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Altın madenlerimiz 
işletmiye açılıyor· 

Bulgar dağında 200 bin ton altın 
~evheri bulunduğu anlaşıldı 

Senede bir 
milyon lirahk 

istihsal yapıla
bilecek 

'lılar" ik gfztı thtadl 1&a76k eff lcondtesini" '!'V":' avn t~klciilkr 
o1iluğu ıanla~ıl ~ bUZunmaktadsr 

~- .Fr~n~6:d':'., .. is!!an f.eşkilôtı 

~~'lerinden birinin 
.~""an c a sus t9şkll&tı r e i s i ne 

ue~lind.e g9rüştüğü 
~ . ·· teshil · edilmiş 
~ısıerden biri daha yakalandı, 

1 
~,,ni silah depoları bulundu 

~ltı ~ 26, (Hususi) - Fransada 
l>t dt\ı ~trhyan gizli l:eşkilAt hak
~ l"tlteae bkikat, gtın geçtikçe, yeni 
b~"'-•tt~e, Yeni bir safha ortaya c;ı
lı.ı I' ta.11 dır. Polisin, hümmah 
bııl'de f.ab~etıe, · şüpheli görülen yer
~l ttııı ikat yaptığını . gören ve 
"~l'~'lt k:eş)lUAtta alAkalı bulunan 
ııı ~el>h ttıseıer. e\•lerlndekl sflA.h 
\

11
11te, b~ne)tf başka o/Crlere naklet
~ •11, ııtarı da yakalnnrnak kor
lt't.lt~e·. eııerlnde mevcut stlAhlharı 

h"la~HşigUzel yerlere bırakma
• 

04•1Şlardır. . 

lşte, bunun fçlndlr ki, polis, muh
telif yerlerde, mesela. ormanlarda, 
µmumt bahçelerin kuytu köşelerin· 
de ve hattA sokak ortalarında bir 
çok mitralyöz, tllfek, t abanca, bom· 
ba, sandıkları bulmuştur. 

Tevklfata g~Unce, E mniyet df
rektörIUğU. gizil istlcvaplar sayesin· 
de ele geçirdiği ipuçlarını . takiben, 
nihayet komplo şeflerini ortaya çı
karmağa başlamıştır. Filhakika, is
yan teşk11Atı şeflerinden olduğu an
laşılf!.n ÖJen DöJonkl , hldlsenln mey 

.... Devamı 8 tnelde 

)( Gtizel E~irnenin 
llrtuluş bayraniı 

bun büyük ve cOşkun bir 
,9~ttırııe~~vinç içinde kutlulandı 

Ankara, 26 (hususi ) - Bulgar 
dajmdakl altın madenini işlet
mek lmkAnları olup olmadığını tet
kik eden maden tetkik ve arama 
eo~titüsll mllsbet bir neticeye var
mıstır. Bulgar dağında 200 bin ton 

, altm madeni ('evherl olduğu anlaşıl
m rştır. Du cevherde altından baı;ıka 
mlihim nlsbette gümuş de vardır. Bu 
mac:leoln işletmeye müsait olduğu 

1 

_.... Devamı fi incide 
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ODALIKLAR 
Pembe r ömleldi ıenç im, bir 

kedi uys•llıjiyle yan çıplak vü

cudunu onun ıöiıüne yaılar. 

DaTUtoilu Süleymaıun kolları 

arasında yumutar, yumuıar, 

kemikıizleıir ıibi olur. Genç 

kızın burnu, Kudüıte aradıtı 

lr°""7ıı Süle,_... .lMabmat 
ıiWdlr. 

Bu im. Siileymaam P.•ıli· 
dir. Adıaa: 

CERRADE 
Derler 

Yazan : Nfzamettin Nazif 
YARIN 

_. _!.!!~~-o_r __ ·, _I 
Dnıversıte 

rektörü 
istifası şayialarını 

tekzibe lftzum 
gUrmDyor 

Arasıra tekrar edilen ve her defa
smda Üniversite muhitinde büyük bir 
alaka. ile karşılanan rektör Cemil Bil
sel'in istif ası m-.Iesi bugün gene bir 
sabah gu.etesi tarafından ortaya atıl
mıştı. Gaz.ete bunu bir şayia olarak 
kaydetmekle beraber gunları da söylU
yordu: 

llr Devamı 8 incide 

BiR KAÇ SATIRLA 

''C u mhuriye t,, 
ve ••mıı 11 ,, 
lkeı ımeso 

' 'Cumhuriyet., refikimizin "milli., ve 
"m11Ilyetperver,. kelimelerinin manalarını 
Pek lyt bilmediği hlıainl uyandıracak hare 
ketleri autunlannda pek sık görülüyor. 
''Mllllyetperverlerfn tayyareleri Madrldl ye 
nldcn tahrip ettJler. YUZlerce ö!U ve yaralı 
var,. §eklinde garabet ıaheaerleri TUrkiyedc 
ancak •'Cumhurlyet,.in inhisarı altındadır. 

Bugün de yeni bir garabet yapmış. 

Franııadakl lcraliyetçl isyan teşkllAtının 

r'd: R.'lla§ılôı, Anadolu a]an .. ı dUn neşrettiği 
r:ılz bir telgrafla bunu ıöylc bildirdi : 
"Coınite secret d"actlon rt\vouluUonnalre

Glzll lhtill l barcketıerf komitesi .. 
Cumhur.yet bu telgrafı bugün ne,,"l'edcr 

ken Anadolu ajansının yaptığı tercümede 
"Gizli., ile '•lhtılfı.1,. lcellmelerl arasına 

•'milli.. 'kelimesini koymu3. İsyan teşkllf\tı 
blle ismine "milli .. dcmrzl<ron '• C ımhmlyt:'t,. 

_ Sayın Şık Bayanlar __ _ 

1 
. 

Bayramlık tıll f8pka, çamqır ve elbiae-

1 

)erin.izi ucuz fiyatlarla MODELLA ma
iaza ve atölyelerinden ~ ediniz. 
J>ahm 90ll ve :ymi modeller balanur. 

MODELLA 
- BEYOCLU ısnKLAL CADDESi 318. ..! 

CUMA· ilin i§leri Tel : 20335 

1 
Japon istilası yüzünden 

Bir ·milyon 
insan aç kaldı 
Şanghayda ahali 

açlıktan ve 
souktan kırılıyor 

Jfkprm "8ti14Bıoo karşı kmJabilmek için bUtün Çi·n mczbuha?ıe bir gayret 
aarf mnekteair. Çinliler, silah, ve ceph anc .U1nabilmc8i tçin en değerli e§ya
lannt MUcılm6te - emirle değil kendil Uolerinden - tebeni1 etmeye hafla· 

,,..,ıaNw.. _.. ~-- s tncl ~--

Clmeden defin mi? 

Bir "ölü,, mezarhktan 
hastahaneye 

gönderildi 
Doktor, ölenlerin derhal gömül

memesi lazımgeleceğini · 
. ihsas ediyor 

Şehrimizde garib bir hadise olmU§- mezarlığa nakledilmiştir. Fakat, defin 
tur: Sıhhiye müfettişlerinden Faik'ın sırasında, bu işe yardım eden §Oför, 
otuz yaşlarında bult!nan kardeşi, iki ölUnün vücudunun henüz soğumamış 
aydanberi tedavi edilmekte olduğu olduğunu hissetmiŞ ve etrafmdakile
Şişli Fransız hastanesinde ölmilş, aile- rin de dikkatlerini çekmiştir. Kefen 
sinin arzusu üı.erine teçhiz ve tekfini çözUlmilş ve cesedin sıcaklığı, yüzdr-
çocuk hastanesinde yapılarak cenaze _.. Devamı 8 lncidf' 

'1!~ 'aııai ,,, {A,A,) - TürkUD yiık- halkevindekl kutlulama t>lrenind~n 
•~tı ~lele hldelorı ve sayısız irfan sonra haşta general KAzım Dirik, 
tııı 't \>e l':~lle batı ::mırımızda bir baomn,avlr Sabri Oııey, kumandan 1 
~~~Uıeı ~e 1!Ur knlesi halinde diki- Ye mtıaflr heyetler olduğu ııaldf) İ 
~~tı '1luşunt· drln Edlrııo, bugUn son Cumhnrl:ret meydanına gelmiştir. 

1 
~ııı. llluy0 r .n 15 inci yıldönümünü MUzlkıı. lsUklAl marşımızı c;alıtrken 
~~ 1ttıuhteiıf"' mı:nasobetle Trakya Scllml)'eden bir top atıtmr~. bu sıra
teı~tanbuı l l crle:'hld!ln, Ankara tla her sene olduğu gibi Sellmlyenin 
~1~ I~. n.""htc nn knl:lbaJık heyetler narla minareleri nraıııına çekilen 24 
~~la bnıı r hı r;tnn bnı;ıa donatı1- ı ınetre uıurılutuodakl şanlı bayrağt
~lara ~~~ha s:ı'l11hrn yediıdndc >Ilı~~ rzcl oymal{larının boru Ye traın 

'lıtlan UlıııUştü. ( pete seılerl, halkın yaşa avazelerl 
an Pr0gram muctblnM ..-: DnamJ s melde 

onlara bu milliyetperverliği Jza!e etmeğc l 
nflden lll:ıum rarmU§ acaba? BAnı:n 



Vış 
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Ramazan konuşmaları 
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3la(/.afa daie _ 

Bulgarya 
Yazan : Şekip Gündüz 

K RAI.JÇE Y~nna ile Bulgar kündür. Zira demokrat Londra idare 
Kralı Borisin son Avrupa &&- ettiği halkın temayüllerini yoklamıya 

yahatleri Bulgar iç sıyasasmda bir ve devamlı itimadını aramıya lüzum 
deği§iklik olacağı rivayetlerini kuv- görmlyen devletlerle konutuyor, pa
vctlendirmcye başladı. zarlıklara glri§iyor, fakat ya,Jcm bir 

E'ulgaristnnın gayet geniş bir de- münasebet tesis etmekten de mutlaka 
mol--.rasiden bugünküJıususi idare §ek- çekiniyor. 
line nasıl geçtiği malumdur. Tıpkı Kral Borisin Pariıte ve Londrada 
Fra'lSada olduğu gibi, tıpkı Metaksas- faşist devletlerin peşi sıra gitmiyece

ğini temin ettiği söyleniyor. Bu temi
nat, Bulgar manevralarından sonra 
Bulgar dahiliye nazın taratmaan ya
kında saylav aeçimi yapılacağına da
ir neşredilen beyannamenin artık bir 
hakikat ifade etmekte olduğu zannını 
uyandırıyor. Bu takdirde önümillrleki 
ilkbaharda. ağaçlar çiçeklenirken Bul
garistanın da yemden demokratlaşa
cağım söylemek mümkündür. 

tan evvelki xunanistanda oldu
ğu gibi Bulgaristanda da kon • 
trolsuz bir matbuat ve propagabda 
kunetine dayanan bir siyasi puti 
sürusü vardı ki bunların çok defa pek 
kan ıı tezahürler göstermiş olan çaltş-

malı\rl ne Bulgar milletine, ne de Bul
gar devletine bir istüade temin ede
bilrr iştir. Bunu kaydetmekle Bulgar 
mifü~tinin bütün siyasi haklarını ka
yıts:ı..z ve §artsız bir surette devlet 
şefüği makamına terketmesini Bul
gar milletinin karakterine uygun bir 
hareket olarak kabul edebildiğimizi 
söyl~mek niyetinde değiliz. Hayır; 
Bulgar milletinin yalnız kWtUr sevi
yesi çok yüksek ıınıflan değil, genli 
halk tabakalan bile memleketin ha
yati seyri U7.erinde kendi dUştlnceeinin 
ve kontrolunun dikkatli bir surette de

vamını lstiyenlerle doludur. Bunlan 
reylerini kullanmaktan ve memleketin 
siyast bünyesi Uz.erinde samanın tecel
lilerine göre mUeaalr olmaktan vuge
cirtmek mUmkUn defildlr. Gen.le de
mokrui Bulgar mWetinin siya.et 
vice'idir. 

Bulgaristana uzaktan klrmca, Bul
gar sarayının ve bugUnldl Bulgar bU
kfunetinin komşu devlette dahili bir 
inzıbat temin ettiği ve bilhUB& komi-

fecilik felaketine bir nihayet Verdili, iç 
kavga !millerinin kmııldanmasma ve 
kıpırdanmasına imkan bırakmadığı 

görülüyor. Bu hal, kom§U}arma uzun 
zaman fena. gün niUnuneleri vennl§ o. 
lan 'ijulgaristandA.Jülıayet içtimat dik-
kat ve teyakkuzu tam bir idari devre
nin başlamış bulunduğu manasma ~ 
lir. Siyast gizli fhtira.slarm Sofya so
koklarım kanlı cinayetlere sahne etti
ği görülmüyor. Sınıf mUcadeleleri bU
tün sil&hh ull8Ul'larmdan tecrid edil
miştir. İktidar mevkii muhtelif piya
sa entrikalarını temsil eden siya.at 
partilerin speculatfon vurtuı olmak
tan çıkmış gibidir ve nihayet bugün
kü idare Bulgaristam az çok ailihh 
bir devlet haline koymuştur. 

Bütün bunlar bir iktidar mevkiinin 
birtakım işler ba§arml§ olduğunu gö
?.e vurur. Fakat, bütün iddialara rağ
men iç rejimlerin dıı S1yUa mtlnue
betleri ili.erinde büyük bir tesirini 
gördüğümüz devrimizde bu muvaffa
kıyetler Bulgaristan siyasi idaresinin 
bugllnkU şekli ile devamı için bazı 
merkezlerde kafi bir sebeb olarak ka
bul edilememektedir. 

Bu merkezler bUyUk demokrasi 
merkezleridir. Autoritair~ idarelerin 
milhim merkezlerile devamlı bir pa
zarlık fçinde.. bulunan bu demokrasi 
merkezlerinin, bilhassa Londranm 
Bulgar rejimi ile yakın bir allka 
gösterdifi rivayet ediliyor. Bulgar 
Kralı Borla Londraya giderken akae -
den pyialar, Londranm dlktatörlUk -
ler ka.rııamda kUçUk krallıktan blrl
hirine eöyle veya böyle bir aiyut bağ
la kaynaştırmak arzusunda bulundu
ğunu lhaaa ediyordu. Acaıba Londra
da.ki son temaslar böyle bir' atılapna· 
t: •u yapılabllecefl kanaatini uyandırdı 
ını ! Uyandrrdıyaa koD\IUDlua Bulga-
ristan.da Sobranya intiha.batma yakm
d4 bqlanacafnu kabul etmek mUm-

lsviçrede 
reyiam 

F11rnmsonluk hakkında mlUetin 
reyi ahnttcnk 1 

Dern, 25 (A,A,) - 1svlcrede 1'~ar
ır. l.il'nlarm ve bu gibi teşekkUllerln 
l:ı'lpntrJıp hapatılnmıyaeağına dıı1r 
i,;ı li m O zrle kl ı>azara bir plebisit (re
, .... , ı J ynpılacaktır. Bu plobislte bU
; ;k bir ehemmiyet vcrllmektetltr. 

Fakat bu demokratlık bugünkü ida
renin ortaya atbğı yeni intihabat ka
nunu ile halkı ve lağvedilmiş olan si
yasi partileri pek memnun edeceğe 
ben7.elllemektedir. 

Şekip GONDOZ 

Doğru 

Değil mi? 
Zorla yemek 
ıs tem iyen 

lşçlnln ismi tahkik olunuyor ı 
Paıi.rteıl 11lnk'1 Haberde Ha

vuılar 1dare1lnde çahıaıı bir 1t
clnln gönderdlll tlkl7et mektu
bu vardı. lsmlntn - pet haklı 
bir endişe ile - alili tutulmuı
nı lstiyen okuncumus hllll.aaten 
şOyle diyordu: 

"llaw.lar ldarulııde ltcllv 6'1• ye 
melfnl ldanmln actıtr lokantada 19me 
ğ9 mecburdur ve bu 1emettn •"1k tu 
tan lfçllerin kuancmdaıl kuUmekte 
dlr. Evinden yemek getirerek lok&Zlta 
dan yem~k flltemtyen l§çllerden de bu 
para kesilir; yesek de yemeeek de para 
yı 61"9nıs. CJ<aldr 1d yemeJtler de a&dfi 
suyadır ve bir çoculu 'bO• doyuracafı 
tUpllelldlr.., 

İşçilerin bu 'elcllde lokanta
lardan ahe verit etmeğe icbar 
edllemlyeeeklerlne dair iş kanu
nunun 27 inci maddesinde sara
hat bulunduğuna işaret eden o
kuyucumuz aynen •öyle diyor
du: 

"'Devletfll muratıanu. karşılık ota 
rak aylığmıızdan k~llecek her kuruş 
verg\ üzerinde tam 300 kUırur mebuırun 
gQnlerce 111Qalcereıerden ve en ince tr;c 
kik ye tamlklerden sonra karar verebll 
difl bir memlekette, resmt bir idarenin 
bu tabldotunu klralıyan iki klfinlıı pb.ııl 
menfaati için yüzlerce tıçlnln kuru ek 
mek yemeğe mecbur edilmeli btıyUk bir 
ctlreUn itadest sayılmaz mı!,. 

Bu şlk!yete biz "eğer bu doğ 
ru ise, allkadarlar farkında ol
mıyarak haksızlıkta ve kanun
suz bir harekette bulunuyorlar 
demektir,, yolunda bir mlitalea 
ilA.ve ederek lşl alA.kadarların 
dikkat gözU önUne koymuetuk. 

Havuzlar idaresi iş kanunu
nun 27 inci maddesine aykırı bir 
hareket takip etmiyor n işçiler
den yemedikleri yemeklerin pa
raemr zorla keemlyor; yani yapı
lan şlkA.yet doğru değil idiyse işi 
iki satırla tavzih eder. ortada 
mesele kalmazdı. Böyle bir tav
zih yapılmamıetır. Yapılan iş; 
içlerinden birinin Havuzlar ida
resinin muhaıebe k11mında ça
ııotılını blldllimlz lkl zatın tam 
UQ defadır matbaamıza gelip. •i
kAyette bulunanın ismini öğren 
mek için garip ısrarlarda bulun
malarıdır. 

Bu iki zatın, kendlUklerlnden 
ve Havuzlar mUdUrlllğUnUn ma
Utmatı olmadan böyle bir "tah
kikat,,& kalkıetıklarını sanıyo
ruz. Aksi takdirde idarenin, tek
zip edemlyecell "kanunsuz bir 
hareketi ifşa etmek cUrmUnde 
bulundulu için,. cezalandırmak 
Uzere şlklyet aahlbt ıec;tnln lıml
nl öirenmele çahetıtını kabul 
etmemiz icap eder kt, tablt buna 
lmkA.n yoktur. 

Binaenaleyh: 
a - encft.yet doJru ddllse 

\'aziyet tavzih edilmelidir. 
b - Dotru ise kanunıuz hare

ketin önUne geçilmelidir. 
c - Bu takdirde "tahkik me

m ıırları .. nın gayretine de lUıum 
' 'oktur. -

- .. 
E k• 1 d "Bakir bugun··:, s ı ramazan ar a 1 ~,:.~~·::ı.~; b:::~;: 

Şehzadebaşl rakmadan okuduğum, sons~ar#1" 
nı tızUlerek çevlrdtğlm JdtaP 
dır. . uteettft 

Yazan : HilıJegin RiJretiJ Tırpan Onlar beni eğlendiruılŞ. :r. ııer 
Y' etmiş, yahut dUŞtındUrınUt ' 0ıaıı (Haberci) nin Beyazıt ,camll bak-ı 

kındakl yazdığı gUael yazı, bana es
ki Ramazanlarda, gene orada açı
lan sergileri hatırlattı. 

Gecen günleri hatırlayış ... Ne tat
h şey!... Uzaklaıtıkça zevki artı
yor. Zamanın. bir nehir gibi akışı, 
onun bıraktığı izleri, bir tllrlil önllne 
katıp götüremiyor. Bir daha görUle
mlyecelt ıeyler, inıanın kafasında 
öyle izler ve eıerler bırakıyor ki, 
~özönlinde duranlar, muhayyiledeki 
hatıralar kadar kuvvetli olamıyor: 
o zaman sanki baş, geçmiş gllnlerln 
ölüsünü taşıyan bir tabuttur! 

DUşünUyQrum, g~zlerlmde rilya 
hayaletleri gibi hatıralar Tar: Cami 
avlusunda kilçUk kU~lc barakalar 
gôrUyorum. Ve 11k hatırıma gelen, 
çeşit çeelt bahar satan adam oldu. 
Baharın bellgatl bUlbüliln natmesln 
de lae, serginin belAgatt de onun 
sesinde ve tallkatfnde idi. Bir eline 
gUmUş bir kaşık, ötekine kllçUk, kU
lA.h gibi bir kese kA.lıdı alır, insanı 
yemefe imrendiren, iftar saatini öz
leten tılsımlı bir eda ile: 

- Kokulu, kokulu, kokulu ba-
har! .• Çorba lcine. kebab içine, köf 
te l~ne. dolma lçlne, plA.v lçln.e ko. 
kulu bahar, Hindistan bahar!. 

Diye bqlıy•n reklAmlı bir mu
kaddeme ile kafalarda sofra ve lez 
zetll yemek hayalleri uyandırdıktan 
sonra baharların. adını sıralardı: 

- Tarçın Zencefll. Havlıcan, So
can, Halepaadır, - Son tlc; şey nedir 
hAll bilmem - kırmızı biber, 11lyah 
biber, karanfil! .. 

uı-· çocuklar onun atratmı sarar, a.o 
kulu! kokulu,, mukaddemeelle baş
Iıyan sert el hareketlerini zeYkle 
seyreder. oruçlular paket paket ba
har alırlardı. 

ttereke, ve KaramUrael fabrllcala 
n, şubeler açarlar, Reji ldareıl Ra
mazana mahsua olmak Uzere çıkar· 
drğt tUtilnlerl, sergide açtJtı şubeye 
sattınr, barakanın öntl bir pana
yır yerine, döner, tiryakilerden ge
cllmez bir hale ıellrdl. 

ıt:ciaı~ıruan. Pifıl tsnum 
l'!ö"'k.l,e kçılar ıi-~iUen, el o!li-•ard~Kay• 
aerl ~alan. ŞelbJtUı -ve E
dimenln bademezmele,,l, devai
mlılcler, Kırkkll!se hardaıtyelerl, 
oruçtuıarnı Jttlhe.larını kabartır, 
heı.-kea Jıallpe, 'Tail1etbıe ı~re bun
lardan alır, evdeki ffta!' tabakları
nın arasma blr ıarnltUr diye yerleş 
tlrlrdl. 

çn bakışlı, yumuk ıözlU, kösele 
derlll Mekke Araptan, mlBTaklar, 
kokulu hlllller, akik, tarçın, santal, 
nake, necef, şahı maksut, abanoz, 
gergedan, gUt tesblhler satarlar, 
avniyell kaputlu, kaloş kunduralı 
paşalar, uzun kırmızı fesli rical, sa
rıklı hocalar çel}lt cetit haoıyağı ko. 
kuları stnnılş tesblhçi dükkA.nların
dan çıkmazlar, ya altın kamçılı tes: 
bihlerinl tamir ettirlrler, yahut yem 
sini alırlardı. 

Halk, avlunun l~lnde yarı mah
mur, Yarı ibadetkA.r, c;enber gibi 
döner, dolaşır, sonra ya camlln mu
şamba perdeıinl kaldırıp içeri sUzü
lUr, yahut Beyazıt meydanının ka
labalığına karışırdı. 

Sergide resmi polislerden başka 
nar ciçefl rengindeki feılerile: 

- ı,te ben oyum!.. 
Diye kendilerini teşhir eden bir 

suru hafiyeler de vardı. Bunlar, ha
nıman aöndUrmek, ev yıkmak için, 
ufak bir kelimeden, bir cümleden 
binbir mana çıkarmaya çalışarak, 
bUtUn dikkatlerile balkın konuşma
larını dinlerler, "Atebel felek mer
tebei tactdarlye,. kulae kulae jur
nallar takdim ederlerdi. Bunları ya
parken, vicdanlarından utanmaz
lar, sıkılmazlar. czerrece haya duy
mazlardı. Ne namuHUZ tnıanlardı 
onlar! .. 

Sokak piyasaları da. bir tll~mdi, 
fakat kötu blr Alem!.. Neydi, o ne 
rezaletti Allahım! 

İkindiden sonra, sinek kaydı traş 
1ı züppeler, mini mini janparalar, 
paytak bacak paşazadeler, zUlilflerl 
:!\fccldlye kalıcı siyah feslerden dışa
rı fırlamış omuz sa.llıyan kUlhanlar. 
nezleli, 6ksl1rüklU ihtiyarlar, blikUk 
bacak efendiler. temlı, ktrll, UtUsUz, 
buruşuk elbiseli beyJpr, gUze), çir
kin sevinııt, ısevlmsiz, yanık, belAlı, 
tlşık, tutak, ed~psfz insanlar, Qıyık
larını kilemlş yağıyle kl\'ırmış, saç
larını zeytlnyağlle patlatmış ahçı 
yamakları, arnbacı1ar, lsplrler. pos
tal ~IZmE:\ll llğımcılar, ıokaklardan 
ki'pek p~llıU toplayan tatar çocuk
lart, çıkık kırın Meşihat mUmeyylz 

1 lcrl, .maYl clfalük.lii gene- imamlar, 

yan glden beygir aUrUcüleri. kuraak halde onlar da bent cezbetoılf 
16
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lı dUdUk satan JlyUp oyuncakcııan bir şey vardır. Fakat onları -esi• 
Sultanahmetten baohyarak, Beyazıt i tabi ... 
sergisine şöyle bir daldıktan sonra miyim 1 Bilmiyorum. B t oeıııt1ee&' 
sebilhane .bardağı gibi biriblrl ar· yetsiz bulurum, ıevmeın "ıııe~ 
kuına dllllerek Şehıadebaoının yo. ttm: öyle ama sevmemekle ::41r. 
lunu tutarlardı. arasında birçok dereceler .. d08t 
Şehzade piyasası ömilrdU. Hani Benim asıl sevdiğim.kendi~~~ 

şairin; saydığım kitaplar karıştıra rasıııdl' 
Bir arbede .ki, neuzubillAh!.. ra. bir ıurasından, bir bO Jd ,.... 
Diye taavlr ettifl tertipten.. okuduklanmdır. Bunları belıııuf ol-

• Erkeklerle kadınların yan yana, bir zaman baştan aşa!t okU def•l,r 
bir arada piyasa etmeleri, geımele- mayacağım: fakat birçok aseıe11eıl 
rl yasat olmakla beraber, kadınlar açtığım ve her aeferinde t -~.ı.
erkeklere, erkekler kadınlara ıs11r- bir lezzetle göz gezdirdiliDl pan 
tlinUp geçerler, erkek göz Bjlzer. ka-
dın peçesinin altından sırıtır, dudak rı Jvea:ndı~e La Bruwüe'lD Jel ~1~:: .• f bükerdi. Aflnahklan 7enl bql!Jan ~ dlr IJJ'.,.. 
lar, ıtarşı kartı geldikleri ıaman: ~l'M'l de bunlardlm blrl • ~pı 

- Yanıyorum! manuını anlat- edeyim kl onu g11nlerce callkarda! 
mak için, göfll11ntı ldet& kalaycı hatta eeblmde t&t171P 1ıı:c:;- I' 
körUğU gibi ltletmete batlar. cludat dıtmı olur; onu açma1 tJfll' 
lar: · blllrlm: Yanımda, ta1le Uk r .. Jf 

- Oh! dan ıson satınna kadar beni ~r ,ıtlf 
Diyerek dıf&n çıkardı. Bu arada ıar gibi okuyacafım batk• b ~ -

kimseye aetdlrmeden, 7a elden uıa- bir roman Tardır, onu b!j1101 1'i" 
tılarak. yahut yere dnfQrGlere'k me't l• Caracteree'e bakma1ac U ~ 
tup verfllrdl. lirim. Fakat zararı 1ok, on~: ttfJı 
Kadınlara llf atmak Ramuan nımda bulunmasıııdaiı b 

günlerinin. kötn &detlerlndendl. adeta bir kunet duyarım. ~ ,.O 
"Harfendazlık,, tabir edilen bu kb- Bugün onu yine açtım: O ~·"' 
tahhk göz ltarettıe baelar, monra kereler okudutum btr ıatıra ı,,a stf 
sıra IA.fa ıellrdl. Ne soluk llflardı Yalnıı zamanımız için deltl·~ .. t; 
bunlar .. tıte birkaç taneal: yere'ln zamanı fçln de hlO ~ 

- Ah! ıöılerlne nrulclum! _ mayan bir möı: Stlleym&Ddl ..ıt-;_ 
-Canım! Sen benlm olaan. meselleri aruında, yahut , 
- Ne de ııkt ,, rinde de Tar; onlardan dalı• __ .tı-
- Yosmam ıana can kurbanf ıbette ~ 
_ Lokm•w he~•mtn .,8 dedtll! kitaplarda da bulmak e )it ,.... 

- IU 
1 dlr: "Dtlnyada aö7lenme4lk - Vatda, 4uturr.. _...., 

- uırun& öle,.ım. benim fındık kalmamıttır.... .. .. P"'. 
kurdum! La Bru7ere' in 'kltabılll ,.o..,_ 

.,nu kendime en 7akın, eD d-"' 
- Va1 anam babam Ta7r •• P•lı doı1t blllrlm ama bu. onun •,'!111_. 

tavuk gtbl!.. llnl kabul ederim demek ;...-
Bu l&flar4an ıonra, omuı wrma, lman en sevdltl dosUarına 4•. ,-"!&' 

pastra. mendil kapma, temıl7e cek· 
0 
~. 

me, yol keıme, önleme fulı bqlar, 'klsmu mıT Ben de ö7leoe b • ~ 
kola c;lmcltk atmakla 'kapanır, ara- ,.ada mö7Ienmemı1 ıöı katıo ,;p_ 
da, çfmdllln ac11ın.clan: tır,, lddluını dalma J'&D~_, 

- Eli• kını.ta her.iti ararll buldum. T'evflk 1"l 
- :Allab. belinı Tel'llat ~tan11~ı. raJlnltar lstM&l'llllltl!i • 
Dl1• d7N cl7M batrru. ~ · . t ~ 

seBlerl ı,ıtlllrdl. " .. Gelecek ablerJıı geçe• bl .~ 
Hü.eyin Rüttii TIRPAN Btlkmtt JOk, farkı 'J'Ok zeha ı,1' 

"Dünyada söylenmedik ıö:ıt.tll; 
madı,. iddiası da, FlkretlD de041f' 
ettfll o zihniyetin akislerin .,o-, 
Hiçbir şeyin yeni olmadıtuı•· b~ 
ktı insanın dUnkUnden hiçbir ıd ~ 
ta ayrılmadığına kandınP es ısı. ,tt 
lln, mleues'in devamını telll 

Belediye 
suçları 

ona 101 kişiden para 
cezası alındı 

Belediye sa.brta memurlan, belediye 
nizamlanna aylan harekette bulunan • 
lan sıkı bir surette takip etmektedir -

Jer. Son yirmi dört saat zarfında Fatih 
kazasından bu gibi ıuçlan ltliyen 26 ki 
tiden muhtelif nakdi cezalar almmıt ve 
kaçak olarak Atılan bir koyun, iki 61dis 
müsadere edilmittir. 

Beyoğlu kuaaında ite, tramvaydan 
atlayan üç kiJiden ıayri, nizamlara uy
mıyack harekette bulunan 36 kifiye da
ha ceza ke.ilmittir. 

Bu mmtakada 86 kilo ekmekle 7 kilo 
francelinm noksan ve 369 koyunun da 
kaçak oldu&ıı görülerek mUsadere edil
mittir. Ayrıca 10 kilo francell da imha 
olunmuıtur. 

Emin8nU kazası dahilindeki araıtır • 
malar daha !büyük neticeler venniıtir. 
Burada C5 dükkin kapatılnuı, 19 kilo ek
mek müaakiere edilmif ve aynca 21 kilo 
pastırma, 250 tane yumurta ve 25 torba 
pirinç unu imha edil~tir. 

Bu mıntab içinde beledi ıuçlardan 
para cezasına çarpttnlanlann yekOnu 
36 ki§idir. 

Borsada vaziyet 
Son ıünlcrin siyaıi hadiseleri ve A

merikadald buhran, para itleri üzerinde 
tesirler yapnuf, Avrupa boraalarında, 

hayli tcmevvüçler olmu9tur. lstanbul 
borsasında ehemmiyetli teneuül olma
makla beraber, cüz'j temevvilçler ıörül • 
milftür. 

Dün borsada birinci tertip Türk Bor
cu tahvilleri 13,70 den muamele gör -
mü11 ikinci Türk Borcu tahvilleri 13,30 
ldan aatılmııtır. 

Evvelki ıün 14,95 de lcapanmıı olan 
Türk Borcu tahvilleri dün tediyata 
baılanması aolayııiyle bir lira kadar dilt 
mü1tUr. 

mek ister. laJ'f tt· 
Hayır. insan oğlu lmklD ar••'"' 

ketmemı,ur; bUtUn tarih • ııerl 
barette o· durma. hatta gerneıne ıı l 

~01en • on11 'dr de bulunmasına ra& 
1
-tye• 

san oğlunun, dalına daha 1 • bicJI• 
ha haklıya doğru atıldığının !:.S••• 
dfr. Hulyalarını birer birer r• 1'" 

i den son ııt· kuk ettirmiş ve heps n şıaoııt i 
ni hulyalar kurnıağa b~atıııd•~. 
Elbette ki kendlıl de, e biç 0 

1 şartlarla beraber dettşiyor ••baP; 
mazaa ötedenberl bulunaıı tdld yt 
zenginlikler., ine yine ba 

1
• 11 9'61 on... 0t• zengf nllkler ili.ve ediyor. t 111 d• 

lemesı Jbımdır ve bunun !ıawur· ıt 
Jarın söylenmedıttne ınaıı 8zs11'

1 ktdell ıs Bunların araımda es cıere• ,,., 
miş olanları da tekrar e ıror•ııt ııt· 
zaran var! Tekrardan ant ol 
yeniyi söylemesine de 01 cıııo~ 

Hem bugün tekrar edil:ediltoe~ 
sözün manasını değiştir 1'•1 t 
kuvvetinin belki bir ıusınıııı 1'"~ 

i blt t s•" edip onun yerine yen il 11 ıe 
edinmediğine emin misin "6r0ııllf t• 
oğlunun her gilnll ancak :.1cııtd• 0 
iktifa edenlerin taktltP bit ,Ot 

ğıneıı 11e 
bUtUn benzeyişlore ra kll4ır. bel 
evvelinden bUsbütlln far et J• el 
biri "le tierge, le vıva~~ı .. e gUJ 
auJordu'hul,, (bakir •. ca "'
bugUn) dür. 

1
,_._ ı.'f1'Y 
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~~t4ırrlıt - H.Un:R - a 

~Örüş/er 
b roeınvaınnn 
ı OJgoınko maun K 
naanı h 

tatız • n arita yüzüne bakmak bile 
b ıstenü 
aksan . yor. Dünyanın ne tarafına 

diği h ınsan yığrnlannın birbirine gir-
• erg" 

l'li bir }'arı un yeni bir kay
0

naşmarun, ye-
P%r. gmın patlak verdiği göze çar-

liUyUk 
!erden d Harpten sonra sağ kalabilcn-
"On ı Aaha eski günlerini dürJnerek 
di .. rtzk rah t . 

}'e dij .. a a yıne kavuşuyoru~ ... 
darı ralıncnlerin fikirlerinin yarısın

li;ı,... ası kafa tasları içinde kaldı. 
ik ~ t' bite b' tıaad r ıtınez her devlet ''milli 
<'1ıt1ar '' 1 koruyacağız diye U.:aret bu
rıa •• ı tnr kapadı . h' d" .. d'l ki ... tek . • ıç ı·şunme ı er 
h>'lcri · hır inaan kendine ' · ··m olan 
bi, h 

11 
hepsini elile hazrrlayamadıg-r gı·-

d Ct z•· 
c h~ ih U~re her cemiyet, her millet 

dcıı tecı ~ıyacını kendi hudutları için-
tıl arık ed . a.rı~ k emez. Bu imkansrzhk 
1Ptid~t . llVVetile baş kaldınnca • tıpkı 
lar 1naanı 
{ 11'1da e an.~ yaptıkları gibi - ara-
~at bttnlya mubadelesine kalkıştdar; 
~cllıiyti~c ~n. da sonuna ka.da.r sürüp gi-
t bir t' gını anlayan evvela biz olduk 

ille 1car t ll:ıeJt f e sarsıntısına meydan ver· 
tcıalıa ' crtlerin bir krsmınr uı.:uzluüa 
h... tıla t '" • 
-.. ıı ıa ş rrırkcn öte taraftan baztla-
~ı~~ata 80kmamak için gümrük ka
q.~~~rdına kadar açmadık.;a da 
<ılıııa.ı,a 1 kol demirini kaldırık ve hiç 

ban aralık bıraktık •• 
~ il son 
t tlıtanı ra, kapılarım sıkı ırkı ka· 
l~arı hitb~:ın • sıra gözetler gibi • pa
~!tj " ın arkasına kıymetlerini kay-
''I· ekendi ı ''i'ıılt tıl'U lerile beraber uzak, yakın 

l.~tıeı~ haı etleri de zarara aoktı.ılar. 
ır " rb· . ti1\>cr~rı Al ın ılk senelerinde adeta hiçe 
taıılar .. tnan parasını en z~yade Ame-
baı._ Odcrncmi§ mi idi? 

~· ... ~ b' 
~ r~ııa ırkaç sene evvel bütçesindc-

tib gcurinı· m''k 11 n . d t k t~ ıtıı u e e ere ıa e e me 

11 
liıı attta.?nı Amerikanın parası da bu 
tlcti. •i.ig~. takla ile bakalım kiınleri ve 
()l'tatt~kleyip götürecek? .• 

~tı'tııa, ta bir de lafizm, komJnizm 
h~ı~~ t~ ~~r ki her ikisinin de altında 

\>at tülen bir "emperyalizm,. aak
b 4.ıtıııq 'ı>anya,, mı diyeceksiniz? 

11 ltatdca Yine aynı mücadele gizlenen 
:~bcr<I ı boğuıınası ta "Adem,, pey

d ll\>"tthı~nbcri devam ede-gelen ve hiç 
.ı tıltS<l, • 

1 
kaybetmiyen ve dünya dur-

l{t~· ltla"-ı -
"ı~. ""' ar yaıadıkça hükmü biç 

~~tgcı.:'ct.:ek olan bir kaidenin devam 
'l "•eı· l ~i tı.t tndcn başka bir şey eğil ki. 
ile lılahut " dal k 0 ltad ean ye., avgaaı .. 
ç()lt ar .. 

tir . fırkas 
~- lııı istcrs 1 

•01an memleketler.den han 
t~cıııı:ı,, enız ele alınız ; sollann sağa 
~Cb• "lltı "al llir· . J nxz tenkit olarak kabul 
t lılısiniz? 

~~ıa .. d_ .... 
l ~~ bb- 1°tülen keımekeıin 
~İf> bild~~-Y _olamaz manası; 

Stkiı ;:dır cümlemizin: 
~ Q reçeyhn davan?. 

bcıı ~et .. ~u " 
ııı~lt 1~1iini ' len yapamıyorsun; çekil, 

()lahiı· Yapanın., dan baıka ne de-
"' •r? ~ı "'arıya 

ıı,11 • rıya lltn ınUstemleke istemesi trp-
~'I ()tr ba nknı Çine saldını başlangıeı-

rı.ı" ş a tı" )" .. töı- tta~ırı b ı.Jr usu. O Japonya ki 
t~c ctc~ "'ak aşını kaşıyacak, kendini 
"ıı tcfı: t1 ti olınamasmdan istüade 
~t. zait Şarkta kolaçan edip du· 

Ilı •r "'" • c~cıı· ltıtler büt" .. .. . 
tcı· ı:ıı,..,. un dunya hurrıyet ve 

ı.ı-,. ~~•ne .. 
~tr• '' tılc... ona yak olan Fransaya 
t~crcceğ~c;r .~ da bir ihtilalin patlak 

\s ~~ilt };' 
1 

gunlerin arifesinde imiş! 
•. ııı ı.,. tanısa ..ıah .. • .. 
,ı,t <1:"Pay • ~ a geçen gun goz 
'\ tılaıı. c acak kadar az zamanda fa
~t~ hultit;n~bt Arnerikadaki ''Brezil
~~ ,, \le lta etı gibi değil, uğrunda yıl-
11~1 tlll'tıhtı~ kC1reler bol bol kan döktü· 
~q '• n~rı Yet,. i bırakarak "kral· 
, l~tı..! Cdecekmi D . '' 
•\~ ··~:ırer · §. ün aman frangı 
~~ ~ lt'r ıın., diye çareler düşünen 

•tt>~ anıa bu .. 
~ t. Çalltat gun hayat kaygusuna 

~~ \>et .. 'h anıp duruyor. 
tııa· vrnurn• H 

'ıı 1t ~arp h l arp bitti; fakat ilanı 
'ıııd her tar f eın bu defa dünyanın he-

Cl ~ a ında v .. k 
~ e..,arn . e oz arde§ler ara· 
~ caba b edıyor. 

il 1.t did' • 
'o11l1 ~ 

1 
ı~enın nasrl ve ne za-

~ ~e ecek? 

~, ... dii 
~ı~d- tii:~~l'Utı .~•v•Ur haline, 
~l.ı llıtiil'ld ~ ıune zir • ü zebel" 
~~ t ..... f 1 

,, ....... :. ~•dn• der iken 
-"" '.ıat .. ~ 'l•.ından beter! 

\.lüMyin Rifat 

ıstanbul konuşuyor 
Beya~ot camDD!fi)D SJ<e~eırlken 

<dl l\dış~ n lt:ilyoır D nsa ifil 

Cami 
pazar 

mi, yoksa 
yeri mi? 

Burada pazar kurm .3kla, ne esnaf 
bir şey kaz=ınmış, ne de halk 

istifade edebilmiştir 
Yazan: G=ila{b)eır~n 

Camiin içi, dışr mütemadiyen akın 
eden kalabalıkla doladursun, ben ve 
arkadaşım da, avluyu tam bir pazar ye. 
rinc çeviren i§portalar;dolaşmağa baş
ladık. 

Bütün esnaf cami binasının 
bulunduğu tarafa toplanmıştı. Karşı ta
rafta inlerle cinler cirit oynuyorlaııdı. 

Avludaki bir seyyar mandalinacıdan 
başka, diğer esnafın çoğu kuru yemiş. 
çiler teşkil ediyordu. 

Bunlar, türlü türlü pestilleri, honna
lan. kaysılan, ve bu kabil daha bir çok 
malr geni§ tahta masalar üzerine diz· 
mişler satmağa çalışıyorlardı. 

Esnafın diğer bir kısmı da, ağızlıkçı. 
lar ve ıtriyatçılar teşkil ediyol"du. Ağız 
hkçılarm içinde, yepyeni §ekil, asri mal
lar satanlar bulunduğu gib~ eski usul 
ağtzhklar satanlar da vardr. Itriyatçı -
lar da tıpkı böyle iki çeşittiler. Bir ba • 
kıyorsunuz, asri kolonyalar, lokantalar, 
losyonlar dizilmit kocaman işportalar, 

bir de bakıyorsunuz; biraz ötede tam 
manasiyle Mrsır çarşısı usulü kokuhr, 
yani Hacıyağr, gülyağı, kabilinden 
mal satan esnaf ve daha sonra, reçel, 
peynir, pastırma ve sucuk satanlar ge
liyordu. 

Bıinlann a.dedi çok değil, amma, ser
mayeleri epey bol. Yemişçilere, peynir 
ve sucukçulara pek §aşmadım. Fakat ıt. 
riyatçdarın bolluğu beni dil§ündürdü. 

Bütün bu patırdı arasında, en çok bu
lunması icap eden kiıtapçılardan ~er 

görmemiştim. Yanımdaki arkadaşım fo
to Aliye: 

- Hele bak sen şu işe, deldim. Her 
şey var da, bir tek kitapçı yok burada .. 

O itiraz etti: 
-Nasıl yok. Var amma, öyle bir kö. 

şeye girip saklanmış ki 1 Sen görmemiş· 
sin .• 

Beni kolumdan tutt~. Girdiğimiz ka· 
pı istikametinde yürüttü. İnhisarlann 
paviyonu ile bir kuru yemişçi paviyonu 
arasmda sıkışıp kalmış içerlek bir dük.. 
kanı göstererek: 

- İşte, dedi.. 
Burası ufacı~ bir kulübecikti. dış ta· 

rafına konan bir masanın üzerinde eski 
ve yeni harflerle yazılmıı bir yığın c-ser 
duruyordu. Ufacık kulübeye doğru yü
rudüm. Ekserisi dini ve ilmi ol.an bu 
eserlere şöyle bir göz atarken, arkaıı?
dan: 

- Hayrola, diye bir ses duydum. 
Çok iyi tanıdığım bu sesin geldiği is

tikamete döndüm. Karşımda, Ga1atasa· 
rayın eski denizcilerinden, sporcu Hay. 
ri vardı. Daima si'l!malaı:1da, tiyatrolar
da, muzikli yerlerde görmeğe alıştığım 
bu arkadaşı cami avlusunda görmek 
birdenbire beni de şaşırtmtştı. Onun 
sözlerini bu sefer ben tekrarladım: 

- Hayrola, senin ne işin var bura • 
da? •• 

- Ben Ramazanda her gün gelirim 
camie .. 

- Mükemmel, o halde, buranın bil • 
tün hususiyetlerini bize anlatabilirsin ... 

Arkaıd.aıım yanıma geldi, önümüzde
ki kitapları bir müddet daha tetkik et
tik. O, kitapların pahalı olduğu kanaa
tindeydi. Kitapçı ise: 

- Aman efendim, bundan ucuz olur 
mu. hepsi ilmi kitaplar? diye itiraz edi
yordu. 
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Haberci, oom{ avlusunda sal'11.an ki
tapl.arı tctlcik ediyor 

- Sizlde , tabii Kuranrkeriın de bu. 
lunur, değil m.i? diye sordum .. 

Fakat aldığım cevap, kocaman bir: 
- Hayır .• oldu. • 
Catni avlusunda bir kitap sergisi ku

ruluyor bunda Kuran bulu.nınuyordu. 
- Çok garip ve inanılmaz şey, diye 

söylene, söylene uzaklaştık. 
Camün hincahmç kalabalık iç kapı • 

sından içeri girenlere sokulan arkada • 
şrm Hayriye: 

- Her gün, böyle midir burası? 
diye sordum .• 

- Bugün soğuk v;ır da gene kalaba. 
hk değil .. Bazı günler öyle kalabalık, 
öyle kala,balık olur ki, i.çerde yer bul -
mak şöyle dursun, avluda bile nanıaz 
kıhmr .. 

Bir dakika kadar sustu. Biraz düşün.. 
dil, sonra devam etti: 

- Bilhassa pazar ve cuma günleri 
kalaıbalığın en kesif olduğu günlerdir. 
Geçen pazar, hepimiz namazı avluda 
kıldrk.. 

Tam bu sırada yanımıza sokulan ilı.. 
tiyar biradam, Hayrinin sözünü kesti: 

- Aman oğul, deldi, bir de kadın 
cemaatin fazlalığından müştekiyiz, 
doğrusu ... 

- Neden baba? 

ıron ırcn amca 
ve yağmuır 

- Bit: erkeklere yer kalmıyor ca. 
mide.. Namaz kılmak çok güs; oluyor 

~ da. ' .... 
- En kalabalrk günler hangileridir? 
- Avukat Mehmet Kamil isminde 

bir vaiz var, o konuşacağı günler, ce
maat i.ki misli oluyor .• 

- Daha başka bir söyliyeceğiniz var 
mt? 

- Evet .• Şu genç kızlara kızıyorum. 
Gençlerin camie gelişleri beni memnun 
ediyor amma, genç kızlar başlarım ih· 
\natkar bir surette örtmelerine 
s.iınirleniyorum. Çoğu boyunlarındaki e. 
§arpları başlarına atrp, sözde örtünü
yoralr, am.n\a, saçları filan hep dışarı
lda kalıyor .• 

İhtiyarın sözleri daha epey sürdü .. 
Sonra pabuçlarını çıkarıp içeri girdi ... 
Biz de koca Beyazıt canıiinin avlusunu 
çarşamba pazarından farksız bir hale 
getiren etraftaki dükkanların, işporta_ 
larm sahipleriyle konuşmak üzere, sed
de çıktık. 

Evvela bir kuru yemişçinin yanına 
sokuldum. Tertemiz beyaz bir önlük gi
yen patrona kendimi tanıttıktan sonra: 

- işler nasıl, memnun musunuz? di.. 
ye sordum. 

A'dam acı acı güldü : 
- Mükemmel, harikulade ı diye söy· 

lendi.. · 

Fakat hakikaten bu işin tamamen 
aksi olduğu, sesinin tonundan, yüzü -
nün vaziyetinden anlaşılıyordu. Hiç se11 

çıkarmadan, hakikati kendi kendine 
söylemesini bekledim .. Beyaz önlüklü 
adam, tekrar konuştu: 

- Vallah Bay, doğrusunu ister mi. 
siniz, Ramazanın başından beri, daha 
masrafımızın yarısını çıkaranıadık. Ne 
yapacağız diye arpacı kumrusu gı'bi 
düşünilyoruz •. 

- Fakat böyle iyi bir yerde~ bu ka
kadar kalabalrk ta varken, nasıl olur 
da satış yapamazsınız?. 

- Evvela bu işin sebebini biz de an
layamadık amma, şimdi biliyoruz. Va_ 
ziyet şu: Herkes camiden ç.ıkınca so • 
ğuktan üşüyor, sağma, soluna bile 
bakmaldan, kop. koşa evine gidiyor .. Ta
bii biz de hcıva alıyoruz. 

Kuru yemişçiden aynlınca esnaftan 
daha bir çok1ariyle konuştum. Hepsi de 
işlerinden ayni derecede şikayetçi idi. 
ler. 

Yani ne halk istifade etmiş, ne de 
satxcılar kazanmış, Beyazıt camiiıtln 

avlusu beyhude yere bir pazar meyda-
nına çevrilmişti. HABERCi 

Tanı bfr pazar yerine dönen Beyazıt 
camii avlusundan iki göriinü§ 

14dlı di,'loc Ai: 
.___..., - .-.5-t&.--.-----...-ı 

n s'ta n ı&» u ı ©J a et 
nakll 

Kanlı kavgalara, 
idamlara sebep 

olmuştu 
Eski devirlerde, İstanbulda, herkes 

rastgele et satamazdı. Bu hak gedikli 
kasap diikanlanna verilmşiti. Rumelide 
bulunan koyunlardan onda biri, her yıl 
vergi olarak alınırdı. Bunların sayısx 

iki yüz bini aşardı. Koyunlar, takım ta. 
kım gönderilir, yeniçerilerin et ihtiyacı 
karşılandıktan sonra, fazlası halktn ih· 
tiyacını önlemek üzere kasaplara satılır. 
dı. 

Kasaplar keyiflerinin istediği koyu • 
nu, sığın, kuzuyu kesemezlerdi. Zayıf, 

cılız olmasına ehemmiyet venlirdi. Bu 
işleri tetkik etmek, kasapları kontrol al. 
tında bulundurmak üzere, bir resmi ma· 
kam vaıidı: 

- Kasapbaşıhk!. • 
Hayvanlar, (Yedikule) mezbahasın. 

daıkesilir, sabahın alaca karanlığında 

oeygirlerle kasap dükkanlarına dağıtı· 
lmiı. Narhtan fazla fiyatlarla satılma -
ması için kasapba~r, dalına gedikli 
~asap dükaruarmı tefti§ ederlerdi. 

Yedikuleden başka Eyüp, Üsküdar, 
ve Ortaköy ile sur dışarısındaki mez • 
babalar da kasapba~mın nezareti altında 
idi. 

Y.eniçerilere Yedikule mezbahasında 
kesilen hayvanların etleri verilirdi. Her 
sabah, lbun olduğu kaldar et, beygir -
ler.e yüklenilir, katar halinde kışlalara 

getirilirdi. Hayvanların önünde, etra • 
rabnda, arkasında yniçeri neferleri bu
lunur, beygirlerle beraber onlar da ko
şarlardı. 

Bu esnada naralar atarlardı. Hem ide 
ne nara? .. Naimanm. dediği gibi "yer 
gök titrerdi,, bu naralardan .. 

Et yüklü beygirler geçerken, arasın. 
diln, önünden geçmek yasaktı. Y eniçe
riler bunu uğursuz sayarlaNı. Halk, 
Ça.J'§I ve pazarda, beygirler geçerken bir 
yeniçeri yumruğu, bir zorba tekmesi 
yememek, kolluk ağasının karşısına çık
mamak için iki tarafa kaçar, bir yere 
sinerdi. • 

Et nakli yüzünden bir çok kanlı ·kav. 

galar olmuı, kafa göz yarılmış, hatta 
bir çok adamlar boğdurulmuş, katledil
miştir .• 

işte bir tanesi: 
Y edikuleden yeniçeri ocağına et geti

ren beygirler, (Hekimoğlu) mahallesi. 
ne geldikleri zaman, ihtiyar bir adam, 
hayvanlamı önünde geçti. Orta kasabı 
ile sekirdcm ustası, sckirdem başçavu
şu -et nakledenlere verilen ad, ki k~ _ 
mak manasına gelir • hemen zavallının 
üzerine atıldılar: 

- Uğuru kestin uğursuz!. 

Diyerek küfretmeğe, dövmeğe başla. 
dılar. İş bu kaldarla kalmadı; sekirdem 
ustası ihtiyan yakasından tuttuğu gibi 
yere yatrrliı, ayağının altına aldr, başıru 
tekmelemeğe başladı. 

İhtiyar feryadı bastı: 
- M üstüm.an yok mu? Beni öldürU • 

yorlar?. 
Halk toplandı, Hekim.oğlu A\i:pa§a 

imamiyle çuhadar hacı Salih biçareyi 
kurtarmak için rica etti: 

- Yanlışlıkla geçmiş.. Artık yeter. 
Hüseyin Rü,tü TIRAPN 

(Lütfen aayfayı. çeviriniz). 
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Beyo lg l)Urdilnctt Sulh Hukuk 
mab meslnden : 

da bir lef ima Terekesine mahkemece elkonulan ölü Dc;>ktor Hintjryana a.it Taksim Valide 
yaptı lor Ce§me Caddesinde 109/101 numaralı apartnnan ve ittisalinde 107 numaralı a.h-

Us-ü li A §8._p hane ve rka tarafta. Ferfdiyc sokağmgaki arsa g.çık arttırma. suretile 27-
ol .~~ umu~ı . müfettişliğe bağlı 12-937 tarihine müsadif paza.Ftesi gilnü saat 1' de satılacaktır. Yüzde yetml§ 
~ ~· ay;t va!ılerı, T~al?zonda, uınumi beşi bulmadığı t11kdir:de pir.inci arttırm ad& en yijkaek bedel verenin taahhil<jil 

~ule 11 ahsın P1enn ba§jcanbğında baki kalmak §artile ikinci arttırması on be§ gyn aonrayıı, ~len 11-1-938 Salı 
wp anıru§tır. .. .. t 1,. d . ed"l k . . ,. V n ·ıa . g'4nu aa ~ e ıcra ı ece ve ıcra iflas kanununı:ın 123 :ve müteakip madde-

. k:lı ~r, vı .rctlennde yapılan imar: teri mucibince en ısok arttırarun üzerine ihale edilecektir, 
ve ~ ~ur d~aalıyetleri hakkında inhat 'l!<ıf §!?at: 107 numaralı ah§ap hane Uç kat olup yedi oda 8 }!.elA ı mutfak :ve 
vemu§ er ır. Ayr~:.a yapılacak icraat arkasında gah~esi vardır. ~!Yn'letl tOOO lira.dır • 
~~1:;;mları etrafında konuşmalar ya- 109/111 numaralı apartıman üç kat altmd~ bUyijk bir araba.Irk arkasında 
Kon~~ . f l bahçe birijlci ve ikinci katlarda be§er oda :ve irer hail birer h~a.m birer 

müfetti :k 1~ıı;;a karına d7vam e.decc~, mutfak vnrdır. Yapısı kirgirdir. IPYmcti ~ liradır. , 
yeti inc§elenecektahaslkının fıktısadı vazı- Feridiyç okamndaki arsanın kı:ymeti 1200 lira.dır. 

' a ı re aha ula~tı.ra- J\ı'ttırma • ehil k · · ""zd edi b k k 1.:ak kararlar veril k · Y~ gır me ısın l":! e Y uç ~y a Çe!i yt!Unnak lA.zım., · Q ece tır. d~~· Dellalife: resmi ihale pulu mU§terisine aittir. BilOmı.un verg!ler satJ§ gq. sman Cem 1 mµıe kad.aıı ıerekeye ·uır. a İsteklılcrin yykarda gösterilen gijn ve ~aatte Beyoğlu dördUncU sulh hukuk 
Yarı o akşam kendi mahkemesine gelmeleri, görmek istiyenler gı!)Timenkullerde oturanlara müra-

plyeslnl temsil c=~=t=e=~~e~le~rl~il=h~~=~=~=·~~~~~~~~~~~~~~~~ 
edecek 

Kıymetıı yazıcılanmızdan Osman 
Cemal Kaygılı bundan birkaç ay 
önce Beyoğlu halke\.i temsil heyeti 
ile birlikte Defterdar halk ocağı sine 
masında. kendi eseri olan "Üfürük
çü,, piyesini temsil etmiş \'e 0 zam~ 
yazıcılıkla olduğu kadar- sahnede de 
çok değerli bir artist olduğunu g6s
termlşti. Osman Cemal Kaygılı ya
rın gece de sene ayni temsil heyeti 
ile blrllkto Beroğlu halkeyinfn ti· 
yatro salonunda ayni piyesi oynıya
cak ve piyesinin en önemli ve en ka
rakteristik rollerinden birini temsil 
edecektir. Öyle sanıyoruz ki Osman 
Cemali gecen defa Efilpte aeyrede
mlyenlQr yarın g~oo Beyoğlu halke
vlnde doya doya seyredecek ve onun 
artlstlfkteki yüksek maharetini tas
dik edeceklerdir. 

Gazete ve mecmua 
sph!plerloe 

lııt..nbul Baam lCurumu Ba§kanlığmdan: 
TenzllAUı ~mrllk rumlne tabi mahdut 

miktarda kAğldın gnzctc ve mecmunlara 
tcvzll nlsbeUnl ve r;ekllnl tcsblt eden lcra 
vekilleri heyeU kararının tııtblklne ba§lana 
eakbr. Bu hususta Basın genel dlrektörlllğU 
nlln istediği mUtatcayı bildirmek üzere ıs 
tanbulda idare ııdtıcn gazete :ve mecmua 
aahlplerinin veya mUmeı1:$Ulcrinin 27 lklncl 
teartn 937 cumartesi g!!pU saat 14 te kuru 
ınun merkezinde yanılacak toplantıya f§ti 
rak etmelerini rica ederiz. 

-.-~ 111ntlK"lflnftn111111JlHID1111tlflltlll 
İhtiyarlığına bağışlayınız. 

Fakat kim dinler? • 
Yeniçeri bu, laf anlar mı?. 
Bu sefer de imama döndüler, salla -

'drlar kUfrü; 
- Sana da ne oluyor? Kalpazan he

rif, uğursuz mendebur!. 
Bunun üzerine halk imamın tarafını 

iltizam etti. Biribirlerine girdiler, cfôvüş
meğe, vuruşmaya başladılar. Neticede, 
ihtiyara dayak atanlar, adamakıllr bir 
eopa yedikten sonra caddeyi tuttular. 
. Ocak aekbanları boş durmadı, arka
daşlannın dayak yemelerini izzetinefisle 
tine dokunduğu için, başlarına ustalan
nr geçirerek, sekbanbaşıya imamla arka
daşları hakkında şikayette bulu,rldular. 
Mür.ıaalan yapılmak üzere (Ağakapı
gı) na gctirilmele ini istediler. 

Sekbanba ı taleplerini reddetti: 
- Ulema i)erine kanşamam!. Bu 

i§ benim vazifem değildir. 
Cevabı aekbanları büsbütün ainh:len

öirdi. Ona da isyan ettilel': 
- Bu herifleri her halde astıracak • 

sın .. Yoksa ıanunu ~! BütWl; §ehfi 
ayaklandırır, iŞy.Jn ve fitne çıkanrrz. 

SekbanP.a§ı. baktı olaoak gibi ld ğil, 

liu a~gın hcriflercl basa, \ıkam!Y9.cıll\nı 
anladı, fakat bir kaç tokat ve tekme ~t .. 
blar diye, idamlarına kadar y\!rümçyi 
CJoğru 9,ulmadı, vicdana ve kanuna ay
lön gördü; bir çok sebepler icat eder-d: 
kendi~ ekbanbwJık~ Q!lcttirqi 
Fıkat ~sele bunMlq k~n clı, :Zoı; · 
ba sekbanlam~, ayakl naeŞ,ğo\ te~id;a .. 
"den korkan hUtt'Omet imı\.Il'Jla Haq: e.,r. 
bi Ağ(!hpr&ında \'!Qğdurc!\!· 

Jiüec)in Rü tii TIMPN 

•
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Jstar:ıb_ul Komutanlığı . 
'.~a,Wı,aıma Komisyon~ :J_ian~cfrı - . 

Birinci Muhapere alayında birikti
rilmiş olan ~50·300 araba gübre açık 
eksiltme ile ihalesi 15 1 Kanun 937 
Çarşamb<\ ~U saat 15,30 da yapıla
caktır. Muhammen tutarı 180 liradrr. 
Şartnamesi her güıı öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İsteklilerinin 13 
li~a 50 kuru§luk jlk teminat makbuz 
veya mektuplariyle beraber ihale g\1-
nU vakti rnuayyeninde fındıklıda ko
mutanlık satınıılma komisyonuna gel-
meleri. (7977) 

18,30 plAkla dana muılklaJ, 19 Oıman peh 
llvaıı tnrotmdan halk §aI'kıları, 19,30 bava 
rap,gru, 19,35 radyo fonJk dram (DclJler 
anısında), ı9,6S Borsa haberler!, 20 Suat 
QUn ve arkndqlan tarafından Türk musi 
kis1 ve halk f&rkıları, 20,30 öıner Rıza tara 
fından anı.pçn stiylev, 20,(5 Muzatier ve ar 
kado.§lan taralmdan Türk musJklsi n halk 
gp.rkıları, 21,ııs orlttstra, '22,ı5 ajans ve bor 
sa hnberlorl, 22,8D P1Akla sololar, opera ve 
operet parçaları, 22,tsO aon haberler, ve er 
tes1 günün programı, ~3 10n .. 

BtlKREŞ: 

ıs Predesku orkestrası, l9,ı5 orkestraı 
20, p!Ak, 20,35 operadan temsil nakli, 
BUi> l'E':ıiTE: 

ıs radyo orkeatraaı, 19,30 ~an orkestra 
m, 23,30 pllk}ı:ı vals \"e ~~ar, 2f,0!5 caa 
band, 
BEBLİN: 

ıs oda mUziği, 19 kUçUk orkeatra, 20,ıo 
plAkla acçllml§ melodll r, 22 plA.kla opera 
par~o.n, 23,!fi hafif mUzlk, 
ROMA: 

19,50 m(\zlk, 21~ orkcııtra, 2t,10 Laınas 
kot opcreUnln nakl!. 2•.115 caı:band, 
\"ARŞOYA: 

20,30 ı;ıarkılar, 21 Var§ova ve tıannonlk 
orkestra.ınnın lronıııerl, 

TiYATROLAR: 
TEPEBAŞl oıWı KIS.M1 

Saat 20,SO da 
KRAL LlR 

6 ~rd• 
Y~: w. s~e~ıe 
TUrksesl: Seniha Bedri 

Göknil 
• • • 

FRANSIZ TlY-ATR0SUNDA 
OPERET HISMl 

Saat 20,SO da Al'NAROZ KADISI 
6 tablo. PUIU' gUnlerl ııs,ao da. matiM 

Yazan: Celll ltuıahlpoğiu 

(ii)l.TUCRqt; SAD1 TmK 
-tVATl'.OSU 

- AJmanca 

Bu goc~~ PA?\GALTI 
(TA..~) g!r.cmasmda 

~urd~ z~ ) 
VQ4"'ll a Ptr~ 

her keııye elvarlfll 
mOkammel bir Radyodur. ... 

A 

İstanbul !UMcll icra memurıuıun
dan; 

Mukaddema Beyoğlunda TepebıJın· 
da (Roıdlino) apartımanın 5 No. lu 
dairesinde mukim iken bil!hare Viya• 
naya gidip menilr mahaldeki ikamet· 
gahı meshul bulunan Diriko[Yadise: 

Kiraladığınız dUkkAna ait bedeli icar 
borcunuzdan hapsedilip paraya çev
tjlmeıine karar verilen mecur dahilinde 
ki eşyanız 13/12/937 tarihinin puar· 
tesi günü ne ka.dar icra dairesine mü
rıı.:aatla borcunuzu ödemediğiniz tak· 
dirde mezkOr ~n saat 12-15 anımda 
ınahallinde açık arttırması icra krlma
ı.:ağı müttthaz karar veçhile ilanen teb· 
liğ olunur. (V. P. 1987) 

"" İatanbul üçUn~"a icra memurluğun· 
dan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
ka~ar ~erilen dükkan evasr 13/12/937 
tanhlnın pazarteai günıJ saat 12-15 ara
cında Mahnr.ıpaşada Abut efendi hanın
da 10 No. da birinci açık arttırması t.:ra 
lnlınacağın.dan talip olanların mezkQr 
gün ve natte mahallinde hazır buluna~ 
cak mernuruna müracaattan ilan olu
nur. (V. P. 1987) 

t ı 

~ı~li~iye Askeri· Satanalma 
·~.Komisyon"u ilanları - · · 

1 - Son defa 22-11-937 pazarteşi 
~~U saat 14. de pasa.rhğı yapılan Şe
~ımıye kı~lP.smd:ıld yedi mutfak oce,ğı 
ıle Haydµ-pa§a. hastan~inin Selimiye· 
de ~~1 etti~ mı.tt!ak ocaklarının kö
mUr ~ako.r ha.fa tahvili ve tamiri İ§l 
h~kkın,da pazarlık neticesindeki fiat 
teklifi gali görüldüğünden yeniden 29-
~l-?37 pazartesi giinU saa.t it de Sc
lımıye Askerlik Dairesi binasındaki 
S•tıµalma komisyonund~ ~~rlıkla -
n yapılacaktır. 

2 - Sel4niyo ooakla.r-mm ke3lf be
deli 381 lira 60 kurufi ve hastane o
eaklutnın. ke11if bedeli 220 lira olu 
P,aza.rlıkiarl sonunda~ ta.kawür ed,ecelt; 
W4.elleri UU:rinden y:ijU!e 15 katıl te
:rolnat almacq.ktır. 

3 - ~art.name ,.e k~if r" pe:Plan 
he.tt gijn kQI:lf s onda. ~rüleQ!!ir. 

4 - İşbu pt.zaı:lığa. \!>.tiı_-ak edooekle
:~n İstanbul lromut:ın1jğı in~at ~fU
g:inden bu i§lere \l\tlt\.lt'ları.m r.öst r· r 
birer vo:ıl'Jtt ~~tırmeleı-i mer.~·uttur. 

fT9T8) 
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26 !KlNetTEŞRtN- 19'' ...... r- HaftanıN en gQzel progr.arrtl 1 
B.u.günden A s R' 1 bütün tehir hıJ(..111ııı 
ıtıbaren Sinemada koıacam2fitın 

/ 

Rus • .Japon Neı'e ve kııhka.ha ı;,e~nler içiıı 
Mu ha re l)es i çift komikler 

Büyiik filminin Franıızca koc>:vaıı 1 
Ruı • Japon muharcbe.i safhaları a- Le ıre 1 ~ a r<.d1 
raımda kuvvetli bir aşk romanı K• a ""' 111 ~ ır .cı11 dS\ ~ O er 

Baş rollerde: D u ~1g,1 \Yl 'W.,.. 
.. .. .. ~ • diPift Danielle Darrieux, Adolphc Bu gul nslu ve t!glencoh kome 
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Terekesine mahkemece el konulan ve ta&fiyesine karar verilen ölU y oıc-1' 
N!}astaciyan uhtesinde bulunan Galatadl Voyv~da caddesinde Haraçci 

6 etif' 
köt~inde U,15 numa.rah hanın yibd• altını~ hiısseıi açık arttırma -~~ 1"_' 
27, ıı. 937 tarihine müsadif paıartcıi ıürıü ıaat 14 de aatılacaktır. )'i.1% ~ 
miı beJi bc,ılmadığı takdirde birinci arttırm~a en yüksek bedel verenin te 91' 
dil baki kalmak ıartiyle ikinci 4rttırması on b~ ıün aonraya gelen ıı. 1~ıı' 
tarihine milsadif salı günü saat 14 de icra edilecek ve icra iflas k~ll~· 
125 ve müteakip maddeler mucibince en ççk ırttır11na ihale edilecek~r.. sa , 
mının kıymeti 42000 liradır. Dellaliye resmi ihale pulu mUJterisine aıttır· fi 
tıı gününe kadar bilumum vergiler terekeye aiuh'. Artmnaya cirebilmek içi

0 

de y~di buçuk nisbetindc pey akçeıi yatırtn1k llznndır. fi 
'!afıilat: Bir mahzen, bir bodrum. bir zemin katı ve Uzerinıde ~I ~at .,I_ 

bir de daraça katını havidir. Mabıcn katında kalorifer dair~ ve kömUrlülc ._ı 
rum katında medhali Haraçci sokağmda olmak Ü%ere bir ımğaza ile ~~e~ıt' • 
medhali ve zemin katınlda medhall Voyvada caddesinde olan ve banka ta. ~ 
dan işgal edilmiş bir daire ile han medhali vardır. Birinci katta dört ~ b~ el' 
ve ocafı bir hel! vat.dır. ikinci katta 6 oda bir musluk mahalli ve korıd~ 1 )it' 

meklnlı bir oda üçüne il katta 5 oda bir muslyk mahalli dördüncü ve ~şınc ~ 
lar ikinci katın tamamen ayni ve daracı katmda ikiye bQlünmÜ} bir da ile e 

demir ~rmaklrklı daraça vardır. ?e· 
B. • · ktrik h agaıt ınanm tamamı kargır olup kalonfer. asansör, terkos. ele av 

sisatı mevcuttur. " 
!stckl~lerin yukarda gösterilen gül\ ve saatte Beyoğlu dördüncü sulh !,cıftl 

mahkemcsıne gelmeleri ve gezme-k isteyeni~ han kaoıcısmcı mUraciat e 
il!n olunur. 

Beyoğlu DUrdttocU Sulh Hukuk ff81' 

klmllğ~nden .. . ~,)O~ 
Terek~ıne ınahk~mece el konulan ve tasfiyesine karar verilen olü 

0
, ııır 

Nijastaciyan uhtesinde bulunan Şiıli ~lbkArgad caddesinde yeni 301, S 
8 
.,ti' 

maralc apa~ımanın yüzdo ~tnu~ beı hines\ açık arttırma suretiyle 3o. .ı. 9:ınıd'ıı 
hine mü a~ı~ ~zarteii günü saat 1ı1 de .atılacaktır. yüzde yetmif .beşı bU k t'r • 
takdirde bırıneı arttırmada en yijksek bodel verenin tea.hhüdü baki k~~·f ,_ıı 

• tis<ı-... ı ıı 
tiyle ikincı arttır?1ası on QeJ gün onraya gelen 18. 1. 938 tarihine ın ıefİ 1" 
günü saat 14 de ıcra edilecek ve icr~ ifla~ kJ__nunun 123 ve mUteakip ınddde Dtl• 
cibince tn ~k Mttıra~ ibalo edilece~tir. Tamamının 1..""'""eti !0000 lirıtdıt• ~ -.., ··- ·ıer · 
laliye resmi ihale pulu müşterisine ait eatıı gıqnüne kaqar bllOmum vergı• ,~s'" 
key• aittir. Arttrrmay~ girebi~k i5in :yüıde yedi buçuk nisbetinde pe)' 
y4tırrnak. lazımdır. .. dfl'o' 

Tafsılat mezkur ·~~n bir ~emin katı ile üzerinde üç kat ve ii!tU 
ol!Wlık üzere Qil' de çatı k!ltı vardır. dıf1 ,ı· 

Zemin katında cephddo bir dlikkAn bir çephe ~at>ısı ve b~ç~ k.aP1511\rıı); ~ 
rlldikte binaya ait solıJa antre ve ıtntrenin solunda blr kapıcı od~sı bi~ ~uı.ata çı• 
oda bir ıcami}ırhane bir heli ild dolap bir odunluk mevcut olup biriflçı od',ı 

· d. l · b. kapıcı wt· kan ayn bır mer ıven v;ırdır. Keza -ntrt ?un aa~ tarafında ayrıca ır il'çi ,.. 
vardır. Ve modhalleri bahsede olm,alç Uz ere; altı adet odunluk vardır. :sir [1lııtf3k 
~a. tramvay. ca~dcsin.e bakan bir numa~alı daire ~v~ut olup yedi o~'1 b~~,t;: 1'i'e 
ılci heJ4 bır kılcr bır banyoyu havlJır. Bahçe cıhetınde dört oda bır ril i:J1Cttı'& 
b::ınyo ve bir bclllyı havi 2 numaralı da-ire vardıı<. İkinci katta traıııvaY' c ı,ıııı,.,._ıı 
~ ~ bahço cihetjndt 4 numaralı dair 1 r mevcut olup 3 nuJtluah daire 1 ~do ,iJı: 

~~irçniıı ay,ni 4 Qum.1r~lı dain 2 numaralının ayni.tlir. Oçüncü kat: ~a 1• ?{J 
tınd~ 5 v. balı~o tarafındcı Ş J\Umarahdaireler vardır 5 numaralı ®ıre ·n tr 

dJJ.lrenin qyni ise de bir oda fazladır 6 numaralı daire 2 numa(aJı dai~?.~urıde 
dir. Çtt ~atında sekiz oda bir ~şırhane bir hela kapalı bir taraça 

0 ~ıı~ 
çık biI ~raia vardır. ijahçe cih~tindeiki oda bir çam•§ırhanc; ve bir tar:,. ~ 

müre!tkee bir kısım olup buradan demir ııerdivenl~ ~tı ka~ ü~~finc; çı~~.,g"1 
nın ar~ası bl\_hçe olup arka sokaJa cep,heşi vardır. Elektrik . terkoş, h 
toş· Sitt vardır. tJ1 ~ 

lstccJ\_\trin y~kil~ia gö3terilen gUn ve 5aat~e Beyoğlu dördünci.i ;ıı 0ııırııı'' 
kcm::sinc ~clnıelcri gezmek isteyenler kapıcıy' '1'liracaat etmeleri ilatı 



Hükümdarım, bu kadına kendi
sini sizden aradığımı söyle ! 
Ardeşnır0 baş gö~desının üzeırln<dle o~Dunun 

bu osraırına fena halde ıçerDedı 

l~~ ..... _____ ı_-__ A_s~p~a_s_l~ya ______ :J '~---Y·a-za_n_: __ N_n_a_m __ e_tt_ın __ N_a_z_ı_ı __ ~I 
Çek Ard~ir bu iki çocuğunun birbirini 
~lllediğini görüyordu. Kendisile 
tar eşi arasında geçen vakanm bun
bir ~asında da tekerrür etmemesi için 
~ arar verdi; kendisinden sonra 
dirı:ı~ Daravusun geçeceğini halka bil-
~· !ani onu veliaht ilan etti. 

edil kı !randa bir prens veliaht ilan 
difi zaman hükümdar kendisine: 

; Dile benden ne dilersin? 

Su ıye sorar ve o da bir §eY arardı. 
~~y ne olursa olsun hükümdar onu 

etnıez, derhal verirdi. 

ın~eşirin anası bu kararı işitir işit
Çafu d~hal Daravusu ve Aspasyayı 
t .. , dı. Başb8.§a verip uzun uzua konuş 
"ltr· n 
~a:n • aravusun babasından Aspas-
§ir .. aramasına karar verdiler. Arde
dar~~lu: ı veliaht ilan CC:erken hüküm 
!!İni 1~nın saltanatının bütün debdebe 

tr gostermek istemişti. 
id anın bütün. satraplarını. !ranın 
~ at'esı altındaki Ulkelerin valilerini, 
"eneraı lıkı ı:r!: muhtelif hş.rplerde yarar-
hı§tlll'ı gorulmilş kahramanları hep Be-
~ Un da toplamıştı. 

t ~rlak alaylar yapıldı. Halka büyük 
t111 ~tler verildi, nihayet ~ıra veliah
ııa. hastndan bir dilekte bulunması-

~eldi 
l} . 

~lı.lravus metin adımlarla tahta yak
ıı1 ~ Ardeşir oğluna sağ elinin ayası-

stererek: 

~Bu avucumuz: bütün kullarınız.a 
için ham.et. inayet ve refah saçmak 
lıaht alkolunmuştur. Oğlumuz ,.e ve
lera· tınız Daravus di1e benden ne di-

ın .. 
İran talı 

llıel'trı tının bulunduğu salon yüz 
ki 

11 
.. er, Yilz porfir ve yüz yeşil soma-
Utunla .. l'" 'dl B aras sus u 1 • u sUtunlarm 

1~ ını dolduranlar nefeslerini hsl""i~ 
te~ç~ kulak kesilmişlerdi. Bunlar 
v~ k aravusun sol kolunu yavaş ya
?ıard aldırdığım ve parmağile bir ke
etu~~ ~Yakta duran Aspasyayı işaret 
t ... ını g"' dUl Bo~ ildi: or er. guk bir ses işi-

- :Sunuı 
Ju.d"· . 

klll'§ı ır hiç beklemediği bu cevap 
ı:lltııcısında sendeler gibi oldu. kaşları 
ltlıı ~· rengi sarardı. Maamafih zc
huıdu u ~a.:bcyi karşılamak imkanını 

....._ · ?Ulumsemeye çalışarak: 
dll-tınOğluınuz.. - dedi - biz ancak ikti
l'fı. 11 Jıda olan bir IUtufta bulunabili
'-11 b~ kadın bütün hürriyetine sahip 
ltöı~ bırl kadındır. Onun hakkında bir 
~ ' r . tı 'l'ıun carıye mu~mclesi ~~pamayız. 
~~ k u~ . yer~ne getırılebilmesi 
kund" endısının ıstemesi ile milm

l) Ur. 
ara\>Us 

derhal mukabele etti: 

-7-
- O halde hükümdarım, bu kadına 

kendisini sizden aradığımı söyleyiniz. 
Ardetir bal gör.desinin U7.erlnde oğ

lunun bu ıararma fena halde içerledi. 
Fakat yine kendini tuttu. A.spasyanm 
onu tercih etmeye cesaret edemiyeceği 
ni sanarak: 

- Ey Satrap kansı olmağa liyik 
güzel! diye bağırdı - sevgili büyük oğ
lumuz ve veliahtımız Daravus seni 
kendisine vermemi benden istedi. Ve
liaht olduğu için bu hak kendisinden 
nez.edilemez. Biz, seni"'\ bir köle, 
bir cariye olmadığını söyliyerek bun
da:ı:ı vazgeçmesini istedik. Arzusunda 
ısrar etti. Karar vermek sana düşer, 
Daravusun karısı olmak mı i!tiyor. 
sun? Eski hayatına devam etmeği is
tersen seni biç kimse zorlamayacak
tır. 

Şimdi herkes gözlerini genç kadına 
dikmiş. ne cevap vereceğini bekliyor
du. Onun Sirüsten sonra Ardeşirin 

sevgilisi olduğunu herkes bilirdi. Genç 
Dara,-us bu cUretinden babasının gön 
lUne dehşetli bir kin d\lşebileceğini 
nasıl oluyor da sczemiyordu? .A<'aba 
kadın da aynı cUreti g&• erebilecek 
miydi? AspMyanın ''evet ben de isti
yonım .. demesi Ardeşirin sarayında 

Ardeşiri çok gülilnç bir hale sokmaya
cak mıydı? Hükümdar. gözdesinin oğ
lu ile olan münasebetine göz yumabilir 
miydi? 

Bütün bu sualler bir ::yıldırım sUrati
le herkesin beyninden geçerken Aspas 
ya ağır ağır tahta yaklaşıt. Büyük bir 
heyecan içinde olduğu, bacaklarının 
titrediği -görülüyordu. Yüzü hicabın
dan kıpkırmızı kesilmişti, Ardeşirle 
gözgöze gelmemek için gözlerini ka
pamıştı. 

Ardeşir sesine çok tehditkar bir 
ahenk verert-k devam etti: 

- Seni kararını hemen vermeğe da
vet ediyorum, söyle! 

Çabuk söyle! 
Foçalı kız bitkin bir halde: inler gi-

bi mrrıldandı: 

- Dara\·usu istiyorum. 
- Ne dP.din? Bir daha tekrar et! 

- Dara,·usu istiyorum. 

Ardcşir bir kiifür ~avurarak tahtın
dan fırladı, geniş Adımlarla ve koşar 
gibi bir silratle salondan kaçtı. 

Ertesi gUn Aspasva kıyamyan tra
mnm veliıılıtr prens Daravusun zevCE"
si olmuştu. 

x 
Ardeşir Iran tahtının iistilnrle otu

rurken biilltn lranın gözleri önünde 
şerefine sürülen büyük lekeyi bir tilr
lü unutamadı. Fırsat kollamağa ba§
ladı. 

Hahralarını anlatan: Mart Ri şar 
Fransa ;un en me,hur icadın caauau 
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~tın1;;eıa Lagzrarak itiraz etti; sor.ra r harabeden çıkdıfım zeman, taze hava 
~Caı.ıt tve belkide kocasının ölümiinden bana adeta yeniden can verdi. 

~- ist Uttugu Maksimden intikam al- Kulann aı"ı;ından bir haylı yöril-
s .n raıı oldu. 

C\>inc· dilkten aonra nakliye arabalannın dur-
::Sana ;rnden çıldırıyordum madan ıeçdikleri bUyUk yola çıkdım. 

~ra, ihti iiru yolunu gösterdik den Her adımda ıendeliyordum: Burada 
·oeıı t,.. Yar kadını terk ettim ve bü-
llf- .. Çete-;-: b bir çanta veya torba, ötede bir l"lfelı:' 
--qe teaı· '., :ran evvel Pranaa poli- daha 6tede bir çift poıtal. .. 
lt°"11~ e~ek arzusilc yanarak yola Artılr hava da karannıyı baflamııtı. 
t:Jı (l m birdenbire ıendeleim ve ayaklarımın 
lstnde t e h 11 k esi altından toprak ç8kmilt ribi, derin bir 

gunlerce kapl'lı kaldıgım çukura yuvarlandım. Bu ıukutun verdi-

Bir iki ay sonra Babilde bir isyan 
çıktı. Aauryalılar İran boyunduruğun
dan kurtulmak latemlglerdt Bu isyanı 
bastırmağa memur ettiği orduya vell
ahtı kumandan tayin etttı. Ve Daravua 
kuvvetle Babile yollanınca derhal bir 
kaç uker gönderdi. Aapuyayı tuttur
du, klhinlere tealim etti; dedi ki: 

- Bu kadın fant insanlar a.rumda 
dolap.mayacak kadar güz.el ve illhi
dir. Onu Behişton mabedinde hizmete 
memur ediyorum. Mabudun bu nezri 
beğenip lrana bUyUk IUtuflarda bulu
nacağını tahmin ediyorum. 
Anuı Parisatıs bunu ha.her alınca 

çok kızdı, çok sinirlendi. Ardeıire bu 
sevdadan vazgeçmeaı için yalvardı. 
Fakat hükümdar anumm yalvarlfDl& 
afır hakaretlerle mukaıbele etti. Bu
nun Uzerine Parisatf s emniyetll adam
larından birkaçı ile Daravusa hadiseyi 
bildirdi. 

Veliahtta Babili muhasara etmiş 
bulunuyordu. Harbı yilzUstU bıraktı, 
orduyu ~ine takarak babasına sal
dırdı. U.kin bu Ardeşir belki kalpııiz, 
zevksiz. kaba bir adamdı, ama ney
liyelim ki harp dedin mi bitir.mişti. 
Oğlunun ordusunu mağlup etmek 
onun i<:in çocuk oyuncağı gibi bir §eY 
oldu. Ve na.eıl karde~i SirfuıU Fırat kı
yısına çöme!tti ise Daravuau da öyle
ce çömeltti ve kardeşnin kafasını nasıl 
kendi clile kesti ise oğlunu da öylece 
kendi elile kesti. 

• • • 
Bir müddet sonra bir gece Behiş. 

ton mabedinin kapısı krnldı. Kırk elli 
asker Aspasiyayı yakalayıp kaçırdı
lar. 

Bunları mabede kim saldırtmıştı? 
Aspasiya gibi bir kadım kaçırmak ne
reden akıllarına gelebilirdi? Acaba bu 
işi Ardeşirin emrile mi yapmJ§lardı? 

Bu sualler hep cevapsız kaldılar. 
Bu tarihten 65 yıl sonra Makedonyalı 
büyük tskender, lranda hükümdarlık 
ed.cn bir başka Darayı mağlup edip 
Hınde doğru yol açarken şimdi Ma
zendcran ,.ilaycti olan topraklarda 
onun bir mezarı olduğunu duydu. 

Gi'ıya Aspasiyayı öldUnnüşlermiş. 
cesedini koydukları 18.hd kırmızı taş
t~n yapılmışmış ve bunu bir yüksek 
çınarın altına gömmüşlerıniş. 

Makedonyalı tskender gilzel Foçalı 
kızın bu kırmızı llhdini buldurmak is
tedi. Birçok çinarlar devrildi, birçok 
yerler kazıldı. Fakat. Ma.zenderan 

0 
kadar genis bir illkeydi ve bu ülkede 
Yilksek çinarlar o kadar çok ve sayı
sızdı ki onun toprağını akta.nnağa ve 
her çinarmdan bu sırrı sonnağa Uı
kenderin ordusu Ye iradesi kiti gel
:medi. 

ği m:.ithiş şaıkmhk arasında belime 
kadar çamur içine saplanınıı olduğu
mu görüm. 42 tik bir alman obüsUnün 
.lçdrğı bir çukur:ı düım:iştüm, 

Bulunduğum korkunç vaziyetten 
kurtulmatı uırafdım. Fakat ayaklanm 
mütemadiyen kayıyor ve çamura daha 
Fazla uplanıyorum. 

Tam bu sırada batımı kaldınnca çu
kurun kenerında duran bir adamın ba
na dikkatle batr.chfını =::ördüm. 

Bu adam nereden çıkmııtr? Onun 
reldifini hiç duymamııdım. 

Bir yabancı Jivaaile bana 1 
- Yaralandınız nu! diye aordu. 
- Hayır. Daha dofruıu HMetmiyo 

rum ... 
Adam çukura inerek, çıkmamı yar

dım etti ve: 

- bur ad'" ıesmit olmam ıizin için 
cidden büyük bir talih! dedi, 

YUz O v a rah 
bahkçı 

Adam halı bana bakıyordu. Userin 

Cevaplan. veren : PROFESOR SAN ERK 
Grafoloji ve Grafometri mütehassısı 

8 
üTüN ta.fail tile karakterinizi; meziyet ve kusurlarmızz; aJ.zi hayrete dU,ürecek 
kadar vazlh ve ııar11ı olarak hwıustyetlerinlzi; tuttuğunuz veya dU,UndUğllntla ifte 
muvaffak olup olmıyacağuıw; nihayet bef farkla yqmızı size aöyllyebillrlm. Bana 
bir gazeteden, bir kitaptan veya aklınızdan yazacağınız dört utırlık yaaıyı; aoı:ı 

aylardaki imzalarmızdan lklsinl gönde rinlz. 

Tetkiklerin çok esulı yapılmasını ıstedig1ıı1z takdirde _,. elln1zle J&SdJlmıs 

dört ııatırı, aynı yazının sol elinizle ya z·ımıımı: bq ve p.hadet parmaklarmaan bir 
klğıt üzerindeki izlerlni: sağ elinizi kA..ğıt U.zerine koyarak bir kurl\lD kalemle ellnl. 

zlıı kAjlda çıkarac&gmu resminl; muhtelit tarihlerdeki imzalarmm, yumız aag 
el fle'kaç dakikada, sol ile kaç dakıkada ta.zdıtmw; dlneklertnlzden bileklerinize 
kadar kaç santim olduğunu illve ed1 ııls. 

Kızınızı vereceğiniz dellkanlmm, tanı dıklannızın, doetlarmızm, ııl§anlnmı, iş 

ortatuıızın da ııeciyeııinl, buauıliyetıertnl, bize imzalarını ve herhangi bir yazısından 
dört satır yazıyı gönderlraenlz size IÖyllyeblllrim. 

Kendilerine ce\·ap verdiklerim, cevaplar hakkmdakl mütaıeaıarmı ie&bmda 
ne!trcdllmek üzere - sarih adrealerile yazabilirler. Gelen mektuplarda, blr ka.ftda 
muhtelif kimselerin yazı yazıp imza attıklannı görüyorum. Herkes ayn ayn klğıt
lara yazmalıdır. 

26 - Ankara ıloli 80 : 

Parmak izlerlnizin iyi çıkmamıı olmaama 
rafmen yazı ve hnzalarmızı tetkik ettim 
vardığnn neticelerden bir kısmı §unlardır: 

Karaktertnlzfn ba§lıca husuaiyetıerl: hassa 
siyet. Fazla mlantıya gelememek. Oldukça 
alınganlık, acelecUiktır. Olan, bitenleri izam 
etıncge temayülünüz tazladzr, bu aebeblerdeıı 
dolayı zam&n zaman rahatsız olduğunuz; da 
muhakkaktır. Vücutça, bUnyece bir flkAyeti 
nlz olmadığını anlıyorum. Konforlu ve eğ 

lenceli bir hayatı seviyorsunuz. Fakat ı.ate 

dlklerlnlzde kend.lnlzi tatmin edllml§ bulmu 
yonunuz. İntizamı eeviyonunuz. Blru lh 
malklrlıtmızdan vazgeçmenizi tamyeye de 
ter buluyorum. Aceleclllk, bir ı,ııı bir .. yln 
çabuk yapılmumt, fazla sıkıntıya &'eleme 
mek ve alınganlık da bir ı,te tam bir dlk 
katle devam edememek veya i§lerln tama 
men veya kısmen lbmallnl icap ettirir. İnce 
n dikkat lltıyen 1fler fçin e.sumd& hem fı 
Udadınm ve hem de sevklniz vardır. 

lıruı&l&nn1%11l tetkikinden hayatınızda ıoıı 
seneler fçinde ea&1lı bazı tahavW olduğunu 
anladım. Fakat imzalannız eskilerin aynf 
olmayıp bana mektup yazılırken reımıedllmtı 

kopyelerl olduğu için bunlardan hakklle ıs 
tltadeye lmkln bulamadım. :Mevcutsa eakl 
a.sıııarını - tarlhlerlle beraber - &'Önder 
menlzt rica ederim. 

Evet.. aon aenelerde hayatınızda eıulı ta 
baVrilJler olmtqlU!'. 'Bu tala&~ lllSl m& 
nen tamamen ~tmtn ynedl~ zannpek 
tealnls. HUkUmlerlnizde acele etmemeniz ll 
zımdır. Yazdığım hususta parmak izlerlnlzin 
ve imularınm gl:ırdUkten sonra yaza.caklan 
ma dikkat etmek ,artııe, daha çok mesut 

oıacağmtzı temin ederim. Gençalnlz (20--2~) 
Y&f- önUnllzde uzun yıllar var. Bunlan ıtm 
diden en iyi ıekllde hazırlamak lAzmı. Ce 
vabmm parmak izinizle asıl lmzalannızı 

beklemekteyim. 

• • • 
%1 - Emektar Sokak No. Z. S. : 
Gazetede nqredllm.ek üzere bir işaret bil 

dlnnemtısınız. Sarih adresinizle ııtze hitapta 
acaba mah7.ur yok mu'! 

• • • 
SA - Kaatamonı x. ~ : 
Gönderdiğiniz muhtelit imzalar muhtelit 

zamanlar& mı aittir. Yokııa bunları ayni 
zamanlarda mı kullanıyorsunuz. Muhtelif 
umanlara ait ise ve mümkUn olduğu takdir 
de ~ski lmzalarmızm Mıllarmı tarlhlerlle be 
raber gönderiniz. 

~ * ~ 
t9 - Btlytlkada Can 1: 
8e"fdlğinlzt blldlrdlttniz zatm yuımıı 

ve ımzumı tet.'klk ettim. Parmak lzlnl ve 
elinin §eklini aıamamı§ ve Yolhyamamıı 
olmanıza rağınen yazı ve imza tahlilinden 
çıkan neticeleri yazıyorum: 

Sevd.lğlnlzf bildlrdlğinlz zat, 30 yaşlarında 

kadar olu rerekUr. Hasna bir kadm lçfn 
fazla haıısu sayılmayabilir. YazmndaD bu 
zatın hiçbir huauata Uryaki olmadılı anlqı 

de balıkcı elbiıeai vardı.Kocaman çizme 
leri dizlerinin üst tarafına kadar çıkıyor 
ve kasketinin deriden siperliği gözlerine 

kadar iniyordu. takriben otuz yaılann
da,uzun boylu, irt:e, aanpn ve güler 
yUzlil bir gençti. Sol yanağında, kulam 
dan agzrna kadar uzayan bir yara izi 
vardı. 

- Bu taraflarda ne yapıyordunuz? 
diye ıocdu. 

- Film'ne gidiyordum. 
Milıtehzi bir tavurla: 

- Olur ıey değil 1 dedi. Halbuki ben 
Zuidkut'a gittiginizi zannediyordum. 

Ani bir dehşet hissettim. 
- Zuidkut'a mı? 
- Tabii canım! Sizi orada bekliyor-

lar yal 
Bu adam kimdi? düımanmı?dostmu? 
-Bunu nereden biliyorsunuz? 

Diye kekeledim, oda ayni alacı tavır
la : 

- Ben bİJ'> çok şeyler bilirim! dedi. 
Meıela, Lüai nin sizi beklediğini de 

lıyor. Bununla demek iatedifim ıudur: Ya 
zı ve lm.zumı gl:ınderdlttniz zat, eğer btltiln 
ıcaplan yapmazaa h!ç bir ,eyde aaplamp 
ka1maZ. Onun içllı her ıeytn bir zamanı w 
blr modaaı vardır. Zaman geçer veyahut d9 
fl§lrse o da değl§lr. 

.Apkane sözlerden ziyade &11zel gi)'inif, 
gü.zel dW"Uf ve gtıze1 koku- gibi daha ful& 
maddi husualar ona karp daha te.sirtldlr. 
Evlenmede, rahatınm ve huzurunun temınlnl 
her ıeyden 11.stDn tuttutunu tahmln etmekte 
yim. 

sız, ne diyorsunuz? 

"' .. 
so - .FaWı: ısa s. 1ı1. : 
Genç (niha.yet 20 veya blru- amıa ıaıa

d&lına 6 !arkla), orta. boylu, dolguDc& bir 
bünye. Kendlnize fazla gllVeDlyommus, • 
kAnıza da itimadınız fazladır. Etr&fmWl•Jrt 
lere, tanıdıklarmıza birçok ıeylert llGylemez 

a1ıılz, Olllann bunları aıılayamryacaklanm 
veya hatırlaımyacaklarmı: dU§UndtıtOntıa 

ıık 11k olur. Söylediğlnts bir ..,.ın çok defa 
anla,ıldığmdan §llphe edip tekrar alfyledllf 
n1B vaktdlr. Bafkalarma m0m.Jd1n mertebe 
benzememek de karakterln1zln hUSUllyeUe 
rtnden bindir. öyle dll§üncelerın.t.a ftl'dir ki: 

Bunlara kübik dU,Unceler demek mümktln 
dUr. Her i§ln bqmda ve .sonunda kendlnl.11 
göatermek arzusundan kurtulamıyorsunuz. 

Öyle ki: Bir ı,ı yaparken değil. o tıe bq 
tarken ve onu bltırirken cörllmnek iatlyor 
IUDUZ, çünkQ ODU en iyi ~ kul 
ıılnl.z.. 

Zeklıııza itlma.dmız • .ızı alaycı yap1111J 
mıdır,bUmiyorum.. Parmak lzlerlnizl gOIMW 
memlısinlz. 

* • • 
Si - A., U, AK, Kö. Alllmıal' 
Pek muhtelif lmzalarmmdan bugilertnl 

hangi ta.rlhlerde kullandınıs. bunu 1:JOine1e 
lUzum vardır. I;Qtfeıı lpret edlDls. 

• • • 
&I - Kaoka ıwn.: 
Genç bir yq.. .Uabt oımata motema:vtf 

bir tıp. HaddıZ&tmda ve aumda uabt de 
tilalnlz. Fakat h&dlaeler içinde aııabl olabl 
lhıılnlz. Son zamanlarda slzl 11kac&k bur 
hl.dlaeler olduğunu ve bu y1lzden il%1lldllt11 
nllzU tahmin edlyonım. 

Söylenilenlere ve yapılanlara oldukça ko 
!aylıkla inanmak gibi bir huyunuz var. Bun 
dan zarar g(SnnU§ olmanız çok muhtemeldir. 
Olanları ve söylenilenleri evvell iyice dQfU 
nUp tahlil et.teniz ve bu nevi tabllllere allf 
sarus çok fyl olur. Söz dlnlemefe iatldad.mQ 
!uladır. Yani uya&lmıız ve daha !azla da 
uyaal olabillralni%. :tııandıklarmızm söz '" 
etnlrlerlnl mQnaka,a etmek ihtiyacından 
unkmuz. Yalnız uabl olmağa mUtemayfl, 
ruhunuzun aklıılerl, zaman zaman kendini 
göstermektedir. 
Attığmız Uç imzadan her blrlsi diğerinden 

f'arklıdır. Bu imzalar ayni zamana mı aittir 
Yoka& farktı zamanlara mı! Latıen bu et 
hetf de blldlrfndnls. 

biliy-orum. .. 
Siz LUsiyi tanıyor muıun\1%? 
- Gayet iyi tarunm. MıUmkUn oldu

ğu kadar ıUratle kendisine iltihak etme 
nizi istiyor 1 

Hayretim cit gide bJyüyordu. 
Esrarengiz balıkçı ı 

- Korkmayın 1 dedi. Eizi Zuidkuta 
götürct.:ek bir ara.ha bulmağa ça111mm. 

Bu sözler üzerine uzaklaıdı. 
Ne yapacağımı bilmeyordum. Bu 

adam bir \:&sus muydu? Beni Mabime 
ve (Altın tolgalı HrIJın) a mı? Tcalim 

edecekti? Yoksa, bilikis, çeteyi müttefik 
poliı teJkilatlanndan birisine te.lim 
etmeme yardım mı edeeclrti? 

Onun avdetini, bir ölüm encli§ell 
içinde bekledim. 

Bir baylı müdet aonra, bir kaç nak 
liye otomobili cöründil, bu arabalarda 
istirahate gel• bahriye neferleıi yer 
alnuılardr. En son kamyonda bizim ga
rip balıkçıyı cördüm. 

~ Dnamı var 



---=== 

fÇERDE: 
• Reisicumhur Atatürk ile Belçika kralı 

arasında tebrik telgrafları teati olunmu~tur. 
• İnhisar memurları için açılan kurs altı 

aylık çalışmalarını bitirmiş, mezunlara eh 
Iiyetnamelcrl verllmlşUr. 

• Yeni konservntu\'ar binasının temel at 
ma merasJml fklncJkA.nunda yapılacak, o vak 
te kadar lstlm!Ak işi tamamlanacaktır. 

• Ehemmlyetll kazalarda birer seferber 
ilk memurluğu lbdas edllecekUr. 

• İktisat vektıletl mUııteşan Falk Kurdo~ 
lunun, Başvektlet mUsteşarlığma tayin e:ı 
leceğl haberi de>gru değildir. 

• Belediye turizm mUdUrlUğtlnUn tah8lsatı 
bir mtııll arttırılncaktır. 

• Belediye temizlik amelesi için sabit blr 
kadro yapılacak, her mevsimde mUtemadl 
değişiklik yapılmıyarak ayni miktarda ame 
le çalıştrrılacııktır. 

• lnkıJa.p kUrsUsU profesörlerinden Recep 
I'ekerln bugün vereceği ders geri kalmı§tır. 

• Vazife başında şehit d!lşen polisler için 
yapılmasına karar verilen O.bidenin kıı.ldeleri 
hazırlanmıştır. Öteki krstmlıır da tamamlan 
dıktruı sonra Abide Yıldızdaki polis mektebi 
bahçesine dJkllecektır. 

• Posta idaresi yeniden açık muhabere 
kartlan bastırmaya karar vermi§tlr. Bun 
lar ~alkan memleketleri arasındaki mı.ıhabc 
relerde kullanılacaktır. Damga matbaası 
hazırlıklannı tamamlamak üzeredir. 

• tçUmalynt ve iktisat enstltUsUnUn lmtl 
hanln.rı dUn bltmı~. altı gence sertl!ika ver!I 
mJşt1r. 

• Vall ve belediye reisi Muhiddin üstUn 
dağ, beraberinde iktisat mUdllrU olduğu bal 
de 11UıJrde tettışlere bqlaml§tır. TetUıı 88 

numc!a esnaf lgleri, gıda ve temizlik mesele 
Jerl nzerlnde hassaatyet gösterildiği yazılmalt 
tadv'. 

• lnı;Ulz tayyarecUerinden ytlzba§t Gtokl 
dllD ukşamki trenle Ankaraya gitmlıtır. tn 
glllz tayyareclsl memlekeUmlzdc iki ay kala 
cak, devlet bavayollan seferlerinin tanzim! 
tııne meşgul olacaktır. 

• '8taııbul llmarunm, bilhassa Haııcın muh 
telif kıyılarında batan gem! lcglerinln çıka 
rıtmasma karar \'erilmluUr. Umanı temiz 
!emek ve muhtemel kazaları önlemek fçln 
kararın derhal tatbikine geçUecek ve ııe 
Halicin temtzıenmcs:Ue başlanacaktır. 

• 1zmlrden getirilen 12 otobUs, bugünden 
itibaren, Şl§ll - Fatih hattında catl§maya 
bqlıunl§lardrr. 

• fmılr valisi, eski yıllara aft vergilerin 
af!edfleceğt ve defterlerin yırtılıp atılacağı 
hakkında lzmirde Çlkanlan ıayialam a.sıl ve 
MLll otmadığmı, ııC.Şnıttıği bir beyanname 
De :talka blldlrm111tlr. 

• Balkan devlet bankalan lçtlmama ııu 
rak eden Yugoslavya heyeti dUn aıt:amkl 
trenle memlekeUerlne dönmU,tUr. Rumen 
lı.eytt1 cumarteai g\lntı dönecektir. Yunan 
hey•tl bugUn İtalya vapurlle gltmııUr. 

• Tramvay arabalarmm tctnde ctgara 
içenlerden para cezası alınmuma karar ve 
rilıhl§, dUn FaUh belediye zabıtam dört k1 
,Syi yakaJıyarak para cewıma çarpbrmI§tır. 

• 938 mayısında Berllnde açılacak olan 
beynelmilel ktlçük sanallar sergislne hUkQ 
metımız de da"et edilmiştir. SCrgiye iştirak 
edenlerden para almıxuyacak; oradaki ye 
mek, tçme1t ma.sratıan da komite taratm&n 
teın1n edllecektlr. Bu hususta bUkOmeUe te 
mular yapmak tızere fe]ırimlze gelen mtı 
meııstllerden blrl Ankaraya g1tm11tlr0 

• Geçen hafta ıehrl.ınUde ISlen Perna Bey 
teddln 25 milyon TUrk liralık bir m1raa bt 
rakmııtır. Bu paranın yarımu lazkardefl 
p?'eruıcs Şiveklr, Uçte birlnl annen alacak 
mtltebaklsl de tkt yeğenl araamda takıılm 
edilecektir. Karıamm mtrastan mahrum 
ec!llece~ a!Sylennıektedlr. Bunun aebebl de, 
lzdlvacm lılımr bUkflnıeUnce tanmmamuı 

dır. 

DTŞARDA: 
• Romanya mWl k6ylll partialnln yenl re 

lal Manianın Tatareako hUkflmeUne karp 
muhallt partller arasında mll§terek bir ted 
bir aıcnmumı istihdaf eden gayeleri lnUha 
bat. mUcadeleshıe tnbtaar etınek üzere bir an 
lqmaya mUncer olmU§tur. 

• Ramaay Mac Donaldin cesedin! lngUte 
reye S'etlrmekte olan Apollo adındaki 1ng1 
llz kruvaz8rU, dUn Plymoutha vasıl olmU§ 
tur. Bugün Vestmlnlııter killııeslnde ruban! 
bir l'Lyln tcra edilecek ve mUteaklbcn ceset 
ye.kılac.ak ve külleri ı:.e.stemoutha nakledl 
lecekUr. 

• Romanyada lntlbabatın devamı mUdde 
lince örn idarenin evvelce llln edfimtı bulun 
duğu sekiz şehir ve ikl mıntakada toplantı 
hUrrlyett iade olunmu§tur. 

• Berllnde bulunan Mıı.car ba,vekill lle 

. . 
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Çek güreş~ileri pehlivanla-
rımızı 4-3 mağlllp ettiler 
Kazanılan müsabakalaı11n galipleı i: 

Mus t afa, Yaşar ve Hüseyindir 
Çekoslova.kyanın güre{} şampiyonu 

Vinohardi klübü pehlivanları dün ak
şam Ferah tiyatrosunda ilk müsaba
kalarını yaptılar. 

Tiyatro binasını dolduran kalabalık 
bir seyirci kütlesi önünde karşılaşma
lara karşılıklı nutuklar, bayrak tc~ 
tisi ve güreşçilerin halka takdiminden 
sonra saat dokuzu çeyrek geçe ba,sla
nıldı. Müsabakalar taraflann a.rzusile 
on beşer dakika olarak yapı1uı. 

Hliseyin - l\fenç.ik 
Günün ilk maçı 56 kiloda Küçük 

Hüseyinle Çekoslovak Mençik arasın -
da yapıldı. Ayakta biribirlerini dene
me'kle geçen iki dakikadan sonra Hü
seyin rakibini altına aldı ve dördüncil 
dakikada kle ile Çeki tuş vaziyetine 
getirdiyse de bu mühim vaziyetten is
tifade edemedi. Bir dakika sonra yine 
ayni pozisyonu elde etti, fakat tekrar 
kaçırdı. tık devre Hüseyinin galebcsi
le bitti. İkinci devreye Hüseyin Ustte 
olarak başladı ve Mençiki mütemadi
yen ezdi; Çek birçok fena. vaziyetleri 

güzel köprülerle atlattı. Bu kısmın 

ortalarında ha.kem pehlivanları tekrar 

ayağa klıdırdı. 6 ncı dakikada Hüse
yin ani bir kaf akolla hasmını yine tu§ 

vaziyetine soktu. Fakat bu defa. da 
minder kenarındaydı. On be§ dakika
lık gilreş müddeti nihayetlendiği za -

Bugtın şehrimize gelecek olan 

Enosis klübü 
Hangi sa bada ve 
hangi takımla 
karşılaşacak? 

İstanbul takımlarından bazılarlle 
karşılaşmak U:ıcre şehrimize davet 
cdllmiş olan Yunanistanın Enosis 
futbol klübilnUn dUn Pireden hare
ket ettiği telgrafla orgazinatörlere 
bildlrllmiştlr. Yunanlı futbolcuları 
bu suretle bugUn şehrimize gelmlıJ 
olacaklardır. 

Diğer taraftan Türk spor kurumu 
İstanbul futbol ajanının mUra.caati
nl nazarı itibara alarak, zaten çok 
geç başlamış olan ltk maçlarının bu 
suretle tekrar geri bırakılmasına 
musaade etmemiş olduğundan bu 
hafta da bUtUn eahalarda bUtUn ts
tanbul klUplerinln maçlan olacak
tır. 

Bu vaziyette mlsatlr Y'Unan kln
bUntın hangl stadda ve hangi takım
la karşılaşacağı merakla beklenmek 
tedlr ! 

Hava kurumu 
merkez heyeti 
Şehit ailelerine yeni

den para verecek 
Türk Hava kurumu genel merkez 

heyeti, dlln Ankarada Samsun me
busu Etem Tuncelln ba,kanlığı al
tında altı aylık toplantııınt yapmış
tır. Merkez icra heyetinin altı aylık 
raporu ile mUraklplerln raporu, bl-
1trnço tasvip ve tasdik edilmiştir. 

Bundan sonra hayatını kUcüksl
yccek derecede devamlı çalışan si
vil uçmanlara ve dünya. rekorlarını 
kıran havacılara verilmek Uzere lkl 
çeşit murassa madalya çıkarılması 
kabul edilmiş, 22 llkteşrln 1937 ta-

T>iiıı akşamki mfüıa1)(tkcı7ard.a mııglüb -01.aıı Türk takımı 

man Çek pehlivanı sayı hesabiyle mağ 1 tündü. Neteklın ilk devreyi lehine o-
lUp ilan edildi. lara.k bitirdi. İkinci devre çok sert bir 

Yaşar • Sabotka itişme halinde geçti. Ha.mfilin ilk kı-
CI kiloda. Yaşar}• 8ebotka güreşti- smıda topladığı puva.nları kafi görür 

ler. !Ik devre iki ~vik güreşçinin mü- bir hali vardı. Netekim on beş daki
teınadi elenseleriyle ve tam bir bera- kalık müsa.ba.kn müddeti bitiği zaman 
berlikle bitti. Rızzık müttefikan mağlub addedildi, 

İkinci devreye kur'a ile evvela Ya- Mustafa • Proka 
şa.r altta güreşe başladı. Sahotka bu 87 kiloda. Büyük Mustafa ile Pro-
kısımda çok güzel ve hakim bir oyun ko çarpıştılar. Bu karşılaşmanın ilk 
tutturdu, bir hayli puvan da aldı. Ya- kısmı çok durgun geçti ve bera.berlik
şar üstte güreşe başladığı zaman der- le bitti. İkinci kısma kur'a ile Musta
hal meşhur bel gündesilc rakibini ber- fa altta olarak başlandı. Çek üstte hiç 
mutad mindere mıhladı ve gnlib geldi. bir ~y yapamıyordu. Milsabakanm 

Yahya • Hija 11,45 dakikasında. yerden kalkan Mus-
BüyÜ.k bir süratıc başlıyan bu mü- tafa Prokoyu nefis bir göğüs ça.prazi

sabaka dakikalar ilerledikçe yavaşla- le yere sererek tuşla galib geldi. 
dı ve bir itişme halini alarak birinci Samsnnlu Ahmet • Melaçef 
devre bern.ber.ikle bitti. Günün son müsabakası ağır sıklette 

İkinci devrenin ilk kısmına kur'a i- Samsunlu Ah.metle Bcrlin olimpiyatıa
le evvela Hija altta olarak başlandı. rında yan ağırda güreşen ve son za
Y8.hya üst üste taktığı çift klelcrle ra- manlarda ağır sıklete çıkan Çek peh
kibini yenmeye çnlI!~ıyor, fakat muvaf- livanı Melaçef arasında yapıldı. 

fak olamıyordu. Yahyanm altta güreş Bir iki el enseden sonra Samsunlu 
tiği ikinci üç dakikada Hija ustaca Ahmed rakibini çapraza almak ister
güreşiylc puvan kazanmıya başladı ve ken Ustün bir pehlivan olan Melaçef 
gilreş müddeti bittiö-i zaman da ekse- gii7,e} bir kafa kolla Ahmcdi yere ser-
riyetle sayı hesabiyic galib geldi. eli. Çekoslovak pehlivanının bu gale-

Mehmet Ali • Hcr<la besi bir daldka beş saniyede olmuştu. 
72 ki.loda olimpiyat ikincisi olan :;. • :t-

Herda ile Mehnıet Ali yalnız elense i- Bu surHlc nihayete eren gregoro-
le geçen ilk devrede berabere kaldılar. men müsabakaları Çekler 3-4 kazan
lkinci devrede evvela Çek pehlivanı al mış oldular. Misafir pehlivanlar ikinci 

ta düştü. Ml-..hmet Ali bir hayli çalış- karşılaşmalarını bu akşam saat dokuz 
tıysa da bir şey yapamadr. Herda Ust- da yine Ferah tiyatrosunda serbest 
te güreştiği müddetçe f ev kala de bir güreş olarak yapacaklardır. 
oyun yaptı, Mehmet Ali çok teknik bir O. M. K1tfoak 

pehlivan olan rakibinin mükemmel o
yunlarından güzel köprüleriyle kur -
tulına.ktaydı. Ayakta gilreştikleri son 
kısım bir itişmeyle geçti, neticede 
Herd& sayı hesabiyle ve müttefikan 
galib geldi. 

R1221k • Hamtil 
79 kiloda. Rızzık ve Ham.fil güzel o

yunlar tatbik ederek heyeçanlı bir gü
reş yaptılar. Çek pehlivanı daha üs-

Galatasaraylılar çayı 
GalatasaTO'l.Jlılar yurdundan: 
Galat:ısarayhlar çayı şeker byramı

nm üçüncü gününe tesadüf eden 6-12-
937 pazartesi gilnü saat 17 de Tokat
Iiyan salonlarında verilecektir. 

Davetiyeler: Cemiyet binası, mek -
tep kapısr ve spor klübündcn tedarik 
edilecektir. 

hariciye nazırı dUn Hltler tarafından kabul 
edllml11lerdır. lld Macar devlet adamı, öğ 

le yemeğini Rudolt Hess ile yeml§lerdir. l 
• OUn Moskova seçim dairelerinde heye 

canlı mitingler yapılmı§ ve bu toplantılara 
700 binden fazla işçi iştirak etmiştir. Ayni 
glın, Lenlngra<lrla da 200 bin kişilik muaz 
~uırı vır rnlting ııktolunmuştur. 

rihinde vazife başında can veren 
Türkkuşu Jrnhramanlarının hatıra

larını tnl;:dls için b\r dakika ayakta 
durulmu';tur. Bu ylğlt. çocuklardan 
üç talo!lc 11,.. 'fürkkuşunun ilk kadın 
şehidi t:ir:?ı~nln alleetne birer mek-

• vıvanada zabıta, talebenin nasyonal 
<ıosya:ı;tıcr tarafından slyruı1 bir mahiyet 
lr.a!e edilmek ıııtenllen nUmayişlerlnt 11Uya 
düşUrmel< için dUn ~k mllhlm lnrt~&t tcd 

birleri ittihaz etmfştir. j 
• Bir karanuune, ccneb' g .... tet• rln lta! 

tupla. hc~li!"<' o1~rak 1600 er lira gön 
derllmt>s!n~ karar Terllmfştlr. 

yay.ı IC:ha ı ~~nınwyıtlnt kaldırm11tır. 
• Cr•~llya, ttıl11bt h!lk~m~llere olan borç 

lan:ıı i:l~<'mcm~Jte karu nnr.tıtır. Bundan 
l:llh ... :ı. l<raıın :::L"'&r ,enııekted.!r, tUııkO 

40 mu,w altla !llm) kadar al&C&ft Tardır, Gaıib mi.9afir 

10 Alman 
casusu 

Fransada yakayı ete 
verdi 

Fransada altı casus yakaW1dıi19U 
yazmıştık. Bugün gelen Framısc• (Pli• ( 
ris Soir) gazetesi bu hususta, ıu çok P
yanı dikkat tafsilat vermektedir. 

Fransız: - Alman - taviçte hudd • 
du yanmdaki ''Hunin"1e., de çok sıJ41 • 
him bir casusluk hadisesi nıe~ çıkİ 
mııtır. 

Esasen bu civardaki ukerl ~ ~ 
Iar, haftalardanbcri, çok eh~ 
bir casus tc'bekcsinin, gerek ..ıcer er 
arasında, gerekse istihkamlar ci~ .. 
da hümmah bir faaliyette bulunduiU • 
nu sezmiş, fakat bu hususta derin bit 

• fdefl 
ketumiyet muhafaza ederek P 1 

gizliye araştırma ve tahkikata batlanııt• 
tr. Askeıi makamların bu faaliyetine• 
Fransız mukabil casus tcıkilltnnıt ell 

faal meımurlarr da iştiraık et:mif ve ıı~ · 
cdde, iki haftalık, çok dilcatli 'Ve pli 
bir takipten sonra - Ü%erindeki iki P"' 
saporttanbirisinin üzerindeki i&ıne baki" 
ltrsa - Splenger admda bir Al.ınlıl 1'
kalanmıştır. Casuslarnı tefi olduğu an· 
laşılan Alman, otelden çrkarak :ts~ç.re 
hududuna kaçmak üzere bir ()OtınObUe 
binmek üzereyken, şakağına dikilen ~ 
çok tabanca namluları karşısında teŞ1idl 
olmaktan başka bir çare bulamaınrftıı'4 

Ertesi gün: diğer bir oteide, ayni t' • 
rait. içinde ikinci bir tevkif yapılnut ~ 
bunu sırayla ~ tevkifat daha takip et• 
miştir. Ve nihayet Mulhou~e 'ff Y'
kın bir ka-sada yakalanan üç castJ8ll!1 b 
ayni hadiseyle alakadar olduktan aııt•
§Ilmıştrr. 

İsimleri resmi mkamlarca %ilaedi~ 
yen bu on casusun, beheri için 500 ~ 
mükafat aldıkları bir çok haberleri Jftf· 
burgtaki (merkez) e göriderdi1derİ ,ıs
laııtmıştrr. 

Bu (merkez) deki caeualar baJdaSS • 
da da ip uçlan elde edildiğinden, el1 ~ 
ıur zamanda yakalanacakları muh~ 
nazariyle balalmaktadır. 

Almanlar lehine çalıft::ı1dari evlerinde 
bulunan bazı evraktan anlqıları bU bt1 

casus Bczanson askert haaipa.neehıe flllll 
kodilıni§ler'dir. 
~~~~~~~~~--~------.........--

Abdülhamit 
veresesi 

Filistin hükumeti aleybfnde)I 

Davasını bazı t a r tlar"' 
Ja kazandı 

Kudüs 25 (Hususi) - Sakıt O~ 
manlı imparatoru suıtan Hamit 1''; 
rcseslnin Filistin hükumeti aleyblll 
açtrğı dava sona ermiştir. dlı"' 

Sultan llamldin Gazze civarın 
ki Mnhreke mıntakasında, evvel: 
yedi tnsarrufunda bulunan mnblıııl 
miktarda arazi ve ciftllklere uınu ts .. 
harp sonunda FiUstin hilkOınetl ~ .. 
rafından el konulmuş ve bu topr~11 .. 
lnr üzerinde '\'eresenln bakkI ta~,. .. 
mamrştı. Bunun Uzerine hUkOınebert 
leyhine açılnn ve dört seneden rr 
devam eden dava AbdUtbamlt "~111, 
sesi lehine ncttcelenmlştfr. ~~eri .. 
mahkeme bu toprakların keD e~· 
ne ait olduğuna dair vartslerd~ ıcof 
rakı mUsblte göstermelerini şa 
muştur. ,_,,.---

Beyrutta 
hadiseler 

Polisler h a U<8 
ateş açtııar tta 

D .. :aeyru 
Beyrut 26 (A.A.) - un ıard• 

yapılan nümayişlerin son ıarnarı AİP 
dan teı· 

dağıtılan teşekküller tarafın d'r 
edilmiş olduğu tasrih edilmekte 

1 0

1ta· 
oteıto 

Beyrutta başlamıg o1an pr riYe-
re keti, ticaretle meşgul h~lkın e:,ind• 
tine sirayet etmiş ve şehrın mer 
dükkanlar kapanmıştır. .. a,diyeJI 

Jandarma devriyeleri rnutern Jıİ• 
gelip gitmekte ve kendiliklcrirıde~pterf 
tabet ı./jrsüsün-:: çıkmakta olan }laaı~ 
dinlemeğe ko~an nümayiş;iler ar 

dolaşmaktadırlar. eıoıi~ el• 
Bir takım arbedeler vukua g becW 

ıluğu haber verilmektedir. Bu ~~ı:ıı~· 
terden birinde mahalli zabıta, par ·r :eır 

'ştJ • 
to civarında silah istimal etrn• bir 

w d'"'er 
kndmlar, bir delikanlı agır, ıg ınıtlar· 
nümayişçi hafif surette yaralllfl 

dır. 



Bir 'işçi gibi fabrikada çalıştım; hizmetçilik yaptım ! (7) 1 
IBennm de bir hAmlm vardo : D<apoca 

Büyü ' • Onun, bana iş verdirmeğe 
1' 

AI•~n~,ıı~/ 1 .ıgıı,. 
'Yassıy Yazan: Reşat Eni s 

ra.ktıgı b ın terkostan doldurup bı- cıuralı bir ihtbıyarla karşılaştılar. 
«;alışacağını anlıyordum 

•ııııugu lr ko,·a suyu yuzune, uyku- Delkis e~hraya sokuldu. 
Cöııerı n kan çanagıııa <1öudürdüğü - Korkma kızım .. Bu, Tahsin ba
llı 8ib1 ne çırpardı. Bir eski ev kadı- badır .. Perilerle konuşur .. Dur, so
texıı11 ' eteğini belir(c iliştirip süpUr ralım ona .. Dileğimiz olacak mı .• se. 

Fabrikalarda iş istıyen bir işçinin getireceği tavsiye 
mektubile, kapıcının şefaat etmesi arasında 

bir fark var mıydı ? 
:················ ....................................... : 
i Röportajı yapan : : 
ı N • : 1 erıman i 
··································-···· .. ·············· 

k ra.h g~:Pına Yapışır<lı. Sonra, mut- ıa.müdleyküm Tahsin baba .• 
arctı. 8,.k0u:· kapkacak, ramaşır .... 1• Ab . d d S - Gün:Jüz işi olsaydı, dıaha iyi olur· 

v ki " " anıli ihtiyar ur u; elAmları. 
da., rab er dikerdi.En sonunda nı aldı. du, dedim. Gecelerimi ninemin yanında 
•ııırıı krfkanın sakat bıraktığı koca. - Tahsin baba, muradım yerine geçirmek lazım.. İhtiyardır. Benden 
tııtard arnını doyurur, işin yolunu gelecek mi? ba<ı.ka bakacak kimsesi yoktur. Gündüz. s ı. llelkis :s 
11 abah k " - Senin mi? Ieri eksik olmasınlar, konu komşu yar • başladı .. Ninesine bakmak mecburiye _ 
... a >"akın a.ranJığında başlayıp eza-ı - Evet.. dımına kocıabilirler. · d · · K dil · b L k "'"ltı eı.ın bıten işten çıkınca, sıra B ?ı :ıı tin e ımış. en erme a'Uasının pe 

11. eıı.ı 1 aşını geri çevirdi. frnl mırıl Kapıcı: dı d k 
tııtıde 6 n dUşünmcğe gelirdi. söyleniyor, garıp el işaretıerile sağa yar mı o unmıyormuş. 

ıtr doı ki birkaç kuruşla çarşı pa. sola oynuyordu. - Tabii gündüz işi olursa daha iyi Polisin gözleri, bu sefer üzerimde ba· 
l'ellleıc aşır, öteberi alırdı. çarçabuk - Tahsin baba perilerle görüşü. olur. Seni muhakkak gece ifne alırlar. na acıdığını anlatan bir manayla dola§tt. 
~ t"lnı~lşhlrirdl. yor, Belkls.. ' ve gün:iüz almazlar demek istemiyo - Acaba ondan da yardım istemeli miy -1 

!! ı eın erkeği, hem kadını••. Konuşma uzun sürmedi. H · klı 1 d" e klı;,, " rum. anı a ma geldi de söy e ıın... dim?. 
- İşin olmayacak! 1 b·1· · 

\" • • • Acaba ça rıa ı ır mısin, diye... Böyle bir hareektim kapıcıya itimat. 
le orgunı k Dedi ihtiyar .. Ayrıldılar. Zebra. - Gece çalışırsan ralı .. ırsın, yoksa dd 

la 111lıtşu 01 ·tan gözleri örümcek- nın yorgun adımları büsbtitün ağır- :ıı :ı srzlık olmaz mıydı? Bir an tere üt et· 
r, ııı?.lı,: ne lğllmPktcn kabur~a- !aştı. Yan delinin kerametine inanı. başka iş yok derlerse ne yapayım. elbet· tikten sonra kararımı verdim ve polisin 

tfaıııı tat Ordu. Bazan ona ana ııev yor. üzülüyordu o.. te çalışırım. gözleri üzerim:ten ayrılmadan: 
••ıır tırınıyan yaratıcıya öyle bir Mezar}ığrn tam ortasında kurul- - Haydi bakalım öyleyse şurada _Ne olur polis amca, dedim. Siz de 

\.,eobrdu ki: 
., b muş garip bir mahalle geçtiler. Bağ. bekle .. Şimdi neredeyse paydos olacak.. söyleyin d~ beni buraya alsınlar. Eksik 

'11ıı.nrn a a, ne kardeş, ne dP kocn. dadll~rl dişlek bir iskelet ağzı gibi Ben gı:ler konuıurum. olmasın kapıcı amcam da söyliyecek. 
~aı. Yerini t t b h ,. sırıtan tek, rirt katJı. yıkık, çarpık . h~ 
b il., " u amaz: u mır a~ " Nihayet bır amim vardı Kapıcı .. Bu tk'ını"z birlik olursanız beni muhakkak a 'Orgu e,·ıcr .. Araba tekerlcl•lcırile oyulmuş d 
l Şıl\1 di n nrgrn e ,·e clönUn<'e. çamurdan sokaklar .. Yan yatmış ''O· iyi kalbli a amın sözlerinden beni mu. alırlar. Çalrımaya, ihtiyar nineme beş 0 ltııı.•ın Zlne yaslnync:nğı bir anası'' " h kk k fabrikaya aldı l v 

•• .... " C~ Belkıs ne kadar isterdi!.. sunlu mezar taşları araıunda "seke a ·a rmıya ça ı§acagr· on kuruş götürmeye mecburum. 
hıtı!,, vğaum ağrıyor: soğuk ntmı- seke ben geldim, çıngırağım boş nı anlıyordum. Müsaade etseydi, daha biraz evvel ka-

b1ı . .,. geldin!,. diye oynayan sarılığa uğ. "Bir işe girmek için hiç bir hamiye pıcıya döktüğüm dilleri ona dök·e· oc .. k .-. 
~ J,, ke d ramrş. dalnklr· çocuklar.. ktur d" 1 b .. 1 b" 
e tltrı , n ini na?:a çekmPk. üzeri- lüzum yo .,, ıyen ere u guze ır ti'm. Fakat o, benim bukadarcık sozumu 'ııı 3cn İleride kUçük bir kalabalıkla yüz be · Ik' 

ı sev annel'iğin. UzüntUlli telA- .. d ö d b k misaldi. Kapıcı nı tanımıyordu. Be ı kafi bulmu• olacaktı, kesti : 
llh~. blrr('t"'ek kı'rn lılllr n" Aovııl. yuze gel ller. En n e, e çi, elin- 'Ik d f .. b :ıı • ı 
"' • ., " ıı ., d k ömründe ı e a gorüyordu. Fakat u .. 1 m Sırtın Zevkti?.. nl~i yamall bir cı mı sallayarak Anladım, kızım. Peki soy em: ... 

a yürü••or. Sırtında boş tabutu tası'-·an iyi kalbli adam. bana acımı§tt. Yardım S . b alır z u"zu··1mc. dedi ..... ....... Ont•ı~ hac:f:ırrna· " ·" enı uraya ı , · · 
• 

0._nı hamal. bunun arkasında .. Boş tabut, ede::ekti. Fabrikalarda i• isteyen bir 
1 

d k 1 d Beni u-~ıın~ ... , ın elim deı;-ıı. Ayşe Fatma ,. Polis, bununa a ama ı. 
11 eıı .. , zfn ~u, 11 t 1 iki tarafa nçılan kollarilc büyük bir iıçinin getireceği tavsiye mektubiyle, ıun uzadıya teselli etti. Artık benim 
ı~ · l>ar ... < ye vnn ıız ar ~P· lst.avroza benziyor! kapıcının şefaat etmesi arasında bir fark ı 
ı lltilrdı nı"'ı!ınm n~lle knfos kafrıı En geride, başı kasketli, gözleri için ölüm yoktu. Şimdi bir deği. tam 
~ı?J. faııd 0'lar. kafuriler suren ka. kanlı hendekler indiler, hendekler var mıydı?. ilci arkam vardı. Bunlardan biri iyi 
a tlrd nlar bulup hııl11şt11rup sıkı çıktılar; mezar taşlarının üzerinden :Onun iş.ıret ettiği yere gidip dur- kalbli kapıcı, öteki de insaniyetli polis-
~r aıı fren \·e onu yatağına yatıran s~ktller. dum. Bulunduğum yer, kapının hemen ti. Doğrusunu söylemek lazım gelirse, 
U.Uııd~n.ın h:n·ali. Belki~! uzun uzun • • • yanındaydı. Dışarıdan gelip geçenler, biribirine acıyan ve yardım etmek iste. 

ıur, dnrdli Nlerdl.. Zehra, kıbleye karcı yedi çeşme birer saniye kapı önünde durarak uzak- yenler, zengı'nler arasında bulunmuyor. 
) • • • den topladığı bir şişe suyu, okuyup 1 ı d B 1 da belk. b · ltoı 'brik a ' n a!" var ı. un ar 1 enım İnsaniyet hissi, binöirine yardım ar • lltJ.lııı anın knnı~rudan çıkarken. üfleyerek taze mezarın üzerine serp gibiydi. Bunlar <la belki benim gibi bu. 
'~ <'c_>klldlğjnf duydu. ti: zusu,dahaçok,kazançlanvasatvebelki 

11 hıl,.~
11lkfs hnnım. - Bu ölü nasıl soğuksa, kocam da raya iş istcmiye gclmi§lerdi, fakat içeri- de hiç olmıyanlardadır. Ben 1una ka· 

ı.. -~ .. "1.. z Ze'-"n"Jlten övle "oğusun All h ye girmeye cesaret edemiyorlardı. Bir k b ~ btr ~ ehravı tanıyor. Kırk beş. " " " .., • a ım.. niim ki gerek bu kapıcı ve gere u ,po. 
~11, erı D ndınclr. lçlerinde en durgu. Koynundan kağıt kalem çıkardı. ara, kapı önünde iki ü~ kişi toplanmııtı. lis, kendilerinden isteseydim, beni iş 

....._ .,<ıssı ı Bel kise. kocasının ve beraber kıı- B 1 d b" 1. ·1 l" k lta z oydu. un arın arasıu an ır po ıs ı er ıyerc buluncıya kadar geçindirecek nakti yar· 
ı).ı' l'"~r·roın Zehra teyze? pandığı dul kadının adlarını ufak kap•·ıya yaHaştı . . k "t.. " U" ıı ufak kAğıtıara yazdırdı kulhm·alJa. · - · · · dım:Ja bile bulunmaktan çekinmıyece • "'·· ,, e m. y:wrum .. Anlatara. Ve ona, karısını yaralayan bir adamın lerd·ı. () biler mırıldanıyor. sağma sol una 
~ı ll1.ın d k ·· rıu d içeride olup olmadığım sordu. "a' ~ln .. ı. a tnuhakkak bir dPrdi var. 0 uyup u yor u; mezarın oir ta- Sevinçle paydos zamanını bckliyo. 
~ ı. """' b rafına erkeğin bı'r tarafına kadının Demek i•çiler arasından biri karıaıru ~"' rök ?zuğu ~·anaklnrı hiraz da. ' :ıı • rum. , 
~ da.ha. ınuş, elma~ık kemikleri bir isimlerini taşıyan kl\gıtları gömüyor yaralamıı ta, onu aramıya geliyordu.. Nihayet büyük bir sabırsızlıkla bek-

ı~. l( .. ,,.rbırıaınıştı. Göi"sfl fcerl kaç. du. .Konuşma inevıuu çok alakamı uyarldır. ledig-im paydos borusu öttü. İçeriden, 
....._ .... , u 1 Kabristana yakın bir camiin mu- d B' k lak · f' · \ı,, 'J:l~)f r tlf!mI~tT adeta. r. ıraz U mısa ırı olmak istedim. d · de de • l vuJt U bir 

.... 1, ın •. hıkınım ,.,,.1c .. ıc.rı•·or ki salla taşında, Zehra, üzer le rinde ka· F k b lAk 1. . enn n rıne ge en "!g un n 

., u., "o • d a at u a a am po ısın gözünden ka~-
dının ve kocasrnııı a ları yazılı iki :s dinamo uğultusu olduğunu, bu ses ke· 

tıı Va h so11-nnı da birl.ıirlnden a'·ırdı: madr ve beni dikkatle süzdükten sonra k ·ı 1 d k .,,., "nim Zc_>hra teyze. ya hC'- 6 " ka silir esı mez:, ana ım. Meğer ne a -
"-. ;."hr.. - Bunlar nasıl ayrıldıysa, kadın da pıcıya sordu: ıdar glirültü yapıyormuı ta ben farkın. 
"'f!.d ·• <l erkeğimden öyle ayrılsın!.. - Bu da kim?. 

l duruyorlardı. Bir taraftan lipıcı, diğer 

taraftan bir kadın, dışarıya çıkacak o· 
lanları muayene ediyor. Kadın kadınla. 
rın, erkek erkc~erin ücstlerini arıyor. 

Bu, görünüşte hiç te hoşa giden bir 
rr.anzara değil.. Fakat dü§ünınek icap 
&.1erse, lazım da .. Bir kişinin apracağı 
bir kaç parça şeyin suçunu, böyle ha· 
reket edilmemiş olsa, başkalan yük· 
lenmiş bulunacaklar. 

Muayeneden geçtikten sonra dışan. 

ya çıkanlar önden geçiyorlar. Ve beni 
süzmekten de geri kalmıyorlar. 

İşte genç ve güzel bir kız, bir omuzu 
üzerinden başını kaydırarak bana dudak 
bükmeyi bile ihmal etmedi. Sonra da 
yanındaki arkadatının koluna iyice 
asılarak ırmank §llllarık fıkırdadı, pt. 
ti. 

Aceba benim halimi mi beğenmemiı 
ti? Yoku beni kendi ekmeğine göz dik· 
mi§ bir tufeyli gibi mi görmü§tü?. 

Fabrikadan dı§arıya çıkan işçilerin 

arkası kesildiği halde ben bala ye~. 
de duruyordum. Kapıcı ile polis memu· 
runu gözün*Jen kaçırmı§tmı. İkisi de 
ortalarda görünmüyorlar. 

içimden: 

- Bana yardıma ıitmit olaealcıar, 
dedim. 

Hakikaten bu düşüncemde aldanma• 
mıştım. Nitekim az ıonra meydana çdi. 
tılar. Yanlarında gen~ten biri daha var• 
dı. 

Bu her halde ustabaşı olacaktı. 
Gözüm gözlerine temas edince b'elii 

çağırdılar. Yanlarına gittim. Polis: 
- Haydi kızım işin oldu, dedi, yann 

üç fotoğrafla nüfus kiğıdıru da al &etiz• 
Fırsatı kaçırmak iatcmiyordum.. Bel-

ki cayıverirler, diye, hemen: 
- Nüfus kağıdım yanımda.. 

- Fotu~aflarm var mı?. 
-Hayır .. 

- iyi ya .. Şimldi git üç tane de rotor.; 
raf çektir .. Artık yarın gelir ve heme.ıs 
ite hatlarım. • 

- Tetekkür ederim. Sağ olunuz: .• 
Allah sizin de muradınızı venin .. 

Kendileri hakkında :isten temenni • 
lerim hoılanna gitti. Kapıcı arkamı ar
vazladr: 

- Eksik olma.. dedi. 
~il' 1

• l<:ol' Crdfnl anlatmaktn ,.""11<· Dedi. Arkalarına bakmadan yil- Kapıcı cevap verdi: da değilmi§im .• 
r,/'lı a..,.ıı.aRr, upuzun bfr CYl!ilk h:ı. rüdUler. şimdi. fabrikanın içini, bu uğultu 

1 11.ıı:., klar altına almT!'! e•·ı'n' - Zavallı bir kız:, it aramıya gelmı'•.. . .. 1 F b "k k d ka. 1.: 
1 t> h1u ••• • 

1
• Dönüşte. Zohraııın ısrarile yanına y yerine insan guni tüsü doldurmuştu.. a n anın apısın an ÇI rxen, ar· 

~ "'" '"llkt çocuğunu bırakmış hali kırk ayak merdi\"cnlo inilen evliya- Kendisine İ! yok demiıler .. Ağlamaya Bu güriiltü yavaı yavaı yakla~ıyordu. tık omuzlarım düşük değitdi. İşim ol· 
tl',':l~'ltıır.,~ 1, ,.~rindP bir rlul kadınla ya da uğradılar. "Tokmaltlı dede., ==::=~======================= k d t kt"k ·· ı · · ha k d' · 1 '· ı ııı. '}rd,1

1 
h . 1 ı; aydır yan'ıırına nl::ra gibi olsun! Evvela apı a e u gorü en ışçıler, muştu tta en ırnı ça ı§may;;. ı.ıaş a 

" <' • ,,,Jr· hl . n!n ktıcaklnnamarnC"ak kadar kalrn. bir an içinde o ka<lar kalabahkJaştılar nuş bile farzdiyordum. Yann sabah ge ll'ı Q"'tığ"ı, 1 on. rı sı>kiz yaşrnda birkaç metre boyundaki ac:ılp taşı- Belimiz tokmalı dedenin taşı gibi 1~ı. l le Zehra yapaynlnr7. kal na, öne iğllerek çalışmaktan ağrı- olsun! dediler. üç lhIAs bir fatiha ki sormayın .. Kapıda bir karınca yuvası lecek, nüfus Jrağrdımla istedikleri üç 
~~ aı '"e yan, uyuşan sırtlarını yasladılar. okuyup yola düıUidüler. ağzındaki kaynaıma görünüyordu. fotoğrafımı bırakacak ve hemen İ§e 
l'u rı "lrkı "'~ktl w•rinrle rlul kadm. - Delimiz tokmaklı dedenin taşı Reıat E ni1 bunlar birer birer kapıcının ön:inde başlayacaktım. _..Devamı var 
l\)'t<lıı. nin Olflıı~unıı kendi rle biti. ---------------------·---~-~-----;.. _________ ;_ _____ .;__ ;_;._ ___________ __ 
~a~lt.ları/ gUn. ynh·arm yakarmak. !şe ehemmiyet vermeme.;c çalışarak Ali ile endişe, yalvarış manalarile gözlerime dlk1llnce 
bı" ~ltı:nı a kapnnmalı: fofn evine ka. lnciye dedim ki: yüreğim 91cak suya düşmüş bir şeker parçası gibi 
~ .. tehe ş ve onu görmüştü. Şişman - Bizim ahmak Martin Hallin dostlarından eriyiverdi. Bu iyi kardeşler, hele bu gUzel lncl 
lf! e1t: b l'di, al al yanakları, kendi biri. Onun dostları di- kendisi gibi zıpır; her ne beni seviyorlar, düşünüyorlar, Paris gezmelerini 
"al'('ıJııe~uıfo euratfJe mukayese bJ. ise başımdan savdım. bana feda ediyorlardı. Buna karşı ne diyebillr-

.. cıı. ezdı. Pamuk gibi gel"<laııı Ali: dim. Bundan başka onların benimle gelmelerin-
r ... ı. Haberin deniz ye ~ra rom:ını 7 B b h 

~q,""•ıra b - en u a mak herifin blrgiln senin başını de onlar için bir tehlike de göremediğimden 
~\~a~ll.lct elkf kocasını arayıp sor- Yazan: Ali Rıza Seyfi. beJAya. sokacağından korkuyorum; ona pek uy. "pek iyi, hep birllkte gidiyoruz!,, dedim. 
~o>' rıltad ı, fakat, zaman kötüydü. mağa gelmez sanırım. • • • 

~ llrı:nu an aldığı para uc boğazı kaptanrnıza söyleyiniz ki: da"etlerloden başka - Yok canım; o cihetten meraka değer bir 
~~ar, b~~~~~- bir vakit istifade eclece~im: çünkü bugünlerde şey yok; yalnız benim canımı bir şey çokça 
t~~ tıııeı d r kadındı o .. Kocasını Pn.ristc çok mühim işlerim var. sıkıyor. 
~t l:arenı Uldan ayırabilmek için "Dört gözlü .. garsonun getirdiği ağzına ka- - Ne gibi? 

:ı;ıtlrını n bUyUde olduğuna kana. dar dolu viski kadehini bir hamlede boşalttı. Ü· - Bugün sizi Pariste zevk ve gezintilerlniz 
"af' Ul-11 l" Şll, ı;iimüzü de scH\mlıyarak kapıya döndü. LAkin bir le bırakıp hemen (Kalo) ye, yatıma gitmeğe mec 1~ı ~ı. l<: apa<'aktr. Belklsc lhth·ncı den bire tckrnr yüzünü bana çevirdi. tuhaf bir ta- bur bulunuyorum. 

1\ Jcul>('e:1dısile birlikte glt~esl nrla: - Bu ne demek? 

tı~l'taıı}{ k er gibi yalrnriyordu.. - Çok iyi dediniz. mademki Paristesiniz, Pa - Sevglll Ali, bunda uzun uzadıya sorula-
o '\, a~ı""a ararıyordu. Bu. çocuk · 1 1 cak bir şey yok. Bir dostumun benden bir ".. "" ıı k rıstc rn manız daha iyidir .. 

clertli ·ct ndını kıramadı , zaten dileğini yerine getirmek ıa.zımgellyor. Çok ayrı 
~ l' 1. Sözlerin! söyledi. ölil denizine tutulmuş bir kalmıyacağız, Manş denizinde Uç gUnlUk bir de· 

~lit.ltıcllrn"ı..a • • • te!<ne gibi biraz yalpa!ıyarak salonun kapısın- nlz yolculuğu .. işte 0 kadar. 
5 ... . , ı:>ı ı rla Jrnrhol<l\J. 

'"· ~ U:-an c 1· ınrla, gözün alabil- Benim bütün bu teminatım ve kurnazhğım 
'l'~t~3:t kna~ kabristanda )"Ürüyor- • rkr'1 "ı: •nı Ali ile lnci bana manalı g<izler- Ali ile kız kardeşini şüphelerinden uzaklaştıra-
~ıı .. lik iri dPi<nra buiı:tıarla <!olu.' le ha'ayorlardı: heni çok sevdiklerini bildiğim maınıştı; Ali çok vakit kayıtsız, gamsız görünür 

lıt{ı:ı boşa anıınıar, sUreJcll bir yağ hu il\i ~· lirckte. yirmi dört.saattenbcri olup hiten bir delikanlı olmakla beraber benim bazı delilik 
>allı . lcncı;n nacağını anlatıyor ~izli işlerden dolayı mübhem olsun bir endişe- ler yapmak istediğim vakitlerde onu büyük bir 
~~ı- rı,rı ll\ .' iri Cö\'dell sen·ilerin. ııin 11yandığ7nı anlamak güç değildi. ParJse ge- azimle önüme dikilmiş bulurdum. Bu işte de öyle 
t~ıı(!t'0lclan('~~r tnşıarrnın arasındaki lir ı;elıııez onları bırakıp meçhul bir gece ge- oldu; kız kardeşlle birkaç dakika yavaş yavaş 
·~a ~rııı .... tU erllyor. l\:ı'ıra S"n·ilerin -:int f"ine gidişfm1 sı,ıbahleyln yüzümde solgunluk konuştuktan sonra bana dönüp dedi ki: 
'~, ;ı~tda k~IYen knrr;alar fitliyor.. hareketlerlmdcki tutuklık. Martin Hallin birden - Şahin bana bak; senin bizden bir şeyler 
h ~"~;n· JllPkler ulıtyor. Ra~knl hlr · ortadan kn.yboluı:;u, blfkaç dakika önce gizlediğini bfliyoruz, bunun ne olduğunu belki 
q;ı )) "dört ~l}zlU .. niln getırdiğl mektup \'e meçhfıi bir de bize söyllyebllf'!Cek bir \'aziyette değilsin; o-

~la tı ıır:ııtırın Ynbırncısı rleğil, )"n.t:ı <lavet, hep bu iki nrlrndaşırna merak ,·~ren nun için ıblz de sormıyarağız. Yalnız şunu pek 
._.\·u,.

11
,.'l>r-rJ:,·or. işlercll'ndL t311 fl?ilııreterf', kadrn kalhleriniu ya. k.at'f olarak söylüyoruz ki: Biz ıle seninle bu ü<; 

"~'il "'l ~(' 1 

1 

ı·rndu:ı al!tk::ıdar oldul~ları ac'lamlar hakkında gUr;ılük deniz :rolcului;una gideceğiz .. 
başı n !\ <>lilıbPr.:inin nltından duyduklnrı "hissikablelvuku,,u da ilAxeye acaba Bu sözUn karşmnda durakladım, kekele-

aba.nnı . kocaman kun hakkım var mı? dim; hepsi boş! Hele güzel tnclnln tatlı fgözleri 

İngiltere kanalı denilen Manş denizinde 
geçirdiğimiz ikinci gün. Başımızın hizasına daha 
yaklaşmamış olan ağustos güneşi denizin yUzUnü 
altın tozları dökülmüş gibi pırıldatıyor; hava 
kAh şimalden, kAh cenuptan hafif hafif nefeı 
alarak "acaba nerden bir rUzgA.r esecek?., diye 
blzl bekletiyor. Yatım Kartal. bütün yelkenleri 
direklerinden sarkmış bir halde suların üzerinde 
uykuya dalmış gibi... Kale limanında açılalı ylr• 
mi dört saat olduğu halde daha 200 mU bile yol 
alamadık. Havanın bu kötU inadı Kartal yatın• 
dakl hemen herkesi az çok sıkıyor, çilnkü hepsl 
benim Amerika bandıralr (Lafrans) adında bir 
yata yetişmek için can attığımı biliyorlar. HattA: 
sabırEıızlık ve heyecanla ağzımdan çıkan bazı 
~özlerden bu rilzgArsızlığın bana alt değerli bir 
hayatı tehlikeye koyduğunu da anlamış glbldlr
ler. 

Lostromomuz beyazla karışık sarı bıyıklı 
ve yakışıklı Tufan reis, elinde kendi yapısı ke
mik düdükle, vardiyada olmıya.n tayfayı sabali 
kahvaltısına çağırdığı sırada yat kaptanı olan 
Doğan kaptanın, bu rilzgA.rsızhğa karşı öfkeyle 
birkaç söz saYurduğunu duyduJD. 

Den. Ali ve tncl Tufan reisi ortamıza almış• 
tık . Ona bir sigara vererbk: 

- Tufa..n re1s .• .riluAr cıkacağrnı umuyor• 
musun? 

W"' Deva.mı var 

• 
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Edirnenin 
C:.- Baş tarafı birincide 

ve alklşlnrı ilo selO.mlanmıştır. Bun 
dan sonra kUrsUyc çıkan mektepli 
bir kızın heyecanlı manzumesini E
dirne saylavı Şeref Aykutun gUrlU
yen sesi takip etmiştir. Şeref Aykut 
"Atatürk UlkUsüno gönill bağlıyarak 
yürüyen Türk çocukları,, diye başlı
yan vo her cUınlesl şiddetli alkışlar
la kesilen nutkunda gençliğe yük
sek öğütler vermiş ''e demiştir ki: 

- "Tarihlere önünde diz çBktUren 
.ıialma yaratan, ve kurtaran ve bize 
bugUnkU ileri ve kudretli Türkiye-

bayramı 
dı. Tilrk dehasının Jşte en bUyük nU
m unesi, işte en bilyUk cnmuzecl,, 

Sonra orduya n halka dönerek 
demiştir ki: 

0
- Zafer dalgaları arasında şan- { 

<lan şana, şereften şerefe koşan 
TUrk ordusu sana Edirneliler adına 
seHtm ve hUrmetler.,, 

Bu sırada binlerce halkın alkış 
sesleri Edirne ufuklarında dakika
larca devam etmiştir. 

Londra ziyareti 
Fransız nazırları 

pazartesi Londrada 
olacaklar 

Londra 26 (A.A.) - Chautemps ve 
Delboıun refakatlerinde Fransa Hari
ciye nezareti aiyaai kmm mildürü Mas
aigli olduğu halde pazartesi sabahı bu
raya celmeleri beklenilmektedir. 

s~~~ 
< ma . .;:4* _..---Köylü nasıl yard ım is tiyor ? atJ 

KURUN' da Paramız yeU,mez. Bunun için bir çare ııı 
· l Yonız. HU~met bu if iCin yardıIIl ette> 

Z IBA.l .k••km.,,...ın en ...ıı prt.ıarm 
dan biri Türk :köylüaıbtıa çalıfma uauı pimiz alırız.,, dafl 

ltırı.ııl J8lall e1mMttr • .Buıtıa, Anadoluya ~n Bunun üzerine köylUlere tohuınluk tın "" 
büyük teblrlere ch·ar ol&o yerlerde bile pek tan bu memur mensup olduğu vUAYe wıJt 
90k köyllUerlmla 111&.ıt. kara Mbaıı 119 ıı gö l.l8lne gitmlı. Köylülerin sözlerini n&kle yar 
rilJ'orlar. A9lm. t;s, 4lyor kl: Vall de huauat idareye alt taıımaattan ~ 

''Birkaç hafta evvel Anadolu köylerinden dım ederek köylülere taksitle pulluk ted ,,.ut 
bazılarına tohumluk datıtaıı bir zat )'&ı:Wı etmeği dU,Unm~. Alım satını tılne ıa~euetl 
da glSttlrdtığü blr pulluğu köyllllere ıöater etmek !stemlı. İııtanbulda zıraat ~ 
mll Kara saban yerine pulluk kullanmaktaki a&tan bir mUea!lcseİttn mOınes.sill ile Jletfıı' 
tayd&lan anlatmak utlyen bu zat köylü &1ri§ıntı. Fakat yapılan muzakereıer 

yi veren Atatürkün çocukları siz i
leriye giderken bir ş~y almayınız ... 
Biliniz ki bu zaferden zafere koşan 

Buradan belediye önüne gidilmiş 
•e geçit resmi başlamadan evvel ge
neral Dlrik Edirnelilere hitap ede
rek demiştir ki: 

"Sizi, bu mutlu gilniln sevinç ve 
heyecanlarını yaşarken vicdant bir 
vazifeye davet ediyorum: On beş yıl 

F.ransa devlet adamları derhal tngi
liz ricalile noktai nazar teatisinde bu
lunat.:aklardır. Bundan sonra Chamber
lain Fransız misafirlerin tcrefine bir 
öğİc yemeği verecektir. Müzakerelere 
öğleden sonra da devam edilecektir. 

lerden §U cevabı alm11: ats kaimi§. tıet 
ı ı - Bay memur, b1.z hepimiz pulluk den.llen Nlcln T ÇUnkU bQUln husu.sl tıcaret ~ 

bu Aletin Kara aabandan daha çok faydalı *eaeleri alraat lletlertnı uzun vadell Y"'~ 

bayrağın yasa bürilndilğü günler de 
oldu .. Türkün kudreti bUtün gUçlUk-
lerl yenerek memleketi yalmz kur
tarmakla kalmadı. Onu en tlerl 
memleketleri seviyesine de çıkar-

Faris lisanı 
iranda tek ve hAklm 

dil oldu 
Tahran, 25 (Hususi) -Her gün ye

ni bir hamle ile ilerleme yolunda bü

yük muvaffnkryetlcr gösteren İran, 
büyük idarecisi majeste Pchlevinin 

bir emirnamcsile bütün memlekette 
hakim ve tek dil olarak farsçayı ka
bul elmi§tir. Bu cmarnaıneden sonra 
Jrandaki bütün yabancı müesseseler, 
muamelelerini yalnız farsça yapmrya 

mecburdurlar. Şimdiye kadar bu gibi 
müesseselerde inglllzce, fransızca. al -

manca, nısça, ermenice lisanlan ade
ta yarı resmi bir mahiyetteydiler. Bü 

tün ilanlar, duvar afi5leri daima bu 
beş lisan tiz.erinden tertip edilirdi. 

Emirname mucibince fars lisanında 
mebzulen bulunan arabca kelimeler de 

atılacak ve yerlerine ana dilden olan 

kelimeler getirilecektir. Mukabili fars 
ça olarak bulunamıyan kelimelerin ye
rineyse beynelmilel ıstılahlar kona -
caktır. Bu i§le uğraşmak üzere ilmi bir 
cemiyet teşkil edilmiştir. 

Eyübte yangın 
Bir ev yandıktan 
sonra s6ndUr llldO 
Dün gece, Eyüpte ahşap bir evin ta

mamile yanmasilc neticelenen bir yan
gın olmuştur. 

Nişanca mahallesi Samur aokakta 

Hasan kızı Nazifeye ait 1 numaralı ev

aen gt.f.:e yansına doğru alevler çıktığı 

görülmüş ve vaka derhal itfaiyeye ha
ber verilmiştir. 

Ancak ev ahşap ve hava da fazla rUz 
garlı olduğundan bina kurtanlamamış 
ve kül olmuştur. 

Yangın başlangıcında uykuda bu
lunan Nazife de güçlükle kurtarılabil
miştir. Yangının neden çıktığı tahkik 
edilmektedir. 

Mardin yolunda 

Bir lokomotif 
devrildi 

:Makinist öldü ateşçi kurtuldu 
Akçakaleden Mardine gitmek üzere 

kalkan bir lokomotif Mostel köprüsü 
yakınında devrilmiştir. Kaza, yağmur
lann seller halinde birikerek demiryolu
nu bozmasın.dan ileri gelmiştir. Maki
nist Veli ölmüş. ateşçi Hüseyin y!ize-
rek kurtulmu§tur. l 

önce Trakyalıların kara gün dostu 
ve kumandanı general ŞUkrU Naili 
Gökger son dakikalarını gecen sene 
bugün sizin aranızda yaşamış ve ha
yata gözlerini burada yumarak E
dirnenin kurtuluş tarihine karışmış 
tır. Bu bUyUk askeri hep bhilkte an
mak için hepinizi bir dakika sükO.
te davet ediyorum.,, 

Bundan sonra geclt reRml yapıl

mış ve Atatürk anıtının önüne gidi· 
lerek çelenkler konduktan sonra 
tören bitmiştir. Şimdi bütün şehir 
şonllk içindedir. Akşama da bUyUk 
fener alayları yapılacak. müsamere
ler ve balolar verilecektir. 

Cim eden 
d e fin mi? 

_... Baştarafı ı incide 
ki rahatlık ifadesi, hazır bulunanları 

tereddüde dUşUrmüştU.r. Ölü, tekrar 
belediye cenare otomobiline bindirile
rek hastaneye getirilmiştir. Hastane-

de tekrar muayene yapılmış ve sekiz 
saat sonra, ölüme kat'i surette kana
at getirilmiştir. 

Şişli Fransız hastanesi müdiri Dr. 
Hüseyin Kenan, bu hadise etrafında 

şunları söylemi§tir: 
,._ Bu hasta iki aydanberi hasta· 

nemizde tedavi edilmekteydi. Asabi 

bir buhran neticesinde hastalanmıştı. 
Kalp sektesinden ölmüş, tarafımdan 

ve hekim arkadaşlarımız tarafından 

muayenesi neticesinde öldüğüne kana

at getirilmiştir. Bunun üzerine ailesi

nin arzusuna uyarak teçhi: ve tekfin i
çln Şişli Çocuk hastahanesine kaldı-, 
rılmı§tır. Bizce hastanın öldüğU mu
hakkaldır; defin esnasında vücudu 

soğumamış olabilir; bazı ölillerin ce
sedinin soğuması biraz uzun sürebi

lir. Defin esnasında şoför bir vehme 

düşmüş ve ölünün ailesi hissi merbu
tiyet ve o sıradaki haleti ruhiyeleri 
itibariyle cesedin tekrar hasta.ha.neye 

getirilmesine ve yeniden muayenesine 
lüzum görmi.i§lerdir. Hadise bundan i

barettir. Fakat bu gibi şüpheli hadi
selerin vukuu nadir değildir. Çiinkü 
·bazı ölüler <;;ok geç, bazı ölüler de 
derhal soğurlar ki bu da muayene e
denleri 5Upheye dUşUrUr. Buna benzer 
bir hadise ewelce Pariste vukubul-

mu1'tu. Sen nehri kenarında bir ölti 
görülmüş; herkes "ölüdür" dediği için 

kaldırılmış, fakat sonradan ölü olma
dığı görülm~ti.ir. 

Bir hadiee de benim bBJiıma geldi. 
Kilisede bir ölünün dt:ası yapılırken 
canlandığını sanarak bana haber ver
diler. Gidip baktım ve vehme kapılmış 
olduklarını anladım. 

Avnıpadn ölüler bir iki, bazan üç 
gün bekletilir. Bir.ele ise öldüğü gün 
gömUlUr. Bunmı doğru olup olmadığı 
ayrıca düşünUiecek bir meseledir.,. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bDtlln ağnlannızı derhal keser. 

.c:ııbınd'!_ c:rUnde 3 ka,e ahnablllr 
~sim y :..JnıH!lf•!!... dikkat. Taklltler lnden sakınınız. 
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Akıam Eden Fransız liderlerini evine 
kabul ed~cektir. 

Salı günü Fransız sefaretinde bir öğ
le yemeği verilecektir. 

Chautemps, Delboa ve Massigli salı 
akşamı Londradan ayrıla•.;aklardır. 

Elazığ da 
Atatürkün ziyareti yıldönDmil 

Her yıl bayramla 
kutlolanacak 

Eltlzığ, 25 (A,A,) - Fevkallde 
olarak içtima eden şehrimiz beledi
ye meclisi bilyük Önder AtatUrkUn 
EIA.zığı ziyareti gilnil olan 17 ikinci 
teşrin gUnUnU her sene tesit etmek 
Uzere bayram olarak kabul etmiş ve 
bu karar silrekll alkışlar arasında 

sevinçle ve ittifakla. kabul edilmiş
tir. 

Toprak altında 
lzmlrde bir amele 

61dft 
tzmirde Azizlyede yapılan bUyük 

Tilnel kazısında müthiş bir toprak 
kaymaı:n olmuş, bUyllk bir toprak 
parçası amelenin Ustilne yuvarlan
mıştır. Amelenin bir çoğu kaçmış, 
bazıları toprakların altında kalmış
lardır. 

Amelelerden Veli toprak altında 
kalarak ölmllş, İbrahim ve İsmail 
ağır surette yaralanmışlardır. 

Altın 
madenlerimiz 

~ Baştarafı 1 incide 
kat •t surette anlaşılmış bulunmak
tadır. 

Hulgar dağı madeninde cevherin 
bir tonunda 11 gram altın ve 250 
gram gUmUş bulunduğu yapılan tah 
uııor neticesinde anlaşılmıştır. 

Ayrıca Keban civarındaki made
nin de tşlotmeyl muhakkak kılacak 
derecede zengin altınr ihtiva ettiği 
tesblt olunmuştur. Her iki madenin>" 
lsletlldiğl takdirde senede bir mil
yon liralık altın ve gümUş vereceği 
tahmin edilmektedir. 

ı •, 

HUkflmet bu madenleri mümkiln -
olan en kısa zamanda •e süratle lş
letmeğe başlıyacaktır. 

Karadenlzde fırtına 
İki gün evvel başlamış olan yıldız 

karayel fırtınası Karadenizde §İddetle 
hüküm sürmektedir. Bu yüzden vapur 

seferleri inkıtaa uğranuş, yolda fırtına
ya tutulan gemiler limanlara sığınmı1-
lardır. 

Şehrimizde karayelden mütevellit 
hararet o:.işüklüğü dün sabah 4 dere· 
ceyc kadar inmiıtir. 

Karadenizdeki fırtına dolayısile deniz 
t~.:aret mUdürlüğüne öğleye kadar kaza 
haberi gelmemişti. 

Makine yağı çalan 
sabıkalı 

Çatalcanın Dursun köyünden tstan. 
bula mal getiren Sabri Bozkurt, diln 
Kilçükpaıar caddesinden geçerken, Ve 
fada oturan sabıkalılat1dan Mustafa oğ
lu Niamn, arabasından bir teneke ma -
kine yağı çalıp kaçtığını görmüı ve fer 
yada baılamr§tır. 

Nbır, etraftan yetişen zabıta memur. 
ları tarafından yakalanarak cürmüıneı

. hut mahkemesine verilmiştir. 

Mareşal Fevzi 
Çakmak 

Birkaç gilndenberl tstanbulda bu 
luııan genelkurmay başkanı "Aiare
şal Fenl Çakmak dün akşamki tren 
le Ankaraya dönmUştUr. 

olduğunu blllyoruz. Yalnız bu pulluk nerede ile vermiyor. Uzun vadeli kredi ile oıına .-ııP 
utıırr, bunu bllınlyoruz. Fakat pullufun da köylülerin malt kudretleri bUlllaf'J 
nerede satıldığını bilsek bile gene alamayız. al.mata klfi gelmiyor • ., 

Avrupadu sulh ü m id i mı b elird i ?ıuf'I" 
CUMHUR! YET' de ' -'= Diker Avrupa devletlerinin A"111 ~,ıı 

ya kartı &6sterdlkleri allkayt otmdl ~· 

Y U:S-US NADİ. Lord lbllfax'ın Berlln 98 ya bir müdahale addediyor ve bU sııU ueri 
yahattn.den mUabet haberlerle döndll den ılkAyet ederek diğer Avrupa de•I• il 

fünll kayıt ve Alman laWderl.lll tiyle bW& ntn Avusturya itlerine kanımanıal~ 
• ediyor: tiyor. ııed 

ı: Eald Alman mtıateı:niekelerinlD. 11.t'Je.t. Ou.mlaurf.yet bafunıbarrlrf, 11ıaıuıaıı fU 
Almanya bu mU.temlekelerin iadealnl altı 
yıl eonraya tallka munfakat ediyor, ve ara cıeyt cııauvor: !et' det 

.. Al.manv..nm tılhayet ınUsbet taleb bit' yerde esaalan ıalah olunacak )(illetler cemt ,,_ tılJll.IŞ 
yeu.ıie tekrar gtrmett kabul ediyor. meyan et.ırllf olmuı 8Ulh lehine • 'it deft 

adım tellkki edlleblllr. 1914 denberi Ulll dJplO 
2: Almanya oraya tekrar girebilmek lçlıı olarak Almanyanm mUsbet mahi.)'e rı-"' 

lılllletler Cemiyeti paktmm hem Versay nıu maUk bir yola dökUldUğil görüluYOr·U',.ıt• 
ahedestnden tetrtklnt, hem de muell zecrt lan halletmek de btr usuldür ama. JJl el" 
tedbirlerden bA.hls 16 mcı maddesinin 'kaldı kiyetl muhakkak olmıyan bir usuld~İııı,ıı 
nlmuı gibi e!ash sur")tte tadlllnl istiyor. davalar e.ııaamda haklı iseler onlar? ~ıc 

3: Almanya Çekoslovakyadakl Alman kullanmadan da halletmenin yoıunu t ııu 
ekalllyeUerlnln bvlçnklrl huaual bir idare Jlzrmdır. .A8ıJ marifet ve muvaffaldYe 

Y~•-m __ a.zh __ a_rl~y-etl_n_ı_ı_at~ıyo __ ~----~----~--=.---ra~da---dı_r._,,~--::-::::--'.::-------_...,~ 

lsya n teşk;ilah u• 
..- ~tarafı ı hı.Cide nun ,·asıtasile, Almanyadan btU~e1' 

dana çıkmasını muteaklp ikamet· yardımlar g6rdUklerini iddia eecefB 
glhını değiştirerek gizlendiği bina- tedlrler. Bu iddianın ne de[ıeridB 
da yakalanmıştır. Dölonkl, nezaret kadar doğru olduğu, şüphesiz 
altında bulunan ve komplo şeflerin anlaşılacaktır. ~·rsll• 
den olduğu anlatılan hava generali Muhakkak .olan bir şey 

1 
ıtlıııl-

DUsenyörUn yakın ahbablarından- o da komplo ~eflerinin şiınd e ıııa-
dır. len, Emniyet direktörlüğUD~ır :ıc•-

Diğer taraftan, polis, bu gizli teş- lfim olduğu fakat bunlardan 11,,ııt 
killtın en faal adamlarından biri o- çının hudut haricine çıkmağa tll 
lan Jorl dö Pottersi aradığı anlaşıl- fak olduklarıdır. . \111tıır 
maktadır. Aslen Avusturyalı ve asil Verilen malfima.ta göre: :A\rıfll' 
ismi baron dö Potters olan bu adam, yalı baronun bu ayın üçünde ~ c&.slls 
Tardtyö kabinesi zamanında, gene- de Alman harbiye nezaretı uııtef 
ral DUsenyörün tavsiye ve Utiması teşkilA.tı reisi binbaşı von G edil' 
neticesinde Fransız tabiiyetine gir· Nidenfür ile görüştüğü tesbi~arblrc 
miştir. Baronun miltemadiyen Ber- miştlr. Bu hususta Fran~a r 40srıı 
llne gelip gitmesi nazarı dikkati cel- nezareti istihbarat dairesı bi 
betmiş ve hakkında sıkı bir tahkl- tanzim etmiş bulunmaktadır. iJl şefi 
kat yapılınca, bu adamın Harbi u- Paris 25 (A,A,) - C. S. R·k0ı:Jledl 
mumt esnasında Avusturya casus Eugene n ·eloncle, saat ı. de edf11llı~; 
teşktıltı şeflerinden olduğu anlaşıl- Franeez. yakınında tovkıf . uc"al> 
mışt1r. Fransız tabliyetino girdik· Ur, saat !l da başlamış oıan ıs 
ten sonra da Berllne gidip gellşlerl, devam etmektedir. dacıır· 
aleyhinde şUphell bir ha.va uyandır- c. s. A. R'in şefi, 4 7 yaşın çııcıı-
mıştır. Gizll isyan teşkilltının bu Kendisi komplonun meydan~gft.bıll1 

faal azası Derlinde ne yapıyordu? nlmasr anmdnnberi ikame n .J1eı; 
Emniyet dlrektörIUğU bu hususta terketmlş ve siyasi dostı_:ır~~ 1t1rtı1 bUyUk bir ketumiyet muhafaza et• dine iltica eylemiş oldug~ ıınıerlll 
mektedir. Fakat bazı Fransız gaze- etmişse de bu dostlarının ıs 
tclerl, onun, Alman hükumetinin sa- vermemiştir. rn bll ell 
ıt.hlyettar zevat ve btlhassa Alman General Dusefgnuere ge 1 :

0 
ış ı: 

casus teşkllAtlle sıkı bir münasebat- ki tayyare zabiti sana:!~eiş~ııl et 
ta bulunduğunu "\"e isyancıların, o- leminde büyük bir ınc'" 

11 
mektedir. . bU sııbtı r 

Bir milyon 
aç var 

Şanghay, 25 (A. A.)-Harb h~r: 
larına. uğramış a)an Şanghay, şımdı 
de kıtlık tehlikesine manız bulun.mak-

tadır. 
tmtiyaı:lı mıntaka erkanından yük

sek bir memur, Rö}'ter ajansı muhabi
rine beyanatta bulunarak halihazırda 
mevcut erza.kın ancak üç gün yetebile
ceğini söylemiştir. 

Bu yüWen arbedeler çıkmasından 
korkulmaktadır. Dün aç mülteciler ta
rafından Fransız mrntakasındaki pi· 
rinç mağa.za.Iarmm yağma edilmesi, i
lerde olacak şeylerin ilk işareti
dir. Japonlar, Çinlilerin Şanghay ci
vanndaki çiftliklerine ve kasabaları
na avdet etmelerine müsaade ederler
se vaziyet düzelecektir. 

Şimdiki halde er7.ak, mücavir sa.lıil
lerde nakliyat yapan ufak gemilerle 
gelmektedir. Bu da ihtiyacatı tatmine 
kB.fi de~ldir. 

Muazzam halk kütleleri. pirinç sa
tan mağazaları muhasara etmekte, 
müselllh muhafızlar erzak nakleden 
kamyonlara refakat ve antrepoları 

muhafaza eylemektedir. 
Bir milyon Çinli mültecinin bulun

ması, vaziyeti vahimleştirmiştir. 
Diğer taraftan kı!J mevsiminin gel

mesi, adeta çıplak bir halde bulunan 
zavallı açlar arasında telefatı arttır
mıgtır. 

Nihayet emniyet tdaresı ••courrl~. 
krakılarm organı olan d araştı 
Royal,. gazetf'!ü binasın a. 
mal ar yapmıştır. • t e 
cnivers• 
rektör~oi4' 

_.. naştarafı 1 aJt11J'lıJ 1 

t .. 1 .. k rnak 'ıı. "Bu takdirde rek or u r ve> 
.. h. 'f a.IlE.' {\1' 

ordinaryüs prof esor Ta ır resör ]t 
eski darülfünun emini pro eil>t fll't 
ammer Raşid, yahut da. prof . "\l~·et· 

· ·ıınes•,. Köprülüden birinin getır~ 
1• b" 'htım· al dahilindedır.,, d" ts111 
ı ır ı v v akklll "' ·r 

Bu haberin dogrulugu h . J?~ 
bir malfunat elde etmek içınk. :ıccnd•· 
Cemil Bilscli telef onla aradı '01roıa.d1 ' 

v olııP ~·· sine vaki şayianın dogru bl '"·eıv1 • 
11 ğmı sorduk. Rektör §U cev~ }lııldc b. 

''- Hiç bir aslı olmad~ edef· l311 
gibi şayialar sık sık teke~ 

0
'(llto·•· 

nu tekzibe bile lüzum görı:rıuY e0 
Kamyonda n dllŞ 

işçi .. rifif1 idi; 
·· ·· uıfor A •t 36 Dün akşam ustun,. r- ·ne '' eJ'l 

resindeıki tnhiurlar ıdaresı gider1' • 
T ksime usırı numaralı kamyon a f9I11 un 63 .,e 

kışla geçidinde, kamY0~ deıııiY'esı • 
dan müvazenesini teının ~Utilrı ,ıııeıl' 
arabanın üstün:le bul~nan~ tUr. Z•~e· 
lesinden Ömer yere duşmuş ınırı sıııJıs , 
amele sukut netiıeesinde baŞ aytlc.J ~lt 
lif yerlerinden yaraıanrııış. r p.rfl 1• 
burga kemikleri de kırılmıştı ~sirıe 1'' 
Ömer derhal Beyoğlu hastan 

iırılmıştır • 
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llcıı:çinde kılmıı alnını ıildi. Doğruıu 
ibhtr •tlatınııtı ! Az daha, kendi kendini 
~ ~d.:ekti. 

b•lt llıyö dikkatle onun g<Sderi içine 
lı'tlc IOrdu: 

iSyı~crnck Trankaveli tanıyorsunuz, 

11,ta-; t,,et Monsenyör. ihtiyar eskrim 
l'l'lıt~ ~rviyann, en iyi talebesi olan 
~tın •11ele miras bıtaktığı akademiye 

ltlilddct devam ettim. 
"'~•ııı bir adamdır, bu Trankavel? 

tt ,:;:eniın yaıımda, benim boyumda 
)iSr, 'P ltl Çehremde bir adam, Monsen
) e oıı •rzediniz ki sizin· karıınızdadır. 

ı.ın tanlı portesini seyredin. 

'Garip ıey ... Ya ahlikan nasıldır? 
"llıtı.'0Ccıur ve mert olduğunu bil:yo
•<sn, ?u.n terefine kartı bir tek ıöz 

t\dığıni duymadım 
~. . 

~lttı llıyö Trankavelin gözleri içine 
•••ırıd. Gc~ç eskrim üstadı bu bakıı kar
•e "Yni cozlerini bir an bile kırpmadı 

b.· • bakııla mukabele etti. 
~llıy" 

_ 0 adeta sert bir ıeale : 
41i? de~~tın yakın dostusunuz, değil 

ı. 

\torı-, ~e doıtu, ne de düımanryım, 
'" en .. 
't •lı Yor! Onu tanıyorum, o kadarı 
}'or1ll rnonıenyör, ıiz ondan nefret edi-

..... nuı, değil mi? 

"-1> c~öıyö dö Sen Priyak, asla iıtic-
1' rııernenizi rica ederim f 

~l d tankave1 hürmetle eğildi, Kardi
a <levanı cttı' • ..... ı.t· • 

t;-~ltat b tç kirnseden nefret etmiyorum. 
Şıl'lıdi .~ •daırı devletin düımanıdır .. 
~dcrtı 0~leyin bakayım Sen Prlyak, 
blllacaf lcı onu tanıyorsunuz, kendisini 

_ :,nızı vaade der misiniz?,, 
l'cı «\.el) etn •• • • 

orı,,.. .. uzenne vaadedıyorum, 
·•Yort 

)) l(ardin ı · 
ltıJt1aı h ~ ın vahtf gözünde bir çelik 

tı.ıttı.ı: clır.di. "Sen Priyak., ın kolunu 

- il a- •nı An . . . 
··•ı •e naııın kasasını ıtetır. bu 
tı~ bı.ı l' rUıel kızla evleneceksin! .. Ba-

rankavcJi bul, seni zengin ede-

c:e~im ! ... Fakat onu bulduğun zaman, 
inıanı ebediyen ıükQta kavuıturan, kı
lıç darbelerinden birini indirirsen, sana, 
buradan çıkan ceza hakiminin mevldini 
verecğiml 

Rişliyö, bu sözleri söyliyerek. her
kesin hayranhğrnı celbeden bir haşmet 
le doğruldu, elini ağır ağır kapıya doğru 
uzattı ve: 

- Gidin Baron dö Sen Priyak, dedi. 
Aıkınızla servetin!z elinizdedir. 

TrankaveJ sessu.l.;e eğilid ve, bütün 
bu duyduğu feyleri.n tesiriyle dudakla

rında beliren garip bir tebessümle ve 
beyni karmaka.nıık bir vaziyette kapıya 
doğru yüri.:dü. 

tıte bu anda, bu kapı açıldı 1 Dehşet 
içinde kalan Trankavelin, hayretinden 
dona kalan Ritliyönün ör.kinde, iki Ufa· 
ğın kollarından tuttuğu, çehreli sapsarı 

ve üıtil baıı kan içinde kahnıt bir adam 
belirdi. Ve biraz evvel olduğu gibi, fa
kat heyecan içinde titriyen bir ses ye
niden haber verdi: 

- Mösyö Baron dö Sen Priyak 1 •• 

ıv 

Sen Priyak, odada iki adım attı. Tran 
k;ı·ıel bütiln vücudiyle doğrudu v~ kol
!arrru geniş göğa:jnde kavuıturdu. Şüp 

hesiz bekleme salonunda, 1::.:itün metele 

izah edilmiıti, çünkü teırifat memuru 
kapıyı açık brrakmııtı ve yaralının arka
sında ceza hak~mi, onun da arkasın.da 

bir düzüne kadar müset:9h muhafız var
dı. 

Bu sahnenin merkezini tetkil eden 
Kardinal bir hayret timsali heykel gibi, 
hareketsiz duruyordu. 

Sen Priyak bir adım daha attı, sinirli 
bir t'treyiıle sallanan kolu uzandı. Eli 
Trankavele iıaret etti, bir ıeyler ıöyle
mek ilzere ağnnı açtı fakat birdenbire 
halının üzerine yıkıldı. 

Manası korkunç ve cidden garip bir 
şey; Hiç kimse belki de ölmek ilzere bu 
lunan bu yaralının yardımına kotımdı. 

... 
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nale vaziyeti izah edtf.;ek, bir kabahati 
olmadıtını anlatacak, Akad~yi kur
taracaktı. Ayni zamanda, huzuruna sah
tekarlıkla çıktığını da itiraf edecekti ı 
Kapıcılar, kendisini tanımıyotlardı; 

belki Sen Priak'ı da tammryorlardı. Hü
Jaaa bir tali ve tesadüf itiydi... Yapıla
ı..:ak ıey içeriye girip, Kardinale §Öyle 
demekti: "Mademki beni çağırıyorsu
nuz, itte geldim 1 Mademki, bana iyilik 
etmek istiyorsunuz beni kurtann 1 A
kademimi kurtarm r.. . ., 

Trankavel, tekrar ürperdi, kağıdı 
katladı ve cebine koyarak, oradan sürat 
le uzaklaıtı. Koıarak Kardinal sarayına 
geldi, basamakları dörder dörder atlı
yarak yukanya çıktı ve tam bu esna
da, kaprcmm, sabırsızlıkla bağırdığını 
duydu: 

-Mösyö dö Sen Priak gelimi? 
Trankavel, bir hamlede onun yanı

na ~laıtı ve muzaffer bir eda ile mek 
tubu uzatarak: 

- tıte geldim, dedi. 
- Oh ı.. Çok tükür! ... Riltbetlu ikin 

ci defadır ıizi soruyor... Çabuk girin 
baron huretleri !. .. 

Kapı açıldı ve, ayni zamanda, teJri
fat müdürünün sesi duyuldu: 

- Dö Sen Piyakl .. 
Trankavel, Kardinal dö Riıliyöniin 

huzuruna çıkınca, bir ıevkitabii ile, bü
tün ıoğuk kınlığını topladı. Kardinial 
birkaç dakika, acı çıkarmadan, onu göz 
·lcriyle ıüzdü, tetkik etti. Trankavel de, 
ne suretle söze batlıyacağını kararlaıtı
rıyordu. Şöyle diyecek.eli: "Ben Sen 
Priak değilim; Trankavelim l .. ,. 

Bunu aöylemek ona çok güç geliyor 
du.. Ve hakikaten öyleydi. Sonra, kar 
makantık itler de vardı: Meaell düello, 
bu, onun bavna be14 açabilirdi. Diğer ta 
raftan, içeriye girmek için kullandığı 
mektub:ı da yaralının Uzerinden atmııtı 
ki, bu da ona müthit bir kabahat gibi 
görünüyordu. 

Trankavel gayet fena bir vaziyette 
bulunduğunu biliyordu. Buna rağmen 

hakikati söyliyecekti. Fakat tam bu ıı· 
rada, Kardinal söze batJadı: 

- Mösyö dö Sen Priyak, Annaiı, dö 
Leıparla evlenmek iıter misiniz? .. 

Trankavel beklemediği bu miithit 
darbenin tesiri altında bfalUlI eğdi. O 
muzlarını büktil. O zaman, tehlike, aka· 
demiıinin akibeti, uhtekirlığınm ve dil· 
elloaunun tevlit edebileceği tehlikeler 
bütün bunlar, bir anda kayboldu. Kar· 
dinal, Sen Priak'a, Annaiı dö Leıparla 
evlenmeyi teklif ediyordu. Feliket an 
ı.:ak buradaydı. O zaman, bu cesur ve 
sade zihinde, seri bir tahaVYJl husule 

geldi. Her ne bahasına. olursa olsun, 
kellesi bahasına, Sen Priak'ın Aruıaiale 
nasıl evlenebileceğini öğrenmek istedi. 

ve Kardinale: ''Ben Trankavelim,, deme 
ğe geldiği halde, bir anda Sen Priak k~ 
sildi 1 ve Riıliyöye mesut bir çehre göl 
terdi. 

KadinaJ pzli bir sevinçle ıöyle dü 
!ündü: 

- ı,te bana lbım olan adam! 
Trankavel: 
- Monsenyör, dedi. Bll:>'lk iltifata 

nasıl olmak için, her ıeye hazırım. 
- Demek onu hakikaten seviyorsu

nuz. öyle mi? 
Trankavel, Kardinali ürperen bir sa

mimiyetle: 
- Ona presti! ediyoruml dedi. 
Kardinal bir an suıtu, ıonra ağu' 

ağır devam eti: 

- Möıyö dö Sen Priyak, sizin §lhll 
nızı tanımakla memnunum ve size, An
jeye gönderdiğim davete bu kadar sürat 

le i~bet ettiğiniz için teıekkilr ederim. 
Fakat tunu da .CSylemem lhımdır ki, 
ıizin hareketinizi ve faaliyetinizi çok· 
tanberi biliyorum. Cesaretiniz, kuvveti
niz ve kılıç kullanmaktaki pyanı hayret 

meharctlniz, tebrike ıayan bir f5hrct 
kazanmanıza sebebiyet vermiftir .. 

Bu müthit iltifat yağmuru altında 
Trankavel kımıldamadı. -

Kardinal ıöyle diltUndU: 
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- Pek kuvvetli bir adam, Onu bir 
darbede ezeı:m. 

Ve vahşt bir ı-elYtsailnıle devam etti: 
- Mösyö, baık~ muf yetltrif:ız a~ 

var. Fakir olduğunu: .halde, :tengin go
rüııüyonıunuz. Beş paranız olmatSıgı 
halde en müref~h ruıylt aürUycnsunuz. 
Bu menbalann tıerea-:n çıktığını $Rttn
mek iı\ediıb ve borç ı&lmadı'ğımzı (~
benüm:.i daha fatla 'iinsilcşti) ~ kuıttn 
oyiailmadlğu'uzı ("sui kork\ltt~ btr tath
hk aldı) ôğnndim, O ızaman araıtırüım 
vtı eebebcbini buldum. m6syts d3 Sen 
~riyik ... iBunu ıaizc töylemek lbun tnt1 .. 

Tcankave1, haki.kati öfrenmdt isti .. 
yordu, ıayanı :hayret bir cesaretle: 

-. S6Y1eyia monsenyör! dedi. 
RiJliyö: 

HM6itbit bir ıen~ l Oh.ır ıey def il 1. 
diye au,u.ıaü ve yükıek anle : 

- Mösyö, şunu öğrendim, ki ılı, 
doğrudan dolcuya ağır ceza mah~meai 
hlkiminin meıgul olması !Azım gelen a 
ds.msınız ve sağa ~ola saçtığınız panlar 
da ..• 

- Merhamet edin, sözünUzU bıti
rin M:onseny<sr. 

Riıliyö bir kama darbesi indirirmiş 
gibi sert b1r sesle: 

- Çalınmış paralardır 1 dedi. 
Trankavel sevinç 1çinde ürpererek: 
- Aman yarabbim. diye bağırdı. 

İ§te bir nokta ki, öğrenmekle bahtiya
rım .. 

Sen Priak hırsızdı! Sen Priak ona 
layllt dcğitai ı Tt~hka'Velin yüzünden sa 
adet ltaaesi varaı. K-ar6inal ise hayretin 
detı i1ona kalnı1~tı. 

Ri§liyö hayranlıktan eiade 'ôlmıyan 
bir sertlikle devam etti~ 

- Müsyö inHt -etmiyt kalkmayın 1 
elimde yinni polis raporu vardır. Sizi 
clatall~tna göntlettbitirittı. 
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Tranbvel, ayni saınimt tavurla.: 
_ Motmenyö~. dedi. inkar veya iti- 1 

.af edettk hiç bir ıeylm yok!.. 
- Pek ata. oldüğunuz vaziyette ho 

~uma gic!iyonunu:ı ve si:i hizmetime :ı 
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lıyorum. lcabatına gt>re, vuifenlsin ne 
den ibaret 'O~utunu si~~ iıaret edece
ğim. ŞimdlUk Ann~is 86 Leıpar ile eor
l::n:nenlı: istlyorum. Onu nerede bula 
<'agtnm: §üphe~it bilirsln 'z •.. 

- Evet mor'lsenyfü .. Onun nerede o 
turau~nu bHtyoram. Ve onu bucUn 
;;ördiltn. 

Ri~tlyö lıatif ~t l)~tır.t!il ve yanakla 
n bıraz bzaroı; -,i.dtletli blr heyec:u1 
duyuyordu. 

- Er.ıin'm ki, i'\nnals d6 Letpar ıl 
zi itvmtktt gesikmiyeeektir. 

.... Ah monscnyöt, bu benim en UJ. 
yük ern~lithdir. 

- Mademki emtliniı büd.Ut ltıntk 
öylt olacaklır. Siiin .ıgibl bir Mlatn her 
emtlini ycrii'ıe ğetirınele ka8ire!lr. (). 
nunJa evlenc.•.:eksiniz ve her şeyinizi ben 
temin eôeccğim. Siıe satay8a bir lit ve
re~lim. Bu.na mukabil .•. Hal Unutu
yordum. Tabii. ıuç.Ianmztn delili olan 
evrak ortadan kal.dınlacaktır. Buna tn\l 

kabil Annais dö Uıparda bulun._., kü
çük bir kasayı bana retirectks.iniı .. Be
ni -dinliyorsunuz değil mi? 

- Hem de büyük bir dikkatle mon 
senyör, bunlar benim hayatrnu ... Saide 
timi alSkadat ediyor. 

- Bu kasa sizin için ehtmuıiyttai%, 
fakat scvtliğ'nit g-en~ kız için tehlikeli 
bau 

0

parıömenltti thtiva etmektedir. Bu 
kautia, n'izim ınüayö. tasavvur rediniz 
ki, bir ~Unaın't parçası vardır. ~irisi n
nu atc'§lttle (ltard!'nal lirptrfü), b•J fe. 
13.ktt ırultu tıuluraa, Ahnais <Sa Lt.par 
derhal mahvtılacalttır. Bu kutuyu bul.ita 
ğmıza söz veriyor ınuıunut~ 

TTankavel büyük bir imanla cevap 
verdi: 

-- Evet monstnyısr. 
P' ılirö &akin bir sesle: 
- Ben ~e btı dinamiti infiıtk ,ttir· 

miye mUheyya ll!all fittll kt>pmnalı tl 
ahhü~ cdi~rum. Eğer lt:ı.bilae bu ltaıa. 
yı bana, izdivaçtan evvel getirin. Ve 
bilham t.htmmiye't!i olan no\ta ıudutı 
Annaiı tHS Lıt•par ıbi 'leTSin 'lel"rMatn 

< 
() 

z 
< 
::s . ... 
< 

-

.... 
N .. 
4 
fi) -co 
-C1' 
tJ) 
C1' ·-Q. 
(1) 
c 
cu -

) 

" . " ... ;5, '° ·- cı> ı:: ~- !'Q ,, 

~ - ·-.5 ~ 
• • c:I ..... 

~ ~ ğ~~ ..ı:: 

~ l ~ ~ ~-
3 ~ld to:ı i i t 

.... ~ er. 
c:: 'Cd :s~ " ..., 
~ gj 1 "' ~ r-.: .c= 

~ ~ '!'J~ c 
~ t 1 

J:ı:1 1 -~~ 
= ~ ~ -~ ~ 

~ -< 

ı~H 
1 o ' z ıb'ıı 

< ... ..., 
::s ~ l 'C ;a ,J ... l ... a < ~ .l?P t 

~ 1 ~'" 'tS li .!? ·a ~ 
oa ~ S~ ·t 1 '8 ... ;.i ~o -;.:s 
\n ;g z .8 CI) .... 

rıQo r4 
() ~ ~ 

~ .... ~ ~ 
!O t':t 

sizinle evlenmek utcain veya iıtemeıin 
' Bu kutuyu ılze teılim etmesi liznaıdır. 

Merak etmeyin, bu uaayı tekrar ıiu i-
• ade edeceğim ve o kasa o zaman, lüzum 
ıuz parıömenleri deiil fakat evvela 
'saadetinizi temin edecek olan serveti. 
sonra da, mevzuu bahis evrakı ihtiva e
decektir. Ve itte o zaman, ai~e yemin e
derim ki Annais dö Lcıpar sizinle ev-

1 lenecektir I ... 
Bu defa, Trankavel ilrperdi. İtin 

içiMe, tntıthit bit tuzak bulun6u~uhu 
lıisıetti. Flakikat t!llha lrorltunçtu .. 

Ri§liyö tötle dü~nüyordu: 
- Hele patfötnenleri ele geçireyim 

de, o zaman genç kız da elimdedir, onu 
ka:ıırbdaki sefille evlenmcfe m~.::bur 
ederim. Sekiz gün sonra kotası tnkif e• 
kiilerek asılır. Kendisi de ebediy~n ıcfa 
İete mabküm edilmiı olur .. 1'abit ~ n
zamana kadar, onu yakalam.ığa muvaf
fak olmazsam! Raskaa Aje'de bt)ladılt 
isi bitiremezıe ve Sen Priyak biraz ıon 
r;, onun oturduğu evi g8gtermcnc ı. .. 

Trankavele gel:nte, onun da altlrn
dan ıu düşünceler ge;iyordu: 

- Onu derhal, hemen şimdi vazi
yetttn ha.beı1iar ttmcliyim 1 Onu tehdit 
eden· tehlikey1 bilditmeliyim ! Onu mü· 
dafaa etmtiiyift'ı. Korumalıyım, kı1ıeımı 
ayaklan altma sermelir:m t .• 

Bu ıırada bir adam içeriye giruek 
haber verdi: 

- Ceza mahkemesi hakimi!. 
Ri~liyö de derhal emir verdi: 
- Gelsin! 
Şun.ı söylemek lazımdır ki, Kardi

tıal Anr.ats dö Lesparla böyle mcıaut 
olurken, büyük bir rub kuvveti göstc
riyor.du. Sen Priyak1a bu şe1tilde oynar 
ken, 'ku1aldan kabartrııı. ~ihtıi gtrilmi~. 
kalbi anp içinde parçalanıyordu. belki 
bu anda, Tran\avel taraJmdan çalınmı§ 
olan mektt:p ktalm elindeydi!... Maa
mafih, zaman ilerledikçe, c!aha fazla 
emniyet hiıUidiyordu. 

Cua mahkt~•i hl'ldmi içeriye gir· 
'di. Hi~ 'Cle ıı·~l! ~rUhblyotda. Tran-
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K I'Z .,,,. 
kavele baktı ve, ıözleriyle, ~ 
isticvap etti: de 

- Baron dö Sen Priyakın önlln 
konuıabilirsiniz, kendisi dostumdur .• 

Bunun üzerine, adam eöze ba1tadı • 
- Monsenyör Bon - Anfan 90k•I'" , . .ıca· 

na. e5krim muallimi Trankavelın 
demisine ıittim ve oraaıru alt ilet ed~ 
rek zarfı aradım (Trankavel yu~ 
lannı sıktı). Fakat maatt~ssüf h:çpat• 
§ey bulamadım en ki.içlik bır klirt r· 
!(Ul bile. Trankavele gelince,<>. ~!'°de 
tarda zikredildiği gibi akademillıı da 
ikamet etmiyor. (Trankavel . 1;>"r~iıı 
içinden: :Ah. Molüaciğim. ne ~yı cd·ye 
de ikametgahımı yanlıt söyle-dın tcle~itc 
düıüno:i.) Onu boıu boşuna b~f ediP 
gelmedi. Binaenaleyh, onu tevld 

Bastiyeye götüremedim. • b r•· 
İtin garip t.:iheti §Urasıydı ~lcı, ~yıe· 

por Riıliyöyü biraz temin ettı. :9 '}'ıti
lilde, Luvrdan çrkma bir kotnP1\~bU• 
mali azalmıı oluyordu. Buna ~~ atif . ,~ a· . " . ahs• bır Trankavelın, ~en ııı ıçın Ş ıııe&e 
man olduğu fikri, ıtihninde yer ~t 
baJtaar. ~sı-

- Pek al!, dedi. Casuslarını: d· 

P . . ve 0tıu r 
tasiyle bUtün arısı 9.raym 

kalayın. . dıPm" 
- Mon~nyor, korkanm kt ~ 

kaçmıştır ve bu ıefili yakalıyad' • 
ğız 1 rutft'llt' 

Trankavel beyninden vu. t1 çıl 

döndü! Kendisine 11efil d~~~~rıiO 
dırtmı§tı t Ceza mahkemesı ~ şaıı'l'r 
üzerine fürudil. Eli, rnüthit b~rd 1',ı~· 
indirmek üzere, sinirli bir tck11 e 
tt. 

Ri!Üy8 hayretle: . e ,,or~ 
- Ne oldu S~n Priyak? dıy rf, 

Tranlcavel bil yük bir gayret~~ 
rek nefsine hakim oldu ve ben:ıı 
rı 1tesilen bir vaziyette: eli fi" 

-MoMenyör, Bedi, Tranka'f e, 
arı 

mdığımt, Eminanslarınıza 

istiyor4utn ! ısı~" 
Rişliyö bir el ipretiyl~ ıc~J 

ne sesilme.ıini tenbih ettı. 
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Diş ağrısı 
ea,ka hiçbir 

a~rıya 

benzeme-:: 

~lşlerlnlz1n ~UrUmemeslnt istiyorsanız 
Gğzınızı sabah, öğle ve akşam ve her ye
ltıekten sonra gUnde S adef 

Radyoliole 
n fırçalayınız. 
~tlerınızı beyazlatacak, mikroplan öldürecek, nefes 

0 kusunu izale edecek, dl' atlarını kuvvetlendirecek 

... 

En müessir diş macunu 

Radyolin dir 

iNKIBAZ 
H t\ZIMSIZLIK 
Mtde ekşlllk ve 

yanmalarını 
giderir. Son dere. 
ce tekatt edllmlıı 

bir tozdur. MUma 

1111 Mllatahzarlar • 

dan daha çabuk, 

daha kolay, daha 

kat'I tesir eder 
Mide ve barsakları 

alı~tırmıı.z. Ağızda 

k1 fena kokuyu ve 
ta Uıılzığl defe. 
der. M AZ ON 
lalın ve HOROZ 

rnarkaama 
dikkat. 

~ ~ 

1 l:>ıtiınyaıı=ııun meşhuır şell<eırc:ısı 1 

ı Ali Muhittin 
HACı BEKiR 

l.\l<iDE RAHAT LOKUM 
'r Badem şekeri Gayet Neti• Karerr.ela 
:a~§~adan toptan ve perakende ıipariı kabul olunur. 

ÇEKAPI. BEYOCLU, KARAKÖY, KADIKÖY. 
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~.k 
'l' ..,, •rı Fabrikalar Sabna1ma Komisyonundan : 

.• ~in edil 
ı "Ot'ı.ı. \' en bedeli 1482 !ira. 95 ;..ut'Uf olan 10 kalem Gıı.lvruıizli lama Galvıı.niz 
il'ıttlıtıa ~ 80~un civata Sa.lıpau.rmda A z~or~ F:.b;.ikalar yollamasındaki sa-
ill'k Otnısyonunda 3/12/llaT Cuma !ıÜJIÜ Mat H ec açık ek8iltmc ile satı~ 
~Udı~1· İJJteklileria 111 ~ira r'° tair~luk Hk teminatlarını her hangi bir 
''lltı 'll" U~n ... _ ~ 
l'ıı!\ ~ ılltedi~~ ya~ alacakl:ı.n ı:ı.akbulla.rla beraber 2490 tNo. lu ka -

h_. ct1n fi "'8Balk ile o ı!b v~ Ma.lte Komlayor..da. bulunmalan. Şartna-
ltouwıyo:ıcbrı ~rü!~i!ir. .(7782) 

SAÇ BAKiMi 
Güzelliğin en hirinci ıartıdır. 

Kcp~kleri ve saç köklerini tedavi eden 

teıiri müoerreb hir ilaçtır. 

Satllık 
motosiklet 

Standart markalı, beş beygir kuv
vetinde çok az kullanılmıe bir moto
siklet 350 liraya satılıktır. tstanbul
da Cağaloğlu yokugunda U-2 numa
rada Foto Aliye mU.raca.a.t. 

Ne Kadar 
lztırab 
Çekiyor 

24 aaattenberi 
devam eden mül

hit bir dit ainıı 

Halbuki bir iki kaşe 

Nevrozin 
bu dayanılmaz •inn 111~ ıihi 

kesmiye kafidir 

Nevrozin 
Bütün a;n, sızı " Mncıları mideyi boz. 

madan, kalbi •e böl.nlıleri 

yormadan dindirir. .... 

icabında günde 
3 kaşe ahna 

bilir. 
satılıK. ev 

Feriköyünde Lalaıahin sokağında 80 
No. lı b~ oda, b:ıhçe, terkos, elektrik 
ve su kuyusunu havi kagir hane satılık
tır. Talip olanların ayni sokakta 97 No. 
da Bay Bernara müracaatları. 

Sat:ıllk çiftlik 
Fcriköyünde Bomonti cad:iesinde 

Fırın sokağrnda 9 No. lı iki mandıra bir 
evi ha'li çiftlik acele satılıktır. Umurca 
fabrikasına muttasıldır. Görmek iıtc
yenlerin içindekilere, Feriköyünde Ula 
şahin sokağında 97 No. lı mandıradaki 
Bay Bernara müracaatları. 

l lstanbul Levaz~m Amirliği ı 
Satmalma komısyonundan 
Harp Akademisi için 4000 kilo sa-

de yağı 15-12-937 Çarşamba günü sa
at 14 de Tophanede İstanbul Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bede
li 3600 lira. ilk teminatı 270 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görtllebilir. İs 
teklilerin kanuni belgelerile belli saat
te komisyon• g~:ındcri. 

(292) (7995) 

Günün 24 saatinde hasta 

Baı ağrıl~nna kartı 

GRiPiN 
Kaıelerini kullanmız. 

GRIPIN: Bütün ain, ım •e aan. 
cılan keser. 

GRlPlN: En fİddetli bat •• dit 
ainlannı ıürat)e dindi. 
rir. 

GRIPIN: Nezle, ıriP n romatia. 
maya Ul'ff çok :müenir. 
dir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve markaya dikkat . 
Taklitlerinden sakınınız. 

ır .$.,le 14 ıı 
...... la.r. 
~~.: .. -'~tı 

lstanbul Ticaret ve S•nayl Odası 
Meclisi huının 

VENi INTIHABI 
Oda meclisi azasının müddeti 1937 senesi sonunda biteccğind<:n yeni inti 

hap yapılacaktır. Birinı.:i dececede intihap: 

27 Birinci KAnun 1937 Pazartesi 
Günü saat. 14 de baılayacak o gün 17 ye kadar devam ed~cclc ve etresi salı 

gUnil yine 14 de ba!layacak saat on yedide bitecektir. . . . . . 
Odalar nizamnamesinin 26 ınc.ı maddesi mucibince bırıncı derecede ıntihap 

halCkı olanlar rey vc~ceklcrindcn alikadarlann sicil defterlerinde isimlerinin 
bulunup bulunmadığını anlamaları için odıı sicil ıubesindeki defterleri görebile· 
cekleri gibi bu bususda bir itirazları varsa 26 ikinciteşrin 937 cuma gününden iti· 
haren 2 birincikanun 937 perşembe günU saat 17 ye kadar intihap heyetine vere
cekleri itiraznameyi odaya bırakabileceklerl beyan ve ilan olunur. (7983) 

iSTANBlJL HARiCi A,SKERI 
KITAATI İLANLARI 

Eskişehir garni1..onundaki kıtaat ve 
mües.~esat ihtiyacı için 15-11-1937 gü· 
pazarlıkla alınacağı ilan edilen 390 t~ 

un için verilen fiat amirlikçe pahalı 
görUldüğünden son pazarlığı 30-11-
937 Salı günü saat 11 de yapılacaktır. 
Unun tutan 47775 Hra, ilk teminatı 

3583 lira 12 kuruştur. bteklilerin pa
zarlık saatinde Eskişehir levazım a
mirliği satınalma komisyonuna gelme-
leri. (619) (7992) • 

Demirköy ve civarında bulunan kı
taatm ihtiyacı için 3000 kilo koyun eti 
asık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
mesi Vi:ıede askeri satınalına komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesini 

görmek istiyenler her gün komisyona 
müracaat edebilirler .. Eksiltme 11-12-
931 Cumnrtc:;i günü saat 10 dadrr. 
Muhammen fiatı 1140 lira, ilk temina-

tı 86 liradır. Münakasaya iştirak ede
ceklerin bildirilen gUn ve saatte Vi
:ıede Askeri Satmalma Komisyonuna 
milracaatları. (620) (7993) 

Vizede bulunan piyade alayının 

birinci taburu için üstü kapalı 

betonarme bir heli. çukuru yaptml -

mak lizerc açık eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltmesi Vizede bulunan Aske
ri Satınalma Komisyonunda. yapıla • 

caktır. Şartnamesini ve keşfini gör
mek istiyenlcr her gün komisyona mü
racaat edebilirler. Eksiltmesi 10-12-
937 cuma günü saat 15 de yapılacak· 
br. Muhammen bedeli 957 lira, ilk te
minatı 72 liradır. İnşaya. talip olacak
ların tayin edilen gUn ve saatinde i
ca b eden vesaikle beraber Vi:ıede as
keri satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(621) (7994) 




