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omanya yahudileri 
nereye kaçacaklar! 

Bulgaristandan başka Yugoslav-
1 

Ya hududu da yahudilere kapandı 
Yahudiler akın akın hicret ediyor 

h Delgrad, 1 (A.A.) - D. N. B. mu
b ahirinin öğrendiğine gHre, dahiliye 
a:zırı Rt>martyadan gelen Yahudi 
la;~nırı öntıne geçmek üzere Yugos 
ba Udut muhafaza rnakamlanna 

.A 21 enıtrler vermiştir. 
VUl'uryada endişe 
1'a.-.,lJana, 31 (A.A .• ) -r- Yeni Roman 1 
~blnesi tarafından blldlrUen Ya-

hudi aleyhtarı kanunların Avustur
yada yapabileceği tesirlerden bahse
d1:ın Neuigkeitsvel Tblatt gazetesi, 
Romanya yahudllerinln muhacereti
ne intizar edilmesi icap edeceğini, 
Avrupanın ş.:.rkından gelecek muha
ceret dalgasının 11 k önce Avusturya
ya uğrıyacağını. bu yeni .tehlike kar 
ı;;ısmda yahudl meselrslnin libPral 

.... Devamı 8 incide 

ls,,anlJa isqanında bir kurnazlık 

Musolini ·Trablustan 
iıııi asil.ere . Arap 
ihracat. yapıyormuş! 
Araplar memleketler.inden dini zlraret 

~ \'esltealle kandırılarak lepanrol Pasına 
~tlrfllmekte ve ~radaa Franllo 

t.~~·_. ........... ltalfle•-·~ 

s "'.... rueli tekrar ellerine 
geçfrdiklerini bild:riyor:ar 

tr<ll>Zıca araplannı11 lspan!Jtı Faaına ue yolcian sev7oedUdikıetini göBteren harita 

ıty1:f..llıce Deyll Herald gazetesi ya- 13u işin s~ya, sabuna dokunmadan 
• temini için bal)" vurulan basit hile şu-

.,,~lrtror Musollnl ispanya asilerine dur:. 

Ytni kilblneyı mulaak{et ıdıcıli 
ıöylınm Titülalru 

Atatürk ün 
teşekkürleri 

Ankara, 1 (A. A.) - Riyaseticümhur 
UJDUllll Kitiplilinden! 

Yeni sene münasebetile yurdun her 
tarafından, Atattirke, vatandqlarm yük
sek duygularını ve samimi temennilerini 
bildiren birçok telgraflar gelmektedir. 

Bundan çok mütehassis olan Atatürk, te.. 
Şekkürlerinin ve saadet dileklerinin A

nadolu ajansı wsrtasile iletilmesini emir 

buyurmuşlardır. 

Sovyet Rusyada 

Bahriye 
komiserliği . 
ihdas· edildi 

Moskova, 1 (Hu~si) - Otedenberi 
diğer askeri teşekküller gibi, müdafaa 
halle komiserliğine bağlı bulunan Sovyet 
bahriyesinin, .yeniden. ihdas edilen bah-
riye komiserliğine bağlanması, Rusya -
nm deniz harb silahlanm kuvvetlendir -
meye karar verdili.ni göstermektedir. 
Ya~a eksperlerin umumiyetle talı· 

min ettiklerine göre. Sovyetlerin berhan. 

-
Nazım Hlkmet'Jn 

ilk eseri 
Yaşamak Hakkı 

2 inci uyfada okuyunuz 

tlin i§leri Tel: ?0335 

Venn yoUon 
ft'Uk günlY 

'. 1938 e zengin 
_o;la·rak girenler 

Yılbaşı piyaııgosunda kazanan 
. talililer neler söylüyorlar ? 

\\lıdını lçln yenl bir usul keşfetmiş Trablus Araplarının Fasta "Mev
at~ııu1or. Bu yeni usulle Musollni lal idris., namında Adeta taabbüd et 
~ t ıntıdahale anlaşmasına sureta tikleri bir şeyhin türbesi vardır. Bu 
1, 

4
et ediyor, takat general Franko- ttlrbeyl ziyaret her Trabluslunun mu 

'tlıı iL Pek ctızel bir yardım kapısı kaddes bir gayesi, ·ottun için' hemen 
lt .. oluyor. . . hemen hacca gitmek gibi blr eeydlr. gi dilm' bir milletten daha fazla ·deni- B4yak Ucnımfyeyı ·1ca.ıtıru.ınlardan Ayte Bvtırı!TelUd ve df!ler orltı1:1tm.. 
~ 911.di kendini lslA.m Aleminin hA- Bu tllrbe7e Araplar o kadar fazla 
ku olarak llb eden Musollnl pek ehemmiyet atfederler ki oraya Muıe 
ı.te 1'l11.1ea ıa11ıamıyacak olan fakat vUerin ve Hristiyanların gtrmestne 
tıe :nen netlcen Teren basit bir hile kat'lyyen mOsaade etmezler. Trablus 
111'1.d lll11.ıt Afrlkadakl mllstemlekeJe- Araplarının bu zaaflarını bilen ora-
1-; en lıpanya:ra binlerce Arap yol- dakl İtalyan erkA.nı emirlerindeki 

..,.•ttı.r. Arap aakerlerinl Fransız Fasında 
l'l.Dl~llkonun İBPILtıyadakl Faslı A- Ji"aa eehrindekt Mevlat tdrtsln ttırbe
l•taı rı san zamanlarda çok fazla te- ılnl ılylirete götllrmek vldlle vapura 
'l'alıu ~rnııe. ve ekıllmlşUr. Asi gene- bindiriyor. takat vapur Fasa gidecek 
ııı,1111 astan yeni kuvvetler getirt- yerde Sardenya tarlklle ispanya fa
'btyeet e llllkln yoktur. Kablllyetl bar ınıda llellllya gidiyor. MelllA.da A
•tırıa Pek fazla olan bu faydalı un- rap1ar garip bir tekllf kartısında ka 
"bı ;n 1ertnı doldurmak nzere bu- Jıyorlar. Onlara beş peçeta gündelik 
~bur :ounı Trablustan ispanyaya mutablllnde tıpanyo1 ukerlllf tek-

-.....;..____ bur Atap askeri yolluyor. _.. De•amı 8 incide 

Eczacıların hazır · 
~·~~lardao şikôyeti 

eanyet ikinci reisinin sUzler l şlkAyetçl 
•rkadaılnrına pek de hak verir 

mahiyette det~l 1 
~ ;Yazısı 4 Unctıde 

zaltı gemisi mevcuttur. SOvyetler hafif ,. _..Yazısı 8 lnclde 
bir deniz Qstü·filosu inşasına ehemmiyet •-------~----------------
vermişlerdir. Keza yabancı gazeteler A
merikadan birkaç saffıharb gemisinin te
darikinden de bahsetmişlerdir ki, ba ge
miler SovyetJer birli~nin dftnya deniz 
kuvvetleri arasında mfilıim bir unsur ha
line getirebilir. 

"Esraren ııız kayıp,. 
ın ash nedir? 

DUn Abalıki Cumhuriyet gazetesi 
Kalyoncukulluğunda oturan ve Galata 
da Ruayal D8ker fal>rikasmda çalıpn 

Evdokslya isminde bir kmn emven
giz surette kaybolduğunu yazıyordu. 

Yaptıfmıız tahkikata g5re yirmi 
bet yqmda olan Evdokaiya dul bir ka 
dıiict'Jr. Bir hafta evvel kansından ay 
nlmış bir memurla sevl§erek onun evi 
ne gitm)f, llOJl!'a anneshıJn müracaatı 

berine gittiği yer buhmarak &ilesine 

bildiriJmietfr. 

· . B e kle n i len bir karar: 

Çl_f!,I~ıe~,'J".'poo_yanın 
· sulh şartlarını 

reddett iler . . 
IJanghay, 1 (A.A.) - Röyter aJan

aının muhabiri blldlriyor: 
Nanldnden verilen· bir Japon ha

berine •öre Nanklndek.i Sovyet sera
rethanell bugün bir yangın neticesin 
de tamamUe harap olmuştur. Yan
cmın sebebi anlaşılamamıştır. 

Sefaret. meJD,urlann Hankova nak 
llndenberl bottu. • 

Moskov-1, 1 ı(A.A.) -Taa ajanaı teb-
lii ediyor: Gueteler, Honko~n aldık
ları •Pdaki maltb:aatı veriyorlar: • 

tlain bUtiln ceohelerde . Japonyaye 
kartı 16sterdilderi mukavemet ft Ja
P,On ordW1una Dldlrdilderi darbeler Tok-

yoda endişe ve asabiyet uyan4rrmıştır. · 
Bu asabiyet bilhassa Sovyetler l•ir

liğinin Çine mühim miktarda silah ve 
mühimmat gönderdiği yolunda habtdcı: 
uydurularak efkin umumi,e,l Sov
yetler aleyhine kıfkırtmakla tezahür c.t
mektedir. 

Halbuki resmt Japon mabmatı Arn~ 
rikadan, tngilt.ereden, Fransadan, h!
manyadan " ltaıyadan Çine gelen harp 
levazımı vanmda Sovyetlerin verdıği 
miktarın r.ıe kadar az olduğunu pekalS. , 

~ Devamı. 8 incld~ , 



~ - - - --- ---- ------------ - - -
2 

Vış SitJasa 

Yeni Romen kabinesi 
Yazan : Şekip Gündüz 

A VRUPANIN gözü Romanyaya 
dikilmiş bulunuyor. Son üç gün

denberi, birçok Avrupa merkezleri Uzak 
Şark işini, İspanya işini, hatta kendi da. 
hili i'5lerini bir tarafa bırakmışlar ve 

Bü .• :!,ıte başlıyan macerayı tetkike ko
yulnıu5lardır. 

Romanya kralı ikinci Karolun devlet 
me:kanizmasr başına koyduğu yeni baş
ve1<il. hiç ~i.ipheşiz memleketinin en ol
gun siyasi liderlerinden biridir. 

Romanya Kralı ikinci Karolun dev· 
let mekanizması başma koyduğu yeni 
başvekil Goga, son yirmi yıl içinde bir-

çok mühim roller oynamı~. mühim dev
let işlerine kan~rnış ve memleketine fay. 
dalı olmuş bir devlet adamıdır. General 

Averesku tarafından teşkil edilmiş olan 
kabinelerde muhtelif nezaretlerde bulun
muş. bilhas..~ 1921 de mezahip nezare

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

Goga, ortodoks luristiyanhğm müteas
l'.ıp bir mümini ve ırkçı Rumen milliyet
perverliğinin büyük bir mücadelecisi

dir. Umumr harpten eweJ büyük Ro
manya idealine gönül bağlamış olanlar 
içinde Gogaya büyük bir mevki ayıt"" 

mak lhımdrr. Zira Transilvanyarun Ru
men krallığına ilhakı fikrini ortaya ilk 
atan ve bu fikir üzerinde yorulmadan 

çalrc.ffir;"'öian f'..oga. Büyük Romanyanm 
na<;ıl hakikat olabi1eceğini bütün hatla
rı il~ ilkönce tasavvur edebilmiş bir li
derdir. 

Binaenaleyh onu sadece "son intiha
batta 39 saylav çıkarabilmiş bir parti
nin lideri., suretinde ele almak ve "390 

~aylavh bir parlamentonun bu kadar 
zayıf bir partisi memlekette büyük ve 

zor i•;Jer bac::armağa müsait bir milzahe.. 
ret bulabilir mi?,, diye dü~ünmek hata 
olur. 

Goga, inandığı hedeflere memleketinin 
ulaşhğınr görmüş bir "siyastdir. Memle

bur olacağı söylenebilir. Zira sarayın 

muzahereti hava, kara \"e deniz kuvvetle
rinin de müzahereti manasına alınabi
lir. 

Goga'nm ortaya attığı fikirlerden ilki. 
"matbuatı devletleştirmek,, oldu. Ro
manyada en kuvvetli gazeteler yahudiler 
tarafından çıkarılmaktadır. Goga bunla
rı ortadan kaldım veya tamamile eline 
alrrsa bütün bu matbuata dayanarak 
yapacağı propaganda ile, efkarı umumi
ye karşısında sempatik bir çehre alabi
lir mi? 

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

Romanyanm bütün servet kaynakları 
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 güzel sanat geçitle. 
rini, biitün fikir geçitlerini yahudiler 
tutmuşlardır. Gazeteler onlann, tiyatro
lar onların, meanuaJar hep onların kon
trolu altındadır. 

Fakaaat ... 
Eğer ırkçı Goga gelip geçici olur da 

yerine Kodreanunun "Demir el" tileri 
gelirse, bu işin J!nu cimı kalmaz, Ru
men milleti yahudilerin elinden kurtar
dığı petro1lerin çok daha yahudi ellere 
geçmiş olduğunu görür. 

Gogaiktısadi ve kültürel bir milli kur
tulu~a doğnı yollamrken, orta. Avnıpada 
esen kasırgaları, daima gözönünde bu-

lundumıağa ve devlet teknesini "rnüs. 
ternJeke" peşinde ko~anlann etrafa ser
pi~tirdikleri mayınlara çaprtmnamağa 
dikkat etmeye mecburdur. 

Goga, milU Rumen tarihi muvacehe
sinrle çok nazik ve mes'uliyetli bir vazi
fe deruhte etmiş bulunuyor. 

$ekip CONDOZ 
ketine "yeni bir istikainet vermek vazi-- -.-------------- ..__ 
fesi" ni kabul etmesi böyle bir hedefe ' 111 = HIRElllLI 

.. 

ulaşabileceğine de inanıntŞ olması sure
tinde kabul edilmefütir. Ve işte, asıl teh
like de buradadır. Zira Rumen memle

ketinde böyle hir hedefe ulaştlma!iimı is
temiyenler de '\'at'dD". Ve bunlar fikirlE'
ri nde büyük bir ısrar göstermek temayü· 

hınrtedirler. Bu takdirde Romanyanm 
çok sarp bir iç mücadele merhalesine 
girmesini heklemek mantıkf olur. 

Acaha Romanya bir iç kavga arifesin
de midir? 

Böyle bir kavganın yıltardanberi Ro
manyada için için devam edegeldiği ma
lCimdur. Fakat düne kadar fikirler ve 

ınenfa:ıtler ara!iimdaki mücadele, belki 
hakikatte bitaraf olrmyan, fakat zahiri 

birbitarafhk mtıhafaza eden bir kuvve
tin murakabası altındaydı: 

Saray. 
Bu kuvvetin, şimdi, Goga'ya "Allahm 

yardunmr,. istemekte olmasına bakılmca 
karşı cephenin yeni kabine ile başhyan 
yeni siyast devreye boyun eğmeğe mec-

il Doğru 
: 

İ Değit mi? 
. ---------· 1 Tramvay tşçllerl 
ı • i 
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i 
1 

t 
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i 
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Tramvay şirketi öyle bir kurnazlık•: 

müessesesidir ki, marifetlerinin yalnız llıl 
isimlerinin yazılması sütunlar doldu- ·İ 
rur. lştt bir kurnazlılı daha: 'ı· 
Şirketin vatman ve biletçi gibi işçile-

ri birkaç sene evveline kadar gündelik 
veya maaşlar çalışırlardı, mesai saatle
ri de tabii tayin edilmişti. Sonradan bu 
usulü değiştirdi t•e işçilere çalıştıkları 

zamana göre saat başına para vermeye 
başladı. Evveıa bunda itiraz edilecek 
bir şty ynk gibi görülürse de işçilerin 
htsabına tıaziyet hiç de öyle delildir. 
izah edelim: 

Eskiden vatmanlar ve bilet,iler al
dıklan gi'lndelik veya m04Şa mukabil 
günün muayyen bir saatinden gene 
mflayyen bir saatine kadar şi!ket em. 

Ed hl t F kOJt 1 rinde bulımtnlardı. Şimdi saat başına 
e ya 8 es • para verilirken iş aeiişmi~tir. Meseld 
nln tertip ettiği li şirketin hemen biltün işçileri sabahları 

eğlence ıı 7,30 'dan 9,30 o kadar iş başındadır. 
! Bu saatten sonra kalabalık azaldılı i

Dün gece, İstanbul üniversitesi edebi-

1
~ çita tırnbrzların bir krsmı depoya. çekil-

yat fakültesi talebeleri tarafından Unyon mektl'-, bunların vatman ve biletçileri· 
~i:~tir~onlarmda bir toplantı tertip nt 'de tatil verilmektedir. 'ôlle üzeri IJ 

~ 1 tekrf1T herkese iş verilip gene kısmen 
Bu münasebetle milli oyunlar oynan- !· tatil yapılmakta, akşam iistii. iş tekrar !! 

mış, dans edilmiş ve sabaha kadar ne§e.. il ba~'amaktadır. Böylece bir vatman ve !j 
li bir ge~ ge~irilmiştir. . 1 ya biletçinin tam bir yevmiye mikta- ii 
Ak:m"<ı ~u~erede ~ilha~ Bur~: 1 rında partı alabilmesi, yan~ :ekiz veya :~ 

1ı 8.:~an Hatıcenın çok güzel sesıyle dın .1 dokuz saat mesai mfiddetını doldur- 1 
Iettıgı ~arkılar uzun uzun alkışlannuştır. I ması için sabahın saat yedisinden gece- ! 

- nin geç saatlerine !!adar beklemesi 16- 1 

l'l R- 1 zımdır. RP.klemtzse az kazandıktan 5 
S .~ 1 başka belki şirket hizmtf;nden de çı- 1 

1 
I 1rnrab1Hr. Şirket bu kurnnzlı~ı sayesin-

--.~ ....... ..-._..."""""'•~ .. · li de birkaç ekip çalıştırmak maşraf!ndan 
~,._,_ _ _ kısmen kttrtulmuş ve günün her saatin. 

2 de emri altında adam bulundımnu.ş ol-
PAZAR maktadır. Bu ttsuliin insafsızca oldu-

IKINCIKANUN - 1938 ğtt~U söylemiye liızum vrır mı? 
Hicri: 1356 - Şevval: 30 Şu tramvay şirketinden kurtuldulte-

et.etlll •o.... OllD,..ıa ltatlfl 
7,26 16,51 muz gün 1stanbv711n büyı"ik bayramla-

Fırfrna 3 gün rtnd'ln biri olacaktır. 1 
:Vakit 8aball Otte lldııcll AJqa;. ı ~at.ıu lmuk : ö R ı::=== . W' 5 W 

5,51 1!,13 tf,38 16,51 18,30 5,39 

1!aberin eaebl romanı: 2 

Y3:şamak -Hakkr 
ROMAN ' 

Nazım 
Don Pavlo, Don Manueli çalı§acak 

kaldar küçülmeğc mecbur eden ve şim
dilik günde bir litre süt istiyen bu aç 
gözlü bebekonun kim olduğunu sordu. 

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

- Bebeko, henüz, vaftiz edilmemiş, 

ve edileceğini de umınadığµfi iki aylık 
bir kız çocuğudur, muhterom Sinyor. · 
Rivayete göre baba5x balıkç1 Karlitoy
muf. Fakat büyük annesinin ihtiyar 
çamatırcı Donya Rosita ve annesinin 
Donya EUzabet olduğu muhakkaktır ki, 
bu sersem ve günahkar annenin ölüsü
nü üç giL-ı evvel avludaki beyaz bada
nalı kuy:.ınun içiıldcn çıkardılar. 

intiyar çama§ırcı Donya Rosita, be
nim en eski müşterilerimdendir, seneler· 
ce her ak.}am bir avuç zeytinini alıp o
na mağfirt ve sevap satmışımdır. Don
ya Eliza.pct ise elimde büyümüş sayı
lır. O, daha ayaklan çıplak küçük bir 
kızken, geceleri beyaz badanalı kuyu
nun kenarına yanyana otururduk. Ben 
ona dağ şarkılan ~öylerdim. Bu şarkı
ları bana Burgostaki Santo Dominigo 
de Silos mc-nastmndan kaçan genç bir 
papas öğretmişti ki, hazretle iki sene 
beraber ldilencilik ettikti. İşte bundan 
Uç gün evvel mahallede devrimi ya
pıp bir avu~ yeşil zeytinini almak için 
Donya R)sitanm avlusuna girdiğim 

zaman Elizabeti beyaz badanalı kuyu
dan çıkanr.ıglar, çakıl taşlarının Uze

rine boylu boyunca yatırmışlardı. Dik
kat ettim, muhterem sinyor, bana öyle 
geldi ki ölUnün yalnız ıiyah saçtan ıs

laktır. Avlu kalabalıktı. ölünün baş u
cuna çömelmiş olan Donya Rositanm 
ihtiyar, ouruşuk yü.zü §aşkın bir may-
mun suratına benziyordu. Bizim tsp:ın-

yol kadınlarının ihtiyarlıklan çok çir
kin oluyor, muhterem sinyor. 

Avlu kalabalrktı demiştim .• Evet, bü
tün kom~ular ordayldı. Hepimiz, iki ay
danberi, Elizabetin belki de hiç vaftiz 
edilmiyece!< olan bir çocuk doğurcu

ğunu biliyorduk. İki aydanberi bu işin 
alayı yapılmış, küfrü edilmiş, ve niha
yet bu iş unutulmuştu. İşte bundan 
ldolayı hiç kimse Elizabetin böyle du:ı.sı 
okunmıyacak bir ölümü göze alacak 
kadar dinsizliğ~ düşeceğini aklından 

geçirmemişti. 

ölü kadını içeri, odaya götürdüler. 
Ben de girdim. Odanın ortasında elleri 
kundağırldan çıkmış bebeko ağlıyor

du.. 
Don Manuel sustu. Sonra başını öne 

eğerek !fabahatini affettirmek istiyen 
bir çocuk gibi mrnldandı: 

- Ben f!İmdi çalı§acak kadar kU-
çülmil§ bir insanım.. Evet, ben artık 

Hiknıet 
"Katedrahn başpap~sından aonra şeh
rin en tenl·el hayvaıu benim.,, diye if
tihar edemem. Fakat bebekoya süt bul
mak lazım ve sevgili İspanyamızda ıüt 
çok pahalı muhterem sinyor .. 

Don Pavlo Alvares, Don Manuelin 
yanında."l acayip bir üzüntüyle aynldı. 
Sahili bırakıp, ta~lan karides kabukla
rının k,mruzı süprüntüleriyle örti.Uil, 
bayat balık kokan, dar, merdivenli ao
kak)ardan şehri.q merkezine doğru 
ilerlerken ağlıyan bobekonun sesini za· 
man zaman lduyar gibi oldu, Ve kulağı
na zaman zaman böyle sesler geldiği 

için ken·iini ayıpladı. Kendi kendine 
"Don Pavlo Alva11es, dedi, unutma ki, 
yegane hakikat nefes almanın, i§itme
nin, duymanın, çif tleımenin, kımıldan· 
marun yekQnu olalı ya§amaktadır. Bu 
hakikatin içinde ayya§, sersem, serseri 
Manuelitonun ağlıyan bebekoya süt 
bulmaktan d~yduğu hazzın yeri yok-
tur.,, 

-2-
Çiçekçi ıdul Donya Mariyanın kUçük 

dükkanı, Katedralın tam karşısınday

dı. Donya Mariya gündüzlerini, dük
kanda çiçek satmakla; gecelerini, sayısı 
hiç bir vakit üçten aşağı !düşmeyen ve 
yaşları yirmiyle elli arasında tehalüf 
eden aşıklarından birinin günahını 

paylaşma.Kla ve sabahlannı · katedralda 
mum yakmakla geçirirdi. 

Donya Mariya kırkında vardı. Şiş

mandı. Sürmeli gözleri, yaz kı§, siyah 
örme şalmın altında yan açık duran 
san bluzunldaki ıesmer memeleri ve ateş 
kırmızısı <:tekliğine sığm.ıyan kalçaları, 

çok büyük, elleri ayakları çok küçük bir 
kadındı. 

Etli dudaklarının üstünde yeni ter
lemiş bıyıkları vardı ve dini bütün bir 
katolikti. 

Donya Mariya h~r sabah katedrala 
girdiği .zaman ilk iı olarak Santa Mar~ 
garitarun tasviri önünde dua ederdi. 
Bu çok beyaz yüzlü, çok siyah gözlü 
ve kırmm dudaklı azize tasvirinin üs
tüne katc-dralm en büyült ve en renkli 
camından düşen acayip ışıklar, onu 
boşluğun içinde gizli bir şeyler fmldı
yormuş gibi canlı bir hale getirirdi. 

Donya Mariya, Santa Margaritaya 
yalnız bir azize gibi hürmet emezdi. 
Onu; bu uzun abanoz saçlannm di:bine 
kadar günaha girdikten sonra !sanın 

tozlu, çıplak ayaklarına kapanıp ebe
di aşkr bulan bu ateşli İbrani kadınını 
bir kız kardeş gibi de severdi. 
Mumlarım onun ayakları !dibindeki 

kum tepsisinin içine dikip yakardı. Bu 
mumlar ~eşit çe§it hoyboyldu. Her çe
şit, her boy mum, Dcnya Mariyanm na
zanJ:?.da 1>aşka. bir ~şığa aitti. Ve o 
gece hangi a§ığiyla günaha girmi~e, 

2 txtNCfKANUN - 193'S .. 
3la11ata daic -1opluluk 
K N .. ,lllNl de, yaMlaı·uıı da sev• 

eliğim b.ı.r şairimizle konuşu" 

yordum: söz döndü dola~tı, Varlık' 
ın yen! şairlerine, <.Jı•han \'eli, Oktat. 
IUfat \'e Ce,·det llclihe geldi. Hayret 
ettim, çünkü dostum onlardan mu• 
Jıabbetle balliıediyoı·du. Daha yeni 
yazınıı.ğa başlamış olmalarına rağ• 
men onlaı·ın, bUyiiklerinden bir neri 
husumet görmelel'lne o kadar alıştık 
ki bir kimsenin de onları anlamak 
aı·zusu ile konuşması, inanılmıyacak 
bir şey gibi geliyor ••• 

Fakat ~ah' t.lostumun bir itirazı ol• 
du: 

- İyi ama, dedi, hep bir örnek ya
zıyorlar, bil'iniıı şiil'leri ötekilerin 
yazdıklarından ayırt edilmiyor. Hat 
tA "nıevzu,,lal'Jlll biı• ara<la tayin edJ• 
yorlamuş. Serbestçe değil, bil'ibirle
rine uyarak, aralarında konuşup ka 
rar vererek çalışıyorlarmış. Sanatte 
bu kadar itaati anlamam ... 

O üç genci yakından tannnrun; lç
.k:ırindo yalnız Orhan Veli ile bir iki 
defa konuştum. Onun için dostumun 
iddialarının ne dereceye kadar doğ• 
ı·u olduğunu bHnıiyorunı. Fakat doğ' 
ı·udur diye kabul ettim ve... sevin• 
diın. Demek k1 bizde de artık tesadtl 
fen değil, aşağı yukarı bir yaşta ol· 
dukları için biıibirlerini tutmak en• 
cli!;iesi ile değil. bir fikir. bir estetik 
efrafmda toplanan edebiyatçılar, 
şail'ler de var. Demek ki onların, 
yarı.o lı,erhangi bit' sebeblo btribirle
ı·Jne darılacak olurlarsa biriblı-lerini 
inkiir edenıiyeceklerinden emin ola• 
biliriz. Demek ki onlar akıllarının. 

kalemlerinin ucuna gelen her şeyi 
hemen kdğıt üzerine döküp ona bat 
ran olmuyor, biribirlerini ve kendi 
kendilerini murakabe ediyor. şahsi• 
yetlerlılden vaz geçmemekle beraber 
müşterek bir fikir için ferdi nahvet
lcrbıl feda. ediyorlar. Buna sevinll• 
mez mi? .... 

Topluluk insanların ne düşündük· 
lerini gerçekten anlayıp bllmelerln• 
den doğar. l<'ikirlerini tamamile kav: 
rıyu.mamış olan, yani fikri bulurum" 
yan hiç kimsede kendine benzi7en 
bir şey göremez. onun jçin kimse ile 
birleşemez; neye hizmet edeceğini, 
kendisi için nenin asıl olduğunu ta· 
)'in edemediğinden hiç bir duygusu• 
nu, hiç bir meylini feda,. edeme~ 
lnsan oğlu biç. bir zaman yapııyalnut 
ya~ıyaınıyacağı için böyle esas fikll'· 
lerlıü kavrıyamamış adainlar dalma, 
hemen o günkü menfaatlerinJn ica
bına göre bir topluluğa dahil olur• 
lar, yine o cins menfaatler ui;;.rrıına 
başka bir topluluğa geçerler. Bunlar 
tesadiilün meydana getfrdJğl toplu• 
luklar. sahte topluluklardır. Onlara 
girenler de. onlardan çıkanlar da, 
onlara hücum edenler do kendilerin 
de hiçbir mcsultyet duymazlar. Asd 
garibi şudur ki o snhte topluluklar 
dalma blriblrJno benzer; yalnız lddi 
alarma bakınca niçin blribirlerl ile 
blrleşemediklerinl. kavga ettiklerini 
anbyamazsmız. Ara lat'ındaki ihtllAf 
sadece ferdi menfaatlerden, terdi 
hırslardan doğmuştur. İki nizam a
ra!mlda, yani insanların sadece me
yil ve imıiyaklarma n:arak detıı. 
<lüşUnüp ta~anıp, ölçüp, btı:tp, blrta
knn fc<lakilrhklnrla ~ilcuda getil'dik· 
lerl topluluklarda bariz ''aı;;ıfiar. ~
urlu iılclialar, nrnlarnıda hakiki farli 
lar bulunur. Yoksa kargaşalık dal.• 
ma hlr örnektir; sahte toplulnktar 
<la kendini ~b;lcme~e ı:ahşnn birer 
kArgaşalıkta.n başka bir şey değil• 
dir. 

NurulJah ATAÇ 

ona hasrettiği mumu seçip yakmak 
husunda Dcnya Mariya dindarane bir 
taassup göEterirdi. 

Bazı sabahları ayni boydan iki, hatta 
dört mum ynktrrdığı olurdu, fakat biç 
bir zaman muhtelif boyldaki mumlan 
bir arada yakmamıştL 

1936 senesi 18 temmuz cumartesi sa
bahr, Donya Mariya Don Pavloya tah· 

sis ettiği mumlardan ikisiyle Santa Mar
garitarun beyaz eteklerini aydınlattık· 
tan sonra ô.ükkanına dönmüş; yasemin-

leri, san c-mberleri, kayısı. ateş, mis 
güllerini ve bir Türk şairinin, bir katre 
aleve be~ettiği karanfilleri sepetlere 

dizmiş, sardunya, ıtır, şebboy saksıları
nı kaldmmın üstüne sırala~tx ki biı"
denbire bu renk ve koku sefahatinin 
içinde, Doo. Pavlo Alvaresin asık sura
tıyla karşılaşıverdi. 

Geceyi beraber geçirdikten sonra 
Don Pavlo Alvaresin ertıesi günü Don-

ya Mariyayx ziyarete gelmesi Sıdet ee
ğildi. Bundan dolayı Donya Mariya o
nu, hele böy]e asık s!lratla görünce §a'" 
şırdı: 1 

- Ne var? dedi. 

(Devamı varl 



lstanbul konuşuyor 
Cerrahpaşa hastahanesinde 

bir saat 

Doktorların mehareti . 
olmasaydı şinidi ben 

kör bir adamdım 

Bqikltq klübü ftnf futbolcülerind,,. 
Raif Cmallpqıa lıastantsindl, gödcri

mn ıyi olmMI"' bıkliyor ... Vı CmoJıpa. 
ıa göı muaym1 odası önibtdı, Habnci 

ik konuşan lıaıtalar ... 
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Yılbaşı tal;hı ler 
Yılba§I pıyangosunda kazananını 

kısmen bel:i olmuştur. Bomonti Ef c so 
kağrnda 40 numaralı ~vdc oturan Ah.. 
med Berkmen isminde bir zat ile kom 
şulan Ay~ ve Evangelikinin ortaklaşa 

aldıkları bir bilete en bUyUk ikramiye 
çıkmı§tır. 

Ahmcdin, Rasim isminde bir oğlu 
Ayşe adında bir zevcesi. Zuberde i!. 
minde bir kaynanası vardır. Zübeyde 
altı nydanberi hasta yntma.ktadır. lyi 
bir teda\.i görmesi için Viyanaya git
mesi lli..zımdır. Fakat bu iş paraya mU 
etvakkıf olduğundan ihtiynr kadının 
bilttln Umldi yılbaşı piyangosundadır. 

DUn gece radyo başında konu kom 
şu ve ev salıiblerl numaralarını takip 
ederlerken numaraln .. T.a bUvUk ikra. 
miyenin çıktığını öğrenmi~edir. 

Edlrnede yirmi beş kişinin ortnk
laşa aldıklan bilete de bUylik ikramL 
ye vurmuştur. BüyUk ikramiyenin di
ğer bir parçasını 1sta.nbuldan nlan bir 
kimse henUz bulunamamı§t:Jr. Diğer 

parçalan da Edime, Malatya \'e lzmir 
de Btı.tılmıştır. 

Bodrumda bakkal tsmaile iki yüz 
bin, Ulukıfllnda jandarma Hakkıya 

yüz elli bin, Ankarada. jandarma. su
bay okulu ikinci kısım askerleri ile A. 
dapazar Türk Ticaret bankası memur 
!arına ve Ankarada Kazim Refığe yüz 
bin Ura, Ankaradn elektrik şirketi sa 
at şubesi memurları ile tzmirde ayak 
kabı makinecisi MevlO.d, Ankara Neca 
tibcy okulu munllfmlerinden Meliha, 
~asımpaşada Knap boyahanesi kapıcrsı 

Kemale elli bin, Ankanı.da adliye mü 
ba.şlrl Ahmed.Bursadn merkez otelin 
de Şahine yetmiş btnllra, Adapnzarm 
d!!. bakkal Az.ize otuz bin lira 1:ıkrnış
tır. 

Kocaelinde ağaç 
hastahklorlle 
mUchdeıe 

lımlt \Hus~si) - Ziraat Vekaleti 

aıUtehassıı mUşavirlcrinden Şevket 
Tunçok, ş'!hrimfze ccJerck vilayetıerl 

mizdcki muzır hayvanlar ve meyve 
ağaçları hastalıklarile yapılan mücade
leleri, Karamüracle ve Sapancaya git
mek surctile mahallinde gözoen geçir
mi§ ve yapılan icraatın esaslı bir neti
ceye doğru ilerlediğini gördUğünU söy
lemiştir. 

Denize dUşUp 
boğuldu 

Kuzguncukta Paşa limanı cadde
sinde Hüseyin Remzi paşn. yalısına 
odun taşıyan 40 yaşında hamal Yu
suf rıhtım kenarından yürürken a
yağı kaymış, denize düşerek boğul
muştur. 

Burası nkmtılt olduğundan Yusu
fun cesedi bul•1nnm11mıştır. 

Zehlrıe.nen 
öldü 

adom 

UskUdarda Şemslpaşadnkl tUUln 
deposunun gece bekçisi Mustata Se-

vlndlrdln,3 gece evvel kulnbcslne yan 
madan aldığı kömürlerden zehirlen
miş, hastaneye ka10ırılmıştır. Musta
fa dün ölmUşttır ----Bakıl' • fuzla 

kaçrın<~a 
SQreyya ısminde bir genç dün Sirke. 

cidc Florya gazinosunda kendini kaybe. 
decek derecede fazla rakı içerek etrafa 
sarkmtilık etmeye başlamış. bu sırada 
kendisini karakola götürmek istiyen po
lislere de hakarette bulunmuştur.. 

Adliyeye sevkedilen ~u asliye ıkin
ci ceza mahkemesi tarafından tevkil e.. 
dilerek bir ay beş gün hapis ve otuz beş 
lira para cezasına m~l kQm edilmıştır. 

Vankes ull'k 
Mehmet namında bir sahıkalı clün J 

nünönünde. bir tram\•nym i;inde Fatma 

namında fakir bir kadının sekiz lirasını 
çalarak tram\aydan atla~·ıp kaçarken 
Feyzullah ve Sabit namında gediklı ikı 
küçük zabit taraf mdan ~'akalanmış \'( 
adliyeye sevkt'rlilmic:tir 

Suriye iHşveklll nln 
verdlji-1 fza hat 

Şnm, 31 (A.A.) - Kabine, Parls 
ve Ankara anlaşmaları hakkında 
Cemtl l\lardamın verdlf.I lzahntı tas
vip etmiştir. Hülcfımct 3 lkln<'lkft.
nunda. bu hususta. Suriye melmsan 
meclisinde beynnatta bulunacaktır. 

lt_:EHIJE: 
• Şehrimizde kfiltilr işleri etrnfmda in

celemeler yapan yüksek tedrls:ıt dlrektörO 
Cevat işlerini bilirmiş, dfin Ankımıya dön 
müştnr. 

• Dün okşama kadar dahUI iş ttıllmat
nıımelerinl yctlşllremlyen sıınayl müessc
sclerlnc yeniden müsaade verilmiştir. 

• Doktorlıırın kazanç vcrgderloe esas 
tutulacak listeler, her seneki gibi yeniden 
hozırlonocaktır. ı.ıstclcrde sınıfları deli· 
şen doktorlnr teshil edilecektir. 

• Sirkeci yolcu salonu bu oy zarfında 
ncılacnklır. Salonun süslenmesine başlan· 
mışlır. 

* Geren ay şehrimizde 245 blnıı tnmlr e
dilmiştir. A)•ncn, yeniden 4 dfikklın, 34 ev. 
SJ binn, 10 ııptırlımnn yapılmıştır. 

• HükOmclimiz ile Roman)'a anısında 

yeni bir ticaret anlaşması eınıfında müıa· 
kerelerde bulunan Tilrk heyeti, pazartesi 
gilnO şehrimize d6 •. ccckllr. Anlaşmanın 

ann hntlıırı teshil edilmiştir. 
• Yeni kaıanc defterlerinin mfihOrlen· 

me!llne dünden ltlbıırcn bnşlnnm1ştır. 
• Türkiye - Efganlstan nrasındakl mu

hadenet ve ralışma benıberliAI muııhedesi 
on yıl mOddctle uıntılmıştır. 

• Glreson eski sümrilk müdürü Ali Sıı-
hln Kayn, lstanbul silmrilklerl şefllAine 
tnyln efülmlftır. 

• lsınnhul dcfıcr<ları Klızım bug{ln An· 
knrnya gidecektir. 

ıoı Tramvay 4lrketinln, Fallhdc yaptırn

<'nAı föıtü kapah durak )'erine oll proje 
belediye ren heyeti tnrnfındıın muvafık 
f;6rulmüşt0r. !nşnııla yakında başlanacak· 
hl'. 

•Son lılr ay irfnde mezbahada 1,592 kı
vırcık, ı ,704 öküı, 32,654 knrnmnn, 23 o~· 
lak, O lıoğa, 5,127 kuzu, 112 inek, 2,601 dağ 
lıc 3'7 manda, t,457 keti, 480 molak, 388 
dana kc!'iilmiştlr. 

* lsınnbul posla ve fclgrııf bıışmüdürü 
Mazhıır, genelmQdQrlük yüksek fen heye
ti nınlıl:tınn terfian tayin edilmiştir. 

• Gümrük munmclelcrlnfn oz:ıml suret
te kısallıl:ırıık kırtııslyeclliRin kaldırılma

sı husu unda sümrük ve inhisarlar vckü- . 
lclinin verdiği kararın tntbikine pıızarte- ' 
sinden itilınren b:ışlanacnktır. Bu işe b:ış 
langıç olmok nzerc, mevcut dosya ve um· 
mel acrıerlerl kaldırılmış, gelen ve giden 
evrakı kayda mahsus defterler blrleştiril 
mlşlir. 

• Stalistik seneı direklörlli~ü tıırnfından 
memurlar hnkkındo yapılmakln olan anket 
dlln tamaınlnnmıştır. Memurların doldur
duklnrı fişler uırnarn konarak mllbQrlen
mişUr. 

"' Birkıır son evvel oçJlan Üsküdar iskele 
mc:rclnnındokl, molozların kaldırılmasına 
başlanmıştır. Burn~·a yakında parke döşc
nccckllr. 

o \'eni seçilen ticaret odası aznlon, dün 
odn reisi tarafından, voli ve belediye rei· 
sine takdim ellilmlşlerdlr. 

$ Yeni tedris yılındıı lstnnbulun muhte
ıır yerlerinde yeniden orta okullar arıla· 
cakhr. Ortn tedrisat genci dlrekıörll Avni, 
bu mesele clrofındo ll'tkiklcrine devam et
mekte ,.e ruuhlelir mınlakalann lhtiyac
lıırını teshil eylemektedir. 

• llükOmclce salın olınına~ınn kanır veri 
len fenerler idaresinin devir ve teslim mu 
amelesinin yopılması hakkındaki emir dün 
Ank:mıdıın selmlştlr. Şirket tasri~·e mu:ı· 
melesinc başlamıştır. Açık kalacak memur 
lara hükumetin ~lrkete ''ereceği 500 bin 
Uradon ödenmek surcllle birer maaş nis
belinde tazminat verilecektir. 

cı Vera lisesinin arkasında talebe )'Urdu 
olarak yapılmağa başlanmışken, yarıdıı 

kalan binanın tamamlanarak, yeni muJllim 
mektebi olarak kullanılmasına karar veril
miştir. Bina evkaftan snhn alıoacn.klır. 

l>IŞAHl>A: 
* Yunon veliahdinin nış:ınlısı Henovre, 

BOyOk Dritanya \'e lrlondn prensesi Frcd
riki Yunonislann getirmek üzere bıışvekA 
lcl hu!lust kalem müdürü ile orta elçi Sal· 

1 fer:ıs Almanyayo gideceklerdir. 
o: Londrada çıkan Evcnlng Standard ga· 

zelcsl, l.ehistan ile Fr.ansa arasında bir 
nnlıışma üzerine, Fransanın Madaf(askara 
adasına J.ehistoo Yahı..Jllerlnln muhaceret 
etmesine müsaade elliğini ya:ımnktadır. 

dır. 
* 1937 senesi lçincte Alman tlr.aret filo 

sıınun tonilatosu 140 bin artnrak 4 milyon 
lonilllloyıı hail~ olmuştur. Alman ıez11lıtı 
Jnrı hep Alman müesseseleri hemıbına ol· 
mok Ozcre mecmuu yarım milyon tonilölo
luk lknret gemileri yapmakla meşgul bu 
lunuyor. 

* Almanya ile Siyam orasında yeni bir 
do!\tluk ,-e ti<"aret muaheılec;I Bonııkokda 

- • '. "'m pnste~ 

<tbasuu ta aktr eden' 
bir ev At on gUn 

hapse muhkiim oldu 
Uç glin evvel Vasıl ısnunde bir genç, 

Sirkecıde babası Yorginin lokantasm 
gizlenerek, dükkan kapandıktan sonra 
babasnun masa üzerinde unuttu~ cüzda 
nım aşrracağı sırada bir cürmümŞıutla 
suç üstünde yakalanmış, fakat ceza ka
nununun bir maddesinden istifade ederek I 
serbest bırakılmıştr. 

Otedenbc.ri babasına aman aldırmı
yan bu hayırsız evl!t, dün de sarlıoş ola 
rak eve gitmiş ve babasına küfrederek 
hakarette bulunmuştur. 

Babasının şikayeti üzerine Vasil yaka
lanarak ikinci sulh ceza mahkemesine 
verilmiş, dinlenen ~hitlerle sebcbsiz ye.. 
re babac;ına hakaret ettiği anlaşılarak on 
gün haois ve on lira para cezasına mah
k1lm edilmiştir. 

Yakalanan 
kumarhazlar 

Dün Küçükpazarda kahveci MevlQd 
Mustafanm kahvesinde Abdullah, Ah -
met LO.tfi, Hasan ve Mehmet namında 
dört kumarbaz kumar orruırlarken ya-
' kalanarak kahveci ile birlikte adliyeye 
sevkedilmişlerdir. • 

Dört suçlu ikinci sulh ceza mahkeme
si tarafından birer lira para cezasma çar. 
pılmasma karar verilmi~. kahveci Mus
tafanm da oyuna nezaret etti~ tesbit e
dildi~nden bir gün hapis ve elli lira pa
ra cezasına mahkfun edilmiştir. 

Uzunçarşı başında kahvecilik yapan 
tsm:ıil dün arkadaşı Ahmet ve Nuharl:ı 
kumar oynarlarken. suç üstü yakalan-

mışlar ve ikinci sulh ceza mahkemesi ta
rafm<ian üçer lira para cezasına rnah
kCım edilmişlerdir. 

TUtUn ekimi başladı 
Muğla (Hususi) - Son günlerde 

tiltün satıştan hararetlenmiştir. Muğ

l:ıda fiyatlar 35-55 dir. Fethiyede 15-30 
Milasta 25-35 dir. 

VilAyet tUtünlerinin mühim bir kıs
mı satılmı§ttr. Merkezde 370 bin, Mi
lbta 76 bin, .Bodrumda 30 bin kilo tU
tlln kalmıştır. 

Yeni yıl için hazırlıklar baıtamıştır. 
Büyilk ekicilerin yüz.de 30-35 nisbetin
de az tütiln ekecekleri tahmin diliyor. 
Tarlalar sürUlmğe ba~lanmıgtır.• Son 
zamanlarda tam mevsimini yapan ~o 
ğuk, tütün tarlatan için çok foyd lı 
olmuş, atrfalardaki ha§creleri ö dilr 

m:iıtür. 

Basılan 
kumarhaneler 

Dün geco zabıta memurları bir çok 
kahveleri basarak kUDlar oyniyanları 
yakalamıılardır. 

Bunlar arasında ÜskUdarda araba 
~apuru iskelesinde Osmanın, Samatya 
da. demirciler sokağında fsma.il, Yelde 
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Eczacıların Jıazır 
ild~lardan şikayeti 
Cemiyet ikinci reilslnfn sözleri şl~Ayetçl 

arkadaşlarına pek de hak verir 
mahiyette df.ğil ! 

Gazetemizin bir kaç gün evvelki sa mül şeklinde reçete yazmıya üşennıeıd 
yılannda "bana kalırsa" sütununda ec ve ynhudda bunu bilmemesi gibi gil~ 
zacılığın bugün bakkallıktan farksız lünç bir iddia ·ne izaha kalkışmak pek 
bir hale gelmek t1zere b4lunduğuna abes ve manasız olur. 

dair iki yazı çıktı. Bu yazıda bir ecza Bilhassa Avrupa ;nUstahzara.tı me 
cmın mUstahzar ilaçlardan şikayet et selesine gelince: Yerli mUstahzarlartn 
tiği, doktorların reçetelerinde mü.rek iyi ve milessir olanlarına hekimlerl
kep ilaçlar yerine bir Avrupa mUstah miz pek la itibar etmekte ve muadili 
zarının ismini yazmayı tercih ettikle Avrupa müstahzaratına tercihan kul
rini söyliyerek nılistalızarat işinin bir Iamnaktndırlar. Bunmı aksini iddia et 
yola. konmasını istediği zikrediliyor. nıek nanköt'lük olur. Fakat.öyle Avru 
du. 

Bu arada doktorların hazır ilaç yazma 
ları sebebinin bunun da.ha kolay oldu
ğundan nu ileri geldiği soruluyordu. 

Dün bir muharririmiz, ec1..acılar ce 

miyetinin ikinci reisi genç kimyager 
!erden Hulki ile görüşmüş, e~cılar mc 

selesi hakkında ne dUşilndilğünU sor. 
muştur: 

Kimyager Hulki, ~oktorlann roçe 
telerinde Avrupa mUstahzaratmı n~ 

den tercih ettikleri sualine şu cevabı 
vermfatir: 

- Burada cevap verllccck iki nok 
ta vnrdrr: Birincisi doktorların for. 

mill şeklinde reçete yazmamaları key 
fiyetldir ki, bunun için böyle olduğunu 
tetkik etmek bire düşmemekle bera
ber zannediyorum ki, bUtUn dilnya ya 

vaş yavaş mUstabzar illça dogru git 
mektedir. 

Bununla beraber h~kimlerlmizin 
eczanelerde yapılaçak ilaçları da pek 

al& kullandıkları muha.kkaktrr. Müs 
ta hzar yazmak za.ruretini hekimin for 

pa mü!ıtahzarlnn vardır ki, biz buna 
benzerlerini yap3.rnadık ve hekimler de 
bunlardn.n mustn.gni ).;alamazlar. Yet 

1i ı.ıüstahzarlann rcvacını arttırmak 
ilmilleriniu elindedir. 

Hekim bir müsta.hzan hasta.smJ 
kurtaracak bir vasıta gibi telakki et-

melidir. Yani bir müstahzar bir fante 

ziden ziyade iyi ve müessir olm:ılıdır. 
Bu iki nokta nn.zan itibare alınarak 
çalı§ılmış hi<: bfr yerli mUstalızar yok 
tur ki, hekimlerimizin dikkat ve ala.kıt 
smı kazruımamıe olsun! 

_ Eczacıtarm. doktorlann reçete 
yazmayın hazır i aç yazmaları hakkın 
d:ı.ki şikayetlerinin seoob" nedir? 

_ Eczahane sahibi olmadığnn i
çin eczahane sahibi arkndaşlarımın 

vaziyetini Ia.yikiyle bilmediğimden do 
layı bu şikayetin sebcblerini tayin ede 

miyeceğim. Fakat tekn.r etmek lst~ 
rim, mUstnhzar mesele~! taba.bet ô.le
minde kuvvetli bir cereyandır. Ve bu 
cereyanın mcnşcini doktorlar bizdcIJ 
daha iyi izah edebilirler. 

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

" ···--·" ÇAGLA. YAN Gazinosunda 

Her akşam 
Pek yakında Mısır.i' avdet edecek olan Meşhur filim yıldızı. 

Tahiyye Muhammet 
Ve ayrıca Bayan IJI U ALLA 

Seamlamıa devam elmektedirler. llatıeten: Mahmure. Scnses, Faidc, Ayda, 

~Dürdane, Radife, Tanınmış musikisa1l4lka1ları lıep bir arada. TL:40335, 

• 1 • • '" ~ 

; • . .... . { . . _·' ~ ~~ ... t . ~ - • 

ğirm~ninde ~rahim, Yel~eğirme~de Baş dı· c nezle grip romatizma 
Tahsm, KUçükpazarda File çeşmesı so ' --t.' ' ~ 
ke.ğmda MevlUd, ayni sokakta bUyük • 

yeni handa Hasan, thaaniyede Ethem 
paşa sokağında Hakkı, ÜskUdarda atla 
ma taşında Ahmedin kahveleri vardır. 

Yakalanan yirmi be§ kumarbaz mah
kemeye verilmiştir. 

..... m .. _. ........................................................... ... 

2 

EUGON 
• PEK 2 BCYCK ve 

Birden Film Sinemasında 

1 Türkçe Sözlü 
1-SEZAH RORJIYA 

Türkçe sözlü Tarihi film 

8UFALO81 L, MACERALAR KRAL 1 
Baş rollerde: GARY COO?ER - JEAN ARTUR 

Bugün teaiı.slar snat 1 de başlar, gece sata 9 da BUF AWB1t; .. .............. ._ .................................... , .................. _ 
iınzalnnmıc:tır. Alın:ıny:ı lıu yeni mukavele s 
ile en ziyade mıısnnde r.5ren millet hOkOnı 1 Bugün Sinemasında YE "i SJ::NEY 1 KUTLA MAK iÇiN 

'·~:;.;·;:·~~·;~·;··km hD M ELEK . r:n,; ik'İri İ~ENcş;~H afta S 1 

mUrak~~ev ~eye ti ol 1 2 ş E N 4 Kyısrmlrk urcnkli kMomcdi u R c A K 
ti başkanlığından: · 

Çok mUstucel bir mesele hakkında ~hirley Tampef.in Frnnaıza aözlü en eğlenceli ve en .rüzel filmi Seanslar: 11 - 1 - Z,15 - 4,15 suvare 9 da. 

Galatasaray spor kJUb(l tdnre heye , . • 

görUşUlmek Uıcre k!UbUmilı yUksel~ Bugün ve yarın saat 11 de hususi tenzilatlı m3İtnt>ler tertib edilmiştir. 
mUrncfthA aznlnrının 2-1-938 pazar - -~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•~••~~~~~~~~ 
gUnU sahahı snnt 11 de klp merkezi- A • 
ne tcşrlfJerlnl dileriz. 
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a 
a ~ · ----..-.-.... -~-----· ....__,, _____ ,_, ____ ,_, ___ ,_, _____________ ,_, ________ ~--

Vazan: Nızametlin ~azil 
Ey KartP:caya lt\yık olmayan reis! Roma, 

sanan ukadder olan 9'unh ftkfhell 
ıuullaka ıuızırlayeeaktır 

-:- A:ı Çty, fakaı ımkansız b.ı şey .. f li ki bunlar gönülleri koııu~turmanın sır-
- dıve ını ld . 1 • F" 1 1 anuı, Sıi)\ ..ın. - nna ula5mış olanlarda.1dır. 

akat 1 ..ı muha1; •• daha fazla "iııe· Biri bir delikanlıdır. ·l anakl:ırının kı-
rncd' ~· • 1• &.ıra tam bu sırada Bırsah mabe \"ırcık kara tih·Jü bir sakalla örtülü ol-
dının ka• b 
luktan 

µı.. . ıruenu re açılmış ve buş- mıyan kı!ın1ında devası J[i.1ç bulunur bir 
ıçeı •Ye dalan aıe-.·leı e lheınmıyct I' ·mmanın kızıllığı var. Uzun kirpikleri . 

vermeyen bir genç kadın bu elvlerin ı moram11ş göz kapaklarına . i)i sürülmüş 
Uğultı..1san,1 bastm.. hır sesle haykır- bir sürme gibi hulyalı v,ölgeler vuruyor. 
ınıştı: Obürii hir genç kızdır. incili bir ipek 

- Romalı 1 "inandıg- ın Allahların la örtü ardından göze vuran yiiıünde ma· 
net' ·· 1 uzenııc olsun 1., demiyeceğim. As- sum bir inanışın durgunluiu seziliyor. 
kert Se . k . n oarp anunlarını tatbık et- lki büyük zebercet parçası üzerine birer 
ınektcn b k . F a~ a bır :.. o:-r yapmamaktasın 1 bü\rük kara kehriba kakılmış \-ehmini vt" 

akat sarıa sormak uterim: .. _Acaba, ren çekik gözlerinin bakışı sandırır ki. 
sen benım memleketimin Allahlanna bu genç kız için havatta her şey henüı 
uyarak hclJl karısır... ve çocuklarına, bir muammadır. içinde tek şeytan do. 
hcın de vatanına ve mukaddes olan her !asmamış bir k3he)i, hatt~ Isa'~-a gebt 
~eye ıh.ınel eden haıni cezalandıramc.z k<1lmamış bir Meryemi andmyor. 

llU&uı?'' Ve aen ey Astrobaal! Kartaca Toprak tarahndan çekiliyormuş. emi-
Ya layık ı ınuyan re;ı,;! Roma sana mu- liyormuş gibi \'Ücuduna yapt§an ipekli 
lcadder olan kanlı akibcti mutlaka ha entarisini yuvarlak omuzlu. güzel kalça-
ıtrlayacaktır. Bu •ı.tş, şu yangın, lxni 1ı ve dQ!ctUn baldrrh bir encfam, birçok 
\'e çocuklanmızı c3ır olmak namussuz- lezzetler vaadeclen bir endam kabartıyor. 
luğundan kurtarırken mel'un.. Ko§ 1 Zeytinliklerde tele yaprak kımıldamı-
Rendini g .. libinin z~cı arabasına bağ- yor. 
la ı .. 

Yan açık dudaklannm kıvnmlannda-
Bu sır.ı.ia genç kadının etekl!ri ve ki titreyiş'"' burun deliklerinin açılıp 

saçları tututmuıtu. O göze bir yanar kapanJ$1 hissettiriyor ki, bu pmalt Af· 
~ğ debıeti veren Bıriah mabedinin mu rika k~inin sQkQnu içinde donuk renk· 

adclrs '- 'l:~i üzcrın,ıı. şimdi baıka bır ti J((lzel endam, en ateşli hrrslan, en bO. 
~~ardaf , vıydi. Ve sözlerini bitirir vük ftrtmalan her tarafı iyi kilitlenmiş 
d 1tirınez kızgın ateıte pınl pınl pınl bir gümüş çekmece «ibi saklamaktadır .. 
a~an uı: p tı ılr nı :Jarda üç çocuğu Hani bir tarafına şl)yle bir burgu 8Dkul-

bogazla J r ~ nı gv:ôülcr. sa, iti ktmt içi ııes verebilse konuşsa. bu 
Ak atı üstünde Sipyon, duyduğu zeytinlikler çölden bir Sem'un yeli es-

deh~cttcn ta•la~rruct oibi idi. Bütün bu hl s- :ı ~ b mişe dön6. BOtnn ~ yeşil yapraklarile 
diıe bir iimıek sür'atiyle cereyan et- bu onnan kavrulur. yanar. kili olur. 

!bitti. Sonra Romalılar tarihin en he- Kııgm Afn1ca ıt{\nMile f>.. l<~eniz kam-
Yecantı ..-e kanlı sahnelerinden birinin galannm birt~inden doğan şimali 
cereyan ettiği mukaddes eıikte iki Afrika tazlannm donuk ve AAbit bakış.. 
tunç kapı kanadının yailı alevleri dı~- 1ı kara gözlerint kanmamalıdır. 
rı ite ite birleıtiklerini gördWer. • • • 

'Ve Bırsah mabcidi, duvarlanndaki 
deliklerden alev ve isli duman çeke çe
lcet kan ve ateı içinde çarpııan kahra
~ Kartacıya llyık bir mabet gibi, 
ıs;ındekilerin ciğerlerine bir yudum ail
l~t havası tattırmadan, yalazlı ağı:ır.ıa 
hır ·· l1 sut yavrusu aokulmuı bir mabut 

lal gibi, ıtrtık gecenin karanb.,<rına oö-
nıu• c-en zeytinlikler ortaaında kaldı. 
Yandı. 

1 • • • • 

t' Y:uııın bitin\:cyc kadar Sipyon zey 
kllll.ı-:L ... 11 ::ı~rılnıatlı . Roma askeıleri i.ıç 
Ordonıa al,Joka ettikleri m:ıbctten kuı 

us;u-rnadılar. Alevler tamamiylc sönüp 
artık · 'd ıçerı en •es. &ada gelmez olunca 
~Pyon, lali duvarlan, yarup kavrulan 

1 
~bahtların iiatleıuıe yıktırdı. Böy

elikle mabet, ıerefte öl~ği, ıerefaiz 
htanıaı• tucih eden bir avuç Karta
calıyil, mezar oldu. 

Sonra, zaman geçti.. Eacn rüzgarla
~ harabe üzerinde birıktirdiği tozlc.r, 

h Yağan yağmuı lcıı la çamur oldu; ki

~e~lcnen mermerleri biribirine yapııtu 
1 

1
' kah kı ... 1'ın Afrııta g~1:şi bu çamı.t 

t~rı kuruttu, rüzgarlaı tozları nasıl gc:-
ırdilcrıe aen .. 1 1 .. .. d"l • • e oy c-ce a ıp gotur u eı 

etrafa ' 
1 savudular. Bu hal yıllarca, uır-
arc:a dev<trn etti. 

Tıpkı bu mabet gibi yıkılan karta<a-
nın . d 
,_ yerın c, Roma, bir baıka kartaca 
ll;Urdu Ut' . . · ın ımpa ·atorluğunun ınkıra 
tınd::ıı-
. ...., sonra Afrikayı ele geçiren islJım 
•nıparat 1 ğ or u u da bu Kartacayı yakıp 
Yıltti. Biril.>irindcn talisiz l olan bu iki 
ı·hr· · ın ~nk?Zı ılc guniin birinde Tunuc 
tchri Yapıldı. 

ı . - 1Ktı. ret FASIL_ 
lıcr t' ş· e ın onuncu yılıııdayız. 

r l'ırnau Afrika vaz aylarındadır Zey
~~ •kll'rde tek ; aprak kımıld~ı}'or. 
ırsah m '--d' . h hın k a!J\: mm arabesi üzerinde yı-

kel 1 urruklu. kurbağa gt>ğdeli kerten-
e.cr ~ola . ı· k . ri 

1
. • ~ı}or. ın ·tan at kıc;nemele-

. ge 'Yorr. ~ 

~g lik bir ~ ercie yeşi1 otlann yumu
"11 {tt1a g··~. ı . . 

Yun o~u erını yaclamış. yüzüko-
uzanm 'k· . 13 ış ı · ı ınsaP \'ar. 

tutu Unlar. alın alına ,·ermişler. ve el ele 
tar 'mu lardır. B:ııan j:!ÔZ ıtöze gelivor. 

"'Mb~ U7.Un h<ı1'1"1 ·arlar. Bu gözlerin 
1 ç 

1
1 ne c'alı~nırh çok derinleri okuma

a 1~~n bir st\zulü~ hissediyor. Bel-

~inliklerden. ı:ı:öıe ı:ı:ôninmiyen k1t$· 
lann cmlnlan geliyordu. Bir ara. bu 
koktaşma.nm ve sessiı:ilin uzun sürO· 
şünden canı s1kttmq gibi gent im kac:. 
lannr (2ttr. silkinip hulyaqndan kurtul
du. Etini a\'Uctına brrakmı, olatı ~~ 
baktı. Sonra bu f'li kaohvan ince kara 
tüyleri. nem brrakan çok ıhk hir nef~ 
le üfürerek bactmr ~dt KUeük narma~t
na. bu panna~ ~irilmi, bfivük zümriit 
ta~h bir vfü:ü~n tam Qstüne dudakla
nnı d .. ~imi; 

- Korkuvonım ... - d~H - Bu harahf' 
ne zaman J?özi\me ilişcıe hatmma Karta
ca ı:ı:eliyor ve hep ~nryorum ki. Tunu-: 
cfa bir !llln yanacak. tm1<ı onun gibi bir 
~,lm kireç olup kalacak ... 
Delik~nlmm afzr alaylı bir gülümse

mevle '\-avtldr: 
:_ Btnlk bu kara dü~ünceferi ey g5n

tnmün f'!11uymet1i~il - dive ~y1'1'di • ne
reden df' kafana Myle k5tll ~ter geli
yor? 

- Her ~vde hir u~rsuzluk ~iyo. 
rum. Bu tatlı ITTlnlm çok anyaca~ı sa
nf'•onım. F.mfr Hactan. bfıtfın k11rlT"Ptiıı<' 
rn?tmı-n ~ hf'ni hu tatlı J?iin1erin dtva
mma inandrram1ynr.::1tn. Bana 5v1e ~ti
yor ki tiiz çok hethaht olaca~. bir fe
Iaketin arife~nde )ı\~Iy(\ruı. Şu Tunus. 
hu u~rsuz şehir ... 

Delikanlı !le\'ı!ili~inin ~ru.,ii kec:ti: 
- Fakat bu Tum•c:nn u~r5UZlulunu 

nereden kMtiriyorsun? 
- Yapıhı:ından. Bu ~ehir. senin ba

h~nrn ,.,. nı:-delf'rinin oa";tahtı olan bu 
cehir. o kötn talili Kart:\r.anın enkazı ile 
hina e<lilmiş d~il midir? 

- Ttıht1 rcrn 1\ iı7.E' ... Farttt ki Tunus 
yapılırken Kartaca harabelerinde..!tj taş
larriıvı ictifa-ie e:iilm<'nıi~ti <le. ~hildeoki 
k:ıva1tklardan ,·era t-traftaki cfaı:?lardan 
çıkarılan ta~larla. adalardan getirilt-n ye. 

ni mermerlerle yapılmı.,tı bu şehir. Eğer 
mahmlmuş bir medeniyetin talih.,izli~i. 
vıktlan ~hirlerinin ta~lan ile başka me
d .. nh·etlere de sirayet etce,·di yeryüzün
ile hiçbir <U"l\rin '~nnından Hnİn olama· 
mamız lazım"elirdi. Acaba hir ta5 oca
?!ıntian tanta .. e ke.cilm;ş tac;lar \"l" mer
merler. !;f'hch;ni ve ı:eklini bilmediğjmfa 
hac).::\ t-ıc1 ·ı '·ıkıhşlann uğursuzluğunu 
ta~rmaı1ar mı? 

(Devamı nr) 

HABER - ~-"' poma 

Erktk (karısına) - Bi'/$w öyle gı'i· 

ztl aşk rnmanr ki... 

Ga~ete ve 
radyo 

Fransada radyo istasyonlarının ha
vadislere fazla yer \'ermesi dOlayısiyle 
radyonun gazetelere fena bir rekabete 
giriştiği yolunda bir münaka§a başla
dı. Mecliste bundan bahsediliyordu, 
biri dedi ki: 

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

Halil LQtfi cevap veıdi: 
- lmldm yok. Soranı size: Radro ile 

paket yapılabilir mi? 

- Unutkanlzlını söyltdiğin zaman 
doktor nt yaptı? Tavsiyesi 1fe.' 

- ilk iş olarak viıita parasını Ptıin 
aldı. 

eve 9 
Küçük Macide birkaç ay:fan beri ana 

melctebine gidiyor. Geçen gün ölrendi
ği rakamlar arasında 6 ve 9 pek ~ 
gitti: 

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

Annesinin misafirlerinden biri ge
çen gün sordu: 

-Ka~ yaşındasın bakayım kızım? 
Macide malfunatını göstermek için 

yeri bir vesile buldufuna 8e\inerek ce. 
\'ap verdi: 

- Tam 6 yaşındayım. Fakat bat a.. 
şaiı olursam 9 yqmdayun! 

Tedavi 
Tıp fakültesi imtihanlannda profe

sör birçok zor suallerden sonra talebe
ye S<JrdU: 

- Hastayı terletmek icap ederse ne 
yaparsınız? 

- - Bir imtihana gi~ini tavsiye e. 
derim. 

KArlı iş 
- Kızıma piyano almakla parayı 

hakikaten yerinde sarfetmit oldum. 

- M~hur mu oldu? 

- Yok canım. Kızıma piyano aldık 
tan birkaç ay sonra bitişik komşunun e. 
\.foi yan fiyatına kelepir satm aldım! 

- Birinci, ikinci t11 ~yü pek 
belendim. 

- Saldan mı, soldan JfCı? 
- Her ile taraf ton! 

l'ıı=a11 : l\cnan ~1fnill - l\lelekzad Çinili 
( ERKF.K - KIZ ) 

(Tcrcıimc ve iktibas hakT:ı mahfuzdurl 
- Numara: 28 -

Cemal efendi : 

Senihayı sana 
vereceğim, diyordu 
Onun bu şakası yeni bir dedikodu 

ml!nbaı oldu ve eski nışanlı 
Leyıanın kulaQına kadar gitti 

LcylMan kurtulmııJ. Kimuranı unut- ) 
muıtum. t.tanbuldakilerin hemen he
men hepsini ..• Yahız beni unutmayan 
ve arayan bir kiıi vardı: Mualli.. 

Bana &Jk aık mektup yazıyor. Httır 

soruyord.ı. Kaydetmeyi unutmayayım, 
beni arayar.lar arasır.da bir kiti daha 
vardı: Annt'm .. 

Mua11&. bana gönderdiği mektupla
rında bu ayrılığa fazla tah?mmülü kıJ- \ 
madığmı ı\>yliyerek beni istanbula çı.ğ
nyordu. Ben de cevap veriyordum: 

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

Müthit bir artmaya tutuldum. Aylar
ca bu hutalıkla kendi kendime müca
dele etti:n. Çok zayıflamııtun. Benim 
günden gUne boauldufumu gören otel 
sahibt blr -Soktora müracaat edip ken
dimi muayene ettirmeklitimi ıöylemiye 

baıladı. 
Otel Wıibi bunda haklıydı. Bir dok

tora gidi,p muayene olmalı ve kendimi 
tedavi ettirmeliydhn. Fakat bunu ben 
yapabilir miydim? Buraya bir erkek 
kisvesi altında gelmi§tim. Doktora baı 
vurmam her ıeyi ortaya çıkarırdı. Bu 
yüzden ve bu kor\&:u ile onun dediğini 

yapamadım. Nihayet tahammül edemiye 
cefimi anhyınca Istanbula dönmiye ka• 
rar verdim. 

Bir gü."'l trene 'atlayarak ietanbula 
geldim. Eve ıitmedim. Taksimde otu
ran baba tarafından yakın bir akraba· 
mın yanrı:ı indim. Onlar beni memnu
niyetle kabul ettiler. Beni severlertli. 
Hükumet, babamd.ın bize maaı bağla
mııtı. U; ayda bir aldığım bu pan•yı 

da harçlık yapıyor, bir taraftan ~ it 
arıyordum. Hastalığım biraz geçmi'1i. 
Bu arada iki Uç defa Feriköye gittim.. 
I.cyliyla ktrşılaımadım. 
Burada tanıdığım, Cemal Efendi adın

da yaılı bir adam vardı. Feriköye uğra
dığım sıralarda ona uğrar, oturur, ko
nuıurduk. Bu yatlı edam benim kız: ol
duğumu tilmiyordu. Feriköyıde dolatan 
rivayetler dahi kulağına gelmemiıti. 

Beni ç.,ıc sevdiğini görüyordum. Da· 
ima yemeğe alıkoyar , hatta beraber 
içerdik .• Cemal Efendinin on sekiz yaJ· 
larında güzel bir kızı vardı. Adı Seniha 
idi~ Bu km bir kardeş gibi seviyordum. 

Cemal Efendi, çok zaman bana ta-
kılır: 

- Seni\ııyı, sana vereceğim, Keruın, 

derdi. 

Ben onun bu pka?anna: 
- Bir baltaya aap olayım bele .• diye 

cevap vc:-irdim. 

Aramııda yaptığmm bu pkalar ve 
ıeç kaldtğıırı zamanlar Cemal Efendi
nin beni ennde alıkoyması yeni bir lde
dikoelu membaı oldu. Bunun, bizim es
ki nipnb Leylarun kulağına kadar eriı
tiğini bir gUn Senihaya çatmaamdan öğ 
redim. Zavallı iki gözü, iki ÇC§Ule yanı· 
ma geldi: 

- Rica ederim, dedi, bu kıza söyle
yin .. Beni mahallede rezil etti. Her za
man da, her rast gelitinde bayle hare
ket cdec~ğini söylilyor •• 

Senihayı teselli ettim: 
- Korkma, dedi:n, bir fCY yapamaz.. 

Ben ona ten bih ederim .• 
Bir gece saat on ikide, Cemal Efen

dilerden çıkarak evime giderken caıniin 
önünde Leyliyla karJıla1tmı. Bu kar· 
ırlaırnayı bir vesile sayarak kolunldan 
tuttum. Beni birdenbire ka11mnda gö· 
rünce, ıaıırdı ve korktu. 

- Korkma dedim, sana bir teY ya
pacak değilim. Seni g5rmek isti10rdum 
zaten ... tvi bir tesadilf oldu. Sen Seni -
haya ne bakla çatıyorsun? Badl bunu 
anlatsan a!- Utanmıyor musun! nvallr 
kızdan ne fltlyoraun?. 

Bana: 
- Ben ondan daha zavallıyım, eledi. 

Beni alacaksın, günün birinde kocam o
lacaksın, diye senelerce aana bağlanıp 
kaldım.. Nihayet bugün, bütün düıün
celerimin bir hayal olduğunu anladım, 

Bu sözlerini içli bir hıçkırık takip 
etti. Ağlıyordu. Onw: bu peripn hali 
bana çok dokundu. Cebimden çıkarttı

ğım men-:lille göz yaılanru silerken: 
- Ağlama, Leyla, dedim. iradene 

hakim ol. Baka ıen daha gençsin.. ö
n Un de daha uzun yıllann var.. Şimdi 

kendini betbaht görebilirsin.. Fakat bir 
bqbllftı aeWiliıı zaman kendini 
mea"ut ıörilnlln... 

- Beni~ için artık saadet yok, Ke
nan.. Çllnkil benim ne seni unutmama, 
ne ide bapunu sevmeme imkln var~ 
Sal olur da gilnlln birinde gene brp
lqıraak b~ni bugünkü gibi yapayalnıı: 
bulacalmn .. Bundan emin ol .• 

Sonra kesik cilmlelerle ıunu Dlve 
etti: 

- S8yle, dedi. Beni niçin aldattın?. 
Bana bu ftnalığı niçin yaptın.. Benim 
gibl :zavallı bir kızdı:n ne istedin, Ke
mn? içim yanarak söylüyorum: Kızsan 
aeveceğin adamdan, erkeben seveceğin 
Jmdan bana bu yaptıklarını bul.. ın

pllah... 
Katıhrcaaına bir bıçkınkla yanımdan 

ayrılclr. Arkasından bir kelime eöylc
meden bakakaldım.. Ağlamaktan omuz
lan inip kalkıyôtdu. O bir gölge haline 
ıelinciye kadar 16.ılerimi iizerinden a-
yıramadmı. 

Leyliyla bu ıece&n aonra bir daha 
yüz yibe gelmedik.. Sokakta rastıa:h
ğnn :zamınlarda da yabancı iki insan 
ıibi hareket ettik. 

Ben nipnlımdan aynlımıtmı, fakat 
Ferik6yden bir türlU aynlamıyordum. 

Gene aıbılc, oradııtki kahvelere gidi
yor, oturuyor, eı dostla konuıuyor, va
kit geçiriyordum. 

Leyllmn annesiyle vaziyetimiz hiç 
te kıziyle olduğuna benzemiyoıidu... O 
alçak gönüllü iyi bir kadın~. Konuıu
yorduk. Fakat ne o, ne de ben kat'iy
yen Leyladan bahsetmiyorduk Annesi· 
ni çok seviyordum. öz teyzem gibi. Kü
çük kardc1iyle de aram iyiydL Onu 
daima himaye ederdim. 

Bir gündü. Yeni ve tehlikeli bir ma· 
ceraya kendi ayağımla elimde olmadan 
kO§up gittim. Bu, ne Leylaya, ne Mu
allaya, ne de K!muranla geçen aergü
:ıqtlerim~ benzemedi. Bambafka bir 
macera, bamba§ka bir §elril.. • 

ÇilnkU kendi ayağımla gittim. Bot 
kalmaktan, bir eğlence peıindcn koı

mamaktan mütevellit bir iç sıkmtrsr ha
ne öyle bir eğlence ve öyle bir ilzüntü 
kaynağını temin etti ki sormayın t •• 
Dayımın: 

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

ya evden gidersin 1 
Diye bağırmaaınm haklı olduğunu 

anlamııtım amma, '' işten gcçmiı, ok 
yaydan çıkmııtı. Boı durmak, bot gez
mek, biç tir ıeyle mcıgul olmamak ... 
t.tatelik, oir de cinsiyeti.mi gizleyen t'r• 
kek elbisesi .• Bunlar bir araya gelince 
insanı istemediği halde, istenmiyen ma• 
ceralara sürüklüyordu. 

Feriköyde hakiki hiiviyetimin tanı· 
nır gibi olması ilileme kal)ı baıka !C"' 
kilde hareket etmemi icap ettiriyordu. 

Bir gündü .• Rahminin kahvesi önün• 
de durmuş, klUp gençleriyle konuta • 
yordum. :Bunlar yüzüme kaflı olmasa 
bile, arkamdan bctıim kız olduğu· 

mu fiskos eden ç.ocuklarldandı. On -
lara 6yle bir 1ey yapmalıydım ki. 
bu hareketim onlarda köklepniye ba!
lryan bu lrlnaati baltalamahydr. Bunu 
zaten ka; gilndUr diltilnilyordum da ... 

.(D~ var}. 



de g l m in 
güzel bir bole r o 

Bu '*• ~ " haftf bc>Jero Sok 1 ARKA - O. için 8rd0ğüntiz pu-
._se ft oriJiNWiı-. Db w peıpdaa çanın A! • a ıa... lbetinde, jarse ar-
" 1lir 4e r111"4n -.ıettır. cO Ye açık ytlnle 60 ilmik yapmu. Uç-

.. ...,. ,,.,._ isla _. IJllDlık Jarma birer koyu ,un iplllr ballaymu. 
an ~ ..,,.. Is ,... • • 8oıira, ortadüf beyu parçayı yapmıya 
ralı:I A..ı.r. ,_.; 4-S ~ '-'· B d"- • -" ...__.....__ hl=1rfmde JLI tit IA.....l· -,..ymq. u. .-. vr5 -.. o_...™"• Ve 
~ ... --~-uall'. Anka. her .ada, yanda bir koyq lfıtl buluna 

ra ~ .. JUIDUIÜtlr. Bu • caktır. Renkler ta euretle bntlaç etJI 
heple ID trikola Sok ilk &nimi.. rllr: 

KwllJmka ..... - Jene aqa.& 
bir ...... bir ID'& ten. ... ._, 
daima dlb... 

O. wt bklnce • .,..•lln irt.ea par
samn tt."Ulldmn ~ ır.o,. ,..... 
-·~,.... ... .. 
il• ... 0raaa., ..... ,.. Wr 
ı-.. Dlwı edink. 8"ra,; Din etqt. 
at. kentr1ar4an apk rmldl JlnJe bir 
ibae1r .... ~. l>la Jenıe •aGJe de 
.am edhüa. Y~cla 6 Daaek .O. 
hlna.r Bara,. &elince daima Mus ~ 
yapıla. 

Bandla :Dk. iki muıada bir UmiJs 
ı..,u, 49 ilml1I koyu: 3 QncU ye 4 OncU 
ıuraJardıu ı ilmik a~k. 48 ilmils ~; 
5 inc:l " 6 mcı malarda: 3 ilmik açık. 
4 7 ilmik .koyu yapıhr ve bu .metle ete. 
Nil\ olunur. 
Beyu Drldere ~ (SS uati.ı 
q ~ncllaı, bu tenkd S5 wıtimetre 
..... ,..,...... Arkaam ıeııialilifte ci 
ıe... 8'nra, Mr tarafın- birinci~ ben
... lsfa lloya renkli yükle tekrar .... 

Birinci 111'& ( dlb) : bir Dmik koJa 
51 ilmik .. bir ilmik .,... ;Znd 8lnl 

(ten): A,ni ualde: 3 lncil.,. (dlb), 
2 ilmik koya. 56 ilmik açık. 2 ilmik 
1loyu :- 4 llnctl 11ra (ten): AYDI uuJ. 
de; s facl .. (*11): 3 ilmik koyu, 54 
ihalk ~k .. s ilmik koyu. • 

n.nr. tamam olad.:aya kadar bQ 
ıuretle arwur. Sonra 10 ma dlb 
(mm lr&il) artına. n nibayet nriaiz. 

~•Qlerl clelltdriı'ken Jpllklerin 
u~ terı taraftan blribbine baiJa .. 
mya dikkat etmeUcllr. 

YAKA - 6 i1miJc yapmrz, her ild 
sırada bir yua bir ilmik DAve edinb 
Buna 20 inci ilmiic • 4 dar devam eii 
nb. 

Jene 8rllnllso Yandaki 6m;ı ilmik 
tmı maada (akli CU.. dt Dbo JAsım. 
dır). $0 ilmik cllb fSrlntıı. Obl~ ucu 
na do&ru. ateki ucıın ıctılnl veruMk 
için utliua•z. 
. BUlLEŞTIRME - ()n ve arbJ! 
(CC. DD. U .Pi') noktalanndan blr
lqdrinl•. ,.ayı takmrs. 

Almanya ve 
Profesyonellik ı 

Bnliıt, (Hwusı ~) -
1936 lol 'il yu olimplyadmdan sonra 
~ .wıc müteaddid spor yıldızlan. 
pt ıi!r ~ oldu. Bu profesyönel olan 
yıldalar Dd ll'UP8 ayrılabilir: 

1 - Amerikalılar. 
2 - Avrupaldar. 

Amerikalı atlet prot.Jonet cıtaD 
bittabi Amerikada kahr ft hayataW ... 
min eder. UkJn ud A'inlpadan,... 
YoDe1 o1an sporca1ann Amerikan .lirin 
etmeleri calibi d"attir. Bunun ~ 
de pyet basittir, B9velA Avrupa .-... 
tirdilf ~ ellllplyat ~ 
bqlıca ve yegane aha olan Amerikaya 
aneder. Amerika da dolarmm kuvveti 
l8.1ISinde beiendilinf, ist«filini seçer ve 
mmıleketine çeker. Binaenaleyh profes -
yunel piyasam tamamiyle dolann tesiri 
altındadır. 

Bir sporamun pn>fesyoöel olunca eı 
ziyade kazanç temin edeceli memleketi 
anyacalı aşiktrdır. Bu memleketin de 
yine Amerika olduğımu söylemek zait -
tir. Avrupalı profesyonelin Amerlkaya 
gitmesinin iki sebebi vardır: Evve!A ken
disine ilk profesyonefök te!diflni yapan 
Amerikadır, hattt tasavvur edemiyecell 
kazanç ancak Amen'kada memıbahs o
lur. 
Avıupadan piyasaya. yabut'dolradan 

dctruya Amerikaya diyelim, profe8yonet 
sporca eevlceden milletlerin en bapnda 
Avusturya ve timal memleketleri gel -
mektedlr. Banlardan maada İngiltere, 
Fıansa ve sair bir iki memleket daba tıa• 
ydabtir. Bu hasasta kat'iyyen lllWIU• 

bD olmıyan da ~-
Almanya bu itte .. ,. Jaibnç vazi.. 

)'lttedir. Nayonal 80IY8lim Rjiıiıinde, 
Alman gençliliııe hitab ettili için ~ 
ndlbim bir mevki ieP1 eden lpCJI' matbu
atı daima profesyonel olan A~
dan &ayet tarizkAr ve tOrHl kinayelerle 
baheeder. 

Acaba bunan sebebi ve manası nedir? 
BuıOnkO ndlm bunu men mi eder diye 
u.a pyrjibti,.-1 dOPOr. 

UJdn Almlnlarm bu hattı haıeketinl 
rejimde araJDÜ llllM8iadır. Zfra balQn 
Almanyada birçok profesyonel vardır. 
Hatta amatör namı altmda bir sOril o
yuncu ve adet de propapnda vesilesi ol-

Proff1101111 Ollulu itin ~rann ıs,. 
WNU "'1•yan ı/>OTCfllMdan Sonyo HirM 

Glant Mtniı 7.,,.,. ,,,.,., ,_,,,,,,. 
d• ~ W. "1drilltrtÜll Blıo
,,., Hllnlidur. (B• W. l/IMtrı. 
B•llıl oı.111,_,,.,_ ,,.,,_ OO/Nrda 
'*'-' wa ,..~ lıliB ""'4iM4-
lll,, ........ } 

111111 Jftt(lmten de devllt tarafmdlD .. 
" ft ilJata edilen ~- Al
manların vaddenmam &tndm ~ 
1" bir aıptadan ibarettir. 

Eneli Abnan)ada dddm - lpOl'CU 

olmakla beraber -- Wacak ft biJhD. 
• aensaticıa dOılkOıdl Amerikaldarm 
dDdcatinf ceJrıecet yddm pek ender -
... Binamlleyh Almanya. oUmpiyatla-
n bmmt oJmakla beraber. hmll df.. 
ler Avrupa ~ profesJonel pi
yasasında rebbet.e liıitmk imdir d
gun delJdlr. Yetlpnif dddm Uyabtll 
w lcabDlyetll bir iki Alman yıldm .... 
cuttur. Alamı ..... nwtbaalı bllla d • 
mak o.. tekmil spor mabaftlt .,,.. 
lpôrCu1armm proleQoael olmak .... • 
mez. muhtaç de{Hldlder Dlb. ... gibi abp 
tutar. Fakat 1tln pn"b tarafı Allmn ,.. 
dil1armm asa1ettnde ft eenetlnde delil. 
~ hiçbir teHifte bahmml
ma!anndandr. Dolar1mm AJmn1an 
raya iltifat etmemesi ene1A Almanhann 
henGs Amrpida blrlnd derecede olma-

masından. rıaniym blraaak da Anw:llal
lılarm wmpdislne mat blmlli.rmdaa 
dolmaktadır. 

Bu mevıua temas et11*Min aebebi 11111 
dan Deri gelmillfr: 5onja Henle profel. 
yonel ohnadan evvel BerUnde ve batta 

kendi vatanmda sık sık mOsahaka ve a&ıte 
rit yapardı. Bundan dolayı AJmaıiWm 

.. bdh- patfnaJ menk1m BerUaJlle. 
rlD IOD derece takdir ft ••Phd Jm-. 
Jllllb. Hs &On •ttmt lıeQfWR.1ea ... 
ı.,ltle mmı amn babeeder dwmclla. 
lAldn Dd lene enli bu ........ pnıf11 
,.... ( ...... ,......, alanca AlmlD 
a••m11an da tlllmlr w 111aJ1t ilam 
,.-ini acı ldnayeln lmaklr. Scıaja s. 
Dle'nln ll'an ilk'* lllİlll bllıııbr, fİbt 
- cleı.ndl aitim da tlrll tlrll ... 
rl* lmnahr. AJDI I* w Wlldar m 
im yeni Tarmı filminde ,.... ... 
111 OJlll)'8ll AfDlrlladı Glean Manll. 
........ &n..,oael ** Amiib 
........ ._,.,.. .... ilım. 
yanalı L~. J., O.. w ......_. 
c6d tswc; w NonıecU eporcalar için ft
rlddir. 

Pek tabii cıllaa '* .., ana o dl Aa. 
IMlllann ba ı.mebdu ,.._, ...... 
dar. 

PdelJmei olanlma .,........ man • 
neler ftldt w .,,,,."' epuam 1-e. 
deftk lldlm '8P8D mGud• '* Jddtl. .. 
nimi ....., nlbietl neden tıeplln1 Ja. 
IBIUD wrdilf emelin semensini ,.,.,... 
kit aantte topbyacalı t8blldlr. 

S...«ltLBlt 

B,,._ ol•IJI,.,.._. ,,,.,. ,,,.,,,,.,,.. 
................. a..ı.a... . 

B tüı.ıar.ar.......

Reflklat blkme11 
ıallp 

Dan Şeni lteclpdl 7'1pla Ek kll>r 
den .. 'ktlt ·Vela B ta•nıiıhn '"ICDW 
Vtlalmr llW>llamı tpıtbiiM"ftlerl iGiD 
MJrmm llllllGb nledUu'ıh 6 • 

Beılloz da ırıe ... 
TÜlbD wtw.lmNld BeJlıoa • -.,. 

amniye 1D1PN da SIJeJuaai)elDlr B
__, pkaled için Blrtmhl• .... 
men plib ..,.ım..ılldlr. M-&b ,.. 
Pllln .... map da ., ......... •ı 
k .. ••mtltadlr. 



sayılan Kuşadası 
Muntaza m çalışma lar la her gUn 

,ıı;- k hl~az daha yeni bir çehre alı yor 
- ~ at bır tek serbest doktor y ok! 

'1nda U§adası, (Hue•·sil - Kuşada.. köylerde orman yangın korucuları 
ı. 1 , __ ve kaza. nm bUtiln kfrvlerinde 
q-'-"llill b " ayni zamanda ormanlarda tahribata 
İ{a 1 ır imar faaliyeti vardır. da mani olmaktadırlar. 
ce::~aın Naili llter sık sık köyleri 
l'Crı ~, tc, Programlı bir şekilde ilerli... Sıhhi vaziyet 

En '~§tlınl~ ~ezaret etmektedir. Kazanın sıhhi durumu çok iyidir. 
cl'!l b' azla UZCnndc durulan meseler Sıtma mıntakası olan Selçuk _ Belevi 

Ru~rl, Yol Jnş:ı.sı işidir. Selçuk - ve Güz.el<;amlı köylerinde mücadele 
laıni as~ ar,asmdakf yol esaslı olarak 
ru ~-:~ılnıı§, burada yenider. bir köp devam etmektedir. Kazanın bütün 

a.w-ulnı• .... T_• köylerinde halka kinin tevzi edilmek. 
~·ot ~ ... ur. n.uşaı'fnc;r - Söke 
lll'.un: da bir kısı~u :amir cdilmi§ tedir. Ancak bir noksanlık vardı:-
tcrınd nelerdenberı yaoınur mevsim.· kf, o da kaza belediye do!üor.ım:n bu. 
\'e el e mecrasını değiştirPrek taşan tun.maması ve ayrıca tek Lir serbest 
ren v:1"ndald evlere hayli zarnr ve. tabip olrnarnr..sıdır .. 
nı.iş ~kınen deresi,, temizlPttiril- Sıhhati umumlyeye mw:ır oldu. 
letiİn asa.banın içindeki mecra geniş. ğundan hayvan sürillerinin 50kaklar. 
nüştlreıt muntazam bir hale ifrağ edil. da dolaştın iması mencdilmişitr. Fena 
~ r. Bu i§te Uç binden fazla amele kokular neşreden tabakhaneler de şe 
rU dl§lllzş, dere üzerinde yeni bir köp. 

• e kurutmuştur. bir haricine kaldırılmıştır. Köylerde 
l{ gtibrelik bulundurulması usulü de 

t:i asabada imar fnalivett de iyi ne. ·:ıEaktır. 
Re:._~er ''ermektedir. Hiikumet konağı 
-.ur ed'l 

1 
l(a:ıa.rıın köylerinde de sistematik 

•ıara, 1 m ş, geçen sene seyJRptan bir çalışma vardır. Mekte•J binaları 
-tap r oJıın parkın duvarları yeniden t 

Pa ~ ara.ı • ~şcir işine htz Yerilmiş. inşa edilmekte, Cumhuriyet alanları 
tar 4ı a ?""':").den fa-ıla çam ve sa.ire a. spor meydanları, çocuk bahçeleri, nU~ 1 
r ç r dılulmiş•Jr. rnune fidanhklan vücude. e-etiril~ck. 
Clefon şebekes~ tcdir. Bazı köylerde damızlık hay. 

1 
van ista..-;ycınları da kurulmuştur. 

btı' <asabanın en ,güwl bir yerinde ----·------------
dik~l:ıan rıarl:ta BüyUk Şcfiıı bir büstli Oarısı başım11a . 

1 ecekur. · 

tek~azanın hUtUn köyleri, yeniden 'z m İ r ha 1 k f 
ba~; en llatlaı la biribhine V'! merkeze H •• eli ve boz tJ k SÜ t 
sa:t a11nııştır. , Me-rkezdc ml'){krn bir 
Civ ral~kurulnıııştur. l~uşııdasmdan, içmekte 0 
lıl{:gk·~~\1~-ıe i.:ıtcnildiği anda kolay. kurları l acak 

O 
o:-t :;ı:.il.·b!lmc~·cdir. 

rlll İr.mir, (Hususi) - Belediye tara. 
nneıhk fmı'iycti fmdan İ7.mirde bir süt fabrikası vücu-

~ .. l\ıı·~:ı asında orr.ıancıJık iş?erinc de getirilmesine karar ''erilmişti. Bu 
,...~ ".o~· chcmmıvct verilmektedir. Boş 
:~:i::in ve bilhru;sa kliçük tepelerin fabrika, f zmirln sut ve tereyağ ihtiya-
"sıı.niJ\f' 

1 1 
cını temin edecek, süt hazırlıyarak 

dan' r trı masmm sıhhat baknnm-
\·c .. ·ı tfl}'dalan köylülere konferanslar kn.myonlarla §chrin her tarafına daf;'J. 
ı~ cnk anlatılmakta; kahvehane. tacn.ktır. 
teı/~' loplantı"yerlerinde bu mevzu ü. Belediye ~Ut fahrilmsının. fehrin 

~d~ hasbihaller yapılmaktadır. muhtelif yerlerinde sntıı:ı şubeleri bu. 

tadb~vcut ormanlarda yangın:ı karşı lunacaktır. Bu suretle başka kimsenin 
!iaıtd ~er almmış, Ucretleri köy lzmirde stit 5almasma müsaade edil-
~ndan \'erilmek Uzcrc <'ivar 

[)erf Z1inin eko
~onf k vaziyeti 

ı r l'ılhk istlhsalat, ma denleri 
lln • ve serveti 
"lllzr nonıı 1• Uhısusl) - Denizli ulusal eko-

miyecek \'C iyi bir ic1arc ile halkın 

hilesiz, susu7.., tem!z \'C sıhhi süt içme
si temin olunacaktır. 

tzmirde süt fabrikasının inşası 
için Almanyada bir firma tarafından 

belediyeye teklifte bulunulmuştur. &. 
lediye fen heyetince bu teklifin tetki
kine başlnnm1ştır. 

HARlR - Alc~am ooıtaSJ ================================ :t 

G u NAHKARPA 
- t3 

Yaklaştı ve ge 
gözlerinin iç 

Piskopos Zaen,in emri üzerin~ ~ato
nun sahibi Reymond dö Perey ile onun 
güzelliğiyle meşhur km Esklannond 
öldürülmiyerck Narbon'n naklolundular 
Ye orada bir nevi şato olan piskoposluk 
dairesinde iki ayrı odaya hapsedildiler 

Zaen'in l\lonlc;egür şatomnu zaptet. 
mek istemesinin sebcblerinden biri de 
i~te bu kı7.dr. Mahsurlar mağlOb oldul:· 
tan sonra şatoyu hücumla almak kabil· 
ken müzakereye giri'ŞITiesi de /::'ene o h 
za duyduğu alflk~dan ileri gelmişti: hii· 
cum esna,..mda genç kızın ölmesinden 
korkuyordu. güzelliği dillere de.;tan olan 
Esklarmond muhakkak onun olmaln-dı 
ölmemesi Iazrmdr. . 

ç 
ne 

Na~ eden F. K . 

Hap edildiğınin iiçtincü günü genç krz 
hücresinden çıkarıldı ve Zaen'in odasına 
c:ötünildü. Esklarnıond şato z2ptedildi
ğr zaman piskoposu uzal·tan görmüştü. 
bana rağmen <xlaı:ma götürülünce onu 
derhal tanıtlı. 

Zaen elli yaşlarındaydr. Uzun boylu. 
saps.ı.~lnm \'iicutlu bir adamdı. Cefada 1 
avakia dunıyor ,.e genç kıza b:ıkryordu. 
lı.isi yalnız kaldıktan \'tkit ~ze başla
dı: 

Günah çıkartırken baskm veten papas ... 

- Esklannond, seninle açık ,.e sarih 
komı~carrrın. Sen çocuk değilı-in. ben rle 
yana yakıla il~ma~k etme devre~ini çok
tan gednniş. hem de böyle şevlerle ka\'" 
bedilecek \'akli olmıvan bir adamım. On 
sekiz y2şına gelen bir kr. benim kcndi
sindPn ne istcdiE:-imi pek filA anltyabilir. 

Yalnız şunu söyliye)•im: hm-atm \"C 

balıa11ın hayatı benim elimded:r. !ı::ter
scm ikinizi de serlx><'t brraktırabilirim. 

Sizi i~kenceye ve ölüme sevketmek de 
geni! benim elimdedir. 

Ne demek istediğimi anladın değil 
mi? 

Genç lnz istihfafla gülümsedi ve gayet 
sakin cevab verdi: 

- Evet anlndım. İstediğiniz olmıya
cak! 

Zaen kaşlarını çattı. esrarlı bir tavır 
takındr ve CC\"ab verdi: 

- Bat•:ıhm görürüz. Istikbal hakkın. 
da p~k iddialı konuşma! 

Yaklaştı ye genç kızın tfl gözlerinin i
çine baktı. Birçoklarını olduğu gibi, onu 
da "'1dece iradesinin kuvvetile arzusuna 
rnmetmek istiyordu sanki ... Fa.'<at genç 
!az bu bakı§a aldırmadı. utanıp göz ka· 
p;:ıklarmı indirmedi ve dudaklarım istih· 
fafla biiziin pa"'.\51, yukardan a~ağı siiz
mekte iktifa etti. 

Piskopos umnıadı"'ı bu ce.:arcte ~~
tı . genç kızın belli ctmemeğc çalıştığı 
heyecanla titriyen kızıl durlaklanna, he-

rccandan kabarıp inen göğsüne baktı, 

cte1tlcri uzun clpisesini zarif itinalarla 
ta~ıran vücudunu süzdü. Gözleri p:ırla
dı. ~.akaklan kan hücumu ile kızardı. 
Boğuk bir ~le: 

- Dikkat et. dedi. sana bir gün ve 
bir ~ece mühlet veriyorum. Yarın bu sa· 
atte kendi isteğinle buraya gelip şu ya· 
ta~a w:anmazsan babana gözlerinin ö
n:.ind~ işkence c<lilcccktir. Bu iş $finlerce ı 
süm~ek. ölıimU milmkün mertebe geç o-
lacaktır. I 

&.klarmond. daima sakin dinliyordu. 
P:ıpas de\·am etti: 

- F:ıkat teslim oltman baban hiçbir 
şey bilmiyec;ek. sekiz gün bwım!e ya~
dıktan sonra ikiniz de.: ~best olacaksı
nız Sern~tini~in bir kLıın\mı da)ade ede
ceğim. 

Genç kız soğukkanlılığım muhafazada 
d~vam ederek kısaca cevab ''erdi: 

- Hayır! 
Papas hiddetle dudaklarını ısırdı, fa

kat bir ~Y söyJemc<li. Ellerini çırptı. ~e
lenlcre işaret etti. lki papas genç h,zı 
tekrar hikTCSİ:lC fütürdli. 

Ertesi ak§am Naıbon piskoposunun 
verdiği ziyafe~te eski şarapbrdan liraz 
fazlaca ka~ıran Zac>n. olduk~a s.arhoş 
olmuştu. Sarhoşluğu onu deli gibi Lir 
hale sok:ırdı; fal:at hcs:ıplı ve mantık· 
la hareket e<len öyle ldelilik ki zarvn 
kendisine cleğil. ancak ctrdına doku· 
nur .. Bu kafa ile derh:ıl hükmetti ld 
ihtirasını tatmin i~in E~klarmondun 

keyfini bcl~le:nek lüzumsuz bir l:üliet-

- Eski bir tablodan -

tir, genç kız riza göı:terirse, belki ciaha 
iyi olabilir, fakat riza göst~rmesc sı.r
ki ne olur? Haklın olan gene kcnc..si 
değil mi? Onu hale yola koymak, rız 
göstermediği şeyi zorla elde etmek k~
bil değil n~i? Ara;:ia fark olabilir a.'l".r:;a. 
bu fark o geceki zevkini feda etr.-1.be 
değer mı?. 

Odasında aşağı yukan gezinerek l:ir 
iki dakika bunun düşündükten swra 
karar.nı verdi ve bir şamdanı yalıni;.y~
rak dışarı !:Iktı; bir koridor geçti 'c 
gen~ kjzm babasının Odasına gird:. . 

- Pc~imden gel !.. 

İhtiy:ır ndam uyku sersemi ile k fütı 
ve papası, bir kelime Göylemeksizin 
takip et~. Zava ı, oı=.h:_ .tdilciği ~ıin
<lenb:ri hızını gonneır.f2, ona da1r 'tı:

tün sual!eri, riQla::r cevapsız kalrnlştı. 
Papas:n nrl:asından giderken kızını r,ô
receği ümidiyle k:ılbi çarpıyor, pap. şa 
y.ılvanyordu: 

- Kızımı ne yaptınız? Onu görebi
lec;ek miyim?. 

Z:ıcn gayet soğuk ve kısa cevap \'er
di: 

- Aeele etme, ş!mdi göreceksin..· 
Papasın odasına gelmişlerdi; Zacn 

bir masa üzerinde duran kayış par~aeı
nı :ılarak bununla S!lkin duran ellcrin_i 
bağladıktnn sonra b:r s:ındıktan çıkar

dığı iple, esiri büyül: s:ılonun ortasın

d:ıki siltt:.nl:ırcbn birir.e ayaklar:ncfon 
ve kollarından sımı::kı r:ıptetti. 

(Devamı var ) 

lllUna~e ortıınun kunımu, ikllsnt haftası 
~efis b betile bir broşür h:ızırlamı-ştır. 
lhtha tr kap lçerisındc, zengin ma:O.motı 
tl ,., J:~.en hu co;er, Denizlinin zirai, ticu 
t;ı~,.8 ko 1 ~dl durumunu foto!!rnfl:ırile or 

,iabcriıı deniz re macern 1011:am: 42 tor ı>ek hoş konuşuyor, bircolt Avrupa şehirl.Prln
den bahsediyor. er lencllrtci hMlseler nnlnti~~or
du. Ben bütiln bunları dinlcmcldc beraber bulun
duğum garip ye,ziyctJn nereye vnraca~ını düşün
mekte idim. Kaptan Blaltın bana flit hitnbr. yc
r.1c';: salonunun iyi rnrndıf,1 hnltlnnda sarfcttfetm 

mış olan Lord Remingnmm sigaralarıdır. 
Doktor gU1ünç, bir ciddiyetle söze lrarıştı: 

ll l·ınuştur. 
enızli .1 • litııl6ına ":,lal eti hokkınd:ı broşürde şu 

~! t Soze <:orpmoktadır: 
f erkez k h:ıt~ı nznsllc birlikte ycıli kazad:ın 
Ilı ı:ıo k~l:ın vil:\yctin mes.ıhnl sathiye~i 

Orll\ tlı>mctre, niil'usu 291G2G dır. 
•· ııntnrı 51i00 hcktnrdır 
rıı:ıti • • 

(J\likü lct halinde Snrayktiy k:mısındd 
ltı:ıcıc 11~1• Ac:ıpoyııın kıı:r:ıısmda (Zıınp:ırıı) 
'"e rnuh~r:. ol~ultu gibi faaliyette olmı:rnn 
l.iıılit c ır Hrll'rde bulun:ın Tebeşir taşı, 
llııı 1 bo• l<rom, Anıynnı Ku,,...,un bo ... ·n kır 

l'a • ' ·., ' " ' 
\"illtyet , e ~lcı madenleri vardır. 

" 1 'te iki ı:crkcılnde l'cdi tnne un fabrikn 
tlir. lin r ne dcb:ısnt fnbrikntı fanli:)·ctıe
Uıı ı·e dc:brika1nrı senevi 17,323,200 kilo 
dcrr ''e kö :ııtnt fnbrlkalorı dn 875000 kilo 
~llirıcıe 83s;~c lmnl etmektedir. \'ilayet da
"Unt:ır ... dokuma tcıs!ıhı mevcuttur 

nJa ~a bir d 30 O • ca dok <ıcnc c • 00.000 metre bez 
\•ıı· \ltnnktadır. 

ıı:ıı. <ıYctln hl 
~, ııtı: nuı. r scnrlık kuru mahsul istih 
~82,7ıs dısdny 22 milyon 466191 Arpa 
:!G7 r.· • ıırı snn~ 19" ' ' ~ • •;)9, kıt .,, susam o882, pamuk 
.. ~8::.·ı • 10033 Nohut '>2!l" • · · · ~ v~, )'Dpa~ _ ' • • • •1 i>, C'CVIZl(:'I 

4~?aı11 2''1>-3' G..ı3o:ı, anason 12005 iıick 
rı 0irtilcc~ .,~~· Yün 2G84, fnsuh·e 130000 

8 '.tin~ 2RÖoo~~· nl'yon i680, tütfin 934;50: 
t •'lo:'I, lınıte • P3 tntrs l22n000, mcrdmck 

rı. :.!ı:ııoo~rı sr.2000. "':ırmıs:ık 3i00o, 1'-0· 

! .. ~ ~ llı:ııı .. ;. 
1·;~··1: 3~700~ l.lııı.ı ı:ıısooo, t·rlk '.!i50oo, 
1~5~.0')o, şcrı~·11 .,ke!'.tone . 10000. klrıız 
rı.:ıs-10, n:ır sooc .. 00000. vışnc 45"'10. incir, 
<lu • .,.Ooo, nı-rn O, kn,·sı 25000, fıziim 

ıı;~ tıt 250.ooo, ny,·:ı fıOOOU l,ilo· 
"il nı 1ı~, 

ın:ıhsuıc eh·crişlidir. 

Yazan: Ali Rıza Seyfi 

ise ele bana gene çok yakışıldr görlinmUştü. O
nunla elele tutuştuğumuz vakit, elimi bir clakilrn 
dan fazla müddet bırakmıyarak. yilzUıııe - se
bebin i ,.o mahiyetini bir türlil anlnyamadığım -
bir alft.ka llc uzun uzun balttı .. O sırada kendisini 
bilsbUtün unutmuş görUnUyor, elimi sıkmakta de
vam ediyordu. 

En sonra bilyUk bir irkilme ' 'C iç çc.kmesılc 
kendine gelerek elimi bıraktı: 

- GörüştUğUmUzc çok se,1ndim .. Yemek bi-
zi bekliyor ... 

Salonrlan bir iç odaya geçtik. Burası da birin 
el salon gibl değerli postlarla. süslenmiş, ortnyn 
hUkUmdnr ziyafetlerine yakışır bir yemek masa
sı kurulmuştu. Knptanın dn\·etıilcrl iso ben, dol.:
tor \'0 Dik adlı tskoçyalı gemiclden ibaretti. Bu 
ana kadar rastl:ımndığ'ım derecede ndls yomeğı 
yerk~n lskoçyn l ı, bir talnm ~apl~ıncn şalrnlardn 
bulunmak fı:ıtediyırn do kaptan onun a[;ımr ırnl{ 

çabuk kapattı. 
Evelce pnpnz tnhslli gördilf,rünü söyliyen ts-

kotya lr ı;UlUnç blr ciddiyetle: 
- Yalnız, az kaldı sofra dunsım unutuyor

duk! 
Dl~·erek ayağa kallctı \'C saçmn bir şeyler söy

lcmeğe bnslndı. O anda icaptan Binit öfkeli bir 
lrnplnn hırs ve şiddctilo ona döndU: 

- Sana çcncııl tut demiyor muyum lıe herif! 
fskoçyah yıldırımın ,·urulmuş glhl f)arsıldı: 

- Affedersin kn,.t:-ın: ht'lr val;:ltkl gibi kPdr> 
rint dnğıtm:ık istemiştim. 

Sonra hnksız yere ceza görmU!'I bir çocul< 
mahzunluğu tte yemeğini y~mcğc hnı;;lnıl ı . Dol<-

hlrkaç kelime üzerine oldu: · 
- E\'et, burada bulunanlar için sıcnklıl\. 

meselesi düşünülmcğc def.er. Hclü lmrncla ilk 
kışı geçirenler daha fazla mü~cessir olurlar. l)lip 
hesiz şimdi nerede bu luncl uğum uzu lılII~ orsun ~ız. 

- llnyır, bu hususta on ufnlc bir flltrlm bllc 
yok. 

Kaptan bu sözüm üzerine doktora manalı 
surette baktı, doktor da sevinçle omuzuma. nırn
rak: 

- Drn,·o, bravo! dedi, bu sözünüz size nahoş 
suallerden birini olsun sormamızın önünü nh
yor. Zırhlının kamarasında heı· şeyi lıildi:::,iniz 
hnkl;:mdn bana söylediğiniz şeylerin hep gözdağı 
olduf;unu ben zuten anlamıştım. 

Kaptan bu sı:>zden sonra şampanya getirtti ve 
-. Mademki nerecle olclu~umuıu bi'miyor

sunuz, ben size sövli,·cvlm: Grccnland'ın batı sa
hilinde oulunuyo~st•·1u'ı. Durndnn elli mil lrn.dnr 
11znktn Daniınarknlı1nr r:·n·uyorsa da hu komşu 
larrnuzr:ı tabii bir.den hiç hnbcrlcrl yo'·tt.ır. 

Kaptan bu •·'i"rl"n --- wn şnmırnnyn ~cirtti Ye 
ltndehl~r dolduı-~u zı>man: 

- Ycnl yoldcşnnızın aşıuna! 
Dedi. Ben Jr-ı<l"'himi l..tcıktle>r gibi J·altlrrma

ı:-ııı::••rı. Knptnıı Bln:· b"::nı görünce blrdcnblrP 
Eortlcşti: 

- Pek tyl ! sı i şimdiden sı1:1rt1rmıy:ı.cnP,-ım 
T<'1 li imi Ye &•t"llrnl c o ~rl'cl:'n (lo·~ru ·a llnünUıc 
lrnyuncaya ı·an:;ı.r h!"im misa(lriınlz ııryılırsınız. 
Lfıl;:ln o teklifi hlr k"rC ileri 60rcrsclc iki defo 

söylctmf'"re \'l"klt h•rrl~mı~·sı<'nrımı"n in?nıtıız .. 
, ... ,.,.," ·-ı 1"' "~'miz \'!"'·it r'l't "•fi ne ... ,...l ... r oın 
hlUrl". .. Şimdi lf l'';"rn yrı·ınız 11 ... ı.nyım .. Şu si
garalar lwpslndcn iyidir. Çünkil iki h~rtıı. ijncc 
.\mcrllrn:rn gitmek ilz<'rc hıgiltcrcden yola çık-

- O Lord Remlnı;aın ltl denizde ncıltlı bir 
lrnznya. kurban oldu. 

lskoçy~lı Dilt Ia.fı tamamladı: . 
- Allnh snul gani rahmcıtine mazhar ctsint 
Ve hepsi birden uzun birer lrnlıka.ha kopar-

dılar. Ben ı; zımı uçmıya.rak onları dinliyordum. 
Yemek bittikten sonrn. birdenbire kapı açıl

d1; "Dört güzlU,, dostumuzun iri endam mı gör
düm. Kaııtaııı ciddi bir tavırla .;elfrmladı. Kaptan 
Bla!t bana dön{;'rck dedi ltl: 

- ŞimC:i bu gü:: l toplantınıu dağılmr.sı rn.
zımgell~or .. Siz, sizin için h ırl~ nc115 olan lCTi
nlze gidebilırsiniz. ~ nlnız blzh ı l nkkmızda b .. zı 
şeyler dalın gormck i .. tcrscnlz beraber gelcbilfr
s:niı. Sizi temin cd rlm ld, olacali'. iş görülıneğc 
cic~er ve o ?.aman r:ın<JnJycnln ö!)ür ~ üzü hakkın
da dn. iyi bir fikir l.azauncaksınız. 

Ben bir saniye kadar durnlc.d•ktan son: ..ı. 
covap verdim: 

- Sizinle gidccc yim .. ilamı ne göstere' •-
seniz gürme"c bn.zırım ! 

Bunun Uzerlııo önde ı,aptnn olmak iı .. ı o 
heı~ birlilttc )enıolt salonund1!.n çıl.tıl-. 

Salondan uzun bir koridora çıkmış bulnı. l
yorclulı:. lki tarafta bir tni.ım kapılar vardı. Ya ı
mal(ta olan olcktril ... l~mbnhı.rının ışığilo <-ok 
..,.Uzel tP.rtlp edilmiş yntnlc odaları, bilardo snk n u 
oturma. odaları görmekte idim. Koridorun son ·
na gelince, bir mcrdhenden indik ve kayan·n 
dışında bir geniş sahanıı.;a çıktık. Buradan t. 
..,.ölün suları hizasına knclar ka·y:mm yüzüne oy ıl 
mus sarp, bir yol iniyordu. Bunun altında da 
niş bir lrnmı:ıal ve onun Urıt tarafında pek m _·ıı 

yapılmış geniş bkkn.ç tnş bina Ynrdı ki ;kaptan 
Dlakın ndamları için ynpılmrş oldukları anı~, ıl
maktı. idi. . 

nu b'n.,Jrrdı.n en hUyW'ilnUn içerisi elekrtil~ 
ıt.mlıal. rlle iyi nyclmlatılmış çok geniş bir sr.lon
du. Gayet Irnlm ve n\' hayvanları ııostlnrmdnn 

(Devamı var) 



8 HABER - J\1CŞ8m posfAe. 

Çin Japonyanın sulh 
teklifini reddetti ! 

_.- Baştarafı 1 incide ı 
bilirler. Kaldı ki resmen ilanı harp ol-
madıkSia crtada böyl.:: bir silah ticaretini 
menedecek beynelmilel mukavele de 
yoktur. 

·ı ukyonun cndiıcsine gelince. bu en
dişe, gayet mevsuk malQmata göre Ja
ponyanın sen günlerde Almanyaya ye
ni bir tavassutta bulunması için müsait 
dtıvranmaıiyle tezahür etmektedir. Fil
hakika daha geçenlerde Alman elçisinin 
tavassut teşebbüsünli Japon hükumeti 

iğbirarla kar§ılamışt:. Halbuki §imdi Al
man bükUmetinin yaptığr tavassut tek
lifine JaJ>C'nya muv:ıfakat etmekle kal
mamı§, hatta aulh prtlannı mare§Cll 
Şan Kay Şcke bildirmesini Almanyoı -
dan rica c{miJtir. 

Bu prtlar ıunlaridır: 
1 - Japonyanm istediği gibi bir 

Çin - Japon ekonomi antaımasının ya
pılması. Bu anlatma Çinin bütiln tabii 
ıervetlerine, gürnıüklerinc, harici tica-

retine, tayyarelerine ve mUnakalitına 
pmil olacaktır. 

2 - Çinin Japon taarruzuna karıı 

milcadelcrcn vazgesmcsi ve komünistli
ğe kartı Japonya ve ManSiuko ile bir 

Valinin cevabı 
Tarihi denilen 

sDtunları satın aldım 
Tan gazetesi, dilnkü sayısında, "Soru

yoruz: tarihi sütunlar acaba nerede?,, 
ba_slrfl ile Kadıköyde, Beylerbeyinde ve 
§Chirin diğer yerlerinde mevcut tarihi sil. 
tunların ortadan kayboldu~nu ve gü· 

ze1 sanat meraklısı görünmez bir elin 
bunları topladığını yazarak iç sayf ala
nndan birinde sorduğu sualin cevabını 
'Yttiyor: 

"Sanat merokltsı zat, Muhiddin Ustün
doldır, tski eserin onun Çıngırlmzn ba
lm:laki arsasına tatımnrştr.,, diyor. 

Bu yazı için, vali ve beldiye reisi Mu· 
hiddin üstündağm ne düşündüğünü sor. 
dak. Muhiddin tl'stUndağ kendisini zi}''a· 
ret cdn muharririmize ayn~ şunları söy
lemiştir: 

- Bu neşriyata w.-ab vennekten 
mtic;tağniyim. Fakat mademki buraya 
kada.r zahmet edip gelmişsiniz, sizi boş 
çevirmek nezal:etsizlik olacağından vazi. 
yeti izah edey!m. 

"Filhakika Kadıkôyilndeki bahçemıte 
birt~lmn taşlar vardır. Ben onları lblet· 
tayin bir vatandaşın da yapabileceği gl· 
bi satınaldnn. Fakat Tan gazetesi tara. 
fmdan iddia edildiği gibi bunların ara
sında Küçükçekmecedcki camiin ta~lan 

yoldur. Asırlardanberi Kadıköy sokakla· 
nnda yattığından bahsedilen Bizans sü
tunlanndan da hiç haberdar değilim. 

"Yalnız Beylerbeyindeki yıkık karako-

lun enkazınd:m dört sütun aldım. Bu en· 
kazı EmlAk ve Evtam Bankası vaktiyle 
birine satmış, oradan da elyevm Ankara 

da bulunan Zi}-a namında bir zatın tli
ne geçmi~. ben de bu zatın vekili olan 
Emlfilc ve Eytam bankası müdiri bay 
Sedaddan aldım. 

Bu sırada Muhiddin Ustünda~. mu· 
harririmize satış muamelesinin faturala
nnı göstermiş, ve sözlerini şöyle bitirmiş
tir: 

- t ete. sütunlar dolusu dedikoduya 
mevzu ·t~kil eden bu işin hepsi bundan 
ibarettir. 

Kadıköy Halk Jlarttsi binası 
inşaat komisyonunun yazısı 
Tan gazetesinin 31 Birincikanun 937 

tarihli nüshasında eski zamanlardanberi 
bir sokağın kenarında yatmakta bulunan 

iki büyük menner sütunun Kaclıköy 

Halk partisi bir.acı yapılırken bundan ic:. 
tifade edilmesi dü~ilnilldüğü ve hatta 

plfulda yeri hile tasarlandrğma dair bir 
fıkra görülmfic;tür. 

Bu binanın p~anlarr henüz müsabaka
ya konulmuş \'e iştirak eden mimarlar
dan hangisinin planı kazanaca~ı ancak 

bir buçuk ay sonra helli olacağından mev 
cut olnuyan bir projede bu sütunların 
yeri olamıyacağı ve znten modern ola
rak yapılacak bir binada da bu gibi sfı

tunlann ku'lanılmacı düşünülmediği he
yan ve keyfiyetin tashihi rica olunur. 

Kadıköy halk partisi 

muahede imzalaması. Bu ıon nokta 
Mançukonun Japonya tarafından ilha
kının tasdıkini tazammun edecetkir. 

3 - Japcnyanın intihap edeceği btt
zı noktalarda daimi Japon garnizonla -
nnın bulu.1durulması. 

4 - Japonya tarafından bildirilecek 
bütün bölı;clerde arkerlikten tecrid e
dilmiş mınti\kalar ihdası. 

Trablustan is
panyaya arap 

sevkiyatı 
_.. Ba§taratı 1 1.nclde 

lif ediliyor. Trabluslu için beş peçeta 
gUndelik pek mühim bir paradır. 
lçlerinde bu ayağa gelen ntmetl ge
ri teı)en bulunmuyor ve Musollninfn 
kafasından cıkan bu basit hile lle 
Franko yavaş yavaş azalan neferle
rinin yerine ayni evsafı haiz taze bir 
kuvvet bulmuş oluyor. 

Bu son on beş gün zarfında İspan
ya astlerlnln ellerinde bulunan li
manlara takriben yedi, sekiz bin 
Trabluslu Arap tıkarılmıştır. Bunlar 
hemen şlmııle scvkedlliyorlar. 

Melila. ile Kadiz ve Malaga arasın 
dakl naklfyat gece yapılmaktadır. 
tl'ç lspanyol '\"e iki ltalyan vapuru bu 
işe tahsis edilmiştir. Bundan başka 
tayyarelerle de nakliyat yaprlmakta- ' 
dır. 

feruel asilerden kurtulamadı 

S - tç M ogolistanda Çin hükumetin
den tamamen mustakil bir hükumet ve 
§imal Çininde de mahalli muhtar hüku
metler te~kili. 

6 - ~in tarafından harp tazminatı 
verilmesi. · 

Çin kapitül!syonu hakkındaki yeni 
Japon tekliflerinin bugünlerde Alman
ya tarafından Şan Y.ay Şeke tevdii bek 
lenmektedir • . "' . 

Röyter Ajanaı da aŞnghaydan aldığı 
ve salcihiyettar membalardan verildiğı
ni kaydettiği bir tdgrafiyle Tas ajan
aınrn bu lıaberini teyit etmektedir • 

Vatansever Çinlilerin ~aaliyeti 
Şanghay, 1 (A.A.) - Hankov -

Rood ci~arında Japon askerlerindtn 
mürekkep bir gurubun Uzerine bomba
lar atılmr~tır. Bir zabit ile ilç nefer ve 
üç Çinli yaralanmı§hr. Polis, hadise 
mahallinin etrafını kordon ıaltına almış 
ve evlerde arl§tırmalar yapmağa ha~ -
lamıştır • 

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

denilen mümtaz Çin kuvvetlerinin ku

mandam general Chang - Fah • K vee, 
bir Japon menbamdan bildirilen haber
lere göre, Hangşovu istirdad etmek ÜZC4 

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

Salamanca, 1 (A.A.) - Franko i i ç· ı·ı dd tU kıtalarınm dün saat 16,30 da Terueli Sulh teklif n m ı er re e 
fstJr<lat ettikleri resmen bildirilmek- Hankov. 1 (A. A.) - Japon sulh tek-
tedir. liflerinin bugtin Hankovdaki Alman el-

Franklstlerln şehirde muhasara al çisine bildirildiği §ekilde Şank .. Kay -
tında bulunan garnizonla tcmafla 

1 geçmeleri bilyUk tezahürlere vesile Şeke teklif edildiği, fakat bu ~ arın 
olmuştur. Cumhuriyet kuvvetleri bU derhal reddedildiği, burada emin bir 
yUk miktarda zayiat vermişlerdir. menbadan öğrenilmiştir. 

Gaıetecilerden iki kurban daha Şang - Kay - Şek yalnız baş 
Hendaye, ı (A.A.) - Franko kuv kumandan 

vetıerlnin yanında. bulunan Röyter (A A )' M r . n 
ajansının husust muhabiri Shccp- lfankov, 1 · · - a ı}e nazı 
shanks He Amerikalı bir gazeteci, Kung, icra yuaru reisliğine tayin edil-
Tcruel muharebe mmtnkasmdan o-- miştir. 

tomohllle geçerken vurularak ölmüş Şimdiye kadar bu vazifeyi yapmakta 
lcrdlr. Muhabirle gazetecinin bindik • 
lerl otomobile bir obils isabet ettiği olan Marşıl Şang • ı~ay • Şek, bundan 
zannolunmaktndır. İngiliz maslahat sonra bütün enerjisini Çin kuvvetlerinin 
güzarı bu sabah erkenden keyfiyet- başkumandanlığı vazifesini ifaya hasre-
ten haberdar edilmiştir. decekf 

!smtnln Johnson olduğu anlaFırtan ır. Çi d ! 
Amerikalı gazetecinin "Nevyork Kabahat zavalh • n e .. 
Spor mecmua,.sına mensup oldu~u Tokyo, l (A.A.) - YılbaJr munase· 
öğrentlmfştlr. Ayni otomobilde bulu betiyle ne!!rettiği bir beyannamede hü-
nan "Assocfated Prcss,, muhabiri kQmet ezcıimle diyor ki: 
Nesllln de bacağından yaralandığı il "k ç· la!ımaz 
söylenmektedir. "En b yn arzumuz, ın an ~ -

İngiltere maslahatgüzarı, obtisUn lığının çat.uk surette hallidir. Fakat 
cumhuriyet!!llerln hulunduğıı istika- millet harbe ldevam etmek husundan 
metten gcldlt;I kanaati hasıl olduğu 
nu, fakat hft.dlsenln bir kaza eseri ol 
duğu "Uphcsfz bulunduğunu beyan 
etmiştir. 

Zannedlldl~fne glSre cesetler Teru 
el civarında bir seyyar hastaneye 
naklE'dilmlştfr. 

Yaralanan ve ölen ll'azeteciler 
Sara(iosse, 1 (A. A.) - Dün sabah Te 

ruel cephesinde içinde gazeteciler bulu
nan beş otomobil Corbalan'a doğru git

mekteyken Gaude kasaba~mm mtthalin· 
de cumhuriyet bataryalarının ateşine 
maruz kalmı~tır. 

Otomobillerden birinin önünde patlr. 
yan bir obüs, arabayı parçalamıştır. İ
çinde bulunan Nevyork Nev Vttkly ma
gasine mul1abiri Johnson'un karnı deşil· 

miıs. Röyter ajansı muhabiri Shee~ 
banks, gözünden ve başından tehlikeli 

bir şekilde varalanmıştrr. Muhabirin ha 
yatından ümit kesilmiştir. 

Bunlardan maada otomobilde bulu
nan A sociated Pres.;; muhabiri Edouard 
'Keil de bacağından yaralanmı~tır. 

Patlrvan mermi parçalarından Trıymis 
gazetesinin muhabiri Phibr de başın -
dan harifçe yaralanmı~tır. 

Sarag0'5se. 1 (A. A.) - Teruel cephe. 
sinde alnından yaralanan Röyter ajan5ı· 

nm muhabiri Richard Sheep-ilianks, 
nakledil!.1ic: olduğu Monreal hastanesin
cie ölmü~tür. 

Barselonadan gelen 
haber 

Barselon, 1 < A.A.) - AsflP.rin Te
ruel istikametinde yaptıkları hü~um
lnr tnrdedllmiş olmıı.kla heraber 
cumhuriyet kıt:ıları bazı noktalarda 
gerilemek mecburiyetinde kalmışlar 
dır. 

geri durmamalıdır. Zira, Şan Kay Şek 

bütün Japon sulh tekliflerini reddeyle-

mektedir. 
Japonya, son dakikaya kadar onun 

fedakarİı:darda bulunmasını bekledi ve 

ümit eyledi. Fakat, bugül'lt memleket 
Çin - Jnr-on anlaşır.asına mani oaln 

bütün gü~lükleri yıkmak için her türlU 
vasıtalardan istifade eyleyecektir. E-

sasen üçüncü devletlerin bir müdaha -

lesi v!ki elmasa idi, gulh Uzak Şarkta 

§imdiye kadar çoktan temin edilmiş o
lurdu t.., 

Portekiz müstemlekesini 
tehlikede gördü. 

Lizbol'lt ! (A.A.) - Hongkongdan 
bildirildiğine göre, Portekiz kıtaları 

Macaa Portekiz mili.temlekesinin civa

rında kain Vonkam r.ldasının garp cihe· 
tini iıgal etmiıtir. 

Bu tedbirin alınmasına sebep, 29 Y.fi.· 
nunuevvelcie Japon kıtalannın bu ada-

nın bir kısmını işgal eylemcleridir. 

Esas~n uzun zamandanberi, bu a

danın mülk:yeti hakkında Portekiz ile 

Çin arasında ihtilaf mevcut bulunuyor
du. 

Öğrcnl<liğine göre, Portekiz hükQme
ti, ayni .ıamar.lda, Japonyaya karşı öa 

noktai nazarını idame ettirmek üzere 

Japonların bu adavı işgal eylemelerini 
Tokyoya protesto etmittir. 

Söylendiğine göre Japon kıtaatı Per
tekiz hükumeti tarafından mülkiyeti ta-

lep olun~n araziye girmemek emrini 

almışlardır • 

Mısırda Faşistler 
Silahlarını almak istigen 

Polislere saldırdılal 
Kahire, 31 (A.I\} - Bugün, memle· 

ketin her tarafınıd:ı sükunetle geçmi§· 
tir. Polisler mavigömlekliler arasında 

vukubulan bir çarpışma istisna ediliıse 
başka hisbir hadis~ olmamıştır. Poiis, 
kuvvetleri mavigömieklilcrin merkezi
ni işgal altına almıştır. 

Eski başvekilin karan 
Kahire, 31 (A.A.) - Yeni kabine 

dün akşam yemin etmiştir. 
Mahmut Paşa gazetecilere yaptığı 

beyanatta, ilk işini."l gömlekli siya.si te
§ekkülleri ve ezcüm1e V efdcilerin mavi 
gömlek teşkilatını dağıtmak olacağmı 
bildirmiştır. 

Vefd paıtisine mensup mebuslar~ 
has paşanın reisliğinde bir toplantı yJİ 
mışlardır. Nahas P.aşa bu toplantıda,9 
cadelesine sonuna kadar devam edcct 
ğini bi~:lir:r.iştir. 

Hukuk komisyonu azasından buY 
·--"hı nan beş er:l:i nazır, hu komisyonun, 

kukan hfila mevcut olduğunu, meclis! 
meb'uslar adedinin onda dokuzunu te 

kil eden V efdcilere kal"§ı yüzde orıdl 
az bir mt'vcudiyeti teşkil -eden yeni bC 
kfımetin kanunu esasiye .aykırı mahir' 

tini bildiren bir bey<mat ne§retme~ ııİ 
yetinde oldı.;klannı bildirmişlerdir. 

Romanya -yahudiler~. 
_.. Baştarafı ı incide deni haklarının ilga veya tahdidine ıtt 

sisteme göre takibine imkAn olma- raz etmiştir. 
drğmı. Avusturya devletinin yaban- Titülesko, Gognya muhalif ı/ 
cı istiH\srna karşı kapılarını kapa- O' 
ması ldzmıgel<liğlnl, esasen yabancı Bükrcş, 1 (A. A.) - Simdiye ka ~ 
lar hakkında bir kanunun çolctanbe- hiçbir partiye intisap etmemiş olan 
rl hazırlanmakta olduğunu ve bunun tüleskonun milli köylü partisine girdi' 
tatbike konulması için daha ziyade öğrenilmektedir. Titülesko, bu hareke~ 
beklenmemesi fcal'edeceğinl bildir- Goga hüktlmetine karşı mücadeleye rJ 
mekt,,clir. ... • ı t ak • t • ti şecegını an a m ıs emış r. d 

Başvekilin yeni beyanatı Birkaç Yahudi gaı:etesi kapatı,~ 
Bükr::k, 31 (A.A.) - tlniversal ga· Bükreş, 1 (A. A.) _ Jasoy'da bifll" 

zetesi, Goganm, Evening Standard ga- )-ahudi gazetesi kapatılmıştır. 
zetesiyie olan bir mü1Akatıru nc§retmek- Bulgaristana gidecek yabudllt! 
tedir. Sofya, 1 (A. A.) - Memleketi~ 

Goga -ezcümle demi~tir ki: terkedecek olan Romanya yahudil~ 
"- Ylhudiler b:lhassa madenleri, 'ı'li 

Bulgaristana girmemelerini temin lY" 
kömürleri ve petrol menbalannı tama· resmi hiçhir tedbir alınmamıştır. 13~ 
men ellerir.e geçirdiier. Romanyada 18 -l~ 

nunla beraber, kesif bir muhaceret w 
milyon nii!tısun bir bu~uk milyonu ya- nı karşısında kalındığı takdirde hük~ 
hıididir. "Romanya Rumenlerindir . ., ı 
prensipini tahakkuk ettirmek ve yabu-
diler tarafından e!e geçirilmi§ olan \!· 

mumi hizmetleri Rcmanya vatandaş
Jarma vermek istiyorum.. HükQmet 
faşist devletlere karşr hiçbir taahhütte 
bulunmamt§ olmak'a beraber, Romanya 

şimdi tıpkı faşist devletler gibi tcşki
Uitlanacakt1r. 

İntihabat yenilenecek 
Hükumetin yahudiler aleyhinde ittihaz 

etmiş olduğu malum olan tedbirlerden 
başka ilk bahar başlangıcında umumi in

tihabat icrasına karar vermiş olduğunu 
bazr gazeteler yazmaktadır. 

20 Mnunuevel tarihli intihabat netia> 
sinde meydana gelmis olan parlamento 
17 §Ubatta feshedileceketir. 

Cenevre, 31 (A. A.) - Dünya yahudi 
kongresinin icra komitesi İngiliz \'e 

Fransız hükCımetlerine birer telgraf gön· 
dererek Romanyadaki Yahudilerin me-

tin bunu tahdicl etmek üzere tedbirle! 
lacağı zannedilmektedir. 
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-188- nizi zannetmiyorum. İşlerinizde kendinize 

GtdiJ:pa•o Si '· · M • i f F '· ~ .. • neı•lı medrese ,.\.A.B: suvenın z azlndır. ııı.:at zor Te olışmadı-
çe ~ _:ı ~OllU, dolgunca bir 'ücut. Sıhh:ıt- Cevapları veren ~ınız işlere karşı başta dnimo m!ilereddif· 
tan~~ tnbiatiniz şendir. İşlere zorluk Profesör San erk siniz. İtfyaUnnnııe baAlılıftınız fazladır. 
laka .0

111me~, _)apıl_mnsı lazım bir işi mut- En bü)•ük kusurlarınızdan biri, nasıl )"apı· 
gj~ ~ Pmal.: l:;tersıniz. Hadiseleri olduğu Gra:oıo;ı ve Grafometrı locaJh muayyen ot.ııı iş şerailinde kendi 
tan abu] etnıe:ıc, hır şeyi bir defo olduk· mllte :taSSISI karnnnmı \•e tenuıyüllerinizc göre tndillıt 
da _:<>nra - bundan memnun olmazsanız yapmanızdır. Blrn~ dn inatçı görünüyorsu· 
nı~saituzdun. müddet üzlilmeğc tabiatiaiz naz .. na huyl:trını-::ı düzellfrscniz lı:ı• nlıııı-
le . eğıldir. Başkalarını taklit etmek- ~ 
,/ ıse keneli knnaat Ye zevkinize göre ı, b ÜTl~N tafsilatıyla karakterinizi; meziyet ve kusurları. ı J Jarınızı, yazınızı sağ el ile kaç dakikada, sol ile kaç dakikada zın seyrlndrn d1 'ı:ı cok memnun olursu-
otın1:k si ·ı· d h . . nuz. 

en ~ ~ ~ 11 11 ~·ok tatmin eder. \ulnız mzı; sizi hayrde düşürecek kadar vazıh ve sarih ola- yazdrğımzı; dirseklerinızden bıleklerinize kadar kaç santim ol-
buvuk kusun b" . d - - 11 -~98-dftı 1; 1 ' ınuz ır ışe tnın uşunme rak hususiyetleıinizi; tuttuğunuz veya düşündüğünüz işte mu- du~nu ilave ediniı. s h d 

n aş ııınanızdır böylece bütün karnrı· • aba ad irı K. C. S. 19: 
n tz '"erilıneclen gi;işılnıiş i~leri lıaşorırsı· vaffak olup olmıyacağmızı; nihayet be~ farkla yaşmm size Kmmzı verceğiııiz delikanlının, tamdrklannızm, dostlanru- Gencsini::. Orta )opılısınıT. Boyunuz u-
rJ: nma, vakit lmybecler. zahmet çckcrı;i· söy!ıye~ilirim. Bana bir gazeteden, bir kitaptan veya aklrnız· zm, nişanlınızın, İş ortağtnzn da seciyesini, hususiyetlerini, bi- zuncndır J<'neblliı. Dikkatlisiniz. Ameli 
~Bu_ huyunuzdan ,·nzsecmenizi ve inli- dan yazacağımı dört satırlık yazıyı; son aylardaki imzaları- ze imzalarru ve herhangi bir yazısından dört satır yazıyı gön- işlere de k.•bi!i~·ctınlz lyltlir. Eı;:ısında fn-

:ı tlıkknı ctınenizl ta\siyc cderiııı. nızclan iki ini gönd~riniz. derirseniz size söyliyebilirim. nl bir t:ıbi:'liniz \Jr. işlerin lıwmnsı sizi 

!19!J!J: -JS!l Tetkiklerin çok esaslı yapılmasını istediğiniz takdirde sağ Kendilerine ce\'ap verdiklerim, cevaplar hakkındaki müta- çok sıkar, kısa znnı.mda netice almnk ister 
Gençsi ı •·· elinizle _Yazclıg;mız dört satın. a'--nı yazının sol elinizle yazılmı- lealarmı • icabında nc.5redilmek üzere - sarih adreslerilc yaza- :.iniz. linynttn muvııffnklyetsizliklcriniz, 

l:ı 11 z. c.n fnzlo ortıı lıol lıl 'c ~işnıan ~ bir işle k.ılıanocat:•n:7 '"''~ıtaları iyf inti-
h nıa~:ı ınüstnit ~örünü'\orsunuz. iyi \e şmı; baş ye şahadet parmaklarınızın bir kağıt üzerindeki izle- bilirler. Gelen mektuplarda, bir kağıda muhtelif kimselerin ya- hap cdemcmcnizdendir. Umumi matoma-
:ı,sa~ l · b" k k 1 · ki - IJcrk '-1.~t ~ar 

1 
ı:; ruhı:ısınız. l<iknle hır:ız ıhııı:ıt- rini: sağ elınizi kağıt üzerine koyarak ır ·ur~un ·a emle elı. zı yazıp imza attı arım gönıyorum. ~ ·es ayn ayn Mt>• - tınm orttırmn~n. zcl.:anızı dnha işlek bir 

''c n~:~ltu~~ın~ızu tnlımin cdı~ oruın. l.Jysnl nizin kağıda çıkardığınız resmini; muhtelif tarihlerdeki imza- !ara yazmalıdır. hııle koymnğo llıtiyorınız '-ıırdır. Rir de 
l 11 .u e ıtı.ınır~ Crııtınıl işlt•ı e de knlıilı· bir şeyin hnricl şekline \'C süzclliğine C· 
k~~~ız Ccno .<lcl;ıldır, hunu tlnlı:ı lutl:ı in· ninizc kndor Ze\'k, karnr tcnı:ıyül değişik· ynşn)'l'i turzını lıernlıcrı.:e tetkik ederek do dci{ilsiniz. Açık knlpli bir z:ıtsınız. Bu- hemmiyet vermek icap ctli~inl lı:ılırınızda 
ler 1 eıtırt>Lılır'."oiniz. ll:ılulln kıırı:-ıık i')· lil<leriııi diııı:ığınızın ve ttrzıınuzıın daimi ,.e billınsı>:ı trıııin edchildığiniı iınkünl:ırı gün olduğunuzdan fozl:ı yükselebilirsiniz tutmanızı la\'Siye ederim. 
ışı c ~11 7.l)'oıJe lın~il şel lcrc trıımyfil eder, kontrolü oltındn bulunrlurınnnı7. \'Ok .şııy:ı- :ı~mıyaruk ,.c ya'>ıyncağınız muhiti tam ,.e yükselnıelisiniz. llunun için eksikleri- -1!ıg-

erı ınüınkU · ı · s· 1 Ilı • • k lıu 1 . 1 b ti t • d •· l - e b'ı~ · . t 1 1• bi bi 11•1 
n nıcrlehe luı~ıllcşlırmc{!e ça· nı lav,ıyc< ır .. ız< e e n ılır \'OCtı • ru ıır sn e e ayın e ere.- ıuna gor • nızı nmnııı amanız ,.e mese.. r ecne F lh' G D 
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klniz de iyi J,nJpllsiııiz. Yulnız lı:ısit şey- ınıyacaklır. Orta bir Jıünycclesiniz. Sinirlj '·nrdır. Sıhlı:ıtce iyisiniz. Dikkntli ve daha fode edebilirsiniz. Sabırlı bir rahşma ile 

zun -d '.-ırcı ınu elet dunnndıl;ınız knr:ırlıırınız 
~~1 .. ır. llnyntı:ı ıııuvnffol:l:ret için liızıın
~~J_:rı kcnrlini_z<lc hıılrıhilerc· 

lcrtc rn çok nz m:ı rnfl:ırla lı:ı\"al ııı d:ılıa ve calııık kızım bir kar:ıl.:ter E:Öslem1iyor· muntazam bir yoşoma tarzı ile sıhhatiniz sevdiğinizi söylediğiniz bu bayanı, kun:ıca· 
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ltiO KAHRAMAN KTZ -
l' Korinyiltl kulak kabartırken, Riş
ıyö da sordu 

- Bir rahip mi? 

1 - Üzerinde rahip elbisesi vardı. On-
ara Yeti· • b" . vl v k . şıı1.;e ır scvınç çıg ıgı opar· 
nıa rtan kendimi atama.dım: Silahşorlar 
~~Yanında matmazel dö Lespar da bu
~~uyordu ve üzerinde. tıpkı Esyolde
~1 gibi bir elbise vardı! 
ı· •ardinal boğuk bir sesle ırurıldandı: 

- Annais dö Lcspar ! 

d - Evet monsenyör. O, sızın eliniz
cycıi. Onu • kaçırdınız. Doğrusu çok 
:Y~ık. Baan inanmak istemiyorsunuz, 

~'.1la size tekrar yemin ediyorum 
11;1 o • 
d.' • ısyan eden on derebeyine be1el

r. 

lCardinal heyc.•.;an içinde: 

- Devam et Raskas ! .. d~di. Devam 
Ct. 

d - Bitiriyorum, monsenyör. Kopar
ığıın çığlık üzerine, bu asil ı=enç kıza 

t~fakat eden rahip üzerime atıldı: Bu 

~ızun boylu bnş belcisı bir rahipti 
l<:odnyan di§lerini gıcırdattı) ve al-

C'~kçl bir şekilde kafama bir ~y in-
c1•rd' 'l" 

• ı. (Korinyan yumruklarım sıkı) 
Lu darbe :izerine yere yıkıldım fakat 
c1 h • 
1 

e raı kalkım. Fakat maatteessüf adam 
ar meydanda roktu. 

• Rişliyö kendine hakim olarak ba· 
e rdı: 

- Kaybololdular ! 

nu""':'. Evet, fakat rahip hala oradaydı. 
tun hızile kaçıyordu 0:1u uzaktan 

takip ett" V • d_' . 
ım. e ı::ım ı nerede ıkamet etti•• . '.I 

gını biliyorum. Onun sayesinde 
l\nnaıs d .. , T _ 

.• .' o ~spann da nerede ikam:t 
Cttıgıni ··- . .. . ogreneeeğım. Ne zaman ister-
.. enız 

• genç kızı buh.:rum .. 
l<a .1· 

r-uınal heyecanla: 

Pr:-: ~ayır! Hayır! dedi. Bu iş Sen 
1> a ın ış;~ir. Siz Esyoldeki "'<isilerlc 

ınigu~ olun, madem ki Kodnyan •.• 
orınyan: 

i;" l'aın zamanıdır l 
emek istiyormuş gibi Raskasa bir 

.. ~ar atleti, Raskas da kardinalın sö
zünü keserek: 

- Monsenyör l de.eli, Trankaveli bul 
mak şerefir.i Korinyana bırakın. Esa
sen, onun izi üzcrinc.1edir. Fran Buıjia 

kabeersini o "keşfetti, •. Bu işi de ba· 
şardı. 

Korinyan da şöyle dedi: 
- Monsenyör. Sen Priyal; muvaf

fak olamayacaktır. Genç kızı 'bulmak 
şerefini Raskasa bırakın. Ettyoli o keş
fetti. Sen Priyak bu işleri başaramaz. 

Korinyanm Sen Priyak hakkın:laki 

sözlerinin ve Raskasın Esyoldeki ser
güzeştinin tesiri altında kalan katdi. 

nal: 
- Pekala ı dedi. İstediğiniz gibi ha

reket edin ve bilhaı;sa kardeş gibi ge 

çinin, çünkü pek yakında, 
çalışmanız it.:ap edecek olan 
!er göreceksiniz. 

beraberce 
birçok i~-

- Ahi Monsenyör, ben Korinyana 
bir kardeş gibi bakıyorum. Onun çene
s"ndeki sargılar benim sayemde sarıl
dı. 

Korinyan kızdı, fakat t,•:.ilümsemeğe 

çalışarak: 

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

Nihayet dışarıya t;ıktılar ve Raskas 

tehditkar bir tavırla şöyle dedi: 

- Artık birbirimizden kurtulduk ... 
Hiç olmazsa b:r müddet için.. Şimc!i 
dikkat et. Seni yolum üzcri?1de görmi· 
yeyim, rah;pl 

- Sen de dikkat et! Sefil, seni pc
§İmd-:: görmiyeyim !. 

Veda yerine savrulan bu tehditler
den sonra, başka başka istikametlerpe 
uzaklaşmak suretile yekdiğerinder ay

rıldılar. aradan geçmiş olan üç gün 
zarfında. onlar. asileri aramamı~lar, 

birbirlerini tarassut eo.erek atlatmanın 
yollarım aramışlardL Rakibinden f1yııi
manın yolunu bulan Raskas olm·-ru. 
Böylece ayrılmayı ·temin ettil:ten sc.n
ra, ikisi ele büyük ümitlerle vazifeleri
ne k;ıyuldular: Raskas, ea~ ·!uğuna 

ilP 

XAHttA'MAN R'TZ rn 
- Fakat, Koıinyan taarruza uğra

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

kavel, ne de Kont dö Molils görmüt
lcrdir. Bunu size temin ede~Jilirim. Bu 
mektuptan yalnız bir kişi haberdardı 

ve bu adam ölmüştür. 
- Kimdi bu adam? 
- Bu adam ölmliştı:ir, monsenyör! 
Rişliyö, biran, hayretle katile baktı 

ve onun, srrf ölünün hatırasına hürmet 
etmek için sustuğunu zannetti. Haki
katte ise, Sen Priyak, kendi kendine 
şöyle diyordu: 

Adi bir uşağı sarhoş etmenin bu işi 
başarma.ma kafi geldiğini ona aöyliye
cck değilim ya 1 

Kardinal kısa bir sükuttan sonra: 
- Pekala ı dedi. Fakat bana temin 

eder misiniz ki, bu a.damın yakıntann
dan hiçbirisi.. 

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

- Gidebilirsiniz, Sen Pdyak, sizden 
memnun olduğumu saklayacak deği
lim. Bu akşam, size sadc.•.:e, hizmetim
de kaybettiğiniz bir kamanın yerine 
ba..,ka bir kama verdim. Sizi ne suretle 
mÜkafatlandıracağınu 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, betbaht 
Verdürün hayali, birdenbire, gözünün 
önünde canlandı. Biraz düşündü, son
ra. bir kahkaha atarak: 

- E, canım! .dedi, ne yapalım?. Ola
gan şeyleri 

Rişliyö yalnız kiı.lır kalmaz, koşarak 
kapıyı kapadı, pencerelerin iyit.:.e ka
palı olduğunu ve dün} ada hi~ kimse
nin kendisini göremiyeceğine kanaat 
getirdi. Sonra mektubu okudu ve ke
keliyerek mırıldandı: 

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

Biran aonra, mektup ateşin içindey
di. Geni§ müh:ir eridi; kağıt boz bir 
renk aldı ve nihayet küllere karıştı .. 

O zaman Ri11iyö, idam aehpasmdan 
kurtulan bir mahkumun derin ve kor
kunç nefesini aldı ve kendisini bir kol

tuğa attı .• 
Ertffi sabah, peder J ozcf, her zaman 

olduğu gibi, talebesini görnıeğe geldi
ği zaman, onun, vakur, cesur ve neşeli 

olduğunu gördil: 
- Artık hiç bir şeyden korkmadığı 

besbelli •• 
Diye mırıldandı ve yük'5ek sesle 

sordu: 
- Ne oldu? 
Ritliyö, hummalı bir heyecanla ba-

ğırdı: 
- Bu defa, o karşımda-titriyecek-

tir. O mağrur bq bu defa karşımda 
eğilecektir. An d•otriş, istihfafmı ba
hahya ödeyct.:ektir. 

Peder Jozef aynı heycanla sor.du: 
- Mktup bulundu mu? 
- Bulundu! 
- Gösterin •• 

- Onu ateşten 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. İşte ar
tık kurtuldunuz. Ve şimdi size şunu 
söyliyebilirim: O korkunç devre esna
sında gösterdiğiniz: sükunet, soğuk 

kanlılık ve tedbir, cidden takdire pyan 
dır. Ve sizin, dehtet içinde bulunduğu-

nuzu bilmiycn, çehrenize taktığınız ıa
kayıt ve sakin maskeyle c.:idden iftihar 
ettim. Rişliyö, siz cidden büyüksünüz . 

Şimdi bütün mesele kuvvetli olmaktır. 
Mücadeleye, bıraktığımız yerden de· 

vam e?eceğiz. Zincir kırılmıştır. Şimdi 
silahı elinize alrp vurun! 

Rşlyl:S, adeta gaşyi olmu, gibi mı
nldandı: 

- Eveti 

ğüJ 
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- Yarın kardinal sarayına yerkşc
cek&iniz, değil mi'! 

- Evet! 
- Yarınd.ın itibaren, An d'Otriıe 

karşr tekrar taarruza geçeceksiniz, de
ğil mi? 

- Evet! 
Peder Jozef onun ellerim tuttu: 
- Onu, kendinize esir etmek için, 

bu b~lki en iyi bir çaredir, anlıyor mu
sunuz? Onu czebilt•;eğinizi ona isbat 
edin. O ıı:aman, perestişkarmı sevmi

yen bu mağrur kraliçe, belki, ken 'isini 
tedhiş eden insanı sevecektir. Cesur 
olun. Sert olun.Merhametsiz olun. An
lıyor musunuz? 

Kardinal, vahşi bir tavırla mınl

dandı: 

- Size söyledim ya, onun vekannı 
kıracağım, oRu deh§et içinde bırakıp 

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

- Cesaret 1 An d'Otriş mağlQp olun 
ca, kral da sizin oyuncağınız olacak. 
İşte o zaman, kurduğumuı muazzam 
projeler mevki fiile kontt·aktır. Evve· 
ıa asilleri ezmek; sonra protestanları 

imha etmek. O zaman, siz kra11ığm ha-

kimi olacaksmız. O zaman, İngiltere 
ve Avusturyaya taarruza geı;eccğfa. O 
z:ıman, Avupanm hakimi ol:ıcağız .. Ve 
o zaman, dilnyanm en kudr~tli hüküm· 

dar, nazıt', mareşal, kardinal ve büyük 
asillere bakıp, bunların birt:t hayalet 
olduğunu anhmak ve "asıl hakim be. 
nim!,, demek, ne büyük ve fevkalbeşer 
bir zevk olacaktır. 

Peder Tozef, bir.denb!re sustu Son· 
ra ağır ağır devam etti: 

- GeMim yine krııliçeye Ev.,.cJS.! 
onun canlı eserlerini vurmalc 15zım. va
ni: Evvla Prens dö Kon eyi, scnr~ 

Düşes dö Şevrfüii. sonra '3urbon ve 
Vandomu. Sonra Dük d'Aniuyi. Birin 
tisi Pr ... ~.. ·~ ,. - ·~-':r. B'nnenalcyh 
on.dan başlayalım.. Sarayı heyecana 
dUşürec~k aarşt m-alara . ~ya mcrıf~ıa
ra lllrum yok. Sadece. Prensesin elin-

de bulunan ve i.tediği gibi kullandığı 
silahı elinden almak lazım. Bu ıi11lhnı 
bir ismi var. Onu biliyorsunuz. İsmi 
Ornanodur. Yann Ornanonun tevkifini 
temin ediniz. Böyldikle, prenses slla .. 
hından tc.';rit edilmi§ olacak ve böyle
likle kraliçe biraz ısarsılacak. 

- Ornano suikast teşebbüsünde b~
lunuyor. Bu adam benim kı%Il liıtcmde 
mukayyettir. 

- Bu adamın derhal imha edilmesi 
elzemdir. 

- Pekala. Yarın, mareıal Ornano, 
Bastiy veya Vensen hap! hanesinde 
yatacaktır. 

Peder Jozef, hafifçe gUllimsiyerek 
memnuniyetini izhar etti ve, <Snünde 
eğilen kardinali takdis etmek i~in, elini 
kaldırdı. Aynı zamanda §Öyle dli§Un
cl:i: 

- Sen de eğil. Seni halkeden seni 
terbiye eden, seni istediği tarafa sil
rükliyen insanın önünde ne kadar eğit
sen azdır! 

Rişliyö da, yalnız kaldığı zaman, 
şöyle mınldandı: 

- Bu adam beni korl:utuyor. Onun 
gösterdiği yol cidden azap veriyor .. 
Fakat madem ki bunlar hedefe gid:yor ! 
Evet ama, ped:r Jozefin siyaseti za
ferle neticenlediktcn sonra, beni peder 
Jozeften kim kurtaraı;ak? . On birinci 
Luiyi kardinal dö La Bolüden kim 
kurtardı.? - Elbet biz de bir yolunu bu
luruz. İstikbal bana aittir. Çılgın bir 

"'<:ede yazdığım o me~ı:m mektub•·n 
deh~etindcn artık kurtuldum nefes ah. 
yorum. y1şıyorum, kuvvetlerimin bir 
kaç misli arttığım hissediyorum - An
naise gelince, o da Sen Priyakm mü
k5.fot1 cli:ıca ':tır. 

Sen Priycık da Annais!.n varattığ bir 
ölüm ohcaktır. - Bu Trankavellt Mo
lüse ge!ince .. 

Birdenb:re te•rifat m:murunu ça
ğırdı ve §U emri verdi: 

- Rnsk?.sla Kor'nyanın oekl~me sa· 
tonunda ve koridorlarda olup olmadık· 

BRijVO MAYMU 
DU/lMA04N DÖV 
"V-tJ-v-uR.! .• 

... KAHRAMAN KJZ %59 

lar::"ıa bakın ve bulursanız buraya ge
tirin. 

XXXI 
KORINY AN VE RASKAS 

Bir aaattenberi oradaydılar. Korin
yan tekrar rahip elbisesini gırtına ge
sirmişi. }{crinyanla Raskasm, Tranka
vclle Mol:.isü bulmak için yaptıkları 

büti.in te~ebbüsler, şijphcsiz: boşa çık. 

mı~tı. Çünkü ikisinin <le çehresi pek 
asıkı. Aynı zamanda, f:ipheaiz, bu üç 
günlük mÜ§terek mesai devresinde, 
pek dostça geçinmiıterdi. Çünkü yüz
leri yara bere içindeydi! 

Raskas, büyük bir hiddet içinde §Öy
le diyordu: 

- Demek öyle! Trankavelin iıi iire
rindesiniz. Bu it için hakiki bir deha 
sar!ettiniı. Düello ustadile arkadaşları 
nı valn•? siz bulabilirsiniz, öyle mi se
fil rnhip! 

~orınyan da aynı hiddete bağınyor
dı:. 

- Evet sefil cüce. Ve siz: de, her §eyi 
yalmz b:ışrnıza hallettiğinizi iddia edip 
duruyor unuz, öyll mi aptal küçük?. 

- Evet, öyle!. A !. Bizi sağmyor
Jar. 

- Gid lim, pis cüce! 
Kc:lrdinalın huzuruna yanyana girdi

ler ve aynı zamanda eğilerek göz: ucile 
ona baktılar: 

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

ağ•zdan şu cevabı verdiler: 
- Sizin uğrunuzda, her ıeye kat-

la:mız, Rütbetlu ! 
- Nasıl oldu? Anlat Raskas· 
Raskas Korinyana dönerek: 

- Bütün şeref size aittir. Korin~ 

ya"ı ! dedi. Biliyorsunuz ki. size dai
m" bü}•:ik bir adam nazarile bakıyo
rum. 

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

Ve kardinalm iJareti üzerine Korin
yan anlatmağa baıladı: 

- Montaryolun, Fran - Burjua ao
kağındaki bir kabereyc ı;:rdi~ni gör· 
düğüm için iki gün mUddetle oruıru 
tarassut etmipm. Bu gece, kabercnin 
ar!ca tarafındaki avluya girdim. tık 
kat pencerelerinden birisinin aydınlık 

olduğunu ve kalfanın orada bulundu
ğunu gördüm. Bunun üzerine, crada 
bulduğum fıçıların üzerine tırmandım, 
ellerimi pencerenin kenarına dava.drm, 
ayaklammn ucu Uurine Y'3kseldir:n ve 
içeriye bir nazar atfettim. Tam bu sıra
da pencere açıldı heyecanımdan el
lerim kaydı, düıtilm. Düıcrken de çe
nem pet1;ercntn kenanna ~arpı. İşte 
yaramın hikayesi, monsenyör t Şimdi 

siz anlatın Raskas ! 
KUçük adam mağrur bir tavırla doğ-

ruldu. 
Rişliyö: 

- Bir dakika durt 
Dedi ve Korinyana sordu: 

- Demek izi kaybettin 1 Öyle mi? 
- Monsenyör, kendimi mehetmeme 

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

Kardinal: 
- Pekala t dedi, anlat bakalım Raa-

kas t 
- Monsenyör, benim hikayem ba· 

sittir, fakat şunu söylemek cesaretini 
göstereyim ki, sizi alakadar edecektir. 
Siz, matmazel dö Lesparın kaçtığını 
ve ceza hakiminin adamlarının, onun 
peşine takıldıklarını bize bildirmek 
şerefini bahşettiğini% zaman, düşünü

yordum ki, monsenyör, Esyole gitmek 
faydasızdır. Fakat, birdenbire .• bu gece 
Korinyanla beraber Fran,- Burjia so
kağındaki kabereye gidince, sokaktan, 

üç ailfilışorla bir rahibin geçtiğini gör
düm. Onların, ancak Potri sokağının 
köşeeini döndüklerini görebildim. Fa
l:at aklıma bir fCYler geldi. Korinyaru 
derhal oradcı bıraktım ve ileriye doğru 
atılarak, bu üç adamla rahibe yetiş
im. 
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NEM :ELvAo~:L .. u 

Daırrn1FD taaırıruzlY!ırıa lUJ~racdJo 
"Salonun kapısı açll •U, içeri 11lr kattııl girdi, 
e indeki kocaman tabancayı Uzer.mJze 
liO ğrut.u : Kımlldamayın 1 dedi ,, G a2e~esj iç:n meraklı bir röpor- vaş kamaıalarımıza çekilmiye başla· 

faJ handamak aevda11· ıruştık. Birdenbire (;ilah sesleri işidilmi· 
na di.ı .. e b' F . . "' n ır ranıız gazete· ye başladı. Tayfala.: koşuşuyorlardı. 
cısı Çı d · ı · L! • n enız erıne ... r seyahat Gcminıil, korsanların taarruzuna uğ-
~:m~§· Ve, zavallı gazeteci, ınt:t· radığı muhakkaktı. Korsanların arasıra 
'·' u1,:runa, oldukça tehlikeli da- böyle taarruzlarda bulunduklarını pili-
tllkalar · · k kı geçınnıu orsanlann bat· york:lu. Kamaııalar.unu:dan drşanya uğra-
k nına uğr~§·· Gü~bela canım dık. Bütün kapılar, ıilihh korsanlar 
l urtannıı .• Sıze, apgıdaki satır- tarafından kesilmii, güverteye üç J11İt-
karda, bu korkunç baıkını, Çin ralyöz yer lcştirilmi~ti. Kımıldanmak 
~rıanlannın kraliçesi hakkında imkanı yoktu .• 

dini d'kl .. (S' . e ' erım anlatıyor: Gilver~ede bir çok san renki haydut-
Saat ıt~ of. Kanton) ~ güvertesindeyiz. lar vardt. Gem1 zabitlerinden biri kafa 
da . ~ırm.ı. Makao - Henkong adasın- tutacak eıl·iu, derhal öldürdüler. Sonra 
zııkl§lıy:n gemimiz, bir saat sonra. U· biitün yolculan salona tıktılar, erkek -
ın Şanıa!ı Montekarlosuna, Makao li· leri bir ta1 afa, kaldırılan diğer tarafa 
anına va•·I) ol ~•- d' dil G n ~ accuı. .. • ; ız er, emi (stop) etmi§ti. Kuman -

F ~ha bır saat yolculuğumuz vu... danın ve birinci makinistin öldürüldü-
a. t bu ne? Bu silah sesleri nereden ğünli bilmiyorduk. 

gelıyor) H k k Yor ·• er es oşuşuyor, bağn§I• Salonda, her ıey altüst olmuştu. Du. 
kı ' yan parmaklıklardan sarkıyor, ba· varlarda kan lekeleri görülüyordu. Vis· 

Yor ve soruyor: ki, şampanya §İ§eltd yerlerde sürünü-
- Ne ·ı;ar? Ne oluyoruz?. yordu. 

di ~eıı:ıi k.ıptarurun amirane ~si İJİdil- Erkekler titriyoılar, kaldınlar ve ÇO• 

Ç 
- Bütü:ı yolcular yemek salonuna ı 

abuk ı.. ·· 
du ~adın, < rkek bütiln yolcular, ne ol· 

I 
~unu bUmeden, arJamadan biribir-

erın · · • lCa 1 ıtere;c yemek salonuna girdiltır,. 

1 
dınJar, çocuklar ağhyoı:idu. Erkek· 

er ~aşırmışlardı; ne diyeceklerini, ne 
l'apacaklarmr bilmiyorlardı. 
le ?11andan tabanc. ve mitralyöz eıes-

b.rı gclyiordu. Geminin güvertesinde 
ır bo"' 

1 
. guşma oluyorôu. Fakat boğuıan-

ar kımdi? Niçin bnğu~uyorlardı? Bu 
ne kadar devam edecekti? Beı dakika 
lllr, yoksa bir aaat nıi? 
l ~.cmı, olsun madamlar, 
nosyüler ! 

." eznek calonunu.'l kapısr açıldı. Ge-
ınınin kumandan .... dil A ka d ı gorun • r sın • 
{ a, ellerinde karabinalar bulunan tay-
alar vardı: 

G.:--Gcçm:~ olsun madamlar, mösyöler •. 
li ~Vertc } ~·kuları arasına saklanan Çin-

orsanbnn t-.ıarruzuna uğradık. Be-

t
tcket versin, yakınımızda bir İngiliz 
Ot ' 

1 
Pıdosu bulunuyoıdu. Onun yardımi-

l e ~~nları:ı.a okuduk. Artık müsterih o
abıl,rsı·n· .. 

\'-••\ 

s·· k oncn 15mbalar yeniden yakıldı. Or-
cstra l g . ça mıya, yolcular, biraz evvel 

l'l'ı~ç~,·u:kleri tehlikeyi unutarak, danaet
Yc baş:adtlar. Çehrelerdeki korku 

terle · , .. rı t..amamiyle .2ail olmu§tu. 
i iG~vertf"ıle, bir düzüne Çinlinin kanlar 
r~ıl1cıe yerC:c yattığı görülüyordu. Tay-
1, ar, tulumbalarla kanlannı yıkıyor
~rctı. 

ct· (Siti l)f Kanton) yoluna devam e
,.., 

1Yordu. 
ı · tli. . 

yıınız yardım etti. yokaa •• 
bir ~lcula: arasında bulunan İsviçreli 

dıpionıat, mösy3 Daeniker: 

llli:-hTalilıimiz yardım etti. Yoksa hali
tak araptı. Herifler, birimizi 1ağ bı

ıtııyacaklardı. 
l>ed' K ter 1

' arş.11da oturan bir kadını gös-
Crck sözüne devııilll etti: 

ta :us:~=bi.de §u kadın. O, Honkor.ıg
sanl Yük bır tüccarın karısıdır. Kor
ca ar kcr.dıni alıp götürmek, sonra ko-

sıncıa .. h. 
tiyorl n ır:u ım bi:- para koparmak is-

ardı lste bun · · · ı· · Ye g· . · ~ un ıçın gız ıce gemı-
1:> ırıp tc.klanmıılaıdı. 
QU aU] • k 

nu§, 
0 

, ~reıa o adar cinayetler yapıl-
?tıe:-ika :ta,..ar kanlar dökülmüştür ki A· 
lar b ga:ıgesterlcrinin döktüleri kan-

ıı. unun yamnda hiç kalır 
•vıer l • 

al,\ l sordum. 
-~ . 

11\x> c dıyorsun~z, hala korsan var .. 
nu SÖ~ .. 

Pan b· uıne, Makaoda doktorluk va· 
ır r.. . 

- ik· "Panyol cc.vap verdi: 
bi Makao~:cne evveı tıpkı bugünkü gi-

cular n llonkonga geliyordum. Yol 
arasınd K 

rektörü k a antonlu bir banka di-
kitrıseı ' ıbar ailelere mensup bir çok 

er "'drd K seıerini . . 1· ı.dın ;lar. suvare elbi-
rını tak ı;l}'tnnıişler en değerli elrnasla-

Cec 1lı~Iardı. ; 
c Yarısın a az kalmııtı. Yavaı ya-

cuklar göı yatları döküyorlardı. Kö§e· 
nin birinde, yaşlı bir Portekizli papas, 
yere diz ~ökmüş, dua ediyordu. 

Korsanlar kraliçesi geliyor! 
"Salonun kapısı ı çıld.r. İ!icriye bir 

kadın gfrcLJ. Garip bir kıyafeti vardı. 
Geniş yakalı siyah bit Rus gömleği g\y
mişti. Bacaklannd.ı külot biçiminde 
beyaz bir pantalon, parlak çizmeler, ba
§tnda da f,;Clincik gi.bi kırmızı bir şaııka 
vardr. Yanımda bulunan bir İngiliz 

tüccar, yavıııça kuh::ğıma fısıldamıştı: 
- Allah bize acısın.!. Bu Ki - Çun

dur.. Honlı:ongta, bu konıanlar reisin
den bahsolunduğunu bir çok defa iıit· 
miıtim. BıJ bir melez kaclınd.r. Babaaı 

Avrupalı bir aeraeri, ana!l da çok güzel 
bir Çinli dansözdii. Çok cesurdu, çok 
cür'etkicdt. 

Ki- Çun; içeri girer girmez: elin· 
deki tabancayı bize doğrulttu: 

- Kımıldanmaymu ! .. 
Dddi. ~ Clnra yanındakilere döndü, ıu 

emri verdi: 
- Arayınız üstlerini.. 
Yokulanlan birini kolunıdan çekerek 

Ki - Çunun önüne götürdüler. Revol-
verini ktnma koyd\l. Bizzat ararnıya 

ba§l.adr. Ne bulursa alıyor, yanındaki 

korsanlardan birinin elinde tuttuğu 

torbaya atıyordu. Bil aralık hançerini 
çıkarıd.ı, ceketin astannr yırttı. Bir şey 
bulamayınca: 

- ötekini getirinir. .• 
Dedi. Bu yolcunun Uzerinde bir euz· 

dan, bir .rı\tın saat, iki pırlanta yilıük 

• vardr. YcJ~u, hepı.ini çıkard.r. verdi. 
Yalnız ciizdandaki bir fotoğrafın bıra

kılmasını irıtedi : 

"iki ıencdenberi seyahatteyim. .. ,. !di
ye konuşacak oldu, fakat sözü yarım 

kald.r. Mil:.<tehzi bir kahkaha i§idildi .. 
Korsanlar kraliçesinın, hançerinin rivri 
uciyle fotoğrafı delip attığı görüldü. 

Amerıkalı banka direktörü, ben, hü
ıasa gemide ne kadar yolcu varsa, birer 
birer Ki- Çunun önün/den geçtik. U
zerimizde ne varsa verdik. 

Sonra bütün erkehlcri makine dairesi
ne indirdiler. Ocaklara kömür atmamızı 
emrettiler. Yapmamak imkanı yokut. 
Korsanlar yanıbaşımızda duruyor, ıi
lahlariyle tehdit ediyorlardı. Zavcılb 

Portekh:ii ihtiyar papas, yorgunluğa 

tiayanama<lı, yere }',kıldı. Kömür toz· 
ları arasında, üniversite profesörleıin
den bir Fransızın da bayılıp yere ıeril
diğni gördüm. Portekizli papasın can 
çekiştiğini gören korsanlardan biri ya
nına gitti, kasatora&ı ile kafasını kesti. 

Batıyor muyuz ? 
Ne kadar vakit geçtiğini bilmiyorum. 

YaJnız geminin h<lrekct ettiğini farke
diyoı:ldum. Birdenbire müthi§ bir sadme 
ile sarsıldık. Gemi durdu ve bir tarafa 
yatmıya başladı. Şüpheıiz bir kayaya 
çarpımşc~. Batryor muyuz?. 

Karan!rk cehcmı.emden dışarı fırla· 

dık. Prof<.~örle ben, demir merdivenler 
den yukarı çıkmıya çabalıyorduk. Pro-

'l'1)'RK 

ıl.ARAT 

W'lLl!:K 

iPEK 

iAKARVA 
SUMER 
fAN 
u.KAZA.K 

VILDU 
şm 

'AR.g 
\.SBI 

FERAH 
\ZAJI, 

. Kreutzer Sonat . 
• Periler diyarında 

• Şen yumurcak ve 'Miki-
nin şen sa.aU 

1 Bufalobil maceralar kra-
1ı ve Seza.r Borjiya (turk 
çe) 

• Suiistimal davası 

' Namuslu kadın 
1 BildirmemişUr 

• Vatansızlar cehennemi 
ve Coşkun silvarilcr 

• Gönül yolu 

• OJiim perisi Te me~'um 

kadın 

c Donanmada cinayet ve 
Rus Japon muharebe5i 

• Marinella ve Küçük pren 
ses 

ı Teksas şeytanları ve 
Bakır delikanlı 

t Bombalar yağarken ve 
Gece baskım 

lSTANBUL 

• , 
t 

Dişi Tnrzan 'l"e gör, işit, 

söyleme 
Labohem 

ı Dişi Tarzan ve gör, işit, 

söyleme 
ı La.bohem 
ı Baytekin Astan adam ve 

Donjuan 
KADIKOY 

ı Programmı blldfrmemfşUr 

ı Programını bUdinneaı.ııur 

0 S K 0 D A. R 
EIAL& ı BilrfirmPmi~tlr , 

BAKIRKOY 
\IİLTtT ADI t Tallı bela 

TiYATROLAR· -_..,,,.., .. . 
l'EPEBAŞJ .ORAM Kisın ~ 

Saat 20,30 da 

~ij ı1 JID; KRAL L1R [ 1 
trnjedi 3 kısım. , 

1111 Yazan: Shakespeare, Türk • 
muı çesi Seniha Bedri Göknil. 

• • $ 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
OPERET KISMI 
Saat 20,30 da 
BlR KAVUK DEVR1LD1 

5 perde komedi. 
CelM Musahip oğlu. 

ERTUGRUL SADJ TEK 
TIYATR08t1 

Yann gece (Kadıköy 

Süreyya) Salı: (Baktt
köy) Çarşamba: (Üskil· 
dar) sinemalarında: 

CEZA KANUNU 
Vodvil 3 perde 

ŞEHZADEBAŞl 

TURAN TİYATROSU 

r:ıu gece saat 20,30 da 
'anatkAr Naşit ve arka· 
taşlan okuyucu küçük 
.;emiha ve Mişel varye
~esi. 

Gündüz: Söz bir Allah bir vodvil 3 
perde. 
~: Çöl kızı komedi 4 perde. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk mah
k,mesinden: 

Beyoğlunda, Yeni Şehir Tuzcu sokak 
53 numaralı evde oturmakta iken ölen 
Kosti oğlu Manolun terekesine mahke
mece elkonulmu§tur. llan tarihinden baş
lamak üzere alacak verecek ve sair su
retle alakadarların bir ay, mirasçıların üç 
ay içinde Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesine başvumıalan, müddetinde 
başwrıruyanlar hakkında kanunu mede
ninin 561, 569 uncu maddeleri hüküm
leri tatbik edileceği ilfuı olunur. 

(10422) 

fesör bayıldı. Kolundan çekerek yukarı 
çıkardım. Gemi gittikçe daha 2':iyade ba· 
tryordu. Ambarlara au dolmıya ba§la
mıştı. Şüphesiz az svnra batacaktı. 

Bu sırada şafak s!lküyordu. Sabah o
luyordu. Korsanlar, gemiyi kayalara 
çarptırdıktan sonra ıandallara atlamış· 
lar, kaçıyorlardı. 

Salondaki yolcuların ellerini. ayakla
rını çözldilk. Zavallıların ayakta d'ılra

cak halleri kalmanu~t:I. Gemin.in arka 
taralı tamamiyle ıuya batmı§tr. Biraz 
ıonra kayalardan kurtulacak tamamiyle 

inhisarlar lstanbul 
Başmüdürlüünden: 

Ç~tı memlahasında sureti mahsusada tesis edilmiş olan ince tuz değir_ 
~en!erınde_ fennt bir surette ihzar olunan \"e evvelce kilosu "5,25" h'1U'U~ hesa.· 
bıyle 50 kiloluk çuvalı 4'262,5" kuruşa satılan mutfak tuzunun 1-1·938 tari
hinden itibaren halk tarafından kolayhkla tedarikini temin maksacliyle kilo
su 3.80 kuruş hesabiyle elli kiloluk çuvalı 190 kunışa indirilmiştir. 

Çuval bedeli, tuz .fiatma dahil olduğundan müşterilerden aynca çuval be. 
deli almmryacaktır. (8726) 

M 
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rstanbul Haricı Askeri 
k1taati ilanıa·n .' .. 

Kırklareli tümen birliklerinin ihtiyacı 
olan 120000 kilo sığır eti satmalmacak
tır. Muhammen fiatı 26 kuruş 50 santim 
olup tutan 31800 lira, ilk teminatı 2385 
liradır. İhalesi 12 lkincikfuıun 938 çar· 
şam.ba günü saat 16 dadır. İstekliler 
Şartnamesini her gün Tüm satınalma 
komisyonunda görebilirler. Taliplerin ka· 
nunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik 
ile teminat mektuplarım havi ıarflarmı 
belli gün ve saatten en az bir saat evve
line kadar Tüm satınalma komisyonuna 
müracaatları. {674) (8635) 

'. 1 s t)i tı t5 .uJ Kom u a. ı g ı .. 
· Satın alma Komisyonu·jıantarı · 

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

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

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah
kemesinden: 
Beyoğlunda Kurtuluş SimenköyU Şe

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

Işbu vasiyetnameye herhangi bir su -
retle itirazı olanların ilan 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 ilan olunur. 

'(10421)' 

euya gömiiliip gide<.ckti. Bir taraftan 
sandalları indiriyor, bir taraftan yara
lıların yarnlanru ~rıyorduk. Bir ka
d~, güvetede şarkı söylüyor, gülü}!or, 
öteye beriye koşup duruyordu. Zavallı 

çıldmnı§tr. 
öğleye doğruı bir karakol gemisi bi

zi gördü ve kurtardı. Fakat, konanlar 
çoktan uzakla§rp gitmişlerdi..,, 

lstanbn Levazım amirliği 1 
Sabnalma komisyonundan 

Maltepe askeri lisesinde mevcut 507 
harict 1390 dahili 149 erat köhne fotini 
5-1-938 Çarşamba günü saat 15 de Top. 
hanede lstanbul levazım amirliği satmal
ma komJsyonunda pazarlrkla satılacaktır 
Hepsinin tahmin bedli 259 lira 80 kuruş 
teminatı 39 liradu. Şartnamesi kom.is -
yonda fotin1er Maltepe askeri lisesinde 
görülebilir. lsteklilerin belli saatte komis-
yona gelmeleri. (355) '(8659)) 

Ordu hastaneleri için 8000 adet fil. 
dekos fanila 5-1-938 Çarşamba günü sa
at 14 te Tophanede lstanbul levaımı l· 
mirliği satmalma komisyonunda paıar • 
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 4400 li· 
ra, ilk teminatı 330 liradır. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin kanuni belgelerile belli saatte ko-
misyona gelmeleri. (354) 1(8658)J 

Ordu hastaneleri için 1:10 adet yemek 
masası 5-1-938 Çarşamba gilnil saat 
14,30 da Tophanede tstanbul levazım a-
mirliği satmalma komisyonunda pazar -
lıkla alınacaktır. Thhmin bedeli 2420 li
ra, ilk teminatı 181,5 liradır. Şartname 

ve nUmunesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni belgelerile belli saa~ 
komisyona gelmeleri. (356) (8660)) 

Dikimevleri için 16 No. dan 1750 
kilo, 18 No. dan 735 kilo, 25 No. dan 
2370 kilo, llO No. dan 5630 kilo Bobin 
keten ipliği 20-1-938 Perşembe günü 
saat 15 de Tophanede tst. Levazım 8.
mirliği Satmalma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktrr. 

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

mesi 560 kuruş mukabilinde Komis-
yondan alınabilir. Nilmuneleri Ko· 
misyonda görülebilir. ~teklilerin ka
nuni belgeleriyle teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir eaat evveline ka· 
dar komisyona vermeleri. 

(306) (8100) 

Istanbul Levazım ~irliğine bağlı mü
essesat için 27000 kilo yufka 7-1-938 
Cuma günü saat 15 de Tophanede Satr-
nalına komisyonunda açık eksiltmesi ya 
ptlacakttt. Tahmin bedeli :.f 590 lira, ilk 
teminatı 344 lira 25 kuruştur. Şartna

mesi komisyonda görülebilir. İsteklile-

rin kanunt belgelerile belli saatte komis
yona gelmeleri •• (337). :(8541)] 



Uykusuza-ecen a-ece 

ta ham-

1 
Ne beyhude yere 1stırab çekiyor. Bir tek k~e NEVROZİN bu 

mlil edilmez pğnyı dindirmeğe kili idi. 

. --------------------------------------..! * NEVROZlN: En şiddetli baş ve 
eli§ ağrılarını keser. 

-tf NEVROZlN: Soğuk algınlığın-

* NEVROZİN: Gripe, ba§ nezlesine 
ve diğer nezlclcre karşı çok müessir
dir. 

dan mUtevellfd ·: bUtUn agrı. sızı. ve 

aancılr:-ı !{eçirlr. 

* NEVROZlN: Bel, sinir, romatiz
ma ağnlannda hararetle tavsiye e
dilmektedir. 

Midayi · bozmaz, kalbi ve böt>rekler ı 

yormaz 

f Asker! Fabr ikalar SahnaJma Komisyonundan: 1 
Tesviyeci, Tornacı ve 
Duvarcı ahnacakhr. 

Küçük Yozgattaki fabrikamız için tesviyeci, tornacı ve birinci ve ikinci 
ı;ımt duvarcı ustası i.lınacaktır. Jstekli !erden lstanbulda bwunanların Zeytin
burnu fabrikasına Ankara ve civarında kilerin de yol paralan kendileriDe aid 
olına.k ve yapılacak denemede gösterecekleri ehliyete göre takdir edilect;?k gün
delikle çalışmağı kabul edenlerin istidaJariyle birlikte doğruca Küçük ~ozgat 
fabrikasına müracaatları: (8467) 

Kütahya vilayetinden: 
AÇık eksiltmeye konulan ·i~: · · 
1 - Kütahya - istasyon bulvarının temdidi ve parke tefrişidir. 
2 - Bedeli keşfi: 9046 lira 4 kuruştur. 

3 - ihale günü 7-1-1938 cuma günü saat 15 dedir. 
<& --: Buna mütedair olan evrak: 
A - Eksiltme ~namesr> 
B - Fenni ve husu i şartname. 
C - Keşif name ve proje. 
Ç - Tahlili fiat cet\•eli. 
D - ,l\1ukavFle projesi. 

' 

olup bu evrakı arzu ederiler daimi encümen kaleminde ve vilayet n:ıfia müdüı liiğün
dt her gün g{ırebildikleri gibi nalia müdür lügur.<len de istiyebihrler. 

5 - !\1uvakkat teminat: 679 liradır. 
6 - ihale: l(litahya ,;ıayeti Hususi Muhasebe bina~ındaki dairei mahsusasında 

t'eya vilayet makamında toplanacak daimi encümen huzurunda yapılacaktır. 
7 - isteklilerin bu işi yapabilecek ehli yet ve li~rak:ıtte olduklarını mübeyyin \'C

sikalannı ihale gününden taakal 8 gün ev\'el Nafia mUdürlOğüne ibraz ve kaydet
.:irmeleri mecburidir. lsteklilerin mezkur gün \'e '\aatte vilfiyet daimi encümenine mü 
racaatlan il~n olunur. (8565) 

ıstanbul Bel~d~ esi ilan ar ·ı 

Tamir atölyesine !Uzumu olan bir tane rektifi}c makinesi açık eksiltiniye 
.onulmuştur. Buna ~000 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi levazım 

ınüdilrliiğü'!lde göriilebili:-. 2490 No. lı kanui'ıdn ya1.ılr vesika ve 75 liralık ilk 
eminat m~kbuz veya mektubiylc bcra her 3.1-938 pazartP-si &ünü saat 14 te 

.. aimi encümende bulunacaklardır. (B.) (8415) 

Hc~inc 50 lira kıymet konulan Cer rtıhpa!iada Davutpa§a. mahallesinde 
:\:ocamustaf apa.qa caddesinde ıôı - 101 - 1 yeni No. lı ·ah~ap ev ve altındaki 
<ıükkanm aıikazı açık arttmnıya · konul muştur. Şartna~esi levazım müdürlü 
ğünde görülebilir. İstekliler 3 lira 75 k ur~";liık ilk teminat makbuz veya mektu 
biyle beraber 3.1:938 pazartesi gfuiü saat 14 tc daimi encUmende bulunmalı-
dırlar. • (8413) 

iç in . yalnız 

20335 N O. ~~.~~" 
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1938 
Mat buat 
Alnıanağı 

ÇJK.1 l ! 
Kütüphanenizin en güze) eseridir. 
1937 yılının tarihi. en meıhur mu· 

harrirJerin makal~lcri - Gündelik, 
haftalık, aylık sazete ve mecmua la, da 
isimlerini gördüğünüz bütün muhanir
lerin resimleri, iıtatiatikler, - faydalı 

bilgiler. 

Fiy ;:atı SO Kuruştt1 r _. ........................... .... 
HlllUrı kıhıpt;lla ı d8 ıtrayrn ız 
Toptan satrı yed: htanbul BASIN 

KURU.\1U - Taksinı. 

Kütahya vHayetinden: 
Açık eksiltmeye konulan iş: Kütahya - Geciz Yolunun 55X756 na kilometresin· 

deki 218 açıklığında beton anne tahliyeli, ayaklan kargir köprüdür. 
1 - Bedeli keşfi (6479) lira (69) k'llruştur. 

2 - Buna mUtedair evrak. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Fenni ve hususi şartname. 
C - Mukavele projesi. 
Ç - Tahlili fiat cetveli. 
D - Pröje ve keşifnamesi. 

olup istekliler bu evrakı her gün daimi encümen kaleminde ve nafıa mildürl(iğünde 
görebilecekleri gibi. nafia müdürlüğünden de istiyebilirler. 

3 - Muvakkat teminat (486) liradır. 
4 - Bu inşaata talip olanların bu i~ ehliyet ve liyakati · olduiunu mübeyyin 

vesikalanm !Aakal ihale tarihinden 8 gün evvel nafia dairesine ibraz ve kaydet
tirmeye mecburdurlar. 

5 - ihale: Kütahya vilAyetinde Muhasebei hususiye binasındaki dairei mahsusa
smda veya vit~yet makamında toplanacak daimt encilmen huzurunda yapılacaktır. 

6 - ihale günU: 7-1-1938 Cuma günü saat 15 tedir. 
lsteklilerin o günü mezktlr saatte Daimt encümene müracaatlan ilAn olunur. 

(8564) 

Deniz · Levazım Satınalma 
- Komisyonu ilanları 

Cinsi Mık tarı Tahmin edilen 
bedeli 

Kurut 
Sığır eti 12312 Kilo 32 
Kuzu eti 4940 Kilo 43 
Koyun eti 2511 Kilo 43 

. . 

Mankkat 
Temimt 

Lira Kurut 

535 10 

ı - Yukarıda cins ve mıktarfan ile bir kilosuna tahmin edilen bed~H " 
muvakkat teminatı yazılı olan ilç kalem et. 3 ikincikinun 938 tarihine raa~yan 
Pazartesi günü saat14 de kapalı zarf uıuliyle alınmak Uzere münakasaya koııuJ, 
muştur. 

2 - Bu üç kalem ete aid ıartname Komisyonda parasız olarak · bergün alı
nabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tariEatı dahilinde tanzim edd.:ekJeri ka
pah teklif mektuplarını en geç betli gUn ve saatten bir ıaat evveline kadar Ka
sımpaşada bulunan Komiıyon Batkaıiliğı na makbuz mukabilinde vermeleri. 

(8462) 

Matbaa makinesi aranıyor 
Ta~ra<la kurulacak hir matbaa için 6ftX 100 ~hadmda bir d flz ma1'in~ 

ile mikellit takrmları \'«" hir pPtfar makin~i almaeaktır • 
Satılık makinesi oranların ~aıetemiz idare memuru Ahmet Can•a mü· 

racaatlıın. 


