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Onbeş seneden beri Avrupada eşi görülmemiş bir muharebe 

Teriıelde iki taraftan 180 bin -kişi 

Teruelde Cumhuriyet ukerleri 
------~~~~~~~~~~--~~-

ergiler nasıl 
indirilecek ? 

Buhran ve muvazene vergllerinln 
indirilmesinden 

Maaşı yüz ~iraya kadar olan 
memurlar fayda görecekler 

t ~kara, 10 (Hususi muhabirimizden göre, ilk olarak buhran verg'iainin azal-
tlcfon}a) - Başbakan Celfil Bayann tılması veya tamamen kaldınlması, aon-
Ptogranıının ana Merinden biri olan · ra da müvazenc vergisinin indirilmesi 
"c s . • 
lt tgiJerin azaltılması ve vatandaş mü- · -esaslan üzerinde tetkikler yapılmakta -
tllctı' · · h r·n ·ım · ·· d .. Yetinın a ı eti csı mevzuu u- rr. c.t. 

,. 
1
rtnde tetkikler yapan komisyonun Bu iki verginin bütçeye temin ettiği 

~a ıı:ı-aı "1 1 • . 1 · k dı B (~ .an 1 er emıştır. meb ağ, otüz mılyonu aşma ta r. u 
illa lldırılmcsi etrafında tetkikler yapd- itibarla, bu iki verginin bir anda kaldı-
'V kta olan ilk vergiler, buhran ve mü- nlma.sına imkan görülmemektedir. Yal-
~crgileridir. Haber aldığımıza ~ De0vamı • ilncüde 

lstanbul için hususi . . 
bir idare tarzı 

kurulacak 
llOkO.met şimdiki şek lln işlerde Jnslcamı 

bozacak vaziyetler ihdas ettiği 
kanaatindedir 

Vali Muhidd.in Üstündağ bu 
a şam Ankaraya gidiyor 

Ankara. 10 den tel (Hususi muhnblrUnlz-
l<laresı e~onla) - HU'kümct vllAyetlor 
cltı[dşu anununun bazı mnddclerını 
bu kn;tnek ve tarihi epey eski olan 
lar1 ka unun Yerine bugUn\(il lhtlyac; 
nıak 1 rşılıyncak Yeni hUkUmler koy 

ICanc~: tetklkle>re başlamıştır. 
lcırıe vıın. a Y<mldP.n kona<~ak mnrlcle
ftıs, co~r~·eucrlmizln ldareşlnde nU
"nzıyet ~ön mevki, ticari ve 1ktlsn<lt 
Ve kUc;Uk ~öntıne alınacaktır. Bllyilk 
llıllll l' r}e lcl lltıyctlerlmtzln ayni tor

nrcsln!n bir takım zorluk 

ıar meydana çıkardığı görillmekte
dlr. 

Bu arada bilhassa İstanbul vllA
yett 1çln vtlft.yet ve belediye hizmet
lerini evvela. tamamile tevhit ,.e bir 
kül halinde mUtalea ettikten sonra, 
hunların birçok .kısımlara ayırarak 
her birinin ayrı ve müstakil bir 
idare haline getirilmesi lblima.11 var 
dır. 

HUkümet, İstanbul için böyle hu-· 
susf hlr idare tarzı kurulm:unna bir 

Dlf""' Devamı 12 incide 

Yunan veliahtının 
"'~vlenme merasimi. 
88~Se<dJ .. ~n çoktoktan sona-a halkın 

aıru lk!lzeırnaııe yeını evonuer şehırD 
araba ııe doDaştıDaır 

harp ediyor 
55 bin kişi 

maktul düştü 
netice henüz alınmış Kati 

değilse de cumhuriyetçiler 
·zaferden ,;.~~~~ ......... ......-~~~· 

• 

emindir 
Paris, 10 (Hususi) - Barselonadan 

gelen haberlere göre, Teruel §ehri asi
leı'den tamamiyle kurtarılmıştır. Şimdi 
Tcruel mmtakasında, fakat §elırin dı
ıında -'büyük bir muharebe olmaktadır. 
Bu muharebe İspanya isyanının baş
langıcrndanberi cereyan etmiş muha
rebelerin en büyüğildür ve iki taraf· 
tan harbe iştirak eden askerlerin ye
kunu 180.000 kişidir. Bu kadar büyük 
mikyasta kuvvetlerin iştiraıc ettiği bir 

Devamı 12 ınclde 

------·-................ -- L ..... 

Okul 
Başö~ıre'{tmen 

VE 
OQretmenlerine 

i llk okul progı·aınının en mUhlm 
1 hedeflerinden biri, sizin de pek 
! 171 blhlii'.',oinlz gibi, talebeye gazete 

okutturmak ,·e gnzctcdcki muhto· 
Uf hn\'acllslerlo onlnrı ilbrflcndlr-
mcktir. • 
Oğretmenlcrlml7Jn gazetelerde ço
cuk lisanlylc yazılmış \'C muhtelif 
<lcrslcrl nlAkadnr e<lccck yazı bul
makta nğrtı<lıklan mU~k.Ull\tı dil
~üncn HABER, 

ilkokul 
çocukları 

1 ~çin sagf a = 

1 )'apmıyn knrar \'ermiştir. Buı;Un 
i mnlar~an Uldnl 8 inci sayfada 
1 
: , hulacaksmız. 

l\liltehassıs öğrctmonlerlmlrln ha· 
zırhyaca.k)an ve her pazartesJ ÇJ· 

: kacak olan bu sayfalarda Ha7at 
bllgisl, llcsaı,, Ooğrafya, Tarih, 
Tabiat JUlgfsi derslerini nllikad:ır 

cdocck yazılar bulunacağı gibi, 
bir hafta lçlndo olan hıl<ll.sclerln 
resimlerine, yakm yurd tetkJklo
ı·lnc de yer \'Crilecoktlr. 

Bugün gi>roccğlnlz Sft) fa, bu yol· 
dn nhlmış ilk ıulırnchr, nt,rrchnen 
nrkn<lnşlnrımızın gUstcrcccklcrl a. 
U\kn3 in gittikçe tckcrnmUI e<lcce· 
l"rcj tnhfüllr. .......................................................... 

ııııınııııııu111_._11111"11111ıı~ 

Uçan 
otomobil 

Miki'nin resimli yeni romanı 

Çar~amha gUnU 
HABER'de başhyor 

7;"".:: 
~--~-.,. 

Cumhuriyetçilerin bir tanla 

Iktısat Vekilinin . 

bugünkü tetkikleri 
Şakir Keseblr deniz müesseseleri mildilrle

rlle görüştü, fabrika ve havuzları gezdi 
İktisat vekili Şakir Kese bir bu sa

bah saat 10,30 da Llmnn lşletmestıı
dnkl makamına gelerek, burada İk
tisat vekAletlne merbut bulunan de
niz müesseseleri mUdUrlerlnl kabul 
etmiştir. 

Bu toplantıda Deniz ticaret mUdU
rli Milfit Necdet, Denlzyol1nrı mUdU
rU Sadettin, Liman işletmesi mildUrU 
Raufl , Tahlisiye umum mUdUrli Nec
meddln, fabrika ve havuzlar müdU
rU Cemil bulunmuşlardır. MUessese 
mUdUrlerl bu toplantıda kendi dai-

relerinin teşkilAtı, memur adedi, ut 
raştıl}ı Jşler ve ihtiyaçları Uterlnde 
vekile kısa izahat vermişlerdir. Bun 
dan sonra her mUdUr şUaht izahatı 
ihtiva eden tahrlrt raporları da ve .. 
Jetle takdim etmişlerdir. 

Vekil sant on buçukta Liman işlet 
me idaresini ve ayni katta bulu .. 
nan tahlisiye 1daresile gemi kurtar4 
ma. şlrketfnl ,.e kaptanlar cemiyeti• 
nl ziyaret etmiştir. 

Şakir Kesoblr saat onblr buçuk• 
~ Devaoıı l ıı incide 

Belediye yabancı dillerle bağıran satıcıları takip edecek - ra.ıcteler • 

Satıcı - Daaööön .• Daön .. 

Poliı - E~. acaba hanai dilden1. ' 
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~asaralbyaı, 
~@maunya ve 
sovvetıer 

V azan : Şekip Gündnz R OMANY ADA Goga kabinesinin 
iktidar mevkiine ge~i§i Sov

yet Rusyayı Romanyaya -karşı bazı dik 
katli tedbirler almak temayülüne dü§iir
miiştür. 

/G;;;;;=:-~=,-ı 
.. .. 
:ı 

fi Değil mi ? i 
ıı - f i: &s~aınbull = 

p G<DmS<e$D~Deır i 
İ ·~enecıı n-vesn 1 
d yu ır<dl u ! 

R . . :: .ı 
omanyadaki kabıne değişikliği Sov- :: Ycşildircktc metrnk bir medrc-;: 

yet matbuatın.da çok fena bir tarzda g so vardır: Uüstcm ııaşa ınedı·cse- ~i 
tefsir edilmektedir. Bu matbuatın bir lii 1. Hu tarihi vo harnb binnda hlr- fi 
kısmındaysa Sovyetler birliğ:nin bir :: knç senedenheri "İst.nnbnl beledi- :: 
m".ı'dd tt b · . :: ''CSİ kimsesizler "urdu., isminde r: e en en vazger.m .. ··k .. w.. .. " " " Ba r .. ış gozo tugu H bir mUe sese lıııhıruluğunu lılllyor- i! 

sarabyayı tekrar benimsemek ve is- ii dnk; fııknt, bu mUc:ssc eye konu- !İ 
temek arzusuna saplandığın rhissetti _ r: J.nn adın oniı kommnklıı istihdaf :Ü· 

k •• • 
rece yazılar görülmektedir. Acaba :: c,uıen gnyeyc hiç u3 mndığmın 
Sovyetlerin dış sıyasa!U bakımından :; fnrkmdn değilclik. ;; 
dünkü Romanya ile bugünkil Romanya İl nu bin~nrn çıplnk ~lalnrm<lan El 
arasındaki fark bu dcrd.:e b" .. k .. _ H birine sıı:,"lnmış olnn J<..mcr, Jhd- :: 
dür? uyu mu n \nn, I.ütfj, Bekir, Hüseyin, Niynzi, :: 

U Sıtkı, l\lalmıut, Süreyya, l\lustafn, i: 
Romanyanrn yeni hari.:iye nazın a- H Şükrü ve Cemal ncllnı·ımlıı tam on !: 

vukat fstrate Miceıku'nun son beyana- ~ iki fnkJr çocuj:','"lm şll~!lyetlcrinl !i 
trnd:ı böyle bir suale vcrilmicz cevaplar :1 tetkik ve tnhlll ederken bu \'az.iye- :: 

:ı ıı ı· lcl k •• var. Bu zat d'yor ki: H tc muttn ı o n • ii 
" H • . :ı Ilu rocııklarm sfkth·ctlcrl, ıııcbch :·.· 

- ancıye f · d h il " • • 
•w• •• .. neza:e ını er~ te et- r: 3okkcn, bir geceynrısı yurddıın n- fi 
tıgım gun de soylcmış olduğum gibi, q trlmış olmo.lnrıyllı. :: 
Romanya ittifaklarına aadık kalmakta li Alftkıulnı·lnr hu tddlnnm doğm if 
devam edecek ve m:ittdiklerinden b~ş- !i olmndı~ım, ~eccynrı ;ı solrni;n ani- g 
ka, münasebette bulunduğu diğer bü- h mış kimse bıılunmnrlıl!,"mı, şikn- j: 
tün devletlere de iyi niyetlerle el _ ij yctçllel'fn sebebiyet \'ertllklcıi ba- :i 
tacaktır. 1Uive etmek isterim ki ~a ~ zı hlhlisel~r üzerine polishı nıüdıı- EE 

• o- I· hale cttfrrmi kcndllcı·lno yınc gc- •• 
manya dIJ aryasası kat'iyyen iç sıya- iİ ceJcrl kalmak üzere bir oda gösto- EE 
s~mr~dan mUteessir olrruyacaktır. Ken- !I rilmcklc bernhcr, iş ve yer temin E~ 
d~~erıyle mUnasebette bulunduğumuz 1 ct.mek .uzcre bir mUhlct vcıilcU6"1nl 5i 
butiln devletlerin de, jç sryasada hakim ı>öyJ()(lılcr. :: 
olan temayüller ile d 1 A1ilkntlnı•Jnrdnn bir zat bize şun· :; 

• v ış sıyasa arasında :: hırı sfiy1cdl: . •• 
bır baglılrk aramaınalannı temenni et- S - Yurdun bir nlzamnnmC'.sl var- Q 
mek iste~~· İç sryasada başarmağa ka- ij tlrr. Bu ntznmnamcyc göre .• bura- ij 
rar verdıgı meselelerle uğraımıya baş- R cfa nncnk 12-16 yaşıncln. kimsc.'-iz p 
Jarken hükumetim, Romanyayı Lchista- ı: yor iz yurdsırz çocuklar • o da bir d 
na, Fransaya Küg:ik İtilafa B lk :: hafta için • barmchrıhr. Poll" gc-1! 
antantına bağ' lr an bUtü ~e a an il cclcrl kUprU nltın<ln, solmklardn H 

• • Y ~ ~ aşmalara !. bazı serscı1 çocukları toplar, bun- H 
harfıyyen nayct edecektır. Zıra mensup f: lnrı müc "eseyc gcth1r. Çocuklar 1 
bulunduğum hilkumet sulh fikrinin sar- U uurnda geceleri bnrmdırlır. A1TI- ı: 

" H sılmaz bir taraftandır; sulh siyasetine n('n, e\·lerl yıkılmış ,·oya ynnmış, so- Iİ 
büyük bir azimle sa.dık kalmakta devam • knk orta mda Jmlmış ve ya fnkir- H 
edet.:cğiz. Görülilyor ki vazi etim i'l liklcrindcn dolayı gtdeccklcrt ye-

• Y • ' re meccnnrn scvkcdllmclcrl ta-
Fransa Dı§ Bakanı Delbos nun vll1ye- il Jcarrilr etmiş aileler beJcdl:ye tara.-
tinin aynidir. Fransa dış bakanı g~en- l· tından buraJ•.,,, "91une•J'• ve7a 
terde Fransa aran meclisi hururunda ıl se\'kNllUncoyo knllnr yatırılmak 
söylediği nutukta "memleıtetferin iç sı- fjl Uzt'ro gilnrlcrllfr.,, 
yasaları ile Fransanrn h~rhangi bir a- .1 Sordnk: . • 
laka duymamakta ısrar ettiğini açık~ :1 - :;nrn .! gl<Sünldcrlı len kimrs!: :. 

ş " iİ Verilen cc,·np şudur: 
tekrarlamı tı. Hh. i• çocıı { nı• 6 .. nı 7. er ne yapnr nr. 1 

Fakat Sovyet matbuatı bu mevzu et- iİ - Ilnnu J>ilmeyiz. GUnclü7.lcri 
rafında Sovyetlerin müttefiki olan :: çıkar glclcrlcr. Mnlşctlcrlni temin :: 
Fransa dış bakanının düşıUncelerine g C'd<'rler, gcc-cleı1 d~ ı:elip yntnrlnr.,. ii 
uygun bir satıh üzerinde bulunmamak- g Bu kimsesiz 10-12 ynşıncln sefili! 
tadır. Sovyet gazeteleri iç rejimin Ro- fi çocuklar ~ürulü7.lcrl hnyntlarmı g 
manya dış sıyasasrnda üh" b" d w• :: nn ıl temin eclcrleı•? :Mliessesenln il 
"ıkl'ğl . b . m ım ır egı- :: nl!lkmlnr olmn<lır•ı hu cihet lınzln- :ı 

§ ı ıca ettir ğ' k · d •• '"' r• . ece ı anaatın e ısrar H ıllr. Çünlcll, sırf nhl!lki hazı fclı\ - :i 
etmcktedır. Ve Sovyet siyasi muharrir- H lrntlcrclcn kurtnrılmak Uz~rc yur- H 
lerl bun "'" 1 1 ğı :: :: : un vuy e o aca na o derece e- :: da ~fincforJJcn l>n çocnklnr, gtin- :: 
~ n bulunu~rlar ki, §imdi.den i§i teh- ii ılü7.leri dilcnmcktcıllr. CcınJ:rctın 5i 
dide dökmekten de çckinm kt :: hu hcthnht yanuları günlerce ii 
dirler. Yeni Rumen k b" .• emcd e- ii hnşlııı'Inı nhp glclcrlcr, tcl·rar yur- U 
asası .. . d a ınesının ış sı- iE dn <löncı·Icr, hıınlnrn nerede ol- !! 

Y uzen.n. e ~alem oynatan bir Sov- i~ clnklnn sorulmnz. Yazlte yapıl- i! 
yet mu'harrırı JoumaI de Moscou'da i: mıştır: 1·nta1• u. ot mlndcr .. ız, çıp- U 
şu satıdan yazıyor: H lnk , .e tnhtn me<lr<'c;e ocln!"lı onln- ii .. .. ·ı 

''Sovyetler Birliği kendisiyle hemhu- ii l ıı her znmnn n~ıkhr. i= 
dut olan bir devlette cereyan eden hA- :: O hnMc, belccllycnfn, klm!'!esiz ıl 
diselere lakayt kalamaz B'Jh H sefil \"e yersiz c:ocnkJnrı korumak:: 
d 1 f R .. · ı assa, bu :: mnkı.n rlfylc ve tnlHlire clr~er bh• :: 

ev e ın omanya gıbı, kendisiyle bazı !! ""rkat hlc;sfylo nrtı~ı hn mllcsı::cso :i 
köklU meseleleri henüz halledememiş ii İrtlmni gny~slnl ı;n;arnblllyor mn? H 
bulunduğumuz bir devlet olursa .. Titü- U Ill7.c~: hn~"Jr! iİ 
lcsku'nun kurduğu iyi münasebet ha- =rn-.:=::::::::=::::::::::::::::::~~~~::.~~~~ 

v..sı .halefi Tatareık'nun zamanında bir 
parça soğumşutu. Fakat buna rağmen 
iki tarafta da nisbi bir hu%ur ve emm
yet mevcuttu. Romany:ının almaya baş
ladığı yeni veche ile son yıllarda beli
ren bu huzur ve emniyetin tekrar or
tadan kalltma~ndan korkulabilir.,, 

Journal de Moscou'nun "Henüz hal
ledilmemiş mesele., d iye üstü kapalı 
b~hsettiği şey tabii B~rabya'dan iba
rettir. 

Romanya umumi harb sonunda, ya-
ni 1918 de Basarabya'yı topraklarına 
bağlamış ve 1937 Paris protokolu ile 
bu ilhakın hukuki manası arttırılmıştı. 
Fakat So.vyet Rusya asla bu ilhakı ta
nımamış ve protestolar yağdırmakta 
devam etmiştir 

H 
... 

Aceba Romen arıcıye nazırı bu ka-

fltikl\met tarafmdrın sahn alınan 

ÜskDdar Su şirketi 
Çeledlyeye 

devredilecek 
Ankara, 9 (Hususi) - Nafta Ve

kfıleU tarafından Kadıköy - Uskfidar 
su ştrketlntn lstan hul belcdtyeslne 

de,•rl hakkında bir kanun projesi 
hazırlanmıştır. 

Hnlen görUlmcsl için İstanbul he
ledlycsino gönderilmiş olan proje, 
yakında meclise sevkcdllecektir. 

zip eder bir mahiyet aldığı gün Ro
manya'nın hiç te makul bir çehre ar
zedemiyeceği meydandad!r. Yeni Ro-

men kabinesinin dış sıyasada makul 
olmryan ve Romanyarun ı'ahatrnı ka
çırması muhtemel olan hnreket tarzı 

HABER - J\lişam postan 
--~ 

- HABER'ln edebi romanı : -r
tO -

Yaşamak Hakkı 
ROMANr 

Nazını 
Don Pavlo Alvareı: 
- Ben mutfağa gidip Pedroya yar

dım edeyim, dedi. 
Antoniyo: "istersen baba ben gidip 

yardım edeyim.,, diye bir teklifte bu
lunduysa da Don Pavlo bu teklife 
"olmaz, ikinizi mutfakta, o kadar çatal, 
bıçak arasında yalnız bırakamnıa.. Sen 
politkiadan vazgeçtin ama o daha geç
medi,, diyerek kabul etmedi .• 

Don PavJo Alvares odadan çıktıktan 
sonra Don Karloıun sevimli sessizliğini 
bozmamağa çalııarak iki kardeş, Donya 
Konçitayla Antoniyo bir birlerine gizli 
bir şeyler söylüyorlarmış gibi konuş -
mağa başladılar: 

- Demek böyle Antoniyo., 
- Evet böyle Konçita. 
- Öyle seviniyorum ki Antonı1.,, oğ-

luma senln adını koyacağım. 
- Oğlan olacağını nerden biliyor

sun? 
- Öyle istiyorum da .. 
- Acaba Pedro bana fabrikada fi-

H!n bir it bulur mu?. 
- Niye bulmasın bulur elbette. Hem .. 

Donya Konçita birden bire ıuatıL 
- Nen var Konçita?. 

- Hiç... San'.:r... araıırra gelip gidi-
yor .• 

Don Karlos telaılaiıdı: :A.ntonlyo a
yağa kalktı:: 

- Bir §C'Y ister misin Konçita? Su 
fil An .. 

- Hayır .. geçti raten. yalnız yasttk
lamru dü%cltsen biraz .• 

Antoniyo yastıktan dilzeltirken ara
ya sokulmu~ bir tabanca buldu. 

- Bu ne Konçita? 
- Pedronun... geceleri yastığın al-

tına kor. Bu gün iıc gitmediği için .. 
Don Karloa hayretle sordu: 
- Pedro ite tabancayla mı ~?,. 
- Yanında ~ eadece .• A.torya 

grevinde ölen bir ar.kadqm.m yadfglo 
rr .. Pcdro hiç kullanmadı daha. 

Don Karloe, Pedronun bundan son
ra da tabancayı kullanmarnaaıru temen
ni ederken Antoniyo aUahı gözünden 
geçiriyordu: 

- OOzel tabanca doğrusu. Kız gibi.. 
- Beğendin demek.. Ne yapıyorsun 

Antoniyo? 
- Hiç, prjörünü çıkardım, bakıyor

dum. 
İçeri Pedroyla Don Pavlo girdiler. 

İkisinin de elleri doluydu. Don Karloe 
yardrmlanna gitti. Pedro elindeki ye
mek tabaklannı ekmeği masanın Us. 
tUne koydu ve Antoniyoya: 

- Verin tabancayı bana, dedi. 
Antoniyo gillümsiyerek tabarkayı 

Pedroya verirken sordu : 
- Sade bir §8.rjörü mU var? 
- Bilmem .. , 
Pedro şarjördeki tcurıuntan aaydı, 

tabancayı cebine yerleıtirdi. Sofranın 

kurulmasına yardıma başladı. J\ntoniyo 
odaya ilk girdiği vakit iliJtiği iskemle
ye oturdu ve yine ceketinin düğmele
riyle oynıyarak mırıldandı: 

- Babam sana meseleyi anlattı mı 
Pedro? artrk politikayla alaka.mı kes
tiğimi söyledi mi? 

Pedronun arkası Antoniyoya d8nUk-
11a, baıını çevirmeden cevab verdi: 

- Söyledi. 

Aıiler aruında 

Hiknıet 
Don Karlos ekmeği keserken dUJil

nüyordu. Bu tabanca mesel.c.ıi birden 
bire canını stlaru§t.ı. Pedronun taban
casına karp Antoniyonun gösterdiği 

alaka, Pedronun tabar1.:ayı Antoniyo
nun elinden adeta kaparak alışı ona 
korkunç bir hadise gibi geliyor ve iki 
üç saat sonra kırmızı bacalı Hollanda 
gilebiyle bu insanlan bir birine taban· 
calanru emniyet etmiyen memleketten 
aynlmıı olacağına seviniyordu. 

Pedronun arkası Antoniyoya dönük
tü fakat onun yaptığı en kUçük hare
\etleri adeta sırtıyla görüyordu. Bun· 
dan dolayı Antoniyo kısa bir knmlda
mşla, iskemleyi hafifce gıcırdatarak kol 
saatine baktığı zaman Pedro süratle 
dönd:.i ve: 

- Niye saate bakıyorsun, dedi. 
- Hiç, öyle .• Merak ettim de.. On 

ikiye geliyor. 
Sofranın kurulması bitti. Pedro ka

nsının çorbasını yatağına götürdü, son
ra masaya döndü. Yemeğe baJladılar. 

Antoniyo: 
- Bana hata dargınsın Pcdro, dedi. 

Belki o kadar çabuk barıpmayu, fa· 
kat... · 

Antoniyo birdenbire sustu Pedronun 
uzattığı ekmeği aldı. Pedronun böyle 
kendiliğinden Antoniyoya ekmek wıa

trşr Don Karlosun demin tabanca me
selesinden duyduğu korkuyu bir çocuk 
sevincine istihale ettirdi. 

- Banpcaksmu elbette, dedi, delil 
mi ki birinizin uzattığı ekmeği ötekisi 
yiyor. 

Pedro, Antoniyonun bard'lğına tarab 
koydu. Ve sordu: 

- Flangistlerden aynJdıfını resmen 
gazeteleİle filan ilan etmedin daha de
ğil mi?. 

- Hayır, yarın illn edeceğim P~. 
Kara~ ani oldu. Daha diln gece..ı 

- Peki bu ani karara aebep?. 
Antoniyo cevab vermedi. Pedronun 

koyduğu ıarabı ağır ağır içmeğe bq
ladı. Pcldro, Antoniyoya inanmıyord~ 

Kakat bu gün aade güzel, uzunıc kirpik
lerinin arasından bakan, düğmeleriyle 
oynıyarak konuşan düpnanın karşrsm

da aynı silahlarla mücadele etmek l!zan 
geldiğini birden bire hisstemiı ona ek· 
mek uzatmıı, onun bardağına prab 
koymuştu. 

- Biraz daha sorba ister misin An
toniyo? 

- Hayır teşekkilr eklerim Pcdro. 
- Demek Flangist hareketten uzak-

laştın Antoniyo •• • 

- Evet Pedro, her çeşit P,Olitikadan.. 
- Sebcb? 
- Şey .• 
-Ne? 

- Bana biraz daha §lrab ırormııın? 
Pedro? 

- Buyur, rcca ederim. 
Antoniyo ikinci bardak p.rabı da yu· 

dum yudum yarılarken: 
- Şimdilik asıl sebeöi aöyliyemfye

ceğim Pedro, dedi.. Belki biı'1enbire iç 
yüzlerini gördün, desem inanmanın. 

- Neye inanmıyaynn Antoniyo?. 
- Ne bileyim, ben daha·bir çok kötü 

işlerin içinde bulunmuş bir insanım da.. 
- Insan değiıebilir, Antoniyo. 

- Evet ama .. Ne de olsa, senin gibi 
bir insan benim gibi bir insandan 
böyle kararlar için daha mühim sebep
ler ister? Değil mi? Bak ~e kaklar aami
mi konuıuyorum. 

' Pedro inanmıyortlu. Pedro, Antooi-
yonun Flangistlerden aynldığrna inan
mıyordu. 

Onun eve niçin geldiğini de tahmin 
edemiyordu. Her halde kendini görmek 

, ve bu yalanı söylemek için ldeğil .. ÇUn
kü bugün cumartesiydi ve Antoniyo o
nun fabrikaya gitmemiş olduğunu bile 
mezdi. Sonra Antoniyo çok kurnaz ko
n uşuyordu. Demek ki karanlıkta sırtın- 1 

dan bıçaklamak istediği bir teY vardı. 
- Daldın Pcdro .. 

dar ~çrk bir tarzda düşüncelerini izah 
ederken Sovyetlerln Romanya Dış sı
yasasrnda lbir büyük değişiklik olaca
ğını iddiada haklan olabilir mi? Ve böy
!e bir değiJikliğin şekli ne ulur?. 

Bizce; yeni Romen Hariciye nazın 
tarafından bütiln dünya huzurunda 
verilmiş olan teminata inanmamak i
çin ortada hi~ bir sebep yoktur. Hadi
selerin seyri !st.r~te Nicesku'yu tek-

ihtiyaretmesi için aklı selimin Roman-
yadan göçettiğini kabul etmek lazım - Riltbeter"mizl ıay bakayım? 
gelir. Siyasi taliin Romanyada böyle - İkinci derece serkeı. serkeş nam-

- Hayır dalmadım. Sadece ıenin 
haldı olduğunu ldüıünUyorum. >:ntoni
yo. Evet, asıl sebebi sonra 8ğreniriz .. 
Bu gece bizdesin ya?. 

bir bata işlediğini iddiaya müsait orta- zedi, serkeı, asi namzedi, asi, hain nam 
da bir delil göremiyoruz. 1zecli, hrJn, alÇak ! 

Şckip GUNDOZ - .Fransız karikatürü - .(Dev&DQ Tar). 



~yata d~ 
Çocukluk 
günleri 

t> UN Nizamellin Nazif'in nurlaa 
tİııi bir iyiliği vardı, bendtn ıohbe
hit- cairgem~di. Tatlı tatlı konutluk; 
-~ lldrn:n da Kara Davud olduğunu 
tı ~~ unuttu. O liadar ki çocukluk ha-
l"abnr anlatmağa batladı. 

i ...... lnıan, dedi, çocukluğunda duydu-
011b~<>kuları bir daha duyamıyor. Hani 

•rdenbire bizi aanveren kokular! .•• 
bir k' . h 1 . lı:k .. ım~e'?-1"• e e bır dostun çocuk-

~ : ıunlerını anlatmasını dinlerken bi
... .::ı '1e kendi hatrralanmızı uynndll"· 
"';c"" 
lit.,Ra çalıımamız kadar tabii ne olabi-
Sok 8e~im de gözlerim önünde eık.i, 
ı...• takı günlerim • bir rcıim gibi de-
·...:7ecc '"' ·· k trım, çun Ü renkler haylı ıol-
'll:.ı h 
li 11 atlar kanırrut ., yavaı yavaı ıöy-
>'ecek '--d b'l • - .:1 - d' ~ · · f'ka IUl ar ı e tayın -me ıgımız. 

t hemen ıöyliyecek gibi olduğu-
:~ bir bestenin o mübhem vüzuhu ile 
~:ırneğe batladı. o zamanlar renkler, 
~lar, ıeıfer, her ıey timdikinden 

l'ııl nu parlak, daha mı keskin, daha 
b. ahenkli idi? Şimdikiler niçin bizi 
ı.. >'t'anlıkla, hayretle durduramıyor? 
~ep • 
ıırın:1ndeli bu ıolgunluk, belirsizlik, 
tetı.._ '•vıcrlık veya muıikiıizlik nereden 

qyor? Y k h' · ha 1 · • · ~ · o aa ızım ıae enmız mı 

)e bir fcyin harikuladeliğini göremi· 
cefc kadar zaytfladı? 

lıe~~"Ya elbette yine dünkü dünya; 
Sok 1 ondan daha çok bezenmİf, daha 
"ed le~ginleımiı bir dünya. •• Fa.kat ne
trıa~ dıılerimi:ı:i hazla geçirdjiimiz el-

•ar? 

ıttilil\.tıralann büvüıü. Çocu1c1u1c gün
tiı..~~e tekrar, fakat bugünk:i benlj. 

"&!tle d" k '--L' lıi onme ıuuul olsa o zamanlar 
te 

kııı. ernıaJsiz gibi göo:üJ!en renkleri, ko-
~td l't• &esleri alelade bulac:-ğımı:z, yıl
ll)d.rrt onlann güzelliği ile kendimizi 

.. tr" 
tır. () ll•rnrzı anlıyacağımrz muhakkak· 
l'İtıd 111«rın bütün harikuladeliii eendile 

~o:. değil, artık bizim için birer hrtı
)' 0;ftarın.da, 'bcnlii?imizin ı.er habra· 

lı' 4"e cUiii .!enginliktedir. 

~'tı~at. Yegan3 aebcb bu değildir Cü
' er,. harikula.ielikleri asıl öldü
~01 '1ıy, alıııklıklrr. Bütün o renklere, 

ıı.;;;'ra, aeslere alış.tak, biç biri bizi 
)er. ~ etrniyor, çünkü hayret ettİrmİ· 
İçiıı • epıi de bildi~imiz ~eyin olduğu 
ll1.1ıı ;~zi birden bire durdunumyor, o
ll1i-,0 Çın bize o kadar ıiddetle teıir edc
bk h r, 1htiyarlam11 adam, dünyada ar· 
datrıda.yret edecek bir şey bulnmıyan a· 

ttııc ·~~~alı:at haki!ci f3İrler, her anla· 
lllıHık ıkaten ya§ıyaniar her gün en 

l'en; b~•rı feylerin de kendileri için yep
kiki 1~ tarafını bulan ad.anılardır. Ha-
"": fllir du" k' • kMb t ·•q>'etı, nyayı ca ıtmıyen, o ne • 
leriııi Çocuk gözlerini, çocuk ha11e-

Ç ltıuha.fazn etmiı olan adamdll". 

et. ~~~lu~ günleri ••• Fakat yaılılığın 
lı'Yran' ulicfe bir keıfi var: çocuğun 
kabil 

0 
<>lrnaaına, hayret etmesine mu· 

ll~iil h da •ııt güzeUiğin ıunda, bunda 
•vranlılcta olduğunu anlayor. 

Nurullah ATAÇ 

125 b• 
ın çıgara lcen 

A• liıgaki 
•tt!e de .. 

tara i &'..ınde mUteaddid paket ıi-
llıa, ti~~t~1ethur tiryakiler vardır a· 
l>~lt &6rül l.k .uğruna kurban gidcnlen 

G rnernıştir. 
. cçenlerd 
tıryilkisinin c. Danimarkalı bir tUtün 
lttntı11 bır §eye canı 11kılmıı ve aı-

nı gide 
larılznıştı T.rmek rnaksadiyle ıigaraya 
Stretr A r ıryaki gUnde 300 sigara i-
~ -.er dini 

l'tııitıci a unutmıya çalrımış, fakat 
~ yın IOnunda 125 bin gibi 

ttanı b. 
datrıcağt ır yeköna varan sigaralara-

'% ltnıı~r~er<ıinden halas değil, felce 

Yeni 100 
~.~ lirahkl.u 

lıt ııararn, 9 Cl:Iuausl) - Yeni k~ 
"- alarırnı d ...,sıtnı ı an 100 llralıklarıo 

l.. asına d 
ondrnd evam edilmektedir. 

ba a basıl lıtı ilk an bu paralar, şu 
bıış oı hartnsı lclnde tnmanılan 

acn'khr 
~ . 

"' Yrıca <1t 
" "'" ll' ğer l'lnrnların baskısı 

:t-.1r1.1,, 
l'l~ '-·ı>n•Jm.,lrt"lhr. 

Haliç tersanesinde 
başdöndürücü hazırlık 
beş bin tonluk· ilk vapurumuza 

1940 da başlı,qacağız 
IHlalnçrce yeniden -:-~rc;-~..._,. 

döırt kazak yapo
oacas< ve eslknueıra 
de <dlalhlDD <C>UdUSJU 
ıtııaB<dle blblıtlUın !ko
zaklar eını m _ .. 
cıeırn tesnsatua 

technz 
cDunacalk:'ltor 

H üKUMETtN Haliçte, her tip
te ve büyüklükte gemiler inşa· 

sına kabiliyetli modern bir tersane kur· 

ma kararı üzerine devam etmekte olan 
hazırlıklar kemal devresine girmiş bu
lunmaktadır • 

Yeni Haliç tersanelerinin, tktısat Ve· 
kaleti deniz fabrika ve havuzlar idare· 
sinde yapılmakta olan umumi plan ve 

projeleri bu ay içinde bitirilecektir. Al
man ters'ane mütehassısı Gustav 

Wahl'in riyasetinde Türk ve Alman 
mühendis ve mütehasısları tarafından 

hazırlanmakta olan plan ve projeler, 

ıubat ayı başlarında fabrika müdürü ta· 
rafından Ankarada tasdik ettirildikten 
sonra derhal inşaat faaliyetine başlana· 
caktır. 

Haliç tersanelerinin planlan, inşaat 
itibarile ıkişer senelik iki devreye ayrıl

mış bulunmaktadır. Birinci planın tat· 
bik edileceği ilk iki sene içinde, gemi 

inşaatına ait tesisat vücuda getirile· 
cektir. Bu arada yeni tersanenin tekne, 

saç ve ahpblye kısımlarının atelyeleri 
ya.ıılacak ve makineleri kurulacaktır. 

Bu iki ıene nihayetinde, yani 1940 
senesinde ,bcı bin tonluk ilk Türk va· 
puru kendi kızaklarımızda yapılmağa 

başlanacaktır. 

İkinci devreyi teıkil eden müteakip 

iki sene içinde de tersanemizin makine 
imal ve inıasına müteallik kısımlan ik

mal edilecektir .. Bu suretle, dört ıene 
sonra en büyüğünden, en küçüğüne ka-

dar bütün parçaları yerli olmak üzere 

her çapta vapurları milli tersanemizde 
yapmak kabil olacaktır. 

Tersanenin makine atelyeleri yapılın 
cıya kadar bu it için lüzumlu eleman
ların yetittirilıpesine de çalışılacaktır. 

Haliç tersanelerinin kurulacağı ara· 
zi, §imdi Krop fabrikalarının Denizaltı 

gemilerimizi yapmakta olduğu eski 
Valde kızağından batlıyarak Hasköye 

ka1ar giden genit bir aahayı işgal et· 
mektedir. 

Faaliyete geçilir geçilmez bu sahil· 
de mevcut olan tat kızak battal edilecek 

Valde kızağı da esaslı bir tekilde ıslah 

olunacaktır. Ayrıca, bu sahil boyunca 

dört yeni kızak daht. yapıla:aktrr. Eski· 
leri de dahil olduğu halde bütün bu kı

·r•klar Avruoa aantiy,1erindekt en mo-

Atölyedeki makinalardan bazılan 

dern tesisatla techiz olunacaklardır. 

Yapılacak dört yeni kızaktan ikisinde 

beşer bin tonluk, ikisinde de bin iki 
yüzer tonluk gemiler inşa edilebilecek· 
tir. 

Yeni tersanemiz kurulurken, Valde 
kızağında yapılma\::ta olan denizaltı ge· 

Etıbba odası umumi 
heyet toplantısı 

27-12-1937 pazartesi günü için mu
karrer olan Oda Umumi Heyeti top· 

.tantısı, nizamnamenin asrih ettiği ek

seriyetin temin edilmemiş olmasından 
dolayı tehir ediimişti. l O lkinı.:ikanun 

1938 e tesadüf eden bugünkü pazarte

si günü saat 18,30 da toplanacak olan 

heyeti ıımumiyeye sayın oda üyelerinin 
iştirakleri. 

1ürh - Yunan ticaıet 
nıünasebatı 

Atina.dald (Greko • Türk) ticaret 
ofisinin çıkardığı iktısadi ma:muanın 

son gelen nüshasında, Yunıuıistanla 

Tiirkiye arasındaki ticarf münasebetle
rin 1937 senesin:n ilk dokuz ayında pek 
çok lnkitaf ettiğine ehemmiyetle ipret 

olunmaktadır. İhracat ve ithalatta ge· 
çen senenin ayni devresine nispetle yüz 
de elli fadalrk vardır. 

milerimizin inşaatını sekteye uğratma
mak üzere tertibat alınacaktır. 

Haliç tersanesinde sahanın merkezi 
bir yerinde bir umum müdürlük binası 

yapılacaktır. L~boratuvarlar, kimyaha
neler, fotoğraf ve klişehaneler ve diğer 

teknik bir çok kısımlar bu büyük bina 
dahilinde olacaktır. 

Ayrıca yerleri ayrılmıt ve planları 
hazırlanmış olan bina ve atelyelerde ay
ni zcımanda inşa edilmeğe başlanacak

tır. Bunlar, saç fabrikası, dökiımhane, 
kazanhane, ince ve kalın işler için iki 

ayrı marangozhane, boruhane, makine 
fabrikaları, tenekehane, yelken ve dö
şemecilik kısımları, tornahane, çırak 

mektebi, yemekhane, spor salonu, ban· 
yolar ve sairedir. 

Yapılacak olan bu büyük ve küçük 
binaların miktarı yüze yakındır. 

Yeni Haliç tersanemizin inşası için, 
hükumetçe beş milyon liralık bir tah· 
sisat verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
tahsisat müsaadesi, bu yakınlarda Mec-

listen alınacak ve ilk taksiti önümüzde
ki haziran ayı içınde deniz fabrikalan 
emrine verilecektir. 

Bir taraftan yeni tersanenin kurulma
sı hazırlıkları ilerlerken, diğeı taraftan, 
şimdiki havuzlarla deniz fabrikalarının 

ıslahı işi devam etmektedir. Azapkapı· 
sındaki bu kısımda makine tamirat a· . 
telyesi tamamen yeni ve mükemel bir 
hale konulmuştur. Bu tamirat atelye· 

sinde, 25 ton ağırlık kaldıracak havat 
bir vinç yapılmıştır. 

Bu atelyenin önüne 20 metre genit· 
liğinde ve 60 metre uzunluğunda ikinci 

bir atelye daha inşa edilmiştir. Buara 
daı d:mirhane, boruhane, ince döküm 

ve teneke atelyeleri vilcuda getirilmiı· 
tir. Aync:: saç, kö;ebend ve kcıınhane
den müteşekkil ve her biri S er ve 15 er 

tonluk havai vinçlerle mücehhez daha 

Uç atelye kurutmuştur. Bu atclyeler 
peyderpey gelmekte olan modem tu· 
glhlarla da takviye cıdilmektedir ı 

5'.aciPt di11oc Ai: 
------ 1-1 - _, swwwıı • __........ 

IHJekımıc>aşa 
001Hlap,., ı yutuyoır 
DönvV~CU Muradın memleket 

ldarcsindo tatbik ettiği sis· 
tcnı, şhldet vo dcb!icttl. 

İstipdadını 7üı·ütmck için, yokta 
sebcblerlc insıın boğduruyor, tütün 
içenleri asıyor, gecelel'l sokııklard 
lcncrslz gezenleri ()ldürüyordu. 

Pıulişahm dostluğu da yoktu. Ya 
kınlanna karı;;ı besledlı:,'1 muhabbc 
to do inanmak caiz değildi. Saygı ,.o 
sevgi beslediği vc:ürleri, nediınleri
nl; onların kendine karşı yoptıkla 
rı Wzmctleri, fcdakdrhklnrı bir sa 
niyo lçlndo unutur, kcllclerlnJ u 
çurtmnktan, boğazlatmııktıın çekin 
mezdi. 

SovdJğl yakınlarından biri <le He 
klmbnşıydı. Bnğdat set'erlno dJdcr 
kcn konak yerlerlııdo onunla dam 
oynamaktan zevk alır, ,-en e de y 
nil c <le iltifattan geri kalmazdı. ~I 
amafih, dör<lUncU Murat ekseriyet 
Jc partileri kaybederdi. Çünkü ı-~c 
klmbaşı damada haldknten üstadtJı 
Illı~ok ince vo ustaca 0 nçmaz.,la 
vardı. 
Hekimbaşının zayıf tarafı afyo 

keşllğlydi. Afyonsuz yapamaz, gizi 
gizil yutar, hafıt tertip dalga geç\!l 
dl. 

Paılişahın afyona. tUtilno karşı n 
tığı mücadeleyi ve afyon yutanlar'~ 
tütün i~enler hakkında en şidclct 
cezalar tertip cttlj?lni blldtğl batdl 
bir tUrlil bu itiyadmdan vazgcçcın 
yordn. 

Dördüncü Muradın Bekfmbaşıy 
karşı beslcdlı;t se,·gtyt, gösterdi 
hürmeti çekemiycnJer, yemcdlle 
içmediler, afyon tiryakiliğini pa 
şaha haber verdiler. 

DördUnC'U Murat, Heklmbaşıyı ç 
ğırttı. sordu: 

- Sen afyon yutannışsın. 
mu?. 

- l"alan şevketlim! 
- G<>renler varı 
- HAşA sultanım! Efendimin y 

sak etti~I bir nesneyi, nasıl yut 
nm! Bazı llAçlarda kollanmak içi 
elimde görenler bu zehaba kapılın 
oJıoıatar gerek •• 

Parll~ab Heklmhaşmm teviline 
nandı. Öyle 7a, eltnde afyon hnln 
ması, 7uttujtuna delil olamazdı 
IUlçlarda kullanmak için tedarik 
dilmt, olahillrdJ. Bir şc7 söyleme 
Maamafth ıtene ihtar etti: 

- Bu sefer yakam kurtardın .. B 
daha cluyarsam karışmam •• A7ağı 
den kal! •• 

"Su uyur düşman uyumaz!,. d 
Jer. Hekimbaşının da, "duçan m 
cazat ve ukubet., olmadan bu tşt 
kurtulmasını çekcmiycn tlüşmanl~ 
da, uyumadı, blJAk.ls gözlerini d " 
açtılar. JColladdar, kendisine sezd 
meden bUtUn hareketlerini göz ha 
sine aldılar, neticede gizil gizli 
700 yuttuğunu tesblt ettiler. P.n 
afyon kutmmnu, kUrkUnlln sol ta 
fma yaptırdı~ gizil bir cepte sak 
dığını bllc öğrendtJer. 
Hcklmha~mm dil~anlan, ö 

diklerini dördtlncll Mora<la blld 
mck vazifesini Botitaneıbaş17a yti 
dJJer. 

BoHlancıba.şr tzfn lstedt. Bu 
çıktı. Herşeyt anlattı. DlirdUnrit 
rad f~na halde slnlrlenml~. Kaşl 
(&hldı, gözleri ~m,eklcndl, gene 
dallnf mnhafaza etti, hemen: 

- .Kellefdnl nçıırun t 
(lAt/m ıa1/ays "'1iriniı 



Sinemada panik 
Beştktaşta. Köy1Qlndek1 sinemada 

film g6sterHlrken tavandan sıvalar 
dökUlUnce seylrcller arasında bulu
nan kundura boyacısı Ekrem tavan 
yıkılıyor zannetml~. yerinden fırlı
yarak yan taraftaki pencereyi açıp 
kendisini sokağa atmıştır. Sağ baca 
ğı kırılan Ekrem Beyoğlu ıfastaneel 
ne kaldırılmıştır. Bu arada bazı 
kimseler de telt\şa dllşUp dışarı çık
mışla.rea da bir şey olmadığı anlaşı
lınca geri d6nllp filmi seyretmişler
dir. 

Mangallara dikkat! 
Teşviklycde GUzelba.bçe sokağın-

da Belko apartımanının kapıcısı 
otuz yaşında Sıvash Ahmet dün ge
ee çl iyice yanmamış kömürlerle 
dolu mangalını odasına alıp yatmış, 
sabahleyin kalkmamıştır. Apartı
mandakllerln ııUphesl üzerine oda 
kapısı açılmış. Ahmedln ö1dllğU cö
ruimUştUr. 

!Parlayan hava gazı 
Fındıklıda GUmUşsuyu caddesin

de Mazaryan apartımanında oturan 
Yani kızı Viktor1a dUn havagazlnl 
yakarken ocak birdenbire parlamış 
Viktoryanm vUcudu muhtelif yer
lerinden yanmıştır. Vlktorya hasta
neye kaldınlmıştır. 

Yıkılan dUkki\n 
Clballde Zeyrek caddesinde cski

denberl boş duran bir dükk!n dUn 
ansızın yıkılmıştır. !cinde kimse ol
madığından nllfusçrı. zayiat olmamış
tır. 

Barda kavga 
Gardenbarı işleten Ahmet dün ge

ce karakola. ba.şvurmuıs. Parkotelde 
çalgıcı İspanya tebeasınd:ın Edvart 
Robertln kıskançlık ve dansetmck 
yüzünden masaları devlrdlh'i ve ken 
dislnln başına clgnro. tablasını fır
lattığını iddia etmiştir. Çalgıcı ya
kalanmıştır. 

ınııuıı ıııtıııııııuUJUlltfl'untuınnıuın 
Demedi, lşl baıflften tamik etti: 
-Emln mlsln? ltttra olmasın? 
- HtlşA Umme hAşA sultanım!. 

mahza hakikattir. BattA, Hekimbaşı 
oknr ileri gltmiştJr Jd, efendlnılzle 
dnmn. oynadığı ırıılarda,lkide birde, 
lıtlşlı. hıızuı'Unuzdan 'def'i h cet., ba
hn.noslle dışarı çıkma ı, birkaç ın1 • 
imi nfyon yutmnk kaygmmn<lan hnş 
ı.n hlr şe)' d~ls'P,r. 

1 1\ kaı·· lnde karşısmtlıı, a.rtJk 
dlyocok IJ r t:e7 kalmamıştı. Ilnnun 
aı;ln, cezasını vermek llzmıdı. 

JleJdmbnşıyı ç:ığırttr. JUIAylmet
Je (lefll kt: 

- - Haydi imtihana. bazır ol t •• Bir 
l>aç ımrtl dnm çevirelim. Oturdu
lnr. iki l de c11eri şal·aklnrında dll· 
. UnUyorlıır, blriblrlerlnl ycnnıcf:o 
çtılışıyorlardı. Bir aralık, Hoklmba· 
~ ı, mUsnarle lstccll; abdest bozmıık 
içlıı idn! .. 

Heklnıbaşı, çadırdan çıltarken, 
dcirdUncU l\Iurat sc lcndh 

- Buraya gel .. KUrkünUn sol tııl'Qıo 
tında hlr kabankhk görUyorıım, ne 
var ornda! .. Çıkar da görelim!. 
Heklmb~ıdn şafak ntt1. Yüzll sap

san olau. Gizil cobde blr kutu, ku· 
tuda da bir sllrU haplar val'(h: Afyon 
hnplanı. 

Elleri tttrirerck kutn111 çıkardı. 
Padlşııh orda: 

- İçinde ne var? 
- 11Açt .. 
- Ne nacı? 
Ezile büzUle bir yalan uydurdu: 
- Sinameki hapları sultanım?. 

Duacmızda muıınnlt kabız var. Bun
lar yUzllnllze gtillcr deli haceti teshil 
eder, bar aklara mUIAyhnet verir. 
Ondan öturU taşıran ..• 

Dördüncü Murat Uckhubnşuıın yıı 
lan söylediğini o.nlııdı. Emirlerine 
ıtaat etmlycrek, afyon pıttuğuna 
kızmamakla beraber, kabahatin) te
vil için dlişilnmeden bulcluğq yalım 
da bOfOna gitti. Vereceği cc:r.a, ken· 
dl ini bir daha onunla dftma oyna
mak uvldndco ınahruoı bırakacağı 
için vazgeçti. HckJmhaşıy1 f'llntlcrce 
dalstn g~trocck bir cczn tertip et
mek istedi. l\utudakl hUtı.in Rh'on· 
hırı yntturmaC;a karnr n•rcll. · 

Bu Itarı\l'la sonlu! 
- Haplar zararlı muhr'! 
- 111\r; 7.ararh olnr mu şe,•kctliın: 

811 hRplar zarar ''ermez. l!iihnl \'CMI'. 
- !\fadcmekt peklik çekiyorsun, 

şun1nrın hepsini ~·ut. itin hlrd('nhlrc 
tcmlzlcnsln, rahnt et! •. 

Hekimbaşı ufnllnıh, .)'u.lnıı üylcdl 
l;,rfne rılşmanhk duydu. kutudnki af. 
yonJnrm hepsini yut.nrsn hali nice o
lnruktı. Fnkat c:nrı• )'oktu. Pn,11şnh 
emriydi bn? .. 

Af ·onların hepsini hlrcr hh·t>r 
:ruttu. ıSonrn ımdJşahınt1nn l7ln aldı. 

tÇERUE: 
• t..,çuıu:u liencJ müfetu~ 'falısiu Uzer 

Jun An .. arayll 11ılrotour. Aıııumuıa dort 
aıun kuJacu&, &.ıu ıuuuuel urfın<.la mıntwı.a 

:sınu ıut buıt ış!cı· hakkında ul.Akııdarta 

leıuoslar )'apaculı.lJr. 

• Ueyoğlu haııı:cvıııin 70 kifılik orkcs· 
r:uu S:iray "ineınasında çarpmba günü 
bir konser "·erecektir. 

• btinye - Kirecburrıu ycıJunda bir iıe· 
yclluı leı;bit cdilınitlir. Muhtemel bir kaza 
)'L Önlemek lizere bir sel yapılmasına ka• 
rar verilmiştir. 

• Büyilk lılillel Mecliııt, ayın on dördün
de ynpacaAı toplantıdan sonra kış tatiline 
karar verecektir. O gOne kadar elde mev
cut kanunları çıkarmış bulunacaktır. 

• lstanbul ziraat dlrektörlüğünliıı kur
duğu ağaç fidanlığında yetiştlrJlen çıım 
fidanlarının halka satılmasına başlanmı~ 
tır. Almak İ<;liyen ler. ıtlrektôrliıiı<> müra· 
cant cıleceklcrctir. 

• İstanbul kllltfir direktörlüğü )eni yıl 
bütçesini hnzırlamnyo başlamıştır. Yeni a
çılncıık okullnrln, ıılınacak ılers fevnıımı 
için lıiltçerc tahsl<;al konulmuştur. nun
dnn başka çocuk bahçclrri ve knmnlnr 
için de pııra ayrılmıştır. 

• l\üllOr hnkanlığı, köy kızlarınn na· 
kış, bicki, dikiş \'C ev idaresi öAretmek 
i-;:ln bir tecrübe mahiyetinde olmak üze· 
re Bursa kÖ)'ll'rlnde seyyar bir kurs ııç

mı,tır. Alınarak neticelere göre. ınubte

Uf nııntnkalardn yeni kurslar ac;ılacııktır. 
• Gfimrüklcr ve inhisarlar nkAletl, süm 

rilk kanunıınun ihtiyaç ve şartlara 1töre 
•lt.1!i,lirllnıesine karar vermiştir. 

• İzmir tOtiln işçileri birliği, tütUnfin 
memleketten işlenmeden tıknrıtm:ısının 
l'OJı.:&.; edl'mesinl hükQmcı:cn fııtr.mcğe 
brar vermiştir. 

• EmlnlinQ meydanında :·ııpılacak istim 
ltıke ait kanun projesi tamamlanmıştır. 
Yakında . Nrırıa vekôletlndM l\fecfüe gön
derilecektir. 

• Şehrimizdeki tuğlıı.cılar Hava lı:tırumu 
ua mllnıcaat ederek, satışlarından yüzde, 
2-4 nil kuruma terketme)'i teklif etmiş· 
)erdir. 

• icra işlerini her bakımdan leklmill 
ettirmek kayı;uslle, adliye veklılellnin ts
... ıcrcden celbine karar Yerdiği mCilehas· 
sıs ay sonunda burada lmhınncnktır. 

• Fırıncılnr ile amele 11rnsınıta Qcrel 

meselesinden dolayı çıluın lhtllU bntledll
m l,tır. Amelenin gllndeliği ı 10 kuruş ola· 
rtık teshil cıUlmlş ,.e r.skf liı:tcter fhral O· 

lunmaştur. 

• Eminönü hnlke\'lnln orkestrası ilk kon 
serini bugün saot yirmldP \"erecektir. 

DIŞAHB ·\ : 
• Dlnim:ırkn kraliçesine dün kıımınd:ın 

lıir nmeliyat ~·npılını,ıır. 
• Meşhur Rııs ,:ılri ~clmısuruıı ölilmil

nün 60 ıncı yıldünümO bOtün Sovyet hnl· 
kı tarnhnclnn kuthılnnmı tır. Memleketin 
her tarafından Neknıo;of için edebi gcrcler 
konserler \'e sergiler tertip olunmuştur. 

• Sov)'et mcrkcıt kra komlleııi. J11l\o· 
vfo;kiyi dnlıiliyu komi~r muavinliğine ve 
Prnşini do makine inşaat komiser mua· 
vfnllijine tayin etml~lir. 

• Dün Romndn Argentinıı tiyatrosunda 
l\fusolinl hu[;day mrı :ıbaka ınd11 kıır.ıı· 
nan çirtçllere mfikAratl:ırını d(laıtmıştır. 

• Avusturya başvekili Şu,nir;t ve hnrlci· 
ye nazırı Schmidt. Tiomıı protokolları 

devlellerinln konferansına iştirak etmek 
{!zere Bud:ıpeşteye h:ırekrt etmişler ve 15-
ttı~yondn hnlynn ve :\fnror ekilcrl l:ır:ıfın· 
ılan yuğurlıınmı'jl:ırılır. 

• Amerika bahri) t• kom is) onunuıı bir 
lrhlilıine ııöre, yedi ılcniı kump:ınya'lı dört 
sene içinde kırk üt büyilk ticaret gemi i 
~:ıpmok teklifinde lı11lıınınuştur. 

• Narin fen mektebi mezunları t..ılrllği· 
nin beşinci lı:oııgresi dün Ankara lıelcıli)'c 
solonuncla yapılmıştır. nıı topl:ıntn·a işti
rak Pılcnler 163 üyedir. 

• Almnn)'O dahiliye ve mezhepler nazır
ları, ,\iman şlmr.rıdifcrcilrri hri"tiyan bir· 
li~inl d:ı~ıtmışlardır. 

• Fransachı Blosdtı cok ınülıım bir hau 
iissfi tesis olıınacuktır. Rıı t:wy:ıre knr:ır· 

sAlıı sırf :ıı;krrt ınnhiyrttedir. 

• Alm::ınyn :ıirn::ıl nnıın l>nrre, diin 
akşam Romııd:ı Mu~llnl tararınilan kabul 
etlilmişlir. Almnn nazırı. Mıısolinlyi :ıi:rn· 
ret etmeden e\'\·el tıal:rıının hariciye 
ve zıraal nnıırları fle p:ırtl genel sekrete· 
rl ile mmn görü$ınelt-r yaıımıştır. . 

• Dün Lnnclr:ııları Hrlçiknyıı dönen eoıkı 
llclçlk::ı h:ış,·rklli \':ın 7.eel:ınt, ziyaretin· 
ılcn memnun olurı olmadıiıını kendisinden 
:.oran gazetecllcrc, her şeyin )'tıkındıı llüıı 
cdilerl•lUnl ı:-ülcrek sllylcrnek te lkliftı et
rnlştlr. 

';ndırınA cfönctü. l"atnı:,"lnn 111.andı, 
.;ır icinrırrn iazfo J'Uflliii ı .a.fyuıı•ııı 
7.ftmrını ()nlh·rcck hlr l1lh; tnrtf etti. 
Fakat. c;ır:ıkJnrr flAct yapıp '1;ctlrtn
c-o • J·at1ar ftcn·n <tıwanamnc1ı. u•hlr 
tc1ı~tnl ırastcml. tnllre inliye ölclll. I 

H. Rüıtü TIRPAN 

• Tunust:ın hildirlldiaine göre, hin ka· 
dar vcrli nOmnvişçl ile poliıı nıasında 
knnl; hlldı;cler olmuştur. Reş )erli ölmüş 
''C üç yerli ete :ığır surette yaral:ınmıştır. 
Oiiıcr liır.ıflnıı, lıir ı.oıniserle ne polh me
muru keza ölmüştür. Aoçnyiş encak lifıle· 
dcın sonra ~eç vakit tesis olunohilmlştlr. 

• Aıncrlkn reisicumhuru Hundtln 193~· 
939 mal! sPne~i için p:ırlAmentodıııo mllll 
mlldofao mıı"ronıır•'lı L· .. p••l,,ııın:. OrPre 

HABER - J\~eam nastan 

Bulunan 
cesetler 

S ceset daha 
meydana çıkarıldı 
Beş gün eve! Ha.lıcıoıtlu vapur ls

l<elesl ônUnde denizden çıkarılan ce
sedin hüviyeti henUz anlaşılamamış
tır. Morgda bulunan cesedi birçok 
Idmseler görmuş·, takat hiçbiri teşhis 
edememiştir. Bu adamın bir cinaye
te kurban gittiği lhtJmall de kuv
vetli görlllmemektcdlr. ÇUnkü morg
da yapılan muayenede bu adamın 
suda boğulmak suretlle öldQğU an-
laşılmıştır. Zaten boynunda bulunan 
ip de sağ omuzundan sol koltuğunun 
altına doğrudur. Bu da ipin kendisi 
tarafından da boynuna geçlrilebile
ceğinl göstermektedir. Bununla be
raber zabıta tahkikata de\·am et
mektedir. 

Bundan bnşlrn dUn Cibali vapur 
iskelesi önUnde de bir kadın cesedi 
bulunmuştur. Yaşlı bir kadına o.it 
olduğu anlaşılan hu cesedin hUvlye
tl kn:ıa bir zauınnrlıı anlaşılmıştır. 

Şefika ismindeki bu katlının sinir 
hastalığına mUbtclA. olduğu ve va
purn binmek U;ı;ere deniz kenarın-

dan geçerken muvazeneşinl kayhe~ 
dlp dUştUğü zannedilmektecllr. 

Dlln BakırköyUnde Mecidiye çift
liği civarında su dolu bir çukurda 
ela blr erke)( cnsedl bulunmuştur. 

Jandarmalar tnrafmdan eudan 
çıkarılan cesedin yanında bulunan 
blr Jeblchtcl heybesi bir kalbur bu
lunmuş. hundan da ôlenin bir Jeb
lebtrl olduğu anlaşılmıştır. 

Bundan başka Merkezefendt civa
rında kiltilk bir evde oturan 60 ya
şında Ze)·nep l&rulnde lılr kauın ela 
odasında ölO bulunmuştur. Cesedi 
ı}10nrn. kalı:11rılt11'c:tır 

Efektrlk şirketi 18 
mllyon lfravl ne . .. 
zttmaa verecek•/ 

Nafia Vekiletinin Elektrik Şirketin· 
den istd:liği 18 milyon lira için, Briik· 
selden gelen şirket murahhaslariyle 

yapılan müzakereler r.onunda, kat'i bir 
cevap vermek için şirkete mühlet ve· 
rilmişti. Bu mühlet ayın on be§inde bi· 
tecektir . 

Delcbeier Bruksele gittikleri için. 
şirketin ne gibi bir vas.ıta ile cevap ve· 
receği belil olmamakla beraber, es.ki ve 

yahut yeni bir heyetin Ankaraya gel· 
mesine ihtimal verilmemektedir. Maa
mafihı Vek~let şirkete yeni bir tebliğ 

yapmı§. ayın ı 5 §ine kadar 18 milyon 
lirayı vermeği kabul etmediği takdirde, 
kanuni §ekillere müracaat edeceğini 

bildirmi tir. 

Ualatasorayda 
dUn9'U caz konseri 
GalaUısaray lisesi ticaret ve b:ınka:ı· 

tık kısmı son sınıf talebeleri tarafından 
dün saat 14,30 ıda mektebin konferans 

salonunda bir caz: konaefi verilmiştir. 

Sami Uçar, Müfit Hasan kemanla iş
tirak etmişler, çok alkıtlanmı§lardır. 
Sami Uçarın bestelediği (Mavi~) tan· 
gosu pek beğenilmiştir. Dünkü konser· 
de. Bülend, Veysi Akordeon, Orhan ve 
Muzaffer kitar, Mahmut Abud pi}·ano 

salmıştır . 

200 ml!)·on ılolnr l!!itlyeceAI bildirilmekte· 
cllr. 
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Vergil r n 1 
indirilece 

Ba~tarnfı l incide 
mz husust olarak haber aldığımıza göre 
komisyon az maaşlı memurların bu ver
gilerden kurtarılması vaziyeti üzerinde 
şu imkanları görebilmiştir: 

Buhran vergisi: Yilz liraya kadar o
•lan rnaaılarda yüzde beş, yüz lir~dan 

fa~la olanlarda bu fazlalık için yüzlde 
yedi .. 

Mtivazene vergisi: Yüz liraya kadar 
olan maaşlarda yüzde altı, yüz liradan 
fa.ıla olanlarda bu fazlalık için yüzde 
aekiz:. 

Henüz bir teklif mevzuu halinde o
lan bu tasavvur kat'ileşecck olursa, me
mur rnaaglannda bilhassa 100 liraya 
kadar maaşı olan küçlik memurlar yüz
de dokuz bir tasarruf elde edeceklerdir. 
Çünkü buhran ve müvazene vergilerinin 
bütün maaşa nisbetleri aşctğt yukarı 

yüzde yirmidir. 

ıraksDm<dle 

Tramvay teli 
koptu 

Günlerce yazdık, Tramvay Şirketi a
rabalanna, yollara ve bütün tesisatına 
karşı, son aylarda bUyük bir ihmal gös
termekte. tamir masraflarından dain1a 
kaçınmaktadır. 

Bu bakımsrzlıklarııı bugüt'l yeni bir 
ese'!i daha görülmtit§ür. 

Saat 12 raddelerinde, Taks;mde 'ra
Jimane önünde tramvaya cereyan ve
ren tel kopmuı, bereket bu tırada, ora
dan geçen kimşe bulunmadığından nU
f m:.ça .ıayiat olmamı~tır. 

Tramvay §irketi memurları biraz son 
ra gelip kopuk teli tamir etmişlerdir. 

Yekta vapuru halt~ 
Yekta vapurunun Köstence lima

nında bir Norveç vapurlle mUsade
me ettiğini ,.e kıç tara.tından bilyUk 
bir rahne aldığını dUn yazmıştık. 
Bir lnsillz. tnlıHslyc s.ımlsi knraya 
vuran Yekta vapurunu lrnrtarmak i
çin çalışmışsa da fayilah bir netice 
alınamamış, vapur yarısına kadar 
batrnrştrr. Yekta vapuru 1 G hin lira
ya s!gortahdır. 

Ankarada Ztraot 
kongrt>s\ toplana(~a k 

Şubat sonunda Ankarada büyük bir 
ziraat kongresi toplana:aktır. Kongrede 
zirai kalkınma esaslan görüşülecek, 

köylilnün terfihi hakkında mür.akercler 
yapılacı:ktır • 

Kongreye ziraıtt odaları mensupları, 

ziraat müteh:ısı::ıslan ve isteyen mebus
lar iştirak edecektir. Kongrenin verece
ği kararlara göre. hazırlanacak program 
dairesinde zirai faaliyet hareketine ge
çilecektir . 

ERNA 

Komisyonun yaptığı tetkiklerden çlof 
·ce e enteresan ve dikkate değer netJ e-

çıkmıştır Türkiyede en çok vergi -; 
sıı ren vatandaş, devlet memurudur. • 

hakikat, müstehlik olan devlet ~ 
runun iç pazardan alım kabiliyetiı1iı'r 

k .. k _.,.tle 
arttırılarak pazar hare etını Uv•-

. . !-''~- . bctı• ~- fasl' tirmek ıçın ona =cu• nıs n~ 
· • .-.eıctt" para temin etmek zarurctıni ve•... lW 

dir. Bu tetkiklerle Başvekil Cetal 
yar ve Maliye Vekili Fuat Agralı biıı.at 
alakadar olmaktadır. 

Maliye V eka!etiı alakadarlar la yaP~ 
' rı11· ğı bir to:mimde dul ve yetim maa~la 

dan şhndiye ka.dar alınmış olan bılb~ 
ve müvazene vergilerinin nasıl iade e 

dileceğini bildirmiştir. 

Vekaletin, ver&i listelerinin baSitl~ 
tirilmesi ve vasıtasız vergilerin te\'111 

hakkındaki kararlan üzerindeki tet~~· 
leı' de bitmek üzeredir. 

Bu tetkikler neticesinde t~killttı: 
da bir miktar tasarruf temin ~ 
mümkün olabilecektir. Aynca vasıta . 
vergilerin birle~tirilmesi ve kı:sirle: 
tevhidiyle bir miktar varidat fazla~ 

• k H"1J. ...:.. l3i1' elde etmış olaca tır. ~um .. ~ .. ., • 
· M ı· · · tatı·ı· d_.. Stı yük Mıllet ec ısının yaz ın .... j: 

ce bütün bu projelerini kanunlaşttııııB. 
üezere Kamutaya sevketmesi bekle" 
mektedir. 
~~~~~~~~~---~ 

Romanya 
Haric·ye azırı 

Pragda slyast 
temaslarına baştad• 

Prag, 10 (A.A.) -Hariciye o&ı~ 
Kamil Kroftn ile Romanya sefııtlW 
erkCl.nr ve Yugoslavya sefareti Jll rı1 
teşart, Romanya hariciye naZdO' 
Mlccscu ile refikası, şereflerine d' 
nntılmış olan Mnzaryk fstasyontın 
karşılamışlardır. ~ 

I<alabalık blr halk kUtlru;i RoJll 
ya hnricive nazırını nlkışlamışttf·.tı, 
• Londr~. 9 (A.A. - RoJ,llanrı:ı. 111ı ğır ımnnylinin mUhlm btr kts1ll 

9
, 

idare etmekte olan Rumen Aynn 
zası Auslit, Lonclrnya. g'31mfştlr· .. , 

..ıı, .. 
Auslltin kendi memlelt:etinde 9, 
men Znharof,.u dlyo anıldığını 1

1 •eS' zan "E~·enlng Standnrd,. gazeı.fflJ' 
bu zatm, Rumen faşistleri tara tt• 
dan ötedenbcrf tehdit ediler;eıtn:ıı~ 
te olduğunu vn ılaha bundan bir bt' 
av cıv,·eı Bükre"to e,·ıne bir bottlr . .,, dl. 
atılmış oldu~umı hatırlatmakta 

Zo lu ev snbtbl 
Doyo~lunda Koçağn sokağın!~ 

oturan Leonldn ile kiracısı LAZ 
ıtıra yUzünden clöğUşmUşlerdir. ~:; 
onid:ı bastonla kirac1sını başın ş· 
yaralamıştır. Leonida yakalanJll1 

tır. __..., 

K.ARJ ... SCHöNBöCK ve PAUL KEMP ile beraber çevir;diği - • 
• ı\nıerlkada bir bombardıman tayyar e• 1 

51 S:ırato:ı tııyyare gcmlıilnin fiıer~ne dil· ı 
Ni ç· 1 

~erek yanmıştır. 'lüretlchnllıın ıkl kı l 
yııralanmıştır. 

• Jlir müdriellcnlıeri Fransan ın ccnuhuıı 
da ı tlrahııt etmekte olan lnglllz maliye 
nazırı Siman ile karısı Londraya rlönmOş 

Cazip Viyana operetinde candan ve takdirle alkışlayacaklardır. Neş'e, 
iyi musiki ve kıya& cdilmiyen tatlı ve muhril: bir ses. 

ilaveten: Pramount Jurnal - Avrupada Noel, General LudenldorfUf\ 
cenaze merasimi ve moda. Yerlerinizini evvelden aldırınız. Tel: 41341. 

terdir. ~ 

~~-------~~----~~~~~r-~~~~----~~~--~~~~~--~~----------~-----~ 

ROMEO - JUL\'Ef' tt'n 
film o1ur mu ? 

LA l>AM O KAMELYA dan gflzel 
diyenlere işte cevabımız: 

•• A eş 
• 

SincmAnın beyaz perd:si hiçbir memlekette, hiçbir vakit bu kadar nefis - Bu kadar güzel - Bu kıldar 
~ne bir film göatennemiıtir 

Baş rolde: JANETTE MAK DONALD w!!:: ~:,, 
10 binlerce figiiran - 3 milyon C:ola.ra malolan film - heyecanlı müthi~ sahneler .. 

12 1kincik8nun 

Halkunrzın rahatça gö~i 
için perıembeden itibaren 

g~i biiyük müsamere olank MELEK' te 
iPEK ve MEL Sincmahnndn b1rdetı 



~O tKtNCIKANUN - 1938 

~ ....... __..,_...-.:__ ____________ ~------------------------~--------------
Yazan: Nizameltin Nazi/ 

l\atın kafesler arasından J?lren temiz 
hava, her odada bir gflz~ı k zın taze 

ı? öğsil n U ş · ştrlyordo 
"~ros, o gece, sabaha karşı Tunu- ı iki saat önce, kaçan hükümdann bak
~\.~digi zaman halkı sokaklara dö- tığı yad.en ufuklara bir mliddet göz 

lc:ı ~ buldu. Cezairlilerin başında ge- daldınlı. ·chir. sırtında ayı rarlatarak 
'}'{lk denizc:iyi. Tunuslular, harbi dağlar masmda kıvnhp bükUlüyor, her 

llııı bir düşman gibi değil, bekle- eviniJ blıiblrinden sık ağaç kümeleri 
; bir dost gelmiş gibi karşıladılar. arasında gidiyen şehir, kısa bir hayhuy 

~ l'~~~sun büyükleri, ileri gelen - dan sonra tekrar daldığı sessizlik ile 
~ltr~r imparatorluğunun deniz kuv gönle yaslı bir tevekkül veriyordu. Baş ı 
~ ı umum kumandam başamiral amiral de tabiatin bu sihirinden kendi-
~jf arosun önüne düştüler Onu dos- ni kurtaramadı. Bir an, muzaffer ku -

. 
b~u Ba.rdu nrayrna ilettiler. 
~la mandan hilviyetinden, ergüzeştlerin -

1g • rnıral Barbaroscı yalnız Sinan Re 
t "Ş den, hırslarından, yüklendiği vazifele-Oea evmn koğ:ın" refakat ediyordu. 

rin mes"aliyetlerinden sıynlrr gibi ol -

du. İçind~ yalnızlığın acısını duydu. 
~ ~ın diğer ileri gelenleri ve donan
~1 t }'aya ı.:enkçilerin Aydınlı kuman-

lqdt~rı hep vazifeleri başında kalmış- Arkad~. dost arıyan bir insan, sade 

~rbaro . . 'k" .. .. td s saraya gınnce ı ı uç yuz 
~larengeçti Bardunun etrafını sar
~;~ .' lvtevJayı Basanın melS.nkotik ge
"""ltıle · 
hcı d r ~e sahne olan bahçenin her a-
İ'llla l\!btnclc, bir yalrnktlın1r. bir oluklu 

0'bet tuttu. . ... ~ 
tı~Yın üst katına başamiral tek ba
~t&iııÇtlttı. Bütün şehrin kaynaştığı, her 
~ •Yakta ve uyanık olduğu bir an-

d~a~, tnczar toprağı senıilmiş gibi, 
tt bır uykudaydı. 

t~ :l3.yi Hasan yarilarmdan çekı1dik
~lt tıra cariyeler hemen odalarına 
li tU~lar ve soyunup ~ökünüp ipek-
~ c ere gömülfivennişlcrdi. 

bıı d1fttt.ıln bütün pent.:ereleri açıktı. 
~lı\'artarma bakılınca bir kaleyi an
~ ~demir parmaklrklarmdan ve ka
~ Calcrinden giren temiz hava, her 

~ ~ gıiizel kızın taze göğsünü §i- 1 
~~evtayı Hasanın haremi mışıl 

~~~"'?Wdu. 

fiJditt ~ kapıları açıktı. Sedef ve 
~ !§lenmiş bu kalın ceviz ka

~ t ditni olduğu dehlizi başa.miral 
bıı c ?Qcvzun adımlarla geçti. 

lliı ~du~ btiyük daüssılaya, Mde
dttı ti drlaruu koklıyarak, pencereler-

~\lıı:~.~vada memleketlerinin ko
bu tenç -:.~a çalııarak deva anyan 
ttıadan Cıı yığmmm ~kusunu boz. 
1~ ~ haremi başta~ do 

.. 0daı . 
terinde a~ birçoğunda birer servet 'de- J 
l'tclere tı:ıUce\7herlcr vardı. Ne ôu hazi
liaya~ ite de güzel kızlara el uzattı. 
'1iı1i len her lezzeti ve hırsı önünde ken 
nij\'lye~be Ctmi§ olgun ve asn insan 
~k ~ elen zerre kaybetmiyerek bil-

·~'" tanısaya çıkt<. Bir 

bir insan, büyük tabiat karşısında tek 

b.'1§ına kalmış bir insan acısıyla içi bur
kuldu. 

Başamiral Barbaros, ezeli ve ebedi 
büyük ve korkunç tab:at karşısında U

ni insanbtının bütün at.;zini duydu. İş

te bu duygunun ruhuna yaydığı mc
linkoli içindeyken kulağına bir ses 
geldi. Hafif bir ses ... Hafif ve boğuk 
bir ıes, bir hıçkırık. 

Bu hıçkınk, Barbaroıu insanlığı ba

kımından olduğu kadar, Barbarosluğu 

bakımından da harekete getirdi. Gece
nin gevıetici tesirine tamamlayıcı bir 
not katan bu hıçkınk hem içine yayı

lan melali çoğaltmıştı, hem de merak ve 
teces&Usilnü tahrik etmifti. 

Bir hıçkrnk .. Demek ki sarayda uya
nık biri vardı ve bu ağlıyordu. Kimdi 
bu ağlıyan? 

Uzun ve ağır lahcınm çelik Jcabzası

ru kavnyarak salona daldı. Şimdi ses 
daha ya.kından iıitiliyordu. Kulak ver
di: 

Hayır .• Bu bir erkek ıesi olamazdı. 
Bir kadm, genç bir kadın ağlıyordu. 

Haremin her tarafını saran ıes&izlik 
içinde bu dııçkınğm geldiği tarafı bul
makta zorluk çekmedi. Yürüdü ve bir 

kap:yı, haremin kapalı duran tek kapı
sını açınca yere çömelmiş, ağlryan bir 

kadının sırtmı gördü ve bir §CY eor· 
m.a.dan, birçok §eyler anladığını sana· 
rak durdu: 

Yerde ak bUmüzil kana bulantmf, u
zun ak sakalı kana bulanmıı bir ihtiyar 
sırt ilstU hareketsiz yatıyordu. 

Vezir ölmU§tü. 

Barbaros bu ihtiyan genç ku:rn ba
bası sanmıgtı. 

(Devamı var) 

..... ıı:. 
~ dalgınlığından bıkbm usanc:lm 

HABER - i\kşam ı:>oateın 

ı ··ş····A····K .. -A ... 
f ._ ... _ .. _ ... ,..... .. __ _ 
Maıonn biniyor K 
- Bayan Ayşe, biraz evvel bir deli

kanlının kızınızı öpmeğe çalı~tığrnı gör 
düm. 

- Ya? Öptü mü?. 
- Hayır, kızınız mani oldu?. 
-- O halde yantıı görmU§ olacaksı-

nız, o benim kızım olamaz! .• 

Aman çabuk 
- Sevgilim. sana doğumunun yıl -

dönümünde bir hediye vermek istiyo-

~ 
Arka<la kalan meraklı - Yahu 

biraz jilksck sesle :kavga edin de no 
Jer sö)·Jcdfğintzl biz do ı~telim ! 

- Sen ml yaptın bunu? 

odasından 

Casu un k:ırısı - Xe yapsan na· 
fHe .. Cebinde bulduğum mektubun 
şifreli olduğuna Te "benim mele~· 
uı,,tn "kırk hücum otomobili,. mana-

10 JkincikAnun Pazartesi 
17 lnkılAp dersi: Ünh·erslteden naklen, 

Mahmul Esol Bozkurt tarafından, 18,30 
Çocukl:ırıı m:ısııl, Dayan Nine tarnfından, 
l !> Bnyan lncl, Şıın: Piyano ve keman re· 
fnkntile, 19,30 Konferans: Çocuk Esirgeme 
kurumu namına, Doktor Kudsi Halkacı 
(Çocuk ve nllfus), 19,55 Borsa hııbcrlerl, 
:?O Rıfat ve orkndaşlorı tarafından Türk 
musiki!'if ,.e halk ş:ırkıları, 20,30 hava ra· ı 
poru, 20,33 Omer Rıza tarafından arapça 
c;öylev, 20,45 Belma ve arkadaşları tarafın 
clıın Türk musikisi ve halk şarkıları, 21,15 
Radyo fonlk tem!iıil, Stüdyo orkestrası re
fo.kotile: (LAKl\lE), 22,15 Ajans b:ıtıerleri, 
22,30 pJAkla sololar, opera ve operet pnr
ı;oları, 22,50 Son hnberler ve ertesi sünün 
programı, 23 son. 

Ya:an: Kenan Çinili - l\folckud ~"inlll 

( ERUEK - KIZ ) 

(Tucüme ut lktlbaı hakkı moh(u:dur). 

- Numarcı 36 -

Adeta izzeti ınefsam kamçılandı 

Köylü dilberi benimle 
evlenmek ·sıemiyor ! 

Baban verse bile baAa varmazsın ha, 
dedim, beni beQenmiyor 

musun yoksa ? 
Kendiiİ, kUçük kızı ve kansı burada 

oturuyorlardı. Bunlardan başka daha 
iki kızı ve bir oğlu vardı. Fakat bunlar 
evliydiler ve balka yerlerde oturuyor
lardı. 

(*) 'bey o gün kansını ve ko!.içUk kı
zını yanıma çıkarttı. Kızı Zeyneb si
yah saçlt, iri parlak ve siyah gözlü , 
r.arin yapılı, aıcak kanlı bir ,eydi. Da
ha o gün bana hemen alışıvennişti. 

(•) beyin çiftliğinde on gün kadar 
kaldım. Bu zaman zarfında Zcyneple 
dostluğu artttrtn.I§tık. Babaaı sofu ol
maaına rağmen kmnı benimle yalnız 
bırakmakta bir beis görmüyordu. Hat
ti Zeynebe: 

- Kenan beye köyü gezdir, kızım. 
Onu yalnız bırakma 1 

Bile diyordu. 
Zeyneb beni, her gün bir yere götü

rüyor, gezdiriyordu. 
Buan buğday tarlalarına cicliyor, 

bazan köyün· şosesi !lzerindeki susam, 
in'.:ir, zeytinliklere uzanıyor, bazan da 
ueu bucağı olmryan siftliği kısım lnsım 
geziyorduk. 

O daima önümden gider ve bana yol 
gösterirdi. Narin yapıSI içinde k:rvrak 
bir edası vardt. Siyah saçlarının süs
lediği mlitenasip b:ı§I .dalına yukarda, 
!ert göğsü gergin yürürdü. Tam bir 
ıporc:uydu. Ama, sporun ne olduğunu 

bilmiyen ve belki de i~tmemi~ bir spor
cu. 

Bir gün, çiftlik içindeki büyük havu
zun kcnanna oturmU§tuk. Dolaplı ku· 
yudan, gözleri bağlı bir beygirin yavaı 
yavaı dönerek çektiği suyun havuza a
kııını seyrediyorduk. 

Zeynep o gün, her zamandan daha 
neı'eli görünüyordu. Mütemadiyen gil
lüyor, söylüyordu .• Dikkat "ldiyordum. 
Onda, bana kar§ı bir alikanın gizli hat
larını yüzünde görür gibi oluyordum. 
Fakat o, bu al.ikaaını saflığa bürüyerek 
benden büyük bir kurnazlıkla saklama
sını biliyordu. 

O gün, nei'esinden istifade ederek 
bir parça daha yanına sokuldum. O bu 
hareketimi gayet tabii kar11ladı. 

- Zeynep, dedim. 
- Ne var?. 
- Bana alıştın değil mi? • 
O eıki nefesiyle gülümsiyerek cevap 

verdi: 
- Ya! .. Hem pek çok.. Siz pek iyi 

bir çocuksunuz. 
- Seni beraber btanbula götürsem 

gider misin? . 
Hiç düşünmeden ve tereddüt göster-

meden c:cvap verdi: 
- Hayır! . • 
- Niçin?. 
- Ne diye gi.dcceğim? •. 
Yanına biraz daha sokuldum. Küçiik 

bir dal parçası tutan elini elime aldım. 
- Niçin olduğunu anlamadın mı? 
-Hayır ..• 
- Mesela seninle evlenme-k için. • 
O dudaklarını büktü: 
- Bu olmıyacak bir fey, dedi. 
- Niçin olmasın .. Seni babandan is-

tesem bana vermez mi sanki .. 
- Ben istemezsem babam nasıl ve

rir ki .. 
Onun bu sözü fi:deta izzctinefeimi 

kamçılamııtı . 
- Ay, dedim. Baban verse bile de

mek ıen bana varmazsın? Seni benden 
daha iyisi mi alacak? Beni bcğenmiyor
musun?. 

O zaman dudaklanndaki tebcssUm 
yavaı yavaş silindi, rengi sarardı .. 

- Hayır, dedi sizi beğenmiyor de· 
ğiı:m, Kenan Bey, Siz İıtabullusunuz. 
Zengin ve kibar bir aile çocuğusunu% .• 
Tahsil görmüşsünüz.. Bense, aleUde 
bir köylil kızı .. Size varmayı istemez
sem bu yalnız sizi mes'ud edemiyecc
ğimdendir, 

- Ha, dedim, iıte böyle Söyle TC 

Jirr1i beni sevdiğini ae aklama baka
yım. 

Bunu söylerken eliıni arlıcasaidan do
laıtırarak sağ omuzuna koydum. 1ıto bu 
aırada Zeynep bir fimfelde vuru1muıt 
gibi irkildi: 

- Bırakın beni! Hayır eevmiyorum. 
Dedi ve yanımdan uzU!qtı. 
Zeynep o gilnden aonra benimle yal

nız kalmaktan ve göz ıöze ıelmekten 

kaçınmrya batlamııtI. Hatta ridece~ 
gUn bile bana kUıkUn ktlakUn ellnl U• 

zattı. Belki de bu dakikada yaıunusda 
babur ve annesi bulunmamıı ollaydr, 
bunu bile yapmıyacaktı • 

( .... ) bey, köyünün %enginlerlr&ııdi. 
Köylillerin söylediğine g8ro, fakirlere 
yardrm etmekten hc,.laıwı bit adamdı. 
Beni çok "evdiğini muhtelif tekliflerile 
kar§tlajınamdan anlıyordum. Köyden 
ayrılırken de: 

- Oğlltm, dcmitti. Sen iyi blbli, 
ııc:ak kanlı bir çoc:ulaıua •• Seııl çok MV· 

idim. İatanbulda itlerini bltirdikttıı eon• 
ra istersen buraya gel. Seni evltt gibi 
tutarım. Beraber geçinir gidedz. Ka
rım anan, çocuklarım brdctin olur. A 

Demekten bile çekinmemi§ti.. '.\ 
( ... )Beyin bu teklifleri. benim &iıem· 

lemle aramın bozuk oldufunu bilmesin· 
den ileri geliyordu. Ona bir Yeaileyle 
bunu söylemit ve darcmhğum da ma· 

kul bir sebebe bağtamıımn. ' 
İst.anbula döndilkten IOnfa &etle da• 

va işleriyle uğra§ttUY& batladı:ı:iı. Mah
keme günü u.bahı mdliye kapmndan 
içeriye girerken guetedlerln. p.ıete 

fotoğrafçılannm hilc:umuna mants bl· 
dım. 

Ellerinden kurtulmak için pri datı-
düm.. Sultanha.mamma dotnı yUrilyerelc 

bir handan içeriye daldım. Merdiven
lerden çıkarak karanlık bir k81eye siz· 
lendim. Fakat açık göz gazeteciler be
ni gizler'..diğim yerde de yakaladılar. 
Karanlıkta durduğum için reemlmf çe· 
kemiyorlar, batımda bekliyorlardı. İç

lerinden bazdan, beni dıpnya çıkart· 

maaı için kapıc:ıya para dahi nıdi. 
Onu böylec:e teşvik edip ben,j, han· 

dan dışarıya çıkarmasını iatiyorlardt. 
Kazandığı paranın birsiyle Uzaime ıe
len kapıc:ıyı kovdum.. Orada su.tlerce 
durdum, diyebilirim.. Nihayet m11bkcme 
saatini kaçırmak korkuaiyle dıpnya 
çıktım. 

Adliyeye doğru yol almıya batladım.. 
Gazetec:iler mani oldular. Çiçckpazıt

rının yanında iSnilmli keltiltr ve aorta 
kollarımdan tutarak resmimi aJdılar. 

Ellerinden kurtulduğum uman. mah • 
keme aaati ~oktan gcçmif bulwıuyordu.. 
Adliye dairesine gitmekte mlna yok • 
tu. Evime dönmek il.zere bir tabiye at· 
ladım. Gazeteciler artık rahattı. Rami
mi aldıktan sonra pefimi bırakmıJlardı. 

Maamafih taksi ile hareket edW:.e • 
ye kadar beni seyretmekten ecri kalma-
dılar. 

O akşam ve ertesi gUnli. evim muh· 
birlerin hüc:umuna uğradı. Benlmle ko
nuşmak ve meselenin iç yüzünll .mla
mak istiyorlardı •• 

Bana yaptıklarının aynini, Hicnna 
da yapıyorlardı. Ertesi gün :;uetclcrde 
resmim de çıkıd.;a,ailemden olanlar 
yeniden küplere bindiler. 

i~i halletmek niyetiyle o rec:e me 
bUyük bir toplantı yapıldı; 

Uzun uzun görUımeler oldu. Bu il 
rada ben odamda, hakkında karar wri 
lecek bir mücrim vaziyetinde Abrnrz 
lık içinde kıvranıyordum. Nihayet blrl 
si gelip beni çağırdı. 

Odadan içeriye büytik bir çarpıntı 

içinde girdim. Bana kararlarını bildir 
diler: 

(D~~), . . 
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Garip zabıta vakaları 

Bir ~adın düşmanının 
yarattığı hayalet 1 

SevglllsD tarafından aşkı reddedDDen MaDezyaDna 
lkadonDaırdan nasoo ıntDkam aouyordu ? 

tW~t_ı::~ T14' 
Eskişehirde beygirsi 

köylü kalmayacak 
Ziraat Vt,kAlellnln gönderdigl heyet 

tetkikatını bitirdi, ilk baharda 
ftıallyete geçilecek Ba Tıçede görünen beyazlı hayalet, davetlileri 

Dünyada öyle garip zabıta vak'alan 
oluyor ki! .. 

Bir yabancı muharrir, emsaline nadir 
tesac!üf edilen vak'alar üzerinde dikka· 
tini toplamıı .. Ba~n11çları ve neti~ 
leri tuhaf bir ıürü nadise tesbit ebniı. 
size burada, bunlardan bir kaçını riak
]ediyoruz: 

R ober H. Şimit; Sidneyli zengin 
bir fabrikatördlir ... Keımı dört 

sene evvel ölmüş .• On dört ya~mda gii· 
zel bir kızı var. Milyoner~ kırını o ka· 
dar seviyor ki, adeta tapınıyor; üstüne 
titriyor; bir dediğini iki yapmıyor .• Kız 
da babasına pek dü§kün .• 

Fakat, bir gün, genç kız sofrada ye· 
mek yerken biııdenbire yerinden fırlı· 
yor, babasına hitaben: 

- Sen, diye bağrıyor, benim babam 
değilsin! .. Senden ve evinden nefret e· 
diyorum .... 

Mösyö Şimit ve kızın dadısı, onun 
sinema yıldızlarından birini taklit etmek 
istediğine hUkmediyorlar •• 
Dadı sert bir bakışla ona bakıyor: 
- Terbiyeni muhafaza et kızım .. Ba

baya böyle söylenir mi hiç?. 
Kız, ayni tavırla tekrar ctdiyor: 
- Bu adamdan cidden nefret cdiyo· 

ruml •• 
Ve gidiyor, odasına kapanıyor .. 
Mösyö Şimit; ertesi günü aile dokto· 

ru Erik Beaşa haber gönderiyor • 
Doktor geliyor: kızı muayene ediyor 

sıhhatini yerinde buluyor: Hiç bir has
talığı yok!.. Bununla beraber, babasını 
kat'iyyen görmek istemiyor. Ve tesa· 
e ilfcn kcn::lisini görünce aıabileılyor, 

deli gibi bağrı yor: 
- Senden nefret ediyorum 1 Gözüm 

fi görmesin seni! .• 
Mösyö Şimit, Avustralyarun en mcı 

ruf doktorlarını çağırıyor, ku:ı muayene 
ettiriy:>r. Beyhude .. Kızın bu haline hiç 
birisi bir mana veremiyor .. Hasta değil 

deli de değil .. Şu halde neıi var? 
Bir sabah, Mösyö Şimit, naıLJna ge· 

len mektuplar ar:ısında garip bir mek· 
tup buluyor. Bu; el ile veya makine ile 
yazılmamış.. Gündelik gazetelerin bi
rinden ayn ayn kelimeler kesilerek yan 
yana yapıştmlmıı ve bu suretle vücu· 
da getirilmiş. Bir yabancı, muayyen bir 
yere 10.000 İngiliz lirası bırakmasını 

tavsiye ediyor; ve: ''Bu parayı almc~ 
manen çalman kızınızı size iade edece
ğiz •.. ,, diyor. 

Polise haber vermemesinin tavsiye o
lunmasına rağmen zavallı baba, mek
tubu, Sidney polis mUdiiriyetine gönde
riyor. 

Kızmız bayılacak ! 
On beş gün geçiyor. Kız gene ayni 

halde .. . Mektuba gelince, a1ay etmek 
istiyen birisi tarafından gönderildiğine 
hükmolunuyor. 

Fakat, Mösyö Şimit, yeni bir mektup 
alıoyr. Bunda 20.000 İngiliz lirası talep 
olunuyor ve şöyle deniyor: '"Manen 
çalınan kızınızın fidyeinecati.. Size, 
kuvvetimi ve nüfuzumu isbat edece
ğim: Gelecek çarşamba gUnü saat 4 de 
kızınız i>ayılacak, ancak 25 dakika son
ra ayılacak!. .. ,, 

Tayin olunan gün ve saatte, Mösyö 
Şimitin oturduğu evin etrafı bir milfre· 
ze polis tarafından muhafaza altına alı
nıyor; kız büyük salona getiriliyor. Ya
nında dadısı ve aile doktoru, bir polis 
memuru ve bir de gazeteci bulunuyor. 

Kız, tam saat 4 de düşüp bayılıyor .. 
Doktor, saat elinde .dakikaları sayıyor. 
Hakikaten, mektupta haber verildiği 
gibi 20 dakika sonra kendine geliyor .. 

Polis. bu bale bir mSna veremiyor; 
yalnrz. kızın yanına, bundan sory-a da
dısrnı:ian . yaşlı ahçı kadından ve on yedi 
senelik emektar uşaktan başka kimse 
nin girip çıkmasını menediyor. 

Kı11mı ölPcek ! 
Mösyö Şimit: bir mektup ,faha alı· 

yor; bu sefer 50.000 İngiliz lirası iste
niyor ve üç gün mühlet veriliyor: "Pa· 

biribi ine kattı 
cürmiyle tevkif etmiş .. - Fakat, zavallı 
hizmetçinin hayatın iade etmenin imka
nı yok! .. 

rayı vermediğiniz takdirde kızınız, nasıl 
evvelce söylediğim günde, saatte bayıl
dı ve ayıldı ise öylece dediğim günde 
ölecektir .. ,, deniliyor .. 

Fabrikatörü bir telaş alıyor; kızını, 

kızının hayatını kurtarmak için isteni· 
len parayı vermeyi kararlaştınyor • 

Esrarıengiz hayalet l 

S umatra adasında, (Riov) fehrin-
ıde, esrarengiz bir hayaletin gö· 

rünüşü halkı büyük bir heyecana dü-
Fakat, o gece polis hafiyesi çok mü· 

him bir Jcy öğreniyor: Dadı; aile dok
torunun ara ııra kızın kulağına yavaı
ça bir }eyler fısıldadığını söylüyor . 

Polis hafiyesi; doktor hakkındaki giz
li bir tahkikat yapıyor, ve kendisinin 
sefahate düşkün olduğunu, son zaman
larda kumarda çok kaybettiğini, borç· 
landığını öğreniyor • 

Mesele aydınlanıyor: Doktor, aile 
doktoru olmaktan istifade ederek kızca
ğızı, manyatizma kuvveti tesiri altında 
tutuyor, bu suretle babasından bilyük 
bir para koparmak istiyor •• 

Tevkif edilen ve sıkı bir sorguya çe· 
kilen doktor, nihayet cürmünU itiraf e
diyor, doğruyu söylüyor •. 

Az sonra, sun'i uykudan kurtulan kız, 
geçen §eylerin hiç birini hatırlamıyor. 
Tabii haline avdet ediyor. Gene evvelki 
gibi babasını seven, babasına hürmet e· 
den sevimli bir kız oluyor . 

Fabrikatör, kızını kurtarmak için 
gözden çıkardığı 50.000 İngiliz lirasının 
10 binini polis hafiyesine 40 binini de 
hayır müesseselerine vermiıtir .. 

Bir falcmın sebep olduğu 
cinayet 

Ş ikagolu zengin bir fırıncı kadın 
Ada Seytoveski, gizli bilgilere 

çole ehemmiyet verir; fala, falcılann 

sözlerine çok inanırdı. Biraz rahatsız ol· 
dumu, işlerini yolunda gitmedi mi, he· 
men bir falcıya başvurur, sebebini anla
mak isterdi. 

Bir gün, gene bir falcıya gitti. Bu, 
kurnaz bir ko:akarı idi. müşterilerini 
garip bir dokor içinde kabul ediyordu. 
Odası loştu, duvarlarda acayip resim
ler, raflarda ölü kafaları, yarasa kemik
leri, yılan derileri vardı. ötede beride 
kocaman bir buhurdan içinde yanan 
günlük, içeri girenleri bonaltıyordu. 

Fıtıncı bu dekor içinde şaşırmıı. 

kalmıştı. Falcı, bir çok ıeyler söyledik
ten sonra: 
Falcı, bir çok ıeyler göyledikten son-
ra: 

- Rahatınızı bozan esmer bir kadın 
dır, isminin ilk harfi de (R.) dır. - de· 
di. • Bu kadın yüzünden büyük bir fe· 
lakete uğrayacaksınız .• 

Fırıncı kadın, büsbütün şaşırdı. Fal
cının evinden çıkınca doğru bir silahçı 
dükkanına gitti. Son sistem ve otoma· 
tik rovelver satın aldı. 

Eve dönünce, falcının söylediklerini 
teyzesine, hizmetçisine anlattı. Ona ve 
hizmetçisi Keresteyine falcıyı giıdip 
gö~elerini tavsiye etti. 

Hizmetçi kız, ertesi günü falcının e· 
vine gitti. Falcı kadın buna da: 

- SeV'diğiniz erkekle aranızda es· 
mer bir kadın görliyorum. dedi, ve ila-
ve etti: 

_ihtimal bu yüzden öleceksiniz!. 
Hizmetçi kız, fırına dönün : e m~tema· 

diyen göz yaşları döküyor, kendı ken· 
dine söyleniyordu : 

_ Söylediğim erkekle ara~a es~cr 
bir kadrn var. İhtimal bu yuzden ole-

ceğim 1 .• 
Fırıncı kadın düşünüyordu. Falcının 

söylediği kadın her halde hizmetçi kız 
olacaktı. Zire( (R) harfi ırpcasınm vaf· 
tiz adının ilk harfi idi. Demek bu ka· 
dın yüzünden rahati borulacak, felike· 
tc uğrayacaktı. Şu halde buna meydan 
vermemek, hizmetçi kadını yok etmek 
lazım değil mi idi? Yeni satın aldığı 
rovelver ne güne duruyordu? 

Hemen odasına çıktı, silahını aldı, 
dükkana indi İşiyle meşgul olan. zaval· 
lı kadını bir kurşunda yere serdı. 

Falcının dediği çıktı. . 
Sorgu hakimi; falcıyt, cinayete teıvık 

şürdü; hususiyle Avrupalılar arasında 

müthit bir korku uyandırdı. Bu haya • 
}etin, bir ziyafette görünlivermesi da· 
vetlilerden iki kadının ölümüne sebep 
oldu.Bu ölüm, tabii görüldü ve korku· 
ya bamlolundu. 

Fakat, (Tanjong Pinang) valisi; yüz· 
başı Vilyem'i kadınların ölümUnün ha· 
kiki sebeplerini araştırmak için Riova 
gönderdi. 

Zeki ve son derece kurnaz bir zabit 
olan Vilyem, gayet sade bir 1ey dii§ün· 
dil, evinde bir süvare tertip etmiye ka
rar verdi. "Bu esrarengiz: hayalet mut· 
lak görünecektir • .,, diye söyleniyordu. 

Karısı ~a, bu tehlikeli tecrübeyi mu· 
vafık buldu: 

- Kocacığım, dedi, aeninle beraber 
olduktan sonra bir şeyden korkmam.. 

Süvare tertip olundu. Davetiyeler 
gönderildi. Herkes, valinin yaveri 
tarafından davet olunmayı büyük bir 
gcref saydı. • ; 

Salonda büyük bir kalabalık vardı. 

Piyano çalınıyor, dansediliyordu. Her· 
kes neş'eli idi. Herkes gülüyor, söylü
yordu. 

F;,.kat, birdenbire şiddetli ve sert bir 
ses işidildi. Bahçede bir hayalet görün
müıtü. Miaafriler kaçışmıya başladılar. 

Yüzba11 (Vilycm), ne misafirleriyle 
meJgul oldu, ne de hayaletin iUerine a· 
tıldı. O yalnız, hayaleti görmek için a· 
yağa kalkan karısına bakıyor, gözlenni 
bir an ondan ayırmıyordu. Bu sırada, 
Hendrik Soene adlı bir çiftçinin umu
mi telaştan iatifade ederek karısuun 
kadehine beyaz bir toz koyduğunu gör· 
dü. 

Ve üzerine atıldı, ellerinden yakala· 
dı. Fakat beriki, silkinerek kurtuldu, 
cebinden bir Malcz bıçağı çıkardı, yüz· 
başının göğsüne saplamak istedi. Yüz
batı daha tetik davrandı, rovelverini 
çekti, Soeneyi y~re serdi. 

Yapılan tahkikat neticesinde, Hend
rik Soenenin, 1907 de adaya geldiği ve 
aklında noksan olduğu anlaşıldı. Haki
katen 1909 senesinde çıkan Malez isya· 
runda kafasından tehlikeli surette yara
lanmııtı. 

Son za~arda bir kadınla evlen
mek arzusunl düımii§tü. Kadın, kabul 
etmedi ve Holandaya gitti. 

Bu; Soenenin bütün kadınlara dil§· 
man kesilmesine sebep oldu. Kadınlan 
öldürmek suretiyle intikam almayı, .ıa
yıf kafasına yerlcıtirdi. Yerli hizmet· 
çisine, ıüvarelerin, ziyafetlerin en ha 
raretli bir zamanında, beyaz bir örtüye 
bürünerek bahçede dola~sını emret· 
ti. 

Hizmetçi, birdenbire ağaçlar arasın
dan çıkırl.:a misafirler telaJG d:işü}'f)r 
lar, o lda fırsattan istifade ile gözüne 
kestirdiği, ölümüne karar verdğii kadı
nın bardağına zehirli toru döküyordu. 

l"tllS\"OD hamaJı - Hu kadnr yUk 
için on kunış ha? Bari seyahatten ne 
zaman döndüi!UnUzU haber verin de 
o Jttin izinli çıkaymıT 

Eski.şehir, biıtUn yuNıa cin.! yart.§ 

Eskigehir, (Hususi) - Eskişehir 
villyeti ötedenberi iyi ve güzel at ye.. 
tiştirmekle tawnmıe bir mıntaka idi. 

VilA.yette kara sapan V& koca ökm 
ile ziraat azalmış, bunların yerlnJ ma-

kine ve taraktör işgal etmiıtf. Çiftçi. 
li.kte atm rolünü pek iyi takdir eden 

köylUlerimiz, nakliyat işlerfıli de at 
ara.balan ile temine başlam:ışlar, bir 
taraftan da koşu hayvanı yetiştirme-

nin zevkini ta.tmnJlardır. Bu be.kmıdan 
ziraat vekaletinin hazırlıyacağı bir 

programın ilk deneme ve tatbik sahası 
ancak Eekişehir Çifteler bölgesi olabl-

lğdırda 
Meıbaha ve dört mektep yıq>1ldı, 
göçmenlere arazi ve bahçeler 

verildi 
Iğdır, (Husust) - Belediyece yap

tırılmakta olan fcnnt mezbaharun in· 

şası bitmiı olduğundan pek yakında 

işletmeye açtlaı.:aktır. Parkın etraf;ma 
çevrilmekte olan duvarın da inşası b:t 
miş ve park çok gU.zel bir manzara al
mıştır. inşasına iki sene evvel baılarut
tmf olan kazancı, kaçar Doğanph, Di
ze ve Küllük köylerindeki mektep bl· 
nalan açılmıştır. 

Ötedenberi harab bir vaziyette bu· 

lunan Bülbill mahalleSile Kars arasm· 

daki köprü uray tarafın.dan muntazam 
bir şekilde yaptınlmıttır· 

Iğdırda Bulgaristan göçmenlerinden 

217 hanede 869 nüfusa 16305 dekar 

tarla ile beraber her haneye beşer de
kardan 1086 dekar bahçe yeri tevziatı 
ikmal edilmiııtir. 

Bahkes:rde 
feyezan 

Bin erce dönüm nrazl 
solar altında kaldı 
Balıkesir, (Husust) - Son günlerde 

yağan sürekli yağmurların' muhtelif yer 

lere hayli zaran dokunduğu gelen ha· 
berlerden anlaşrlmaktadır. 

Bu yüzden Manyas gölllntln ayağı 

olan Kara.dere çayı ta§ttllt ve o elvan 
baştan aıağı sular istili etmiıtir. 

Sular mütemadiyen kabarmakta ve o 

• civardaki köyleri endiıeye <N§ilrmekte 
dir. Yine bu sebepten Göbel nahiye

sine bağlı Kepekler köyünde binlerce 
dönüm arazi suların altında kalmııtır. 

Bu arazinin mühim bir kısmına Jaı 

mahsulU ekmit bulunan köylUler çok 

zarar görmüJlerdir. 

Milrvetler çayı da Manyasın Dtlmbc 
ve Haydar köylerinin meralannı kap
lamt}tır. 

Yurddan 
K llçqk Haberler .1 

• Konya vilayeti dahilinde yapıl· 
makta olan maden ve su araıtınııala-

nn.da kullanılmak Uzere bir sondaj ma 
kinesi alınmasına karar verilmi§tir. Ye 

ni sene içinde sondaj itlerin: daha bil 

yük bir ehemmiyetle devam edilecek· 
tir. 

• Adanada çıkan "Tilrk SözU" re
fikimiz on dört yaşına girmıştir. Teb
rik eder ve muvaff akiyetlerinin devam 
etmesini dilerir. 

. 

kayoonları da yetiştirecek 

lirdi. Nitekim vekllet de lXSyle Y' 
.Mecliste htl.kfunet programmın Jll 
şundan birkaç gün sonra veıAJtet 
tehassısı Dr. Çikinin başkaııl 
Eskl§ehlre bir tetkik heyeti göııd 
Bu heyet şimdiye kadar eeıcseıı 
köy gezdi. Yedi bln kısrağı btreı' 
rer muayene ettt. Her köyde o 
ekim, UrUn, ot, mera ntlfus vaziyt 
nJ ihsaf etWıla.ra dayanarak ih 
sUzgeçinden geçiren heyet ha.yvaJl bJl 
larmm ne halde olduğımu, mevcud 

vanlarm ne gibl bUnyevt bir hU!t)ll 
taşıdığına, sıfat ve tenasül lşleri11e; 
bUyük bir ehemmiyet atfedildi. ~ 
ye kudar memleket yilzlerce daJll 

ayğır dağıtmış olan Çifteler h ~ 
at üretme işindeki rolilnü de b ~ 
katır. Ziraat vekletl heyetinin ~"~t!' 
lan bu derin ve ehemmiyetli tetJ<llC ~ 
den anlaşıldı ki, F.ekişehir Çiftel~ 
gesi zirat vekA.letinin yeni teşebb ~ 
en elverişli bir mmta.ka.dır. Ve bU_.__.lf 

taka.da ilkbahardan itibaren tatblJr 
geçmek liznndır. ~ 

KöylUlerln bu teşebbüse karfl af" 
terdikleri alA.ka derindir. HattA 1' f 
terimiz bu teşebbU..'\lln neticeleri~ 
iyi takdir ettiklerinden derhal h 

te geçm.ioler, heyete birçok kol~ 
lar göstermiolerdir. Srf at Dle ~ 

olan ilkbaharda faaliyete geçil~ 
at üretme, at yeti§tlrme, kısrak~ 
me, mat usulleri dev\et eliyle o t.I 
ze edilecektir. Fenni ahırlar, Ol~ 
zam yemlikler, kurulacak, da~, 
hayvanlar aa.tm alınacak, koŞU •. e! 
bakım ve yayım lalerl tanzim ed1~ 
tir. Pek kT.sa bir zamanda vilA tf 
atsız, beygirsiz bir tek köylü kaııı1 -, 
cağ1 gibi Uretllen hayvanlar ıneıole 
tın her taratma gönderilecekV 

.Lekeli humr118 

ile mücadele 0 
lUSylerde birer bil~ 
sandığı ve yıkalloJ 

yeri yapılacak~ 
Balıkesir, (Hususi) - LekeU ~ 

ma hastalığına karıı hutalığtıl ;I 
düğü yerlerde srhhat teıJWAtın" ~ 
cadele ,apılmaktadır. Bununla bl~ 
yurdun muhtelif yerlerinde :tıa• , 
nNnferit vakalar halinde tekerıdt ti 
mekte olduğu gözönUne getiril;; 

zı köyler<!e umumi bir tekilde 

dele yapılması kararlaıtınlrnı~· f 
Lekelihumma hastahğınm öııoıı' tf 

çilmek için olduğu gibi terniSU) ~ 
kınımdan da lüzumlu ve faydalJ -' 
ten bu ml1.:adele için lbuııgelcSl 
mat verilmi§ti.r ~ 

Verilen talimatta mUca.dele 1'' <ti ( 

köyler için birer buğu sandı~~ 
kanma yeri temini lüzumu bil ~ ~ 
ve tedarik edilecek buğu aan~1' ri ~ 
yıkanma yerlerinin birer kroıcUe ı' 
derildiği gibi bunlann tedari~t1~ 
kin görülemiye:n yerlerde tatb~ ıtiJ'" 
cek basit mi:•.:a.dele usulleri ~, 
delcde takip olunacak yollar rJ':P'. 
IUzumu kadar malömat qe~)'l~~ 
Halkı temizliğe teşvik için k 1"' 
onlann anlryabilccekleri lisanla 
mrı 8ğütlcr dağrtılımıtı.r~ 



l'iizünüze dikkat 
ediniz! 

,,, 
1< 
~ ._~Y1tlcck lastik bir sllnger, yağlı derileri yıkamak için çok iyidir. Yüz
~ }'ı(a n.arı silmek için de aünger kullanınız. Sonra süngeri soğuk su ile 
fıt ~ ....... Ç Yınız, yüzünüze, çenenize ve boynunuza hafif hafif vurunuz. 

~atıın ok Y.!lğlı, pürüzlü ve siyah lekeli yüzler, yüz fırçası ile yıkarur. Yalnız 
le a ..... 1 P.clı: sert olmamasın dikkat etmeli .• 

tinde tce sabunlanmı§ bir banyo eldi veni ile ufak -daireler yaparak yüziln il-
\' il~ oıa§tırmak, hafifçe oğuşturma k .az yağlı çehreler için çok faydalıdır. 

bit tcb~kbir. cild güzellik için büyük yüz fıq;asmı ve yahut çok pürüzlü bir 
t:lahıftr ~dır. Bunun hemen önünü al- süngeri tecrübe ediniz. Fırça veya 
tcı:ıtiııi' d ağ, en&iceyi bozar, yüzün süngerle yüzünüzü oğuşturunuz. Ve 
\>c • cg·· · l\l 1•tcllil . 1§tırir, cazibesini kaçınr, soğuk su kullanınız. Bu, ciltte toplan-

~lıtr. dıği gibi makyaj yapmıya ma- maya başlıyan yafları dağıtır • 
~ il~t1 c·ı ı Eğer cildiniz, çok nazik ise en iyi 
fır >'ıka11a' ~1.er suyla ve sabunla kolay- bir sabun ve sıcak su yüzünüzü bozar •• 

~il'iyı bıtır. Bol sabunlu bir yüz O hal:lc, 1unu tecrübe ediniz: Tasın c d . • 
\' li aıına yiızü, yüzün yağlı kı- yarısını ıl~ su ile doldurunuz, sonra 

lı u~İlıt h afirçe oğuştunnalı. etamin den bir kesenin içerisine bir 
la \re J'a~~ angi kıs •.. n daha çok yağ- çorba ka§ığı kepek koyunuz ve suya 

11 J'ahil11.k llrnıya m~ait olduğunu an· batırınız. Ve yüz-Unüzü sabunla yıka-
. ardıt. ' için şöyle kolay bir usul yınız. Bu müddet içinde kepek ıuyu ta-
tıı ~lırı~i il dil eder, yüzünüze bir zarar vermez. 
~ ıı llc1ıd \'ucunuzun ortası burnunu- Sabunu köpürtmek için de ılık su kul-
bu~lltı~; 0 a i:elınck üzere yüzünüze ko· }anınız. 

c., tta 
t i:ıni~ d Parmağınızın ucu alnınıza Sonra keseyi soğuk su ile ıslatınız, 
.. il baı .... e Çenenize dokunsun. Son- çehrenin yağlı kısımlarını bastırınız. ya · " di· 
tı l'i a~1111 ger parmaklarınızı yelpaze Peklik, gıdaya dikkat etmemek, az 
)'~ Öttec z~ Yanaklarınızın üst kısımla- idman, soğuk hava, uykusuzluk da 
,.,~~Unu .. ile §ekilde ... Eliniz bu suretle cilı:ii bozar. ·11rk .. n .. 
~~ en ay Uzerinde yelpazc\ari du- Cildinizi bozacak fena adetlerden 
il "" naya bak El' · · .. .. · · ·ıd· · ·· b' k ,, ""tle ınız. • ınızın orttu- vazge~ınız , cı ınıze gore ır yı ama 

.rcrı r ilk w :ı 
td· ~tdir. ni evvel yaglanacak olan usulü seçiniz, iyi bir pomad kullanınız. 

ltl~ • lhassa bu kısımlara dikkat Giızelliğinizi, taravetinizi daima mu -
b~~ter YUziin" . hafaza etme kisterseniz, çehrenize ait 
de·. lngi bir uzu daima sıcak su ile ve hiÇ bir şeyi ihmal etmeyiniz • 
.. l•eniz sabunla yıkamak adetin
ıl~tinj ka~~~htenizin gündengüne tra· 
,..il "4Cdec w • 

diıı· 'illin olab' .eg!n.dcn, bozulacağın-
~. ilırsınız .. Eu adeti terke· 

~k au, \Tu ...... __ , •. 
.. ~ahun ve bir 
\• 

• 

l'd rf'"'di ytınlll Jrnmnştnn ynpılmış 
hir ı·olı ınoılell. Üğlcdcıı sunrıtlt\ı·ı 'c l 
geceleri glyllcbilh'. 

Çamur lekelerini 
nasıl 

çıkarabilirsiniz? 
Kıt geldi. Yağmurlar, karlar batla

dı. Bir çok sokaklarımız çamur derya
sı halini aldı. Yolda giderken, ne ka
kadar sakınsanız, ne kadar dikkat et
seniz mutlaka paçalarmız, etcklikleri
niz çamurlanır. Yaıunıı:dan geçen bi
risinin dikkatsizliği, su birikintilerine 
basıvermesi, üstünüzü zifon bular. Ya 
sür'atle giden otomobiller 1 Bazan insa
nı baştan aşağı çamura bular. 

Eskiden sokak çamurlan, su ile top
rağın karışmasından ileri gelirdi. Ku
rudu mu, biraz oğuşturulur, temizle
nirdi. Şimdi ise öyle değil. Otomobiller 
çıktı çıkalı çamurların da tekli deği~ti. 
Motörlerdcn akan yağl&r, daha buna 
benz~: bir çok şeyler çamurlara karı~
mıya başladı. Tabii bunların bıraktığı 

lekeler oğuşturmakla çıkmaz. Eser bı
rakmaması için muhtelif usullere mü
racaat lazım gelir. 
İLK USUL - Çamur lekelerini ılık 

su ile oğuşturarak yıkayınız. Eğer ça
mur leke bırakmışsa, bunun üzerine bi
raz yumurta sarısı sürünüz, yeniden 
oğuşturunuz. 

tK1NCt USUL - Birinci usulil tat
bik etmenize rağmen leke gene çık
mazsa, ıslatınız ve üzerine biraz Krem 
Tartar tozu dökünüz. Bu tozu, kuma
şın üzerinde on, on be§ saniye (Tah
minen yamn dakika) dan fazla bırak
mamalıdır. 

Tozu, uzun müddet kumaşın ilzerin
de bırakmak, rengini değiştirmiye se
bep olur. Bunun önüne geçmek için 
tozu koymazdan evvel yanı batınızda 
bir tas au bulundurunuz. Bununla le
kenin bulunduğu kısım yıkarsınız. 

Sonra, çok yaklattimıanınk prtiyle a
teşte kurutunuı:. 

Krem Tartar çok mUesairdir. Bunun 
için bir çok lekeleri birden temizleye
mezsiniz .Bun!an birer birer çıkamuya 
çalışınız • 

A~ık ve parlak renkli kumaşlar 
Ilık su ile yaptığınız tecrübede mu

vaffak olamazsanız, israr etmeyiniz. 
Lekeciye veriniz • 

Şemsiye ilzerindekl lekeler 
Bazan, dikkatsizlikle ıemıiyeniz ye

re düşer, çamurlanır. Bazan bir oluk
tan akan kirli su ile lekelenir. Bunlan 
temizlemek için Tampon veya fırça 

kullanmayınız. Zira, leke kumaııa da
ha ziyade nUfuz eder, yerletir. A~ğı
daki tavsiyelerimizi tatbik ediniz: 

1 - Şemsiyeyi açınız, musluğun al
tına tutunuz. Bir müddet ofuıturina -
dan bol su ile yıkansın. Suyun kuvveti, 

çamur lekelerini temizlemiye kUidir. 
Kuruduktan sonra lekeden eser kal
_.ıaz. Kumaıın rengi de parlar. 

2 - Su ile temizlemiye yeriniz, vak
tiniz müsaait değilse ıemsiyeyi açınız, 
Lekeyi, çay suyuna batmlmıı bir tam
ponla yıkayınız. (Yalnız koyu renkli-

leri.) Açık renkli ıcm1iyelere gelince: 
Çay yerine, pek az miktarda Amonyak 
ve alkolü Volatil (bir bardak auya bir 

tatlı kaşığı) karı§tırılmıt ılık au kulla· 
nınız. 

Bu tertip, koyu ipekli kumaştan ya· 
pılan şemsiyeler için de iyidir. Lekeyi 
çıkardıktan sonra ıemsiyeyi günepiz 
ve rü::garsız bir yerde bırakarak kuru
tunuz. 

Sarı lst<arpinler fizerindekl 
çamurlar 

Mümkün olduğu kadar. çamurlar 
kurumadan silmiye gayret ediniz. Bu 
suretle leke yapmasının, yerleıip kal
masının önünü alırsınız. 

Kuru çam urlar 
Lekeyi fırçal~yınız. Derinin tamami

le kuruyup kurumadığına bal::ınn. Ku
rumuş ise aııağıdaki tertibe batirılmıı 
bir tamponu lekelerin üzerine sürü
nüz: 
Yarım litre sütU ateşe koyunuz, be§ 

d:ıkika kaynatınrz, sonra üzerinden 
kaymağını alınız, ateşten kaldırınız. 

İyice soğuduktan sonra içerisine, 30 
gram (Acide chlorhydriquc) i idamla 
damla akıtınız. Saflayrruz, 10 dakika 
kadar bırakınız .Sonra, çalkanmrı bir 

f2>~D@ıroyaınıan spcırtmeırn 
<CtUrmt'Durr ~eD$D 

70 yaşında, birinci 
sınıf kayak~ı ! 

Kotra yarışlarına girer; otomobilf nl 
büyük bir süratle surer ve 

' mahir bir avcıdır 
Polonya Cumhur Ba§kanı fgnace 

Moscicki'nin, geçenlerde doğumunnn 
70 inci yıldönümü kutlularunı§trr. 

!. Moscicki, on senedenberi Polonya 
milletinin Cumhur Başkanı bulunmak 
tadır. 

Nafiz ba.kışh ve snğlnm vücutlu 
olan ~an Moscicki bugün hala dinç 
tir. BWlun sırn spordur!. U, vazifesi
nin, kendisine pek ağır mesuliyetler 
tah ,·il etmesine rağmen spora has
redecek, sporla meşgul olacak zaman 
bulabilmektedir. Kışın, boş bir vn.l.it 
buldu mu hemen Karpat havalisinc gi
der, ski eğlencelerine iştirak eder. 

70 yaşında, fa.kat birinci sınıf bir 
kayakçıdır. 

Yazın, deniz kenarına gider. Sahil
de güzel bir köşkü vardrr. Ailesi ile 
beraber yazı burada ~eçlrir. Saııdnl 
ve kotra yarışlarına iştirak eder. Hu
sust yatı ile dola.«Jır. Plajlara devam 
eder. Çok usta bir yüzUcüdür. 
Başkan, dünyanın en sade adamıdır. 

Banyolarını, umumt plajlarda, halk 
&rMmda yapar. Protokole ehemmiyet 
vermez. Sade bir vatandaş gibi hür ve 
serbest yaşamak ister ve öyle yaşar. 
Memlektinin başkanı olması da kendi 
arzusu ile değildir. Bu yüksek rnevkie 
çıkabileceğini aklından bile geçirme
miştir. 

Mosclcld: ilkkft.nun 186.1 de 1.fiyer
zanoviçte doğmuştur. Tali tahsilini 
Varşovada yaptıktan sonra Riga ilim 
ve fen enstitüsüne girmi!}tir. Burada, 
en ziyade tabiata ehemmiyet veriyor, 

ona ça.lt~ıyordu. Sonralan, siyasetle 
de meşgul olmaya başladı. Biricik ga.
yeı5i mı idi.: Polonyanm istiklAli .. Ec
dadı, 1831, 1863 iuyrunlarma 4~ 
etmemişler mi · · ?. .n&n rr l''~ 

Bir ~n, birka~ genç talebe, bir 
kahvede btr masa ba~ına toplandılar. 
Bira çok S('rt. Kafalar kı~nın. Bir PI'O: 
je hn.ztrlacltlar. Halbuki casuslar, ken
dilerini tarnssut ediyordu. ~n<: Mos
clcki 1892 de Rusyayı terke mecbur 
oldu. 

Londraya gitti. Flinsbüride tahstll
ne devam ediyordu. O sırada, kendisi 
gibi bir milliyetçi olan Plsudski ile 
ta.nıştJ, dost oldu. tki gencin mukad
deratı artık bir idi. Ve Polonya, on
ların cesareti, azim ve iradesi sayesin 
de istiklA.line kavu13acaktı. 

1897 de otuz ya§ına basan Moscic
ki, İsvi~rede Friburda yerleşti. Kimya 
ve tabiat sa.hasında tetkiklerle meş

gul olmaya başladı. Mesaisi muvaffa
kiyetle neticelendi. B~ elektrik tek~if 
lleti icat etti. ve buna kendi ismınl I 
verdi. Bu alet, bUyi.lk bir rağbet ka.-1 
zandı ve bütün dünyada kullanılmaya 

Polonya Oum1ıurrcisinin avcılığına ~i~ 
bir hatıra. 

başladı. Profesör Moscicki artık btl
Yük alimler sırasına geçmişti. 

Bu sırada vatandan yükselen bfr. 
ses onu davet ediyordu. Onı:ı. (TeopoUJ 
fen mektebinin, Elektroşinıi kü.rsüsD 
teklif olunuyordu. Kabul etti Artı~ 
bütUn çalışmasını, ilmini vatanına;. 

vn.tanmm çocuklarına ha."3I'edecektlı 
Bundan çok büyük bir zevk duyuya?" 
du. 

Umumt Harpten sonra (Şozov) nmt 
fabrikasının müdürlüğünU Uzerlne aJ.ı 
dı. Fabrikanın, bugUnkü tekemmUUt 
onun mesaisi sayesindedir. 

1926 da, mıı.i-eş3.'l P1suds1tl_profesör'D 
18.boratuvarmdan zorla Yll'dr, Cüm. 
bur başkanlığına. getirdi 

Mosclcki o vakittenberi. memleketi• 
nin refahına, sa.adetine ~lI§ma.ktadll\ 
Hiçbir milli hareket ve arzu yoktur 
ki gözUnden kaçsın. BürosÜ herkese 
açıktır. Büyük ve küçük, şclıirli ve 
köylU herkes, istediği zaman gider, 
kendi~ini görlir, derdini anlntrr. Haf., 
tanın birkaç günü bütUn nazırları d~ 
vet eder. Onlarla dostca ve teklüsizctt 
görüşür. Sözleri resmi ve protokole 
tabi değildir. GUnUn meseleleri halt .. 
kmda sadece bir fikir rnübalielesidir. 

Moscicki, bütün dünyayı tehdif 
eden tehlikelerin birçoğundan mcml& 
ketini kurtarmaya muvaffak olmuş-
tur. ' 

Polonya Cumhurreislnin ava, avcılı· 
ğa da çok merakı vardrr. Otomobil 
kullanmayı ve sUrati sever. Sıhhatinin 
sağlam olmasında hiç şüphe yok kf 
sporun büyük bir tesiri vardır. 

· Iıte son moda bir çanta ve iki ~i(t eldi ven. .. Eldivenlerin birisi açıli renkli f&Ö 

dendenclir ve üzeri yeıil çiçeklerle süslü dür. Diğeri ceylan derisindcndir. ÇaDıı 

ta, kahve rengi deriden yapılmııhr. Di kitleri beyaz, ıeyrek ve kabadır. 

yumurta akınr, daha sonra 30 gram 

Essence de Lavande ilave edinizı bir 
ti§eye koyunuz, ağzını da sıkıca kapa· 

yınız. tskarpinin lekeli yerini ateşe 

tutarak kurutunur, sonra bir fanilfi. 
P.arçasıru, tarif ettiğimiz suya batırarak 

oğuştura oğu§tura lelceyi &iliriü. 

Bu mahHil, uzun müddet mııhalar.& 
olunur. Ve daha az bir miktarda-da. ya• 
pılabilir. Şu halde sütün, asid ve sairc
nin miktarlarını ona göre hcsaP. ıetmclC 
lbım gelir. 

• 



stanbu u 
taşları 

Dogan istanbulu tanıma gezinti
lerinde neler gördü ? 

Doğan, yaz tatilin! geçirmek üzere ı 
lzmlrden lstnnbulda bulunan amca
sının yanma golmlştl. O, bu dört ay
lık tatil mUdılctl Jclnde Istanbulun 
hemen hemen her yerini gezmişti.· 
GördUğU şeyler o kadar coktu ki bun 
1ar hakkında öğrendiği bilgilerden 
dolay:ı büyUk bir kıvanç duyuyordu. 
Şimdi, lstnnbulu bllmiyen lzmlrll 
nrkadnşlarmn hergUo anlatacak bir 
konu bulacnktı. İşte Doğan, lzmlre 
dönerken vapurda hep bunları düşti
nUyordu. 

lzmlre ayak basbğı dakikada onu 
arkadnşları rıhtımda karşılamağa 
ı;elmlşlcrdl. Doğan her birinin elini 
ayrı nyrı sıktktnn sonra; 

- Arkadaşlar dedi. Size 6yle çok 
nnlatncnk şeylerim Yal' ki, nerden 
başlıyncağımı b\l mlyorum. Hole 
bir yarın olsun! Dize gelin, bakın 
size neler anlatacak vo ne resimler 
göstereceğim. 

Ertesi gün Doğan pek erken kalk 
tr. Yolculuğun vermiş olduğu yor-

. gunluk kısa bir zamanda gec;mlştl. 
Az sonra kapı çalındı. Doğan koşa 
koşa kapıyı ac;tı. Arkadaşları gel· 
mişlerdl. O.konuklarını lstanbuldan 
geUrdlğl resimlerle silsledlğf bir sa
lona aldı. YUzilnde, önemll bir konu 
Uzerlnde konferans verecek bir a
dam biçimi vardı. EvvelA. bir iki de
fa BksUrdükten sonra s6zlerlnc şöyle 
başladı: 

- Arkadaşlar, tstnnbul, memleke 
Umtzin en gilzel ve en zengin eser
lcrlle dolu bir parçasıdır. lstanbulun 
llirlü yerleri, nnıtları ve belit başlı 
blnalal'ı hakkında sfze söyllyecekle
rim, ancak vnklt bu1nnt!a amcamın 
beni gezdlr<liği Yerı"1" alt olacaktır. 

İlk olarak c:ılze tstanbulun !cinde 
~1lkselon tnrlht anıtları anlataca
~ım. BugUn Dlltlıt taşlardan bab e
dece~m. "Sultannhmct., dentıen, ta 
ta.nbulun önem11 bir semttnde Uç di
kili taş vardır. Taşlar hakkında size 
hllgt Yermeden ônce SuıtanRhmet a
lanının ne suretle yapıldığım anla
tayım: 

Sııltanahmet alanı 

Şimdi St.ltanahmet alam dennen 

hu yere eskiden At meydanı deı lcr
mlş Burası ikinci yüzyılın soıılarrnn 
doğru o zaman lstanbulda bulunan 
H.oma imparatoru tarafıııdaıı yapıl· 
mıştır. Uzunluğu 270, genişliği de 
180 metredir. Etrafı yüzbln seyirci 
alacak kadar büyükmilş, orta yerde 
ve şimdiki parkla.Tın bulunduğu kı-
sımda at koşturmağa mahsus bir 
yer ayrılmış, bunun etrafına da, 
halkın yapılacak yarışları seyrfltme
sl lçln küçük kUçUk setler konmuştu. 
Diğer tarartan Ayasofya müzesinin 
bulunduğu tarafta da saraylıların 
ve lmpal'atorun oturmasına mahsus 
localar bulunuyordu. Güneş fazla 
olduğu zamanlar buraya bliyük ten 
t~ gererlermiş. Daha sonra bural:ırı 
nı LA.tinler denilen bir ulus ele ge
cirmı~. hor tnro.fı harap ctmiştll'. 

lştp bu sırada meydanın içinde ve et 
r~!ında bulunan döğme heykel1er de 
para yapılmak için erlttlmlştir. ls
tanbul Türkler eline geçtikten ı;onra 
nlan tUrlü :r.anıanlarda başka başka 
şek111e.ı-e girmiş ve bugOnkU halini 
almıştır. 

Dikili taş. 
Bu alanda bulunan taşlardan bl· 

ri, resimde ( ı) işareti gtirdüğünUz 
Dikili taştır. Yekpare ve granitten 
yapılmıştır. Boyu 30, gcnlşllt"l 2 met 
.redir. Uzerlnde Mısırhlann eski yazı 
ları vnrd1r. Mısırlılar, tarih dersle
rinde göreceğimiz glhl bil' şeyi resim 
le nnlatırlarnıış. Taşın Uzerlnde tür
lü kuş, yiyecek ve insan resimleri 
vardır. Bu taş l\Iısırda tarlhden ön
ceki zamanlarda 1700 üncil yılda ya
pılmıştır. O r.aman tstanbulda hU
küm .suren Bizans imparatoru birin· 
el Teudos tarafından 1stanbula. ge
tirilmiştir. 

Burmah sütun 
Bu da resimde (2) numara ile 

işaret edilmiş olan taştır. Meydanın 
tam orta verlndedlr. Bfrlblrlno sa
rılmış Uç l;Jlnnm şckllnq benzer: top 
rak altında bulunan tnrnfı mermer
den yapılmıştır. tık konduğu yıllar
da sekiz metre olan hoyu bugUn an
cak 5 metre kalmıştır. Bu sUtun 
Yunan krallarından Kostantln tnrn-

Yediğimi2' 
Gıdaların 
Fiyatları 

Son hafta iceristnde birçok gıda 
nıaddelcrlnln fiyatları üzerinde de
ğişmeler olmuştur. Bu işlerle meş
gul olan İstanbul Ticaret borsası 
bir billtenle bu değişiklikleri yurt
daşlarn bildirmektedir. Gıda madde
IPrlnln satışları Uzerlnde yapılan bu 
ini~ ,.e çıkışlnrı biz de, görelim: 

Knrn yemişler 
Kr. S. 

Bademiçi kilosu: 50 00 
Cerlz ic;i kilosu: 26 00 
Vındık içi kilosu: 35 50 
r.eçeıı hnfta içinde 20,8fi2 kilo ba 

ctern. 1221 kllo ceviz, 2·1,420 kilo du 
fındık ımtılmıştır. 

Kuru SebzPleL· 
Kr. S. 

Bakla: 4 16 
Rezelye: 6 19 
Böğrülce: 8 12 
Çalı fasulye: 8 60 
Kilelik fasulye: 6 86 
Nolınt: 7 31 
Hnfta içinde; 700,000 kflo bakla, 

~1.000 kilo bezelye, 21,000 kilo böğ 
rUlce, 1 5,000 kilo çalı fasulye, 
82,000 kilo ktiçUk boy fasulye, 
47,000 kilo da nohut satılmıştır. 

Diğer bazı yiyecekler 
Kr. S. 

Buğdıly yumuşak: 6 21 
Buğday sert: fi 86 
Mısır sarı: <i 69 
Mısır beyaz: 4 09 
Susam: !6 14 
Zeytinyağı 1 inci: 48 65 
Zeytinyağı 2 'net: 35 51 
Zeytinyağı sabunluk: 31 42 
Beynz pornlr: 39 00 
Kaşar; ,, 49 39 
Gene haftn. içinde l ,293,000 kilo 

yumuenk buğday. 449.499,000 kilo 
sert buf;dny. 66,000 san mısır, 

300.000 beyaz mısır, l 22,714 susam, 
l 0,093 kilo 1 inci clns zeyUnyağı, 
GG9 ikinci cins zeytinyağı, 2355 kilo 
sabunlıık zeytinyağı, 57,545 kilo be 
yaz peynir. 2fi84 kflo kaşar peynir 
satılmıştır. 

fından İstanbul& getlrllmlşttr. 
Söylendiğine göre bu sfitun harp

lerde Yunnnlrlarm kazandıkları 
harp aletleri critllerek elde 
e d 1 l e n m a h l fl t t a n yapıl
mıştır. üzerinde eski lranlılarla 
harbeden Yunan şohirlorlnln isimle 
rl ynzılıdır. Bu yılanların üzerinde, 
eskiden boyu tam iken, zafer hatı
rası olarak bir de ebpa varmış. Bir 
aralık bu sUtun çeşme olarak dn kul 
lanmlmışltr. 

Örme sütun 
Bu taş ta (3) numara ile gösteri

len taştır. İstanbul Ticaret okulu bi
nası karşısındadır. Uzerlndakl taş-

lar yontma taşlardandır. Boyu 25 
metredir. Tarlhdcn önceki çağlarda 
959 yılında buraya konmuştur. Es
lddcn bu taşın Ustu tunçla. örtülll i
miş. Fakat sonraları para basmak i
çin tunçlar sökülmüş ve bugün gö
rUldUğQ gibi yalnız taş olarak kal
mıştır. Bunun ikinci bir adı da mık
nntıslı sUtundur. 

Kış eğlencelerinden masallar: 

Ali Babanın kazı 

'l'ilkl tıe kan!ll1 
Kızdı geceyarıM 
Blrbirile atıştı; 
Xo durdu, ne yatıştı; 
Bu sürekli didişme 
Trrmalnma. çekişme. 

'l'ilkinin getirdlf,ri 
Upuzun bir kemiği 
J{arı ı kaptı, kaçtı, 

Tilki kaç gtindür açtı. 

Hiddetini yenerek 
İçinden !llevinerek 
Tilki lntlen fırlad 
Kendini oyaladı. 

Geceydi mehtap Yal'dı 
Yıldızlar parıldardı, 
Ra.cıthyarak bir nehir 
Dedi: Yakındır şehJr, 
Şimdi şehre varayım, 
Yeni kısmet arayayım .• 

Yolda görüp bir çiftlik 
Ilnktı etrafa dfkdlk1 

Snğt solu dinledi: 

Bul~am bir delik dedi, 
Hemen kümese dalar 
Tavukları yakalar 

• Ii:n.rnum doyururum. 
Biraz kuvvet bulurum ... 

Birde ne görsün . bir kas 
Bağrryor a\'ft7. avaY.. 

Gel seyahat edelim • 
Şehre kadar gidelim 
Dlinya görelim biraz 
Bin sırtıma etme naz?u 

Birdenbire kaz kaçtı. 
Tilki kaç gtlndtlr açtı. 

Vurdu kazı sırtına 
Koptu çıC:lık. fırtına. 
Ayşe kadın uyandı. 
Onco yangın var sandı. 
Açtı penceresini 
Duydu kazın sesini. 
Anladı çok geçmeden 
Ak~nm güne batarken 
KO'da nnotmo" kazı 
İndi elinde şamdan 
Paldır k:UldUr yukardan· 

Hayktrdr kaba 11&pn: 
0 - Nerdc.<ıtn Alt habaf 
Kaznn17. gitti elden 
BAIA oyuyor musun sen'l···t 

Dnyunca bn feryadı 
.\il baba athıdı 
Yataı:,"Dldn.n an ızın; 
t.zıertnl hırsızı~ 
Arıtyarak J'llrlldU. 
İçini tasa bttrUdU. 

Tilki fakat ~mnzdı. 
Artık azdıkça ~ilı. 

Kayalardan a~arak 
RUzgA.r gibi ko.,arak 
Karşı tepe,t aldı, 
Sevinçten ıslık çaldı. 

Artık yıldızlar sönırıtlf. 

Tllld ormana dönmilş 
Yuvasına giriyor, 
GUneş de beliriyor. 

tndo dokuz on )'&vrn 
Tllktdeld ç.ahmı 
Sezince yaklaştılar 
Kazı görüp şa~tılar • 

Yuvayı sevinç sardı, 
Yavrular bnhttrnrdı. 

Doğrum böyle semiz 
Böyle boş, böyle, temls 
Bir kaz görmcmlştller, 

·rnkı bu i<:c şaştı. Bir $z<)an dediler: 
l{nza do~ro ya.kla~tı. "- Blrl doyurmak için 
Dedi: "kim der snna kaı Baba, yine şehre tn 
Kıız böyle ıt\i7.cl olmaz, Topla ördek. kaz, pllfç. 
Ol an olsan bir kuşsun Elin boş dönme tn hlc.,. ~. ~ 
Ktl'(la unutulmnş!lun. P 

-~~----~~~~--~-~ 
Hafta içinde neler oldu ? • ' 

Sqn gtllnlerde havalann büsbiittin kış laması ylizütıden şimdiye kadar görlil· 
mcmiş bir şekilde balık akını haşlam ştır. Balık 0 kadar Lıollaşıruştır ki, ua!ıkçı· 
1 rdan başka yüzlerce halk .5ahillcrc dolarak, oltalarla ve hatta kepçelerle balık 
tutmuşlardır 

t:zak Şarkta yaşıyan iki devletin is· 
mini s!z de pek ala bilirsiniz 1 Bunlar
dan biri Japonlar, diğeri de Çinliler
dir. 

ÇinJiler ve Japonlar arasında son za
manlarda gazetelerde okuduğunuz gibi 
bir harp başlamıştır. 

Resimde Japonların Çin sahillerine 
ukcr çrkardıklamu ıörüyora~ 

tıO" 
Son hafta içinde. krş ~evsiminin baş lamı§ olması dolayıstyle havalar ~ ; 

z~lmuştur. Karadenızd~ şıddetli _bir fırtı na vardır Fırtınanın şiddetli~ 
zıyanlar yapnuıtır. Reaımde denızdeld ft rtma~ a:öril,f.OBunu.z. 



Alhnordu klübündeki Llk maçlarının son müsabakası da oynand, 

Güneş Vefayı 4 - O yendi ikilik devam ediyor! Talkslm stadında gayrlfedereler arasında 
Bu sefer de yeni idare heyeti yapılan maçlarda: 
reısi vaziyetı izah ediyor Şişli Galata sporu 7 -1, Pera da Yeni kurtuluşu 

Muhiddin· Üstündağ işe derhal 5-0 mağlup etti ,... --.:0--1.1';.'1~ 
'117.Üdahale ederek hakiki ve haklı 

idare heyetini meydana 
çıkarmalıdır 

Muhtelif vesilelerle ve sütunlar 
cta bahsettiğimiz Altınordu klll· 
büudoJd ikilik maalesef hAIA de
vaın etmektedir. Dün de bu ldü· 
bUn kendisini kanuni idare heyeti 
sayan, ikl teşekkülünden birinin 
başında bulunan CclAI Ergun bize 
uzun hlr mektup gHndererck, ,·a
al)·ett izah ve diğer heyet başkam 
lıaştt Aydınoğlunun geçenlerde 
bizde çıkan blr mektubunu tekzip 
etnıektedlr. 

lıiz CclAI Ergunun mektubunu 
•tıtnnlarımıza g~lrlrken, dc,·am 
edip giden ,.e klllp hesabma çok 
S&rarlı olan bu ikiliğin hAIA de

\tanı etmesi karşısında cidden btl· 
~k bir teeesstlr doyduğumuzu 
tekrar Jşaret etmek isteriz. 

tirmeden kongrede bq,Iunan geneler 
de beklenllen faaliyet gösterilme
mesi haaeblle aleyhtarlığın kahir 
bir ekseriyet teşkil ettiğini görmesi 
üzerine ekseriyet basıl olmadığın
dan bahisle kongrenin tallklni iste
mişti. Yoksa gazeten1ze verdiği ce
vapta yazılı olduğu gibi "kongreye 
klUple a!Akaları olmayanların mü
dahalesi yüzünden kongrenin talik 
edildiği,. varit değildir. Gelenlerin 

~ D~vamı 12 nr.ide 

Galatasaray 
denizcileri 

Yeni kaptanlar1nı 
seçtiler nızce, spor işlerinin de reisi 

Olan Muhiddin lrsttındağ, vaziyete 
derhal el ko:rmall ve bu kltt· Galatasaray denlzcUlk tubesl baş 
bttn hangi idare heyeti nizami I· kaptanı Bekfrln idare heyetine Be· 

le o heyeti efkArı nmum17eye bil- çflmlş olması dolayıslyle yeni ba,. 
d.lrerek, artık bu lkillMn ortadan 

... _ lf>& kaptanla tube kaptanları intihap et l -11mıasma yardmı ebnelldlr. 
enı idare heyetinin mektubu mek tızere san kırmızılı denizciler 
\ nırtnclkAnun 937 perşembe gUn- dün 11abah Bebekteki lokanlerlnde 
lı 11 llllsbanızın sekizinci sayfasının toplanmışlardır. 

111rtı:ıcı ve ikinci sütununda 0Altınor Yapılan intihabat neticesinde baş 
11~ ltltıbUnlln mektubu., baJhklı yazı kaptanlığa eskt tnrekc;llerden Ne
lll zrı, tahklkatınıza müsteniden ;e zlb, yelken kaptanlığına Hnsan. 
te6

1llleket sporuna olan bUyUk sevgi kOrek kaptanlığına Alt, ıutopu ve 
.\ı hrdımlarınızın eaerl olarak ve 
~ıı:ıordu klllbUniln çok ıerefll bir yüzme kautanlılına da Türkiye yfiz. 
l\t~lslnl gözönUnde tutarak mevcut me Tekortmentertnden Ham eeçll
~\ltı ortadan kaldırmak kayguslle mitlerdir. Kendilerine muvaffakı -
Yb .. 11amlml bir hl& ve dUşUnce ile yetler temenni ederfz. 
:.ı3711ıınıza şUphe etmedim. 23-12-
~·o tartbıt yazınızı gftya tekzip edl
'tlıı'trnuş gibi, 7-11-937 tarihfnd(l ka
llll n:ı:ı vazifesi hitam bulan Altınor
~te aşkanhğından gönderilen ve ga 
ille lllzde neşredilen dört maddellk 
t..ı"2uumuzdan hariç ve hlllfı hakl
<te tekzipnameye; 7-11-937 tarihin 
et ,"ll&yet namına gelen pollı blrln
baı~be ncnncU kısımdan aziz ve ma 
ttıııl'tı Dolls namına da Kızıl toprak U 
ıı, nı komiseri Zeki ve 27 sayılı po
Dou, enıuru Burhan ve 1680 sayılı 
)''Pıt lllemuru Hakkının huzurlarlle 
ber d~n kongrenin kanunt olduğunu 
lara rt Polisin alt oldu klan makam 

Barutgücü 
Anadolu takımını 

2 - ı yendi 
Bakırköy BarutgUcll ıabasında 

dlln de heyecanlı bir futbol maçı ya 
pılmıe ve Anadolu klUbtı tıe DarutgU
cU takımlan arasındaki karşılaşma, 
2-1 Anadolunun mallfıblyetl ııe ne
tlcelenmfşUr. 

llıaar ~erdikleri raporlarla eablt ol- yağlı güreşler 
)'e.ııı tlbarue Altınordu klUbUnUn 
barı~reist aıfatlle cevaptır. Bu iti- Her hafta olduğu gibi, dlln de 
rtıı:ı: aynı ıUtunda tekzibini dlle- Çemberlltq aile bahçesinde yağlı 

ı gUret mtııiabakaları yapılmıotır. 
•it .;;:ıtrnordu klllbll eski relıl Ra- Destede UzunköprUltl Nuri, ortada 
l0.10.9~noğJu klUp kongreHlnln Düzceli Şahin kazanmış, bUyUk or
ldare 1 tarihinde toplanacağını 
llısuıunheyeu kararına müsteniden ve tada tlskOplU Reşitle, Malkaralı 
·837 t e tevfikan llln etmiş ve 10-10 Mustafa çok çetin bir karşılaşma • 
lnıttrr~htnde umumt heyet toplan- dan ıonra berabere katmışlardır. 
buırıa.~1 attı Aydınotlu kongrede Vakit geclktttlnden Alt Ahmetle, 
tatnı~n ~ekseriyeti batı olmuına Bahkeslrll lbrahlmtn başta yapacak 
lllarıreu dat yapmadan ve heyet 
~et has ~e llsulllne tevfikan ekseri- ları gUref gelecek haftaya tehir e-
~olup olrn.adığtnı tetkik et- dilmiştir. · . 

l\f ubafız Gücü ile 
. llarbiye takımları 
\"akarada Milli kümeye aynldılar 

.\ııka n Yapılan maçlar neticelenemedi 
~ 0,: 

9 (Rusust) - Buglln bu- malar neticesinde bir aralık Anknı·a 
ti llllllt ıt.:Zı llk maçlan netice- spordan ıs. Gençlerbirllğtndcn de 1-
'-fbı et! e7e girecek takmıları ki oyuncu oyun harici kalmıştır. 
ltatı. ecettncıen, •oğup rağmen Hakem, Ankaraspordan bu \'AZl-

~İl'Çok •e7trcl toplanmı~ yete itiraz etmek istiycn tıoıkendcıi 
ı~lt le ÇanJtara arasında J&JJI· de oyundan ~armak isteyince, An-
tt.,.. !il.açta. l>eaıb-Uler llll&D8 kanuıpor takımı sahayı tcrkettl. 
etti. eclikıertnden hakem maçı ıe: 07un, Gençlerblrllltnln 3-t gnlib 

a .... ll on 
.\aı-ql'as IDllhtm karı,d~masmda 
1-,ı•l&I'; :rla, GençlerblrUit kal'fl
l(o..._1 'nr aç tok Sf'rt oldu. Hakem 

... u ... 
cırıa., ~ • sertlik )"apan oyun-

•rau,a ba,Jadı. Bu çıkar-

vaziyette bulunduğu bir 81rada ikin 
cl devrenin ortalarmda yan<la kal
mış oldu. 

Rn vazl7ette Ankaradan milli kü
meye girecek takım hf'Jll olmu~tnr. 
Bunlar Muhafızgttcil ile, Harbiye hl· 
man yurdudur. 

Birkaç gilndür devanı eden kar -ve 
fırtına dolayıslyle bu haftadan iti
baren başlanacak olan şilt maçları
nın tehir edllmeslne rağmen, geçen 
pazar yağmur yUzUnden yarıda ka
lan Vefa - Güneş lik karşılaşması 

Taksim stadında yapıldı. 
Bu stadın gayrlfedere klUpler a

rasındaki Uk maçlarına da devam 
edildi. 

Sişli 7 - Galalaspor 1 
Taksim stadı ilkinde flkstUr muci

bince karşılaşmaları H\zımgelen 

Şişli - Güneş takımlarından Güneş

liler sahaya gelmediklerinden ~işli 
lller, Galatasporla hususi bir nılisa· 
baka yaptılar. 
Sahanın tamamen buz tutmuş ol

m~sma rağmen çok güzel ve zaman 
zaman fevkalAde heyecanlı geçen 
maçın ilk dakikaları mütevazin geç
ti. 16 inci dakikadan sonra Ustnn
JUğll tesis eden Şlşlllllerln bir tilrlU 
gol çıkarmıya muvaffak olamndık
ları görlllllyordu. Buna da sebeb sa
banın cok kaygan oluşu ve rakip 

kalecinin yerinde mu-

Günepn Ü(iincü golü 

Pera 5 • Yeni Kurtuluş O 
Şişli - Galatupor mUsabakaıın -

dan sonra buzlan nispeten çöznlen 
sahada Pera ile Yeni Kurtuluş ta
kımları Taksim stadı ilki maçını . 

yaptılar. 

Bamblnodan mahrum olmasına 

rağmen tlstUn bir oyun çıkaran Pe-

ralılar, maçın 8 inci dakikasında 

sol açıklarının ayağıyla tık ıolleri
nl kazandılar ve adet& tek kale oy-

namalarına rağmen orta muhaclm
lerlnin becerfkıizıtğl ytızUnden 36 
inci dakikaya kadar Taziyeti değl~ 
tlremodller. 36 inci dakikada yine 
sol acıkları ortadaa aldığı bir pasla 
ikinci golU de attı ve ilk devre böy 

1ece nihayete erdi. lkincf •dtrrre bi
rinciye nazaran daha veri oynandı, 
6 ıncı dakikada Yeni Kurtulut kale-

! 
etsinin hatasından istifade eden 

sarı siyahlılar UcUncU golU attılar. 

13 Uncu dakikada bir penaltı ka-

"Af ,,lilı ı·e lsmail Top pcfinde 

dahalelerlydl. Nihayet 35 iİJ;:i daki
kada ortadan güzel bir pas alan 
Şişli ıol açığı Diran topu birıJ.z ıür
dU.kten sonra falsolu bir vuruşla gU· 

nün ilk sayısını kaydetti ve ilk dev
re bıı neticeyle bitti. 

İkinci haftaymda bir iki karşılık
lı akından sonra Gale.taspor sol tel 
uzaktan çektiği şiltle takımı beraber 
vaziyete soktu. Bu beraberlik Şişli
lileri gayrete getirdi. 60 dakikalık 
oyunda sahada buza alışan gene 
Şişli takımı Vahabın güzel idaresi
le derhal rakip nısıf sabasına girdi- , 
ler ve 10 uncu dakikada Doğan i
kinci, 16 lncl dakikada Vahabın ne 
ffs bir pası ile Arşevlr Uçilncll, iki 
dakika sonra Nubar sıkı bir şiltle 

dördüncü gollerini attılar. 
Ust nete kaydedilen bu sayılar. 

Galatasporluları adeta. şaşırtmıştı 

ki, 20 inci dakikada Şlşll sağlçi mn
dafU, hattft. kaleciyi de atlatarak be
şinci golU yaptı. 

27 inci dakikada Vahab, 25 met
reden attığı tutulmaz bir şiltle 6 ın
cr, bir dakika sonra da yine Nubar 
şnhsf gayretiyle yedinci sayıları yap 
tılar ve mfisahaka 'böyle 7-1 Şişlinin 
ı::allblyetl ne neticelendi. 

zanan Peralılar, bu ceza vuruşun

dan istifade edemediler, Vlastarldiı 

topu kalecinin kucağına ·ğoıi"derdıy
se de on dakika sonra rakip kale ö
nilndekt bir kargqalıktan istifade e 
den Flllpa takımının dördüncü, 30 
uncu dakikada da Yeni Kurtuluş 

kalecisinin uzun atışında topu uzak
laştıramamasından istifade eden Et

yen de beşinci gollerini atarak, ta
kımlarını 6-0 galip vaziyete getirdi-
ler. 

Güneş 4 • Vefa O 
Haftanın yegAne resmi macı olan 

Vefa - GUnet karşılaşmasına başla
nırken, saha gUneşln ve sabahtan i
tibaren yapılmış .olan müsabakala
rın tesiriyle vıcık vıcık çamur ol
muştu. 

Kale önlerine ve göl halini alan 
yerlere kum dökülmesi işi tamam
landıktan sonra takımlar sahaya çık 
tılar, iki bin kadar tahmin edilen 
bir seyirci klltleıl önUnde Beşiktaşlı 
RUştUnUn hakemllğl ile ve şu takım
larla oyuna başlandı. 

Güneş: Cihad - Faruk, Reşad -
Yusuf. Rıza, Ömer - Mellh, SalA.hlıd
dln. Necdet, Murad, Rebfl. 

Vefa: Muvahhid - Saim, Sefer -
Süleyman, Lf'ltfl, AbdUş - Mustafa, 
Şükrü, HUseyln, Muhteşem, Necib . 

&erll~~~~IWR ~~~RR1• 

Cüneı - JI' e/a maçından bir ıörünü.,. 

kaydedildikten sonra. .. 

Vetalılann akını ile bql17an ~ 
yunda top, iki kalefi de birer kere 

ziyaret etUkten ıonra, J'etil be7u1J
ların çok ıuratll bir inlılyle GDııee 
kaleılne kadar u:sandı Te Hbertn 
bu arada yakaladıfı bir frnab ~ 
pu fazla açmuı ytıztınden kaçırdı~ ı 

Bunun akabinde bir Vefa aknu 
daha kornerle keılleblldt. Oldukça 

mOblm bir iki tehllke geçlrmlt olan 
GUnetlller betlncl dakikadan M>nra 
hUcuma geçUler, artık hOcumlar 
karşılıklı oluyor, iki taraf da tehli
keli anlar geçiriyorlardı. j 

Bu vaziyet 20 inci datlk&J'& ta
dar hep ayni halde UZ&J'IP gitti. 20 
inci dakikada Rebllnln ortaladıtı ta 
pu kaleci plonjonla yakaladı, bu ıt

rada ltlratle Uerltjeıı Melih cıe kale 
cinin nzerlne dUtttl ve vurdulu bir 

yumrukla top kaleye girdi. Vefalı· 
lann ve yan hakemi Rlfatın ttlrazla

nna rağmen hakem bunu gol addet
tiği için seyircilerin yuhalarla kan. 

şık ltlrazlan arasında top ortaya gel 
dl. 

Vefanın bu sole cevap Termeli 
ilterceıine ınratıt ve canlı bir oyun 

c;ıkardıtı görUlUyor. Ortada Muhte
temln açıklariyle yaptılı akmları 

GUnet mndaftleri aert hamlelerle 
durdurmaktaydılar. 

25 inci dakikada bir Gtıneı hucu
munda Muvahhid ınzumıus bir çıkıt 
yaptı, bundan lıtlfade eden Necdet 

topu bot kaleye göndererek takımı
nın ikinci sayısını kaydetınlt oldu.. 

ttl gol yiyen Vefalılar, bir m'1d· 
det duruldularsa da, 35 tnct dakika

dan sonra tekrar akınlara batladı
lar ve oyun GUnet sahumda oynanır. 

ken llk kırk bet dakika 2-0 yetil be
yazlılar aleyhine bitti. 

ikinci devre 
Bu k111m GUnetin açık h&kimlye

tt altında cereyan etU: ilk devrede 
çok 171 çalışan Vefa takımı. tktncl 

haftaymda mUdafl Seferin de sakat
lanarak oyundan çıkmuından sonra 
bozuldu ve bundan istifade eden 

GUneşlller ise - aahanm mOthlt çamu 
ru ytızUnden - mlltemadl:yen ortada 
oynıyarak rakiplerini bir haylt yor-

dular. 22 inci dakikada Mellhtn 
şUtU direğe çarparak geri dönerken. 
RebU yetişerek UçUncU coltl attı. 

Hattaymın ortalarına dolru tek· 
rar gayrete gelen Vefalılar, oyunu 

Gnneş sahasına ıoktular. Fakat bu 
sıralarda - Bert oynadığı tçin - Mus
tafa da hakem tarafından dışarı çı
karılarak Vefa takımı 9 kişi kalınca 

oyunda Gnneşltler btlabntun hlkim 
oldular. Maçın nlbayetlenmeslne iki 
dakika kala Sal&haddinln ııkı bir 

şUttlnO çevirmek lıUyen Vefa mu. 
dafll topu kendi kalesine ıokarak 

liktn Hon maçı 4-0 Gnneşln galtblye
Uyle neUcelenmlf oldUtı 
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1 Fikir ve giızel sanafdevlel yardımına muhtaç mı 1 

~edırD ~aılfnmn alf\lua~uwcır: 

Bizde resim sergileri-
ni kimler ziyaret eder? 

Tezhipçi ısmail Hakkıya gore, 
sanatkar1 tahdit etmemek lazımdır 

O serbest çaiı tağı takdird&dfr ki en deyerll 
eserini vere!ltrr 

Güzel San'atlar Akademisinin, bah-
çesinde, caddeye nazır bir paviyonu 
vardır. Bu ufak paviyonda, ne atelye
lerin kalabalık ve nümayişli mesaisini, 
ne teneffüs saatlerinin oğultusunu bula
bilirsiniz. Oraıda, bir mabedin sükünu 
içinde, nefsini tezhip ve tezyine vakfe
den fe1:ıiler:n gt.zel vakanndnn, üsta
dın yorulmak bilmez didinmesinden 
başka bir şey yoktur. Orada, ekserisi 
eözlüklü ve fazla dikkatten, yorucu iş
lerinden dolayı gözleri yaşarmış genç 
kızlar, deiikanhlar "tezhip, tezyin ve 
minyatür., le uğı-.ışrrlar. 

Usta.1 İsmail Hakkıyı, hepsi genç ve 
çalışkan bir avuç talebenin arasında, 
bir "kitabe,. nin kenarlarını işlerken 
buldum. Devletin himmetiyle ölümden 
kurtulan ince san'atinin bu yegane üs
tadı, nesli münkariz olmağa yüz tutmuş 
bir ırkın son bakiyesi gibi, el üstünde 
tutuluyor ve cidden birer şaheser olan 
f_şleri, talebcsininkilerle beraber, müte
vazi duvarları ıüslüyordu. Konuşma 
mevzuumuzu anlatırken, dinleyiş tarzı, 
bir "kitabe" n~n kt"narlanm L-.le'rken 
lik ol:luğunu, faraziye ve ihtim~lattan 
ziyade müsbetc ehemmiyet vereceğini 

hissettiriyordu. ilk söı olarak, sualleri
min yalnız mesleğini alakadar eden 
cephelerine ve yalnız san'ati zaviyesin
den cevap vereceğini anlattı. 

- Ben, diyordu, ben, evlat, ean'a
timden başka bir geyle alakadar olmadı
ğım için, ancak ona dair ıeyleııden bah
ıedcbilirim.ı 

Sonra, mcvzua girdi: 
- Herhangi biri oluıw. olsun, aan•at 

vasfını upyan bir meslek, mubakkak 
develt hiıtı41yesine muhtaçtır. San'at 
devlet tarafından himaye olunmadıkça, 
perakende ka1idığı müddetçe mahva 
mahkumdur. Bizzat mensup olduğu
muz san'at şubesi bunun erı canlı ve 
müşahhas bir misali değil mi evladını? 

Eskiden bu san'at (tezhip ve tezyin) 
memlekette, Türkün belli lıaşlı işi, milli 
ıan'atı ve, san'atta alameti farikası idi. 
Bizde, malum esbaptan dolayı resme 
pek inhimak olamıyordu. Bunun yerine 
tezhip ve tezyin san'atına ehemmiyet 
verilmiş, onun inkişafına dikkat edil
mişti .Beyazıtta mlizehbipler ve mü
cellitler çarşısı vardı. Burasının san'at
lcarlan müreffeh bir hayat g~irirle~i. 
Her ustanın maiyetinde çalışan müte
addit kalfa ve çıraklar san'atı tahsile 
uğraşırdı. Muvaffak olurlardı. Sana'tın 
bekasını temin ederlerdi. Şimdi, bir ki
ti bil~ kalmamıştır. Sebep? .• içtimai in
kılaplar .. Tahavvüller .. Zevk ve kıymet 
miyarlarınm değişmesi .• 

So:ıra devlet bu müesseseyi a~tı. 

Eğer açmamış olsaydı, aan'at ölmeğc 

mahkumdu.. 

Devlet himayesi altında milletin h:!' 
cephdden yürüdüğü, inkişaf ve tekamül 
yolunda san'atımızda emeklemeğe baş

ladı. Bunun için devletin himayesi za
ruridir diyorum, evladım. Eskiden ev
lerin, camilerin, kitapların tezhip ve 
tezyini için kimler çalışırdı? Bugün 
kiıtüpaneleri, müzeleri dolduran asarı 

atika, ebniye, müessesat, çeşmeler, ve 
ilah • kimlerin eliyle süslenmiştir? De
mek ki san'atımm, yapacağımız eserin 
o zaman bir mahreci vardı. 

Yeni çocuk, elir.den tut'.llm...dığı tak
d.rde nasıl yürüy ~mezse şu'.lcı.,iz de hı 
maye görmedıkçe t erakki edemez; ma
JUnı evladım "m::ırif et iltifata tabidir,,.. 

tJ'stad bana bir tabak gösterdi 
- Şuna bakınız oğlum. daha bir se

nelik tal bc:nin es~ridir, şu minyatür 
de öyle .• Bu tabağı süslüyoruz, zaman
la uçup gi:liyor .. Çünkü pişirilmiyor .. 
Bunun bir fabrikası yapılsa, şurada 

küiük bir imalatane tesis olunsa, eser
lerimiz ziyadan kurtulmaz mı? Eskiden 
san'atın rağbe1te olduğu, eserlerle sa
bittir. Bu, benim düşünceme göre şimdi 
de pek: mUmkündür. Çünkü, ufak tefek 
asarımızm bile 'büyük bir rağbete maz-

: 

Bay lsmcıi111a7~7:ı 

har olduğunu mcJ.mniyetle görüyoruz. 
Binaenaleyh dediğim §ekilde bir imalat
hane yapılsa, tabak ve emsali şeyler ü
zerine yapılan tezyinat geniş mikyasta 
rağbet görür. Komşumuz Yunanlılar 

lıu işi çoktanberi yap.yorJar. Sonra, bi
zim şubede sanatı elde etmiş olan genç
ler, kalabalık merkezlerde pekala tezyi
ni işler bulabilirler. Ellerinin emeğiyle 
ve geçinebilecek hale geliyorkr. Hele 
ev tezyinatı tekrar canlanırsa, şubemi
zin kıymeti daha çok artar •. Bütün bun
lann olabilmesi, demek ki, devletten 
gördüğümüz yardım sayesinde sanatı
mızın kurtulmasına bağlıdır. 

- Bu himaye mukabilinde devletin 
ıpUQ .. bale ve ~ont.r.olüne, san'atktirı aıu
aYY,en kanalJara sevketmesi~e taraftar 
mısınız?, 

- Bak evladım.. Şüphesiz devlet 
kurduğu bir teşekkülü kontrol etmek 
hakkına sahiptir. Bu hakkı ondan hiç 
bir suretle nezedenıeyiz; fakat san'atı
mız fevkalade yorucudur. San'atkar 
işlerken eserine bir bedii mahiyet ver
ır.ek, binaenaleyh isteyerek ç.ılışmak 
mecburiyetindedir. Onu temayülleri 
haricinde eserler vermeğe v'ya fazla 
çalışmağa icbar etmek bu itib:rla yafı
lış bir fikirdir. San'atkarı tahdit etme
meli, serbest çahşmağa bırakmalı. O za
m:m o en değerli eserini kolaylıkla ve-
rir. 

tJ'sta.d, bana bir çok işler gösterdi. 
Talebesi hakkında malumat verdi. 

Bedri Rahmiye göre 
Bedriyi, merdivenlerde buldum. A

sistanların odasına gittik. Burada iki 
hasır koltuktan ba~ka, mefruşat namına 
bir soba vardı. Üst tarafı şövaleler ve 
tuvallerden ibaret .. Bedri de, bir çokları 
gibi de\•letiıı hir;:ayesinirı ~aı uriliğin.: 
kani; o da bir çoktan gıbi bu himayenin 
esere müteveccih olması kanaatinde .. 

- Devlet yardımı Hl.zrm, diyor, am· 
ma, doğrudan doğruya aidat tarzında 

değil.. Hükumet san'atı büyük serma -
yetere empoze etmeli, bu suretle eser, 
evvela seyirci bulmah. 

Bizde roman okuyucusu, tiyatro se· 
yirclsi vardır. Romanın, piyesin iyisini 
kötüsünden tefrik edebilenler de çok· 
tur. Fakat bir resim seyirciı;i yoktur. 
Serı;ilere gelenler sırf sergi olduğu 
için, merak saikasiyle gelenler, veya 
bizzat ressamlardır. Asıl aran:ın seyirci 
yani resme sempatisi olduğu, resim 
zevkine malik bulunduğu için gelen ve 
sa n ala bir zennin. bir sef, 'b:ı me • 
mur, ilah .. mevcut d~ğildir. ·Lazım olan
sa bu cins seyircidir. Yani hakil:i re3im 
seyircisi, resmin lüzumuna inanmış a· 
dam .. Resme seyirci bulununca, dola
yısile bir resim piyi:sası da teşekkül e
der. 

Mesela, istemez miyiz ki, bir baba 
oğluna bir mücevher, \'eya bir sermaye 
miras bırakabildiği gibi filanın imzasını 
taşıyan bir t~bloyu da bırakmn? iste· 
mez miyiz ki bir cl:l::un, eviyle. çocuğiyle 
övündUğU gibi evini dolduran, resim· 

Sovyet gazetelerının ispanyadaki harp muhabir.I anlatıY 

Frankonun askerleri ne için 
döğüştüklerini bilmiyorlar! 
00 Ast esnrıeırden bDırlne sordum: - Niçin ınarp 

ediyorsunuz? Buıannk gözDerını ylOızltlıme dikti, 
içini çektD: - · bDllmDyorum ı ,, 

fhtuAlcl kuvvetlerin Temelde · .~; .• n... dikt• ı ini ekt. ' 
;s.ırı ld 1 nı J ""''44Me ı ç ç ı ve: ma., ıp o uk arı şu sırada, bir . 1 ' • • ~· • d 

Sovyct edJbl tarafmdan yazılan mıyo~ ... ,, d~i. .•. Bı~ dıgen 
aşa~ıclald yazıyı iktibas ediyoruz. falanJıst: 'sendıkalıst ıdareye kaı11 
İlyn. }}hrenhnrg adını ta~nyım hu diyor. 
edip, şfnıdJ SMyct gazetelerinin Halka faşistlik aşılanmış. Fa.k 
lıııpanyada harp muhahlrliğlnl halk orduları şefleri bu Sözleri eh 
yapmaktadır. Cumhuriyet~llerin · · 
Temele Hk gtrfşlerhulo buhınan mıyete almalr. 1:f uharıplere, yalnız 
mnharrlr, harbin bu ıııafhncıma ait llh atmasını degil, her attıkları 
lnhbalnrmı şö;rlo anlatıyor: şunun hanşti gayeye matuf oldu"' 
Aşağıda, ilkkanunun solgun gülleri da anlatmahdll'. 

çiçek açmıştır ve altın renkli portakal Halk orduları, yalnız bUyUinelt 
lar iştihayı çekiyor. Yüz kilometre ö- kalmadı. Son zamanlarda maneviY' 
tede, kar ve dondurucu bir rüı.gA.r var. da yükseldi. 

Bu sarp tepenin Ustüne çıkmak çok İspanyol milleti; dlinyanm en 
güç: Rüzgar yürilmenir.e mani oluyor, sever bir miletiydi. Harp nedir bil 
ayaklar kayıyor... l yordu, bilmek de istemivordu. 

T eruelde Cumhuriyet ordusu kunnn-Muhari ple!'; düşüyorlar, kalkıyor- harbe fcb1r ettiler. Bidayette 
danı ceoeral Roho Iar, yerlerde sürünüyorlar. Adeta bir bir ihtiyaç gibi kabul ettiler. 

ağaca, bir duvara tırmanır gibi, çık- her şeyi yapmak istiyen ve ilk muv 
mıya ça1ışıyorlar. Nihayet bir tepeyi man tayaresi uçuyor. Yanı başrmda fakıyetsizlikte ne.,esi kmlan bir ÇOC 
işgal ettiler. ekserisi genç köylillerden mlirekkep cehaleti ve şevkiyle hareket ediyord 

Harbin iki safhası da gözUmiin ö. bir muharip grup var. Bağırışıyor- BugilnkU muharipler, her şeyin ,, 
ntinde. Birincisi: Sıcak, yakıcı bir gU- la.r: ha.retle ve fed~kft.rlıkla yapıla.bil 
neş altındaki çetin muharebe; ikincisi; "Bizimkiler!. .. ., Bu sözlerin telA.f- nl anladılar. Artık ordulan nıuıı 
karlı dağlardaki boğuşma... fuz tarzını tasvir kn.bfl değil. Da.ha dUn zam ve kuvvetli. Da.ha dUn, bir k 

Bir sene evet. ayni yerde yapılan silahsız olan bir milletin sevincini gös yon zapteden bir liva kumandanı. o1l 
muharebeleri takip etmiştim. Tenıel teriyor. Bulutların pek a.5ağıda olma- kendine hasretmek istiyord.\L SuJ1 
önilndeki mevziler asi müfre?.elerln iş- sına rağmen tayyareler, Teurclin kıŞ- cıimhurivet ordusunun (derebeylik 
gali altında bulunuyordu. lalarınr, istasyonunu muvaffakıyetle devresi denilebilir. Bu'?Un i~ler b 

İşte ateş hattına gitmeğc hazırla.. bombardıman atiler. Dilşmana bir bütün değişti. kealften dönen ta 
nan bir fırka. Kumandanı, Vivankos hayli ?.ayiat verdirdiklerine !'JÜnhe reler, düşmanın ihtiyat kuvvetleri to 
adlı bir asi. Hemen hepsi gürbüz, gUç- yok. Bu man7.aranm son gUnlerdekl ladığı haberini getirdi. Şimdive k~ 
lü ve kuvvetli delikanlılar. Artık zap_ hadiseler Uzerinde büyük bir tesir icra asker dolu 24 kamyon geldiğini 
turaptrn ne olduğunu anlamı'.:lar, dö- ettiğf, piyadenin maneviyatını yUkselt müşter. . 
ğü~esini öğrenmişler. Birliğin, di- tiği muhakkak... Bu: fa.,istlcdn birinci hediyesi d 
siplinin kıymetini takdir ediyorlar, bi. (Tcurcl) e karşı yapılan tanmız, ğildir. Daha çok mühim takviye k 
livorlar. Doğrugu Alms:n bombacı ne- daha doğrusu ~hrin muhasarası gay. atı göndermiye mecbur olacakta.rdJf· 
ferleri, İtalyan zabitleri cidden rnual ri muntazam bir surette inkişaf edi- General Franko, kuvvetlerine gi1 
llm imişler ... Sipriano Mera Madrit yor. Bazı kıtaat çok iYi harp ediyor, veniyor. Taarruz için pek elverişli ye!' 
cephesinde, Vivankos burada. en çok bazıları da pek o kadar heves göster- ıer seçiyor. Fakat, bugün düşe kall< 
hUrmet ve itaat edilen iki şef... miyor r.:cvŞE-k da:vranrvor. Harp mek- ıırtlara tmnanan muhariplerin. Frs 

Daha bu sabah, kur'a neferlerinden tebi ı:'Jddeıı.g\i~. :Ya.lnJE şiir yaz.; koyu projelerim değlştirmiye mt!eb 
teşkU olunan (ma"'11erl tır'kasmm lııı- ma.ıc .de~il t~ere tmnann:ıak, döğy§_ bıriJtinıyaeaJd&rı ne ma.lfuri ..• 
sıl yUrüyUş yapacağını, nasıl harp ede- meyi öğrenmek de IR.zmıdrr. En iyi Gece .• tstihklm nef P.rleri, za.ptol\1" 
ceğini herkes biribirine soruyordu. harp edenler, şimalOen get"'n sağ kol nan memleri tahkim etmekle m~ 

Acaba, diyorlardr, muntazam bir taburları idi. Bir gilnde 10 kilomet- Bu Çetin günün yorgunluğiyle derııtıı!S 
ileri hareketi yapabilecekler mi?... re ilerlediler; halbuki cephedekiler an- sız kalan bitkin bir hale gelen nefe!" 

Ona ne şüphe! İşte harekete geçti- cak 3.4 kilometre, soldakiler de birkaç ler arttll~rine, kül renkli ve ]rukulA.t&" 
te:, ces~rane döğilstüle~, hatta mi?'81- tepe işgal etmekle beraber 2 kilomet.. lı kapntla.rma v sarılmış, ~tıyorl~ 
yo.,; yagmuru altında bır de tepe ışgal reclen fazla ileri gidemediler. Konku Yer altındaki sıgmtJ ma.hallmde keS 
ettiler.... ve San Blay köyleri bugün işgal olun- bir duman gözleri iğneliyor. uyuııt1" 

Ordunun ilerleme kabiliyetinden du. Bir hayli top ve birçok da esir a- yanlar. ateşin ka.r§ısmda ısmıyorlaf· 
mahrum olduğuna İngilizleri inandrr- tındı. San Blay köylüleri, cumhuri. Neferlerden biri (Prento Roja.) d!Jf 
mak istiyen Franko, buna ne divecek? yet~ileri kırmızı bayraklarla ve sevinç Stalinin nutuklarını okuyor. NutlctlJı 
Hnta.-:ıını itiraf ederek mi? Ne olu~a sadalariy1e karşıladılar. bir verinde: "derme c;atma, balık be'" 
olsun, cumhuriyetçiler, müdafaadan General Frnnko çok kurnazca ha.. yinli insanlar,, diye bir cUmle Yar. gel' 
ba~ka bir şey bilmedBd~rt hakkındaki rekct ediyor. Halkı, okşıyacak kanun si birden "gl.ililyorlar. Birisi :''Barsel~ 
umumi zahabın yanlı~ olduğunu ispat tarla celbetmek istiyor. Muharebeye da bunlara ben1.er ne kadar İ~anYo 
ettiler. Bu da bir muvafakıyet.... ~hep. köylülerin haklarım müdafaa ı d' B soz·· bana Bar.!l'lotl var .... , ıvor. u ı 

Bu tııarnızun ciddP.n maharetle h~ olduğunu söylüyor. Fakat, köylüler kahveleri~deki askert dedikoduları blY 
zrrlandığmı, idare edildirini, taburla- ondan daha kurnaz. Okuma bilmiyor tP·l:ıttı. 
nn manevraln.rda ~österdiği Rüratl bil tar (İspanyanın fnkir köylülerinden • .ıJ .. t Bir yaralı inliYQr. Kurşun kenııgı.>: 
hassa zikretmPk lazımdrr. Harekft.nn bahsediyorum). bununla beraber ga- kmnı~. Züiri karanlrk. R~A.r gitti1' 
bu gilnden öbürgüne talik olunduğunu, zeteleri okumadan her şeyi haber alı- Qe f aila esiyor. 
bunun (Barselon) lc:ıhvelerinde bilyük yorlar, her şeyi biliyorlar.. • ?dİ" 
dedikodulara meydan verdiğini işit.. Tepenin Uzerinden Tenıel göıilnU- İspanyol milleti daima securdU·~ 
mi~ ·m. Halbuki yeni ordu altı ayda yor. 8an ve ağaç.-:ıız dağlan. eski ev- lislerin düşman knrşısmda kaçtı 
bUyüciil, tek.~mn1Ul etti. leriy1e bir kaleden fa:•kt yok. görenler, 1.spanyol milletini hakkİ~te 

&>luyarak, tmnanarak dar yoldan X ... livasının kumanna mahallinden bilmiyenlcr. onların cesaretinden şUP" 
tepeye çıkmıya çalışıyorlar. Toplar bakınca, faşistlerin iki kat olarak ka.- heye dOşmUş~erdi. 
gürlilyor, i~te an~ık o zaman fa.şistler, çıştıkları göriilüyor. İste cumhuriyet- Bu devrede cesaret de disiplit1e 
taarruzu anlıyorlar. çiler ... :Mitralyözler işliyor. Birkaç ki. bağlıdır. En zc.ki, en cesur adamtarıJl 

Gök yüzünde 40 hafif bombardı- şi yaralanC!T. ötekiler kaçıyor... bile disipline riavet etmeleri ıa.zınıdıf• 
Kar§t:nda, diişman tarafmdan da.. Cesaret, tayyareİere karşı ltendini JJl°" 

ğıhlmış kUçük bir beyanname var: hafaza etmeyi, vaktinde siperlere gi~: teriyle de övünsün?. 
.Roman okuyan bir kütle vardır; sa

lon için §U tarzda bir resmin lüzumuna 
inanmıt kim vardır?. 

San'atkar şüphesiz himaye edilmeli
dir. Mesela; devlet basacağı kitapları 
resimletebilir. Bunu prensip itibariyle 
kabul edince de, bu sahada çalışacak 

ressamla'1mıza iş çıkmıı olur. O za
man, Fikret Mualla meselfi, mül:emm<l 
ve birinci smıf eser verecektir. Bir mi
sal ldiye aldım, bu çocuk hal:ikaten 
illüs~r~wo:ıd:ı l,ir çok earplıl:ıı faiktir. 

- San•atın devlet tarafından teşki-

Jatlandırılr.-.ak suretinde hhirr.ayesi için 
ne diyorsun? 

- San'at hürriyete en çok ihtiyacı 
olan mÜe'"scse. San'atın bir teşkilata 
kon.'llası, çerçevelenmesi, san'atkarın 

hürriyetini satın almak demektir. Ra
hat yaşama imkanının temini bahsinde 
de, yardım edilecek kimselerir tercihi 
en mühim mesele ... 

Zahir Sıtkı GUVEMLI 

"Kızıl şefler, sizi Fransaya ve Rusya- meyi, siperleri konforlu bir ikaJ!l:S. 
ya sattı .. ,, Yanımdaki neferler buna gaha çevirmeyi ve lüzumunda burıtd 
gülüyorlar. çıkıp mitralyötlerln ate~e karŞt~: 

Esirlerden birine sordum: "Niçin va.sızca göğils germeYt bilmek d~ 
harp ediyorsunuz? ... ,. Bulanık gözleri- -tir. _..,.,; 

.. . 
~ 

Kôpek - Bu yeni moCfa ldiç&j o'tomohillirilan i6t ~ 
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GuNAHKARPAPASLAR 
20- Nakleden F. K. 

~I verdugo Papas alay ediyordu: Menfaatten 
Yazan : Honor6 de BALZAC 

Evvelki ıünıkü ve dunkü lo
ıımlarm hüliaaıı: 

Çeviren: Nurullah ATAÇ 
diler ve asıldılar. İçeride muhafız ola
rak yalnız Victor kalmıştı. İhtiyar ba
ba ayağa kalktr: 

ziyade aşkı düşünüyorum ' • Birden durdu. Sırrını az kaldı ağzın- celladr yapacağım .. Nasıl, ölmesi daha - Canavar 1 Alçak canavar 1. • 
(Napolyon ordularmıo işgali e~nosın 

~ hp:ınya. Küçük l\lenda ku:ıba ında 
b Y·kon:ığında bir balo \•ar. Bu kosa
ayı muhafaza eden ıaburuıı kuruanda-

111 Victor Marchand konaklan çıkıyor : 
~lrarıa garip bir sfikQnet ~ar. Gözleri 

dan kaçıracağını düşünerek korktu. iyi değil mi? Bunlara mani olmak senin Papas omuzlarını silkmekle iktifa ett.i 

- Juanito! dedi. Servetini vermek için kocasının hangi elinde .. Kocanın nerede olduğunu ıöy- hiç ses çıkarmadan dışarı çıktı ve bir 

Juanlto b&§ı ile bir !'ed cevabı ver
di, tekrar sandalyesin" düştü, anası 

ile babasına kuru ve müthiş bir bakıı;
la baktı. Clara gidip onun kucağına 
oturdu ve boynuna sarılıp gözlerinden 
öperek keyifli bir tavırla: "Juanito! 
dedi, senin elinden gelen ölüm benim 
için ne kadar tatlı olacak, bilsen!.. Cel 
lidm, o pis ellerinin bana değmesinden 
kurtulacağım .. Beni, çekeceğim azap
lardan kurtarmı§ :>lacıı ksm.. Hem, 
Juanitocuğum, sen beni kimseye tesli. 
me razı olmıyacağmı söylemez miy
din? .... 

devletin limanında bulunduğunu söy- le" inan ki o zaman üçünüzü de serbest saat sonra tekrar geldi • 
lemesi, gelip parayı teslim etmesi için bırakacağım .. istediğim §ey servetini- - Kararın nedir? Neyi intihap edi-
onun İspanyaya gelmesi lazımdı. Bu zin yarısıdır. yorsun? 

enizin üzerinde hiç umulmadık bir 
~anzaraya ilişiyor: İngiliz. gemileri. 

1 .•nı o esnada binbaşının emirberi ge· 
~Yor, fakat :ı:obiti ile kcınuşmodıın bir 

takdirde geldiği gün hemen engizisyon Süzanna cevap bile vermedi.. Genç Süzanna, sanki ölümü mevzuu bahs-
tarafından yakalanacağı muh::.kkaktı. kadın papasın sözüne güvenilemiyece· olmuyormuş gibi sakin cevap verdi: 

Galvez güldü: ğini pekala bildiği için sırrını ifşa et· - Diri diri gömülmeği 1 •• 

ıırşunt:ı ölclürülüyor. V. M. ne yapaca· 
f•nı ·aşırmış, düşünfirken marqub~'nln 
•ıı Clnra geliyor: 

- Ne düşündüğünü anlıyorum. Ko- memekte israr gösteriyordu. Bunun Ü· Galvez sarardı, dişlerini gıcırdattı: 
cam ele vermeden servetinizin nerede zerine işkence fiili başladı. - Pekala 1 •• 

\' - Kn ı; ınız, öldiirillel'ek!<lnlz, di)·or. 
olduğunu söyleyemezsin.. Diğer şartı· Engizisyon reisi zaten ondan bıkmış· • * • 

e bir k:ıyonın nlt tarahnda 1ıfize) bir 
•tın kcnıfülnl htklt'di,itinl haber feri· 
)·or. Kumnnclıı n hirknç sa:ıt ııonra ka· 
tıırl{fıhıt varıyor \"P çok geçmeden ı~
nan\'ollardan lnlikam almak üzere, bir 
llJ:ı\• - • 

su,·arı müfrczeı.l. Jıeneralln lru-
~00·13~ında Viclor'la birlikte, ~fonda 
ttı~'IJh:ı~ıno hareke! ediyor. fngfllz ge
"" lrrt llcrllvememlşler. yarı !.>olda kal· ... , 1 • 
r ş rırdır. \ e kunbo Fran~ızlar tarn· 
'"da k aha . n ·ıışntılıyor. Genemi bir şartla 

A !ıye canlarını haıtışhyor: Bey-kona· 
t1•nrt:ı k l'e • uşn ·Jarın f'n adblnıfen Marqul!i' 

01 
kartnr kim \'Ot'l:ı, f-'nın'lızlara teslim 

Unaraktır. 

fJ 'teklif kabul ediliyor "e Leganes •· 
A e;ı. hııJo verilen Mlona hap~olunuyor. 
le' r~"'1rler. binhn$ı Vl<'lor'un delfıletl· 
rr'ı-~'ılnrnk c'l<'i!ll. hnı;lnrı ke'lllmf'k su· 
ıı '" 1 'hmlnrını f!!;tf~·orlnr. fhth·ar e-
e re; · 

rııc,· ''· en "f!nç ol!lıınnn ölciürfllme-
tııı 1 itin !irrv<'llnl teklif ediyor. fıene
da tıır snrtl:ı knhııl ccli\'or: OJhıllnrın-
1111~ hanı:ı .. ı rclllıllıi!a rnzr· oJuM;a, o-

~·<'anı h:ıJtıslıın:ıl'aklır. 
rı.. •nh:ışı, karan tehllA için salonn gl-

•Or, Ve CJ ' '1· ar:ı nın yanına ynkla$t)•or. 

l1t_ "a~()f gaynihtiyari bir inilti çıkar-
~- -ıtcr b' ü ""IJ';ı• ırer ç erkek kardeıe. 90nra 
•'llda h. baktı. En büylikleri otuz ya
~ltl,j Ydr. Kısa boylu, v\}.;utça da bi
~t ~mağrur, kibirli bir adamdı; fa
~~ tketlerinde bir nevi asalet var
~lt "aktile tspanyolJarm kadınlarla 
bıır ~rken ~österdiklerf :ı:arllfeti me§
ttı~ aı~n inc<'likten, neraketten mah
fkfrıcı ~dtğı belli !di. Adı Juanita idi. 

bir dcı~ğlu. Fili;>e. yirmi yaşında kadar 
Uçu11 

11tantı idi ve Clara'ya b~nziyordu. 
>'UtU~tı oğul sekiz yaşında idi. Onun 
"id'in c dikkatle bakan bir ressam, Da
tabıola;;rnhuriyeti tebcil için yaptığı 
~oltıatr a çocukların yüzüne verdiği 
lırdi. :a Sebatkarlığrndan bir iz bclabi
ti1!0·n cyib; saçlı ihtiyar marquis, Mu
dı.ı. 0 

11~ resmettiği çehreleri andırıyor· 
aaııildı~ ~rı görünce genç zabit başını 
tlcraı•1 • u dört kişiden hiç birinin, ge-
d' n tekl"f' ı:,! \'okt 1 ıni kabul edeceğinde lmi-
tldirdi.u.t Mam;:ıfi o teklifi Clara•ya 

ltat bi 'Panyol lazı önce titredi, fa-
111>' rdenb· 
~•dip ba ıre eski sükftnunu buldu , 

- J basının ön•3nde diz !SÖktli ve· 
tı Uanito' . • . · 
'-ca~1 ya vereceğınız emırlere 

ltıernnunna Yemin ettirin, biz hepimiz 
Pttar •01uruz. dedi. 

li . quıse'i ·· . . .. . trnıştj. f n gozlerınde bır umıd be-
de Cıa;a' akat kocasına doğru· eğiilip 
dı.ı>'l.lnca nın anlattığı dehşetli teklifi 
Jbllanito . a.nalık hissi onu bavrltıverdi. 
. ışı 1 
•r aslart . an adı ve kafese konulmuı 

ltıar gıbi ve · d . qı.ııs'nt h rın en sıçradı. Vıctor. 
ttltıtıt " n. er emre uyac~ğını temin 
lJ u1.erın 

hklar " e, askerleri dışarı çrkardı. 
~otur.-·1·· u up cellida teal'm edil· 

Juanltonun kalbinde Fransızlara 

karşı beslediği kini uyandırmak ister 
gibi kadife gözlerile Victor'a ateşli a
teşli baktı. 

Filipe de kardeşinin yanına gel
mişti 

- Metin ol, diyordu, yoksa. aile
miz. kırallar ailesinden geri kalmıyan 
ailemiz söner ... 

Birdenbire Clara kalktı, Juanito
nun etrafında toplananlar dağıldılar; 
kendisine edilen teklifi pek haklı ola
rak rcddoden oğul, bu sefer karşısında 
babasını gördU. İhtiyar, bir ayin icra 
eder gibi: 

- Juanito, sana emrediyorum! de
di. 

Genç Comte gene kımıldamadı: bu 
nun üzerine baba:ıı onun önünde diz 
çöktU. Clara, Manuel, Filipe de belki 
ne yaptıklarını pek farketrneden diz 
çöktUler. Hepsi ona, ailenin bekası
nı temin etmesi tbım gelen kardeş

lerine yalvararak ellerini uzatmışlar. 
dt ve babalarının söylediklerini sanki 
onlar da tekrar ediyorlardı: •oğlum. 

senden İspanyol azmi. hakikf hassasi
yet kalmadı mı? Benim böyle uzun za. 
man önünde diz çökmeme nasıl razı 

oluvorsun? Sen yalnTZ ömründe ç~ke
ce~n ıstırnbları mı dilşünUyor, yalnız 
onlara mı kıymet verivorsun ?,, İhti
yar, karısma dönUp sordu: ''Bu benim 
oğlum değil mi, madam?,. 

Anne, oğlunun ka~tan ile bir işaret 
ctti~ini görmü5tü: bunun ne Mmek ol 
duğunu yalnız kendisi bilirdi: yeisle 

- Art.ık kabul edivor! dedi. 

Le~ancs'lerin ikinci krzı MariquL 
ta, diz <:öklip zayıf kollariyle annesini 
kucaklamıştı; onun hırkıra hıçkıra ağ-· 
tadığını ~ören küçük Hanuel, yanına 

gidip payladı. O sırada konağm papa.. 

zı ic;eri g-lrdi: hepsi etrafını <;evirdiler 
ve onu Juanitonun yanına götürdüler. 
l3u sahne'i sevrc artık bhammiilil kal 
mrvan Victor, Claraya bir işare etti 
ve hemen ~eneralin yanma. son bir 
tecıebbiiste bulunmaifa aitti. General 
sofrava oturmu~. kevifli kevifli yeyip 
içiyor, açık<;a hikave1er anlatmab baş 1 
lamTl'I olnn zabitlerlvte konuŞUvordu. 1 

Bir saat sonra, Merıda kasabası a· 
haliqinin en aqillerlnden vüz kiı;i. korıa 
ğm bahçesine ge!dil.,r: bunlar. Le~a
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ma da razı olursan mahzuru yok amma, tı. Kadını kat'iyyen tahrik edemiyordu. 
sen bala inadında israr ediyorsun, de· Bir kaç defa gayet kuvvetli ilaçlarla 
mck. Ben zaten servetinin hepsini de- kadının şehvet hislerini galeyana getir· 
ğıl, yarısını istiyorum. Fakat öteki şart mek istemiş, fakat o, iradesi haricinde 
tan vaz geçeceğimi sanıyorsan aldanı· zevk duyduğunu anlayınca en ağır ke· 
yorsun.. limelerle tahkir ederek, papasın neş'e-

Alaycı bir tavırla ilave etti: sini kaçırmıştı. 
- Görüyorsun ki menfaatten ziyade Artık bu meselenin halledilmesi la· 

aşkı düşünüyorum. zımdı. Hem Gatvezin para sıkıntısı pek 
Süzanna, belki iyi bir anneden ziya- fazlalaşmıştı. Alacaklılar aleyhinde 

de iyi bir zevce idi, kocasını çocuğuna adeta komplo kurmuşlardı. Baş engizi
tercih edıyor olmalı ki şöyle bir cevap tör Torkemadaya şikayet edeceklerini 
verdi: söylüyorlardı. Süzanna, kocasının ne-

- Hayır 1 Hayır 1 Ben hayatımı feda rede olduğunu söylerse kurtulacaktı 
ettim, çocuğum da feda olsun 1 İstedi- amma kafir kadın inat etmiş, sırrını 
ğin rezalete razı olduktan sonra ben kat'iyyen ağzından kaçırmıyordu. 
kocamın karşısına çıkamıyaccığıma gö· İşkence para ~tmedi, çünkü, ıstırap 
re hayarımın ne değeri var?. Hem beni az olursa tahammül etmek metanetini 
öyle iğrendiriyorsun ki.. Senden o ka· gösteriyor, fazla olursa dayanamıyarak 
dar nefret ediyorum ki... bayılıveriyordu. 

Sözlinü tamamlayamadı. Papas onu Hiddetten kudurmak derecelerine 
omuzlarından yakalamış. arkasındaki gelen Galvez, işkencelerde bizzat hazır 
yatağa doğru hızla itmişti. Süzanna, bulunuyor, teklifini ikide bir yeni ta-
aykaları yerde olmak üzere, arka üstü dilatla tekrarlıyordu: 
yatağa düştü. Galvez sağ eliyle boynun- - Buradaki dostlarınızdan bir kaç 
dan tutmuştu. Sol eliyle de. kadının kefil göster. Seni derhal serbest hıra· 
vUcudunda, zavallıyı dehşttle ürperten kırım, istediğim parayı ispanyadan dı-
hareketlerde bulunuyordu. şan çrktıktan sonra gönderirsiniz. 

Genç kadın beyhude çabalaruyordu... Kadın cevap veriyordu: 
Zaten hamilelik ve emzikli olmak do- - Hayır, hayır! Valansiyada çok, 
layısiyle zaif düşmüştü. Bu iriyan ada- hem de zengin dostlarımız var. Lakin 
ma mukavemet etmesine imkan yoktu. isimlerini ıana söyliyecek kadar buda· 
Fakat felaketine razı olamıyor, kurtul· lamı yun? Zaten ben de, çocuğum da 

malc ümidiyle çırpınıyordu. Bir aralık mahvolduk .• Hiç olmazsa intikanınnı a· 
tavana dıkilmiJ olan gözleri büyüdü, layım. Beni budala mı 1'Cltllyorsun, pa· 
tüyleri diken diken oldu; mahvolmak raya ne kaıdar ihtiyacın olduğunu anla· 
üzere olduğunu anlıyarak son bir gay- madım mı sanki? Hiç bir ııey söylemi· 

retle silkindi ve üzerine çöken papası 

itmek için iki elini uzattı. işte bu hare
ket onun tamamiyle mağlup olmasını 

intaç etti. 

Süzanna, papasın artık• oyuncağı ol· 
muştu. Ertesi günü onu papasın odası· 
na götürüp yatağın dört ucuna ellerin -

den ve ayaklanndan bağladılar. Galvez 
bir saat kadar zavallıya istediğini yap

tıktan sonra: 

- Süzanna, dedi, görüyorsun ki mu
kavemet para etmiyor. Birinci şartrnu 
güzellikle kabul etmedin amma ben ge
ne istediğimi elde ettim. Şimdi ikinci 
şartım kaldı. Kocanın nerede olduğunu 
güzellikle söyle .. Biz kentlimiz meyda· 
na çıkardığımız zaman hiç merhamet 
etmiyeceğimizi bil. . 

yeceğim ve sen benim sayemde kurtu
labilecekken hiç bir §CY söylemediğim 
için mahvolacaksın! .• 

Engizisyon reisinin sabrı tükenmiJ
ti, aklına gelen son çareye müracaat et-

t i. .. 
- Beni dinle, dedi, sana son defa o· 

lara\t bir saat mühlet veriyorum. Eğer 
bu bir saatin sonunda kocanın nerede 
olduğunu söylemezsen diri diri gömü

leceksin... 1şidiyor musun? Seni diri 
diri bir mahzene kapatıp kapısını du
varla öreceğiz.. Yalnız olnuyacaksın, 

çocuğunu da seninle beraber gömdüre· 

ceğim .. 
Süzannanın gözleri parladı. Zavallı 

öyle ıstırap çekiyordu ki ölüm onun için 
kurtuluş demekti, çocuğu da beraber o· 
tunca bunu adeta saadet telakki etmek
teydi. Sevindi, fakat Galve:dn, sevinci
ni hisscaerek fikrinden vazgeçmesi ih
timalini dü~ünerek hemen kendisini 

topladı. Haykırdı: 

Çocuğuna gelnice; merak etme .. Onu 
öldürmekten vazgeçtim. Hayır, öldür· 
miyeceğim .. Bilakis onu istediğim gibi 
yetiştireceğim. Onu büyütüp engizisyon 

-----------------------,,,,,,,. .. 
,. '" Orni: ı·r Mnrrrn romanı: sn Dedim. LA.kin gene 0 anda buz gibi donup O sonra şaşkın halime acımış gibi ileriye 

kalmıştım: çilnkU: benim "oh!,. deyişime pon- doğru eğilerek üzerinde bir kutup ayısı postu ör-

bııı da Yazan: Ali Rıza S('yfi 
~tı1t1 l;enııde , 
lllı arına ku '~la YOldaşlarmrn yanında bulun-
lia~· kaptanın vveuo htikmederek odamdan cık· 
"\'u tn kal>ısr oturma odası ttnUne varmıştım. 0-
t-t ~e~ıın sevı:kşamkl gibi yarı açık duruyordu. 
(!ırn llraya kım;ten hopladı. Demek ak~amdanbe
dtıt~ ıırır1 ka e gelmemişti! Oda kapısından gir 
den at Cdere;anırk içinde bir şeye çarpmamağa 
cllrn bıre kUcuıt ~esapla llerleme~e başladrm. Bir
hıah· Oldu~u tr iskemleye çarptım ve devrH
cıı~1~0lduğ-un~ Yerd • durmuştum. Her şeyin 
bulu halda hl sanıyordum. La.kin epeyce dlnte
)'Qrn ~ Unııt v~ r taraftrın bir ses duymadı~mıdan 
lJq : e Ve araş~esarettm geri geldi. Tekrar yil
tllrıu e~ "llnn~ trma~a bnr;ıladım . LA.kin odavı 
clıın:ı ~fettıf'rln ~oklıyıırak dlin<lMUm hal<le bİr 
~llrııtıt ~l\<'fl dönu'~;du~u f!IH\hlııtı htılnmıyor-

-
1 nrıl\I\ ıevı 1'nıde elim tüfeklerden birine 
Oht ne e: 

<'ereye yakın bir yerden başka bir: tillU koltuğu yanma çe kti ve bana: 
_Oh! - Gel; dedi; şuraya otur bakayım! 
Sesi cevap vermiş, bunu da yavaş, boğuk Bu sırada ben de llk şaşkınlıktan kurtul-

bir gUIUş takip etmişti! muş, metanetimi kazanmıştım . Onunla yUzyilze 
Elim tufekte sanki taş kesilmiştim .. Soğuk gelmek üzere sandalyeye oturdum. Böyle bayağı 

bir ter şakaklarımdan boşanıyordu, sinirlerim mektepten kaçmış, kabahatli bir çocuk muame-
kopacak gibi ge;llmişti. Bu odada benden başka. lesi görmek bnna pek güç geliyordu. Kaptan ise 
kim vardı? Kim beni bu karanlıkta gl\zetliyordu. tıpkı böyle bir çocuğa söz süyllyormuş gibi bir ta 

Birdenbire ku•vetıi elektrik lAmbası açıla- vır ve ahenkle dedi lci: 
rak oda bol ve coşkun ışıkla doldu. K::ı.ptan Bin- - .Açık göz, atılE:an hlr çocuksun; kendine 
kın orada, yazı masasının başında, dudaklarında göre epeyce iyi dUşUniişlerln de vnr. L~kln bUtUn 
bir eğlenme gülilşil olarak bana bakmakta oldu- küçük çocuklarınki gibi bu düşüncelerin eksik ı,;t 
ğunu gördüm! Tablatlnln bUtUn f;!lddetl ve hnka- kıyar. Senin yaşında iken ben de tam senin gibi 
reti keskin gözlerinde şimşek gibi çakıyor ve be- idim. Her vnldt dimdik yerlere tırmanır. her tır-
ni oldu~um yere mıhltyordu . Elim hftlrt sllft.hm manışta aşağı yuvarlnnırrtım. Daha yaşlandı~ın 
Uzerlnde olduğu halde sanki bu gözlerle manya- vakit; bir işe> haşlamadan önce kendi kuvvetini 

ttzme edilmiş ı;ibi titriyordum .Bir şeyler söylemek daha doğru lı Psap edersin. Şu anda ise, koca 
tc:tedlğlm halde kurumuş dudaklarımdan tek sl>z man. nzgın hlr boğaya havlayıp kabadayılık et-
çıkmıyordu. Böylece ikimiz hlrlblrlmlze bir da- me~c kalkan mini mini fıno köpeğ-ln<len farkın 
klka bakmış olmalıyız. Bu dakikanın sonunda yoktur ve bu sefer de o boğanın boynuzundan 
onun sol elinde bilyUk bir rO\'C>l\'er. sağ elinde i- kurtul<lu'tun için bahtiyarsın! Belki bu bo~a ı:ıa-
se bir kalem oldu<;unu farkettlm . Masnnm U7.erin na. ~hemmlyet vermiyor. Belki uyg"un bir gOn 
de de yarı yazılı bir kf\ğıt olclıığuna göre lrnpta- hP.kliyor .. T.a.ktn sana ver<ll~lm bu öifüdU dinle .. 
nm ~oktan beri burada ol<ln~u ve bPnlm ayak Bir mll<i<lct olsun clnlf~lnclen '1ışarı çıkma! 
seslerimi önceden duyarak ıa.mbayı söndUrdUğll Kaptan bu sözleri yarı gUlerek söyJemlşU. 

Valansiyada engizisyon reisinin sa· 
rayının mahzenlerinden birinin önün
deyiz .. Bir adam mahzenin kapısını du
varla örmektedir. Son tuğlayı koyacağı 
sırada, bu işi zalim bir soğukkanlılıkla 
seyretmekte olan Galvezin bir işaretile 
durdu. Papas ağzım aralığa yaklaştıra
rak seslendi: 

- Süzanna beni dinle.. Orada bir 
hafta kadar yaşaman ihtimali var" Bu 
sebeple tam bir hafta kapının önünde 
bir adam nöbet bekliyecek .. Eğer kara
rını değiştirirsen duvara vur, derhal ba
na haber verirler. Unutma!. • 

Genç kadının sesi uzaktan cevap 
verdi: 

- Allah sana lanet etsin zalim he
rif r •• 

Galvez tekrar işaret etti, lduv2nn 
son tuğlası da kondu .. 

Danyel Ruben'in karıSI Valansiyalı 

güzel SUzanna tuben, çocuğiyle bera
b~r diri diri gömülmüştü. 

• • • 
Sekiz gün geçti. Mahzenden ses aada 

itidilmedi .. Galvez bu müddet zarfında, 
kafese kapatılmış bir çakal gibi odasın· 
da mütemadiyen dolaştı, durdu. Gözü· 
ne uyku girmiyor, adamakıllı ycyemi
yordu. İkide bir mahzenden ses çıkıp 
çıkmadığını anlamak üzere haber gön· 
deriyor, her defasında menfi cevap a· 
lınca hiddetini bu haberi getiren adam· 
dan alıyordu. 

Sekiz gün geçince daha fazla daya· 
namadı. Bizzat mahzene kadar gitti ... 
kapıda bekliyen adam, bir emri üzeri
ne kazma ile alelacele duvarı yıktı. Açı· 
lan delik, geçebileceği kadar genişle· 

yince yrkma ameliyesini durdurdu ve 
cJine bir fener alarak içeri girdi. 

Süzanna, yerde ayaklarının dibinck 
yatıyordu. Göğsü üzerine çocuğunu 

bastırmıştı ve iki eli yavrunun gırtla

ğında idi. Zavallı anne, ölmeden evvel 
çocuğunu boğmuı olacaktı • 

• • • • 
Ertesi ay Valaansiya engizisyon rei· 

si Kristobal Galvez azeldildi, bir ma· 
nastıra kapatıldı ve bir daha adı sanı 

işitilmedi. Alacaklılann şikayetleri o za· 
mana ait çaltlrğı paralardan krala, pa
paya ve b3Ş engizitöre vermemek itiya
dı, zalim adamın nihayet hakkından 

gclmiıti. 

Borçlarına gelince; o meseleyi bat 
engizitör Torkemada kolaylıkla halle
diverdi. Alacaklıları huzuruna çağıra

rak: 
- Senyorlar, dedi, mevzuu bahsolan 

bu parayı ben sizden isteseydim redde· 
der miydiniz? Katolik kilisesine, papa
ya ve bizzat bana bu kadarcık bir yar· 
dımda bulunmaktan istinkaf eder miy

diniz? • 

Alacaklılar dehşetle bakıştılar ve ta
bii hiç birisi menfi cevap vemıek cesa· 
retini kendisinde göremedi. Bunun Ü· 

zerine Torkemada devam etti: 
- O halde mesele yok. Bu parayı ba· 

na verdiğinizi farzediniz 1 Mesele kal
madı! 

İspanya başengizitörü. "mukaddes 
peder,, Papanın muhterem mümessili, 
maiyetindeki papasların borçlarını işte 
böyle ödeyiverdi. Alacaklılar i:lrar et
menin neye mal olacağını pekala bil· 
dikleri için, üstelik teşekkür bile ederek 
Torkemadanın yanından aynldılaı. Gal· 
vezin borçlanm da hesaplarının zarar 
kısmına geçirerek canlan curtulduğu 
için bir yeyip, lsaya bin teıekkür etti

lerf •• 
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•ık ı· ı ı· k devam ed ,·yor ! lenme merasimi nıUnasebetiyle yapı- _.. Bqtarat> ı LacJde bdiirrl.ore knt'i bir lbtlyac görUltnek 
lan dllğtin alayının saraydan hare· kaç bakımdan lüzum görmektedir. 
keti 21 top atımı tıe tıAn edilmiştir. Nüfusu Yllzblnle iki yüz bin arasında Vali bu akşam Ankaraya 

~ Baştarafı 9 uncuda 

hepsi Altrnorduya mensup ve klUbü 
nll ıeven \:8 klUhlle all\kalı olan 
seoçlerdAn ibaretti. Ulnaenaleyh 
konı;rc kendi kendini ıcsctt eder 
denmesine ve cemiyetler kanunile 
mUhrUnU kanunun 57 ve 69 uncu 
ınaddelori hUl>ünılerlnP. lıHinarleıı ,.e 
klübUn en yüksek mercii otnn beycti 1 
umumiye nizami şartlar dnhlllnde 
bu kongreyi açmıştır. 

2 - Yaııla.rınm ikinci kısmında 
Türk Spor kurumu lstanbul bölı;esl· 
nln yaptığı teftiş neti<'cslnin dü1.
gUn görUldUğUnil beynn <ıtmektedir. 
Halbuki: 

A - 937 senesi ağustosunun 63 
numnralı evrak sarflyeslnden ıı.ola
şılacağı Uzere 12·4-936 da vazifeye 
başlayan idare beyetlnin muhasebe 
defterin\ işe başladığından tam on 
yedi ay sonra tuttuğu sabit olması. 

B - Klllb lçln yapılan masrafla· 
rın nizamname htı!fına olarak mu
hasip veznedar ve tahsildarlığı şah
sında tecessUm ettiren bir zat tara
fından ve biç bir idare heyetinin 
kararma dayanmaksızın yapılmış 
bulunması. 

C - Nizamname hlltıtına sporcu
lara zatt eşya alınması. 

D - Mubayaa edilen demirbaş 
eşya ve spor levazımı~ın nizamna
me abklmı hllAfına bir demirbaş 
eşya defteri tutulmaması yUzUnden 
kaydedilmemiş olması. 

E - 7-11-937 tarihinde Kadıköy 
lş banknsr şubesindeki 300 lirayı 
mütecaviz klUbUn şabst parasının a
ltnmış olması ve bu paranın bennz 
nerelere sarfedlldiğlnln malüm bu
lunmaması gibi btrçok sebebler var
ken Tilrk spor kurumu İstanbul 
bölgesinin 634 sayılı tezkeresile ne
ticcl teftişin dUzgUn görUldUğQ kay
dedilmiş olduğunu söylemektedirler 
ki böyle bir vaziyete bir tUrlU akıl 
erdiremedik. 

3 - 'fekziplerlnln üçllncll kısmın· 
da on sencdenberl dört duvardan i
baret olan binaya elektrik, su tesi
satı, duşlar vesaire yapıldı~nı tef
rlşat ve tehinnt vo tanzlmnta mu· 
vaffn.k'. olunduğu futbolde ve denlz
clt\kte de muvatfaklyetler kazanıl
dığından bahsetmektedir. 

Sorarım o .. Altınordu k.lnbUn\i lh· 
ya otum .. diyen zata ki dört duvarı 
cr.tlamış, mevcut sekiz camı yamalı 
ve ekli Ye blltUn eşyası bir kırık cam 
Jı dolap blr eski masa ve dört san
dalyeden ibaret olan ,.e bUyük fo
d:ıkd.rlıklnr sarma eJde ettiğimiz fu
taların karlar ve yağmurlar altruda 
kalmış feri hali ,.e giriştiği Uç mUsa· 
baka.dan blrlndfllnde galip lklnctslu 
de berabere UçUncUsünde mağlup ol 
duğunıı mu nıuvaffaklyet addedece
ğiz?! Du kadar şerem bir mazisi o
lan A ltınordu klllbtinUn sabık retsl
nln gtssterdlğl ve yazdığı muvartakl
yet bu tse klUblln kapılarını llelebed 
kapamnk ve oradaki me,·cut ge.nçU
ği daha faal bir klllbe devretmek 
memleket severlik olur. 

4 - Cevaplarının dördUncU kıs
mında fsa "kongreyi ifsat etmek kas 
dllo başlarına bir iki kişi alarak bir 
vaka ihdasına yeltenmek için oa
mataya teşebbnslerl akamctle neti
celenmlf ve mülga nizamname ile 
mQracaatluı vesaire ve !simleri neş
redilen idare heyeUnln Altınordu i
le hiçbir sıfat ve aldkaları olmadık 
lan bir kere daha. mecburen arzo
'Junur •• denmektedir. 

EUmtzdekf me,·cut vesikalar za. 
bıtnameler nldo.t maltbuzlarından 
maada Altınordu denlzciJlk kısmı
nın mUosslsl bulunduğum bUUln 
TUrt sporcularının malümu fken 
ve diğer taraftan Altınordanun llk 
milesslslerlnden bulunan ve ~ene 
Tilrk sporcularının tanıdığı Mahmut 
ağabey gibi ve kendi idare heyetinde 
de kaptan bulunan şe,·kl, Orhan, 
Suat, tzzet.. Fikret, Do~an glbl kayıt 
kuyut ve spor bölgcslndeltl slclllcrt
Je tahakkuk edecek hali& Altrnordu
lulara Altmordu llo hiçbir sıfat ve 
nltı.kalnrı yoktur rtnrngasını vuru
yor. 

Hilltıea: Gerek !?G aıR.nrn imzasını 
havi zabıtname ''e gerekse polis 
bll'incl şübo ,.e Krzıltoprak karako
lu memurlarının tahriri raporları 
ve şffahl lzahntlarlle kongrenin nl
zamt şartlar dahilinde lnlknt etti~I 
ve ikinci kongre olmak he.sebile bi
rinci kongrede idare heyeU reist Ra
şit Aydınoğlunun idare heyeti kara· 
rtle konı;reyl talik ettiğini söylemesi 
ve mıncl kongre tek bir kişi 
dahi olsa kongrenin Rktc<tlloceğlnl 
umumun muvacehesinde söyJemlş 
bulunması haseblle daha fnzla ekse
rlyetlıt aranılamıyacağı bedlht ol
-:.:: ~!!~:.:"!?e 1·11-9t7 Ur1hfnde ya. 
pıtaıı kongrenin nizami şartlar da· 
Mltnd• toplnnıhlh .e seclJen tdnre 
heycttnln kllnunt olduğu. teb(>\•yiln 

eder. 
Miltga nizamname meselesine ge

lince bugUn elimizde mevcut olan 

•;e hakiki olduğunu s{h !edikleri nl
znmrıame kon~re tarihinden sonra 
:!G-11-937 tarihinde matbaaya sipa
riş edilmiş ve 14-12-937 tarihinde 
de Haşit Aydınoğlu tarafından mat
baadan alınmıştır. Şu vaziyete göre 
kongreden sonra bnsılm ış olan ni
zamnamenin makabllne şUmulU ol· 
ınıva"n.ğr da bedihtdir. 

nu kadar v:ı.zlb hakikatler karşı
sında A ltınordunun iki mi veya bir 
mi idare heyeti bulnndn~u veyahut 
hangisinin kanuni ve hakiki oldu
ı;unn knrnr vermesini Tstnnbul Spor 
işleri reisi kıymetli vaıtmtz Muhld· 
din rstUnı'lağdan beklerim. 

A ltınol'fln t1enlz<'lllk kııçrm 
müeı !!isi \'C Altmordn relıd 

CELAJ, ERGUS 

11 8 b d 1 fl l 1 olan vUAyetlerde belediye ve vııa.~ "d" k ı ara a a m sa r er :rer a • gı ıyor d'" 
yet hizmetlerinin tek elden idaresi bld w 

mışu. Yunan vella.htı prenı Pol lle Vali vo belediye reisi l\lu ""' 
~ok iyi neticeler vermiştir. İzmir .,.,. k ı · ı An~ kız kardeşi trena beşinci arabada ge ustüııdağ bu a ş:ım -..ı tren e bef 
ve Ankara buna ttıisal olarak göstc- d k ı A k d dört u ... ·orlardı. lçinde Romanya prense- il raya. gi ece t r. n ara a • 1uıı~ ,, r mektedir. Fakat nüfusu yedi yUz gUn kalacak· olan Muhiddin 'Cııı ııt~ 

si Helena ve Prusya prensi Vtıbelm küsur bin olan lstanbulda, vfHl.yet dağ Başvekil CeIAl Bayar ve Dbııuıc. 
bulunan 18 inci arabadan sonra H· ve belediye hlzmetıerlnin tek elden llyc Yekill ŞükrU Kaya ile lstan 
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ray mareşalinin arabası, ondan son· idaresi, aynl prensip fevkalldeliğl- ait muhtelif meseleler etrafında. g1'" 
ra bir sUvarl müfrezesi geliyordu. nl temin etmekle bernber, işlerin rUşecck, kendilerine izahat verece 

insicamını botacak vaziyetler ihdas 
19 unca arabada Yugoslavya naibi etmiştir. Bu itibarla: lstanhuldakl tir. t l)e et 

Vaıt, şehrin plAn meseles dl" 
vrens Paul ve 20 lncl arabada da halle hizmetleri; lktfsadf işleri, ha- flyntnrmm ucuzıatrlmasr ve bele d• 
Yunan kralı Georges bulunuyordu. yat ucuzluğunu temin, nakil vasıtn- yenin 938 senesi bütçesi etrafı~aU 
Yunan kralına nişanlı prensesin an. lan, turizm. yollar ve bayındırlık yüksel· makamlara vereceği tıa. fi' 
nesi Bruns\·lk • I~unebourg refakat işleri, idari muameleler; gene ayni müteakip dönecek, belediye encU~all 
etmekteydi. valt ve belediye reisinin idaresinde nl tarnfından tetkik edilmekte o 

olmakla beraber, da.ha geniş saln.hl- veni bUtce ile mesgul olacaktır Klhayet altı beyaz ntın çektiği son • ~ • · t~ 
yelli ve mosııl eJJere taksim edilecek Et fiyatlarının ucuzlatılması e el 

arabndn prenses Frederlka ve ba· tir. Yeni teşkilA.t, esas itlbnrlle gene frnda tstnnbuldn bir mUddet e~ at 
bası geliyordu. lstanbul vaH ve belediye reisinin valinin riyasetinde belediye ıı,tf~ı:ı 

DilğUn alayı halkın coşkun teza . tam bir kontrolU altında bulunncak; işleri mUdilril Asım Sfireyya, 111%1 b• 
hUratı nraaındn klllseye gelmiş ve fakat ikinci derecede olan direktör- lşlclmcsl mUdUrU Rnufl, mezba b" 

kil i k d ı ler ve şefler: kendi dairelerinde da- müdürU ve lrnsaplnr şirketinden ; .. t" 
nlşanlrlar se apısın a At na met I~ara toplanmış, mezbaha. nere .. 
metrcpolldl fJe başvekil tarafından ha geniş saltihlyetle çahşncaklar. leri ııe naklf\.·e fiyatlarını gözdC .. 

çok mUhlm meseleler hariç olarak, 

Eğitmen sayısı 
1500 e 

çıkarı~acak 
Ankara., 9 (Husus!) - Klllttır ba. 

knnlrğ1 tarafından hazırlanan yeni 
tallmatnameye eğitmenlerin okuma, 
çalışma. YO diğer işlerine da.lr esaslı 
bUkUmler konulmuştur. 

karşılanmışlardır. işln uzamasına imk!n bırakmıyacnlt geçirmişlerdi. at 
Merasim nasıl oldu ? lar ve böylelikle halk hizmetlerinin Bu incelemeler csnasrnda et !IY t' 

Evlenme nıeraslmi kilisede pek daha dUzgUn ve yerinde bir seyir al- larınm ucuzlamasının nakliye ucreğt 

önümüzdeki ders devresinden iti
baren eğitmen sayısının 1600 e çı

karılması kararlaştırılmıştr. Yenl &· 

lrnacak eğitmenler llkbahardan ttJ. 
haren faaıtyete geçecek olan orta 
Anadolu kalkınma mrntakasına da
hil Ankara, Çankırı ve Eskişehir vi· 
Uıyetlerl köylUlertnden olacaktı!'. 

Filistinde 
Karışıklıklar devam 

ediyor 
Kudüs, 9 (A. A .. ) - lkl gtlnlllk bir 

silkOnda.n sonra şimali Flllstınde ye. 
nlden birtakım hA.dlseler vukua gel· 
mlş olduğu haber verilmektedir il· 
lnr kasabasında lstıer, alllh aaltla-
mış olduklarından idama mabkt\m 
edilmiş olan kll!labalıları haber nr
miş olmasından şQphe etmekte ol • 
dukları bir nrabr öldürmüşlerdir. As 

ker kıyafetine glrmlt olan haydud
lar, taharrlyat terası behaneslle, 
köylülerin evlerine girmek ve \)ara
larını çalmn.~ ı:ıuretlyle şakavet icra 
etmektedirler. 

Tulu Kerim mıntakasında btr as
kP.rl otomobil ile bir polis merkezine 
taarruz edilmiştir. Fakat nUfusça te
lefat yoktur. Zabıta, şiddetll yağ -

murlara rnğmen, her taraftan a.rae· 
tırmalarına devam etmekte ve btr -
çok teYklfat. yapmaktadır. Petrol 
borusunun ve telefon hatlarının tah
rlbl sebebiyle birçok kasabalara pa
ra cezaları tertip edilmiştir. KudUs 
divanıharbi, mllhlmmat naklettiğin
den dolayı H yaşında bir arabı 3 
ay h:ınse mahkilm etmiştir. 

lktısat Vekili 
wa Ba,tarafı 1 tnclde 

ta Dentzyolları ldareslnt ziyaret et
miş ve bundan sonra da Deniz tica
ret mektebi ile fabrika ve havuzlar 
ldaresint gazmlştlr. 

J ktlsat vekilinin deniz mUeesesele
rlnl bu ziyaretinde kendisine Denlı 
ticaret mUdUrll l\1Ufit Necdet refakat 
etmiş ''e icap eden izahatı \'&rmiş• 
Ur. 

Tktleat vekili öğleden sonra saat 
onbeşte TUrkoflste vekalet makamın 
da bulunacaktır, vekil burada da 
ofis, SUmer Bank, 'fianayl mlldürlo
rlle ölcUler mUfetUşlnl vo ticaret 
mektebi mudur veklllnt, ticaret oda
sı ,.e zahire borsası umumi kAtlple
rfnf, fındık kurumu mUdUrUnU kabul 
edecektir. Burada umumi bir görüş
me yapıldıktan sonra vekfl bu da
ireleri zlynrct saatlerini tayin ede
cektir. 

lktlsat vekili şehrimizde daha btr 
kaç giln kalarak vekAlete bağh mü
esseselerin işlerlle ve Dentı bankm 
teşkllatlle yakmdıın meşgul oln.cak
tır. 

Vekil dUn gazctecllcre şunları 

s6ylem iştir: 
.. _ Buraya iki giln kalmak lctn 

gelıllm. Vckdleto ro('rbut teşktıfitta 
ki a1Akarlarlarla işlere dair ıörüşece 

ğfm. 

Denlzbank umum mUdUrlllğtlne 
yapılan tayin hakkında gaıetelerdE> 
erkan razılar doğru değildir. Bu me 
sele ancak ben Ankara.ya döndUkten 
sonra belli olacaktır.,. 

ması temin edilmiş olacaktır. lerlnln tndirilmcslle l<abll olaC! parlak bir tarzda yapılmıştır. Atına 1 1 t D 1 11 atdı&ı 
tstanbulun yeni plA.nmr en kısa an aşı mış ı. en zyo armın ıı· 

başmetrepolldl yanında kırk kadar bir zamanda tatbik, Marmara mınta- l""1,1ıve u ·retleri He liman tarafı f1 
metrepolid olduğu halde eski orto - kasında. bilyük turizm tesisleri yapıl dan alınan paraların et fiyatJarınıil 
doks Adetleri vc~blle din! merasimi ~ ilksek bulunmnsmdn başlıca tıınll• 

ması, İstanbul limanının ıslahı, dev olduğu da tcsbit odllmlştl. Bu b ,., 
yapmıştır. BUtUn metrepolltler eskl let dairelerinin \:Ski ve milteferrik susta hazırlanan rn.por tktJsat velt .. 
Bizans papaslarının giydikleri elbt- binalardan kurtarıl:ırak Ankarnda Jetine gönderJlmlştlr. 

11 selerl ve başlarında da elmn.alt taç- otduğll gibi bir devlet mahallesi ku Valinin takip edeceği işler aro.st 
ıar taşıyorlardı. rulmasmın dUşünUldUğU bu smılar- <la hu meselenin de mevcut bulun· 

Merasimin Aonuna kadar •e fa. da lstanbulun idaresinde yenl ted- duğu söylenmektedir. __...,. 

stlalarıa ya~an yağmura rağmen 

halk, ktllsentn OnUnden aynlma -
mrştır. 

Kilisedeki merasim esnumda 
prenses Frcderlkln başında bir mu
rassa. taç ve Ozerlnde de gilmtıote iş. 
lenmiş beyaz bir elbise vardı. Elbl· 
senin kuyruğunu altı kUçtlk prensea 
taşıyordu. 

Ayinde evlilerin başına konulan 
som altın taçlar kral blrlnct Georges 
ile Kon!ltanttnln da evlenme merası. 
mlnde kullanılmış olan taçlardı. 

NlkAh yapıldıktan sonra Yunatı 

kralı Ue :yenl evlllerln :yakın alna. 
baları, gerek prensi, gerek prenıest 
öperek tebrikte bulunmuşlardır. Dl· 
ğer prensler ne davetUler de yenJ 
evlileri tebrik etmişlerdir. 
Düğün alayı k111seden çıktıktan 

sonra yenl evltlerin arabası halkın 
isteği Uezrlne ta Konkordta meyda. 
nına kadar giderek şeblr içinde do-
laemıştır. 

lngl llz polisi eri 

Japon 
imparatorunu 

tahkir etmişler! 
Japonlar dayak hadisesini 

böyle izah ediyorlar 
Şanghay 10 (A.A.) - Japon bah

riyesinden bldirlldiğine göre, em Ja 
pon tayyaresinin Nancang tayyare 
karargahına yaptığı hücum muhasa 
matın bidayetindenbP.rl yapılan ba
va hücumlarının en mühimmi olmuş 
tur. Şimdiye kadar elli tayyarellk 
bir filo Çln harckltına lştlra.k et
memişti. 

Nota nzerloe nota 
Londra, 9 (A.A.) - Şanghayda.kl 

lngiUz başkonsolosu, Japon başkon
solosuna tabrtrt bir nota vererek !n 
gUtz polls memurlarının beynelmi· 
lel mmtakada Japon askerlerinin te
cavUzUne uğramasını ştddetlo protes 
to etmiştir. 

Ga7.eteler. hAlft Şanghayda.kl tn
glllz polislerinden bir kaçının Japon 
askerleri tarafından döğillm~sl hA
dlseeinin tesiri altında bulunuyor· 
lar. 

Yarın SheQuers'den Londraya dö
necek olan başvekil Çem borlAyn bu 
hldtse etrafında derhal kabine arka 
daşlarile istlşnreyo başlayacaktır. 

"Sunday Tlmes .• gazetesi bu hu
susta. diyor ki: 

"Başvekil, Japonyaya kArŞı şiıl~ 
dotll bir harekette bulunmak imklın 
larını ara.ş ırncah"tır ... 

Jnpon İparutorunu tahkir ! 
Şanghny, 9 (A.A.) - Japon kon

solosha.nesintn saltlhlyettar memu
ru g:ııetecllere heyanntında, tngl!I~ 

·polisleri hMlscsl hakkında lntiş· r 
eden haborıerln hakikate uygun ol
madığını SlSylemlş ,.e şu tza.batta bu· 
lunmuştur: 

"lnsiliz DOlislert, Japon ordu~u
nu ve onun başkumnndanı yani im
paratoru tahkir etmiştir. Muhtelif 
idarelere tabı olan şanghaydakl 

ispanya harbi _ 
fJlr" Rııştorah 1 lnl'idc 

muharebe, Avrupada on be§ seneden· 
beri cereyan etmemişti. 

Asilerin maksa-dr, cum uriyet~ileri 
iki cenahtan sıkıştınlarak çevirme hare-
ketine giriımektir. Bu muh1rebenin ne
tı:esi hakkında şimdiden bir hült':im ve
rilemezse de, silahlannın üstünlüğüne 

rağmen, son mağlQbiyct dolayısile 

maneviyatları çok bozuk olan asilerin 
aleyhine biteceği tahmin edilebilir. 

Toruel muharebesi yent blr saf
haya girmiştir. 

Bu safha bir sevkulceyş harbi mahl 
yetint almış bulunuyor. Ve lkl taraf 
erklnıharblyesı bu manevralarda 
boy ölçUşeceklerdtr. 

Banelonada müdafaa nezareti ,ece
yarısr §U tebliği ne§retmiştir: 

"Teruel cephesinden dUn Mueln
mmtakasında işgal edilmiş olan mev 
zllerle 1076 ve 1072 rakımlı tepeler· 

- it sahne asilerin korkun~ kurnazlığına b 
delil teşkil etmektedir: 

Asiler fena halde sıkışmıtlardı. Cuıfl 
huriyet piyadeleri harabeler arasındl 
muz3fferane ile.rliyorlardı, birden öıı• 
rakladılar, bner bağmyorlardr: 

- İlerlerseniz rehineleri öldürürli•
1 

Cumhuriyetçiler durdular Bu sı.radl 
rehineler arasından otuz be1 yaştarınd•. 
bir kadm kuı.:ağmda üç yaşında lcadJ' 
kucağlzryla as· er arasından nasılsl 
kaıı:arak cumhuriyetçilere doğru uer~ 
di. Ancak birkaç adım yürümUıtu '. 

asi zabitlerden birkaçı ate§ ettiler, ki· I 
dın derhal ölerek kucağındaki çocuııs 1 

ile yere yuvarlandr. CumhuriyctçUct : ı 
den bir ?VUŞ ileri atıldı, ~ocuğu 1'_1l, 
cagtw na aldı. Fakat dönerken ast zabıt 

11ıı• ler onu da vurdular. Bu sefer cuın 

riyetçiler<Jen iki millazim kO§tu• Qnİ~ 
de muharebe şiddetle devam etmiş- da yaraalndlar, fakat çocuğu sağ ve 
tir. Cephenin diğer kısımlarında c- lim getirmeye muvaffak oldular. 
hemmlyet.elz topçu dUelloları olmuş- Bu vah~t, cumhuriyetçilerin h~: 
tur. Ccladas mıntakasında dttşman kabiliyetini artırmıştı, son bir gayrelt 

.. ··cade e-
kUçUk bir nnmaylşlnl tardettik. ileri atılıp yarım sa:ıt e.ıren mu 

Cumhurlyetcllerln tayyareleri, Asi 

kuvvetlerin mevzileri üzerinden uç • 
muş ve bu mevzileri bombardıman 
etmiştir.,, 

Kabinenin dünkü toplantısından 
sonra, ziraat nazırı gazeteclleri ka
bu ederek Teruoıın kat't olarn!t ele 
~eçlrlldlğtnl ve ışehtrde hiçbir ad 
kalmadığını söylemiştir. 

Nazır, kabinenin Madrlddekl sivil 
halkın geri alınması ve Madrtd ııo 
Valansiya arasında btr demlryolu 
yapılması meselesini de tetkik ettt
itnl blldtrmtştlr. 

Teruelde 22 ilkkinunda birkaç bina· 
ya iltica etmiı olan asilerin bu kadar 
urun raman mukavemet edebilişlerinin 
ınm gelen haberlerden anlaşılmaktadır. 

Asiler bu binalara ka~rlarken bera
berlerinde yüderce kadın ve çocuğu da 
rehine olarak alıp götürmüşierdi. Cum 
h·.ıriyctçiler hunu bildikleri için bu bi 
na!ara top ateşiyle ve bomba ile hücum 
edemiyorlardı 

İki gJn evvel i~gal edilen Santa 
Klara manaattnnın muhasarası esnasın
da cereyan eden yilrckler paralayıcı bir 

ınıntakalar, sabft bir hudut mnhiye
tlnde olamaz. Jnponlar beynelmilel 
kanuna istinaden mU<'rimleri her
hangi lıtr mıntaknda olursa olsun 
takip ve tecziye e:tmelc saluhlyetint 
kendilerinde görürler.,. 

Pct!l8Sları bombHrdıman ! • 
Honkong: 9 (A.A.) - 12 Japon 

tayyaresi Nanlngo hUcum ederek 
şehre bombalar yağdırmıştır. Bu 
esnada bir kac bomba Fransız ka
toli k papazlarının bulunduğu bina
ya da dU~milş ve papazlnrdnn hlrt öl 
mUş ve diğeri yaralanmıştır. Çinli
lerden ölenlerin sayısı henUz beIU 
değildir. · 

den onr.a manastırı zaptettiler. 
. ·· terce 

Mnnastınn mahzenlerı..,dc Y~ ıcıs· 
kadın ve çocuk vardı. Bunların bır .. 

ıru eli:n hayatta bulunuyordu. ~ 
bir kısmı da a~!ık ve soğuktan ölll'I 

tü. ,o 
Teruel civarında asilerin zayi.atı ttt' 

bin olarak tahmin edilmektedir. cu ....... 
b • · tcn:ı:• huriyetciler Teruel muhare esını Jt 

~ . sr~ 

nacaklarından kat'i surette eının g dil• 
nüyorlar. Filhakika . Co~c~d za~t.c ,,_,f 
miştir, Muela zaptedılme« uzercdır. t>iı' 
ler sevkülccyş bakımından tehlikch 
vaziyette bulunmakta.clır. e' 

Milli müdafaa nazın Prieto, p$~. 
.:Here beyanatta bulunarak. Sarıt• ~t 

ra manastırındaki asilerin teı-tirn °1rt' e· 
.d . "T rucl rıı olduklarını teyı etmış ve c edi1' 

selesi bu suretle kafi olarak hall 
miştir,. sözlerini ilfive eylemiştir· 

Bombardıman ~ 
Darselon. 9 < A. A.) - Ast t~1 "ıJ 

releri dUn Bnrselonu bombnrdıtJluş
ctmişlcrdlr Yirmi k1ı;l kndnr l)ltıl 
tUr. 

l{orsanhk aıeıe-
Paris. !J (A. A.) T~mp: gıoıJıı' 

sinin yazdığına göre. sekız bın ıırıJ 
dı 1 "F · " vaP Fransız ban ra ı rançoıs teıt 

. · ! · · An.,erf .s cumhurıyetçı spanya ıçın rııİ" 

buğday gö:.-:.irürken, iki asi harb~ 
tarafından yakalanarak Scpte l bıt"° 
götür:.!lmüştür. Geminin serbe~er 
kılması icin yapılan bütün teŞC 
neticesiz kalm:ştır. ~ 

Hamamda ayin! cı• 
Erzurum, 9 (A.A.) - Hasanıc-l:eıı 

iki serseri hamamda 5yin yap~.r~~er· 
yakalanmışlar ve adliy<"yc ve~ 
dir 
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~llka . ra h. ()(('011: 

~11tsıniı, bu) un ız ve )nprlışını7. orl:ı 
.:.., tfArlisclerı ctwnınıh·ctll'ı inden fazla 
•11t • 

Ql ITıtjto ınıılt'nıayıblnh:. llcndcsl bir 
ıı~~llldan lıoşlonrrı;ıııız. Tulumlu değıl· 
l:ı Hallıuki tıııurnlu olm:ık IGzunıu kor 
Aı:ı 111dasınız. Zekanız fşlcklir. Faslı.iniz. 
~; 1 ı,ıer,. rle k:ılılllyelinlı iyidir. Mii· 

~ki~Ya lrnıııy[ilılı>n \'117.~cçer, \•okıılonı 
~ııh 1 Ölı:Oll'rini ''<•rıııc·k ili~:ıılını ıılırsn· 

' ~~·ntııı rlalın ı:ok fo:rln nıfıqıffıık olur
Uı. 
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,. 
•fll'1ıkapı A. D. 1. S: 

,~rta boylusunuz. Son 6enclerdc hoyah· 
1~ Sıkıntı ile geçmiştir. lşlcrlnfzdcn ma-
~ bazı nilc meselelerinin de sizi yordu· 

11 
"e dllşündürlilğünü t:ıhmin ediyo

B UTfr.N tatsilatryla karakterinizi; meziyet ve kusurları. 
nm; sızi hayr~te düşürecek kadar vazıh ve sarih ola

rak hususiyetleıinizi: tuttuğunuz \'eya düşündfi&rünüz işte mu· 
vaffak olup olmıyacağmızı: nihayet beş farkla yaşınızı size 
söybyebilirim. Bana bir gazeteden, bir kitaptan veya aklınız
dan yazacağınız dört satırlık yazr)1; son aylardaki imzaları
ruzdan ikisini gönderiniz. 

Tetkiklerin çok esaslı yapılmasını istediğiniz takdirde sağ 
elinizle yazdı~ız dört satın, aynı yazının sol elinizle yaztlmı· 
şmı; baş ve ~det parmaklannızın bir kağıt üzerindeki izle
rini; sağ elinizi kAğrt üzerine koyarak bir kurşun kalemle eli. 
nizin kağıda çıkardığınız resmini; muhtelif tarihlerdeki imza-

Cevapları veren 

Pro fesör Sanerk 
GraloloJI ve Grafometrl 

mUtebassısı 

lanruzı, yamım sağ el ile kaç dakikada, sol ile kaç dakikada 
yazdığınızı; dirse.klerinizden bileklerinize kadar kaç santim ol· 
duğunu il!ve ediniz. 

Kızınızı verceğiniz delikanlının, tarudıklarmızm, dostlanm
zm, nişanlınızın, iş ortağının da seciyesini, hususiyetlerini, bi
ze imıalarm ve herhangi bir yazısından dört satrr yazıyı gön· 
derirseniz size söyliyebilitjm. 

Kendilerine cevap verdiklerim, cevaplar hakkrtıdaki müta
lealanm _ icabında· neşredilmek üzere - sarih adreslerile yaza
bilirler. Gelen mektuplarda, bir kağıda muhtelif kimselerin ya
zı yazıp imza attıklarını görüyorum. Herkes ayn ayn kflğrt
lara yazmalıdır. 

yetiniz Tar. Bu yüıden bareketJertnlld .. 
dilşünceJcrlnfıde tam normal olmaraıı 

zomanlarınız mevcuttur. SilkCınele. ldet. 
bir nevi tedaviye ihtiyacınız vardır. Yaft· 
nız 25-30, boyunuz uzuncadır. Kadınlar· 
la da nllkanu raıla olsa ıerek. Bu da sfrl 
yoran scbeblerden biridir. 
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Ç. 11. G. S: 

Orta boylu, ıenç, sıbhaU bi, lıauaı Te 
zeki, biraz mübaltıJacı 'fe lnalçı. Konforlu 

~:~Cnıiııerinlr. fm:ln kınlmışn benziyor. 
~d· liZden foaliycllnlz ımılmıştır. Artık 
~k1Selerı oluruno bn~loınok sizo dnh:ı 
~it uı 8eliyor. Hıılhukl hu suretle harekeli 

nlı işlektir. Sizde biraz mütehakkim bir · 
tabiat ,·ardır. lmınnızı teşkil eden ismin 
okunması milmkün olamadığından maale
sef imzanızın da yardımile csa~lı bir tah
lil yapılamamıştır. Lfltfen ismlzin açık 
hnrOerle yazmak ırnrctile ,.c ıniilııle:ıl:ırı· 
nızln birlikte bildirlnt1 •• 

-266- geçmeniz icap etmektedir. İster,enlz bu 
tahhHler hakkında düşündüklerinizi ya
zarsınız. Tutumlu olmamı da ~ııy::ını la\'Sİ 
yedir. 

ve toplu hayatı sever. Yüksek fdeaUeri o
lan "Ye kendisini de belenen bir karakter. 
İradeniz iyidir, hareketleriniz çekingen 
delildir ve bu bakımdan bir erkeğe bile 
hatırlata blllrslnlz. Yalnız bu yüzden kır
dıklarınız da olmuştur ve olmaktadır. fo

tlzamı da sevmekteslnlı. İfarel etlllim 
kusurlnnnı:r:dan vazgeçerseniz pek çok 
meııut olursunuz. Fazla izahat JAtımsa 
tekrar müracaat ediniz. 

~~~lıınıamen l'Onlışlır. Umillcrlnl7.I kuvvet 
dq~rerek rnu\'aifnk olmnnın mfimkOn ol 

rııı inanmanız 167.ımdır. 

n. T. (). l'. K: 

\'aşınız 40 etrafında. Riioyece uyıf~ınıı. 
noyunu7 da ortadır. Ruhl bir sıkıntı için· 
ele bulundulunuıu tahmin ediyorum. Tab 
minlro do~ru ı~e ıılze bir seyahat tavsiye 
ederim. 

-2GS-

Avdın Balüe S. O - V. B: 

3 50 liraya 
otomobil -263 

Seıcu1r A A • ff . •. 
1,, assas, intizamı se,•er, eJ işlerine kabl-
•ttı 

ltıı .. tok iyi, fani, tutumlu olmağa müstait 
llit,·• nihayet orta boylu. Şişman değilsf
lıırı Boıon bu iyi ı.·asınannız )'anında ku
tİ14t~tınııdon biri, bllhnsı.a bir şeyin tefer 
'•lha~: dikkat eksikliğidir, bu eksiklik 
)akı 1ka .ı:ıaımt delUldlr, fakat sık sık da 
ıınl.0° abılmcktecllr. mrn7. <lR inatçı görü
~e ı 11t'auıııı7.. Daha rlol!ru~u esas tahiotiniz 
~er 1 •ltılık "Yarsa clo hunu tadil eden di-

ııının rt huyJorınn: da ''ardır. Giyinme "e 
le 

1 
••ıı llleselelerde iyi zevkiniz olduğu 

haıı~ı~ seneler itinde güzelliği daha fazla 
lı11ıund le arar bir ılhnh•et iktisap eylemiş 

11Aunuzu ıln ııöyliyet •lirim. 
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Zonguldak Şe. St. Er: 

Orta boylusunuz "eya bundan biraz 
fnzlo tin olnbilirslniz. Yapılış itibarile or
ta bir bQnyenlz ,·or. Gençsiniz. AmelJ i~
lere, el ile yapılon şeylere istldadınız çok 
iyidir. İşlerinizde fanlslnlz, çalışmaktan 
- g::ıycyf, maksadı elde edinceye kadar -
yorıılmnzsmız. Kendi l\ablllyetlerlnlze ili· 
madın11 kuvvetlidir, ileriye alt kuvvetli Ü· 

mltlerlniz var. Fakat son zamanlarda dol
rudon dollruya i:OJ yüzünden mi, yok!Ul 
rakipleriniz mi vıır n bu :o;ebebden mi, 
bir sıkıntınız mevcuıtur. Sizde muntazam 
çnlışıın bir memur hassaları da görülüyor. 
Yalnız biraz inatçısınız. Fikirlerinizde 
fazlaca ısrar ediyorsunuz. Zannrınızı ku
surlannııı başkalanna sZ>stcrmelc istemez· 
siniz. Hayntınızda muvaffakiyct nlAmctleri 
mevcuttur. Bu tahlillere siz ne dersiniz? 
Diler bir yan ı5nderlrsenlz daha tafsf

lnlh dllter Mr tnhlil yapabilirim. 

Çünkü zannıma göre, ruhi ıııkıntının 
sebeblerl, yaşadıihnıı muhitin içindedir, 
Ondan uzaklaşmak, sıkıntıdan kurtutmok 
itin en kestirme yol olacaktır. 
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.4. u. 9!19: 

Yaşınızı otuzdan fazla tabınin eltim. 
Yaktlle herkese hcnzemiyl'n rlü~iln:::e n 
zevklerinizle elrsıhnızda nazarı dikkati 
celbelmiş olmnnız lazım. Ye gene bu y!Jz 

den o sır:ılarcla ~amimt ,-e ~ize tRmıımen 
bağlı hir muhitle yoşamış buhınacaksınız. 
Son ~enelcrcle hillıns,a 926 dan ltlb:ıren 

:;izde esaslı tahııv,·üller olmuştur. Herkese 1 
benzemek, bir işi sertlikle değil tatlılıkla 
halletmek lüzurınnu anlamırııınız. H!lliı 1 
mütehakkim ve inatçı va,fını:ı: tamamen 

Doyunuz uzun veya uzuncadır. Herhal 
<le kısa boylu delllsinh: ve orta boydan 
fazl:1 Sll)'llacak bir boydasınız. Fikri işle· 
re oJcluAtı aibi ameli işlete de kabiliyetiniz 
iyidir. Yaşıdıı 20 etrafında olac:ıktır. Ze
kanız iyidir. Fakat daha fazla inkişaf ettir 
mt'niz milmL:ündür. Şurasını söyliyeyim 
ki : Zekl'ınızdan hale.kile istifade ettiğiniz 
"Y11klalar az delildir. İşlerde cüretle Te a· 
tılgan delilsinlı. Bir işte mn,..artaklyetf 
y(bde 99 ~aymndan harekele aeçmfyen 

muhtemel zar11rları dOşDnerek muhtemel 
ve mOmkfin bir klirdon snrfınıızar edebilen 
bir karakterdeslnfz. Etrafın11.1n hakkınız
daki ııö:derlne fnzln kırmet ''eriyorsunuz. 
J,Aub:ıli vazl)"eflerlniz de eksik delildir. 
Bnskolnrile pek cabuk samlmlleşmek ister 
siniz. Bu da bir kusur sayılabilir. Bu tab
lillerim 50nunda dü~üncclerinfzl ynzar
sanız hakkınızdaki di~er dilfünceleriml 
tekrar yazarım. 

Plymut Kircaalea markalı tabi oto-

mobili. H. Pa~ Demiryollan matbusr, 
Tabire müracaat. 

lllllln~ .................. -

0 ç 
silahşorlar 
Yazımızın çokluğa 
dolayıslle reslmll 

romanlarını bu hafta 
koyamadığımız için 
kUçOk okuyucuları
mızdan lzOr dileriz 

f;' 
~ tııdıkl, 11 A • "ti • .. 

~l ~\: .\. A. dın daha umn boylusunuz. 
1~.· l\~2 
"'<IU,•ııı Ortanın biraz Ostfinr:Je oJnc:ıktır. 
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Tak. Apart. 2: -.ıırrııınm"""-""-.""'....._,_,_. 
hissiniz kuvvetlidir. Muhayyile-

kaybolmıımakla beraber eskisine nazaran 
çok farketmlştlr. His ve heyecan nrlcl 
şeylere alAkanız vardır. Bir işin harfe! 
şekline de daha fazla ehemmiyet V"ermenlı 
çocukç:ı rlenehilecck huııusiyellf!rden vaz· Marnzt <lenecek derocede Ueri hassasf. 

• 
......... lJı X ~ Jt ICK M :K N K Y Z 

' olduğunu henüz ?mmfyorlardı. ----~:S-a_d_a_, -)-,a-k-al-ıy-ama--dnn--.--B-un_d_an 
~al, takınmasını çok iyi bildiği se. sonra kardinale Sansa kadar refakat 

tavriyle: ettik ve ancak gündüzleri seyahat e. 
gcs - Mösyöler, dedi, haber aldığıma deccğine dair söz aldıktan sonra, on-
]( re Liyon kardinalınl bir tehlikeden dan ayrıldık. 
ltrt.arcıınız, öyle mi? Kral memnuniyetle 
~Yen cevap verdi: -Tebrik ederim, dedi, cesur ve mert 

~irı.- Cidden gayet basit bir mesele asUzadelersiniz. Doğrusu o dört hay. 
dudun halini görmek isterdim: 

~iy - Ne olursa olsun, bunu memnu
etıe dinlerim. 

li'o ::ada13lanmn bir işareti üzerine 
n ":! söze başladı 

l'Uru- Madem ki majesteleri emir bu-

Ltorlar. işte hadisenin mahiyeti: 
terıc Yon kaminali hazretleri Parisi 

'tlıak e:~eden eı·el, bizi maiyetine al
?'lni ~tfunda bulunan prens hazretle

hıı.tr z~ra~ete gelmişlerdi. Kardinal 
l..a.t e erınc nncak ihtiyar uşağı rcüı.. 
~ etı..:· 

11,. b '"5tnden, prens hazretleri, bize, o-
"• lr rnUd 

bu:Ylttd et .rcf akat etmemizi emir 
titıj Ular. Bız de, kardinal bazretle-
onu ~ na.ıarı dikkatlerini celbetmeden, 
~~ taktan takip ettik. ÇünkU bizi 

"n!eYdi şU h 
bu tef ak' . ~ esiz cesaret ve vakarı, 

atırnızl tasvip etmezdi. 

"A- Oun Uc;U"lcli t.ui, teyit eder bir te. 
~ rnlP: 

- Ook gU1.el! Devam edin! dedi. 
fers; Sans Yolunda "Fondenblöden üç 
denbitc'.!rne~fede, karan~ğın içinde, bir 
tiyen k çı~hklar duvduk. Bu, imdat is 

ardın:ıı· 'h . • l<roı ın ı tıvar uşagıydı ... 
• n~eyle bağırdı: 

- l:n• V d ..• 
dcğıırn,? ~;.:· c. ogUş heyecanlı oldu! 

• • ' 0Yleyın bakayım. 
- naha ·ıı ... ve kl\td' 1 

{ c;ıghkta flerive atıldık 
lf'l'(>k :,nrı.Hn. Yolun bir tarafına çeki-
,, • ı:ı ~""'z kcınrr · ı k • t· ,,en dört ıı:ım c:ovma ıs 1. 
w....... ha,·dııda ka ...... d- ..... ..,... ... ü f'\VruUk. De . ... OgllNUmın 

ltılıcının terh~J hilcum ettik. Liverdan, 
Şe,.. .... b .. rtııyle birisini yer~ vıkh. 

--• ırısı · . · UçUncUnu nın tntde!1ini delc'li. Biisyer 
si} de k n kafasını kırdı. DördüncU

ac:ıı. Anu ynnm saat kovala-

Bunun üzerine Rişliyö de, nilfuz e-
dici bir tavırla şöyle dedi: · 

_Mösyöler, şükra.nmıa emin ola
bilirsiniz. Sevgili kardeşim hayatını 
size borçludur. Bunu unutnuyacağnn. 
Size dost nazariyle bakryorum ve bu 
gUnden itibaren. kardinal sarayının ka. 
pıları ı::ize açıktrr. 

Kral ilave etti: 
_ LU\T kapılan da öyle, mösyöler. 

Şimdi gidebilirsiniz. Siz kalın karde
şim. 

Annaisin dört §Övalyesi dışarıya 

çıktılar, dilşUnceli ve endişeli nazarlar 
la birlbirlerine baktılar. 

Şever sordu: 
_ Mösyöler. bu mesele hakkmıfa 

ne düşünüyorsunuz'? 
Fontray bağırdı 
_ Şunu düşünUyorum ki. cidden 

c;irkin bir rol oynuyoruz. Vakıa. Liyon 
kardinalini kurtardık, fakat pren.cıiıı 

hesjlbma ceğil. 

Biisver ilave etti: 
_Bana öyle geliyor ki, bize bu ro

lü oynatftn prens. cidden garip bir 
bir mahlıiktur. 

Livcrdan homurdanarak : 
_ Ben de şu fikirdeyim ki, dedi. 

Aldatmakta olduğumuz kr:ı.I gayet f~·i 
bir insana benziyor. Biz ona knr.:ı 
eoı.ıikaı::t we'Lblisünde bulunuyontz. 
Bina,,nale\·h, onunla tanıEJP muhabct 
ve iltifatlanna nail olınamalıy1rk. Ar 
hdncılar, cidden fena bir \•a.zivcttt öilş 
tUk! 

Diğt>r üçü. bir a2-ızdan bağırdılar: 
- Bu. onun ic:;lndir. 
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--------------------------------------------------------------------Tam bu anda, şert ve soğuk bir ses 
~ağırdı: 

- Mösyö d'Aligr, artık saray nazı 
rı değilsiniz.. 

Saray na.zm, kerıdisine doğru iler
liyen Rişliyöye dönerek mınldanclı: 

- Monsenyör? 
İki gün içinde Parisi terkeder ve 

RiVyerdeki topraklarınızda istirahate 
çek.llirsiniz. .. 

- Sürgün! ... 
Kardinal sert bir tavırla: 
- Evet! dedi, sürülUyorsunuz. 

Ve bundan daha ağır J:>ir ce:r.aya çar
pılmadığınıu. şükredin. Kralın sa. 
ray nazırı oerefini kazanmış bir insan, 
devletin menfaati namma alınmış ted
birler i~n kendisini mazur göstermeğe 
<;alışmaz, gidin mösyö ... 

Allgr, iki dakika evvel akıl ve ha
yale getiremiyeceği bu vaziyetten ve 

üstelik kralın ''Çok gtlzel!,, şeklindeki 
teyidinden ezilmJI} ve bitmiş tir halde, 
sendeliyerek dışarı çıktı. 

Bu sahneyi görmüş olanlar bir s.n 
hayret ve dehşet içinde kc1dılar. Ri§li
yö, mühim bir oyun oynuyordu. Eidde
tinden sap!l8l'I kesilen ve kekeliyen 
Ga.ston, kardinale doğru iki admı ata
rak bağırdı: 

_ Siz mi? Söyleyin! Benim dootu. 
mu, benim babamı, benim için her şey 
olan o insanı siz nıi tcv!tif ettirdiniz? 

Rişliyö, bütün haşmetiyle doğrul
du, hafifçe kra!.içeye döndU ve ona söy 

lemek istiyormuş gib1 cevap verdi: 
-Benim! 
Gaston bu cUretin kr~ısmda şaşa

lamış gibi bir an durdu. Sonra, bir~ 
denbire, bağırdı: 

- Cizvit! Kızıl Cizvit! .. 
Rişliyö hiddetinden sarardı, sakin 

fakat sert bir sesle: 
_Monsenyör. dedi. hiç korkma

dan bana baka.ret etmek te.~bbüsilnde 
bulunabiJirsiniz. Çtinkü pek a.l& bili-

• 

yorsunuz kl, kralm ka.rd~lnin tevkifi. 
ni istiyemem ! 

Kral Gastonun kolunu yakalryarak 
bağırdı 

_ Bune? Bune? Buraya girin kar
deşim! 

Ve kral, bu sözlerle 'beraber, kar
deşinide sürUkliyerek odasına girdi. 
Kraliçe de, kardinalin muzaffer nuar
lan altında onl:ın takip etti. Gut.on 
kendisini koltuğa. attı ve ağl&inlıla 
başladr. 

Kraliçe de: 

- Sir, dedi, benim sn.dık adamla· 
rımdan birine karşı alman eiddetll ted 
birlerin biraz hafifletilmesini, majeete 
terinden rica.ya geldim. Fa.kat duydu· 
ğuma bakılırsa... ı 

On Uçüncll Lui: 
..- . 

_ Daha birçok şeyler auyacalm.r-
nız madam! 

Diye bağırarak onun üzerine y;lrü
dü ve hiddetli bir sesle ilave etti: 

_ Sizin Orna.nonuzu ben tevkif et
tirdim, mad:ı.m. Herkes, size sadrk oı. 

madan evvel, devlete ve krala karşı ıu... 
dık olmak meoburiyetmdedir! Hem de 
bilmem ki, sağdan soldan topla.nan bu 
kadar alçak ve hain, kellelerinin u~& 
smı sükllnetle beklerken, tahtm yanı-
na sokulmuş bir hainin kurta.rılmaat 
için, bu kadar hUsnil niyet göstermeğ. 
llizum var mı? 

Guton göz yaşlarını dindirdi, doğ. 
nıldu ve baştan ayaklarına kadar, deh-
şet içinde Urperdi. • 

Kral korkunç bir istihza ile devam 

etti: 

- Size sadık olanlar mı? •. Size sa
dık olanla:- suikast hazn'lıyorlar, ma. 
d:ı.rn. ve mademki siz onları hima.ye ~ 
diyorsunuz demek siz de ..• 

An d'Otriş, ililıt güzel~ğiyle imti
zaç eCien şayanı hayret 'bir istihkarla 
söziinU kesti 

_ Sir, g-örüyorum ki Fransa kn-
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llçosınc hakaret edecelrninız, bu hiC3.bı 
krala ve r.evcime değil, centilmene du
yurmamak istiyoıı.un. Bunun için de 
sayfiyeme çekiliyorum .•• 

On UçUncü Lui hidetlnden çılgm 
bir hale gelerek bağrrdı: 

- Hayır! Sizin sayfiyenize pek 

çok ziyaretçiler gelip gidiyoı. Burada 
kalacaksınız, madam. Derhal dairenize 

gidin ve emrim olmadıkça dışarıya çık 
mayın! 

Mağrur İspanyol güz.eli tekrar o
nun sözünü kesti: 

- Elveda, Sir! Fwa dinlememe 
vekarım milBait değil. Fakat, Avus.. 

turya hanedanına nıensup bir kadınm 
Fransa sarayında ne küstahca muame 
le gördUğünti duyunca, bütUn Avrupa 
hayrete dll.gecektir. 

On UçüncU Lui, bu tehdide mukabe 

le etmeğı? vakit bul:ımadau. kraliçe dı
§a.rırıya çrktr. Gnsto:.ı, '>l'tUn \.iicudiy 

le titriyordu. On Uçiincü Lui asabi
yetle od:ıda dolaşıyordu. Birdenbire, 
lmfrane bir tavırla: 

- Kardinal içeriye gelsin! 
Dedi ve kardeşine dönerek ilave et. • 

tf: 

- Şimdi konuş.ılrm, kardeşim! 

Bu esnada içeriye giren kardinı...l 

bir nazarda prensin haleti ruhiyesini 
anhyarak müdalıale etti: 

- Sir, prense, bana ni"'in hidet bu
yurduklarını sormama müsaade eder· 
mfsi,\!z? 

Gaston cevap verdi: 

_ İtiraf edeyim ki. kardinal cenap 

Ia.rı, saraya, size karşı hiddet içir.de 

geldim. 
Ve kardesh,fn bir jest yaptığını gö 

ı'"9 fit.ve ettf: 
_ ~n Ornanon?L; fçin de~·ı Sir! 

ıtl"llylS gizli bir tebef>Sümle mınl. 

dandı: 

- Ha. şöyle! MUkemel bir yola. 
gelme! ..• 

Kral da, firara pel;: bcnziyen bu ge
rilemeden memnun bir vaziyette sor
du: 

- Eh! Şu halde, bu bUyUk hiddetl
nizin hakiki sebebini anlatın. 

Gaston cevap verdi 
- Sir ,ben tahkire uğradım ve ha.. 

la, intikamım alm.mı3 değildir. Ben. si
zin kardeşiniz, dördUncii Hanrinin oğ-

lu ben. en bayağı burjuanın bile elde e
debileceği taniye veya tamiratı elde 
etmı~ dı>;:mm. 

On üc;Uncii Lui kirpiklerini kırpı
yor ve d"'1aklarmt ısrrarak kardinale 
yan ı;özle ba.krvordu. 

Ga~toıı devam etti: 

- Ecı;er mar~alm c':evlet ~levhine 
dolanlar çevl!"di~ni bilmiş olsa vd'lll, 
onu ilk evvel ~n tP.vkif ederdim. 'Meş· 

ru hidrletime, Orn:ınonun tevkifi sebe. 

bivet vermiycceğini siz d" takdir eder. 
siniz. 

Rişlivö nazikane bk ta~'lrla: 

-- Prens haıretleri, maksatlarını 

a~tkra izah etmek liitfunda bulunur
lar mı? 

- Evı>t, Gaston, cünkii görüyonım 
ki. ZRvalh kardinale bo~uhoşuna kızı. 
yorsun! 

- Görüyorsunuz ~r. littfen SÖ'''e 

vin kardinal: Trank:ıvel adında bir 
esk·im mun11iml alevhine iki defa .,;ı.a, 

vctte bulundu~ do.ı>nı deı!il mi? Bu 
acin.m sözlıııriml, ;~tl,,ri ve h:ıreket'e-

riyle bUvlik bir suç iFIPmiFtir. Cünkii, 

benim kim olduğumu pek ala biliyor. 
du. 

On ii<'Uncii Lui baı{ırarak sordu: 
_ Bu domı mu, k:lrdinal? 

_ Evet, ~ir. Pren~ h:ızrctJııı• jnin 

meşru şilt!> vctleriyle ci<!.di bir §ekildt 
meşgul oldum. 
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Gaston bağırdı 
- Halbuki Trankavel hala yaka.. 

lanmamıştır. 

Rişliyö krala dönerek: 
- Sir, dedi. lcap eden emirler ve

rilmiş ve tertibat alınmıştır. F,ğer 

Trankavel henüz yakalanmamışsa, o
nun insan olmayıp hakiki bir iplis ol
duğuna zahip olacağım.. 

- Görüyorsun ki, Gll.Ston, kardi
nal. senin intikamını almak için elin
den e-elen her seyl yanıyor. 

Gaston haln kUskUn tavrını muha.
fau ederek cevap verdi: 

' - Evet, Sir. Bunun için de kendi-
sine mütC1?ekkirlm. 

Rişllvö. tebessümle devam ettf: 
- Mon~nyör, e~er ppens renapta

n rlün, Kurto sokaf;'lTlda bulunsaydı. 
ln ...... 

Gaston. dehşet kinde ürpererek 
k~rdina11n sözünU kesti: 

_ Kurto sokağıda mı? 

_ Evet. monsenyör. Orada bulun
e:• vdtnız. Altı kadar olüvle bir o kadar 
da varalı saymış olurdunuz. Bu. Tran 

k:ıw~lin eseridir .. Kendisini vakalamak. 
Uzere göndercii~m muhaf1zlarımı işte 
bu hale getirdi. 

Kral. tecessüsle bağırdı 
_ Olur şey değil. Şu halde dedirti-

n iz !!ibi, bu Trankavel insan değil, ib. 
tisin ta kendi~idir ... 

- Bu adam korkunçtur, Sir. Fa
kat elimize geçmekte gecikmiyecektir. 
Prens cenapları tatmin oldular mı? 

Gaston, artık bu defa, tamamiyle 
barışmış gibi bir tavır takınarak: 

- Çok teşekkür ederim, kardinal, 
dedi. Bu tefcrrüatta.1 kativen haber
dar dcP,ildim ! ... Demek kendi muhafız.. 

lannızı oraya gönderdiniz .. Bu hare
ketinizden son derece memnunum, ben 

de sir.e mukabil bir hizmette bulunmak 
fırsatını elde ettim. 

Rişliyö hayretle sordu: 
- Bana mı? 
On UçUncU Lui gUJUmsiyerek: 

_ Söyle bakalım, dedi, karuinale 
nasıl bir hizmette bulundun? 

_ Sir malyetime mensup dört astı 
zade, yeni kardinali kurtardılar. 

Rişliyö, te.şekkür etmekten ziyade, 
heyecanını gizlemek için eğildi ve ür
perdi. 

_ Sir. bu bana. majestelerini mya
retimdeki asıl sebebi hatırlatıyor. 

Mevzuu bahsett;ğim bUyUk cesareti 
göste-renler dört AnjeH asilzadedir ,.e 
onla'1 mUka.t'atlandırmak için, kendile
rini krala takdim edeceğime söz ver
diın. 

_Pek ala! Şu bade onları lçerl a
lın ... 

Gaston kaptya koşarken, kral da 
kardinale dönerek alçak sesle 113.ve et.
ti: 

_ Kard~im, sizin kardeşinizi kut 
tamın.kla, si7,e hakikate,. hizmette ml .• 

Kardinal dehşet i<:inde kekeledi 
_ Sir. majesteleri herhalde akılls.

rma getirmezler ki bE>n •• kendi kard~l 
me karı;ı .. Böyle t4ir şey... \ 

_ Susun kardinal. Bu çok sevdL
ğim astı insanın tehdide maruz kaldı' 
ğmı bir daha duymıyaynn. 

Bu esnada Dük d' Anju içeriye gi
rerek: 

_ Sir, dedi, işte mevzuu bahsetti, 

ğim a.~ilzadeler: dö BUsven, dö Fo~t.
ray, dö Liverdan ve dö Şever.. Eğel' 
llıtfen müsaade ederseniz. meseleyi biı 
zat kendileri anlatacaklardır. 

Bu ~adakat teminatı üz.erine, dört 
şö\·c1vn ürperdiler. Kardinalin sert bS 

kışı önünde de sarardıklarmı hissetti: 
ler. Henüz gençtiler ve suikastın yanı 
Annaisin menfaati namına kabul ettik 
leri bu işte kendilerini birer haydut 
zannediyorlardı.. Ha.yatın ha.yanetteıl 

\·e: 

~i 
la. 

('!I 



~ı verdugo 
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an : Honore de BAL'lAC 
~ . ~ Bnştarnrı 11 incide 
~l'aıı~inin idamında hazır bulunmak 
'e general tarafından çağırtılır.ış
~i · Önlerine bir miifreze askerdi. 
Vııı°ı İspanyollar, Marquis'nin uşak
iı:nı .rı asıldığı sehpaların altına yer
ıqı:rrıişti ve bu k!b~cn adamların 
f% • o zavallıların ayaklarına de. 

tUtij~.u. Otuz adım ötede bir <'Hilaf 
~·gu hazırlanmıştı ve bir palanın 
!ddlıları görülilyordu. Juanitonun 
~t etrrıesı ihtimali düşüniilerck ccl. 

Çeviren : r\urullah ATAÇ 
tu. Marquise, Juanitonun artık cesa
reti kalmadığını anladı ve bir sıc::rayış 
ta kendini taraı::anın parmaklığından 

a.şa1{J attı. başı kayalara çarpıp parça 
landı. Herkes bunu hayranlık nidaları 
ile karfllılattı. .Junnito bayılıp yere yu
\'arl!lnmıştı. 

Yarı sa..rho'l bir zabit: 
_ Gcne,.u1im, dedi, Mnrchnnd ba. 

na, idama a;t bir ı:ey anl:ı.tlı, ben emi
ninı ki siz böyle bir ~ey emretmemi~
sini7..dir ... 
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BEYOCLU 
Kreutzer Sonat 
Deniz kahramo.nlan 
Çıplak melek • • 
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Giineş batnrken 
Nis çiçeRi 
Troika 
Bethoven ve BekAr evli· 
ler 

• lki canlı adam, ~e 
şeytan ceteııl 

Rnmona 
ı Bildirmemiştir 

ı Bildirmcml~tir 

ı Saadetim sen~in ve Ha
fiyeler kralı 

~u:: getirilmişti. Biraz sonra lspan
~& .' derin bir sükut içinde. birkac: 
~ıı~1? ayak sesini, bir bölük n.ti1{erin 
fit !1 Ylirüyüşiinü ve tiifeklerinin ha
~ lrorültüsünU işittiler. Vaktiyle 

~..\Sf'A.K 
Ger.0 ral G •.. t ... r ... : lAJ''t:aı 
_ Ffendiler. dedi, bir av sonra 

ı Bildirmcml~Ur 
• Memnu kafile ve İşte 

h~ vU7. Fransr?. aileı:: i n;n aülJvacağını 

\'e şimdi bizim !s:,-anyada olduğumuzu 
umıtııvor mu~ .1 uz? 

Onım bu ı:ı;:-· ~· !r.den sonr::ı h le kim
~e. hı:ıttn E'n kli,.Uk 7.ıb;t bile, barda
"ıncl.,ı·i şarabı içmek cesaretini göste. 
rP.trıPdf. 

l'.ERAl1 

\4'.AK 

bnhriyeliler 

l,TANBUL 

' 

Profesör Zati 
temsilleri 

Sungur 

Ateş gecesi ve Kanunsuı 
Şehir 

~1 
hiYanctin hnzrrhklan nasıl bir 

de ~u.n dan.c~ıan ile gizlendi ise şimdi 
ılaıı tun bu sesler, zabitlerin sofrasm 
dıı, g~~;-~ neşeli teranalere karı. ıyor-
6 ls' UtUn gözler kona~a çevrildi ve 

,,~~ilenin bütün fertlerinin inanıJ. 
F.t r"f·~ .. :ı hc:-!~c~tcn hürmet sör- . tlll.l.J Kızıl izdivac ve Kara 

Dev 

"-l ır tnetanPtle geldikleri görüldü. 
"a.rd ınıarda bir sükun. bir asudelik 
~h~ Yalnız biri. rengi bembeyaz, 
~% 1 Perişan, rahibin koluna daya
llie ~u: 1"8.hip de valnız onu. bUtUn 
~8.tıe çlnde o gUn ölrnivecck olan o ye. 
Çal~ adamı. dinin şcfkatiylP. tesllyeye 
tilııı~~0rdu. Horkes gibi cellAt da, o 
le ~~ kendi yerine Juanitonun geı::me 
q111s 1 01duğunu anladı. İhtiyar Mar

etke~le karısi, Clara, Mariquita ve iki 
~ dkal'deş!eri gidip siyaset yerinin 
l'a.h· 

11 
a diz çöktüler. Juanitoyu hep 

~p l!evkediyordu. Kütüğün yanına 
~ltı~ltları zaman cellat onu kolundan 
~~llh ~a"nıça bir şeyler söyledi: Hiç 

~ tiıı~1~ lein! nasıl görmesi lhnn gel
'ltı anlatıyordu. Rahip, idam olu. 
bı~ ~ aıı, sahneyi g6rmemelerl için 

b ~e~e~ara c::ekmek istedi ise. de onlar 
\ıa~ta. aJtikl f spanyo! oldukları için a-
1er. ~tuııp biç bir zaaf göstermcdl-

''e: Ön~e Clnra knrdeşhe doğru atıldı 
kir~ Juanito. dedi. bana ncı~ bilirsin 
la. a cesaretim yoktur, benden baş-

'raın 
~etcıı~· <> 81t'ada bir adamın koşarak 
~arCh1 

duyuldu. Bu gelen Vic'tor 
boynu ltı'.l'dr. Clara diz çökmUş. beyaz 

~abıt rıu kUtüğün Uzerine.. koymuştu. 
llıtıa g~aPsarı kesildi, fakat onun ya
"l§ 8~;:ek cesaretini gösterdi ve ya.. 

il ....... il 
eraı 

8 
ana varmağa razı olursan ge-

dl ana hayatını bağışhyacak, de-

1~aıı 
"urla b Yol kızı zabite istihfaf ve gu. 
~: akıp ta kalbinden gelen bir ses 

m~inP r ·~en, l!:vnny:ı lu-a.!:nm kPn. -o\sin~ ~!r :.::.!: :.!:. • .-:mı ol:u ... k El Ver-
n•ı~o (C'E'l11it) ıınv3rı1T'ı vcrmi~ olma!lr
nıı r.ı~en. ~ofrı.rnııle de TA'f>'tınes'in içi. 
ni dn.ima bir kedPr keMirlr. herkesten 
uzak yacıar ,.! nek nadiren !n"an içint 
çıkar. Herkesleri havran eden o cf-
navctt, onun om117.1ap•na n?r bir yil'k 
gibi ~ökmt\ı:tUr: hk bır 7.Rman peşini 
h•rakmıvan havnletlerinin yanmn git 
mek hakkını kazanmak i~in, ikirıci bir 
oğlunun dUnynv:ı JYelmesini sabırsız.. 
lıkla be tl 1vor ~ibtcHr. 

1938 
Matbuat 
Almanagı 

ÇJK11! 
Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yılının tarihi, en meıhur mu

harrirlerin makalat rİ - GündeJik, 

h;ıftalık, aylık gazete ve mecmualaıda 

isimlerini gördüğünüz bütün muhanir

lerin reıimleri, İslatiıtikler, - faydalı 

bilgiler. 
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Komedi, 3 perde. Yazan An
dre Birabeau, Türkçesi M. 
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S:ireyya) aalı: (Ba • 
-tırköy) çarpmba: (Uı 
küdar) sinemalarında: 

İTAAT tLAMI 
Yeni vodvil 3 perde. 
Yazan: Musahipzade 
Celil. 

ŞEHZADEBAŞl 
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ı, f~~ ~et ı:ıO:lı~ı kopardı. Bu mi!L j 'lıuıtaıımnı kı.huı "'"er ~ıılı cıım11rt~111 ~ır 

811-ıt - · Y1lt, Ea.bitl 1 ı •Pr1 sahlı.h "Ar. 11· 111<11t ıerı '1Aklkt f•ıknrıty• 

Sahibi ve Neşriyat' Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
1111111/dıOı gtr (ıAhlT) M11tbaa11 

~14 v . er n Yemek """rUltü· en-"} "1 J;U 1 QllhSUStuf. tdU&yenebane " 8't teJe/00 
""""" 

1 gu iişlerini durdurmııc. ~ 2239!\. ~lıl& telelon: 2104-L 

Selımıyc kı~lasının çatısının tamiri i
halesi kapalı zarfla 26 ikincik~nun 938 
ÇaJ1.amba günü saat 16 da yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 25110 liradır. 
llk teminatı 1884 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görülebi
lir. lsteklilerinin ilk teminat makbuz ve 
ya mektupları ile ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı ve
sikalardan ma::ıda nafia vekaleti fen mü
dürlüklerinden ::ılacaklan ehliyet \·esika
lan ile beraber ihale gtlnü ihale saatin
den en ;ız bir saat evveline kadar teklif 
m~tuplannı Fındıklıda komutanlık sa
tınalma komisyonuna vcnneleri. (31), 

lstanbu Levazım amirliği 1 
Sahnalma komisyonundan 

Harp Okulu için 1200 adet atlet fa
nilası 14. ı. 938 Cuma günü saat 15 de 
Tophanede lstabul levazım funitliği Sa
tınalma Komisyonunda pazarlıkla alına
caktır. Tahmin bedeli 600 lira tık te
minatı 45 liradır. Şartnome ve nümu
nesi Komisyonda görülebilir. İstekli
lerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(347) (116), 

Ordu hastaneleri için alınacak bin adet 
yüz havlusunun pazarlığına istekli çık

madığından 11.1-1938 Salı günü saat 
14 de Tophanede lst. L. V. A. Satmal
mo Ko. da 'Pazarlıkla alınacaktır. Tah
min bedeli 900 lira, ilk teminatı 67 bu
çuk liradır. Şartname ve nümunesi Ko. 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni belge
lerile belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(364), ,(38)J 

Okullar için yatak krhfı yapılmak n.. 
zere alınacak olan 3912 metre bezin pa
zarh~na jstekli çıkmadığından 11-1-
1938 Sah günü saat 1'1,30 da Tophane-

de Ist. L. V. A. ~tmalma Ko. da pazar. 
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 1564 li
ra 80 kunı5tur. lik teminatı 117 lira 38 

. kuruştur. Şartnamesi ve nümuncsi Ko. 
da görülebilır. İsteklilerin kanuni belge
leriyle belli saatte K. na gelmeleri. 

(365) (39) 

Ordu ihtiyacı için azami alınacak olan 
300 büyük ve 300 kiıçük bakır kazan, 
3000 bakır karavana 2000 kapaklı bakır 
bakra~ 1000 bakır saplı 1000 bakır siız· 

geç 1000 bakır kevgir 1000 bakır yağ ta
vası 13-1-938 perşembe giinü saat 15 te 
Tophanede Istanbul levazım amirliği sa
tmalma komisyonunda kapalı zarfla Ck. 
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
56150 lira, ilk teminatı 4057 buçuk li
radır. Şartnamesi 281 kuruc:: mukabilin
de alınır. Ve nümuneleri komic;;y-onda gö
rüiPbilir. ı~teklilerin kanuni belgeleriyle 
teklif mektuplannr ihale saatinden bir 
s.ıat ewclinc kadar komisyona vcnnelc-
ri. ,(344) ,(8567)_ı 

I 
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SAÇ BAKIM 1 
Güzelliğin en birinci f&rtıdır. 

Dr. Abaraj 
Yeni muayenehanesini Beyoğlu Mis 
sokak N-o. 28 Marten apartnnanına 
nakletmiştir. 

Her nevi kadın, erkek ve çoeuk da· 
hili hastalıklanna bakar. 

Maalesef fU yirminci medeniyet asrında hali birçok bayanlarımız tuvaletlerine verdikleri ehemmiyetin binde birini iç tuval 
zı!!ıfıhalarına vermezler. Adet zamanlarında haya\ kaynağı olan en uazik uzuvlanna ya temizliği daima fÜpheli bezleri yıkayıp 
ya en korkunç bir §ekil olan pamuk (tampon) kullanarak bütün hayatlarınca tedavisi güç, korkunç hastalıklarla sıhhatlerini, aile 
rini sekteye uğratırlar. 

Halbuld: Bir kutu ( FEMIL) gerek kendilerinin ve gerekse yu valarmın sağlık ve net' esini ebedi yen aiıorta eder. Cihanı 
ver bayanfo.rı tarc.fından takdirle karşılanv.n: 

Kanı emici ve muhafaza edici beyaz, kırmızı hususi iki cins pamuktan kimya harikalari)tle yapıl mıf ufak, sıcak, yumuıal<, 
suz el çantalarında bile taşınması kolay en İnce elbiseler altında çıkıntı yapmıyan, cildin \ara velini boz mıyan evde, i~de, vazifed~, 
mektepte, seyahatte, baloda, yazlıkta, kışlıkta gayet pratik bir ıekilde aeve seve kullanılan ve kadınlığı ıa adete kavu1turan bir 1 

J 2 lik ve 8 lik yeni ambalajlaT pi ya sa da hizmetinize amadedir. 

Umumi 

Adresini 
Deposu : ismet eczane ve IAboratuarı, (stanbu1 Ga1at~, TeleTr>n: 49~ 

bir kartla IOlfeden sayın Bayanlara daima kıym 
hediyeler göndereceğ~z. 

: ~ . . .. . 

Nezle - Grip - ve üşütmekten hasıl olan 
Hastahklarda hallrınıza gelecek ilk isim 

Baş - Diş - Romatizma Kadınların ay sancılarını derhal geçirir. 
ve 12 lik ambalajlarını ısrarla arayınız. Eczanelerden 1 lik 

Taklitlerinden sakınınız. 

l ı ~~~ :~n~ ;_ı:: ~nK 
suytlk bir cııd halinde. Yalnız re. PERTEV Karbonat komprimeleri 

' 
X 9 
Maceraları 

Deniz ·Levazım Satınaınıa 
K ·omisyonu ilanları 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 9000 lira olan 51 kalem ct.:zayı tıbbiye 

zemei sihhiyenin kapalı zarfla mUnakasası 12-1-938 tarihine milsadif Ç• 
günü saat 14 de Vekalet binasındaki Komisyonumuzda yapılacaktır. simlerden ibaret. lçındeki küçük 

konuşmalarla hiç yorulmadan X 9 
un harllntllde maceralarım ta.kip 
etm.lt olursunuz. 

X9u 
stmı gibi ÇOCU!'.larmız da çok ee.. 
ver. 
Bu onlann ayn! r.amanda eğlenceli 
blr okuma kita:bı da olur. 

Fl-.!.; 30 kuruştur 
('.ocuklarmızı teşvik edlnlz. Hafta. 
hklarmdan ayıracaklan küçUk ye. 
k1inlarla bu kUçUk rakamı kısa bir 
zamanda elde ederek 

X 9 un 

1 maceralanndan birer tane edinme. 
lidirler. 

. . . ~- . 

DOKTO~ 
Necaettln Atasagun 
Her gUn sabahlan ~kh buçuğa 

ak~arnlan 17 den 20 ye kadar Ulc 

Jj tayyare apartmanlan ikiuc.i daire 

17 numarada hastalannı kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ve :.Ca 

dar hastalanm parnı:::. Kurun. Ha 

beı okuyuculanru dakupon muka· 

b Hnde muayene eder, T l•f; 23G531ı 

-= 

Çok temiz bi • Kar~nattan ve toz karbonat almaktaki müşkülat 

göz önünde tutularak yapılnuıtrr. 

HER ECZANEDE SATIJ..IR. -------

a a ru 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 71 ikincikanun 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan ha:.~: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ,(20.000 ve 10.000) 

liralık iki adet müldUat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 

1 - 1 
Ankara caddesinde 

ı n 
Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve arkadaki 

depolan kiralıktır. 
B·-ıeştirilmek suretiyle 150 metre murabbah~ bir mes~ha elde edilebi

rr. fstcyenlcrin Vakit yurdu idare memuruna mUracaatlen. 

2 - Şartnamesini görmek isteyenlerin her golln ve münakasaya ~eC 
de mezkQr gün ve saatte 675 liralık teminat mektuplan ve kanunun l~ 
desinde yazılı belgeleriyle birlikte teklif mektuplarını mczkOr gür.d~ l>d 
on Uç buçuğa kadar Komisyona vermeleri. Postada vaki olan tcehhurle 51 
ten sonra getirilecek mektupların kabul edılmiycceği. (S 

M. M. Vek'8ltti Deniı Mnleeı Satınalma Komisyonu Reislili"4: 
1 - 29-12-937 gününde kapalı zarfla yapılan münakasa.sına talip ıub ı.ıJd' 

yen ve tahmin edilen bedeli 5640 lira olan 4 adet benzin motörünün ~ 
nakasası 12-1-938 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 11 de vekalet bt 
komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve miınakasa}'3 girmek 
rin de 423 liralık teminatlar ve kanunt belgeleriyle mezkQr gtln \'e saatte 
yonwnuza müracaatları. (25) 

1 - 24-12-937 tarihinde pazarlıkla yapılan münakasa ına talip zuhur etııl 
tahmin ~~i 26~700 .lira olan 5000 ton mazotun ikinci defa pazarlıkla ın ·· . 1' 
1-937 tanhıne musadıf cuma günü saat ıı de vek~lct binasında müteşekkil 
numuzda yapılacaktır. 

2 -: ~3 lira 34 k~ş mukabilinde şartnamesini almak i tirenlerin het ~ 
kasaya ıştırak ~eceklenn de 14585 liralık teminatları ve kanunt belgeletl)'ğ1d 
mezkQrda komısyonumuza müracaatları. ( 

1 - 246 adet torba muşamba Malatya Başmiıdürlüğünde "Ahırkapl. 
da nümun~i ~rdır . ., 

2 .-. Hurda inşaat malzemesi Toptaşı Bakımc-.inde. o 
Cınsı yukarda yazılı eşya 14-1-938 tarihine ractiıyan Cuma günü saat l · t/I 

zarlık!~ ~atılacaktır. l tcklilerin mal ve nümuneyi mahallinde görebileceJ<lefl 
zar~ık ıçın de m~yycn gün ve saatte yüzde 15 teminat paralari) le birlik~, 
Le\azım ve ~ubayaat ~ubesindeki satış Komisyonuna gelmeleri ilin ol 

~(8630}1 


