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.Tnponlnı· Çine hergün a ker flırnç ,•df)"Ol'lnr 

Aomaırll ta~asslUJtnoe yapuoaını 

Sulh tekliflerini 
Çok ağır buldukları için 

Çinliler reddetti 
~ukabil taarruza geçen Çinl:ler 
b r şehri kurtarmağa çahşıyorlar 
al Şnnghay: 2 (A.A. - Hankovdan nezdinde teşebbUste bulunarak bu 
rn~nan haberlerde, Şansı eyaletinin generall kendi davalarına hizmet 1-
y ll:ıfaasım 1dare edetı general cin 'kandırmak istemişlerdir. 
r ~şlşan tayyare ile Hankova gide- Generalin llankova yaptığı, bu 
;; . mareşal Şan Kay Şekle görilş- zlyarlıl.t. mllşabftlertn beyanatına gö 

uşt.Ur. re, merkezi hükumetin Şaqsl nzerln 
t l\Inlum oldul,'"U üzere Japonlar mu- deki nüfuzunu kuvvetlendirmektir. 

._:_:cldit defalnr general Yenşlşao _.. DeTamı 8 incide 

Tevkif hande yeniden 
bir yaralama oldu mu 

Bir gazatenin haber verdiği 
bu hadisaden alakadarların 

malumatı yok 
. llu sabahki akşam gazetelerinden bi- tevkifanesinde yeni bir yaralama h5.di

l'i d'" ~n '<lkşam saat 18,30 da İstanbul sesi olduğunu yazıyor, 180 kuruşluk bir 
~ alacak m~elesinden dolayı hırsızlık su-

c en z in ocağı çiyle mevl:uf Rizeli Mebmedin, Ab
durrahman adınıda birini Poker markalı par 1ay1 n c a... bir bıça!:l:ı kalçasından ve vücudunun 

R 1 k muhtelif yerlerinden yaraladığını ha-
r adın muhtelif bCr veriyordu. 

Yerlerinden yandı 
8

. 'Bir kadm diri diri yanmak tehlike 
lYle karşılaşmış ve gUç bela klirt&. 

lılını§tır.. . 
6iıı Saat. 24,30 da Baba.ilim maha1le

de Vırançcşme sokağında 5 numa
~~ e>turan inhisar anbar memuru 

a tbiıı hizmetçisi Nazire benzin oça. 
~Inda kahve pişirirken etekleri tu
l~§nıuşt~. Kadın vücudfüıUn muhtc.. 
dt Yerlerınden yanmış ve derhal imda
kaı:t otomObillyle hastahaneye 

hnııtn-. 

Meselenin hakikatini anlamak için, 
sabah saat on birde adliyeye müracaat 
ettik, nöbetçi müddeiumumi böyle bir 
vak'adan malumatı olmadığını söyledi. 

Bunun üzerine telefonla batmüddei
umumi i'e konuıtuk, malumat istedik, 
o da' hadiseden haberdar olrnadığııu 
bildirdi. 

Son olarak baJ vurduğumuz tevkifa
ne müdlirli, kendisine bu haberi yazan 
gazeteyi getirdikleri zaman hayret için
de kaldıgmı, tevkif anede kat'iyyen 
böyle bir vak'a olmadığını s()yledi. 

Hindi Yüzünden . 
~ıkan garip bir daV8 
Adamcağız hindi yemeğe hazırlanmıştı, 
rnu:zlpllk ile kendisini bundan mahrum 
e~en arkadaşlarını malJkemeye verdi 

rn ~dlıyede, ikinci sulh ceza malıke- :koluma yapıştılar, "da}'~ erkendir, 
esınde il'!> • b" h" d' vas a .... r1p ır ın ı hırsızlığı da- birkaç kadeh içelim de öyle gider-
ına bakıldı. sin,, diyerek beni içeri aldılar. 

Cad bavacı Sarandi zengin bir rum tüc Hep birlikte bir ~ya oturduk, 
elle~~ v~. ın_~hl<emede, biraz da dinleyi içmeğc ~ladık. Bu sırada yoldan bir 
.felak güld~rcn bu vakayı, bUyilk bir hindi sn.tıcışı geçiyordu, k~ndisini çağı 
Yan ete _'1gramış bir isan tavriyle ve rarak ilci hindi satın aldım ve a.Iemi-

ıı .Yb.~ııu. ~v,y 1c a.nlat;ynrdu: mize devam ettik. 
"iın~ ~ &kl}am, iAimden dönmüş&. Bir aralık ayaklarımın dibinde du 
daın iı 1~'ordum. Tam ~ade. ına ran hindilerin hiç kımıldamadıklarını 
Serken ;nı~fn :qıeyhancsi önUnden ge.. gördüm. ÖlmUş olmalarından kork-
'rr..ı Çerıde bulunan ahbaplarından tugu-m içi ayaklarını çözClUm, baktım 

'IYOrl, M_· l 
ına splro clışarı çıkarak ~ Devamı s melde 

Romanyadan kovuldukları zaman 

Yahudiler Türkiyed--.... 
yerleşebilirler mi ? ' 

Romanya ile aramızda mevcut bir an~aşma 
mucibince bu ihtimalin önüne geçilebilecek ----

Goga diyor ki : 
'~Yahudiler hep kazanç, irtişa 

ve kaçakçıhk zihniyetiyle 
yaşamıştır.,, 

r.oman7a BaşTeklU Goı;tL 

Dükreş, 2 (Husust) - Başvekil 
Goga, yeni hükflmetln programını 
anlatırken Yahudileri kastederek 
şunları söylemiştir: 

"- Hükümet vatandaşlfk hakları
nın tadili meselesini tetkik etmekte
dir. Harpten sonra memleketi lstlll 
eden yUz binlerce Yahudi unsuru 
hep kazanç, irtişa \'e kaçakçılık zlh
nlyetlle yaşamıştır. 

Hükumetin mllll mesaiyi himaye 
knnununun tatbik edilmediğini kon-

trol için ecn~bi müesseseler nezQin..o 
de komiserler tayin etmesi de tethlc 
ol\ınmaktadır. 

Dahili sermaye ile çalıştığı, dev· 
Jetin bir takım imtiyazlarından 1stt
fade ettiği halde muhtelif işlerde cc 
ne~iJer kullanmayı tercih eden mil 
esseselerln Romanyalılaşdırılmasr. 

Tıllllesko, Gogaya muhalif· 
Bükteş, 'ı (A: A.) - Şimdiye kadaı: 

_..Devamı 8 incide 

Fransad~ bütçe! Ingiliz siy8$elinde 
açıgı - b•• ••k d "'• •kt•k 

13,5 Milyon Franktan UYU egJŞJ ) 

onn:'ı!:;::~r:x:= olması bekleniyor 
da bU~yi ittifakla kabuı 'o!tmi§, ra.. Edenle anlaşamayan Başveklf, harici faferl 
kat mebu.san meclisinin metninde bir V 
çok tadilat yapnu§tır. adamlarlyle kontrol etmege karar verdi 

İki.meclis .arasında bütçenin gidip "M .·ı ı et 1 er 
gelmesi devam etmektedir. Mebusan 

meclisi dördüncü okUn~ başlamı§- Cemı·ye, 1• tır. 1htı18.f ·21 maddeye taall~ et.. 
mektedir. Mebusan meclisi maliye en o•• ı • t • 
cümeni ayanın tadil ettiği metinden m e m 1 ş 1 r'' 
yalnız 10 maddenin kabulünü teklif et. Lonfüa, 2 (Hususi) - Sir Robcrt Van 
mi§tir. Sittart, Hariciye birinci diplomatik mü-

Mebu.san meclisi gece gördünctı şavirliğine tayin edilmiştir. 
okunuşunda bi. tçcyi, umumiyetle Hariciye müsteşar muavini Sir A· 
mebusan maliye encümeninin tetkin.. lexander Cadogan hariciye daimi müs
berine uygun olarak 52 reye karşı 539 teşan tayin edilrni§tir . 
reyle kabul etmiştir. Hariciye nazırı Eden arafından Baş-

Bütçe açığı 13.656.333 frak olarak vekil Çembcrlayn ile istişareden sonra 
tesbit edilmiştir. ihdas edilen birinci diplomatik müşavir

Belgrat* e1çlmlz 
Sloyad~ novlçle 
. gUrUŞtU 

Delgrad, 2 (A.A.) - Başvekil ve 
lıarlciye nazırı Stoyadlnovlç, Tilrkt-
yenin Belgrad elçisi All Haydar Ak 
tayı kabul etmiştir. · 

lik, beynelmilel vaziyetin gerginliği ne-
ticesidir. ' 

Van Sittarın hariciye siyasi mü~a

virliğine, Kadoganrn da, hariciye daimi 
müste~arlığma tayinleri İngiliz Başve· 
kili ÇcmberJa~n harici siyasette şah· 
si rolünlin artmakta olduğuna !delil te
lakki edilmekte ve beynelmilel vaziyeti 
tanzim İ!jin mumaileyhin bir gayret 

Karı& günlCTdıe çivili geçit'leri anycınl<ırın Teamidir .. 

\·an SJttnrt karı~nc ber:t!rl' ... 

sarfed'eeeği anlaşılmaktadır. tngiltcnl 
Fransa ile olan ittifakını siyaseti:lin te

_.. Devamı 8 !Ol·ıı ~ { 

' ~'Togo eZbütWü,, ndea 
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Zıvata dtıie 

Yeni Romen kabinesi 
Yazan : Şehip Gündüz 

A VRUPANIN gözü Romanyaya 
dikilmiş bulunu~r. Son üç gün

denbesi, birçok Avrupa 'merkezleri Uzak 
Şark işini, İspanya işini, hatt~ kendi da. 
hili işlerini bir tarafa bırakımşJar ve 

Biİ r ·~te başhyan macerayı tetkike ko
yulnıuşlardır. 

Romanya krah ikinci Karolun devlet 
mekanimıası başına koyduğu yeni ba§
vekil, hiç şüphesiz memleketinin en ol
gun siyasi liderlerinden biridir. 

Romanya Kralı ikinci Karolun dev
let mekanizması başına koyduğu yeni 
başvekil Goga, son yirmi yıl içinde bir
çok mühim roller oynamış, mühim dev
let işlerine karışmış ve memleketine fay. 
dalı olmuş bir devlet adamıdır. \..eneral 

A veresku \tarafından teşkil edilmiş olan 
kabinelerde muhtelif nezaretlerde bulun· 
muş, bilhassa 1921 de mezahip nezare-

tini ve 192'5 da dahiliye nezaretini de
ruhte etmişti. 

Goga, otiodoks hıristiyanh~ müteas-
ıp bir mümini ve ırkçı Rumen milliyet

perverliğinin büyük bir mOcadelecisi-
dir. Umumi harpten evvel büyük Ro. 
manya idealine gönül bağlamış olanlar 
içinde Gogaya büyük bir mevki ayır-

mak Jhımdır. Zira Transilvanyanm Ru
men krallığına ilhakı fikrini ortaya ilk 
atan ~ bu fikir üzerinde yonıhnadan 
çalışmış olan Goga, BQyük Romanyanm 
nasıl hakikat olabilecetlni bütlln hatta
n ile ilkönce tasavvur edebilmiJ bir li· 
derdir. 

Binaenaleyh onu sadece "son intiha
batta 39 saylav çıkarabilmiş bir parti
nin lideri,. suretinde ele almak ve "390 
saylavlı bir parlAmentonun bu kadar 
zayıf bir partisi memlekette bny{lk ve 
1.0r işler ba~armağa müsait bir müzahe. 
ret bulabilir mi?,, diye düşünmek hata 
olur. 

bur olacağı söylenebilir. Zira sarayın 
muzahereti hava, kara ve deniz kuvvetle
rinin de müzahereti manasına alınabi· 
lir. 

Goga'nm ortaya attılt fikirlerden illri. 
"matbuatı devletleştirmek,. oldu. Ro
manyada en kuvvetli gazeteler yahudiler 
tarafmdan çıkanlmaktadır. Goga bunla
n ortadan kaldırır veya tamamile eline 
alırsa bütün bu matbuata dayanarak 
yapacağı propaganda ile, efkan 1DT1umi· 
ye kar&Isında sempatik bir ~ alabi
lir mi? 

Tabit alabilir. Zira Romanyada yahu
diler aleyhine şiddetli harekete kalkışan 
bir devlet adamı zaten Rumen halkının 
sempatisini derhal kazanmış olur. 

Romanyanm bütün servet kaynaklan 
yahudilerin elindedir. Romanyanm o 
münbit topraklarında çalışan çiftçi ya
hudi faizcinin esiridir. Rumen münev
veri, Rumen güzel sanat adamı mutla
ka yahudinin esiri veya yahudinin düş
manıdır. Zira bütün güJel sanat geçitle. 
rini, bütün fikir geçitlerini yahudiler 
tutmuşlardır. Gazeteler onların, tiyatro
lar onların, mecmualar hep onların kon
trolu altındadır. 

Fakaaat. .• 
Eğer ırkçı Goga gelip geçici olur da 

yerine Kodreanunun ''Demir el" illeri 
gelirse, bu isin lfunı cimı kalmaz, Ru
men milleti yahudilerin elinden kurtar
dığı petrollerin çok daha yahudi ellere 
geçmiş olduğunu görür. 

Goga lkttsadt ve killtilrel bir milli kur
tuluşa doğru yollanırken, orta Avnıpada 
esen kasırgaları, daima gözönünde bu-
lundurmağa ve devlet teknesini "müs. 
ternleke" peşinde k~anlarm etrafa ser
piştirdikleri mayınlara çaprtmnamağa 
dikkat etmeye mecburdur. 

Goga, millt Rumen tarihi muvacehe
sinde çok nazik'"' mes'uliyetli bir .vazi
fe deruhte etmiş bulunuyor. 

Şekip GUNDUZ 
Goga, inandığı hedeflere memleketinin 

ula,tığını görmüş bir siyasfdir. Memle
ketine "•eni bir istikamet vermek vazi-

3 :! 1 1 1 1 - • 1 
fesi" -ni kabul etme!i MYJe bir lıedefe ·ı 

ulaşabileceğine de inanımş otmasr sure- P. Dog" ru 
tinde kabul edilmelidir. Ve i§te, ~ teh- j! 
Iıke de buradadır. Zira Rumen memle- 1 D • • ? 
ketinde böyle bir hedefe ulqrtmasmı is- 1 eğıl mı 
temivenler de Vardır. Ve bunlar fikirle- i -

. 

rinde büyQk bir ısrar göstermek temayQ- i Tramvay lşçllerl 
hindedirl~r. Bu takdirde Romanyanm 1 Tramvay şirketi öyle bir kurnazlık :: 
çok sarp bir iç mficadete merhalesine i müessesesidir ki, marifttlerinin yalnız il 
girm~ini beklemek mantdd olur. il isimlerinin yazılması sütunlar doldu- Ü 

Acah1 Romanya bir iç kavga arifesin- i rur. işit. bir kurnazlılı daha: 1 
de midir? İ Şirketin vatman ve biletçi gibi işçile· 

Bövle bir kavganm yıilard~nberi Ro- l ri birkaç sem evveline kadar gündelik 
man~·ada için için devam edegeldili ma· veya maaşlar çalışırlardı, mesai saatle
li'lmdur. Fakat düne kadar fikirler ve İ ri dt tabii tayin edilmişti. Somadan bu 
m .. nfa:.tler arasındaki mücadele, belki l usulü değiştirdi t•t işçilere çalıştıkları 
hakikatte bitaraf olrmyan, fakat zahir! : zamana göre saat başına para vermeye 
bir bitaraflık muhafaza eden bir kuvve- İ başladı. Eı•vela bunda itiraz edilecek 
tin murakabası altındaydı: 1 bir şry yok gibi ıörülürse de işçilerin 

Sa l lıtsnbına t1aziytt hiç de öyle delildir. ray. 
lzalı edelim: 

yardmum., istemekte olmasma bakılmca Eskiden vatmanlar ve bı1etçiler a~-
Bu kuvvetin, şimdi, Goga'ya "Altahm 1 

kal"§f cephenin yeni kabine ne başhyan dıklan giindelik veya maaşa mukabil 
yeni siyast devreye boyun ~ mec-

1 
günün muayyen bir saatinden gene 
nmayven bir saatine kadar şirket em. 

Ed hl t F kOJt 1 ı rinde bıılıınınlardı. Simdi saat başına 
e Y• 8 es - (>ara verilirken iş delişmiştir. Mesel8 
Din tertip ettiği şirketin lıemen biitün işçileri sabahları 

eğlence 7,30 dan 9,30 a kadar iş başındadır. 
Bu .,,,.tt- ·-a hlabalık azaldı"• i-

Dün °ece, lstanbul üniversitesi edebi- - "'" ...,,., 5 

a rltt .,aballmn bir hsmı depoya çekil-
yat fakültesi talebeleri tarafından Unyon nıt1ıtt, bunların vatman ot bilttçilni· 
~~:aıonlannda bir toplantı tertip ,., dı tatil onilmelttedir. 'Oile.. üıni 

ru· tekrar lınkue iş vnilip ıem lmnıen 
Bu münasebetle milli oyunlar oynan- tatil yapılmakta, akşam astü iş ttkrar 

mı1. dans edilmiı ve sabaha kadar neee- ba•lamaktadır. Böylecı bir vatman ve 
li bir - o..,.;riJmi•tir. Y a.,._ a--r ~ ya biletçinin tam bir yevmiyı mikta-

Akpmki müsamerede bilhassa Bursa- nnda fNrra alabilmesi, yani ukiz veya 
h Bayan Haticenin çok güzel sesiyle din· tloltuı ıaat me~ai mnddetini 4oldur-
lettili şarkılar uzun uzun alkışlanmıştır. ması için ıaba1un saat yetlislntltn gece

2 
PAZ."R 

IKINCIKANUN - 1938 
Hicri: ı 358 - Şenal: 30 

........... Otblet•••• 
7,!6 16,51 

Fırtına l oün 
Vaid& ....... 0tse Ddlldl Aqa. ı .-.... lmMll 

5,57 12,18 14,38 16,51 18,30 5,39 

nin geç şaatlninı •atlar bıklnnısi 14-
zmıdır. Beklımtıse aı Trazandıktan 
başka btlki şfrket 1/ıiımetintlen dı çı-
1'mnbilir. Şirket bu hlTnazlıl• saymn
tle birkar ekip ralıştırmalt manafından 
kmntn lrurtulmuş ot günün in ıaatin. 
dı """ altında admn bulımdtmnıq ol
maktadır. Bu u.~lün insafsızca oldu
lunu söylemiyt lüımn oar mt? 

Su trmnoay şirkttinden lttntuldufu
muı gün lstanbulım büyük bayramla
rrndan biri olacdtır. 

1 '"' ... _ • 

11aberin et:lebt romanı: J 

Yaşamak Hakkı 
ROMAN } 

Nazım Hikmet 
Don Pavlo, Don Manueli çalıpcak 

kaldilr küçü1meğe mecbur eden ve ıim
dilik günde blr litre süt istiyen bll aç 
ıazlü bcbekonun kitn olduğunu sordu. 

Don Manuel, rilzgan kollayıp bir da
ha tükürdü ve Don Pavlo Alvaresin 
bebekôyu tanımamasına bir parça da 
hayret edip cevap verdi: 

- Bebeko, henüz, vaftiz edilmemi§, 
ve edileceğini de ummadığım iki aylık 
bir kız ~ludıır, niuhtercm Sinyor. 
Rivayete göre babası balikçı · Karlitoy
muı. Fak::ıt bfiYUk annmnin ihtiyar 

.. çamaprcı Donya Roeita ve anneainib 
Donya Etir.abct olduğu muhakkaktır ki, 
bu seracaı ve gilnahldr annenin ölüsü
nü Uç giL, evvel avludaki beyaz bada
nalı kuy:.ınun içinden çıkardılar. 

ihtiyar çamaıırcı Donya Roeita, be· 
nim en eski müıterilerimdendir, seneler
ce her alqam bir avuç zeytinini alıp o
na mağfirt ve sevap aatımıundır. Don
ya Eliza:>ct ise elimde büypmtlf ayı
lır. O, daha ayaklan çıplak küçUk bir 
kızken, geceleri beyaz badanalı kuyu
nun kenarına yanyana otururduk. Ben 
ona dağ ş.ırkılan ıöylerdim. Bu prkı
lan bana Burgostaki Santo Dominigo 
de Siloe ımnastmndan kaçan genç bir 
papas öğretmişti ki, hazretle iki sene 
beraber <lilencılik ettikti. 1ıte bundan 
üç gün nvel mahallede devrimi ya
pıp bir avu~ yeıil zeytinini almak j;in 
Donya Rositanm avlusuna girdiğim 
zaman Elizaheti beyaz; badanalı kuyu
dan çıkanrJtlar, çakıl ta§lannm ilze-

rine ~ylu boyunca yatırmıpardı. Dik
kat ettim. muhterem sinyor, bana öyle 
geldi ki öllinün yalnız siyah uçlan ıı

laktır. Avlu kalabalıktı. ölünün bat u
cuna çömelmit olan Donya Rositanm 
ihtiyar, oureıuk yUzil taıkm bir may
mun suratına benziyordu. Bizim lspan-

yol kadınlannm ihtiyarhklan çok sir
kin oluyor, muhterem sinyor. 

Avlu kalabalıktı demi§tim .• Evet, bü-· 
tün komtular ordayld.ı. Hepimiz, iki ay

danberi, Elizabetin belki de hiç vaftiz 1 
edilmiyccek olan bir çocuk doğurcu

iunu biliyorduk. iki aydanbcri bu i1.1in 
alayı yapılmıı, küfrü edilmi§, ve niha
yet bu lı ~utulmuıtu. 1ıte bundan 
ijolayı hiç kim9C Elizabetin böyle du::ısı 
okunmıya(:ak bir ölümil göze alacak 
kadar dinsizliğe dilıeceğini aklından 

gcçirmcmltti. 
Ölü kadını içeri, odaya götürdiller. 

Ben de girdim, Odanın ortasında elleri 
Jrundağn:idan çıkmıı bebeko aihyor
du.. 

Don Manuel sustu. Sonra batını CSnc 
eğerek kabahatini affettirmek istiy~n 

bir çocuk gibi nunldandı: 
- Ben !fİmdi çalıpcak kadar kU

çillmUı bir insanım.. Evet, ben artık 

''Katedralın bqpapumdan IODra flli· 
rin en tenl-el hayvanı benim.,, diye if. 
tihar edemem. Fakat bebekoya aUt bul
mak lazım ve sevıill Iapanyamuda lilt 
çok pahah muhterem sinyor •• 

Don Pavlo Alvares, Don ManueliD 
yanından acayip bir UzUntilyle ayrıldı. 
Sahili bırakıp, tatlan karides kabukla· 
rmın kır~ı ıüprüntüleriyle örtUlU. 
bayat balık kokan, dar, uıcrdivenli eo
kfkWrdan. ;.phriJI merbslaıl daılm

ilcrlerken ağlıyan bebelamWl fflini. n
man zaman lduyar pbi oldu.. Ve lıculap
na zaman zaman böyle ...ıer celdili 
için kcndiıü ayıpladı. Kendi kendJne 
"Don Pavlo Alvaras. dedi, unutma ki, 
yegine hakikat ııef• almınm, itftme
nin, duymanın, çütlqmenin, Jmmldan
manm yekQnu olan yapmalctadır. Bu 
hakikatin içinde ayya§, aeraem, aeneri 
Manuelitonun ağlıyan bebekoya .ut 
bulmaktan d?ydu&u haum yeri yok-
tur.,, 
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Çiçekçi ıc!ul Donya Maıiyanm ldlçUk 

dükkanı, Katedralm tam karpamday· 
dı. Donya Mariya ıündmlerini, dük
kanda çiçek satmakla; ıecelerini, 1&)'1'11 

hiç bir vakit üçten apğı ldiipıeyen ft 

yaşlan yirmiyle elli araaında tehalüf 
eden qıklarmdan birinin ıUnahmı 

paylaırnula ve sabahlarını katedralda 
mum yakmakla ıcçirlrdL 

Donya Mariya kırkında vaıdı. Şit

mandx. Sürmeli gözleri, yu la§, liyah 
örme p4tım altında yan açık duran 
san bluzuddaki eemer memeleri ve ate, 
kırmmsı etekliğine aığmıyan kalça1ın, 

çok bllyilk, elleri ayaklan çok küçOk bir 
kadındı. 

Etli dudaklannm illtilnde yeni fer
lemiı b~ vardı ve dini bUtOn bir 
katolikti. 

Donya Mariya h:r sabah btedrala 
girdjği zaman ilk it olarak Santa Mar
garitanın tasviri önünde dua edenll. 
Bu Çok beyaz yüzlü, çok .si~ g8zlil 
ve kırmızı duClaldı uiH tamrinin O.
tüne btcdralın en büyük w en rellıkU 
camından diltcn acayip ıpklar, onu 
bo§luğun içinde gizli bir weyler fıaddı

yormuı gibi canlı bir hele ıetirirdi. 
Donya Mariya, Santa Margaritaya 

yalnız bir azize gibi hürmet emezdL 
Onu; bu uzun abanoz 1açlannm dibine 
kadar günaha ıfrdiktıen 80lll'& tunın 
tozlu, çıplak aya]danna kapanıp ebe
di qkı bulan bu ateıU ibran! kadınını 
bir kız kardq gıöl de ıevenll. 

Mumlann.t onun ayaklan ldıölndeld 

kum tepsisinin içine dikip yakardı. Bu 
mumlar seıit çqit boyboyldu. Her çe
tit, her boy mum, Donya Mariyanm na
zarında ~tb Nr Cfıfa aitti. Ve o 
gece hangi Afıliyla gi1naha clnzıipe, 

Topluluk 
K END.L.~1 de, 7azılanm da '"°" 

diğlm bir şairimlzle kon .... 
7ordum: IJÖS döndil dolafUt :Varlık' 
lD 7enl şairlerine, Orhan veli, oıaa,, 
Bllat ve Cevdet Mellhe geldl. Hapet 
ettim, çtlnktl dostum onlardaa mu• 
habbetle bah1Jedi7ordu. Daha 7enl 
7umağa baflamJt olmalarma ral
men onlarm, bllJ'ilklerindea bir Deri 
husumet görmelerine o kadar alıp.ık 
ki blr ldmsenln de onları anlamak 
anusu ile konupnaaı, ~ 
bir ter pbl gel17or-

Fakat pir doetmnan btr ltll'UI Gltt 
du: 

- lJi ama, dedi. hep bir örnek p
myorlar, blrlııln fiirlerl 6teJd1ma 
7azdıklarından aJ'll'& edllmlJOI'. Bat 
tA "mevsu.,larmı blr arada taJia .n. 
7orlarmJt. Serbelıtçe delil, bidbhtf
rine u7arak, aralarmcla konllfllp b 
rar yererek çalıfıJ'orlanmf. &e.-•Me 
bu kadar itaati anlamam ... 

O iç pncl 7akmdan tanrınam; ~ 
lerinde 7alna Orhan Veli Ue bir Ud 
defa konuştum. Onun için dostaman 
iddlalarmm ne derece7e kadar dc»l
ru oldutanu bllmlrorum. Fakat dol 
rudur dl7e kabul eUlm ve- NW'ia
dlm. Demek ki bizde de aı1ık &Nadi 
fen deiU, af&lı J'1lkan blr 7Atta ol• 
duldan için blrlblrlerlııt tutmak en· 
ditest Ue delil. bir fUdr, bir estetik 
etrafmcla toplanan edeblptçılar1 
pirler de var. Demek Jd oniarm, 
J1'l'Dl herbanal blr sebeble blrlblrle
rlne darılacak olurlana blrlblrlerlnl 
lııkAr edemi7eceklerlııden emin oı.
blllrlz. Demek Jd onlar akıllarmıD, 

kalemlerlnln ucuna gelen her teJI 
hemen kAlıt berine döklp ona hal 
raa olmuror, blrlblrlerlni n kendi 
kendilerini mmakabe edlror, ..ut• 
7etlerinden vu aeçmemekle berabez 
mlfterek bir fWr için ferdi nabTelıo 
lerlnl feda edlJorlar. Buna 8eftnll· 
mesml?-

Topluluk bısanlarm ne dtltlndlk• 
lerlni gerçekte• anlaJIP bllmel.m
dea dolu'· Flldrlerlııt Munamlle bY. 
ftf'NJl&mıf olan, 7ani fikri bulunmı
J'&D biç Jdmeecte kendine bem17en 
bir feT sö..remes. onun için ldmse U. 
blrletemez; neye hizmet edeMlt•I, 
kendlsl içln nenln asıl oldu.tana ta
ıta edemedlllnden biç bir du7pn
na., ~ bir me7llnl feda edemes.ı 
lw oilu biç bir Mmap rapa,.... 
PIQ~ .... ~7le ... aJdıla 
lerlnl blTIJam&IDlf adamlar dalma, 
bem~tı o l1lDktl mentaatlerlnla I~ 
bma söre bir topluluğa dabll olu
lar, Jbae odu mentaader 'Dlrtma 
baPa bir toplulup geçerler. BUiu 
teeadllflbı me7dana getlrdql toplu• 
laklar, Abte topluluklardır. Onlara 
girenler de, onlarcian çıkanlar ela, 
onlara hlcum edelller do ken4llerln 
de hiçbir mesullyet duJlDUlar. Ani 
sarihi tudur ld o sahte topluluklar 
dalma blrlblrlne benzera 7alnnı lddl 
alarma bakınca niçin blrlblrlerl Ue 
blrlflfemedlklerlnl, kavga etttklerbd 
antıramaunm. Aralarmdald lbtllat 
..cıece ferdi menfaatlerden, fed 
lıınlardan dolnıufhır. iki nlsam .. 
rumda, 7anl lnsanlarm eadece me
)'il ve hıstraklarma a1arak delll. 
dllfllnlp tafnup, ölçtlp. bldp, birta
kım f edaklrhldarla Tlcuda ptlrdlk
lerl toplalaldarda haris yuıftar, ..
urla iddialar, aralarında baJdld farlıC 
lar bulunur. Yoku k&rg&fahk dtll· 
ma bir örnektir; Ahte toplttlaklar 
da kendini glslemele ~lf&D blreıl' 
kal'g&f&bkt&n başka bir feJ' delil
dir. 

Nurailah ATAÇ 

ona liürettiii mumu ICÇlp 1iJDDak 
bU1unda Dcnya Mariya dindaranıe bir 
taaaup 18aterirdL 
Buı ubah1ın ayni bo1dan Dd, battl 

dart mum ~dıiı olurdu, Wmt hl& 
bir zaman muhtelif bo,ıdaki m11mlın 

bir arada yakmam11tı. 

1936 aeneei 18 teamıuz cumartesi sa· 
babı, Donya Mariya Don Pa~ tah
siı ettill mumlardan ikisiyle Santa Mar
ıaritarun beyaz eteklerini aydmlattık
tan tonra dUkkAnmı danmüt: ,. ...... 
leri, san mnberlerl, kayısı, atet, mil 
ıODerini Ye bir Türk piriniD, bir katle 
aleve bcn.ıettiği branfil1eri aepetlcre 

dizmif, sardunya, ıbr, ıebboy v"'Jln-
111 kaldırımın iiltilııe urallmıttz ki bil'" 
denbire bu renk Te koku tefahatinm 
içinde, Doa Pavlo Alvaresiıı uık IUr .. 

tiyla karplapverdi. 

Geceyi beraber geçirdikten IOlU'& 

Don Pavlo Amresin ene.i cUnO Don

ya Marlyayı dyarete gelmem ldet • 
llldi. Bundan dolayı Donya Man,. o
nu, hele 'b6y1e a11~ r.ıratla ıörUnce p.· 
pnh: 

- Ne nr? dedi. 
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Görüp -
duyduklarım : 

HastaıBolk 
rınccsaoaro u G EÇEN ~ün bir arkada~ Kurun 

r1:.. • E:aıetesınde (apand:sit modası) 
.... ~e hır Yazı yazın o- . kaa 1 ıs. un de yme ar-
§tk a~ ardan biri anlattı. Tünelde gayet 
~ır "kızla genç bir tatlı.u frengi fran-

şayJe konuşmuşlar: 

rn:nc erkek - Bugünlerde apandisit 
a halini almış! 

SU ~ız - Aman canım, neden öyle ol -
~· Ben apandisit olmadnn işte! 
... . ~ek - Öyleyse sen modern bir lnz 

. degılsın! 

k Sirndiki apandisit modasının pek far 
lnda dcği)im ama, bundan bir hayli Öl1-

~· genç kızlar arasında muhtelif apandi
sıtGrnütenıanzlan gönnüştüm. 
ha ençler, genç kızlar, hele bunların çok 
i tissasıa~, Yahut çok hassas görünmek 

~enlerı arasında bu gibi temaruzlan, 
eskıden b" »aıb . ıraz da edebiyat doğururdu. 
tı ukı balayorum, bugünün edebiya
bi~ apandisitin hiçbir mevkii yok gi-

de~edersem (Zavallı Necdet) ve (E
~Yatı cedide) devrinde zayıflık, sol-

• uk, saz bcnizlilik ve bunların neti
~ Veremin temaruzu bir hayli moda
a~~tı. Hele o zamanın edebir-at. §iir 
~erakhsı gençlerinin bütün karalama ve 
0nuşrna mevzuları, sonunda gidip te
~e dayanrrdı. Hatta ben bile o za
<:l .. ~lar VÜcutça turp gibi • ~gam gibi 
k eğıl arna - tuttuğunu koparır bir genç
: ~ zatnanlar okuduğum bazı şeylerin 
~ ınyle yolda yürürken yalandan göğ

lillınü ~utar, öksürme taklitleri yapardım. 
"-~' sı~ gelin de öksürüğün daniskasını 
·;:nde şımdi seyredin. Fakat bu öksürük 
~eli birini söndürmeden birini yaktr-

cıgaradandır. O zaman ise ben ağ
::: cıgara değil, kahve bile koymaz-

F D~h~ sonralan ve yine zannedersem 
etriatıciler z:ırnanmda sinir hastalıkla

rr, bilhassa nevrasteni taklidi moda ol
nıu~tu. Bu modada Fecriati neşriyatmm 
~e derece tesiri oldu pek kestiremiyorum. 
s <ılmt, bana öyle geliyor ki, o zaman fran 
~Zcactan, bilhassa Mopasan ve emsalin. 

0 
en tercüme edilen yazılar bu modayı 

:Ya çıkardı. Şunu da söyliyeyim ki. 
len ~steni taklidi modası daha önce
\'ar \erem modasiyle birlikte de tek tük 
bi dı. Daha sonralan bir aralık galib· 
ra~ hknazca, pembe yüzlü gençler a
l .. nda bir şeker hastalığı kuruntusudur 
: gö terir gibi olmuştu ki, o zaman 
dı~durn tıknaz ve yüzüm pembe olına
ru 1 halde ben de bir müddet ayni ku
nı nt.uya düsmüs, bir yıl kadar patates ek 
li eğı ve sakarin rejimi yaparak bir hay
k:nayiJikte bulunmuştum. Ukin bu şe
QiIQ hastaıığı temaruzunda da tıpkı şim
hiçb'3Pandisit temaruzu gibi edebiyatm 
.Su ır tesiri olmadığını sanıyorum. 
<:le,ndan birkaç yıl önce başlayıp hal~ 
t1 k·"" l'den bir de tansiyon modası çık
~ 1~ bunun bazı kimselerde hiç Hlzum
dığ }ere nasıl bir ipokondri şeklini aL do: &eçen yıl, maruf ve mütehassıs 
ga?et rlanmızdan bay Ekrem Şerif bir 
b' ede uzun uzun anlatmış ve beni 
ır ha'•l' -il 3 ı güldürmüştü. 

~daaaaı Az kalsın unutuyordum. Esa
l'ıla .ıaten tam bir taklit hastalığı sa
dırıt ıstennin de bir vakitler birçok ka. 
h.,_

1
ar arasında temaruz ve taklidine 

~anmıştı. 

..... Ay, baYtldım a dostlar! 
:: A?1an bayılacağım anneciğim! 

lçıme bir şeyler tıkanıyor yahu! 
:: Nefesim tutuluyor kardeş! 
lt"i İ§te ~}ıldun, gitti! 

gelin~ gıbı ara nağmelerinden sonra, 
bir e. artık siz, bunu, zaten esasında 
hak:~ıd ve temaruz hastalığı sayılan 

Bu 1stenden aymn bakalım! 
dır 13.~n çeşit, sanırsam hal~ revaçta-
bi ·~ ızırn muharrir arkada~m dedigı"" Jti· 

' ... ~er • · ' tema §tındı ortada hir de apandisitten 
ttrlni ruz ~ası varsa boyuna sahte is
~ ~·Yanı esasında zaten bir temaruz 
ilin ıt hastalığı sayılan isteri taklidi
ği'*· muvakkat bir şekil ve cüssesini de-

'i•1rntcsid· T hı ır . 
.o:..,nta d 

en hat r an başka bir de hastalıkların 
vardır~ S3Yı1anı olan (delilik) taklidi 
bi lllodaı. ~r~et versin, bu, ötekiler gi
\'ak' 1 halını almadan oek mfinferid 

a ar har kub~k 
0 

ınd~ l(eçivor. Bence asıl kor. 
delilik lan moda hastalık işte budur: 

modası! 

Oırnan Cemal KAYGILI 

lstanbul kQnuşuyor 
Cerırahpaşa lhlastahaneslncdle 

lb>Dr saat 

Doktorların mehareti 
olmasaydı şimdi ben 

kör bir adamdım 
Bir tenis topunun çarpması yüzün
den gözlerini kaybetmek tehlikesini 
geçiren beşiktaş 

klübü sporcular1n
dan bir genç 

böyle söylüyordu 
=•••• .. ••••n•••••••••• ... •••-..w .. ••--•••••••n•••• 
: t'azan: i 
: : . . . 
i~ ... !!.~"§_§._fi_Ç_l.J 
Cerrahpasa hastanesini dolaşmıya bas

ladığımız zaman göz polikliniğinde gör~ 
düklerimi dün yazmış, muayene odası· 
run önünden ayrıldıktan sonra, buraya 
hemen biti~ik olan klinik koğuslanna 

dotrru yürüdüğümüzü ilave etmiştim. 
Gerek ben, gerek ark::.:lsım foto Ali 

bu st>fer de bir h3stamızı ziyarete gelmiıı 
gibi hareket ediyor, gazeteci olduğumu
zu kat'iyyen belli etmemeye çalışıyorduk. 

Kapıdan içeri girer girmez, sağımızda 
geniş bir koğu5 gördük. Burada 15-20 
yatak vardı ve hepsinde de birer hasta 
yatıyordu. Ortadaki büyük masanın ü
zerinde dizili duran çeşit çeşit il~çlara, 

pansmanl~"3.Zllllatmabk gözattıktan 
sonra, sözde birini arıyormuş gibi ~-a • 
taklara yaklaş3.rak hepsini teker teker 
do!aşmrya ba~laddc. 

Hastalardan çoğu, burunlarının dibi. 
ne soktilduğurnuz halde, bizi göremiyor
lardı. Biçarelerin gözleri kaim sargılarla 
sanlıydı. Diğer birçoklannm da gözle-
rinde, şekil şekil siyah gözlükler takılzy
dı. Bu garib gözlükI...rin arkasmdcl<i 
gözlerin bizleri görüp görmediğini anla
mamız kabil olmuyordu. 
Koğuşun nihayetsiz sessizliği, hastala

rın yukarda tarif ettiğim halleri, beni a
deta ürküttü. Geldiğimiz gibi, yine av 
lanmızın ucuna basarak, ~uradan dışa
rı çıkmak üzereydik, fakat tam kapıya 
yaklastığımız sırada, ince ve zayıf bir et• 

kek sesi: 
- Kimi aradınız çocuklar, diye bizi 

olduğumuz yerde durmıya mecbur etti. 
Hem ben, hem de arkadaşım şaşınp 

kalmıştık. Bu suali kimin sorduğunu an· 
tamak için sesin geldiği tarafa bakmaktan 

dahi çekiniyorduk. Nihayet ilk cesareti 
ben gösterdim. Başımı çevirdim. 

O zaman, kapı civarındaki yataklar
dan birinde yatan, gözleri yine siyah 
gözlükler altında saklı, ihtiyar bir adam, 
sualini tekrar etti: 

- Birini mi aradıruzdı? 
- Evet, diye cevab verdim. Bir ar-

kadaş vardı da... Herhalde öbür odala
rın birisinde olacak. .• 

Sonra mevzuu değiştinnek için ihtiya· 
nn yatağtna doğru bir adım yürüdüm: 

- Geçmiş olsun, dedim. Sizin neyiniz 
var böyle ..• 

- Sorma evl!t, az daha kör oluyor"' 
dum. tki gözüme de perde inmiş. Bere
ket mükeinmel bir ameliyat yaptılar da, 
bu fel!ketten kurtuldum. Yakında hiç-
bir şe}im katımyacaknuş ..• 

lhtiyan hemen selfunladım, ve bu sı
rada da kendini koridora atmrş olan ar
kadaşıma yetiştim. Ne yapacağımızı şa.. 
şırmıstık. Sağımızda, solumuzda tama • 
men hastalarla dolu birçok odalar var-
dı. Bunlara ginnek, tekrar yeni bir sual-
le karşılaşmak demekti. Onun için, bir 
kısmına yalnız kapılarından bakmakla 

--

iktifa ettik, kadınlara 2ynlan odanın 1 
biraz gürültülü olmasından başka diğer
lerinden bir farkı yoktu. 

Artık göz kliniğinden ayrılmak üze
reydik, tam öu sırada dört yataklı ki 
çük bir oda gözüme ilişti. Buradaki haS
talar arasında, gözleri, yukarki resimde 
göreceğiniz gibi, siyah kağıtlarla kapan· 
mı5, bir gözlUk altında örtülü, genç bk 
çocuk }-atıyordu. Siması bana hiç de ya· 
hancı gelmiyor, fakat garibüşşekil göz
lüJ..-ten dolayı kim olduğunu ta}in edemi
yordum.• Hemen odadan içeri girdim, 
gözleri siyclı örtüler altında mütemadi
yen kapanm1ıı olan genç adama doğru 
ilerledim. 
Kafamı işletiyor, işletiyor fakat bu ta

nıdık simanın kime ait olduğunu bir 
türlü kestiremiyordum. Nihayet dil,ün
mekten vazgeçtim ve hastaya: 

- Geçmiş olsun arkadaş, dedim. Ne 
oldu size böyle? .. 

Bu sözlerim, hiç beklemediğim ve tah· 
min etmediğim ·bir cevapla karşılaştı. 
Genç adamın yilzil güldü. O zamana ka
dar, hiç knntldatmadığı başını hafifçe 
bize doğru çevirdi ve: 

- Teşekkür ederim, bay Haberci, de-

di. 
Beni nasıl tanımıştı? Gözlerinin önün

de bu simsiyah mfuıi durdukaç görmüş 
olmasına imkfuı veremezdim. Sesimden 
tanıması içinse, bana pek yakın birisi ot 
ması icab ederdi ki, bu da olmazdı. A~ 
znndan gayri ihtiyari: 

- Fakat beni naSil tamdrnız sözleri 
döküldü. 
Hastanın yüzü güldü... "Hiç tanmıaz 

olur mıyım, dedi. Siz benim oynadığım 
kaç maçta hakem durdunuz, sonra res
minizi de sık sık görürüm .. 

- Hayır, diye sözünü kestim. Bunu 
söylemek istemedim. Şimdi, benim ben 
olduğumu nasıl anladınız? Buna şaşrr-
dun. ı 

- Görerek. 
- Fakat gözleriniz sımsıkı kapalıyken 

nasıl olurl 
Bunun cevabını venneye vakit kalma

dı. Tanı bu sırada kar gibi beyaz göm· 
lekli genç bir hemşire odadan içeri gir
mişti. Hastanın yanma geldi. Baş ucun.. 
daki ~)ardan birisini eline alıp bir 
yerine not koydu, tam bu sırada, bizim 
foto Ali de odanın öbür köşesinden bu 
vaziyetin resmini alıyordu. 

•------~-----------------------------
Ton Ton amcaD 
nın otomobili 

ıeai:'t 

Fotoğrafın cızırtısı genç bastabakıcı
yı birdenbire ürkütüverdi. Bize doğru 

döndü: 
- O da nesi, dedi. Siz ne yapıyorsu· 

nuz burada? 
Beiı hemen cevab yetiştirdim: 
- Arkadaşımızı ziyarete gelmiştik de, 

hatıra olsun diye bir resmini aldık. 
Ses çıkarmadı ve işini bitirdikten son

ra, odadan çıktı gitti. :> zaman hastayla 
tekrar konuşmıya başladık. 

- Bizim hemşire bayan Afife pek ti
tizdir. Hepimizle ayrı ayrı alakadar o
lur. Ben bura}-a geleli bir aydan fazla 

oluyor, bir saat yirmi dakika süren bü
yük bir ameliyat geçirdim. 15 gün hiç 
kımıldamadan yattım ve nihayet ta. 
hammülsüz bir felMtetten kurtuldum. 
Bir gQn tenis oynarken, gözilme kuvvet
li bir top çarptı. Birdenbire dünyayı bu· 
tanık görmeye başladım. Buna Dekol-
man deniyomıu~ Yani göz tabakaları 
biribirinden ayrılmış. işte büyük bir a
meliyatla öunu düzelttiler. Şimdi 15 glln 
sonra fıHin tamamen iyi olacağımı umu-
yorum. Eğer doktorun mehareti olmasa 
ve geçirdiğim bu zor amelıyat yapılma
mıs olsaydı, şimdi bile kör bir adam
dnn. Buradaki profesörlerden hemşir~ 
sine kadar, ne derCCP,de müteşekkir ol
duğu.mu anlatmıya bilmem artık lüzum 
var mı? 
Merakıma daha fazla galebe çalama

mıştım. Sözünil keserek sordum: 
- Peki ama, beni nasıl tanıdınız, ve 

siz kimsiniz, bunu söylemiyorsunuz. 
Bir saniye sustu ve sonra: 
- Çok basit, dedi. lğilip gözlerimi 

kapıyan kağıtlara dikkatle bakınız, ora
da birer ufacık delik göreceksiniz. İ§te 
bunlar sayesinde sizi görmem ve tanı-
mam kabil oldu. Kim olduğuma gelin
ce, Beşiktaş takımı futbolcülerini şöyle 
bir gözönilne getirirseniı, bunu da kolay. 
lıkla anlarsınız. 

Daha fazla düşünmeme lüzum kalma
dı. Karşımda yatan, Beşiktaşm genç o
yuncularından Raifti. 

Zavallı çocuk, öyle tanınmaz bir hale 
gelmişti ki, onun kim olduğunu daha 
çabuk keşfedememekte yerden göke ka
dar haklı olduğumu anladnn. Orada bir 
müddet daha kaldık. Şuradan, buradan 
konuştuk. Sonra, sporcu dostumuza 
mümkün olduğu kadar çabuk bir afiyet 
temenni ederek, hastanenin başka taraf· 
larıru gezmeye çıktlk. 

HABERCi 

@ 
1 

t ·~- • 1 

Raif Ccrrahpaşa hastanesinde, gözleri

nin ıyi olmasını bekliyor ... Ve Cerrahpa. 
şa göz muayene odası önünde, Ilabcrci 
ile konuşan hastalar ... 

__....... __ ._. - - .. ....-... 
Dör<dl ü ncdJı 

Muradın veçınn 
m4lbarelk.n u 

DOU.DUNCU Murat babayiğit 
bir padişahtı. l•'akat o nlsbet· 

te ele znllm bir insandı. Onun devri 
şiddet ' 'e zulüm devridir. Uu şiddetli 
vo kanlı padişahın zulmünden klnise 
kw·tuıamamı~tır. Padişahın şiddeti, 
kahrı, bedeni kuvveti herkc::;l kor· 
kutmuş, ı;mdırnuştL Derin vo kor
kunç bir sUkfhıct bütün memleketi 
sarıw~tı. 

Yenlteriler caddeleı·de, sokak a
ralarında rastgeld!klerl .kadınlan, 
çocukları çeviremiyorlar, oderl soya 
mıyorlardı. ÇUnkO her geoo Dördün· 
eli l\Iurat şchrJ dolaşıyor. lrz ehli hal 
km oğlan ve kadınlarma musallat 
olanların, meyhano dönllşil sokak• 
larda nilrA atanların blnbir rezalet 
çıkarnulnl'llı leşlerini bir okla yere 
seriyor, bir yumrukta kafalnrım pat 
latıyordu. 

Dördüncü Murat, kendinden evvel 
gelen padişahlar gibi, ülcmada.n 
kotknumuş, fet\·acılara, kıymet l'e 
ehemmiyet , ·ermemi.o;, onlara kar~ ı 

kat'iyycn biı' gevşeklik gö:.-termc
mlştJ. HattA, sipahi isyanında defter 
dann lclamı ınevzuubabs olurken, 
başkalarının idamı karşısında ağız• 
larmı açmıyan, birçok haksu fetva
lar çıkaran Ulema, kendilerine, ne· 
flsler.lno taallQk cclen lşlcnlo hemen 
blrleşnıJşlcr: 

- Defterdar Sadatı ülemadandır4 
Uöylclcrl bof,rulmaz. Bu Yezit dlva· 
nı mıdır ki, Ulcmn boj;,rul.~Hın ! 

Dlyo feryadı koparmışlardı, 
Fakat, bunların baj:,rı:rmalanna e

hemmiyet \ ·erllrncdl, defterdar "di· 
yarı adcıno yollandı.,, 

Sultan MurntBursada bulllllurkcn 
anası ona şöyle bir haber yolladı: 

- Tcbdlll saltanat sözleri devam 
ediyor, aslanmıın burada bulunması 
IAzmıdırf •• 

llunnn üzcrJnc, hemen lstanbula 
ko,. tu, ilk işi mUftUyU sUrmek ve Si· 
Uvrl kumluğunda boğdurmak oldu. 

Sar:ıyıun o t;onu gelmez sefahat 
llletilo mahvolan padişah, Jalnız 
mUftUyU boğdurmak, şcyhislAmm ka 
fasını koparmakla. kalmadı, öz
Jmrdcşlcri şehzade Bayezit, Kasmı 
ve Silleymam da birer l'csilo bularak 
öldürttü. 

Tedhlşlo memleketi idaro ctmCk, 
saltanntma şerik çıkacağı korknslle 
kardeşlerini boğazlamak, gibi d.na
yctlerdcn başka, DördUncil Murat e· 

hcnunlyctsiz ~eyler yüzünden de adam 
astırıyor, boğduruyor, kıızıklatıyor• 

du. 
Bunu bil' mlsnllo tevsik cdefim: 
• ultnn Murat, 163-1 do Edirncye 

gicli)"ordu. Padişahın gclcccj;,rinl dn· 
J an 30 Hintli derviş "Padlşahm l'echl 

milbarekinl mU~hede etmek mazha 
riyctino kıı.nışınak,, kaygusilc, yol 
üzerinde onun geçeceği bir köprünün 
nltınn saklanarak, beklemeğo başla
dılar. 

Dörfüincü .Murat, büyük bir haşmet 
'e debdebe içinde, uzaktan göründü.o 
ijahlanını~ bir at üzerinde bir rtlz• 
gal' gibi geliyOf·du. Köprüye yaklaş~ 
kcn, <lizginlcri biraz kastı, at ya.Taş• 
lnclı, bu sırn<la, köprünün altında belC 
liy~n Hindli der\işlcr, birdenbire 
meydana. ç.ıkhlar. Pa•Hşahın. ntı, kaı
lnbahkta.n UrktU, şahlandı, kişneme
ğc, çifte sanırmnğa ba~ladı. Ve pa• 
dl':'nhı yere dU-.Urdü. 

Dnrdüncü ·Murat, ü tü başı toz l· 
~imle yerden knlJ..-tığı zamnn. şu cm 
ri verdi: 

- Bunların kftrını tamam edin! 
Padişnhın emri yerine getirildi, 

Tlhulli dcrYişlerln ba.ı;;ları kesildi, 
yoluıı ortn~ınn bırakıldı. 

Hüseyin Rüıtü TIRPAN 
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I~ A atürkün ~ 
: t kk .. 1 . il fi eşe ur erı ~ 

Ankara, 1 (A. A.) - Riyaseticümhu;· 
Umumt Katipliğinden: 

Yeni sene mün:ısebetile yurdun her 
tarafından, Atatürke, vatandaşların yük· 
sek duygularım ve samimi temennilerini 

bildiren birçok telgraflar gelmektedir 
Bundan çok mütehassis olan Atatürk, te. 
şekkUrlerinin ve sn det dileklerinin A· 
nadolu ajansı vasıtasile iletilmesini emlı 
buyurmuşlardrr. 

Sovvet Rusyada 

Bahriye 
komiserliği 
ihdas edildi 

Moskova, 1 (Hususi) - Otedenberi 
diğer asker1 teşekkfiller gibi, müdafaa 

hallt komiserliğine bağlr bulunan Sovyet 
bahriyesinin, yeniden ihdas edilen bah-

riye komiserliğine bağlanması, Rusya -
run deniz harb silfilılarıru ku~vetlendir -
meye karar verdiğini göstermck-tedir. 

'\ :ıbancı eksperlerin umumiyetle talı· 

min ettiklerine göre. Sovyetlerin herhan. 
gi diğer bir milletten daha fazla deni -
zaltı gemisi mevcuttur. Sovyetler hafif 
bir deniz üstü filosu inşasına ehemmiyet 
vermişlerdir. Keza yabana gazeteler A
rnerikadan birkaç saffıharb gemisinin te
darikinden de bahsetmişlerdir ki, bu ge
miler Sovretler birliğinin dünya deniz 
kuvvetleri arasında mühirn bir unsur ha
line getirebilir. 

TDtOn ekimi başladı 
Muğla (Hususi) - Son günlerde 

tiltUn satı~lan hararetlenmiştir. Muğ-

lada fiyatlar 35-SS dir. Fethiyede 15-30 
Milbta 25-35 dir. 

Vilayet tiltünlerinin mühim bir kıs
mı satılmııtır. Merl:czde 370 bin, Mi
laıta 76 bin, Bodrumda 30 bin kilo tü-
ı.-an kalmı§tır. • 

Yeni yıl için hazırlıklar başlanu~tır. 
Büyük ekicilerin yüzde 30-35 nisbetin
de az tUtün cke:ekled tahmin diliyor. 

Tarlalar ailrlilmle baş1anmrıtır. Son 
zamanlarda tam mevsimini yapan so 

ğuk, tütün tarlaları i~in çok faydalı 
olmuş, atrlalardaki haşereleri öldilr 

m:.i,;tür. 

Kocaelinde ağaç 
hastahklarile 
müchdeıe 

Izmit ,Hususi) - Ziraat Vek~leti 
mUtehassıı müşavirlerinden Şevket 
Tunçok, şehrimize eclerek vilayetleri 

mizdeki muzır hayvanlar ve meyve 
afaçlan hastalıklarile yapılan mücade
leleri, Karamürscle ve Sapancaya git-

mek ıuretilc mahallinde gözaen geçir

mif ve yapılan icraatın esaslı bir neti· 
ceye dofru ilerlediğini görd:Jğünil ıöy
Iemiftir. 

Babasını ta ılKir eden 
bir evlat on gün 

hapse mahkôm oldu 
Uç gün evvel Vasil ısmınde bır genç 

Sirkecide babası Yorginin lokantasın 
giz~enerek, dükkan kapandıktan sonra 
babasının masa üzerinde unuttuğu cüzda 
nmı a§ıracağı sırada bir cünnümeşhutla 
suç üstünde rakalanını~. fakat ceza ka
nununun !)ir maddesinden istifade ederek 
serbest bıraktlmıştı. 

Otedenberi babasına nman aldırmı· 
yan bu hayırsız evlat, dün de SGrho~ ola 
rak e\"e gıtmı~ ve babasına küfrederek 
hakarette bwunrnuştur. 

Babasının şik~yeti üzerine Vasil yaka 
lanarak ikinci rulh ceza mahkemesine 
verilmif. dinlenen şahitlerle sebebsız ye. 
re babasına hakaret etti~ri anlaşılarak or 
gün hapis ve on lira para cezasına mah 
kCtm edilmi~tir. 

(ÇER DE: 
o Dcnlzbanl.m bağlanan mUesscscler, dl1ıı 

den IUbaren banka hesabına muamele gllr
meğe ballpzılardJr. 

• OtUnc'tı genel mUrettl§ Tah.a1n Uzer ach 
mlzc gelmek Uzcrc dlln Tnıbzondan hareket 
etm1Jtir. Buradan tedııvl için VJyanaya gt.. 
decekUr. 

ı:ı lata.nbul poata ve telgraf müdUrllllünc, 
Bursa posta mUdUrO YU8Uf tayin edilmffUr. 

• Ttcaret odası esnaf cemlyeUcrlniıı 1937 
yılma "alt hca:ıplarmm lncelemesinl tamamıa. 
m~tır. 
* 'I1carct od:ı.!mm ilk mec1U lçt.lmaı çar. 

pmba gllnll yapılacakt.Ir4 Bu mUnascbcUe 
vali ve bel,,dlyc relal Muhiddin O'sttlndağ 
b1r nutıll ııöyUyccekUr. 
* Gllmr1lkler ldarcai tarafmde.n kaçak 

olarak yaluılanan 2300 kilo fekerln aat.ılma 
ama kıırar vel'ilmlfUr. Satı§ mUzayedeat ıt
dlrne gU.mrQğtlnde yapıla.Caktır. 

., Tllrk • Bulgar hududunda. yapı1ma11IDa 
lmrar verilen gUmrUk bina.al, Bulgar hUkQ.. 

metinin yapacağı gUmrük blnasmm yanmda 
4ı§a edilecektir. Bu auretla • kara yoluyla 
gelecek acyyahlann gQmrllk muameleleri b1r 
noktada yapılacak, seyyahlar beklemlyecek
lerdlr. 

* Kıtnta ve mWhakatmda 85 ci1zz&m1ı tcs 
bit edUmiıUr. Bunlan blr araya toplamak 
,,. tedavi etmek Uzere bir m11klnler yurdu 
kurulacaktır. 

* Gölpazann4a tir Zlraat bankası fUbcsı a
çıtmııın için te,cbbnslere sırıallmi§llr. 
~ Sn'asta )'llpılm:ısma 1'.ıırar vcrilen çf... 

mcnto fabrtka.mım ycrt eccUmJJ, ı.tlmllk 
muameleatnc ba)nnmıştır. lnşaata ilkbahar. 
dı:ı. ba~ııno.caktır. Fabrika günde 300 ton 
çimento çıkıır.lcnk ve ıooo amele çaııııacak 
tır. 

"' Dost lran hUl,Ometinin btanbul kontoloa 
luğuna tayin odflen Abbas KUU Garip yeni 
vazit'estnc bqlamı§tır. 

ıc: Yakında ~aeUUm muamelesi yapılncak 
olıuı ! Unye Dol: Şlrketlnln vaz.lyeU, ~letme 
cerıı.IUle kadrosu hakkında fabrlkA ve ha
\'UZltı.r mildllrlllğUntın lmzıriadJğı rııpor ve. 
k letc cönderilmi~r. Yen! kadroda Doklar 
şitkeUnde talıfnnlar yerlerini muhafaza et. 
mcktedlrler. Yalnız kadroya havuzlar idare 
mnden b:ızI tcknts1ycnler ilAvo edllccckUr. 

• Karak!Sy meydanının genlJletllmesl hak 
kında belediye ve Uman ve bu i§ etrafmda 
Nalla vek41etl namma da mnzakerelerde bu. 
lwıan murnhhas aramıda. bir anlqma yapıl 
Jnlitır. VekAlct' ıtıurahhıw bugün .Ankaraya 
hareket edecek, hazırlanan projeyi veklilete 
verecek Ur. 

DIŞARDA: 

* Kahlrcdc ekserisi Azhar Unlverııitesln

den olmak tızere binlerce talebe Abdln mey 
danında toplanarak Kral Ji'aruk leblnde teza 
bUratta bulunmuıtur. 

Bc11 Lltvaııya gnzctc..-stnln Lclıistanda 

&o.Wm:ısı ve cıa:ıwmnaı lçb:ıkanr tarafından 
yns:ı.k edilmiştir. 

* Urugvo.y hUkltmeU 30 sene mUddeUe 
memleketin madt>nlerlni l§Jetıwık lçtn bir 
tnglllz • Urugvay konaersiomu kurulınasınn 
ıuıır parlamentoya bfr kanun l4yihuı vcr
ml~tlr. 

ı;: tnblllz sl:;·:ı.tt nuı.hfillerl, Filistin kıtaa.. 
tının Maırdald polltlk vazıyet dolayuUe 
Mısıra gönaı:rildiğl hakkında dolllfan ıayt. 
ıı.Iarı katı surette yalanlamI§t.Ir. 
* Rliytcr aj:uısının iyi bir menbadaıı aldığı 

nı:ılOmatn gere, Hltlcr, MusolinlnJn Berllııe 
yaptığı ziyareti iade etmek U.ıere 6 mayısta 
Koır.aya gelccekUr. 

Oahıtusaray k lühil 
ıntirakabe heyetini 

dovet 
Galatasaray spor klübU idare heye 

tI başkanhğından: 
Çok milstaccl bir nıesele hakkında 

görilşUlmek Uzere klUbUmUz yUksek 
murakabe aznlarımn 2-1-938 pazar 
günü sabahı Rnnt 11 de klp merke~I· 
ne teşriflerini dileriz. 

SAÇ BAKiMi 
Güzelliğin en birinci şartıdır. 

Petrol 
Nizam 

i{ep~klcrı ve saç köklcrını tedavı eden 
1 

tesiri mücerrep bir ila'itır. 

"Papası bulan knzan.yor!,, 

67 lira nasıl 
deve oldu? 

Saf bir adtt nıcağızı 
kandıran adamlar 

yakala dı 
Ce1.'.it adında bir Anadolu1u, dlin Tah

takalcdr? Dcveoğlu yokuşundan gcçer
l:en; bir adamın: 

- Papası bulan kazanıyor! 
Dlye bağırdığını işitmiş, merak et

miş, haşmda üç kişinin toplandığı bir 
adamın yanına sokularak seyretmeğe 

başlamıştır. 

üç adamın, at~ığı kağıtlar arasın!::la 

mütemadiyen ,papası bulup para kazan 
dıklarmı görünce, onun iıtihası kabar
mış, havadan para kazanmak emeliyle, 
o da papası bulmak için, ilk parayı koy
mu§ ve fakat '.Aksi tesadüf,, bulama
mıştır. 

Halbuki, ikinci atış, ve açııta öteki
ler bulmuştur. Buna rağmen bir mUd
det sabrederek oynamamış, fakat öUki
Ierin tekrar bulduklanm görünce, ildn
ci defa bir kağıda para koymu§, bu sc
f er ide kaybetmiştir. 

Kayıp, hırsım kamçıladığı gibi, <ıcı 
da duymuş, üstelik tc?vcıların: 

- Bir daha koy, belki kazanırsın ... 
Bak biz nasıl papası buluyoruz l 

Sözleri de tesirini göstermiş, tekrar 
papaıı bulmak i~in par~oymuş, fakat 
bu ıcf cr de kaybetmi§tir ve böylelikle 
zıı.vallı Celalin tamam 67 lirası, papcl
cilerini cebine aktarma olmuştur. 

Celal, pcriııan bir halde, bulunduğu 

kahveye gelmiş, arkadaşlarına işi anlat
mış, onlar da hileye kurban gititğini 
söyliyerek, zabıtaya müracaatini tavsi
ye etmişlerdir. 

Zabıta papelci Seferle, tavcılardan 
Halid, Osman ve Hakkıyx. yakalamıştır. 

~ 
ıstanbul Radyosu 

18,30 PJWa dıı.ııs musil:isl, 19 Safiye: H'.e
man ve plyano rc!almtne, 19,30 Konfcrau: 
Salih Mu~t: Radyodan lyl netlce n:ıfil a
lınır. 20 :MOzeyyrn ve a.rluı.do.§Ia.rı tarafından 
TUrk musildal ve hnlk ı.ııırkılan. 20,30 Hava. 
raporu, 20,30 ömer Rıza tarafmdan arapça 
söylev, 20,45 r.ay Muzaffer nkar ve nrkncb§ 
ı:ırı tarafından Türk muslldsl ve h~ ırır
ıaıan (saat a~an), 21,15 Vlyolon ırolo Orh!.n 
Borar tarafından. 21,45 Ol'kestra: 

ı - Çaykovsld: Andante ıs 1nei Gy 
mophonle. 

2 - Llst: Rapsodi No. H. 1 

3 - Tienlawaky: Obcrtas. 
-t - Çaykovüıkl: Canzonettr. 
5 - :Mon ti: Çardas. 

22,15 Ajans haberleri, 22,30 PWda solol:ır, 
Opera ve operet pnrçc.I:ırı, 22,50 Son haber
ler ve ertesi r;'unun program?. 23 son. 

NOVOTNY'de 
Yunan Operetinin me§bur tenoru 

DAP@ILLA 
Sevimli yıldız 

RUD O 1 .. F FE Y 
Ve tenor Yuokanın 1 
iştirakiyle şarkılı müzik 

Fiyatlar aynendir. Tepebaşr ·Dair<. 

............................................................ 
Almanlar harbe nasıl hazırianıyorıar 

KURUN' <la 

A Ll\L\?ıl"l"ADAK1 harp hnzırlığmın gr.nlş 
hlr plCln dalreslıulo olduğunu; Alman. 

lann, umumi hArptcı.ı kendi hııdutııuı dnlıJ. 
llnde lılr 1.-llıı grllp de yıllnrra mahsus bh
lı:ırp h;ı~atı lWi:lm3.I> mecburlletl lmrşısınıla 
ka1ırlar11a bö) le bir zorluğa dnynıınınl< lç41 
liz:ım olan htr tedbire şlm<I.ldr.n bıı(jvurduk. 
l:ı.rmı aöyllyen A ım Uı diyor ld: 

''Hltlerln nasyoı:ıal sosyalist pıırtı.,i bir ta
rn!ts.n yeni Almııı:ı ldeolojibini h3lk ıırasmda 
nc;p-etmeğc c;;ıılıJimnkla beraber diğer taro.f 
tan eskiler! ,.o o.rtıklan toplayarak burunrdan 
isUtadc yollo.rını bulmo.k için yine Alman 
milletinin önUne gcçml§tlr: Her t.nrnfta eski 
klı.ğıtl:ı.ır, eski ve kınk fl§clcrı, esltl elbisclcrl 
tUrlU paçavrııları, patates kabuklarını, l•c
mlkleri toplnmak ve bunlardan dağlar gibi 
yığmlıır tc§kil etmek bugünkU Almanynnm 
en mUhlm l§ldir. 

Almanyada ihtiyaca ka.fl buğday yetişme 
dlği 1ı;tn ekmekler, una patates lcanştırılnralt 
yapılnırılttadır. Yağ kıtlığına kartı da ı,nh. 
valtllarda sauece nuı.nnaıat kullanılmakta. 
dır. 

Koyun, sığır etinin noksanlığını balık 

ile tcl!fi etmek yoluna girt§llml§tır. Japon
lar senede adam ba§tnA elli, !ngUl.zler on iki 

kUo bnhk cU yedikler! halde bir Almanm 
bir senede yediği balık be§ kilodan tazıa 
değ~. Onun için Almanlar balık tutacak 
gemilerin mil.tnnnı artmnı§lıırdJr, balık 
avına bUytlk ehemmiyet verilmektedir. 

Patateaten kaç tllrlU lczzetıl yemek ya.. 

pılabileceğl meselesi ile buna benzer tetkik.. 
lor bugUnkll .AL.-nan gazetelerlnln bc111 baf· 
lı mUhim yuıları sırasma gtmıl§tlr. 

Biz !ıtanbulun sUprtıntQJerlnt nereye ve 
nasıl dökeeeğlmlzl bilemiyoruz. Hatbuld AI· 

~nımhnn y:ılnız bir kemikten klmyc\1 vesa
it tıc çıkardıkları maddrlcre bakınız: TUrlU 
yagıar, stearin, olein, gliserin, nltrogllcerlJJt 
y::ızı makineleri ltordclılsı, ltozmctik \'C kil· 
dm tuvnkt eşyası, tıbbi ceza, o.bunlar, s:ı.

luz, ınatbaa makineleri rulolnn, clcltlrlk CC 
rcvanl!lrlnrıuı tccrlclc yarayan vnaıtnın.r. 

cuıı.c, vcrni, mobilyc ve tabtalan yapı§llrll
c:ık tutknllnr. v.s. 

Alınanlıırın bir taraftan böyle !evkalAde 
dcnecclt derecede tutum tedbirlerinin yrı.nıı:ı· 
da israfa bcnzlycn harcltc'tcrt de \"C.rdlr: 
"Ho.llt otomobili., adı ile çıkarılan yenl l>U' 
tıp otomobil ntodııın bu nevldcndlr. 
Almanların !Uhrerl HiUer Bcrlln civarın· 

da bt'yUk bir otomobil fabrikası )apılmasJ 
nı ~mretmfştJr .• Bu febrlka senede 450.000 
otomobil yapacaktır. lierbir otomobil 960 
mıırka '(yani 300.400) lira) saWacaktır. 

Ameriknda beo ltlşl için bir otomobil dOatl 
yormu~. Hltler: 
Alman~ıada Uç kişi için bir ototnobll ota· 

r.:ı.k.,. 

Dlyonnu<ı Bir otomobil Uç kişiyi ta§JYB• 

bileceğine göre bir zaman sonra bUtUn J\.l· 
mnn rnllletı blr g1ln tı;lndc otomobil ile ı;ctcr 
bcr hııle konabilecek demektir. Acab::ı C.b 
milyon Alman nUfusunnn hepslnl de otoIJJ • 
biller içerisine koyarak barckcto gctl.rnl.,ıc 

fikri vaktılo Orta Asyadruı anı"'balar Ue A".'• 
nıpnya gelml§ olan Hunl:ı.r t~lhlnln blı' il· 
hnmı eseri midir? HIUer böyle baatan ı • 
fi:l seferber htıl" gcUrllml~ bir orduyn bcı 
zeyecelt olan .Alnlanynnm b:ı!J!llM "a.srl 1:: t 
Attll!,, rolll mU oynamak flkrlndcdlr? 

Asnn Us, nihayet ~ nctlcejo varıyor J i, 
Bitler AlınAnyasınm bUyUk blr ıı.ararotıc tJ' 
bfl'c girişliği ot:ırııl slstcmlııl llrtlsıı4i b 1' 

zaruretten üyad~ Jstlkbalo nlt bir bru"p ıı-ı

zırhğı ol:ırnk t-01 Jdd ctmel< dr.ha dof'm olur• 

. J . - • \,.' ~·.,. ,, ,.,,. . ~ ... 

ÇAGLA. YAN Gazinosunda 

Her akşam 
Pek yakında Mısıra avdet edecek olan Meı;hur filim yıldızı. 

Tahiyye Muhammet 
Ve ayrıca Bayan MUALLA 

Seanslarına devam etmektedirler. ilaveten: Mahmure Şenses, Faide, Ayda, 
Dirrdane, Radife, Tanınmış musikisrmatkdrları lıep bir arada. TL:40375 

~ & 
·===- Dr. Supht Şenses •r:wsıncnnıı -·~ 

·: 
ldraryolları hastahkları mütehassısı i: :, 

Beyoğlu Yıldız sineması k~ısı Lcklcrgo Apt. Muayene 4 ten sonra ~ 

1::::.-:::::-.=:: Cumartesi fakirlere llaramz TeL 439z4 --c:= :s 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün ağnlanmzı derhal keser. 

rcabmda Unde 3 kaşe ahnabmr 
•im va markaya dikkat. Taklttterlnde" sakınınız. 

• f ~;~•••T,: 4•' .. ..1~~ .. ,)';~~·~.1• · '·•·•' , ,.: 
. .... . -i . ·.... , f • • '. : • ,, 

l • ' ' ,. • I 1 ~,. 

~ ........................................................... ... 
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BUGDN 

• PEK 2 BCVCK ve 
Birden 1 Sözlü Film Türkçe 

Sinemasında 

1-SEZAR BORJiYA 
Türkçe sözlü Tarihi film 

BU FAL O 8 1 L, MAC ER İ\ L A R KRAL 1 
B~ rollerde: GARY COOPER - JEAN ART UR 

Bugün seansıar saat 1 de başlar, gece sata 9 da BUF ALO BİL 
~ .......................... 111ı11 .............................. m1 .. 111 .. lllm!llm4ii!l!!lır:m•com1 .. ll!!'laıra1m .. ..,ıs1,.• 

ır.1111 ...................... !lml ........ --r 
Sinemaasnda YENı SENEY1 KU'ı'LA MAK iÇiN 

1:vM ii~tn i~ENcş;~RAH af ta Si 1 
4 K sımlık renkli komedi 

Tam~fin § .. ~.ı~ eflen!e ~zc~ ~I~. ~1~5 ! 9 da. 1 
Bugün ve yann saat l 1 de hususi tenziUitlı mnitneler tertib edilmiştir. ~ 
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~ V azan : iV izaınettin Nazi/ 
Y Karh~caya layık olmayan reis ! Roma, 

sana mukadder olan hanh akibeti 
nıullaka hazırlayaeaktır 

-Acı çtv f k • d' J• a at tmkansız b.r iey ..• 
ıyc ın11 ılda d . 

F n ı, Sıp\•vn. -
akat ha h . 

nıu avc ı. daha fazla suıc· 
n)edi z· 
din· · ıra tam bu sırada Bırsah mabe 

1 kın knpıı.;ı bırdcn.., re açılmış ve buş-
u tan ıı-er d 

:ı ıye alan a!evl .. ıe chemmıyet 

Uğultu!• ır genç ka.dın bu clvlerin 
ın :.&I\,\ basunw bir sesle haykır-

li ki bunlar gönülleri konu_.tunnanm sır
nna ulaşmış olnnlarda.ıdır. 

Riri bir delikanlıdır. "ı anakbrının kı
\'rrcık kara tüylü bir sakalla örtülü ol
mıran kı.mında devac;ı j:l:Ç bulunur bir 
tı·•rrunanın kızıllı~ıı \'af, Uzun kirpikleri. 
morarmış göz kapaklanna iyi sürülmü~ 
bir sürme gibi hulyalr gölgeler vuruyor. 

HABER - :A.1C$8m postası 

~~~~b' 1 

ııtı: 

ne;-.. Roına]ı 1 "İnandığın Allahların ıa. 
k 

1 uzcruıe olsun ı., demiyeceğim. As
rrıerkl Sen i:ıarp kanunlarını tatbik et-

.. _t 
Obürü hir genç lmdır. İncili bir ipek r.: 

e ten t..a k Fak ~ a bir ~~.>' yapmamakta!!ın 1 

6 
abt sana ı;ormak ısterim: .. _Acaba 

en en= ' 
u •ın memleketimin Allahlarına 
Yarak · h ncın karı&ır.a ve çocuklarına, 
eın de 

şeye h Vatanına ve mukaddes olan her 
1 

anet eden haıni cezalandıramı.?. 
lnı&uı?" v 
)'a 1• e sen ey Astrobaal ! Kartaca 
ka ayık <.Jnuyan rcı~! Roma sana mu-

zır~der olan kanlı akibcti mutlaka ha 
ve }'ataktır, Bu attş, şu yangın, brni 
lu .. Çocuklarımızı C3ir olmak namussı.a
l{~U~dan kurtarırken mel'un.. Koş ı 

ndıni g l ' b' . 
laı .• • .ı ı ının zr.!eı arabasına bağ-

la;u ııra~a genç kadının etekleri ve 
d .. arı tutuşmuıtu. O göze bir yanar 

ag detı · 
ka:ıd §etı .veren Bırsah mabedinin mu 
y . es ı:~:~\ üzcrı:ıd<.: şimdi başka bır 
Aıllrda;; v d' V .. 1 · · b' · · bir E • ıv ı. e soz erını ıtırır 

day~:z kızgın ateşte pınl pırıl pınl 
boğ il Uır p la ılc " .'.>arda ÜÇ çocuğu 

azıadr nı gdrclüıer . 
<lc~c atı üstünde Sipyon, duyduğu 
hi/ctte11 taşla~nıış gibi idi. Bütün bu 

ısc bir . k .. ' . 1 lttitr ~ımşe sur atıy e cereyan et-
Yec 

1
' Sonra Romalılar tarihin en be

ter anlı ile kanlı aahnelerinden birinin 
turıeYan ettiği mukaddes eıikte iki 
ll . ç kapı kanadının yağlı alevleri dıo;.a-

ıte it :ı-
.,, e birJeıtiklerini gördiller. 

dene' Bıraab mabedi, duvarlanndaki 
lce 'lelerden alev ve iııli duman çeke çe· 
~n an ve ateş için& çarpıpn kahra
içind ~rtacaya layık bir mabet gıbi, 
l ekıl·r· · v 1 . b" . et b .. ın cıger erıne ır yudum 221-

bir s~vası tattırmadan, yalazlı ağzrr.a 
l!ı:.~t t. ~avıusu sokulmuı bir mabııt 
llltı• gıbı. ıırtık gecenin k.ıranlığına ıö-

\" 
11 z~ytinlikler ortastn:da kaldr. 
~dı, 

"\" • 1 • • • .. 

tiııı ~crn bitin1.:eye kadar Sipyon zey 
L ,..,kil 
ıttırll -t~ rılmauı Roma askerlcrı uç 
tı~lı:- onıa abloka ettikleri m:ıbctten ku§ 
a.111, ~atlılar. Alevler tamamiyle sönüp 

ıı: ıç 'd Si" crı c:n ıcs. uda gelmez olunca 
b r:ton . r 
Ctbah' ıı ı duvar lan, yanıp kavrulan 

lcJiltıc tların üstlerıııe yıktırdı. Böy
ht~ mabet, ıercflc ölmeği, ıerefıiz 
cılı;-a fa tercih eden bir avuç Karta-

S • =ıtezar oldu. 

tın :nra, z<ıman geçti .. Esen rüzgarla· 
'- lrab• li•" . ·' b' "k . d' ıtlh "' ..... rınuı: ırı tir ıği tozlar, 
tcçı~abn Yağmuı laıla çamur oldu; ki
dı; ka~n ıncrmerleri biribirine yapıştır 
lar1 ( kı.1.gın Afrıkcı gW1eşi bu çamı.ir 
tirdil~ruttu, riizgarlaı tozları nasıl gt
Ctrar se, gene öylece alıp götürdüleı, 
larca, •dsavl:rdular. Bu hal yıllarca, asır-

ev.ıın etti. 
l'ıpkt b 

tıın b • u rnabet gibi yıkılan kartaca
k Jertnde R 
urdu, ~ '. ?tna, bir ba§ka kartaca 

~Indan .Uıtın ımpa·atorluğunun inkıra 
i111Paratsonra Afrikayı ele geçiren iıllım 

Orl v 

}'ıltti. Biri:~g~ da bu Kartacayı yakıp 
i:htin :>ırınden taliaizl olan bu iki 
§chri t'llktozı ile günün birinde Tunu~ 

Yapıldı. 

liicretl lKtNCl FASIL _ 
Şiınaı· n onuncu yılıııdayız. 

tinJikl<' ~ Afrika yaz aylarındadır. Zer
l!il'S.1h r e tek yaprak kımıldamıyor. 
lan ku ~bedinin harabesi üzerinde yı
~eı !er ld~klu. kurbağa gö~deli kerten
rı gelil·o 

0 aşı}·or. l'zaktan at kişnemele-,.. rr. 
uı:ilgelik b' 

~lıi{ıııa g .. !: Yerde yeşil otların yumu-
~"Un uz 0b'Uc:lerini \"3 lamıc: yüzüko-

h <ınınış ik' · • ,... 
ounıar ·ı ın an var. 

tutu:tl\u İa alın alına vermişler. ye el ele 
lar. Utun :dır. Hazan göz göze geliyor_ 
~'.riblrine d~n hakışırorlar. Bu gözlerin 

4 ÇaJı~at'J bl;şı?.d~ çok derinleri okuma
suzul uş hissediyor. Bel-

örtü ardından göze \'Uran yüzünde ma
sum bir inanışın durgunluğu seziliyor. 
iki büyük zebercet parçası üzerine birer 
büvuk kara kehriba kakılmış vehmini ve 
ren çekik gözlerinin bakışı ı:andınr ki. 
bu genç ı.,z için ha\•atta her şey henüz 
bir muammadır. içinde tek şeytan do. 
taşmamış bir kfibeyi. hatta ı~·ra gebe 
kalmamış bir l\feryemi andırıyor. 

Toprak tarafından çekiliyormuş. emi
lirormuş gibi vücuduna yapışan ipekli 
entarisini yu\"artak omuzlu, güzel kalça
lı \"e dokun balctırlı bir endam. birçok 
leztetler \"aadeden bir endam kabartıyor. 

Ü}1inliklerde tek yaprak ktmddamt-
yor. 

Yan açık dudaklannın kJ\·nmlannda
ki titreyis ve burun deliklerinin açılıp 
kapanışı hisStttiriyor ki, bu şimatt Af
rika. köşesinin sükOnu içinde donuk renk
li güzel endam. en ateşli hırslan. en bü. 
vük fırtmaJan her tarafı iyi kilitıeruni~ 
bir gümüş çekmece gföi saklamaktadır .. 
Hani bir tarafına şörle bir burgu solnıl
sa. şu kızın içi ses verehilse konu~. bu 
zeytinlikler çölden bir Sem"un yeli ec;
mişe döner. Bütün şu yeşil yapraklarilt 
bu onnan kavrulur. yanar. kül otur. 

Kızsnn Afrika günec:ile A kr1eniz ka~ır
galannın birlP.Şme~inden dobn şimali 
Afrika krılannm donuk ,.e ~abit bakış
lı kara gözlerine k::ı'1mamahdır. 

••• 
Zeytinliklerden. i:!Öze ~örilnmiyen kuş

tann c:mlttlan gelh·ordu. Bir ara. bu 
koklaşmanın ,.e sessit:iğin tının sürü
şünden canı sıkılmış gibi genç kız kac:_ 
lannt çattı. silkinip hulvac:mdan kurtul
du. Elini avucuna bırakmış otan Jtence 
baktı. Sonra bu eli kaoh\'an ince kara 
tüyleri, nem bırnkan çok ılık hir ntfP~ 
le üfürerek hacım e~di. Kiicük namıa'ğı
na. bu pamıa~a geçirilmiş hüvük zümrüt 
ta~h bir \'ii:ı:üğün tam üı:.tüne dud:ıkla
rrm dPMirdi; 

- Korkm·onım .. - cie<li - Bu harah<! 
ne zaman J?öziime iliş~ hatmma Karta. 
ca ~eliyor \'e hep sanıYorum ki. Tunu-: 
da hir ~ün ,·arıarnk. tı~'lcı onun gibi bir 
,·ı~ kireç olup kalacak ... 

Dtli1<:mlınrn a~ZT atayh bir gülümı:e
meyle vavılcir: 

- Bırak bu kara dii~ünceleri ey gön
lümün t"f1 kıymetlic:i! - dive ~ytendi - ne
rerlPn de kafana böyle köHl şeyler geli
yor? 

- Her şevde hir u~ursuzluk ~ziyo. 
nım. Bu tatlı ıtünleri çok anyaca~z ~a
nmırum. Emtr Tfac:an. hiitün k11drf'tine 
rl'l~Pn c:en lx-ni hu tatlı (!iinlerln deva
mına inanchramıyorı:un. Bana öyle geli
yor ki hiz çok tx-tbaht olac:ı.1:'lz. hir fe
laketin arifesinrle yaşıyoruz. Su Tunus, 
bu u1:tursuz şehir ... 

Delikanlı sevl!itic;inin sörlin{l k~ti: 
- Fakat bu Tıım•c:1ın uğursuzluğunu 

nereden keı:tirirorsun? 
- Yapılıc:ından. Bu şehir. senin ba

hanın \'e rlcdelprjnin pavitahtr otan hu 
~hir. o kötü t:llilİ Kart.aranın enkazı ile 
bina <'dilmiş değil midir? 

- Tuh;ı fc:m Ai;ı;ze ... Fı.rzet ki Tunus 
yapılırken Kartaca harabelerindeki taş
lardan i~tifade edilmemic:ti ne. sahildeki 
kavahkl:mtan \eva etraftaki dağlardan 
çık:ınlan tac:larla. ad:ıl<lrdan ~etirilen ye. 

ni mermerlerle yapılmı~tı bu şehir. Eğer 
mahvolmuş bir medeniyetin talihc:izlil!i. 
vıkılan ~ehirlerihin t:ı51arı ile başka me
cieni\·etlere rle siravet etc:e\'dİ yeryüzün
de hiçbir Sf'hrin .;nnından emin olama
manuz lM"ıml!elirdi. Acaba bir taş oca
"fından tnntaze kec:ilmic; tac:lar \"e mer
merler. ~h!>hini ,.e ı:;eklini bilmedirrmiı 
hac:ka """~' ·~ ··ıkıltşlann uğursuzluğunu 
ta~ımazlar m1? 

(Devamı Tar) 

t.'1kek r kattsma) - Bilse11 
zel oşk rnmam ki ... 

ii"/c ' "ii· . ,., 

Gazete ~e 
radyo 

Fransada radyo istasyonlarının ha. 
\•adislere Cazlll yer ' 'ermesi dolayısiyle 
radyonun gazetelere fena bir rekabete 
giriştiği yolunda bir münakasa, başla

dı. .L\Iccliste bundan bahsediliyordu, 
biri dedi ki: 

- .Ne dersiniz, acaba günün birinde 
radyo gazetelerin hizmetini tamamiyle 
g3rcbilecek mi? 

Halil Lutfi cevap verdi: 
- lmkfinı'rok. Soranı size: Radyo ile 

paket yapılabilir mi? 

- Unutkanlıiım soyledilitı zaman 
doktor ne j'oPtı? Tat'siyesi ne.' 

- ilk iş olnrnk t•izita parasınt peşin 
aldı. 

6 ve 9 
Küçük Macide birkaç ay:lan beri ana 

mektebine gidiyor. Geçen gün öğrendi. 
ği rakamlar arasmd:ı 6 \'e 9 pek hoşuna 
gitti: 

"- 6 yazıp tersine çevirdin mi 9 olu. 
yor! diye önüne gelene söylüyor. 

Annesinin misafirlerinden biri ge. 
çcn gün sordu: 

- Kaç yaşındasın bakaynn kızım? 
Macide mat<ımatmı göstermek için 

yeri bir vesile bulduğuna se\inerek ce.. 
\•ap verdi : 

- Tam 6 yaşındayım. Fakat baş a. 
şağı olursam 9 yaşmdayım1 

Tedavi 
Tıp fakültesi imtihanlarında profe. 

sör birçok zor suallerden sonra talebe. 
ye sordu: 

- Hastayı terletmek icap ederse ne 
yaparsınız? 

- - Rir imtihana girmesini tavsiye e. 
derim. 

K&ırlı iş 
- Kızıma piyano almakla parayı 

hakikaten yerinde sarfetmiş oldum. 
- Meşhur mu oldu? 

- Yok canını. Kızana piyano aldık 
tan birkaç ay sonra biti~ik komşunun e. 
vini yan fiyatına kelepir satm aldım! 

- lliri11ci, ikinci ve üçüncüyü pek 
beğmdim. 

- Saldan mı, soldan mı? 
- Her ik taraftan! 

l'u:an: Jiennn Çinili - Melekzad Çinili 
l Efll{EI{ - KIZ ) 
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(Tercıime ve iktibas hal>l-ı malı/ıı:dur). 

-Numara: 28 -

Cemao e1FencdJI : 

Şenihayı sana 
vereceğim, diyordu 
Onun bu şakası yeni bir dedikodu 

menbaı oldu ve eski nışanlı 
Leyıanın kulağına kadar gitti 

Leyladan kurtulmıtj, Kim.uranı unut· ) 
muıtum. 1stanbuld:ıki1erin hemen he
men hepsini ... Yalnız beni unutma.yan 
ve arayan bir kişi v?.rdı: Mualla.. 

Bana a'k sık mektup yazıyor. Hc.tır 

soruyord.ı. Kaydetmeyi unutmaya~ 
beni arayanlar arasır.da bir kişi daha 
vardı: Anntm .. 

Mualla, bana gön~erdiği mektupla
rında bu ayrılığa fazla tahnnmülü kGl- l 
madığını s\>yliyerek beni İstanbula çağ
nyordu. Ben de cevap veriyordum: 

Şimdilik buna imkan yok, biraz sa
bırlı ot. Felaket biribirini kovalar, der
ler. Kara bahtim beni buradada arayıp 
buldu. 

Milthiş bir gıtmaya tutuldum. Aylar
ca bu hastalıkla kendi kendime müca
dele etti;n. Çok zayıflanuıtım. Benim 
günden güne bozulduğumu gören otel 
sahibi bir ~oktora müracaat edip ken
dimi muayene ettirmckliğimi söylemiye 

başladı. 

Otel ;ahibi bunda haklıydı. Bir dok
tora gidip muayene olmalı ve kendimi 
tedavi cttirmeliydim. Fakat bunu ben 
yapabilir miydim? Buraya bir erkek 
kisvesi altında gelmi§tim. Doktora ba§ 
vurmam her şeyi ortaya çıkann:h. Bu 
yüzden ve bu korku ile onun dediğini 

yapamadım. Nihayet tahammül edcmiye 
cefimi anhyınca lstanbu]a dönmiye ka
rar verdim. 

Bir gü.-ı trene atlayarak btanbula 
geldim. Eve gitmedim. Taksimde otu
ran baba tarafından yakın bir akraba
mın yanr:ı:ı indim. Onlar beni memnu
niyetle kabul ettiler. Beni severleıtii. 

Hükumet, babamdan bize maaş bağla
mı~tı. Üi ayda bir aldığım bu parayı 

da harçlık yapıyor, bir taraftan da it 
arıyordum. Hastalığım biraz geçıni§ti. 
Bu arada iki üç dda Feriköye gittim .. 
Leylayla ko.rşıla~madım. 

Burada tanıdığım, Cemal Efendi adın· 
da yaJlı bir adam vardı. Fcriköye uğra
dığım sıralarda ona uğrar, oturur, ko
nuşurduk. Bu yaıtı odam benim kız ol
duğumu 1:ilmiyordu. Fcriköyıde dolatan 
rivayetler dahi kulağına gclmemi§ti. 

Beni pk sevdiğini görüyordum. Da· 
ima yemeğe alıkoyar, hatti beraber 
içerdik .. Cemal Efendinin on sekiz yaş
larında siirel bir kızı vardı. Adı Seniha 
idi •. Bu 1<1zı bir karde~ gibi seviyordum. 

Cemal Efendi, çok zaman bana ta
kılır: 

- Senibayı, sana vereceğim, Ken&lll, 

derdi. 

Ben onun bu ıakalanna: 
- Bir baltaya sap olaynn hele .. diye 

cevap ve:frdim. 

Aramn:da yaptığmuz bu şakalar ve 
ııcç kaldtğur. zamanlar Cemal Efendi
nin beni evinde alıkoyması yeni bir lde
dikod u membaı oldu. Bunun, bizim es
ki nişanlı Leyl!nın kulağına kadar erit· 
tiğini bir gUn Senihaya çatmasından öğ 
redim. Zavallı iki gözU, iki scıme yanı
ma geldi: 

- Rica ederim, dledi, bu kıza söyle
yin .. Beni mahallede re.zil etti. Her u
man da, her rast geliıinde böyle harc-
ket cdec~ğini söylüyor •• 

Senihayı tctSelli ettim: 
- Korkma, dedi.-n, bir ıey yapamaz.. 

Ben ona tenbih ederim .. 
Bir gece saat on ikide, Cemal Efrn

dilerden çıkarak evime giderken camiin 
önUnde Leyl!yla kar§ılaıtmı. Bu kar
~ılaşmayı bir vesile sayarak kolum:fan 
tuttum. Beni birdenbire karıısmda gö
rilnce, ~şırdı ve korktu. 

- Korkma dedim, sana bir şey ya
pacak değilim. Seni g8rmek istiyordum 
zaten ... İyi bir tesadilf oldu. Sen ~ni -
haya ne bakla çatıyorsun? Bana bunu 
anlatsan al .. Utanmıyor musun, .zavallı 
kızdan ne Mlyoraun?. 

Bana: 
- Ben ondan daha zavallıyım, dedi. 

Beni alacaksın, günün birinde kocam o
lacaksın, diye senelerce .sana bağlanıp 
kaldım.. Nihayet bugün, bütün düşün

celerimin bir hayal olduğunu anladım. 

Bu sözlerini içli bir hıçkınk takıp 

etti. Ağlıyordu. Onur. bu perişan hali 
bana çok dokundu. Cebimden çıkarttı· 

ğım men-dille göz ya§larmı silerken.: 
- Ağlama, Lcylli, dedim. İradene 

hlkim ol .. Bakı sen daha gen~in.. ö
nUnde daha uzun yillarm var.. Şimdi 

kendini betbaht görebilirsin .• Fakat bir 
başkasını sevdiğin zaman kendini 
mes'ut görürsün ... 

- Beni'll için artık saadet yok, Ke
nan.. ÇUokil benim ne :seni unutmama. 
ne ~e başkasını sevmeme imk§n var .. , 
Sağ olur da günün birinde gene kaf'§X'" 
lqıraa.k: bc.ni bugUnkü gibi yapayalnız 
bulacaksın.. Bundan emin ol.. 

Sonra kesik cümlelerle şunu ilAve 
etti: 

- Söyle, dedi. Beni niçin aldattın?. 

Bana bu f('nahğı niçin yaptın.. Benım 

gibi" .zawlh b"r kızdc::n ne istedin, Ke· 
nan? İçim yanarak roylllyonım: Kızsan 
seveceğin adamdan, erkeksen seveceğin 
kızdan bana bu yaptıklamu bul.. tn
pllah .•• 

Katılırcasına bir hıçkınkla yanından 
ayrıldı. Arkasından bir kelime söyle
meden bakakaldım.. Ağlamaktan omuz
lan inip kalkıfordu. O bir gölge haline 
celinclye kadar gözlerimi üzerinden n
yıramadmı. 

Leylayla bu geceden sonra bir daha 
yü.z yüze gelmedik.. Sokakta rastla'dr
ğmı zamanlarda da yabancı iki. insan 
gibi hareket ettik. 

Ben nişanlımdan aynlmıştmı, fakat 
Feriköydcn bir türlü. ayrılamıyordum. 

Gene sıkaık, oradUi kahvelere gidi
yor, oturuyor, ~ dostla konu§uyor, va
kit geçiriyordum. 

LeylAnm wmcsiyle vaziyetimiz hiç 
te kıziyle olduğuna bcnzemiyoı:idu ... O 
alçak gönüllU iyi bir kadındı. Konuşu
yorduk. Fakat ne o, ne de ben lı:at•iy· 

yen Leyladan bahsetmiyorduk Annesi
ni çok seviyordum. öz teyzem gibi. Kü
çillc kardeşiyle de aram iyiydi. Onu 
daima. himaye ederdim. 

Bir gUndil. Yeni ve tehlikeli bir ma
ceraya kendi ayağımla elimde olmadan 
koşup gittim. Bu, ne Lcylaya, ne Mu
all5.ya, ne de Kimuranla geçen sergü
ZC§tlerim~ benzemedi. Bambaşka bir 
macera, bambaşka bir şekil.. • 

Çünkü kendi ayağımla gittim. Bo 
kalmaktan, bir eğlence peşinden koı

mamaktan mütevellit bir iç eılantısı ha
ne öyle bir eğlence ve öyle bir ilzüntU 
kaynağını temin etti ki sonnnyrn! .. 
Dayımın: 

-Erkek elbisesinden aldığın cesaret
le bunlan yapıyorsun! Ya çıkanrsm, 

ya evden gidersin 1 
Diye bağırmasmm haklı olduğunu 

anlamıştım amma, \ş işten geçmiş, ok 
yaydan çıkmıştı. Boş durmak, bo§ gez· 
mek, hiç tfr şeyle meşgul olmamak ... 
üstelik, oir de cinsiyetimi gizleyen er
kek elbisesi .. Bunlar bir araya gelince 
insanı istemediği halde, istennüyen ma
ceralara sürüklilyordu. 

Feriköydc hakiki hüviyetimin tanı
nır gibi olması ilfilcme kaI'§ı ba§ka şe

kilde hareket etmemi icap ettiriyordu. 
Bir gündil .• Rahminin kahvesi önUn

de durmuş, klüp gençleriyle konuşu -
yordum. Bunlar yüzüme kallı olmasa 
bile, arkamdan benim kız olduğu

mu fiskos eden çocuk.laıidandı. On -
tara öyle bir §C'Y yapmalıydım ki. 
bu hareketim onlarda köklcşmiyc ba -
lryan bu lrnnaati balta1amalrydı. Bunu 
zaten ka; gllndilr düşünüyordum da ... 

,(Dev~ var). 
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Bu şık. güzel ve hafif bolero çok 
sade ve orijinaldir. Düz iki parçadan 
ve bir <Je yakadan ibarettir. 

Bunu yapmak için onar gramlık 

dört yumak koyu, üç yumak da açık 
renkli Ankara yünü; 4-5 milimetre 
kalınlığında iki şiş lazımdır. Anka
ra yünleri çok yumuşaktır. Bu se
beple ön trikosu çok sık örülmelidir. 

Kullanılacak örgü - ]erse örgüsü 
bir sıra düz, bir sıra ters. M us örg\i: 
daima düz ... 

Ön - İlkönce, omuzları örten par
canın U4.:undan başlayınız. Koyu yün
den 41> ilmek yapınız, ve on sıra 

Mus örgU örünüz, her sıra.da yana bir 
ilmik ilave ediniz. Sonra, iıave ettiği
niz l:enarlardan açık renkli ylinle bir 
ilmek başlayınız. Düz jerse örgüye de 
vam ediniz. Yanlarda 6 ilmek müs
tesna, Duraya gelince daima Mus örgü 
yapılır. 

Bandın ilk iki sırasında bir ilmik 
beyaz. 49 ilmik koyu: 3 üncü \•e 4 üncü 
sıralarda: 2 ilmik açık. 48 ilmik lroyu: 
5 inci ve 6 ıncı sıralarda: 3 ilmik açık, 
4 7 ilmik koyu yapılır ve bu uretle dc
\•am olunur. 
Beyaz ilrr:.!:lere gelin1.:e ( S 5 santimet 
re boyunddj, bu renkel 35 r.antimetre 
triko yapınız. Arkanın geni~liğine gö 
re ..• Sonra, öbür tarafın birinciye ben
zemesi için koyu renkli yükle tekrar 
eJiniz. 

ARKA - Ön için ördüğünüz par
çanın A. - B. kısmı üzerinde, jarse ör
gJ ve açık yünle 60 ilmik yapınız. Uç
larına birer koyu yün iplik bağlayınız. 
Sonra, ortadaki beyaz parçayı yapmıya 
başlayınız. Bu, düz örgü olacaktır. Ve 
her srrada, yanda bir koyu örgü buluna 
caktır. Renkler şu suretle imtizaç etti 
rilir: 

Birinci sıra (düz): bir ilmik koyu 
58 ilmik açık, bir ilmik koyu ;2nci sıra 
(ters): Ayni usulde; 3 üncü s?ra ( dilz), 
2 ilmik koyu, 56 ilmik açık, 2 iJmik 
koyu; 4 üncü sıra (ters): Ayni usul
de; S inci sıra ( <lı:.iz) : 3 ilmik koyu, 54 
ilmik açık. 3 ilmik koyu. a 

İlmikJcr tamam olun'.:aya kadar bu 
suretle örülür. Sonra 10 sıra düz 
(mus örgü) örünüz ve nihayet veriniz. 

Renkleri değiştirirken ipliklerin 
uçlarını ters taraftan biribirine bağla
mıya dikkat etmelidir. 

YAKA - 6 ilmik yapınrz, her iki 
sırada bir yana bir ilmik ilave ediniz 
Buna 20 inci ilmiğe l dnr devam di 
niz. 

Jerse örünüz. Yandaki 6ır.ı.:ı ilmik 
ten maada (aksi cihete de ilave lazım
dır). 50 ilmik düz örünüz. öı: .. :ir ucu 
na doğru. öteki ucun şeklini vermek 
için azaltınız. 

BiRLEŞTiRME - Ön ve arkayı 
(CC. DD. EE .FF) noktalarından bir
leştiriniz, yakayı takınız. 

HABER - ~~am posfBlf ~ !lt!NCfKANUN - tt!I 

Almanya ve 
Profesyonellik ı 

Bcrlhı, (Hususi muhabirimizden) -
1936 kı~ Ye yaz olimpiyadından sonra 
kadın erkek müteaddid spor yıldızları, 
profesyonel oldu. Bu profesyonel olan 
yıldızlar iki grupa ayrılabilir: 

1- Amerikalılar. 

2 - Avrupalılar. 

Amerikalı atlet profesyonel olunca 
bittabi Amerikada kalır ve hayatını te
min eder. Lakin asıl Avrupa.dan profes
yonel olan sporcuların Amerika.ya akm 
etmeleri calibi dikkattir. Bunun sebebi 
de gayet basittir. Evvela Avrupa yeti,r. 
tiraiği yıldızlan olimpiyat pazarında 
ba~lıca ve yegane alıcı olan Amerika.ya 
arzcder. Amerika da dolarının kuvveti 
sayesinde beğendiğini, istediğini seçer ve 
mcmleketine çeker. Binaenaleyh profes -
yonel piyasası tamamiyle dolann tesiri 
altındadır . 

Bir sporcunun profesyonel olunca en 
ziyade kazanç temin edeceği memleketi 
anyacağı a5ik:lrdır. Bu memleketin de 
yine Amerika oldub,'1ınu ~öylemek zait • 
tir. Avrupalı profesyonelin Amerikaya 
gitmesinin iki sebebi vardır: Evvel!\ ken
disine ilk profesyonellik te!tlifini yapan 
Amerikadır, hatta tasavvur edemiyece~ 
kazanç ancak Amerikada mevzubahs o
lur. 

Avrupa.dan piyasaya, yahut doğrudan 
doğruya Amerikaya diyelim, profesyonel 
sporcu scvkcden milletlerin en başında 
Avusturya ve şimal memleketleri gel -
mektedir. Bunlardan maada Jngiltere, 
Fransa ve sair bir iki memleket daha sa
yılabiir. Bu hususta kat'iyyen mcvzu
bahs olmıyan tıa Almanyadrr. 

Almanya bu işte gayet kıskanç vazi
yettedir. Nasyonal sosyalizm rejiminde, 
Alman gençliğine hitab ettiği için çok 
mühim bir mevki işgal eden spor matbu
atı daima profesyonel olan Avrupalılar
dan gayet tarizkar ve türlü kinayelerle 
bahseder. 

Acaba bunun sebebi ve manası nedir? 
Bugünkü rejim bunu men mi eder diye 
insan gayriihtiyari dü~ünür. 

Lakin Almaolarm bu hattı hareketini 
rejimde aramak manasızdır. Zira bugün 
Almanyada birçok profesyonel vardır. 

Hatta amatör namı altında bir sürü o
}'Uncu ve atlet de propaganda Yesilesi ol-

Gleım Mo1is Tarzan rolün4t, partenlhü 
de Amerihaü kadın yüzücülerden Eleo· 
nor Hobııs'dur. (B" kadın sporcu, 
Berlin olimPi)'atlarına gelirken vapurda 
birkaç kadeh ~ampa1ıya içliği için diska
lif ye edilmi§li.), 

maSI yüzünden de devlet larafından ia
şe ve ihata edilen profesyonellerdir. Al· 
manlarm \nıldanması doğrudan d<>lru· 
ya bir gıptadan ibarettir. 

Evvela Almanya.da cidden çok sporcu 
olmakla beraber göze batacak ve bilhas
sa sensation düşkünü Amerikalıların 

dikkatini çekecek yıldız pek ender yeti
şir. Binaenaleyh Almanya, olimpiyatla
rı kazanmış olmakla beraber, henüz di
ğer Avrupa milletleriyle profesyonel pi
yasasında rekabete girişecek: kadar ol
gun değildir. Yetişmiş cidden liyakatli 
\'e kabiliyetli bir iki Alman yıldızı mev
cuttur. Alman spor matbuatı ba~ ol -
mak üzere tekmil spor rnahafıli "bizim 
sporcularımız profesyonel olmak iste • 
mez, muhtaç değildirler ilah .. ., gibi atıp 
tutar. Fakat işin garib tarafı Atman yıl
dızlarının asaletinde ve servetinde değil, 
Amerikalıların hiçbir teklifte bulunma
malanndandrr. Dolarların AlmanJara 

Prof es yon el oldulıı için Almanların 1ıış- ruyu iltifat etmemesi evvel! Atmanlann 
mına uğrıyan sporculardan Sonya Henie henüz Avrupada birinci derecede olma- ~ 

mas.ından, saniyen birazcık da Amerik" 
lılarm sempatisine uzak kalmal~ 
doğmaktadır. 

Bu mevzua temas etmemin sebebi şıJll 
dan ileri gelmiştir: Sonja Henie profeS' 
yonel olmadan evvel Berlinde \'e hatd 

kendi vatanında sık sık müsabaka \'e g~ 
ri~ yapardı. Bundan dolayı Almaniarıt 

ve bilhassa patinaj meraklısı Berlinlflt' 
rin son derece takdir ve sevgisini kazat" 
nuştı. Her gün matbuat kendisinden ;. 
tayişle uzun uzun bahseder dururdd
Ukin iki sene evvel bu kızcağız profd' 
yonel (siruma yıldızı) olunca AıaısO 
matbuatmm da takdir ve sitayiş lisaill 
yerini acı kinayelere bıraktı. Sonja JJI' 
nie'nin el 'an sık sık resmi basılır, fak" 
her defasında altına da türlü tQrlO · tt' 
rizler konulur. Ayni hal ve istihZalar b' 
len yeni Tarzan filminde Tarıan rot& 
nil oyruyan Amerikalı Glenn Morrilı 
geçen sene profesyonel olarak Amerik" 
ya giden dünya patinaj pmplydiıu ffı 
yatialı K. Schaefer, J. Oven:s ve mütead' 
did İsveç ve Norveçli sporcular için~ 
riddir. 

Pek tabit olan bir şey varsa o da Al' 
manlann bu hareketinin lüzumsuıhıld 1 

dur. 
Profesyonel oJantara,gelince, uzun fi/ 

neler vakit ve emeğini sporuna ha!ft' 
derek ihtisas yapan mfimtaz bir yıldo r 
y$na gelen nimeti neden tepsin? fit' 
sanın verdiği emeğin semeresini~· 
kak surette toplıyacağı tabiidir. 

Suat ERLER 

• 

Berlin olimpiyadından soma fn'ofuyottP 
olanlardan mqhur koşucu Gl$$İı OtJttfS 

B takımları karşılaşma11 

Beşiktaş hUkmea 
galip 

Dün Şeref stadşnda yapıJması icab ( 
den Be§iktaş - Vefa B takımtan maçıııl 
Vefalılar lisanslarını getirmedikleri J!ri" 
hükmen mağlQb addedilıni§lerdir. 

Be1koz da öyle ... 
Taksim stadındaki Beykoz .. snı~: 

maniye maçına da Süley-ınaniyeliler 1i 
sanssız geldikleri için Beykozlular blll'' 
men ga]ib sayılmışlardır. Maamafih ~-s· 
pılan hususi maçı da Beykozlular 3·J 
kazanmı~ardır. 

~~ .. :!JI 
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tlHOtı~~Zı_Jlj:UM 
Eğenin moder n kazası 

sayılan Kuşadası 
Muntazam çalışmalarla her gUn 

f'ı biraz daha yeni bir çehre alıyor 
~kat bir tek serbest doktor y ok 1 

UŞadası, (Hu~"si ı Kuşada.- köylerde orman yangın korucuları 
~ıında ve kazanın b""t'· -k .. J • d 
bunun . . u un oy erın e ayni zamanda ormanlarda tahribata 
R aJı bır ınıar faaliyeti vardır. da mani olmaktadırlar. 

ayma.kam Naili 1Iter sık sık köyleri 
~ezmekte, programlı bir şekilde ilerlL Sıhhi vaziyet 
.ı"Ctı. ' Çaıı~malara nezaret etmektedir. Kazanın sıhhi durumu çok iyidir. 

En fazla üzerinde durulan meseler Sıtma rnmtakası olan Selçuk _ Belevi 
~-'-'!l biri, Yol tnşası işidir. Selçuk _ 
'l.UŞadası ~asındaki 'l'Ol esaslı olarak t . .J 

ıunıl' edilmiş, burada yenideL bir köp 
r~l kttrulrn·~ştur. Kusan"'H __ Söke 
~~o unun ,ıa bir kısmı. tamir edilmü; 

r. Senclerdcnberi ya<Tmur mevsim
ıerınae mecrasını degıW·ştirı'rek taşan 
Ve • • • cıvarmdakı evlere haylı zarar ve. 
re~ "l'Urkmen deresi., temizlf'ttiriL 
~~· kasabanın içindeki mecra geniş
etılerek muntazam bir hale ifrağ edil-

llıiştir. Bu işte üç binden fazla amele 
~ışrnış, dere üzerinde yeni bir köp. 
. ru de kurulmuştur. 
~ Kasabada imar faaliyeti de iyi ne

celer vermektedir. Hiikfımet konağı 
,a.rnir edilmiş, gec;en sene scylaptan 
harap olan parkın duvarları yeniden 

Prlara? , teşcir işine hız verilmiş. 
~arka.?_,) den fazla çam ve saire a
tac;lar dikilmişt.ir. 

felefon şebckesl 
b , Itasab3.nın en güzel bir yerinde 

c1~4unan parkta Büyük Şefin bir büstü 
1kilecektir. 

!\.azanın bütün köyleri, yeniden 
~e~ilen hatlarla biribirine V"3 merlieze 
aglanmıştır. Merkezde mrıdP.rn bir 

S~trat kurulnuışhır. Kuşııdasmda.n, 
~.:\rar köylerle i:>tcnildiği anda kolay
•ıtla gö<i!:j1ild~ilme1--cdir. 

~ · O~mıqıeıl.ık faaliyeti 
, l<ııcn.dasında oıvmarlcıJık işlerine 
t.e <;ok ehemmiyet verilmektedir. Boş 
::a?.inin ve bilhassa küçük tepelerin 

taçlnndmlma.smm sıhhat bakımın.. 
dan faydalan köylülere konferanslar 
~erilerek anlatılmakta; kahvehane. 
erde, toplantı yerlerinde bu mevzu il

Ze. 
tinde hasbihaller yapılmaktadır. 
tlevcut ormanlarda yangına karşı 

• tedbirler alınmış, ücretleri köy 
~drkla.rından verilmek üzere civar 

D~Zlinin eko-
~om ik vaziyeti 

•r Yıllık istihsalat; madenleri 
l> . ve serveti 

ve GüzeJçan1lı köylerinde mücadele 
devam etmektedir. Kazanın bütün 
köylerinde halka itinin tevzi edilmek-

tedir. Ancak bir noksanlık vardır 
k!, o da kaza belediye doktorunun bu. 

lun.maması ve ayrıca tek lıiı serbest 
tabip olmamasıdır .. 

Sıhhati umumiyeye muzır oldu
ğundan hayvan sürülerinin sokaklar. 
da dolaştırılması menedilrnişitr. Fena 

kokular neşreden tabakhander de şe 

hir haricine kaldırılmıştır. Köylerde 
gübrelik bulundurulmas1 usulü de 
·usaktır. • 

Kaz:ı.nın köylerinde de sistematik 
bir çalışma vardır. Mektep binaları 

inşa edilmekte, Cumhuriyet alanlan, 
spor meydanları, çocuk bahçeleri, nU. 

mune fidanlıkları VÜC'Ude getirilmek
tedir. Bazı köylerde damızlık hay. 
\·an istasyonları da kurulmuştur. 

.Darısı başımua 

ızmir halkı 
HHell v e bozuk süt 

içmekt e n 
kurtarılacak 

lzmir, (Hususf) _Belediye tara.. 
fmdan lzınirde bir süt fabrikası vücu

de getirilme.si ne karar verilmişti. Bu 

fabrika, lzmirin sut ve tereyağ ihtiya.. 
cını tem.in edecek, süt hazırlıyarak 

kamyonlarla şehrin her tarafına dağı_ 
tacaktır. 

Belediye süt fabrikasının, şehrin 

muhtelif yerlerinde satış şubeleri bu. 

lunacaktır. Bu suretle başka kimsenin 
İzmirde süt sat.masma müsaade edil

miyecek ve iyi bir idare ile halkın 

hilesiz, susuz, temiz ve sıhhi süt içme
si temin olunacaktır. 

İzmirde süt fabrika.sının inşası 
için Almanyada bir firma tarafından 

belediyeye teklüte bulunulmuştur. Be

lediye fen heyetince bu teklif in tetki
kine başlanmıştır. 
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GuNAHKARPAPASLAR 
- ta Nakled en F . K . 

Yaklaştı ve genç kızın ta 
gözlerinin içine baktı 

Piskopos Zaen,in emri üzerine ııato
nun sahibi Reymond dö Perev ile onun 
güzelliğiyle meşhur kızı Esklannond 
öldürülmİ}'erek Narbon'a naklolundular 
ve orada bir nevi ~ato olan piskoposluk 
dairesinde iki ayn odaya hapsedildiler 

Zaen'in l\fontsegür ~tosunu zapteL 
mek istemesinin sebeblerinden biri de 
İşte bu kızdı. Mahsurlar mağ!Ob olduk
tan sonra şatoyu hücumla almak kabil· 
ken müzakereye girişmesi de gene o kr· 
za duyduğu alakadan ileri gelmişti: hü
cum esnaı::.mda genç kızın ölmesinden 
korkuyordu, güzelliği dillere destan olan 
Esklarmond muhakkak onun olmahydı. 
ölmemesi lfizımdr. 

Hapsedi1diğinin üçüncü günü genç kız 
hücresinden çıkanldı Ye Zaen'in odac;ma 
ı:rötüriildü. Esklarmond ~ato zaptedildi
ih zaman piskoposu uzaktan görmüştü. 
buna ra~en odasma götürülünce onu 
derhal tanıdı . 

Zaen elli yaşlarındaydı. Uzun boylu. 
sapsağlam vücutlu bir adamdı. Odada , 
ayakta duruyor ve genç kıza bakıyordu. 
lkisi yalnız kaldıklan vı:.kit söze başla. 
dı: 

- Esklannond. seninle açık ve sarih 
konusacağım. Sen çocuk değilsin, ben de 
yana yakıla ilanıaşk etme devresini çok
tan geçirmiş, hem de böyle şeylerle kav
bedilecek vakti olnuv-an bir adamrm. On 
sekiz yaşına gelen bir kız. benim kendi
sindPn ne istediğimi pek aıa anlıyabilir. 

Yalnız şunu söyliyeyim: havatm ve 
bahanın hayatı benim elimdedir. İster
sem ikinizi de serbest bıraktırabilirim. 

Sizi işkenceye ve öllime sevketmek de 
gen~ benim elimdedir. 

Ne demek istedi~i anladın' değil ., 
mı. 

Genç kız istihfafla gülümsedi ve gayet 
sakin cevab verdi: 

- Evet anladrm. İstediğiniz olmrya
cak! 

Zaen kaşlarmı çattı, esrarlı bir tavrr 
takındı ve cevab verdi: 

- Bak:}lun görürüz. İstikbal hakkın.. 
da pek iddialı konuşma! 

Yaklaştı ve genç kmn ta gözlerinin i
çine baktı. Birçoklanru olduğu gibi, onu 
da S<\dece iradesinin kuvvetile arzusuna 
rrunetmek istiyordu sanki ... Fakat genç 
kız bu bakışa aldırmadı, utanıp göz ka· 
paklarmı indirmedi ve dudaklarını istih
fafla büzüp panası, yukardan aşağı süz
mekle iktifa etti. 

Piskopos ummadığı bu cesarete şaş

tr. genç krzm belli etmemeğe çalıştığı 
heyecanla titriyen kızrl dudaklarına. he. 

Günah çıkartırken baskın veren papas ... 

yecandan kabarıp inen göğsüne baktı, 

etekleri urun elbisesini zarif itinalarla 
ta,rran vücudunu süzdil. Gözleri parla
dı, şakakları kan hücumu ile kızardı. 

Boğuk bir sesle: 
- Dikkat et, dedi. sana bir gün ve 

bir ~ece mühlet Yeriyorum. Yarın bu sa
atte kendi isteğinle buraya gelip şu ya
tağa uzanmazsan babana gözlerinin ö
ni:inde i~kence edilecektir. Bu iş günlerce 
sürecek, öllimü mümkün mertebe geç O

lacaktır. 

Esklarmond, daima sakin dinliyordu. 
Papas devam etti: 

- Fa.1<at teslim olursan baban hiçbir 
şey bilmiyecek, sekiz gün benimle yaşa. 
dıktan sonra ikiniz de serbest olacaksı-
ruz Servetinizin bir kısmını da iade ede· 
ceğim. 

Genç kız soğukkanlılığını muhafazada 
dtvam ederek kısaca ceYab verdi: 

- Hayır! 
Papas hiddetle dudaklarını ısırdı, fa

kat bir şey söylemedi. Ellerini çırptı. ge
lenlere işaret etti. lki papas genç kızı 
tekrar hücresine götürdü. 

Ertesi akşam Narbon piskoposunun 
verdiği ıiyafc.te eski şaraplardan biraz 
fazlaca ka~ıran Za('n, oldukça sarho~ 

olmuştu. Sarhoşluğu onu deli gibi bir 
hale sokardx; faA:at hes.aph ve mantık
la hareket eden öyle ldetilik: ki zararı 
kendisin~ değil, ancak etr.afcna doku
nur .. Bu kafa ile derhal hükmetti ki 
ihtirasını tatmin için Esk!arrnondun 
keyfini beklemek lüzumsuz bir killiet-

- Eski bir tablodan -

tir, genç kız riza gösterirse, belki daha 
iyi olabilir, fakat riza göstermese sal\• 
ki ne olur? Hfilrim olan gene kcndh::i 
değil mi? Onu hale yola koymak, riza 
göstermediği şeyi zorla elde etmek ka
bil değil mi? Araıda fark olabilir amma. 
bu fark o geceki zevkini feda ettr.1..ğ:~ 

değer mi?. 

Odasında aşağı yukarı gezinerek bir 
iki dakika bunları düşündükten soı,ra 

kararını verdi ve bir şamdanı yakalaya
rak dışan ~ıktı; bir koridor geçti ,. e 
genç kızın babasının ~ma girdt. 

- Peşimden gel! .. 
İhtiyar c:dam uyku sersemi ile kall;tı 

ve papası, bir kelime söylemeksizin 
takip etti. Zavallı, esir <:dilciği glin
denberi kızını görmemiş, ona dair lbü-

tün sualleri, ricalan cevapsız kalmıştı. 
Papasın arkasından giderken kızını gö• 
receği ümidiyle kalbi çarpıyor, pa~~ 
yalvarıyordu: 

- ~zınu ne yaptınız? Onu görebi
lecek miyim?. 

Z:ıen gayet soğuk ve kısa cevap ver
di: 

- Acele etme, şimdi göreceksin.. 
Papasın atlasına gelmişlerdi; Zaen 

bir masa üzerinde duran kayıı parçası
nı alarak bununla sakin duran ellerini 
bağladıktan sonra bir sandıktan çıkar~ 

<lığı iple, esiri büyüh salonun ortasm• 
daki sütunlardan birine ayaklar:ndan. 
ve kollarından sımsıkı raptetti. 

(Devamı var) 
no eııızıı, (Hususi) - Denizli ulusal ek.o-
ltıiillli •e arttırma kurumu, iktisat haftası , _____________________ ,.._. _ ____________________ •--~..ı ___ ... ___________ _ 
?\cr~asebetilc bir broşür hazırlamıştır. ~iabcrfo deniz t•e macera romanı: 42. tor pek boş konuşuyor, birçok A nupa. şehirlerin- mrş olan Lord Remingamın sigaralarıdır. 
ihuı~ bir kap içerisinde, zengin malUınatı den bahsediyor. eğlendirici hAdiseler anlatıyor- Doktor gülünç, bir ciddiyetle söze karıştı: 
tt .,"• eden bu eser, Denizlinin zirai, Uca du. Ben bütlin bunları dinlemekle beraber bulun- - O Lord Remingam ki denizde acıklı bir 
trı:~ae klktisadt durumunu fotoğraflarile or- duğum garip vaziyetin nereye varacağını düşün- kazaya. kurban oldu. 

l:> oYmuşhır. mekte idim. Kaptan Blakm bana ilk hitabı, ye- tskoçyah Dik lAfı tamamladı: 
llllll~nızu vil/lyell hakkında broşürde şu ıne!t salonunun iyi ısındığı haltkındıı. sarrettiğim - Allah gani ~ani rahmetine mazhar etsinl 

M ıtıo.t söze çorpmııktadır: birkaç kelime üzerine oldu: Ve hepsi birden uzun birer kahkaha kopar• 
iha erkcz lrnzasile birlikle yedi kazadan Yazan: Ali Rıza Seyfi - Evet, burada bulunanlar için sıcaklık dılar. Ben ağzımı açmıyarak onları dinliyordum. 
6tı~~t olan vilayetin mesaha! satbiyesi meselesi düşünülmeğe değer. Hele burada ilk Yemek bittikten sonra birdenbire kapı açıl-

0· kilometre, nüfusu 291626 dır. ise de bana gene çok yakışıklı görünmüştü. O- kışı geçirenler daha fazla müteessir oıurlar. Şüp dı; "Dört gözlü,. dostumuzun irl endamını gör-
ı.·tıtıanıarı 51701> hektardır. nunla elele tutuştuğumuz vakit, elimi bir dakika. hesiz şimdi nerede bulunduğumuzu biliyorsunuz. düm. Kaptanı ciddi bir tavırla scıa.mladı. Kaptan 

{l\ü~~l!l'et halinde Sarayköy kazas~nda dan fazla milddet bırakmıyarak, yilzlime - se- - Hayır, bu hususta en ufalt bir filtrim bile Blak bana dönerek dedi ki: 
llınd 

1 
t. Acıpayam kozasında (Zımpara) be bini ve ma.hlyetlnt bir tlirlü anlayamadı~ım - yok. - Şimdi bu güzel toplantının dağılması la-

''c ınc~ eri oldu~u gibi faaliyetle olmıyan bir alAka ile uzun uzun baktı .. O sırada kendisini Kaptan bu sözilm üzerjne doktora manalı zımgeliyor .. Siz, sizin için hazırlanmış olan yeri-
tiny~ t~ıır Ycrlt>rde bulunan Tebeşir taşı, bUsbütUn unutmuş göriinüyor, elimi sıkmakta de- surette baktı, doktor da sevinçle omuzuma vura- nize gidebilirsiniz. Yalnız bizim hakkınızda bazı 
mızı~. rom, Anıyant, Kurşun, boya, kır vam ediyordu. rak: şeyler daha görmelt isterseniz beraber gelebilir-

\"ilA. :ta ve alçı madenleri vardır. En sonra büyük bir irkilme ve iç çekmesile - Bra•o, bravo! dedi, bu sözünüz size nahoş siniz. Sizi temin ederim ki, olacak iş görülmeğe 
ı.1 ve it~t merkezinde yedi tane un fabrika kendJne gelerek ellmi bıraktı: suallerden birini olsun sormamı~m önünü alı- değer ve o zaman madalyenin öbür yüzü hakkın-
dir tJ 1 tane debagat fabrikalı faali,·ette- - GörUştüğümUze çok senndJm .. Yemek bi- yor. Zırhlının kamarasında her şeyi bildiğiniz da da iyi bir fikir k:ı.zanacak:;ınız. 

· nrb· " h h tın ve d n rıkaları senevt 17,323,200 kilo zi bekliyor... akkında bana söylediğiniz şeylerin ep gözdağı Ben bir saniye kadar duraladıktan sonra. 
.()eri ,.e e~aııat. fabrikaları da 875000 kilo Salondan bir iç odaya geçtik. Burası da birin olduğunu ben zaten anlamıştım. cevap verdim: 
lıilinde koseıe ımaJ etmektedir. Vilayet da- el salon gibi değerli postlarla süslenmiş, ortaya Kaptan bu sözden sonra şampanya getirtti ve _ Sizinle gideceğim .. Bana. ne gösterebilir-
11ıınıar d830? dokuma ıezgtıhı mevcuttur. hükümdar ziyafetlerine yakışır bir yemek masa- - Mademki nerede olduğumuzu bilmiyor- seniz görmeğe hazırım! 
alaca d ~hır -;encde 30.000.000 metre bez sı kurulmuştu. Kaptanın davetlileri ise ben, dok- sun uz. ben size söyliyeyim: Grccnland'ın batı sa- Dunun üzerine önde kaptan olmak üzere 

v·ı 0 llmaktaclır. tor ve Dik adlı lskoçyalı gemiciden lba.retU. Bu hilinde bulunuyorsunuz. Buradan elli mil kadar 
ı 1veun b" 'k ana kadar rastlamadığJJll derecede nefis yeme""i kt D d b k hep birlil{te yemı:ık salonunclan çıktık. :s:ıırıtı: n,

1 
ır scnclı kuru mahsul istih "' uza a animarkalılar c::ıruyorsa a u omşu Salondan uzun bir koridora !;Ikmış bulunıı-

282,718 ,1Adrıy 22 milyon 466,491, Arpa yerken lskoc,:yalt, bir talunı ~apkınca şakalarda larımızm tabii bizden hiç haberleri yoktur. yorduk. İki tarafta bir takım kapılar vardı. Yan-
2"? • ltır1 R977"' su 19.. bulunmak fstedi"Se de kaptan onun ağzını pek K t b 1 i -"l" u ,cı59 . "• som n882 pamuk .J ap an u <ıö"cen E0nra şampanya gc lL ı Ye makta olan elektrik lfi.mbal:>rını:n ışığlle çnlr 
'>'la. ' l,ıJ 10033 "' h ' "abuk kapattı k " "'~""~ . ' · • ı'o ut, 22955, <'e\'iziçi ~ < • ·adehler dolduğu zaman: m1zel tertip edilmiş '"atak odaları, bilardo salonu 
I·" ' ~ 0nnıtı Cl"'303 Evelce papaz tahsili gördüg-ünil söyliyen ts- .,,.. ~ 
'"?a~ı 22ıı· ~ • :ına~on 12095 ipek - Yeni yoldaşımızın aşkımı.! oturma odaları görınekte idim. Koridorun soııu-
lıa· .ı:ı vun '>GO• r uı koçyalr gülUnç bir ciddiyetle: R•·üıc 2 · · w 

1"'*• as Ye 130000 Dedi. Ben lrndehimi 0tekiler gibi lc:ı.ldırma- na. gelince, bir merdiyenden indik ve kaynnıu 
Pir· e. 0500 ar•·on -680 1- - ' - Yalnız, az kaldı sofra duasını un\ıtuyor-•nç 2Srıoo ' ,;y 1 • utun 934750, mıştrm. Kaptan Bial: b:.:nu göı·Unce birdenbire dışında bir geniş s.1hanlığa çıktık. Buradan ta 
!lHıoo, lı·ı 1 oo, Patıııes 1226000, merdmek duk! sertleşti: gölUn suları: hizasına kadar kayanın yüzüne oyul 
~:ı11• 213İ~o~01 SG:?ooo, s:ırmıs:ık 37000, so- Diyerek ayağa kalktı ve saçma bir ı:ıeyler söy- - Pek iyi! Si:::i şimdiden sıkıştrrmıyacaihm muş sarp, bir yol iniyordu. Bunun altında dtt gc-
'· ' 0 ~ nıo1ıs;11 • r: lem eğe başladı. O ancla kaptan Blak öfkeli bir Teklifimi '"" sn:ı.lirn; do~nıclan cto::;ruya önüntizc niş bir kumsal ve onun tist tarafında pek metin 
··~<!.!; ~~7Ôo · ~lrn:ı 125000, erik 275000, kaptan hırs ve şlddetile ona. döndü: koyııncaya. kadar bizim misafirimiz sayılırsımz. yapılmış geniş birkaç taş bina vardı kl;kaptan 
~O~rı.fırın. şN13'. ,

1
kestane 10000, kirnz - Sana çeneni tut demiyor muyum be herif! I .. ll kin o teklifi bir kere ileri sürersek iki defa Blal:ın adamları için yapılmış oldukları anlaı;;ı l-

3~..ıOoo, n:ır ıı~' -Ooono, ,·işnc 45000, incir, lskoçyalı yıldırımla vurulmuş gJbi ı:.arsıldı: söyletmeğe Yakit hırakınıyacn.~ımıza inanınız., makta idi. . 

l .. ıs:i,oon rı ooo, kaysı 2jOOO, üzüm - Affedersin kaptan: her Yakitki gibi ketle Diliniz ki. istP.di"ı"mı·z ,·al'lt "ok l'l>'tı··ı ıı, ..ınmlı:ır ola Bu binalardan en bUyilğU ·· i ri ı J k "k 
< ıır. • • rrnııt 250,000, n'"·v:ı 50000 kilo- ri i d 1 ti ' ' · ' " nun ~e s e e rtı -lkliııı 

1 
" n a~rtmak istem ş m. hlllriz .. ŞJnıdt b" r'"'""" ~·rl · mı?. lv"rn.yım .. Şu si- H\mh:ılnrilc iyi a.ydınln.tılmış çok geniş bir aalon-

1cr nıııı 1 Sonra haksız yere ceza görmiiş bir çocuk garalar hepsinden iyidir. Çünkti iki ho.fta önce du. Gayet kalın '\o'e nv hayvanları postlarından 
ısu e elverişlidir. mahzunluğu ile yemeğini yemeğe başladr. Dok- Amerikaya gitmek Uzerc fngiltereden yola çık- (Devamı varJ. 
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Sulh teklifini 
enliler 
-eddetti 

~ Buştaratı 1 incide 1 
Ila'lkov 1 ( \~ A.) - Japon 'Sulh tek-

bütün Ja!Jon sulh tekliflerini reddeyle
mektedir. 

liflerinin bugün Hankovdaki Alman el
çisine bildirildiği şekilde Şank _ Kay -

Şcke tebliğ edildiği, fakat bu şartların 

derhal reddedildi~i. burada emin bir 
menbadan öğrenilmi,.tir. 

Şang - Kay - Şek yalnız baş 
kuman elan 

Hankov, 1 (A. A.) - Maliye nazın 
Kung, icra yuaru rei liğine tayin edil
miştir. 

Şimdiye kadar bu vazifeyi yapmakta 
olan Mar~al Şang - Kay - Şek, bundan 
sonra bütün enerjisini Çin kuvvetlerinin 
baş! umandanlığı vazifesini ifaya hasre
decektir. 

Çinlilerin mukabil taarruzu 
Şanghay, 1 (A. A.) - Cotes de Fer 

denilen mı.imtaz Çin kuvvellerinin ku

mandanı general Chang - Fah _ K vee, 
bir Japon menbaından bildirilen haber
lere göre, Hangşovu istirdad etmek üze-

re bir mukabil taarruza geçmi~tir. Ctrc
yan eden şiddetli muharebede her iki 
taraf da ağır toplar kullanmışlardır. 

Kabahat ıavallı Çinde ! 
Tokyo, l (A.A.) - Yılbaşı münase

betiyle nec:rettiği hir beyannamede hü
kumet ezcümle diyc,ı ki: 

"En büyiik arzur.ıuz, Çin anlaşmaz
lığının çal.uk surette hallidir. Fakat 
millet h3 .. be devam etmek busundan 
geri durmamalıdır. Zira, Şan Kay Şek 

Japonya, son dakıkaya kadar onun 
fedakarlıklnrda bulunmasını bekledi ve 
ümit eyledi. F~kat, bugün, memleket 
Çin - J:ıı.on anlaşır.asma mani oa!n 
bütün gü:;lükleri yıkmak için her türlü 
vasıtalardan istifade eyleyecektir. E
sasen üçüncü devlct!erin bir müdaha -
lesi vaki olmasa idi, sulh Uzak Şarkta 
şimdiye L.c.:dar çoktan temin edilmiş o
lurdu !.,, 

Porteki ı müstemlekesini 
tehlikede gördii 

Lizbon, ! (A.A.) - Hongkongdan 
bildirildiğint' göre, Portekiz kıtaları 

Macas P:>rtekiz mü~temlekesinin civa
rında kain Vonkam adasının garp cihe
tini işgal ttmiştir. 

Bu tedbirin alınmasına sebep, 29 Y..a
nunuevvelciP. Japon kıta:_:mın bu ada
nın bir kısmını işga! cylemeleridir. 

Esas!n uzun zamandanberi, bu a
danın miilk:yeti hakkında Portekiz ile 
Çin arasında ihtilaf mevcut bulunuyor
du. 

Öğrcnldiğine göre, Portekiz hükıime
ti, ayni zıımanlfa, Japonyaya karşr oa 
noktai nazarını idame ettirmek üzere 
Japonların bu adavı işgal eylemelerini 
Tokyoya protesto etmiştir. 

Söylendiğine göre Japon kıtaatı Por
tekiz hükumeti tarafından mülkiyeti tn
lep olunan araziye girmemek emrini 
almışlardır • 

n iliz siyasetinde 
büyük değişiklik 

o ması bekleniyor 
~ Bll§tarafı 1 incide 

mel taşı eılarak muhafaza edecek, fakat 
umumi bir sureti tesviye bulmıya da 
çalışacaktır. 

:(. . :(. 

Malum olduğu üzere İngiliz Hariciye 
Nazırı Eden ile, Başvekil Çemberlayin 
arasında oldukç.ı geniş görüş farkları 

vardır. Şimdiye kadar gene hariciyede 
mühim bir vazifede bulunan Van Sit
tart ise Çemberlayinin fikirlerini tervic 
eder. 

Bu zatın Başvekil tarafından Edenin 
yanına verilmesi bu noktadan mühmi -
dir. 

Milletler Cemiyenin zarı ''e 
kun•eli 

Cenevre, 1 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti radyosu dün akşam cenup Afri
kası başvekili general Smuts ile genel 
sekreter Avenolün Cenevre müessesesi 
ve kollektif cemiyet sistemi lehindeki yıl 
başı nutuklarını neşretmiştir. 

G:neral Smuts, ez:ümle demiştir ki: 
"- Bütün dünya bugün~ kadar Av

rupa devlet adamlarının tnaımadığı bir 
vaziyette bulunuyor. Batıda fikirlerde 
ve işlerde büyük bir kanşıklıl: var. Do
ğu, neticesi hen~ meçhul bir taarruz 
h::ıreketine başlamak için bu karışıklık 
t;:: .ı isif:ıde etm:ktedir. Milletler Cemi
yeti böyle bir vaziyet karşısında hare -
kete geçebilecek kad:ar kuvvetli değil
clir. Zira, henüz geni ve tecrübesizdir. 
Kendisi hakkında yapıl:m itham budur. 

Ekteriya Milletler Cemiyeti, Gran
dinin clüşündüğü gibi, galip devletlerin 
hakimiyetini ezelileştirmek içm yapıl
mış bir mekanizma olarak gösterilmek
tedir. 

Göz lte'd:n 

Dı.Muıa l RamiAyllın 
Mwayenehaııeslnl Taksim.Talimaııe 

il :--~!~~:t~~:~lT~;~~~ ~~~~ uü.& ı· 
~ r'azardan maad<ı hergun: Oğledeıı 
1 sonra saat ikiden altıya kadar ---

Bununla beraber, vaad edilen garanti 
yi tahakkuk ettirmemekle itham edili

yor. İlk azasından birkaçı tarafından 

terl:edilen bir cemiyeti halen vazifesini 

yapabilecek iktidarda değildir. Bu it

hamlara ne cevap verebilirim? 

Milletler Cemiyetinin paktı, beynel

milel teşriki mesaiye dayanan bir ce

miyetin terakki yolunda en ileri nokta

sıdır. Kuvvetini yapan bu nokta olduğu 

gibi zaafını da bu nokta teşkli etmekte
dir. icap ederse pratik bir reforma ama
deyiz. 

Fakat hiçbir suretle teslim olmağa 

değil .... ,, 

" Ümit kesmiyelim ,, 
Milletler Cemiyeti Umumi Katibi A

vc:nol şu beyam tta bulunmu§tur.: 

"- Milletler Cemiyetinin muvaffa -

kıyetsizliğe uğraması yüzünden, kendi
sinden ümidi kesmemelidir. Zaman va
himdir. Halen işlerin idaresinden mes'ul 

olanların cesaret ve ihtiyat göstermele
ri lazımdır. Vazife çok nazil:tir. 

Millelter Cemiyeti, şimdiki ihtiyacları 
karşılayabildiğini isb3t etmiştir. Dünya 
da binlerce insan cemiyetin yüklendiği 
vazifeyi başarmasın: beklemektedir. 

Milletler Cemiyeti, canlı bir teşek -
küldür. Bu itib:ırla islah edilebilir. Fa
kat şimdiki pal:tt:ı asgari bir teahhüt 
h;ıddi vardır ki bunsuz ne Milletler Ce 
miyeti, ne de beynelmilel teşriki mesai 
vücuda getirilebilir.,. 

Avenol, Milletler Cemiy~tinin, ban -
şın muhafazasını istiyen milletler için 
mutlak surette lazım olduğunu bildire -
rek sözlerini bitirmiştir. 

"Milletrer Ccrriyeli ölecektir!" 
Eerlin, 1 (A.b..) - Göbbelsin Al

man milletine hitap eden r.:esajı dün 

akşam bütün Alman radyo postaları ta
... ~.;;.1c:ı: ı:eşredilmiştir. 

Gobbels dı~ po1itil:adan bahsederken 
şu sözleri söylemiştir. 

"- Versailles muahedesi ölmi!:tür. 
Onun neticesi olan Cenevre ttşkilatı c.'la 
ayni akibete uğrayacaktır!.,, 

HARER - :A.'kşam postası 2 fKlNClKANUN - 1938 

Ro anya yahudileri 
------------------------------~~--------------

Türkiye ye 
gele bilirlermi 

_..,. llıı~tarafı 1 lncılıle i:iııline geçmek Uzere eski Ziraat ye· 
hiçbir partiye intisap etmemiş olan Ti- ktllerlnclcn Sabri Toprak tarafından 
tülcskonun milli köylu partisine girdiği Dliyük ;\Illlet Meclisine bir kanun 
öi:,rrenilmektedir. Titüles-ko, bu hareketile teklifi yapılmış olduğu da malum· 

dur. J<'akat bu teklif henüz cncUınen-
Goga hükumetine kaı'§ı mücadeleye giri- lcrdcn çıkmış deı;lldir 
şeceğini anlatmak istemi~tir. b • • • .. • 

Birkaç Yahudi gazetesi kapatıldı Roman~~ Başveln ınden Turkıye 
Bükreş, 1 (A . .ı\.) - Jasoy'da birkaç Başvekılıne .. 

yahudi gazetesi kapatılmıştır. Ankara, 1 (A.A.) - Yeni Roman-
Bul .,•aristana gidecek yabudilcr ya kabinnslııin teşckkUlii münascbe~ 

tile Başnıkll Ceıa.1 Bayar ile Roman" 
Sof ya, 1 (ı\, A.) - i\Iemlekctlerini ya Bnşvckll Oktaviaıı Goga arasın .. 

tcrkedecl'k olan Romanya yahudilerinin dn aşağ-ıdaki telgraflar teati olun· 
Bulgaristana girmemelerini temin için muştur: 
re mi hiçbir tedbir alınmamıştır. Bu. J~kselftn <''cliH Bayar Tiaşrnkil 
nunla beraber, kesif hir muhaceret akı-
nı karşısında kalındığı takdirde hükOme
tin bunu tahdid etmek üzere tedbirler a· 
lacaih zannedilmektedir. 

Tiirkiyeye hicret edebilirler mi? 
Romnnyanın, Yahudiler için ikin

ci bir Almanya olacak şekilde tedbir 
lere lıazırlanıııası dolnyıslle Roman 
yadan yüz binlerce Yahudinin hic
ret etmesi muhakkak görülüyor. Hat 
ta. komşu birkaç devletin bu ihtimale 
karşı huclullarmda tertibat aldıkları 
da bildlrillyor. Bu vaziyette Roman
ya Yalıudlleri!i•u kütle hallnde mem 
lekctimize de hicret etmele-:-i mev
z'uubahs olabllir mi? 

Verllen maIOmntı. göre Romanya 
ile aramızda mevcut bir anlaşma, 
böyle bir hicreti im.kfınsız bırakacak 
mahiyettedir. Filhakika Türkiye ile 
Hom::ınya nrnsmda 1925 senesinde 
::ıktedllmlş bir anlaşma mucibince 
hiçbir Romanya tebeası (diplomat
lar Ye konsolosluk memurları müs-
tesna) Tilrkiycde iki aydan faz1a 
ikamet: edemezler. Aksine hareket 
takdirinde Türkiye polisi onları hu
dut harici eder. Yahudiler hicret e
derlerken Hom::ınya '·atand::ışı hak
kını bırakmış olamıyacaklarına gö
re onlar hakkında da bu muahede 
hUkilmlerlnin cari ol::ıcağr anlaşılı
yor. 

Diğer taraftan, memleketimize 
klitle halinde Yahudi muhaceretlnln 

A~KARA 
"Haşmetlu hüklimdarım ;Majeste 

Kral tarafından bana tevdi edilen 
krallık başmübaşirliği vazifesini der 
uhte ettiğim ilk andan itibaren, bil· 
ylik bir koruyucunun azim ve dehası 
sayesinde bugün yeni bir bayata 
açılım Türk milletine Romanyanın 

sarsılmaz surette muhafaza ettiği 
hararetli dostluğun ifadesini kabul 
etmesini ekseHl.nsınızdan rica ede
rim. 
Yakın bir mazinin bir çok iyi ha

tıralarını yadederek ekselA.nsmız .. 
dan yüksek tazimlerlmtn kabulUnU 
dilerim.,, 

Başvekil 
Ocbnian Goga 

Eksclims Octa:rlan Goga 
Başvekil (BUkreş)' 

"Haşmetlf.ı Kralınız tarafından 
ekseHlnsmıza tevdi edilen yüksele 
Yazlfcyi bana bildirmek için Ifıtfen 

gönderdiğiniz telgraftan ve Şefimiz 
ve memleketim hakkında izhar bu
yurulan ve Türk mflletlnin ruhunda 
necip Homanya milletine karşı ayni 
sadık makc>s bulan çok dostane hft!
slyatrnızclan pek mlitehassis oldum. 

I<~kselrtnsınızdan en samimi teb
riklerimin kabulünü rica ederken 
mesaisinde tam bir mu,•affaklyet te 
mr.nnl etmeye mUsıtreat eder ve yUk 
sek tazimlcrimtn kabulünfi dilerim.,. 

Başvektl 

Celat Rarar 

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

Hindi yüzünden 
dava 

tı:ı~t:mıfı 1 incide 
yürümeğe çaşladılar. Ben de aldırış 

etmedim. 

Vnkit epey geçmişti; dışa11 çıkmak 
üzere hazırlandım. Hindileri ara.. 
rnn ararım yok. Ne iskemle altı ne 
masa altı bıraktım, gene bulamadım. 

Çaresiz eve elim boş döndüm. 
Sabahleyin sokağa çıkınca bir de 

ne göreyim? Bizim hindilerin kemik 
!erini ipe dizip kapıya asmamışlar 

mı? 

Ömrümde böyle bir hakarete ma
ruz kaldığımı hatırlamıyorum. Ka.. 
rrm da gelip bu manzarayı görünce 
tabii sinirleri bozuldu, üst.üne fena
lık geldi, kendisini kaybederek bana 
saldırdı. 

Bu vak'a üzerine neye uğradığımı 
bilemedim. Hemen gidip akşamki 

arkadaşları buldum. Fakat inkar e. 

diyorlar. Hindileriıni çalan ve beni 
tahkir eden bu adamlar hakkında 

davacıyım! 

Hakim, bu bir hayli uzun süren 
sözleri dinledikten sonra suçlu yerin. 
dekilerc döndil: 

_ Siz ne diyorsunuz? 

Oç arkadaş, mahkemeye kadar ak. 
scdcn bu garip hırsızlıktan haberleri 

olmadığını söyleyince reis tekrar 
Sarandiye döndil: 

_ Sen hindini bunların çaldığını 
söylüyorsun. Belki bu işi bir şaka 

için ynpmışlardır. Sen bu davadan 
vazgeç te sizi barıştıralım olmaz mı? 
Siı.randi heyecıtnla atrld'r: 

_ Kat'iyyen vazgeamem. Bu iş 
hırsızlık kasdile yapılmıştır. Sonra 
dn. kemiklerin evimin kapısına asıl
ması .. 

Mahkeme bunun üzerine gelnıiyen 
şahit Topirinin celbine karar vererek 
davayı ba§ka bir güne bıraktı. 

Sarandi avukatının kolunda sa]o 
nu terkcdcrken birden geri döndü. 

- Bay hikim, IUtfen hindileri pf .. 
şiren fırıncı da bulunup mahkemeye 
çağırılsm. 

Ve tekrar avukatının koluna girip 
kendi kendine rumca bir şeyler söy .. 
lenerek dışarı çıktı. 

Alman ajansına göre 

Asiler Teruele 
nasıl girmişler 1 

J•nrü; 1 (,\,.\ .) -Alman ajansın" 

dun: 
Tcruel cephesinden bildirildiğine 

glirc, bu şehrin Franko kıtaatı tara" 
frndan istirdadı şehre aynı zanıand• 
Uç istikametten giren ve general Jı."' 
randa, :Majlca ve Yalera kumandası 
nltıııdakl üç müfreze tarafından ya"' 
IHlmıştır. Bu esnada kalın blr sifi 
nıcrcut olduğundan tayyareler hare" 
kfıta iştiruk edememiştir. General 
\"aleranın kıtaatı öğleden sonra şeb 
rin cenubunda bulunan Muela meV'" 
kil ne geldiği vnkit şohfrde mahsuı' 
bulunan Ji'rnnko kuvvetleri de şJınal 
istikametinde hir <;ıkış taarruzu yaP 
mışlardır. Knnlı bir çarpışmayı ınU" 
tcakip Franko kıtaatı üç istlkaıneV 
ten şehre girmişler ve aralarında ff" 
Ubatı tesis etmişlerdir. BUtün bu lll\J 
barebelcr sıfırın altında on bir dere" 
co soğukta yapılmıştır. 

Frankocuların esir aldıkları cull1" 
huriyetçllcr arasında general Pa1lo9 

ile bUtün erki\mharbfyesi de vardır· 
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Gedlhıa s· fi l . f 1 d F k t 1 d 
0 

•· şa, ınekli medrese A.A.B: g ven mz az n ır. a a zor ve a ışına ı-

Çt. r!:ı ~OYiu, dolgunca bir \ÜCUt. Sıhhat- Cevapları veren i;ınız işlere karşı b:ışta d:ıim:ı miilereddit-
lan1l.~~s tnbiatiniz şendir. İşlere zorluk Profesör San erk siniz. ltfya:lnrını7.a lı:ıHlılığınız fazl:ıdır. 
lak ~ ıoruez, yapılması lüzııu bir işi mut· En büyük kusurlarınızdan biri, n:ısıl yapı-
Sıb? :aıımak istersiniz. HAdlselcri olduğu Gratoıo:ı ve Grafometrl lacalh muayyen olan iş şeraitindcı kendi 
ta 

1 
abul etmc~e. bir şeyi bir defa olduk- mUle:taSSISI kararınıza ,.c ten:uyillierinizc giJ'rc tadil.it 

da "-~'"ra - ~undan memnun olmnzsanız yapmanızdır. Birr.z da inatçı sörünüyorsu-
llıü · uzun ınuddet üzülmeğe tablatlnlı nuz .• Ilu huylnrını:ı düzeltirseniz lıayatını-
le s~ıt değildir. Başkalarını taklit etmek-

r.n ıse kendi kanaat ,.e zevkinize göre iş b üTUN_ta_ fsilatıyla k.a. r_ak_ ·terinizi; meziyet v.c kus.urları_ • lannızı, yazınızı sağ el ile kaç dakikada, sol He kaç dakikada zın seyrind<'n ch"ı:: çok memnun olıırsu-
ormek sizi d h k dar h h · kl · · d b.l ki · • k nuz. tıı. b~. 11 ıı tok tatmin eder. \alnız mzı; sızı hayrete duşurecek a vazı \e sarı ola- yazdığının; dırsc · erınız en ı e ennıze adar kaç santim ol-

1! U) ük, ku urunuz lıir işe t:ım düşünme rak hususiyetlerinizi; tuttuğunuz veya dü5ündüğünüz işte mu· duğunu ilave cdinit. -;
98

-
ıı en başl:ınınnızdır bö)lece bütün kıırnrı· 1 . Sabahaddin K. C. S. 19: 

11
:z verilmeden ı;i;işilnıiş i·~Jeri başarırsı· vaffak olup olmıyacağınızı; nihayet beş fark a ya~ınızı size Kızınızı verceğiııız delikanhnm, tanıdıklarınızın, dostlarım- Gcncsini::. Orta )apılısıım:. Bo) unuz u-

1_/ nmıı, vakit ka)lıeder, z:ılımet çekeni- söylıyebilirim. Bana bir gazeteden, bir kitaptan veya aklınız- zın, ni~nlrnızm, iş ortağının da seciyesini, hususiyetlerini. bi- zuncndır drnehiliı. Dikk:ıtllsiniz. Ameli 
z ız. llu hu~unuzd:ın ,·ıızsecrnenizl ve inli- dan ,·azacanmız dürt satırlık yazryı; son aylardaki imzaları- ıe imzalarnı ve herhangi bir yazısından dört satır yazıyı gön- işlere de k.~biliyclıniz iyidir. fü:ısında fa-
arna dikknı etmenid tavsiye ederim. nızd;n ıkisi:ıi gönderiniz. derirseniz size söyliycbilirim. al bir tabkliniı 'ar. fşlcrin uz:ınınsı sizi 

-lS!l- Tetkiklerin çok esaslı yapılmasını istediğiniz takdirde sağ Kendilerine cevap verdiklerim, cevaplar hakkındaki müt&- çok sıkar, kısa zanwıcla ncUce nlmak ister 
elinizle '-'azdıg-;mız dört satm, aynı yazının sol elinizle yazılmı· lealanru _ icabında neşredilmek üzere - sarih adreslerile yaza- :;iniz. Hayattn nıu,·affnkiyetsizliklcriniz, 

J bir işte k.ıJıan:ıcajı•ııız Y t•ılalnrı iyi inli-

!}!J!J9: 
Gen · · l:ı Çsı~~z. 1-.n r.ızla orta bo) lu 'e şişman 

1 tnıtAa ıuustait görünüYorsunuz. hi ve 
ı:ıss:ıs t -

şını; baş ve ~adet parmaklarınızın bir l•tığıt üzerindeki izle- bilirler. Gelen mektuplarda, bir kağıda muhtelif kimselerin ya- hap edememcnir.dencllr. Umumi maluma· 
rini: sağ elinizi kağıt üzerine koyarak bir kut"§U)1 kalemle eli- zı yazıp imza attıklarını göriiyorum. Herkes ayn ayn kağıt- tınızı arttırm:ı~a. zekanızı clnna işlek lıir ı.. ıır rtıhıasınız. işlerde luroı ilıııınl· 

"ar 0ı ı · .c usunuıu lııhınin edı~ oruın. l:l sol 
'e nınııeııı · · • . ı.ınız. t:mumı ı'lere de kalıılı· 

nizin kağ1da çıkardı~ınız resmini; muhtelif tarihlerdeki imza- lara yazmalıdır. hale koym~a ihtiyacınız \'ardır. Bir do 
bir şeyin h:ırici ~ekllne ve güzcJJiijine e
hemmiyet ''<'rmek icnp clli~ini hatınnmla 
tutmanızı ta,·siye ederim. 

:. ctiııi r. . . 
ki r z cna değıldir, Lıunu tl:ılıa ruzla ili· 

1 )a ellırelıilırsiniz Jluyaıto karışık iş· 
erden z· . • -
ışı . _1l :ıılc h.ısll ŞC) lere kınayul eılcr, 

1 erı ınunıkuıı ınertcolıe Lıasitl~tirmeğe en· 
ışıı;sır117• B:ı,k:ıl:ırına karşı kolo' !ıkla ili· 
nıaı besi · · 
1 

er, onccıleıı v:ıki:ılar:ı karşı kolııy-
ıkı:ı nikbl d · · r h ıı a\'raııırsıııız. Bır şeyın le· 

1~rrhuatınıı dıkkııtiniz ktıHCticndirilml't;e 
ll laı:ıır " . 1 . . • 

11 • uunu ll'nıın <·< ersenız sızı menı 
l'un tlecek neticeler nlırsınız. Bir de yi
s ece, mc~clclerinıil' ılıkkıılli olııınnıu tav 
ıyc cılcriın. 

-lDO
l'ıkudıır. ı• A T L· 
Gen · ... · • · n Ç~inız. )3ŞlllıZ 25·30 oral,ırındadır. 

sıonYunuz kısa görünüyor. \'ücutça şişman· 
ız < ·· lal •• •Oıleriııizdc belki z:ıar Yardır. Bu 

ın~'nıniın doğru ise hlr ı;üz doktoruna 
lc~·raca:ıtı ihmal elmenıcllsiniz. Yemek iş· 

111dc mutedil olmanızı da l:ı' si'-'e•·c lii· 
~>'Ilı; "' " 
tın buluyorum. Muhtelif yazı ve inızaln-
ııı ~zın letkiklnden son aylar içinde işi
~a zın bozulduğu di~cr iş ve tcşelıbüsün nr
hi::nd:ı olctuljunuzu istimzaç eltim. Tn· 
lisa~n Pek fo::ıl olm:ıılığınıza süre hunu ik
isıı· edinceye kad:ır mütem:ıcll faaliyet 

Ye · ııız ". ışlereş imdilik pek lııı, nır.1ınınu· 
in:ı~İ dıkk:ıt lıass:ınızı kunellcııdirmenizi, 

nn Cin vazsc~ıncnizi tnvsiyc ederim. 

s. c. 579: 
-l!ll-

Genç· · 
'c:ı sınır., bo:11ınuz orladır. Orln hOn-
':ı;::ı~si~iz. IJayntta çabuk değişen zevkiniz; 
ı'c ilk rleğlşcn temayülleriniz, fızerlcrin
':ı-~7tın ınüddet durm:ıılıHınız knr:ırlarınız 
hCİ; ır. Bnyııttn mu'raff:ıkiyet için 13r.ım-
~'.:2.·~~lnrı kerıılini!-dc lıul:ılıilere· 

~ . 

ğiııiıc kadar zevk, karar ıeıııayiil dcği~ik· 
llklerini diııı:ığınızın ,.e arzunuzun daimi 
kontrolü altında bulundurmanız t;ok şaya
nı ta,•siycclir. Sizde eliın bir \'Ol'tık ruhu 
rnr gibi .. sı~ ne ıli:,·orsunuz? 

-1!12-
/\. 92: 
Genç, iyi yapılı, orta Lıoyhı biı· z:ıt •. 

ln:ıtçı \l?~a iradeli bir k:ır:ıkter. lnlizaın 
hissini:r. ku,·,·ellidir. Başk:ılaı ıntl:ın fnrklı 
göslcrt•n lıir ııı:ılıı)'cl arzetınckktlir. Biruz 
uysal olnı:ı{la ,.e mülayim görünıııeğc ihti
yacınız vardır. işleri basil hale ı,ıctirıııck
ten hoşlanırsınız, Ye işlerinizclc pek müte
reddit flÜrünmiiyorsıınıız. Ynlııız k:ır:ır 
Yermekte lıirnz ncelechini1. nır işi lıütüıı 

lcferrüalile lelkik etmeden k:ırnr nrıııc· 

~e de mülcm:ı) ibi niz. Faalsiniz. l "ys:ıl O· 

lur ,.c kararl:ırınızı 'ermekte pt•k ııccle 
cımezscniı, lı:ıy:ıtt:ı tok ımıvarrnki)·dlcr te 
ıııiıı eılc-bilirslııi;ı:. 

-J!)3-
il. ı·. [). 123: 
ll:ıy, bayandan ılıılıa uzun iıo) lııclur. 

her ikiniz de orta yaııılısınız, ynzı ,.e iııı
zalnrınız ın tetkikinden nldıAıııı ilk cımslı 

nelice şudıır: Yaşnıııo şerailinizi Yll)llllı:l 
iınkunl:ırınızn uyrlıırmnk surctile daha ~:ı· 

buk mesut olmanız: mümkündür. Ye anla
dığınıa göre siı bunu ynpm:ıınaktasınıı. 

Birbirinize karşı mıııımclelcrlnizdc ica
bındn iki tarartnn lıirinin lıir:rz dalın ur-
ı;al olması k:ıp eder. Es:ıs itilı;ıl'ile her i· 
khfü: de iyi k:ılpli5iniz. Y:ılnız h:ı'il şey

lerle ve çok oı mıı~rnrı:ırlıı h:ı~·:ııın d:ılıa 

:r.r.~·kJi \'<' cl:ıhn ı::iizcl ve clııh:ı nr.5rli lllnhi· 
lcrc>;!iııi zııııı'lrı zunınıı ıııll'lı•\ oro:ıııııız. ~ir.r 

ES 

y:ışoy15 l:ırzın 1 uer:ıbcrce lclkik ederek 
,.c bilhnssn temin edebildiğiniz imkunları 
nşmıyarak ve yuşıyae:ığıııız muhiti lnm 
hir lsnbelle tayin ederek buna göre lJjr 
h::ıyot sürmenizi tavsiye ederim. Eğer 
hu tn,•siyelcrimi kt'ıfi derecede Ynzih bul
ınnyors:ıııız tckr:ır sorunuz. Size icnp eden ' 
iz:ılı:ıtı vereyim. llayntııımln iyi günleri 
şimdiden miijckleycbilirim. 

-l9~

lstaııb11l f'll:il 4930: 
Gençsiniz. Ynşını:r. herhalde 30 dan fnz. 

l.ı olıınuız. Şişmanca nya şişın:ınl:ıııın~ıı 
\'Ok müslail lıir lıiinycdcsiniz. ]'endi bil
cligınlıden şaşııııl :ın hir k:ır:ıkterdcsiniz. 
Ilay:ıttu en iyi ,.e en zolımetli derı.lerin 
ıııuhili lclldk ederek alıırnca'ğını hatırla· 
nı.ınız ı:ok i~ i olur. Huhcn şen \'C merlıa
metlbiııız. Zor i5lcrılcn ~·ılııı:ızsınıı, dikkat 
lı:ıssan ıı k11nct lentliri lıncliılir.Hafıznnızın 
d:ı tlab:ı işlek olmasını lemin etmeniz 
temennlre liiyıklır. Bazı temayül ,.e a-
clcllcriniz, tidela ilıtiynrlnrın lcnın_yül ve 
nıletlcrinc benzt·ıııcktcdir. Bunları ynşını

zın ieapl:ırınn ııydurınanızı ve yaşınıza gö 
re k:ııı:ı:ıt \l' fıclctlcr kaz:ınııı:ığn çıılışııııını· 
ıı hilh:ıss:ı lnvsiyc cdcriııı. 

-1{.lj

Sanıatya U. 8. GG: 
Yıı51nızı tayinrle zorluk çektim. Bazı 

,ılumellcrdcn ortn ~ oşlı. lJ:ızılarındıın ise 
orta :rnşlıdnn uz hir sinde lmhınduğıınuzu 
lahmin eli im. Bo~ unuz lıcrhalrle uzun ol· 
nııync:ıktır. Orln lıir hünycdcsiniz. Sinirli 
\'e çobuk kız:ın hlr karnkler söstcrmiyor
~ıınuz. Rıı itih:ırl:ı nııılıitinir. tor:ırınılnn 

'"\'llılf~lıı'>:i SV) l"yr!ı'lirim. r:s:ı~rn iııaı~·ı 

<la değ1Jslniz. Acık kalpli bir zatsınız. Bu
gün olduğunuzdan fazla yükselebilirsiniz 
ve yükselmelisiniz. Bunun için eksikleri· 
ııizi tamamlamanız ve meseld bir ecnebi 
!is n 1111 öğrenmeniz lazımdır. Dnha fazla 
izoh:ıt \'erıneklil;im için diğer bir müraca
nlinizi bekliyorum. Hayatın size ,·nadetıiği 
rırs:ıtlardan istifadeye knl'l kararınızı \'e 
bunun eslınbını temin etmenizi ta\'slye e
cleri rn. 

• -l!JG-
A. lJ. C. 1·2-3: 

Gcn~·siniz. Y:ışınız 25·30 arasında ola
rnklır. Boyunuz da uzundur. \'ücutçn şiş-
manca görünüyorsunuz. Yüj.ınızı tetkik et· 

tikten sonra sıhhalinizden bazı şiklıyelle
riniz ol:ılıileceğini zannediyorum. Bu yüz-

den nsabileştiğinizi yani çabuk kızar bir 

Jıalde bulunduAunuzu söyliyebilirim. Te
reddüdünüz de muvnffakiyellerinlzi azalt
makta, snadctinizl zayıfl:ıtmaktadır. Tered 

ıliilleriniz,tahminlme göre vakii vakit \'ehim 
halini nlmnktadır. Yüzde doksnn ihtimalle 
içki içtiğinizi ,.e muntazam bir hayat ge-

çirnıcınckle oltluğunuzu da iddia edebili
rlın. Hayatınızı tanzim etmenizi ehemmi
yetle ta,·siye ederim. 

-193-
Ftlridun /şeri: 
Gençsiniz, orta boylusunuz. Toplu bir 

\'Ücudunuz ,.e şişın:ınlamıığa fslidadınız 

\'ardır. Sıhhatçe i:risiniz. Dikkat?I Te daha 

munlnzam bir yaşama tarzı ile sıhhatiniz 
daima şikıi~·etsiz geçebilir. Oikkatinizden 
lınfı7.:ın ızd:ın rlalııın memnun olabileceği-

-1!J9-
Fethiye G. D. O.: 
Jloyunuz kısaya yııkın ortadır. Ynpılışı

nıı: da orta<lır. Hassas bir rulılasınız. Tiaş-
kalarına benzemekten hoşlanmaısınız. Yol 

nır. dikkat lıassanı~ daha ku'\"etlenclirilme
lidir. Amelt işlere de kabllfyetfııiz iyice
dir. Alışmr.d•~ınız i~den çabuk bıkar \e 
böill' bir \:ııiyetle ~:ıbuk yorulursunuz. 
Vüzuhtnn a~ıklıktan hoşl:ınırsınız. En hii
yük temnyfıliinüz: Lol bir yasamadır. Du
ra dıır:ı çalışıığıntzı ve işleri fasıl:ılara o-
yırıır.ık çal•sın:ık ıidetlnde otduAtınuzu da 
zannedlyorcım. Yüı:sek emel ve iddiaları· 
nız vardır. nunların tahn'kkuk edememesi 
üzünrnlerinlzdendir. Dnha mesut bir ts
tlkb-1 g&rd,ı;-:ımü .Te trh~ir ı debilırlın. 

-20tı-

Falih- E. K. - 52: 
Nişanlınızın gönderdiğiniz yazısını tah

lil eltim.: Nişanlınız büyük bir ihtim:ılle 

20-22 yaşlannda olacaktır. Boyu uzundur. 
Vücutça incedir. Hassas bir yaradıhştııdır. 
Tahakküm edilmekten pek hoşlanmaz. Bir 
az da inatçı olacaktır. Yaşama ve gf~innıe 
meselelerinde fednkftr olmasa gerektir. 
Fakat zeki, ve iyi kalpli bulunduğu için 
üzerinde iyi şekilde müessir olabilirsiniz. 
Telkine de çok müsaittir, bundan da isti
fade edebilirsiniz. Sabırlı bir çalışma ile 
sevdiğinizi söylediğiniı: bu bayanı, kuraca
~ınız aill'nin saadet veren ve mcrut ol:ın 
mühim hir unsuru lı:ılinc f::clirehilirsiniz. 

T 

160 RATI'RAMAN 'KIZ KAHRAMAN KTZ - -~----------- -·-
I' Koıinyan kulak kabartırken, Riş
•yö da sordu 

- Bir rahip mi? 

1 
- Üzerinde rahip elbisesi vardı. On

<ır~ YCli§int.:~ bir sevinç 51ğlrğı kvpar
lll;:ı >tan kendimi alamadım: Silahşorlar 
~~Yanında matmazel dö Lespar da bu-

~~uy~~du. ve üzerinde, tıpkı Esyolde
gıbı bır elbise va:-dı ! 

l~ardinal boğuk bir sesle ınmldandı: 
- Annais dö Lespar ! 

d - Evet monsenyör. O. sizin eliniz
cydi. Onu kaçırdınız. Doğrusu çok 
Yazıl:. Baan inanmak istemiyorsunuz, 

ak:na size tekrar yemin ediyorum 
ı . u·. o, ısyan eden on derebeyine be<lcl-
r. 

~ardinal heyc.•.:an için.ele: 

- Devam et Raskas ! .. dedi. Devam 
et. 

d ::- Bitiriyorum, monsenyör. Kopar
ıgırn çığlık üzerine, bu asil genç kıza 

refakat eden rahip üzerime atıldı: Bu 

~zun. boylu baş belası bir rahipti 
Koanyan dişlerini gıcırdattı) ve al

~1~kça bir şekilde kafama bir ~ey in-
t 'rd' Y 

• 
1
• (Korinyan yumruklarını sıkı) 

lıu darb ·· , e Jzerine yere yıkıldım, fakat 
<.chr ı k 
1 a alkım. Fakat maatteessüf adam 
ar fllcydanda yoktu. 

_ ~işliyö kendine hakim olarak ba
Cıt<fı: 

- Kaybololdular 1 
Jl;:--:-. Evet, fakat rahip hali oradaydı. 
t k:un hızilc kaçıyordu. O:ıu uzaktan 
a ıp Ctt' V • et . -· ım. e şımdi nerede ikamet 
tıgıni b"ı· • 

A ı ıyorum. Onun savesınde 
•ınnais d .. T - • 
ett·-· . 0 ~sparın da ner~de ikamet 

ı0ını ·· -se ~ ogreneceğim. Ne zaman ister-
nız 

• genç kızı bulurum .. 
I<ard" ınaı heyecanla: 

llr;a~ayır.ı Hayır 1 dedi. Bu iş Sen 
tn ın ış:ıdir. Siz Esyoldeki asilerle 
cşguı olun d k' K . }{ . . ma cm ı orınyan ... 

orınyan: 

-1'-
l) - 11 zamanıdır! 

crnck •. 
ıstıyormuş gibi Raskasa bir 

.. :ııaı atfeti, Raskas da kardinalın sö
zünü keserek: 

- Monsenyör! dedi, Trankaveli bul 
mak şerefini Korinyana bırakın. Esa
sen, onun izi üzerinciedir. Fran Buıjia 

kabccrsini o "keşfetti.,. Bu işi de ba

şardı. 

Korinyan da şöyle dedi: 
- Monsenyör. Sen Priyak muvaf

fak olamayacaktır. Genç kızı bulmak 
şerefini Raskasa bırakın. Esyoli o keş
fetti. Sen Priyak L u işleri başaramaz. 

Korinya:un Sen Priyak hakkındaki 

sözlerinin ve Raskasın Esyoldeki ser
güzeştinin tesiri altında kalan kardi. 

nal: 
- Pekcila 1 dedi. İstediğiniz gibi ha

reket edin ve bilha~sa kardeş gibi ge 

çinin. çünkü pek yakında, beraberce 
çalışmanız it.:.ap edecek olan birçol iş

ler görece ksiniı. 

- Ah 1 Monsenyör, ben Korinyana 
bir kardeş gibi bakıyorum. Onun çene
s :ndeki sargılar benim sayemde sarıl

dı. 

Korinyan kızdı. fakat t•'.ilümsemcğc 

çalışarak: 

- Alnındaki yaralar da benim sa
yemde, böyle güzel oldu .. 

Nihayet dışarıya ~ıktılar ve Raskas 

tehditkar bir tavırla şöyle dedi: 

- Artık birbirimizden kurtulduk ... 
Hic olmazsa bir müddet için.. Şimdi 

dikkat et. Seni yolum üzeri•ıde görmi
yeyim, rah;p r 

- Sen de dikkat et! Sefil, seni pc

§imd-:: görmiyeyim !. 
Veda yerine savrulan bu tehditler

den sonra. başka öaşka istikametlerde 
uzakla!ımak suretile yckdiğeıinder. ay-

:ı; 

rıldılar, aradan geçmiş olan üç gün 
zarfında, onlar, asileri aramamışlar, 
birbirlerini tarassut ca.crek atlatmanın 
yollarını aramışlardı. Rakibinden ayııi
manın yolunu bulan Raskas olmı•ş' u. 
Böylece ayrılmayı temin ettikte:ı ı:;on
ra, ikisi de büyük ümitlerle vazif cleri
ne k;,yuldular: Raskas, ca:; ,Juğuna 

- Fakat, Korinyan taarruza uğra

dığı zaman bu ismi duymuştu. 
- Monsenyör, bu mektubu ne Tran 

kavcı, ne de Kont dö Molüs görmüş
lerdir. Bunu size temin ede"Jilirim. Bu 
mektuptan yalnız bir kişi haberdardı 

ve bu adam ölmJştür. 
- Kimdi bu adam? 
- Bu adam ölmüşt(ir, monsenyör 1 
Rişliyö, biran, hayretle katile baktı 

ve onun, sırf ölünün hatırasına hürmet 
etmek için sustuğunu zannetti. Haki
katte ise, Sen 'Priyak. kendi kendine 

ıöyle diyordu: 
Adi hlr uşağı sarhoş etmenin bu işi 

başarmama kafi geldiğini ona söyliye

cek değilim ya! 
Kardinal kısa bir sükuttan sonra: 
- Pekala ı dedi. Fakat bana temi;,. 

eder misiniz ki, bu adamın yakınların

dan hiçbirisi .. 

- Monsenyör, yalnız bu adam mek 
tubu görmüıtür. Hiç kimsesi yoktur ve 

ölmüştfül. 
- Gidebilirsiniz, Sen Priyak, sizden 

memnun olduğumu saklayacak deği

lim. Bu akşam, size sadt•;e, hizmetim

de kaybettiğiniz bir kamanın yerine 
ha~.ka bir kama verdim. Sizi ne suretle 
mükafatlandıracağımı ise, yarın söyli

ceğim. 

Sen Priyak, kalbi gurur ve kafası 

çılgın hayallerle dolu olduğu halde dı
şarıya çıktı. Hummasını gidermek için, 
b'.iyük adımlarla dolaşırken, bctbaht 
Verdürün hayali, birdenbire. gözünün 
önünde canlandı. Biraz düşündü. son
ra, bir kahkaha atarak: 

- E, canım! dedi, ne yapalım?. Ola

gan şeyleri 

Rişliyö yalnız kalır kalmaz, koşarak 
kapıyı kapadı, pencerelerin iyil.:c ka
palı olduğunu ve dünyada hiç kimse
nin kendisini göremiyeccgine kanaat 
getirdi. Sonra mektubu okudu ve kc
keliyerek mırıldandı: 

- Bu mektubu nasıl yazdım?. Bunu 
ben mi yazdım?. 

Biran sonra, mektup ateşin içindey· 
di. Gcniı müh:ir eridi; kağıt boz bir 
renk aldı ve nihayet küllere kanıtı .• 

O zaman Riıliyö, idam sehpasından 
kurtulan bir ma.hkUmun derin ve kor· 
kunç nefesini aldı ve kendisini bir kol

tuğa attr .• 
Ertesi sabah, peder Jozef, her zaman 

olduğu gibi, talebesini görmeğe geldi
ği zaman, onun, vakur, cesur ve ne§Cli 

olduğunu gördü: 
- Artık hiç bir şeyden korkmadığı 

be.belli .. 
Diye mırıldandı ve yüksek sesle 

sordu: 
- Ne oldu? 
Ri§liyö, hummalı bir heyecanla ba· 

ğırdı: 
- Bu defa, o karşımda titriyccek

tir. O mağrur bq bu defa kartımda 
eğilecektir. An d'Otrit. istihfafınr ba

halıya ödeyct.:cktir. 

Peder Jozef aynı heycanla sordu: 
- Mktup bulundu mu? 

- Bulundu! 
- Gösterin .• 

- Onu atcJtcn isteyin! 
Peder Jozef aynı heyctanla sordu: 

kardinalın, bu korkunç mektubu mu-

hafaza etmek istediğini zannetti, fa. 
kat hayır. Bunu ne diye sakyalacaktı?. 

- Onu yaktınız. Çok güzel. lşte ar
tık kurtuldunuz. Ve şimdi size şunu 
söyliyebilirim: O korkunç devre esna
sında gösterdiğiniz sükunet, soğuk 

kanlılık ve tedbir, cidden takdire şayan 
dır. Ve sizin, dcıhıct içinde bulunduğu-

nuzu bilmiyen, çehrenize taktığınız: la
kayıt ve sakin maskeyle ı.:.iddcn iftihar 
ettim. Ri§liyö, siz cidden büyüksünüz. 

Şimdi bütün mesele kuvvetli olmaktır. 
Mücadeleye, bıraktığtmız yerden de-

vam edeceğiz. Zincir kmlmııur. Şimdi 
silahı elinize alıp vurun 1 

RıJy8, adeta gaıyi olmuş gibi mı
nldandı: 

- Evet! 
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- Yarın karclinal &arayına yeı fo§c
ceksiniz. değil mi? 

- Evet! 
- Yarından itibaren, An d'Otri§e 

knrş1 tel:rar taarruza geseceksiniz. dc
~il mi? 

- Evet! 

Pecler Joz~f onun ellerim tuttu: 
- Onu, kendinize esir e~mek İ!;İn, 

bu belki en iyi bir çaredir, &nhyor mu
sunuz? Onu ezcbilt•.;eğiniıi ona isbat 
edin. O zaman, peresti§karım r.evmi-

yen btı mağrur kraliçe. belki, ken 'isini 
tedhiş eden insanı sevecektir. Ce5ur 
olun. Sert olun.Merhametaiı: olun. An
lryor musunuz? 

Kardinal, vahşi bir tavırla mırıl. 

dandı: 

- Size söyledim ya, onun vekannx 
kıracağım, onu dehıet içinde bırakıp 

ayaklanma kapatacağım .. Bana yalva~ 
racak, benden merhamet dileyecek. 

- Cesaret 1 An d'Otri~ mağlfıp olun 
ca, kral da ıizin oyuncağınız olacak. 
İşte o zaman, kurduğumuı: muazzam 
projeler mevki fiii.e konc..t..:aktır. Evve
la asilleri ezmek; sonra protestanları 

imha etmek. O zaman, siz krallığın ha-

kimi olacaksınız. O zaman, İngiltere 
ve Avusturyaya taarruza geçeceğb:. O 
zaman, Avupanm hakimi olacağız .. Ve 
o zaman, dünyanın en kudretli hüküm-

dar, na.zır, mareşal, kardinal ve büyük 
asillere bakıp, bunların birer hayalet 
olduğunu anlamak ve "asıl hakim be
nim!,. demek, ne büyük ve fevkalbeşer 
bir zevk olaca'.l:tır. 

Peder Jozef, birdenbire sustu. Son
ra ağır ağır devam etti: 

- Gel~lim yine kraliçeye Evvela 1 
o:ıun canlı eserlerini vurmak lazım, ya
ni: Evvla Prens dö Kondeyi sonra 
Dü§es dö Şevrö;;ı:i, sonra 9urbon ve 
Vandomu. Sonra Dük d'Anjuyi. Birin 
ı.-:isi Pre~- .... r •· ,.1.'.1-c f"t1ir. Binaenaleyh 
ondan başlayalım.. Sarayı heyecana 
dUşürecek aarştırmalara . ~ya menfala
ra tuzum yok. Sadece, Prensesin elin-

de lıulunan ve istediği gibi lnıllandığt 
silahı elinden almak liıım. Bu ıil:lhm. 
bir ismi var. Onu biliyorsunuz. İsmi 
Ornanodur. Yarın Ornanomın tev-kifil'J 
temin ediniz:. Böylelikle, prenses sila.. 
hından td;rit edilmiı olacilk ve böyle
likle kraliçe biraz ıarsıla<:ak. -- Ornano suikast teşebbUsündc bu4 

lunuyor. Bu adam benim kızıl listemde 
mukayyettir. 

- Bu adamın derhal imha edilmesi 
elzemdir. 

- Pekala. Yarın, maretal Ornano, 
Bastiy veya Vensen l'İapishanesinde 
yatacaktır. 

Peder Jozd, hafifçe gUlümsiyerek 
memnuniyetini izhar etti ve, önünde 
eğilen kardinali takdis etmek için, elini 
kaldrrdı. Aynı zamanda şöyle düşün
o:.i: 

- Sen de eğil. Seni halkcdcn seni 
terbiye eden, seni istediği tarafa sü
rükliyen inı~anm önünde ne kadar eğil
sen azdır! 

Rişliyö da, yalnız kaldığı zaman, 
şöyle mınldandı: 

- Bu a.dam beni korkutuyor. Onun 
gösterdiği yol cidden azap veriyor .. 
Fakat madem ki bunlar hedefe gidiyor l 
Evet ama, peder Jozefin siyaseti za
ferle neticcnledikten sonra, beni peder 
Jozeften kim kurtaracak? - On birinci 
Luiyi kardinal dö La Bolüden kim 
kurtardı.? - Elbet biz de bir yolunu bu
luruz. İstikbal bana aittir. Çılgın bir 
recede yazdığım o meşum mektubun 
dehşetinden artık kurtuldum. nefes alı
yorum, yı.şıyorum, kuvvetlerimin bir 
kaç misli arttığım hissediyorum. - An
naise gelince, o da Sen Prlyakm mü
kafatı olacaktır. 

Sen Priyak da Ann .. isin yarattığı bir 
ölüm olacaktır. - Bu Trankavelle Mo
lüse gelince .. 

Birdenbire teşrifat memurunu ça
ğırdı ve şu emri verdi: 

- Raskasla Korinyanın oekleme sa
lonunda ve koridorlarda olup olmadık· 

8R4VO MAYMU>I 
DU/IMA04N OÖV 
'/V-f,,1.-\J-U~ / •. 

KAHRAMAN '.KIZ 159 

larma bakın ve bulursanız buraya ge
tirin. 

XXXI 
KORtNY AN VE RASKAS 

Bir sa.attenberi oradaydılar. Korin
yan tekrar rahip elbisesini sırtına ge
çirmişi Korinyanla Raskasm, Tranka
velle Molüsü bulmak için yaptıkları 

bütün tc::ehbüııler, şüphesiz boşa çık
mıştı. Çünkü ikisinin de çehresi pek 
asıkı. Aym zamanda, ~:.iphesiz, bu üç 
günlük mUşterek mesai de\rrcsinde, 
p::k dostça geçinmi~lerdi. Çünkü yüz
leri yara bere içindeydi! 

Rukas, büyük bir hiddet içinde §Öy

le diyordu: 
- Deme'-t öyle! Trankavelin izi üze

rinde~iniz. Bu iş için hakiki bir deha 
f'?. !'ettiniz. Düello ustadile l\rkadaş1arı 
nı valnrz siz bulabilirsiniz, öyle mi se
fil r<'hlo? 

T r· 1yan da aynı hiddelc bağırıyor
du. 

- Ent. efil cüce. Ve siz de, her şeyi 
yalnız l :ınıza hallettiğinizi iddia edip 
duruyorsu:1uz, öyle mi aptal küçük?. 

- Evet, öyle!. A !. Bizi çağırıyor
lar. 

Gidelim, pis cüce t 
Kc:ırdinalın huzuruna yanyana girdi

ler ve aynı zamanda eğilerek göz ucile 
ona baktılar: 

Kardinal hayretle sordu: 
- Ne o, yaralandınız mı? 
İki •.::asus, ezberlemişler gibi, bir 

ağızd:ı.n şu cevabı verdiler: 
- Sizin uğrunuzda, lier şeye kat-

1anmz, RütbetlU ! 
- Nasıl oldu? Anlat Raskas· 
Raskas Korinyana dönerek: 

- Bütün şeref size aittir. Korin
yan ! dedi. Biliyorsunuz ki, size dai
ma. bil}•:.ik bir a,dam nazarile bakıyo
rum. 

- Pekala! Eğer Rütbetlfi emir bu
yururlarsa ilk evvela ben anlatayım. 

Ve kardinahn işareti üzerine Korin
yan anlatmağa başladı: 

- Montaryolun, Fran - Burjua so
kağındaki bir kabereye gJ-diğini gör
düğüm i~in iki gün m:.iddetle orasını 

tarassut etmişim. Bu gece, kaberenin 
at!..:a tarafındaki avluya girdim. llk 
kat pencerelerinden bidsinin aydınlık 

olduğunu ve kalfanın orada lrulundu· 
ğunu gördüm. Buı1un üzerine, c-rada 
bulduğum fıçıların üzerine tırmandım, 
ellerimi pencerenin kenarına dayadım, 
ayaklarımın ucu üzerine yı:ikseldim ve 
içeriye bir nazar atfettim. Tam bu sıra· 
da pencere a:ıtdı heyecanımdan el
lerim kay.dı, düştüm. Düşerken de çe
nem pent..:erenin kenarına çarpı. İşte 
yaramın hikayesi, monsenyör! Şimdi 

siz anlatın Raskas l 
Küçük adam mağrur bir tavırla doğ-

ruldu. 
Ri§liyö: 
- Bir dakika durt 
Dedi ve Korinyana sordu: 

- Demek izi kaybettin! Öyle mi? 
- Monsenyör, ke!1dimi r.ıehetmeme 

tabii imkan yoktur. Raskası dinleyin, 
o size, ne yaptığımı anlatacaktır. Sıra 
sizde Raskas 1 

Kardinal: 
- Pekala 1 dedi, anlat bakalım Ras-

kas 1 
- Monsenyör, benim hikayem ba

sittir, fakat şunu söylemek cesaretini 
göstereyim ki, sizi alakadar edecektir. 
Siz, matmazel dö Lesparm kaçtığını 
ve ceza hakiminin adamlarının, onun 
peşine takıld.ıklarınt bize bildirmek 
şerefini bahşettiğiniz zaman, düşünü

yordum ki, m0nsenyör, Esyole gitmek 
faydasız.dır. Fakat, birdenbire, bu ge<;e 
Korinyanla beraber Fran - Burjia so
kağındaki kabereye gidince, sokaktan, 

üç sililışorla bir rahibin geçtiğini gör
düm. Onlann, ancak Potri &0kağının 
köşesini döndüklerini görebildim. Fa· 
kat aklıma bir şeyler geldi. Korinyanı 
derhal orada bıraktım ve ileriye doğru 
atrlarak, bu üç adartıla ,rahibe yetiş
im. 

tı 

tı 



~lttNCtKANUN _ H~S 

Kraliçe rıı 
Bıır Fransız gazetecısn k<O'>ırsan- s 

/ 
NEM :ELvAo ~:i.._u 

inhisarlar lstanbul 
Başmüdürlüünden: 

Uarıın taaırruzunaı uğrado · ::!y 

~b memta.hasmda sureti mahsusa.da tesis edilmi§ olan ince tuz değir_ 
~enlerinde fennt bır surette ihzar olunan ve evvelce kilosu "5,25" kuruş hesa
b~yle ~~oluk çuvalı "262,5" kuruşa satılan mutfak tuzunun 1-1-938 tari· 
hinden ıtibaren halJc tarafmdan kolaylıkla tedarikini temin maksadiyle kilo· 
su 3.80 kuru§ hesabiyle elli kiloluk çuvalı 190 kurusa indirilmiştir. 

: Kreutzer Sonat .Çuval bedeli, tuı fiatma dahil oldul'undan müşterilerden aynca ÇUVal be. 
ı Periler diyannda deli almımyacakttr, (8726) 

"Salonun kapısı açıl:ıı, içeri ulr kacıın girdi, MELE&: 

e indeki kocaman tabancayı Uzer•mJze 
i Şen yumurcak ve Miki-

nin şen saaU I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~~~~~~~~!!!!~~~~~~ 
o.o~ruUu: Kımlldamayın ı dedi,, G a~e~eıi içın meraklı bir röpor- va§ kamaıalarınuza ~ekilmiye başla-

n d. nı h~nlamak sevda11- mıştık. Birdenbire c!Jah sesleri işidilmi-
a \.~en b. F ci . . ır ranıız gazete- ye başladı. Tayfala:: koşuşuyorlardr. 
11, Çın den· 1 . bi ~. ız erıne r seyahat Gcmiıım, korsanlatm taarruzuna uğ-

" Pltlıf. Ve za U • d ~ h lek ~ • va ı gazetecı, ~- ra rgı mu akkaktı. Korsanların arasıra 
ı..:ı __ ~&run.a, oldukça tehlikeli da- böyle taarruzlarda bulunduklarını bili· 
~al" .• 
kı ~çınnıı; koraanlann bas- yonlu. Kamatıalan.m.ıT.dan dışanya·uğra-
lcunııııa ugramı,.. Güçbeli. canını dık. Bütün kapdar, silahlı korsanlar 
ı ... ~:rrnıt .. Size, aıağıdak.i ıatır- tarafından kesilmi~, güverteye üç mit-
ko ' bu korkunç baskını, Çin ralyöz yerleştirilmi~ti. Kımıldanmak 
d' rıa~lannın kraliçesi hakkında imkanı yo)ttu .• 
•nledıkle · • la (Sit' f rını an tıyor: Gilver~ede bir çok sarı renki haydut-

Saat y~ 0 Kanton) en güvertesilldc,-iz. lar vardl. Gemi zabitlerinden biri kafa 
ır,n· M • 

da i§li 1
• akao - Hcnkong adasın- tutacak c,t.Ju, derhal öldürdüler. Sonra 

Yen gcrnimu b. t b .. ·· ı u1 zaJc Şa, • , ır saa sonra, U- utun yo c arı salona tıktılar, erkek -
tnanın rıcın Montekarlosuna, Makao li- leri bir tc:J afa, ka!dmları diğer tarafa 

'OaiJ. a va~rl olacak... ; dizdiler. Gemi (stop) etmişti. Kuman -
Fakat ~bır saat ~olculuğumu.ı vu... danın ve birinci makinistin öldürüldü-
geliyor'> ne? Bu sı!ah sesleri nereden ğünü bilmiyorduk. 
Yor, )'~ Herkes kvşuıuyor, bağrııı- Salond.ı, her şey a.1tüst olmuştu. Du -
"1y0r f·armakhklardan sarkıyor, ba- varlarda kan Jekeled görülüyordu, Vis-

'le soruyor· ki ~ p · 1 · 1 d ·· .. .. ....._ N • , r-m anya §l§C t ıı yer er e surunu-
Gc .c var? Ne oluyoruz?. yordu. 

di: itli kctptanımn amirane sesi itidil- Erkekler titriyoılar, kaıdmlar ve so-
- li.. .. cuklar göz yaıtarı döküyorlardı. Köıe-

Ça.buıtı~.tu·ı yolcular yemek aalonuna!.. nin birinde, yaşlı bir Portekizli papas, 
lead yere diz ~ökmü§, dua ediyordu. 

dııtun~n,b~ rkek bütün yolcular, ne ol· Korsanlar kraliçesi geliyor! 
ltfini iter '.~meden, anlamadan biribir· "Salom.ın kapısı 'çıldı. içeriye bir 
l<ac1ı111 C.( yemek salonuna girdiler.. kadın girdi. Garip bır kıyafeti vartlı. 
ltr ar, çocuklar ağlıyorldu. Erkek- Geniş yakalı llifah bit Rus gömleği giy-
l'lp!;~liTŞlardı; ne diyeceklerini, ne miştL Bacaklarınd.ı külot biçiminde 

1)
1 

a arrnı bilmiyorlardı. beyaz bi: pantalon, parlak çizmeler, ba-
lttj llrrdan tabanca ve mitralyöz &es- ıında da &elincik gi.bi kırmızı bir ~r.ka 
b. telfiordu G . • .. • :r-r 
ır bof • Cf11Jnın guvertesınde vardı. Yanımda bulunan bir İngiliz 

lar it' u~ına oluyorciu. Fakat boğuşan- tüccar, yava!U'a kulc:g~ıma fısıldamıştı: 
1rtıdi' N' · b ~ :n l'ıt kad · ıçın nguşuyorlardı? Bu ...... Allah bize a-::ısın. !. Bu Ki - Çun-

'lır, Yo:r d~vam edecekti? Beı dakika dur .. H..,nkongta, hu korsanlar reisin-
lel\ sa hır ıaat nJ? d b h l -.tnf en a so onduğunu hir çok defa işit-
l\{) • 1 olsun madamlar miştim. B•J bir melez kadındı. Babası 

'Yille r ' \ r . A vrupalr bir serseri, anası da çok gü.ıel 
Ctıtc' 1 1r.i li ;c ı.a onunu•'l kapııı açıldı. Ge- bir Çinli dansözdü. Çok cesurdu, çok 

~. ;
11 
k~crıandanr göründü. Arkasın _ cür'etkacdr. 

· er1nd k ıaıar r c arabinalar bulunan tay· Ki- Çun; içeri girer girmez clin-
"ardr • d k -c · e i tabancayı bize doğrulttu: 

Gii,,crte; rn:ı olsun madamlar, mösyöler.. - .Kımıldanrnaymız r .. 
li lto } \•lcuları araıma saklanan Çın- Dcıdi. f cınra yarunc:!akilcre döndü, ıou 

tıant :s 
t~ltet :ırrn taarruzuna uğradık. Be- emri verdi: 
tor.-;d "l!rsin, yakmımırda bir İngiliz - Arayınız üstlerini .. 
1 -,,. osu c 
e taıı.ıa ulunuyoıdu. Onun yardınıi· Yolculardan birini kolundatı çekerek 

1~biiitsj~'.:-ıa okuduk. Artık müsterih o- Ki - Çunun önüne götürdül~r. Revol-
s·· ı7.... verini kınına koydu. Bizzat aramn:ra 

,_ 0 nen • -J 

"tıtra " bll}balar yt;niden yakıldı. Or- başladı. Ne bulursa ahyor, yanındaki 
t•s:rtı·k:tal~ya, yoltular, biraz evvel korsanlardan birinin elinde tuttuğu 
t · • er t h t b d B' 1 •lıl'e ba . ı c likeyi unutarak, d~et- or aya atıyor u. ıı ara ık hançerini 
s~rı •. §.adılar. Çehrelerdeki korku çıkardı, ceketin astarını yırttJ. Bir şey 

•tı t cu.,. aı:narniyle 2ail olmuıtu bulamayınca: 
İ-' Cttt>ı:e b. d" •· • Ö k 0 i ... ~ ııı~, · , ır uzı.me Çinlinin kanlar - - te ın getınnı.ı .. 

1
r:\lar, ~~rc:ıe yattığı görülüyordu. Tay- Dedi. Bu yolcunun üzcrin<ie bir cilz-
ardr. Unıbalarla kanlanru yıkıyor- dan, bir ;ı\tm ·saat, iki pırlanta yüzük 
. (Sitj r>f vardı. Yclcu, hept.ini çıkardı, verdi. 1 

'!' l:lıyotdu. Kanton) yoluna devam c- Yalnız cili:dandaki bir fotoğrafın bıra-
(:\İittıi~ kılmasını btedi: 

h· Y rJlcuıa. _Yardım etli. yoksa.. "iki sencdenberi seyahatteyim. .. ,, ldi-
tr dipı0, ' arasında bulunan ıs ... içreli ye konuşacak oldu, fakat sözü yarım 

> l'aİ;;;.t, .rnösy5 Daeniker: kaldı. Mü:>tehzt bir kahkaha işidildi .. 
'l'ıiı bar lllliz yardJm etti. Y okaa hali· Korsanlar kraliçesinın, hançerinin ııivri 
t~~a:~ lierifler, birimizi uğ bı- uciyle !otcğrafı delip attığı görüldü. 

l:>edi. "'- rdı., Amerıkah banka direktörü, ben, hü-
tcr ~rııc1a . -erek loz .. otuı an bır kadını gös- lba gemide ne kadar yolcu vana, birer 

..... s .. ı..., ~ne dcva.m etti: birer Ki- Çunun onünlden geı;tik. tt-
trl b . ""O~bı de • ,_ u'"~'- b' uU ıtadın. o, Honkor.g- zerimizd: ne varsa verdik. 
Sa "'411: ır t" tı.lar ite~ . uccarın karısıdır. Kor- Sonra bütün erkeUeri makine dairesi-
casttı.d .dını alıp uötürm k k ne indirdiler. Ocaklara kömür atmamızı ti an tnUh. • .,. e , sonra o-
l'orıardı t Un hı:- para koparmak is-

Yc "ı' . . §tc bunun . . • ı· "' tıp l'kla ıçın gız ıce gemi-
~u ıuı nrnııtaı dı. 

lll1' arcıa 0 k d . ' o lta_. a ar cınayetJer yapıl-
llıerika -.ar kanlar dökillmüıtür ki A
l<tr b &a:ıgcıt 1 . . 

lıllun er ennın döktüleri kan-
1.!crakta }'anında hiç kalır. 
- ~ sordum· 

~? e dıyor. • • 
• unı..z, hAla korsan var 

~\l aö 
ilan züılle M 

bir l:ıPa~ a.kdoda doktorluk ya-
~ - İlci Yol Ctvap verdi• ... ~ sene • 

a.1ta0d C\rvcl. tıpkı bugünkü · 
tınar ın llonko . gı
re1c .. arasında nga gelıyordum. Yol 
k' toru, kı'-- kantonlu bir banka di-
~!lel Uilr ail l 

Ect . er valld e ere rnensup bir ço~ 
crın· r. Kiıd 1 

rrıı 1 glyi .. -· rn; ar, suvare elbi-
ı taıt -"'Uııte r d w • 

Q "Ylııı.rd · en egerlı elmasla- ı 
Ccc :V ı. . 1 

arısın. az 
kalmr§tı. Yava§ ya-

emrettiler. Yapmamak imkanı yokut. 
Korsanlar yanıbaşımızda duruyor, si
lfilılariyle tehdit ediyorlardı. Zavallı 

Porteki~li ihtiyar papas, yorgunluğa 

kiayanama<.lı, yere y.kıldı. Kömilr toz
ları arasında, üniversite profesörletin
den bir Fransızın da bayılıp yere seril
diğni gördüm. Portekizli papasın can 
çekiştiğini gören korsanlardan biri ya
nma gitti, kasatorasr ile kafa~nr kesti. 

Batıyor muyuz ? 
Ne kadar vakit g~çtiğini bilmiyorum. 

Yalnız geminin h~rcket ettiğ;ni farke
diyordum. Birdenbire müthiş bir sadme 
ile sarsıldık. Gemi durdu ve bir tarafa 
yatmıya bııtladr. Şüphesiz bir k<:.yaya 
çarprruşr.. Batıyor muyuz?. 

Karan!rk cehenııemden dışarı fırla

dık. Profuıörle ben, demir merdivenler 
den yukarı çılonıya çabalıyorduk. Pro-

CPB 

MKA.Rl'A 
SVMEB 
fAN 
u.KAZA.B 

nı.ou 

ŞIK 

\.sKJ 

MNOA.K 

FERA.B 
\ZAK 

\.Ll!MDAB 
ffALK 

ı Bufalobil maceralar kra· 
lI ve Sezar Borjty& (türk 
çe) 

ı Suiistimal davası 
ı Namuslu kadın 
ı Bildirmemiştir 
• Vatansızlar cehennemi 

ve Coşkun süvariler 
ı Gönnı yolu 
• Oınm perisi Te meş'um 

kadın 

' Donanmada cinayet ve 
Rus Japon muharebesi 

t Marinella ve Kiicük pren 
~es 

J Teksas şeytanları ve 
Bakır delikanlı 

ı Bombalar yaJarken ve 
Gece baskını 

lSTANBUL 
ı , 
• 

Dişi Tarzan ve gör, işit, 
5Öyleme 
Labohem 

ı Dişi Tarz:ın ve gör, işit, 
söyleme 

ı Labohem 
.1 Baytekin Aslan adam ve 

Donjuan 
KADIKOY 

ı Program:rru btldJmıemtotrr 
ı Programrı:u bUdirmemJ§Ur 

OSKODAR 
• BilıJfrınl'miştfr , 

BAKIRKOY 
'IJLTIY ADI Tatlı belii 

• * * 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

OPERET KISMI 
Saat 20,30 da 
BlR KAVUK DEVRILDl 

5 perde komedi. 
Cela.t Musahip oğlu. 

ERTUGRUL SADt TEK 
TtY ATBOllU 

Yarın gece '(Kadıköy 
Süreyya) Salı: (Bakır

köy) Çarşamba: (Üskü
dar)· sinemalarında: 

CEZA KANUNU 
Vodvil 3 perde 

ŞEHZADEBAŞl 

TURAN TİYATROSU 

ııu gece saat 20,30 da 
,anat:k!r Naşit ve arka
hşları okuyucu küçük 
3eıniha ve Mişel varye
'.esi. 

Gündüz: Söz bir Allah bir vodvil 3 
perde. 

Gece: Çöl kızı komedi 4 perde. 

Beyoğlu Dördüncü Sullı Hukuk mah
kemesinden: 
Beyoğlunda, Yeni Şehir Tuzcu sokak 

53 numaralı evde oturmakta iken ölen 
Kosti oğlu Manolun terekesine mahke
mece elkonulmuştur. ilan tarihinden baş
lamak üzere alacak verecek ve sair su
retle alAkadarlann bir ay, mirasçıların üç 
ay içinde Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesine başvurmaları, müddetinde 
başvurmıyanlar hakkında kanunu mede
ninin 561, 569 uncu maddeleri hüldim
leri tatbik edileceği ilfuı olunur. 

(10422): 

fesör bayıldı. Kolundan çekerek yukan 
çıkardım. Gemi gittikçe daha ziyade ba
tıyordu. Ambarlara eu dolmıya başla

mı!Jtı. Şüphesiz az sc,nra batacaktr. 
Bu sırada şafak sfıküyordu. Sabah o

luyordu. Korsanlar, gemiyi kayalara 
çarptırdıktan sonra sandallara atlamıı· 
lar, kaçr.rorlardr. 

Salondaki yolcuların ellerini, ayakla
rını çözdük. Zavallıların ayakta dura
cak halleri kalmamı§b. Geminin. arka 
tarafı tamamiyle suya batmıttı. Biraz 
sonra kayalardan kurtulacak tamamiyle 

lstanbul Haricı Askeri 
kıtaatı ilanları 

Kırklareli tümen birliklerinin ihtiyaa 
olan 120000 kilo sıiır eti satmalmacak
tır. Muhammen fiatı 26 kuruş 50 santim 
olup tutan 31800 lira, ilk teminatı 2385 
liradır. İhalesi 12 lkincika.nun 938 çar
şamba günü saat 16 dadır. istekliler 
Şartnamesini her gün Tilin satınalma 

komisyonunda görebilirler. Taliplerin ka
nunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik 
ile teminat mektuplarını havi zarflamıı 
belli gün ve saatten en az bir saat evve
line kadar Tilin satmalnıa komisyomma 
müracaatları. (67 4) (8635) 

lstanöul Komutan ıgı 
Satınal~a Komisyonu ilanları 

Müstakil Ağır ToPÇU taburunda bulu
nan 1260 adet boş benzin tenekesi açık 
arttırma ile ihalesi 10 lkincikanun 938 
Pazartesi günU saat 15,30 da yapılacak
tır. Muhammen bedeli 151 lira 20 ku
ruştur. llk teminatı 12 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. 

lsteklilerinin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplan ile ihale günü vakti mu
ayyeninde Fındıklıda Komutanlık Satı
nalma Komisyonuna gelmeleri. (8557) 

Beyoğlu dördüncii sıılh hukuk mah
kemesinden: 
Beyoğlunda Kurtuluş Simenköyü Şe

ref efendi sokak 200 numaralı evde otur
makta iken 11-12-937 tarihinde ölen ve 
terekesine mahkemece elkonulan Gül 
Kadın Şişmanyanm Beyoğlu Altına No
terliğinden tanzim kılmmış emvali men
kule ve gayrimenkulesini dokumacı Mu
rat BUyük Karakaşa bıraktığına dair 
vasiyetnamesi noter tarafından açık o
larak mahkemeye gönderilmiştir. 

İşbu vasiyetnameye herhangi bir su -
retle itirazı olanların il~n tarihinden iti
baren bir ay ve alacak ve vereceklerin 
keza bir ay ve mirasçıların üç ay içinde 
Beyoğlu Dördüncü sulh hukuk mahke
mesine müracaat etmeleri ve müddetin
de müracaat etmiyenler hakkında kanu· 
nu medeninin 537, 561, 569 uncu mad
deleri tatbik edileceği ilfuı olunur. 

'(10421)] 

auya gömülüp gidecekti. Bir taraftan 
aandallan indiriyor, bir taraftan yara
lıların yar.ıtannı urıyorduk. Bir ka
dın, güvetede prkı söylilyor, gülüyor, 
öteye berlye koşup duruyordu. Zavailı 

çrldırmışlı. 

Öğleye doğruı bir karakol gemisi bi
zi gördll ve kurtardı. Fakat, korsanlar 
çoktan üzaktqrp gitmişlerdi..,, 

lıtanbu Levazım Amirliği 
Satınalma komisyonundan 
Mal.tepe askeri lisesinde mevcut 507 

harid 1390 dahil? 149 erat köhne fotini 
5-1-938 Çarşamba günü saat 15 de Top
hanede !stanbul levazım amirliği satınal
ma komisyonunda pazarlıkla satılacaktır 
Hepsinin tahmin bedii 259 lira 80 kunıc; 
teminatı 39 liradır. Şartnamesi komis : 
yonda fotinler Malt.epe askerl lisesinde 
görülebilir. isteklilerin t>elli saatte komis-
yona gelmeleri. 

0

(355) (8659)J 

Ordu hastanelen için 8000 adet fil
dekos fanilA 5-1-938 Oırşamba günü sa-
at 14 te Tophanede lstanbul levazım a
mirliği satmalma komisyonunda pazar • 

!ıkla alınacaktır. Tahinin bedeli 4400 li
ra, ilk teminatı 330 liradır. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin kanunt belgelerile belli saatte ko-
misyona gelmeleri. (354) 1(8658)) 

Oidu hastaneleri için 110 adet yemek 
masası 5-1-938 Çarşamba günü saat 
14,30 da Tophanede lstanbul levazım a
mirliği satmalma komisyonunda pazar -
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 2420 li
ra, ilk teminatı 181,5 liradır. Şartname 

ve nümunesi komisyonda görülebilir. ls
teklilerin kanunt belgelerile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (356)' (8660)! 

Dikimevleri için 16 No. dan 1750 
kilo, 18 No. dan 735 kilo, 25 No. dan 
2370 kilo, '>0 No. dan 5630 kilo Bobin 
keten ipliği 20-1-938 Perşembe günü 
saat 15 de Tophanede !st. Levazım a
mirliği Satmalma. komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktir. 

Tahmin bedeli 112030 lira, ilk temi
natı 6851 lira 50 kuruştur. Şartna

mesi 560 kuruş mukabilinde Komis
yondan alınabilir. Nümuneleri Ko· 
misyonda. görülebilir. !şteklilerin ka
nuni belgeleriyle teklif mektuplarmı 
ihale saatinden bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri. 

(306) (8100) 

Istanbul Levaznn amirliğine bağlı mn
essesat için 27000 kilo yufka 7-1-938 
Cuma günü saat 15 de Tophanede Satı-
nalına komisyonunda açık eksiltmesi ya 
pılacaktır. Tahmin bedeli 4590 lira ilk . , 
teminatı 344 lira 25 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülebilir. İsteklile-

rin kanunt belgeterile belli saatte komis
yona gelmeleri. ,(337); .(8541)1 
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Ne beyhude yere ı;~ab çekiyor. Bir tek kaşe NEVROZlN bu taham-ı 
mUl edilmez ağrıyı dindirmeğe kafi idi. 

-~----------~------------~-------------------------.! 
"'(:{ NEVROZlN: En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını keser. 

* NEVROZ!N: Soğuk algınlığın-
dan mütevellid ·.bütün ağrı. sızı, ve 

.eancıJ :ırı geçirir. 

* NEVROZİN: Gripe, baş nezlesine 
ve diğer nezlelere karşı çok müessir
dir. '* NEVROZİN: Bel, sinir, romatiz
ma ağnlarındn hararetle ta,·siyc e
dilmektedir. 

M ideyi bozmaz, k albi v e böDrekleri 
yormaz 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

1 Asker i Fabrikalar Sahnalma Komisyonundan: 1 
.............................. .-................................ --: 

Tesviyeci, Tornacı ve 
Duvarcı ahnacakflr. 

Küçük Yozgattaki fabrikamız için tesviyeci, tornacı ve birinci ve ikinci 
sınıf duvarcı ust~un alınacaktır. isteklilerden !stanbulda bulunanların Zeytin
burnu fabrikasına Ankara ve civarında kilerin de yol paraları kendilerine aid 
olmak \'C yapılacak denemede göstcrece kleri ehliyete göre takdir edilecek gUn
de likle ça.lışmağı kabul edenlerin istidalariyle birlikte doğruca Kiiçük Yozgat 
fabrikasına müracaatları. (8467) 

Kütahya vilayetinden: 
Açık eksiltmeye konulan iş: 
1 - Kütahya - lstasyon bulvanmn temdidi ve parke tefrişidir. 
2 - Bedeli keŞfi: 9046 lira 4 kuruştur. 
3 - ihale günü 7-1-1938 cuma ~ünü saat 15 dedir. 
4 - Buna mlitedafr olan evrak: 
A - :Eksiltme şartnamesi. 
B - Fenni ve hususi ~rtname. 
C - Keşifname ve proje. 
Ç - Tahlili hat ceh·eli. 
D - Muka\ele projesi. 

olup bu evrakı arzu edenler daimi enciımen kaleminde ve \•iltıyct nafia müdürlüğün
de her gün gc1rebildikleri gıbı nafıa miıdür lüR"Qnden de istircbilirJer. 

5 - MU\akkat teminat: 679 lıradır. 
6 - ihale: Ktitahya ,;wyeti Hususi Muhasebe bina.mdaki dnirei mahsusa ında 

\'eya vilayet makamında toplanacak daimi encümen huzunında yapılacaktır. 
7 - Isteklilel'.in bu işi yapabilecek ehli yet \'e liyak:,ıtte olduklarını rnübeyyin \'e

sikalannı ihale gününden ıaakal 8 gun e\' vel Nafia mndürlüğüne ibraz \'e kaydet
~inneleri mecburidir. isteklilerin mezkur gün ve saatte \'İlaret daimi encümenine mü 
racaatları ilfin olunur. (8565) 

ı"s ta· n bu i B e ı e d i e s ı i ı a n ·a·'r ı 
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Tamir atölı·esine lüzumu olan bir tane rcktifiye makinesi açık eksiltmiye 
.:onulmu-,tur. Buna 1000 lira bedel tahmin edilmi5tir. Şartnamesi levazım 

müdiirlüğfü"ıde ~örlilebifü·. 2499 No. lı kanunda yazılı vesika ve 75 liralık ilk 
eminat m'.lkbuz veya mektubiyle bera bcr 3.1-938 pazartesi günü saat 14 te 

..inimi encümende bulunacaklardır. (B.) (8415) 

He~ine f>O lira kıymet konulan Cer rahpa.~adu Davutpaş'.l mahallesinde 
.~ocamUEtnfapaş:ı caddesinde 101 - 101 - 1 yeni No. lı ahşap ev \'e altındaki 
aükkiı.nm ankazı açık arttırmıya konul mu~tur. Şartnamesi levazım müdürlü 
ğünde görülebilir. tstekliler 3 ~ira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu 
biylc beraber 3.1..938 pazartesi günü saat 14 te daimi encümende bulunmalı-
dırlar. (8413) 
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1938 
Mat buat 
Almanağı 

ÇJK 1 i l 
Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yılının tarihi en meıhur mu

harrirlerin makal~lcri - Gündelik, 
haftalık, aylık gazete ve mecmualaula 
isimlerini gördüğünüz bütiln mubanir
lerin resimleri, İslatİltikler, - faydalı 

bilgiler. 

Fiyatı 50 Kuruştur .......................... ~ 
Hlltün kılap~ıını da araymız 
Toptan satı§ yeri: htanbul BASIN 

KURU!.IU -Taksim. 

Kütahya vilayetinden: 
Açık eksiltmeye konulan iş: Kütahya - Geciz Yolunun 5.5X756 na kilometrel'. 

deki 218 açıkhğmda beton anne tahliyeli, ayak?an k!rgir köprüdür. 
1 - Bedeli keşfi (6479) lira (69). kuru~tur. 
2 - Buna mütedair evrak. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Fenni ve hususi §8rtname. 
C - Mukavele projesi. 
Ç - Tahlili fiat cetveli. 
D - Proje ve keşifnamesi. 

olup istekliler bu evrakı her güo daimt en cilmen bleminde ve nafıa mQdOrloı-' 
görebilecekleri gibi nafia müdürlüğünden de istiyebilirler. 

3 - Muvakkat teminat (486) liradır. 

4 - Bu inşaata talip olanların bu işe ehliyet ve liyakati olduiunu raflbtlllJ 
vesikalarmı Iaakal ihale tarihinden 8 gün evvel nafia dairesine ibru ve kaY#'I 
tirmeye mecburdurlar. · 

5 - lhale: Kütahya vilayetinde Muhasebei hususiye binasındaki dairei ---1
-

sında veya vilayet makamında toplanacak daimt endlmen huzurunda yapı18c:akd' 
6 - lhale günü: 7·1-1938 Cuma g(\nO saat 15 tedir. 
isteklilerin o günü mezkQr saatte Daiml encümene müracaatları ilAn olunut' 

(8564) 

Deniz · Levazım Satınalm a 
- Komisyonu ilanları 

Cinsi Mıktan Tahmin edilen 
ltedeli 

Km'Uf 
Sığır eti 12312 Kilo 32 
Kuzu eti 4940 Kilo 43 
Koyun eti 2511 Kilo 43 

. . 535 80 

1 - Yukanda cins ve mıktarlan ile bir kilosuna tahmin edilen 
muvakkat teminatı yazılı olan Uç kalem et, 3 ildncikinun 938 tarihine 
Pazartesi günü aaat14 de kapalı zarf usuliyle ahnmak Uzere mUnıJrauya 

mu§tur. 
2 - Bu üç kalem ete aid prtname Komisyonda parasız olarak herıfJI' 

nabilir. '/ 
3 - İs~eklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ed~erl, 

pah teklif mektuplannı en geç belli ~n ve aaatten bir aaat evveline bdaf 
sımpapda bulunan Kom.iıyon Baılwılıfr na makbuz mukabilinde vermeleri. 

(1462) 

Matbaa makinesi aranıyor 
Ta~rada kurulacak bir matbaa için 6RX 100 ebadmda bir dfls ffl, 

ile mücellit taknnları ve hir pedal makinesi almıcaktrr. 
Satılık makinesi ol anların &azetemiz idare memuru Ahmet Çan'• 

racaatları. 


