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- . 
lsrı1et lnönü Pa·r tini 

Genel Başkanı .. C>eğişnıez 
·

1Milli ef Mühim Bi 
Nutuk Söyled· 
Milletimizin en küçük ihtiyaçlarına kadar çare bulmağ 

çahşmak çahşmalarımızda yeni bir harika olacaktır 
Cumhuriyet Halk Partisinin diinkil fev- Receb Peker (Kütahya), Münir Akka- Yargı (Kocaeli), Tahsin Berk (Ela 

kalada kurultayına dair tafsilat 10 uncu ya (Giresun), Mümtaz Ökmen (Ankara), Salah Cimcoz (İstanbul). 
sayfamızda, Millt Şefin kurultayda söy. Muttalib Oker (Malatya), Esad Uras (A- Bu idare heyeti arasmdan dünkü 
lediği nutuk 4 UncU sayfamızdadır. nıasya), Cevdet Kerim (İncedayı} (Si- kalade kurultayda yeni idare heye 

Kurultayda, nizamnamenin tadili mU • nob), Nafi Kansu (Erzurum), Rahmi A- seçilmiyen 6 aza şunlardır: Eski i 
~~' nasebetle ıstifa: eden genyönkurul yerine pak (Tekirdağ), Hasan Ali Yücel (Deniz. heyetinden Kütahya mebusu Receb 

CımıTıuriyet ordusu askerleri mitralyözlerle bir ilerleyiş esnasınaa.... yeni _ıdare heyeti seçilmi§tir. li), Necib Ali KüçUka (Denizli), Hüsnü ker, Malatya mebusu Muttalib Öker, C .. & A&. İstifa eden idare heyeti ~ zevattan Çakır (İzmir), Ali Riza Erten (Mardin), nizli mebusu Necib Ali Küçüka, Ma 
'--U mlhllYlrn'1'e itç nlernn 'tebDl~ lne g 'Wlre mUrekkepti: Doktor Fikret Tüzer (Erzurum), Sal~h (Devamı 5 incide 

Roma - Berlin Mihveri neler Hazzrlzqor ? ltalyan fırkaları bir 
müstahkem mevkii Mernel ve Danzi 
zapta muvaffak oldu u·· . . d Al 
Katalonya cephesinde çok şiddetli Ç ay IÇID e manyay 

muharebeler cereyan etmektedir • ) h k d • J k • 
l>aris, 27 _ Frankocularm Katalonya ~uha:ebel~r olmakt~dır. T~an mü· ı a e 1 e c e ·m ı 

~Phesinde giri,,tikleri büyük taarruz de- hım bır netıce alındıgma dair hır malQmat 
~ etmektedi;. Bütün cephede şiddetli yoktur. (Devamı 5 incidi}ı 

284· Zavallı 
Atina yüzünden 

fahişe oldu 
Muhakemeye Ati nanın kurbanlarından 2 30 

kadının ismi daha veriliyor 

r ~ıılıdevucu Atina ve "(sol tarafmda ikinci zat) avukatlarından Sadi Rıza.... -
'- _.. Yazısı 5 incide 
"-----~~~~~~--~~~~---:---~~~ 

Amerikadan ithal edilecek 

~adyoların gümrüğü 
Yarı yarıya indiriliyor 
Halkın ucuzluğu bekleyeceğini anhyan 

ticarethaneler telaşa düştüler 
_... Yazısı 2 incide 

Fransanıtı 'Akdeniz filosu başkumandanı 
Visamiral Abrial 

Kendi kızlarile 1 

evlenen babalar 

• 
Oğullarile evlenen 

kadınlar 
35 ıene Avustralya, Okyanusya, 

Afrika, Asya ve kutuplıe.nn. en vab§i • , 

Fransız Başvekir 
Askeri . nümayişle 

Korsikaya 
pazar 

gidiyor 
günü 
(Yazısı 5 incide) 

yerlerinde yaıamıt bir Alman, 

lkincikanunun birinden itibarea ıi_ 

ze if§aya batlayacak. • 

Bıı sabah Sultanahmette yoldan çıkan tramı•ay ııe bu j•Üzden biriken framt'ayl 

Yeryüzü insanla
rının esrarı 

merakla okuyacap12 bir eserdir. 

Binlerce Istanbullu 
Tramvay şirketi yüzünden 

işlerine ge~ kaldı 
'.(Yazısı 5 i•ıcide) 
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"Ciddi n1ecmua,, da 
yen.lik 

Varlık mecmuasının son sayısında, 
r>aşmal.tale iç:nde şu cümleyi okudum: 

• Jstaubulun ikti~aı/i ,... ti etrafında tetkikler yapma'k Qzere teşkil edildiğini 
yazdığımız iktisat ist ı, ~ komisyonıl dirn ötleden soma vali vı belediye reisi 

Dr. 1.Aıfi Kırdarın başkanlılında ilk to planlısını yapmıştır. 

• Kayseride Cımı1mrlj'et llalk Paılisiuirı tıildyet l!ongrcsi top'amm~ ve mtJi 
sini bitirerek dağılm~lır. Bu münasebet le kongre azalarına yüz kişilik bir ziyl 

jet verilmiştir. 

"- Varlik, edebiyat ve san'atı ça.. 
lışma sahası dışına çıkarmamakla bera· 
btr, ilmi ve emek mahsulü tetkikleri 
neşreden ciddi bir mecmua o1acaktır.,. 

Mecmuada yapılacak yenilikten bah. 
aeden başmakalesinin §U cümlesine na
zaran: 

Sağlık propaganda Ameı ikadan ithal edilecek Vali dün Halke\I' 

a - Edebiyat ve san' at emek mahsu. 
lü deği!dir. 

b - Edebiyat ve sana•t bahisleri cid
diyetin dışmda bahislerdir. 

Varlık mecmuası, yalnız şu cümlesi. 
le dahi ciddiyetten bir hayli uzaktadır. 

a - Ya, mecmua ha1dkaten yukarıda 
söylenen fikirleri benimsemcın:ştir. Bu 
takdirde cı.slli ciddi bir mecmua gibi na· 
zarı itibara alınamaz. 

b - Yahut ba~mal:aleyi yazan kim
se, derdini ımlntacak kadar Türkçeye 
vakıf de~:ldir. Bu takdirde, cakilerin 
"zafı telif,. dedikleri, ilk yazı' lruıurla
riyle maIUJ makaleleri kontrolsUz bas. 
mak suretiyle gene ciddiyetten uzak 
kalmıştır. 

Nihayet, mecmuanın ilan ettiği yenL 
likler bu ve emsali fikirlerden ibaretse, 
bu hususta da o mecmua, kendi baya
\ında büyük- bir yanilik yapDU§ sayıla. 
maı:. 

Zahir GOVEMLt 

R omanyada milthi bir facıa 

iki tren 
çarpıştı 

10~ ölü, 300 yaralı var 
BUkret, 27 (A. A.) - Son alman ha

berlere ~öre evvclkl akeam vukubulan fe
ci ılmendlfer kazasının b!l!nçosu 100 aıu 1 
ve bllyUk bir kısmı ağır olmalc Ozere 300 
den fazla yaralıya baliğ olmaktadır. Ö· 
lenler "fe yaralananlar arnsmda memle
tetlerine izinli giden birçok zabiUer ve 
neferler bulunmaktadır. 

Kaza, Etulla istasyonu clvarmda vuku· 
bulmuştur. Bu istasyona en yakın olan 
hıtasyonun telefon ve telgraf telleri buz
dan ve rUzg!rdan kopmug olduğu için 
Etulla istasyonunu vaziyetten haberdar 
edememfşUr. 

Kaza mahalline fkl lmdad trenDe bir 
hastane treni g!SnderllmişUr. Hükfimct 
erklnmdan bazılan da hAdise mahalUnc 
ıitmıılerdil'. 

lrakfa Kabine 
Buhranı 

Muhalifsts karşı ahnan 
şiddetH tedbirler üzerine çıkmış 

B!ığdD.d, 26 (A. A.) - Dlln lrakta ba
sıl olnn knblnc buhranı Malfal knblncs1-

1 

:~~ıım~~~~~~:~ ~~~::::d:a~:~~~~ı~i:~ 1 
ı!fyas[ gerginlikten doğmuştur. 1 

Yeni kabineyi kat'f olarak Nuri Said 
paşa te.,kll etmiştir. Yeni başvekil lkJ 
gıin evvel Mısırdan dönmUştU. ı 

Yeni kabinede başvekntct ve hariciye 
nczaretltıl Nurt Said paşn ve mllli mll. 
dafaa n dahiliye nezarctlcrinl de Taha 
Haşimi paşa denıhte etmişlerdir. 

Si filmleri 
Sıhhat Vek· leti tarRfmdan 

sinemalarda gösterilecek 
Sıhhiye Vekaleti halkın sıhhi, sosyal 

ve kültürel bilgilerini çoğaltacak ve on. 
lan kötü hastalıklar.dan koruyup müca
dele edebilecek hale getirecek filmler 
get:rterek bunları yerli stüdyolarda 
Türkçeleıtirmiıtir. 

Radyoların gümrüğü 
yarı yarıya indiriliyor 

Halkın ucuzluğu bekleyeceğini anhyan 
ticarethaneler telaşa düştüler 

HilkCı.metimWe Amerika arasında para. 
Vekalet bu filmlerin evveli en kala. fe edilmiş olan yenl ticaret anlaşmaı;mın 

balık me~hcr olması, hastaliklara en pek yakmda meriyet mevkilne gireceği 
%iyade maruz bulunması itibariyle ıs. malumdur. 
tanbulda gösterilmesini tensip etmi~ Bu anla§ma mucibince, bazı maddeler. 
tir. Bunun için filmler ıehrimize gön- de gllmrUk resimleri ytlzde elli nispctin
derilmiştir. Ven1en karar mucibince de indirilecektir. 
filmler evvela Halkevlerinde, sonra gf. GUmrUk resimleri yüzde elli inecek o· 
nemalarda gösterilecektir. Bu filmlerin lan maddeler meyanında Amcrikadan ge
fimdi Şişli Halkevinde gösterilmesine len otomobil, radyo ve buz dolapları bu-ı 
başlanmıştır. Sıra ile diğer evlerde de lunmaktadır. :Quna mukabil Amerika da, 

Türk UzUmU, inclrt, tUtUn ve halısı Uze
rinden ahnan gUmrilk resimlerini ayni 
nispette indlreoektlr. 

Yeni nnlıışmanın mahiyeti halk tam • 
fmdan öğrenilince, piyasamızdaki otomo_ 
bil, buz dolabı ve bilhassa radyo satışı
nın birdenbire duracağını ve halkın bu 
maddelerin ucuzlnmasını beklemeğe bıış
lıyacağmı anlryan bu gibi mallan satan 
müesseseler t.clfı.ga dilıımUşlcrdir. 

--------------------------------------------------------~ 

gÖ<;:::::~:::.. frengi, gil••ı kudreti, 1 Z u·. G C n ı· y r o·. S t u·. n d e n 
veya nakili ve bir çok hastalıkları do- U ' 
ğuran fareler ve blitün hastalık ve .ha.. • k a 1 k 
pratla mUcadcle şekillerini etraflı §e- ş 1 a yet e r t e r a r 
kilde göstermektedir. 

Halkiçin çok itifadclf elan bu filmler 

1 
b 

:1stanbul sinema ve Halkevlcrinde gös. ya p 1 m a gv a a~ ş 1 a n d 1 
terildikten gonra en ufak kaSl.balara 

:::~~.gönderilerek, halk tenvir edile. Mevcudiyetini iki sene evvel yazdıg>J ımız bu 
Bundan sonra diğer hastalıklar hnk-

kıncla filmler de memleketimize t' tröst milli sanayiimizi istismar ediyor 
lecektir. 

Birtakım Musev:i vatandaşların, Paşa· 

Yalova için 
Şişe fabrikasının bir senelik imal kud· 

retini kendi sipariş!erile kapatan ve ima· 

lıi.tı tamamen eline geçiren tröst, Avrupa 
züccaciye fabrikalarının milmessillerinden 

mi.ıteşe.kkildir. Bu vatandaşlar. ellerinde 
tuttuktan milli marnuHlta Avrupadan ge· 

lerini gezdi 
LOlfi Kırdar bu akşam 

Ankaraya gidiyor 
Vali ve belediye reisi LQtfi Kırda!.~ 

de şehirdeki tetkiklerine devam etın~ılt 
beraberinde maarif mildtlrü olduğU of'J 
Şişli ve Beyoğlu halkevlerini, Taksiın _,tfl 

mektebini, Galatadaki çocukları kon>" 
yurdunu gezmiştir. . , ftSI ~ 

LQtfi Kırdar bundan sonra beledı>e, 
heyeti milhendislerilc beraber Nişantıı, . 
giderek kız enc.titüsü için istimlak ol~ 
cak bina ve arsayı da görmüş, dörıil. t( 
de Eminönü halkevinde yapılan yeıU 
sisatı tetkik etmiştir. 

•tf 
LQtfi Kırdar bu akşam Ankara~'! gı ı.ıP 

cek ve ziraat kongresinde hazır bul_~a' 
belediye işleri hakkında bazı t~ 
yaptıktan sonra hafta sonunda şeıu- _, 
avdet edecektir. 

Ol~er taraftan, şehrin yol ihti}11çl~ 
tcsbit ve hemen faaliyete geçmek 

1 ')'~ 
bütün kazalarm ba~mühendisleri bel~ 
reis muavini LOtfinin riyaseti si . ~· 
toplanmışlar ve icap eden tedbirle!I 
rruşlardır. 

Jıf9 
Bu toplantıda. son defa alman yi1ı !( 

liralık tahsisat, ihtiyaçlarına göre §ll~oett 
re taksim edilmis olup derhal faah> 
geçilmesi takarrür etmiştir. 

Hileli 
yağ 

sa ışları 1-f aliçte moför ü 
gemiler yapılacak 

ilk gemi Martta kızağa 
konulacak 

bahçedeki cam ve şişe fabrikammn ima· 
latmın satışını elinde tutan bir tröst vü
aıda getirdiklerini bir hayli müddet ev
vel ilk olarak biz yazmış ve günlerce neş· 
riyal yaparak alfilcadar makamların dik· 
katini çekmiştik. O zaman nedense bu me
:ielP üzerinde fazla dunılmamı_ş ve icap 
& 'er tahkikat açılmamıştı. 

t:rttikleri mallara nlsbet!e daha yüksek Alınan 
fiyat koymak ve cam fabrikamızın çıkar- numuneler Beredi18cl 

tahlil edilece~ 
Denizbank, Adalar ve Yalova ite ıs. 

tanb-Jl arasındaki yolculuk milddetinin 
azaltılması için verilen karar.n tatbiki
ne girişmektedir • 

Bu karara göre, De.nizbankrn Haliç. 
teki fabrika ve tezgahlarında beheri be
ıer yilz kişilik motörlü üç gemi yapıla
caktır. Ayni tipte olan bu motörlil ge. 
milcrc ait projeler, planlar ve hesaplar 
hemen hemen ikmal e<lilmiştir. 

18 mil sefer ıür'atinde olacak bu mo. 
törlü gemiler Istanbul ile Ada arasında
ki mesafeyi tam bir saate indirmiş o. 
lacaktır. 

İstanbul _ Yalova mesafesi ise bu ge
milerle 1,5 saatten daha az bir zamana 
inmiş clacaktır. 

Motörlü gemiler:n ill:inin mart ba~m. 
da 'kızağa konulması mukarrerdir. Fa
kat daha evvelden bu işe başlanması da 

~:mdi öğrendiğimize göre, müsldrat a· 
milleri cemiyeti ve sucular cenıiyeti yük
sek makamlara ve ticaret odasına baş\ u· 
rarak milli sanayiimizin bu tröstün btis
rnanndan kurtarılmasını istemi~lerdir. 

dığı e.~yanın satışını durdurmakla da kal· 
mıyorlar. Paşabahçe fabrikasına modası 

geçmiş çeşitler sipariş ederek yerli malını 

halk nazarında dü~ünnek yolunu da tut
muş bulunuyorlar. 

Tröstün bu i~te oynadığı rol, evvelce c!c Diğer taraftan. ga:roz yapan küçük ima· 
yazdığımız gibi, şudur: lathaneler de, kendilerine lüzumu olan 

mümkün görülmektedir. 
Yeni gemilerin en milhim meselesi 

bunları tahrik edecek mayii mahrukun 
temini meselesi bulunmaktadır. Alaka. 
dar makamlar bunun memleket dahi. 
linden tedarikini başlıca prensip olarak 
ele almaktadırlar • 

şişeleri bazı Musevt mutavassıtlardan 
yüksek fiyatlarla satın aldıklarını, Paşa· 

bahçe fabrikasına bizzat istedikleri mik· 
tard:ı sipariş vermenin mümkün olma· 

c!ı~mı bildirerek ticaret odasına şikayette 
bnluPmuşlardır. 

Görülüyor ki, seramyelerini birleştire· 
rek fabrikadan yüzbinlerce gazoz şi~esi 

a:.nağa muvaffak olan bir kısım Musevi 
vatandaşlar, aldıkları şi,eleri kü;ük ima· 

Hı.ıhanelere p:ıhalı satarak kendilerine ye
ni Lir kar menbaı lemın etınış bulunınak
tJdırlar. 

Karışık yağ sat!şlan etraf mda Y3~ 
neşriyat ve ihbarlar üzerine belediye~ 
miyetlc tahkikata girişmiş ve Küçük~ 
nahiye müdürlüğü vasıtasile ticare ıtİ. 
terde satılan yağlardan nilmuneler ~ıııtlf_ 
rak bele:liye tahl ilhanesine göndefl,; 
tir. Tahlil neticesine göre alfı.kadarlat 
kında takibat yapılacaktır. ~ 

Belediye, gıda maddeleri satan d ~ 
lan sıkı bir kontrolden geçinneğe .. "' 
mıştır. Bu arada, ismi şimdUik gı~ ~ 
tulan bir büyük dükUnda külliyetlı 1 
tarda boya bulunmuş, bunun ze~ 
!arı boyama işinde kullanıldığı u'f· 
edildiği için tahkikat derinleştirilrni; (J 

Konserve fabrikalarmdan bazliarttıl:tıP'· 
karışık yağ kullandıkları S3bit ol111~ıf. 

lstanbul müddeiumumiliği, ya~ ,_,ıı 
lannda hile yapıldı~rı yolnndald n:~~eiıl' 
ehemmiyetle takip etmektedir. Mod ıı( 
mumi Hikmet Onat, gazetecilere b'1 
susta § u beyanatta bulunmuştur: '-
"- Ammenin menfaatine taaııaıc d~· 

bütlin i~lerde olduğu gibi, umurnuıt ·,,,. 
batini istihdaf eden bu mevzula d• 1tl' 
kından alakadar bulunmamız, 19~,ıı 

1 tabiidir. Halen alfilcadarlarca .Y" t ti 
1 

tahkikat, devam ediyor. Bu tahkÜ'8 ~ 
tir.esine göre, mevzuun doğrudan el? t1'f 

ruya Müddeiumumiliğe intikal etO:eS'~ 
Fnde, memuriyetimizce esastan lnıl #' 
lr.n kanuni muameleye tevessül oltJ 
ğı, şüphesizlir.,, 

• 
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~ata da_!!: 
Edebiyat 

Radyo dinleyi~il~ri ve ~allcılar.- fK~~) 
neler ıstlyorlar . IÇERDE: 

toplantıları li ABER aldığımıza göre Eminönü 
~ . Halkevi bu sene Fuzuli, Baki, 
tdinı gibi §airlcrimizi nnmnk için top

~tllar tertib edecekmiş. İyi ve ltizumlu 

Parazn\c nınl'ltJşaırıınaı selb>e~ ~Oaliil 'lFabırOkaıOaır aıntnpa
ıraızu'ttöır cnlhlaz ~lYIDUaıınmaia me~IQ>uır e~uumelll©llr 
Radyo a \1 o n n1 an ü c r eti e r in ı h t:" r ay ta n sil etmek, ha 1 k h;i o 

teşebbils. O toplantılnrın rnğbet gör
~e•ini ve sıklaşarak dC'vamını temenni 
~eriz. Dünkil şiirimizi anlıyanlar, ondan 
it\.( alanlar günden gline azalıyor; Hal
~\'i bu alakasızlığın, belki bir dereceye 

t t .. d. y Pd e h ü y ü k b: r k o.ay . ı k olaca fı t ı r 
Günün mt.him mesclclc::nü..:n b:ri 1 her ay yarım lira alınır. Almanyada ve da işliyecek ayların abonmanım tediyeye 

haline gelen radyo işleri, Türkiye rad- Polonyada bu m. tar 70 kuruşu bulur. icbar edilme.niş olur. 
yo ticareti üzerinde de epeyce telaş u. 1 Ancak buralarda tahsildt aydan aya ve 

dar önüne geçmeğe muvaffak olur. 
t.alti edebiyatımızın, şiirimizin dirllme

'iııe taraftar olanlardan değilim; Nedim
~ Baki ile, hallfı Fuzuli ile bir Türk 
~ııik edebiyatı teşkil edilebileceğini 
::etmiyorum. Onların gayet dar bir ii.-

vardır, bugün irfan sahibi diyebilc. 
~~i: bir adamda aranacak m<'ziyetlc
«i \'Ucuda getirmcğe klfi değildir. Bütün 

1~~~ edebiyatımızın terbiye edicilik, ye
"'liriciUk vasfı gayet zayıftır; zaten öy• ~lınasaydı tesirinin, bu kadar kısa bir 
~ anda, hemen hiçe inmesi kabil olmaz
t ~akat bu, o edebiyaUn büsbutün ter
~ıncsi, unutulması için bir sebeb teş
~ etınez; onun da verdıği bir zevk var
tt ki bundnn, bugünkü nesilleri ve gele. 

( nesilleri mahrum etmeğe hakkımız 
l0(tur. Fuzuli, Baki, Nef'i, Naili, Nedim, ::h Galib gibi şairlerin eserleri okun

lıdır; onları anlayıp zevkini almanın 
~Uarı öğretilmelidir. Eminönü Halkevi 
lır CCf.•cyana önayak olabilirse memleket 
anına büyük bir hizmet etmiş olur. 

~ toplantıların nasıl olacağını bilmiyo
liıı ; 13 sadece bir iki kişiye, falan şai

hayatı ve eseri hakkında konferans 
trd· 

- ırınektcn ib:ırct kalacaksa bir fayda-
Olacağını sann:ıyorum; böyle şeyler 
( Yapıldı ve nihayet birer gecelik bir 

~~it;nce" olmaktan ileri gidemedi. Ba-
ti(ı ~edim hakkında, afaki (objektif) tet
lu_erin neticesi olduğu iddia edilen bir
~ beylik s6zler söyleniyor, en maruf 
11.ı de ve gazellerden iki üç tanesi _ ku-

tıkrığı gürültilsil takl!d edilerek -
'uyor ve sonra her şey unutulup gi· 
~or. Eminönü Halkevi'nin bundan daha 
~daıı bir §ey yapması kabil olduğunu 

1Yorum. 

~bir müesseseye, yapacağı i§ler için 

' anı teklif etmek iddiasında değilim; 
~ le aklıma gelen bir §ekli, belki bir 
~dası olur diye, kaydediyorum. O top
'tııar uzun veya kısa bir konferansla 
c., IJYabilir, bunun ehemmiyeti yok, fa _ 

"8orıunda muhakkak uzun bir müna
'1 olmalıdır. Bugün Divan Edebiyatı

' ııeven bazı kimseler var, fakat bu 
~b elcrln o edebiyatı sevmeleri ayni sc
)t lerıe ve ayni tarzda değildir. Fuzuli
~ l'ahya Kemal de sever, :M. Turban 
~da; fakat bunların, o şairin eserinde 
~ldu1cıarı gUzellikler hiç de bir değildir; 
~ 14 o kadar ayrı şeylerdir ki birinin 
~ l bulduğunu ötekinin hiç bcğenme
~1 kabildir. Bu iki anlayış arasında 
~ a birçok anlayışlar da Yardır. Halke
\ loplantılarmda, mesela Fuzuli hakkın
~~ir nıütalea scrdedebilecek kimselerin 
'nun bulunmasını temin etmelidir. 'Un elbette bir çaresi vardır. :Müna-

a ıııkmıyacak, fikirler çarpışmıyacak 
..._lırııa o toplantıların hiçbir hayrı olma
··ıı.a. 

~ llnkan yoktur. 'u alcat belki Adabı dairesinde açılacak 
~ tı~·l<"alarm çığırından çıkıp da kavga
,:01<Ulmesi kabildir. Doğrusunu ister
te ben asıl buna taraftarım. Fuzuli ü. 
"~ilde, Nedim Uzerinde kavga cdebilir
~t.ı' on!ar hakkındaki fikirlerimizi birer 
1\4.tas haline getirebilirsek işte o zaman 

' ıı~er. kurtulmuş dc>mcktir. Kavga hiç 
~! eıız ki Halkcvinde kalmaz, gazetele
\ !tıecınualara taşar ve uzun bir za
~t 11

• bu işlere e!!asen alaka gösterenleri 
~l:ı ettiği gibi diğerlerinin de alakasını 

tıdır:ınağa yarar. 

"'---._ Nurnllalı AT AÇ 

yandırmış vaziyettedir. posta idaresi tarafın.dan y.:ıp 1 r. Ve de-
Bugün dünya ticaret aleminin en faten vermek mükellefiyeti bulundugu 

mühim endüstrisi sırasına geçen rad- için daha kolay ve daha ~ik<lyetisiz vaki 

yo imalatı memleketimizi de bir cok olmaktadır. 

ncktalardan ehemmiyetle al~kalandır. 
maktadır. 

Bugün radyo işlerinde gerek halkın, 
gerek radyo tacirlerinin ayrı ve çok ye
rinde şikayetleri bulunmaktadır. 

Herşeyden önce bütün di:r.yada sis. 
tematik l>'.r şekilde mücadeleye tabi tu
tulan parazit meselesi Türkiyede he
nüz, kanunla mukayyet bulunmasına 

rağmen tatbik sahasına geçmiş değildir. 

Parazitle mr cacele 
Makıneler, fabı ıkalar, imaliithaneler 

parazitin başl.ca amillerinden bulun. 
maktadır • 

Gürültü ile işleyip antiparazitör 

cihazla veya bu vazifeyi gören bloklar 
paraziti menedilmemiş makinelerin ses
leri ç.ck hassas olan radyo cihazlarını 
şiddetle müteessir etmektedir. 

Elektrik fabrikasının olduğu kadar 
laalettayin bir saç makinesinin dahi iş
leyişi bu parazitin amilleri arasındadır. 

Bu itibarla sabah erkenden gece yir. 
mi ikiden sonra radyolarla yalnız havai 

ve hafif parazit tesbiti suretiyle net 
radyo dinlemek mümkün olmaktadır. 

Henüz radyo cihazlarında paraziti 
izale edebilecek bir keşif yapılamadığı
na göre bütün dünya bu hususta para. 
zit intişar ettirecek vesaitle uğraşma
ğr ve yani parazitle miicadeleyi kabul 

etmiş bulunuyor. 

Avrupada parazit teıbit eden aletler
le araştırmalar yapılarak makinesinin 
.sesini antiparazitörle mennetmeyenler 

şiddetle tecziye olunurlar. 

Türikeyede de bütün dünyada olan 

radyo cihazları kullanılmakta olmasına 
rağmen bizdeki kadar parazit, hiç bir 

Avrupa şehrinde görülemez. Bunun se
bebi mücadelesizliktir. 

Hükümetimiz bir aralık parazitle 

mücadeleye karar vermi~ bulundu. Bu
nun tatbikine henüz ge;ilmemiş bulun

masına rağmen aldığımız malumata na. 
zaran pek yakında müca.deleye başlana

caktır • 
Bu barkın büyük bir üzüntü ve derdL 

ni halletmiş bulunacak ve radyo ticare
tini de şüpheli halden kurtaracaktır. 

Radyocular, müesseselerinde teşhir 

ettikleri radyo cihazlarını etraftaki pa. 
razit intişar ettiren makinelerden kur
tarama.dıkları içb fena ve müşkül va. 

ziyette kalmaktadırlar. 

Abonman ücretleri fazla mdır? 
Piyasada muhtelif ebadda ve muhte

lif fiyatlar da radyolar satılmaktadır .. 

Bunların arasında 20 - 30 lira kşymetin. 
de olanlar da, 500 liraya satılanlar da 
vardır. 

Halbuki her ikisi de senede on lira 
abonman ücret vermek mükellefiyetin
dedirler. 

Bu iş dünyanın her tarafında tecrübe 
edilmiş ve nihayet ne var:.dat iniyarına 

ve ne de cihazının kıymetine göre bir 
esasa bağlanabilmiştir • 

Her yerde alesseviye bir miktar a_ 

bonman ücret alınır. Mesela Viyanada 

Bizde radyo abon:n:ın p:ır:ı:ı 10 lira. 
dır ve çoktur. Bunun şikayetleri, radyo
ların satışı üzerin.de görülen durgun. 
luklarda tebellür eder. 

Alakadarların noktai n:ız:ırlarma 

göre, abonman ücretlerinin aydan aya 
ve yarım lira miktarında olmasında 

büyük bir fayda melhuz olduğu görü

lüyor. 
Radyo alan, bu suretle aldığı aydan 

itibaren ab:.ne parasını ödemeğe ba~lar, 
ve istifade etmediği ayların parasını ver 
meğe mecbur olmaz, kullanacağı zaman 

Türkiye birincisi 
Demirspor 

Eskişehirde merasimle 
karşılandı 

Eskişehir, 26 (A.A.) - Mılli küme 
dış nda kalmış olan futbol klüpleri ara
sında Türkiye birinciliğini kazanmış 

olan ııehrimiz Demirspor takımı bu. 
gün Eskişehire gelmiş, başta vali olmak 
üzere bütün spor teşkilatı ve halk tara. 
fından istikbal edilmiştir . 

Vali sporcularımızı kazandıkları mu
:vaffakryetten dolayı tebrik etmiştir. 

o---

Halk Sandığı faaliyette 
İstanbul Halk Sandığı, sandık esas 

nizamnamesının hükümlerine uygun 

bir §ekilde alelumum banka muamelatı 

ifa etmek için hazırlıklarını ikmal et
miştir. Pu hazırlıkları tetkik cd~n ida. 
re meclisi müdüre salahiyet vermi:ti:-. 

İstanbul Halk Sandığı, bittabi ser. 
mayesinin mlisaadesi nisbetinde küçük 
banka muamelatı yapacaktır. 

Sandık nizamnamesine göre, san-
dık müdürü 450 liraya kadar ita salahi. 
yetini haiz bulunmaktadır. idare mec. 
!isinin ise ita salahiyeti hudutsuzdur. 
Şimdiye kadar bankadan kredi talebin
de bulunanlar hep küçük miktarlarda 
kredi isterken ilk defa olarak şehrimi. 

zin olduksa maruf bir müessesesi mü. 
him mir yekun tutan bir kredi istemiş
tir. 

Sandık idare meclisi son yaptığı top. 
lantıda bu talebi tetkik etmiş ve muva. 
fık görerel: kred:nin açılmasına karar 
vermiştir. 

ğind-Tnş k- 1:·.ınkasınash sh sh sss 
Sandık şimdilik üç aylık vadeli kredi

ler asmaktadır. Bundan maksat tah;iıa_ 
tın sür'atle yapılması ve diğer vatrn • 
daşlara kredi açmak imkanmın temini
dir • 

-o-

Kızılayın bir tavzihi 
Kızılay satış direktörlüğünden: 
(Kızılay) işaretini kullanarak (göçmen 

takvimi) ismile (Ülkü basunevinde) çıka· 
nlan dı\'ar ve masa tahimlerinin Kızıl
ay cemiyetilc hiçbir alaka ı olmadığı mez
kur cemiyet tarnf ından bildirilme!cte'iir. 

······-·-· * ~ Açık teşekkür Az iste ki 
,~~:ardanberi hayatımı zchirliyen müt- halık çok versin! 

Halk ro ~yoları 
Polonya.~a po .. ta idaresinin sattığı 

ve bizim paramızla dört lira tutan halk 
radyoları yalnız Polonya merkezini al-
mak üzere husu!ii bir tiptedir ve Poloı:ı. 
yada imal clunur. 

Radyolarda muayyen ve sabit esas şe
ma yoktur. Her fabrika kendi mühen. 
dislerinin projelerine göre bambaşka şe
kilde Lir cihaz meydana getirir. Bu 
itibarla radyoda, otomobil gibi aksam 

'keyfiyeti mühim bir meseledir. 
Radyoların memlekete ithaline mü. 

saadesi sırasında herhangi bir bozuklu
ğa maruz kalması ihtimaline karşı ak. 
.samının da beraber bulundurulması 

cihetine itina etmek zahureti hasıl olu
yor. 

Memleketimizde radyo ampullerini 
yaprnağa şimdilik imkan yoktur. Bu itL 
barla velevki tahta aksamını içeride 
yapabilsek dahi diğer kısımlarını dışa· 
rıdan getirmeğe ihtiyaç vardır. 

Halbuki fabrikalar bunu nazarı dik. 

l.r.te alarak tahta aksamını da fevkalade 
ucuza malletmeğe çalışmaktadırlar. 

H-lk radyolarının ucuzluğunu temin 
kin iki şekil dü~ünülebilir. 

Biri, burada monte etmek ve tahta 
tel aksamını burada hazırlamak, yalnız 
lambalarını <lışarıdan getirmek, diğeri 

de doğrudan doğruya gümrükten mua
fi1et temin ederek ucuz bir halk raôyo. 
su tipi ısmarlamaktır. Böyle dahi olsa 
ı:mcak opar1örle işleyeceğine göre lam
balı olacak bu radyolar detektörlü ku. 
lak radyolarından daha ucuza mal cdi

lemiycc k gibi görünüyor. 

Radyo resmi 
Ağustosla teşrinevvel arası radyo 

endüstrisinde radyo mevsimi olarak te

liikki olunur • 

Her fabrika yeni senenin tipini bu 

müddet içinde piyasaya verir. 
Bu itibarla 939 modeli çıkmış bulun

maktadır. 

Radyo sıldet meselesi 
Radyoların gümrüğü kilo başına he. 

sap olun.duğuna ve aşağı yukarı kilosu
na 292 kuruş nisbctinde isabet eyledi. 
ğine nazaran radyoların sikleti ehemmi
yetli işler sırasına girmiş bulunmakta. 
dır. 

Evvelce radyoların aksamı ekseriyet
le bakıra istinat edercli. Şimdi alömin. 
yom gibi ço'k hafif madenlerle yapıl

maktadır. 

Bu itibarla bun.dan önce mesela 6 lam 
balı bir radyo 38 - 40 kilodan ağırken 

b:.ıgün 20 - 25 kibya kadar düşürülmüş. 
t<ir. 

Bu, gümrük meselesinden ziyade rad

yoların bir lüks ev eşyası halinde te. 
kcmmül ettirilmeleri icabatmdan doğ. 

ı:ıuş bulunuyor. 

Nafia Vekaletinin bir emri 
Nafıa Vekaleti alaka.darlara gönderdi

ği 466 numarayı taşıyan bir tamimle, 
b;:d:ma tecrübe için evlere makine 

gönderilmesini menetmiştir . 
Tecrübe satış yerlerinde yapılacak ve 

ancak satılan makine evlere kurulabile
cektir. 

tile nşıığı yuk:ırı mii5terek lıir 
lın~lık ko~ ıııuşl:ır: 

"Temiz .sLit, s:ıf ) ağ,. 

~ lr hastalıktan kurtulmak ilmJdi yok- • . 
ı. ~ liaydarpaşa Nümune hastanesinde A BIOl~ Dnverın "Hem .. n:ı· .. 1ıf:ızur göriiııüz nıulı:ırriri. Bu 
"'lla\'l e . . . . . • l:.nn lı~m . ııııl~ı.nıı,. sııtıı- sıılundn belki k:ır;- > ıl kır;- kere 
'\l'ıl dilerek bti~iik hır felaketten kur- mınıln ı:e,·ekkclı ılcıul,. lı:ışlı~ı ıcrcnnüııı ettiği hu teıııeıınickıı 

Serseri torpil 
Biz lııınl.ır nedir SÖ)liyelim: 
J\ıı:ı sü<lü, llintyn~ı. 

~~~ dıın. Gerek hastane idaresine ve ge- :ı11ında Jıır ) a~ısı ~ıklı. nrlık lııknıış usnıınıışlır ıl:ı. :ı. ur.· 

' 

eınuht T f'k S -ı l 1 Mıığşıış zcytınyagl:ırınd:ııı lı:ıs- de altrııı5 t:ığsişc ııııık:ılıil hi•· 
1 erem ev ı ag am a mua. k · k . · k k. · ' ' ' ' · •erı .. . . Jıy:ır:ı . ) ı:ı. ece 'c ır;-cce le · ı olmazsa> iizde :ız hir lıııdılr iııdı-

~ ...... doktor MUfıde ve asıstan doktor bütün Jıa11cdişlerc temas eden rilsin diyerek AIJJlılan ı · , .. 
""ldı B • l · " 1 · · " 1 1 · t • • • '

1 
r ı:;oz ~ aykallı'yıı mınnettarlıklarımı ar- ınıı wrrır soz erını şu~· c >ı ırı· ıstiyor. 

!!r v h , .o, .. "ec e emşire Fatmaya da derin te· J • 

Urıerimi sunarım. "lıı~e nıaddelcriııılc ~·ııpıl.ın, 
llenizbank Kadıkiiy i kele mc- Jıalkın sıh~ntinc z:ır:ı_ı·lı lıilek~r
hl _ ılıklıır, lıı/.(şışlcr ası,ıan lıntltlc ııı-
urlarmdaıı Ahmet Kayaba~ /<lirilnıclltlir . ., 

llilekiirlıklnr, tııihi~lcr tnnın· 
ıııcıı knldırılır,a, lınlik il.i ı.:ıi;ı: 
'ernıi5 olur. Ne ıııııllıı o ı:ıınleri 
gürcııel 

••• ( ' Ei'\E lıütiiıı g:ızclclcr Kora
l ıleııiz lıo~iazı ) nkınl:ırın· 

cın göı nnen torpil ir;-iıı nıiiştcrek [Bugün) de bir başlık 
bir lııı~lı1 ko' muşlar: 

'Scrserı torpil .,. 
Çiiııkü: dtğ<.'r torpiller C\' lı:ırk, 8 l"li(X gnzcte inden lıir bıış 

)"er ~ ıırl, çofuk çocuk snlıihhlir Iık: 

lcr de O'l lıııı. "Kış devanı! ediyor." 

Temiz süt, saf yağ 11:ı1ıcr derliğin de 1ıürıe oıur. 
1$ ('Tt'X ı,rnzctclcr lıelediyc· J>rı~rıısu, kôıııııılnrrin kı~ ılc,·nııı 

nin biı· k:ır.ırı milıı:ısclıc·ct~ln, olur rcznlct değil! 

• Takas tetkik komisygnu bu~ün öğle· 
den sonra ticaret odasında türkofis mü· 
dürü Cemal Ziyanın başkanlığında topla· 
narak bir haftalık muameleleri tetkik e· 
decektir. 

• Kasımpa.a halkı belediyeye müracaat 
ederek yolların bozuk olduğundan şikaret 
etmişlerdir. Eminönü meydanından Tü
tün gümrüğu caddesine ta5mmış olan ti
carethane sahipleri de belediyeye cadde· 
nin halinden şikayette bulunmu~lardır. 

• Esnaf cemiyetlerinin senelik içtimala· 
nna önümüzde.ki ay içinde ba~lanacaktır. 
Cemiyetlerin, e:.nafın dert \'e ihtiyaçlarını 
tesbiti için çalışmasına karar Yerilmi~ir. 

• Gümrük başmüdürü :'\Iethi, yeni \'a· 
zif esi hakkında Yekaletten talimat almak 
üzere dün Ankaraya gitmiştir. 

• Yugo lav heyeti yapılmakta olan af· 
yon a'l!a~ması müzakereleiine dün de 
devam edilmi~tir • 

• Ada vapurlannm tamirine Denizbank 
tarafından de\ctm edilmektedir. "Kmalı
ada,, vapuru, dahili aksamı değiştirilerek 
yeni bir hale getirilmiştir. "Heybeliada,. 
"Burgaz,. ve "Kalamış., vapurları da ta
mir görmektedir. 

• Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin ti· 
caret gemilerile nakli hususunda tabi ola· 
cakları kaideler bir nizamname halinde, 
lktisat ve Milli müdafaa \'ekaletleri n:ı.1-
rahhaslarmdan mürekkep bir komis> on 
tarafından hazırlanmaktadır. 

• lş dairesi şehrimizdeki müesse~ele. in 
hıfzıssıhha kanunu ahkamına riayet edip 
etmediklerini kontrole baslarnı~tır. Kon
trolde müfettişlerin gözünü boyamak için 
bazı tedbirlere müracaat edenler görülmü~ 
ve bunların cezalandırılmasına karar Ye· 
rilmiştir. 

• lktisat fakültesi dekanı profesör O 
.mer Celal Saraç ziraat kongresinde bulun· 
nnk üzere dün akşanı Ankara~-a gitnıiştit. 

• üniversite serbest konferanslarından 
nln·ak üzere profesör Braun tarafından 
•, :lksam saat l.S.10 da "böcekler bulaşık 
; a alıkları nasıl yaparlar,. mevzuu üze· 
nnde bir konferans ,•eritecektir. 

• lstanbul vilayet jandarma kumandan 
mua,·ini binbaşı Abdülkadir -Yozgat jan· 
darına kumandanlığına tayin edilmi~tir. 

DIŞARDA: 

• Filadelfiya şehri geçirmekte olduğu 
\'ahim iktisadi buhrana kar~ı koyabilmek 
için tarihi "independance hali,. şarayı ile 
civarını 25 milyon dolar mukabilinde hü· 
kQmete satmağa karar vermiştir. Ameri
kanın istiklaline dair beyannameler bu sa· 
rayda kabul edilmişti. 

• Sov)·et ve ltalya hükumetleri arasın
da yapılan diplomatik müzakereler netice· 
sinde Sovyetlerin Milanodaki ,başkonso· 

losluğu ile ltalyanın Odesadaki başkon· 
selosluğunun kapatılmaları kararlaştırıl· 

mı~tır. 

• Limada toplanan 8 inci Amerikalı
lar konferansı bilfiil nihayet bulmuştur. 

Konferansın muvaff akiyetle neticelenme· 
sinden dolayı memnuniyet umumidir. Ye 
konferansın tamamile akim kaldığına da
ir Alman radyosunun Yerdiği haberler is
tihza ile mevzuubahs olmaktadır. 

• Romanyanın yeni Paris büyük elçisi, 
Tataresko dün Fransa cumhurba~kanı ta· 
rafından kabul edilerek itimat mektubunu 
takdim etmitşir. 

• Japon imparatoru dün diyet meclisi· 
ni < ;mıştır. 

• Japonyarun l\lo kova büyük elçi.;i 
Togo dün litYinofla yeni bir mülakatta 
bulunmuştur. 

• Kübadan bildirildiğine göre e~ki ha· 
riciye nazırı Ore~te Ferrara, be~ sene şu
ren bir sürgünden sonra Kübaya dön· 
müştür. Mumaileyh, liberal partinin ~efi 
sıfatile siyasi faaliyetine de,·am edecektir. 

Yeniden şeker ithal edilecek 

Türkiye Şeker Fabrikaları Şirketi 

yeniden şeker ithalatı yapmak müsaa
desi almı~t r. Bu getirilecek ı:kcs-~.;~ 

bu senenin üçüncü partisini te§kil ede. 
cektir . • 
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isr--rıet inönünün nutkLI 

Ankara radyosu< 'Milletimizin en küçük ihtiyaçlarma kadar sokulup çare bulmağa çalışmak, 
:'.~~~ ~:.u:t~~~, :~~"· önümüzdeki senelerin çalışmalarında yeni bir farika olacaktır 
'f', A. Q, 19,74 m. 1&105 Kcs./20 Kw. 

T. A. P. 21.10 m. 64G5 Kcs.120 Kw. Anka ra, 26 (A.A.) - Milli Şefimiz Reisicumhur j 
12,30 Müzik (Büyük bir '"irtüozun ıılôk- İsmet İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurulta

lıın >. 13 S:ıat, Ajons hnbt'.'rlerl ,.e Meteor 
Anka ra, 13, JO lılilzik (\'nlslnr), 13,25 - 14 yının bugün öğleden sonra aktettiği toplantıda, Parti 
Türk mfltliU CŞorkılnr), ıa,:ıo Müzik <Cisan tüzüğünün genel başkanlığına ait muaddel maddeleri
vc $aire), 18,55 1\onuşma Olukuk ilmi ~ny nin kabulünü müteakıp riyaset mevkiine gelerek aşağı
ma kurumu), 19 10 Snııt, Ajans, ıne tcorulojl d ki 
' 'C zlroat borsası lı:ıhcrlcri, 19,25 Türk nıüzl a • mühim nutku İrat buyurmU§)ardır: 
lU Clncesaz fac;lı - ince.c;oz), w Temsil - Boş Büyük Kurultayın sayın Üyeleri, 
Beşik ,.c Ak Kuş • mlııt piyes, Yazım CEk- Büyük Partimiz.in esas bünyesinde bugün aldığınız. 
r em :Rcşil), İstanbul konser,·aıuvnrı müdü-
rü (Yusu r Ziya Demircinin}, eserinden n. halbl. ve nizami kararla, beni değişmez genel ba§kan 
lınmıştır), Temsil esnasında h:ılk türkülerı J seçtiniz. Yüksek teveccühünüz.ün ve &amimi itimadını-
ve yur t havaları çnlınacoktır. 21,30 l\onuş- 'f d · l k ld "" ' k d d l ' l 
m•, (Türk iye postası >. 21,45 snat. Esham, zrn ı a esı o ara a ıgım ou arar an o ayı &ız ere te-
Talıvillıt, ve Kambiyo • nukut borsası fi- §ekkür ederim. Bu anda, omuzlarımda bulunan genel 
yotıa rı, 21 ,55 T ürk müziği Ohıhtelif şarkı_ başkanlık vazifesini, Partinin, büyük milletimiz.in hay· 
lar). 1 - Süzinak şarkı - ZeYk ne ise - <Re- k 
fık Many:ısi) 2 - Suzlnok şarkı _ Beni bi- rından Ve hizmetinden başka gayesi olmayan, ma sadı-
zar ederk en serıcnlşlerindcn (lfacı Arır na uygun bir surette i fa etmeh için bütün varlığımı sar
Bey), 3- Suzinak şnrkı. ScYdlnı scvcll (Zc (edeceğim. Sizlerden ve Partinin bütün azasından birlik, 
ki Arif), 4 - Kürdili şarkı - Akşam güne~i 
(Osman ~ihııl), 5 - J\ürdili şark ı - Sırını beraberlik, yardım beklerim. 
aaçların Olacı Arif), Okuyan • Müzeyyen Aziz arhadaşl.arrm, 
Senar, Çlil'anlar - Vecihe Cevdet l\oznn, Ke- B h r, l l d l • · l 
mıl Nlyaıl Seyhun. 22,20 Müzik (l\üçiik or· üyü ı't..uru tay, kurlu u5 müca e esının en evve 
bstr•>, 23,25 Müzik (Ar) alar), 23,45. 24 işlemeğe başlıyan, İçerden ve dışardan her türlü insaf
Son h aberler Ye ertesi sunün prosrnmı . sız hücumlara milletimizin maruz kaldığı günlerde o-

Yabancı radyolardan 
seçilmiş parçalar 

Proırıımdnki ' "akitler Tü rk iye saa ti fıı:c

rine Te ö81ecl en sonraki aol olıı rok \·eril· 
mişlfr. 

Opera ve stnfont 1.:orıserlul: 

9. '"arşova ~ " Pe r ili şalo., (Moniuszko) 
9. Rerornünster: " Palyaçolar., (l.eon

knallo) .• 
ıo Roma sr. " Yerlher,, (~fa sene i), 

OU!anodakl Ln Ska ln opcrasınclıın 
naklen}. 

1Ô.t0 Milnih, Şumnun. 
10.30 Brüksel 1, Eyf~l k ulesi: İtalyan mu 

siJtisi. 
Oda nıusikiıi ııt 1.:orıserlu: 

7.10 Ilcrlin (uzu n d.) keman, p iyano. 
8. Hamburg : Orkcslr:> 
8.!'0 Eyfel kule.si: Piyano. 

1 O, Sıbtgart : KuarteUcr. 
11.15 Turlno gr. l\cınon pi)ano. 
ı ı .30 Kalundborı: : lkamsın lmintcr. 

1. (Gece y . sonrn ): Slutgor t, Frank· 
fur.t.;_şarkı, keman, piyano. 

l/JJIL muıılki operetler: 
:lC. l.i Knlundborg: Orkestra, piyano. 
ııı. \'ıırşO\'a: Radyo orkcstrııs1. 
9. Bfikr~: Radyo orkestrası. 
11.JO H:ımburg : operet musikisi. 

10. İrlanda r adyosu (Alhlone) : Pando
rn ln n. 

10.80 Par i'i (P.T .T.}: Aııdre Mt'.'ssnger fes 
lİ\'&li. 

1 l.30 Bir çok Alman lstn-.yonları: Hafif 
musiki. 

12 
1.10 

Prng 2 : konser. 
(Gece yr. ~onrn}: 
~ece musik isi. 

Jlil \'ersum 2: 

l 'iyu, konf eranı ııc 1..·011uşmalar: 
i .15 :E)1'el kulesi: Kukla pi:rcsi. 
8. Ber lin: Komedi. 
fl.to Münih: "Holh·u ı ,, (komed i) . 
9,30 Sottens: 3 pcrdchk bir p iyes. 
9 ,40 l:lerl in (uzun d.) komerl i. 

10 'l'urino gr. 3 perdelik bir p iye!!, 
1Jan~ muıikisi: 

7. Bükrcş: 9,10 Kolonya, 10 Bükreş 2, 
11,20 ~fottens, 11 ,30 Nııpoli gr. 12,20 J.on
dra (fl.) 1 (gece y. sonra): J.ondr:ı (N.) 

Ankara radyosunun 
yarmki programı 

12,SO Türk müziği (şarkılar -pl.) 13 S::ınt 
ajans h :ıherleri ve Meteor Ankorn, 13,10 
Hüıik (gü:ıcl s~ lcr - p i.). 13,30 - 14 muıik 
(rı eşeli pl~l;:), 18,30 müzik {rlan~ :ıati). 

18,45 konuşma. 19 Türk müziği (muhtt'.'lir 
şarkılnr} , 1 - Ncv eser peşrc' i (Yıısu r po· 
şa). 2 - Snrkı ·Gönül hıısreli - (Dr. ~uk· 
rü Osman ). 3 - Gel güzelim Çıım lıca (Fa
iz Kapancı ). 4 - Ne' ' eser l ürük !><'mai 
(Abdullah e fen di). 5 - Nih:l\·cnt saz em:ıi 

( \'u ruf pıı şa). 6 - Yakına gel ~akına 

(T ü rkü ). Okuyıın: Sııdı Hoşsr'i. i - Tıın· 

lıur taksimi (Refik Fers:ın). 8 - S:ı.rkı -
.!\ıızlnnda b ülhül - (J.cmi). O - Ş:ırk1 - Son 
nkşam - (Lemi) . 10 - Diişcr mi şanın.ı 

(Jlıfot bey) . J 1 - S:ıtu ıır:ıban snz semaisi 
( Re lik Fers:ın). Olmyıın: Sl·mnha l Ozdcn· 
:seh. Çalnnlar: Yecihc, Fahırc l ·crsnn, Refik 

Ft>r.son, l 9,45 Sani, ajans, meteoroloji 'e 
z irnn t borsası, h aberleri. 20 Türk müzil;ı 

(inccsnr. - hic:ııl ycı;iıh r:ı ~h). 21 - konuş

mıı (M i z:ıh sıınti). 2 J ,2Zı Müzik {Cumhurbaş 
kıın. h nndosu - şef : 1h~nn 1\ünı;er): 1 -
J>opples - ınıırş (Morcl). 2 - ÇıS{nn nşk ı 

• \•ab • (11. l..ehnr ). 3 - ör:ranl • ü' ertilr 
(\'t'.'bcl"). 4 - Sih irhıı:r. cışk • < Fnll:ı) . :ı -
:Mona Yaıına - fan tezi • m. Fc,·riyc). 22,10 
Sinema sesi. 22,45 mür.ik (kiiçuk orkestrıı) 
l - A Te Sola (\'. Ghılli:ıni). 2 - Dıe Fas

chlngsfee (E. Kalman). 3 - Die Romnnti· 
lcer (J. ı .anncr) . -4 - l\lorş - Panıfrnz • (J. 

Xe!llvnhda >. 8 - Mnskorııdc < r~ 1'\iC'hrn.) 
7 - \'lelli rhc hen (l ... Slccle). 23, t5·2t .son 
h aherlcr Yr \'ıırınki p rogram. 

nun iradesini ilan etmek üz.ere meydana atılan, en eski 
teşkilatımız.dır. Bence, Ebedi Şefimiz Atatürk'ün, ken
disine kadar ve kendisinden sonra, burada ve diğer 
memleketlerde yapılan milli mücadelelerden en hıy
metli farikasını, bu kurultay ve onun manası teşkil et
mektedir. Atatürk, kurtuluş mücadelesini, siyasi ve as
keri sahnelerde, evvela kurultayda, sonra Büyük Millet 
Meclisi içinde idare etti. Sulh ve harbin siyasetini inkı
tasız bir millet meclisiyle idcıre edebilmek zihniyetini ve 
lıudretini, bugiin dahi çok memleketlerde göremiyoruz. 
Atatürk, kurultayları, yalnız millet hayatının lü%umlu 
bir mekanizması olarak takdir etmekle kalmazdı, onu 
samimi ve de1·in bir sevgi ile de severdi. Büyük kurul
tayın duygusunu söylediğime emin olarak, bütün gele
cek llurultaylar adına da Atatürke karşı hiç bir zaman 
salmayacak olan sevgi ve tazim hislerimizi ifade etmek-
le §eref duyarım. · .. \ 

, Arkadaşlar, 
l(urultayımızın bu üsnomal toplantısı, senelik Parti 

toplantılarından sonra vukubıılduğuna dikkati celbet
mek isterim. Her biriniz, köylerden bCl§lıyarak vila
yetlere kadar milletimizin şikayetleı·ini ve dileklerini 
dinlemiş bulunuyorsunuz. Büyük Meclisin ve cumhuri
yet hükumetinin faaliyetlerine başlıca temel, halkımızın 
§ihayetlei·:ne ve dileklerine vefa etmek olduğu dü§Ünü
liirse, Parti teşkilatımızın genel çalışmalarının, mil
letin idaresinde ne kadar verimli bir kolaylık olduğu 
göze çarpar. Şikayet ve dileğin, bir defada ve bir lahza· 
da tatmin edilmesi, şimdiye kadar hiç bir millete nasip 
olmadı ve nasip olmıyacaktır. Ancak, şikayet ve dilek
le hülasa olunan milletin ameli arz.usu, hiç bir teşkilat· 
ta, bizim Partimizin sinesinde olduğu kadar, esas tutul
mamıştır. Hepimiz.in en kıymetli alakamız, milletin en 
ehemmiyetsiz z.annolunacakşikayetine kadar vukuf sahi
bi olmak ve milletin en pahalı ve en güç sayılacak dilek
lerine kadar tedbir bulmağa çalışmaktır. Kanunlarla ve 
Büyük Millet Meclisinin emanet/erile vazife almış olan 
memurlar, vekiller, hepimiz millet hizmetinde şeref bu
lan vatandaşlar olarak, onun ihtiyaçlarına yetişmek his
leriyle meşbuuz. Büyük, küçük bütün vazifelerin, iyi ve 
temiz ifa olunması, emellerimizin başındadn·. Parti top
lantılarının temiz ve pürüzsüz çalışmasının sonunda, 
bu sözlerimde arzu ettiğiniz manayı bularak, muhitleri· 
nize döneceğinizi, iimit ediyorum. 

Aziz arkadaşlar, 
Partimizin, karşısında bulunduğu var.ileler vardır. 

Vazifelerin, bundan sonra, ehemmiyetleri azalmış de· 
ğil, daha z iyade artmlştır. Sağlam bünyeli, yüksek is
tidatlı asil bir milletin siyasi hayatına, istikamet vermek 
iddiasındayız. Geçmiş tarihin fırtınaları içinde geç ve 
eksik kalmış taraflarımızı, süratle tamamlamak ve iler
lemek vazilesindeyiz.. Milletlerin geçimsiz ve biribirine 
emniyetsiz bulundukları bir z::ımandayız. Milletlerin bir 
aile efradı gibi, biribirinin dertlerini anlıyarak, bu kü· 
çük kürenin kucağında, kardeşçe yaşıyabilmeleri aziz 
emelim izdir. Fakat, arkadaşlar, milletlerin biribiriyle 
iyi geçinebilrnclerini, .valnız. bizim arzumuz temin ede
mez . Hatta bizim, m illetler arasında kopacak muhte· 
nıel bir fırtrnadan uzakta bulunmamız bile, yalnız bizim 
tedbirimiz ve hat'i arzumuzla temin cdilmiyebilir. De
mek ki, kaybedilmiş zamanları telafi etmeği ve milleti
m izi süratle ilerletip yükseltmeyi, türlü sekteler ve ma· 
nialara maruz kalmak ihtimalleri içinde, ba§armağa 
mecburuz. Partinin bütün azası, çalışkan bir vatanper
ver olduğu kadar milletin beraberliğini candan seven ve 

millet kuvvetlerinin hiç bir sebeple dağılmamasına dilr 
kat eden bir vatanperver gibi davranmağa mecburdu~· 
Cumhuriyet Halk Partisinin, bütün vatandQ§ları ke11Jı• 
sinin muhabbet ve hizmet muhitinde toplamağa çalr 
şan zihniyetini, ifade etmiş oluyorum. Şimdi, size, bd 
zihniyetin, milletin bünyesinde kök salmış olduğunu~~ 
göstereceğim. Atatürk gibi her tarihin ve her devrin ba 
yük bir kudreti, siyaset sahnesinden maddeten çek · 
dikten sonra da, bütün dünyanın hayret ve takdiri kat 
şısında sabit oldu ki, bu aziz memleketin hiç bir köşesi~ 
de ve bu büyük milletin hiç bir ocağında, cumhuriY.~ 
aşkından başka bir hava e3memiştir. On beş senelı t 
türlü müşkülat içinde bir hayattan sonra, cumhuriY' 
rejiminin verdiği bu imtilıan, onun, zannedildiğind'1' 
çok daha sağlam ve derin kökte, sarsılmaz bünye41 

olduğunrı, bütün dünyaya isbat etmiştir. Siz ve hepimi~ 
büyük acı içinde, bu bahtiyar müşahedeyi yapabilJr 
iimiz.den dolayı, yürekler dolusu iftihar edebiliriz. 

Sayın arkadaşlar, . 
Partimiz., millet menfaatinde, küçük hi&lerin üstiifl1 

çıkabilen bütün vatandaşları tatmin edecek en sağla/ti 
prensipleri, en az tef errüatla tesbit edebilmif tir. r~ 
hiyenin yenileşmesi ve yükselmesi gibi hiç olmazsa, ı . 
yüz. senedenberi devam eden mücadele, bizim rejif11~ 
mizde ve prensiplerimizde, en sade ve ameli ifadesifl' 
bulmuştur. Mutlak olarak zikredilen hiç bir siyasi pre'!: 
•İp, ifratı ve tefriti, ve türlü şekilde yanlış tatbiki öne"!: 
rülerek, tenkit edilmekten kurtulamaz.. Partimizin fıd' 
viyetini tarif eden altı prensipimiz de, Fena ellerde tJI 
yanlış tatbikat ile ek8ik gösterilebilir. Fakat bu gayr1· 
ler, yersiz. ve beyhudedir. Tam ölçüsü verilmediği hal 1 

faydasını mu haf az.a edebilecek, hiç bir ilaç yoktur. Şifi~' 
diye kadar isbat ettik ki prensiple~imizi esas olarak J1 
ma iyi ellerde bulundurmaia ve tedbirleri, zamanı ı;; 
diği vakit cesaretle, fakat daima tedbir ve basir~~.i 
tatbik etmeğe çal'l§tık. Geçmiş zamanın muhaseor; 
son zamanlarda, hiç bir milletin siyasi partisine nc:ısİP 
olmamış kadar müsbet ve verimlidir. Gelecektede,&1 

saretle basiretin, biu, ayni müsbet neticeleri vaaJ~ 
mekte olduğuna, kat'i olarak kanii:. Anlayışımızda 
icraatımıulaki anahatlarda z.aaf göstermek şöyle J~ 
sun, milletin daima ilerleyen ve yükselen taze ve c<JJ 
anlayııı ile, vatanımıza, daha geniı feyir.ler temine " 
ceğimiı;~ katiyen güveniyoruz. 

Aziz arkadaılarım, 
' 

Milletimizin en dar muhitlerine ve en küçük i~ 
yaçlarına kadar sokulup çare bulmağa çalışmak, ö) 
müuleki senelerin çalışmalannda yeni bir farika O.~ 
caktır. Halk çocuğu vatandaşlar tarafından, halk iç'~ 
de geçirilen bu çalışma hayatının, devlet otoritesini, ~ 
geniı bir surette temin edeceğine, inanıyoruz;. Hiç 

1 koruyucu tedbir, insan vücudunu hasta olmaktan kufi, 
ramadığı gibi, hiç bir milletin bünyesi de, en iyi ted~ 
ler içinde, marazi arızalar göstermekten kurtarılaf12 ~ 
Fakat, vatandaşlarım emin olsunlar ki, uyanık, dikit 
li ve vazife hissini beşeri her duygunun üstünde tutatı.~ 
zile sahipleri olarak, millet idaresinde lüzumlu gör"j1 
cek tedbirleri, zamanında ve kararında almakta ~; 
tereddüt etmiyeceği:. Vatandaşlarımın, Büyük Mıl, 
Meclisi etrafında, ve sade bir vatandaş olmal:la ha~~ 
tının bütün gururunu dolduran reisicumhur etraf ı~~i~ 
teaanüdü o derecededir ki, icabederse, bütün Türk pı~ 
/etini, variyle ve caniyle bir hudut üzerinde, şinıdiye JI 
dar bu millet tarihinde görülmemiş sürat ve hetJI 
toplıyabileceğimiulen asla şüphe etmiyorum. 

Az.iz arkada§larım, J 
Vatanda§larda ve h!§kilcitı esasiyenin tarif e~ I 

vatandaşlarda, bu vatanın daimi aahip ve sakinlert -;' 
f aliyle, emniyet içinde yaşamak huzuru kalbi, Tii~/t'; 
Büyük Millet Meclisinin ve cumhuriyet hükumetinıtt 0r 
mimi hedefidir. Hiç bir milletin kendisine uygun 11. 
düğü bir tedbir bizim memleketimizde taklit oluna~;j 
Hiç bir vatandaş, kanunların kendisine temin ~~ti' 
nimetlerden mahrum edilemez. Huzur içinde, m"~ 
rek vatanın yükselmesine çalışmak sahası, bütün tJal.?, 
daşlar için açıktır. Bu memlekette, bütün kuvveti~!'!;~ 
.zünde toplamı§ olan tek kudretli varlık, Türkiye B~ 
Millet Mecluidir. Onun tedbirleriyle, teşkilatı esas~)l 
ve kanunlariyle, hepimiz üzerine teveccüh eden nıU 
leliyetlerimizin Ü•tünü ve nazımıdır. 

Aziz; arkadaşlarım, ;l, 
Sizi muhabbetle 11elamlarım. Sizi gönderen teı~,f 

arhadaflarımıza ve içinde yaşadığınız millet ve t1' ~fr 
leke! yuva!m·ına Ge11cl Başkanınızın •evgi ve saygıl 
nı beraber götürmenizi isterim. 
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a dev en At· 
m hakemes· ha 

On senedenberi aklın almıyacağı kadar 
t~iş bir f ubs ve rezalet teşkil~tı kurup 
k•tbnekte olan Beyoğlunun meşhur Ati· 
~ ile arkadaşları iki bu~ aydanberi 

Yda.-ıa çıkan ve büyük bir skandal mcv
~ olan on senedir devam etmiş suçlan· 
~ hesabını, dün İstanbul asliye birin· 
Ceıa mahkemesinde vermeğe başladılar. 
~tiııa dliyeye getiriliyor 
Saa~ 14 de hapishane arabasile (ma· 
~!) Atina adli}·eye getirildi. Kendisini 
t.... kat daha şi~man gösteren koyu laci· 
·-q Yün bir elbise giymişti. 
noYnunda açık renk san bir kilrk, ba
~Cfa etrafı kınnIZI şeritli bir şapka, elin
~e IQks bir yanta vardı.. Beyo~unda 
~ eıtıİ§ yaşına rağmen daima tuvaletli 
tr~§tk elbiselerle dolaşan Atinanın bu
~~ tamamen sade giyinmeye çalıştğı an
~ıltyordu. 
~Jandarmalar kendisini "Kapıattı.,na 
~Ular ve muhakeme saatine kadar ka-

orada beklettiler. 
~hkeme kapısı önünde 
~buruşmanın yapılacağı mahkemenin 
"t i>ls~ önünde ise. diğer suçluları, Katina 
tr-~.tınanın kızı Zizi ile Eteni erkenden 
k ış bekleşiyorlardı .• 

lq' ·~ı:farda, bu melO.n kadınların fuh· 
ıq SGrüklediği zavallı kızlardan bir çoğu· 
~olaştıklan görülüyordu. Ufacık mah· 
~ b·e salonu başta gazeteciler olmak üze
~ı~r yığın meraklı tarafından hıncahınç 
"nustu. 
~:thakeme başlıyor 

\ı. Saat tam 16,30 da reis Ertu~. Atina 
~ ~anrun davasına bakı!inasıru em· 
ı:a~··· Suçlular başta Atina olmak üzere 
~. ti_na, Zizi ve Eteni heyeti haki· 
'q}Jn karşısına dizildiler • 
~tina ile Zizi ve Eleninin avukattan 
lQi i Rıza ve Sedat Ziya ile Katinanm ve-

~~:ahreddin ve Mihalfil<i de yerlerini 

~~~ sırada, bütün hayatlarını fuhş ve 
~et fileminde geçiren bu insanların, 
~emenin karşısında pek maswn ve ı 
~C tavırlar takınmaya kalkışmalan, 
~ . u dolduranların dudaklarında gayri 1 
ul Jti tebessümler belirtiyordu. l 
~~.ıeteciler foto-rraf almamalı 1 
~~S. ilk suali sormağa hazırlan 
~at Sadi Rıza büyük bir telaşla birden 

arağa kalktı. : 
\:~ Re.is bey, reis bey, gazeteciler resim 
... YOrlar! diye bağırdı .. 
~ ~cis Ertuğrul müdahale etti. Mahkeme
~ fotoğraf almak için evvela riyasetten 
~de istenmesi icap ettiğini bildirdi. 
tiııa nın sorgusu 

tr..~ sual Atinaya soruldu: Ve o da şu 
'Yil.bı verdi: 

A';: Adım Atina. babamım adı Manol. 
~~ınki Atanasya. Burada Beyoğlunda 
~clunı. Türk tebeasıyım. Beyoğlunda 
~ ~ SOkağında oturuyordum: ama simdi 
ltinıanedeyim. 
' l\aç yaşındasın? 
'ilen mi? .. E varım 48! 
'~vli misin, bekAr mısın? 
' E ...• §İmdi dulum. 
~ Ç'.ocuğun var mı? 
~Var, bir eocuğ1Jm kız:t Okumak yaz· 
~ ? Biraz bilirim, ama rumca 1 Hiçbir 
~~ hapse girmedim. Bu işten iki buçuk 
l\ r ~evkufum. 
l' •ıı Zizin.in sorgusu. . . 

tti ~en sıyahlar giymış olan Zızı de 
Sin Suallerine şu cevapları verdi: 
~ l_~im Anastasya ..• Diğer küt;~ ~
~'il' ~IZ:i .. Annem Atina, babam Aleksıdır. 
~ll1l'iın. Kocamın ismi Apustol... Bir iş 
~ ~. Ağahamam Avramidis apartı· 
'ncfa otururum. Fransızca okur yaza· 

l'<ırıc· ~ •Yede doğmuş büyümüş ve Türk 
ltlr~ ası olarak yaşamış bu ana kızın 
tıı rJ. ~ okumak yazmak §C>yle dursun, doğ 
~t ~t konu~amakta olmaları fa· 
~--:'~ mukabil başka lisanları okuyup 
tı:ıı-;:armı itiraf etmeleri, ayıp değil 
l\ : 
\' lltınanın sözleri 
e ~nan yarısını miltemadiyen bir eli 

Paınakta olan Katina, su~lulann f • 

çincie en kısa boylusu idi. üzerinde kah
ve rengi iyi dikilmiş bir manto vardı. Re
isin suallerine şöyle cevap verdi: 

- Babamın adı Yani. Annemin Mari· 
ka. 50 raşmdaynn. Beşiktaşta doğdum. 

Beroğlu Bursa sokak 21 numarada otu· 
ruyorum. Türk tebeasındanım. Bekarım. 

Reis - Hiç evlenmedin mi? 
- Hiç •. Okuyup yazma bilirim. Hapse 

girmedim .. 
Eleninin sorgusu 
Eteni ire babasının adının Dimitri oldu

ğunu ve 57 yaşında bulunduğunu. Yunan 
tebeasından olup Beyoğlunun lzzetbey 
sokağında ikamet ettiğini dul ve 3 çocuğa 
malik olduğunu beyan etti. 

Ne iş yaptığı hakkındaki sorguya da: 
- Hiç bir iş yapmam ..• Madam Atina 

ya misafirli~e giderim .• dedi. 
Kararnnme 
Sorgular biltikte:ı sonra, reli 4 Uncu 

istintak dairesinin hazırladığı kararname
nin okunmasmı emretti. 

Okunan kararnamede; gizli randevu 
yerleri açmaktan ve genç kızlan fuhşa 

teşvik etmekten suçlu olarak Madam A· 
ti.na, Katina ve Zi:ı:i ile Elenl ve Mah
mut oğlu Kamil, Roksan hakkında tah
kikata girişildiği ve bunlardan Mahmut 
oğlu Klnıil ile Roksan hakkında cumhu. 
riyet mllddefumumtıJğfnce men'i muhake
me karan verildiği bildiriliyor ve sonra 
suçların teıırihine geçiliyordu. 

Bu teıırlhte; Madam Atlnanm 10 sene
denberi ''Balo" sokağındaki cvin.l, genç 
kızlarla erkeklerin milnasebette buluna· 
bilecek gizli randevu yeri haline koydu
ğu zikrediliyor ve kendisbıln henüz 21 
yaşını geçmlyen ba%1 genç kızlan da evi
ne alıştırarak iğfal ettlğl kaydedlllyor -
da. 

Madam Atinanın iğfru cttlğl henUz 21 
,y3Şlnt geçmcmtg kızlardan zabrtnamede 
te!blt edilenler ounlardrr: 

Harikliya, Vedia, Hatice, Necdet, fü. 
met, Servet, Fatma, Ştıkran, Mel!hat, 
Virjln. 

Kararnameye göre Madam Atina bu 
genç krzlart p:ıra 1Uks hayata temini va. 
adiyle. ansın ve parlak bayalterle kan
dırmiş: aynca nUfu:r; ika ederek evlerine 
davetle diğer kızlarla tanıştırıp mUııteri
ye çıkarmıştir. 

Kararnamede bu suçun mOtemad[ ol
duğu da yazılı bulunuyordu. 

Kntinaya gelince: 
Kararnamede. mezburenln Buru soka

ğında.ki evini bir "mahıon de randevue.., 
yaparak madam A thıaruu kttlnıint bura
d& m~terlye çıkardığı ve aynca Madlen, 
Sultana, Muzaffer, Kristanya ve Hicran 
ismindeki genç kızlan lstanbuldan "Be
rut" umumlıanelerlne gönderdiği muhar
rerdl. 

Zizi hakkmdaysa, annesinin suçuna iti. 
tirak ettiği ve Yunanistandan buraya kız 
getirerek bunlan "ecnebt,, diye tanıttığı, 
hattA so:ı defa, 3 Usan bilen blr rum km
nı da "ecnebi,, diye gösterdiği yazıhyor, 
Elenf de yardımdan suçtu g5rU1Uyordu. 

Bütlln bu işlerin doğruluğunun genç 
ktzla.nn ve !stlbbarat memurlannm ueha
detleriyle sabit olduğu P.eşlt oğlu lsma
U, Yani, lstBvıi, Etem oğlu Muzaffer, Şi
nortt, Anna, Ajon ve Misakm ifadeleri 
ile de bu halleı'ln teeyylld ettiği tMrih 
olunuyordu. 

Bundan maada, Zlzinln Atlnadan anne
sine giınderdlği rnektupla.nn da yakalan· 
mI§ olduğu ~e bunlarda cUrmU teablt e
den 118.brlar bulunduğu da kaydedildik • 
ten sonra kızlatt:Jan bazrlarmm tahkikat 
srrasmda lfadelerJnt sakladıktan, fakat, 
deliller karşısmda bu lnkAr ve tevillerin 
pyanı kabul görUlemJyeceği bildiriliyor
du. 

Kararnamede bundan sonra ııuçlulann 
ceza kanununun 436, 69 uncu maddeleri. 
le 526 mcı maddeye göre Anasta.synnrn 
da 436 mcr maddeleriyle 653 Uncu mad· 
denin 2 inci fıkrasına göre duruşması ya
pılmak üzere gönderildiği knydolunuyor
dıJ. 

Muhakeme gizli olacak 
Kararnaınehln okunması bitlnce, mUd

delumuml muavini thlJan heyetl hli.ki • 

meden, "İcra olunan suçun adabı umumL 
ye aleyhine işlenmiş olduğunu, binaena • 
leyh duruumanm gizli yapılmasını istedi 
Suçlulann vekilleri de bu talebe iştirak 
etUler. 

Mahkeme heyeti kısa bir mUzakere • 
den sonra, bu talebi kabul ettl ve salo
nun boşaltılması lilzumunu bildirdi. 

Suçlulann resmi neşredilmelidir! 
Bu sırada, daha evvel resim alınması

na itira.ı etmiş olan avukat Sadi Riza, 
yine büyük bir tel9.şla ayağa kalkarak: 

- Efendim, mlivekkillerimtn resimle
rinin neşredilmemesi hakkında bir karar 
verilmesin! isterim. Dedi. 

Avuk11.tm bu telfış ve arzusu, müddei· 
umumi thsanm yerinde bir mlldahalcsf. 
le karıırlandı .Milddeiumumi §Öyle dedi: 

••- Bu dava, efkA.rı umumiyenln alıl. 
kadar olduğu bir meseledir. Ve e saline 
ibret olmak Uzcro resim derclnden fay
da blte vardır.,, 

Heyeti Mkime de bu fikri kabul etti 
ve mahkemeye bundan sonra gizli celse
de devam olundu. 

·Şahitler dinleniyor! 
Gizil celse sırasında Eteni, Ponkeseni, 

Refsad, diğer Eleni, Siva, Hartaliya, Yu
landa, Ülker ve Vedia lsmlnde genç kız
lardan bir kısmı şahit olarak dinlendiler. 

Vaktin çok gecikmiş olması yüzUnden 
diğer birçok şahitlerin dinlenmesi kabil 
olamadı. Muhakeme başka bir gUne bı -
rakıldr. 

Atina hapishaneye götürlllyor f 
Muhakemeden eonra, gayrime:vkuf o

lan diğer suç arkadaşiariyle vedalaşan 
Atlna, jandarmalar tarafından yine ha
pishaneye götUrfildi1. 

Şim~i ismi geçen 54 zavallı 
kız var' 
Halihazırda, davada ismi geçen zaval. 

h kurbanların i.slmleri 54 kadardrr. Bun
lamı 18 ini 21 y&§mı doldurmamı§ olan
lar teşkil etmektedir. 

Daha 230 kadın var!? 
Fakat, Atına ve hempalarının kurbanı 

olmuş zavallıların adedi bu rakamın on 
on beş kere fevkinde bulunduğuna eUphc 
yoktur. 

Netcklnı, ilk tahkikatı yapmış ve işi 
meydana çıkartmış olan hilro tarafından • 
içlerinde birçok aile kız ve kadmlan hat· 
ti mekteb talebeleri bulunan 230 kişilik 
bir listenin de hazırlandığı ve al.ikalı ma. 
kaınla.ra tevdi edlldlğlnl istihbar ettik. 
Bu isimlerin de delillerle beraber mahke
meye verilmesine muhakkak nazariyle 
bakilmaktadır. 

Esasen bugün davada ismi geçen ka· 
dınlar, artık fuhşu sanat yaptıkları anla
erlmııı, ve o zaman islınlerlnln gizli tu. 
tulmasma lilzum görlilmemiş olanlardır. 

Y of dan çıkan 

framvay 
Bozuk malzeme kullanmak ve bnkım

arzlık yUzUnden her gUn yeni bir arabası 
bozulan tramvay eirketl, bugUn uehlrdc 
herkesin işlne gittiği en kalabalık bir sa
atte yine dakikalarca seyrllseferln dur. 
masma sebcb olmurıtur. 

Saat tam 8,30 da. Sult.nnahmetten Be. 
yazıda doğru ilerlemekte olan 511 numa
ralı vatmanm idaresindeki 134 numaralı 
Kurtuluıı • Beyazıd arabası, Sultanahmet 
parkı karşısındaki kavel dönerken, bir
denbire yoldan çıkmış ve bu yüzden ra
rım saatten fazla ne yukardan aşağı, ne 
de aşağıdan yukarı doğru tramvaylar Jıı· 
liyemenılşt.ir. 

Tramvayın yoldan çıkması sebebleri a
raştınlırken, tam kazanın bulunduğu kt. 
l!rmdaki hattın dün gece deği~tirild!ği 

bir sırada, şirketin bütlln işlerinde o!du
fu gibi bu işte de dikkatsizlik gösterile
rek hattın iyi dö;ıenmediği meydana çık
mıştır. 

BUtün İstanbul semtinden gelen halkm 
bu yol vasıtasiyle iııine gUcüno t;ittlğl dil
gllnülilrse, binlerce vatandn§m bu sabah 
ne bliyUk bir sıkıntı çektiği anl(l.§ılıı.bilir. 

Memel, Danzig ve 
Tunus meseleleri 
Paris, 27 - Tunustaki Fransız u

mumi valisi, Başvekilin acele daveti ü. 
zerine Parise gelmiştir. Başvekilin Tu
nus seyahati dolay.siyle orada alınacak 
tertibatı Daladye ile birlikte tesbit ede. 
cektir. 

Başvekil Daladye son kanunun birin· 
ci pazar günü bir harp gemisiyle hare. 
ket edecek ve evvela Korsil<ayı ziyaret 
edecektir. O gün Korsikada halkın 

Fransaya bağlılıklarını göstermek için 
''ınilll giln tenlikleri,, yapılacaktır. 

Fransu: Başvekili Korsikadan .sonra 
harp gemilerinin ve harp tayyare filo
larının refakatinde Tunusa gidecc'ktir. 
Bu seyahatte kendisine Fransarun ha. 
va, deniz ve deniz erkanıharbiyereiste
riyle askeri erkandan bir general refa. 
kat edecektir. 

Bu seyahatin ltalyada bir harbe tah
rik tetakki edileceği yolundaki İtalyan 
yarı resmi gazetelerinin neşriyatı Fran. 
sayı kararından vazgeçirmemiştir. 

Jour - Echo de Paris gazetesi diyor 
ki: 

"Fran sa müstakil ve hakim bir dev. 
Jettir. Daladye istediiğ adamlarla, iste
diği yere gitmekte serbesttir. MusolL 
nin geçen martta büyük bir tantana 
ile Trablusgarbe ve geçen hafta Sar
denya adasına yaptığı seyahate ne diye. 
lim?., , 

Memel ve Danzig meselesi 
Londra, 27 - İngiliz siyasi mahafi· 

linin kanatine göre Almanya 1939 sene. 
sinin ilk üç ayında Memel ite Danzigi 
ilhak edecektir. İngiltere bu ilhakı men- 1 
etmek için hiçbir teşebbüs yapmıyacak ı 
sadece ve bermutad protesto etmekle 
i1ctifa edecektir. 1 

öğrenildiğine göre İtalya hükumeti, / 
tngiltert ile Almanya arasındaki mual. 
lak meseleleri halletmek için Berline ta· 
vassutunu tekli fetmiştir. 

Berlin hükumeti bu teklifi kabul et. 
memiştir. Çünkü Alman mahaEilinin 
fikrine göre Almanyanın İngiltere ile 
muallak meselelerini halletmesi müsta
cel bir iş değildir ve her §eyden evvel 
Almanyanın Avrupa şarkında genişle. 
mesini temin etmek lazrmd r. İtalyanın 
bu teşebbüsü, Fransayı yalnız bırakma
ğa matuftu. 

Journal gazetesi, Italyanın havsalanın 
alamıyacağı taleplerini öğrenen ve Al· 
manyayı fena bir maceraya sürükleyip 
sürüklemiyeceğini soran Alman milletinin 
endişelerini kaydediyor ve "Italya için bir 
harp imparatorluğun temellerini sarsabi· 
lir,, diyor . 

ispanya harbi 
(Başlara/ ı 1 incide) 

Cumhuriyetçilerin son tebliğinde şöyle 
deniliyor: 

"Tremp mmtakasrnda Monseç civarın 
da askerlerimiz düşmanın ecnebi tayyare 
kuvvetlerinin müessir yardımiyle yaptığı 
ileri t~ebb!.s!erini tamamile akim bırak· 
tırmıştır. Asiler hiçbir fayda lemin edeme
den ağır za:r;iata uğramışlardır. 

Segre mmtakaşmda Italyan f ırkalan, 
tayyarelerin, topçunun ve tankların yar
dımiyle mevzilerimize karşı taarruzlarına 
devam ediyorlar. Oü5fllan hatlarında deh· 

Sevgilimin faş 
kalbini nasd 

yumuşatayım 7 
S. Şadan, sonıyor: 

O dtlikanlı ile bir baloda tanıştım. Der
hal seudim ve şimdiye kadar uıınim eksil· 
mt'di, arttı. O da bu seugime mukabele eder 
oilıi oöriimlıi. Birrok defalar konuştuk ve 
istikbal ü:erinc bir rok projeler yaptık •• 
lle.ni "babamdan resmen ne vakit istlue• 
cebin,, diye sordugum ::amanlar ''<n/(ere 
gidip geleyim de ıonra., derdi. Nihayet as
kere gitti. 011 seki:. ay bekledim. Fakat aı· 
kerden döndükten sonra bir defa bile benl 
arayıp sormadı. Sokakla J.-arşılaştıi}ımı: 
dakikalarda Jıafif bir seldmla iktifa etti. l'e 
benimle konıışmaciı .. lstırab lreridndeyfm. 
llu ta,çfan kalbi yumuşatmak için ne unp· 
malı?,, 

"Scvdi~iniz bütün harekellcrlle sh:c )A
yık olmadığını fsbat elmiş oluyor. Bu va• 
ziyel karşısında ynpılncak en doğru iş ıs· 
t:rnbınız ne kadar fn:ı.lıı olursa olsun onu 
unutmaktır. Fnkııl aşk manlık dinlemez, der 
lcr. İsterseniz son bir defa dnha bu deli
kanlıya mürncant ederek lz:ıhnt isteyiniz. 
Eğer bu defa da cevap vermemekte ısror 
ederse onu unutmnAıı çnlı~ırsınız. Hiç şüp
he yok ki bu delıkanlı sizi yeryüzünde me· 
sut edebilecek biricik adam değildir, za
man da bütün ıstırabları !ilen iyi bir ıün• 
gerdir. Günler geçtikçe ıstırabınız nznhr. 
Ye hiç ummadığınız bir günde size mul:od· 
der olnn s:ı:ıdellc karşı karşıya gelebillrsi-
niı. 

SIRDAŞ 

TEPEBAŞJNDA 

DRAM KISMINDA 

2i-12-938 Sah giinil 

.ıkşamt saat 20,30 dn 

ASMODE 

5 perde 

HAl.K OPERETi 
B ı akşanı saat (9) O; 
BAHMET EFENDi 
nuyük yeni operet 
HER PEnşgMnn 

{Halk gecesi) 
CuıııJı ıcsı 'c Pazar matine snnt 15 de. 

ERTIJGRUI. SA.Dl 
TEK TiYATROSU 

l'nkslmdc: mu J;ece) 
NUH BADA 
Vodvil 3 perde 

Ynkın<1n: Bü)·Ok bir 
temsil btıdisesl: 
İNSAN MABUT 

Parti Kurultayı 
( Baştaraf& 1 incide) 

mebusu Ali Riza Erten, Kocaeli mebusu 
Salah Yargı, Elazığ mebusu Tahaln 
Berk. 

Bu altı azanın yerine yeniden eeçilcn· 
ler de şunlardır: 

İstanbul mebusu -dahiliye vekili doktor 
Refik Saydam, Kütahya mebusu Muhlis 
Erkmen, Zonguldak mebulu Halil Tllrk· 
men, Antalya mebusu doktor Cemal Tun
ca, İstanbul mebusu ŞUkrU Ali Ögcl, Ga. 
zi Antep mebusu Remzi Güre!. 

şetli tahribat yapan askerlerimizin şiddet· ı ================= 
li mukavemetine rağmen düşman Almatre cernmülerini te irli bir ~urette bombardı· 
ti, (bir müstahkem mevki) işgal etmiştir. man etmiştir .. , 
Düşmanşn Alres ve Aspa istikametinde Bombardıman 
yaptığı diğer bütün taarruzlar kftmilen Madrit, 26 (A.A.) Franko tayyarelen 
püc;kürtülmüştür ve düşmanın üç tankı tarafından Pozoblanconun bombardıma· 

tahrip olunmuştur. nmda 8 kişi ölmüş \'e 25 ki~i ağır surette 
Tayyarelerimiz asilerin hatlarını ve te· yaralanmı5tır. 

ile sabah. öğle ve a :< şam 
Her yemekten 90nra mutazaman dişlenniZl hrçalavımı 
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Lu Nova, Tomi Farı 

nasıl dövdü ? 
boksör dünya Galip gelen genç 

şampiyonluğuna namzet bulunuyor 
Genç boksör Lu .Kovanın Tomy Farı 

rendiğini bildirmiştik. 

İngiliz boksörü Tomy Far ge~nlerde 
:\evyorkta yapmış olduğu bu müsabakayı 
da kaybederek dünya ağır siklet şampi

yonluğu ihtimallerinden uzaklaşmıştır. 

Tomy Farın Coe Luiz ve Şmelingden ev
,.el muhakkak ki Lu Nova isimli yeni 
boksörü yenmesi icap etmekteydi. Hal

.buki Lu Nova İngiliz şampiyonunu çok 
feci bir şekilde döğmeğe muvaffak ola
rak şampiyonluk yolunda kuvvetli bir a
dım atmağa muvaffak olmuştur. 

Maç Nevyorkta Madison parkta on bin 
seyirci önünde ):apılmıştır. 

Maç on beş ravnt üzerine tertip edil
mişti. Döğüşün sonuna kadar her iki 
boksör de biribirini nakavt etmeğe mu· 
vaffak olamamış fakat Lu Nova dokuzun 
cu ravntta büyük bir üstünlük göstermiş 

ve İngiliz şampiyoruınu çok feci bir şekil· 
de döğmüş olduğundan puvan hesabile 
galip sayılmıştır. 

· B ilhassa on döndüncü ravntta maç çok 
şiddetlenmiş ve Lu Nova, Ingiliz şampi· 
yonunun başına çok şiddetli sağ direklerle 
hücwn etmeğe başlamıştır. 

Tomy Far bu şiddetli hücum ve devam· 
lı ~-wnruk yağmuru karşısında çok müş· 
kül vaziyetlere düşmüş ve tamamen mü
dafaasız kalmış ise de kati neticeyi elde 
edecek yumruk bir türlü vurulamamış ve 
Tomy Far bu ravntta elini kaldırıp ken
dini müdafaa edebilecek vaziyette olma· 
masına rağmen nakavt olmak tehlikesin· 
den kurtulabilmiştir. 

Son ranvtta bu kere İngiliz şampiyonu 
katt neticeyi elde etmek hevesile Lu Nova' 
ya yüklenmiş ve rakibini iplere dayama· 
ğa muvaff'llk olmuş, bilhassa vücut \'Ü· 

cuda geldikleri zaman fevkalade bir üs· 
tünlük gösterebilmiş ve Lu Novanın başı

na ve midesine çok şiddetli yumruklar in· 
direbilmiş olmasına rağmen hasmını nak· 
avt edememiş ve her iki boksörün bütün 
çalışmalarına rağmen maç nakavtsız bit· 
miştir. 

.•.iman puvan neticesine göre Lu No\'a 

9 rarntta, Tomy Far altı ra\'ntta ü<::.tün· 
lük gösterdiklerinden Lu • 'ova sayı hesa· 
bile galip ilan olunmuştur. 

Hakikaten Lu No\'a çok mükemmel bir 
döğüş yapmağa muvaffak olmuştur. 

Bu vaziyet karşısında Lu No\'a l\.!aks 
Birle karşılaştıktan sonra onu da yenebi· 
lirse kara kaplan diye anılan zenci bok· 
sör Coe Luizle döğüşebilecektir. 

Lu NoYamn Maks Biri yenmesi bir hiç 
sayılabileı:eğinden Lu Nova zenci boksör 
ile döğüşmek imkanını buldu demektir. 
Lu Nova henüz 1936 senesinde profesyo
nel olmuştur. Tomy Fardan iki kilo hafif· 
lir, yani 96 kilo gelmektedir. Profesyonel· 
lik devresi olan üç sene içinde yapmış ol
duğu yirmi dört maçtan en parlak galibi· 
yetlerini bu son maçı ile Finlandiyalı Gu· 
yar Barlende karşı kazanmıştır. 

Lu Kova dünya ağır siklet şampiyonlu· 
ğuna doğru yürümektedir . 

Tomy Fara gelince dördüncü mağltlbi· 
yetinden sonra artık bu i5ten vazgeçmesi 
gerektir. 

~ ·6urı0·şıı-sPörCüia·r-iil··· 
~n ır Kosm n 

Vef aqa giriyor 
Güneş klübünün futbol şubesi. 
ni lağvetmesi üzerine açıkta ka· 
lan birinci taknn azı:ılan artık 

teker teker kendilerine bir klüp 
seçmeğe başlamışlardır. Bu o· 
yuncular her türlü tahmin hlla. 
fına olarak ne F enerbahçeye, 
ne Galatasaraya intisap etme. 
mekte Oıha ziyade V efaya 
meyyal bir vaziyette bulun
maktac?ır. 

Izmirli Hakkı, Murad, Rebii 
gibi birinci sını f forvetlerden 
başka müdafaa oyuncularının 

bazılarının da bu günlerde Ve. 
faya kaydolunacaklan, bu o. 
yurnculRrın Vefa saflarında ant
renman yapmalariyle tavazzuh 
etmektedir. ·····················--············-· .. ....,.._... ........ . 

Bugünkü maç 
Rumen takımı Taksim stadında 
Fener bahçe ile karşılaşacak 

Rumenlere 3500 lira verildi 
Ankarada yaptığı maçı kazanan Bük

reş muhteliti bugün Taksim stadında Fe
ncrbahçe takımıyla karşılaşmaktadır. 

Memleketimizde üç maç yapmak üze
ro futbol federasyonu tarafından davet 

edilen bu takıma, üç bin be~ yüz lira ve
rilmiştir. Romanyalılar Yunanistanda ya. 
pacaklarr maç için de iki bin beş yüz lira 
almışlardır. Bu suretle Romanyalı futbol
cülcr, Merkezi Avrupa lakımlarrndan F. 
T. C. ve Slavya gibi klüblerden daha yük· 
sek bir fiatla ~ehrimize gelmişlerdir. 

Atıe1lık sporu 
Atıcrlık sporunun bütün memlekette in

kişafı ve verimli bir hal almasr için 0sas
h tedbirler alınmaktadır. Her mmtakada 
Alıcılık ajanı bulunacaktır. Bir çok vila
yet ve kazalarda atış pavyonları yaptırı
lacaktır. Atıcılık sporunun inkişafı için 
başka memleketlerdeki vaziyetin tetki -
kinden sonra bu spor için esaslı bir pro. 
gram hazırlanacaktrr. · 

Rumenlerin Ankaradaki maçlarl 

Rumen t•e AııTwra mulıtelitleri bir arada · 

Rumen kalesine pe1ıaltıdan atılan gol -

Ankara 111açwda seyircilcrdoı bir grup ve 

3·aıı tarafta Rumen kalecisinin bir kurta· 
rışı. 

(Ile.,itnler Aııkarıula Foto Celili (Ilu.lıer) 

tarafından alınmı~hr.} 
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Çok zarif bir blu 

I 
Beyaz yün ipinden örülmüş ve renkli 

yünden Brodelerle işlenen bu bluz çok 
zariftir. Renginin mutlaka beyaz olması 
da şart değildir. . Başka renklerden de o
labilir. Bilhassa siyah olursa beyaz kadar 
zarif olur. 
Lazım olacak şeyler: 350-375 gram yün 

ipi; 3 nümara bir çift şiş, 2,5 numara bir 
çift şiş; beş numara bir tığ (madenden); 
altı düğme, bir yumak, san Ye yeşil ör
gü yünü; iki yumak koyu kırmızı yün; 
sarı yün açık olacak \'e yeşil pek aç1k ol· 
mıyan tatlı bir renkte bulunacak, kırmızı 
da çok koyu olacaktır. 

Kullanılacak örgii tarzları: Çift yan ör· 
güler, iki ilmik yüz, iki ilmik ters olarak 
örülecek ve bu suretle devam olunacaktır. 
Jerse örgüler: Bir sıra ters, bir sıra yüz. 
mail desenler tığla işlenmiştir. Jerse· 
örgülerin a$ağrstndan batırmalı ve her i· 
ki ilmikte birer tığı örgülerin içine soka· 
rak bir zincir çekmelidir. 3 mail ilmik ör· 
dükten sonra tığı biten ilmiklerin yan ta· 
rafından sokmalı ve tığla gene üç zincir 
çekmelidir. (krokiye bakınız) bu desenle· 
ri evvelce adi iplikler ile çizmek tercih 
edilir. Sonra bu sıraları bir defa daha ör· 
melidir. 

Ölçüler: Burada izah ettiğimiz örgü 
tarzı 42 beden içindir. Bundan yukarı ve 
aşağı bedenler için sırttan 12 ilmik fazla 
veya eksik, önün her parçasından 8 faz
la ve eksik, her koldan 5 ilmik fazla ve ek
sik örmelidir. Boyu 3-4 santimetre uzaltrp 
kısaltmalı, kolların boyunu da 2 santim 
uzun \'eya kısa yapmalıdır. 
Örülüş tarzı: Ön, yanlardan birisi için 

2,5 numaralı örgü iğnesi üzerinde 8._ il· 
mik işlemeli. Yan örgülerle bu tarzda 10 
santimetre yüksekliğe kadar devam etme· 
li. Sonra örgüleri 3 numara şiş üzerim• 
geçirmeli. Ve jerse örgüye başlamalıdır. 

Her iki buçuk santimetrede bir defa bir il· 
mik arttırmalıdır. İrtifa 34 santimetreyi 
bulunca sağdan evvela dört, sonra, 2 de· 
fa da iki, sonra beş def ada birer ilmik 
kapanır .. Bu sırada irtifa da 38 santimet
reyi bulmuştur. Bu irtifada sağdan her üç 
santimetrede birer ilmik arttırılır. 46 san· 
timetre irtifada yaka için soldan ilk sıra
da -1, ikinci sırada 3, üçüncü sırada, 2, son
ra!([ sıralarda birer ilmik kapıyarak omuz 

y , 
başlarına gelinir. Kol yerlerinin 
cmdan itibaren on yedinci sa 
üç defada bütün ilmikleri kapa 
pamaya daima sağdan ba~lam 

nün ikinci kısmını da aksi cihet 
dir. 

Arka: 2,5 numara bir şi5 ü 
ilmik örmeli. Orgü on santim 
lunca ilmikleri 3 numaralı şiş ü 
!etmelidir. lki buçuk santimetre 
te her iki yandan birer ilmik artt 
Kol yerleri için (aşağıdan 34 ii 
metrede) ilk sırada her yanda 
yedi defa birer ilmik kapıyarak 
lidir. Aşağıdan 38 santimetre 
bir ilmik arttırmalıdır. Kol yerl 
langrç noktasından itibaren 17 
timetdede omuzlan, tıpkı önde 
gibi omuzlan kapıyarak bitirm 

Kollar: 2,5 numaralı bir şiş 
56 ilmik örmeli. 12 santimetre 
lince 3 numaralı bir şiş üzerine 
leri geçrrmeli. Aşağıdan itibare 
metre irtifada her 7 sırada bir 
ilmik arttırmalıdır. İrtifa 30 sa 
bulunca her 5 sırada birer ilmi 
56 santimetre irtifada ilk sıra 
tan iki ilmik, sonra birer ilmik 
67 santimetrede her iki taraftan 
2 şer, sonra üçer, sonra dörder i 
yarak artan bütün ilmikleri ta 
pamalıdır. 

Yerleştirme: Parçaları ütü 
üzerine koymalı Ye ütülemeli. 
leri iplerle işaret etmeli. Sonr 
meli. Üzerine ıslak bir bez ört 
ütülemeli. Kol altlarım Ye omu 
meli. Dikiş yerlerini ütü ile ezm 

İşlemeler: Bluza yakışacak 

sol ön parçanın üzerinde bo_ 
bir zincir çekmeli. Sonra bir sı 
gü örmeli. (yeşil ipten) ikinci 
mızı yünden örmelidir. Sağ yan 
meler ayni suretle yapılır. Fak 
düğme yerlerini daima gözönü 
hdır. Yakada bir sıra yeşil, Ye 
k ırmızı örmelidir. 

Yeşil sıralarda kırmızı yünde 
yapılır. Ve iki filoşla bitirilir. 
ler için şemaya dikkat ediniz. 

Yaka bir dantel ile süslenir .• 
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r lspanyol şehirlerini 
" kimler bombahyor? 

Tayyarecilerin hepsi de 20 ile 25 yaş IFDoOan©laı©la <0tlı.:!lratn 

arasında gençler... 20000 A l r11an kızı 
Hiçbiri, uğrunda hayatların ı tehlikeye koydukları millet I 

hakkında ufacık bir fikre sahip degiH koca arıyor İspanyada. hükfunctı;iler tarafından r Orada yenen yemekler bile başlıcası t~-ı • 
esir edilen Franko tayyarecilerinden lu patates olmak üzere Alınan yemeklen. • • . • 

bir~oğuyla. k_onu:şan bir g~e~cci, Si\'iJ Faşizm mi? demokrasi~? hi~ biri diyor. Holandada dadı lık ve hızm,etçıhk yapan kızların memleketlerıne 
halkla meskün şehlrleri hak ıle yeksan Tuzlu patates ve ayda yuz ellı mark. 

::~s=~::::::~=:e::n ~:;~:~~ Willy Hesse Dresdenli. Babası bir sim- dönmek ' istemeyişleri Almanyada kadın buhranı doğuracak mı 1 
koya. yardmı eden gönüllülerin psiko- sar imiş. ispanyaya ta bidayette, 1936 bi- Holandada hizmetçilik ve dadılık yapan 20000 genç Al-
lojisin1 aksettiren enteresan bir YllZl rinciteşrininde gelmiş Willy de siyasetle man km mem1'eketlerine dönmek istemiyor. Bu vaziyete Al-

ra ecnebi memleketteki Almarilar da vatandaki Almanlar ile 
ayni kanuna tabidirler. Binaenaleyh Holandaya gelmiş olan 
bu genç kızlar pas~portlarını Alman konsolosluğuna imzalat
tınnışlardır. Ayni zamanda her yer değiştirdikleri zaman da 
hükfuneti haberdar etmek mecburiyetindedirler. 

ancak Heinz kadar alakadar. Gazetelerin 
~'a:r.nuştır. :nu yazıyı aynen muharririn manyada bir kadın buhranına sebebiyet verdiği gibi Ilolan· 
l\hmd:ı.n okuyucularımıza naklcdlyo. sadece spor sayfalarını okuyor. Onun en dadaki bekarların da işini kolaylaştırmaktadır. 
?tiz: 

••b .oarselonun tam göbeğinde bir sürü 
krllk dökük ev var. Merdivenler istinat
~ıı, Yan muallakta duruyorlar. Birçokla· 
:1nın yıkılmış harici dIYarları sokaklarda 
0bek öbek tuğla ve kireç yığınları teşkil 
ediyor. Sokaktan 'geçenler sanki bir tiyat· 
to sahnesine bakryorlarmış gibi bu bina· 
~nn içinde ezik bir karyola, bir etajerin 
~:tünde bir saat, bir çocuk iskemlesi gö
tilyorlar. 

Geçenlerde, bu sahnelerden mesul olan 
~~selerle, yani hükılmetçilerin esir et
~~L .~tal yan ve Alman tayyarecilerle bir 
tıtun gün geçirdim. Bunlardan bazıları 
~ Çene budalalar, bazıları hayata istih
"<lt ile bakan kimseler. ltalyanlar gayet 
~e~eze düşüncesiz ve iyi huylu. Ezberledik 
rı birkaç cümleyi alelacele tekrarladık

tan sonra muhavereyi hava ve kızlar bah
ciı Sine çeviriyorlar. Almanlar ise daha me

ıd.e ~ ~ll<lik ve kemiklerine kadar propaganda 
yı 3~ ~şlerniş insanlar. Bu basit ve mutaassıp 
ıe ~~ ~Sanlan bir arada tutan, birleştiren tek 
:se ııır· ır gaye var: Hepsi lspanyollarla harp-
3\I tr etrneğe, İspanyollara yardım etmeğe gel· 
~~ ltıi§ bulunuyorlar. Bunlardan hiçbiri, u· 
sOıı{ ~Urunda canlarını tehlikeye · koydukları 

:il d3 lı'ıillet hakkında ufacık olsun bir fikre sa
til' ıf hip değil. lçlerinde bir tek İspanyol rnu
ıı lJ.l~· h

1 

arririnin yazısını okumuş olanı bile yok. 
i ~'il) Spanyanm tarihi onları alakadar etmi· 
ldı~ Yo 
' r. 
~;i,# Gino Uezzi yirmi iki yaşında, şen, ma
ç.o f kııı bir genç. Bir avukat oğlu imiş. Tica
·33 ilC' t~t mektebi mezunu. Askerlik çağına gi-
jlıı1,t ~1,n:e tayyareciliğe ayrılmış. 1937 senest 

hoşuna giden şey uçmak. Önce sivil pi
lotmuş. Sonra kendisine sormuşlar: 

- Askeri pilot olur musun? demişler. 
Kendisiı!'.!, harpten sonra Sevil ile Kanar
ya adaları. arasında teessüs edecek hat
tın pilotluğu teklif edilmiş. Bu vaat Wil
ly'yi cezbetmiş, ondan rnnra Heinkel mar· 
kalı tayyaresi ile her sabah İspanyol şe
hirlerini bombalamağa başlamış. Alfrod 
tayyare karargahında otuz Alman pilotu 
varmış. Şimdiye kadar bunlardan hiçbiri
ne bir şey olmamış. Willynin makinesin
deki bir anza onu karaya inmeğe mecbur 
etmiş, Willy böylece esir edilmiş. O, oku
mağa alışık değil. Şimdi esaret hayatında 
bulduğu, bol vakit ona okumak ve hatta 
düşünmek fırsatım veriyor. Şimdi içini 
çekiyor ve: 

- Ben pilottum. Hiç bomba atmadım. 
Ben sadece tayyareyi uçuruyordum. 
Bombayı başkaları atıyordu, diyor. 

Alfons Caraccioli üç hafta evvel esir e
dilmiş bir ltalyan. ispanyaya ancak 1938 
şubatında gelmiş. Babasının Napoli civa· 
rında bağları var. Alfonso hul<Uk tahsil 
etmiş fakat başka hülyalar kurmuş bir 
genç. 

- Meşhur bir tayyareci olmak istedim. 

Tayyarecilikte ise harpsiz ilerlenmiyece
ğini dü~ündüğümden buraya geldim, di
yor. 

Kendisine soruyorum: 
- lspanya hakkında 

var mı? 

bildiğin bir şey . 
- Elbette, boğa döğüşleri, serenatlar .. 
- :Müdafaasız şehirlerin bombalanma· 

sma ne diyorsun? 

Holandada artık bekar kalmış, kadm bulamamak imkan· 
sızdır. Hiç bir rabıtası olmıyan, kimseyi tannruyan hatta en 
sıkılga•:ı delikanlılar bile Holandada kolayca zevce bulmak 
imkanına maliktirler. 

Bugünlerde Holandada çok enteresan vakalar cereyan 
etmektedir. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi 20.000 genç kız 
memleketlerine dönmek istemediklerinden Holandada hüm
mah bir faaliyetle kendilerine koca aramaktadırlar. Bu kız
lar kendilerini hürnü niyetle kabul edecek herhangi bir erkek
le derhal evlenmek fikrindedirler. 

Evleruneğe talip 20.000 genç kızın hemen hepsi de güzeldir, 
ve kendilerini bu vaziyetten kurtaracak erkeği mesut edecek
leri tahmin olunabilir. 

Holandada tekmil evlenme dairelerinde bu kadın taliple· 
rin talepnameleri asılıdır .. Ancak adresler gizli tutulmaktadır. 
Maamafih ciddi bir teşebbüste bulunanlara adresler nüfus 
memurluğu tarafından bildirilmektedir. 

Haber verildiğine göre bu kızların hepsi Almandır ve Al· 
man hükfuneti bu müstakbel annelerin memleketlerine dön
melerini arzu etmektedir. Çünkü Almanyada fabrikalarda ça
lışacak genç kadınlara ihtiyaç vardır. Ho1andadaki genç kız
lar memlekete dönmemek hususunda ısrar gösteremezler. Zi· 

Memleketlerine dönmek mecburiyeti hakkında bugüne ka
dar kendilerine resmt bir tebligat yapılmış değildir.. Ancak 
konsolos tarafından teker teker çağrılarak ana vatana dönme
leri lüzumu kendilerine tebliğ olunmuştur. Hatta memlekete 
dönmedikJeri takdirde ailelerinin para cezasına çarptırılacağı 
da ilave edilmiştir. 

Bu vaziyet karşısrnda 20.000 kız için yapılacak yegane ve 
en doğru iş bir koca aramak ve böylece otomatik bir şekilde 

Holanda tebeasma geçerek memleketlerine dönmekten kın
tulmaktrr. 

İyi veya fena bugünkü hayatlarından memnun olan bu 
genç kızlar memlekete dönmekten korkmakta ve boğaz toklu· 
ğuna çalı;tıkları Holandadan ayrılmak istememektedirler .. 

Hatta içlerinden bazıları: "ne olurdu, keşki biz de yahudi 
olsaydık, o zaman hatırlarına bile gelmezdik,. diye hayıflan
maktadır. 

20.000 körpe kınn memleketlerine dönmemesi Almanya
da ne dereceye kadar kadın buhranı doğuracağı bilinmez, fa· 
kat muhakkak ki Ilolanda erkekleri için mükemmel bir fırsat
tır. - foımıal'dan -

yim. Bir tayyareci sıfatile ... ! 

Percilo Boruffi nüfuzlu bir Italyan hü
kfunet adamının oğlu. Romadan geliyor. 
Harbiye mektebi mezunu. İtalyan ordu· 
sunda mülazim. Perido beynelmilel siya
set hakkmda şöyle bir fikir yürütüyor: 

Yalancı lıagdut öldü 

- Herkes bilir ki Akdeniz bizimdir. 
Bu da, Akdenizi çerçeveliyen bütün mil· 
Jetlerin faşistleşmesi dernektir. Non·eç bi
zi pek alakadar etmezse de İngiltere ve 
Fransa için iş değişir .• 

Amerikalıların yalancı haydut diye an
dıkları Güstav Men mahkumiyetini geçir 
rnekte olduğu hapishanede kalb sektesin
den ölmüştür. 

G. Men yalancılığı ile şöhret bulmuştu. 
lyi bir ailenin oğlu olan G. Men üniver
site tahsilini ikmal ettncten sonra bir kaza 
neticesinde başından yaralanmış ve ka
zayı müteakip ahlaken sukut etmeğe baş-

Muhatabım beynelmilel politika bahsin- lamıştır. Birçok dolandırrcılıklarile tanın· 
den yoruluyor ve sözün mecrasını değişti-
rerek : 

Bir aralık Men, tayyareci Lindbergin 
oğlunu kaçıranları bulacağım ileri süre
rek tayyarE:cinin karısını iki kere dolandır 

mış fakat yakayı da ele vererek on be~ 
sene hapse mahkum edilmişti. 

G. Men hapishanede de yalan söyle· 
mekten geri durmamış ve serbest hıra· 

kıldığı takdirde çok mühim ifşaatta bu· 
lunacağmı ileri sürmüşse de yalancılığı 

Alfonso gülümsüyor. - Şimdi !spanyol kardeşlerimize yar-

mış olan Menin bilhassa Amerika eski re
isicumhuru Ilardingin ölümünden sonra 
çıkardığı uydurma rh·ayetler netcesinde. 
yalancılığı anlaşılmıştır. 

tamamen sabit olduğundan bu palavrayı 

kimse yutmamış, Men yeni yalanlar uy· 
durmağa vakit bulamadan kalb sektesin
den ölmüştür. - Bir insan sıfatile bunun aleyhinde· dımla meşgulüz, diyor. 

~ , ·rıncik~nunda Bologna, Gino tayyare 
ı b'~~ ~eYdanmda tayyaresini muayene eder
ıe~~· 11en _hemen Romaya ~ar~et emr_ini alıyor. 
tıı1 ıı( .. •\ılesile vedalaşmaga bıle vakıt bulamı· 
ıe(§ ·vr. Romadan Macorkaya, oradan Sevile 1 IK D~D U 1Br@ Dt6T<e H A B E R ' 1 N R E S 1 M ·L 1 Z A B 1 T A R O M A N 1 · 42 1 
'31'·~ Qradan da Logronoya gönderiliyor. Log- -------~---~--------------------------··---------------··-------• sıt11 f t~nda, kendi gib isevkedilmiş otuz ltalyan 
Y~ n !otuna iltihak ediyor. Başlarında Üniti
jle l'-.IJi adında bir !talyan albayı var. On

~an sonra gece uçuşları ve şehirlerin bom 
<ılanması başlıyor. 

Cinoya soruyorum: 
Doğrusunu söyle, diyorum, bu iş ho

l'.lna gidiyor muydu? Kadınların ve ço· 
~.ıklarm öldürülmesinden zevk duyuyor· 
tıuYdun? 

Cino başını sallıyor: 
-- Hayır, diyor. Bu işi hepimizi maalki

~~he yapıyorduk. Hatta albay Vinticelli 
ıle büyük bir azap duyuyordu. 

Sonra muhatabnnı derin bir düşünce 
~11Yor. Çocuk siması ciddileşen, alnında 
b111Sıldıklar hasıl oluyor, sonra birden
ıte haykırıyor: 

ti.- Bütün bunlar büyük bir haksızlık 
1Y-or. 

b lr:inz Klavery yirmi üç yaşm?a. Hal-
llkı on sekizden fazla göstermıyor. Kı

~'..CJk saçlı, mavi gözlü bir Berlin çocuğ~, 
1 ~rettipmiş ,lakin Berlinde işsiz mürettıp 
l~tı~ adedi gittikçe artıyormuş. Onun için 

1.0eın2 gece ders_Ierine devam etmiş v~ ~ad 
t cu olmuş .. Bır müddet sonra kendısıne 
~P~nyaya gitmesi için bir teklif yapılnuş. 
lii·Şın olarak verilen 50 mark onu bu tek· 
~· 1 k<tbule sevketmiş. Bu işi, üzmemek i· 
t~ın evinden saklamış. Bir Alman vapu· 
ıe t· . 

~! ızbona, oradan da Burgosa gelmış. 
la er ay kendisine 150 mark vermeğe baş
til.rtıışlar. Bu genç ömründe politika ile uğ
h ~trıarrııs, hatta gazete bile okumamış. 
ı~tlinde bir nişanlısı var. - İspanyada 

1~ kızlara bakmadım, diyor. 
it. Onun gözleri sade Ispanyol kızlarına 
~0~1 !~panyanın her şeyine kapalı. Bur· 

Sclakı Alman karar~ahmdan ayrılımr.or. 

~4Nı~fN "-00 Y4. 
~Uıll>.l/.Mı.!>1,/\ll;/, ., 
BiJ TilN A.s y..q D-4 
!MHJl:l>ıLEN EF 
.S.91'/G K4H~4· . 
M4NI Sız M/~j. 
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t-tabar'ln tarlhl Romanı: 11 Vazan:lklmım 

A bdürralı.man söyleniyordu : 
Domuz piçini elimle geberteceğim' 

- otıunu.n orada olduiunu nereden' 
bildin! 

- G&enler eöyledller. Zaten e eemt 
nerelidlt bilmem, biç gitmediğim, geçme. 
d1'fm bir yerdir. 

- E, belki nefsini rnUda!aa için yap! 
tı? 

- Hayır, bUttln ev rakı kokuyordu Ko-

nut. 
- Demek nrhoetular. 

- Ewt. 
Konul'alp dudaldanm btıktll, hakikaten 

bçret edilecek, hakikaten dehfet duyu-ı 
1acat bir ift1 ba. 

Kara Abdtırrahman gibi Gazhıiıı evli
dı, Se.ryanm terJ>lye.sinde yetlpnlf bir ço
cuk, htlnklr kucalmda bUyOmllı bir ev
Jlt, dabe mJnlmlnJ yqmda rakı lçshı, zt. 
na etsin, adam 6idUnUn, bu olur ıey de- 1 
iUdl. 

Konur AbdllrrahmaDı 8tlr1Wer sfbl 1111· 
raUe yollardan geçirerek evine g6tUrdO. 
Bir oU.ya kapandılar. 

- IJ!mdl, diye eordu. Ne dlltOnOyor
•un Gazi? 

- Çok peripn haldeyim tardee!m. Ba
aa AJlab hakkı için yardım ett 

- Let nerede? 
- Evin avlusunda bıraktım. 

Abdtlrrahman nerede? 
-Blhalyonun. Beiki eve dlSudO. rüat 

belkl ele bu bldlle onu bllabQUln bJzdea 
a)'D'dl. 

Bu bir gflnde lkl vU. Konur. 
f 

Ve Gu:lnln ant.ttıtr Candarlı tvhdn 
~muı h&dlseai"' d.lllaU. dlnllyen 

Ko~~ Myretten baırrete d~or ve 
mtı iyen: 

- Allah AJJah ! Ne aclb evllt, ne adb 
coc:ak? diye ~lea.lyordu. 

AbdOrrahman Gazi bit!;ln bir balde Jıa. 
ler llbl IBylenlyorda: 

.:... Domu piçini ben elimle reberteee
llm Konur_ 

Konuralp Gazlııfn omulanm tuttu. 
- Ba)'ll'. DedL Ne 6ldQrecebln, ne de 

laaber ftrecellaln. Bunu yapamuıan Gazi. 
Sarayı dll1Unmllyoraun. Kann kederinden 
hellll olur. Onun sana ne bOyllk hJzmetl, 
ne bUytlk fetkati, ne ölçülmez atk ve mu· 
habbetl nr. Böyle mi mukabele gerek • 
tlr? 

Çocuktur. cahlldlr, bir kusur etti. BO
yllklcre atla mU.samaha gerektir. 

endfle ve 11tırap içinde olduiunu ıizllye.. 
mlyoriu. 

Konur aUih arkadqma acnnqtJ. Bu da 
bir talldL. Hakikaten kUçllk AbdUrrab· 
man ne babasına, ne annesine benzemiı· 
ti. 

Bu çocuk bir ıerirdi ve belki de cemi
)-et içlD bllyOk ve korku:ıg bir tehlike o
larak bllyUyordu. Daha bu yaşta lnıan öl 
dllren, baranı ifllyen ve yapmadtfmı bı· 
rakm.ıyan kara AbdUrrahman, bUyUdUğU 
zaman bir Afet olacaktı, ama, ne yapalım 
ki AbdUrrahmanın da oğluydu. Hem Sar
yanm 161 bebeğiydi. Her veyden önce o
nu hllnklrm kininden, gaymıdan, ceza.. 
mıdan kurtarmak llzımclı. 

Konur: 
- Haydi. Dedi, Abdilrrahman eve gi 

delim. 
Kalktılar \•e kol kola yUrüdUler. Yolda 

ne o ona, ne o ona bir tek eey a6ylemedl-
ler. 

1 

Konur zihninde yollar araştırıyor, çok 
sevdiği alllb arkadaşmı bu ıalrraptan kur
tarmak için tertipler yapıyor, beğenmi
yor, yeniden plAnlar kuruyor, velhasıl 

etraflyie hiç meşgul olmaluıwn yürilyor
du. 

Gul dalgındı ve 6nUnde yalnız aaçlan 

men hazırlanan lkl ata binerek h'1ııklr 

sarayına do:ı-u yol aldılar. 
Konur durmakııızm söylUyordu: 
- Dikkat et AbdUrrahman. Gittiğimiz 

yer haremimiz değildir. ŞevketlQ hUnkir 
Orhana gidiyoruz. Kendine gel artık. 

Ne olur, bfr kılhpe gebermiş, ne çıkar. 
Söyledik a, bunun kaydm görürüz, elbet. 
Şimdi mutlak ehemmi mllhlmme takdim 
gerek. 

ERi ve emektar bir ıuıkenfn. Çok u
mur görmU§!Un. Kendine ıet. Aklmı 

bqma topla! 
Serin bava Gutyt açıyordu. Yavaş ya. 

va, sıkışan kalbinde bfr tnıirah duyan 
Ab:lUrrahman Gazi, havayı sanki bir JU· 
nıb içer gibi lezzetle ciğerlerine doldu
ruyor ve haykırarak: 

- Oh. Diyordu. Konur sana minnetta
rım. Bani yalnız koma! 

Konur Alp konu3mayı derhal Bizans 
savaşma dökttl. 

- Şu Kantofer! klfiıi, devleti aliye. 
nln ba..,ına bir <;orab örecek diye korka· 
rım C"'razi~ 

Gatl AbdOrrabman saaUerdenbert bu. 
ru§muş ve ağlar gibi ktvnlınış ~1lzUnll ko
caman eliyle srvazltyarak cevab verdi. 

- Bla ölmedik h~ıiz Konur! 
- Çetin bir dalaşma olacak f!anrmn. 

kana bulanm11, yan çıplak bir kızın ça- ı ,,,,.,,m, nrr I 
balanarak GıdUğtinU görüyor, oğlunu ond -------------
hançerlerken dütllı.Uyor, tU;leri dlkenle-
.ıyor, blbı ıerlliyor, kan beynine yUril. 
)'Drdu. 

Konur kohma 8ıb llkı 1anlmq, Gazi· 
nm tJtredlllnJ duymamı, deliJdl, ama, hiç 
bir 181 lllSylememlfti. Nekadar haklıydı 
blıçare ! Onun yerlncle oım.- ne betbaht
lıttı. 

Henlb Gazinin evine gelmJşlerdL Ko
nur kapı tolanalma el uzatırken kögr.'>e. 
f!Ddan kopan bir atlı bir hamlede )-anla-
rında durarak atmdaıı fırladı ve bir ıea-

1 
'lı 1' lj 

kereyi Konur'a uzatarak: O k 
- 8evketlfl hllnklr lradeaidlr. Sld çoki - IJ 

aradık ıevketlQın. ı i ı 

Dedi. 1 [l \ 1 
Tezkerede gerek Konur'un, gerekse 

Guhıln hemen hllnklr huzuruna çıkması 
bildiriyordu. AUı ıellm vı.ziyetlnde cevab 
bekliyordu. Konur Gaziye dönerek : 

- Ne yapalım AbdUrrahman, hllnkü.r 

lradeal bu. ı 
Haydi, husun gldiyonıı. Mllııterih ol. 

~mdl yapılacak ıey, h&dJaeyl lSrt bu 
edebilmek, bllnki"' duyurmamak, AbdQr. Her ıey hallolunur. 
rahmanı glb hapsine almaktır. Avdette elbette çarealnl g6rtlı11z. 

Gul AMlrrahman dlDUyor ve mOte
JQdlyeıı bıyıtlanm diflerl arasında çl#· 
nlyerelıi buan koparıyor ve duyduğu 

8Cl)'1a s9slertDI kırpıyor, btıyOk bir 

Gut bAJl eenemdL Hemen hemen bir 
kukla gibi eevkedllecefl yere bir çocuk 
mutavaatlyle lfdebUeccll: haldeydL Ses 

bile çıtarmadı, itiraz bile etmedL He-

- Eyvalı! salala>, bayanın şapkasına 
dökmfqiün. Şu haldı bayan salata taba· 
lım giynılt sokof a çıkm11! 

• 1,:.11=o~•maım r.E3lnlml"m -• '•••~ 
- $thih. olur ee7 delı1 dolnısul 
- Hah, gördiln mn ya? Artık yavq YIV3f sen dr anlıyorsun ... 

dem~~ ki, bunda eeytan permalı var! 
K~"te. efendisi, kansı, ilci çoculu ile, hepsi ~ a!tJya varan 

apk. hiımetçi. ahçı vardı. Bunlardan hiç birisi kurtulamadı. Sanki 
eriyip ~ttiler. -18-

27 BlRIN.CllCANUN- 1938 
z 2 

- 80 - Nakleden: P • 
Makineye yakJaşt.ı. Ekranda bir 

noktayı işaret ederek Janı yanına ça
ğırdı: 

- Ltitten getir misiniz'!.. Muayene 
ettiğimiz; adamın hayat hattı tam ŞU· 
rada kesiliyordu. Bu vaziyette netice 
nedir? 

Jan bakb ve bir an atlkdtu mntea
klp cevab verdi: 

- Tecrübe mevzuu adam bu maki
nede muayene edildikten tam altı sa
at dört dakika sonra ölecek: 

Bu cevab hazır buluııanJa.rdan hiç 
birisini şqırtmadı. Onlar da ewelce 
ekrana bakarak, Jandan öğrendikleri 
malfımat sayesinde, bunu anlamıtJar
dı. 

Karanlık odanm kapuır açıldı. Bartaz 
ellndekl camı huaual bir çerçeveye yer
legUrdJ. Jan relse döndU: 

- LQtfen bir kere de fotoğrafa bakJ. 
nuı. 

Klerjan Vodrl fotoğrafa cıikkatle be,k. 

tJ. Birkaç saniye bir ıey a6ylemedL Soıı.. 
ra arkadaşlarına döndü: 

- Delllin tam ve katı olmaaı için ge-ı 
ceyl burada geçirmemiz llzmıgelcliğt ka· 
naatlndeylm. Ne derıdnlz? 

Orada bulunanların bepıl hayretle bl
rlbirlerine haklılar. Bu teklife aebeb ney
di? 

Komisyon reisi it!ve etU: 
- Birkaç saat sonra kat't bir kanaat 

sahibi olacağız. Nekadar gayrlmı•htemel 
v3 imkan haricinde olursa olsun herhan
gi bir bile yapıldı~ iddiasını önlP.mek tl
zere kim8t'nln buradan dıfan çıkmama • 
lllU rica edjyorum. 
raporunda son tecrllb,.den ş~yle bah!et-

Kombyon reisi profesör Klerjruı Vodrt 
mek eydi: 

''S:ın \'C bt-nlm 'kaıuatfm' g6re katı 

delili veren tecrübeye me\"Z11 olan adamı 
ben baldnm. Kcndlalyle anb.,tım. Kencll
td klşlDn C\ lne getirildi ve dört bilytik 

tıb tl&tadı tarafmdan muayene ecllldl. 

Hepsi ayni kanaattıo~dl: "Sabbatte ve l&ğ 
lam bir u'1yet... \'akında 6leeeğlnl lpü 

eden herhangi emare yok.,. 

Bu adam llboratuvara s6tirllenk 
doldor lan Dönmn makinesinde maaye
De edildi. Ba eaıaada aut tam J1rml iki· 
yl otuz llç dakika gctlyorclu. 

B!&Jdnıınln cevabı ıu olcla: 
"Da adamm altı aaat d6ri daJdbhlr 

lmrll kalmıftn ı,. 
Herhangi bir bile yapddıJı lclcllunu 

hlemelı için ve ~flm tberllle ~ 
700 ba dliddctla bltam.ma bdar doktor 
J:m Dllra11m ~boratln'al'llldaa n oaan 

• ;ranmd:m aynlmnma!a brar verdi. 

MaldDenla fAııtb181nln c10lra oldala a-

Dellt ıw IJnol laılllde otm d6rt 
da blrlydL Otllme mabJdim oldaia 
o labah d6rdU Jedl &eoe idam 
Jan Dllranm maldneablla doln 96 
il tıesalılr edlyorda. Jl'Ube.ldk• Llno~ 
ldaecle maayeae edDclUdm tllm aiti 
a& d6rt dakika ..,. llmlletl,. 

Profeeör Klerjan Vocfrt, raporun111l 
nunda idam mahkbıunu nasıl fkD& 

tlnl anlatıyordu. Unolun kUçilk bit 
vardL Dört yqmd& olan Linet laiJD)I 
1mm a.nneal kaÇIDJltı. Profe96r ona 
oluncaya kadar kendi beeabma 
taahhUd etmı,, buna mukabil idam 
kilmunu teerUbeye razı et.mit, b 
makamlarından da müsaade alm11tı. 

xm 
MUV AFFAIUYETIN A YJBDIOI 

DOSTLAR 
Jan Dtıran zafer earhotlufu içbıd 

86hretl dOnyayı tutmuı. keffl remnell 
nmmıı, bUyUklUğO önünde btlttın 
efilmişti. 

Konıllltal)'OD Ocretlnha pek ytlbe) 
masma ra~en makineyle muayene 
mağa talih mtııterller alan akın 
tardı. Dllnyanm her tarafmdan, 
hemen her dilden mektuplar aJ 
Bunlann kimisinde "-'lf tebrik 
baznmıda ise beşeriyetin bqma 
bclllr bir k~lf getlrdiği için tahkir 

muayene olunuyorlar ,fakat mlrıuıd 
diktikleri adamdan evvel lHeceJd 

anlıyarak deb3ete dlle~rorlardı. 
J an Dtıran birkaç hafta içinde 

olmuıtu. Şöhretiyae dllnyayı tutmUf 
haldeydi. Artık Marl - Fransı dtlt 
hakkı olabilirdi. 

Kart - Frans sevdllt adımm sd 
uzaktan taklp etmekteydi. Genç kıs. 
bumm intiharını müteakip Morda 
bir köye çekllmflti. Genç &Um, her 
ıam JA.boratuvan Bartaza brrakard 
zan ve Martöle ile birlikte rezmete 
yordu. 

Bar bar dolqıyortar, Nelkentalle 
ıuyorlRrdı. Alınan casuı Jant mtl 
lı takdirh'!re boğmakta)'dt: 

- Prof caör. ıia bir dllılsinb; ,.,ı. 
içtimai nizam yaratılmuma eebeb 
bir Keallı! .... • llCJ~tUEDl'm1!!t'l!lll'Dl'l:!IDI 

zamanda, gömülmiyen kemiklerini muhafaza için nöbet beki' 
ıms ... Ne olursa olsun. buranın tekin olmadığı muhakkaktır. 

Di~ar köylüler de bu fikre başlarile ta!dik ederek ittirak 
Güllü nine sözüyle de tasdik etti : 

- Doirudur .Bu yangın yeri tekin delil-. Bunu herkes ~yl 

GUIUl Nine. biraz evvel odaya gfrm~. hem !Ofraya hizmet ediyor. 
ban de bbl dinliyordu. Ukırdmm burasında söze kan~: 

_, Ewt. hepsi yandı. Yalnız. arabaa ile Arre teyze. biliyorsu· 
ıım. hani, Melikenin teyzesi - kurtuldular- Fakat kadmcaln kurtul· 
du ama. ne halde? Zavallıyı lzmire hastaneye kaldırdılar_ Aylarca 
yattı. Akluu da kaçmnq gibiydi. Hikayesini size geçm gQn anJattl9 
flın kız kardeşinin uyıunsuz hallerine A"' teyı.enin ses çıkarmamıı 

kararın~ birkaç taftan ba~ bir ~ yok._ Orası köşkQn insanları
n. hayva."lla.nna ve eşyasına mezar oldu ve öylece kaldı .. 

Hi~ birisinin sözlerinden vazih bir mana Çikaramaımı 
beraJeı. bu kadannı kafi gördüm; çünkü ağızlarından " .. .miş. 
~ dah3 açık bir söz alamıyacağmu anlamı~tun. Bu köylQllC 
ke:e "tekin d·fil .. dediler mi bitti. Artık onu tetkik etmele. 
mamasmn sanki milsbet sebeblere dayandığını. neden galat o 
nu anl~ hiç IOsum gö~ler; akıllanm yormaktansa 
kuvvetlerin tesirini olduiu gibi kabul etmek daha kolayfamıa 
Çaresiı, ben de verdikleri malQmatla ikti!a ederek. tqekkilr 
dedim ki: olması da herhalde bu akıl noksanJJlmdan ileri gelmi ti. 

- Evet. evet: anlatmıştnm. dedim. Sözün bu çığıra dökfılmesi· 
ni istemiyordum. Sordum: -; Yanım yerinde, sonradan hiçbir §eY 
bulunmach ııul Me!elA, kemik, elbise parçası, bilezik vesai~ gıbi. 
k6§kteki insanlara aıt herhangi bir iz? .. 

- itte asıl akim almadığı da buya? Hiç bir şey bulunmadı. En 
ufak bir parça bile!.. Sanki her ~Y erimiı. yahut havaya UÇIDUf &ibi ... 
a bundan ne anlıyonunuz? 

Buna cevap veremedim. gene sordum: 
- Nasıl? Bu kadar ölüden hiçbirisine ait en ufak bir ~ tıile 

oul~mı? 
- Ne 61Qlere ve ne de köşkün ~ ait ufacık bir parça bile 

• geçmedi. 53pkl kOşkiln her tarahnda cehennem zebanileri dolaş
.. 111 batan lmantan, efY&Jan teket tek~. ateşlerile erltmifler gibi_ 

- O* imfp şey_ Peki o ~beri. ne oldu? 
- Ne olac:U? Yangın yerini otlar kapladı.Dıvarlar yüılch. Yan-

mJJ alaçİar çürUdil. Orada yangın oldulunu anlatacak şimdi ate,le 

GOOQ nine içini çeke.'"ek: 
- Ah, evlldım, ahi dedi. Bu feJAketin Qstünden yirmi sene geçti. 

JWA buraya sahip olacak bir tek canlı kul meydana çıkma:b. Çi.~
l~klerin köyde!<i t ~prakJann, mülk'erin gelirini şimdi mahke.-ne top
lıyor. Bir adam tayin etmiıı::'er. He.:apıarına o takıyor •. Ama k'min 
için? .. Orasını Allah bilir .. Neyse, bu hikayele,le ba~ını ağrıtmıya· 
hm, <>llum. 

Ya,ıı köylü heyecanla: 
- Ama, öyle hikAye ki. ibret almak için dınlemele değer, dedi 

Hayatta bak ne acıklı. ne inanılmaz §eyler oluyor! ... 
Diğ!r köylüler de bu fikre ittirak ettiler. Ç:.ıbuklanm çeki§tire. 

celdştire kaderin cilveleri. hayatın güvenilmemesi llzunplen bir feJ 
o:dulu. vesaire hakkında felsefe yürütmağe ba§ladılar. 

Ben ise. meselenin kendi işime taallQku olan cihetini dtişQnQyor:· 
dum. Acaba. bu barab~erde dolaşan birısi var mıydı? 

Sordulum suale gene o yqlJ köylü cevap verdi: 
- Bu yangm yerinin tekin olmadığım söylerlet. Her zaman. ı· 

yak iıJeri, ailmiş ctlar, ç;RnenmiD çalılar görOlür. Gece. llf •Flmda, 
harabeler arasına. hayaletlerin kunıtdadılı. dolaıtılı ıa.e çarpar. 
Diyorlar Jd bunlar. k6'kle beraber yananlann ruhu fmit ve yanpnda 
kaybolan, ihtimal toprak altında kalan servetlerini araştmyor; ayni 

- Şipıdi. Vezirköşkü harabesi göıümd~ bir kat daha 
yet kazamm' oluyor. ilk bakışta buraya karşı bende u~ 
bu mevkiin azameti, güzelliii ile bu hazin harabenin yaptılt 
tan doimuttu. Şimdi, beni. buralann sakladılı esrar bir kat 
cezbediyor. Bu esrarlı hali, yapacaimı resimde canlandırmak. 
bet ya§atmak istiyorum ... Fakat korkmayın. burada dolapn 
JC'ri kızdınnıyc:ağım._ ÇünkQ, benim onlann miras ile veya k 
rile hi9bir allkam yok ... 

Bu sözlerim Ozerine kôylüler, bolbol güldQler. Bu gül 
~ile bir parça da alay aezdim. Fakat zavallılar. reaslJDllW 
demek ol<fuiunu tabii bilmezlerdi. Ve benim bu "tekin 
harabenin resmini yapacalnn diye kendimi "ruhlar • .m gaza 
ratmalı gCıR almamı alayla karşılamakta haklıychlar .Bilme~ 
ben "k6ee • .min bu kdar esrarlı bir yer olU§undan ne kadar 
yuyordum. 
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8uıgar edebiyatından: Hatıraları anlatan vı vtsilıaları vnm: A.X. Yazan: I kimim -43-

K al b im duracak gibi çarpıyordu; Paral 
Yazan: VIAdimir Polianov 
bl\uı. ıeneler dııarda dolaştıktan aon-
4ofduğu memleketine dönüyordu. 

~tiği yol tarlaların arasındaydı. Sa. 
bqaklar eğilmi!illerdi. Sema, bir 

e vermeğe hazırlanan sıcak bir el 
bir uçtan bir uca bo!illuğu kaplıyordu. 
~nin Uatüıide doğduğu köy gözükü

Şapkasını salladı ve yürüyil§ilnU 
dırdı. Köyün ilk evine yakla!ilıyor

.\vluda, e.vlenıniş olan kız kardeşi 
bahçesinde hayvanlariyle meşgul 

fdu. 
'-ııçenin elti önUnde durdu. Sırtındaki 

..,.-._ Yere indirdi ve ıapkasmı heyecan-

lllıadı. 
"4ın karşısındaki adama hayretle ba

ı.ımt•"'lll~u. Bir ıey söylemek için ağzını aç· 
fıltat bir ıey ıöylemedi ve sabit ba

Yle bu yabancıyı süzmeğe baıladı. 
' Beni tanımıyor musun? 
~tin Uzerinden atladı ve kollarını aça. 
kadına doğru yürümeğe başladı. 

' Ah ... Taveta ... 
~ da onun kollarına atılırken: 
" 'l'inko... diye bağırdı. 
lteıtı gUIUyor, hem de kadının saçları
Oktuyordu. 
' Elbette, Ttnko ya! beni beklemi -

lllı.uz değil mi? tık önce beni tanı-L!llil"._.._ 

~ıı~· kadın ağlıyordu: 
' Hakkm var, seni tanıyamadım. E

lana bir yerde tesadüf etmiş olsay· 
~e ıen de bana hitab etmeseydin 
brıunı yok tanıyamazdım. 
~ birden kapmm e§lğine oturdu -
~ ltardeıine seyahatlerini anlatmağa 
~. Köyden aynldığı on bet sene 

lada çok para kazanmııtı. Şuradaki 

ın ve sahte polis 
~a geçen hafta garip bir vaka ol· 

: Genç bir erkek kendisine sivil po-
llaenıuru süsü vererek bir apartırnana 

ve kapıcıdan apartırnanda oturan 
isimlerinin yazılı olduğu def teri is· 

• Bu defteri her zaman shil memur· 
kontrol edebileceği için kapıcı bunda 
."ahzur görmüyor ve defteri adama 
)'or, Apartunanda oturanlann hepsi· 
. hal ve etvanndan emin olduğu için 

· bir mesele çıkamııyacağını biliyor. 
~ i§ine bakıyor. Fakat polis, defte· 
""l'IZ tetkikten sonra apartımanda o· 

aanım bir genç kızın adının defter· 
'e için yazılı olmadığını soruyor .. Bu 

bir terzi dükk!nında dikişçilik etti· 
\re her ak~ apartımana saat altıda 

lr..:":.. • de ilAve edi}'Or. 
~ adını, ni~ı olup olmadığım, 
l_'lq{ı ise kiminle ni~nlı olduğunu ve a· 

· hal ve vaziyetinin iyi olup olma· 
-.....~ ölmımek istediğini söyliyen me
~ kapıcı bu sefer tuhaf bir nazar at
~. onun heyecanından şüpheleni· 
ı..;; Ve hüviyet \1lrakasını göstermesini 
~.Adam buna lüzum olmadığını söy· 

,_ kapıcının şüpheleri artı~:or nih~· 
~bu aefer sorgu suale kapıcı tuzum go· 
t-r kendisini polis karcikoluna sürüldü· 

>;ıia komiseri ikisini de yolsuz hareket 
olduklarından dolayı haklannda ta· 
karar veriyor: Kapıcı kızın ismini 

\ . Yazmadığı genç adam da kendisi 
ı:us süsü Yerdiği için ... 

ı>ıa o san§ın kızın kendi kızı oldu· 
~ SCSyleyince cezadan kurtulmuş ~lu· 
L. Genç adam müşkül mevkide kald~gını 
~llrıce, çar naçar her şeyi itiraf edıyor: 

Çl}ımca Aşık olduğunu. uzun zaman· 
\~ ·hal ve }larek~tını tarassut etmek· 
\ \lnduiunu ve kızın vaziyeti hakkın· 
~~aınat alabilmek için başka çare bu· 
~ dıiını kendisine polis süsü verdiğini 
~or ve maksadının kızı ailesinden is· 
"' olduğunu anlatıyor. 
'. ~leri işiten kapıcı gülümsiyor. Po· 
~il nasıl tatlıya bağhyacağını düşün· 
lııı..""' baılıyor. Polis komiseri hiç söz söy· 
~ ikisini serbest bıraktığını i~ret 

~ın kızla, kmn adını öğrenmek için 
\ el. sine polis süsü veren gencin yakın
~? Uiünleri olacağını ilaveye lüzum var 

.. 

Çeviren: Suat Derviş 
kilçilk torbanın içinde altınlar vardı. 

Genç kadm hıçkınyor ve kardegine ba
kıyordu. 

hükUmet haber mi ahnışh? 
Güneg batmak Uzereydi. Hava daha se

rinledi ve mavileati. O zaman gitmeğe 
hazırlandı. 

- Eve gidiyorum. İhtiyarlar nasıllar? 
- Haydi git. Ben yann sabah gelirim. 

Aman allabım nekadar değiımiısin ! Seni 
evde tanıyamıyacaklar. 

Torbasını sırtladı ve yilrümeğe başladı. 
Çitin sonuna geldiği vakit geriye döndU 
ve bağırdı: 

- Yarın sabah gelmeği unutma. 
İhtiyarlar köyUn öbilr ucunda oturuyor

lardı. Fakir ve yalnızdılar. BilyUk baba 
ile bilyilk anne ... Kızlanndan biri evlen • 
mişti. Oğullan seyahatteydi. Uzun za -
mandanberi onun bekliyorlardı. O gideli 
çok zaman oluyordu; on beş sene! 

O giderken bUyUk baba, onun seyaha
ti için para bulabilmek ic;in tarlasını ve 
ökilzilnü satmıştı. Nesi var nesi yok ona 
vermişti. Kendini biç düşünmemişti ve ta. 
bii sefalet de gelip çatmı!iltı. Zaman za -
man bu zavallı ihtiyann ümitsizliğe ka
pıldığı oluyordu. Aklına fena dilşilnceler 
geliyordu. 
Kansı onu teselllye uğraşıyordu: 
- Sabırlı ol. Allah bUyUktUr... Tinko 

elbette dönecek. ı 
Seneler geçiyor ve Tinko dönmilyordu. 

İhtiyarın gözleri ve bakıglan değişmeğe I 
ba1Iam11tı. Bqkaları onun hasedini cel -
bediyordu. İhtiyarladıkça fena insan ol -
mağa bqlıyordu. Artık çal11amıyacak ha
le gelmi§tl. Sadaka ile geçiniyordu. Kal
bi nefretle doluyordu. 

Tinko evine kadar koıtu. Bu ev onun l. 
çin nekadar kıymetliydi. İhtiyar büyükle
ri de onun için kıyınetliydiler. Onları ne 
kadar zamandanberi görmemiıtl. 

İhtiyar bUyUk baba evin taolıfmda o
turmuştu. Dışarıya avluya bakıyordu. lh· 
tiyarlamış, bozulmuş. Kanburlaşnuştı. 

Tinko bağırmak istedi. Sonra birden 
aklına .susmak ve onları şagırtmak geldi. 

Kapının önUnde durdu ve: 
- Hey... BilyUk baba. Diye bağırdı. 
İhtiyar batını kaldırdı, ileriye baktı ve 

cevab vermedi. Tinko: 
- İhtiyar, diye sözUne devam elti, 

ben bir yolcuyum. Burada bana geceyi 
geçirebilecek bir yer verebllir mi.siniz? 

Hiç malQmatım yoktu. Acaba bu da bir 
kadın şaki miydi? Bu suretle biri Avrupa
da Eliz, diğeri Kayseride Sürpik adında 
iki kadın başımıza türemiş oluyordu. Vah 
rama bir mektup yazarak Arapsundan 
Kır~ire geçeceğimi ve oraya bu Sürpik 
kadın hakkında elde ettiği mallımatı bil
dirmesini söyledim. 

Kırııehir, Hınçak teşkilatının en fakir 
bir yeriydi. Kırşehirin hudutlannda bil
hası.:a (Delicesuyu) kenarlarında birkaç 
ermeni ailesinden.._başka burada Hınçaklı 
yoktu. Zaten az ermeni bulunduğu için 
büyük bir teşkilata da lüzum gösterilme
mişti. Halbuki Kırşehir, Kayseri ile An
i.ara arasında mühim 'bir mıntaka telakki 
edi!mek lazımgelirdi. irtibatımızı tesis ba· 
kımından Yozgat ve Çorumdan tok daha 
müsait bulunu)'Ordu. 
Kırşehirde bir hafta bekledim. Artık 

hareket etmeğe karar vermiştim ki Vah· 
ramdan mektup geldi. 

Sürpik hakkında malftmat veriliyordu. 
Sürpik, Andon Reştuniyi çok eskiden 

tanırmış. Andon Reştuni lskenderiyede 
~azete çıkarırken bu kadınla muhabere 
edermiş. Aralarında bir geldi geçti de var
mış. Reştuni lskenderiyeden ayrıldıktan 
.;onra muhtelif yollardan gizlice geçerek 
Kayseriye gelince Sürpiğin evinde yat· 
mış, kalkmış, saklanmıştı. 

Jirair da Sürpiği Andon yoluyla taıoı· 
mış. 

Son günlerde Sürpik şaki Kasparla mü· 
ııasebete girişmiş ve bu §erlri filet ederek 
Kayseri teşkilatına nüfuz etmiş. burada 
rüesadan biri mevkiine geçmiştir.Komite 1 

Sürpikten büyük faydalar ümit etmek· 
te olduğu için bu vaziyeti muhafaza et· 
me!de~g~ 

Kapı açıldı. Tinko titredi. Annesi orada 
idi. Zavallı ihtiyar kadm. Sevgili ana ... 

- Anam, diye bağıracaktı. Fakat ağ
zından hiç ses çıkmadı. İçinden bir ses 
ona: "Bekle diyordu. onlar seni tanı.sm
lar.,, 

Kadm: 
- Baksana, dedi, ıu adam ıenl çağırı 

yor . 
İhtiyar homurdandı. 

<Sona yann) 

lan bu §ifre tercümesi hakkında noktai na· 
zarımı sordu. 

- Eyvah, diye haykırdım. Mahvolduk. 

Ropen Cevahirciyan kahkahayla &üldü. 

- Yok canım, dedi, ama korkaksın. 

Vahram, Sürpiğe atfen Erzurum ve Van 
taraflarında çete harpleri yapıldığı ve er
menilerin mütemadiyen tahaşşüt ettikleri, 
1 ran ve Rus hududundan silah ve cephane 
tedarik ettiklerini yazıyordu. Bu cihetin 
tahkiki için Vamok oğlu Kapriyel Erzu
ruma sevkedilecekti. 

Fikrimi söyledim, dedim ki Erzurum ve 
Van taraflarında Kürtlerle Ermeniler 

Andon R~ştuni de Everekte ermeni kili· 
arasında bazı müsademeler olduğunu ben· 

sc~inde bir nutuk söylemiş ve bu nutkun- deniz de haber aldım. Fakat bunların bil· 
da: .. hassa (Rumye) tarafındaki ermeniler ta· 

Erzurwn ve Van taraflannda kavga! f d t ik 1 dukl da k tl 
d S. d · d'd k tal' t ra m an eşv o un arını uvve e 

, aı ır. ız e şım ı en anun ve ıma bil' HAdi b' iht'l"'' mah' ti' de " . . ıyorum. et se ır ı dl ıye n 
peyöa edere'k para celb ve eslıha ihzarı d~ı~· Anad 1 daki E ·1 · •• 

ı;5uulr. o u rmenı erın zau 
eylemeniz lazungeliyor. Her memlekette şahaneye sadakatleri müsellemdir. Maaha 
err.lcııiler tarafından böyle tedarika.tta za ihtilfil hareketi gibi maazallah bir hı· 
;>u!umıluyor ... demiştir. (Vamok oğlu dise varsa bu Ermenilerden delil kürtler
Kapriyelin mahkemedeki ~hadetinden). den beklenmelidir. Her ihtimale kartı 

Bu Mdise teni fazla alakadar etmemiş· teşkilAtı mülkiye ~irlerinin müteyakkız 
ti. l1en yolumu takip ederek süratle An· 
~·araya ve oradan Istanbula geçtim. bulunmaları muvafık olur kanaatindeyim. 

Rıfat efendi müsterih oldu ve telefon· 
Ben lstanbula geldiğim gün Ropen Ce- la padiph yaveri Fuat papya malOmat 

vahirciyan beni buldu. verdi. Bilmem pap ne dedi, fakat nazırın 
- Haberin var mı dedi? söylediğinden anladılıma göre o akşam 
- Neden? için dahiliye nazın Abdülhamit tarafın· 
- Karesi mutasamfı İbrahim Sarımın dan davet olundu. 

~ifresinden . 
- Ne münasebet? dedim, ben yolda· 

yım. 

- Ben komiteye yazdım. Bir müddet 
bütün faaliyetinin durdurulması lüzumu· 
ııu ihtar ettim. 

Kalbim yerinden hrlayacak gibi çarpı· 
yordu. 

- Aman, dedim. Yoksa hilktimet ha· 
ber mi aldı? 

- Bir tahsisat meselesini görllpnek ü
zere maliye nazın Nazif beyi ziyaret et· 
m·~tim. 

-Evet. 
- O bana dahiliye nazın Rıfat efendi· 

nin beni ehemmiyetle görmek istedilini, 
söyledi ve hattı arabasile beraber gittik. 
Hıfat efendi, lbrahim Sanından gelen tez
kereyi bana uzattı. 

-E, ne yazılıydı bunda? 

" - Ermeniler arasında .bir ınınat hare: 
keti hazırlığı olduğu istihbar edilmiştir. 
kap eden tahkikatın yapılması için vill
~ et ve mutasamflıklara evamiri nezaret
p .. nahilerini temenni ederim., mealinde o-

- Peki, dedim. Mesele kalmamıı de
mektir. Bittabi bu teyakkuz ve tahkikat 
neticesinden bir ipucu elde edeceklerdir. 

- Hayır. teşkilAtın faaliyetini durdur
ması ve benim hAdiseyi ba§ka bir mecraya 
sevkedieim böyle bir tehlikenin önüne ıe-

~-
Bu itibarla §imdi epeyce uzun bir istira 

hat devresi geçirmek gerektir. 

O>k korlmıuttum ve hu hAdi9eden on 
5 gün sonraya kadar misafir oldulwn A
rap ollunun evindeft d~ çıkn'fidttrl. 
Hmyak tubelerl bu tehlike 'kafŞısında 

her ttırlü faaliyeti hakikaten tatil etmi~· 
lerdi. 

'ünkü bu mülAkattan sonra ben To
mayana mühim bir mektup yazımı ve Ro
pen Cevahirciyanın ipn veçhile dertıal 
bütün teşkili.ta müstacel bir tamim yapı
larak yeniden yapacağım işara kadar fa· 
aliyetin tatili lüzumunu şiddetle bildir
mİ§tim. 

( Dıva"'t ""') 
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Ne hale ıeldiğimi sormayı
nız monsenyör. Sevincimden 
çdgma dönmüştüm. Sandrigo 
batını alıp dıtarı çıktı. Herkes 
dağıldı. Kucakladım onu .. Ma
ğaranın kuytu bir yerine gö
türdüm. Bir an içinde beni ken. 
dine bağlamııtı. 

Çılgına dcnmüştüm. O bir 
saat, yaıadığım saatlerin en çıt. 
gını, en güzelidir. Adını öğren. 
mek nasip olmadı. Söylemedi... 

Kendiıini talcip edeceğimi söy
ledim. Güldü. "Benim istediğim 
de budur,, dedi. Ogün bugün 
hala o kadını düıünürüm .. 
Bulamadım. Hiç bir yerde gö
remedim. Yalnız bir gün, bun. 
dan altı ıene evvel, tevkifimden 
bir kaç gün önce bir kadını cna 
benzettim .. Fakat sonra yanıl
dığımı anladım • 

- Sakın ıuhmeşrep kadın 
olmasın?. 

- Hayır, önce öyle sandım .. 
Fakat dikkatle bakınca o olma. 
dığını anladım. 

- Ala deva~ et .. 
- Ne anlatayım daha mon-

ıenyör .. Ha ıunu söylemek isti. 
yordum .• tıte Sandrigo ile ara
mız o günden sonra açıldı .. Ben 
çetenin başında bulundulcça bir 
ıey yapamadı .. Fakat tevkif e. 
dil:nce hiç ıü;be yok ki o reis 
tayin edilmiıtir. Şimdi eline 

geçersek, benim yUzUmden siz 
de tehlikeye düımüı olursunuz. 

- Sandrigo dedifin bu a
dam ihtilal gecesi Venedikte 
değil miydi?. 

- Evet, mcnsenyör .. Doğru 
oradaydı. Hay Allah cezasını 
versin .. Şimdi hatırlıyorum. 

- Ne oluyorsun?, 
- Ne olacağım.. Ah sefil 

herif. .Ben tevkif edildiğim za. 
man onu zabıta memurları a
rasında görmüttüm. 

- Belki senden intikam al. 
mak hevesine dütmüıtür. 

- Evet, evet timdi hatırlı
yorum.. Onun birdenbire ya
nımdan kaybolmasına hayrette 
etmiştim. Onun da benim gibi 
tevkif edildiğini sanıyordum. 

- Doıtum Bambonun oyna· 
dığı komedide bunun ne rclU 

vardı?. 

_Garip .. Yavaş yavaş hatır. 
l·yorum .. Bambo beni Sandri
go vasıtasiyle buldurmuştu. .. 
Şimdi anlıyorum.. San.drigo, 
Bamboya sizi, Bambo da San
drigoya beni satmış olacak. A
man nasıl oldu da bana bunları 
hatırlatınız.. Siz cidden takdir 
edilecek bir adamsınız. Sualleri 
niz bana hemen hemen ımuttu· 
ğum hakikatleri hatırlattı. 

Rolan bidenbire: 
- E artık daha ileriye git. 
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bilirsiniz. 
- Evet .. blr hayduc!wı.. Ba.. 

tını neden eğiyonun? Senin o 
zaman yaptıldamı bucünkü 
Cumhurreisiyle piskoposunun 
yaptıkların dan belki daha na. 
muıkirdı .. Bana itimat et, tı· 
kıla Brino .. Hıydutlann en te
niini Piyav derbendlerinde a
rama. Onları belki .• 

Rolan bu ıözlerile, tabla 
Brinoyu Adeta tftretmitti. 

takala Brino bir lihza ıuı· 
tu. Sonra cevap vereli : 

- Ne demek istecliğinUi an. 
Iayamıyorum. monsenyör .. Söz
lerini• bana hayret veriyor. 
Sözlerinizden bUyük hakikatler 
sıkanyorum.. Bana ayle celi
yor ki sizi tanımazdan önce 
ben, Adeta vabti bir hayvan. 
dım. 

- Sen bayatını kazanmak 
için bu iti yapıyordun ve niha
yet yaptığın para çalmaktan 
ileriye gidemiyordu.. Halbuki 
ben öylelerini tanıyorum ki 
bir niıanlı aıırara'k, bir hayat 
mahvederler. Devam et hiklye. 
ne ... 

- Ne diyordum.. Tereviz
den Piyava kadar uzanın ıu 

müselles arazi üzerinde hakim 
olan çetenin reisiydim. Hü
cumlarımızı karadan ve denjz
den yapardık. Çek defa cemile-

rimb Lido ıeçldlerlnden , .. 
çer, Piyav nehrinin pWe ba•. 
linde çatlayıp elden man
aabmda demirlerdik. Elde etti
fimi.z mallan da nehrin sahili 
boyunca ta Terevize cötürUr 
umumi kararclhımıza yılar. 
dık. 

- Demek sen de lialdld bir 
ordunun kumandamydm.. Bir 
filon, topçulanıı ve süvarilerin 
vardı. 

- öyle monıenyör.. Belki 
bin kifilik hakild bir ordu. Hem 
öyle bir ordu ki her türlü ibtl. 
mailere lcarp hazır, mUbareze
den yılmu. cöiUı cöiUıe 
harpten hoflaıur bir ordu. 

Rotanın gözlerinde bir kıvıl. 
cım parladı. Fakat bu alevin 
parlamaıiyle ıönmesi bir oldu. 

takala Brino devam etti : 
- Ben ancak bir çete reisin. 

den bat'ka bir tey değildim .. El. 
1i kiıiye kumar.da ediyordum. 

Rolan •ordu : 
- O halde, diier çetelerini.. 

ze de ba1kaları kumandan edi. 
yordu. Yahut ta umumi bir .ei

ıiniz vardı. 

- Havır, mo:o;;~;oyör .. Biıi .,. 
birimize daıma yardım e.decck 
bir tekilde haz rlanırdık. Fide 
ettifimiz mall:ırı taksim eder -
dik. Bir kelime ile muntazarr 
ve mükemmel bir hayat silrilp 
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Parti I<.urultagı müzakereleri 
Partinin banisi ve e bedi 

Atatürk'düt Başkanı Ker11al 
l~met lnönü, itt fakla, " Partinin değişmez Genel Başkanı,, seçildi 

Parti müzakereleri 1 
Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı_ 

nın dün öğleden evvelki cebeainin taf. 
filatını dünlıü ;ayımı.:da vermiştik. öğ

leden sonraki celseye dair mallımatı da 
bugün veriyoruı:: 

Ankara, 26 (A.A.) - Cumhuriyet 
Halk Partisi Kurultayı bugün öğleden 
sonra sa:ı.t 15 te ıkinci celsesini Ab. 
dülha.lik Rendanuı riyasetinde yaptr. 

Parti tüzüğünün genel başkanlığa 
ait madd;;de yapılaca!c tadilat hakkın.. 
daki projenin esbabı mucibe mazbata
sı ile projeyi tetldke memur 30 ki§İ

lik komisyonun tadilatı aynen ve müt
t~fikan tasvip eden raporu okundu. 

Esbabı mucibe mnzbatasT şudur: 
"Siyasi partiler, milli ve vatani yük. 

sek menfaatleri tem:n edici prensip _ 
Ierde kanaatleri birleşmiş vatandaşla
rm teşkil ettikleri siyasi cemiyetler _ 
dir. Mil1et ar~ında politik kanaatleri 
biriblrine uygun olanlar kendi halinde 
dağınıktır. Bunları aru::ak bir şef bir. 
leştirir ve hepsini bir teşkilat altında 
toplar. 

rr sinesinde toplamış olan bir parti _ Bu Ü<'. şekilden birisi dolayısile inhi- törlük ve tahakküm Partisi olsaydr, da. narak ve ittifakla seçildi. Yeni geııyOll' 
nin şefliğine intihap edilecek olan a,_ lal vukkunda parti büyük Kurultayı ha dün gözlerini bu fani dünyaya yu - kurul şu suretle te~ekkül etmiş bııİ~ 
li çahsiyetin •'.Milli Şef., vasfım da ik. derhal toplanarak partiye mensup me man Şefimizin ardı sıra bütün bir dünya maktadır: 
tisap etmiş olması tabii olduğuna gö. buslardan bir zatı değişmez genel ba§- ayağa kalkar ağlıyarak, dövünerek, ya.. Eaat Uras (Amasya), Mümtaz ö~' 
re Parti Ummni Reisinin yüksek şah- kanlrğa seçer. narak, yerinden sarsılır mı idi? Tarihte men (Ankara), Dr. Fikri Tuzer (Eı111' 
siyetini her dört senede bir ve her Ku. Hatiplerin .sözleri ı hangi diktatörün ardı sıra ağlandı? rum), Nafi Kansu (Erzurum), :Mii? 
nıl~y toplantısın~a. müz'lkere. ve mü~ Müteakiben muhtelif ~atipler söı 8- Hangi ceb.barın ardından bütün dünya Alckaya (Giresun), Dr. Refik Say~ 
nakaş:ıya mevzu .ttıhaz etmeyıp partı larak muaddel maddelerın aynen ka - vaveyla i!:mde kaldı? Bu dünyada gö - (İstanbul), Muhlis Erkmcn (Kütabr' 
umumi reisliğinde "değişmez .. vasfını bulünü istediler ve Türk milletinin a.. rülmemiştir, Ata kendi milletiyle bera. Salah Cimcoz (İstanbul), Hasan J) 
esas ola.ra~ kabul etme~ bu yükse~ m~ Z.:z~ A~t.ürkiln . e.şsiz V•eserlerine olan ber bütün dünya insanlığını öksüz bı - Yücel (lzmir). Halil Türkmen cı~; 
kam~n ıstı k~armr temı~ ,ve otorıteyı baglıl!gını, partin.~n .de.~ışınez genel b~ş taktın. Gidiyorsun diye hagi diktatöri.in guldak), Dr. Cemal Tunca (Antalf' 
to.k•·•ye ba.u~ı.~rla~ ı:.ııllı menfaate kanl.~ga İsmet İnon~ıu seçmek suretı. ardın.dan feryat etti? ölümünde bile mu Şükrü Ali ögel (İstanbul), Rahn'Iİ, ~ 
daha uygun gorulmuf,;lur. le yukselme ve kuvrntlenme sa~~m - zaffer Atatürkün, milletine ve Parti - pak (Tekirdağ), Remzi Güres (Gaıil 

Bu sebeplerle, da zaferden zafere koşmak azmını te. sine zafer ,..elenkleri dağıtan Atatilr - t ) H" ·· ç kr (İ · ) C d t ~" 
.. ·· ~.. · · · · · b ·· tt" d"l :.I' ep , usnu a r zmır , ev e Tuzugun ıkmcı maddesı rartımizı aruz e ır ı er. k.. d d vl d . - ( • . . . . un ar rn an ag an ı. rım Incedayx Sınop). 

kurmul) ve cumhur.ıyetı tcsıs etmış o- . Bu d z·h · o d (K } · ' n an ıııonra ı nı r u ars 
lan Ebedi Şef Kemal Atatürki.in ''ba- Mahmut Esat Bozkurt 1.1zmir) Halk D kt M ht B k A . S "h • . .. . . .. o or u ar er ve zıı amı 
nılık, mucssıslık,, vasıflarını tebaruz Partisinin siya&al soıyal ve ekonomik (E . ) k"ld A .. k bağ 

. . . . rzıncan aynı şe ı e tatur e -
ettırmekle beraber kendıiermm partı - bakımdan ayrı ayrı birer sınıf ve zümre 1 1 k t ö .. .. ·ıı .. k k hit: 
nin "eb"di baskanı., olduklarını ve ü_ 1.;abul etmiyen esas vasfına işaret et - 1 ı. • n ~unun :x1' ~te yu sc A met-
çüncü maddesi~ Partimizin kurulduğu tikten ve bu nokta üı:erinde bilhassa len ve mılli birlık içınde inkdap yolun-

gu.. d b . r· ·ı b 1 l ~ d d k d . . k' da ilerleme azmi üzerinde konu,tular. n en erı ıı en aş :an rgını yapan uı: u tan sonra emı~tır ı: .. . 
yeni rejimin bütün mile~seselerini ve ''- Miisaade ederseniz maziye ait lııü- Bunu muteakıp maddeler okunarak 
esPrlcriııi kendi eliyle kuran. bütün çük bir vak'ayı size arzedeyim. Abbasi ve ayn ayn reye ko11arak sürekli alkış
millet<;.:! tabii ve milli bir insiyakla mil. halifelerinden biri bir gün muhtelif miL tarla kabul edildi. Ve tımet İnönü, Ge. 
li şef tanılan ve Büyük Meclisin tam Jetlere mensup şairleri toplryarak hepi. nel Başkan sıfatile riyaset kütLÜrıüne 
ittifak!yle Cııınlıur Başkanlığına seçL niz milletinizin övündüğü bir şey söy- gelerek metnini ayrıca bildirdiğimiz 
len ?\lilli Şef !smet !nönünün Debrişmez leyiniz dem:ş. Farı: ~airi sarayları ile, nutkunu irad buyurdu. Kurultay ayak-
Genel Başkan olduğunu tesbit Ye ifade hisarlarının ihtişam ve saltanatı ile ö _ ta uzun alktJlarla ve muhabbet teza ~ 
maksadiylc yazılmıştır. (Şiddetli al _ vünmüş. Rum şairi, filozoflarile, edebi- h :.irleriyle yeni Şefini selamladr. 

Genel Sekreter 

İntihaptan sonra Cel~ .Bayar ~ır" 
tir ki: ~ 

''- Arkadaşlar. parti genel sektcrtl
1
•. 

ne Dahiliye Vekilimiz Dr. Refik sa~ 
.dam arkadaşımız tayin olunmuşta! &

(Tebrik edeı:iz: sesleri, alkışlar). l(e~ 
lerine muvaffakıyetler temenni ede~ 
B;.ınu gize bildirmekle )ıa!:iki bir ı 

duymaktayım. 

Milli Şefe bağlılık takriri 

1-
2 

~k 
3 

'l-9 
ı1a sat 

4 ._ 
hıııdan 
5-

~Un 2 
~tnisy 

Şefin rolü her memlekette ve bilhas. 
sa. parti hayatına yeni girmiş memle. 
ketlerde ~ok mühimdir. Çünkü politik 
kanaatleri ekseriya prensipler dahi
linde birleştirip olgunlaştıracak ve 
prensipleri zihinlere aşılıyacak ve mü
temadiyen besliyecek, memleket siya _ 
setine isti!<amet verecek, millet efra . 
dını politik sahada yetişti.:C'cek olan 
şeftir. 

kışlar). yatile övünmüş, Arap şairi, Peygambe~ Celal Ba yann teşekkürü 
Dördiincü madde, tüzüğün şimdiye rile, halifeler:yle övünmüş. Sıra Türk .Bapekil l.elal Bayar alkı§lc.r arasın- M

'llA ,..H *'1! ltep 
Ayrıca Kurultayımızın ı 1 ~ ~ ."'11 • 

kadnr drırpiı:ı etmed!ği ve fakat karşı_ şairine gelince ora.da bulunanlar artık da riyaset kürsüsüne gelerek dedi ki: 
Jaşılmnsı · 'mali meYcut olan bir ih_ övünülecek bir şey kalmadı, bu da ne ''- Sayın arkada§larım, 
tiy•:ıca c.• \'ermek ve istikbalde hı;r G ı B k M·ıı· ş f' · c söyliyebilir 'ki, buna ne kaldı ki onu ene ~ anımız, ı ı e ımız, um. 

Her cemiyette ve her parti içinde bu 
türli.i le,ıc ••. ;llere mani olmak için ted. · b"l · hurreisimiz İsmet inönü müstesna bir söylıye ı sın demi~ler. Türk ozanr ev- .ı. 
vin c:'lilmiştir. ı~ f ı k .. b d · · G ı B 

yüksek vasıflarda şahsiyetleri daima ha 
zrr bulmak kolay olmndığı gibi bir si
yasi partinin idarei aliyesini eline tes. 
Hm ve emanet ettiği makam ve şahsi. 
yet üzerinde sık sık değişiklikler yap. 
ması da otoriteyi zayıflatmak bakı _ 
mından mahzurdan ari addedilemez. 

vclfı halifeye bakmı§ ve ben bir yerde utu o ma uzere en enızı ene a~-
Yüksek Büyük Kurultayın tasvL k k"ll'V· · b ı d doğdum ki buralara Türk illeri derler, an ve ı ıgme tayın uyurmuş ar rr. 

b!ne arı.olunur . ., c~· 'd ti" lkı 1 ) 
f burada esir ve köle nedir bilinmez. Çün. ı.rıq e ı a § ar 

Tekli edilen yeni maddeler kü bu topraklarda esir ve köle doğmaz Muvacehenizde - ki büyük milletimi-
Teklif edilen yeni maddeler §Unlar- • h d k · k d"l • 

dır: demiş. (Bravo sesleri, şiddetli ve sil- zın uzuru eme tır .. en ı erme arzı 
re~li alkışlar). şükran ederim. 

Madde: 2 ...- Partinin banisi ve.Ebe- Arkadaşlarım, zaman zam.an biıe, Şefimizin arıularr, sizin yüksek ia -
di başkaııı Türkiye Cıimhuriyetinin 

Cwnhuriyet Halk Partisi gibi m!J. b. · Partı" · .. e ·,.erden dı<::ardan du tekleriniz büyük Partimizin siyasi prog 
nıüme5sili olan Kemal Atatürktür. ızım mı .. • 1:ı • ~ • 

dak bükerek tek partili demokrasi olur ramile çevrelenen milletin dilekleri de-Jetin kurtulWJ ve ilerleyiş mUcadele _ 
sinde kendisine rehberlik etmiş. cum. 
huriytçilik, inkdô.pçdık, laiklik gibi 
Türk milletini mütemadiyen itibar ve 
refah mevkiine yükseltmekte olan 
prensipleri değişmez blr akidei s!ya • 
s•ye olarak kabul ve ilan etmiş olan 
VÇ) siyasi bir partinin dar çerçevesin _ 
d.m çıkarak hemen bütün vatan<!aşla-

Madde: 3 - Partinin değişmez ge_ · 
nel başkanı tsmet İnönüdür. 

liaclde: 4 - Partinin değişmez baş. 
kanlığı 41şağıda1d üç surette inhilal e. 
debHir: 

a-Vefat. 
b - Vazife yapamıy:ıcak bir hasta

Iığt sabit olması hnlincle. 
c - istifa. 
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ı:<liyorduk. 

- Biraz evvel ~ete eıradırun 
u;.ı derbendlerde gizlendiğini 

ııöylüyordun, değil mi?. 
- Hayır, monsenyör .. Onlar 

burada saklanmazlar. Burası 

yalnız bizim buluştuğumuz 

yerdi. Yoksa berke& ken.di 
tehir ve kaııabalarmda oturur
lardı. Venedikte bizden .en beş 
kigi vardı. 

- Ala ... Fakat ben burada 
ıenin . gibi korkacak ve endişe 
edecek bir gey görmüyorum. 

- Monsenyör .. Beni böyle 
konuıturan sebep doğru.dan 

doğruya ıahıımla alakalı bazı 

me5elelerdir. Bunu r.ize söyle
mekten çekinmem, sıkarım di
ye korlcmamdandır. 

- Bilirsin ki ben böyle şey_ 

lcri dinlemekten büyük bir 
zevk duyarım. 

iskala Brino anlatmak üzere 
haırrlandı. Kendisini topladı 

ve önce mırı1danır gibi. sonra 
gitik~e heyecanlanan bir tesle 
sözlerine ıöylecc devam etti: 

- Vaktiyle çetemde, Sand
rigo da doğmuş ve bu isimle 
çağırdığımız bir arkadaş var. 
dr. Doğruyu söylemek lazım 

gelirse acar bir arkadaş .. Ben. 
den daha kuvvetli biri. Bir gün 
eınunla hem konuşuyor, hem 
de arkadaşların muvaffa'kıyetle 

başaracaklarından emin oldu. 
ğum bir hücumun tamam habe
rini bekliyordum. O gün <le 
ben sizin bugünkü oturdu~ıı. 

nuz: ıu yerde oturmuştum.- O 
ayakta duruyordu .Arad~n çek 
geçmedi. Adamlarım sökün 
ettiler. Yanlarında güzel, liif 
değil, cidden güzel bir de kadın 
vardı. Bu kadını çevirmiş ola. 
cakalrdı. Güzelliği kar~ısmda 

titredim dersem yalan söyleme
miş olurum, monsenyör .. O ne 
güzellik, o ne haJavetti. • 

Cesurdu. Haydutlar tarafın
dan çevrildiğine, soyulacağına 

hi~ aldırış etmiyordu dlyebilL 
rim. Yanımıza aklık. Mağaraya 
doğrulduk. Oraya vardığırr.ıı 

zaman bu cesur kadın birden bi.. 
re çete reisinin kim olduğunu 
s-:>rdu .. "Ben!,, diye cevap ver
dim .. İlave de ettim: 

- Korkmayın z size bir fc-
nahğımız <lokunmıyacak .. 

Kadın bana bakarak: 
- Korktuğum yok. dedi. 
Bakışlarında öyle güzel bir 

ifade vardı ki sormayın .. Bu ka
dının hiç bir şeyine dokunma • 
dan bırakmayı aklımdan geçiri
yor.dam. Fakat arkacla§lar be
nim gibi mi düşünürler ya .• 
Kadının güzel boynunu süslL 
yen. bileklerinde pırıldayan 

mücevherlere ağızları.nın su. 

mu? diyenler bulundu. Ve sonra yine mcktir .Bunların tahakkuku için bütiln 
gülerek heyeti umumiyenizle bir dikta- kuvvetimle çalışmağı kendi §ahsıma 

törlüğü temsil edersiniz, dediler. Bu §eref borcu, milli bir vazife addederim. 
safsata ve _şarlatanlıklara verilecek kar. (Alkışlar). 

şılığımız çoktur. Fakat değmez. Ne de Yeni Genyönkurul Azaları 
olsa b:r iki nokta üzerinde durmaklığı- Ruznameye geçilerek genyönkurulun 
ma Lüyük kurultayın müsaadelerini ri. intihabı yapıldr ve Genel Başkanlıkça 
ca edeceğim, eğer Partimiz bir dikta - gösterilen namzetler ayn ayrı reye ko. 
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yu akarak bakıyorlardı. Şim
di öğreneceksiniz. Meğer ben 
bu dü§üncemde yanılmı~ım. 

Kadın sözlerine ~yle de
vam etmi§ti: 
"- Yoluma devam etmek is

tiyorum. üstümdeki müccv. 
herleri alımı, beni serbest bı
rakınız .. Sür'atle Romaya git
mek mecburiyetindeyim. 
: "- Mademki öyle istiycrsu_ 
mız öyle olsun, dedim. 

Kadın ilave etti: 
"- Bir saat kadar da burada 

}'orgunluğumu geçireceğim. 

'·- Pekala, dedim. 
Kollcırmdaki, boynundaki 

mücevherleri çıkarıp önüme 
fırlattı ve; 
''- Topla 1 diye bağırdı. 
Den toplayacak yerde ieri 

çekildim. Sandrigoya : 
· - Bu mücevherler senin hak 
kın dostum, de.elim .. Ben buıı
Iara dokunmak istemem. 

Sandrigo başiyle .. hayır!.,, 
dedi. Yerlerde duran mücev-
herleri aralarında taksim et. 
mc!eri için adamlarımıza emir 
v:r<li ve bana doğru ilerledi. 
Bir eliyle hançerini tutarken, 
bana da: 

"- Ben mücevherleri iste
mem, kadım isterim! dedi. 

"- Sandrigo 1 dedim, kendi4 

ne gel.. Bilirsin ki bunun imka. 

nı yoktur. Kanunumuzu .;nut .. 
ma! .. 

Sandri'o şiddetle bağırdı: 
'·- Ben kanun falan tanı

mam. ı~neak !Jehvetimi tarur.:n. 
Birdenbire kanım beynime 

sıçradı. Hançerimi çektim .. 
Adamlarımız, kadınlara ihti

.amdan ziyade kanuna itaat 
lazım olduğunu mırıldanarak 

etrafımızı sardTlar. O ııırac:ı. 

'kadını birdenbire yanımızda 

bulduk. Müstehti bir sesle bağ
rıyordu: 

"-Anlaşılıyor ki birinizden 
bi.inc ait olmam lazım geliyor 
Mademki öy!e k abu 1 e. 
diyorum. F a k a t bir şartla .• 
Burada katacağım bir saat zar. 
fında kendisiyle bir olacağım 

aşıkrmı ben SCıjeccğim. Kabul 
mü? Arkadaşlar : "Hay hay 1,, 
diye ba~ırddar .. Sandrigo· boy
nunu bükilp bekledi .. Ben de 
öyle .. He'!'hs te öyle .. İçimden 
Sanddgoyı: sec_;mesini i!.tiyor
dum dof\ usu .. . Onun gözleri 
her'ke~te ~cl:ıştrlcça. her yilz sa
rar·yor. kızarıyordu. Bir müd. 
det Sandrigoda da kaldı. Son
ra döndü, bana baktı .. Bir müd
det eöylece kaldr .. Sonra üzeri
me atıldı .. Kollarımdan yakala. 

dı: 

- Seçtim, beraber kalacağını 
adamımı, ddi. ·• 

ve deği~mez Genel Başkana baglJ ~da 
lıakkmda bir takrir vardır. Mub 'll'laq 
arkadaşlar tarafından imza edilmif ~iiğün 
müsaadenizle okuyacağız: ,,J 3()..12 

Partimiz.in değişmez genel b~.ır 
lığına intihap olunan, Türkiye d~, 
tinin Büyük Reisicumhuru ve 1<3 

.man Türk ordusunun yüce btlşb 
Mint Şef 1smet lnönUne Bi.iyük 1' 
tay?n yürekten saygı ve bağlılığ 
zına karar verilmesini ve bu k 
kendHcrlne sunu.!masıru derin b' 
Yerimizle teklif ederiz . ., ıl.. ?-vt 

Takrir müttefikan kabul edilıt'~ !aa~ 
Ruznamemime görüşülecek !ı ' tk i 

maddl•miz kalmamıştır. Bütün ii.t e 81. 
re bu kurultayda ifa ettikleri '-:; ~llat~ 1

• 

hizmetten dolayı arzı §Ükran ed J) :e.:~ 
Memleke~lerinc avdet cderlerke~ ./ ~k 1 

karadım iyi intibalar götürmcleri.JI~ d 
.hat ve selametle yolcluklarma aeı' ?owt 

etmı:?lerini temenni ederim. eeıse ~ele 
panmıştrr. / ~o ' 

Bu ımretle saat 17 de Parti 'F(ll ~ 12 
yı çalışmalarına son verdi. ll~ ko 

~~ l1 iş 

İnönü üyelerin 
Kabul etti 

tehriklerioİ tilrı~u 
~ ... 

.ı 
P..cisicumhur İnönü MeclisW1 J.. 

relerinde Kurultay üyelerinin tt 1 
lerini kabul ettiler. Mec1i.e;;ten c;ıl>~ 
legeler ve mebuslar Ankara r I 
§ercflerine vcriien ç::ı.y ziyafetı.ııe 
tiler. 

Kurultayda bulunan ·elçilel 

Kurultayda bugüu öğledell ~ 
Reisicumhur ve Parti Genel ~!'/. 
J smet fnönUnün nutuklarını d•ıılZ 
Uzere süferaya tahsis edilen ıoc8 

· İtalya, lran ve Afgan büyük el~ 
Fransa ve Sovyet işgUderleri, 1 ~ 
Bulgar, Çekoslovak, Yugoslav e~i/ 
Yunan. ispanya ve Macar işgil 
haztr bulunuyorlardı. 

Albümünün 
' 

3 üncü tabı çıktl. MU~eıf 
lerden isteyiniz 

.. ışe 
~z 
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kuvvet 
umumi, kansızlık, sıraca, 

Hasan şurubu 
Zaafı kemik 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. -
Çocul<lar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 

MüSHil 
Ziraat Veki.leti Satın Alına Komisyonundan : 

1 Ton Sallat Nikotin Alınacalr 

1- Açık ekatıtme auretile bir ton ınılfat nikotin 1&tm alınacaktır· 
- 2 - Hepeintn muhammen bedeli 3l500 lira, muvakkat teminat 262 Uta 

klınıttur. 
3 - .MUnakua müddeti 5-12-938 den itibaren 45 gUndllr. Mflnakasa 19 

~-039 tarihbe mtlladif perwembe g llnU 1&&t 15 de Ziraat Veklletl binasın. 
BatmaJma komisyonunda yapılacaktır. 

ı.... •.._Şartname, Ankarada Ziraat vekl'P.tl 1&bnalma komlayonunda. lstan. 
""'llldan Ziraat mUdürlilfUnden parasız olarak verilir. 

D - Taliplerin muvakkat temınatıan veya makbualan ve 2490 sayılı ka 
1lıı 2 ve UçllncO maddelerinde yazılı vesikalan ile birlikte mezkfir tarihte 

"'"41llllvm•• gelmeleri. ( 4923) (8681) 

~ne 40 lira bedel tahmin edilen Fatih yangın yerinde Molla Hüarev mahalle-

ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Biliimum ec
zanelerde bulunur. 

• Türkiye pamuklu dokuma ve pamuk ipliğı 
fabrika1arı anonim şirketinden: 

PAMUK IPLICI SATIŞI 
Kayseri bez fabrikası malı 12 No. Paketi 

16 .. " 
Nazilli baama fabrikası malı 24 ,, ,, 
Ereğli bez fabrikası malı 24 ,, ,, 

415 Kuruş 
480 " 
580 " 
580 " 

Fiyatlarla fabrikada teslim tartiyle satılmaktadır. 
ipekli müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mu

~cabilinde ihtiyaçlan nisbetinde iplik aipariti verebilecekleri ve 24 numaradan ince 
ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlann: 
ene ayni prtlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 

1-~ IKTiDA 
tekke sokafmda 59 uncu adada 198· 199-242-1481·233 harita numaralı arsalar ve BEL GEVŞEKLIGINE 

içindeki kuyusile beraber 10.25 metre murabbaı sahalı yQzsQz anıa allka· 
arasında satılmak Ome açık arttırmaya konulmtqtur. Şartnamesi levazım mil 

"nde görülebilir. istekliler 3 ·liralık ilk t.eminat makbm veya mektubile bera· 
3o.12-938 cuma g{lnQ saat 14 buçukta Daimi Encllmende bulunmalıdırlar. 

(8) (9111) 

AtUbammen bedeli 5000 lira olan 5000 metre mikabı oksijen 2-1-939 pazartesi gü· 
"-t 10,30 da Haydarpapda gar bina smdaki satmalma komisyonu tarafından a· 
eltsııtme usulil ile satm alınacaktır. 
!lu işe girmek isti yenlerin kanunun tayin ettiii vesaik ve 375 liralık muvakkat te
tlarite birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatlan lbımdır. 
nu. e ait şartnameler Haydarpap gar binasındaki komisyon tarafından pulsu 

daırtıımaktadır. (9444) . . .. 
&. J.!uhammcn bedeli 8420 lira olan 1000 kilo dana derili, 1000 ldlo 
'le. 300 kilo kromlu kösele. 1000 kilo yağb kösele, 500 kilo keçi derisi 
.._· 12. 1938 cuma günü uat 15 de Haydarpapda ıar binuı içindeki satın. 
'"11t komisyonu tarafından kapalı zarf usuliyle aatm almacaktır. 
~'il ite girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 631 lira 50 kuruı
.._~uvak'kat teminatlariyle birlikte tekliflerini muhteYi arfJamu eksiltme 
~ aaat 14 e kadar Komisyona vermeleri lbımdır. 

HORMOBi 
hbletlerl ber eczanede araymız. Poe1a katma I~ Honnnbla 

Şık elbise giymek 
istiyenler 

Süıner 
Terzi evine koşarlar 

Veresl7e muamele: (Niko Hlrls
tJclla ve ortaktan müessesesi) Sultan 
hamam Camcıbafı baa No. 9 .. 

OROLOC - OPERATÖR 

l>r. Kemal Ozsan 
Karaköydeki muayenebantsini (Tü· 

nelba~ lstıklll Ccl. No. (380) Ohan· 
yan Ap. nakletmi§tir. Telefon: 41235 

Cinsi Miktan 

muhammen bedeli 
beheri tutan 

Lira K. Lira K. 
DUz beyaz aleminywn . 250 kilo 

kağıdı 

~ 7,5 te 
mlnatı 

Lira K. 
31.88 1.70 Sif 425.-

Baskill (500 kiloluk) 5 adet 300.- 1500.- 112.SO 

ekllltm«:lia 
aaU 
14 

lf.30 

I - İdaremizin Cibali tUtUn fabrikası için 250 kilo 36 X 60 ebadında dtla 
beyaz aleminyum kağıdı ile Çamaltı Tuzlası için 500 kilo tartma kablllyetın. 
de 5 adet baıkUl ıartnameleri mucibince ayn ayn açık eksiltme usulile atm 
alınacaktır. 

U - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarında gösterilmll
tlr . 

~ite ait §&I'tnameler Haydarpapda ıar binasındaki komisyon tarafından 
. ...._ olarak dalrtıJmaktadır. (9131) ,,_ __________ _. 

m - Eksiltme 20-1-939 tarihi:le rastlıyan cuma gUnU hi.zalannda göete. 
rilen saatlerde Kabataşta levazım ve mllbayaat 11ubesindekf alım komisyonun. 
da yapılacalrtır. 

[N i TrSLiMAT 
llJ1UMABERLE~IMIZ 

QAYUICSG:IC. 
~iZ, DAMA EYi 

SAR.TLAR. T[MiN [0[~ 

~OLANTSb QANK-UNi N.v. 

lor. Necaeddm Atasagun 

Sabthlan 1,,30 • kadar •e akşam 
lan 17,20 de UJell Tayyare Apı . 

l nci daire No. 17. Okuyuculan. 
ımadan part ılmaa. Tel ı 23953 

TERZi 

Yavuz Sezen 
Parla Kadın, Erkek Tenlllk Akade
milerinden diplomalı. 
Beyollu • Pannaklrap1 113, TOrk fo-

IV - Şartnameler parasız olarak her gun sozt.i geçen şubeden .almablleoeğf 
gibi aleminyum klğıdı numuneleri de görülebilir. 

V - Eksiltmeye iı;ıtirak etmek isteye:ılerin düz beyaz aleminyum kllJdma 
alt fenni teklif ve nümunelerini tetkik etmek üzere ihale gUnUnden bir haf· 
ta evveline kadar inhisarlar umum mUdilrlUğU TUtUn fabrikalar şubesine vt 
5 baskUle ait f . iatsız teklif ve katoloğları eksiltme gününden 5 gü:ı evveline 
kadar İnhisarlar tuz fen ıubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulUntl muta. 
zammın vesika almalan lbımdır. 

VI - İ8teldilerin ekailtme için tayin edilen gU:ı ve saatlerde % 7.5 gilven. 
me paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri illn olunur. 

(9273) 

Nafıa Vekaleti 
' 

ldanbal Elektrik işlen Umum Müdürlüğünden: 

l - Muhammen bedeli 9990 lir& tutan 60.000 litre beıWll ile 3000 litre ok. 

1 
to evt OıtOnde. 11-••••••••••••llj tanlı husust bemln kapalı zarf uaulile eks;ıtmeyc konmuştur. 

2 - Eksiltme 13-1-1939 cuma "1nil saat 15 de İdarenin Tünelbqmda 
Metro Han blnaaınm 6 cı katında toplanacak arttırma eksiltme komisyonun. 
da yapılacaktll". 

f;.'b. hekimi 3 - Bu işe ait şartnameler idarenin Levazım müdürlüğünden J>ar&ID &• 

Dr Murad Rami Aydm ımabnir. 
4 - Muvakkat teminat 749 lira 25 kuruştur. 

Takllm - Tlll!!lhane. Tarlabaşı 
caddesi No. 10 tJrfa apt. 5 - Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanun ahklmma uygun olarak .. 

j eksiltmeden en u bir saat evvel komiıyon reisliğine verllmit olmUI lbnn. Tel: 415n:{ 
, .. _______ , ___ .. dil"· (9414) 



Günün 24 Saatinde 

HASTA 

ağrdarme k.arşı 

.PiN 
Katelerini kullanma.. 

GRlPIN: Bütün ain, ırzı ve san• 

cılan kes.et. 

GRIP1N: En tiddetli bat ve elit 
ağnlaruu ıüratle din

dirir. 
CR)PtN: Nezle, ıriP ve roma. 

tizmaya karıı çok 

lcabında günde 3 kaşe 

markaya dik 
alznabiliı 

• • 
ısım ve 

f AKLİTLERİNDEN ~AKlNl.NIZ 

' 

ŞE 
Türkiye 
ER 

Anonim Şirketinden • • 
Müessesemiz üçüncü parti olarak küp ve kristal ecnebi şekeri satın alı. 

nacaktır. Şarl..amesi Bahçekapı Taşhan 42 numaradan isteyenlere verilir. 

12. Sonk~nun. 1939 perşembe günü saat on bire kadar teklif mektup

lan prtname esasına göre kabul edilecektir. 

-------Sağlığınızı 
koruyunuz: 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye 

Divanyolu. 
mütehassısı. lstanbul 
No. 104, Tel: 22398 

A vrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından sakınınız.! 
cuburla doldurmayınız! Tabii. saf, 

Ya vrularınızm midesini abut 
lezzetli 

s 

Buna çocuklar bayılıyorlar. Çok iştahlı ve severek bUyUrler. Bu saf özlU 

kalorisi yUksektlr. BUtUn çocuk doktorları buna şahadet eder. Avrupada 

unların vitamini bol, gıdası c;:o1' 
1 

diplomalarla mus~ddak birincili 

Pirinç, 

A 
:Yulaf, 

kazanmıştır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabil gıda ancak 

dır • zu a 
Mercimek, Buğday, İrmik, Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, 

Cavdarözü unlarını çocuklarınıza yediriniz. 

~ .. . . . . 
• ' • • : J 

. . . ' . ~ 
Nezle - Grip 
hasta) klarda 

- v üşü mekten has 1 olan 
gelecek ilk l atırınıza • 

ısı 
c 

MB\'VA TUZU 
En hOJ ve tabii meyva usarelerinden 

yapılmıştır. 

Takılit edilmesi kabil olmayan bir 
fen harikasıdır. 

iNGiT...tZ KANZUK ECZANESI 
BEYOCLU - iSTANBUL 

Dr. irfan Kayra 
RöNTGEN MOTEHASSISl 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar 

şısında eski Klod Farer sokak No. 
8 - 10. Öğleden sonra 3 ten 7 y~ 
kadar • ...................... 

Baş - Diş - Romatizma Kadınların Ay 
Geçirir. Eczanelerden 

Sancılarını Derhal 
Ambalajlarını 1 lik ve 12 lik 

Takiitieı inden lsıarla Arayınız Sakınınız 


