı kadar, Cemiyeti hakkmda, sanırız' ki ancak 
Poyrazı da düşünmesi lazımdır. şöyle düşünürse, Türk milletinin te-

Şnhsi temayülleri ne ol~a olsun, mayüllerlni ifade etmiş olur: 

Biz Bizans tebeası 
mıyız? 

\' azun: Nizaınetlin Nazif 

T f\. T Hl'Z\.'f CSİ c1ÜJI bir Sfiy[U\'Ill 

ı .n aut c1yu hır takrir \"CJ diği

ni ve ··Bi1.ans imparatoru" lalrnbını 

taktığı 1t nnbul V'Jlisinin ne zamana 
kadar bu mevkide kalacağını so:-du -
ğunu yazıyor. Adı gizli tutulan bu 
saylavm böyle bir harekete kalkışma
sı gösteriyor ki bu vatandaş, Üstün
dağ'm lstanbulda valilik, belediye re
isliği \·e parti başkanlığı salahiyetle
rini halkın zararına olarak kullandığı 
kanaatindedir. 

Bir snylavın, herhangi bir mesele 
üzcı inde, doru sandığı her· sözü söy
lemesini ve halkın menfaatine uygun 

sandığı her harekete kalkışmasını ga 
yet tabii görenlerdeniz. Fakat bir 
sayla\'ın her şeyi daima ve mutlaka 
açıkça yapmasını da, gizli kapaklı 
yollara asla başvurmamasını da bu 
tabii vaziyetin en bellibaşlı şartı ola
rn k gözönünde tutarız. 

Acaba Tan gazetesi bu sayla vm a
dını niçin yamıamıştır? 
• Acaba, aradan yirmi dört saat geç
tiği halde o saylav neden ortaya çı
kıp; 

- Bu sözlcıi ben söyledim. Bu tak
riri ben verdim. 

Diye efkanumumiyeye kendi11i ta -
nıtmamı§tır? 

Biz burada vali Üstündağı mil1afa
aya kalkışacak değiliz. Zira ortada
ki meseleler bir taraftan adliyeye inti
kal etmiştir, bir taraftan idari tahki
kat başlamış bulunuyor. Bu işin esası 
müfettişlerin raporlarından anlaşı~a
cak ve Türk hakiminin kanaati vatan-

d~larla devlet mümessili arasında 
tahaddüs eden bu münakaşada haklı 
olan tarafı bi1.e gösterecektir. F..sasen 

7.al 'J'iirkiyede niçin bir Biiyük .Millet 
Meclisi mevcut olduğunu. bu m:.distc 
neden bir kürsü bulunduğunu. bu kür
siinün Türkiycde en mukadde..:; min -
ber addedildiğini bilmiyor mu? 

Bilmiyorsa söyliyelim: 
Bu kürsü mukaddestir, zira halkın 

mUmessilleri, oradan, halkın her ar
zusunu, her dielğini, her isteğini ak
settirebilirler \'e bunun için orada top 
lanmışlardır. Bu meclis mukaddestir, 
zira hürriyet ve medeniyet dininin bu 
en muknddcs minberi onun içindedir. 
Ve yine bunun içindir ki saylav diğer 

vatandaşlardan farklı bir takını sali.
hiyetlere malik bulunur. Yoksa bildi
ği kötillüğü yutkunup yutmak için de
ğil. 

Gazeteci düne kadar vazifesini yap
mamış mıdır? Meçhul saylav eğer ga
zete okurnıya.n bir vatandaşsa. ona Qir 
diyeceğimiz olmaz; fakat bilhassa. bir 
saylav için affedilemiyecek, mazur 
görUlemiyeck böyle bir noksanı yok .. 
sa vruıi memleketin her taraf mda çı
k~- ga7.etelerin negriya.tmı dikkatle 
taklb ediyorsa, kendini şöyle bir yok 
lıısm, hakikati gi1Jediğini, doğruyu 
söylemediğini derhal anlıyaca.ktır. 

Bununla beraber, bu memlekette bu 
güne kadar gizlenmiş bir hakikat var
sa bunda gareteciden çok saylav ka
bahatli ve mücrimdir. Zira gazeteci 

birtakım . mes'uliyeUeri yüklenerek 
konuşan bir adamdır, ispat edemiyece
ği, delillerini bulamadığı şeyi yazıp, 
ortaya atamaz. Lakin saylav? O gay-

O SMAN Cemal Kaygılı'JUJl ,ot. 
bl. 

betine de, yazılarına da. l•Y 
yılırıın. Gerçi okunmMı daiına. JtO •• 
değildir; bazn.n bütün bir parçayı;. 
çin yazdığını anlıyama.zsınız, ne ~Ç" 
ği de pek- belli değildin Fakat o ıı . 
lüklerden yılmamak, sabretmek d& 
Z-..:ı .. nkü, umma.d ~ız ıiJ1 
u.uıuır; çu en ı6 ... ~ bit 

çok güzel, harikülade donec~ 
cllmle, bir beyit, bir kıta. ile k 1JJ. 
şır, çektiğiniz sıkıntıları unut~ UJ1' 
Mesela birdenbire gözleriniz 00 
şöyle bir §CY çıkar: 

rasmnin girdi suya, 
ister ki tenin yuya; 
Ol tenini yıımadan 
.Sn boğuldu k-Olcuya. 

• b3' 
Ama bu parçanın, manzuıneni.Il ~ 

gı ve sonu ile hiç bir ili3iği yokıJ1\IŞ·1J81 
çıkar? siz bir an gibi o bahçede Ct' 
alacağınız çiçeği arayın. Osm{l.Jl 

mal Kaygılı daima irtioalen 1!5Ö~~ 
yazan adamdır; büyük bir ten]dd )l 31' 
sası olduğu halde onu kendisine 1' gt' 
§t kullanmaz, kalemi;in ucuna ne . 

lirse yazar. Bunun için yazılaJ'I, ~~ 
yiden en mana.sıza. kadar her ~ 
sözün toplandığı yerdir. DoğrUl11 bit 
perişanlığın da ayn bir tadr, a:ytl 
zevki vnr. 

Fakat itiraf edeyim !ki Jstafl~ 
semai "kahveleri oo MC?.Jdan §ti~ 
(1) adlı küçük kitabını, elitnC g~ 
g;çnıez olruyamadnn; ilk sa~ayııtiJl' 
trm Osman Cemal Kaygılı bır -A~· 
ağzı tnkmmıs: "Zaten kendisi (LP · 

1i İbrahim) ile beraber o devirde ~ 
tarzınıo üst.adları o1an Baybıırtlıl}gil' 
ni, Erzurumlu. Emrah ve SeıJYO"i (ff 

bir kaç şairden bcışka, bun1ar ~Yo fi 
da bir saz §airini edebiyat 1~to~. 'ıı 
da kaydetmediği gibi böyle bır rz,1 ~ 
den tam bir anlayışla oo bili§lC 'f1' \ı 
sedene do tesadüf olunmııyor:" ~ ~ 
böyle devam edecek korkusu ıle ı/ t 

Leh milleti nnmma giritştikleıi işler- "Cenevredeki teşekkül Hatay işin
de dııima haldkatleri görmüş ve Leh de Fransanın oyun bozanlık yapması
iktidnr mcvkiini düşündüren bütün na alet olmamalıdır. Böyle bir hare
zorluklarn rağmen, daima mlifrit ha- ket, etrafında itimatsızlık uyandı~ 
rckctlerden ve umumi nlıengi bozacak ma:k istİyenlcre ilk hakkı kazandır-
jestlerden çeRinrni§ olan Var§Ova.daki mış olabilir... Şekip Gündüz 

"bir devlet mUıncssilinin devlet mu -
m0s$li kaldıkça .her tUrlü müclaf aa 
\'e yardımdan ınUstağni olduğuna,, ka 

rimes'uldür. o her eeyi söyliyebilir. 
Elverir ki yanık kokusunu almıs bu
lunsun. Onu, hiç kimse sözlerini ispa
ta dnYet etmez. lspat ederse davasını 
kazanır; .etmezse: 

- Yanılrtu~m birader efendi~ 
Derler, mesele kapanır. 

tabı kapadım ve günlerce yanıındJ e"". 
şıdrğım halde açmağa cesaret ed t 
dim. Haksızmışım: meğer ()sDlaD J. 
mal Kaygılı o alim tavrını bir.ı::"j 

• sonra. bırakıyo~ ve bizim sevd1~~ 
Osman Cemal, hayatr sevdiği i.çiJl ı;ı 
zamanlar yaşamış olan şeylerın ~ · 
düğüne inanamıyan, onları ya.d Ct 
rek yaşatmak istiyen şair ()snlaJl ~ 
mal oluyor. ~eyda.n şairJerind~. 

devlet adamlarının böyle bir yola sa- c::::::::::::::::::::=::-.:: .... ----==:: 
pacaklan söylenemez. .. D .., =i 

Belc;ikaya gelince bu küçük devlet, 1 0 g 7 U ii 
?-.fille~lcr Cemiyetinden ~ıktm anda ne • :ı 

pıt~i ihUmalden blrl: 1 Değil mi ? il 
; : ~:ı,: d1::~.1::':Ccmıyetine ~.1- Anlaşılamıyao il 

düşman olan komşusunun tesiri altı- u hl k t il 
• =uı· r no a .! na gırer. •• 

Bunun bir üçUncU tarafı yoktur. E- I! Sirkeci civarında mide bulmuiırıcı ~: 
ğer Berlinle Londra.nm Milletler Ce- d iğrenç sebcbler dul.ay~yle bir miid- il 
miyeti çerçevesi dışında bir anlaşma ~ elet kapatılmalarına lüzum görü.len i~· 
yapabilecekleri tasavvur edilebilirse, il lokantalar hadisesi iizerinde b1r~k : 
ya~i muhal, ve garib bir faraziye pe- li yazıltlı, çizildi. Faknt hala bir nokta 
şmae koşup hayal kurulursa, Belçika, 1 biraz etraflı düşünmek itiyadında : 
böyle bir hatasından sonra dahi, mUs- H olanlann kaf cumıda kocaman bir is-11 
undl bir devlet halinde kala.bilir. Fa- ı• ti/ham halinde 7."ıvrılıp kalm~ bu- lı 
kat bövle bir ihtimal varid değilse luumaktadır. !::ah edelim: i:I 
- ki dckildir - Belçika evveıa. Flaman- Lokantaların yemek kaplarını ~r İ 
lan, sonra da kendini ka~diverir. .: ke/ suyu ile değil, akar 8U ile temiz 1ı İtalya krallık hanedanı ıle yakın !i olarak yıka.malan, kokmuş ve e~<tt- .! 
bir sıhriyet kurmuş olan Belçika kral fi miş yemek satmamaları, komposto- !: 
lık hanedanının Bclçikanm, umumi i: lamı içine me7Jua, §eker ve sudan •ı• 
hatlan 1tn.lyaya aleyhtar bir dı.ş sı- U ba§ka bir şey, mesela sinek koymtı
yasn takib etmesinden hususi bır ıs- ii malaı"ı mecburiyeti bclediycnfo ya- : 
tırap duymadığı söylenemez. Bu ga- :: ni ç-ıkarclığı bir nizanı deltildiı· bu il •• ~. , 1 

ni bulunanlardanız. 
üstündağm müdafaa edilmeye en u

fak bir ilıtiyacmı sezmek, üstündağ
dan Kemalist devlet mUmessili sıfatı
nın derhal nez'edilmesini istemekle 
birdir. 

lstanbul valisine "'Bizans impara
toru,, demeye dili varan meçhul say-

lavın bütün İstanbullulara nasıl bir 
hakaret savurduğunu farkedemediği 
meydanda. 

Bu sayın salav, 1stanbulda yaşı
yanlann temiz, dürüst ve kıvamı tam 
birer Kemalist devlet vatandaşı olduk
larını unutmak hatasına düşmüştür. 

Bu zata İstanbul valisine "Bizans 
imparatoru,, lakabını veremiyeceğini 
burada açıkça bildiririz. Valinin bir 
Bizans imparatoru olabilmesi iı;in bi
zim de bir Bizans vatandaşı olmağa 
tahammUI etmiş bulunmamızı kabul 
etmek icab eder. Tekrar ediyor..ız: 

Bu saylav meydana çıkmalı ve böy
le bir hakarc~ 1stanbullular muhatap 
tutulamıyacağını açıkça söylemelidir. 

Bir saylav söylediklerinden mes'ul 
tutulamaz, fakat hiçbir saylavda bir 
Türk vatandaş yığınına hakaret et
mek hakkı tanınmamıştır. Hiç kimse
yi böyle bir cürctinde özürlü ve haklı 
bulamayız. 

Fakat yalan, dolan ve doğru olını
yanı söylemesine karşı duracak bir 
kuvvet de yok değildir ki adına; 

Matbuat ve efkarı umumiye, 

Denir. Bu cihet dahi böylece ma-
li'1m ola. 

Acaba meçhul saylav bu sala.hiyet
ten gafil midir? 

Hatla daha ileriye giderek şunu da. 
söyliyelim: 

Bir gazeteci duyduğunu tahkik e
dip yazar, yahut kendisine halk tara
fından bildirileni bildirir. Gnzeteci 
yazmamışsa bir meseleyi bildirmemiı,,
EC bu mesel ya yoktur, yahut da ken
disine bildirilmemiştir. 

Saylav ayni zamanda halktan değil 
midir? Neden gazeteciyi ikaz etme
miştir? 

Bu bakımdan da mes'uliyet ve ka
bahat yine döner dolaşır sayıl sayla
vın hissesine düşer. 

Türkiycde. hür Türk matbuatı bu
güne kadar hiçbir geriliğe göz yum

mamıştır. Meçhul saylav temiz Türk 
efkii.numumiyesinin mümessilleri kar 
sısında işlediği veya namına işlenildi-

ğini iddia edebileceği bu hatayı tas
hih etmeye koşmalıdrr. 

Nizamet.tin NAZiF 

kadar muhabbetle bihsediyor. ~ 
rm herhangi bir manisine, a~ ~ 
kadar güzellik veriyor. O kad,!1'..nf V 
mısramı bile bilmediğimiz ~u - ;ıı' 
rahim'in büyük bir sair oldu~~ ~ 
nıyoruz. Osman Cemal ıKaygılt 'ol- ~~i 
ce onların adlarını sayıyor, bll d;.cM' '\/ 
bir zevk vermek i(1in kafi: ··Bal<~ ~ .. 
1U Zil İzzet, Hattaneli ÇarltC.t (1 ~ 
Arnavudun Mehmet, Otakçı1arlı dİ ~ 
vat, Erzincanlı Ayrancı rJııJllııdJ 1 tı 
Böyle devam ediyor ve biz bet -pet f ~ 
kudukç& içimizde bir muhal> t 

yandığını duyuyoruz. ı I/ 
Ama Osman Cemal'in lcit.8-~ ıt 1 

yumluk d~il, tadımlık", çab'll ;,!_ '\4i 
tiyor. Çabucak bitiyor ıa.ma. ~ -ııı r 
dma. eriyor: bizde o şairleri t:B.l':"J ~~ 
5iirlerini aramak arzusunu llyaıı"" r, h 
yor. /.~ ,lllt 

Nurullah ~1~-; 'ttr 
(1) Eminönii Halkevi neşrtr \ 

datı, 15 kıırıt§. tfe~ 
yet ta;bihi • Vd~ iı;sıı_n~ bi~ cihetti.r. ~a~a! n karar scnclcrdcnl>eri mevcuttur 1'C I! 
sıynsa a ıse erınm u ncvı ev e n csaseıı loh'aııtalann temiz i§ yap- ·i 
şeflerine böyle azablar tahmil etti - ~ maları için b<5yle bir kararı bc1;le- H 
ğı çok görülmUştür. Devlet şefleri n- g meleri lazım olmamak gerektir. Cc- !il 
rasmdaki sıhriyetlerin devletlerin sı- ii zalaııduılan lokmıtaların ceza kor- h 
yasalarını biribirlne bağlıyan şey il 1:usu o1m.adan tcmi::1iğe riayete lit- Hl 
millet mcnf aatle~i ar~mdaki ~ıo:nba: g zum görmiyccck derecede mü~terilc- Ü 1 

lıkla~ır. Kral nılelerı ve ~atta sıyası :; 1·ini hiçe saydıkl!ırı anlafıldıi}ma 11 
partı kadroln.rı arasındaki akrabalık h göre, bunların eskidcnbcıi temizliğe !i 
manasız şeydır. ii Mkayt oldııklarmı kabul etmek lıl- ..:! . 1 l .. !! 1 

Fa11ıst ta yanın; Si zımdır. 1 
"- Aman Almanya orta A\TUpaya İİ Bu lokantalar - idari 11ıakamlal'<la İ: 

İstanbullu hür ve medeni bir devlet 
vatnnd(l!":dır. Haklarını ve vatandaş -
lık salahiyetlerini, söz, dil ve yazı 

hürriyetini büyük bir kıskançlıkla 

daima muhafaza etmiştir. Ne bir Bi-
1.ıııts impartoruna. tahammül etmiııtir. 
Ne d~ bir Eyiib imparatoruna tn.hnm
mülü olabilir? 

Bu sene memleketi· 
mize gelen göçmen
ler on beş bini boldu 

Hamiş Bay M. Hızal'a. -1:'~ t'' ~ ,ıı 
niz mektubda. "Sanğat, Tabı~ dflt I ~tG 
kelimelerin böyle "ğ" ile y~l I' 'İ ~ 
kit ~lan bir adamın çıkardı~ ~ 
tiler, bir hastanın garga.rasıns.~ ~ ( 
diğini söylüyorsunuz. Yo~ ~ tı 
duğu, bulduğu, sağa, dagdaD &1' ~ 
gibi kelimelerde "ğ" yi okuxtl ~1" ı~ 
öyle acib sesler mi çık~.1 ff ~~ 
Öyle ise taliıffuzunu• iyi~ ~ 
metler. - N. A. \~ 

saldtrma~m! ... w. ' U vuh-ubulan bazı drği~'iklilclcrden son H 
Diye tıt.redıgıni ve Al~any~ın; ii raya tesadU/ e<len - ~cm Z!Jmanlar.c. n 
"- Aman Japonya Çındekı menfa- :: da cezalandırıl b 7,. l 1 :: . . · · • t•.. · · f :: mıya a.şı.anmı§ ar,:; 

allerımızı, sıyası pres ıJımızı sı rm :: ihtar ve para cezaları tesir etmcyitı- h 
indirmesin;.. .. . . . .. . İi cc ka71atma yolıına gidilmiftir. ı 

Diye telaAn duştUğUnU gormilyor lii Pc'd ama, t:shidcnberi..ne yapılm'1'1-
muyuz? . . :; tır1 Bıı lol:antalar ötedenberi gavet 

Demek oluyor kı bır ~stanbul gaze- \ii temiz harch·ct ederlerken hundan 
· · "Belrika ve Lehıstan Cenev - :: b' il 'JJ • tesının "' • :: ır..\cnvıre vazgccm'1'1lcr, 1ncseU1 a-

d. klinde bır başlık •: · reyi terke ıyor,, şe . i! ktır 8uları varken son .rom:ınlarda 

4eşretmesi için orta.da en ufak bır se- U terkos nıusluklarını sökerek bula- ı:i 
beb dahi yoktur. .. .. . ij fıklarını çirkef suyıı ile yı7wmıya i· 

B:.ınunl• beraber küçük dcvletlerm :: m' karar verm~'lerdirt Herhalde ! 
Cenevredell uzaklaşmasını istiyenler n değil,· o halde bu ooziyet fimdiye il 
ve bu yolda devamlı surette çnhşnn- ıai l~adar neden /cırkeclllmemi~llr' !i 
Jsır ıi" vck değildir. Faraza Almanya- !;:::::::::11a::111111111:::::::.-::::::rnmawh 

Yine hu saylava atfen Tan refiki
miz tarafınc1an Türk matbuatına sav
rulan büyük hakaretin dahi deribnl 
kazmmaşı lit.zımdır. 

B:ı.y saylav balcm ne buyurmuş? 
''- Bu kabahat gazetecilere aittir. 

Onlar hn.lkta daima tem:ıs halinde -
dirler. Halkın dileklerini aksettirme
mcklc büyük bir hata işlemişlerdir.,. 

Bu sözü bir saylav söyliyebilir mi? 
Saylav dediğimiz vata.ndaş bir gazete-! 
elden daha çok halkın n.damı değil 
midir? Olmamalı mıdır? Aca.bü. bu 

Romanya. ve Bulgaristandan mem
leketimize yapılan göçmen nakliyatı 
sona ermek üzeredir. 

Nfmm vapuru, Köstenccde topla -
nan 3500 ki§ilik bir kafileyi getirmek 
üzere son defa olarak hareket etmiş
tir. 

Bu kafile ile beraber bu sene içındc 
memleketimize gelmiş olan ırkdaşla
rınuzın yekfınu on beş bini bulacaktır. 

ÖnUmüzdC"ki sene içinde bu miktar 
yirmi bine çıkarılacaktır. . 

Nakliyat Mayıs içinde başlıyacak 
ve ikincitoşrine kadar devam edecek
tir. Bu işe dört vapur ayrılacaktır. 
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Bana kalıı sa 
Canavar 

dtYıdüklerı ve 
o\tomobll 
kaza O arı 

Evvelki gün, İstanbulun kazalarla. 
dolu bir günüydü. Ve garibdir ki, bu 
kazalar hep otomobil yilzilnden olmuş-

tu . Şi§lide 30 metro sürüklendikten 
sonra paramparça olan ihtiyar kadı
nın feci ölümünü, Çarşrkapıda bir 
kahve ocakçısmm kafası delinmesi 
takib etti. 

İstanbullular, otomobil, otobüs ve 
tramvay kazala.riyle artık ünsiyet pey
da etmiş gibidirler. 

!stanbul sokaklarının darlığını, İs
tanbul sokaklarında uçar gibi giden 

otomobillerin baş döndüren süratleri
nl gördükçe, insanın, zaman zaman 
vukua gelen f ed kazaların azlığına 

§Ükretmemesi elden gelmiyor. 
Hakikati söylemek icab ederse, bu 

böyledir de. İstanbul bugün, kazası 
ve belası az bahtiyar şehirlerden bi
ridir. 

İstatistikleri tetkik etmiş değilim. 
Fakat, sokakla.rr bizimki kadar dar • 
bizimki kadar bozuk bir başka dünya 
§ehrini aklınıza getirebilir ve bu şe
hirdeki kazaların istatistiğini elde e

derek mukayese ederseniz netice mu
hakkak İstanbul lehinde tecelli ede
cektir. 

Bir İngiliz şoförünil, Türkiyede ic
rayı sanat edeceksin diye kaldırıp ge

tirsek, adamcağız daha işe başlama

dan sanatından vazgeçer. 

Seyyahlara tercümanlık eden dost
larımızdan kaç defa işitmişizdir. Ge
lenler §oförlerimizin bu dar sokaklar
da. gösterdikleri meharete parmak ı
sırmışlardır. 

Belediyemiz, kazaların önün~ geç
mek iç.in muhtelü tedbirler aldı. Bu 

arada sUratleri tahdid etti. Halkın da
ha müteyakkız bulunnıasmı tentin e-

edbilmek ve bu arada şehirdeki gürül
lUnün önünü alabilmek için canavar 
düdükleri yerine birer korna koldur

du. Son glinlerde fzmirde bunun da 
ortadan kaldırıldığım duyduk. Bil
mem ne derece doğrudur. Fakat şu
rası muhakkak ki, araştırılırsa kaza
lardan mes'ul olanlar yalnız şoförler 
değildir. Bir kazada mes'uliyet dere
cesini ayırmak icab ederse bunun 
Yilzde 98 inin yaya yüıiiyende olduğu
na hükmedebileceğimiz gibi, böyle bir 
tahminde aynılmıyacağımızı da yüz
de 90 la işaret edebiliriz. 

Otomobillerden canavar düdükleri

nin kaldırılması, yollarda yürümesini 
bilen halkın oturduğu gehirlere yakı
§Ir. 

İstanbul şehrinde kaza azaldıysa, 
bu, canavar düdüklerinin kalkmış ol-

masından değildir. Belki birkaç yer
de geçit yerlerinin tayin edilmiş bu
lunmasındandır. 

Canavar düdüklerinin kalkmış ol

ması da şehirdeki gürültüyü azaltmış 
sayılamaz. 

Beş on kişinin düdük sesinden ra
hatsız olmaması için bir canı feda et-

tiğimizi unutmamalıyız. Otomobiller

de kornanın dahi lüzumsuz olduğu bir 

zamana elbette ki kavuşacağız. Fakat 
o gUn ancak şehirde geçit yerlerinin 

tayin edilmiş ibulunduğu, ve halkın 

Ylirümesini öğrendiği gUn olaca.ktJr. 
Sim-Us 

ı----------
Yaşamak 
Hakkı 

Nazını 
Hiknıet'in 

En güzel eseri 

HABER'de 
Neşred lecektlr 

- Pek yakında -

1 içtimai meseleler 1 
Kanserliler günden 

•• gune çoğalmaktadır! 
ve, 1 ürkil}ede rad._1Jom 1Joktur; 1 ~ <#ll~Ai:. 

Radgoloii enstitümüz boş durulJOT 
Kanser kaırşosonda tıp kuvvetUeırnmnze 
ıazımgelen vasotayı bftr an evvel 'tedarik 
e'tmesnnı Sıhhat Vekaıetıncnen ıstnyoruz 

Kanser, glinden güne ·artıyor. Bu 
musibet hastalığın artı~ı bizde de ken
din.: hissettiriy1Jt", Herhangi birimiz, 
şöyle bir düşünsek, son on yılın içfode 
tantdıklarınuzdan bir kaç kişinin bu 
hastalığa tutulduğunu, yahut tanıdığı.. 

mı:ı ailelerden bazıl:armda mütemadiyen 
bu hastalıktan bahsedildiğini hatırlarız. 

Burada bazı miih.:m doktorlarımız gi· 
bi ilmt bir müsahabe yapmak niyetinde 
deiiliz. Yani kancıer tcıdavi edilebilir 
mi? Edilmez mi? irsi midir? Değil 

midir? Sari midir? Değil midir? gibi 
auallere cevap aramak niyetinde oldu -
ğumuz sanılmasın!.. 

Hayır .• Biz sadece mühim bir eksik
liğimiz üzerinde curacağız ve Sıhhat 
Vekaletinden bu eksikli~ en kısa za
manda ortadan kaldıruıasmı, kanser 
karşısında tıp kuvvetlerimize lazıgelen 

vasıtayı bir an evvel tedarik etmesini 
istiyeceğiz. Yan.:; 

RADY<Kwi ALINMASINI lSTEYE
CEGIZ! 

Koskoca bir medeni memlekette sıh
hat teşkilf.tıru radyomdan mahrum bu. 
lundurmak akla, havsalaya ıığan bir 
teY değildir. Fakat ne yazık ki h<!~ikat 
te bun.dan ibarettlr. Yani; 

TORKtYEDE RADYOM YOK
TUR. 

Şehremininde, Kuduz hastanesinin 
arkasında bir radyoloji enstitümüZ 
vardır ki bunun için 120 tin lira aarfe
dildiğini hatırlanz. Bu enstitünün şu 

anda hiç bir mam ifade etmemekte ol· 
duğunu düşünmek pek ac!dır amma, bu 
bir hakikattir. Tasavvur ed:niz bir kc. 
re.. Radyoloji Enstitüsü kurmuşuz, bu 
enstitüde herşey vardır, yalnız radyom 
yoktur. Geçen yıl bu müessesenin ba
şında bir yabancı profesör vardı: 

Dessauer .• 
Meğer 1.nstitü bu zatın malı olan biı 

radyom parçasiyl~ bir müddet geçin

miş .• 
Dessauer bu yıl memleketim:.zden 

ayrıldı. Kendisine ölünciye kadar iş 

veren, öleceği güne kadar ilminden 
istifade etmek isteôiğini bilchen bir 
başka memlekete, yani tsviçreye gitti 
Giderken kendi malı olan bu radyom ' 
parçasını ıda, bittabi, beraber almış ve 
götürmü§ .. 

Salahiyettar bir zata sorduk: 
- Şimdi enstitümüz radyom kullnnmak 

fırııatını hiç bulmıyor mu? 
- Buluyor ... - dedi - ölen bir Rum dok· 

lorun ıevcesinde aı miktar radyom var
dır. Ondan kiralar, kullandıktan sonra i· 
ade eder. 

- Ya lstanbulda başka kimsede radyom 
yok mudur? 

- Bir iki doktorumuzda ikişer üçer 
miligrnm kadar radyom bulmak mümkün 
dür. Fakat makııadınıı memleketimizde 
radyomun kanser tedavisinde kullanılıp 
kullanı1madığını öjtrenmekse size bu rad· 
yom parçacıklariyle bir iş görülemiyece· 
aıni söyliyebilirim. 

Bunun üzerine meseleyi daha etraflı 
b:r §ekilde anlamak istedik. Profesör 
Dessauer'in isvi;;reye gidi§inden son
ra, Radyoloji Enstitümüzü ldareye 
başlıyan lnymetli ve mütehassıs tabip
lerimi:l'Jden DOÇ!ı"lt Tevfik Berkman'a 
müracaat ettik. Bize şu izahatı verdi: 

- Radyoloji müessesesincle 15 miligram 
radyoınumuz vardır. 50 miligramlık ka· 
dar d:ı radyom kiralamış bulunuyoruz:. 

Ilu son pnrça Mr Rum baynna aittir; ken
ıfüine ayda 2~ lira veririz:. Bu yıl 300 nıi· 
ligram kadar radyom alabileceğiz:. 

- Elinizdeki radyom miktarı kanser 
tednYileri için kACi midir? 

- Alelftde vakalarda 100·150 miligram 
ihtiyacı karşılar. Faraza Hançere kanser· 
lerinde bu miktar kftfidir. Fakat birçok 
vakalar olur ki onlarda asgari 2-3 gram• 
lık radyom kullanmak lazımdır. Bununla 
beraber llontgenden i:>tifade ettiğimiz: do 
unutulmamalıdır. Bnzı vakalarda muhtelit 
tedavi usulü takip edilir. Yani hem Ront· 
gen hem radyom kuJJnnarak hastalığı te
daviye çalışırız:. 

- Rontgen Radyom kadar müessir mi· 
dir1 

- Müessir olamadı~ı vakalar vardır 
tabii. 

- Rontgen tedavisiniıı zararlı olduau 
hakkındaki mütalea1nra ne bu:>Tıılur? Fa· 
raza kandaki kırmızı küreyveleri azalttığı 
söyleniyor. 

- Rontgen tedavisi beyaz "küreyvelero 
tesir eder ve hunun neticesi olarak kırmı
zı küreyvelerin azaldığı görülür. 

Bu son sualim~i bit kaç gün evvel 
vefat eden bir gl!nÇ b~yanı hatırlayarak 
sormuştuk. Bir ark~aşımızın kız 

kardeşi .)lan bu betbaht rontkenle yapı. 
lan tedavi neticeı:;:nde rahim kanserin
den kurtulmuş, fakat tcdav,: başlangı

cında kanındaki kırmızı kureyveler 
5.000.000 iken azala azala 1,5 milyona 
düşmüştü. Tabi9ler, kanserin vücutta 
muhtelif yerlere ::.ıçradığını ve oralarda 

T©ını'lt<0ını amca 
©Dmek Dstıyor 

bir takan merkezler kurarak 
tahripkar faalıyetim daha korkunç bir 
tekle soktuğunu tôylemektedfrler. Bu 
meyanda bir dığer arkadaşımız şu 

vak' ayı .ı.nlattı: 
- Tanıdıkları.ndan bir gen~ kaldın 

rahim kanserine tutulmu§tu. Kanser 
omuzuna sıçradı. Eğer l&tanbulda 2-3 
gral\l büyüklüğün-le 'radyom olsaydı o.. 
muzundaki kanseri eritmek mümkün o

lacaktı. Bu miktarda radyom bulunma
dığı fçin omuzdaki kanseri eritmek 
kabil ola:naıdı; hastalık karaciğere de 
&irayet etti ve betbaht, öldü. 

Radyomun Fiyab Ne Kadar? 
Bunun üzreine bu mel'un kansere 

karşı müessir bir tedavi vasıtası olan 
şu radyomun fiy<&tmı öğrenmek istedik. 
Şu neticeye vardık; 

Bfr kaç yıl evvetine gelinceye kadar 
gramı 120 bin liraya satılıyormu§. Fa. 
kat bir müddet evvel Kanaıdada külli
yetli miktarda bulunmuş, fiyatlar bir 
hayli düşmüş. Şi.ındı gramıru 50 bin 
liraya almak mümkünmüş. 

Demek ır.: üç gram radyom için ve
rilecek para, haydi haydi 150 bin lira. 
dır. Sıhhat Vekaleti bu 150 bin lirayı 
bulamıyor mu? Yoksa gözıden çıkramak 
mı istemiyor?. 

Kanser Çoğalıyor mu? 
Yapılan tetki!der, tedavi müessese

lcrim.'ze müracaat eden kanserlilerin 
günden güne çoğaldıklarını göstermiş
tir. Haseki hastanesınde profesör dok. 

tor Kemalin Tıp Fakültesine bağlı kili
nikteki odasında bir grafik var. Bunda 
kanserin veremle boy ölçüşerek arttığı· 
nı görmek kabil .. 

Sıhhi vaziyetin böyle bir mütaleası, 
raidyom ~atın alınmasını kat'i bir zaru. 
ret haline goJanu~tur. Bir çok vatan
daşların değil, lfr tek vatandaşın bile 
bu memlekette 2-3 gram radyom bu
lunamaması yüziinôen ölmesi, Sıhhat 

Vekaletini mazur gösteremez. Hatta bu 
işin alakadar ve!<51et tarafından bugü. 
ne kadar nasıl olup ta halledilemeıdi

ğine sadece hayret edilir. 
Radyom almalıyız. 
Bir an evvel almalıyız •• 
Ve yalnız İstanbul ,:çin değil, biltün 

büyücek merkezler için de almalıyız. 

Büyük Türle şeh~rlerinde asgari üçer, 
beşer gramlık radyom bulundurmak 
tıbbmuza muasır bir medeni teıkilat 

hüviyeti vermek artık bir zaruret ol-
muştur. 

HABER 

Şeyh sava,ye 
kuıruuan tuzak 

Osman oğullarının saltanatı bir tcsa• 
dürJe kuruldu. Osman Gazi, başında lm
Junduğu kııbileye muayyen bir ,-eche \C

remedi, devlet mekanizmasını hakkile 
işletemedi. 

Devlete bir ,·eche veren Or:han Gazi 
oldu. O, Osmanll padişablığmın temelleri· 
ni atarken, bir İsllm devleti kuruluyor
du. Orbanın şeriııte dayanarak kurduğu 
binanın temelleri zamana göre çok kuv-
, ·elliydi. ' 

Allicddin paşa ve Candarlı oAullarının 
fikir ve emekleri, Orhanın kurduğu salta
nata bir devlet \'nsfı Yermek, nizam ve 
düzeni temin etmekti. Ye bu nizam o de· 
vire göre yapılmak htenilt.11. Daha evvel 
kurulmuş, yıkılmı' hll\.m de,·letlerile, meT 
cul olanlar gözönünde tutuldu, sistemleri 
ornek alındı ve kurulan de,·Iet fılnht bir 
sisleme dayandırıldı. 

":\lukaddeıı hıık,, her işte olduğu gibi, 
devlet işlerinde de balkın değil, yalnız: 
padişahındı. Çünkü hfikümet fikri, hükıl
met sistemi dünyevilikten nlınmamı~tı. 

Ananelere baijh bid'allnra ve hurafel~re 
ı;onsnı bir imanla inanan Isıtım fıkıhçıh· 
~ından kopye edilmişti. 

Bu memleket için çok muzır bir şeydi. 
Çünkü, fıkıhl hııyatın hükmü o kadar kuv
vetli, o kadar derin, o kadar şumüllü bir 
şekil almıştı ki, kahramanca barek<'Uer, 
şanlı muvaffııkiyetler bile Türkün fedakAr. 
lıAınu, yiAitl@ne verilmiyor, çok görülü· 
yordu. Aptal Muradın, geyikli babanın tah 
ta kılıç ile askerin önünde yürümesi, pek 
büyük muvaffakiyetlerin, kahramanlık1a· 

rın şeref ve şanını Türk çocuklarından a· 
larak, bir iki aptala maledecek kndnr or· 
tada bir münasebetsizlik sörüli1yordu. 
O kadar ki, bu kahramanlıkları Orhan Ga
zi aptal babaların kerametine atfederek, 
onların adına tekkeler, iratlar, vakıflar 
yapılmasını "irade,, ediyordu. 

Bu sırada bir akın devri başladı. "Yedi 
iklim, dört bucaktan,, fıkıhçı softalar, dell 
bozuk şeyhler, bir sfirü "meczubu iltıht,, 

ler Osman o~lunun devletine koşarak za
viyeler kuruyor, tekkeler açıyor, her biri 
bir ıılmete konarak çalışmadan, yorulma
d:ın yaşamanın yolunu buluyordu. 
Den-işlik Osmanlı cihazına bu suretle 

girdikten sonra, memleketin her köşesine 
dalbudak saldı. Ye son güne kadar memle
l\etimizde fı"kıh ve tasavvufla iki yaramaz 
ve barışmaz ku,•vet olarak orla1ığı sarstı. 

Denişlik ·yüzilnden memleketimiz çok 
zarar görmüşlilr. Bu güruh balkın zayır 
damarlarını keşfederek, bundan kendileri 
için binblr istifade yolu keşfetmişler,kimi 

-Hul 
Cekerek, kimi ko)'Un keserek bazısı 

sine döğert'k, kopardıkları paralarla irat 
ve ııkar sahibi olmuşlardır. 

Kaba sofular, şeyhler, nasipli, na~ipsiz 
dervişler, çömez1er, nıüritler, pirler halk
tan para sızdırmak için, aldıı, hayale gel
miyen çareJcr bulmuşlardır. 
Şeyhler hastalıklara okurlar, kayıptan 

haber verirler. Aşka nuska yazarlar, çocu 
ltu olmıyan kadınlara velQdiyet hassası 
bahş ( 1) ederler, büyü yaparlar, ' 'el ha· 
Eıl her derde il!'ıç, her §CYC çare bulur· 
lardı. 

Hnstahklara il~ç falan '·ermezler, l·a o
kuyup üflerler, yn. muska yazarlar, ateşle 
dalUar!ar, yahut hastanın ağzına tükürür
lerdi. Şeyhin a~zına tükürdüğü hasla tesa
düfen iyi olursa, artık onun şöhreti bütün 
lstnnbulu kııplar, kadın erkek: 

- Mübarek adam!" Tükilrilğü bo~ma
caya birchir .. Balgamında keramet var! 
diyerek reklam ederlerdi. 
~e kad:ır da çok tarikat ve tekke var

dı: K:ıdirllE'r, Nakştler, Rufailer, Me1fnnl
ler, Kalenderiler. Say sayabildiğin kadar .. 

Tarikat mensuplarının hepsi de bac:ka 
başka kıyafette adamlardı. Baıılnrı bı);ık
larını "~ünneti seniye,, tarifahnca kestirir, 
bazıları pos bıyıklı olurdu. MeselA Kalen· 
deriler, sakal ve kaşlarını traş ederler. 
ca~cavJak dolaşırlardı. 

Sebebini anlatayım: 
Knlendertlerin piri Şeyh Cemnleddini 

S:ıvıdir. Şeyh, karakaşlı, kara götlü, haki· 
kalen tam mannsile bir erkek BÜzelidi. 650 
hicret yıh idi. (Save) sokaklarından birin 
den gpçerken, kendisini bir kadın gördü. 
Sevdi. Mütemadiyen mektuplar yazarak 
evine taAırdı. Fakat Cemaleddin ce,-ap 
vermedi. Kadın baktı olacak gibi değil. 
mektupla davet etmekten vazgeçti, sokak· 
larda onledi, eve gelmesi için yalvardı, 

yakardı, eleğini öptü, fakat bir türlü şeyhi 
kandıramadı. 

Kadın, çirkin değildi. Akçıı pakça, fın
dık kurdu gibi bir şeydi. Şeyhden iltifat 
görmeyince, onu tuzağa düşürmeğe karar 
verdi. lhtlyar bir kadın buldu. Ona lhım 
gelf'n talimatı verdi. 

İhtiyar kadın, elinde mfihilrlü bir kôlıt· 
LUtfen aay/ayı çevirini.t 

Hüseyin Rüıtü TIRPAN 



-Maarif cemiyeti 
1 pyangosu 

dün çekildi 
Türk Maarif Cemi1eti tarafından 

tertip silen ee'& piyan.koeu çekilmiş 
tir. X-nan npmaralar ~ 

No. Lira 
122'1 200 

397+. 1000 
3'40 so 

34631 50 
18922 100 
311574 200 

282 50 
21014 50 
44286 500 
46541 100 
54l1. 100 

50374 100 
2055 50 

132151 5' 
49347 100 
49062 50 
4252 50 

38430 50 
19583 100 
31126 so 
301ag 100 
1385t 100 
14799 50 
36208 100 
16658 500 
24S85 3000 
+ııtaı 50 
39553 so 
50675 100 
4820 50 

517,4g 50 
51306 200 
20010 100 
16042 50 
ıozı; 50 

50749 100 
58682 100 
18412 so 
%4892 1000 
10863 .. 50 

3V83 50 
43956 100 
389aa 50 
34't40 500 

1966 50 
4055'2 50 
.MQ.54 50 
39782 100 

Otomoöil albnda kalan çocuk 
K'urtuıueta Slnemköy Alemdar o

tetlnde oturan komisyoncu Dervtş ot 
ıu mııu.t kendf idare ettil1 hususi 
otomotiUlle Beşiktqtan tstanbula 
glcterken Nuri tmılnde bir çocuğa 
c;aı-parak yaralam1şt1r. Yaralı çocuk 
B97otlu hastanesine kaldırılmış, 
suçlu da yakatıınmu~tır. 

EmtnlnDade 
llMelltye faally eti 
Din ll!Jltnömt mıntakasında Bele

"dl19' tenbttileTtne rta78t etmiyen a 
kişiden petln J:?ar& cezam alınmış, 62 
klftye ceza za1)tı keetımlt, 119 bay
vur 'bqı- lmba edU'mlşttr. Aynca 192 
kit&- etnnlt mbadere edUmtştir. 

la ,eyh Cemaleddlnin ooüne çıktı. Md
lulna llslenınık Jıahwdi: 

- Ollumdan eeldti okursan beni çolt 
se'riirdtrirala. 

-·P'dd oltuııml; 
- Mlali-r.ı o11UD!. Fakat b..U bir rl· 

cam daha var. Oltumun kanu var, onun 
da dinlemesini lSterlrıı. Evin kapısının 
arkaıında durur, aenl olturllen dinler .. 
Şeyh buna da raa oU!u. BM geldiler. 

Kadın kapıyı actı. Şiı,.11 içeri lirdi. Fakat 
birdeobire üıtnne sekiı on, kadın cullan· 
dı. 8aflarında '8)'hi Se5"0ll kadın vardı 

bunlann .. 
K9din yatYatidı: 
- Beai affet... Mektuft yazdım gelm• 

diru YııJuna cılctım ebemmi)'tlt vermedin. 
Ben de böyle bir tuzak kunne#a mecbur 
oldum. Senl seviyorum, visalinden beol 
mahrum bırakma .• 

Şe)tti cemateddin ırurtullnanıır ÇDT85f o}.; 

madilını anladL Kaduı, bizrnelçilerile et• 
rafını ıcu,..tmıttı. Bn çenbOrin totndeo cıll 
m$1tnkAb~ 

Dedi ld: 
_ Ni" Y,apabm, liumet IWlyle- imiş.. lste-

diltn olsuır:. Yalmı enelA bana abdest· 
baııeYj gaJter •• 
~ abcleılthaoedet yanınald ustura ile 

saçJannı sakalımt lhyaklanm ve ltetiannı 
trat ettUUeo 50DMl' kadınlD ltal"fJStna çık• 
t Kadın sevgilisini bu halde g&riJnce il
r~nd!. ~yh- bakiltalen çiHdhlqnıiştl. 

Bil watı anlatan- Cfbni Batuta-) diyor 
ki ... ~.uı ıt.ııı liallild liu suretle 
e;.,nn dtypeni i,metlhi lel(eden v.ikftye e
~ MumalJeyh badıezln Hu he~tle kol· 
d~; ,oJI, tırllr.ate sallk olon cHthi başım, 

,_._.__ Y9'. k..,... tnaşı eder.,, 
sa-a . ~...wDDAN HIM.11!i"•-.- &l,_. 

IÇERDE: 
* Hilkümet semi kurtarma oirkeUne ait 

150 bin liralık hisse senetlerini almaya ka 
rar vermiştir. Bu hususta hazırlanan iliyi· 
ha Meclise nrHml~tir. 

* Dalıkeslrde Nccatibey öğtetmen oku· 
lunda Büyük Türk '\"alanseveri Namık Ke
malin ölüm yılı münascbetilc bir ihllfal 
yapılmış, hal·atı, edebi hüviyeti, vatanse
verliği hakkında tbhlill nutuklar sliylen· 
mlşlir. 

• Dahiliye vekaleti sererberlik müdürlll· 
~ünOn merkez ve taşra teşkilitları kin bir 
kanun J:lyihası haıırlarnağa başlamıştır. 

• Haricten lise bitinne imtihanlarına 
girecekler askerlik k6ğıdı göstermedikleri 
takdirde, imtihanlara kabul ediimiyecek· 
lerdir. Bu kabil talebe, kıtalanncla vazife 
gördükten sonnı imtihanlara girebilecek· 
lerdir. 

• lnhlsarlıır idaralnln haztrladıll Tiı' 
ynki cigaruı, ay b8ftnda satışa çıkanlacaJp 
tır. Fi.vatı 16 luınıştur. 

• Kihtencede bekllyen son gôçmen ~ 
filesini ııeUnnek flzere NAzım vapuru ba· 
reket ctmlotir. Kafile 1500 kiıillktlr. 

• Otomobiller gibi, motosikletlere de' 
gürilllll çıkamııy,an Aletler konulmanna 
karar qr.flmf,ur. 

* On bir lldncikhunda Kablrede topltto 
nacak olan (cna hukukunun tevhidi) 
kongresinde, Tilrkiyeyi OnlYersite ceza. 
hukuku pmfcnıöril T.aöir Tanerilıln rfJUlt 
edccell bir heyet temsil edecektir~ 
* Mllll Ekonoml • Taamıf baftla 

bu ak,am bitecektir. 
• Lise ve yilksek okul mezunlai'ından 

askerliklerini yapmıyanlann büJdbnet 
liiınıclioe alınmaması hakkındaki tarar
name tatbik mevkilndeo lcaldınlrnı"". 

• Vitrin milsabakasına giren maAazalar 
dan derece kaıanacılklan seçecek olan he
yet, dün bu malazaları dolqarak numara· 
ıar vermiştir. Numaralar bug(ln tasnif edi 
Jecek ve kazananlara madalyalar d&Aılıla· 
caktı~ 

• Millet Meclisi maden hurdalannın ih
racının yasak edilmesine ve Yalova ar.ul· 
&inin bedava da"1lılmasına dair kanun 
layihasını kabul etmiştir. 

• Ankara NUmune hastanesi başhekimi 
Rüştü Çapçı dil.iı yeni vazifesine başlamış 
tır. 

• Feshedilen Tllrk - lsvicre ticaret ma 
ahedesinln - yeni bir anlaşma yapılınca· 
YJl kadar - temdidlne karar verilmiştir. 
Tayin edilen müddet 31 martta bitecek· 
Ur. 

• Üsküdar adliyesini yakınakdan suçlu 
Nureddinin müşahede altına alınmasına 
karar verilmiştir. 

• Hukuk fakfillesi son sınıf talebesin· 
den bir grup, sümeslr tatlllnde lmrallı a· 
dasına gidecektir. 

• Harbiye· Taksim arasındaki bulvarın 
çiçeklerle süslenmesine karar verilmiştir. 
Bu hususta lrtzırngelen tertil>at alınmış ve 
i§e başlanmıştır. 

• Llman lşled direklöMl Raun Man· 
yaslı dün Ankanıdan şehrimize gelmiştir. 
* Eski harbiye nazırlarınrlan ve mille· 

kaidini askeriye reisi general Ferit dün öl 
müştür. Cennze!l bugiln ö!tle Ustü Ka· 
dıköyündcld evinden kaldınlacaktır. 

* lrtlkAp maznunu olarak mahkemeye 
sevkedilen Turgutlu belediye reisi Cevat 
Öktem benıat etmi~ir. 

• Manisada, Akhisar şosesi üzerinde bir 
tralrtin- hendelb yu,·arlanmtş, ,oför par· 
('lllanaraıc ölmOşU\r. 

* Ölretmcm ve maarif memurlannın i· 
zln almak lcin, Kültür direktôrlUltüne rnfi· 
racaat etmelerine karar verilmiştir. 

• Geı:enki fırtınada sandalile Yeşilköy 
önlerinde kaybolan 65 yaşında Mustafa, ilo 
ııün üo .-ece denizde kaldıktan sonra yüze 
yüze Bandınnanın Reyce köyü kıyısında 
learaya cıkmı,tır. 

• Devlet heaaplannda Uranın esas olma· 
sına dair kanun dün Mecliste kabul edil· 
mlştlr. 

• Beyo!tlunda Sınıselvilerdb berber Rı· 
za on beş &ftndenberi kaybolmultur. Bir· 
kaç zaman evvel anneııl ölen ve tiu defa da 
babası kaybolan küçük kızı Siltıahat D • 
rfilAcezeye gönderllmi$tir. a 

• Tnkslıude Babacıaa sokaAında oturan 
N.aclye, odasında otururken, tavandan bü 
yjlk bir yılan dft$müş, kadın korkudan 
lıayıhıu,, oocultınu dOıUtmfi$tüP.. 

• G~ bil'I harta icinde.!Büınriik mttba· 
faza tqkiUUı, ikisi ölü, Wri yaralı 131 ka 
çııkçı, 1251 kilo sUmrük kacAAı, 609 kilo 
bu!tday, bir kilo dokuz yüz gram UYUştu
rncu madde, 2575 defter sigara ka!tıdı 
üc altın lira, elli yedi Türk lirası, dört si: 
IAb, 3·ctmiş sekiz mermi, yüz yirmi kesim 
hayvanı, ile y.Jnni bir ~kçı ha~ 
ele geçlrmiştlr. 

• Be)'Ojlu bal1'e-ribde i~inci dene kora 
de~eri batJamı,tır. Dersler ca~ba .,e 
penşembe aihıleri saat 17,"30 ıv anwnct. 
dır. 

• 163 lHrJnci"6nun: 1937 de saat 19 37 
daliilta S sani)'e ~ htaııbuı ruatbanesl 
şlddellice bir zelzele ka)'detmiıtir. Merkez 
Ostünnn fstanbul8an metıdW 520 kilomet 
re tahmin edilmektedir. 

DIŞ;tRDA'..: 
• Amerika bahriye komisyonu 12 Uca-

Joglllz kral ve 
kraliçesi kaza 

geçirdiler 
Londra, 17 (A,A,) - Tiyatrodan 

dönmekte olan kral ve kraliçeyi ha
mll otomobtı diğer blr araba ile çar
pışmıştır. Yaralı yoktur. 

Otobftsllo yaraladığı 
çocuk öldll 

Birka.Ç gün evvel Balatta Tanaş is. 
minde bir çocuğa otobüs çarpınI§ ve 
ya.ralaımştı. 

Tan8§ kaldırıldığı hastanede d1in 
öJmUş ve tabibi adli Enver Karan ta· 
rafından muayenesi yapıldtktan ~ 
ra morga kaldmlmuma lil.Zum gö
rülmüıtür. 

S ay hapsi az gören 
yankesici 

Kara.köyde, e11ki tramvay durağın
da, Fua.t iamlııde biri.tıiııin arka ce -
binden para çekmeye uğrqa.n Bedn i
shnll bir yankesicinin mubakemeeibe 
diln aaıtye birinci cezada bakılnuf ve 
Uç ay ha.pee mahkQm olmuftur. 

Bedri bu mahkUmiyeti az görmUt o
lacak ki, salondan çıkarken, §Öyle 

e6yleniyordu: 
- Uç ay decPğtn gelz açıp ka.pLym

caya kadar geçer. Bu da bir ,,ıy mi 
amld, biz dört Mne ya.t.mıg adamız. 

Kız kotleJlade opera 
temsili 

!1'81Dleketimlzde tık defa bir ope
ra temstl edtıecektlr. Pazartesi gttııU 
Anıavutkö7 Amerikan kız kolejin
de Kızılay menfaatine oY.Il&nacak o
lan "Henyel ve Kreyter,, operuma 
saat 17,15 de başlanacaktır. 

V azlfelerl değlıen 
nahiye mdtltlerl 

Kmltopnk 11.üıiyesi mii.iürlilğihıc 

Beyoğlu mct'kez nabyieai mildilril bq· 
komi~r Vasıf, Şiıli nahiyesi müd:UrlU • 
ğilne Taksim nah:.yeai mildilrü Xiıma1 

Dağdeviren, Beyoğlu müdUrUlğµne, Ga
lata nahiyetıi mildüril Talit, Galata na· 
hiyeei mildUrlUğ'.lno Kıztltoprak nahi. 
yetıi mUdilril bqtıoır.eair Ahmet Hamdi, 
Tabim nahiyesi mildilrlUğilne Şifli 

nahiye9İ mildilril Hıılu~ Rami nahiye· 
ai mUdUrlllğu.ıe eslli BüyükçeJnnece 
nahiyesi müc1i1rfl Vafi ta}f.n olunmuı • 
lardır. 

ret gemisinin derhal inşası için mOnaka• 
sa açmıştır. Bu gemiler mevcutların hep;. 
sinden daha sOralli olacaktır. 20 milyon 
dolara çıkacaldan tahmin ediliyor. 
* Lehistanda polis müstakil Yahudi soı 

~Ustler1 lideri Knık ile ilç arkadaşını tev 
kif etmlttir. 

• İngiliz işçi liderlerinden Lansbury 
Viyanada hariciye nazın ile uzun bir mil 
llkatta buhınmu, ve sonra reisicumhur 
tarafından kabul edilmiştir. 

• Eransa ile Macaristan arasında dillı 
P.ariste bir tediye anlaşması itmahnmıt
tır. * Bering boğazından 70 mil şihıall sa~ 
J;lde kAin Vra.ngelland adasında çok lYi 
mubafaz.a edilmiş dört mamut cesedi bu· 
lunmuJtur. Mamutlardan liir tanesi göAfls 
ten kuyruk sokumuna kadar allı metre 
kadar uzunhıktadır. 

• İtalya hükömeti, 6 temmuz 1937 de 
Pariste imzalanan ve mesleklerinde iler
lemek istlyen i~çilerin mütekabilen Fran· 
~ ve ltalyada çalıtmalanna dair olan 
Fransız - İtalya anlaşmasını tasdik etmit
tlr. 

• Musollninin oAlu tayyareci Burrono 
ile tayyareci albay Attilio kanunusanide 
ltalyadan cenuhl Amerikaya bir uçuş te
~bbüsünde bulunacaklardır. Bu uçuf Da· 
kar yolu ile y:ıpılacaktır. 

• Almanyada bir milyar marklık yeni 
bir istikraz kAnunusaninin ücünde piyasa 
Ytı arze.d11ecelt ve kayıt muamelesi 18 kl· 
nunusanidc kapatılacaktır. 

ılı Sovyet Rusyada intih:ıbal netice.sin· 
de mOntehiplerin yüzde 98, inin reylerini 
kullandıkları anlaşdmıştır. MOntehiplerln, 
»izde 98.8'1 komilnlst blokunun namzet 
lerın-. Yiitde 97, 8 f, nasyonalJle sovyet· 
lerinin nanuelleritıe rey vermişlerdir. 
* Sonltlhıunda h01Cilmden sakıt kalacak 

olan 1talyan • Fransız ticaret anlaşması 
bir ay temdit edilmiştir. Bu müddet zarfı~ 
da iki memleket arasında halen muallAk 
bulunan meseltleri halledecek olan devam 
lı bir itllU aktedJlmesi için müztıkarelere 
başlanacaktır. 

.,PolOlt)~nıilll bankası iskonto haddini 
yj)!de & ten Y'h de •.s a indJnni~tlr. 

Harpte- ..azieıi lrör olmu~ bulunan 
Ft.ansız meinuu ve F"'°ta • Almanya mu· 
hadenet komitesi reisi Georsea Seapinl 
hususi mahiye,tte olarak d!ln akşam Hltler 
tarafından kabul edllmifllr. Btı görüJ1De 
uzan sllrmüştilr. 

Yunan Krah 
Belgrattan ayrıldı 
Bclgrad, 18 (A.A.) - İki günden· 

denberidir kral naibi prens Paul'un 
m.i.sa.firi olarak Be1gtad'da bnlunan 
Elen Kralı ikinci Georges, dftn akfanı 
Atina.'ya haroket etmiştir. 

Kansını tehdit ettiği için 
S gUo hapis yatacak 

Halask8.rgazi caddesinde 126 numa
ralı hanede oturan Haydar isminde 
bir şahıs ara.lan açrk bulıman kana
m tehdit suçundan dün üçüncü ceza 

mallkemeeindc sol"g1.lya çekilmiştir. Din 
Ienen §&bitlerle suç sabit görülerek 
Haydarm Uç gUn hapsine karar veril· 
mi3tir. 

t19 BtRlNctKANUN - 1937 

Dokuz ki şlllk 

Bir hırsız 
çetesi 

yakalandı 
Dfin ~hmd& dokuz 1dşilBi tir, 

hrraız eebeke&i ya.k:a.lanmıştır. HirBız
larm Jsimlerl Namrl, Tevfik, Hal!l8ll, 
Mehmet, Abdullah, Cemal, Şlikri1 ve 
Mahmuddur. Hırmz.larm hepsi tevkif 
edJlmiştiır, y&kmda mnlıakemelerine 

bql.ana.ca.ktır. 

Şehzadebaşı FERAH Sinemada. 
Bugün 12 den itibaren Sinema • Tl
~tro - V a.ryete. 
Sinema.da: Şirley ve Ge.ngsterler; 
Aynca Kaliforniya haydutları. 
İsmail Dümbüllü ve arkadaşları. 

Kaçakçılık yapan Suvare~e ilaveten Hafız Burhan 
konsen. 

Romen tayfaları H bir va.kit irmek 1 ·n 
Dün Roman: •t RaA; 1 Ka.rol ~ O§ geç Ç1 

vapw·unwı JuJ~~e ;imitrieianinde. NOVOTNi'de 
ild tayfaaı altı met.relik btr ipekli 
kumaşı bellerine sarark gemiden dJŞ3.i' Münteha.p bir orkestra refak~tinde 
n çlkarlarken gümrük muhafaza. me· Bu.da.peşte Operet Şantözü 
mcmw-ları tarafından yakalanmı§lar· R U D O L F F Y ı 

dır. ı ile sevimli tenor ' 
Suçlular ~.akçılık mahkemesine V U N K A 

sevkedilmişlerdlr. \ r mn prlnla.rmı dinleyiui& 
' (Fia.tlarila zam yoktur) 

Tepebaşı • Daire 

Gaziantep saylavlığı ------··---* 
Ankara: 17 (A,.A:,) - Gazla:ııtep 

sa.ylavı Numan Menemencloğlunun 
istifası Uzerlne boşalan Gaziantep 
saylavlığına Türk dill tetkik cemiye
ti aza8tndan doktor Mehmet Alt A
ğakay parti genbaşkurumunca par
ti namzedi olarak onaylanmıştır. 

r =• 

IWi .. ti:C'.t) 
/STA.VBUL: 

18,30 pH\kJa dans musikisi, 19 Safiye 
piyano ve keman r.efn"kaute, 19,38 Einlnli· 
nil bnlkeYi gö~ll'rit Yolu tarafın.din bJr 
temsil, 20 Müzeyyen ve arkadqlan tara
fından Türk musikisi ve halle şarkıları, 
20,30 Hava rnP.oru, 20,33 Ömer Rıza tara
fından arnpı;-a söylev, 20,45 Bay Muzaffer 
ve arkada~lıın tarafından T'urk musikisi 
ve hnlk şarkılıln, (S.A.), 21,15 orkestra, 

22, 15 ajans habcrlcrl, 22,30 plakla solo
l:ır, opera ,.e operet parçaları, 22,50 son 
haberler, ,.e ertesi günün programı, 23, 
son. 1 

ş ARK 
(EalCi Ekler) ai.nemumda 

Sinem:mın iki büyük zaferi 
SCHA GutTRl, RA.tınr. LYNN 
HARDİNG, HUGUE:ITE DUFLOS 
CECtL SOREL JACQUELlNE 
DELUBAC 
gibi en bilyUk artistler tarafından 

lngiltere tacının 
incileri 

ve aynca: 
PAUL MUNİ ve ANN DVOR.A!K 

tara.tinden oynanmıg 

Doktor Sokra 
Fımm:ca .mlü mülhit filin 

·dden mu.teıma. bir program••••••• 
Asri Sinemada ildfilm 

bir.den. 

DAN1ELLE DARRİEUX 
AI.BERT PREJEAN 

LUclEN BARROUX 

gibi 3 büyU.k Fransız artisti 

Tatll Bela 
a,.şk ve kahkaha :filini 

Yeni ve görül:mıeıınie zahrta. romam 

Cinayet Masasında 
Sinema kralları 

JEAN HERSHOLT. 

YE " 
WY!6M. G1BSON 

tarafın.dan oymımntş F'ralmu.C& 
.IÖZ1U meahUI! ma.cen. filmi 

Her akşam 
Beyoğlu IstlklAI caddesi eski 

Ambasadör salonunda 

Safiye v. S. Atilla 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bfitlln ağnlannızı derhal uıer. 

rcabında ırllllde 3 11a,e allnablHr 
rs1m ve markaya: dlllkat. Taklltlwhlden sakının• 

Matbaa makinesi aranıyor 
Taşrada kurulacak bir matl>a için 68XJOO ehadnıda bir düz makine 

ile mücellit taknnlan ve bir. pedal ınaldneei alınacaktır. 
Satılık makinesi olanlann gazetemiz idare memuru Ahinet Can'a Jl!ii-

racaatlan. -



Yazan : !Vizametlin Nazi/ 

~uvariler kapıdan girince, ken
~llerini biribirinden güzel kız-
1~tıa do'u bir bahçede buldular 
"1 aı 
ı do· uşagı hay·.-.:ınlan b;r başka kapı- lı vücudunu oynata oynata cevap ver-
~ kru }'edeyf.vcrdi. Sonra her iki di: 
~a i:apandı. Solrak gene eski ıssız - - Efentlimizı.: ur.:rterini zaten ye· 

~Ötnilldü. rine getirmiş lıulunuyorum. Efendimiz 

bı ~rı.tan göze hiç bir sır vermiyen 
ll t\'lcri ..... 

ı:ı:;.ccresiz, cumlı:ı.sız ve deliksiz du. 
'a Ylc yolları.-ı iki yanından birer 
~trlığiyle uzanıp giden bu ev

ıı lrl ' L. z Crı dışla:ından, ne ,,kadaı faı k· 

s. 
~\>~.rıler kapıjan girince kendileri

~aç Yiilt Lir bah~cr.in içinde buldular .• 
~ lar, çiçekler, saksılar, havuzlar. 
~b~r dağbaşı ıssızlığı içindeki so-

tıı ki karış ötedeki bu bahçe, biri
~tn güzel ı<ızlarla doluydu. Bir 
~•ha suratı ka1ar kara olan sokağın 
~l1nda bir cennet keşfetmiş gibi 

' tr, sevincr•.k, gUlüşerek bir ka. 
•• tye girdiler • 
llt!iııı • 

' lcri sarkan bir asmanın dallan 
\ ~ dan gözüken gökte, ay, yıldızla· 
'4 1tıltısını si.iyordu. öteye beriye 
~ ltuealcrde kuşlar arasıra ötüyor, 

uçuşuyor ve kafes.:n bir kena· 
~ llltunınak :sterlerken müvazene • 

., bulınak içın oynattıkları kanat
\ Pırrr l pırı-r !,, lan işitiliyordu. 
'( C\r lbni Mına'mn evidir. Şam sa
~ıun haremlerini dolduran güzel 
~ ~r, caxtyelcr, halayıklar bu ev
Cı ttl§ir., Mcdinci Mi.inevvereden 
~ talihini denemek için Şama ge
• 3 iazn, on yılaa şehrin büyük 
•ıııe · rı arasına kanşmıştır. Onun 
".ltıı bu şehrin en alt tabakasında 
• an1<1~ bile beğenmezler, lakin o 

11:torluğun tepesinde bir fırtına 
~&tıldayan iktidarın dahi dostu
•ıtıan zaman halife 'Süleyman ... 

~·a •· :unu elmaslı sarığı ile birlik-
~.Jlı }'ında bıra:ıctr ve bu eve koşar. 
llııt as\a. Ramazan ayının üçüncü haf. 
~ ~ bu ev a:iıl Şamlılar tarafından 

.. J .. s b" 'b' f d'l' 14ıı " ır ma~ct gı ı teva e ı ır. 

dt .k 1lların1 ~:ıi< eline davet için 
} ~·" wd ~ •Usellemrnfo ordularını sag an 
İd~dıran Halif c. lslfim dininin lfr 

!la 1 fanında ibni Minanın bir şeh-
ıal'l b . . .. ... açmasına unun ıçın goz yu-

~ll\a 
~tı ~andayız.. 

,,afın iiçün:il haftası başlarken 
~tarlarında da Kad.=r gecesi hazır. 

\lar. Zeng~n veya asil Şamlı için 
~Ctainde koynuna bir taze dil
li k Vazgeçilemez bir an'anedir .. 

\' 'lifenin sinhine dokunan kar
t t~id bu na' aneden hiç şaşmaz .. 

ttccs· • kl • .. 1 d )(· ının ya a§tıgı gun er e o, 
~ ltıanın çantasında bir keklikt=r. 
hıt \!arını ve a~amlarını peşine ta. 

raya ko~ar 
Og s • 

İııd Yıl Ramazanının bu mübarek 
~ t Şanun yağlı ve göbekli müs.. 
~:ı C«ınilerde Muhammedin şüri

dtk· ~eıirlerken Ibni Minanın balı.. 
~ 1 ltaıneriyc-.ri dolduranlar,gene 

ll&ıu 
t ltlanların ibadetle meşgul ol-
t-,~tlerdc Şam sokaklarında do

~,İıı 1badett:\1 kaçmağa Halifenin 
den hll§ka kım cür'et edebilir? 

~l~ .... *. 
iJı,. Ue arkada§ları' kameriyede 
~c bi 

, 11 r kaç genç kız koıuştular, 
bo lldular. Sonra karasakallı, u.. 

}'lu, §işınan bir adam Yezid'in 
: tcç<Je eder g.:bi eğildi, eteğini 
li-ı· ıfc .... d . . . E . ttf .... ~:r.. V clınunetım.. 'vı-

\'ctdi . 
)•lt;ı nız .•. 
~<l' ~lanan adam, ibni Minanın 

••ıytd' ~le\ ı. Yezid ona kaılarını ça-
1ıo .. 1 

're t.ıhakküme alışmış bir 
" 'ratı ~· "'it . 1t>l\ ıe homurdandı: 
tl t~rtı Yo~. Göstercceğfoi bir 

• 
08tcr, Çok kalmak niyetinde 

lıtı 
~bu"~· Yerlerde sürünür gibi 

ltuıerek eğilip kalkarak, yağ. 

şu güzel ı.ese ne buyururlar? 
ileride, ağaçlar arasında, duvarları 

gözükmiyen, fakat pencerelerinden 
yapraklara, dalla·a vuron ışıklarla yeri 
belli olan bit h!nadım yanık bir kadın 
sesi gelmeğe ba~lamıştı. Bu ses, sahibi
n: ap!.:larmı yaiayan ve yüz buldukça 
daha çok sokulaıı bir küçük köpek dili 
gibi insanı taban;cı rından kavrıyoı, her 
·inirfnin, her damarının teline- ayrı ayn 
dokunuyoı ve birdenbire b r yalaza gL 
bi bir alev gibi d~ı:.ayıp yakarak bütün 
vilcu:lıı ~ard.ktaı~ scnra gene hafifliyor. 
gene taban yalayan bir küçük köpek 
gib,: iniyor, alçalı:;oı ve duyulmaz olu· 
yordu. 

Bunu, r.ıızraba çok hakim bir elin 
meçhul ı:.ir aleti konuşturan sana'tı ta
kip ediyordu. Bu ı.cs te evvela ağır ağrr 
ba~.'ıyor, uonra mızrabın çılgın bir 
"Ür0at ve şilddetle tellerde dolaştığı 

farkediliyordu. Ilık Şam geces'nin bu· 
run deliklerini aça!l ve ciğerlere dolar
ken sinırlere tatlı hırslar veren havası
na taze çlçeklerd"'n b.aygın bir koku 
katılıyordu. 

Zengin, güzel ve süslü Emirledyle 
Şam bu Ramazan gecesinde, ~nce ince 
çalışılarak yapıluuş öyle büyük, çok bü
yük bir buhurdan: andırıyordu ki kik 
meriyeleri saran, s;sksılan dolduran ve 
duvralara tırmanan renk renk, cins 
cins çiçekler, bunuı1 i~inde yanıyor, ko
kulu duman oluy\)r ve sonra yayılıp 

uçuyor ı.anılıyord:.ı. 
Yezid ile arkad.ışları, taze kızlann 

durm2 ·;:ın sundu~ları şaraplarla ve bu 
kokularla mest :>lnrnflardı. ibni Mina
nın evi bu asil o1e şişman m:safirlcri 
bütün sihri ile s.ınnıştı. 

Şarkı ve çalgı kesilince Yezid ya-
nındakileri süzdU.. Hiç biri kımıldama. 
yordu. Hepsi oldu~darı yerlerde cansız· 
laşnuşlardı; sanKı c:.cnmu~lardı. Hatta 

şarap sun:ıın genç kızlar bile birer kenara 
çekilmişler, kimi ~ir ağaca dayanarak, 
kimi sarmaşıklı h·r duvara sırtım yas
layarak, gözlerini bahçenin loşlu!darı. 

na daldırmışlardı. Yalnız lbni Mina el· 
lerini oğuşturarak, gülümseyerek dola· 
ııyordu. Uzaktan gelen ilahi kadın sesi 
ve müzik yalnız . .mıı tesir etmemişti. lt.:· 
ni bilen bir tecrüb'!ii kuı·t gibi Yezidin 
gözlerini okumağ.ı çalışarak bir t.ki a· 
dım ilerledi; 

- Ya Emir! Bir başka fasla geçme
lerini emretmek •utfunda bulunmaz mı. 
smız? 

y ezr:i bu sözleri duymamış gibi idi. 
Sıksık nefes alıyordu. Sol eliyle es.=r
cinin bir bileğini l.<.vradı ve onu kendi

ne doğru çekerek, 
- Adı ne? • diye mırıldandı. • 
- Hangisinin adını söylemem.= emir 

buyuruyorsunuz ya Emir? Çalgı çalanın 
ml, şarkı söyleyen:n mi?. 

- Şarkıyı söyley<'r.in?. 
- O ilaht meleğin adı Aliyeıd_ir. 

Emirim. 
- GUzel midir? 
- Sc-inin gü::elliğini 

derecede güzel .. Biı· per,: 
- Boyu?. 
- Orta .. 
- Beli?. 
- incecik .. 
- Saçları?. 

- Koı_u kestane .• 
- Ne istiyorsun?.· 

unutturacak 
&ibi güzel.. 

Bu son suali ~oıarken Yezid'in yü
zünde erkekçe bir sabırsızlığın alamet. 
leri belifmiçt.:. Asil müşterisinin tam 
yolunacak kcrte_v~ geldiğini hisseden e· 
sirci, onu bir kat duba kızıştırmak iste· 

di: 
- Kızlara h:r göz atsanız da sonra 

görüşsek olmaz ır.ı Emirim?. 
- Hayır .. Bin altın yetiş!r mi?. 

(Devamı var) 

HABER - Akşam pos~e.:: 

'ı':ıznıı: 1\.cnnu (.'inlll - Melckz.ad ~·inili 

( :EH.KEK - KIZ ) No: 14 - T<."Tcümc ı·e ih·tibas 1ıal;kı nu.l11fu::aur -

Annemin sesini tanumakta geclkırnedDm : 

"Hayır efendini, hünsa filan 
değil, tam manasile kızdır ' . '' Leylaların evıni nasıl bulupta gelmişti? Annemle 
Leylanın annesi arasında gecen. münakaşayı 

yattığım y::ı den faz•a dinliycmedim 
Arağa kalktım. ısrarlarına rağnıcn 

oturmadım. Eve c.öndüm ve soyunup 
tekrar yattım. Bu hadise beni müthiş 
bir şekilde sarsmıştı. Ancak ertesi. gür. 
hafızamı topladım. Çok müşkül bir va -
ziyette bulunduğLtmu görüyordum. DiL ' .................. 
şünüyor ve komedyaya lfr nihayet ver
men:n ıoUarım ara§tırıyordu. 

Onun daha ı;öylemeden co~masını 
görıd ilkten, sözlerini i§ittikten sonra 
böyle bir itiraf guçtu, Bunu yapamaya
cağımı ınlayınca, i~f gene oluruna bı· 
rakmayı kararla~tırdım. 

Bu yüzden lıı:ni sok seven annemle 
de aram açılmıya başlamıştı. Çok müş. 
kül bir 11aziycttcyd:m. Bu mesele için 
her gün ve hatta lıer saat kavga edi -
yorduk. 

Zaten ne yapacağımı tayin edemez 
bir lıaldeyken annemin de böyle müte. 
madiyen söylemnesı asal.ıımı bi.isbütiin 
bozmuştu. 

Bir akşam üstü, annemle aramda b:.ı 

meseleden dolayı müthiş bir patırdı 

başladı. •Artık her§eyi gözüme almış • 
tım. Kızdığım zamnlarda daima böyle. 
y.:mdir. Sonunun ne olacağını düşüne -
medim. Evden böyle bir haleti ruhiye 
içinde fırlaldım. Cob:mdc ancak bir bu. 
çuk lira kadar bir para vardı. Doğru 

Leylalara gitHm . 

Halimdeki g.ıyrı' tabiiliği farket -
mekte gecikmediler. Leyla: 

- Ne var? • 
Diye sordu .. 

Annemle aramda geçen münakaşayı 
anlattım ve artık eve gitmiyeceğimi 

söyleclim. O. buna !İddetlc itiraz etti: 
- Öyle şey olur mu ıı.:ç? dedi •. An • 

nen:lir. Bugün kavga edersiniz. yarın 

barışırsınız. Eve ;ritmeyip te nereye gi
deceksin? Evin gibi rahat bir köşe bU-

labileceğini m.: sanıyorsun! Akraba, 
dost insanı bir iki gün misafir eder. 
Bunlar çocukça ~üşünceler .. Sana yakı§ 
mıyor doğrusu. 

O bunları söyhrken ben bambaşka 

şeyler düşünüyvrdum. Söylediklerini 
anlamıyordum oil: ..•. 

Akşam yemeğinc:en sonra ghmek 
için ayağa kalktığım zaman Leyla: 

- Talıii eve lkleceksin, değil mi? ... 
ıcliye sordu . • 

- Hayır .•. 
- Öyle ise bir yere gidemeuin. Bu· 

rada kalacaksın. Br:nim odamda yatar. 
sın. Ben <le annem;n odasında yatarım •. 

- Bu doğru olur mu?. 
- Ne yapalım l OlzeakR Senin, evim-

den başka bir yerde kalmanı istemem. 
Ya evinde, ya evimde .. 

Velhasıl beni zorla ahkoytlular. So. 
yunup yatağa gıdim Hava ve oda so
ğuktu. Yorgam boğazıma kadar çeke
rek sırtüstü yatıyor ve düşünüyordum. 

Leyla, kapının ~ıkardığı keskin gı -
cırtıyı iıkartmamıya çalışarak odaya 
girdiği zaman be;1 ne ola:ağımı uüşü -
nliyordum. Gelip yatağımın üstüne O

turdu. 

IJCyla11ın bana bu geceki kadar gös· 
terdiği yakınlığı hiç hatırlamıyorum .. 
Aramızda geçen öpüşme hadise:-foden 
sonra, ondan damı'i uzak bulunmıya ça 
lı§rnıştı:n. Bugün oyle değildi. Ben 
evlerin".le kalmıya mecbur olmuştum. 

Ondan gördüğfrn dürüşt mukabele -
den sonra da böyle bir harekette bulun 
maya ne isteğim, ne de cesaretim var. 
dı. Fakat o, band sokuldukça sokulu • 
yor, tatlı diller dökilycrdu. Gülümsiye
rek elini ba~ıma götürdü ve saçlarımı 
okıa:lı: 

Smıu11 1111 na olacoifım ..düşiincmedim. 

Bn'c,ı lJıJylc ı:1· lı~lcti rıılıiye içinde 
fırladım 

- Hep dedi, bütün bunlar benim yü. 
'zümden. Bilmem bu mecburiyetten 
nasıl kurtulacağım? . 

- Ortada mnhcup olacak bir şey 

yok Leyla! dedi.'11. Bu senin kuruntun. 
O, saçlarımı okıamakta devam edi -

yordu. Beni sıkıntı\· günümde nüvaziş
leriyle teselli etmeye çalışan bu genç 
kıza alakamın v~ ~evgimin derecesini 
göstermek için. ken:li:foi göğsüme çe. 
kerek sa~laı ındar ve yanaklarından 

öptüm .. 

Bu hareketim. gene onu yerinden 

kaldırmaya kafi geldi. Fakat bu sefer 
ilk 'defaki gfüi hareket etmedi. Yalnız, 

teşebbüsün daha ,:leriye gitmesine mey 

dan vermemek cHi~ünccr.:yle gitmek is
tediğini anlatır Liı tarzda: 

- Allah rahatlık versin Kenan 1 de

di. Ben de gidip yatayım. Yarın görü

şürüz. 

- Sana ela ı.eyla !.. 

O çı:...p gitiktcn sonra uıun zaman 

uyuyamadım. Hep bnşıma gelenleri dü
şünüyor ve gene bunlardan kurtulma -

nın bir yolunu arıyordum. Böylece ne 
kadar dalgın kaldığımı bilmiyorum .. 

Uyumuşum .. Sabahleyfo büyük bir gü

rültü ile uy:ındığı:nı hatırlıyorum .. Ne 

oluyodu? Yoksa yangın mı vardı? Uy
ku sersemliği ile bir müddet ne oldu -
ğunu anlayamadım 

Kendimi topl;ıciıktan sonra yanım

daki odada yüksel: sesle konuşulanları 

anlıımıya başladı:n. 

Yüksek konuıan bu ses, aldonmıyor
dum, annemin stı:.iyili? Burasını nasıl 

bulup ta gelmişti? Niçin gelm,'§ti?. 

Yr .ağımda doğı ularak kulnk kalmrt

tım. Annem hata konuşmasında devam 

ediyordu. Bugün, söylediği cümleler 

arasında yaltıız şunları hatırlıyorum: 

- Hayır, efendim. Hünsa filan de

ğil, diyor1du. Tam manasiyle kızdır .. 

Hem şuna hayret ediyorum. Siz ne bi

ç.'m anasınız. lnsat: evine damat, kızı. 

na koca diye alaca~: bir adam hakkında 

hiç tahkikat yapmaz mı? Ahlakı nasıl

dır? Nasıl bir ailedendir, demez mi?. 
Kızınızla evlenmesine veya nişanlanma

sına ailesinin rizaı;ı var mıdır, diye l:fr 

defa sorulmaz mı? 

Buna, Lcylanın annesi karşılrk veri· 
yordu: 

· - Onu tanıyanlardan ve komşu 
larrruzdan sorduk tabii. .. Kendisinin ~ok 

iyi, çok temiz bfr çocuk 9lduğunu ve 
iyi bir aileye mensup bulunduğunu 

söylediler .. 

Biz de bu işi, aldığunız bu izahat ü. 
zerine yaptık. Bize kız oluıundan kimse 
tfr §ey bahsetmedi .. Hatti evlatlığınız 

Şerif eyle u13ğıruz Hasan onu ~aima 

buradan aradıkları zaman hep: 

- Kenan Bey!. 

Diye ararlar. Ker.disiyle de görüşür
lerken h~p aynı §«"l:ilde görüşürler. dl 

- yordu. 

' Bu sefer annc:ıı atıldı: 

- Haydi öyle rliyelim .. Niçln bizim 
razı olup olmadığmuzı sormadınız? . 

- Haklıııruz, sormamız li.zmıdr. Bun 
ıt1an kendisine bahsettiğimiz . vakit. 

"Belki şimdi rau olmazlar, Lakin ileri 
de hayata atıldığım zaman ıüphesiz ra
zı olurlar.,, dcmiıti 

Bu cevap annemi büsbütün Efairlen

dirmitti: 

- Sormadan, danışmadan yapılan i§· 
lerin soııu böyle olur. Hem erkek h; 
le olsa! Daha ya§ı ne başı ne 1. Nasıl 

olsa ne bilir! •• 

Annemle Leylinm annesi arasnilda 
geçen bu münaknşayr yattığrm yerden 
fatla dinleyemedim. Annem, onları 

kabahatli telikki ct~ği için çok ağır 

sözler sarfediyorou, Halbuki o zavallı-

ların bu ışte zerre kalar suçlan yoktu. 
Bu vaziyet karşısında işin sonunu yat

tığım yerden bekleyemezdim. Hemen 
fırladım. Mümkün olduğu kadar çabuk 
giyinerek bulundukları odaya girdim. 

Annem odadaki kanapelerin en büyü.. 
ğüne oturmuştu. Leyla, köıedek.: bir 

sandalyede önüne bakarak hazin hazin 
ağlıyordu. Annes: yanındaki sandalye
deydi. 

Benim birdenbir~ odaya gitfdiğimi gö
rünce şaşırdılar. Konu~ma kesildi. Dört 
ki•,:nin bulunduğL! bu yere' derin bir 

sükut haktm oldu. (Devamı var) 

Musollnl, kendi 
ha'1 kındakl an kete 

cevap vermiş I 
M l 'SOf.,fNt kimdir \'e nnsıl hir 

aılaın<1ır? .... 
i:tf' hir fa~İ&t gazetenin, okuyuc~u 

ların:ı ın\i .. alıakıı :;:eklinde !'orduğu 

lıir .. ual. hu ~nalı' 'erilen en <likkate 
ılı>~er t•e,·np. hizznt l\hı.olininin 'er 
di~iılir .. 

Mllbolini., poliıo ıııiicliirüne ~öy]I" 
lıir telgraf gi)nılnmi~tir: 

"Gazetenin miidürünü '=nğırmız, 
1111 ıuii .. ahnkayı :ı~ağıdnki ~ntırlnrı ll) 

nen clen·etınck §artiyle kapatmasını 

rica e.liniz: •'Muhterem ~fmolini, 
kim ve na ıl bir adam olduğunu kcn 
eli <it! hilmiyor ... , 

Bir milyar altın 
Tamam 322580 kilo ağırlığında, ve 16 
metre mikabı hacmindedir. Bunu 3 mili 

metre kutrunda bir tel farzediniz, kürei 

arzı bir baştan bir bap sannıya kifi ge 

lir. Bir milyar altını götürmek isin 64 
yük vagonu ister. Nihayet. bir milyar 
altın eritilirse tabii boy.da 22 insan heY,-
keli yap,ılır. 
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lEskl bir katıı dDyoır ki : Par isli canavarın yakalanışı dolayısıle 

cinayet tarihine bir bakış 

ı nsan 
kasapları! 

(B) takımı 
maçları başladı 

"Vaydman'ın mahvına 
sebep, korkudur ! ,, 
Cesetıerı köşlklUııril~ın lb>aGııçesıın• 
gömeceğine Sen ıroelfnırnıne 

~ lf'(Q)SM<aılill : 
Kırktan fazla kadın doğradı 
ve kıyma yapıp sattı. 

Dün yapılan ıniisabakalarda 

Galatasaıag Beşiktaşı 
4 - 2 gendi 

Birinci kUmc (B) takımları lig maç
larına dün başlandı. Şeref stadında 

Beşiktaş • Galatasaray karşıl~tılar. 

Hakem Ahmet Ademin idaresinde oy
na.mm bu maça Galatasaray: Sacit • 
Hüseyin, Talat - Abid, Hicri, Münir • 
Yusuf, Şevket, Hilmi, Salah, küçük 
Bülcnd, Beşikta3 da: Şevket - Feyzi, 
Taci • Cevad, Bülend, Fuat - Maryos, 
Salahaddin, Refet,. Cahid, Hasan şek-

De111ke: 
Otuza yakın çocuğu öldür
dü, çömleklere doldurdu. 

Ma~uska: 
Koca bir ekspresi köprüden 
yuvarladı 

Dumollard Matıuı& Pcfer K1ıerten 

Altı insanı öldüren ve ParisHlerce 
kendisine "kasab" adı vcr:ıen Vayd
man hakkında.ki tahkikat devam. ede 
dursun, biz burada, son yirmi beş yıl 
içinde gelip geçmiş canilerin adlannı 
ve işledikleri kanlı cinayetleri kısaca 
kaydetmek istiyoruz. 

Bcrlinli kasap Grosman, 1914 • 
1918 arasında yani dört senede kırk
tan fazla kadını öldürdü, etlerini 
parçaladr, makineden geçirdi, kıyma 
yapıp sattı. 

1924 de Breslnv civarında, Denke 
adlı bir armonik çal-;1cıs1 yakalandı. 
Bunun da otuza. yakı" çocuğu öldür
düğü, etlerini çömleklere, kavanozla
ra koyup sakladığı anlaşıldı. 

1925 de yakalanan Valdanov, ma.h
za zevki için kırk kişiyi öldürdüğünü 
itiraf etti. 

(Hano\T) lu kasap Hartman, 15 Şu
bat 1925 de Berlin hapishanesi avlu
sunda idam olundu. Bu canavar da 
yirmi sekiz kişiyi öldilnnüştü. Kur -
banlarmı ibirer behane ile dükkiı.nmn. 
celbcdiyor. sonra parçalıyordu. 

Paris jürisinin 1906 da beraet et
tirdiği Gut Dor dev anası da üç kü
çillt yeğenini öldürmüştü. 1907 de, 
(Şatoru) da, yanında çalı§all küçük 
bir çocuğu öldürdü. 1908 de, bir han
cının yavrusunu boğarken yakalandı. 

13 birincik8.nun 1931 de, Peşte - Vi
yana ekspresi Biyatarbay köprüsün
den aşğı yuvarlandı. 22 kişi öldü. 100 
kişi de yam.landı. Bu facia ilk evvel 
bir kazaya hamlolundu. Fakat, ara.3-
tırma neticesinde Matuska adlı bir 
Macarın işi olduğu anlaşıldı. Bu a
dam, tr~nin nasıl düşeceğini, yolcula
rın nnsıl öleceğini görmek için demir· 
lerin birkaçını yerinden çıkarmıştı. 

Fakat bu zalimlerden ba.ska birçok 
harisler \"ar: 

17 şubat 1861 de, Burjda kafası ke
silen (Dumolar), m:ıhza paralarını n.l 
mak için altı hizmetçi kadın boğdu. 
Karısı. hizmetçi idarehanelerine gidi· 

yor, bu zavallıları eve getiriyordu. 
Alsaslı Tropman. 1869 da dokuz ki

şilik bir aileyi öldürdüğü zaman he
nüz 20 yaşına basmıştı. 

linde çıktılar. 
İlk akını yapan Beşiktaşlılar, Ga

latasaray kalesine kadar indiler. Hü
scyinin yerinde müdahalesi topu Be· 
şiktaş nısıf sahasına yerleştirdi. O
yun siyah beyaz kalesi önünde kor -
nerle kesilen bir akında Yusuf attığı 
kornerde takımının birinci golünü yap 
tr, buna siyah beyazlılar cevab ver -
mede gecikmediler. Hemen akabinde 
hücuma geçerek soliçleri Cahid takı
mının birinci golünü yaptı. Şimdi o • 
yun, bir hir, ve mütevazin cereyan e
diyor. Galatasaray zaman zaman se
meresiz akınlarla siyah beyaz kalesine 
kadar iniyor. Fakat netice yok. Sol iç 
ve sa.ntrf or bozuk, Salahaddin korkak 
oynuyor. Bu akınlardan birinde sağ iç 
Şevket takımının ikinci sayısını ya -
pıyor. Şimdi Bc~iktaş daha hakim. Bi
rinci. devre 2-1 Galatasaraym galibi -
yetiyle bitiyor. • 

İkinci devreye Beşiktaş daha canlı 
bn.51ıyor. Rüzgarı lehine alan sarı kır
mızılılar da, galiibyetlerini garanti et
meye çalışıyorlar. Bu ara güzel bir a
kınla siyah beyazlılar, Galatasaray 
müdafaasının iyi yer tutmamasından 
istifad<; ederek sol açıkları Hasanm 
ayağıyla ikinci ve son gollerini atı • 
yorlar. Bu ara maç biraz sertleniyor 
ve hakem Beşiktaştan Fuada ihtar ve-
rivor. lki taraf da galibyeti kendi ta
ı~flanna eçvirmeye çalışıyorlar. Sa-

rı kırmızı muhaeimler ve hatta mü
dafiler de Beşiktaş kalesi önünde. Kü 
çük 'BUlend çok güzel ortalasışlar ya

pıyor, falcat Salahaddinin Iüzumun -
dan fnzla çalım yapması ve ağır oy
naması gol çıkma.sına maıtl oluyor. Bu 

sırada çekilen frikikten istifade ede· 
rı.iyorlar. Sarı. kırmızılıların bir akı • 
nını Beşikta§ mUdafaası ancak korner 

le kurtarıyor. Çekilen kornerde hu se
fer Şevket bir kafa vuruşu ile iiçün
cü golü yapıyor. Bunun akabinde Sa
lahaddindcn pas alan Bülend karşısın
dakileri atlatıyor ve takımının dör -
düncU golünü yapıyor ve maç birkaç 
dakika sonra 4-2 Galatasaraym ga
lebesiyle bitiyor. 

GUneş Vefayı 3 .. 2 
yendi 

Taksim stadında oynanan (B) ta • 
kımları maçmda ise. Güneş Vefayı 3-2 
yenmiştir. 

Birinci devre 1-0 Güneşin üstünlü
ğü ile bitmiş, ikinci devrede takımlar 
ikişer gol yapmı§lardır. 

Hakem Ahmet Akının idaresinde oy 
nanan maç çok ç.etin bir karşılaşma ol 
muştur. 

(Düseldorf) cadısı unvaniyle şöh
ret bulan Peter Kürtenin 2 temmuz 
1931 de canı cehenneme gönderildi. 
Bu cadı; kız ve erkek 12 küçük çocuk 
öldürdil, 17 kişiyi öldürmek teşebbü
sünde bulundu ve 37 evi, çiftliği kun
daklıyarak yaktı. Scbcb? Öldürmek, 
yakmak ve yıkmak hırsını teskin i
çin ... 

1898 de, Geyard I...öblon ailesini öl· 
dürdü. Kan ve kocayı tüf ekle yere 
serdikten sonra iki çocuklarını, bU
yük analarını da öldürdü. Ve kendisi
ne korku ile bakan 5 yaşında bir kız 
çocuğunu da tavuk gibi boğdu. t Tebllğ 

(Potsdam) devi nltmı~lık Adolf Se
efeld yüzden fazla çocuğun ırzına ta
sallut etti, otuzdan fazlasını öldürdü. 
Nihayet, ele geçti, 23 mayıs 1936 da 
Berlinde kellesi uçuruldu. 

Canavarların yalnrz Almanyada bu
lundu~una zahib olmayınız. Bunlara 
her memlekette tesadüf olunur, mese
la Fransada da böyle birçok canller 
çıkmıştır. J<~akat bunların hiçbiri ka
til adedi bakımından Alman c8Jlavar-
13rl'mn yetişememiştir. 

t 1887 senesi birincikfınunundan 9 i-
kinciteı:ırin 1888 e kadar geçen müd -
d t ı.arf ında Londrada hafif meşı~b 
k:dınlardan on ikisi ölü bulundu. 
B ıarın hepsi ayni bıçakla karınla
. u;ı::şilerek öldilrülmüştü. Bu cinayet

; 
1 

. faili Jak isminde deli bir dok· 
eruı .. 1d .. 

tordu, tımarhBJlede 0 u. 

Koransczin 1901 de Şartirdeki ci
nayeti etrafa deh~t salmıştı. Bir çift 
lik sahibi olan bu adam, kansı ölün
ce, beş çocuğundan kurtulmak ic;;in 
hepsini birer birer boğuvermiı;ıti, Pi· 
yer Dölafet adlı bir ba.~ka çiftçi de, 
7 Şubat 1932 de büyük anasını. kan
sını, iki çocuğunu ve amcasını öldür
dil. BJ cinayete sebeb kin ve hırstı. 
23 ikinciteşrinde giyotinle kafası ke
sildi. 

Marsilyada dört kişiyi zehirle öl
dü.ren bir cani de 10 nisan 1934 de i
dam olundu. 

Montrödc saatçilik yapan Fchks 
Pel, l875 tc yedi kadını zehirledi ve 
cesetlerini yaktı. Müebbed küreğe 
mahkflm oldu. Hapise girdi. 

Jozef Şmit isminde biri altı dt!fa ev
lendi. Karılarını banyo teKrıesine 
daldırarak öldürdü. Bunlardan altın
cısını düğünün ertesi günü öldürmüş-

T. S. K. İstanbul Bölgesi Başkanlı
ğından: 

Ankara ve lstanbulda maçlar yapa
cak olan dost Romanya federasyonu· 
na. bağlı Bükreş muhtelit takımı 21-
12-1937 Sah günü Romanya vapuru 
ile şehrimize muva..,alat edeceklerdir. 

Sayın konuklarrmızt karşılamak ü
zere Bölgemiı.c balğı bütün klüp dele
gelerinin o gün saat tam 14 de Galata 
Rıhtımındaki yolcu salonunda hazır 
bulunmaları tebliğ olunur. 

tü. 
Landrüye gelince: cinayetleri her· 

kesin hatırındadır. Kanlı muhtıra 

def terinde 11 talihsiz nişanlmm ismi 
yazılı bulundu. Ve bu zavallıların u
ğursuz köşkün mutfağında yanıp kül 
oldukları anla.sıldı. LandrU 23 Şubat 

1922 de Versayda idam edildi. 
28 EylCıl 1913 de, Redureau adlı, 

atsaymoş Ru r' 
Vaydmanı yakından tanıyan biri anlahyor: ucana,,a ' 

bUyUlaylcl bir kuvvete malJktl ı ,, 
Paris, lHususi) - Katil Vaydman 

meselsi bütün Paris halkını işgal et
mekte devanı ediyor. Gazeteler buna 
ait tafsilatla dolu. 

Amerikalı dansözün cesedine otop
si yapan doktor, kadının kafatasına 
sıkılan bir kurfiunla öldüğünü tesbit 
etmi3tir. Amerikanın Paris sefiri, ce· 
sedin Nevyorka, ailesine gönderilme -
sini istemiştir. 

(Vulz.i) köşkünde bulunan çam~ır
larrn üzerindeki markalardan bunla • 
nn Madam J an Deturel adlı bir ka
dına ait olduğu anlaşılmıştır. 

Bu kadın, polise müracaatla. Bor· 
dodan Parise geldiği gün (Şanzelize) 
de bir kahve önünde durduğunu, bu 
sırada kahverengi çanta.<;mrn çalın -
dığını söylemiştir. 

Katili tanıyanlardan biri büyük bir 
heyeeanla §Unları anlatıyor: 

"- Üç gündür ağznna bir lokma 
koymadım. Karrnı da hasta yatıyor. 
Vaydma.nın yanındaki köşkü kirala -

ml§tnn. Kendini çoktan tanıyordum. 
Hatta. beni bir yarış hayvanı alanına, 
karıştırdı. !ki sene evvel, birlikte (Re 
ne) gitmeyi teklif etti. Henüz hasta· 

lıktan kalkmıştım. Bu küçilk seyaha
ti memnuıtlyetle. kabul ettim. Bu es
nada bunların para kaçakçılığı yaptık 
larmı öğrendim. Miliyon, Janblan ve 
arkadaşları günde 100-200 mark para 
kazanıyorlardı. F'rankfurtta yak;ı.yı 
ele verdikleri zaman ben de beraber
dim. Fakat polis, masumiyet.imi an -
la.dı. Beni serbest bıraktı. 

Vaydmanda. insanı teshir eden ga
rib bir kuvvet vardı. Nazik, ter.biyeli 
kibar taVlrlı bir adamdı. 

Kendisine karşı hürmetim, itima • 
dmı vardı. Miliyondan, Blandan kaçı-

yordum. Vaydmanı, arasıra görüyor, 
bu heriflerden uzak bulunmasını tav
siye ediyordum. 

Ben, yalnız para kaçakçılığı yaptı· 
ğını zannediyordum. Doğrusu adam öl 
düreceği aklımdan geçmem.işti.,. 
"Vaydmamn mahvma sebep 

korl<udur ! ,, 
Paristc çıkan gazetelerden biri, vak 

tiyle altı kişi öldüren, eski bir kati
le müracaat ederek canavar Vaydman 
hakkında ne düşUndüğünü sormuş. 

G~tcci, "Polo"' ile yaptrğı konuş
mayı şöyle anlatıyor: 

"Onu. Scnmartcnde, devam cltiği 
kahvede buldum. Her zamanki gibl 
kanapeye oturmu§tu. Sandalyeye o -
turmak hiç i<leti değildi. Bunun sebe-. 
bi sorulduğu zaman: 

- Çok katı, derdi, hem de bana 
mahkemeloroeki sandalyeyi hatırla • 
tıyor! ... 

Polo gündelik bir gazeteyi almT§, 
Vaydmanm itiraflarına ait satırları 
okuyor ve pek dalgın görünUyordu. 
Bir aralık ba.smı kaldırdı, bulanık 
gözlerini duvara dikti, sanki bir ha -
yal göryy~uş gibiydi. AlnınIL çiz-

henUz 16 yaşında. 'bir !çocuk, yanında. 
çalıştığı ibir çiftçiyi ve ibütün ailesini 
öldürdü: yedi kişi... 5 yaşında bir kü 
çilk çocuğu (nasıisa \Uluttuğunu) söy· 
ledi. 

2 ikinciteşrin 1928 de, on sekiz 
yaşlarında iki hizmetçi, patronlarını, 
karısını, iki çocuğunu revolverle öl
dürdüler. Bunlardan lbirisi jdam seh· 
pasına çıkarken şu sözleri söyledi: 
''.Fransanm en genç idam ma)ıkfunu
yum ! ... ,, 

Bu kanlı listeye da.ha birçok cani 
adı ilave oluna.bilir. Mesela: karısını, 
annesini öldüren Hipolit ve Bulay, 
sonra (Vijen) civarında üç çiftçiyi 
öldüren Rusyalı Kuziliyakof, daha. 
sonra. geçen ilkbaharda., ayni gecede 
Pariste !hemşiresinin 8..5ıkınr, (Gien) 
de kardeşini öldüren ve kendisini (Vi
şi) ye götüren §Oföıii yaralıyan An-
dre T&iyet... · · 

gileri gerilmişti. Sonra yine okuJJl 
a • 

sına devam etti. ~ 

Polo, böyle cinayetlerden, ~ o
ait tafsilatı okumaktan müteeS ıı,rdaJl 
lacak, heyecana düşecek nd~1 aıtı 
değildir. Çünkü o da, vaktıylc • 

kişiyi öldürmüştür. Kan.daJl,. ksll ~e 
mokten ürkmez. O da bir katıl, h . do 

çok azılı bir katildir. Bunu p0HS 
bilir, herkes de bilir... e!· • 11 

Fakat o, bütun bu cinayetıerı! e • 
sini müdafaa için yaptığını iddıa 
der. 

Yn.nına yaklaştım, ve: 

- Ne dersin buna? .. 
Diye sordum. Cevah verdi: 
- Vaydman, yaman adanı! .• 
- Yani, canilerin canisi ... 

Sözüm ti kesti: ·stcl11t
- Yok canım, pöyle demek 1 ı;0ıı 

dim. Yalnız yaman 'bir şey ... J:Jclll JJJ" 
derece cesur, hem de kork~· : .. 
çok nazik, fakat çok da ihtiya.ts 

- Anlıyamadıın. SıJ• 

- Anlıışılmıyacak bir fıCY ~~· 
usule riayetkar bir delikanlı. ı. vıı • 
öldürdükleııini hep kaf atası~dıtıııJ~ 
rup öldürüyor. Sonra evin1Il uJll• • 
yahut da bahç:.esine gömüyor. !ı,iıröl. 
rı götürUp de Sen nehı:ine a ~ 

aJU''efl"~ 
Fakat, korktu. Yolda yaka.l rttlt" 
ten ~ekindi. Eminim ki bu ciflllıı 41• 
ri yaptıktan sonra pek 'buJır8İ' 
kikalar geçirmiştir.,, , __/ 

1 LAN ,J>' 
Beyoğlu Birinci Sulh Hulnak 

keme.inden: iJ\~ 
Antuanct Cameiyan ile haı jl1' 

müştereken mütcsarnf oldukl~e t'-.. 
oğlunda Hüseyinağa mahaJlesın 
zacrbaşı sokağında: ııııı''ıı 

ı. 2232 lira 16 kuru§ llluna 
kıymetli S numaralı bir hane. tli af"i 

2. 2499 lira 80 kuruş kıyıne 
sokakta bir hane. rrfı'' 

ık arttJ e 
lzalei şuyudan dolayı aç tarilt:ıı 

ya konulduğundan 24-t-938
5 

det! ı 6 
müsadif Pazartesi gilnü saat 1 si JJSf 

hkeıne ya kadar Beyoğlu Sulh Ma al<tıf· 
k A • ı•w• .. d ·ıe saulac 1 ıı atıp ıgınce muzaye e ı . Jİ e 

bınJ11 c o 
ı. - Arttırma bedeli ta . b ıu"' 

• 1 u ıc· 
kıymetin % 7 5 yet mi!} beşın aığı t• 1 
gün ihale edilecektir. Bulın3 g.2·93 

d. d be • • .. gelen ô'l'l 
ır e 15 on şıncı gune ıs 

"h" .. --'"f S 1 ·.ı·nü saat l'.o'I tarı ıne mus~ı a ı g erı 'J 

16 ya kiidar ~.:ra olunacak ve 
arttırana ihale edilecektir. . ın'Ji}'e' 

1 b" jknıl§ '<11' 2. - haleye kadar ır icBreflı 
belediye vergileri ve ~akıf deli "c Ô~ 
yirmi senelik evkaf tavız ~c r]arı dof 
!aliye müşteriye aittir. ?JiıktB 
yasında yazılıdır. . te'icııl'' 

· ek JS • J>e' 
.3 - Arttırmaya gırlll ğıl ıııf ., 

muhammen bedelin % 7 buçu tıJfll 1'1 
• '(73 11 • .J(le' 

tinde teminat akçesı veı getı""" 
bankanın teminat mektubunu 

1 . • ;tib'" 
en şarttır. .-;1W;iede11 f'' 

4. -·Arttırma bedclı 1 saf'tı' • 
ren S gün içinde mahk~llle k~alc ~' 
tınlaeaktır. Aksi takdırde c ziya11 

rar v larak farkı fiyat ve za ıl" 
raiz bila hüküm alınacaktır· ·na• ıı•",,. 

· ve 
1 ""ı s. - 2004 sayılı ıcra fiJcatl l•' 

d ·ne te" ·bl • nunun 126 r.t.:ı inad esı şalı• ıı" 
ki · otele · # ri menkul ü~erinde ıp ga'irı fi' 

. . - rkadar ·'il' 
caklılar ılc dıger a 3 11usıı•1 if" 
kul üzerindeki haklarıl1' ·adial•rı~~ 
iz ve masarife dair otan .J ibarerı fStıir' 
bat için ilan gününd~~ 1~eıcri11~,tl• 
gün içinde evrakı rr>'ıl5~rac:a•t c ~tit' 
liktc satış memuruna tn ~pil ~ 
dir. Aksi takdirde naıcıarıu~ par' 
ğü ile sabit olauyanlar sal rt•r· ... ,,e-

,_ • 1':3 ı ·~pr ' 
paylaşmasından ınarıç e dı f'e . 

6. - Şartname ınahlc~i· bit jlt1' 
sinin herkesin görebiteCe t ,ııı"" .,,,, e 
sılmıştır. Fazla :mal~ıı;: ııı~' 
yenlerin 935/27 sayısıY: 
müracaatları ilan olu~~:~366). 
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'tuha f b ir 
llıeslek 

birlıı1rıı~ptan evvel benim çok tuhaf ı yağın ve bin tekerlek peynirin .adına 
dt ~leğim vardı. O zamanlar Kırım bakacaksın!. 
dııı.ı lll~nuyor ve bir çiftlikte çalışıyor- Açlıktan başım dönüyordu. Hiç dü-
'lttii. Çıf~lik~~ dört yüz kadar inek, bir şünmeğe bile lüzum görmedim: 
'lreçı, yuzlercc tavuk, ve bin1crce -Olur, dedim. Bana büyük bir par 

!len Yardı. ça ekmek getiriniz, hemen iıe ba~laya-
'ta.. bu çiftlikte çeşnici başı idim. yıın. Sevgili mesleğimi adeta görct.;e-""' ... 'diJı.ı ızın anlayaı.:ağıruz, satışa sevk- ğim geldi. Ona yine kavuştuğum~ Fek 
lt~den evvel peynirlerin ve ya~lann sevindim doğrusu. 
& bakardım. Ne olu:-sa olsun iyice karnımı do-
~q Peynir, ve.yağlar vapurla Avru- yurmağa karar vermiştim .. Ondan son
' •tvkedilirdi. Fakat sevkedilmedcn rası Allah kerim .. Canımı alacak değil 
~Yrupadaki yağlı müıteriletimiz lerdi ya!. Maamafih karnım doyduktar 
' rnasınlar diye mallan iyice bir sonra da kolay kolay canımı aldırama ?. 
'-."ne etmek, tadlarına bakmak la- dım .• 

Co Çiftlik 'sahibinin tafkın pşkın y:.izil· 
\ .. rünüşe göre çeşnicilik hiç de fena me baktığını görünce: 
'lııtılek değildir; belki siz bile bunu - Ne duruyorsunuz, dedim. Haydi 
~ 'tf:.,e yapmağa hazırsınız!. Fa.kat koşun ekmek getirin!. Ben işte çok 
~ tarı akpma kadar, her gün, hütiln at.;eleciyim .. 
ttt lene ha babam peynir ve yağ yiye- Çiftlik sahibi itimadsızlıkla: 
tfit ~l~raanız o zam"n ben size bu işin - Ben sizin ihtisasınızdan şilpr.elen t: 11

fini soranın. meğe başla.dım, dedi. iyi mütehassıslar 
'1 !iıı hiç de mütehassısı değildim. Ta- peyniri ve yağı ekmeksiz tecrübe eder-
~~. tesadüfi olarak bu işe giı ~~im. ler. Aksi takdirde yağın ve peynirin 
'~lar henüz yirmi üç yaşında cinsini anlayamazsınız!. 
\ı I>ert, kasavet nedir bilmiyor, Bir pot kırdığımı anladım. Fakat der-
~ bile metelik vermiyordum. iş- hal bunu tashih etmeğe koyuldum: 
fa~ Kırım sahillerinde serseriyane - Sen ama da budalaymıısm, dedim. 
'tr or, kendime bir iş arıyordum. Ben ekmeği yemek isin istemiyorum. 

' 'b tUn böyle hedefsiz olarak d-,Jaşrr Yağın veyahut peynirin bozukluk dere-
~Qrnuma taze peynir. taze yağ cesini anlamak için onları muhakkak 
~ il geldi. Halbuki ben iki günden ekmekle temas ettirmek lazımdır. Bu. 
~zıına bir lokma yiyecek sokma- Avrupada tatbik edilen en yem bir 
~ Gayri ihtiyari kokunun geldiği muayene usulüdür. Doğrusu ben sizin 
' Cte doğru }"Jriidüm. Niyetim, bu cehdletinize hayret etmekten ken-
~ farkına varmadan ineğin birine <l:mi alamıyorum. , 

RABm-~pom. 

- Geçen sene beni tımar1ıancye koy 
muşlardı. Anıa 1ıamdolsmı §imdi iyi
leştim. 

\: lrlak, biraz süt sağmak bö} ıcı:e. Çiftlik sahibi beni bir başka binaya 
O)s 1 -.3 k d · d" ~ arada - işçilerden şipşak öğrendiğim -~- · u.n. · .. a~_ ığımı . gidermekti. götürdü. OrdA..la ay ettir ı. ~ırt1ma 

~~ - · ·· l k · d" d" E peynirciliğe, yağcılığa ait bir sürü il-&. Yuruyuncı: çıtle revrilmiş bir beyaz bır gom e gıy ır ı. n sonun-
'"ll' t6 :ı mi tabirler .de savurdum. ~ · rdUm. İneklerin bu ahırda ola~ da: 
·~tın Çiftlik sahibi benim yüıksek ibtisa-
\,,._ 

1 d. üşündüm. Çitin üstünden - Haydi şimdi de yağ fıçılarının ya-
"'"e d smıa hayran oldu.. Benden pek mem-\ r ım, ahrnn icine girdim. Fa- nına gidelim, dedi. 
~ nun kaldı.. Ben de akJa.ma kadar hiç 

a inek yerine bir yıg·rn peynir Foyam meydana çıkaı.;ak diye bava<n ı 
} !tı. " too · durma.dan çeşnicilik yaptım. yicc kar tt~d Cözlrrim açlıktan dönmil«U. korkmağa başladım. Fakat ister iste- · 
1... · • d'" d :ı• - nrmı doy-0rdum. AkJam olunca, çiftlik-
:"l lt e mahal yoktu. Hemen peyr:ir mez dftlik sahibinin pecı.inden gittim. 
L" }'an ıı: :ı ten gitmemeğe, orada kalmağa karar -~ aıı tırn. Tam bir parça peynir Tam yağ fıçılarının yanına geldiğimiz verdun." 
tı...::"ıılak ü ik • • b" h . 
~lli: zere en, ıçerı ır erıf zaman, taliime, çiftli sahibini bir bafka Çeşnicilik, bir sanat olarak baait bir 

'

' ~ yere sağırdılar. Ben, derin bir neits al- iıti. Bu il için hususi bir ince kaıık 
• .e yapıyorsun orada, dedi. Sc.l dım. Yağ fırılannın bulundug-u yerde d y ~ d . r di 

:ı kullanılıyor u. agı, aıma ıçının -
~ sı~tJik işçilerinden misin?. bir sürü çiftlik amelesi vardı. Onlara binden almak lazımdı ... Yağda. en ufak 

~;cıtah ç. istifimi bozmadım. Çu'"nkü" do··nerek samım· i bı"r eda ı"le·. ı.~ bir acılık, yahut lezzetsizlik, tuhaf bir ~biıitd· kıtnseler yoktu. Nasıl olsa ka- - Kardeıler, dedim, sizin anlayaca- koku gördü mü ''bozuk damgasını vur 
' a ı:n. Biraz alaycı bir eda ile: . ğınız ben bu işten hiç çakmıyorum. mak Jazrmdı. Aksi takdirde asaletlu 

~'ll en buranın iJçilerinden değiİim, Açım. Maksadım karnımı doyurmak- Avrupalı müşterilerimizin midesini boz 
~lı' ll'akat buraya kapılanmayr da tıı;;.. Yağı ne ile tecl"Jbe etmek Jazun. mak küstahlığını işliyebilirdik .. 
')) 

11 
geçirmiyor değilim.. Hepsinden mühimi, şu çiftlik s:ıhibi Tabii ben ilk zamanlar yağlar arasın-

~t ~ .. elti: buranın iıçsi değilsin de ne olacak enaiyeye nasıl bir ağız kullana- , daki farkı anlamıyordum. Her yağ be-
' }°ntrlere el sürüyorsun? yım? nim fevkalade hoşuma gidiyordu .. Fa-
~' ~ ~e aynı kilstah eda ile: Benim bu samimi hareketim çiftlik kat kısa bir zaman sonra yağlar ara-
tt~~iri denemek istedim, dedim. iıçilerinin pek hoşuna gitti. Hepsi kah- sındaki ufak tefek farktan anlamağa 
~~ lt koku11u bana biraz ekıi gıöi kaha ile güldüler .. Bu arada nasıl ha- başladım. Bazan - iş ~;ahı - çiftlik sahi-
~ bh ·1deuı ki bu mübareği yapma- rclı:et etmem lazım geleceğini de lana bine çıkıştığım bile olurdu ... f ıi bu de-
;~Yorsunuz, ne diye bu işlere öğrettiler.. rece ciddi tutmam çiftlik sahibini mem-

\.'lllıuz? Çok geçmeden siftlik sahibi geri nun eder. çrkışmalarımdan bayağı ke-
~~ a.n buranın sahlplerinden biri döndü. Ben hemen öğrendiğimi satma- yiflenirdi. 
l~ b~u <:iğrendiğim muhatabım sözle- ğa baıtadım. Herife öyle numaralar yap Sonu :111.rın 
ot t.ı... ç kı.tnıadı. Hatta biraz alaftadar tun ki avalın ağzr açık kaldı .. Tabii bu (Mihail Zoıçenko'edan) 

, 
Bir işçi gibi fabrikada çalıı,tım; hizmetçilik yaptım ! (27> 1 

Şimdi de bul~şıkları 
yıkamam lazım ! 

Önümde yıQılı duran k irl i ve yaQlı 
tabaklan, çatallar ı yıkamak b ir 

tür lü iç imden g elm iyor 
H6portajı yapan : Nerinıan 

Ertesi cabah erkenden, iş .~darehane
sine bile u~ramay" lüzum görmeden ye
ni evime gittim. Beni gene güler yüz
le karııladılar. 

Ev, oldukça kalabalık.. Fakat çekil -
miyecek gibi değil.. Doktor lbayarun 

kundakta bir de !.VC:Uğu var. Kocası iyi 
bir adam. Annesi, babası, ablası ve küçük 

kardepyle bir ara:!a ot uruyorlar. Misa

firlerinin eksek oimadrğı mutfaktaki bu_ 
13;şık yığınından belli. 

Eve :ıdım atar atmaz, mantomu çı

kardım. Bana bu bulqrkların yığılı ol -

duğu mutfağı gösterdiler. tık it olarak 

ta odasında haata yatan dadı ile büyük 
hanımefendiye kahve pifirmek1:ğimi 

söylediler. 

Bu i§i yaptım. Elimdeki kahve tepei. 
si içindeki kahveleri dökmemeye çalıp

rak götürilrken kilçük bir odanın açık 

duran kapısırldan, yatağında uyanık u

zanmış bir genç bayanla gözgöze gel -
elik. Bu genç bay.ın bana hafifçe gülüm
ser gibi görilndü. Ben bu gözleri tanı -
yordum. Fakat f!eredcn? 

Doğrusunu iıteneniz, himıetçiliJcle 

geldiğim 'bir evde bir tanıdık çehre ıile 

karırlapnak hiç te 'itime gelmediği için 
bu gözleri kafL-ndan çıkarmrya, taru-

dık bile olsa tanımamaya karar vermiı 
rrrh~. 

Kendi kendime: 

- Hayır, har.r tanımamalıyım .• Bu
rada- h erhangi tanrdık bir yüzle karp -
laımak istemiyorum. dedim. 

Kahveleri ycrl~rine verdikten biraz 
sonra mutfağa gittim. :BU:yiik Bayan, 

sabah kahvaltısını hazırlamakla meı • 
guldü .. 

Şimd: akp.mdan kalan bulqıkları yı

kamam liznn.. Bilyük bayanın bana bu
nu işarlt etmesine dahi mc~n vtt -

mcden hemen ite baflamak istiyonmı. 

Fakat ben bu iti nasıl yapacağım?. 

Yıkamaktan iğremniyorum.. Apğı 

yukarı her genç kız, evinde hafif tertip 

böyle itlerle uğratmııtır. Evde, rı baıı

ma dütttlılü zamanluda, bulapk ta yı
kadım, çamaıır da ... 

Ortalık toplam.ık, her zaman yaptı • 
gım it- Ara sıra yemek te piflrdim. Am· 

ma ıu önümde yığılı duran ve bana dağ

lar kaidar büyük görünen kirli ve yağlı 
tabaklan, çatalları, kaflklan, bıçakları 

yıkamak :çimden gelmiyor. Fakat çare 
siz bunu yapacak ve içimdeki bu menfi 
hiui yeneceğim. 

Tered:iildilm birik.: saniye sürdü .. Bu 
tabakları kendi tabaklanm, yemek ar-

trklarını kendi artıklarım telakki etmeye 
çalışıyordum. 

Büyük bayan: 

- Kızım, diyor, ıurada ça~lıkta 
srcak su ~ar, dök onu ıu kirli tencere> 
ye .• 

Bu işi yaptıktan sonra bezi aabun -
lıyor ve bir tabak alarak oğuıturmaya 
batlıyorum. Bunları yaparken, bala 
içimdeki ~.ekingenliği gidermit değil. 
dim. 

-Gayret Neriman! diyorum, pyretl 
Bunlan yapman lizım .• Far.zct ki, de
min düıündüğiln gibi bunlar, een.in ta
baklann, senin ıartıldarmchr. 

Temizlediğim tahaklar bir tarafta y:ı. 
ğıldıkça, kirlileri ualdı. 

Biraz daha gayretle bunlar da bitti , 
Sıra çatallarla bıçaklara gelmifti. Bun
ları da tamamladıktan sonra durula _ 
dım, bezlerle kuruladım. t§im tamam ol
lduğu vakit ikide bir mutfağa g&rip çı
kan büyfik bayana 10rdum: 

- Elim ağır mı IJıammefendi?~ 

O tatlı tatlı gülümıiyerok cevaP. ver. 
di: 

- Hayır kıZimt çok iyi yapır>raun .• 

Mutfak itlerini yoluna koyuncaya ka
dar öğle olmuttu. Ş(.md.i masa buırla

nacak, yemek yenecek, tekrar ayni iı 
bapıyacak ve bu it böylece denm edi P. 
gidecekti. 

Sofrayı buırladmı.. F.kmekleri, kü • 

çille dilimlere bölerek götürdüm, yeme~ 
taııdım. J 

Bir aralık, mutfakta dururken, içeri.' 
ye, ubahleyin yatakta uzanmıı ıöıidü .. 

ğüm gen; kız çıkageldi. Tekrar ıözgö.. 
ze geldik. Gene gillfbmeci, omaalaq. 
nı iri tarafa salladı: 

• o; 
- Allah kolaylık ven.ın ! dedL 
Sonra bendıcn cevap bile beklemi,e 

lilzum görmeden bir bardak al.anık~
kıp gitti. 

Evet bu genç mı tanıyordum. H.,.. 
limde yanm blaıı ıUnJer binamla~ 

Bu kın i!niveraitc koridorlarında çok 
görmüttüm. O da be~ tanımrı olacak-
tı ... 

Hizmetçilikte ıbo§ durmamak müte • 

madiyen çalıpyor görünmek lhım. 

Böyle hareket edenlerin aevildiğini 

söyleme~.yim.. Amma, bunu gad:>oya • 
cılığı cinsinden ~rapmamahdır. 

İ§C başladığnndanbcri, daha bir 
dakika !durmadan çalııtım dersem bana 

inanmalısınız. Mutfak temizlendi, od&. 
tar temizlendi. Hatta kulaklarıma ka· 
dar ıu fısıltılar gt'ldi. 

(DeYamı nr) 

"'9ltJa !•-------------------~ ~ ~t •ordu: Ti al>eriıı deniz ve nıar.·cra romanı: 28 - - E\·et, şüphe yok ki: Saatte ylrml milden 
'~ • gib~ e.kşi 7eldi? Yoksa sen, bu razla yapıyor. 

Doğan kaptan dediğini yaptı. Blr dakika 
sonra bütün gemlcilerimlz gü'fertere çıkmışlar, 
sandalları denize atmağa hazırlanıyorlardı. Bu 
kahraman Türk çocukları yüzlerinde hiçbir kor-

Ya.g ı'Jerınde mütehassıs mı- - Hem de bize geliyor sanıyorum. 
t. - Doğru söylüyorsunuz. ~ttifiıt - Du gemide revkal!de bir hal var mıdır, ~~il ~lay ettiğini, sonunda bu işin dersiniz? 
"- ,;ır çapanoğlu çıkat.:ağını zan- Kaptan dilrbinle yabancı vapuru uzun uzun 

\..t}i aarn.afih ~i~ renk vermedim: Yazan: Ali Hıza Seyfı. bir daha tetkik etti; bana döndüğü vakit yUzü ol-
~~ tthın.m ettınız dedim. Ben Mos dukça bozulmuştu: 

ı:ı~'t,"11" kiz zavallıdan ikisi ölmüştü . Uçü de başıı.ltmda - Ben: dedi; bu gemiyi ilk defa görmiyo-ı.. · .r ır ve yağ işlerinde birinci 
"it rrın yaralı yatıyordu. Bizim Türk gemicilerinin yar- rum 

~ ti b· tehassıs idim. Onun için dımlarlle (lkind Kartal) yatı tekrar malclnesinl 
0Arkadaşım Ali bir.az müstehzi sordu: 

' ıııu ır Yerde peynir ve yağ gör- işletmeğe ve yol almağa başladığı vakit da lgalar - Acaba nerede gördünüz, kaptan? 
~~~ tccrUbe etmeden. tad!anna ha;'li bllyUmUş, güneşin yüzllnü bulutlar kapla-- - Dundan birkaç gUn önce önümüzde Atlan. 

\ tİftı;~ Yanlanndan geçemem. mıştı. Yan yelkenlerlle fulok yelkenlerini do ne- tik postasına bir mermi attığı vakit gördüm! .. 
'ı '<it lah" mış olduğumuz halde büyük bir hızla Amerika Bon söze karıştım: 
~ltıt.. ıbi g:ilmeğe ve benim eli- kıyılarına doğru ilerlemekte idik. - O halde ne yapmak istediğini anlamak '"re:• başladı: Paolo krç kamaralarının birinde kendinden kolaylaştı .. Hiç şüphesiz b izi kovalıyor. 

\ıt~, ın be delikanlı, dedi. Ben se- geçmiş ve çok şiddetli bir hümma içinde yatıyor- Kaptan tekrar dürbUnUnü gözlerine kaldırır. l" ÇlftJ~rarken yerde buldum. Sen du. Öğleden sonra onun öleceğine lııanmağa baş k e n: 
~~ ıkt lamıştım. Yatağının içinde bir dlizUye trrpınııı - BclkJ .. Llkfn ben onun yine o gemi oldu-
1..'l'ıı '•~ıa c kal. Ben sana umduğun- sayıklıyor, sık srk: ğunu pek iyi biliyorum. Bunun için canımı bllo 

~~}', . aylık. veririm. Bugünlerde - Duz! Buz bahse koyarım. Bundan başka tembel herifler 
\.~ti ı:·;ır Parti mal sevl:cde.:eğiz, Diye haykırıyordu. Ben o vakit onun no icin g emiyi siyahla iyice örtmeğl unutmuşlar. orta 
~~ ..,1 tli~imizde bunlann t:.ldrna "buz .... diye haykırdığını anlayamam1ştım , J{ıkin yerinde sarı rengi göze çarpıyor. 

'trıİ?.e '.:inslerine göre ayıracak bir bir vakit geldi ki: Hiç aklıma gelmiyecek muhit, DUrbünümü oraya çe,·frdlğlm vakit gllneşln 
, ,,, Yok.. Vakıa elimizde iyi bir ahval ve şartlar içinde bunu anladım. ışığll e pırıldayan altın rengini farkettlm. 
't ''mı . Öğleden ik1 saat sonra Paoloyu kamarasında Artık hiç inanmamazlık edemezdik. Adsız ge-
~ lrtı.ııd ~ .vardr. Fakat herıf kolc- ;;UçlU kuvtetli bir gemici ile bırakarak güverte- mi şu ancln bizi kovalıyordu. Eğer btı halde bize 
t "'e u. Sımdi ise ağzma bir lok- ye çıktığımız vakit Doğan kaptanı köpril Ustünde yardıma yetiscn olmazsa ba ımıza geleceği dil-

~ahut peynir sokmak istemi- \ ' O uzakta görUnen uzun, siyah boyalı bir gemiyi şün erck titredim. 
' llürhünilo seyrederken bulduk. O tekneye he n rlr> Ali, kaptana sordu: 

'Ilı I, ded" hiraz baktıktan sonra Doğan kaptana dedim ki : - Simdi ID<' rnpmnğı düşUnUyorsunuz? 
t ~le ım. ben bu işe razı olu- - Kaptan, bu gemi bana kalırsa şaşılacak - Ne mi düşUnüyorum?. Kazan önünde ateş 
9 ~ •t lşlm!z ne olacak? kadar hızlı gidiyor. ynknnlarr ve maklnedekilert yukarı çağırıp bU-

•ft ded· A. ı ·· · · r 
' ı. tı yuz yırmı ıçr Kaptan başım sallıyarak cevap verdi: tun snndallarımızı hazırlayacağım. 

• 

- ku, tereddüt göstermiyorlarsa da bilyilk bir me-
- rak içinde oldukları belli idi. Bense, adsız gemi-

ye baktıkça yüreğimin çarptığını duyuyordum. 
Bu kocaman, korkunç zırhlıya karşı altımızda. 
ki gemi bir gaz tenekes inden başka bir şey nıl 
idi? 

Bu sırada, yabancı gemi, dlreglne J>lr bandı. 
ra kaldırdı. Doğan kaptan: 

- Herif Rusya bandırası gösteriyor! 
Dedi. Baktım, e'fet, beş gün önce Şill, cum .. 

huriyett bandırası altında gördüğümüz gemi flm .. 
dl bize Rus kılığına girmiş olduğu halde yakla
şıyordu. 

Arkadaşım .Ali, kaptana sordu: • 
- Bu geminin, geçen günkü sarı gemi olduğun 

dan emin misiniz? 1 
• - Elbette eminim; siz deniz yüzünde hatla-r" şekli buna benziyen başka tek bir gemi gör. 

dünüz mü? işte bize işaret veriyorlar .. 
Yabancı gemi bize o kadar çabuk 7aklaşı .. 

yordu ki, çoktan top menziline girmiştik. Gemle! .. 
lerlm hep güvertede, gözleri bu şa.şılacak gemide 
olduğu halde sessiz duruyorlardı, hepimize bir 
durgunluk çökmüştü. Bununla beraber onla:r 
ken.:i Uzerlerine yıkılıp gelen ölüm tehlikesini 
beş gün önce (Kara.çapa Transatlantik) tlrketl
nin (Deniz kralı) vapuruna ve harp gemlalne 
:r..::Hlan işten anlamışlardı; kaptanın dediği doğ .. 
ru idi. Zırhlının işaret direği altında iki kişi var .. 
dı ve bize semaforle işaret veriyorlardı. Ben lşa .. 
rete bakarken Doğan kaptanın tekrar sesi du-
yuldu: (Denmı Tar), 

... 
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Amerika Japonyaya çek~~ö;;;;;kva Hataydaki 
harp açacak mı"'> Almanya ile anlaşmak için 

er ll"ştaıaıı' 1 lneıde .ırf maliunat ediıur.<k mak•adi:e bir şart 1 a rl n 1 tahrikat 
kan filosunı.ın kuvvet ve vaziyeti hakkin mülakat yapmak !11teodiğini söylemiştir. b i 1 d i r d i 
da malumat almiştır. geı:ek bu istişare Sefirin ziyarctinôen sonra Hariciye 
ve gerek bunu takiben Rosveltin reisli nazırı Hull Amerikan prostestosuna Fransız nazorra 

P a rDse ınareket 
etti 

_.. Başlnrah 1 incide 1 ğa başlamı9lardır. Bu hal:İer gatepte 
run müddeiumumisi Hikmetin tayin heyecan uyandırmıştır. 

ğinde aktedilen ve iki saat süren kabine Japonyanın ne .ı:aman cevap vereceği 

de ki müzakereler, Japonya tarahndan hakınJa ınalfımat alamadığını söylemiş.. 
münasip teminat verilmediği taktirde tir. 
Pasifik Filosunun hareketine dair olan Hong'·ong, 18 (A.A.) _ Muhtelif 
şayıalan kuvvetlendirmektedir. cinslerden mürekkep 30 Japon harp ge-

f; * * 
Vaşington, 18 (A,A,) - Deniz 

mahCillerlnde Amerikan fllosunun 
hazır bulunduğu tam bir emniyetle 
söylenmekte ve Japonya tarafından 
ittihaz edllecek tarzı hareket icap 
ettirdiği takdirde büyük Okyanusta
ki Amerlkaı\ fllosunun birka~ ımat 

zarfından her ihtimale karsı kov
mak fü~ere kt\fi techizatla Çin ~ul3.;ı
na gC:lnderfJeblleceğJ llftvc edilmekte 
dlr Böyle bfr nUmayfş şahsf bir ma-
hiyeti haiz olacaktır. Çünkü lngilte
re ile müştereken yapılacak blr ha
reket bilhassa, c.enubt Çindeki men
faatleri Amerikan menfaatlerinden 
ziyade tehdit- altına girmiş gibi gö
rünen İngiltere tarj.tfmdan teklif 
edildiği takdlrae efkll.rı umumlye
nfn muhalefetfıle maruz kalar!ak
tır. 

Dontz mahfillerinde söylendiğine 
g(jre, Amerikan efkftrı umumi.resine 
Amerikanın tngfllz menfaatleri için 
bir dama taşı gibi kullanıldığı hissi
nin vernmemeL1 ın.zımdır. 

Harp ilftoı için rey·ama 
.Jiizum görillmiiyor 

Va§ington, 18 (A.A.) - Reisicum· 
nurun ·harbi ilan etmeden evvel reyia
ma milracaat etmesini derpiş eden ve 
Budlow tarafmdan haz1rlanm1ş olan 
karar suretini, Ruzvelt , "temsili hfü<Ü· 

metin prensipine muhalif,. olarak .avsif 
eylemektedir. 

Bu karar sureti son kanunda parla
mentoda müzakere cdile'.:cktir. 

Hariciye nezareti ile matbuat, hari
ci menilde reisicumhurun salahi}"etini 
zayıflatacak ve Arrıerikanın harbe gir. 

mesini Çok geçiktirecek olan bu karar 
suretine itiraz etmektedirler. 

misi, Amoyun dı1 limanı olan Kimoi 
açığında toplanmı'şlürdrr. Amoy'da va
ziyet gerg.:ndir. Burada Japonların ka. 
raya Çikmo:.smdan korkulmaktadır. 

Çinin c.cnubund<ı muhasematrn baş -
lamasI ihtimaline binaen Kvongtung -
dan Hongkong'a yüzlerce mülteci gel.. 
mektedir. 32 kilometre uzunluğunda o

lan Hon6kong hududu boyunca müda
faa ameliyatı yaprlmaktadır. 

Milra\yöz ateşi haberi 
teeyyüt ediyor 

Şanghay, 17 (AA.) - Augusta ge. 
misinde gazetecil .- r tarafından f sticvap 
edilen Panay felaketzedeleri içinde bu
lunduktan gemi tıatmakta Hcen Japon
lar tarafıfndan mitralyöz ateşi altına a. 
lındıklarını teyit <:tmişlerdir. 

ik.: Japon çataııasmda bulunan müf
rezeler, Panay'rn Amerikan bayrağım 
çekm~ olmasına :rağmen gemiye girmi§
lerdir. 

50 Çin fırkası 
Şanghay 17 (A.A.) - Changhai 

Times gazetesinin bildirdiğine göre, 
C:n karagahı umt,:nisi seferberliğin ikin 
ci safh'\SI ile, efü fırkadan mürekkep 
yeni bir ordu vücuda getirmektedir. 

Bir .Japon muhribi batırıldı 
Hongkon, 18 (A. A.) - Amoydaki 

Çin ınenbalarından verilen haberlere 
göre Vushan kalelerile Japon harb 
gemileri arasında yapılan bir topçu 
dliellosu neticesinde bir Japon muhri
bi mühiln. hasara uğrıyarak Kurnada
ki üssüne dönmil!ı ve orada batmıştır. 

Japon'-.ırın Amorda karaya asker 
çıkardıktan hakkında dolaşan haber· 
ler, Hongkongdaki İngiliz makamları 

Prag, 18 (Hueusl) - Fransız ha
riciye nazırı Delbos Pari~e dönmek 
üezere buglln saat 11,55 de Pragdan 
hareket etmiştir. 

SalA.hlyettar bir menbadan bildl
rildlğine göre Çek cumhurrelsi Be
neş, diln öğleden sonra Delbos'ya 
Çekoslovak hUk(lmetinln Alman -
Çekoslovak mUnasebetlerindeki ger
ginliği izale etmek maksadlle Al
man ekalllyetlerl meselesinin halll 
için ıa.zımgclen tedbirleri ittihaz et
mcğc hazır bulunduğunu söylemiş
tir. 

Bununla beraber bu hususta Çe
koslovak hilkflmetı aşağıdaki şartla
rı koymaktadır: 

1 - Çekoslovakya devletinin bir
liği muhafaza edilecektir. Bir fede
ral hilkfımet teşkill ihtimali mevzuu
bahsolamaz. 

- Çekoslovakya hükumeti, memle 
ketin dahiıt işleri çerçevesi içinde 
tam bir istiklal ve hAklmtyetle ka
rarlar ittihaz edecektir. 

Akdenizde 
ltalyan filosu 

Asi ispanya gemllerl· 
Je harekata geçmiş 

l3arselona, 18 (A.A.) - ~mu mü
dafaa nezareti tebliğ ediyor: 

Aliı:ante'da karaya inen bir Fran
sız pilotu Akdeniz üstünden uçarken 
Columbrcttes adafarmm cenubunda 
birçok ltalyan harp gemileri gör
düğünü söylemiştir. Bu gemiler ast 
harp gemileri ile birlikte bulunmak 
ta idiler. 

edileceğini söylemiştir. 

Halka korku vermeğe 
uğraşıyor 

Antakya, 18 (Hususi) - Suveydiye 
nahiye müdürü ba§ta olmak üzere Ha
tay nahiye müdürleri, aldrklan direk
tif mucibince, halka Fransızların San
caktan asla aynlmıyacağmı telkin et
mektedirler. Bundan maksat, Sancak 
delegesinin intihabat hakkmdu.ki e
mklerini halka muhtelif şekilde kor
ku vererek yerine getirmektir. 

in lihabat için alınan tedbirler! 

İskenderun, 18 (Hususi) - Garo, 
intihabatta unsurları biribirlerile an
laşmaktan men için tedbirler almakta
dır. ~ekiz birincikanunda muhtelü 
Ermeni zümreleri mümessillerini ka
bul ederek demiştir ki: "Her şeyden 
evvel Ermeniler bir kütle haline gir
melidirler. Fransa Ermenilerin hami
sidir, hamisi kalacaktır. Ben sizinle 
beraberim.,. 

Cezirede tahrikat 
Halep, 18 (Hususi) - Cezire mm

takasının Fransa. himayesinde istik
lali hususunda propaganda faaliyetini 
bir taraftan fiili hareketler takip et
mektedir. Bu maksatla .Arappman 
Fransız istihbarat zabiti, bu mınta
kada bulunan Kürd aşiret reislerini 
bir hafta evvel davet ederek demiştir 
ki "Fransa hep istedikleriniz için ~a
lışıyor. Buraya çağırmamın sebebi, e
li silih tutaır kaç adamınız varsa köy
lerini ve isimlerini gösterir bir defte
ri en çok bir haftaya kadar bildir
mektir. Bunu kimseye söylemeyin.,. 

Bu tenbihattan sonra Cezirenin 
Suriyeden ayrılması hususunda silahlı 
bir surette faaliyete davet edilen a.şi-

Jtalyanlur ne diyor 

"' Roma, 18 (A. A.) -, Anta.lt.Y3 e 
l.skcnderun hadiselrini mevzu~el 
den İtalyan gazeteleri, FraJlS1ı. 1 t 
gesi Garonun yolsuz harekctieriJl 
barüz ettirmektediııler. . 'i ı» 

J ournale d'İtal ia 'nın neşrettıg . 
telgrafta deniliyor ki: ''Sanc~~~t 
ziyot üzerine Fransız deleg~ı §l ? 
li ttıdbirler almL5tır. Bütün Türk 
halJcleri zabıta kuvvetleri tarat:t 
işgal olunmuş ve a.kalliyetıeıre. 8~er' 
kanlar açık olduğu halde TUr 
dükkanları kapalı kalmıştır. ı 
keyfi tevkif at yapılarak nıevkufleJ' 
kenderuna gönderilmektedir. 

Yana 
Fransız kumandanının be 

inliı.d 
Ankara, 18 (A. A.) - şe11;1' e 1'll 

bulunan Fransız askeri heye~l 1' 
gün dahi genel kurmayda nıiiZll 
lere devam edilmiştir. e1'1 

Misafirler öğle ve akşa.lll ~eırn 
rini Ankara palasta yemişlerdil' ~ 

Ankrara, 18 ( A. A.) - ne 
şark orduları ali komutan.I ge~ 
C. Huntziger Anadolu ajansına 
daki beyanatta bulunmuştur: 

"Ank d b.. ·· k '"'~-ı. ord\]:iu ara. a uyu .L w.ın. ı<te 

nel kurmayı ile temasa gelJil.C~ 
İskenderun Sancağındaki .Fr ol 
Türk teşriki mesaisi icabın~ ıı 
telmik mesaili tetkik etmek •. 

kumetim tarafından tayin ed~ 
duğumdan bilhassa baz duyu)' . j · 

Cenevre mukarreratı çerçeveSl · · 

de bulunan bu temasa getmeball 
ki, Fransız - Türk dostluk 
daha ziyade sağlamiaştıracaJttll" ti 

Türk ordusunda~ ~~a~şl~gôt' 
raimdan en samiını husnükab ~ 
düm. Bu hususta kendilerine çok Bazı kimseler, büyük bir ekseriyet 

harp le' ;ı~de rey '9erse bile reyiama 
tarafından tekzib edilmektedir. 

Nankindeo ayr.lan Çin ordusunu 

Alicantenln askeri valisi, bundan 
başka ltalyan filosu ile ast İspanyol 
gemileti arasmda mütemadi bir trtl
l>at mc,·cut olduğunu blldirmekte
dir. ret reisleri, eli silah tutanları yağma- nettarım.,, ./ 

------~~~~~~~~~~--------~~---__., mürat.:aat etmek usulünün memleketin 
lıirliğine halel getireceğini iddia etmek
t :dirler. Bazı demokrat şefleri ile bir
;;ok sulh taraftan ve dini cemiretler 
karar suretinin kabulünü istemektedir
ler. 

Japonyadan halA cevap ·yok 
Va~'ngton, 18 (f\.A.) - Japon sefiri 

Saito, Hariciye NaZ1rı Hull ile görüs_ .. 
müştür. 

Bu miilakattan evvel Saito, Reisicüm 
bur Ruzveltin tal?plerine Tokyonun ce
vabını getirmedi?,ini, fakat Hull ile 

Ahmet Emin 
davası 

zayiatı 
Tokyo, 18 (A. A.) - Şanghaydaki 

Japon umumi karargahının neşrettiği 
bir tebliğe göre Nankini terketmiş o
lan Çin ordusu takriben 90.000 kişi te
lefat vermiştir. 

Son dak ika 
Hankeu: 18 (A.A.) D. N. B. ajansı bil 
diriyor: Dört aydan beri Yançede demir 
1i bulunan İngiliz CaperoWn Kruvazö 
rü ansızın ve beklenmedik bir surette 
Şanghay istikametine hareket etmiştir. 

Hankeudaki ingiliz mahfilleri bu 
beklenmiyen hareketin, vaziyetin daha 

Taarruz mu? 
Cebelültarık, 18 (A.A.) - Sidney 

adındaki Fransız yük vapurunun İs
panyol asilerine mensup harp gemi
lerinin hücumuna uğramadığı tasrih 
edilmektedir. Bu gemiler, yalnız bir 
kaç şey sormakla iktifa etmişlerdir. 
8ldney vapuru yoluna devam etmiş· 
tir. 

Osküdar 
cinayeti 

ziyade vahimleştiğini gösterdiği kana W- Baştarafı 1 incide 
atindedir. anasının ve diğer bazı kimselerin ifa-

Hazarozu döven Nişan desini almıştır. 
~ Baştaratı 1 

incide Bir ay hapse mah- Katillerin masa üzerinde bırak~Liarı 
ren celbine karar verilen dişçi Avni 

k A ld mektubu kimfo yazdığı araştırılıyor. 
Bayeri görmek için büyük bir kala- u ID 0 U Şüphe edilenlerin el yaz~n te:;.bit eıdil.. 
balık adliye koridorlarını doldurmuş- Geç:enlerde Hazaroz namında birısi· mektedir. 
tu. Faka.t Avni Bayer, dün adliyenin ni Gedikpaşada. döğen üç kişiden Ni-
kapanacagwı saate kadar polis tara- Bundan başıta Onniğin kimlerle gö-

şanın suçu sabit görüldüğünden üçün- . .. w 
fmdan aranıldıgwı halde ne ikametg~ a- · rıiştugü, nerelere O'idip geldig" i, c.'gara 

• eti ceza mahkemesi tarafından bir ay ~ 
hında, ne de muayenehanesinde-bulu- hapis yatmak üzere tevkifine karar kağıdx yapıp yapmad1ğı da araştml-
namamıştır. maktadır. 

Mevduat için elv erişli şartlar ' 
verilmiştir. · 

Bugün ise p:ızar olduğundan, ken· Onniğin başma saplanan biçak ta ele 

disi ancak yarın adliyeye getirilebile- s İ 1ah1 anma için geçirilmiştir. Evd;n bir düzüne gümüş 
P ara plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

cektir. çatal bıçak ile, i!ller.~ reçel dolu kava _ 

Ahmet Emin aleyhine açılan 15 milyar lira nozlann ve ihtiyarın alt kat oıdada bir 
davalar üçleşti çekmecedeki bir .kaç yüz lirasrnm da Bütün gün arasız açıktı~ 

Bazı memleketlerde meYcut ame- çal nd w ı 1 B d b k Evvelki gün Ahmet ·Emin aleyhine ı tgı an aşI mı!itır. un an aş a 
lenin üçte ikisi harp malezmesi yap- b. d 

q"}ısına ncsren hakaret ett!gıw· id<liasi- ır e ra!tı kadehi •ıe hariçten getirilm,~ş 
:t" - mağa çalışıyor! Bu hesabı yapan 
le dava açan Recai Nüzhet B:ıbanm .Milletler Ce miyetidir. 1937 senesin- su bardağı bulu!ımuştur. Evde parmak eve gelmiş, yaruurla bulunan anahtarla 
evrakı asliye birinci ceza mahkemesi- de, bütün devletler, silrı.hlanma. için izleri alınmıştır. Müddeiumumı katille- kapı}rı açmiş, içeri girince masa üzerin-

ne h"vale cdı·ımia. tı·r. Davaya önümüz- altın dolar olarak 7 milyar dolar rin yakın bir zamanda yakalanacag-ıru d w k 
... '3 de oyun kağıtlauru agnı , masanın 

deki çarşamba gu .. nü başlamla.caktır. sarfetmişlerdir. Bugünkü paraya söylemiştir. 
göro tnmam 355 milyar frank, 15 B gözünü JÇik görmüş, şüphelenmiştir. 

Aurıca dün de Ahmet Emin ~Jeyhi- ml.l'"'nr Tür!' lirasr.. u sabah, b:r arkadaşımız Onniğin . k a· 1 . C 
J J " K;r or, Onnik, 1ye ses eruruş. evap 

ne Sabur Sami tarafından üçüncii bir Giinde bir mil"ar frank! Bura- karısı Margerit ile görüşmüştür. Mar- k " alamayınca yukarıya çı mak istemiş, 
dava açılmıştır. 1rnm bir rekor teşkil eder. 1935 se- gerit ağlayarak şunları söylemiştir: 

Sahur Sami hukuku şahsiyesinin neslnde•devletlerin askeri masrafı "-Ben Kadıköyünde operatör Tev. merldivan başında Onniği yüzükoyun 
teminini ve verilecek k:u-arm gazete- 50 milyar, GOO milyon; 1932 senesin- fik Beyin evinde, lnzım da Beyoğlunda görmüştür. Evvela bayıldı zannetmiş, 

1 t d. B d de de 4 milyar, 300 milyondu. Şu b. .. d h. ·ı·k sonra nabzını yoklamıq, öldüg-ünü an-
lerle ilanını isteme t e ır. u a.vanm hesaba göre silahlanma masrafı ır cam tuccarmın yanın a ızmetçı ı ~ 
da yakın bir tarihte başlıyacağı tah- beş senede yüzde 50 artmış demek. yaparak geçinmektey.:z. Ayda bir defa lamış, doğruca karşı sırada oturan Ser. 
min edilmektedir. tir. uğrar, Onniğfo ilmc.şınru yikan, evi si- kise koşmuştur. Zabıta bu suretle cina. 

MUfettişlerin tetkiki ler, süpürür, para da bırakıp giderdik. yetten haberdar olmuştur. 
Dahiliye vekaletince gönd~ril:n ~ki S 8lıI 1 k p t Y 811 O Onnik zayıf, hastalıklı bir adamdı. Ben cinayeti kimlerin yaptığını pek-

m.üfettiş evvelki gi.in sa.at yırmı bıre Alman markalı az kullanılmış bnü- Zatürree çekmiş~i. Kalb vardı. Kasık- ala tahm:n ediyorum. Bu, Onnikte para 
kadar belediyede meşgul olm.uşlaru~:._ kemmel bir piyano içi demir, teheri ları dişarı hrlanuş':ı. Evde oturur, tav. olduğunu zannedı:nlerin işidir. Katil. 

Müfettişler dün sabah vandat. mu- çapraz, ucuz satılıktır. ~Iüracaat: Be- şan, ördek beslzrc!i. 78 yaşında Kirkor lerin yakında yakaJ~nacağını, hattta bir 
düıilntt çağırarak, otobüs nıhsatıyesi yoğlu Aynalıc:eşme Emin cami apartı- r.sminde bir arka1aşı vardı. Ömrü hep tanesinin tutulmu:ı otduğunu haber al-

. ken npılan mııamcle hakkında manmda 6313. Saat 1 den akşama ka- onunla birlikte ge~erdi. dım ... 
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Montaryol da: 
- Hayır t diye cevap verdi. 
Trankavel, meşum bir haberi öğren 

mek üzere bulunan bir adam tavriyle 
onun gözleri içine baktı. Montaryol bir 
an durdu, sonra birdenbire şöyle .dedi: 

- Üstad, sabahın altısından beri 
buradayım. Her §eyi öğren~.:eksiniz .. 
Size yemin ediyorum... Fakat burada 
değil ... 

- Pek al!, şu halde gidelim 1 
- Henüz değil t (Montaryol sırasiy-

le, soldaki ve sağdaki kaprları .göster
d i) Orada kim var, biliyor musunuz? 
Raskas! Ya şurada? .. Şurada da Kor
rinyan! 

Trankavel boğuk bir sesle~ 
- Raskas! Korinyant 

Diye bağırdı ve ilrperdi. Montar
yolun içine girmiı olan korkunç dü~ün
ce onun da kafasına inmişti: • Yalnız 
'Xnnais, henim bugün buraya geleceği
mi biliye. du. Kardinale kim haber ver
M? ... Yarabim. kim haber verdi? ... ,, 

Fakat bu düşünce hemen ayni za
manda söndü ve çıkmış olduğu zulmet 
ler içinde kayboldu. Kardinal haber
dar edilmiıti. İşte bu kadar, üst tara

fiyle me"gul olmak istemiyordu. O za
man, bir nevi sevinç bile duydu: An.nais 
kardinalin buraya casus göndereceğini 
öğrenerek gelmekten imtina etmişti. 

Montaryol gelmiyct.:ek ! demişti. 

Derin bir nefes aldı ve gülümsedi. 
Sonra devam etti: 

- Bu iki casus orada ne yapıyor
lar. 

- Sizin tevkifinizi bekliyorlar. Tu
zak hazırlanmıştır. Sizin, Parise, ya 

Sen Deni ve yahut da Monmartr kapı
sından geçeceğinizi biliyorlar. Yalnız . 

kardinalin, casuslardan çekinerek onla
rı ayrı ay n mr kullandığını, yoksa her 
ikisinin de bana yalan mı söylediklerini 
bir türlü anlıyamadım. Raskas, tuzağın 
Sen Deni kapısında hazırlandığını söy-

lıyor, rahip de Monmartr kapısında 

olduğunu iddia ediyor. 
- Yani Raskas Monmartr kapısın

dan, Korinyan da Sen Deni kapısından 
geçme mi tavsiye ediyor. 

- Evet. Ve muhakkak olan bir şey 
varsa, her ik kapının sizin için tehlikeli 
oluşudur. 

- Doğru, kalfa! Zaten biraz evvel 
oradan çıktığım zaman, Parisin büt>Jn 
kapılarının kapalı olduğunu ve yalnız 
ikisinin açık bulunduğunu duydum. 
Galiba Molüsün hakkı var ve ben bu iş
te kemiklerimi kırdıracağım. Kaıdinal 
müthiş bir adam. Fakat bizim de mu
kabele edecek vasıtalarımız yok değil 
yar 

Mortaryol başını salladı. Vaziyet 
ona korkunç görünüyordu. Ve bunda 
hakkt vardı. Trankavelin etrafında, 
yollar daralıyor, mahreçler kapanıyor• 
du ... Bir müdet sonra bir tek mahreç 
kal<l.:aktı: Darağacına çıkan mahreç 1 
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1Kt TRANKA VELiN TEVKiFi 

Trankavel devam etti: 
- Hakkın var. Buradan çıkmadan 

evvel bu iki casustan kurtulmamız la~ 

zım. Ayn ayn ve beraber olarak, şim

diye kadar, onları iki üç defa affettim, 
bu kadarı kafi ... Ne dersin, kalfa ? 

- Sizin fikrinize iştirak ediycrıım, 
üstad! 

- Pek ala hangisini alıyorsun? 
- Hepsi bir. 

- Şu halde, sen sola git. Ben de sa· 
ğa gidiyorum. Onları buraya getirelim. 
Bol bol yer var. Onların da kılıçları 
var, bizimkiler d ebellerimizde ... 
rimizde ... 

Bunun üzerine, biri Korinyana. di
ğeri de Raskasa doğru }':.irüdüler. Ca
ye sakindiler. Fakat yürüyüşle:inde 

korkunç bir şey vardı. Onlara ölüm re
fakat ediyordu. 

Montaryol soldaki kapıya yaklaştı-

NE" OLDUN 
~ 8İRDE1'~ 

~ 

MontaryoJ daha müthi§ bir sesle tek 
rar etti: 

- İzah et!. Yoksar .. 
Raskas güçlükle mırıldandı: 
- Bir saniye 1. Takatım kalmadı .. 
Ve bunun ılize.rine, küçük casusun 

içine garip bir ümitsizlik girdi. Tran
kaveli yakalamağa gelmişken, onu kur
taral.:aktr. Bütün istikbali mahrolacak
tr. İçinde şöyle bir düşünce belirdi: 

- Onu kurtarmak 1. Hayır 1 Bin ke
re hayır!. Bu düşünce .. Evet .. Kendi
mi kurtarıp, zaferimi sağlama bağla

mak .. 
Aklına gelen bu yeni düşünceyle 

doğruldu ve Montaryola şöyle dedi: 
- Beni dinleyin t Trankavel öğleye 

doğru Paristen çıkarak buraya gele· 
c:ek .. 

- Bunu nereden biliyorsun? 
Ve Montaryol titremeğe başladı ve 

onun da içinde şu korkunç düşünce 

belirdi: 

- Aı..aba bu Annais? ... Evet, evet, 
öyle!... Trankaveli düşman zannediyor. 
Bu randevuyu uydurdu .. Ve Kardinali 
haberdar etti 1 

Raskas devam ediyordu: 
- Bunu nereden bildiğim şayanı 

ehemmiyet değil. Fakat inanm bana 

K ardinalin her şeyden hab~ri var (evet 
tam düşündüğüm gibi ... Ah 1 ne alçak
lık!) sizden daha büyük bir kuvvetle 

çarpışıyorsunuz. Size söyKiy-0rum 
mhvaolacaksınız. Şimd:Iik siz beni ya
kalamış bulut~uyorsunuz. Benim haya
tıma dokunmayın, ben de Trankavelin 
bayatını kurtarırım. 

- Şu halde anlat. 
- Kardinal, Trankavelin Sen Deni 

kap~sından gireceğini biliyor (Montar
yol ürperdi. Bu Trankavelin sözl~riy-

le mutabrktı) onu burada bekleyin ve 
Sen Deni kaprsmdan geçmemesini söy· 
leyin .. Morunartr kapısından geçsin .. 
O zaman kurtulur ... 
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Montaryol kılıcını kmma yerlcı

tir.di. Odaya bir nazar atfetti ve bir 
pencere bulunduğunu gördil. 

Raakas son derece kati bir sesle: 
- Gitmiyet.:eğim, dedi. Trankavelin 

kapıdan geçişini görmek istiyorum. 
Bana teşekkür edeceksiniz. 

Her şey tenevvür etmişti. Zaten 
Montaryol, göz kulak olmağ a karar 
vermişti. Birdenbire çıktı:. Raskas çılgın 
bir sevinç nidasını ,güç zaptetti. Kapı-

yı kilitledi. Fakat en küçük bir gürül· 
tü karşısın.da bile kapıyı açıyor ve tek
rar kapıyordu. Annais, bilahare, bu 

kpaıyı sıra ile açık ve kapalı bulmuı

tu. 

Raskas sevinç içinde mmldanıyor· 
dq : 

- Trankavel Monmartr ka~usın

dan, benim kapımdan geçecek. 

Trankaveli yakaladım. Ayni umanda 
Gı:iello kalfasını da yakalamı§ olurum. 
Bir taşla iki kU§ .. Abdal Korinyan da 
hava alacak. Kardinal ne diyecek ? 

Montaryol da §Öyle düşünilyordu. 

- Geldiğime ne iyi etini§iriı... Cü
cenin doğruyu söylediği besbelli. Kor
kusundan Kardinalin bütün planlarını 

ifşa etti. Monmartr kapısmdan geçer 
ve onları mükemmelen atlatırız... ' 

Bunun üzerine, Motaryol gülmeğe 

başla.dı. Bir müddet. böyld.:e geçti. Bir

denbire, Montaryo1, bulunduğu odaya 
~oğru, birisinin geldiğini duydu. De:r
hal saklandı. Filhakika kapı açıldı ve 
birisi içeriye girdi. D:iello kalfası kapı
yı kapattı ve yeni gelen adam dehşet 
içinde başını çevirdi. Bu, Korinyandr .• 

Montaryol korkunç bir kahkaha ile: 

- Merhaba rahip... Sala geldin ... 
Beni takdis etmek için tam zamanın.da 
gelmişsin ... 

Korinyan deh~etinden kurtularak, 
ayni şekilde istihza ile mukabele et

mek istedi: 

' 
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- 1 se; sıkıntı karşısında hadiselere tcılim 
Kadıkoy, Moda .:rez~n D. E. F. - olmak değil, imkan nisbetinde hacti.se • 

Olıun ve dolgun hır vucut. Boyunuz lere hakim olmak ı d · · 
yaraşır. ra enızı, 

her halde uzun olauyacaktır. Boğazını- zckaruzı toplamaıı.ızı 25 , daki 
za. la.zla düşklin oldl!funuzu 8i>y1iyebi- faaliyet arzusunu k~lbinizd~~:n • 
lJnm .. Hayatınızda daha mutedil bir dırman•" t · d · .. . .... ı; ava· ye e enm. 
yemek reııml tatbik etmeniz her halda 
pyanı tav 'yedir. 

Bilhassa fikre, düşünceye müteallik 
husll8larda kendinizi ı:östermekten hu
ıuat bir zevk duyuyor ve d\i&ünceleri • 
nize kıymet veriyorsunuz. Yazınızın 
bazı kısımlan pek genç olduğunuzu, 
buı kısımlan ise ortayaılı olduğunuzu 
göıteriyor. Ayni .zamanda her 'ki ya.şta 
da plarntyacağuuza göre, siz, daha iyi 
tahlil etmek üzere diğer bir yazınızı 
gönderebilirsiniz. 
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Kadaga S. 780. 
Genç, uzuna yakın orta boylu, orta 

bünyede bir zat. Ameü ve bedeni işler. 
deki kabiliyetiniz kadar zihni işlerdeki 
melekeleriniz de iyidir. Zekanız işlek-

tir. Sıkıntılı ve ya bir çare isteyen her 
hang.: bir vaziyette bu sıkıntıyı gidere
cek bir yol bulabilirsiniz. Yalnız i_şiniz
de ve hükümlerinizde !lıcelecisiniz. Si.. 

HABER - :A.isam r>oetaaı 

Beyoğlu Birinci Sıilh Hıtku'k mahke
mesinden: 

Teranedil, Muhiddin, Melek Necmi
ye ve sair.enin hisseQa.r oldukları Be. 
yqğlunda Kamer Hatun mabailesinin 
Duraç sokağında: 

1 - (1000) lira muhammen kıy
metli (21) No. lu hane; 

2 - (100) lira muhammen kıymet
li ayni sokakta (23) No. lu hane; 

Tamammm iıalei şüyuu için açık 
arttırmaya konulacaktır. 20-1-938 
~r~be günü saat 15 ten 16 ya ka
dar Beyoğlu sulh mahkemesi bıı.şka • 
tipliğindc müzayede dle satılacaktır. 

1 - Arttırma bedeli tnhmin edilen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulur
sa o gi)n ihale edilecektir. Bulmadığı 
takdirde 15 inci g1ine gelen 4-2-938 
Cuma. günü sa..at 15 den 16 ya kadar 
icra olunacak ve en çok arttırana iha
le edilecektir. 

2 - İhaleye kadar birikmiş maliye, 
belediye :vergileri ve vakıf icaresl ile 
20 senelik evkaf 41. vlz bedeli tellaliye 
müşteriye aittir. Mikta.rlar.ı dosyasın
da yazıhı;Iır. 

3 - Arttırmaya girmek isUyenler 
muhammen bedelinin yüzde 7 buçuğu 
nie.petinde teminat akçesi veya ulusal 
bir bankanın teminat mektubunu ge
tirmeleri şarttır. 

iş Kanununun derp"ş 
ettiği ilk hasfakane 

1 ar sus fabrikatörleri tarafından 
yaptırılmak üzere işe başlandı 

Tarsustakl himaye heyeti 
biltiln yurda örnek olmalıdır 

TArıuı (Husuı;i) - Tarausta bulu
nan fabrikalar tarafından r.ş kanununa 
tevfikan inşa edilecek hastahanenin 
plintarı nafia mUdürlüğilnce yapılmak 
tadır. Hastahane memleket hastahane
sine ilaveten ve her türlü konforü haiz 
olar.ak in§a edilecektir. Burası 25 ya
taklı olacaktır. Garajı, servr.s asansör
leri; septik ce cseptik iki ameliyatha
neyi ihtiva edecektir. 

Ornek bir himaye heyeti 
Şeh.rimiz ocak okulunun 937 • 938 

yılı h~ye heyeti a.e~mi yapılmıştır. 
Okula davetli bulunan çocuk velileri 
geçen seneki heyeti faydalı ye verimli 
hizmetlerinden dolayı teJcrar seçmişler 
dir. 

Faaliyete geçen heyet, okulun blitüıt ' 
• fakir çocuklarının kitap, kırtasiye ihti· 

yacını temin ettikten sonra otuz bet 
(akir çocuğa da b=.rer çüt iskarpin ver-. 
miştir. 

Bunlardan 'ba§ka okulun su yolu tlDıı 
mir edilmi§ ve ilci düzüne san.da1Y* 
alınmıştır. Heyet meVJıim münasebctilc 
sınıflara birer roba kurıınU§tur· 

Himaye heyeti, kendileri taraflJldmı 
tesis edilen okul kütüphane!ini zengill 
leştirmek ve okula !bazı dcnl J.evazımc 
almak emelilidedirler. 

Befiktaı AB - C. - Orta boylu ve 
yqlı (40) - Dolgunca vücutlu b:r 
ntıınız.. Halihazırda maddi sıkıntıda 

bulunduğunuzu tahmin ediyorum. Va-

z.i herhangi bir sebeple veya vesile ile 
memnun etmeyene karJI hiddet duyma
mak elinizden gelmez. tddiakar olmak -
an da vazgeçmenizi tav,iye ederim. 

t.ccleci ve iddiakar olmaktan vazgeç • 
_,mek §artiyle hayatta daha iyi §Crait te
min edebileceğinizi temin edebilirim. 
Cl:Jdi eserler okumanızı da mlihim bul-

4 - Arttırma bedeli ihaleden 1 liba
ren 5 gün içinde mahkeme kasasına 
yatırılacaktır. Aksi takdirde ihale bo
zularak farlu fiat ve zarar ziyan ve 
faiz bil! hüküm almac.aktır. 

Heyet itfaiye kumandanı Sabri. Tam
er, Mustafa Dörtleıru:z, Ahmet Koçalı: 
Baki Darenda ve İsmail Çiğdeıli!en te-
§ekkiU etmiştir. ; 

Temsil kolu teşekkOl etti 
'hraus Halkevi teımil kolu tegekkill 

etmiıeir. Bu kola en ziyade öğretmen .. 
ler kaydolunmaktadırlar. Kaymabm• 
kUltür mU!ctti§i bu İ§le alakadar ola.ı 

rak au adedinin artmasına çab.Jmak• 
tadırlar. Yeni temsil kolu l.lk pi~ 
Kurtuluı bayramında vereceklerdir~ 

, ziyetinlı: belki uzunca bir .zamandanbc
rl ldevaın etmektedir. Bu )lalin tesiriyle 
biraz nevmit ve münkesir bulunuyorsu
nuz. BJr taraftan nevın:t ve bir taraftan 
da i§siz oldu~ııuzu tahmin ettiğim için 
kendinizi ismeye }azla vermi§ olmanız.. 

dan enclipc ediyorum. Hayatta, en büyük 
fcl!ket Unıidin kaybolmasıdır. Tuttuğu
nuz yol yanlııtır. Maddi sıkıntı, nevmit 
olmakla ijeğil, ça.Jı~a giderilir. 
Yuını.ıdm etrafınu:dakilerin bayat 

ve is~eri için cndi§ede olduğunuzu 
d:t anladım. Bugünkü halinizle bu encli

ıede haklı!lıruz. Hayat ta var olan herke 

maktayım. 
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G. N. D. 111 - Genç, {•=§tlll1lca, or. 
ta boylu bir zat.. Ya§ınızın 20 den yu
karı olmadığını tahmin ediyorum. Ame
li itlerde meleke ve kabiliyetiniz benUz 
inkişaf etmeDl;iştir. Daha fazla fikri me. 
lekelei..niz inkişaf etmektedir. israfa 
mUtemanl tabiattcs.iniz. Biraz da içten 
pazarlıklı görünüyorsunuz. Daha sa
mimi olmanızı, inat şeklini alabilen is
rarlardan vazgeçmenizi tavsiye ederim. 

f5 - 2004 8aYJlı icra ve iflas kanu
nınıun 126 mcı maddesine tevfikan 
gayrimenkul Uzerindeki ipotek sahibi 
alacaklılar ile diğer alakadarlar gayri 
menkUl üı.erindeki haklarını hususiyle 
f alz ve masarif e dair olan iddialarım 
ispat için ilan gününden itibaren 20 
gµn içinde evrakı müsbiteleriyle bera 
ber sat~ memunma mUracaat etme .. 
lidir. Aksi takdirde haklan tapu kU
tüğµ ile sabit olmıyanlar satış para
smm payJa.,.qnasından hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme diva.nha -

Se)imden sonra hayır itlerindc dai
ma önde gitmek i.ati.yen genç tUcaırla· 
nmızdan Baki Darende fakir çocuklara l!ıı!ll!ll--lm!ll!llllm-llllllİl!llll ... ıiılll--.. ~ 
sarfedilmek üzere elli, Çukurova 1abri- Göz hekimi 
kast idare memuru Emin Tayyar yir- Dr.Muıat RamiAgdın 
mi beş, fabrikatör Hakkı Dörtlemez on 
be§, tüccardan Mustafa Dörtlemez on MuayenehanesinJ Takalm.Tallmane 
ve yddi çocuk veni de lbe§er lira te- Tarlabqı Cad, URFA Apt. nma 
oerru etmişlerdir. nak.letmi§tir. Tel: '1558 

neS!nin herkesin görebileceği yere e.- Pazardan maada hergün: Oğledeıl 
stlmıştır. Fazla malfunat almak isti • 10nra saat ikiden altm1 kadar 
yenlerin 937 de 34 sayısıyla. başkatip- ıİİ!l~-~~~!11!11!1!1!1~1111111111!!!!!11111!!1 ...... ~ 
liğe müracaatları ilan olunur. (10335) 
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- Öyleyse di.z çök oğlum, <ledi. 
Seni şimdi takdis ederirn ... 

Ve hemen ayni zamanda, mantosu
nun altından kılıcını çekerek bağırdı: 

- İşte sana bir takdis ... 
Fakat bclilı bir rakip önünde bulu

nuyordu. Filhakika, Montaryol da, yıl
dırım süratiyle kılıcını ~ekti ve onun 
hamlesini .dıırdurdu. KQrinyan, tehlike
yi hiuetmediği zamanlarda cesurdu. 
Fakat buna rağmen sok kuvvetli bir dü
ellocuydu. Montaryol onun darbelerini 
bertaraf ediyor ve bağınyordu: 

- Olur ~ey değil... Sen rahip de
ğil, mükemmel bir haydutsun 1 

Korinyan da hücumlarını ıtkla~ra
rak fÖyle ..:evap veriyordu: 

- Rahibim ama, muharip bir kili
senin ıahibi ... 

Düello kalf au, pencerenin yanına 
duvara ııkıştmldr. Korinyan da aon ve 
kati bir hamleyle üzerine saldırarak, çıl
gın bir tavırla bağırdı: 

- Al bakalım takdisi ... 

Ne olmu§tu? ... Bunu izah edecek va 
ziyette değiliz. Muhakkak olan bir fCY 
varsa, o da, rahibin elindeki kılıcının 
havalanarak yere dilştUğU ve kendisinin 

de, huını alamıyarak diz üstü yere yı
kıldığıydı. Ayni zamanda, Montaryol 
da, onun üzerine eğilerek: 

- Abdal rahip, dedi, hakikaten, 
Trankavel akademisinin dilello kalfası 
nı mağlOp edeceğini mi dÜ§ÜnmliştUn? .. 

Ayağa kalk ve aamimt ol, aksi takdirde, 
bugün ıon defa olarak namuslu bir in
san çehresi görmUJ olacaksın. 

Korlnyan, bu beklemediği hezime
tinin .debJetinden hala uyanamamıgtı . 
Titrlyerek doğruldu. Artık bu defa, 
tehlikeyi iyice hissediyordu. 

Montaryol şöyle dedi: 

_ Şimdi doğruyu söyle bakahm. Bu
raya Trankaveli gözetledikten t:onra 
gel.din delil mi? Onu nasıl ya.kalıya-

caktın? 
1 

- Paris kapılarından birisinde ya
kahyacaktı. 

- Sen Deni kapısında ... delil mi? 
- Hayır l Monmartr kapımıda 1 

Size yemin ederim ki asil Trankavcl, 
Sen Deni kapısın.dan bıJylik bir emni· 
yet içinde geçebilir. 

Montaryol biran düşünceye daldı, 
sonra: 

- Bakalım, rahip doğru mu a<Sylü
yorsun? Sen Deni kapısından geçece
ğiz ve sen de bize refakat edd.:eksin ! 
O zamana kadar kaçayım deme, yoksa 
öbUr dünyayı boylarsın 1 

Bunun üzerine, Montaryol, vaziye
tin lehine dönme!liııden son dercf.:e mem 
nun olan rahibi yalnız bıraktı. 

Korinyan şöyle düşünüyordu: 
- 1ıte bu mükemmel! Herifleri Sen 

Deni kapısına kadar götürüp, orada 
bunları yakalatır ve sımsıkı bağlatırım. 
Sonra da, Kardinalin huzuruna çıka
rarak bütün altınları kendim kazanı

rım. Raakaı da hava alır ... 

Bu ııırada, Montaryol da, büyük 
salona çıkan merdivenlerin üst tarafın
da yer almıştı. Oradan her şeyi iyl.;c gö
rebiliyor ve düşUnüyordu: 

- Raıkas, tuzağın Sen Deni kapı
sında, rahip de Monmartr kapııında ku
rulduğunu söylüyorlar. Her ikisi de 
yalan söylüyor. Yahut da ikisi de doğ
ruyu söylüyorlar. Ne yapmalı? 

Bu esnada, Raskasla Korinyan, ay
ni tecessüs ve dehşein tesiri altında, 
go~rültü yapmadan, kapılarını arahya
rak, büyük salona bir nazar atfedi
yorlardı. Bu &alonun nihayetin.de. Ko
rinyan Raskaıın kafasını görerek der
hal kapmnı kapadı. Raskaı da, Korin 
yanın nefret ettiği suratını gor:.mce 
gizlendi ve kendi kendine sormağa 
başladı: 

- Acaba beni gördü mU? Ya Mon
taryol onu gördü mü acaba? Ah sefil 
rahip. Kazanaı.:ağım altınlara ortak çık
mak iatiyor. Hele dur 1 

Korlnyan da kendi kendine ıöyle 
diyordu: , 

- Cüce herif burada 1 Ah sefil 1 Ka
zanacağım paraları elimden almak isti
yor .. Vay abdal vay 1 Montaryol benim 
sözlerime inandL 

~ • • ' 1 - • • • ' 

Biran ıonra Annai!I ve daha ıonra 
C!a Sen Priyak geldiler. Ve nihayet tam 
öğle üzeri Trarikavel de içeriye girdi. 
Montaryol büt-:in feci sahnenin ıahidi 
olmuı, fakat Annals hakkındaki fikri 
katiyen değişmemi§ti. Sen Priyakın 
genç km alıp g6tilrdüğtinl1 gördUğO 

zaman sadece, hiddetle, kendi kendine 
şöyle demişti: 

- Yekdiğerine layık iki mahluk. Bi
ribirini yesinler l Hiç olmazsa Tranka
vel kurtulur. 

Aşağıda, Trankavcl hayretle, An
naisin kmk kılıcına bakıyordu ve uzak
taki tozu gördüğü zaman duymuş oldu 
ğu endi!C, tekrar içini kenıirmeğe 
ba§ladı: 

- Burada döıüşmüşler... Kim? ... 
Bu ne? Buraya kim celdi? .. Vakit tam 
öğle. .. Kardinalin bura.da olması lhım
dı ... O da burada bulunmalıydı niçin 
burada yalnızım? 

Tam bu anda, bir kılıç, gürUltUyle 
ayaklan dibine dü tU Trankavel ye
rinden sıçra.dı, baımı çevirdi ve Mon
taryolu rördil. Çehresinde ıert ve hid
oetli bir ifade belirdi. DUello kalfası 
ağır ağır basamaklan indi ve indikçe 
sarardı. Tam Trankavelin yanına yak
laştığı zaman d:iello üstadı boğuk bir 
sesle: 

- Sözünde durnuyan bir kalfa ... 
Diye söze bagladı. Montaryol da 

sözünü keserek: 
- Üstad, dedi, işte bunun içindir 

ki, size kılıcımı iade etmeğe geldim. 
Trankavcl devam etti: 

- Mö!lyö... l 1 
"Artık akademime dahil değil!li-

nlz t,, diyecekti. Demedi. Fakat Mon-

taryol, bunu onun gözlerinde okudu. 
Bun.lan M>yletmemek iıtiyonnuı gibi 
elinl uzattı, çehreıi sap.an kesil.mi! ol· 
dup halde yava§Ça §Öyle dcdl: 

- Uııtad, eğer beni akademinuden 
kovana.nız, ıizin hayatınızı kurtaunak 
için hayatımı tehlikeye koymak icap et
tiği gün, emrinize rağmen oraya tekrar: 
geleceğim. 

Bu sözler o kadar asi!Ane ve insani 
idi ki, Trankavel milthit lblr hisle Ur
perdl. Montaryol kollarnr göğstindc 
kawşturmu§ son cevabı bekliyordu. 
Trankavel kendi kılnnı çıkardı ve &Sz· 
lerine devam ediyormu§ gibi: 

- Mötıy5, dedi, akademimin kalfa
sı, kılıcını hiç kimseye teSlim ctmez .. ı 
Hatta krala, hatta bana büe ı ... İ§te be· 
nim kılıcım. kalfa, l>p beni! 

Montatyol bUyilk bir heyean içinde 
ürpererek, ~ııstadının busesine mukabe
le etti ve onun kılıcını iftiharla ktmtUl 
geçirdi. Bunun Uzerine Trankavel de~ 
onun kılıcını yerden kaldırarak kcndı 
kınına aoktu ve JÖyle dedi: 

- Artık bu, bf r daha mevzuu bah
solmasın .... §emdf söyle bakaynn. o, hl· 
18. gelmedi mi? 

Montaryol soğUlc bir tavırla, Ja$aca 
cevap verdi: 

- O, gelmiyecelr 1 
Trankavel, b.lbine müthif bir kama 

darbesi yemiı gibi oldu. Kafası öne e
ğilmiıJ olduğu halde salonun etrafında 
iki defa döndü, aonra kalfanın önUnde 
durarak tekrar sordu: 

- Ya kardinal? 
Montaryol, ayni tavırla cevap ver• 

di: 

- O da gelmiyecek l 
Trankavel sarardı. Montaryolun, 

bazı şeyler bildiğini hissetti. Fakat o
nun bildiği neydi? Bunu ona soral.:ağı
nr ve alacağı cevabın korkunç olacağı
nı hissederek ürperdi! Tereddüt etti ve 
nihayet, IMiece: 

- Gidelim! dedi, 
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l:ı\. ı 
ME~A 

1 11 1 
NEMALAR: 

Den'ı2 · ··Levazım Satı nal ma , . ' . . 
··,. ~· . K o m is yon, u i ı a n ı a r ı 

Cinsi Miktarı Tahmin cdilcıı 
bedeli 
Kuruş 

Sığır eti 12312 kilo ~2 

.Muvakkat Teminat 
l.1im Kuruş 

l{uzu eti 4940 kilo 43 fi35 80 

BEYOCı U 
Koyun eti :.?511 kilo 4~ 

l - Yuka·dn cins ve miktarları ile bir kilosuna tahmin edilen bedeli \"C 

J.ıpon ı.ıiillı muvakkat teminatı yazıl olan üç kalem et. a İldudkfinun 938 tarihine raslıyan 
C•n1ıtı·•·•· , :. ,,,,,. 
1\ 011 

ıl:mı~ı Puartcsi giinii saat 14 de kapalı :uı:rf usuliylc alınmak Ü7.cre münakasaya ko-
ı: ılıkuşu nulmuştur. 
Sc.)h lıım·ı (ıürk~·c) 2 - Bu üç knlem ete ait şartname komisyondan parasız olarak her gün 
Melrııau•I l>oklor \C alınabilir. 

iter }crılc t•ıı 3 - isteklilerin 2490 numaralı kanunun t:ır!fntı dahilinde tanzim edccek-
c;L'l'l' lıu,kıııı ("ıırıılcr , .• ı . k 1 t kl'f kt 1 b 11' .. tt b' 1· 

1 1 . en ·apa ı e ı me up annı en geç e ı guq ve san en ır sanl cvve ıne 
ıllt ı• Cllll. v 

ı:u·ı :ınrw 'mdar I\asımpaşada bulunan komisyon Başkırnlıgm:ı makbuz mukabilinde ver-
:-\1~<'' :ı , c T:ı~ fıın rneleri. ı S462) 
Jn •ıllcrc t:ıcınııı ıııcılı•rı 

\"C lloklur Sokr:ıı 
Totlı lll'L Tc Cln:ı\rl ııı:ı M. M. V. Denız Meıkı•;;o ~atın:ılma Komisyonundan 
s:ı~ındıı. l - l6 Birincikimun 9;;7 tarihinde kapalı 7.nrfln yapılan müııa.kasasma 
l'oınpciniıı son ızirnlcı • talip ;ıılıur etmiyen ve tahmin cclihm bedeli 266700 lira olaı. 5000 ton mazo
,.c Conavıırlor ,·:ıdı ı tun pazarlıkla mübakasası ~6-12-!l3i tarihine müsadif Cuma günü saat 14 dı> 
\'ılmnz kııplıın ,.c l\lolıı Vekıil"t hinmmıde müteşekkil koıni:;yonumuzda yapılıcaktır. 
kanl:ırın sonu 2 4 1. 34 k k b'l 1 ı · Jm k · • · - l ıra uruş mu a ı HHJC şartnaıncs nı a a ıstıycnlcpn he>r 

ISIAN8UL 
gUn münakasaya iştirak cdcrf'klerın de 14535 liralık tenıinntıarr ve k&.nuni 
bclgelcri.\'I~ .YC'\'mi mczV.fırcfa koı>'İ~\11P"r'''Z rl;,...,,...,'ltları. ( 455) 

•• 

Şirlcy 'c G:ıns~ıerlcr ,.,, 
Knllrornln lı:ı~dutlorı 
ilci fıO\ Cll 

l\lahkiırııl:ır kalesi H' !}l'n 
haydut 

1 - Tabının edilen bcddı 1501 lu a olan J~ ı,afcm ecznyı tıbbiyenin açık 

eksiltme ile münaknsası 5-J-9:~8 t.<ırihinc müsadif Çarşamba ~~nli saat 14 de 
Ankarada veka le>t binasındaki konıiı:ıyonumuı.da yrıpılacaktır. llt-1 hO\ en 

Programını lrlldlrmemı,ur 2 - Şnrlnamcsini görmek lstiycnlerin her güıı. münakasaya iştira\{ ede-
\ ılrıııı~ıııı 111.ıııı. Es<· ccklcl'in de mcz1,(ır giin \'(' saatte 112t50 liralık teminat mektupları Ye kanu-

n~ıııc' rıU:ırı 

KADIKOY 

ı:iir, ,,11, su.) lcıııe 

• 'ııı ı l'clro' nanın 
~ ıı l.ıııı 

USKUDAff 
i'ulclc !Jir 'J'ıırı.. gcıwı 
ı 'tiirkç") 

ni bf'll;cl<'riyle kominyonumuza mliracaatlan. <8423) 

inhisarlar ; ,u. Müdürlüğünden: 
İzmir tütiln fabrikasında her ay toplanacak tahminen 10.000 kilo tUliin to

?U 3-1-938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 10 da ~artnamcsi mucıbince 
paznrhkla satılacaktır. lstcklllcriıı paır.arlık için munyycn gUn ve saatte yüı.dc 
15 teminat parnlariylc birlikte habatnştn Levazım mUbayaat 3ubesi mUdilrlU-

lJ Sı~KIRKOY 
'"111 

jilndC'kl sntış l:omisyonunn gelmclcrl ilan olunur. < 461) 

ı lloııt'U\cJulı)t'I 

.. 4'\1 R Ol A R : 

~l'J.~BAŞI DIV\i\1 l\l~All 

~ 
SJ:ı.t 20,30 cld 

TURANDOT 
Mas:ıl 5 perde. 

~I Yazan Karlo Gozzi 
Tür kc~si: Saıt Ali. 

l<'ıtAt-.;~m~ l'lYATHOSUNDA 
OPE:HET lGSMl 

lıtk 

Saat 20.::ıo aa 
BlI..,?ı~ECE 

lfortıcdi :; perde 

reı1i · A H . Akdemir. 
~l'l G D. A. Binıbeau 

~'l'UCRLJL SADi l'EK 
rl\'A1'HOSt 

l{ADIKÖY CSüıeyya 
Sinemasında yarın 

gece 
BHA VO H.EJİSOR 

Me -bur vodvil 2 per· 
de 1 tablo 
<GÖl..GE) piyes 1 per
de • . ... "' 

l' lJ h Şt:~Hl.:ADEBA~J 
A • ~ r 1 Y A {' H O S U 

Bu gece saat 20,30 da 
~:ınalkar Naşid ve ar
kadaşları okuyucu kil
-;iik & miha ve Mişel 

yelesi. 

( l Ah 11 ) ~lalbauaı 1 

lstnnbul Gümrilkleri BaşmUCIUrlUjtllnllen: 
Bereket han numara 10 adres göstererek güın~ük ialeriyle iştigal cltiginc 

dair' kart bastırmış olan Jak Halio namındaki §ahsm 1093 sayılı kanuna uy
gun olaıak gümrüklerde iş tnkib:nc salahiyettar kılınmış kimselerden ol:nadığı 
görülen lüzum üzerine ilan olunur. (8371) 

ar:ı uı a-r.i ı skeri 
.. kıtaatı Ha -1 rı 

Kırkağaç ( :arniwnundak ı kıtaat için 
inşa edilecek iki p<n iyon ile lıir ahır ve 
bir çatı altında hamam etli çama~ırha· 
ne ve mutfak kapalı zarfla münakasaya 
konulmu;tur. l\Jünakasa~ı 23-12-937 pcr 
şcmbe gunli saat 16 dadır. Tahmin lx>
cieli 23900 liradır. K~i ileri plan \'e 
~rtnam~i her gün Tiimerı satınalma 

komisyonwıda görülebilir. lstekliler ka
nunun. 2. 6 ncü maddcle:ınde yazılı \'e-

saiki haiz olması. Talip olanlar ilk te
minat \"e teklıt mektuplarını münaka-

sanın icr.ı kılınacağı gün 'e saatten hir 
-;aat C\'vt•l Manisada Tiim~n atmalm2 

komisyonun1 n•rmış Qlına!arı hi.zımclıt. 
(1>15ı (82i?fil 

l lstanbu Lf\'8Zım amirlij!i 1 
Sah nal mıt komisyon undmı 

Idarcleri lstanbul levvJm amirliği-
ne bağlı müessesat içı'l 58700 kilo 

yoğurt 29·12-93i Çar§ac•ba günü saat 

15 de Tophanede levazmı fimirliği sn

tınalnıa komisyonunda kapalı zarfla 

eksiltn!csi yapılacaktır. Hepsinin tah

min bed~li 10272 buçul\ füa ilk temi
natı 7i0 lira 44 kunıştur. Şaı tnamcsi 
komisyonda görülebilir. l§bU yoğurt 

\ 

hepsine bir teklif alınncağı gibi a)TJ 

ayrı da teklif alınabilir. isteklilerin 

kanunl vcsiknlnriylc b...>:-ıı.bcr teklü 
mektuplarını ihale saati:ıd(·n bir aaat 
C\ vel komisyur.a \'erml.!!ı•ri. 

f:~2:.') (8337) 

lst ıııl>•ıl i iııci icra ıncm111 luflırn-

daıı: 

Kira bedelinden dolayı malı pus o- ı 
lup satılmasına kat ar verilen !Jır a-

det hiks büfe U-12-937 l'Urna günü 
Haa.t 12 deu 1~ e kadar &•yoğlunda 

Kumbaracı yokuşu ltinıadı milli han 

ününde hazıı bulunacak menıuı· la ra

fından açık arttırma suretıyle satıla-

eağt ilan clunur. ( 1035~) 
BiR 

11 

Neden 
r A • • ? 
'1spır.ın . 

Çünkü ASPiRiN seneler· 
denberi her türlü soğukaı: 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

lsbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in· tesirinde11 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

" k ' 1.mar a;. 

lstanbul l>entz Kolnutanhğı Satıoalma 
Konıis) onundan: 

rahmin cdılcn bedeli 2000 lira olan 5000 ton kömürün gemiden sahildeki 
depoya taşınması açık eksiltmeye konm uştur. Eksiltme 3-Il. Kanun 938 Pazar. 
lesi giinü sant 15 de Kasım paşada Cami altında 1stanbul Komutanlığı Satınalnıa 
Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini görmek ve almak istiyenlerin her 
gün bu komutanlık levazım müdürlüğüne müracaatları ve yapmağa talip olan-

l
ların da 150 liralık ilk teminat mektup veya makbuz ve kanuni belgeleriyle 
birlikte gösterilen gün ve saatte Satına lma Komisyonunda bulwunaları. 

(8456) 

btri 

• 



-.ADEM 1 1 K Ti .DAR~ 
ve BEL GEVŞEKLICllNE KARŞI 

HORMOBiN 

Nezle· Grip 
Baş Diş 

Romatizma ve bütün sancıları 
•avanı hayrat blrsurelte Clerhal 

geçirir. Eczanelerden ısrarla 
s E F A L 1 N 1 l•teylniz. 

- .... 
-.·'· " 'J .. 

~ ........................ . 
== t;ALEN 'tlLnAŞJ'aır ••• 
~ Bir Hediye vermelisiniz 
:::: = Ancak vereceğin hediyenin değerli olması 

ve bir i§C de yaramasına dikkat etmelisin 

J tıık,qnrrsnıR 

Yelek ce61 /eneri lıurlarır 
Sat11 deposu: 

Galata, Voyvoda caddesi No. 30 

---• tamaıı öftıer lfçcn ---•• 
~-En kıymetıı 

VILBAŞI hediyesi 
Küçük çocukl.ırı eğlendirmiye ve ilk adımlamıı kolayca 

SAÇ BAKiMi 
Güzelliiin en birinci tartıdır. 

Kepftleri n AÇ köklerini tea.i .._ 
tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

Sin·r ağrıları, 
asabi 

öksürükler, 
uykusuzluk. baş 

ve yarım bae 
aQrısı, ba• dön
mesi, baygınllk, 
çarpıntı ve 
sinirden llerı 
gelen bütün 
rahatsızllkları 

giderir 

Birinci amal Operatör -
llrA .CFERTAVYAR 

Umumt cerrah! Vt! sinir, dimal 
Estetik cerrahisi mütehassısı 

Paria Trp Fakültesi S. Alima• 
Erkek kadm ıuneliyatları, dimağ 

estetik · "YU.ı, meme, karm bu· 
rueukluklan,, Nisaiye ve dojum 

mUtehaaaıaı ~ 

Muayene: Sabahlan Hl' l' l l I 
S ten 8 e kadar 111 il il 

Gfleden sonra Ocretllcllr 
Beyoğlu, l'armakkapı, Rumeli Han 

No. 1 Telefo~: f4086 -

Çiftçilere 
Kelepir traktör, pulluk, disk pul· 

luk, ve saire almak istenen.iz, Bakır
köyünde Veliefendi koşu yerindeki zl 
raat. A.letlerinl ı&"Unüz ve orada bay 
Fikret Athya mUraeaat ediniz. 

DOKTOR 
NecMtlln Atasagun 
Her ctn sabahlan 1ıekiz buçutı 

ak~amlan 17 eten 20 ye kadar Llle 
- U tayyare apartmanlan ilrin'ci daire 

~ Beyoğlu, latikıal'Uddeai Kallavi (elti Galvany) llC>kağı- 17 numarada hutalannı kabul eder. 

Ar: 1 
nın k~ Telefon: flB Cumartesi Cllnleri 14 den 20 ye b 

Alameti farika Resimli a..ı..~..;-· ._.. .. ile 18• tey=-•- dar 

~=======m===~=-~==~-~~~~=;~I ~~~~~ı.Ku~H· ber oku)'11C111amu dakupon mub-

biliad'e mua1eae eder. Telef: 23953 

satılmaktadır. Satma&ıak arzu. edenler Galatad& yq)tu Alonu k~
da Tahir hanında T0RK ANTRAStrl BATll Jd:-~INE ~ 
44916) veyahud doğrudan doiruJ& KadıkaJlnde ,.N&u:; ZAlM ~ 
SUNA (Telef on : 60728) e mllracaat edebDlrler. 

DDftlollur 
Necati Pakıı 

Haatalannı herıl!n sabah 10 dan 
akpm l 9 u kadar Karald5J Tilnel 
Qllydaıtı Teiane caddesi bapıda No. 
l~"\tc b'bul eder. 

~ .. cuma atlnleri uat 14 den 
18 ze kı"-r pan11zdır. 

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

Kendinize beyhude yere 
et ediyorsunuz 

ROZi 
ezi 

E 
varken lstırti) çekilir mi 1 
BAŞ, Dl~ aQrılar-. 

ve ii§i1tmekten mütevellit Mtün ağrı, aw, sancılarla nezıeye 
romatizmaya karşı: 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

Dr. Suphl Şenses 
ldraryollan baıtahkları mOtebassısı 

Beyollu Yıldız eblemıaı karimi Leklergo Apt. Muayene ıl ten 
Camarteel faldrJere parasız Tel. 43924 

MetburDİNOS 
Mar~alı en asri en 

•a(Jlam Sandalye, Koltuk 
Portmanto, Portatif 

masalar Sinema 
Jıoltakları . 

Rekabetsiz flyatıarıa gar. 
olarak satılmaktad~r 

Reaml daireler, mektep, ainema, tiyatro, ~: l~~ta ve ~ 
tercihan D 1 N O S ~ aramaktadırlar. ,,, 
AVRUPA heıaren eandaJyl. 175 ve koltuğu 275 kuruştan itib9fdl 
seeemizde sablmaktadlr. ., fı 
ADRFSE DtKKAT: Çakmakçılar, KüçU k Yeni han No . . 13 

Telefon: 23377 

uyu 
~ 

Ptırt~ ÇoouJc Pudnın: siJndiye kadar hiçbir bemeri ~ cfl': 
lld edilememlftlr. Bu pudranın, en bUyttk meziyeti bilh.-a ~ _., 
leri için hazırlaD.l'IUI olmaaı ve terkibinde tahrif edici hiçbir 

lnnmpmaatdU'. 1 
PERTEV ÇOC::UK PUCRASIN ,,,_ 

Şipıan. vilcuUu, bul kimseler de kullanmaktadırlar· v:;::, tJ1 
valaruıda ve koltuk altlarının pigiklerine karp bundan daJıa 
pudra henUz kegfedilmemıetir. 

ONU DJGER ADI (TALK PUDRA) ları ile kal'llt~ 

Kf rahk od·M&e 
• .... y~~ 

Ankara caddeaınde Orhan. Bey hanında y~ ve. nı .... artÔ"t. 
•"ıpdmağa ~ıveri'li kirabk odalar vardır. Guetemlı ldaresıne 111 


