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l'abudl mubaeeretl ve TDrkçe konaıma meeburl)'etl hakkında 

Sabri TopraQın 
teklifi reddedildi 
Esbabı mucibe : 
Tedbirlerimiz, reddedilen teklifler nevinden 

ifratları tamamen lüzumsuz kılacak 
kadar yerinde ve kafidir 

4iıkara, 11 (J..A.) - BuıQnlril kabul edilmemek, Avrupa, Filistin. ve ol8Un oJmaam. diferecnebllerTtirkiye 
~ IUeteel gtlndellltnde apJ1- ya dtbıyanm herhangi bir noktumdan tabiiyetine almmak için bir yıl aonra 

)'a&ıyı Delfttmekt.edfr mUHvl hicretine müaaade olunmamak, Ttlrkçe konupnayı taahhüt etmek ve 
,.;:lbancı menılQetlerden plecek ecnebi tabtiyetlndekt mueeviler. TQrk buna benzer diler bul takylUeri ihti. 
'-.... olnnyan ~ TUrldyeye tabiiyetine almmamak v~ mU.lüman o..uu ' Onctde 

Muhidd in DstOndaOın HABEA'e baya"atı . 

l>Iaka parası pek yak~nd.a 
tamamile ka dırılacaktır · 
una mukabi.1 benzin fiyatla ına 
bir m·iktar zam yapllacaktır 

~'bul Vali v• Beledi.J• ltlili. llu- ı · etrafmda ·~ l>eJIN\tl: buluıımut- Vali beai ~ ~ ~ kabul 
Uıtu~. Anı.a,.. haJcketio· ıuı. Adra ..... Mu'blddln UatDnd•I ettL EnçUmenln bet Mat deftm .cJen 
~ ~( •IJıM+t - ~ .... npıtsll Mialk.ıtt ı&yle hikiye t<U- uzıın bir n<ua.ıcerealnden yeni çılmu! 

~ltaıım. ...._q( 11Nf Plll~ri ,.-: ohnuma n.imcn hiç yorp '6aikmi· 
yordu. tık ıualba JU oldur 

Romanna· · Y:~lı ·dinnr ki. -ıs.ıve~tatubulaniman üıe· 
':I . Arı ' - • rinde illlu ettiil Ja11111Si dikkatlerden 

\1 . ve vaatlardan ıelıriD ae zaman istifade 

'ahudde'ri yur.ddan :E°Si==~ 
.. çıkaracak değiliz,, E:.=: 
'f alnız onlara amme hukuku hakkındaki temennilerini ve dUfOnce-

\., !erini nihayet ıenlt 'Ddkynta tatbik 

Veremiuecegimiz da tabii mevkiine uyabilecelini anıamakıa 
' ~ bahtiyardır. Ankarada yapacatmı te· •• •• ı t • d• J mular, hWdhnetin yUbek dikkatine .._a goru me.ı ır . " belediyemisin emellerini usttmit ·-

~'\ ıo (A.A.> - .. l>eJlt Herald" · caktır. 
~;. ::.~ ıöndmHll muhabirinin - Jatanbul f'hrinin, kendi mümta.ı 
-....,---_ .. t ı Karoll• mOlüaltnı neşret- k'" bir d-tro Lı--·-· ~· . . mev une uyıun ı- uuuı-·-
~lr, Roınanya hük6metlnln haleo,n !'lahip olacaiı cUn yakın mıdır?. 
~ .... :-ilde bir kralbk dllılatörlüQü., · _.. DeTamı 4 Onciide 

.. 111 -:.:ae'111inl aormHı üzeorme • 
..... lloa. •enn1tt1r. 

Tayyare 
pigankosunda 

Fransız ihtilalcilerinin 
dOrtte üçü yakalandı 
Deliller tamamen tesbit edildi 

Pariı, 11 ( A. A.) - Dahiliye nazm 
matbuata yaptttı bir beyanatta. C. S. 
A. R. '"Giali ibtiW komitesi .• itinin ye-

ni bir saf!ıaya rlrdilhü. Etoile meydanı 
•uikuti faillerinin belli oldutunu ve 
dörtte ilsUniln yakalandılını ve bun· 

Jann hepsinin bu tethiş tetkilitına 
menaup bulunduğunu bildirmittir 

. ~n l 1 eylQJde rece saat ı O da 
birkaç dakika fasıla Re biri Presburc 

eokacında. Fransız patronlar cenel kon 
federasyonu merkezinde. diieri Boini-

ere tokaimda Paris bölgesi demir ve 
çeftk tndll•triltri ırupunun merkezin· 
de 'Nlnıbularak iki polisin ölmesine se
beb olan iki ıuikUti hatırlatan nanr, 

bu ıuilcastin ertesi günü bazı guetele· 
rin bunları iıçi sınıfına atfetmek iste
diklerini, kendisinin ise bunun aksini 
iddia ettiğini bildirmiı ve demiıtir ki: 

''- Bu iıte de yanılmamıt olduk. 
Cumhuriyet tetekküllerini yıkmak için 
iç harb tetkilitı kuran, yüzlerce mit
ralyozu ve mühim miktarda bomba ve 
tilfen&i muhtevi depolar tesis eden kim 
seler, menfur maksatlanna ermek için 

binalar yıkmaktan. betbahtlan ve na • 
muslu kanun adamlan öldürmekten çe· 
kinmiyen pkilerdir. 

Deliller timdi elimizdedir. Bu delil· 
ler. bizzat suikast faillerinden biri ta· 
rafından verilmiştir ... 

~ Devamı 8 incide 

· · · · ·••nvaa.a .hatp vazıyetı 
/~ 2'4!"~ ~ .~tli '""Ja.drebdler devam wyor. Heniz iki ta.. 
rep.t1 btİ""' faik 'Jnr Ndgefe· geçtiği ,.e dair bir 1'aber gel~miftir. 
Ma&JM/U. Terueli ktcrlfl1'1Alf ·olan caım hııriyfiçilerin · •t.beten daha iyi bir 

mtvkide h~ ıumin eıılilel>Ub'. 

8a hu•uta plea telsnıf da 1.u' t.Umini teJid eblllldıidir: 
......._. 11 (A. A.) - Mi.,_ a.lsanlıinulan taMii edilmip: 
Cümla~ MMla ve T.....ı Wlseai11deki IMnilerini dünltmiılenlir. 

19 aacu kolorclu, ileri hareketini hlçVır nna\a•emett maruz kalmadan yapmıftrr. 

Diler ctıphılerde ÜJ'Sa 'deler' Wr t91 J' oktur. 

Japon· slvaSetrnın o arip cllveıerı 

Japori.ya Çine 
h·arp. ilftn edecek 

B u s uret le Ç in sahl l ları abloka 
e d llebl lecek 

~... 118nda kral yqlne nıüoılekar 
~ nı~içtp PGlillk pef'Vler ara· 
llıaıııJ. ~ 1'o ternı11 kendisine lerel• 
~lll i.tbı:ı-•ncta .. d{ktat6rlOk,, keli· 
.ltt ~ llllfttlllaNS11adece budur. kral 
~ ac.._"" rek sarwtle hateket eder· 
tıı..~: P111r.. ...almtıın prensibi ıtte bu- Romanya kralı Ka.ro1 ve yeni bafw7dZ 
~ilet. hı httihabatın ef'Un umumiye Goga 1oflıikatürcü gö:iyle •.• 
~""'ctllfni ç::: &aman tam bir fikir Yerip 
t.;" l4,.; nht ml)'Orunı. Krahn roltl mll
~ ft\tt ne oldutunu tıkdJr etmek· 
J~ ~:,"•len Ronıenyıda nııısyona
' ltıttdıu· dUh lnUr '-dllemn. Bunan 

Kaza nan tngmere endişe etmeğe başladı 
W- Yazıaı 8 incide 

"-rtl\'i me.1r11n11 bu tema,016 teruıdl 
ıtetirınek nonnal bir ffYdir. 

Portekizde 
b ihli!i l 
~~1~r~amışlar ~ ~ ( · A.) - "Iari:>iye ne· 

it\ ~lan .. bir teblilde ukeri blr 
~'~re. dıfına dair · ·~ebi mem· 
~~ ..:bn hab~r1eri mnraubaha 

~~:-'ilin yeni ubrl ten
~:~ latliiiaar ecle:elt bur 
lttııak'l\if ha.~ hllkUıaedn ite ~ 
~· ~ 1

1ln<" ~unu bl!clirmekte 
~ açthnak isterJilm ei-

~ --.:~ or~~: 
.~~Gün blmata mlh· 

"h..u ilbe etmelrtedir~ 

Ru kararda mOnhımran milleolin ihtf)·acı 
mOenlr olmuıtur. Hük6met otoriter bir 
h0k6metttr "9 b6Yle olma&ını lüzumlu bu· numaralar 
lu)'Onltll. Millette, memleektte nizam hA· 4 Ü Ü yf d 
kim bulundulu intıhaı mncut olmalırlır... - ne sa a a -
· Kral, Romen)'a dıt polltlkimnın iç de- -------------11 
ıı,11ı11klerden lıa'tlncen mOteesslr olmadı· 

lını lemin ettikten sonra Yalmdi meııeıe. On üç yaşın da 
•ln.e ıemH •derek denıı,ur ki~ 

.. _ Romanr•d• kuvveuı bir Yahudi •· b·ır talebe 
le>·htarhlı cereY11nın1n mevcut oldulu-
lnkir edilemez. Zaıen bu )'eni bir lff'Y de 
delildir. F'atal aon yıllar zarfında vukubu Sokakta bir genç 

kızı dlvdD lan ba$ka bir teY "ar lıl, o da Romanya· 
nan 1tmya ve r.aUfY• Yahudlltrinfn bir 
nevi hOllAınna u(tramı• bulunmasıdır. Bun .Akaarayda Tapuapta Telli sokak 
tarın mtkt41n 150 bfne batıl olmu,ıur. ta bir numaralı evde oturan ve Çapa 
Ve iyi bir unsur dı delillerdir. Romtnya kll okulu ununcu amıf talebeslnckn on 
~.. harpteft -nttl •inııl..._<>lan )'ahudller sekls )'almda Feriha dUn &kfam illeri 
hıısuıt hiçbir tedbire taht olmı)·ıcaklardır. evine giderken Pertffld,.-1 HBeatftle. 
Fakat o 111mandanberl •irenler mnuecı hu· belerinden on Uç yqmda Salihattin 
1rukun4'an baıka hir haktan iıılllıcte ede- &ıtlne çdmue, Ferihayı d6jmftltilr. 
ınezler. 

. . Ferihanm iddiuına göre SaWıatlD ar. 
Bltn'8r tuıkkıncja ne yapabtlecelimlıl 1 ~-~-- ıı..a.. el ..ı- -ıu.1. .__._ S 

tetkik edecelfr. Bunları memleketten ca- ~ uaı- ~ 1mıuı a.......-- • •· 
karmak menuuhahs dellldlr. Pabt ban- llhattln Vüadan IODJ'a bÇ!llllbr, &-

_.. l>naJllı 4 Oncllde :ranmaktadlr" 

Yımc111-W-ftMtt pa.:ar gibıG ft~ ğfwf ~ Reafmde ~ _,, .. 
oeaı • yeni ad'yk • prsue3 Margarita v• 4fil"" 1tdlnasebetİf/le ~ '*'9 

A.ti..adott bir ao1tllk g~. 
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Si11asa 

~~Donra H .. ..o .. 
:: - ı: :: r: 

fiD ""'.l .? H ii egı mı . u•
1 :: - ı: 

•• • •• 
i~ G=-Oayaı\Ço lYIC~cga ~ 
HUa'tÇmaı y<Q1U tYJ lil1<§JaH .. ·: 

Saı~naı;;; ©Jevnet ~~ Belediyeye diişen vazife ii 
:: Hayatı ucuzlatmak için hukume- :! 

Yazan : Şek ip Gündiiz ::f . b. . •i 
:: ın ne genış ır azım ve programla ça- i: 

AYLA V Sabri Toprak tarafın- •• ı ·· :! '§tığı meydanda. Jş çok mühim ve iı' 
dan verilen meşhur takrir, •• · ı 

K ta , • :.:.· çetin. Bütün alakadarlann elbirlig· i :,i. 
amu y ın umumı heyeti huzuruna ••. 

1 
·ı 

çıkmak saadetine bile ulaşamadı. An- H 1 e çalışması ve bir takım müıküla- h 
karadan gelen haberler, iki üç aydan- H tr müşterek tedbirlerle bertaraf etme !i 
beri, bilhassa İstanbul efkanumumiye- H si lazı~ geliyor. Bu aahada belediye- H 
sinde, çalkanıp durmuş olan bu takri- g lere bılhassa çok büyük hizmet ve H 
rin hariciye ve dahiliye encümenleri ıggayretler terettüp etmektedir. H .. 
tarafından reddedilmiş olduğunu bil- if Bize öyle geliyor ki, memle!,ettc ha :: 

•:ı. diriyor. ii yatı ucuzlatarak umumi refah sevi- :: 
Hariciye ve dahiliye eno:.imenlerinin, ii yesini yükseltmek için yapılacak iı i! 

saylav Sabri Toprak tarafın.dan veril- :: ]erde ta istihsal "e mal' t h l E! • • ' • ıye esap a- •• 
miş olan takriri umumi heyete sevke- :: rından ba•lıynrak ih.ti'·" ı .. d H 

• • • :: :ı liClr a muca e- •• 
dilecek bır mahıyette bulmamaları, :: leye kada k · b' · H 

d i .. . . . :: r, ço gemı ır program " 
me en Turkıyede hır ''yahudı mesele- :: t b'k i': 

• v :: at ı etmek zarureti vard r H"'k• • 
sı,, olmadıgını, zaman zaman memle- :: . 1 • u u :ı 
k b 1. b . . :: mctın kararına göre bu pro.,...am, ıi ette e .ren u ıddıanm, asla, sağlam :: ' o• : 

ll)ij şahedelere ve tetkiklere dayanmadı· l ~i parça par~ z~nı~da tabik edile- H 
ğını ifa.de eder. H cek ve bu 1§ mumkun olduğu kadar H 

E vet; Türkiyedc bir yahudi mesele
si ve alelıtlak bir azlıklar meselesi yok
tur. İçtimai bünyemizde, ekonomik 
bünyemizde, fikir ve sanat bünyemiz
de, yahudinin bir tufeyli rol oymyabil-

mesine imkan yoktur. Türk devleti ne 
idare ettiği milletin nabzında ne de 
idare mekanizmasının çarhlarında, 

"bir başka dil konu§Cln, bir başka dine 
salik olan veya bir başka ırktan ve 
kandan gelen,, şu veya bu azlığın bir 
illet arazını gösterdiğini iddia ettirc
bil'4.:ck ortada tek sebeb bırakmamış
tır. 

Türk devleti, kendi pasaportunu ta
gıyarak kendi hu.dutları içinde yaşıyan 
her insanı vatandaı addetmekte ve 
kendisine vatandaşlık hukuku bahşedi
len insan, bu devlet ile arasında ta· 
haddüı eden zımni mukavelede asla al 
danmıyacağını bilmektedir. 

Tı:lrk devleti, yirminci aann bu kor
kunç hiyhuyu içinde demokrasiyi en 
mütekamil şekilde tatbikta devam et-

mek cesaret ve şecaatini asla terket
mek niyetinde değildir. Dahiliye ve ha
riciye encümenlerinin müttehid, müşte

rek ve müttefik kararları Türk milleti
nin mümessillerini, batıl bir telakki
nin münakaşasından, Türk milletini 

böyle batıl bir telakkinin münakaşasına 
şahit olmaktan ve Kemalist demokrasi 
nin sarsılmaz prensiplerini ise mana -

sız bir imtihan geçirmek gibi beyhude 
ve •:.izumsuz bir külfetten kurtarmış· 
tır. 

ii kısa bir zaman zarfında naza~iyat va H 
~S ziyetindcn ameliyat sahasına intikal H 
:: elmİ§ olacaktır. H - . ii Memleketimizde hayab ucuzlat • !I 
i: mak mevzuu böyle bir devlet meae- li 
ii lesi olmu§-lur. Buna memnunuz. Çün !i 
ii kü netice er geç ve behemehal mu··s- :! ·: .. i: bet olacaktır. Biz b:ınu emniyetle ;i 
1 ~kliy~~z. Fakat, bu aatırları, bele •1=1

1 
! dıyemızın neden hükumetin bu kara : 

j rını kendi heaabrna bir ikaz mahiye- :il 
: tinde telakki ederek hala harekete lı 

li geçmcdiğ~.niA sonnak için yazıyoruz. B 
d Halkın hukUmetten bekledikleri var r 
h dır: Yalnız belediyenin vazifelerini il ii d~ hükumetin yapmaımı bckliyeme- ~!: 
"i yız. 1 ij Hükümet hayah ucuzlatmağa ça- i 
b lıırrken İstanbul belediye~i ne yapı- il 
İİ yor? K_°"kmadan cevap verelim: Hiç! i·,· 
il Bugun ls.tanbulda mevcudiyetinden İ 

1•1· kimsenin ıüphe etmediği ihtikarJa fi 
.. mücadele eden bir makam ver mıdır? ;: 
=,: y· d '" .. .l 1 d : ıne U§unmeuen cevap verebiliriz: i! 
ij Hayır •.• Size küçük bir misal: ıj 
:. M h~1· d ı. :: eyve a ın en snndrk hesabiyle :: 
•• . k " :! tanesı ırk paraya gelen orta büyük :: 
ff lükte bir porteıkal Eminönünde yu-2 :: .. .. 
!İ paraya, Gnlntada 4 kuru~ Beyog~lun İ~ .. "' .. 
if da 7.5 kuruştur. Yine halde kilosu !i .. .. 
•• 5 6k .. :i · uruşa sahlan Ankara armudu H 
H Beyoğlu mnnnvlannda 25 kuru§a sa H 
:: blıyor. ı: .. . 
:ı . . . ·: 
;: BınnC'ı 111nrf otel ve lokantalarda !: 

Biz Romanyaya benzemeyiz. 
manyaya da b enzemeyiz. 
Yetmiş bu kadar milyonluk Alman 

milleti namına konuşanlar bir avuç 
yahudiyi göstererek; 

ii maaanrza bir tabak yemi§ isterseniz ;i 
Al- if asğari 2-2.50 lira ödersiniz. Bu ye- ii 

ii mi, tabnklan adi çalğılr meyhan .. ler ii. .: .. 

- Bunlar sizi esir etmişlerdir. 

Bunlat' sizin kafalarınıza, sanatlerini
ze, fikir hayatınıza. tarihinize, akidelc
rinize hakim olmuşlardır. 

Diyebilmişlerdi. 

Rorr.anyada da bugün ayni şeyi söy
liyenler var. Bunlar da diyebiliyor ki ; 

- Güzel sar:at, fikir, ticaret, neşri
yat, siyaset hep yahudinin eline geç
miştir. Ey Rum~n milleti :.:yan! 

Bu sözlerde hakikat varsa, böyle 
bir hakikatin bir milli lider tarafın

<ian söylenebilmesi o liderle milleti 
için, yüz bin yahudinin sürülmesinden 
ve bir o kadarının aç bırakılmasından 

yahudiliğin duyacağı azabı gölgede bı
rak~.:ak bir hissi işkencedir. 

Kamutay hariciye ve c ahiliye encü
menleri verdikleri karaı1ıa bize bildiği-

miz, inandığımız bir hakikati b:r daha 
tekrarlamı§ oluyorlar, yani diyorlar 
ki; 

- Hayır Türk milleti t Sen yahudi 
tarafından zaptedilmiş değilsin 1 Ve 
bizim tuttuğumuz yol seni ne yahudiye 
ne de diğer bir entrikaya esir ve alet 
edebilir. 

Böyle bir söziln söylen:lebildiği 

memlekette yaşıyanlar, milli şuurla

rından ve milli izzetinefislerinden dai
ma emin olmak saadetine ı.:laşmış ad
dedilirler. Biz, fikir, glizel sanat, sa
naat, neşriyat, sı ,asa ve içtimaiyat 
cephelerlru!e ııadece ke,di telakkileri
nin mü~idl:ğini kabul etmiş nadir 

H de bile 150 kuruştu ... Bu paralara mu- ii 
k b 

•• 

li a il size yemiş diye getirilen mata :: 
1 •• 
ıl beş tane annud, ilci elma, iki porta- ii 
i! kaldan ibarettir ki, bunun ha1·ilti ma- fi 
:i liyeti 25-30 kurufu geçmez. Ylizde g 
U yüz zam' :: 

Ü - Dü;{kan kirP.sı, kazanç vergisi, n 
.. l'" K 
:: t'Q grcı pnra&ı !.. n 
:: • 1 
ji Bunlnr hakilmtın tamamen müba· .: 
ii lagalandırrlmtf p,fovralnrıdır. Biz Ü 
ı: al • 1 ~- .. • d • • 1 g Y nrz yemıı er uzerın e hır tetluk 

;: yaptık. Havayici zarurive dediğimiz 

ii her maddede hal hövlcdir ve kontrol :! .. .. ., 
ii Su7.laktnn bu ihtikar, şehirde hayat İi 
•• ı. 
:: bahnlılığını dcğurnn belli ha,Iı bir a· ij 
H mildir İı 
U Belediyemiz bilhnua gıda madde- ii .• ı. 

!:leri Üzerinde sıkı ve devamlı bir kon- ı! •• 1 
fi trol yapsa. hayatı ucuzlatma yolunda : 
.. l 
fi kuvvetli bir adrm atdmı§ olur diyo- "I 
:; ruz Iİ 
==:a:anr:::ı:ı:ıı::::.-•• • ... ·ıı··········-- ·ı·····ı .... J .... , .................... . 

milletlerdeniz. Böyk bir medeni ve iz
zetinefsi yerinde millet . sınırlan için-

de kanunlara, Türkün izzetinefsine ve 
yalnız medeni olan adetlere riayet e-

decek her insana, dünyanın hiçbir' ye

rinde bulunamıyan şahsi masuniyetini, 

mal, can ve ırz emniyetini bahşetmek
ten çekinmez. Hatta bununla iftihar 

eder. Zira masu-;n ve zayıf insanın sı
ğınabileceği medeni ve insani kudret
ler dünyada pek azalmıştır. 

Şekip GONDOZ 

---~ ~~-=::::"'---- -=-~-----~~- _. 

- Ne oldun? 
- Haritac7a Roma - Berlin • Tokyo • 

çizme isterken başım .döndü! 
Riyo clö Janeyro • Bükreı mihverini 

- Fransız karikatüril -

- HABER'ln et!ebt romanı : 12 -

Yaşamak Hakkı 
ROMAN 

Nazını 
Pedro gülümsemeğe çalışarak: 
- Sahi, nereye gittiğimi neye sor

dum Antoniyo? deye tekrarladı. 
Antoniyo da gülümsüyordu: 
- Hiç, Pedro.. Sadece söz gelişi .. 

Senle konuşacak bazı şeylerim vardı 
lda .. 

Pedro oturdu: 

- Biraz; sonra da gitsem olur, dedi.. 
Zaten sadece Sendikaya uğrayacaktım .. 
Dinliyorum seni Antoniyo .. Anlat baka
lım .. 

Antoniyo hala ayaktaydı. Don Kar
losun iskemlesi arkasına geçmiş, arkalı
ğına dayanmıştı: 

- Evet, seni çok alakadar edecek 
bir mesele. Bana öyle geliyor ki Pcd-
ro ..•.. 

O konuşurken Pedronun aklından 
bir pırıltı süratiylc ihtimaller geçiyor
du: .. Antoniyonun anlatmak istediği §e~ 
ne olabilir? Eğer Antoniyç on~ ev:l\e 
bulmasaydı, bunları babasma mı söyli
yecekti? Belki Flan~stlere dair bir 

haber verecek ve bunun karşılığında 
para istiyecckti.'' 

- Dinliyorum Antoniyo. . 
- Söyleyeceğim Ped~o .. Yalnız, na-

sıl anlatayım .. 'Bu metıele etrafında ba
bamın da fikrini almak isterdim. 

Deminden beri Nineyle meşgul olan 
Don Pazlo Alvares: 

- Benim de fikrimi nü alaJ.:aksın, 
dedi. Benim fikirlerimin hangi husus
ta i§ine yarıyacağını merak ediyorum. 

- Mesele şu ki baba .. 
Antoniyo sözünü kesti, ve eliyle ar

kasında durduğu Don Karlosu göste
rip göz kaş işaretleri yaparak: "bunun 
yanında söyliyemem, o gitsin de son
ra söylerim" demek istedi. 

Pedro: 

- Peki öyleyse Antoniyo, dedi. An
latacakların elbet de beni alakadar e
der. Fakat mademki babanın da fikri
ni alacaksın ve baban şimdilik işin ala
yında.. Ben gi.deyim.. Nasıl olsa gct.:e 
bizdesin. Konuşuruz .. 

Antoniyo, Don Karlosun iskemle ar
kalığını bıraktı. Pedroya ya1da§tı: 

- Gece kalacağımı pek ummuyo
rum, dedi. 

Sonra yavaşça, Don Karlosa işittir

memeğe çalışarak: 

- Şu bunak gitsin. Hemen konuşu
ruz, diye ilave etti .. 

Don Karlos oturduğu yerden odaya 
bakıyordu. Odadaki insanlara bakıyor
du. Bir iki g:ine kadar doğuracak genç 
bir kadın; hayatı asgari ist~klerine in
direrek saadeti bulduğunu söyliyen sa
bck anarşist Don Pavlo Alvares; şirin 
deli bir koca kan ve bir birlerinin ku
laklarına fısıltılarla bir şeyler söyli-

• 

Hikmet 
yen iki eski düşman: Pedroyla Anto
niyo .. 

Don Karlos yarım saat sonra lbu in
sanları belki bir daha görmemek 
üzere bu odadan çıkacaktı. Birdenbire 
bu insanlara karşı dehşetli bir merak 
duydu ve anladı ki onları biraz olsun 
anlamak için onlarla konuşmak değil 
onları hareket ederken birbirlerine 
yaklaşıp uzaklaşırlarken seyretmek Hi
zımdır. 

Don Karlos bu karara geldikten son- 1 
ra son yarım saatınr faydalı geçirmek 1 
için oturduğu tahta iskemley'! daha iyi 
yerleşti. Tek bir hareket tek bir sözle 
bu odanın içindeki aleme karışmaksı
zın, tıpkı bir tiyatro eseri seyrediyor
muş gibi merak ve hayretle odadaki 
insanlara bakmağa başladı. 

Pcdronun kulağına bir şeyler Iısıl
ayan J\ntoniyo Ninenin yanına g1di

fOr. Nine farkında '<leğil kendi kendine 
mırıldanıyor: 

- Bir rüya göraüm çocuklar, _çok 
tuhaf b!r rüya .. 

Antoniyo babasına soruyor: 
- Ninenin ne tarafı seni alikadar e

diyor baba. Nine bedbaht mı ? Bahti
yar mı ? 

Don Pavlo Alvares bu suale büyük 
bir ciddiyetle; yine uzun uzun konuı
mak fırsatına sahih olmaktan haz du
yarak cevab veriyor: 

- N"ne neden bedbaht olsun. Nine, 
dehşetli keskin bir renk, koku, intiba 
atemi içinde yaşıyor. Onun öyle bir 
do:inyası var ki orada kırmızr, kırmızı
nın göz alan soyundan; siyah, koyu ko 
yu siyah. Uzun azami uzun ve kısa a
zami kısadır. Ninenin korkusu hudut
suz, sevinci namütenahi. Sonra, böyle 
korkmak, böyle sevinmek için de Ni
neye en küçük sarsıntılar kafi geliyor. 

Antoniyo gülerek, hatta, lüzumun
dan fazla memnun olarak babasının nut 
kunu dinliyur. Fakat Pedro bu nutuk
tan sıkılmış ve birden bire bir karara 
gelmiş gibi Antoniyoya yaklaşıyor: 

- Anooniyo, diyor, merak1mı mazur 
gör, deminki sözlerin çok ala.kadar etti 
beni. İstersen, mutfağa yahut babanın 

odasına gidelim orada konuşuruz. Don 
Karlos izin verir, b aban da gelir. Ba
banın da fikrini alınış olursun .. 

Antoniyo Pedronun ne demek iste
diğini anlamamış gibi onun yüzüne ba
kıyor. 

Pedro teklifini tekrarlıyor. Antoni
yo: 

- Ha, diyor, evet söyliyeceğim iş 

merak edilecek kadar mühim. Fakat 
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YARIN YAPILACAK MÜNAKASA11ı\ft 
eŞ• 

11< Knlecik ka!löaba!l;ıno i~ale edilc<'tk ç ~· 
me ~uyunun 1rnbtoj, ~eJlk, isale bbrıt'l:~esf 
~i ve depo in~ıısı ve ~air teferrüntı 14· ıJl• 
tarihine kadar kapalı uırf u_şullylc e~~ 99 
meye konulmuştur. Keşif bedeli 182 ' 
liradır. ·ııde 

* Keşif bedeli 1189 lira olan l\{crsı p•' 
yapılacak barut tecrid deposu inşaatı p• 
zarlık usuiile eksiltmeye konulmuşt~rinııl' 
siltmc yarın saat U de J\nbataştakı 
ımrlar idaresinde yapılncaktır. 

AÇIK MEMURLUKLAR \'E JŞJ,f,Jt C 
' btİ)• * 20-2:> yaşlarında 3 işçi kı:ı:a 1 , tı•' 

Yardır. Postııhnne karşı'.>ındn Kızla)ııdlr• 
nıııda 26 numaraya müracaat edilıtıe ı:;ıt 

GEÇEN SEKENİ:\ nu GO:-iONOE ?'61' 
OLDU? ıd•rf * Hatay'da Hc~·haniycde manu:ıcı 1ş• 

kun-ctleri silühla halk üzerine saıdırıı1 
.Jardır. Jıl' 

* Jsnaııya üsileri l\talcıgayn bucuııı• 
zırlanınnktndırlnr. ~ 

uzun sürecek biraz .• Don Karlotı\1 ~ 
culuğunun arifesinde babamın sohbe

0 

den ayırmak istemem. .fr 
diJdi•-Don Karlos, kendinden bahse d>' 

ni anlamadı. Çünkü kendini o le• V 
seyirci, bu odadaki insanları o kadı' s&f' 
tör sanıyordu. Ve bu iyi insan araY tııJ 
sı talihsiz Don Karlosun karşısın'!;,ıı 
aktörler öyle tuhaf bir oyun oytıJ ~ 
bl'.Jlaldılar ki onu sonraları Pedro, . ,r 
bu oyunun baş oyuncularından blt11 

kad~şlarına şöyle anlatmıştı: ·f"". 
"Antoniyodan iyice şüphe e<1i <fi 

dum. Şüphemin tek bir sebebi yo~, 
böyle tek, elle tutulur bir sebebi if 
dığı için şüphem korkunçtu. p.rıt0~c 
bana bir ey söylemek istiyord\1· 1~ 
bu haberi mümkün mertebe geç .,e 

1
J: 

istediği belliydi. Yahut bana öyle ~(I 
yordu. Belki verecek hiçbir Jı 1r 
yoktu. Sadece yalan söylüyordu:rıs"r 
lan söylüyorsa neden lüzum gl:i 
teyldi. 

' (Dev~ 
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~cıv-ata daic lt----------.... --
Qdio tiyatrosu 
~ ADf O) A olan muhabbetim 
~ . lamamile hasbidir: ıimdiye ka· 
)h.· t\>irne sokmadım; büyük aöylemi-
·ııırı • • 

cı_ ~ rna zannederım bundan aonra 
iı\ Yacağnn. Çünkü • iftiharla de
'İki ~~.arak söylüyorum • bende mu· 
~S~~cı . yok, her türlü musikiden 
•it ~al ihtıyacı vard1T. Gerçi radio 
Lttı . tııı çalgı <linlenmez; telgraf ha· 

'~ konferanslar, tac giyme mera· 
dea b' futbol marl:m, hatta Mukad· 
~U ~'nın evl; • oa emir ve na· 
~ ~·tı dinlenebilir. Fakat ben bun
' k ır4 bir merak ettiğim zaman 
httı; lltnağı tercih ederim. Ne yapa· 1 
>'at kulağım, ı1özüm kadar anlamı· 
, . l'irat ı . . b'J to~~ ro eser ennı ı e okumağı 
~IG &e tercih etmekten kendimi bir 
~ 'iaınad B · ' •· ·'-' d' ıq ım. unun ıçınc.ır aı ra ı· 

~tl~dltıe~ederken, onun harikulade ve 
'di ~~r ~cad olduğunu aöylerken 
~ h ••le__rune kapılmadığımdan, an· 
(Seliın alc ~gruna çahıbğımdan eminim. 
~.. Nüzhet'in Anatole France'lan 

&ıq·~ ettiği Aman hanım! biraz 
~ hılrne .. d'' .. k d "il~ rn gor unuz veya o u u-
' lılu:> Onun bir yerinde hakimin 
it~ olın.11 lüzumundan bahaolunur: ..... haki 
ttti . . rn, iki .tarafı da 4in1iyemiye· 
de l>~~ .. tesire kapılmaz, hükümlerin
lıtııu 1-..qr olabilinniı. Benim radio 
L 1\lıtd.ıQ b • afi .. d • "'lıt-lıı ıt.ar ıgım a belkı onu 
iatlit.jlıt aına iıin aılı hiç de öyle de· 

l\ıd' 
ııaıu '0 Ya tnuhabbetim evvela insan 
I~ - llı.ırı. tab" ku l ab •• ~ lca ıı vvet ere, t n unsur· 
)or. t.f "lı bir zaferi olmasından geli
bİtil>it-· el&feleri kaldınyor, İnaanlan 
bi oı~e Yaklaıbnyor, biribirlerine ta· 
dio, ille lanııı daha ·iyi anJabyor. Ra
lcii~ l&f~eri kaldırmakla dünyamızı 
a~ ~dı, bilakiı büyüttü. Arbk bu· 
h!ıtj •rı.aanın hayali ve bilriıi keneli 
~İıt~ ,"en meml~ketinln ,.ududları 
"lt'i\'e-.~ınıyor; bir .düimeyi biraz çe
~ --·•ıek bizi "garbm en ucu,, ndan 

'Q~a.ılangıana kadar götürüyor. 
tııl\ n ikisinin de aynı nokta oldu· 
h.-ll , .. l 
~l~l· trneyin; gerçi bu yuvarlak d' . uclar daima birleıir ama ne 
b· le •ıtedi .... • ~ ~·· .. gınu anbyor•unuz.) Radio 
•· lllun ~.. bah . "'·· ~ cıunyayı ,ediyor. H aya· 
tı_ ~le ltyor; çünkü her anımızı da· 
~ ı '.eyle"' tema• etmek imkinlan 

So tı\gınJeıtiriyor. 
"lliJı ~ ~er Yeni keıif gibi o da sa· 
~~lltenışlerneıine ıebe'b oluyor. lı· 
1>' tad' 1te1t • ıoıu prognmlarmda radio 
l'ılıcla ~ 'Var; bunlar Avrupa radiola· 
diı.. <!a "&mu H' b' . . d' l .... lfe • 1· ıç ınnı 1n eme· 
~~ d P~~ de çok fena olab ilir. Mesele 
tllt' erıl y . b' . .ı_ .. • .' le 1_, • enı ır tıyatro ougmuf• 
l\ı 1.1'4lle 1 • • 1\, t" Çın tıyatro. Aktör elleri· 
~" • o~Jerinin .d 
. 
1 

ııtired rnanı ar hareketlerin· 
ı~ e ede . ek 
il' "e 'llcaJc rnıyec ; her teYİ aeıi 
.,'~ek. Deac rnuharririn sözleri ile ıez-
t ~ile .. or Yok: yalnız söz, ıükut 

'-r-.-t •ukutu d' . tııi heııü n ıez ıren ıcazı ... Bu 
1: ~·ot'lını. f~ı.~lde edilrniı midir? bil
~. •t ' -.t rad' lllı•tı ıo artık onun teme· 

'~- :r r. 
rl.~•li . 
~ ••rıernan 
,.. '""el 

1
• •n bir fenalığı oldu: on-

ı:: tiyatt-o'tıerna hir yol tutmuıtu, aöz. 
~ R~jlİııi Y.u, Pandornirnanın çok cla-

•ıl'I ıca<la 'd' h. ellıan gı •Yordu. O :ıaman-
"<ı) 1n en · • • bi ,.._ b'l •Yuı, araaıra görülen 
t Fit ı e ihr 

)otd 'l'I ot.ca. ıyac hiaaettirmjyecek 
ittıı:· "'k. Scılj R~nr &anıyor, onu bekli-
" 1'1\1- '·ncına b' in r ~· '4U' "'"t , ırta m batka 

' d k '" ı •rna .. . . "~1• <ııuın ,_d. 0 urnıdı mahvetti. 
ol\ ... ıo ti 

tıtc·ı.... lnahv d Yatroıunu da tele-
ı"""e c ebiJ' On 

•İrı.i tc ır: un 'bir müddet 
lj lnennı edelim. 

Sa l' Nurullah ATAC 

&ı n 111\1apu ru f acla 
lq 

1ı-va c' k urban ları 
t .., ''Varınd 

<4."l ~.Pı.ırllnun ~ f~rtrnadan batan Hi
~ıt~a ır 'kısnu h ogulan mürettebatın -
'\i ç gu enfü: b l 

il lL tıdcnbcr· u unamamıştır. 
lh, ~Clt ad ı havalar .dü ltl' - . -"il\ a ası . ze ıgı 

tu11 ~:tırrna1 cıvarında muntaza-
•ttı~ti c.ı lllUr ar Yapılmaktadır. Üç 
ll'a Şı1 ettcbatt b 
c ~at b c 'a.hiUe . an e§ kişinin ce-
~tlatı llf\ların k rınde bulunmuştur. 

ti ,_ P~t afalan k 
tt~b·ı Salazını opmuş ve vü-

t 'lttıı~ 0lalllanıış olduğu için teşhis-
~~""1e it ıştır. 

ılı~ ·~1'ttl adar b 
a tı ~t\ t~1'1fn ulunanuyan diğer 
ç:~~ ~Cdiıfllcı- enkazı altında kal-
1..:\tt Vf\ '• r;;lCdi 

1~c~t:'IUzdcıt· r. Geminin demir 
tı• 1 bahar mevsiminde 

Haliç şirketi ile 
Belediye arasında 

yeni davalar 
aeDedDyeınnn şD rketteın Dsted lğD 
para 100 küsu ır bDn 0 şirketin 

mukabU isteği de 250 bin 
DHrayı buluy or 

Eski Haliç şirketile belediye arasın
daki anlaşamamazlık tam bir yılan hi
kayesi mahiyetini almış bulunuyor. 

1935 senesi teşrin ayında, faaliyetine 
devamda aciz izhar ederek seferlerini 
durduran şirket ve o gündenberi, Ha
liçteki münakalatı devam ettiren bele
diye biribirine karşı mütevaJi davalar 

açmaktadırlar. Bunlardan bir tanesi, 
şirket tarafından faal senelerine ait o
lup verilmemiş olan yü.de sekiz beledi
ye hisselerinin ödenmesi için belediye 
tarafından açılmış olan davadır. Uzun 
müddet devam eden muhakeme netice· 
sinde şirketin yetmiş bin lira kadar tu
tan bu borcu hüküm altına alm.mış, 

temyiz mahkemesi de bu kararı ta ik 
etmiştir. Buna göre şirket bu parayı 

ödemek mt•.:buriyetindedir. Belediye, 
bundan başka, yine yüzde sekiz hisse
lere ait otuz küsur bin liralık bir daça 
daha açmıştır. Bu ikinci dava devam et 
mektedir. Buna mukabil, şirket de be
lediyeden davacıdır. 935 senesindenbe
ri vapur iskelelerini kullanan belediye
den 250 bin lira kadar icar bedeli iste
mektedir. Şirket bu icar bedelinin bir 
ehlivukuf tarafından takdir edilmesine 
de taraftardır. Bu da bir dava işi ol
olmuştur. 

Şirket erkanından biri bu işler hak
kında şunları söylemiştir: 

- Umumi harbe 'kadar vaziyetimiz 
iyi idi. Umumi harpten sonra Halicin 

ikttsadi vaziyeti değiJti. Kasımpatadan 
bahriye nezareti ve diğer müesseseleri, 
tersane kalktı. Rumların bir merkezi o
lan Fener eski ehemmiyetini kaybetti. 
E}':ib sultan eski an 'an evi itibarını mu
hafaza edemedi. Kağıthane mesire ol • 
maktan çıktı. Haliç civarında büyük 
yangmlar oldu. Nüfus azaldı. Buna mu· 
kabil, bilet ücretlerimize köprü parası 
gibi birtakım vergiler ilave olundu. Ha
liç sekenesi ekseriyetle orta r.alli ve fa. 
kir sınıftan ibarettir. Biletler pahalıla
şınca !bunlar kayıklarla gidip gelmeye 
başladılar. Bu suretle 10.000.000 nu 
mütecaviz olan yolcularımızın miktarı 

dü§e düşe 30.000 ne kadar indi. Halbu
ki imtiyaz §eraitimiz bütün m:iracaat
lara rağmen değişmedi. Biz hükumet 
yardım eder Umidiyle hissedarların mü
terakim temettü paraları da dahil oldu
ğu halde bütün ihtiyat akçemizi açıkla
mruza kapatarak 935 senesine kadar 

'favll z ede vapuru 
kurtarıldı 

Geçen günkü büyük fırtınada Ereyli 
limanında karaya oturan Tavilzade va
puru, u:.iyük gayretler sarfedilerek dün 
yüzdürülmüştür. 

Vapurun teknesindeki yaraları mu
vakkaten kapatılmıştır. 

Vapur limanımıza geldikten scnra e
saslı bir surette tamir edilcı.:ektir. 

M e rsi ne g ö nderile
cek tayf aıar 

Mersin liman işletmesi, kendi vasıta· 
larında çalışmak üzere tecrübeli ve güç 
lü kuvvetli 25 tayfa istemişti. Deniz 

ticar::t müti:irlüğünün bu husustaki ili
m üzerine birsok gemiciler mtiracaat 

etmiştir. Yarın, bunlar arasında bir seç
me yapılacak, ayrılacak 25 tayfa ilk va 
sıtayla Mersine görıderitecekt:r. 

iş Bantfası ; sı nbu~ •u'Jes· 
mUdUrıu -una kim r elecek? 

İş bankası İstanbul şubesi mü.dürii 
Yusuf Ziyanın Denizbank umum mü· 
düdüğüne tayini lizerine bu makama 
afyon inhisan müdürü Hamzanın geti· 

rile4.:eği söylenmektedir. Afyon in..'1isa
n müdürlüğüne de ikinci m:.idür Şaki
rin tayini mevzubahstır. 

geldik ve malüm şerait dairesinde ışı· 
mizi durdurduk. Halbuki, bele.diye işi 

alınca, seferleri yarı yarıya azalttı, bir 
kısım vapurları da kadrodan çıkardı, 

m::murlan azalttı ve masrafla varidatı· 
nı haşhaşa getirdi. Bize bunları yaptır· 
madılar. ş:mdi hükCımetin bu hale bir 

çare bulmasına muntazmz. Belediye i
ki senedir on vapurumuzu işletiyor. 

Herbiri binlerce liraya mal olmuş iskc
lelerimize vazıyet etti. Akay idaresi, 
geçen mevsimde bir vapurumuzu ayda 
1500 liraya belediyeden kiraladı. Bu 
hesapla biz belediyeden yüz binlerce li
ra kira isteriz. Buna mukabil, mahke
mece karar altına alınmış olan bot4.;u
muzu belediyeye ödiyeceğiz ... 

Diğer taraftan yaptığımız tahkikata 
göre, belediye Lı:isbütün baş'(a bir nok· 
tainazardadır. 

"Belediye, şirketin aciz kaldığı bu 
amme hizmetini yapacaktır. Şirketin 

kendisinden vasıta ve iskele icarı ist~ 
meye hakkı yoktur. Çünkü bunların 

kıymeti belediye alacağını ancak karşı
lıyabilmektedir.,. 

Haliç şirketi bu vaziyet karşısında 
hissedarlar umumi heyetini toplanuya 
karar vermİ§tir. Hissedarlar, martın 
yedisinde toplana•.:aklar, o zamana ka
dar hükiımet. bu işe bir şekil vermezse, 
şirketin tasfiyesini kararla§tıracaklar -
drr. Bu kara rüzerine bir tasfiye heye

ti teşkil olunacak, 1bu heyet belediye ile 
olan alacak verecek İ§lerini tasfiye ede

cektir, 

IÇEROF.: 
• Sürmene kaymakamı Cahil, üçüncü 

umumi müfellişlik y:m i~leri direktörlü· 
ijüne tayin edilmiştir . 

• İstanbul ün i vcrsitesi Ceıı fakültesi je· 
oloji talebelerinden 40 kişilik bir grup 
Alp tla~Uarında ineelcnıcler ynpmak üzere 
lsviçrcye gidecektir. 

• Gayrimübadil bonoları. dün 21,·21,5 
liradan satılmıştır. 

• Hicaza gitmek üzere 250 kişilik bir ha 
cı kafilesi dün şehrimize gelmiştir. 

• Şehrimizde tahsilde bulunan UaJıke
slrli gençler tarafından "U:ılıkesir talebe 
kurumuu adlı bir cemiyet teşkil edilmiş
tir. 

• Mısır kralına hedi~e edilmek üzere 
Beyoğlu akşam kıı 5anat okulunda hnıırla
nan sofra takımı dün göııılerilmiştir. 

• Ondulasyon makineleri hakkında h:ı
zırl:ına<'ak taliın:ıtnamenin gecikmesi ü
zerine Berberler cemiyeti belediyeye baş
'\'"Urmu•:, bu halin kendilerini cok zarara 
ı;okluğund:ın hah!!ederck talimatnamenin 
lılran e' el çıkarılmasını istemiştir. 

• Kültür bakanlığı umumi müfcıtişlerin
den Mehmet Kadri ve Halil Vedadın Türk 
husust liselrrile azhk okullarında terbiye
vi, tedris Te idari ,·echeler üzerinde :rnp
tıkları teftişler tamamlanmıştır. Ecnebi 
okulların teftişleri tamamlanmak üzeredir. 

• Otobüs işi hakkında tetkikalla bulu· 
nan millkiye teftiş heyeti henüz mazb:ıt:ı· 
sını bitirmemiştir. Komisyoncu l\ııdrl a· 
dında biri dinlenmiştir. 

• f:..tanbul tramvay şirketini.len ·rnktile 
geri alınan paranın htanhulun imarına 
tahsis edilmesine dair hükô.met Meclise 
bir kanun lMilı:ı'ı ,·ermiştir. 

• l\rrmlckellmizde yapılacak ahide \ e 
heykellerin enelA bir jüri heyetince tel· 
kik edilme-;ine karar Terilmiştir. Bu mak· 
satlı:ı daimi bir jüri hı>retl kurularaktır. 

• frak ,.e İran demir ·oll:ırile, demiryol
larımızı birleştirmek uzere hatlar üzerin· 
de :rapılan trtkikler hilmiş n güzcr~Ah 
te~hit ec1ilmiştir. 

• Dahiliye ,·ek:'ıleti k:ıynıııkaml:ır ara~ın 
da, yeniden deği~iklikler yapacaktır. Bu a
rada boş kıı~·makamlıklara da :reni tayin
l~r rapılacaktır. Buna dair füte hazırlan
mıştır. 

Radyo için yeni 
tahs:sat 

Londradaki radyo müesseselerinde 
teknik tetkikatta bulunan eski radyo 
şirketi müdürü Hayreddin ile, yine bu
rada spikerlik tahsil etmekte olan Ba
yan Emel Gazimihal bu ay sonunda 
memlekete döneceklerdir. 

Her ikisi buradan Ankaraya gidc'.:ek, 
Hayreddin Ankara radyosunda fenni 
bir vazifeye tayin edilecektir. Emel 
Gazimihal da spikerlik edecektir. 

Ankarada yapılmakta olan büyük is
tasyon önümüzdeki nisan ayı içinde ta
mamlanacak ve faaliyete başhyacaktır. 

Öğrendiğimize göre, İstanbul ve An
kara radyolarının 65 bin liralık bir tah
sisatı vardır. Her iki radyodz yeni ıs
lahat yapılmas•na ve neşriyat program 
larının genişletilmesine ihtiyaç hasıl 
olmuş bulunduğundan mevcut para ka
fi görülmemektedir. Bunun için, yeni 
tahsisat istenmektedir. 

Hükumet bu maksatla radyolar için 
bir tahs!sat münakale Hiyihası hazırlr· 
yarak yakında Millet Meclisine tevdi 
edecektir. 

Deniz Bank Umum 
MUdürUnü o 
tef.ki k leri 

Denizbank umum müdürlüğüne ta
yin edilen Yusuf Ziya, dün tş bakası 
İstanbul şubesine giderek buradaki iş
lerile meşgul olmuştur. Yusuf Ziya bu 
radaki işlerini devir ve tasfiy_e ederek 
Ankaraya gidecek ve orada Denizbank 
teşkilatını kurmak üzere iktısat veka
letiyle temaslarda bulunacaktır. 

Yusuf Ziya, yeni vazifesi etrafmda 
kıs~.:a demiştir ki : 

''- Vaziyeti tetkik etn;ıeden bir şey 
söyliyecek değilim. e..surada icab eden 
temasları yaparak Ankaraya gideceğim 
ve orada alakadarlarla teşkilat işleri 
üzerinde görüşerek tekrar İstanbula 
geleceğim. Denizbank'm bir an evvel 

kurulmasına çalışacağız.,. 
Denirbank müdürü Ankaraya gitme· 

den evvel burada Deniz Yolları, Li· 
man işletmesi, Tahlisiye idaresi, Gemi 
kurtarma şirketi ile Fabrika ve Ha
vuzlar idaresini ayn ayn ziyaret ede· 
rek bu müesseselerin vaziyetini tetkik 
edecektir. Yusuf Ziya Anka.raya git· 
tikten sonra bu müesseseler müdürle
rinin de teşkilat işleri isin oraya davet 
edilmeleri mukarrerdir. 

DUk~Anlaı·da soğuk 
h a va tesisatı 

Belediye, kasaplar, ciğerciler ve balık 
çıların dükkanlannda soğuk 11ava de
poları tesis etmelerine karar vermiş ve 
kendilerine tebligatta bulunmuştu. Bu 
iş için mayıs ayında bitmek üzere bir 
mühlet de verilmişti. Aradan aylar geç 
tiği ve mlihletin bitmesine çok bir şey 
kalmadığı halde birçok dükkanlarda 
henüz bu tesisatın yapılmadığını gören 
belediye, evvelki tebligatını bu esnafın 
cemiyetleri nezdinde tekrar etmiş ve 
bu müddet zarfın.da dükkanında soğuk 
hava depolan kurnuya•.:ak olanların 
tecziye edileceklerini bildirmiştir. 

Bazı esnaf, bu emir üzerine dükkan
larına bir buz dolabı koymakla iktifa 
etmiştir. Halbuki belediyenin bu kara
rı dükkanda mevcut bütün malların bo
zulmaması için hepsini istiab edecek 
büyüklükte tesisat yapılması hakkın· 
dadır. Yoksa bir buz dolabı bu ihtiya
cı kar§ılıyamıyacaktır. Belediye, bu 
hususta da alakadarların dikkatini cel· 

betmiıtir. 

Posta ve telgraf 
işleri çoğa ldı 

İktısadi buhranın en ziyade hüküm 
sürdüğü 1929 senesinde posta ve tel· 
graf idarclrrinde işler yüzde elli nis
petinde azalmıştr. Bundan sonra, iş va
ziyeti mütemadi bir tevakkuf devresi 
ge~rmi!tir. Geçenlerde yapılan tetki· 
kat neticesinde posta ve telgraf idarele· 
rine verile mektup ve telgraf mevcudu
nun eskisine nispetle ü~te biri nispetin
de arttığı görülmUJtür. 

Alakadarlar, bu idarelerde i§ hacmi
nin artmasını iktıaadt vaziyetin düzel· 
diğine bir alamet telakki etmektedirler. 
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KURUN' da 

Dövız kaçakçılığı 

A SiM US, buoı1n çok dikkate dcfjcr bir 
mesele ortaya almaktadır. Malümdıır 

ki, memleket ılışma seyahate çıkacak 

olanlar yirmi beş liradan f a;la flGra rı
karcımu:lar. /Juna ra{jmen ucne oörıılı"iuur 
/,:[ birçok ı•alClnılnşlar val>aııcı mcmlcl.ct
lcrdc aylarca dolaşma/.: imkanını bıılabi
liyorlar. /Junlar. acaba bu lwdar dövi:f ne 
suretle lcdaril: ediyorlar'! Kurun lıaşımı

Jıarririııc gıirc bu iş, ne sllılr ne kcram~t 
eseridir. Cı1111:ı1 lıiikıimcllıı oö:ı1 önii11dc 
mcmlckelte11 lıarice alim gölürülnıel.tc· 

<lir. \'c, i:ah ediyor: 
"Hnkiknten ıııeınlekettcn ;ıdnm lıa'lına 

yinni beş lir.ıdnn fazla ki'ığıl para çıknr
mnk ya nktır. Sonr.ı miktarı ne kadar nz 
olursa olsun ıncskCık, yubul snyri meskük 
~llın çıkarmak ta yasaktır. Fakat nltın pa
rn, yahut alclücle külçe şeklinde olmaz da 
ziynet eşyası halinde olursa, bilhassıı bi
lezik şeklinde bir kadının hile(iine takıl· 
mış hııhınursn o ,-akit ynsnk değildir. Bu 
tnrzıln ne kodnr fnzl:ı ve koç lira kıymetin 
de olursa olsun altın çıkarılabilir. Bu nl
tınlnr herh:ınsi bir memleketle satılar.ık 
dövize çevrilebilir! 

lşte harice sldenlerin çoğu kanunun bu 
müsaadesinden istifade ediyorlnr. Bu al
tınları istedikleri yerde satarak seciniyor
lar. Olsn olsa, nlış fiyatı ile sntış fiyntı 
arasında bir miktar kaybediyorlar. 

Şimdi lıüklımet, dö,·iz ihracatını tahdit 
)>'olunda alınan teclblrler ile ildetn istihza
ya henziyen hu Yaziyete bir nilı:ıyct ver· 
meğe knrnr ,·ermiştir. Harice ziynet eşyası 
olnrnk in altın götürmek hundan sonra yn
snk edilecektir. 

Fakat ncnbn bu tedbir ile ıınrn knc:ıkcı· 
lığının önüne geçilebilecek midir? 

nu suole: 
- .Eveti diye ce,·ap vennek doğru ol

masa gerektir. Zirn şimdiye kadar altın 
bilezik sölfirenler bu defa elmas 
yüzük çıkann:ınm :rn~:ık olmadığını sö· 
rcrck bundan istifade yoluna sideccklir. 
Bunun neticesi de piyasadaki elm:ıs, pır
lnnta fiyatlarının biraz yükselmesi olacak· 
tır. 

Knldı ki nlhn bilezik yerine elmas, pır
lanta ı;öıürınek imkfını bulunmasa bile 
bu dem "Kom borsa., '·:ır. J\nrn borsa fa
nllyelinc çare bulunmadıkça dö,·iz de de
vam edecektir. 

Delki altın bllezik, clmns ve pırlanta si· 
bi şeylerin ihracı ynsak olunca Kara bor
sacıların ekmeklerine yaı; sürülmüş oln· 
caktır.,. 

AKŞAM' da 

Çind e hala J apon 
sefıri var 1 

G ONON h(Jdi&elcri sütununda şöyle de
niliyor: 

"Japon generallerinin, nmirallerlnin 
teklifi üzerine, Tokyo hilkümeti, muh:ıre
beyi, Çin hükumetinin tamnmilc ezilmesi· 
ne kadar devnma karar ,·ermiş. 

Bu sebeble de, Çindeki sefirini geri çe
kecekmiş. Gi"ıriıltü nrnsında, Cinde J:ıpon 
sefirinin htıtô kaldığı unutulmuştu. 

Eskiden, sefiri geri olmak, ilk silfıb p:ı.t 
lnmasındnn evvel olurdu. Arkasından dn 
iliını h:ırp gelirdi. Şimdi, iHiııı harbin son 
sllôh patlamasından sonra olacağı nnlaşı
hyor. 

"fsllın arkadan gelsin!,, lıcsnbı.,. 
CUMHURiYET' de 

Devle t m e rk ezi 
hayatında h e r gün 

yeni t ekamülle r 
A ı.\'KAllr1PılLAS1'A haftanın muayye11 

yiinlerlndc konserler verilmeye. baı • 
landrörnı memnuniyetle kaydeden Yunus 
l\'acll diyor ki: 

"Ankarada bir de Şehir tiyatrosu yQcn· 
dn getirilerek pek yakında temsillerine 
ba~lıımnk üzere bulunuyor. Devlet Tiyatro 
mektebi ise biraz dalın uzakça bir gelecc
Rin daha mükemmel tiyatroculuğunu hazır 
lnmnktadır. Böylelikle şimdilik sinemalar 
,.e mevcut konserlerle Ankarnp:ılas ''C Şe
hir gazinosu çayları Te çalgılı akşamları 
hnrlcinde dah:ı. ziyade c•;Jerde hususl 
toplanhlnrla geçen Ankara hayatının dnhn 
şenlikli bir istikbale ynklaştığını ve işte 
Ankarnpalns konserlerile sabittir, bu iyi 
istikbale hergün bir ucundan d:ı kn\'UŞa· 
rak yürüdüğünü görü:roruz. 
Başbakan Celal Bayarın Anknrad:ı me

murlara kotıforlu ve ucuz meskenler ynp· 
tırınak hususunr1aki azim ve kararı d:ı bu 
)'ı! tıGlçcslnde bir tahakkuk başfangıcı 
bulursa baş şehrimizin dcrlit toplu rnh:ıt 
ve şen hayat itibarile bütün memkkcte 
örnek olacak ınerlent lıir seviyeye yükse
livercceğinc hükllmde tereddüt etmiye
ceE!iz. 

Etrar kardan bembc:r:ız. İşgüzar Dclcdi
)·enin bol arnelcsi arasız sokakl:m temizli· 
yor. Bulvarlarda ağaçlar kucak kucak kar
Jarl:ı beyaz clçekler nçmış hir kış balt:ın 
manznrnsı gfüı;teri)·or. Yakın dal: Te tepC'· 
!erde kış sponınn gidenler çok. Bu ceyyid 
kış havasında evlerinden fırlıyarak Ankn· 
ranın emsalsiz hulTarlannda ,:.:ezinti ) o· 
panlar hic arkn:sı r;elmb·en karilcler 1ı:ı1in 
de yürüyorlar. 

Bu halile bile Ankara lıir Avrupa şrlıri
ne benzl)'or.,, 
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Karadenizde gece iki Sabri Toprağm 

t teklifleri vapur çarp 1 ş 1 ... flaştararı 1 incide 
va eden teklüler, dUn. aidiyetlerine 

Gahıta vapurunun kazadan sonra kaybolan göre. hariciye ve dahiliye encümenle.. 
.. bt t r hl r i tarafından reddedilmiştir. r ay 881 r kaç S&at Sonra Encümenlerimizi bu red karanna 

Suat vapuru oda bô1uodu f sevkeden mucip sebepler maıumaur. 
DUn gece. Karadenizde bir vapur ) 

.cazasma ramak kalmış, feci bir neti. 
ce vermeden allatılmt§lır. 

Kır zadclere ait kömür yüklü 1376 
tonluk Galata şilebi tstanbula gclmck 
üzere dün Ercğliden kn.lkmıştır. Va
pur gece saıı.t iki buçuğa doğru Şile 

açıkla.nna geldiği zaman vardiyada 
bulunan birinci knptnn İsmail knr 
lıklar :ırasında ön tarafta ilerliyen bir 
vapur görmüştür. 

Vapur tam yollıı. gitmektedir. Birnz 
sonra önde giden vapura yetişmiş, bu 
nun üzerine kaptan düdük çalınış. vn. 
purun istikametini sancağa kırmıştır. 
Onde giden vapur dn ala banda sanca. 
ğa gitmi§tir. Kısa bir müdet sonra 
vapurlar çarpı§IYll:i, Galata vapurunun 
ba.s omuiloğu önde giden vapurun ba 
ca tarafının ön kısınma çarpmıştır. 

Kazayı müteakip önde giden vapunm 
Sadık zade Nazıma ait 1460 tonluk Su
at vapuru olduğu öğTenilmiştir. 

Galata vapurunun bodoslamnsı Su 
at vapurunun teknesi hasara uğrnmL5-
trr. 

Galata vapuru bo.ştan su almışsa 
da çabuk boşaltılmış, süratle yoluna 
devam etmiştir. Müsademeden sonra 
ayrılan Suat \"apuru da fstanbula gel-

mek üzere yoluna devam etmiştir. Ga
lnta mptıru mürettebatından Ahmet 
isminde birisinin meydanda olmnclığ:ı 
görülmüştür. 

Galata vapuru sabaha kal'§ı Büyük 
dereye gelmiş, sonra l{uruçeşme önüne 
inerek demirlemiştir. İki saat sonra 

Suat vapuru da limana gelmiştir. Ga
lata vapuru mürettebatından Ahmedin 
vapurların müsademcsini müteakip 
biribirlerinc yannşbkları sırada kendi 
bulunduğu vapurun batmasından Jmr
karak Suat vapuruna atladığı anlaşıl
mtştn'. 

Deniz ticaret müdürlüğü her iki 
kaptanı da ~orguya cekmiştir. AncnR 
Suat vapurunun birinci kaptanmm 
bu sefere gitmeyip de yerine ikinci kap 

tanın vazife aldığı anla.~ılmıştır. Bu 
noktadan t:ıhkikata ehemmiyetle de
vam olunmaktadır. 

Plaka ücretleri 
yakında kaldırılacak 

B~tarafı l incide 
- Evet, İstanbulu Av.rupanrn biricik 

tiyatrosuz büyük şehri olmaktan bu yıl 
kurtarabileceğimizi söyliyebilirim. İs· 

tanbulun pek yakında çok mükemmel 
bir tiyatrosu olacaktır. Biz tiyatro işini 
saclece bir bina işi olarak değil, bir 
an'at meselesi olarak ele almayı doğru 

ımlmut§uk. Bugünkü Türk sahnesinin 
kıymeti maalesef !henüz layık olduğu 

derecede tanınmıyor. Türk sahnesi her 
~cki11c Türk vatanda'ljınm takdirine li
yık bir müessese olmuştur. Ve bu se
viyeyi bulduğu içindir ki artık son eksi
ğini tamamlınnak safhasına girmiş bu

lunuyoruz. Yani tiyatromuzun sana't 
dercoesfoc uygun bina yapmağa kalkı
şıyorm:. Türk artistlerinin gösterdikleri 
gayret, bize nihayet bir büyük tiyatro 
binası y.apmak cesaretini vermiştir. 

- Tiyatronun yeri kat'i olarak tayin 
edilmış midir?. 

- Evet, belediye verdiği kararda 
israr ediyor. Şchzadebaşı tarafımızdan, 
hi~ düşünmeden laalettayin ı&esilmiş 

bir mev'lci değildir. Şchzadcbaş1, asır-

1 ~rca, bir ehir halkının eğlence yeri o
larak kabul edilmiş bir noktadır. Halk 
buraya alı mıştır. Halkın alıştığı yeri 
bırakıp ona bir başka y.er göstermek, 
onu bir başka yere alııtırmağa ~alışmak 
doğru <değildir. Esasen Şdızadebaşı 

muhtelif .htanbul semtlerinden ayni u
zaklıkta olan merkezi bir noktadır. 

Pek yakında inşaatı bitecek olan Gazi 
köprüsü ve muhte1if .istikametlerden 
bu noktaya uzanan geniş yollar Şdıza

debaşıru ehrin en kolay gidilir yeri ha
line de ı;olc:muş olacaktrr. 

- Tiyaromuz kaça malolacak?. 
- İsta."lbtıl gibi büyük bir Türk 

~chrinc bir milyon liradan ucuz tiyatro 
yapılamaı:. Tiyatromuz Turnant asan
s5rfü, modern teknikli sahnesi ile ve 

yanı başındaki konservatuvariyle tam 
bir güzel san'at abidesi halini alacak.. 
Bina için kullanılacak :taşlar Silini o
ca'ldurmdan çıkanlacak. 

- Konservatuarm mcsaic;iııtlen mem

nun mu5unuz? • 
- Evet .. Bu müeşsesemiz geçen yıl 

tam devreli tahsilin ilk mezunlanm 
,;ermek şerefini kazanmıştır. Biliyorsu
nuz ki biz konservatuarı çok temelli 
bir iş olarak ele almı tık. Bu h..arekcti -

miz:in doğruluğu bugün anlaşılmıştır. 
Mütehassıslar getirerek prograrrr.nı 

tanzim ettirmek ve muallimler getire· 

rek tedrisatını mükemmelleştirmekle 

ne derece doğru hareket ettiğimiz: bu-

günkü neticelerle tezahür etmiştir. 
- Yeni tiyatronun akustik tarafı na

sıl olacak ?4 
- tyi olacak tabii .. Elimizdeki pl!n

Jar Berlin Teknişe Hoh!jule miman 

şubesi şefi ve profesör Pözik tarafın
dan yapılmıştı. Bu zat, planları bitir

diği gün öldü. Demek ki ıehrimizin ti
yatrosu Almanyada 7 - 8 büyük opera 
binası kurmuı bir mühim san'atkirm 
son eseri addedilecek .. Onun muasrrlan 
arasında akustik hususunda onun kadar 
tecrübe ve meleke elde etmiş kimse 
gösterilemez. 

- Ta tbikatta bir kusur olmıyac.ağıru 

ncfeden kestirebiliyorsunuz?. 
- Planlanınız elimizde.. Tatbikatta 

bu mükemmeliyeti muhafaza edebil-
mek için azami dikkat sarfedeceğizi.. İn· 
~aatta tefcrrüatlı plan işin belkemiği
dir. San'atkar bize materyali ve kulla
nacağımız malzemeyi de göstermijtir. 
:Mesele bunları tatbikten ibaret .. 

- Affedersiniz amma, tatbik keyfi
yetinin planı yapmak derecesinde mü
him olduğunu tekrarlamaktan kendimi 
alamıyorum, Eğer bu binanın akustiki 
iyi olmazsa şehrin bir milyonu yanar. 

- Tiyatromuzun en müşkülpesent 

artistleri ve seyircileri memnun edebi
lecek mükemmeliyette olacağını göre
ccksin.U. 

- Müsaadenizle bir başka mev.zua 
geçmek istiyorum. Otobüslerin i§le.mesi 
taksilerin işini durdurdu. 

- Sanmam. Taksi müfterisi :ile oto
büs müşterisi bir değildir. 

- Nazar.iye de belki böyle amma. 
:hakikat, arzettiğim gibidir. Bir sok 
ıtaksi şoförled iılcmedikleri halde plaka 
parası ~crmeğc mecbur kaldıktan için 
sıkıntı çekmelrteliirlcr. Bu plaka parası 
kaldmlamaz mı? • 

- Belediyenin varidatı azalrr. 
- Plaka hasılatının yekônunu sor-

maklı'ğıma müsamaha eder misiniz?. 
- Hay, hay .. 50 bin liradır. 
- A<:aba belediye bunun yarısını fe-

da ett:e ne Earar eder?. 

Vali güldü: 

- Bu işi pen kökünden halle karar 
verdim .. - dedi. - Hakikaten işlemiyen, 
aralıalan seki olan şoförler için plaka 
büyük bir azaptır. Ben plaka ücretini 
tamamiyle kald~ac3ğmı. H~ pek ya
kın:Ia . Buna mukabil benzin üzerine bir 

zam yapacağım. Bl"nılni kim yakarsa 
parayı o öder. - N. N. 

Yeni neşriyat 

Veni adanı 
Yeni Adamın bu haftaki 210 uncu 

sayısı çıktı. Yeni Adamın bu sa)'lSlll

da kıymetli fikir ve sanat yazıları var 
dır. Gazeteye ilave olarak Yeni Adam 
Ansiklopedisi adlı büyük eserin son 
forması verilmektedir. 

Milli emniyet ve dayanışma ve kUltür 
bırliği davalarım temin eden bütUn 
inançlar. anayasadave diğer Türk ka
nunlarında vardır. Ancak ve yalnız 
milli şart ve menfaatlere göre hüküm 
koymak Ye bu istiklal esasını bütün 
müesseselerde her türlü ecnebi tesirle~ 

re kaN)ı müdafaa elmek Kemalist ıe
Jimin dayanç1armdandır. Memleket 
içinde y~ıyan Türk vatandnşlannın 

hak, haysiyet. ~erer Ye menfaatlerini 
h<'def tutan tedbirlerimiz, reddedildi
ğini söylediğimiz teklifler nevinden 
ifra~ları tamamen lüzumsuz kılacak 

kadnr yerinde \'e kiıfidir!er. 

Red ile l<arşılamıcaklarma şüphe 

dahi olmasa, bu tekliflerin yanh§ akis 
ler bırakmak bakrrnmdan. ayn bir 
mahzurlnrı olcluğunu da söylemek doğ 
ru olur. Hemen herkes tarafından bi. 
!inmek lazımdır ki, Türkiycdc anaya
sanın ve Türk kanunlarmm temin et
tiği hak ve menfaatlerden istifade et
mekte olan'u, onların temin ettiği em 
niyete tam bir itimat beslemekte asla 
yanılmazlar. 

KamutRy encümenlerinin verıni§ 

oldukları reel knra.rlannm hususi bir 
manası ve ehemmiyeti vardır ... 

Romanya 
yahudileri 

=--- Baştarafı ı ıucide 
lar h:ıkkıntlaki umıırni hissiynı o şekilde· 
dir ki müstev111ere amme hulrnlm ,·ererne
:rlz. İngilizler için gı:ıyri mantık! ve mede· 
nf:rct mefhumuna ru: uygun gözüken bazı 
tedbirler :titihtu: ettiğimiz doğrudur. 'Fakat 
topraklarımızuı lıarı}tan evvel )crleşmlş 
olan Yııbudileri lmrlnm:ık için lıu .snr.eJJc 

h:ırckct edeceğimiz unululm:ımııhdır. Bu 
b:ılmıııl:ın, müsıc,·Ji Yahııdilerin, ynlnız 

h:ırplcn sonnı intiktıl cdl'n toprnJ.:lıırclaki 
nzlıklnra 1:ıthik edilen nhkfımın kcnllileri
nc de hılhikinl 1ıılep c<'leml~·ccel<Jcrlnl len · 
detmek l:izımdır ... 

lstanbul hakkında 
bir 1'onferans 

Eminönü Halkevi ta.rabndaıı "İs-

tanbul hakkında,, mühim bir konfe
rans serisi tertip ~ailmiştir. ikinci 
konferans "Kuruluşundan Tün fethi. 
ne kadar İstanbul,, mevzulu bu gece 
üniversite tarih doçenti Cavit tarafın
dan saat~ buçukta Eminönü Hal1ı:evi 
merkez safonunda veril~celrtir. 

Öl Um 
İstanbul C. Müddeiumumiliği Baş

katibi Emin ve Ecz:acı kimyagerlerin
clen Bürhancddinin babaları Van i sti
naf mahkemesi reisliğinden mütekait 

ve İstanbul Barosunda mukayyet avu· 
kat Eğinli Hasan Rat i bugün vefat 
etmiştir. 

Cenazesi yarın saat 11 de :Eyüp 1.:.a· 
miikebir Kalendcrbane caddesi 31 nu· 

maradan katdmlacak ve Eylib camiin
de öğle ınamazı ktlrndıktan 1'onra Def· 

terdardaki aile makberesine defnedile
cektir. 

Geride kalan aile.5i dradmın teeo.4r-
1erinc i.§tirak eder sabırlar dileriz. 

1938 
Matbuat 
Alnıanagı 

ÇJK.1 /! 
Kütüpıu.tnenizin en güz:el eseridir. 

1937 yılının tarihi, en mq hur mu

hıı.rrirlerın maka.l~leri - Gündelik, 

h~ftalık, ay lık ~aute ve mecmualaula 
isiınlerinj ~ördüjünüz bütÜn muhan iT-

lerin nıiml~ri, istnfü.tikler, - faydalı 
bilgiler. 

Fiyatı SO Kurut;tur 
Blltiin kıtapçılarda arayımz 
T optan &l\lıf yc~i : htanbul BASIN 

KURU.'\fU - Takıiru. 

Orta Avrupada siyasi faa ltyet 

ltalya, Avusturya ve 
Macaristana istekle" 

kabul ettiremiyor 
ctrrıe~tc' 

• • 
rını 

Hclgrad, l 1 l)lususi) - Homnn~'tl hari- ı· ile olan milnnsclıclleriıı i UılAl 
cİl e nazırı ;'ı ! ichcsco, bu s:ı lrnh Belgroıla korktuklnrıııı tım·ih e•mektcdir. 
gelmiştir. Mumaileyh, snnt 11 ılc B:ışvrkil Yucrosluv Başvekili Berline 
,.e harıcire nnzırı Stoyadlno\·ic ile görilş- gidiyor 
müştür. S:ıaı 13 te Storndinovi'Ç, hariciye . • 0~ nezaretinde Rumen hariciye nazırı :şerc- Berlın. l O ( A. A .) - Yı:g dl· 
finc bir· öğle :ı:iyaft'U verecektir. Batvekili ve hariciye naıtrt St°!:(U" 

' Al h . ' ırı I" Öğle<lcn sonrn Michesko, 2ıilhossa Ru· novıç, manya ancıye naı: ..,.1 
men • Yugo<;ln ldiıbünü :ziyaret edecektir. rath'ın 1937 haziramnda Belgradı r ı S 
!ıkşa?1 Romanyanın Belsrnd sefirinin 2i- tığı ziyareti iade eylemek üıerc:~. 
yııfetındc hnıır hıılıınacaktır. kanunusani sabahı Berline gclt'.:.c , 

Ziyaretin sonunıla '.\lidıcscıı, Rdımırl· S d' . B 1. d ki 'k - eti c:sıı' toya ınovıç, er ın e ı a... . ..... fl!C' 
dan ayrılııt·nklır. •. .. Al • ı· ·1 öM--:. 

B d k f smda b'.ıtun m<?n nca ı ı e g . _. Ac!id 
U a peşle on e ramn ıerde bulunacak ve ıcrefine ınüte-

Buda~e)tc, 1 l (Husust) - Boma proto- kabul rcısiınleri ya ılacaktır. .ı\l; 
kolunu ımza cdtın Avu.<;turya - Macarblan • • · . . p • in ıir'rt' 
,.e ltnlya dcvlctlcrlnfn lı:ırlciye nnı:ırları &ıyası mahafılı, Stoyadınovıç ~ 
bııraıln toplrınıııışlordır. tinin, Almanyanm Yugosla~a~ııd' 

Snlı'lhi~·cttnr mahafll. Bııdnpeşlc ınfürn- hissettiği dostluk ç.erçevcsı d cJ.İf• 
kerelerinin bozı müşkil!iitn tesadür etm!ş cereyan c~liycce~ini bildirrn~~'°"' 
olduğunu beyan etmektedir. Bu mah:ırıı, Stoyadinovıç Bcrlınden sonra -~i!ı' 
billıassa A\·mıuryıı ile Macarlıslanın ide· K 1 t h T i a tığı .Miil\ 
oloiik cephede l t:ıhnyn illihak etnıeğc 0 0?Ya ve 8 

•
1 ın Y P d 00ııt' 

ınii1cnınyil olmııdıklorını. c;ünkü böyle de gülecek ve oradan Belgra a 
Jıareket ettikleri takdirde gı:ırp dc\'lcllerf ccktir. ___...,,., 

Kazanan numaraJet 
15 000 30 Li ra kazananl8~ 

• • 2Gs21 2690 9210 35920 2!~s6 
21648 3030 27520 37369 9s 
36030 v0824 25673 23888 G~JO Lira kazanan 

24443 
~3 ile bitenler' 20 şe rlira .amorti a

lırlar. 

12.000 
Lira kazanan 

35756 
10,000 

Lira kazanan 

33506 
3000 

Lira kazananlar 
33607 

1000 
Lira kazananlar 

14708 1837 ~3943 

500 
Lira kazunanlar 

28172 33458 4.805 13532 28.191 31427 
15398 20399 23314 

200 Lira kazananlar 
21148 5518 29589 '.2127 25282 

12611 24514 7323 
267.86 3511 23489 

tOO Lira kazananlar 
27679 14756 11067 5012 12741 38011 
21534 17690 35811 

2780 35859 35649 22317 8391 .3160 
2380 26700 33981 19353 11383 18232 

21480 381111833 335-10 

11858 6671 39360 30351 2829 6690 
36620 32058 
7597 10532 36853 11997 8997 31024 

16911 31030 1854 7 1021 13337 
23524 24380 31165 11328 

50 Lira kazananlar 
16386 20548 17946 2103 4020 2835 
39609 38023 27874 15563 27755 28933 
20896 17064 34031 36026 30402 26863 
32638 1855 14262 27971 4430 24545 
37746 981l 37117 31685 16837 8831 
14572 32258 607 21453 14487 32880 

28726 '20456 17109 12735 3'4647 32556 
37• 23 21048 1353!1 3944-0 18656 39079 
12355 35698 15291 29328 10908 19239 
15926 87:15 20068 19562 28354 14276 

8280 35163 12926 J3255 26684 8329 
14640 33952 27326 10264 28035 9635 

1922 21064 7590 17362 ,, 
271Z4 39379 '24169 35776 :~s1 
17042 4975 21657 26303 l ,1 
38176 19761 20871 10870 261 s 
39330 .29475 29224 22858 ~~~1 
ısso 62os s220 a25a1 a ı6 

28380 32032 35570 1887 2::,1 
23149 16069 279U 9605 ı,'llj 

3480 20122 a2018 n.uı ı oı 
8489 89741 29790 36865 ıs9 1 

28493 3069 19264 17547 $~!i; 
16492 18568 36911 8615 2 sS 

211 ıuas usss 22os2 ı:!sı 
6916 25956 ıGıoa 16235 1 2591 
8813 10418 29029 8129 3 sS 
6G2s sı 58 ı24s1 2ss1s ı;~01 
7128 138 20341 3871S 3~ 

24srn 30789 498 '33630 2ss 0e 
.22279 20760 SUll 1562 .33!19 
snos 2BsG1 ı 1240 16943 14 

08s 
21779 3022J 21888 704.9 2~5so 16149 16506 37419 6364 l ,o 
35928 161G5 31955 6552 250 91 
20911 ~3oGs 12129 s5s11 ~9~40 
22132 17003 2688 38897 ıonıl 
154D3 8341:9 1374 220 2.8"' 
17146 1081~ 3741 ~ 

Güneş, lstanbLJ 
birincisi old&J., 

Ltkln sonuncusu ol' 
EyUp ikinci ktidle 
şampJyonile yer 
değiştirecek ,,, 

Pazar günU oynana.o GWıef: ~ 
m~iyle nihayete eren 1stanbu1 ~ ıti~ 
Jarı milli kümeye girecek dört " 
meydana çıkarmıştır. a-J.'' 

Bu taJcımlar Feuc.r, Beşikt;SŞı , 
tasara.Y ve Güneş klüplc.ridir. su G{l' 
klilpten iiçü - Beşi.ktq, Fen.er~ 
ncş - de ayni puanda <>ldukl f.' 
aralarında İstanbul birincisini 

1 1-' 
mak işi günlerce gazeteleri ın~ ~ 
iliğinden nihayet bugün lstsnb~jt r 
bOl ajanı ta.raf mdan resmen te9 

dilmi§tir. ~ 
Kıymetli futbol ajanı JdU~ 

aver:ı.j usulünü tatbik ederek 7 
rin lik maçları neticelerini ~ 
:illln etmiştir. 

1-Güneş 

2 - Fenerbahço 
3-Bc;ıik~ 
4 - Galata.sa.ray 
fi -.Beykoz 
6-Vcfa 
7 - lstan.bulspor 
8 - Süleymanlye 
9-T~pkapı _. 

10 - EyUp J,ft(/' 

Şu cetvelden anlaşıldığına. gv'pl 
neş 'klübü İstanbul birincisı ill

1 
f 

ik1ndliğl kazanan FenerbaMe 11~ 
çilncü Beşikta., ve dördüncü o~, 
ray Jdüplerl milli kümeye ayff f. 
dır. .,;,J 

tikin sonuncusu olnn Eyii~P et~" 
kmda tamamlanacak olan 11?~ ~~ 
müsahakalannda bu liğin b 1' 
kazanacak olan takımla o~ 
yer deği§tirecektir. 



~lNCtKANUN-193=8=====-:-==================-~==~==H=A=H=E=~,,,.._~_...~~k•ş-am__.;.po __ st_a~n..._.-===~~~-~==~~~~==~~~-=======-=~==~==~~8 

[ Günün meselesi 1 1 

lb © o D llJJ ğ \!JI iri) CI ""'"'" J<cnnn Çlnlli - Mclck7.ad Çinili (Torcümo •• lkliba• hakk• mahfıudnr~ 
Ö~tÖif ©ldJ© 'G:~e ı;~rısanaı d~N~;;.~~.-: 

~t li17il ~ liil11 Ü~ Y" 
U~~Dliilil©IDlr Karşımda hicranın 
.... lt kocasını buldum ~.~ binlerce balık ~n, 

Uşteri bulunma
<:ı ı91 için tekrar 

\
1 Sarhoştu; beni e v ime kad ar gelip 

denize a dökülece{line 

eıediye bunla
rı Ucuzca satın 
ahp fakirlere 
dajı!mahdtr 

b,,k J":"-.... 

laı 1 hoUu~n~a Haliçte ,.e köprü 
h' anbuı d .. 
ltl~rd unyada bahgı en bol ş~-

h en b' · · illıkı ırıdır. Dünyanın en lezzetli 
'ıL •rının d b" . d . 1 . • d '11tıır. a ızım enız erımız e 

E>lnı h b 
ıı1u1c . csa a katarsak, bunun cidden 

bır · 
nımet olduğu meyd.zna çı-

tı,k 
'n •t ne k . v ~~ b yazı kı, her şeye ragmen 
1'tallhu~lık Yiyen şehirlerden birisi gene 
Y~,.,. ddur, Avrupanm, Amerikanın, 
'ah .. ,e en· dh 
1. • ferg.h 1 unyanın denizlerden fer· 
ilk "e a uzak şehirleri, binbir güç· 
taııbı.ııdınasrafla getirildiği halde, ts
etlllcltte~~ kat kat fazla balık istihlak 

l<'ctk ırler. 
~ at İstn b l 
1 rı, de,.,· n u ve civan, zaman za-
aı ••lzı:!en 11 . arı batık e e tutulacak kadar beıl-
l!ıl'•t lara ~d t .. v • b" " almak • " e a mustagr.ı ır va-
~I zaı:rı ta devam edip gidiyor. Nor· 
<:ıc . anıard b 
"' Ilı asıı .. an ::ıhsedecek değilim. 
1tır... Uzen b 11 . • 
d .. "l!ct r. 1 • o uk gilnlennde, aya-
c "e en b" ilk 

1\ edeme . uy bir kısmetten istifa· 
b'.llda anc:zdir. Geçenlerde balık akı
d !Jrada kald ~alın yüzde yirmi be§inin 

4c, }'ok hah ıgını, yüzde yetmiş beşinin 
t ltıı.ıtlar1 asına, rneseıa ko::a koca pa-
Ctıcb· onar P d . 

l> ı hal k ara an, lımana gelen 
"ı.ıııı.ı ·· 1 çı gernil · dU Oğrendi.. erıne satılmış oldu-
~. gırn zaman, cidden üzül-
lıca~ 

lıaaı denize d"k 
ı- l'la, >'ab 0 ·meınek için, yok pa-

l'ı t ancılar v 

\ii?' stanbul a sattıgımız bu balık-
;·· l::lbett§ehri i tihlak edemez miy-

ikat e ederdi 
tadıı: ° Cünte d ". 
he t;ıtıız za r e, bır loktanaya uğ-

t z illan • d 
dö a.llıank· . ' ;sız en bir tek lüfere 

tt ta ı gıbi 30 
da 1 ne Çıka kuruş, Jir balıktan 

h O - ıs 1 n palamut porsiyonlarına 
"'"I turuıı. • . ~ tre . ı: ıstıyorlardı. 
tırı t &elınce bi 

~~\ lıtuıdu. ' r çok aileler, balık-
oıd Yolunu bgu Yerlerde malı ucuz al-

;ı.. U}d 
z:f:(~~u için' Çok u: Fakat ta;iımak güç 
dıılc'-t edem . kımseler d~ böyle ha-
t ıtarıı Cdı C · 
\i u, .. arına i. . ıvanndaki balıkçı 
~\ı tuncıe ca g 1ttıklcri zanıan ise, köp-
dcıı lb~~ tatııa n ı canlı yüz paraya, beş 

ıtc U n halık} 11\ı .. ç a·· arın, buralarda bir-
" to..:, ort m' r b ı.ılar · \ll'lce h 11 1 ahasına satıldı-
\ıilt~ "c llihay em §aşırdılar, hem kız-

tçtiı et Çoğ 
l!aı k er . u da alışverişten 

•oı o ı hoııu .. 
l;ı. }>rıaı.,_ gu, satı r 
-ıa~ -· .... tınc ş ıyatları üzerinde 

h acı, a. tatı·· · "h 
o;:ıoıı · ıı ıstı lak te fazla-

llı.ı~\ı lılc za 
r\ı zal?ı llıanlarınd 

S 04 arı, kı a deniz';len tutul-
~ ~~~~ıltl~~eti en çok bir, iki ku
otııı ... -~ .n. evlere gidinc:iye ka-
tı ,, °'-tı rusurn 

a °" : dUkka u, ına ir;-b3zJarın 
~le ı, "'ııli hah ncıların ~arı yüzün -

Zııtıdır alılanrnasının önünü 
· t:'akat bu epey uzun 

<lubl\ları üzerinde avcılık yapanlar 

Balık bol çıktığı günlerde, ufacık 
çocuklar bile yarrm santtc bir 

sepet balık tutuyorlardı 

ve külfetli bir iş o1sa bile ... 
Şimdi gelelim, işin başka tarafına ..... 
istanbulda, oenede bir defa bile et 

yüzü görmiyen, binlerce vatandaş var
dır. Bu kadar düşkün fakirlere, beledi
ye zaman zaman, pek az bir miktarda 
da olsa ,kömür dağıtarak yardım eder. 
Gene bu fakirler hastaland:klan zaman 
Kızılay, gibi bazı hayır müesseselerin • 
den yiyecek icecek alarak yaı\lım gö
rürler. 

Gıdasızlık, ve bakımsızlık içinde bu
nalıp kalmış olan bu zavaliı vatandaş
lLıra, balık bolluğu günlerinde, yani ba· 
lıklarm suda ucuza temin ~dilebileceği 
zamanlarda, belediye acaba bir miktar 

balık dağıtamaz -mı? Mademki, kömür 
dağıtıyor, balık dağılmasa da çok tabii 
lıir iş olur. Hem de kömüre nazaran, 
balık dağıtılması elbet masrafsızdır. 

Tanesi on paraya, dışarıya satılan 

balıklardan mesela bir kaç yüz liralık 
mal alınsa, kimbilir ne kadar uzun za

mandır et yüzü, görmemiş, hatta sıcak 
yemek yememiş, binlerce aile sevine
cek ve hiç olmazsa bir gün iyi bir gıda 
almış olacaktır . 

Belediye isterse, balığın ucuz gün -
terinde, stok mal alıp, bunu kendi soğuk 
hava dolaplarında saklar ve fakirlere 
muhtelif günlerde, muhtelif zamanlarda 
dağıtabilir de .... 

---· 

Balık bolluğu ~tinlerinde beni dil· 
şün:lüren üçün.Ü bir mesele de. balık
ların konserve yapılamamak yiızi.!ndcn 
ziyan olup gitmesidir. Geçen sene, 
yüz binlerce balıgı denize döktük. Yani 
büyük bir servet havaya gitti. 

llallıuki bunları konserve yapmış ol
sayfük, memlekctiı! iç vitayetlerinde u
cuz bir fiyatla satılması elbetteki kabil 
olurdu. 

Eğer ayni hal, başka bir memlekette 
oJs:ı, tek bir balığı Hle ziyan etmeden, 
kon·erve yapar ve bundan hem satıcı· 
lar, hem de halk istifade ederdi. Kon
scn·ecil rimiz, mallannm satılmadığın
dan f kay et ediyorlarsa, bunun kaba
hatini, halkımızın alıcı olmamasında 

değil. ken'di mallarının bahalı satılma

sında aramalıdırlar. Bir kiiçük kutu 
balık konserve:;i, 20 ita 40 kuruş ara
ıııda satılırsa, elbette ki müşteri bula
maz .. 

Velhasıl bizde balık işi içler acısı bir 
meseledir. 

Elimizin altında büyük bi;- milli ser· 
vet vardır. Fakat maalesef bundan isti
fade etmesini hiç bilmiyoruz. 

Memleketin denizden uzak yerleri 
cövle dursun, deniz ve balık şehirleri· 

nıiz de bile, balık yeyen1erimiz pek az 
oluyor. 

Bu işe devlet müdahale etmeli, bir 
tar:ıftan yurdun her köşesinde balık 

yenmesi için geniş propaganda yapılır
ken, bir taraftan da, balık fiyatlarının 

asgari bir fiyata indirilmesi için tedbir
ler alınmalıdır . 

HABERCi 

lstanbul radyosu 
ISTA!\'BUL: 

18,30 plfıkln ılnns musikisi, 19 Biınen 
Şen ve. nrknclaşlıırı lnrnfından Türk musi
kisi ,.c halk ~nrkıl:ırı, 19,30 konferans: 

Doktor IJırahim 7.nti ( l\crır verici zclıir
ler \'C ııJcoolisnıe), J9,5:i llorsn haberleri, 

20 ~hıstnru ,·c ork:ııl:ışl:ırı lnrnfııııl:ın Türk 
musikisi Ye lınlk şarkıları, 20,30 hava ra
poru, :!0,33 Oıncr Hmı tarafından nrnpça 
sörlev, 20,45 ~ezlhc ,.c arkadaşları tnrıırın 
dan Türk musikisi ve halk şnrklları, (sa
at :ıyorı), 21,15 orkestra, 22,15 ajans hn
lıerlcri, 22,30 plakln sololar, opcnı \'C ope
ret p:ırçnlnrı, 22,ı:iO son haberler ve ertesi 
günün programı, 23 son. 

BOJWEŞ: 
18 rndvo orke~lrn ı, 20 şnrkılıır, ~0.25 

Mnrl:ı Egcrt \ 'C <iit Alp:ırın pliıklnrı, 21,10 
Ilelho\·cn mfiziği, 21,5:> A\•rııpa konseri, 
llolnndndıııı ıınl.il. 

llUlJAl'RŞTB: 
111,20 sigıın ıırkcslrnsı, 19,40 keman kon 

seri, 20,40 rmlyo orkc~lrnsı, 21,55 Holnn· 
dadan A nhıı)a konscr,i nakli, 23,45 '.'iİgan 

orkcst rası. 
lJERI.IX: 

19 opcrcı 11ı:ıkl:ırı, 211,10 hııfif mü7.lk, 
21 plfiklıı cnfonlk parçnlar, 22,30 Yals 
plnkl:ırı, 23.30 d:ıns orkcstrnsı. 

ROMA: 
20,30 kliı'iik kon er, 21,30 harir müzik, 

21,::;:; Ilolonclııd:m Avrupa konseri nakli, 
23,10 Tri:ro kon~cri, 24,15 ca1bant. 

•·,rnşm·li: 

20.20 şnrkılı:ır. 21 cazh::ınl, 22 !)opcn resi 
t:ıli. 22,35 AYrııı>o konseri nakli, 23,40 
nH\k. 

aramak lüzumunu niçin duymuştu? 
Hicranın bütün ehemmiyet verdiği 

nokta kendisiyle nişanlanmış ve kendi
sini aldatmış bulunduğumu muhtelif 
şahitlerle anlatmak istemesiydi. Fakat 
heyeti hakime buna ehemmiyet vermi
yor, yalnız tehdit noktası üzerinde du
ruyordu. 

Mahkeme kısa sürdü ve bir başka 

güne talik edildi. İş şimdi dışarıya çrk· 
maktaydı. Koridorun oğultusundan o
rasının geçilemiyecek kadar kalabalık 

olduğunu anlıyordum . 
Dış:ırıya çıktık. Fakat geçmenin im· 

k:ını mı var. lrfan Emin Bey, bir zabıt 
katibinin yardımiyle beni mahkemenin 
kalem o tasına sokmaktan başka çare 
bulamadı. 

Şimdi koridorların boşaltılmasına ça
lışıyordu. Bunun imkansız olduğu an· 
laşılınca bir jandarma, polis ve müba· 
şirlerin kordonu arasınklan, irfan Emin 
beyle birlikte, güçlükle adliye kapısın· 
dan çıkabildik ve bir taksiye atlayarak 
avukatımrn yazıhanesine gittik. 

Hala heyecan içindeydim. Akşam geç 
vakte kadar orada kaldım. Sonra hanin 
kapısına getirilen bir taksi ile evime 
döndüm. 

Ertesi günü gazeteler, gene dallan· 
dıra budaklandıra benden bahsediyor • 
!ardı. Bundan sonra mahkemeye yalnız: 
vekilim gitti. Her mahkeme günlln• 
de, kapımın eşiği, gelen gazetecilerin 
çokluğiyle aşınıyordu. Ben görünmi· 
yordum amma bunu takip eden günler· 
de yazılar çıkmakta devam ediyot'du. 
Şüphesiz bütün yazılanlar hep hayal 
mahsulU şeylerdi. 

Bir gün evde hizmetçi oda kapımı 
usulca açarak içeriye girdi. Elinde bir 
zarf vardı. Posta ile gelmişti. A_çıp oku· 
dum. 

Bu Edrcmidin Çıkrıkçı köyünde ( ... ) 
beyden geliyordu. Beni aylardanberi 
beklediğini, niçin gelmediğimi soruyor
du. Kendisine hemen cevap verdim: 
İşlerimi yakın bir zamanda bitirebilir
sem geleceğimi, beni hatırladığından 
dolayı çok memnun olduğumu yazdım. 

Mahkeme uzayıp gidiyor, bir türlü 
neticeye varmıyordu. 

İşin garip tarafı, davacı Hicranla a
ramda bu kadar hadise geçmiş olmasına 
rağmen hali dargın olmayışımızdı. Biz 
gene .dışarıda biribirimizi görüyor ve 
konu~uyorduk. Fa.kat o davasından 
vazgeçec:eğini söylediği halde, mahke
menin bir celsesini bile kaçırmıyor, mun 
tazaman takip ediyordu. Artık kendi
sine öylediğini yüzlemeye utanıyor

dum. Daha doğrusu onuruma yediremi· 
yordum. Hatta bir gün: 

- Sana davandan vazgeç demeyi o
nuruma yediremem. Bu benim hayatım 
bahasına bile olsa sana böyle bir tek· 
lifte bulunamam, demşitim. O cevap 
vermemiş, başını önüne eğip susmuştu. 

••• 
Bir geceydi.. Saat ona doğru eve 

geldim .. Kamım açtı. Hizmetçinin ha· 
zırlaidığı sofraya oturmuş, yemek yi
yordum .. Kapı çalındı .. Az sonra hiz
metçi göründü ve beni çağırdıklarını 

söyledi. Bu saatte beni kim arayabilir
di? Merakla kapıya koştum . 

Kim tasavvur edebilirsiniz? Hicranın 
kocası ... 

Bu adamı bana bir defa Hicran gös
termisti. Oradan tanıyordum. Henüz 
ayrılamadığı kocasını böyle kapımda 

görünce ne ka:dar şaşırmış olacağımı 

anl:ıyabilirsiniz. Hicranın kocası yalnız 

değlidi. Yanında Hicranın annesi de 
vardı. O annesi ki, ben kendisiyle dar· 
gındım. Epeyce zamandanberi görii§Jni· 
yordum. 

Soğukkanlılıkla: 
- Beni mi istediniı:, efendim, diye 

sordum. 
- Evet, sizinle ıörüşmek istiyorum, 

dedi. 

Dikkatle kendisini süzdüm. Suhoı· 
tu. Bu açıksa görülüyordu. 

- Buyurun, dedim.. 
Hicranın annesi, damadiyle görüıür

ken, söze karışmak istiyor, saçma sa
pan, ne dediği anla§ılnuyan ~ümlcler 

sarf ediyordu. 
Hicranın kocasını içeriye aldım. An

nesini, dıprıda bırakarak: kapıyı kapa
dım .. O da girmek istedi, sokmadım .• 
Parttdıya annem koştu. Kendisine vazi
yeti anlattım. Adamı salona aldım. 

Apartımarun ikinci katında oturu
yorduk. ikinci katın sokaktan an<:ak 
dört metre kadar bir yüksekliği vardı. 

Salon de sokak listündeydL Adam o
turmuıtu. Fakat bir §ey söylemiyordu. 

- Buyurunuı:. ıdedlm. Sizi dinliyo-
rum .• 

- Çocuğum, dedi, ben davalı bulun· 
duğun Hicranın kocasıyım. Ben taşrada 
bulunduğum sırada talak davası açtnIJ· 
tı. Ben kendisinden memnundum. Ay
rılmak istemiyordum. Şinidi geldim. 
Banştım. Yedi sekiz senelik evliyt.r. 
iki çocuğumuz var-

- Onun ela aizi sevdiğini sanırım. 
- Hayır .. Böyle değil .• O çok iyi bi-

liyorum ki aizi seviyor. Y~lvannm ço
cuğum, yuvamızı yıkmak, ç.ocuklanmın 
sefil olmaamı istemiyorsan karımı bt· 
rak, onunla atik.anı kes ..• 

Bu sırada oda kapw açıldı. Annem 
içeriye cirdi. Merak ctmiı olaeaktt .. 
Gelip yanıma oturdu.. Annem, adamm 
bu ıon cümlesini iıitmiş olacaktı. H-e
men aöze kanşh: 

- Çocuğumun onunla ne alakası 

var! Zaten davalılar lda. .. 
Annemi auıturdum. Adama cevap 

verdim: 
- Karınızla hiç bir alikam yok.. Siz: 

yanlış düşüncelere kapı.lmııurur. Ben 
kızım. .• Kız olduğumu kendisi de bi
lir .. Böyle olduğu halde onunla ne gi· 
bi bir münasebetim olabilir. Beni sev· 
met1ine imkan var mı? Gerçi bir zaman· 
ıar sokakta görüıüyorduk. Bugünden 
sonra onu lda yapmıyacağım. Emin o
labilirsiniz •• 

- Son sözünüze teıekkür ederim.. 
Yalnız: yanlış bir düşünceye kapılmadı· 
ğımı bilmelisiniz •. Karım aizi hatl aev.i· 
yor .. Kıı: olduğunuza inanmadığı için .. 
Bunu çok defa ağzından iıittim.. Bit 
daha konuımıyacağınıza dair verdiğiniz: 
söze inanmak isterim. 

Annem gene 6Öze kanıtı 
- Oğlum, dedi .. Size oğlum dediğim 

için bana darılmayın, ancak oğlum ya
şındasınız .. 

- Tabii, tabii hanım teyzeciğim! ... 
Ben sizin evladınız, bu da benim karde
şimdir. Dedi. Ve arkamı okpıruya bat· 
ladı. Annem sözUne devam etti: 

- Oğlum, dedi. Ualu yaılı bir a&m 
sınıı:. Karınızın bu yaptık.lan nedir?. 
Onu bir kenara çekip nasihat vene
niıe .. Ayıp değli midir bunlar? •• 

Diye anlatmasına devam ederken so
kak kapısının zili çalındı. Apartıma.n 
kapısından her kata bir zil vardı. Bi
zimkisi ~alınıyordu. Vakit geçti. Ana 
kapı çoktan kapatılmııtı. Zil durmuyor, 
acı acı devam diliyordu. Bu çaimıı Ü\• 

sanda şüphe uyandıracak bir ,ekildey· 
di... 

Kapıya annem fırladr. Ben de ark&· 
sından. Merdivenleri yarıya kadar in· 
dikten sonra annem: 

-Kim o?. 
Diye seslcnai.. Buna: 
- Aç diyen amirane bir ses Cer1.P, 

vertli .. 
Ben scıi tanmuıtım .. Anneme: 
- Anne, bu Hicranın 8CSi, dedim .• 
Annem, aıağıya ~lendi: 
- Senin evimde işin yok-• 
Sonra bana döndü: 

(Devamı Tar J 

, 
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Montekarlo kumarhanesine 

Hile li bir rulet 
masası satılmış! 

Hilekar/af" bu suretle binlerce 
lira dolandırarak sıvışmışlar 

Montekarlo kumarhanelerinde hi· 
lekfırların başvurdukları hile yollan o 
kadar çok ve akıllara durgunluk vere
cek şekildedir ki! ... Size burada. son 
zamanlarda meydana çıkarılan bu vak· 
alardan bazılarını nakledelim: 

Montckarlodaki meşhur k.ımarhane· 
nin gece bekçilerinden biri gazinoyu 
dola~ryordu. Ayakkabılarınm altı Jas. 
tikti. Tabii, yürüyüşü işitilmiyordu. 
Bir salondan diğer aalona gc~erken 
birdenbire durdu. 

Rulet masalarının birinin önünde 
bir İn:;an gölgesi gördü. Bu adam, rn.1· 
ı:anın ayaklarına doğru iğilmişti. Bir 
şeyler yapıyordu. 

Bckçı scssi~1;e yaklaştı. Adam bir· 
.denbirc b::!şını çev:rdi, ve cebinden kü· 
çük bir revolver çrkardr, ateş etmek 
istedi. Bekçi buna meydan bırakma • 
dan üzerine atıldı, revolveri elinden 
altlı, kendisini polise teslim etti. 

Tahk:kat neticesinde bu adamın bir 
İtalyan mühendisi olduğu meydana 
ı;ıktı. Meğer ibu m:ihendis, kumar me
r.-kJısı imiır. rulet masasının muvazene
sini değiştirerek kazanmak fikrine 
dü}mU~. buna bir de çaı:e bulmuı:·ma
samn ayaklarından birinin altına foce 
bir bakır levha koymak, sonra bir e· 
Jektrik pili ile hafif bir cereyan vere· 
rek topu daima istediği num2ranm ij. 

zcıine çekmek ... 

Kurupiyelerden birinin de mühen -
dislc beraber oltfoğu anlaıılnq, evinde 
yapdan ara~tmnada, gazinodaki rulet 
toplannrn ayni fildi~i toplar bulımmus
tur. Yalnız bu toplarm iizcrbe toplu 
iğne başı kadar küçük bir madeni nok-· 
ta görülmüşrur. 

Hariçten birkaç kiıi buldu. kendile· 
riyle anlaftı. Kağıtlann destelerini a· 
çıyorlar. işaretlerini lroyuyorlar. sonra 
kapatıyorlardı. Kağıtlar, memurda du· 
ruyordu. istenildikçe kasadan çıkarıp 
veriyordu. 

Oyun başladı mı, çeteye mensup bi
risi geliyor, masaya oturuyvr, bir arka 
daşı da renkli bir gözlük takıyor, ku· 
rupiyenin arkasında ayakta duruyor, 

hangi kağıdtn çıkacağını görüyor, bu· 
nu, aralarında kararlaştırdıkları bir i
şaretle arkada~ma bikliriyor, o da, ona 

göre oyunu idare ediyor. ve mütemadi
yen kazarurordu. Bu hileden gazino· 

nun bir zararı yoktu. Çünk~ o yalnız 
yüzde on kar alıyordu. Kaybedenler 
öteki oyunculardı. 

Bu. böylece devam edip gidecekti. 
Eğer çeteden birisi, arkadaşlanna kıztp 

da gazino m:idürünü. polisi hileden 
haberdar etmeseydi ... 

Memur yakalandı. Fakat, cürüm or· 
takları yabancı bir memleke~e kaçtılar. 
Gazino müdüriyetinin tavassutu ile 
memura h~fif bir ceza verildi. Zira, 

.dört çcl.!uğu, hasta bir ka.naı vardı. 

Sonra da yirmi senelik bir emektardı. 

O vakte gelinceye kadar bir fenalığı 

görülmemişti. Geçenlerde hapisten çık 
tr. Şimdi irad sahibi gibi yaJtyor .. ,. 

1"asblb 
Dünkü nüshamızda neşrettiğimiz lik 

maçları nr.t~.;elerindc sehven Beykoz 
beşinci, Vefa altıncı olarak çıkmııtır. 

Halbuki Vefa beşinci, Beykoz ise altın· 
cı vaziyettedir. Tashih ederiz. 

-------------------..-

Austria 'stan
bula gelecek 
Avusturya !ikinin baıında giden 

Austria isimli futbol takrmı kurban bay 
ramı tatillrinde üs maç yapmak üurc 
şehrimize gelmek istediğini Galatasa· 
ray klübüne bildirmiıtir. 

Austrianın teklifi Galatasaray klü· 
bünce kabul edilmi§ olmakla beraber 
bu müeabakaların programı henüz ha· 
.ıırlanmamıştır. 

Alman şampiııon 
lahınunın 

biı galebesi 
I~olonya - Von Tschammer kupa. 

sı final maçı 70.000 seyirci önünd\? ya· 

pılrnıştır. Almanya şampiyonu Schalke 

rakibi Fortuna Düsseldorfu 2.1 mağ· 
Iup etmifjtir. Galip takımm sayılarını 
Kallvat:ıki ile Srepan yapmıştır. 

Bu haftaki futbol 
maçları 

Güneş - Beşiktaş hava kupası 
maçım Taksimde yapacaklarda' 
Havanın fenalığı yüzünden geçen Galatasaray - lstanbulspor maçın 

hafta tehir edilmiş olan şild maçlanna sonra Güneşle oynıya'.:aktır. t ı 
bu pazar her üç stadda da batlanacak- Be~ikta1l~ ?~neıin bu_ hafta ~~fi' 
tır. Taksim stadında Galatasaray - İs- masının galıbı ıse - malum oldug Jcll' 
tanbulspor, Fenerbahçe stadmda: Ana· bi • gelct.:ek hafta Galatasarayla bU 

doluhisar • Davutpaşa ve Fenerbahçe panın finalini oynıyacaktrr. __./ 

Süleymaniye maçlan yapılacaktır. Şeref 

stadındaki Doğanspor - Be§iktaş müsa· 

bakası ise hava kupası karptapnast do
layısiyle geri brrakılnuştır . 

Beşiktaş takımı iki senedenberi ya

pılamamı~ olan Tayyare kupası dömi 

final müsabakası Taksim stadyomunda 

Macar 
milli takımı 
Porteklzde 4 • O 

yenildi <P 

·~----~----~~--~~------------~~--~ 

Lizbon - . Buradaki stadda 20· _,, 
seyirci önünde ka.r§ılaşan PorteldS....JS 
Macar milli futbol takımları~~ 
ki maç, Portekizlilerin 4 - O ga.111' 
tiyle neticelenmiştir. 

Şimdi 59 yaşında o l a n e s ki 
dünya şampiyonu 

Cak Conson 
Yeni boksörlerin hic birisini 
beğenmiyor: "Bu halimle 
onları döverim,, diyor 

Eski dünya şampiyonu Cak Conson, f 
simdiki boksörleri hiç beğenmiyor. Cak 
Conson belki de dünyanın ~ski ve ye· 
niler arasında eşine raslanmıyan bir 

"müdafaa boksörü idi. Ona yumruk isa-

bet ettirmek hemen hemen imk!naızdı. 
Cak Conson bugünkü boksörler için 
şöyle diyor: 

Ping - Pong dUny• 
famplyonluğu maçı•rt tt' 

Londra - 24 ili 29 l'lQO k&nufl ~ 
rihine kadar burada yapııacs.k ıo 
ping - pong dünya şampiyonal~ 
millet iştirak edecektir. Müsa.W.:,ft!ıl' 
iştirak edecek milletler ise ~"" 

Almanya, MISir, Belçika, ~ .... 
vakya., Avusturya, İngiltere, l'~. 
Holanda, Macaristan, İrlanda, Artı~ 
ka, Gal, Yugoelavya, Lehistan. ve 
ya, Litvanya. 

Bu toplar rr..cosat.iaki mti:natıa tara
(ından çekilecek ve istenilen nwnara
ıun üzerinde dur:ıcak... Kunı:piye, bu 
hjle1i toplan, gd.::.de bir iki lterc kul-
lanacak, ve bu suretle .kumarlıanedcn 

bUyük hir para çekecek ve taksim ede
ceklermiş.. 

.Müfternoeıran arasondeın . 
kıuırtaıruuarıı şeylfılYIDDsDam R 

.. 

- Bugün ortada doğru dürüıt bir 
boksör göremiyorum. Şimdikilerin için
de en gözüm tutam Heı_ıry Armatrong

dur. (Bu da bir zencidir). Bu yirmi IC• 

nedenberi göre.:.i~m yegane hak.ild 
boka8rd~r. . • 

Caksona nazaran Joc Louisin boks
taki vuru§ vaziyeti hatalıdır. Bundan 
baıka Joe çenesini de a~ık butunduru-

Buzda hoke!I 8 
Lehistan - LetonV 
Maçını Lehll er t .. • 

ka_andılar ~ 
Zürih - Arosada yapılın&kta Ş 

bui.hokey turnuvası pazar ~?·le tf 
yete ermiştir. Züricher Sc. ekibi) }(it'1 

Montekarlo kumarhanesinden hile ile 
para ~ekmeye teşebbüs edenler pek çok 
tur. Kumar masalarında hile yapmak 
içl'n lıiı:-çok us:.ıller vardır. 

Bunların en garibi bir dolandırıct 
grupu tarafından gazinoya hileli bir 
rulet masası satılmasıdır. Bu muanın 
bir tarafı, .diğerine ruspetlc hafifçe kt· 
sn idi. Ve bu, toplann daima o taraf. 
taki r.umaralar üzerinde durmasını te· 
nıin için yapılmıştı. Kumarhane o ge
c:e büyük bir para kaybetti. Ertesi gü
ııü hilenin farkına vanldr. Fakat ne 
•azık ki hilekarlar, son trenle hareket 
t:tmişler ve çoktan İtalya hududunu 
geçmişlerdi. 

O zamandanberi rulet masaJan, her 
gece oyun başlamazdan evvel sıkı arkı 
muayene olunur. 

Bir başka hilekS.rlık da bakara ma· 
sasmda yapılmıştır: 

Gazino müdürü bu hadiseyi §Öyle 
anlatıyor: 

"Hileyi yapan adam, gazinonun es.ki 
yangın memurlarından biridir. Şimdi 

irad sahibi gibi y~ıyor. Birdenbire 
zengin olma-sının sebebi, büyük bir hi· 
1ek5rhğa iştirak etmesidir. Mahlmdur 
ti, bakara altt kağıtla oynanır. Ban
ka; iki kağıt sağa, iki kağıt sola verir., 
iki ka

0

ğıt da kendisi alır ... 

Bu kağıtlar masanın üzeriude açıl • 
madan dttrur, ve oyuna igtirak edenler 
arttırırlar Nihayet kağıtlar açılır, en 
ytiksf'.k nu~'\ara kazanır. Bakarada 1 O 
uıfrr demektir. 

B;ızan bir kağıt daha istenir. bu ka· 
gıdı da Kurupiye verir. Eğer birisi, 
masanın üzerindeki kağıtların cinsim 
nnlarsa muvaffakıyetine emin ohbilir 
ve müthiş bir para kazanır. 

İşte, eski yangın· memurunun zengin 
olrnasın:n sırrı b~racladır. O, ayni za· 
manda bakara kağrtlannın muhafazası· 
na da memurdu. Kağıtlar her gUn de· 
(:i tirilirdi. 

Memur, bir aralık göz~erinden · ra· 
hatsız oldu, renkli bir gözi:ik taşın:ıı· 

ya mc•.;bur kaJ.dı. O sırada, kartların Ü· 

r.erine kimyevi bir madd'e ile konulan l 
küçük bir noktanm gözle görülemedi
ginin farkına vardı. 

O ÜHDtiXCÜ Murat Dnut ı>n~tt· 
nın tcş,·ikile Yen1çeıile1· tara· 

fmdun bognzlanan Genç Osnıanm 

hıtlknınını nhlı. Endcronda, l"cni~c
ıi ocağında ne kndıu· ;r,orba. nu-sa, 
hep iul tepclc<lt. na~larını ezdi, <;an 
larına ot tıkadı. Bir 7.oı·ba bırnkmn· 
dı rucmlclrntte .• 
O~mnnh imparntoı·luı:;unun htt· 

dutları Jçhu.lc bulunan üJkclerdc>ki 
yeniçeri zorbalarının tla a~ı~Jarının 
ııayını ,·erınck için, BursRya doğnı 

)'Ollandı. lznlğo yakla':'tığı sırada bin 
diğl nt kapaklandı. Genç padişnh 
kcncllnl güçlükle zaptcttl. ,Attan düş
medi. Fakat çok sevdiği atı dlzka-
paklarınclnn ,-o knrnmchm yarulnn
dı. Dördilncü 1\lm·a<lm üstii lınşı kaıı 
içinde kaldı. 

Pa<li~h köpürdü, t>üylcndi: 
- JJn ne giına .:.Aygrızhktır. be

nim buralardan geçeceğimi lıilmiyol' 
muydu kadı ola<'ak herif! .. 

Sonra emretti, kadıyı çağırttı. 
Kadıyı bnhıJ> getirdiler. Pa<liı:u· 

hm maiyetindeki adamlar ona bakı· 
yorlardı, o da kös kö · onlara baktı. 
Ortada ne ·urcJı acaba? · 

İki hUklUm, padl~n.hm kaı·şı~ında 
boyun ko ti. Dfüdtincü Murat hiddet
le sordu: 

- Dro uğurırn:r. köpek! .. Xc diye 
yolu tamir ettlrmedln? ... 

- Dc'\"lctlüınnn hu canibi teşrif 
buJ'lıracAklarnu hilnıiyoı·clum .. 

- Duynıuşundur ama. ~imdi in· 
kurdan gellrsin .. 

- Ba;:rnn \'uı·ımnJal'. 'ümıc'tnmıı 
p:wçn pnrr;n ctsinle1" .. \"nllnhl hnhc· 
rim ~·oktu .. 

olmak için tetllJll'lcr aldı. Kafadar· 
Jaı·ını topladı, Ulema nüfuzunu ka· 
imi ctmclliğl takdit·dc l>ördUncU Mu 
ıadı hal'etmek kararı '\"erildi. Buka-
rarn sadaret knymaknmı da taraf
tarlık gösterdi. 

Valide ır.ultan bu karaı·ı duydu. 
U1n .. ıula a\tla bulunan o~luna bir 
tezkere ~·nzıh, ,·aziycti bildinlt. I 

Pndi~ah iki gUnde Kadıkü)ilnc 
A"01'Ji. Yanında ancak bir kl~i ,·aı"()r. 
Otcki adamları yollarda serilmiş, 
her uğrndığı yerde bir at dckiıştir· 
mi!i, birkaç at ~atlatmış, ktlometrc· 
lcr<'c ~·olu nncnk bu !litırctle alabH
mi-;;ti. 

J\'adıki)yündcn sandalla Saray-
hırrnnnn çrkh, 'ropkapı sarayma '"a· 
rır \'armnz, tik işi b&daret kaymnka· 
nnnı ccllAda \'erm~k. boynunu ''nr
rhtrnınk oldu. 

:·eyhlslfun için de -:-u emri verdi: 
- Uozcn.adaya hlirülsün teres! •• 
~o)·hislAm bir çektiriyc blncllrlldl. 

Fakat gemi kalkmadan başka bir e· 
mir geldi: · 

- Şcyhblaın Silh ıi ününde knrn
ya çıkarılsın! 

Şefhisldm, bu emirden ümitlendi. 
Affedileceği zehabtle son dercco se· 
'tncJI. lfolo ktlrı;-ısında. padlşnhı gör
düğü zaman, limit ,-e bevinci büsbll· 
tlln nrth, hemen diz çöktu, yUzUnU, 
gözilnü nyaklnrrna. sürdü, n~Jadı, 
yah·armağa ba~ladı: 

- Ben blgtlnahnn kudrctlüın ! Bıı
:tr ııahckfü·Jar bu kulnna iftira edi
yorlar. GarnzkArlarm düşmanları
mın siizJcrine itimat buy:ıınıp, daimi 
meı1fnlııı-dn ürUndürme ... 

- Sana iftira ettiklerini hende 
- Nafile yemin etme .. 

~in snn~r ızhğm c·r.zasm1 
in: 

Gö .. terdi· biliyorum. Rlr takım kütü ahlaklı, 
~örecek· lttirncı insnnlar arasında senin gibi 

Kadı, hlikümdarr inandırmak f. 
c;in bir ~iirü söz ~iir1cc1f, tnandftmnğn 
r;ııhştr, name! .. J\lnrnt, Xuh eliyor. 
Pcn!amhcr clcml;rorı:'lıı. Gözlerini 
nı;nrnk hnğırclı: 

- Alın ~u crzeli ~ .. Pncli~hın gcçc
t•c[:'i yolu temizlemcme~inin c••znsmı 
gi)ı-slin •• 

On dakika oıırn, "fn.,,ilctlU. kn· 
ıh .. knlo knııısnuı. n,,ıldı. 

t'ıcnıa hakkında asılma cc7.ası· 
nm· tatbik edihn~mcslnc· dair müe) • 
;rld<'lcr varken, padi~ahın b1rnn c· 
hemmiyot ,·ermlyerek kadıyı n~tır
ma ı şeyhlslAmm fena halde hidde
tini mucip olrlu. Tck('ı•ı·i.iı•iinc mnnf 

temiz, nfif birinin bulunmn~ı <'niz 
fleğildlr. "ı\hlAkma fesat tarı,. olur. 
Rüylc hfr ilktbcte uğramamnkhğın 
i<.;ln, t.cnl nraJarmdan uzakla';'hrmak 
b.teılhn. nuı·nda her türlü iftiraya 
ırğ,·aınnk tchlikcıo.inclcn uzak kalabi· 
lirsin? .. Gnm yeme, mukadder netse 
o olur. Hoş knl : .. 

Padişah, Şeyhlshlmm ) auınclan 
nynhlr, fuknt, bu defa başına iki a
dam dikildi: 

CcJlılt \'e ynma~ı~ .. 
<'cllılt hir palada ~crhi~tunıın kel 

)esini m;;urclu. Ye ~eyhislam, hakiku
tcıı topı·ftğın nemli p;üğıo.ün<le. irtira
.rn uğrnmak tehlikesinden ebedJy. 
~·en uznk knldı. 

H. Rü!tü TIRPAN 

yormuş. . 
Şimdi 59 yaşında olan Can Conson. 

Coe Louisle iki ravntlık bir döğüı için 
ringe girebilse onu kepaze edebitece· 
ğinden emindir. Conson: 

rabere kalmış olan Ev. FüsseJ1 ebif 
üçüncillük için Brükselin CsJı. ~ f. 
kar§ılaşmış ve 5/0 galip geımiştır· 
pa galibi ZUrcher Sc. olmuştur· 

... • $ ıl 

Varşova - Burada kareıl~ ti' 
tonya - Lehistan buzhokeyi :rıı. gel 

eöster- knn1 maçmda, Lehliler 2/1 galıl' 

- Bire karşı yü.z bahse eirerim ki, 
bugün J ess Villard'r döğebilirim. di
yor. 

Conson ancak kırk yaşında 
mişlerdir. ___.,,/ mektedir. ' 

A vrupada futbol 
Şampiyonluk müsabakaları~ 

no 2-0, Ambrozina Mitano--fc;. pie' 
9-2, As. Rom."":-Ccn·vc 9-3, safi' 
darena-Lazio 0-0. 

Avruplnıa muhtelif memleketle· l 
rinde fudbol §ampiyonasr maçlarının bu 
haftaki neticeleri şunlardır: 

tsvtçREDE: 
Fc. Lungana - Fc Bern:: 2-0, Lau
sanne s;-~r - Fc. Grenclüıen 3-1, 
Young Boys - ?.:. I.uzern 1-1. 

1TALYADA; 
Fc. Trieste - Fc. Lucca 0-0, Atalan
U - Fc. Florenz 1-1, fc. Napoli -
fc. Torino 1 - ı, f'.:. Bolonya - Livor 
ı.o 5-1 Juventus Torino - fc. Mila-

.. 

'• 
~(LL1 ---.;A""• ,__ ...... : 

;> 

·-~ 
il 

tNGlLTEREDE: sreJ'' 
Criştal Palaa-Liverpul o--0• e~ 

ford-Fulham 3-1. Şelsea:-~;,..... 1• 
0-1, Derıbi Kontri-Stok Sıtı soıı'~ 
Buri-Brigton 2-0, Arı.enal-v,ıfoJY 
Vanderes 3-1, Sunderland~. ı/1 
1-0, Milval-Mançester Sıtı ı,)· 
Tranmere Rover&-Portsmut ~ 
Bradford Siti-Çesterfild 1-l~t1e"' 
Unitcd-Çester 3-1. Karton l)f 
Kardif Citi 5-0, Mansfild T0;(e~ 
Çestcr Siti 1-2, Bradford~ıJt ~ 
Kunti 7-4, Hudersfild Ton J'ıll1 1 
ti 3-1, Midlesbrug-StokpOi't 1/ 
2-0, eŞfild V ednestay-Burrı;;;~rlf. 
Birmingham-Blakpul 1-1. i~ sı 
ton-Plimut Argil 1-0, Net"' 
Aston Villa 2-3. O' 

FRANSADA: vı· J 
Nim Olimpik-fc. Tuluz Sl11 

2_s. ,,ı 
lym. Dünkerk-fc. Havre ·rıg f 1 
Reimes---11.:. Metz 0-5, Racı .11~ 
Racing Lens 5-0, Fives µı el'' • 

f;I<' 1/ hutmont 4-1, fc. Ruen- . I' 
Rube 0-5, fc. Manci-Oge ~ıs şet 1 
Ic. Antip-fc. Diyap 1-1. f~:I.~ 
Raı.:ing Strasburg 2-0. RaC'~.,}~ 
-Stad Betün 2-2, As. ı,otı 11"':) 
lymp Lille 1-1, Racing ~uııt'J 

Rakip ldüp taw/tarı kız - Eğer o go. Kan 3-6, Stad Brioşin-Pı.ı1~. J~ 
lit kalerıc bırakırsan bre gece seninle be- fc. Mulhavz-Olypm. Marsest-~ 

Turkoing-Şarlvil 0-1, Red 
ris-Monpöliye 2-1. 

rabcrim! 
- Fransız karikatürü -

I 
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Harıralıırırıı anhıhrn 
cı-;1~1s xononı 
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awı zw:; zıwı ,_ awwwı .... ..... --
l:ııtclliccns ~r.n· isin en mc~lıur c·asu~lorın<lan 

'l'J~ F'H f 1\. \ 

1""0: 2 

nuy··k u Amiral 
bı~kırıkların 

V azan : !Vizamettin Nazi/ 
ve bfiyUk insan Harharos, 
kesilmesini bekledikten 

Otel sahıbi kadının gözlerinin irine ballfım 
ve ilk paı oıayı ~ögledinı 

Meseleyi böylece hallettikten sonra 
asıl marifet onları hapisaneden kurtar
maktı. Hangi hapisancde olduklarını 

yüzde doksan muvaffakıyet ihtimaliyle 
tayin etmek mümkündü .. Havrda iken 
öğrenmiştim ki Almanlar Belçikada ya
kaladıkları casusluk maznunlarını ve 
siyasi mücrimleri Brükselin Sen Jil 

Kadın sarardı, FakAt derhal kendini 
topladı: 

01.. sonı·a sordu: Kim bu 61en ? 
· % zar · · b'• 

- Hay, hay, dedi, vatanını için her 
şeyi zaten göze aldım. ır.riyd· • erının ta ıı unsurlarından 

lca ba~· Fakat yığınların ölümüne ba
ııı12r a nasırlanan kalbi- bu tek insan 
r~ 11 başında mutad sağırlığını muha-

Cderned' 
ıaın ı. 

tın tı anında yığınların ölümü, tarlala
~t b:Pa_nlanışı kadar tabii gözükür. Fa-

ır ınsa · Cdir nın ınsan kalmakta -devam 
~ ı, tek insa ··ı" .. k ~p d nrn o umu ar§ısında 3 • 

13 
.. uyuşundan sezılir. 

• 11Yük · ıtıaa amıraJ olduğu kadar büyük 
• il olan B b 

lılı'tı . ar aros, hıçkırıklann ke-
ltg1 .. esıni bekledikten sonra hafif bir 

·ordu: 
....... }{" 
A: ıın bu ölen?. 

'- ııze o k d .. 
<11 ka a ar kenc..ınden ge~mişti 
'" Pının ar ld - . . .ırdiğj . . ~1 ıgını ve ıçerıye birinin 
bit ta..-nı bıle f arkodememişti. Ürkek 
~tarı,. ~rla başını çevirdi. Ahenkli bir 

.-~a ılc sordu: 

- Siı k' .. l:l ımsınız?. 
arbaro . • 

St' rj s §ımalı Af nıcanm bütün leh-
rıe Yak d • "ab1 al ın an vakıftı. Aradığı ce-

t llladan . t · ı trcdd·· ıs enı en cevabı vermekte 
ut etmedi: 

-ceza ·~· - B Yı ı Hayreddinim .. . dedi.-
arbaros, . 

- li;Vet 
.-4.izzc ;· 

ıtıu! bir A u~us sarayında terbiye gör
~Cdc frıkalı kadın uysallığı ile 
!'be Ye varı 'b. . •. ralin a r gı ı eğılaı. Ba ını baş a· 

ıo- Yakları dibine deg· direre.k • 
~rn· • 

kıll lcaÇa ır .. ·• dedi, • memleketini bıra-
~lltın n McvJayi Basenin kadınını t· . rıda .. 1'1tzc em· .gormekten hazzetmiyece • 
llıck dahaınını,:. Size kendimi ~österme

bc . dogru olurdu .. 
aL "rırıin • 
'in bü • . en asıl çehrelerinden biri 
~,,ele ;tu~ amiral bu sözlere şöyle mu· 

tı: (•) 

'Burada · · •• 
ı llcıtırn e_vı.nızdesınız .. Ben bir ya-

tCttıiyc ·· ~a~ıhın bahşettiği kazançtan 
ctk cc •ınıı b' k' d değir 0 ır şe ılde istifade ede-
ı.ı~.. ırn. Yalnız bu o"l" il ki 1 "lllt .. - un n m o • 
() ogrcnnıck i:sterlm. 

tirı· ~llları A' 
ı, Uah ızze vezirin kanlı akibc . 
~ Scde ~ 

. cl.tba '"eçcn sahneyi anlatmıştı. 
ırı,a ros sevd. - . 

Ilı Yıı.ş ıgı adamla kaçmıya bir 
td atınalt · · 
t crı bu .. ıçın çalışmayı tercih 
erdi &uzeı kad b" "k .. k · Sar ına uyu ıtıbar gös · 
ara aydaki va · · · 

r k r °it'td' zıyctını muhafazaya 
t A' ı. Hare . bi 

ızıcy mın r kısmını böle· 
l\1 C\'lS . e tahsis etti. 

ra.ıi Yı lias• · . . . 
!'ille gö .... nın vezırını askeri m:· 

1' ll'l':lurdü 
ttrı u • 

:tad sun zaptı M . 
li~ e Şa.rı K • cvlayı Basenden zi· 

dirı· cnti d" .. d" 
ı,, ırı büyük . uşun urmü~toj. Kato· 
d l'l'ıanın b ımparatoru Kanuni Sü 

A.{::ı~tderı ~za.:cı İni Viyanada yediği 
~ l'lız: hUk korkun~ buldu. Zira 

ası k tne:len B b • 
1'rabı a.r§ısında . . ar aros donan-
llı •lıtu kor Sıcılyayı, Sardonyayı, 

a.111 d urrıağa · k n· a '· ım an kalmıyaca~r· 
• IJ}'ijk 
ıçılldc . arrıiu1ı 1' 
l:.ırı · ı. ıkcn b unusta zafer ne 'eı>i 

1l'itc ı. astırarak d . 
"ctd· ttnhrct onanmasıyle 

Ş 1' rncğe, mahvetmeğe karar 
• el.ti l( 
Jcıcu cntin bu k 
irıc endi ki ":Ka ~rkusu o derece 
~~ l'lıazhar b'· tohk dininin himaye· 

Old UYUk im 
'~..... u. im parator., uyuya-
~ ·~lar Paratorl .. arb Çıkard ugun her tarafına 
r1c e haz, 1 ı, son sür'atle bü "k b' 

lllzırı· r andı Ak yu ır 
CIJc • ın kıy11 • yeniz in ve A tlaı; 

tın arındak' h . 
l.ılb t PaPad 1 ırıstiyan gemi-
r ıtır1 ı., an sel. 1 1tı~ '4!, H 1 am ar ve takdisler 
v atı, O o andad F1 

t lt;:ı tta A an, aman diya-
tclrıit lyadarı b' vr~padan, Almanyadan 
bitil\ trc >'Ukı .. ır ~ürü haçlı gönüllil b 
t de. ..ndı V u 
'rıa. bı• 'll'IParato Ş e nihayet günün 

h 'l}'Uk r • arlın T '11.ı bir 0 d unus kıyıla-
l'tıa n 0tdı,ı .,,, b r u Yığdığı görüldü 
~ arh u orcı · 
llı,"ctı <trOtıurı r uyu getiren donan-
. lla§,;c~İrıirı en c ındeki deniz ve karcı 
''t hir l'tııraı h ııı on tnisli)•di 
tıal\ harı... u kuvvet} 

llıa:tı ve gil'trıck ~rlc mUvazcne-
)t~ , kurtarnı ten ıse elindeki do-

. '<telli.~ 'i'>Jı. ayı ~.c~cih etti. Fakat 
r ' lt 'di ~. ll\uhıın bir vazlf e 1 h <ı..zlt r • 

llra.•,.,. ıtt!at d" 
~ '· o.ıa~ t•s. .. ,_ · ar1, 'I... ~a ÇaJ :-ıu 1~cn bu kuvve-

bunun bir b.:n ı:e r.ylc yola s;ıkıp Tunusa 

gelemez. T .Musu son kuvvetlerinizi 
sarfedinc:ye k~ar m:idaEaa ediniz. Ga
lel~eyi ona ucuza k:ızandırmayınız. 

Ve yelken açıp Şimali Afrikadan u
zaklaştı. 

Şart Kentin Tunusu zaptetmek için 
giriştıği harp Hafsoğlu hanedanı tarihi· 
nin bir yüz karasıdır. Zira Mevlayi Ha
sen. bu hıristiyan orduöuna iltihak et
mi-ı; ve Tunu::.un kendisine teslimint 
mukaii.I "'el:ı~diyen Şarl Kentin hizmet
karı olmayı,. taahhüt eylcmi§tir. 

Tarih, Earbaroıoun arkadasları tz ı a· 
fından, aldıkları emrin büyük biı ce:.:ı
detle yerine gctirildigini yazmaktadır. 

Cezairliler ve Tunusun temiz yerli
leri, Barbarosun Sinan Reis kumandaı;ı
na te-.•ii ettiği yeniçeriler ve gönüllü 
ccnkçi:er Şarl Kentin hucum hatlarrnr 
günlerce, aylarca tırpanladılar. Türk 
kuvvetleri tarafından Tunus, Kartaca • 
lılar tarafından Kartacanın Romalılara 
ra kar~ı müdafaa&ını gölgede bırakacak 
bir aslanlıkla müdafaa edildi. Nihayet 

bir &:ün talihin takdir ettiği netice gelip 
çattı. Kalan bir avuç Türk kuvveti Tu
nuıu terke mecbur oldu. 

Hrristiyan ordusu, o zaman, bir hır
sız aürü ü gibi gehre saldırdı. Yakıp 
yıkmağıı ve talana ba!ladı, asırların bi
riktirdiği kitap yıfrnlan, yakıldı. ser
vetler tarumar oldu, şehir, çekirge üşüş
müı bir tarlaya döndü. .. . 

Cesaretine ve vatanperverliğine hay
ranlığımı anlatmak üzere söze başla

mıştım ki ka:lın bir işaretle sözümü kes
ti: 

hapisanesine kapatmaktayı:hlar.. işte - Lüzumsuz tebriklerle val:timizi 
bu sebeple. Belçikadaki Alr.-ıan ordusu kayb::tmiyeJim. Size ne hizmette bulun
istihbarat teljkilatı merkezinin bulun • 
duğu Moböj"e gidecek yerde doğrudan 

doğruya Brüksele gitmeği tercih emtiş· 
tim. Arlçadaşlarımm Sen Jil hapisanesin
tle bulunduklarına kanidim. 

* • $ 

Brüksele muvasalatımın ertesi gunu 
akş3mı bilfiil işe ba la::lım. Sen Jil 
hapisanesi civarında bulunan Parvis 
oteli sahibesin~n "Serbest Belçika,, teş
kilatı mensuplarından olduğu01u öğren
miş, parolayı da bellemiştim . Bu otel 
sahibi kadının bana çok yardımı olaca· 
ğına inanıyordum. Çünkü otelinin bira
hanesi Alman zabitleriyle dcılup taş
maktaydı. Ve. en mühimmi hapisanenin 
Kantinini bu kadın işletmel:teydi. 

Otele girdiğim za~;m salonu, tahmin 
ettiğim gibi, Alman ubitlcriyle dolu 
bul:Jum. Onların nazarı ui::katini cel • 
betmeden bir kenarda oturdum. 

Otel :sahibesi, otuz beş y.:şlarında 

kadar görünen güzelce bir kadındı. Be· 
ni görünce masama gelip sordu: 

- Ne emrediyorsunuz?. 
Gözlerinin içine bakarak ilk parolayı 

söyledim:' . 

mamı istiyorsunuz. 
Bir saniye düşündüm ve so:-dum: 
- Sen jil n;:ıpisahanesinin ·kantinini 

siz işletiyor ve kendi parasiyle yemek 
istiycn mahpusların yemeklerini siz ve
riyorsunuz. değil mi? 

- Evet .. 
- Yemekler burada mı hazırlanıyor? 
- Evet, burada ... 
- Şimdiki halde kaç mahpusa yemek 

veriyorsunuz?. 
- On iki .. ikisi kadın .. 
Yemek verdiğiniz mahpusların isim

lerini biliyor musunuz?. 
- Hayır. Bize yalnız bulundukları 

hücrelerin numaraları söylenir. 
- İ§te bu fena... Peki, mahpuslara 

yemekleri naı;ıl verirsiniz?. 

- Kantinde bulunan garı;onum gün
•de iki defa, sabahleyin onda ve ak
şamları beşte, buraya gelerek yemek· 
leri alıp hapishaneye götürür ve baş 

gardiyana teslim eder. 
-Bu garsona itimat edebilir miyiz? 
Kadın gururla doğruldu : 

Bu hal o derece korkunstu ki vatanı
nı hıristiyan imparatoruna satan Mev
J.ayi Hasen bile dayanamadı, bir aralrk 
ko~tu, Şarl Kenti buldu; 

- Soj'.;.ıtkfnn donan fcl'ko ,hm·uln- • - Gece burada kalma;. istiyorum: 
ı·ıııın tnmiı·i için gcldini;t 'le;i.il mi'! uykum geldi .. Çünkü saat on biri çıılmak 

- Hayır hnyan. Buz rlolahınrrı tRk 

- Tıabil :itimat edilebilir, Çünkü Bel
çikıılıdır ve üstelik bizim te kiJattandır. 

- işte bu mükemmel.. Becerikli bir 
adam mıdır?. 

- Yani ne gibi? 
:-itini n lmnğa ~cldim.: üzere ... 

Kadın dikkatle beni sil=dü, sonra - Mesela mahpuslardan biri ile te-

- Ey hükümdar! Ben vugeçtim ... 
Şehir sizin olıun 1 Fakat bu yangın ve 
katliam lduraun! Hayatımın ca acı gü-
nü bugün mü olsun?. · 

Holanda gemicilerinden Kalabriya hay

dutlarına ve onlarda: da Barselona mey

hanelerine devredildiğini yazıyor. 

duvardaki saate bakıp cevap verdi: 

- SHtinizin doğruluğuna emin mi-.. ' sınız •. 

Bu 'Sefer ikinci p'arolayı verdim:, 

ma!\a geçebilir mi? O mahpusla benim 
aramda postacılık yapabilir mi? 

Ka'fün biraz duraladı , sonra kat'iyet\,. 

kestirip attı: 

Diye bağırdı .. 

Lakin yangın gene devam etti: katli
am durmadı ve Mevlayi Hasenin haya . 
tında en büyük acıyı t•ttlığı gün, o gün 
oldu. · 

Besbelli Barselonadıı rüzgar bir baş
ka türlü oğuldamıyor !. 

- Yarın bizim için parlak bir günet 
doğacaiına emin olduğum kadar. 

- Hayır böyle bir işi yapamaz.ı 
Bu seferlik düşünmek srrası bana 

geldi. Bir kaç saniye sonra: 
Akdeniz dalgalarının sırtında Barse

lona kıyısına gelen rü~gar, bu şehrin 
Kadm gözleriyle işaret ederken: 
- Peki efendim. dedi, li'ıtfen beni 

takip ederseniz aire odanızı göstere· 
yim .. 

- O hald~. dedim. bu garsonun ye
rini bana terketmesi lazrmdır. 

O ıün, Şarl Kentin çadırrndan çıkıp 
sarayına doğru gi:Jerkcn. yolda Aiıze· 
ye rastladı. Sarho ·• serseri Holanda ge· 
mic:ileri güzel kadına saldırmışlardı. So
kak ortasında onu sevmeğe kalkışmr§ -
!ardı. Gözleri kararan Mevlayi Hasen 

adamlariyle bu haydutlara hücum 
etti. Herifler kaçtılar. U.kin Aizzc
nin, hayatını kurtaran adama karşı gös
terdiği iltifat. suratına t ükürmekten ve 
§U cevaptan ibaret kaldı: 

sırtını ıdayadığı Monte Siyerraya çar· 
pınca kulağa tabiat unsurlarının çıkar

dığı se:.i andırmıyan bir ses gelinni~. 

Bu 5cse kulak verenler; 

- Bu dağda rüzgar oeuldamıyor, 

Beni yazıhane oda&ına götüıdü. ka· 
pıyı sürmeledikten sonra b;:ına dönerek 
sor:Ju: 

- imkanı yok. Bu işte acemilik ya
par. hileyi belli edeıı>iniı .. 

- Yapamıyacak olsam teklif eder mi 
idim? Merak etmeyin, ben garsonluk ta 
yapabilirim! .. 

bir insan inliyor. - Sizin için ne yapabilirim?. - Pekala. Mademki kendinize güve· 
niyorsunuz, mesele yok demektir. Ya
rıntlan itibaren garsonum Gaston Van 
Laerin yerine işe başlarsınız. Fakat po
lisin müsaadesini almamız lbım .. 

Derlermiş ... - Benim için çok şey yapabilirsiniz?. 

Bu insan Aizze olsa gerek. ı 
- Ne gibi?. 

- Size anlatmaı;ı şimdi pek uzun 
Hangi talih onunki kadar 

rici olmuı?tur. 
elem ve- ~ürecek bazı meseleler dolayısiyle be· 

nim burada yerlc~mem lazır. geliyor. 
Sizin de bana her husuc;ta y:udım et· 
meniz b:kleniyor: hayatınız " Lile mev
zuu bahsolsa bu yardrmı e:>irgemiye· 
c::ğiniz bana temin edildi. Size hakika
ten her hususta. her tehlikeye rağmen 
ı:üve.ıebilir miyim? • 

- Ne? Bir otelde garsonluk yapmak 
için de Almanlardan müsaade mi al-- SON 

"- Sefil! Tunusun Astrubali !., 

Ve güzel kız geçen bir başka sarhoJ 
gemici kafilesine katılarak uzaklaştı, 
gitti. 

( *) Bu muhavere Holanda arJİvle
rine dayıınarnk yazılm1!, (Şimali Afri-

Tarih bu güzel ve asil Tunuslu kızın 

lcada Şarl Kentin deniz seferleri) adlı 

eserden alınmı,tır. O devrin rivayetle
rine göre yımldığı kabul edilebilir. 
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ru çekerek yüzüme, b11 odnda ilk konuştuğumuz 
vakit yaptığı gibi derin derin baktı. 

- Çok yiğit bir çocuksun! Sık elimi. küçük 
adnm, kuvn·tll sıl\! Korkma. o el ac·1m11z. Yiğit 

çocul•mnşsun .. yiğit! 
İhtimal knptan hu tuba( sözlerini daha uza

tacaktı, hlkin hirdenblıc nşnğıki kcirfe7in kıyı
sında b_lı·ka~ LUfek sesi işittik. sonra a.te5 sıkhtş
tı. Kaptan Blak ilk tüfek sesinde elimi bıraka-
rak pencereye gitti, ikimiz dışarı bakrnağn. hnş
ladık. Gökteki tam bir ayın ışığı buzlu tepeleri 
karlı ovaları. altımızda serilmiş duran güzPI kiir 
fezciği gümüşlerle süsülüyor. her ynnı aydııılntı
yordu. Bu parlak nıanıaraua fel"'i bir lckP rnrrlı: 
Soğuk bn~ O\'asından dönmüş. aç bir kıılalııılıl\ 
gemlcilerin taştan yapılmış lrn~uşlnrına <loi:ru 
clölcülüp sellyor, derin iniltilcrlP. "elnnck. r.J, . 
mek! .. df~·e sızlanıyorlardı. Dlakın gemklleri ısP 
onlara tUfek. taban .. a kurşıınile karşılık vcn' r<>k 
hcyaz lrnı·Jarı birçok kan lekclerilı> klrlcti~·orlAr 
dı: Ye Allnlıı tanımnyanlnrın nynkları altıııdn 
ı>zllen hu ıa\'allılnrın merhnmet dilenen son c;ııi;
lıkları aC'ı aC'ı Allnhın knpısınn ~·iikseliyor. gf'<'C
nin donuk sessizliği ,.e ıssrzlığt içinde, ölen in-
sanların RltP.mll iniltileri. kunetli adamların 

il iz.! 
- Tanı·ı aşkına şu zavallılara yardım 

O il"'isiı omuılanııt silkti: 
- Ben ne ~·apablli rim ki.. 

cıli-

- Bu kanlı. uğursuı işi durdurunuz! Ben 
size nasıl canınızı verdimsc siı de onlara ekmek 
,·eı·inlz! 

Ben bu sözü söyleyince kaptan c·evap vernıi
yerek duı·du. nen onun yüzüne bakarken çoktan 
ruhuna yerleşıni~ muhteris. parll!mağa haıır bir 
tahint ile YNli bir 1\liceııahhk duygusunun biribiı· 
lı>rile boğnştıığııırn ~örüyordum. Dundan başka 
kaptan BIAk. kömlir anıeleı:.ine yiyerek vermek 
lşirıin pek yakında kendi adamlarını aç bırak
mak demek ol<luğunu da elbette dU~üııU~·ordu .. 
Bu acı finvaş lıir iki dakika sürdü. en sonra iyi 
duyg·ıılar üstün gC'lmiş olmalı ki. hana işe daiı· 
doğ-rudaıı doğrıını (~,·ap vermemekle beraber 
''<'t·indcn fırlııyaı·ak duntrdaki silAhlıktan bir 
tüf o l\ kaptı: 

S<'tı ele şıı ro\·C'lveri al da arkamdan gel ; 
lıt'ııi hir kere nldattın. hir daha aldat da iki ol
ı:;un: liıkln bil ki· oıı. öyle pPynir ekmek yemek 
gihi l\Oln~· biı· iş dPğildir. Onu yapnrnk için kan 
dökm e k 15.zım {:'C!lerektir .. 

11\iıniz. taş nıc>r<livenlerrlcıı aşağıdaki kumsa
la in<lilc hura<ln kaptan nıaı{, huzlıı ::.cssiıllk i
çindt" <\erin <lr.rin çınlayan uzun bir ıslık çaldı \'e 
hana ıl"cli ki: 

• B.ıı ı . Irk g<>mide nl:rn arkadaşları uyıın
c\ınıınk. ışe hnıırlamnk içiııdir. Hurada ki adnrn
Juı·<lnn yalnız da olııam knrknrını sanma: arııa 
hel' i~i yolıınrln ~·apnlım. ~lm<li en şurada arknr 
nın ı;ı pr-r H 1 \'e h0n ı~t~m<·ili kç<' kendini gö::ıter
me: 

mak lazım?. l 
- Otelde çalışmak için hayır .. Fakat 

hapishaneye. girebilmeniz için müsaa .. 
deye lüzum var .. 

( Dcvam1 var) 

- Cou buraya gel, I31k buraya gelin: herkel! 
ycrlt·rino gitsin .. Anlıyor musunuz? .. Çabuk olu
nuz be herifler. yoksa sizi şimdi p:ırça parça e
<leceğlm ! 

Gemicileı· uteş etmek için omuzlarına kal· 
dırınış oldukları tüfeklerini şaşkınlıkla indirdi· 
Jer \'e kaptanı dinlemeğc başladılar: 

- l\rtık bu gecelik yaptığınız yeter; uğur
. uz tUfek gürültUnUzden uykumdan olacak deği
lim. Ru işi yarın sabah dn bitil'cbillriz. Uykunuz 
da mı gelmiyor, be herifler: 

Gemiciler yavaş yn \'aş ve istemiyerek gelip 
onun çevresine toplnıımışlnrdı. Kaptan kll.h tu
haf ve tatlı dlllerle. kfilı gülüne gemici küfürleri 
le onları koğuşlarına doğru gl\tUrmeğe başladı. 
ilen de arkadan. kimseye görünnıcmcğe çaltşa
ı·ak yüıiiyorduııı. Bir Amrırilrnlı gemici beni gör 
dil. haykırdı: 

- Kaptan. sen bu çocuktan çok hoşlandın 
ki. aı tık ona siltnlnelik ediyorsun! 

- Ağzını kapa köpek, yoksa şimdi ben ka
patırım. Çocuk çocuk işte sen ne karı~ıYorsun? 

- Bu hepimizin knrışncağı bir iştir.' lçlrnfz
<len hiı· çokları onun kuııturato:ru imzalayıp ım
zalamnclığını ü~renmek istiyorlar . 

I~aptan Dlnkın öfke içinde fıkır fıkır boğul 
clueıınu anlıyordum. Lakin kendialnl tutuyor, 
korlrnnç bir soğuk kanlılık göst~riyord,u. Yalnız 
sesinde ı;arip bir boğukluk ~eçilmekteydi. 

- Ya! .. Demek bu işi öğrenmek istfyorsu
nn'l. .. Pek iyi.. A~nbn içinizde benim işipll o ka
dar çok merak edenler kimlerdir? 

uu ltıı 1§ın1z. 
Vvct 

Yıpranırsa bir daha ~·cıs ve açlık hıçkırıkları titreyip nzanıyordu. 
Deli gilıl kaptan ntake dönerek bağırdım: 

::ionra kar orasına doğru .} ürüyeı ek haykır
dı: 

Kaptanın çenesinde yirmi beş otuz kadar 
silAhlr gemici vardı. Onun hu sorgusu Uzerine. 
nsık yUzlU Jrnydutlar birkaç adım dalın yaklaşıp 
ııkıştılar. Bla.k dcrnm etti: 

(Devamı var), 
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Japon siyasetinin • 

garıp 

Japonya ine 
harp ilan edecek ! 
Bu vaziyette Çin sahilleri ve ihtimal Hong 

Kong abloka edileceği için lngiltere 
endişe e .. meğe başladı 

Londro, 11 (A.A.) - Tokyo impurııtor- çok faiktir. Hatta bu menıaat, Ameri- Nançang üzerine yapılan bir hava hü· 
luk konrcran ının ır;lim:ıa du\clli, J.ondnı kalı vatandaşların acil emniyetlerinin cumu esnasında ölmüştür • 
siyası mnhııfilindc he)'ecnn le,·Jit etmiş- temin edilmesi meselesinden de akdem· B b dl 
Ur. llu mabafıl, meclisin Çine harp iliinınıı Om ar man 
karar vererek bu suretle Çin sahıllcrinln dir.,., Hankov, 11 (A. A.) - Japonların 
tıınuımile alılub edılmcsini ını:ıc edip et· Japonyada ikt'sadi seferberlik 24 bombardıman tayyaresi, bu sabah 
ml.receği sualınl Irat çtıııektedlrler. Tokyo, 10 (A.A.) _Resmi mahfiller Hankov tayyare meydanını bombardı-

Siyıısl müşııhillcr, Hong-Kongun (Çin-
de tngılız rıılıslemlekesi) Japon donıınnııı- · ve gazeteler, nihai zafere kadaı harbe man etmiştir. Bu tayyareler, yüz ka· 
sının al.duka etmesi muhtemeJ mıntakaya devam planının, devlet, millet ve eko- dar bomba atmışlardır. Hasarat mik-
dıhil olmasından korkınııkladırlor. Uöyle nominin umumi seferberliği demek ol· tarı malQm değildir. 
bir hal l'ngiliz • Japon müıuısebalını \ '&· duğunu kaydediyorlar. Çinlilerin bir galibiyeti 
Wınle~tircccktlr. Teşkil edilecek hususi bir komite bu Hankov, 11 (A. A.) - Resmi ç· 

G:ızetelcr, Tokyodaki imparatorluk kon· ın 
fernnsını göze çnrpa<-nk süıunlarındn mev planın teferrüatını tesbit edecektir. menbalanndan bildirildiğine göre 
zuuhnhs etmekle \e logiliı nnzırlımnın Planın yeni harp ekonomisi tedbir • Tsining'e taarruz eden Japon l:rt'ala-
Çindcki vozi)ctln inkişafını dikkatle takip !erini, finansal ve sosyal tedbirleri ve n mağlub olmuşlardır. Bunun neticesi 
etmekte olıiukl:ırını )azmakladırlar. Uzak üç taraflı anti komünist mukavelesinin olarak Lunghai şmendifer hattına kar-
Şarka askeri ve bahri takuiye kıtaatı gon· takviyesini derpiş edeceği bildirilmek· şı yapılan Japon tehdidi hemen tama-
derilmeıl meselesi lctkll: eclllmekledir. 

\ tedir , mile bertaraf edilmiştir. 
İngiliz polislerlne dayak Japon bombnrdımanı Nankindeki Çin ordusuna kumanda 

hadisesi Şanghay, 11 (A. A.) _ Japon tay- eden general Tangçşcnşi ve diğer iki 
L.ondra, Jl (A.A.) - Dlplomasi mahn· yareleri Tientsin - Pugo demiryolu Ü· general Nankin rİ'.:atini iyi yapama-

filine göre Sanghaydakl İngiliz general d kl d d 1 '{ 1 • d 1 
zerinde bulunan Pengpu'yu lıombardı- ı arm an o ayı vazı e enn en az e· konsolosu tnrnfındıııı Japon general kon· 
man etmiştir. Tayyareler 100 kadar dilm'ılerdir. ıolosuna verilen ve İngiliz zabıta memur-

larına kor~ı yapılan taarruza milleallik bomba atmıştır. ıso kişinin öl.düğü Bir de mağlOblyet 
bulunan protcstonamede hrıdisenln ne si· bildiriliyor. Tokyo, ıo (A. A.) - Domci ajan-
bl ahtnl ve terait dahilinde vukuLulıııuş Çin_glao'da ıının Tsingtaodan haber aldığına gö· 
olduğunu meydana cıkarmak için bir tah· h • t "t ki J k Tsingtao, 11 (A. A.) - Japonlar re, şe nn ıap ını mu ca p apon u-ktakt icra edilmcsl ve Japon maknmotı 

Tsingtaoda sulh ve asayişi temin et· mandanr, herkesin hukuk ve menafii· 
tararından t>u sibf hAdiselerin tekerrürüne d'l ğ' • bildi • · y 

mek vazifesini üstlerine almıcı.lardır. ne hürmet e ı ece ını nnıştır. a-manı olmak fcln Uir.ımseten tedbirlerin l' & 
ittihaz olunması talep edilmektedir. Ecnebi göniillülerinden mürekkeb müf- bancı devletler tebaaları, tesis edilen 

İngiliz general konsolosunun bir mektu- rezelcr terhis edilmektedir. Hususi Ja· bir emniyet mmtakasma gitmeye icbar 
bu, İngiliz ca\'UŞU Turnerin bir .Japon ne- pon evlerine dokunulmamışsa da Tsi- olunmuştur. 
ferini Cin kch•lülerine fena muamele et· angtaonun dış mahallelerinde bulunan Japon deniz devriyeleri etrafta fe-
liğlnden dolayJ muaheze etmekle iktira ey pamuk iplikhaneleri Çin krt•atan tara- dai ve sair Japon düşmanlan bulunup 
lemfş oldaıtunu tasrih etmektedir. Bu mu fmdan ricat etmeden evvel yakılmı§· bulunmadığını anlamak üzere öğleden 
aheze üzerine Jarıon neJerl. arkadaşlannı sonra Taingtao araıtımalar yapmıılar-
cnAırmış, onlnr da Turneri Japon ordusu· tır. d 
na küfretmiş olduğu bahııneslni ileri sn- Tahtıip edilen Japon tayyareleri ır. • • 

1 rerek döğmfişlerdlr. ~'oka mahalline gel· Hankov, 11 (A. A.) - Çin menbala- Japonlar kan dökmeden şehn ışga 
mtş olıın mnreıtlş Vest ile muavini Fo,•Ier h b 1 d c· bo bard etmişlerse de bunda Çin asker ve sila-

rmdan alınan a er er e ~ ın m ı- hendazlarmın on beş gün evvel şehri 
faponlıı rı teo;klne ('nhşmışlnrsa da onlar man tayyarelerinin Kvangt•.;h üzerinde b' dahl' 
dn fena halde dö\•iılmOclerdir. terketmiş olmalannın büyük ır ı 

" iki scf er yaparak en aZJ on Japon tay-
llııı;tııneye nakledilmesine mecburiyet yarcsini tahrib etmiş ve benzin depo- vardm 

hasıl olan Turner, Japon ordusuna küfret- sunda y;ıngın çıkarmış oldukları bildi- 1897 de bir Alman filosu Tsingtao-
mi olduAunu kat'l zurette tekılp etmek· yu i~gal ettiği z:aman Alman bayrağı-
ledır. r:ımektedir. run dikilmiş olduğu tepeye bugün be-

Amerika ve beynelmilel dilriltı1tlnk Askeri hizmet müddetleri , yaz bir bayrak çekilmiştir. 
Vaşington, ıı (A.A.) _ Amerika nzahhyor . . Şehre 18 mil mesafede bir plajda 

hariciye na.ıın Hull, Reisicümhur mua· Tokyo, 11 (A. A.) ... Kabıne, pıya- Japon bahriye silahendazlan karaya 
de sınıfında hizmetin 18 aydan iki se- çıktıkları zaman başında buranın nazi 

vini, Garnere g8ndermiş olduğu bir b' Al 
neye ve zabit sınıfına mensub diploma- teşkilatının reisi bulunan ır man 

mektupta, AmeriJQ hilkCtmetinin Uzak ld ... 
Jı talebelerin yapacaklan hizmetlerin de heyeti Alman bayrağım açmış o ugu 

Şark buhranında başlıca menfaatinin l! aydan ı seneye çıkarılması hakkın- halde otomobille plaja giderek ıehrin 
"Beynelmilel münasebetlerde takibi lli.- da bir kanWtun kabul ettirilmesine ka- sulhcuyane bir metod dahilinde iıgal 
zım usuller., in muhafazasına münde- rar vermiştir. edilmesini Japonlardan rica etmiştir. 
miç olduğunu beyan etmektedir. 

Hull ilave ediyor: 
''Bu menfaat, ehemmiyet itibariyle. 

Çin ile olan Amerikan ticaretinin, kıy
metine ve içinde yabnlmış sermayelere 

Fransa da 
teşebbüsü 

.... Baştaratı 1 incide 

ihtiıaı 

Paris, 11 (Hususi) - Geçen EyJU
IUn on birinde Pariste Etual meyda
nında iki binaya yapılan bombalı su-

ikastin failleri meydana çıkarılmı~tır. 
Bunların biri Piyer Jül Loküti isminde 
28 yaşında biridir. Bu adam tevkif e
dilmiş ve cürmünü itiraf etmiştir. Suç 

ortağı olan Jan Alfred Makon isimli 
adam. kansryla beraber Frankocu İs-

panyaya kaçmıştır. Ele geçen suikastçi 
"gizli ihtilal hareketi komitesi., ne 

mensup olduğunu itiraf etmiş, evvelce 
tevkif edilenlerden Moro dö le: Möz, ve 

Öjen dölonkl ve dlik Pozzo rli Borgo· 
nun bu bomba hSdiseleriyle alakalan 

bulunduğunu ifşa eylmiştir. 

Bir fnglllz AUml 
UldUrillmUş 

Kudus, l 1 (A. A.) - BüyJk İngiliz 
asanatıka ilimi Starkey Hebron t.:iva

rındi !i' arab çetes: tarafmda:ı öldü

rülmUıtilr. Starkey Filistindeki asan 
atik& araıtırmalan heyetine riyaset e· 

diyordu. 

Öldürülen Japon tayyarecist 
Tokyo, 10 (A.A.) - Japon amirallı· 

ğınm bir tebliğine göre, Japon ordusu -
nun en güzide tayyarecilcrinden olup 
şimdiye kadar 30 dan fazla Çin tayya· 
resi düşürmüş olan yüzbaşı Abayaşi 

Rusyada 

21 patr·~ tevkif 
edildi 

Moskova, 11 (A. A.) - Röyter: 
tkinciteşrin sonundanberi Zl patrik 
Sovyetler birliğinin muhtelif yerinde 
tevkif olunmuştur. Bunlar faşist casus
luk teşkilatiyle alakadar olarak casus
luk merkezleri vücuda getirmiş ol
makla itham ediliyorl::!r. Moskovada 
tevkif edilenler aras·nC.a ~;p'skapos 

Ku rolof ela bulunuyor. 

Çocuk es rgeme kuru
mundan: 

ç. E . K. Çocuk kütüphanesi menfa· 
atine ıs ikir.•.:ikanun 938 salı akşamı 
Beyoğlunda Fransız tiyatrosunda veri· 
Iecek müsamere programıdır: 

ı - Ç<>euk oyunları ve ~ocuk festi· 
vali. 

2 - Varyete. 
3 - Caz revüsü. 
4 - Konser. 
S - Komedi (Şehir tiyatrosu sa

natkarlan tarafından.) 
6 - Komedi (sanatkar Na§id) ta· 

rafından. 

DIŞARDA: 
• Amerika birleşik devletlerlle Sili ara

sında muvakkat bir ticaret anlaşması ya. 
pılnu~tır. Bıı anlaşma her iki tarafa da en 
%ly:ıde mi\saado gören millet haklarını ta
nımııktndır. 

• Çeko~lo\'akyarlıt Sentin mühimmat fob 
rlknsınrla rlfin şiıtıletli bir inrilak olmuş· 
tur. Oört ölO vardı. 

• "Homburg • America Linie,, ve "Nord 
deutı;chcr ı.ıoyd,, kump:ınyalan, Moskova 
acentnlnnnı kapamışlardır. 

• Romnda Bitlerin ı~tikh:ıli kin hazırlık 
lora şimdiden hıışlanmıştır. E-;kl şimendi· 
fer ırnrının yerine şimıti yeni \ ' C muaz
zam tılr gar yopılmaktndır. 

• \'ilno gazetectter sendikası, c;tatüsünde 
tııdil61 yapmıştır. nu taıtilütn şıöre~ Yahu· 
ılllrr vevnhut Y:ıhuıH ao;Itnıtan kımseler 
sendikn~·n ıf:ıhll olmıynrnkl:ırd1r. Bu ce· 
miyet a~tlik esa~ını kabul eden ilk gazele· 
cilrr remh·etidir. 

• ~hı~oli.nl huhnh11t lc;tih<1alinde temııyüı 
erten fiO piskoposla ~000 pııpıızı dün Yene· 
dik !':Rrıı~·ında kabul "c kendilerine teşek· 
knr rtmio;tlr. 

• İngiltere hfikl\metinln o;jy11st hıışmÜ· 
ŞR\'lri Sir Hobert V:ın-;itıarın pederi YÜZ· 

h:ı-ıı Ronnld Arnold Y:ınc;iltnrt 86 yaşında 
,•erat Pimi lir. 

• l>ün Riikreşle Avuo;turya elı:lliftlnrle 
bü"nk htr '"angın cıkmıştır. 

• Amr.rllCada harp iJAn etmeden evvPI 
reyiıım ile halkın fikri sorulmasın·a dair 
1eklH Amerlka kongresinde 188 muhalife 
karşı 209 reyle reddolunmuştur. 

Hitlerin Roma 1 

BcrH~;~~~h!~yet iti· J 
bariyle iyi malfunat alan mahfillerde, 

Hitlerin İtalyaya 9 mayısta gideceği ve 

bir hafta orada kalacağı bildirilmekte
dir. Hitler, hem devlet, hem de hüku 
met reisi sıfatiyle seyahat edecektir. 

Nasyonal sosyalist mahfiller, Hitle • 
rin Papayı ziyaret etmiyc.'.:eiini bildi
riyorlar. 

25 kaymakam 
tayin ve 

nakledilecek 
·Jiye 

Ankara, 11 (Hususi) - Da.h1 ~ 
vekaleti tarafından yeni bir karamı 
hazırlanmıştrı. • 

Yinni be~ kadar kayma.karnın tayU' 
ve nakli hususunda olan bu tcararnaıııc . ııı· 
birkaç güne ka.dar tasdik edilmıŞ bU 

nacaktır. 

.......................... ~:.. ____ , 
3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Buru5ukluklardnn kurtulmağı ve daha gene; ve gnr.eı 
görünmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz taz.e ~ 
bir genç kız tenine malik olmak istersiniz degil 
mi? Evet dersiniz, bu basit güzellik tedbirini tee
rübe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel penıbe 
reııgindeki TOKALON kremini kullanm..ız. Bu ıcre
mln terkibinde Vıyana Üniversite Profesörü Dr. ste
jskalin cazib kef$fi olan ve büyük bir itina ile Iııtf.. 
hap edilmiş genç hayvanlardan istihsal ve •·aıo .. 
CEL'' tabir edileu mUceyreleri canlandıran yeni ~., .. 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cildini~ 
besler ve gençleştirir. tik tatbikmdan itibaren erte
si sabah, clldinJzin ne kadar tazele§llliş ve gençleş.. 
mlş olduğunu göreceksiniz. 
Hastanelerde 60 • 70 ya..',?lanndaki kadınlara. yapı.. 

lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşultluJda.. 
rm tamamen ~il olduğu görUlmUştür. 
Gilndüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOKA.LON 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve ıasfJ... 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
mesamata ntifu ile derinliklerde gizlenmiş ve bi~ 
bir sabunun ihraç edemediği gayri saf maddeler• 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurla.t'· 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıyuıet.. 

li unsurlar ise, açık mesamatı kapatır ve üç gün zarfında en çirkin '18 

en sert bir cildi beyazlatıp yumuşatır. 45 • 50 yaşlarındaki kadmJets 
bile bir genç kızın tazeliğini ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. ge. 
me:ı bu günden bir tüb veya bir vazo TOKALON kremi alınız ve tarif 
edildiği veçhile kullanınız. Neticesinden son derece memnun kalacaksııırı rt' 

Ner./eT7 
"A • • ? 
'-:1 spır:. ı n · 

Çünkü ASPlRJN senefe'"ı 
denberi her türlü soğukal' 

, ..... ,,. ' . 
gınlıklarına ve ağrılara kart' 

-1 l _., .. 
tesiri şaşmaz .'bir ilaç olduğurı" 

·.112 • b ... .ı -
~fö ıs a! et~işfir. 

A S F! 1 R 1 N in tesirinde" 

emin r o1m:k 1 için~ lütfen &Afe~· ~ 
a ~J.ı i Q 

.sına . dikkat .... edi!l_İz 
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HİKAYE 
\:nkaradaydık. Babamız ölmüştu .. 
Yaş caınız bnkıyordu bize .. On altı 
Peıtına basan ablam,. ne güzel. ne i
le 1 !;lbt blr kız olmuştu! Kumral. 
~: Ska. sacları beline kadar inlyor
bır'a~ırcınıığmı. yaramazlığını hftlli 
tltdı ınaınıştı. Bir gene kız caf,ma 
lar ~ı senı) bile küçük komşu kız
'oyııu Siz ilce C\'e kapattı, cırıl cıplak 

F;d~ • .Masnı a vi "çh·lt,,Jo boyadı. 
rab ~e selen misafirleri annemle l.ıe 
ltıı er o ağırlardı. Yaşını başını nl
bn:u kactınlaı·ın yanında hlr ltöşeye 
bir IUp otururdu. Bazau. rn ciddi 1 
de ~evzu görüşülürken, olduğu yer , 
aı 1 sınsı sinsi gülerdi. l\llsaflrlcrl ı 
d1: Odırır.tı. Ama, bu gtllUş sebı>hleri 

1
° kadar basit şeylerdi ki: 

ıu .- Yaşlı hau:mın oyalı. hoıwuk
»aı:cnıeıılsi altında tortop olan bo

~ 8!l<;lnrı. 
"-p l .. b 'ilk arnınkları kıııa ı. uum uru-

dan °1lerile teıfokc ttitüıı tabnknsın· 
a Çıı;arn sarışı: 

şı,' - Otoınobi '" "otofll .. tlcylvert-

Mıa lıa nfıı· lıHtııııı kızar. somurturdu. 
tll:ıan <la lıomunhıııır<lı. Annem, 

erJııi uı·arnk dlkdlk Lnkardr: 
D ~t nıt:'t ! 

ihtalH, kl!:ıık 'e Bfkeli bir sesle 
dırı; ederdi. Ablanı, omuzlarını kal-
-' boynunu çarpıtırdı: 

lırn Vallahi gUlmUyorum. anuecl· 
b11 il· derdi - Size öyle geliyor .. Ah, 
ııaı s~ dudağımın kısa oluşu ne ı'e· 
b5y'j lllrümUn sonuna kadnr, işte 

_ e hep gUleccğlm ... 
_ ı\h bu l<ısa dudak! 1 
bt ..\h bu kısa dudak! 

lar
10

)'c söylenir, yalancıktan dudak
~ır '. burur gibi yapardı. Fıkır fı
ler =~1:rek dışarı kaçardı. Misaflr
lerını ltıkten sonra, annem onu diz
"erıru~: dibine oturtur. nnslhntler 

rıı;;a~ızıın, Nlmetelğlın ... Bak artık 
~a)~na ah gelinlik kız oldun ... Yarın 
lı sa ,1

11nnın buruşuk ellerine, kına
gund~ akrına ıla ı;ülecck olursan Uç 

0\'Ul - B ursuu ... 
- G~n evıenmtyeceğim anne! 
- 'V rtışuruz .•. 
.... '-' allahı e\•lcnmlyeceğtm .. 

l\lUB, Ye 1 t - ~il m neme ... 
~t. lta laht. .. Ben btr tanecik anne-
raıt,0 ~lllalc annemi. del nnnP.ml bı
lllez trı~ n nereye giderim? Sen bil
llat ~ıı1~1 n nnne, ana p,ibl ytır, Bağ-

··· 

. Gron 
çarşaf il 
kadın 

- Anadan geçilir, ynrdnn geçtl
mcz. kızını ... 

• • • 
Günün l>I rinde evi ın ize görücüler 

geldi. Niınl't nlılamı <;;ol'" zengin YC 

yakışıklı hir delikanlıya istediler. 
Damat beyin adresi, bir de kartpos
tnl fotoğrafı hırnkıldı. Nimet ab
lanı. gözlerlnılen yaşlar hoşnnır<"ası 
nn. lrntılarak gülilyordu. 

Ru. bir zaman. onun için alay ,.e 
gülilş \'CSilesi oldu. Ji'otoğrafı konso
lun öntim.' koyuyordu. Knrşısma ge
çiyordu. Kusurlar buluyordu: 

- Anne. bu beyin hıyıklnrı uzun .. 
- Bıyık erkeğ~n ynkıı;ıığıdır, kı-

zım .... 
- Hem de şışıııaıı .. 
- Erkek rlc<llğin euinc boyunn 

olmnlı .. Rıçan gibi olursa ı.laha mı 
iyi? Koluna takıp sokağa nasıl çı
karsın ı;oıı ra? 

- Giyinişi do biçimsiz .. Spor hi
çimi kostümle paplyon kravat bağ
lanır mı anne?! 

- Durası lstanbul değil ya! 
- Potinleri Şarlonunklnden fark-

sız .. 
- Sen deli olmuşsun, kızın .. 
- Anne .. 
- Söyle .. 
- Dnmndınrn kulakları da büyük .. 
- l(ızım. erkek kısmında güzellik 

aranmaz .. Bak, ne rakı. ne cıgara i
çiyormuş .. Ne oyun bili~·ormuş .. Ah
li\k, ahlflk .. \"arsa nhlA.k, yoksa ah
lftk .. AbUtkı iyi olmalı: karısrna mu 
tu olmalı .. 

- Ama, biraz da yüzüne bakılır ol 
malı. anne .. Sen de her vakit dersin 
ki: "Babanızın kara gttzlerlni se\'
meseydlm. ona varmazdım! .. 

- Densiz! O nasıl söz? !'\e zaman 
söylemişim?! 

• • • 
Günler geçti. Nimet ablnma bir us 

lul'Jk gelsin, bir usluluk gelsin! .. 
Şaşıyorduk. Sanki on, on beş yaş 
hirden bül•UmUştU. ~rfık Yara 'YOğa 
gUimüyordu. Derin derin dUşUnUyor 
du. Damnt hey. artık onun için gUlUş 
\'C nlny \'PRl1Pf\İ olmın·oı'<hı. 

K A H 'R A M A N · K T ~, 

HABER-

:······················ .. ·· .................... , ............. , 
: Yazan: ~ 
! Refad Enis f . ...................................... -................... . 
Ji'otoğrafı konEolun önüne koyuyor, 
karşısına getlyordu: 

- Anne .. 
- Söyle, kızım .. 
- Acaba be\nl beğenecek mi? 
- Senden iyisini nerede bulacak'? 

Öper de başına kor .. 
Güzlerini. konsolun üzeriııdehi 

kenarları yaldızlı aynaya dikiyor, 
uzun uzun kcudhıi silzilyordu. Başı
ııt fla.~n sola çeviriyordu; kaşlannı 
knldırıyordu: parmaklarlle lepiska 
saçlarını tarıyordu: dudal\larını bli
ıü:rotı<lu: 

- Anne .. 
·- ~öyle. kızıuı ... 
- Damadın :ra üst dudağımın kı

halığını be~enme~·l\'Crlrse .. 
- O kusur mu yavrum? 13ih;cn so

nt ne güzelleştiriyor! 
- IIeıı gülliyonnuşum gibi, değil 

mi? 
- Daha iri. 
- Amınn. ~·a kayıınnnnı alınırsa .. 

Kınnlı saçlarına gülüyorum sanır
sa ... 

• • • 
Uamnt bey hakkında yapılan tah

kikat iyi bitti. Görüşüldü. Anlaşıldı. 
Nimet ablam damadı, damat ablamı------------------------...--------
beğendi. Söz kesildi. Ve, gene günlin f 
hlrlndc, bu zengin, yakışıklı deli-
kanlıya nişanladık ablamızı. .. 

Harıl harıl hazırlıklara başlan-
mıştı. Evin içinde fkl makine birden 
işliyordu. İki kadıu terzisi tutul
muştu. 

İpok dantelli ipek çamaşırlar; 
krep saten. krep birmandan yazlık 
ve kışlık clblı;eler biçiliyor, dikili
yor; krep birman Uzerine Antep işle
meli ~·atak çarşafları hazırlanıyor
du. Mantolar yapılıyordu. "baş sık
mak .. ıcın krep damurdan baş örtü
leri kesiliyordu. 

Hepimiz de se,·iniyorduk. Ablam 
uçu~ordu. Nlşanlısnıı çılgın gibi 
se\'dlği muhakkaktı. Ona, seviştiği 
delikanlıdan çatır çatır ayırtılarak 
yaşlı bir istasyon memurlle evlendi 
rlldlğl için kendini vuran bir gene 
kızı anlattıklarr gtin, annemin kuca
ğında hüngür hüngür ve uzun uzun 
ağlamıştı. 

Sevjyordu. cok seviyordu. 
Sonu yRrın 

Re~at ENiS 
- llanlarda, filJ!lin bahriye nezaretinin yardımile vı:icuda getirikliğini 

yazmağı unutmayın. - Fransız karikatürü -

...... 

KAHRAMAN KTZ 
kıtı 
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dirıı uzere yaptıklaı ı 6Uı ü ı ttileı ı 

?nış~dıkten sonra, dU~ilnmeğc başla
"eı·i · Bu dUşilnce cidden ona ıstırap 
~~~· Kendi kendine şöyle dedi 

tn~k lf &er bu defa asılmazsam. de

fib, b~!ransada ip kalmamış . .Maama 
baıta b alde, kafamı uçuracak bir 

r.- ulunur 
"-U • 

~UktU çUk casusun endişesi cidden bü. 
kaybe't fakat bUtUn ümitlerini henüz 

lerniştı~~~işti. Akşam bir hayli iter 
~askns b' ır karar vermek lazımdı. 

lrdcnblre· 
-l'e .. . 
D . Şebbus edelim! 

b edı ve · 
esı ı. . Y•nni kılıç veya kama dar

b· .-.ernış h 1scıerini ~ ~bı uyandırmak için. el-
<le!nıe~ htımamıa parçalamağa. 

S t>C başladı. 
ı. onra kı11 
"''l'lın ' cını kırdı \"C üst kısmını 
fi .. a Yerleştirdi • 

~ornııy · Bu hnzırhkları ka-
kttn kUı en kurnaz Raskas, elini bir 
"'' ÇCsi içi d "4k bi ne aldırdı ve gayet bil· 
aana ~:t~Stalıkla, yUzUnU bu kanla ba. 
nın ı. Ve 'h 

~llltuk d nı ayet, mahpusları-
trıah~n k arbeleriyle sarstıklan 
ka apısına d w 

r'ı!nın ö U ogru ilerledi \'e bu 
taıa... n nde, müthiş b. d .. w.. w 

ğ .. ndan f ır oguş nag 
a başıad arksız gilrültUJer yapma-
~ ı. Dah ·ık tıdekı gü .. a 1 çığhklannda. mah 

llıusk ruttUicr kesildi. 
ns kena· k 

._ ~tük 1 endine: 
atla"! eınmel d 
r •13.rı h • edl, Sen Pri'-·aklıı 
ıı ,_ enı d' ı· 7 

"h "'<ı.lfa ın ıyorlar. - Ah! se-
.. h • sen· bı atıı ah' ı mahvedeceğim! - Ah 

:.r r.l • cchen . b· e a~ 1 nemı Tranka\'el, al •tn• h ••rt. AJı A a ' 1.Jç iı:ı' • I sefil! - Yarab-
at• l '\lı~·e ka""ı d"-·· t ll ·:·· tndat· "!O oguşmck! m. 

f\ nl ötdu · A ! ... Kılıcım kırıldı! -
ti~ reetklc , 

;\ı. al(! ı r · - Ah. mösyö Sen 
•ı' ne tndatı t 

b nı Öldü· .. tndat, Korinyan! -
" ... lllt l"liyorl:-ı:·! - Be . Ah' "~ !'anın nı.. . 

~lbıe bt n Rnskasm bu muha''YCl 
r Çok •- . J 

~pınmelcrin, kılıç 

.... :ırtılarının, muhtelif mimik ve nida 
tarın refakat ettiğini, tabii ilave etme-

ğe lüzum yoktur. Son ,.e yarım kalan 
çığlığiyle beraber, kendi.sini yere atma 
yı da unutmadı. 

Rolünde muvaffak olduğuna tama 
miyle kanat getirdikten sonra da, hiç 

gürültü yapmadan, sahanlığa doğru 

sürünerek ileı ledi. kadavraların \'e kr 
rık eşyaların Ü7.erinden athyarak geç-

ti ve sokağa fırlıyarak Jıavamn ağar
dığını gördü. Yirmi kadar mütecessis, 

hayret ve şaşkınlık içinde binanın et
rafını seyrediyor, fakat yaklaşmağa. 

cesaret edemiyorlardı. Raskas. kanh 

çehresiyle dehşet telkin ettiği adamla
rın arasından gCGti. Kardinalin ika. 

metgahına geldiği zaman. kardinal. 
saraya gitmek üzere, oradan hareket 
"tmiş bulu'nuyordu. 

Raskas vakit kavbetmedi: ha vatı
nın. güzel \'e ustalıklı bir yalana bağ-
lı olduğunu pek aliı. anlıyordu. Soluğu 
nu almadan, ceza hakiminin yanma 

k~tu. Casusun raporu üzerine, ceza 
hakimi birçok müselliı.h adamla Kurto 
sokağına koştu. 

Raskasa gelince. o da. Luv:r sarayı 
na gitti. ve kardinalin henüz dışarıvn 
çıkmadığını anlıyarak, kapının önüncıe 

bekledi. Yarım saati müteakip, sara
ym avlu!;unda büyük bir faaliyet ,.e 
te18.ş görüldü Rişliyö. birçok asilzade
nin refakatinde arabasına doğru yürU

dü. Raskas scndeliyerek. süratle mu
haf17.ların yanına yaklaştı ve sönük bir 
sesle: 

- Ah! ArkadAAIP..r. diye inledi, tan 
rı aşkı için bir bardak şarap .. Ah! 

başım dönüyor ... Bayılıyorum.. Ölü ..• 

yor ... um ... 

Ve Raskas kendisini yere at•t. 
Muhafızlar koşuştular. Birkaç asil

zade d<', tecessüsle oraya ilerlediler. 

Ve Fontray iliLve etti: 
- Pek ala! Mademki bu i§C giri§

,ık, sonuna kadar gidelim. Fakat ev
vela Trankavelden kurtulmakla işe baş 
lıyalnn .•.• 

Şever düşünceli bir tavırla mırıl-

dandı 

- Trankavel onu kurtardı. 
BUsyer dişlerini gıcırdattı: 
- Evet, Rişliyönün muhafızlarım 

yalnız başına berbat ederek onu kurta 
ran Trankaveldir. 

aı: 

Şever içini çekerek tekrarladı: 
- Onu Trankavel kurtardı! 
Fontray, kin dolu bir tavırla bağır 

- !şte bu sebepten dolayıdır ki, 
Trankaveli öldürmek bizim için başlıca 
vazife haline gelmietir. Biz yemin et
tik. Trankavel bize hakarette bu
lundu. Bundan başka, onun yanında, 
onun için döğüşüp, hayatını tehlikeye 
atmakla bize daha büyük bir hakareL 
te bulunmuş oldu! Mösyöler, bu aman
sız düşmanmnu sağ bırakırsak mah~ 
volacağız. 

- Pek ala! Şu halde onu arayıp 

bulalım! 

- Ve onu öldürelim!. .. 
Dört genG asilzade, kıskançlıktan 

mosmor kesilmiş bir vaziyette, saray 
dan dışarıya c:ıkttlar. Katil ihtiyacı 

ruhlarını sarmıetı. 

Bir an iGin Luvr sarayına a\'dct et. 
memiz lazım. 

Kral, dük d'Anju ve Ri.şliyö, mesai 
odasında yalnız kalmışlardı. Kardinal 
krala bir iŞ<Jret yaptı ,.e kral, şüphe

siz. onun mnksadını anhyarak, her za. 
mankinJen daha kekeme bir lisanla 
söze basladı: 

- Kardeşim, nihavct bir karar it 
tihaz ettiniz mi. Her cihetten işimize 
gelen izdivazımz hakkında düsünceniz 
gelen izdivacınrz hakkında düşünceniz 
için bir hayli zaman bırakmıştım. Ve 

madem ki §İmdi buradasınız, size açık
ça söylilyorum Vakit gelmiştir ... Ak
si takdirde, yalnız matmazel Monpans 
ye ile evlenmek istememeniz de değil, 
fakat hiç evlenmemek arzunuzda, gizli 
b:ızı maksatlar bulunduğunu düşün. 

mek mecburiyetinde kalacağım. Ve bu 
gizli maksatlara .... 

Kral birdenbire sustu. Hakikat, 
neredeyse dudaklarından f ırlıyacaku •• 
Sadece hiddetli bir nevi kükreme fır. 
ladı, buna da, Gastonun ibir dehşet inil 
tisi mukabele etti. Rişliyö, muammalı 

ta\Tiyle, mücadele halinde bulunan 
iki karde.si seyrediyordu. 

Gaston dehşet içinde ürpererek şöy 
le düşündü: 

- Her §eY meydana çıktı. Her şey 
mahvoldu. Ben de beraber! 

Ve sakin görünmek için büyük bir 
gayret sarfederek, yüksek sesle: 

- Sir, dedi, evlenmek istemediğimi 
size kim söylüyor? Ben bunu bilakis 
candan temenni ediyorum! 

On üçüncü Lui, ümit içinde ürpe
rerek: 

-Ya! ... 
Diye mırıldandr. Gaston da devam 

etti: 
- Majesteleri hoşuma giden bir 

zevce bulsunlar, cvlenmeğe hazırım. 
On üçüncü J.,ui kardeşine doğru yil 

rüdii., onun elini tuttu ve yalvaran bir 
sesle sordu 

- Doğru mu söylüyorsun, karde. 
§im? ... 

Gaston sakin tavriyle cevap verdi: 
- Doğru söylediğime tanrı ve ı;e. 

r('fim üzerine yemin ediyorum! 
On üçüncü Lui sendeledi, kendisini 

koltuğuna attı. Ba.~ını elleri arasına 

aldı ve hıçkırmağa ba.sladr. Rişliyö. 

kollarını göğsünde kavuşturmuştu. 

Şimdi, biraz evvel An d'Otrişin çıkmış 
oldu~ kapıya b~kıyordu ve bu bakr
şında kin ve tehdit ifadesi vardı. Gas. 
ton ürperiyor, darağacını görüyordu .. 
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B. R. Ç. 23-32: 
H n:k tlerlnde ~ e ı leriıımle fııı.l:ı c-c-

sur ve abl;;an oldu •nıızu yazınızd n an· 
tadım. He.sab:ı i tin t etmek şartılc bu n 
'i hareket zararlı ),lanuız. Fııknl izde 
daim bö:>le olm:ıdı ını tahmin edırorum, ı, 

lmnd:ın dol J ıdır ki erş ) d n eVYel. ee- t 
s ret vn fınızı es:ıs Ilib:ınle muhar z;.ı el· ; 
melde benıbcr bunu tecrübenin, hcsalıııı 
kontrolü Ilınd bnlundurm:ınn tiz:ım l 
di inf }1ızıyonım. Yaşınız 2:> lO lııır. Bo
) Unu uzundur. s·şm:ınc:.ı ınız. 

-212-
A. Ga. 1'o: 
ffiıkkımd ta ın ıı!I le çk-

kür ederim. unu: nn ço ıı. ister• 
iı>tcmcz cevap rın gecikmesini mu ip o
Jııyor. H:ıtti bau nb•ercm o ruyucuf:ırm 
geciken UTllJllıır dol yısil ıırtık c~ p 
abnuyııcaklanııı zannederek b ı iitunl r
da lındilerine ııyr1Im11 s:ııırr n bile ıını.~ 
ınaktan v:ı etiyorlar lib - H:ı.l!:ıuki ce
Tapl:ır, sır.ı ile munlaıam::ın ~ erilıne.lı:te

dir. Evvelce ):ıpıl:ın bhlılı ıkm.:ıl edecek 
ırun bir tahlil için muhtel f senelerdeki 
yazı TC imzaların Sl'ri halinde elde bulun
ması icnp eder. Eğer bunu yapabilel·cksc
niz, daha iyi olur. lliı suretle lı kkınuI3 

ı;:östcruiAiniz itfm:ıclırı yerinde ol ğıınu 
a;ize isb:ıtn bir ,·esile bıılınu' olurum. 

-273-
T>. S. Tutungıimrük: 
Genç, orta hollll \C ort:ı bun~ede bir :z:ıt 

Zeki, fııal. llnynlla muvnffnk olm:ık fçin 
birçok iyi mczi:reU rina v:ır. Fnknl en bü 
~ ük bir kusurun az: Konuşın:ın ııa dil.;bl 
etmemenizdir. Konıışımı tar-1.ınız y:ışadı!9~ 
ııız muhitle size ol.ın ilimnrlı kırabilir. 
T:ım ruıına5ile bu ınııhilin adamı olın::ıf{n 
ınrcbursunur.. Çalışkan ve zckl o•dağunu
:ıa re ne yapmak lıin ddi"ini tayin 
ederek kumrlnrınızı <lıizeltmcniz şa anı 
tavsi eılir. Uu tavsil eme siz ne d rslnlz? 
Ce\"abmızı :ıldıkt:ın onr:ı tekrar konu:,.ı 
biliri:ı.. 

-2i4-
• R. Ka1J11: 

ıien(', işi sıhhatli bir znı. lln"s:ıs Tc nlın
~a11 hlr yarndılışta olm:ınız çok ınohtemrl

clir. Yaptığınız işlerin lali:dir rctnme'.'if, he· 
f.lı.:nil.n°si <'ct;·ırctlnlzi çok rırllırır. Jlnre-
1.ellt.rınh.e v di~nl:ı l.;JJ;.mct..._tı;ışl. 1'ırınm 

8 CTC~ t:ır ilatilc karakterinizi: mc
:ci;vet ,.c 1.-usurlarınızı; sizi hayrete 

<lii urecl'k kad:ır 'axih t"C sarih olarak lıu
sıısi) cılcriniıi; tuttuğunuz ,.e):ı düşündü

~unuz ıştc ınmaffıık olup olmı ·nc:ı~inı:ı:ı; 
ıııh:ı et beş r r la )aşınızı ize üyliyelıi
lır'İnı. H:ın:ı bir gazeteden, bir kilaplan ve 
l :ıl.lınızd:m ~ı:ızac:ıiıınız dört s:ıtırlık ~ :ı. 
xa 1; son :ıylarrlaki imzolarınızd:ın ıkisirıi 
ınderiniz. 

bu h;ırekNJt:riniıe 'erdikleri kı)nıet ile 
dcl?işir, l nni ~k tleJn haricin kıına:ıtlcri, 
s:ıh 1 k:ınıı. tlcriniz ıızerinde zi mdesilc 
mue,~irdfr. Arzu cttf'liniz bır t'C)I kafanız 
d.ı buyutm ·L: tlc huJI nnızd.m hiridfr. 
Hele ):ıptı~rnız bir i,i, bir d:thJ kat'inırn 
kontrol etrnel: istemezsiniz. H:ılbuki dili:krı 
lıoiz z:ım:ın zıım:ın U)-ıfür. bunun içindir 
ki i lcrinızı, '.l aptıgınııı sonrııdan ııt·çir· 
menizdc • det:ı zaruret \"ardır. Binız ı),ı 
müb:ıl ·:ı:ıy:ı mel tiniz "-ardır. H:ıy:ıll:ı ııı ıı
"ı:ıff:ık olm:ık için iyi v;ı ıfl:ınnız vardır. 
Tıırn)eforimi yerine getirir cııiı. im iyi 
"•mfbnnızıa kıymeti pek çok oı·t:ır. Ge
ni emelleriniz olduğunu göre tavsiyeleri
mi ilıınnl ctıııeyiniı. ve isterseniz dii~ün-
ıliiklerinir.i mufnssnlan yazınız. ' 

-27j-
f'. A. l\. - JUr: 
Yazınızı tahlil cc.krkcn hakkınızda v(•r· 

dl im hiiküm şu oldu: :\Iiıtcfıanil karak
terli bir z:ıt. Siıılc ildeta iki. hsfyet ~·:ı5n
m:ıktad1r. Bazı nll\'lılde mü bet ,.cı h:ı:tı 

:ıhv;ıldc de ruenrı şalısheUuız ize hltldırı· 
rlir. izi mcrh:ımctli, snhırlı. bnşkolurırıt 
<lüşiınen, t:ınn-nnl:rt' aldanın :.I::ır. \(crhu
metsiz, acrıı e hoılhin ı. JUyanl:ır tin yan
lı~ gürınü, dcğillcrtli('\.Birincflcr, sizi ılnlın 
fazla hir s:ılısiyl'tte, rliğcrlcri ıte başka 'e. 
:ıko;i ah-.iyeır.e t:ınrınışl:ırdır. llnreketJeri
nizi daimi bir kontrol ııllınd:ı bulunıtura
r:ık iı-ndenizi lmlmn:ırnk kendiai;ti tam 
müsbet bir nıl:ım h!ıline lirebilir iniz. 
Bu hn!{usu h :uıtihi telkinden r!e i tifndc 
ediniz. Ynşınız 30 elrafınd:ıdır, Doyunııt 
ortadır \'e zayıf ıntz. 

~2i&

M J.IJ. An!:ara: 
Royunuz orln ''cy:ı lıüyük hlr ihtiın:ıllc 

"' ı:ıılnn f:ızlaclır. Rünyece herhalde şiş· 
ııınn cld!iMniz. J\llonuz ho unuz:ı nRwrnn 
ı! ıha azdır. C.ılıuk iş ıtörnıc7.-;ini~ amo. ılc 

Cevaplan veren 

Profesör Sanerk 
Grafoloji ve GrafometrJ 

mllte11assıs1 

v:ımlı \ ' C dikaktli çalışıı·sınız. Bir işın zor
luğu sizi yıldırmaz. Kendinize itimadınız 
,·ardır ,·e hny:ıtıa mutla'·n muvaffak olııt·a
E:ınıza knni iniz. Aamcli işlere de kabili· 

Yctiniı. iyidir ve bu ne,·i işlerde de mu
~·a(fo k olabilirsiniz. lnlh:ımı se\"ersiniı. 
Tabl:ıtcn U)~aı lmlonuyorsunuz. Kttsur
l:ırınızdan Jıiri bir işi yaparken düş:ilnnıe

niz; tefl'rriintını düşünmedfğinb: bir h~re· 
kclı· geı:likten sonra bu tererrüntı kanır· 

l:ındırm:ınız \'Cya bu i~lnizi kontrol etme

menizdir. Snkin, ketum olmnk >c söyledik 
leriıne ılikk:ıt etmek şarUlc hn:rattn mu· 
,:ıff:ıkiYctinizi şüphesiz <:ny:ılıiliı- inir. 

- ~ii
. lnl:ııra 1.'tO: 

1 
Orta boylusunuz. Genç iniz. Sıhaatçe 

i) isiniz. Ynzıılan meslek tayinine - dni-
rııu inıkıiıı olrıınrn:ıkl:ı bcrulıer - Sizia ı 
hir hiiroıla ı;:ıhs1ığınızı ı:ınnediyorum. 

El i .Icriıll'. ameli faali} etlere kabiliyeljniz 
çok iridir. Dirnz in:ııcı olmanız kusurlnn
mzdan biridir. lı~'lltlııra pek bağlı bultm· 
mamaktn olduğamn için iyi '\"C f:ıydnlı 

olıır.ık kabul ettiğiniz erleri kola~•lıkla 

tatbik" sah:ısmn geçirirsiniz. :\liihim !l<ıylcri 
gönne-;ini ve sösıcrmesini bilir ve nlülrn· 
nızı üzerinde lopl:ıynn şeylerin başkaL"ln 

l:ıtafından <la ul[ıkıı ile kıırşılanınıı mı is
tersiniz. Rcndinizc ait husıı<il:ırd:ı ketum 
sörimüyorsıına7., bu cok iyidlr. Bira~ mün
·ıcvt rıılılu olm:ınız muhtemeldir. bu hiç 
i:ı i değildir. Ru t:ıhlillcrfm stzi ıntmin et
ti} s e kr ynzı -çc imzalnnıı121 göndere· 
rek" r!iğrr Jıir t:.ıhlile inli:ı:ır ed.-hflirsiniz. 
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Kabalaş • Taı: 1 
3~-40 yıışlarında sakin ruhlu bir 7..ul. 

Size dahn fazla durgun denir. Ruhen dur-

gun oldu~unuz gibi harckcllcriniz ilibarl
le de dursunsıtnuz. Fa:ıliyel islcğiniııdc 

muvaffak: olabilıuenh hugfınkü şeraitte 
çok güçtür. Açık h:ı.vnd:ı yürüme, ynıınu:a 

J;Örc ku\'el, ınunı:ızam heden hanıJr.elleri, 
f:ı:ıl nmhitlerdc bııhınm:ık size apnc:ığııu 

trıv in~lerin b:ışında gelir. 

(Devamı var) 

l2 tKtNClKANUN'- fglS 

~~~fı:{) ~@!;1l@~~~ 

•KAHRAMAN KTZ ' KK'R'RAMAN :F\'.IZ 19-' 
---·-~------------------~~~~ 

On i.içUnctt Lui birkaç saniye son. 
ra sükünetlni temin etti. Ayağa kalk
tı ve. kolunu, Ga.stcmun boynuna: geçi. 
rcrek gillumsedi: 

- Sevgili kardeşim. Demek evlen.. 
nıek istiyorsun? 

Prens bir kahkaha atarnk cevap 
verdi: 

- Hem de mümkün olduğu kadar 
çabuk. Ve eğer kardinal, lbenim evlen 
memı takdis ederse, artık sevincime 
payan olmıyacaktır. Bana bir revce 
bulun Sir! Hakikaten artık bıktım .. 

On Uçtincii Lui de neşeyle gülerek: 
- Kardinnl, dedi. bu on sekiz ya.. 

.mdaki ihtiya~,l>ekir için bir zevce bu 
lun! 

Kardinal güfü~siyerek 
- Doğrusu, dedi, matmazel dö 

Monpansyc'den daha münasip bir zev 
cc göremiyorum ... 

Kardinalin tebessümü bir ölüm te.. 
hcssümüydü; bu sesi zehir saçıyor 

gibiydi. 
Kral devam etti : 

- Ne dersin, Gaston? 
Dük d'Anju biran düşünür gibi yap 

tı. Sonra, cevap verdi: 
- Mademki. fikrimi soruyorsunuz 

sir. itiraf edeyim ki, matmazel dö ııon 
pansyeyi hiç sevmiyorum ... 

- Mesele aşkta değildir. Mevzuu 
bahsolan siyasettir. Sen bunu bilmi. 
yor musun. sanki... Haydi kardeşim, 

bunu kardinalin \"e benim hatırım için 
kabul et! 

- Pek ala! Kabul ediyorum, Sir! 
Fakat. rica ederim, bana iki üç ay mii-
1 .. ade verin de, siyasetle evlenmek dii. 
şürıccsine alışayım! ... 

On üçUncü Lui, kardesini kolların.. 
da sıktı.. Sonra odada dolaşarak. bu 
evlenmenin büyük avantajlarından, ya 
pılaca.k düğünün azamet ve şaşaasın

dan bah etmeğe başladı.. Son ~rece 

memnundu .. 
Ga.ston ancak on sekiz yaşındaydı. 

------~----------------------Buna rağmen, lhilekarlık ve alda.t.maır. 
ta son derece mahirdi. Siyasetle ev
lenmek mccburiyeünde kaldığından 

dolayı §ikayet eder gibi tavırlar takın
dı Ye bu hali o kadar çocukça ve sa.mi. 
miydi ki. kral kahkahalarla gülmeğe 
başladı. 

Gaston birdenbire: 
- Mösyö lö kardinal. dedi, madem 

ki sulh aktettik •. 

- Fakat. monsenyör, aramızda 
hiç bir 1..aman mücadele olmadı ki .. 

- Ben de bunu söylemek istiyor. 
dum. Neyse, mademki şimdi iyice u
yuşmuş bulunuyoruz, bana vuktiyle 
yapmış olduğunuz bir vaadi hatırlat. 
mnk istiyorum ... 

- Hangi vaadi, monsenyör? 
- Flörideki şatonazu bana göster. 

mck hususundaki vaadinizi. 

Rişliyö, kralın 'karde.şine seri bir 
nazar atfetti. Fakat onu. o kadar ne. 
~eli ve. samimi gördil ki. bütün şüphe
leri. derhal bertaraf oldu. Btmun ür.e. 
rine eı?ildi ve söyle dedi : 

- Prens hazretleri cidden iltifat 
ediyorlar ... 

- Hayır canım! Ne kadar dost ol
d•ı:fomnzu herkesin görmesini istivo
rum. &ni ve sadık dostlarımdan ba
zılarım Flöride ne zaman ağırlamak 
istiyorsunuz ... 

- Günii nrcns hazretleri tayin et.· 
mek lütfunda bulunsunlar! 

- Bu!;Ün cuma ... Su hald~ pazar
tesi günü gelirim. 

On ü~nc\i Lni samimi bir h('yecan 
la 

.., 

- Gaston. dedi. sen cidden iyi bir 
karde(!sin! 

Dük cl"Aniu da sövle düşünUyordu: 
- Pazartesi günü. kardinal. darbe 

terimiz altmda mahvolacaktır! Pazar. 
tP.si günü bu paoa.sta.n kurtulacaihm ! 
O zaman!.. Ah! O zaman •.. Kimbilir ne 
lcr o1a.cak ? ... Ertesi günü Fransa tnh. 

----------------------------··~--.......--~-----------------.... ----------tm.m münlıal otmıya.cağmı kim iddia 
edebilir? ... 

xxxvı \ 
KURTO SOKACIND~~ 

RUAYAL MEYDANINA 
Bir aralık. Kurto sOkağında.ki bina 

nm mahzenlerinde muhtelif şahısların 
kapanmış olduklarını, okuyucu, her
halde unutmamıştır. Bu §ahrslar: Ra 
hip Korinyan, baron dö Sen Priyak, 
gen~ hizmet~i Maryct ve kardinalin 
m uh&f ızlarıydr ...• 

Rahip Korinynn, geniş elini hizmet 
çi kIZin omuzuna. atarak: Yakaladım! 
Diye bağırdığı sırada, Sen Priyak ga. 
yet tabit olarak, bu yakala.nan insanın 
Annais olduğunu zannetmişti. 

Bunun için, Sen Priyak, merdiveni 
bir yıldırım hıziyle indi, rahibin üu.ri
nc atlldı ve müthiş bir yumrtik darbe
siyle onu yere yıkarak bağırd1: 

- Sefil! Ona el silrmcğe nasıl cc. 
saret ediyorsun? 

Bu, cidden mertçe bir hareketti. 
V c bu derece hareketin neticesi şu ol. 
du ki. Koıinynnın gözil sapsan kesil
di. Bu göz, bu sarı renkten. koyu bir 
mavi renge g~ti ve nihayet bu renk 
simsiyah bir hale geldi. 

Yarım karanlık i(}inde, Sen Priyak 
bir kadın eşkali gördii. Hürmetle eğil
di ve şöyle dedi 

- Matmazel, sizi bu fil rahibin 
mülevves temasından kurtardığım için 
cidden bahtiyarım. istediğiniz yere si. 
zi ~öUirrnek için emrinize amadeyim. 

Hizmetçi kız, samimi bir hayranlık 
ve tattı bir sesle cevap verdi: 

- Cidden iyi kalpli bir insansınız. 
alirenap asilzade! 

Sen Priyak hayretler içinde bağır
dı: 

- Bu ses, bu sözler! O değil! 
Ve rahibi boğazından yakahyarak 

iliixe etti : 
- O ne.rede? Söyle alc:a.k? Yoksa 

gebertirim! Nerede o! ... 

Korinyan hayret ve deh.5ct içinde 
Maryeti işaret ederek kekeledi: 

- İşte! .• Jşte canım! 
- Sefil! Onu yaka1adığmı bağır, 

dm dernek ki bumda! ••. 
Rahip haşmetli bir ta\.'ırla doğrUl• 

du ve bütün cesaretini toplıyarak b:l· 
ğırdı 

- Yeter! Onu yakalam.l§tmı. Fıı
k:ıt bıraktım. Brrakın beni, çünkil 
cübbemi buru.5turuyorsunuz. Bıralt111 

diyorum, yoksa fena olur! ., 
Sen Priyak mahzeni araştırına.gıı 

ba.şlıyarak, hiddetle mırıldandı: 
- Sefil, öllim derecesinde sarJıoŞ· 
Korinyan mukabele etti: 
- Sarhoş mu? Belki sarhoŞUll'l· Jl'ıt 

kat ölüm derecesinde değil. Galib3- yı· 
şıyorum. Sadece gözüme bir ~ey oJdll 
da iyice göremiyorum. t 

Sen Priyak ümitsizlik ve hiddc 
içinde mahzenleri dolaştı. MuhafıZ13r 
ona yardım ediyorlardı. Biraz sonra· 
filh,ıkika Korinyan ,.c hi1.metçidrJl 
başka mahır.ende kimselerin butunınıı· 
dıtl anlaşıldı. O zaman, Sen Priyal<Jll 
hiddeti son haddini buldu. . 

- Ah! Raskas, diye bağrrdı, ibl~ 
Raskas ! senin karrunı deşecek, b~ 
larmr, kalbini kö'.'")eklerimc ataca.ğııtl· 
Göriirsün, akak! Görürsün hain ! 1' 

Sen Privak. merdivenden çık11l8 

üzere ileri,l;e atıldr. Tam bu anda l{O

rinyan da bağırdı: . 1< 
- Raskası öldiirmek rni? BeIU ~~ 

levin onun nasıl ele geçeceğini ben 1
• 

bilirim! . ç 
Bu esnada, Sen Priyak. korktı~ . 

bir hayret ve hiddet nida.siyle inl~d~: 
Kapıya elini uzatmış ve bu kapın/n l} 

ce kapalı olduğunu görmü.5tii. &n ~; 
yak. tekrar ~ağıya indi, sendelcd1 \ 

b=ı.ygm bir halde yere yıkıldı. 
f . . . . . • . . • ıı 

Bu aralık, Raskas, Tranka.vell~ ~ 
naisin dışarıya çıkışlarmı seyrettil' t1' 
ve kapalı kalan muhaf tzla.rın JalP 
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Baıl~<E.11n1Daırr eınn yon e~\?ell csş~oya ya'ü:a~oydu 

Eşkıya ininde 
kadın doğuran 1 • 

~Ciz Osmanll hükumeti, Bir Amerikalı misyoner kadını 
eşkıyanın e1inder.ı kurtarmak için otuz bin 

vermişti "fidyei necat,, 
ıı1111lllknnJnr, yarrm asır cvelfne g C'
İ'a~~Ye kadar bir eşkiya. yatağı idi. 

altın 

l'oıtt ız Yoln çıkabllmenhı imkünı 
&lire u. l~şkiyannı en cok zararını 
~eı:ıd~ler :fakir köylUierdl. Bunlar, 
ıı.ı lll ılerını koyunlarını Ye keçiTe ri
hup~hafnza icln arnlarındn silflhlı 
U~a.ıııar teşkil etmişlerdi. Köyün dc
lerı ılarından on, on beş kişi gcce
tide~ıra ile nöbet beklerdi . Şehre 
lar 

81
1er, mutlaka dört beş kişi olur

~tl~ 1flhlarını omuzlarına vururlar. 

0 Yola çıkarlardı. 
1lıfg~.81raıarda. birçok kadm \'e erkek 
l~tı oncrınr l\lakcdonynya gelmiş
'"r !ılchirleı·de, }{{.iylcrdc dispaııscr-
0~ektP.pler acmışlardı. 

lııton z beş sene kadar evvel, Esl<'n 
easeac~dh bir kadın, bu hayır mU
töı:ıde ~rint teftiş icln Dalknnlnrn. 

l rıınıiştl 
001 . 

l'i!(lld senesi ağustos ayındn Amc-
l'fka1ıan Celen Elen lston: iki Aınc
a111ı bı~rkndaşlle ve Katerln Tnlkn 

'(}~ h Arna,·ut kadınln yola cıktı. 
ba2:1 ş harta içinde Mnkedonyanın 
Oı:ı il~~ lrl~rlni gezdi. 3 eylQI sabahı, 

l(,arıılşiJık bir kafile teşkil ettfler. 
llluaııı Elde, Elen lstondnn başka üç 
laıebe ~ kız, bir nuıgar mndaın, Uç 
"ardır' ti~ katırcı, bir yol gösteren 
bıırıunı l\:arııcııın neşesi yerindeydi. 
Ce1'ıerı a. beraber, tam hareket ede-

' llu sıraaa Elen 1ston: 
bııı.ı anı Yolu lntlhnp etmenizin sebe-

l>edı nyamadım? •• 
a ...... n~ Yoı ~listcron cevap verdi: 

ra on.. en kısa ve en emin yoldur 
\ ~:ın 

'rıııı f· f;lhe.. • ıttHnayımz yoksa 
' lı ri z 

6 lt~~l . " 
1 tı tl'.~{'>h•nu gcç;cbilmck için bir 

~llrla11 k~ ctnıfşlcrdi. Karanlık bas
~"~lı·nıe1c Ye Yetişmek, geceyi handa 
ar hııı fcln mUmkUn olduğu ka
~~~atır: gftıneğo çalrşıyorlardr. 
~e lıırı :rın ayakları alışıktı, gide
~atıııde .kcrı biliyorlardı. Yolun bir 
hı{ıtv1 dö~ca~nn bir kaya vardı, bu 
~ il çıı. 1 dUktcn sonra genişçe bir 
ıı.~a 1 ~ı::cnktı. Rndınlar, korkma

~.0~1 l\ork~lardr. Madam lston: 
'l'"· 3Yınız, dedi. Bir şey 

).Utı i\ıtı bu 
ta O lf>kz· !:m'ada. sanki onun bu sö
~l 111laıcı ? etmek !stil orlarmış ı;ihf, 
fl/a C-:•ktı U~dahklardnn bir sürü eı:ı
~a l\tuaııim ntırıarın yularına sarıl
:l'll\'baınndıı lcr, talebeler bağrışır:a-

ıtrınn<t ar. lçlcrfnden birisi yere 
....._ ~Şkf ~- l\Indnm 1ston: 

~~kbiye ~ıtt!f nın eline clüştUk! .. 
·~·a Şa 00rneğe başlndr. 

a11 !lıırııar 1kuya gelnrnı 
1 ll.tlıı ı·ı ~·n ar at<lı s rı, sucıu kuvvetli 
lar11''ar<lı. 'ı) ll'1lnrındn kalın gocuk-
lleı,. \ )· nh11~211.~rı yUzlcrini sarmış- , 
ton ~ Orkun &ozlerJ görünüyordu. 

?ıt~15teın sı~aheyJcrdl.. Ellerinde 
ıt()ı;. elam t t lnr bulunuyordu 
' ')tu ıı a on eşkt . 

El so erıenı . yanın reisine 
....._ lr~u: ek C<?snrcUnl gösterdi 
ı:ı lı ?.ı1 

er· "n n ı \i•ı •kı bl 0 stıyorsunuz? 
~ r trı r knı • · •• lı'ıaııa C>don tur tkahn salıverdi. Söz 

Ql't 1 hıın f'tn efhıin namlusunu 
, lfr seıııc:ızuua dokundurdu, 
ı 'hıl'di 

flu·ıtlrn~ · d<'dl, Yllrü' 
Qr <ıtnıo){ · ·· 

llta · !\'iha hnkt'lnı yoktu. Yürü-
'1tı.h~1t hır ;~t bir ormanın içinde 
0ra.ıı başka 

0 
re vardılnr. Burada 

~ a. ll<;ıkt Şklyu \'ardı. Geceyi 
lal' rtesı RU a Ceçirdflcr. 
tı~a ~acının~ Şnfa){ sUkcrkon haydut 

11bı~l r:lldirdı ~~nln Erikayı birer ka 
d:.~tfrıt scrb Aldılar, gl>türdlller. 
b Şu çi., ,;~t bırakmışlardı. 

haı1:"ına(lan ·:gı l<:ıhul ediniz ! 
~ıı. a~a.Ya kaa lnlennıcdcn Güneş 

' lllısor, ın~r Clttfler. Madam Esi 
bı . lzt Öld teınadfyen: 

t1tıı :Po llöJ'le~f ıneğo götUrUyorlar .. 
ı.ı ~aı:ı:ı1u (!tın~ordu. lston, nrkada-

1'-. ....._ ı.- 1Yordu· Ye, cesarctlendlrme-
"'Qı.. "'-Orı. · 
l'U ' la l\llla dl 
(\ t'lr.ırc]~(\rııiş ~Is rordu. Bizi öldilr-
İ~ ltttıoa~ l\ınksa~trdı, çoktan öldU-

ta b ~ır ıı nrı bizden para 
'1 li:ısıtrrıı~~ı:oınıo kadar vahşt adam 

ıı.11 Ya· k: r ar 
lJ ttral\ • aynlar .. 

,!'ar. liı il li\llüb nrasınd8v kuru 
tıı lto~ar 'llntrn Cibt bir şey •ap-
~ aı-. l{ lllan bı su, bir somun ekmek 
~:~ 1;6l~ 1lilı ıırn rı~rça Peynir bırak
ııı c:lı 1 teıaı b )anından a~Ttlır-
~ ·11~ ltıdl'kt lasrndnki ka.lpnğı çı

ıs ~1 tıı.ı;1 fston~atır tırnağı demeti-
• , tı llrı.ıtıuz uzattı: 

•ıtı lt~ltın rıti tn~dam, dedi. 
acı,rı. b }'eı necııt ı 

' Utu 
n bir sun katır ü-

I 
, 

Z<.'rinde gitmekten mütevellit bir yor 
g unluldu kullib nin içindo yere Sf'

rilcıı goctıl{inra uzuııdılar, derin bir 
uykuya dnldılar. \'Ur,;utlnrı gibi di
mağları da yorulmuştu. 

Ertcsl gUıı gene yola çıkıldı, Ye 
öğleye doğru bir ınnndıraya varıldı. 
Burada blr çoban kulübesi vardı. 
Yaşlı bir kadın hizmetlerine bakı
yordu. Ocağı yaluyor; yemeklcriııi 

sularını getirip bırakıyordu. Fakat 
ağzını açıp 4n bir söz söylemiyordu. 
Sanki dilsizdi. Ertesi gün, cşkiyadan 
birisi lrndrııların yanma geldi, pü
rüzsüz bir inglllzco ile: 

- Madamlar, dedi. Size kfı.ğıt ve 
kalem getirdim. Dostlarmızn yazı
ııız .. Mnhpus olduğunuzu, yirmi beş 
bin altın gömler<ltlclerl ta:kdirdo he
men serbest bırakıl:ıcn.ğnıızı bildiri
niz. Dostlarmı:ı:n bu ııarayı bulmala
rı için blr ay müsaade veriyoruz. 
Aksi taJ{dfrdc her ikinizi de öldüre
ceğiz! .. 

- Bu parayı vorobllccck kadar 
zengin bir tanıdığım yok, dedi, yal
nız kocam var. Beni sever, kurtar
mak ister. Ji'nkat, fakirdir .. 

Madam lston, hayatıur iyiliğe, iyi
lik yapmağa hnsrctmlş bir kadındı. 
Bankada birikmiş bir pnrnsı yoktu. 
Aklına. Amerikan hayır mtlcssesesi
nin fstnnbuldnki mUmessill geldi. 

Korku ve hcyocanla titriyerek ka
lemi aldı ve bu zata IJlr mektup yaz
dr ... 

"Madamlar~ sekiı giiniiniiz 
kaldı ! ,, 

Jstonun mehtubu lstanbulda ve 
Balkanlarda bUyük bir heyecan u
yandırdı. En küçlik köylere varınca
ya kadar onlardan bahsoJunuyordu. 
Fakat, ltendller:lnl kurtarmak için 
bir teşebbüste bulunulmuyordu. gün 
lor ı:;ectlkçe eşklya. sabırsızlanıyor
du. Kndmlnrn karşı muamemelcrinl 
tl<'ğiştl rmfşJerdl. 

I\ıhnyet bir snbah çete ı·eisi : 
8ek1z gününüz knldr, madamlar. 

D di. Çekildi. arlmdaşlarlle görliş 
mei!;e haşladı. Kadınlar. cşkiyanm 
ne konuştuklarını işltlyorlnrdr. lç
lerindc en genci: 

- nnyle kıymetli rehinleri yok et
mc kt<'n fayda ne? 1\tüddetl uz:ıtmal• 
dnha iyi olmnz mı? •. 

- lnvct nma, jnndnrmalarla başı
ınrz derde girecek. Yerimizi öğrene
cekler. Uzun müddet burada knlmnk 
bizim için tehlikelidir. 

- Şu halele, madam lston bir mck 
tup da Amerikan sefirine yazsın ..• 

l\Iadam lston reddetmek istedi. 
Falrnt eşklyaıım tehdidi Uzerlne yaz
mn~a mecbur oldu. 

Bu mektuba yirmi gün sonra ce
vap geldi. Cesaret ta\•siye olunuyor, 
fakat. pnrnnm bulunup göndcrilece 
ğine dair hir ş y söylenmiyordu. 

Yirmi ,;ün dnha geçti. Madam Tsl 
knnm snn"ıları tuttu ve bir kız c;ocu
i;"U doğurdu. 

Çete reisi. mini mtnı bebeğin lrnn
dnğını kuca~ma alih: 

- lsmt (Kısmetli) olsun .• 
Defü. Eşkiya, çocuk doğmasını u

ğurlu sayarlardı. nu schcblo çok 
memnun olmuR\nrdı. Kndmlara k:tr
şı mnamP.lelorlni lıirnz mUlA.ylmleş
tırdPor. Bundan cesaret alan ma
dam lflton sordu: 

- Tilzi dnha uzun mUddet tuta
cak mısınız? 

- i'nramn gönderllmestnl bekli
yoruz. 

- Bl7.im için hiçbir mektup :ılma
dmız mı? 

- Hayır!.. 
- Acaip şey! Deş ay oldu. H~ll 

bir hnhor ~·ok .. 
E ki:rn: Sofyadnn horgUn haber 

alı:yorl:lrclr . Bu lıahnrlerl g(ltfren, çe
tünlıı ndam1nrmilnn htrisi idi. 

;\fac'!nm Tslk'nln koca~ı hert?ün 
hlikf•rrıet kapısını Mmdırıyorö.u. Fa
knt lıir netice clrlo edemiyordu. 

Gcınr valide, yanusunu kucağm
d~ Pn1hyor: 

- 'F!Pğ'er bir gün buradan kurtulur 
flam lı'!' kmm hl1" kafeste bapsetml
Y"""i'!.hn ... diyordu. 

!!!i lkincikdnun günU çeto reisi: 
- Ahmz. btr mektnhnnuz var .. 
T>ecli ve hUyücek htr zarf uzattı. 

Zıırfın tizerlnı'lo: "cışkiyanın elinde 
esir mndnm tstrına ..... yazılTydr. Ve 
paranın gönderlleceğl, kendilerinin 

:-ısfanb'üT Kö'mutan ıgı -
•sat~riaıma Komisyonu ila~ıarı 

GümUşsuyu hastanesi için 25000 kt
lo südün a~ık eksiltme ile ihalesi 28 
İkincikanun 938 Cuma günü saat 16 
da yapılacaktır. Muhammen tutan 3000 
liradır. iJk teminatı 225 liradır. Şartna· 
mesi her gün öğleden evvel komisyon
.da görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mcktuplarile 2490 sayılı 

silit 
·I 1 1 

SiNEMALAR: 

11 

kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazı- rOuK 
lr vesikalarile beraber ihale g:.inü vakti iAKA 1' 

muayyeninde Fındıklıda Komutanlık \!ELEK 

BEYOCLU 
Krcutıer Sonat 

ı Deniz: kahramanları 
ı Ateş böce~i 

Satmalma komisyonuna gelmeleri. CPE& ı GUneş batarken 
ı Nis çiçe~i {179) UKARTA 

~~~~~~~~~-"-~~~~-ısCMEB ı l\lilcrim 

l lstanbu Leyazım amirliği 
Sahna1ma komisyonundan 

1dareleri İstanbul levazım Amirliğine 
bağlı müessesat için alınacak 1500 ki
lo çay. 24-1-938 pazartesi günü saat 
14,30 da Tophanede satınalma komis -
yonur\da açık eksiltmesi yapılaı.:aktır. 

Tahmin bedeli 4650 lira, ilk temin<ı~r 
348 lira 7 5 kuruştur. Şartname ve nü
ınunesi komisyon.da görülebilir. İstekli
lerin kanuni belgelcrile belli saatte ko 
misyona gelmeleri. (372 )(89) 

Jstanbul levazım amirliğine bağlı mil· 
cssesat için on beş bin kilo pirinç 13-1· 
938 perşembe günü saat 14,30 da Toır 
hanede satınalma komisyonunda pazar· 
!ıkla alınacaktır. !hale gür.•i teslim şar
tiyle alına'.:ak olan İlbu pirinç için is· 
teklilerin belli saatte komisyona gelme-
leri. (378) (134) 

Maceraları 
Büyük blr clld halinde. Yalnız re. 
simlerdeıı ibaret. içindeki küçilk 
l:oou§Dla.larla hiç yorulmadan X 9 
un harikulade maceralannı takip 
etmiş olursunuz. 

X9u 
sizin gibi çocuA:larınız da çok se
ver. 
Bu onlann ayni zamanda eğlenceli 
bir okuma kitabı da olur. 

Fi;..~ 30 kuruştur 
Çocuklarınızı teşvik ediniz. Hafta. 
. ıklarından ayırncaklan k'tlçük ye. 
kQnlıırla bu kUçUk rakamı kısa bir 

•n manda elde ederek 1 
X 9 un 

1 
uır.cernlarından birer tane edinme.. 

• lidirler. 

kurtarılacağı müjdeleniyordu. Ka
dınların gözlerinden sovlnç ya.şiarı 
nkıııağa başlamıştı. 

Altın tOI baları ! 
';['abii eşkiyanm bankada cari he

sapları yoktu. C:PidyeI necat) ı nak-
llcn ,·ermek lAzımdı. Yirmi beş bin 
altrn, kıl torbalara dolduruldu, ağız-
ları dikildi. Bir arabaya yerleştiril
di. Araba, dört jandarma muhafaza-
sında yola cıktı. Dir hafta sonra Sc
reze rnsıl oldu. Knr şiddetle yağıyor 
du. Yollnr kapanm1ştı. 

Dirkaç gtin beklediler. Hava biraz 
mUsnacle edince gene yola. c;ıktılnr. 

Eşkiyanın saklı bulunduğu ormanın 

kenarına geldiler. Tarif ettikleri çu 
kuı·a torbaları bıraktılar, döndüler. 

Karşıda bir köy var 1 
İki hnftn geçti. Kadınlar hAU. ser

best bırakılmamıştı. Sebebi? Yolla-
rın kapalı olması .. 

Nlhnyct, bir gece çete reisi kndnı
Iarm yanma geldi: 

- Hnzrrlanmız, dedi. Bu akşam 
sizi serbest bırakacağız! .. 

Kadınlar hemen hazırlandılar. 
Sabaha karşı atlara bindiler. Yanla
rında tek bir eşkiya vardı. lkl saat 
kadar gittikten sonrn. durdu. Ve: 

- Karşıda, dedi, bir köy var. Kö
ye beşyUz metro kala lıayYanlardan 
ininiz. Onlar dönerler, gelirler. Hay
di, Allah selA.met ,·ersin!.. 

Kadınlar, eşklynnın dediğini yap
tılar. Hayvanlardan indikten biraz 
sonra karşılarına bir <;oban çıktı: 

- Kimsiniz? Xereden geliyorsu
nuz? .• 

Diye sordu. Kim olduklarını anla
yınca. önlerine düştü, nahiye müdll
rilnUn evine götürdü. Müdür. kendtıe
rint tebrik ediyor: 

- Geçmiş olsun! madamlar ... 
Diyordu. Bu AmerikalI kadının 

cşkfya tarafından kaçırılması o za
manki Osmanlı hkilmetine tamam 
30 bin liraya. mal olmuştu. 

fAN ı Mcşum kadın Te Bctho· 
ven 

• lkt canlı adam, '"e 
şeytan• çetesi 

ı Teksas Fedaileri 
t Yoşivara 

1 Çelik kartallar ve 
9 uncu senfoni 

\SRJ ı Saadetim gensin ve Hı· 
'flyeler kralı 

1 Dildinnemlştlr 

ı ~foınnu kafile '\"e 
Kron~tnd bahiryelileri 

tSTANBUL 
FERAH Profesör Zati Sungur 

temsilleri 
• Bildirmemiştir. 
• lHldirmemlştir. 
1 BIJdlnncmlştlr 

ı Bildirmemiştir. 
ı Ateş taburu Te Sirley kti 

çük prenses 

KADIKOY 

1 

Güneşe doğru 

OSKODAR l liA.Lım 
TiYATROLAR: 

1'EPEJ3AŞToR.AM KISMI 

' ~ahkumlar kalesi ·u 
Ege manevralan 

Saat 20,30 da 
ERKEK VE 

HAY ALETLERi 
Piyes 4 perde 16 tablo 

Yazan: H. Lenormand 
Türksesi: t. Galip 

Arr;:m 

OPERET KISMI 

SATILIK, KiRALIK 
Komedi, 3 perde. Yazan An
dre Birabeau, Türkçesi M. 
Feridun. 

• * 
ERTUCRUL SADI TEK 

TiYATROSU 

Bu gece: (Üskiidar -
Hale) sinemasında: 

İTAAT İLAMI 
Yeni vodvil 3 perde. 
Yazan: Musahipzade 
Celal. 
* llfl $ 

ŞEHZADEBAŞl 

T U R f:N T t Y A T R O S U 
Bu gece saat 20,30 da 
Sanatk~r Naşid ve ar
:adaşlarr okuyucu kü
:ük Semiha ve Mişct 
varyetesi. Kuduran a
Jrun, komedi 3 perde. 

350 liraya 
otomobil 
Plymut Kiressles markalr taksi oto

mobili. H. Paşa Dcmiryollan matbaası, 
Tahire müracaat. 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

/DAR~ E:V/: 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poslu kulu 11; hılenbnl 2l4 

Teıgret edresı: ıst~bul HABER 
vazı ısıerı telefonu; 23872 
idare. ııan .. : 24170 

ABONE ŞARTLARI 

S nelik 
\ 6 aylık 
a •11ı1ı 
·' •1h1' 

. Sahibi ve NeP.igat•Müdiuü~ . 
" Hasan ~ Raslm .ı..Us, ı 

B.,ıldıdı gu (l'AHIT) Matllassı 
• ii- .. .... 
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GRiP 
gelen 

·NEZLE 
hastahklarda 

ve üşütmekten husule 
hatırınıza gelecek 
iLK iSiM 

N 

BAŞ - DiŞ - ROMATiZMA 
• geç 

Eczanelerden 1 - 2 lik ambalajlarını ısrarla arayınız. 

Grip, Nezle, Soğuk algınhktarı. 
Baş, Diş ve Adale ağrılararı 1 

Geçirir • Taklitlerinden sakınınız. 

• • • ,r • ' ' 

' 

TalklDtlerDnden Sakoınıonnz lhl• 
yerdenNEOKALMIN 
isteyiniz • -

1 Anka;a caddesind 
kirahk dükkan 

Gözlerinizi muhafaza etmek 
için bol ışıga ihtiyacınız var
dır. Osram &J hu ihtiyacını
zı tatmin eder. Asgari istib .. 
lak temin ettigi cihetle daha 
bol ışığın tedarikini teshil 
eder. Gözleriniz dahi muha-

, 
Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri 'le arkada 

depolan kiralıktır. bi 
Birleştirilmek suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edile 

lir. tsteyenlerln Vakit yurdu idare memuruna müracaatl~rl. 

.Herv8Kit garanti markasını 
dikkat ediniz. 

faza edilmiş olur. 

Dekalünıen lambası asgari 

Nefis ve leziz makama yemek isterseniz? 

Her-Yerde 
İtalyan usulü safi irmikten yapılan 

MARKA GLUTEN MAKARNASINI iSTEYiNiZ .. 
Ba§lica bakkaliye mağazalarında ıatılxr. 
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temin eder. 

ÜZEIR GARIH 
Diş kabinesinde sabahtan öğleye 2 
den 8 e kadar kabul eder. 
Beyoğİu !6tikJal caddesi Tokatlıyan 
SJrasmda. Kapısi Mektep tokak 
Hamdi Bey han birinci kat. 
Tel: 21721 

Dr. Aba.raj 
'leni muayenehanesini Beyoğlu Mis 
SC?kak No. 28 Marten apartımanına 
na~letmiştir. 

Her nevi kadın, erkek ve r:ocuk da
hili hastalıklarına bakar. 
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