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lideri kaçtı 
Mareşal ankayşek ~ 
Tayyare ile lngiliz müs
temlekesi Hongkonga gitti 

Japonya son bir ı r .. ·····itatürk-rrn-·-· 

Çin milli r111 ? • 

mu•• hlet verdı• i Mısır .. Kralln? 
i Hedıyelerı. 

~!l'oııg - Kong, 13 (A. A.) - ı· "1m Çan - Kay - Şek, bugün tayyare ile ! c a u n c t 
,. OVdan buraya gelmiştir. Soong'un ailesi f'.Skl maliye nazın T. S. Soong ! UM g O eV8 
~ÇaD -Kay-Şek'inUçkızkar deşi halihazırda Hong- Kong'da bulun : Abbas tarafından 

ıar. göttlrlllUyor 

Yenr·;~;~~hi;;~;,;;dan 
biri denize indiriliyor 
Band1rmaya iş~etilecek olan 
bu vapura "Trak,. adı verildi 

"T rak'' 1Xlptırıınun iki ay evuel inşa 1ıa1inflmJkcn alııımış resmi... 
~ ~ Yazısı 4 üncüıle 

'l'as Ajansının verdiği bir habere göre 

Şehinşah Maarif 
~azırıoı tevbih etti 

11118 Sebep, nazırınAlman gen~llk teşktlAtı 
•esini debdebe ile karş1lalmasıdır 

Mısır kralı Sa majeste Faru 
ğun ayın yirmi birinde yapılacak 
olan evlenme töreninde bulunmak 
il.zere Bolu mebusu Cevad Abbas 
yarın Toros eksp~iyle Kahireye 
gidecektir. 

Cumhur reisimiz dost devlet 
kralına dilğün mUnasebetiyle kıy 
metli hediyeler verecektir. Bu he 

diyeleri krala Cevad Abbas takdim 
edecektir. 

-------·········-···················· .. ·········• 
Bir Amerikan 

tayyaresi 
içindeki beş kişi le 

biri ktce yandı 
Vaşington: 13 {hususi) _ Pan A 

merlkan hava hatları kumpanyasının 
Clipper ndmdaki 19 tonluk dört motör 

_.- Devamı 8 incide 

Yoğoslavyada 

Kanii bir alacakı 
kavgası 

5 uıu, 40 yaralı var 
Belgrad, 13 ( A.A.) - Prijedor mm

takasında Emarska kasabasında bir 
borç meselesinden dolayı iki kişi arasm
lda kavga sıkmıştır. iki tarafın dostlan 
ite karışmış olduklarından kavga umu
mi bir arbede halini almıştır. İki taraf 
yekdiğerinc ateş etmiştir. Beş kişi öl
ınü§, on kişi ağır ve 30 kişi de hafif 

~ W- Yazısı 8 incide 

tvlısır parlamentosu geoecek ay f esh e d DDece n< 
surett e yaralanmıştır. 

~ 1...., 
b~llQ 'IJO\'Qlcı11ar Mısır Kralı Faruk. yeni kabine azası arasında 

"t ~Q1ır· ~ _ ~e rnc:hcplu ııa:ırı llllmi !sa paşa, .2 - Mıihrihcıs ııa:ırı Said Zülfi kar paşa, 3 - 11arlciye na.:ırı Abdül/ctlalı 
k~: r no,0 8 a§Vck(l Mehmt.I !tlahmut paşa, 5 - Kral Faruk, 6 - Maliye nazırı lımall Sılkı paşa, 7 - Kralın ılya.d nııişa. 

l-. ~ite ' - Adliye na:ırı Ahmet paıa, ne:arclıi: na:ır I.i1lfl Said paşa. 

~ l~'~A. ~-) - Siyasi maha/ilden :ılınan malumattan anlaşıldığına göre Mısır parlamentosunun üç şubat-
• et hasıl olacaktır. Bu takdirde yeni intihabat anayasa mucibince f eshi takib eden iki a;x içinde yapıla-

Sirkeci garmda yı1..ılacak olan binalardan iT.-isi ... 

Ahırkapıdaki teneke 
mahallesi kaldırıhyor 

Sirkeci garı etrafındaki bazı binalar da 
yıkılarak burada bir park yapılacak 

_... Yazısı 4 ünt üıle 

... 

. 
ispanyada Tertlel etrafındaki m1lharcbc1er devam etnıek-tcdir. Muharebenin 
soıı vaziyetine dair iki taraf tan resmi tebliğ neşrcdildiğine dair gelen tel
grafl,arda kayıt yoktur. Yalnız asilerin fikirlerini yayan ajam'kırın verdik
leri bir telgrafta "milliyetperverler hıi1dimetçilerin şiddetli taarrıız1arına mıc. 
kıavcm.et ctmektedir1er.,, kaydı oUfıığıma oo asiler mütemadiyen hauanm 
fenalığından §ikayet ettiklerine göre t'aziyetin cumhuriyet orclusu 1chin
de ink"i.'}af ettiğini kestirmek miimkiindiir. 

Alman fabrikalarının 
hariçteki acenteleri 
yahudi olmayacak 
Alrnanyada ''ırkı 
k irletenlere ölünı 

cezası!,, 
Verilmesi de 

istenecek mi ? 
Bertin 13 (A.A.) - ''Der ~tunwr,, .ı:ınzc. 

lesi, kiınunusnninın ortolorına doğru '"ırki 
kirlctcnll're öliiın cezası,. nıımı nllındıı hu. 
susl hlr nu ha ı:ıkorocnğını lıildirııll'kll'. 

uir. Bu nüsh:ıd:ı sıızele, )ıılıııdill'rin ı\I. 

mon ırkını sislenııılik lıir lıırzcln kirler. 
ıncklc olıluklnnnın ılPI i llt·ri ıı i ''l'fl'('l'klir. 

ı>i~ı·r lıırııflıııı sinıh nıllislPrin orıwnı 

"llao; Sdwanc •. ~ı:ı1cll'Sİ ek hiitiin ilıtıırlıı. 

rn nığmen y:ılıarırı nıt·ınlckt•llrrılc fl•ııısll 

~ııliıhiyctlni \•olıudilcn· vermeyi tcr<"ilı 

ctlrn \1111011 cıHliistri nıfııııc~~nırrinr şirt. 

rlcllc hüt"ıını cvlcmcktcdir. 

HahcıoğJ unda 

Bulunan 
cesedin esrarı 
Zabıta, Altın diş Sami 
olduğunu sanmıyor 

W: Yazısı (üncüde 

Resimde gördUğünflz iM g~ iv, 
1939 da Nev l'orkta açılacak olan 
büyilk sergide Fransız "güzellik ve 

zcrofet" ini temsil etme'k 'ıl3m'e 
3~lmişlerdtr. ·-

I 
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Süµısa ------Aırap memıe
ketıerlnde 
yabancılar 

Yaz n: Şekip Gündüz 

I TALYA ile Almanyanın arab 
-....: memleketlerinde giriştlkle • 

rl alstemafılk propaga.nda, Fransada 
çok endişerrtblr gözle takip edilmek
tedir. 

= 

1 
::: ............ -··::::xı=x· ............ ==·---· ., ---·-··------ _................... ·····::' 
H Doğru !i 

İl Değil mi ? 1 
:: - ı: 

n Os{taıın bu O H 
~ n :: ıra<dly©su~<dla n 
U çaıoınaını ı=ı u 1 
~i pO~~Daır i 
ii Hemeu herkesin iştirak edeceği bu il 
~ şikôycti bir okuyucumuz bize gönder-1= 
ii diği mektupta şöyle tekrar ediyor: ij 
ii - Dikkat ediyorsamz, lstanbıtl rad- ff 
HYOstmıın programında plôkla neşriyat ii h işleri oldukça miihim bir mevki i§gal i eder. Radyo bize öğle saatlerinde, ok-
:· şamla11 18 ole 18,30 arasında ve gece 
H dokuzdan sonra muhteüf plaklar çal· 
:! maktadır. Bu plôklar alaturka ve ola/· ft ranga olmak üzere iki kısımdır. lçk-
§ rinde ddden güzelleri vardır. Zevkle 

- Ne gıizel plôk. Bımıı alsak da . 
gramof onumıula çalsak.,, i

z dinler ve ekseriya: 

Dersiniz. Dersiniz amma bımu yapa-• 
mazsınız. Çünkil çalınan plağın ismini 

JI bile bilmiyorsımıtz. Spiker çalacalı 
•I plakları sıralamıştır. Biri bitince diğt-

Musolfn!nin meşhur Trablwıgarb 
seyahatinden evvel Tunusta, Cezalr
de ve Fasta, zaman zaman F.ransa
ya karşı izhar edilen infial, bu se
yahati takip ..eden devrede, derece 
derece şiddetini arttırmış ve nlha
yet "de,·amlı bir düşmanlık,. şeklini 
almştır. İtalya müstemlekeler neza
retinin Trab2usgnrbda kurduğu .. bn. • 

1 rini çalar t't siz çalınanın ne olduğu- ·ıl 
nu bilmeden dinlersiniz. Radyo, bizt 
nedtn çaldığı plôkların isimlerini, mar-11 

• kasım, numarasım söykmiyor?,, :: 
Biz bu işi evvelce de tah1;ik etmiş- i! 

tik. Bize verilen cevab şu idi: :: 
- Bir plöğın ismini, markasını söy- Ei 

lcmek o plôğı satan ve yapan müesse- il yük arab nıedresest., mütemadiyen 

propagandacı yetiştirmekte ve bu 
propagandacılar m:Jlderris, vAlz, i
mam, batlb, seyyar so!ta halinde 

Tunusa, Cezalre, Fasa ve diğer is
lAm memleketlerine dağılmaktadır. 
Rivayete bakılırsa, İtalya müstemle
keler nezareti, mfihlm ve muayyen 
bir hedefe ulaşmak niyeti ile işe gl. 
rlştlğl için bUyllk bir dikkatle çalış
makta ve Trablusgar.bdakl .. büyük 
arab medresesi .. ne aldığı talebeleri, 
günün birinde deruhte edecekleri va
zifeleri tamamlle ba.şarabllecek a
yarda çok zeki geneler arasından seç 
mektcdir. 

tık günlerde ısıtım Aleminde adı 
bile gecm!yen bu medrese, işte şlm· 
dl, Mısırın meşhur El'Azherlnl göl
gede bırakacak blr şöhret kazanmış 
bulunmaktadır. 1-:: 

Trablusgarb medresesinin llk me. 
zunları gittikleri li1cınleketlerde en 
ufak bir iltifat göremezlerken bu • 
gün birçok islAm memleketlerinde 
bu medrese mezunları El'Azher me-
zunlarına tercih edilmektedir. Tabii, 
bunların islft.m dininin muhtelif 
mezheplerinde büyük birer mütehas-
sıs olduklan kadar, İtalya müstem
lekeler nezaretinin işine uygun ge
len sahalarda vazife başarmak için 
icab eden birtakım "çok husust bil. 
gl,,ler üzerinde de ayrıca ihtisas yap
mış bulunmaktadırlar. 

Bu medrese mezunlarının Fasta, 
Tunu.sta, Cczalrde, hatta. Mısırda 

muhtelif halk tabakaları arasında 
yaptıkları propagandalar şöyle tes
blt cdlHyor: 

1 - Halkı mllU istlklAle tahrik. 
2 - ltalyaya taraftar devlet adam. 

ları, reisler ve pnrtl liderleri üzerine 
halkın sempatisini davet. 

3 - Muhtelif arab topluulukları 
arasında. mlll, anlaşma. 

4 - Muhtelif lslAm toplulukları 
arasında dini anlaşma. 

5 - tşcl sınıfları arasında sosyal 
tahrikO.t. 

Yani bu propagandacılara "itti
hadı islrım,, cı, '"idealist milli arab 
lttlhntçısı", ve "mlllt lhtllA.l" ci ve 
hatta. bazı yerlerde de sosyalist fi-
kirler neşretmekle ve sistemli bir 
tarzda ttnlya hesabına casusluk 
yapmaktadırlar. 

Buna mu\·azl olarak Jtalyan ajan
larının muhtelif arab memleketle • 
rinde efkdrı umumiye Uzerln(je mn
esslr olacak neşriyat vasıtaları tesis 
ettikleri de görülmektedir. Bilhassa 
Suriyenin muhtelif şehirlerinde tek 
nüsha satmadıkları halde "neşriyat
ları sekteye uğramıyan" gazeteler 
bir hayll bollaşmıştır. Bunların kimi 
edebi iddialı ve haftalık, kimisi ise 
müfrit mllllyetperver temayüllü ve 
gündeliktir. Faraza Haleb şehrinde 
bu tarzda tıkan iki tane gUndcUk 
gazete var. 

Geçenlerde tstanbula gelen ciddi 
bir Suriye gazetesinin muharriri ne 
matbuat mümcssllllğimlzde konuşu
yorduk. Demişti ki: 

"- Eğer yabancılar vermese, bu 
gazeteler, k~ğıtlarmı nereden temin 

1 
ederler? Muhnrrlrlerlnln ücr!!tlerlnt 1 
nasıl tediye ederler? ve sahipler! ta
rafından sUrUien müsrif hayata ye. 
tecek parayı nereden bulabilip yaşı
ynblllrler? Elbette bu gaz.ete gizli el-

seler için bit nevi rtkl~mdır . . Plak ii 
fi miiesse.~cleri bu rcklGm~ '!'ukabıl rad- İ 
:: yoya bır tnmf aat tc1~11:ın~ Y~rlflş'!!ı- ii 
:: y01lar. Biz de bıtnun ıçın ısmını soy- :ı 
ii lemiynmz.,, lf 
il Kanaatimize kalırsa, radyo spikeri, :i 
i= çaldığı plôh lıakkmda izahat vermekle n 
:i halkın musiki zevkine, hatta musiki Si 
:: kültiiriint hizmet edecektir. Plôk nıü- !i 
H esseseleri de böyle bir memleketin ağzı h 
fi f.IOZİ}•etine girmiş umumi bir yerde,ı ii 
Ü reklôm edilmesine karşı elbette istiğna ii 
~ göstuemezler. Bumm için, şimdi bir b 
fi Jzükamet mı7essesesi olan radyoya bir =: 
ii menfaat gösterirler. Bu işin şimdiye ka- ı1• il dar halledilememiş olması bir pazarlık!. 
ff mesti esi ist umumi men! aat bakımı~· I; 
!1 dan. ~" aksaklık bir an evvel halledıl- U 
Ü ,,,,._1ıdır. li 

ııı•mnwın ....... :::amaw 

ıer taTafından tediye edilmektedlr
ler. 

Fransız gazetelerinde görülen ba
zı neşriyata bakılırsa İtalyanın ıs
ıtım dünyasında gösterdiği bu faaU
yete bir yardımcı kuvvet de katılmış 
bulunuyor: 

Almanya. 
Alman propaganda nezaretindeki 

arabca mUtercimlerlnin sayısı ka. 
bardıkca. kabarıyormuş. Lfı.ypzlg 
malbaalarmda miltemadlyen arabca 
broşürler, propaganda risaleleri, ki
taıılar ,.e mecmualar basılıyormuş. 
Arnb memleketlerinde muhtelif iş
ler görmek behnncslyle dolaşan ve
ya devamlr surette ikamet eden Al
manların sayısı çoğaldıkça çoğalı
yormuş. 

Fransız gazeteleri bu mesele Uze
rlne hilkflmetln nazarı dikkatini cel· 
bederek diyorlar ki: 

"-Almanya ile ltalya ta.rafından 
girişilen bu mücadele karşısında 
l.,ransa derhal cidcli blr ceııhe tutma
lı ve tek başına bu mücadelede mu
vaffak olamıyacağı tein arab ve ls-
1a.m memleketlerinde İngiltere ile el 
ele vererek °Çalışmak imkt\niarını 
araştırmalı . ., 

••• 
Bu mücadelede hangi taraf mu • 

vaffak olacak? Arab memleketleri 
üzerinde bugünkü nuruz ve tazyikle
rini ınuhnfnzn etmek istlyenler mi; 
yoksa 1'"'rnnsa ,.c lnglltereyi arab 
memleketlerinden uzaklaştırıp onla
rın yerlerini ele geçirmek iı-tlyenler 
mi? 

Biz mücadelenin seyircisiyiz. Sa
mim' emelimiz, bilr ve müstakil ya
şamnl~ta olan temiz insanların tam 
hürriyete ve lstikH'tle knnışabilme
Jerldlr. Yabancı nğızlardan veya ya-
bancıya tllet olan ağızlardan duyul
duğu anda "hürriyet ve fstikll\l,. de 
esaret ve Jı;tlbdad manasına gelir. 

Şekip GONDOZ 

- HABER•tn edebi 

Düğümü çözmek için tutulacak bir 
tek yolu buldum gibi geldi bana: 

- Antoniyo, dedim, Don Karlos bizi 
mazur görür. Vermek istediğin haberi, 
yahut söylemek istediğin şeyi, arzu et· 
tiğin ycrcie, hemen anlatmak niyetinde 
değilsen ben gidiyorum .• 

Bana öyle geldi ki Antoniyonun yü
zü birenbire sararmıştı. Aldeta kekeli
yerek: 

- Şey, dedi, kız kardeşinin de ko
nuşmamıza şahit olmasmx isterdim. 

Çoktandır söze karışmıyan, yalnız 

endişeli gözlerle bir bana bir Antoniyo 
ya karşı tatlı dille konuşmamdan şüp

he eden Konçita, bana: 
- Pedro, dedi, ne olur israr etme ..• 

Sabret biraz .. Antoniyoyu anlamağa ça
lış. Ne bileyim ben, eğer onu dinleme
den gidersen ... 

Kanm sözünü bitiremedi, çünkü dı
şarıdan, deniz tarafından top atıldı gi
bi geldi bize. .• 

- Bu ne? dedim .•• 
Don Pavlo Alvares: 
- Top atıldı, dddi. , 
Antoniyo: 
- Ben hiç bir şey duymadım baba, 

diye cevap verdi.. 
Konçita: 
- Limana bir harıb gemisi filin gel· 

miş olmasın Pedro? diye $Ordu: 
Limana bir harp gemis~nin gelmesi 

beklenmiyordu .• Fakat ki.mbilir ... 
Don Pavlo Alvares: 
- Durun ço;uklar, dedi. Bakalım 

top bir daha atılacak mı?. 
Beklcf.lik. Antoniyo odanın içinde bir 

aşağı bir yukarı dola~ıyordu. Nine h!ll 
yeşil koltuktaydı ve: 

- Ne tuhaf bir rüya gördüm, ne tu
haf, ne tuhaf, diye kendi kendine ıru· 

nldanıyordu. 

Top sesi uzaktan uzağa bir daha du· 
yuldu. Ben derhal Antoniyoyu araldrm. 
Antoniyo oda kaptl51Jlın. önündeydi. Ni· 

nenin mırıltısını duyuyordum: 
Siyah ,siyah ağaçlar. Yüksek up

uzun, simsiyah ağaçlar. 
Şimdi, dı~ardan, uzaktan uzağa mit 

ralyöz: sesleri ~ geliyordu. Dııarda 

bir şeyler olduğu muhakkaktı. 
- Ben gidip bakayım Konçita, de

dim. ve: 
- Çabuk gel Pedro, meraktan ölü

rüm diye haykıran karıma arkamı dö
nerek oda kapısına doğru yürüdüm. 
Söylediğim gibi, Antoniyo kapının 

önündeydi: 
- Dur Antoniyo, dedim. 
Antoniyo gülüyordu. Ömrümde ilk 

defa onun gözlerini gördüm. 
- Sen ldur Pedro, dedi. Bu odadan 

dışan çıkamazsın. 

Antoniyo tabancasını çekmişti. Nam 
Iuyla aramda bir kan~hk yer vardı. 

- K.ımıldarurııan geberirsin, dedi. 
- Sonra isimlerini teker teker sa-

yarak: 
- Baba, Konçita ve muhterem Don 

Karlos, diye ilave etti, en ufak bir 
hareket y~parsanıı, damadınızı, koca
nızı, Pc<iroyu öbür dünya yolculuğuna 
ç1kmıı bilin; 

Antoniyonun bu tatlı tehditlerine 
Konçita; 

- Çıldı~:lın mı? Ne yapıyorsun? di
ye cevap vereli. 

Antoniyonun bir saniyelik alakadan 
istifade ederek üzerine atılmak iste
diın. Çenemin altına okkalı bir uymruk 
indi ve Antoniyo kapıya yaslanarak; 

- Geri çekil 1 dedi. 

Tonton 
amcaırııan 

buDdu~u bomba 

Karının yanma git. Yatağa otur ve 
bekle .. 

~.~.ırda mitralyöz sesleri gitgide ço
ğalıyodu. 

Karımın yatağı üstüne oturdum. 
Bekledik. Antoniyo elinde tabanca, 
gözleri yine uzun kirpiklerinin arkasın 
lda kaybolmuş oda kapısındaydı. Don 
Karlos sapsarıydı. Nine, etrafında olup 
bitenlerle henüz alakasız, mınldaruyor 
du: 

- Kırmızı çiçekler, ama nasıl kır

mızı, kıpkırmızı .. Ağaçlar, siyah, si
yah .. Simsiyah upuzun ağaçlar •• 

Birdenbire sokak kapısının çıngırağı 
çalındı. Nine sustu. Rüyasıridan uyan
mış gibi etrafına bakındı. 

- Antoniyo ses çıkarmayın, dedi. 
En ufak bir gürültü yaparsanız topu
nuzu temizlerim. 

Yanı başımda, battaniyenin altında 

kıvrandığını hissettğim Konçita buz 
gibi ellerilyle bileğime sarılmıştı. 

- Sanem mı var Konçita? dedim. 
Cevap vermedi. 
Sokak kapısı bir daha, bu sefer daha 

ısrarla çalındı. Mitralyöz ve sık &Ik si
lah sesleri gitgide yaklaşıyordu. 

Pencereden dışarı bakmak istedim. 
Antoniyo: 

- Kıpırdama Pedro, diye homurdan 
dı. 

Sokak kapısının çıngırağı boyuna 
çalınıyordu. Bizim kapının çıngırağı 
dışardan telle çekilir. 

Kapıyı çalan bağrrmağa başlamıştı. 
- Kimse yok mu? Pedro !. Don 

Pavlo!. 
Pavlo !. Konçita.. 

Sesi taru!dım. Tornacı Flippeydi. 
İnsan kafası ne acayip şey. Bazan 

nasıl işliyor. Bir anda evet aynı anın 
içinde bir biriyle bağı olmayan bir yı
ğın şey düşünebiliyordum. Aklıma ge
len şeyleriJl hepsi ayq ııyrı fakat bir 
;ında, birbirlerine kanşmadan kafamın 
içinde doğup kaybqluyorlar. • llOnra 

tekrar parlayıp tekrar sönüyorlardı. 

Şehirde bir §eyler olduğunu, herhalde 
bir isyan çıktığını, Antoniyonun bu is
yandan haberdar bulunduğunu, buraya 
onun için geldiğini, beni evimde haps
etmek vazifesini ona verdiklerini, be
nim o gün işe gitmediğimi fabrikadan 
tahkik edip öğrenmiş olmasının ihtima 

lini düşünürken ayni zamanda Konçi
tanın sancı çektiğini, bileğime sanlan 
soğuk e11erinin gitgide daha çok kilit
lendiğini, haykırmamak için kendini 

zorla':lığını da düşünebiliyordum. Bü
tün bunlar ayoı anda Antoniyonun üs
tüne atılmak, yahut birdenbire camı 

kırıp dı arıya Tornacı Flippeye hay
kırmak istiyordum. Yani bu arzuların 
düşüncesi de aklımdan ~eçiyordu. Fa

kat yine aynı zamanda en ufak bir ha
reket yaparsam Antoniyo ateş edecek. 
Yaralanacağım. yahut öleceğim ve bu 
faydasız bir hareket olacak., diye mu
hakeme yürütüyonlum. Korkmuyor
ldum. Antoniyo ate~ edecek öeceğim, 

diye korkmuyordum. 

Dehşetli cesur olduğumdan filan de
ğil. Sadece ölümü ölüm diye düşüne

miyecek bir halde bulunduğumdan, bir 
denbire beklemediğim bir tabanca nam 

lusuyla karşılaştığımdan ve hayata dair 

düşüncelerimin azami keskinliklerine 
ulaştığından dolayı korkmuyordum. 
Hayat faaliyeti son süratlc işlemeğe 

başladığı zaman insan korku duymu

yor. Herhalde süngü süngüye harbe 
giren askerde ölüm korkusu ya tama
mile siliniyor, yahut cephe arkasına 

çekilen, siperde bekliyen askerinkine 
nazaran daha az oluyor. 

(Devamı var) 

~----------------------------~ 
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1esir 
G ~ÇES gün genç nıuhanirlc

terıe l'inıizden biri bana birtakım 
lıı%.ırk sormağa geldi i öte beri ko
tel'tıte~ lı'akat her sualine ce\·ab 
lıl! <le lnı: kimini bilmiyordum, ki
fe.~ı, lşlnıe gelmiyordu. Mcktebde 
lıııtrs 0kuınad.ığmı için imtihan sı
%1\eı: Pek çelancdim ama galiba bu 
'~ıı~ er, konuşmalar - sıkmtı husu
~eheı • b~.raz imtihana benziyor ..• 
ltıetlll • soyledikler.inıl yazdı, bir 
sı '>lctıı~<la. neşrettlrecekmfş; hangi
~eııç U.gttno söylemJyeceğim, çUnkti 
l\Jll\ ~llltthnrrir bn bareketile be
"~de nrnınama yardım edeceğini 
bt~llt~· Demek 1d kendisinin ve 
sı~ acı aı.tnın, bizim gibi adsız san
lııe.ıı;a ~::ıların yazılarında zikrolun
ııı .. ~11 U3•acJarı yoktur. Bnkalmı, o 
~ite" n1un karileri "el'rakr lnıt1ha
~llıı1a ınt Okuduktan sourn bamı kaç 

''~t~a biçecekler? 
~ti' ~nıneyytz" in smılleıi arasmda 
·~l'tir ıest canımı sıktı: bir iki mu
l~l'tıı c en hahset'Uyorduk: m~ğcr on
lııııhıı~~Zlla~ı fnlRn \"<'!ya flliln Frenk 
)()l'ttıu ı-lcnnın yRztlarını andırı
~l acıeia nu meseleyi kurcalayıp be
~~ı:ı~ o bir Ud kişiyi intihalle tt. 

1 
ijlll·acı sovketınek istedi. Halbuki 
lltiliaı " en hoşlanmadığım şey bu 
~al' bı.,:ccUkocıulıı.rıdıl' • . Şimdiye ka
~ ... lderı .. aç <leta anlattım: ben bir 
bQııa tllotektne intihalin kahll oldu-
lr tolll tlnınam. Herhangi transızca 

tll\l'ı:nyı andan güzel bulduğunuz bir 
lı~•n 1 1teı-cume edip kendi romanı
l'~~·erır ç ne koyun: alclckscr sırta
~~?.e)lı~ ~i~kio bir şey olur. Çünkü 
f: lltuılde<)~~~lerd~, teferruatta değil, 
t~ıırınız 1

• O guzel par-;:ayı siz de 
tıı"e1>ı ı ır0 nhcnkli bir s u l'ette yorleş
lı lltı !'ilzseııJz ne mutlu size? O za-
e1·~rJf\ h de 1\Iollcro gibi: "~lııhmı 

ı-ı l\l\lı]r ·~~ttrsaın alırım,, dersiniz. 
lı l'J~ı· ı~ı kı o bahsettiğimiz muhar-
1t'tıı-11. ~ ~ bu ncl'i<len bir intihal de 
il"· llıııl~ enıcz; ancak te1»lr denebi
l'i ll~ak ~ •'ltz ki tesirden ka<:mak da 
'liııııe'tl ~rf1aı rn, kendi şnhsiyetle
İıeflhe ctu~lkt. farkına \'&rmaksızın • 
1. ll~e1·ı lel'ı için hemen başkasına 
ır} · 'eı·m k tfl 11·. ~11 • e ten kol"knnlarm hnr-
~ 1-'l't\Jıct \cya bu muharriri bile bi
\ıı f111 111•1: kalkanlarda, ruhlarım ve 
~1ı "'ara nı her türlü fikirlere. cere
lıı l\rlı tteri~k . bnlum1nran1ar da ya 
ı. 11\aıt sleı-ıne ka-ı btirUk bir 
'l~I\ • n ul •• , •• 

l'll\ ılı ılıı c., • alacak olurlarsa on a 
\.I! l\iı·t't rn~alarını basnbileceklerine 
~İi:ı11 Iıen~·nr<lır; veya o adamlar 
)·ıı t') ,.

6 1 
ikJerinden f e?r&f'l\t etmiş, 

ıı1/tıını;a (k0ltrtı bnl<lukJarı her şeyi 
~ ~l\lf f'ı-J nrnr vct"miş kimsclerclir. 

,11 "~nt h n ikisi de hoşuma gider. 
r .. '°"l·a l fz<le tesir fen n g()rülüror· 
'"'l · >ıı e · ' l4r·, !l oıc11~. cncbi mlllotin esPr 1crfni 

~tı111~1 •1.ı ı..' U<'ak olnrı-ak milli l'asıf
.. A ı \·n ayherlcc<>{rimizi ı-;nnn·oruz. 

<lt-1 " 1fln ·· · 
~itrı 11 l\lıp ~ oyJo herhnnı,rl bir rüz-
lıık lr ki lıotUrehllecer•i "'eı·ler <lc-

··ıı.ı onıa . .. ~ • 
~ı- tırı,,.n1 11 n~1k pencere iiuümlc 
ı. \ 1ı· u11 r .. ı 
"llııı •ı· kıt.n • >U~un erde çrknn kü-
lıııl\ ' lın~, kıntn hn.rırlrnh biJ' d(.'li
•\ıırt~~~l\ ba. ı~scJeı·e (h·i nnlnrlınısa 
ll1' 11 t\.l (~lı)~~ 1 0.ranıı Sllfn ile bnnn), 
'llıtı 1n11.1aı·ırı 1 bırakıp M "hmct A kif'i 
ı)(!~i~~ıll! A.~ tavsiye edf,,-or. Eksik 
lııı lı:rrı: hir ;.!ll"n onun kıınnatlnde 
re.,.. 1

1tt11 0 k
1 

Ur)( nınharrlrlnfn su-.• , ,. ırna ·1 · 
lı" t ~un tesı . sı c, içinde ;\·ac;ndıiU 
~·lf\:::ı"'fl rı «?ö rtnden Rıyrı l ıthf1mE>ı.i
l~l'I tb:lll' 'f'll.-f<-r:mivonun. l'ol<~:ıa hn 
~llt-n1- '"1'1 '1<1e h_~nıtvt>tlnl. m nhnrrir-

\ " "rlnr 1~ hir foslr hı rakmı. 
f)' za;nf in i sanı .rorlar? 
~~ 'l 4'f•1tnll"" ,,A. 'T',.. (' 

~ f)• 
tlıı~ \J r sanatl\ftrı-

t 8 <'aristanu 
t;- ~tatıbuı ~ld i VOr 
.~ıcıllrı Şehir ti , 

titni Çc;ıg ): atrosu aktörlerinden 
llt()Q~ ~buıUn:nb_?n .. beş gündür şeh
rlllrk torı-· U~iik Macar sinema 

"<ll\ ...., --· ınden L 
tqıı reştAA ukaş Kovaçi tara 
.ı oıa ~e filrn -
\leue ta~ çah·t studyosunda asis-
li~tatı~rıgaje e~i;~;rn~k üze:e 3 ay müd
tatı~a an Viyana ştır. Ferıdun Maca-
İte~~tır. Ya &eçecek ve orada da 

"e r clısi e 
ı.. ıvat VVelce B . 
"'<llq roıarında erhn ve Paris stüdyo 

?l'ıu\>arf"lı., .. ,..~~~ış~ıştı. Genç sanat-
l{ıtr --.. -l1ıeriz. 

ari ·•ı -
Ilı c~t:~lt~ vor!r l~o.~azmı:ht ki 
laııc.ıa. l{ Runıtu şict~s ~svo nu 
~ tqa \ı aradeniz bo:uı ka.-ayel frrtma-
~ istı~ karan.ırk gazında, sfrli hava-

t:>far • ant"tin· gecelerde ~emilere bo
Vt: b~tsta,~Yonu1 tayin etmekte olan rad-
~~~ <ık i<ttn1 ~un anteni parçalanmıs 1 
. 'Q~ tırta b ozuırn t 1 ~ 
~· "e:-ı· rı erj d . uş ur. ~tasyonun 

Ştllt 1 Ve kuvve\ ~rn eden tam!ri bit-
1 ~.:. etlı bir anten kurul -

,,;-",~ ~ 
~hr- alları '"'ll ıa_7nn 
l<tı 1 1l'ıi~ ~e.1~k h' olan ve Avrupa,·a 
l Vrııı ı.._ ~elerek ır Daraç da bumin 
•J~I ·ıı.ı " • ve~· .,~. 

1}'cıcak '.lft;:ı, • • 'Tle takı1acak ve is- ' 
tıı-. ıçlnde .tekrar açlışmıya 

Istanbula seyyah akını 
CınılYımüz©ıekn m e vsnm nçnınıcdle 

Şehrimize On bine 
yakın seyyah gelecek ~'.:. 
B U sene turizm mevsiminde limanı mızı ziyaret edecek seyyal1 vapurlarının ~-

hangileri olduğu ve hangi tarihlerde gelecekleri anlaşılmıştrr. · 
Avrupa beynelmilel turizm teşkilatından gelen maICunata göre, ilk senah kafi-

lesi şubatın onunda Fransız bandıralı Providans vapuru ile gelecektir. Bu vapur, 
Marsilyadan birkaç yüz Fransız seyyahı alacak, Pireye uğnyarak limanımıza ge
lecek ve buradan Odesaya gidecektir. 

Yine şuhat içinde İtalya bandıralı Rona vapuru memleketimize İtalyan sey

Gemi kurt arma 
şirketi 

Anonim ş ı rket 

halinde kalacağı 
anlaşılıyor 

Uç kişilik bir idare heye ti 
se~ilecek 

Türk gemi kurtarma şirketinin alaca
ğı yeni vaziyet, Denizbank işe başladık
tan sonra belli olacaktır. 

Denizbank kanununa göre bu şirket 

bankaya bağlı bir idare halinde çalışa
caktır. Bunun için şirketin hususi eşhas 
elinde bulunan 150 bin liralık hisse se
netleri medisten çıkan kanun mucibn
ce itibari kıymetleri üzerinden satmalı

narak 5irket tamamen devletl~tirilecek
·tir. 

Yalnız kabotaj hatlarında kazaya uğ
nyan gemilerin kurtarılma işleriyle uğ
raşan bu şirketin işleri daha ziyade ec

nebilerledir. Kurtarılan gemilerin kıymet 
!erinin takdiri ve kurtarma ücretlerinin 
tesbiti Londradaki beynelmilel hakem -
ler tarafından yapılmaktadır. Otedenbe
ri bu gibi müesseselrin anonim ~irket 
halinde idaresınde faydalar görillmü~tür. 
Bu sebeblerle şirketin Dcnizbanka bağ
landıktan sonra da Sümerbankın bazr 
müesse~eleri gibi anonim şirket halinde 
kalacağı anlaşılmaktadır. Bunun için 
şirketin biri hükumet tarafından tayin 
edilecek resmi bir memurundan diğeri de 
iki deniz mütehassısından mürekkep ol
mak üzere üç kişilik bir idare heyeti bu
lunacaktır. Ayrıca Deniıbank tarafın -
dan şirkete bir işletme müdürü tayin e-' . 
dilecektir. 

En Ucra yerlerle 
bile görüşebileceğiz 

Yurdun bütün şehirleri arasında tele
fon muhavere5i tesisi için girişilen faali
yet, bilhassa geçen 937 senesi içinde çok 
inkişaf etmiştir. 

Sistemli bir program dahilinde tat
bik edilen bu işin 940 senesine kadar 
ikmal edileceği ve telefon hatlarının yur
dun her tarafını bir örümcek ağı gibi 
kaplryacağı ve en ücra yerlerle bile gö
rüşmek kabil olacağı anlaşılmaktadır. 

----------------------~ 
U,:EHDE: 
BAŞVErJL Celi\l Bayorın, yakında 

şehrimize geleceği haber verilmektedir. 
• Avrupada iktısadi işler etrafında tel. 

kiklerde bulunan Sümerba nk genci direk
törü Nurullah Esat diin şehrimize dön. 
müşlür. 

• • Denizbankın teşkiltıt hazırlıklarına 

ba~laomıştır. Umumi müdürlüğe tayini le. 
eyiiütl etmiş olan Ye enclki f!Ün Yusur 
Ziyn ıliin bu işle meşgul olmuş, Dcnizb:ın
k:ı lınıll:ın:ın müessese müdürlcrile görüş. 
müşliir. 

• Çöplerin lodos h:ınılarrla mo,•nalardı:ı 
bekletilmiyerek Kızkulcsi akıntısından 

deni7.e ılöldilrneo;ine knrar ''erilmiştir. 
• lstaııhul hukuk fakiilte-;i iklısat prore. 

sirlcrintlen Muammer. B:ıl ,.e \'i:v:ına iini. 
ver:o;itel<'rinrle hirer konr<'rnns ,·ermk Ü7:e. 
re y:ırın şehrimiulen h:ırek<'t ederekt ir. 

* Oniimiizdel\i eumo tonlnntısın<lnn son 
ra, '.'\fifü•t ın<'elisi kış tal ili yap:ıeaklır. 

* Si llnitlf' hir rlisrans<'r nçılmnsma kıı. 
rar verilrnbtir. 

• OeYlf't cl<'mirYoll:ırın:ı yenirlen 400 
hin lirn tnhoıisat Y<'rilmeo;ln ı> kr:ır veril
mistir. Rtınıınln h:ızı <ll'mirvollarınm ek. 
c;JT,111-lrri f'1rnnml:ın:ırnklır. 

'' Sf!hirrle ven•rl<>n lf'rkos <'f''>mcleri a<:ıl 

yahları getirecektir. Roma vapuru Ce
zair sahillerini gezerek Napoli, Balear, 
Rodos adalarım tutacak ve Benıta uğ

radıktan sonra limammıza gelecek, ay
ni iskeleleri tutarak ltalyaya dönecek
tir. 
Şubat ayı sonunda da Patriya vapuru 

Marsilyadan gelecek, yolda Izmire de 
uğnyacaktrr. 

Mart arı içinde İtalya isimli büyük 

seyyah vapuru İtalyan seyyahlarmı Ce
zair. Malta, Portsaid ve Benıtu dolaştı
rarak limanımıza getirecektir. 

Nisan ayı içinde Alınan bandrrar Bil
venke transatlantiği Harnburgdan kalka-

rak, Dubrovning, ve Pireye uğnyarak 
tstanbula gelecek. buradan Berut ve 
Hayfaya gidecektir. 

Yine bu ay içinde Fransız bandıralı 
Tcofil Gotye vapuru külliyetli miktar-

da Fransız seyyahım alarak Marsilya
dan kalkacak, Napoli ve Pireye uğnya-

rak Istanbula gelecektir. Bu vapur, Ka
radenize çıkarak Odesa ve Köstence li
manlarına da gidecek, dönüşte Bcrutu 
tutacaktır. 

Mayıs ayı içinde Alman bandrralr 
General von Stenben seyyah gemisi Ham 
burg, Venedik, Dubrovnig, Korfo, İs
tanbul, Malta hattı üzerinde bir gezinti 
yapacaktır. 

Haziranın ilk günlerinde limanımızı 

ziyaret edecek olan seyyah vapuru İn-

giliz bandıralı Strathomore vapurudur . 
Yine ayni ayda İngiliz bandıralı Orian 
vapuru beş yüz İngiliz seyyahı ile fngil~ 

tereden kalkacak Rodosa uğnyarak li
mammıza gelecektir. Bu vapur dönüşte 
Napolide ternkkuf edecektir. 

Haziran ayı sonunda, Alınan bandıra
lı General von Stenben ve Milvonke va

purları arka arkaya limanımıza gelecek
lerdir. 

Tenunuz; a), içinde Orian transatlan
tiği limannmza İngiliz; seyyahları geti

recektir. Eylfilde de Alman bandıralı 

Milvonke vapuru ile .Alman seyyahları 

gelerek şehrimizde iki gün kalacaklar • 
dır. 

Bu mevsim içinde bahsi geçen vapur

larla Ye deniz yoluyla şehrimize gelecek 

seyyahlarm miktarı on bin kadar tah
min edilmektedir. 

tasdik edilmiştir. Çeşmelerin elli beşi ls.. 
tanbul, 35 şi de Beşiktaş, Kasımp:ışa, Top 
hnne Ye Ortaköy taraflarında açılacaktır. 

• t'niversilc sömestr tatili cumartesi 
günü başlayacak, .t şubat cuma günü bile. 
tecektir. 

ıt< Otobüs tahkikatı dün de devam etmiş, 
şimdiye kadar Hııclcsi ahnmrıyan bir oto. 
bilsçü de dinlenmiştir. 

• Trak:ra talebe yurdunu genişllmek 

için, lstanbuJ ,-e Edirnede birer Trakya 
rı:ecc<:i yapılacak, bir büroşür neşredik

cektir. 
• Almany:ıd:ı :rapılm:ıkl:ı olan :reni rn. 

rurlarınııı. inşaatını frikik elmek için 
nurrı:az ha~mııkinisti Yekin Akıncı gelecek 
hn rı:ı A lmıınyay:ı ı.ıiıkc·ekl ir. 

* Dün Samatp kıyıhrınıfo 152 tcnc·kc 
\ 'I' lıir hii\·iik fıc:ı pelrol toplnnmı<:tır. nıın 
1'ırın \kıl<'nizı> J{İlmek İİ7.erc lim:ınımırılan 

ı::e~·en ,.e ~·oJcla fırtınaya tululan Anktır:ı 

r.ıerni~inılcn batnrnmak için ntıldığı anla
. ılnııslır. 

Romen 
Yahudileri 
Fil istine h icret 

edecekler fakat; 
vapur yok! 

Vapurcu lanmız bu işe 
talip oldu 

Romanyada faşist frrkasının ekseriye
ti kazanması ve hükfuneti de bunların 

teşkil etmesi üzerine bu memlekette be§ 
yüz bin kadar yahudinin hicrete hazır
landrklan malCımdur. 

Romanyada, bu unsura karşı tatbikı
na derhal başlanılan iktısadi tazyik üze. 
rine bu memleket }-ahudileri işlerini tas 
tiye ederek, başka memleketlere gitme
ye başlamrşlardır. 

Mevsuk bir menbadan öğrendiğimize 
göre, Romanya yahudilerinin kısmı a
zamı Filistine gitmek istemektedirler. 

Bunlar en· kısa yol olan deniz hattını 
tercih ederek Köstenceden Haytaya git-

mek kararındadır. Fakat, Romanya va
purları kendi yahudilerini taşnnaktan 

istinkftf ettikleri cihetle bu işe Türk va
purculan talih olmuşlardır. Uzun seter
ler yapmak kudretinde ve büyük tonaj
da olan şileplerimizden birkaç tanesi 

Rumen yahudilerine tahsis edilecektir. 
Türk armatörlerden bazdan Romanya. 
ya adam göndererek veya oradaki nak-

liyat müesseselerile temasa gelerek Ro
manya yahudilerinin Filistine nakli için 
teşebbüslere girişmi§lerdir. 

Büy ük Mi llet 
Meclisinde 

Ankara, 12 (A. A.) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Refet Carutez'in reisliğin
de toplanmış, vazife esnasında şehit o
lan devlet hava yolları pilotlarından 

Ekrem Ermek ile makinist Sami Demi-

-

rel'in kanuni mirasçrlarına verilecek taz
minat hakkındaki kanun layihasını ka
bul etmiş ve kaçakçılığın men ve takibi 
hakkmdaki kanunun bazı maddelerini 
değiştiren kanunun ikinci maddesine bir 
fıkra ilavesine dair kanun layihasının 

birinci müzakeresini yapmrştrr. 

Büy!.ik Millet Meclisi cuma günü top
lanacal..trr. 

te toplanmİş, şehrin sıhhi vaziyeti etrafın 
da lelkiklcrde buJunmuşlur. · 

• Deroğlu Halkevi orkestrası tarafıodan 
ilk okull3rd3ki yoksul talebeler menfaa. 
tine dün ızece Saray sinemasında bir kon 
ser verilmiştir. 

• Üniversite rektörü Cemil tıp fakülte
si son sınıf talebeleri ne bir çay ziyafeti 
vermiştir. 

* Sirkecide yapıl:ın yolcu salonunun 
biitün tertibatı lamaml:ınmışlır. Salon bir 
iki giine kadar açılncaktır. 

• Şehir mütehassısı Prost şehrin ağaç. 
lanınası için bir pHln hazırlamıştır. Ağaç. 
lama işi bundıın sonr:ı bu p1:1na göre yapı. 
lacaklır. 

nahçeknpıdan postahanenin önüne ka. 
dnr uzayan yolun asfalt yapılma~ına karar 
,·crilmiştir . 

• Hükı'.ıruetimizle yeni bir licarct anlnş 
ması yapmak üzere, 1sviçreden ayın yir. 
misinde bir heyet gelecektir. 

* Bankalar kanununa ilıive olarak yeni 
bir layiha hazırlanmış, yüzde on iki faiz 
lırıcldi .<.ekiz buc:uıta tnr!irilrniştir. 

• Otohü~lerin sefer csnasınıfa, içinde 
mü<:tcri varken rl•ırım hcnzin nlmnforı '.'\.'3-
snk crlilmiştir. Bu yasak ynkında tatbik 

s 

-- --
KURUN' da 

ibret alı nacak 
le v h a 

Japo11 Dahiliye ııa:ırının "Beyu: ırk 

ü:ak Sarktan elini çekmelidir!,, yolumla. 
ki .~ö:leri ni ,~üphesi:: lıaltrlıyorsurıu:.. ,\ ıı. 
::ır, Japonyarıın ı.\vrupalılar ve Ameri/.cı. 
lılar hakkındaki siyasetinin iı;yü:.ünrı 
arık~·a meydaııa vurmuştu. Asım Us. /ıu 

beyallalııı /rıgil/erede ııe Fransada rıuıııı
dırdığı heyecandan bahsediyor. 

lnoili;ler ve Fransı:lar teliişlanmııl./a 

haklıdırlar. Çünkü, Japon na::ırının sü:.. 
terinden rıkan marıa şudur: 

- "İngiltere Çine yardım etmekten rnz. 
geçsin. Yoksa kendisine harp ilan edece. 
ğiz . ., 

Kurun Başmuharriri diyor ki: 
"Hakikaten U:ı:ak Şar;ktaki vaziyet 111. 

sillere ve Aınerikıı için ciddi bir tehlike 
mahiyetini almıştır. Nitekim Şanghaydan 
selen son haberler bunu açıkça gösteriyor. 
Burada bir gün bir İngiliz polisine Japon 
Jarın dayak allığı, ertesi günü gene Japon 
Jarın bir İngiliz otelini işgnl ederek ve tn. 
smz bayrağını indirerek yerine Japon bay 
rağı çektiklerini bildiriyor. Bu hadiseler 
şüphesiz amiral Suetsuğunun yukarı~·a 
kaydettiğimiz sözlerinden dahıı az mühim 
değildir. İtalyanın 35.000 tonluk gemiler 
yapmak kararına müvazi olarak Avrupada 
ki müttefiki olan Japon:ranın 46.000 ton. 
luk gemiler ~·apmak teşebbüsü ise o sözler: 
ile bu hareketlerden daha müessir bir ma. 
nayı haizdir.,, 

Ve, sö::lerini şöyle bitiriyor: 
"Dikkat edilirse Japonyanm Çindeki is. 

llJi}. pldnı karşısında acınacak vaziyette 
olan yalnız Çin değildir: Anupalıların 

hali daha ziyade ibret alınacak bir man
zara göstermektedir: Zira beyaz ırka men. 
sup memleketler Japonların çok açık telı. 
dilleri önünde birbirlerinin gözlerini oy. 
makla me~guldür; hntln beyaz ırktan olan 
bu insanlar sarı ırktan kendilerini lehdil 
eden tarafa yardım etmektedirler. Bu mnn 
zara, çölde bir tehlike ile karşılaşan deve 
kuşunun başını kumlara sokmasını gölge. 
de bırakır bir garabet levhası teşkil et
miyor mu?,. 

CUMHURI YET' de 

Ankarada evsiz lik 
derdi 

Anf-arada bilhassa memurlar sınıfım 
sıkan mesken buhranına devlet yardımilc 
eare bulunacağım anlatan Yunus Nadi. 
Maliye Vekilinin ötedenberl bu işiıı en 
Jıararetll taraftarı olduijunu kaydcttiklw 
sonra diuor ki: 

"Mesken kıUığındnn ve kira palıalılığııı. 
dan dolayı Anknrada memurlara verilen 
fazla paranın büyük bir fayda vermeksizin 
soka~a atıldığını herkesten ziyade bizzat 
Maliye Vekilinin göriip bilmekle oldu~unu 
göz önüne almak liizımdır. üc dört yıl ön. 
ceye kadar Ankaranın bu pahalılık zammı 
yalnız devlet bütçesinde bir milyon lira 
raddesinde büyük bir rakamdı. Şimdi bu 
r3kamın yalmz devlet bütçesinde 1 milyon 
800 bin Iira:·ı geçerek iki milyon liraya 
yaklaşmış olduğunu görüyoruz. Arayerdc 
Ankaraya yeni memur kafileleri gelmiş ve 
bazı zaruri zamlar ,.e il:h-eler yapılmıştır. 
Ankaraııın hususi müesseseleri de nyııt 

usulle memurlarına fazla para vermek za
ruretinden müstesna değillerdir. Diyebili
riz ki Ankarada her yıl resmt ve hususi 
memurlara bilhassa. ev yoksulluğundan H~ 
kira pahalılığından dolayı iki milyon lira 
ödenmekte ve maaşlı sınıfa az çok yardım 
teşkil eden bu zamlar fil! hiçbir eser ve 
devamlı hiçbir fayda temin etmeksizin 
uçup silmektedir . ., 

Yunus Nadi, Ankaradıı. maaşlı valan
şa mesken yoksuUuüundnıı dola3·1 pahnh
lık zammı verileceğine ona oturacak ucuz 
ve ı;ıhhl bir ev temininin daha isabetli 
olacağına işaret ediyor ve bir çare ortaya 
atıyor, Cumhııriyct ba:5mullarririnc ı;:örc, 

Ankaradaki memurların bir yıllık pahalı
lık zammı olan iki milyon liranın on yıl. 
Iıl:tilc, Ankarar'laki mesken meselesini kö. 
künden halletmek mümkündür. 

Yaptırılacak evler kooperatifçilik usuli. 
le onların içinde oluracnklara malcdildL 
ği takdirde hazine şimdi avanse ctmi'5 
olncağı parayı on, on iki yılda kira bede. 
line tea\'ül edecek taksitlerle geri almış 
olaca.ıtından pahalılık zammı hemen he. 
men şimdiden ilga edilmiş sayılabilir. 

AKSAMt da 

Deniz kazaların
dan altnack ders 

Dikkatler sütunu muharriri de, bi:im 
öteılenberi ii::erlnde büyük bir hassasiyet 
gösterdiğimiz bir nıev:ua temas ediyor. 
Orıce, son kazaların bir listesini uapıyor: 
"- Ordu vapurunuıı makineleri tutmn_ 

dı~ından Hamidiycye bindirdi ve hemen 
dibi buldu. 

2 - Hisar vapuru fırtınada maneVl'ası. 
na hakim olamayarak k:ıyalnra çarptı; 20 
tayfasile batlı. 

3 - Yekta vapuru, keza, Köstencede 



========================- ---

Bandırma yolculuğu Alman konsolosunu 
otomobili devrildi 2,5 saate iniyor Konsolosa, karısına ve çocu 
larına hiç bir şey olmadı Bu hatda işliyecek yeni vapurlardan ilki 

cumartes; günü denize indirilecek Alman konsolosu, zevcesi ve çocuk -
lan dün büyük bir ikaza at1atm111ar
drr. 

otomobile binip Büyükdereyc k 

gezinti yapmıya karar vemıittir· 
Kigorkun ·daresindeki \Otomobil 

Yeni gemiye "Trak,, 
adı konuldu 

Denlzyolları tarafından Almanya_ 
ya sipariş edilip bir mUddettenbe
r11nşaatı devam eden yolcu vapurla
rından Marmarada fşliyecek olan flk 
vapur öbilrgUn Kielde merasimle de
nize indirilecektir. Vapurun korde_ 
lasmr Berlln elçimiz Hnmdlnln zev
cesi kesecektir. 

Vapura "Trak .. ismi konmuştur. 
Bu isim Mmıttnn evvel Asyada vuku 
bulan tımumt mubaccre s1rnsmdn 
Avrupaya gelen Türklerden Trakya 
ya iskAn edllmlş knbflcnln adıdır. 

Yeni vapur Marmarada lşllyece
ğinden ı.·c Mnrmara denizinin yansı 
da Trakya.ya ait oldui;'"llndan vapu. 
rn bu yüzden bu tarih! isim verilmiş. 
tir. 

"Trak,. gemisi nisan sonlarına 
doğru Hmammıza gelecek YC bcm<'n 
Mudanya. - lstanbul, Bandırma _ ls-1 

tanbul arasında sefere başlayacak
tır. 

lnşa halinde bulunan aynı tipte 
iki v~11\ır da kısa bir znmanda dcnL 
ze indirilecektir. 1 

1200 tonluk olan bu gemiler mtin ı 
hasırnn Marmara denizi için yaptı- • 
rılmakta.dırlar. 450 yolcu alabilecek 
olan bu vapurlarda ı:ctıvcrte yolcusu 
için yer yol<tur. Adn ~rnpurlarmda ol
duğu gibi birinci ,.e ikinci nıeYkilcr 
,·ardır. 18 mil sürate malik olan bu 
vapur B<>ndrrrnaya fkf buçuk saatte 
gidecektir. 

Şlmdild halde )·edl saat suren bu 
yolc.ululr bu suretle çok kısaJmrş olu 
yor. 

Diğer ikl vapur da gelince biri lh. 
tiyat tutulacak, jkl :\·apur Mudanya 
ve Danclrrma arasında gündüzleri 
glc11p gelecektir. 

Yekta vapurunu batıran 

Norveç vapuruna 
haciz konuldu 

Buflllo kaptanın ifadesi ahnacak, "Yekta,, 
nıo sahibi 80 bin lira tazminat istiyor 

Bir mUddet evvel Köstence limanı acente avukatı BüyUkdereye gilmi§ler 
na girerken Yekta. vapuruna arkadan dir. 
çarpıp batmasına sebebiyet veren Nor 
veç bandıralı İn.na vupurunun Kösten 
ceden gaz yükledikten sonra kaçtığı 
Yekta vapurunun sahibi tarafından ha 
ber alınm13tır. 

Vapw· sahibi bunun üzerine ikinci 
ticaret mahkemesine baş vurarak ha 
ciz kararı almış, bin liralık teminat 
göstermi§tir. 

Diğer taraf tan Köslence konsolos 
luğumuz nyrıca telgrafla İstanbul ikin 
ci ticaret mchkemesine geminin kös 
tenceden uzaklastığını bildirmiştir. 

Mahkemenin haciz karan üz.erine 
dün gece beşinci şube müdürlüğünden 
bir memur Yekta \•apurunun acente 
si namına R~ad, bir jcra, memuru, de 
niz J"aret müdürlüğünden bir kaptan 

f;aat 24 de doğru Norveç vapuru bo 
ğa.Zdan geçmiş ve BüyUkdcrc önünde 

demirlemiştir. Pratika verildiği sırada 
teşekkül eden heyet de vapura gir 
mi~, sUvarlye mahkemenin karan 
tebliğ edilmiştir. 

Gemiye nöbetçi zabıta memurları 
ikame edilmiş, Norveç vapuru sabahle 
yin Haydarpaşa açığına gelip demirle 
miştlr. 

Bugün müddeiumumi muavinlerin 
den birisi vnpura gidip kapdanı sorğu 
ya çekecek, kapdanın tevkif edilip edil 
miyeceği b.• ıdan sonra. b_elli olacak 
tır. 

Yekta vapurunun acentesi 80 bin ' 
liralık ta.zminnt istemektedir. 

Ahırkapıdaki teneke 
mahallesi kaldırıhyor 

Sirkeci garı etrafındaki bazı hlntılar da 
yıkılarak burada bir park yapılacak 

Av:nıpadan gelen tren. İstanbul hu f kapıdaki te!'\eke mahallesidir. İşte bele 
duduna girdikten sonra, Florya, Yeşil diyenin se.nelerdenberi cıüreltmeğc im-
köy. Bakırköy gibi insanda iyi intiba kiın bulamadığı bu biçim~izliklcri, ni-

lar bırakan ve medeni bir çehre arzc hayct nnfia vekaleti devlet dem1ryolla 
den manr.aralar Yedikule surundan i 
tibaren etrafın gittikçe berbatlaşan va 

rı kaualiyle ortadan kaldtrmağı karnr-
laştırm ıştır. • ' 

Bundan füi gün evvel de yazdığımız 
gibi, dokuzuncu işletme müdürlüğü 

belediyeye müracaat ederek bu mmta 

zlyetile birdenbire silinir ve bu aksUl 
i.mel Sirkeciye kadar, gittikçe çoğaln 
ra.k ıı\sanda. \'e bilhas.c;a yab:ınc.ılnr ü

zerinde, aleyhimir.e olmak şartiylc u-
nutulmaz bir tesir bır:ıkır. kanın şehir planında alacağı vaziyeti 

Yedikule-.Sirkeci hattınrn en kö 
tü manzaralı yeri şüphe yok ki, Ahır 

.... 17 -~ttıtlff1lllllndlll ı 
ballı. 

4 - Gahıl çc Su:ıd ':ıpuı l:ırı müsıııleınc 1 
cllile.r... • 

re. şonr<1 di11or l:i: 
"Uuolar pc:k kıs:ı znın ndn olmuş lındi

sc.Jerrllr. F'aci:tlnrın yun sehehini kor.o 
olarak sü~lusek hile. '"(lflllrlnrrınızın çiı. 
rOk ı::ırıklıAının hu fc.lôkellcrdc hü~ iık hlr 
Dte~ılil(•I hissesi ele vnrdır. Fırtınanın 

tıkınnsı, sııl:ınn ecre\nnlı olmosı E:emilr. 
rin h:ıtm:ıııını ir:ıp elllrmcı. Cilnkü '':ıpur
lıır drnhin hütün cih·rll'ri ı1ikkate nlınn. 
ra1ı; \•nrıılırlnr. Tiirk <lcnir.ellcrinln ıli.' rlı. 
lİYf\l<ıhll~lnrll'!n ,üphelerımt'k nlnlöon ı:cı:
meı. 

V•l"tl"hrımmn ı:<>Jııı krsudcleşmlştir; 
hınf:ilerine mal ve <-ıın «'Inıınrl cdih.'f"<"ilinl 
!aha ~iddt hir surette tetkik etın<'k znm ı_ 

ili ge_Jmf~tfr. "J\87.A., lnrın bÜ •le tklaŞTilft!ll 
bunu ihtar ~llyor.,, 

sormuştur. 

Devlet demiryolları dokuzuncu iş 
!etme müdürlüğü emrinde bu i~ için iki 

milyon liralık tahsisat vardır. Bu p:ıra 
ile, teneke mahallesi ve cıvardaki yı 

kık dökük evler istimlak edilerek yer 
lcrinc fidanlık yapılncakbr. 

Ayrıca Sirkeci garındaki polis ko 
miserliği binası, demir yollar idaresi 

nin cczahnncsi ve askeri yollama dai 
resinin bulunduğu bina ve istasyon lo 1 
kantnsı drı. yıkılacak ve meydan geniş 
letilcrck burası bir park haline kona 
caktır. 

tıe!'de bu mtyt:ar. daha ziyade ge , 
nişletilcrck Ahırkapı caddesine kadar j 
olan ada satın almacakatır. ı 

Bütiln bu i~lere pek yakında başla l 
nacaktır. 

Sinop mebusu Konsolos ~evccsi ve iki çocuğu ile 

Hah(~ıoğlunda Galip Hakkı 
vefat etti 

Sinop meb'usu 
Galip Hakkı üs
tün, tedavi edil
mekte olduğu 

Ankara Nümu
ne hastanesinde 
dün vefat etmİJ· 
tir. 

Bulunan 
cesedin esrart 
Zabıta, Altın diş Sami 
olduğunu sanmıyor 

diye köyünden ge;serken kahvel 

nünde yolun üz-erine birdenbire 
bir 'krz 2ocuğu fır1amr~t:rr. Şoför 
tan bunu görmüş, müteaddit defa 
na çalmasına a-ağmen kız yolun ~ 
den ~ckilmcmiştir • 

Bu sırada otomobil 1krza çok 

tığından şoför bir kaza ya~ 
direksiyonu birdenbire ufa 
otomobil sağdaki hendeğe ,doft'U 
rek devrilmiştir. Şoför sür'ati 
zalttığından bu devrilme esııasrnd': 
solosJa ailesine ve çocuklarına 

Galip Hakkı 

ömrünü hayırlı 

i~lere vakfetmiş 

bir insan.dı. Top-
B. Galip l!akkı kapı Fıkaraper 

Cemiyeti onun şahsi gayretiyle ku
rulmuııtur. Bu müessese yıllar -
ca yalnrz semtin yoksullarını de
ğil, 1stanbulun 111uhtelif kÖJclerin -
deki yoksulları da g.iydirmi§. yedirmiı, 

hariminc almış. hastaları iledavi etmit 
anaları doğurtmuş, miniminilere süt 
vermiş, büyütmüştür. 

lzmittcn gelen haberlere göre, bir 
hafta evvel Halıcıoğlunda vapur isKele
si önünde denizde bulunan cesedin hü
viyeti anlaşılmrıtır. Bu adam, lımitte 

Yukarıpa:ı:ar mahalles1nde oturan Altın 
diş Sami isminde bir sabıkalıdır . 

Sami hırsızlık vak'a1armdan dolayı 

aranıyordu. Bundan baıka aaker kaça
:ğıydı. 

Bu ısabah Emniyet Müdürlüğünden 

yaptığımız tahkikata göre c:eşeidin hü
viyeti henüz bur,ca tesbit edilememiş
tir. Çünkü Samiyi bir çok zabıta me
murları tanıdıkları halde cesedi teşhis 
edememi§lerdir. Cesedin başında hiç-saç 
yoktur. Halbuki Saminin resminde ba
şında saçının çok olduğu görülmekte -
dir. Tahkikata bu noktadan devam edil
mektedir. 

JCY olmamış, otomobil biraz sonra 
ıdekten çıkanlmrş, yoluna devaıtl e 
tir . 

Yolun 'Ü.Zerine çıkan kum dört 

da Ulviye olduğu, annesi yol :ten 
konuıurken, oynamak ilzere yol US 
çrkbğr anla§ılmıştrr. 

Yeniden 39 halk 
açılıyor 

Harp yıllarında, Kızılaya kıymetli 

yardımlraıda bulunan Galip Hakkr, 
yurtta meşgul olmadığı saatlerde, fa
kir evlerini kapı ltapı dolaşarak hasta
lara bakar, ilaç verir, açların karınlarr
;ru duyururdu. 

Bir ceset daha 

Ankara, 12 (A. A.). -Bu yıl 
açılacak halkevlerinin açılma pıt 
kanlarını inceiyen C. H. P. genyö 
lu a_şağrda yazılı 39 yerde daha 
aç.ilrnasma karar venni§tir: 

1875 de istanbulda doğmuş olan 
merhum, arapça, farsça ve fransu:ca li
sanlannı bilirdi. Onun ölümü memle -
ket için ddden büyük bir kayıptır. 

Galip Hakkı Ustün, arkasında mil
lete vedia olarak üç çocuk bırakmıştır. 

Ailesine taziyetlerimizi sunar, kendiıi 
ne Tanndan rahmet dileriz. 

Noksan güm
rük resimleri 
1üccarlar iktisat 

Vekaletine müracaat 
eltiler 

Renkli pamuk kurna~lardan alınan 
noksan gümrük resimlerinin tahsil edil-

mesi hakkında gümrük idaresinin ver

diği karar alakadar tüccarları harekete 
getirmi~tir. Tüccarlar. bu hususta iktı
sat vekJletine müracaat ederek şikayette 
bulunrnuşlardrr. 

Diğer taraf tan gümrükler idaresi yeni 
ithalfrt kararnamesinin tatbik edildiği ta
rihtenberi gürnrüklerimizden geçmiş olan 
bu kuma5ların miktarlarını ve hangi 
tüccarlara ait oldtt&runu tesbit etmekte
dir. Bu tesbit muamelesi bitmeden itha· 
latçılann noksan verdikleri gümrük mik
tarı anla~lamıyacaktır. 

Alakadar tüccarlar gümrüğün bu ka
rarına itiraz ederken şu iddiada bulun- 1 
maktadırlar: 

- Kararnamenin bu gibi mallara te
mas eden ~79 uncu maddesi listede yok
tur. Binaenaleyh. bizden faila resim is

tiyemezlcr. Biz kararname tesbit etmişse 
o re~mi verdik ve mallanmrzın buna gö

re taayyün eden maliyetini gözününde 
tutarak ~atış yaptık. Şimdi bizden a}n

ca resim almağa kalkarlarsa bundan 
çok mutazarrır oluruz.,, 

lktı~t ,·ekfileti tüccarların bu itin\
zım tetkik etmektedir. 

Bir' tavzih 
O m:111 l:slıı nclıııtln lıir zntın :ıyrı ·aşn. 

~lığı ır.,-ccsi Fntnı ı N«'z:ılıcti dö,·cl giinii, 
z:ıbııa raııorl ırıııclıın olılığımız ınıılumul 

üzerim·, Dl ın onıındıı l·nzmıştık. Osnıun 
l'slu lıu snl.ı:ıh mntlı:ınınıuı gelcrt'k bu ~ -
zı hnkkında htızı nokloların tn,·zihiııi ı . . 
lecli. Yazılınıısm ı isleri iği noktalar şunlaı-
tlır: 1 

llodisc SirL:eci ırnm,·ny durnk yerinde 
cerc3an etmiştir. Mahkemeden '°ıknn ~ev. 1 
ccd Osm:ın Csln ·u sinirlendirnıis, dayak 
hunun iizcrinıı o:nıuş1ıır. CünnO ıne~hııt 1 

Dun akşam Galatada gümrük yolcu 
salonu önünde bir gencin cesedi çık
mııtır. Cesedi sandalcılar görmÜ!f, za
bıtaya haber vermişlerdir. "Tahkikat so
nunda bunun on iki gün evvel kaybolan 
Ankara caddesinde simitçi 22 yaşında 
Hacı Ahmet olduğu anlaşılmıştır • 

Bir deniz faciası
nın önü alındı 

Saadet vapur dip 
tarafından 
delinmiş 

DenizyoJları idaresinin ~aadet vapuru 
geçenlerde havuzlanarak tamir edilmiş 
ve Marmara postalarım yapmıya başla
mıjtt. Vapurun bu son seferle.-inden bi
rinde dip tarafı delinmiştir. Bereket ,·er
sın, vapurun delindiğinin limanda far
kına varılmı~ ve gemi Halice çekilerek 
yeni bir fadanın önü alınmıştır. Saadet 
vapuru şimdi esaslı surette tamir edile
cektir. 

Arnkadar makamlar, vapur teknesi
nin neden delindiğini tahkik etmektedir
ler. 

Adıyaman, Ahlat. Arapgır, 

Bakırköy, Balya, Bayramiç, Ba 
Biga, Bozöyük, Buldan. Cizre, 
Demirci. Çine, Dikili, Divriği, 
Eleşkirt, Elmalı, Eyüp, Fatih. 

Karşıyaka, lzmir, Keskin, Ki~i, 
m"l paşa, l\icnemen, Nazilli, (i 
Nuseyb\n, Seferihisar, Sivrihisar. 
gı, Sungurlu, SarJ..i Karaağnç, V1 
Vartu, Vezirköprü, 'rıze. 

.Mevcut 167 olduğuna göre, bU ) 
çrlacaklarla birlikte halkevıerinUzitl 
yısı 206 ya çıkmış bulunınaktadıf · 

Bu yeni halkevlerinin ~ılı§! b 
rinin açılına "YJ}dönüınü 1.."Utlatnı t 
niyle beraber 20 ~bat 1938 pazar 
büyilk merasimle yaprlacakttr. 

Amerika ile Ekoll 
mik gUrUşmeter 

başladık 
Va~ington, 12 (A. A.) - :Hull• 

kiye ile ArneriJ..-a arasında eko 
rUşmclere bugün ba~lanchğmı bildi 

tır. Görü~clcr kar§ılıklı gürnriik t 
leri bahşeden bir ticaret an1a~51 

ne matuftur. 

Bu· huft.a SAKARYA Sinemasmda 

OOnyanrn en güzel se&ine malik 

(Alman Bülbülü) ERNA SACK'ı 

Opereflerln en gUzell olan_ 

NiS ÇiÇEGi 
filminde mutlaka dinleyiniz. He m gözler hem de kulaklar 11!1•••••••• için bedii b!r ziyafettir. 

• Pek yakında SAKARYA Sinemnsınd' 

CHARLES BOYER 
ve sarışınların en güzeli JEAN ARTUR ile birlikte 

Bir Saadet Gecesi 
Şimdiye kadar görülen en güzel aşk filmi .._R 

••Bu ukşam S A R A Y slnemasınd• 
En güzel, şen ve neşeli filmleri yaratan 

• 1 MU RA 
En son ve en fevkalade temsili olan ve MiCHEL MORGAN ile bet"° 

ber çevirdiği MARCEL ACHARD'm me§hur piyesi 

S E R S E Ri L E R K R A LI 
nınhkı•mc..,inılc Osnınn 1 'slıı 28 lfrn para 

1 Filminde görünecektir. iki!' •vimli saat .. 
ı-ezasrn,ı mıılıktım edilmiştir. (hrnnn Uslu ı ••••••• kansının yolunu kesmiş değildir. ilaveten: FOX JURNAL dünya havadisleri ......... 
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lstanbul konuşuyor 
Çiçekpazarında kimler ahş 

Yle anıatıyordu · \ 
l\; i 

~ - ihtiyarlar, ~·~t!ı. ı 
talın ağaç a
;rıar. çünkü bu 
&ne allp, bu 

Serıe yemişini 
Yem ek isteri er 1 

Çiçek pazarından bir köşe 

yorlardr. Nihayet han kapısına benzer 
bir yerden içeriye girdik. Burası esna
fa hem depoluk, hem de kahvelik edi
yordu. 

Kapah yerdeki kahvenin önünde ge
nişçe bir bahçe vardı ki pazardan baf
ka günler, satış burada yapılırnuı. 

Sonra esnafın mlihim bir kısnu da fi
danları bu bahçeye gömer saklarlarmı§ 

Kahvede oturanlardan, tecrübeli bir 
çiçekçi ile konu§tum: 

- Bizim iı herbir sanattan iyi ve 
zevklidir, amma, hazan aramıza yaban 
cılar, işi rezil ediyorlar .. Bu sanatta en 
mühim mesele hiç aldatmadan her iste 
diğini vermektir halbuki .• 

Sözünü yanda kesti.. Bir arkadaşı 
kendisini drşardan çağırmıştı. Yanı

mızdan fırladı gitti .. 
KahYcden çıktık, tekrar pazarda do

laşmağa başladık. Bir müşteri ile, bir 
fü:lancı hararetli bir pazarlığa girişmiı 
lerdi. Yanlarına sokulup sözlerine ku
lak misafiri olduk. Şöyle konuşuyorlar 
dı: 

- Canım bir kök fidana da bu kadar 
para verilir mi? 

Satrcı bu sözlerine şiddetle 

etti. 
itiraz 

mal isminde iri yarı, pos bıyıklr, 
sohbet bir adamdı. 

Kendisini bize tanıttıktan sonra, ko
nuşr.ıağa başladık. 

- Buraya en çok ne çeşit müşteri 
gelir? 

Biraz sert bir tavırla yüzüme baktr. 
- Müşterinin çeşrdi olur mu? diye 

cevap verdi. Her türlüsü gelir. Kadın
l ar, genç kızlar, fakat en fazla erkek
ler .. 

Sonra bir dakika kadar sustu. 
- Bilhassa, yaşlan ilerlemiş olan

larda çiçek merakı daha üstün oluyor, 
diye sözüne devam etti. 

Müşterilerimizin ekserisini tekaütler 
teşki lder. 

- Bu sene en fazla rağbet gören çi
çek hangisi oldu? 

- Yabani gül. Yalnız bu sene değil, 
son senelerde, halkta bir gül merakıdır 
başldı ki, sorma gitsin. Fakat haklan 
da var ya, ne güzel çiçektir kSfir .. 
Burada mevzuu yine değiştirdim. Pe

k". dedim. Müşterilerinizin çoğu yaşlı 
adamlardıt' diyorsunuz. Bunlar nasıl 

mal ararlar, bana söyliyebilir misiniz? 
Cemal bıyıklarının altmdan hafifçe 

güldü. Ve sonra şu cevabı verdi: 
- Nasıl mal arayacaklar a bayım, 

kalın ağaç, yetişmiş fidan ararlar •• 
Onlara göre, bu sene aldıkları mal, bu 
sene meyve vermelidir. Yani ektikleri 
sene biçmek isterler.Eh, hakları da yok 
değil, ecelin geleceği belli olmaz amma 
ihtiyarların bir ayağı ne de olsa çukur 
da sayılır .• O nun için ektikleri sene biç 
mek istemeleri haklıdır. 

Sustuğu zaman yUzµne baktım, ken
disi de göstermiyordu amma, herhal
de epey yaşlı idi. Sanki ne düşünldüğü
mü anlamış gibi: 

- Ben de, dedi. Şi.tndi yaptığım her 
işte tıpkı bizim ihtiyar müşteriler gibi 
düşünüyorum .. 

HABERCi 

ISTASnUI.: 
18,30 çocuk tiyatrosu (Tillil ile Mitil or

manda), 19 Kehiloğlu fc;moil Hakkı ve ar
kadaşları t:ır:ıfından Türk musikisi ve 
halk şnrkıl:ırı. 19,30 Spor musalı:ıl>elcri, 
Eşref Sefil.:, 19,55 }>orsa haberleri, 20 Ce· 
mal Kiımil ve arknclnşları tnrafından Türk 
musikisi ve hnlk şnrkıları, 20,30 hava ra
poru, 20,33 Omcr Rıza tarafından arapca 
söylev, 20,15 fıısıl saz heyeti: Okuyanlar 
Küçük Safiye, İbrahim, Ali: Keman Munm 
mer, Klı\'rinct Hamdi, Keman Ce,·dct, Tan 
bur SnHıh:ulclin, Ut Cevdet Kozan, (s:ınt 
ayarı), 21,15 Heılriyc Tüıin Şan: Orkestra 
refok:ılile 21 ,45 orkestra: 

1 - J.eh:ır: Cloclo Potpourrl. 
2 - Tran!>latcur: Vnlsc rcvcric 
3 - Drlibrs: far.urcn . 
4 - Pinou:i: scrennde. 

22,15 Ajans haberleri, 22,30 plakta solo-
1:ır, opera ,.c operet pnrı:-:ıl:ırı, 22,50 son 
hahcrlcr ve C'rlesi ı::ün!ln proıtr:ımı, 23, 
son. 
BCKIWŞ: 

18 cnzh:ınt, 20,05 pnnı:-o orkt'slrası, 21,15 
Senfonik konser, 23 pl!ıkl:l hafif mÜ7.ik. 
nrnAT'R'\TR: 

18.:rn Radyo orkestra<>ı. 20 siı::an orkc<>· 
trası, 2 t.20 şarJ.:ıl:ır, 22,25 Budnpeşte kon· 
srr orkt>slrnsı, 2.f d:ıns plfikları, 

RRRT.f.\': 
18 fantnzi, 19 nlılk, 20.10 hafif müzik, 

~t r11zh:ınt, 23,30 hnfif müzik, 
ROM,1: 

18,15 kfır!ik orkestra, 20,SO konsen 22 
tı>m~il n:ı'cll, 

l'ARWH'A: 
18,15 müzik, 20 konst'r. 21,10 l1nrif mii· 

zlk ,.r. nskerl orkestra, 23 Delhoven rc,lta-
11. 

=========================--===========s 

Ya:an: Kcnnn ÇinHl - :\lelckzad Çinili 
( ERKEK - KIZ ) 

(Tercame ve iktibas hakkı mahfa:durl 

- Nnmnra 30 -

fNe @Duyoıruz demeğe k a Umadn 

Camlar korkunç bir 
şangırtı ile indi 

Annemin heyecanlı sesın ı duydum : 
Odadan cıkın, başın ıza taş g e lecek ı 

- Gel benimle, diyerek kolumdan 1 
tutarak çekti.. 1 

Ne oluyordu? Ne oluyordu? Koca
sının, ge:.c yarısı karısının bu harekd
lerine nasıl bir mana vermeliydim .. Bun 
!ardan yalnız şunu anlıyordum ki halli 
çok müşkül bir vaziyete lclüşmüştiim.. 

Salona girince kocasına: 
- Karınız geldi, dedim. Bu ne de· 

mek?. 
Rengi birden değişti: 
- Aman iç.eriye almayınız .. Gelme

sin, dedi. 

Adeta yalvarıyordu. Annem de: 
- Benim evimde işi neymiş, diye 

sinirli sinirli söylenip lduruyordu. 

Bu sıradaydı. Salon camlarının bü-

Sarhoş adam yayık yayık: 
- Nereye? diye sotldu. 
- Karakola .. 
- Ben gitmem .• 
Polis kızmıştı: 
- Nasıl gitmezsin! Bu kadın senin 

karın de~il mi? 
-Evet .• Biliyorum.. Beni rezil etti, 

Ama karakola gitmem ben .• 
- Gitmen lazım.. Haydi bakalım.. 
Hicranın kocası muhakkak gitmesi 

lazım geldiğini anlayınca bana döndü: 
- Beni yalnız bırakma .. Sen de ge

lirsen giderim, dedi. 
Adamın, kendisine gösterdiğim iyi 

muameleden dolayı bana itimat ettiği 

anlaşılıyordu: 

yük ve korkun~ bir şangırtıyla yerlere - Peki, dedim.. Ben de geleceğim., 
indiğini gördük ve bunu müteakip koca Haydi kalk .. 
koca taşlar bütün camları biribiri arka
sına yere indirdi. Ne oluyordu? Şaşır -
mıştık. Oturduğumuz yerden kalkmayı 
bile akıl edemiyorduk. O kadar şaşkın, 
o kadar ne yapacağımızı bilmiyortiuk .• 
Annemin sofradna sesini işittik: 

- Odadan çıkın dışan .• Ba§ıruza tat 
gelecek ..• 

Annem haklıyd. Hemen kalktım. A
damı kolundan tutarak drşan çıkarmak 
istedim. 

O oturduğu yerde büzülmüı, krpır
damıyorldu bile .. Neden sonra harekete 
geldi. Fakat bu sırada taılann arkası 
kesilmiş, sokakta gürültüler i~itilmiye 

başlamıştı. Bekçi ve polis düdükleri bi
ribirine kanşarak uzuyor, bu arada bir 
6es: 

- Bırakın bcnH Siz kimsiniz ve ne 
hakla beni tutuyorsunuz. diye bağm
yordu. Bu ses Hicranın sesiydi. Demek 
bütlin bu işleri o yapmıştı. Niçin? Ne
den? işte anlayamadığım şey •• 

Bu kadın beni &eviyor muydu? Bü
tün bunları sevdiği için mi yapıyordu? 
Velhasıl anlayamıyor ve anlamaya 
imkan bulamıyordum. 

Kocasını odaldan dışarıya çıkarttık

tan sonra sofadaki sandalyelerden bi
rine oturttum. 

Annem ve ben sokak kapısına ko~ 
tuk. Bütün mahalle ayağa kalkmıştı. 

Kapının önünde pijamalı bir rat Hic
ranı bekçiye ve dlidük seslerine koşan 
polise göstererek: 

- Alm bunu, derhal karakola götü
rünüz. Neredesiniz? Kadın canüan pn 
gır şangır kınyordu. Nihayet ben çık
tım. Kaçıyordu yakaladım. tdiyordu. 

Bu sırada etraftan birkaç polis ve 
bekçi daha yetişti. Pijamalı adam da 
birkaç polisle bizim apartımana girdi

ler. Orada öğrendiğime göre bu pija
malı zat ,polis müfetti~lerindıen biriy
di. Bizim apartımana yakın bir yerde 
oturuyordu. 

Salorıda zabıt tutarlarken, sofadaki 
Hicranın kocasının yanma çıktım. O 
benim geldiğimden habersizdi. Cebin
den çrkardığr büyük bir rakı şişesini 
ağzına dikmişti. tçu. Sonra da şişeyi 

mac;a üzerine koydu. 

Ben uzun zaman kendisini seyrettim 
Bu sırada annem de geldi. Adamın ken 
ıdinden geçmiş halini o da gönnü~, hat 
ta canı srkılmıştı: 

- Burası meyhane mi? Bu da ne 
demek? 

Diye söylenmeye ba~lamıştı. Ben ses 
çıkarmamasını, şimdi neredeyse gide
ceğini söyledim. 

Odada işlerini bitiren, polisler "e 
müfettiş dışarıya çıktılar. Sofadaki 
adamı görerek sorldular: 

- Bu da kim? 
Kendilerine izah ettim. Tecavüz 

eden kadının kocası olduğunu bildir
dim. Bizim de karakola gitmemiz la
znn geliyordu 

Elinden tuttum, dııanya çıktık. 
Sokak Mli kalabalıktı. Müfetti§ bey, 

eve gidip giyineceğini geleceğini söy
liyerek aynldı. Hicranın kocası yiirüye 
miyecek kadar sarh~tu. Bir koluna 
ben, bir koluna da polislerden biri git'
dilc. Karakola vardrğmuz zaman Hicra 
nm ifadesi almıyordu. 

Beni orada görünce fena fena baktı, 
Biz de üaldemizi verdilc. 

Geçen hadiselerden ldolayı sinirlerim 
bo.zulmuı olacaktr. Farkmila olmadan 
od.ıt içinde doJaııyordum. Bir aralık 
kulağımın klibinde Hicranın se9ini duy

dum: 

- Bu daha bir şey değil, seni öldilre 

ceğim. 

Dönüp baktım. Fakat cevaba değer 
bulmadım. Bunu orada bulunan polis
lerden biri de i§it:mişti. Az eonra bir 
polis yanıma gelerek: 

- O da sizi ölümle tclidit cdiY.Or* d~ 
di. 

Gülümsiyerek: 
- Alrurmal 
Der gibi kolumu salladım. ıneran, 

kocasının ifadesi almmcaya kadar bek
ledi. Sonra kocasına sert ve amirane 
bir eeale: 

- Haydi eve yürü l dedi. 
Kocası, bir kuzu gibi peşine takıla

ra.le karakoldan çıktı. Ben de evime 

dörl:lilm. 
Bu hadiseyi, ertesi gün vekilime an

lattmı. Benden da.va eden, tehdit etti
ğimi iddia eden bu kadının vakasma 
ıaşmamaBI kabil değildi. Nitekim böyle 
de oldu. Tepeüstündeki tokat hadisesi 
le bu son vaka tabiatile mUddeiumumi· 
liğe gelecekti. 

Avukatım, mahkemede bundan bah
sederek mukabil bir dava açtığmuzı 
söyliyerek, davaların tevhidini isteye

cekti. 
Düşünüyordum: Hicran .bana kaqı 

takındığı bu vaziyette haksız mıydı? 
Kendisine muğber olmakla beraber bu 
na pek de haksız diyemiyordum. 

Kocası da itiraf etmişti ki Hicran 
beni cidden sevmişti. Bütün ümitleri
ni, benim kız olmam hakikatilc kayb
eden bu kadın, ne yapacağım ~§mnıt 
•bir haldeydi ve böyle olması da tabiiy· 

di. 
Onun ıztırabıru anlanuyor ldeğildim. 

Fakat ne yapayım ki, ona karıı bu te
kilde harekete kendimi adeta mecbur 
görüyordum. Çünkü, yapmadığım ve 

yapamayacağım ~ok ağrr bir 1nçla beni 
mahkemeye vermit bulunuyordu: ö
lümle tehdit 

Gtlniln birinde, bu her iki davaean 
da ayr ıayn celp aldım. Fakat ben, Hic 
ranın yaptığı gibi hareket etmek iste-

miyordum. Bu da celplerden ne anne
me, ne de avukatıma haber ver
idim. Bi1Akis sorduktan zaman, daha 
bir ıeY. almadığnnt söyliyordum. 

(Devamı varJ. 



Yunan Veliahtı 
Prenses FrederrDk Harnovr'le 

Nasıl tanışmış ? 
Eski Alman imparatoru Giyom'un 

evinde karşılaşmışlar 
Pres Pol, dU§Unden evvel kendlsHe giiru,en 

bir gazeteciye hayatını anlattı 
t;ç gün evvel, Yu

nani~tan Veliahtı S. ~ 
.L R Po.1, Pnıc;ya 
:ıanedanınrn en a"'il IP"l9'11"'Y 

prenslerinden birinin 
kızı \'e eski Alman 
ımparatoru ikınci Gi 
) omun torunu pren -
ses Fredrik dö lla
novr ile evlendi. 

lwrupamn her ta 
rafından Atinara 
ge1en kral naipleri, 
'c!i:ıht!ar. prensler, 
prcn~cr. grandük, 
\'C dü~e~lcrin iştirak 

etti{:ıi şahane bir me-
a imle yapılan ev • 

lenme merasiminden 
t:vvel bir Fransız ga. 
zetecisi, prenc: Polle 
konu~mu;tur. Bu mü 
ıakatım ~öyle yaz
maktadır: 

Yüksek ağaçlarla 
çenilmi5 çok güzel 
bir bahçenin ortasın
da kurulmuş olan A- .. 
tınadaki kral sarayı- Prenses vr. Prms, 
na girdiğim zaman, 
evvela baştan a~ı tertemiz giyinmiş Yu 
nanJılarm meşhur eteklikli efzun asker
leriyle karşılaştım. Burada, Yunanista
nnı bekAr kralı ile bugün nişanlanan 
gen çveliahtı oturuyordu. Bir zamanlar, 
bugünkü Romanya kralı S. M. Karol'un 
hemşiresiyle evliyken, senelerce evvel 
vukubulan bir talak neticesinde bekar 
kalmış olan kral, .kardeşine. veliaht un
\ anını le\'cih etme:! le artık tekrar evlen
mek niyetinde olmadığmr anlatmış bulu
nuyor. 

K~ndisiyle gö~tm prens Po1Qn 
butün hayatr çok sakin geçmi~, gürü1tü
l~:-d0n, kalabalıkran, çok konuşmaktan 
hiç hc'1zttrniyen bir genç olduğunu bili -
yordum. 

Veliaht, ağabeysinden tam on yaş kü
çuktü. Ve eğer Vnizelosun senelerce ev
velki bir tekJifini kabul etmiş olsaydı, o 
sırada kendisi bugün varisi bulW1duğu 
saltanatın ba~mda hulW1aeaktr. 

Veliahtla konusurken ilk evvel! bu 

1 mevzu üzerinde görüştük. Ağabeysi gibi, 
gözünden tek gözlüğünü hiç ayırrruyan 
prens Pol, hu tarihi vakanın iç yüzünü 
şöyle anlattı: 

- 1917 senesinde, babamız kral Kons
tantin diğer kardeşim Aleksandr lehine 
tahtını terke mecbur edildiği günlerde, 
ben de bütün ailemle beraber, Isviçreye 
gitmiştim. Menfada geçirdiğimiz sene
lerden birisinde, Venizelos bana müraca 
at ederek Yunanistan krallığım kabul et 
memi teklif etti. Böyle bir teklife hiç 
dü~ünmeden red cevabı verdim ve tahtın 
hakiki ve kanunf \'3risi olan babam sağ 
'ıırdukça böyle bir vaziyeti düşünmek
ten bile mii t::ıg 1i oldttl"tlmu ilave et
tim. 

Bundan sonra babamızın tekrar tahta 
döndüğünü ve Venizelosun memleketi 
terkettiğini hatırlarsrnız. 

O gün \'eliaht, kendi~inc çok yakışan 

Yunan bahriye zabiti elbisesi giymi~. 

Büyük kardeşi kral Jorj'a çok benziyor
du. Yalnız ~))-U çok dalıa uzundu. Ken
cn~inde, Danimarka hanedanrnm karak
teristik tipini gö:ınc1{ kabildi. 

Prens sözleri ne şöyle devam etti: 
- Daima bir Danimarka prensi ola

rak kaldığım halde, çok iyi konuşamı
yorum. Ye ecdadımın bu güzel memle
k~ini adamakıllı tanını.ak fırsatını hiç
bir zaman bulamadığıma kaniim. 

Yunan veliahtmın Danimarkadan bu 
kadar hararetle hah~tmekte hakkı Yar
dı. Ac;kerlik mestf'ğine ılk defa orada 
başlamıştı. 

KendiSi bahriyeli olduğu ha1de hava
cdığa kafl3ı büyük bir merakı bulundu -
ğundan bahsetti: 

- Menfa hayatım ~nasında bir müd
det de bir tayyare fabrikasında çahş
tım, diye anlatı~·ordu. En iyi vakit ge
çirdiğim günleri dü~ndükçe daima tn. 
giltcrede ıaatettayin bir İ%İ gibi de\'3m 

saraylarına gitmek için araba/arma 
binc-rlerken 

ettiğim bu fabrikaları hatırlarım. Bu 
sayede tayyarecilik tekniğinden ve in -
şaatından da epey malumat edindim. 

Prens Pol feYkalade tatlı ve sevimli 
bir tarzda konu.;uyordu. Kendisine umu 
mi harpten sonra amcası imparator Gi
yomu görüp görmediğini sordum: 

- Evet, dedi. İkinci menfa zamanı
mız csnasrnda 1924 senesindeydi. O sı

rada kayzcrin hemşiresi olan annemle 
beraber Floransada oturuyordum. Sık 
sık da Londradaki kardesimi görmeye 
giderdim. Ba seyahatlerim ~ında 
Hollandadan geçtiğim bir giin amcamı 
da ziyaret ettim. Hatta bundan kendisi
ni evvelce haberdar etmemi~tim. 

Prens burada suc;tu. Fakat ben, bu • 
günkü zevcesini ilk defa orada görüp. ta-

Yunanistamn nazik Yeliahtmı, çok 
nıdığını biilyordum. 
meşgul olduğu bir günde daha fazla ra
hatsız etmek istemedim ve kendi!::ine te
şekkür ederek ayrıldım. 

ikinci Kateırınnn 

1 KIN Ol Katcrina adı ile, Rus
ya tmıınratorlçcllğinc yükse

len (Sofi OgU t F'redrlk) Alman 
prcnslerlnclcn (ı\nhalt Zcrbcrst) in 
kızıydı. Çocukluğu ana ~c baba mu
habbetinden mahrum, acıklı bir 
tarzda geçti. 

l4 yaşıııa gcldi!,ri zaman, güze111-
ği He \'ch·clell bir şöhret kazandı. 

J>ru yımm ma\i gökU altında yeti· 
şen bu ~azib çiçek, mcnılckcthulcki 
gençlerin gfinlünii bü1ülcmişti. 

Sofi cidden dilber ve güzeldi. U
zunca boyluydu. Cazibesi harikullldc 
aşk atcşlcrlle dolu bakı:;larının par
laklığı, yüzünün nefis rmıgin) hlr kat 
dahi\ arltırıyor•lu. 

Güzellikteki şöhreti ;ruhuz kendi 
mcmlekctindo kalmadı. Bnı;;kn. Ulkc
lcr<le do dn)·nldu. Ilunu duyanlar· 
elan lılrlsi de nu"yn impnı·atoriçel!ıi 
J.;llzabct Pctronıa idi. nu genç Al· 
man yosmnsını, yeğeni Pctro ile c,·. 
Jcndlrmck için, Saray nazırı ''asrta
sllo nu. yaya da\·et etti. ]{Isa bir ~.a
ınall'IU dilj:,rünlcıi ol<tn. Kilisede mum 
farın parhynn ışıkları ortasında, 

nlkiih förcıni ;rnpılırkcn, bütün halk 
onun güzclllğinc hayran olmnşhı. 

SorJ, o gün son derece süslü hlr cl
hi c gfymt-:tl. ı.:lblscsinin rengi mc
nek':'CJ'C ynkın crgu\"nni, <'icklcrt el
mr s \'e altın İ';'lemcliycll. Rnşmn na
dir mücm·hcrlcrlc sU!'ilii hlr taç tnk
nuş, bezemişti. 

J{oca."ı Pctı·o, onun kı.rnıcti nl hJl
nıe<li, gllzclllgini takdir etmedi, da. 
ha e\·lenıliklcrl günün haftasımln 
ihmale başln•lı. Haftalarca, aylarca 
yanına njtrnmndı. 

Petro, an.rhoş bir a<lam•lı. Dahıı 
on bir ynsında3"kcn içkiye başlnnıış
t r. J>eğmo ayyaşların içemlycccğt de
recede votkft, f;'Arnh içiyordu. Ayni 

Austria 
Meşhur Ispartayı 

2 - O yendi 
Çek klüplerinden Sparta ile Slavya ve 

Viyana klüp?erinden Austria ile Vacker 
klüpleri ara mda kışlık turnuvaya, ha
vanın çok soğuk olmasına rağmen 8000 
kişilik bir seyirci kalabalığı önünde 
Prağda devam edilmi~tir. 

Güreş teşvik 
müsabakaları 
T. S. K. lstanbul böltıri türtı ajan

lığından: 

1 - 13-2-1938 tarihinde başlamak ü

zere greko romen bir güreş teşvik müsa
bakası yapılacaktır. 

Çeklerle çarpışacak ol_. 

Bulgar 
milli takımı 

llk maçti'\ A\-u~turya takımı Sparta}, 
2-0 mağliıb etmiştir. Bu maç büyük bir 
sürpriz olmuştur. Çünkü Sparta müte -
madiycn tek kale halinde oynadığı hal
de bir tek gol atamamı~. ona mukabil 1 
Au~tria muhacimleri yaptıkları çok sey
rek akınlar esnasır.da iki giol çıkarmıya 
mu\'aflak olmuşlardır. 

İkinci maçta Slavya takımı Vackeri 1 
2·0 yenmiştir. llk devre golsüz geçmiş. i
kinci de\ rcdrysc. güniin kahramanı olan 
Slavyanın merkez muhacimi Bikan kuv
vetli iki ~ütle iki gol atmı~tır. 

2 - Güreşlere lisanslı güreşçilerle 1-
12-1937 tarihine kadar mmtakaca tescil 
edilmiş güreşçiler girebilirler. 

3 - Miisahakalara girecek olan güreş- } 
çilerin isimlerini klüp!er 4-2-1938 tarihi

ne kadar bölge merkez bürosuna gönde

rerek kaydcttinnelidirler. Bu tarihten 
sonra yapılacak müracaatlar kabul o -
lunmaz. 

Na~nl çalışıyor 'l 
Sof ya - Bulgar milli talcJilll ptff 

da yapılacak olan milli karşıl~ 
bir ay evvel, İsviçre ve Hol~_:ıd', 
derek birkaç müsabaka ~fi 

Bulgar milli takımı bu t~ ~ 
nubi Fransa takımlariyle de :oıii 
dit karşılaşmalarda bulunacaktı!'· 

Bulgarlar Pragdan döniltl~ 
Varşovaya giderek ı mayısta ~b 
milli taknniyle karşılaşaca.kl~N 

Son baharda, Sofyada Bulr'-~ 
tan - Almanya ve Bulgaristall ""' 
talya maçları olacaktır. 

Onümiizdeki pazar günü yapılacak o. 
lan ma\larda turnurn şampiyonu belli 
olacaktır. 

l>iin~'a kupası maclarmda 

Ar.tantln takınn 
. ~merlku ile 
karşılaşacak ! 

San - Remodan verilen malfunata gö
re F. t. F. A. icra komitesile, dünya 
kupası organizasyon komitesinin top -
lantılan bitmiştir. 

Bu son toplantıda F. I. F. A. komite
si mutad işleri ikmal etmiş ve bazı o
yunculara ait meselelerin hallini baska 
bir toplantıya brrakmıştır. 

Dünya kupa!5ı maçları komitesi son 
seçme müsabakalarına ait kurayı da 
çekmi~tir. Bu kuraya göre Hindistanla 

Amerika ma\ı 26 mayısta Roterdamda; 
Arjantinle Amerikayı temsil edecek ta· 
kımm maçı da 29 mayısta Frans.ıda oy
nanacaktır. 

mezar lkfttabesı 
zamanda kalıa, çapkın, sefahate 
düşkündü. Gece brUndüz eğlence yer
lorlnde dola~ıyor, kfitü kadınlarla 
cllişllp kalkıyordu. 

lmparatorJçe Ellzabct 1762 de ö. 
Jünce, sarhoş prens üçüncü Petro adı 
ilo talıta geçti. Fakat saltanatı faz
la sürmedi. Onu ne hükumet erkAnı, 
no saray mensupları TC ne de millet 
8e,·mlştl. Bunun için onu hal'etme
ye karar ,-erdiler. nn işe Orlof önıı
yak oldu, snmy muhafızları yardım 
etti. Üc;UncU Pı•t ı·o imparatoı·lnktnn 

117aklnşhrılflı. Ycl'inc ikinci Katcrln 
nıhyla karısı gctirihli, tahta otur
tnldn. ( ı Haziran J 762) 

İkind Knterin, herkesin hürmet 
Tc takdirini işvelcıiJe, gUJüşlerilo 

çekmenin usulilnü çok iyi bildiği i
çin, kocasının Jlikaydlsf karşısında, 
etrafına hlrçok aşıklar, se\·gililer 
toplamıştı. O, bunlarla, gönlünün 

sevgiye olıın ihtlyac•ını tatmin cdl
)·onJu. Sayısı knhnrık bir yckün hı. 
tan sc,·giJllerl lçindo Salnlkof adın
da hirlne gföılünli kaptırmıştı. Uzun 
zaman hunnnla hcraber hnlnndu, 
ya~amanm zfwkinl anladı. 

tmpa.ratorl<;e diplomasi ,.e kJllsc 
işlcrbıt fyj idare etti, hükumet m~. 
muriyethwtne chlf;vetli adamlar gc -
tireli. Ynphğı hiltiin işlerle halkı 
memnun etmeye, siyaset ,.e tedbiri 
ile Jtusynyı en kunctll hükômetıcr 
Eııı·aı-ına jtctirmcyc çıdıştı. 

IJütUn hu çalışmaları arasında, 
gfüılüııün ihtiyacını da unutmadı, 
Salnlkoftan sonra bir başkasını bul. 
du. Ve bunların snyısı birlhhinl ta
kip etti. 

l{aterin seksen yıl yn.şıyacağım 
llmJcl ctmişH. Fakat illüm, saray 
masknı·a~mın 15aklabanhldarr kal"fl-

4 - Müsabakaların kaç gün devam 
edeceği ve müsabaka yerleri kayıt müd
detinin sonunda ayrıca bildirilecektir. 

5 - Müsabakalara her klüp her sık
let için en fazla beş güre§iç yazdırabilir. 

6 - Sıkletlerde tolerans farkı yoktur. 

7 - Süspansuan, nizamt tam mayosu 
ve ayakkabısı olmıyanlar müsabakalara 
kabul olunmazfar . 

8 - Müsabakalar 6x6 minder üzerin
de yapılacaktır. 

9 - Bu güreşlere milH takmıa dahli 
Hüseyin, Kenan, Yaşar. Yusuf ASian, 
Saim, 1\dnan, Mustafa, Çoban Melunet 

iştirak edemezler. 

10 - Güreşlerde birinci. ikinci ve Ü· 

çüncü olanlara madalya verilecektir. 

11 - Bu güreşlerde en iyi ~ gü

reşçiye bir kupa verilecektir. ;su gil~
çi Jüri heyeti tarafından intihap olunur. 

Tayyare kupası 
maçl~rı 

T. S. K. lstanbıll bölgesi futbol ajan
lılından: 

16-1-1938 pazar günü yapılacak Tayya

re kupası maçı. 
Taksim stadı: Güneş - Be§ikta§, saat 

15. Hakem Sami. 
16-1-1938 pazar günü yapılacak §ild 

maçtan: 
Beşiktaş stadı: Saha komiseri Nuri Bo 

sut. 
Anadolu - Galata Gençler; saat 9,30 

Hakr.m Adnan Akın. 
Ortaköy - Altmordu: saat 11,30 Ha

kem Ahmet Adem Göğdün. 
Hilal • Beylerbeyi; saat 13, Hakem 

Nuri Bosut. 

smda kahkahalar atarken kapl5Dll 
çaldr, asabt bir buhran geldi, otuz 
yodJ saat suren bir baygmlıktan son
ra 67 yaşında öldü. 

Gfizlertnl, kendisini çok üzen, ke
dcwlcntllren son Aşıkı PlAt-0n Zotlot 
kapadı. 

Oğlu htrtncl Piyer. "'ayatta bfrt
bh·lcrlnden uzak yaşıyan babaslle 
anasını toprak altında birleştirmek 
lstodl, babasının kemiklerini anas1-
nm mezarına koydurdu. 

l\:aterin mezar kitabesini saihlın
da rlüşUnmtlş, sade bir taşa razılma
snn \·aslyet etmiştir. Kitabe şudur: 

"lkJncl Katerln burada gömülü
dür. 17 44 te Uçüncü Piyerle e,·ıen
mek üzere Rusyaya geldi. H yaşın. 
da üç kişiye kendini sevdirmek mec
hurlyctlndo kaldı: kocası. Elfzabet 
ve millet ... Bunun için her şeyi yap. 
tı. her şeye katlandr. 

"On aekiz yıllık inziva, ihmal onu 
birçok kitapları okumıya, tetebbne 
sevkettl. Rusya tahtına oturduğu za- 1 

man mfllete eaadet, hürriyet, refah 
ve lyJlik getirmek için çareler ara-
dı. Hataları kolayca affetti. Kfmee
ye karşı dUşmanlrk beslemedi. Mer
hametll ve mUsamahakArdı. Tab'an 
hafif meşrebdl, şendi, şuhtu. Cok 
hassas ve ince bir kalbi vardı. Çok 
dost kazanmıştı. Güzel sanat.ıarı vA 
ıosyeteyl cok severdi.,, 

Tokyo olimpiyatıarıo• 
lşUrak i~io 

4 0 0.000 dolar 
lazımı 

"American Athletic Unions.. ~ 
olimph'3tlarına iştirak etmek içlıı # 
400.000 dolara ihtiyacı olduğunu 
miştir. 

Konııcre 
Galata Gençler Birlili1ıden: JJ 
Birliğimizin yıllık kongresi 1s-l; 

cumarte6i günü saat 20,30 da Gal' ~ 
Arapcami Buğulu sokak 15 No- IO d 
lik kurağında yapılacağından biltilfl 

lerimizin gelmelerini önemle di~ 

Kadın lar içifl 

~ 
Donuk mavi Jlnll ımm~;J 
mış bir manto ve 1'9b.. Bo ~-l 
rlsln meşhur terzllerlndell ;.tP..i/ 
dar. Belde, Jarseden IAcl'feıt ,.,.-: 
mor ,·ardır. Kemerin uçlar' 
dol'ro sarkmaktadır, 
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Asya işleriıe meşgul gizli lngiliz teşkilatı, 
---

uzak 

~ rial:i ;1;a~aı ;entadn rı- Hatıralarını anlntnn 
CEYMS NOBOD1 

TEFRllrA 

s 
11 ı n son sözl ri ! 
"1-sgalılar insanlığın dörlle üçünü teşkil ediyor, 
sılaha sarıldığımız gün mesele halledilecektir.,, 

Entclliccns Servisin en meşhur casuslarından ·o: 

Yaman adamsınız, diyordu, sizi evveli\ bu 
kılıkta görseydim şüphelenmek 

kutlyen aklıma gelmezdi 
- Eyvah 1 Bu müsaadeyi nasıl ala

cağız?. 

noter Türnhonun yanında çalıştım. 

Büyük il81 i meclis Garp 
llıedeniyetini imha edecekmiş 

- Merak etmeyin. Biraz kurnazca 
davranırsak bunu da hallederiz.. Al· 
man polis kumandam yüzoaşı Eberlin 
bu otelde yatıyor • 

Bir yandan da evrakımı birer birer 
otel sahibesinin ön.üne koyuyordum. O 
da bunları dikkatle tetkik ediyor ve 
memnuniyetle gülümsüyordu. 

- İ§tc, dedim, Gand'da Alman poli
sinden verilerek bizzat Belçika umumi 
valisi general Fon Bissing tarafından 

tasdik edilmiş bir vesika... Bununla 
bütün Belçikada serbestçe dolaşabili

rim.. 

A. S S t kil. b' · 
1.:• • • q abrun ır M>fİ <lıyor 

ı · "S ,.-·ij arı tehlike boı bir tehdit ıde-
ll dir B ~ H. 1 be 
1 k • una ragmen ıt er, yaz 
r 1.n kan paktını bozmakta ve Anu

Pa •htil" fi .. n • a arı ıçıne bu korkunç ordu-
lln ılk sarı askerini sokmaktada .,, 

>'h~'nıırıımı~ l•~rnn!;ız nıııhurı·irlc-
cn .l\lnnı·icc ,.eı·ne "Pnıi 

·~r ' 
tıin j' ı:nzetc> incll', Asyn ~irnscti-

ilk manevralar 
Garsonluğa başladım, fakat ne ba

hasına .. Otel sahibi Maldam Stcntraetlc 
görüştüğümün ertesi günü kantin gar
sonu Van Laer odun yararken ayağını 

yaraladı. Kahraman çocuk bu işte, bel
ki de istiyerek, o kadar ileri gitmişti ki 
bir aralık ayağını kesmek bile mevzuu 
bahsoldu. 

- Ne diyorsunuz?. 
- Gayet sarih konuşuyorum, umumi 

valinin tasdikinden geçmi§ bir vesikaya 
malikim! ... 

Kadıncağız kağıdı aldı, okudu ve im
zasına baktı.. Sonra hayretle söylendi: 

()Jkk tYUzUrıli nnlntım çok şnynm 
3"tıcu~t bir yazı ne retmiştir. Obı
Şiiph nt"ınu7.ı nlı1knrlnr e<lcı-eğlno 
ııJı., e olmn3nn bu yazıyı nyn<>n 
~.ol"uz. 

rtıeşgu;a Sccre~ ~erv~ !. (Asya işleriyle _ 
.. "-.. Solan gızlı .lngılız teşkilatı) ... 
orıİind · S:·· Bu üç harfi bir lngilizin 
clıhu e ~:a.rıuz edin, gözlerinin parla
Servis·go!il.rsünüz. A~ S. S., 1nteilicens 
ea.rkını~ en esrarengiz bir 5ubc.si. uzak 
lte llcıı sra.rı ve sihirli dünyası üzeri-

a' an bır tarassut penceresidir. 

Haftalarca hastanede kaldıktan son· 
ra gü~bcla iyi olabildi. Kantin garson
luğu böylece boşalmıştı, bu hadiseyi ha
ber alınca doğru otel sahibinin yanına 
giderek garsona karşı 'duyduğum hay
ranlığı ifade etmek istedim. Kadıncağız 
sözümü ağzıma tıkadı: 

-Tebrik edilecek bir mesele de
ğil, o vazifesini yaptı. Vatanına bu 
şekilde hizmet etmesi mukaddertni§. 

- O halde müsaade cıdiniz de tedavi 
masrafını ...• 

- Rica ederim. Çocuğu tahkir etmiş 
olursunuz ..• 

- Biliyor musunuz ki bütün memle
kette bu vesikayı alabilen Belçikalılar 
on kişiden fazla değibdir. Almanlar bu
nu kendilerine mühim hizmette bulunan 
Belçikalılara verirler. Bunu elde ede
bilmek için ne yaptınız?. 

Bu suali öyle bir ahenkle sormuş ve 
bana öyle bir nazarla bakıruıtı ki benden 
şilpbclendiğini anlamakta güçlük çek
medim. Gülümsiyerek cevap verdim: 

- Beni, Almanlara mühim bir hizmet 
görmüş adamlardan sanmıyoreunuz; 

ya? .. 
lııfl.e~il~~ye ait binlerce dosyanın 
'Ja~·an ıği madeni musnnniflcr en 
ihti\> 

1 
hayret sergüzeşt romanlarını 

S:k:~en kütüphanelerdir. 
<la otu ın birer memur gibi bürolarm-
b-ıl ad ran Yilzleri güneşle ltavnılmu;, 
g~~lar, dünyanın en bliyük ser
Caau8 ç;ıcridir. Zabit, <liplomat Yeya 
l\an b~ ~n bu adamlar. Pnr.ifikde oyna 
'ettnıarYu~ oyunun gir.li oyuncularıdır. 
\, sııh't M~addes harp satıcıları" 
:ıı~ 1~ e 'fakırlere, tebdili kıyafet et .. 
~~a ~lnr:ı. ve bndolara karşı.dünya 
1eıı rı~ ::l=ratının oynandığı Asya deni. 
r·~ lA1uten h. 
-cı~!!l a ı harp rne'l·danmda mU-

e cd· " ' ~ 1Yorlar. 
d :.tı • d 

"l.i l· ' anıların Şanghay ve Nankin du ·Otku ~una nç keşmek~ hakkında ne 
h ~"f':ıı~klerini öğrenmek Pasifikdeki 1 
Cltıı.eı. . 1 nıUradelenin içyüzüne nüfuz 

}l lStcdim. 
cln ... l.Uıun için A S S • t· ••;o\'zu · • • e gıt ım. Bura· 
~ltıl Old u bahsedilen ilk isim Hitlerin n u. 
~a.. ı gizli lcskı'l• t "-c1 . d b' . ·•a "o'· 1 -. a ın N::.1 erın en ırı 

:ı Yed . ~ ' 
...._ A Cdt 

l\ı "ı..dolf "O· 
ıçirıae .qttlcr bir çılgınlık buhra 
...._ }:J P~tı ihlô.l ~tti ! 

angı Paktı? 
ıt --ae · 
, "llılisinı ~az ırkı birleştiren ve şimdi 
Ra 1. •nıha ·1 .,_,_ • 
~ "-:lrş1 k 1 e ··~=.udıt.eden sarı blo. 
•Ctıi t 0 Yan pnktı ı 

anrı · 
ltlthatab 
........, -Asy 1ln odada dolaşarak: 
biye te::~lesi mi? 

~ Ratip b' rlıyor ve önümde dura. 
~ ır tebc.. .. 1 • a • 

... , ...._ ~an~b '-sum e ılave edıyor: 
•14ş b' 6 au .... .. 
~~ ır buh o1 ... ucadclcsi, daha ge-

~iı.~a bir ~~n .. _n~ tezahürlerinden 
lııeıt ~aıı devlet e~ld~r. Unutmayın ki 
~ ıs~·l·' lcrın ıan.re ve tahrik et-
~ '!.. l •ierf b"t ~etı ~a.111 ın . ' u ün bir ırkın tnassu 

İl'llr tldı;ıl'it :~dele etmek nıeeburi
ll~ ~er ;~I>s bt~n Avrupa mUşterek 
~lt~e:enıeı. ~;11~ bu .vaziyetin önü. 
~~ıba k nku, Yüzlerce milyon 
lıt~;r. lia}b~~t ınUcadele etmesi ıa.. 
\ lantıy · bu mutaassıpların, 
~ d ltestlr~ıntakip edeceklerini hi~ 
~'Uıtır ~ildir. et. Asyada. bir tann e
\lC!\'l ":tek .. Ii~ an yeni bir tanrı 
l. ('n.ı· Wıle-- . 11Ilir ~ırıp /\. • ... e mılyon insanı t vrupanın kn.r§ısma dike 
l'a ı.ı.htlf·b 

11~\'Jl "<!. ıın kı . 
ti\ eaı·,.' ~ bır sükflttan son

h • ........_ \" .rOr· 
"«t c-ı~ enı bir . 
dt.ı.la~~k '> /\ tanrı ne zaman meyda 

~ ~ ~a:Valt]::· korkunç mümin or. 
;ı.h\'~ı arı buı 1r:tcnk bir pcygambe 

~b.. <aca;;.. acak? "~.:ı . ı· . . '<!,'tan ...,, bu · .ıYı-..-ucnıye ımızın 
'L.. ~h ..... l>:.ı.tlak " ırltJar muharebesi ne 
"l?- "'•in erecek., B tt· 'l'aticlcı edc:tnez · unıı, biç kim-
Sıı 1!, et 11\>et ·"M Bu hadise, bundan 
~ tı \'a km bü . <>nko\'anm himaye 
ll~tı. '&ı~Stnte a~k lllaneviyat Alimi 
lt~ .. ~un \" t ha tah:ıkkuk cde

"dtı';..,,_ n Sc •· l)•rnııı • n ı ezerek oyu 
7.nnnettiğimiz sırada 

Mareıal Şan Kay Şek ve 2 numaralı 

Adolf Hitl('r de işin içine girerek Ja-ı 
ponyayı 'A vrupanın siyasi kargaşalı. 
ğına girişmeğe da\'et etti. Şimdi her 
şeye yeniden başlamalı! Almanyada 
bir tek insan, dünyayı tehdit eden sa
n tehlikeyi sezebilmişti. Bu adam ikin
ci Giyomdu. Almnn diplomatlnrı, Hit
lerin bürosuna, medeniyetimizi tehdit 
eden korkunç mücadeleyi şayanı hay. 
ret bir şekilde tersim eden Kayserin 
tablosunu assalar çok iyi olur. 

Hitlerin göründüğü yer 
Uzak şark hadiselerini anhyabilmek 
için budanın esrarı içine nüfuz etmek 
Iizrmdır. 

Çakya - Muni Gotann, diinyayı ter
kederken, diğer Budaların kendisine 
tevrUs etmeleri 18.?.Jm gE>ldiğini söy 
lemek!e, cidden korkunç bir tavsiyede 
bulunmuş oldu. Bu tavsiye, eksotik 
tasavvufun rnenbaı olan Tibetteki bü· 
tün mukaddes heyetlerin, yeni tanrı

lar keşfederek bunları ortaya çıkarma 
lanna sebebiyet ver-:li. Bu tanrılara 
ManE>..şibudalar adı verilmektedir. 

Çakya - Muni kurnaz bir politikacı 
gibi hareket etti? Muhakkak olan bir 
§ey varsa, o da, otuz sencdenberi, mü. 
temadiyen yeni budalarm meydana çı· 
karak "Mukaddes cihat,, sancağını kal 

Buda Pançcn 

drrdıkları ve Hind yolları üzerinde ol· 
duğu gibi ilindi Çıni yolları üzerinde 
de yağma, tahrip ve katliam saçtıkla. 
rıdır ... 

Garp devletlerinin bütün gizli siya 
seti, kendi menfaatlerine hizmet eden 
bu sahte budaları himaye, menfaatleri 
ne muhalif hareket edenleri ise ezmek 
ten ibaret kalıyor. 

Dosyalarımızın içinde, bazıları be
yaz derili olan bu budaların şayanı hay 
ret scrgiiwştlerini bulabilirsiniz. Bil
hassa birisi vardır ki, Almanyada dik
tatörlüğü ihya için tarikate girmiştir. 

H8.dise 1920 de vuku bulmu.~tur. Par
çalanmış olan eski imparatorlukta ih. 
tilal dehşet saçıyordu. Vestfali ve 
Ren sanayiini idare edenler çelik ve de 
mir kralları, her ne pah?sına olursa 
olsun, içtimai nizamı ihya etmek isti. 
yorlardr. Bunların mümessili Kolomya 
borsası reisi Baron Şoydcr, az kalsın 
"Tibet büyük ililıt konseyi,, nin mü· 
messili bulunan Lama Şao Kringin tav 
siyelerini dinliyccekti. Bu Şao Kri 
merkezi A vnıpadn doı!muş basit bir 
yahudiydi ve asıl ismi Tre1iç Linkoln
du. Bu kurnaz yahudi büyük bir usta
lıkla kendisini canlı bir buda olarak 
tanıtını~ ve lngiltereye kar~ı vasi mik 

- Fakat .... 
- Fakatı yok .. Biz şimdi sizinle meş-

gul olalım .. 
Bunu söyliyerek komütatörü çevirdi. 

- o zamana kadar karanlıkta konuştu

ğumuzu söylemiş miydim? • Bana 
dönünce hayretten dona kaldı. 

Karşısında, bir akşam evvel tanıştığı 
tendürüst aıdam değil, büsbütün başka 
birisi vardı. Onun yerine daha yaşlı, bi
raz bön görünüşlü, pazarlık elbiselerini 
giymiş babayani bir adam duruyordu .• 
Kahkahalarla gülmeğe başladı: 

- Yaman adamsınız! diyordu, Sizi 
evvela bu kılıkta görseydim kat'iyyen 

şüphelenmek aklıma gelmez):ii. Almanlar 
kat'iyyen bu şeyin farkına varmıyacak -
lar. 

- Acaba?. 
- Acaba değil, muhakkak.. Yalnız 

evrakınızın da yolunda olması şart ... 
Ha, sizi ne diye çağıracağım? 

- Evrakım, tamamiyle yolunda, di
ye cevap verdim. Bu evraka nazaran 
ismim Lui Van den Haşt'tır. Namürde 
1876 senesinde doğdum. Mesleğim hiz
metkarlıktır. lşte size hüsnühal şaha

ldetnamelerim. Son defa Gand şehrinde 

yasta bir isyan haurlamışt.ı. Fakat 
"Asia Secret Service,. ajanları, kısa 

bir zaman içinde bu sahte tanrının fa. 
aliyeti.ıe nihayet vermişlerdir. 

!şte, Trebiç Linkoln baron Şoyderle 
göriişlii!;rü zaman, y:ınında, hazır bulu 
nanlar üzerinde büyük bir tesir brra· 
kan sert çehreli. keskin bakışlı orta 
boylu genç bir adam bulunuyordu. Bu 
adam. Almanyamn gizli teşkilatları ta 
rafından himaye edildiğini ve gayesi
ni tahakkuk ettirmek için her §eyi gö. 
ze almış bir te'1kilatm şefi olduğunu 
izah etmişti. Bu adam, Adolf Hitler. 
di!., Soıı u y ar , 11 

- Hayır, iakat ... 1 

Kendisine derhal lazan gelen izahatı 
verdim .. Vesikayı kimden temin ettiği
mi öğrenince sakinleşti .• 

Farkİnda olmıyarak saatlerc,e konu§
muştuk. Sabah oluyordu.. Otelde gil· 
rültü başlamı§tı. İkide bir ziller çalıyor, 
kapılar vuruluyor, Alman zabitlerinin 
verdikleri emirler işidiliyordu • 

ft 
Gr:ıç kadın içini ç:kti: 

- Ne kaba a.'damlar ! diye söylendi .. 
Böyle adamlardan emir tclakk~ c:.tmck 
ne ağır geliyor .. 

-Sabır 1 Kurtuluı günleri uzak de· 
ğilf. • 

- lnşaallah f. • 
Birdenbire yazıhanesinin 
açıldı. Bir Alman zabiti 
kadını selamlamağa bile 
meksizin sordu : 

kaprsı hula 
içeriye girdi, 
lüzum gör-

- E, ne var, ne yok bakalım?. 
- Hayırlar, yürbaşı Ebcrlin .•• 

Zabit beni görerek yukandan aıağıya 
istihfafla süzdil .• 

- Kim bu herif?. 

- t~ arayan biri ... Benden J~ istiyor .• 

Zabit bana döndü: 

- iş mi? Ne işi anyorsun? 

En aptal tavrımı takınldmı, kasketi
mi elimde çevirmeğe başladım ve gayet 
mahcup bir tavırla cevap verdim: 

- Uşaklık, garsonluk yapanın efen
dim. Şimdi boştayım da .• 

Alay etti: 
- Sen epey sersem bir herife benzi

yorsun .. Garsonluk na5ıl yaparsın? 

Evrakın yolunda mı bari? Göster baka· 
yım?. 

- Evrakım madamda. 1 

- Görelim .• 
(Devamı var) 

-----------------------------Haberin deniz ve macera romanı: 53 küçük bir istimbotla yaklaşan doktor Osbartı ıı.
yakta gördUm. lstimbotun başında bir makslm 
topu vardı. 

makta idiler. Lt'ı.kin Blakın yaralı maralı gördü
ğü yoktu. Onlara sordu: 

l."nzıın: Ali Rıza Seyfi 

Kalabalıktan yalnız dört ele başı ayrılıp 
Amerikalının yanında durdular. Kaptan Dlak 
yıldırım gibl bir hamle ile benim elimdeki rovol 
veri çekti aldı ve dört kere ateş etti. Amerikalı
nın aynına gelen dört gemici yllreklerinden vu
rulmuş, kumların üzerine cansız dUşmüşler<ll. 
Yalnız Amerlkalr, vurulmamış olarak ayakta knl 
dt. 

.Kaptanın bu korkunç hareketi, etrafında du 
rnn haydut gemicileri şaşırtmış yıldırmıştı. nır 
Röz söylemeden ellerini btıe lomıldatmndan, don 
muş gibi duruyorlardı. Biraz akıllarını başlarına 
toplar toplamaz kudurmuş köpekler gibi Ustü
milze atıldılar ve sağ kalan elebaşı tabancasını 
kaptan Blnkm ta yüzüne nteş etti. Den artık öle
Cf'ğim iz dakikanın gcr·çekten geldiğini sandım. 
Gene bıı anda nrkamızdnld ~ölün suları üzerin
den bir bağırma duydum ve arkuma bakınca 

Kaptan Blak boğuk, son derece öfkeli bir 
sesle: 

- Şu kumsalı ateşle sUpürUn ! 
Dlye hnykırdıktan sonra yUzUstU yere atıldı, 

ben de yanında yere kapandım. O nndn başımı
zın ilzcrlnden bir mermi yağmuru acı acı ısllklar 
çnlnralc geçti. Zorba gemicilerin çoğu çığlıklar 
ve küfürlerle kanlar içinde yere serildiler. Kimi 
bamen can vermişti. Kimi de acılar içinde yu-
varlanıyor, kumlnrı yarnlarlle kırmızıya boyu
yorlardı. 

.MuzaUeriyet hem korkunç, hem ant olmuş
tu! .. 

Sn1; kalan zorba gemiciler, buzlu tepelere 
doğru lrnçarıarken Blnk ardlarındnn haykırdı: 

- Kaçınnym, buraya gelin, alçak köpekler; 
yoksa bir tanenizi bile sağ bırakmıyncnğım. 
C:anını kurtarmak istlyen yanıma gelsin! 

Kaptanın bu sözü Uzerine lcaçanlnr geri dön 
diller. Korkarak ve tltrlyerek kumsala geldiler. 
Arkadnşlnrm~an otuz tanesi cansız olnrnk ayak
larının altında yatıyordu \'C bizim yanımızn ge
lenlerin içinde birçok yaralılar vardJ. Bunlardan 
ağır yarahlnr yerde silrUklene sürUklene yaklaş· 

- Elebaşınız, zorba başınız nerede baka
yım? 

Yerde yatan ,.e kalçasındaki blr yaradan 
<'lerc gibi kan akan Amerikalıyı glisterdller; kap 
tan dişlerini gıcırdattı: 

- Burada 6yle mi? Şimdi ben ona zorbalık 
etmeği öğreteceğim! Haydi birkaç meşale yakı
nız da şu uğursuzu buza gömUnUz! 

Kaptan öfkesinden sankl deli olmuştu, ye-
rinde duramıyor, ikl yanına. sallanıyordu; ben 
::;aşkınlıkla: 

- Bu ndnmı ne yapmak istiyorsunuz? 
Dedim. O bunu kimin söylediğini bile anla

maksızın ihtirasla hnykırdı: 
- Ne mi yapncn~ım? Mel'unu gömeceğim! 
Bir dakika önce canını almak fc;in kaptanın 

ilzcrinc atılan bu haydutların şimdi nasıl, korkak 
köleler gibi, onun kumandasına baş eğdiklerini 
görmek ger~ekten insanı şaşırtacak bir haldi. 
Hepsi derin, ağır bir sessizlik Iclndeydiler; yal
nız kaptanın emirlerini yapmnğa uğraşıyorlar
dı. Hir'kaç kişi gidip m~,alc, kazma, kilrek getir
mişler. ilerideki kar o,·asına doğru yiirüyorlar
dı. Zorbabaşı Amerikalı kumun üzerinde 1kl 

(Devamı var), 
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Çan Kay Şeke 
Çinin idam hUkmUoll imzalaması için 

Japonlar son bir 
mühlet verdiler 

Tokyo, 12 - Japon kabinesi impa
ratorluk konferansının neticesinin neş
redilmesi hakkındaki kararını, ancak bu 
hafta sonunda verebilecektir. Harbiye 
nezareti ve Amiralhk dairesi tarafmian 
hazırlanacak olan beyanname önce ka
bine ile imparatorluk umumi karargahı 
mumessillerinin aktedecekleri bir konfe 
ransa arzedilecektir. 

imparatorluk konferansı neticesinde 
mareıal Çan Kay Şeke bir telgraf çeki
lerek ilkkanun sonunda gönderilen Ja
pon tekliflerine muayyen bir müddet 

1 
içinde cevap vermesi istenmiştir. J 

Çan Kay Şeke verilen bu mühlet son
dur. Cevap verilmez ve red cevabiyle 
karşılaşırsa imparatorluk konferansında 
vcrilmİ§ olan kararın tatbikine başlana· 
caktır • 

Şark meseleleri üzerinde ihtisası ile 
tanınan maruf Japon muharriri Sun 
Koru Yoshiotanın Kaizo adındaki mec
muada çıkan yazısında, Çan Kay Şekin 
2 ıonklnunda Alman ıefiri vasıtasiyle 

gönderdiği sulh gartlannı münakaşa et-
mektedir: • 

Çan Kay Şekin: 
1 - Şimali Çinin askerlikten tecridi, 
2 -Japon aleyhtan unsurların kont-

rolu. 
3 - Çin ile Japonyanın iktısadt me

sai yapmaları. 
Maddelerinden ibaret olan ıulh şart

larına muharrir ıöyle cevap vermekte
dir. 

"Bu şa'rtlar sontcırin bidayetinde ka
bul edilebilirdi. Fakat Pekinde yeni bir 
rejimin teesııüsünün kat'i bir safhaya 
eimıiı bulunduğu ilkkanunda bu ıartla
rın kabul edilmesi imkansızdır • 

Harp vaziyeti 
işin müzakere ve rcımi tırafı bu ıe

kilde devam ederken harp vaziyeti git
tik!ie inkişaf etmekte ve netice Japon
ların lehine kaydedilmektedir. Londra 
kaynaklarına göre Japon tayyare filola
rı Kanton mıntakasında be§ Çin ~ehrinj 
bombardıman etmişler ve bir Çin tay
yaresini düşürmüşlerdir. 

Bir Hankow telgrafına göre de Çin· 
liler, Tsining şehrinin Japonlar eline 
düştüğilnU resmen bildirmişlerdir. Çin 
lilcr, bu muharebede anudane mukave· 
met ctmi§ olmalarına rağmen, Japon 
kıt'alarının tanklar ve bataryalardan 
gördüğü müzaheret kar§ısında çckilmi
ye mecbur olmuşlardır i 

Çinlilerin burada uğradıkları mağlu
biyete Japonlar bir hezimet mlnası ve· 
mektedirler ve Tsining şehrinin pazar
tesi günü ellerine geçtiğini ve hala mu
hafaza ettiklerini bildirmekte:lirler. 

Shantung eyaletindeki bu şehrin 

zaptından başka Japonlar, ayın sekizin
de Tsinghov ve 9 unda Changto'u iş

gal etmişler, Tsinang'ın 190 kilometre 

şarkında bulunan Weihsien'i de ele ge· 
çirmişlerdir . 

Bu suretle 10 ııonkanun tarihinde 
Tsingtao'nun Japon .donanması tarafın-
1an işgalinden sonra Tsinan - Tsing • 
tao demiryolu Japon ordusunun kontro
lu altına geçmiştir. 

Bununla beraber Çinliler umumi taar
ruz için hnzırlıklanna büyük bir gayret
le devam etmektedirler. 

Japonlar, Çin hükumetine gönderile

cek olan 3 bin kamyonun Hong Kong· 
ta toplanmış bulunduğunu ve Çin ordu· 

Janna ait 500.000 ton mühimmatın da 
ıimdiye l.aıdar karadan Kovboou'a sev
kedilmiş olduğunu tesbit etmi§lerdir. 

lngiliz romökörlerini 
zııptetmişler 

Şanghay, 12 (A.A.) - Beş İngiliz 

romörkörUnUn ve on iki. mavnanın Ja
ponlar tarafından müsadere edilerek Ja
pon bayrağı çekildiği haber alınması ü
zerine lngiliz bahriye makamatı Ja
pon amirallığı nezdinde şiddetli protes
toda bulunmuştur. 

Bu teşebbüsler neticesinde, hüviyeti 
tesbit edilen iki İngiliz romorkörünün 
Japon bayrağı indirilerek yeniden İn

giliz bayrağı çekilmiştir. Diğerlerinin 

nerede bulunduğu henüz belli değil· 
· ~ir. 

Bundan başka İngiliz hükumetini 
meşgul eden bir mesele daha mevcuttur. 
Bu da Yangste nehrinde gemilerin ser-

bestçe gidip gelmelerini ten:in etmek • 

tir. Şimdiki halde bu şehir üzerin
de seyrüsefere Japonlar, gemilerin hi
mayesini temin edemiyeceklerini ileriye 
sürerek müsaade etmemektedirler. 

Ancak bugün şehirde bulunan ingi
gilh: gemilerinin aşağıya inmelerine 
müsaade etmektedir. 

İngiltere bUkCtmeti Yangtse nehri ü

zerinde seyrüseferin serbestçe yapılma
sını temine azmetmiş bulunmaktadır. 

Şehinşah Maarif Nazırını 
tevbih etti 

Son gelen •'Pravda,, gazetesi, Tas Ajansı vasıtasiyle irandan aldığı §U haberi 
neşretmektcdir: . 

"İran Şehin~aıu. Alman Gençlik Te§kilitt Reisi Baldur Fon Şirah'ın ira
na geli§i esnasında bir çok dostluk nü mayi§leri ve resmigcçitler tertip eden 
maarif nazın Hekmet'e ademi memnuniyetini bildirmiştir. Şehinşah, i.)u tezahü
ratın, dıı memleketlerde yapmı~ olduğu akislerden müteessir olmuştur. 

Temin edildiğine göre, şimdi, İran hükumeti de evvela Alman hükUıneti a
zası olarak kabul ettiği, hakikatte ise ancak Nazi partisinin gençlik mümessili 
olan Fon Şirabrn ziyaretine bu kadar mutantan bir mahiyet vermekle büyük 
bir hata işlediğini itiraf etmektedir. , 

Bir hava facı ası 
Bııştıırafı 1 incide 

lU deniz tayyaresi bir yanğm neticesin 
de Samoa adalannın açığında. yanmı§ 
tır. 

Bu tayyare Ln.gopagodan dün sa 
bah hareket etmiş, sonra motör ariza 
sı yüzünden geri dönmUştU. Saat 20 
denberi kendisinden haber almamiyan 
tayyare için büyük bir endişeye dil 
§illmüş ve ııra~tırmalara başlanmı~tı. 

Tutuilaya yirmi kilometre mesafe 
kadar bir noktada su sathında benzin 
birikintileri görUlmUştU.r. Evvelce ada 
nın garb burnu açıklarında tayyarenin 
buraya dönmek için uçmakta olduğu 
za.nnolunan mahal cıvarında bir du 
man sütununun yükseldiği görülmüş 
tilr. 

Tayyare telsizle vermi§ olduğu ~on 
haberde denize inmeden evvel benzin 
bırakmağa başlamış olduğunu bildir 
niştt Bu ameliye esnasında benzinin 
iştial et.mi§ ve alevlerin motöre ve ben• 
zin hazinelerine sirayet etmiş alınası 

lngiliz profcs6rilntt 
öldürenler takip 

ediliyor 
Kudüs, 12 (A. A.) - Profesör Star

key'in bir arab çetesi tarafından öldil
riilmesi üzerine bu sabah şafakla bera
ber polis \'e asker mü!rezeleri çetenin ta-

kıbine koyulmuşlardır. Bu müfrezeler 
polis köpeklerinin yardımı ile çetenin izi 
üzerinde yürüyorlar. Bu mıntakadaki 

köylerin bırçoğu asker tarafından ablu
ka edilmiştir. Evinde silah bulunan bir 
adam tevkif edilmiştir. Hcbron civarın
da Tana~ köyüne kadar çetenin izini ta
kip ederek müfrezeler, araştırmalarına 

devanı ediyorlar. 

ihtimali gözönüne alınarak araştırın~ 
derinleştirilmi§tir. Ve maalesef ka· 

zanın da bu suretle vukua geldiği anla 
şılmıştır. 

Bir muş tayyarenin ankazına rast 
ralayark toplamıştır. İçinde bulunan 
beş kişi de telef olmu§lur. 

DIŞ ARDA: 
ALlUANYADA ham maddeler ofül. 

nin reisi albay Ob, Alman küçük sanallar 
sergisini ncmıştır. 

• İngiltere hava nczııreU, hava kuvvet
lerinin birinci sınıf tayyareleri adedinin 
hali hazırda, lıııvnl te~lihat programının 
tatbik mevkiine konulrnıısı tarihi olan 935 
deki miktarın iki misli olduğunu bildirmek 
tedir. 

• Amerika Cumhurrcisl Ruzvelt diln 
lıükuınctlc büyük endüstri müesseseleri 
arasında bir teşriki mesai lemini mııksa. 
dile endilstrl şcflerile görüşmüştür. 

• İngiltere harbiye nazırı Horc _ Belis
ka, dün tayyare ile şimııll lrlandaya tef
Uşc cıkmıştır. Bu ılyııret on beş seneden 
beri bir fnftlllz nıızırının şimııl İrlandası
na ilk ziyaretidir. 

• Alınan harbiye nazın mareşal ,·on 
Dlombcrg, dün sabah, bayan Gruhn ile 
evlenmiştir. Marcşalın ~ııhltliltini Illtler 
ile Görlng ynpmışlıırdır. 

• lrlnnda parrnmentosu, dün liAleden 
sonra yeni kanun esasinin meriyete ıir. 
mesindenberl Hk defa olarak içtima etmif 
tir. 

• Lehistan Hariciye nazın Bcck, önü
mOzdckl curuarctesl günü Cenevreye hare 
ket edecektir. Beckln yolda Berllndo tc. 
vakkuf eylemesi ve Neurath ile görüşmeler 
de bulunması pek muhtemeldir. 

• lnslltere harbiye nezaretinin tebllAl
ne göre, Slerra Klconede sulh kadrosu ile 
bir garnizon te Is edllccektlr. 

• Frna:nz Hariciye nıızırı Delbos, Lon
dradan Cenevrcye dönmekte olan ve kon. 
seyln önümüzdeki içtimaı ru:ı:nameslnl 
haıırltımokla meşgul bulunan Milletler ce. 
mlycll senel sekreteri Avcnolu kabul et.. 
mlştir. 

• Almanyada Efnfold istasyonu clvann 
da bir kamyon, bir silrat katarının lokomo 
tlfi altında kalmış n içinde bulunan üt 
J.lşl derhııl ölınilştür. Lokomotif ve hasa. 
ra uAramıştır. 

• Resmen bildirildiğine göre, Berlln 
hıırp akademisi reisi general Liebmannın 
hıışkanlığında bir Alman ordusu heyeti 
yakında Polonyaya gelecek ve bu suretle 
Alman ordusu 935 senesinde Varşova hıırp 
akademisi kumıındanı gcnerııl Kutrıeba
nın riyasetinde bir Polonya heyetinin Ber 
line yaptığı ziyareti iade eyllyecektlr. 

• Belcikada Rec raşht teşkilAtına men. 
sup bazı parlAmenlo azalarının mebusluk 
tan ve ayan azıılıAından istifa edecekleri 
hakkında son z:ım:ınlnrda bıızı şayialar do. 
laşmayıı haşlamıştır. 

• I.on<lrnda re men blhllrlldiğinc göre 
lrl:ındn devlcli ile İngiltere mümessilleri 
arasında 17 ktınunusanide öğleden sonra, 
mualldkta bulunıın meselelerin müzakere
sine boşlanncaklıt. 

• Frıınsız Ilaş,·ekili Chautcmps yeni iş 
kanunu hııkkında yanında mesai nazırı da 
olduğu halele, dün nkşam üzeri umumt mc.. 
sal konfederasyonu milmessilleri Ye en. 
düslrl murohhııslıırı ile istı,nrelere· bıışla.. 
mı$tır. 

• 48 .sıınttcnbcrl Trcni~·cn denizinde çok 
şiddetli fırtınalar hüküın sürmektedir. nir 
çok \'ııpurlor :rUklerini atmnk mecburiye
tinde kalmışlardır. r\ııpoli ködczindc sc:r
rhefain durmuştur. 

• Sovycller lılrllAi :rük~ek Sov:rett ilk 
içtlrnoını dün akdeylemlştir. 

Meclis, fltifakln reisliğe ı;iyasl büro aza
sınrlan Andrcnl ,.e reis vekilliklerine de 
profesör Ltsenko ile Seglsb:ıyevi seçmiş. 
Ur. 

Batakhklar 
Her 1taırafta 
Kurutuluyor 

Bunlar, mahsuldar 
birer toprak par~ası 
hallne getlrlllyorlar 

Ankara (Hususi) - Srhat Bakan
lığı, hastalık a~ılıyan sivrisineklerin 
türemesine ıebep olan küçilk büyük 
bataklıkların kurutulmasına azami 
ehemmiyet ve itina göstermekte ve 
birçok yerlerde sulan ve birikintileri 
ıslah ederek mueite zarar verecek va
ziyetlerin önüne gesmektedir. 

Konya mıntakasırun Aksarayda 50 
bin dekar genişliğinde ki Karasu ba
taklığı kurutulmuş ve burada yeni bir 
göçmen köyü kurulmuştu t. Gene bu 
ı,;ivarda Ulukışla - Kırgıl bataklrğı ku
rutulmağa başlanmış ve Eşmekaye ba
taklığının kurutma planı hazırlanmış
tır. 

Bun.dan başka Afyon Gazlıgöl ha
mamları cıvarındaki ıslah işlerine de e 
' ıemmiyetle devam edilmektedir. Bu 
~ ünlerde Es!dşebirdeki Sazova bataklı· 
~ı kurutulma!ttadır. Mahalli sağlık va
revtini bozan bu bataklığın kuruduk
tan ıonra y:ri pek yakında Eskişehir 
halkının mesire yeri olacaktır. 

Müca.dcle mmtakalannda Sivrihisar 
ve Aziziye kazaları hududunda 15 ki
lometrelik bir saha i1gal eden ve civa-

Peşıe konferansı dağ•ldı 

Franko hüktimeti 
Avusturya ·ve Macaristan tarafından 

Meşru sayıldı 
4a1l• 

Dudapeşte 13 (Hususi) - 1tnlya husustaki müsavatını bir kere 
Avusturya, Macaristan milmessille - teyid eylemişlerdir. OJf• 
rinden mürekkep Üçler konferansı Macar H a riciye nazırı Kan}'S.• 

1 
_. 

nihayete ermiş bulunuyor. Neşroıu. safir nazırlar şerefine verdiği z !eŞ 
nan rcsınt tebliğde, Avusturya ve fette bir nutuk söylemiş ve nudaŞÜ' 
Macarlstanm komilnlzme karşı olan te konferansının Uç devleti birle 68 
muhalefetleri ve ltalyan - Alman - ren dostluk bağlarını daha. zl1~111 
Japon nntikomllnist cephesini sem- kuvvetlendireceğinden ve Avrupa ıat 
pati lle seHlmladıkları bildiriliyor. umumt yatışması için yeni unsurlat
Avusturya. ve Macaristan delegeleri, vereceğinden emin olduğunu an 
müzakerelerde, komünist propagnn- mıştrr. et• 
dasına karşı bUtUn kuvvetlerlle mU. İtalyan nazırı Kont Clanonun '"ğer 
cadelo etmek hususundaki kararla- diği cevapta bilhassa kayda de 
rınt teyld etmişlerdir. Yine bu iki olnn cümleler şudur: t 
hUkümet, 1spn.nyadakl asl Franko - Hükümctlerimizln derin reall 
hUkfımetlnl "lspanyanın ve bUtUn ls- Jıissicllr ki, Roma protokollaf111~1 
P" nyol mUstemlekelerlnln meşru Romn _ n c rlln mihveri tıe abCJl il 
lıUkümetl,, olarak tamdıklarmı ltal. bir surette inkişafına ve 1ta1YS. 

1 yan delegelerine btldirmtşlerdtr. Yugoslavya ve Avusturya, Ma.C8~1 Peşte konferansında Avusturya tan ve Almanya arasında. s:unıınf 
ve l\facnrlstan, Milletler cemiyeti ile anlayışa im1d\.n vermiştir. ıı.:n a:ı 
olan mUnasebetlerinl yeni bir tetkl- him menfaatlerimizin ötesinde, 0 

ke tabi tutmak kararuıı da \'ermiş Avrpupada ve Tuna. havzasında ~JJ 
bulunuyorlar. salemet, adalet vo isti kar şartları 

Buda.peşte konferansının vardı~ı dasına daima çalıştığımızı ıneınll 
neticeler arasında, l\Iacarfstanın bir niyetle müşahede \'C tesbit edebllfrl 
nn önce sllft.hlanması lnzumu bllhas- Avrupa tarihinin bu karışık de~r~ 
aa. tebarüz ettirilmiş, İtalya ve Avus_ sinde, devletle rimizin duyduğu te5 

turya delegeleri, Macarfstanın bu ııildün sağlamlığını isbat etti~ 

Bükreşten Sovyet 
elçisi çekiliyor 

fi 
ser muavini Potemkin, 1ngilte~ı ~ BUkre~; 12 (A. A.) - Havas a 

jansı bildiriyor: 
Scıvyctler birliğinin Bükrcş elçisi 

Mi~l Ektrovskinfn geri alınmasını is 
tediği bildiriliyor. Verilen bu mal\ima 
ta göre, elçi Romanya politikasmin al 
dığr şekil Uzcrinc Romanya da f pkası 
nm hikmeti kalmadığı kanaatini gös 
termiştir. 

Sovyetlerin kaldırılmasını 
istedikleri konsolosluklar 

Berlin; 12 (A. A.) - Moskova 
dan bildirildiğine göre, hariciye komi 

veç, Norveç, Danimarka, Letoııya ' 
Estonya diplomatik mümessiU~ 
birer nota vererek bu hlikQmetıerf ~ 
iki ay zarfında Leningrad konsoloS 

i tıt· larını ilga eylemelerini talep ctJJl ~et' 
Sovyet hükumeti, sovyetlerln ha.ti al 
ki elçilikleri ve konsoloslukları il~ el' 
ğer memleketlerin sovyctlcr birliğir. 

Fransada ihtilal suçluları 
Paris; 13 (A. A.) - Tevkif edil l lardan üçü tesbit edilmi§tir. B~a: 

miş olan bütUn kukuletalılar mefsuh isimleri Filliol, Jakobiez, purı.e iJll 
fa§ist birliklerine mensup bulunmak dür. Polis, dördüncü cürüm gerıJı dl 
tadır. Bunların tethi§fnaliyetleri halkı araştmnaktadll". Polis, ayni zatil~ıJ' 
son derece heyecana dÜ§Urmüştür. birkaç aydanbcri firar halinde b 0,.ıı 
Sol cenah fırkaları, hükfunetten faşist nan C. S. A. R. in faal azaS111 ıeı 
lerin faaliyetlerine bir nihayet verme Filliolu de araştırmaktadır. Jakll~e\'' 
sini talep eden bir t~mı karar sureti ise tevkif olunmuştur ve haletı edil' 
kabul etmişlerdir. Sr...ğ cenah gurupla kifhanededir. Tahkikata devaJJl 
rı ise tevkif edilmiş olan mühendisle mektcdir. 
rin tcthiş hardmtclerindcn mücrim o Yakalanan bombacıl:tr ıe-
labilm~lerine imkan o!ır.adığını beyan Clcnnor.t - Ferrand'dan pariS~ 
etmektedirler. tirilmiş olan Locuty ile vogel } tr:: 

Dahiliye nazırı D:>rmoy gazctecile t~~-..atına sebebiyet vermiş ve ib 'ış 
re şu beyanatta bulunmuştur ri olarak katli nefse teşebbUS etti' 
"- 7 ay süren araştırmalardan olmakla itham edilmektedirler· tıflll 

sonra, umumi emniyet dairesi, 11 Locuty'yi 1\Ietnier'e takdinı e cıet 
haziran 1937 tarihinde bir ağaçlıkta olan mühendis Gaston Vauch~'ı~· 
ölü olarak bulunan Rosscli biraderle- mont _ Ferrand'da tevkif edılrıt . .etl 
rin katillerinin "C. S. A. R.,, tcşki- Kendisi Clermont - Fcrrand c.JJlll~ııı· 
IS.tına mensup oldukları kanaatine c .. 

umumiye binasında göz hapsın 
vannı§tır. Katiller dört kişidir. Bun-

nndaki köyler için bir bela olan Alikan 
bataklığın suları .da muntazam kanal
lar içine alınarak ıslih edilmektedir. 

Seyhan sıtma mücadele mıntakasında 
Silifkenin Erdemli kö}~:ı önün.deki bü
yük Erdemli bataklığı da kurutulmak
tS'kır. Memleketimizin en güzel limon 
portakal ve muz bahçelerini ihtiva eden 
bu yerlerde geçen sene de Lrunes ba
taklığı kurutulmuştur. 

Sıhat Bakanlığının bu yıl da bu yer
lerde ameliyata başlıyarak bir taraf -
tan memleketin srhhatini kurtarmasını 
bir taraftan da yurda münbit ve mah
suldar toprak parçalan kazandırmak· 

ta olduğunu memnuniyetle kaydetmek 
lazımdır. 

Bakanlık, Kocaeli mrntakasında daha 
büyük gayret sarf etmekte ve vilayetin 
satın aldığı toprak kazma makinası ile 
bu işleri kökünden ıslah etmeye ~alış
maktadır. 

Bu ı.:Umleden olarak bir taraftan A
dapazann.daki Gökçeören bataklığmın 
kurutulmasına başlanmış diğer taraf -
tan da Akyazıdaki Uzunsöğüd ve yeni 
köy bataklıkları kurutulmuş. Akhisar { 
ovasındaki uzun kanal da temizlenmit
tir. 

mıştır. fi 
·5tc 

Bu suçlular geçenlerde parı b& ,c 
tual meydanında iki binaya. 1>0rıt 
makla itllam edilmektedirler./ 

Prens Seyf etti1'
1 

k 
·,~; 

den alan mı1 ıı' 
pre 

Mısır kral hanedanına mensu.l' ıııerf' 
lerin en zenginlerinden olup g~c~c 
§Chrimizde vefat eden prens ıı" 

Seyfed!dinin btraktrğı büyük ıııi"'~dl 
ay içinde Kahirede varisleri ıır' 
taksim olunacaktır. . P~· 

59 yaşında ölen prensin annesı ~ıl 
ses Nevcivan, dün Daçya vapııts1~,r' 
miras taksiminde hazır bulunm•1' 
Mısıra gitmiştir. y1t' 

Galata nhtımında zevci Feridıl~e~ 
taraundna teşyi edilen prenscf oıııı' 

van Mısı11:ia bir ay kadar kalaca1'ı 
6
orJ' 

nun tmkesi tasfiye edildikte• / 
tekrar §ehrimize dönecektir.~ 

BULUNAN KôPE1' jlıftl~ 
Bir köpek bulunmuştur sııl' ~~ 

deniz yolları anbar meınurıl 
mUrncaatı 
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: Yazan: i 
1 Re,ad Enis i 
: ........................ -............................ , ... . 

rayı canlandırır.: 
Çdk ufaktım. Bir akşam karanlı

ğında, mahallemizdeki ihtiyar diş
çinin havagaztıc zehirlendiğini söy
lemişlerdi Yalınayak, başıac;ık koş
muştum. Kepenkleri yarı inik ecza
nenin önüne lmlabalık dolmuştu. 
Kapıdan sarı bir ışık dökUUlyordu. 

he~!~Une Uç gUn kalmıştı. Artık 
ler h Y bittnlş bulunuyordu. Gelinlik 
bıııu:ıırdı. Kolsuz beyaz elbise .. To 
hı ra kadar inen tUl duvak .. Be-

. Ço 
l'iinı.ce rap... Kaynananın, gö-

Gron 
çarşaf il 
kadın 

Kalhlm yanıyor ismini Jrnr kim- ı 

' den işitsem ı 
• • • 

1ar1 b nın Uzerlne yUzUkler takacak
llıJııı eyaz eldivenler... Önlerinde 
beraı ~lnl birer tilyHl yelpaze açılan 

1 
~aldı Blto.rptnler.. Kuyumcudan 

ln. gramofonda o şarkı; ud da o 

Ablam, anlaşılamıyan bir derde 
uğradı. Tırnaklarına bir şeyler oldu. 
Dizleri tutuldu. YürUyemcdi. Yağ
murlu bir kış akşamı, onu hastaneye 
yatırdık. 

l\Iırıl mırıl, inceli kalıolt sesler ko
nuşuyordu. İhtiyar dişçiyi sırtüstü 
yere uzatmışlardı. Baş ucunda, kıv
rılan, bükülen karaltılar vardı. Şiş
man, kırbıyıkl't eczacı, ihtiyar dişçi
nin kapkara kocaman dlllni bir ka
rış dışarı çekmişti; kollarınr sağa 60 
la açıyor, bir şeyler yapıyordu. Bir 
aralık: 

şarkı. • • • herşerıta.n Pırlantalı taç .. Her şey, 
Y hazırdı. J{nçımrn bırakıp seni uzak yollara 

gitsem 
Kalbim yanıyor ismini her kim

den i';'ltscm 

Nimet ablamı son ziyaret ettiği-

- Hastaneye! 
- Hastaneye! 

"' ... 
~ıana 

&cı tu Yarını saat kala, kapı acı 
...... ~Uldu. Annem; 

miz gUn, ömrümUn en acı geçen 
günlerlndendl/. 

bt ayırdır inşallah! 
~or,ı:e mırıldandı. Nimet ablam 
toıır/a ııplaya taşlığa indi. Biraz 1 
~ton · Pelerinini çenesine lğnellyen, 
hır k <;arşafı yeryer sUzülmUş şişman 
l(>ıı b~dııı, eski merdivenleri çöker
lıl'rııa; basışla, bir solukta yukarı 
~adın c1ı. Annem, karşıladı. Şişman 
~•~ti 1 ~ıep tanıyorduk. Eski bir bll
tııtd~,.' llni kalbine bastırarak, PO· 

Görebilsem seni hcrgün <loyamam 
cıuı yüzüne 

Bir salı sabahıydı. Annem, am
cam, bir de ben, ilçUmUz gitmiştik. 
Hastane kafamda korlrnlu bir hatı-

Diye, söylemişlerdi. La.mba oyna
mı!':tı. Gölgeler oynamıştı. Yerde ya
tar{ adamı karı;atulumba etmişlerdi. 
Kapı önünde biriken kalabalık, bu
arada ben, küçilk kafilenin peşinden 
silrüklenmiştlk. lri sabit birer göz 
gibi bakan aydınlık pencerelerlle 
kapkara hastanenin tam kapısında: 

JOrdu.: 
...... 'k 
Ilu actın. sen dellrdln mi? 

tordıı ~e ,demekti? Niçin böyle söylü 
ili kır · Şaşırmıştık. Annem göıleri
bitdtıtP~Ştırıyor, yutkunrordu. Eski 

..... 1\ adın söyleniyordu: 
'uıı. k ızrnın başını ntlre yakıyor
aıııata nıtın ! .. Düş önüme> .. Herşeyi 

t:'agını >. .. 
Oda~!etn körU körüne sürüklendi. 
~fada :lrdııer. Kapı kapandı. Biz 

aı:ı1810rt 1dık. Ablam. gözleri oda 
On da, dalgın dalgın düşündü. 

~lltnru'k akt'k:a sonra, ağlamaktan 
aıınenı laşmış, kanlnşmış gözlerle. 
Oğteııdı~~adan çıkıyordu. Her şeyi 

.\bı . 
'lltlı :a~1: evleneceği zengin, yakı 
11.dıı.nırn, nnır, iki karı boşamış bir 
~1tıdakı ı:; .. Genç, gllzel baldızı kar-

tor01 !ı:ocuğlle evde nl)ılth bek
uş ... Zn,•alh ablam .. 

))~ ... 
~aşa;,~ ~~r kendini bilmez bir halde 

1 ~atnıştı 'llrtları çökmUştU. Çenesi 
,eşllllştı · ;uratı ufalmış, gözleri lrl
Cl~lrı.r1 U arı beline inen lepiska 
t' e lttaıc ~~ntUden dökülmilş, ensesln 
ıı..a l'oh r topuz olmuştu. Artık va
t \'aıı:ı1 a gllınıu:rord11. Sabahlardan 
b~•lel1 ra kadar, tavanı bat\ık: ka
) r Od~latıska perdeleri inik: loş 
!ltıttt nı Yalnız: gramofon, ut çalı

. r tek nlil.k •• Ye, bir tek şar 

KAHRAMAN KIZ 
-------------·-.........,- -il-..--uı-.,-----...,..-------1 ti ' lk 

etııcİı ·!:U casus köşesinde doğrularak 
Ve~ 

-:F k Yô.. d a at ben buradayım, monsen-
' • ed' · 

e:nr t . ı. Sız bana odanıza gelmemi 
e tını be 

tab:?r 1 ~ n de, bu mösyölerle be-
Çerıye girdim. 

l\o·ı nyan teyit etti 
-no-'=---ı İki 61·u. 

hal Casus birfbirlerine bakarak der-
anıaşın l 

dil'Orl ış a'rdı. Tekrar lttif ak akte-
ardı • "U k. to•u" · -:. n U kelleleri mevzuu balı 

• /OJ'du. 
llişJiy•· 

• 
0 Sen Priyaka dönerek: 

-Şıtndi izah edin' d d' 
-"' . e ı. 

'l'r "'IOnseny·· ankav 
11 

or, eskrim muallimi 
1:12.ın b c c, ınalumunuz olan ge~ç 
b· ulundukı 
ına~a h arı Kurto sokağındaki 

aulll. I\ Ucurn edilmesini mUnasip gör
~·a.kaı aı)I kırıldıktan sonra, onları 
b IYacaktı 

Oldu] rn, fakat birdenbire kay-
l ar. O 
elin l'rıaJı ı.aman, Raskruı bana, asi-
lllltıun li zene kapandıklarını söyledi. 
n terine d e tl·a· a amlnrımla o mahze-
ka 1rn ve b' · Pı kap ız ıçeriye girer girmez 
k andı O 11lıinin · radan, ancak, ceza ha 

sayes· 
.ı nask tnde kurtulduk. 
1.1ı • as rnuzarr 

· er bir ta\ırla bağır-

/\. .._ ~ta haJı:ı . . 
lbıai8 d" rnını, Trnnkavel \'e 

~ı:ı ııonr 0 l..csparıa yaptığım döğüş
. ~; ~n gönderdim. 

Ilı l rıyak . 
anıllnda ist·gar:p bir hayret ve ay-
.._ s~ ıhfaffa sordu: 

"Ilı .._ au ~~larJa döğUştUnUz mü? 
ldrnıı llıı ?oğUşün gUrültülerini duy-

l\or· · 
ın~·an m'" ., ........, ne Udah:ıle etti: 

~tt:ı n bu gU .. 
tı •. " liatta rultüleri pek ala duy-
tı~ırn :na Yaratadınığızı tahmin et. 

ııı b· tnıaz.,ı dö 
ıı~ du • " Lesparın bir çığh-

r aetl ~durn. 
~~~ ~iYak 

llıı, 01 sarardı.. Annaisln ya-
llıak ihtimali onu sararttı. 

li' kat hemen akabinde başını silkerek 

bu korkunç düşünceden kendisini kur

tardı. lki casusun yalan söyledikleri

ne kani bulunuyordu. 

- Monsenyör, diye devam etti, bu 

iki adam hiyanet ediyorlar. lspalı da 

şu ki, Raska.sın bana gösterdiği mah. 

zende sarhoş Korinyandan başka kim 

seyi bulamadım ... 

Rahip hiç bozmadan güzel bir hay. 

ret tavrı takınarak bağırdı 

- Sarhoş mu? Baron cenapları, 

unutm:ıyın ki, mukaddes kiliseye baka 

ret ediyorsunuz! 
~ 

- Haydi canım! .. Seni saıhoş buı 
dum! Tekrar ediyorum! Hatta, bilmen: 

nasıl ve niçin oraya giren bir kızın pc· 

§inden ko~uyordun ... 

Korinyan ~krar bağırdı: 

_Aman yarabbim! Ne yalanlar! .. 

Rişliyö im!:-ane bir tavırla rahibi 

susturarak: 

- Pek ala! dedi. !kiniz de şuraya 

girin ve bekleyin. 

Kardinal ayağa kalktı, kapıyı kl'n

disi açtı ve onları bir salondan geçire

rek yandaki odaya ~oktu \'C yalnrz bı

raktı. İki casus. sapsan kesilmiş bir · 

halde biribirlerinc baktılar. Bu bakışın 

manası şuydu: 

- Mahvolduk! 
Rişliyö; tekrar odasına girdi \'e 

Sen Priyaka: 
_Mösyö, dedi, artık bu meseleden 

bahsetmiyelim. Matmazel dö Lespa
rın elindeki kağıtları bana getirmek 

işini başka birisine vereceğim. Tabii, 

bu yeni adamım muvaffak olduğu tak
dirde, bu asil genç kızı da onunla e·:_ 

lcndireceğim. Gidin. Aı·tık serbestsi .. 

ni.z. 

- Öldü! 
-Öldü! 
Demişlerdi. Kame de, kalabalık 

da olduğu yerde mıhlanmıştı. Bir 
hıçkırık duymuştuın . Ağlayan, dişçi
nin yetişkin o~luydu. 

İhtiyar dişçinin oyuklarından fır
layan gözlerini, bir karış dilini \'e 
kapkara hastaneyi uzun bir zaman 
unutamamıştım. 

Goı;en ziyaret gUnünde, ablamı Resmini gördüğünüz kedi, İngiltere 
Maliye Nezaretinin, "Uğur getirmek 
için tavzif edilmit bir memuru,, dur. 
İngiltere Maliye Nezareti bütçesinde 
bu nazlı kcıdi için ufacık da olsa bir 
iaşe faslı mevcuttur. İngiltere bütçesin 
de hiç açık görülmcyi§i acababu 6cvim 
1i hayvanın uğruna mı hamletmelit ! 

pek tyi bırakmıştık. Günden güne 
iyllcşlyorclu. Bu hafta, belki de, be
rabor ı,:ıkacaktık. 

• 1(. • 

Ablama bakan yeşil gözlü }!em
şlre, bizi kapıdan karşıladı. Nimet 
ablam karyolasından ellerini uzattı. 
~eşellydl; gülüyordu. 

Annemle sarıllştılar. Ben yanakla 
rımı, amcam elini öptürdü. 

yoktu! - Çok iyiyim! diyordu. 
DoKtor "yarın çıkaıacnğım seni!,, 

dedi, anne .. Bilsen öyle seviniyorum 
1d! ... Artık hep yanınmzda olaca
ğım .. 

Hıçkırıklarımızı gırtlaklarımızda 
boğmağa uğraşırken. o, eski neşe
stıe gülüyordu. 

- Anne, sen sağ ol - diyordu· 
Blr aralık kalkmak istedi: 
- Yalnız başıma dolaşabiliyorum, 

anne .• 

Siz sağ olun .. Amcam, kardeşlerlm 
sağ olsunlar .• 

Daima hoplaya. zıplaya yürüyen es 
kt Nimet olduğunu göstermek ister
gi bl, koltuk değneğine yaslanarak, 
sağa sola gidiyor, geliyor, hastalarla 
şakalaşıyordu. Hiçbir şey düşünme
den, hiçbir şey dUşUnemeden, ona yar 
dım etmeğe çalışıyordum. Ellerin
den, koltuk altlarından tutuyordum; 

Gözlerile hemşireye işaret etti. 
Yeşil gözlü kadın sallaı:rb.rak yürü
yordu. Elinde bir koltuk değneği 

1 
vardı. Hiçbir şey anlamadan bakışı
yorduk. Ablam, elinin sert bir hare
ketlle yorganı sıyırdı. Kısık, şaşkın 
çığlıklarla, olduğumuz yerde don
duk, kaldık .. Ablamın sağ bacağı ağlıyortlnm. Retat ENiS 
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Biraz sonra, kardinalin arabası da 
hareket ederek, saraydan çıkmak için, 
asma. köprüye doğru ilerledi. Rişliyö 

bu topla.nan adamları gördü. Araba
sından eğildi ve muhafızların kaldır

dıkları bu ölmek üzere bulunan yara.. 
lıyı gördü. 

- Raskas! d~ye mırıldandı. A! .• 
Demek döğüş bir hayli hararetli ol
muş ... 

Kardinal arabadan indi ve yaralı 
nrn nakledilmiş olduğu nöbetçi kulü
besine girdi. Tam bu sırada, büyük 
bir tesadüf eseri olarak, ölmek üzere 
bulunan yaralı kendisine geldi ve kar
dinali görünce, şüphesiz, derin bir hlir 
metin tevlit ettiği, büyük bir gayretle 
ayağa kalktı. 

Rişliyö kısaca sordu 
- Ne oldu? 
- Ah! Monsenyör, alı: .. 

· - Traııkavel yakalandı mı? Ya 
matmazel dö Lespar? ... 

- Oh! Mohsenyör oh! 
Ri§liyö bir an sü.kü.netini muhafaza 

etti. Gözlerini yaralının gözleri içine, 
dıkkatle dikti, ve, casusun ahr,km ku
la~ından kaçmıyan garip ve korkunç 
bir sesle ~övle dedi: 

- Za~aİlı Raskas! .. Ölecek .. zaval-
lı' .... 

Raska.s, bir an içinde bütün kuvve
tini tophyarak: 

- Monsenyör, dedi, her şeyi anla
tacağım. 

Kardinal. casusu araba.sına aldı . 
Onun tehdidinden ziyade bu iltifatın
dan dolayı büsbütün deh.'.ıet iı:inde ka.. 
lan Raskas da, bir iniltiyle, kendisini 
kadife ya.stıklann üzerine attı. Rişliyö 
perdeleri ındirdi ve araba Ruayal mey
danının yolunu tuttu. 

Kardinal soğuk ve sert bir tavırla: 
- Şimdi anlat! dc>di. Evvela, şunu 

!lövle bakayım Seni bu hale kim getir 
di? 

Raskas sevinçle Urperdi ! Heyecan 

içinde beklediği sual buydu; bu suaı 
kalıramanlığmm resmt bir gekilde ta
nındığını ifade edfyordu. 

-Kim olacak, monsenyör? .. Tabii 
iblis Tran.kavel? Bu adam muhakkak 
ki cehennemden ktırtulmuetur. Fakat 
yalnız dE'ğildi. Kalf a.sı tam zamanında 
geldi ve o da, beni, bir hayli hırpaladı'. 
Hepsi bu kadar değil, mösyö, o da ora.. 
daydı'. 

- Ma~mazel dö Lespar mı?,; 
-Ah! Monsenyör, bana inanmali 

istememiştiniz, asıl onu öldürmek il,. 

zmı! Kalfa bir şey değil. Trankavel 
şöyle böyle. Fakat onun, elinde kılıç.. 

la U7.erime atıldığını gördüğüm zaman, 
Ezra.ili de gördüm. O, en kuvvetli si
labgörlerimizin, en aşağı onuna bedel
dir. Kaçmak mecburiyetinde kaldım, 
monsenyör! Şunu da ilave edeyim: Bu 
genç kız Pariste oldukça. ,sizin istira
hatlniz... Sizin, hayatmız hakkında e.ı 
min olamıyacağım. 

Rigliyö dUşünceli ve endişeli bir ta. 
vırla sordu: 

- Demek o da döğü.ştü, öyle mi! 
- Hem de nasıl döğüştil, monsen· 

yör. 
- Anlat hiç bir şey unutma. 
- İşte, monsenyör! Mösyö dö Sen 

Priyakla adanılan, binanın kapısını 
kırdılar. Bu sırada ben ve Korinyan 
da, bir duvardan atlıyarak bahçeye gir 
miştik. Benim bir düşüncem vardı • 
mösyö dö Sen Priyak önden hücum e
derken, ben de arkadan bastırmak is
tiyordum. İşte, merdiven ~anlığın· 
da döğUş başlarken ... Ah! Ay! .. Ah! .• 
Affedersiniz, monsenyör... yaralarım 
ağmyor da. •• 

- Yaralar tehlikeli mi? 
- Tehlikeli olup olmadığını bilml 

yorum, ama, fena halde canım yanı

yor ... 
- Devam et Raskas. 
- Binaya girdik. Mücadelenin vu 

ku bulduğu sa.hanlığa doğnı yürüdük. 



-2i9-
Gôlciik. ll~O!R.: 
Geaç, ameli işlere mu tail, <ırt:ı veya 

ıorlaya ]"Gl:ın ibo:),U. Sıhha!C'~ bi hir rr.nt. 
Jmunızın tahlili. ıilcriyc nit büyüt. cm<'l· 
ilmuiz Olduğunu "'c zn:;nnn .uıman bunn ,sü 
ırıe lha}"llller lkarmal.-ta ibu1unih~nuzn gos
tcriyar. anffak olmak ıicın. bilhassa 
dikkal IL."lllıiliyelıniz:i arttınnnnız rzım

du~. HCle fikir snh:ı rnda !huna bCl~i dn
ha bzla ihtiyacınız Tardır. Bir işin an
ca't go tmŞli tar.ııflanna ehcmmi~el "'<'r
mek\esiniz. Halbnld iistifode ıcdilcC'ek ı<:<ık 

fyf 1bbiliyclleriniz \"ardır. Kendi l(D("nfaa· 
tini& :menuubahs oldut;u nkit, bn'ikn şey
leri p6 düşünrnczsiniz iki ho da s:ıy:ını 

ta"5iye delildir. Siı:e daha l'Saslı bir rıro" 
ramla ~dinizi mükcmmellcştirmen'izi 
taYSJ:re "Te bayatla mUTitffnk <>lııl':ığınm 

beyan ederim. 
-280-

Y. A. K. B. N: 
.Güzcl sanaflcre TC bn arada mesel:. ma

.sildye ço1c miistait bir zat oldnğununı tah 
min cdi)·orum. Yaşınız da henüz genrlir. 
Belki 20 yasJar:ındasınız. Bu itibarla, eğer 
tahlilimde kat'J hil' isabet ısörüyorsanız 

tahmin ctUğim iistidadımzdnn istifade ct
rneııht tani)"e Terinde olur. lşlcrJnizde a
ceJeci delilsiniz. De.,.amlı tnlış:ıblllrslnJz. 
Zorluk karşısında yılm:ıynn bir t:ıbintiniz 
Tar. Fakat başknlnrı hııkkmd:ı bir:ız mü
tecesslmnfL Ve sizi alükııdnr etmemesi 
HmngeJen şeylerle de m~ gol oJmaklnn 
ze•k da:J11yorsunuz. Be buyunuzun terkct
menlı ~k illi olur. 

- 281-
:Aııhra 11. il[. 31: 
Gönderdiğiniz Ce\"abı dikkatle o'kudmn. 

Canınız biraz :sılnlmı~a benziyor. Buna 
h?~bir lümm :)-Ok. Soğuk kanlılıkla konu
fal>Uiriz. Hn'kkınızd:t es:ıslı bir tahlil yap
mak jç.fn evvelce gönderdiğiniz ynzmın 

~., el fle TC S~dım :sofa dO~'ru ynzılmt;ı 

olması ihtimalini düşünerek sol elle '.)-ıml
nıış diğer bir yazı istedim ve falcnt bu a
nda size dair .bJrkaç maJOmat da vcrme!U 

(a7dasıı buJmadım. Olan bep bvndan llin
rd delil ml? 

Siu in:ıtcı aemiştim. Thıridnn sene JS· 

rar edi,.orum. BfitOo oku3ı:ctfüırln bet':!· 
her bunn l'İı de kııbu1 elmrlisioiz. Ö}:lc -01-

• 

• • 

ıııusıı idiniz, ikinci lıir mektup ile tekrar 
ınüraca:ıt eder ıııi~·ıliııiz? ( 

Mnıunarib sizi biraz üz.en nokta innltı· 
lık de]ildir. Asıl hoşunuza silmiyen (mii· 
h:ıliı~. ı) oluşunuzu yar.mak'lıf!ımilı. 

Bu noktada ela ısmr cdiyonım Ye hunun 
i'ilıntını d:ı son mektubunuzda buluyorum. 
Villı:ıklkn lüırcn i ikincik:1nıın 038 tnrihli 
< ll:ıhcr) g:ızetcc;lnin Grnfoloji srııunl:ırın
ıln (230) numnrndn (Ankara M.1~. 31) ru
muza n•rdi.ııinı cc,·abı okuyunuz. 

Ornd:ı (~·zuncn boylusunuz) vnr. Hol· 
huki mektubunuzda (ben uzun boylu de
ı!ilirıı) lliyorsunuz. (Uzunc:ı boyu), (uzun 
hoy) ~·nrımak işi mülıalfı.ğa ile nnllltrnnk 
ılcl!ıl midir? 

(riirü~orsıınıız yn., sizin {)oğru tıulnı:ıdı· 

ğıııızı mektubunuz, 11rr.unuz hilfı fıııa teyit 
ediyor. 

Sonrn ... llirnz mübnlüğn yerinde ,.e zn
mnnında kull:ımlmnk ş:ırtile bir kusur 
değjl bnllıi bir mc.tiycttir hile. Bir rcss:ı
mın 'l!ıblo.<;undıı. lıir ş:ıirin ş.iidnde, h:ıkikt 

lılr \•nl:ınııcrvcrlik nutkunda, lıir luıy:ının 
e,•Jrıdın:ı naı.ilı:ıtindP, hir çocuğun .anne
sine Sİİ ler<liği SCVStide hududu ıoşm:ııyıın 
hir müb:ıl:1ğ:ı ıb:ıuın o kııdar z:ıruı1, o kn
d:ır lüzumlu \'C o kadar )•erindcdir ki.. 

Size islediğiniz cevapları ,·erdikten son· 
ra esıl tahlillere geçiyorum. Henüz genç
siniz. 'Hayat yohmd:ı yfırildükçe Ye ilerle
dikC'e bu yoıılonlnrı hatırlar ve onlı.rı 

şüphesiz dahn iyi takdir edersiniz. Esn· 
smda ns:ıbi olm~':ı miitemn)il hlr k:ırnk
teriniz -vardır. Durdukç:ı 1n7.arnmr~ Ye 
lnzdıltçn da hnrckete geı.-mck ister "'c mu· 
Jrnbelc etmek nrıusunda lıulnnursumız. 

Hnssns bir :ynrndılışlnsınız. Zekisiniz de. 
ZekCınızı, hassa.<1lyctinize fren olarak :knl-

lansnnız etrafınızda her '°akit :size çok 
lın#lı snmimt bir muhit :ranıtabilirsiniz, 

halbuki nlmgım tahiatimz, lıunn iher vnltlt 
imkan vermiyor. Gösterişten hoşlıınıyorsu 

nuT~ Diroz da ına:r.lı büyütülmüş olacaksı
nız. Kendinize itimadınız ve kendinize tmil 
lılı~mız büyüklOr. İyi bir tnkım vnSJflan-

JUZ, tara.flannır. ynzdığım nnsihnllere l<o
Jay hııylanmzdan dolnyı her mit oldu'k
lan gibi görünemiyorlar. leselA lbaşkılla· 

nna btedl~iniz T.akit iltifat etmestnl Tt'! 

:ırzu eUThlerinizin gönüllerini n1mnsını 
peknll bilir Te lbundıı cc:'k hi de muYnrtal• 

Cevaplan veren 

Profesör Sanerk 
Gra~olo)I ve Grafometrl 

mütehassısı 

oJnl.ıiJirsiniz. Dn§kalanna hürmet telkin 
edce<!k hareketlerde de kusurunuz yo1'tur. 
Yalnız alınganlığı, ç.ııbuk kızmcığı, durduk 
çn kızmnğı, işlerinizde görillebilen dikkat 

sizliği bir lııroksann:.. :Eminim ki taYSİ· 
y~lcrimi yerine getirerek '\"C hayatınııda 
miihim bir dönüm noktasına crlşece'ksi-

nlz, çünkü ~azınız, hu neticeyi ae :-.öylü
yor. Bıınl:ır h:ık'kmdıı da ccYahımzı bekJc· 
ınc'ktc~"i ın. 
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/\. J(. O. 51 S. B.: 
Genç, ııiha)·ct orta hoylu, dolgun 'Ü· 

<"utlu olmnRn müstait, i:); sıhahtli. :Kan: • 
ıeriııir, clr:ıfınıııla sempati "Ve itimat l'a-

ratııııığ:ı ı;ok miisnitlir. i-as la'hiatinlz uy
snllı~n mfıtrınnyildir. 'Yrunız pek tutumlu 
gürCinmiıyor~ıınuz. halbuki lbona şimdiden 
nlışınolı~ınız. Jla~nttnki emrJJerfolz, !ha
ynta istinat etmiyor, lnha'kli:uku kabil he 
dı•ncriniz ''nrdır. lnkul Te ınormal düşün

rnd(e isti<lnrlınız fazladır. nu istidadınızt, 
fozlrı h:;ıyall romnnlır okumaktan Te mü-

masil Yn7.İ)'ctlerden ictiııap educlı: muha· 
fn7..a etmelisiniz. Başkal:ırını taklit etmc1'· 
len. bnşk:ılannın düşüncele:fini oldnğu 
gibi kabul etmekten de hoşlanmaL'ilnız. 
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c. ,1. V. T. 350-3.50: 
Gcnı;siniz. Ysışmız muhakkak 20 Teya 25 

den fnzl.1 olnm.n1. Boyunuz <ırladır. Bün· 
yccc orlnsınn:. Sı'tıh:ıtiniz hidir. Heniiı 

amclt işlere knbiliyctinif ortadır, fa'kat 

inkiş:ıfo nıüsl:ıitlir. Dikk:ıt TC raali;sctiniz 

uzunca işlerde bn işlerin icap etUli kad:n· 
süremiyor'halbnkf, yorulmadan uzun müd

det ç:ılışmngn mü :ıit bir tahsilde ve b5n
ycdcsiniz. Kafanız da işlek. İşaret elti 

i;im ku~urunıız arizt olmak gereJcUr, b0y1e 
oldıığıın:t göre dikk.-ıt Te !aa1iyetinizi ge

tirilmesi icnp eden nomı:ıl dereceye CJ· 
karmak ilk işlerinizden ibiri olmalıdır. 

Dirnz liiuhnll Tc ihnuı.Jcl hareketleriniz, 
lm işin lıarict g{}zellifine 0dikbt etmeme

niz:, nrcleciliğiniz de '·ardır. iBunlan da 
terkedini:r.. Fikrt işlcrdr, fikl'J &erbest mes 
leklerde prJu11iı yükı;elc1ıllirsloir~ 

196 KARtti\MAN KT'.ı._. 

------------------------~-~------------------........... -.. ........ __ 
E ... i kntcden bir koridorda bulunuyor
duk. Sağımda açı'k bir kş.pı görüyor
dum: Maluen1n kapısı, monsenyör. Ko 
rinyan bu kapıyı a~a kalktı. Bili
yorsunuz ki, monsenyör, iKorinyan §a
t'ahe. bayılır. 

- çabuk anht! 
- Evet. Ar:kadaşıma. !biraz abl8.k 

ve 'VUl!e aşkı ışlam&.oöu çalışt.ığun 
btr sırada, bir erkekle bir ka.dm bizi 
tiddetıe itirek malmme girdiler. Korln 
yan _ "Onlar!,, diye bağırdı. - On. 
lar kim? diye sordum - Trankavelle 
.Annalst diye cevap verdi ve, belki ce-
88I'etinden, belki de, şarap kokularına 
ful& mukavemet edemediğinden o da 
malız.ene atıldı ... Garip adamdrr bu Ko 
rinyan... 

- Bitirecek misin artık? 
- Evet, monsenyör. Her şeyden 

evvel hakikat. İki korkunç dii§lllanı
nızm yakalıuıdıklanru anlıyarak mah 
zenin kapısını kapattım. Sahanlığa 
koştum ve mösyö dö Sen Priyakm şaş
kın bir halde Trankaveli aradığını gör
dilrn. Onu derhal mahzenin önüne gö 
tllrdilm. .Mah?-ene indi Adanılan da 
onu takip ettiler. Ben de oraya inme
ğe hazırlanırken, birdenbire bu sefil 
kalfa Montaryol üzerime hilcum etti 
ve mahzenin kapısını kilitledi. 

Kardinal endişe içinde bağırdı 
-Y.a Trankavel? Ya Annais? 
-Mesele şudur, mon.c;enyör: Korin 

:yan yanılmı5tı. Onlar mahzende değil 
lerdi. Filhakika, kalfayla henüz dö
ğüşmeğe başlamıştun ki, eskrim mu
alliminin de üzerime atıldığını gör
düm. Elimden geldiı':-1 kadar kendimi 

müdafaa ettim. li'akat artık, ilstUm 
ba§nn parça parça olmuş kana bürUn
mil§tü. Tam bu anda, aksi gibi, üı;ün
cli bir rakip de U7.erime atıldı. Bu, oy
du, monsenyör! 

Raskas bir an durdu ve mağrur bir 
edayla ilave etti: 

- Fter 11ilabım olsnsdı, olduğum 

• 

yerden kmııldamryacak, ö!ecekUm. 
Fakat kaçmak med>uriyetinde kaldım, 
monsenyör, ~ünkU kılıcım parçalan
mıştı! 

Ve Raskas, buıSÖZlerle beraber, kı
nına yerl~ti.r:mi§ olduğu kılrç parça
sını çıkararak: 

· - 15f,e ispatı! 
Diye ilave etti ve sırt üstü yıkıla

rnk bayıldı. 
Araba, Ruayal meydanına gelmit

ti. Raskasm, baygınlığı, .kirpikleri a
rasından kardinali seyretmesine :m8.ni 
olmuyordu. Ona bakıyor ve onun çeh 
resinden mukadderatını öğrenmek is
tiyordu. Ayni zamanda, kendi kendi
ne şQyle diyordu 

- Vakıa ~yi konuştum; yalannn 
cidden bir şaheserdir; fakat bu §eref
li yalanın nasıl tesir brra.ktığmı kim· 
bilir? Ah! Zavallı Raskas, öyle znnne
diyorum ki, artık yalan söylemiyccek
sin ... .Aman •.• Kirpiklerini oynatıyor .. 
Ne d~ünüyor, acaba? Beni BasUy ha
pishanesine mi, yoksa darağacına mı 
gönderecek? 

Rişliyö başını kaldırarak : 
- Ra.skas, dedi, sen değerli ve ce

sur bir hizmctldi.rsın: eğer karşındaki 
üç kişiye mağllıp olduysan bu senin ka 
bahatin değil. Şu keseyi nl ve bcnj o
dama takip et. 

Raskas dehşet icinde ürperdi. \'e 
bu defa, hakikaten de neredeyse bnyı
lacnktı. Halbuki kardinnl ona gülüm 
süyor, ona uzanan kese de altmla ,do

luydu. Fakat tam bir casus olan H.aı;. 
kas, efendisinin ne yaman bir adam ol 
duğunu biliyordu. Ona öyle geldi ki, 
Rişliyö onu tebessümle öldürilyordu. 
Titriycrek keseyi aldı ve kekeledi: 

- Monsenyör, bundan sonra ba§ı
ma ne gelirse gelsin, sizin bu yüksek 
alicenaplıi!nm:ı hi<: bir zaman unutmı- . 
yacıığım. Eğer za.f eriniz iç.in hnyat.?"1 
lazımsa, onu size sevine se\Tine \•eri
yorum. 

Her teYe rağmen, o zamana kadar 
kendisine sadakatle hizmet etmiş olan 
bir adamın bu mütevazr sözleri, Riııli
yönUn Ur.erinde, Raskasm yalanların-

dan daha büyük bir tesir icra etti. Bu
nun için, şüphesiz muhafızlarma ve
receği bazı emirlerden vazgeçti ve: 

-Pekall. Beni tnkip et! 
Demekle iktifa. etti. Raskas da 

hayretler içinde kalarak ~yle düşün
dü 

- Olur şey değil! Hep böyle rağbet 
te mi olacağım? 

Kardinal, her zaman hususi katibi
nin çalıştığı salona girdi ve Raskuın 
kulağından kaçmıyan acı bir tavırla: 

- Bertuvil, dedi, önUmüzdcki pa

zartesi günü, Flörideki ikametgiı.tnm
da bir ziyafet vcreocğim ... 

Raskas, köşesinde biraz daha küçü 
lerek mmldandı: 

- Bu ziyafet de ne oluyor, aca.be.? 
- Yarın oraya birkaç kişi gönde-

rin, her şeyi intizama soksunlar. Pa
zartesi için her şey hazır olsun. Ziya
fetin çok mutantan olmasını istiyo
rum. 

- Monsenyör kaç misafir kabul e
deceklerini bana lutfen söylerler mi? 

RiŞliyö ayni a.eı tavırla cevap ver
di~ 

- On Hri kişi kadar olacak, Bertu
vil. 

- Bir kelime daha, monsenyör. 
Mis:ıfire göre muamele yapmc.kta ne 
kadar titiz olduğunuzu biliyorum. 'Mi-
safirlerin kalitesi hakkında llıtfen kü
<;ük bir izahat verebilir misiniz? 

Riş1iyö bir an tereddüt etti, sonra.. 
Raskası ürperten korkunç bir tl'bes
sümle cevap verdi 

- PazartcSi günU, Flöridcki ika
metgih t_mda. preruı '\'e be.zt dostlarım 
kabul etmek §el"efine nail olacağım ... 

Bertuvil mırıldandı: 

- Kralın kardeşi Flöride ! 
Raska.CJ da şöyle dUşündU: 

- Acaıba kardinal nihayet kraliçe· 
nin taraf tarlariyle banştı mı? YoksB--· 
Zavallı prens! •.. 

Raskas düşUncesini bitiremedi ~e 
aklından. geçen düşüncelerden göil~ 
parlamış gibi göıJcri:ü yumdu. Ksr<Ji· 
nal m~i odasına giriyordu. Ras1ta' 
onu takip etmek emrini almıştı. Bunuıı 
için o da arkasından içeriye girdi. 

Tam bu :sırada, te§rifat menıutG 
şu haberi verdi: 

- Mösyö dö Sen Priya.k bekliyor 
ve derhal kabul edilmesi için m~ 
denizi rica ediyor. Yanında rahip J{O"' 

rinyan da var. 
Ri§liyö emir verdi 

- İkisini de içeri alm. 
Raskas ürpererek, dehşet tçind• 

mırıldandı: 

., - Eyvah! 
Kardinal masası 'haşma oturınUft 

gelişi gürel kağıtları kanştınyorBtı· 
Korinyan da, içeriye girer girmez gar; 
dilğil Raskası göz hareketleriyle te'hdi 
ediyordu. 

Ri§liyö birdenbire başım kaldır"' 
rak: 

- Mösyö, dedi, nasıl mağlup otdlY 
ğunuzu ir.ah C<lin. bakalım. 

Sen Priyak soğuk bir ta vrrla. el' 
vap verdi: 

-Gayet ba.sit. monsenyör. Re.Sl'-' 
la Korinyan size hiya.net ettiler. 

Koı-inyan hiddet · ... e 'ha~Tetle ~ 
•dt f .,, . 

- Ben! Ben hiyanct mi ett1 
Rütbctliıya yaptığım bunca hızaıe~ 
den sonra ... 

Rişliyö: 

- Sus! 

Diye onıir vererek ili.ve ~ti: 
- Raskas içeriye girsin! 
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ÇO~uıkc lfn©ıft©ı~O 
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i ~ediye kazananların 
~~~lerini neşrediyoruz 
~UediJnı:-9 37 tarihli bilmcccmizin 

ış şekli şudur: 

" llir · 
'li:ı~ l>ara .• d . lllti: C cuı anı kazanan; 
1lc Oltuı eınaıettin Şenyürek 29 uncu 

~İt p 
lkincj~rge) takınu kazanan: 

İl( 01ttıı' Şaziye Olçay İstanbul 6linı.:i 
~.. sınıf 4 Kadirga. 

11:tilk b" 
o~iinc·· ır resim albümü kazanan: 

lıtıltıatı: ~S Beti GaJ Fatih Atpaz:an 

~ rer- rn·· 
ıl litaarı urek~cpli dolma kalem 
~ ~ası Talat Rumelihisar; 2 N er 
~ ~thl'l ;paşa: 3 Havva Kasımpaşa; 
tİll~llstafa aragUınrük; 5 HulOııi Fatih; 

• 8 ıta Kızılta; 7 Orhan Uysal Fa 
tı~ı ters 
0~ il lg_

1
. ayçakar; 9 Sabahat Cagal 

111. ' ıo Veysel Davutpaşa orta ,. 
iter d 
1 °lllla k ~~ 1 ?iüzhc urıun kalem kazananlar 

.., lifide ,,._ t Sultanahmet Akbıyık; 12 
"•rh ·~sı ~.' ; ı 4 1 

ınpa§a; 13 Behice Kemal; 
~kıırı }( brahiın Varnalı; 15 Rasim 
la c; l? t~·sı~paşa; 16 Necdet Çanak 
~ liaı:ı ~tfı Özin Emirgan orta okul 
i~ ~ ~tkcıc a~kaç Cagaloğlu; SadiTeo 
~\ı; ıı y lısesi; 20 Muhiddin Ansen 
rı.{ogı11 .., usuf Özer Fatih; 22 S. Barı 
·~ l oz, ~~ ~t, ı4 S itOpt1ran, 23 Halime Edir 

tıbey anuye Aksaray Yusu!paıa 
"· sokak 25 Hicri erkek lisesi 
c.ııtıı 

25 "Pak t k ~}" );ıikre e ıe erleme kauınADlar 
._:bco.. t Yalova bUyU kotel • 27 
Vıır ·-2 s' ' 
2g danc Şi ~r cta cta tao etaoinnuuu 
Ôı' i\yk şlı. 28 - Yasin Beyoğlu. 
b, d~, 1"ati~t llakırköy, 30 - Sehharc 
~t tıiı YoUa · 31 - Me:ımet Tevfik 
~ l."lda. 33 rında. 32 - Ziya Denizyol-

Jlı 3 - At· n·· h •· · 4 ı ur aneddin, Kum-
ıq'l - 'l' . 
35 c..,a Sok cvfık Te~.:an Kasımpa-

' b <ık. 35 A •. N a· ttt Qahacd . - suman e ım. 
tte. ~tııtııırn dın Bayraktar. 37 - Fik- 1 
lt~..,ay ~ir~· ~atih. 38 - Şevki 813 1 
I~ 1Yaı lis :t•n.de. 39 - Hakki Pcr-

taı csı 40 • 
' · 41 _ M - Zeki, Vefa erkek 
\t, ~ahbub · Cemil Ş·hremini. 42 

,, 42 .. °M .. b 
~. - İlh u cccel Tuna Be~ik -
~t()ı43 - Eban Ayten '.A'una Beşik -
~ .\ bcrnirc~ lr Göktepe İstanbul. 44 
le~ Ş kçaJnı E .~tanbul. 45 - Abdul
~rı. thrcrnirı·Ysub orta okul. 46 - M~ 
b .. ı.ıtı b. 

1 aray d 
'-l\; Qiler ç mey anı. 47 - M. 
ı "hh· atalc <t~i t i-,h· a. 48 - Ferdane 

t so 19itrla ~el&Jı r. 49 - Emin Bican 
lliı-tr at Beşiktaş ıenlikdede 
Sı tuvalet 

St~İd ...... 'tura •abunu kazananlar 
()Ilga 325 l{a n

8 

3~8 . Kayseri lisesi. 52 
t~l ~ tı l\nltar: ~rı lısesi. 53 - Necla 
bıı:a llalc l\rıka tıcarct lisesi. 54 - Se-

~ıea.'\ ~Yscrj~~ Yenişehir. 55 - A. 
1.:1\~ ~ - 13Uı 6 

- Ümid Tüzer Ça 
'<>)..;hır. ss cnd Gürkan Ankara 

~~ li,:f.uttçu.-;9Ş.akrü Kafkas Kadı-
' t li. 60 _ - A. Rifat V cf a er

~ ()1.. 'lllit h Sara liand.tn A k l-' "~ "-Send l n ara. 

6 ~Ilı· 
62 - M ~ Üsküdar ikinci or-

~ ...._ ~ t:ıgin, ~s~~.re, Fatih. 63 -
\>'dit ~a ib A.kdaJ udar Doğancılar. 
~ lııııt tl~~. 'len· ~açkapalas. 65 -
ı:._ r Sltlt t}'lc. 66 

1 
an Atpazar, Han 

tt 4 ~tv~tı~ePc. ;;; ..::· Ke~kin Oskü -
ta~}'aı 1.\>iharıc 1t Şadıye Aslan • 
t.:'! A .... 

1
•cai, 69 ~

1• 68 - .. ea.:it, Per 
b ltıı lt .. lt\\ıtlu Karagumnik Ka
, tb-a ı il.dılcısy Caddesi No. 37. 70 -
a ?2 · 71 - GU . 
\•,' A. ....._ Su h" zın Tan Te-
)s (.· ?~ :..._ Savnorp ~:Beyoğlu Taksim. 

....... s,,,.1'-uat ö ı~antaş Şafak so -
t..'~ Sct.cng~ liaydarpaşa lisesi 

?5 qt~ 5 ıncı ilk okul 
' ...... ~ cltft . 
~tı ~ fiilli! 0 ~~ kot.ananlar 

İ\ ;~da~1 U.. Sıtkı, Tophane 
o,..,_ ı gı ı.:c • 

··1ctsyan za t.. vınde. 7 7 
' Yenikapı. 78 _ 

Mustafa lnce Üsküdar birinci orta o
kul. 79 - Şilkriyc Evgili Küçükçeş
me. 80 - Yaşar Kural Üsk-::dar birin
ci orta okul. 81 - Azmi Kuru Beyoğ
lu 29 uncu okul. 82 - Osman Şemsi 
Tolga Bakırköy. 83 - 1. Hakkı Şeh
remini. 84 - Samiye Ulucamlar An
kara. 85 - A. Sait Baktrk8y mensu
cat fabrikası. 86 -:- İsmet, BeşiktaJ 

20 inci okul. 87 - Türkmen Atkay 
Maçka. 88 - Ali Özyürek Taksim. 89 
- Cevdet, 31 in'.:i ilk okul. 90 - Hale 
Edib Şehremini. 91 - Lutfurrahman 
birinci ilk okul. 92 - Hulki İstanbul 
erkek lisesi. 93 - Nuri, Davutpaşa or
ta okul. 94 - Ahmet Şefik Aksaray 
Nalıncı sokak. 95 - Sacit Gören, Ak
saray Horhor. 96 - M. İlhami, İıtan
bul erkek lisesi talebesinden. 

Birer kurıunkalem yazısı silmek için 
laıtik kazananlar 

97 - Cemil Cansever, Tıb fakültesi. 
98 - Mukaddes 27 inci ilkokul. 99 -
Muzaffer Önerkol Bahçekapı. 100 -
Rıdvan, Sl inci ilk okul. 101 - Mem
duha, ŞehreminL 102 - Süheyla, 54 
üncii ilkokul. 103 - Mahmut Kar, ye
dek subay okulu. 104 - Liltfi Çetin 
Saraç, Uzunçarşı. 105 - Harbiye Hi
dayrt sokak Fahrünnisa. 106 - Şükran 

Vefa. 107 - Sadiye Büyükada Nizam 
caddesi. 108 - Fethi Tütenyurdu Ka
sxmpa§a. 109 - A. F. Kutsal Fatih. 
110 - Müntekim, Edirnekapr. Ul -
Ömer Ersun, Sirkc.4.:i Derviıler sokak. 
112 - M. S. Şefik Vefa lisesi. 113 -
Seyf~ddin Dikolcay Kumkapı orta O• 

kul. l 14 - Hayrünnisa, Kadirga ilk 
okut 115 - Sey!ed<lin Digolcay Kü
çükavasof ya, 116 - Seyfeddin, 357 
Kum kapı orta okul. 117 - Kemal, Ka
dirgr 3 lincü ilk okul. l 18 - Bekir Ö
nen M Üı1~Ü ilk okul. 119 - Münevver 
M:ijr;an Kocamustafapaşa. 120 - Ve
dad :Pulgu, Fatih. 121 - M. Salahad
din, Kadirga Cömertler sokak. 122 -
Sadr.i Kadirga. 123 - Hüsniye Uluç, 
Fatih. 124 - Vedia Erdil Erenköy. 

Birer cetvel kazananlar 

125 - Naciye Yücesin Topkapı. 126 
Zeliha Dündar. 127 - Zafer Yazıc:ı
gil Aksaray Hacı Halid. 128 - Eliza 
Leva, Kız koleji. 129 - Muza Her Er
sen Kumkapr orta okul. 130 - Peri
han Altıncı Fener. 131 - Yurdagül 
Çevik. 132 - Gülçin Orkunt. 133 -
Nuriye, Karagümrük, ilk -okul. 134 -

Ziya Güvemli Bakırköy. 135 - Tahir, 
Moda Atıfet sokak. 136 - B. Çağlı, 
Samatya. 137 - İrfan, Eyüb, Nişancı 
Çadır sokak. 138 - Murad Erten, Be-

yoğlu. 139 - Ekrem Algaz Fatih 
Şeyh Resmi. 140 - Milkerrem Sirke
•.:i Demirkapı. 141 - Bülend Varol, 
Boyacıköy. 142 - Hayrünnisa, Sarı

yer, Dcreboyu. 143 - Yakup, Topha
ne Dcreboyu. 144 - Nuri Ev:rgen Bah 
çekııpr. 145 - Ayet, Selimiyc. 146 -
Faik Bahri Özdemir ticaret okulu. 147 
Şevket Çuhadar, Kumkapı Nişancasın
da. 148 - M. Mustafa nemirkapı. 
149 - Haııene Kara Beylerb~yi Uskü
dar ilk okul t11le-beııinden. 150 - 1ııf ıoc • 
ut, 12 inci ilkmektep 509. 

1938 
Matbuat 
Alnıanağı 

ÇJK.11! 
Kütüpnanenizin en güzel eseridir. 
1937 yılının tarihı en meıhur mu

harrirlerin makaMcri - Gündelik, 

haftalık, aylık gazete ve mecmualaı da 
iıimlerini gördüğünüz bütün muhanir

lcrin re:simleri, iatatiatikler, - faydalı 

bilgiler. 

Fiyatı SO Kuruştur 
1 Biilün k . tapc:ı!ıu dn arayımz 

Toptan s1ttı~ yed: htanbul BASIN 
KURll\tU - Taksim. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
81111938 vaziyeti 

~KTIF Lir• ~ .fl-• PASiF' Lir• 
Altm ll&ft k.DoSram ıtı 62' S:l:J 
au..ıuaot.. 
Ufaklık. 

• 
• 

• 
D&llllde.kJ llılıı.laabl rltt ı 

• 

i 27.008.919.44 
ll>.580.944.-

44.300.l'i00.35\i 
ı. 115.636.01 

1 

~ ..... 
tısuraı a1ıgeı111 

• 
Adi •• fuk&1Ade. • ı 
Hu.ewa • • : ",• • 

2.105.172.40 
4.lSt0.00'7.70 

15.000.000.-

l'Qrk Uruı : • ,ı 805.182.60 HO:>. 182.00 6.621.180.10 
11.arl~lekt mulıablr.lv ı 1 

~tm ı&fi kiloıraı 6 482 m 
A.ltma tab'rill \labU ııerbut 

1 o. ıı 8. '729.56 ! 
l'ed&Tilldeld Baıılmotıv• 

Deruhte •dllu errala D&kÜ1e 

Kaouowı 1 "" S tnd madcı. 
terine teTflk&n bazine tan.tm. 
dan vaki tecii1&t. l 

USS.748,1>63.-

14.072.062.-

1 

dövtzıer. 

1 

8.801.41 
Diger dtlvl::lec •• borçlu 

ltllrtDg bakJyeler1 , , , , 21.2:>2.1 U'i.27 
:J0.370.640.24 Deruhte e<!tJeıı •nala natU,.. lladne &allYWe.rt: 

Deruhte edJtcn eYTa.kı ııaktiye baklyut. • • • • 144.616.501.-
Karaılıfı tamamen a.ıtm ol&rU 

lı&rDılıfı. 
Kanunu.o ı Ye & lnci mad. 
delerine tevfikan Hutne ta~ 

ı:;s.1.ıs.:>63.- U&vcten tedavWe vazedilen 10.000.000.-, 

tmdan vaJd lt;dfyat. ,, 14.072.062.-
144.67(U'i0 t .-

R~oot ınukabUt lllnıu t.cl.~ 

nad. ıs.000.000.- 176.676.50t.-

13.575.453. 70 Seaedaı clttdaaı: 

Hazine bOnolan, • • • 
ncar1 MDetler , • • • • 
Eabam nı TaJn1.llt cOzdaım 
1 Deruhte edilen eTr&lo nü. 

~ ı.000.000.-
40.787.227.22 

41 .'787'.227.22 ~ 

TOrk Unu Mndaaaıı 
l>öm TaalabOdatu 
Altma tahvil! kabil dlhı1.zler 
Diğer d!Svfzler •• alacaklı 

kllrtn~ bakiyeleri • • • 

1 1.ll64.114 

23.655.604.00 23.656.958.63 

38.871.150.02 
• l tıyeotn k&J'ftlıfı ubam .,. 

jtabvtlllt 1Ub&r1 kıymetle 
Uııbtd11 1 1 • 1 • ıoo.~~.668.01 

8 !'l•p"••t •ııham •e tah'l"ll!t ~ ~.207 .725 . .ı 7 
44,078.881 .40 

& ......... 
.t.ıun -re dt.vtz Ozer1a• 

TabVfllt Ozertne 67.825.78 8.706.630.07 . 
8.688.805.10 

rekb 

2 Mart 193! tarlhlnden fUbaren: 
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U Şc-hznc.lclınşınıJn FERAH ~:e7nnsın;;-

~ 
. . p f ö R ro es r: Zati Sungur 

1 
lslnnlmlda ilk defo ynptı~t yepyeni ,.e H 

.) . hnr.ikulllde il 
f ı ~lan~·cıızın, hıklrh:m, Telepati 

1 :! l lünerlerinl göslermektedir. 
H Her secc snnt 20,30 da .. 
::::::ı::::::::::::ı::==:::ı:u:ı:: •• ;:::::::::::: 

4.500.000.-
16.521.102.~6 

33i), 753. 702.48 l'Mb SM. '755.'162.48 

' lakonto haddJ yüzde 5 L.2 - Altm ilur:tDo ava.na yQzde ' ı.s 

. Masonluk nedir·? 
. ·. Bu riıli teıekkülün iç yh\laü bU l kitaptan ötrcnecekıinlz 2Q kuruş 

Musa d v .Harp, ihanet Vf; ca•wluk rommıı. 50 Kurnı .. . agl•.eatflA Türkl.er bu iki ~itabı okamalıdırfıu-. 
~grotmen Fııad'aıı(TQrk ~itap ~)nd.a ycıai poİtue· k&r1ısı Meydancık Lanı 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İli.olan 

• 

l lstanbu Levazım Amirliği ı 
Satmalma komisyonundan Kıymeti Pey parası 

O d 
L . K. L. K. 

r u hastaneleri için alınacak 20000 112 12 8 30 
çift pamuk çorap 28-l-938 Cuma günü Ç-emberlitaş Mollafenari mahallesinde 
saat 15,30 da Tophanede İstanbul Le- 12 Vezirhan alt katta 24 No: lı oda arsası. 
vazım amirliği satınalma komisyonunda 112 8 30 Çemberlitaş Mollafenari mahallesinde 

Vezir han alt kat 22 No: 1t oda arsası. 
kapalı. zarfla. cksilt~esi .yapıla~ktır. Yukarda yazılı ikı par~a emlfilcin isteklisi çıkmadığından pazarlıkla ihalesi 7-2-
T~ın bedelı 5600 lıra, ılk temınatı • 938 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. lsteklilerln mahJQl~t kalemine gelmele· 
420 lıradrr. Şartname ve nümuncsi ko-' ri. ,(196)J 
misyonda görülebilir. lstekli!_in kanu -
nt belgelerile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar komis-
yona vermeleri. (382) (209), 

Harp Okulu için 1200 adet atlet ıa
nilası 14. 1. 938 Cuma günü saat 15 de 
Tophanede lııtabul levazım funirliği Sa
tınalma Komisyonunda pazarlıkla alına-

caktır. Tahmin bedeli 600 lira Uk te
minatı 45 liradır. Şartname ve nümu· 
nesi Komiıyonda görülebilir. istekli-

lerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 
(347) (116) 

Topçu nakliye okulu için 161 adet 
ders masasına verilen fiat pahalı göl"~l
dilğilnden tekrar pazarlığı 14-1-938 cu-

ma günü saat 14,30 da Tophanede le
vazım amirliği aatınalma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1288 li-

ra ilk teminatı 96 lira 60 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda nümunesi okul 
da görülebilir. 

İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (379) (133) 

Bir lngllfz All mi 
UldUrUlmilş 

Kudüs, 11 (A.A.) - Büyük İngiliz 
asarı atika alimi Starkey Hebron civa
rında bir Arap çetesi tarafından öldü
rülmüştür. Starkcy Filistindeki asarı 

atika araştırmaları heyetine riyaset 
ediyordu. 

Dal.rıçhk re)(oru 
Laspezia 12 (A.A.) - Yeni bir alet 

le dalgıç tecrübeleri esnasında rekor 
tc~kil eden 250 metre derinliğine kadcn
inilmiştir. Bu yeni dalgıç aleti 400 kilo 
sıkletinde ve ortaçag rırhlan biçimin
dedir, 

.. ·ı s ·tan bu r e e ı e d iye s i i ı a n ı a r · ı 
Keşif bedeli 527 lira 16 kuru~ olan Sirkecide Ebussuut caddesinde 11-13-15 .No. 

lı matbaa binalarının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakiyle şart

namesi levazım müdürlü&ründe görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesi· 
kadan ba~ka .Nafia Müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet vesikasile 39 lira 54 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubilc bçralx>r 14-1-938 cuma günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (t) ,(8695)1 

Geceleri saat 22 den sonra taksi otomobiline binenlerden alınmakta olan 25 ku
ruş gece zammının 20 kuruşa indirilmesi ve gece zammı saatinin de 24 den başlı
yarak saat 6 nihayetine kadar devam etmesi Daiınt Encümenin 23-12-937 T. li iç.-
timaında karar altına alınmıştır. llfuı olu nur. (B). l(l65), 

.... ceı,ız · Levaz·lm . Satın·alma 
· -~- . · · ... K o m i s v o n u i· ı a n ı a r ı · .. ,_ .· 

l -- Bir metresine tahmin edilen bedeli (25) kuruş (50) santim olan (28.000)" 
metre Amerikan bezi 14 1kincikanun 1938 tarihine rastlıyan cuma günü saat J4 de 
kapah zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - i\lm'akkat teminat (535) lira (50) kuruştur. Şartnamesi, parasız olarl\k ko
misyondan her gün alınabilir. 

3 - lstcklilerin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapalı teklif mektup· 
lanm belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpasada bulunan komisyon 
ôaşkanlığma makbuz mukabilinde vermeleri. (8682), 

1 - Tahmin edilen bedeli (6640) lira ol an (800) adet battaniye, 14 lkincikanun 
1938 tarihine raslıyan cuma günü saat 11 de kapalı zarf usuliylc alınmak üzere mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Mm·akkat teminat1 (498) lira olup, şartnamesi komisyonda her gün parasız 

olarak alınabilir. 
3 - lstcklilcrin 2490 sayılı kanunun t:ırifatı dahilinde tar.ılın edecekleri kapalı 

teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasrmpaşada bulu-
nan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (8681), 

l - Taahhüdünü ifa edemiyen müteahhid nam ve hesabına olmak üzere 
"13011" adet ampul, 28 ikincikanun 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de 
açık eksiltme usulile alınmak üzere münakasaya konulmu~tur. 

2 - lşbu "13011" adet ampulün tahmin edilen bedeli (0077) lira (94) kuruı.o 
olup, muvakkat teminatı (455) lira (85) kuruştur. · • · 

Şartnamesi komisyondan her gün parasız olarak alınabilir. 
3 - 1ste.klilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün \'e 

saatte Kasımpaşada bulunan komis~on müracaatları. (208)1 
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• 

Nezle-Grip. 
Baş - Diş 
ve bütün 
ağrıları 
derhal 
keser 

• ··~·... • , 1 ' "' •• -· • • .. 

Maalesef fU yirminci medeniyet asrında lıala birçok bayanlanmız tuvaletlerine verdikleri ehemmiyetin binde birini iç tuvalet fi 
zıssıhhalarma vermezler. Adet zarrıanlarmda haya\: kaynağı olan en :uazik uzuvlarına ya temizliği daima §Üpheli bezleri yıkayıp korlf 
Ya en korkunç bir tekil olan pamuk (tampon) kullanarak bütün hayatlarınca tedaviıi güç, korkunç haıtalddarla sıhhatlerini, aile,., 
rini sekteye uğratırlar. t 

Halbuki: Bir kutu (FEMIL) gerek kendilerinin ve gerekse yuvalarının sağlık ve neı'esini ebediyen ıisıorta eder. Cihanın ıssüı' 
ver baya.nlcrt tarafından takdirle karşılanan: 

• 
1 e 

Kanı emici ve muhafaza edici beyaz, kırmızı huıuıi iki cinı pamuktan kimya liarikalariyle yapılmıf ufak, ııcak, yumutalC, llliifO 
suz el çanta.Jannda bile tqınması kolay en ince elbiseler altında çıkıntı yapmryan, cildin 'ara velini boz mıyan evde, iıde, vazifede, •P(· 
mektepte, seyahatte, baloda, yazlıkta, kı~lıkta gayet pratik bir §ekilde seve seve kullanıl~n ve kadınlığı saadete kavuıturan bir ide• 
12 Jik ve 8 Jik yeni ambalaj1a1" piyasada hizmetinize amadedir. 

Umumi Deposu : ismet eczane ve hlboratuarı, fstanbul Ga1ata. Telefon: 4924~ 
Adresini bir kartla lütfeden saym Bayanlara daima kıymetlı 

Eczaneıera~n 
1 - 12 lik 

ambalajlarını 
ısrarla 

arayınız. Ve 
taklitlerinden 
sakınınız. 

CJZ~O.t 

• 

hediyeler göndereceğiz. 

ve BEL GIEVŞEKLIGDNE KA~ŞI 

in 
Her eczanede arayınız. ı "o•t• kutuau 1255 Hormobln J -

============~---i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil-

SAÇ BAKiMi 
Güzelliğin en birinci ıarttdır. 

3 · günde 
Yeni ve ·cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Burueukluklarda.n kurtulmağı ve daha genç ve ~ 
~ ~ ~ görünmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz ~ Jil 
~ ~ ~ bir genç kız tenine ni.alik olmak isters~ e 

····.,~ mi? Evet dersiniz, bu basit güzellik tedbirınl ~ 
riibe edin.iz. Her akşam, yatmazdan evvel ~ 

~;.: reııgindeki TOK.ALON ~~ kullan~7 BU st" _.,._o.; min terkibinde Vıyana Unıvennte ProfesorU Dr· tl-
jskalin cazib ke§fi olan ve büyük bir itina fl~.~0-
bap edilmle genç hayvanlardan istihsal ve ~.,, 
CEL" tabır edilen mficeyreleri canlandıran yeni~ 
her, mevcuttur. Bu cevher Biz uyurken, cild ert" 
besler ve gençlcştirlr. llk tatbikmdan itibaren Jet' 
si sabah, cildinizin ne kadar tazeleşmiş ve geııG 
miş olduğunu göreceksiniz. :? 
Hastanelerde 60 • 70 yaşlarındaki kadınlar& ~ 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruguld 
nn tamamen zail olduğu görülmüştür. ~ 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TO ~ ts-'ı. 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema <qe ı,.rlfı 
ye edilmit zeytinyağı mevcut olup bu unsur ~ 
mesamat& nilf llZ ile derinliklerde glzlenınlŞ ~eteri 
bir sabunun ihraç edemediği gayri sa! uıad Jjf• 
barice atarlar. Siyah benler hemen kaybOl~ 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı k1r'~ 

li unsurlar ise, açık mesamatı kapatır ve Uç gUn zarfında en çlrk~ştt 
en sert bir cildi beyazlatıp yumuşatır. 45 • 50 yaşlarındaki kad ff"' 
bile bir genç kızm tazeliğini ve yumugaklrğmı verdiği temlnatııdIZ'·i! 
me::ı bu günden bir tüh veya bir vazo TOKALON kremi alınız ve W ~ 
edildlği veçbile kullanmız. N=-lnden son derece memnun kala~ 

'rı Dr. lhaan Sarll
1 
J 

• BAKTEIYOLOJ 
ECZAHANE Sİ 

J. lE. Garlh 

~- Arada büyük fark var 
et ol 

ni am 
Her nevi reçeteler sıhhi levazı

matı ve rtnynt. 

Beyoğlu tstikla.I caddesi No. 419 
Yerli Mallar Pazarı karşısmda 

1 

LABORATUV A}ıl ~ 
Umumi kan tahlilib. FrcD~ ~ 
ııazarmdan (WassermaD '«ı; 
teamillleri) Kan küreyva~tt) 4' 
ıı, tifo ve sıtma bastalıkl ~~ 
idrar, balgam, cerahat, ltfl p1ı :.11 
BU tahlilatı ültarnıikrosk011~ 
da Ure, şeker, IOorür tt0 ~- . 

Pertev Çocuk Pudrası: şimdiye kadar hiçbir benzeri t~af llll\ın tak.. 

lid edllememi§tir. Bu pudranın, en bUyük meziyeti bilhassa çocuk cild.. 
leri için hazırlanmıs olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bu.. 
1 unmnmıısıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 

Kepdderi ve aaç köklet.:ini tedavi eden 
teıiri mücen-ep bir ilS-;trr. 

l::.:r dö Bebe sırasında. 

il ·- il lhili.:::t 

Diş Doktoru 
Obeyt Olc;er 

H 

miktarlarının tayini. pi 
No. 113 Tel.: ~ 

ö':hı"ıfye :ii~:~·~-
Dr. Hüseyin us ~1f 
LAieii LUtfü apartıma~59 

kaclar Te1efon : 2 
............ , •••• :•:::.::::::::::::::::JI 


