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HzAtifiöP Japonlar. b~zı 
~E:HDüKIE~ü nııntakalarda 
Demokrat olmayan • t b 1 d 1 
.~ev'etlerden geliyor rıca e aş a 1 ar 
t~l,at. bu de\rletlerde de demokrasl tekrar IFfJ©l[f1)~@\flUJ bcmbaDayaın .Japoını tayyaııreBeırn lrngnon~ 

essüs edect-ğlni umuyoruz. ınsnniyelln ~®mDUerDırDe <dle taaırıru.uz edeırse mukabele ~@re©el!< 

,.~. suıb hayatı hu uınittedır lngı·ıtere Japonyaya karşı 
nır1 :~&ton, 3 (A. \.) Anıerlkn surette mcvzııubnhs etmekllğiml tl- ' 
1 ongr nln tlevı llc-rl r i ı Ruz, elt, mi reli r. 

~ılı IUd adf f~lfmn. de\teslnlıı n- ' ik bl J il dn\'letlcrinln do masın tak v. ye ede yor rndyoıaa..soyıeaı l \ c bUtiln Amt!rikn li.InCr n r eş ~ .... D 8 n ı 1 1 
Jııı<Ja d{1nın ne rNtiği cııelik ıncsa sulh azmine· rağm ıı, dünynmn tliğer 

··ıı Yoı· ki: kısımlnrındnkl milletlerin bizzat 
llıtı ... ~~lllnun vaklaldrı '.... "aı·ının irnmşulnrı Uz riııdo clcğll fakat Amc Londra, 4 ~A.A.) -lyl haber nlau QUJI 
t . .,~ ('tJ .._. " deniz lnnhflllcrl, b<'Ş yeni zırhlı inşn 
il( il 1 ildi ;C'blzC' derin öndlşeler ve- •·Ikn birle lk devletleri Ozcrinile tesir aınm l !138 senesi pro rnnıına dahil 
CbeLı~rı ' ıhı osnus.ında mo\·cut !er kra eyUyc<' k kndar genişlik bulun1u!;unu bcynn etmektedirler. 

~ok surib 'e ço}< ciddi bir DS"" Devomı 8 lnl'idc Beı; sarrı haı .ı goııılslnin inşa edil-
• mektc olduğu mnlümdur. 

u~~©lli1l"'al<91©ı lfıı<Sılf'~ ~al~D"1<e~D Bu lınber tnh:!l<ku~c~:~f~ \~~~!r-

A siler harekat. kestik· 
1
, lerini söylüyorlar 

a ' rUt•lde Asilerden ahoon bir binada 
n~~ktan ölmüş çocuk cesetleri bulundu 

lle~areti te~l; CA: A.) - Mılli mud:ıraa 
renıeı 1 t>dı}or: 

llli~·et izcrc Phe inde faalı} et pek l'hcm
t nd a il ır .. C' 0nC\ıd'da Tcruel i tikam\.'

ıllllı 
1 

rın r ptıı ı rı bir hu un ard 
l\ t. 

lu la d T 11let ku " enıcı rnmtaka mda cumhu 
n Uka, '"ellen ilerlırcrck "ehirde henüz 
~ ill.f:tın1!1ı t e.tmcl le olan bazı binaları 
l' 1 erdır. 

1· ı· ~ lin ın Ik· 
•
1 ·~ ı · u ı hukfunclin. aid olan h lltl(l~ d" 
U.."uını.ı • un bah kıtalanmızın bir 

~: .<1 tha~ lıce · nde zaptedilmi~ ve kili 
tır. 13u h" cumhuriyet bnyra!h çekilmiş
~, o'an .,

1
n
1
ada muka\ernetc d;,am etmek 

u·~ ... J rden b" l . tlerj k ır nsı ı ~ ır cc!Hmiştir. 
~':\ ı'tıca a •• rak cı\ arda bac:l\a bir bina 
ırıcı etmi crd" P 1 d .ı <!çlıl t • ır. ')u unan olulcı .ıra-

t 'ır \ an °'cn bır k-ıç- çcx.ı.•i:'lltı l e c 
J\-s·ı er. o·· 

Saı ..,orc 
ta amanca. -• 

r ~ ı. • 't C:\. \.\ - LmWT'i ka-
Ceph • l\ar \e .,,.,..uk d 

inde I . ·"°: olayı iylc: rcı ucl 

1 tıı~klecJ, are6, tm durdu&u:m bilclir-
!l r. 
l>ıtrıy 

ltı~b aya riden ll1'1i'i' 
u hırı .::ı • 

h londra· 3 
U . t~ · (.\. \. - D kuz i~i me-

tı -~aııya ı ük. . ~ 
e bu s::ıb 1 ·um tının daveti üzeri 

clır ah 1 p tn • • h . 

Temel mulıarcbclcrindc rnmlmriyct 
01dtts11 kumandam general Roho 

\'e oradan iki guruba a) rılacaklardır. 
Guruplardan bıri i Aragon cephesine 

di;eri Madndc gidecekler 'c ligiltcreye 
dönünce mUkaddid içtimalarda Jspan· 
yollara yardımda bulunulma. ı lehinde 
nutuklar sdylıycceklerdir. 

~Unlar C\'\:,..',,, }1~) a arckct ctmışler 
~ars tona gidecekler 

-----------------------------------------------------------
0 t obüs dedikodusu -Ahmed Emin 

aleyhindeki dava 
sukut etti 

1• 
r· 

Ahmet E · 
mın ve Sabri Salim ma'ılmncnin sabn'ıfli relsesinde 

~ Yazısı 4 linctide 

Amerikada 
Bir senede otomobll 
kazalarındun 40 bin 
"işi öldU, 1 milyon da 

yaralandı 
Ncvyork, 4 .• A.) - Kazalara karşı 

sıgorta kumpanyası, 1937 senesinde, A
merıka Bırk~ık de\ lctlcri dahilinde oto. 
mobil ka :ılnrı dola~ ı rrle 40,300 kişi
nın öldu:-unu. 1.0 )2.000 ki)nin de ya
rnlandı~rnı bildmncl,tcdir. 

Her tarafta 
şiddetli soğuk

lar başladı 
Dünyanın hemen her tarafında §id

detli soguklar hükCım sürmektedir. Bu 
arada memleketimizin de muhtelif yerle
ri tamam bir kış manzarası arzetrneğe 

ba.;-lam15tır. 

Dün Ankarada hava kapalı ve yar,rı~ 
lı geçmi~, en yüksek sühunet 5 santigra
dı bulmuştur. lstanbuldaysa sühunet 
derecesi bir aralık 8 c kadar çıkmı§tır. 

Ayni zamanda §imali ~rltiden hafif bir 
rüzgar esiyordu. 

tsv c rede 
Bcm, 4 (A. A.) - Soğuk dalgası o· 

valar da dahil olmak iizere bütün mem.. 
Jel eti i tila etmistir. 

Hemde bu sabah hararet, sıfırın altın
da 15 dereceye \e Bcm Obcrlandmda 27 
d~reccye kadar duşmiı~tür. 

Alman va •I a 
Bertin. 4 ( \. \.) - Btitün memleket-

te büyiık bir soih.ıl: dalgası ve ~iddetli 
kar hrtmaları hül,i.ım ~iirmektcdir. 

Şarki Pru ) a \ 'C Münihte hararet de
rccc-i ~ıfınn altında 18 c kadar dü§mü~
tur. 
Ya~•an karlar, trcr.lcri çok geciktirmis 

, ... hırçok )Ollar gcçılmcz hale gelmi5tir. 
l<"ransnrta 

l\ln~on, 4 (.\. A.) - Şiddt.tli bir so
t h 11,iım unnektedir. Saone Ye Lire 

n hi le"iııde buz kütleleri yüzmektedir. 
Yap.tr eni lcrini durdurmak mecburi· 
yeti h:ı'...11 olmu,.tur. 

Vişide hararet, sıfırın altında 15 dere. 
ccye dü mi.iştür. 

Şaughayda Nankiu Rod civarında ileri ye gitmesine Japonlar tarafından mi'i
saade edilmiyen bir Jngiliz müfrezesi kumandam Japon zabitiylc görii§i'7kc11 .. 

Mısırda sıvası karuşakDok 

Parlamentoda Kralln emirnamesi 
okunamadı, ayan meclis i Kraldan 

vaziyeti yeniden tetkik etmes ni istedi 
Kahire, 3 (A.A.) - Parlamentodaki J Reis celseyi tatil ettiği zaman, Nahas 

Vcfd Partisi azaları kendi aralarında paşa, ikinci reisi riyaset makamına geç· 
uzun süren bir toplantı yaptıktan son· miye davet eylemiş ise de Ali Mahir 
ra hep birlikte mcbusan meclisi salo- paşa, salonu boşaltmak ve elektrik cere-
numı girmişlerdir. yanınr kestirmek emrini vererek buna 
Mcbusan Meclisinde tatil emirnamesi mini olmuştur. 

tefhim olunmuştur. Emirnamenin kıra- Vefdden çıkarılnnlar 
atından evvel ve kıraatından sonra eski Kahire, 3 (A.A.) - Mebusan .M~li-
başvckil Nahas paşa söz almak istemiş sinin gürültülü toplantısından sonra 

ise de meclis reisi Ahmet Mahir paşa içtima eden Vefd partisi parl~.mento 

her defasında Nahas paşanın sözünü grupu mcbusan meclisi rei .. i ı'..hm~t 
kesmiştir. Celse, çok güriiltülü olmuş - Mahir paşayı, doktor Hamid ManmuJ·t 
tur. ~ Dc\'amı 8 lnciıll' 

Son Galatasaray • Fenerbahçe maptıdan bir emtanlant! 
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Vış 
IKtYJ<dlırettn ve 

tÇ:emn~ 

TlYıırkDyemO;g 
Va zan : Ş~kip Gündüz 

L E Temp::; gazetesinin son sayıla. 
nndan birinde, Louis Heville 

ımzalı, uzun bir "Türkiye mektubu" çık
tı. 

"Türkiyenin dış sırasa ı .. başlığım ta

,.ıyan bu mektup, bitaraf ve dürüst bir 

:>abancı)a Kemalist Türkiycnin göster

diği çehreyi. bütun temiz hakikatleri ile 
ak ctt ': miş bulunuyor. 

Le Temps gazetesinin o uzun ve geniş 

sütunlarını:tan takriben ikisini dolduran 

razı mı büyük bir dıkkatle buraya kay

dettikten sonra Fransız gazetecisi Louis 

Re\ ille'i me !ek namına tebrik etmekte 
kendimi haklı görüyorum. 

Gazetelerin ve gazetecilerin adeta bi. 

rer "hakikat düşmanı" kesildikleri bir 

de:irde ve bilhassa mensup bulunduğu 
razetcci ailesiyle giriştiğimiz girift fikir 

münakaşasından henüz tamamiyle kur
tulamadığımız bir hengamede Louis Re
ville'in bu derece doğrusu çok ve yanlı
şı az veya hiç yok bir yazı yazabilmesi 
bu meslekdaşm, asil gazetecilik duygula
nndan arnlmıyan dürüst azhğmuza da. 

hil kalmaktaki güzel ısranru göze \'Uru

yor. 

Louis Re\ iUe Sevr ve Lozandan bugü
ne kadar Türk dııı sıyasasrnrn inkiııaf mı 
vuzuhla tesbit ederek şu neticelere ulaıı
mış bulunu}'Or: 

1 - Türk-Helen anlaşması tam ma. 
nasiyle tedafüi bir ittifaktır. Bu an!aşma 
Briyan - Kellog misakının ve Milletler 

Cemiyeti psikolojisinin en uygun ve tak
lid edilmesi lfizun nümunesidir. 

2 - Türk-Helen anlaşması Çekirdeği 
üzerine kurulmuş olan Balkan paktı da 

hiıtün hedeflerine ulaııroış ve komşulan 
ile iyi geçinmemelerine sebeb kalmamıs 

dört de\ lelin amimi sulh temayüllerini 
ifadf' eder. Bu anlaşmada Bulgaristan 
için daima açık bir kapı vardır. 

3 - Türkiyenin bütün Dünya ordula. 
rma mensup askeri mütehassıslar önün
de yaptığı büyük manevralar çok kuv
._ etli ve ihmal edilemez bir askeri devlet 
oldu&runu i pat etmiştir. 

4 - Saa1abad paktı Türkiyenin irşa
dı ile yapılmış bir siyasi anlaııroadır. Bu 
da tamamiyle tedafüi bir ittifak mana

fıma alınmalıdır. 

5 - Türkiye Milletler Cemiyetinde 
daima iyi bir çehre bulmuş. daima tak. 

dir l'ditmic; ve her istediği hedefe - hep 
haklı olduğu için - daima ulaşm'ı~tır. 
Filvaki cemiyette geçen yıl yan daimt a-

zalık istediği zaman buna muvaffak ola

mamıc:;tr ama bu. bir daha böyle bir arzu 
gfü;terirse muvaffak olamıyacağma delA. 
Jet etmez. 

6 - t~kenderun - Antakya işinde biz 
Franc:ızlar jJu lmvvetıi Türkiyenin tekli
fini ufaktefek tadiHltla kahul ettik. 

7 - Türkiye SoV}•etlcrle aaima i}i 

miinac:ebet devam ettirmiş bir oevlettir. 

8 - Türkiye Almatıya ite bOyük alış

\"eris yapmak-tadır. Fakat Türle - Alman 

münasebetlerinin siyast bir ters tarafı 

yoktur. Türkler umumi harpteki mütte

fiklerinin temayülleri hakkında ka.fi de

recede fikir sahibidirler. 

9 - İngiltere Türkiyeye büyük bir 
güler yüz göstermektedir. İngiliz serma-

yedarlarının Türkiyeye yaptıkları ve ya

pacaktan her işte ve açacaklan her kre

dide ln~liz hfikOmeti kefalette bulun. 

maktan çekinmemektedir. Fakat buna 

mukabil Türkiyenin lngiltereye bir si
yasi müzaheret \'aadetmiş bulunduğunu 

iddia\'a imkan yoktur. 

10 - Türkiye ile ltal}'a arasındaki 

münasebat dostanedir. Tilrlei}•e Adalar 

denizindeki bu komşusundan çekinme

mektedir. 

11 - Türkiye frakın büyük teveccü
Juinü kazanmıştır. 

12 - Suri}•e Türle dostluğundan ken 

disini mnhnım edemiyeceğini anlamış

tır. Ve1hasıl her devlet kuvvetli, zeki \"e 
temiz çehreli Türldyenin uzattı~rı dost 

:l·-..--~··· .. ····· .. ··· ........... ı i ·-·----::---·· ........................ ! 

il Dogru ~ 
~Değil mi? 1 
ıi - i= P a 
ı1 ~ tb1ı n de 41 ~ i= 

il saat nş ır .. ı· 

İİ Kcrcs/ccilcr - Eyitb lıallmda iş/iyen :İ 
!! otobiislcrin yolcuları ne bıiyük bir leh. il 
ii likc ifindedir, biliyor tnıtsımuz? Oto- i! 
ii biisleritı lzarab, frc11leriuirı bozuk oldu- fi 
ii ğırmı iddi_a c~ecek değiliz; bu nokta- n 
:: la.,,, bclcdıyl'mu se)7ıiscf er şıtbesi lzer- 1 
~I halde ır.zımgcıcn dikkat •·c elıemmi- n 
!İ yctle kontrol etmektedir. 1"almz bu o. !! n ıobiislcrin moıörıeri, ıre,,ıeri ve saire- fi 
ii ~i. yani makim kısmı kontrol çdildiği :! 
H l:aldr maki'1eyi işleten adamlar nedtm- H 
~İ se şimdiye kadar hirbir kontrola tabi H 
il tutulmamıştır. Eğer kontrol yapılsay- n 
n dı btt lıc//a otobiis/cr "sair - ii - filme. ·! 
il 11anı,, vaziyetinde şoförlere emanet e- ı 
h dilmezdi. • 

H Çünkıi Kcrcstcdlcr - Eyiib hattında n 
ij işliyen otı ıir. on dörl otobüsün ancak H 
h o kadar şofö1ı"i vardır t'e bu otobüsleri • 
il sabahın alacakaranlığmdan geccyarısı-
!ı· na kadar hep ayni şoförler idare eder. 
1 lcr. Sabalı altıda işinin başında bıdu-
! nabilmek irin saat beşte yatağmdan • 
il kalkan şoför, eğer gece nobr.tinc ayrı- = il lan dörl otobiistcn birine diişmczse, l! h saat yirmi ikiye kadar 17 saat, gece i 
L nöb~lin~ kalı:sa 19 saat çalışmak mcc- ii 
il burıyctındedır. Bıma mukabil aldığı :: 

para da günde 250 kumştan ibarettir. i! 
: lşitti~imize göre şoförler dalıiliyc ı·e- li 

kôlcline miiracaatla şikayette bulun- :! 
muşlar. l' ekôletten verilen emir üzeri. n 
ne iş dairesi meseleyle alakadar oı- fi 
muş. Otobüslerde ikişer şoför çalışma- :i 
sı Iazımgeldiği• mal sahiplcritıc tebliğ U 
edilerek kendilerinden imza almmış. ı: 

ı: 
· Fakat bıı muamelelerin tistiimien ıiç ii 

• haf taya ya km bir zaman geçtiği halde n 
• vaziyet geme eskisinin aynidir. ii 
: Ne bekliyomz? H 

:: ______ ICl _____ ıc==-::!i 

- Saç mı, sakal nıı? 
- Hayır, müstemleke! .. 

- 1 tal yan karikatüril -

Japonya (Çinlilere) - Kendinizi ge
ne mes'ut sayınız; ya size harp iltin et
seydik? 

(Fransız karikatürü) 

eli tutmakta biribiriyle yans etmekte
dir. 

Louis Revillc'in yazısı biterken 1921 
de Kilikya meselesini halletmek için 
Fransanrn Ankara ile doğrudan doğruya 

müzakereye giriştiğini hatırlatarak iki 

memleket arasındaki asırlık dostlui:'Un 

kuvvetlendirilmesini temenni etmektedir. 

Güzel. 

Fransa matbuatı. mc,cut, ufaktefek bu 

lutlann kaldırılması için bir parça Del· 

bos'u İıjad ederse bu temenni hedefine 

ula ır sanmz. 
Şekip CONDOZ 

HABER - Aksnın post.ısı 

- HABER',ln edebi romanı : s 

1 aşamak Hakkı 
ROMAN 

Nazını 
Pedronun gelJ;: kadınlarn karşı çocuk· 

luğund.:ı.ı beri büyiil· bir saygısı v:ndı. 
Sokakt.ı gebe kadınlara rastladıkça ku
laklarına l:adar kızarır, kimseye beli: 
etmemeğe çalışarak onlara merak ve 
hayretle bakardı. Bu sıkılganlıkta karı
şık saygıda çocukluk günlerinin en ka
ranlık ve en sevin~.;ı· hatıralan da var
dı. Anasının en bü:yük çocuğuyt'lu. Ana
sı iki üç senede bir muntazaman dogur
muş, o, aşağı yukar: anasını hep gebe 
görmüstü. Her yeni ço:uk eve biraz da
ha darlık fakat Pedroya biraz daha se
vin~ getirmişti. Babası son yıllanncla 

içkiye c.lüşmüştü ve anasıyla ettiği kdv
galarda : ••benim gibi usta bir İ§çiyi b.:>y
le ayyaş yapan senin ayar.ı bozuk kar
nmdrr, eğer sen bu k~:iar çok doğurmr.
saydın, ben de bu kadar hayvan yavru
sunu nasıl besliyecl'ğim diye kara sev
daya tutulmaz ayyaş olmazdım,, derdi. 

Fakat, bir gün kolunu tornaya kaptı
rıp ölen ihtiyarı, ona sekiz çocuk ver<n 
kadın nasıl affetmişse Pcdro lda öyle 
affetmişti. Ve şimc!ı aylardır gebe ka
rısının günden gür.e değişen, git gide 

ağırlaşan, ciddileşen yüzüne bakarken 
onada anasının çizgilerini buluyor, ::n

man zaman, kendi ken!dine gülerek: 
"o da bana sekiz çocuk dogurursa çok 
sıkıntıya gireriz ama kara sevdaya· dü-

şüp ben ele ayyaş olmam her halde", di
yordu. 

Konçita kımıdandı. Dalga ldalga l.ı

zıltılan olan siyah saçlannı düzeltti. Ko
casına sc.rdu: 

- Çok çirkinleştim dcgil mi Pedro? 
- Hayır Konçit.l hiç te çirkinleş -

medin. 

- Doğurduktan sonra da beni seve
bilecek misin Pcdrcr ~u alt ba~ımıı.da
kl kom u ıdoğurduktan sonra kocası iğ-

renrni dört oe§ ay yanına yakl.ı ma • 
mış kadinın. 

Pedro yerinden kalktı. lri gövdesiy
le karyolanın somyasını göçerterck 
Konçitanın ayak ucuna oturdu. Elıni 
onun kamı ilstüne koydu . 

- Bizim oğlan kımıldanıyor, dedi. 
:r~limin aitında yüreğinin küçük bir sa
at gibi ifleldiğini duyuyorum. Bir iki 
güne kadar sesini de işiteceğiz ... Bele 
sen oğlanı doğur da .. 

- Oğlan alaC<lğınr biliyorsun .. De -
mck kız olursa sevmiyeceksin? 

Pedro "l:ız olursa da severim elbette 
de, yalnız ne bileyim ben'' filan diye iti
raz edemedi, Konçitarun gözleri b!rdt'n 
bire dolu olumuştu. 

- Nen var Konçita? yine sancı ıru? 
- Hayıt Pedro, sancım yok. Yalıı:z .. 

- Yalnıı? • 
- Doğuramıyacağım, öleceğim diye 

korkuyorum. Doğururken ökn kadınlar 
az mı? düşün Pedro, doğururken ölmek. 
Halbuki öyle yaşamak istiyorum ki ... 
Bir şey söyleme Pedro .. Dinle beni, ne 

olur 1 Koca koca gözlerini açma. Sade
ce ölmek değil, doğururken ölmek bana 
müthi~ bir şey gibi geliyor, Uzun uzun, 

hiç ölmeden yaşamak istiyorum. Halbu
ki ölüm şu masanın altınldaymış, oraya 
gizlenmiş, elini masanın altından uza
tıp şu mavi çanaktaki yemişleri tane ta
ne yiyerek bana bakıyormuş, doğur -
mamı bekliyormuş sanıyorum. Ak
si gibi de içimde hep güzel gün~ 
)erimin hatıralan var. Kendimi 

o kadar zorladığım halde köütü 
günlerimi, annemin öldiığü günü, seni 
hapishane parin.ıklıklarmın arasından 
seyrettiğim günleri ve daha genç kız

ken, hatta ne yalan söylcyim sonraları 
bile, pencerenin ldış~nda toprağa doğru 
alçalan yağmurlu gÖf yüzüne bakıp 

gözlerimin arkasın:la biriken ağlamak 

ihtiyacıyla "yaşayıp ta ne olacak san
ki?'' diye hiç bir sebepsiz ölmek i&te
diğim günleri değil; mesela beni ilk öp-

tüğün günü, yeri, saati hatırlıyorum. 
Evı:le, kızı Donya Konçita böyle do

ğururken öleceğim ıdiye korkar ve aksi 
gibi yalnız güzel günlerini hatırlarken, 
yolda, Don Pavlo Alvarcs ve yemeğe 
davet ettiği arkadaşı Don Karlos Mr.d
rid üniversitesi mütekaid felsefe profe-

Hikmet 
sörlcrinden Don Alfonsoya rastlcıcılar. 

Don Alfonso yaz ki uzun bir pelerin
le gezerdi. Tekaild ol:iuktan sonra da 
kışları Madrid üniversitesi ınah<ıllesin
de oturur, yazlan Akdeniz kıyılanna 
inerdi. isminin sabık kıralınki gibi 

Alfonso olmasına ehemmiyet verir ve 
kendi kendini t&ktim dderken isır.ini de

rin saygıyla, hece hece telaffuz eder
di. 

Don Pavlo Alvares Don K:ırlosun 

yolculuğundan bahsetti. Don Alfonso: 
- Sendeki araştırıcı ruhu takdir e

derim Karlos, dedi. Evet mukal:ides Js
panyamızda artık büyük insan kalmadı. 
Talihin yardım eder de İngiliz sarayına, 
yahut Tibetde Dalaylamaya misafir o
lursan aradığın insanı belki oralarda 

bulabilirsin .. 
Don Pavlo Alvares güldü: 
- Bizim•delikanh şileble seyahat edi

yor, dedi, şileb yolcularının İngiliz sa
rayına kabulü protokol icabı memnu-

dur. Dalaylamaya gelince ... 
Don Alfonso büyük bir ciddiyetle 

Don Pavlonun sözünü kesti: 

- Bilinmez, diye itiraz etti, bilin
mez .. Kimbilir? Fakat neye saklaya
yım, ben Don Karlos gibi bir ruhun 

daha felsefi meselelerle uğraşmasını te
menni ederdim. Mesela, o, be§er tarihi
nin en büyük muammasını çözmeğe ça-

lışmalı, sonra bunu çözemeden, kanat
ları kırılmış bir kartal azametiyle peri-

şan fakat mağrur toprağa düşmeliydi. 
Don Pavlo Alvares sorldu: 
- - Hangi muammadan bahsediyor-

sun?. 
- Ölümden .. Beşer yalnız muanuna-

yı halletmek için yaratıldı. Ve bunu 
halletmeden yok olacaktır. Bütün ... 

Don Pavlo Alvarcsin tepesi attı. Bu 
sefer de o Don Alfonsonun sözünü 

kesti. Haykırdı: 
- O muammayı senin gibi pelerinli 

budalalar uydurmuştur. Bütün kainat
ta yaşamak insiyakının asıl olduğunu 

görmiyecek kadar körsünüz. Kendinize 

"ölüm fikri,, diye bir bela yaratmışsı
nız. Kafanı pelerininin içinden çıkanp 
etrafına baksana 1 Kiraz ağacında, ke
di yuvasında, henüz felsefe yapmıyan 

filosoflan olmıyan bahtiyar Afrika 
vahşilerinde senin muanunan var mı? 

Onlar ölmek istemiyorlar, ölmekten 
korkuyorlar belki, fakat ölüm diye 
mücerret bir fikir, ölüm diye bir opera 
iskeleti yok onlar için, anlıyor musun? 

Beşer ölüm muammasının değil, yaşa
mak hakkının hudutlannı aramakla 
meşguldür ve ben o hudutları buldum ... 

Don Pavlonun bu ~ni feveranına, Don 
Alfonso kollarını açıp kapıyarak, pele

rinini uçura uçura itiraz etmek istedi. 
Fakat Don Pavlo Alvares onu, kaldırı
mın üstünde bırakıp Don Karlosu sü
rükledi, yürüdü. Ve yanda kestiği böy

le bir münakaşanın üstüne eve gelerek 

kızının gözlerini dolu dolu görünce, 
bunun sebebini de öğrenince Don· Pav-

lo için muta':i k:ıhk4hasmı atıp isyan 
etmekten başka yapacak iş kalmadı. 

-Karlos 1 diye misafirinin yakasına 
yapıştı. bu gözleri yaşlı kızın anası da 
böyleydi. O da, doğururken öleceğim 

deyip tuttururdu. Hatırlarsın ya, ben 
de o zaman pelerinli Alfonso gibi (el
sefi palavralar yapar sana, "i te hayat 

ve ölüm mefhumlannın ayniyeti; işte, 

aşağı yukan her gebe kadında yeni bir 
hayat doğurmanın sevinci belirir belir-

mez ölüm korkusu ıda başgösteriyor,, 

derdim. Hatırladın değil mi Karlos? Bu 
mühim sözlerimi hatırladın değil mi? 

Don Karlos, "bu mühim söı:leri ha
tırladığını,, söyliyerek yakasını Don 
Pavlo Alvaresin elinden kurtardı ve 
Pedronun ikram ettiği cigarayı içerken 
sordu: 

- Kızımızı rahatsız etmiyelim .• 
Babasının ani hücumuyla şaşkına 

dönen Don ya Konçita: 
- Rahatsız olmam, dedi. bilakis tU

tün kokusu iyi geliyor .• 

5 IKINClK.ANUN -=-~ 

Cinaqef Zerin 
arkası 

kesilmedi/ 
Pariste bir şoför 
daha arabasınd' 

öldürüldü 
~aırn~n n şH~>1Fön=-ne~ 
heyecaını nçırnd 

Oldiirıiletı şoför t•c arabası 

Pariste gene -bir cinayet işlctıtıl 
Ye hir şoför esrarengl:ı blr ure 
öldürü1müştilr. 

Saat 12 yi çalıyor. ! 'öbet değişti' 
me zam ant .. Polis memurlarına r. 
Güeybhı Ye Bnron knrakoldnn çı 
yarlar, Sen Deni kanalını tnkib 
istasyona doğru gidiyorlar. -rolııı' 
ortasında fenerleri yanan bir oto 
bll var. Taksi makinesi işliyor, t•• 
içinde kimse yok. 

Polislerden biri, yerde 
knsketl görüyor, şüpheleniyor '\'"C 
mobile yaklaşıyor. Kapıyı acıfl 
şoförün, başını nrkn canın ynstıııtl 
cansız bir halele durduğunu ı;örUf J 
Şoförün yUzU sözü, Ustu 'e başı 11 
içinde ... 

Hemen karakola haber verif 
lar. Biraz sonra polis komiseri 
nıüddeiuınumt geliyor. 

Maktuliln üzeri aranıyor, ccblııd 
çıkan bil• hil\'lyet cüzdanındnrı iti~ 
nin Lcoxı Hubcr olduğu, .:ı 82 sc.of 
sinde Luynsdn doğduğu nıılaşılI) 
Çakmağı ve gUnıUş snnti de bulıııı 
yor. Deri ceketinin iç cebindeki r:1 
cüzdanının da alınmadığı gör 

yor. ~ 

CUzdnmrı icinclc ynlmz onar frıt ~ 
Irk bnnlmotlnr vnr. '!'aksiye g~ 11 
bunlarla beraber şoförün Uzerlıt" 
700 frank bulunnrnsı Iıizım ... 

Yapılan lrnşfe nazaran zavnllf 
förün müşteriden para almaya bt'ıt 
lanırken maurUldUğü anlaşııınıet.11 
Polisler, otomobili görclUklerl zatıı 
taksi saati 14 frank, 60 snntiın r11 

yordu. Bu d:ı, gece tarifesine glSr~ 
kilometrelik lılr mesafe kntoıutı 

ğuna. deldlet eder. . ııv 
Katil Yeya. ı·ntiller ı>ek musaıt 

yer intibaı> etmişlerdir. Hakik111e 
gecenin o santlndo bu sokaktan ~ 
men hemen kimse geçmez... rt 

Hiç şüphesiz tnksl, sokağın o 
sında clurdu. Katil, yere indi, ,o ıı( 
penecrcdcıı tahnııcasını uzattı, '<eti 
sırada taksi snntlne bakmak fçlıJ 
(;'ilen şoförün lizerine ateş etti. >" 

7 m-m65 cesametinde olan ~ 

şun sa~ yanağ'mın üstünden gır-~ 
Ye kafntasrnı delerek çıkmıştır.~ O' 

lı kurşun, otomobilin içinde bllııı 
muştur. 1 ~ Maktulün iknmetglihındn. ynP'ct 
tahkikattan bir fayda çıkmnııı'vl 
Leon llllber bcki'lrdı, küçük bir ıı ıı 

tımanda ynlnız başrnn oturuyo~ 
Hergilııkil gibi sabahleyin cıl< cif. 
garajdan otomobilini almış. t.1~ başlamıştı. Geceleri saat 2 yo d0 

H 

Pn 
et111 
tUrJ 
ben 
<'len 
)'" 

htı 

garaja dönüyordu. ~ q 
Zabıta, otomobilin kaprsınd9 f 

takım parmak izleri bulmuştur"· ~ 
snycde katilin veyahut kntıııerlıJ 
geçlrllecoğl umulmaktadır. ~ 

Yeni cinııyl">t;. Pnrlsli şoförleri .h 
yccan içinde hıraltmıştır. ~ 

ÇAHŞAMBA 
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D 
ıdt' ~ 
ur· ı 
rill 

0rl) 

~a dcıü: 
Hünnet edilmi
Yecek fikirler 
li l-;flJ\E t!\· 

)·e llhu tnbİ tbicnlrıı htı) umdn, be 
nıern. zat n mele olma ım t u. 

cU t.a1>ı~u 11 kendi htı),ımdan, ken 
ll' k hlden n n nt ı •cnınun muyum ki? 
et lcrkc i d 

nıeıc IAzını c oldu!,rıı gibi knhul 
llirtu anı geJdl!,'i icldlnsıru dn bir 
b 1>·anınd • cnhn ıın. Karşımdakinin 

C\·di":.1 ılcıı fın.,ı- ~ hl, betreııdlğim c erler 
ta l --; ııruua..c; 

il ıp Yer ını, hatta onları ala· 
null lı;Iıı 

0 
nıe ini kabul ederim; bu-

la ııu hl ı )ıs 1.. u ınkknk ze,·kslz nn· 
~ • <. lt)') ' 
~ ilden bl4k nanı tln lcnı, etmez. O, 
•rşınııtl\kl nclır, 1, tc o kaclnr. Fnknt 

l'lıııten 1 aduııı hiç bir snnnt c c· 
l •Of.ila lltın lii ' nını)'or, nnatln, cdebl-
11 ZUt)l tız hl 

ıı 8Öy)ij . r nıeşgnlo oldııi','lt• 
llın? o lor n bııııu da mı ho göre-
Oltı ~•na • 
111 

•nz, herk n ela mı her in nn bir 
eJJ dJyc e in fikrine hürmet et· 
''ö»l sc <;ıkarmıynyım? 

tl e khu l 
e~'1lıtlr· c eri ı lah etmek kabil 

ıf •ne •· ı • il ıı tn k soy esen ho~ hır; onun t-
tl onları~ 1Aıııudır,, dcıııc)·ln. Gcr
klnı \a...ıı a doğnı yola getirmek im 
~.. .. .. I' ı .. lntt \'e ' on nra da sanat.hı lii-
llıl) eceği a aleti ta dik ettirilir de· 
•1 lle l)c ın; cünku nihayet onn dille· 

~)( ttttı."nr et eler bile kalb ilo ta • 
llht ~ler ... 

r114 • l!'akat : "ani imanları zahiri 
le rııurı .) ine tarpışmanuz, onda 
~tıtlıt llll Cl'j \'o bnttı\ kendi Şllh ·ı hak 

it a... lindııl",ü .. Ü hl <t.1lah ~ muz , ç olmazsa 
0~leın a layık buhnadığmuz.ı 

gll 1J Ctn\z 1 • h. • e{lllJ ıtz.undır. Jcabın<la knv-
0 :elcette t CüııkU her fJkirde, lıer 

lll)ılllı r.lir sirayet kunetl \'nrdır-
11 leı·e Ör 

2 
aki adanı da birçok kim: 

hth ilci( oJ b bt~ anau - 11 ilir. Onun Uzlerhıo 
k lld • edebiyatı kötUllyccck 

••er rı nnılıır çıkar. 
taıc kir ı 1 bu '•lan e nu ıterem dcj;lldir; an-
lllf "nıete la a 1 kabul eden fikirler 
bJ "lıe cletıktır. Yine ),ıkarıdald 
eıt"lıll hız anı edelJm. Sanatın, cde-

cın lcı uıııunu, asnlctJnl kabul 
l1n •n el. ı • c hu...... er n fikirlerine, zc,·kle-
•ııij -·••et <l llttknŞu . c. ebllfrlm. Onlrıl'la da 

(, 'ltUit\ ~ a ıtır«'.l'iın, c,;UnkU onun 
~ l l1:ınck 1'.hı.l ııl\·iıı bcğennıcdiğlml 
('}L tbC 1 

1 QIJ),1 n ın fnlnn şe)i ntrfn gU-
ıul'.ıtı ... ı•Jh.ın .. 
i tı et lzı:ı ıu ı.ı•lntmnk ona korsı ' t'1'ınıj; c değiJCtir. Esa.oı fikirde 
tıı. il lltı \·nrıltı \'C bu kdfidlr 
'ltı oı;ı • oıll er ~ nl tın un iman <ıttl!ıi c n 

ı~ lllnt't d nu: s<cııntc, edebiyata olt 
~<·ı''llııttı.u et,'1ltltr. nonlm, ahlakın 

1 li ' fhtı •·cı <Ilı·~ ra larmıızı iyi ,·cyn 
1 ' l lltıı nyırınal"• k ra hllkli ~1 abul chniyenlc-
ı:olc 0~ lııı,11 ın 'enncğl reddeden· 
lıı. 11•~ 'iti, C.'Q~e:i.ın yoktur. İçlerinde 
l<ıı, htıır. r ıüyUk ndamlnr da bu· 

\ • nk '"" Ctı es nt ahltakı. hakkı de~ı 'da n <lh·o .. e• ' 
ı11ı •• ,. " go tcrcnler knrşı-
~J· "'C )' 

ıı41cor,, di llJUllırn? o da Uyle dü..-u-
4h lcnıehl· • 

ı1, -i'Cı1a, hUr ' oıılorm tJkrl ıııU-
ıı, l\~&liııku cıı:etc !Ayık •le!,.-fldlr. 
llo,. ... 1.ıuı etın· yııda mtısa,·at esn ı· 

·~)l 1J enle b •ıı a.,, d r, azı kim clerJn 
k il l' ola)'ısl) 1 tttııı 'Z& Rö t~ 0 mUyazlr olmn-
llı,.i, d(!~ll"ı renlerle de mUnııkrı<n 

ıeı " ı· Cü • 
•14 ltu ~111 htirrf ı~kU münakaşanın 
lift\" ""•Yet J ettir; ınUsa,·atsız 
ı tı ı tnsn 1tıl leııll) '' ıır olunnınaz. l\fU· 
bu~Ltttırcn eıı, oııu ıı clirc ka-

""· c:et1ı1 1 dcn:am, hll.Zı khn!llelerln 
'ili? ••tın dn fi nhuı ctmlyoı• <le.mck-

krtno hUı·met c<lfllr 

Nurullah ATAÇ 

Mdaam 
lUpesko 
~om 

q'vtı1rn anvadan 
oıu ası tavsiye 

l'1 d u . r""'\ 
. • r-arise 

d,,~liltr~ Qı d i var ı 
~ l li J~n Verilen . 
il) lır. llc.<iku Jl:ı..: bır habere gore, Ma-. ....se g't 
bı ~~ 1 ıneye karar ver-

ta ı rıı LuPeSku· 
llın bır:a1Utndur ynun kral ıle olan ra. 
llJ>4: nbire p · . ahudi olan bu kadı· 
l~lı~:c? Yeni ~ gı~ek i tem~i. hiç 
ıı.tı:- ale} htarJı'" ~metin takip ettiği 
Son. gı 1Yasetindcn ileri gcl

ıat ıarna 
k 1 tat nlarda ba . 
encı, . tarahnd 5\'ekıl Goga \'e biz-
li.> ·~ :n an gond ·1 . . .re ctt:ı. "'°"11n . erı en ıkı zatın 

ı~1 ... · }adan 
"rı tan ayrılma mı ta\'-

noıunu~or. 

J Günün meselesi 1 

lçtinıai tehliken • ın 
en korkuncu 
Kocakarı ilQçlarile vatandaşları 
alırete yolcu eden ·mütatabbipler 

' • 
BüyltncüDerın lbekftmDlk yaptıkDaırı crttaı çağ 

devnrıeırıncae bDne telhllDke bu B<adaır bd'Jiyltlık de~DD(ğJD 
K A YNAR suda yanarak \"C kalbi 

durarak can veren lohusa hika
yesini benim gibi birçok \-atandaşlarm ea 
llabcr de okudukları tabiidir. Bir erkek 
çocuk meydana getirdikten sonra ıstı
raplan şiddetle devam eden betbaht bir 
genç kadın için yakınlan koca Balıkesir 
\'ilayetinde diplomalı bir hekim, bir ebe 
'eya hiç olmazsa mektep mezunu bir 
sıhhiye memuru bulamamışlar mıydı?._ 

Uzun senelerin ve bin bir tecrübenin 
bile tamamiyle öğretemediği doktorluk 
sanatını basit bir aktar çıraklığı sanarak 
aj;rrılara tavsiye etmiş olduğu sıcak ban
~:o ~le bir kadını öldüren \"C çocuklannı 
oksuz bıraktıran hekim mukallidi mu
hakkak ki şimdi bir hapishane hücre
sinde yatmaktadır. Ve ihtimal ki da\'ası 
da uzun sürecek; muhtelif dava\'ekillcri 
tarafından mGdafaa edilecek: ve belki 
suçu olmadan ölen zavallı ana mezann
dan çıkarılacak. Kalbi sökülüp yeniden 
muayene edilerek adli tıb bakımından ra· 
podar yazılacak. 
S~çluyu sade sıcak bir banyo tavsiye 

etmış olmakla itham etmiyorum. Fakat 
bir doğum akabinde ıstırab içinde kıvra
nan bir lohusanın elemlerine salfilıivettar 
bir insan sıfatiyle müdahale eden· cahil 
bir erkek do~rudan doğruya bir küstah· 
tır; ve cSkiden bunlara (mütetabbip)' 
derlerdi; \'e halen de bu kclime)i kulla
nıyoruz. 

l\leşru hekimliğin sım bilgi \"e tecrü
bedir. Hekim taslağı yorgun ve ceht sar
feden bir kadında kalbin iflas halinde bu. 
lunduğunu ve kaynar suyun ga)•rimun· 
tazam olarak ve bataetle takallüs eden 
bu adaleyi birdenbire durduracağım dü
:.ıünemez ve hatta bu uZ\ıın göğüsteki 
mevkiini bileme2Cli. !şte (çizmeden yu. 
karı çıkmanın) feci akıbeti budur. 

Insan cehlin ancak uzak memleket 
köşelerinde hükümran olduğunu ,·e he· 
kim mfrwedd~lerinin yalnız buralarda 
meydanı boş bulacaklanm sanır. 

Bundan sekiz ne önce, her gün için
den üç trenin geçtiği \'e hatta merkez
den daha önce İstanbul gazetelerinin o. 
kunduğu bir kazada. hekimlik yapıyor
dum ve benden başka bu küçük kasaba· 
da iki hükumet hekimi daha \'ardr. Böy. 
leyken halkı ikide birde tehlikeli bir ta-
kım kocakarı ilftçlanna teşvik eden mü
tetabbiblerden canım y~nmış olacak ki. 
{Bir köy hekiminin görüşleri ... ) ba~lığy 

altında a_keri sıhhiye mecmuasında neş
retmiş olduğum paramedikal bir musa
hahemde buna dair bir ~ürü mişal göste
riyor ve feryad ediyordum. Cumhuriyet 
hükümeti merrlleketin en tenha \"e uzak 
köşelerinde bile sıhhat bekçileri \'e ciispan 
serler bulundurmakta ve her yerde fakir 
ha talara parasız olarak bakılmaktadır. 
Sivil doktorların bulunmadığı hudud 
boylarında dahi asker hekimler mevcut· 
tur. 'e yazık ki. diploma ız hekimlik 
sevcfac:ına düşen kil t:ıhlan t~tanbul gibi 
her adım başmda s.1yıc:ız serbest hekim 
muayenehanelerinin \'C AYnıpanın bir
çok ıhhat mOcsse<:elerini aratmıran ha . 
tanelerin bulunduğu en medeni ~ehirleri
mizde bile görüyonız. Serbe~t veya re • 
mi tababet yapan her hekim her gün u
mumi ~ıhhati tehdid eden bu nah~ \'al\. 

alarla karşılaı;ır. T.,te hiız:tt ~ahidi oklu· 
i;:rum en basit bir vaka: 

"iki ay önce yakmlanmın ııınırilc mu
ayenehane olarak kullanmadığım e\'iın
de 11azım yollanna ait ı~hrap ,·erici c:i-

n:/ılomasız Tıckimlik sevdasma düşen küslalzları, .tltmıpamn birçok sılzlıat nıii. 
csscsclcrfoi aratn11ya11 hasta11clc1iıı bulu ndtlğtl en mcdcrıi şehirlerimizde lıa:ta 

1 stanbulda bile görii;romz ... 

Yazan: 

Dr. Hasinı ADASAL 

Hekf mlerln tedavl
lerlnl çok defa tesir
siz gösteren ve onları 
haksız tenkltıere ma
ruz kalan belli ba,h 
sebeplerden biri de 
halkın ce11alet ve ih
mall, b"rlblrlerJne Hiç 
tavsJye etme"<le lcll 
tetlavHerl lmklnsız 
kalmalarıdır. 

kayetleri olan cılız ve soluk çehreli bir 
bayanı muayene ediyor \'C karaciğerin
de şüpheli bir hastalık başlangıcı sezin
ce eline bir ta\'Siye pusulası vererek Gül. 
hane dahiliye kliniğine gönderiyorum. O· 

rada koydukları teşhis tedaviye müsait 
olan yeni bir kan_erdi ve ertesi gün has-

. taneye yatırılmak üzere de müracaat 
etmesini söylediler. Bugünlerde, ayni 
kadın, ihtiyar ananım delaletiyle yine 

k~ıma çıktı: bu sefer çok daha bitkin 
ve kulunç halinde gelen ağn nöbetleri 
dolayısiyle de iki büklümdü. Ha taneye 
ratmak için gitrnedi&rini, çünldi komşu

larının methü senaları karşısında dayana 
nuyarak bir hekim taslağı tarafından te
davi altma alındığım yana yakıla bana 
anatırordu. Tedavi i, her giin kendi e
liyle hazırladığı çok yağlı bir merhemi 
kamına sürmek \'e bir kaşık acı su içirL 
mekten ibarctmis!. 

Tabiatiyle ha~taıık durmadan ilerli· 
y<ırdu. Yeniden mGteha!: ıs hekimler ta
rafından muayenesinde artık kanserinin 
ne röntgen şualarıyla ve ne de cerrahi 
müdahale ile kabili tcda\'İ olmadığı an
laşıldı. 

Halkın anlıyabilecc~ bir li5anla yüz
lercesini raz.1hilcceğimiz bu hikayelerden 
çıkan netice, en korkunç içtimai bir teh
likenin ha~it işıretidir. Papasların. am
pirik ilfü; yapıcılarının Göte'nin "Fa.. 
u t'' eserinde tas\'ir ettiği büyücülerin 
!hekimlik yaptıkları ortaçağ devirlerinde 
bile tıJ11ike bu kaclar büyük değildi; 

Tonton amca 
ıressam 

çünkü esasen o zamanlar hekimliği bu 
in~nlar yapardı. Halen "8uhi telkin .. 
tcda,·ilcrini dahi psikanalizin en modem 
ilmi metodlariyle yapanlar, ruh hekim· 
)eridir. 

Hafif bir kırgınlık, ufak bir i\;ıce 
\'Ukuunda derhal telaşla hekime koşma
) 1 istirecek kadar ifratçı olmadığımız 
gibi ''herke~ biraz da kendi \iicudunun 
hekimi olmalıdır.. ,·cciıesini de faydalr 
huluroruz. Bir diş ağnsma vc,·a hafif 
bir nezleye kar§ı bir aspirin ko~prime
si almak tesebbü ü pek tabii bir ., ydir. 
Fakat b~t çok basit deva tavsiyelerinin 
derece derece yükselerek iptidai müda. 
vat kademesini aştıklanm ve "kaynar 
suda can veren lohusa.. hikayesine ka
dar vardıklarını i!;'imiz sızlıyarak görü. 
yonız. A ,ağı yukarı herkes evinde kah 
yakmlannın ve k1H1 dostlarının ilfiç tav
siyelerine kul:ık vermekte \'e hatta bir
çok reı;cteler elden ele dolaı:arak her ha • - ,, 
talıga karşı {de ·ai kül) sayılmaktadır. 

Tababt:t. ilmin kifayetsizliğinden ileri 
gelen ampirik zihniyetin hükmü alhnda 
b~lunduğu ~manlarda "tcryak" gibi 
bır sürfı nebat köklerinin halita ı olan 
bii)' ük haplar her derde deva idi. Maat
tec.;süf yirminci a ırda \'C medeni cemi
yetlerde de, bir daha hekiminin kontro. 
!tından geçmeden birçok muhtelif hasta
lara kom~ular ve dostlar tarafından ve
rilen reçetelerle ceza dcpolanndan kolay
lıkla alın:m llfıçlann da bunlardan farkı 
kalmadı. 

.Meselı"t garriuz\ i bir ebebe bağlı bu
lunan geçici bir baş ağrısına verdi~im i
laçttın son <!crece memnun kalarak ma. 
lCımatım haridnde reçetemi ötekine be
rikine tav~iye eden bir ha tam, dolavı
siyle rcklftmnnı yaptrğr halde ben bila
kis bun<lan çok mütees irim: çünkü bu 
ilacımı üçüncü devre frenginin arazından 
sayılan şiddetli bir baş ağrısına da baş
ka bir ha.ı:tanın kullandığmı ve muvak
kat olarak r~tırabmı teskin ettiğini son. 

radan anlıyorum. 1 lal bu ki tamamiyle a
razi olan bu tedavi u ulü aldatıodır \'e 
za,·allı hasta uzun müddet bununla O· 

yalanarak doktora müracaat etmediği d 
hetle kanındaki frengi mikroplan tahrip
lerine devam etmekte ve günün birinde 
birdenbire asabi bir felce ~ebebiyet ,·er
mektedir. na~a bir ha~ta da ayni bas 
a&rn:::ı ilacını yine hekim taklitçilerinin 

Devamı U incide 

Dr. Rasim Adasal 

14cilı CÜlj.oc Ai: 
-------------..... ----..... ~---------Yalan dan çıldıran air ! 

1 J\JXO.t Abdülhnmit r1cııliııdcn 
jandarma drılresl reisi Hnkkı 

paşıı, :l) l 6iiz iiylcı•, nliktcdan hir n• 
damdı. EdclJJ ·nt ufkunda nrn ırn 
bir şimşek glhl 1:llknr. Jrnnctll hh· 
gazelle "Knfilcl şuara,. ıırn ında neli 
~aygı ile a nılll'dı. 

ı·n~ıı lklııd r\ bdlllhıımidi çok t>P\ el' 
dl. Onun nlcyhlncl buhmnıılnrı n
zrulnl', \ 'C hfç nrfctmczdi. Cnnını, lllQ. 

lını, "zntı ~nhnnc,. uğrınıdn :feda et• 
ınckten çekinme) en bir "lıcndei kem 
tcl'i kemine,. idi. 
J>n~nnm oğull:ırı cin kcnıllr:-i •lhi 

cılchlynt flşıl-ı, gil:ı.cl üz mcrnJ hsı 
gençlerdi. J{üçUk oğlu ~Jcbmet Cc4 
lf•I, :;-iil"lcı·ilc, gnzcllcrilc, dcHlnc g(j 
ı·e ııck çol okuıum ı-omaulnrllc ndı· 
mn ctrnfındıı bir şöhret çenesi t.İl'• 
mUş • .Nncl dm dnin dcğel'li \'c mUm· 
tnz bir şairi olınu, tu. O dıı İsmail 
Safa gibi ".ınadcrznt,. bir şnh"tll. 

l\lehmet Cell\I, o hcı· (le\ riıı her 
t-alrl gibi, <;ok içerdi. ,\hınet Jtn im, 
1\ndellp, l\IU tecnhi znclc ı met oııuu 
ofrn l 'C kndeh nrkadnşlnı'lndanch, 

ıjair, haha mm A hdülhnmldl nşn·ı 
llcrcccdc c\'<lP',lnl hlhneslnc rağmen 
daima ımdişahın nlcı) hindo bulunur• 
du. lcuılekcttc hUrrlyct 'e meşru• 
tlyelln takarrür \ 'e tcc !'>Ü ·u Jc,;Uı çalı· 
~nnlnrlı• beraber ) ürümckten çekin· 
ınez<li. J>acll.,nh nlcyhind kUlUrlcl' 
hl\\ lll'lll', nğır wzlcr t-.i.iylcJ', hnfl) ele· 
rin rc7.aletlcrJndcn ynnn yakıla bnh 
sederdi. 

nu hallcrinclen <lolııyıdır kl, )"lllnl' 
en. babnsilo konuşıunııuş, başnııı hiJ• 
çok teU.ketlor geldlj;l hnldc. baba m 
dan ynrdını :l tcmcml • hlınayct :den 
ctınenılş,nıhmct bile ctnıonıl~U. Jlnt· 
ti\ balın nu.lnn yardım ~öyle dursun, 
zarae bile görmüş, (Plzaıı) ı boylu
ınn::.ına, sürgünlerde sllrünmeslne bir 
~Y kalmamıştı. 

Şair, çok zamrınlar, e\·dcn kn) bu· 
lur, aylarca cdnln semtine :ııi;'Tn· 
mıızdı. Bir kere de evln genç uşağı 
Hrı nnı nlnl'Bk knybolmu~, ep y 7.n· 
mnn gözUkmenıl,,, balın<:ı tclR"lnıı· 
ıw ... Ahmet na_inıc haber yolla~llll'!', 
U tnd da semt semt onu aramağa c'ık 
mı~, niha7et I>cndll.."ic bir otel odn 111 

da bıılmu';'tn. 
Mehmet Ccli\lhı gece nklma gcl<•n 

bir beyiti, yazdığı bir gazeli olrnııınk 
için, İstanbul ı·llksekkaldınmm<lukl 
e\lmlen gcceyan ı kalkarak, ta Un· 
lurköyilnc, Ahmet llaslmln C\ ine git• 
tlğl çok olmuştur. 

Onun habaslle dargın olınıulığı 
günlerdeydi .. ·atre bl~mcrak mu lll· 
ln.t olmıı-:ı, eski padJşalılann manzum 
hal tcrcüıııelerJnl 3azıyor, bu a'rnda 
tarihi 'akalını canlandırıyorılıı. 

lllr gece, bermutat Tnnıkpnw· 
rında Saraç hanında rakı ını i\;ti, 
ü~m yemek zamanında e,·ıne geldi. 
l'.cınek ıo;ırnsında, ınt döııdil dola"tı 
CelAUn yazmakta ol.ıluıtu pııdi~nhln= 
rın lınl tcrcllınelednc geldi. Bnlın ı 
böyle bir CbCr yazmasmm aleyhin· 
deydi. ÇilnkU, "hanedanı _aıtnıınt 
hazcratmm bu cdye ( !) YC knh
ramnnhklınını tas\·lrc,. :lıııkföı gör· 
mil yordu. 

~eldi, buıın kız<lı: 

- Den, dedi onlal'm ne olduklurııu 
bilh·inı, hen mlllcUn hnmn etini :\ llZ· 
mnk, göstermek i tlyornnı. J 1adiŞn1ı
Jar hnkkımln ])lrknc ı;lt:ayişkur s(jz 
yazıyor nın, hu tın1zclcn lın1'kn hh· 
şey dcl,rildlr. Hele lmgUııkU İmdi~ıv 
hm yazılacak ne tarafı ,ar .. !\lemle· 
keti ınalnedcn, harnbiye sürük il) eıı 
o değil mi? •• Kafasını ezmeli onun!. 
Ona culü iyeler, kasideler ynr..aıılnr
dan biride l>enlm. lalrnt ne hl"'lerlc 
yazıyorum onu, blr rle bana sorun? 

JlakJ..--:ı paşa, oğlunun bu uluortn 
hücumlnrındnn fena halde sinirlen· 
dl, , ·eUnlmctJ hakkında birtakım nıü 
naschctslz üzlcr sfiyliycn l>imsc~ i • 
l'elc,·ki oğlu olsun - "şanı ulıudl):etc 
layık hlr şekilde tecziye ettirmek,, 
lAzım<lı. Hemen emir ~avuşunu Hn· 
~anf)a.a knrakohınıı gönclcrdl. gelen 
polis \ "O jnndarnınya oğlunu tesllm 
etti. 

Zınallı aiı· uzun znmllnlar kara· 
kollarda UrUn<lU, orgnlnra tcl..-Jldi. 
Jı~~ıa3 et :f":'I ynln111lıın deliliğe , unlu. 
hoylcllklc •rnk lm•lckl J<'rnnı-ız has
tane ~~in akUyc konışunn knp~ı 
attı. Silı;Ilnıcktcn ancnk hüylellklo 
kurtuldu. 

Ocliil, ha tancdo akliyo ko,·uşuıı
cla ~eçfı'(Uj;,ri günleri, 'e oraclakl ht· 
hhalarmı ynzmış, kUçilk hlr ri nle 
halinde 325 yılmrla bl\ tırııııı;;tır. 

llnstnnc<'lcn çıkhk1nıı sonrn, hu 
\·nknya tclmihnn şu kıtayı yazdı: 

Sorun erbabı nkln, rilştUnU lsbııt 
eyllycn insan 

Bizim O\"clc cUnun esbabını ı1mnde 
hulınaz mı? 

Peder hlddelll, dndcr hale hayran, 
Yalide matuh 

••nu esbabı ciinunn scyreyllycn di· 
\'ane olmaz mı?!.! 

Hüseyin Rüıtii TJRPAN 
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Otobüs dedikodusu 

Ahmed Emin 
aleyhindeki dava 

sukut etti 
'fan gazetesi başmuharriri Ahmet E

min Yalmanın ı 7 llkkfrnun tarihinde 
gazetesinde yazdıgı bir ba makabicn 
dolayı müddeiumumilikçe aleyhine açı
lan da\a} a dun &abalı ıkinci ceza mah. 
kemesinde bakıldı ve karar verildi. 

Celse aı=ılmca maznun mcvkiine Ah
met Emın Yalman ile gazete neşriyat 

mudurü Sabri Salim geçtiler. Her ikisi· 
nin hüviyetleri tesbit edildi. ikisi de 
mahkumiyetleri olmadığını söyJediler .• 
Bundan sonra müddeiumumiliğin iddia 
namesi okundu. Bunda "Şef Atatürke 
minnet ve §Ukran,, başlığı altında yazı
lan ba makalede belediye varidatının 
unun bunun kesesine aktığı, devlet 
memurlarının şeref ve haysiyetine te
cavüz edildiği bildirilerek Ahmet Emin 
ıle neşriyat müdıiriınün matbuat kanu
nunun 17 inci maddesi del~letiylc otu
zuncu maJdesine göre cezalandırılma
ları isteniyordu. 

M uteakiben rei , Ahmet Emine ne 
diyeceğini sordu. 'fan başmuharriri de 
şu cevabı verdi: 

- Bu yazıdan başka Tan gazetesin
de İstanbul belediyesindeki yolsuzluk
lar hakkında 1 s-20 gun devam eden 
yazılar çıktı. Bunlar bir kül teskil et
mektedir. Bu yazılarla ne bir şahsa, ve 
ne bir resmi heyete hakaret ediltniştir. 
Maksadım umumi hayatta bulunması 

lazım gelen temizliğin kqrunmasıdır. 

Bu yolsuzluklar im atarikile değil, mad 
de tayini suretiyle söylenmiştir. Otobüs 
ic;ınde ruhsatiye almak için $ahipleri, 
b;r telmn ıniıtav:ıssıtlara para vermek 
mcc.b:.ıriyctinde kalmı!?lardır. 

Umumi hizmetlere taalluk eden işler 
bö)le karlı i e bu karın mütavassıtlara 
kalmayıp bckdiycye ait olması lazımgc

lirdi. Ayni ekildc bir takım mütavas-
. tla rın yuzi.ındcn şehrin imarnıa gide

cc'. p.ır .. l r bunların ellerinde kalmıştır. 
Mutcvas .. ıtlar, Ermeni mezarlığında a-

razi almışlardır. Bunlar hakkındaki neşri 

yat İstanbul belediyesinin şahsiyeti 

m:ıneviyesini veya bir pshı tahkir de
gildir • Mak adım belediyenin şahsiye
ti m neviytsini yükseltmektir. Nitekim 
bu yazılar hükumetin nazarı dikkatini 
çekmiş. müfettişleri vasıtasiylc madde 
tayinı aurctiyle ortaya konan yolsuz· 
lukların tahkikine başlanmıştır. 

Bahsedilen yazım bir mukaddimedir. 
I ler yolsuzluğu meydana çıkartıp dü· 
zeltccck şey, münakaşa hürriyetidir. 
Münakaşa hürriyeti diinyanın pek az 
yerinde vardır. Yazıda, Atatürkün dai
ma koruduğu bU hürriyet hakkında 

minnet ve şükran kaydedilmektedir. 
Gene söylüyorum, yazılarımın heyeti 
umumiyesinde hiç bir kimseye hakaret 
kasti yoktur. isimler 1 varsa, bunlar is-

tenmiyerek yazılmıştır. Maksat umumı 
hayatta temizliktir. ,. 

Bundan sonra müddeiumumi ~yle 

dedi: 
- Makale mahiyeti itibariyle küçük 

memurlara aittir. 
Ahmet Emin - Tufeyli unsurlaroan 

bahsedilmiştir. Küçük memurlardan 
bahis cezalar cephesindedir. Bir otobüs 
su sok:ıkta durdu, berikinde durmadı 
diye ceza kesilmektedir. Yazıda beledi· 
yedeki yolsuzluklar kastedilmiştir. 

Bundan sonra 17 İlkkanun tarihli rna 
kale okundu. 

Ahmet Emin yazının kendisi tarafın
dan yazıldığını söyledi, 

Reis - Niçin is.im tasrih etmediniz? 
Ahmet Emin - Yol uzluklarm mahı

yetıni madde ta~ ıni uretıle anlattım. 
Birtakım tufeyli unsurlar rol oynuyor. 
Bunlan bac:ka makalelerimde de yaz
dım. Tabıatiyle bunlara mıisamaha eden 
memurların da olması Hlzımdır. Hfiku
metin tahkikatı da bu memurlan ortaya 
çıharacal,tır. 1 

1\ltiddeıumumi sordu; 
- Yazıda lstanbulun ink1lap rejimin

<! n i tifade etmedi"iini söylüyor. Buna 
ne derler? 

Ahmet Emın - Ekc.eriyetlc he} eti u
mumiye ıyıdir. Bu 'uzden bir kısmın 
yolsuzlukları meydana çıkıp ırıtJ}or. , 
Tufe~ lilerin rol O} nama ı reJımın çcıçe. 

\ ~ ı içersine girerni} ccek bir iı,iir. 

Heis Sabri alıme bir diyeceği olup ol
madığım sordu. Neşriyat müdürü Ahmet 
Eminın sozlenne aynen iştirak ettiğini 
soyledi. 

Mıiteakıben müddeiumumi Ihsan id
dianamesini şöyle serdetti: 

- l\lakalenin 7 mci \e bilhassa 52 
inci satırlannda \ e bilha sa son kısım· 
lannda Atatürk \e inkılap rejiminin ts
tanbulun surları içersine girmediğine \'e 
f c:tanbulda çalışan memurlardan bir kı.· 
mmm e ki zihniyetle hnreket ettiklerine 
\e halka uimuamelede hulunduklarına 
\'C bundan dolayı te\ahhu~ ettiğini kayıt 
'e işaretten sonra bu gibi memurların 
J tanbuldan çıkarılıp başka bir yere 
gönderilmiş obalardı. iyi birer \"atan
da~ olabileceklerine ima ve telmih ure· 
tile \'e ~hı !arını ta"I"ih etmiyerek bir 
zumre memura ka~ı memurun ha) c:ı
,·ct \'C serefine dokunacak sekilde maka
le \azdı~ı. maznunu dunıc:madaki tevilli . . 
iJrrarı gibi detail ile isnat olunan fiili iş· 
led•ği e;;abit olmuştur. Ahmet Eminin ya
zılarının belediye riyaseti ile bir kısım 
belediye m murlarına ait oldut'U şeklin
deki iddia ı i e gayri variddir. Ahmet 
l~min ile Sabri Salimin matbuat kanu
nunmı 27 ,.e 30 uncu maddelerine göre 
ceza tavinini i terim. 
Jddıanamcdcn sonra Ahmet Emin kı· 

aca mlıdafaa~ını \':mtı 'e celse on ~ 
dakika tatil edildi. ikinci celse açılınca 
reiıı karan trfhim etti: "l\fatbuat kanu
n mun otuzuncu madde~i. devlet memur
lan hal.lnnda isim ve madde zikrcdilmi
)'erek işlenen suçlara ait olduğundan ya· 
zılar bu maddenin şümulü haricinde 
görülmfü;lur. Bu yazılar dokuzuncu mad 
deye dahil~ de bu da belediyece şild\
,·etname \:erilmesine bağlıdır. Halbuki 
~ik~yetnamc de verilmemiştir. Bu rüzden 
iddia makamının tecziye Meğinin reel • 
dine, ancak c;ikfl.yct hakkı haki kalmak 
c:artiyle dunıc:manm tatiline karar veril-. . , 
mıştir. 

Ankara 
şehir tiyatrosu 

Art i stler dUn 
Auka raya gittiler 
Şehir Tiyatrosu artistlerinden Hü

seyin Kemal, Şaziye, Feriha Tevfik, 
Avni, Nezahet, Mevdudc, Yaşar dün 

akşamki trenle Ankaraya gitmişlerdir. 

Bunlar. Ankarada Raşit Rızanın re
jisörlüğü altında Halkevi namına tem
siller vereceklerdir. Bir haftadanberi 
Ankarada bulunan san'atkar Şadi de 

heyete iltihak etnıiıtir. 

Bu artistler İstanbul Şehir tiyatro -
sundan allikalannı kesmiş sayılmıyacak
lar, maaşlarını eskisi gibi gene buradan 
alacaklardır. Ankrada kendilerine ayrı· 
ca bir ücret verilecektir. 
Romancı ve piyes muharriri Mahmut 

Yesariye Ankara Şehir tiyatrosu için 
bazı piyesler hazırlaması için teklif ya
pılmıştır. Mahmut Yesari yakında An· 
karaya gidecektir. ı 

İlk temsil on gün sonra Halkcvi sa
lonunda verilecc:ktir. Oynanacak eser 
doktor Ali Sühanın "Alev .. adlı piyesi· 

dir. 

Meçhul bir 
istasyon 

Lond ra radyosunun 
arahca neşriyatını 

bozuyor 
Knhiı , 4 (A.A.) - 1Wytcr muhn

l>lı i bUdirlyor: Mısır radyoları ,·ası
la ile tekrar edilen Jngillz radyosu
nuıı Uk arapçR ncı ,riyntı meçhul b\r 
istasyonun zaman ıamnn yaptı~ı 
mUdnbnlı-lerP rağmen bütün ~ nkın 
şarkta mUk!'m mel surette ı~tti ı ıniş
ı iı·. 

lsn1et lnönü iyileşti 
Geçenlerde kendi ine bir anjin ameli

) atı ı apılan 1 met tnönu tamamiyle i)i 
lcsmiştir. Buyuk Millet Meclisinin dün
ku toplantısına ic:tirak etmicıtir. 

HABER - ~ICtam po!tul 

fÇEHUE: 

* Yeni sene nıilııasclıctile Cuıulıuı· başl>a 
nı Atatürkle muhtelif de\"lel reisleri ara
ımırla, telgraflar teati edilmiştir. 

"' \'jJı'ıyelleriınizden b.nzılnrı belcıli) enin 
).ıptırdı~ı çöp ıırnlınlnrıııdıın numune is· 
teıııişlerdir. 

Ameril.a mecmualarından "M:ıgnıio 

ı 'ı~ u:r.11 muhnrı irJcıinllen Hobert Ne\'ll 
lstıınbula gelmi!:, dün Ankaraya gitmiş 
lir. 

K:ıhlrede toplanacak br.yncJmilcl l.ıi

rinri ccııı hukuku kongresinde hükumeli 
mfıi temsil edecek olan profesör Tahirle 
ınuddcfumuınl ınan\ inlerinden Sııdrcttin 

ynrııı hareket edeceklerdir. 
• Yeni Mısır konsolosu Hafız Amir Bey, 

dim vali Mııhirldin Üı;tiindağı ziyaret et· 
mlştir. 

"' lstanlıul defterdarı Kaııın Ankarııya 
gıtıniştir. ll:ızı ıııcselelcr etrafında Maliye · 
,·ekAlctilc temaslar l apacaktır. 

• Meınlckcllnıizdc bu yıl, pamuk mab
ı.ııhınüıı kıyınctı 26 milyon liradır. 

Son lıir hafta ıclnde ltalya \'e Yuna· 
nl tonu :!j bin çift palanıul satılmıştır •• 

• Dün 'rurk borcu tahvilleri Paris bor
u mda 279 frııııku sııtılmıştır. Bizim bor· 
ada IS.Hı lirada kapanmıştır. 

• Bir muddettenbcri lstanlJUl Elcktrık 
irkcti lınkkındn tetkiklerde bulunan, ve

kiılct jmth nzlı şirketler hn~müşnviri Su
ruri, incclcmelen bilirmiş, neticesini l"C· 

ktilete bıldirmitlir. 
• Cnhcr ile doçcnllcri, bırcr konferans 

'ermek üzere Cumhuriyet lıalk partiı.i ge
nci sekreterliği ıa,.:ıfındtrn Ank:ıraya da· 
Yet cdllıııiştiı•, 

• lli.ıkumetiınizle Romanya arasında JC· 
nı bir licııret ıınlaşması akdi etrafında 

müznkrn•lerdc bulunan hr.yct bugün fstno 
lıul:ı doncceklir. Hc)clin bir müddet son
ra 'fekrnr Homııny:ıya gitmesi mulıtcıncl· 
dlr. 

• ) ıJbn ı ınun:ı.sclıcııle cuma gününden 
beri kapalı olan okuUar, bu sabah açıl· 
mıştır. 

• E\'\'clcc knnııliza.s)on şirketi tarafın
dan :-,·nptırılan künk boru fabrikasının g38 
de lıelcdi;)·c) c <.le\Tcdilıncsi mukavele icap· 
Jarmdnndı. llcledi:-,c hu hususta şirkete 
mürac:ınt clmiştır. Şirket devre hazır ol· 
du{hıııu lııldirmişlir. Dc\·lr ve teslim mua
ınelcsinl tekemmül cllirmck üzere bir ko· 
mi yon kurul:ıcnktır • 

"'Tııı·k gcrııi kurtarma şirketinin ta,.fıyc 
cdilnıc.sinc knr:ır verilmiştir. Şirketin işle
ri iktisat \•e\:Alctinc balllı yeni bir idare
ye ,·erilcccktir. 

* Tarihi kıymeti olan büliln çeşmelerin 
tamirine karar '·erilmiştir. Bunun için mü 
zclcr idaresi bir liste bnzırlıyacak Te be· 
lcdi) C)c ''erecek lir. 

• Sinoptnld lnccburun feneri, badema 
20 saniyede beyaz grup dört şimşekli 
çaltşacaklır. 

• Ankorndald çubuk barajınııı :.ulan 
boşaltılnrnk temf:ı.Jik ,.c muayene yapıl
mıştır. Sular boşııltılırkcn barajdan birçok 
büyflk boyda lınlıklnr çıkmıştır. Dahklar 
Anknradıı satılmıştır. 

• Gilınrük ve inhisarlar genci direktörü 
Mahmut Nedim dün .Anknrndan 1ııtanl.ıula 
gelmiştir. Şchrlrnizdc on gün kalacak bazı 
meseleler etrafında geniş mikya ta tetkik 
!erde bulunacaktır. 

• Iıelcdi)e reis muavini Ekrem bugıin 
Ankaradnn lst:ınbuln ıgelecektir. 

DIŞARDA: 

• Gripten rnhaL'iızhiıı dolayısile yJlbışı 
kabulünü )npın:ıınış olan Polonya reisi· 
cumhuru lyileşmi~tir. 

* Almanya dahiliye nazırının bir kara
rına söre, Almnnyadan çıkmnk istiven her 
Sovyetlcr birliRi \•atnndaşının pasa.~ortun
da bundan lıö) le Almnn polisinin 'lzesi de 
bıılıınncnklır. 

* Cenubi Tirolda Jrn)nkçıları tlağ:ı sö· 
türen bir otomobil iO metre dcrinlll}lnıtcld 
bir uçuruma yuv:ırlanmış ,.e uçurumun 
ılihindc nknı:ıkıo ol:rn dereye bntmışt ır. 
içinde bulunanlardan üçü ölmüş, diğer u
çii n~ır suretle )aralanmış ,.e l l kişi de 
hafif ) arıılarl:ı kurtulmuşlardır. 

ıt: nonıan)ada Goım hüktımr.li hakkında 
lıo~:a Rilnıi)ccek şel:iJıte neşriyatla bulu
nan J 4 Franm: gazele5İ dün Bükrcşte tor>
latlırılmı~tır. 

Hazin bir ölüm 
E ki Şurayi De\ lct l\lahkemei temyiz 

azasmdan Mahmud 'edim paşanın oğ
hı \e muharrir arkadaşlarımızdan Esad 
l\lahmud ı·arakurdun küçük kardeşi 

I lakkı Knrnkurd dün sabah tedavi edil
mekte olduğu Cerr.ıhpaşa hastahanesin
de vefat etmiştir. 

Henuz yirmi iki ya ında genç bir lise 

tale~si olan bu zavallı yavnıcuk Uç sene 
devam eden çetin bir mücadeleden son
ra nıhayet hayala ebediyen gözlerini 
yumrnuc:tur. 

Gerek Esad t\ lahmuda, gerek diğer kar 
dcşlcrinc ve annesine Allahtan sabıı di· 
!er ve taziret beyan ederiz. 

5 tKtNCtKANUN - 1938 ~ 

Talebe tehaeümÖ 
ve muallim sıkıntısı 

Maarif Vekili Saffet Arıkan 
Mecliste izahat verdi 

nkara, 3 (A.A.) - B. ·M .. Meclisi lıu 
gün Fikret Sıların riyasetinde toplanmış 
tır. 

Mecliste, gümrük \e inhisarlar vek:ile 
ti memurları kanun layihasiyle, divanı 
muhasebat kanununun 723 ünçü madde 
sinin tefsiri hakkındaki tezkeresinin geri 
verilmesi hakkındaki başbekalet tezkere 
si ile 1933 yılı hazine son hesabı katisi 
hakındaki kanun Hiyihası. Türkiye-Sov. 
yetlcr birliği ara ında münakid ticaret \'e 

seyrisef:ıin muahedenamesinin muhtelif 
müddetler için muteber olmak üzere uza 
tılmış bulundu~nu ve tasdikini istihdaf 
eden kanun lasihalan. askeri ve mülki te 
kaüt kanununun 18inci maddesinin değiş 
tirilme.sine, Maarif vcldUeti merkez teşki 
tat ve vazifeleri hakkındaki kanunun be 
şinci maddesine göre toplanacak maarif 
şurasının 1939 yıhna tehirine, orta tahsil 
mekteplerinde yardımcı muallim yetişti· 
rilmesi ve çahştınlma ı hakkındaki kanu 
nun birinci maddesinde yazılı üç yıllık 
müddetin üç yıl daha uzatılmasına, fener 
ler idaresine verilecek tazminat karşılı
ğmm sureti tanzimi \•e hazinenin ortaklı 
ğı bulunan şirketlere ait hisse senetteri sa 
tm alınmasına dair kanun l~yihalan mü 
zakere \'e kabul edilmiştir. 

Maarif Vekilinin izaha tı 
B. M. Mecli inin hugünkü toplantısın 

da maarif şurasının toplanmasının 1939 
yılma tehiri ve orta tahsil mektepleri yar 
dımcı muallimleri hakk,ndaki kanun ıa 
yfüasının müzakeresi esnasında marif ve 
kili Saffet Ankan, Refik ~·ket 1nce ve 
Kazım "ami Duru'nun mütalealanna cc 
vaben §U izahatta bulunmuştur: 

•• - Arkadaşlar, bir kere Rcf ık Jnce 
arkada~ımın bir noktai nazanm huzuru 
alinizde tebarüz ettinnek isterim. Buyu 
ruyorlar ki, maarif \•ekaletinde bir maarif 
veka.leti var, b ir de talim ve terbiye heye 
ti var. Eğer maarif Yekfileti merkez tcşki 
lat kanununu mütalea buyursalardı, gfi
receklerdi ki, bu maarif şurası dahi dahil 
olmak ilzere talim terbiye heyeti maarif 
vekaletinin merkez teŞkilMma dahildir. 
Ayn ayrı bir teşekkül değildir. 

İkinci i, bu kanun hakikaten bugünler 
de teklif edilip de müstacelen huzuru ft
linize gelmiş olca. ·dı o zaman yine hak 
lan olabilirdi. Yalnız tarihe dikkat buyu 
rulursa maarif vekfileti daha evvelinden 
davranmış, heyeti vekileye seYketmiş ve 
ya tatil münasebetiyle heyeti umumiye
ye gelmemiştir. esasen kısa olarak mucip 
sebeblerde de arzedildiği gibi bu şuranın 
talimatname, nizamname. program gihi 
tetkik edeceği mevzular \-ardır. Fakat, 
ayni zamanda maarif n~kaıetinin orta
da bir salahiyeti de vardır. ŞOranın ruz 
namesini maarif vekaleti tanzim eder. 
Maarif vekatetiniz ŞOraya \-erilecek olan 
ruznameyi tanzim edememek mevkiinde 
olduğunu esbabı mucibesinde arzetmiş
tir. 

Arkadaşımdan ~k rica ediyonım, ma 
arif vek!letinc istikamet verecek, yöne· 
t im verecek olan her hangi bir ~li şilra-

m n müsaade buyursunlar da gayet gü
zel bir ruznam~ini hazırlayıp kendileri
ne takdim edelim. Tekrar istirham edi) o 
rum bu kanunun müstaceliyetle milzake 
resini kabul buyursunlar. " 

Talebe tehacümü 
Arkadaşlar, bundan üç sene evvel 

gUrlllen ihtiyaç Uzerlne ,.ekllet Uç 
senelik salft.bfyet verilmesi hakkında 
ki kanunu Refik lnce arkadaşımızın 
işaret buyurduğu gibi meclisten cı
karılmıştı. O zaman elde mevcut ,·o-
11n.ite göre. ta tebe adedinin artması 

tnkrlben yedi - sekiz bin oıar1) 
rUyoruz. Bu udet son zama1l·J.J 
17-18 bini bulmuştur. önuın~ 
sene ise maaşUkran arzedi1"9~ 
yirmi bini tıulacaktır. Bu sı~ 
lıisseden ve kll.let, bu ta le be teJJ. 
mu karşısında. yardımcı muaıllı:,r 
lanmak için bu saltıhiyctf al 
me('bur olmuştur. , 

Dokuz uy znr!mda 1aarJf ord~ 
rlsat kadrosuna rakam olarak 
dlyoı um. 24 5 muallim girmıştlr~ 
cen ene buradaki Gazi terbiye~ 
tüsUne orta tnhsil muallimliği ~ 
bilecek, lise değil, yani Usenlll 1~ el devresi olan orta tahsil mua dl, 
ğl ynpahllecek olan gençleri ye......ı 
mek üzere lisenin birinci dev,..;,, 
lan orta tahsil muallimliği ya~ 
hocalar yetiştirmiştir. Bunlar e •' 
Rnlfıhiyetlc vo emsall derecesJo6 fi 
Ju bir imtihana tabi tutularak.~ 
Um oldular. Gecen sene dokuS 
deki 245 e mukabil kadromuslsf 
kanal elan giren muallim mtktatl ~ 
dir - bravo sesleri - Gelecek ıil 
daha öbür sene bu metod tekrar 
cak ,.c orta kısmın - ki en zıyad~ 
kıntımız bu kısımdadır - hocası;/, 
sı bu suretle temin odilnıiye çal~ 
cakt.ır. Bu kanun kabul edildi r 
sonrn. Uç sene zarfında belki d~ 
ihtiyacın S0-90 azalacağı kanaa~ 
yim. Ji'akat şimdiden liç sene soöf, 
için munlllmlerin arasından ôl~ 
teknUtlo, istifn. tıe meslekten a1~:,J 
lar olaca~ından bizim yapaca~ 
lıesaıılar fillyatı tutmazsa bu 'fV'i 
önüııU JCıtten kapamasınlar, tak-', 
zctllğlın gjbl kanaatim 80-90 bllJd 
Uyncıo azalacağı merkcziod~ 
Kaldı ki yardımcı öğretmenler ~ 
nrzcttfğim YOÇhlle llsenfn ilk :k~· 
larında Ultmektebln ikmal kılP"J 
lan orta kısımlarında muamıııl ıt' 
naznretl altında vazife görürler·; 
Jlmntnıımelerl mucibince Jll!e ve_., 
alllm mekteplerinden cıkmış, ott:., 
luk imtihanı Termlş arkadaşla~ 
seçilirler. 266 la karşı 151 mu•~.t 
''ardır. Çok ümit ediyorum ki alıY' 
toclbtrlor bunları önllyeccktlr. JI 

Kdıım Nnmi arkadaşımızın 66~ 
dlğl şııy vokflletço tetkik olunına-..,. 
dır. Knnun mevzuudur. Vakti I'/ 
ce heyeti cclflclcrinfn huzurun• 
zoluuncaktır.,, el 

Meclis cnrşamba gUnU tekrar 
la.nacaktır. ~ 

Hlls Mariz 
bu lunamadı 

Bagdat, 3 (A.A) - Sa.igon _pj 
hava seferine çıkan Maryle H~ 
hala bir haber alınamanuıtır. Ta~ 
cinin son defa görüldüğü D jaak ~ 
Bouchir arasında karaya inmek tırr 

buriyetinde kaldığı zannedilm~~ 
;Hasra körfezinde bulunan bütiltl 

purlarla bütün telsiz istasyonları -6'1 
fiyetten haberdar edilmiıtir. ~ 

İngiliz ve Iran makamlan araıtıfP"' 
lanna devam etmektedirler. . ı# 

Bağdad; 4 (A. A.) - tayyareGJ 
ryse Hılsz'i bulmak için yapılan ~ 
ma!ar bir netice vcnnemiştir. ~ 
lam faaliyetle devrun edilmektedi~ 

Metresini yaralıy•d 
adam ··" 

Galatasarayda Karaoğlan sokağı~ 
numaralı e\dc oturan Hristina ile ; 
Muzaffer kıskan~lık rüiünden ka\i' ~ 
mi,Jcrdir. Hri tina artık usandığını ~,_ 
yerel< C\ den çıkmak isteyince M~ 
bıça3ım çekmiş, kadını iki yerindel1 r 
lam ıştır. I 

Vakadan sonra Muzaffer kaçınıl"_.., 
bir kahvede tutulmu~tur. Yaralı ~ 
teda\i altına alınmıştır. · 

Baş, diş, nezle, grip, romatizrrı' 
ve biltlln ağnlanmzı derhal keser. 

icabında gUnde 3 ka,e ahnablllr 
r.am ve markaya dlkkaL Taklltlerlnden sakin•~ 



"Ell . \'azan : !vizameltin Nazi/ 
Ollzde ne kadar lspanyol subayı varsa, 

··~ey hepsi ~imdi kazık lansın ! ,, 
T tankovan 1 

tut~ . . " spanya kıyılarını ti. Hoş .. dünyanın hiç bir tarafında da 
bekı.nıi ıç.ın karanlıgın iyice çökmesini görülmemiştir ya .. 

kara~ ıtı. Sonra Altea nehri ağzında • Mevlayi Hasen, evvela, sevgilisinin 
.... a çıkarak Parçent k~..ı ·ı ril ·1 • • k k · · O 1 -..ıJ \'c • e a.uar ı e e- aı esını ırmama ıstcp11ştı. n arın 
l ugradıg· bü' •· 
ar.ı. k" 1 

tun köy ve kasaba- nazlaıııp kendisinden fazla menfaatler "' ı rnüsl .. 
rı~ri") b" ~tll<ınları çocuklan ve ka- koparmak arzusunda olduklarını sanmış 
"' ı c ırlıkt . Un . . 
"'llniıı . e on e katıp sahıle ın- ve cidden çok cömert tekliflerde bulun-

u genıılere d ld . 
!ılllı§tı. Bu 0 urup Cezayıre ta-
gı büt· gece yolculuğunda rastladı 
l"alca1~~ı hı~~stiyan köylerini yakmış, 
Yurrnu .Yüılerce İspanyolu zincire 
'- §. esır et . . 
•uı.ırıay b" nuştı. Bundan sonra 
bir "Oka 

1
.r Sefer yapmış, oradan da 

~ mUsJ"" 
bir Çok: • Utnan kurtarmış ve gene 
l~ bi 1esır alınıştı. Hadiseyi haber a· 
kıp b'~t" spanyol filosu, Cenovadan kal 

" Un h • 
teği " 1 ızıyJa Şeytankovanın geçe-

ıo u kc v 

lsPlny sınegc çalışmıştı. 
luydu C 

01 
gemileri büyük ve çok yol· 

· eza · 
teklcnrıd Yır mavnaJan ise ta ıyabile· 
Yavi§ g·:~ çok yük aldıkları için pek 
filosu F l 1Y0rlardı. Nihayet İspanyol 
l'ir filoııroınentera adası önünde Ceza-

la Unu karşılayıverdi. 
d Ptıtyoı fJ 
tııizciJe . 1 osuna devrin tanınmış 

ltlan.1- rınden Rodrik dö Portondo ku-
"41 C(i• 

1ıpa11 'Yordu. Betbaht Portondo 1 
t-ıı Yol don 
· ıınce ş anına ının heybetini gö-. tyt k 11l~İree k an ovan derhal yelkenleri 
İiis bire "h ~e teslim olacak sanmıştı. 
da§hırı ~tıyata lüzum göımcden arka
l'itlini n n ayrılmış ve gemisini Ceza-
.. n geın· · 

ııurırıuştU. ısıne doğru, pupa yelken 

İ•t 
:ı c o tan ı 

l:ozu önij ıan spanyol donanmasının 
&a.idırrn ndc, Şcytı:nkovan, bu gemiye 
d' ış, kaııa .. 1P Yalın k goz arasında rampa e-
d. ılıf' i . . 
ırcğinde sat sıne atlamış ve gırandı 

torluğu b ı:nan Şarı Kent impara
bal'rağını ayragını indirip yerine kendi 

li:crnileri a:.~ıvcrınişti. Diğer Ispanyol 
hUcurna · 1.larını başlarına toplayıp 
\lo "Porto~~çınciye kadar Cezayirliler 
lar ve ın . 0Yu bogup bir direğe asınış-
0~hın\l b~•Yctlndeki bütün subaylarla 
dL ırcr kürcğ • . 1 • • J • e zıncır eyıvermış er-

Gclllile r C • . 
det torı ezayıre vardıktan bir müd· 
itlcriıı .ra, Şeytenkovan kendi yaptığı 
c . 1lltika '. . llgıziıy ttıını almak ıçın İspanyada , on p 1ı lllUtıu apaılarının bir çok günah-
ı 1 ~b rnanJarı diri diri yal:tırdıklan· 
faL er almıııt 

" bir t :r 
1
• O zaman da en u-v eredd'" 

Ctzııltti. ut göstermeden şu emri 
'•e .• 

v lıırıiz<lc 11tsa h . ne kadar İspanyol subayı 
t\ı ı epaı •" d" rı ogıu :r

1m ı kazıklansm 1 Kapta· 
. Ve bunu ?a unutmayınız! . .,, 

tı. b. • Ctnır derhal . . ·ı . 4:.ltr 1 b yenne getırı mış· 
tıııllluıaı u aylann hcpt;i kazıklara vu· 
h "- :r u. kapta ~ • 

"" lln nın oglunu Kazıklama-
!t{ Utrnaınııılardı 

l evıay· li . . 
er ti"' d"ı aıen, bunu lıir masal din-

i!' uı ınıe · 
'tıt de anı. mış, sonra gitmiş, se.vgili· 

la~alllı!t ttnıştı. !F.ıkat, fazla umur· 
'4ra hi" bı." Bunun üzerine genç hüküm 
~,, :r ır n "h . 0rcn v . ası atın kar etmediğini 
'i A. eıırler l . . . . . 

<1.tz.... ' mese eyı gıılicc sevaıJı-
tıı .... y, hild" b 

llJlar• ırrnenin bir yolunu bul-• 
...... ~-

\'a ger Baıb 
lll ede arosu kışkırtmakta de· 

Yerinde :slcl Yarın, öbür giln Tunusun 
...,. ıe er eıcr 
~Cd' • 

ırtrn· le . 
ı,t . rdı. 

tinı· e b'luı.ın il . . 
ılcter zcrınedır ki Aizze zey-

'tlotıd" arasında .. 
1 Utıtıu scvışır erken sözil 

~erine Çtvı!~ıa_ştırmış bu meseleler ü-
alııj ~ ştı. Fakat Mevlayi Hasen 

ili trn~tan k" . itırı,. b· çe ınnıııı. ve sevgilisi-.. ınd" • :r 
d Cenç hUJc .. ınp fchre dönmüştü. 
'lildi 0 Uttıdar Aizzenin yalnız acıkı 

le · nlar k :r 
teçirrn· Çocu luklarmı da birlik-

trı 11 Olduk] • · • . . ha Yalcın d arı ıçın bınbırlerinin 
. baaı, lab ~tları ıdiler de.. Hnsen'in 

a1 ucıeri":1 
1 

hUkümdar, şehrin en asil 
\iyı- en bir' 
< "' beraber ıne mensup olan kızı oğ-
~"- okutmu• v b.. "'d""k . ~ -'1" biribirJ . 'f e uyu u len 

iti.. l\iz crıyJe evlenmelerini iste 
~lılctugunu ze de tıpkı Hasen gibi ço-
ııa. · Ahr -

ı!rn daire . aı ogulları sarayının 
•-ıuıc •ınde .. . . . 

t urnd .. eçınnışti .. 
erı...i arın Ve ı ·ı· . 

k V 1erin evgı ııınin tahsil ve 
1 a~ li;ııcnincbçok dikkat edilmişti. f"a-
1!1.ı aba ""JU 

"•'- iltip b· . 1 0 nce, Aizzenin ai-
~ 'l;a ır ınat ·1 
ı~· 1n >'enı hUku 1 c kızlarını tahta 
ll 1 erdi mdara vermek istcme

ı;:Ylc .' 
hır ha1 Tunasta h" .. ··1 . 

ıç goru memış 

muştu. 

Aizzenin babasına bahşettiği çiftlik
ler, Tunus devletinin dörtte birini kap
lıyordu. Fakat hükümdarın bütün ih
sanları ve ricaları. vezirlerin ve Tunus 
ülemasının tavassutları hep boşa çık-
mıştı. 

Aizzenin babası bu izdivaca bir türlü 
muvafakat cevabı vermemişti.. Sebebi 
soruldugu zaman sadece susmakla ikti
fa ediyordu. Bu esrarengiz sükutun de
dikodusu Tunusun ütün çarşılanna ve 
evlerine yayılmı tı.. Ailenin dostları 

arasında bu muammayı hallettiklerini 
sananlar yok değildi. Bunlar babanın 

bu izdivaçtan büyük uğursuzluklar çı 

kacağına inandığını söyJüyorlar, ve; 
- Çölün meşhur bir, iki müneccimi 

Aizze ile Hasen'in yıldızlan birleşirse 
bundan Tunus için bir kıyamet kopar 
demişler. Sonta rüyasında da bazı ala
metler görmüş.. 

Diyorlardı .• 
Mevlayi Hasen, mağrur olmakla be

raber, şeytan bir politikacı idi de ... Tah
tına çıkar çıkmaz Tunus asilzadeleri
nin kinini tahrik etmemek için kızı ba
basmm muvafakatini almaıdan nikah
lamak cihetine gitmemişti.. Bununla 
beraber onu babasının evine de gönder
memişti. Ölen Tunus hUkümdanrun oğ
luna zevce olmak ilzere seçtiği Aizze, 
şimdi, Ahfas oğulları hanedanının Bar
du adlı sarayında incilere, yakutlara, el 
maslara ve zebercctlere garkcdilmiş, 

çok sevilen bir odalıktan başka bir şey 
değildi. 

Babası bu hale de tahammül ediyor -
du, fakat asla bu izdivaca muvafakat et· 
miyeceğini tekrarlayıp duruyordu. 

Mevlayi Hasen bir müddettcnberi 
hemen her gün sevgiJisini alıyor ve 
şehirden iki üç saat ötedeki bu zey 
tinliklere gidiyordu. Orada bir kçük 
köşk te vardı, bazan kapanıp kalıyorlar
dı. O zaman muhafız kuvvetler, zey
tinlikler arasında uykusuz sabahlamağa 
mecbur oluyorlardı. 
Hükümdarın bu hali de şehirde ve 

askerler arasında bir başka dedikodu 
mevzuu idi • 

Mevlayi Hasen, aşkı \'e gururu ile 
günden güne körleniyor ve günlerin 
kendisine ne kötü bir çorap ördüklerini 
sezcceğe benzemiyordu. 

Tunusu tehdit eden tehlike bir ise, 
kendisini tehdit eden tehlike iki idi. 
Zira Tunusun yalnız Barbaros tarafın
dan znptmdan korkuluyordu. Halbuki 
kendisi tahtını hem Barbarostan, hem 
de bizzat öz kardeşinden korumağa 

mecburdu. 
Kardeşi .. O da başka serseriydi! 
Aralarında iki yaş fark vardı. Babası 

ölünce ağabeyisiııe Tunusu paylaşmayı 
teklif etmişti ve Mevlayi Hasen bunu 
rededince atma atladığı gibi sırra ka
dem basmıştı. 

Nereye gitmişti? . 
Kiminle beraber gitmişti? 
Bu teklifi yalnız başına mı yapmııtı? 

Yoksa kendisini bir tahrik eden mi var-
dı?. 

Kardeşi bir başka anadan doğmuş· 
tu. Bu kadın çölün en azılı kabilelerin· 
den bir kaçı ile akraba idi. Acaba bu 
kabileler kardeşini hükümdar tanıyıp 

kendi.sine karşı bir harekete kalkı§ırlar 
mıydı?. 

Aizzenin dalgınlığında nasıl hüküm· 
dara kartı olan aşkından daha başka se
bepler var idiyse Mevlayi Hasenin dal
gınlıgında ve can 11kıntısında da Aizze 
ye karşı olan aşkından ve Barbarosa 
karş ıolan kininden başka böyle bir se
bep vardı. 

Ttahta çıktıgı gündenbcri bir gece 
rahat uyku uyuyamamıştı. Sarayın ne 

tarafına baksa kard:şi.nin r,olladı~:. b~r 1 
hançeri veya kardeşının gonderdıgı bir 
zehir ıi~csini görUr gibi oluyordu. 

(Devamı var) 
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Mübaıağa 
ırekoıru 

l!:n az kelime ile en akla hayale ıığ
maz bir hikaye anlatmak i~in bahse gi
rişmi§lerdi. Biri anlatmağa başladı: 

- Bir gün sokaktan geçiyordum, bir 
ele ne göreyim? Adamnı biri beşinci 
kattan kendini sokağa attı. Fakat son
radan pişman olmuş. ailesini düıünmüş 
olacak ki birinci kat hizasına geldiği 

sırada intihardan vazgeçti ve •.. tekrar 
beşinci kata çıktı .. 

Bahis tutanlann ikincisi hemen atıl
dı: 

- O adam bendim. 
Ve bahsi kazandı. 

1 
l~ıtı•ıncn - Vah za\·nttı: Tedlıirsiı: 1 

liğ-iııc kurban gitti. ''Çhill ı::;cçlll~ı·in 
orta ımlan git.. diye kn~ dcfn knhilı 
ctml':'tlın ! 

Lokantada 
Garson - Baylar ne emrediyorlar? 
Birinci sağır - Mükemmel! Bana 

ondan getir?. 
ikinci sağır - Bana da ... Amma be

nimki salçalı olsun! .. 

adam 
Daima gayri memnun ve §ikiyetçi

dir. Buna rağmen talihine de diye<:ek 
yoktur. i~te size bir misal: 

Geçen gün evinin balkonundan ba -
karken müvazenesini kaybetti ve üçün· 
cü kattan sokağa düştil. 

Bereket o sırada saman yiıklü bir 
kamyon geçmekteydi, tam onun üurine 
düştüğü için burnu bile kanamadı. 

Bizimki söylcnmeğe başladı: 
- Ne felaketi Yanımda kapının a

nahtan yok. Şimdi çilingir çağmp .kapı
yı açtırmak lazım 1 •• 

iş ve eğlence 
Kaynanası, sizlere ömür, hakkın rah 

metine kavuşmuştu. Bir arkada§ı erteıi 
gün onu itin~başında çalışır görilnce 
şaştı: 

- Yahu, iki saate kadar kaynananın 
cenaze merasimi yapılacak. Sen gene 
burada çalııııyorsun .. 

- Hayatta işle zevki ve eğlenceyi 
biribirine kanştırmaınak Hizım.. Şimdi 

burada çalı§ıyorum, iki saat sonra da 
kaynanamın cenazesine gideceğim ı .. 

ti lııkılftp der 1: Ünhersiteden naklen 
\"usur Kcmnl Tengirşenk. 18,30 plakl:ı 

dnn musikisi, 19 N<!cnıellin Rızn Ye nrka 
clnşlnrı tnrnfındnn Turk mu ikisi, 19,30 
konfrr:ııı , l>ılklor Fuhrcltin Kerim (Ihı)·~ 
Jıı rın mahiyeti), l!l,5!i llcırsa hnlıcrlerı, 
:lO Mu~tnf:ı ,e :ırkadnşl:ırı tarafından Türk 
musikisi 'c hnlk ş:ırkılıırı, 20,30 lııı,·a ra· 
poru, 20,3:1 Oıncr Hıza tarafından arapt'a 
si·~ lcv, 211,4:; :\ı•zlhc \ ' C arkadaşları tarafın 

dan 'l'urk mu iki i \'C halk şarkıları .(saat 
)urı.) 21,15 Orkcslra, 

1 - Hu sini: Tnnced mcrtur. 
2 - Bcrcl • Clcrc: llluslen, 

Yal c. 
3 - l'ucci n i: l\ladanıe llutterfl). 
4 - Tr:ınsl:ıtcur: Seranııdc. 
[ı - Engel: CoYLO) l.icLe. 
15 Ajans haberleri, 22,30 Pirıkla o . ~ s !olar, opcrıı \C operet parçaları, 2-,50 on 

haberler, \ 'C erle i günun programı, 23, 
son. 

Ul'KllRS: 
J S; plılk, 19, 15 Küt>uk orkestra, 20,50 

dini ınlııik, 21,30 pHlkla opera. 

/Jl l f)A/•J;<; Ti:: 
18,30 pliik. 19,40 ig:ın orkestrası, 21,20 

oııcr:ıdnn lem il nakli, 4,10 caıb:ınt. 

m:ur.ıs: 

18,30 ıılBk, 20,10 müzik, 21 kabımı, 22, 
lıafıf mliıık, 23,30 dan Jıa,·nlnrı, 

ROMA: 

18,15 kcrnnn konseri, 20,30 hafif müzik 
22 cnfonik kon~er, 23,15 hafif müzik. 

l'.4USOl' A: 

ı S,50 plhk, 21 pl:ık, 22 ~open mütiiti, 
23 kfiçiik orkestrn, 

l'a:an: Kenan ~·inill - l\fclckznd ÇinllJ (Tercrıme ve i/"libaı Jıakkr mulıfu:duı 

( ERKEK - KIZ ) - l\'ımuıra 31 -

Günde sekiz melktlYJ~ R 

Hiçran beni seviyor 
ve kıskanıyordu 

Muhayyel kanmı büsbütün 
parmağına do·ıamıştı 

Maamafih Hicran, benim evlilik ha
yatımla pek alakadaroı. O, ilk görüştü
ğümüz zaman uydurduğum yalanı iki· 
de bir önüme sürüp duruyordu: 

- Kenan, karın gitti mi?. 
~Ne zaman gidecek?. 
Suallerinin ardı arkası gelmiyordu. 

Böyle bir yalan uydurduğum için adeta 
pişman olmuş gibiydim. Fakat gene 
bozmuyor ve işi idareye çalışıyordum: 

- Çok bir şey kalmadı! .• 
- Yakında .. 
Aramızdaki münasebet gün geçtikçe 

derinleşiyordu. Bana günden güne daha 
fazla bağlandığını, mektebe yakın olan 
kahvelerde oturduğum zamanlarda ba
na gönderdiği ve adetleri günde yedi, 
sekizi bulan mektuplanndan anlıyor

dum. 
Bunların hepsi de ayrı ayn sitemler

le doluydu. Onun böylece gönderdiği 

mektuplardan birine karşılık verdiğim 

bir mektubumda, çocuklarına karşı olan 
alakasından bahsetmiş ve bu alakasının 
genişliğine bir ölçü olsun diye adeta 
kıskandığımı yazmıştım. O da buna ce
vap vermeyi ih~al etmedi.. Bir hayli 
uzun olan mektubunu şu satırlarla bi-
tirmişti: 

"Bu uzun kıt gecelerinde koynum
da yatan iki rnaıum yavnıcağtn bana 
verdiği zevk neı'c de maM1mdur. Fa
kat ıenin koynunda aeni .even, .eni tah
rik eden bir kadın var . ., 

Bütün bunlar, Hicranın bana nasıl 

baglr olduğunu gösteriyordu. Beni se
viyor ve kıskanryot1tlu. Hem, onun sahi 
ısandığı muhayyel bir kadından .. Zavallı 
bilmiyordu ki ben de kıskandıklanndan 
biriydim. Ortada hakikaten muhayyel 
olan bir şey varsa o da: Erkekti •• 

Bu mcl<tuptan sonra karımı ( !) büs
bütün parmağına doladı. Bir gün, niha
yet: 

- Yarın gidiyor! 
Demek mecburiyetinde kaldım.. Ertesi 
günü dişçisinde buluşmak üzere sözleş
miştik~ Mahsus biraz geç gittim. Bana 
neden geç kaldığnru sorduğu zaman, 
karııru teşyi ettiğimi söyledim. Yüzü 
değişti .. Gözlerinin içi güldü. Gayri 
ihtiyarı: 

- Gitti mi?. 
Dıye sordu .• 

Karımı böylece gondeı1dikten 60nra 
beni tazip eden suallerinden kurtulaca
ğımı sanmıştım.. Fakat böyle olmadı: 

- Mahkemeye müracaat ettin mi?. 

Sualleri başladı .• "Bugün, yarın,, lar· 
la bir kaç zaman savsakladım. Sonra 
da: 

- Dün gidip tanıdık bir avukatla 
görüşütm.. Meseleyi hallettik. Bu sa
bah ta vekaletname yaptık .. Artık üst 
tarafiylc o uğraşacak.. Bana ihtiyacı 
olduğu zaman lda haber verecek. 

Onunla hemen hemen hergün mektep 
dağıldıktan sonra bulu§uyorduk . 

Saat yedi, buçuktan sonraya kala· 
mıyordu .. Müteassıp bir kadın olan an
nesinden çekiniyordu. 

Bu dışarıdaki buluşmalar beni fazla 
masrafa aokuyorldu. Bir yerde çalışmı
yordum. Annemden çektiğim paralarla 
bu masrafları karşılayanuyacağımı gö
rüyordum. Buna lıir çare bulmak la
zımdı. 

En çıkar yol, Hicranın evine gide
bilmenin yoluydu. Bunu doğrudan doğ
ruya teklif edemezdim. Zemini hazırla
mak lazımdı. Ona, ıclıp.rıda buluşmamı
zın, etrafta, bilhassa muhitte iyi bir 
tesir bırakmadığını, dedikodular fazla
laşmadan bunun önüne geçmek icap 
ettiğini, bunun i~in de evlerinde buluş
mamızın daha iyi ve daha doğru olaca
ğını, "ailece görüşüyoruz. der ve mü
nasebetimizin şeklini herkesin gözün -
iden saklayabiliriz.,, demeyi düşündüm .. 
Fakat bir anda caydım •• Böyle bir tek· 

lif yapmayı düşündügüme piş~an olmu 
gibiydim .. Kendi kendime: 

- Melekzad, sen ne yapıyorsun? 

Karşındakinin kadın olduğunu galiba 
unutuyorsun. Evine girip çıkman, miı
nasebetinin şeklini daha ileriye götüre-

bilir. Gözünü aç çocukluğun Jüzumu yok 
ddim . 

Ona böyle bir teklifte bulunmazdarı 
önce Hi raru denemem lazımdı. Onun
la buluştuğumuz bir gün şöyle bir tek
lifte bulundum: 

- Hicran ,dedim. ister misin senı 
bir yere davet edeyim?. 

- Nereye?. 
- Kabul edeceğini söylersen söyle--

rim. 

- Evvela söyle ... Kabul edip edemi
ceğimi sonra söylerim .. 

- Beyoğlunlda bir arkadaşınun pan
siyonu var. Seninle bir gün oraya gi
delim. 

Bu sözüm, Hicran üzerinde bir bom
ba tesiri yaptı: 

- Ne? dedi .. Bir pansiyon mu? Te
essüf ederim, Kenan... Bana bir daha 
böyle bir şey söyleme .• Münasebetimi
zi hemen keserim .. Benimle böyle bir 
maksatla görüşüyorsan aldanıyorsun ... 

- Bunda kızacak ne var?. 
- Ne olacak.. Hakikaten hiç bir şey 

yo'k .. Pansiyon iediğin yerin randevu 
evinden ne farla vnr sanki... Rica dde
rim .. Ne demek istediğini pek iyi anlı
yorum .• Tevile de lüzum yok.. Şunu 

iyi bil ki ben beş dakikalık zevki için 
namusunu feda edceek kadınlardan de
ğilim .• 

- Hicran söylemek istedigimi yanlı 
anlıyorsun .• 

- Sus ve bahsi kapat. 
Hicran çok kızmıştı. Fakat ben, bu

luşmalarımızı evinde yapmıya başladı
ğımız zaman hiç bir tehlikeye maruz 
kalmıyacağımı düşünerek :;eviniyor
dum. 

Ertesi sabah bir çocukla kahveye gön 
derdiği bir mektupta gene bu hadise -
den bahsediyor ve: 

- inan bana Kenan, hayatnnda se
verek konuştuğum ilk erkek sensin .. Be
nim böyle manasız şeylerle kalbimi kır
mamıya dikkat et .• Sonra beni kaybe · 
dersin .. Ben zaten manen ölmüş bir 
kadınım ... 

Diyorldu. 
Aradan bir hayli zaman geçti.. Bir 

gün düşüncemi göyledim. 
- Dedikodulann önüne geçmek için 

böyle haı-eket etmemiz lazım, dedim. 
Evvela kabul ~tmek istemedi. Neti

cede dediğime geldi.. 
Attık evine girip çıkmıya başlamı§

tım. Annesi beş vakit namazında. kendi 
halinde bir kadındı. Çocuklarının ikisi 
de kızdı .. Biri, beş, diğeri de dört ya
şında kadardı. Onlar bana çabucak a
lışmışlardı. Ben de onları çok seviyor
dum. ikisi de sevilmiyecek gibi değildi. 
Şirin çocuklardı. Hele küçüğü yaman 
bir eydi. Büyüğü: 

- Kenan ağabey .. 
Dedikçe küçüğü kızar: 
- O Kenan ağabey degil, baba t • 

diye bağırırdı. 

Küçüğün ağzında beliren bu dediko· 
du, kısa bir zaman için:dc etrafa da 
yayıldı. Evlerine gidip gelmem, onunla 
görüşmem, mahallede >ıakila bir dedikodu 
uyandırdı. Bu vaziyette, Hicran ev de
ğiştinniye mecbur kaldı. Yeni taşın
dıkları yer bir apartımandı. Bizim eve 
de yakındı. Ben de o sıralarda annemin 
israriyle tekrar eve gelmiştim. 

Fakat kardeşlerimin yüzünü görmu· 
yordum. Bana artık tamamen dargındı
lar. Evden sabahleyın çıkıyor, akşam 

dönüyordum. Hicran Feriköye gitmemi 
istemeldiği için oradan ayağımı kesmiş 

bulunuyordum. 

~Devamı varJ 
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Yeni bir dünya şam-•lun akşaınki toplan· 

· · tıs111da hl r çok 

Son moda 
eteklikler 

piyonu yetişiyor ha•,::::~c:.• d~:.!~~boı- Bu sene mo
da olan etekl..k -

ler, ister sade, is-

su Frank Hough isminde 
bir lngiliz boksör üdür 

c;cçc.nlerd.: .\ \ u turyanın meşhur ağır 
ıkleti "Han Lozck" e karşı Londrada 
p~k mu\·affnkıyetJi bir doğü~ ynpan 
Frmlk Hough adındnkı boksör birrlenbi. 
re me,hur olU\ennic;tir. Bokc: menecer
leri Frnnkda pek bıiyük bir i tıdat gi1rü
yorlar. Onun pek ı:;ık1 yumrukları oldu
ğu gibi dayağa tahammülü ele Ntyam 
ha~ ret derecede !azla buluyorlar. 

. \hlaken de pel, temiz olan Frank kat
ın en par:ı hırslı ·ı değildir. O. döl.rü,ü 
'>ırf kendi zc"k \C he) ec:mını tatmin et· 
mek için ppnıaktadır. 

l ngilizler ona zamanın en lok •ozlü 
bok~\rü demektedirler. 

Frank: 
- HakilJim paray:ı hl'nden dah; taıb. 

muhta a kazan am da hi emi omı \er
mekten çekinmem. diyor. 

Geçc:nlerde tah:?ddü eden hir \aka 
Frank'm bu wzlcrinde pek <;amimi oldu
ğunu ~,ı i1.enni5tir. Frnnk son zamanlarda 
1 n~ilter<>nin ıanınmr~ boksörlerinden hı
"' le hir maç yapınHır. Mnçtan hirkaç 
gun c;o:ıra hu bokc:.öriin gözleri gönneme
\ •e ha.lamı tır. Zaten yaptığı birçok çetin 
d ,-rüc;ler dolayı iyle rüyetini h.a) belmek
te ol:ın za\'alh adamın bu akıhetinde r 
J:Orank kcndı ınirı de dahli oldui:runu d ... 

~iınmii~. günlerce ~ôzüne uyku gim1e 
miştir. En nih::ıyct ::ıc;abi bir buhran İ· ı 
çınde \'C "Üzünden ya5lar akarak lngiltc 

re bokc; f cdemsyonuna müracaat ctmi~ 
'r kendi hi i tamamen kör olan mes
lekd:tc:ın:ı 'eritmek üzere kendi ine Mc. 
\,·oy \'cva onun gibi meşhur bir bok-

Biiyiik bir hastalık geçirdikten 
so:ıra ynpl ığı ilk miisnbakayı 

lrnzanan 

'ara dos 
r'ı· ·unıtle rol alacJfi 

• • 

) 

Cim C)(ITando" 

\.n i . ':ı mU\ afl::ıl.h etli mu!:ıab::ı

kalar rap~ı.1 J .. tanbullu pehlhan Cım .::ıa
ranclo un hır ıkı n:, C\ \el buyuk bir oto
moh 1 k.ız, ı ~e rmi olduğunu haber 

ve mi!;tik. l 'zıın z.1man hastahanede te
d.ı\ i c.dilmiı:: olan arando nihayet iri· 
lr m· \E.' ıtCÇrn hafa ~·~an güre:~ .. , 
Harm.mt'la Lo '1Cdo ta Olimpik la 
dm"'1 ~arpı mı-ıır. 

\m · 'k::ı1n\ı duın :ı •3n pironu nam 
ze :ile ı olan giıre , i l >ın Dr ıton. ~aharin 
\I! \li Ba' an•n hth ıl\ hir a'!ıka ıle tal 11 
et i"ı b:.ı mü a" '. 'İa ı .. tanhullu p<:hli
,,,, n\i~ı \lr.nnı m"~ıup rtnwic mu

'· :,· ·~ o1 ı \'l tU". 

Cm· '°":t ınrl'l un hu m · '"-a'rn"ını gııı -
m ~ · Pam'ln u ·aro. Edı Kantnr. \°il 
mm P )\ 1. Con ı · r: d >rd. \'a\ dest gi. 

hi ta uıımı. fı'rn 

bt•n' rd:-ı· \ · \ ı:anto• 

l lo I' U ru'"' 20 1 tl(;l de\ l' İ mı.in'l 
~cbcuvle rapı .ıc:ık nhı• ılı 1dc ı t<>nbul
lu pehlh-a11m da bir rol alma ınr teklif 
elmi lE.>rdir. 

""---------"-----~/:! 

1 

ırle çarpı~ınal· imkftnı verllme~ini ı ica 
ctmıştir. 

Frank şohrct merdi\'cnini pek süraUe 
tırmanmaktadır ve onun bu rica ı pek 
yakında i 'af edilecektir. 

Frank 1 Iough bugün dünrada en sık 
maç yapan boksördür .O idmanını maç 

klindc yapıyor. Hr.r haltn iki maç yap 
maktadır. 

1934 cne::sindcnb ri Frank tamam 200 
maç yapmış, bunların hemen hemen hep
sini kazanmıştır. Max Bcar 1 ngiltcrcdcy 
ken Frank Mak::s'm kampında onunla 

:, üzlercc defa eldh•cn giyrni~. bütiin id
nnn arkada'}larmı nakavt etmek itiya-

ri eh olan Mak~ aradaki kilo farkına 
r- !,rmen Fıank'a bir şey yapamamıştır. 

Bunun üıcrine Mak~ ona "Demir adam., 
ı: kabını hkını ... tır. 

Frnnk hir dcfac:mda on altı gun zar
fırıda on hir mühim maç yapmı3. hepsi
m de kazanını 1 ır. 

Bok or~nrıizatorlı>ri Frank·ı pek ya
kında dünya ~ampironları a:a ında göre 
c~klerini söyliı}orlar! 

Anadolu klübü 
Hakkını aramakta 

devam ediyor 
Bu eneki hk maçları ba.ında birinci 

kunw takımlarının on ikiden ona indi
rilmesi üzerine dokuzuncu \•aziyette olan 
\nadolu klübünün hu karara itiraz etti
ği \e itirnz do. vmının da federasyonda 
kayholdui:'unu e\•velce tafsilfıtı ile 'er
mıfik. 

Bir ay kadar evvel de toplanmı. olan 
fe, kaliide kongrede, bir heyet seçerek 
kh.ibün uğradı~ı büyiık hak ızlıi;rın tami
rine çalı ı l ması takarrür etmi. ti. 

MezkOr klubün bu i .le me,5gul olan 
komi ) onu b::ı \ ekfilcte. parti genel sck
rcterlı~i ne müracaat etmiş \e ayni za
manda da iddialan suhud \ e \"CSaikle 
te hit cclilerek Türk Spor kurumu baş
kanlı rına \ c l ı;;tanbul mıntaka 1 reısliği· 

ne de hildırmi tir. 
Bu i i daha yakından takip etmek i.i

zerc ~·up ikisi Kfımil ile ikinci reıs 

VahdC't d • bırk.ıc; güne kadar Ankaraya 
gidc-ceklcrdır. 

lisc!cr nrasında 

ey bol 
Dun hulclı li inclC' yapılan \C deniz 

lı nın Bur alıları yenme ile net'cele
nln r:ırr 1 ~- ıla~ma ından wnra ayni 
le el.in 'ole} bol tnkımları Be) oğ -
lu llalkr' inde çarpı)tılar \'e deniz lisesi 
bu ımı..;ı da 9.15, 9·15 ile kazandı. 

1 tanbul nuntaka.,ı disiplin he) ctı ter ağır ve &:islü 
dün akşam da mıntaka merkezinde bir olsun, hepsi kalça
top antı yaparak heyete hm-ale edilmi~ ları saracak dere -
olan porcuları sorguya çekmiştir. 1 cede dar yapılmak 

1 )un.1.;:ü içtimada dinlenenler arasında, tadır. 

I enerbahçc - Eno i- maçı dolayısiyle Terziler; kur -
Fencrbahce kaleci i Hüsameddin ile ay- naz davranıyorlar. 
ni takrmıu kaptanı Fikret, bu maçın Müşterilerini mcm 
hakemi Şazi Tetcan. yan hakemleri Fe- nun etmek için 
ridun h ılınç w Tarık \ardı. bin tiirlü hile1ere 

Bunlardan ba5ka da Doğ:m..,por klü • baş vuruyorlar, 
bünclcn Edilı, FeUli, :\lc>lunet, Da\·utpa. modeller .1.:cıt cdi-
şadan Huhi. üleymaniyeden Huhi ve yorlar . 
Davutpasa • Do~an!;por miisabakası ha- Fakat, boru gi
kemi Tahc;in l"z~oz de sorguya çt!-dlmi~- bi bir etekliğin 
tir. içine girmek doğ-

))ünklı toplantıda ilk sorguları yapıl· ru değildir. bu 
mı, olan bu f uthokUler hakkında ne ka.. hem yürürken zahmet verir, hem de 
rar , rril .... .. ~i J "TIÜZ malfım dc~ildir. kalçaları daha ziyade meydana çıkanr, 

eski şeylerden yapılmış veya ariyet alın 

Teoliğler 
Bu hafta yapılacak 
ilk ve şilt maçları 
1'. S. /\. lsta11b11l llölgesi Fttlbcıl A

ja.ılığuıdan: 

8·1-1938 Cumartesi günü yapılacak lik 
maçları: 

Taksim tadı: Topkapı - Galatasaray 
B takımlan, saat 11,30 hakem Hrfkı Ak
sar. B~ikta~ stadı: lstanbulspor • Gü
neş B takımları, saat 1 l,30 hakem Baha
ettin Uluöz. 

9-1-1938 p:ızar günü) apılncak lik ma
çı: 

Taksim ~tadı: aha komiseri Bıtsri 

Bütiin. 
Güneş - Vefa A takımları aat 13, ha. 

kem Rüştü. Yap hakemleri Rıfkı .\k
say ve ~ahaetlin Uluöz. 

Şild maçr: Galata aray - 1 tanhul por. 
saat 14,45: hak~m Ba ri Bütün. Yan ha
kemleri Salahaddin 'e Halid Ozbaykal. 

Şild maçı: B~iktıtş ~tadı: Saha komi
seri Nuri Bo·ut: lI ilfıl • Beyler be) i, saat 
13. Hakem Nuri Do uL Yan hakemleri 
Şevki Topçu ve Şe\·ki Çanga. 

Be iktaş - Doğan: saat H,45. hakem 
Adnan Akın. Yan lmkemlcri TPnk Ozc
ren ve Sait Nil. 

Fencrbahçc tadı: Saha komı eri Bür
han Atak. Şild maçları: 

Anadoluhi:ı:\r - l)3vutpa~ c,aat 13 
hakem Burhan Atak, yan hakemleri 
Tahsin Ozsôz ve Enis Bali. 

Fcnerbahçe - Sülc} maniye, sant ll, 15 
hakem \dem Göğdün. Yan hakemleri 
Ahmet Zeki ve Ahmet Dinçer. 

Kır koşuları başlıyor 
T. S. K. lstmıbul llolgesi Başkanlığın_ 

dan: 
1 - lG-1-1938 ab::ılu Şi,,,lide yapıla

cak 3000 \ e 3000 mctroluk kır koşuları
nın kaydı 8-J.1938 cumartesi ak~mı 

kapanır. 
2 - 30-1-1938 sabahı Topkapıda ya

pılacak 3000 ve 5000 metrelik kır koşu
larının kaydı 25.1-1938 salı ak amı ka
panır. 

3 - Dahilde üç kategori üzerinde ya
pılacak pentatlon mü"3bakasmın kaydı 
11-1-1938 salı ak~mı kapanır. Dahil o
lacaklar be. yarı~maya iştirak edecekler
dir. Bu ran ~alar ~unlardır: 200 'e 
400 ko~u. yüksek atlama. gülle atma. du. 
rarak uzun atlama. 

4 - Ka) ıt için cum::ırt~i ve salı gün
leri 18 30 dan 19 .. 10 a kadar Beyoğlu 
lfalkevi jimn:- tik salonunda Bay Na
ili Morana ba vurmak ltlzımchr. 

5 - tletler salı ve cumartesı ak!';am

ları saat 18 den 19.30 a kadar Beyoğlu 
Halh:c\ i jimna ... tik salonunda çalr~makta 
dırlar. Biilg.mın butün atletleri bu çalış
malara ic:tirak edebilirler. 

Tenis 
Meşhur Henkel v~ 

Budge mağlup 
Sidney'de ~apılan bir tenis maçında 

\"on Craun Budgeyi 1-6, 3-G; AYu tralra. 
lı Brom\ ich de Henkel'i 1-6, 1-6, 4-6 ile 

ına~hıp etmi5tir. 

mış bir eteklik giymiş gibi' gülünç bir 
şekil verir, zevksizliğe delalet eder. 

iç t:nmAşırlnn lıcr sene Ş<'l·llni 'c 
~ •• ı·ııit Urlcl'lrıi dcğl~thfr. Dıırmln ı.lzc 
l <·ni modellerden lı:ızıhu·ını 'eı-:1~ o
ı·ıız. 

ı - Be,) 11:1. sntcnclcn gü:u·I ı.ızüz 
Bc;rıız jol'jcttcn pli clcrlc sü lli. 

2 - J'enhc sntcudcn gccclllr~ u:oı
lnrı gnyct geniş; <lnntellilıırla t;ÜslU. 

3 - Hir gecelik (lnlın: Açık mmi 
jorjcttcn. 

4 - ı•onbc jorjcttcn 1 ülot - gum
lcl •. l\lf\\ 1 sn tenle sU!';lü. 

r; - Sııli)'Cll clnntcliHı. 
H - l'enhc sntenckn J.iziiz. 

MU$a'fFDırD®ıre 
ıro as o o n ~ ır aı ~1 

© B lYI lfiHYI ır '? 
Öğle yemeğine davet ettiğiniz dost

lanmzı sadelikle ve nezaketle karşıla
yınız. 

Öğle yemekleri; gayet sade hazır
lanır, sanki hergünkü aile sotrasına bir 
veya iki tabak ilave olunuyormuş hissi 
verilir. 

Sofranızı düzeltir, süsliycbilirsiniz. 
Fakat fazlasına gitmemek şartiyle ... 
Mcselii sofranın orta yerine güzel bir çi· 
ni. vazo ile mevsim çiçekleri koyabilir
siniz. Yahut, güzelce sıralanmış bir ye
miş tabağı... • 

İki türli.i yemek. bir tatlı bir mey,•e 
kfifidir. Ycm!k nihayet bulun•.:a evin 
hlyanı kalkar, misafirlerim yandaki 
odaya veya ı:alona götürlir. Cigara, 
kahve ikram eder. Bunları. kendi eliy
le \'ermesi bü)•:ik b'.r nezaket eseri sayı· 
lır. 

Ev sahibinin kıyafeti, ev hıy:ıfeti ol 
malıdır. Sokak kıyafeti ile mısafir ka· 
bul etmek onlara: "sokağa 9kacağım, 
çok oturmayınız, gidiniz ... ,, demek gibi 
bir şeydir. 

Dar bir kalıp içinde .. ~~cudu sı~; 
l:ı kalçalara incelik verilemez. Eğer ff 
caklar ince ve uzun ise elekliği yarı 
raflardan aşağıya doğru dü:.•.:e hıra~ 
h. Şayet l:alrn ve kısaca ise biraz g~ 
tutmak Hizımdır. 

Roplarmı, Lizzat kendileri biÇ 
kendileri diken bayanlara bu nolct~ 
göz önünde tutmalanm tavsiye 
ı·im. 

Etekler; geçen scnelkilere nisbC1 

çok kısadır. Suvare clcklikleri de oY1 

Bunların ön t.ırafları, ıskarpinlcr go 
necek derece kısa ve arka tarafları 
zundur, yerlere :;ürünür. 

Öğleden sonra ve sokağa çıkar~; 
giyilenler gayet sadedir. Döıt e~ r 
plisiz, kırmasız yapılır. Yalnız, yoril 
kcn zorluk çekmemek için yırtına~< 
bırakılır. Bazılarında, yukandan •r 
ğıya inen bir dikiş vardır. 

Pliler; spor modellerinde biraı f 
nişçe, suvare clekliklerinde dar ve a1'

0 

deon biçimide yapılır. 
Sokağa çıkarken giliyen etektitı.l 

rerden 30 santimetre yukanda olıfl' 
dır. Genç, boylu ve zayıf kadınlar 
~z daha kısa eleklik giyebilirler. 

Fakat boyları kısa. vücutları !•,!ıi 
dolgun ve yaşlı k.ıdınlann biraz d 
uzatmaları lazımdır. , 

Eteklik kumasları da, rop kurna~ 
rı gibi muhteliftir. Ekose ve iizgile~ ~ 
maşl:ırdan spor biçimi çok şık etcklı1' 
yapılabilir. 

Maroken, Daten, Mat Krep ve ~ 
rerrkli bütiin kumaşlar, suvare ve so~ 
eteklikleri için kullanılabilir. _/ 

yapılması çoK 
kolay bir bere 
Eğer mnntonuzun kumaşı çok Jif 

lm değilse ondnn yapabilirsin'z. ~ 
takdirde çuha, daha iyisi kadife 
lnnıruz. li'arzcdelim ki yaptığınız bC 
siyah kndif cdendir. Şu halde grod' 
iki kuıdela ile süsliycbilirsiniz; .,~ 
ve kırnuzı renklileri gayet iyi gidcl'· 

u 
27 - 37 ~tim~yükl~ 

iki yuvarlak parça kesiniz. Parçııl~'fl 
dnn birinde 60 santimetrelik bir l:>C4v 
şekil açılır. Parcalar, biribirlerillC ~ 
kildiktcn sonra çevrilir. Kcnarın:ı.ıııf 
santimetre eninde bir kordeHi. konll çe' 
lç tarafına da keten bir kordeUl iti_ 
rilir. Eğer istenilirse dış kord_c~ 
arka) a gcll!n t:ırafı be~ zi bir fı) 
şeklinde ycrlc.~tiriliı. 

·&.irr 
nn tm'Z "nçlnr, hm«llnl şılc glll,11,1 

ınck hc\·cslnde, nı·znsmıdn bıı}ll.~ııı' 
lmclınlnr için fclcnl<lir. \ 'c çok l'ıtılfl 
<lır. S~lnrm, nln:ı 'e ~nknl~tııı·ıı ~ 
ru inen uçlnı•ı huk1ccllr. Snçııır 
mulıılcclir. 



Kızıl ışı h 
P ncereye 
bakarl<en .. 

,. - Naklede n F . K . 

Yazan: L~ınan KARAMANOGLV 

''Kıskan~ kocan cehennemde 
iken ben sana 

kocahk vazifesini yaparım ! ,, l ıu. ı ı.ı.ıh ı ı olu' ıdi. 'fe,fik, n
ıı rtımaıı l ın ılarının el ulnğı glbl 
l>lr e~ olnıu tu. Hemen lllzım olan 

yleri c;;ar ıclan alıyor, işlerine ynr
dım cdi) or, ynşnyıp sldlyordu. 

lkiııel katta oturan g ne kadın; 
! neli inin kokusunu ciğerlerine 
indirmiş bir kö1Jek gibi, ı>eşinde do

lnsnıı çocuğun mc,cudlyNindeıı Lile 
h tberdar d('ğildi. Kocasının evde bu 
luıımadı~ı ufltlcrde, sarışın bir gen-
< hı zl) nrC'liui kabul etti ini Te\ flk \ 
dalı ılk ,Uııl rdc ögrcıımişll. Kcşr

ttl 1 bu i ı mUııasobct onuu genç 
tl ık ı uhuıı ı 1 uı ınnlrnrı ık etmiş gün 
l rce arı ııı g nclu ) ri:lclc olmak 
ate i ile) nı n ı tı. 1 ıh. t o genç ada
m m yerine t'('mek koJny iş mi) di? 
Hnı nb 1 rı ı n 1 dı, ap ırtımanm i
hıu 11.ntınd. oturan ·Uzel icadının 
o 1 ın.ı n. ıl glı erdi. 

'f \ fık, k, ruıını bir lrnı·t kıskanç
lı lif"' muh. r z:.ı ctme~e çalışan, çir
Jdıı l\o a) n, nıUthiş bir kin bnğla
nıı tı. J<'ak t, surı ın delllrnnlıl ı ne
dense ı:;e\ ın •ı;c başladı. O da, kcıı
c.lrni gibi bir fı,ıktı. Hem de, kadım, 
J.ı kanç adnm iııhi :.ıı mdan kurta
rı) ordu. 

Çocul< ruhu bu dU,ilıı c ile Metli. 
mUtc l'ili oluyor, ,arışın udum içeri 
gireri(ı>n, gir ıı ı.endisl imiş gibi kal 
lıi ç Ll'!Hl or, onra fkln<'i katın pen-
rclcıine zlerlnf dJJ>ip bekliyor, 

odadnkilcıln snadothıi tnhanuı edi
yordu. 

mr sabah ı,adının kocası, rken
d ıı 'd ıı çıl tı. Otomobilin arkası
ıı ın bağlan tı çnntadnn, 'fe\ fik. o
nun bir se) uhato çı l\tı l"rmı anlamı t.ı. 
"Ihı gece 'elli i gelir artık ... diye 
dü ündu. llukllrntcn n t dolruzn 
do ru, ince lılr hayııJ apartımnna 
girmişti. 

Tc\ fik, kırmızı ı ıklnrı sokağa vu 
rnn ı><'nc •<.'Ulu tam it ı ıı;ımlnkl du
vnra arkasını ela) anmı, gözlerini de 
yukarı di km! ti. Saatler ı;cçiyorclu. 
tlcn uzakta ·ö C) f cluncn ı mnn lılr 
Vakit gece).ırısrnı bulıııu.tur. Hir
hnyal Te\ fl~'İn gözüne ilişti. Ve, hay
retle irkildi. Kadınnı koc;ısı lavaş, 
yn, ns sessiz ndımlnrln yaklaşıyordu. 
lJUncn kocnuııı l<:eri gırruesile kır
mızı odada, hasıl olacak sahn gözü 
niln önünde cı ıılandı. • arışın dcll-
1,anlıyı, penbo renkli ı,, clmı, yerde 
kanlar içinde yaU) orlarmı gibi gür 
dil. Şa kın gözleri aııartımanm ı .ıpı
sına. sıtU, fakat kapı cokt.rn kaı>. u
mı. tı. Kaıııcıyı uyandırmak uzun 
sUrorcll. Yukarı b lktı. lklnl'i J.·ıt ol
dukça ) ul· · ktl, tırmanıp cnıııı , ur
mak, gelen t<.'lılllH•J.i Jıaber \<'illi, c 
lınklhısız hlr f}eycli. Ad,ımın Jı.ı) nli, 
hnralrnlerde öı ınc -;." alrstığı k.ırn 
golgclcr gibi Hnaş, ya,a yal 1ı Qor 
<1.u. D Iiknnlmııı <'il<' dimağında hlr 
şıııı <'k çaktı Hlr <'aı" bulınu . hı. 
Hemen.) ol l.e l'll bir haJ. dut tı 'rıl , 
ı danım ka r mu diklldl sust lı çn 
kı ı elinde>. 

Pnralnrı ökUI!. 1o, n gc'>eıtf-
1 1.~ ! .. ~ dire mırıldandı • Mı ı.sndı 
gurültu çıkarıp J. ukardakileriıı dik
katini c lb tm kti. Fnkrıt ZC'll hı ,.e 

- Ne emerdersiniz efendim.. Fakat • 
benim gibi bir kctdrn size ne verebilir 
ki?. 

Bana, benim sana yaptığım kadar, 
belki ondan fazla bir hizmette buluna
bilirsin kızım. Ben sana hayatında sükfı
neti temin edeceğim; sen de benim için 
ayni işi yapabilirsin; hatta daha fazla

sını yaparak benim hayatımı kurtara
bilirsin .. Çünkü beni derdimden kurtara 
mazsan ölümüm muhakkaktır!. 

Kadın merak içindeydi, so11du: 

- Durunuz muhteıem peder.. Be
nim gıbi :tciz bir k dın size ne yapabi· 
lir ki? 

- Derdim sana ol<\p aşkımdır ve bu 
derdımden beni halas etmek tc ancak 
senin elinde olan bir İ§tir . 

K ;.lın yerinden fırladı : 
-Ne? Ne diyorsunuz? Söylediğiniz 

sözler bir din adamına, hele sizin gibi 
İsa dininin en muhterem p:ıpasların
dan birine yakışır mı? Siz bana en 
büyük günahlardan birini teklif ediyor

sunu.ı. 

- Telaş etme kızım .. Papaslar da in
sandır ve onlann da diğer insanlar gibi 
bir takım ihtiyaçları vaıtdır. Bu hakikati 
Hazreti !sanın idrak etmemiş olduğunu 

şişman nclam, sessizce, bir yılnn gi
bi Te\ fı lıı Uıerlne saldırdı. Çelimsiz 
oğlan hem n yere yuyarlanmıştı. 
Besili lılr bognya benziyen ndam, 
yumruk yumruk iistUne indiriyordu. 

Tc' fiğin gözleri karardı. Yumru
ı.;un birisi, sanki midesini çUkert
ııılştl. Artık dayanamadı. Elinde sı
kı sıkı tuttuğu sustalı çakısmı, bü
tün hızı.> la adanım karnına daldıı·dı. 

Blrlbiı'ini takip eden kesltin dU
dUk sesleı·ı, "tutun! yaknlaym!,, fer
yatları 'e bir tabanca patlamnslle 
lıir cok başlar pencerelerden uzandı. 
Herkes solmğn fırladı. Gözlerinden 
den ateşler saçılan lki polis, bir bek 
çl, Ustu başı ı;;lşman adamın kanlle 
lekelenmiş, zıwallı Te,·fiğl Imrakola 
götürdliler .. 

Meı,;hur bir zengini bir hamlede 
öldiırih·ermiş olan çocuk o kadar çe
limsiz, o lcndar şnşlnn ve o kadar sa
rarmış bir hnldo idi ki, ağır ceza 
ın:-hkemesindo onu görenler gayri 
ihtiyarı bu çocuğa karşı kalblerlnde 
hlr merhamet duydular. Yaşının kü 
ı;Uk olması <lolnyısllo Tevfik, on lıeş 
sene hapse ınahküm oldu. 

Kırmızı odndn oturnn güzel kadın, 
kendisini lrnrtarmnk fc;:in on yedi 
yaşında hir çoC\ı ·un yaptığı bUyilk 
fcdakl\rlığr ölünceye kadar bilmedi. 
Bir hırsız kamnsile öldü zannettiği, 
zengin koC'asının, mc>cburI mnt"mfııl 
tuttu. Ve hir sene sonra sarışın scnç
le e' lendi. 

Leman Karamanoilu 

iddiaya nasıl cüret edebilirsin? Böyle 
bir iddiada mısın yoksa?. 

- Hayır, fakat. • 
- Fnkatı, makatı yok .. Bunu o ıda 

düşiin üş ve pap lara lazımgelen mü
saadeyi vermiştir. Ancak bunu papas
lardan başkasının öğrenmesine izin ver 
mcmiştir. Senin telaşın ve isyanın işte 
bu cchaletinl:ien ileri geliyor. Maamafih 
mazursun, bana söylediğin sözlerden 
dolayı seni Ultfen affe.iiyorum. 

Sana olan aşkım benim aziı:liğime 

zerrece halel getirmez. Çünkü bu aş
kım sadece vüoudumdadır, 6izden iste
diğim deva da gene vilct.idumu alakadar 
eder. Ruhum bu hislerle meşgul değil
dir kL .... 

Papas hararetle anlatmağa ıdevam e
diyordu: 

- Yaılı değilim, koearuza nazaran 
çok daha yakışıklı ve zekiyim.. Senin 
gibi bir kadını memnun edebilecclc bir 
adamım. Seni bu dünyada ve öbür dün
yada mes'ut etmeğe çalıpn bir aıdamı 
bilmukabele sen de mes'ut etmek iste
mez misiniz?. 

Kıskanç kocan cehennemde iken ben 
sana kocalık vazifesini yapanın; kim
senin bundan haberi olmaz. Bu, bir çok 
kadınların kaçırmak istemiyccekleri bir 
fırsattır; senin de zeki bir kadın sıfati
le her halde onlar gibi davranmak iste
yeceğinden eminim. 

Hem b:nim mücevherlerim de var. 
Bunlarldan sana hediye etmek benim 
için büyük bir zevk olacaktır. 

Kadm, gözlerini yere indirmiş, bu 
sözleri dikkatle dinliyor, fakat cevap 
Yermekte tereddüt gösteriyordu. ''Ha
yır" dcmeğe cesaret edemiyordu. "E
vet,, demek ise ona namuslu bir hareket 
gibi gelemiyotfdu. 

Papas kadının bu mütereddit halini 
görünce ricalarını ve vaazlanru tekrar 
etti ve nihayet onu, istediği şeyde ah
laksızca bir mahiyet olmadığına ikna 
ctmeğe muvaffak oldu. 

- Kocanın yarın beni gelip gör
mesini temin etmelisin, kızım, diyordu. 
Gelmeği sakın ihmal etme .. 

Ayni zamanda parmağına kıymetli bir 
yüzük gcçirmeği de akıl ~ttiği için ka -
dm sevinç içinde manastırdan çıktı ve 
filhakika ertesi gün kocasını manastıra 
yolladı. 

Kumaz papas, kimya ve simya işle
riyle uğraşan bir papas arkal:iaşmdan 

çok kuvvetli bir uyku eksiri tedarik et
miş ve evvelce müteaddit defa bunun 
tecrilb:sini yapmıştı. 

Planını tatbik yolunda işte bu eksire 

güveniyordu. Ferond gelince, Iaf sıra
sını getirip ona kıskançlığın çok bü
yük bir günah olduğu hakkında nasihat 
verdikten sonra içinde uyku iHicı karış· 
tınlnuş bir bardak şarap ikram etti. 

ilacın tesiri yanın saat kadar sonra 
görüleceği için acele etmesi l~ımdı. Be· 
rabcrce köye kadar gitmeği teklif etti. 
Dışarı çıktılar ... 

Gezinti uzun sürmedi, tam köye ge • 
dikleri sırada zavallı Ferond fenalaştı ' _ 
birdcr.':>ir~ ) ere düştü. Etra'tan k~c;tu
lar. bir kalp sektesi netices! ·... ölüı ı 

za--·:-ıe h m .:ı kan na ve akraba ın:ı 
haber verdiler. 

Ertesi gün cenaze merasimi yapıldı. 

Ferond'u, manastıra pek yakın bir yer
de bulunan mezarlıkta bir lahte defnet" 
tiler. 

Papas hemen o gece, sırdaşı o1an ma
nastır papa lanndan biriyle mezarlığa 
giderek "ölu" yü lahitten çıkarıp mana • 
trra nakletti ve yeraltı mahzenlerinden 
birine koydu Hiçbir yerden ı~ık görmi. 
yen bu penceresiz ve karanlık m~n 
mükemmel bir cehennem o1abilirdi. H,..· 
men Feroncrin üzerine bir papas cll'1-
scsi giydirdiler. Samandan bir yatak ü
zerine yatmp üç gün sürecek olan uyh'U· 
sunun sona ennesini beklediler. 

Ertesi günü papas dul kadının zı) arc.
tine gitti. Dediği gibi Ferondu cclıenn~ 
me gondernıcye muvaffak olduğunu SU)· 

liycrek ona vaadini hatırlattı. Kadın za
ten her şeyi göze almıştı, hele papa m 
parmağında, kendisine verdiği ilk yüzu
ğe nispetle daha değerli bir yüzüğü gö
rünce bu karan daha kuvvet buldu. Pa-

' pasın o gece kendisini :zirarete gelmesi .. 
ne müsaade etti. 

Papas bittabi bu müsaadeden istifade 
etmekte geç kalmadı; istediği oldu ve da
ha ertesi geceler de bu ziyaretlerine de
vam etti. 

Bu arada Ferond ölümünün dördüncü 
günü mana tınn mahzeninde uykudan 
uyanmıştı. Şaşkın şa km etrafına ba.~1-

narak nerede oldutrunu arilanuya çah
~ırken içeriye manastır ba rahibinin sır-

da~t olan papas girdi. Yüzü simsiyali 
boy:arunıs olduğu için bilahare Ferondla 
karsılaşırsa tanınması tehlikesinden hiç 
korkmıyarak yakla~tı. Elindeki kamçı İ· 

le zavallıyı bir müddet döğdü. 
Ferond ha~·kmyordu; 
- Neredeyim- Beni niçin döğiıyor1ar? 
Papas korkunç bir seSle cevab verdi: 
- Sen cehennemdesin! 
- Ay ben öldüm mü? 
-Öldün ya! ... 

(Devamı var) 

şoy dnhn siiyllycccğim; görüyorsunuz ki, burada. 
içerimizde bir yabancı vnr; IClltln o burada kal
mak ilzore gelmiştir ve şimdi bana emanettir. 

Biz salondan çıktığımız sır!'lda arkamızdan 
bazı mırıltı ve homurtular lşttill~ ordu. 

Hep beraber yukarı, kaya köşküne çıktık; 
koridorda kaptan bana "geceler hayrolsun,, de
yip ayrıldı; doktor dn bnnn yatak odamı söster
dlkte'Q sonra ayrıldı. ı .. ti.ltin ayrılmadan önce ba· 
na. şu 'Sözleri söyledi; 

). ıı)ann 

mrl yn}l
ortııdal,f 

lri bir Amerikalı bana bakarak sordu: 
-Yolda';'hğa girdi m i ? 
Karılan gürledi: 
- O benim bileceğim iştir; dilini iyi tut ki 

ta kökünden kesip köpeklere ntmıyayım. Yaktı 
gelince o da yoldaşlardan olacaktır. 

F kat bu hat nizama uygun değildir. 
Bu son sözil, kaidenin bozulmasına karşı 

hoşnutsuzluk gösteren partiye karışmış olan 
.. <fök giirilltUsü Con., söylemişti. Kaptan Blak, 
korkunç bir öfke ile ye paralayacakmış gibi çir
kin herife dönc!U: 

Neye uygun değilmiş bakayım? Ne dedin 
bir dahn söyle? 

Göle gürültüsü lıomurdnndı: 
Kaideye, lrnnturata u;>·gun değil .. Bunun 

ndnmı 'eya arkndnşı tüfekle benim concnıl pnr
çnlaclı, ben de ondan öcUmil alacağım. Demin 
Jı:cııdiniz demediniz mi? Dizim kadar siz de ni
zama hnglısınız! 

Knptnnın çolc öfkelendiği belliydi, fakat o 
üClrn~ e u~ mamnğn çalıştı YC knyıtsızcn cevap Yer
di: 

- Çok talili lmişiniz, genç adnm ! Diln) ada. 
kaptan BH'ı.km bir saatten fazla aman verdiği ilk 
adam sizsiniz. 

-9-
lçine yattığını yntak pek yumuşak \e rahat

tı, soğuk havada bana uyku Yerdiğinden geç Ynl, 
te lrndnr uyumuşum. Uyandığım vakit gtln< in 
parlak ışıkları, yalçın kayaya açılmış pencere
den odama doluyordu. Yaşlı zenci hizmetçi tıpkı 
gemide olduğu gibi, içeriye girerek banyomun 
hnzır bulunduğunu haber verdi. GUmilş musıuı.ıu 
banyo odası pek gUzcl ise de banyo suyu !oğuk
tu. Ortada içinde yüzülecek kadar bllyilk, merıu r 
bir havuz bulunan banyo çok kıymetli halıl .r 
ve postların döşenmiş bulunuyordu. Kutba bu ka 
dar ya km, yaban bir köşede, yalçın kayal ı ın 

bağrında bu kadar muhteşem bir banyo yapıu· lr. 
hilkilmdnrlnrm clfndtn gelmiyecek bir iş gibi ö
rUnUyordu. 

Danyod:-n odama dönüşümde karyol. ıın 
olduğu yerin bir zarif paravana ile kapatılmı 'e 
odanın mükemmel bir oturma odası haline l• 11-
ınuş olduğunu gördüm. Bir köşede birçok 'kitap-

'· hut 
t ltr. 1-..söze 

Ilclki de-sen haklısın! E,·et, nlzamımızn 

g{}rc, l.ömUr mnclenlerfndekller müstesna olmak 
ü ere, yoldaşlı a girmiyeıı hiçbir yabancı bura
da ya ıynm::ız. Lrıkln bu işte ben de bazı şeyler 
du ünüyorum ve biraz vakit geçirmek istiyorum: 
e er ist mediğlnıi içcrlnlzdo bana zorla ynptır
ı ı k isti) en Yarsa şöyle ileri c;:ıksın... Onlardan 
bh 1 lwl ki de sen indir, Con? 

J\pptnn Dlnltın korkunç soğuk kanlılığı ve 

ların dolu bir kütüphane, ortada bir yazı mnsası 
ile UstUnde hokka, kAğıtlar vardı. Yan duvarıu
da da bUyUk bir ocak ışık ve neşe içinde rnmyor
du. m nalı özü iinilnde o kabadayı ' 'Gök gürültusU 

Si ~ N (lf<>r hn~ rolsuıı deınC'dcn ön<'C hlr Con,, köpel> gibi sindi; (Devamı var) 
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J aponlar rical ediyor Ruzveıte göre Mısırda siyasi 
B:ı~l:ırafı 1 ln<.>l lc , mi"tir. Saat 1,15 te Japon tayyareleri U· harp t eh 1 i kesi k a r 1 ş 1 k l ı k 1 a r 

de lnı:;iliz bnlırlycsl 25 zırbhyn uın fukta göründüğü zaman Hankov, ~ Daşhırnfı ı incide .. . 
llk olncaktrr. Yeniden inşa edilecek bir sehir manzarası arzetmekteydi. peyda etmiş oldub"ll muhakakktır. nıerİ1' 
olan zırhlılRrdan her biri 35,000 J~pon tayyareleri tersaneye de taar- Ciddi mahiyetleri sebebilo başka .... Daştarafı ı fncldo paşaya söz \"ermemiştir. Bunun 
hnrnılııılc olEl\'aktır. Bununla lıera- . ak 1 ~ b" . eld zamanlarda pekft.lft. bir harp.doğura ve aıgcr oazı mebusları partiden tardet- partisi mebu..,ları Nahas paşayı tutnl 
ber :rn1ıon)·nnın lG pusluk toplarlıı ruz ctını~cr, f at uç ır netıce c c- blleçek olan tahrik hareketlerine miştir. .. )ardır. Hci , bu gürültüler üzerine~ 
rntit·C'hhf"z 46,0.00 touluk Uç saffı harp dememiı;lerdir. rağmen, memleketimizin sulh halin Sanıldığına gore yarın başkaca bazı biinlerden halkı ve gazetecileri dı~ 
l;'C'nılsl lnsn ettiği tnlıakkuk ettiği Tayyareler, pek yüksekten uçmuJar • de :kalmış olmasından dolayı mem· 

1 
k , 

takdirde hu zırhlıların toajlnrı faz- dır. Düşman tayyarelerine tek başına nunum. Amerika birleşik devletleri azalar hakkında tard karan a ınaca tır. ı ı;iddetli gürültüler olmuş ve bütün' 
lnlaştırılacnktır. hücum eden bir Çin tayyaresi, hava mey halkı vo hUkOmetl, sükünet göstermiş Nümayişler J ~ 

ln~lllz nııılralllk makamının 14 . . . . . ve sulh hedeflerine varmak hususun Kahire, S (A.A.) - Son günlerde 
pusluk toplnrın A \"ru1uı suları tein danı le tersane arasında ale\le:r ıçmde ~e- daki meılcnt hattı hareketini teza- payıtahtta siik\ın hüküm sürmüş ise de 
lcft.Cl oldu~n 'e l G pusluk topların re dü~ürülmüştür. hilr ettirmiştir. hazzı eyalctlcroe Nahas Paşa ve Vefd 
35,000 tonluk gemilere iyice intibak Amerika ile ingilterenin Tehlike ne tarafta ? partisi lehinde nümayişler olmuı ve 
ctmecllı'tl kanaatinde bulundut;ru söy 
ıenmektcdlr. Daha yUksek tonajrla ayrılması lazım Bugün dUnyada, muahcdclerfn polis ile çarpışmalar vukua gelmiştir. 
gemiler inşa cdflme~o başlnndrğt Tokyo, 4 (A. A.) _ Yeni ~edilen elfnz ve mnnnislnden inhiraf yolun- Tantada bu gibi nümayişler esnasında 

dl d b 1 U k k b f da bir temayül vardır. Biz, mazide tak r e un ar za şar a tn 6 8 b"ır brn<:u'"rde, amiralhk mahfelleri tara- -4-5 kiqinin yaralandıgıw söylenmektedir. 
dl) k 1 n b 1 Si ·~ı1 olduğu gllıl şimdi do munhedelerden :ıı -ı 

e e"P. t r. u mUnase et e nga- fından hı"ma'-"C edilmekte olan tanmmıs h h ı f f Diğer gazeteler ise, bugün ilk defa o-pur demiz Ussllnde elli hattA ellf beş J ~ doğan keneli taa hutler m ze r nyet 
bin tonluk gemileri içine alabilecek muharrirlerden l\tot ithi, Japon dip- etmfye azmetmiş bulunuyoruz. Fn- ]arak, seçimin taliki ihtimalinden bah
doklnr me\'cut olduğu hatırlatılmak- lomasisinin Amerikanın lngiltereden ay- kat diğerleri tarafından mukabele· seylemektedir. Bunun için gösten1en 
tadır. ton ayni muamele llc karşılaşaca- sebep, son seneler zarfında nüfusun ço-

H k b b d nlması için her çareye başvurması lazım- ğımızdan emin değiliz. Muahede ta• 
an ovun om ar ımnnı ek ed" r-. gwalması dolayısiyle, yeni serim listeleri geldiği tezini müdafaa etm t ır. nhhütlerlııe bu riayetsizlik, hükumet :ı 

Hankov, 4 (A. A.) - Rö}1cr ajansı- ıcrdo demokratik ve tcmsilt şeklller tanzimi lüzumudur. Bu ise, uzun zama-
nın muhabiri bildiriyor: Japonlar ricatı ediyor den u:ı:aklnşılınası sntıh cereyanını na muhtastır. Tahmin olunduğuna gö· 

'angçe nehrinde demirli bulunan In· Şangha)', 4 (A. A.) - Çin gazetele- takip eder gibi gözükmektedir. Enler re, parlamento asgari üç ay toplanamı-
giliz topçekerlerinin mürettebatı bugün ri, Hangçeu mıntakasında Çin kıralan. nasyonal anlaşmalar yolu ile dilnyn yacaktır. 
H nk bo bard t · 1 J nın me\·zı't muvaffakıvetler kazarumc ol- sulhünün, ılcmokratik ve temsili hil-

a ovu m ıman e mış 0 an a. J "' kf.tmetler elinde daha emin bir halde Yüksek memuriyetlerde tas fi ye 
pan tayyarelerinin ateşine maruz kaldık- duklarım bildirmektedir. bulunduğu söylenebilir. Kahire, 3 (A.A.) _Yeni kabine, ne-
ları takdirde m'tıkabele etmek için emir Birçok yerlerden alınan ve biribirleri- Bnşlm kelimelerle fikrimi nnla- zaretlerde, vilayet idarelerinde ve mat-
almışlardır ni tutan haberlere göre, Hangçeunun tayım: Sulh, demokrasiyi atan veya- . ba 1 Mısırm }eni Başv~kili Mclımel 

. • but demokrasiyi hle tanımamış olan buat direktörlüğünde tasfıyeyc § a- ~1 , / p Hankov hava meydanı üzerine 77 zaptından sonra cenubu garbi) e doğru ıı aı111m aşa 
bomba atılmı~tır. Yükselen dev gibi alev ilerliren Japon kuv\·etleri ..,-ri çekilmek- ~:~·~;ıe:at:~a~~~d~~:~ ~!:\fa~l!e~:~ mıi!:~:Uz Dahiliye nezaretinde, bir kı- çıkarmış ve elektrik ziyasını kestirıni~tif 
leri pek uzaktan görmek kabil olmustur. tedir. \•ahim surette tehdit edilmektedir. sım büyük memur olmak üzere on do- Fakat bazı mebuslar, derhal biribiri et 
Şimdiye kadar ha"a meydanında hepsi . . ç· k 'al Burada satıh cereyanı tabirini kul 1 dil · · drn~ kibn"tlcr ,..,t.-arak bı"raz ıc:ık ,-şr 

de Çinli ameleden olmak fizere 3 ölü \"e Çckiang'm merkczının .m at arı lnndım, çilukU medeni insanın, kcn- kuz kişi az e mıştır. ~ ~ :ı1 • 

16 yaralı bulunmuştur. tarafından geri alındığı hakkındaki ha- dl hUkfımetine samımı surette işti- Pnrlnmcntoda kavgalar mışlardır. Bu esnada, Nahas paşa, h~ 
tık tehlike düdüğünde halk deh~t j. ber, kaydı ihtiyatla telakki olunmakta- rnki için gittikçe daha fazla ısrnr nasıl olmuş? met aleyhinde bir karar sureti okuıt1ıı; 

etmekte oldu~una bundan böyle dn.- bıl 
,.;nde sılhnaklara ve mahzenlere iltica et dır " 1 ·mdra, 4 (A. A.)· - "Times" gazete· ve bu karar suretine bütün Vefd me ır- &'" • ha ılynde ısrar eyllyeceğino dalma ~ ~ 

inanıyorum. Amerika birleşik dev- si muhabiri, Kahirede dünkü parlamen. lan i5lirak cylemi§tir. Reis, nihayet, 
lctlorl halkı, bugUn demokrasiden to toplantılarının cereyan tarzı hakkın- Jonu bosa)tmak üzere polisin müdahıı}t Korkan kadın 
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La Rok davasın-' 
da karar 

Faş· st l id eri tahklr
Jere mukabil bir 

k aç y üz frank alacak 

Kadıköyünde Mühürdarda Fuad bey 
sokağında oturan Ayşenin yanında misa 
fır Adalet ile balıkçı Fuad arasında kav 
~ çıkını~. Fuad eve tecavüz ederek ka

dım korkutmustur. Hamile olan Adalet 
çocuğunu düsürd~ründen hastahaneye 
kaldınlmı§tır. 

blhabı:ır olnn memloketlcrde demok- da diyor ki: sini talep eylemi~ ve pek muhtemel olf 
raslnln önümüzdeki seneler içinde, . d- tıf t 
yeniden teessils edeceğine inanmak- "Mebusan Ye ayan mcclislen, un, rak kral emirnamesi de okunamamış 

0 

Parls, 4 (A.A.) - On ikinci ceza 
mııbltcmesi de Ln Roo<ıue tarafından 
ikame edilen baka.ret davasına alt 
kararını bildirmiştir. Bu kararla, 
haCtalık "Clıoc,. gazetesinin mildilr 
ve mesai mUdUrU ve "'Populalre., ga
zetesinin mesul mUdUrU ve bir mu
harriri elllşcr lira para cezasına ve 
mlltcselsflcn her dava icln iki yüz 
frank zarar ve zlynn itasına mnh
kQm edilmişlerdir. 

"Humanlte,. gazetesinin bir mu
harriri ile mesut mildllril ve "Actlon 
Françfase., gazetesinin mesul müdll
rll IJe muharriri Audet hakaret cUr
mUnden dolayı 200 er frank para ce 
zasına ve müteselsilen davaların her 
biri lcln 2000 frank zarar ve ziyan 
itasına mahkOm edilmişlerdir. Dun
dan manda mahkeme de La Rocque 
tarnfmdnn "Action Françnise,,e kar 
şı biri Daudet ve bu gazetenın mesul 
mildUril, diğerleri Maurlce PuJe ve 
gnzeteslnfn mesul mildilrU aleyhine 
ikame edilen diğer ikl davada blrin
cfslndo maznunların her ikisi de 400 
er frank para cezasına ve milteselsl
len 4000 frank znrar ve ziyan itası
na mahkf.tm edllmlşlcrdlr. 

İkinci duada maznunlar 200 er 
frank para ceznsı ve 4 000 frank za
rar ve ziyan vermeğe mahkf.tm olmuş 
lardır. 

"Oevrc,. "Le .Tour,, (Choc) (Ac
tlon Franenlse) ve "J..ıe Populaire,. 
gazetelerinde neşredilen makaleler 
dolayıslle ikame edilen davalar icln 
mahkeme beraat kararı vermiştir. 

Romanya 
ittifaklarına 

sadıktır 
Bükreş; 4 (A. A.) -Goga havas ajan 

sının muhabinne hiç bir ittifakı bozmiya 
cağını söyledikten sonra şu beyanatta bu 
lunmuştur: 

· " - Sadece ecnebi memleketlerde Ro 
manya için hi edilen sempati~·i genişlet
mek istiyoruz. Bi?.i Fransaya bağlıyan 
anar.avi hağlan hiç bir zaman gevşetmi
yeceğiz. lki memleket arasındaki dostluk 
aleyhinde bir tek kelime sarfetmiyeceğim. 
Esasen bunu Dclbos'ya da burada bulun 
duğu zaman söylemiştim. Bugün Chau
temps·a gönderdiğim bir teJgrafta da ay 
ni hiı;lcri ifade ettim." 

Ba~vekil hiç bir zaman diktatörlü&rün 
mem!ekete girmesine müsaade etıniyece
;:.;ni ve kanunu esasinin çerçivesi içinde 

çalı53c::ığmı söylemic:tir. Yeni intihabat 
~apılacak ve hük\1m .. tin akibeti milletin 
reyine bağlı kalacaktır. Bazı gazetelerin 
kapatılmac:ı Rumen matburtmm Roman
yalılar tarafından yazılması arzusundan 
ileri gelmekteöir. 

Adananın kurtuluşu
nun 16 ıncı 
yıldUnUnıU 

Bu giirı Eminönü Halkevinde 
merasim y apıhyor 

Adananın müstevlilerden kurtarılışının 
16 mcı yıldönümü, bugün saat 14,30 da 
Eminönü halkevinde, lstanbuldaki bü
tün Adanalılaruı i)irakiyle kutlulana· 
caktır. 

Mera ime istiklal maı]ı ile baslanacak 
ve bundan .. onra muhtelif hatiblcr \'e bil. 
hassa bu arada (Sinan paşa) namiyle 
maruf, mücadele hareketlerinde büyük 

roller oynamış olan zat tarafından mü
cadele hatıraları anlatılacak, bundan 
sonra da alafranga ve alaturka konser ve 
rilecektir. 

Toplantıyı tertip eden Toroslular ce
miyeti bundan başka a)rın sekizine rast
hyan önümüzdeki cumartesi günü akşa-

mı Perapalas salonlarında güzel bir gec.e 
hazırlanmr~tır. Saat 21 den sabaha ka
dar devam edecek olan bu eğlencede 

dansedilecek, milli oyunlar oynanacak 
ve tanınmı sanatkarlardan Safiye ve 
Muallfi tarafından şarkılar söylenecek
tir. 

Karaya oturan 
vapur kurtarıldı 

Köstenceden Palermoya 6.000 ton ben

zin yükü ile giderken dort gün evvel 
Çanakkaleye ~azında Galata fenri 

mevkündc fırtınadan karaya oturan ln. 
giliz bandıralı Arlon vapuru, dün sabah 
Türk gemi kurtarma şirketinin Alemdar 

kurtarma vapuru taraf mdan kurtarılmış 
\'C Geliboluya getirilmiştir. 

Bir kUmUr hırsızı 
Dün Şirkctihayriyc mavnalarından kö 

mür çalmakta olan Kadir isminde birisi 

yakalanmı§, birinci sullı ceza mahkeme i 
tarafından bir ay hapse mahkfun edil
mi~tir. 

Em11iyct Sandığı Mitdurlüğünden: 
-uıtanahmctte, Akbıyık Keresteciler 

caddesi 1 10. 28 de oturan Yahya kızı 

Bayan Naciye 28 nisan 936 tarihinde 
sandığımıza bıraktığı para için verilen 
8286 ~o. lu bonoyu kaybettiğini söyle
miştir. Yenisi verileceğinden eskisinin 
hükmü olmıyacağı ilan olunur. 

,(V. P. 2138).. 

tadır. lnsaniyetln müstakbel sulh ha Nahas pa:.ayı başvekaletten azl~~ Diğer taraftan, ayan meclisi de, 3 ıı,ıtt 
yatı, bu firnlttedlr... rine Mehmet.Mahmut pasayı tayin ey- halif reye karşı ittifakla, yeni kabin~ k 

Yevmiyeleri arlbralını liren ve parHlınentoyu bir ay için tehir teşkilinden dolayı memnuniyetsizli~ : 
Ruz,·clt, bundan sonra dahili siya eden kral emı·rnamesini dinlemek üzere • ·~ 

bildirmiş \C kraldan vazh•etı yenı o set nıeselesln'l gecerek. yevmiyelerin toplandı. Her iki celse de çok gürültülü 
fazlalaştırılmnsı ve sermaye ile işet tetkik etmesini istemiştir. 
arasında bir iş blrllMnfn tesis edil- olmustur. Yeni kabine azalan, toplantı- \T fd . . fi · rı ecl·5·~irt ı;ı • C partlSl §C erı, ayan m 1 IJIY 
mesl suret ne kütlelerin satın alma larda ham bulunmamıştır. Mebusan re- aldığı karardan r;ok memnundurlar. f'iS' 
knbillrctınln arttırılmasını teklif ey ı" "ı, omirnamev. i okumak üzere bir memu- t.ıJ' 
lemlş ve kongreden, iş snat1erlnt tah ..... 1 has paşa, bugün, adalet ve milletin 11 

dit edon. nsgart yc,·mtyelerl tesblt ra işaret eder etmez, biltihare söz a a~ı- kuku lehine büyük bir adım atılmıştı!· 
eyllyen ve fazla ziraat mabsuJUnün yacağından korkan Nahas pa~ ayaga 

konltoJUnü~mlnedenkanunlantas _:k~~~~~~ve~sö-z~~-~_m_i_~_k_.~R_e_is_,_N_J_~_a_s~_d_em~i§~ti-~~~~~~~~~~~~ 
vlp etmesini talep etmiştir. 

Ruzveıt. hilkf.tmetıe sermaye nra- u YBRJOda bir yavru On iki yaşında 
smda hfidls olan anlaşmazlık hak- o Y h.ızmel1tl ! 
kında kongreye hususi bir mesaj v· k ·· ıd .. 1 "' 
gUndereceğlnt bildirmekle beraber, anar a 0 U Kuşdilinden geçen 163 numaralı ,.,t· 
bu balılsto demlştJr ki: man '.--.tin idaresindeki 

3
o n~ 

"- Sermaye es:\Sttr. Sermayenin Dün Tarakçılarda oturan Civan na- -:.- çJ51' 
geliri do esastır. Fakat sermayenin mmda bir kadının üç yaşındaki kızı oca- tramvay muallim Hruidenin hizmet 
f'cnn. istimal olunnıasınn. veyahut bu ğm etrafında oynamaktayken yemek ten- on iki yaşında Güzine çarpmış, kız mob~ 
istimalin hodbin bir şekilde durdu- ,.,.resı·ne düc:ı>rek alrır surette yanmıştır. lif yerlerinden yaralanarak hastahane. 
rulme.sma bir nihayet vermek H'ızım ....... ~ 0 

dır. Aksi takdirde Jrnpitalist sistemi, Yaralı çocuk derhal ermeni hastanesi· kaldırılmıştır. Vatman yakalanmı§tl1'· 
kendi kendisini boğacaktır.,. ne kaldınlmı~ da aldJtrı yaraların te.. 

Ruzvelt, blU\hnre, sosyal mcsull- siriyle biraz sonra ölmüştür. 
yellerini kabul etmekten lmtlnı:ı. e-
den bazı bilyilk sermnyednrlara bil- Tabibi adli Salih Haşim ha taneye gi-
cu m ederek "bunlar cemiyetin ver· derek ölümü tesbit etmiş Ye cenazenin 
dlğl meyveleri parasını vermeden ye defnine ruhsat venniştir. 
rnektedfrler ... demiştir. 

Sulh planı 
Londrada malumat yok 

Londra; 4 (A. A.) - Resmi mahfcller 
Pariste çıkan lntransigeant gazetesi tara 
f mdan • 'Chamberlainc atfedilen .. sulh 
planı" hakında malfunatlan olmadığını 
beran etmektedirler. 

Antakyadaki 

Ustasının saatini 
çalmış 

Beş ay yirmi beş giin 
hapis yatacak 

Beyazıtta Oto atölyesinde çalı~ Hak 
kı isminde bir genç dün atölyenin usta-

başısı Mclımedin saatini çalarak kaçmıs

tır. 

Yakalanan suçlu birinci sulh ceza mah
kemesi tarafından beş ay yinni beŞ 

ittifakı anasır 
cemiyeti azaları 

• giin hapse mahkQm edilmiştir. 

Antakya, 4 (ııusu i) - Buraya gelen 
28 tarihli bazı gazetelerde Adalı Mehme
din evinde içtima eden İttifakı Anasır 
C-eıniycti azaları arasında Mesçizadelerin 

de ismi geçtiği görülmü~tür. Halbuki 
Mesçizadclcr lttifakc Anasır Cemiyetine 
dahil olmadığı gibi, ötedenberi Hataym 
istiklfili i_çin çalışan kimselerden mürek
keptir. Jçtimada hazır bulunanlar an
cak Yahyazadelerdir. 

Tedavüle çıkarılan 
5 Hralıklar 

Anka.ı:a, 4 (A. A.) - Türkiye cum
huriyet merkez b?.nkası, 15 ikinciteşrin 
1937 tarihindenbcri tedricen tedavüle 
çıkarmağa ba~ladığı yeni harfli beş lira
lık banknotlardan 1937 senesi sonuna 

kadar c.em'an 18.079.975 liralık bir mik
tarının tedavüle çrkarılmı§ ve buna mu· 
kabil eski harfli banknotlardan ayni mik 
tar yani 19.079.9i5 liranın tedavülden 
kaldırılmış olduğunu bildirmektedir. 

Yakalanan esrarkeş 
Dün esrara mQptela Şebab isminde 

birisi yakalanmr,., kaçakçılık işlerine ba

kan asliye beşinci ceza mahkemesi ta· 
rafından Bakırköy akıl hastanesine sev. 
kedilerek tedavi altrna alınmı~tır. 

Bir hırsız hapse 
mahkO.m oldu 

Sabıkalılardan Salahaddin Sara dün 
Kumkapıda Kudret namında bir kadının 

evini soyarken suç üstü yakruanmış, i
kinci sulh ceza mahkemesi tarafından il~ 
ay hapse mahkUm edilmiştir. 

Radyo beyannamesi 
vermemiş 

Vaktinde rad)'O beyannamesi ,·ermi
yen Ali oğlu Şath isminde bir genç, dün 
birinci sulh Ceza mahkemesi tarafından 
yirmi beş lira para cezasına m.ah.Kfun e
dilmiştir. 

Fazıl Ahmed Aykaç•~ 
oğlu Uldii . 

Saylav şair Fazıl Ahmed Aykaçın ~ 
lu, Galatasaray lisesi talebesinden ~ ( 
Aykaç, C\'\ clki gece Beyoğlunda Mı~ır 

partımanmm beşinci katından kaıı1eJI 
dı.i..,müştür. Çok ağır surette yarala~ 
Esad. hastahaneye götürülürken lol 
ölmüştür. 

Henüz on sekiz yaşında bulunan ~ 
dm, böyle feci bcr §Ckilde ölümü kell 
ni sevenler ve tanıyanlar ara ında defİI' 
leessurler uyandırmı§tır. ~ 

Kederli babasına \'e ailesine tazi)·ctlt 
mizi bildiririz. ~ 

-----------------------------Halk konferansısr• 
Emi11öm"i Holkrwindctı: 

Bu ene için tertip ettiğimiz (Jlll" 
' konf eran lan) serisinden (Hekin~ 

Halk) mevzulu olan birincisi Dr. O ı,e 

Şerafeddin tarafından 6-1-938 P~· 
günü saat (17,30) da Evimizin ~ 
!oğlundaki merkez salonunda \erilcCf 

tir. Davetiye yoktur, her arzu edetl ~ 
lebilir. ~ 

----------------------------
Yeni neşriyat 

iş !1 

Bu isimdeki felsefe mecmua uurı ~' 
sayısı intişar etti. Muhte\iyatı şuııl~,. 
dır: !\fark m tarih felsefesi (Kcsslıt<' 
Felsefe kongresi (M. Şekip)', Ahlak rİ" 
rübesi (Hilmi Ziya), Eflatun haJ<lcl fll1' 
(Ziyaeddin Fahri), Türkiyedc anti~C'' 
tizm var mı? (A. H.), üniversiterni~~0ı 
1.) Kanunu Medeni hakkında :Maı,.... 
Esat'a cevap .. ilh. ,11' 

Bu mühim felsefe mecmuasını o~'tl. 
culamnıza tavsiye ederiz. 
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Kadınlar ~orap der- ı 
dinden kurtulacaklar 
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Itri - ----------------nen bü ··-·· . teııini .... Yugu hır aynada kendi ~eh- di size yalvarmağa .. siıldcn §Unu talep 
Çin 11." gl oruncc, insanın yalnız kendisi etmeğe geldim: Bana, yani Tranka-
• :ııOy C de "d' ırı, \re b' mesı ır: "Bu çehre, bir ha- vele şunu söyleyin : "Zanettiğim geyi 
tıu M ;~ alçağın çehresi değildir!.., Bu· 

/\ 
0 

us söylüyor, madam. 
nnais b .. ük' • 

kalbi uy hır dikkatle dinliyor, 
i~irı bÇarpıyordu. Ve mağrur olduğu 
d' ' u kalb ça 

'..:ini dü . . rpıntısının neden ileri gel 
Cc 

0 
§Unüyordu. Bir mUddet böyle-

• .. en kı ' 
o ise ç ı sıranın Uzerinde oturarak 

• ayakt ' 
lıaı11 • .. ve §apkası elinde olduğu 

• dımdik b' · ~a seas· ır vazıyette, karşı karşı-
ısı kaldılar 

Sonra b" • 
bir ta , ırdenbire, genr kız ona 

vırla ıı.;;. 
1 

:s , acı 
-ş· ;r--y e dedi: 

lcdiklcır~ı ~i Barviyar'ın ve Molüsün söy· 
nı b"r 

bcnirnl 1 ıyorum. Fakat mademki 
'-· e konuşmak . t d" . 
ıı;ı ka ıs e ınız ve ma'dem 

rıırnda 
l'lc .... sınız, onların değil d · · 

"OYlernek . . . . . e, sızın 
lc:"otı. ıstedığınızı öğrenmek is-

l'rank d avcı bü · 
u ·Şakak) tün vücuduyla doğrul -

aYtıı acı t arını bir hiddet darbeledi ve 
- avırla cevap vcrJi • 

1 /\rfedersin· · 
ryc:ckı . . ız, madam, asıl sizin söy 
c.klerin~~nız vardı. Ve işte bu söyley-c-
d ızı du'-'mak . . . . 

•trı. v . ~ ısındır kı aşağı in-
akıa 

Ilı nu· ld . pencereden indim: Bu in-
~ üreb·r b , 

icat bana k ı ır, unu biliyorum. Fa-
den '- b" apdar kapanınca be 

ıı;a ıls , n, nere· 
ili d"''' . e oradan girerim. Şiın;li be· 
d ·Yın: B ı. • • 

Uello rn auam ılah satardı ~n 
ı,., UalJiın· .· 
vır :Pa . 1

} un benden daha fakir 
L trsli 
u.ı ka., ı rn· mevcut değildir. Bundan 
leıt '- ım sadece Trank.:veldir B" 

ıo;ar1 ••• ır 
~rı\'ıınırn toprağım en ufak bir asalet 
!:: , Yok .. s· b' k 

er etkek ol ız ır ralın kızısınız .. 
kir bır i '! aydını%, kral, dilenci, fa. 

bir halk Şç~ veya benim gibi. basit 
l:ıtıç konu" anır olsaydınız, sizinle elde 
(! Şurdunı l~ k . ·Unun . . • a at sız kadınsınız .. 
trı ıçın . 

lldaın b . sıze şunu söylüyorum. 
r>:ı • ""' b' • .. uzllnı~-· ır casua zannctt' • ._. · · 

~ılr: .. .. ıg.nız ısın 

· onucdc, ölm~k istedim. Şim-

artık zannetmiyorum!.,, söyleyin Ma· 
dam, söyleyin, yoksa Esyolda olmıyan 

şey .. Burada .. derhal. . 

Sesi birdenbire boğuldu. Rengi sap· 
san kesilmiş, dudaktan t it riyordu. O 

zaman, Annais, ayağa kalkta .. Yüzyüze 
duruyorlardı 

Trankavcl tekrarladı : 

- Artık buna inanmadığınızı söyle
yin 1 Söyleyin! •. 

Annais, onun gözleri içine bakarak 

sakin, fakat içinde hafif bir heyecan ifa
desi okunan bir sesle: 

- Buna hiç bir zaman inanmamış
tım!. • 

Diye c:evap verdi ve derhal analdı ki 

b::ı söylediği sözler kafi idi. Trankavel 
tarafından istenen sözü tekrarlarmak, 

süphesiz, onun için ~ok kolay bir işti .. 
Bu kafi bir t:ımirdi. Halbuki onun söz-

leri derin bir manayı ifade etmişti.. Bu 
sözler şunu ifade ediyordu: " Size kar-

şı olan bütün ithamlara rağmen, bm 
kalbimde sizi hiç bir zaman itham etme-

dim. Her şeye rağmen, size itimat et· 
mektcn vaz: geçemedim, halbuki sizi ta-

nımıyordum ve siz bir düşman gibi ha· 
reket ediyordunuz,. Bu itimat bana ne
reden geliyo~du? Niçin?.,, 

Annais, ağzından kaçan bu sözlerin 
ışığı altında kalbini böylece yoklarken 

ürperdi • v~ Trankavcl, mümkün olmı

yan bir rüyanın hatırasiyle sarhoş bir 

halel.: eğilirken, genç kız kendi kendine 
isyan etti. Ayni zamanda ona kar ı da. 

Tntnkavcl titrek bir sesle: 

- Madam, dedi, söylediğiniz ntice
nap sözlere, hiç bir teşe!:kürc layık ola· 
maz. Sizden sadece, bu sözleri adc!a 
zorla kopardığım için affınızı istirham 
ediyorum. 

!on bin sene evvel Kendinizi sevdir
tşlenen c inayet mek ister misiniz ? 

E VET; herkesin hoşuna gitmek, 
herkese kendinizi sevdirmek is. 

terseniz şu aşağıdaki satırları dikkat 
le okuyunuz ve tatbik ediniz. Bu, giiç 
bir şey değil; yalmz biraz hüssliniyct 
biraz da gayret ister. 

Bunları tavsiye eden, tanınmış bir 
psikoloğdur. Bu zat birçok kimsele
rin dost kazanmak sanatini bilmedik
lerini görmüş; bu gibilerc, hayatta mu 
yaffak olmaları için yardımda bulun. 
mnyı düşiinmil1', on iki derslik bir 
rehber vUcudc getirmiş. 

Kendinizi sevdirmek istiyor mu. 
sunuz? Altı ders kô.fidir: 

l - Nazik olunuz. :Başkalarının 
sizinle alakadar olmaları için, siz de 
onlara. ait şeylere alaka gösteriniz. 

2 - llk gördüğünilz bir kimsede 
iyi bir tesir husule getirmek için gU. 
lcr yüz gösterin.iz. 

3 - Görliştüğünüz kimselerin isim 
lerinl, §()hretlerini iyice hatınmzda 

tutunuz. "Sizi tanıyacağım, bir yerde 
gördüm gibi geliyor! .. dcmiyc mecbur 
kalmayınız. 

4 - Sözlerin.iz damla. faydalı ol. 
sun. Aiilka uyandırsın, dikkatle din 
lensin. Bo.s yere çenenizi yormayınız. 
Bunun için gilr..el bir usul vardır: 
Söylemesini ve susmnsınr bilin. LUzu 

·munda. söyleyiniz ve lüzumtmda susu. 
nuz... Muhatrubıruzm sözlerini dikkat. 
le, alaka ile dinleyiniz, dinler gibi gö. 
rUnüntiz. 

5 - Muhatabınızm hO§Uruı. gide. 
cek şeylcrdrn balısedinfa. 

6 - Kendini sevdirmenin en c.nun 
çaresi muhitindeldlere emniyet ve iti. 
mat verebilmektir. Hiç bir kimse, 
kendi meziyctsizliğin ihtimal vere.. 
mez. Hiç kimse kendini liyakat.siz 
görmez. Bir ata sözü: .. Herhangi bir 
kimseye meziyetlerinden bahsediniz. 
sizi sna.tlerce dinler ... ,, diyor. 

KAHRAMAN KIZ .. --=:; 

------------------------------------------------' ~ 111 gördU. l<"'akat, bunu görmesiyle ken 
disinin de aşağıya yuvarlanması · bir 
oldu. Bereket ki, bir hayli inmişti ve 
bu sukut tehlikeli olmadİ. Raskas der. 
hal ayağa. fırladı ve yerde yatarak in
liyen Korinyanm koluna yapışarak ba 
ğırdı: 

- Aklınızı mı oynattınız, dootum 
ne diye kenclinizi pencereden aşağıya 
atıyorsunuz? 

Bir mucize kabilindcıı olarak, yu. 
mu~k bir yere dilşcn Korinynn güç 
lüklc doğruldu. Biraz dnhn inleCi son. 
ra birdenbire bağırmnğa başladı: 

- Ya siz, ya. siz sefil elice, nedi
ye havalarda dolaşıyorsunuz? 

- Ne tali! ... Gene mi k:ı.rşıma çık. 
tınız? 

-Siz gene mi pc.sirnc takıldınız? 

Annaisi görünce yerinde dona kn.. 
lan Trankavcl, Korinyanı boşluğa koy 
Ye.rniş olduğunu unutmu.~tu. Hr.r şeyi 
unutmuştu. Lui dö RişliyönUn gittiği
ni gördü. Sonra, dört silfı.ht«>r de u.. 
zakla.~trlar. 

Şunu hatırlatmak liızımdır ki, bu 
~:ıhıslıır, gerek ağaçlar arasındaki va.. 
:-···, tlcrdeıı dolayı, gerekse kendilerini 
meşgul eden hususi işlerinden dolayı, 
pencerede cereyan eden hadisc1crin 
hiç birisini gihmemişlcrdi. 

Annais yalnız knhnca, dfu}Unceli 
bir tnvırln, sıranın Uzcrinc oturdu ve 
gene o zaman, Trnnknvelin içinde mu. 
kavemet edilmez bir his l>~lirdi. An
naisin ken<lieine kar91 beslediğini zan 
nettiği nef rc:.C isyan elti. 

Genç kız. onn casus nazariyle bakı. 
yordu. Esyol hadisesinden sonra ne 
dilşünebilirdi? Her ne b:ıhnsınn olur. 
s:ı olsun bunu öğrenmek istiyordu. 
Bunu öğrenmek! Onunla. konuşmak! 

Onun. yanıldığını söyleme ini işit. 
mek istiyordu! ... Bundnn sonra. on. 
dan uzakla~ac.nktı. 

- Nasıl inmeli? diye mırıldandı. 
Ah bir ip olsa! ... 

Tam bu anda, sanki bir yerden il
ham almış gibi, pencereye b:ığlı olan 
ipi gördü ve bir kahkaha. attı. 

- Tesckkilr ederim, dostum tesa. 
düf ! diye söylendi. Tesadüf! Acaba 
hakikaten tcsadilf müdür? Bu acaba, 
Korinyanm eseri değil mi? ... 

Ve eğilerek ilave elti: 
_Evet! Bu ipi rahip bağlamış. .. 

Ha, işte zaten geriye döntiyor, tekrar 
yukarıya tırmanıyor ... Haydi bakalım, 
acele edin ralıi p ! 

Bu sıra.da., yukn.nya tırmanarak 
pencerenin kenarına gelmiş olan şahıs 
sordu: 

- Kim konuşuyor benimle?. 
Trankavel, bu başı görünce, hayret

ler isinde geriledi. . 
- Ab ! .. diye mmldcındı. Korinyan 

suratını ldcğiştirmiJ 1 Olur şey değil! .. 
Raskasmı§ 1 .• 

Raskas ta dehşet içinde bagırdı: 
- Mösyö Trankavel ! •. 
- Bu i i bir türlü anlamadım, doğ-

rusu, Korinyan aşağıya indi, Raskas 
ta yukarıya çıkıyor! Bu da ne demek?. 

Raskas, pencereden içeriye atlayarak 
kekeledi: 

- Siu meseleyi balı edeyim .. Fakat 
liıtf en, şu Sen - Ubrin aletini rahat 
bırakın.. Raskas çıkınca, Korinyanın 

inmesi gayet tabii bir .. A ! .. Siz de mi 
iniyorsunuz? • 

Filhakika, Trankavel ide pencereden 
çıkarak, süra'tle aşağıya kaymağa baş· 
larnıştı. Rasks bir an §aşırdı, sonra, 
kendisini toplayarak §Öyle düşürn:iü: 

- Trankavel ve Annais!.. Bir taşla 
iki ku 1 Sefil rahip bunu muhakkak ki 
düşündü! Niçin kaçtığını şimdi anlıyo
rum .. Muvaffak olmak istiyor! Doğru
su buna tahammül edemem 1 Şimdi ona 
gösteririm! .. 

Ve Raskas da, bu düşünce üzerine 
pencereden fırlıyarak, ipten inmeğe 

başla'dı .• 
Korinyan on dakika evvel oradan sı-

• 
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-----~----------------vı mı:.tı. Bir agacm arkasına saklanarak 
şöyle düşünmüştü: 

- Şuralarını bif tetki edelim .. Şura
da, sergüzeştçi kızın ikamet ettiği bi
na var. Çok güzel .. Bahçenin nihayetin
de de, Kurto sokağına çıkan küçük bir 
!rapı görüyorum. Oradan çıkıp giderim. 
Biıtün mesele, adamlannun, yerlerin
de olup olmadıklarını anlamaktır! Dog
rusu, artık bu !defa muvaffak olacağıma 
üphc } oktur. Scrgüzcşçti kızla düello 

muallimini yakaladım demektir •• A 1 .. 
Birisi aşağıya iniyor.. Ta kendisi .. 
Trankavel ı . .işte. binaya doğru yürü
yor ... Kızla görüşeceği muhakkaktır ı. 

Önümde a gari bir saatlik zaman var
dır, onları yakaladım! •• 

Trankavel Korinyarun on adım ileri
sinden geçerek, bir yolun dönemecinde 
kayboldu. Bunun üzerine, rahip te. 
yerden sürünerek ve ağaçların arkası
na saklanarak, görmüş olduğu küçük 
kapıya vardı ve dışanya fırladı .. 

Tam bu sırada, sokağın öbür tarafın
da duran bir dilenci, çıplak ıe yaralı a
yağını göstererek yalvardı: 

- Merhamet edin. fi.licennp rahip. 
merhamet 1.. Bir sadakacık verin!. . 

Korinyan, bu dilencinin yanına yak
laştı ve gayet yavaş sesle şöyle dedi: 

- Binanın etrafı sarılsın .. Dışarıya 
çıkan olursa, derhal takip edilecek. an
ladın mı? Aksi takdil'de darağacını boy 
larsınl •• 

Rahip Korinyan. bu tehdidi savur
duktan sonra, Sent - Avuay sokağına 
girdi ve uzun bacaklarını blisbütUn aça-

rak, sür'atle Ruayal meydanına koştu. 

Dilenciye gelince, o da, kendisine re-

fakat eden sekiz dokuz adama bazı e
mirler verdi, onlar da bir an içinde. bi-

nanın etrafını aldılar. Akşam oluyordu; 
bu uzun ve tenha milhallenin üzerine 
derin bir sükut çöktü. .. 

Raskas ta, Trankavelin inişinden iki 
dakika sonra, yani, Rahibin dışarıya 

. - ...,._" ________ _ 
f,rltıjı~ı antla, pencereden yere inmişti. 

- Her eyden evvel, rahibin ne ol
duğunu ögrenmeğe çalışalım, diye mı
rıldandı. Eğer• Trankavelle Annais tu
zağa duşürillcceklcrse, bundan ancak 
ben istüade etmeliyim .. 

Küçük adamın vücudun garip bir ilr
pcnne sarstı .. Alnını ıslatmış olan terleri 

sildi ve mm}dandı: 
- Her halde soğuktan olacak! 
liakikatte ise hiç üşUmiyordu; hava 

gayrt ılıktı; bulutsuz berrak semada 
ışıtdamağa başlıyan yıldızlar, bahçenin 
bir köşesinde, hareketsiz duran bu kü
çük rnahlfıka baloyordu. 

Raskas, Korinyanı takip etmek, onu 
hezimete uğratmak ve Trankavelle 
Annaisin tevkiflerinden elde cldilecek 
istifadeleri kendi lehine çevirmek için. 
ne yapması lazım geldğini dü§Unüyor
du .. 

Bunu yani peşlerine takıldığı iki kişi
yi ölUme göndermek için ne yapılma&r 
icap ettiğini büyük bir samimiyetle dü
şünüyordu. Fakat Raskas. ayni zaman

da düşünüyordu ki. Trankavel onu af
fetmiş, Molüs ona, şerefli bir insanın 
duyabileceği yeni bir gururu tanıtmıştı. 
Annais ise onda bir nevi hayranlık hissi 
uyandırıyordu. 

Bunlar, biribirinden tamamiyle fark
lı ve biribirini reddclden iki düşünceydi. 
Buna rağmen Raskas, bu iki düşünceyi 
de reddedemiyordu. Bu iki düşünce de, 
ayn ayrı yerlerde, onun içinde yaşıyor
du. Onun casusluk sevkitabiisi okadar 

kuvvetliydi ki, iyi düşünce altında kalı
yordu. Fakat yeni duymağa ba§ladığı 
diğer düşünce de, içine sağlam bir şe
kilde yerleşiyordu. 

. ' 
Ruayal meydanından yirmi kadar 

muhafız fırlamıı1tı. Bunların bapnda 
Sen - Priyak koşuyordu ve Korinyan 
onun yanınıdaydı. Rahip, kardinalın ö
nünde, Sen - Priyaka başladığı uahatı 
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-------------------------------------------------------------"""' tamamlıyordu. Sen - Priyak'ın kalbin
de korkunç bir sevinç vardı. 

Çehresini ise kah kızıl, kah sapsarı 

bjr renk aarryordu. Belinde uzun bir kı
lıç vardı ve bu kılıcın kibzef>ini arasıra, 
asabi ıbir hareketle yokluyordu. Anna
isin ismini mırıldanıyordu. 

Kardinal ona töylc demişti: 
- O sizindir! Gidip onu alın! .. 
Rahip ise: 
- Orada bıraktığım adamlarla, otuz 

ki iden fazla olacağız .. Karşınızda genç 
kızla düello mualliminden baJka hiç 
kimse yoktur. Eğer bu defa muvaffak 
olamazsanız, baron cenapları, o zaman. 
siz .... 

Sen - Piryak onun sözünü kesti: 
- Tankavel onunla beraberdir, öyle 

mi?. 
- Evet, bahçedeler •. Küçük kap~dan 

girdik mi, mesele tamamdır. 
Sen - Priyak diılerini gıcırdattı. 

Daha sür'atlı koşmağa ba§ladı. Korin
yan da, uzun bacakları ıaayesindc, on~n 
geri klmıyordu. Muhafızlar da, dövüş
mek, ~aha doğrusu öldürmek arzusu 
içinde yanarak onları takip ediyorlardı. 
Sokaklan saran karnlık içinde, bunlar, 
korkunç bir gölge bulutunu andm;~r
lardı. 

. . . . ' 
Trankavcl, cesaretle Annaise doğru 

yürüdü. Şapkası elinde olduğu halde, 
sıraya yakla§tı. Genç acız, en küçük bir 
hayret eseri göstermeden onun gelişini 
gör'dü.. Evet, hiç hayrd etmiyordu. 
Çünkü onu bekliyordu. Onun 1:eleceği
ni biliyordu. Esyol hadiscsniden sonra 
onu her an bekliyordu. 

- Eğer gelmezse, aldığı yaralanian 
ölmüş demektir.. Zavallı genç. .. 

Onu görünce memnun olup olmadı -
ğını kendisi de pek bilmiyordu. Tran
kavele gelince, soğukkanlılığını ve gu
rurunu muhafaza etmek hususunda gös 
terdiği bütün gayretlere rağmen, kalbi
nin §iddctle çarptığınr hissediyordu. 

Sıranın önünde durdu ve gayet mağ· 
rur bir eda ile onun önünde eğildi. 

Genç kız gözlerini kaldırl.iı ve, bir an. 
onun zari! ve ince siluetıni tetkik etti· 
Sonra sordu: 

- Buraya nasıl girdiniz? • 

Trankavel, bu suali o kad<ır bckJc:ıni· 
yordu ki, hayretler içinde bir an geri· 
lcdi. Sonra bir kahkaha attı. 

- Pencereden girdim, dedi.. Meralc 
etmeyin, aizin pencerenizden değil ... 
Asil ve şahane bir pencereden ginnd<• 
cesaretini ve küstahlığını hiç bir ıa· 

man gösteremem. Kendi penceremden. 
§Urada, yukarıda gördüğünüz kendi 
penceremden girelim. Sizi orada gör· 
düm. Ve sizinle ikonuşmak için çılgtıı 
bir arzu !duydum. Ve itiraf edeyim kir 
oradan iple indim. Bu, benim tanıdığını 
bir yoldur. 

Annais başını salladı. gülümsedi ve 
sordu: ,;>'/./ 

- Düello muallimi misiniz? 
Trankavcl içini çekerek cevap ver· 

di: 
- Düello muallimiytdim. Fakat aıc.· 

demim kapandıktan sonra, arak kendi· 
me na ıl düello muallimi diyebilirim? 

Bu çok güzel bir akademiydi, madaJ11ı 

Parisin en güzel akademisi.. Barviyar 

beni mhotamdı. O ayni zamanda ban• 
benim hocamclı. O ayni zamanda bab' 
babalık etti ve bana kılıç kullanmasını 
öğretti. lyice hatırlıyorum: Onunla 

ilk müsabakayı yapıp mağlfıp ettiğim ı• 
man beni kucakladı ve şöyle dedi: 
"Trankavel, akademimi sana bırakac:a• 

ğım ve sen bUyük bir adam olacaıcsını• 
Vakiaakademi bana kaldı ve ben bilyiile 
bir adam değilim 
Gözlerini, yukarıya, yıldızlara doğ('\J 

kaldırtdı ve daha al~k bir sesle Ha~ 
etti: 

- Fakat {ena bir adam dcğiliıt't 
Dostum Molüs'ün. 'dediği gibi !!;evin~· 
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Söglam iş o ram m lamba ım k ullanııuz. 
Ucuz bir ışık temin eder. 

•IE 

Sigara Uryakllerlne mUjde • •••11!1 
Fennin son icadı Ye yüzde 89 derecesinde tütiınun 

nikotin \·e sair zehirlerini suzen 

Doktor Pe rl 

ıhhi ağızlı klan A vrupadan gelmıştir 

Satış yeri : Pi PO PAZARI Suıtarı Hamam 
10 adet ilacı ile beraber 150 kuru 

Arada büyük fark var 
Pertev Çocuk PudraM: ~imdiye kadar hiçbir benzcrl taraf m~.ın tak. 

lid edilememıatır. Bu pudranın, en bUyük meziyeti bilhassa çocuk cild.. 

lcrf Jçin hazırlan.ınıe olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bu.. 
ıunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, \'Ücutlu, bazı kimseler de lruJlanma.ktadırlar. Vücudün ilU. 

valarmda ve koltuk o.lUarının pişiklerine ktır§ı bundan daha müessir bir 
pudra henüz keefedilmcıni§tir. 

ONU DlQER ADl (TALK PUDRA.) lan ile knrı§tırmaymız. 

1 - • 
Ankara caddesınde 

Dekalümen lanıhası asgari bir istihlak temin eder. kirahk dükkan 
"---- -------------------------- Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçı ının) yeri ve arkadaki 

depolan kiralıktır. 

~l"lUn .. meseles i 

lçt;mai 
tehlikenin 

~n korkuncu 
~ \ İklt>tine Baş tarafı 3 nnellde 
tıır; fakat d~Yarak bir müddet b.-ulla
~il<Je b aha sonra röntgenle muaye. 
tllıde b" u ba. ağn ının kafamızın j. 
' ır kern·k ' b '4ıeına . .1 ı;ukurunda yatan ve neş-
1 .._ ' cın wet gıdala t ··ı ·· • la ·~}ati . .J • nn emessu u gı-
rı rıllharn~elırelerde mühim bir rolü o

'd·n u 1 guddl"n;n büyümekte de' anı 
da\,~(! ~an i'cri ı:~ldiğini \'e cezri tc-

\~ı . . gct kalındığını anlıyoruz. 
h,._ ll}le n . . 
-·tııı '1çrna ~2·.e ı 1e tıkalı nefes borulan. 
l'\icu bir .

1
k ıç•n \erilen balgam söktü-

ttıt ı il.cı . 
lllikropı \e!'emlı)e de tavsiye ede-

&UJ ltz\'U daannı etrafa saçtınyor, tena-
ınu n n .. 

Plela b" ınn akan belsoih.ıklubruna 
"..ı ır rr b" ~Uttu ıı.ence ır kocakan hapı-
orıu biJarah rak aldatıcı akıntı kesilmcsile 
la:>~ are adem" ek . ... h ~bir ka ı ı ·tıdara u rratıyor: 
kaC'ltıi llıeth dına ÇOcuk dü üriıcü bir mer-

'°Rala etıneıcıe daha sonra kan koca 
rtna sah . 

t bir tah" ne teşkıl eden gayriha~ 
Gn kad ırn ) aratı\'or ve}'ahut hü bü-

ııı· lnı dı ld . 
5all<.ıi : o Uru}oruz. Bu hakiki 
}ı albıidı«ı·ıı ... 1 . . 

• 1ekirnı . "' e Çoga trnak kahıldır. 
ı:ı enn t"cta ·ı . . t!Ci t "' \1 crını çok defa te ir-
~ eren ,c 1 el tuz kıl on an haksız tenkitlere 
~halkın ~n bcllihaşh ~hehlerden biri 
i İlfıçtar tau ~ehalet \ e ihmali, biribiri
~n ız k 

1
' ıye etmekle tici! teda\ ileri 

~ • 1 rnalarıdır. 
t\iı llıı Yet he . 

SUı , ... t' kımlcrinden bekledi&ri pü • 
'e ı.. " ertem· · 
b. "U ,;,.,1 ıı 'ıcdanı, ha<;talarmctan 
ır ""'anın 1 1 cınek zıntı annı bu ha talara 
Unan tcıa rnukabili olarak şifa niyetine 
htı . cılanndan d . h . 

ı i~·eceı.; . a aynı nsscı"ı· 
Srlttı.ktt ' 'akr 

1 
ka~ar bitaraf olmalıdır. 

aıııeıt... '~ e hır hoc-.ımııı dcdirri nibi 
hık l\Ctl" hek · · C> "' ı.ır. ını, fazıletkar ccmh·ete .... . 

'-........lJ ~ IJr. Nasım Adasal 
e)'o-"ı ---:--------1 ~1'1d & il l4Çii ~ en· ncrt sul/ı lıııkuk hôkimli-

lta"--
~I Vl.T &azet · · 
1 tarıhı· esının 19 birinci kanun 

•n 1 \c 2128 0 nuncu sa) ıh nüshası· 
') ;:_ 20.1,9'Josa} ra 'ında bınncı arttırma-
.. .,_'. .ıo \c "k· 
ı " 1.:Jnıc . 1 ınci arttınna ının 4. 

'- ı.ırı •cra ~ r1ı .ıat 13 den on altıya ka-
' 1 "lll ece ..... .. 
t l!rd n 1\ '1 ılan l'dılen '3}Tiınen-
t(1 kar.ın~~. ~ h~tun mahall~inin Du
ta 100 lir-.ı 

1 
2:i No. hı hanenin kmne· 

ll1 l azıırn1 ° du ~ıı hald ı.;ch,·en 100 1 i. 
~kcır e,? 01du~.,J ~b:iilmıı olm"l·la 

\ı ta.a..· ın kı\tn r . -ühan .1 • •nııı 1100 lira oldu-
1 ~n olunur. 

(10 52, 

-----·---- lr I YAT.~ OL~ R: 
lstanbu Levazım fünirliği ~ 

Birleştirilmek suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi
lir. İsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. 

Satma ima komisyonundan 

lstanbul Le\•azmı amirliğine bağlı mü. 
cssesat ha} vanatı için 300 ton yulafın 
kapalı zarfla ve pazarlıkla eksiltmelcrine 
istekli çıkmad ığmdan 7. t 938 Cuma gü
nü saat 14 de Tophanede Satrnalrnn.'kô
misyonwıda pazarlıkla t-ksillı\lesi yapı. 

lacaktır. Tahmin bedeli 15000 lira, ilk 
teminatı 1125 liradır. ~ artnamc ve nü
mune i komi ) onda görülebilir. l tekli· 
!erin kanuni bclgelerile belli saatte ko-
mi yona gelmeleri. (353) (37) 

Ordu ha tan~len ıçın alınacak birı adet 
yüz havlu unun pazarlığına i tekli çık

madığından ll.1-Hl38 alı günü saat 
14 de Tophanede i. t. L. Y. A. Satına!· 
mo Ko. da pazarlıkla alınacaktır. Talı
rrtin bedeli 900 lira. ilk teminatı 67 bu
çuk liradır ... artname \'e nümunc i Ko. 
da gorülebilir. Ltr.klilerin kanuni belgc
lerile belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(364) (38 

Okullar içın } atak kılıfı ) apılmak ü. 
zere alınacak olan :-1912 metre bezin pa· 
zarlığına i tekli çıkmadığından 11-1-
1938 Salı günu saat 14.30 da Tophane
de J t. L. V. A. satmalrna Ko. da pazar. 
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 1564 li
ra 80 kuruştur. lik temınatı 117 lira 38 
kuru~tur. ~artnaıne i \ "C nümunesi Ko. 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni bc'lge
leri) le belli aatte K. na ge!:nekri. 

'~115) (39) 

Topçu ve l\aıuıı ~ ,..ı .... ıu için lGl adet 
ders masası 7. 1 . 9:~8 Cuma günü saat 
14.30 da Tophanede Le\ azım A. Satmal
ma Komi yonunda pazarlrkla ek iltmeye 
konulmu~tur. Tahmin bedeli 1449 lira 
ilk teminatı 108 lira 65 kuruştur. Şart
nam~i Komi vonda \'e nümuncsi Okul-1 
da görülebilir. t teklilerin belli saatte I 
Komi yona gelmeleri. (363) (21) 1 

J statıbul Asliye Birinci hukuk malzkc
mcsiPZden: 

1 maıl Hakkı taraf ıııdan Galatada 
~ord~treyn sigorta hanında komi yoncu 
1\ti ter Bak aleyhine ik arabanın garaj. 
da kaldığı müddetler için taleb cdılen 
1342 lira ecri mi lin maama arif \e üc
reti \ekfilet tahsili da\asmm yapılan mu 
hakemt:Sinde 1192 liranın da\a tarihi o
lan 15-11-935 tarihinden itibaren i51i) e
cek ene\i ) uzde 5 faiz \e da\'aCJ \Ckili
nin ücreti wl.fil tine takdir edilen ) üz. 
de l>C5 ucreti \ ckateUc birlıkte ıni.ıddea
<>leyhten tah iline ve ziyade) c mutcalhk 
da\ anın rccldıne \ c 51 OG kuruş mar;arifi 
m•1hakcmenin müddroaleyhin uhdesine 
tahmiline 19-5-937 tarihinde karar \eril
miş \'C kararın dahi mumaileyh Dak'a 1 

l'EPEBAŞJ DRAM KISKl 
Saat 20,30 da 
E RKEK VE HAY ALETLE
Hl. P iyes 4 perde 16 tablo. 
Yazan: H. Lenormand. Türk
çesi, I. Galib Arcan. 
Saat 20,30 da. 

OPEREI' KISJılJ 

SATILIK, KiRALIK 
Komedi, 3 perde. Yazan An
drc Birabcau, T ürkcesi I\I. 
Feridun. 

Saat 14 de, 
LAFONTEN BABA 

Yazan: Ekrem RC'§it. !\tüzik: Cemal Re
şit. 

~ "' oy. 

ERTUCRUL SADJ TEK 

1 l1'A'Ol0 O 

1:>u gece O küdaida 
{Hale) sinemasında: 

CEZA KA.i\lJNU 
\'odvil, 3 perde. 

• • 
ŞEHZADEBAŞl 

TUR AN TİY A T ROS U 
Bu gece saat 20,30 da 

Sanatkar Na~id ye ar
h .lan 

Deniz · Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları J 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 9000 lira olan 51 kalem eı,;zayı tıbbiye ve mal
zemei sihhiyenin kapalı zarfla münakasası 12-1-938 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 14 de Veka.Jet binasındaki Komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek isteyenlerin her gı:in ve münakasaya gireceklerin 
de mezkur gün ve saatte 675 liralık teminat mektuplan ve kanunun ikinci mad 
desinde yazılı belgeleriyle birlikte teklif mektuplarını mezkftr gür.de azami saat 
on Uç buçuğa kadar Komisyona vermeleri. Postada vaki olan teehhürle bu saat· 
ten sonra getirilecek mektuplann kabul edilmiyeceği. (8571) 

l - Tahmin edilen bedeli (821) lira olan ( 12) kalem mulıtelif cins ve miktar
da yaş sebze, 6 lkincikanun 1938 tarihine raslıyan Pe~mbe günü saat 11 de açık 
eksiltme usuliyle alınacaktır. • 

2 - Jşbu 12 kalem yaş sebzenin muvakkat teminatı (61) lıra (58) kuruş olup 
şartnamesi komi5öyonc1an her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belli giın \J C sa-
atte Kasmıpasada bulunan komis\'ona miiracaatlan. (8502), 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyomt Reisliğitıdc-tı: 

1 - 29-12-937 gününde k-apalı zarfla yapılan munakasasına talip zuhur etmi
ycn ve tahmin edilen bedeli 5640 lira olan 4 adet benzin motörünün pazarlıkla mu. 
naka ası 12-1-938 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 11 de \ekfilet binasmdakı 
korni · ronumuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini görmek i tiyenlerin her gun \c munakasaya girmek i tı)cnlc
rııı de 423 liralık teminatlar: 'e kanuni belgeleriyle mezkur gun \ e saatte komis-
yonumuza muracaatlan. (23' 

{.\ YR ~:UN GE<.: ESl 1 - 'falımin edilen bedıı 1500 lira otan (15000) kilo sut, G lkıncikanun 1938 
•e kraliçeJ H amiyet tarihine rastlıyan ~mbc günü saat 14 te açık eksiltme usuliyle alınmak üzere 
onseri. nıünak::ısaya konulmustur. 

K AYNAN AM 2 - Muvakkat teminat (112) lira (50) kuru~tur. Şartnamesi komisyondan her 
Vodvil, 3 perde gün parrt~ız olarak verilir. - ---------------1 3 - J ı:teklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belli gün \e sa-

. s anbul . cı Askeri 
kıtaatı "ilanları 

:30000 metre kanat bezi müteahhit 
nam ve hcsabma kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin edilen be
deli 21000 lira olup ilk teminatı 1575 
liradır. İhalesi 7 Şubat 938 P azartesi 
günü saat 15 dedir. gksiltmeye gire
cekler 2490 sayıh knnunwı 2 ve 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgelerle 
birlikte ihale günü teminat ve teklif 
mektuplarını en geç bir saat evveline 
kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satı
nalma komi yonuna \•ermeleri. 

(66:1) (8445) 

H. l ' . 1. l.anununun 407 inci maddesi
ne te\ !ikan ilanen tebliği ten ip kılın
mış olduğundan müctdeaalcyh Bak'ın i. 
lanın erte i gününden itibaren kanuni 

atte Kasımpa ada bulunan komi rona mü racaatl::ın. (8503) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 
l tanbul 1 inci yatı okuluna lüzumu o lan demir karyola, pamuk şilte yüzü, A

mcnkan bezi, battaniye \c pamukların atılması i5i açık eksiltmeye konulmu tur. 
Bunların hep ine 855 lira 89 kuru~ bedel tahmin edilmiştir. Li tcsile şartnarn i 
Levazım miıdiırlüğiinde giırülebilir. 1 tekliler 2490 numaralı kanunda yazılı \e ika 
ve 64 li:tt 19 kuru)uk ilk teminat makhu z veya mcktubile beraber 6-l-938 Per-
~ınbc giınü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (85ll) (l) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 11 ikincikanun 938 dedır. 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
müddeti içinde kanuni yollara müracaat Bundan b~ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ıkramiyelerle (20.000 ve 10.000J 
etmediği takdirde ilamın kat'iyet kesbe- liralık iki adet mükafat vardır. 

dcceği ilan olunur. .(10.151). 1 Şimdiye kadar birılcrce kişiyi zengin eden bu piyankoya i.lirak E"dıniz. 
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1938 
Mat buat 
A lmanağı 

ÇJR1 il 
Kütliphnncni:.tin en güzel eseridir. 
1937 yılınm tarihi, en meıhur mu-

harrirlerin maknl~lcri - Gündelik, 

h:ıfl:\hk, ylık gltntc ve mccmualaı da j 
isimlerini ~ördüğünüz bütün muhanir

leri~3i;';1leri, ist;ıtistiklcr, - faydalı ı 
bilgiler. 

Fiyatı 50 Kuruştur ........... ____________ ___ 
Bütüıı kılapçıım da arayın ız 
Toptan satıf yeri: htanbul BASIN 

KURU\1lJ - Taksim. 

rQ) (Q) O:< tr o ~ 
Necaettin Atasagun 
Her gun ... ıbahlan 11ekız buçuğa 

HABER - ~lişam postası 

a hatır nı 

ak~mlan ı 7 den 20 ye kadar Uile 
U tayyare aııartm:mla:-ı ıklııcı dairt 

17 numarada hastalarını kabul eder. 

Cumartcsı gi.ınler.i 14 den ZO ye :.a 
dar h.1:.t.alarrnı para z. Kurur., Ha 

Baş - Diş - Romatizma 
Eczanelerden 1 lik ve 

Kadınların ay sancılarını derhal geçirir. 
12 lik amba'aj larını ısrarla arayınız. 

beı okurucularım dakupon muka· 

ı 
Soğuk algınhğmın 

bu ilk alametlerini 

ılc bertaraf ctmcz-
cııiz birçok ağır 

hastalıklara tutul
mak tehlikesi ba5 
göstermiş dcmc.k
tir. 

~H ı P i ~ 
Bütün &ğrı, sızı w 
sancıları derhal 

dindirir. Gr ipe, ro 
matızmaya, diş, si
nir, adale, bel ağ-1 
rılaı ile krrkılığa ı 

karşı bilhassa mti
ess:rdir. 

i 

fca unda 
t e c r übe 

günde 3 
ed i n i z. 

ka~e ahnabllir 
isi n ve marı·a ı- ına dik ka t T akll Uerin den satunemz. -

N fis ve leziz makarna yemel: isterseniz:> 

Her Yerde 
Italyan usulü safi irmikten yapılan 

z 
\l~KA GLUTEN MAKARNASINJ iSTEYiNiZ .. 
Baslıca bakkaliye mağazalarında satılır. 

l• abrikası: Gala tada N ccatibey caddesi N o. 16 7 

---· MAKARNACILIK TORK LTD. ŞlRKETi. Telefon: 43481. 
1 

......::ın-··:-::.-:::: il r. Su p h 1 Şen ses ı:::m;::&::::ı:===r::n ' ··- --
1 

! ... :-::ryollr.r: h :ıstnhkları mfilelıassısı !! . ~ 

Beyozlu Yıldız r, ı ı knrşısı 1 .' t •J Apt. Huayene ten sonrn İi 

Cumnrtc i fakirlere pnramz Tel. 439~4 ·- - ... ii ................. .. ... ~ ............ , ···-···-..... 

Taklitlerinden sakınınız. .. 

' ' . 
• ... : • ' . t' ,. ~'. , "'· ~ ı,_!; 

2 5 i N C E SiGARA 
20 K ALIN SiGARA 

• ... • •• •r- '" • - • • ' . . . -: ' . " 


