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Japon va alay mı ediyor? 
Bir .Japon nazırı diyor k i : 

ihtiyar bir kadın 
~aıiıyon altında 
ezilerek· Uldii 

Amerikan gemilerine 
. taarruz h'idiseleri 

tekerrür edebilir! 

Kazayı yaplzn Jpför mü dde.'zr'"';;.Yt izohcıl oerfrleen 

a ·inci ·facia: 
. . . 

Amerikan / 
halkının heye-
c.ar:ı.ı yatışmadı 
Va~ngton, 28 (A.A.) - Panay me

ıel~inin h ılledı=tmiı olmasına raimen 
Amerika cfklrı umumiycsi, bilyilk bir 

' itimat muhafaza etrnek\e olup bu ale-
mi itibat 'urak bir hldıae karpaında der· 
hal yeni bir gerginlife tahavvül c:le -
cektir. . 

Muhtemel harrci bir tehlikeye hırp 
memlekette birlik ,·Ucuda getirmek ar
%\:Sunda bulunan mümessiller meclisin· 

· _.. Devamı 8 incide 

mitsiz olduğundan ~t~t~rk 
'Hastahaneye kaldırıımasıoa şehr•m~zt -şeref-

. ınzom Ruruımedı ıendirecekler 

oka.kta. dakikalarca oaen•11tıt. •·· 
• • • Vekille rin de ael• 

e.a· n çektşlı 1 , melerl muhtemel .. 

ihtiyar kadını 

B.~ iş~·n . 

BilyBJi Şef Atati.lrkUn bucilnlerde 
·- ı. ıehrimiıe teırifleri beklenmektedir. 

Barckil Celll Bayarm da yıJbajı ta
tilin=. ıeçirmek üzere, tatanbula celece
ği söylenmektedir. Baıveldl ile bazı ve
killerin de btanbula gelmeleri muhte • 
meldir. 

: lspan f ~ harb 1 , 
Teruelde asiler 
teslim o1uyorlar 

Son inleri papas 
mektebi de çevrildi 

Banelona. 28, (A.A.) - Hava& 
aJanınnın Terueldekl huauıt muha
blrlnden: 

Teruelde ullerln vailyetlndekl 
mUşklllAt, günden gUne art'maktadır. 

Mllli mücadtlmin illt tlhılninde A11kar aya ilk gelişlerinin yıl dönıimü dün A;z. 
ltarada lııyteanla hillulanm~lır. Buna dair tafsil4t 2 nci sayfadadır. Resim, 
Cumlı•rmi,,.U Gaiianltbin leurtulıq bayramı dolayısiyle Ankara Halkeoin-
4-~m •lmm11tır. 

Halayda seçim 
nizamnamesine dair t 

protesto notamız 
.Gelecek ayın on yedisinde 

·Milletler Cemiyetinde 
görüşülecek 

CenieVre, 'l:l (A. A.) - Türkiye bil- m.iz bir şekilde tefsir edildilini iddia ef
kame~nin Milletler cemiyeti konseyi re-- melde ve önümilzdeki şubatta yapılacak 
isine•btldiid{li ihtirazt kayıtlar". bita~t- intihabat hakkında ihtirazt kayıtlar ile
eksperler tarafından lskendenm Sanca- ri sütmektedir. 
iındaki intihabatı ~ için hamla • l\x... ı'ld;~ne göre Milletler cemiv.ti · 
nan raporu istihdaf etmektedir. ~ ~·en ~· ' J~ 
ra hükfunetinin, rapPnın ve 'bu rapor Ü· kon5eyi Türle ihtirazt kayitlerini k!nu-

ıerine verilen kararların kıymetini şiip. nusant toplantisında tetkik edecektir. 
heli gördüğü ~lmaktadır. Türkiye, Fakat bu kayitlerin Sancak intihabatmı 

rnesulleri 
!&şlu.ılr11·81id1r · 

Cumhu nyetÇUer. papaz mektebine -----.;..._--~---------..,......-:----
doğru ilerlemektedir, mektebin etra 
fı tamamlle ihata eclllİnl•tlr. Mali
surlar evlerden> taçıp teslim olmak 
için karanlıktan istifade etmektedir 
ler, i ki yUz ılvll ve nefer. pazar ve 
pazartesi gUntl cumburlyetçtıerln 
hatlarına gelmişlerdir. Fakat astıer 
firariler Uzerlne ateş açmışlardır. 
Aıdler dUn Teruel mahkeme reisini 
ka.çt11h esnada öldQrmOşlerdlr. 

sancak statilleri) hWcÜmlerinin tahrik!- ~ Devamı c tıncilde .. 

'-t>ab on ' birde Edlrnekaıuda · 
, 1

1Daiada yaşlı tilr Rum· kadını 
'llaı1te -neticelenen hlr kamyon 
1 Olnıuştur. Bir muharrlrlmiztn 
~ertnde yaptı~ı tahkikatı yazı-
• . 
.. ~nıuırayda Loncada oturan 65 
"' Soflya isminde bir kadın 
~ "al"lka ismindeki kUçllk kız-
~h ta'l'şıya gelmtş, ·btraı ötebe 

~ \ 1 • !i:dlrnekapı ciyarında .bir 
l!~~ı Ziyaret ettikten sonra evi
~ e\ Uiere yola çıkmıştır. 

>: ile kOcUk kız snat onhfro 
0 tlkallı_>a~a tramvay durak 
~dan Edlrnekapı lstikamo-

~'b\111 YtlrUmeğe başlamışlar-
\;,~llr ll:dtrnekapıyP varmadan Zavallı kadın bö"'le sokak 

lakı ... okuııtan A vvanflaraya J 

' .() " ~ Deva"~, il incide öldü 

~iliz Bank~ · unvan.ı 1 ürl<çedir 

ijlldri Maks·Udinin 
i lir8 zı .. şidde tıe . 

l . . k·ı· . ~ ·ıd· . en •t eu,. ı·...;'.Yaiı•ı• S :tnclde 

Papaz mektebine iltica etmiş olan 
...- onanu ' Oncttcte 

C skOdar d a 
Kaybolan 
çocuklar 
bulundu 

.... Yazısı 4 On~Od1t 
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1 Yeni ·· senenin en 

. 

·büyük edet>i hadisesi 

. Nazım Hikmef'in 
\'ılbaşıodan itibare n HABER'de _ 

n~şredeeeğl 

Yaşamak Hakkı 
i ısımı ı harikula d e güzel 
s romanı olacaktır 

1 

. . . . . . . 

f 

ım..... .--,. .._ beıp fİİra; altında bir roman nqretmektedir. 
1 

• Y aJnız bu nokta bile muhanirin ese- 5 
rine ha.reden Nban Hikmet ilk rine '\e kadar güvencliiini ıötter- ! 
defa "Y•tamak Halda,. ile imzası mefe kilidir. 1 
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Vış Siqasa 

a onyayı çeviren 
gizli el 

B UGÜN Tokyoda iki büyük Japon 1 ham maddesi bol olan topraklara diki
ailesi Çin - Japon sava~mı her- )'Or. 

kesten fazla bir alaka ile takip etmekte- l\Iitsuilerden sonra ~litsubişiler geli
dir. Bu iki büyük aile Japonyanm eko- yor. Bunlar Japonyamn liberal partisini 
nomik iki efendisi, onun mukadderatını elde bulunduruyorlar. Sanayiden ziyade 
elinde tutan iki büyük teşekküldür. Ja- finans i~leriy!e alakadar olan bu aile 
ponya~ ~iyasi bünyesine hulOl etmiş diğer aileye nispeten daha sulhperverdir. 
olan bu ıkı teşekkül koskoca bir memle- Huna ra~men Mitsuilerin teşvikiyle 
keti menfaatlerinin icab ettirdıği istika- muhafazakfir partinin yaptığı istilfilan 
rnete çevinnekte, Japonyada her histen \'e sa\·aşlan İŞierine uygun buluyorlar ve 
fazla köklcşmi~ olan milliyet ve yurd S('S ı;ıkartmryorlar. Çünkü alrnan yeni 
sevgisi hislerini istedikleri yola sevket- sahalarda muazzam bir scn·ete iİ leme 
mektedirler. Bundan evvelki Rus • Ja- ~~nı \'Cr~ yeni t:;ebbüslere girmek 
pon harbi, Mançuri istilası ve bugünkü ıstworlar. 
Çin savaşı hep bu gizli elin marifetle- lşte Japonyanm ve dolayısirle diğer 
ridir. milletlerin mukadderatım a\'Uçlannda tu 

Koca bir devletin mukadderatını elin- tan iki gizli ell 
de tutan bu iki ailenin kim olabileceğini 
düşününce belki ilk olarak Mikado ve 
ailesi aklınıza geliyor değil mi? T~-

• • 

niniıde aldanıyorsunuz! Filvaki Japon
lar imparatorlarına adeta bir ülQhiyet 
atfederler ve taparlar. Fakat onlan bir 
kukla gibi oynatan gizli el Mikado ha-
nedan ailesi değil, babadan oğula inti
kal edip gilrnckte ve günden güne bütün 
dünyaya dal budak salmakta olan iki ti
caret müCS5eSCSidirl Bunlar Mitsui ve 
Mitsuhi~i aileleri tarafından yüzlerce se-
ne evvel kurulmuş ve öyle bir inki§afa 
mazhar olmustur ki, kısa zamanda Ja
pnnyanın bütün ekonomik varlığı onla
nn eline geçmiştir. 

Bundan takriben 300 sene ewe1 bu
gün Ja110nramn en büyük vapur şirke
ti olan Hasirobe Mitsui firmasının mO
essisi Japonyada hariçle teması olan ilk 
bankayı kurmu, ve Japon adalarını sık 
6Ik 2iyaret eden Felemenk gemicilerile 
verimli bir ticarete girismişti. Bir müd
det ronra Mikado bu ticarete mani olun
ca Mitsui yılmamış, memleketin her ta
rafında tek fiath mağazalar kurmuştur. 

Japonyanın sanayilc~me programını 

hazırlıyan. ona bultinkQ dühya piyasa
lannı tehdid eden verim kabilivetini bah
şeden Mitsuiler olmuştur. Daima büyük 
bir aile kütlesi halinde çalışan Mitsui
ler, hugün hir toplantı yaptıkları vakit 
ailenin on dört muhtelif kolu temc:il edil
mektedir. Aileye ve ailenin malı olan bü
tün mües..<:t'!Selere riyaset eden Baron Ha
~iromron Mitsui Japonyamn halihazır
da en nüfuzlu adamrdrr. 

Aile SCT'Vt"tinin ehliyetsiz ellere geçme
~ine tahammül edemlyen Mitsuilerin ga 
rib bir usulleri vardır: ticari kabili\"eti 
olmryan ::ı.ile efradını aralanndan uzak. 

la~tırıyorlar \ 'f' onların yerine müc:tait , 
fakir aile çocukları alarak istedikleri gi
bi yetiştiriyorlar \"e onları aileden adde
diyorlar. 

Mitsui ailesi Japon yün ihracatının 
yüzde 85 ini, hububat ihracatının yüz
d_e 40 mı, kömür ihracatının yüzde 57 si
ni ve makine ihracatının yüzde 40 mı 
elinde tutuyor. l\litsuilerin 700.000 to
nilfıtoluk bir deniz ticaret filoları var. 
Bu ailenin servetiyle işliyen bankalann. 
fabrikalann, gaz şirketlerinin adedi bine 
vanyor. 

Mitsuilr.rin faaliyetleri yalnız Japon -
yaya inhisar etmiyor. Amerikanın en 
büyük pamuk ihracat şirketinin vüzde 
doksanı l\litsui ailesinindir_ l.ondrada 
Mitsuilerin ilişiği olan bir sürü şir
ket vardrr. 

Japon muhafazakfir partisi Mitsuile
rin emellerine t!bidir. Bu parti iktidar
da bulundukça l\litsuilerin menafiine gö 
re hareket etmiye mecburdur. 

Baron Haşiroemon Mit.Suinin idare
sindeki muazzam fabrikalara ham mad
de lftzımdır. Bunu temin için muhafaza
kflr parti iş ha~ına gelince derhal bit is
tila siyaseti takibine haşlıyor ve gözünf.l 

Silahlanma 
lYi nşe veırDDen 
(p)arraıroon en 

~@~tYJ Ava-upa .. 
cdJ aııril ç o fi< u '1'@ ır 

Cenevre, 27 (A. A.} - Milletler cemi
yeti salfilliyettar servislerinin hazırladık
tan istatistiklere göre, bütün dünya 
memleketleri harp bütşçelrinin umumi 
senelik >·ekQnu, 1932 de 4,3 milyar \"e 
1935 te 5,6 milyar iken, 1937 de, 7,1 mil 
yar altın dolara cıkmrştır. 1913 deki ay
ni masraf ancak 2,5 milyar altm dolar(iı. 
Bu senenin 7,1 milyanmn 4,6 milyan 
.Avrupa. diğer 2.5 milyan da geri kalan 
kıt'alar tarafından harcanmaktadır. 

Etrafa sarkıntılık 
eden bir delikanlı 
Nazar isminde bir genç dün sarh~ o

larak Agobla Habibin müştereken i.5let
tikleri meyhaneye gitmi,, burada da ken 
dini kaybedetek derecede fazla rakı iç
tikten sonra ~traf takilere sarkın~lık et
meye başlainı~hr. Halkın şik!yetl uze
rine polisler tarafından yakalanan 'Na;ar 
dan birinci sulh ceza mahkemesi tara
fından dokuz gün hapse ve yedi lira pa
ra cezasına mahktim ed ilmiştir. 

Rlektrlk ~irketl 
davası 

Dün kaçakçılık mahkemesinde, elek
trik şirketi aleyhine açılan ikinci davaya 
devam edilmiştir. On yedi ton bakır tel
le (550) potreli bazı ~irketlere sattrkla
nna dair yapılan tahkikatla e\Tak üze
rindeki tetkikler heniiz ikmal edilmemiş 
bulunması sebebiyle dava talik edilmiş
tir. 

r::::::::::r:=:::=....:ru=:-:titlliMliiii 'tliil:u' 

" tt il Doğru il 
H Değil mi ? il 
:: ıı 

!i Mı otak a ticaret ·ı·l1 
=a müdürlük feri = !: 1 •• 1 • 
~; .1 ra~ıra g~::etclerde görülür: Et.ihti- d 
:; karı, lımm: ılıliklirı, pamuk ipliği t'e !f 
li daha birçok ilıtikarlar ..• Halk ilıtiktir li 
U olduğunu gorüyor, esne/ ihtikarı bili- f İ 
if Yor, belediye ihtikar eJrafında tetkikaı h 
H yapı;yor, ticaret odası ihtikar için ra-11 
:: Porlar hazırlıyor, Jakat i_şte o kadar! h 
Hı lıtikôrm önü11e geçen, muhtekiri yaka- ~ı 
rı sından yakalayıp mahkemeye vcrın, !· 
! verecek olan makam lstanbulda yok- si 
:. tur. :i .. .. 
İİ liıtikdm. men'i "kanunu" bu t'azi- S 
g f eyi mm/aka ticaret miidürlüklerine ~ 
g tıcrmı§lir. Bıımm için belediye iktısat : 
H 1;ııit/iir.Uiğii ileri f,İdemiyor, ticaret oda- İ 

lt'I
EI~ ı ·== sı takıbat yapamıyor. Esasen ortada! 
M~ll~IJ~ !I bir şelıri!ı derdi olmalllan ziyade mem- ! 

' g lcket mıkj•asında meseleler ilıtikarlar ~. 
~ ~ ~i nıeu~ı~t. m:knç ay evvel benzin ı·e pet- il 

:.A.K., ~ iii .. iii g rol ışın~ bızzat Celal Bayarm el koy- ii 
2 S g muş olması bımmı tm açıft misalidir. iı 

:; Fakat bll her zammı böyle olmaz. :ı 
BIRINCI;t1~~'VN -1937 H O halde lktısaı vekaletine dolrudan 1 

Hl u· 1356 - ~evvaı· 25 !! doğruya n:crbut mes'ul bir makamın, il 
er 1· · oua-111 .,!!tısı : .. : mm 'akn tırarl't mildürliiklcrinin ~"k- :.l fJll•rtla do aıa ~.. r~ • 

7,26 Hi,48 g TflT ilıda.sı lazım... iİ 
V!lkıt S:ıb:ıh Otle ikindi Akşa; ıat"ı lın!!18k 1 ::u:ı:m:nı:• su:::a::::m.:::.c::.:.::::::.:.::::::ıv=:ii 
- 5,56 12,16 :14,37 16,48 18,27 5,39 

dlavata daie 
................ .-ı ...... 

Beşeriyeti ter 
• 

A A~Dng )fnlraux•.nuıı )"ada hnrbecJerkcD 1 
ve "Tcı•ncl cengi arkadaş} 
dir.c ltbnt ettiği y~ni ro 
Espolr'da (Üınld) şöyle bir 
nır: 

Bir zamanlar bağcılık, soll 
amelelik etlen Barca yarala 
bastanede Mnnuel ona: "Sen 
hükuınetçllcr sarında çarpı~ıyo 
buna hiçbir mecburiyetin 
diyor. llıll'cn ona bir hat1nli 
lAtıyor: Henüz ba~cı iken bir 
eh nrın astlzadcsl, adamları ne 
her, onun bn6"1na gelmiş, konu 
laı·. ,Mnrqııls ndumlnrına dönU 
le şunlara bakını demiş. JJeŞC 
ailelerine tercih ediyorlar!,, 

Sulh - Bari bu socuğwnu olsun rahat bırakın 1 

llıtrca ile nrkndnsları dnftnll 
rlycU kemli şıılırsıa'rma ve ai1 
ne tercih ediyorlar mı? bllıne 
knt İspnnyol .nsUzadeslnln sö 
snğ' tnrnf aclnmlarmın - bcUd 
scr~c. ekseriya derin hald1' 
mektcn başka l>tr işe yaramıf 
t.ııkım nunnce'ları kale alnı 

-Fransız karikatürü-

14sa edllh·crmlş - fikirlerini b 
lmkdn yoktur. Daha iyiden 

Ankaraya gelişinin yıldönümü 
merasimle kutlulandı 

rl olmadığı :itin haJJerlnden el 
ctmlycn yoksulhıra acıyan fJ 
ya kalem at1amlarma gUlerlefı 
raux'nnn asllzadeslnden başk• 
mu dUşUnUyor? Okumanın 
haprh olmadığım, çtlnktt 7e 
ihtiyatlar uyandmp insanı 
ettfi!lnl söyllycnlcr o asil 

Ankara, 27 (l\. A.) - Atatürkün An
karaya şeref verdikleri günün 18 inci yıl 
dönümü münasebetiyle bugün Ankara 
baştanbaşa donatılmış, ışıkfandınlmı~ -
tır. Atatürkün Ankaraya ayak bastığı 

saatte, yani saat on beşi Qeş geçe Ulus 
meydanında büfün mekteplilerin ve çok 

· kalabalık bir halk kütlesinin iştirakiyle 

· büyük bir toplantı yapılnu~. mızıkanın 
iştirakiyle ~•e hep bir ağızdan söylenen 
istiklfil marşını müteakib o tarihte An
kara ,valisi bulunan mebus Yahya Galib 
Kargı, o günlerde do°t'mtı§ olan hukuk 
taleqesinden Salahattin, v~ Ankara şeh
ri namına Behçet Kemal Çağlar tatafm. 
dan -söylevler verilmiştir. ·Bu meraşime 
başlanma<ıan örtce de AtatürkUn Anlfu
rayı ilk gordüğll yerlerden otomobilden 
indiği yere' kadar geli~ müjde'Sini vere -
ccl< (;ıan lialkevlcri tMlenniıı ikinci-An 
kara . kôşüsaiida birinc4 ikinci, üçllntü. 
gelmiş olanlara Yahya Galib Kargı ta-
rafnvlan mükafatlar verilmiştir. .. 

Bu akf<lm da Ankara radyosunda 18,5 
dan 19,30 a lmdar bayrapun kutlulan
ma~ı için halkevine tahsis edilmis kırk 
dakika i~nde gelis hatıraları, şiirler o
kunmuştur. 

Gece halkevinde de ayrıca şenlikler ya 
pılmıştır~ 

Ankaralı? arın şükran hatır ası 
Ulu Önder Atatürkün Ankaraya !je· 

ref vcrdikle-ri günün on sekizinci yı1clö
nümU müııı:ııcbetiyle Ankara vali ve be
lediye reisi Nevzat Tandoğan tarafın -

Tev klfliaoede . 
·Bir yaralama 
hadisesi ·daha 
Sustalı · ile bir mev

kuf ya~aland~ . 
Dün akşam üzeri te~·kifhaned; bir 

yaralama .vak~sı daha olrnu~tur: 
Oldünnel1en suçlu "ve mevkuf ~ Yu

suf, bir gün evvel yarala~an Bahriyeli 
Sa.limden açık kalan kah\'eciliğe talip ol
muştur. Ağır suçlu ~b Halil de ayni 

işi yapmak istediğini söyleyince bunla -
nn arasında sabahleyin bir ka,·ga çık -
mı~. arkadaşlan tarafından yatı:ıtınlmış
tır. Saat 17 ye doğru ayn( meseleden yi
ye ka,·ga tutuşunca Uz Yusuf: 

- Bana bak arkadaş. Ben ilç ay ev
vel burada birisini temizledim. kendini 
kolla!. d~iştir. Arab Halil buna aksi 
cevab verince kaw~a büyümüş, Ar:ıb Ha
lil cehinden çık,ardığr sustalıyı üzerine 
doğru gelen I;fız Yusufun yüzüne aoğru 
fırlatmıştır. Sustalı Yusufun ağzına sap
lanmıştır. Arah Halil yetişerek sustah
sınr alınış. tekrar atmak" i-stcmi~tir. Lfü 
Yusuf birden yere yatınca Arah Halil 
arkasından k~muş, sustalıyı LliZ Yusu
fun knba etlerine yine iki defa .;;okup 
çıkarmıştır. Vak'aya 1andarrnalar yetiş -
miş, I..tiz Yusufu kurtarmışlardır. 

Tahkikata nobetçl müôdeiumumt mu
avini el koymuştur. :l\rab Halilin ustn-
11), na ıl tedatİİ<! e tıwi ara~tınlmakta
dır. Ltz Yusufun yaralan dikilmis, ken
disi tedavi altına ahnmı,tır. 

dan, şehriı: hır §Ükr:ın hatıraaı olmak 
üeze, Büyük Şde altın bir madalya ile 
bir albüm takdim ecilmiıtir. 

Madalyanın bir tarafında yazı ve ta
rih, diğer tarafında da Ankara kaleti-
nin eski hali vardır. ' 

Filistinde 
çarpışmalar 
kesilmedi 

farklı mı? 
Mıuofluhı, kcnc'Ustnl ve alJ~ıııt 

tarınca öt.cld lnsanlarm halftı 
alAkadar olmuyor; onlann fe 
lerlne, ıstrrahlanna ftcnnıror 
lemcz: ancak o felAkctlere, ı 
lam :isyan etmez: "Ne yApalJlll 
hayat böyle! DUnyadl\.herketl 
lamaz :nı: Onların hnllcrJno 
ncı ın !.,. 

La norlıefoucııuld: •1)3aşkal 
ıshrııhlnrmn kııtlnnncak kndtl 
vctımlz ''&r<hr •• der. (f yt te 
edemc<li~lml bildlj:'.,rfm için n"l 
yn.uyornm: "Xous Rl"Oni 
force ponr supporter 1cs ıttauı 

Araplar bhskın·I arİna mı .• > ncşcrtyctt nneıcrtnc tc 
denler lso bnskalnnnm 1stn•ıı 

devam ediyor na kntlnnamıynnlnr; kendile 
ynkm\nnnı knrtarmnkla ine: 

Kudüs, 27 (A. A.) - Taberiye civa • vazifelerini bltrnl-: ~nymıyanl 
nnda dün ve bugün yine biq;ök müsa - Sıuul"t tcvckkUlclc, hnberdar o 
deme olmu~Ur. lngiliz polisi \'e a~~etıe- ~ımız" !ht~rMla_rı ilnymıımnlctn i 
11 bütün köylerde araıtumaıalj ysparfJt şerl~ı ·~ <;rlno temh ~ 
Arab ~terini bulmağa · çalışı)'Otlar~· O():.· .ıı <lr>h"'t'ıtsn. &;t"~I~ 'Y<'Tlc.rc 

. . . , .. .. hk sa~arlnr; çunkii mesut ıulıı 
J laşan bır m;a~ete gore, Arablarm bil - kt>nılilcrlnlnkln<len ü.;tün <>an<'lc 
yük bir kısmı kaçmağa,.muvaffak -Olmuş- ha~rctlnl -ao;dar, onlara ln!'tl11 

. tur. Çünkü Suriye makainatJ hududda mm rnrattJğı her ~eyden bOf 
silahlı birkaç Arabı yakalamıştır. Bun- sanların istifade edebilmesi 1 dan da anlas.ıhyor ki İngiliz kıtaatı :ra geldt~nl .öğretirler. İnsan o~ 

. . ~ ' yarftthğt herhangi bir şeyden 
benre cıvannda yapılan müsademelerde bazı kimselerin istifade edip 
çeteleri imhaya muvaffak olamamışlar lerlcrtnln mnhrnm kalmaS111• 
ve hudutların kapatılmış olmasına Tal • olanlar lso, l\falraux'nnn afll 
men Araplar yine baskın hareketine de- gibi. beşeriyeti al1clertnc te 

• t: ml)·onlor, tercih edenleri de • 
vam etmek 1mk,mını bulmaktadır. yanlar yani kendileri ne btl 

Harekdt devam ediyor sanlık 'arasında bir rabıta bol 
Kudüs, 27 (A. A.) - Şiddetli ya~- tunu hlssedcmlycnlerdlr. 

murlara ratrrncn tffgiliz askert kuvvetle- Hakça.•n onlara acımak lA 
. . . ~nkU: 0 Dcn gemimi kurtara 

ri Filistının şimalinde Arab çetelenne öteldlcr ne olnl'Sa oı~nn,. dl1 
karşı temizlik hareketine devam edirar- "Apres mot, le <lehıge?" dlyenl 
lar. lno;anda hUtun fnsanll\i'd&n ,.., 

Kudüs civarında tek tnk tüfek ateşi lnsnnlnNla her insandan blref. 
hnhındnj:!nnn, bnnnn için <le 

istisna edilirse gece nisbeten sük<ınetle din kendisini • mmez bir ktill 
geçmiştir. · cü:ru oMuğ'u için - Jnyemnt 11 

Tevkif edilen 

ltalyan kaptanı 
DUo kefaletle tabliye 

edlldl 
Çanal<kalede Macellanos lsJDlnde 

ki lspanyol ,·apurlle tarpışarak ba
tan Kapo Pino ismindeki ltaıyan va-, 
purunun kaptanı Perrettinln Çanak
kale asliye ceza mahkemesince "'gö
rillen lilzum üzerine lstanbulda tev
kU cdlldlğinl yazmıştık. İtalyan kap 
tanın vektll Sadi Rıza dUn telgrafla 
Çanakknle asliye ceza mahkemesine 
müracaat etmiş, süvarinin ketaletle 
tahliyesini tstcınlştlr. 

Mamkeme bu tnlebl kabul etmiş, 
sUvarldcn 300 lira nakdi kefalet a
hnmasım ve bir ikamet yeri göster
mesini ileri rıUrmUştUr. 

Perfetti dün akşam 300 lirayı ad
liye veznesine yıı.tırmış, mUtaakihen 
ikinci ceza mahkemesince ifadesi a
lınmıştır. 

Üç gün tevkifhanede mevkuf lca
lan Perfcttt dUn geç vakit serbest 
bır:ı.kılmıştır. 

Pcrettti kazadan sonra 1tnlynya 
gitmiş, ayni acentanın Kapoarno-_16-
tnlndakl vapuruna süvari tnyin ofun 
muştur Geçen cuma günU limanımı
za gelen vepurdan çıkarılmış, mıı.b
keme karnrı K:endls!ne tebliğ fldlle
rck tevkH olunmuştur. 

D!~er taraftnn heq :ı.Ydanherl ha
ch: ıtltında bulunan tı:ıpanyol hUkG
metine mensup Haliçte dcmlrlt du
ran Macellanos vaouru hakkrndıı.kt 

mnst knhil olıhığnno nrıhynJJ\ • 
hu tc~liyetld\r hakiknı-c ere 

lcrdlr. Nurullah A1 

Hnmfc;. - Znhlr Sıtkıya tc~ 
c<leriın, İu'Jllm söylcdlklcrfJJ1l 
olnrnk nnlntm1-;:, hııttfi "Alarn;. 
ye tcll\ffuz cttH'~iml de söyle J' 
kat bann nlrtn "Maran.ı:ı;ozcnl~ 
'ltrtmfs? anh~·amaclnn. - ~ 

Mehmed Akllll't 
UIUm yıl d6nU~11 
Şair Mchme_t Akifin ölümütıU 

{lönUmli münıtscbetiyle, dUn 1" 
. 1,"'r" tahsil gençlerinden lralabalık 1 pi 

ist.:klal :n~rşı şairinin Edirne1<~1 
mezarını ::iyarct etmişlerdir. ?w{e 
şında tstikHil marşı okunmuş~ 

Snde Göheis değil 
1 

Alman Baş ku1111 

danı da Kablret• 
gidiyor 

Atfna, 27 (A.A.) - Kahitef', 
mektc olan Alman ordusu §efi ;#_ 
Fen Friç buraya gelmiş öğle '1 ıl 
Alman orta elçisi ile yedikten tof' 
tuna d~vam etmiştir. • 4 
haclz müddeti ''akında bıtııı•,.~ 
İtalyan acenta;ı a,·ukatları ~ ~ı 
le iklncl ticaret .mahkemeeine ttl 
rMt etmiş, hacT.in üc ay dnb!J tf 
dini istemiştir. Mahk<'me b\1 'f,ı 
kabul etmıs. uzatma kararıı:ıı 
tir. 



ile lıa lıı ıa 

istidadı 
ltaıamamalı I 

orta mektebinde okuyan Oç 
.. ele verip ortadan sır oldular. 
-Iİttikleri malQm delil-. itte bir 

"ttası da yak._ Yaj,ııan tahkikat 
· kendi ~larma hÔkmrdip 

~ çektiği yere gittikleridir ... 
~? 
hre gidebilirler: lımire. Antalya

Kahittye, Loodraya, Nevyor-
~:IConJp... Bir tek yere aideme%

be ... Çünkü mektep kaçkmla-

mektepten niçin kaçar? Orta 
~On kanaatine göre, bu-

tiinemalarda gösterilen Tarıan 
llergilzeşt filmleridir. Ona ıöre 

libi filmler gösterilmemeli, ya • 
DlCUklarm bunlan seyretmesi ya

idir. 

!ergiizeşt filmlerinin men·iyle 
lıetice alınacak kadar basitse 

gecılanek zaman kaybetmek 
t bence i1 bu kadar basit, bu 

...... drğildir. (:ocdun kaçma

- Tarıanm, ne de herhangi bir 
filminin en küçük kabahati 

. Bence itin hakiki sebbi euciur: 

fatfdadmdan ba§ka bir yere sü
istenince netice bu olur. Ka-

bakkmda ailesinin düPln· 
ayUm: olullarmm ne olmasim 

~= görfakslnb ki 
\'Dcuk1armm hiç de istidadına 

etmemi~erdir. Biide. aiJe.. 
• çocuk. kendi istidadına de
isteiine ballıcbr. Ailesi ne 
~. çocuk ~ olnuya mec-. 

batar bilirlı ki. olİunun bir ilim 
Obna~ i!temedili halde. aile o
cıkumak için kaçmasiyle, aksil<' 

br. • 

kusurumuz. istidadı bir o
libi istediiimii eekllde kullan • 

ondan bir netice aım3k istefiti· 
8unun önilne geçtiiinm gQndOr 

~anlım Tarıan filmJrrlniq lylJ
teklifi gibi garib flkirlerle kar

K'ICMh•, İnsan OJelinde yaradJIJ-

~ kuvvet ol<fultıntı ~&neli· 
bir macuncu ibresi delildir. 

. • yer Ominde bırak'ama· 

tayin edecek olan. ftkokul bi
talebenln, ba mi1ddet içinde 
~ fstidad g&terdilini a1'3'tır-

kendi kendini ~-aratır. Uzenn
kötn neticeler doiurur. Bir i-
ôlabiletek dimait basit bir 

el itleri üstadı olabUecek bir 
da h3maı. hırsız, canr ,.. . . ' . . 

ıstanbul konuşuyor 
vııayet vere m dispanserinde 

bir saat 

lstanbul veremliler 
şehri olmuştur. 

Verem D ispans@rinde insan öyle 
manzaralar la karştl'aş.1yor k i en 

katı yürekli adamları bile 
hüngür hüngür aQlatabllir 

r····· ····-· ········- ····---= 

l "azanı 1 
ff.ABERCi f 
-·····-··· ......... ········ ... ···-······ :;u kôhne lstanbul, senelerclenberi, he-

ır.en ~n bir \'eremliler §ehri olmU§
tur. 

Bu kötü hastalık evlerimizin, çalıştı
lıınu yerlerin -ıayrisıhht olması ve niha
yet pek mnteıiavvil havalı bir iklimde 
bulunmamıı yüzünden, ya~ ya~ kor 
kunç bir Met halini almıya ba§lamıştı. 
Son yaran asır içinde, yalnız lstanbulda 
YQ.ı binlerce vatanda,ı bakmısulıktan 
ve sefalet içinde öldüren bu hastalıkla, 
ancak 10-15 sene evvel mümkün merte· 
be müc:adele tdilmeye başlandı. Bu mü
cadele, hiç §\\pile yOk ki, ihtiyacı kar§ılı· ı dr. Suali sorup ioraalnna a4d pipnan 
~ geni§]İkte yapılamadı '" yapıla • olmuştum. Fakat 1kadm kıimdan ancak 
nuyor. F~t ne de olsa, bundan mem • bir numara daha ·canlı bir lisanla anlat-
nıın olmak llzımgelir._ . mıya batfadı: 

Dün, matbuat cemiyetinden haber :ver· _Uzaktan geliyoruz da yavrum. on-
diler, "fakir vemnlil~ dai~ılmak ~- dan yoruldu. Maltlm ya fakirlik. tram-
re, Jstanbul verem dispansen gaıetecile- • -=-....r:ı.; y . . Şi.:ı·.1-
rin de bir -=t.t balık "" 1 . vaya bfoaucuıa. enmıı de tA ı;ıatUIC' ... 

• uua. ar Yaat a masıru nca Şimdi de dönecıeliı ... 

ecn:~. hemen Sultanahmette - Ne ~iı_tenberi kmp halta ~Y~· 

ayene etmekle meşguldü. İşini bitirdik· 
ten sonra hastayı tatlı bir lisanla teselli 
etti. • 

- Mühim bir ~yin yok yavrum. 
Yalnız kendine iyi bak. Gecelri uykusuz 
kalma. içki içiyorsan, bugünden itiba • 
ren buakacaksm. Birkaç ay fazla yorul
mak yok. Mümkünse gündüzleri ölieden 
sonra biraz istirahat et, balıkyağı iç. •. 
Uç aya kalmaz hiç, ama hiçbir şeyin kal v-ı... · dak" • .:ta t dis - Pelt bilmıyorum. fakat çok eslti bir 

ı..•cuatan avann ı "'Wl}"C verem . · maz .. 
pamerine gittim. Yanımdaki fotoirafçı iş. d~ ... Şöyle G-7 ay ya var. ya yoJc. Hastanın yüzü, doktor söyledöcçe can-
arkadapıla beraber. dis~ kapı • Şimdı •• Allah raıı ~burada balctyor- tanıyor; ve limitle dolan gözlerinin içJ 
· ·'Jdan içeri girer giimez, antredeki Sı- 1~· Ba~ çok ıyı bir~ Geçen gülüyordu. 
ralans Qıerine otunnuo. zayıf • çelimsiz gün bia aadı. tuttu bir ktlıt yazdı, yav Muayene bittikten sonra çabucak tek
bir aOril genç insanla kar§daştık. Hepsi· ruma HiWiahmadeıl her gQn 250 gram rar tekrar teşekkür ederek hüzünle gir
nin de sapsan bir yilıü, daha ilk anda et, birkaç tane de yumurta veriyorlar... diği bu odadan tam bir neşe içinde çık-
merhamet c:elbeden tavırlan vardı. Bu hastalık çok iyi bakılmak fstemıif... ~ 

• tU yler' almak tJ, gittı . 
~~ girerken okudulumuz bir lev· Bol ve iyi Y~ kU\'W ~ Odada başka bir hasta daha vardı. 

haya.ıöre o gQn rapor verme günü oldu- iÇin para -lkmı. halbaki blı bir kab 11• Sapmı yüzü, pek zayıf vücuduyla ade
bmu ölmımillik· Buraya eler muayene cak Y~ yüzünü. bile kirk )'l1da bir tA ayakta duracak hali yoktu. Doktor. 
atınünde gelmfş ol!aydık, gördülümilJ görüyonu! Ha. aklımif&yken !IÖfliyeylm, evvel! ona oturacak bir yer gösterdi. 
manzaranm büsbütün ·başka olaC31mı, ba§hekim biJe \le bizim İibi buraya ge.. SOJU'Cl bize ne istediğimizi sordu. Kendi-
ilst katta bir aOrO yan soyunınut insan· len faldrlerden bitçoiUM başka bir iyi. mizi tanıttık. O zaman: 
la kartıı.caifmın biljjordum. tik de yaptı. Fıçı fıÇı balıliyaıı bulİmit, ·- Liltfen bir dakika müsaade ediniz. 

her ha8talo-8 Yarım kilo baJikYıtit vefdi. dedi. EvvelA şu çocuğu muayene ede • 
Bir kış mevSiminde 3-4 kilo balıkyalı ' yim, fazla beklemesin ... Ve derhal işine 
içmek lbtıninış. hallmki biz nereden a- devam etti. 

~ yanına çıkmadan evvel. 
hastaymış ıpbi, diler bekliyenler arası1 
na karqıVttdik. Yanımda ç-6; genç fa· 
kat pek halsiz bir kız otunıyord~ Kar· 
pmcta, ziyıflıktan iskelet haline ~!t 
bir 'erkek vardı. Genç kızın sağında yıne 
bni:Usl' gtbi halsiz fakat biraz daha yaşlı 
bir bdm göz0me ilifti. Etrafnndakilerin 
hemen J1eP11 deıayni tip insanlardL 

EWelA kaJ1tmdaki. iskelet vüeutlU •· 
damcaldfa kolıtqtum: 

- Memurdum. timdikinden iki kere 
daha alır çeken bir insandım. Ço1uıum-
1a çoCululDla rahat rahat yaşıyordum. 
Biıdenblre bir ıatüme geçirdim. sonra 
bu menJuıs hastalık yakama yap!Ştı. 
Devletin sayesi~ aletıc:ele sanatoryo • 

- ıh• ıdlm. timdi çoktan öbGI' 
aonyayı bo)'lamııtmı. Epey zaman yat • 
tik* ... ~ fPn rıno alındı. bir 
samifl da buraya devam ettim. Ciltde
rlme hMlf mdiler. Şimdi iyi sayılmm. 
~ y4rnlmı it. lmxlime iyi bak • 
maktan. t11m3nlamaktaft it>atttmiş ... Da 
ha bir 1J1C1ık ay hıhdJ1ibava aJaralm> da 
bugQn raporumu istemeye gel~. 

o msunca. yanımdaki kJla döndüm. 
- Sizin, dedim. DerdiniJ ne ~? 
Zavallı Y.&vnıcak halsiı halsiz yüzü • 

me baktı. mra iniltiden farksız bir ses
le: s 

..:. ç.ok )'Ofgunum, dedi. Annemle ko-
nueun daha tyi... · 

Annem dedıli kadın. yanında oturan, 
~si ~bi zayıf ve repksiı bir zavallty-

lır da içebilirdik. Maamafih baP>Jrtor: Gerek ben, gerek arkadaşım vil~set ve
"'Ben size yine· bulup ''erec:eifın,. dedi de, rem dispaı:ıseri başhekiminin odasmda 
seviniyoruı. 20 dakikadan fazla kaldık. Burada ôy-

O konuşurken, Y6rfllm parçalanıyor, le yQreİcıer acısı şeyler gör'dük, işittik ki. 
l!alldnn. Ne hazin, ne aakb bir hali var· bu satırlan yazdığım sırada, duyd~ 
dJ bilaeniJ. .. Yapran aMeriml l6ster • teesnrden halA kurtulamamış bir vazi • 

-s..: --.a,ıftnf yetteyim. 
memek için \P"mden mcuv çıkarıp, Beni bu kadar üzen. müteessir eden 
terimi siler lfbl yaparak yüdlme kapa • 
dmı. Kadın hAIA. lfbl faıbnda delildi: noktalan yarın yaıacairmHABERCI 

- Ya cıilum. ~ lfte. Diyordu. r Bunım yazısı yarın çıkacaktır). 
Hemen ~er imden kalktım. ''itim var, 

yukan çıkacalıln., diYecK oldum. .fakat 
kelimeler ~ dOIOmlendi. bir 
keUme dahi !6ylf)ıemeden. ôradan uzak. 
laftım_ Baktım, fotolrafçı arkadapm da 

renkten rence girmif. beni takip ediyor
du. Yavaş yava§ madivenlerden )'Uka • 

nya, çıktdt. eafl,ekimfn odası. kütilpha
ne Umomatraks yani dler1ere bava W!'• 
me odası, ecGne heP bu kattaydı. 

Merdivenin tam Jwpsma gelen oda • 
mn başhekime alt olcfuiu kapısındaki 
levhadan okunuyordu. Oraya. dolru Yil· 
rüdük, YB§lıca, fakat dinç tav1rlı beyaz 
gömlekli, tatlı yQılQ bir zat. önünde 0-

ttırttuiu bir ' adamı dikkatli dikkatli mu-

Ton Ton amca 
ve haciz .. 
memuru 
---~ -

Bir dolandırıcı 
S ay hapse mabkt\m 

oldu 
Sirkecide arkadaşı Hüseyinin seksen 

1irasmı dolandıran Hasan isminde birisi 
dün asliye birinci ce.za mahkemsi tara· 
fmdan üç ay hapse mahkt1m edilmi§tir. . 
· Adam yarahyan 

mahkt\m oldu 
Kumkapıda meybanecilik yapan Aranı 

ve Gaspar nammda iki ~i bıçakla 
yaralıyan İlyas isminde bir genç dün 

ikinci ceza mahkemesi tarafından bir ay 
yirmi sekiz gQn hapse mahldlm edilmiş
tir. 

dispanseri ve başhekim 
lıastalarından birini muayene ederken 

!J..ad/ı diflOC 4i: 
..--....--.. --2-2 zwwwa 1- -

Yağmur duası 
ve 

softa mantı~ı 
1 S'l'lllDA'.1.' yıllannda Anadolu 

kö7lllsU. Kayalıklarında yıı· 
valanm müdafaa eden keskin ur
nakb kartallar gibi, uzun ve kahra
IDAJlca çalıfmalarla topraktan ek· 
meklerinl çıkanrlar. Uşcnmek nedir 
bilmezler, bin bir vesaitsizllk içinde 
t.oprağı verimli bir balo getirirlerdi. 

O kara gtlnlerde bugünkü gibi 
pulluk, traktör ve daha bilmem no 
pbl ziraat dletJeri, şunlar ve bunlar 
J'Oktu • .Eldm ve biçim işleri orak, 
tırpan, bel ,.e kazma ,.e daha bunla 
ra benzer bir takım iptidai aletlerle 
başanlırdı. Jo"edakAr Anadolu köy
lttstı, slraat mevsimlerinde, hasat za 
manlarmda kanstle, çocuğile, ihti· 
J'&r bUfilk babalar ile seferber olur, 
kırlara. dağlara. 7am~lara. tarlala 
ra döklllllr, eker, biçerdi. Bu çalış
kan insanlara, yardım eden bir mah 
llku unutmak: bir küfran olur: 

Ökllz! 
Bn sabm ve mütehammil bap·an 

köylünün ell ayajtı demekti. 
Kötll, noksan ve çok za\·allı şart· 

Jar içinde, vatan t.opraklarında, bir 
lokma ekmek itin lşllyen oraklann 
saplarına Jdlltlenen blıt pençe V&rdı. 
Htlktmett. 

Bllktmet insaf nedir bllmez, köy 
ltl)'tl ezer, ökUzUnl müsadere eder. 
Tek tenceresini mezada çıkanr, yap 
madık eza ve cefa bırakmazdı. Bu 
bir acı dastandrr ki okuyan ağ 
Jar, dlnltyen ağlar! 

Topraktan nafakasmı çıkarnıa~a 
çalışan bu mllbarek eller, ancak ö
pölmeie J&yık: iken, ona demir vu· 
ranlar, kendi vlcdanlarmı idam et· 
mlş olmazlar mı? Fakat, bunu mut 
laktyet yıllarmda kim <ltlşllneeek· 
ti? Hilkaınet mi padişah mı? 

Köylll. yoksulluk, vesaitslzllk tc:in 
de çırpınıp dururken. bazan ha,·alar 
kurak gider, halkın feci vaziyeti kat 
merlt bir hal alırdı. Köylü kuraklık 
tan ı,tk&7et etmeğe başlar, mahsu· 
ilin mahvolacal'tm yana yakıla an· 
latır dumrdn. Bn sıralarda, halkın 
tahteşşuurunda saltanat stlren iti· 
ka.t, milhlm bir rol oynar, çoluk (<>

cuk, ihtiyar gen~. Til1'1der, ortodoluı 
lar, yahndiler. her biri kendi dinin· 
ce 1aımnr göndrrmesl lc:ln dal!Jara 
larlnna (ıkarak Allaha valvanrlardı 

1008 ba'dramych. bmfl' ve havali 
111 karaklıktan yanıyordu. Halk, 
kendince bll'Ç()k dini merasim yaptı. 
Kırlarda dnatar olmdu, <'Rmllerde. 
kiliselerde, havralal'dft Allaha nf,.az 
da hnlunfln. tranUflr Hazreti Aliden 
istiane ettiler. 

Softalar, batn1dıklara giderek 
'10.000 taf!I uvdtlal'. t.orhRlara dol· 
durdular. Nafile! Bir tUrlil yaJtntnr 
J&lnnyordo. Her ak$8m J[Uneş. nar
lak bir ufu~ta batıvor. tmumlarm 
endişe11lle Adeta cJtlenlyordu. 

Aradan günler Jte<'tl. Nlba)·et bir 
cumartesi yatnmr ya~ava haşladı. 
Tamam otuz altı saat 11ffrdll bu ' ·at 
mur •• Ked«>rlt ytt.,Jer Mlldü, endişe 
yerine ~nllk kafm oldn. 

Bir defa daha bövte olmn~. orta· 
lık kurak ~tml~I. Türkler dua etti, 
fakat ya!:mur ,-a~madı. Yirmi jrlln 
sonra Ermeniler vatmur duasına 
çıktılar. Hemen few. vo bereket TC· 

ren bfr 7a~mr ya~ı. 
Kaba sofular b"na bavret f'ttJ1er. 

Hicivci ~lr Ewno tzmır mUftü~ft
ntın bnlundnju 'l>tr mecliste bazı 
eşraf bunun 8f'lbebtnl, Türklerin 
dauı kabul edilmevtn de. Ermenllt'! 
rlnldnin mlsteca-p olmasmdald sebe 
bt hlkmf'tl merak f"dlyorlardı. Eşref 
bnnnn !'f'lb.-hfnl müfttlye sordu. 

Mftftft dedi ki: 
- Bnnda anl~lmıyacak ne l'ar':' 

Dua A 11aha ırfdlnt"O:ve kadar yedl 
kat göll gemıest llzmıdır. Her kat 

(Utfm sayfayı çeviriniz) 
HiaeJin Rüıtü TIRPAN 
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."Ib!'! - .?"..'Jı , Titülesko üsku"dard k b l vrikte bir ·~ a ay o an 
veznedarı soydular "ff'll - /; --- A. $1:,...n kara listede ! •• 
Sıvas - Erzurum dcmlryolJarJ ~~ Eski Nazır Bflkreşten UP mek lepıı· 

Dl vrlk 11 inci kısım veznedarı Ra- Y 
sim ameleye para tevziatına gider- fÇL:oDE'.· VİY8D8Y8 gitti 
ken bir yarmada me~hül iki adanı "-n 1 • d b 1 d tara.tından taba.nen ile yaralanmış- • \ ilksek tedris:ıt dircktöril dün Üniver- Bükreş, ~8 (A.A.) - Ba§vekfilct z m 1 r e u u D u 
tır. Yol kesenler, veznedarın elinde- sile ,.c Güzel s:ın:ıU:ır akademisinde lel· tebliğ ediyor: 
ki çantayı almışlardır. Çantada kiklcrdc bulunm~tur. 20 İlkkinunda yapılan intihabat mil B • k 
4 • ı;:c~ı;:z~a;g;~n ameleler, hemen :c ~~::~.!~~narl~;n~~ı:;~~~~::ı:;~sş~ lt liberal partisinin (hükOmet partisi) 1 r aç g Ü ne k ada r p o 1 is r lanmıştır. parlamentoda ekseriyet temin etmesi- t f d kle haydutıarı kovnıamn.ı;a başıamışıar ne müsait deg~ildir. ara in an buraya getı· rı·Pece f~kat bunlar önlerine çrkanlarda~ • Dün, \'ilayct hıfzımhha meclisi aza ı . bırka" kişiyi yaral k k lıınndan bir lıc...,ct, \'ııJde hanında tetk"ık- Bu müşahede net~.:esinde hasıl olan U k-..ı .. _ b" · · rtamek l _:..At. '" ıyara · açmışlar- "' ,:.. uu.u ınncı o tep sekizinci Behcet bu telgrafta Nacinin .znw~· dır lcr vnpmış 9 0 odnnın otıı~ulnıı~·"cak bı"r vaziyet hu""kümet tarafından' tetkı'k edil- ruf · ' ~,:ı, ~ 
Y

• " , - • .... mektedı'r. sr talebesinden 609 numaralı Vahdet, Alsancakta sı"ua .. evı'nde hernşirçıll'd'.;. 
apılnn araştırmada, amele Bl)rdro halde olduğunu tesbit etmiştir. Alınacak ıuı ı.: ol uP lnrı lle, bir çalı dibinde 

1300 
lira bu- karardan sonr:ı odal:ın k:ıp:ıtılacaktır. Titülesko 270 numaralı Bclıcet ile altıncı sınıf ta- pan teyzesi Müzeyyenin yanı~da ~tti' lunmuştur. Yaralılar hastaneye kal • l:enfdcn şehrin. mulıtcfü yerlerine lebesinden 640 numaralı Nacinin on iki larını, kendilerinin merak edilm 

dırılmıştır. 1800 lamba asılması hnkkındaki teklife Bükre~. 28 (A.A.) - Titülcsco, · bildi · · 
Nafia veklllcli muvafakat etmiştir. Viyanaya gitmiştir, ken.disini orada mü gün evvel "mektebe gidiyoruz" diye f!V· nı . rmıştir. --·"' aiffldİ fi' 

Fransa da 
600 sene evveline alt 
bir der;oe bulundu 

Paris: 27 ~~ A.) - CaJis'de eski bir 
ev tarnır edılırken bir duvann içinde 
g?millü, üzerinde 15 Nisan 1339 tarihi· 
nı taşıyan altın meskCıkfü meydana çık· 
mıştır. Bu definenin kıymeti bir milyon 
altın franktır. 

·Öyle zannediliyor ki, 1317 de Calais· 
in l ngilizler tarafından i~gali esnasında 
bu paranın sahibi servetini duvara göm 
müş ve öldükten sonra da define unutu· 
Iup gitmiştir. 

Vindsoı· düşesi 
y kında anne olacak 

İtalyanca "Korriyera della Sera .. ga
zetesinin verdi{:ri bir habere göre. Vınd· 
sor düşesi yakında anne olacaktır. Ken
disi, şimdi kocasiyle birlikte. Fransada 
Kan şehrinde bulunmaktadır. Yılbaşın· 
dan sonra ltalyaya gelecekler, oradan 
Amerikaya gid!"{'O'derdir. 

Millekait ve·dullara 
erzak ve kömür 

dağıtılıyor 
Umum mütckaidini askeriye cernİ· 

yft.inden: 

" Cemiyetimizde ı!ıukayyed muhtaç 
ve fakir olan asker m:itekaitler:iyle, 
yetim ve dollara erzak ~e kömür tevzii 
mukarrerdir. Bu tevziat 4.1-938 salı 

gUnü baı:ılıyacak ve 8-1 -938 cumartesi 
günü hitam bulacaktır. Muhtaç ve cc. 
miyete kayıtlı kardeşlerle. dul ve ye-
timlerinin hüviyet varakalariyle tayin 
edilen gilnlcrde saat dokuzdan on iki· 
ye kadar kaplariylc beraber cemiyet 
merkezine mlirm.;aatlan rica olunur. 

Para ız musiki 
dersleri 

Eminönü !Jalkcvinden: 
1 - lkincikfınun 938 başından itiba· 

ren evimizde (parasız halk musiki ders· 
leri) ne ba~lanacaktrr. 

. 2 - Bu dersler: Solfej, koro, keman, 
pıyano, viyolonsel, alto .,.e bas derslerin· 
den ibarettir. 

3 - Bu derslerden herhangi birine de· 
vam etmek amı edenler Cağaloğlunda 

merkez binamıza gelerek bilroda kayıtla· 
nnı yaptmp bu husustaki şartlarımızı 
öğrenebilirler. 

Zı\ Yl: tstanh·ıl lthaHlt gün.rUğü 
24 - 12- 937 tarihli YO 34243 numarn 
h beynnnruneyl znyı ~ltlf;lmdcn ye
nisi c:;11tnrnrn~ımdn.n eslciı=;inln hllli· 
mu olmndı~tm hı>yn.11 f>clerlm. 

Flncan<'ılnr ~Tnhm~ırllı:c Hnn knr 
şısmrlr\ ~o. 211 Prnhyc o mllm·ı. 

Dl~·r-.- ·;lL :...r:. ••• !N NAZARINA 

Okazi) m çift pompalı bir fotöy ara

nıyor. Satmak istiycnlerin • :: .. le olarak 
l stanbul Vtw~ dler \ 'idinli Tc--.fık Pa
şısında No. 2G Frnhyc oğulları. 
leri. 10381 

•ııı:111ill!lllllil1111:ıııııııııııııı11111111:ııııııı111ııuıııııımn11111111ııııııı 
tn bir <;ok melekler vnt'( n·. Ml\~lü
ınnnln.rm dun ı misk \"C nnbe-r ko-
l ar, mcleldcr im kokulnrdan istifa 
do et'JilcJ.: i:;in. du:ı.~ J·oyın·el't1lczfor, 
::.nhkorlnr. Gunnn için. mUı:;lüman-

• Birecik knyıunk:ımı On.iti, büıinci Gc· tehassıs bir doktora cöstcreceği ıöy- terinden çıktıklarını, o gün ve ertesi gü- Diğer t~raftan Y-A.,._arın ~ 
ncl müfcttışlik emniyet müşavir.liğine ta- lenmektcdir. nü evlerine dönmiyen çocukların orta· mir zabı~sına müracaat ederek~ 
yin edilmiştır. • :f .y, dan kaybolduklarını yuzmı~. ların yakalanarak tstanbula gön 

• Dün ticaret odasında idıırc meclısf sc ş . .. Bu bah ald .. lerini istemişleı:dir. ·re .. ı a"'aliua gore Tit.t:ileskonun Vi.n- sa zabrtadan """"7 mal"' t ....... ı V"' 
çimi b:ışlumış, fakat ekseriyet olmadığın· r J- ......- u· ~facera dü .. t·ünü çocukların ,...~ .ıııı 
.• b naya gidi§i bir firar mahiyetindedir. ta ·· Bel · b b vuk :..n •---'e"' uıın ugüne knlmıştır. ma gorc, 1cetın a ası a at Ta. sll gittikleri, cimdi"·e kadar netı. eıcı~"'..,, 

• Ii k 11 1i lı ,.. n Çünkü Romanya facistleri otan "De- ;.. :ı1 ~ 1 il' :ır,·:ın u anmu~:ı mec ur owo il m :r _._. hirc Jzmirden bir telgraf gelmiştir. lastıklan geldikten sonra belh o a 
rllk mulıufnza memurlarına ayı.in ı• lira muhafızlar., kendisini kara listeye dahil -

Hatay seçimine 
dair protestomuz 

yem bedeli verilmesi k:ırurlnştırılmıştır. etmişlcdlı-. Malum clduğu üzere bu 
• Hanla komısyonu allulıırın bnrıtıısıuı teıkilat birkaç ıene evvel bll§W1ril 

tumıırnıamışıır. \ ukındıı biltün lstaıılıuJun 
haritası bıtmiş olacak ve bnsıımasuuı baş· 
tanacnktır. 

• Emnılct işleri genel müdiirlllğüniiıı 
h::ızırladığı sıcıl \'e lercümeshnl nlzamııa· 
ıııc 1, tetkik cdılmek uze.re Devlet ş(irasınn 
gondcrHmıştir. 

• Kndıltöy kumluğunda :reni bir mıılıye 
şube:;i lıın:ısı yapılmasına k:ırnr verılmiş· 
lir. Uunn nit projııyı bclcdıye fen h~cti 
lıazırlaınuga lıaşluımştır. 

• ı;raoccla vt ekmek fil:ıtlan on beş 
gün ılnha oldugu gibi bırakılmıştır. 

• Atatürk kl.ipriisü için şimdiye kadn11 
Alm:ınyadnn 13 duba, 500 ton malzeme 
sclınıştir. Montajı yapılan üç duba yakın· 
da denızo ın<lirllecektir. 

• Mc.clmr.t hizmet ınüddctini lamamlama 
dan itfaiyeden ayr.ılunlnrın lıcleı.IiyeJt: lıaş 
kıı vazifolcrde istihdnm eclHmemesınc ka
nır \•ermiştir. 

• Ali ÇeUnknyn Kız enst1tüsünü:n temel 
ntmn töreni diln Afyonda yapılmıştır. 

• Onuncu Ellbba odası uruuınl toplantı· 
sı ekseriyet olmaılığından dün yapılama
mıştır. İçtima ikincil<iınunuo onuna bıra
kılmıştır. 

• Sümer \'e Eti b:ınk için bir kanun ha· 
zırlnnm:ığa lınşl:ı.nmıştır. Kanunda islihd:ıf 
edilen ana noktafor şunları.lıt'.: 1 - ldar.c 
UZU\'lnrı, 2 - \'azifolcri, 3 - Müraknhe 
şekilleri .. Knnuıı &elecek ny meclise \'erile 
\:e tfrr! ' · 

Edehlyatı.ftıki).ltcsJ, önünıüzdekl cumur 
lesi nk~ını iı;'n lı'r "edebiyat sece~i,. hn· 
zırJ:ııuıştır. Toı>Jan:, Üoyon Franseıde y:ı
pıl:ıcaktır. 

• An:ı \"alona gelmek üzere bugün Kös
lcncedcn 1500 göçmen hareket edecektir. 
Uu kafileden 1100 ü Ç:ımtcn ,.e Sili vrl köy
leri ne iskiin cdileccklcrdlr. l>ört yüzil ı.le 
Tekird:ıt;ııın gönderilec.cklcrdir. Hükilmet 
ı:ıüçııırnleri bir yıl yedirecek ,.e &il dire
ceklir. 

• Akşam kıı s:ı not mektcplerile, kız 
cnslitülcrinc molla \ "C çiı;ek dersleri içın 
iıntihunla st:ıjyer aJuı:ıc:ıktır. 

• Dcro{ilu lıalkcvi hınasınd:ı, beş şuhnl 
çnrş:ıınhu günü ")'ürk kitap sergisi,. açıl:ı
cnl:lır. Sergide 9:ıo.9:i7 yıllnl'ınd:ıki neşri· 
yal teşhir edilecektir. Ziyaret serbesttir. 
Alınacak kltnpl:ırıl:m tcmzilıll yapılacaktır. 

Dukayı öldürtmü1tü. 

ispanya harbi 
f/l/F' Baştarııfı ı tnclde 

asilerin miktarı sahih olarak malUnı 
değildir. 'TierueJ piskoposu, bunlaınn 
arasmd:ı bulunmaktadır. 

Bir karsan'ı lt 
B:ırselon. 28 (A.A.) - lki Franko 

gemisj l{atalonya aç,klarında 'l:oliı.n 
de ismindeki Fransız yilk ,·apurunu 
durdu,.arak içini arad1ktan sonra yo 
Junu aeğ"lştlrcrek :\tajorka. adasına 
doğru gitıne{!;e icbar etmişlerdir. 

Madrit bir daha bombardıman 
edildi 

Madrid, 27 (A. A.) - Saat bire doğ-
ru şiddetli bir topçu düellosu ba§lamıır 
tır. Asi bataryalan bir kere daha hüku
met merkezini topa tutmuşlardır. 

Amele mahallelerinde mermiler sağ
lam olmıyan binalarda mühim tahribat 
husule getirmişlerdir. Bombardıman kur
banlannın adedi henüz malam değilöir. 

Vatansızlar 
cehennemi 
e a, r c lde J ack Ho~t 

Kahraman ve fedai biı milstemlekc 
taburunun k~ Arabistan çöllerin· 
de geçirdiği binbir maceralar: db -
lu deh.set ve heyecan filmi 

Y ARL'l matinelerden itibaren 

ALK AZ AR 

Sergi bir h:ıftn sürecektir. 
• Dün Türk k:ıdınlnrı Esirgeme kurumu ! 

llıhk kongrl'sini yapmıştır. Yeni ıı.Inrc 
heyeti seçimi )"npıldıktan sonrn, kun1mun 
ndınm "Esirgeme kurumu,, nn ı;e\-rilmesi· 
uc knrıır verilmiştir. 

• llnllc şirketi umuml heyeti toplnntısı ıı. ., 
ekseriyet olmnchAındnn yapılmamış, 17 Jn~ın yılbaşı için hazırladığı 
mnrtn l.ıırnkılmıştır. ' Y,Cl1l senenin en büyük filmi 

olacaktır. 

DIŞAHDA: iia••ı--------.:ı 
• Polonyanın papalık nczılinılcki hü) ük 

elçisi Skrzyn'Ski Hoınmla otomobille elc;ill· 
ğe Giderken nut olarak k:ılb scktcsindc.n 
ölınUşl!lr. 

kuron Pnra acznı.ınn mahklım cdilmi~lor· \ 
dir. 

. _.- Baştaraı 1 iııclde bu intihap reglemanı projesini asfa ~ 
teliır edece!{ mahi}•etıe olduğu zannedil- vıo ve tasdik etmemiş oldunu da 

8 ~ 
memektedir. ca haber almmı~tır. Bu hale gört. ti' 

Anadolu ajansının notu: hü bulunan bu intihap regıeınantfUf' 
Öğrendiğimize göre, Türkiye hükO:- bikma başlanılabilmesi varid oJa,n13f

mcti, Hataya gfü1derilen cemiyeti ak\'Rm Suriye Başvekili beyanatt4 
komisyonunun ihzar ettiği intihap reıı· b ' 
lemanmda c.emiyeti akvamın 29 mayıs u uuacak' ıe1dl ~ 
1937 tarihindeki mukarreratma \<-C bil- Beyrut, 28 (A. A.) - B~ . '.~ 
hassa eksn91"ler komisyonunun reddet· seyahati ve Türkiye hükQ.rtıctil~ Y dl' 

r· müıakereler hakkmd3. pek yakJ11d' 
miş olduğu esaslan tekrar bu reglema- liste beyanatta bulunacaktır. 
na koymak suretile ek5per komisyonu 
kararma da muhalif hükümler olduğu a
~ık delillerle isbat etmek suretile cemi· 
yeti akvam konseyi: nezdinde bu regle
maru ve onun tatbikmr protesto etmiş 
ve bu hususta sarili ihtirazt Rayrtlar 
dermeyan eylemiştir. Bunmı üzerine me 
relenin konseyin 17 ıtanunusani 1938 iç
timaındaki ruznamesi.ne alındığım ~
rcruniştir. Bu meyanda ltonsey: reisinin 

Oapa ka'dırı'an vali _ t.ıı11 
Taynıis gazetesinin Berut ın~-' 

den aldığı bir habere göre, s~ı-e 
Frat ve Elcezire. valisi Tevfık .. il J)if' 
dağa kaçırılmıştır. Vali, salı gil!1 _, 

zordan Hasseçeye gitmek üıert cif 
ket etmi~. sonradan otomobil ~· 
rak bulunmu~tur. Valinin da~ 
dığr sanılinaktadır. 

Böyle olacağı zaten belli idi .... 

· D anleUe Danleux 
DDn akşam SAKARYA Slnemasııı.I' 
Suiistimal Davas• . 

filıni.ni emsalsiz biı: tarzda canlandrrmağa ve seyircileri mütemadi biı ~. 
cana gark ederek takdir. alkıııtarile ltn.r. f:tlanma~ muvaH~l{ ntrnt~ / 

. Şirketi Hayriyed0n· 
Y dba§ı &ecesi saym yolculammzm Bo ğaziı;ine avdetlerine mahsus ili~ 1 

f erlerimiz aşığrda gösterilmi§tir. 
31-12-93ı CUMA G1JNtl AKSAMI : 
1 - Gece yansından sonra: saat l de bir vapur Çenge1köYünden b, 

le Beylerbeyi; Kuzguncuk ve Uskildara u ğrıyarak köprüye gelecektir. 
. ~ - ~yarısın~ sonra ~ 2.30 da Köpriiden bir vapuı: barek~tl~ ~ 

ctill4 A. Hısan, R. Hisarı, Emifiatl, Kani ıca, Çubuklu, tstinye, YenıkoY• ·I' 
şabahçe, Beykoz, Büyükdere, ve SarıY,ere uğrıYarak Kavaklara kadar 9 

~~ ' 3 - Gfayarısmdan sonra saat 3 de Köprüden d:~er bir \'apur ~A" 
Usküdar.. ~ Beylerbeyi \"eo Çq elköye uğjlyarak Vaniköye gıov
tir .. 

• ltııly:ının Hnbeşistaıı umumi \'alis.i dük 
D'nosta, Adls:ıh:ılıuyn vasıl olmuş ve m:ıre
ş:ıl Gruzynni tnrnfından merasimle istık· 
1.ıal ed ılınJşUr~ • 

• N . ı. ormnndl \'npuru 150 milyon frank 

• Noel gecesi J.ilvanyııda 1\novda bir 
1.eh tayyare piy~ temsil edillrke.n, bazı \ 
Lih·nnynlı sençler bu temsilde hazır bu· 
hınnıı 1.ehlilcre ınnrruz etmiş Te camlurı 
kırnrak temsile de,·nm imkanını bırnkmn· mı lnrdır. ~ 

• lnsbruck, 27 ( . .-\.A.) - Bdcika Rralı B d • 1 • • AiP k:) metinde nlhn külçeyi. hamil oturak 
Ncvyorkcl:ın hnrckct elmiı;lir. 8 tcşrinisn· 
nldcnhcri Amerikadan Frıınsayn soneleri· 
len nltın miktarı kı~met itibarile lı" il· 

·>oo · ı uı m ;\:ır ~ mı ~on Franktır. 

• Sı:ındrin~hıını şatosuncl:ı İngiltere krn· 
h Jo~ıun ri~ n'Sctindc loplnımn lı:ıncılnn 
~leı:tı;ı. prcın:o;c Frcdrikin nm:ıniı;-tan VC.· 
lıaht~I prens Pol ile C\"lcıııııesioi l:ıs,•ip el· 
miştır. 

ı.~opold. bir miidd~l knlmak üzere ~h aş, iŞ, nez e grıp ro matit•" 
günü Avusturyndn Kıtzlıurelıclc. gidecektir. t t 
lira), hususi olarak seyahat Cll\lektcdlr. Ve b8ffl.o 8ğrtl8MOJZI derhal keser. 

• lng1llz radyo şirketi, 3 kıinunmmnf- rcabıı: d u d 3 
den itHıoren r:ul)oda onıpça neşriyatın • a n 8 ka,e ahnalJUlr ı', 
lın~lal:ıc:ığını bildirmckJcdJr. Yemen ima- r sırn va markaya dikkat. Ta1dlt!ertntla'1 s a"'"'" 
ınının oğlU prens Se)·rüfüıliım Hüseyin ilk 
h.nlıerlcnlcn e~·vel radyoda hir ııııtuk söy 
liyl'ccklir. 

"- ünümüzdeki Pe:-~.emb~ alcşammdan itibaren SARAY sinemasının göı~ 

LOR El - HARDi 
lnrm duası :mcnlr oııhrş ~mle Alin
hın hnznrnıın \"tı1'11'. IJnlhııki ~rme
nilcrln dımsı n[:."1r lmlrnludnr. gör~ 
\nrrr , nı'tnnz 1·cıi<lrclflir. F.rmrnllc
rln dn:ı M:tll .. tcn c;onrn ,nr!mnr lO~
mncıı bir t<'"n'll\f <' <'rJrlir. n"hnrln ı 
nıiist "t'ftP olnn <hın. '1n·rlcc müslll- ı 
nuın ınrm ~·n pt r~ı <h~ 'l~r ! 

Hüseyın Ru~tu TIRPAN 

• \'urşo\'ndn çıkan "Kurjcr Pornnny Ra 
zclcsı ~ii.:ki) e lınkkınıln şıınlıırı ynıı~:ık· 
toı.lır: Buyuk politik ve; sosyal lslnhnt dev 
r~inio l::ıpıındıRını \'C Türkiıenin ekono
~ı~ h~ahnın modc.rnize edilmesi devre· 
-sının tın lndıaı RÖl"Ülülor. Cumhur. h:ı~kanı 
A_ı:ııilrlrlln bu l\llhndn da lstisrutl enerji O· 

z~rn \"C sch:ıl meziyetlerini ishal edccc· ı 
ı:lınılcn hiç şuphe yoktur." 

• Tu:mlini. dlirdüncü rleftı otnnık hfö'.ilk 
bnhn olmuştur. \'lttorio Musolini ile e~le 
nen l>tt"<'nln f(elini, bir erkekr çocuk do· 
jlıırmıı~ı ur. 

• D:ınlrnnr'l.a SChl<:WİFtnr\old Alman 9 • 

knlJh•eti şefi Dr. Moellet", 00 ,:ün tınrır hop 
se, diller iki nazı lideri de müştereken 500 1 

P eriler Diyarında · 
~ulade ~tlerle dblu TttRKÇ.E SOZLU süper komik fil• 
~ınde bütün seyircileri katılırcasına ~dürecek ve salonu kahkaha tufanı 
ıle çmlatacaklardır. 

. . . . 
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Genç kız söyleniyordu : "Oh 
canım 1 Ne tatlı şeysin sen ! 
~ede güzel kokuyor saçlann!,, 

Diye töylendi, Lakin bu ıiyah etdi· ı Büyük <'.r:ne çocuia hayretle baka· 
~i awtmuel bu yalvanıa biç kulak rak: 

'-ıuyor, delikleri titreyerek açılıp ka. - Mükemmel, miUremmeır • diye 
~n b!lrnunu yavrunun kıvırcık ve aöylendi • Aıuıenls hakikaten akıllı ve 
~dralı Hçlannd.ı dolqtırıyordu: bilıfJ; bir kadına beıuiyor. hmi nedir, 

- Oh canım .•• Oh yır.ımazım, ne tat. annenbia?. 
~ fe""in ıcn 1 Ne de ıüzeJ kokuyor .-. & - '"'- "'6-~ • ~ - ftll'!IA u.ıı-. ma"""llJ ... 

L. Fakat Lu cevabi yaflı kadın duyr.· 
'le birdenbire, müvaunesini kay- ınadı. dra tam bu •ırada üç yilz atız· 0ttıniı &ibi otlar araaına dütüverdi ;. la birden IÖylenen lcvrak tempolu bir 

tc>tut.a 1.1rılan kollan aynlmadıiı için prla kulılclanna elmiıti: 
hramu da onun üstüne dÜfmilftil. Ba aaMh llir naqir .. ti, ~ 
Şimdi, çocuğun hayretle babn cöz • s-.na M._.._ .-e ~ 

~~ ile &Uzel laMn dumanlı ıöz belxk· . ~ Muana, Maur... 
"'Cl't aruın~ lki parmaklık bir mesafe Top .-i ~ Puistea! . . 
~rdı. Ol~un end.amh eiUel ıenç kız, - Faut bunlar ~m? • diye bafırd7 

r ıcft utıyormuı &ibi yan kısık diş- Frransuu ,, Kralhtm diifmanJen mı? 
le~ iraa.ndan ılık havayı derin derin ihtiyar bdm. bt-ti benzi u.rararalr 
ıtlciYor ve ıalalı:, pembe dudaklan to. alSyJendt: 
"'l\Ul rcrcianma ıilrUntiJOCdu. 
BwwW.ulrJarı yerin her Ura& fanda. 

1-r. ~ çilekler Te ptleılbikWrlc 
~lyi:ii. Geıı~ Jcu.n yattıiJ yerden bir 
lıQi gibl rukselen bu yabmıi kokulu 

llebatı&nn ü.stünd~. bıılutsua ı5k. bir 
>.z.~aiskaı pa p.asınıtı ustura De kamı
--. tcpeıi gibi duruyordu. 

~'av. h.atd~ ii$ bet &kik.t kadar kaldı-
. Sonra grnç kız yavq yavaı do~l. 
~· 5.arpan bir kalbi durdurmak, din· 
~k istiyormuı ıibi, fıatanmın 
~iaünyü aeren ka.bankbiı IOl eliyle a
~ Hafif bir acile: 
ıe; Gardiln mü çocuk ..•• dedi • Nere· 

kadar dÜJtük?. 
Pu aırada afaçlığa ulapn bOyUk 

"aaıetıin seti itidildi: 
._ Prranıuu ı Fransuu ı. 
..._ Buradaynn. 
...._ Orsya mı ıelelim?. 
..._Hayır hayır .. Ben celiyonun btl· 
~anne •• 
h...~ e bol etekli kara fııtanrnm ötealne 
~ine aan1an Jr.ıru otlan. dikenleri, 
loı ve toprağı silkerek doğruldu, ço· 
~lun omuruna elini atıp fundabktat. 
~. 

ihtiyar bdm U§&ğırun koluna dayan· 
' ~rnınn altın:la duruyordu. 
ln!'~ansuu ır.:tab:nı yerden alınca, gU. 
~'Yerl!lc sordu: 
ilet~ Bu ) 'lkıp1dı delikanlı kim? Orman 

ıaf mi?. 

'I ~uk ciddi bir u•ırla batını hafifçf' 
treır cevap verdi: 

- Bu kadar ihtiyatlı hareket ettit • 
mia balde ıene ellerine dilftü.k deae. 
nl.s f .... llon1enyijr kardinalin ukerlui 
böylf' llu~li tarkılar eöylemuler, ta· 
bit .. .Ent, evet, bunlar her halde parlA· 
mentonun ukerle :i olmalı. Xaç•hm, 
kaçalım. 

v,. upğnun koluna dayanarak acele 
acelt doğrulmak istedi. Llkin çoculc, 
ıülihwyerek tuelli etti : 

- Tetq ctmeyinız, madam. Paıli. 
mento henUz buraya saldıracak derece· 
de banetlenmiı &fildir. Bunlar, Ma
.zaren'in göndertVği adam~ardır. Ukin. 
lııbrron lrardinalin aleyhinde ayle gU. 
zel ıeyle:- uydunıyor ki, Kardinalin a· 
damları bile ez~rl,..ınekten, söylemek· 
ten kendiltrini alarmyodar. 

Ve eller:n; birlbirir.e vurarak çapkm, 
çapkm batıror: 

- Maı:aren, Mazuen. Mazaren! 
Top ıealeri ıeliyor Paristen.. 

Fın.nsuu, siyah eldivenli eliyle ço. 
cuiun ağırnı kapayarak devam etme
sine mini oldu : 

- Oh Lui, Lui 1 Susunuz, Lıi 1 .. Du· 
yarlaraa ınnenlze kardinalin fenahk 
etrueıi mümkündür .. 

Çocuk siJkinerelc, kendini kurtarın. 
ca; 

_ Hohoo 1 • diye alay etti - tıte Mon. 
senyör Kardinal yalnrı bunu yapamaz. 
lar. 

Ve çok o'ddi bir tavırla ıöfııUnU &e
rerek ili ve etti: 

- Fransa kraliçea:ne el uz.atmak ki· 
min bıd~ıdir, nı.atmuel ! .. 

~.......-~ .......... -
~ 
ı __________ .6 __ 

Cevaplan veren: PROFEIOB 
SA~"ERK 

Bütün tafıUltiyle karakterinizi; meziyet 
Te kusurlarınızı; sizi Nıyrete dütürecek 
kadar nzıh ve sarih olarak hususiyetle
rinizi; tuttuğunuz \"eya düşündüjünu.ı 
işte mm·affak olup olmıyacatınııı; ni. 
hayet beş farkla yaşının ılze aöyUyebl. 
lirim. Bana bir ıraıeteden, zir kitaptan 
"eya aklınızdan :raı:aca#ınız dört satırlık 
yaıırı ; son aylardaki imıalarınııdan 1-
kblnl ıönderinfı. 

- 1&8-

Pangallı - $. E. :--·. : 

.fO yaşlarında ol<lııfunuzu ~öyliyebili· 
rlm. Yazınızı fazla ast\bfyet n teessür f· 
çlnde yazmıııın,z. Herhalde ılzl memnun 
etmfyen bir haberi müteakip yazdıtınız 
bir 3"H13·1 ıllnderdltinlzf tahmin ediyo
rum. G6nderdilinh yazı, bunu yazdılınıı 
feralte nazaran normal sıyılamıyaealı f· 
çin dhter bir yaıınırr istemek mecburfye
tinde,-im. haret ettilim teeaıllrOn, maddi 
bir sebebten d<>ldutu da muhakkaktıJ', Sis 
ne d~rslntz? · 

- 189-

lıtanbul U · Fateh: 

30 yaflarında, kısa boyla, dolıun TO
cutlu blı at. Ka""ı•cı bir t.ablatteafnlz. Bili 
fil coJı: ae"lyor Te başkalannın muhabbeti· 
nl teminden ziyade korkuya dayaaan ha· 
reketlerlnl tercih ediYonunuı. Bu terallte 
etrafınızda sizi candan HTea kfmaeler 
Yoksa, olmryorsa "• olmıyıcaku kuaura 
kendinizde bulunuz. Sf.ıe en mllhlm tnsl-

' yem: işaret ettlllm hu3·larınızdan kıu bir 
samanda v~ecmenls ,.. mubltlnlıfn •· 
mimi sünnet Te muhabbetJnl kaunınaiı 
temin eylemenfzdtr. · 

-270-

Ank'2ra • Cnn - T. S.~ 

Gençsinlı. Yatınız 20-25 ırasında olacak 
lır. E,·Ji olduAunuzu zannediyorum. Etra
fınızdan pek memnan ıllrilnmOyorsunuı. 
Delki de refikanmn uysıl olmamasından 
müşteklslnfr. Fakat sizde de fızla kabahat 
oldultıınıı söylersem bana kı1ar mısınız 

bilmem? Siz bizzat uysal Te ferant sahibi 
olma&.unıı, etrafınıa da bunan aksilllmel· 
lerf olur. Bir de şefkat ile yapacaltnıı ha· 
reket n muameleler, en sert •e inatçı nıh 
lu kimseleri de itidale •• uysallıla aeTke· 
der. Bir de bu yolu tecrübe ediniz. Gare
cekslnlı ki hayattı tercih edecelinlı JOL 
dalma bu olacaktır. ' 

- 171-

1. L. S. S. il/. S. P. : 

Yaştnıı 20-25 den aplı olmısa ıerek. 
Zıhlrtn sert ,.e mütehakkim 16rilnen ta
'"'r Tt hareketlerlnlıe raJmen ruhen he 
zannetllf nfı ,.e ne de nnnedlJdllf kadar 
bu ,.Hıfiarda dtllblnlı. Arıulannmn bat 
kalar tarafındın - blnaı da ister lstemeı 
"e fakat herhalde - yapılmasını bekllyor-

~ Benim adım Luidir, madam ... Or
~ ~ '>ynuyordum. Pe~ falan delfilm. 
~t efer aramızda periye rast ıe~aı 
ıı......_ ~ aanınm ki bu ben .detiJım, 
~~eldir. 

ı...~" hovarda sözler ihtiyar lrac:bıun 
~~ citmifti. Koıarak ıelen hancı, 
~~rrnm yardımı ile uzunca bir a.a· 
1-) •e iskemleleri çmann altına ura. 
'>ttı~ yatlı kadın çocufa oturacak -l ta.tererek nef'eli net•eli söylen· 

- Fransa kraliçesine mi 'dediniz?. 
-öyle ya .. 

( Den1111 'YU') 

ıunuz. Herhalde hassas ,.. ahnıansınıı. 
Kıı kardeılerlnlze klrıı muhabbet hlalnlı 
lcuYTttJldlr. Aile muhabbetfnlı esaslıdır. 
nnnyenlı fyfdlr. Slnlrlerlnlıl 10raeak .. ,.. 
lerdtn sakınmahıını.ı. T9"bbaı kıblll:re
tlnlı de kunetlendlrllmele muhtaçdn:. 
Söyledilinl& bir ftyfn yaphfınız bit' itin 
başhtıırı tanafından anlatılmamasından 

I 
endişe eder Te bunlırı tekrarlarsınır. Bu 1 
da ('Ocukcn bfr vehim ifade etmelı:ttdfr. 

, ...... 8ia ne kadar dll eiUel konuıuyor· 
~ llı. Neler de biliyormuısunuz, kil. 

t ~ösvö .. Şöyle buyunnu mmnı7? 
)it 'itttıııeJere yerleıtikleri zaman 

il'l· ·· •• k . .. az aoze arıttı: 

~' li"eııcıon'un bütün hutbeleri~ ta· 
Ôiliyormuı bUy\ik anne •. 

..... •-ı..! • t ~ ... mı?. 
0~utr, kibar ve uılu bir eda ile • 

ı...:--- tv-:t madam .• . dedi • Annem ı· 
"'llt b' 
So~ . ır ~ocufun Möıyö Fenelon~ckn 
~1•tiflde edeceğfoe kanidir. Amrua 
)"'-. gbetiıen teY yalnıs bu delildir 
lllt't ~ ~ Mösyö Lorren'in, Möıyö 
1ııt 11 

in bUtün tablclarmr ıörmUtüm
'l'if\i l.tcsıycs Come:ne'in bir çok eaeı. 
~d ~urrıutumdı. ... Hele 16!6 yılmda 
rfl tlı '"'..» • . 
"it, '°ıı "'" piyesinı pek beğenmı4ım-
~ ra ben tat:"n te ukurum. mısdım. 
~,,~ l.orren, Mö\'" 'Puıenıe birUkt~ 
lı, 1- ' ""''1 ' !tıtŞ4t~rnr. na~ıl ~tı.· 
1 

r, ~ lrendl af.riyle bana anlatnllfo 

Dile ·benden ne 
dllersın? 

Avrupamn meıhuı adamlarından bi· 
ri, halkın kanını tahlil ettirip haliıılili
rı.: ve mağ"uıtufunu n1eydana çıkarmak 
itiyadındı olan blr s;t bir gölde banyo 
yaparken bacağına kramp geldi. Boful
mak üze:-.'yken o civardan &eçen on 
dört, on bcı yatlarında üç çocuk tara· 
fınd.ın kurtarıldı. 

• Sayın zat, masallarda olduğu gibi 
çocuklara ıordu: , 

- Dile benden ne dilersin?. 
Çocuklardan birfıi yeni elbise, öteki 

bir tüfek, üçüiıcüsil cenazesinde m;~Jt 

meratim )'lpılmaa:nı istediler. 
- Ne? Bu ya9ta ölümü tdütUnmck, 

ne dem~kl. 

Çocuk boynunu bükerek cevap ver· 
di: 

- Bai»m 'ahi, lrurtardıfnnı haber 
ahnı. tan:madığı:n i~in böyle yAptıfı· 
ma da inanmryarak benl muhakkak 
!fdGrilrt 

Polis (Tren kausmda zabıt 
kası tutarak) 

- §ahitlerinia kim? 

vara-

-Fruaaa karilcatiirii-

l"a:nn : Kenan Çlntll - Melckzad Çinili 
( I<mKEK - KIZ ) 

(Tu~ııme v~ iklibnı hnkkı mnhfu:dur~ 

- N"mora: 23 -

LeylA açıkça fikrini s~yledl: 

O kadınla bir daha 
katiyen konuşma ! 

·• EQer böyle yapmazsan kanşmam; 
kocasına her şeyi bir bir anlatırım. ,, 

- Leyli, dedim. Şimdi bunlan ~r • 
f&mba cUnU iade edeceğim. Şöyle bir 
mazeret ıüıtererelc: ''Paa.ıport alnuys 
çalıştım. Fakat ko.-:anızdan izin kiirdı 
olmadan \•tnniyorlar. Benim de sarih 
r.lreaimi <tt ailemin müsaadesini iıti

yorlar.,. TabiJ o, ne böyle bir kiğıt ı•
tireobilecelr, ne de ben .. Böylece de bun
ları i.ade etmiı kadınm bir daha yUzilnü 
ıörmemif bulunacağım. 

Leyli benim bu ı!Çık ifadem kartı • 
aında umdııfum eibi hareket etti. Çok 
soğukkanlı konuıtu: 

- O kadın, dedi, muhakkak çıldır. 

mıf. Çartamba elin ti bunları cöttirUp 
iade edeceksin. Ve bir daha senin o ka
dı~ konuıtutunu duymıyacağım. Du· 
yaraam Jrar ıırnam, koc.aına her feYi an. 
latacatmu bilmeliain r tkinizin bqma 
da feliket '.)-ağdrrmaktan lcat'iyyen çe· 
kinmem. 

- Niçin lronuıautım •. Benim onun
la ne alüun var ki.. 

Leyli ec>lulr kanlı dnranmııtı amma, 
bcllfydl ki bana kınlmratı. Çatıamba 

gününe kadar da bu meseleyi bir daha 
tuelemedi. Yalnız Pf'rtembe ,Unti alt. 
pını kendilerine ufl"Miıflm uman: 

- Verdin mi?. 
Diye aordu .• 
- Evet. verdim, ve alllu.mı kestim, 

dedim. 
Halbuki yalan aöylemiıtim .. Daha 

doğrusu, caylemek nıecburiyetinde kal· 
mııtım. C-\itiln:nemif miydim? Götlir· 
mUıtüm. Leyl.&ya anlattıklanmı cna 
da tekrarlamrıtım. Fakat genç kadın, 
bUtlln ümitlerinin bir an içinde ıuya 
t1UttUfUnil g<Srilnce o kadar milteeMlr 
olmuıtu ki tuanur edemeıtinU .. Onu 
ıttl tetclli etmek mecburiyetinde bile 

ı<almıt. bir bapa ıürı tekrar bulup.rak 
uzun uradıya ıönqmemizi ve elbette 
bunun bir çareein.i bulabilecetlmisi ıöy 
lenıittiın. 

• Nipnlrm, o ıeceden sonra bu bahsi 
hiç açma.lı. l'lakat halimdeki gayri tabii
likten ıüphelenmiı olacaktı ki, iti bu
lunmadıft zamanlar beni takip etmeğe 
b&fladı. Ve nihayet bir (Ün beni, Şit

lldeki bpitonun guinoeunda Kimu· 
ranla· yanyana yalıaladı. O cUn bir lı· 
kanda! çıkarmaamdan çok korkmUf
tum. Fakat ıariptir, bir ttY yapmadı. 
Yanımıza bile gelmedi. Sadece kapıdan 
bakarak çı:kilip gitti. 

O ıündHı ıonra artık kaY&alanmız 
yamanlqmııtı. 

Bu kavga, yalnız aramızda kalımı ta 
tayrlamazdı. Ktmur1n, kencliaiyle ko-

Dul kadınların 
kalbl 

Dul kadınla evlenmek aleyh tan idi: 
fikrini fdyle mUdaiM etti : 

- Dul lmdınlann kalbi, kiralık mo
bilyeli apartnnanlara benıer; ina,n ora· 
da krıcmrn bir i.ıi nya hatrruı ile 
sıktık lcarplaıır t 

Soluk nükte 
NUkte uYW1D&lc ıayretiyle buan 

oldukça ıarip itler yapmak itiyadında
dır. Beyazıt lrulealnc çılmqtı; ' qafı 

lner lnmeı lrarplaıtılı palabıyıldı bir 
adamın ~una aanlarak f&pır ıupur 
&ptil .. 

Adaıneağrı ~§lrmr;tı : beriki izahat 
verdi: 

- Ben aizi minill".in! iken ıörmilt
tUm.. 

- Ntemi mi unıyonunu.z?. 
- Hayır, sizi lcu11.nin teperi.nlden ıCSr· 

raUftUmr 

nuıtutum i;ünlerde, bana, Lcylinm 
fabrikadı k(ndisine tesadüf ettikçe dik 
tlik b-ıktıfından bahsediyordu. 

Bir cumartesi günüydü. Leyllyı fab
rikadan almak için gitmiftiın. Kendi&:ni 
kapıda astk bir ıuratla cHrdüm. 

Ben bunu Kimuranla aralarmda ıe.. 
çen bir münaka§&ya bamletmiıtim. Fa.· 
kat yanına ıiUiiim .zaman itin hiç ~ 
böyle olmadığını öğrendim. Leyli, Ke
ne fabrikada uataba~"yle atıımııtt. O
nun, gene Lcyllya UtafmJ1 olmuı b. 
nim çok ainirime dokundu. Hele bU Jro. 
nuıurken ustabatmın da kapr &tilne 
~rkmrı oJmaaı, uabımı bUeblltiln boır
du. 

Sağr aet•J r8.retmiyerek atJın'uya blt
l~rk. Bana afır hir cthnle urfetmit 
olması da nten bozuk linirlerimi kö
lriinden baltaladı. Gene kendimi kay. 
bettim. Tabancamı çtktim, neredeyu 
atet edecektim. Fallrat birdenbire, faJ>.. 
riJra ameleeinden biri, bilefime yapıp
rak tabancayı alarak beni zorla nime 
kadar getirdikten .onra dönilp rttt--

Bu bldiae Uzerine Leyli tıekrar ff. 
ten ç.ıkanldı. Bu tefer, fabrilda uhiblne 
çıkarak. fpn aslmr, niçin çıb.nldıfım 
oircnmelr hevetine kapıldım " baylue 
hareket ettfm. Odama girdifim zaman. 
fabrika w,..:bini yab!u buldum. 
• - Sid rahatarı: ediyorum, dedim, · 
bir meselenin asımı <Sğrenmiye retdim. 

- Sö7leyiniz! .. 
- Ben Ley11nm nipnlıaıyım.. ıc_. 

ditiM yeniden irin nrilcli. Bum.m _. 
bebini öfrmebilir miyim?. ' 

- DUn ben burada yokken bir n.k'a 
otmuı. Slı uttabqrya tabanca~• nt .. 
sinir. 

- Evet., öyle bir teY oldu. Fabt 
bunda LeyJlnm ne fUnaht 'ftrl 

- GilnaJu ilin yok_ Flab.t bayk 
harekete liUum cördilk. 

- Uıtabaımm tqvikiyle defil mi? 
- H~yır.. Size daha fazla iaahat 

•eremlycct-fim.. 
- Buna ıi.ıden rlc:ı ediyorum. 
- S6ıUn kısası delikanlı.. F~ri· 

Jramda 1i r cinayet iılerunesine te'bet> o
Jabt1ecıek bir gen~ lm:ı tutamMn. 

- Niçin cinayete sebep olıun. 
- DUnkU hldite ntydi? Bundan~ 

ka ttY mi Karım, hldiae uraamda 
penceredeymif .• Siz tabanca çektif'ini.s 
uman k«ıdiıini b.ybetmit·· Alrfam 
Uıtü ıetdiğim umarı kendmni yatak· 
ta ve hastaJannuı buldum. 

Fabrika sahib=ni:ı bu i.ıahati beni 
büsbütün pırrtmı~tı. Demek, bu teter 
Leyllnın kovulmaSJn~ ustabaıı değil. 

Kamuran Hıanrm sebep olmuıtu. Ba~ka 
bir ıey ıormadnn, yalnız: 

- Anlaııhyor, beyefendi, ddclim. Re
fikanız kurıunt'.mla yaralanmaktan ve 
bu ln~ fabrikanızda bulunduğu mUd. 
dttçt. daima böyle bir tehlikeyle karıı
lapn.:ık ihirnaYnden korlcmuı olıacak. 

- Evet. çok iyi anla&ruz 1 . 
- Şu halde ustabaımın değn. rdi~ 

kanmn isteği Urerine ite nihayet TU. 

diniz. 
- Refikcımın, yahut benim!. 
- Affedersiniz, li.ri rahat•ız ettim.. 
- Estağfurullah 1 
Fabrika sahibini gene odaaında ken· 

&=.iyle baflıata bırakıp çıktım. 
Bu iti Kimuranın naaıl yapabildiii

ne, niçin yaptıitna ldofruau h~ akıl cr
dirememittim. 

Lcyliya, rıten çıkanlmuma Xim:a • 
rarun sebep oldufun\! t&ylemedı'tn. P'a· 
kat o. fabrikadaki arbldqlarmdan ha· 
Jrilrati CStrenerek Xlmurana lbOlbUtiln 
dQpnan olmuttu- Bm de Jp ....... ae
fildim. Hatta, kocumctan bu !illdkati 
aırenclilim ıUn brpma 9kınıJ 'bulun. 
.. ,m. bcıtn de ~tclGriirdOm. 

(Datı :"Nl'J. 



~--GugUIKbU ~aa't 
bir hırsızı 
e~e veırdD 

Onlar dj· 

H IRSIZLAR, cantler birini so
yacakları, hlrinl öldilrecek

Jeri zaman pJAnlar hazırlarlar. Po
Jlsln eline bir ipucu \'ermemek, ya-
kalanmalarını kolaylaştıracak bir 
iz bırakmamak tein her tUrlil ted
birlere başvururlar. Buna rağmen, 
1>01lsln eline g13çmlyen, yakasını a
daleUn pençesinden kurtaran hır
sızlar, caniler, yok denilecek derece 

Amerikadan A vrupaya 

hurafe 
lnanıyorı 1 

Baldvin cebinde 
iki tavşan avaO• 
buıundururmut 

Mathur plyanaat P_.., 
revakı eflk Uzerlrıd9 
duran adamın e.ınl dönen Şmeling eıkmazmıt 

Birçok kimseler, h~:~~ 
tan. bltıl itikatlara .. 
kendilerini alamazlar. Bir ziyafeUlttliliJll 
vetlilerden birinin acele kalkıP 1İ . cıll 
hayretle görürsiinüı. Sebeb? So~ 0-
(\ç ki§i bWunması, iki bıçağın biri~~ 
zerine gelerek salip §eklini a1D1811t 1-

da Uç kişinin ayni kibritten ~ 
yakmaları ... Bunu anlayınca ~_!:d. 
siniz ve bu adamın sinirlerinin~ 
duiuna hükmedersiniz: 

de azdır. Bunlar, hazan kendi bata
lan ile, kendi kendilerini eJe verir
ler. hte birkaç misal: 

Bundan sonra yapacağı 
Sabık dünya boks şampiyonlanndan 

Maks Şmelingin Amerikalı Harri To
rnası yendıkten sonra, memleketine mü
teveccihen Nevyorktan ayrıldığım yaz

maçlar için neler sö9lügo1 
1922 yılında, VJycy Tampl soka

ğında anUkacıhk yapan Tlyersele-
tln karısı birdenbire uykusundan 
uyandı. Blr gUtUltü işitmişti. Kendl
kendlne: mıştık. 

- Bu gUrültu ne? 
Diye söylendi ve yanında yatan 

kocasını dürttü: 
- Bir gtlrUltü Yar! .. 
- Ne gUrUJtnan? .. 

- Bilmem, aşağıdan, dllkklndan 
gellyor .•• 

Mösyö Tiyerselet yatağından fır
ladı, kalktı. Dükkanında paha biçil-
mez antlkalar vardı. Hırsızın bunla
rı alıp götllrmesl ihtimali aklını ba
r;ından almıştı. Bir mUddet dinledi. 
DllkkAnda birisinin dolaştığı, şunu 
bunu kanştırdığı muhakkaktı. Ar
tık tereddüde mahal yoktu .. 

Antikacı; rob dö şambrını giydi, 
yatafm baş ucundaki dolapta duran 
kllçlllt rovelverlnl aldı, yavaş yavaş 
merdivenleri indi; ayaklannrn ucu
na basarak dUkklna gtrdl. Btrlsl
nln inlediğini işitti. Hemen elektrik 
l&mbuını yaktı. 

Dtlkklnda kimse yoktu. Fakat, 
JnUUler devam ediyordu. Ses, kapı
nm yanında duran zırhların yerin
den geliyordu. Yakıa,tı, zırhın, çeh
reye teaadtıf eden açıklığından ba
kınca t.;ertılnde bir adam bulundu
tunu cGrdL 

Jıfeter hırsız, du11114utunu anla
)mca, acele ile zırhm içerisine ğftlp 
saklanmak lltemtt. ·n iç taraflnda
tı ucu ılm tok&Iari ballamata va-
kit bulamamıt bunlar "'1cuduna bat 
mata batlamıttJ •• 

Acı7a tahammtll edemlyen hırsız 
tnll7orctu. AnUkacı kendi kendini 
k'pana tutturan hırsızın haline 1111 
dil Te polise telefon etU. 

Sucuklara tutulan hınız 

Buna benzer, fakat daha gUlUnç 
blr vaka da başka bir hırsızın ba
şından geçmlıstlr: 

iki eene evvel, hırsızın biri 
'(Frankfort) ta bir sucuk fabrika 
sını ıoymala karar verdi. Ve bir ge 
ce :fabrikada kimse bulunmadığı sı-
1·ada içeri girdi. Zlflrl karanlıktı, 
nereye cldeceğinl bilmiyordu. VUcu 
duna bir şeylerin aarıldılını htBSet
ti. Bunlardan kurtulmak istedi. Fa
kat bunlar, ldeta blr yılan gibi bU
ttın vtlcudunu sanyordu. Sucuklar, 
vQcudunu, kollarını, bacaklarını sar 
mıştı, nihayet yere dUştll. Gnrnmıyn 
işiten bekçiler gelip htnnzı ,.Yakala-
dılar. · 

Guguklu saat 

Gece:rarısı. Hırsızın biri, Stlltgar
da bir köşkUn salon penceresinden 
Jçert girdi. Elektrik fenerini yaktı, 
etrafa göz gezdirdi. 

Salonda çok kıymetll şeyler bu 
lunduğunu gördü, sevindi. Bu sıra-
da nasılsa kolu ~lr vazoya tarptı. Va 
zo. yere dUştU. par~a parça oldu. Ta
bii büyük bir gUrUltU ile .. 

Yukarıda yatan köşk sahibi u-
yan1.ı, aşağıya lnnıeğe başladı. Hır

sız bunu anlayınca, masanın Ustiln
dekl kilelik gUmUş bir saatl aldı, ce
ltlne koydu, pencereden atladı. Yan
daki binanın köşc>sine gizlendi. 
Kl!şk sahibi sokağa çıktı: 

- Hırsız \"ar! Polis! .. 
Diye bağırma~a başladı . Sokak-

tan geçenler durdular. Hırsız da, 
gizlendiği yerden cıktı. herhangi 
bir ınernklı gibi bunlnra iltihak et
ti. 

Alman şampiyonu, Berline dönmüş ve 
kendisini, baJta zevcesi meşhur sinema 
yıldızı Anni Ondra olmak ilW'e büyük 
bir kalahalık karşılamıştır. Diğer taraf
tan, hemen bQtQı) Bedin gaJeteleri, bü· 
yük ş:unpiyonlannın avdetini tes'it için, 
birer ~y!alamu ona tah~s etmişlerdir. 
Şmeling gaıetecilere \-erdiği beyariatta 

şunları .söylemiştir: 
"Şimdilik kat'l olan bir ~Y varsa, o 

da önümüzdeki kAnunusani ayının 30 un 
da Hamburgda, Ben Foord'a karşı dö
ğüşec-eğimdir: diğer bütün şayialar, he
nüz mevsimsizdir. Diğer taraftan, Şubat 
ayı içinde, Miami ~hrinde Amerikalı 
Stev Dudasla karşılaşmak üzere bir tek. 
lif yapıldı. Maamafih, bu maçın - yapıl· 
dığı takdirde - mart ve nisan avına tehir 
edileceğini ve Şikagoda yapılacağını zan. 
nediyonun. KAnunusanide yapacağım 
maçtan başka, henüz :kat't bir ter imza.. 
lamış ~lim ... 
- Martın 13 ünde, Berlinde, Neuselle 
karşıl.cağımz söyleneli, bu doğru mu? 

- Organizatör Bottenburgla, bu maç 
için henüı bir konturat yapmadım, fakat 
bunu kal"til etsem de, klnunusani sonun
dan evvel hiçbir ıey imzaiaımyacaiım. 

-Bracfok - Far maçın galibiyle ka~ı-' 
l;tşmayı kabul ed~ misiniz? 

- Orıiimlm MJk J*kobS, bu sene 
ikinci bir dünya §311\piyonlulu maçı 
tertib etmesi ver bunda, benim Coe-Luis 
le yapacafım dfinya şampiyonlu~ maçı 
galibiyle, Far - Bradok ~ı galibini 
karşılaştınnasr çok muh~ldir. 

Cuma gt\nft Romenlerle 
karşıl&pcak olan 

ıstanbul 
muhtel iti 

Nası ı teşki ı 
edilecek ? 

Ankarada yaptıktan iki müsabaka
dan birinde berabere, birinde de mağlQb 
olan Romanyanm Bükreş karışık takımı 
memleketimizdeki son maçını, Cuma gü
nü Taksim stadyomunda lstanbul kan
ıılı ile yapacaktır. 
Duyduğumuza göre bu karşılaşmaya 

lstanbul muhteliti şu §ekilde çıkacaktır: 
Cihad (Güneş) - Faruk (Güneş), Hüs 

nü (Beşiktq) - Mehmet Re§ad (Fener), 
Rıza (Güneş) • Feyzi (Beşiktaş) •• Nee
det (Galatasaray) Hakkı (Beşiktaı). 
Rasih (Güneş). Haşim (Galatasaray), 
Fikret (Fener). 

- Adam sen de! dersiniz, b&yle ~ 
lett inanılır mı hiç?.. • -'* 

Bununla beraber, dehalan Be DU1_. 

bir ~ret kazanmış pek çok adalll -
d!I' ki, bunlar da, bu gibi buratata ~ 
..-ıan kendilerini aıamanuşlardır• _, 
mıyorl:ır. Eğer, kendilerine bu~ 
dan bahsedecek olursanız: ~ 

- Hayır! ,_ 
ler, aslı yotr ... 

Fakat yiıle : 
nırlar.S~ 

·saı 

:eseıA esti~ 
Başvekili (Dl'":" 

• ) .... !-..1. -vın • ceou- ..-.,, 
ma bir veya_ Od~ 
şan ayalı ~..ı:.M 
rurmuş. Y~ 

Şnıeling, Hdmburgda 11apı11dan indiği zaman kendisini ktrrplıyanlar arasında. 
Yanında dınan genç kadın karısı meşhur sinema artisli Anni Ondradır. 

cebinde ~ !::ıİ 
bulduğu dört yapraklı yonca~~ 

t&§D'lllll. ""
MuaoHni - gQphesb: çok takdir t/I Parıs ... ~aygon ı· 

Rekorunu kıran kadın tayyareci · 
Fenerbahçe (St-zar) ı taklid için olacak -~ 

şeye kı9rar vereceği. bir f~ Son lstanbulspor maçıoda 
Esadı oynattığı için 

Hilkmen mağldp mu 
olacak? 

Pazar günü Kadıköy stadında yapı

~ lan lik maçında Fenerbahçelıler rakiple
ri htanbulsporu 5-0 yenmiıti. Bu müsa
bakaya başlanırken san - siyahlılar son 
Fener - Enosis maçındaki malQm vak'a 
dolayısiyle Esada itiraz etmişler ve An
kara mmtakası disiplin heyetince vaıi -
yeti tetkik edilmekte olan Esadm bu mü 
sabakaya iştirak edemiyeceğini hakeme 
bildirmişlerdir. 

Fenerlilerin hükmen mağlQbiyetile ne
ticelcnm~i ihtimali olan bu itiraz hak· 
kında alakadarlann ne karar vereceği 
merakla h<'klenm0 kteclir. 

zaman mut-k* 
~ neccimlett 
7 caat edeıtff. 

caba atele ~ 
vermek~ 
li sırada ~. 

cimlerin cıevab"'! 
si olursa .~ ~ 

ma konsQUerP--..... 
Düiliüs afbl 
rapıyor? ıt 

MalQmctur 
Düiliüs, bir deniz muharebesine ~ 
yaca~ı gün (mukaddes tavuklar)~ 
lerini yememişler. Müneccimler. :~ .. ...ı 
gemilerinin harbe sevkinde bir fePI"""'. 
görmüşler, Diiiliüs. kımuş. ve: 9" 

- Atın şu kaferueri denize, ~ ._ 
i(ımuş, mademki yemiyorlar, o.....-

ff eneı bahçe (il) takımı içsinler... _,..w. 
Bundan •on rakl Büyflk piyanist Paderevski, i1d ~ 
maçlara ••tırak sig&lllllll yaktıiı ~.:, ... ~~~ 

eaemiyecek UldALCUCID str.":""'~ 
Cuuıartesı günü Şeref stadındaki B nı içmekten ~ 

takımlan karştlaşmalannda Topkapıya çer. Dahalı-~ 
karşı Fmerbahçeliler sekiz kiti olarak ka efllfnde ~ 

Me•hur kadın tayyareci Maryse sahada ispatı vücut ettikleri için bQk - • Pi d ıtJd. Jllr.: 
-·ıır.l"'b addedil . ~1 ~~._:___..ti* Hllsz Pariı - Safgon hattını j}2 saat 

32 dakikada katederek bu mesafede 
yenl bir dQnya rekoru kırmıttır. 

llllkl rekor Fransı• tayyareclsl 
Andre Jap1'1e aitti. 

men .u1a5•u mı:i"er ve ayni za - uııcrıllUIC' auı--
manda. B takımları müsabakalan için adamın eıbll 
yapd~ olan tallmatnaıne mudlJince sıkmaz. yanbl #: 
bundan sonraki maçlara iştirak ettirilme adım atma1L #.. .;erine;- wriinüşlir. f' ;::~ 

a ya . de iyi ..,.,,. :; 

Av u s t u ry a :~.., daim•. ilk ""'" saı ;,.ı-,. 
Futbol takimi Frenklerin birçokları 13 ~:J' 

arı iıınm sayarlar. işte bunun içindir·~ 
Şubatta karşllaşacak çok otellerde 13 numaralı oda ~ 

Viyanadan bildirildi~ &en, Jtalya F.l(tt ayın 13 ilndl gilnü ~· 
futbol fedrasyonu, ltalya - Avusturya ederse birçok kimseler işe -__.rl 
millt f uthol maçının, önilmOzdeld eubat Mayıs ayında evlerden san ?. 
ayının 27 sinde y3pıtmasmı kabul et • çekltt bulundurmayı da fena 
miştir. var. Niçin? . ._.__,_.,, 

B·J büyük maç, ltalyada, MilAno eeb Sonra. birçokları da yaswpma- tJ! 
rinde yapılacaktır. rlne koyacaklan bir tek ful,.- ff! 

Poltşler koşa koşa geldiler. Köşk 
sahibi, hırsızın yalnız, saat başların 
d guguk diye çalan gilmUş bir saa. tt alıp götUrdUğUnU söylüyordu. 

da Clvnr klllsenin saati 
Maçı kazandı ama, işinddn oldu 

Maamafih, Avusturya futbol federas. kendilerini korkularından~~ 
ronu, henüz kat'i karanni verıütmi§tir. celine hınnırlar. Birçok çi~ 
Bunun iki sebebi vardır: evveli, Avus- ve fen.'llık getirdiiine zahib ~İl! 
turyaldar mevzubahs tarihte. kunetıi tskoçyada. kapıya asılan bir '!::..I' 
bir takım hamhyamıyacaklanm, ani - cfıbninin eo.-deki ~ '-• 

- de, 1ll3Çl:l Viyuıada ~ il - llrıl iddia -· ~ 
mngeldifini ileri süriiyorlar. Ni,anh bir 1mm branfll 

Bu sıra , 
e arısınr catıyordu. Biran sonra, 

~ec yuk' gugnk!,, diye bir ses tşltll-
gug · d ki saat. on ikiyi 

<)i . Hırsızın cebin te Tabii derhal 
ı·almata başlamış ı. 
;akalandı. 

Manll1alı bir tramva1 Tatm•w olan ve bcJf vakitlerinde boka J'&pan 
I>l • l\legllonun ıeçe.ıerde Parlate 1ap tılı bir maçta eski dlln7a şampl1on11 
1ta,lyan gamera11 matlQp ettlfclnl hepi.Dk laat.lrlanuus. Bötlln Fransa11 
se\indlren bir pUbt7etten ~ra Dl •Megllo Ma1'1dlya~·a döndUğU zaman, l 
hizmet ettlitl kumpanyaum ftlne nihayet vel"dli1nt haber almıştır. Yukarl· 
ki reslm Dl- M8f11onwı arbdatla.maa veda ettlllıal a&teıiJor. 

Eler Avusturyahlann pek yümda w bt'iyyen caiı delildir. çonlEI 
~kleri kat't cevab, menft olunıa, ttal- 9&tc1Qrllr. 
yanlar, ayni tarihte ve yine MilAnoda, Halbuki fen bunlara, bu h 
Frankocu lspanyollarla k~ılaşacalclar- 1 manm dolru olmadıinıı, safi 
dır. eeldiliniispat ediyar. 
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GüNAHKARPAPASLAR 
Gece, y'ağmur 

ve çocu·k .. 
Konşita haykırdı: "Yetişir, 

yetişir ' Her şeye razıyım ! ,, 
ıl... tllerim, pantalonumun etrafı ter· 
~ ve kirden kayışlaşan ceplerinde; 
~· öne urkık; gözlerim, ıslak kun 
~nmın uçlannda; dalgı:1 ve düfiin 
ttli eve dönüyordum. Bütün günü; A
~fya camiinin girintili çıkmtrh ka
~k.lo§ dehlizlerinde ;ıslak kundurala 
~elimde ;deliklerinden tırn.drlarım fır 
~~ kirli çoraplarımın ucuna basarak 
~laırnakla geçirmiıtim. Bu kocaman 
•qbbcnin altında yağmurdan korunu-
~-~· bu insanın içini U§Utecek kadar so 
~~· rüfubetli dehlizlerde kendi ken
~lc haşhaşa kalabiliyordum : 
l ~ e bir ses... Ne bir yabancı göz ... 
'aalarımı, acılarımı unutuyor, burada 
~nabiliyordum. Şu geniı kubbele
~ altında geçen _çocukluk g-Jnlerimi 
~Un il yordum: 

Annemle, _çokluk, Ayasnfyaya ge· 
~k. <'; loş dehlizlerin c,:r kıyısmda, 
'er sütunlardan birinin b:ti§iğindc 
~kaoılannı önüne koyarak geçmiş 
~erin kazaya bıraktığı namaz borç· 
""lrtt Merken, ben yanı baıında ta§ktn 
~ llrkek; sllslü, oymalı sütun başla
'. esmer kemerlerin nakı§larmı acy
'dlm. Annemin, kulağıma fısıldıya 
~ bellettiği kct.:aman, yuvartak Jev
~ yaldızh yazılannı hccelemcte 
-'qttdnn: 
4ıı.b, :Ali, Muhammed,Ebubetdr, Ö 
~!-Osman .. Taaa kubbeden inen ince 
~~ çubukla.rm tatıdığı bi1Jur kan· 
:ıtrhl altmda dolaprken hiç elimde 
~~n ürperir, annemin koltufw1a 
~dum. 

\ ~ dehlh'Ierin bir ucunda, karan
ıı...!"-tr bpm ammkı lı:apah bir yer 
~ AMem: 

"ltt.e Hmr aleyhiuellmm camie gi 
~ Çıktıfr kapı!,. derdi. Annem gibi 
\b.~e. anahtar deliğine mini mini par 
~rmu allrti!Jtnnir, yilzilme gözü
'e ıtlrerdim. 

Ceııe, ıof ~örilerin birinde, bir 
~ sntan ~ri1r.0Uk 1 Jri, Uzerinde 
~titr santim derinliği olan a~p bir 
~ taprdı. Evet...· Bunu da biliyor· 
~ Annem, dizleri dibinde sessiz an 
~ oturdufum bir ıthı. bir eliyle tesbi· 
~ •. Çekerek fmd fısıl anlatinJ1tI. Şu 
~ tam orta yerinden sarkan top 
~4lıtn altında faıı1aaz krrk gtın aa· 
' l\aınan kılana Hızır görUnUyordu: 
\t lburadmı yapıyordu.. Vaktiyle, 
>...._ '9te kırlı: gt1n namu lalan bir ihti
' tonur1..-u sabahı Hınr garUnml.if .. 
'Ben Hınmn 1 

'-'' ihtiyar kutkuJanrmı. Sa· 
~ uvulaımf. Karpamdakinin 
~\ten Hmr olup olma.c!ığma ka· 

tetirmek iatcmİJ. 
'\'er baıparmağmı bakayım! 

tı.ı, ~ bu parmağınm kemıxsiz ol 
~u biliyormuı. Mübarek, gazaba 

"' Elini vermemi§. İhtiyarın kut· 
lrtnuı: 

' Sen Hmr değilsin t 
'- Sana mucizemi f öcteririm ..• 
~Göster! 

ı.... • t, itte bu koca mermer sütunu, 
~lını aokup. olduğu yerde dön-

"trnıtı. 
'~tl)ar lnanmıı: inamıı ama., bir
\ ltt de gözleri görmez olmuı. U-
,ı:ı~n ağlıyor, yalvanyor v~ kö~ 
~l nı mermer siltunun ilzenndekı 
~ ~t •UrUyormuı. Çok geçm~en nu 

t11 •1.ııınuı .. O gün bugo:in, gözleri 
~~lı insanlar. ti uzaklardan ~<clkıp 
\ fnya, bu dibi pirinç kaplı mer
\ııı 'lltuna geliyorlar, Hmr pannağı
\~bft deliğe hastalıklı gözlerini 

'ırltte şifa umu}orlarmı1 ... 
~ başka mermer sUtunun oyma
\-. hpı~n. sultan Fatihin orto
~~1 ~ına bulanmıı iri pen~csi, uzun \ tı:t l'ilyalarıma girmiı. korkudan 
~ titr~tınişti beni. .. 

tıı tarı. nadişahm Avasofvada okut 
l'~°"lütlcre gelirdik. Hıncahınç 
\ ıı11, ':f1~rı arasında dolatan upuzun 
lltt ÇoJcuıc avurtlu haremağaları, 

'tPet 1eker d:ığıtırdı. 
() 

\f· tle~ b • • d" ~ lf ~ n en yağan·va~mur, şım ı 
'1.1t ~ lhınak ı~latana dönmllştll. 
~Ol 3'lc:e kararmıştı. 

Uıı bir yerinde, bir ağaç dibin-

- Bir snsninin notlarından -

de, beli yerlere kadar bükük, hürig\lr 
hünı.Jr af hyarak dolaşan b!r kilçiik kı 
za rastladım. Keıik saçları ralak ve 
darmadağındı. Eaki entarisi sırsık
lam olmuıtu. Tapdığı iki ekmeği yaya 
kaldınmmın bir kenarına bırakmııtr. 
Yerde bir ıeyler arıyordu. 

, İçim burkuldu. Yürüyemedim. 
durdum. Pardeıülerine biltünm:.iı, ya 
katarını kaldırmıı. ıemsiyelerine aığın
mrı eU çıkıntı efen.diler gelip geçiyor
du. Beli yerlere kadar bilkillü, hüngilr 
b:ingür ağ1ıyan eaki entarUi sırsıklam 
ke:içüğe 

1

aokulan olmuyordu. 
Yaklattım, ıslak omuzlannı okfa· 

dım; 

- Neye ağlıyorsun? 
Diye sordum. Yaıtı· gözlerini avuç

larında kuruladı. Kısık iç çeki§leriyle 
anlattı: 

Babası, fırından ekmek aldırmağa 
yollarnıftı. El.ine bir yirmi bqlik ver
mi§ti. Dönerken, avucuna sıkııtırdıfı 
paranın üstü, on kuruı. nnılsa elinden 
kayıvermitti. İJte yanm saattir arı
yordu. Bir tilrlü bulmak kabil oJma
mıjtı. Yer yarılmıı. yerin dibine . gir
miıti sanki... Eve nasıl dönecekti? 
Öfkeli babasına ne diyecekti? Parayı 
dilıürdUğüne inanmazlardı ki ... 

Şimdi, yere dilıen on kuruıu, ktt
~kle beraber anyçrduk. Ve ıazlerimls 
yerde, konu1uyorduk: 

- B~ban kızımz, kilçük .. Yok yen 
UzUIUyonun •.• 

- Babamın öfkesi gibi yoktur, am-
ca ... 

- Dısver mi? 
- Döver yal 
- Peki, annen yok mu! 
._Var ••.• 
- O scn1 dövdilrtmez... • 
- O benim aaıl annem defi! iri, 

amcat... • 
..... . . . . . ' 
- Benim annem, ben kundakta 

iken ölmUJ. .. 
Beraber arıyorduk. Ve artık bir fey 

sormuyordum. GISzlerim batıyordu. Şu 
dakikada, cebimde bir on kuruıçuğum 
olsaydı t... Eli çıkıntı, belki de kesele
ri dol uefendiler, HAii geçiyordu. 

Biraz sonra, kilçUk, ilmi dini kesti: 
- Gc-ç kaldım, babam b:isbUtün kız 

mııtırt 

Diye, aramaktan vazgeçti. Boynu 
nu omuzuna yatırarak~ dudaklarını kı· 
vırarak, dağınık ve ıslak aaçlannı ku
laklannm arkasına toplarken ona öyle 
at.:ıdım kit ... Ve, zavallı kilçilk, yeyece 
ği dayağa nza clSıteren o mütevekkil 
haliyle lSyle acındıncıydı kir ••. 

Yağmurla ıslanan, hamurlqan iki 
ekmeği koltuk altlanna aıkıttttdı. Jtı. 
ark kısık ağlıyarak, bumunu çekerek 
uzakhı§tı· 

,Yoluma koyuldum. E.ki, mnıklam 

• 
Engüiayon eline dilftülclerinin orr 

beiinci &ünU Perezle Konıitayı gene 
ifkence mahzenine götürdliler. Genç 
kız, bir haf talık ayrılıktan sonra niıan· 
tısını tanınmaz bir halde buldu. ZaVill· 
h delikanlı gördüğü ,:flcencelerle bir C:ıe
rl bir kemik kalnuıtı. 

Konıit•yı bir .aıraya oturttular, ayiı.· 
ğa kalkmak istene? mini olmak üzere 
orkasına iki papaa &eçip oturdu. Pere· 
%i de bir tahta masa üzerine yatırıp 
ellerini ay11klann1 bağlıidılar. Ağzına 
yaylı bir elet koyarak açık kalmasını 
temin ettikten sonra yüzünün alt kıs· 
mma ıslak bir bez <sıttUler. 

Bezin lAr kısmı l:ıir torba ıek.iinde 
ağzın içine sarkıyor, burun delikleri de 
gene bezle örtülü bulunuyordu. 

Hazırlık tamam olunca itkenceciler· 
den biri Perezin •i:r.rna ince bir ip ıct.· 
linde muntazaman su dökmeğe baf)aöı. 
Aiızdaki bez yavaı Y•vat içeıflere git· 
ti ve cırtlakta bir tampon teklinde tı
kandı. Bezin ıalak.Jığı burundan taıct • 
filse mini oluyordu. Boğuldan munta· 
Aman alc.ın aular da hava ıeçmesine 
usun fuıWarla ve pek u miktarda im 
kin verdiği ~çin zavlb ıenç teneffüs 
ıüçlilfiyle mÜthİf bir ıstırap çeJanefe 
bafladr. 

Biraz sonra teneff üa füli uzun mUd· 
det muntazam yapılamayınca ıencin 
c3zlerine b.n hUcuın etti, damartan 
t:ıti, kulaklan,..an •e burun delilde· 
rindcn kan aınnağa bqladı. Bağırmau
na imkln yoktu, Yalmz ıarrara yapar· 
11UJ cibi garip bir enle feryat ediyor
du .• 

Bir arabk dik bir HIÜt emir verdifi 
duyuldu: 

- y,ti§itL. 
lılı:encecller, 1ted ~ w yayı a

fııdan c:sıbrdıtar, ipleri pvıett-1er • 
Kenarda duran ynaı kukuletah a

damlardan biri Pereıfn yanma geldi, 
bir doktor tavn ile muayene etti. Su
n! teneffüa barelrltr yaptırdı ve' bir f. 
Jlç lçirdf. Onun tavsiyesi Uzerine bu 
itlrenceye devam edilmemesine karar 
veril dl. 

Kızdınlmıt demir parçufyle aval 
lmm avuçlanna ve tabaiılanna haç ip 
retf yapıldı. , 

Bq itkenceci bir kepçe •ile aldılı 

entarisiyle, kızcaf'izm hayali gözleri
min önünde beraber ytlrilyordu. Bir 
an. demin mUtnelddllne kuJaidannın 
arkama topladıfı ıslak. dafmılı: aaçla· 
nnı bir el ançtar gibi oldu. Ve ben o
nun hrçkmklı, yal.aran sesini kulak:Ja 
mnda duydum. 

Sanki ~enim derdim kendime yetit
mezmit gıöi, itte bir kUçilk dut ~e bu ..• 

Reıat ENiS · 
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enmıı kurıunu delikanhnm baJdrrlan 
ve kollan üstüne damla damla akıttı. 

Bu 1efer ıstırap o kadar futa oldu Jd, 
Perez dayanamadı ve insan teduma 
benzemlyen bir setle ul~r clbi bağırma 
fa batJadr. Ayni amanda Torkemada 
nm Urt" haftadanberi

0 

bekledifi tcY de 
oldu: 

KOftfita yerinden fırladı, eıterini fa 
tlrhamklrane ileriye doğru uzattı ve 
gırtlafmı yırtan bfr sesle haykırdı: 

- Yetiflr, yetiprt Her teYe razı. 
yım!.. c 

Bu ihtimal düıünUlerck evvelden 
emirler verllmJ.t olacak Jd, genç 1nzm 
feryadı ,aplacak bf r silratle ifkence· 
ye son vcrdirdf: Peren hemen bağla· 
nndan kurtararak Til~unu bir yağla 
uvaladıJar ve n.zmapk bulere •rJP 
,a~llrdWer. 

Xontita bu huırbklan. yüzü bem
beyaz, hareketsiz ve acıs}z aeyrediyo.r 
du. ÖlllmU ve nişanJninı ızapt~ ~r
taraı;ak olan ,f edaklrlrğl gpze almıftı. 

Perez. götU"!lldükten .sonra itkenceci 
papaslar .da dıJ&n çıkınca. Torkemada 

' ( 
sesini ~thla.ftırarak : • . 

- H~ysfi, Konfita. • dedi. Beni . ta· 
• • • kip eti . · · 
Pap~~ takip etti. Bez'.aberce Kon· 

ıitaya pıahbuahanelik vazifesini gören 
aalona girdiler. · 

Genç kıı, ayakta duruyor ve papa 
sın hareketlerine mumanaat etmediği 
gibi ~eaiqi ,de çıkarmıyordu. Böyle bir 
ftllldd~t ayakta kaldı, Tor)(emada bil· 
halJ& uzattığı ve arada bir oqama ve 
öplf.:Uklerle f uıla verdiği bu ameliye 
yi tamamlayıp, genç kın istediği ~lı
ğa getirdikten aon~a, aitniıtmı g~çgin 
Y&fJ!\dan · umulmiya?k bir kuvvetle 
kiıcaklafıp divana unttı. . .. . . . 

Nakleden F. K. 

Kontita gözlerini kapamrıtı. Hiç 
bir teY görmemek, hiç bir §ey hisset· 
memek istiyordu. Fakat, buna rağmen 
arada bir pyrl ihtiyari ·ürperiyor, aka 
binde bu zafından dolayı kendi kendin 
den iğrenerek toparlanıyordu. 

Bu vaziyette zavallıya asrrlar ka· 
dar uzun ıUren dakikalar geçti: belki 
yamn saat, belki bir saat ... Ve genç 
kız, gittikçe daha cUretklr, daha mah· 
rem ve kati olacağmı undrfı temasla· 
rm ke11ildiğinl hayretle ferkcttL Bir an 
bekledi, sonra göz lcapaklannr araladı. 
G8rdilğ{l manzara genç km o kadar şa 
flrttI ki, halini unutarak bir dirstgi
nin (berinde doğruldu, aonra oturdu ve 
papasa baktı. 

Bq engizitörlin yüzü o zamana ka 
dar hfç giSrmediff bir hal alDUf, adele
leri gcrilmit. gözleri içeriye kacmrş. 
sanki birden Dıtiyarlryrvermişti. Cöken 
yanakları ialaktI, Torkcmada ağlıyor
du! .. 

Seasi~.:e. hıçkırıksız ve hareketsiz 
ağlıyordu. GC>z yaflan yanaklarından 
sUzül!lp aşağı damlıyordu. Boyuna ya~ 
akan sim siyah gözleri sabit bir nokta 
ya dikilmiJti. Konşitaya bakmıyordu, 
hiç bi.r ıey görmüyordu, baş engizitör 
kendi kendisine bakar gibi idi ve tnilıte 
ma.diyen ağlıyordu. 

Bu sahne epi ıUrdü. tyi kalbJi ve 
masum Konıita yavaı yavaı müteessir 
oluyor ve keneli kendine oruyordu: 

- Bu zalim adamı ağlatabilecek ke 
der ne olabilir? 

Nihayet Torkemada kendini topla· 
dı, yqlannı sildi ve kesik kesile söylen 
dl: 

- Konfita ihtiyarladığımı timdi ee 
nin yanmda anladım. 

(Devamı var) 

1 

11 abcri'! denif ve macera. romaxt: 37 •tan Blakın adıız altın zırhlııı ' olamaıdı; çtın 
ktı o zırlill tek lfo.calı tkt direkli tdl. ·Seıtm çıktı-
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Yazan: A11 RıZ:! ~yiı. 
' l{Urek çekerken bulunduğum noktanın ti-

caret ve posta vapurları yolu Uzertne düşmesi tb
Umallni de dllştınerek kendimi teselliye ufraı· 
makta idim. İki buçuk, Uç saat kadar kürek çek-
tiğimi sanıyorum. Hayll yorulmuş, bu sıcak yaz • 

l 
gecesinde terlemiştim bile. ·ntnlenmek için kfl-
reklerl bıraktım; gökte kutup yıldızını bularal{ 
kendime bir yol istikameti bulmağa çalışıyor, 1 

ufku dikkatle araştırıyordum. Tam bu · sırada 
doğu tarafından denizin üzerine parlak, geriiş 

bir ışık yelpazesi uzandı, cenup ufkundan doğru~ 

batı üzerinden şimale yükselerek ucsuz bucak
~ız denizi aydınhğile taramğs. başladı. Sevhiçle 
sandalın içinde fırladım. Bu biç ~Upheıtz bir 
geminin c:cktrlk projektörU tdl. Ldktn "artık 

kurtuldum ... derneğe '\"akit kalmndnn yüreğim 

gcnC' ko~lcu flo doldu. Yn bu projokför o csrnrlı, 
adsız harp ~emislnln ise! 

Şimdi eletrtk ışığı olduğu gibi sandalın üze
rinde dcrmuştu. Demek bent görüyorlardı! Du 
vaziyette projektörU yakan tekneyi görebflmekll 
~m mUmkOn de~ldf.. tşık Uz,.rtmde iki dnki'ı:a 

karlRr dur"uktan Aonra söndü ,.e o zaman \12'.'lk 
t:.. bUyUk· bir vnpurun• kara gövdesini ı:ıcçe bıt

dhh. Bu gem! bir harp gemisine benztyordu. E-
vet, lkt bacalr, Uç direkli bir gemiydi. o halde kap 

ğı kadar gemiye doğru haykırıyor;kollarımı·sal • GQ,·ertede adsız geminin admalanndan kim 
hvor, deli gibi c;111>ınıyordum. Sanki. b·aykınfım • · eeyt gOremedtm, yalnız iskele başına dizilmiş lrt 
işitilmiş gibi gem.inin elektrik, ·ışığı birdenbire ve ıtmıtyah altı zencinin ellerinde altı tane fe-
0tekrar s:ındaJnı llzertne döktllerek bent ve .dOrt ner bulunuyordu. Bunlar öyle heykel gibi du
yanımı .nur dalgalanna boğdu.. • rurlarken sandaldaki gemlcller de gtlverteye 

: ' Oh. Ulu Ta:ınm .. ffte artık.en ·korkJJpç ö- çıktılar. Bunların arasındaki "d6rt g6z1U,. şimdi 
JUmlerden . kurtuldufuma .,Opiıe kalmamıştı.. geminin kumandanı gibi ~örUnUyordu. Gemlcl

(Dofrudan do~ruya benim sandala . doğru lerdeiı birine fJU tek sözü söyledi: 
flerlemekte olan bir sandalın karaltısı gl5r11nme · - Kıç tarnfa! 

· fe, küreklerinin drUltilstı de ch~yulmafa bqla- . · Gemici bana başlle arkasından gelmemi söy 
mıotı, sandalda'kUerln beni gOrdtİklerl, bana Jtyerek ytırtıdU. Çelik gtıverte üzerinden kıç tare
geldlklert besbe)Jl oJdufu halde cojkunhrtumu ti yanına geldik. Birçok seri ateşli topların ara-
yenemlyere\r h.AlA.: · • ' ımdan geçUk, alt gtıverteye indik. Gemici bu· 

- Buraya! .. Buraya! .. Çabuk olun!· radakl geçitte bir kamara kapısı açtı ve beni ı .. 
·Diye çılgınca· haykırinak'ia ·tdlm: ·Btrdenbl- çeriye soktu. Ben girince de kapı arkamdan ses .. 

re sandaldan bir $es bana.cevap nrdl: · · sizce kapanıvermişti. l 
.....= Korkma, kUçUk, kork'Jla; ı,te gell~ruz. . Benim burada ilk duygum büyük bir hay. 

Zaten senin gibi biz de aynlmak dOşUncealnde ret oldu. Ben bir mahpese atıldığımı sanıyor
deflllz!. · · < dum. Eğer botun hapishaneler böyle olsaydı 

A
0

man Allahım .. Bu seıst tanımıftım. Bu ıet1 mahpuslufun yan korkusu ortadan kalkar-
"Dört gözlU,,nun sesiydi! .. - · . dı. tçlnde bulunduğum kamara o kadar genifl 

)"elıfmden, kederimden eandahn içine ara- değildi. LAkfn son derece zarif, sanatkArane 
kası Ustu yıkıldım. . yapılmış ve bUyUk dikkat ve zevkle sUslenmfştt. 

İki dakika sonra "Döt;t göıltı,,nun. kumanda Bu kamara baştan aı;ağr al gellnclk çiçeği rcu
smda olan bUyUk sandal benim .s~n(laJa yanaş- ginde ağır ipek bir kumaşla döşenmlşU. BUyUk 
mış, gemiciler beni oradan Çekip btlY1lk, sandala rahat kanape, gentş koltuklar. duvarlar, perdc
a1nıı~ buiunuyordu. ler, hep o renkte tdl. Terde gene o renkte değer-

Nihayet bUyllk geminin güvertesine çıtanı- 111erlnden bir "ark hnhın serm ldf. Yalnız elck-
dığım vakit fLrtık yaşamak Umldl gOnlUmden . trlk lA.mbasının ampulü en hafif bir san renkte 
slllnmf~tl. O korkunç, adsız zırhlının içinde bu- bulunuyordu. 

lundutupıu anlamı,ınn. '.<Devama~, 
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"Denizbank,, Türkçedir 
Mecliste Sadri Maksudi 
şiddetle ten~it edildi .. 

Ankara, 28 (Husust) - BUyUk Mil 
let m cliııi dün toplanmı~ ve iktısat 
vekılı Ş1Ckir Keıcbir, ikinci kıinunun ba 
1ındı faaliyete baıhyacığından dolayı 
Denia Dank kanun liylhasının müatace 
len mUzakcrc edilmeılnl teklif etmiı ve 
bu teklif kıbut edildikten sonra reiı, 
u:wı:ıııun tekrar tctltik edilmesi fçin 
blltçc cn.:Umcnlne verilmiş olan IAy!ha 
dıld cncUmen maıbatıaı okunmuıtur .• 

MaJOm oldu~u Uzerc ıcçen cuma 
cUnU llyihının ili< mUıakcreıindt Gire· 
ıon m"'tıusu Srıdrl Maksudi ''Deniz 
Bank,. kelimuin!n TUrkçc olmadığını 
ileri w:lnnUı. n11ıl 1'İt bankası,, denill
yonıı "Oenb: bankası,. denilmek doğru 
"lı\('atını ı5ylemlıtl. 

Encilmcn mııbatasr, deniz banka ı· 
drrun TQrk ıramcri kaidelerine muta. 
bık ve bllhu.n Alem Hıde eden iamler. 
~. bunun birçok misalleri mevcut oldu 
lu Yt ıy11.:ı bu tabir Sumer Bank ve 
Eti Bank gibi ıivemlze uygun olup de
niz bankasına tebdiline lüzum olmadığı 
neticesine vanldığı mealindedir. 

Bunu müteakip tamall MUıtık Ma
Jllc:on (Siirt) ve Hasan Retit Tanku 
'(Mırq) ıCSı ıtnuıtar ve Deniz :Bank 
tarihinin dofrulufunu lzah ctmi§lerdir. 

Bundır~ ıonra mandelerin mtiı:ake. 
resine geçilmit ve kanun kabul edilmiı .. 
tir. 

"Denitbonlı" lıtlimtıi ilzerl,,tlr ,,.Qtalea !arını Jl;yli>>tn '"tbııslardan Falilı Rıf· 
kı, llasan Reşid, Naşid flaltkı ve laiic ımılara mıthalab olan Sadri Maksudl 

bank kelimesi de Tiirkçodir. Arıu bu- , 
yururlarsa bunun uzun izahıtini TUrk 
dil kurumundan ve 'l'ilrk dil fakilltni 
profesörlerinden tahkik ~uyurmalım 

501c kolaydır. 
Ben burada aadeC'e hepimh:in bildıti· 

miı 4'baç ... ve kend.1krin!n de çok iyj 
bilmesi liıım gelen • bin,, ı8ılcrini ha· 
tırlatmıkla iktifa cdıceğim. 

Tilrkxed'! bu kelimelere "taahhüt., 
''para taahhü:fü,, ve "borç,, minılaunı 
verirler. 

Garp lit.nnlanndak\ "Ban,. "banka,, 
"banko,. muahhar şekilleri eski Kelt 
ve Got dillerinden 11~ınmadır. O devirler 
de de "ban,, ıek.:tltri vardı. 

llu zat dıı ezcümle şöyle deıµtş-

tir: 
" Ben Day Şadı·ı ?.laksudiyi Jıaki· 

kateu 1.>lr şo»ler billr ıannederdhn. 
Ilalbukl Deıılz l1uuk sö~üne itiraz e
dcu bcyanutınüan anladım ki bu ıat 
htcbir şey bilmiyormuş. Bir dora 
Türk dilinin tanıtlmen cahlll oldu
ğuna dı\lr hnsıl olan kannntimi atık
ca söylemeliyim. llalbukl Sadri Mak 
sudinio dil na~l\lnda yazılmJf, ve 
nıukaddlmeslndQ Atı\tUrk iınzaalle 
methU sena. edilmiş kitabını okudu
tum zaman, hnkilint~n bu zatın dil 
Ue alt\kaı:ıı olduğunu sanmıştım. Mec 
liste işittlklel'im bu sa.mmı no yazık 
ki tu~~tU. Sıfır: yaptı. 

nen, Sa<lri Maksudinll} meşhur ta 
rlh proresörU olduğunu da ışttınl§
ttm. Bu son milnasebetle onun tetki· 
kini merak ettim: 'ram kanaatle nn-
lddnu kl bu zat asla tarihçi detil· 
dir. Tarlhl bir ırnpaganm ııöy\ediiin 
den llerl ge.çıpemlş bir ıır••allı lıutş. 

laman Mllı,tııkm tenkltlert 
tsınıil MUıtıık Mayakon eıcürnle 

f5yle söylemi§ tir: 
"- MUnadeleriyle ıöyliyeyim ki, 

ortad ahir garabet varsa bu garabet De 
nlz Bank terkibinde değil Tiirk grame. 
rir.in yapr.al:lannı kan~tınnadan bu 
dıı rıya kıın:an arkadaıtarnnızm ı:nan· 

tıf'ı ı.<ladır. 

Her hl\ldc Denifbank çok yerinde 
temiz: ve tam Türk dili bünyesine uy• 
gun bir foimdir. Sayın kamutayın bu 
iami kabul buyurmalannda i11bet cl•
cağını !derin hUrmetltrimle an:edcrim • 

"Cumhuriyet,, in "Server · 
Bb: bu halcUcn"tl, ne yazık kl mek· 

teplcrlrnb:do okutulmakta bulunan 
tarih kltaı>larına nasılsa karışmış<>

. lan Ye.; aııiafılruamulığı yUzllnden. 
\ kimin tnra!mqan ;geJdlği tahkik edil 
· mek ~üzıınıun'!- kani olduÇum ı;:jJ1qle
~er.den fJ1k9yet' ede'fı:-ta-t~oc1erden, · ho 

Bedi,, ine cevap 
Ankara, 27 (A.A.) - Tilrkiye BU

yülC Mlllet Mecllainde müzakeresi gtç
miı olan ''Denizbank,. aözU hakkında 

Ulus gazete11i muharrirlerinden Kü· 
tabya mebcsu Na;.'t Uluğ ile Ajan mu· 
harrirlerimiz:den birinin vaki mUlakatın 

''I.f cıyrr C\tkada,lar, Sümer Bank, Eti 
Daıık gibi Dc-niı Dank ,terkibinde de 
gr1·n~ ı bıı}(ım·nı\aı1 hiç bir kaiduizlik 
, .:.~~tur. Bu terkipler lavrak bir ifade 
ka1>irvı:tinin, ve güzel bir dil elastiki
y~~ı . 1in mahsuliidiir. 

Sa~t\ Makabdi arkııdaıımız Sümer 
B""l\c, o~niz: Dank terkiplcrini kaide. 
atırkte itham ederken davasını ispat 
ed~cek bir gramer kaidesi göstermedi. 
r., ıkll ıöstertmezcli. Çilnkü öyle bir 
gramer kaidesi yoktu. Bilakis bu gibi 
terkiplere cevaz, kıymet ve yer veren 
bir kaide vardır. TıUrkçede Ü~ §ekil ter
Jnöi izafi bulunduğunu libirsiniz. Birin
ci ıeldl, terkibi izartlerde hem muzaf, 
hem m\lzafUnileyh izafet alameti alır. 
lar. Bu terkibi izafi ıckillcrinin en ba
lltldlr. Mill~tin hAkimiyeti, •.:umhurl
yttin fuilcti, meclisin ruznamesi, hll
kt\mctin muvaff akıyetl terkiplerindc 
Dldulu clbL 1klr1.:i ıekil terkibi izafilcr
de iuıfet allmeti yalnız JllUZafın aonuna 
aetlt. Kanun kuvveti, Tilrk bayrağı, 
•ek! eseri, fi.ve dilzgUnlilğtı terkiple
~e otdutu cibl. 

'O çUncU şekil, terkibi lıafilerde ne 
mu~af ne de muzafı ileyh izafet aHimeti 
.ıtnadara Der dere, maltepe, Adahiaar, 
Saddı~y tukiplerinde olduıu gtbi, 

tııc Sumer Bank, Eti Bank, Denis 
Bank bu U~UncU tekle göre yapılmıı ter 
kibi lza.filerdendir. Bunlar gramer 11y 
falarında bldelqmeden evvel dilde mil 
cyyideleımlı birer dil kıvraldığıdır. 
T\irk zekbmm 'l\Urk zerafet ve hastL 
'1yetinin birer muvaffakıyetidir. 

M..ıt. Ciala\1I>aray, Ayvınaaray, 
ıBahçokapı. Kumkıpr, Topkıpr, Duıte· 
po, Malt~ Tma:ıtf'pe, Hisartepe, Ka
alf oble, ç.nUJrale, Dalka1e, Rumkale, 
JSı1arkJSy, Erenkl>y, Kadıköy, Malıköy, 
Slncank&y ve nihayet en bllyliğiJmU· 

,On mak&rrı fazilet ve asaleti olan Çan 
Ji:aya. .. 

~n1U1yor ld, Silmcrbank ve Etib;ınk 
,n.ı. Deniı:bfnlc terk:bi de kaideye rru· 
nfık. ıtny~ uygun, iKfüadı ve ma1t bir 
flnnamn unqnında bulunma" lbrm • 
Jeten bUtUn vuıftan haizdir. Yapılan 
!ef lıfo!nıdur. K.abulUnU yUksck heye· 
~mlr~en rlcı ederim. 

~aaok, ke\lmAi TOrktedir 
bıNil MQftaktat'. sonra ayni mevzu 
~ :ı .aı '5yUyen MaraJ mcb'usu 

&ss«n o d d" k" 
H RLtlt bilhasS<l e ı ı: 

11an d k"l .. D • ı.-nlı: mUrekep a ını teı ı e· enu:..... . . ka..ı 
_ 11 1 d n deniz: kelımesı ı:ar den QO:ı: er c , 

da sayın mebusun bize söyledikleri kısa 
b'r izahı da profesör Tankutun nutkun
dan sonra vermeyi münasip görüyoruz:: 

Sual: 
- Bu~Un okud~ğumuz . "CumhurJ. 

yet,, gazetesinde (Server Bedi)-imzalı
yazı üzerinde noktai nazarınız ncdır? 
Bu yazida bir resim vardır: ''Deniz 
bankası., yazısır .. -n son üç harfinden ev· 
vel yukarıckn inen bir balta, ve bunun 
§iddctli bir darbe ve keskinliğinin fışkı
ran alametleri... Server Bedi "Dcrtiz 
bank,, ın yanlı~lığını ve "Deniz banka
sı., denmek lüzumunu ileri süren hu
kuk profesörü Sadri Maksudiyi teyi! 
için bir takım misaller ıctiriyor. ~z
elimlc diyor ki:: "Jır;;ir belediyesi yeı · -
ne ••1zmi:- belediye., diyebilir miyiı:? 

Sayın mebusumuz Naşit Ulu~ım b·ze 
vetdiği kısa cevap §1.ldur: 

- Hayır "hmir belediyesi., yerine 
"İzmir belediye,, dcmcyiı. Ve Jimdiye 
kadar Türkler biıt böylo bir terkibi 
isim kullandıklarına da!r misal vcrmiı 
deği11er<lir. İzmir belediyeei. lstanbul 
belediyesi, Ankara bctedlyeci ve her 
§ehrln bir beledlyes.•. vardır. Bunun ml• 
nası çok açıktır: lzmlrin belde t.1leri Ue 
u~ra2an mUessesesL Bunun Denizbank 
unvanını taşıyacak bir müessese ile hiç 
blr Umt mUnascbetl o1msdıjı meydan 
dadır. 

Yalnız ben de ıb:den ıunu ıorınak 
btcrirn: 

Denizi>ank if •desiniı;ı yanlıtlığını, 

yıntıı ~tarak, ı'leri •üren ve Türk dili 
ile ne Umt ve ne de - bilhassa· fonotik 
ıllkuı olmedığı kenrini tanıyan ve öu
yıntarca malfim bulunan BJy Sıdri 
Mıkaudiyi tcyid etmek için getlrti~i 

misaller arasında n.';ln (Server Beöl) 
deni1tn rat: (Malt~pe), (Kumkapı), 

(Ileş\kta2), (Ayvansaray) gibi terkipleri 
hatırlayanıamıştrr? Bu (Server IıccU) 
denilen zat ya çok alimdir, bu takdlrce 
benim iş:ıtet ctti~im ik.' isimden mU· -
rekkep uıwanlan -la nazarı dikkate ala· 
ralc n•m yc..lnndan izahta bulunacaktt. 
V ~ yahut Ti.irlç t'llti rt;molojisinde ccı

hlldir. sö•e kanşmıyat:akt1 .. , 

"Sn<lri Mnltsudt cftbtld,r., 
An'lıfoltı ajansı n~lt Ha1tkrdM 

bMkt1. e!'.ki Drşvekrtlet hugust kalem 
dlrektBrU KUtahyn mPhusu Vedlt 
Uzgl:Sren ile <le g6rilşmUştUr. 

calardan işittim Evet, bu manasız 
sözler ,.e hiktlyeler de, Sadri Mak· 
eudinln cahllAnQ Jnahsulleri eserleri 
oldu~ul!n kanaat getirdim. Artık ce .. 
saretle daha lleri gideoilirim: 

Sadri Mnksudi, bir hukuk prof4;l
ıörU müdUrT Honu~ bunun fiznlnde 
kuvvetli ve mücyyit vesika göreme
dim. Ancak etrafıL Yl\Yllmıo kendi 
l!adclerine göre Sadri M1'ksudl, Rus 
çaTlığmdo. tahşUlnt ikmal ctm1ş ve 
orada. bir nevi, bir nebze sokak avu
katlığı yapmış, kendilerinden m~n
kul olmak ilzere, Pariate Sorbon üni 
'•orslteRinde kürsU sahibi imiş, ne 
kürsll<Rl? Türk dili kürsüsil? Hukuk 
kUraUsU? .. Bunu henüz tahklko vakit 
bulamaclım. 

A_nçak Parla. Sorbon Univeralteıln 
de Sndri Maksudtye hukuk kUrsUaü 
vcrmezle-r. TUrk dlll kUrsUsU mu? o 
da eüptiell .. Eğer btlyle bir hata vaki 
olmııfsa ne yaı:ık. Garp Alt~mt Türk 
dlllDl-- Sl\drl Mnkımdl aS'zmdaıı tolt· 
mlo oldu. 

Bay Sadri Maksudi, derslerine .40 
·vnm etmeden evvel ~en ttirkçeyl öğ 
rensen-ve onun leziz ağzını tatsan 
tUrkto konuomakta.n lctlnap eder
sin . ., 

iinr Hnelordenberl seni Türkiye 
Tilrklıfrl, Türk seııçllği sakat tUrk· 
çonle verdiğin der,.ıerl dinliyoraa. 
bunu kendin ıcın bir liltfu mabıuı 
ve TllrklUğUn tal\kıı:ı nezaketlntn fllk 
eek eııerl telAkkl etm.ellsln. Yoksa 
sen, TUrklyede tllrkço kon.ııfmaıa, 
tUrkçe derı vermeğe cesartt ed•me
me k rnevkllnde bir adamsın. 

falrnt beferlyette senin gibi, ceh 
llnl bllmlyen, kendhıl Altın nıuuı 
ga(iller az değ'fldtr ..... 

"Sadri Makıudiyi hürmete 
faya9 görüyor idik,.. ,, 

Arıiıdolu ajansı anketine devam ede
rek· Türk dili tetkik cemiyeti üyelerin· 
den ve ''Dil, tarih ve c:Oğrafya fakülte i., 
doçentlerinden Dila~ ile de gör~üş
tilr. "Türk - Ermeni denilen bir kabil~ 
nin Türk çocu&'U,. olduğunu sÖyliyen 
Bay Dilaçar da demi~tir ki: 

"-Biz bugUne kadar aay Sadri Mak
sudi arkadaşımıza, hiç de tetkike Jüzum 
görülmiyen bir mütehasşıs olmak ~am-
5iyle kendisini hürmete şayan görüyor
duk. Fakat Türkiye cfuphuriyeti hükQ. 
metinin _şüphesiz en mütehassıs dikile
rimiıe danı~tıktan SQnra ortaya koydu
ğu ".Deniz l}ank" sözüne itirazını o ~a
dar gayri ilmt ,.c cahilftne gördük ki ar-
tık o zatın Türk ilim ailesi içinde J)ir 
ren ~olduğunu kabul edememekte maıu
nım:;. 

,. Türkçe ıramere sığmaz,, 
Geceleyin de Ankara radyosunda ayni 

... . ( ·;, - . 
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kazası Kamyon 
• ,, bl 

_... Ba§taratı 1 tndd• Kamyonun neresinin çarptıJ~ tıtl 
tnecekterdl. Tramvay hattının Uze- rniyoruın. Altı çocuk bnbasır: · 
rlnden yUrliyen kızla kadın Edirne- ycrck blc kaza ynpnr mıyım ·•'{Jııd 
kapı çocuk bnknıı evlne yaklaştıkla· Seyrfisorqr mijhendisl tara 5 
rı blr sırada Marika İstanbul tnra- ·da kazn yerinde 'keşif yap1.ıo:ı1~1ııı 
frndnn doğru sllratle bir kamyonun rıı. şoför gen karakola sBtilf dele 
gelcllğini görmliştür. tür. Knznyı görenlerin de fla 

Kız bu vaziyet üzerine elln<\,en tut altnmıştır. 
tuğu kadını çekerek yoluo sağ tara- --.-+8-, .... 0-k_a_k_t_a __ k_a--=ı-p-
!ınn kaçmak istemiştir. So!iya da ti 
başını çevirip }ı.allll:OJlU görilnce sektesinden öld :b 
korkmuı,, kızın elini b!rak1p _seriye nurrUn snnt bire '"irmi kal~ l}o&ı• 
kaçmıştır. Du~ırnda kamyon yetiş- ~ "' ., ıcto " 
miş sol tekerıeırt Sofiyanın başına dllden Sirkeciye do~ru tıınıe dlf 
çnr~arak 'kadını yere düşürmUştür. ve 46·50 yaşlnrmdn tahmine ,. o 

Yakaya KarngUnırill\ karakolu- bir adam Sirkeci dörtyol ağıtııı, 
na mensup ~ıı,bita mcmurla.rı el koy metre kalamit. birdenbire >'6 r 0 muş.şoför yakalanmış, yara]ı ~adını varJnnroış VE) bu şiddetll suıtut 1 
muayene için Edirnckapı bakım e- cestnde btçııre ndaının ba~ı dil Y 
vindon bir doktor c:ı;ağrılmıştır. mıştır. k" 

Gelen doktor muayenesi neti- HUviyeti tcsbit cdllemtyen et 
zedenin knlb sektesinden vefat cesindo kad1nın başının patlayıp 

beyninin dışarı çıktığını görmUş, gı nnlaşılmıştır. 
ynşayauı ıyacağmJ anlaY mc;a. has 
taneye kaldırılmaşına lüzum ol
nıadığınr söylemiştir. 

Soriya yol Uzerinde on beş da
kika sonra ölmüş, cesedi bir sed
yeye konarak yolup kenarına a
lınmıştır. Kanların aktığı yerle· 
rln Uzerino de talaşlar dökülmüş 
tür. 
Yarım saat sonra müddeiumumi 

mua\·inlerlndcn t)beyt ile tablbl ad
lt Enver tnhklkata el koymuı,lo.r
dır. 

Tablbl adli Enver cesedi muayene 
etmiş, ölüm"n ~eklini teı;lllt etUktE>n 
sonra defnine ruhsat vermiştir. 

Kazayı yapan şotörUn adı Tatil 
dlr. 171 ı; slell numaralı olan Tamın 
kullıutdığı kapmını numarası 3802 
dlr. Vefada yıldız garajına mensup
tur. Taş, kireç t(ışımaktadır. 'Şoför 
Tartı mUddclumumt geldikten sonra 
karl\koldan gctlrUmtş, kaza etrafın 
da izahat vermiş, aonra 1\amyonıı. bi
nerek tecrübe yapmıştır. 

Tafll şunları söylemiştir: 
"- KaragUnırUk durak yerini go

clnc9 kadınla kızı yol Uzerlnde gör
dUm. Knrşı tuafa gec;lyorlnrdı. Kor· 
na çatmadım. ÇünkU korntt. caldığım 
birçok kimseler ürküyor, Şf\Şmyor-
du. Kızla .kadının karşıya geı;eblle· 
cekterini tnhmln ettim.Fakat kız be 
nt gllrUnce şAşala.dı. Kadın geri kac 
mak istedi. Bu sırada kendilerine 
yetittlm. Sola doğru fren yaptım. Fa 
kat yerler çamurlu olduğundan ve 
yolun sol tarafında da paket tnştnrı 
oldn~undaıı tekerlekler ktzak ynptı. 

Yaşamak 
. Hakkı 
Nazım 

IFD D ~metnn 
llk romanıdır. Bu de&-erli şairin 
ndırla ne§redeçcği ilk eserini bil· 
yük bjr zevk ve püyük bir al{ıka 
ile takip ede<:eğiniwen emirıiı. 

Ye:1l ıenenln ilk glln iln· 
de başlamış bulunacaktır 

................................... 

mevzu üzerinde ne~riyatta ·bulunulmuş
tur. Kırşehir mebu~u Müfid ôzd~ mQ
taI~annı bildirmiş, sonra Ankara me
busu Falih Rıfkı Atay da söz söyliye
rek ~yle deml§tir: 

A - Türkçe, dilnyaya kültür götOr
mu,. yaymış, saçını§, TürJ<iln dilidir. 
Bun- bütUn dünyada itiru ctmcği dU
şUnen akh başında hi~bir adam çıkma
mıştır ve çıkamaz. 

JJ - TUrlcçe o kadar ,ıeniş \"Ç zengin 
bir dildir ki, bütün dünya dil ftlimleri 
bunu kök ve aria olarak :tlmak mecburi
yetini itiraftan ba~ka ~ıkar ilmi yol bu· 
lamaılar. 

C - Bu kadar geniş bir dil. Osmanlı 
devrinin kısır asırlarında rnahdud 
kaf alann uydurdijğu. sramere sığ -
maz. t~te biz bu günkü Türk 
çocukları, ve haklkatçı in~nlan, yukar
da isarct ctti~im pren~iplerl bütün \'U • 

zuhu ile en münkirlere dahi g{>stercceğiı. 
Bunu ~bırln, ve fakat, Türklü$e has, 
şuur \"e inanJa ~kleyiniz. Tilkdir eder
siniz ki bu iş o kadar kotar değildir. 
Güç işi başaracak olanlar. cah$ma yo1 
!undadır. Bu yol üıcrinde çıkabilmesi da 

Japonya alaY 
mı ediyor? , 

~ B~tar&fı 1 ille! 
deki fıkralar rüesası, Amerikanın~ 
girmcsin1erı evvel bir reyiii.m yaP'. 
sını teklif eden Ludlo\Vun tak 
sür'atle reddedilmesini temine 
vcrmi§lerdir. . ıl 

Diğer tar aftan idare, şQnk~ının ıÇ 
ma devreslnd~ bahriye için JP\lrı 
krediler elde ctmeğe ,alı§ataktır. 

Amerikan gazetelerinin şidde 
nc~riyah dl 

\'::ışin~ton~ 28 (A.A.) - PanııY hl 11~ 
dolcıyı ·He Tokyo ile Vtı:;lngton •~rlf 
tenli edilen notalar lınkkında tefS 1~ bulıın:ın E\'ening Slar ggıc\csi oö)' 
ıno1't:ıdır: ~~ 

••JJnricire nczarctlle Tok)'O hftdlSt 
· rl~• pnnmış nddcdcbllırler. Foknl Ame ilP 

kının rfn nyni kanaatle bulundu#U t fl
dir. niltıklıı birçok kimseler JaP"" 
/.mcrika h:ıyroAını hu kodnr a#ır biri 
de t.ıhktr eıti.ktcn sonra ımdecc "b~~ır 
zur (.:iiriln'liı,. demesini bizim ıılçn1' 
zın · \'C uznk ş:ırktnld menfnııtlerlınlıe 
lan tcc!ı\'lizÜn scnit·rlcğlI btışfnll81CI 
teltıkk i etrııekteıli rlcr ... 

Japon clnlılliya nazın ıınıiral 1 
gu'n ın \'erdiği yeni be:rnnat ):ıo!Tllll 
yapmı~lır. re 

l~ilh:ıklka, Sueısusı.ı Japonyıınırt rıı! 
tıırılyelcrine rnltınen, ,unları so)·Je ~· 
"- Kantona karşı turruıu kol•>4,, mnk için, belki bir giln Holman • J 

yerleşmek mechurlyetinde kal11cal1 ~o 
nn hJdi!ıesi ı:ılhi, hnıfücJere seUnre·~, 
dlseler gayrikabili ietlnnbtır ve tefi d 
edcblllr. Ne lOPalım! Japonlar t.Jl• 
lct )'Ol •• Kazadır bu!.,. 

Bir hAdise 

P.elcin, 27 (A. A.r - Röyter f!'IU 
rl bildiriyor: 1 

Japon a<:.kerleri dün Jngiliz A~ 
mtsronerleri m~ktchine girerek bi ~ 
su 1 evrak zaptetmişler, bundatı. 
mektebin Çinli müdürünün aaıdl 
çıkmışlar ve orada bulunan evral>f ttf. 

. mıstardır. Çinli müdür. ma.lQnı ~~ 
sebcblerden dolayı tevkif ediJınıı:•r 

Bir ~chlr daha JaponlarJt1 
geçti 

• • ) ......rt ~~ 
Tıent ın, 21 (A. A . . - Ja.,... ... 

nnın umumi karargahı, T imııfl 1 

etmiş olan Japon kuwet1eri11iıı ~ 
§ehrin tahkim ~dllmis ol~ kıSJ1\, 
gal eden Çinlileri tardetmek wrcU 
ml:ı:leme" auıeliyesile me~gul bul 
lannı bildirmektedir. ·& 

Bir Japon erkanıharp zabiti~ 
Pukm cephesinde uzun bir te' 
sonra Japon taarruzunun ba,§laınl' 
~u beyan etmi~tir. 

ima beklenen Sadri M~ksudi gibi mua- ~ r, , 
nılar elbette aydınlık dışında kalacak .. .~ 'it-~ iJ ' 
tardır. iz Türk g~leri, .bu rouanzla - ~ i~ 
ıın SÖZierini değil, Türkiye Büyük Mil· ~ ~~ 
Jet Meclisinin ~n 'SOn verdiği şuurlu ve ~ ~ 
pru-lak kıran k~dinize istikamet yıldı- ı ·r · ~ 
ıı alımı. Siz:i mu,·affakıyete. saadete ve .... 
hakiki bilgiye eri~tirecek olan budur. 
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Uyumak istiyordu, 
ayakları bağh 

• • 

elleri 
olarak . 

ve 

uyumasına ızın Verdiler 
tııl'§unlardan b!risi , sağ gözümün 

b~ ~U sıyırdı, öteki de şapKamı deldi. 
·~ eline sarıldım. İkimiz de, ~ 
:ı boğup &edirln üzerine dl:§tlik. 

\iUteınadiyen ate~ ediyordu: Dan 1 
li' ban! Dan!... Dört el daha artc1 

~u kurşunların hep3İ duvara 
~dr. Ben. kendisini bırakmıyor-

•ıkr sıkı sarılmıştım. 

~ltnun sporcu ve kuvvetli olciuğu
~hyordum. Uğraşıyor. elimden 

1 
•llı•·a c.::hs:yorclu. U zurı miiddet 

Cdcrn:yc-;ektim. Bu sırada, sedirin 
daki küçük masanın üstünde bir 

~ tözüme ilişti . Sol elimle boynunu 
~rıı. sağ elimi uzattım. çekici aldım. 
7 .kuvvetimle kafasına arka arkaya 
~ı. üç darbe indirdim. 

• ~,, yanldı. kanlar akmıva ba§ladı 
tı gev~e i, bayıklı. yf're düştü. Ne 
ne olmaz d iye kelepçeyi bileğine 

'diın. • 
,ı • ' s·ı::L • • J d' ~ ~~.. ı cuıınızı neye ıstıma etme ı-

' :Senim silahım yoktu. 
~ 'Ya Puvanvanın1 ... 
l ~ Çıkarmıya. vakit bulamadı. 

etti. Fakat, üzerlhde bulunan vesika 
. !arda yazdı isimler hakkın.da bir tey 
söylemedi. Zavallı Lcobr'un katli me
seleıjne ~elince, baıındaki yaraların 
kendisini sersemleştirdiğini, ancak Al· 
manca •.:evap verebilecei!.ini anlattı. 

Komiser dikat tercümanlık vazifesini 
gördü. 

Vaydman, sakin, elleri dU.leri Ustün 
de. cinayetini anlatmağa başladı. 

Köşkün kirasını vermek için 2,500 
franka ihtiyacı vardı. Emlak a:enteleri
nin paralı, ve Uzerlerinde ciaima çok 
para bulundurduklarını bilivMdu. 25 
iklnı.:i teşrin. perşembe gür.i! Leobra 

müracaat etti. Birlikte köşkü gezdiler. 
Fakat o giln. onu öldürmiye eesaret e
demedi. Vulzi köşkünde füraber e>

turduğu arkadaşı Fr?merin kendisine 
yardım eclec~ğini ümit ctm"~ti. Hal
bu ki o reddetti.· Bunun !izerine ken
disi öklürdü. 

Sorgu sırasında telefon çaldı. P. Y. 
Prenborun: 

!er. katil; elleri ve ayakları bağlı va· 
tağa w:andr, gözlerini kapadı. 

Saat sabahın üçü. İki polia mcmu· 
ru, uyuyan katilin yanında ııöbet bek· 
liyor. Vaydman dalrın yatıyor. Mun
tazam nefes alıyor. 

Nihayet muayyen saat ;;eldi. Mc
murlanndan birisi kendini dürttü. 

Cani. gözlerini açtt, doğruklu. Ve 
rilen bir firl.:an kahveyi içti. V c po· 

'!isleri takip etti. Gösterten sandalye
ye oturdu. 

- D:in söz.verdin, ıeni dinliyo
.ruz .... Ve, cani itiraflarına b.aşladı. 

- Evet, ismim Ojen Vaydmandır. 
Şimd!, onun 1908 ıenesi ~:.ıbat ayın-

da Frankfortta doğduğu anlaırldı. 
Fransaya geldiği zaman. ilk evvel 
•Doerbrey. sonra da Karer ismil'!i aldı
ğı öğrenildi. 

Sorgular sıktaıtırılıncs bu sahte ve
sikalann Milyon tarafından tedarik o
lunduğunu söyledi. 

- Milyon cürüm ortağın mı.dır? ..• 
- Hayır! Öldüren yalnrı benim. O, 

crıay) a doğru süratle yol alan . 
~ 0hil içinde. (Karer) baygın bir 
c 

- Prenbum, dansöz Ko?en'in tey· 
ıcsini unutma. Ambasadördeki küçük 
G~m. Genç kadının, Alman ~ivesiyle 
ko~upn bir: delikanlı ite Sen Kluya git 
tiğini söylemişti. .. 

temmuz.. iptidumda köıkü tutmak için 
~na para verdi. İ§te o kadar,.. Bu 
köşkü tenha ve uza.k bir yerde olduğu 
için intihap ettim. Zengin adamlan 
buraya dü~ürmek kolaydı. 

Oıtte: Vulzi köıkünde araıbnna yapılıyor. Altta: Polis müfeltiti Bürken, Pu 
anyan ve Vedren. 1 

(lattyordu. ~ • 
Cflay) da, Sen Ui sokağındaki 

llı.crke~ine götürülen Vaydman: 
dltr Prenbum'nun masası önüne 

Prenburn, bunlan unutmarmştı. Der 
hal bunu sordu. Vaydman, iJk defa 
olarak titredi. 

- Ve öldürmek de .. İtiraf et. Çün· 
kil dansöz: .Koveni de öld~rdiitünü bi
liyo~z. 

Mırıldanır gibi: 
- Bu pek müthiş .. Söyliyemiyct.:c

ğim, barıa bir kiğıt veriniz ... 

ret içinde kalmışlardı. Vaydman itiraf 
larma devam etti: 

- Çok ıcn, çok uysal b ir kızdı. 
tı. 

~k aaldn görünüyordu. Başındaki 
~ sanldr. Ve sorguya baş· 

- aırakınız benli Ba.Şım ağrıyor! İçini çekti, zayıf c)lcrlııin ince par· Dedi. Hemen bir kağıt, bir kalem 
verdiler. Acele şu satırlan yazdı, po
lis iomiserine uzattı. Kağıdın üzerin
de: ''Jan Koveni öldürdüm! .. ,. yazılıy· 
dr. Vücudu ba~tan ayağa kadar titri
yordu. Hazır bulunanlar derin bir hay· 

Çantasrnda çok, pek çok para görmüt
tüm. Köşke gelince mantosunu çıkar
mak istedi. Yardım etmek için arka ta 
rafına geçtim. Beya.s ensesini gördüm, 
kendi kendime dt.işündüm: 

~ 
l\nkf ordda, (Karre) namına sah· 

<t T><ısap::ırt tanzim ettiitini itiraf 

Yarın sabah siıe hepsini, hepsini söy
llye<:eğim ... Bırakınız, l;>iraz uyuyayım .. 

• Polisler biribirler:ne bakı~tılar ve: 
- Pek ala, yarın olsun!. .. 
Dediler. Bürova bir yatak serdi· 

maklannı sıktı, bayılacak gibi oldu. 
Komiser Prenbum bafırdı: 
- Haydi söyle. .. 
Vaydman, korkak na.zarlarla komi· 

sere bakıyordu . Dudaklan titriyordu. (Devamı var) 
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~}·anın, ıöylediklerinden de · anla§Jldı· 
\'cçhile, bü~Jn muva.fakryet size ... 
:ıqhip hayretler' içiq.de: · · 
- Fakat .... c;ledi: 

~ - Susun Korinyan t Bugünkü mu- » 
i ~faıuyet tamamiyle size ait olduğu 
tıç il, Raskas, siz de yüz altı!l alacakıı- • 
~ ~ (ko!'inyan ümitsizlik . içindeydi. 
b~':cas hareketsiz duruyordu). Şimdi 
•l\ı d' )()) ınlevin. 'Rt• Trankavelle Montar 

ıı bulmak lazım. . . 
lt«?rinyan bir adım ileriye ablarak: . : 

tıı - Onlann tevkifini üzerime ahyo
f~~ Geçen gün muvaffal,c c lamadım, 

l .. 

hı ~skaı g1yet sakin ve istihfaf dolu 
ta.~ır1a r-özünü kesti. 

ltt; RütbetJU, onların tevkifini em
~,..!Y\:>r. Sa,dct;c o.nlan bulmamızı 

.ıror. 

'l:h -
1 

Af erin Raskas. Tevkif fala'n yok. 
I{ tU · 

~le ~e de lüzum yok. Sa.dece onlann 
lı b tiru öğrenmek iatiyorum. Uıt tara 
t~i:na ~it. Büyük bir dikatle hareket 
~~~d~c bilhassa bu i~ sa.lluk bitirin. 
Ilı~ 1 kabatım ! Eğer muva!fak olursa 
li~ ~ bin altm. Fakat bu ıcfi1ler e
~, ben kurtulursa, ikiniz de darağacı-

t~laraınu:. 
~. cas_us gerileyerek dt}anya çıktı· 
~l\.ı l(orinyan heyecan içinde mrnl· 

'il: 

~Bin altın.! 
,askas da Urperdi: 
it Ve Yahut da darağa•w'l ! 
...... ar~inal peder Jozcfe dönerek: 
b Ş.ırndi ötekisine bakahm ! 
,cdı, peaer Jozcf de cevap verdi: 

bit Ço Öteldai elinizdedir. Oıt tarafı 
~t~ cuk oyuncağıdır. Bütün mesele, 
tıı'fa:ct etmemek, acımamaktadır 

"tliırı. akıyetiniz için tanriya dua ede-

~. ~fliy-- . 
~ bir h 0 • ıçinde gizU bir tsyan bula-
llıCrler J Urmctle, kendiiini takdis eden 
'l>\ ~zef CSnünde · eğildi ve onu ka-
~lln ~ t~i etti. Baırahip man· 

§Lgmı gö%lerinc :indirdi 

ve kendisini bekliycn arabaya doğru 

yürüdü. Bu·araba hareket ettiği zaman. 
kardinalin ikametgahına uzun boylu 
bir adam giriyordu. 
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Rişliyö kamasını yokladı ve kınnı· .• 
dan kolaylıkla çıktığına emniyet getir· 
di. Bunun üzerine, bir nevi kabalıkla • 

· kapıyı açtı ve Annaisin Uzerine yürü· : 
yerek §Ö)lle dedi: 

- Bir muhakeme vuku bulacağım, . 
herhalde ümit etmiyorsunuz, zannmda' , 
yım. Sizin suçunuz, gizli bir cezayı, 

icap ettiren suçlardandır. Bu andan iti 
haren hiç kimseyle görüşmiyccebiniz 
ve akıbetinizden hi~ kimse haberdar ol 
mıyaı.:aktır. ' 

Annais ,ayakta duruyordu, eldivenli 
eli de bir koltuğun arkasma dayalrydr. 
Vaziyetini biç bozmadı ve Ri11iyöniln° 
gözleri içine bakarak §U cevabı veri : 

- Yanılıyorsunuz, Ak!betimden bir 
kişi haberdar olacaktır: O da ıininiz ! 

Rişliyö silkindi ve g:ilümsiyerek: 
- 'i ehlikeli olmryan bir şahit, dedi. 

Siri ne hale getireceğimi yalnız ben bi· 
Ieceksem, emin olunuz ki matmazel,An 
nai .. dö Lcspar denilen bir mahlukun il· 
zerine pek çabuk bf r nisyan perdesi 
örtUlecektir. 

- Yanılıyorsunuz. Sizin vicdan a· 
· :ıbı duyacak kabiliyette . olmadığmm 
biliyorum. Faka şunu unutmayın: Ben 
öldükten sonra benim namıma annem 
sesini yükseltecektir. 

_ öyle olsun! Esa.ıen aizinle mü-

nakaşa etmeğe gelmedim. Henilz her 
t ıey bitmemişken, ıize bir halaı tekli· 

l . finde bulunınağa geldim. Mademki hiç 
kimse biri duymuyor. sizinle aÇıkça ko 

nuşac.Jğım. 

1 1 

Genç kız tekrar etti: 
_ Yanrhyorsunuı. Bizi pek ali 

duyan birisi var! 
·resadüf mü, yoksa bir hinikablel· 

vuku muydu? Burası meçhul. Genç Jo.ı 
elini kapıya doğru uzattr. Ve bu han 

•I XXVII 

SEN PRIYAK 

Kafile, evin önünde toplandı. Mu
ha!ız:lar sayıldı. BeJ ölü ve ıekiz yata
lı vardı. Bu yaralılar arasında, darbe 

yi kafasına yemi§ olan muhafaza ku
mandanı da vardr. Ölüler ve atlarına 
binemiyecek: kadar yaralı olanlar eve 
nldedildi. 

~ardinJ.l: ' 
· - tlerit ... 

Diye emir verdi. Korinyan da §ÖY· 

le dii§ü.ndil: 
- Eyrahl z~vaı:ı Rask.;rn cesedi- • 

ni görmeden gidiyorum. 

Fakat tam bu sırada, evin içinde bir 
!er}>at yüks~ldi: 

- Korinyan ! Aziz dostum Korin
yan 1 Gelip beni kurtarrn !.. 

· Saçtan diken diken olan Korinyan, 
dchıct içinde nunldandı: 

- Ra.ıkasl 
' CiJ.:e bağırmakta devam ediyordu: 
·- fmdat Korinyant İmdat! 
'Kardinal hayretle sordu: 
-Bu ne? 

Korinyan kekeliyerek cevap verdi: 
- Raskas 1 Fakat... Bun:ı imkan 

yok! .... 

Rifliyö samimi bir tavırla: 
- Bu ceaur ve mert r.~skası az da-

ha unutuyordum Derhal kendisini 
-tahliye edin ! 

Çehresi sapsarı kesilmi olan Ko
rinyan, Sen Priyakı gfü:lcriylc isticvap 
etti: evdeki kadın, kendisine Raskasm 
firJmU anlattığı için, Sen Priyak da 
hayretler içinde kalmı§tt. Ayni hare· 

ketle, atlamıdan atlıyarak evin içine 
daldılar. Onlar kadar hayret içinde bu 
lur.-uı kadının esasen sürmesi açık olan 
odanın kapı&ını açtığınr'gördüler. Ras· 
kaa onlan ıelitnlryarak dı~n çıktı . 

- Kadın kekeledi: 
- Orada ne i§iniz vardı? 

Raakas, hi~ bozmadan, gayet tabii 
bir tavırla ı.:evap verdi: 

- Sorduğu suale bak .. Kapıyı aç
mam .da açmam diye tutturmarru mıy

dınız:? ... 
Korinyan dehşet içinde ürperdi: 

• - Demek ölmediniz, ··/ıe mi? 
- Bir müddettenbcri, bütün derdi· 

niz, beni ölü görmektir, Korinyan l Siz 
aklınızı mı oynattınız:? .. Beni kim öl
dürecek? 

• • 
Raskas, Molüsden ayrıldıktan son:-a. 

ormana girmişti. Üç kahramanın hücu 
munu görmil§ ve kendi kendine şöyle 

demişti: 
- Netice itibariyle, Annals dö Lcs

pan ben buldum. Kardinal bana kati
yen kızmaz, bilakis takdir eder. Bina
enaleyh her ıeyi yoluna koyalım ... 

Bunun üzerine, Raskas, arbede· 
den istifade ederek, nazarı dikkati ~el· 
betmeden, eve daldı ve evvelce kapatıll 
m.ış olduğu salona girdi. 

Raskas, kardinalin önüne gelince, 
vaziyetin mükemmel olduğunu derhal 
gördü. Ri§liyö ona ancak birkaç ke· 
lime söyledi. Fakat bu birkaç gelime, 
en büyük mctlıiyelere bedeldi: 

- Ra&kas, bu akşam veznedarı gör l 

Korinyan inledi: 
- Ne müthiş bir darbe!... Raskası 

~n ... Bizzat ben zengin ediyorum! 
Kafile yola koyuldu. Raskas orma • • na koşarak, Molüsün, kendisine vermış 

olduğu ata atladı ve akşam saat altı 
da Parise giren kafileye yetişti. Anna
is, kardinalin ikametgahındaki bir sa· 
lona kapatıldı. Bir ölüm endişesi için· 
de bir saat geçti genç kız, kendi kendi
ne soruyordu: 

- A1.:aba niçin, niçin beni kardina
lin ikametgahına kapattılar:' 

Birdenbire ürperdi: Kapı açılryor
du.. Kardinal dö Ri~liyö içerle g irdf. 

Bu bir saati. kardinal, peder Jozcf. 
le geçinni§ ve ona Verdürün sözleriyle, 
arbedenin bütün tafsilatını anlatınıştr. 
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kardinalin çılgınbpm t~ edfı, P. 
ıu991unı valslt -~~ ffgılar
da!\ değil. ~q de, Kori.ıy~ 1N 
korkunç sırn ifp etmektr.:n ıe, ö~ti 
tercih odec;eğinj diif iinebUecılç M41r 
soğuk kanlıydı. 

iki h4ldm mutlak vaziyeti b\iyilk 
bir toiı.ık 1'&Jllı\ıklı t~U ~ttij~. J" 
vqiyet b:ı t;k kel~y1': ko~"ullfW, 

Peder Joıcf: 

- Evveı, düş~nı ta-.nnak li:nn
dır. dedi. Traakavelle kalfasmı ıuu. 
YOflıı. liındi biltilll meaole, Dçind 
aıt,. öireamek w abinle k9nu,mqf • 
lan adamın ismini tesbit etmektir .... 
Pri11Jp, ol\lann bi ~eriae Jreyuyg. 
moll IAJıa 

Kar4inat hademeyi ça!Jraralır la 
Priyaka laabtı 16Rdudi Bir aa Mnra 
Sea Priyak iç.iye girdi. 

lti1Hy6 0ıta : 
· - Bugtin lize 18yledfk1erlmi bfli. 

yorsunuz, dedi. Buna muküil lb· 
den iatedilint .• 

Sen Priyak bilyWr b!r umimlyetJe, 
ı8zUnil keierek: 

- Bendtll her şeyi i8'eyinb, wp~ 
senyör, dc4i, hatta haY,atmu bl\e ..• 

- Pek all 1 Annaisln ae~.:enb oı
maaı. ıizin sa 1akatinize haJlrclır. 

Sen Priyak tl~ererek eğ"JdL ~ 
nldal devam dti: 

- Derhal faaliyete g~çectblnlı. 
Her ftyden evvel, dUello Ulllfl11lmiye 
kalfasını refal~at eden ~d~n kim oldu 
ğunu öğrcl'\ipiı. Siıe iki &lln m\thlet 
veriyorum. 
~o t>tiY~· ki:r\ v, nefret c\olu '°" 

ğuk bir ıesle cevap verdi: 
_ Bu ad" m ismini size derhal aCSy· 

Jiyeyim ı Kont dö Molüs. 
Kar4·n.,fü p der Jozef se1(inçle l\ı· 

perdiler Sen Priyals , •ymc~li bir biz· 

metklrctı. 
Ri'1iyö dü ijr.çe1i bjr tavırla mınl 

dandı: 

- JıfOW. mDl a- bir Molilı d' An
judan babıedlldiilal cluymu1tum. 

Peder J ozef l!iiildetı. ı 
- Bedbaht bir protatan bonn~ 

·~ litıı ~ak eevap ..ıdlı 
- ~-twı babulm. •11110111 ... 

ne PJC>twtu ~ M • JsataHlt
tir, ~Judayk~ 1'lç ~i•rJlt ..,... 
mudi. Pamtt iM ,.,.,.._,, ,.,ı,_ 
Bir cUn onunla karıı karpya. ~ 
yolunda .•• 

Sen Priyak sa.azın bittr.i& IMv 
dın~ltirl'fleı~ 
dı. 1 

- N'110 ı IMrı ....... •• ıcı. 
hrlste mi oturur? · 

- ltte bwııı UMPMlt ~-
jım, monseny8r. Fakat bir QQlttln l· 
pret ed~yim. B\I çoJt pıijhl~ir 1 Tam 
asDert takip edtt..:eglmls ,qads. tis4en. 
bundan VUJl~enı.l tfca e4fn aa .... 

ltiıtly8 ıert b1' ta"tJ.rla sorch\: 
- E? ..• Neyml1 bu adam? 

- Bu adam. kQnt d8 Mo1Qs\b9 QM-
ltdır. Onu bwıdtn blrka~ -"f t1Vel. 

Sen Pri}'\k tekrar ~il ''W-
tu. .• 

Rifliyö Üfl»U~rek W&u'dJ: 
- J4ektu., bu Mol\lşte4fr. 1tu mek 

tubıı blllhare, ta-bit krala vert\:ektir. 
Sen Priyak. kavga ve l'lr\iltü ya~Jtll· 
dan gizlice bu adamın evini 3lr'e•la. 

len Prlfak dotrutdu: 
- Mtltetlt\, kendilerine Nr .. , ••· 

Um~ ıöylememe müsaade bu)'Ql'Ul'lar 
mı) 

..-.1 ........ -,.~ .... 
kikMulMa,llu4Malda• 

- la,leyln babyun l lhdl. 
Sen Prlyak kati bir taw1a '811' 

cledh 

- Bu mektuptaa hhaetmeJs lltJyot 
fUDL 

~ Joı.ef sa1ün \k -.vırla IGaO
nünü kesti: 

- Kardinda., ...... .,ta 

KAR1tA11A1' 

kal1' ,.,_. ,.. .. ...... ..... 
lama .... ••lıtu,. .. ......... 
bir ................ .... 
dır. 

- llomen7lr. '9q -.ektupta neler 
yazıldılı taWI .... ......, etma. 
J(aat .. llollı"4 ........... •li· 
nı11.-•ttl'- 0• ......... .. ....................... ~ 
melalflll. wlsll' H~---
yObtk meQı\11'\qtUSU O,. .... fece1ı: 
..,_ ller ae ..ntJe oı.. oll1111. .......... • ,...,.k ~ ..... 
Bua• ~....,.. .... ""* .. , ............... ıw ... ..._. 
d•~·· 

iki mn.teblt. tsrperenk ,.,, ..... 

ne baktılar. SeJ\ Pri;vP ~ "" t. ,. .......... ".., ...... , 
... -.~ -''*~· 

oına.• *" -'f cdla. \ti ctll tsla· 
d~ •• ..... pthbıfwı. s.ett IW,O.. 
tqıt .. , ......... Wr ~ .,~ 
·rum. ~ l!R \?lı fflftt .......... 
.tlQelıeMltce1s ~ bk bt.amtt bq. 
1~ ~uıtıe•~ ..... 
yor.IQD.8Qfllleeqel,Jr.__Wr ltlae
naplılrttM..,_I 

:P04hr Jcpe8' ~ ....... bV ~ 
kış teati ettiler. Nihayet, pedcf luti. 
1öıleri7le mQa~t bir ipret ,a,u. O 

zaauı brtlMI, S'1'nll ...-ı k..U.. 
.mit bit uıiı• ~ .,....,.. 
yolknkllla bJ11ıM •lltctck aml-. 
dandı: 

- ıı.-u Ua11•. _.. v
ınaMmt ...,. -- 1llr .... 
vat•· ~ da ..,ı. JU!bdarl 
....,...,~ . .-.c• 

reailldtlıi .,_'111 ~ tc"W· V• 
nihayet bir nefeate .a.uıı.il bi~: 

- Majeste lntıliet,._. 

•nNrllttlriae ...... lralk 
u. 

- 11 Q .... , •• 4Mi. Ue ... ic_ia4e 
lllekts~ .......... ~ ... tM4İl' 
4ew-&üt ... ..,...t 

wıı ..,!!..-
._ lttijÜ ..._..,. ....... ,.

Joaef ..,ı. .... , 
-Bu adam .... ır ........ Dlr '~ 
Riflly& d.'lfilncelt ,. ..... ...... 

dlMI: 
- Bntt Onu 911r idare edfrf'#! 

Aıtı Wrpk Mt,ıDlr te)'ler ilhan:,._~ 
Brt • .,... ........ •m.t ~!=._ 
........ olabl: ........ bu ~ 
fttte blfnı, mllle!Wı hlr isyan ~ 
~. kendilcrüd ~et ......... ~ 

Ye 1rardbl,at, bu --«-.. 
ren 1ıac!emeye emir n"8: 

-·~·--·~" Kardlnal!e bertber ceJıillt ~.w 
caaQ1t ~ blı oWa. .... ..-~ .. 
riııt1 ~rlardı. BeralMr ~ İ'= 
d{ler. Korlnyan hd eDyte bnuıtı 

tQJfrdQ. lu1satm cG.O Gıcrink 
.. bir~ ... 1111 ....tek• 
~ ,Opha!s Wr -.uwt_.. 
lalWaı~ 
_.,a~~...-ı 
-lqdaad 
~ ..... qkcnap 

dh 
- Bir teY delil mon14111J6rl 

.., dliUl ~ 
Nlıat ...... ~, 

da dOfUrl.:ell bir tavırla dotapj&ii. 
tfiUyet, on1ann an&nde 4m4a • _.. 
-.us. vuiyetin .... ~ lllll'!'r..ı 
..lar yekdilcrW ~ 
~I~ 

Kardiaal '871• Ml _ .......... , ... _ 
nul Gtçea ıl\nlll Md 11.W 
jOCJI 

tr•·t· x.m,_ llAl"a 
....... Wt Mrelıılda ...__ 

Jar. ~ _,. ............. ... 
IM•ıtmıuı•• 1-

.......... ,, •••• Mr tl"':Jı 
ballııltefftML ..... .... , ~ 
-llllplzıaı.-....-
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l •· ""nK 
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BEVOCLu 
Atina kaçakçıları 
Kı~kançlık 

~~~k 
l\ll" ıo·" 
llt!ıt11:w 
t~~ 

' Bilyük &$it 
a Sezar Burjiyı (Türkçe) 

Suiistimal dansı 

~,.\it 

~r.t 

Şeyh A lımeı llfırkçe ı 

Yoşh·ara ,.e İngiltere ta 
cının incileri 
Hudud kahYesi ve 
Halk düşmanı kadın 
Gizli iıdh·ac '"e hırçın 

kııdın ... 
~ 

ı Programm> btlcllrmeml~tır 
J Donanmada cinayet ,., 

l\us Japon mııharebesi 
"'1 ı Sanrarn,lsko '"e Lorel 

Hardl Hindi~tanda 

l\~<'AK 
(Türkçe) 

ı Teksas şeytanları n 
Bakır delikanlı 

' Bombalar ya~orken \e 
Gece baskını 

ISTANBUL 
ı Snoy otel '"e Yeşil 

domino 
• Allahın hahç~cri, Dilen· 

~iler şıırkısı ve ~liki ve 
rcn'kli 

• Allahın bahçeleri 
ı Programını blldlrmemf~tlr 

' 1.ondra posla!t ve 
Mazurka 
Bııytekin Aslan ftdam n 
DonJuan 

Kl\DI K OY 
• \'@\ı d•lnsı "" Cln•f't 

masaaı 

f .a r.arson "e M•tıkftmtu 
ble 1 

O:tKUDA lt 
t lhlıfinnrrni,-tlr • 

~tı a A K 1 R K O Y 
~ ·11TA1tl • mıu \"Hlh 

I l' A T. R O l A R : 
l'El'Jt~HA~J biÜJ.i KISMJ 

~aat 20,30 da 

ı~~ ıtnıjcdi 3 kı~ım. 
; 

KRAL LiR 

ııllüıfli Yaı.ın: Slıakespeare, Türk • u.• çesi Seniha Bedri Göknil. 
'I o • * 
:8·12-937 Sah giınü akşamı Şehir Tiyat
Osu operet kısmında saat 21 de, 
')\~ATKAR NAŞlT TARAFINDAN 
8EY1MIN TIYATROY A MERAKI 

lfomedisile 
BIR KA \"UK DEVRtLDt 
ERTIJCRUL SADl 'I'El< 

.. , ,..,. ATKoan 

Bu gece Bakrrköy (Mil· 
tiyadi) ıfnemaamdı 

~~(KOR) piyg S prrde. 
AMA.• HANIM • US 

.Komedi, 1 ~rdt. 
• • • 

ŞEHZADEBAŞl 
'l'IJR AN TfYA1'ROIU 

Saadet g~I. Nasit ve 
.\rkadışlan. Afacan, kt>
="odl o, ~rde. Çallayan 

ı heyet.lndtn ~aadet. 

danadan yenl selen 
dans periıl Melek. M~ 

. ,_1. l''ikriye \'e Sabriye 
~ ?ıtım edcıeeldef(fir. 

... . . . 
lt~~d~ba r FJ-;RAH ~lnemıdı bu it<• 
\·~ gece i. ı~omik lunail Dümbüllü 
ti) ~tkadaılan. Htm sinema. htm tiyat-
~ ~ermine IIepeen \'t varyeteler. Halle 
~ ·ı fiatları: 

ltr aradi 10, umum ml\,.ıdler 20. talebe
~·t~ ıs. balkon 30, tıltbelMt 20. l'mumi
ll • loeaıar 100 
~ye Mu~llA konseri. 

~AC BAKiMi 
Giiı:ellifin en birhtci ıartıdır. 

'6 

Petrol 
hizam 

~l~ri • t taç k~ltriRİ l~'9yi ı.S. J 
••rı ft\\ieer-re;> ltir ili-;ttr. 

\'e bir Joe de yan,muına dikkat etmeliı:ıin 
Bu ııkıntıda.n 1eııl )'llDJı 

JUNIOR 
Yelek cebi f eneri kurtarır 

Sat.Ji deJ'OIU! 
Gala.ta., Voyvoda caddeıal No. 30 

---• tsmall ömer ~ ,----• 

S O N 1 • 1--111!11!. 
1

2.45 kurut ile ipekli poplin çift kollu. \'e çift )Ulh ıönılckler. 
1.85 Uluda~ k1 lık spor gömle'kltr. 
:.85 !nılliı malı ipekli poplin :8e)'aı. 

13.65 yrnl kumnı! Ketenden kupldı pijamalar. 
J.;N SON • ıelen İPfkll ıOOlleklik fillfitltrden, hlJka Yerdi bulurmnyan desen· 

l 
!erdcn nneıı.k bu adre&te bulunur. P. :LAMBROPlJU'JS nmtuıırnda. Bundan 1 
başk!\ AVRCPA?"l~' en mtthur fıbrikalannm tapkalarım IJtUI bir (iatta bula· 
bilirsiniz. 
Galata Karakö)' tr.-mvay duralmdı No. 110 

Sip3ıi~lerl 24 saıtt~ tealim eder. 

••·ii'bl#'''''mm1Ui·111il!Ci'1'd·m·H 
. ı - 246 adet toroa m~aınba Malatya Ba müdürl<llünde "Ahırkapı · de~un

da nümı•nt i varQır,,, 
::? - Hurda in ut mıl~eme6i Toptaıı Bıkmıevinde. 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 

Mühim ilan 
Eltlrtrik ıirlııti, mrmurlımun 11>37 111uı4nı ait *ptmbtu ""kli hUvi

yet lcırtlırının 1 ikinciklnun ı 'H ın ıtlbartn ı IJ't.11 tdiltrtk, 1'H unni 
için mutebu olfftık Uıtr• 0 ye1U,. nııkt- 1'ırt1arlı :dc;iıtirilıceğini 1ı1)'m 

müttırilerine arıcyler. 

Bu kartların baı ttrıfmda Şlr1Eetin unvanı olan ''TURK Al'{ONtM 
ELKKTRİK ŞfRKETt,, yuılıdlt'. • 

Yukarda ~6ıterllen evsafa U)'J'4n olm&)'!n kartkr •ahttı ıddeıdilmtli 

ve hlmill~ri PQliı• haber verUmtUdJr. 
Şlrllıt mUıtırilırinln bu illna riayet etmımtlerlnden çıkahlleeek neti. 

çelerin ınesuliyetini kabul etmiyeceiini ıindlden beyan eyler. 

D t R E. K T ö R L U K: 

OOmrUk Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbal Satınahna Komisyonundan ı 

1 - 800 tane yeni gaz tenekesinin 30-12·937 PerJem,be günü sut 11 de paıırb 
ğr npıtlClktır. 

2 - 'fasınlanan tutan 280 lira ve Uk teminatı 21 liradır. 
3 - ŞlrtıwD161 komlf)'Ondldır, GOrOJıbUlr. 
4 - Js~eklile.rin o gün saatinde ,.eme makbuzu \"eya banka mektuplarile l>irliktc 

Galata eski İthalAt gümrüfU bina~ndald komi ycma ıeJmderi. (859S) 
Cinsi yul:<\rdıt )'ftııh ~ya l:&·l-938 tarihine rasfüysn Cuma ıünü pat JO da pa

zarlıkla ~tılacaktır. h~kJllerln mal ve n(jmune)'i mıhıllindc ıörebilec:ekl~ri ve pa-
z~~ i~n~m~y"n~nwua~~t15~in~~~~~~rl~~~~------------~--------~~---~ 

:Levazrrn ve MQba)'Ht ıubnindfki 11t11 Komlşynnunı selmeJerl llln olunur. 
(8630) 

1 s t a n b u ı B e ı e d i y c s i i ı ;, n ı .:1 r 1 

Gu1'ba AA!tanesinin intizar NJonunı ıid~k yol iı;in iüıurnu ol&I\ 10000 tane 
parkt p~ık tk iltmeye kmntlmu§tur. Şartnımeşi leyıu:ım mUd{lrlillQnde cörülebilir.' 
BunlilfJn Jlepsine 1000 Ura be.del tahmin ~ilmfıtir, htektllcr 2490 No. h kanunda 
ya~h \"esik:ıda.n ba~a f~ itleri rnüdürlüRündm ılaa1dan fen ehliyet vaikasile 75 
liralık ilk temJnat makbuı Vt.)'& mektubUc bcral)cr 28·12·937 Alı ıünU ıaat 14 de 
Daimt Encümende bulunmAhdırlır. (B.) (~18) 

P44i 

ı-.tanbuı Harıcı Ar,kerı 

kıla~tı ilLlnlar ı 

Kırklareli tümen birliklerinin ihtiyıtcı 
olan 120000 kilo sığır eti &atmahn3cak· 
tır. Muhammen f iatı 26 kuruı 50 g.ntim 
olup tutan 31800 lira, ilk teminatı 23~ 
liradır. İhalesi 12 lkinçiklnun 93Ş çır~ 

5Clmba p;ünü saat 16 dadır. istekliler 
Şartnamesini her ıün Tilm r.AtıM1!Tla 

komisyonunda görebilirler. Taliplerin ka
nunun ~. 3 Üf\eü maddelerindeki \•esaik 
ile teminat mektuplarını havi ıarflaruu 
belli p;ün ve saatten en az bir saat evve
Iİl\f k~ar Tüm şatmalmç. }comisyonupa 
mürar:.n.füm. (67.t) (8635) 

J',:rzurum Askeri Satınalma j{omisyo
nunda karmh zarfla ck..,iltmeye konulan 
700 bin kilo bYidaya talip çıkmadığın-

dan ~~rhğa lçonulmuştur. Taltmin ~
ekli 36750 lira, ilk teminatı ~750 lira 
25 kuru.J\Ur. htokll çıktığr takçiirde pa

ı:arlıfı her g(ln Er~rumdaki Asken Şa
t:ınalrM kornisyQnunda yaprlaaıktır. 

(67§) (8636) 

Pıftarhifiar ch-arında bulunan kıtaat İ· 
~in 53000 kilo bulıur kapah ,:ufla fl}>

siltmeye konıılmu,tur. Ek lltmesl Vizede 
As~ • ahrıalma KamiS)'t.mumJa yapr
lac.aktrr. Şprtname1inl gnrmek jstiyenler 
her gün komisyona mürıeaat edebilirlf'r. 

Eksiltmesi 12-Ml38 Cnr~mbn ıiinü a
at 15 de HJ'llıc;aktır. Muham~n fja
tı 7420 lira, il1' teminatı 551 kYru~tyr. 
Münak"l!IYA lttlrJ.k td~1erjn tlildiri • 
len gündtt \:e tayin edilen eksiltme ~a-

tinden bir 5aat e'"·el teminat \·e teklif 
mektuplari\e irab eden sair \'e~ikin ko-
miııyaM te\'d\i, <616l (8637) 

um 
. A~ık ek iltmeye konulan Demirkay 
kıtaatmın hı~vınat ı l ait 55000 }t.ilo o

ta talip zuhtır etmediğinden yeniden 
_münaka~sr 3-1-938 P~hamsl gijnij. saat 
16 da Y•pılmak üzm-~ on ~ün myddetle 
temdid edilmi~tir. Ta]ip olanların tayin 
kılman gün \'e gaatte satına!~ komi!;yo-
nuna müracaathı"'· (fı7'/) (8638) 

Kll'f'Jı ıarflı ryfiM!\asaya konulan Pı· 
narhlsar Top. Alayı ha)"'\anatmın ~~5000 

kilo lrnru ota tali g cılm1fillığınd:m 11-1-
~JfS f!lı günü saat H'i d• p3l:arlıkla mü
tıavaı ttlllerektir. Talip elanla11n tayin 
~ıhnl" ıü" ''e Si'tRt~ Viude !ltmalma 
knmiFypnu~ mijr:ıraAtlan. 

(678) (86..~9) 

x uz :;s;:;uaa ZSQ 

h t .ı n tHı 1 1-' o rı, " t..: ıı ı ı g ı 
S:ıtırı .Jlm '1 V, c; rıı ı ·~ yorı u i 1 anları 

~ - --

Mli takH Alır Tgpçu. tabu.runcla bulu
nan 1200 adet bot benıln tenekesi açm 
arttırma iks ihıleşi JO lkinQkanun 938 
PA.Zarteşl günU nat l~.30 O. yJpılacak· 
tır. MuhMnmen bedell 151 lirJ 20 ku
ru~tur, !Ik teminatı 12 Ji~. Şartna
me1i h~r cOn Dtl~n ~-vd komisyonda 
ıöriilcbilir. 

isteklilerinin ilk teminat makbuz ve· 
ya mektupları ile ihale günü vakti mu· 
ıyyenindc f'.rndıklsda Kot'ftutınllk Sltı· 
nalına Komisyonuna gelmeleri. (8551) 

l lstanbu l"evaıım Amirliği ı 
Sahnılma komlıyonunda" 

°1dare1erı J.Jıtanbul JevaASm i'.fuirliğl· 
ne bağlı mUtAeAt igın 58700 kilo 
yofurt ıt>-12.937 ç:vcımba (Unü aut 
llS de Tophanede lcvurnı lmlrlf ft 1&• 

tmalma komisyonundl\ kapalı zarfla 
~kliltmesi yaprlmktu. :Hepsinin tah
min beden 10%12 wçuıc Ura ilk temi· 
M.tı 77() Hra 4' kur\lttı.ır. Ou1Jıamesi 
!kQpıiısyonda göriilebH!r. ~ yoğurt 
htpsino bir ~klif alırı,acagt (lbi ayn 
&yrt da tcktif ahn•bllir, ln.tkJUerin 
lr&nwıl vealkalarlytı boral:)er teklif 
melctupla.rını j}'ıate 11aU'Jd.c11 bir saat 
•vv~J kcmıl111yor.ı v•rnıt~lın"i, 

13~Z> !8337) -----J tımbyl J.e,•azım mtrtijine !;ıtJh mü-
~t ;çin 27000 kilo yufka 1·1-938 
Çunm aünO t J5 de T~hanede Satr
ruılmı kmnl yonurıdA '-''k P1csiltmesi )'8 

mla~tır, T~hmitı bedeU 4~ Jira, jlk 
tMninfltı iti!i lira %5 kyru~tur. şınna
rnesi Jwmisyonda gör01ebilfr. lstdclile
rin 1'•"ı.ınf belge!erile btlll saıttr. )<omis
yonı p1m1Jt!ri. (~:-\1) <M41) 

=· O. ullnr için aJınaCAk 68000 metre tb 
lAnm Jrn~lr zarf13 ekc:.iltmesine tı~kli 
çık.madr~ınd;\n 30-1!-931 perşembe gü
nü 5aat 1 ı.::o da Tophanede lstanbul 
]l"\'Ulm Mıirliğj şatınalma k9miSYQnUn· 
da pazl'lrhklıt ahnaeakhr. 

Ti!hmin bedeli on yedi hin lira, ilk te
minntı 1275 liradır. Şartname \'e nümu
OOiİ }iomisyonda görülebilir. !stel-lilerin 
J.:anuni belgeler:ile belli faattı komi~yo • 
na getmeJ j. ı~w~ (M90\ 

lhup okulu ı~ırı b}l"' donu yar>ılm~ 
üzere 1380 metre ber. 28-1:!-931 C8lı gü. 
nü saat }5,30 da TQphaned~ ]c;;tanbuJ 
J..evarım <\mlrlUH saunalma komi~·gnu11 
pa pa~arhkla şlıoa~ktrr. Tahmin bede.. 
ti 759 lira ilk teminatı !1 Uradrr. ~rt
rıame ve p(imuıı~si komi yorıda ~örllle
hilir, ı~trklil~rln twlli ~tte tmmlsyo -
n" gelmdt'ri (~50) (8591) 

Teslsat1Elektrlkl7e Tllrk Anonim 
Şirketi: 

Mühim ilan 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim firkcti. mernurlannm 1937 senesine 

ıit "mavi renkli hüviyet kartllnnm 1 l1dncUıanutı SPJ8 d~n itlbaıerı iptal 
dilerek 1938 eef\111 Jsln muttbtr olmak UHr• "~J .. rınkt. brtJarlıt değiı. 
irile~eiim Sıyın mUıttrileriM arı.,ıtr. 

Bu klrt1tmı bq tanisnda tfrlıttin """"" olan 'TElt&AT.l ELEK .. 
L'RtKlYZ TURK ANONiM ftRKETt,, yınhdrr. 

Yukarda ıhttdltn ınafı u1ıun olmayan kartlar :SJhtı .1Mcıdilmc1i 
'' tılmillırl po!IM hlbtr vırilmeUdlr. 

Şirkrt mUtttriJmnJn 1'u IJlna rit1tt ,..,..,.ltrinlm srbbiJmk Nti. 
~ılerln m•Ju1l1t tinl ıc.tıuı ttmlrtutlnl tlnriJMt\ bqaa .,ıtr. 

D 1 it! K T O il L O K: 

Deni 2 Le v (-:-ı z ı rn ~.•tın ;1 ı rn a 
Komı~yonu ıl<ınları 

T ... .a. MUT.adat .......... 
rJMkt.ar ve ...., 

Cirl•İ KJlotu K....,.ı U... Kurut 
SUt 20,000 10 t 
Yoğurt 10,000 u 1 ıu 50 

1 - YukarıdA cinı ve m1A1rlariyİc bir kilotuna tahırıin ediltn bedeli vı 
ır.uvakkat teminau yarılı oJar. iki kateın yiyccelc, 7. lkintik$.nun- 1H8 tarihiıu 
rutlayan Cuma günU uaf' H de açık eicıiltme uıutiyle alınmak UıtN mün&kı 

uya konulmuıtur. 
2 - Şartnınwti, Komiıyondvı herıün J>&r&ıı• olarak almabilir. 
s - İıtcklitcrin ı4ı'JO uydı bnurıdı yamı YHlkatam birlikte ve btJll Ciit 

ve ı;aatte Kasımpafa.da }>ulunan Komisvona müraeaatlan. (1504) 

1 - Tahmin edtlen bedeli (821) hra utan ( 12' ka1em ~uhtelif cins ve miktar. 
da ya, ~bze 6 lkinciklnun 1938 tarihine rac:.lıyan Pemmbe günü saat 11 de açık 
~şjltme usuliyle alınacaktır. 

2 - tıbu 12 kalem )'aJ lmıUn rnu\'llkka\ teminatı <61) lira C58) kuru~ olup 
~rtnamesi komi:iyondan htt ıOn paras11 olarak almablllr. 

3 - t~tddllt'rh, 2490 6a)ıh kanunda YUJh \'ttlkalırta birlikte !>elli &ün ve sa· 
nttf Knsım~tıtdtı buluna11 kÔıniıyona mUrawtlırı. (~) 

aıw 1 ı=:z: es us es _ • g; eusu 

l tanhulda Havagazı ve Elektrlk ve te
şebbttsatı sınatye TOrk Anonim Şirketi 

Mühim ilan 
, . %•Unbul Hnıı••i H rı:t,kırilc n Tcıeıl>büsıtı Sınaiye Tü~ • AnonfJ1l 
.>1'.1'ttl, Mımur!ınnırı lH7 Hntelnt ılt "ki~m!t., fer\l~li hüviyet kıartlarınm 
l ıklrıt:lklııurı lUI dt" itibtrlft iptal ıpilere' 1938 ıenesi jsin nnıteber QJ
nak ÜHr& ••ımmıır., rınktt ~ı deflıttrUtetllni ayın ~teriterine 
rı:ty1cr. 

BıJ kırtlann bıt tarafındı firllııfn unvanı olan °1Sl' ANBULDA HAVA 
:f\1.J n ~LEKTanc Yır TE&~BBUlloTI ~UfAtYE Tfülr Anonim Şhke. 
· .. yuıJrdır. • 

Yukarda ıhttriJen naata uyıun olmayan brtLı" sahte ldd«!ilmeli 
e klmltıerl petlae hı\,fr YerihncUdlr. 

1 
~lrket mliıtcrilefinin hu ilana riayet etml"melm~ cıubiteull neti. 

çelenn meıwireUni kalwl etmiyeceJinJ timdiı!en beyu qler. 

DtR E KT ö R LU JC ; 



Havalar soğudu • 

a ediniz 
Ufak bir kırıklık hisseder etmez 

derhal bir kaşe 

Nezle • Grip - Diş - Baş 
Romatizma ve bütün ağrıları 

derhal geçirir 

Eczanelerden 1 lik ve 12 lik amba· 
ıaJıarını ısrarla arayınız. Takli~le
rlnden sakınınız . .......................... ~ 

Her Ev Kadınına Llzım ideal bir Alettir. 

T 
VERESiVE 

E 'd e 
SATILIR 

HABER - ~1Cşam ~ - - -
. 28, »tR!NCtxANUN ttJ1 ,,. 

&2!1 .. All!KZLL El±LM!ZL& 

~ ft 

' o k 
d•ı•nar,,. 

• _ lh• flızl• '''" 
11erlr. 0DnY9""' er. 

lyll•rl olan Evareadr 
e>lllerlnl lararla lstefinl.z.. 

80UR1A 8IAAOeAL21t 


