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KobrastakD Dı1azo1rDokDaurdaın sonra 

Türkçe 
konuşmayanlara 

Ingiltere Süveyş 

,, ceza verilecek 
1ıı~k~eden başka dllle konuşmak suçunu 
ş 1 Yenlerin bir haftaya liadar hapis ve 
ıoo liraya kadar para cezasına 

civarında muazzam 
hava üsleri kuracak 
M~lli~eti meçhul bir çok tayyare!er bu mıntaka 

p nıabktlm eailmelerl isteniyor 

ara cezasının yarısı ihbar 
ııedenıera m ükaiat verHecel< 

üzerjnde 
uçuşlar 

yapıyorlar hııı c~~cketimize yahudı m .... ıacıı ka- tetkik edildikten sonra adliye encümc-
~Un ıncıncsi etrafında meclise bir nine havale edilmiştir • Londra, 6 (A. A.) - Bir akşam ga-
4\'ı.., teklifinde bulunan Manisa say- Sabri Toprağın, meclise verdiği ka- zetesi, İngiltere hükQmetinin Süvey§ 
lııtcJj~C~k~ Ziraat Vekili Sabri Toprak, nun teklifinin esbabı mucibesi ezcümle kanalı yakininde İsmailiyenin cenu -
l~l?ıtıııt ıkınci bir kanun teklifinde bu- §Öyledir: bunda Genaffada sevk-:.ilceyş bakın9n-

Sa ı- ur. "Kanunun birinci maddesinde: Tilrk <lan çok müh:m bir askeri tayyare mey 
?!.. bri 1'o k danı vücuda getirmek niyetinde oldu-
d"'::. }'aba Pra , bu defa Tilrk dili ye- tabiiyetinde bulunan bir cemaatın ek- ğunu haber vermesi üzerine bu bahta 
""<QJ... n:ı dil kuıtananlann cezalan- seriyeti efradı tarafından umumi su-
ıt .. '"asın · kendisinden istüsarda bulunulan hava 
~ilib 1 ıstemektedir. Kamutayın rette bir milli lisan yerinde ecnebt bir 
~1Ye cncnr ..... ~: nazın, İngiliz - Mısır muahedesi mu-
~ne verilen bu teklif ..... Devamı R ınctcı. cib!nce, İngiliz hava kuvvetlerinden bir ,, H O çoğunun kanal mıntakasrna nakledile-

n• r 0 1 m 1 y 8 0 A 1 ceğini ve halihazırda yeni üssülhare-
- keler inşasının derpif edilmekte bu • 

Ilı a n ya da ı· ş·ı· m n e ? ~:~~~un~y~~l;~~~e! iktifa etmiıtir. 
• ' ' Londra 6 (A. A.) - Eveninğ Stan • 

1\ • • dart gazetesin:n Portsaitten aldığı ma-
~ nı er 1 kan 1 n E er l ı n lftmata göre Süveyt kanalı mıntakaaı 

lngilia kumandanlığı Geneffada yalan e 1 ç i s i va z i fes i n i prkın en mu~uam tayyare kar~r~atu-
nı vUcuda getırmeğe karar vermıştir. 

l.orıt!r 
1fe rR etti Bu :tayyare kararglhriün inp mu -

raflan• Mllll' bikOmed de qtlnk e-
tlın lllı.ıh a, .". (A.A. - Royter ajansı-

Va .. ·r :tl..ıırı bildiriyor: 
~ .. ı es· · 
~elen \' ını terkcderek Almanyadan 
~h Cd e Almanyayı niçin tcrkettiğini 
ti: ki: en Amerika sefiri Dodd, demiş-,, 

..... l)· 
tcıcktu ın serbestliği yasak olan, en-
de Cdiı eı. teşebbüs ve keşi'lt're milsaa
dUıcn ını~cn ve her g:.in ırk kinleri gü-

Xllıt>,~·1• ~ ır mıntakacla bır Amerıka lbh genıcı b' . . 1 
-............_~ne işi olabilir? ... 

Dodd, geçen yaz, Nilrnbergde Nazi 
Paritisinin kongres:ne iştirak etmek is
temediği zaman bu hareketin:n bir çok 
Alman şahsiyetleri tarafından tasvip e
dildiğini söylemiş ve büyük mikyasta 
yapılan harp hazırlıklanmn makul ne
ticesi harp olabileceğini kaydetm{ştir. 

Dodd, Almanyanın büyük İ§ adam
lariyle sanayi gruplarını beynelmilel 
teşriki mesainin lUzumunu takdir et
memekle itham etmiştir. 

"lı;'trn.erika boyuna silô.hlanılJor 
l'tiidafaa bütçesi 991 

milyon dolar 
193a de birinci sınıf 2320 

kara tayyaresi olacak 
~~----~~~~~~- -~--~~~~~~~~~~ 

r Yunan \'Clinhcll ve nlc;n11'ısı 

tınan veliahfl pa7ar 
günü evleniyor 

..-: Yum 1 GrıcU&t 

decektir. 
Diğer taraftan Portsaic!deki sivil tay 

yare kararglhı da geniıtetlcek ve aske
ri bir hale getirilecektir. 

İngiliz nıakamatı son zamanlarda mil 
Uyeti meçhul bir ço~ tayyar~lerin Sü 
veyı kanalı mmtakasında yaptıkları 
uçuşlardan endi~e göstermeğe baılam!f 
]ardır. 

Balkan memleke .. lerl 

Tütün kongresi 
Ayın 17 sinde şehri

mizde topianıyor 
Bu ayın 17 sinde §ehrimi.zde Balkan 

memleketleri tütün kongreai toplana • 
caktır. 

Bu kongreye, bizim gibi prk tütünü 
yetiştıren Yunanistan ve Bulgaristan 
ile Yugoslavya iştirak etmektedirler. 

ı..- Oevaw f UncUd.e 

lspany2da 
harp va?lıeti 
Dnrselona, 7 (A. A.) - Teruel 

muharebesi durmadan şiddetle de
vam etmektedir. Astlerln ellerinde 
bulunan malzemenin ehemmiyetine 
rağmen yaptıkları bUtUn bUcumlar, 
cumhuriyet topçu kuvvetlerinin şid 
detli bir bombardımanını milteaklp ı 
geri :pUskUrtnlmUştür. 

Ast hnvn ve topçu kuvetlorl mnts
lerln me\'Zllerlnl şiddetli bir ateş al 
tmn almış olmalarına rağmen hiçbir 
muvnffaldyet oldc edememişlerdir. 

Mneln do Teruel rnmtakasınlla 
milisler yPnlrlen bazı nst movzllerlni 
zaptetmlc;lerdir. 

Cumhuriyet hava kuvvetleri. ast-
lf'rfn beş tayyaresini dUşUrmilşler-
dlr. 

· ···i"ll:··v·~·~-~ü·~·o .. ·~ 
(Co~~at» ! 

Raf.,a 1{'m Nnrn1"ah Atac 
ta.4:wdau di.i.n· ı.e çeva i 'e?1 

• c:ok giizel bir hi 'dy~sinl ya· 
i rmki sa_yımızda okuyacak· 
1 smız. . ________ ... ] _____ _.. 

Ilomonti tabl'iknsmm nznktan göıilnUşU 

Bomonti Sirketinin 
Bira ımaı etmek ve satmak hakkındaki 

mukavelesi feshedildi 
Memleketin bira ihtiyacını 
Orman çiflliği karşılayack 

Hafif alkollü açki fıyatıerında 
tenzilat vapllacak 

Bomonti ıirketinin inhisar idarcıile 
yapmıı olduğu on ıcnellk mukavele 30 
kanunuevvel tuilıinde bitmittir. 

Bu mukavel,:ye göre, firket mem
~ekctte bira imal etmek ve satmak hak
kını muayyen bir para mukabilinde at
mıı bulunuyordu. Mukavele m:iddeti 
bitt!ği için, §irlcet yeni sene başından 
itibaren imalat faaliyetini durdurmuı
tur. 

Şir!:et, yeniden bir imtiyaz mukave
lesi akdi için hükilmcte müracaat et
mişse de bu taleb reddedilmiştir. Bu
nun üzerine inhisar idaresi müskirat 
ksımı memurlarından scç:len Lir heyet, 

Bomonti fabrikaıma giderek prkettn 
bira stokunu ve bira imaline mahıua 
olan diğer maddeleri tirket erkanı ile 
birlikte tesbit edilmit ve bu teabit ne-
0.:esinde milıtcrek bir uhrt tutulmuı
tur. Şirketin piyasada mevcut birala
nnın miktarı da tahmini bir hesapla 
tayin olunmuştur. 

İnhisarlar idaresi ile ıirket arasında 
münfesih mukavele hükilmlerine göre 
•ıapılan bir anlatma ile, Bomonti J{r
keti inhisar resmini ve diğe;r :rJsumu
nu vermek suretiyle mevcut ıtok ma
lını satışa çıkaracak, fakat yeniden hi· 

~ .. · ' _, 8 incide 

Deniz bank kanunu 
mer'iyefe girdi 

Fakat teşkilatı hazırhyacak ko· 
misyon ne yapacağını bilm;yor 

_.. Yatısı 4 UncUde 

, 
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'~Doğru Ü 
~m~ırl~anın == 1 

ıtğltoıraıbı =j:=1 geğil mi? B lRI .. EŞ!K AmeriK'anın milletler 

digwi ka=~a::se~tl=~=rı;:~ ~ ~ aı o ok ~o D n lUJ ğ u I!: 
~ ~ .. = .. =~e 1YJC1YJ~ 'Meme'"°'· run ıki sebebi vardtr: l7 ~ 

=.:·.; lsta1Jbulda bu mevsim, fevkalade ba-1 - Büyük harb içinde A\TUpa işle-
rine karışmaktan doğan hayal sukutu. si lık bolluğu var, o kadar ki salıillerde • 
Amerikalılar Vilson'un tabirince "dünya il kcpre ve scpeJle balık avlanıyor· Ba · ı=i 
yüzünü demokrasiye salim bir yer., yap.. f! lık sudan ucuza değilse bile, herhalde 

:: etlen çok ucuza satılıy01. Sirkeci 1ıh-
rr.aya yardım için harba sürüklenmişler- •• ı b 
dı. Vcr.-aiJıcs•de galib devletlerin, hasis if ımının ir kısmı, balık olmak üztre 1 

ii 14 ltalya ve l'ımanistandan gelmiş • 
m~nfaatlerinden ba.ka bir şey düşünme- 1 k 1 1 :t 
diklerini görünce, Avrupaya karşı arka- g e tJe ere dolu... Fakat bir lokantada h 

•":1= balık yemek istediniz mi, iki adet lü-ı ı Jarını çevirdiler. f fi er için vcreceliniz en aşalı ücret ot11z 
2 - Fakat ikinci, ve şüphesiz daha iİ kımıjlur. /stanbulda yakalanan balık-

mühim sebeb, Amerikanın, senelerden be fi lar baza1J fazla bolluk dolayısiyle de- :; 
ri, büyük bir iktısadi buhran içinde bu- g rıizc dokiilürken, diğer şelıirlcrde, me- I 
luıunasıdır. Ruzveltin iktidara geçtiği ii se!d Ankar~~a- balık ya hiç yolztur, ve İ 
sıfalarda en hAd bir safhasında bulunan :: ya ancak buy,ık lokantalarda bıllunan 
bu buhran hal~ geçmiş değildir. Ve son ~i liıks gıdalardan maduttur. li 
aylar içinde derinleşmek istidadım gös- .. • • • 1 
tcnnektedir. !i ltalya ve l'ımanistnn da sahil mem- it 

Alman tarlalarında 1938 l:asadı! 

MalCimdur ki Ruzvelt, 1932 senesinde H lekelidir, lakin tabiat dünyanın JıirbiT ff 
cunlhurteiSJiğine geçtikten sonra. bu :: denizine balık boll11l" hususunda !i 
buhrana karşı birçok tedbirler almıstı. H Marmara ve Bolaziçine oldulu kadar İi 
lktısadl kalkınma tedbirleri adı verilen iJ lOtuf k4r davranmadılı için onlar biz- ~~ 
ve say ile SCnn3}'C arasında daha adila- H den balık .alırlar, konserve yapıp hatttı ( 
ne bir muvazene kurmayı istihdaf eden :: l:ısmen bize bile salarlar. :. 
bu geniş ve şümullü programdan bekle- § Bizde de mıikemmel balık konserve H 
nen netice elde edilmedi. Cumhureisine Ü f abrikala11 olsa, /rigori/it tesisatlı va- H 
karşı kuvvetli bir muhalefet belirdi. il [!onlar bulunsa, ıehirde balıkları taze Ü 
Sennaye somurtarak bir kaplumbağa l laze saklamak için ltsisat vücuda ge- :; 
gibi kabuğu içine çekildi ve pa jf bir tirilse balık sarfiyatı için öyle bir piya- ~·! 
~~~~~~~ili~Y~ sa~~~h~nm~wn~~ı-~---------------------------

d• ı 1 1 • d ;f k - HABER'ln e ebt romanı: 7 -

- Sovyet karikaUlrü -

sek mahkeme, programm en ehemmiyet ıya ı ttııne o6 aca büyük tesirleri ı 
H hükOmlerinin kanunu esasiye muga- ı kestirebilmek ikluat 4/imi olmıya mü- nı . 
yir oJdu!hına karar verdi. Fakat Ruz- tevakkıf delildir. iç kara şehirlerimiz- ti 
\'elt. halkın itimadına mazhar oldu~n- ·• de askerlere ve. lıiikfımet mekteplerin- ı! 
dan, cebirle, tazyikle iktrs.:-ıdi kalkınma i! ile arasıra verilecek balık bile muaz- J 

~ı• zam bir isti/Jlak yeridir. ı· tedbirlerini yü:iitm~e ~alı~ı. Gerçi i~ 
hacmi bUyüdil. ls~izlerln adedi azaldı. Konserve fabrikası, frigorik tesisat ı 
Bo."'!'.-ıda esham füıtlan arttı. Fakat bü- iİ vıicmla geti~ilmesi zama.na mt1Jılaçtır, ' 

:: 'nmlt1r da lm 1JÜn tabiatiyle olacak. 
y{ık sermayenin:mukavemeti kmfmadı Ü 

Fakat şimdilil: yalmz lstanbt1l şelırin-
Bu !=etmayeyi km5il edm Wall Street, fi ut balık istlhMkinl arttırmak kabil de
h-.! netir.enin sun'I tedbirlerle elde edildi- :: fl ., 

Yaşamak Hakkı 
ROMAN t 

Nazım Hiknıet 
-4-

ğini b"Jdirı>.rek reakciyonun da pek kuv- ff~ '0":,~ 171 temiz lokanta, Tslanbullu-
1 

J936 ameli ıs te:nmıu.ı cumartesi 
vetli ol:tca.ğını iddia etti. Bu reakı::iyonu nun arqyıp .da bulamadılı bir mahal- 1 günil öğleden evvel uat ıı ıularında 
me~ir.e m~ni olan rnr Amildi. :İ 11' n esınız ey eşe us sa ıp e-
beldem"· hfle tabit ''8.Zfyetin geri dön- : d" N et! • • 1 bb- ,,. 1 

1 
~ktdeniz kıyısındaki tspanyol limanı 

h Ti! BQyük sermayeye lQzıtm ,.ok. K ü- mutat hayatını yapmaktaydı. Birbir-
nfJ(' .. tcvelt'in birinci .d~'resi Myle Ü .çülı:lm tlükkdtt, bfr'ltaç tobak fit $aire, )erinden iıatien ~an... birblrterinl 

1l\İj"3t'"1~ i.çinde ~~i. C"~ sene ikinci H bir. ocak kafi ... Fakat ucuzluk ve le- • lNlım3yan ev bdınlaa ayııı puard.ı 
d"'\Tesi ba~a1ıJ..1:m sonra Rooseevelt ~ mizlik şart; Hlo ile Ptrakende alındı- h aynı ı:eruvatçılara uğrayıp ye§il fa. 
daha ~a~h tedbirler almaya karar ver- Ü lı takdirde bile tanesi iki kuru~tan İ sulye, kabak, domates almıılar, bazıları, 
miş 17;;ıiinOyordu. Falmt ba~angıç ola- :1 fa loyn gelen balıklardan iliı tanesini f! kızını ertesi günii evlendirecek olan 
rak Amerika yaksek m:ıhkemesile bir ~i :sl·nra yaptıklan $OnTa ttlt1z kuruş fi· il kasap Rafaclitoya g>dip ayn ayrı ten
mü~·ddeye giri~i. Mahkemeyi ~lah ede- i: fTt koymamak elzrm ... iş adamlammı 1 ccrclerde pişirmek üzere aynı dananın 
rek gerıçlcştinn~e w tatbik edeceği pro- ~! veya talebelerin müttkôsif bt1lımdfl- : etini kestirmiJlerdi. Yumurta ithalAtı 
grama engel olmaktan tıkannaya t.eşeb- :i ~u TJeyoJ!ltt, Eminönıi. Sirl.·eci, Beya- :. ve zeytinyağı ihracatı tirketlerinde ay 
bfüı etti. H zıt gıbi stmllcrdc arı'acak böyle bir- fi ru muameleler yapılmakta, birbirini ta-

Du mücadele Roosevelt'i o kadar yıp- il !:aç lo!!anıa - maimi kôr alarak - me- f: nımayan bilro ddacılan aynı nıeyhane
ratm•~ır ki, mahkemey\ ıslah edememi~. :ireld '\•irmi kıımşn bir öliin yemek 1·e- ll 
fakat neticede i tediği yola getirmiş ol- iİ rebilir. Bıt bir iij!ıin yemekte bol balık, !: 
malda beraber kendisinde kalkınma pro- ii T:iç de pa!Jalı ()lmıyarı me,•valarımız- ıi: 
gramını tatbik edecek takat kalmadı. il dan birkaç tane l>ıtlrmur, lıalk tımz .:. 
Mahkemeyi ıslah için hazırladığı kanun !i bir fiatla temiz ve lmvvetli gıda almış ij •• f. 
layihası, Amerika mebusan mecli i tara- ji olur. •! 
fmdan re<tdedildi. Ve daha kötüsü bu iİ "BaM ye!" diye oraya bııraya bir- ff 
layihayı reel için toplanan mebuslar. il lınç lc:ıT a nstırma"la iş göreceğini sa- ı: 
Roose<.·clt aleyhinde devamlı gibi goril- h nan "Milli i1'tısat 11t lasarm/ ccmiyt- H n ti" bö1.•le bir ICv"ebbllsc t1fristmez mi? •.=:.: nen bir muhalefet bloku teşkil etmişler- J ~ • 

dir. Bu b1okuiı ku\'veti. ikincitec;rin için- !i Nilıayct bir tecrübe olmn yapamaz ii 
de ç2~rdığt fev m'tlde içtima de\Tcsinde i.

1
! mı? Tekl"f etse lıükflmetlen yardım U 

!. nörmez mi? il 
tebariiz etmiştir. Rooseve!t'in, bu fevka- l!-~.'!!!-~.-~~ ... !!!!.~--!!'!-~-~.~-~-=:ırt-.::::::::::::::::::::1 
lfül~ içtimada meclise verdiği kalkımfıa 
programı üç kısma aynhr: 

1 - M~en kanunu. 
2 - Zirai kalkınma kanunu. 
3 - Mesai saatleri ,.e ücretler kanu

nu. 

Bu Oç kamından ancak birincisi mec
listen geçcbilmic.tir. Daha esaslı olan di
ğer ikisi encümenlere havale edilmic: ve 
orada gömalmüştür. Hele batan kalkın
ma tedbirlerinin ruhu olan üçüncüsünün 
kabul edilmesine imk:in yoktur. 

RooseveJt, bu kanurilan hazırlarken, 
yük'i<'k semı:wcnin tey'iki mec::aisini te
min etmek için Wall Street'e karşı mfi

Ifırinı bir lisan kullnnm:ıkta idi. Fakat 
h içhir iş görmeden fevkalftde içtima dev
re~inin nihayete vardığım görünce. tek
rar tehdide ba~larnı trr. 

Cumhurreisi ve onun fikirlerine tcrc:il
man olan dahiliye nazın, yılbaşı müna
sebetiyle söyledikleri nutuklarda çok aa 
bir lisan kullanmışlardır. Fakat bu teh

didin fin1 neticesi, yüksek sermayenin 
biraz daha kabuğu içine çekilmesi, csha
mm azıcık daha fiattan dü~. y~ni 

iktisadi vaziyetin azıcık daha daralma
smc!an ibarettir. Şimdi bugünler içinde 
meclis tekrar· açıldı. Roosevelt'in ele a -
vuca sığnuyan bu sinsi muhalefete kar-

Müddeiumı1mı (idam mahkfımuna) 
- Son arzunuz nedir? 

idam malıkOmu - Müstemleke iste
rim! 

- Fransız karikatürü -

şı alaoğı vaziyet belli olacağından bu 
içtimaa bü)iık eht'iTimiyet atfedilmekte-
dir. (Ulusıan) 

A. Ş. E1mer 

de aynı fıçılardan yarım su yarım şa
rap içmek için aynı sabırsızlıkla öğle 
paydoıunu beklemekteydiler. Don Fer 
nando, sadakatinden f ilphe ettiği kan-

ırru vurmağa karar vermiş, aynı karara 
Don Femandonun adını bile duymadı
fr Don Jozef 'de gelmiıti. Salamankalı 

Kont dö Kosasla Ma.dridli Dük de 8':ikr 
Amerikaya gitmek için aynı transatlan 
tiğe bilet aldırmışlardı. Şimdi ayru 
otelde ikisi de odalarında sırtüstü.ya-

tarak, birbirinden habersiz, aynı §eyle
ri: dolann çok yükseldiğini, peçctanın 
çok düttüğilnil ve ince uzun bacaklı 
Brodvey görlslcrlni düşünüyorlardı. 

Don Manuel yine ökUzlcrin arasın.da 

yürüyor, yine yalnız siyah saçları m
Janmııa benziyen Donya Elizabetin 
ölUsünU görür gibi oluyor ve Burgo. 
taki manastırdan kaçan genç papasın: 

"Kaçtım, Manuelito, çUnkü Santo Do
minigo de Silos manastırı dört köşey
di, ortasında bir avlu, avluda bir ha-

vuz, havuzun kenarında tek bir selvi 
vardı, kendimi o ıelvi gibi yalnız his
sd:liyordum.,1 dediğini hatırlıyordu. O 
sabah limana giren ve o akşam Don 
Karlosu da alıp gidecek olan Hollanda 

şilebinin tayfalarıyla ondan bir saat 
sonra demirliyen İngiliz bandıralı yel
kenlinin gemicileri aynr çalgılı dar so
kaklarda aynı kadınlarla yatmak için 
srra beklemekteydiler. 

Biribirlerini ömürlerince görmi -
yecck insanlar ayni aksiliklere ayni kü
fürleri ediyorlar ve ayrı evlerde çama
Jir yıkayan kızlar ayni Jarkiyr söylüyor
lardı. 

Teraanc~e. dqklarda, nhptıJda yüz
leri bile ilk bakışta, bir.ibirine benziycn 
a§ağı yukarı ayni mavi tulumlu iıçiler 
ber günkü hareketleriyle ayni i§leri ya-

. 
-"Orlardı. Velhasıl renklerinin, havuı
run, seslerının, yc:ıpuca···~· okaklan-

nın ve meydanlarının b<l§kalığına rağ· 

men bu Akdeniz kıyısındaki İspanyol 

limanında insanlann gündelik hayatı 

hiÇ" bilemedikleri, göremedikleri, her
hangi bir Akdeniz limanmdaki insanla-

rın hayatına benziyordu. Ve eğer, bu 
1936 senesi 18 temmuz cumartesi gUnll 
öğleden evvel saat 11 sularında evinin 

çalman kapısını açtığı vakit Don Pavlo 
Alvares oğlu Don Antoniyoyla kaqı-

laşmasaydı, pelerinli Alfonsoyla yaptı
ğı münakaşaya ve biraz evvel kızı Kon-

çitayı paylamış olmasına rağmen, "itte 
bir gü:ıüm daha sükQ.n içinde geçmek
tedir.,, diyebilecekti. Fakat bunu ldcye
medi. 

Don Pavlo Alvaresin oğlu Don An
toniyo altı aydanberi bu kapıyı çalma
mıştı. Don P61vlo Aivares, oğlunun bu 

eve gelebileceğine ihtimal vermediğini 
ve nrtık onunla yalnız arasıra sokakta 
görü§mcğe alıştığı için Antoniyoyu ka

pının önünde görünce ıaıırdı .• Antoni
yo babasını hafifçe iterek içeri giridi: 

- Sizleri ziyarete geldim baba, de
di. Konçita nasıl? Pedro evde değil mi? 

- Konçita bir iki güne kadar doğu
racak, Pcdro cumartesi olmaaına rağ
men evde .. Ne var?. 

Antoniyo cevap vermedi, Konçitanın 
odasına doğru yürüdü. Ve bu aefer 
Konçitanm kapısı açılıp odaya Antoni-

yonun giriti evveli Pedronun sağ kap 
üzerinde müeuir oldu. Bu siyah, kalın 
kaş birdenbire yukan kalktı. Konç ita: 

- Antoniyo 1 diye sevinçle haykırdı. 
Antoniyonun arkası sıra odaya cir· 

miş bulunan Don Pavlo Alvarcs: 

- Iıte görüyorsunuz ya, dddi, bi
zim muhterem mahdumumuz Don An-

toniyo Alvares ... Doya doya temap e
din ... 

On dört yaıındanberi "Dilber Anto
niyo,, namıyla maruf bulunan Don 

Antoniyo Alvarca ince uzun boyluydu. 
Siyah kaytan bıyıklan ve anasından mi
ras kalan harikulide güzel gözleri var
ıh lt\ " btı gözl~~rı içini ~CS.trrınekten 

korkuyormuş gıbi her şeye, herkese, 
yarı kapalı uzun kirpiklerinin arasın-

dan b3kardı. Mükemmel gitara çalar ve 
aşk şarktlannı bliyük bir ustalıkla s<sy
lemesini bilirdi. 

Donya Konçita, ko:asmm hali kalkık 
duran siyah kalın katına yalvanrkaa 
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Tarih tetklklerl 

Sabir 
Türkleri 

ve 
Slbirya adır11~ 
menşei 

Sibiryada Sabir adlı bir kaviııı ~ 
makta idi. lşte bunun için bu ülkeY' ~ 
birya adı verilmi~tir. Şimdiye k~ 
kavmin hangi ırktan olduğu . 'rJ 
ilim adamlannca n1ünakaşa edi!Jill!'..,w 
ta bunların Slav olduğunu ilen süP" 
de ortaya çıkmıştı. ~ 

Son zamanlarda Budaı>C§te oni~~ 
si Türkoloji profesörü Nemeth G~-ull? 
meseleyi tetkik ederek SabirJerin 
olduğunu isbat etmiştir. 111'. 

465 senesinde Sabirler garba .-..~ 
hücum etmeğe ba~lamı~lar, önl~ı 
Onogur, Saragur ve Ogur kaviml~ 
daha garba sfinnilşlerdi. Halbuki ıJ 
da Avarların ta.zyikına uğram.aktt 1' 
ler. Binaenaleyh bu tazyik karŞ ttl 
garpteki kavimler üzerine hncuına 
bur kalmışlardı. ~ 

528 senesinde Sabir kralı olan ?Jtıld' 
ölmüş yerine zevcesi Boank Sa Iİ 
kral olmuştu. Sabir kraliçesi Boaril' ti 
ma Bizans politikasını takip etınif. ti 
ta bu yüzden harplere dahi giri~ 

1
,

buriyetinde kalmıştı. Bu sıralarda t.tJI'. 
hükümdan Keykubad, Sabirlerirt a ~ 
de bulunan iki Hun reisini Bizansl~ 
kar,r harp için kendisine yardım ~ 
üzere nczdine çağmrnc::tı. Bu Hun ti', 
nnrn lran ordusuna iltihak için Sa~ 
rin Olk~nden geçmesi l~dı: ~'A 

kraliçe Boank ordu~nun başına ~ 
Hunları huduttan dahiJinde bek! ti 
yaldaııan Hun kuvvetlerile müthiş bi! J 
be giri~rek Hun reislerinden biri~ 
almış, diğeri de harpte maktul dil ~ 
tü. Esir düşen Hun reisi, eline tceltP' 
wrularak Bizansa gönderilmişti. tJtl 

Sabir kraliçesi bütün hayatı rnüd ti 
ce Bizans ite dostane münaseb3tta 
lunmuştu. et 

550 sene.terinde iııe Sabitler Bizsn! ~ 
dusuna vardım etmekte idi. Bizarı-~ 
Sabirlerl~ birlikte bir Iran kalesini~ 
hasara etmişler ve kale fazla muka" _,.. 
etti~nde.n artık Qmitleri kalmafW~ 
Sabirler Bizanslıların ümitsiz oldtı ~ 
görünce o zamana kadar ne J ranJılStJ 
ve ne de Bizanc:lrlarm asla görmediJc ~ 
bir muhasara ~leti yapmış1ardı. ~ 
harp tarihinde mahim bir mevki f'I' 
bu k~if sayesinde muha~ra edileJ'I Jıl' 
ra kalesi çok tehlikeli dakikalar ~ 

mişti. • ~ 
Sabirler tran ve Bizans arasmd~ 

iki kavim ne sıkı mfinasebatta bul ·r/J 
tar, Kafkasyada Avarların 558 senest ~ 
bunları müthiş bir mağlQbiyete ~ ~ 
lan zamana kadar mühim roller 0•..AJ 
mıslardı. Bu tarihten sonra artık~ 
lran ve gerek Bizans or.dusuııa #_ 
cı kuvvetler göndermekle iktifa e~ 
di. En nihayet Bizanslılar tarcı , 
~lQp edilerek tarih sahnesindeıt 
mişlerdir. ,,,,/J 

Son yapılan araştınnalar netice:1'~ 
Sabirterin Hazer Türklerinin. ced~1~ 
duğu meydana çıkrnı~ır. BınaeflP"~ 
Sabirler inkiraz bulduktan bir iP~ 
sonra Hazer sahillerinde bu ad al. ı) 
yeni bir Türle dev,cti teşekkül etnı1ş ti' 
ki bu kavmin tarihi Türle medenh-tt...ı
rihi bakımından da son derece ehefl!P' 
yetlidir. 
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.... .... ...,.... Otmett• 
7,26 18,56 

Soğuklann artması ffll" 
Vakit Babalı Otle ikindi Alqaı ı ~.-

5,58 12,20 14,43 16,56 18,33 ~ 

Don Karlos: ~ 

- Hot geldin, Antoniyo, dedL 1-1,,,. 
ta durma, otursana 1. • ~( 

Antoniyo oturdu. Ceketinin dUJ~ 
ıiyle oyruyarak: ,eı'_ 

- Pcdro, diye mmldandı, ed'( 
evde oI!::luğunu bilmiyordum. Aff 

ain.. Evde olduğunu bilacycliın-.. ~ 
(D...-.,.r.' 

ıı 



~e!.ata daic 
Sütü~c·Beı1 

S 1~·ı::~ur ::1 
SJı )ıld~ A pek az giderim: 
le cl!Jette b hatu'l 1~1 Yılda lılr defa. 
1-'~ tnf lJ 1~ninı gordUb"Ümün yüz • 
J'alıı..at ıı.rauı nı seyretmişsinizdir. 

o'lllen c •ıdakı bu lıil) ük fuka 
ııa kU esarette .1 ~llc•· tanlık d . • s z, isterseniz bu-
"' 11.cy ~t C)hı ·iddia edl,·onım · 
"•cını • ouse• " · gjj ş t:nı2 1

.0 n orkestrasını göı·-
li lltıenll 'cııcllnizl hiç bir ıı;ey 
~c k flhn(

5 
::Yabllirslniz. lnsan o kü-

r ka nocıcl'kc.n ı,·· 'ilk bl ltat• l'şasında "> r e-
~ t4 bıınd oltlu~'llnu anlıyor 
ro~ tarattı~~ıdaha harlkullidc bi; 

ı· nıesinc imkdn ,·crmi-

!lıe ~l'af edc)i 

1 Hehim göziyle spor sahalarımız 

Tribünleri kapalı 
stadyor11lara muhtacız 
1 - Spor . sahaları yağmurdan 

barınabileceğimiz hale 
sokulmalıdır 

Bir spor meraklısı için bu sahalarda, 

te./ it.atı SiHü nı k1 şimdiye };adar A
\\• 114ınıştıın n he)1n :te\•k.ino ,.a
" •it nıh . Artık hlda)·ctc erdim. 
1.1e f.' ~·ıey La ,, • 
ını Oe, Cer, • Fon tat ne, Danlel 
la " en b an tos gibi modern Ale b · k · · b · ;t., 1 t )•"glbıtı:~ilk.şaJt-1erındcn biri. on: ır manevra as erı gı 1 ya~mur a ı n -
tl~:: fcrtllnnı~ıeun her sınıftan her da saati erce ısı anmak mukadderdir 
~I \\'alt n~ ftab ediyor. l>Jycbili-
1:: Ştıı<!shıc sney, lnsanlann anln~ıp 2 s t d ı d 
~!)~eı·nasyo~ birçok siyasilerden ~-c - a y o m a r a 
!Jıı. hız-rrıet al ı-cfslcrindcn daha 
~I llıUştet-eıc ediyor. İnsanlar arasın. • 

sabit i 1 a Ç d Q lap• - 5-.. ac_ilı_di_.1/-0-C -fü;
rıııı'.,b\ınıarcı fikJrler, menrantlar de. la r 1 ve çantalar 1 lle l<-reıc ! an daha UstUn bir şey, 
'- ll, Yatı lıltıraJar yaratı)·or SUlUn bulundurulma 11 
~er ~ tıt :\U ~- . • 
<la lou l''l ~ ~r Sli!ün'ü, yani Mk- Bas n t tf"51 D b n ~ ö ır lYı. 
il ' 4sl·• • Cl • l ork'hıki insan :» ~ 
~~1 ıc,~~n göheğindeki in an da nen bftır ihmal 

b 'ilat o SCfreclJyor. • • 
b~ne~"hı ~:;uk Orkestra filmi, Valt Y YJ iğ Q li'İ1dS17'\l [b) ft f' 
~ ee,. Sad Un escrleıindeıı ayrı tr-C k s l?b c re \Yl 
~ b. b"şka b ece bir ibda dc{,'11; 011- ..._. U-
ı.. l'\l\ııtcs•ı h· de tcııktd ku' '''cti ,·ar. " T; • ./ k b 
"-~l ll'ın ~ llou Quijoto'sl Orta - V QZlJ e UT Qnl,, 
~ ~ Şövnı •·o 1 n1 
'1.ı_llet "romanarına s- Et·k t · il d•• 
"~ l'tJnın6 Wn]t Disney'ln Orkestra' 1 e 1 e un yaya 
httıııo.;stnı~:k nıuslkiyc, hiç olmaz- göz 1 erini 
~~ e Odu n .. Vilhclm Tell'lnc nıs.. 
ita~. &llıcır~rı ~valyo romanlarının . k a paya b J 1 i r 
ltıı/llrıJıi:."lın \ardır; fakat onlara 
~:en no ız no lloreccdo olursa o
~ \·e Ott~ Qufjotc'31 habrlama • 
~a Rlihn arın en mile lr )'crlndc 
l'ıı.rhUt~ıc ıenıok kabil değildir. çün. 'llda hır tanyoJ, o romanlann ct
IJı il, lcen 11 °nılk lınva yaratmış "rC 

ttı- ete l t: sinden onra gelen ne • 
· İto ..... r lsteancz knbııl cttirınJıq. el1 ..... nUk " ,.,.h clo glJ nıu iki do nossinl'nln 

(lttııl'lııı '.l' z1cıaır; fnknt Mickc:v'nin 
.~. c l "a 1 ,, ~ 

(!illi 11lı bi çı ış ını nasıl çal • 
l'lııı 'U:ıı ıcı {. kero seyrcclin, katlyen 
b~ RiUrıı01 r dnhn Ro slnl'nln o ese 
lcı~ Y, l"() c en dlnlcyenıezslnlz. \"alt 
~Ct tına n:'llUtik DlU fklrun gil)Unç 

lllllt-ttıc~ l'ına?:Tnı ha..'IJllı~. onu far. 
it il kıı ı 0 

hnkan knlmıyor. 
"tt ( :tr 

ı·ll\ l', o da sert tcnkidclc haklı mı? 
tliıt ttt n0 l"a Cen·nntes gibi haksız. 
tt.41 1fınk ızı 1;:'1nn? Don Quljotc, bU-
1-ttı '.aln, . '~rına rağmen, sanatlc 
tı~ ''•tı t' 

3 llrntrcı ruhla tahl1I edici 
11(1 lı· n hnrtk 111 

h.. ır e u udc surette birle~ 
·•ılt\ ereli ., 

~!\)" l'n l U r ve belld mo(Jern A • 
l' "t rıırı OrJ ksck sanat cs!'rt<llr. Mic
\'lıı.l' • <) kıı.t'st-rnsı da o ncti<len bir 
llııtıı ~~cı ::t.!1n'l'iknlftc10 ml? o ka-

B U haf ta devamlı ve şiddetli bir 
yağmur kamçısı altmd~ ve ça

mur deryası içinde oynanan heyecanlı 
(Fener - Galatasaray) maçını seyretmek 
arzusu muhakeme ve irademe galebe ça
lınca erkenden Şeref stadına koşmuş, bu 
suretle (Beşiktas - lstanbulspor) karşı
l<ŞnaSmr gönnek f ırsntım da kaçım1a
mıştım. 

cc,'ntı . · Dn :mnlc nncak za • 
'-.. 'CrebJJ;.-. 

"----- 'foruflah ATA<; 

Tribünün üstü kapalı olan kısmında 
rcr bulmak imkansızdı; binaenaleyh \'a
zife hasebile tabiatin bütün zıd unsurla
rını yc.nrnek mecburiyetinde kalan bir 
rnane'.Ta askeri gibi en aşağı üç saat 
mütemadiyen ıslanmaktan başka çare 
roktu. Oyun sahasının taç çizgisine ya
kın bir yerinde bir iskemlede oturarak 
maçı bütün incelikleri ile takip eden ve 
klübünün zafer arzusu gözlerinde oku· 
nan genç bir bayan başından araklan
na kadar şeffaf bir parşömen kağıdına 
bürünmüştü \"e bence binlerce spor me
raklısı arasında bu ı;evirciden daha akıl

lısı da . yoktu. Stadl;rımız hiç olmaz!:a 1 
çadır bezinden tentelere kavuşuncaya •--------------. 

ai~. Yanhşhk 
~.uzünden 
Guınr··k 

ltın·ırıe u te namu klu 3o lere ait resimden 

tq 
1 

.o b~n lira 
s..,!' ed.lemedl 

~rn.ı lat karam . . . 
".. ·~a Parn amesının tatbıkı es 
ı~~l tcaiırıı .Uklu maddelere ait güm-
~ ıJt Cttni 
sııcaı }'apıJrnı n tahakkukunda bir yan-

lan nok ş ve r~ııkli pamuklu men· 
fa;'l:'altat bu san resım tahsil edilmiştir. 
~~ın~ varıı~~nlı~l~ aylardan sonra 
bin ~ resirnığı· ıçın tahsil edilemiyen 

lıray1 b en vasati bir hesapla 300 
. \' flılI 

1 
... ulrnaktadır. 

l~ '· 'l.'l f · esi ... _. n arkına varan gum·· rükl· 
'stiııa "<lC!fen· eı 
' den renk;~ 377 inci maddesine 
~tlti tUccarı 1 J)anıuklu mensucat ithal 
in k edere:~n hesaplanm birer birer 

llıl e &ôre daha anunun diğer bir madde
ltacı lttarı<lrtnı a~ınnıası irab eden resim 
h': ar t""b" tesbıte başlamıctır Şimdi~·e 
·1.14{" ""l it Cd"l ,. • J 

~~· Yeni 1 en kısımlara göre güm-
1thaı ed~ararnamenin tatbikından· 

~Uubu ik· 1 
en bu mallardan resim 

ı:ı~Utiki d~ Yüz bin lirayı bulmuştur. 
11 ~ 111Uaın::n eden Ye. hayli çok olan 
a.ıa~ğı elerle bu miktarın bir mis-

'" llllıij,.1 _,\ Z<ınnedilmekbdir. 
'lll:11a \.ll\ıu 
lı ıb'lsılar 01.ensucat üzerine iş yapan 
ti.~·1 taSh:hg{lınrük i:Jaresinin bu yan
~~1~1.~ ~k etrnek üzere harekte geçe· 
ili !lıt fa~k san alınmış resimlerden mQ-

clu~'Uı:~:ı. ın kendilerinden isteneceği
tc!(ı.~ diı~müşlerdir. Bun-

kadar kapı önlerinde klüplerin menfaa-
tine olmak üzere satılacak olan b'J k!
ğıtlann istihkar edilmez bir kar getire
ceklerini sanıyorum. 

Ingilterede ve bilhassa lskoçyada don
durucu karlı havalarda yüz bin kişi a
rasında bir futbol maçını gönnek zevki
ni tatmış olan mahdut vatandaşlarnnız, 
seyircilerin stadyomlarda kiraladıkları 

küçük mangallarda ellerini ısıtarak tat
lı bir heyecanla oyunu takip ettiklerini 
elbet hatırlarlar. 

Biz. sahalarımızda ültra modem sıh
hat çareleri anyacak kadar hulyaperest 
ve insafsız değiliz. Ancak bu yağmurlu 

lar kararnamenin sarih olduğunu, ken
dilerinden bir fark istenemiyeceğini. 
kendilerinin ithal ettikleri mallan ver-
dikleri gümrkk resim.!erini nazarı itiba· 
ra alarak sattıklarım, yeniden bir fark 
verdikleri takdirde ziyan edeceklerini 
söylemektedirler. 

İthalat tüccarları, bu iş için rnü;.te
rek bir iti;azda bulurumya karar ver
mişlerse de bugüne kadar müracaat et
memişlerdir. 

Gümrükte ayrılan bir heyet gümrük 
resimleri noksan alınmış ith:ılat beyan
nameleri üzerinde tetkiklerine devam et
mektedir. 

Yazan: 

Dr. Rasim ADASAL 

ve fırtınalı günlerde kalın paltolarına ve ) 
kürklerine bürünerek elleri ve ayaklan 
çitte fanil~h eldi\·enler ve şosonlar içinde 
olduğu halde oyun se}Teden bizim gıbi 
spor çılgmlan yanında iliklerine kadar 
ıslanan ve etleri mosmor kesilen insanla
n da hatırlamak lazımdır; ve aldanmı
yorsam seyirci çokluğunu da c1aha ziya
de bunlar teşkil etmektedir. 

Harap Çırağan sarayının dev iskeleti, 
yüksek pencerelerinin pervazları altında 

ve mermer sütuç.Iannın diplerinde sığı

naklar anyan yan çıplaklara ve cılız ya
pılılara nekadar acıdım! ... Bunların için
de on ya~lannda çocuklar ve hem de 
öksüren ye aksıran çocuklar vardı. Ger
çi muvakkat bir zaman için en acı ıstı· 
raplan bile unutturan kuvvetli heyecan 
bunlara yağmuru, rüzgarı ve ıslak etle
rinin ürpennesini unutturmuştu. Fakat 
evlerine dönünce oynak yerlerinde had 
romatizma smlan veyahut da göğüsle· 
rinde bir zatilrree ,·eya zatülcenbe ha-

ırcntoıro a mca 
dlYıe OUo yaıpoycr 

,~ ................ 

bercilik eden tahammülsüz batmalar du
yacak olanlar, Şeref stadındaki bu heye
canlı maçı bütün ömürlerince unutmıya. 
caklardır. Herhalde ~ırayla en mühim lik 
maçlarına sahne olan ve memleketin en 
kuvvetli bir şampiyon takımına antren
man sahasını teşkil eden Şeref stadyo-

munu hiç olmazsa yağmur yağarken ve 
hatta kızgın yaz güneşi ortalığı kavurur
ken barınabileceğimiz bir hale sokmak 
alfilcadarlara dü~ i~timai ve beledi bir 
vazitedir. Esasen bunun için sarfeclile
cek para da, bebrat havalar yüzünden 
tA buralara kadar gelmekten korkan sa
yısız müşteriler tarafından ziyadesile 
ödenecektir. 

llk maçta lstanbulsporun sol açığı. 
ikinci mühim maçta da yirmi iki oyun
cunun muhakkak ki en kahramanı olan 
Galatasaraym beki Salim hatm sayılır 
birer kaza geçirdiler. Birincisinin kalp 
nahiyesi, daha atlet ve sert bir oyuncu
nun göğsü ite çarpışarak eski bir sedye 
üstünde baygın ve bitkin bir halde yatı
yordu. İkincisi de fevkalade adali cehdi
ne inzmıam eden ıslaklıkla roğuğun bir
denbire tevlid ettiği kuvvetli bir refleks 
ile zangrr zangır titriyor ve bir türlil 
kendine gelemiyordu. 
Sahanın bir kenarında parası muka

S-- Devamı 11 ln\'lde 

Dr. Rasim ADASAL 

-Devrışın k e BDesJ 
gidiyor 1 

Eski devirlerde, A'Vnlpada av da· 
vet'lmi t~fat .ttrasına g~ti. Kral 
Zar, Cumhurreialeri, lmpratorlar bir· 
birlerini ziyaret tstti.kleri. aıaman, riya
l etler dm, mulat merasimlndm soma 
po eğlenceleri de tretip fderlerdi. 

On be§incl wf, ava çok dll§kiindil. 
Alıusturya imparatoru Fransııa ]ozef 
ihtiyarlığına rağmen, 3<m mmanZarın

da bilı avlanmaktan geri lealmamıJtır. 
Fransa Cumburreisleri, av mevsimi 

geldili zaman, av eğlenceleri tertip eder .. 

Jer; muharrirleri, §airleri, namları, me
bustan. ayan azalarını, mahkeme reisle
rini çaimrlardı. Hele. Almanyada, Fran 
sacla, lngilterede yapılan eski şato eğlen .. 
terinin başında av partileri en mühim 
yeri tutardL 

Türklerde avcılık, çok eski bir maziyt 
malild.ir. Osman oiullarmm hüküm sür· 

dükleri devirlerde de avcılığa ehemmiyet 
verilmiştir. Padişahlar arasında av me
raklıları vardı. Ava Mehmet, bunların 

en başında gelir. O sabahleyin ava çıkar. 
akşama kadar kırlarda, ormanlarda dola 
şrr dururdu. 

Mısırlı prens Halim, Petresburg sefiri 
Rilstem, Mısırlı prens Osman, Keçeci 
zade İzzet Fuat paşalarla Neşet efendi 
de mutlakiyet devrinin meşhur avcıların 

dandı. Bunlar, zaman zaman kafile ha
linde ava çıkarlar, çok defa lneboluya 
giderek ayı avlarlardı. 

Büyük Türk kahramanı Timur da aY· 
}anmayı pek sever, her gün ava çıkardı. 
Tarih onun bu mreakım gösteren birçok 
garip, tuhaf hik~yeler kaydeder. 

Bunlardan bir tane anlatayun: 
Timur bir sabah ava gitmek ilzere, at. 

ta sarayından çıktı. Kapının önünde saç 
sakal birbirine Jcansmrş bir derviş gör. 
dü. 

O ~n akşama kadar bir av bulamadı. 
Ufak bir serçe bile \'Uratlladı. Dönerken, 
sabahleyin gördüğii den-;ş aklına geldi. 
Kendi kendine ~ hükmü verdi: 

- Uğursuzluk ondan.. Yüzünü gör• 
düın. kısmetim kapandı, bir ava rastla.o 

madun. 
Sonra nedimlerinden birini çağırdı: 
- Şehri arayın, dedi, sabah rastladı

~m dervişi bulun; başım kesin! •. 

Dervişi aramaya çıkanlar, onu şehrin 
bir köşesinde, bir duvar dibine sinmiş, 
lokma ederken buldular. Timurun ira
desini bildirdiler. 

Devrlş: 
- Peki, dedi. i radeye diyeceğim yok. 

Ancak ölmeden evvel hükümdarı gör· 

mek, birkaç söz roylemek isterim. Mer· 
hamet buyursunlar, beni huzurlarına t.a· 
bul etsinler .. 

Devrişin ricasını Timura söyledh\ 
lzin verdi, devrişi kar§ısına çıkardılar.~ 

Timur sordu: 
- Ne istiyorsun?. 
- Sabahleyin ilk gördüğünüz yüz, be-

nim yüzümmüşt. 

Bugün avda bir şey vuramayınca .. Bu. 
nun ~m uğursuzluğumdan ileri gel
diğine hükmetmişsiniz. 

- Evet •. 

- Olabilir. Fakat burada mühim bi-
nokta var. Bende bu sabah en evvel sizi\ 

(Ltltftn sayfayı çeviriniz}, 
Hüseyin Rüıtü TIRPAN 
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Balkan memleketlerıı . Ahmed Emin 

ft/ tKtNCİKANUN -~ 

Tütün kongresi! ~ - aleyhine açllan 
Ayın 17 sinde şehrı-1 ~~""~ırı dava 

Deniz bank kanunlJ 
mer'iyete girdi 

Fakat teşkilatı hazırhyacak k 
misyon ne yapacağını bilmiY 

mizde toplanıyor !.__ _____ ~ ___ __, 
Unştarnfa 1 lncıdc 

Bu kongreye memleketimiz namına. 
inhisarlar idaresi, İstanbul ticaret oda
sı ve Türkofis gibi alakadar müessese • 
Jerden se~ilecek bir heyet iştirak ede· 
cektir. 

Tütüncüler bu kongrenin müzakerele 
rine büyUk bir ehemmiyet vermektedir
ler. Hazırlanan ruznameye g re, kon -
gredc alakadar memleketlerin tUtün is· 
tihsalat ve ihracat iglcrindc el ve i~ 
birliği meselesi görü Ulecektir. Memle
ketimizle Yunanistan ve Bulgaristan.da 
yetiıen tütJnler evsaf itibariyle biribir 
lerinden az çk farklı olmakla beraber, 
ecnebi piyasalarda (Şark tütünü) un
vanı altında tanınmaktadır. Şark tü • 
tünlerinin mUşterileri Amerikalılar, Al· 
martlar ve btr de Çekosloval:, Polonya, 
Macar, Franıtz, İsveç ve Rumen tütün 
inhisarlandır. Bu memleketlerin her 
ıene prk tül'~nlerinden aldıkları milc
tar muayyendir. Ve u!ak istimalarla 
120 milyon kiloyu geçmcn1ektedir. 

Halbuki bu Uç memlekette, uzun za 
mandanbcrl devam eden sakim bir re
kabetin neticesi olarak ı.ırk tütünü ye.: 

tiıtiren memleketlerde istihsalat gün 
ıeçtikçe artmaktadır. Bilfarz, son yıl 
rekoltesi Yuoanistanda 70 milyon, biz
de 67 milyon, Bulgaristanda 35 mil • 
yon kilodur. Asgari l 72 milyon kilo
yu bulan bu istihsale mukabil, talep 
120 milyn kiloyu geçmemekte:, kliring 
mUıkü15tr yilzUnden hattl tarl: fütün
lerinin muıterilcri çok defa daha az 
mı.I almak mecburiyetinde kalmakta -
dırlar.. Bu sebebledir ki piyasalarda 
fazln stoklar kalmakta, fiatlar düşmek
te, bundan da müstahsil zarar görmek
tedir. Uç memlekette görülen bu halin 
önüne geçmek üzere, bu kongrede is· 
tihsal!tın umumi ıurette tahdidi ça
releri aranacak. ihraç ve satış işleri 
içi:ı de müşterek bir tefkilat kurulma
sı imHnları görüşülecclctir. 

KUmilrden 
zelılrlenerek 31dll 
Aksu vapurunda kömürcülük yapan 

ve ayni %amanda f ınncılıkla iıtigal e· 
den Rizeli Hasan oğlu İbrahim, evvel· 
ki gün E:aıampaşa tersanelerinde ta -

mirde bulunan Aksu vapurundan izinli 
,Çıkarak kardeşi Hakkının oğlu Enverl 
bulmuş, beraberce Enverin eskiden gar 
sonluk y~ptığı bazı lokanta ve gazino· 
Jarı d ıa;tıktan snra ıece geç vakit 
gemisi:ıe dönerek bir mangal yakıp 

kıç altındaki kamarasına koymuş 

kendisi de yatağına girmiştir. 

Mangaldaki kömürler iyice yanma· 
mrş olduğundan çıkan knrbondan İb
rahim ıchirlenmi§ ve sabahleyin yata -
fında ölü olarak bulunmuştur. 

Mısır 
peçe 

Kraliçesi 
kullanacak 

Kahire, iJ (A. A.) - Kral Faruk, 
dini mUp.virlerin miltaleası veçhilc Zül 

fikarm ananevi peçeyi muhafaza etmesi 
ne ve halk içinde çıkmamasına knrar 
vermiştir. Bıına binaen, 20 Kanunu
unıde Kubbe Sarayı:ıda yapılacak o
lan evlenme merasimi tımamen basit 
olac:ıktn-. BUtUn M.wrda şenlikler 
birkaç gtııı sUrecektir. Hiç bir yaban
cı davet edilmemiştir. 

Bununla beraber, diplomatlar a.k • 
tam Uıeri Sarayda verilecek ziyafete 
davet edileceklerdir. 

mübarek yüzünüzü gördüm. Siz niha
yet bir §eY vuramadınız, a\'SIZ bir gün 
geçirdiniz. Kayıbıruı ehemmiyetsiz .. Be-
nimki ise ôyle değil, bac:ıttl gidiyor .. 

- Ne yapalım?. 

- Yapılacak şey insaflıca düı::ünmek-
tir. Kimin kime uihır.suiltik getirdiğini 
siz takdir edin! 

Timurun iyi, makul tnraflnrı da var
dr. Haksız oldu-;unu bildiği işlerden ça
buk döner, hat...ısmı tamir ederdi. loce 
ve i~neli ~dzden de ç?k hoı::lnmr. zevk 
duyardı. lğneli rozl r kendini hiC\~en 
bir ~ilde ~ olsa aldırmaz. hatta söy
leyeni mUMfatlandımrlı. 

Bunun içni, devric:in sözü onu lm:dır
madı. Biltıkis hoşuna gitti. kıhkahalar
la cüldü. para '~· onun bürfik güna
hnu (!) .affetti. 

Hwseyiıı Rüştıe Tırpan 

IÇEHUE: 

• G.) rimi.ıbadil honoları ıııOtcm:ıdiyen 
yukseli)'Or. Diln on yedi • liradan )·inni 
dört Jinıyo cıkmrflır. 

* nır mllddettcnlıeri şehrimizde bulu· 
nnn silmrük uınuın nıildiirii ~I:ıhmul Ne
dim Ankamya rHirıınfiştür. 

• 1sla11bul flkınckteplcrinıleki yolaul 
Hılchclcr mcnfa:ııinc Bcyoaıu hıllkcri or
kestrası tnrtıfındnn 1? künunuev'fcl çnr· 
anılın nkş:uııı S:ırny sıncınn mdn bir kon 

ser -.crileccJ..tJr. 
* Ünlyersltc profcsorlcrindcıı l\isscn 

bc:rnelmilcl cerrahı kongresine iştirak et· 
mck üzere dün Amcrikaya ıitmişUr. 

• Do~oda )cniden .IJcf kam teşkil edil
miştir. Bunlar Mordin çflfiyctinde ldiz '\"'C 

MnclfClnAı. Tııncclinde J\atnn, Enıımurn
dn Karnyatı, Dlyarbııkırda Çınnr ka:uılrı· 

rıdır. 

"Maliye 'ekilleti tahsiline imkan ıürfi· 
lemlycn 7!l4a20 liranın terkini hakkında 

m1..>Clisc müraca t etmiştir. 
* Tedavi fcin bcleclbclerce K:ıradenJz 

ve şnrk viftl)ellerinden lstnnbula gönderi· 
lccck hostolnrın gelip r:;ltnıc yol parnları 
ile tedıwf ücretlerinin ., erilmcsl DahlUye 
,·eklılctince nl:ikndnr bcledi)-clere bildirH· 
miştir. 

* farg:ırın )nğıııın ııasıl ve nere e 
ynpılacn{tın:ı dair belediyece yeni bir ta· 
linıatn:ıme hazırlanmaktadır. ~hlr mecli
sinin şubat fçtinı:ıl:ırında ıörilşfilecektir. 

• Alulıtellt Tilrk • Fransıs hakem mah
kemesi reisi Aser şubaıta şehrimize ıeıe
rek serı kol:ın üc dava hakkında karar ve
recektir. 

• Orman ltlelme umum müdürü Rıdvnn 
lncholuyo silml,Ur. Ormanlarda teUclkttt 
yapmaktadır. 

* Gecen sene Ankıırnda aeılan beynel
milel k&nür sergisinde mükAfat kazanan
lara madıılye1erl yakında merasimle da· 
lfıtdacaktır. 

Alımct 8min vt> ırccaı Nilzhet 

Dün saat on altıda asliye birinci :e· 
za mahkemesinde Recai Nüzhetin Tan 
gazetesi başouharriri Ahmet Err.in 

Yalman aley ine açtığı ilk dav .. y:ı ba§ 
lanııuıtır. 

Kalabalık bir meraklt kütlesi i e bir 
çok üniversite talebesi mahkeme saltı
n unu doldurmuftu. 

Evvelki davada olduiu gibi gazete

cilere aynca bir yer tahsis edilmi§ti. 
Fakat Tan ne!ı·iyat müdürü Sabri Sa-
limin kendisine tebligat yapıldığı halde 

gelmemesi yüzünden celse açılamadı, 

kendisinin ibzaren celbine karar veri 
terek muhake~e ayın on birinci günil· 
ne bırakıldı. 

(Denizbank) kanun layihası yılba· ı 
şından itibaren tatbik mcvkiine konul
muştur. Fakat bir hafta geçtiği halde 
banka fiilen teıtckkül etmiş dı!ğildir. 

Evvelce, iktısat vekaleti deniz müs 
teşarhğından, dcnizbanka tabi müesse
selere gönderilen bir emirde ay başın· 

dan itibaren banka namma işe devam 
olunması, mevcut paraların denizbank 

namına merkez bankasına vatınlmasr, 
banka namına büyük taahhütlere giri

şilmemesi emredilmi§ti. Bu müeşsese
ler, bu emre göre hareket ctm=kteyse· 

lcr de, vaziyetin kararsızlığı ve rr.ilp

hemiyeti ortada birtakım karışıklıkla

ra sebeb olmaktadır. 

Dcnizbanktn merkez m~ı!:asebe teş· 

kilatım hazırlamak üzere te3ekkJl c -

den komisyon çalı§malarma devam et· 

mcİ(tedir. Bankanm müstakil muhasc· 

be teıkilatr, kadrolarını ve usullerini 

tesbite memur edilen bu komisyon da 

vaziyet Uzerinde tenvir cdılmemi! ol
duğu için ne yapacağını hakiki suret
te bilmemektedir. 

Müzakerelerine ikt:ısat vekilctindelri 
ecnebi mütcbassıslardan Engelmanın 

da iştirak ettiği bu komisyon son top· 

Jantısrnda, Denizbankm e::.:ıs teşkilatı 

ile kendisine bağlanacak müesseselerin 

vuiyetleıi ve çalıpna tarJ:ları Uze -
rinde tafsilat i1temck Uzere iktı~1t 

lan da kendi muhasebelerinUl kı 
rmda kalacaklardır. ~ 

Denizbanktn kurulması ve tef"', 
tın tevbid edilmesi dolayısiyle rJ ıı 
l:adrolartnda tensikat yapıtaealt 
krndaki haberler doğru değildlt'· 'I 

Denizbankın iı etme teşkilaunı,.J 
mak üzere yakında ikinci bfr le~ 
daha kurula.:aktrr. _6'l 

fktısat vekfileti deniz mii!ıtef'~ 
memurlanndan İbrahim ve ~~1:
işlcrle meşgul olmak ve bu ,o;.ıe ,ti 
lcrlc yeni teşkilat i§lcri üzerinde 1 f 
larda bulunmak üzere §ehrirni.Ze ~ 
miştir. Nakliya umum müdüril Ar 
yann şehrimize gelecektir. ; 

Ankarad:ın gelen haberlere göfC )f 
ka teşkilatı ayın on beşine kadat ,1 
rulmuş o'acaktrr. O nmana kadar 

cut mücsseseleler banka rıa.nuns ~ 
makta, mUdürlcri de tahriratı yiıte 

d·rJct'· nizbank namına imza etmekte ı 1 
Tahlisiye umum müdürlüğil. .. J 

kendisine ait umum müdürlük le1P"'. 
nm kaldırtmıştır. Diğer mücsse•~~ 
levha ve klişelerini değiştrüne)C(C"" 

1~ ~ 

• Sandal bedesteninin tamirine başlan· -----------------

bqmü§aviri Von der Portene müraca
at etmeye karar vctmiftlr. 

Banka umum müdürii muavin~ 
ve idare meclisi azalannm önüın~ 
hafta i~nde tayinleri beklenıne~ .. ttl 
Muavinliklerle iciarc meclisi a~ 
na iktraat vekileti deniz müstef' "" 
daki ıube müdürleri ile bankaya 
olunacak müesseseler müdürlerin~ 
%ılannın tayin edileceği anlaşıl 1 
dır. Fakat bunlann plıralan hcııllJ mıştır. Kapııh çartının kaldırımları da 

düzeltilecektir. 
• Hisar Tapuru kurb:ınların 1\ 111 açılan 

yardıma ba,veldl Ce141 :Oayar 100 lira Ttr

rnJşllr. 

DIŞARDA: 
• lllllelkr cemiYeU umwnl UUbl ATe

nol, İtalyanın Milletler cemiyetinden çe
kilmesi meselesi hakkında görüşmelerde 
lıulurunak Qıere yokındn Parb ve Londra 
ya gidecektir. 

• Macar hilkQmetJ yakında 360 milyon 
pengl>Jük bir dahill istikraz çıkarmak 
nl)clindedlr. Mali)c nazırı, bütçe milıa
kerelerJ esnasında, parlamentodan bu hu
susta salühiyet istlyeccktir. 

• Onbq gündc •• beri Lehistonda )·akı
nında bir mndeol f"al etmekte olan 600 
mndcn nmclesi, dünden itibaren ochk 
grevi yoımığo Lıoşlnmışlnrdır. 

• Porbtc dün saot 14 de lıorsada maaş
lorııın ı.am için banka memurlan nümayiş 
)·npnıışlardır. 

• Dfin lnglltercde r>orısınouth tezgobln· 
nndn buhınan Hcbe J\tayn gemisinde bir 
elektrik ccreynnındnn yangın çıkmış ise 
de dcrlıol sundürülmU~tur. 

• Hisar vapuru ille boğulan denizcilerin 
ailelerine dajılllmak üzere Samsun mav 
n:ıcıl:ırı, ile ) uz: lira teberrüdc bulunınuş
lnrdır. 

• Bu ayın 7 sinden itibaren Homıınya 
ile C<:kos.lot'nkya anısında )"cnlden pasa
port vizesi muamelesinin tesis olunacağı 
resmen bildirilmektedir. 

• Amerikada kanun mucibince patrıon· 
lar ile işçiler tu"tlSındıki ibtiUlOıırı tetkJke 
memur hükumet dalrcsilc Ford müessesesi 
tırnımıc\akJ gerginlik \'nlılm J)lr dc,·rcye 

girmiştir. ı~ord müe~sescsi t.ılr mllddet ev 
vel scııdlkncıhk fnrulyetlnde bulunnn btr 
knç iştl)'e yol ,.tmılşli. Hilkftmet bu ame
lenin tek rıır işe olınmosını fsteınlş, fakat 
JFord mfiesscse i bu 1a1ebl karı olarak red 
detınt,tir. 

• lngtlterenln Akdeniz til:.su kumıın· 
danının amiral ıcralsl olan Bırbaınm )·e
rine gtımek Ozett \'orspfte harp krovıuö
ril P<>rt outhdau MalUıya b:ır:eket eımlşı.Jr. 

• Jlesmcn lılldlrildJAine ııöre., loglltc· 
rede, ıs klınunue,·cldc lşsiıleıın sayısı 

lıir mll)on Gli:ı lıln <C07 h,I. Bu ra'k:ım 15 
iklncileşrine nishetJe 161 bin 20' f11ı.l11drr. 

• ı\Jmnn ırcnı;llk dolr~i şefi Baldur 
Fon Scht nıch, genç kızlar için mccburt 
ev 1 i hb.m~ti tesis eden bir emlrnnrnc 

ı ımıl .• nııştır. Birllfc ıncn~up 14 ynşınrlan 
21 )aşına kadıır bütun genç ı.,zJar, her 
türlü ev işini llğl'1(lnroel< \'e gUrmt!lUe ınü· 
kr>llc!Ur. 

• Gecmiş Gsırl:ırda tıa1) :ın porlr:iert 
rgi tnl lerlip etmek Dzcre Cı; sün C\"• 

Haliçte bulu
nan ceset 

Omuzundan bir iple 
taşa bağlanmıt 

Haliçte bir erkek cesedi bulundu
ğunu dilnkü sayımızda yazmı§tık. Ha
lıcıoğlu vapur iskelesi memuru Bur
han iskele üzerinde gelecek olan bir 

vapuru beklerken yirmi metre kadar 
ilerde su üzerinde insan ayakları gör
mil§, hemen zabıtaya haber vermiş
tir. Zabıta memurları bir sandalla gi-

derek cesedi denir.den çıkarmışlar ve 
Piri paşa camiinin öntlndekl sahada 
bir köşeye koymuşlardır. 

Ceset zuhurundan adliye haberdar 
oclilmiş, nöootçl müddeiumumi Hikmet 
Sonel, adliye doktoru Enver Karan ve 
emniyet ikinci §Ubc cinayet masası 

komlseleri halıcıoğluna gitmişlerdir. 
~in sol omuzundan sağ koltu

ğunun altına geçirilmek suretilc ucu
na. birkaç kiloluk ta.9 bağlanmış bir 
halat görülmUştiir. Bu halat bazı ga
zetelerin yazdığı gibi cMedin boğezı
na sarılmış değildir. Vücudu şi§llliş, 

ağzı. burnu balıklar tarafından yellP 
miştlr. Bundan da cesedin on be§ giln 
kadar denime kaldığı anl~ılmakta
al. Uzerinde şapka, yel~k, ceket yok
tur. A.yağında rı.u~nn iskarpinler var
dır. Panta1on askısının blr düğmesi 
kopmuş ve dikilmiycrek diğer düğme 
üzerine illklcnmtştir. 

cebinde makas, iğne \·e ipliği mUh
te\'İ bir de kutu bulunmuştur. Bundan 
da bu adarnm bcktlr olduğu tahmtn 
edilmektedir. 

Komisyon, bir taraftan da mevcut 
deniz ve liman m:iesseselerinin muha· 
ıebelerini tevhid i ine devam etmekte
dir. 

ÖğTenildiğine göre, Denlzbankm 
J\nkaradaki umum müdüı:'.iğün.de bir 
merlr z muhasebesi vül.::uda getirilecek· 

tir. Bankanın mali işlerini görmek Uze
re de tstanbulda bir bürosu olacak, bu-

ranın da ayrı bir muhasebe teş'ki15tı bu 
Junacaktır. Bankaya ait deniz müessc· 
aelerinin bütiln tediye ve tahsil işleri 
bu bJro tarafından y~pılacaktır. 

Diğer taraftan her müessesenin ken

di hesaplannı tutmak üzere kad~u 

nekadar kli~ük olursa olsun bir muhase 

be te§killttna da ihtiyaç görülmektedir. 
Buna nazaran bu ınüesseselerin §İmdi· 

ki muhasebeleri ilç esadı parçaya ay
nlmaktadır. Bu muhuebclcrdeld me
murlardan bir kısmı Ankaradaki mer
kez teıkilatma gidecek, bir kmnı, İs· 
tanbul bürosuna yerletecek, geri kalan 

ınm değildir. _/ r 

Bilardo, tavla \fe J 
satrançlardan vetll' 

alınacak ~ 
Hazırlanan yeni bir liiyihıtY' ~ 

klltp, orduevi, kahvehane ve ~· 
larlıı. bahçelerindeki bilfı.rdodaıı 

v! ~' tavla, satranç tahtal~ 
Jıerinden Uç lira alınacaktır. 

Hususi meakenl~e kullanılsD 

18.rdolarla tavla, dama. ve sa.tra11ç 
Wan bu resme tabi değildir. 'fi. 

Bu yerleri l§letenlcr her sene ..,; 
ran ayı içinde resme ta.bi oyutl 

leriııin cins ve miktlirmı gasteri1 ~ 
beyanameyt makbuz mukabilnide / 
lı bulundukları varidat idarelrint ~ 
reccklerdir. Oyun aletlerini Jl~ 
bildirenlerden ağır para. ~ 
caktır. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizrfl' 
ve bütün ağnlarmızı derhal keser. 

rcabmda -Unde 3 kafe ahnablllr 
lalm ve markaya dikkat. Taklltlerlnden sakuıı,,.-, 

V:ücudwıda hicbir yara ve bere izi •• S A K A R Y A 
yoktur. Üzerinde hilvjyetini tesbit ede 
ook hiçbir \'CSilta bulunmamJ~br. Yal
nız ayakkabılıuının iı;i.odeki kömür 
tozlarından bir deniz amelesi veya .kö
m ür tayt:a.sı olduğu zannedilmektedir. 

sinemasında 

DANIELLE DARRIEUX nUn ,aheaar 1 

Suiistimal Davası 
Ceset munyenc edildikten sonra 

ölilmlin tabiU için morga ir tldırılma bir kaç gününüz dahe kaldı. Acele ediniz .. 
sına tuzum göriilmü'tür. V~i Panmount Jurnal'de MODA (Y(:.ıi §apka modelleri)·. __.-4 

• 2 inci muvafukıyet haftuı başıadı. Herkes Tolstoy'un c~n;-;m;e~1şh~~~ı~e~s;erlri~ni,i,lmiiiiiCİİİiitl'-

!kinci muvaffakıyet haftasıdır. Bn harikayı görmek içir 

Beethoven'io en gUzcl muzıgını aJkı~amak için koşuyor. 

KR EUTZER $ .ONAT 'el Delgrn'1a srlıniş olan lml"tın devlt't 
n:u:ırı kont \'otpl düo naip pretı Pol .. 

tor.ııfm4an knbtiJ edıJmlftlr. BaJ"~n Sıo Cfraııaıaca) LIL DAGOVER - PETER PETERSON - JOHANES JiEESTıERS 
)·ııtUnovi(.', kont Yolpfnfn l'>ercfiruı bir ölt· ı Hu kadını :ve erkeji alfıkad3r eden bir menu. En cüzel f".lnıin romanı litanımıza "Bir izdivaç f~ 
le Y<'mdli '·"rmlşJlr. Koni Yofpi ilin ak- .. Bir iıdivacın romanı,, ve "Kn:u~ Scnal,, isimleri ile sev.rH~ ve nqredilmi§tİr. 

şnm bclgrnrldnn hareket etmltUr. '1••••- ltlveten : EKLER JURNAL - TCJRK Sinema 



" Yazan : !Vizamellin Nazi/ 
tıı!:~e, sOslO bavuzan t lrafandalıl kuş tliyU 

!lıı cerde eıvlldaşan kızhırla şakalaşıyordu 
kıadllttt~a~ M~v~ayi Haseni büsbütün 

..._ r
1
L __ endını bilmez bir halde· 

ııııı ~ ~ızı r kı • 
1 • cı· • ~1 nız dıprı l Defolu-

~k Jiı ıyc batırdı - hepinizi tepele 
ı.... ıın. De '--ı 
~I ruc • timdi ıı.araydan çı-

'ie bir 
~ ..... · ideli &ib' od -, lroaa '-- 1 adan fırlayarak, 
~e, .... renıc &itti. 

tııı 'liırMti 90Yunmuı. ker.arlan al 
~fıııdaıc· cevizlerle •ialü bir havuzun 
S.. L.. ı kuı t" .. . 
l ~it elli .. uyu filtelerde cıvılda-
lr hı>at ııızeı kızla ıakalaııyordu. 

:::. •e bi: •buk •abuk aözler söylü
• ~ ıy .ı! &enç kız, bu dairenin 
~i Sil rılar 1 bir kısmında garip 

' 
1 1 

akort etmeğe aavafl}'or 
lle.ıa,· ıı 

)e tİriıı 1 
ascn bir gölge gibi içeri-

' 'le~te kızlar telAıla kalkıp kaçıı
tl ih_ . ndiler. 1 "''-'- bük" il da b' . -..rtti il ~ m r ır 
lid.t-.. -.~· e onları alakoydu deminki 
ı. ~'-barı , 

tt bir tabana zıd bir rehavet- · 
'ı .&;. llızıan Çuvalı hafifli~ ile ken : 

"'-.;zeıf •• 
..... öııı ı uı Yanına attı : 

~~tııdi .. Öfff 1 Çıldıracağım - diye 
t;;' 1iz bt Çıldırtacaklar beni r Kızlar 

! °"'-,::: bir parça neıe verin, ça-. ..,a-2 1 lçeliın. 
' ~ .. ıı •rdı l'C ltitra ndan yıktızb çöl ıecel~ 

ıteı, 'l' nuna hasret çekm bir davu 
b..._ ~. Untıı .;; . • . . 
_ ... l1ıt hır rorının bir f&heserıne 
~ iJd t!:: •aldırdı. Birbirindm gü
le ~ 8icu briya kızı, atılı altın tae-

l'iııf )'ırt h !irabı getirdiler. Entari
~ Slkar:caaına bir tiddetle sırtların 
ll trraın '1tıJı ~1riz on kız, ıeffaf plnr

tzııdt irı Ptıllırını ıtır.latan mumlar 
~ ~~~ı tcytanlaıtıran bir badiye 

-tladılar. 

tt.tılt • • • 
t l.tctta}'i Jt!şıo NEREDEYDi? 
c?.tt dllr""' llısarı çli1Un lrumlannı ak
t tıt>'iıi bo qrdeıi Emir Rqid çoktan 
~~a~rııa,.._>'1-nıııtı. Hatta Cezayırde 
1t -~ ~-;'tt. ''Şeytan kovan,, onu ts-

tr\di JrOl!t~' Barbarot Hayreddin 
i..~r R ~··l!Cla miaafir etmiıti. 
~ltı 1Cfid bu konakta tam iki yıl 
det · •tanbu 
tQ. '°"il la vanımdan bir mild 
ııa .. ?. ~Unt Viyanadan dönmüt
-;., b Barbarot kendiaini alımı 

ı.. ~dtrıia Uıuruna çıbrmııtı. 
~le ba ~~de yeni emeller bea· 
\ıı~ llar~~ olan Kanun!, Tunuı 
~e tiııın elinden almak iatiyen 
~t. $Ok iltifat etmlttL 

~ ::k ıeııstt Fakat omuzlan a
\ °'hıı ~daıı Ull1Ulmıyacak derece
' t.lisıtlk kata taııdıtını iıbat etmek· 
~ ~~•kıııeıniıtt Htınkira Tunus 
-..._,~te lr'apla~ lapanyollara ve 
~ lııla karlı duyduklan kin ve dilt-
'"' tirken· t._ - caUJUk • 

~~tiri ele kardeıiın Mevllyi Haaen, 
~ dt tut ltçlrınek cibi ıarip bir he
~~~ttur. Tunuau, kudretli 
~ ~ laltanatına doet edip 
ili~ kurtaıınaıa 1avapcafma, 

11 ~~•rl ktfirlnden yardım dile
l)'tt de tahrikat y~dır.,. 
tt~ dt unutznamııtı. 
r li bit °"dan Barbarotun bilemiye

~S ~frika meselelerini de öl
~,' ltlı a kencfiaine Uskildar ci
bit te"" ile el bir ikanıetı&b bahfetmit 

)ı~t ~mauna imkln verecek 
~ ---llamııtı. 

~bıald. ltetit, ıniirat bir adamdı. ı.
f~l'°llr .!~~ığı günleri camileri do
're ·~ırn.;.t. N' 

' SıJr.~ -~ ı. ıhayet bir gün, ae· 
...._rtı~ b·~~Yülc donanmanın bütün 
~ oıııa ~ ınce Kanuni, ~aptan pa

't' ~- . töıtererek · 
oı... ""IQiri de b , 
'"' l'ttı. eraberiniz de alınız r 

~~~'İni . tıız olrnarnaaına d!~at e-
' ·11ıı • 1•teri 
~ tCStdUJct ın .. Donanma ilk vuife-
ıı._ • o ı._d en •onra ne kadar milm-
"'li. q •r sü ' "ııı "'1'-'fi . r atle Tunuıu fethet-
.._'-htllta f'iıniz babaıınm ve dedeJeri

~llıt ilı Çt~arıımalıdır . 
~ fsl>rı!:0e Emir Reıit, padiıahın 
~ ... d, ttJıı ııterniı ve Hünkar buna 
-,.~"'ltr. 1' 1

Yerek ken:!iıine elini u-
';ll ~ti ~rıuı tahtına çıkacak bir 
~ t~_ CCS.terdiği bu yüksek 

-,.'411\ Patanın tetyiinde ha-

zır bulunan bütün vezirlerin, saray 
ileri gelenlerinin ve donanma levend
lerinin de görmüı olmaları Kanuninin 
çuk botuna gitmiı, gururunu okıamıı
tı. Donanma reislerine, hil'at giydiri
lirken, ona da ka.bı inci ile itlenmiı bir 
kürk hediye etmit ve Akcline kendi 
eliyle ztimrütıü bir sorguç takmııtı. 

Sonra Reıit, büyük Türk donanmasi
le denize açılmıı. BUtUn aefere igtirak 
etmiı, Santa Luçiyının zaptında bulun
muı, Berraçina tahrip edilirken Türk 
amiral gemiıinin kıuraaında, ellerini 
göie kaldırarak; 

- Allalıırlı ! Sen büyük Süleymana 
nuıret ihaan eyle! 

Diye haz ivaz bağ1tarak dualar et
mişti .. 

Şımdide hiç uzak yu de değildi. Tu
nus kıyılarından nihayet on mil açıkta 
bulunuyorou. Betbaht ithiyar vezirin • 
Elkabelden ald.ığı haberlerde, "iki gün
denberi etrafta dotaıtığından bahsedi
len Cezayir gemileri,. İ§te bu Emir 
Rc§idi ve kendisiyle birlikte karaya çı
kacak Cezayir Ocaklılannı tafıyordu. 

Vezirin sezdiği tehlike hiç te uzaklaıı:ia 
değildi. Hatti gelip çatmııtı bile. Ak
deniz rii.ıglrları araamda Barbaroeun 
bayrağı dalgalandığı günlerde hidise
lcr yıldırım sür'atiyle cereyan eder, 
Türk akınları. bir §imıeğin çakıp aön
mcıi gibi bi11:ienbire başlar ve çok kısa 
bir zamanda hedefine ulaıırdı. 

• • • 
Raks, ıarap ve müzik... 
Oyruyan kadın, içki sunan kadın, çal

gı çalan kadın ve yanık 1eai binbir ıe
ce cfaanelerinin uçan halııwıı anduan. 
inaana her ıeyi unutturan, ayağı yer· 
den keaip, ahenginin kanadına takan, 
uçuran, uçuran, unutkanlıklara daJıdı

ran kadın .... 
Kadınlar •.. 
tıte, tarih denilen ibliain, her çağda 

sonu yaklapn aaltanatların kapısına 

musallat ettiği, haz, zevk ve ıehvetin 
alayı .• 

Tarih bir yıkılıpn yaklaıtıfını bil
diren bu alayın en iÖz alıcısını mutlaka 
M evliyi Hasene göndermitti l 

Ne Sardanapalin bu kad3r güzel ve 
çok kadını oldu, ne uçları kesildiği 

için kuvvetini kaybeden ve gözleri kür 
edilerek değirmene katır gibi kotulan 
Samaonun Dalilası, bunlardan biri ka
dar gii.ıeldi, ne de kadına hi; doymadı-

ir söylenen Deli İbrahim, ömründe bir 
an kadınları böyle tatabildi. Eğer Bardu 
aarayının harem ctairesindeki ıu güzel
ler Sardanapalin sarayında bulunsalar
dı, Babilin aon NDiyeainde zenperest 
Aıür hükümdarının duyduğu azap, çok 
daha artm11 olurdu. Ve ıuaamıı bir 

manda ıibl. içinin ateflni cidermek 
için çamurları, bataJWklan yalayan o 
Deli Ibrahim, bir ıecesini ıu haremde 
geçirebllmiı olaaydı, kapı11 taıla örü
len odasında kadına kanıkaamıı olarak 
ıon nefelini verirdi • 

Mevtıyi Haaen'in 'sarayındaki harem 
daireli cidden çok nefiı kadınlarla do
luydu. Bunların bir kıımı çölden gel
miıti. Bu karaca ıibi sürmeli gö.ılil, 

yılan gibi kıvrak belli, taze 'kayq sırtlı 
kızlar, kabile reislerinin, hükümdara 

gönderdikleri hediyelerdi. Bunlar, o
nuncu hicret aannda, buutlan m-eçhul 
olan o uçıuz bucakll.Z, bilyilk sahra ka
tda reararlı bir ıüselllii ıözc vuruyor
lardı. 

Bunlar bir kenarda toplu olarak bu
lunuyorlardı. Onlarm u ötesinde aekiz 

on güzelden mürekkep bir batka grup 
vardı ki, bunlar rülilı1eriyle, duruıla
riyle Ye her halleriyle bir ba§ka llemin 
havasını. yayıyorlardı. Bunlar Avrupa
blardı. 

tçJ,.rinıde Kalabriyanm haydut ini 
köy!erinde dofmuı olan nesli belirsiz
ler de vardı, İtalyan, Fran11z ve t.pan
yol kıytlannın en asn kanlanndatı ge
lenler de ..•• 

(Devumnr) 

l~fi·A., 
Çocuk mantıQı 

- Anne, amcamın burnu nclden hep 
kıpkırmızı? 

- Çok şarap içiyor da ondan •.• 
- Evet, kırmızı prap değil, beyaz 

şarap içiyor!.,. 

MlllT grur ı 
Amerikalı aeyyah, Napotide Vezüv 

yanardafına bakıyordu. ttalyan rehbe 
'ı. ı onağrurane: 

- Amerikada böyle bir dağ yok
tur. Dedi. 

Amerikalı omuz ı:tkti: 
- Evet yok. Ama olsaydı bile Nev 

York itfaiyesi bir kaç dakika lçinae 
SÖ" rl 'iri\rdil. 

.KaıJm - JJti-:=cnrnyl bu Juıuıır par
latma diye sana kaç defa ..C>yledlm! 

Lüks otel 
Gtf.:e vapuru kaçımııı, aonra buna 

adeta memnun olarak fırsattan iatiiade 
ye koyulup iyice gezip eğlenm:-ttL Geç 
vakit bir otele gitti, aorulan cshret au
allerine uyku senemi cevap vererek 
doldurulan beyannameyi fmzaladıktan 
ıonra ganonun pqinden bir odaya çık 
tı ve ıaftı: 

- Ayol bu oda ne kadar kilçilk, 
lahid gibi .. Kıt gilnU ııınmak için iyi a 
ma karyolanın da boyu pek kıla. .• Yat 
tığım zaman ayaklarımı pencereden dı 
p.n uzatmak Jbım gelecek 1 

Garaon teminat verdi~ 
-Hay hay efendim. Zaten pencere 

de cam yok! 

"" "'-=-
~~ 
--~· 

- Uııba. bu adam undılJ ortasın· 
dan k.,sınce eve döneeelb delil mi? 

·Hava gazı 
Akrabalanndan birinin yanında ça 

htmıt olduğu için itlmad edebilecekleri 
yeni hizmetçi kadın Ayteyl hizmete al 
dıklan giln, evde bırakıp bir hafta ılire 
cek bir ıeyahata çıkmıtJarch. Döndük 
teri ı:aman onu ıevinç içinde buldular. 

- Aaman ne iyi c:A:ak • .iiyordu. Ha 
ni giderken su ısıtmak için bana 8iret 
mek iç:n yakmJJtınız ya .. lıte o zaman
danberi hiç sönmedi, boyuna yanıyor. 

O ayın hava gazı faturaıım dütU
nen ev sahibi az kalaın dU2Up bayılı-

ıstanbul radyosu 
18,30 pUıkla dans musikisi 19,00 konfe

rans: Ali Kllmi AkyQz (Çocuk terbiyesi) 
19,30 Beyollu Halknl ıösterlt kola tara. 
fından bir temsil 19~5 Borsa haberleri 
20,00 Necmettin Rıza ve arkada,ıarı tara. 
tından lilrk musikiıd ve halk ,arkılan 
20,SO hava raporu 20,30 Omer Rıza tara. 
tından arabca ıyyln 20,46 Bayan Muzaf. 
fer Güler ve arkadatlan tlırafından tiirk 
musikisi ve halk farkılan (S. A.) 21,15 
ORKESTRA: 

1 - Llncke: Norche 
2 - Nerome: Nayerler Leahuıuenota 

fantezi. 
3 - Çaykovlıld: Eletıic. 
4 - Rosey: Figliar: lnlermeızo. 
5 - Yoııchiloftıo: J,aternentauL 
6 - Sgamballl: Serenıde valse. 

22,15 11Janı haberleri 22,30 plftkla solo.. 
Jar, opera ve operet ııarcılın 2!,50 son 
hnherler ve ert.eai aünün D~ 2S,OO 
SON 

l'a:an: Kenan Çinili -1'1elckzad ÇlnllJ 
( ERKEK - KIZ ) 

(Tucümc 111 iktlbaı hakkı mahfaıdur) 

...: Numara 33 -

Bir gltlırı mübaşnr kapımıza dlklldD 

Beni sorgu hAkimli-
ğine çağırıyorlardı 
Mahkeme kor1<usu, şimdiye kadar 
duydu(ıum korkulardan hıc birine 

benzemiyordu 
Hicran ldemek bun uda yapımftı. Dö- I 

nüp yüzilne baktım ve yilrildüm. Polis
le yolda giderken hiç konuımadık. Ka
rakola gidince beni doğru serkomiserin 
yanına götUrdU. Komiser maaa üstün
deki bir kağıdı alarak bana göaterir-
ken: 

- Bu kadın, dedi, haklanulda ildnd 
bir tikayette bulundu ve bu mektubu 
sizin yudığınıı:ı, kendisini ölümle teh
dit ettilinizi bildirdi •• 

Tereddüt etmeden cevap verfdim: 
- Mektubu yazdım amma tehdit et ... 

mek kastiyle değil, dedim. 
- Demek liz yudınız. Yazı da Win 

mi?. 
- Evet, benim yutnL. 

Komiaer zile butı. Çatırdı it polile: 
- Şunun ifadesin! alınu, ldedi. 
Gelen poliale beraber aıağıya indik. •• 

lfademi aldılar. İkametgihımı teabit e
derek beni serbeat bıraktılar. 

Dıgarıya çıkacaiım sırada, karakol 
kapnıncla annemle karfllaıtım. Kendi· 
ıine benim karakolda olduğumu, beni 
içeriye cirerken gören tanıdıklardan 
biri haber vennif .. 

- Ne var?. 
Diye aordu. Onu heyecana nrme

mek için ''hi~ bir it)' yok,, da:nek iste
dim.. Fakat .zavallı anneciğim heyean
dan titriyor ve me.elenin içyilzünll öi
renmek istiyordu •• 

Kısaca hilliaa ettim. Bu hidi9e an· 
nemi çok üzmUıtil. Her giln bana: 

- Şimdi de başıma mahkeme çıkar
dın! diye aöylenip duruyordu. Günler 
geçtikçe beni de bir dilfüncedir a1mıya 
baJladı. Hayatımda mahkemeye &itmiı 
insan değildim. Oraya naaı1 cidecek. 
herkesin içinde naaıl eöz aöyliyecek
tim?. 

Nihayet bir gi1n kapımızda gı$rilneıı 
milbqir celbi ıetircli. Kadın beni ha· 
kikaten dava etmi§ti. Celp, lltanbul 
birinci aorgu hlldmliğinden geliyoı4du. 
istintaka çağrıyorlardı. Gittim. Sorgu 
hakiminin sorduklarına cevaplanmı ver
dim. Bir ay ~nra da lstanbul ~üncil 
asliye mahkemesinde davanm görill
meaine ba§landı. 

Bana tebliğat yapılıp ta. mahkeme 
gününü bekledifim zamanki duyduğum 
heyecanı ömrüm oldukça unutaımyaca
ğım. Bu heyecan, ıimdiye kadar muhte 
lif hldiaelerde duydulum heyecanlara 
benezmiyordu. 

Nihayet mahkeme gilnU geldL. Ad
liye kapısından İ!ieriye admumı attığım 
anda bqlayan çarpmtı Alona princ:. 
1e kadar devam etti. 

Mahkeme ulonunwı kaçıncı katta ol
duğunu da bilmiyordum.. Sordum. En 
Ost katta dediler. Çıktım.. Ceza mahke
mesinin kapısında ihssolunur derecede 
titrlyerek ve heyecanımı gizleyemiyerek 
mllbaıirin seslenmesini bekliyordum. 

Hicran meydanda yoktu .• Acaba da
Yaamdan vaz mı geçmitti? Yoksa gel
mtyecek miydi? Ben bunlan dil~Unilr

ken mübaıtr, nerle yU%il g8rmemit se
liyle: 

- Hicran .. Melelrnd, namı difer Ke
nan .• 

Diye bağırdı. YUrildUm. Mahkeme 
kapıaından içeriye girdim. Nereye gide
cek ft nerede duracafmu bilmediğim 
için duralamııtım. Mübatir bunu far
ketmiı olacaktı ki, bana önUmdeki b
napenin ıağ taraf mı göetererek: 

- Otur!.. 
Dedi. Göeterdiği yere otuıtdmn.. 

Mahkeme heyetini tetkik ediyordum .. 
Hlkim: 
- Kallanız, dedL, 
Derhal ayağa kalktım. , 
-İsminiz? 

- Melekzad - Kman ..• 
- Kaç yaımdaamız. 
- 1327 tevelliltlU)'ilm. ı 

Hikim, böylece muhtelif suallorle 
hüviyetimi tesbit ettirdi. Sonra da uıl 
dava ile alakalı aualler aormıya batla· 
dı: 

- H
0

icran i91llinde kimHyi tanır mı· 
aruz?. 

- Taııınm. .. 
- Ne zamanldanberi? 
- Atalı yukarı iki ıenedir .. 
- Bu kadın sizden davacıdır. v .. 

dığınız bir mektupla kendlabıi tehdlt 
ettifinizi aöylUyor. ;Şimdi oturunu. 
mektup okunacak, dlnleyiııi.ı •. deldl. 

Oturdum.. Hlldm eliftdeld kllJtlum 
arasından benim mektubu bulup çıkart
tıktan aonra önde oturan sabit kttip
lerinden birine uzatarak: 

- Okuyunuz; dedi. 
Mektup okundu .• Büyük bir~ 

le dinledim Hakim ıenc bana .ordu: 
- Bu mektubu siz mi yudum, de

di. 
Ben aöylediğim ılbi, ilk defa mahke

meye gelmit biriydim. .Ne tekilde ha
reket edecepnt !bilmiyordum. Yamm
daki mUbapr beni dürterek ayala kaJk.. 
mamı MSyledi. Hemen blktımı 

- Evet, ben yazdım, dedim.. Fakat 
ben bunu tehdlt mablıdlyle ,....dım. 
elendim. 

- Falcat, beni dan dilenen eenla 
için iyi olmu diyonunuz, bu ne 4emek... 
hah eder mialnb?. 

- Efendim, bu 1at1rlar aJtmda1d cim 
le fikrimi açıkça gösteriyor. Onun da 
§Crefı nr benim de .. Beni dava etmeal 
ikimiz için de iatenecek teY deiiJclir. 
Bahusus kendiai de muallim.. !tte bunu 
anlatmak için yumııtım. 

- Ya mektubun aonwıdald.. ıelmea
sen piıman olunun.. cilmleai?. 

- Onu da izah edeyim. efeıidim. Ben 
ç~k sinirli ve aaabı yaratılıtta ,.biriyim
dir. Bu kUçUkten beri bayledir. Mektu· 
bu yazdJğmı aıralaı& bir Unir buhranı 
içindeydim. Gelmez de, kendlalnl mah
kemeye mliracaattan vu ı~emezaem 
diye korkuyordum. Böyle bir .uiyette 
kendime bir fenalık da yapabUirdlm. 
Ben bayle bir teY yapeaJd.ım.. ftlphe 
yok ki ipttiil nman kendill ide mGt• 
eaair ve yaptıpıdan plpnan olacaktı.. 
Ne de olaa iki senelik bir d.oltıutı-s 
vardı kendialyle .. • 

- Peklll, otunuuıs, decll. 
Hakim gene anUDdekl ldlzdaıı b

nıtırdtktan sonra: 
- Davacı ıelmemlttir. Kendilinla 

çağrılmasına, mahkemenin:de 19 ııa.,.. 
bırakılma&ma.. •• dedi • 

Ben oturdulum yerden bDmm, dı
prıya çıkmıya hazırlanırken biklznia 
aaiında kötede oturan zat: 

- Milaaade cldeneniz keDcliaine 
bir kaç teY aormak istiyorum, sitmeain. 

Haklın - Peki efendim. • 
Dedi. Bana da': 
- Biraz oturunuz mOddeiumuml 

beyin soracakları varmq, diye illTe et
tf: 

- Evve1A kendisine aorulnıumı latl
yorum. Kız mıdır, erkek midir? 

Bu sözler mahkemeyi lclinleyenler a
rasında bir fıaıltmm canlanmasına ıe
bep oldu .. 

Çok mUtkill bir nziyetteydim. A-
deta ydulacaktım. Bunu önlemek iSin 
önümdeki maaayı tutuyordum. 

Hlkim ilıtimal beni mllfklll ftllye • 
timden kurtarmak iıtiyordu: 

- Burada nilfuaunun sureti wr .. 
Kendisinin lm oldutunu, aldmm Me
lekzad olmaamdan anhyorm.. Buna 
kendisine aormıya lihum yok. 

Bu ae!er dinleyiciler ~eld fdm1 
tı daha fazlalaıtı. 

- A. kımııı, ayol. .Kıs.- ;ı 
Diyenler bile vaı'dı. 

. (0.... .... , 



- _·-:::z:.: ________ • 

Kana<dlaUa 
Beşn~oeır 

Babaıanna ve 
analarına 

milyoner hayatı 
sürdürüyorlar 

Madam Diyon, çocuklarını 
görebilmek için hastabakıcı 

elbis~si giymiyor 

O UNYANIN en bahtlı çifti, hiç 
şüphe yok ki Kanadadaki beşiz 

lerin anası ve babasıdır. Hiçbir karı 
koca bunlar kadar mesut değildir. 

K.'\landr belediyesinin geçen sene 
kendilerine hediye ettiği güzel bir 

köşkte sakin ve rahat bir milyoner 
ömrü sürüyorlar. 

Baba Diyon; sabahları erkenden kal 
kıyor, köpeğini yanına alıyor. Basto
nuna dayanarak kırlarda bir gezinti 
yapılıyor; sabah havası alıyor. 

O, şehrin belediye reisinden daha 
çok tanılıyor. Herkes kendisini görün
ce hürmetle selimlıyor. Bazan yavaş
? yanma yaklaşan, .zaruretinden babı 

ile yardım istiyenleroe oluyor. Baba 
Diyon, hemen elini cebine atıyor. iste
nilen yardımda bulunuyor • 

Madam Diyona gelince; o, sabahlan 
saat ona doğru, yani kocası gezinti
den dönünce uykudan kalkar. 

Katı koca kahvaltı içln sofraya 
otururlar. Sofrada, bir düzüne taze yu-

murta, muhtelif reçeller, meyveler, çay 
kahve ve alit vardır. 

Kahvaltrdan sonra madam Diyon; 
(Beş kardeşler) in bulunduğu eve gi

diyor. Sırtına, hasta bakıcılara mahsus 
beyaz keten bir gömlek geçiriyor; son-

ra çocuklarının bulunduğu odaya giri 
yor. Bir saat !:adar yanlarında kalıyor, 
okşuyor, seviyor. Hi~mctlerinde bulu
nuyor. 

Kansı çocuklannm yanına gittiği 

zaman baba Diyon da (BC1 kardeşler 
hatırası ismini verdiği dükkinına gi

diyor. Bu dükkinda satılan ıcylcrin 

hemen hepsi (Bet kardcgler) e ait fCY 
ler: Resimler, kartpoetallar, para çan
taları, Y.Uçük çakılar, il1h.. Bunların 

üzerinae (Bej kardeıler) in resimleri 
vardır • 

Ve bu ehcmmiyetiiz' fCyler, baba 
Diyona ayda en aşağı 100 bin frank 
kazaudırma 'tta:Jır. 

Ba•ıa Diyon, dükkllnda hizmet eden 
genç kızlarla konuştuktan sonra defter 

lere bakar, satııı kontrol eder Bazı gün 
ler, gider, çocuklarını görür. 

Diyonların, öğle yemekleri pek bol
dur: iki, üç türlü kızartma et, balık, 

sebze, meyve, en nefis ıaraplar .• 

Öğleden sonra bir buçuğa kadar sof
rada kalırlar. Sonra yeni aldıktan lüks 
otomobile binerler dostlarını ziyarete 
giderler; yahut da kırlarda dolaşırlar. 

Madam Diyonun işlemeye, işlemeli 
çamaşırlara çok merakı vardır. Civar 

köylerde bulduğu eski dantelfiları sa
tın alır. Antika mobilyeleri sever, sa

lonu kadife kaplı koltuklarla kanapc
lerle sUslüdür. Duvarlarda kıymetli tab 
lolar asılıdır. 

Sabah kzhvaltısının ve öğle yemeği 
nin bolluğuna rağmen ikindi çayını 

hiç unutmazlar. 

Baba Diyon ıslık çalmaktan çok hoş 
lanır. Daima ıslık çalar. Çaldıkça fe
rahlık duyar. 

Diyonlar. nadiren seyahat ederler. 
Aile hayatını çok severler. Son zaman 
larda bir sinema makinesi satın aldılar. 
G:ccleri, çocuklarını görmek istediler 
mi, hemen makineyi işletirler, perde 
de kendilerini seyreçlerler. 

l>avet ~dild iki eri ha ide 
1 tan bul mnhteli tine gelmiyen 

3 futbulcuoun 
tecziyesi tstendi 

Geçen haf ta Taksim stadında oynanan 
ve Istanbul takımının 3-2 mağlulıiyetile 
net:cclenen Bükr~ - Jı:.tanbul muhtclit
lcd ma~ına dnvct edılclikleri halde gel
miyen B~ikta~h Hakkı ve Şerefle Ga
latasaraydan Ifa~imin tecziyeleri i~in Is
tanbul futbol ajanı Türk Spor Kurumu
na müracaat etmi~tir. 

Hiçbir sebeb göstermeden bu davete 
icabet etmemiş olan bu oyuncular hak
kında kurumun ne karar vereceği henüz 
malQm değildir. 

Yortu kupası maçları 
Kurtuluş Şişliyi yendi, Pera ile ArnavutkUy 

berabere kaldılar 
Ortodoksların haçı suya atmaları yor

tusu do1ayısiyle dün Pera, Kurtulus. 
Arnavutkoy, Şişli klüpleri futbolcilleri 
de kendilerini Taksim stadyomunda ça
mur deryası içine attılar. 
Havanın mUthiş surette soğuk alma

sına rağmen 3-4 bin ki5i kadar seyirci 
çeken bu kfil'fllaşmalarr oldukça heye
canlı geçti. 

Şişli • Kurtuluş 
Şişli ile Kurtuluş arasında Sam.inin 

kemliği ile oynanan günün ilk maçına 
Şişlililer ikinci takımlan ile iştirak et
mişlerdi. 

Rakip!erinin bu 1.ayıflığmdan çok 
güzel istifade eden Kurtuluşlular her i
ki devrede de birer gol atarak Şi§liyi 
2-0 mağlQp etmeye muvaffak oldular. 

Pera - Arnavntköy 
Günün son ve mühim müsabakası 

Pera ile Arnavutköy arasındaydı. 
Ferahlar, son zamnnlarda maçlara 

iştirak etmiyen Buduri, Fitipa ve Vlas-

Galatasarayın 
Ankara şubesınde 

Galatasaray klübüniln Ankara şube

si idare heyeti diln Etem Menemencinin 
riyasetinde toplanmıştır. Uzun süren 
bu içtimada klübün Ankaradaki faali
yeti etrafında görlişmeler yapılmıı ve 
bu arada Ankara tikinin ba§ında giden 
Ankara spor klübü bagkanı Orhan Şe

refle de temasa geçilmi§tir. 

Aı\karasporun Galatasaray namını al
ması meselesi görüşülmüı ve lrlüblin 
lokali tesbit edilmiştir. Duyduğumuza 
göre Yenişehirdeki Mutlu pastanesi, 
lokal olarak satın alınacaktır. 

içtimada, ayın >1rmi ikltıindc, lstan· 
bulda topJanaca'.k oJan Galatasaray yük 
sek milrakabe !!~yetinde bulunmak U

zere, ~rcümend Ekum, Mecdi Saymak 
ve Ankara ıubesi kaptanı Mithat mu -

rahhas olarak s~ilmişlerdir. Bu toplan 
tı da yurdun her tarafından gelen teb-

rik telgraflan okunmuı ve cevaplar ya
zıtmııtır • 

Galatasaray 
klübünün 
kongresi 

Ga'lalasaray Spor Klı7bü idare lleye
ti boşk1Jn!ığmdan: 

22 Son!~fınun 938 Cumartesi günü sa
at 14,30 da yüksek murakabe heyeti ve 
saat 17 de umumi kongre toplanacağın
dan ~iilc~ek murakabe heyeti azasile 
kliip mc.'lsuplannm muayyen saatlerde 
klüp lokalini te<",,,riOerini dileriz. 

Yunanh boksör 
Apostolidinin 
Bugünkü maçı 

Kısa bir zaman içinde dünyanın en 
büyi.ık vasat siklet bokı;örleri seviyesine 
yükııelen Yunanlı Apostoli, bugün (7 

Kanunusani) meşhur Marsel Lili yen
mek suretiyle dünya gampiyonluğunu 

kazanmış olan Amerikalı Steelle kar
şılaşacaktır. 

Bu maçta dünya şampiyonluğu mev
zuubahsolmamakla beraber, Apostoli-

nin galip gelmek için ~ok çalışacağı, 

Steele'in de göı:den düşmemek için e
linden gelen herşeyi yapacağı muhak -

kaktır. Bundan dolayı maçın neticesi 
büyük bir merak ve heyecanla beklen-

mektedir. Apostoli bu maça hümmalı 

bir faaliyetle hazırlanmış, hatta yılbaşı
nı bile yatağında geçirmiştir. Gazeteci
lere verdiği kısa bir beyanatta şöyle de
miştir: 

"Çok ~alışıyorum, çünkü muhakkak 
kazanmak istiyorum; eğer galip gelir
sem Steel'i nihayet, dünya ~ampiyonlu
ğu için benimle dövü§meğe mecbur et
miş oturum. Bugünkü formumla, onu 
yeneceğime tamamiylc eminim.,, 

taridis gibi tanınmı§ oyımculannı da 
takımlarına koyarak kuvvetli bir şekil
de sahada ispatı vücut etmiı olmaları
na rağmen, çok enerjik bir oyun çıka
ran Amavutköylüler karşsnnda bekle
nen neticeyi alamadrlar. tik devre Pe
ranın baskısı ile başladı, dakikalar iler
ledikçe genç Amavutköy oyuil'.:ulannın 
açıldıklan göruldü. 15 inci dakikada 
kısa bir avut atışı yapan Arnavutköy 
kalecisi topu Filipaya verdi, Pera sağ 
açığı bu bulunmaz fırsattan istifade e
derek taknrunın g-olünü attL Bu gol -
den sonra Ustün oynamıya başlıyan Ar 
navutköylüler, gol çıkaramadan dev • 
reyi 1-0 m;ığlUb bitirdiler. 

İkinci kısımda oyun yine Pera nı
sıf sahasında oynanıyordu. Bu devre
nin ortalannda Amavutköy merkez 
muhac:mi sıkı bir şütle beraberliği te
min etti. Bu gol iki tarafı da gayrete 
getirmeye sebeb oldu, çok heyecanlı ve 
fakat b~r hayli sert geçen Eon dakika
larda iki taraf da galibiyeti etcie ede· 
mediği için mUsabaka tarafların birer 
golü ile beraberlikle bitti. 

Gelecek hafta tekrar karşılaşacak o
lan Pera - Arnavutköy takımları gali
bi, bu ayın 16 sında Şişlinin galibi 
Kurtuluşla kupanm final mUsı:.bakasını 
yapacaktır. 

Fransız 
boksörlerinin 

Sovyet Rusyadaki 
seyahatleri 

Olimpiyatlarda vasat sıtlet boks şampi
yonlulımu kazanmış olatı l ean Dcspeaux 

Bundan bir müddet evvel, Fransız 

boksörlerinin Sovyet Rusyaya gittikle
rini ve Leningrdatta yapılan ilk mUsa
bakalarda Fransızların 3-5 yenildikle
rini yazmıştık .• 

Fransız boksörleri, bundan sonra 
Moskovaya gitmişler ve orada da, resmi 
Sovyet ıampiyonlariyle karşılaşmışlar
dır. 

Leningratta mağlUp olan Fransızların 
bu müsabakaları.la dclıa büyük bir fark-

ta yenilecekleri tahmin edilmiş olmakla 
beraber, neticenin 1-7 gibi bariz bir 

farkla Sovyetlerin lehine biteceğini pek 
az kimse düşünmüştü . 

Filhakika Sovyetlcr bütiln Fransız 
boksörlerini yenmişler ve ancak, dünya 
vasat sikltt amatör ş:ımpiyonu Fransız 

Despo müsabakayı kazanmak suretiyle 
takrmının şerefini kurtarmıştır. 

Maçı idare eden jüri heyeti üç Sov
yet hakeminden müteşekkildi. Ve bun
lar, müsabakalan Sovyet boks nizam -

namesine göre idare etmişlerdir. Bu ni
zamnameye göre müsabakalar beraber
likle neticelenemez. Bunun için de, 
beraberliği hak etmiş olan iki ve batta 
üç Fransız boksörü mağtap edilmişler
dir. Buna rağmen, Sovyet boksörlerinin 
gösterdikleri terakki eseri herkesin 

takdirini celbetmckten geri kalmamış-
tır. 

inatçı Lort 
Bir sevyah sıfatll• ~ 

glrerr. ediği hap shal16 

suçlu olarak girdi Klilp murahhas1arile Federasyon 
arasında cıkan ihtiUU yüzünden 

Milli küme 
fkistürü 

. ıoı 

G eçenlerde maruf bir 1ngili.Z. t' 
Parisi riyaret etmiş. Ş~ , 

tan başa gezmiş. dükkanları. 01:, 

tanzim edilemedi 
14 ıubatta başlıyaı.:ak olan Milli kü

me m:isabakalan için fikstürü tanzim 
etmc!k üzere gehrimizden milli küme· 
ye girecek olan Galatasaray, Fenerbah
çe, Beşiktaş ve Güneş klüpleri murah
hasları dUn akşam mıntaka merkezinde 
İstanbul futbol ajanının reisliği iJe bir 
toplantı yapmışlardır. 

Ajan "fikstürün Ankarada hazırlan
mış otcıuğunu, buradaki toplananların 

İstanbul için ayrılmış olan 3. 4. 5 ve 
6 numaralan çekmeleri,, n..i bildirmiş, 

klüp murahhasları ise fikstürü görme
den numara çekmenin nizamnameye uy 
madığını ileri sı:.?terek İstanbulda bulu
nan federasyon reisine bildirilı es:ni is 
temi~lerdir. 

Murahhasların bu haklı isteği ajan 
•arafmdan telefonla derhal federasyon 
reisine bJdir!lmişse de Sedad Rızanın 
'!düp munhh:ıslan numara çekmc.zler· 
:e ben oıılar tarafından bu işi yapa
rım,, cev-cibını vermesi iizerine bir ne
ticeye bağlanmadan toplantıya nihayet 
verilmiştir. 

Ş ld ve kupa 
Diln mınlakada 

sahlp1erfne verildi 

resmi ve hususi müesseseleri, h6 ef 
rülecek, gezilecek neresi varsa b 

dolaşmış. ~ıf 

Yalnız hapishanelCt' kal~ 
lara girmesine müsaade olu f 
Bunun üzerine inadcı İngiliz ne f'ııı' 
biliyor musunuz? Nafile d:işuıı 
bulamazsınız. ıiJıl 

Bazı mücevherat alıp bede~ 
nüz tediye etmediği bir kııyu 
şöyle bir mektup göndermiş: tıd 

"Lord B. borcunu vcrmedctı 
p.m Parisi terkediyor ... " / 

Kuyumcu mektubu alır aJJ!1" 
katına koşmuş, avukat müddciı.ı; ~ 
ye çıkmış, borçlu hakkında tevıci I' 
almış. Bir saat sonra bir ~rs ıııe~ 
bir polis lordun ikamet ettiğı ot~ 
mişler, kendisini tevkif cdiP 
oromobile bindirmişler. . t) 

Lord: yolda kaçacak gibi b1' • 
• e • 

kette bulunmuş; bunun Uzerın 
rini bağlamışlar... 

11 
Hapishane memuru, borçtunıı 

mini, şöhretini, ikametgahını. te'' 1 
nin sebebini yazmış. Sonra kaPr 
mış: lordu, diğer mahpusların btl 
ğ·J bahçeye bırakmış. ~ 

Lord, bahçeyi, kovuşlan .do ııdl 
her yeri görm!iş. Sonra, gardıya t'I 
nına yaklaşmış: cebinden 5000 . 
lık bir banknot çıkararak uzattrı19f,sJ 

- Artık her yeri gördüı:tı• 1 
katmiya llizum yok. Borcumu .,e 
~ · B ··tıir -1ef" gım. u parayı memura go , ·~ 

Demiş. Biraz sonra da tıaP1 Eski senelere ait fut bol ve şild ku
paları umumi merkez tarafından İstan
bul mıntakasına gön.dcrilmit olduğun
dan mmtaka bu kupalan kazanmış olan 
kliiplere dUn tevdi etmiştir. 

den çıkarılmış. ; 
Lord, hapishaneden aynhrke11 J 

murlan nezaketle selamlamış -1c 

9ll - 932 futbol şildi lstanbulspora. 
935 - 936, 936 - 937 futbol §ildi de Fe 
nerbahçeye 935-936 voleybol kupası 

Feneryılmaza, 936 • 937 voleybol ku
pası da Hil5.1 klübUne verilmiıtir. 

Disiplin heyeti 
BugUn gene 
toplanıyor 

İstanbul nuntakası disiplb heyeti 
bugün saat Uçte mıntaka merkezinde 
toplanarak Fenerbahçe - Enosis müsa
bakası hakkında bu maçın hakemi Şazi 
Teccaru, Fenerba:bçe takımı kaptanı 

Fikreti ve rakip oyuncuya tekme attı
ğı iddia edilen Esadı dinliyecektir. 

Disiplin komisyonu bundan ba~ka 

da hakem Nihadı, Topkapı klübü reisi 
Ferid Ölçeri ve ayni klüp Futbolcüle -
rin.den Haydan da bugiln için davet et 
miş bulunmakt::ı~rr. ı 

Atina muhielili 
Kurban bayramında 

memleketlmlze 
gelecek 

Türkiye futbol fedrasyonu Yunan fe
derasyonuna müracaat ederek kurban 
bayramı tatillerinde üç müsabaka yap
mak üzere Atina futbolcülerinden mü
rekkep kuvvetli bir on birin memleketi
mize gönderilmesini rica etmistir. 
Komşu memleketlerin sporcuları ilk 

maçlarını 11 şubatta tzmirde, 14 şubat
ta Ankarada, 17 §Ubatta da lstanbulda 
yapacaklardcr. 

Halk ev ı futbol 
maçları 

Eminönü Halkevindcn: Eviınizin 

spor koluna bağlı klüpler arasındaki 
lik maçlarının dördüncU haftası 9-1-
1938 pazar günü a~ağıda gösterilen 
ıekilde yapılacaktır. 

Hahcıoğlu ıahasr: saha komiseri. 
Ati Yekta Anıl. Halıcıoğlu-Unga B. 
takımları saat 10 da, A. takımları saat 
14,20 de hakem Hakla. 

11,20; Rami • Alemdar A. talmnla.rı. 
Saat 12,30 da hakem KSmil. 

Davutpap sahası: saha lromiaeri; 

Mehmet Sırn. 13 B. takımforı: saat j 
14,30 A. takrmlan, hakem Nuri Peke
sen. 

lea~Umrük aahuı: Saha komi.le-

ra şu sözleri söylemiş: 
- Vakia bu. bana biraz bab:r: 

mal oldu ama zaran yok. Çok t~ 
Paris hapishanesini görmeden J ~ 

reye dönmek mecburiyetinden ıcıı 
dum. 

Siyah ipek marokenden btr ~f 
Robun arka tarafı düzdür. Ve .. b'-oi~ 
yapışık gibidir. Ön tarafta, göğU9 ~ 
kabarıktır. Yaka devriktir. Ayni lc~A( 
tan yapılan kemerin gUmÜ§ vı ya 
ni bir tokası vardır. 1 metre en·11de 

. istt:fj maştan 4 metfrelik bir parça~-

===================~~ 
ri: Avni Baysal; Bozkurt-AkınsP:, 
takımları saat 12.30da : A. ta1'' .. Ç' 
saat 14.20 de hakem Nuri. YılıdıJ ~ 
tayan B. takrmlan saat 10da; A·~,f 
ları saat 11.20 de hakem Kerlıtı .. ~ 

Bakırköy ıahası saha kamiserı~ 
za; Bakırköy-İstiklal Altıok :s. t~,.S 
ları saat 13 de, A. takımları saııt 
da hakem Enver. 
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Kafes 

!t:ti, anasını ıever miydi? 
ti. toır daırnın bu suali kafaamı iılet 
birihlri. eski bir hayal rQzlerinin önünde 

ne eklendi. 

lllJı ~ dogduJrtan üç gUn aonra, babası 
~icraya tut 1 M • 

~ u up öluııyle de anJa-
~ ~~ ki, Hayati kademaizdt Nite
ı....... bi . asının ölüm:yıe ba§hyan fela
~ "b"• 
~nind ~ ardı aıra devam etti. Şeb 
rt bi ckı babadan kalma büyük evle 

b:J.,;lı: lece -0 OrtalıtJ silip süpilren 
Caıııa Yıntnıda- yandı; kül oldu. 
İte rını gUç kurtarabildiler. --·ı tek 
L.. '8rar ,.,. 
~ÇliktU li ,.ya . çıkarılamamıttı. Çok 
le~ ayati o zaman.. Belki yedi, 

dıı. <fu!lanndaydı: Pek iyı bilmivor
llıtadan ak olduğu mu"'akkaktı. Bunu 

dııtu z hatırlıyordu: San.daı ya otur 
l inlan ayaklan yere -Jeğmtzdi.) 

irim~~ labahı uzak bir akraba evine 
dtıı •f 1 dı. Annesi ağlıyordu, durma 
~ lıyordu. Gözlerine ı-ıhtı pıhtı 

otu111ıuıtu. 
011b&1ı 

lae hptı 11~n.dıklan aknha evinde, 
~ tını bılmiyen annesi büyük bir 

_ tJ liıyatinin llzerine yürlimil§tÜ: 
l>ty lurauzı 
On e haykırmııtı. 

1-ıı b ca, lrocasırun ölilmline sebeb o 
<tlyıti "d· 
~ ı ı. Bu ilıfoci felakete de o 

Ati, 0 YUzUnden uğranılmııtı. Ha
llllldf b~an yediği dayağ1.1 acısını 
detn, bu e hatırlıyordu. Bu bir dayak 
tı;ttn bir iıkenceydi; bir mlumdu: 
ISart ·b· 1Jıa!lyla rast gele v:icudunun 

•r 
,,1~ tarafı dağlanmıJtJ, kulaktan 
ltaor \es !tı. Yanaktan çimdikten mos 

~ ~~iı, çürllmüıtn. Annesi delir 
~ lcı... Ev aahip1eri yetiımekte 'dth. gcçikmit olsalardı, nvalJı 
?it qJ>bt liayaticik bdki de in.;e bofa7ı 
tr •ta1tn dığ, annesinin çılG ·n parmakla 

:tf ~a boğulup ~idecekti. 
d ~ •~re ha 
'gı tıztı nım, artık baş1-ııama kız-

Sl~rırc1ı. inlar da htncıQI Hayatiden 

'· ~q.ra ~dr. Yda bir kira evinde oturuyor 

~rtııea1 
~r. onu evde Yatarlll yalnız bı-

•9'r, ı tahtaya, çamaııra gid'.yordu. 
~ h engin bir akraba kıziydi. Kil-

' ,,.tt.1 
8ksüz knlmrıtı. Babaaı, aonra 

h... 'ildi• k "1or1 gı adınla Anadoluda otu 
tt.. u. On "L· .. 
~ olan 'Y 1•u, on Uç yaıtanrv.!a ka-

~lcırıııtı. il§an Nazire hanımın yanına 
'ir lir . 

~tt~i 1ta llrrı ııten d:Snen ar.nesi. Ha-
\aı.ııı:llaı?- Ç:kmiıti. Öfkeden ıura 

~"-- 1• CCSzlen yumulmuıtu ditleri 
~ -Yordu li • 
t >lfttbıin ha .•yari, yeni bir dayak 
'te b ıl ·yacağını anlamıt. tit-

' •t1aınııtr. 
..... a.,.ti ... 

trend· 
tı.._ ........ Seı . ırrı anneciğim ... 
-~ dı: bu huylann yoktu, timdi 

' ? ? ? batladın? 
........ !f -tı.. laa? N· 

)r )trf aö • ye suıdun? Sakladı-
~tdtra Yliyecek nıiain, ıoktt maıı 
!f Jıırı nu? 

'il 1htı 
~İllin ' n~den sonra anlamıştı ki, 

tar u;:vız camaşır sandığı. kilide 
~. d urutarak açtlmış kanı1tı-
>lH.a Okuz t° !b..:_'llC!l b ırası çalınmıştı Bunu Ha 

d~ ()fı;:a .~im çah.bilird:? Nazire 
tıtlil. .. :9u . ftır>h"lendi. Hayır, şüobe 
· l!te de}iJ~•I onun vapt•i"ı muhakkak 

~el ~lhtad ı de. meydandaydı: 
bır lale an bır kuı kafesi içinde gü 
' a ..• 

"ıı Soyıe . 
~ 'tıı «;'3ld -dıvordu 1'avat'ye- Bu 
~bı hiU ın_ ... Çıkar meydana .. Yoksa 

...., 1\ l'lın .. 
b· nneci~· f le sıın 

}'&]'la • 
•tı rıyor-Ou Hayati... K:ıtıhr 

......_ J\ 1Yordu. ' \' ::·! ben hırsız değilim. .. 
'lltn· 
' !f 1,.,~ bir §eyden habtr!m yok. 
, ~ ·"'ır ı 

en 
~ ..._ l1f1! Para çaJm~d·m. 
~, 1'ed~ıız rtılls"bet, ya bu kafes, 
~ A.~._l'l ~? Bunu neyle :ıHm? .. 

il, l>Q}t~k 1 •. beyaz yağlı !,,oyalı, pan 
hır konak vardı. Bir pa§a 

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

konağıydi. Nazire han.mı ite gittiği gün 
ler, onu da arkuına bağlar götU.rürdu. 
Bir buçuk, iki yqlarmda ya var ya yok 
tu o zamanlar ..• Annesi mutfakta ye
mek p:prirken, kilçUk Ha} ati mutfağın 
buz gıöi soğuk tuğlalarında emekler 
dururdu. Sonra bir gUn evin gelini tesa 
düfen onu gönnUı ve çok sevmitti. Ne 
iyi bir kadındı bu taze!.. 

Küçük Hayati, bayramlarda, rama 
zanlarda, kandillerde beyu yağlı bo
yalı, pancurlu konağın bu iyi gelinine 
gidiyor, el Spilyordu. Aynhrken, avucu 
na ç•I kurutlar ark11tınyordular. lıte, 
içinde minimini aakaaiyle bu ufak kafe 
si, İ) i yürekli gelinin, bir ıUıı evelki 
kandilde haberi olmadan ce'Jine koydu 
fu harçlıkla almı§tı. 

l .nnesi buna bir türlil inanama
mıJtl: 

-- Hayır --d:ye ıert ıert kafuını 
sanıyordu- yalan söylüyorsun .. 

Hiç unutulmiy~.;ak bir dayak da o 
gün yemiıti. Evet... Bu da bir dayak 
değil, bu da bir ifkenceydi; bir aulum 
du: 

Zava?lryı yerlere yatırmıı. bacakla 
rmı, ıırtını çiğnemişti. Vücudunun 
dart bir tarafru mıncık mıncık yuğur
muştu. Kıpkırmızı başında minimini 

birer düğmeye benziyen simsiyah. par 
lak gözleriyle güzel saka, ufak tahta 
kafesinde bir oradan bir oraya lro§u
yor "cik cik'' &tüyordu. 

Yapr, dayanamamrı, kaçmıştı. An 
nesi bir tUrlil hırsını alamamıştı. Onu 
yor, baygın bir halde kaldırıp merdive 
nin trahz:aruna bağlamıı ve karakola 
gitmiıti. 

Bir insaflı adamdı gelen poHL .• tp 
lerlnf çözmüf, onu ıevmif. okfO.tnil• 
annesini de bir fyi hatlamııtı. tahkikat 
uzun ıllnnemiftl: 

Paralar bulunmu!, hırsız anla§tl· 
mıştı. Bu, kilçllk Hayati mi? Hayır ... 
Bu, Yatardı. Zengin akrabanın kın Ya 
ıar •.• 

Her ıey CSrt bas edilmiş ve Hayati ye 
diği dayakla kalmııtr. 

Reıat ENiS 

Yen1 neşriyat 

Çocuk Duygusu 
Hnftnlık Çocuk Durgusu gnzctc~inln 15 

inci sayısı çıkmıştır. 

Bu güzel ınecınu:ıyı Lütün çocul,l:ıra 

tnvsiyc ederiz. Fiyatı her yerde 5 kuru}
lur. 

Sinema Ob)ektlfJ 
Amerikada çıkan en son şapka model

leri ile haftanın film me\'XUU ve kritikle
rini yüklü olan lıu salon mecmuasının 13 
ilncü snyıın çıkmıştır. 

GuNAHKARPAPASLAR 
-t7 - Nakleden F. K. 

"ikisi de yahudi ve zengin, kadın 
çok güzel ... Tam bizim 

islediğimiz avlar!,, 
Yanınıza biraz mukaddca su ile büyük 
bir haç alıp beni oraya ıötilrü:n. 

Bu aırada Ferond uğrqa uğrap taı 
kapağı ıyice yerinden oynatmıf ve dı
pnya çıkmağa muvaffak olmuıtu. Baı 
rahibi ıörür görmez hemen ayaklaruıa 
kapandı: 

- Ah muhterem peder, aize nasıl te
ıekkilr edeceğimi bilemiyorum. Cehen· 
nemden, sizin ve karımın dualannız 

aayeainde kurtuldum. laa aiu uzun ö
mürler versin. • 

- Ayağa kalk cvltdım.. Hemen ka
nrun yanma git de zavallıyı teselli 
et .• Öliımündenberi ilci gözü iki çepe, 
ağlayıp duruyor .• 

- Evet, muhterem peder .. Hemen o
nun yanına gitmeliyim. Karımın luy
metinı cehenneme &ittikten aonra anla· 
dım. ••• 

Baırahip, diler papaılar kadar bu 
ite tafm'I göründü ve itte muhakkak 
bir mucize olduğunu onlara anlattı.. 

Ferond da bu ıırada evine döndi.L. Yol
da onu gören herk~ bucak bucak ka
çıyordu. Karısı da heyceanla yalancık 
tan bayıhvererek onlardan geri kalma 
dı. 

Köy ahaliai bir müddet onun yanma 
yaklaıamadı. Fakat yavaı yavq ah§tI· 
lar .• Mucizenin fevkalideliii onlan ki-

' liseye bir kat -daha fazla bağladı. Fe
rondun evi ziyaretçilerle dolup tqb. A-

damcaiwn da öbllr dünya hakkında 

tafailit vere vere acsl kwldı. Verdilf 
maUlmatJn tabii çolu uydurma idi, fa

kat blSyle yapmağa kendiaini mecbur 
addediyor, herkese &bOr dünyadaki ak
rabalarından ıellm &etirmck ıuretiyle 

hediye almaouı oldukça karlı bir tica
ret oldutunu kıt zeklama rapen pek 
lll sezebiliyordu. 

Yedi ay sonra kamı bir çocuk dün· 
ya ıetirince Ferond cehennemde ken
disini aldatmadıklarına bir daha iman 
etti ve kansını artık biç laakanmamata 
ba§ladı. 

Bazan gözUyle ıördüiil 1Upheli va
ziyetlerde bile cehennemi ve dayak fa
ııllarmı hatırlayınca iradesine hakim 
oluyor ve ıeytanm bir oyun oynamak 
için göZilne böyle manzaralar ıöaterdi
ğini anlıyarak taanın muti bir kulu ol
maktan çıkmıyordu. 

Cehenneme gicf'ınciye bdar geçen al
tı senelik evlilik hayatında hiç çocuğu 
otmamııken bu imanı sayesinde cehen· 

nem dönU§ilnden sonra her sene bir ço 
cuğu oldu ve az zamanda kasabanın en 
çok çocuklu babası haline geldi. 

Manastır ba§rahibi iıe o ınmtakarun 
"Aziz,, i oldu. 

Va lan siyah 
Süzanna 

Gilnahkir papaslann maceralannı 

yumağa bir değil, birkaç ömür bile 
klfi gelmez. Bu nevi papaılann en gü
nahkarları olan engiziıyon papaalanruıı 
bir maceraamı daha analatarak bu mev-

imha edemedik. .Sana istediğin kadar 
aalfilıiyet veriyorum. İstediğin kadar 
yardımcı ile ~Iıı ve kırk sekiz aaat için
de bana zengince bir kaç yahudi veya 
arap bul.. Herifleri yakar, pualannı da 
ihtiyacatımu: için harcarız. 

Hazinedara Iakayd bir el iıaretiyle 
izin vudıktcn sonra ıehrin büyük mey
danına nazır balkonWJdan dıpnya b~k
ma~a batladı. 

zua son verecetiz. Bahsedeceğimiz ma- f 
cera da ispanyada cereyan etmittir ve 
engizisyon tarihinde ••vaı&nıiyalı Ru
ben Suzanna vaka'aı,. diye maruftur • 

Bu arada •taltdaıı ıeçmekte olan ü~ 
lr:ifi papaaı öyle alüadar etti ki. eğile
rek baktıktan aonra cenye dönüp çağır
dı: 

- Antonyo. çabuk ıet.. Şu geçen 
genç kadın kim.? Hani yanında yaıh bir 
kadınla bir de hizmetçi olan var. 

Bundan evvel mqbur Torkemada-

nm, kadın ibtiruiyle neler yaptıtmı 
anlatmıttık; bu vak'a da bazı papula
nn para hıniyle en korkunç cinayetleri 

itlddiğint ıöatermelctedir. Bu bldiae 
evvelce bahacttiğimia Tokemadanm is
panya bat enıizitarıuta aımanında 
Valanaiyada cereyan etmiftir, fakat za-

lim kahramanı Torkemada değil, Va-
111\aiya encizilyon reiai papu Kriatobal 

Oalvezdir. Yahudi ve araplan ispanya
dan ıllrUp mallarını gupetmelrte, tefi 
Torkemada kadar ıayret ıöıtereıı bu 

papaa bilihare Papa DördilncU Sikat ve 
ispanya krah Ferdinand tarafmdan az. 

lcdilmiıtir. Fakat yaptıtı zuliimler do
layıaiyle değil, çaldıtı mallardan Papa

bğın ve kralhim hiuelerlni de qırdı&ı 
l~ ••• 

• • • 
1483 senesi aonbahannın güzel bir 

günündeyiz. Valinaiya qiziayon reiai 
Cialvez sarayında yaptudıiı tadilit i
çin kasalarında ki.fi para mevcut olma
dığını dilfünerek üzüntü duymaktadır. 
Hamedannı ça&ırarak: 

- Antonyo, dedi, bütün alacakhlan 
yakalatıp hepsini yaktırarak borçla
nından icurtulmama maalesef im.kin 

yok.. ÇilnkU heriflerin adedi pek fazla 
ve akai gibi hepsi de maruf ve mutckıt 
katolik .. Bu uıul yahudilerde gayet iyi 

neticeler verdi amma tanınmıt katolik
lere yaparsam, hele adetleri de böyle 

çok olunca benim için tehlikelidir. Bi
naenaleyh batka bir çare bulmalıyız .• 

Bana öyle ıeliyor ki Valanaiyadaki 
bütün yahudileri ve araplan tamamiyle 

Eğilerek ıeçen kadına baktılar. Ha· 
rikulide ıüuldi. Valinaiyada pek az; 

ıCSrWeıı bir aarılıkta, altm renıindc 

uçlan ıünefin aiyuiyle pınl pınl pa•
hyordu. 

Boyu, yUzU. vtlcudu bu kadının müs
tesna bir gıi.lel olduğuna canh bir delil
di. Galvea, hayran hayran ona 00.
karak efendisine cevap vermeği ideta 
unutan hazinedanna hitap etti: 

- Söyletene aeracm ! Bu kadın kim? 
Antonyo yerinden aıçradı, cevap ver

di: 

- Bilmiyorum Monaeny8r, fakat mü· 
aaade ederseniz bir kaç ıd.kika içinde 
ö~renip arzederim. • 

Efendisinin bir bq ipreti üzerine 
koıarak odadan çıktı ve filhakika b~ş 

on dakika sonra nefes nefese geldi • 

1ami Ruhen Süzanna olan bu kadın ka 
tolikti, fakat yahudi ırkıııdandı ve baba 

aı hıristıyanlı ğı llib\Ue mecbur olmuş ya 
hudilerdcndi. Yedi tekiz ay evcl Dan yel 

Ruben isminde zenein biriyle evlenmiş
ti. Bu adam da katolik ohnalda beraber 
aaJen yahudi ve sonradan hıriatiyan ol
muı, bir yahudinin oğlu idi. Bu ıeb~o

le engizisyon bunlarla istediği gibi o:r • ı 
yabilirdi. asıllan yahudi olduğu iç:.1 

kimse bir tey diyemezdi. 
EndülUslil •el Ruben ve kansı, birkr i 
cUn evvel ı . .ılyadan, kendi mallan olan 

bir eemi ile gelmiılcrdir. Gemide mu
azzam biı ıervet olduğu söyleniyordu , 

Servetleri :zaten yapyı§ tarzlannda.1 

belli lcli. V alinıiyanm en &Uzel binalr, 
nndan birini kiralam.ıılardı. Evlerir.l!e 
Adeta bir hbmetçi ordusu vardı. 

(Devamıftl') 

Haberin deniz ve macera romam: 47 - Elbette! Yoksa böyle bir geminin sahibi 
olabilir mi idi? O bu geminin sahibi olmakla bü
tün Anupa kıtasının da sahibi, efendisi olmuş. 
tur. Şimdi hlç aklınıza gelmiyor mu ki: Stz böyle 
adamla uğraşmakla, boy ölçUşmeğe çıkıştığınız 
için bllyUk akılsızlık ettiniz! 

müşüm! 

Yazan: Ali Rıza S<"yfi 

pimiz yoksul, miskin, kanunun ve insanlar cema
atinin kölesi, kurbanı halinde kahrız. Halbuki 
onun savesinde bütün dünyaya meydan okuyo
ruz. BUtUn Avrupada buna benzer bir gemi, bir 
harp gemisi yoktur. Ondan surat istesek blıe o
tuz beş mil sürat verir, ona, artık kömUrUmUz bit 
tt desek, sizi kömUr istemeden günlerce gezdirir. 
Bir kere onn bindin mi, bütün milletlerden, bUtUn 
milletl<:\rln donanmnsından pervamız yoktur, hep 
sinden üstUn bulunuruz. lstedlğimlz yere gidip 
ynkar yıkarız, en yollu kruvazörler, en kuvvetli 
7.ırlıhlar bizim yanımızda çocuk oyuncağı kalır .. 
Bunları öğrendikten sonra onu sevdiğimize, ona 
a.şık olduğumuza hAI~ f,>aşar mısınız? 

Doktor bu sözleri fevkaH\de bir heyecanla 
söylüyordu. Bu bir mutaassıp dindarın, yahut gö
zünü duman bllrUmUş bir Aşıkın heyecanı idi. 

Körfezdeki büyük gemi güneşin ışıkları al
tında altın alevlerini saçıyordu. Yaban kazı gibi 
biçimli teknesinin üzerindeki muşam bn1arı kal
dırılmış topları ile gerçekten muhteşem, güzel 
kimsenin görmediği bir şeydi. Dedim ki: 

- Hayran olunacak, insanı şaşırtacak bir 
gemi.. Hiç bilmediğim bir madenden yapılmış .. 

- Şahin bey, gemimizin teknesi fosfor - bronz 
madeninden yapılmıştır. Makineleri de gaz ile 
çalışır: ltl!dn dikkat edin, bu bpdVinlz vn kömflr 
yC'rln° gcı'cn petrol demek de-tldfr. Yağ buharı
dır. (Fosfor • bronz} gemi yapmak için dünyada 
en elverişli madendir. LAkln o kadar bahalıdır 
ki. bunu klmı:ıe göze alnmaz. Birçok mHyon lirası 
olmayan bir adam o madenden gemlyapamaz. 

- Demek kaptan BJak o kadar zengindir! 

Ben bu söze karşı Türklllk damarlarımın 
kabardığını duydum, yUzUm kanın bUcumtle yan 
mağa başladıysa tia öfkemi yenerek ve biç cevap 
vermiyerek yeşil, köpUklU denizlere doğru bak
tım. 

Doktor yine söze başladı: 
- Görüyor musunuz, kömUr alınıyor, bir ih

tiyat olarak kömUrlUklerimlzl de dolduracağız. 
Belki llkbahar gelmedt:n tekrar denize çıkarız. 
Bu Avrupa devletlerinin tutacakları yola bağlı
dır. Dizim kapt n Blak bulunmaz adamdır; bu
rasını pek muvafık olarak kendine hareket Ussu 
yaptığı gibi biraz içeride bir kömür madeni de 
buldu, onun için Avrupadnn kömUr dilenmek 

· derdimiz de yoktur. Onlara epeyce korkulu bir 
rüya gösterdik. LAkln denizlerde dalma dolaşa. 
mayıp elbet yakında tekrar uykuya dalacaklar
dır. 

Adsız geminin yattığı Umanın arka taraf1a
rındald alçak nrnzide blr maden ocağı ağzı gör
dUğUmden sordum: 

- Burada kömür madeninde çalıştıracak 
ameleyi nereden buluyorsunuz? 

- Nereden mi buluyoruz? Ondan kolay ne 
var: Yakaladığımız gemllerden istediğimiz ka
dar adam alırız; bunlar madende ~ahşırlarsa 
pcktUA; eğer çahşmazlarsa hUrrtyetlert elinde
dir. f steyenl şu gördQğUnllz kartı dağlara bıra
kırız! 

- Ll\k1n o 'karlı dağlarda nasJl yaşarlar? 
Doktor. bftv~"ı bır ı:ıakaaan oaiıAediyormuş 

gibi l~!tayıt güldll: 

- Yaşayamazlar. kışla karşılaşmış sinekler, 
böcekler gibi ölUp giderler .. 

Artık dayanamadım: 
- Hakikaten en aJoak adamJarm içine dtlJ.-

Doktor kendini hiç bozmadı: 
- Azizim, sizi buraya biz davet etmedik. işi 

mlze karışuğınıı. ıc;ln kendiniz geldiniz demek
tir. Ne çıkarsa bahtınıza!. 

Kendlalne bütün nefretimi göeterecek bir 
yi1z ve tavırla tekrar deniz tarafına dönd[im. 0, 
bayağı nezaket ve şefkatle koluma girerek: 

- G~linlz azizim, dedi, blrbirlmlzln ahlAkı
nı tenkit ederek kavga çıkarmayalım .• Daha ge. 
zecek yerlerimiz var, karnınız 1a acıkmış olma.. 
lıdır. Haydi buraya kadar gelmişken slze mezar. 
lığımızı da göstereyim. 

Doktorun bu teklltl hoş blr şey delildi. Bu. 
nunla beraber, bir şey söylemeden arkuındaa 
yürüdüm. 

Kaptan B1akın "Kaya sarayı., nın bulundu. 
ğu yere geldik. Yatak odamın karşısına düşen 
bir noktada kayaya oyulmuş merdivenlerden 
bir mağaraya lnmcğe başladık: En sonda bllyük, 
tabii büyük bir mağaranın lçJnde bulunduk ki 
öbilr tarafı denize bıtlşik cumudiyelerden birine 
açılıyordu. Burada etrafıma baJunca duyduğum 
dehşeti hiçbir vakit tarif edemem: 

Mağara.nan sonunda dimdik ve cam gtbl par 
tayan bir buz duvarı vardı ve buduvardan içeılye 
güneşin ışığı soluk ve soğuk bl halde giriyordu, 
Her ta.raf esrarla dolu görünmekte idi. Llkin bu 
bal biçti. Dikkatli bakıp da çevremi daha iyi gö
rünce, korkunç bir çığlık kopardım ve o f ena. 
manzarayı görmeğe dayanamayarak gözlerimi 
kapadım: 

Buz duvarlar.,ıan bnyUk parçalar kesilip 
sandık veyahut IA.hlt haline getlrtımı,, ölmUş ge
miciler esvaplarlle bunların içine yatmlmtştı. 
Hepsi orada, arka nstn. yUzlertnde oınmlln o kor
kunç markn.sr olarak yatıyorlardı: Llkla bazı
J:ırı da vardı ki. acının, ihtirasın, işkencenin en 
şiddetli anın1 gösteriyorlardı. Gözler çukurun. 
dan fırlayıp açılmıt. dl,ter kllftlenmlf. parmak .. 
lar demir ~eqeller gibi krvnlmıeu,. 

.(0-..~}. 



Türkçe mecburiyeti 
~ ~taraıı l incide 

lisan kulıanılmasının cürüm olduğu ve 
bu cürmün mucip olacağı cezalar gös
terHmiştir; ancak cezalür, cürmün ma
hiyetiyle mütenasip olmıyarak, çok ha
fif tayin edilmiştir. 
Çünkü c.:Urmün mahiyeti: Memleketin 

milli mahiyetini, mılli rengini değiş

tirmekdir, tağyirdir. Bu cürmü ırtı
kap eden vat.ınd:ışların bulı.ndukları 
yerlerden geçen ecnebiler oraların Türk 
değil, bir ecnebi müstemlekesi olduğu 
hissini duyar. Zira oralarda duyacağı 

dil Türkçe degil, bir yabancı dildir. 
ikhci madccde: Cürmün mahiyeti 

icabı olarak içtimai, iktısadi menfaatler 
den mahrumiyet cihetlerine ehcmmiye
ıi mahsusa verilmiştir • 

Çünkü, bir memleketin, bir milletin 
milli dilini kabul etmiyenler, onu hor, 
hakir görenler, o memleketin, o mille
tin içinde içtimai ve iktısadi menfaat
lerden müstefit olmak hakkını kendileri 
ıskat etmiş olurlar. 

'Oçüncü maıi:iede: Cürüm adı cürUm
Jcrden olmayıp milli cürümlerden bu
lunduğu cihetle diğer maddelerin hü
kümleri tahkim ve takviye kılınmıştır. 
Bir de bu cürüm mÜrtekipleri pek çok 
bulunm!sı itibariyle muhakemelerinin 
seri tetkik ve icrası lazımdır. 

Bunun için bu cürümlerin "cürmü 

meşhut,, davalanndan addiyle o 
suretle tetkik ve muhakcmelerı masla
hata, bu kanundan istihdaf edilen men 
faate uygun olmakla, dördüncü madde 
o suretle tanzim kılınnuştır. 

Bağlı kanun layihasının Büytik Mil
let Meclisine tevdi ve havale buyuru) -
masını rica ederim." 

fek!ifin metni 
Teklif edilen kanunun metni şudur: 
M. 1 -Türk devleti tabüyetinde o

lup milli ve ırki lisanlarından gayri bir 
ı=cnebi lisanını, milli Turk dili, yahut 

ırki dili yerinde olarak yalnız oturduk 
ları evin haricinde, gerek ailesi efradı 
ile gerek diğer bir vatandaşiyle konuş
ma:YX itiyat edenler yirmi dört saatten 

20 mi yon 
do1ar:ık silah 

Çin tarafından 
satın alındı 

Şanghny: 7 {A.A.) - Röyter mu
habiri bildiriyor: 

Çin mahfillerinden öğrenildiğine 
göre, Çin hUltClmctl. 10 k~nunuen·eı 
tarihinde yabancı memleketler sildh 
ve mühimmat <fabrikatörleri nezdin
de, ağır topçu bataryaları da dahil 
olmak nzcre, 20 milyon dolarlık sl-
10.h ve mühimmat slpnrlşl yapmıştır. 

Sipariş, l O bin modern tUfeğl, mü
him miktarda hafif ve n~ır makineli 
tUfeğl, l 00 bin g:ız maskesini ve 
muhtelif bataryaları ihtiva etmektc
'dir. Du sipariş, biri Hlndlçlnl ve Yu 
annan, diğeri, Sovyetler birliği Sln
klang ve l{ansu olmak fizere fkl yol 
dan Çine ithal olunacaktır. 

Siparişin ~atınalma parasının lkl 
sU1UsU peşinen tediye edilmiştir. Ge
ri kalanı, tcslimcle '•erllecektlr. 

Çinlilerin bir muvaftakıyctl 
Hankeu, 6 (A. A.) - 60 Çın tayya

;resi Nankinin cenubu garbisinde ve 
Nankindcn 80 kilometre ötede bulunan 
Uhu Japon tayyare karargahını bom
bardıman ctmi~tir. 

S Japon tayyaresi tahrip olunmuş 

ve bir Japon tayyaresi de dü§UrülmUş
tUr. 

Bu tayyareler ayni zamanda Y angtse 
nehri Uzcrindc bulunan iki Japon top
çekerini de bombardıman ederek batır
mışlardır. 

Hankov, 6 (A·. A.) - 22 Japon bom 
bardıman tayyaresi, beraberlerinde 16 
avcı tayyaresi bulunduğu halde bugün 
öğleden sonra Hankov üzerinde bir ce 
velan yapmışlardır. Kend"lerini tayya
re dafii topların şiddetli bir ateş kar
gılamıştır. Fakat bu tayyarelerden hiç 
birine isabet vaki olmamıştır. 

Tayyare meydanına 50 kadar bomba 
atılmıştır. Tayyareler telsiz istasyonu
nu da bombardıman etmişlerdir. 

Bombalar istasyona isabet etmişse 

de civardaki- fakir bir mahallede. bir 
yangın çıkmasına .seb~1;!yet vermistir. 

Ingiliz sefiri Japon bnşvekillle 

görllştU 
Tokyo. 6 (A. A.) - fngiliz sefiri, 

bugün Sğtcdcn sonra Hirota ile görüş

milıtUr. G8rUımenin mevzuu ne ola
cağı hakkında bir guna malumat ve -
rilmemiştir. 

bir haftaya kadar hapsolunurlar ve 
yahut, on liradan yüz liraya kadar nak
di ceza ile mahkum olurlar. 

Bu nakdi cezanın yansı cürmü bula;ı 
memurlara mükafat olarak verilir. 

1\1. 2 - Birinci madde hükmünce 
mahkum olan kimseler: 

a) Muallimlik, doktorluk, avukatlık, 
fabrikacılık, gazetecilik yapamazlar; 
gazetelerde mecmualarda neşriyat ya
pamazlar: ellerinde bulunan meslek 
diplomaları, mezuniyetnamcleri, imti -
yaznamcleri geri alınır, battal edilir. 

b) Hükumet, idarei hususiye ve be
lediye işlerinde kat'iyyen müteahhit ve 
bayi olamazlar • 

M. 3 - Birni:i madde ahkamınca 
mahkum olup ta, ikinci madde hilafına 

alenen veya diğer bir tarikle hareket 
eden kimseler ve bunlara yardım eden-

ler bir ay.dan bir seneye kadar hapsolu-. 
nurlar ve, yüz liradan bin liraya kadar 
nakdi ceza alınır. 

Alınacak nakdi cezanın yarısı cürmü 
bulan, takip eden memurlara verilir. 

M. 4 - Yukarıki maddele~dc yazılı 

davalar cürmü meşhud davalan gibi 
tetkik ve hükiım ve tcnfiz olunur, ve bu 
cürümler için verilen cezalar tecil olun
maz. 

M. 5 - Bu cürümleri takip ile bütün: 
a) Adliye memurları, 
b) Zabıta memurları, 
c) Mülkiye memurları mükelleftir, 

muvazzaftır • 
Takipte ihmalleri görülen memurlar 

bir daha laakal bir sene kullanılmamak 
gartiylc açığa çıkarılırlar. 

M 6. - Harp sonu Türkiyeye gelmiı 
olan muhacirler hakkında bu kanun, tar 
rihi neşrinden üç sene sonra tatbik olu· 
nur. 

Şimdiden sonra gelecek muhaı:irler 
hakkında ıda muvasabtlan tarihinden 
Uç sene sonra tatbik olunur . 

M. 7 - İ§bU kanun tarihi neşrinden 
altı ay sonra meridir. 

M. 8 - Işhu kanun ahkamının icrasma 
Dahiliye ve Adliye Vekaletleri memur-
dur .. 

• • • 
Sabri Toprak, bu kanun layihasını 

B. M. Meclisi riyasetine arzcderken ev 
vclce kendi tarafından yahudi muhacir 
lerin 'D:.irkiyeye kabul edilmemeleri 
hakkında verilmiş olup hariciye encü
meninde bulunan Uiyihasrna itirazda 
bulunan hahamhaneyc de •.:evap ver
miş ve bu cevabını hariciye encümeni 
riyasetine göndermiştir. 

Hahamhanenin gazetemizde c;ıkan 

yazısına verilmiş olan bu cevabı yarın
ki sayımızda neşredeceğiz. 

Amerikanın 
müdafaa 
bütçesi 

Vaşington, 6 (A. A.) - Reid.:üm
hur Ruzvelt, bu seneki milli mUdafaa 
bütçesinin sulh zamanında şimdiye ka· 

dar asla çıkmamış olduğu bir rakamı 
bulacağım beyan etmiştir. Bütçe 991 

milyon dolardır. Bunun 569 milyon 827 
bin 400 ü bahriyeye ve geri kalanı da 
orduya aittir. 

Ordu temmuza kadar yeniden 583 
ve gelecek bütcc senesinde de 474 tay

yare istemektedir. Bu suretle 1938 de 
ordunun elinde birinci srruf 2320 tay-

yare olacaktır. Ordu ayni zamanda 
subaylar kadrosunun 12 bin 458 kiıi
ye çıkanlmasını da istemektedir. 

Bahriyeye gelince, yeniden 2 zırhlı, 
2 hafif kruvazör, 8 destroyer, 6 deni-

zaltı ve dört muavin kruvazör yapıla
caktır. Bahriye deniz tayyareleri için 

de ayrıca 23 milyon dolar tahsisat ta
leb etmektedir. 

Atlanlik filosu da takviye 
ediliyor 

Vaşington, 6 (A. A.) - Mebusan 
meclisi deniz encümeni azaaınc!an 
Himltcn dün parlamentoya bir kanun 
teklifinde bulunmuştur. 

Bu teklifte Atlantik denizinde de 

kuvvetli ve daimi bir Iilo vücuda ge

tirilmesi ileri sürülmektedir. Amerika

nın bu Atlantik denizi filosu, mezkiir 

. teklife göre, sekiz zırhlı, yirmi beı 

bin tonilatoluk bir tayyare gemisi, 1 i 

kruvazısr, 40 destroyer, 35 denizaltı ge 

misi, ıs mayn ve muavin kruvazör: ve 

_.. Bnştnrarı 1 incide 
ra imal edcmiyccektir. Şirket, husust 
amiller· gibi rakı, şarab, gazöz mamu
latını yapmakta ve satmakta serbest 
olacaktır. 

Bomonti şirketi yeni bir mukavele 
akti hususundaki talebi tervic edilme
yince bira imal!tına mclhıus bütün te
sisatının satınalınmasıru ist:miştir. Fa
kat hilkOmetçe bu hususta da henilz 
bir karar verilmemi}tir. Yalnız §irkct 
tesisatınm teknik vaziyeti ve amortis
lt\in hesaplan ..nazarı itibara alınmak 

prtiylc bugilnkil Jpymeti hakkında bir 
ctüd yapılmıt ve rapor Ankaraya gön
dcr,ilmiıtlr. Fakat, fabrikanın sr.tma -
lınması için mUzakcrelere baglanması 

hakkında bu:Qne kadar b~ emir gelmiı 
değildir. 

Mevsuk bir menbadan öğrendiğimb:c 
göre, Bomonti firketi. muk;.veleıinin 

tccdid cdilmemc.-si ihtimalini daşünerck 
büyük bir stok hazırlamtştı. Şimdi bu 
stokun haıt.:anmast birkaç ay sürecek
tir. Bu zamana kadar. fabrika satmalı· 
narak inhisarlar idaresi tarafından fa
aliyete getirilmezse memleketin bira 
ihtiyacı Ankarada orman çiftliğindeki 
yeni bira fabrikası tarafından temin e
dilecektir. Bu fabrikanın tesisatının bu 
gı:inkü ihtiyacı karıılıyabilceck kudret
te olduğu anlaşılmıştır. Ankara bira 
fabrikası bu vaziyeti hesaba katarak 
Haydarpaşada büyük bir transit de
posu inşa ett!rmi§t!r. f stanbuJun bir se
nelik bira ihtiyacını depo eedbilecck 
büyüklükte olan burada stck edilecek 
biralar f stanbul ve civarına kolaylık
la gönderile4.:ek, bu suretle, fstanbul 
önümüzdeki yaz aylarında birası% kal
mak vaziyetini gcçirmiyeccktir. Diğer 
taraftan ihtiyaç hasıl olduğu takdirde 
Haydarpapdaki bu binanın ufak bir 
tadil ve bazı vcsai ile teçhizi surctilc 
mükemmel bir imla.hane haline sokul
ması da kabil olacaktL 

lıin mühim ve memnun olunacak bir 
tarafı da hükQmetin yakında bira fiat
lannda mıllhim tenıilit yapmıy,a karar 
vermiı buluııması,dır. Şimdiye kadar 
mUhim tenzilit yapf!lIYa karar ver. • 
miş bulunmasrdn. Şimdiye 'kadar ~ yük
s'!k amortisman hesaplan içinde çah
ıan. aynca inhisar resmi veren şirket 
iyi bir kar da ilave edilen maliyetini 
indirmiyor, bu yüzden bira fiatlan u • 
cuzlamıyordu. Fiatların her zaman §İ· 
k1ycti mucib olan yüksekliğinde bayi 
ve diğer mutavassıtlann komisyonlan 
da milessir oluyordu. Yaknıda bira i
malAtınr Uzerine alacak olan hilkGmet, 
rasyonel çalışmakta olan kendi tesl • 
ı=.ti dolayııiyle daha masraf sız iıliye
rek maliyeti indirecektir. 

Halkın sıhhatini korumak maksadilc 
hafif atkollil biltiln içkilerin fiatlannt 
indirmek b!lkOmct programın:ı dahil 
kararlardan biridir. Bra fıatlan indi
rilmekle hUkGmetin bu ~karan tatbik, 
ve halkın senelerdcnberi devam edege
len bir tiklyeti de bertaraf edilmiı o
llf.:aktır. 

nihayet 125 deniz tayyaresinden mU
rekkep olmalıdır. 

Haaay adıtfannı takviye 
San Diego (Kalifornıya) 7 (A. A.) 

Havay adatannm müdafaasını takviye 
etmek 'llzcre 1938 ıencıinde 42 bom
bardıman ve keşif tayyaresi bu adala
ra gidtt.:eklerdir. 18 tayyare ve 100 
kiıiliş m:ircttebattan ibaret olan ilk 
grup, 1 O aonkanunda buradan hareket 
edecektir. 

12 tayyareden milrekkcp olacak o
lan ikinci grup da temmuz sonunda ve 
ya a~ustos başlangıcında gidecektir. 

12 tayyareden mürekkep son grup 
ise ıontegrinde gidecektir. 

Casuslara karşı 
Vaşington, 6 (A. A.) - Mcbusan 

meclisi, Amcrikada askeri ve bahri te• 
aisatın fotoğrafını almak kroki veya 
resmini yapmak yasağı hakkındaki ka
nunu kabul etmiştir. 

lngilterede heyecan 
Londra, 6 (A. A.) - Amerika tara

fından yeniden "'18 harb gcm:si inşa e
dileceği haberi, İngiliz efkarı umumi· 
yesin.de heyecan uyandırnuşt. • tngil
tercnin silahlanması işinin miimkl.in ol
duğu kadar fazla ileri göKirUimcsi 
mütalcası ile:-! aürülmekte ve Fransa
nm da bu 'vcçhile hareket edeceği Cmit 
olunmaktadır. Böyle yapıldığı takdir -
de demokras:lcr, kaffei ahvalde hak ve 
nıantıkl~ içtima ve sulbü muhafaza ede 
bileceklerdir, 

At'l.,,?KtNCIBANUN -.lY!f!~ 

Romanya Başvekili 
elçimizle görüştU 

Bükre.s 6 CA.A.) - Başvekil Goga. } müUefik memleket arasında yaP~ 
diln saat 11,45 de Tür~iye orta elç~sini ~~erelerin çok ~ostane ~ir; 
kabul ederek uzun muddet nezdınde ıçınde cereyan ettigini teba.rüı ..... ,,. 
alıkoymuştur. mi,ler ve anlaşmanın her iki J!lesı"-

Saat 12,30 da Türkiye ve Romanya ketin menfaatlerini koruduğunU i! 
arasındaki ticaret münasebetlerini lemJşlerdir. 
tanzim eden yeni mukavele endUstri Her ild taraf da yeni anlaıprt~ 
ve ticar:t ncza.retind~ i~za.lanmışt1:.. akdine müncer olan mUzakcreterd~ 

Bu munasebetle Türkıye orta elçısı terdikleri mUtekabil anlayış ve il 
Tanrıövcr ile Romanya ticaret ve en- niyetten dolayı heyeti rnura.bha88" 
düstrt nazın Gıgurtu nutuklar teati ra teşekkür etmişlerdir. 
ederek bu anlaşmanın faydasını ve iki Perag ziyareti ~ 

Kara k 1 Ş 
Bi\kreş 6 (A.A.) - Hariciye 11-wı 

Micesko p:ı.zar günU Prağa h~ 
Yurdun bazı edecekveoradapazartesigünUdt ~ 

diktan sonra Bclgrnda uğraya.rs.Y 
taraflarında trenler oradan Ccnevreye gidecektir. 

işli yemiyor 1ta1yaya cemile 
Samsun 6 _ Samsun ve clvanna Roma 6 (A.A.) - StefanI sJA'I' 

fa.Zla karyağdı. Malatya. ile Sivas ara- bildiriyor: 
sırula karın çokluğundan Ankara pos- Romanya hUki'ımetl, Romadakf ıı; 
tası Samsuna on saat teeehhürle gel- monya orta elçisinin "İtalya ıcrsJ;_ 
di. Sivasla Çamlıbel arasında bir yar- H~istan imparatoru,, na hitap 
ma yıkılmış, SamsunJan kalkan pos- itimat mektubu ile tayinine karat; 
ta treni 325 inci kilometrede kara sap- mlş olduğunu ttalyanm Bii.kret 
lanmıştır. elçisine resmen tebliğ etmi~ir~ 

Postayı kurtannak tbere Zileden y ht1 
yola çıkarılan imdat treni de yolda unan veha 
arızaya uğramıştır. Atfna 6 CA.A.) _ Havanın ~ 
Çamlıbel civarruda kann irtifaı iki Avrupada. fena. olm88I yUzün.deıı. ~ 

metredir. Yol kapalı olduğundan bu ahtm nişanlısını ha.mil bulunan tr""". 

günkil posta treni hareket edememiş, hudut istasyonuna dört saa.tten !,.., 
gelmesi beklenen tren de gelememiş- teehhUrle gelebilml§, 5,30 da Sel~ 
tir. L ;!.:J.ıtt ten ve 9,30 da da Larlsadan geçrn., 
Eğe rnmtakasmda Trenin bugUn öğleden sonra AtfnS 
taşan nehirler t.asyonun& giri§i, top aWma.Ji ~ 

İzmir 6 - ~an Gediz ça.ymm su- eellnılanmış ve prenses, ~
ları Manisadan Menemene doğru ova- kral hanedanı aZMt, ~cwekil S. ~ 
nın geniş bir kısmını ka.plamıştrr. Es- taksas. blitün nazırlar, yUksek dt"" 
ki Harman dalı köyünü su basmış, ricali ve elçiler heyeti tarafmdaıı -.,r 
köy tamamen boşaltılmıştır. Yeni har ITTlamnıştır. 
mandalı köyU de boşaltılmak üzeredir. S~nberi prensesi tield~ 
Demirci, Salihli mmtakalarmda. da olan biiyUk halk kUtlesl, mustal'--1: 
§iddetli yağmurlar yağmakta., dereler Elenler kraliçesini heyecanla a}kır 
taşmaktadır. Küçük Menderes ovasm- mı§t:Il". 

da da su baskını ba.şlamiştır. Yeni tsm' 
Sürekli ynrmurlardan kemer civa- Atlna 6 (A.A.) -Prenses Fre(11 

rrndaki Aıtmdağda heyelan bq gös- Elen prensesi srfatile hlll ~ 
termiştir. Kayma, dağru şark kısınm- isimlerinden başka Ma.rgarita ~ 
dadır ve dağ Kançcşmeye doğnı yU- de alacaktır. 
rümektedir. d 

Buradan gN'en Aydın demi'""olunun Yugoslav naib1 Atlntl a ~ 
~"' ·,J Belgrad 6 (A.A.) - Naip pren! 

hatl:ırından biri heyel!ndan bozulmuş ile refikası Dtllt Dilşes dlS Kent Olf 
tur. Trenler iki gündenberi tek hat ile birlikte, Yunan ve1iahtmm ev.ı~ 
üzerinde işlemektedir. Devam eden merasiminde bulunmak nure biler_ 
kaymanın hatları tamnmen bozmasın- öğledn sonra Atinaya harek ete~ 
dan korkulmaktadır. lerdir. 

Cellat kanalında sed yıkılmı§br. Romanya veliahdı bulunnısr 
Rahmanlar köprüsünün sürüklenm~ d -an once ••• .1ı, sinden korlrnlmaktadır. ~ 

Sıfırın altında 32 f Ankara 6 (A.A.) - Romanya tP'. 
ahtınr taşıyan torpitonun Kara.den!-..J 

Varşova 7 (A.A.) _ BiltUn Polon- hüküm süren büyük fırtmıı. netı~ 
yada müthiş soğuklar devam etmek- olarak hiçbir limana muvasalat edeo. 
tedir. Cenubi Polonyada dağlık arazi- diğl ve gemiden haber alma.madığ't 1;., 
de dün. sıfınn altında 32 derece soğuk kumetçe duyulması ilurine derhal. -oJ1 
kaydolunmu.5tur. hil vilvetlcre tebligat yapıldığı gib1 

1
, 

yahu d: 1 er torpito muhribi de Karadenb;e 11.(I,,. 

Filistlne serbeAtt;e 
girmek istiyor 

Yegane Dmitlerl bu lmlı 
Londra 6 (A.A.) - Röyter ajanıı • 

run öğrendiğine göre, dunya Sioniıt 
teıkilatı müstemleke nezareti nezdin· 

ıde teıebbüste bulunarak beyaz kitapta 
mevzuu bahsedilen ve yahtıdilerin Fi • 
listine girmesi için §art koıulan yUksck 
siyasi seviye hakkındaki kaydın der • 
hal kaldırılmasını ve yahudilerin ser -
bestçc Filistine hicret edebilmelerini 
istemiştir. 

Gazeteciler toplantısında aöz alan 
Yahudi teşkilatlarına mensup birçok 
yüksek şahsiyetler İngiltcrenin, Beyaz 
kitaptan da anla§rldığı Uzere Filistin 
meselesinde kat'i bir karan ını.:ak bir 
kaç ay sonra ah.bileceğini, halbuki 
Avrupa memleketlerinden birçokların
da Yahudilerin vaziyeti gitgide fena
la~tığını ve bunlar için ycgSne Umit 
olduğunu ehemmiyetle kaydctmifler • 
dir. 

Fransa ve Ingilterenin 
teşebbUs1eri 

Londra, 6 (A. A.) - Bükreşte1d 
tngiilz ve Fransız orta elçilerinin ya
hudi meselesi hakkında yaptıktan te
şebbüsten bahseden Daily Tclegraph 
gazetesi, yeni Romanya hilkümctlnin 
bu i~i milletler cemiyetine bildirmeğe 
ama.de olduğunu yazryor. 

Daily Herald gazetesine göre, Goga 
b~ün Roma.nyada kendilc.rine Rumen 

rak taharrlyata başlamıştır. Aynf 
1
, 

manda deniz tayyareleri boğaz ~~~ıJ
rma kadar uçarak Romen torpitoD ..... 
araştırmıı:ılardır. 

Atinaya hareket ...J 
Bükreş 6 (A.A.) - Veliaht ı;;w 

Mişel, trenle Atinaya hareket e 

tir. -

•• 
Olüm tj 

' Mülga Harbiye Nezareti Muhas~~, 
umumiye Dairesi Umum MüdürlüğU~, 
den mütekaid Bay Cemal Serim b\l tft• 
bah eceli mcvudiylc irtihal eyleınif f1' 
Cenazesi yarınki cumartesi gUnU lS , 
avkti Bakırköyünde YUksektarla S J'lOd 
h hanesinden kaldırılarak namaz~. Ç' J 
camiinde kılındıktan sonra kof<' _A 

makberesine defnedilecek.. Allah f?" 
rahmet eylesin. , d 

b- . ·1 k . t. k~f edue1 ta ıyetı vcrı mc ten ıs ın a . ~,J 

500 bin kişi olduğunu ıöylem§tır. ~ 
dan ba~ka, kanunu esasi ve seçitı1 e• 
nunlan parlamentoyu tahdid ede' , 
veçhile değiştirileceği gibi ko~J 
yonlar tarafından seçilen korpOP°' 
bir ıenato ihdas edilecektir. 

Filistin hadiseleri . cttı•t' 
Kudüs; 6 (A.A.) - ikısl ıcu i# 

ve biri de Kudüs-Yafa yolu ıuerııl~ 
olmak üzere arablar Uç ıuikastte b ~ 
muılardır. İki yahudi ölmÜJ .,,e el tıl 
yahudi de yaralanmııtır, ölcnle~deJ' 
ri P.Oliatir." - -
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-225- r 
Beyollu 

§Iıuı 3() et!· C. lf. S. - Gençsiniz. Ya-

dadır. Bol mda. Yani 28, 33 arasm-ı 
~lllız. ~uz UZUndur. Bünyece şis
azıa d(iSkün aırnızm tahlilinden midenize 

llırn. Mübaı· olduğunuzu tahmin ediyo-
Yalan SôyJ ağaya ve bu yol ile biraz 
~Yülün:ıneye, ba~alannı aldatmaya 
bılıyet· . uı olsa gerek Amel' . 1 k 
t' .. ınız olına .. · ı ış ere a-
llıııı İnki f 0.1&ma göre, bu kabiliye
llıeU llıahi Şa ettirmedikçe tamamen a. 
~~1Yet &o ~ette bir işte tam bir muvaf
oıa~ ereceğinize i'-tiınal veremem 
l'lüı ardan ho 1 d . 
~ llıu tadit ş an ığınrz için bu hu-
....,tru \'e f dedecek tedbirler almanız 

ay ah olur. 

-226-
IJ, 8 
\• ·8._ 

• 

B ÜTL'iN tafsilatıyla karakterinizi; meziyet ve kusurları. 
nııı; sızi hayr~te düşürecek kadar vazıh ve sarih ola

rak hususiyetleıinizi; tuttuğunuz veya düşündüğünüz işte mu
vaffak olup olmıyacağmrıı; nihayet beş farkla yaşınızı size 

SÖ}'lıye~ilirim. Bana bir gazett'Clen, bir kitaptan veya aklınız- ı 

dan yazacağınız dôrt satırlık yazıyı; son aylardaki imzalan
mzclan ikisini gönderiniz. 

Tetkiklerin çok esaslı yapılmasını istediğiniz takdirde sağ 
elinizle yazdığınız dört satın, aynı yazının sol elinizle yazılmı
şını; baş ve şahadet parmaklarınızın bir kağıt üzerindeki izle-

11

. 
rini; sağ elinizi kağıt üzerine koyarak bir kurşun kalemle eli. 
nizin kağıda çıkardığınız resmini; muhtelif tarihlerdeki imza-

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Gra:oıo:ı ve Grafometrı 

mUtenassısı 

lanruzı, yazınızı sağ el ile kaç dakikada, sol ile kaç dakikada 
yazdığınızı; dirseklerinizden bileklerinize kadar kaç santim ol
duğunu il~ve edini.ı. 

Kızınızı verceğiniz delikanlının, tanıdıklannızın, dostlarını

zın, nişanlınızın, iş ortağınzn da seciyesini, hususiyetlerini, bi
ze irnzalamı ve herhangi bir yazısından dört satır yazıyı gön
derirseniz size söyliyebilirim. 

Kendilerine cevap verdiklerim, cevaplar hakkındaki müta
lealanru • ıcabında neşredilmek üzere - sarih adreslcrile yaza
bilirler. Gelen mektuplarda, bir k~ıda muhtelif kimselerin ya
zı yazıp imza attıklarını göriiyorum. Herkes ayrı ayn kağıt
lara yazmalıdır. 

uysallık inatçılık bir aradadır ve baun 
biri ve hazan da diğeri hl\.kimdir. Ho~ 
nuza gltıniycn insanlara karşı uysal ol
manız güçtür. Emellerinizden bir kısmının 
tahakkukunu henüz görmediniz, istekleri
nizde hayalleriniz değişir. Biraz do müs
tehzislnlz galiba .• Bir şe)in teferruatına 

kadar dikkat etmek adetiniıdir. hi ..-a~1r. 
larınızclan istifade ederek dnha şen ve 
mesut bir yaşııma bizz:ıt sizin elinizdedir. 
'f:ıfsill\t için bu yazım hnkkıntlaki müıa. 
lenl:ırınııl:ı tekrar müracaat edebilirsiniz:. 

-235-
Kadıköu l'ılma:. Af. -
~işaniınızla karakterleriniz orasında 

birçok noklalnrda te,·afulı: vardır. Yalnız 

nlş:ınlınızın umumi maltimatını yükselt
meniz ş:ı:ranı tavsiyedir. Çocuk anslldopc. 
dllcrl bu hu usta işinize yaray:ıblllr. Siz 
de tulumlu olmağ:ı nlışmalısınıı. 

- 236 - il. C. K. 5 -

ıırı la~nızr. bo . 
fa 111 lıızu,.,,. Yunuıu benım söylememe 

zıa b· "' Yok H h it h ır kab·r · enuz umumi işlerde 
rt arta lıu ~ ~l et gösıercmiyorsunuz, hu 
Ilı icap Cd c ·sıkJi~injzj lnnınmlamak üze
'•r ~ 101 ~~ lcdbirleri olmanız iyi olur. 
tur· llurıurı lt tabiatlannız Ye itlyaU:ırınız 
•tıllılu ~e~ le;;;sı~da bilhnss:ı hlr işle ııı. 
11 llhiıınenı luıumsuzları birbirinden 
1• Zdır. Yaı z: ve daima a:vınnnk isteme-

m:ın zaman bazı ıererruaıı ihmal ettiğiniz 
oluyor. llislerıniıin menCa:ıllniz fizerinde 
hakim olmamasını da tıl\·siyc ederim. Hü. 
tün hu mütalealnrını hakkında siz ne dil-
şünüyorsunuz? 

elinizle sağdan bnşloyarak yazmışsınız. 

Bu iliburlıı yazıl:ırınızı Ye müracaatınızı 

tekrarlıımanız:ı lüzum ,·ardır. İyi bir tah
lil y:ıpm:ık için yeniden mür:ıc:ıııtınııı 

bekliyorum. 

olduğunuzu zannetmiyorum. llu hususta
ki ,·nziyetinizi bizzat tetkik etmeniz lc:ıp 
ediyorsa bir doktora ruüracantmız ycrın
de olur. Hnyattn muvaff:ıkiyetinize mani 
olan mühim olurlıırınızdnn biri ve belki 

Genç ,.e orıa y:ıpıhsınız. Eğer 931 ve 
935, 936 ya alt gönderdijintz imza şekil. 
]eriniz eski imıa.larınınn aynı i!ie 931 den 
heri sizde dikkate değer fikri ve ruhi bir 
inkişaf kabul etmek lazımdır. Bu inkişaf 
anladığının göre devam da etmektedir. 
Henüz umumi işlere kabiliyetiniz kuvvet.. 
li değildir. 

Bir işin teferruatına uzun müddet dik. 
kat edemiyor ,.e uzunca silren bir şeyden 
çabuk yoruluyorsunuz. Biraz da IAübali 
ve ihmnlk:lr görünOyorsunuz, iradeniz i)i
dir. ZekAnıza da gilvenebillrslniz. Hayat.. 
ta istediğiniz gibi muvaffak olmak için 
programlı çalışmanıza, dikkat has3aoın 
1.-uvvetlendirmeğe ihtiyacınız ~ardır. 

- 228 -
Taksim 196 -

Yalnız şimdiden sizi biraz inatçı \'e mü
h:ılıigncı tahmin elliğimi ele söylemeliyim. 

birincisi: Fıızla cleclikoclucu olmanızdır, 
hnıı dedlkoducul:ır v:ırdır bunlar bir ta
kım snlonlnrın asıl unsurlarından sayılır, 
Çünkü dedikoduculuğu da inceleştirirler. 

Siz de snliba bu da yok ve onun itin et. 
r:ıfınızda bir husumet ve ltim:ıtsızlık mu
hiti ~·aratıyorsunuz. Haddi zatında iyi, hny 
rıhnh bir z:ıhınız, çalışknn ve zekisiniz. 
Kusurl:ırınızı terkedinlz. 

~rt~ nı7. · • 
~ı:ı 1üı erlilı~ n'.shctcn çabuk inanmak, 

Genç, n:ırin yapılı. Çabuk kızan, iste
diklerinin ynpılmanınsından çabuk ınüle. 
essir olan bir kar:ıkler. Kendinizi sıkın

tıya \'C fizüntüye sokm:ık istemezsiniz. 
Yorucu i~lere gelmez, çünkü çabuk bıra
kırsınız. 

- 231-
o. N. A . .V Onatı -
Uzunc:ı boylu, orto yapılı ulr zııısınn:. 

-237 -
Ber. Aı. 71-

- 233 -
Türbe !JG ı\. 98 B - "' 

~ 1trecı ıu le es.~ H'ızım hususlardn dn b:ı
ı11~1"tıııuz " luıum 3örmemck gibi bir 
ıı11 'K•ııız d 

11 ~· itimadınız t:ımdır, illmnl
lliı:ıı &atı;ılın :ı lllm:ıt eli l~lnlzi bu itimadı
da h~lsı21 1A~; itimatsızlık göslerdiniz mi, 
lı:ı ır ktısu d z: da uzun müddet kalır. Bu 
ı lQtı• tıı r ur. Bunları tnshlh edersenl'z 

b·ı· U\·arrak 1 . 
it\ 1 ırsınız • o ac:ıl!ınızdnn cmın bu. 

ıKararlarınn: ve zevkleriniz çabuk ılcAi
şir. Bir de çnbuk hüküm ,·ermek tnblalt
nızdır. Ynptıklarınızı tekrar gözden geçir 
melli sıkıcı buluyorsunuz. llcıssns tahlalı
nız, işlerin zekiınızclan <lnhn fazla istifa
de etmek ''e Jıiylk olduğunuz bahti;r:ırlığ:ı 

Şişınnnlamnıta d:ı istekleriniz ,·ardır. Tn
bialen mi sinirlisiniz, yoksa geçirdiğiniz 
veya seçinnektc olduğunuz sinsi bir ra
h:ılsıılık tesirile mi sinirli görünüyorsu
nuz qnlayuınadım, bu nokta hakkındaki 
cc~nbınm bildirmenizi çok rica ederim. 
Fikri islo olduitu gibi nmuml işle de knbi-
li:rctiniz "ııruır. , 

Gönderdiğiniz iki yazıyı tetkik ettim. 

Su:ılinlı:e(evet) demekli#imc imkAnyolı:tur 
Henüz yaşınız küçüktür. Yazınızdan ya 
şınızın 15 etrafında olduıtunu anlıyorum, 
nfb:ıyet l 7 olabilir. Bu yaş sergOzeşt yap 
deRildlr. Dikkat ediniz!. ~ 0lab ı ·. ~asıl bir meslekle muvnf. 

1\ t!te tceğınizl söyliyebllmckliğlm için 
l l'azılın 

hal 'e bunınr ış .. Yıızılarınızdan gönderi-
l 1 ~ 11tdalci d_ı Ronderirken bu tahlilim 

tınız. ı.şünce "e hükünrlcriniıl de 

lo:1:ıu - 221 -
~. orırak S 
"tıt ır -

.... ~ t, uzun b 
t,1.atı:e ı 1•1 oylu ort:ı bfinyedc, sıh. 
ıın 111 1ı tok '.h?ssaı;ınız. Amcll işlere kabili 
ria .tollurıtız 1:•dir. Birnz mfilcc.-es~is görü
ltı 11 lıer l-0 • Zektınız faaldir ,.e fnkat bun 
ıo:tıı, bıı11;an lı\yfkile isllfnde etmiror. 
tıı ~e~·a k «ta sebep şahst teşebbfisünü-

rişmck için söylediğim kusurl:ırınızı t:ı

dil etmenizi ta\'!iiye erlerim. 
- 229 -

Eminönü .ı\. N. T. U4 -
Orta yaşlı, orta boylu bir znt. Zekisiniz. 

Fakat fazla hodbin görünüyorsunuz. Size 
menfnnt temin etmiyen hiçbir iş :ılükanızı 
üzerinde toplam:ız ,.e meselıi dostlultu do 
bir menf:ınt rnbıtası olarak alırsınız. Du 
~ünkü şerait nllmdn. s:ınıimi lılr do~tn ih
tlyncınız olduğu sfin hunu bulamnzs:ınız 
hlc de hn:-.Tet etmeyiniz. 

Birnz acemiceslniz. Du tabiatınız ınman 
1:ı nz::ılmaktadır. ı;:endinize itim:ıdınız var. 
dır Ye f:ızla ol:ırak uu Jtim:ıt, kendinizi 
bei;tenmek şelinde de olabilmektedir. Hal
lıııkl t:ıbiaten uy~al d:ı görünUyor5unuz. 
Şahsınıuı alt işlerde ketum d:ıYranmnk 

ndelinlzdir. Tercrnıatla dn dikkatiniz hi
dir, yalnız bir hndisedc hnngi noktalara 
dah:ı Cnzl:ı kıymet ,·ermek liaım .,eldilUni 
lakclirde ve sebeplerle neticeleri birbirine 
h:ıAlamnkt:t i~abetsizli~iniz göıe çarpıyor. 

nunlorJ muhtaç izah buhı)ors:ınız etrafilc 
yazınız, ce,·ap ''ereyim. 

Ilu yazı sahiplerlnln karakterleri birbfrin 
den çok farklıdır. Biri snkin, biri osabt. 
Biri faal dlğeri tembelce. Din haris diğeri 
daha mutedil emelli görünüyor.Bu itibarla 
lrodclerlnize hakim olm:ıdıkça bir orada 
uzun müddet çnlışabilmeniz zor olur sa
nırım. 

-234 -
11. Er • • Ilasl:öu -

Ortn boylu, or:la bOnycli. Hassas Te zeki. 
Son seneler içinde hııy:ıtınızda mühim bir 
deJlişikllk olduğu Ye bunun tesirinin de 
,·om eylemekte bulunduğunu tahmin edl
yoı um. 

-238-
//. Erdoğan -
Yalnız sağ elinizle blrkae satır yaıı gl)n 

dermi,stniz. Sol elinizle yazamadığınız gj. 
bi pparmak fzJerinizf, blle#inb:den dirse 
Alnize kndar olan mesafeyi ve size hangi 
rümuz lle cevap verilece.Mini de yazma 
mışsmız. Knnıkterinlı: hakkında etraflı ;bir 
tahliJ yapmak (izere bunlan da bekllyo. 
nım. Yazınızdan anladıAıma göre, gençsi. 
nlz, heyecanlı şeylere aJAkanız ve mey1lnfr.: 
vardır. Diraı fnatcı nıhlusunuı. Dikkat 
has!ianız kun-etlendlrllmelldfr, btlhassa 
bir işin teremıatını çabuk fhmal edebilir
siniz, halbuki ufak bir .rayret ile bu kumr 
larınızdnn kurtulmak stzln fçln feYkalAde 
kolaydır. 

• taz. endın· 
- 230 -

' ıinkara M. K. 31 -
- 232 -

Ankara F. A. T. O. -fa11 d11 l':ıl; ııe itlm:ıdımzm azhJtıdır. 
tife a l"ornınk ·ı~, seviyor ve kendinizi 

l\ıı.~nıı . lstcmlyor~mnuz? Esas lllbn
nız. iyi olmnkl:ı bernher z:ı-

Uzunca boylu, genç bir zat. Tahsilinizi 
~e umumi m:ılömııtınızı nrhrmni:ın ihtiya
cını7. \'nr. Sol elinizle yaz:ıcnk yerde ımft 

Ya5ınızı 3S.40 tahmin etmekteyim. Bo.. 
yunuz da kısnyn yakın ort:ı YCYR do(tnı. 

d:ın do1tnıyn kısadır. Sıhhalçe şlkôyetı:lz 

Tabl:ıtınn: cs:ıs itib:ııile bedbin ddtil
dlr, fakat s!T. kendinizi vakit vafdt bedbin 
liAe sevkeder g5rilnüyorsunuz. Ne her va. 
kit uysal ve ne de daim:ı lnatt"ısınız. Sizde 

r"' r ........_ r-' ---18() 
X AH R 'AMAN RTZ 

Korinyan da miitemadiyen tekrarlı 
yordu: 

Ve raıı------------··-... --
tc11·rı k at rahat dinlemek için mah
Eı11a b" llrnJ.u bir yerine oturdu ve ctra 

ır d'' • 
diiler· uzıne kadar §İşe toplayarak 
~ arasından ilave etti: 

ere •·i~llradan ne diye gidevim. Bu hö 
~ en güzel. 

n llkarda .. ül .• d d ' d &ka gL:ır tu evam e ıyor u. 
dintiy s da, bu gürültüleri, ürpererek 

Ordu t k' . -
-ı: · ç ı ıçmıyordu. 
t)' akat bu lazımdır ı 

lc"l •ye tnın]dandr ve bir an tereddüt 
sonra • ..::k k 1 •ıA . _ 1 • ., ... se sese ı ave ettı: 
~ ~te Yapacağımız şey 1 

l\ı da orınyan üçüı1.:ü şişe ,arabın ağzı 
asarak: 

~ t; Çok güzel 1 Fakat bu mükemmel 
tijı::li;~y Şarabıdır. Devam et. Devam .. 
be;.~;ukarıya çıkacağım. Sen Priyakı 
tcdc sa~· Trankavelin burada bu böce 
'tabii l~nınış olduğunu söyliyeceğim 
tıii'ac:a~§agıya inecek ... Onu buraya ka 
~ GiZ. So 
arıda ·· nra, muhafızların ku-

sını ele alıp 
nitdenb" ... 

rı lı ş:dd ırc, yukarda, m.u'12enin ka 
dı 'le ik· etle açıldı, ayni 1iddetle kapan 
thllırı bı' casus. hayretler iç;nde, bir ka 

· ır t~'lt su genç kızın çıjilıklar kopara 
,, rauc aşa~ . d'ğ' . .. d"I "'Otirı.,, gıya ın · ını gor u er. 
" ,an ·· 1 . ... arıadığ goz erınde garip kıvılcımlar 
lla d" 

1 
halde ayağa fırlamıştı. Çılğı 

t onrn .. 
'.>'t ta}ı:b~ş olan hizmetçi kız, hıçkıra 

_ .n kollan arasına d•:lştü. 

lla bir ~ralın muhterem munafızlan ba 
le .enalık yapmayın! 
Otın 

...... ~ Yan fırsatı kaçırmadı. 
lllallız 1.ızıın, dedi. Günahlannızı çıkar 

<ızırn 
t' ~aska . • 
'ilden 

1 
s, bu kızın evin hizmetçile-

cııırıurıdo duğunu ve Sen Priyak'ın hü 
iltııcı1ğı an korkarak sığmı:.cak bir yer 

~~!g..:ıı"1 
derhal anladı. Bununla fazla 

llluı:ı <>1
1.rnadaı. Ve ağır ağır. içindeki 

tııı,.. a ıf d'· •. 
\ili t uşuncenin mlicadelcsi ara ,,; aş rn ,. 
"lar crcavenden yukanya çıktı. 

Yet l ' ~ Ya vanyordu: 
Ctharnet, monsenyör ı 

• 

- İtiraf edin t Günahlannızı çıka 
rın kızım. itiraf edin! .. 

Bu aralık Maryet yavaş yava1 deh 
şet ve şaşkınlıktan kurtuluyordu. Bir 
rahibin yanında olduğunu görürl.:e, kor 
:kusu biraz kayboldu. Sonra. bu muh 
terem rahibin mahzendeki mevcudiyeti 
ne hayret etti. Vakıa bu rahip pek ga 
rip bir rahipdi. Cübbesi vardı, fakat bu 
cübbenin altında uzun bir kılıç görür.Ü 

yordu. Vakıa baıında, rahip takkesi 
vardı ve çehresi hiç de mukaddes bir 
itimad telkin etmiyordu: gözlerinde de 
garip b!r ifa.de, garip bir parıltı vardr. 
Fakat ne de olsa rahipti. Ve hizmetçi 
kız, yanlız bu nokta üzerinde durdu . 

Bu Maryet1 di!§es dö Şevrözün 
matmazel dö Lcspara verdiği parisli 
bir kızdı. Annaia ona pek fazla itimad 
göstermiyordu ama, fazla kabahat işle 
med:ği için alakoyuyordu. Bu, oldukça 
şuh 1 asabi, aklına esen her şeyi yap
mak istiyen bir kızdı. 

Sahte bir masumiyetle sordu: 
- Size ne gibi itirafta bulunmamı 

istiyorsunuz? 
- Evvela sucukların nerede oldu 

ğunu itiraf ed!n. 
- Sucuk mu? 
-Evet şarap iyidir. Vakı:ı daha iyi 

olabilirdi ama. yine de fena değil. Fa
kat doğrusu, yanında güzel bir meze 
olmadıkça, fazla zevkli olmiyor. B:naen 
aleyh size tekrar soruyorum: Scı;uklar 

nerede kızım? 
- Fakat yalvanrm size muhterem 

peder bu muhafızlann yukarda ne iş
leri var? Kapımızı neden lnnyorlar? 
Bizden ne istiyorlar? A'h! Bu korkunç 

gür:iltüler •.. 
Korinyan sarhoşluğun verdiği keke 

me bir tavırla sordu: 
- Muhafızlar mı ?Ha .. Anladır.ı, 

Trankaveli tcvk"f ediyoruz da ondan .. 
Sarhoşluğunu gidermek istiyormuı 

R"A'R'RAMAN KTZ 171 
........_ ________________________ ,_,_... ________________________________ ..., __ _ 

Raskas ayağa kalkarak kamasını ye. 
rine yerleştirdi ve: 

- Şu halde, ileri! 
Dedi. Ayni zamanda Korinyan da aya

ğa fcrladı. Ve, yumruğu kadar iyi kullan 
drğı diziyle, Raskasm çenesine müthiş bir 
darbe indirdi. Ve sordu: 

- Bu defa kaç dişin gitti! 
Raskas, hiç bozmadan, mertçe cevap 

verdi: 
- lki! Geriye yirmi dört kalır. Bu 

yirmi dört dişimle, artık sana ihtiyacım 
olmadığı zaman, senin kalbini çiğniyebi. 
lirim, seril rahip! Haydi bakalım şimdi 

gel: Sen Priyakt mahzerilere kapatıp, 

onları tevkif.. · 

Birdenbire sustu ve alnını silerek nu
nldaru: 

- Onları tevkif etmek mi? •• Ne ya. 
palım. bu la.ıım ! Doğrusu çok yazık. 

Bir an sonra binanın içindeydiler. 
Sokak ltapmı bir sa!ıanlrğa açılı

yordu. Burada, üst katlara çıkan ve ü
zerinde Trankavelin Annais'i dille d'An 
ju ile beraber gördüğü merdivenler baı 
lıyordu. Bu sahanlığın nihayetinde de 
zemin katını geçerek bahçenin pero
nuna kadar uzayan bir korid-or vardı. 
B:nayı bu taraftan sağlam bir kapı mu 
hafaza ediyordu. 

Koridorun ötesine doğru diğer bir 
kapı mahzenlere inen bir merdivene a 
sılıyordu. BUün buraları idare kandile 
çılıyordu. Bütün buraları idare kandille 
Raskasla Korinyan da işte bu koridora 
girmişlerdi. 

Oraya henüz dalmışlardı ki, bahçe 
de hafif ve seri ayak sesleri duydular. 
Bunlar oraya gelmekte olan Trankavel 
ile Annaisdi. Ras!:as koridorun ()rta
ımdaki kapıyı açtı, Korinyaru oraya it 
ti ve kendisi de oraya dalarak kapıvı 
kapadı. Bu ıırada Trankavelle Annais 
kridora giriyorlardı. Trankavel bahçe 
ye çıkan kapıyı iy).:e kapa1ı ve önüne 
bir ıürU §CY yığdı. Sonra Annais'e sor 
tu: 

- Evde adam var mı1 
- Benim için ölen nvaih yegine 

hizmetkanmdr. 
Ve Annait eokaktaki &'Urültüyü bas 

tıran bir sesle bağtrdı: 
- Maryetl 

Hizmetçi kız cevap Yermedi: Sen 
Priyak'm adamlan tarafından yapılan 
gürültüyü duyunca pencereye atıımıı 
ve bir çok mubaf ızlann meplelerinin 
~ığı altında binayı muhasara ettiğini 
görünce yukanya fırlamıt ve tavan ara 
sındaki küçük bir odaya ar.ğmarak, ken 
di çığlıklanru duymamak için elleriyle 
kulaklannı tıkamıştı. 

Trankavel mmldandr. 
• 

- Yalnızım, onu yalnız bqma mil 
dafaa edeceğim. 

Bir nevi gurur bütün mevcudiyeti 
ni sardı. Bu anda, kendisini, bir orduya 
karşı koyabilecek kadar kuvvetli hia
ediyordu. Güzel bir rüya yqıyordu. 

Annais'in gözleri önUnde ölmek ve 
ya galip gelmek. Onu kurta:rnalıc veya 
onunla beraber ölmek. Bu, bUtUn ilmid 
terinin fevkindeydi. Ürperdi, silkindi 
vebağmlı: 

- Bir hayli alay edeceğiz! Hey! 
kudurmuı herifler! Ama gürültii yapı 
yorsunu.z hal 

Annais sakin bir ıcale: 
- Kapı daha bir saat mukavemet 

edebilir! dedi. 
Darbeler durmadan kapıya iniyor, 

binanm içinde uzun ve devamlı akisler 
uyandınyordu. Sen Priyak'm korkunç 

bir hiddetle mütemadiyen bağırdığt, e
mirl~r verdiği duyuluyor.du. Bu sırada. 
birisi bir dehşet rüzıgariylc itilerek, çıt 
ğın bir süratle merdivenlerden fırladı. 

Anna!s bağrrdr: 
- Maryetl 
Hizmetçi kız duymadı. Belki de on 

lan gönne.di. Şüphesiz:, tavaa arasında 
kendisini eminyette hissetmemişti. Ko 
prak geçti ve mahzene inen merdiven 
de kayboldu. 
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Trankavcl lıimletçi lcı.zı yakalamak 

üzere ileri atılan Annais'i durdutdn: 
- Brakın. dedi. Dövti§ yerimizi in 

tihap etmek m~.:buriyetindeyiz. 
- Evet, döviif yerimizi, ölüm dö

vüşü: Sen Priyak'm eline düJmtktcn 
se, ölünceye kadar dövüşeceğim. 

- Siz ondan nefret ediyorsunuz, fa 
kat o sizi seviyor! 

AMais boğuk lbir sesle cevap ver
di: ,. 

- Bu, annemin katilidir. 
'Trankavcl ona baktı ve onu 'bu ka 

dar güzel ve bu kadar cesur görünce 
ürperdi: 

- Matmazel, dedi. Eğtr buradan 
diri olarak çıkarsak, size yemin cdiyo 
rum ki. bu adam benim elimle ölecek-
tir. 

Annais, tlmiranc a:>ir tavırla; 
--Sizi bundan menediyorum. dedi. 

Sen Prlyak bana aiddir. 
Trankavel bir an sük<lnctini muha 

faza etti; sonra §Öyle dedi: 
- Şu halde size itaat ediyorum. 

Şimdi yukarıya çıkın matm:ızel~ evini 
zi bana göstermek lütfur.da bulunma
nızr rica etmek mecburiyetindeyim. 

flk katta ecruş bir merdiven sahan
lığı vardı ve Trankavel bir bakl}ta bu 
nu tetkik etti. Sonra kıl1.;ınm ucunu 
halıya batırarak şöyle de~i: 

- Trankavel, iıte 'burada ya öle
cek -.eya ıalip g-cleceld 

Sokakta gUrültü büsbütün artıyor 
du. Ko~utuktaki seyrek evlerin pence 
relerinden kafalar uzanıyordu. Fakat. 
as.ağı inmek cesaretini hiç kimse göste 
rcmiyordu: Her lces dchıet içinde ken 
di kendine §Öyle diyordu: .. Bunlar kar 
dinahn adamlan'' Sonra, ürpererk pen 
cer~terini tekrar kaptyorlardı. 

Mu'hafızlar coşuyorlardı. Bu kapı 
nrn mukavemeti onJan 5deta kttdurtu
yordu. Sen Priyak, çenesi takallua et
mi~ bir "aziyette elinde !tılınciyle ka
pmm yanında duruyor, darbelerin inme 
si i.:ap eden yerleri gösteri}"ordu. K.a.pr 

iyice harap olduğu halde, hll~ ımıh-
• -.·cmet ediyordu. Birden1ıire, Bu kapr. 

müthiş bir gürültü ite yıkıldı. Bu gürül 
tüyü müthiş bir nara ve tehdid nidaları 
takip etti. On. on bq muhafız, beraber 
sa1chrdr1ar. 

Bir an, içinde geniı sahanlık, ışık 
ve goJrültü ile doldu. Yanan mc~eler 
.duvarlara korkunç gölgeler çizdi. Ta 
kallus eden ağızJar, naralar attılar. Mu 
hafızlar coştu. Srkı§ık bir gurup halin 
de merdiTene yüriidüler. Ayni umanda 
bağmyorlardı: 

- Yukarıya! YtrkanyaL. heri! ... 
tı. __ _ 

ÇıVık kesildi, daha dognısu iru1ti 
ye miinkalip oldu. Etrafa dehJet çaktü. 
Yukardan bir şey. korkunç ve cesim 
bir ıey, süratle ve müthiş bir gürültü 
ile merdivenlerden yuvarlaruırak atağı 
ya indi, en önde bulunan ıliç kifiyi ezdi. 
Sonra. duvara çarparak 1anldr, parça 
landr. Bu, T.rankavelin hızla yuvarladı 
ğr kocaman Te ağır bir sandıktr. M uha 
frzlar deh~et içinde .okağa kadar ge
rilediler. aonra, kuduz nidalarla tekrar 
merdivene hücum ettiler. 

Trankavel bağırdı: 
- Savulun, savulun! .. 
Bütün salonu boşaltmış ve bütün 

dolaplarr, sandalyalnn. ağrr koltuklan 
masaları. madeni büyük şamdanları hü 
tasa. mermi olarak kullanabileceğini 
kestirdiği bütün eşyayı sa.hanlığa top 
lamıştr. Ve mu haf ızlarm tekrar b:icuma 
geçtiğini görünce, ağır bir k.>!tuğu kav 
radr ve müthiş bir hızla bn kalabahğ"n 
ortasına savurdu. Bunu bir aandalya, 
sonra bir: koltuk daha takip etti. Ağrr 
bir bronz ııamdan, bir yıldımn hıziyle 
aıağrya indi. Bir beyin fırladı. Kafa tas 
lan kmldr. Gürültü ve iniltiler korkunç 
bir bal aldı. Küfürler, lanetler. lıganlar 

yükseldi. 
ı., mlık tenhaydı. Yrldınmlar ora 

ya inmiıti. Kmk dölt"11: eşya ara!ında 
ö1üler ve •.;an çekiıen yaralıl:ırdan bat 
ka kimse yoktu. 

/ 
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Traııbıılel Annais'e bakarak g:ilüm 
sedi ve sakin bir sesle: 

- Barviyar bana bu nevi eskrimi 
öğretmemi§tİ, .dedi. Fakat, bunu yine 
de biliyorum. 

Sokakta. Sen Priyak'm etrafına top 
lannq olan muhafızlar görü~üyorlardı. 
Annais, eğilerek sahanlığın karına ka 
rı~rk ve korkunç haline ibaktı. Sonra 
Trankavele dönerek, ona garip bir na
zar atfetti. Elinde ktlrcr vardı ve gayet 
sakin görünüyordu. 

Sen Priyak emir verdi: 
- Tüfekleri hazrrlaym! 
Tt.if ekler dolduruldu. Sen Priyak 

hiddet içinde tir tir titriyordu. Adamla 
nndan ycc:JW ölmüft beşi de ağır bir fC 
kilde yaralanm.rıtx. Tü!clderi evvela 
kullanmak. istememigti: Annais'i diri o 
larak ele geçirmek en b~yük emeliydi. 
Fakat, timct, hiddeti, aşkından ağır 

ıbasmağa başlıyordtı. Ayni zamanda 
genç kızm Ç,Ckilcceğintve V"Jrulmiyaca 
ğrm da ümid ediyo.dır. 

-Yalnız erkeğe ruşan alml Anlı 
yor musunuz köpekleri Eğer onu yara 
lanıanız, sizi mahvederim t.. 

On iki xr.uhafc: içeriye girerek yan 
yana .dizildiler ve tüfeklerinin fitilleri 
ni yaktılar. Trankavel sarardı: Anruıisi 
kaldırıp bir hamlede salona atlamak ko 
laydı. Fakat böylelikle merdiven dil§
rnamn eline geçecek ve muayyen bir 
mukavemetten: sonra Annais yakalana 
cakb:.- Hayır J Orada lcalmak lazımdı. 

Sen Priyak merdivenin altından ba 
ğır.dı: 

- Mösyö, teslim oluyor musnnm? 
Trankavel sakin bir sesle cevap ver 

di: 
- M~yö dö Sen Prlyak, matmazel 

dö Lespann çıkmasına müsaade edersi 
niz; kendiniz de bur~ yan.urda ya· 
nm saat müddetle kalınmız. Ve o za 
man, size söz veriyorum ki, teslim ola 
c:ağmı.. Kabul ediyor musunuz? 

Sen Priyak hiddetinden köpürmil~ f 
~ir tavırla ba~: 

- Hayır l Matmazel ateş edeceğiı 
lütfen çekilin. 

Annais, Sen Priyaka bakmadan: 
- Mösyö Trankavcl ,dedi. Eğer ti 

zinle beraber öLcKirülüncm, hiç otmaı 
sa asil 'bir insanın refakatinde ölmüı o 
l~.:ağım: Mösyö, size bütün mevcudi~ 
yetimle teşekkür ederim. 

Trankavel bu sözlerden pşyolmuf 
• bir vaziyette · ğildi. 

Sen Priyak hiddetinden kudumııst 
gibi uludu: 

-Ateş! .. 
Sa..""ıanlığın duvarlannı bir gök gi1 

rültüsil sarstı. KuI'§unlar müthi§ b!r gil 
rültü ile duvarlara serpildi. Siyah bir 
duman tabakası bütün sahanlığı ve ıxıe1' 
diveni kapladıktan sonra, ağır ağır da 
ğılmağa başladı. 

Sen Priyak artrk .iT13all sesine benze 
mi yen bir sesle: 

- İleri! .. 
Diye emir verdi ve, kendisi bı11ts 

olmak Uz-re, bütün muhafızlar, kor
kunç naralarla ileriye atıldılar. 

Raakasla Korinyan, kü~ük bir :ıiY' 
run ay.dınlattıfr :mahzme inen merdi~ 
venlerden sii1"atle a§ağrya inmiıılerd.i. 

Korinyan, duvara yaslanan bir 'işe 
ehramma sevinç dolu bir nazar atfede 
rek bağırdı: 

- Oh! Ne güzel taraplar! Lütfen bil 
na pHinmrn anlatın Raskascığnn. fı" 
kat daha evvel, şunların tadına bakS' 
lım da, anlayış kabiliyetimiz artaıO· 

1 Korinyan bu sözler iizerbe der~ 
faaliyete geçti ve önüne gelen ilk ~ 
yx kolaylıkla boşaltarak: 

- Mükemmel. diye mırıldandı. Sef' 
Priyakı buraya kapattrğnnız zaınaıı· 
her halde canı sıkılmiyacaktır. Do~ 
au onun yerinde olmak iate.rdim. 

- Eh 1 bura<lasınrz y.ı ! di 
Korinyan ikinci şişeye h:.icunı e 

yord~ . 
- Anlatın, dostum, <!adi. Sizi diJı 

liyorum.. 
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BEvoc1.u 
Krcutzcr Sonat 
l>cniz knlıramonlnn 
Çıplak melek 

• llufalobil macıralnr kra· 
h ve Sezar Borjlya (tUrk 
t'C) 

Suilsllmnl d:ıvas\ 
• Trolka 
• Ilı 1.1ı rııırmlşlir • 
• lkl canlı odnm, bir 

ŞC) tan c:ctesi 
• H:ımona 

• Kıvırcık saclar ~-e 
Kesik el 

1 hlmc;fz odam ve 
Sevginin ~esi 

• Mıırinella ve KDçük pren 
ses 

• Rrıılic:c Rrislln ve Jlu. 
dut h:ıyıtull:ırı 

• nonıhalnr )"ağarken ve 
Cl'CC bukını 

lsrANllUL 
1 bildirmemiştir. 
• Atcşlıöccsi ~e Kanunsuz 

Schir 
• Kızıl izdivaç ve Kara 

Dev 
• Bilclinncmlştir 

• Kocamın işi ~ok Te 
\"olg:ı mohkiiml:ırı 

1 bildirmemiştir. 

l<ADJKOY 

1 Programmı bfldlrmemııur 
• Programını bllcıtrmemt~Ur 

OsKUDAR 
l\l:ıhkümlnr k:ılesl Te 

"ıt,... 8 Ege mnncnnlan 
.,,~ba A K 1 R K O y 

~ I ~ 1 Donnnmo geliyor 

"4t _ROLARı 
""""" . 

l'tı•r.:BAŞJ DRAM (QSMJ 

Saat 20,30 da 
l~l~KEK VE HAY ALETLE-
1~1. Piyes 4 perde 16 tablo. 
\azan: H. Lenormand. Türk
çesi, I. Galib Arcan. 
OPERET KISMJ 

SATILIK, KiRALIK 
Komedi, 3 perde. Yazan An
drc Birabeau, Tilrkı;:esi M. 
Feridun. 

• • • 
tltl'tıcmuı. SADi rEK 

Tt\"ATHOSU 

Paza. t:ıi (Kadıköy -
~:.ireyya) Satı (Ba· 
ırköy) çarıamba: Uı 

.u<!ar ılnemal:ırında 
İTAAT İLAMI 

Yeni vodvil 3 perde 
Yazan: Muaahipzade 
Celil. . .. . 

'I' tJ R ŞEHZADEBAŞJ 
AN TtYAl'ROSU 

.... u gece saat 20,30 da 
"'natldir Naşid ve ar
:ıdaıları. Okuyucu kü 
ik Semiha ve Mi§el 
~ryetesi. 

• APIŞKAN, komedi 
.i perde. 

Tribünleri ka
palı stadyom
lara mnhtacız 

~ Baştarafı 3 üncüde 
bilinde oyunu dikkatle takip eden alelft
de bir seyirci vaziyetinde duruyordum; 
resmt hiı;:bir sıfatım yoktu. Beni tanı
yan alakadar klüpçüler ve gazeteciler her 
iki kazaya da ~ğırdılar. Hekimliğin her 
yerde karşılaştığı icabattan olarak oyun . 
zevki yerine insanlık zevkile bu çocuk
ların yardımına koşmak mesleki vazi
femdi. Ne çare ki yerde kıvranıp duran 
kazazede sporcular karşısında uzun bir 
müddet ellerim bağlı olarak durdum; sıh
hi imdad çantası neden sonra geldi ve 
ben hu çantada, oyun sahalarında çokça 
görülen bcdenf arızalarda verilmesi fay
dalı '>lan devaların hiçbirini bulama
-dun. 

Alkol nevinden bir şer olmadı~ için 
lstanbulsporlu oyuncunun bir an içinde 
zayıf1J)'an kalbine, c.ebimden çıkardığım 
küçük bir şişenin taşıdığı birkaç damla 
kolonya ile masaj yapmıştım. Galatasa
raym antrenörü, konyak!... diye bağırı
yordu. Ben, akşamdan kalma bir sarho
~ c.ebindeki rakı artıtrına bile razıy
dım: o anda bu her iki nesneyi bulmak 

lJ YH USUZLUH. 
asabi öksürükler 

asabi zayıf'fık 
baş ve yarım 

Baş Ağrısı 
ba• dönmesi 

Baygınlık, çarpıntı 

Ve Sinirden 
llerı gelen bütün 

Rahatsızlıkları 
eder • • 

ıyı -
lstanbu Levazım Amirliği ı 
Satmalma komisyonundan 

Dlkimevleri için 16 No. dan 1750 
kilo, 18 No. dan 735 kilo, 25 No. dan 
2370 kilo, 1)() No. dan 5630 kilo Bobin 
keten ipliği 20-1-938 Per§em.be günü 
saat 15 de Tophanede lst. Levazım !-
mirliği Satınalma komisyonunda ka-

ADDIATICA 
SOC. AN. Ol NAVIGAZtONE-VENEZrA) 
U frayacaklan limanlar 

Pire, Brindisi, Venedlk 
Trieste 

Vapurlann laimlerl 

Rodi 
F. Grimaııl 
Rodi 

Biltlln Avrupa fçin ekspres trenleri PalesUna 
ile tellki ederler. • F. Grlnıam 

Palestina 

Pire, Napoli. Marailya, Oenova 

Kavala, Sel!nik, Goloa, Pire, Patras. 
Ayaaranda, Brindisi, Ankona, Venedık 

Trieste 

Campidogllo 
Fenicia 
Meran o 
Campidoglfo 

Abbazia 
QulrinalE' 
Diana 

Alb3.no 
Se15.nik, Midilli, tzmir, Pire, Kalamata, Vesta 

Patras. Brindisl, Vcnedik, Trieıte lseo 

Burıu. Vama, K8stenc:e 

Albano 
Meran o 
Vesta 
Qulrlnale 

· Ca.mpidogli 
lseo 
Diana 
Fenicia 
Al ban o 

Hareket gllnled -
7/1 1 J ! 14/1 Hi 21/l 

28/1 
4/2 o 

10/l 
B&atlTdıe 

24/1 
7/2 

19/1 8&&t1Td9 
2/2 

16/2 

15/1 
29/1 

Saat 11dıe 

12/2 

12/1 
18/1 
19/1 SaatıTCS. 

26/1 
27/1 
2/2 
9/2 

10/2 

Kerbelfidan su bulabilmek kabilinden 
'-°k güç bir işti. Çünkü hayat çok defa 
saniyelere bağlı olacak kadar naziktir; 
ve her iki oyuncu da basit gibi görünen 
bir ihmal yüzünden (\·azife kurbanları) 
etiketi ile dünyaya gözlerini kapıyabi
lirlerdi. 

palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. -
Deniz ·Levazım Satınalma Tahmin bedeli 112030 lira, ilk temi

natı 6851 lira 50 kuruştur. Şartna

mesi 560 kurt13 mukabilinde Komis
- Komisyonu ilanları 

Binaenaleyh nazarı itibara alınması i
cab eden bir tek çare vardır: bütün 
stadyomlarda her zaman bulunamıyan 
ve maç heyecanı ile rahatlarım feda ede
miyen bazı şahısların ellerinde dola~n 
uydurma sıhhi imdad çantaları yerine, 
sabit ilAç dolapları ve)•a çantaları bulun
durmaktır. 

yondan alınabilir. Nilmuneleri Ko
misyonda görlllebilir. lsteklUerln ka- Cinai 
nunt belgeleriyle teklif mektuplarını 

Miktan 
Tahmin edilen 

bedeli 
• Kuru§ 

Muvakkat Teminat 

Lira 

Hayırlı reklftm niyetiyle herhangi bir 
ecza deposunun memnuniyetle hediye 
edebileceği bu dolapların içinde muta
savver bütün spor kazalarına kaf<ir kul
lanacağımız en lüzumlu ve acil ilaçlar 
etiketli şişelerde bulunacak \"e hattA 
kullanma tarzlan da yazılı olacaktır. 

Bundan başka, ikidehir müessif kazala
nn eksik bulunmadığı bir spor hayatı 
ya~dığımız cihetle bilhassa mühim maç
larda sıhhi işleri deruhte eden bir heki
min, d:ilia basit maçlarda da hiç olmaz
sa ata.kadar bir sıhhat memurunun sa
hada mevcudiyeti elzemdir. 

Şehrimizin birçok hastanelerinde bü
tün gtin cemiyetin umumi sıhhati hcsa
bma olarak fisebilillah muayene yapan 
meslekcla~lanm arasında bu vazifeyi de 
memnuniyetle kahul edecek vicdanlı ve 
spor meraklısı hekimlerin ı;ayı<:ı az de
ğildir. Bir iki klübün yaptığı gibi resmi 
muamelelere hacet kalmadan da bu va
zifeyi kUip mensubu olan doktorlara 
gördürmek pek arn mümkündür. 

Dr. Rasim ADASAL 

Usküdar Jmkuk hdkimlilinden: 
Anastas Dimitr'nin Beyo~'unda A

ğaçeşmc No: 18 de mukim iken halen 
'l.dresi meçhul bulunan mU•cveffa Mi
hal karııı1 ve Nikola kızı Tarsi varisi 
Marino aleyh!ne ikame eylediği tashi
hi kayıt davasrrun cari muhakemeıin· 
de ilAnen tebligat icrasına karar veril
miı ve muhakeme 21-2·938 Hat 10 ı 
talik edilmi~ olmakla muhakeme günün
.de bizzat g<.lmeıi veyahut kr.nunt bir 
vekil göndermesi için il!nn2rne ve da
vetıye divanh"neye t"'llk edilmiş ve ga 
:ı:ete ile de iUln olunur. (10465) 

--- Or. lhıtn Samı ---~ 
6ksUrUk şurubu 

UksUrUk vt nete1 darlı~ boJmıcı 
ve kızamık öksürüklerı için oık ıe 

sirli iUçtır Her eczanede \'t •cu 
depolınndı bulunur. -

Usküdar hukıüc hakimliğinden: 

ihale uatinden bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri. 

(306) (8100) 

İdareleri İstanbul levuım lmirliğine 
bağlı mlie11esat için alınacak 1500 ki
lo çay 24·1-938 pa.ıarteıi &UnU saat 
14,30 da Tophanede utınalma komis -
yonur\Cla açık ekılltmesi yapılBı:aktır. 

Tahmin bedeli 4650 lira, ilk temina~ı 
348 lira 7 5 kuruıtur. Şartname ve nü
muneai komisyonda görUlebillr. 1ıtekli
lerln kanunt belgelerile belli saatte ko 
misyona gelmeleri. (372 )(89) 

ı stanbul Haricı Askeri 
kı_ aat. ilanlara · · 

Kırklareli tümen birliklerinin ihtiyacı 
olan 120000 kilo sıtrır eti satmalmacak
trr. Muhammen fiatı 26 kuruş 50 santim 
olup tutan 31800 lira, ilk teminatı 2385 
liradır. lhalesi 12 lkincikftnun 938 çar
şamba günü saat 16 dadır. istekliler 
Şartnamesini her gün Tüm satınalma 

komisyonunda görebilirler. Taliplerin ka
nunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik 
ile teminat mektuplarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bir saat evve
line kadar Tüm satınalma komisyonuna 
müracaattan. (674) (8635) 

SAÇ BAKiMi 
Güzelliiin en birinci ıartıdır. 

Kt'p~ldeti ve taç köklerini leda.t eden 
tesiri mücerrep bir ili~br. 

Anastna Dimitrinin Bcyoğlunda Ağa 
1 

çeım: No: 18 de mukim iken halen ad ı=--------------· 
resi meç:ml b\llunan sarraf Y:ıni ve-

1 G.tiz he?<lmt 

Dı.Muıal RamiAyaın I 
Muayenehanesini takslm.T~inıaııe 
Tarlabaşı Cad. lJRFA Apl nma 

oakletmiştir. reı: 41553 

ledi Yani aleyhine ikame evlediği tas
hihi kayıt c!av11rnm cari muhakemesin 
de M. aleyhine illnen tebligat icrası

na karar vcrilmit ve muhakeme 8 fU- ı 
bat 938 saat 10 a tal"k edilmit olmak -

1 
la muha!;:emc gününde bizzat veyahut I 
kanuni bir vekil göndermesi için ilan- I Pazardan maadıı hergün: Oğleden 

n~me ve davetiye divanhaneye talik e- IL..:onrn tıaftt ikiden Altıya kftdar 
dılmlt ve ıazete ile de illn olunur. 

(10466) 

\ 

Sığır Eti 69768 k!lo 32 
Ku.ıu Eti 28000 kilo 43 3036, 38 

Koyun Eti 14229 kilo 43 .= 
ı - Yukarıda cins ve miktarları ile bir knosuna tahmin edı1efı bedeli " 

muvakkat teminatıyazılı olan üç kalem et, 8- İkinci.kanun- 938 tarihine rastla 
yan Cumartesi günü saat 11,5 de kapalı zarf usuliyle alınmak Uzere milna· 
kasaya konulmu§tur. 

2 - Bu Uç kalem ete alt prtname 203 kuruı mukabilinde Komisyondan 
hergün alınabilir. 

3 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlfatt dahilinde tanzim edecekleri 

kapalı teklif mektuplanru en geç belli glin ve saatten bir aaat . evveline kad~ 
Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuı mukabilinde vermelen. 

(8465) 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
Cibali fabrikasında mevcut 1000 kilo kadar kayış ve çivili kayı§ parçalan 

21-1-938 Cuma gUnU saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malı her gün 
Cibali fabrikasında g8rebllccekleri ve pazarlık için yilzde 15 teminat paralariyle 
birlikte muayyen giln ve saatte Kabataşta levazım ve mübayaat şubesi mildür-
lüğqndeki satış komisyonuna ~clmeleri i'(ln olunur. (53) 

Kabataş levazım anbarıncıa mevcm a\ ar) a uımuş ~uuu kilo sigara paket kolası 
10-1-938 Pazartesi günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. lsteklilerin malı her gün 
anbarda görebilecekleri ve pazarlık için de yüzde 15 temin~t pa~l~~~ .. ~irlikte mu
ayyen gün ve saatte Kabataşta levazım ve mübayaat §Ubesı mudilrlugundeki satış 
Komisyonuna gclmelri ilfin olunur. (8563) 

1.-.-•is.ta•n•b•u•l-K•o1m1•u•t•a•n•lı•ğı-S•amlı•n•a•I m•a-K•o•m•i•sy~o•n•u•n•d•a•n~~·I 
İstanbul komutanlığı emrinde bulunan kıtaat ve milessesat eratı ihti~açlan 

kin satrnalrnacak p:rinçlcrin cin' ve mi ktarlan ile muha~men tutar~~n ı~k ~e· 
~inatları ihale gi.inleri ve ihale uatlerl münakasa ıeklllcn aşağıda gosterılmı~· 
tir. 
Cinsi Miktarı MUhammen ilk !bale ihale Münakasa 

tutan teminatı gilnü saati ıe~li 

Pt pilavlık so,ooo 6,soo \ 644 
P. Çorbalık 12,000 2,2SO J 

124/1/938 15,40 

P. Pilavhk 19,000 4.066 } 
P. Çorbalık 11,000 2,134 

466 .. " 
15,25 .. .. 

P. Pilavlık 5,500 1,210 } 
P. Çorbalık 4,200 840 

154 ., 15 Açık eksiltme 

P. Pilavlık 10,000 2,172 164 ., ,, 14,45 .. ,, 
Şartnameleri her giln öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin il~ 

teminat makbuz veya mektuplariyle be rabcr 2490 sayılı kanunu~ 2 ve 3 neli 
maddelerinde yazılı vesikalariyle ihale günü ihale saatinden en az bır saat evve
line kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna 

vermeleri. ( 72) 

İstanbul komutanlrğı birlikleri hay
vanatı için lüzumu olan 800 (sekiz 

yüz) tane kadana ve 200 (iki yüz) ta
ne yerli beygirleri için yem torbasile 

1000 (bin) tane Gcbrcnin açık eksilt

me ile ihalesi 26 İkincikanun 1938 

Çarşamba günü saat 15,30 da yapıla

ı.:aktır. Muhammen tutan 1070 liradu. 

ilk teminatı 81 liradır. Şartnamesi her 

gün öğleden evvel görülebilir. İstekli
lerinin ilk teminat makbuz veya mek-

tuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ncü maddelerinde yazrlı vesikalarla i
hale günü vaktl muayycninde Frndıklı· 

~lüstakil Ağır Topçu taburunda bulu· 
nan 12GO adet boş benzin tenekesi açık 
arttırma ile ihale~i 10 lkincıkftnun 938 
Pazartesi günU saat 15,30 da yapılacak
tır. Muhammen bedeli 151 lira 20 ku
ru,tur. llk teminatı 12 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. 

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

da komutanlık !latınalma komisyonwıa 
gelmeleı:i. (71) 



iki tehlike işareti 
Nez e ve baş ağrısı 

Soğuk algmlığınm 

bu ilk alametlerini 

üftiPi~ 
ile bortaraf etmez. 
seniz birçok ağır 
hastalıklara tutul- • 
mak tehlikesi baş 
göstermiş demek-
tir. 

BUtUn ağrı, sızı ve 
sancılan derhal 

dindirir. Gripe, ro 
matizmaya, diş, si
nir, adale, bel ağ-

,, 
GRiP - N'EZLE ve üşütmekten huS"~ 

gelen hastahklarda hatırınıza gelecek 
iLK iSiM 

BAŞ - DiŞ - ROMA 7 iZM! 
ğ ları ·rı 

Eczanelerden 1 - 2 ilk ambalajlarını ısrarla arayınız. 
T.r\klitlerinden sakınınız. 

rılaı ile kır kılığa --
karşı bilhassa mil· 
css:.rdir. 

ı tecrübe ediniz • • 
icabında gUnde S kaşe ahnablllr 

lslıt ve markasına dikkat. Takll!ler:nden sakmrı11z. 
', ",.. ~ " . ' ,,, . . . ' ~ 

QANKAYA 
YATllllLAN DARA l;Yi 

tKilMi~ TO~UM GiBi V[QiMLiDiR. 

U OlANTS[ DANr ONi ~: 
l<ARAK6Y PALAS ALAL~MCi HAN 

HAZIMSIZSIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder 

PERTEV Karbonat komprlmelerl 

1 
Çolc terniz bi . K.:ırbonatt.an ve toz karbonat almaktaki miitkülit 1 

göz önünde tutularak ynpılmııtır. 

• fi HER ECZANEDE SATILIR. -----

Türk Hava Kurumu 

. . : ... ' . . . . (' -
.. '\ı, • I • 

,, . 

Büyük Piyangosu 25 iNCE SiGARA ıs· KURU~ 
3. üncü keşide 11 ikincikô.nun 938 dedir. 20 K AL 1 N S İ G A R A 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

Liralık iki adet mükafat vardır. 
· Şimdiye kadar binlerce ki~iyi zeJ1iİn eden bu piyankoya iıtirak edinU. 

. .,_ '"' 
~- . 


