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Yurtta Gaziantep bayramı • 

Atatürk 
• 

diyor ki: 
" F;ğer bir gün millet, vatan ve cumhuriyetin yüksek 
men"aatleri icap ettirirse o tevre kahramanlarıom 
ge\mişte olduğundan daha yüksek kahramanlıklar 
göstermeğe amade butundu'<lorma şllphem olmadğı 
bilinmelidir, ,, 

Kahraman Antebin bayramı 
~Urdun her tarafında kutlulandı 

lcahra.nan Anteh:n kurtulu§ bayra.. t dü.n m~mleketin her tarafında yapı
tl..ı ~cralimle kutlulanmıştır. Ankara
~ ıncrasime Atatürk tc iştirak c:t. 
~ler, Anteplilere, yeni bir teveccühte 

Unrrı:ıılardrr. Şehrimizde de Halke
~dc Antepliler toplanmı;tır. Buna d:ı
f.r ""1iirnıt ve rcsirn ikinci sayfamızda.. 

~İtırknn telgraftan 
~nkara, 25 (A.A. l -Atatürk, Halk
~i Gaziantepliler toplantısına a-

pğıdaki cevap telgrafını göndermit • 
lcrdir . 
Ankat~ Halkeviııde Gaziantep aaylavı 

B. K.ıbçaf 
"Gaziantr.bin inkilip tarihimizde si

linmez ve nutulmaz ıay!a tc§kil eden 
yüksek l:ahtamanlıklarırun 16 mcı yıl 
dönUmiinün kutlulanmakta olduğı:ır.u 
müjdeleyen telgrafır.ı.zı aldım. 

Bundan duyduğwn aonauz zevk ve 
saadeti fimdi orada hazır bulunan hü

W'" Devamı 8 incide 

radenizde fırtına 
-~-belen hafifledi 

brlar seferlerine devam 
ıfôrlar, yeni bir kaza yoktur 
°'•a ,.,_.." ~~ ..... .... _ ~-··~-ı '-••• ,.,.,_.._ .. ü, ..... Allfi hflıitfrllm• 

ı t~rafmda hUklm lllrtl1or. f tedf r. BuJsartıtancJa kar hattı ka
beT tarafta kar 7ağmışıır; padığı lçln Avrupa ekspresi bugUn 

lt4.,e\iJl1ntıenbert fuılalarla kar iki saat geç gelmlttlr. 
~1lÜltfa'ılie de kıamen eridiğinden H~ar kazası 

1( er. :Pek tutmamıştır. Batan Hisar mUrettebatından tıçU 
~ı.;radenl,zde fırtına aeymsefere nUn cesedi bulunmuştur. Kaptanın 

~l}o-?.erecek derecede haflflemlış- cesedi dUn Beykoza getirilmiş, hUkO 
~pu~lar yollarına devam et- met doktorundan defin mUsaadesl a-

dlrler. lındıktan sonra Kavağa defnedtı-._ll anımıza dlln gelmesi icap e- mlştlr. 
'-• Cuneysu vapuru 24 saat gecik- ÖldUğU sanıldığı halde sonradan 
~ ile bugUn, bugUn gelmesi icap bulunan tayfa Temel tedavi altına 
~C 11 Cumhuriyet vapuru da gene alınmıştır. Alınan yeni maıomat Te
Qı, ••at teahhUrle yarın gelecektir. melin hayatını bir tesadüfe ve vllcut 
?t111~D limanına Utlca eden Samsun.' tahammUIUne borclu olduğunu gös
~,b 1', ÜskUdar, yılmaz ve Herakıts termektedlr. Filhakika Temel, kur
)ı,l'tUrJarı dün denize açılmışlardır. I tarıldığı ];:ayaya arkadaşlarından 
~1na esnasında Devlet· denlzyol- dördll ile beraber sığmmıştır. Bun
~nrlarmdan. hiçbirinin tehll- ...,_. Devamı " tnctde 

Çinliler çete harbi
ıie başladılar 

~u tabiye ilk hamlede muvaf
f&k o:du,· üç Şehir geri . ahndı 

fadalardan: tlff icret,,. 
W'" Yazısı 8 incide 

Eroin satanları 
linç etmeli! 

~r. Mazhar Oşman "Yeşilay,, 
~ongresinde böyle söyledi 

-.-: ~ann l lnc!de 

Balıkeslrde müthiş bir fa~~· __ --J 

Bir kadını kazanda 
kaynatarak öldürdüler! 

Zavalhyı kurfarmağa geldikler· 
zaman etlerini dağılmış buldul~ 

Aşağıda okuyacalımz $Olırları Balıkı· 
sirde rıkan (Türlt Dili) refikimizdın al
dık. Cehaletin ne feci vı korkun, nttict
ler vercbileceAini biilün pplaklılı ile 
meydana koyan bu yazıya, bir şey il.a
vesine gözlerimizin önündı beliren delı
§elengiz $0hne m4ni oluyor: 

kadının 53.ncılan kesilmemiş, saatlerc.e 
ıstırap içinde kıvranmıştır. 

Tcslimenin alnsın dindirebilmek için 
öteye beriye başvurulmuı. bu sırada na· 
hiyeden Davut otıu Hüseyin adında elli 
ya~annda bir adam ortaya çıkmış ve 
lohusanm ağn1anru kesebilecek bir teda-

mış ve büyük bir kazan buldurarak içi
ni su ile doldurmuştur. 

Harıl hani yanan ocağa yerleştirilen 
kuanrn içindeki su mathiı surette kay
natJlmıştır. 

Bu İJ de bittikten 90nra bu adam, 
aklın. mantılm kabul edemiyeceği 
şu emri vermiştir: Ka}·apa nahiyesinde cehalet yüzünden 

örneğine raslanılnuyacak olan bir facia 
olmuştur. 

Nahiyeden Teslime adında bir ıenç 1 
kadm bir erkek CoCuk doğunnuş, fakat 

vi usuıa bildiğini söyltmiştir. Hüseyinin 

ikna ~İci sözlerile aile efradı ve lohusa 1 
kadın ürnıtlenerek: sevinmi§lerdir. 

Hekim tasla~ derhal faaliyete geç-

- Lohusayı ÇIJ'tlpiak soyarak kaza
nın ~ma cetirinl 

Derde deva arıyan. neticenin ne ola
_.. Devamı 8 fn<'fde 

Kızılayın 60 ıncı yılı 

Jspanya harbi 

Terueı'de 
normal hayat 

başladı 
BOtUn ispanyada 

.bayram yapıhyor 
Teruel, 26 (A.A.) - Teruel şeh- , 

rindekl vaziyeti tasvir eden Havaa 
ajansının muhabiri şöyle yazıyor: 

"Şehir normal halini almaktadır. 
Telgraf ve telefon hatları tamir e
dildiğinden Barselona ve Valenslya 
Ue muhabere temin edilmiştir. Cum 
hurlyet makamları muayyen bir 
manevra dafrealnde, astıerln son 
mukavemet noktaları civarında bu
lunan halka, bU mevkllert tahliye 
ettirmiş ve muvakkat kamplar vü
cuda getirerek buralara sekiz bin 
kişi kadar yerleştlrmfştlr. 
Düşman mUhlm miktarda erzak 

ve benzin terketmiştlr. Nizam ve in
tizam mllkemmeldlr. Milli müdafaa 
nazırı Endale<'lo Prletonun yakında 
buraya gelmesine intizar edilmekte
dir. 

Resmt tebliğ 
Barselona, 26 (A.A.) - Cumhuri

yetçilerin tebll~I: 
.. Teruelln dahlltnde asilerin he· 

nnz mukavemet etmekte olan mer
.- l>e,·:ımı 8 incide 

Harf clye VekHI 
şehrimizde 

Hariciye vekili Tevfik Ril§tü Aras 
bu sabahki ekspresle An.karadan §eh_ 
rimize gelmi§tir. 

~~ 
ÇALIKU$U 
ROM ANIN/ Y ENIDEN YAZDI 

Yılbafı Sayı•ında 
.,.- Okuyacak-ınu İ 

52sa~rA 10 il• J 

1 

.. 

Suriye Başvekili 
"Türkiye ile teşrıiki mesaiyi arzu 

ettiğini ,, söylüyor 
Haleb, 25 (A. A.). - Paris ·ve Ankara- ı Suriye idaresi hakkında da Cemil 

dan buraya gelen Suriye başvekili Cemil . . .. . 
Mardam bu ak:~"" veril b' . f tte Mardam şunlan söyJemııtır: Mıllete ta-• ~·· en ır zıya e . 

1 
• . 

söylediği nutukta, Suriyenin Tüikiye ·ve mamıy e ıtumd eden bugünkü Suriye hü 
Fransa ile teşriki mesai arzusunda bu- kQmeti sonuna kadar vazifesine mama 
lunduiunü ehemmiyetle kaydetmiştir. ve nasyonalist bloku haricinde hiçbir 

Cemil 'Mardanı, akalliyetler hakkında siyasi partiye yer vermemele azmetmiş 
demicıtir ki: 

-:; bWunuyor. Hiç sıkılmadan söyliyebili .. 
.. Fransaya icab eden bütün teminatı rim ki, Suriye, Fransanm teşriki mesai· 

verdik ve hıristiyanlara cemaat huku-
kunu vermekte hiçbir mahzur gönnüyo- sirı,e ve Fransız memur ve fen adamları-
nız. nm yardnnma muhtaçtır. 

~+-
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1Jış Süµısa 

Mısırın genç Kralı 
Ve 

Mısırdaki Başvekil 
Yazan : Şekip Gündüz 

M CSIR sarayı genç ve zarif Kral .... ~al ~e istiyor? Nahas paşanın iste-
Bırinci Famk'un evlenme hazır. dıgı nedır? Nıçin anlaşamıyorlar? 

lıklan ile uğraşırken, Mısır, hiç de bir Mesele, zahirde, basit bir anla.sama
binbir gece düğününe sahne olabilecek ~l.ıktan doğmu~ benziyor. Vefd par
bir diyar manzarası .göstenniyor. Her tisının mavi gömlek giyen bir yarı as
taraftan "ihtilal! ihtilali" sesleri yükse- keri t~kilatı vardır. Kral bu teşkilatın 
liyor. Talebe nümayişleri Şehirlilerin ra- ?evamına lüzum olmadığını birkaç kere 
hatını kaçırıyor. Mısır gazetelerinde o- ıhsas etmiştir. Fakat başvekil ve arka
kuduğumuz yazılar ve muhtelif dünya daşla~ bu teşkilatı dağıtmak için en u
merkezlerinden akseden telfikkilet. bu fak bır temayül bile göstermemişlerdir. 
memlekette, ehemmiyeti küçültülemiye • Kırat bu teşkilatı niçin dağıtmak isti-
~ bir siyasi buhran belirdiğini göte- yor?. 
nyor. " Çok düşünmeğe lüzum yok. Gömlek-

Buhranın iki başı var: liler ne renkte olurlarsa olsunlar demok-
1 - Kral. rat partilerin ve demokratik devletlerin 
2 - Başvekil. h<>suna gitmeı:ler. 
lngilterede geçen yıl Kraı :seıctzfnci Saray bir tarftan vefde dü~man siyasi 

Edvardın karşısına nasıl bir Başvekil partilerin bir taraftan da ltalyaya 
B:ıldvinin dikildiğini gördüysek, bugün dü~man bir Ingilterenin devamlı t.eşeb· 
de Mısırda genç kralın karşısına öylece büslerine maruzdur. 
b~ "Başvekil Nahas pa~arun dikildif;rini Mavi gömleklilerin başında bulunan-
goruyoruz. lar İtalyan kültürünün tesiri altında kal-

istiklal harbimizde, akıllara dıırgmıluk veren bir şehamet ve ka1ıramanlık nı"l· 
mımcsile memleketlerini rnı"istevli düşmana karşı müdafaa eden ve km taran 
kahraman Gaziantepliler. dün bülıin m cmltkelle vcraber bu mullu giitıü sevinç 
içinde kıttluladılar. 
Bu miinasebetle şchrimizdtki Gaziantepliler de, Eminönü Halkevinde toplana
rak bir merasim yapmışlar ve bu seı:inç li günü bir arada geçirmişlerdir. 

~ · ,· ? ' ::~.~~~m~~ 
J~5ti~=~~~-'B . ~~-3....E!L..AL.e;li55m 

ispanyada harp 
vaziyeti değişmiştir lngilterede kral Sekizinci Edvardm im- mış münevverlerdir ve İtalyan propagan 

paratorluk ve krallık tahtlanndan uzak- dasmm gizli tahriklerine alet olmak is
laşmasmı bugünkü düşes 'aö Vindsor'u tidadında bulunanların bu teşkilatta bü
saltanata t~rik etmek istemesine atfet- yük bir yekQn tuttukları zannediliyor. 
mişlerdi. Bugün o Mdisenin, imparator- Demek ki sarayla kabine arasında ve. 
luk iç ve dış styasalm üzerindeki çetin Kıralla Başvekil arasında beliren anla
anlaşamamazlıklardan doğmuş bulundu- §amamazlık İtalyan - İngiliz kavgasının 
ğu herkesçe malQmdur. Fakat meseleyi Mısırdaki bir aksi suretinde kabul edi
ister zahiri şekli ile ister hakiki manası lebilir. 

Şimdi asilerin cephesi bir 
inhidam tehlikesi karşısındadır 

ile tetkik edelim mutlaka şu neticeye u- Sokaklarda insan yığınlannm ,;lhti-
laşırız: ifil! lhtilfil!,, di>·e bağınşmalanna baka-

'".Başvekil Baldvin. Kral Sekizinci Ed- rak genç ve zarif Kralın saltanatı baş
vard maçından Başvekil Baldvin galib larken yapılmış olan saadet tahminleri
olarak çıkmıştır • ., nin ve güzel tememıilerin boşa ı;ıktığını 

Acaba Başvekil Nahas paşa • Kral bi- sanabiliriz. 
rinci Faruk maçı kimin galebesiyle bite- Mısır, geni' siyast hilriyetlere hak 
cektir? verdiren bir siyasi suura ulaşmamış mil-

Böyle bir suale muhatab olunca batı- Jetlere mukadder olan kargaşalıklara 
ra gelen üstünköril cevab şudur: namzettir. Aceba bu kargaşalık sonun-

- Tabii hangi taraf kuvvetliyse? da hiiküm hangi otoriter ele geçecek? 
Acaba hangi taraf ~etli? Kmllm eline ®i? 
'M151r Kralı Faruk babasının yerine Nahas'ın eline mi? 

getçiği gündenberi Mısırlıların umumt Şekip CONDOZ 
sempatisini §ahsı üzerinde teksif etmiş (*) Eğer bıı Mdiseyi bir nmhasama 
addedilmektedir. Fellah, esnaf, işçi, ta- olarak kabul tlmrk mümkünse ... 
cir, münevver, asker, genç, ihtiyar, ka- :: .. .:.T.::wc:::-.111.mmıiiiu==::::::::.::n:: .. ı· 

dm. erkek bütün Mısırlılar bu genç hü- ı·::i·=·= Dog""ru ·ı·=· .. i 
kümdara büyük bir sevgiyle bağlı olduk-
lannı muhtelif fırsatlarda izhar etmiş- :: : .. . 
lerdir. i! D "" •ı • ? i 

Başvekil Nahas pa~ysa yakın Mısır H e !{ l m l • i 
tarihinin iki büyük halk ,-e devlet ada- fi s b n 
romdan biridir ki, 18 yıllık mücadelesi. :: a 8 h 18 r l tem 1z1 e- :; 
Mısmn her tarafında §ahsına karşı yük- ii nen dük kAnlar ii 
sek bir saygı yaratmış bulunuyor, yakın l.:.= Bir arkadaşımız anlattı: 11

1 Mısır tarihinin bahsettiği iki büyUk dev-
let adamından diğeri, Saad Paşa ZağlQl H ""1_!er sab~h ~eki~ vapurıı ile Kadı- i! 
idi. Mısır istiklfü ve hilrriyetinin bu en H koyımden kopruye ınerim. lstanbı4l ta- :i 
bUyük yapıcısının, bu en büyük Mısır g rajına geçeceksem, Eminöniinden ii 
kahramanının bugün ahrete göçmüş bu- !~ tramvay yolıtnıı takib ederek yürürüm: il 
lunduğunu düşünecek olursak Nahas pa- g Beyoğlıma geçeceksem, Tünelle veya H 
§anın, Mısırda siyasi ve milli şef olarak. is yaya çıkar, Galalasaraya kadar yürri- :: 
tek başına kalmış bulunduğu anlaŞthr. ~~ Y~~k .gid~im. Vapm beni daima se- ji 

Başvekil Nahas paşa Vefd partisinin js km yırmı ~eş dakika geçertk iskeleye :i 
lideridir. Bu parti Mısır parlamentosun- g Çl~ll~IT ve bınrwı~leylı her sabah Emi- n 
da kahir ekseriyeti elinae tutar ve Mt· g "~mmdc t•eya Tımel başında tam se- : 
sırın her tarafındaki şubeleri, mücadele- g kız buçukta veya beş geçerek bulunıt
ci\eri, hatipleri ve <1ayısı bir hayli yüksek n rum: 
olan azaları ile çok kuvvetli bir ~ivasi ::Jmdı, )'a, Borsaya kadar olan mesa
teşkil~t ı;nanzarası gösterir. Bu teşkilat, ii f c dahilinde, ya tıinelden Galatasaraya 
lngiltereye karşı tam 18 yıl devamlı bir g kadar olan mesaj ede üstüm başım. her 
müca.dele i~~re e~miş, birçok kurbanlar ij sabaTı "'_!tnl~zaman çamurlanır, berbad l. 
vermış, lngılız mıtralyözleri karşısında :; olur. Çunku yolumun f!l'Çliği bu yer- :: 
bile hedefine gitmekten yılmamış ve de- i! letdl'ki sıra sıra dükkanlardan hiç ol- n 
nilebilir ki Mısın hürriyet ve isbkHUe U mazsa beş altı tanesi yıkanır ve sıiprü- İi 
kavuşturan bir ordu vazifesini görmüş- ii lı1r. Yani bu, o demektir ki, bu di1k- IE 
tür. h kanları yıkayıp siipürenler herhangdi 

·ı b' • •• 
o halde karşı karşıya geçen iki ha- i! 1.~ saygı hissini düşünmezler. Çıinkü n 

snn (*) hiç de biribirinden za:,.,f değil- U b~ıtün o siipriilrnler, sizin üzerinize :: 
dir. !i ııç bekfomecliRiniz bir kapıdan sıçra- li 

Yazan : Sadık Dumar 

r-

~ 
l~~Yotlıc~ 

. ~.... -.- ı e····- . 
Cumhuriyetçilerin asilere taarruz ellikle 1i tmntakayı ve iıu tekdtın mıwaffakı· 

yetli inkişafını gösterir harita. (Hususi haritacımız tarafından çizilmiştir) · 

tsrı:ıny:ıda meşru hükl'ımet kuvvetleri· 
nin Terucli zaplclmeleri günün en mühim 
Jı(ıdiselerinden biridir. Hatta denilebilir 
ki hllklımet kunellerinin hiç beklenme
dik bir z:ımnnda giriştikleri bu tnarruz. 
bir parça dnha inkişaf eder~e ehle edile
cek neticeler Uzok şark, garbt AYrttp:ı, 

orta Avrupa ve Akdenlzde siyast hArllse
Jerln ~cyri üzerinde dıthf müc!'!sir otahilir. 

Terncl hpnnyoda lıiikiımet cephesinin 
en tehlikeli tarafıydı. 'Pıfııdritln arkasınıla 
hulunmnsı ve sahile ancak 100 kilometre 
hlr mecafedc olm:ısı bu noktayı hükl'ımet· 
(ller için iki bakımdan tehlikeli bir hale 
ıokmuştu: 

1 - Cenuhn <1onnı )'apılacnk bir ast tn· 
orruıu Valnnsiyn ile l\ladrllin irtibntını 
kesebilir ve nst kU\'\"ellerin Mndriti şark· 
tan çc\·lrmclcrine de fmkiın Ycrcbilir<ll. 

2 - Tenıelden şarka doğru yani Ak
deniz kıyılarındaki limanlara do~ru yn
pılnenk bir tanrruı, İspanyol "h:ılk cep· 
hesi lspanyosı,.nı ikiye bölebilir, Kotnlon 
yanın \'nlansiya, Mndrit, ~[urciya ve Yeni 
Kastıııa ile olan baHlarını koparıYerirdl. 
nıı takılirdc, denizden nblokn nlltnda bu· 
lunduğıı için hükrımctçi ispanya elindeki 
toprakların bütlin dünyn ile teması kesill
\'erirdl. (Tabii Knlnlon:rn müstesn:ı) zirn 
yukarıda dıı söylediljimiz gibi Tcnıel, Ak· 
deniz kıyısıncl:ıki en :rakın limann yani 
Kastellonayn nn<':ık" 100 kilometre mcsn· 
fcde hulunuyorllu. 

"filiiyetlnin şimnlincle, bilhassa (Jnd· 
roque c: Hadrnk) mıntnk:ısında kesif kuv· 
vetler tnhşit ettiği hi!<tscdiliyor, keşfe cı· 
kon hükümct tayyııreleri cephl'nin bu ta
rafına mütcm:ıdiyen levazım ,.e mühim
mat ta~;ındıAını haber veriyordu. Ast ge· 
ııcrnli n emri nltınclaki donanmanın l\ns
tillon linı:ınt elrnfıntla toplanmak emrini 
nlılılh duyulmuştu. Rivayete göre Frnn· 
ko tanrruzunun bir ucu Hadrak'dan cenıı
lıa, Ma(lrilin arkasına doğru inecek ve 
ikinci ucu Teruelllen şarkn ve cenubu şnr 
kh·e dol!ru bir çatal halinde saldınırak, 
clonnnm:ının da yardımı ile, Kastillon, Sa
ı!unlo, \'nlonsiya limanlarına lncfek ve 
hem \'nlansiyanın l\lndrltle lrlihatı kesi
lccekli hem de cumhuriyetçi lspanyn iki 
parçn)'n ayrılacaktı. Fakat bülün tahmin
lerin dışında bir hadise ile knrşılaşıldı. 
Şimalde, Baskların son şehri yani Gijnn 
sukut eder eıınez Mndrite y!iklenmesl 
beklenen Frnnko, o hrıdlse 01.erinden iki 
ay S<'('lilU holde en ufıık bir hareketle hl· 
le hıılunnmadı. Bıınn muknbll h!ikflmetd
ler eneli\ Snragoşa ve arkndnn do Teru· 
ele blrlbirlnden muvaffak iki taarruz yap
tılar. Hiikômetçller, on be~ ırtln e\'\'el Sn· 
rııımsa hilcum ettikleri zaman bltnnıf mn 
şahitler ve atı:ışemiliterler şu beyanatta 
hulun muşlardır: 

- A•tler tanrruza daynnarnadılar. Panik 
halinde knçlılor. 

Bu sefer Teruel taarruzunu takip eden
ler de ayni sözleri söylilyorlar ve bundan 
şu neticeleri çıkarıyorlar: 

1 - Fronko artık knrndan ve denizden 
hir taarruza lrnlkı~arok Kntnlonya tıe Va~ 
lnns arasındaki irtlb:ıtı kesemez. 

2 - Artık hüld'ımet cephesinde Fronko 
nıın halıscıtl~U gibi "şakull bir lnhidı:ım,. 
beklenemez. 

dlat/ata daie 
............................. 

Haqranlık 
S AM11\lll.'ET gfbl bnyrnnlı1' d' 

ynrntma kabiliyetinin ~ 
hUrlcrinclendlr. Şahsiyeti oıınıra: Jle 
dnmın nmlıniyctl olaııınz, t;Unk (le 
söylese, ne) upsn öğretme'dir, iç~ti· 
derin bir surette duyclut,ru bir bet 
yııçtun do!'.,'1Jınz. Her söylediğine, bit 
ynııtı~mn gcr.:eh;;cJı innnnınsı ~,. 
şey l ·lmt etmez; onlnr ıuu•nk b"~u· 
Jnrmın, keııdilcrlne o bislcri, 0 IY 
şünccleri \•ernıtş oh:ın kim elcrin 1~. 
pnğnnulır. Pnpnğnııdn snmtnıl)'Ct 
snn·ur olunabilir mi? Gençlerin ~ 
j:,'"lt huııu lıenllz nnlnınndıklnrJ iı;rl; 
nsırlnndnnbcıi söylcnr..:ş şeyle ıc. 
okuynmk değil, hn' n<lnn knpıır~llY 
kendllcrin<le de dnynr gibi ol<lıt~ 
rın<lnn onları yn:ı.makln snmtıni 01

"; 
cnklnrı sanırlar. Jlnlbnkl bu çeşit > 
ztlnrı kcndilcrJnclc lılçhir znnınn ~ 
mlmiy<'tin, ynni hakiki şnlıslfC "' 
tcşckl•UI cdemiyeccğiııl gösterir. J)tıı 
nllchillr ltl samimiyet. dtttmn etr~ıd 
uymnmnk. ınüc ·ses ltilmtınrı tcn~n· 
etmek nrzusJle başlar. Bunun le J1 
dir ki snnntte her ·ycnl ceı·cyıı~~ 
nıüntesihlcr~ 1 endilerinden eÇ\ et 
gclt'nlC'ı·In c~erlcrinde hiçbir kJtJll 1 
bulunmndığmı hMin ederler. JJıık~. 
olmnlnrmcla blr beis yoktur: Snll \l 
mlretlcrl ancak bu surette yoııın 
bu1nl'nktır. 11• llnyrnnhl~ dn n.ncnk şnhslret t-u 
hlbl klmst'ler,lo bulunur; çU~e 
herhnn1tl bir kimsede ycya ese • 
hapnn olncnk bir şey bulmanın. ~~f 
ıJo. derin bir hissimizin, derin 
dUşUnf'emizin • belki bl:ır.znt fltıclO o-
deıncdi~imlz hir his veya flkriJl • ;: 
fndt'sini hulduj;,"lıtnuzu gösterir· 0 
çln<le hlçhir şey bnlnnmıyan nc1t•l11.~ 
Jıerhnn~I bir eset'flc kt'n<lisfııl gi\ç 
meslno imklin ,-nr nmlır? Hiçlik· fl 
l>ir )'Cl'llc keneli nk<ılnl ~iirenıcz. 'J)l:: 
kat erlcrscnb; ctrnflnrmdn butdıı 
Jnrı her şeyi knlınl e<lcn, clnimtı 11~ 
gunlnk gösteren kfmselcnle hnki 
hayrnnhğn hiçbir znmnn t.csndilf ~ 
lnnamnz. Onlar, be7renmek U\tl 
geldi~nt (ir•ren<llklerl için beğCJlll'" 
ler; onlnn mllflnfnn etmek için hır:: 
lnnnınzlnr, coşnınzlnr; onlnrn fl ııl 
cum c<lcnlerln söylediklerini ;kııb 
etmeseler hile sldcletle rcdCietrrıel" . .. 
Jer, belki olay ederler. ÇUnkU ecliH' 
Jtlrnzlnr<ln, kendi şnlmılnrınn. tn d~ 
rln ltlkntlnrınn <1okunnn hfr şey <'1 111 

mazlnr. llcğendlkleri eserle kcnöll; 
rt nrnsın<lt\ bir blrleı;;me, bir a111lf,., 
, ...... -'1 ~ ........ ,. ••• ,. ...... _ . ... #t,..11ı• •• " 

cumlan, Adptn J{ellöllcrlne tc,·clh f' 
dllmt~ gll.ıl hlsse<lfp de llir ncı d 11

, 

snn1ar, bn~ırsın1nr! ... GönlUndc f~ 
ynn huhmmıyan ndnnıcln. lıııyrnn1 

~nmnL ç 
Nurullah~ 

Bir çocuk 
yanarak ö!dli 

Büyükdcrede Ça''Irbasında ottl~ 
.ı ll \$' 

kundra boyacısı Ahmctle kansı __ ..,,k 
• ~--;.[ll' 
nnı evde yalnız bırakarakdısan çıktı" 

~ -""~ 
n bir sırada çocuklar mangala diiŞCl~ 
yannu~lardır. 

'dt' 
. Bunlardan yarası ağır olan flartl' dl' 

dır. Derhal çocuk hastahanesine ı-al 
nlmışc,a da yavrucak aldığı yarnl~ 
tesinyle biraz sonra ölmüst\ir. 

Izmlrde kurulaca1' 
süt fabrikası . 

lzmir, 25 (Hususi) - Burada bCltdli' 
ye tarafından kurulacak süt fabfih1l~. 
çin yapılan hazırlıklar bitmek uzer ~ 

Fabrikanın makine ve tesisatı 75 ~ 
lira tutacak ve heyeti umumiyesi ıOO 
liraya çıkacaktır. r 

Fabrika mezbahanın yanında illş' 
dilecektir. 

~~~~~~~---~ 
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Kral Faruk'un tahta çıkışı esnasında İl y~verir. ~ir süpürgenin fırlatabileceRi ıi 
pasanın yeni krala ne büyük bir sada- i1 çırkef • bır Pantalnnu, bir etekliği mah- :; 
kat ve bağlılık gösterdi~ini hatırlarız. A· :1 tıetmeyP. tıe ntl'denı hir insanı çıldıra-1: 
caba bugünkü vaziyet Nahas paşanın ve iİ cnk Tınle J:nymıyn kafidir. İS 
Vefd partisinin krala karşı sadakatin- iİ Bel~~iye bile nizamlarına bunu me- il 
den inhiraf etmeleri suretinde tefsir edi- i! ncdıcı maddeler k..nymıqken bazı tica- !i 
lebilir mi? ii rethanc sahipleri buna neye riayet et- !i 

i.i. tntzlcr? _Eller hareketleri cezalandırıl.i,i. il 
Gelen haberler Nahas pac:anm krala, 

hanedana ve bu hanedanı l\fı~nn ba- n sa ne dıye burada dert yanayım? ii 

Asiler şlmahle Bosk hükumetinin hfitün 
topraklarını .znptctliktcn sonra oradan bo
şalan kııvvclleri siiratle ş:ırk cephesine 
nnl,Ictrnlşlerıli. llükôınet cephesinin, bu 
kuvvcllcr gı~llnce ı;:ok sıkışacaih ı;öyleni· 
yor ve nsl ftcner:ıl Fr:ınko bir tıırarton, 
nıdyoda her akşam bir başka ııoylorillk 
)npan Sc\·iltn :meşhur spikeri, yani Glyc-
1ıo de l.nno adındaki ıliAer nsl general 
mütemncliyen bir "şakuli inlıidaın,,dan hnh 
föcdiyorlnr<lı. Hele Frnnko esrarengiz ın-
vırlar takınarak; 

3 - Son tnnrru7.lnrdo, isyanın h~laclılh 
giindenherl ilk clefn olarak cumhuriyet cep 
h!'slnde <lisipllnll ve munlıiuım bir ordu 
ı::iirillmektedir. 

Şebl:reld:ının sonu 1/. 
Vakit Sab:ıh Oitl lklndl Akp.: ı ;;;; ~ 

5,55 12,14 14,34 16,46 1~ 

ı::ında tutan ana yasaya karşı cephe tut- g Belediyemiz "miımru ubur" un baş- i!I 
m
!j uş oldu~·nu ihsas etmiyor. Fakat M'l- g 1tzmadan, Tıir de~ilsc saat sekizden eıı- ii ı 

5"' • • .. • :: tıel olacağını tahmin ettifim bir za- :: 
disenin sokaktakı tezahürlen, gfinun bı- :: nanda trmizlixe mecbur ett1·ııı· k' :: 'h b' h t t .. ,; ,.ı ımse- •• 
rinde saraya karşı san ır cep e u - ~! lcrın hareketini takip etse, Jwr gun U 
mal? istiyecek b.ir Nahas Pa~an.m ~z lg ynzlcrre ııntandaşm iistii başı da ko- ii 
tehlikeli hir dü%an olara.1< teıat~kı edı· g rtmEf llŞ olur sanEım... U 1 
Jemiyeceğini açıkça anlatmaktadır. ll=:m wı -·uc:rm tt ua :aaU 

"- İspanyollar bir sah:ıh uyandıkları 
ınman her şeyin bittiğini göreceklerdir .. 
- diyordu • \'ani yataklarına girdikleri za. 
ın:ın karşımızdıı mevcut olan Vnlans cep· 
hesinin \lyandıklnn zaman yerinde yeller 
l'SeC'ek.,, 

Ve İspanyadan gelen haberler, hakikaten 
Frnnkonun bir takım hı:ızırlıklara girişti 
~ini de gösteriyordu. Faraza Guadalahnra 

Evet, ı.·rankonun elindeki muntazam 
kU\·vellcr hıırb erle ede eriyip nsUerin cep 
hesi tnltmslz, terbiyesiz ku'"vetlerln eline 
F:e ı;: tlAI ı.ıiln, hrle ns11erin en mühim kuv
Vf'tlerl olnn Fn!!lı aslcerlrr çok y1prandı~ı 
ı::iin cıımhııriyl't ccph~si yepyeni stı5hlar
la mücehhez, ıiisip1inli, a-;kcrt talim ,.e 
terbiyesi tamam bir milli ordu. yetiştir· 
mlş bulunuyor. Arlık Madrltin sukutunu 

fflp~~ 
ve Frnnkonun nihat :ınfer kntıı~ tlt 
beklemek çot"ukluk olur. Son hlid ~ttı ,t 
nstler nrnsındı:ı dahllt kn\'gnl:ırn scctP~F 
ması muhtemeldir. Cumhuri)·ct S 
şakuli inhldamdan kurtulmuşııır· tt 
nsllerin cephesi bir şakuli inhlıtııtı1 
kesi fcindedir. ..A.~ 

Sadık DU.1VV" 



Günün meselesi l 
......................... a. .......... . 

1 
) ndan çürük gemilerin 
sefere çıkmasına mü· 
samaha edil'memeli ! 
Aksi takdlırde ınebcDu, D=Dü<dladalf: 
ve IHIDsaır vaplUlırDaronoırıı kcırkuınç 

aklb~tıeırl halka, pek haklı ooaırak 
deniz se1FerDeırln<dlen vazgeçmec:a 
ğe zorDıyacaktır. 

~ürük genıilere bayrağı rn ızı 
~uııannıak hakkı verilemez 
~ kaıusa Deniz fen heyetlerimiz vazifelerini/ !1-acili difJGc 4~: 
~~ couon< btUJg«Jıın f b • • i (b J f • 1 •• l•d• Ca~padnŞahan ı 
~~5 [Q)afkkaDDalktaır Qm lT IS l UQ lte qorme l lJ: Mü Ok pa<dlDşalhıoınK 
~un, bir eczncı dostumu ziyaret 
~ tıı. Çoktnn<lır, bir fırsat bulup da 
~'r erncıniştim. Kendlsllo uzun uza· 
'eşa konuşduk. Bu hoş sohbet dost 

,,eıı görünmüyordu. 
~~ eczacıların neşeli gi>rünmcleri 
,4ıt.1lıklnrın artnuısllo kabildir. Bu 
qtu tı:ı.ıı tcmcnnt ediyor un?., diyecek 
-~ ~., Unyır. Zaten ben de dostumun 
~ 11':81zli!;lnl g l>rUnce cn·ell\ sizin gi· 

üşunnıu~ · 
~~~eşeli g'c;rnnmck itin hastalıkla 
~ 1 toğaltnhm? • demi~im. 
~ lr . 
, nyır, dedi. 

l."a? ..... . 
''1\JU b • tnhznr,.lar azal~ın ! 

t~lı ce,·nhile evvel! neyi kasdot-. 
~l lstcrli ~ini nnlamıuhm ama, göz· 

b ıJllı C<'Zllno dın·arlarını haştan aşa. 
~~ ~ldurnn dolaplarda dolaştı. 1\fe
lo..' ıınlnr no kadar da çoJtahıustı. 
.-..,,,0 ' • vi311u .. ..,.~..... • uuuuuu uıl ·~ 
~ C\"'l·cı, bngUnkO 1erln1n biraz 
'.\ nşar~sındaydı. KUçUk bir yer. 
l\ ~~ sığısnmarlr. Nihayet fedakAr
°"l'ıı. erek hf1~11J· diikkllnı tutarak 
~ıı:n tnşmrh. Bn ıtfdiş1o birkaç se-

' tırn hnrn,•:ı da 8J~ı<;:amıyacaktı: 
>~ a Galiba, dedim, daha bUftik bir 
'lıı? t-anıak mecbnrlyotlndo kalacak 

~ ~)Ylo görünüyor. 
? lUstahznrlarm adedi kaça çık-

' beOrın bir Allah bir de •• 
~"-1lp kesti vo masa Uzorindeld 
,, b~"I•h hart sıraslle tanzim edil· , tt defteri alarak: 

' }' lr de bu? dodt. 
" ttrıı? ~ 

\, S~Cthalde 8000 den eksik dcitl
'- 11!'8 llA \'O etti• 

~\ı~llen dedi, ~ mektıeblnden 
tr.lltt 'tn sonelerde sanırmı 7ekillıa 
~l'ılut~nıezdl. On sene fçJnde bu 
, '"'llll şekU aldı? 

~'~\"an işi no Alemde? 
'Ilı, ()il dı~mız, reçetelerde JUzde 
~.:'be beşt geçmez. 'l" llıck dcıktorlar da hep mUs-
" ll >'azıyorlar. 
~~Pst değil •. Eski doktorlar, hiç 
ı.:.~,. bizleri biraz dllşUnllyorlar 
''tı ct~ll lşl reçete yazıyorlar. Yeni· 
~ '- .\ feblllrtm ki hep müstahzar. 
~() .. 1 trcı beni, "Bizleri biraz dtlştl· 
~. lı:l',,<Jan mana ç•karamadım. 
\~l"ı (!ı karıştırmak kllltctlne sok· 
~? için mi memnun görftntlyor-

~ lf tl1 ~nr ... J{azancmuzı temln et-
\' ~il Çln ••• 

? stahznrlar kazandll'lllJ1or 
,~ . 
!\ıq.· ~ sualimi cevaba değer bul · 
~. Ununln bcrnbcr ben lsrı:ıı ,. 

blı ... Stı.ıu 
~. <l imi nınkul g()r .. cczncı de· 

t~' I{ ~fllrn. 
ı: \h ,tı~nclınnı"or knrclcsJın rlJ,·c 
'~ " ·erd ·' ' " • ~ fıı• ~()~l\l f. GUnılon güne hı:ızır JIAç-
ı"t ilaç h •Yor. Geçen şene moda olıııı 
\ ~<'l"~ıgun clcmodcdlr. Hunlnn 
\ı~~l'lo ne ynznn hulunmuyor. Pa
'~ tı <lo~lı.roruz. l\fodnsı gc('tl mi. 
,.-.lllı.. ~lurnınl tnn hn .. ska hlr i,..r: 
."il. .. or · '~ tt l Q • nunlnrdnıı kaznnrmuz • 

. r ll. !{~ctc on beşi yn geçer. ya ~e~ 
~~ tın t h·ıııdan hoznlnn, modnsı 

tl•r~<'~lnı·n . nhrdıf!nnız p:ı.rn}, 
lzhınıtlır. 

~ • • ı;ı 
\lı~1'1d 

ltı, llı 0 tııınJa komı . mam böyle 
1 k<ınuşnın kn!amın itinde 

H AVALAR bir parça bozdu mu içi
mizde bir telaştır beliriyor; 

- At.;aba Karadenizdcki gemiler , 
ne halde? Acaba Akdenizdc bir . kaza 
oldu mu? Acaba falan gemi falan lima
na ulaşabilecek mi? 

Diye arpacı kumrusu gibi t'aşünüp 
duruyoruz. Hele bu gemilerden bid· 
ne ezkaza bir yolcumuz binmişse te
laşımız azami der<.•.:eyi buluyor, endişe
den endişeye düşüyoruz. 

Niçin? 
Çünkü bayrağımızı taşryan gemi· 

Ierden bazısını orta şiddette b;r dalga 
nın ikiye biçtiğini gördük. Bazı ge
milerimizin sütliman l.avalarda dü
menleri kopuyor, uskurlan fırlıyor. 
'Rnnbnn ;,.;n,t,. Bni7azicinin akıntısı 
önünde tutunamıyacak derecede yol-
suz olanlan ve demirli bir gemiye bin
dirir bindirmez saçları açılrp batanla
rı var. 

Devam edip giden bu deniz kazala· ı 
n nhtımlarımm f zl:ındaJ.:1.ki küçük 
balıkçı köylerinin kumsallanna dön
ci:irdU. Ve biz matemden mateme düşe 
düıe Fransız romancısı Piyer Lotinin 
tasvir ettiği fzlanda balıkçılarından 
farksız bir hale girdik. 

Eğer vaziyet böyle devam ederse, 
eğer çürük gemiler kati surette sefer
den menedilmezıc İnebolu, Hüda.dat 
ve Hiaar vapurlarının korkunç akibet
leri halkı, pek haklı olarak, deniz; se
ferlerinden vazgeçmeğc zorlıyacaktir. 

Filvaki devlet işletmesinin güzel 
gemileri vardır. Bunlar betk: çok yol
lu değildir. Belki bir çoktan ihtiyardır. 
Fakat ne de olsa gene kullanışlı ve 

şöyle bir hakikat uyandırdı: Eczacı· 
lık bngUn bir hnkkallıktır. 

Bir eczacıdan, nl~ln diploma an-• 
roruz? Hazır il Aç satmak için mi? 
O halde bakkal, mnna,·, ne güne 
duruyor? Erzncılarm ynptıkJarı 
)'Uzde 7'5 hakkalhktır. Onların gür
<lllğti lşo ehemmiyet, dlplomnlnrma 
kıymet ,·erlyo~ıık milstnh7ar işini 
bir yola koymRl\ lrnp l'der. nu 
öylo bir mcselccltr ki lizcrln<le du
rulması pnramızın hnrkc çıkması 
bakımmdan da f'lıemmiyctlldir. Yok 
~a eczacı mcktchhntztn kanısına ko
<'B bir kilit nsmı:ık JAzıın~elecek. 

Sim-Us 

Can11mzı ve malımızı, ancak böyle 
sağlam gemilerde emniyette görebiliriz 

sağlam gemilerdir. Zaten hJlk hemen 
daima bu gemilerle seyahat etmeği 
tercih eder. Çok katı bir ihtiyaç ol
ma.dan, acele bir iş çıkmadan his kim-

se, kendisine emniyet vermiycn gemi
lere binmcmektedir. Fakat ne de ol
sa limandan limana uğrayan bir gemi da 
ima yolcu bilabilir. Seyahat edeceği 
gemi hakkında bir fikir edinmek imka
nından mahrum vatanda~Iarr göz göre 
göre kazalara belalara teslim etmek 
nasıl tecviz edilebilir? 

Tehlikeler ekseriyetle hep bunları 
gelip bulmakta ve kudurmuı denizler 
hep bunlan yutmaktadır. Denizler ve 
gemiler hakkında tam bir fikri olmı
yan bu masum Türk yolcu~unu tehli- · 
kelerin elinden kurtarmak bir hükumet 
vazifes i değil midir? Elbette bir 
hükumet vazifesidir ve hükCimet bu va
zifesini biran evvel ba~armak azmin

dedir. Düıo:.inelcrle gemi sipariş etmiş
tir. Muhtelif Avrupa tezgahları bize 
gemi yapmakla me~guldür. Eğer son 
üç yıldan beri deniz <levletleri büyük 
bir silahlanma yarışına girmemiş olsa
lardı devlet biltün hatlarımızda gıcır 

gıcır yepyeni gemiler kulanmağa baı
lryabilecekti. Fakat Fransız, İngiliz, 
Alman, İtalyan, Holanda, Amerika 
gibi b:iyük deniz inşaat m:iesseselerine 
sahip olan devletlerde boş tezgah but-

~ mak imkansızlaşmı§tır. Her devlet 
geceli gündüzlü çalı~arak, kendi müda· 
faası için lizım olan muhripleri, deniz 
altılan, kruvazörleri ve hattı harp zırh
lıların; bitinneğe bakty(>r.Bununla bera 
ber hükumet büyük bir dikkatle çalııa 
rak zamanında yaptığı bazı teıeb
büsler neticesinde bir kısım siparişle
rini kabul ettirebildi."Ticaret denizcili
ğimizi yenileştirme" projemize dahil 
gemilerden bir kaç ıönümüzdeki yılda· 
bize teslim cdılecek. 

Hükumet bununla da kanmadı, ge· 
mi siparişindeki imkinsızlıklardan yıl· 
L-ıadı, lıilaki'J daha büyük bir te: eb
büse girişti, .endüstri planını yaparken 
biraz geride bırakmış olduğu deniz in
saat tezgahlarını ilk pl!na a1.:ı, bir an 
evvel kurmağa çalışıyor. 

Bütün bu didinme güzel, beğen· 

mekten başka yapılat.;ak iş yok. Fakat 
milli tezgahlarımız bize gemi yapacak
ları güne kadar, hatta yabancı tez
gahlarda yapılmakta olan gemiler tes
lim edilinceye kadar ne olacak? 

Akdenizde veya Karadenizdc ese-
1.:ek bir fırtına yahud Boğazda rastla
nacak kuvvetli bir akıntı gene bir çok 
Türk ailelerini mateme mi sokacak? 

Bize kahrsa çok büyük bir zarar 
karıısında az zararı tercih etmek doğru 
olur. Yani g:.inik çarık gemilerden ge
lecek faydayı bir kenara bırakmalı, 

bunları §imdiden yok farı~tmeli, . 
Rıhtımlarımızdaki ticaret gemile

rimizin çürüklüğünü anlamak için §ÖY 

le bir göz atmak kafidir. Deniz fen he-
yetler:mizi, vazifelerini tam bir istibdat 
la görmeğe davet ederiz. Armatörlerin 
bir parça süleğcnle kara boya sürr'Jp 
karşılarına çıkardıkları bir kısım çü
rük çarık gemilerin "Yeni ve sağlam
dır" diye sefere çıkmalarına asla müsa 
maha etmes!nler. 

Düıünetim bir kere: 
Hisar gemisinin ne kc::disi, ne de 

yükü sigortalı idil Neden? Kömürleri 
yükliyen müteahhit gemi!lin uhipleri 
tarafından istenmediği, lüzumsuz gö
rülo:.iğü için mi gemi ve yük sigorta c
dilmemiıtir? Hayır. Böyle bir gemiyi 
ve böyle bir gemiye yüklenmi§ mallan 
sigorta edecek arslan henüı doğr.'\il· 

mrştır da ondan. 
Sigorta kumpanyaları parayı sokak 

~.~~t:ıl '.u:t diiziiııe1r.rle gemi sipariş etmc ~le. folmnm15, ~"'!'i inşaa·t tezgôhJarı ktırarak kendi temiltrimizi kendimiz yap
,,. .,.. }olunıt da tutmuştur. Bıırada, Dcnız l ol/arı ldaremım havuz/arım göriiyorsunuı. 

P AD1ŞAHLAR1 hııkka riayet 
ettirecek hiçbir kuvvet ,·e 

kudret yoktu. Bu ancak alacakları 
tcrblycyo bağlı bir şeydi. 

Tahta oturunca 0 can padişahın, 

mülk pa.dl~ahın, mal padişahın, ınJ 
padlşahınu sözüne bağlı, bu dU.,tu• 
ra ( 1) hürmet kllr, astJğı astık, kes• 
Uğl kc.stlk raşarlardı. 

Her şeyin üzerinde "Keyfe maye• 
şa0 tasarruf hakk:ma sahip lmışlcr. 
gibi terbiye edlllrlerdl. Bunun için 
Padişahlar, ırzın, mül.kiln, mallllt 
canın üstll.ndo istedikleri gibi ta nr• 
ruf ederler, bu hakkı kendilerinde 
bulurlardı. fstc.-diklorl genç kızı be~ 
bat ederler, dlledlklcl'l adamların, • 
vezirlerin paralarını alırlar, kellele• 
rint uçurtnrlar, boğdururlar ve ka· 
zıklatırlardı. 

Şehvet hırsı kadar, senet lursı da 
gözJerlnl bUrilmllştll bunlarm .•• l'e
zlrlndcn en küçük bondeslne kadar, 
hepsinin malında, parasında gözleri 
yardı. 

Çok paralı, hatın sayılacak dere• 
cede zengin biri ölse, hemen şııhin 
gibi servetinin tlstUno çullıuıırln~ 
\' arislcdnln halda \"erilmeden nesi 
,·ar, nesi yok hRzlneye alınırdı. 

tiçilncll 1\Iurat, para hırslısı padl· 
şahların en önde gelenlerindendl.ı 
O, bUyUk servetlero göz koyduğu ka 
dar, kllçtlk paralara da musallat o• 
Jurdu. Tunada ölen Sipahi ağası Çer 
kes Alinin ıo kese ak~asını bile ha
zinesine alıµaktan çekinmedi. 
Buğdan \T oyvtxlası Petro azlcdil• . 

miştl. lşlni yoluna koyup tekrar \'OY. 

\'odalığı ele geçirmek için tstanbnla 
geldi. l'anmda scköen yük akçe Tar· 
dı. Derdini anlatnCAk, istccliğln.i din 
letcrek bir kapı anyordu. 

Illr gUn JayafctJnl değfştlrmlş bir 
halde, Galatadıı dolaşırken yeniçeri 
lcrden bazılan tanıdılar, yolundan 
tovirdilcr, sordular: 

-'l'ebclil gezmendo herhalde bir ı, 
Tar? Neden gezersin böylel 

Voyroda derdini anlntamadı. l "e• 

' _.... Devamı 11 tncld• 

Hüseyin Rü.tü TIRPAN 

ta bulmuyorlar ki bu sürük teknelerle 
i§e girişsinlez:. 

E nasıl olur da böyle tekneleri 
devlet sigortalar? 

Devletin bir gemiye bayrağını ·ta
ırmak müsaa.desini vermesi yalnız o 
gemin=n tabiiyeti mes.elesi değildir, 
bu halin halkta itimad uyandıran bir ta 
rafı da vardır. Bir devlet kendi bayra
ğını taııyan gemiyi adeta; 

''- Sağlamdır 1 Korkmayın, tmni
yet edin, binin 1., 

Diye tavsiye etmi~ gibidir. 
Ve galiba böyle olduğu içindir ki 

Tilrk denizcisi, '!'ürk tayfa, Türk 
lostromo, Tilrk kaptan bu n-.endebur
larda vazife ve it tutmaktadır. 

Eğer Türk bayrağının verdiği em
niyet olmasa hepsi; 

- Ne arabın yüzü; ne Şanım şckc· 
ri deyip taun.dan kaçar gibi bu ge· 
milerden kaçar. 

Çürük cemileri, pis gemileri, yol· 
suz gemı1eri bayrağımı:zı kullanmak 
hakkından mahrum etmeliyiz:. 

HABER 
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lngil!z krallnın 
nutku 

Dünyadaki geçimsiz
lik ve korku alamet
lerini tebarüz ett rd 

Londra, 25 (A.A.) - Bugtin 
öğleden sonra saat 15 te, kral altıncı 
Gcorgcs kısa bir nutuk söylemiştir. 

Babaamın nocl mesajlarını mev. 
zuu bl.hsederek söm başlıyan altıncı 
Geol".ges, taç giyme merasiminden son 
r&ki bu ilk noel münasebetiyle, fmpa.. 
ratorluk miletlerinin gösterdikleri 

muhabbet ve sadakatten dolayı ken. 

clis!nin ve kıraliçenin minr.ettarlık his 
le:f le tercUmnn olmuş ve dünyanm 
birçok krtnlamıa çöken • geçimsizlik 
ve korku gölgeleri,, ni bilhnssa kaydc 

derek: Noelin bize getirdiği sulh ve 
iJl:ik mesajına doğru dönelim ve ni. 

hayet bu zihniyetin muzaffer o!ma. 
aına çalı§almı,, demiştir. 

Kral, nutkunu, bütün Brıtanya !m. 

paratorluğun<iaki taabalarına sıhhat 
ve saadet teme.."'lnUerıilc birimmiştir. 

Çengel liöyünde bir 
adam yandı 

Çe~el'ktıyUntle, Gazi Evrenos ya
lısında bektlllk ya'pan Behccı. dUn 
gece, gec vakit m. ngalını ·yalcırp o-
~asına koymuş, bir.az sonra da ıuyu
yuvermiştlr. Dehçet u~'Urken. man
galdan ıblr ilnvılcun .sıçr.amış, yatağı 
)'Organt, sonra ıcıa cföşemeyi tutU$tur 
ınuştur. ıt>da, l:esif iblr dumanla dol 
duğu halde, Behçet bir türlü i'Jerln 
uylrnsundan 'Uyantımam1ştır. 

Od::ı.dnlrl Ucş ve i'lumam drşırrdnn 
teçen yoku1ar görllp h-emen Ufatye 
'Ye hnber Yermlşl er, sonra Dehçettn 
odasına koşmuşlar. pencereleri aça-
rak odayı dumandan Uılıliye etmtş-
4erdfr_ nos yatı k:ısrnen 3·anmış, Beh 
ıcet dumandan ölmilş, 'riicudnnun ba
zı aksamı !·anmıştır. 

6 hırsızhk 
v 'ası 

Son yl~ml d6rt saat :7.arfında dör
dü Emin6nll mıntakas"J da olmak ü
zere 6 muhtelif hırruzlık rnkası ol
muştur. 

SllObtar han 24 numıırada otnran 
.:ZekerJy.a oğlu ile bcr:nber ~·atn11ken 
lkoınşnsu smnil odaya ~nre.k iki 
ceket 'Ve ntı 11antalonlnrım ça rlı&-rnı 
idcHa otmlştir~ 

1.1111.sır ls'kcle~indo 1Do'förcülük vn
a.n Sırnmn ·ı~·azl ism inde lftsl 

tnrn:fmda.n hlr cep snnö ça1mnırş ve 
sucın ın:ı:hkenıeye '\'erilmlŞtfr. 

Fatihte, tuşme1{tqı> &okafGında'lrI 
1. 7 numaralı Bn.lilhı evine hırsız gir 
mfş ve knrısma ait bir {ilrk ceket 
'tle btr eteltllk çalmm1ş ve şllpne nze
rine "komşula:rdnn Rncer hnklnnda 
tnh1dkata 'başlanmıştır. 

Galata.ela otur.an İdris, y.nmndn 
misafir bulunan Jzmltli ~re!ln ,] 7 
llraınnt calclı~m 1cldla etmiş ve tah· 
.klkata bn11Janm1ştır. 

J3eya?.tt Cathr<'ılardn. Fl 2G ınumn.ra
lt hurdacı dllkkAmnt1an ı o tnne göz
lük çalan :Snbıltn.lılarnan Garb\s ya
kalanarak mahkemeye Terilmiştlr. 

Gene 'Beyazıtta. kitapçılar cadde
sinde 6 'lJumnrah çornpı:r clükld\nrn
d.an ffört çlft r:orap nşrran aabıkah
lardan A'l":RJ> 1.lnhnıml dn yakalanmış 
Ve mah kem 0 "P '""'"Hnyişttr. 

Kaptı ka~tı 
KaragilmUrk Çnkı1rbostn.nda otu

ran. Aleksi ve namdiğer Ali Sinan, 
dUn gece Dlvanyolundan, geçen 18 
-yaşmdald 1small kızı '.MUncvverin 
el çantasını ~e cldlvcnlerlnl kapa
rak kaçmak istemişse lle beş on a
dım atma~a meydan kalmadnn ,:ya
kaln.nmU}tır. 

T l.'.RE.R - Aksam postası 
Evde yalnız kalan çocuk~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r<;EBl>E: 
• Deniz tl r.:ırct direktörü l'ıliifil Xecdet 

Iloımm)·nd:ı, Türk - Rumen ticaret :ınıa,. 
ması idn miluıkcrelcrde bulunan he)'ele 
ıltlh:ık etnıek üzere dün Köstenc~ye git
ınişlir. 

-

~ lstnnbulun nıuhtelif yerlerine asılma· 
sın:ı kornr '"erilen 2600 elektı;ik lAmbasın
ılsn bin Hth üziıniln telleri ve direkleri ıısıl 
mıştır. Geri kn l:ı n 400 lüınba da yılba
şınd:ın iUb:ırcn :rcrlcrlnc konacaktır. 

• İki tıp ohırak knhul edilen 3:ıylı cöp 
anılınl:ırının yupılm sm:ı tıaşlanmı,ştır, 
Arah:ıl:ınn Lir tipi büyük, djflcri kücük 

Bir kaza kurşunu ile 
yaralandı 

Lan gn, Asya sokağında 36 numa
oturnn Hasanla karısı, 6 yaşla 
kl çocukları Lutfiyl evde yalnız 
nrnk sokağa çıkmışlardır. 

rada 
rına.d 
bırak 

Yal nı: bnşına canı sıkılan LOtfl 
Yeriyi karıştırmnğa. başlamış 1 
arada eline geçirdiği bir taban 
urcalarken ateş almış ve yav-

öteyi 
ve bu 
cayık 

rucuk sol eliyle kasığının sol tara-
tından yaralanmıştır. _ 

Tab anca sesine ve ~ocuğun ferya
oşnnlar kendisini kanlar lçln

Iilnce polise haber vermişler 
ralıyı Şişli çocuk hastanesine 

dmak 
de gö 
ve ya 
kaldır tmışlardır. 

h:ıclındedar. • 
d3rıt dub dah ı\lmnnyad:ın gclccektlr. \ 
~ <:uıo:ı tıı ı ü, AtııtürL: köprüsüne alt 1 
" Hcmıl d:ıirclcr yeni yıl münasehelile 

6numfııôeki cum:ı ~ııu Qiledcn &<>nnı 1 

tatil cı1 i l e(.d,tir. Talil cu'm:ırlesi de devıım 1 
cılcrr.k , mutoı c:ılış :ırnyn paznrte~ı ı:iiııü 
h:ışl:ın:ıc:ıktır. 

• Rut"Sa vll~'.\-etinde altı tifo valmsı dahıı 
le.~bit edı1mi ir. Okull:mla '\"f'sair toplu 
yerlerde aşı :ımcliyc'linc fa:ıliyclle devam 
edilmektedir. 

• Sudu :s.ıf 1ile ,-c ifnddcri alınmak 
fizerr ı:ıdliye e ~JJln Ye se'it edilen 

Kadıköy 

SU~EYYA 
snnemasn 

1...!NGER ROGERS ,.e FRED A! 
ı'AlHE tarahndan 

Vals dalgası 
DANS · MUZtK - NEŞE 

Ayrıca : Ekler f orna 

CUMHUlU YEf'de \ 
8 UYUK MiLLET MECLİSİNDE, 

yeni açılacak olan "Deniz.. 
bank,. mUessescslnin adına itiraz c
dlllşlni pek rertnde bulan Server Ilo 
dl diyor ki: 

kıf han), (Ege palas), 
"bank,, diyo de bir kelim• 
lngilizcedlr. "Beyazıt kulesi,, 
"Beynzıt kule,, (Eminöntl oı• ( 
yerine (Emln6nü Meydan), 
belcdlycsl) yerine ctzmlr bel 
dfycb11lr miyiz? Bunu anlı1aa 

"Türkçede "Deniz Bank,, şeklinde tay, pek yerinde bir kararla 
bir terkip katdesl olmadığı gibi Bank,, unvanını eksertyeU• .. 
.. bank,, diye de bir kelime yoktud. mlş ve teşekkül edecek bO~~dll 
Fransızların "lampe .. kelimesine biz U bankamızın adını S~ 
··ıAmba .. dediğimiz gibi "banquc,. terklbdcn ve kelimeden 
kelimesine de (banka) deriz. (Va- Dansı "Sllmer Dank,,m b 

Otobüslere intizam vermek ıçın 
AKŞAM' da Uzerlerlne de, yalnız ;:::::;' 

intiha istasyonlarını O TOBCSLER bir başıbozuk lntf- değildir; arabanın g~J.1_.. 
zamsıZlığı gösteriyor, dl;rcn semtleri de daha ince aan--:.-

Dikkatlcr mnharriri yazısına şöyle detmclidlr. Durak yerlertıı4• t-:, 
lcvıun ediyor: c;Ult kUçllk levhalar asılı buluJl 

"Madem şimdiki işletme şekli mu bunların her biri bu nokt4~to 
vakkatmtş, öyleyse ayni rccge bo- gl ren'ktek1 işaretleri taşıJ'an il 
yanmalannı tstlyemeylz; sahipleri- lerin geçtiğin! ve nerelerclelı 
ne ktılfet olur. F"nkat arabnlnrın en fs tnsyonn vardıklarını ha1k• ~ 
tcpclerlno - tramvaylardald gibi - surette göstermelidir.Garbin 
bir renk 1şaret1 ve gecele;::ln bir renk işleten lıer bllyük şehrlllde b1l 
11 ışık ah\meti farikası konmalıdır. ]ıklar '\'ardır. Dizde de olSUJl· .. 

po ıslcriıı , badema l'iv.ı1 elbise giyerek 
ndl iyc:re 1ıilmclerinc knrnr \'erilmiş, bu ı;.ı•mm•ıa-••••••mw•er:. ••ma• 

Her gün daha Sinema::=:::: k;ır:ır Atlli:re vcklUcllndcn nlAkndarlarn 
hılit rilm Ş'lir. } 

:ı. ,- ,,bnşım'lan itibal'Cn. so'\' "\"ergıSinin 'I 
lkin<'i ı :ık~illcrinin l:ıhsil cılilmcsi lcln 
t a!ıs i l şuhelerlne cnıir verilmiştir. 

• Karnhül delti (l'lik ve demir .fabrı ·:ı· 
t<ınd:ı çnlış:ıcak ol:ın beş ldşilik bir mü· 
henclis ~raptı J.nndradan .şehrimize ı;el· 
miş, :.fabrikaya 1:itmişlcrdir. 

•Japon ıelçi"oi cliin nkşnm Ankara~ :ı git· 
mlşllr. 

PA. .AL Ti Tl'\N SlNEMASl 

Yoşivara 
Ekler jürnal 

En son dünya hayadiSleri. Her gün ilk 
seansta 

ilngiUer:e T.aamn 1ncileri ~ G31tıtnlfa l"DPi1m~lct:ı "O an l'Olco 'Salo 
mmun tez~'1nnu 'ic]n sıçil:ın 1ıprojc müsaha
ıt.::ııu t:ımmnlnnrmşlır. Bir heyet projeleri 
tetkike lı:ışlnmıştır. Yakında karar verilc- --
cek1ir. 

"lı~ t's'ltiid:ırdn sn:>ıfac:ık adliye binasının 
projrsi t:ım:ım1:ınmı;;tır. ~n5a:ıta bir iki 
ayn l:nd:ır b:ış'lrınması mtihiemc1dir. 
~ Elektrik şir1.-cli :ık )ıilıe açılan rmal· 

zcınc k:ıçnkcılı~ı ıln,·:ısın:ı ~:ınn beşinci i 
cezn nuıhkemcsinde dcv:uu edilecektir. 
nu celsede •hlh·.ukuf raporu okunncaktır. 

'f. t sklidnr :ıdli~ c binasını )':ıkan Nurcd 
dinin :ıdlt tıp da1reslnclc mfiş:ı11ede nltm· 
n:ı nhnmııs-ına knrur vcrHmişUr. 

NOVOTNı'de 
Budapeşte ope:-et ~tözü 

RUDOLFFY 
'l'C tenor Yffi'<J(A0nm iştirakile 

Mükemmel mllzlk 
Y.ıl başı gecesi ıiçin 

masalar.mızı cvvcldcn tedarik ediniz 
• I.oknııtnlarıln, tınnlarJa \•e 11hça dük· 

kAnlarındn yapıldığı gibi, bnkkallıırla hn
xm:ü:.i..znr.uı:lı:c..~atan dükkônlann dn tef- liiım••ilıiıiiliiiÇi•ai• ... --~-
tişlerl lıususundn nlllk:ııl:ırl:ıra emir veril 

iyisini gösteren ASRI
,. 

Yalnız 15 kuru:Şla 2 büyük ve mükemmel 
Altm sesli ~ntöz 

film birden: 
Ağlarcasına gül«;eğinis filD 

Lorel -Hardi Jeanette Mac - onald 
Kıark Gable 

ile beraber çevirdikleri 

San Fransisko 
Büyük aşk rom3nı 

Hindi standa 
Tütkçe sözlü 

Neşe ve kahkaha sa&3Jl nefil 
bir komedi 

ÇAGLAY \N Gazinosu• .. 

Her akşanı 
Pek yakında Mısn-a avdet edecek olan l\ieşlıur filim yildm. 

Tahiyye Muhamme 
ve ayrıca bayan M L:I A '1- L. A 

miştir. 

• J.iı;c bıtlrme 'imtihanlarına dıprd:ın 

girmek istivcnlt•r için, şlmd'iki ta'Jimat 
nnmcntn iki 3·ıı dnh:ı trdblk ci:lilmcsinc 
karnr <\"eritmiştir. 

mucibince knmblyo mu:ımellıtı Brezib"a 
bank:ısının men in'bisnn altına girmekte• 
dir •. Bu banka de,·Iclln ibliyaclanna bir 

Sean51ara devam etmektedirler. :rarunm~ musiki sanatkar.lan lKI> ı1* 1 arada i'. L "11!11 
mm 

• l.inınn için ~-t mıl\·na ıılınma!"lna kn· 
rnr \"Crllmiştir. Mıı\'nnl:ırın pnz.arlı~ını 

l·:ıpımfk lızcrc, liman işleri 'ltlüillirmuavinl 
Hiımit Snrnı:ol;luıtun lha$kımlığıntln bir 
ht:lı!l lln nkşanı ıPircvc lınrokcl ıctmiştlr. 

Jıhıhtac nndl3ra da rctiıu maaşı ba#· 
J:ınnıa"ı hakkınıl:ıki hnzırla:ıan kanun Iİt · 
ylhnsıruıı, ~Illlrl • [celisi mnli:re cnrüme· 
nlndc lncclcnmeslne 'b:ışl:ınmıştır. 

-)1S/\ 1U>A-: 
• Pmi~te mrrnakıtl:it .:grınıimle :bi.Cblı 

del:işiklik olnındığınd:ın şehrin iaşesi dün 
nkıs:ım dıı nskc:d knm~·onl:ırl.:ı temin edil· 
mic;tir. lstnsyonl:ırdnn eşya n:ıl.:iiyntını d:ı 
keza nskcr.ı k:ıınyonlnr yxıpm:ı.ktadır. 'Hu 
surclle lşliyen a!>ker1 ·:ımyonlnrm 15'1yuıı 

(lün ~üze çık:ırıhnıştır. :Sütsliler de dün 
ı:tk;jnm 1;rc.vc illllıok ~~ lcmişlcrı.Jir:. Bunlar 
hastanelere icalıen sütleri vermeğe de 
\•am ctleceldcrini .blldinnişlerdir. 

ıt: Hitlcrin muavini nuilorf Hess, dOn 
akşam Tnilyod:ı bfitün dfiny11rlaki Alınan
lara hitaben Noel bcynnatmlln bulunmuş· 
tuı. llcss, dl~er 'Tnemtokellerdc 110 erkek
lerin ve ne de kudınl:ırın hnrp istemedik 
lcrinl ve btilrm .nıedcnl milletlerdeki sulh 
.ıırzusunun ı\nupn sükıinnna en kuvvetli 
garantiyi lemin eylcdlltfnl 'S6ylemlştlr. 

• .. ı\lr Pnmce,,.ılrkeline uil Fnnyo yol
cu tayyaresi dün iyonndan kıilkarak 

PrnRD ııellrken sis icinde ·olunu şaşırmış 
~c :ccnub1 Rohcmynda yere düşerek por:ı:n
l:ınmıştır. Cck pilot ile Fransız telııircisl 
\"C Pragn gitmekte olan bir çok yolcu aı. 
nıüştür. 

~ BrC'Zllyada yeni 'kambiyo ikararnamesl 

:ı:arnr vt'rmemelt şartile ecnclil dövizi fize. IJ 
rlndon ~ek :erebilecektir. 1lhnlıitcılar nn-
..cnk Brezilynnın harici ticaretle aktif bu· 

lundu~u mcnıleketierden getirocckleıi .mal 
ları nklifln fnzlnlığı nlshetinde tesvişc c· 
dcbllc<"cklerilir. 

• Frnnsız ticaret ncz:ıreU tic:ı.ri ftflflf· ı 
Jar illıcektürü t\lp!ınndın rirnsetintle bir 

'heyet, :reni bir Fransız - iİUilyan ticaret j 
ftHi'ıfı okfi ~ımnmıla mfua'kerelcr.de ulun 1 
mnk üzere llomn:ra ıvidccektir. 

• :ı~mnsız 'radlo ar.msı idare meclisi. 
büyük cltilcrdcn Clnnzcll "darc meclisi ile 
direksiyon omilesi reisliğine "ntlhap et
mi_ştir. 

• Domlnik hilkQmeti, Domlnik şChirlc

rinclc Hnllilllcr meselesinin ııulhccuyanc 
bir şekilde hallcifilmest le.in Amer1knlıfnr
(l:ın mürel.kep bir tahkik 'komi,yonunun 

toplnnmnsını dcrpi' eden 1923 tarihli 
Londra muahedesi ile 1.929 tarihli uil:ışm:ı 
ftll~fncımcsini tatbik etmı::ği kabul etmit- , 
ür. 

• Mısırda siyııst \•a.z.lyet değişmemlşlil'. 
Soray, tal~lcrinde ısrar etmekle \'C bek-

Jemcktcdlr. Sanıldı!lına göre, hükumet, eı:
cümle "mavi gömlekliler:., teşkilatının dn-
ğıtılmnsı bnhslnde sarayın toleple.dnt fsn· 
ra millcmnyfirllr. . 

• Dün Inıtillere üzerine. blrdrrlhfn, 
uvvetli bir is çökmüş :ve bu ~'li len hlr 

ço'k gpor 'tnJ}lantılan ~pılnmom~tır. Si· 

in kalınlığı ;:J,ondra civnrıntın trc lr.rm 
!muntar.mı >surette jşlcmesine de m ıl ol· 
muştur. 

• Frnnsadn kiraların yüzde on indirıl 
mcsl h:ik'kmda I..ftval hfilı:Omcti tnnıfınd n ı 

ne.şr.cclllcn kararnamenin ieshine dair O· 

tan llıylhnyı tıynn meclisi ilk kırnallnda 
kahul etmiştir. 

• .Rıı nyın 23 llnde Sov:rctler 1lilrliıtl ile 
Lllvanyo anısında 1938 .senes1 "cin bir ti
caret a11laşmas1 ynpilmıştır. 

Her akşam 
Be}'oylu tsUkllJl caddesl eski 

AMSASADCR saıonan• 

SAFiYE 
S. ~tlllamn Büyllk Anadolu Rl>vüstl 

... PZXC'' 
BlJ -Sinl'macılıjm en büyük Zaferi Paris llergiainiu birinci mülii!ti._ ..-Z 

Suiistimal Davası 
Amerika taratmaan mTiyorilar1a angaje edilen :Fransa 7Jlc1l.a 

!>ANIELLE DARRlE.UX~ün 
Bu muhte•em temsili, önümiU.deki pazaıleıi alqamma.. :il;Z -

SAKAR VA SINEMAS1Nt1'11-" 
da emsalsiz raferi <'!acaktır. Düetler aimdiaen .:a1mabilir. T~ ~ 

Bugün iPEK s1nemaStftd' 
T.Orkçe sözlü 

Sezar Borjiya 
FLORA1 ~s:A.':NIN DEBDEBE VE lHTtŞAMJ - 10 Bl!\1LERCE FJGu--~ 
.... UTH!S ve MUAZZAM .MiZANSEN SEZAR '.BORJtYA'nm 
RES BORJİY'nm atqli ihtirası. 

Halkla birleşen bir kahramanın zulme kar§I jşyalll • 

Aşk - OIUm - Macera ve Tarl'll 
Bugün saat l de talebe matinesi 

Baş, diş, nezJe, grip1' romatizma ÇIPLAK 
Va kında 

MELEK 
MARLEN DiETR~CH ve bütün ağrılarml'ıı ierhal keser. 

icabı : da Un!le 3 kaı• •lmahlJlr 
isim ve marl,ava dl~ka,. Ta1<1ttlar.1n11e-. a"1'1lnın11-ı. 

. ...- . . . . -: . ~ · .. : . ... ~ , .. ~ ' ... 
. . 

MELEK Rej1s6r: 
sinemasında ERNST LUBITSCH 

h ' ' • - ' .. -



Yazan: Nizamettin Nazi/ 

.• Halife, kadına yaklaştı ve 
L liababe, sen bana kedersiz 
~~t dünya bahşedeceksin !,, dedi 
~~~ftakiler hayretle baka kalmrşlar

"' ~e hakikaten heyecanlı idi. Kos
'a b· 
~ ır şehrin alkışları ve duaları ile 

lan.ırak koskoca bir imparatorlu.. 

tıı ttı. Ylihek kudretlerini, vezirlerini, 
Craııerini, gairlerini ve asillerini pe
c 
t takarak Allahın evine iba-
~İYeti ile gelen ve bütün lıu 

tq kütleye imamlık edecek o-

%•lialife7Qir beyit işidince bir .. 
ı../te dı;ruveriyor ve o ana kaıda; 
··ı~l .• 

biri bir güzel kadına carJtlan vurulma.. 
nın zevkine bigine değildi. 

Hadiseyi görenler ve haber alanL 
yalnız şöyle dediler: 

"-Kedersiz dünyada olur mu? Ol
sa bile böyle bir dünya sadece bir 
Hababenln hediyesi olabilir mi? Dün.. 
yayı kcıdersizleştirmek için belki imkan
lar vardır. Amma bu büyük mucizeyi 
tek kadın gösteremez. ,, 

Bu sözleri duyunca Yezid, evveli ia
yan etti: 

~erinde toplanmış olan umumi 
y b - Bana inanmıyodar mı? - diye 

~ ,1 '.1 beyti söylemiş olana tevcih · 
Ctı;•or. bağırdı. _ 

~'i'ti Sonra &ülümso:ii: 
söyliyen kadın .. O, kırk ye- - İnanmayışlarında haklı oldukları-

l> en Vanıah bir lıohçaya sarılmış bir 
~ ç ru kabul edelim. Hangisin.:n yanında 
~ ilınaşır yığını gibi çömeldiği yer- bir Haba"le var?. 
~~dinden en ufak bir iz belli etme
·~eketsiz duruyordu. Yalnız sesi, 

h;-x dtnizden kaldmp dalga ile be
•fr lcendini de kar<> kayaya çarpan 

1
1
tttnJ. gibi oğu~duyordu. Bir beyit 

1 c~i§ti, bu beyti t~krar etmişti. Fa
~ §ııtıdi, susuşunun iistünden daki-

~ ıtcçiyor ve beyti her kulak müte
. %n tekrarlanıyormu§ gibi vüzuhJa 
~0rdıı, Bu seste, söylediğini kafala
lltturmıyan bir ilahi mucize var-

~~y :">:ş dakika, on dakika olduğu 
• kalclı. Ve belki müezzinler ezan 

. a~a başlamam·ş olsalardı bu hay
ı guı. 

() "'un daha bir hayli sürecekti. 
~anıan herkes si.kinip kendini to
ı·r 1 ve başlarını kadından çevirip, 
i; enin camie doğru yürümesini bek· 
er. l<'akat, Halife camie doğru tek 

•tta~ttr Bilakis etrafındakileri va-
t~ oşa ko§a yamalı bohçaya ben-
• kadına yakla~tı ve onu bileğinden 
il:Yıp; 

' ııı· Gcı Hababe 1 - dediği duyuldu -
''hı: .Iirenler ora:Ja daima bir imam ... ıı· 

b.'rler amma, her saraya giren o-
dc ~r Bababe bulamaz.. Sen bana 
V tsız bir dünya ~§edeceksin! •. 
'hayretten do.1a kalan Şam 1e-hri, 

aJir il biribirini iterek açtığı yoldan 
;>c~ \7 ~<.id bin Abdülmelik sevgilisi.. 
sı ::v~rek geçti. Evine dönen kalbi 
trıh L' h' ı· 'b' 1 t ır 1e ır ı gı ı sarayının yo u-
-qttl.l 

~tır ·• 
~ 1 Urneyye tslfım imparatorluğu_ 
la il:Y:tahtmda müezzinler, müslii

tılt, tı cuma namazına davet ediyor-

~- • * • 
ter~ . 1 d b' ~ ·.ıarn, aç ınsan arın yaşa ığı . ır 

dıı, 01aaydı, eğer bir Beni tlmeyyt 
ll llizans imparatorluğunu ke. 

, 'itte ıncşgul olmasaydı da, bir Bi
Otd 

llıeıf 'ısu Beni t.tmeyye toprakların. 

0 ik dokusaydı, eğer bir ba§ka İs
' lıt tıd1.tsu Fransayı altüst etmeseydi 

,: Fransız ordusu Afrika tslamla
'fe lllekte bulunsaydı, hiç §ilphesiz 

l\ıııı \' Czidin bu hareketi, halkın is
tı:' :>ayıtahttaki mümtaz tabakanın 
'<tl" • 

il~ ll C:edikodusunu ve memleketin 
ı:ı ltlcfretini mucip olurdu. Lakin 

~tııı ıt1ar tok ve doymu§, yağlı in
~~ d.yarı idi ki, Şam evlerinin en 
ıoıa1 •• 
tıııa 1Ç.trııde yaşayan en mütevazi 
hit t l: ıle o derece ihtiras bırakmı-

ttı . lt{ah içinde idi ki hiç kinue 

• Çiftin arkasından bir küfür aavur. 
t· 

1'1ttj . 
'ıı lf' nı aıkan 'Je yumruklarını sal-
lı~ b~tı.iimedi. Ve müslümanlar san.. 
~t~~· ır fevakaladelik olmamıı gibi 
t ını 
ııiıtu ere kulak vererek büyük camie 
İi;ıı; C'C•nıilere doldular ve hakika. 

'eli '1 
e Y cz~din söylediği gibi gir

l:ıch 
camide birer imam buldU-

~lın 
ı te~?:a beraber hadise etrafında 

l 
~iltl <tttlerde duyulmadı değil.. Hoş, 
•· 'e 'I . "~a• ezıdin :tşk ve zevk tarafına 
~ ~d:adr. Zira, Y l.Zidin hakkı oldu· 
V~~ı ~ hatası vardı· 

' Ctif içinde ya;ayanlardan hiç 

Ve ..• rlir bahar gecesinde bu Haba
beyi yakııı dostlarından bir çoğuna, 
Şamın iJeq gelenleriı;den bir çoğuna, 
Beni thneyyenin büyük askerlerinden 
tfr çoğuna \ e şairle• e müzisiyenlere ta.. 

nıtmağa karar verdi. 
O gece, bir orman kadar bol ağaçlı 

ve h:r cennet kadar bol kadınlı ve bol 
gençli bir bahçede büyük bir ziy,lfet 
verdi. Dallardan aaıkan ayetli kandil
lerin ışığında altın tepsiler etrafında 

toplanantır sırına ile hadisler işlenm:s 
ipek yastıklara ya!!lanarak, yakutlu, 
gümüş kupaları dolduran krzıl Suriye 
ıaraplarına göz daldırarak Hababcyi 
dinlediler. 

Selamenin parmaklarına bu akşam 
bir başka siliir can vermi~ gibiyci= ve 
Hababenin ıesi, hükümdarını zaptcttiği 
diyarın bütün gönüllerini de zaptetmek
te güçlük çekmedi. 

uuz-e1 m eumeı.· .ınzm M:sı c:vvcıa orr 
çöl dişisi karşısında bir yağız ve yanık 
delikanlının duyduğu ihtirası yaydı: 

Içtiler. 
Sonra, güzel Mcıdinc:li kızın aesi ıa

rabın verdiği mestlikten !Xr başka eda 
aldı: 

Daldılar. 

Ve da3a sonra öyle bir an geldi ki 
koskoca cr.gin bir orman kadar bol ağaç
lı bahçede herıey kendini bu sese uy
durur gi!)i oldu. Ağaçlar Hababenin 
sesine uyan bir hışırtı çıkardılar. 

Böcekler, Hababenfo sesine uyan 
vızıltılarla dolaşmağa başladılar. 

Kandiller Hababeniri sesini tempo 
tutar gibi sallandılar • 

Dinleyenler kulaklarına kanmaz oL 
dular, nefes alışlariyle o sesi ciğerleri
ne de doldurmak müıclcünmÜ§ sandılar. 
Ve havayı, bu mümkündür sanarak 
yutmağa başladılar. Hani §U ses devam 
ederken ı,u hülyayı kaybetselerdi; mut
laka içlerinıden tek b.:ri ya~mayı li1-
zumsuz bulınaktan çekinmezdi. 

Bu hal belirince, Selamenin de çalgı 
sr sustu. Artık Y czid, dostları, Şamlı
lar, Beni ltmeyyenin engin topraklan 
ve kainat Hababenin hilkmU altında 
idi. 

"' "' * 
B=r aralık Halife kendini topladı. 

Etrafa bir göz gezdirdi. Sevgilisinin 
muhteşe:n muvaffakıyeti elle tutulur 
derece:le barizdi. O zaman: 

- Nası\? Nasıl? Var mı böylesi? 
Diye bir Eaykırıştan sonra mutad na
ra1arını attı: 

- U~acağıml Uçacağım!. 

- Hmıkl. 

-!!!! .. 
- Hıınkl. 

- .... 
- Hmık!. 

- Ne cluyor?. 
- Hmıkl. 
- Ne oluyorsun Hababe ?. 
Ses birdenbire kesilivermişti. Güzel 

kız, ilahi kız, her ş~yin üstünde kız, 
yutkunmr.k istiyor, yutkunamıyor •. 

- Hababeee !.. Yetişin! Ölüyor!... 
Hababe ölüyor .... 

Yezidin gırtlağını yırtarak çıkan bu 

co,·apJarı veren: PROFESOR 
SAXERK 

Biltiln taf~ilAtiyle knrakterlnlzi; meziyet 
ve kusurlarınızı; lizi hayrete 'dilşflrecek 
kadar vazıh ve sarih olarak hususiyetle
rinizi; tuttuğunuz veya <!ilşilndüaünüz 

işte muvaffak olup olmıyacağınızı; ni
hayet beş farkla y~şınızı size söyliyebi
lirim. Bana bir f(azcteden, zir kitaptan 
veyıı aklınızdan yazacağınız dört satırlık 
yazıyı; son aylardaki lmzalnrınııdaıı i. 
kisini gönderiniz. 

-161-
Bakırköy Bn. Saime.: 
Genç - ün beş yaşlarında hassas nıh

lu ... Geçen sene ile bu sene - yani 936 ile 
937 - ara~ındn ruht esaslı bir tehavvül gö
ze ç:ırpıyor. J3u tahavvül, dikkate değer 
itler yapmıştır. Hassas ruhlu olduğunuz 
içın biraz maddileşmcğe ve bu surelle 
hassasiyelinizi tadil elmeite ihtiyacınız 
vardır. Bünyece ,.e sıhhatçe iyisiniz; fa
kat çabucak nıüleesslr ve bedbin olma{ta 
islldadtnız fazladır. El işlerini, bedent ba
rekelleri ihınal etmcmelbiniz. Riyaziye, fi
zik, kimya, derslerine de dikkat etmeni
zi, müşahede kabiliyetinizi lnkişııf ettir
menizi ta\·siyc ederim. 

-162-
Ankara 55 A. D. K: 
Genç, orta boylu, orta teşekkülde. Ince 

şeylere ve dikkat isliyen işlere müstait. 
Hassas, ve alıngan nıhlu. \'aşınızı kat'l o
larak tayin edemedim, fakat 20-30 arasın
da olabilecdini tahmin ediyorum.Kuvvetli 
bit aşk geçirdiğiniz ve bunun mazideki ha 
tıralnrını asla unutamadığınız anlaşılıyor. 
Halen ailevi bir mesele alakanızı üzerinde 
toplamaktadır,netlceden siz de mütereddit 
bulunuyorsunuz. Bedeni ve amcll işleri 
pek kolaylıkla yapamıyorsunuz. Tahay
yülden hoşlanıyorsunuz. 

-163-
Ankora 62. S. K. Y. : 
Gençsiniz. Yaşınız 20 den aıdır. ince ya 

pılısınız. Boyunuz Qrta veya biraz daha 
Caıladır veya olacaktır. Biraı inatçı aörü· 
nilyorsumız. He arzu ellilinfzin mutlaka 
olma!'lını ister ve olmazsa derhal asablle· 
şirslnh:. Sizde de fazla bir hassasiyet göze 
çarpıyor. Ruhl ballar, bütün varlı,Jını.zı 
ll&MlCak bir ihtiyaçtır. Sizde de amell Te 

bedeni işlere karşı fazla istek ve alAka 
~oktur. Daha uysal olmanın tavsiye eder 
ve hayatın yalnız neşeden ibaret bulunma
dııtı aı ve saadetimizi yapan Amiller içinde 
kendimlzin de başla geldlAimlzl hatırlama 
nızı rica ederim. 

-t64-
8eyo6lu • G. S. K. • 1: 
O.ta 7"" ,ı..,, ....... V •V! n it '.fılı:kı.;.M ola-

cak tır. Boyunuz uzuna yakındır. Bünyece 
ta),fa :rakın ortasınız. Sıhhatçe pek mü
kemmel göriinmOyorsunuz. Erkek ddllsi
nlz. Kendinizi rahatsız hissetmekte oldu
ğunuzu zannediyorum. Rahatsızlıklarınızı 
salAhiyelli bir doktora kontrol ettirmeniz 
çok yerindedir. Çünkü bunları izam etmek 
te oldu~nuzu tahmin ediyorum. 

Faal bir bayat geçirmiyorsunuz. Yaşa
ma tarzınız basittir ve 11ayrl faal bir tarz
da evde geçmektedir. Mnddl vaziyetiniz 
iyidir. Hayatınızın faal olmayışı sizde si
nir buhranlarına ııebel>lyet vermektedir. 
Halbuki kendinizi muhtelir ve faydalı iş 
ve hareketle yormuş olııanız, şikôyelleriniz 
buf(ünkil kadar olmaz, cok Halır. 
Gönderdiğiniz muhtelif lmzal:ırınızmn 

tetkikinden bundan iki ııene ewel, yani 
935 de esaslı bir ~ıkıntıyn u~radıftnız an· 
laşılmaktadır. Bu tarihte telıHisi gayrika
bil bir ziya ile karşılnşmış oldultunuzu tah 
min ediyorum. Hayatınızı muntazam bir 
faaliyetle işgal etmczııenfz, kuruntularınız 
çok artabilir. Bundan dolayı hesaplı bir 
programla kendinizi meşgul etmenizi tav
siye ederim. -
acı çığlık bu epiz gecenin sonu oldu. 
Bütün hülya, biltiln tatlı rilyalar her 
şey silindi. Ağaçlar altında yan 'ldh.. 
laşmıı gibi duranlar hep birden insan
laştılaı;. Toprak ü&tilnde olduklarını ve 
bir hiçle derhal hiçlcıebilecek murdar 
birer tabiat metaı olduklarını bir daha 
ve pek .ıcı bir heyecan :ıe anlayarak ko
şu§tular. 

Ukin Yezidin anlayqı, bağırııı gL 
bi onlann ko§UfU§U da pek geç olmu§
tu. 

Biitün bir ırkın ıihrlne tutulduğu &n
da güzel Hababe, genzine kaçan bir 
nar tane;i yüzünden boğulmuı ve ölü. 
VCrm.İ§ti. . . ... 

Tarih bu hacVseden yedi gün sonra 
Beni Ümeyye Halifesi Yezil:l bin Abdül
melikin rle göçüp gittiğini yazar. 

"'-ODALIKLAR• 
Madam C'Jlö 
Menteno 

On dördüncü 
L üinin sevgiJisi 

Yarın haçfıvonız 

Yazan: Kcµıan Çlnill - Melekzad çİnili 
( ERKEK - ıuz ) 

(f trciime ve iktibas hakkı mahfuzdur}, 
- Numara: 22 -

KSımııran çantasıno aç~o : 

Bana 1000 lirahk 
bir çek uzatfl 

işte, dedi, Avrupaya kaçabilmemız 
için pasaport ·ve yol masrafı ... 

- Ni1anlımı bırakıruya ,:m\t.3.n o~ 
dıltnı aöyiemiıtim, sanıyorum.. 

- Evet, evet .. Bunda israr etmiyo
rum.. Benimle A vrupaya gelmek iste.. 
mez misiniz?. 

- Nasıl olur?. 

- Sizden böyle auaJ sonna.mAmzr is
tı:yorum ve dediği'lli kabul etmenizi ri... 
ca ıtdi m. 

Gf'nç kadın ağlayacak gibiydi. Bir teY 
söylemedim. O benim bu aükfıtumu ka
bul ettiğime yorınuı olacaktı. Çantası
ru açtı ve kalın bir urf çıkartarak önü
me koydu: 

- • lşte dedi. Bu zarf içinde nüfus 
kağıdımla üç fotoğrafım var. Pasaport.. 
ları çıkartınız. Hemen hareket edelim. 

İfı biran içinde tamamen değipni.§, 
yUzde yUz ciddiyete binmiıti. Doğrusu.. 

nu söylemek lhnn ge~~rae, ı:enç kadı· 
nm bu ciddi kararı karıısında tamaınile 

taıınnıştım. Ne söyleyeceğimi, nasıl 

hareket edeceğimi bilmiyordum. Gayri 
ihtiyari elimi uzattım. Açıp bakttın. 
Niifus klğıdı, fotoğraflar ve h~r de genç 
kadının aöylemediği bir ldğıt buldum. 

Kiğıdı açıp bakınca bunun bir banka 
çeki olduğunu anladım. Gözüm rakamı. 
na ilitti: 

1000 Tilrk lirası ... 
Hayretle çeki göstererek sordum: 
- Bu ne olacak?. 
- Pasaport ve tren biletlerinin maı

rafr. 

Çan - Kay- Şek'ln 
ellinci yıl dönümü 

M arşal Tchang Kai Chek; geçense 
.ıe ilk teşrinde doğuşunun t:llinci 

yrl dönümünü kutluladı. Bu münase-

betle bütün çinliler, hatta yabant.;ı 

memleketlerde bulunan çin kolonisi, 
milli bit iane defteri açtılar, para top 
lamiya başladılar. Bu paralarla aldık
ları tayyareleri maraşela hediye etti
ler. 

Bu ~.ır,;arelt-r memleketi rbarıcı 
boyu;ı:luruğundan kurtarmak. ahalisi 
arasındaki ihtilafları izale ederek onla 
n birle~tirmek istiyen ve bunun için 
çalışan mareşala kifi gelmedi. Memle 
keti hakkiyle müdafaa için bunlar az 
dr ... 

Tchang Kai Chek, 1911 se::~sinden 
beri, milli inkrlapta doktor Sun Yat Se 
nin yanında b'..iyük bir rol oyna1mştır. 
Sovyet Rusyada bir tetkik seyahatı 

yaptı, sonra 1926 da m:m orduların ba 
şma geçti. O zamandanberi, durmadan 
milll gayeye hizmet etmiye, Çinlileri 
birleştirmeye çalışıyor. 

Avrupa kıtasından daha büyük bir 
memleketi asrileştirmek, müdafaası i
çin, ani silnhlarla mücehh~z bir ordu 
teşkil etmek istiyor. Buna kısmen mu 
vaffak oldu. Fakat, memleketi istilacı 
tara kartı koyabilet.;ek derecede değil. 

\ 

- Kamuran Hanım. de&m. çocuk. 
ça hareket ediyorsunuz. Böyle bir ha· 

reket, evli bir. kadına yalafmaz. Anla· 

dığıma göre ısi% sakin ldli§Unemiyorau• 

nuz. Bunları alıp eviniıe dOnUn 'f'C ko.. 

canızı aevmiye çalııın ! .. 

- Ben çok ukin diltilndüm. Yaptık .. 
lanm da, böyle b:.r dü1üncenin netice.. 
leridir. Ben kendimi bugilndeıı itibaren 

de evli saymıyorum. Kenan bey. ciddi 't1 

aamimt söylüyorum. Kararım kat'idfr1 

Kabul etmezseniz bir genç kaldınm 5Ul· 
müne sebep olacaksınız. ÇUnkü ben ko.. · 
camı değil, sizi ıeviyorunı. Ba§kaımı 

sevmeme de artık im.kan yoktur. 
- Ama nasıl sak.in bir düıünecn.;.n 

neticesi olabilir bunlar?. 
- Haklısınız.. Hareketlerim, ıht 

kendimi fena gösteriyor ve bu sebepten 
de benimle ciddi bir ıe~:.lde anlatmak 
istemiyorsunuz.. Hayır Kenan Bey 1 
Ben bir sokak, bir ma~ra kadmı değ!· 
lim. Koca~na ihanet etmek arzuaiylt 
yanan zevk ldüşkünü bir kadın da hiç,. 
Ben artık, beni seven yahut sevebile • 
cek bir erkekle evlenerek mea'ut olma.lf: 
,:.stiyorum. Bütün mesele bu .. 

Bunları o kadar ciddi bir tavırla ıöy
lüyordu ki, kararından döndürmeye 
imkan bulunmadığını anlıyordum .. 
Fazı. israr edemedim. 

:tgl ııavsaklamak ve bu genç kaduu 
bir batka zamanda fikrinden caydırmali 
dUt\ince<Jiyle masanın ilsttındekileri. •· 
hp c~bime koydum: 

- Pdd. dddbn, iti halletmeye çalr. 
pcapn. 

- O halde sizi ne zaınan g6rebile
celim?. 

- Çaıpmba gUnli gene burada, ayni 
satte. ~ 

- Güzel.. Artık ben gideyim- Sis 
bu işleri mümkün olduğu kadar çabuk 
bitirmeye gayret cdinU, ti.ca ederim. 

- Elimden geldiği kadar çalıpca .. 
ğnna emin olunuz. 
. Gen; kadım, tamamiyle ~eği§Mit 

görüyordum. Bana, artık, ıevgiainc mu. 
. kabele gösteren, ona e1;ni uzatan bir a· 

dam gözüyle bakıyor, ve gözlerinin 
içi gülüyordu. 

- Te,~kkür ederim, Kenan Beyi ~ 
Diyerek elini uzattı. Gülen ıözlcri 

baygmlaıtı: 

- Oruvar efendim. 
- Or•1var .. 
O gidincı.:, bir an mütereddit lialHım. 

Nüfus kiğıdiyle, reı:imlerini ve çeki al• 
drğıma iyi mi yapmıştım, fena mr?. 

Almalt bir kadını, kırmamak nokta .. 
sından iyi idi amma, onu ümide düıür • 
mek noktasından her halde istenecek 
bir §ey ıcJ(;ğildi. Maamafih bunun d& 
kendime göre teselli tarafını buldUtDç 
Ben bun·ı çarp.mba günü gene ken-:li • 
sine iade etmek için almamı§ mıydım? 
O halde (.unun fena olan tarafı ncrcı.iy· 
di? 

Belki:> gün suku•u hayale uğrayacak, 
ümitsizlige kapılacaktı. Bundan ne çı· 
kardı?. Kendisini· bc-n davet etmemiı, 

böyle h:r teklif te bulunmasını ben 11öy 
Jememiştim ya! .. 

Fakat bunları kadını ktrmaldan iadı 

etmenin yollarını di.işünilp bulmak ıt
zrmdı. Bunu daha sakin bir zamanda 
dil§ilnmeliydim. Pastaneden bu dil§Un.. 
celerle ayrıldım. 

MiithiJ bir yağmur yağıyordu. Nl~ 

yetim Leylatara gitmekti. Böyel yap • 
trm. Fakat, eve gidfoceye kadar lda 
sınlsıkla."11 oldum. Elbiselerimi daima 
Leyla ütil!er ve onlarda bir kat elbi.. 
sem dururdu. 

Hemen arrb.mdakileri çıkararak: orı
lan g'iydim. Akşam yemeğini orada Y.t:
dikten sonra evime döndüm. 

.(Devamı~). 
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-7- Nakleden : F. K. 

Konşita dehşetle irkildi: 
Yumuşak tüylü büyük bir kürk 

üzerinde çırçıplaktı 
(8) takımı 
maçları 

Romen takımı ile 
Yapllan maçta lstanbul spor Eyübe 

bükmen galip 
Dün Taksim stadında yapılacak olan 

(B) takımı maçında, Eyüb sahaya gel
mediğinden lstanbulspor hükmen galib 
sa yılmıştır. 

Altı gDo•Ok yarış 
Buenosayreste yapılan altı gün altı 

gece bisiklet yanıımı Alman Göbel -
Hürtgen çifti kazanmıştır. lkincili~ _de 
Bambagitti - Grillo çifti almıştır. Bınn
ci ile ikinci arasında iki yüz tur fark ol

muştur. 

Bir lngiliz 
takımı 

Ankara muhteliti 
2- 2 berabere kaldı 

. . ı-at• 
Ankara. 25 (Hususi) - Istanbulda gelen topu Abdurrahman güzel b.ı{di. 

bir ve Ankarada iki maç yapmak üzere vunışu ile Romen ağlarına taka~1 da' 
memleketimize gelen ve iki gündenberi Yaptıktan bu golden sonra bıraı ı.-ı 
şehıimizde bulunan Bükrcş muhtelit ta- ha açılan Ankaralılar yeniden Rornen sal 
kum bugün ilk karşılaşmasını şehir stad lesini zorlamıya ba~ladılar. HasanıtıçıJ.1' 
yomwıda, Ankara muhteliti ile yaptı. açığa. verdiği derin bir pa53 

Hakem lstanbulsporlu Kemal Halim. yapan kaleci topu yaknlryamadı. . tı· 
Oyuna saat tam 14,35 geçe takımımı- Rıza yetişerek kaleye şnt çel-:U· ,1J• 

zm soldan bir inişi ile başlandı. Fakat kat bu esnada müdafi tesadilfi bı~alıt 
bu hücum muavin hattında durduruldu. ruşla topu k-aleden uz?.klaş~ ctıf' 
Romenler .derh31 topu sola geçirerek av- tıysa da top Mustafavs. geldi. MU· ele!l 
ta kadar uzayan bir hücumla mukabele bu çok mfü:ait vaziyette kendisine. gdef' 
etti!er. topu grtzel bir prnse vuruşla i.kincı 

ispanyada Torker.. zamanttı..!J · --:n taTtn tim dm ytıh!tr."'ı r.:crasım .• aa. 
biri. (Resimde bazı zaval!ıların yakılma zdan önce dillerinin koporıldılı göril/ıi

59 deln mağltlp olduktan sonra 
bir kere galip gelince 

Bayram yaptı 

Ankaralılar daha ilk dakikalardan iti- Romen kalesine soktu. k r.t' 
baren Romen kalesini sık sık ziyarete Bu golden sonra büc::butün '!P' e tıt
başladılar. Fakat hücum hattnnda fır. len Ankaralılar oyun üzerinde hetn~fl bil' 
satçı ve şutör bulunmayışı bu inişlerde men nisht bir hakimiyet tesis eunıŞ 
Msıl olan fırsatların gol olmasına. imkfuı lunuvorlardı. 

'yor.) 

- Evvel~ erke~. !Onra kadmı işken
ceye sokunuz. Bakalım o zaman d~
yu sôyliyecekler mi? 

Mııhakernenin bu ilk celsec;inde papas 
MtonYo Algador getirilmemi~ti. Torke
mada ona ehemmiyet vermiyordu. An· 
tonyonun birkaç işkence ile hakkından 
gelmek mesele değildi. 

Mahkemenin karan Uzerine delikanb 
ile nişanlrst Triyana ~tosunun "işkence 
mahzeni" ne götnri.lldUler. 

l~kence mahalli şatonun yeraltı krs
mmda geniş bir mahzendi. lki kısma ay-

nlrnıştı, di~erinden biraz yüksekçe olan 
kısm1 mahkeme heyetini temsilen bulu-

nacak papaslara rrlahsustu. Alt kısmı t!e 

i~ence yeriydi. Buranın bütOn eşyas, 
bir masa, birkaç sıra, bir fld kaba is • 
kemle ve bir su küpünden ibaretti. Mah 
zen, duvarları!, '3srlan ':heilfri blrlrnç fi. 
tilli kandillerle aydınlatılmıştı, pa.pasla
nn bulunduJİU yer ise kısmen karanlık
ta kalryordu. 

Müstantik papasla iki muavini yerle- \ 
rine oturduktan sonra, mahzenin yan 
kapılarından birinden l;!ZUll boylu bir 

papas içeriye girdi ve salonun en yük. 
sek rerinde, müstantik papaslann arka· 
smda bir yere oturdu. Bir kukuleta ile 
örtülü olduğu için yüzü görülmüyordu. 

Konşita salonun bir kenarındaki sıra· 
ya oturtuldu. Perez iki işkenceci tara -
fmdan geni~ salonun ortasına götürül· 
öü. 

Müstantik papas, Pereze hitab ederek 
sordu: 

- Pereı dö Heırera, burada hazır bu
lunan Konşita dö Savedra ile onun da 

nzasile zina jşlediğini itiraf ediyor mu
sun? 

Yirmi beş ya~lannda yakı~ıkh bir a
dam olan Pereı istihfafla dudak büktü 
ve: 

- H.epiniz alı;aksınız, demekle iktifa 
etti. 

Milstantik devam etti: 
- Mahkemeyi tahkir suçunun cezası 

aynca düşünülecektir. Fakat sualime ce

vab vermiş olmadın. Suçunu itiraf edi
yor musun? 

Delikanlı bu defa cevt'1 vermeye hiç 
tenezzül etmedi. 

Müstantik bir saniye durdu, sonra em
retti: 

- Pek a.ı~... Asınız da hafızası yerine 
gelsin\ 

işkenceciler derhal işe koyuldular. Pe

rezin bilekleri hiribirine sımc:ıkı bağlan· 
dı "" tavandaki bir makaradan geçen 
kalınca ipin bir ucuna raptedildi. 

Dört muavininin yaptıklanna nezaret 

eden b"l': İ'iken'°ı-ci bu iş tamam olunca 
. bağırdı: . . 

lki i§kenceci ipi çektı: dehkanlının a-
yaklan yerden iki metro ~~dar yü~~seğe 
kalktı. Bu sırada dığer ıkı ışkencecı ucı.ı 

Londradan haber verildiğine göre, 
geçen cumartesi günü Broadstone fut-

b ı klübün.de büyük bir bayram yapıl
O:ştır. Bunun sebebi, bu talisiz klübün 
nihayet "Şeytanın kuyruğu., nu kopar
DUJ olmasıdır. 

vermiyordu. Berabr.rlik rro'li erı 9 
Bugün hücum hattında oyruyan o}-un- 39 tıncu dakika olmuştu. Rolll JcO' 

Filhakilta Broadstone, iki senedenbe-

ri yaptığı 60 m:isabakanın 59 nu kay
betmiş ve bir tek defa. berabere. ~al· 
mıştır. Yaptığı 26 gole mukabıl ıse, 

cular biribiriyle rekabet edercesine ayak açığı kendisine atılan uzun bir pa~ı.-ıJl· 
Janna geçen bütün fırsatları heder cdi- valryarak Ankara kaletjne kad3r . şnı· 

Romenlerin ilk goltı . du ve çok yakından çektiği sıkı bı~ırôf· 
yorlar. le taknnyrı:.l ikinci bir sarJJ, kazan 

tam 360 gol yemiıtir. 
Nihayet son ma~nda, 3-2 galip ge

len bu betbaht takım, pek haktı olarak, 
bil ük bir ziyafet ve birç<>k eğlenceler 

y • • • ti' 
tertip ederek bu zaferı tesıt etmı~ r. 

Boadstonenin bu hali, hiç şUpheaiz, 
futbol ilemiıde bir rekordur. . 

15 inci dakikada oyun Ankara nısıf ikinci hattavm ~~ 
sahasma intikal etmi~ bullllluyor. Ro - Bu devrede her iki tak,m da aıı rıt 
men sa~ açığı kaleye doğru indikten zaman t~hlikcli. akın~~~ y~ptılaJ'S.'I dl· \1e 
sonra uzun bir vuruşla topu sol açığa tice üzennne hır dPf1'1" 1'1\l1k olıtı3 ~.,ptı· 
geçirdi. Sol açık da biraz daha kaleye so maç da bu suretle iki takımm d~ til:t ' 
kularak yavaŞ\3 ortaladı. Bu sırada de- w ikişer savı ile ve beraberlikle ne 
marke olan soliç sıkı bir kafa darbesile .lendi. ~ 

taknnmm ilk sa}ısını yaptı. Sefertası sekıınu 
Takımmuz Mkim ve oldukça mQessir 

oynamasına rağmen miıhacimJerirnizin b 1 r gar a j 
becen"ksizli~den bir türlü gol çıkara -
mrvnr. 

Alman - loglllz 
amatör bokfllHrlerl 
berabere kaldılar Anka rahlarm mukabelesi 

Engizisyona ispanyada bıi)•iik bir kıw
vel bahşeden ispanya Kralı ikinci Filip 

Istırap o kadar Ani ve o kadar şid~et
li olmuştu ki, delikanlı inlemekten ken

dini alamadı, salonwı diğer köşesinden 
Konşitanm inleyişi ona mukabele etti. 
Baş işkenceci bağırdı: 

- Bırak! 

işkenceciler ipin bir kısmını bırakt1-

lar, Perezin vficudu birden aşağı indi. 
fakat uzun brrakılmamrş olduğu için 

zavallının ayaklan yere deW'tıedi, suku· 
tu ftni bir sademe ile durdu. 

Bu defa ipler delikanlının el ve ayak 
bileklerine gömülmeye başlamıştı. Vücu
dunun bütün adalelri kopacakmış gibi 

gerllmi~ti. 

Celladın emirleri biribirini takip edi· 
yordu: 

- Kaldırt 
- Bırak! 

- Kaldırt 
- Bırak! 

Perez artık inlcmirordu; yalnız dişle
rinin kastanyet gibi biribirine çarptığ. 

işitiliyordu. Binlerce işkence sahnesi gör

milş olan baş engizitör bile hu mukave-
mete ve irade kuvvetine şaşmıştı. 

CellM yeni bir emir verdi. lşkcntX'cİ· 
terden biri elinde ince c;elik çubukla de
likanlının yanma yaklaştı ve zavallının 
baldırlarına üç defa ''Urdu. Gergin ada· 
lcrler üzerine inen bu hafif darbeler öy

le müthiş ızttrap verdi ki Perez, boğaz

lanan bir hayvan gibl, korkunç bir şe
kilde bağırdı. 

Daha ince bir feryat ona cevap verdi 

ve Konşita bir sinir buhranı ile yere ka

pandı. Derhal bir kenardan çıkıveren 

bac::ları kukuletalı papaslar genç kızı a-

Alman. ye tngiliz amatör boks .takım
ları Londrada karşılaşmışlar ve hır hay
li çetin olan bu müsabakada 4-4- bera-

ve ikinci gol 
30 uncu dakikada Ankaralıların orta· 

bere kalmışlardır. . 
Almanlar 1937 senesi içinde 50 mılll 

maç yapmışlar ve bunlardan otuz doku
zunu kazanını~. altısında berabere kal
mış. üçünde de mağlQb olmuş1ardır. 

1tatyan federasyonu kl\t:bi 
diyor ki: 

Karnera 
Bir daha eski 

halini bulamaz 

Karnera 

Dev cüsseli Karneranın, İtalya hari· 

cinde boks yapmaktan menedilmesi hu

susunda, İtalya boks federasyonu k!

tibi umumisi Maçy:ı gazetecilere şun
ları söylemiştir: 

dan yaptıktan tehlikeli hOcumu Romen
ler ancak kornere atmakla durdurabildi
ler. Fakat Mustafanm çektiği kornerden 

Amerikada 
su senenin tenis 
şampiyon lan 

Hamburgda Donald Budge ile John 
Bromvich ara•mda yapılan tenis müsa
bakasında Budge 6-8, 6-3, 9-7 galip gel-

miştir. 
Kadınlar arasında yapılan şampiyona 

maçlarında da Avusturyalı kadın tenis
çi Vienne'yi 4-6, 6-1, 4-6 ile mağ!Qb e· 
den Afrikalı Doroti Bundi Afrika §31ll· 

p;y(lnluğur.11 kazanmıştır. . . 
Budge ayni günde yaptığı ikincı mil

sabakada Cravfordu 5-7, 4-6, 6-3, ~· 
Makoyu da 6-2, 6-2, 6-0 gibi açık bır 
farkta kazanmıştır. 
Amerıka tenis federasyonu bu yılın de· 

rece listesini neşretmiştir. Bu listeye gö
re, erkekler :ırasında 1 - Donald Budge. 
2 - Robt>.rt Riggs, 3 - Frank Parker. 4 • 
Bryan Grant, 5 - Joseph Hwıt, 6 - Vay
ne Sabin, 1 • Harold Surface, 8 • GPne 
:O.tako, 9 - Donald Meneil, 10 - John Van 
Ryn. 
Kadınlar arasında da: 
1 - Alice Matble, 2 - Helene Jacobs. 

3 - Dnrothy Bundy. 4 - Maljorie Van 
fülyn, 5 - Gracyn Vheelcr, 6 - S. Palfrey 
Fabi::ın, 7 - DornthY Andrus, 8 - Helene 
Pederson, 9 - Alice Stark, 10 - Katheri· 
na Vh:ntrop. ----Avusturya- Fransa 

Rugbi maçı 
İngiltere takımını 13 e kaqı 3 sayı 

ile mağlQp eden Avusturya ruğbi takı
mı, 1 kanunusanhle, Fransız takımilc 
karşılaşmak üzere, önUmUzdcki 28 kl· 
nunuevvrl~ .. P~ .. :.t .. hulunacaktır. 

·# 
~d' 

. d " d"~111nı :Zıı ,-. Şikagoda, resım e gor llö'." ti!· 'l>:J! 

halkalı çekı taşı gi~i bir demir. par~sı- 1 

nı kaldınp iple Perezin ayak bılektenne 1 
bağl3.dı1ar ve birden hızla bıraktı1~r .. ~
ğtrlık mualla.kta kaldı ve betbaht muc

rim"in bütün mafc:allannı çatrrdattı. 

lıp götürdüler. 

1Ustantik papasın emri üzerine Pe

rC'Zin ha~lan çözüldü, ağzına il~ç veril· 
di. 

O günlük işkence bitmişti. 
(Devamı var) 

- Karneranın, bir daha birkaç sene 
evvelki hal~ne gelemiyeceğini zannedi 

yorum·. Maamafih, Um!t ediyorurr ki, 
iyileştikten sonra, hayatmı hokl yı:;>
mak suretile kazan.ıbilir. Ve bir gün 

münasip bir "form'a girerse, federas· 
yon, onun, d.:nebt memleketlerde boks 
yapmasına katiyen mümanaat etmez .. 

onnya horot sıklet şampiyonu 
Sayı hesabile gallp 

Dür.ya hJroz sıklet boks ~mı.ıiyonu 
Harri Jcfe, Nevyorkta yapmı~ olduğu 
son rna~ta Armanda Sisilyayı sekiz ra
vundda sayı heubile yenmiıtir, 

sefertası gibi garajl~r türcıtılş ~y ~ 
rajlar gayet ufak bır ~[lill tpıd,r ~J 
yapılmakta ve büyük garaJlat'.11er tı tf'' 
otomobil almaktaW:. ?tomo~~ .' tÔ « 
şekilde yapıımış kaıesıere KO·ıil~t • 
sör tertibatıyla üst üste dı .ııf1 .çıl' eıı'' 
Bu kulenin bir tarafından )~afi ı# 
lan otomobiller, diğer tarafırı 
dikçe indirilmektedir. 
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1 1 Bir ioçl gibi fabrikada çaıııı~:.; hizmetçilik yaptım l (Mı 

Altın put 
• 1 ılljjı,. 1 i . 

Madama: Arflk 
hizmetçilik ·yapmam 

Tısss ... Se• yok, yaprak kınuldamı
)'or. Gece yansından bir saat aonra ... 

simsiyah sakallı bir papaz, anlamadık-

tan dilde bir ıeyler mırıldanarak, dim 1 . 
dik yı:.irüyordu. Sırmalı merasim elbi-

dedim 
Çukura doğru inen (xx) mahaUe

linin ta§ evlerinden biri. Loı bir oda ... 
Açık pencere kanatlarının camlarında, 
~at'§r evin durgun ışığr... Sokak, zifiri 
taranlık. Gök, karanlık ..• 

•esini giymifti. Küçük bir şarap kl- ~ 
se•iyle ekmek parçası taşıyan, kenarla-

1 
#JUi/{{ 

rı püsküllii siyah kadifeyi elinde ve 

·~ 

Anlıyorum, d iye c evap v erd i, sana bir 
d o kto r muaye n ehan e s ind e iş aramalı 

Höportafı yapan : Neriman 

Dipte, bir yığmm önünde diz çöken 
~altı konuşuyor .. E:?yaz örtillü kil· 
çtık masanın ıamdanlan, diz çöken 
ııtaıc tefek karaltının duvara çarpan 
tÖlgesini şişiriyor; oynatıyor; korkunç 
!aştırıyor ... 

Tesadüf. Hikmetle tdriı, bt• iki ıer
lctiyi, bir kadmın can ;ekiştiği bu eve 
dUşUrmilştü. Başlan göğilslerin.de, 
toıleri kapkara döşemed'!, zayıf sesi 

dinliyorlardı: Bu seste, tahta ve kuru 
bir oluktan kesik ke~ik dökUlen suda
ki h:.izne benzer bir acılık vardı. 

- Anacığım .. MUjde .. Müjde ..• tsa 
leni çağmyor .. Seni, İsa çağu ı;•or ana
Cığırn ... Ebedi bakir anamız meryem, 
leninle görllşmek istiyor ... Ama, hayat 
lt ne kadar din.dar olursan ol, mutlak, 

A dljıUnerek, ya yaparak, ya bakarak 
~~ilah i~lemişsindir •.. Belki gilnahın ke 
:Urden d~ğildir: küçükt:ir... Fakat ... 
~eı ışığmın zerresi kadar da olsa, 
~netin anahtar deliğini tıkamağa ye
~tr ... Senpiycr'in anahtarları kapıyı a
~z .• Cennetin 'kapılarında •ürü

~?rıiin, ana ... ~raf gerçi cehennemden 
''lfiftir ..• Ama, allahın oğlurıu:- yUzil· 
ııtı görmemek az~pların en oüyüğüı:i:ir, 
~·· İzin ver, ana ... Per Ember'i ça-

•nm... Günahlarını ~kartsın. Oka
teati yapsın ... Cennetin iki kapm ardı-
~ ka . !it dar açılacak; melai~eJer kanat çır· 

talı: seni selA.mlıyacaklar, ana.. İsa 
~<lusu mu.::affer olacak ..• Kurt, ıUrü

rı kuzu kapamıyacak .... 

>U İdris, ay-aklarının ucuna basarak 
'ı kstj_m~c ufra~tı Xalrn perdeyi bir 
~ . araıaaı. Ufak tefek karaltının, 
~ linde diz çöktilğü yığınttya baktı. 
'l\lltada, Ö}:l yüzlil, sıska /ilrlU bir ıu· 
~ ~rdı': Mumyalaşmış, :ıan . bir su-

··· Can ccJt=~en btr kad;n yilz{l .•• . . , 

l'tın. .. 
~Ses yok. Açık pencere kanatları
.._ t:amJannda, karıı evin durgun ışığı 
~da 

~ ldrisle Hikmetin burunlarına tuhaf 
l\rd-f ko'!Colar doluyordu. Ürperiyor
~ r. Koeaman, loş odada can çeki· 
~ ltadmla yapayalnızdılar. Ufak tefek 
~ ?tı, günah çrkartacak papan getir· 
~;e gitmi§ti. Krkuyorlar.dr. Kaça
' 

0rlardt da,.... Olduktan yerde don
~ kalmıılardı. Dizleri titriyordu. 
~ tına kadar beklemekten bapa -çıkar 

>'oktu. Beklediler. 

Ul'a'l'raaas ... Gece yansını iki aaat gc
~r. Sofanın tahtaları gıcırdadı. 
~ Odanın kapısı aralandı. İki çocuk, 

~erek biribirine sanldr. 
thlertnin lSnllnde. upuzun boylu 

gö~iyle bir hizada tutuyordu. 

Yığıntının önünde al~ bir iskem
leye oturan papaz lronuıuyordu. Be

yaz örtülil kUçUk masada yanan tam· 
dantann titrek alevi pkraktı: Olduğu 
yerde lamılc!anmıyan ağır batlı, iri 

papazın duvara çarpan gl>lgeıini -
alay eder gibi - sağa sola sallıyor, 
hoplatıyor ve ztplatıyordu. 

- Kızım... Bitinin ... Söytemittim .. 
Dünya fanidir. Yüz sene, bin sene, bir 

milyon ıene yaıadığıru farzedelim ... 
Bu, ahretle ölg:ilür mü? .... İşte yaşa-

dın .... Belki ıstırap çektin. Bu ıstırap
tan eğer Allah için çektinse, duydu
ğun acılar mükUatsız kalmıyacalctır .... 

İlk hıristiyanJan hatırla: Pürgat
varda kalmamak için kendilC'rine azap 

yaparlardı... Fransa kralı Sen LUi, 
Hazreti tsanın aşkına, katı döşekte yat· 
tr ... Sen dö Güst çıplak ayakla gezdi... 
Sen tinyos İgnas dö Loyota fsarun aJ
krna, ailesini bıraktı .... 

Sen de kızım, İsayı düşün ... Unut
ma ki, o bizim için çarmıha gerildi... 
Mübarek bıt§ma dikenli taç giydirildi. 

Tahkir edildi.. Allah'" oğlunun bu ıs
tıraplara katlanması, biz (Ünahk!r kul-

larını cennete ıokmak içindi... Söyle 
bakayım evlldım §imdi. V~.;dar.:nı ezen 
.ne ganahlann var? 

- Sonu yann
Rept ENiS 

Bir Japon generali 
esir edene 14.5 

doları 

B iR rivayete göre, Japonlar, esir 
ettikleri Çinlilrein ilıerlerinde 

pek garip bir fiyat listesi btilmuşlardır. 
Bu listede bir Japon generalinden tu _ 
tundan Japon zırhlısına kadar esir edi

lecek her ir.sana ve eıyaya mukabil bir 
mükUat vıtrdır • 

Meseli canlı bir Japon generali esir 
etmeğe ;nuvaffak ol~n Çinli 14,50 dolar 
.,ukafat ö1lmaktaclır. Yüks~k rütbeli bir 

J:ıpon zabitinin bu l:stede yazılı kıyme
ti ancak sekiz dolar yetmiş senttir. (Ya.. 
ni bizim iıara ile on lira kadar bir şey). 

Bir mavzer veya tabanca getirene bir 
buçuk dolar, bir tanJ.: yakalayabilene . 

1'4:; dolar veriliyormuş. Bu liıtede ite 

yarar bir tayyarenin kıymeti 290 dolar, 
ağır makhleli tüfeğin kıymeti 23,20 do

lar ve bir distr"oyerin kıymeti de 2900 

dolarmıt- ' 

Liıted~ki en ıbüyük mükafat 14500 
dolahnıt ve bir Japon zırhlısı esir ala
bilecek talihliye V'Crfür.ekm:ı t .• 

Afis /ou 

lngllterenin e n 
kuvvetıı kadını ı 

Bir telefon makinesini kolaylıkta 
parçalaya biliyor 

B UNDAN yirmi, yirmi beş sene 
· evvel Pariste dünyanın en kuv
vetli erkekleri kadar kuvvetli bir ka
dın cambaz vardı: Madam Atleta .. 

Madam Atleta airklerde birçok kuv
vet marifetleri gösterirdi, herk~ onun 
kuvvetine hayran olurdu. Aynı zaman· 
da çok mütenas:p endamlı bir kadındı. 

Atletanın 16, 18 ve 20 yaşlarında 
Uç kızı vardı. 

Bir gün sirkin kolislerinde genç bir 
erkek en ko:.içük kızına sataşmak iste
miş. Vakayı gören bir diğer zat der
aal koprak madam Atletaya haber 
vermif. Ma.dam Atletahiç telaşlanma
dan teıekkür etmiş ve: 

- Gidiniz cereyan eden vakayı sey
rediniz ve bana neticeyi bildiriniz t 
demit ve i§ine devam etmiş. Haber ve
ren adam, onun lakaydisinden oldukça 
p§ırmıJ, ve fakat madamın sözünü 
dinliyerek ve kızı:ı bir muavenete muh 
taç olabilmesini düşünerek koşmuı. 

Bir de ne baksın! Kız, trapez talimle· 
rine devam ediyor ve fakat sarkıntılık 
eden genci sedye ile berayı tedavi dok 
tora götürüyorlar!. 

İngilizce bir gazetede gördüğümiU 
bu resim bize bu hiklyeyi hatırlattı. 
Mis Jeze on dokuz ya§mdadır. İngil
terenin en kuvvetli ger.ç km olarak 
tanılıyor. Resimde görüld:.iğU gibi in· 
ı.:e, zarif, qkili tam, cuip bir krzdır. 

Bir telefon makinesini kolaylıkla 

dört parçaya kırabiliyor. 
Ensesine demir bir çubuğu dayaya

yarak kolaylıkla bükebiliyor. 
Endamının zera!etine incel!ğine al

danıp sarkıntılık edecek gençlerin vay 
haline! 

Yaşamak 
Hakkı 

Naz ını 
Hik met'in 

En güzel eseri 

HAB E R' de 
Neşred lecektir 

- P ek yakında -

- Ne yapayım, ben alıtık değilim o 
kadar kal~bahğa... Çok kalabalık!ar .. 
Sonra insana pek karıtıyorlar. Ben iyi 
yemek pi§ıririm amma kimse karışma. 
malı .. Ustalık gösterenlere doğrusu pek 
kızarım. 

Gene madam göründü. Genç kaldına 
i13-ret ederek: 

- Sen gel, dedi. 
Demek bu kısmet onundu .. Gelenler 

her bal&: eli ayağı clüzgün birini isti{'or
lardı. Bütün gözler ona dikildi. 
Madamın benimle meıgul olmamaaı. 

na yavaı yavaı kızmaya baılamııtmı. 
Burada bulunıruunı itterniyen bir hali 
de yoktu. Can sıkıntısı içinde Anadolu -
dan gelm~ köylü bir hizmetçi kadın.. 

la konuımaya baılac':ım. Hayatı beni 
gittikçe SöJrdı. O acıklı macerasını bir 
kaç cümle çerçeveai içinde basit keli
melerle anlatıyordu. 

Bu kadın Anadolunun küçük bir ka. 
sabasında oldukça iy; ve zengin bir ai
lenin kıztymq. 1lk kocaaı: Balkan lıar. 
binde ölmuı. Kendisini ikinci defa ihti
yar bir adamla evermişler, kavga, gürül 
tü ... Nihayet aynlma .. 

Anaaiyle babuı ölmüı bulunduğu 
için ablasının yanına ııtınmı§-. Mal, 
mülk var amma karma kanıık .. Ne ya. 
pabilir ki .. Zaman ~eçiyor .. Gençlik el· 
den eitmiye baıtıyor •. Kendisini vaktile 

·isteyenlerin hiç birine vermiyorlar. Bir 
gün kadı:ım aklına btanbula gitınek gc. 
liyor. Bu fikir bfaamda yerlC§iyor, gün 
geçtikçe kuvvetleniyor .. Son olarak ab
lasiyle eni.,tesiyle kavga ediyor. Ver eli.. 
ni tat:ınbul.. Bir •J;l:J>tbı~n evine iniyor .. 

1stanbula cdmektea kutl ~ ijaf Pr 
bir mütekaitle evlenir de o ölünce, maa
şiyle geçinirimdir. En büyük arzusu sır. 
tma bir manto eeçırebilmektir. 

Uçkurluklu çarıa!mdan nefret etmiş
tir. Ablasiyle, eniştesiyle kavga etmesi. 
ne sebep te budur. Onlar manto giyer
sen seni reddederr.z demiılerdir. Bunan 
karıısında ne yapabilir? . 

istanbula geldikten sonra hayalinde 
yaşattığı mütekaidi bulamadı. Oraya 
başvur<lu, buraya baş vurdu, nafile ..• 

Fakat lir gün onu kapalı bir araba 
ile ihtiyar bir adamın evine gelin götür. 
müılerdir. Gelin gittiği gece de bir 
imam gizlice nikahlarını kıymış.. Fakat 
talihsizlik. Bununla da kırk gün beraber 
oturamadı. Evlend!ği adam ölen kansı-

run kıziyle oğluna pek bağlıymı§. Evini, 
mülkünü, hep onların üstüne yapmıı ... 
Ne yapsın?. Bir gece gene kavga et.. 
miı, adam kapıyı açıp: 

- Gidebilirsin, diye yol gösterrnit··· 
Kadın: 

- Bir manto bile yapamadan bu mü· 
tekai-Ji de bırakmak mecburiyetinde kaL 

,.,.... ......................................................................................... --........................................ .. 
1/aberin deniz ı•e macera romanı: 35 

~I\ (),Cehennem hucağında kafama. vurulup ba· 
-~l'~~lan sonra ne kadar vakit baygın kallrğım1 
~t iç erde yattı~tmı bilmiyorum. L~kln bu mUd
' lt 11lde beynimi dolduran, YUcudumu çırpmdı-

0rkunç kl'lbuslar pek zahmetli ve uzun oldu. 
~a ~ara hayaletlerle boğl,lşuyor. görUlmcmtş 
~ "•rlarla, ummacılarla. uğraşıyor, kınanı:ro-
\ıa "-ncak ara sıra, kısa bir vakit tçln, bu ağır~ 

_, ltı.~'tl, humma nöbetlerinin üstümden ka~ktığı. 
~lllcte'Yorum. Bir kere gözümü açtığım vakıt Uze
\t~11 guncşln parladığını görmUş. alnımı serin
~ 14 u "üıı;tı.rın denizden estiğini nnlnmıştım . Lft. 
ı11 t:ı cı11 Ulrnde öyle hlr yorgnnluk yardı ki, ~ii1~lç-
~ l:a~tin bir uyku ile tekrar kapnnd1 ve itim bj ~ 

, 1 ·saat derin derin uyudum. 
\c-\J:,~ncı defa aklım başımda olarak ~ynnıncn 
1\~a\ at.;nakh hlr yaz ~·llğmnrunun yUzümU yr. 
~frrıtı1'tlta oldni!"unn ırllrdUm. Oldukça dalgalı bir 
Lı;tti\ı kserplntllcrt de hu yvmura karışıyordu . 
Q1t~la ı:ndlrne nPrcde olrtut'.~nmu sordnın. Sol 

ı~~, 1 nva~ım bir yere bağ'lr idL Başımı kal. 
1~ rı.~ 1'khn~u { hlr hayretle ı:t\rdllm ki. ynva~ yn~ 

1tı lı;ı dc>nhdo sttmclüc olan pelt kUçilk bir san 
ntfo bblunuyorum. Randnln, nynklarım 

kıç tarafa Ye başım başa gelmek üzere arka Ustu 
bağlanmış olduğumdan sandalın nasıl yUrüdUğU. 
nU ve onu hangl kunctln çektiğini anlamak 
mUmkiln değildi. 

Başımdaki ağrı, bnna. dUşünme kuvvetini ve
recek kadar hafifleyince hAcllselerl birbirine ek
lemeğe uğraştım. 

Bir kere o batak meyhanedeki sahneyi ha
tırlayınca ipin ucunu olime geçirdim. Benim o 
meyhaneye girmekle blr tuzağa dllştUğUm ve im.
tama vuran zenci karının Palo ile arkadaşları 
hesahrna iş görclUğü nnlnşıhyordu. Demelc baygın 
iken beni alıp bu sandala getirenler, bağlayanlar 
dıı onlardı. JAlkln o hft.dlsedenberl ne kadar vakit 
geçtiğini ve nerede bulunduğumu bilmek lmkı\nı 
~:oktu. Bildiğim bir şey varsa, dünyanın en kor
kunç ve merhametsiz ndamlnrı pen~eslne dfiş. 
muş oldu!';um ve muhakkalc bir ölUm tehllt.esinde 
bulunduğum idi. 

~urnsını söyltyevlm kl, bu son dUşUnce o sı
raila hana öyle bilvllk hlr korku Tcrmlyordu. 
Rıı. helld çok hnvUlt :ır1lar cekti~lm ve vllcudnm 
çok takatsız kıılrlığı için ölUmU bile bir kurtuluş 
ı-ıa,•rlığımclan ileri geliyordu. Ilu ruhi baletin se
brhl ne olursa olsun, o sırndn lHUm tebllkcsfnl 
bir yani\ hırı-knrl1k . norerle olt!ıılYumu nnlnmaira 
rnh!':mnl{ vnlımıt tıtttıım. l"ln<lP h11h•nt'lı1X.11m kU
rfil\ fı""""' h'"'""R hnvrırırnı~ ''r. nı>k 7prlt V.f'nıl. 
fTITC! htr tol(no f1'1 f1•1 JITH'Pl( bfr \'flhn S'lTifin}T Ola-
hllirdl, S'\ncln~m irine hlr yelkc>n heıl serllmf~ 
nlıtn hf'nl om•n il""tlin!' ypt1rm1şlar, hlr snndnt 
muşambasını tln ikt kat cclirı başrmm altına sok. 
muşlardı. Sağ kolum serbest hrrakrlmış lee ıte 

omuzumdan bir halat öyle gemlclce bir ustalıkla 
geçlrllmlştl ki, sırtımı sandalın şllteslnden beş 
santim bile kaldıramıyordum. 

Birdenbire, sağ elimin niçin boş bırakıldığı
nı anladım. Başımın yanında yassı bir şişe ile on 
on beş tane gUzln, beyaz undan yapılmış (peksi
met) vardı. İçerim susuzluktan yanmakta oldu
ğundan şişeyi yakalayıp uzun uzun bir su içtlm
se de peksimetleri ağzıma bile süremedim. 

Şimdi dUşen yağmur ile deniz serpintileri al
tında ıslanmış, soğukta.n tltremeğe başlamıştım. 
Bu vakte kadar uzakta yakında insan sesine ben 
zer blr şey duymamış olduğum halde birdenbire 
şu sesi işittim ve altımdaki sandal da hareket
ten kaldı: 

- Alta fora yelken! 
Bu ses başımın üzerinden geliyordu. Sonra 

yelken halatlarına asılan gemicilerin hep blr 
ağızdan: 

- Yısa! Yelessa! 
tarını işittim. Bundan sonra verilen: 

- La,·a Iskota! 
Kumandası dn bana sandalın bir yelken ge

misi arkasına baJtlr olduğunu anlattı. Bu gemi 
ihtimnl kaptan Blakın La France yatı gibi bir 
yattr. Dostum Marltn Hal1tn ateşli tabutu olan 
o yat hatırıma gelince içimde btr korku uyandı. 
A<'aha hu Mımn bilmez haydutlar beni de Mar. 
tin HalJ ıtlhf mi yanacaklardı? Yoksa eoğuktsn 
ve bnşımdnkl yarn<1nn ölünceye kadar' bu sandal
da mı bırnltn<':tl• r-rdı? neni şimdiye kadar sağ 
hırnkmnkta Lılr maksatları, dUşüncclcrl mi 
vardı? (Devum :nrJ. 

dım. Sonça da gene ahbaplar vasrtasiyJc 
genç bir utıcı ile evlendim. Daha ilk 
gece adanı boynumdan beti biryerdemi 
aldı. iki tene beraber oturdum, bu adam 
la .• Evine Getirdiğim çamaıırlanma lir 
yenisini ckleycmedim. Uıtelik bcnim
kilerini eskittim. Bu da bana ne bir 
manto, ne bir bat ürtUgü alamaldr. 

Kadının eli, ifte böylece para gör• 
medi. İstediği mütekait kocayı da bu• 
lamadı. Kasabasından geleli, seneler 
oldufu halde, aırtına bir manto dahi ge-
çiremedi. ,J 

Hia.ınetçiliie ldiiftil. Şimd.:, kahvo 
rengi bir ınantoau var. 

Kaaabaamdan, bir mütekait ve bir 
manto emeliyle aynlan bu kadın hun
ların imkinsı.zlığuu anlamakla kalma • 
mIJ, koca bulmanm ıü5lüğüne ermiş, 

Hele kocaların bir manto alamıyac..ak 

kadar kudrctsb olduklarına kani ol~ 

muı. Ona mtekaı:d kocalarm temin cde
mediii mantoyu, hizmetçiliğin vere-bile. 
ceğine inanıyor. 

Köylü kadının hikiyesi, idarehane sa~ 
hibinin b:I'\· çağırmaaı ile sona erdi. 

Odaya &il'dim. Beni milfterilcrinc 
gösterdi. Adamlar, beni de beğenmiş ol 
malılar ki, daha evvel çalııtığuıı yeri ~ or 
mıya baıladılar. 

Kendilerine cevap vermedfm.. Uıulca 
madama: 

- Ben aeninle ayn oknuımaJc istiyo. 
rom. hizmetçilik yapa.mıyaeatun. <le~ 

diın. 

Madam tathhkla: 
- Peki. dedi. 
Onlanda ia~leiınl 94yTl'.J'I' ... 
Müşteriler genç kadında karar kıldı. 

lar. Madamdan, kadının kötü hareke.t • 
!erinden dolayı kendisinin mes'ul u)a.. 
cağına Jair klğıt istiyorlardı. Madam, 
bu kağıdı pek vermek istemiyor, adam
lar israr edfyorlardL 

Neticel: kil taraf ta tatıpin edildi{ 
Genç kadının derhal verdikleri adrese 
gitmesini istediler. Fakat o eitınel· ;ı;... 
temi yoldu. 

Erkek ır.üşterilerclen biri, cebinden, 
25 kurujçıkardı. Bunu yol parası yapa· 
caktı. Fakat genç kadın bu rakamı be
ğenmedi. 

Adamlar bırakıp gittiler. Onlar daha 
kapıdan çıkmadan &e.nç kadının ağzın· 
dan kelimeler çıktı: 

- Gidemem efendim, bunlar p_ck 
cimriye b~nziyorlar •• 

Mada\tı atıldı: 

- Al dedi, pek ileriye gidiyorsun .• 
Ne var bunda .• Yirmi beş kuruş bırak • 
malarından hemen cimrilik manasını çı
kardın l .Ne bırakaalı:rdı? 2 5 lira mı? ... 
Nereden nereye gidecekrin ki. 

Makiaın, genç kadını bin bir müşkü. 
tatla kandırdı. O gittikten sonra da ma· 
damın duclaklan lbüzUldü. Omuzlatını 

kaldırdı. Ağzından §U cümlelerin dö • 
küldüğünti işittim: 

-Kaı:lın, kendisine: iyi bir it buldu• 
ğum halde ben.~ atlattı. Fakat döai.!p 
geleceği yer gene burasıdır. Hiç bir 
ıcy vaad etmeden gitmenin ne demek 
olduğun~ anlar .. 
Madamı'l odasına girmesiyle beni !.U.., 

ğırınası bir oldu: 
- Anlat bakalım, dedi. 

- Hizmetçilik yapamıyacağım. 

- Anlıyorum, diye cevap verdi •. %n 
b.:Zmetçitik yapamazsın .. Yapsan, YilP
aan doktorlar yanında, muayenehane. 
banelerd~ çalıpbiUnıin? Daha hizmet
çiliğe ilk dütenler, ağır itlere tahar;ı.. 

mi.il edemezler.. Sana ben böyle bir is 
bulmıya çalıpnm. Sen yarın bana r;cno 
gel.. 

- Peki gelirim. ~ 
tdareh:ıne kapısmt kaparken i'.. io:

.tahlfü ~_ç bisle~e doluydu. 

.(Devanw '!fe;,) 
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Bir kadını kazanda 
kaynaflp öldürdüler 

~ Başlaraı 1 incide 1 
bileceğini düşunemiyen aile efradı der-
hal bu hazik hekimin ( !) emrini yerine ı 

getirmek için koşmuşlar. 
Istırap içinde kıvranan zavallı kadın 

soyularak kazanın yanına getirilmiş. 
Hüseyin bu defa şöyle demiş: 

- Kmm, şu karnar suyun içine girip 
bir müddet cturacaksm... Baştan biraz 
yakar falan ama, sonra ahsırsm. 

Kazandan çıktıktan so:ı.ra dertten, a
adan kurtulacak, bir kuş gibi hafifliye
Ceksin. 

Teslime kaynar suyun içine gireceği
ni anlayınca bağırıp çağırmış ve asla 
mu\•afakat göstermemiştir. 

Hüscyinin, korkulac.ık bir şey olma
dı~m. biraz sabır gö!terrnesile her şeyin 
bite~ğini sö:•'!'mesi ve etraftakilerin ıs
rarı ile lohusa çaresiz kalmış, yan ken
di nrzusiyle, )'jfl etraftakilerin itip kak
ma-;ile altı hanI 'hant yanan kaynar su 
dolu kazana girmiştir. 

.Fakat ıavallr genç kadın daha suya 

girer girmez bu çok yüksek derecei ha
rarete tahammül edememiş ve tüyler 
ürpertici çı~hklar kopararak kendinden 
geçmiştir. 

Vaziyetin fecaatini ancak o zaman an 
lıyabilen kazar.ın etrafındakiler ve he -

kim taslağı Hüseyin telaşa düşmüşler, 
kaynar suda çırpınan kadıncağızı çıkar
mağa çalışmışlardır. 

Bu çığlıkları duyan bazı köylüler de 
Mdi~nin olduğu eve koşmuşlarsa da 

dehşet ve hayret içinde kalmışlardrr. 
Çünkü gelenler çırçıplak vUcudun bir 

kısmındaki etler dökülmüş ve ölmüş bir 
halde kaynar kazanın içinden Teslime
run çıkarıldığını görmüşlerdir. 

Hftdireden derhal adliye haberdar e
dilmış; cehilletile, aklın kabul edemiye-

ceği şekilde hasta tedavisine kalkışan ve 
bir faciaya sebeb olan Hüseyin de yaka 
lanmı!;tır. 

Kadının cesedi Jiün memleket hasta
nesi ne getirilmi~tir. 

Kızılayın yıldönümü 
En eski hayır mUe.suscmiz Kızıl. 

ayın 60 mcı yıl dönümü, yurdun her 
tarafında tezahUratla :kutlulanmış, ve 
bu münasebetle şehrim.izde de mera.. 
Bim yapılmıştır. 

Havanın fena olmasına rağmen 
§elırimiz.de kutlulama töreni çok canlı 
olmuştur. Birçok caddeler Kızılay 

tıayraklariyle donatılmış, iiniversitc 
nin bUyUk kapısına, Bayazıt camiinin 
duvarlarına l{ızılayın yardımlarını 

gösteren bUyük boyda temsili resim. 
ler asılmı§tır. 

Saat on dörtte Bayazıt meydanın. 
da toplanan Universite talebesiyle~ 
yUk subay okulu, Kuleli, Maltepe as. 
kert liseleri, deniz lisesi, sivil liseler 
Kızılay hasta bakırı hemşreler okulu 
talebesi Kızılay azaları lin.iversite 
konferans salonunu doldurmuştu. 

Merasime İstiklal marşiyle başlan 
dr. Bundan sonra kürsüye gelen İS
tanbul viliı .. eti Kızılay mümro:::ili Dr. 

Neşet Osman Kızılayın memleketteki 
faaliyeti, kuruluşu, istibdat ve cum. 
huriyet devrindeki vaziyeti hakkında 

bir tunuk söylcdf. Ondan sonra ope. 
ra.tör doçent Kazını !smail Kızılayın 

§imdiye kadar başardığı işleri tebarüz 
ettirerek, vatan scverlerin vazifesi, 

cemiyete yardım etmek olduğunu işa 
ret etti. 

Bunu müteakip konfer8!ls salonun 
dan çıkarak Bayurt meydanından ha-

reket eden alay Kızılay mer'kezi önün.. 
de tezahliratta bulundu. Sonra Tak
sim mcydanma gidildi. 

Taksinf meydanın{!a hep bir ağız.. 
dan İstiklal marsı söylenmiş, bunu 
müteakip Meliha Avni çok heyecanlı 
bir hitabede bulunmuştur. Abideye 
Kızılay namma bir çelenk konduktan 
sonra merasime nihayet verilmiştir. 

Bu kutlu yıl döntimü münasebetiy 
le Cumhuriyet Halk Partisi merkezin.. 
de, EminönU Halkevinde, Beyoğlu şu 
bclerinde, Üsküdar Kızılay şubelerin. 
de toplantılar yapılmış, nutuklar söy 
lenmiş, Kızrlayın hizmetleri tebarüz 
ettirilmiştir. 

An karada 
Ankara, 25 (Hususi) - Kızılay ce 

miyetinin kuruluşunun 60 mcı yıl 

dönilmü bugün bütün yurtta olduğu 

gibi şehrimit.de de büyük törenle 
kutlulanmı§tır. Kızılay genel dekezl, 
Ankara merkezi, baUraklarla süslen.. 
miş, · gece de ışıklandırılmıştır. 

Atatürk bulvarında, Ulus meyda
nında, Samanpaza.n alanında taklar 
kurulmU§tur. İlk ve orta okullarla 
liselerde ders saatlerinden biri Kı. 

zılayın umumt hizmetleri hakkında 
talebenin tenvirine hasredilmiştir. 

Saat 17 de Ankara pal.ısta Kızıl
ay genel merkezi tarafından bin kişi -
lik bir çay verilmiş ve ~yda Başvekil 
Celal Bayarla diğer vekill!er bulun.. 
muştur. 

Eroincileri linç 
etmeli! 

Ye§ilaycılar, dün Eminönü Halkevin
de toplanarak yıllık kongre1crini ak • 

detmişlerdi. Bu yıl geçen acnclcrc nis.. 
beten kongre biraz d;ıha kalabalıktı. 

Genel sekreter, doktor Fahreddin Ke
rim, kurumun 18 Y<'tına baıtığuu ip.
retten sonra bir yılda yapılan itleri &ös... 
teren yıllık raporu ckumuıtur. 

Rapord.ı, kurumun, Sıhhat V ckfilctin
den elli bin lira yardım gördüğünü, iki 

kere rozet toplamasına müsaade edil
diğini söy~edikten sonra kurumun i~ki 

ile yaptığı mücadelenin zorla değil, ir. 
ıadla olduğunu ilave ediyordu. 

Bundan sonra, kurum ikinci ba§kanı 
doktor Ibri\him Zati, i~kinin tahribatı 
hakkında knni ve ilmi bir tıahlil yapmış 
alkolde:ı (.elen hastclıkları anlatmııtır. 

Bundan sonra profesör Mazhar Os
man kürsüye gelm!ş, alkol hakkında 
bazı sözler söyliyerck 'bah5i mühim bir 

menlleket meselesi olan, eroin ve koka
ine intikcll ~ttimıiı, bu müthiJ zehirle. 

• rncınleketteki rararlannı izah etmiş, 
rın , •.. 
,..,~ ~~ :?~~ ;:::::~ EUAir.;;:;y 

~~-;an.i:.k tedavi edildiğini ve bun • 

llr için yılda 35.000 lira sarfolu~~uğu-
··yıernı'stir Mazhar Usman sozlert. nu so :ı: • 

• c::öyle bitirrniştit : 
nı :J ald . ,,_ Eroine kaı,JI seferber h eyız .. 

HilkCimetin bütiin vasrtalariyle beyaı: 

zehir satanlara karşı aÇmış olduğu mü

cadeleye r:ığmcn bilhassa gençlerin a
rasında bu zehir ortalığı kırıp geçir. 
mektedir. 

"Hükumet eroin satıcısına bir sene 
hapis, 500 lira para cezası veriyor. Kaç 
kere teklifler yaptım1 biç bir netice çık
mıdı .Bu beyaz zehri aatanlan linçet· 
meli 1.,, 

Mazh3r Uzmanın sözleri bittikten 
ıonra yeni idare hey<.ti seçimi yapılmıı
tır. Seçb1tle başkanlığa Mazhar Uz
man, umumt katipliğe Fahreddin Ke
rim, ikinci reisliğe İbrahim Zati, mu -
avinliğe Fehmi, veznedarlığa Tahsin 
Hamit, Lutfiye Bekir, Safiye Hilseyin, 
Aliye Rılcl, Ayşe Celal, Feyyaz, Musta
fa Talat, Nevzat iyaz, Ahmet Sebil, 
Baheddin, Habip, Ahmet Cevat, Cemal, 
Reşit, Kudsi, Fuat vt: Gazanfer intihap 
edilmişlerdir. 

Habersiz ~oklaya 
ı•6tUrUnce ••• 

Haydar, Kadıçeşmcsl sokağı 6 
numarada oturan SUleyman, karısUe 
kızını kendisinden habersiz kuklaya 
götüren baldızı Arlfeyl bı~akla Uç 
yerinden yaralamı§ ve polis tarafın
dan yakalanmıştır~ 

.. r •. 

Doktor ve ecza- Gazianfebin kurtul...,... 
cılar arasında b 
yeni tayin ve ayrama tr 

k" 11 IDS"' Baştarafı ı incıde Başvekil, veklller, mebuslar,}. na er tün kıymctlı, feıdakaı arkadaşların bil- türkü kaımlnn lstlkbnl ettiler. d• 
mclerine delaletinizı rica ederim. Atatürlt, snlonda halkın ortaal~D· 

Ankara 25 (Tel.:fonla) - Sıhhat me 
murları dtktor ve cezacılar arasında 

yeni tayin ve nakiller yapılmıştır. tsim 
terini bildiriyorum: 

Palu hükumet tabibi hayati Çubuk 
hükumet tabipliğir..e, merkez hıfzıssıh • 
ha müessesesi seru:n ve aşı ıubesi baş 
asistanı revfik bakteriyoloji şubesi mü 
teh:ıssıs muavinliğine, dördüncü umu
mi müfetti§lik sıhhi müşaviri Said Ak 
kirman sıhhat içtim.:Li muavenet müfet
tişliğine, Y cnibahç~ Gureba hastahane 
si laboratuvar asistanı Ali ören Anka 
ra verem rr.ücadele c!ispanseri mütelıas 
sıslığına, .Manisa sıtma mücadele tabii'
lerinden Nuri Konya sıtma mücadele 
tabipliğine, Açıktan mütekait tabip Nu 
ri Aktiz Haran beledıye tabipliğine, Ay 
dın sıtma müoadelesi tabiplerinden Os 
man Hayri Manisa sıtma mücadele ta 

bipliğine, Adana sıtma mücadele tabip 
lerinden Hamdı Kocabaş Maraş memle 
ket hastahanesi operatörlüğüne, Manıı 
memleket hastahanesi dahiliye müte • 
hassm ihsan bu hastahane baş tabıpli 
ğinc, Ankara Nümur.e hastahanesi l'&ki 
baş tabibi Nüzhet Cevik Çanakkale is
kan müJürlüğünc, Of hükümet tabibi 
Hüseyin Hüsnü Gediz hükumet tabipti 
ğine, Ge<liz hükllmct tabibi Sabri Aksa 
ray kazası hükumet tabipliğine, Garzan 
hükumet tabibi Mutahhar Adıyaman 

hükumet tabibliği:'te, Tıp talebe yurdu 
idare tabilJİ trfan Tıp fakültesi göz do 
çentliğine, açıktan mütekait tabip s;y 
ret tıp talebe yurdu idare tabipliğine, 

Pazarhükıimet tabibi Fahri Kütai:ıya 

hükumet tabipliğine, Yalova hükumet 
tabibi Necip Bakırköy belediye tabipli. 
ğine 1936 acnesi mezunu Ahmet Galip 
Pazar hükumet tabipliğine, Mersin 
memleket hastahanesi kulak mütheas • 
aı~ı N~jat Gaziantep memleket bastaha 
nesi kulak mütehas::.ıslığına, açıktan 

kulak müırhassısı iZya Mersin memle
ket hastahanesi kuJak mütehassıslığı • 

na, İnebolu Cide frengi müca.dele tabi. 
bi Şevki Corum memleket hastahanesi 
cildiye ve zühreviye mütehassıslığına, 
Tire eski belediye t;;bibi Halit Urla ta 
haffuzhanesi müdür reuavinliğine, Si • 
nop .memleket hastahanesi operatörü 
Avni Baıtm memleket hastahanesi ope 
ratörlüğü:ıc, Amasya memleket hasta • 
hanesi dahiliye mütehassısı Thlat Si • 
nop memleket hastahanesi dahiliye mü 
tehassıslığına. Aydın memleket hasta • 
tahanesi laboratuvar §efi Nuri İzmir 

emrazı sariye ve istilaiye bastahanc:si 
labOratuvar §efliğine, Manisa vilayet 
Bakteriyoloğu Şevket Aydın memleket 
hastahanesi laboratuvar şefliğine, Di • 
yarbakır rır.razı zühreviye hastahanesi 
bakteriyoloğu Nafi Manisa vilayet bak 
teriyoloğluğuna, İstanbul Cerrahpaşa 
hastahanesi rontgen mütehassısı Nazmi 
Beyoğlu hastahanesi rontgen müteh~ 
stalığına, Beyoğlu b.:stahanesi rontgen 
miitehasını Tank Temel Cerrahpaşa 

hastahanesi rontgen mütehassıslığına, 
açıktan mütekait cezacı Ruh( Elmalı 
belediye eczacılığına ,nakil ve tayil'l. 

Ordu frengi mücadele tabibi Zeki 
Mesut ve Maraş memleket hastahanesi 
operatörU Nuri istifa ederek vazifele -
cinden ayrılmışlar Bitlis ve merkez 
hüktlmet atbibi Adil cild ve zührevi has 
talıklar ihtisası için vilayet hesabına 

Parlse, Ergani hükumet tabibi İzzet 

Tok ıöı h:ıstalıkları ihtisası için Pati. 
se, Uşak memleket hastahanesi dahili. 
ye mütehassısı Muin emrazı asabiye i.. 
çin Pari,~, Merkez hıfsıssıhha müesse 
ıesi mütehassıslarından Muhtar parazi 
toloji için Parise, Konya sıtma mücade 
lesi tabiplerinden Fevzi rontgen ıçın 

Viyanaya, Malkara hükumet tabibi En 
ver ront~en için Viyanaya, Ankara 
Merkez hıfsıssıhha müessesesi biyoloji 
§Ubesi asic;tanı Eyilp tecvrübi pataloji 
için Ameriltaya, Gaziantep memleket 
hastahanesi kulak mütehassısı Ziyaet. 
tin kulak ihtisası için Berline gönd:ril
mek Üzere ıeçilmi~lerdir. 

Almanyada mevkuf panaslar 
Bcrlln, 26 (A.A.) - Noel münase 

betile konfcsyoneı kilise azasından 
40 kadar me,·kuf rahibin Noel yortu 
sunu :ıilclerl nezdhıdo geçirmeleri
ne mUsaade edilmiştir. Fakat rahibe 
Nlcmoellcrln hapishaneyi terketme
sine müsaade edilmemiştir, 

Gaziantep ve Gaziantepliler, cidden oturarak, kısa bir hasblbalde b~ 48 
dular. BUyUk Şet, hasbihal~~-'llbi .. bütün Türkiyenin <:n bahtlısdır, Çünkü ~· ... 
kahraman Antepin kurtuluş _.. 

Türkiyenin her köşesinde ihtilal ve in- deki ehemmiyetli ve değerli JDeY.;.ı 
kılap, hakiki Türklüğe kavuşma müca- ini tcbarUz ettirdiler, GaztanteP '9 
delesi olmuştur. Bu meyanda yal:ıız kının gl>sterdlği kahramanlık 
Gaziantebin büyük Türk milletinin yük. ferngatkn.rlığm tarihimizde parlallf 

sayfalar işgal ettiğini söylediler. sek Kamutayınca gazilikle, muharip- "' 
· · b Bu kısa hasbihalden sonra. AD 

lilde unvan almış bulunması ıçın el et- köylülerinden Eroğlu Ali, eazl• ~ 
te sebepler vardır. milli ba\·alar çaldı ve okudu.,,,. 

Yalnız ve yardımCJsız bırakılmış ol. tUrk bunu çok yakın bir al'k.f.:: 
malarına rağmen sa;iece mahdut Türk dinlediler. Büyük Şef Eroğlu .t)l osf, 
kahramanlarımızın Gaziantebin yünck çaldığı ve söylediği şarkı ve J!l 111-
kahramanlariyle birleşmesiyle en kavi hakkında, buı;UnkU milli Ttlr~ JDU,.. 
zannolunan hasım orduswıun çok faik kisinden en az iki bin, tıç bt~)'ll 1 
ve mi.icehhez kuvvetlerinden kutsal ride olduğunu işaret bu711rt1Plar. 4t 
yurtlarını l:.c:ıhramanca kurtamu§ olma.. AtattırkUn Türk musiklsl 1118~,.. 
lan .•. İ"'-te bu, onlara manevi bir pırlan- ki beyanatları halkı cottıarcl•!...ak 

:ı yecanını zaptedemfyen h&a. Bw-
ta kıymetinde !İmdi taşıdıklan unvanı önderin sözleri alkışladı. 
vermiştir · :Atatürk, neşe tclndekl 1-lkID ar:; 

O heyecanlı kahramanlık günlerini sında dolaştı, neşelerine 1.ttırak ~ 
0 gün cereyan ettiği gibi ıimdi hatırla - yurdu, ve sant 23,46 de, eoelt~-" 
makta olduğuma bu telgrafımı dinleye- zahUrat arasında halkeTfııııden 97•-
cek olan lUtün yurtta§lann emin olma· _d_ıl_n_r_·-----------~~ 
tarını dilerim • K d i•de Eğer bir gün millet, vatan, ve cumhu ara en"9 
riyetin yüksek menfaatleri icap ettirir - f 1 rtı na 
ac o çevre kahrarnanlannın geçmi§te ol-

duğundan daha yüksek kahramanlıklar ıar gemi kaptanlarından )ılelılll~ 
göstermiye amalde tulunduklanna da ıerclilmen Necati, yağcı ReeeP stJ 
§Üphem olmadığı bilinmelidir. Cümle- ateş~l lsma.lldlr. Bunl~dan tllll dır 
nizin derin ve yıkılmaz güvenle gözle.. evvela. ölmUş, sonra sıra Ue N-ef" 
rinden öperim.,, 

K.ATATORK 

Ankaradaki toplantı 
Ankara 26, Husust) - Gaziante

bln kurtuluşunun 16 mcı yıldönilmU 
dUn halkevlnde binlerce Gazinantep 
linin iştirak ettiği bUyUk bir törenle 
kutlulnndr. tstıkltıl mUcabedesi 
tarihimizin bu şanlı sayfası hürmet 
ve sevgi ile anıldı. 

Tören fstiklft.l marşile açıldı. Gazi 
antep saylavı Ömer Asım Aksoy aç
ma nutkunu söyledi. Kahraman An
tebfn mili! kurtuluş tarlhlmlzdeki 
yerin( tebarilz ettirdi.. Bundan sonra 
orkestra milli varçalar çaldı, mlllt 
şarkılar söylendi, mlllt oyunlar oy
nandı. 

Başveklltn, dahtllye veknt ve par
ti genel sekreterinin birçok mebus
ların iştirak ettiği toplantıya onun
cu yıl marşile nihayet verlldl. lçtlma 
ı;:ok samlmt oldu. 

Bu esnada, reisicumhur Atatürk. 
halkın ~lıldctll alkışları, içten gelen 
coşkun tezahürleri arasında halkevi 
ne gelerek toplantıyı şereflendirdi
ler. 

Çin - Jappn 
harbi 

Tokyo, 26 (A.A.) - İmparator, 
bugün, Diyetin 73 üncil devresini a
çarken .Japon milletine hitaben bir 
nutuk söyllyecektlr. İmparatorun, 
bu nutkunda şlmaıı Çindeki işler et
rafında çok büyük ehemmiyeti haiz 
beyanatta bulunmasına intizar olun 
maktadır. tmparator, yabancı hilkiı· 
metlerin, Japonların bu husustaki 
planının istinat ettiği sağlam noktal 
nazarı kabul eyllyeceklerinden e
min olduğunu da bildirecektir. 

Çete harbi 
Şanghay, 26 (A.A.) - Çin mena

biinden bildirildiğine göre, Hopei 
ve Çantung eyaletleri hududu mın-
takasında faaliyette bulunan Çin 
mtııt çeteleri, Yençan, Yangsln ve 
ı.ollng şehirlerini geri almışı'ardır. 
Bu çetelerin esas hedefi Tiençln -
Pukeu delryolu boyunca Japon mü
nakaltl.t hatlarım kesmektir. 

Çinin Moskova elçiliği 
Hankeu, 26 (A.A.) - R~yter mu

habiri b!Jdirlyor: 
Çinin Moskova bUyUk elçisi Çlang 

tingfu, hükumeti tarafından geri 
çağrılmıştır. Mosko'1a bilyUk elçiliği 
ne namzet olarak Sun - Yat - Senin 
oğlu Sun. Fonun ve Sun· Ya - Senin 
dul zcv<ıMlnin iıdmlerl ileri sUrUl
mektedir. 

Suntonun Sovyotıer hlrlil;lne Çfn 
elcisi olarak tayin edilcltğf hakkında 
çıkan haherl resmi mahflller tekzip 
etmekle beraber bu zatın bir vazife 
ile Moskovaya gittiğini ve dUn hava 
yolu ile Hongkonga hareket ettlğfnl 
teyit otmlsterdlr. Sunfouun sonkA.
nunun başlımgı<'mda Moskovada bu
lunncağr tnhmln edilmektı>dir • 

.Jnpon1ann bir muvaffakıyeti 
Şanghay, 25 (~.A.) - Japon me

nabiinden öğrenlldif,ine ıı;öre Japon 
kuvvetleri. saat 14 te Hanoçeuya gir 
ınlşlcrcHr. Gerlll:ren Çin kıta.tarı 
Tslngtang şehri üzerindeki bUyük 
köprUyü dinamıtıe uçurmuşlardır11 

kaptan Mehmet ve Recep cnmlfl 4iJI 
dlr. Mehmet kaptanın sotuktaD ... 
tutulmuş, Recebin ağzından __ .., 
boşanmıştır. Hepsi de mnthif .-
ğun teslrile ölmUşlerdJr. 

Temel arkadaşları öldilkten :; 
ra bir gUn bir gece yalnız bekle "' 
donmamak için koşup teplnlll~ 
nihayet tahllslyecllerin işaret fi et' 
lerlnl görUncc kcndlslnl haber f 
miştır. Atılan rokiltle gelen tpt!J 
llno bağladıktan sonra kendini~ 
ze atmış ve böylece kurtarılm .. 

Babası da denizci olan Teme~ 
sene evvel ayni yerde bir kaza ~ 
mlştl. Dabns1n1n gene n clvard•~ 
defa gemisi batmış, ikisinde de P"' 
tulmuştur. 

Adliye tahklkab ~ 
Hiğer taraftan kazaya dair ti 

tahkikat da devam atmektedtr. Jt tr 
delumumtllk geminin sefere 111~, 
hammfl olup olmadığını ve muaf et
sl yapılıp yapılmadığını tetkik 
mektedlr. ~ 

ispanya isyanı 
c.- Baştarafı ı uac~ 

kezterlnl ihataya devam etJDe 
ylz . ., 

Bayram ti' 
Rarselonn, 25 (A.A.) - Si eO" 

anu faşist teşekküller, btıtnn 111 1~ saplarını Teruelln zaptını kotlU~tıı! 
mak Uzere yarın yapılacak bllr""' 
törene iştirake davet etmeJrt~ 

Milletler Cemi., 
• yeti konseyı 

Gelecek ay Iran mftmeı•lltol' 
ı Gisliğinde toplanıyor 

GUrUşUlecek 25 
mesele var 

Cenevre, 25 (A.A.) - ~ 
Cemiyeti konseyinin yiizOndl ~ 
devresi 17 k8.nunusanidelnn~1 

silinin riyasetinde topla.nacakbl'~ 
Konseyin ruznamesinde 25 .... _.._ 

vardır. Bunların bir çoğu id&TI ~ 
yettedir. Fa.kat diğer bir ~ 
vardır ki enternasyonal ~ 
haizdir. Bunlar arasında Çlll ~..16 
metinin Japon taarruzu ~ 
müra.ca.a.ti, mUltecilere en tJP 
nal yardım. İptidai maddeleriJl ti'! 
simi, enternasyonal ~-" 
kili, pakt prensiplerinin tatbfki :J 
18.hsızlanına konfcransmJD fCP""" 
daveti meseleleri vardır. _ __.. ~ 

İspanyol meselesi 11JZIULIP"'~ 
nulmamıştır. Fakat Baneloıaa. "tJfll" 
meti münasip göreceği her azı4I' 
lisi bu işle alakadar edebilir· ~.& ,, 

Konsey toplanırken, uzak r;#' 
tişare komitesi de içtima ecJ91""'"'~ 
Bu komiteye Letonya baricf19 
riyaset edecektir. _İl! 

Milletler Cemiyeti paktı ~, 
rinin tatbiki komitesine ge!iJlcılt 
!etler Cemiyeti toplantısmd&D 
sonra içtima. eY.liyecekt.ir.. · 



HABER - ~~ poe1a11 ~BtRtNCtKANUN - 1937 

/ Parası teth lş ec:llen canT (6) 1 
Karer'in köşküne g iden po lis müfettışı telaş la döndü : 

Herif silaha· sarıld ı; ateş etti. 
Arkadaşlar yaralandılar ! 

~(<l{tınıiser Penburn i~i ve gUcU bı-
cr, uykuyu terketti, oraya buraya 

} 'luruyor, şunu bunu sorguya çe· 
10rdu. Herhalde bu muammayı hal-

den içeriye baktık, bahçede biri ~üyük 

ve şık diğeri küçük iki otomobil g~r

dük ... 

rifi otomobile koyalım, Versaya gide
lim ... 

İki otomobil. Biri büyük ve ~ık... Burken vakayı .an lahyor 
Zavallı Leobr'un otomobili nasıl hatı· llıek, katili veya · - ~illeri bir an 

t! ıneydana çık:ırm::ık istiyordu. En ra gelmez. Phenburn memnuniyetle 
hirn nıesele (Karer) i bulma~-t3}-Jr. 

Yolda giderken Burken vakanın na 
nıl geçt:ğini anlattı: 

~ bir ele geçirse. c .1unla biraz ko
l büt'Jn meseleyi anlıyabilecekti. 

a lıkkanundavız ... 
llugün hcrhaİde Sen Kluy~ gitme· 
ı .... 

Saat öğleden sonra üç .... 

. f.:oın'ser yanın.da. polis müfettiş· 
llden iki kişi var: Puanyan ve Vcd-

.ı:ıolis otomobi:i Pigolt V:ibı ün cad
. h nihayet'ne g!'lince Penburn şo· 
•c: 

'- Dur, burada, dedi. Git, köşkUn 
~fını bir dolaş. bak. bakahm bir şey 
t lllı? ... Seni gelinceye kadar ben 
tir • 'd · B lk' .. cton açentesıne gı eyım. e ı ışı· 

c Yarar bir matUmat edinebilirim. 
• k~şkUn pazarlığını yapan o ... 

l>olis mUfetişi Burken, Puanvan 
'-'cdren uzaklaştılar. Penburn da a· 
·leye girdi. 

ellerini oğuş~uruyor, artık ipin ucunu 

ele geçirdlğini dU~:.inüyordu. 

- Pek ala, dedi. Siz gene köş-

kün yanına gidiniz, etrafı tarassut edi

niz. Ben, merkeze telefone edeyim, 

Birkaç memur daha göndersinler. Biri-

birimizi kaybedersek belediyenin önün 
ele buluruz ... 

Polisler yeniden 1 "şke doğru git
tiler. Telefon etmek ·~:n Breton açen

tesine giren Prenburn, Vedren'nin 
soluya soluya geldiğini gördü: 

- tlstad, çabuk gel, Puanyan ve 
Burken yaralandı. Herif silaha sarıl-

dı, ateş etti.... ' 

Prenburn hemen otomobile atladı. 
Bu sırada gece karanlığı basıyordu. 

Şiddetli bir soğuk vardr. Köşk:.in önü

ne gelinı.:e Prenburn otomob!lden atla

dı, kapıdan içeri girdi. Bürken kendi· 
sini karşıladr: 

- Köşkün yanına geldiğimiz zaman 
içeride henüz kimse yoktu. Bir tarafa 
gizlen:;> tarassut etmek istedik. Va-

kit bulamadık. Zira, yan taraftaki 
rlar yoldan yirmi be~ yaşlarında. ın 
boylu birisinin geldiğini gördük. Ga· 
yet temiz giyinmişti. Yanındak kö
pekle eğleniyordu. Bizi görünce köpe 
ği bıraktı. yanımıza. geldi. 

- Birini mi arıyorsunuz, mösyö
ler? .... 

- Evet. mösyö Kareri tanıyor mu· 
sunuz? ... 

- Benim .. Blr emriniz mi var? 

- Biz vergi mcmuruym:. Kontu· 
ratınızı görmeğe geldik ... 

- Pek ala!... Memur olduğunuza 

dair vesikanız var mı? ... Bunu görcbi· 
lir miyim? .... 

" Mösyö Karcri tanryor musu-
? .... - Puvanyan kolundan yaralandı. 

Bana attığı kurşun kafamın derisini 
çizdi. geçti. 

Puvanyan kartını çıkardı. Beriki •• 

kartın üzerinde yazılı ( polis) kelime

si~i gördü, irkildi. Biran tereddüt et· 
ti, sonra: --... .. ~ Vaydman sorgıı hakimine götürülüyor 

'- Evet, .geçen haziranda Vulzi 
\iinu kir:ılıy:\n zat. Bir mühendis -Ya o? ... 

- İ~te .... 

- Buyurunuz, içeri gidelim .. , 

Dedi. Bahçe kapısından girdik. ması, bi2~i tuzağa 'düşürmesi, kaçıp git
mesi ihtiml.li vardı. Nezaketle: 

- Siz buyurunuz ... , 

yormuı gibi yaptı. Bir<Ienbire elini 
çekti. ve ateı etti, ve: r. Reno Qtvmobil fabrikalannda 

~aca~mı söylem'~ti. Daima evin

ır. Planlar hazırlar. Ço1;: terbiye
Ço}t nazik, çok hatırşinas bir adam· 

Dedi. Ve yerde yatan bir adamı 

gösterdi. Yüzü ve gözü kanlar içinde 
idi. 

o. önde yürüyordu. Kötkü.n merdiven 
terini çıktık. Kapıyı açtr, yan tarafa 
çekildi, tekrar: 

- Buyurunuz, giriniz ... 
Dedi. Puvanyan içeri girdi. Ayni 

toklifi bana yaptı. Beni çocuk yerine 
koyuyordu galiba. tabii kabul etme· 
dim. arkamızdan kapl}, ç::kip kapa· 

Dedim. Hareketlerini gözden ayır
mı10rdum. İçeri girdi. Bir odaya gel

dik. Hüviyet vesikalarını görmek is
tediğimizi ıöyledilc. 

- İ§te, bJviyct vesikalarım. •. , 

Dedi. Puvanyan yaralandı, yanda• 
ki sedirin üstilne dii§tU. Ben, hemen ü
zerine atıldım. Herifin beline eanldm4 

l> Cnbum, açenteden çılctnca arka-
trnr kapıda buldu . 

- Başa çıkamayınca kafasına bir 
çekiç indirdim. 

....._ Evinde dcifü... Dıt-.;arın t:zerin- - Pek ala etmişsin ... Hayc!i, bu he-
---=-----~--
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~aber verild:ği zaman, kard:nal peder 
lOzefle beraber bulunuyord·ı. Baş ra
hip, bir gün evvel, iki casusu nasıl ser
b"st bıraktığını anlatmış. Raskasın, 
~nnais dö Lesparı bulacağına yemin 
ettiğini söylemişti. 

Ri:rliyö soruyordu: 
- Bu herif size yalan söylemiş! 
- Pek vakitsiz hüküm veriyorsu· 

'llnuz.. Bu da, sizin, b:r çenreyi oku
llıadığınıza detalet eder! 

- Neyse 1 Onu her zaman yakala-
}>ıp b"l' . aba ı ınz .... 
r• Bu sırada içeriye alınmış olan Ko
ınyan bağırdı: 

- Monsenyör, genç km yakaladık 1 
k Rişliyö ürperdi. Peder JGzef zafer 
k \'tbrrunı sönci:irmek için gözlerini 
apadı. 

Rardinal kısaca sordu: 
- Nerededir? 
'kor~nyan da mağrur bir rda ile ce

\lap verdi: 
- Esyolda !... Kendisini Sen Pri

\'ak k 
apatmıştır ... 

Kardinal yer:nden sıçradı .. 

Rorinyan da sözünü bitirdi: 
- Hem .de kendi evinizde kapat

Ilı:~ t 

11 Odayı bir an hayret sardı. Fakat pe
t~: Jozef soğuk kanlılığını mı.:hafaza 
\1 

1
• ve çağırdığı hademeye şu emri 

Ctı: 

~ - Kardinal tarafından. muhafız 
b· l'tı~ndanına emredin. derhal mühim 
lt 1t • • .J-

11~1- Uvvetle Yonjumoya g:tsm ve orau.s 
"'lesin. 

r 
1

1-:ardinal, peder Jozcfi bir kenara 
ıC ·c 

' rck, alçak sesle: 
ı.-

1
- Evet, hakkınız var. Derhal Es-

o a 'd' d' tcı;• gı ıp, Sen Priyakı kurşuna :ze-
~ıllt, 

~c - Hayır. dedi. Annais d~ Lesparı 
il 'Priv"kh C\'k:ıdirin ! 

ılc - Evet. doğru! ve, düğüıı gecesin
"ı,,. n İtibaren, Annaisin nefretiyle çılgı
" <l" Oncc~k olan Sen Priyak .. 

- Onu öldürüp, sizi hala'i edc.t.:ek. 

O zaman Sen Priyakın mah~emcsi de 
hazır, demektir ... 

Rişliyö ürpererek bağırdı: 
- Gidiyorum t 
- Evvela bu adamı isticvap edin. 
Bu mü.det zarfında Korinyan da öa

şünmüştü. Raskas artık dü~manı de
ğildi. çünkü, bu anda Sen Priyak 
tarafından boğazlanmış bulunuyor. 
Şimdi yegane dü~man Sen P.rivaktı. 
Binaenaleyh, Korinyan, merhum Raska 
sı methedip, bütün şeref ve zaferi onıı 
mal etmekte ve bu suretle Sen Priyakı 
fena mevkie düşürmekte hiç bir mah· 
zur görmedi. 

- Raskas nerede? 
- Biz eve girmeğe muvaff aK: olup, 

asil matmazelin orada bulunduğuna 

kanaat getirdifmiz zcman, Raskas. se· 
vincini izhar etmek hatasına düştü. 
Oradaki kadın da korkaıak ve kurnaz
lık "aParak. bizi akak bir c;:ılona aldr. 
R:ıhip Korinvan kadınları ivi tanır! 
Onun ne yapmak iste.di~ini anladım ve 
tuzakt:ın kurtuldum 1 Ras!t~:; ise. bü
yük bir saflık göstererek içeriye ır:r
di. Bunun üzer'n• kanın kamVT ka· 
pattı ve ancak kardinalin emri üzerine 
onu kovvereceğini sı:iyledi. 

Rişliyö nurrldandı: 

- P ek ala! Bu kadının aylığını art
tmıcağım. 

Kcr'nyan bunları duydu ve. bu ali· 
.:ena ... lıktan kel"rı:.,.; istifac!e edecckmi} 
gibi. hürmetle eğildi. 

Peder Jozef devam etti~ 
- Fakat. Esyole kadar nasıl gitti-

n:z? 
1 - Bütün bunları, zeki dostum Ras-i · kas yaotı. her ~eyi o tertip etti. hatta 
ı üzeriır ... -Ieki efüiseyi dei7ioı:tir:nenin doğ-

ru olacağını da o söyledi. 
Bunun üzer:n Korinyan başların

dan ğeçen maceraları anlatma~a b"!j· 
tadı ve Raskası methivelere gark"de
rek, onu, gerek kardinalın. gerek rıe· 

der jozefin nazarında son derece bil· 
yüttü. 

Elini pardcsüsünün cebine soktu. 
Bu sırada o, auratrma doğru iki kere 
daha ateı etti. 

Gayet tabii bir tavırla kağıtlan:ır an· (Devamı var) 
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:..... Teıekkür ederim Kont cenapları. 
Dnn belki casustum. Belki yarın da 
casus olaı.:ağım. Fakat bugün, sadece, 
intikam alan bir adamım. 

Sevinç, korku ve ş-:iphe içinde kıv
ranan Trankavel sordu: 

- Kimden intikam alıyorsun f 
- Korinyandan 1 Sen Priyaktan 1 

Eğer genç kızı kurtarmak istiyorsa
nız beni takip edin r 
MolUı. hep aynı sakin tavrile: 
- Yürüyün! 
Dedi ve Trankavel ürpererek tek

rar etti: 
- YilrUYiinl 
Montaryola gelince, o da, yirmi 

haydudu dehşet içinde bınkabilecck 

bir jest ve hareketle bağırdı: 
- Gidiyoruz 1. 

Küçük salon.dan çıkarlarken ve 
Montaryolla Trankavel atlarını eğerle· 
mek üzere ahıra ko~rlarken, Molüs, 
birdenbire. karıısında, b:.itün söylenen 
aözleri duymuf olan Rozu karşısruda 

gördü. Genç kız heyecan içinde tit
riye!l bir sesle: 

- Mösyö lö kont. dedi, bugün at
lannıza iki m1sli yem verilmişti. Çü

0

nkil 
herkes için, bugün bayramdı. · Şüphesiz 
uzun bir yolculuğa çıkacaksınıZ' ve ... 

Roz: "Nereye gidiyorsunuz?.,. di
ye sormak ve: ''Benden başka herkes 
için bayramdı! ... ,. diye ilave etmek .:e
saretini gösterebilm~k için, hayatından 
beş senesini maalmemnuniye feda e
derdi. 

Kuytu köşe.den bir ses yükseldi: 
- Hayatını tehlikeye atacak.. Eh 

kimbilir seyahat belki çok uzun Qlacak, 
bellci de his bitmiyecek 1 

Ve bu sözlerle beraber, Verdünün 
çehresi görünaJ ve bu çehrede garip 
bir tebessüm belirdi. Bu defa artık 

Roz. bembeyaz kesilmiş bir halde sor-
du: .. 

- Bu doğru mu? 
Molüı ktsaca cevap verdi: 
- Doğrudur. Trankavel benim 

1 
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için hayatını nasıl tehlikeye atarsa, 
ben de onun için her tehlikeye girebi
lirim. . 

Bir saniye kadar sesaiz kaldılar. 

Roz, göz kapaklanru §i!iren göz yaş
lanru zaptetmek için müth~ kuvvet 
sarfediyor, Molüs ise, bu beklemediği 
mükalemenin tevlit ettiği hey~.:andan 

hafifçe sararmış, düşünüyordu. 
Nihayet yavaş 've §efkatli bir seste: 
- Matmazel. dedi. eğer: dönmer:· 

sem .... 
Genç kız baıuu kaldırdı ve daha 

fazla sararmış bir vaziyette ona baktı. · 
Kont sakin bir ıesle devam etti: 

- Eğer dönmezsem, çok rica ede
rim. evime gidin ve üzerinde sizin is
miniz bulunan bir mektubU alın. "!/er
d:ir. size yerini gösterir. 

Ver.dür söze kanıtı: 
- Merak etmeyin, matmuel al· 

mazsa, ben bu mektubu alır ona götü
rürüm... Bu mektubun, diğer, esrar· 
enkiz mektubun yanında bulunduğunu 
biliyorum! . 

Roz, güçlükle duyulabilir bir sesle 
mınldandı: 

- Mösyö lö kond, eğer aiz dönmu· 

seniz .... 
Molüs derin bir heyecan içinde tit-

riyen bir sesle sordu: 
- O zaman? 
Genç kız yüzünil iki elfyle kapadı 

ve hareket.siz kaldı. Kalbinde ağlıyan 
ketime, bir tek kelime, dudaklanna ka· 
dar yJkselmedi. 

Trankavel dışandan bağırdı: 
- Atlannıza binini Atlannu:at 
Molila eğildi! Veda diye mırıldan· 

dı ... Ve, kılıcını iyice iliştirerek, ıeri a· 
dımlarla dışarıya çıktı. 

Verdür bir kahkaha atarak ~ağır· 
dı: 

- Eht Ben de atıma bineyim! Ne 
diye ben de kendimi boğazlatmağa git· 
miyeyim? · 

Ve bu sözlerle beraber, o da dışa

nya atıldı, 
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o:mdik ve hareketsiz duran P.oz, 
ellcrlyle gözlerini kapamı~, sessizce ağ 
lıyordu. 

1 • 

Korinyan tarafmdan kapatılmış o
lan Raskas, cvvelfi müthiş bir hiddet 
buhranı içinde tepinm:ş. küf~tm!ş, 
bağtrmış, çağtrmış. kaptyı yıkaı•.:asına 
yumruklamıştı. Fakat bütün bu gürül
til, patırdırun kapıyı açttrmıyacağım an 
lryarak. üsto:inü başxnı d:izeltti, biraz 
süldhıet buldu ve conra, kadım çağıra
rak, gayet amirane bir tavırla: 

- Açın kapıyı! dedi 
Xadm da ıu cCT"abı verdi : 
- Mösyö, ben sizin himıctçinizim. 

fakat asılmak istemediğim için. ıize 
kapıyı açnuyacağmı ! 

- Madam, eğer kendisini Tranka
vele satmış olan Korlnyanm eınirtcrlne 
itaat etmek bedahtltğına uğrar-sanı~. a
aıl o uzaman ıısılacaksınrz... Çünkü 
matmazel dö Lcspar'a kardinal tarafın
dan getirdiğim mektubu ona vermeme 
mani olmak istiyen~re yardım ediyor
sunuz. 

Kadın, biraz evvel ayr.i met...-tubun 
mevı:uu bahsctduğunu h:ıtırlıy:unk, cn
di§eli bir tavırla mmldandı: 

- Mektup! .... 

- Evet, kardinalin mektubu 1 Beni 
dinleyin: Bu mektubu, bizzat benim 
vermem lbımdt. Fakat her ne olursa 
olsun, bu mektubun, kardinalin vüru· 
dundan evvel gene krza verilmesi Ja. 
zımdır. Ben burada mahpus kcılmağa 
raz1yım. Diraz sonra, kardiral ıizc. 
doğru hareket etmiş olup olmadığınızı 
söyl;yc<"cktir. Fakat d.;a ederim, bu 
mek-tubu derhal kendisine götürün! 

- V c siz, burada kalacaksınız, öy

le mi? 
_ Ta'>il rlcf il mi! ... Mademki kar-

dinal, mektubu verdikten sonrn, kendi
sini burada beklememi emretti .• 

Bu sözler, kadını tamamıylc il:nn 

etti. 
_ Verin mektubu t 

K1Z 

- ---~----------------------Dedi ve mektubu almak üzere ka· 
pıyı araladt. Ayni zamanda. canh bir 
bomba onu karşı duvara kadar &eriye 
fırlattı ve Raskas muzaff et bir tavırla 

bağırdı: 

- Asılacaksın, kadın 1 
İnmiş oldukları hana kad.ir kô§mak 

ahıra dalmak, atın üzerine atlıyarak bir 
r:.izgiir hıziyte Paris yolunu tutmak··• 
Bütün bunlar, ancak intlkam arzusu• 
nun vcrebilc.•;eği büyük bir sUratle ya· 
pılmıştr. 

Pariae henüz girmişti 1d uzaktan, 
tozu dumana katarak, dörtnc.ıla giden 
bir sUvari gördü. Bir mOddet 90nra 
bu sllvari biraz ötesinden ~ "le Ras 
kas, hi.ddetle homurdandı: 

- Sen Priyak ı._ Riğlivtse dönü
yor! Ah! Sefil rahip l Beni, Sen Priyak 
tarafından öldü~k istdin öyle nü? .. 
Çabuk kardinale gitmeli!... 

Kardinalin .arayı yolunu tuttu, 
fakat biraz ötede, b:rdenbire durdu. Bu. 
defa da daha kesil bir tru: •önnU§ ve 
birçok aün.rileri!I, paris kaoıS?na doğ 
ru ilerlediklerini farkctm:;tl. Rast· 
tekrar saklandı. Hemen ayni zamın.1a, 
süvari kafile5i yanından gccti ve Rcı.s
kas hiddetinden sansarı kcsilc!i. Bunlar, 
dört süvarivdi... Başta kardinal RMi
yö, nda ise. çehresinde muıaffer 
bir •evins okunan Korinyan bulunu-. 
yordu!. .• 

- Eğer orada kalsaydtm. Sen Pri
;:aktan. farrımuhal olarak, kurtul!ay
drm b:te, kardinalin korkunc; pcncesinc 
düşecektim. Çünkü, sem rahibin. be
n:m aleyhime, rahat rahat entrika yap
mak fırsatmı bulduğu muhaklta.ktır. Q. 

yunu kaybettim. Korinyan kazandı .•• 
Ayni zamanda. aklmdan bir fikir 

ge~ti 

- Hayırl Onlar ancak r1ört kil\! 
Eğer Trankaveli bulabitınem, henUz O• 

yunu kaybetmemiş olurum 1 
İlk dütı:incesi "Bel Fcrronycr,, lo

kantasına gitmek oldu .•• Buraya gelin· 
ce, bir defa daha Ttankaveli P.5nnüı ol-
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----------------------------~~------------------------------duğu kUçilk salona k~tu. hademeleti 
iterek, oraya kadar atıldı ve üç arka
da~ın bir arada bulunduğunu gôrür.•.:e, 
çılgın bir sevinç içinde dUştlndü: 

- Korinyan: Korinyan ! Seni elle
rimle boğazlıyacağrm 1 

Raskasa yeni bir at verilmişti: Çiin 
kU !cendi atı, geriye dönemiyecek ka
dar yorgurı.du. Paristen çıktıkları za
man, Trankavel casusa doğru dönerek, 
ktsaca tordu: 

- Nereye? 
Raskas da, ayni kru cevapl~ muka 

bele etti: 
- Eıyolel 
- Esyole nereden g~yorsunuı? 
- Lonjumoya gidin ve orada., aola 

'1önerek, doğru Sen nehri üzerinden 
geçini 

Kafile, baı döndür~U bir süratle 
yol alıyordu. Molüs, Rukasın varuna 
sokulmU§ ondan izahat alıyor, Raskas 
<ia. rapor Termelc alıştk olduğu için, 
kısa ve vazıh cevaplarla onu tatmin e
<1iyordu: - Ormanın yanında. kardina 
lin evi ... Annaisden ba§ka evde iki lra .. 
dın daha var. Kardinal, Knrinyan da 
dahil olmak üzere. ~ ki§iyle oraya git
mi§ti. Fakat Sen Priyak da orada 
mecmu olarak dört kişi ı Korinyanı say 
mayın, o bana aittir. Ve Raskas sözle
rini bitirince di~lerini gıcırdattı. 

Molüa tatminkar bir tavırla: 

- Pek ala, dedi, üçe karır dört. 
M:i!;avat demc1ctir. At şunu ... 

Kont, Raskasa bir kese uzattı. Bu 
kesede blr hayli altın vardr. Ca:suıı ba
şmt salhvarak şöyle .dedi: 

- Ben kendi he!abıll\D. çalışryo
rum. Bana hiç bir milkifat vermeğe 
lüzum yok. 

Molils yavaşça: 
- Fakat her ne olursa olsun, bu 

nu almaı:ı l!'~ımdır ... Al! .•. 
Rask s, hayatında ilk defa olarak, 

İzz~ti nefsinin krrıldığmı hissetti. Çeh 
re< tılr rdı. GöğsUnU korkunç bir iç 
çekişi şişirdi. Mo:.:is dikkatle ona bakt· 

yor.du.. Keseyi tekrar cebine koydllo 
Sonra devam etti: 

- Bindiğiniz at fena değit Oııtl 
hatıra olarak alıkoymak ister misiniJ? 

Raskas ppkasım çıkardı ve titre~ 
bir sesle t.:evap verdi: 

- Te§ekkür ederim! Te§ekkür r 
derim, monsenyör! 

Kafüe, nihayet Sen nehrini geçti• 
Eayola girdi. Ora.da, Raskas durard 
şöyle dedi: 

- Mösyöler, sizi burada tertet" 
mem lanmdtr. 

Molüs, casusa keskin bir nazar P 
fetti ve samimi olduğunu gördU. 1W" 
kas devam etti: 

- Biraz evvel, siz, beni anıaılllk 
5licenı:plığ:m gösterdiniz:. Binaenal!f~ 
beni bu defa da anlamağa çalışın. DP

buraya, bana para veren adamı ı?lllt' 
vetmek için değil, fakat Korlnyandll' 
intikam almak için getirdim. 

Mo):.is de: 
- Pek aıa ı d~i. Gideb!Ursi~ 
Raskas p.pkasını çıkardı ve: 
- T : -n sizi korusun t dedi. -t. 

Molüs, Montaryçl vo Trank~ 
ltendilerini çok uzııktıın takip tde~~= 
dürle beraber, tekrar ayni baş <lo 9' 
rücU sUratlo yollarına devam ettiler cSl
biraz sonra, işaret edilen yere gel bll 
ler.. O zaman Trankavel !;QrkunÇ ısdt' 
ıes çıkardı: o zaman Mcntaryol U ıtif 
siz bir küfür savurdu: o zaman Mo 
bile sarararak rnmldar.dı: 

- Çok geç!.... dl' 
Evet, Rişliyö o:adaydıl ~v.et, 0~ 

yanında vakur bir harclcetsızlikle W
nais dö Lespar duruyordu_! Evet • .aJdl' 
dinalin arkasında, Sen Pnvakm -
çehresi göıünUyordu ! .. Raskasın b ~ 
söyledikleri doğruydu! Yalntz btı ... 
çük grupun etrafında, müsellah clU 
vari vardı! ..• 

• a • 

Burada, Rişliyö ile Korinyan a 
da geçen bir h8.diseden bıhsctl!Sdrl 
lbım gelmektedir. Korinyanın gel 
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1.cıtUı düJoı: Ai: l :tıv· 
~PadıŞa-h~ ı1iNElü 
Ulk !.an~ı~!~~n~~u". 11 1 

~ti bıı?. JA!f dinler ml?. Pctro)u 1 

t llsettJlcr, o, Jterdc )'atadursun 
~tcl'llcr de C\"lni yağmaya. gltti· S I N E. M A L A R : 
~ilesi \'ıtr, ne~i yok aldılar. 
~it\ akn üçüncü l\luradın kulağına 
~bl · 1'anık kokuı,u almış bir tilki TCHK 
ıc...· sc,imll. l•'ır:;atı kaçll'ınadı, \'07 . .,_n "AK."' f 
- \' •n ne kadar paı·ası, malı, eşya· 'IELM 
Ce :r~a hepsinin uı•tcdllmesint tra· tPCK 

l' ~.~·urdu: 4AKAK\"A 
\~11hc il .Murat, me~hur dentzclle· iUMEH 
~ llc ıı Jiılıç Ali ı>aşanm da ser- rAN 

BEYOCLU 

I ı 
.4tina kaçakçılıtr. 
Kı~kançlık 

Rüyük aşk 
Seur Burjlyı (Türkçe) 
f\ızıl izdivaç 
Şe)·h Ahmet CUlrkçe) 
Yo$lvara ve lnslltere ta 

HABER - :A.itam pom. 

s anbul Harıcı Askeri 
kıtaatı ilanları 

Her bir tanesine tahmin edilen flat 
349 kuruı olan 20000 tane kilim 1capalı 
zarfla ekailtmeye konulmuıtur. İhalesi 
28. 12. 937 Salı günü aaat 11 de dir. tık 
teminat 4740 liradır. Evsaf ve Şartna
mesi 349 kuruı mukabilinde M. M. Ve
küeti Satmalma Komiayonundan alnın. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun Z ve 3 ünoü maddelerinde göste
rilen vesikaile teminat ve teklif mek
tupla.nnın ihale u.atinden en u bir sa
at evvel Ankarada M. M. Veklleti Sa
tmalma Komisyonuna vermeleri. 

(646) (8226) 
~nı :7'.nptctmlştlr. 

'il, llıç .AH. çok yaman bir zanpara \LllA'l.AH 
'bok ·an ya'}ına yaklaştığı halde, 
1\ Genç °'lnlıklnrm, <;apkın ,.e hop vwu:ı 
~ C.ri)clcriıı J>eşlnde k.oşnıaktan 

cının incileri 

1 
Hudud kahvesi n letanbu Ltvazım Amirliği 
Halk dilşmanı kadın Sahnalma komisyonundan 
Gizli izdivaç Te hırçın --- ---·---------' 
kadın ll kalmıyordu. 

, 1r g\in kendisine dediler ki: 
t, lindındnn te,·akkJ gerek .• Ilu jARK 
~!~ sıhhntc çok zararı \'Brdır bu 

• ~ıvımll ıerl!t'ri Te Al· 
caklık 

ı Çapkın ıenç \"e Maskeli 
karlın 

·~~Uyar deniz kurdu gttldü; milte· \SJU 
~il cc,·ap \ 'Crtll: 

• Sanforn~isko ve Lorel 
Hardi Hindistanda 
(Türkce) '4trn ölllmll arpadan olsun? .. 

~ •bç AIJ, o sıralarda genç bir Çer "'ANCAK 
ll ltıuna giinlll ,·ermişti. 

t Voıınıırnıırfa cinayet ve 
J\onıınsıızlar çeıe~ı 

ııı it nkşaındı Hazznldığı, zevk t.AFr.K 
~dı.ığu \ 'C t.nptığı bir akşam ... U· 

• Hı lıl ı rrnerni~tir • 
l5TANBUL • 

~yaz nknlh başını nıabudunun fl'EBAB 
' ne oktu. Derin derin kokladı. ~~~ 

1 Programmı blldJrrnemtotır 
Allahın bahçeleri 

~"- sonsuz bir hırs ve heyecan i· 
,~e genç kızı kollarının arasına tULAL 
r~ •. Sıktı, bir daha sıkmak istedi, \LltMDAH 

• Allahın bahcelerf 
Programını btldtrmemıtur 
f.ondrıı postaıı ve 
Mazurka t~, 't nıuvııffllk olamadı, kollan 

1 
Şeru, yanına sarktı • ., flALK 

~IJ )"ıl<lunb<'ri üçüncü Mnrl\dm 
programmr bfldlrmemJ,Ur 

KADIKOY 
'"): knptnnhj'.'..'lnı ynpan Kılıç Ali t . sn* <lcr•lldl, mınüştü. St1REYYA 
t,., \'Uncu Murnt, C>lüm haberini du· 

\'n!s dalsaaı ve Cinayet 
masası 

~ ~U)·rnnz, Mu ııhlp Doğan Mch· EIALI!: 
\tt Pa~a ile dcftcrclnr İbrahim efen 

La G1rson ve Mahkumlar 
kalesi 

, C:l\ğırttı. şu emri , ·erdi: 
\ 'l'cz ]{ıhç AH paşanın cdııe gi- llAL& 
l( lltctrUkfttııu znptedln. 

USKODAR 
Hılılinııemiştlr , 

~ •lıç Ali ııaşnnın eşyası satıldı. 8 A K 1 R K O y 
~Ooo altın tuttu . Dundan başka •f1L11YAl>I Gizli vesika 
\il kllldn 60.000 nltın nakid bulun 
·~·Unların hepsi J~ndcrun hazine· 
~ 'konulclu. 
~ ~nınn sonra, bu I~ tc hJzmetl 

\ 1"n \ ' C hıınR mukabil bir hil'at 
-~~Itır olunan defterdar İbrahim 
'tıı:!:tnnrnk Yccllkule ztndanlarınn 
~ .. 1 '· l'nclişıthın enırilc eşyası mü-

1:ncli. . 
lıı llı•nsını, nıU<'c\·herlerlnJ teslim 
,csı 1ı;irı sıkıştırıldı. 
\Ilı Hııınıı, tnllah mfülahhar, no pa· 'l ne de mllce,·hcrntım '\"ar. diye 
ll' remini .. Bastı feryadı .• 
...._it~ sırntln ş1iylc hlr ihbar yapıldı: 

~ıı.. lUcc, hnlcrl ktsmen eteğinde 
•-lı\ t'n de ka,·uğumın içindedir. Pa 
'ııl':• <la enlekl kuyuda saklı bulu· 

urı \ . 
•ıl'~stırmnlnr<la bunlar haber ve
'llııtı >'l'ı·Jcı"<le hıılıındu. HepsJ padi· 
4'4 ıtnm 'e he~ubınR 7.aptcdtldf. 

~Ilı-~ )~"re yemin ettiği için, ceza 
lıtı<ır- Ü7.C'rc hütun cmJAkJ, cşyaı.ı 

n nlmılı. 
~iü~cyin Rüştü TIRPAN 

1933 
fVlatbuat 
~iman ağı 
>\u •. ÇJK 111 
l t"Plıa • • .. 1 'd' 93 nenızın en guze esen ır. 

,i.,~ Yılının tarihi. en methur mu· 
f~I trırı makaleleri - Gündelik, 
~~~.aylık gazete ve mecmualatda 
l~ 1

" 1 gördüğünüz bütün muhanir· 
~tiı t••irnıen, iıtatiıtikler, - faydalı 

TiYATROLAR· ._... . 
T'FPEBA~l U{tA.M KISMI 

il ·; saat 20.ao del 
[ TURANDOT 

11 Masal 5 perde. 

ı IHI Y~ ~arlo Gozzi 
TUrkçesı: Saıt Ali. 

1-'kANSJZ TIYATHO~UNDA 
OPERET KISMJ 
Saat 20.60 da 

BİLMECE 
Komedi 3 perde 

Yazan: G. D. A. Birabtau 
Türkçesi: A. H. Akdemir 

• • • 
Şehir tiyatros" operet kısmttıda 

28 • 12 • 937 Salı günii akşamı sanat
kar Naşit tarafından REl"lMJS Tl-
l'ATROl'A MERAKI komedisiyle 1 

BiR KAVA/( DEVRiLDi 
f4~RTlJGRUL SA01 TEK 

"'1VATUosu 

·~adıkör (Süreyya) si
nemasında Pazartesi ak
şamı 

HA1\.1LET 
'>alı: Bakırköyde, 

Çatlamba: Usküdarda 
• • • 

ŞEHZADEBAŞl 
TURAN TiYATROSU 

Bu gece saat 20,30 da 
ıııatka.r Naşid ve arka
aşlan. okuyucu kü-
1k Semiha ve Mişel 

nryetcsi 
'" tt. ~ı 50 Kuruştur Gündüz: o 
'tıu,, k -

OLMAZSA BU OL'>UN 
Operet 4 perde ~;opt. itapçııardan arayımz 

Gece: ZEHiRLi ÇiÇEKLER 
Komedi 3 perde 

~ıtu;,!atıı yeri: latanbul BASIN \ 
~-Taksim. 

~tnrUk Mu hafaza Genel Komutanlığı 
ı, &lan bul Satın alma Komisyonundan: 
~~t>ıı .. ~ tane yeni gaz tenekesinin 30-12-937 P~be günü saat 11 de pazarJ ı-
~~tır, • 

a '~:~nıanan tutan 280 lira ve ilk teminatı 21 liradır. • . 
~1~ ....... r ~esi komisyondadır. Görülebilir. 

1
• 

~la ts~~ılerin o gün saatinde vezne makbuzu veya banka mektuplarile birlikte 
1 İthalat gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. (8.595) 

ilanların ız iç in yalnız 

20385 N o. !:1.:~:0 

lstanbul levazmı yollama müdUrlil· 
ğü emrindeki Cür'et romorkörilnUn gU 
vert.e ve makine tamiri 3-1-938 par.ar· 
test gUnU saat 14 de Tophanede ts.. 
tanbul levazım lmirliği satmalma ko
misyonunda açık ekailtme ile yapıla· 
caktır. Güvertenin keşif bedeli 1572 ll· 
ra 35 k~. il~ teminatı 117 lira 93 
kuru~tur. Makinenin keşif bedeli 367 
lira 50 kuruş, ilk teminatı 27 lira 56 
kuruştur. Şartname ve keşfi komls • 
yonda görülebilir. İBteklilerin kanunt 
belgeleriyle belli saatte komisyona. gel 
meleri. (328) (8412) 

Harp okulu için spor donu yapılmak 
Qzere 1380 metre bez 28-12-937 salı gü
nil saat 15.30 da Tophanede İstanbul 
Levazım Smirliği satınalma komisyonun 
da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bede
li 759 lira ilk teminatı 57 liradır. Şart
n~ ve nümunesi komisyonda görüle
bilir. isteklilerin belli saatte komisyo • 
ruygelmeleri . (350) (8391) 

lstanbul Deniz Yollama Müdürlüğü 
emrindeki 42 No. lu hamule motörü 
makinesinin tamiri pazarlığı 27-12-937 
Pazartesi günü saat 14,30 da Tophane-

de Istanbul Levazım funirliti satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif bede
li 90 lira, teminatı 13 buçuk liradır. Keş
fi komisyonda görülebilir. lsteklilerin 
kanunl belgclerile belli saatte komisyo-
na gelmeleri. (336) (8540) 

D1Ş:".\~31PLER1N1N NAZARINA 

Okaziyon çift pompalı bir fotöy ara
nıyor. Satmak istiyenlerin acele olarak 
İstanbul Yczneciler Vidinli Tevfik Pa
şa caddesi No. 36 da Kemale bildirme-
leri. 10384 

DOKTOR 
Nacaettln Ataeagun 
Her gün aabahlan •ekiz buçuğa 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar l.lle 
U tayyare apartmanlan ikiııcl daire 

17 numarada bastalanru kabul edu. 

Cumartesi ıUnleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalanru parasız, Kurun, Ha 

ber okuyuculanm dalrupon muka-

bilinde muayene eder. Telef: 2395::! 

/SU.\' BU 1.: 

18,30 plllkla dans musikisi. 19 Sariye 
piyano ve keman refakatile, 19,30 Konfe
rans, Setim Sırrı Tarcın (Ömrümün def: 
teri), 20 Müzeyyen ve arkadaşları tarafın 
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30 
Hava raporu, 20,33 Ömer Rıza tarafından 
arapça sö:t•le,·, 20,45 Bay Muzaffer tıkar 
"Ve arkartaşları tarafındın Türk musikisi Te 
halk şnrkıları, 21,15 orkestra, 22,15 ajans 
haberleri, 22,30 r>IAkla sololar, opera ve 
operet parçaları, 22,50 son haberler, ve 
ertesi iÜnün programı, 23 son. 

801\.llF.5: 
18 ukerl orkestra, 19,15 caz, 20,35 ope. 

radnn temsil nakli, 23,45 plAkla hafif mü
zik. 

BUDAPESTE: 

19,05 sigan orkHtrası, 20,45 Leharın, 

ltlery Vidov opereli, 23,35 cazbant, 24,15 
sigan orkestrası, 
REnr.IN: 

19 mllıik, 20,20 varyete pllkları, 21 ope
radan temsil nakli. 22 Şopen müziJi, 2-& 
caıband, • 
ROM,\: 

18 senfonik konser, 20,47 skeç, 21,30 
harH müzik, 23 dans mOılAI, 
\'ARSOVA: 

18 cazhand, 19,30 konser, 20,30 plllk, 
22 "aryele, 22,45 konser, 23,30 razhanrl. 

11 

fstanbolda Havagazı ve Elektrik ve te
ıebbflsatı sınalye TUrk Anonim Sirkeli 

Mühim ilan 
Istanbul Havagazi ve Elektrik ve Teıel>bUsatı Sınaiye Türk ~nonim 

}irketi~Memurlannın 1937 senesine ait "kiremit,, renkli hüviyet k>lrtlannm 
l ikincikanun 1938 den itibaren iptal edilere~ 1938 senesi için muteber ol
nak üzere "kırmızı., renkte kartlarla deği§tiriieceğini ~yın müıterilerinc 

lr::cyler. 
Bıı kartlann bat tarafında Şirketin unvanı olan .. fSTANBULDA HAVA 

:iAZI ve ELEKTRİK ve TEŞEBBUSATI SINAtYE Türk Anonim Şitke. 
.i,, yazılıdır. _ 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte addcl:!ilmeli 
ıe hlmilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket müıtcrilerinin bu ilana riayet ettnf'melerinden çıkabilecek neti. 
celerin mcsuliyetini kabul etmiyeccğini şimıdiclen beyan eyler. 

DtREKTöRLOK; 

lslaobul Delterdarlığıodan: 

Kıymeti 

Lira Kurut 
Hasköy Kiremi~i Ahmet Ç'.elebi mahallesinin Çakırgöz sokağında eski 
11, 13 yeni 11 sayılı ha.nenin 40 da 18 hissesi: 200 ()() 
Beyo~lu Kurtuluş Direkcibaşı sokağında eski 36, 38 yeni 36 sayılı ha-
nenin 128 de 25 hissesi: 180 00 

Mercan Dayahatun mahallesinin Küçük Y enihan Dördüncü katta 5 sa
yılı odanın 32 de bet 'hissesi: 13 26 
Mercan Dayahatun mahaUesinin Küçük Yenihan dördüncü katta 6 sa
yılı odanın 32 de bet hissesi: 17 25 
Mercan Dayahatun mahallesinin Büyük Yenihan ikinci katında 4 sayı
lı odanın 32 de~ hissesi: 45 00 
Ortaköy eski Gürcüoğlu yeni Sünbül sokağında eski Zl, 29 yeni aı ve 5 
say.ılı ev ve arsanın 18 de ~ hissesi: 62 00 
Amavutköyü Yeni Set sokağında eski 13 yeni 8 sayılı hanenin 48 de 9 
hissesi: 1125 00 
Beyoğlu Kamerhatun mahallesinin Kamo vola sokağında kain eski 41 
yeni 59 sayılı dükkAnm 120 de 30 hissesi: 144 00 

Yukarda yazılı malların millkiyeti 28-12-937 Sah günü saat on dörtte satılacak
tır. Sah~ bedeline istikrazı dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri kabul olunur. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak Def
terdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde mü teşekkil satış komisyonuna müracaatları. 

F. 1(9327), 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 

Mühim ilan 
Elrktrik şirketi, mrmurlarmın 1937 •eneai~ ait "pembe,;renkli hlivi

yct kartlarının 1 ikincikanun 1938 den itibaren; iptal e<lilerek, 1938 senesi 

için muteber olmak Uzere "ye§il,, renkte kartlarla ;defi§tirileceğini sayın 

müşterilerine arzeyler. 

Bu kartların ba~ tarafında Şirketin unvanı olan '°TURK ANONİM 

ELEKTRİK ŞtRKETt,. yazılıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte addedilmeli 

ve himilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket müıterilerinin bu ilana riayet etmemelerinden çıkabilecek neti. 

celerin mesuliyetini kabul ctmiyeceğini ıi.mliden beyan eyler. 

D J R E K T ö R L O K: 

lstanbol GUmrUklerl BaşmUdUrlUğOnden ı 
::\IKN 7520 bila marka ve numaralı 24 adet sun'i ipek kadın şapkası donatılını~ 

128 lira değerinde. MKN 104 bila M ve N KS 650 K 54 L 16 KD demir gemi zin
ciri MKN 3272 bil! M 330 No. KS 8 K 400 G 35 L 9 KD pamuk perde MKN 
2681 A F 914 M ve N KS 5 K 105 L 67 KD gayri mezkQr uçan yağ. Bu eşyalar 43 
cü Mad. mucibince açık arttırma ile MK.ı.~ 8248 A (MUM) C 11077, 181 M ve N 
KS 84 K 600 G 947 L 67 KD sellilloit bisiklet bidon sapı l\~N 1984 Bila M ve N 
KS 400 G 47 L 80 KD ipek mensucat MK.N 8602 AC 5939-113 .M \'e N KS 99K105 
L 12 KD Telsiz için mürsile MKN 7996 muhtelif M ve N KS 28 K 238 L 96 KD 
Otomatik tabanca aksamından be>§ şarjör MKı."1 2264 Bila M ve N KS 670 G 44 L 
72 KD ipekli pamuklu kadın entarisi MKN 7944 Bila M ve N KS 60 K 31 L 35 
KD yazılı resimli reklAm MKN 8063 795 511 M ve N KS 3 K 170 G 63 L 15 KD 
Gayrı mezkQr Uçan yağ MKN 7728 Bila M 223 N KS 2 K 60 G 151L25 KD işle-

meli ipek yatak örtüsü l\·fKN 5969 326057· 71011 M ve N KS l K 615 G 39 L 63 KD 
Dolu sinema filmi MKN 7985 562-345 M ve N 'KS 575 G 34 L 84 KD İpek hırka 
MKN 2347 Bila M N KS 3 K 90 G '57 L 78 KD Kadife astarlı ceylan derisin-

den örtü Ml(N 1117 BBC M ve N KS 208 K 23 L 4 KD Boyalı demir vazo 
MKi 7730 Mal Ahmet • 116 M ve N KS 550 K 1119 L 33 KD Kamçıba~ı 

~ffu"\l' 1761SC84 M VEN KS 19 K 271 L 18 KD Pamuk mensucat MKN 9369 
Bila M ve N KS 809 K 378 L 1 KD yün pacavra MKN 7494 HT-118 M VE N 
KS 51 K 121 L 26 KD Yaprak tütün l\iKN 2188 ADRES 647 M VE N KS 2 I~ 

970 G 87 L 72 KD Dolu sinema filmi MKN 7795 Bila M VEN KS 1 K 515 G 162 
L 25 KD Safi sun'f ipek mensucat bu eşyalar aktanna 1549 sa}1h kanun mucibince 
29-12-937 gününde ve saat on üç buçukta 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesin· 

de Sirkecide Reşadiye caddesinde gümrük satıs salonunda satılacaktır. isteklilerden 
yilzde 7 buçuk pey akçesi ve maliye unvan tezkeresi istenir. Pey akcelerinin on iki· 
ye kadar yatrnlması mecburidir. (8576), 



.... Arada büyük fark var 
Pertev Çocuk PudTaft: şimdiye kadar hlçbir benzeri tarafmdl.n tak.. 

lid edilememiştir. Bu pudnuım, en bUy'llk meziyeti bilhassa çocuk cllcL 
leri için ha.zırlanmıe olması ve terkibinde ta.hrle edici hiçbir madde btı
lunmamasıdlr. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, ba- '-ıı;nseler de kullanmaktadırlar. VUcudün 1ltl

valarmda ve koltuk 'iilUannm pieik.Jeiin "kUif büi:idi.n daha müessir bir 

pudra henilz keaf edilmemlltir. 

ONU DlGER ADl (TALK PUDRA) lan ile kanştırmaymu:. 

'!t ••••• ,. .. Dil ................ . 

~ iQok'toır Suplhll Şenses -· 

1 idrar yolları hasta :ıkları mütehassısı 1 
Beyoğlu Yıldız sinemaaı karfıam Lekle rgo Apt. Muayene 4 ten sonra mm•• .;:umarteıi fakirlere paraaız. Tel: 43924 

ı·~aaı---· 
TesisatıElektrlklye TUrk Anonim 

Şirketi: 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurlannın 1937 senesine 
it ''mavi renkli hilviyet kartlannın ı İkinclkanun 1938 den itibaren iptal 
dilerek 1938 senesi için muteber olmak Uzere "bej,, renkte kartlarl:ı def.'1§
irileceğini Sayın mü,tcrilcrine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında şirketin unvaıH olan "TESiSA TI ELEK .. 
r Rf KIVE TORK ANONİM ŞiRKETt,, yazrhdrr. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte add~dilmeli 
ıe hlmilled polise haber verilmelidir. 

Beyo~lu ha tanesinin ka~ınlar ~myonuna -, ~ptınl2cak kalorifer tesisatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşıf evrakıle şartnamesı Levazım mUdürlüğünde görüle
bilir. İstekliler 2490 No. h kanunda yazılı vesika \'e 224 lira 25 kuruşluk ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraher 27-12-937 paı..1rtesi günü saat 14 de Daimi En-
cümende butunmahdrrlar. (B) {8298) 

~~~~~----------~-
Ava s pa~ caddesi için lüzumu olan 8500 tane Liıru~tron fid:ını açık eksiltmeye 

k 1.muc:t~r. Sartnamesi levazım müdüıHıTründe ~örlUcbilir. istekliler 2490 N. 1t ka-
onu ;/ .. il ,, l"~; d 1 cakl . • d yazılı ve:;ikadan başka Bahçeler m -·~ r Uı;un en a a ·an vesika ıle 108 lira 

nun a c;luk ilk teminat makbuz \'eya mektubile beraber 27-12-937 pazartesi ~ünü 
75 kurt1

4 
"d paimi Encümende bulunmalıd ırlar. ,CB). (8299), 

s.ıat I e 

- NEZLE 
hastahklarda 

ve üşütmekten husule 
hatırınıza gelecak 
iLK iSiM 

BAŞ - DiŞ - ROMATiZMA 

Ve bütün ağrıları derhal geçirir 
Eczanelerden 1 - 2 ilk ambalajlarını ısrarla arayınız. 

Ta ac litlerinden sakınınız. -,,- 1"'·,~~~ .:; ·' ,:~'"°'''· ' ·~ ı .' 
., , ı • }~ '; ..... .tT • . • .. • ' 

Ampul üzerindeki marka, 
ziya kudretini ve istihlak 
edilen vat mıktannı garanti 
eder. Her vata mukabil da
ha ziyadar bir ışık veren 
Osram rmi ampullerini alır· 
sanız daha ucuz bir ışık 

elde edersiniz. 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

Sin ·r ağrıları, 
asabi 

öksürükler, 
uykusuzluk, baş 

ve yarım baş 
ağrısı, baş dön- ı· 
mesi, baygın1 ık, 

çarpıntı ve 

1 sin ·rden ileri 1 
gelen bütün 
rahatsızUkları lı 

giderir 
__ l _______ ... ,ı 

En kıvnıetli 
ı JU ı hediyesi 

Küçük çocuklcLrı eğlenclirmiye ve ilk adımlarını kolaY~ 
öğrctmiye mahsus SALINCAK dır. 

A. Ki Fi DE S 
1' Beyoğlu, lstiklil caddesi Kallavi (eski Gnlvany) sokalt' 

mn köşesinde. Telefon: 41429 
Resimli kataloğumuzu posta ile isteyiniz 

~~------~-~~~--~----~ -UJ!.,LIJN }' 1LoA~l'aır1;i 
Bir Hediye vermellslll ,,ı 
Ancak vereceğin hediyenin değerli o~ 
ve bir i§C de yaramasına dikkat etı:O 

Bu sıkmt.Jdan seni yalnız 
• 

Yelek cebi feneri kurfllıtl 
Satış deposu: 

Galata, Voyvoda caddesi No. 30 

---- lsma.il Ömer İşçen 


